
 ) پژوهشي- علمي(نشرية ادبيات تطبيقي

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

  دانشگـــاه شهيد باهنــر كرمــــان
  1392 پاييز و زمستان، 9، شمارة5سال 

  ∗∗∗∗هاي باستاني پارسيان در شعر بحتري و ابونواس جشنةجلو
                                                                                       

  دكتر فرامرز ميرزايي
  

  اد دانشگاه بوعلي سيناــــاست                                                                                      
   

   فردكتر يعقوب محمدي                                                                                       
  

  همدان دانشگاه بوعلي سينااريدانش                                                                                    
  

  مريم رحمتي تركاشوند                                                                                    
  

  ناي سيدانشگاه بوعلرب زبان و ادبيات عدانشجوي دكتري 

 چكيده

هاي مهم و خاص ايرانيان، به عنوان يك از جشن» رام و مهرگان و نوروز«هاي جشن
بحتري شاعر . اندسّنت، خود را در آثار شاعران و اديبان عصر عباسي نيز منعكس كرده

عربي األصل عصر عباسي و ابونواس شاعر ايراني االصل اين دوره، از اين سّنت خاص 
هاي بحتري در ديوان. اندارسيان غافل نمانده و در گنجينة اشعار خود متعرّض آن شدهپ

 اشاره كرده و جزييات -  هركدام تقريباً نه بار- چهارگانة خود به دو جشن مهرگان و نوروز 
و » مهرگان«اما ابونواس تنها يك بار به جشن . آن را در  قالب اشعاري بيان كرده است

  . ياد كرده است» نوروز«داشته و در ديوان خود دو بار از جشن اي اشاره» رام«
   .هاي باستاني پارسيانادبيات عربي، ابونواس، بحتري، جشن: هاي كليديواژه

                                                 
∗

  20/1/93 :تاريخ پذيرش مقاله                             13/4/91:تاريخ دريافت مقاله 
 yamohamadi@yahoo.com                                     :نويسندگان مسئولنشاني پست الكترونيكي 

                                                                                        mirzaeifaramarz@yahoo.com  

 maryam_rahmati85@yahoo.com 

  



1392،پاييز و زمستان 9، شمارة 5، سال نشرية ادبيات تطبيقي  238

   مقدمه-1
هاي مختلف جهان، پيوسته يكي از عوامل مهم پيشرفت دانش و پيوند فرهنگي مّلت

تي غير از آنچه خود به وجود آورده، از تمدن بشري بوده است؛ زيرا در اين رابطه هر مّل
. افزايدشود و بر مقدار معلومات خود ميها نيز، برخوردار ميثمرة افكار و تمدن ديگر مّلت

 -  يونان و هند- همان طور كه ايران باستان نيز از جريانات فكري دو مّلت همساية خود
هاي مختلف تاريخ خود، با رهقوم عرب از جمله اقوامي است كه در دو. استفاده كرده است

 توانسته - مخصوصاً تمدن چهارصد سالة ساسانيان–تأثيرپذيري از فرهنگ و تمدن ايرانيان 
هاي مادي و است فرهنگ و تمدن ملّي خود را اعتال بخشيده و از اين رهگذر به پيشرفت

 به نقطة فرهنگ وتمدن شرق قديم با دولت ساساني بار ديگر«. معنوي زيادي دست يابد
طور كه چنين نفوذي همان. اعتال رسيد و نيز بيزانس و روم تحت تأثير ساسانيان قرار گرفتند

  ).84 :1383شيپمان، (» هاي جانشين ساسانيان محسوس استدر چين و عرب
هاي به طور كلّي، شاهنشاهي ساساني با همة نقايص فراواني كه داشت، از جمله رويداد

اين دولت در . اي مشرق زمين تقريباً نمونة يك دولت بسيار منظم بودبسيار عالي  بود و بر
پس از . هاي بزرگ پس از خود سرمشق واقع گرديدها و امپراطوريحقيقت براي دولت

 عباسي از ساسانيان سرمشق خلفاي راشدين و خلفاي اموي كه عربي خالص بودند، خلفاي
عراق تشكيل شد، كم يا زياد آن را سرمشق هايي كه در ايران يا گرفتند و پس از آن دولت

پاية امپراطوري روم شرقي، امپراطوري ايران را از نظر سياسي كامالً هم. خود قرار دادند
قيصر و شاهنشاه يكديگر را برادر . كردشناخت و شاهنشاهي ايران نيز چنين ميخود مي

هاي اساني از سرزمينخوردند كه روزگاري دولت سمسلمانان غبطه مي. كردند خطاب مي
ترين دورة هاي عباسي، حتي در درخشاناصلي ايشان بر اثر ادارة بهتر، خيلي بيشتر از دوره

ترين منابع براي جستجو و يكي از مهم). 482 :1378نولدكه، (آن، درآمد داشته است 
تحقيق در فرهنگ و تمدن دورة ساساني، همين ادبيات عربي دورة عباسي است كه از 

هاي مختلف تمدن عباسي آشنا توان تا حدي با كيفيت و انواع رشتهل آن نه تنها ميخال
توان با دقت از خالل همين ادبيات و آثار فرهنگي عربي عصر عباسي راهي به شد، بلكه مي

اين مقاله سعي دارد پس . هاي فرهنگي ساسانيان پي برددوران ساساني باز كرده و به نشانه
 و تأثر فرهنگي دو قوم عرب و پارسي، مخصوصاً تأثير تمدن ساسانيان بر از بررسي تأثير

 هاي باستاني ايران ادبيات عصر عباسي، از بين شاعران عصر عباسي، به بررسي جلوة جشن



هاي باستاني پارسيان در شعر بحتري و ابونواسجشنة جلو  239

 در شعر بحتري به عنوان شاعري عربي -باشدكه نمادي از فرهنگ و تمدن ايرانيان مي-
ايراني األصل عرب زبان كه از همان اوان كودكي در شاعري األصل و ابونواس به عنوان 

تا از زبان .  اين عصر گشته است، بپردازدزيسته و يكي از شاعران سرآمدبين قوم عرب مي
  . شاعران بزرگ دورة عباسي اين تأثيرپذيري فرهنگي را بازگو كند

