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 ی در نگاه ابونواسگسار بادهی فرهنگ مزديسنايی و آدا  ها جلوه
 نيا . هادی حيدری ،3زاده صادقمحمود .  ،6کوروش زرفتن. 1
 ايران ات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد،دانشجوی دکتری زبان و ادبي .1
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد، ايران. 6
 . استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد، ايران3

 (64/91/1399پذيرش: تاريخ ؛ 96/19/1399)تاريخ دريافت: 
 چکيده

کـار گـرفتن عناصـر     ، در عصر عباسی در آيينۀ اشعار خود، با بـه است تبار یرانياابونواس اهوازی که 
گسـاری و آدا  ويـژۀ    کلمات پارسی و چه در حوزۀ آيين بـاده  حوزۀفرهنگی و آيينی ايرانيان، چه در 

توصـيفی و   وۀيشـ . در اين جسـتار، بـه   است دادهيی از فرهنگ و رسوم ايرانيان را بازتا  ها جلوهآن، 
شود. او در محـيط   تحليلی به تأثير فرهنگ، عناصر و مضامين مزديسنا در اشعار ابونواس پرداخته می

و پيونـد خـود را    زند یمباده به رسانِش و تبليغ فرهنگ کهن آريايی دست  چۀيدرعربی آن زمان، از 
. نگاهش به باده، نوستالژيک و آميخته بـا اسـطوره و سـنّت    ددار یمبا نياکان و سرزمين مادری نگاه 

خـوی و   و ايرانی است. ابونواس زبان تازی دارد، ولی انديشه و مختصات فکری او ايرانی است. خلـق 
، نـژاد  یپارسـ کلمـات   نـۀ يگنجو  هـا  جشـن های پارسی ابونواس در سه اليۀ باده و آدا  آن،  انديشه
وابستگی خاطر او به سرزمين مادری و فرهنگ ديرين و کهـن   نشانۀ خوبی پيداست و اين پيدايی، به

 .آن است

 .نژاد یپارسهای ايرانی، کلمات  ی، جشنگسار بادهابونواس، شرا ، رسوم  ها: کليدواژه
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 مقدمه. 1
ی اين تـأثير  ها جلوه. اند داشتهها با فرهنگشان بر هم تأثير  در درازای تاريخ، هميشه ملت

. ابونواس اهوازی شـاعر بنـامِ قـرن دوم    است داشتهشعر و ادبيات بيشتر پيدايی  نۀيزمدر 
 دغدغۀ، تا است شدهی پارسی او، سبب ها شهيرهجری قمری، اصالت ايرانی دارد. رگ و 

فرهنگ نياکانی و دردِ وطن داشته باشد. حس نوستالژيک او به فرهنگ و خاک مـادری  
، نوشـد  یمـ . هرگـاه شـرا    است کردهنمود پيدا  در مضامين و تصاويری شعری او کامالً

. بنابراين، دور نديب یمو در جام، تصاوير فارسی  داند یمشرا  را مجوسی و فرزندان بابک 
ی خـود، دوسـتانی بخواهـد کـه مبـادی آدا       گسـار  بـاده از انتظار نيست اگـر در پرگـار   

در پهنـۀ  « اتيفارس»يا ی برابر با رسوم ايرانی باشند. همچنين، کلمات پارسی خوار شرا 
تـا در ژرفـای محـيط     اسـت  شده. در اين مقاله، تالش کنند یماشعار ابونواس خودنمايی 
ی ساسـانی و مزديسـنايی او را نمايـان کنـيم. ايـن      هـا  شهياندفرهنگ عربی، زندگانی و 

ی مضامين و معـانی، بهتـرين سـند بـرای شناسـايی      ها هيالی نهفته و پيدا در ها شهياند
رهنگ ايران بر دورۀ عباسيان است. در اين دوره است که تمدن ساسانی و آدا  بازتا  ف

آن از طريق هنرمندان در جامعۀ عر ، پرتو و انعکاس دارد. گوهر دورنی ابونواس اگرچه 
، ولی او زادگاه و گنجينۀ فرهنگ ديگرا یمروزگاری بر اثر همنشينی با استادش به تيرگی 

ی بـه اجتمـاع   نگـاه  مينو گاهی هم  کند ینمن را فراموش ی آها جشننياکانی و آيين و 
ی پارسی برای بيان مقصـود و پيـام، بحـث    ها ابزارواژهعربی دارد. ياری گرفتن شاعر از 

ی فرهنگی ايرانيان و مواليان در غربـت را نسـبت بـه زادگـاه مـادری بـه ميـان        ها علقه
ی پارسی آنان در اجتماع عربـی خشـک   ها شهيردرخت انديشه و  هيپا  چهکه تا  افکند یم
 .شود ینم

پيش از تأليف اين مقاله، نويسندگان و پژوهشگران زيادی در عرصۀ مقالـه و کتـا ،   
. در ادامـه بـه   اند پرداختهاجمال و تفصيل   دربارۀ ابونواس به زندگانی ادبی و سياسی او به

عرصۀ کتا ، محمد معـين  . در شود یمبرخی از اين آثار به عنوان پيشينۀ پژوهش اشاره 
، تـاريخ ادبيّـات عـر    (، ج. م. عبـدالجليل، در کتـا    1339) مزديسنا و اد  پارسـی در 

(، 1344) تـاريخ ادبيّـات عـر    (، و اکبر بهروز در کتا  1363برگردانِ آذرتاش آذرنوش )
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ـ زر نيعبدالحسـ . همچنـين،  انـد  داشتهاشاراتی به زندگانی ابونواس  دو قـرن  در  کـو   ني
 .است آورده(، جسته و گريخته از ابونواس نام به ميان 1399) سکوت

ها دارد.  در زمينۀ مقاله، آثار مرتبط با ابونواس انسجام بيشتری نسبت به ديگر پژوهش
يکـی از فارسـيات   »منبع ما، مقالۀ مجتبی مينوی بـا عنـوان    نيتر کهنشايد بتوان گفت 

. همچنـين،  اسـت  دهچاپ شـ  تهرانمجلۀ دانشکده ادبيات ( است که در 1336« )ابونواس
، بـه  اسـالمی  المعارف ةريدا(، در 1343« )ابونواس»ی با عنوان ا مقالهآذرتاش آذرنوش در 
ی و منصـوره زرکـو  در   آبـاد  یموس. بانوان مريم اکبری است پرداختهاين شاعر اهوازی 

