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چکيده

(تاريخ دريافت1399/19/96 :؛ تاريخ پذيرش)1399/91/64 :

ابونواس اهوازی که ايرانیتبار است ،در عصر عباسی در آيينۀ اشعار خود ،با بـهکـار گـرفتن عناصـر
فرهنگی و آيينی ايرانيان ،چه در حوزۀ کلمات پارسی و چه در حوزۀ آيين بـادهگسـاری و آدا ويـژۀ
آن ،جلوههايی از فرهنگ و رسوم ايرانيان را بازتا دادهاست .در اين جسـتار ،بـه شـيوۀ توصـيفی و
تحليلی به تأثير فرهنگ ،عناصر و مضامين مزديسنا در اشعار ابونواس پرداخته میشود .او در محـيط
عربی آن زمان ،از دريچۀ باده به رسانِش و تبليغ فرهنگ کهن آريايی دست میزند و پيونـد خـود را
با نياکان و سرزمين مادری نگاه میدارد .نگاهش به باده ،نوستالژيک و آميخته بـا اسـطوره و سـنّت
ايرانی است .ابونواس زبان تازی دارد ،ولی انديشه و مختصات فکری او ايرانی است .خلـقوخـوی و
انديشه های پارسی ابونواس در سه اليۀ باده و آدا آن ،جشـنهـا و گنجينـۀ کلمـات پارسـینـژاد،
بهخوبی پيداست و اين پيدايی ،نشانۀ وابستگی خاطر او به سرزمين مادری و فرهنگ ديرين و کهـن
آن است.
کليدواژهها :ابونواس ،شرا  ،رسوم بادهگساری ،جشنهای ايرانی ،کلمات پارسینژاد.
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 .1مقدمه
در درازای تاريخ ،هميشه ملتها با فرهنگشان بر هم تأثير داشتهاند .جلوههای اين تـأثير
در زمينۀ شعر و ادبيات بيشتر پيدايی داشتهاست .ابونواس اهوازی شـاعر بنـامِ قـرن دوم
هجری قمری ،اصالت ايرانی دارد .رگ و ريشههای پارسی او ،سبب شدهاست ،تا دغدغۀ
فرهنگ نياکانی و دردِ وطن داشته باشد .حس نوستالژيک او به فرهنگ و خاک مـادری
در مضامين و تصاويری شعری او کامالً نمود پيدا کردهاست .هرگـاه شـرا مـینوشـد،
شرا را مجوسی و فرزندان بابک میداند و در جام ،تصاوير فارسی میبيند .بنابراين ،دور
از انتظار نيست اگـر در پرگـار بـادهگسـاری خـود ،دوسـتانی بخواهـد کـه مبـادی آدا
شرا خواری برابر با رسوم ايرانی باشند .همچنين ،کلمات پارسی يا «فارسيات» در پهنـۀ
اشعار ابونواس خودنمايی میکنند .در اين مقاله ،تالش شدهاسـت تـا در ژرفـای محـيط
فرهنگ عربی ،زندگانی و انديشههـای ساسـانی و مزديسـنايی او را نمايـان کنـيم .ايـن
انديشههای نهفته و پيدا در اليههای مضامين و معـانی ،بهتـرين سـند بـرای شناسـايی
بازتا ف رهنگ ايران بر دورۀ عباسيان است .در اين دوره است که تمدن ساسانی و آدا
آن از طريق هنرمندان در جامعۀ عر  ،پرتو و انعکاس دارد .گوهر دورنی ابونواس اگرچه
روزگاری بر اثر همنشينی با استادش به تيرگی میگرايد ،ولی او زادگاه و گنجينۀ فرهنگ
نياکانی و آيين و جشنهای آن را فراموش نمیکند و گاهی هم نيمنگـاهی بـه اجتمـاع
عربی دارد .ياری گرفتن شاعر از ابزارواژههای پارسی برای بيان مقصـود و پيـام ،بحـث
علقهها ی فرهنگی ايرانيان و مواليان در غربـت را نسـبت بـه زادگـاه مـادری بـه ميـان
میافکند که تا چه پايه درخت انديشه و ريشههای پارسی آنان در اجتماع عربـی خشـک
نمیشود.
پيش از تأليف اين مقاله ،نويسندگان و پژوهشگران زيادی در عرصۀ مقالـه و کتـا ،
دربارۀ ابونواس به زندگانی ادبی و سياسی او بهاجمال و تفصيل پرداختهاند .در ادامـه بـه
برخی از اين آثار به عنوان پيشينۀ پژوهش اشاره میشود .در عرصۀ کتا  ،محمد معـين
در مزديسنا و اد پارسـی ( ،)1339ج .م .عبـدالجليل ،در کتـا تـاريخ ادبيّـات عـر ،
برگردانِ آذرتاش آذرنوش ( ،)1363و اکبر بهروز در کتا تـاريخ ادبيّـات عـر (،)1344
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اشاراتی به زندگانی ابونواس داشتهانـد .همچنـين ،عبدالحسـين زريـنکـو در دو قـرن
سکوت ( ،)1399جسته و گريخته از ابونواس نام به ميان آوردهاست.

