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 دهيچك

اين پايان نامه با هدف شناخت جنبه هاي نوگرايي شاعر شهير عصر عباسي اول ، حسن 

  .ابن هاني االهوازي ، ملقب به ابونواس صورت پذيرفته است 

هـ تا 132هاي  ن سالـاسي عصر شاعر را كه بيـب كه اوضاع واحوال سيـبه اين ترتي

وصيف اوضاع اجتماعي آن دوره كه  هـ ق بود ، مورد بررسي قرار داديم سپس به ت233

فقر بود پرداختيم و به طبع آن اوضاع فرهنگي و علمي را كه  آميزه اي از اشرافيت و

  .متأثر از دو عامل سياسي و اجتماعي بود ؛ مطرح ساختيم 

ابونواس و ارتباط وي با اساتيد مختلف ، خلفاي عباسي و اتهامات  اشاره به زندگي نامه

بني به شعوبي گري و زندقه و عنوان كردن ديدگاه منتقدان نسبت به وارد شده به او م

  .شخصيت ابونواس و جايگاه شعري او از جمله بخش هاي اين پايان نامه است 

ل شعر ـرايي ابونواس را كه شامل مضمون و شكـنوگهاي در ادامه ي پايان نامه جنبه

 شعري قديم و  و تجديد در مضامين را با نوگرايي در موضوعاتمي شد ، بيان كرديم

ليمي پي گرفتيم و از ا ، هجو ، غزل ، خمر ، طرد و شعر تعجديد همچون مدح ، رث

 با عناويني چون نوگرايي در الفاظ ، تعابير ، اسلوب ، اوزان ، قوافي و تجديد در شكل

  .سخن رانديم ... 

ي به عنوان شاهد مثال بهره بنا به فراخور حال از ابياتدر بخش هاي مختلف پايان نامه و 

  . ابيات و واژگان دشوار آن همراه باشد ي همجبرديم و سعي نموديم تا با تر

  

 ابونواس ، عصر عباسي ، نوگرايي ، مضمون شعر وشكل شعر : كليدواژه 



  � 

  پيشگفتار

زماني كه اوضاع سياسي ، اقتصادي و اجتماعي عصر يا دوره اي ، دستخوش تغيير و دگرگوني      

شده و رو به بهبودي مي گذارد ، طبيعتاً اوضاع فرهنگي وفكري نيز دستخوش تحول خواهد شد و از 

نخواهد  فرهنگي است پس از اين تغيير و تجديد بي نصيب تمقوالجايي كه شعر و ادب جز  آن

  .ماند

  :ا بيابيم ر آن شديم تا پاسخ سوأل هاي زير رلذا ب

چرا منتقدان و نويسندگان  آيا نوگرايي ابونواس محدود به خمريات و غزليات و طرديات او مي شود؟

  عرب ، كمتر به بررسي و نقد شعر او پرداخته اند و جنبه هاي هنري شعر او را در نظر نگرفته اند ؟

 راجع ،او صرفاً غزليات مذكر اوست پس چرا با وجود اشعار زهدي و تعليميبودن  اگر مالك ماجن 

  به شخصيت او قضاوت نمي كنيم ؟

 و غزليات و طرديات او نيست بلكه شامل ابعاد و ما دريافتيم كه نوگرايي منحصر به خمريات     

جنبه هاي بسياري مي شود كه تاكنون اهميتي به آن ها داده نشده است ؛ و نيز ابونواس شخصيتي 

ت مطرح شدن گونه اشعار را به دليل رسالت هنري خويش سروده است و علّ هرزه نبوده است واين

 است ين جنبه هاي هنري شعر او ، به خاطر حب وبغض او و ناديده انگاشتبرخي اتهامات در باره ي

و جاي شك نيست كه اگر فردي ذاتاً ماجن و هرزه باشد ، هرگز مفاهيم . كه به او روا مي داشتند 

  .بلند زهدي و تعليمي و حكمي به ذهنش خطور نمي كند 

مه و شرايط روش انجام اين پژوهش را بر اساس تفحص در متون ادبي قرار داديم و به زندگي نا

اجتماعي وسياسي و فرهنگي ابعاد مختلف نوگرايي ، در ضمن اشعاري به عنوان شاهد مثال ، اشاره 

  .نموديم 



 و  

  مقدمه

خ مي دهد ، مي توان ادي ، اجتماعي ، فكري و فرهنگي رهر تحولي كه در عرصه سياسي ، اقتص     

 براي انعكاس اوضاع و ، انعكاسش را در شعر و ادب آن دوره ديد چرا كه شعر آيينه اي تمام نما

  .احوال جاري هر عصري است 

ست چون بسياري از تحوالت و پيشترفت ها عصر عباسي اول از عصرهاي پرافتخار تاريخ عربي ا     

مي توان دريافت ؛ در اين » عصر طاليي« در اين عصر اتفاق افتاد و اين را از ناميده شدن اين عصر به