يی از فرهنگ ايرانی در وصـف يـاران   ها جلوه»مقالۀ مشترکی به نام  نامه کاوشفصلنامۀ 
ی فرهنگ آريايی در اشـعار ابونـواس   ها جلوهو تنها به جنبۀ  اند نوشته(، 1396« )ابونواس
ی با نـام  آباد یموسکارشناسی ارشد اکبری  نامۀ انيپا. اين مقاله برگرفته از اند دوختهنگاه 
کهدويی در مقالـۀ   محمدکاظمنجاريان و  محمدرضااست. « نواس یابالفرس فی ديوان »

ادبيـات  (، در نشـريۀ  1399« )نگاه شاعرانۀ رودکی و ابونواس به خمريات»مشترکی با نام 
. همچنـين،  اند پرداختهدانشگاه شهيد باهنر کرمان، به موضوع خمريات ابونواس  تطبيقی

و مـريم رحمتـی    فـر  یمحمـد مقالۀ مشترک ديگری با همکاری فرامرز ميرزايی، يعقو  
(، در 1396« )ی باستانی در شعر بحتـری و ابونـواس  ها جشنجلوۀ »زيرعنوان ترکاشوند، 

. اسـت  دهيرسـ نشريۀ تطبيقی دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی شهيد باهنر کرمان به چاپ 
ی فرهنگی ها جلوهو  ها جنبهبه يکی از  جانبه ک، رويکردی يشده چاپهای  مقاله و کتا 

 است. و تحقيقی جامع و فراگير صورت نگرفته اند داشتهو هنری اشعار ابونواس 
ی است و پژوهش به شيوۀ ا کتابخانهـ  روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع اسنادی

. به اين ترتيب، نخست به جستجوی منابع، اعم از ديوان شود یمتحليلی انجام ـ  توصيفی
و پس از آن با پايه قرار  شود یمها و مقاالت مربوط به ديوان شاعر پرداخته  شاعر، کتا 

، و آگاهی از آيين و آدا  مزديسنايان، به بررسی تأثير فرهنـگ و  «ديوان ابونواس»دادن 
 .ميپرداز یمعناصر و مضامين مزديسنايی در اشعار ابونواس 
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 . بحث و بررسی1
 ابونواس نامۀ یزندگ. 1ـ1

ق.( از شاعران بنام عر  در عصر اوّل عباسی است. ابونواس بـه   691 /199 ابونواس )د.
. است بوده، لقب اوست. او از نژاد ايرانی و زادۀ موالی «کسی که کاکلی آويخته دارد»معنی 
ی از روايان مبهم اسـت، ولـی   ا عدهاهوازی نام دارد و هويت پدرش بر « جُلبانِ»مادرش، 

)ر.ک؛  اسـت  بوده هيّام یبنبن محمد، آخرين پادشاه  پدرش بنا به روايتی از لشکريان مروان

يی نظرهـا  اخـتالف . دربارۀ زادگاه ابونواس (113ــ 116: 1363و آذرنوش،  99: 1367، 6ج خلکان،  ابن
وجود دارد. نظر کلّی بر آن است که او در اهواز متولد شده، در دوسالگی از آنجا به بصره 

. او افزون بر شعر سپارد یمرا به دست عطاری . مادرش در بصره، ابونواس است کردهکوچ 
. از بـين اغـرا    آموزد یمو اد ، علوم قرآنی، حديث، صرف و نحو و اخبار عر  را هم 

ی در شعر و گريز از ساختارشکن. او با است شدهسبب شهرت ابونواس « باده»شعری، شعر 
بر زبـان عربـی،    آور شگفتی کهن عر ، چيرگی ها سنّت، ستيز با ساخته شيپی ها قالب

ی و ا افسـانه ايرانـی، شخصـيتی    هزارسالۀی ها سنّتوابستگی به آيين و فرهنگ ايران و 
 .(666: 1344و بهروز،  396ـ396: 1343)ر.ک؛ آذرنوش، بنام از خود ساخت 

. مبالغه نيسـت اگـر بگـوييم    رود یمابونواس از شاعران نوگرا در زبان عربی به شمار 
که به  اند کشاندهکسانی مانند ابونواس شعر عربی را از سرودهای بيابان به صحن جهانی 

. دربـارۀ  (139: 1363)ر.ک؛ فـرای،   انـد  کـرده يی آزمـا  طبعدست مردم گوناگون افتاد و به آن 
 است: خمريات او گفته شده

ـ  شـاعرانۀ ی استعدادها نيتر نمايشگر يکی از بر» ان عـر  اسـت و طـی    زب
ی بسيار کوتاه، موجب گرديد شعر تازی در راه زندگی واقعی گام نهد، جـز  ا دوره
البته مقلّدانی کم و بيش موفق داشت، اما هرگز شاعری همتـای   ابونواساينکه 

 (.116ـ119: 1363)آذرنوش، « خود نيافت
موضـوعاتی   کـه شـاعر در آن از   شود یمدر ادبيات فارسی، خمريات به اشعاری گفته 

فروش و به طـور کلـی، از مـی و     مانند ساقی، ساغر، مينا، جام، خُم، سبو، ميکده، پير می
. موضوع خمر از آغاز عصر عباسی در اشعار عـر  وارد شـد و   کند یمی گفتگو گسار یم
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کار گرفتند. در سنّت ادبی عر ، خمريات به اشعاری  سپس ايرانيان آن را در اشعار خود به
شـعر  »: ذيـل  1341)ر.ک؛ داد، شود که در ستايش می و زن و لذايذ جسمانی باشـد   اطالق می

 .«(خمری
که نقش « والبۀ اسدی»ابونواس اهوازی اگرچه چندی در چنبرۀ عيّاشی تازيانی مانند 

، ولی سرانجام، در پايان عمر توبه زند یم، دست و پايی است داشتهاستادی او را به عهده 
ميـرد   هجری قمری در بغـداد مـی   199ـ199. او در سال کند یمو پارسايی پيشه  کند یم

 .(664: 1344و بهروز،  113: 1363)ر.ک؛ آذرنوش، 
تا در هر فرصت ممکن دست  است دهيکوشابونواس در دوران باشکوه عباسی، همواره 

مجوسی در دسـت دارد   بادۀی بزند؛ چه آن زمان که جامِ به تبليغ و رسانش فرهنگ ايران
و چه آن زمـان کـه در کـامِ     نديب یمو در آن، تصاوير فرزندان بابک، کسری و خسروان 

. درست در زدير یمهای ايرانی مانند نوروز و مهرگان  هايش، چاشنی شيرين جشن شادی
و  شـود  یمـ عـر  وارد   اين روزگار است که الگوهای فرهنگی ايران بـه شـعر و ادبيـات   

 .کنند یمخواسته و ناخواسته از آن پيروی  ها یعباس

 شعر در دورۀ عباسی ها یژگيو . روزگار عباسيان و6ـ6
ها باز شد  در روزگار عباسيان، دريچۀ فرهنگ عربی و اسالمی به روی فرهنگ ديگر ملت

