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نقد و بررسی گرایش هاي ادبیات ایران در دوره عباسی

*محمدحسین اسماعیلی سنگري

چکیده:

اغلب عالمان، دانشوران ومدیران عالی در دوره عباسی از ایرانیان یعنی موالی بودند. وبیش تر رشته 
هستند.حکیمان و دانشوران ایران در هاي علمی، پیشرفت خود را مدیون فعالیت هاي ادیبان ایرانی 

شدند و در تمام ممالک اسالمی شهرت ایشان به حد اعلی انواع علوم و فنون سرآمد روزگار خود
تر اهتمام دانشمندان مشرق زمین در علوم، فلسفه، فقه، تفسیر و حدیث رسید. لیکن چون بیش

ألخص در ایران کاالي شعر و مصروف شد، بازار شعر و ادبیات عرب روي در کسادي نهاد و با
ادبیات فارسی رواج تمام یافت و با ظهور شاعران بزرگی مانند رودکی و عنصري و فرخی و 

اما در الجزیره و شام و مصر و ویژه فردوسی شعر عرب درایران قدرت و بهایش را از دست داد؛به
ش هاي ادب ایرانی در اندلس شعر عربی هم چنان رواج و رونق داشت. پرسش مقاله اینست گرای

مواجهه با ادب عربی چگونه بوده است؟ نوشتار با روش توضیحی و توصیفی و با استفاده اسنادي و 
کتابخانه اي تقریرشد. یافته مقاله نقد و توضیح ادوار ادب درعصرعباسی و بررسی ماهیت هرقسم 

عردوره عباسی با دوره هاي از انواع ادبی بوده است. مقاله به نقد و بررسی گرایش ها و تفاوت ش
پیشین می پردازد و پیدایش دو مکتب ادبی را تشریح می کند. ازجمله مهم ترین نتایجی که ارائه 

ایرانی -نموده است اینکه تمدن اسالمی در عهد عباسی کمال یافت ، زیرا ادب و فرهنگ اسالمی
آن را اقتضاء داشت.

رهنگ، نقدادب، ایران، عرب، عباسیان، ف: کلید واژگان

Sangariam2004@yahoo.com*عضوهیئت علمی دانشگاه گیالن
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مقدمه:-1

در امیهبنیم) شامل دوره عباسی در شرق و دوره 21258-750هـ 656-132(عباسیان 
مستقل در عراق، فارس، خراسان، هايحکومتاندلس) و دولت عباسی در بغداد و (غرب 

این میان، در.پذیردمیو به سقوط عباسیان به دست مغول پایان گرددمیمصر، شام 
در زمان هجوم و آمدن اعراب در عهد ظاهربهفرهنگ، تمدن، هنر و ا دب و میراث ایرانی 

شد، عمر بن خطاب (خلیفه دوم) ضربه سهمگینی خورد و به ورطه نابودي کامل نزدیک 
اقتصاد، تعلیم و تربیت، هايعرصهسیاسی نتایج و ثمرات خود را در -این شکست نظامی

، اما گذر زمان ساختمیفرهنگ، زبان ادبیات، هنر، اندیشه، افکار و اعتقادها نیز نمایان 
هجري به پایان رسید. 132نشان حقیقت دیگري در مرحله وقوع شد. عمر امویان در سال 

را در خودمحوريحدود یک قرن و نیم حاکمیت کردند و چون راه استبداد و تعصب و 
. جالب پاشیدندفرومیسنت تاریخ باید حکمبهحکومت و سیاست در پیش گرفتند، پس بنا 

ثر در سقوط آنان و بر سرکار آوردن عباسیان ایرانیان بودند.عامل مؤکهآن

امیهبنیحکومتی -، در درون ارکان و ساختارهاي سیاسیهامهرومومایرانیان در طی این 
ص) را در (رسوخ کرده، انتقام معقول گرفتند. به این معنا که مکتب آسمانی پیامبر اکرم 

البتهایرانی.–به وجود آوردند: فرهنگ اسالمی ايتازهپذیرا شدند و فرهنگ وجانشاندل
که از امپراتوري رم در زمان - یونانیهاياندیشهتأثیر از هايریشهدر فرهنگ ایرانیان، 

وجود داشت. همچنین از تمدن و فرهنگ هند متأثر شده و -بودواردشدهخسروپرویز
بخشیدن فلسفه و حکمت در تعالی همهآنفرهنگی آن را نیز همراه داشت و هايالیه

اشتند که ها، ایرانیان قدرت آن را دفرهنگخسروانی مؤثر بود، با آمیزش نقاط برجسته این 
حکومتی و مدیریتی عباسیان را ترسیم و بر پا کنند. در قدرت این –خطوط سیاسی 

فرهنگ به وجود آمده همین بس که حدود پنج قرن و نیم آن را مستمر و پابرجا نگه 
استقالل تام و طرفبهیرانی مستقل انیمههايحکومت، سپس در فرصت مناسب داشتند

مستقل ایرانی قد برافراشت. هايدولتو هاحکومتمستقل حرکت کرد و پس از چندي 
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شد، بلکه فرهنگ مندبهرهفرهنگ ایرانی از فرهنگ اسالمی و عربی تنهانهدر این میان 
غنی شد.بااستعدادو باهوشایران اینو بافرهنگشآمیزبراثرعربی نیز 

مو است، اغلب عالمان، دانشوران و مدیران عالی از ایرانیان یعنی چنانچه در تاریخ محرز
مدیون - در عصر عباسی- علمی، علو و پیشرفت خود راهايرشتهتربیشبودند و الی

.باشندمیعلمی ایرانیان هايفعالیت

ام شده، بررسی سیر تحول تاریخ سیاسی دوره عباسیان و به در این مقاله، بدان اهتمآنچه
تحوالت سیاسی، براثردنبال آن فرود و فرازي است که در حیطه ادب و زبان حاصل آمد.

که آن حاکمیت و آن تغییرات گیردمیمختلف رنگ و هواي فضایی را به خود هايزمینه
.کندمیاجتماعی ایجاب -سیاسی

سیاسی به بررسی مسیر - اجتماعیمین قانون، ضمن بیان این تغییرات ا این مقاله بر اساس ه
حاصل آمد پرداخته درعصر عباسیان ایرانی -تحوالتی که در عرصه زبان و ادب عربی 

است.

بحث نظري:-2

ه:بیان مسئل-2-1

ادب ایرانی پس از استقرار حاکمیت عربی و اسالمی در ایران، چگونه با ادب وفرهنگ 
اسالم برخورد و مواجهه نمود؟ و چه تاثیر و تاثر دو جانبه اي در گرایش هاي ادب عرب و 

فارسی در عهد عباسی پدیدار گشت؟

چارچوب مفهومی:-2-2

معنیبهومصدراینجادرظرفواستتناولحسنوظرفمعنیبهلغت: درادب
وگفتارينیکبعضیتعبیربهقلبذکاءوبرائتیالساندرظرافتیامطلقکیاست
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اندکردهترجمهبه فرهنگفارسیدرراادببعضیواست؛کردارينیک
رامردمانادیبکهاستشدهنامیدهادبروازآنواژهاین).1315:1372دهخدا،(
(.داردبازمیهابديازودهدمیسوقهانیکیبهراهاآنوکندمیآن تأدیبواسطهبه

بهمعرفتازعبارتقد ماءاصطالحدرسنجیسخنیاادبعلماما) 11:1379وند،آیینه
علم.استبودهآنمراتبوبديوخوبیونادرستیودرستیازنظرنثرونظماحوال

خودحاالتازیکهردربلیغکالممختلفاسالیبکهصناعیاستعلمیادب
ومنثورفندودریافتنمهارتادب،علمفایدهثمره و.شودمیشناختهآنتوسطبه