  
   قوم عرب و فرهنگ پارسي -2

هاي بيگانگان و علوم و گيري فرهنگقوم عرب از زمان فتوحات اسالمي شروع به فرا
هاي زماني كه در حال نشر دين اسالم بودند، در اين راه با صاحبان دين. معارف آنان نمود

مختلف برخورد نموده و با آن ها دربارة مساِل ديني به مناظره و مناقشه پرداختند و ديدگاه 
سپس، موالي كه . راگرفتندهاي گوناگون فها و استدالل هاي زيادي را از صاحبان فرهنگ

ها ومعارف از نژادهاي مختلفي بودند، به دين اسالم روي آورده و مشغول نشر فرهنگ
هايي در جندي مدرسه. وگرايش هاي مخصوص زبان اصلي خود در بين اعراب شدند

هاي گوناگون شاپور و رها و انطاكيه موجود بود كه خود يكي ديگر از عوامل نشر فرهنگ
ها غلبه يافتند، بسياري از اين آنگاه كه اعراب بر اين محيط. راب محسوب مي شددربين اع
 به اقتضاي دفاع از دين و تحولي كه در زندگي شان به -ها و آداب و رسوم خاص فرهنگ

 به سوي ايشان سرازير گشت و به اين ترتيب، حكومت اعراب رنگ وبوي - وجود مي آمد
  ). 129 :ضيف، بي تا( تمدن به خود گرفت 

دفترهاي ثبت خراج اسالمي . عرب در ابتدا از سازماندهي اداري ايرانيان تأثير پذيرفتند
نوشتند تا اين كه عبد الملك در دست دهقانان ايراني بود و پيوسته آن را به زبان فارسي مي

         هاي رومي دادبن مروان در عراق دستور به عربي شدن آن و همچنين، عربي شدن ديوان
  ).19 :1982ضيف، ( 

نبايد تصور كرد كه شكست ساسانيان در مقابل اعراب، باعث گرديد همة عقايد 
باستاني و ديني و مظاهر فرهنگي و اجتماعي ايران به يك باره نابود شود و جاي خود را به 

. هاي بزرگ نتوانست روح ايراني را دچار خفقان كندهيچ يك از حمله. دين جديد دهد
وقتي به ايران رسيدند، به استثناي دين، تقريباً همة مظاهر تمدن را با آغوش باز اعراب 
شدند، با پشتوانة عظيم فرهنگي خود، چنان ايرانيان نيز كه به تدريج مسلمان مي. پذيرفتند
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توان يافت خدمتي به اسالم كردند كه نظير آن را در هيچ يك از كشورهاي عربي نمي
  ).13 :1354آذرنوش، (

زندگي شهري جديد كه جويبارهاي فرهنگي فارسي، يوناني و بين النّهريني در آن به 
هاي انديشه و عاطفه را در آن دگرگون ساخته بود، سرانجام، جريان افتاده بود و چهارچوب

توانست زبان پرفخامت فصيح را سرسپردة خود سازد و . ق4 تا پايان سدة 2در اواخر سدة 
هاي ادب اگر رشته. هيمي كند كه پيش از آن هيچ عربي نشناخته بودآن را ابزار بيان مفا

فخيم در شعر سرايندگاني چون ابوتمام و متنبي تداوم يافت، شعر واقعگراي مردم پسند 
                 سال، از ابونواس تا ابن حجاج، بر جهان عرب چيره بود و ادبيات200دست كم 

  فت هنري وعاطفي آن به آساني مي توانست جهاني گرددرا پديد آورد كه با» اينوخاسته« 
  ) .185: 1385آذر نوش، (  

  

   نفوذ فرهنگ ساساني در عصر عباسي-3

پس از قيام ابو مسلم و برپا شدن خالفت عباسيان، اندك اندك دست ايرانيان در 
يد از سياست و فرمانروايي باز شد و با پديد آمدن پايگاه وزارت در دربار خالفت به تقل

آيين شاهنشاهان باستان ايران، حلّ و عقد بسياري از كارهاي لشكري و كشوري به دست 
  .)6  :1350تويسركاني، (ايرانيان افتاد 

به . هاي معتبر دولت نشستندخراسانيان نگهبانان خالص خليفه شدند و ايرانيان به منصب
ر نژاد در آن شركت جاي اشرافي گري عرب، حكومتي آمد كه مردم قلمرو خالفت از ه

عرب . مسلمانان قديم عرب و بيگانگان نو مسلمان به هم ريختند و در هم گم شدند. داشتند
رفت و در پس پردة اسالم جهاني، ايرانيت گري سقوط كرده بود، اما اسالم به راه خود مي

  ).362 :1344حتّي، (اوج گرفتن آغاز كرده بود 
هاي گذشتة ايشان، در عصر عباسي اول بين ار تمدنهاي بيگانه و اخبتوجه به فرهنگ

   ، 49،76  :1ج ،بي تاجاحظ،(»البيان واالتبيين« در كتاب. مختلف مردم شدت يافتيهاگروه
 –هاي مختلف هاي زيادي از اين تأثيرپذيري از فرهنگجاحظ نمونه» الحيوان« و ) 91

       از علما در اين باره چنين وجود دارد تا جايي كه يكي –مخصوصا فرهنگ فارسي 
موجود است، زبان از آن ) فارس( معاني وبالغت تنها در كتاب هاي عجم « : نويسدمي

در عصر عباسي اول تمامي ). 132 :ضيف، بي تا( » .ماست و معاني مخصوص آنان مي باشد
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 ساساني گويي خليفة عباسي، شاهنشاهي. هاي ساساني به همة امور حكومتي منتقل شدنظام
گشته بود، او پادشاهي مطلق بود وحكومت او حكومتي وراثتي بود كه دين بر آن مهر تاييد 

ساسانيان خود را رؤساي ديني . مي زد، آن گونه كه حكومت ساساني را تاييد مي كرد
مسايل مذكور، شوقي ضيف را بر آن داشته ). 20 :1982ضيف، (وحاميان دين مي دانستند 

با توجه به آنچه گفته شد، شايد غلو نكرده باشيم اگر بگوييم كه « : يدكه اين چنين بگو
هاي فارسي بر خود چسبانده و در خالل هاي سياسي و اداري حكومت عباسي برچسبنظام