ادبيات ايـن دوره  ی فرهنگی و ها هيما بنو گسترشی در اين زمينه آغاز شد که به تقويت 
ــ اجتمـاعی و علمـی ايـران بـر       انجاميد. در قرون دوم و سوم هجری، عوامل فرهنگـی 

بسترهای ادبی و فرهنگی عباسيان تأثير چشمگيری گذاشت و در ادامه، زبـان عربـی بـا    
رو شـد. عباسـيان در ايـن گـذار      حجم سرشاری از واژگان ساسانی و زبان فارسـی روبـه  

عی، در پرتو فرهنگ و شهرنشينی ايرانيـان و شـکوه و تجمـالت    فرهنگی، ادبی و اجتما
های پارسی آشـنا شـدند. شـفيعی     پادشاهان ساسانی قرار گرفتند و شاعران عر  با سنّت

 گويد: کدکنی می
شاعر عجم وقتی چشم باز کرد، شاعر عر  خود عجمی شده بود و فرقـی  »

ظاهر از عر  تقليد  يرانی بهکه با هم داشتند، فقط در زبان بود. بنابراين، شاعر ا
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و  693: 1393)شـفيعی کـدکنی،   « ، ليکن اين تقليد از خودش بـود و بـس  است کرده
 (.166: 1399و عبداللّهی،  نژاد یسجادر.ک؛ 

. در دورۀ کنـد  یمـ شعر در دورۀ عباسی، دگرگونی زيادی نسبت به دورۀ امـوی پيـدا   
بات مخصوص عربی رواج داشت، هنوز اعرا  با تمدن آشنايی کامل پيـدا  صّاموی که تع

نکرده بودند و آميختگی و امتزاج با ملل غيرعر  نداشتند. عصر عباسی در همـان آغـاز   
واسطۀ  به ها یعباسبه  هيام یبن؛ زيرا انتقال خالفت و حکومت از رديگ یمکار، رنگ ايرانی 
. کنـد  یمـ ، مرکز حکومت از شام به عراق انتقـال پيـدا   و در دنباله شود یمايرانيان انجام 

بغداد به عنوان پايتخت، و زمامداری ايرانيان در امـور سياسـی، نقـش مهمـی در انتقـال      
عالوه، به روی کـار آمـدن    ی فرهنگ آن به دنيای عر  دارد. بهها جلوهفرهنگ ايران و 

های انتقال فرهنگ ايرانی بـه دنيـای عـر      مأمون با ياری ايرانيان، يکی ديگر از سبب
است. امر ديگری که بـر رونـق بـازار علـم و دانـش و نيـز اد  و فرهنـگ ايـن دوران         

و زمامداران مملکت به علـم و شـعر و اد ، و    عباس یبن، شوق و رغبت خلفای ديافزا یم
، فلسـفی  ای بسياری از آثار علمی گونه تکريم و بزرگداشت دانشمندان و شاعران است، به

. در اين روزگار کـه هنـوز بغـداد    شود یمسرعت ترجمه  و فرهنگی يونان، ايران و هند به
، پايتخت و مرکز خالفت است و کـانون نهضـت و    نشدهگرفتار ضعف و انحطاط سياسی 
. در روزگار عباسيان لطايف تمدن هنـد، روم و  شود یمتکاپوی علمی و فرهنگی شناخته 

و ثروت، جاه و  ندينش یمی و زندگانی عشايری نينش هيبادادگی ايران به جای خشونت و س
هـای   . در ايـن ميـان، ابونـواس بخـش    ابدي یمی گسترش گر یشهرجالل، خوشباشی و 

. در ديـوان او،  کنـد  یمـ ی ويـژه  گسـار  بـاده بسياری از ديوان خود را بـه وصـف بـاده و    
 خورد یمر  فراوان به چشم و خوارداشت ع بودن  یرانيای و افتخار و نازِش به گر یرانيا

 (.6: 1399و تويسرکانی،  619ـ613: 1344)ر.ک؛ بهروز، 
ی فرهنگی، ها نشانه دهندۀ بازتا ادبيات و آثار فرهنگی عصر عباسی تا حدود زيادی 

پيش از تازش تازيان به ايران است؛ زيرا پس از خلفـای راشـدين و خلفـای امـوی کـه      
: 1349)ر.ک؛ نولدکـه،  ی عربی داشتند، خلفای عباسی از ساسانيان الگـو گرفتنـد   ها یورز یپ

 (.639: 1396؛ ميرزايی و ديگران، 769
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ابونواس در شمار شاعرانی است که نوگرا بود و نوآوری در شعر و اد  ايـن   گمان یب
گسست در و دگرگونی در سبک و معانی اشعار « بشّاربن بُرد»دوره ايجاد کرد. او نيز مانند 

ی ها یدگرگونبه وجود آورد. همۀ اين تحوالت و  لینمای عر  جاه الگوهای کهنه و نخ
)ر.ک؛  و فرهنگ ايرانی اسـت  زمانۀ عباسی ادبی تحت تأثير عواملی مانند محيط فرهنگی

 (.163: 1399و ترکاشوند،  99ـ94م.: 1964نيکلسن، 

 ی ابونواس به شرا ا اسطوره. نگاه نوستالژيک و 3
 . شرا ؛ پير تاريخ و دانندۀ اسرار1ـ3
رازها و  دانندۀی و تاريخی است. او شرا  را ا اسطورهشرا ،  شناسنامۀابونواس به  دۀيعق

. ديرينگی شرا ، ابونواس را به اين پنـدار رسـانده کـه ايـن     داند یمپير سخنگوی تاريخ 
ی پيشينيان و شکوه و ها افسانهمايع، دانندۀ اسرار بسيار است و اگر زبان و دهانی داشت، 

. گويا او به علـت دوری از  کرد یميی مانند ايران را بازگو ها تمدندرهم شکستن دردناک 
ی و فسـاد عـر ، درد مـيهن دارد و    خـوارگ يمسرزمين مادری و افتـادن در دام محـيط   

 :شود یمگاهگاهی به نوستالژی دچار 
ــلَتح» ــوِ اتَّصَ  عُتَّقَــتح حَتَّــی لَ

ــتح  ــلَاححتَبَ ــومِ  یفِ ــ ً القَ  مَاثِلَ
 

 بلِسَـــانِ نَـــاطِقَ وَ فَـــمَ   
ــأُمَمِ  ــ َ الح ــتح قِصَّ ــمَّ قَصَّ  «ثُ

 (.766م.: 1996، نواس یاب)         