بين شاعراني كه از محيط جديد به شدت تأثير پذيرفته بودند ، سعي در بازتاب آن ، در شعر خود 

  .داشتند

 ممكن اين تحوالت را به تصوير كشيده است زيرا خواننده با شعر ابونواس به بهترين شكل     

  .خواندن يكي از اشعار وي متوجه تغييراتي اساسي ، به لحاظ موضوع ، محتوا و شكل مي شود 

بررسي » شاعر تجديد« در اين پايان نامه سعي نموديم تا جنبه هاي نوگرايي ابونواس را به عنوان      

ات شعري جديد و الفاظ و واژگان نو و اساليب و وع، مبدع و مؤسس موضنماييم چرا كه او به حقّ 

اين پايان نامه متوجه شود كه ابونواس همان ي تعابير تازه است ؛ عالوه برآن تالش كرديم تا خواننده 

شخصيت ماجن و هرزه اي نيست كه غالباً از او با اين عنوان ياد مي شود بلكه شاعري است كه 

، نظير او راكمتر ديده است ولذا به جنبه ي هنري شعر او پرداخته ايم و از زواياي تاريخ ادب عربي 

  .مختلف مورد بررسي قرار داده ايم 

كه فصل اول را به به همين منظور پايان نامه را در سه فصل كلي تدوين كرديم به اين ترتيب      

شناخت شاعر و عصر او اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، فكري وعلوم مختلفي كه شاعر از آنها 

 و عواملي را كه به شكل  با خلفاء و امراء عباسي اختصاص داديمبهره برده و همچنين ارتباطش



 ز  

رح مباحثي كه با چشمگيري در تجديد اين عصر نقش داشت ، ذكر نموديم و حتي المقدور از ط

  .نوگرايي ارتباطي نداشت و يا باعث اطاله كالم مي شد اجتناب كرديم 

در فصل دوم ، نوگرايي در مضمون شعري را در دو حوزه ي موضوعات شعر قديم وموضوعات      

شعر جديد كه شامل مدح ، هجا، زهد، رثا ، طرد، غزل مذكر ، خمر و شعر تعليمي مي شد ، بررسي 

  . به طور مجزا به هر يك از آنها و البته با ذكر ابياتي به عنوان شاهد مثال استناد نموديم نموده و

فصل سوم را به نوگرايي در شكل اختصاص داديم و به بررسي تجديد درحوزه واژگان ، تعابير ، 

  .پرداختيم ... اساليب، محسنات بديعي و اوزان و قافيه ها و 

وان كنيم در تمام مراحل پايان نامه قصد داشتيم به شخصيت ادبي و هنري مي دانيم كه عنالزم به ذكر 

  .او بپردازيم و جنبه هاي نوگرايي او را مطرح كنيم 

اميد است كه توانسته باشيم نقش اين شاعر بزرگ و اثر گذار در پيشرفت شعر عربي را روشن      

 احتمال خطا و اشتباه غير ممكن نماييم ، هر چند كه باوجود وسواس بسيار در گزينش مطالب ،

   .نيست



 ح  

  كليات 

  :تعريف مسأله      

 تجديد و نوگرايي در شعر ، عالوه بر اين كه ضامن بقا و طراوت ادبيات مي باشد ، مي تواند      

مظاهر متفاوتي از قبيل قيام عليه ستم هاي كهن و مالل انگيز شعر و نيز بهره برداري مطلوب از محيط 

موضوعات و افكار جديدي در عرصه شعر فرهنگي و اجتماعي جديد داشته باشد كه سبب مي شود 

  .قدم گذارد و ابونواس ، به حق يكي از پايه گذران مكتب تجديد و نوگرايي بود

  :بيان سـؤال هاي اصلي پژوهش 

آيا ابونواس فقط در چند زمينه ي خاص به نوگرايي وتجديد پرداخته است يا اين كه شامل موارد ) 1

  بيشتري مي شود؟

چه هدفي را ... موضوعاتي چون غزل مذكر، خمريات ، هجويات سياسي و  كردن ابونواس با مطرح) 2

  دنبال مي كرده است ؟ 

  چه عاملي باعث كم توجهي به ارزشهاي هنري و ادبي شعر او از سوي منتقدان شده است ؟) 3

  : فرضيه هاي پژوهش 

 نوآوري و ابتكار ايجاد نموده است و به عنوان ابونواس در تمام موضوعات سنتي و جديد شعر،

 عباسي جامعه يشاعري واقع گرا ، با مطرح كردن برخي مسائل غير اخالقي سعي در بيان واقعيات 

  .داشته است

  :هاي پژوهش  هدف



 ط  

هدف از اين  پژوهش عالوه بر معرفي هرچه بيشتر و بهتر ابونواس ، شناخت جنبه هاي نوگرايي و 