ادب و ادبیات بنديتقسیم) دریک شاخص براي 1316:1372است (دهخدا،منظوم
شریعتادب(الهیهايسنتواحکامبهنسبتادب:استگونهدوبرادب:اندنوشته

آننخست،در گونهادب.سیاست)ادب(امور کشورادارهبهنسبتآشناییوادبو)
بهکمککشور،امورادارهبهنسبتادبوبرساندواجبادايبهراآدمیکهاست

وبالدعمرانوسلطانسالمتکهشودمیمنتهیعدالتیبهدوهرواستمیهنآبادانی
کهزیراکسیاست؛وابستهبدانشرفوفضیلتکمالومردمنیکو حالیوآسایش

ستمدیگرانبرکندفسادکشوردرکهکسیوکردهظلمخودبهکندواجبترك
).2:1348(ثعالبی، .استکرده

ادب وشعرانواعاست بهشایستهادب،کارکردهايبهترشناخت: برايارتباط انواع ادبی
درشاعریکگرفتنقرارمالكکهاستآن توجه اي شود. گفتنیبنديدستهو

اوشعردرسیاسییا کارکردمفهومیککهمعناایناست؛ به» اغلبیت«شعري گونهیک
کارکردیاومفهوماینبهتنهااوشعرياندیشهسپهرآنکهنهواستبرجستهوغالب

ادبانتقادي،ادبمیهنی،وحماسیادببهسیاسیادباساسبر این.محدود است
تقسیماجتماعیسیاسیطنزوادب مقاومتدرباري،وتمجیديادباصالحی،

وکندتغییرتواندمیندارد،استقرایییاقیاسیجنبهبنديتقسیماینازآنجاکه.شودمی
قرار گیرد. تردقیقموردبررسیارتباط آن در ادوار مختلف تاریخی و حتی.شوداصالح

پارسیشاعرانتذکرهوحالشرحنخستینعنوانبهااللبابلبابدرعوفیچنانچه محمد
فردوسی..کندمیمعرفیچنینرافردوسیاست،شدهتألیف.ق.ه618سالدرکهگوي
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تشخیصزمینایرانتدریجیزوالمایهرامهمعاملدواجتماعیمصلحیکهمانند
ایرانبرایلیاتیترکانِتسلطدیگريومفرطعرب زدگیوعرب گرایییکی:دهدمی

وکند؛نفیراعربیتاسالم،پذیرفتنوعربیتازاسالمجدا کردنباکوشدمیروازاین
فرهنگبود،قرارگرفتهترکان وتازتاختموردایرانکهايزمانهدردیگرسوياز

تاتورانبازگردانایرانیانبهراسلحشوريروحیهوداردنگاهزندهراایرانشهريسیاسی
روسازيآیندهبهشناسیآسیبازاینپسفردوسی.شودزمینایرانزمین مغلوب

یکدیگرکناردراسالموایرانکهآرمانی پرداختهايجامعهترسیمبه. شاهنامهآوردمی
)269:13(عوفی،.اندگرفتهآرام

م) شامل دوره عباسی در شرق و 21258-750هـ 656-132(عباسیان دوره:دوره عباسی
مستقل در عراق، هايحکومتاندلس) و دولت عباسی در بغداد و (در غرب امیهبنیدوره 

در.پذیردمیو به سقوط عباسیان به دست مغول پایان گرددمیفارس، خراسان، مصر، شام 
در زمان هجوم و آمدن ظاهربهاین میان، فرهنگ، تمدن، هنر و ا دب و میراث ایرانی 

اعراب در عهد عمر بن خطاب (خلیفه دوم) ضربه سهمگینی خورد و به ورطه نابودي کامل 
اقتصاد، هايعرصهسیاسی نتایج و ثمرات خود را در - شد، این شکست نظامینزدیک 

، ساختمیتعلیم و تربیت، فرهنگ، زبان ادبیات، هنر، اندیشه، افکار و اعتقادها نیز نمایان 
هجري به 132اما گذر زمان نشان حقیقت دیگري در مرحله وقوع شد. عمر امویان در سال 

نیم حاکمیت کردند و چون راه استبداد و تعصب و پایان رسید. حدود یک قرن و 
سنت تاریخ باید حکمبهرا در حکومت و سیاست در پیش گرفتند، پس بنا خودمحوري

عامل مؤثر در سقوط آنان و بر سرکار آوردن عباسیان ایرانیان کهآن. جالب پاشیدندفرومی
و مدیریتی عباسیان را حکومتی –که خطوط سیاسی ایرانیان قدرت آن را داشتندبودند.

ترسیم و بر پا کنند. در قدرت این فرهنگ به وجود آمده همین بس که حدود پنج قرن و 
مستقل نیمههايحکومتنیم آن را مستمر و پابرجا نگه داشتند، سپس در فرصت مناسب 

هايدولتو هاحکومتاستقالل تام و مستقل حرکت کرد و پس از چندي طرفبهیرانی ا
ایرانی قد برافراشت.مستقل 
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ادبیات پژوهش:-2-3

اروین)1382و 1378فیرحی (داوود)،1382طباطبایی (جوادسید)،1388قادري (حاتم
نجفی موسیو)1387موسوي (محمدسید)،1385کمال پوالدي ()،1388روزنتال (

وزوایابهایرانواسالمدرهاي سیاسیاندیشهبابدرخویشارزشمندآثاردر)1382(
منظرهايازالبته-ایران واسالمدروادب وفرهنگاندیشهمختلفهايحوزه

زیباکالمدکترکهگونهآن-نیز)1378حمید عنایت (دکترالبته،اندنگریسته- گوناگون
مسئلهبهاست.کردهروایتایشانایرانواسالمدرسیاسیاندیشهدرسهايکالساز

جزبهخویش،مفصلارزشمندواثردرکرونپاتریشیانکردند. همچنینتوجهادب ایرانی
اسدي کمیتو)  551:1389(گنجوي کروننظامیبابدرآنچهمانندپراکندهاشاراتی

اصغرعلی.استنکردهتوجهاین موضوعبهمستقلايگونهبهکرده،بیان)1371(
آرايبررسیبههرچنداسالمیجهانودر ایرانفلسفهتاریخدر)1373(حلبی

وکالمازلحاظتربیشتوجهایناماپرداخته،خیامعمرحکیموقبادیانیناصرخسرو
ادببحثی کوتاه،درایراندرسیاسیاندیشهزوالدرطباطباییجوادسیداست.حکمت

بهراصفحهچندودانستهسیاسیاندیشهدرزوالعامروالنیز مشمولراپارسیشعرو
سید)149، 293، 363: 1383(طباطبایی؛ است.دادهفارسی اختصاصادبتحلیل

»ششمقرنفارسیمنثورآثاردرادبیاتدراجتماعیات» در )1388(سجاديمحمدعلی
آثاردررارهاییوعدالتآرمان،زن،سیاست،بهناظرهايگزارهوعباراتبرخی

االدبکتابدر)1379(وندآئینهصادقدکتر. استکردهگردآوريششممنثور قرن
بهفقطتوجهاینامااست،کردهتوجهسیاسیادبمسئلهبهفی االسالمالسیاسی

الدوئلی،ابواالسودهمچونعربشعرايآثارومحدودسنیوشیعهکالمیهايجدال
نگارش. همچنین سبک و زباناستشدهبررسیخزاعیدعبلاسدي وزیدبنکمیت
سیاسیهايداللتو پارسی گويادیبانوشاعرانمورددرهرچند.استعربیکتاب
اینبیشترامااست،شدهنوشتهزیاديهايکتابومقاالتایشان،ادیبانهعباراتواشعار
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مهرمشتاقومحمدزاد ه؛1387مشرف،:نمونهبراي(اندنگاشتهاستادان ادبیاتراآثار
.استبین رشته اي نگاهفاقدروازاینو )1388