در زمينۀ مقاله ،آثار مرتبط با ابونواس انسجام بيشتری نسبت به ديگر پژوهشها دارد.
شايد بتوان گفت کهنترين منبع ما ،مقالۀ مجتبی مينوی بـا عنـوان «يکـی از فارسـيات
ابونواس» ( )1336است که در مجلۀ دانشکده ادبيات تهران چاپ شـدهاسـت .همچنـين،
آذرتاش آذرنوش در مقالهای با عنوان «ابونواس» ( ،)1343در دايرةالمعارف اسـالمی ،بـه
اين شاعر اهوازی پرداختهاست .بانوان مريم اکبری موسیآبـادی و منصـوره زرکـو در
فصلنامۀ کاوشنامه مقالۀ مشترکی به نام «جلوههايی از فرهنگ ايرانی در وصـف يـاران
ابونواس» ( ،)1396نوشتهاند و تنها به جنبۀ جلوههای فرهنگ آريايی در اشـعار ابونـواس
نگاه دوختهاند .اين مقاله برگرفته از پاياننامۀ کارشناسی ارشد اکبری موسیآبادی با نـام
«الفرس فی ديوان ابینواس» است .محمدرضا نجاريان و محمدکاظم کهدويی در مقالـۀ
مشترکی با نام «نگاه شاعرانۀ رودکی و ابونواس به خمريات» ( ،)1399در نشـريۀ ادبيـات
تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،به موضوع خمريات ابونواس پرداختهاند .همچنـين،
مقالۀ مشترک ديگری با همکاری فرامرز ميرزايی ،يعقو محمـدیفـر و مـريم رحمتـی
ترکاشوند ،زيرعنوان «جلوۀ جشنهای باستانی در شعر بحتـری و ابونـواس» ( ،)1396در
نشريۀ تطبيقی دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی شهيد باهنر کرمان به چاپ رسـيدهاسـت.
مقاله و کتا های چاپشده ،رويکردی يکجانبه به يکی از جنبهها و جلوههای فرهنگی
و هنری اشعار ابونواس داشتهاند و تحقيقی جامع و فراگير صورت نگرفتهاست.
روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع اسنادیـ کتابخانهای است و پژوهش به شيوۀ
توصيفیـ تحليلی انجام میشود .به اين ترتيب ،نخست به جستجوی منابع ،اعم از ديوان
شاعر ،کتا ها و مقاالت مربوط به ديوان شاعر پرداخته میشود و پس از آن با پايه قرار
دادن «ديوان ابونواس» ،و آگاهی از آيين و آدا مزديسنايان ،به بررسی تأثير فرهنـگ و
عناصر و مضامين مزديسنايی در اشعار ابونواس میپردازيم.
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 .1بحث و بررسی
1ـ .1زندگینامۀ ابونواس
ابونواس (د 691 /199 .ق ).از شاعران بنام عر در عصر اوّل عباسی است .ابونواس بـه
معنی «کسی که کاکلی آويخته دارد» ،لقب اوست .او از نژاد ايرانی و زادۀ موالی بودهاست.
مادرش« ،جُلبانِ» اهوازی نام دارد و هويت پدرش بر عدهای از روايان مبهم اسـت ،ولـی
پدرش بنا به روايتی از لشکريان مروانبن محمد ،آخرين پادشاه بنیاميّه بودهاسـت (ر.ک؛
ابنخلکان ،ج  99 :1367 ،6و آذرنوش116 :1363 ،ــ .)113دربارۀ زادگاه ابونواس اخـتالفنظرهـايی
وجود دارد .نظر کلّی بر آن است که او در اهواز متولد شده ،در دوسالگی از آنجا به بصره
کوچ کردهاست .مادرش در بصره ،ابونواس را به دست عطاری میسپارد .او افزون بر شعر
و اد  ،علوم قرآنی ،حديث ،صرف و نحو و اخبار عر را هم میآموزد .از بـين اغـرا
شعری ،شعر «باده» سبب شهرت ابونواس شدهاست .او با ساختارشکنی در شعر و گريز از
قالبهای پيشساخته ،ستيز با سنّتهای کهن عر  ،چيرگی شگفتآور بر زبـان عربـی،
وابستگی به آيين و فرهنگ ايران و سنّتهای هزارسالۀ ايرانـی ،شخصـيتی افسـانهای و
بنام از خود ساخت (ر.ک؛ آذرنوش396 :1343 ،ـ 396و بهروز.)666 :1344 ،
ابونواس از شاعران نوگرا در زبان عربی به شمار میرود .مبالغه نيسـت اگـر بگـوييم
کسانی مانند ابونواس شعر عربی را از سرودهای بيابان به صحن جهانی کشاندهاند که به
دست مردم گوناگون افتاد و به آن طبع آزمـايی کـردهانـد (ر.ک؛ فـرای .)139 :1363 ،دربـارۀ
خمريات او گفته شدهاست:
«نمايشگر يکی از برترين استعدادهای شـاعرانۀ زبـان عـر اسـت و طـی
دورهای بسيار کوتاه ،موجب گرديد شعر تازی در راه زندگی واقعی گام نهد ،جـز
اينکه ابونواس البته مقلّدانی کم و بيش موفق داشت ،اما هرگز شاعری همتـای
خود نيافت» (آذرنوش119 :1363 ،ـ.)116

در ادبيات فارسی ،خمريات به اشعاری گفته میشود کـه شـاعر در آن از موضـوعاتی
مانند ساقی ،ساغر ،مينا ،جام ،خُم ،سبو ،ميکده ،پير میفروش و به طـور کلـی ،از مـی و
میگساری گفتگو میکند  .موضوع خمر از آغاز عصر عباسی در اشعار عـر وارد شـد و
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سپس ايرانيان آن را در اشعار خود بهکار گرفتند .در سنّت ادبی عر  ،خمريات به اشعاری
اطالق می شود که در ستايش می و زن و لذايذ جسمانی باشـد (ر.ک؛ داد :1341 ،ذيـل «شـعر
خمری»).
ابونواس اهوازی اگرچه چندی در چنبرۀ عيّاشی تازيانی مانند «والبۀ اسدی» که نقش
استادی او را به عهده داشتهاست ،دست و پايی میزند ،ولی سرانجام ،در پايان عمر توبه
میکند و پارسايی پيشه میکند .او در سال 199ـ 199هجری قمری در بغـداد مـیميـرد
(ر.ک؛ آذرنوش 113 :1363 ،و بهروز.)664 :1344 ،
ابونواس در دوران باشکوه عباسی ،همواره کوشيدهاست تا در هر فرصت ممکن دست
به تبليغ و رسانش فرهنگ ايرانی بزند؛ چه آن زمان که جامِ بادۀ مجوسی در دسـت دارد
و در آن ،تصاوير فرزندان بابک ،کسری و خسروان میبيند و چه آن زمـان کـه در کـامِ
شادی هايش ،چاشنی شيرين جشن های ايرانی مانند نوروز و مهرگان میريزد .درست در
اين روزگار است که الگوهای فرهنگی ايران بـه شـعر و ادبيـات عـر وارد مـیشـود و
عباسیها خواسته و ناخواسته از آن پيروی میکنند.

