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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
     )پژوهشي – علمي(

  1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
  

  *ابونواس ديوان فارسي هاي واژه وام از برخي تحليل و بررسي
  ميرزايي فرامرز دكتر

  همدان - سينا بوعلي دانشگاه دانشيار
   تركاشوند رحمتي مريم

   عربي ادبيات و زبان دكتراي دانشجوي 
  چكيده

 در ناپذيري انكار نقش ايرانيان، يگذشته خدادهاير كشيدن تصوير به با عربي ادبي متون

 هاييويژگ از يكي .است كرده ايفا ديار اين نشيب و پرفراز تاريخ و تمدن ماندگاري و حفظ

 هايدوره در .است آن در فارسي هاي واژه كثرت - عباسي عصر زبان ويژه به – عربي زبان

 محض به عرب قوم است؛  يافته راه زبان ينا در زيادي يبيگانه هاي واژه ،عربي تاريخ مختلف

 اين از اقتباس به شروع زمان احوال و نيازها تناسب به  ساسانيان وتمدن فرهنگ با شدن آشنا

 .شد عرب زبان وارد ساساني پارسي زبان از فراواني هاي واژه طريق اين از و نمودند فرهنگ
 همان به نيز را هاييواژه و بردند بهره آن از و كرده تعريب را  فارسي هايواژه از بسياري آنان

 عباسي، عصر نوگراي شاعر ابونواس .بردند كار به شد،مي استفاده مبدأ زبان در كه شكلي

 مخصوصاً هاتمدن ديگر از و آراسته زمانش فرهنگ به را خود عصر، اين شاعران ديگر همچون

   .است پذيرفته تأثير فارسي تمدن
   .ايم پرداخته ابونواس ديوان فارسي هاي واژه وام در تحقيق به مقاله، دراين ما
  
  كليدي ايواژگ

  ابونواس ديوان عربي، شعر فارسي، زبان واژه، وام 
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  mirzaeifaramarz@yahoo.com:  رونيكي نويسندهنشاني پست الكت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 هاي فارسي ديوان ابونواسهاي فارسي ديوان ابونواسهاي فارسي ديوان ابونواسهاي فارسي ديوان ابونواستحليل برخي از وام واژهتحليل برخي از وام واژهتحليل برخي از وام واژهتحليل برخي از وام واژه    وووو    بررسيبررسيبررسيبررسي/  /  /  /           218

 

  مقدمه -1
 است اصطالحاتي و كلمات يعني ملّت آن زبان ملّت، هر فرهنگي تحوالت ينماينده بهترين

 يوسيله تنها نه كلمات و الفاظ )137 :1384 ماليري، محمدي( است رفته كار به آن در كه
 است، گشته اجتماعي سازمان در بهبودي پيدايش سبب بلكه بوده، روشن و واضح انديشيدن

 ارتباط هنر، و فرهنگ انتقال و پرورش و آموزش براي وسيله بهترين شدن پيدا لحاظ از زيرا

 كه بود زبان )172 :1331 دورانت،( است آورده فراهم متوالي هاينسل ميان محكمي عقلي

 زندگي عمق و بگشايد افكار و آراء تبادل و نقل و حمل براي جديدي ارتباطي هايراه توانست

 )172 :همان( كند زيادتر را آن يدامنه وسعت حال عين در و بيفزايد ايمالحظه قابل شكل به را
 يهمه )27 :1381،زاده رجب( باشد نيافته راه آن در بيگانه هاي واژه كه نيست زباني هيچ

 وام قوم ميان در آييني چه به معنوي و مادي هايپديده دهد نشان كه است آن در واژه وام اهميت

 نيازمند هاپديده آن به شرايطي چه در و زماني چه در گيرنده، وام زبان سپس و داشته رواج دهنده

 )1 :1386 آذرنوش،( است گرفته وام به شان معنايي محتواي يهمه با را هاكلمه قالب و شده
 رجب( است حساس خود يگستره در اجتماعي و فرهنگي هاي دگرگوني به زباني هر بنابراين

  )33 :1381 زاده،
 ديني و باستاني عقايد يهمه گرديد باعث اعراب، مقابل در ساسانيان شكست كه كرد تصور نبايد

 تاريخ در پارسي يوگسترده عميق تأثير .شود نابود يكباره به ايران اجتماعي و فرهنگي مظاهر و

 شـدند  عقيـده  اين بر بروكلمان گلدزيهرو يعني اول، طراز خاورشناس دو كه است حدي به عرب

 ،1993 بروكلمـان، ( است كرده بازي تازيان تاريخ علم پيدايش در ايعمده نقش فارسي تأثير كه
  )143 :1ج

 يدوره در تمدن و علم زبان نمودند، ردبرخو آن با كار آغاز در هاعرب كه فارسي زبان
 قواعد و اصول ،خود آميز القا بيان و معاني علم گسترش ضمن ايرانيان رو اين از بوده، ساسانيان

 ،1357 ماسينيون،( نمودند اصالح آنرا هايواژه مجازي معناي و ساختند تر ژرف را عربي
 كننده تعيين عاملي زمين، ايران نشيب و پرفراز تاريخ طول در فارسي زبان  )190و189 يشماره

 بررسي .است بوده بزرگ هايتمدن ديگر و ايرانيان ميان فرهنگي تعامل در ارزشمند ابزاري و

 گوناگون هايزبان و چيني ارمني، تركي، عربي، يوناني، هايزبان در ايراني هايواژه وام

 زبان ابزار با را خود تمدن و فرهنگ اي هگون به زمان هر در ايرانيان كه است آن بيانگر اروپايي

 از مستقيماً كلمات، از عظيمي گروه )18 :1383 دهقان، جعفري( اند داده انتقال ديگر هايمّلت به

 آرامي هايزبان به دري فارسي حتي و ساساني پهلوي و اشكاني پهلوي و باستان پارسي راه

 برخي و است نگرديده قطع تاريخ هايدوران از يك هيچ در هاسامي با ايران روابط زيرا اند،رفته
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 فارسي راه از مستقيماً نه اندرفته عربي به آرامي هايزبان راه از نيز معرّب فارسي كلمات از

 نمودند برخورد آن با خويش كار آغاز در هاعرب كه فارسي زبان )112 :الف1354 آذرنوش،(

 تا عراق از ساساني پهناور امپراطوري و رفتمي ارشم به ساسانيان يدوره در تمدن و علم زبان

 و سياست آداب قبيل از مختلف هايدانش در زبان اين و شدمي شامل را خوارزم و سغد حدود
 به ...حكمت و هاخطبه و هاعهدنامه و رسائل ادب و اخالقي و تعليمي ادب تا گرفته فرمانروايي

  )38 :1370 حريرچي،( رفتمي كار
 واژه وام كه آيد مي پيش اساسي پرسش اين ، زباني گيري وام در ، شناسي انزب نظر از

تأثير تحت يا كند مي پيدا را گيرنده وام زبانِ واژگانيِ ساخت دهنده وام زبانِ واژگانيِ ساخت 

 اما شده عربي زبان وارد مستقيماً فارسي كلمات از برخي )41 :1381 زاده، رجب ( گيرد قرارمي

 ها،واژه تعريب مسّلماً .است كرده استفاده آن از خود زبان در و نموده تعريب را كلمات اكثر عرب،

 در معرّب كلمات .است داشته پوشيده را آن و گذاشته ايران فرهنگ و تاريخ بر بار زيان اثري

 آمده وجود به هم سودمندي تأليفات زمينه اين در و بوده عالمان توجه مورد پيوسته عربي زبان

 وااليي اهميت از لغت علماي نظر در ساساني ي دوره زبان در تحقيق براي مسأله اين  و ،است

 را آن« كه كاربرده به زيادي فارسي هايواژه خود شعر در عرب شاعر ابونواس .است برخوردار

 به بيشتر آشنايي براي كه )104 :1385 آذرنوش،( »انددانسته كلمه هفتاد و دويست بر غالب

  .شد خواهد پرداخته بزرگ شاعر اين شعر در هاواژه وام اين از برخي تحليل و بررسي
  تحقيق يپيشينه -2

 فارسي و عربي فرهنگ دو بين ادبي و زباني تعامل و تبادل يباره در بسياري هايپژوهش

 و فرهنگ در فارسي نفوذ هايراه« كتاب به توانمي هاپژوهش اين يجمله از كه دارد وجود
 كار و آذرنوش آذرتاش دكتر تأليف »عربي و فارسي ميان چالش« كتاب  و »اهليج زبان

 كرد، اشاره امريكا هاي دانشگاه از يكي در دكتري رساله عنوان به شكيب محمود دكتر تحقيقي

 اند پرداخته كلي طور به ابونواس ديوان فارسيات مبحث به شكيب محمود دكتر آقاي جناب البته

 و »زيد بن عدي اشعار در ساساني ايران« عنوان با آذرنوش آذرتاش دكتر كه هاييمقاله  و
 نشوار در فارسي هايواژه وام« و »البغدادي القاسم ابي حكاية كتاب در فارسي هايواژه«

 كتاب در عباس احسان دكتر كه متعددي مقاالت و .كرد اشاره ،اندنوشته »تنوخي المحاضره

 دو ديدگاه از كسري ايوان « كتاب و است، كرده منتشر »تاريخال و دباأل في دراسات و بحوث«

 باعنوان ميرزايي فرامرز دكتر ي مقاله  و أنوار، محمود امير دكتر »تازي و پارسي شاعر

 شهيد دانشگاه تطبيقي ادبيات ينشريه در كه »بحتري شعر در ساساني ايران تاريخي جغرافياي«