:سیاسی عصر عباسیتحوالت تاریخ-3

م.) با سقوط دولت بی امیه در شام و به نام دولت عباسی 749(هـ 132عصر عباسی از سال 
م.) 1258هـ (656و با سقوط بغداد به دست هالکو در سال شودمیعراق) شروع (در کوفه 

.یابدمیپایان 

همه عربی اندآمدهبزرگ و کوچکی که در طی این پنج قرن و نیم روي کار هايدولت
و غیر عباسی بودند که در اطراف خالفت عباسی غیرعربیهادولت، بلکه بعضی از اندنبوده

بعضی از آنان تا بغداد ادامه نفوذبساچهو یافتندمیو بعداً استقالل آمدندمیبه وجود 
تا آخر دوره تنهادبیات، اختصاصات ادبیات عباسی در شعر و نثر نهز حیث ااما ا؛یافتهمی

پیش رو بود، بلکه تا قرن سیزدهم هجري هم ادامه داشت و عده زیادي از گویندگان و 
اصالت داشتند کهکردند. البته آنمیشاعران سبک عباسی را اصالتاً یا از روي تقلید پیروي 

و کسانی که اندآوردهبه وجود مانندبیو آثاري در ادبیات عرب نامی جاودان یافتند 
)2:33جوخ، فر(. اندپیوستهتاریخ شدگانفراموشاصالت نداشتند به 

:انقالب سیاسی-3-1

ص) (و خالفت به فرزندان عباسی عموي پیامبر اسالم حکومت اموي در شام سقوط کرد
) سفاح، هـ136-132/م 754-750(رسید. مؤسس دولت عباسی، ابوالعباس سفاح بود 

را کشت و شهر انبار در عراق را پایتخت خود کرد. پس از او برادرش امیهامراي بی 
نشست. وي شهر بغداد را بنا کرد و تخت جایشبه.) م777-754(ابوجعفر المنصور 

و شعوبیه خصوصبهایرانیان هايشانهدولت عباسی بر هايپایهنقل کرد. آنجابدخالفت را 
داري از علویان و عباسیان برخاسته بودند. در این جانببهعموم استوار بود که ورطبه

قوم عرب هم در شمار و؛نهضت از قدرت عرب کاسته شد و بر ارج و اعتبار ایرانیان افزود
که در حیطه اقتدار امپراتوري عباسی بودند. ایرانیان در تمام درآمدیکی از ملل بسیاري 
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از همهدبیران، و والیانارکان دولت نفوذ کردند. سرداران بزرگ سپاه، وزیران حجاب 
. پایتخت از دمشق که یک سرزمین عربی بود به بغداد، در شدندمیمیان ایرانیان انتخاب 

حدود ایران و جوار شهر مدائن پایتخت ساسانیان منتقل شد. این امر سبب آن گردید که 
ایران برگردد. ایرانیان سیاست حکومت مطلقه را بر جانببهمدیترانه چهره دولت از دریاي 

ساسانیان در مدائن هايکاخجامعه عرب وارد کردند و قصرهاي خلفا را در بغداد به سبک 
ایرانی را در ترتیب دواوین و امور سپاه و راه و رسم نبرد و هايشیوهو درآوردند

ندگی اجتماعی خود را در خوردن و آشامیدن، تشکیالت حکومتی داخل کردند و طریقه ز
هاآن، برگزاري اعیاد و تشکیل مجالس سور و سرور در میان هاکاخلباس پوشیدن، آرایش 

رواج دادند.

انتظار مردم از عرب روازاینبود. گیرچشمبنابراین تأثیر ایرانیان در حکومت عباسی سخت 
جانشین کمکمگشت و شیوه زندگی جدید ایرانیان برجانببههاآنو عادات و رسوم 

غیر ملل هايتمدنو گزینش بهترین چیزهایی که در تجددخواهیرسوم قدیم گردید و 
نوین پدید آمد. این جامعه نوین از چند جهت ايجامعهمرسوم بود، امري عادي شد. عرب

دور به ايهزماندر خود توجه است: ابتدا از وضع اقتصادي، عراق سرزمینی بود که از 
متمدن بسیاري را ره خود دیده بود، هايملتو هادولتتمدن و پیشرفت شهرت داشت. 

و سریانیان. از این گذشته عراق به خاطر آب فراوان و زمین حاصل چون آشوریان ایرانیان
خیزش سرزمینی توانگر بود. بغداد مرکز خالفت در ساحل غربی دجله قرار داشت و همین 

متحدالمرکز بود که هاییدایرهبغداد عبارت از شهر.کردمیاوانی را نصیب آن امر منافع فر
در قلب آن قصر خلیفه برافراشته شده است. وزیران ایرانی نیز مخصوصاً برامکه در جانب 

هاآنبر ساحل دجله بودند و پشت هاکاخعظیمی برآوردند. این هايکاخشرقی بغداد 
قلب شرق جهان درآمد، صورتبهود. طولی نکشید که بغداد بشدهاحداثپهناور هايباغ

زیرا بندرگاه مهم تجارت هند و مرکز عظیم بازرگانی آن روزگار شد. بغداد وارث مجد و 
قدیم مشرق زمین گردید. این اقتصاد شکوفا هايپایتختعظمت مدائن و بابل و نینوا و 

نادر هايفرشهمه مفروش به هاکاخزندگی پرتجملی را از پی داشت. دربارهاي شاهانه و 
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و اسباب خوان سراي خالفت از هاظرفبودند. پرشکوهزیبا هايپردهو نفیس و آراسته به 
بود. دربار خالفت مرکز تجمعشدهساختهبهاگرانطال و نقره و مصرع به گوهرهاي 

وناگون و ي گهافرهنگشاعران و ارباب ذوق و موسیقی و آواز بود و قصر خالفت مرکز 
)271:1986،الفاخوري.(بازیچه شدانواع

دگرگونی اجتماعی عرب شود؛ الزم است موارد ذیل ذکر وضعیت اجتماعیاما در تحلیل
از زمانی آغاز شد که سپاهیان اسالمی به اقطار عالم در شرق و غرب حرکت کردند و 

ا زیبا رویان گزیدند و با مردم مغلوب آمیزش کردند و بسکنیعرب بدوي در شهرها 
ایرانی و ترکی و روسی ازدواج نمودند، این حوادث نتایج زیر را به بار آورد:

با غیر عرب معاشر شدند، از تمدن مادي و اسلوب فکري ملل دیگر اقتباس هاعربـ1
پیش آمد، اعمال انسان، ذات و صفات خدا، مسئله وجدلبحثکردند و در عقاید دینی 

از اواسط عصر اموي جنبش درنتیجهجبر و اختیار و غیره مجادالت فکري و عقیدتی شد. 
آغاز گشت و در عصر عباسی گسترش یافت، معتزله عقل را حاکم تمام امور »تزلهمع

فکري به نفع خود هايحرکتاما حکومت عباسی از این قبیل ؛حتی در عقایددانستندمی
کردند و هر کس را خالف حکومت خود دیدند براي دفاع از حقیقت و دین برداريبهره

از میان برداشتند.

از غیر عرب در سبک طعام و لباس و آداب و معاشرت بسیار فراوان بود. تأثیرپذیريـ2
داشتند که عقیدههمقائل نبود. نسل جدید غیر عربعرب خالص فضیلتی بر کهچنانهم 

»ري بین عرب و غیر عرب شعوبیهبر دیگران فضیلتی ندارند و این برابچیزهیچعرب در 
نامیده شده است.

هاجاریهتأثیر عمیقی در زندگی جدید گذاشت، این طبقه ايطبقهدر حکومت عباسی 
بودند. جاریه در لغت به معناي دختر و زن جوان است و در اصطالح یعنی کنیزك. 