6ـ .6روزگار عباسيان و ويژگیها شعر در دورۀ عباسی
در روزگار عباسيان ،دريچۀ فرهنگ عربی و اسالمی به روی فرهنگ ديگر ملتها باز شد
و گسترشی در اين زمينه آغاز شد که به تقويت بنمايههای فرهنگی و ادبيات ايـن دوره
انجاميد .در قرون دوم و سوم هجری ،عوامل فرهنگـیــ اجتمـاعی و علمـی ايـران بـر
بسترهای ادبی و فرهنگی عباسيان تأثير چشمگيری گذاشت و در ادامه ،زبـان عربـی بـا
حجم سرشاری از واژگان ساسانی و زبان فارسـی روبـهرو شـد .عباسـيان در ايـن گـذار
فرهنگی ،ادبی و اجتماعی ،در پرتو فرهنگ و شهرنشينی ايرانيـان و شـکوه و تجمـالت
پادشاهان ساسانی قرار گرفتند و شاعران عر با سنّتهای پارسی آشـنا شـدند .شـفيعی
کدکنی میگويد:
«شاعر عجم وقتی چشم باز کرد ،شاعر عر خود عجمی شده بود و فرقـی
که با هم داشتند ،فقط در زبان بود .بنابراين ،شاعر ايرانی بهظاهر از عر تقليد
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کردهاست ،ليکن اين تقليد از خودش بـود و بـس» (شـفيعی کـدکنی 693 :1393 ،و
ر.ک؛ سجادینژاد و عبداللّهی.)166 :1399 ،

شعر در دورۀ عباسی ،دگرگونی زيادی نسبت به دورۀ امـوی پيـدا مـیکنـد .در دورۀ
اموی که تعصّبات مخصوص عربی رواج داشت ،هنوز اعرا با تمدن آشنايی کامل پيـدا
نکرده بودند و آميختگی و امتزاج با ملل غيرعر نداشتند .عصر عباسی در همـان آغـاز
کار ،رنگ ايرانی میگيرد؛ زيرا انتقال خالفت و حکومت از بنیاميه به عباسیها بهواسطۀ
ايرانيان انجام میشود و در دنباله ،مرکز حکومت از شام به عراق انتقـال پيـدا مـیکنـد.
بغداد به عنوان پايتخت ،و زمامداری ايرانيان در امـور سياسـی ،نقـش مهمـی در انتقـال
فرهنگ ايران و جلوههای فرهنگ آن به دنيای عر دارد .بهعالوه ،به روی کـار آمـدن
مأمون با ياری ايرانيان ،يکی ديگر از سببهای انتقال فرهنگ ايرانی بـه دنيـای عـر
است .امر ديگری که بـر رونـق بـازار علـم و دانـش و نيـز اد و فرهنـگ ايـن دوران
میافزايد ،شوق و رغبت خلفای بنیعباس و زمامداران مملکت به علـم و شـعر و اد  ،و
تکريم و بزرگداشت دانشمندان و شاعران است ،بهگونهای بسياری از آثار علمی ،فلسـفی
و فرهنگی يونان ،ايران و هند بهسرعت ترجمه میشود .در اين روزگار کـه هنـوز بغـداد
گرفتار ضعف و انحطاط سياسی نشده ،پايتخت و مرکز خالفت است و کـانون نهضـت و
تکاپوی علمی و فرهنگی شناخته میشود .در روزگار عباسيان لطايف تمدن هنـد ،روم و
ايران به جای خشونت و سادگی باديهنشينی و زندگانی عشايری مینشيند و ثروت ،جاه و
جالل ،خوشباشی و شهریگری گسترش میيابد .در ايـن ميـان ،ابونـواس بخـشهـای
بسياری از ديوان خود را بـه وصـف بـاده و بـادهگسـاری ويـژه مـیکنـد .در ديـوان او،
ايرانیگری و افتخار و نازِش به ايرانی بودن و خوارداشت عر فراوان به چشم میخورد
(ر.ک؛ بهروز613 :1344 ،ـ 619و تويسرکانی.)6 :1399 ،

ادبيات و آثار فرهنگی عصر عباسی تا حدود زيادی بازتا دهندۀ نشانههای فرهنگی،
پيش از تازش تازيان به ايران است؛ زيرا پس از خلفـای راشـدين و خلفـای امـوی کـه
پیورزیهای عربی داشتند ،خلفای عباسی از ساسانيان الگـو گرفتنـد (ر.ک؛ نولدکـه:1349 ،
769؛ ميرزايی و ديگران.)639 :1396 ،
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بیگمان ابونواس در شمار شاعرانی است که نوگرا بود و نوآوری در شعر و اد ايـن
دوره ايجاد کرد .او نيز مانند «بشّاربن بُرد» دگرگونی در سبک و معانی اشعار و گسست در
الگوهای کهنه و نخنمای عر جاهلی به وجود آورد .همۀ اين تحوالت و دگرگونیهای
ادبی تحت تأثير عواملی مانند محيط فرهنگی زمانۀ عباسی و فرهنگ ايرانی اسـت (ر.ک؛
نيکلسن1964 ،م94 :.ـ 99و ترکاشوند.)163 :1399 ،

 .3نگاه نوستالژيک و اسطورهای ابونواس به شرا
3ـ .1شرا ؛ پير تاريخ و دانندۀ اسرار
عقيدۀ ابونواس به شناسنامۀ شرا  ،اسطورهای و تاريخی است .او شرا را دانندۀ رازها و
پير سخنگوی تاريخ میداند .ديرينگی شرا  ،ابونواس را به اين پنـدار رسـانده کـه ايـن
مايع ،دانندۀ اسرار بسيار است و اگر زبان و دهانی داشت ،افسانههای پيشينيان و شکوه و
درهم شکستن دردناک تمدنهايی مانند ايران را بازگو میکرد .گويا او به علـت دوری از
سرزمين مادری و افتـادن در دام محـيط ميخـوارگی و فسـاد عـر  ،درد مـيهن دارد و
گاهگاهی به نوستالژی دچار میشود:
بلِسَـــانِ نَـــاطِقَ وَ فَـــمَ
«عُتَّقَـتح حَتَّــی لَـوِ اتَّصَـلَتح
ثُــمَّ قَصَّــتح قِصَّــ َ الحــأُمَمِ»
لَاححتَبَ ـتح فِ ـی القَــومِ مَاثِلَ ـ ً
(ابینواس1996 ،م.)766 :.