 استدعاء« عنوان با همكارانشان و ايشان زا ديگري يمقاله و رسيده چاپ به كرمان باهنر
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 يشماره اإلنسانية العلوم يمجله در شده چاپ »البحتري شعر في الساسانية الشخصيات
 مستقلي و خاص كار ابونواس ديوان فارسي هايواژه وام بررسي در اما .كرد اشاره ...هفدهم،و

   .باشدمي مسأله اين بررسي پي در حاضر پژوهش كه است نگرفته صورت
  ]1[ )ق.هـ145 -198( شناس زبان شاعري ابونواس -3

 مشهوري شاعر حكمي، ابونواس به معروف »صباح بن األول عبد بن هاني بن حسن ابوعلي«

 بصره در او .رسدمي -خراسان حاكم – حكمي عبداهللا بن الجراح مولي جدش به او نسب كه است

 گشت رهسپار كوفه سوي به حباب بن والبة همراه سپس .افتي نما و نشو جا آن در و شده متولد

 اهواز در وي كه اندعقيده اين بر نگاران تاريخ بيشتر اما .نمود را بغداد ديار قصد آن، از پس و

 از پدرش و بوده اهوازي »جلبان« مادرش .است نموده كوچ جا آن از سالگي دو در و شده متولد

 و95 :2ج ،1364 خلكان، ابن( است بوده -اميه بنو پادشاه ينآخر - محمد بن مروان لشكريان
 غزلي هايزمينه در كه است عربي زبان در نوساز شاعران از او )343 :1ج ،1993 بروكلمان،

 »خمر شاعر« به مردمان بين در و است سروده بسياري شعرهاي شراب ستايش ويژه به
 توانا دستي نيز زهد شعر در ابونواس كه داشت دور نظر از نبايد البته .است شده مشهور
 خود دنيا اگر حّتي« :كه شده آورده چنين مأمون قول از هاكتاب از بعضي در :.است داشته

 »كند ادا را مطلب حقّ ابونواس از بهتر توانستنمي مسلماً پرداخت،مي خودش توصيف به
   )97 :2ج ،1364 خلكان، ابن(

 پيوند بوده، األصل فارسي او كه ازآنجايي .بود آشنا نزما آن مختلف هايفرهنگ با ابونواس

 كلمات و داشته دوست بسيار را فارسي زبان داشت، يوناني و فارسي فرهنگ دو با محكمي

 دكتر كه گونههمان مسلّما )223 :1982 ضيف،( است كاربرده به خود اشعار در زيادي فارسي

   :كنندمي بيان آذرنوش
 دو مرز در كه يافت كساني هايفرآورده در بايد تر بيش را ادبي نبوغ و هنري نوآوري اوج«

 بهره آن هايسّنت و امكانات يهمه از و است عربي زبانشان اند،نشسته عربي و ايراني فرهنگ

 در مقفع ابن .يابندمي هنري خلق و ابداع توانايي همسايه، فرهنگي هايداده ياري به و گيرندمي

 ».بودند چنين چهارم، قرن در ديتوحي ابوحيان و قرن همان پايان در نواسابو و دوم يسده آغاز
  )139 :1363فراي،(
  ابونواس ديوان فارسي هايواژه -4

 كسـري  ايـوان  به توانمي جمله آن از دارد وجود اسوابون ديوان در زيادي فارسي هايواژه

 آن، يمانـده  جـاي  بـه  رهايقص و مدائن ديدن هنگام بحتري همچون نيز ابونواس كه كرد اشاره

 نـام  )54 :1387 تركاشوند، رحمتي( ستوده را متن اين جاحظ .است سروده وصفش در ايسينيه

 همچـون  الفـاظي  است، داشته توجه آن به بيشتر ساعر كه است واژگاني جمله از ايراني سازهاي
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-66 ص :همـان ( خوردمي چشم به شاعر شعر در كرات به مزمار و تنبور، دف، چنگ، ني، عود،
 كـه  )102  :1387 ميرزايـي، ( نبوده غافل ايران باستاني هايجشن از ابونواس اين، بر عالوه )55

   :شودمي پرداخته شاعر ديوان در فارسي هايواژه ديگر برررسي به مقاله اين در
   إبريق -4-1

 كشي آب لسط به فارسي زبان در .دارد فيل خرطوم چونان ايدهانه كه سفالي ظرفي إبريق،

 brocca ايتاليايي و broc آن فرانسوي .شودمي اطالق آن غير و حمام يكاسه بر همچنين و چاه

   )6  :1908 شير،( شودمي خوانده
 بدان كه لوله و دسته و گوشه با سفالين ظرف شراب، سفالين ظرف آبريز و آبري معرّب

 هايديوان در بارها و اعشي ديوان در بار پنج كلمه اين )312 :1ج ،1377 دهخدا،( كنند طهارت

 »دريد ابن« مانند لغويين و »طوسي« مانند مفسرين از بسياري و .است آمده اسالم از پيش ديگر
 بار يك كلمه اين )107 :1380 آذرنوش،( است فارسي »آبريز« معرب وازه اين كه معتقدند ...و

 واقعه، يسوره( »معين من وَكأسٍ ريقأبا و ِبأَكوابٍ«:است رفته كار به جمع صورت به قرآن در

  )18يآيه
 ،237 ،175 ،118 ،36 ،28 صـفحات ( بـار  دوازده تقريبـاً  شـاعر  ديوان در »إبريق« ي واژه

   :است آمده ...)و 147 ،146 ،245
  صقرِ إَِلي نََظرنَ َكراكي رِقَاب        رِقَابها َكأَنَّ أَباريقٌ، َلدينَا

  )237 :ابونواس ( 
  طاس  -4-2

 شراب و آب آن در كه است ظرفي و كالن طشت معني به است »تاس « فارسي اصل در طاس

 ،)155 ،292 ،401 صفحات( مرتبه سه تقريباً ابونواس شعر در )553 :1363 رامپوري،( خورند
 را آن و كرده وصف را »طاس « روي تصاوير تمام زيبايي با شاعر، مثالً است شده تكرار واژه اين

  )401 :ابونواس ديوان( :است ساخته مجسم اشعارش يخواننده قابلم در
   دورق -4-3

 و اسـت  بغـدادي  رطـل  چهـار  يا رطل سه آن و شراب يپيمانه و دار گوشه سبوي »دورق «
 در جمـع  صورت به يكبار تنها كلمه اين )18  :1352 ،كيا( است قسط چهار و بيست انطاكي دورق

  :است آمده ابونواس شعر
رَت افَلَمقالَ تََغنَّي فيه، جكرٍ      لي وأَال :ِبس نا هاتبِالدوارقِ إِسق!  

  )403 :1418،ابونواس ديوان( 
 داده سر نواز گوش آوازي شوق روي از برد مجلس آوازخوان نزديك را شراب ساقي، كه زماني(

  .)كن سيراب )دورق( تربزرگ هاييجام با مرا :گفت من به مستي حالت با و
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   دهقان -4-4
 و فروش مي يا بازرگان و كار داناي و چستي و سبكي با كارها تصرف بر وتوانا قادر دهقان،

 و دهگان معرّب )19 :1352 كيا،( گويند را ده رئيس و اقليم رئيس و كشاورزان مهتر و كشاورز
 )384 :1363 رامپوري،( است نسبت و لياقت يكلمه كه گان و روستا معني به ده از است مركب
 واقع در و بردندمي ارث به را حكومت هايزمين از بعضي كه اندبوده گانيزاد اشراف هادهقان

 رئيس همان و است دهقان جمع دهاقين .شدندمي محسوب رعيت و پادشاه بين يواسطه

 و كشوري تحميل نوع همه معرض در دهقانان )30 :1976 صالح،( شدمي محسوب كشاورزان
 پاداشي نوع هر و مواجب و جيره دريافت از خويش هايفشاني جان ازاء در و بوده نظامي

 نظر زيرا رفتند،مي شمار به احترامي قابل مردم دهقانان قانوني نظر از حال اين با .بودند محروم

 به سدبندي و قنوات يتنقيه آبياري امور خصوص به كشاورزان امپراطوري اقليم، خشكي به

   )260 :الف1336 ه،ماس( شدمي واگذار آنان
 خـود  ديوان در بار هفت تقريباً را دهقان يواژه و است برده نام آنان از خود شعر در ابونواس

 دهقان بزرگ دختر را شراب او .است آورده )550 ،548 ،494 ،334 ،249 ،46 ،230 صفحات(

   :است سروده چنين و داندمي
  الُكبرَي خدرِه، في منهنَّ، وجناَفزَ        بناته بعض الدهقانِ إَِلي خََطبنا

هرَها، يغلي زالَ ما ويزي مـوهلَغنا أن إَِلي        دب نهم يــالقُص غايَتهو  
   )46 :1418،ابونواس( 

 وقتي« روايات مطابق  كه باشد فاذوسبان همان دهقان »فادوس« از مقصود بيت اين در شايد

 خراسان، دهقانان از يكي يخانه در بر روزي فر،س اين در رفتمي خراسان به ابومسلم

 تو از و است آمده ايپياده كه بگوييد را خانه اين خداوند كه فرستاد پيام و رفت نام، فاذوسبان

 و هوشيار زني كه خويش زن با بشنيد پيام اين چون فاذوسبان .دارد چشم دينار هزار با شمشيري
 را تو گستاخ چنين نباشد دل قوي جايي به مرد اين تا فتگ زن .زد رأي باب اين در بود، فرزانه

 دست خراسان بر ابومسلم چون بعدها و بداد دينار هزار با شمشيري را او فاذوسبان .ندهد پيام

   )132-133ص :1378 كوب، زرين( »كرد هايينيكويي دهقان آن به يافت
 از سخن هرجا كه شد مشخص ،واژه اين يدرباره شاعر ديوان در آمده عمل به هايبررسي با