و تحت نظر استادانی، انواع زیردستدر عصر عباسی خدمه منازل نبودند، بلکه هاجاریه
، گرفتندمیعلوم را نظیر فقه و احکام و اقسام هنرها از قبیل خنیاگري، رقص یا شعر یاد 
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شاعر هم هاجاریه. حتی بعضی از شدندمیگزاف فروخته هايقیمتبه هاجاریهاین آنگاه
مشهورتر از فرزندان هاآن جاریهفرزندند و گاهی کردمیازدواج هاجاریهبودند. مردم با 

کثر کنیزکان در ا، مانند منصور، رشید، مأمون و معتصم؛ البته آمدندمیآزادگان به بار 
.ندباعث فساد اجتماعی شدخود محافل لهو و لعب هاي خلفا و امرا دردربار

که انساب عربی به خود آنجاتا زیاد شدلیمو اتعرب، یعنی تشبه به عرب در بین ـ3
: حبیب بن اوس بن حارث بن قیس... بن سبأ بن شدمیروابو تمامکهچنان، پیوستندمی

مسلمانان از ترك و همچنین) 248: 8ج، 1417خطیب بغدادي، (یشجب بن یعرب قحان 
فرس و روم رنگ عربی به خود گرفتند. زبان عربی زبانشان شد، تاریخ عربی تاریخشان 

به دین اسالم درنیامده بودند و اهل کتاب که آنانگردید. حتی شانزندگیعربی وزندگی
کنیه در نامبساچهفرقی از این نظر با مسلمانان نداشتند و ظاهربهیهود و نصاري) بودند، (

.بردندمیعربی به کار 

. همیشه در پی آب و غذا کوچ صحرانشینوبدوي بودند - جز اندکی- عرب در اصلـ4
و تعصبات قومی خود را همراه چادر خود، به هر جا که هادشمنیو هادوستیند و کردمی
و آنان را به لهو ولعب واداشت و شجاعتشهرنشینیاما ؛بردندمی، با خود رفتندمی

بزرگواري، وفاداري و دیگر صفات نیک را از دستشان گرفت و عادت تمدن را همانند 
هم شهرنشینیجانشین آن صفات نیک نمود. هرچند هاعشرتو عیش و خواريشراب

زیاد که باعث هايمسافرتتوسعه آبادانی و پیشرفت دانش و هنر و قبیلمزایایی داشت از 
با اقوام گوناگون و فرهنگ و تمدن جدید آشنا بشوند.هاعرب، شدمی

که عرب پیش از اسالم داشت براي امپراتوري جدید و جامعه حکومتیـ شکل دولت 5
ی داشتند. هایحکومت، براي خود شدمیکه جدیداً فتح هاییسرزمینجدید مناسب نبود. 

دداري نمودند، مثالً خوهاسرزمینعرب در استفاده از مهارت و تخصص دولتیان این 
ایرانیان براي رسیدن به حکومت عباسیان را یاري کردند، عباسیان هم براي اداره حکومت 
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حکومتی عباسیان را ایرانیان در دست کارهايتمامکه آنجاایرانیان را روي کار آوردند تا 
.)39: 2جعمر فروخ، (داشتند.

یکی از مشخصات و فرهنگی الزم است موارد ذیل ذکر گردد؛ دینییتوضعاما در تبیین 
مختلف بود که هر هايملتزیرا جامعه خود مرکب از این عصر آزادي افکار و عقاید بود.

شدهتقسیمهاییفرقهخود به کهآنمسلمانیک دین و عقیده خاص خود را داشت. از 
هر کهآنمانويو زرتشتیانئبان، چند گروه بودند و یهودیان، صاکهآنمسیحیبودند و 

بودند. خلفاي اولیه عباسی به دین توجه خاص گرفتهپیشیک براي خود راهی را در 
از شاعران و کاتبان ايعدهروازاینمبارزه کنند، خواستندمیهابدعت. با داشتندمیمبذول 

المقفع، بشار بن برد و : عبداهللا بن ازجملهبه اتهام گرایش به کفر و زندقه به قتل رسیدند 
صالح بن عبدالقدوس.

وضعیت فرهنگی که در این ایام شیوع داشت و در ادب سخت مؤثر افتاده بودند بر سه 
: یکی فرهنگ اسالمی خالص که بر قرآن و متعلقات آن از علوم دینی و بر شعر و اندقسم

دیگر و؛کی بودمربوط به آن باشد از علوم ادبی چون: نحو و لغت و غیر آن متآنچه
در بالد اسالمی: هافرهنگفرهنگ یونانی و سوم رسوم فرهنگ شرقی و سبب انتشار این 

و رها شاپورجنديمدارس و سوم تشویق خلفا.هاترجمهیکی وجود مدارس بود و دیگري 
یکیو  نصیبین»مدرسه  رهاخصوصبهدادندمییونانی را نشرفرهنگو نصیبین و حران، 

مراکز فلسفه یونانی و تعالیم مسیحی بود.از 

هاییگرایشبیگانه که در جهان عرب انتشار یافت، هر یک داراي گوناگوني هافرهنگ
به مادیات کهآنپیش از و؛خاص بودند. تفکر یونانی به فلسفه مشتاق بود و تعلیل و تحلیل

متمایل شوند به معنویات و اندیشه و علم گرایش داشتند.

رنگ علم داشته باشد کهآناندیشه هندي بیش از روازاینتفکر هندي به تأمل متمایل بود، 
و تصوف در نزد هندیان عاطفه زهدو؛رنگ تأمل و شعر داشت و سخت پاي بند عاطفه

صاحب تأثیر بسیار بود. رسوخ اندیشه هندي از عللی بود که شانزندگینیرومند و در 
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زاهدانه مشتاق نمود و با ادبیات داستانی هايبه روشق داد و حکمت سوجانببهعرب را 
که رسوخ اندیشه یونانی یکی از علل بزرگی بود که عرب را به گونههمانآشنا کرد. 

ظرفی بود که تقریباً همه علوم مثابهبهتصنیف و اشتغال به علوم واداشت، ولی تفکر ایرانی 
بود از عناصر ایرانی و یونانی و هندي.ايمجموعهدر خود جمع داشت، زیرا یکجاقدیم را 

تفکر کهاینبود. جز تربیشاما تأثیر فرهنگ هند رد فرهنگ ایران از تأثیر فرهنگ یونان 
از تفکر هندي رنگ مادیت داشت، رواج تفکر ایرانی از علل بزرگ رواج تربیشایرانی 
ود و نیز از علل رواج موسیقی و لفظی، فخامت و اطناب در گفتار و نوشتار بهايآرایش

عباسی تأثیر به سزایی داشتند ولی تفوق ادبی تمدنرآالت آن در میان اعراب. ایرانیان د
بود.شانسیاسیتفوق نتیجهچیزي جز هاآن

ي بیگانه هابافرهنگ، روشن شد که فرهنگ عربی در اثر آمیزش گفته آمدآنچهاز همه 
لغات تازه افزون شد. این لغات معرب برخی با وروودت گرفت و به ثروت لغوي آن وسع

چون الفاظ عادي ) و بعضی از هندي (در موضوعات مختلف ) (بودند شدهگرفتهاز یونانی 
موسیقی و هر واژه دیگري که در تمدن جدید بدان هايواژهچون (و گروهی از پهلوي 

از مأخذ یونانی تربیش) در این انتقال علوم طلبیدمینیاز داشت یا زندگی پرتجمل آن را 
علمی و هاياسلوببر ثروت ادبی عرب، معانی و هاترجمهاست، با این شدهاستفاده