اي كه بر پاية استبداد و آن، خالفت عباسي به پادشاهي كسرايي مبدل شد، پادشاهي
  ). 25:همان(  بيگانه بود گيري استوار و با نرم خوييخشونت و سخت

طبيعتاً سران كاتبان در دستگاه ديواني عباسي همچون فضل بن سهل وزير مأمون و 
ايشان هيچ تناقضي . سلف او برمكيان، با آن كه ايراني بودند، در نثر عربي استادي داشتند

يعني زبان ديدند كه به سّنت كهن ايراني وفادار بمانند و اسالم را با گردونة عالي آن نمي
هاي گوناگون فرهنگ فارسي به زندگي بنابراين، پديده). 139 :1363فراي، (عربي بپذيرند 

روزمره و فرهنگي عصر عباسي وارد شد؛ مانند اخبار پادشاهان و عيدهاي مختلف فارسي 
كه منجر به شيوع الفاظي چون كسري، اردشير، انوشروان، دِرفس، ايوان مداين، قباذ، شاه 

در «. در شعر و ادب شد و اين، داللت بر اطالع شاعران از تمدن فارسي دارد... اه ووشاهنش
زمان هارون و مأمون آداب و رسوم ايرانيان معمول شد، طرز لباس پوشيدن، غذا خوردن، 
» نواختن موسيقي و جشن عيد نوروز كه معمول ايرانيان بود، در اين دوره مرسوم گرديد

ها در مجالس سخنراني عصر عباسي به دو زبان عربي و ي از خطبهبعض). 91 :1344نباتي، (
 يكي از خطيبان -گفته شده كه در مجلس سخنراني موسي اسواري . شدفارسي قرائت مي

  او . ها در سمت چپنشستند و فارس عرب زبانان در سمت راست مجلس مي-عصر عباسي
ان عربي براي عربان، و به زبان فارسي كرد؛ سپس، آن را به زباي از قرآن را قرائت ميآيه

  ).9 :2002محقق، (. كرده استبراي پارسيان، تفسير مي
مندي از تمدن كهن ساساني در عصر عباسي، آثار خود را در عرصة ادبيات نيز بهره

در عصر عباسي اول همزمان با انتقال حكومت از بدويت به تمدن و « . نمايان ساخت
ها و مردان حكومتي به شعر و ساير فنون ادبي، رغبت فراون خليفهشهرنشيني و همچنين، 

مسلماً تأثير ). 173 :1996زيدان، (» .شاعران خوش قريحة زيادي به منصة ظهور رسيدند
تر بوده است؛ زيرا در بين شاعران اين دوره كساني را فرهنگ فارسي در شعر بسيار قوي
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هاي باستاني ساساني كه به اخبار جشن. يي داشتندبينيم كه به خوبي با زبان فارسي آشنامي
عنوان سنّتي ديرينه از طرف پادشاهان ايراني پايه گذاري شده بود، توجه شاعران عصر 
عباسي را به خود جلب نمود تا جايي كه به طور كامل و با افتخار از اين نماد فرهنگي 

رار تمدن شكوفاي فارسي در بين اند و همين امر خود به استمفارسي در شعر خود ياد كرده
  .هاي فرهنگي كمك كرده استقوم عرب و حفظ اين ارزش

   بحتري-4

نسبت او در  واقع وليد . ابو عباده وليد بن عبيد بن يحيي بحتري مداح متوكل بوده است
بن عبيد بن يحيي بن عبيد بن شمالل بن جابر بن سلمة بن مسهر بن حارث بن خيثم بن ابي 

 جدي بن تدول بن بحتر بن عتود بحتري طايي است كه در منبج متوّلد شد و در حارثه بن
گاه به سوي عراق رهسپار شده و متوكل و وزيرش فتح بن خاقان آن. آن جا نشو و نما يافت

، 2السمعاني، ج. (را مدح گفته و سپس، به سوي منبج برگشته و در همان جا از دنيا رفت
گفته شده او در سال . ّلد بحتري اختالف نظر وجود دارددر سال تو). 101-102، ص1963
، 1963همان، . ( از دنيا رفته است285 هجري متوّلد شده و در سال 206هجري و يا 200
 به دنيا آمده و در هجري206 يا 205 او در سال اما ابن خلّكان معتقد است كه) . 102ص
  ). 28 :1364، 6ن خلكان، جاب( هجري دار فاني را وداع گفته است 285 يا 283سال 

شعرش به زبان باديه نشيني و سبك و « : شخصيت بحتري اين گونه توصيف شده است
   شاعري خوش قريحه بوده كه به آساني وبه روش پيشينيان شعر. سياق آن نزديك است

برخي ). 4ص: 1972اآلمدي،( » مي سروده است و از پيروان شعر كالسيك عرب بوده است
اند كه بحتري شاعري است كه به فرهنگ و تمدن آن گونه كه ته چنين فهميدهاز اين گف

اند، خو نگرفته است؛  ليكن شايسته است كه از اين رأي صادره ابوتمام ومتنبي خو گرفته
چشم پوشي كنيم؛ زيرا مسلّما بحتري شخصي فرهيخته است كه در تحصيل تمدن كوشيده 

 طريقتي همچون طريقت افراد متمدن برگزيده است و است، او كنيه اش را تغيير داده و
سعي كرده كه اين تغييرات را در شعر و حرفة خود نيز اِعمال كند، تا جايي كه در حرفه و 
فن خاص خود از صاحبان تمدن پيروي نموده و روش خاص آنان را برگزيده است 

نجيرهاي طال داده يعني ز» سالسل الذّهب«به شعر بحتري لقب ). 192ضيف، بي تا، ص(
  ). 23 :1364، 6ابن خلّكان، ج (شده است و شعر او از جايگاه وااليي برخوردار است
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  هاي باستاني ايران در شعر بحتري جشن-5

بحتري شاعر مشهور و متمدن عصرعباسي، مستقيماً از تمدن شكوفاي ساساني تأثير 
 مظاهر مختلف اين تمدن را در شعر پذيرفته و با ديدة عظمت و با فخر به اين تمدن واال،