باشد ضمن اين كه قصد داريم تا او را به عنوان شخصيت ادبي كم نظيري معرفي نوآوري وي مي 

  . نماييم كه توانست شعر عربي را از ركود و جمود رهايي بخشد 

  :روش انجام پژوهش

موضوعي و ساختاري مورد بررسي قرار دهيم و  تالش شده است تا نوگرايي وي را در دو حوزه ي

ابيات او به دن هر يك از جنبه هاي نوگرايي ابونواس به برخي از براي اين منظور ضمن عنوان نمو

  . شده است   عنوان شاهد مثال استناد

  

  

  



 

  

  

  

  

  فصل اول                

ي  زندگي نامه    بررسي عصر عباسي اول و 

  ابونواس
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  عصر عباسي اوضاع سياسي . 1-1

ن ، يعني جاهلي و اموي بود و اين را مي توان ـهاي پيشي با عصرعصر عباسي اول كامال متفاوت    

دوره جاهلي و اموي در تمام زمينه هاي . به خوبي فهميد » عصر طاليي «از ناميده شدن اين عصر به 

اجتماعي و فرهنگي ، شكلي كامال عربي داشت و اين در حالي است كه دوره عباسي رنگ و بويي 

 به خود گرفته بود و اين اتفاق مهم و تأثير گذار بر ادبيات – البته به جز حوزه زباني –غير عربي 

ام و خصوصا ايرانيان صورت پذيرفت و باعث شد عرب بر اثر اختالط اعراب با ساير فرهنگها و اقو

 به زبان عربي راه آن هاات مربوط به ـكه بسياري از علوم و فنون و امور مملكت داري و اصطالح

  ) 21 ص م ،1964شلق ،(  .يابد 

 هـ كه بغداد به 656 هـ  شروع و تا سال 132 قرن دوام داشت كه از سال 5عصر عباسي حدودا     

صاحب نظران و تاريخ نويسان ، اين عصر را به چهار دوره . سقوط كرد ادامه پيدا كرد دست هوالكو 

  )10 ص 2 ج م،1992زيدان ، (: تقسيم نموده اند 

 با خالفت متوكل بود و زمان هـ را شامل مي شود كه هم232هـ تا سال 132از سال : عصر اول     

 كه در اين دوران بغداد به اوج عظمت و ناميده اند چرا» عصر طاليي« اول را همين دوره ي 

  . شكوفايي خود رسيد 

 هجري كه 334 هـجري يعني زمان خالفت متوكل آغاز شده و تا سال 232از سال : عصر دوم     

ناميده شد كه انتقال » عصر سيادت ارتش « اين دوره . زمان استقرار دولت بويهي بود ادامه يافت 

  . ه دستور معتصم نيز در اين دوره رخ داد پايتخت از بغداد به سامرا ب

 هجري كه 447 هـ كه سال حكومت بويهيان بود شروع شد و تا سال 334از سال :  عصر سوم     

ناميده » عصر طاليي علم « لبته اين دوره را نيز ا. يان به بغداد بود ادامه يافت هم زمان با ورود سلجوق



 ٦ 

در آن نضج گرفت و به ...  ادبيات و ، فلسفه ، جغرافيا ،اريخ اند چرا كه بسياري از علوم ، همچون ت

  )236 ص 3جلد م  ، 1992زيدان ، (شكوفايي رسيد 

 هجري يعني ورود سلجوقيان به بغداد شروع شد و با سقوط آنان 447از سال : عصر چهارم     

 داشت كه شاعر مورد البته بايد به اين نكته توجه.  هجري به پايان رسيد 656توسط مغوالن در سال 

در اين دوره بود كه پايتخت . در عصر اول عباسي اول مي زيسته است » ابونواس« نظر ما يعني 

خليفه عباسي مانند خليفه اموي يك فرد عادي نبود كه . خالفت اسالمي از سوريه به عراق منتقل شد 

ر و حاجب و خدم و حشم وزياز فقط ، مقام خالفت ، وي  را از ديگران متمايز كند چرا كه 

 و امور سياسي و تشكيالت اداري و ذوق ادبي برخوردار بودند برخوردار بوده و غالب آنان از 

و وزراء و كارداران را از ) 160-162 ص م ، 1982جاحظ ،( .درباري اعراب ، رنگ ايراني به خود گرفته بود 

مي توان گفت ) 361 ، ص 1 ابن خلدون  ، ج  (ي طاهر بني سهل و بني برمك و بنعجم برمي گزيدند مانند 

 رفتن پايگاه اجتماعي حكومت اموي ، انقالبكه در انتقال دولت اموي به عباسي عالوه بر از دست 

هاي متواتري كه برعليه بني اميه صورت مي گرفت كه غالباً هم با انگيزه هاي اجتماعي و ديني 

  . نقشي مهم و تأثير گذار داشت ،صورت مي گرفت

خالفت بر مسلمين با سرنگوني مروان بن محمد آخرين خليفه اموي توسط ابوالعباس السفاح در     