3ـ .6همانندی شرا به فرزندان بابک
او شرا را فرزندان بابک میداند و میگويد هنگامی که شرا را در جام میريزی ،مانند
اين است که فرزندان بابک چونان سپاهيانی هستند که در لُجّه و قعر دريا غرق میشوند:
مُححتَفَــرم مَــابَيحنَهُمح خَنحــدَقم
«عَلَــی تَمَاثِي ـلِ بَنِ ـیبَابَ ـکَ
کَتَائِ ـبم فِ ـی لُجَّ ـ َ تَغح ـرَقُ»
کَأَنَّهُمح ،وَالحخَمحرُ مِنح فَـوقِهِمح

(همان.)349 :
3ـ .3ديرينگی و کهنگی شرا  ،همپايه با دوران آدم ،موسی و ذوالقرنين
ابونواس به ديرينگی شرا باورمند است و زمان آن را در پيوند با زمان آدم ،نـوح ،عـاد،
ثمود ،موسی و ذوالقرنين میداند:
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«اِسحـــــــــقِينَهَا سَـــــــــالَفَ

سَــــ ـبَقَتح خَلحــــ ـقَ آدَمــــــا»

«سَمِعحتُ بِذِی الحقَـرحنَينِ قَبحـلَ خُرُوجِـهِ

(همان.)769 :
وَ أَدحرَکحتُ مُوسَی قَبحلَ صَاحبِهِ الحخِضحر»
(همان.)636 :

3ـ .7شرا  ،آيينۀ اسطورههای پارسی
ابونواس در دنيای خيالی و شايد در دنيايی راستين ،گاه جامی به دست میگيرد که مانند
جام جمشيد تصاوير اسطورهای ايرانی دارد؛ ماننـد تصـوير خسـروی ايـران کـه سـواران
زينهدار و کماندار برای شکار گاو وحشی دور و برش ايستادهاند:
«تُ ـدَارُ عَلَينَــا ال ـرَّاحُ فِــی عَسح ـجَدِ َّي ِ
قَرَارَتحهَــا کِسحــرَی وَ فِــی جَنَبَاتِهَــا
فَلِلحخَمحــرِ مَــا زُرَّتح عَلَيــهِ جُيُوبُهَـــا

حَبَتحهَــا بِــأَلحوَانِ التَّصَــاوِيرِ فَــارِس
مَهــاً تَـ ـدَّرِيهَا بِالحقَسِـ ـیا الحفَـ ـوَارِس
وَ لِلحمَــاءِ مَــا دَارَتح عَلَي ـهِ الحقَالَنِــس»
(همان.)399 :

3ـ .9همپايگی ارج و مهر شرا با شير مادر
هنگامی که ابونواس شرا مینوشد ،ناخودآگاه گرفتار نوسـتالژی و خـاطرههـای دوران
کودکی میشدهاست ،يا روانش در اثر مستی طبيعی شرا  ،به ياد مادرش و مرگ پدرش
میافتاده که در دهسالگی ابونواس روی میدهد .مادرش« ،گلبانو» يـا «جلبـان» (شـاخۀ
گل) بهسبب فقر و برای گذران زندگی ،به غالمی از سـقيف شـير مـیدادهاسـت و ايـن
طبيعی مینمايد که ابونواس در جستجوی حقّ خود باشد .شرا برای او بـه ماننـد شـير
مادر است که تا رسيدن مرگ ،ضروری است .پس باده ممکن است رمـز مـادرش باشـد
(ر.ک؛ عبده بدوی 6999 ،م 36 :.و نجاريان و کهدويی:)666 :1399 ،

«أَنَا ابحنُ الحخَمحرِ مَا لِی عَنح غِذَاهَا
«قُطرَبُّل مَرحبَعِی وَ لِی بِقُرَی آل
تُرحضِـ ـعُنِی دَرَّهَـــا وَ تَلححَفُنِـــی

إِلَی وَقحـتِ الحمَنِيَّـ ِ مِـنح فِطَـامَ»
(ابینواس1996 ،م.)791 :.
کَــرحخِ مَصِــيفم وَ أُماــیَ الحعِنَــبُ
بِظِلاهَـــا وَالحهَجِيـــرُ يَلتَهِـــبُ»
(همان.)39 :
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3ـ .6مجوسيان و خاستگاه شرا
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:
وَ حَاضِنُهَا حُرُّ الحهَجِيـرِ إِذَا يُححمَـی»
«رَحِيقاً أَبُوهَا الحمَاءُ وَالحکَرحمُ أُمُّهَـا
(فرّوح 1799 ،ق.)193 :.
ابونواس مادر و خاستگاه شرا را سرزمين ايران میداند:
بَنِی الحأَححرَارِ ،أَهحـلِ الحمَکحرُمَـاتِ»
«تُرَاثـ ـاً عَـ ـنح أَوَائِـ ـلِ أَوَّلِينَـــا
(ابینواس 1996 ،م.)99 :.

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

 .7آدا ويژۀ بادهگساری و ياران همراه
ابونواس به آدا و آيين خاص برای بادهگسـاری پايبنـد اسـت .او رعايـت حـد و حـدود
شرا  ،اد و خِرَد ،فروتنی و راستگويی را ارزشهای اخالقـی و انسـانی مـیدانـد کـه
بايستهاست يارانش در انجمن ميخواری به آن متعهد باشند .در شعر عـر  ،کمتـر ديـده
شدهاست که شاعری قوانين اخالقی خاصی برای بادهنوشـی وضـع کنـد و بـهاصـطالح
شرا را متعهّدانه بنوشد .ابونواس با اينکه در محيط عربی قرار گرفتهاسـت ،ولـی رگ و
ريشههای نژادگی و ايرانی خود را فراموش نمیکند .او بـا برشـمردن ايـن ويژگـیهـای
اخالقی ،نشان میدهد که هنوز به فرهنگ گذشتۀ نياکان خود متعهد است.