 هـاي منزلگـاه  از مـراد  و كنـد مـي  فروش و خريد شراب كه است كسي مقصود است آمده دهقان

  .است بوده فروشي باده هايمغازه همان دهقانان
  تاج -4-5

 جمع تيجان به هاعرب هرچند كلمه اين كنند سر بر سالطين كه جواهرنشان كاله تاج،
 :دارد بسيار تركيبات ما زبان در و است آريايي اصلش اند،آورده آن از تتويج نيز و اندبسته
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 و شده ساخته ناب زر از كياني تاج )6114 :4ج ،1377 دهخدا،( تاج نيم تاجور، تاجدار،
 فروغ با بود شده تعبيه آن بر فام، سرخ هايياقوت رده دو كه مرواريد رديف يك تأللؤ

 ديدن از هركس حال اين در .ساختمي خيره را نحاضري ديدگان آميخته، هم در زمرّدها
 به تاج يكلمه )202 :الف1336 ماسه،( گشتمي تعجب غرق ساسانيان جالل و شكوه
 يافته راه tag -ارمني و tga - سرياني و tağā - عبري و tağa -آرامي به كهن هايزبان
   )110 :1380آذرنوش،( است

 به جاهلي شاعران اغلب و داشت فراوان شهرت تازيان نزد ونولدكه فرنكل نظر برخالف تاج

 بن عمرو ابو و كنيم مي برخورد آن نام به عربستان جاي همه در چنين هم و اند كرده اشاره آن

 كه چنان گذاشتندمي سر به تاج گاه غسانيان جزيره، شمال در داند،مي يمن خاص را آن العالء

 خسروان از تاجي عرب ملوك اكثر حيره در ست،ا داده لقب »التاج ذو« را آنان ثابت بن حسان

 هر است، ترمهم چيز همه از تاج )169 :الف1354 آذرنوش،( بودند داشته دريافت عرب

 هر هويت كه كندمي كمك علم به تاج اين شناسايي كه داشت خود به مخصوص تاجي پادشاهي

   )153 :1383 شيپمان،( كند تعيين را پادشاهي
 يك تنها آمده دست به اسالم از پيش هاي دوران از عربي زبان به كه ياكتيبه چهار سه از

 جاهلي شعرهاي در فارسي هاي كلمه تعداد عكس به .خورد مي چشم به »تاج« فارسي يكلمه

 چشم به وفور به نيز عباسي دوره شعر در كلمه اين )152الف،ص1354 آذرنوش،( است شمار بي

 صفحات( مرتبه هفت تقريباً تاج و تيجان تتويج، صورت به خود ديوان در ابونواس .خوردمي

   :است برده كار به را واژه اين )231 ،402 ،176 ،141 ،136
  التّاجِ صاحبِ لَكسري العيونِ عنِ       مَخدرِها في حجبوها مصوَنة

  )136 :1418،ابونواس( 
   سراج -4-6

 - پهلوي و  سراج، - عربي ،sraga -مندايي ،srga - سرياني هايزبان در واژه اين
srag 120 :الف1354 آذرنوش،( است رفته كار به(  

 يا اسب يا آينه يا سبزه به و خواندندمي مخصوص دعاي چراغ كردن روشن موقع در ايرانيان
 هدايت،( است بوده مرسوم نيز ساسانيان زمان در عادت اين .كردندمي نگاه خوش روي

 رفته كار به اسالم از پيش شعر در بارها و قرآن در ارچهارب سراج يكلمه )103 :1312
 آذرنوش،( دانندمي اصيلي عربي يكلمه را سراج يكلمه عرب نويسندگان يهمه .است

 راه عربي به »چراغ« فارسي از مستقيماً ظاهراً كلمه اين نويسد مي فرنكل اما )115 :1380
 srga صورت به كرده اخذ فارسي از را آن پيش هامدت آرامي زبان كهآن حال يافته،

 ايمان كامالً نظر اين به فرنكل شودمي باعث چه آن .است بردهمي كار به )srga سرياني(
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 شده، مبدل »س« به عربي يكلمه در فارسي »چ« كندمي مالحظه كه است اين باشد، نداشته
 )»ش« و »ص« بيشتر( »س« از غير ديگري حرف به شدن معرب هنگام »چ« كهآن حال
  )115 :همان( يابدمي تغيير

 ،135 ،47 صـفحات (بار هشت ابونواس شعر در و بارها عباسي يدوره شعر در واژه اين
   :است رفته كار به )333 ،149 ،140 ،137 ،136

و ارٍ،ـخَم ــإَِلي أََنختحلي هنٍ،ـــق ةـإِناَخ         راط داجِ اللَّيلُ و  
َفقُلت ني :َلههب إِسقصرفاً اءزِج إِذا         صـَم   كَالسراجِ تَوقَّد تــ

  )136 :1418،ابونواس( 
   ميزاب و مرزاب -4-7

 و )حفاظت پسوند( بان +مرز از مركب خود كلمه اين « كه است مرزبان همان مرزاب،
 آمده marspan و marzəpan ، marjpan كارنامك در و marzipan صورت به پهلوي در

 بنابراين است، نشده ديده ساساني دوران از قبل كلمه اين )117 :1380 آذرنوش،( »است
 از بايد marz(a)van و marzipan آرامي و marzabānā و marzbānā سرياني هايشكل

 الرازب و مرازبة آن جمع و است فارس رئيس مرزبان، )117 :همان( باشند شده اخذ پهلوي
 :1966 الجواليقي،( كردند بيان مرزها اننگهب عربي به را آن و است معرّب عجمي .است
317(   

   :است برده كار به جمع صورت به را واژه اين خود ديوان در دوبار ابونواس
ـََقس رام        بهـ دافِعــُت ارِســـف إِذ وَنحنُ   اــمرازِِبه عَلي طناـــ

  مذاهِبها ديم طيــــتُع ـدان        كَالسيـ لَواحقَ عَلي شُعثاً بِالَخيلِ
  )93 :1418،ابونواس( 

 شك بي كلمه اين است مĤزيب آن جمع .آبراهه و گذر آب و ناودان و آبريز ميزاب، اما
 اصلي عربي در .آب و )ميزيدن يماده يا ميزنده مخفف( ميز از است شده فراموش فارسي

 عرب از كلمه اين دهدمي نشان كه است ديگري دليل عرب گفتن مزراب گاهي و ندارد
 حفظ مئزاب صورت به را آن عرب و رفته عربي زبان به كه است فارسي كلمه اين .نيست
  )21978 ،14ج ،1377 دهخدا،( است گرفته را آن جاي ناودان فارسي در ولي كرده
 و است معرّب فارسي كلمه اين :گفت و شد پرسيده )مĤزيب( مئزاب يدرباره اصمعي از 
   )326 :1966 الجواليقي،( برندمي كار به را نآ مكه و مدينه و حجاز اهل

 چنين مهجو به خطاب ايهجويه يقصيده در او .است برده كار به يكبار را كلمه اين شاعر
  :است گفته
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ـَالج زابــومي مِ،        الُشؤ في البينِ ُغراب يا   نابهـــ
  )101 :ابونواس ( 

  دسكرة -4-8
 كه است واژه همين ظاهراً و dasgarta سرياني در و )شهر معني به عربي در( دسكره

 آذرنوش،( است )گاه خيمه( dastəkart پهلوي در و است آورده وجود به را عربي يكلمه
   )121 :الف1354

 براي كه باشدمي دساكر آن جمع و است هاييخانه آن اطراف كه قصر شبيه ساختماني
 در شهري نام مدينه و مصر همچون عموماً )150 :1966 الجواليقي،( است بوده پادشاهان

   )864 ،2ج ،1331 برهان،( است بوده عجم عراق
 يدرباره كه خصوصياتي از .بود »الملك دسكرة« منزلگاه اولين خراسان شاهراه سر

 قصري آنجا در خسروپرويز كه باشد معروف دستگرد همان كه نيست بعيد شده ذكر آن محل
 .است آباد كشتزارهاي و هانخل داراي شهري )68 :1337 لسترنج،( است داشته باشكوه
 خاطر همين به و گزيدمي اقامت آنجا در سال از فصولي در ساساني پادشاه خسرو كه گويند

   )61 :تا بي اإلصطخري،( شد نامگذاري پادشاه نام به الملك دسكرة
 روستايي و ده دستگرد، همان دسگره معرّب واژه اين كه است عقيده اين بر دهخدا اما
 اغلب بابك اردشير بن هرمز چون الملك دسكرة به موسوم است ايقريه گويند، را بزرگ
 دهخدا،( دادند آن به را فوق نام مناسبت اين به دادمي قرار اقامت براي را اينجا اوقات
 ،154 ،51 صفحات( جمع و مفرد صورت به مرتبه شش كلمه اين )10895 :7ج ،1377
   :خوردمي چشم به ابونواس شعر در )444 ،443 ،398 ،175

و َفقُمتكَما الرّضاعِ، إَِلي أَحب      فلُــالّط لَـــَتحام هسم غَبس  
  الحَقب و ونَــالسن عجمتها َقد      كرَةـــدس ِبنت َتَخيرت حتَّي

  )51 :1418،ابونواس(
   دهبرَّج و لجام -4-9

 باشدمي لگام فارسي آن كه معتقدند ايعده و است عربي »لجام« كه معتقدند بعضي
 كه است لگامي معني به و است لگام معرّب همان واقع در واژه اين )300 :1966 الجواليقي،(

 يدهانه دهنه، همان نيز دهخدا نظر از )1903 :3ج ،1333 برهان،( بندندمي اسب دهان بر
 همين در را آن نيز نواسابو )19632 :13ج ،1377 دهخدا،( باشدمي مقصود اسب جلو