 هجري به پايان رسيد و حكومت بني عباس منتقل شد و بعد از او به 132 در سال» الزاب « جنگ 

ترتيب ابو جعفر منصور ، و بعد مهدي و سپس هارون الرشيد و مدتي امين و بعد مامون و بعد 

  . ايتاً به متوكل انتقال يافتمعتصم و پس از وي نيز فرزندش الواثق باللّه و نه
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   اوضاع اجتماعي عصر عباسي . 1-2

از شكل زندگي اجتماعي در عصر عباسي اول بسيار متفاوت با عصرهاي پيش از آن بوده بسياري     

ها بود و  مي توان  فرهنگها و  عادات و روش هاي اجتماعي و سياسي ، برگرفته از ساير تمدن

با توجه به گستردگي . اعراب تنها گيرنده فرهنگ بودند گفت هم در اين دوره و هم پيش از آن 

موضوع و براي منحرف نشدن از چارچوب اصلي تحقيق ، در اين مجال كوتاه ، مهمترين جنبه هاي 

 – نيز در شعر ابونواس اجتماعي را كه نقشي اساسي در نوآوري در شعر اين دوره به شكل عام و

 داشته ، مي پردازيم ، بديهي است كه براي اطالعات بيشتر بايد به منابع و –البته به شكل خاص 

  .مراجع مربوط مراجع كرد

  : زندگي اشرافي و زندگي فقيرانه  . 1-2-1    

واج داشت در عصر عباسي اول ، فراخي و رفاه خاصي در زندگي خلفاء و حكماء و قدرتمندان ر     

مين به عقيده ي احمد ا. ف مال بودند آنان طبقه مرفه مردم نيز غرق در خوشگذراني و اتالو به تبع 

  : اين مسأله داليلي بسيار داشت كه مهمترين آن ها را مي توان چنين برشمرد  )111ص  ،1ج ، م 1989امين ، (

  . ثروت زياد شده بود بر اساس نظم و انضباط ايجاد شده در كارهاي دولت و مردم ،- 1

خوري بودند گسترش  ها كه از قديم شيفته خوشي و شادي و شراب  قدرت و تسلط ايراني- 2 

  .يافته و هم اينان بودند كه اين عادات را در جامعه ي عباسي رواج دادند

 سبب ، سرشت و خصلت ذاتي امراء و حكماء عباسي كه ذاتاً به امور لهو و لعب متمايل بودند-3 

عالوه بر اين .  بود تا اموالشان را به عنوان صله به شاعران و انديشمندان و خوانندگان هديه كنند شده

هاي ايراني تقريباً در   عادات و روش،داليل سه گانه ، بر اثر نفوذ ايرانيان در دستگاه حكومت عباسي

و ي ظروف مختلف كارگير به ، ساخت و ساز ،همه جنبه هاي زندگي آنان ، مانند لباس ، خوراك 



 ٨ 

از طرف . همچنين جشن هاي ايراني ؛ مثل عيد نوروز و مهرگان نيز به جامعه ي اعراب راه يافته بود 

 شطرنج و نرد در اين دوره رواج ، چوگان ، كبوتر بازي ،ي چون اسب سواري يديگر سرگرمي ها

 شكار كردن  ، بودندگذراني ، كه خلفاء و امراء به شدت دوستدار آن ازجمله وسايل خوش. يافت 

بود كه عالوه بر اين كه سرگرمي  تفريح و ورزش محسوب مي شد ، منبعي براي تامين درآمد نيز 

د اولين ـگفته شده كه رشي .  استدهـعري در اين دوره شـبوده كه بعدها تبديل به يكي از فنون ش

ت ـ بازي با توپ  و راك چوگان و تيزاندازي به هدف در هوا و،خليفه ايست كه به بازي شطرنج 

  ) 36، ص م 1970، بكار  (. پرداخته است 

 پس طبيعي است كه مردم آن جامعه نيز به ،مسلما وقتي كه شرايط حاكمان يك جامعه چنين باشد    

الناس «  حق گفته شده خوشگذراني بپردازند چرا كه بهبه سمت خوشي و رفاه طلبي رو آورده و 

 بدون  ،ست زماني كه ثروت و رفاه در يك بخش جامعه متمركز شودبديهي ا» كهم علي دين ملو

 چنان. گير عده اي كه تعدادشان كم نخواهد بود مي شود  شك در بخشي ديگر فقر و بدبختي دامن

 حاكم بود يعني غالب مردم در فقر و تنگدستي به سر مي يشرايط يننچ  ، عباسي هم يچه بر جامعه

  .بردند 

يكي ظهور :  شكل گيري دو حركت عمده را در تاريخ اين عصر درپي داشت ،اين نوع زندگي    

م از اين دو ، تأثير خاص گروهي از فاسقان و اشرار و ديگر ظهور حركت زهد و پارسايي ، كه هر كدا