 . همانندی شرا  به فرزندان بابک6ـ3
ی، مانند زير یمهنگامی که شرا  را در جام  ديگو یمو  داند یماو شرا  را فرزندان بابک 

 :شوند یماين است که فرزندان بابک چونان سپاهيانی هستند که در لُجّه و قعر دريا غرق 
ــعَلَــی تَمَاثِيــلِ »  ابَــکَبَ یبَنِ

 کَأَنَّهُمح، وَالحخَمحرُ مِنح فَـوقِهِمح 
 

ــدَقم    ــرم مَــابَيحنَهُمح خَنح  مُححتَفَ
ــبم  ــکَتَائِ ــ  یفِ ــرَقُلُجَّ  « َ تَغح

 .(349ن: )هما                     

 . ديرينگی و کهنگی شرا ، همپايه با دوران آدم، موسی و ذوالقرنين3ـ3
ابونواس به ديرينگی شرا  باورمند است و زمان آن را در پيوند با زمان آدم، نـوح، عـاد،   

 :داند یم نيذوالقرنثمود، موسی و 
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ــالَفَ  » ــقِينَهَا سَـــــــ  اِسحـــــــ
 
 خُرُوجِـهِ سَمِعحتُ بِذِی الحقَـرحنَينِ قَبحـلَ   »
 

 «سَــــــبَقَتح خَلحــــــقَ آدَمــــــا 
 (.769)همان:                            

 «وَ أَدحرَکحتُ مُوسَی قَبحلَ صَاحبِهِ الحخِضحر
 (.636)همان:                            

 ی پارسیها اسطوره نۀييآ. شرا ، 7ـ3
که مانند  رديگ یمابونواس در دنيای خيالی و شايد در دنيايی راستين، گاه جامی به دست 

ی ايرانی دارد؛ ماننـد تصـوير خسـروی ايـران کـه سـواران       ا اسطورهجام جمشيد تصاوير 
 :اند ستادهيابرای شکار گاو وحشی دور و برش  دار کمانو  دار نهيز

ــجَدِ » ــی عَسح ــرَّاحُ فِ ــا ال ــدَارُ عَلَينَ  يَّ ِتُ
 قَرَارَتحهَــا کِسحــرَی وَ فِــی جَنَبَاتِهَــا   
ـرِ مَــا زُرَّتح عَلَيــهِ جُيُوبُهَـــا     فَلِلحخَمـح

 

 حَبَتحهَــا بِــأَلحوَانِ التَّصَــاوِيرِ فَــارِس    
 مَهـــاً تَـــدَّرِيهَا بِالحقَسِـــیا الحفَـــوَارِس
ــس  ــهِ الحقَالَنِ ــا دَارَتح عَلَي ــاءِ مَ  «وَ لِلحمَ

 (.399)همان:                           

 . همپايگی ارج و مهر شرا  با شير مادر9ـ3
ی دوران هـا  خـاطره ، ناخودآگاه گرفتار نوسـتالژی و  نوشد یمهنگامی که ابونواس شرا  

، يا روانش در اثر مستی طبيعی شرا ، به ياد مادرش و مرگ پدرش است شده یمکودکی 
)شـاخۀ  « جلبـان »يـا  « بانو گل». مادرش، دهد یمی ابونواس روی سالگ دهکه در  افتاده یم

و ايـن   اسـت  داده یمـ سبب فقر و برای گذران زندگی، به غالمی از سـقيف شـير    گل( به
که ابونواس در جستجوی حقّ خود باشد. شرا  برای او بـه ماننـد شـير     دينما یمطبيعی 

مادر است که تا رسيدن مرگ، ضروری است. پس باده ممکن است رمـز مـادرش باشـد    
 (:666: 1399و نجاريان و کهدويی،  36.: م 6999)ر.ک؛ عبده بدوی، 

 مَا لِی عَنح غِذَاهَا رِخَمحالح  نُابحأََنَا »
 
 آلعِی وَ لِی بِقُرَی قُطرَبُّل مَرحبَ»

 تُرحضِـــعُنِی دَرَّهَـــا وَ تَلححَفُنِـــی
 

 «إِلَی وَقحـتِ الحمَنِيَّـ ِ مِـنح فِطَـامَ     
 .(791م.: 1996، نواس یاب)               

ــبُ  ــیَ الحعِنَ ــيفم وَ أُما ــرحخِ مَصِ  کَ
ــبُ   ــرُ يَلتَهِـ ــا وَالحهَجِيـ  «بِظِلاهَـ

 .(39)همان:                                
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 . مجوسيان و خاستگاه شرا 6ـ3
ابونواس باور دارد که مادر خمر، تاک و پدرش، آ  است. خمر دوسـت نـدارد کـه بـا آذر     
سپندينه که نشانۀ فروغ ايزدی است، پخته شود. پس گويـا مزداپرسـت اسـت و هـويتی     

 مجوسی دارد:
 رَحِيقاً أَبُوهَا الحمَاءُ وَالحکَرحمُ أُمُّهَـا »
 

 «حُرُّ الحهَجِيـرِ إِذَا يُححمَـی  وَ حَاضِنُهَا  
 .(193ق.:  1799)فرّوح،                        

 :داند یمابونواس مادر و خاستگاه شرا  را سرزمين ايران 
ــا » ــلِ أَوَّلِينَـ ــنح أَوَائِـ ــاً عَـ  تُرَاثـ
 

ـ رُکحمَالح، أَهحـلِ  ارِرَححأَالح ی نِبَ   «اتِمَ
 (.99م.:  1996نواس،  )ابی                

 «.ماست نيافتخارآفرشرا ( ميراث نياکان آزاده و »)يعنی؛ 

 ی و ياران همراهگسار باده. آدا  ويژۀ 7
اسـت. او رعايـت حـد و حـدود      بنـد يپای گسـار  بادهابونواس به آدا  و آيين خاص برای 

کـه   دانـد  یمـ ی اخالقـی و انسـانی   ها ارزششرا ، اد  و خِرَد، فروتنی و راستگويی را 
ی به آن متعهد باشند. در شعر عـر ، کمتـر ديـده    خواريماست يارانش در انجمن  بايسته
اصـطالح   ی وضـع کنـد و بـه   نوشـ  بادهکه شاعری قوانين اخالقی خاصی برای  است شده

، ولـی رگ و  اسـت  گرفتهشرا  را متعهّدانه بنوشد. ابونواس با اينکه در محيط عربی قرار 
ی هـا  یژگـ يو. او بـا برشـمردن ايـن    کند ینمی نژادگی و ايرانی خود را فراموش ها شهير

 که هنوز به فرهنگ گذشتۀ نياکان خود متعهد است. دهد یماخالقی، نشان 

 ی و حدود مستیگسار باده. آگاهی ايرانيان به فرهنگ 1ـ7
آدا  و  ی اخالقی بايسته بـرای يـارانش، جلـوۀ ديگـری از    ها یژگيوابونواس با اشاره به 