 مي چنين امين مخصوص هيكل قوي شير وصف در و است برده كار به نظر مورد معناي
  :گويد
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ـِّالش أَهرَت        شدوـي ذراعيه باسطاً أَسداً   األنيابِ كالح دقِ،ـ
  الرِّكابِ في رِجله غَمزِ وال ط،        السو وال بِاللِّجامِ، يعانيه ال

  )91 :1418،سابونوا( 
 به »المعرّبة الفارسية األلفاظ« و »األرب منتهي في معرب هايواژه« كتاب دو نويسندگان

 18 :1352 كيا،( دانندمي پر ده معني به »پره ده« معرب و فارسي را »دهبرّج« يواژه اتفاق،
   )67 :1908 شير، و

   :است كرده ذكر را كلمه اين يكبار خود ديوان در نيز ابونواس
  معرَّجِ ومن منه، ائمٍــق في         المدرجِ هـــريش وشي َكأَنَّ
  األَخرَجِ الِجناحِ أَوتَارِ أَبرَش        المَخرَفجِ السَطرِ حرُوف باقي

  الدهبرّجِ إَِلي خَوافيه بينَ
  )142 :1418،ابونواس( 

  الجّلاروالجلّنار -4-10
 نوشته فارسي معرّب هايواژه يزمينه در كه هاييابكت از يك هيچ در »جلّار« يواژه

 واژه اين -ابونواس ديوان شارح -  الطباع فاروق عمر اما نشد ديده دهخدا فرهنگ در و شده
 معنا همين به را آن بيتي ضمن در نيز ابونواس كه است دانسته بهشت معناي به و فارسي را

   :است كرده معرفي
  جلَّارِ العجمِ في اسمها ُثم        هيالمنَت ُلقِّبت وجنَّة

  )290 :1418،ابونواس( 
 )7834 :5ج ،1377 دهخدا،( است جلنارة آن يكي و است انار گل معرّب »جّلنار« اما

  :جمله آن از است آمده ابونواس ديوان در بارها كلمه اين
  الجلِّنار َنَتيهـــبِوج و         ارــالعق قَلتهــبِم من يا

  )273 :ابونواس(
  الجّلنارا كيــوَتح ـك،        المسـ َتنَفح ساًـَخندرِي

  )233 :ابونواس(
   فيوج -4-11

 آن پاسباني و دارند آمد و رفت زندان در كه است هاييآن مقصود و .است فوج جمع
 يا و )17272 ،11ج ،1377 دهخدا،( باشدمي پيك معرب كه است فيج جمع يا و .كنندمي
 واژه اين )17233 :11ج همان،( بگذرند شتاب به كه است مردم جماعت و گروه نايمع به

   )2نصر،آيه سوره( »أَفواجاً اهللاِ دينِ في يدخُلُونَ النّاس رأَيت و«است رفته كار به نيز درقرآن
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  :است گفته چنين مهجو شخص به خطاب ايهجويه يقصيده در يكبار ابونواس
و شيكبِالنَّخو م الرِّحابِ سطَو        سِ صاحب ذا قيلَ إِن والمجل  
يوجِــالف قَولُ و: تاباألَميرِ، ك        و بِالجرجسِ الَقراطيسِ َختم  

  )351 :ابونواس ( 
  بوس -4-12

 قالب در آن از يكبار ابونواس كه باشدمي بوسيدن معناي به و محض فارسي واژه اين
   :است برده كار به فارسي معناي همين به را آن و ساخته ماضي فعل عربي

  ماسا إِذا الغُصنَ و د          المعبو َنمـالص يحاكي
ـَاذَبتـج وإِن ـَباس هازلَته وإِن          نَام هـــ   اــ

   )337 :ابونواس (
  قند -4-13

 از عبارت .گردد منجمد و سفت چون نيشكر و باشد شكر منظور كه است »َكند« معرب
 به و )17770 :11ج ،1377 دهخدا،( است شده كلوخ و سفت سخت و يختهر قالب به شكر

 )شيره( عسل آن و برده كار به را آن عرب كه است معرّب فارسي »المعرّب« صاحب يعقيده
 خود شعر در را واژه اين يكبار ابونواس )261 :1966 الجواليقي،( باشدمي شكر يشاخه
  :است آورده

أَحَلي يا و كَّ نَـمـرِ،        ـالس اذيـــالم و و الَقند  
  وجدي من الَقيت ما ـرَ        عشـ ميلٌـج القي لَما

  )198 : :1418بونواس،ا( 
   ديباج -4-14

 و )19 :1352 كيا،( است آن جمع دبابيج و ديابيج و است فارسي از معرّب ديباه، همان
 دهخدا،( است شده معرب ديباي، يا ديبا يكلمه از و باشد حرير از آن پود و تار كه ايجامه

  .است بوده ديبا هايپارچه بافت مركز شوشتر شهر )11353 :8ج ،1377
  وشّاء رقم أَو غانية، ديباج          يقرَعها الماء و منَظرَها، َكأَنَّ

   )35 : :1418ابونواس،( 
 حريـر  يپارچـه  همچـون  آب، بـا  رخشـان  و صـاف  شـراب  كردن مخلوط يمنظره گويي(

 كـه  زيباسـت  نگارهـايي  و نقش يا آراسته بدان را خود زيباروي كنيزكي كه است رنگارنگي
  .)كنندمي حك رنگارنگ هايپارچه روي بر بافندگان

  ماء َخديه ديباجَتي عَلي          َظبي الوّضاح بَنية ِببابِ
  )39 : :1418بونواس،ا( 
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  نرد و شطرنج -4-15
 »كيا مردم« را آن .است فارسي لفظي كه است »رنگست« معرّب شطرنج، كه شده گفته

 »چترانگ« معرب را آن محققين بعضي .است انسان نام به آن هايمهره اكثر چون گويند
 به مجاز به و است عضو معني به رانگ و چهار معني به چتر است هندي لفظي كه اند دانسته
 اندگفته بعضي .است يادهپ و رخ اسب، فيل، وزير، و شاه سواي ركن كه است ركن معني

 باشدمي رنج رفت كه »شدرنج« معرّب يا و است حيله رنگ كه »صدرنگ« معرّب
 كه دانسته فارسي »شترنگ « از مأخوذ و معرّب را آن نيز دهخدا )512 :1363 رامپوري،(

 آن مقابل در را نرد بازي بزرگمهر و آوردند ايران به هند از را بازي اين انوشروان زمان در
 جنگ از نمايشي را شطرنج )14282 :9ج ،1377 دهخدا،( فرستاد هند به و نمود اختراع

 ، يعقوبي( شود نابود كند خطا آنكه و گردد پيروز رود، پيش درست هركه كه اندداده قرار
   )111 :1ج  ،1366

 بـازي  نـرد  و شـطرنج  ساسـاني  شاهزادگان از تقليد به نيز حيره اميران و زادگان اشراف
 هايخوراكي انواع حيره پادشاهان دربار در و رفتندمي شكار به شاهين و باز با يا و ردندكمي

 »قاووت« قبيل از شيريني انواع هاآن يجمله از رفت؛مي كار به آن ايراني نام همراه به ايراني
ـ  اسالمي يدوره در شطرنج )57 :1384 افراسيابي،(برد نام توانمي را »زالبيه« »فالوت«  زني

 بودنـد،  بـازي  شـطرنج  حـال  در كـه  گروهي كنار از روزي )ع( علي امام .است داشته رواج
 دسـتور  آنـان  بـه  البتـه  چيست ايدشده جمع گردشان بر كه هاييتمثال اين :گفتند و گذشتند

 )ع( امـام  بودنـد  اسـب  و فيل صورت به هاتمثال اين چون شده گفته .نداد را آن از خودداري
 بازي اين كراهت و ذم بر دليلي خود اند ناميده تمثال را آن كه اين و .مودندفر را سخني چنين

 وجـود  بـا  كـه  بـود  خلفـايي  جملـه  از مأمون )827 :1ج ،1999 الراغب،( است شده شمرده
 در كـه  نيـز  يحيي بن فضل چنينهم و .نمودمي مسخره را آن بازي اين انجام در تمام مهارت

  )827 :1ج همان،( شمردمي مذموم را آن اشت،د توانا دستي بازي اين انجام
 شـد مـي  خوانـده   newartəsirپهلـوي  در كـه  معروفـي  بـازي   nrdsirونردشير، نرد اما

 بعضـي  و ساخته شطرنج برابر در كه است بزرگمهر مخترعات از )127 :الف1354 آذرنوش،(
 آن بـه  لـذا  دهكـر  وضـع  را آن بابـك  اردشـير  داشـته  كعبتين دو اما است قديم نرد كه گويند

 هامهره با كه است بازي .بردندمي كار به مهره سه نرد، بازي در قديم در .گويند نيز »نردشير«
 دو بـه  را آن سـطح  كـه  اسـت  ايتخته داراي كه قمار بازي نوعي .گيردمي انجام ايصفحه بر

 خانـه  شـش  و راست طرف در خانه شش قسمت هر روي در و اندكرده تقسيم مشابه قسمت
 دهخـدا، ( كننـد مـي  بـازي  آن روي به مهره سي و طاس دو با و اندنموده رسم چپ طرف در

 نردشـير  الجـرم  و كرد وضع را آن بابك اردشير است معروفي بازي )22409 :14ج ،1377
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 رنـگ  بـه  دسـتش  كند بازي نردشير با كه كسي كه است سخن در )42 :1352 كيا،( نامندش
 كوچـك  باشند پانسه دو »كعبتين« و )331 :1966 يقي،الجوال( شودمي خوك خون و گوشت

 بـدان  و كنند نقش عدد شش تا يك از پانسه هريك پهلوي بر كه پهلو شش مربع استخوان از
  )707 :1363 رامپوري،( كنند بازي نرد