7ـ .1آگاهی ايرانيان به فرهنگ بادهگساری و حدود مستی
ابونواس با اشاره به ويژگیهای اخالقی بايسته بـرای يـارانش ،جلـوۀ ديگـری از آدا و
رسوم ايرانيان را در شادباشی به رخ میکشد .او باور دارد که ايرانی برای عنصـر شـادی
ارج میشناسد .بنابراين ،اندازۀ بادهگساری را میداند و آن را به سرخوشی ابلهانه تبـديل
نمیکند و باده را با دعا و زمزمه مینوشد .در اندرزهای «اوشنر دانا» آمدهاست که بسـيار
مَی خوردن برای مرد ،آسيب و زيان به همراه دارد (ر.ک؛ عفيفی 694 :1379 ،و اکبری موسیآبادی
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و زرکـو  .)179 :1396 ،ايرانيان از ديرباز تاکنون به شادی ارج میگذارند و شوربختانه در پی
ناآگاهی ،برخی مصداق و مفهوم شادی را فقـط از گـذر بـادهنوشـی تعريـف و توصـيف
کردهاند .شادباشی که آيين زرتشت به آن اشاره میکند ،بيشتر در پيوند با شـادی روان و
فروهر است ،تا مشغول شدن به بادهگسـاریهـای غيرمتعـارف و نابخردانـه کـه روان و
فروهر را افسرده میکند .در آيين مزديسنا ،افسـرده کـردن روان و آسـيب زدن بـه تـن،
کاری اهريمنی و زشت به شـمار مـیآيـد .اشـو زرتشـت پيـروان خـود را از ايـن گونـه
بادهگساریها بازمیدارد« :کی ای مزدا ...اين مشرو مُسکر و بـادۀ کثيـف را برخـواهی
انداخت» (گاتاها :يسنا ،هات  :79بند :)1
وَالحفُرحسُ عَادَی سُـکحرِهِمح مَححسُـومم»
«نَــادَمحتُهُمح أَرحتَــا ُ فِــی آدَاِبهِــمح
(ابینواس1996 ،م.)746 :.
يعنی؛ «ضمن همنشينی با ياران ايرانیاَم ،آدا آنان را بهکـار گـرفتم؛ زيـرا ايرانيـان
برای مستی خود به حد و حدودی قائل هستند.
شَــرّاً ،فَمَنحطِــقُ شُــرحبِهِمح مَــذحمُومم»
« ...وَ بَنُو الحأَعَاجِمِ الَ أُحَـاذِرُ مِـنحهُم
(همان.)746 :

يعنی؛ «اما ايرانيان ،من از جانب آنهـا تـرس بـدی و خطـری نمـیبـرم کـه آنهـا
نوشيدنشان هم همراه با زمزمه و دعاست!».

7ـ .6آزادگی ،فروتنی ،نژادگی و شرافت ،ويژگی تباری ايرانی
وَ فَخَــارُهُمح فِــی عِشحــرَةِ مَعحــدُومم»
«وَالفَــارِسِ الح ـأَححرَارِ أَنحفَ ـسُ أَنحفُــس
(همان.)746 :
يعنی؛ «گرامیترين تبار از آنِ ايرانيان آزاده و جنگوست و در انجمنهای شـادخواری
آنها ،فخرفروشی و نازِش ،راهی و جايی ندارد».
«احرار» به معنی «آزادگـان» ،فَرنـامی اسـت کـه در درازای تـاريخ بـه ايرانيـان داده
شدهاست .نيز اين واژه دربردارندۀ معنی «راستی و فروتنـی» اسـت (ر.ک؛ معـين ،1339 :ج :6
97ـ 99و اکبری موسیآبادی و زرکو 139 :1396 ،ـ.)176
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7ـ .3خِرَد و اد ِ خردمندانه ،سببِ وفاداری

در پهنای فرهنگ سرزمين ايران و در جایجای گاتاها ،اندرزنامههای پارسی و نيز در آثار
فرهنگی گرانپايهای مانند شاهنامه ،سخن از خِرَدی آگاهانه است .عنصر خِرَد ،چـارچو
فرهنگ ايران را ساخته و ساماندهی کـردهاسـت .ايـن فـروغِ واالی اهـورايی ،بخشـيدۀ
خدواند به انسان است .گاتاها مردمان را ندا میدهد که دانش و معرفت خو و بد را پيدا
کنند ،تا بتوانند راه درست را از بد بشناسند و با پيروی از راه اَشا و بـا يـاری خِـرَد بـرای
رسيدن به جاودانگی کوشش کنند .برابر با متن گاتاهـا (ر.ک؛ يسـنا ،هـات  :31بنـد  ،)11ديـن
زرتشت بر پايۀ خردگرايی و درک عقاليی زندگی و جهـان هسـتی سـازگار و هماهنـگ
شدهاست ؛ همان گونه که پايۀ آفرينش بر انديشۀ درست و خِرَد اهورايی نهاده شدهاسـت
(ر.ک؛ ساسانفر646 :1393 ،ـ 643و مهر93 :1399 ،ـ .)97ابونواس با اشاره به ناراسـتی و بـیوفـايی
برخی دوستان در تنگنای سختیها ،الزمۀ يک دوستی خو  ،داشتن دو فـروزۀ ارجمنـدِ
عقل و اد میداند:
فَ ـذَاکَ إِذَا يَقُ ـلح هُ ـوَ الحفَعُــولُ»
« ...سِوَی أَخَ لَـهُ أَدَ م وَ عَقحـلم
(ابینواس 6993 ،م ،.ج .)364 :1
يعنی؛ «مگر دوستی که از اد و خرد بهرهمند باشد که او هرچه را میگويـد ،بـه آن
وفادار است».

7ـ .7راستگويی ،از جلوههای بارز رفتار ياران
«وَ أَخحتَـــرحتُ إِخحـــوَةَ صِـــدحقَ
شَـــ ـرِيفُ ابحـــ ـنُ شَـــ ـرِيفَ

مِـــنح خَيحـــرِ هَـــذَی الحعِبَـــا ِد
جَـــــوَادُ ابحـــــنُ جَـــــوَادَ»
(ابینواس1996 ،م.)199 :.