يكي از بهترين قصايد شاعر، قصيدة سينية اوست كه آن را در . خود به كار برده است
 سروده و در آن - معماري عظيم برجاي مانده از پادشاهان ساساني–وصف كاخ كسري 

ين، در عالوه بر ا. زبان به ثناي پادشاهان گذشتة پارسي و تمدن واالي آنان گشوده است
هاي ديوان بحتري مظاهر گوناگون اين تمدن از قبيل ذكر عظمت پادشاهان، واژه

 و فرهنگ يكي از آداب و رسوم. خوردبه چشم مي... هاي ايراني وها، خاندانفارسي،مكان
گذاري كرده و ايرانيان هاي باستاني بوده كه پادشاهان آن را پايهخاص ايراني، سّنت جشن

بحتري شاعر عرب نيز با اطالع گسترده از اين . اند جشن بزرگي برپا كردهدر اين روزها
فرهنگ خاص و چگونگي برگزاري آن در ديوان خود به خوبي اين سّنت را به تصوير 

  . ها در ابيات بحتري نمايش داده خواهد شدكشيده كه در اين مقاله، انعكاس اين سّنت
  
   نوروز-5-1

 خاص ايرانيان است كه با شروع سال شمسي، در اول نوروز يكي از عيدهاي مشهور
اولين ماه از سال شمسي است، ولي نزد فارسيان هنگام پايين آمدن . شودبهار برگزار مي

خورشيد در اول ماه حمل است و به معناي روز جديد است و شايد روز تفريح و گردش 
قبول گاهشماري ايراني « . ستاين كلمه در حكومت عباسي نيز به كار رفته ا. مقصود باشد

ها در بين اعراب و هاي ايراني و نفوذ آندر دستگاه خالفت در استمرار بسياري از آيين
هاي ايراني مانند نوروز و مسلمانان اثري بسيار نافذ وقاطع داشت  و از آن جمله جشن

 ايراني ارتباط مهرگان و سده و ساير مراسم و آداب و عاداتي بود كه با تاريخ و روز و ماه
نوروز از آن جهت در دستگاه خالفت عربي و اسالمي اعتبار و اهميت خود را . داشت

حفظ كرد كه آغاز سال خراجي و مالي گرديد و در ساية اعتبار و اهميت آن بسياري از 
        .ها و آداب و رسوم ايراني پايدار ماند و در جهان اسالم و ادبيات عرب راه يافتسّنت

رسيدن آفتاب به نقطة نوروز روز اول ماه فروردين است كه ). 18 و19 :1354محمدي،  (»
 . بردنداي است كه در روز نوروز خدمت شاه ميو نوروزي تحفهحمل مي باشد ، 

  ).926 :1363رامپوري، (
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عظمت نوروز و به پاداشتن جشن با شكوه آن در قرون اولية اسالم وقتي بييشتر شد كه 
ز دانشمندان و فضالي ايراني به كتب اخبار و احاديث استناد جسته، گفتند روزي عده اي ا

برگزيده شدند و بر مسند خالفت ) ص(به جانشيني پيغمبر) ع(كه حضرت علي بن ابيطالب 
به دنبال اين عقيده، عده اي از ايرانيان كه فقط به . نشستند، مصادف با نوروز بوده است

 و از آداب و سنن ملّي و باستاني خود دور شده بودند، به نوروز اصول دين اسالم عالقه مند
و آيين پرشكوه و زيباي آن از نو توجه نمودند و در برگزاري اين جشن بزرگ و زنده نگه 

  ) .77 :1346شكورزاده، . (داشتن رسوم و آيين آن كوشيدند
به . كر شده استهاي مختلف در ديوان بحتري ذعيد نوروز، تقريباً نه بار به مناسبت

اي كه در مدح متوكل سروده، بعد از ذكر شام و آباداني آن، عنوان مثال، بحتري در قصيده
  :داندنوروز را پيام رسان اين آباداني ديار و فرارسيدن سال خوش و خرم مي

  و في سنَةٍ َقد طاَلعتك سعودها              و قابَلك النِّيروز و هو بشيرُها
  ) 944 :2ديوان بحتري، ج(                                                                                   

بالد شام امسال سال خوش و خرّمي دارد و نوروز، خبر رسان اين آباداني و :  ترجمه 
  .سعادت است

اين سّنت و اي ديگر كه در مدح معتز سروده، نيز از شاعر بزرگ عرب در قصيده
  :فرهنگ ايراني سخن رانده است

  و وافاك بالنَّيروزِ وقت محبب                 يَظلُّ جني الوردِ فيهِ يَفتَّقُ
   )1536 :3ديوان بحتري، ج (                                                                

هاي روز به تو روي آورده است و پيوسته گلزمان خوشي و سعادت در روز نو: ترجمه 
  .ي آرايش و زينت آن شده استرنگارنگ، مايه

  :يا
  و َغدا بِنَيروزٍ علَيك مباركٍ                        تَحويلُ عامٍ إِثرَ عامٍ حاِئلِ
  اِملٍملّيتَه، و عِمرت في بحبوحةٍ                 مِن دارِ ملِكك أَلف حولٍ ك

   )1649 :3ديوان بحتري، ج                                                                  (  
با تحويل سال جديد، نوروزي مبارك وخوش يمن بر تو روي گشود، اميدوارم : ترجمه

  .كه اين سال بر تو مبارك باشد و  هزار سال در منصب پادشاهي پايدار و زنده باشي
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را آغاز بيداري و جنبش و آرامش دانسته است و با ادبيات زيباي خود چنين او نوروز 
  :بيان كرده است

  0اــو َقد نَبه النَّوروز في َغَلسِ الدجي                 أَواِئلَ وردٍ كُنَّ ِباألَمسِ نُوم
           فَتِّقُها بالنَّــــــي ـــدي فَكَأَنَّـــرد         كَتَّماهديثاً كانَ أَمسِ مثُّ حبي            
   )2090 : 4ديوان بحتري، ج                                                                        (  
تا ديروز در  هاي زيبايي را داد كهنوروز در دل تاريك شب، مژدة  رسيدن گل: ترجمه

ها را چنان آراسته كه گويي راز پنهان بنم آن گلهاي رخشان شدانه. خواب عميق بودند
  . سازندديروز را فاش مي