 ساسـاني  ايرانيان طريق از مسلّماً كه – فرهنگي ينشانه دو اين از كامل اطالع با ابونواس
 قائـل  تقديسـي  يجنبه آن براي گويي و برده نام آن از خود ديوان در -است شده آشنا آن با

   :است كرده ياد قسم بازي دو اين به ابياتي ضمن در و شده
حلفت ومو اليالكَعبين،        بِالطُّنبـرِ،و النَّردو  

  جهد أَيما قَلبي، ي        موال يا أَجهدت َلَقد
  )199 : 1418ابونواس،( 

ـَالّش و نِ      حاـالرّي و الخَمرِ و ، أََما   النَّرد و طرَنجِــ
  وجدي من الَقيت ما ـرَ     عشـ ميلٌــج الَقي لما

  )199 : 1418ابونواس،( 
 تخته اين هايمنزلگاه و شده تشبيه زمين به نرد تخته« :است گفته چنين حكيمان از يكي

 سي كه نرد )سربازان( سواران پياده و روز شبانه ساعات تعداد به است عدد چهار و بيست كه
 و روشـن  روز رنگ به هاخانه سفيد و سياه رنگ و .باشدمي ماه روزهاي تعداد به است عدد
 چهارگانـه  عناصـر  از حكايـت  كه است استوار منزل چهار بر آن هايمنزلگاه .است تار شب

 جهـات  برطبـق  آن وصمخصـ  يمهـره  و .دارد سال هايفصل يا و )آتش و هوا آب، زمين،(
 »سـال  هـاي مـاه  تعدادهاي به است عدد دوازده آن يمهره دو و .است گوشه شش ششگانه،

   )828-829ص :1ج ،1999 الراغب،(
   كسكر و تَوج -4-16

 خوانندمي »توز « را آن فارسي در و كازرون نزديك فارس در است شهري توج،
 هاينخل داراي و گل از بناهايش كه است گرمي بسيار شهر )7106 :5ج ،1377 دهخدا،(

 كتان هايلباس .است فرسخ دو و سي شيراز و آن بين )78 :تا بي اإلصطخري،( است بسيار
 را آن »مسعود بن مجاشع « فرماندهي به مسلمانان عمر روزگار در كه اندداده نسبت آن به را

 ششم قرن آغاز در كه بود تجارتي شهري شهر، اين )890 :1ج ،1965 الحموي،( كردند فتح
 رفتند فارس سرزمين سوي به بصره اهالي وقتي )280 :1337 لسترنج،( گرديد ويران هجري
 هايناحيه به بلكه نكردند را آنان قصد مسلمانان بودند كرده اجتماع توج در فارس اهالي

 شده پراكنده نيز آنان بنابراين رسيد فارس اهالي به خبر اين .رفتند فارس سرزمين از ديگري
 شكست باعث امر همين .رفتند بودند، آورده روي آن به مسلمانان كه مختلفي نواحي به و
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 با »توج« شهر در و تاخت خرّه اردشير و شاپور شهر سوي به مسعود بن مجاشع گشت آنان
 و خوردند شكست پارسيان ترتيب اين به و كشتند را زيادي تعداد و شدند رو به رو پارسيان

 محاصره را توج شهر و بردند غنيمت به را چيز همه و پرداخته غارت و قتل به مانانمسل
 به را زيادي هايغنيمت و رسانيدند قتل به را آن اهالي از بسياري و نمودند فتح را آن و كرده

   )39 :3ج ،1965 األثير، ابن( آوردند چنگ
 و است هاده ميان بزرگ يحصار آنجا و خوانند كسكر را آن كه است روستايي سواد، در
 كتـاب  صـاحب  نظر به كه )286 :1337 بلعمي،( است تر خرّم سواد يهمه از كسكر يناحيه
 :4ج ،1965 الحمـوي، ( اسـت  بـوده  وسـيع  ايناحيـه  و است كشاورز آن معني البلدان معجم
 مـدح  در كـه  ايقصـيده  در مـثالً  كـرده  يـادي  مكان دو اين از خود ديوان در بونواس،ا)461

 »توج« اهالي از را آنان و ستوده را او خاندان است، سروده »رزين بن داوود « نام به شاعري
  :است دانسته »كسكر« و

ذَّبهامِ من األَعمَكسَكرٍ م        اِجدمن األَخوالِ وا مجتَو  
  )142 : 1418ابونواس،( 

 و »كسـكر « اهل كه كرامت و مجد صاحب و آلودگي و عيب از دور به و پاك خانداني از او(
  .)باشدمي هستند، »توج«
   توس و مرو -4-17

 امتداد در »مرو« ربع يعني خراسان ربع دومين .اندشده بنا خراسان در دو هر شهر دو اين
 پهلوان يابنيه از توس شهر گويند و )423 :1337 لسترنج،( است واقع رود مرو يا مرغاب
 است آن معرّب »طوس« و كرده مسمي خود نام به را نآ كه بوده »نوذر بن توس« مشهور

 از پس و ساخت را آن پيشدادي جمشيد كه شده گفته و )7129 ،5،ج1377 دهخدا،(
 همان،( گردانيد منسوب خود نام به و كرده عمارت تجديد را آن »نوذر توس « خرابيش

   )15544 :10ج
 بوده آن به مربوط نوقان و رانطاب يناحيه دو .است فرسنگ ده نيشابور بين و توس بين

 بن علي امام مرقد آن در .شد فتح عفان بن عثمان زمان در .دارد روستا هزار از بيشتر و
 و آنجاست در باشكوهي بناهاي و آثار .است شده واقع الرشيد هارون قبر و )ع( الرضا موسي

 از طوسي غزالي دمحم مانند فقه و علم يائمه .است بزرگي قصر نيشابور و طوس مابين در
   )560 :3ج ،1965 الحموي،( اندبوده آنجا

 نوجوانـان  از را خود نشين هم او .است برده نام شهر دو اين از خود ديوان در نيز خمر شاعر
   :است سروده چنين و كرده انتخاب خراساني

ـَِببهج يحكي        عَتدالًــم الَخدينِ، واضح نازعُتها   يسابِلق للنّاسِ تهـ
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ـََخرس مَقرَطقٌ،   طَُوسا ال و مروٍ في واهللاِ يغذَ َلم        هـِحداَثت في نوهـ
  )334 :ابونواس ديوان( 

 گسـاري  مـي  به بود، جالل و جاه صاحب سبأ پادشاه همچون كه قامت خوش و زيباروي نوجواني با: ترجمه
 در نـه  بود يافته پرورش خراسان شهر رد و داشت تن بر خراساني لباس و كُرته كه پارسي نوجواني .پرداختم

  .توس و مرو
   ساباط -4-18

 نزديكي در اشكاني اول بالش توسط پيداست آن نام از كه چنان وِلشكيا، يا گرد بالش
 مهم مراكز از كه طوري به گرديد؛ مبذول بسيار كوشش آن آباداني در و شد بنا تيسفون
 به آباد شاه معرّب )42 :1377 بياني،( گرفت را سلوكيه جاي جهت اين از و شد تجارتي
   )84 :1908 شير،( است سلطان جايگاه معناي
  :كرده ياد شهر اين از است سروده مدائن زيارت هنگام كه ايقصيده در شاعر

ن أدرِ َلم وم؟ مت ما َغيرَ هساباطَ ِبَشرقي        به َشِهد يارالد البساِبس  
  )327 : 1418ابونواس،( 

  شوش -4-19
 .دارد قرار كرخه رود نزديك قديم سوساي يعني شوش هايخرابه دزفول باختري جنوب در
 داشتن به است آن توابع از شهر چندين كه بوده ايالتي مركز و آباد شهري وسطي قرون در شوش

 شوش شهر كه كرخه رود بستر در نبي دانيال قبر و داشته شهرت نيشكر و نارنج خام، ابريشم

 كه كرد بنا شهر دو اهواز در شاپور )258 :1337 لسترنج،( گرديد واقع است آن يرهكنا به نزديك

   )102 :1337 بلعمي،( ناميد شوش را دو آن از يكي
 شاپور شهر ايران را آن و ساخت آن كنار در شهري قديم، شوش تخريب از پس دوم شاپور

   .است موسوم هكرخ ايوان به امروزه آن بقاياي كه ناميد )شاپور خوره ايران(
 ابن يعقيده به .است لطافت و پاكي و حسن معني به و شوش تعريب سوس كه گويدمي حمزه

   .است بوده تستر ديوار و سوس بناي شد، بنا زمين روي بر طوفان از بعد كه بنايي اولين مقّفع
 بن همنب اردشيربن كرد، حفر را آن چاه و كرد بنا را سوس يناحيه كه كسي اولين شده گفته

  )188- 189 :3ج ،1965 الحموي،( بود گشتاسب بن اسفنديار
   :است كرده طلب عمر طول و جاودانگي شهر اين براي خداوند از شاعر،

  مأنُوسا بِالسوسِ مجلساً وال يوماً          والسوسا السوسِ َكرخ اهللاُ َخرَّب ال
  )334 : 1418ابونواس،( 

  احرار بنو -4-20
 آزادگان بر كه است فارسي يكلمه يك يترجمه گمان بي بلكه نيست، عربي حاصطال اين

 از .است داشته فراوان شهرت اسالم از پيش عرب شاعران نزد و است شدهمي اطالق ايراني
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 سيف مدح در كه معروفي يقصيده در را آن الصلت ابي بن امية جاهلي، يدوره شاعران يجمله

 همان اينان )109 :1380 آذرنوش،( است آورده سروده، ايران گانبزر و شاهان و يزن ذي بن

 حبشه، پادشاه شكست با و شدند اعزام يمن به انوشيروان خسرو زمان در كه بودند دربند زندانيان