يعنی؛ «از بهترين مردمان ،دوستان راستگو برگزيدم که نسل اندر نسـل ،پـاکنـژاد و
بخشندهاند».
ابونواس در ديگر ابيات هم به صفت و فروزۀ «راستگويی» اشاره میکند:
إِلَی بَيحـتِ خَمَّـارَ نَزَلحنَـا بِـهِ ظُهحـراً»
«وَ فِتحيَانِ صِدحقَ قَدح صَرَفحتُ مَطِـيَّهُمح
(همان.)697 :

  69جلوههای فرهنگ مزديسنايی و آدا بادهگساری در نگاه ابونواس||محمود صادقزاده ،کورش زرفتن ،هادی حيدرینيا

يعنی؛ «چه بسيار دوستان راستپيشهای که هنگام نيمروز ،مرکَـبِ آنـان را بـه خانـۀ
بادهفروش بردم!».
در آيين مزديسنا« ،راستی» از اسـتوارترين پايـههـا و زيربنـای کارهاسـت و تنهـا راه
رسيدن به گامۀ کمال (هَرَوتات) ،ياری جستن از اين گوهر مينوانـه اسـت .مزديسـنايان
خداوند را «شيدانِ شيد» (نوراألنوار) و روح راستی مینامند .انسان از راه راستی است کـه
میتواند به خداوند نزديک شود و به او مانندگی پيدا کند.
برابر با آموزههايی مزديسنايی و آموزش گاتاها ،روان بايد پاک و منزه گردد ،تا بتواند
در راه اَشايی (راستی) گام بردارد« .اَشا» ،قانون راستی و داد است و پس از خِـرَد ،جايگـاه
بلندی دارد (ر.ک؛ مهر 61 :1399 ،و معين ،1339 ،ج 691 :6ـ .)693در بسياری از هاتها و بندهای
گاتاهای اشو زرتشت ،به فروزۀ «اَشا» اشاره شدهاست .در گاتاها (ر.ک؛ يسنا ،هات  :69بند 6ـ،)7
گفتگويی ميان اهورامزدا و اَشا روی میدهد که نشان از جايگـاه و وَرجاونـدی اَشـا دارد.
زرتشت در گاتاها (ر.ک؛ يسنا ،هات  :69بند  11و همـان ،هـات  :37بنـد  ،)9بارهـا بيـزاری خـود از
ناراستان و مهر خود به پيروان اَشا و راستی را آشکار کردهاست (ر.ک؛ ساسـانفر 196 :1393 ،و
 799و زرفتن.)196 :1399 ،

 .9جشنها و آيينهای ايرانی
ابونواس در عصر عباسی ،نگاه خود را از جشـنهـای باسـتانی و فرهنـگ کهـن ايرانـی
برنداشتهاست و تا حدّ ممکن ،جلوههای فرهنگ آريايی را بازتا دادهاست .در آن روزگار،
سياست عباسيان بر مبنای حمايت از ايرانيان و تقويت ايرانيان عليه اعرا بـودهاسـت و
صدسالۀ اول عباسی ،برای ايرانيان عصر طاليی به شمار میرفتـهاسـت (ر.ک؛ زريـنکـو ،
.)16 :1399

9ـ .1نوروز ،پيامآور رميدن ديو زمستان و رسيدن اهورای شادی و سرسبزی
نوروز در شمار جشن های ملّی ايرانيان است و در ميان جشنهـای ملـل ديگـر ،از نظـر
هماهنگی ميان بهار و آغاز سال نو ،منطقیتـرين و شـکوهمندانهتـرين جشـن اسـت .از
ديدگاه نجومی ،اين روز هماهنگ با اعتدال ربيعی است و روز و شب برابرند .زايش اشـو
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زرتشت ،در روز ششم نوروز است و جشن فروردينگان نيز در اين ماه برگزار میشود

(ر.ک؛

مهر93 :1399 ،ـ 199و رضی 164 :1399 ،و 199ـ.)169

مظاهر و جلوههای فرهنگ و تمدن ايرانی از قبيل نامها ،اشخاص ،سنّتهای خـاصِ
دينی ،جشنهای ملّی و آيينهای شادباشی در شعر ابونواس ديده میشود .او به پايداری،
روايی و ماندگاری اين جشن در ميان شاعران عصر عباسی ياری رساندهاسـت .پذيرفتـه
شدن نوروز به موجب برخی احاديث و روايـتهـای اسـالمی و نيـز مقبوليّـت و کـارايی
گاهشماری ايرانی در دستگاه خالفت عباسيان ،سبب شد تـا شـاعرانی ماننـد ابونـواس و
بُحتُری با آزادی و آگاهی بيشتری به جلـوههـای ايـن آيـين شـکوهمند در اشـعار خـود
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،
بسياری از سنّتها و آدا و رسوم ايرانی پايدار ماند و در جهان اسالم و ادبيات
عر راه يافت» (محمدی19 :1397 ،ـ 19و ر.ک؛ شکورزاده.)44 :1376 ،

کلمۀ «نوروز» در اشعار عربی گاهی به همين شکل و گاهی «نَيروز» ديده میشود:
بِنَورَ عَلَی الحأَغحصَانِ کَالحأَنحجُمِ الزُّهَـرِ»
«يُبَاکِرُنَا النَّورُوزُ فِی غَلَـسِ الـدُّجَی
(ابینواس 1996 ،م.)669 :.
يعنی؛ «نوروز بامدادان با سپری کردن تاريکی آخر شب ،نمايان شد ،با شـکوفههـايی
همانند ستارگان تابان که بر روی شاخهها روييدهاست».