داند و هنگام آرزوي هاي باستاني را هميشگي و ماندگار ميبحتري برپا شدن اين جشن
ها برپا سالمتي و پايداري براي ممدوح خود براي او سالمتي و بقا را تا زماني كه اين جشن

  : كندآرزو مي) هميشگي(شوند، مي
  ِعش لَنا ساِلماً                 ما اخَتَلف النَّوروز والمِهرَجانُ! يا بنَ حميدٍ

   )2236 :4ديوان بحتري، ج                                                     (  
  .اي فرزند حميد، اميدوارم هميشه سالم و پايدار باقي بماني: ترجمه

هاي اقتصادي عصر عباسي نظام كبيسة فارسي بود كه متوكل و ترين پديدهيكي از مهم
   1976صالح، . (معتضد آن را عيناً از ساسانيان گرفته و تعديالتي را در آن وارد كردند

:390(.  
متوكل عباسي در شكارگاه خود مشغول گردش بود، ناگاه به كشتزاري رسيد كه هنوز 

عبيداهللا بن يحيي از من اجازه : ود و گفتهاي آن نرسيده بود و موقع درو نشده بخوشه
خواست كه از مردم ماليات و خراج بستاند، با آن كه هنوز حاصل به دست نيامده و غّله 

در پاسخ عرضه داشت كه اين كار . سبز است و مردم از كجا بياورند كه به ما خراج دهند
  خود را پيش فروش هاي فراوان به مردم وارد ساخته است و رعايا متاع دست رنجزيان
نمايند تا خراج ديوان را پرداخت نمايند و برخي هم چون از پرداخت ماليات ناتوان مي

. ها دارندكنند و مردم از اين كار بسيار شكايتهستند، از وطن مادر زاد خود كوچ مي
آيا اين كار در عهد من شد يا آن كه پيش از من هم بوده است؟ گفتند اين : متوكل گفت

ستاندند و ر از عادات پادشاهان ايران است كه در اوايل نوروز از رعاياي خود خراج ميكا
متوكل چون اين پاسخ را . پادشاهان ايران در اين كار پيشرو و سرمشق ملوك عرب شدند
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كه در اين مسأله بسيار گفتگو شده؛ : شنيد، بفرمود تا موبد را حاضر كردند و به موبد گفت
 ايران پادشاهاناز رسوم وعادات شاهان ايران پا بيرون نهم و با آن كه توانم من هم نمي

مردمي با عاطفه و رعيت پرورر بودند و به عدل مشهور جهانيان و همواره در كار مردم نظر 
           خرمن به دست نيامده، از رعاياي خود خراجنوروز كه هنوزداشتند؛ چرا در اول 

       هرچند پادشاهان ايران هنگام نوروز از رعيت خراج گرفتند؟ موبد عرضه داشت مي
: متوكل گفت. رسيد كه غالت به دست آمده بودخواستند، ولي نوروز هنگامي فرا ميمي

ها به ها را با نيازمندي آنها و شمار روزچطور چنين چيزي امكان دارد؟ موبد كيفيت سال
كردند و چون دين  همواره سال را كبيسه ميهاايراني: كبيسه براي متوكل بيان كرد و گفت

اسالم آمد و سلطنت ما را از ميان برد، كبيسه تعطيل شد و اين تعطيل و اهمال كبيسه است 
كه سبب زيان مردم شده و دهقانان در عهد هشام بن عبد الملك در نزد خالد قسري جمع 

هاي بسياري شده زيانشدند و براي او شرح دادند كه سهل انگاري در امر كبيسه باعث 
خالد قسري از . است و از او درخواست كردند كه يك ماه نوروز را به تاخير اندازد

. برآوردن حاجت دهقانان شانه تهي كرد و اين خبر را به هشام بن عبدالملك اموي نوشت
نسي (باشد كه خداوند فرمود » نسي«ترسم اين كار در شمار هشام پاسخ داد كه من مي

و چون روزگار هارون الرشيد رسيد، نيز مردم به درگاه يحيي بن ) ر كفر استزيادت د
خالد بن برمك جمع شدند و از او درخواست كردند كه دو ماه نوروز را عقب بيندازد و 
يحيي تصميم گرفت كه حاجت ايشان را بر آورد، ولي دشمنان برامكه محافلي تشكيل 

     د كه يحيي براي مجوسيت كه كيش پدرانش بوده است، تعصب خرج دادند و گفتن
پس . اين بود كه يحيي نيز از اين كار صرف نظر كرد و همين طور امر كبيسه بماند. دهدمي

از آن كه سخنان موبد تمام شد، متوكل ابراهيم بن عباس صولي را به دربار احضار كرد و 
روز همراهي كند و روزها را بشمارد و قانون تغيير ناپذيري او را امر نمود با موبد دربارة نو

وضع نمايد و از طرف متوكل به همة شهرها بنويسد كه نوروز را تأخير بيندازند و چون 
ابراهيم بن عباس صولي با موبد نشستند و حساب نمودند، بر اين عزم شدند كه نوروز را به 

ها نوشتند ديد و به آفاق و اطراف كشور نامههفدهم بيندازند و متوكل نيز اين رأي را پسن
 و 52- 54 :1321بيروني، (هجري بود243كه حكاّم نيز چنين كردند و اين واقعه در محرم 

  ).392 :1976صالح، 
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اي سروده است كه در آن معتضد و يا بحتري شاعر مشهور عرب در اين موضوع چكامه
وستايش كرده و به عيد نوروز و به روايتي، متوكل را به خاطر اين كار بزرگ مدح 

طراح اصلي اين طرح بزرگ و خدمت رساني عظيم به مردم، اشاره كرده و چنين » اردشير«
  : گويدمي

 نَّهإِلَي العهـ              دِ الَّذي كانَ س النَّيروزِ عاد ومشيرُ«إِنَّ يأَرد«  
  ي و َقد كان حائراً يسَتديرأنت حولتَه إِلَي الحالة األو                  ل

  فافَتتَحت الخراج فيهِ َفِللـ                 أُمةِ في ذلك ِمرَفقٌ مذكُور
  مِنهم الحمد و الثَناء و مِنك الـ           عدلُ فيهِم و الناِئلُ المشكُور