 دوبار نيز ابونواس .يافتند شهرت آزادگان فرزندان نام به و كردند پيدا يمن در درخشاني يچهره

 حتي و كرده معرفي بزرگي و كرامت صاحبان را اشخاص اين و آورده خود ديوان در را واژه اين

  :است داده ترجيح نيز عربي قبايل بر را آنان
  المكرُمات أَهلِ األَحرارِ، بني         اــأَولين لــأَوائ نــع ُتراثاً

  )120 : 1418ابونواس،(
  أَوطَانُ رَارِـاألَح لبني َلكنَّها        يبانهاوَطناًـش لذَُهلٍ،وال َليست
ا َتبنَّي أَرضسرَي ِبهك رَهاكسا        دا فَمن ِبهني مانُ الرَّعنَا بإِنس  

  )550 : 1418ابونواس،( 
   جلباب و بجادي -4-21

 به اطالعي آن معناي و »بجادي« يواژه از مختلف، كتب خالل از آمده عمل به هايبررسي با

 راه راه عباي آن از مقصود و دانسته فارسي ايواژه را آن ابونواس ديوان شارح اما .نيامد دست

 نيز ابونواس )38 :ابونواس ديوان يحاشيه( كردندمي تن بر باستان فارسيان كه است رنگي قرمز

   :است برده كار به مذكور معناي همان به را واژه اين يكبار تنها خود ديوان در
  بيضاء ياُقوَتة من الَكأس و          حمرَة كَالِبجادي فينا فَالخَمرُ

  )38 ، 1418ابونواس،( 
 ايـن  )256 :1363 رامپوري،( است چادر معني به گشاد لباسي آن و جلباب جمع جالبيب اما

 و بناتـك  و لأَزواِجـك  ُقـل  النَّبـي  أَيها يا« :است رفته كار به جمع صورت به يكبار قرآن در كلمه
ساءنينَ نؤمدنينَ المَليهِنَّ ين عالبيِبهِنَّ مدر يكبـار  ابونـواس  )59 يآيـه  احـزاب،  يسوره( »...ج 

   :است كرده ياد آن از خود ديوان
رَّبتج نكوراً مت أُمعدم        َكِبدي صت !نَعأَودبِما و البيبِ َتحتالج  

  )58 : 1418ابونواس،( 
   ساج و قباء -22-4

 قرن در نيبور راينولد .شودمي دگمه پايين تا جلو در كه بلندي رويي رداي :»Qabā « قبا

 هايحجاري در مردان كه بلندي رداهاي و پوش تن اين بين شباهت مورد در ميالدي هيجدهم

 عقب به اندازه اين تا پوش تن اين تاريخ اينكه .است كرده اشاره اند،كرده تن به جمشيد تخت

 پوشيده مرتبه، بلند مردان توسط حداقل ميانه هايسده از سلّماًم ولي نيست اثبات قابل برگردد،

 گريبان و بوده چسبان تنه باال در قبا ميالدي، هيجدهم قرن در شاردن يگفته به بنا .است شدهمي
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 جنس از قباهايي به ميالدي هيجدهم قرن در .ميشد دگمه بغل زير در و راست به چپ سمت از آن

 از )383 :1382 يوسفي،( پوشيدندمي را آن مرو عادي مردم كه شده اشاره )قدك( آبي كرباس

 طرف دو پوشيدن، از پس و است باز پيش سوي از كه معروف است ايجامه قبا نيز دهخدا نظر

 حكومت ياوليه هايسال در )17421 :11ج ،1377 دهخدا،( بندندمي دكمه با را پيش

 قدرت مراتب سلسله ينشانه را آن كه بوده همراه مرصع آويزي گردن با سلطنتي قباي ساسانيان،

 نرم يپارچه از قبايي در اهورامزدا و اول اردشير رستم، نقش در )93 :1382 السي،( انددانسته

 نشان است، گرفته قرار سفتشان باالپوش روي و شده بسته روباني با سينه يناحيه در محكم كه

  )92 :همان( شوندمي داده
  :است رفته كار به )552 ،246 ،228 ،137 صفحات( بار پنج تقريباً ابونواس عرش در واژه اين

ف          َكأسٍ عرِـــَق في هاــِبزاُل لَّـَفححـَّم   رارِـالَق و الجوانبِ رَةـــ
  ارِـالطَّرجه َقرارِ في سرَيـِك و          رَيـــكس ندـج بِصورة مصورة

  قصارِ يةــــوأَقِب دةــــِبأَعم          كسرَي رِكَابِ َتحت الجند وجلُّ
  )228 : 1418ابونواس،( 

  األَزرارِ محلَّلِ باءـــــق في        ريرٍـــَغ زالٍـَغ من ذاك ِبأَبي
  )246 : 1418ابونواس،( 

 كشتي آن از كه چوبي و سياه چوب و كنجدخوار مرغ معني به »ساج« فارسي يواژه اما

 سبز يا سياه چادر همچنين و )446 :1363 رامپوري،( است آمده طيلسان عنيم به و ميسازند

 بسيار درختي كه شده گفته و )13203 :9ج ،1377 دهخدا،( باشدمي سيجان آن جمع و است

 )96 :1908 شير،( شود مي خوانده ساج فارسي در و رويدمي هند سرزمين در كه است بزرگ
   :است برده كار به را واژه اين خود شعر در گشاد و رنگ سياه لباس معناي به و يكبار تنها شاعر

َطرَقت بصاح حراً ِبِهم حاُنوتالّليلُ          سلُ ودنساجَِ الظّلماء مكَالس  
  )135 : 1418ابونواس،( 

  قرطق -4-23
 بر پوشيدن كرته َقرَطقَ و )17507 :11ج ،1377 دهخدا،( تنه نيم است قبايي و ُكرَته معرب

 لباسي )124 :1908 شير،( باشدمي »ُكرتَك« كردي در كلمه اين )35 :1352 كيا،( است كسي تن

 در شاعر )264 :1966 الجواليقي،( است عجم لباس آن كه باشدمي سفيدرنگ و قباء به شبيه

 به )قراطق مقرطق، قرطق،( گوناگون هايصورت به را واژه اين مرتبه دوازده تقريباً خود ديوان

   :است هبرد كار
  أَريب فيه عيب ال َكأسه، إَِلي          الجمالِ،مَقرطقٌ محمود وأَقبلَ

  )61 : 1418ابونواس،( 
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َقد و قٍ ذا ِبها ساقيها دارِبأَعَلي ُتناطُ          ُقراط دساع نانِ وب  
  )545 : 1418ابونواس،( 

ـَُّكَتَنف           مزِجت إِذ البيت في َفَتَنفَّست   األَنف في الرِّيحانِ سِــ
  َظرف من و حسنٍ، من ناهيك          ةـَرَطقــمَق يةـــساق َكف من

  )382 : 1418ابونواس،(  
   رداء و طيلسان -4-24

 ،دزي يگفته بر بنا .انداختندمي هاشانه روي كه بلندي گشاد عباي ،»Taylasān« َطيلسان
 و الهيات مدرسان ها،وفي :وكال قضات، رسمي لباس واقع در .شدمي كشيده نيز سر روي

 گرديد مرسوم اسالمي، كشورهاي مردان ديگر و رجال ميان در بعدها ولي بود مسيحي كشيشان

  )386 :1382 يوسفي،(

 و .است بوده عجم بزرگان و علماء خاص و پشم از آن پود و تار كه رنگ سبز گرد لباسي 
 يعني »َطرَه« از و انداختندمي شانه روي بر كه است اسلب نوعي شده گفته و .است تالسان معرب

 شاعر )113 :1908 شير،( است شده تشكيل مانند و مثل معناي به »سان« و عمامه كنار و گوشه

   :است برده نام ايراني يجامه اين از خود ديوان در
ـَتَل رٌـــقَم بيَنهـــــج َكأَنَّ   حامِــالف خََللِ من الدجنُ عداه        ألَأَـ
  اآلثامِ منَ سانِـــالطَّيَل ُلبس و        عيباً يهـَــعل القَميصِ ُلبس يري

  )519 :ابونواس ديوان( 
ارٍ وــَط خَمل ِبال رَقتي        يلٍـدتيقِ ريح سوالُخسرواني الع  

َفقَام إِلي ــموراً،ييــذعونُ        لبجثلُ اللَّيلِ ويَلسانِــالطَّ م  
  )546 : 1418ابونواس،( 

 :1382 يوسفي،( شودمي پوشيده ها،پوش تن ديگر روي كه قبايي يا باالپوش ،»Redā« ردا
 و شـاه  اي،نقـره  ظروف روي بر .آمد پديد ساسانيان يسلسله اواخر در تنها آن مجّلل نوع )384

  )100 :1382 السي،( اندپوشيده تيز نوك بلند هايچكمه با را ردا اين همراه، درباريان
   :است سروده چنين عباسي يخليفه امين مدح در ابونواس

كألَمينِ، اهللاُ بارل أَبقا و          ،ه أَبَقي و َله الشَّبابِ رداء  
   )91 :ابونواس ديوان( 

 هـا ملكه همانند ساسانيان حكومت آغاز در مذكر، ايزدان و سلطنتي مردان به مربوط نقوش
 سـگك  و روبـان  بـا  جلـو  در كه نازك ردايي به ملبس تغيير، بدون همگي تقريباً ها،الهه و

 تـوأم  اقتـدار  و قـدرت  مراتب با وضوح به كه اند؛شده كشيده تصوير به شد،مي بسته محكم
  )92 :1382 السي،( است
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   انوشيروان خسرو -4-25
 يجدهه .بنشست پدر جاي به بود او پسر كه عادل نوشيروان ،يافت فرمان ملك قباد چون