  .ر جامعه عباسي داشتند خود را ب
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  : و كنيزكان و آوازخوانان غالمانتأثير. 1-2-2    

بب وجود تعداد زياد اسيران جنگي و خريد و فروش آنان در جامعه  به سدر اين عصر    

» خيابان برده  «كه خياباني را در بغداد به نام  ي تا جاي ،ر بردگان رو به گسترش نهاداسالمي ، حضو

ورهاي مختلف به اسارت  غالباً از كش ،اين بردگان و كنيزكان  ) 56همان ، ص ( گذاري كرده بودند  نام

 البته رشيد تنها خليفه اي بود كه بيشترين  ،ند و در اختيار خلفاء و امراء قرار مي گرفتندشدگرفته مي 

 چهارصد برده و كنيز  ، طوري كه گفته شده هنگامي كه آهنگ كاري داشت را در اختيار داشتآن ها

ه معتصم با داشتن برده  مشهور است ك ) 218 ،ص 5 ج،  ������ به نقل از56، ص م 1970،كار ب(  .همراه او بودند

ي تركي مشعوف مي شده و امين به حدي شيفته ي آنان بوده كه مورد اعتراض اطرافيانش قرار مي 

  )274 به نقل از رسائل حاحظ ص 57همان ، ص  ( . گرفت

 ، كافي است كه متذكر  براي اشاره به ميزان تأثير حضور اين كنيزكان و بردگان در دستگاه عباسي    

 ،بوداكثر خلفاي عباسي فرزندان اين كنيزكان بودند همچون يزيد بن وليد كه مادرش ايراني  شويم 

ر و مادر هادي و رشيد ، خيرزان بود  ابوجعفر منصور مادرش برب،بودمروان بن محمد مادرش كردي 

كان  دستگاه عباسي به آموزش اين بردگان و كنيز)11ص  ،1ج  م ،1989ن ،امي(  . نژادي رومي داشتكه

به . كرد نيزكان مي ـرف آموزش آواز و موسيقي كـ داشت و بيشترين همت خود را صياهتمام بسيار

 كوچه ها و قصرهاي ، ن هاا خياب،ن عمومي ـدگان مرد و زن در اماكـصر خواننـهمين دليل در اين ع

ته در اين دوره آواز و ـ الب)7/128.  به نقل از االغاني  ،89ص  ،1ج همان ، ( .ورد ـشم مي خـخلفاء بسيار به چ

 را به خود مشغول آن هاد زيادي ـت ، طوري كه تا حـيقي تأثير به سزايي در زندگي مردم داشـموس

  .ساخته بود 
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 در  ،امانداشتنددرست است كه اين كنيزكان و بردگان اثر مثبتي در جامعه : بنابراين مي توان گفت     

 ، ص 1970، بكار (  . تأثيري انكار ناپذير داشتند  لهو و لعبوها   انواع خوشي، هرزگي ،گسترش فسق 

ند چرا جديد در اين دوره نيز محسوب مي شد از عمده عوامل نوگرايي و ت به اين ترتيب بود كه )37

 نوع جديدي از فرهنگ و تمدن را كه مشابهش در دوره عباسي  ،كه به اعتقاد احمد امين اين كنيزكان

 و حقيقتاً» فرهنگ و هنرهاي زيباست « جود آوردند و گسترش دادند كه همان وه ديده نمي شد ، ب

زيبايي ي بود چرا كه مردم نه فقط از جنبه » حس زيبا شناسي « بزرگترين عامل در رشد و گسترش 

متمايل مي شدند و از اين طريق بين دو جمال   ،آن ها زيبايي فني و ادبي به  يظاهري بلكه از جنبه

با اين اوصاف از جمله فنون شعري كه توسط اين عده رايج . ي آميختگي ايجاد مي كردند خلقي و فن

 1 م ،ج1989امين (بود كه توأم با ظرافت و لطافت بود و مردم سعي در تقليد آن داشتند » فن غناء« گشت 

  .و اين امر حاكي از تأثير بسيار اين كنيزكان و بردگان بر شعر و شاعران است ) 97-92ص

   علمي عصر عباسي –اوضاع فرهنگي . 1-3

 با نژادهاي متفاوت در داخل مملكت اسالمي و همچنين آميختگي و م مرددر پي آيند و روند    

، آن ها از طريق فتوحات صورت گرفته و نيز از راه خويشاوندي با  ،اختالط اعراب با ساير اقوام

 م 1966، ضيف( شوقي ضيف معتقد است. ت هاي متفاوتي در دوره ي عباسي نضج گرف فرهنگ و تمدن

 در اين دوره به سبب كشور گشايي هاي صورت گرفته و وسعت مملكت اسالمي بسياري از )94، ص 

اقوام ملل ديگر تبديل به اعراب مسلمان شدند و طبيعي است كه همراه اين اختالط قومي ، فرهنگ 