9ـ .6شادباشی با پادشاه ،همانند جشن مهرگان
در گاهشماری زرتشتيان ،هفته وجود نداشتهاست و سی روز ماه ،هر روز نام ويـژهای
دارد .از منظر باورهای اساطيری زرتشتيان ،اين نامها برگرفته از نامهـای امشاسـپندان و
ايزدان دين است .در گاهشماری زرتشتی ،روز شانزدهم از ماه مهر ،و جشن مربوط به اين
روز« ،مهرگان» نام دارد .مردم در جشن مهرگان به يکـديگر و بـه سـلطان وقـت هديـه
میدادند .اين جشن در روزگاران خلفای عباسی ،با شکوه تمام برگزار میشد (ر.ک؛ فرهوشی،
91 :1399ـ .)199در ماه مهر و روز مهر ،به مناسبت برخورد نام مـاه و روز ،جشـن مهرگـان
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برگزار میشود .اين جشن يکی از بزرگترين جشنهای ايران پـس از نـوروز اسـت کـه
هنوز در بـين زرتشـتيان ايـران روايـی و رواج دارد (ر.ک؛ رضـی 33 :1399 ،و  .)163مهرگـان
جلوهای از جلوههای فرهنگ کهن و ديرپای ايران است و از روزگاران کهن تا امـروز ،از
ديرينگی آن کاسته نشدهاست .در عصر ساسانی و روزگاران پـيش و پـس از آن ،جشـن
مهرگــان ،شــعرخوانی ،موســيقی و آوازخــوانی رواج داشــت .اهــل موســيقی در ايــن روز
آهنگهای «مهرگانی» میساختند و به پادشاهان و بزرگان پيشکش میکردند (ر.ک؛ امـانی
چاکلی .)31 :1396 ،در ادبيات شاعران عر  ،مهرگان به ريختِ معرّ آن «مهرجان» بهکـار
میرود .ابونواس در روزگار هارونالرّشيد در ستايش امير خصيب کارگزار خـراج مصـر از
جشن مهرگان نام به ميان میآورد:
وَ نَيحـــرُوزم يُعَـــدح وَ مِهحرَجَـــانم»
«فَتیً يَومَاهُ لِی فِطحرَ وَ أَضحـحَی
(ابینواس 1996 ،م.)941 :.

يعنی؛ «او پادشاهی است که دو روزی که در خدمت او هستم ،برای مـن ماننـد عيـد
فطر و قربان ،و مانند جشن نوروز و مهرگان است».
همچنين ،در قصيدۀ ديگری به مهرگان سوگند ياد کردهاست:
وَ فَــرخِرُوزِ أَبحسَــالِ الحکَبِــيسِ»
«بِحَــقا الحمِهحرَجَـــانِ وَ نَـــورُوز
(مينوی.)64 :1336 ،

9ـ .3روز رامِ ارجمند و واال ،شايستۀ بادهنوشی و شادیخواری
برابر با تقويم زرتشتی« ،رام» نام روز بيستويکم از ماههای ايرانی است« .رام» بـه معنـی
شادمانی و رامش است و نام فرشتۀ رامش و صلح است (ر.ک؛ رضی 69 :1399 ،و  69و شهزادی،
 :1396ذيل «رام») .همچنين ،پانزدهمين يشت اوستا« ،راميشت» ناميده میشود .ايـن يشـت
دربارۀ ايزد رام است .اين ايزد ،موکّل و نگاهبان روز رام و مصالح امور مردم اسـت (ر.ک؛
اوشيدری:)691 :1393 ،

«إِسحــقِنَا ،أَنَّ يَومَنَـــا يَـــومُ رَامِ

وَ لِــرَامَ فَضحــلم عَلَــی الحأَيَّــامِ»
(ابینواس1996 ،م.)767 :.
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يعنی؛ «به ما بادهای گوارا بنوشان؛ زيرا امروز روزِ جشن رام است و اين روز بر ديگـر
روزها برتری دارد».

3ـ .6کلمات پارسی و معرّ
در گنجينه و دايرۀ واژگانی ابونواس ،نزديک به پانصد کلمۀ پارسی خودنمـايی مـیکنـد.
بخشی از اين کلمات ،معرّ هستند؛ مانند :نرجس ،بُستان ،جُلنار (گُـلانـار ،انـار سـرخ)،
صولجان (چوگان) و برخی کلمات هم شناسنامۀ اوسـتايی و پارسـی دارنـد کـه در بـين
عر زبانان غرابت استعمال داشتهاست و فهم و درک معنـی آنهـا ،وابسـته بـه شـرح و
ترجمه بودهاست؛ مانند :نمکدان ،بابا ،ماما ،ناهيذ ،کرپکار (ثوابکار) ،شهريار و . ...میتوان
گفت که در بسامد باالی کلمات پارسی در فارسيات ابونواس ،چهار دليل عمدۀ زير نقش
داشتهاست:
الف .مادر شاعر ،ايرانی است؛
 .در محيط بصره ،در قرن دوم و سوم هجری ،زبان فارسی روايـی داشـتهاسـت و
جمعيت فارسیزبان آن درخور تأمل است؛
ج .ابونواس مدّاح خاندان آل برمک است و آنان خود را به ايرانيان منتسب میکردند؛
د .پس از کمرنگ شدن تعصبات عربی و رنگ باختن افسـانۀ بهشـتی بـودن کـالم
عربی در دوران بنیاميه ،شيفتگی تازيان به آهنگهای دلپذير فارسی باعث رواج کلمات
پارسی در نغمهها و سرودها میشود؛
هـ  .انتقال يافتن حکومت از بنیاميه به عباسيان به دست ايرانيان انجام مـیگيـرد و
بغداد که با ايران هممرز است ،به عنوان پايتخت انتخا میشود (ر.ک؛ بهروز.)613 :1344 ،
کلمات پارسی ابونواس از اين روی اهميت ويژه دارد که چون نزديک به  1699سال
پيش به خط عربی کتابت شدهاست و از کهنترين نمونههای کلمات اوستايی و پهلـوی
به شمار میآيد .اهميت و شناسنامۀ اين کلمـات ،حتّـی از لغـات موجـود در کتـا هـای
پهلوی قرن سوم هجری هم بيشتر است .در قصيدهای از ابونـواس بـا حجـم متـراکم و
بسامد بااليی از واژگان اوستايی برخورد میکنيم که شـايد بتـوان گفـت ايـن نخسـتين
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کاربرد کلمات اوستايی به دست شاعر ايرانی تازیزبان است؛ کلماتی مانند :ناهيـد ،تيـر،
آذر ،مينو ،بستاق (اوستا) ،کرزمان (گَرزمان ،آسمان ،بهشت برين) ،زرذش (زردشت) و: ...
کِتَــا ُ زَرَدُّشَ دَاعِــی الحمَجُــوس»
«بِمَا يَتَلَـوَّنُ فِـی بُسحـتَاقِ رَمحـزاً
(مينوی.)64 :1336 ،
در سخنان ابونواس و در اشعاری که برخی معاصران او سرودهاند ،از اين نوع کلمـات
و نيز مصراعهای فارسی بسيار است:
لِلحخَنحـــــــــدَرِيسِ الحعُقَـــــــــارِ
«يَـــــا غَاسِـــــلَ الطرجَهَـــــار
بـــــده مـــــرا يـــــک بـــــاری»
يَـــــا نَرحجِسِـــــی وَ بَهَـــــارِی
(همان 66 :و زرينکو 163 :1399 ،ـ.)167

«خَنحدَرِيســــاً ،تُــــنحفَحُ الحمِسحـــــ

ـــــکَ ،وَ تُححکِــــی الحجُلَّنَــــارا»
(ابینواس1996 ،م.)613 :.