. او باور دارد که ايرانی برای عنصـر شـادی   کشد یمرسوم ايرانيان را در شادباشی به رخ 
و آن را به سرخوشی ابلهانه تبـديل   داند یمی را گسار باده. بنابراين، اندازۀ شناسد یمارج 
که بسـيار   است آمده« اوشنر دانا». در اندرزهای نوشد یمو باده را با دعا و زمزمه  کند ینم
ی آباد یموسو اکبری  694: 1379)ر.ک؛ عفيفی، برای مرد، آسيب و زيان به همراه دارد  خوردن  یمَ
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و شوربختانه در پی  گذارند یمايرانيان از ديرباز تاکنون به شادی ارج  (.179: 1396و زرکـو ،  
 ی تعريـف و توصـيف  نوشـ  بـاده ناآگاهی، برخی مصداق و مفهوم شادی را فقـط از گـذر   

، بيشتر در پيوند با شـادی روان و  کند یم. شادباشی که آيين زرتشت به آن اشاره اند کرده
و نابخردانـه کـه روان و    رمتعـارف يغی هـا  یگسـار  بادهفروهر است، تا مشغول شدن به 

بـه تـن،    زدن  بيآسـ . در آيين مزديسنا، افسـرده کـردن روان و   کند یمفروهر را افسرده 
ـ آ یمـ کاری اهريمنی و زشت به شـمار   ـ ا. اشـو زرتشـت پيـروان خـود را از     دي  گونـه   ني

کی ای مزدا... اين مشرو  مُسکر و بـادۀ کثيـف را برخـواهی    : »دارد یمباز ها یگسار باده
 (:1: بند 79)گاتاها: يسنا، هات « انداخت
ــمح  » ــی آدَاِبهِ ــا ُ فِ ــادَمحتُهُمح أَرحتَ  نَ
 

 «عَادَی سُـکحرِهِمح مَححسُـومم  وَالحفُرحسُ  
 .(746م.: 1996نواس،  )ابی                    

کـار گـرفتم؛ زيـرا ايرانيـان      ، آدا  آنان را بهماَ یرانياضمن همنشينی با ياران »يعنی؛ 
 ی خود به حد و حدودی قائل هستند.مستبرای 

 وَ بَنُو الحأَعَاجِمِ الَ أُحَـاذِرُ مِـنحهُم  »... 
 

ــرّاً،   ــذحمُومم شَ ــرحبِهِمح مَ ــقُ شُ  «فَمَنحطِ
 (.746)همان:                                     

هـا   کـه آن  بـرم  ینمـ هـا تـرس بـدی و خطـری      اما ايرانيان، من از جانب آن»يعنی؛ 
 «.نوشيدنشان هم همراه با زمزمه و دعاست!

 ی تباری ايرانیژگيو. آزادگی، فروتنی، نژادگی و شرافت، 6ـ7
ــس» ــسُ أَنحفُ ــأَححرَارِ أَنحفَ ــارِسِ الح  وَالفَ
 

ــدُومم   ــرَةِ مَعح ــی عِشح ــارُهُمح فِ  «وَ فَخَ
 .(746)همان:                                    

ی شـادخواری  ها انجمنتبار از آنِ ايرانيان آزاده و جنگوست و در  نيتر یگرام»يعنی؛ 
 «.، فخرفروشی و نازِش، راهی و جايی نداردها آن
، فَرنـامی اسـت کـه در درازای تـاريخ بـه ايرانيـان داده       «آزادگـان »به معنی « احرار»
: 6، ج 1339)ر.ک؛ معـين:   اسـت « راستی و فروتنـی ». نيز اين واژه دربردارندۀ معنی است شده
 (.176ـ139: 1396ی و زرکو ، آباد یموسو اکبری  99ـ97



 1399 19 بهار، 19، شمارۀ 6سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

 . خِرَد و اد ِ خردمندانه، سببِ وفاداری3ـ7
ی پارسی و نيز در آثار ها اندرزنامه، گاتاهای جا یجادر پهنای فرهنگ سرزمين ايران و در 

، سخن از خِرَدی آگاهانه است. عنصر خِرَد، چـارچو   شاهنامهی مانند ا هيگرانپافرهنگی 
. ايـن فـروغِ واالی اهـورايی، بخشـيدۀ     اسـت  کـرده فرهنگ ايران را ساخته و ساماندهی 

که دانش و معرفت خو  و بد را پيدا  دهد یممردمان را ندا  گاتاها. خدواند به انسان است
کنند، تا بتوانند راه درست را از بد بشناسند و با پيروی از راه اَشا و بـا يـاری خِـرَد بـرای     

، ديـن  (11: بنـد  31)ر.ک؛ يسـنا، هـات    گاتاهـا رسيدن به جاودانگی کوشش کنند. برابر با متن 
درک عقاليی زندگی و جهـان هسـتی سـازگار و هماهنـگ      زرتشت بر پايۀ خردگرايی و

 اسـت  شده؛ همان گونه که پايۀ آفرينش بر انديشۀ درست و خِرَد اهورايی نهاده است شده
ـ ابونواس با اشاره به ناراسـتی و   (.97ـ93: 1399و مهر،  643ـ646: 1393)ر.ک؛ ساسانفر،  يی وفـا  یب

ستی خو ، داشتن دو فـروزۀ ارجمنـدِ   ، الزمۀ يک دوها یسختبرخی دوستان در تنگنای 
 :داند یمعقل و اد  
 سِوَی أَخَ لَـهُ أَدَ م وَ عَقحـلم  »... 
 