   )902 :2ديوان بحتري، ج  (                                                                 
روز نوروز به همان روزگار پيشين خود كه اردشير آن را بنا كرده بود، : ترجمه 

تو اين كار را انجام دادي و آن را به نظام كبيسه و چرخشي دوران پادشاهان . بازگشت
 كار پيشين برگرداندي و دستور گرفتن ماليات و خراج ساليانه را در آن ايام دادي و با اين

به همين خاطر آنان زبان به حمد و ثناي تو گشودند و تو با . به مردم سود زيادي رساندي
 . عدل سرشار خود، خدمت خوبي به آنان كردي

  
   مهرگان -5-2

در روز شانزدهم از مهرماه يعني . مهرگان از نظر لغوي مهر و محبت و دوستي را گويند
بعد از جشن و عيد نوروز از آن . كردندم برپا ميروز مهر از ماه مهر ، ايرانيان جشني عظي

باشد، مهرگان نيز عامه و بزرگ تر جشني نباشد و هم چنان كه نوروز عامه و خاصه مي
ابتدا از روز شانزدهم آن را جشن . خاصه هست و تا شش روز تعظيم اين جشن را كنند

. ان خصوصي گويند و انتها از روز بيست و يكم و آن را مهرگمهرگان عمومي خوانند
مهرگان نام ماه خزان و آن مدت ماندن آفتاب است در ). 21897 :14، ج1377دهخدا، (

  ). 891 :1363رامپوري، . (برج ميزان
رسيد و آن را اول زمستان يكصد وچهل ونه روز بعد از عيد نوروز، عيد مهرگان مي

، در آن روز به سرداران و شدترين اعياد محسوب ميشمردند و در كنار نوروز از بزرگمي
هاي شد، و عامه نيز زيرانداز و اثاثية زندگي و بيشتر لباسدرباريان خلعت و نشان داده مي
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     خصوصيت اين عيد در آن بود كه رعايا براي سلطان هديه. كردندخود را عوض مي
  ). 466 :1364متز، . (بردندمي

راشدين، غالباً با كم توجهي خلفا و اين عيد باستاني در صدر اسالم و عصر خلفاي 
  ). 34 :1386اماني چاكلي، . (حاكمان رو به رو شد

اما صاحب كتاب وفيات األعيان به نقل از اسماعيل بن حماد، روايتي را از رفتار امام 
نعمان بن مرزبان در روز مهرگان بر علي : گويددر برابر مهرگان نقل كرده، او مي) ع(علي
حضرت آن را ميل كردند و . اي به او هديه داد، فالوده)به مناسبت اين عيد(وارد شد و ) ع(

  ). 736 :1949، 5ابن خلكان، ج(» مهرجوننا كلّ يوم«:فرمودند
مهرگان به عنوان يك عيد باستاني و مظهري مهم از مظهرهاي فرهنگي خاص ايرانيان 

چنان باقي مانده و طبع شاعران هاي بعدي همتوانسته است حتي بعد از ساسانيان نيز در دوره
    زيادي را برانگيزاند تا جايي كه شاعران عربي مخصوصاً در دورة عباسي مهرگان و

  .اندهاي آن را در شعر خود تجلّي بخشيدهسّنت
را آورده و يك بار نيز از آن اسم فعل » مهرجان«مرتبه واژة   ديوان خود دهبحتري در 

اي كه در مدح حسن بن سهل سروده عنوان مثال، در قصيدهبه . ساخته است» مهرِج«امر 
  : گويداست، خطاب به ممدوح مي
  رٍــــــ و صغي-ارسٍـ مِن ف-َكبيرٍ        لِّ       ـــــي ُكــإِنَّ لِلمهرَجانِ حقَّاً عَل

  رِــــــهلِ الِخي   جانِ، أَهلِ النُّهي، وأَ               ـ ــــعيد آبائِك الملوكِ ذَوي الّتي
  »رـأَردشي«و َقبَلهم » ِكسرَي«و »  ز       رو  ـفي«و » يزدِجرد«و » ُقباذ«مِن 

  رِـــدسٍ و حريــــ  نَ عَليهِ في سن دو               ــــشاِهدوه في حلبةِ الملكِ يغ
  رِـــوقيــمِ و التَّـــ   قٌ ِبفَضلِ التَّعظيو              ــــرُوه، و محُقــــعظَّموه، و وقَّ

ـِهو يوم، و فيهِ م ـِامــو جــَفه خُُلقٌ،  رٍ                ـــن ُكلِّ َشهـــ   ورِـــع للشُّهــ
  رِـارِ الهجيـــد ِلنــال موِقــي الـ                 حكمِ َفـبعدت فيهِ الشَّعرَي مِنَ الجو ف

 وأُوِثـــــَكأَنَّ األَي سـ     رَـــامَليهنِِِ        بِالحرِـرَجان الَكبيــا ذُو الِمهـــ ع  

  ) 886- 887 :2ديوان بحتري، ج                                                        (  
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اين عيد، عيد پـدران     . عيد مهرگان بر گردن كوچك و بزرگ فارس حقّي دارد         : ترجمه
. رگوار توست؛ همانان كه تاج پادشاهي بر سر داشتند و افـرادي عاقـل و خيرخـواه بودنـد                  بز

اين جشن، سنّتي است كه در زمان قباد و يزدگرد و فيروز و خـسروانوشروان و قبـل از همـة                 
هـاي حريـر و     آنان صبحگاهان در كـاخ فرمـانروايي بـا لبـاس          . گشتها اردشير، بر پا مي    اين

شدند و آن را بزرگ داشـته و  بـرايش احتـرام خاصـي               جشن حاضر مي  ابريشم خود در اين     
هـاي  اين روز از تمام ماه    . باشدقايل بودند و البته اين جشن سزاوارچنين احترام و عظمتي مي          

سال ويژگي خاص و ممتازش را در برگرفته، به همين خاطر، اين روز دربرگيرندة همـة مـاه               
 زمـين فاصـله گرفتـه و ديگـر از آن گرمـاي سـوزان       از» شـعري «در اين روز ستارة     . ها است 