 و بود، سرشته او طبع اندر عدل خردگي از كه بود مردي و راندمي پادشاهي كار و بود ساله
 انوشروان، خسرو )72 :1378 الملك، نظام( نيك به را هانيكي و داشتي زشت به را هازشتي
 سرداري و مدبر و مدير مردي ،-اردشير - خود بزرگ جد مانند به ساساني بزرگ پادشاه
 را او و نموده نقل وي يدرباره زيادي هايداستان ايران و عرب مؤلفين .بود اردانك و بزرگ

 نظم مجدداً دادگري، و كار پشت با خسرو .كنندمي معرفي پروري عدالت قهرمان عنوان به
 اصالحات به گاهآن .كرد برقرار بود، خورده هم به مزدكيان دست به كه را سابق اجتماعي
 در پيروزي ينتيجه در و پرداخته نيرومند ارتش ايجاد و مالياتي سيستم يزمينه در اجتماعي

 با مناقشات دوره يك از پس .بازگردانيد وي به را ايران كشور سابق حيثيت بزرگ، جنگ سه
 آنان بر و رفت هياطله وقت سر به گاهآن .بست آن با قرن نيم براي ايمعاهده شرقي، روم

 :ب1336 ماسه،( رسيد خود وسعت و عظمت منتهاي به راناي ترتيب اين به .گشت پيروز
 خود عظمت اوج به تمدن دوم، خسرو سلطنت هنگام به ميالدي، هفتم قرن اوائل در و )185
   )265 :همان( رسيد

 داشـته  جهان تمدن پيشرفت در عمومي يجنبه از كه تأثيري از گذشته انوشيروان، يدوره
 زيرا .رودمي شمار به ايران تاريخ يبرجسته هايدوره از يكي نيز ايراني مّلي فرهنگ لحاظ از
 فارسي زبان به مختلف هايملّت مطالعات ينتيجه و هاانديشه بار تا شدمي سعي دوره اين در

 :1384 ماليـري،  محمـدي ( گردد افزوده زبان اين علمي يسرمايه به راه اين از و شود ترجمه
207(  

 سـخن  است، فارسي خسرو همان واقع در كه »كسري« از ودخ شعر در ،كرات به ابونواس
 بر خاص اسم صورت به كه است ساساني پادشاهان كلي طور به كسري، از منظور .است رانده

 شاهان و پادشاه اين .است دادگر شاه و انوشروان لقبش« :شودمي اطالق »انوشروان خسرو «
 زيبـاروي  سـاقي  شاعر، )102 :1362 ،خوارزمي( »نامندمي »خسروان« اكاسرة را او از پس

 پـرورش  نعمـت  و ناز در آنان دامن در كه دانسته ساساني پادشاهان يپرورده را خود مجلس
   :داندمي روانيانوش خسرو ميراث را ناب شراب هچنين و است يافته

ـَّالط َغريرِ ساقٍ، و   يكسرَ والدهم كانَ ملُوك، ربيبِ      فاتنٍ والدلِّ، رفـ
  رَيــأُخ َكفِّه في و ،أساًك َفُتدرُِكه       هـَكأس ُشربِ يـــعَل مَغنِّينا حَثثنا

   )47 : 1418ابونواس،( 
  بكرُ وال يمـَتم تــأَبَق ما مواريثَ      َتُكن وَلم كسرَي، أنوشروان ُتراثُ

  )232 : 1418ابونواس،( 
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  ارــكب درر نهماـــــم تولَّد    اءـــبِم ُتزاوِجه إِن راباً،ــَش
ـِأَنُوش    سرَيــلك كَانَت أَمثالها عَلي   الّتجار َتّتِجرُ روانَــــ

  )244 : 1418ابونواس،( 
  ضيقِ من بِالطَّريقِ ما و مداً،ــع    مهاــأُزاح جنِبها إَِلي أَمشي
ـّالل ُفرَصِ من      :ثََّلهـمــَت فيما كسرَي َكقَولِ   السوقِ جةَض صـ

  )414 : 1418ابونواس،( 
ـَيَتحس      هاــفي كَاألَهلَّة الشَّرب َفَترَي ـُخ ونَـ   المدامِ سرَويـ

م ون َلهن مــجض      ونٌــآذَري اهـَو   األَقالمِ عــمواض عوهـــ
  )491 : 1418ابونواس،( 

ـَمك   ةـمدام اءـــسم كسرَي عَلي بَنينا   ِبُنجومِ هاــحافاُت َلةلَّــــ
  مِــَندي ُكلِّ دونَ لَاصَطفاني إِذَن    روحه ساسانَ بنِ كسرَي في رد فَلَو

  )524 : 1418ابونواس،( 
 داسـتان  به چنين هم و است شده ذكر ازصدبار بيشتر كسري اصفهاني ابوالفرج »األغاني « در

 شـده  اشـاره  نيز )روم( أرياط سپاه بلمقا انوشروان ازخسرو يزن ذي بن سيف نمودن ياري طلب

  .است
  شاپور و پرويز -4-26

 از او .رسيد پادشاهي به انوشيروان خسرو ينبيره و هرمزد پسر پرويز خسرو هرمزد، از پس

 از يكي پرويز )298 :1378نولدكه،( بود ايران پادشاهان ترينژرف و خردمندترين و دليرترين

 به بسيار، اموال و قدرت نظر از او .بود هاآن تريندورانديش و ساساني پادشاهان مبارزترين

 لقب خاطر همين به .بودند نيافته دست او از قبل پادشاهان از كدام هيچ كه رسيد جايگاهي چنان

- قصيده ضمن در ابونواس )472 :1ج ،1965 األثير، ابن( دادند او به را پيروزمند معناي به أبرويز
 پرويز خسرو از سروده عدناني عرب بر قحطاني عرب دادن تريبر و عرب هجاي در كه اي

   :است گفته سخن ساتيد نبرد در روميان بر او پيروزي و ساساني ايران پادشاه
وميـسـ وني ناـَضرَب ما اتيدالم َفر       األَص بـَوِبـــــها في وتَكتائ  

ـَوالح      ناـِب ذَاك يــــوم روازــــِب الذَ إِذ   حالِبها ِبَكف تَمرِي برـ
يذُود ـعن نهـُب ـِها من ضِپالبي و ـطي      بِالَخـ َقبيـــصة وـــ   قَواضبـ

َف تَّيــحـإَِل عـناـــدَكة يهمــــلم      سرُـينح ن الطَّرفـِها ع   مواكبـ
اظَـــف و ـقابـَس في وس ـِ وفَت بعاً،ـَس سنينَ      السـِلناـ   ِبهالحاسـ

  )94 : 1418ابونواس،( 
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 :9ج ،1377 دهخـدا، ( اسـت  بـوده  »پـوهر  شاه« پهلوي در و شاه فرزند معناي به شاپور اما
 او )101 :1362 خـوارزمي، ( است )جنگي( َنبرده لقبش و بابكان اردشير فرزند شاپور )13935

 اسـارت  و نروميـا  شكسـت  يكـي  او زمـان  مهم وقايع از .رسيد سلطنت به ميالدي 241 سال به

 بـه  را انطاكيـه  و تسـخير  را حـران  و نصيبين ،258 سال در شاپور .باشدمي روم امپراطور والرين

 اسـت  ساساني شاهان ترينبزرگ از يكي وي ترديدبي )259 :1347 زهتاجي،( درآورد تصرف

 او حكومـت  مدت و )263 :همان( گذاشت باقي جانشينانش براي قوي ايراني مرگش، از پس كه

  )654 :1119 قتيبه، ابن( است بوده ماه يك و سال سي
   :است افكنده طنين نيز ابونواس شعر در ساساني پادشاه اين نام

ـَآبائه َغرُــأَص ريمةــَك   وسابور كسرَي ُنسبت إِن        اـ
  )221 : 1418ابونواس،( 

 سـپاهيان  ورود بـر وخ رانده سخن خسروپرويز از بسيار »الفريد العقد « كتاب در عبدربه ابن

 نـزد  را ...و زراره بـن  حاجب و شيباني مسعود بن قيس و صيفي اكثم و منذر بن نعمان چون عرب

   ) 269-280 ،1ج ،1988الفريد، العقد ( است كرده ذكر او،
  
   نتيجه

 آنان ادبيات حتي و رسوم و آداب بر عرب، قوم تاريخ مختلف هايدوره در ساساني تمدن

 محيط در كه ساساني تمدن .است واداشته تمدن اين ستايش به را ايشان و هگذاشت زيادي تأثير

 مهم . است يافته خاصي نمود وي اشعار در داشته، نفوذ -ابونواس– عباسي عصر نوگراي شاعر

 كسري، ايوان از است عبارت خوردمي چشم به شاعر ديوان در كه پارسي تمدن مظاهر ترين

 بر غالباً كه زيادي فارسي هايواژه و ايران باستاني شهرهاي و هاجشن ، ساساني پادشاهان

  .دارد داللت تمدن مادي عوامل
 فارسي شاعر اشعار در بوده عباسي عصر در تمدن و فرهنگ زبان واقع در كه فارسي زبان

 شاعر شعر در فارسي هايواژه پذيرش .كندمي گري جلوه گسترده صورت به و زيبايي با األصل

 خبري بود جاهلي شاعران زبان يويژه كه خشكي آن از ديگر و است مشهود يخوب به عرب

 ياد شده،مي برگزار پارسي ماه هر يكم و بيست روز در كه »رام« جشن از يكبار ابونواس نيست

 عيد به بار دو و مهرگان بزرگ عيد به نيز يكبار .است داده برتري روزها ديگر بر را آن و كرده

 شوش و ساباط توس، مرو، كسكر، توج، قبيل از شهرهايي به شاعر.است كرده اشاره نوروز

 است شده معرفي خوبي به ابونواس شعر در پارسيان يبرازنده و زيبا هايجامه .است كرده اشاره