ــولُ  ــوَ الحفَعُ ــلح هُ ــذَاکَ إِذَا يَقُ  «فَ
 .(364: 1م.، ج  6993نواس،  )ابی       

، بـه آن  ديـ گو یمباشد که او هرچه را  مند بهرهمگر دوستی که از اد  و خرد »يعنی؛ 
 «.وفادار است

 ی بارز رفتار يارانها جلوهاز  ،گويی . راست7ـ7
ــدحقَ  » ــرحتُ إِخحـــوَةَ صِـ  وَ أَخحتَـ

 شَـــــرِيفُ ابحـــــنُ شَـــــرِيفَ
 

ــادِ    ــذَی الحعِبَـ ــرِ هَـ ــنح خَيحـ  مِـ
 «جَـــــوَادُ ابحـــــنُ جَـــــوَادَ  

 (.199م.: 1996، نواس یاب)               
و  نـژاد  پـاک از بهترين مردمان، دوستان راستگو برگزيدم که نسل اندر نسـل،  »يعنی؛ 
 «.اند بخشنده

 :کند یماشاره « راستگويی»ابونواس در ديگر ابيات هم به صفت و فروزۀ 
 وَ فِتحيَانِ صِدحقَ قَدح صَرَفحتُ مَطِـيَّهُمح »
 

 «إِلَی بَيحـتِ خَمَّـارَ نَزَلحنَـا بِـهِ ظُهحـراً      
 (.697)همان:                                     
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ی که هنگام نيمروز، مرکَـبِ آنـان را بـه خانـۀ     ا شهيپ راستچه بسيار دوستان »يعنی؛ 
 «.بردم! فروش باده

ـ پااز اسـتوارترين  « راستی»در آيين مزديسنا،  و زيربنـای کارهاسـت و تنهـا راه     هـا  هي
از اين گوهر مينوانـه اسـت. مزديسـنايان     جستن ی اررسيدن به گامۀ کمال )هَرَوتات(، ي

. انسان از راه راستی است کـه  نامند یم)نوراألنوار( و روح راستی « شيدانِ شيد»خداوند را 
 به خداوند نزديک شود و به او مانندگی پيدا کند. تواند یم

ند ، روان بايد پاک و منزه گردد، تا بتواگاتاهايی مزديسنايی و آموزش ها آموزهبرابر با 
، قانون راستی و داد است و پس از خِـرَد، جايگـاه   «اَشا»در راه اَشايی )راستی( گام بردارد. 

ها و بندهای  در بسياری از هات (.693ـ691: 6ج ، 1339و معين،  61: 1399)ر.ک؛ مهر، بلندی دارد 
 (،7ـ6: بند 69)ر.ک؛ يسنا، هات  گاتاها. در است شدهاشاره « اَشا»اشو زرتشت، به فروزۀ  گاتاهای

که نشان از جايگـاه و وَرجاونـدی اَشـا دارد.     دهد یمگفتگويی ميان اهورامزدا و اَشا روی 
، بارهـا بيـزاری خـود از    (9: بنـد  37و همـان، هـات    11: بند 69)ر.ک؛ يسنا، هات  گاتاهازرتشت در 

 و 196: 1393، )ر.ک؛ ساسـانفر  است کردهناراستان و مهر خود به پيروان اَشا و راستی را آشکار 
 (.196: 1399و زرفتن،  799

 ی ايرانیها نييآها و  . جشن9
هـای باسـتانی و فرهنـگ کهـن ايرانـی       ابونواس در عصر عباسی، نگاه خود را از جشـن 

. در آن روزگار، است دادهی فرهنگ آريايی را بازتا  ها جلوهممکن،  حدّو تا  است نداشتهبر
و  اسـت  بـوده سياست عباسيان بر مبنای حمايت از ايرانيان و تقويت ايرانيان عليه اعرا  

ـ زر)ر.ک؛  اسـت  رفتـه  یمصدسالۀ اول عباسی، برای ايرانيان عصر طاليی به شمار  ، کـو   ني
1399 :16.) 
 رميدن ديو زمستان و رسيدن اهورای شادی و سرسبزی آور اميپ. نوروز، 1ـ9

هـای ملـل ديگـر، از نظـر      های ملّی ايرانيان است و در ميان جشن نوروز در شمار جشن
جشـن اسـت. از    نيتـر  شـکوهمندانه و  نيتـر  یمنطقهماهنگی ميان بهار و آغاز سال نو، 

ديدگاه نجومی، اين روز هماهنگ با اعتدال ربيعی است و روز و شب برابرند. زايش اشـو  
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)ر.ک؛  شود یمجشن فروردينگان نيز در اين ماه برگزار  زرتشت، در روز ششم نوروز است و
 (.169ـ199و  164: 1399و رضی،  199ـ93: 1399مهر، 

ی خـاصِ  ها سنّتها، اشخاص،  ی فرهنگ و تمدن ايرانی از قبيل نامها جلوهمظاهر و 
. او به پايداری، شود یمی شادباشی در شعر ابونواس ديده ها نييآهای ملّی و  دينی، جشن

. پذيرفتـه  اسـت  رساندهروايی و ماندگاری اين جشن در ميان شاعران عصر عباسی ياری 
ـ روابرخی احاديث و  موجب  بهنوروز  شدن ی اسـالمی و نيـز مقبوليّـت و کـارايی     هـا  تي
شماری ايرانی در دستگاه خالفت عباسيان، سبب شد تـا شـاعرانی ماننـد ابونـواس و      گاه

ی ايـن آيـين شـکوهمند در اشـعار خـود      هـا  جلـوه دی و آگاهی بيشتری به بُحتُری با آزا
 بپردازند:

نوروز از آن رو در دستگاه خالفت عربی و اسالمی اعتبار و اهميت خـود را  »
حفظ کرد که آغاز سال خراجی و مالی گرديد و در سـايۀ اعتبـار و اهميـت آن،    

و آدا  و رسوم ايرانی پايدار ماند و در جهان اسالم و ادبيات  ها سنّتبسياری از 
 .(44: 1376، شکورزادهو ر.ک؛  19ـ19: 1397)محمدی، « عر  راه يافت

 :شود یمديده « نَيروز» یگاهدر اشعار عربی گاهی به همين شکل و « نوروز»کلمۀ 
 يُبَاکِرُنَا النَّورُوزُ فِی غَلَـسِ الـدُّجَی  »
 

 «الحأَغحصَانِ کَالحأَنحجُمِ الزُّهَـرِ بِنَورَ عَلَی  
 .(669م.:  1996نواس،  )ابی                   

يی هـا  شـکوفه نوروز بامدادان با سپری کردن تاريکی آخر شب، نمايان شد، با »يعنی؛ 
 «.است دهييرو ها شاخههمانند ستارگان تابان که بر روی 

 . شادباشی با پادشاه، همانند جشن مهرگان6ـ9
ـ وو سی روز ماه، هر روز نام  است نداشتهدر گاهشماری زرتشتيان، هفته وجود  ی ا ژهي

هـای امشاسـپندان و    ها برگرفته از نام دارد. از منظر باورهای اساطيری زرتشتيان، اين نام
شماری زرتشتی، روز شانزدهم از ماه مهر، و جشن مربوط به اين  ايزدان دين است. در گاه

دارد. مردم در جشن مهرگان به يکـديگر و بـه سـلطان وقـت هديـه       نام« مهرگان»روز، 
ی، وش فره)ر.ک؛  شد یم. اين جشن در روزگاران خلفای عباسی، با شکوه تمام برگزار دادند یم

در ماه مهر و روز مهر، به مناسبت برخورد نام مـاه و روز، جشـن مهرگـان     (.199ـ91: 1399