هـا ربـوده    گويي روز مهرگان در زيبايي و عظمت گوي سبقت را از ديگر ماه            . خبري نيست 
  .است

اي به رسم هديه دادن و هديـه  شاعر عرب، به تقليد از پادشاهان ساساني در ضمن قصيده   
يان در ايـن عيـد بـوده اسـت،          هاي پسنديدة ساسـان   گرفتن در عيد مهرگان، كه يكي از سّنت       

  : كنداشاره مي
  فَإِن ُكنت يوماً ال محالَةَ مهدياً                    َففي المهرَجانِ الوقت إِذ فاتَنا الِفطرُ

   )1067 :2ديوان بحتري، ج (                                                                           

گرچه عيد فطر سپري .  هديه دادن داشته باشي، هيچ وقت دير نيستاگر قصد: ترجمه
  . شده است، اما روز عيد مهرگان اين فرصت را به تو خواهد داد

  
       شاعر خطاب به يكي از دوستانش، او را به اين جشن و لذّت بردن از آن دعوت

  : كندمي
      يوم يطيب بِهِ مدار األَكؤُسِمهرِج صبوحك سعده لَم ينحسِ                  

  ) 1179 :2ديوان بحتري، ج (                                                                        
روزي كه در سعادت و . شراب صبحگاهي را در روز عيد مهرگان بنوش: ترجمه

  . ي آن استخوشي باز است و مي گساري در اين روز لذت بخش و نفس پذيرا
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  :يا
  للمهرَجانِ بشاشَةٌ َفالهج بِهِ              و دعِ التَّشاُغلَ ِبالهمومِ الهجسِ

  ) 1180 : 2ديوان بحتري، ج                                                                           (  
پس با شور و اشتياق به .  استشادي و سرور بي نظيري در عيد مهرگان برقرار:  ترجمه

  .هاي فكري را رها كنآن روي آور و غم و اندوه و درگيري
  

در قصيدة  مدحية ديگري، ممدوح را به خوشگذراني و لذّت بردن اززندگي در روز 
  :كندمهرگان دعوت مي

   و مِهرَجانُدعوُتك ِللصبوحِ، و ُقلت سبت                      يحثُّ علَي الصبوحِ
   )2301 :4ديوان بحتري، ج (                                                                           

در حقيقت، روز عيد مهرگان . خوانمتو را به نوشيدن شراب صبحگاهي فرا مي: ترجمه 
  .داردانسان را به خوشگذراني وامي

  
هاي مذهبي و سياسي گاهي بر جريانسي تحت تأثير هاي عصر عبابرخي از خليفهالبته 

. كردند كه هيچ رسمي از اين رسوم باقي نماندبردند و تالش مياين رسوم و اعياد حمله مي
  ).23، ص1386اماني چاكلي، (

اي كه در مدح مهتدي خليفة عباسي سروده است، به اين مسأله بحتري نيز در قصيده
  . اشاره دارد

  المِهرَجانِ ولَم تَكُن               لَِتسخُو النُّفُوس الوفرُ عن مستَفادِهارددت هدايا 
  ) 677 :2ديوان بحتري، ج                                                                         (  
هاي مهرگاني را پس فرستادي در حالي كه هيچ يك از كريمان عادي تو هديه: ترجمه

  .نياز نبودند آن بياز
   ابونواس -6

   ترين شاعران عصر اول عباسي و به طور كلّي، يكي از ابونواس يكي از بزرگ
هـ در اهواز متوّلد 145 يا 139 يا 130در سال . شودترين شاعران عربي محسوب ميبزرگ
). 343  :1، ج1993بروكلمان، . (ابونواس در زبان فارسي مهارت كامل به دست آورد. شد

اهوازي بوده و پدرش از لشكريان مروان بن محمد آخرين پادشاه بنو اميه » جلبان«مادرش 
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 شده او در بصره متوّلد شده و در آن جا نشو گفته). 95 :1364، 2ابن خلكان، ج(بوده است 
و نما يافته است؛ سپس، همراه والبة بن حباب به سوي كوفه رهسپار گشت و پس از آن، 

اما نظر كّلي بر آن است كه وي در اهواز متوّلد شده و در . غداد را نموده استقصد ديار ب
 دوسالگي از آن جا كوچ نموده است، او از شاعران نوگرا در زبان عربي است كه در 

در شعر عرب، «. هاي غزلي به ويژه ستايش شراب شعرهاي بسياري سروده استزمينه
مبالغه نبايد تلقي شود اگر بگوييم اين . رد پيشي گرفتندفارسياني مانند ابو نواس و بّشار بن ب

كسان بودند كه شعر عربي را از سرودهاي بيابان به صحنة جهاني كشاندند كه به دست 
  ) .139 :1363فراي ، (» مردم گوناگون افتاد و بدان طبع آزمايي كردند

 عصر، از ابونواس شاعر بزرگ و تجددگراي عصر عباسي، همچون ديگر شاعران اين
هاي باستاني ساسانيان غافل نمانده و در ديوان خود از اين سّنت پسنديدة پارسي ياد جشن

  . كرده و از اين طريق، به ماندگاري فرهنگ و تمدن ساسانيان كمك زيادي كرده است
  
   جشن رام-6-1

ك هاي پارسي است؛ زيرا مطابق رسم زردشتيان، هريرام نام روز بيست و يكم از ماه« 
روز رام و آن مهرگان بزرگ، و روز ظفر . اي مرسوم بوده استاز سي روز به نام فرشته

كردند كه در اين روز پارسيان شكر و پرستش و زمزمه مي. يافتن فريدون بر ضحاك است
روز بيست ). 11760 :8، ج1377دهخدا، (»انداز ظلم ضحاك عرب فارغ شده و نجات يافته

  شده است كه پارسيان در اين روز جشني برپا وز رام ناميده ميو يكم ازهرماه ايراني ر
زردشت ايرانيان را امر كرد كه بايد مهرجان و رام روز را به يك اندازه بزرگ . كردندمي

كه هرمز پسر شاپور پهلوان ميان اين دو را به هم بدانيد و با هم اين دو را عيد بدانيد تا آن
  ). 254 :1321بيروني، (پيوست 