مهمترين اين . رهنگ اسالمي راه يابد مخصوص آنان نيز در بين اعراب رخنه و رسوخ كند و به ف

 الهيات يا حوزه ي براي مثال تأثير فرهنگ هند در  . يوناني وايراني بود،ها ، فرهنگ هندي  فرهنگ

ت تأثير فرهنگ  و از همين قبيل اسپر رنگ بود و علم رياضي يا حساب و علم نجوم مقاالت ديني 
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 ادبيات و مجسمه يات ، علوم طبيعي ، پزشكي ،، رياضيوناني در حوزه ي  فلسفه ، ستاره شناسي 

  ).435ص، ،1م ،ج1989امين ،(  .سازي

 تأثير زبان و فرهنگ ،براي شك و ترديد درباره ي آن وجود ندارداما تنها چيزي كه هيچ مجالي     

 از پرداختن به آن ري كه به جهت تعدد و تكثر حوزه بحث  تأثي،فارسي بر فرهنگ عربي است

 بنابراين با نگاهي به غالب  . كنيم و به جمع بندي اوضاع فرهنگي اين عصر مي پردازيماجتناب مي

اشعار اين دوره خصوصاً كساني چون ابونواس و بشار مي توان به عمق نفوذ الفاظ و واژگان ايراني 

ي  انواع پوشش ها و آالت موسيقي پ،ها   انواع خوراكي،زينت آالت در تمام حوزه ها همچون انواع 

  .برد 

 بخش اعظمي از فرهنگ و تمدن هندي توسط ايرانياني كه تاحدي آميختگي  ،عالوه بر اين    

فرهنگي با هنديان داشتند به فرهنگ عربي يا همان اسالمي منتقل شد البته ايرانيان هم طوري به 

تقابل بين  اين نشان از خدمات مويادگيري زبان عربي روي آوردند كه كامالً در آن تبحر يافتند 

 چرا كه با تعمق و مطالعه دقيق آثار اغلب )21 ص هـ ش،1360مطهري ،(فارسي زبانان و اعراب دارد ، 

  .غالب آنان فارسي االصل بودندكه  متوجه مي شويم  نويسندگان و انديشمندان مطرح شاعران و

اسالم بود و زمان باظهور   كه شروعش هم ،حركت علمي و رشد روز افزون آن درعصر عباسي    

 روبه رشد  روند كه در زير خواهد آمده داشت ، از دو راه خاص و ويژه تا پايان قرن اول هجري ادام

  :خود را پيمود 

 هاي تازه مسلمان از راه گفتگو و ارتباط با ملت - 1
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ان  البته از مي)109 ص م،1966، ضيف( .  متون و آثار علمي و ادبي ساير اقوام  ي از راه ترجمه-2     

عواملي كه بيشترين تأثير را بر شكوفايي نهضت علمي و ادبي داشت ، مي توان به دو عامل زير اشاره 

  : نمود 

 از جانب خلفاي عباسي و اهدا نمودن ويق قرار گرفتن انديشمندان و شاعرانمورد تش - 1

  .هداياي قابل توجه به اين طبقه ي خاص 

ر منازل شان صورت ن و نويسندگان ده توسط خود شاعرابرپايي جلسات و نشست هايي ك 	�

    )143ص 3ج������  به نقل از 58 ص ،1970بكار ،( .مي گرفت

كه محيط علمي حاصل از اختالط اقوام مختلف در مهم نيز اشاره داشت ي البته بايد به اين نكته     

و معاني فالسفه براي نمونه مي توان به ورود واژگان و عبارات ادبيات اين عصر تأثير زيادي داشت ، 

له معتزو متكلمين در شعر و نثر اين دوره اشاره كرد كه اين مسأله را منتسب به گروهي تحت عنوان 

.(   .الني كردن شعر داشتندـو ساير صاحبان مذاهب و اديان مي دانند كه تأثيري انكار ناشدني در عق

  )119 ، ص  59 ، ص همان

  زندگي ابونواس . 1-4

 هجري قمري در يكي از روستاهاي خوزستان به نام سوق 145در سال  ،هوازي حسن بن هاني ا    

درباره محل تولد وي اقوال فراواني وجود دارد اما اكثر مورخان از جمله . اهواز چشم به جهان گشود 

  )436ص  , 7بغدادي ، ج ( .خطيب بغدادي بر اين باروند كه وي در اهواز متولد شده است 

مادرش .  و از سپاهيان مروان بن محمد آخرين فرمانرواي اموي بود  عرب داشته نژادي ،پدرش هاني

زماني كه پدر ابونواس همراه سپاهيان مروان در اهواز . گلبان نام داشت كه نژادي فارسي داشت 

حاصل ازدواجشان چندين فرزند بود كه يكي . مستقر شدند با گلبان آشنا شد و با وي ازدواج نمود 
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ي خانواده ابونواس از جايگاه اجتماعي بااليي برخوردار نبودند و جزو طبقه . ونواس بود از آنان اب