66  نيا ، هادی حيدریکورش زرفتنزاده،  محمود صادق||ی در نگاه ابونواسگسار بادهی فرهنگ مزديسنايی و آدا  ها جلوه 

 

ی ايران پـس از نـوروز اسـت کـه     ها جشنرين ت شود. اين جشن يکی از بزرگ برگزار می
. مهرگـان  (163و  33: 1399)ر.ک؛ رضـی،  هنوز در بـين زرتشـتيان ايـران روايـی و رواج دارد     

ی فرهنگ کهن و ديرپای ايران است و از روزگاران کهن تا امـروز، از  ها جلوهی از ا جلوه
ـ  است نشدهديرينگی آن کاسته  س از آن، جشـن  . در عصر ساسانی و روزگاران پـيش و پ

ی رواج داشــت. اهــل موســيقی در ايــن روز آوازخــوانی، موســيقی و شــعرخوانمهرگــان، 
)ر.ک؛ امـانی   کردند یمو به پادشاهان و بزرگان پيشکش  ساختند یم« مهرگانی»ی ها آهنگ

کـار   به« مهرجان». در ادبيات شاعران عر ، مهرگان به ريختِ معرّ  آن (31: 1396چاکلی، 
در ستايش امير خصيب کارگزار خـراج مصـر از    ديشالرّ هارونابونواس در روزگار  .رود یم

 :آورد یمجشن مهرگان نام به ميان 
 فَتیً يَومَاهُ لِی فِطحرَ وَ أَضحـحَی »
 

ــانم   ــدح وَ مِهحرَجَـ ــرُوزم يُعَـ  «وَ نَيحـ
 (.941م.:  1996نواس،  )ابی              

روزی که در خدمت او هستم، برای مـن ماننـد عيـد     دواو پادشاهی است که »يعنی؛ 
 «.فطر و قربان، و مانند جشن نوروز و مهرگان است

 :است کردههمچنين، در قصيدۀ ديگری به مهرگان سوگند ياد 
 بِحَـــقا الحمِهحرَجَـــانِ وَ نَـــورُوز»
 

ــوَ   ــيسِ  وزِرُ رخِفَ ــالِ الحکَبِ  «أَبحسَ
 .(64: 1336)مينوی،                       

 یخوار یشادی و نوش باده. روز رامِ ارجمند و واال، شايستۀ 3ـ9
بـه معنـی   « رام»ی ايرانی است. ها ماهويکم از  نام روز بيست« رام»برابر با تقويم زرتشتی، 

و شهزادی،  69و  69: 1399)ر.ک؛ رضی، شادمانی و رامش است و نام فرشتۀ رامش و صلح است 

. ايـن يشـت   شود یمناميده « يشت رام»، اوستاهمچنين، پانزدهمين يشت . «(رام»: ذيل 1396
)ر.ک؛ دربارۀ ايزد رام است. اين ايزد، موکّل و نگاهبان روز رام و مصالح امور مردم اسـت  

 (:691: 1393اوشيدری، 
 إِسحـــقِنَا، أَنَّ يَومَنَـــا يَـــومُ رَامِ»
 

ــامِ    ــی الحأَيَّ ــلم عَلَ ــرَامَ فَضح  «وَ لِ
 (.767م.: 1996، نواس یاب)               
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ی گوارا بنوشان؛ زيرا امروز روزِ جشن رام است و اين روز بر ديگـر  ا بادهبه ما »يعنی؛ 
 «.روزها برتری دارد

 . کلمات پارسی و معرّ 6ـ3
. کنـد  یمـ و دايرۀ واژگانی ابونواس، نزديک به پانصد کلمۀ پارسی خودنمـايی   نهيگنجدر 

، انـار سـرخ(،   انـار  گُـل کلمات، معرّ  هستند؛ مانند: نرجس، بُستان، جُلنار )بخشی از اين 
اوسـتايی و پارسـی دارنـد کـه در بـين       شناسنامۀصولجان )چوگان( و برخی کلمات هم 

، وابسـته بـه شـرح و    هـا  آن  و فهم و درک معنـی  است داشتهغرابت استعمال  زبانان عر 
توان  اما، ناهيذ، کرپکار )ثوابکار(، شهريار و... . می؛ مانند: نمکدان، بابا، ماست بودهترجمه 

گفت که در بسامد باالی کلمات پارسی در فارسيات ابونواس، چهار دليل عمدۀ زير نقش 
 :است داشته

 الف. مادر شاعر، ايرانی است؛
و  اسـت  داشـته  . در محيط بصره، در قرن دوم و سوم هجری، زبان فارسی روايـی  

 درخور تأمل است؛ آن زبان یفارسجمعيت 
 ؛کردند یماست و آنان خود را به ايرانيان منتسب  برمک  آلج. ابونواس مدّاح خاندان 

کـالم   بـودن  ی بهشـت افسـانۀ   باختن  رنگد. پس از کمرنگ شدن تعصبات عربی و 
های دلپذير فارسی باعث رواج کلمات  ، شيفتگی تازيان به آهنگهيام یبنعربی در دوران 

 ؛شود یمو سرودها  ها نغمهپارسی در 
و  رديـ گ یمـ به عباسيان به دست ايرانيان انجام  هيام یبنهـ . انتقال يافتن حکومت از 

 (.613: 1344)ر.ک؛ بهروز،  شود است، به عنوان پايتخت انتخا  می مرز همبغداد که با ايران 
سال  1699ابونواس از اين روی اهميت ويژه دارد که چون نزديک به   یپارسکلمات 

ی کلمات اوستايی و پهلـوی  ها نمونه نيتر کهنو از  است شدهپيش به خط عربی کتابت 
هـای   اين کلمـات، حتّـی از لغـات موجـود در کتـا       شناسنامۀآيد. اهميت و  به شمار می

ی از ابونـواس بـا حجـم متـراکم و     ا دهيقصپهلوی قرن سوم هجری هم بيشتر است. در 
که شـايد بتـوان گفـت ايـن نخسـتين       ميکن یمبسامد بااليی از واژگان اوستايی برخورد 
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است؛ کلماتی مانند: ناهيـد، تيـر،    زبان یتازکاربرد کلمات اوستايی به دست شاعر ايرانی 
 شت( و... :آذر، مينو، بستاق )اوستا(، کرزمان )گَرزمان، آسمان، بهشت برين(، زرذش )زرد

 بِمَا يَتَلَـوَّنُ فِـی بُسحـتَاقِ رَمحـزاً    »
 

ــا ُ زَرَدُّشَ   ــدَکِتَ ــوساعِ  «ی الحمَجُ
 .(64: 1336)مينوی،                            
، از اين نوع کلمـات  اند سرودهدر سخنان ابونواس و در اشعاری که برخی معاصران او 