«إِذَا تَرَکحـــــتُ الحمَـــــاءَ فِيهَـــــا

وَ شَــــــ ـرَبحتُ الحخُسحــــــ ـرَوِيَّا»
(همان.)694 :

3ـ .4معشوق پارسیتبار غزلها
در روزگار عباسيان ،در شعر عر  ،دگرگونیهـايی در تبـار و ويژگـیهـا و خلـقوخـوی
معشوق شعر عر پيدا شد .جلوهگاه اين دگرگونی ،غزل و معشوقِ غزل است .مـیتـوان
دو عامل را در اين تغييرِ معشوق و خصوصـيات رفتـاری او ذکـر کـرد .نخسـتين عامـل
گسترش غزلهای عاشقانۀ اباحی يا عريان است .شاعر در غـزل بـا رُکگـويی و اشـارۀ
مستقيم به مقولۀ عشق ،دادِ سخن میدهد .دومين عامل در پيونـد بـا حضـور کنيزکـان
فراوان در دربار پادشاهان و فساد ناشی از اين گونه محيط اشرافی است که کمکم منجر
به فساد مردم و انتشار غزل مکشوف میشود .در اين نوع غزلها ،جايگاه و شـرافت زن
در معر بیاحترامی است و کنيزکان در جايگاه بانوان شعر پيشين ،در لبـاس معشـوق،
زيبا و طنّازانه جلوه میکنند؛ امری که در دوران ادبيات پيشين عر ديده نمیشود .شاعر
عر تحتتأثير سنّت و فرهنگ ادبـی و اجتمـاعی پارسـی ،بـرای توصـيف معشـوق ،از
تشبيهات بيابانی و اصطالحات مربوط به ويژگیهای فيزيکی و انـدامی حيوانـاتی ماننـد
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شتر و گوسفند استفاده نمیکند .کنيزکان از زبان شاعران صريحاً به زيبايی و ارجمنـدی
خود اشاره میکنند و در پرگار شعر و تغزل ،الگوهای جاهلی مانند اطالل ،ناقه ،دمن و...
ديگر کاربردی ندارد (ر.ک؛ ضيف1996 ،م 169 :.و سجادینژاد و عبداللّهی166 :1399 ،ـ« .)169بشّاربن
بُرد» نخستين شاعر ايرانیتبار است که در دورۀ عباسی ،صبغهای از شـعر زيبـا و لطيـف
دربار ايران در غزلهايش ديده میشود .کنيزکان در شعر او معشوقهايی زيبارو هستند و
ادعای مهرورزی دارند:
قَدح خُصَّنِی بِالحجَمَالِ الحخَالِقُ الحبَارِی»
«قَالَتح وَ الَ ذَنحبَ لِی إِنح کُنحتُ جَارِيَ ً
(طخاری 1999 ،م.)79 :.
يعنی؛ « گفت که گناهی بر من نيست ،هرچند من کنيزی هستم که آفريدگار ،مـن را
زيبا خلق کردهاست».
قهرمان غزلهای ابونواس هم در اين دوره ،جايگاه اجتماعی دارد .معشـوق او اغلـب
بَردهای ايرانی است که زيبا و آدا دان است و پوششی به سبک ايرانيان بر تن دارد:
قَــدح عَقحرَبَــتح صُــدحغُهَا مَــدَارِيهَا»
«فِـ ـی قُرحطَـ ـقَ زَانَـ ـهُ تَخحرُسُـ ـنُهَا
(ابونواس.)646 :1963 ،

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

 .7نتيجه
ابونواس در روزگار عباسـيان ،نگـاهی واال و سـتايشبرانگيـز بـه شـرا دارد .شـرا او
همريشه با ريشههای سياه تاک است و هيچ گاه به خط عرفان نزديک نمیشود ،ولی در
پی برکشيدن سنّت ايرانی است .شرا ابونواس ،پيوند باريـک و رندانـهای بـا فرهنـگ،
رسوم و اشخاص اسطورهای ايران ،مانند بابک ،ذوالقرنين و زردشت دارد.
از دريچۀ بادهگساری ابونواس ،میتوان صدای آيين ايرانيان را در قرن دوم هجری از
اعماق محيط تازی شنيد .آنگاه که شرا را در جام میريزد ،به ياد مـادر زرتشـتی آن و
فرزندان بابک میافتد و آنگاه که جام را به دست میگيرد ،تصاوير پارسی در آن میبيند.
بهخوبی پيداست که ابونواس جامعۀ عربی و رسوم حاکم بر آن را برنتابيدهاست .او در هر

  66جلوههای فرهنگ مزديسنايی و آدا بادهگساری در نگاه ابونواس||محمود صادقزاده ،کورش زرفتن ،هادی حيدرینيا

فرصت ممکن ،از دستاويز باده ،به ويژگی و خوی ياران ايرانیِ بادهگسار ،مانند راسـتی و
خِرَد و نيز وَرجاوندی جشنها و روزها ،مانند مهرگان و نوروز میپردازد .در اين راه ،ابـزار
شاعر ،کلمات پارسی است ،تا نشان دهد که هنوز بنمايه و دُردی پررنـگ از فرهنـگ و
سرزمين ايران در جام پارسی و شرا مجوسی او مانـدهاسـت .سـرودههـای او يکـی از
ويژهترين و يگانهترين سرچشمۀ پژوهش در راه دانستن تاريخِ دورههای دگرگونیِ کلمات
پارسی و نيز سنجش و بسامد فرهنگ و آيينهای ساسانيان در دورۀ عباسی است.
 .9منابع
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