ابونواس در ابتدا با كُنيه ابوعلي در بين مردم شناخته مي شد اما . مرفه جامعه محسوب نمي شدند 

سوان اين لقب را يكي از همسايگانش در بصره به خاطر گي. مشهور گشت » ابونواس«بعدها با كُنيه 

البته نقل } گيسواني كه بر دوش رها شده است : ابونواس {. بلندي كه بر دوشش رها بود به او داد 

خلف « وجود دارد اين است كه توجه به عالقه بسيار » ابونواس« ديگري كه در رابطه انتخاب لقب 

 يد يكي از اسمتو كه از اشراف يمن هستي پس با:  روزي به او گفت ، نسبت به حسن به هاني» احمر

وجود دارد برگزيني مثل ذوجدن ، ذويزَن و ياذونواس و حسن بن هاني ، » ذو« هايي كه در ابتداي آن 

   .ذونواس را به عنوان كنيه خود برگزيد

البته پيش از آنكه دو سالگي اش به اتمام .  سالگي از دست داد 2وي پدرش را خيلي زود يعني در 

 2 ج م ،1992،زيدان ( خود را گذراند ابونواس در آنجا مراحل رشد و نموند و برسد به بصره مهاجرت كرد

 در اين مدت مادرش به دليل فقر و تنگدستي وي را نزد عطاري برد و به او سپرد تا اين حرفه )60ص 

  .را به ابونواس بياموزد اما تمايل و عالقه ابونواس به حرفه ديگري بود

بصره تبديل  جه به اوضاع فرهنگي بصره كه در بخش پيشين اشاره كرديم ،اكنون بايد بگوييم با تو    

به يكي از مهمترين مراكز علم و فرهنگ و ادب شد و محدثين و راويان و نحويان مشهوري در اين 

  .شهر زندگي كرده و به كسب علم مي پرداختند و جوانان نيز به اين افراد مراجعه مي كردند

 برخوردار بود چرا كه در پي كسب  نوجواني از فرهنگ ديني گسترده اي  در عنفوانابونواس     

مثال قرآن را نزد يعقوب بن اسحاق و حديث را نزد حماد  .  بود بزرگان اين علم دنبالعلوم ديني به

هر ، بعدها  .  )436 ، ص 7، ج  بغدادي ( آموخت ن سليمان و نحو را نزد ابوزيد بن زيد البصري و معتمد اب

نيد وجودش از لذت سرشار مي شد و با ـايي مي شـاز جن كه شعري به دستش مي رسيد و يا زما
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فلي ادبي برپا مي شد در ـايي محـي خاص پيدا مي كرد و اگر در جـس و الفتـمعاني و مفاهيم آن ان

  .جا حضور پيدا مي كرد و از آن محفل استفاده مي برد  آن

ب علم و ادب از  مي توان به جد گفت كه هرگز در كسم داشتبا توجه به اشتياقي كه به كسب عل    

 ،ابونواس ، عالم : ابن معتز درباره ي اين خصلت ابونواس گفته است . كوششي فروگذار نكرد هيچ 

  عارف به احكام و فتاوي و آگاه به موارد اختالف احكام بود ، صاحب ذوق و شناخت روش،فقيه 

ابن (.  منسوخ آن و محكم قرآن را از متشابه  آن تشخيص مي داد هاي حديث بود ، ناسخ قرآن را از

ابونواس قصيده را مي سرود و سپس چند روزي به آن فكر نمي « : ابن منظور مي گويد  )201معتز ، ص 

هايي از آن را حذف مي  كرد بعد از مدتي شعرش را خوب مورد نقد و بررسي قرار مي داد و بخش

 دت آن را باقي مي گذاشت و در واقع هر چه به ذهنش خطور مي كرد ، انشانشين ترين ابيا كرد و دل

  ) 504 ص م،1964شلق ،(. نمي نمود 

 مانند جايگاه ، محدثين در بينجايگاه ادبي ابونواس« :  ابوعبيده نيز درباره ابونواس مي گويد 

د و نوآوري را جديپيشينيان است چرا كه ، او تنها كسي است كه توانست بناي تامرؤالقيس نسبت 

  )60 ص ،م1986 ، ا���� ( . را به سوي معاني جديد رهنمون سازدبنيان كرده و شاعران

عالوه بر تالشي .  جاحظ نيز بر اين عقيده است كه عالم تر از ابونواس در علم لغت وجود ندارد     

تي او در بديهه گويي توانايي ذامنكر استعداد و كه ابونواس براي كسب علم و ادب داشت نمي توان 

اي ابونواس چه زماني قصد مردن :  گفته شده كه روزي مردي نزد ابونواس آمد و به او گفت .دش

 پدرم سه ماه پيش دار فاني را ن پرسش چيست ؟ مرد پاسخ داد ،علت اي: داري ؟ ابونواس گفت 