 نگار و رنگ خوش لباس به ملبس را محبوبش و خود مختلفي، قصايد ضمن در شاعر كه آنجا تا

 جلباب، بجادي، چون فارسي هايلباس نام خود ديوان در واسابون .است كرده معرفي فارسي
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 شاعر .است كرده ذكر آن، تركيب و شكل از كامل آگاهي با را رداء و طيلسان قرطق، ساج، قباء،

 ديگر از بيش را، دارد زيادي تناسب نوشي باده با كه دسكرة و دهقان ابريق، چون هاييواژه خمر،

 شده تكرار بيشتر جّلنار و سراج تاج، بعدي يمرتبه در .است ردهب كار به خود شعر در هاواژه

 ديگر از ...و بوس قند، فوج، پره، ده لجام، ميزاب، مرزاب، دورق، طاس، چون هاييواژه .است

  .خوردمي چشم به شاعر ديوان در كه است فارسي هايواژه
  

  ها يادداشت
 :1ج ،1377 دهخدا،( »نيافتم واسابون از اعلم لغت در را كس هيچ من« :گويدمي جاحظ - 1

950(  
  

  كتابنامه
  كتابها -الف

  كريم قرآن -
 نامـه  ارج يمجموعـه  ،»زيـد  بن عدي اشعار در ساساني إيران«،) 1380(آذرتاش نوش، آذر - 1 

 .توس انتشارات :تهران رجبي، پرويز اشراف با شهرياري،
 اسـالم  از پـيش ( تازي زبان و فرهنگ در فارسي نفوذ راههاي« ،) 1354( ـــــــــــــــ، - 2 
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،»(،
 .اول چاپ ني، نشر :تهران،»وعربي فارسي ميان چالش« ،) 1385(ـــــــــــــــ، - 3 
 ينامه در چاپ ،»تنوخي المحاضره نشوار در فارسي هايواژه وام « ،) 1386(ــــــــــــ - 4 

  http://www.azarnoush.ir/carticles.html 34 يشماره فرهنگستان،
 دار :بيـروت  ،»النشـر  و للطباعة صادر دار التأريخ، في الكامل« ،) 1965( عزّالدين، األثير، ابن - 5 

 النشر و للطباعة بيروت
 ،»الزمـان  ابنـاء  أنبـاء  و األعيـان  وفيـات « ،) 1364(ابـوبكر  بـن  محمـد  بن احمد خّلكان، ابن - 6 

 .الرضي الشريف منشورات :عباس،قم احسان:بتحّقيق
 2ط:القاهرة ،»عكاثة ثروت :له قدم و حقَّقه« ،) 1119(، مسلم بن عبداهللا محمد ابو قتيبه، ناب - 7 
 احمـد  امـين،  احمد الشرح ،»الفريد العقد«، ،) 1988(،  احمد بن عمر ابو دلسي،االن ربه عبد ابن - 8 

 .1ط ، االندلس دار :بيروت ،1،ج االبياري ،ابراهيم الزين
 عمـر  الدكتور :نصوصه وضبط شرحه ،»ابونواس ديوان« ،) 1418(، هاني بن الحسن ابونواس،  - 9 

  .والنشر للطباعة األرقم أبي بن األرقم دار شركة: بيروت الطباع، فاروق
 ،»الممالـك  و المسـالك  « ،) تـأريخ  دون(، الفارسـي  محمد بن ابراهيم اسحاق ابن إصطخري، -10 

 العربيـة  الجمهوريـة  منشورات غربال، يقسف محمد مراجعة العيني، عبدالعال جابر محمد الدكتور :تحقيق

  للثقافة العامة اإلدارة و المتحدة
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 يدانشـنامه  مقـاالت  سـري  از ،»ساسـانيان  يدوره در پوشـاك « ،) 1382(،  پـك .هـ إلسي، -11 
 علـي  يمقدمـه  بـا  متـين،  پيمـان  يترجمه نويسندگان، گروه تأليف يارشاطر، احسان نظر زير ايرانيكا،

  اول چاپ :تهران اميركبير، اراتاتش يمؤسسه بلوكباشي،
 القسـم  الحجـازي،  فهمـي  محمـود  ترجمه ،»العربي األدب تأريخ« ،) 1993(، كارل بروكلمان، -12 

  للكتاب العامة المصرية الهيئة العلوم، و الثقافة و للتربية العربية المنظمة األول،
 معـين،  محمد: هتماما به ،»قاطع برهان« ،) 1330(، خلف بن حسين محمد ،،) برهان(،  تبريزي -13 

 يسرمايه به :تهران نفيسي، سعيد و حكمت، اصغر علي پورداوود، ابراهيم دهخدا، اكبر علي قلم به :مقدمه
  . زوار اكبر

 محمـد  دكتـر :اهتمام به ،»قاطع برهان« ،) 1333(، خلف بن حسين محمد ،،) برهان(،  تبريزي -14 

  .زوار فروشي كتاب نشر :تهران معين،
 معـين،  محمـد  دكتر :اهتمام به ،»قاطع برهان« ،) 1331(، ـــــــــــــــــــــــــــــ -15 

  .زوار فروشي كتاب نشر :تهران
 نظير دار :بيروت الثاني، المجلد ،»العباسية األعصر في العرب أدباء« ،) 1997(،بطرس البستاني، -16 

  .دارالجيل طبعة عبود،
 بـه  ،،)ايـران  بـه  مربـوط  قسـمت (،  يترجمه،»طبري تاريخ« ،) 1377(،محمد ابوعلي بلعمي، -17 

  .خيام يكتابخانه انتشارات :تهران مشكور، جواد محمد دكتر:اهتمام
 جـامي،  نشـر  :تهـران  ،»تاريخ گذر در بغداد و تيسفون« ،) 1377(،شيرين ،،) ندوشن(،  بياني -18 

  اول چاپ
 الكـالم  مـن  المعـرّب « ،) 1966(، الخضـر  بـن  محمد بن احمد بن موهوب ابومنصور جواليقي، -19 

 فـي  افسـت  طبعـه  اعيد شاكر، محمد احمد األشبال ابو :شرح و بتحقيق ،»المعجم حروف علي األعجمي

  طهران
ــدين شــهاب اإلمــام الشــيخ حمــوي، -20  ــاقوت ابوعبــداهللا ال  معجــم« ،) 1965(، عبــداهللا بــن ي

  .األسدي مكتبة نشر :تهران األول، المجلد،»البلدان
 حسـين  يترجمه ،»العلوم مفاتيح « ،) 1362(، يوسف بن احمد بن محمد ابوعبداهللا خوارزمي، -21 

  دوم چاپ فرهنگي، و علمي مركزانتشارات:تهران جم، خديو
  .سينا چاپ:تهران آرام، احمد:يترجمه اول، بخش ،»تمدن تاريخ« ،) 1331(، ويل دورانت، -22 
 شـهيدي،  جعفر سيد و معين محمد: نظر زير ،»دهخدا ينامه لغت« ،) 1377(، اكبر علي دهخدا، -23 

   دوم چاپ دهخدا، ينامه لغت يمؤسسه -تهران دانشگاه انتشارات :هرانت
 و األدبـاء  محاضـرات « ،) 1999(، مفضـل  بن محمد بن الحسين ابوالقاسم اإلصفهاني، الراغب -24 

 بـن  داراألرقـم  نشـر :بيـروت  األول، الجـزء  الطبـاع،  عمر :تحقيق و تعليق ،»والبلغاء الشعراء محاورات

  .1األرقم،ط
 بـه  ،»اللغـات  غيـاث « ،) 1363(، الدين شرف بن الدين جالل بن محمد الدين ياثغ رامپوري، -25 

  .اول چاپ اميركبير، انتشارات مؤسسه :ثروت،تهران منصور:كوشش
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   همدان ، سينا بوعلي دانشگاه انساني ومعل و ادبيات يدانشكده ارشد، كارشناسي ينامه پايان
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  ) عربي ادب ژوهشپ(مبين لسان صلنامهف

  ) پژوهشي – علمي(
  1389 ماهدي دوم، شماره جديد، دوره دوم، سال

  
 * »نواس أبي« ديوان في الفارسية لمفرداتا بعض دراسة

  
   ميرزايي فرامرز الدكتور

  همدان -سينا بوعلي جامعةب  مشارك استاذ 
  تركاشوند رحمتي مريم

  همدان -سينا بوعلي جامعةب الدكتوراه طالبة 
  لخَّصالم
 الن .تخليدها و اإليرانية الحضارة حفظ في فاعل و هام دور العباسي عهد في العربية، للنصوص   

 إن ما .الحضارة مفاهيم لبيان شأن ذات الفارسية الكلمات من كثيرة كثرة تحوي النصوص هذه

 شتهممعي ظروف و حاجاتهم حسب أخذوا حتي حضارتها، و الساسانية الثقافة علي العرب تعرَّف

 و العربية اللغة في العديدة الساسانية الفارسية المفردات فأدخلوا مظاهرها، من ِيستفيدون -
 بنفس مفرادتها بعض استعملوا قد و .الحضارية مقاصدهم بيان في ليساعدهم تعريبا عربوها

 ، - باسيالع العصر في المحدثين الشعراء من – نواس أبا إن .الفارسية اللغة في المستعملة الصياغة
 الحضارة سيما ال و المختلفة، بالثقافات متأثرة عصره بثقافة نفسه تحلت زمنه شعراء َكباقي

  .االيرانية
  .االهوازي نواس ابي ديوان في الفارسية الفاظ بدراسة فمنا البحث، هذا في نحن

  
  الدليلية الكلمات

  .واسن أبي ديوان العربي، الشعر الفارسية، اللغة الدخيلة، المفردات 
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