).274حنا الفا خوري:(.افزوده شدايتازهقصصی 

:عصر عباسیهايدوره-3-2

دولت عباسی از چند نظر با دولت اموي اختالف داشت: د ولت اموي عرب بدوي بود، 
از حیث زبان و ادبیات که پیوسته عربی جزبهدولت عباسی رنگ ایرانی داشت کهدرحالی

پیشینیان به زبان عربی هايدانشبود.در این عصر عرب پیشرفت کرد و ریشه گرفت و 
ن، مورخان، لغت شناسان، فقیهان، مفسران، اهل حدیث، ترجمه شد، شاعران، ادبا، نحویا

فالسفه و طبیبان پیدا شدند.
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) تا هـ132(امیهبنیزمان دوره عباسی در بغداد اندکی بیش از پنج قرن است؛ از انقراض 
).هـ.656وط بغداد به دست هالکو(سق

 به اقتضاي بنا هاملتو غلبه هادولتادبیات عرب، در طول این مدت با تغییرات
دگرگون شد. اندیشمندان تاریخ ادبیات عرب عصر اجتماعیانقالبات سیاسی یا ا 

اختالف اقوال اجتماعی یا سیاسی یا نظر ازنظرعباسی را بنا به خصایص هر عصر 
به چهار اندگرفتهی که زمان امور را در هر عصر به دست هایدولتبه اختالف 
:اندکردهعصر تقسیم 

هـ)232(هـ) تا اول خالفت متوکل 132(عصر اول: از ظهور دولت عباسی ـ1

هـ)334(در بغداد بویهآلهـ) تا استقرار دولت 232عصر دوم: از خالفت متوکل (-2

هـ)447(هـ) تا ورود سلجوقیان به بغداد 334(بویهآلعصر سوم: از استقرار ـ3

(جرجی هـ)656(داد تا سقوط آنان به دست تاتار عصر چهارم: از ورود سلجوقیان به بغـ4
)2:11زیدان، ج 

ادبیات عصر عباسی-4

و نیرومندترخالفت در عهد خلفاي راشدین رهبري دینی و دنیوي بود و جنبه دینی آن 
و الشأنعظیمیک سلطنت صورتبهآشکارتر از جنبه دنیایی آن بود. در عهد اموي خالفت 

اندك ا ندك تبدیل به یک پسازآنبرخوردار از یک مرکز نیرومند و وسیع درآمد. ولی 
بود که مرکز فرانرسیده) هـ4قرن (رهبري ناتوان دینی شد و هنوز قرن دهم میالدي 

براي آن باقی نفوذيخالفت در بغداد، رو به ضعف نهاد و در سراسر قلمرو عباسی جندان 
افتاد و موصل و دیار بکر و دیار ربیعه و مضر به دست بنی بویهآلدست نماند: بالد ایران به 

مصر و شام به دست محمد طغج و سپس در تصرف خلفاي فاطمی درآمد و حمدان و
خراسان و بالد شرقی در دست سامانیان بود. بدین طریق عهد عباسی از جهت سیاسی به دو 
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ا که شامل قرن هشت و نه میالدي است : دوره شکوفایی و ارتقشودمیدوره بزرگ تقسیم 
و دوره انحالل سیاسی. خلفاي نخستین اگرچه بر ایرانیان متکی بودند، ولی قدرت و سیطره 

اما خلفاي دوره بعد جز ؛ند و در برابر ابومسلم و برمکیان ایستادندکردمیخود را نیز حفظ 
به جهتازآنت این عصر را در دست امراي لشکر و دیگر متنفذان نبودند. ادبیاايبازیچه

به وجود آمد و رشد یافت، در هاآنکه نخست در ظل قدرت عباسیان نسبت داده می شود
در ایران و حمدانیان در شام و بویهآلحقیقت باید گفت دوره ادبیات عباسیان در بغداد و 

فاطمیان در مصر و مغرب بود.

نخست مرکز خالفت عباسیان بود، بود که مرکز ادب در عصر عباسی  بغدادترینمهم
مراکز ادب عباسی بصره و کوفه ترینمهمشد و در این عصر یکی از بویهآلسپس پایتخت 

که کار به مفاخرت میان بصریان آنجابود تا غایتبهدر عراق بود. رقابت میان ا ین دو شهر 
اوست که موجب این نهضت فرهنگی در انواع کردمیو کوفیان کشید. هریک ادعا 

اما مراکز تعلیم در عصر عباسی ؛مختلف علم چون: نحو، لغت، ادب و کالم شده است
و قصرها یا در هاخانه، مساجد و نیز مجالس مناظره که در هاخانهمکتبعبارت بود از 
الحکمه یا  بیت خزانههاآنورترین که مشههاخانهکتاب. همچنین شدمیمساجد تشکیل 

ن آن را مأموتأسیس کرد والرشیدهاروندر بغداد بود. این بیت الحکمه را الحکمه
).227حنا الفا خوري، .(گسترش داد

:خطابه در عصر عباسی-4-1

و؛در آغاز این دوره خطابه براي انجام مقاصد سیاسی و مملکتی اهمیت شایانی داشت
منصور، مهدي، رشید، مأمون، کهچنانخلفا و اعیان خالفت در آن مهارت تامی داشتند. 

ند.اداود بن علی، خالد بن صفوان و شبیب بن شیبه از خطیبان مهم این عصر

و قدرت خلفا به سستی گرایید و بازار جنگ و کارآمدندبه روي الیموکهآنپس از 
، نقش خطابه را ایفا هافرمانرا از دست داد ورت خودجدال از گرمی افتاد، خطابه قد

محدود گردید.موقعی هاجشنجمعه و روزهايبهشدمیکردند و مواردي که خطابه ایراد 
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سپرده و خلفا را باکفایتبر خلفا مسلط شدند، انشاي خطبه را به عالمان بویهآلکه 
کردند.نشینخانه

اما ؛بغدادي و خطیب تبریزي به وجود آمدنددر این دوره بود که خطیبانی نظیر خطیب 
نیز مانند ملل دیگر فصاحت خود را در تکلم صحیح به عربی از هاعربخود رفتهرفته

دست دادند و این از دست دادن قدرت انشاي خطبه، سبب شد که مردم و پیشوایان دینی 
انی و مضامین آن در را بدون توجه به معهاآنپیشین پناه برند و هايخطبهبه حفظ کردن 

).190و 189الوسیط: .(باالي منبرها نشخوار کنند

جاي خود را محکم کردند و زور و شمشیر جایی براي خودنمایی عباسبنیآري، چون 
چون آتش احزاب و انقالبات و؛زبان نگذاشت، دیگر بازار خطابه هم از رونق افتاد

دم براي اقناع مخالفان خود به علم و گرفت و فصاحت عربی رو به ضعف نهاد، مریخاموش
).280حنا الفاخوري: .(کتابت روي آوردند و قلم نویسنده جانشین زبان گوینده گردید

:نثر در عصر عباسی-2-4

، ر و عقاید مردم به وجود آورددوره عباسی که تأثیري شگرف در افکادر انقالب با وقوع 
تشکیالت بزرگ حکومتی و توسعه وتغییرات پردامنه اي یافت.ادبیات نیز دگرگونی

مناطق تحت نفوذ خلفا و همچنین اختالف، آزادي مذاهب و عوامل دیگر، باعث شد که نثر 
دیگر هايزمینهدر که تنها مقاصد نثر دوره اموي بود،وانشاي رسایلدفترنویسیعالوه بر 

تبریک مانندمختلف هاينامه، عهود، مناظره و تألیف، ترجمه، مقاالت، مقاماتقبیلنیز از 
و امتنان و تسلیت و غیره، پیشرفت و توسعه پیدا کند.