و در پهلوي » رامن«يا » رام«رام، رامن، نام بيست و يكمين روز ماه است كه در اوستا 
اند و معني آن همان است كه امروزه در فارسي دارد؛ يعني صلح، سازش، گفته» رامِش«

چراگاه و اغذية خوب (در اوستا، رام با صفت خواسترَ . آسايش، خوشي و شادماني
گل خيري زرد منسوب به . است كه به صورت بستر درآمدهآمده و همين كلمه ) بخشنده
آمده كه همان باد ) ايزد هوا(» اندر واي«يا » ويو«همواره با ايزد » رام«ايزد . باشدرام مي
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پانزدهمين . او ايزدي است كه موّكل روز رام و مصالح امور مردم است در آن روز. است
  ). 291 :1383اوشيدري، . (ة اين ايزد استشود و دربارناميده مي» رام يشت«يشت اوستا 

  :ابونواس در ديوان خود يكبار از اين جشن يادي كرده است
  إِسقِنا، إِنَّ يومنا يوم رامِ                       وِلرَامٍ فَضلٌ علَي األَيامِ

   )490 :ديوان ابونواس (                                                                                      
بر ما شرابي گوارا بنوشان، زيرا امروز روز جشن بزرگ رام است و اين روز بر : ترجمه 

  .ديگر روزها برتري دارد
   مهرگان -6-2

پادشاهان ساساني  در اين روز تاج زريني كه تصوير نير اعظم برآن بود، به سر خود و « 
غن بان را به جهت تبرّك بر بدن ماليدندي و كساني كه در اين سر اوالد خود نهادندي و رو

روز، نخست نزد پادشاهان جم آمدندي، موبدان بودندي و هفت خوان را كه شكر و ترنج 
و سيب و انار و عناب و انگور سپيد و كُنار در آن بودي، با خود آوردندي؛ چه عقيدة 

 مذكور بخورد و روغن بان بر بدن هايپارسيان آن است كه در اين روز هركس از ميوه
بمالد و گالب بپاشد و بر خود و دوستان بپاشد، در آن سال آفات و بليات بسياري از وي 

  ).145  :1312هدايت، (»مندفع گردد
. هاي جشن مهرگان، موسيقي و آوازخواني در كنار شعرسرايي بوديكي از جنبه

ساختند و به حاكمان و شاهان تقديم  ميهاي مهرگانيدانان به اين مناسبت آهنگموسيقي
هاي موسيقي ايراني را آورده است كه لحن نظامي گنجوي نام سي لحن از لحن. كردندمي

. بيست و يكم آن، لحن مهرگاني ساختة باربد موسيقي دان بزرگ عصر ساساني است
  ).31 :1386اماني چاكلي، (

زمان هارون الرشيد، نام اين ابونواس در مدح امير خصيب كارگزار خراج مصر در 
  : جشن را ذكر كرده و چنين سروده است

  فَتًي يوماه لي ِفطرٌ وأَضحي                    ونيروز يعد و َمِهرَجانُ
  ) 587 :ديوان ابونواس(                                                                                   

و پادشاهي است كه دو روزي كه در خدمت او هستم، برايم همچون عيد فطر ا: ترجمه
  و قربان و چونان عيد نوروز و مهرگان است
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   نوروز -6-3

ابونواس در ديوان خود دو بار به اين جشن بزرگ پارسي كه اول سال شمسي برگزار 
ذكر آن گذشت از آن ياد كرده و » مهرجان«يك بار كه همراه . شده، اشاره كرده استمي

  :و براي دومين بار در ابيات زير به اين جشن باستاني پرداخته است
  يباِكرَُنا النَّوروز في َغلَسِ الدجي                 بَِنورٍ علَي األَغصانِ َكاألَنجمِ الزُّهرِ

   و الخُضرِ و الحمرِيلُوح كَأَعالمِ المطارِفِ وشيه                 مِنَ الصفرِ فَوقَ البيضِ

  ) 251 :ديوان ابونواس                                                              (  

هايي با شكوفههان با سپري كردن تاريكي آخر شب،عيد بزرگ نوروز، صبحگا: ترجمه
ت و ها روييده است، نمايان گشت و اين گونه زينهمچون ستارگان تابان كه بر روي شاخه

  . گرددآرايش رنگارنگ طبيعت با آن نقش و نگار زيبايش آشكار مي

هـاي باسـتاني    بنابراين، شاعران عصر عباسي به آداب و رسـوم ايرانـي مخـصوصا جـشن              
جشن نوروز در اشعار    . اندايران عالقة خاصي داشته و آن را در اشعار خود به وصف كشيده            

يـروز بـه كـار رفتـه و شـكل معـرّب شـدة         عربي گاهي به همين شكل و گاهي بـه صـورت َن           
  .شودمهرگان به صورت مهرجان نيز در اشعار اين دوره به فراواني مشاهده مي

   نتيجه گيري-7

هاي انجام شده، مشخّص شد كه شاعران عصر عباسي بسيار تحت تأثير تمدن با بررسي
. اندنعكس كردهاند و مظاهر مختلف اين تمدن را در شعر خود مشكوفاي ساسانيان بوده
توان مظاهر مختلف تمدن ساساني را در دل ادبيات عصر عباسي مورد بنابراين، به خوبي مي

بحتري كه خود شاعري عربي األصل است، بيشتر و بهتر از ابونواس به . بررسي قرار داد
  -  كه خود نمادي از فرهنگ و تمدن خاص ايرانيان است-هاي باستاني ساسانيجشن

و جزييات آن را در قالب اشعار زيبايي در اختيار خواتندگان اشعارش قرار داده پرداخته 
بحتري تقريباً به طور مساوي از دو جشن نوروز و مهرگان در ديوان خود ياد كرده . است
البته ابياتي كه دربارة نوروز سروده است، اطالعاتي كامل و دقيق از اين جشن و نظام . است

» رام«هاي بحتري اسمي از جشن با وجود اين، در ديوان. دهدده ميكبيسة فارسي به خوانن
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ها شده ابونواس بسيار كمتر از بحتري در ديوان خود، متعرّض اين جشن. برده نشده است
  . ياد كرده است» رام، مهرگان و نورز«است، ولي او از هرسه جشن 
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