 های فارسی بسيار است: و نيز مصراع
ــا » ــار يَـــ ــلَ الطرجَهَـــ  غَاسِـــ

ــی وَ بَهَـــــارِی    يَـــــا نَرحجِسِـــ
 

ــارِ  ــدَرِيسِ الحعُقَـــــــ  لِلحخَنحـــــــ
ــاری  ــک بـــ ــرا يـــ ــده مـــ  «بـــ

 (.167ـ163: 1399، کو  نيزرو  66)همان: 

 

ــــ حُفَنحتُــــ خَنحدَرِيســــاً،»  الحمِسـح
 
ــاءَ  » ــتُ الحمَـــ ــيفِإِذَا تَرَکحـــ  اهَـــ
 

ــارا   ــی الحجُلَّنَــ ــکَ، وَ تُححکِــ  «ـــ
 (.613م.: 1996نواس،  )ابی                     

ــرَوِيَّا ــرَبحتُ الحخُسحــــــ  «وَ شَــــــ
 (.694)همان:                                     

 ها غزل تبار یپارس. معشوق 4ـ3
وخـوی   و خلـق  هـا  یژگـ يويی در تبـار و  هـا  یدگرگوندر روزگار عباسيان، در شعر عر ، 
 تـوان  یمـ اين دگرگونی، غزل و معشوقِ غزل است.  گاه جلوهمعشوق شعر عر  پيدا شد. 

دو عامل را در اين تغييرِ معشوق و خصوصـيات رفتـاری او ذکـر کـرد. نخسـتين عامـل       
يی و اشـارۀ  گـو  کرُهای عاشقانۀ اباحی يا عريان است. شاعر در غـزل بـا    گسترش غزل

بـا حضـور کنيزکـان    . دومين عامل در پيونـد  دهد یممستقيم به مقولۀ عشق، دادِ سخن 
کم منجر  فراوان در دربار پادشاهان و فساد ناشی از اين گونه محيط اشرافی است که کم

ها، جايگاه و شـرافت زن   . در اين نوع غزلشود یمبه فساد مردم و انتشار غزل مکشوف 
ی است و کنيزکان در جايگاه بانوان شعر پيشين، در لبـاس معشـوق،   احترام یبدر معر  
شود. شاعر  ؛ امری که در دوران ادبيات پيشين عر  ديده نمیکنند یمنّازانه جلوه زيبا و ط
تأثير سنّت و فرهنگ ادبـی و اجتمـاعی پارسـی، بـرای توصـيف معشـوق، از        عر  تحت

ی فيزيکی و انـدامی حيوانـاتی ماننـد    ها یژگيوتشبيهات بيابانی و اصطالحات مربوط به 
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کان از زبان شاعران صريحاً به زيبايی و ارجمنـدی  . کنيزکند ینمشتر و گوسفند استفاده 
و در پرگار شعر و تغزل، الگوهای جاهلی مانند اطالل، ناقه، دمن و...  کنند یمخود اشاره 

بشّاربن » (.169ـ166: 1399و عبداللّهی،  نژاد یسجادو  169م.: 1996)ر.ک؛ ضيف، ديگر کاربردی ندارد 
ی از شـعر زيبـا و لطيـف    ا صبغهاست که در دورۀ عباسی،  تبار یرانيانخستين شاعر « بُرد

هستند و  بارويزيی ها معشوق. کنيزکان در شعر او شود یمهايش ديده  دربار ايران در غزل
 ادعای مهرورزی دارند:

 قَالَتح وَ الَ ذَنحبَ لِی إِنح کُنحتُ جَارِيَ ً»
 

 «قَدح خُصَّنِی بِالحجَمَالِ الحخَالِقُ الحبَارِی 
 .(79م.:  1999)طخاری،                       

گفت که گناهی بر من نيست، هرچند من کنيزی هستم که آفريدگار، مـن را  »يعنی؛ 
 «.است کردهزيبا خلق 

های ابونواس هم در اين دوره، جايگاه اجتماعی دارد. معشـوق او اغلـب    قهرمان غزل
 است و پوششی به سبک ايرانيان بر تن دارد: دان آدا ی ايرانی است که زيبا و ا ردهبَ

 اهَنُسُـــرُخحتَ هُانَـــزَ قَطَـــرحقُی فِـــ»
 

ــ  ــرَقحعَ دحقَ ــ تحبَ ــهَغُدحصُ  «اهَيارِدَا مَ
 (.646: 1963)ابونواس،                         

و موهـای او چـون    اسـت  دادهدر لباسی است که خراسانی بودنش او را زينت »يعنی؛ 
 «.عقر  و کژدم گِرد اوست

 نتيجه. 7
ـ برانگ شيسـتا ابونواس در روزگار عباسـيان، نگـاهی واال و    بـه شـرا  دارد. شـرا  او     زي

، ولی در شود ینمی سياه تاک است و هيچ گاه به خط عرفان نزديک ها شهيربا  شهير هم
ی بـا فرهنـگ،   ا رندانـه پی برکشيدن سنّت ايرانی است. شرا  ابونواس، پيوند باريـک و  

 و زردشت دارد. نيذوالقرنی ايران، مانند بابک، ا اسطورهرسوم و اشخاص 
صدای آيين ايرانيان را در قرن دوم هجری از  توان یمی ابونواس، گسار بادهاز دريچۀ 

آن و   یزرتشـت ، به ياد مـادر  زدير یمکه شرا  را در جام  اعماق محيط تازی شنيد. آنگاه
. نديب یم، تصاوير پارسی در آن رديگ یمو آنگاه که جام را به دست  افتد یمفرزندان بابک 

است. او در هر  ی پيداست که ابونواس جامعۀ عربی و رسوم حاکم بر آن را برنتابيدهخوب به
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، مانند راسـتی و  گسار بادهباده، به ويژگی و خوی ياران ايرانیِ  زيوادستفرصت ممکن، از 
. در اين راه، ابـزار  پردازد یمها و روزها، مانند مهرگان و نوروز  خِرَد و نيز وَرجاوندی جشن

و دُردی پررنـگ از فرهنـگ و    هيما بنی است، تا نشان دهد که هنوز پارسشاعر، کلمات 
ی او يکـی از  هـا  سـروده . اسـت  مانـده او   یمجوس  سرزمين ايران در جام پارسی و شرا

ی دگرگونیِ کلمات ها دورهسرچشمۀ پژوهش در راه دانستن تاريخِ  نيتر گانهو ي نيتر ژهيو
 ی ساسانيان در دورۀ عباسی است.ها نييآپارسی و نيز سنجش و بسامد فرهنگ و 
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