این دوره، نویسندگی جاي خطابه را گرفت و در ایفاي وظایف سیاسی و گفته شدکه
دوره، سبک نویسندگی همان سبک دواوین تنوع پیدا کرد در آغاز اینتبعبهتبلیغات 

خصوصاً این سبک و؛بودغلوآمیزکوتاه و هايجملهعبدالحمید بود که عبارت از آوردن 
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براي خلفا و وزیران هانامه، زیرا اکثر این خوردمیبه چشم تربیشو توقیعات هانامهدر 
بود.

با ایرانیان اختالط پیدا از پیش تربیشپرداختند و گذرانیخوشبه هاعربکهآنبعد از 
کردند و از خوي آنان تأثیر پذیرفتند، سبک پیشینیان را رها کردند و شیوه دیگري براي 

و نمایدمیمتوالی ادا هايجملهنگارش انتخاب کردند. در این دوره نویسنده یک معنا را با 
صدر يهاجملهی و از اختصار و کوتاهشماردمیو مؤثرتر از ایجاز تربلیغاین تکرار را 
.کندمیاسالم اجتناب 

ست داد و گی ارزش خود را از داین سبک نویسندتدریجبهاما بعد از ضعف خالفت، 
که براي شرح و حالجی هرچه بیشتر معانی و هاجملهتطویل و تضمین اشعار و سجع در 

بسیار زیبا و آرایش یافته و مسجع و لکن هايجملهمضامین بود، جاي خود را به یک عده 
و تضمین اشعار غلو و اغراق به ترجیعداد. نویسندگان چنان در سجع و معنابیو توخالی

شمشیري چوبین را در کهچنان، فاسد و تباه گشت هاجملهخرج دادند که معانی و مبانی 
و  فتحی قدسیعتبینظیرتاریخیهايکتابغالفی زرین قرار دهند، حتی این روش در 

.شودمینیز دیده 

:تقسیمات سبک نویسندگی در عصر عباسی-4-2-1

، این طبقات و پیش گامان آن دنموبه چهار طبقه تقسیم را می تواننویسندگان این دوره
:عبارتند از

است و اختصاصات سبک این طبقه عبارت است از قه ابن مقفعطبقه اول: پیشواي این طب
کلمات و سادگی و توجه وزنیهمبریده از هم و هايجملهگوناگون و هايعبارتآوردن 

و الفاظ عامیانه، به معنی و دوري از سجع و اجتناب از آوردن کلمات غریب و وحشی
بالغت آن است که اگر جاهل بشنود :گویدمیدر تعریف بالغت ابن مقفعخودکهچنان

یعقوب بن داود توانمیاز پیروان این سبک است.مثل آن د که توانا بر گفتنگمان بر
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هـ )، عمرو 236متوفی (هـ) حسین بن سهل 187متوفی (هـ )، جعفر بن یحیی 187متوفی (
هـ ) را نام برد.215متوفی (هـ)، سهل بن هارون 217متوفی (بن مسعده 

لتجزا. سبک جاحظ در سادگی و دهندمیظ تشکیلجاحم: این طبقه را پیروانطبقه دو
تقطیع جمله توانمیعبارت، شباهت زیادي به طبقه اول دارد، اما از اختصاصات این سبک 

و آمیزش با هاجملهمختلف مغنی و مرسل و کثرت اطناب در الفاظ و هايقسمتبه 
ا نام معترضه و عالی رهايجملهشوخی و مزاح براي رفع خستگی و مالل خواننده و آوردن 

هـ) از این 335متوفی (وصولیهـ) 286هـ)، مبرد (متوفی 276متوفی (برد. ابن قتیبه 
.اندطبقه

هايسبکترینچسبدلو ترینبدیعاست که ابن العمیده سوم: پیش روي این طبقه، طبق
وره را به وجود آورد. در این شیوه این نویسنده نثر خود را مقید به قیود مختلف این د

نثر این طبقه شعري درواقعدارد. هافرنگی. نثر وي شباهت زیادي به سبک تقلیدي کندمی
: سجع کوتاه، توانمیشودمیاست که وزن ندارد و از قیودي که در این شیوه رعایت 

ظریف تاریخی و علمی و استشهاد به نظم هاينکتهو آوردن هالطیفهجناس، تضمین، 
نثر، توسع در خیال و تشبیه، برگزیدگی معانی و مضامین را نام برد.رجال این طبقه دراثناي
هـ)، 383(هـ)، خوارزمی 352(هـ)، وزیر مهلبی 385متوفی (از: صاحب بن عباد اندعبارت
مقامات از آثار این طبقه است).(هـ ) 429(هـ) و ثعالبی 384(هـ)، صابی 398بدیع (

همان اصول سبک درواقعاست. این سبک این طبقه  قاضی فاضل: پیش روطبقه چهارم
به سجع و بدیع و نیز ازپیشبیش، با این فرق که نویسنده این طبقه، کندمیسوم را رعایت 

. تا جایی که نویسندگی در این طبقه به صناعت محض ورزدمیتوریه و جناس اهتمام 
بن االثیر . ااندشدهظ بسیار و معانی اندك داراي الفاهانوشتهتدریجبهاست و شدهتبدیل

هـ) از رجال درجه اول 502متوفی (هـ) و کاتب اصفهانی 637متوفی (صاحب  المثل الساتر
.اندطبقهاین 
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گوناگون و مختلفی هايسبکرسدمیتقسیمات ذکر این نکته ضروري به نظر باوجوداین
بود و شریف پیرو ابن مقفع هربعبدن که در یک عصر موجود بود، مثالً در عصر جاحظ، اب

را ايدورهنویسندگان هر ، کردمیرضی، در عصر ابن العمید، از حضرت علی (ع) تقلید 
به هم دیگر مربوط یک رشته مخصوصتوجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی همان دوره، با

.)218-1995:215زیات، .( کردمی

:شعر در عصر عباسی-4-3

شعر از آرامش و سکوت بادیه به غوغاي شهرها قدم گذاشت و از صحراي خشک و بی 
به نشینیبادیهرخت کشید و از وقار هابستانو هاباغآب و گیاه به قصرهایی محصور در 

افتاد و از مجالس ادب و سیاست،کارش به محافل غنا کشیده شدو این شهرنشینیمالهی 
و اوزان آن اثر هااسلوبون و معانی و افکار و اغراض و موضوعات و فنتحول در
).278(حناالفا خوري:گذاشت.

هر سو رو به افزایش رفت، خراج و درآمد دولت به طرزي تمدن وعمران ازچنینهم
فزونی گرفت و تجارت و بازرگانی اهمیت و عظمتی به سزا یافت و آورحیرتعجیب و 

سراهابستانو هاباغو ترتیب باشکوهو بناهاي هاخانهمردم در ساختن عمارت هاي عالی و 
و سایر لذایذ و مقتضیات آن، طریق افراط هانوشیدنی، هاخوردنیو تنوع در 

).2:23ج(جرجی زیدان،پیمودند.

ملل اسالمی در این دوره با آزادي مطلق دنبال کسب علم و دانش و فرهنگ و ادب رفتند 
گوناگون فلسفه و حکمت و ادب بیان هايرشتهر و با نهایت آزادي نظریات خود را د

در این دوره ظهور کرد که انسان در شماربیکردند. به همین سبب مقاالت و مذاهب 
بی ، چون هرگونه قول و مذهب و مکتشودمیملل و نحل گرفتار حیرت هايکتابمطالعه 

و پرواییبیباکمالکه کندمیزشت و زیبا و ستوده و نکوهیده مشاهده را در این دوره از
صاحبان این افکار و آراء و مذاهب، عقاید خود را اظهار کرده و در اثبات باکیبی
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و به همه گونه دلیل اعم از: معقول و اندورزیدهخود با پافشاري تمام اصرار هاياندیشه
.انددادهو محکم تشبث کرده و بسیار اوقات در القاي شبهات داد معنا سستوواهی 

کمتر دیده اظهارنظراست. تنها چیزي که در آن شدهدیدهآزادي کمتر در تاریخ گونهاین
است. موقت و تعرض به مقام خالفت یا زمام داران متنفذ بودههايدولت، سیاست شودمی

گاهی شاعران رنجیده کهآن، مگر رسدمیدر این قضیه آثار آزادي و حریت کمتر به نظر 
کنایت و تعریض در ضمن هجو متنفذي انتقادي در امور سیاسی بکنند یا یا به صراحتبه

و شجاع بر سبیل نصیحت و انذار دینی مصادر امور مملکتی را زجر و باتقواواعظان 
توبیخی کنند.