گاهي معنادار به مرد ابونواس ن. وداع گفته و من مي خواهم كه نامه اي توسط تو به او بفرستم 



 ١٥ 

!! متأسفانه مقصد من جهنم نيست بهتر است نامه ات را با شخص ديگري بفرستي : انداخت و گفت 

   )37 ص ، همان( . مرد خجل شد و سرافكنده رفت 

 بين گل ها و تو هماني نيستي كه فقط در باغ و: روزي ابوالعتاهيه ابونواس را ديد و به او گفت     

اگر غير از اين باشد پس كجا و چگونه بايد شعر گفت : ابونواس پاسخ داد !  ؟ گويدبلبل ها شعر مي

پس : ابونواس  در جواب گفت . من در مستراح هم شعر مي گويم : ابوالعتاهيه با قاطعيت گفت ! ؟

  .به همين دليل است كه از آن رايحه اي خاص استشمام مي شود 

 در مورد تاريخ  . از دنيا رفت سالگي59 وجواني و جواني در ذارن دوران ن نهايتاً بعد از گ، وي    

لكان ممكن است در سال خ عقيده ابن  اما بنا بروفات وي نيز بين مورخان اختالف نظر وجود دارد

هم عنوان كرده كه ور ـ و ابن منظ )373 ص 1 ج لكان ،ابن خ( از دنيا رفته باشد ق.هـ198 يا 196 يا 195

. ه است ـيا رفتـبوس و بعدها نيز از دنـدان محـبش در زنـق بوده كه به سبـاسش شعري فـعلّت مرگ

  )79ص ، م1993،ابن منظور( 

  بن حباب ������ آشنايي ابونواس با. 5-١

طور كه در بخش پيشين از ابونواس و عالقه اش به علم و ادب ياد كرديم و به اساتيدي كه  همان    


 تصر نموديم اكنون ازي مخدر علوم مختلف داشت اشاره ا���سزايي در ه بن حباب كه تأثير ب �

  . ياد مي نماييم است ،تكوين شخصيت مجوني و فاسد ابونواس داشته

ابن . درباره آشنايي اين دو با هم اقوال و روايات متفاوت و گاهي متناقض به چشم مي خورد     


 منظور معتقد است هنگامي كه���كارگزار « ده بود تا ، ابا بجير االسدي از اهواز به بصره آم �

 به طور اتفاقي گذرش به بازار عطاران )60 ، ص 2 ج م ،1992زيدان ، ( مدح كند  ،را در ابياتي چند» منصور

را ديد و شيفته زيبايي او شد طوري كه نزديك بود عقل از » حسن بن هاني « آنجا بود كه . افتاد 



 ١٦ 

سن كمي هم داشت با خود به اهواز و سپس به كوفه منتقل كرد اين بود كه وي را كه . سرش بپرد 


برخي نيز بر اين عقيده اند كه ابونواس قبل از آشنايي با   )44ص م ،1964شلق ، (��� وي را به خوبي مي �

و حتي از قول خود ابونواس گفته اند كه قصد داشته . شناخته و شيفته افكار و اشعار وي بوده است 


� براي ديدار�� به هر حال آغاز )15-14  صم ،1990ابن منظور،(و شنيدن اشعار وي به كوفه برود  �


 با آشنايي ابونواس���از دوران زندگي ابونواس به .  تخمين زده اند  وي سالگي10-12 را حدوداً  �


 همراه���اري و در كوفه جز انبوهي از روايات آميخته با افسانه كه همگي حاكي از بي بند و ب �


روابط آلوده ���اما بايد گفت كه اقامت شاعر در كوفه .  با ابونواس است چيزي در دست نيست �

زياد به طول نينجاميد ولي مسلما همين مدت كوتاه تأثير زيادي در زندگي و شخصيت وي داشته و 


ابونواس مدتي را با . منشأ گرايش وي به مجون و هرزگي بوده است ��� و پس از سپري كرد �


شكوفا شدن قريحه شاعريش ، ���از او خواست تا براي آشنايي بيشتر با زبان اصيل عربي نزد  �

بدويان برود ، ابونواس هم به همراه گروهي از بني اسد به باديه رفت و مدت يكسال در ميان بدويان 

  )20-16ص همان ، ( به سر برد 

  ابونواس و خلفاي عباسي . 1-6

پس از گذراندن روزهاي سخت در بصره كه البته براي كسب علم و دانش بود و پس از ابونواس     

 به كوفه نزد خلفاي عباسي بازگشت و به ،آنكه شهرت خوبي در شعر و شاعري به دست آورد 

  .زندگي پر مشقت خود پايان داد

 و خصيب كه والي وي مدتي كه در كوفه بود توانست به دربار خلفايي چون هارون الرشيد و امين    

گونه كه در بخش زندگي  مصر بود راه يابد و از طريق اين نزديكي ثروت فراواني بدست آورد كه آن