باري چیزي که بر رونق بازار علم و دانش و ادب و فرهنگ افزود، شوق و رغبت خلفاي 
کت به علم، شعر و ادب و فلسفه بود. در حقیقت بعضی از عباسی و رؤسا و زمام داران ممل

ند، کردمیدانشمندان و شاعران اهتمام تمام بلکه مبالغه و تجلیلخلفا و امرا در تکریم 
جرجی زیدان،.(دادندمیو بدره هاي زر سرخ به شاعران و ادیبان مایهگرانو جوایز هاصله

).21،:2ج

و به همین سبب باغ زیستندمیاحترام و رفاه حال درنهایتاطباء و مترجمان در این دوره 
علم و ادب بارور گشت و بسیاري از آثار علمی و فلسفی و فرهنگی یونان و ایران و هند 

و ولع مفرط، حکیمان، عالمان و ادیبان روي به کار و حرصترجمه شد و با سرعتبه
ء پیشینیان بذل مساعی کردند، کوشش آوردند و در تحریر افکار متقدمان و تنقیح آرا

وفور ظاهر شد و کاالي ادب و طوربهي روان و رسا و شیوا هاترجمهو بهاگرانتألیفات 
گشت.ترروزگرمروزبهبازارش دانش 

بغداد که پایتخت مملکت و مرکز خالفت بود، کانون این نهضت و جنبش و تکاپوي 
بغداد از جنبه سیاسی گرفتار کهآنود تا . حال بدین قرار بشدمیعلمی و فرهنگی شناخته 

ظاهر شدند که نوبنیادمختلف هايحکومتضعف و انحطاط گردید و در ممالک اسالمی، 
مستقیم و مستقل طوربهنیز براي خود دستگاه علمی و ادبی خاصی هریک از آن مراکز
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تشکیل دادند و ملوك و امرا به تقلید بغداد، عالمان و ادیبان را دور خود جمع کرده و اهل 
فضل و کمال و صاحبان فکر و فلسفه و طب و حکمت را نواختند و ارباب قلم و شعر و 

در عالم اسالم از هندوستان تا شماربیعلم و ادب هايکانوندرنتیجهبیان را برکشیدند. 
ت و در این میان بهره کافی و سهم وافر نصیب ایرانیان گشت. حکیمان و اندلس ظهور یاف

و در تمام ممالک اسالمی شدندخوددانشوران ایران در انواع علوم و فنون سرآمد روزگار 
اهتمام دانشمندان مشرق زمین در علوم، تربیششهرت ایشان به حد اعلی رسید. لیکن چون 

شد، بازار شعر و ادبیات عرب روي در کسادي نهاد و فلسفه، فقه، تفسیر و حدیث مصروف
در ایران کاالي شعر و ادبیات فارسی رواج تمام یافت و با ظهور شاعران بزرگی باألخص

ایران قدرت و بهایش را فردوسی شعر عرب درویژهبهرودکی و عنصري و فرخی و مانند
بی هم چنان رواج و رونق اما در الجزیره و شام و مصر و اندلس شعر عر؛از دست داد

در آن هادولتو هاحکومتشده بودند و دربارها و زبانعربداشت، زیرا که این ممالک 
ممالک مشوق و مروج شعر و ادب عربی بودند.

:خصایص و ممیزات شعر، در دوره عباسی-4-3-1

در دوره خلفاي عباسی تمدن اسالمی نضج یافت و این تمدن مشتمل بر مظاهر گوناگونی 
و پیداکردهبه اقتضاي نفوذ اسالم زهد و تقوا و صالح و ورع مظاهري سویکبود، از 

هادانشو هافرهنگو از طرفی همه گونه ،شده بوداالجراالزماحکام و حدود شرع ظاهراً 
بود که شدهبافتهو مواریث معنوي و مادي ملل مختلف نسیجی روپودتاو از آمیختههمبه 

رنگ و صبغه خاصی به خود گرفته بود. از جانب دیگر لطایف تمدن هند و روم و ایران 
و زندگانی عشایري مبدأ عیش و نوش و نشینیبادیهخشونت و سادگی جايبه

و و لعب و بازي و سایر شده، تنعم و ثروت و جاه و جالل و جمال و لهگذرانیخوش
بنابراین مقدمات، مسلماً ؛افراط وسعت یافته بودطوربهتمدن و شهري گري هايخصیصه

شعر دوره عباسی آیینه این مظاهر مختلف زندگی است و این حیات پر ولوله و نشاط و 
.کندمیاشرافی را با همه فضایل و رذایل آن تصویر
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که دیوان ایشان مشحون است از اشعاري که مواجهیمبا شاعرانی وفوربهدر این دوره 
یا هستبه قانون دین و اخالق پروابیداراي شکوه و رونق تمدن و جذاب و دل کش و 

و همچنین کنندمیرا وصف پرستیشهوتو کام رانی و خواريبادهمظاهر فسق و فجور و 
پرهیزکاري و اعراض از دنیا که در تقدس و زهد و تقوا و عفت و پاکی وبینیممیشاعرانی 

که داراي مشرب شناسیممیو گروهی دیگر را گویندمیتوجه به دین و آخرت سخن 
صورتبهو در اخالف و تهذیب روح و تزکیه نفسی، به شکل قصه و حکایت، یا اندفلسفی

نوع اول از شعر که معلول مظاهر مادي و جذاب و ولیکنسرایندمیپند و عبرت، شعر 
و کام رانی از وسایل عیش و نوش است خیلی بیش از دو قسم دیگر است، زیرا یابیبهره

مفاسد اخالقی و ضعف قیود دینی و معنوي و امتزاج و اختالط اقوام و ملل متعدد و پیدا 
امر امراي نفوذشدن افکار گوناگون فلسفی و شیوع الحاد و زندقه و ظهور فرقه شعوبی و 

، همه اخالقیودینی به موازینباكبیو بندوباربییار از شاعران ظهور بسپرورتنعیاش و 
صریحاً عشق مادي و جسمانی بشاربن بردهجملاز موجبات رواج نوع اول از شعر بود،هااین

و درباره دین و راندمیو کامرانی سخن پرستیشهوتو از کندمیرا درباره زن اظهار 
و همچنین  والبه بن الحباب نمایدمیخر و استهزا عقیده شک و تردید بلکه گاهی تمس

و شاگردش ابونواس که قسمت بسیاري گویدمیشعر هاموضوعدر این پرواییبیباکمال
و حتی اشعار بسیاري در دهدمیتخصیص خواريشراباز دیوان خود را به وصف باده و 

این باب را افتتاح و اول کسی است که در شعر عرباسرایدمیرويخوبوصف غالمان 
کرده است و البته در دیوان او تعصب ایرانی گري و افتخار به ایرانی بودن و تحقیر عرب 

هم زیاد هست.

پیش از خود ممتاز و متفاوت است، هايدورهاز کلیبهموضوعات شعر عباسی هرحالبه
ي هاباغباشکوه و هايکاخوصف قصرها و قبیلاکثر مظاهر عالی و فنان و جذاب تمدن از 

و مجالس رقص و لهو و لعب انس و فریبدلهايگاهدلکش و زیبا و مناظر و گردش 
موسیقی و شراب و ندیم و ساقی و آالت طرب و اسباب شکار و حتی هاينغمهعیش و 

808

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


موضوع شعر در این هااینو جز سازوبرگسگان و بازان شکاري و وصف سپاه و لشگر و 
.هستدوره 

فتنی است اشعاري که در زهد و تقوا و حکمت سروده شده، نتیجه تأثیر تعالیم لیکن گ
دینی و انتشار فلسفه تعالیم دینی و انتشار فلسفه یونان و فرهنگ ایران و هند است.

مستقلی در هايدولتو هاحکومتدولت عباسی رو به ضعف و تزلزل نهاد، کههنگامی
فتند. طرق مختلف تصوف شیوع یافت و سستی و ممالک اسالمی نیرو گرواکنافاطراف

و ترك دنیا رایج و منتشر گشت. انواع دیگري نیز از شعر پیدا شد که کاريبیکاهلی و 
انحطاطشعر عرفانی و صوفیانه است. یکی دیگر از انواع شعر که در دوره هاآنیکی از 

ع شعر که کمتر و مضحک و فکاهی است. دیگر از انواعباسی ظهور کرد، اشعار هزل
رزمی است، هايداستاندوره شیوع و رواج یافت وصف معارك یا سابقه داشت و در این

اشعار وقایع جنگی گونهاین. دراندگفتهمصر اشعار زیاد در این نوع شعر شاعران شام و
و رومیان بیزانسی و صلیبیون از طرف طرفازیکشام و مصر دولت هاي که بینبسیاري 

است.شدهتوصیفافتادمیدیگر غالباً اتفاق 

در ضمن این شاعران مسلمانان را بر جنگ و استخالص وطن از چنگ کافران، تحریض و 
یا تبریک رفتهازدست. گریه و ندبه بر ملک و والیت، قدرت و شوکت اندکردهمیتشویق 

صلیبی که هايجنگویژهبه، شودمیاشعار دیده گونهاینو تهنیت به فتح و پیروزي در
اشعار داده است.گونهایندو قرن تمام دوام داشت، میدان وسیعی به سرودن مدت

و بزرگی از بهاگرانگنجینه ی و ابوالعالء معرَي ،متنبهارم و پنجم هجري با ظهور در قرن چ
ادي، نصیب ادبیات عرب گردید. برخی از حکَم و امثال و اشعار فلسفی و اجتماعی و انتق

نیز در ايدستهپیش وجود نداشت و هايدورهذکر شد در این فنون و انواع شعر عباسی که
اما سایر موضوعات شعري که در ؛این دوره به شکل خاص و بارزي قوت و نیرو گرفت

گفت توانمیکهآنشد، چندان تمایز و تفاوت و فرقی نیافت، مگر بردهنامپیش هايدوره
شاعران بود.مورداستفادهترقی بیشتري کرد؛ زیرا که مدح وسیله معاش و سراییمدیحه
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رسید، سرایییاوهو گوییهرزهشد و تا حد ترپردهبیهجو و هجا گاهی خیلی شدیدتر و 
بیم حساب و بود و رادع و مانع دین و تقوا از افزایش زیرا نزاع و دشمنی در مادیات رو به 

دوره بنی ا میه تأثیر اجتماعی و برخالفعقاب هم رو به ضعف نهاده بود، لیکن این هجاها 
سیاسی نداشتند. اگر بخواهیم این دوره را با دوره پیش مقایسه کنیم باید بگوییم که غزل و 

گریبانکه ايتازه(از معایب عشق پاك جاي خود را به عشق ناپاك و تغزل به مذکر داد
و آن عبارت از تغنی به است) غزل در این عصر شده، نوعی غزل به نام (غزل مذکرگیر

.رومی، دیلمی و ترك بودندبچگانعشق پسران بود و این پسران بیشتر غالم 

استبداد و حکومت مطلقه قرار گرفت و احزاب الشعاعتحتکلیبهسیاسی هم هجايو 
سیاسی جاي خود را به سیطره و سلطه و زور فردي داد.

:تطور فکري در شعر-5

طوري به سزا ماعی موضوعات شعري در این دوره تکه به اقتضاي تکامل اجتگونههمان
وافی آن نیز و تصورهاي شاعران و در الفاظ و اسلوب شعر و در اوزان و قهاخیالیافت، در 

تطور و تنوعی پدید آمد؛ بدیهی است که حاصل و نتیجه طبع و فکر شاعرانی که در دوره 
، با کنندمیو در محیط علم و فرهنگی و منطق و فلسفه نمو یافتهپرورشنضج و تمدن 

، خیلی متفاوت کنندمیو بدوي ظهور محصول قریحه و خیال شاعرانی که در محیطی ساده
شده تردقیقو ترلطیفشاعران در این دوره هايخیالهد بود. تصورها و و متمایز خوا

که در عالم خارج کندمیاوقات شاعر با بال خیال در فضایی پرواز است، حتی خیلی
وجود ندارد، فقط در جهان و اندیشه شاعر است. میدان شاعران این دوره در باب تشبیهات 
و استعارات و وصف و حسن تحلیل و تصرف در معانی و سیر در آفاق فکر و ابتکار 

با مقایسهقابلوجههیچبهمضامین و تعبیرات دقیق و تصویرات زیبا و ابداع مطالب عمیق 
).48و 47: 1393جرجی زیدان، .(پیش نیستدوره 

به سر حد کمال، رعایت شده و بامعنالفظ مطابقالفاظ، باید گفت در این دوره ازلحاظاما 
، مگر در مواردي که احتراز اندنمودهاز الفاظ غریب و وحشی اجتناب االمکانحتی
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ره جاهلی را وصف صید و شکار که ناچار همان الفاظ دومانندنبوده پذیرامکان
مطالب منطق و فلسفه و فرهنگ و تحوالت اجتماعی تأثیر گونهاین، زیرا در اندکاربردهبه

حاصل نشده بود، پس ناگریز همان کلمات دیرینه را به کار هاآننکرده و تطوري در 
.بردندمی

لمی و وره سابق، ورود الفاظ فلسفی و اصطالحات عدوره با دگر از وجوه تمایز اینیکی دی
غیرعربی) از قبیل: الفاظ فارسی یا رومی به عالم شعر عربی بود، مخصوصاً (کلمات دخیل 

وارد شعر و ادبیات عرب شد. یکی دیگر از جهات تمایز این دوره وفوربهکلمات فارسی 
استعمال صنایع و محسنات بدیعی است. این محسنات در اشعار دوره جاهلی و در قرآن و 

و تکلف و تعمدي در آن نبوده است، ولی در کاررفتهبهطبیعی طوربهل در اشعار صدر او
از فنون صنایع بدیعی، سخنان خود را با این بااطالعاین دوره شاعران از روي عمده و 

و توریه و ایهام و غیر ذلک را در کالم خود طبقو جناس و دادندمیمحسنات آرایش 
شاربن برد بشاعران شديروشاعري که در این موضوع پیشنخستینند.کردمیرعایت 

هم بعدازاینحسین بن ضحاك هم از وي پیروي نمودند. بود. مسلم بن الولیه، ابونواس و
، بحتري و عبداهللا بن المعتز همین رویه را اتخاذ کردند و ابو تماممانندفحول شاعران عرب 

مرغوب و زیبا به وجود این طبقه از مطلوب،طوربهاین رعایت محسنات صنایع بدیعی 
وقوت طبع وقریحه وصناعت بدیع راتوأم داشتندخاتمه یافت،زیرا اینان شاعران بزرگ

جایز رااین امرافراط درعالوهبه
طبقه هر کس به صناعت بدیع گرفتار آمد، چنان در این کار اینازبعد. لیکن شمردندنمی

پرده ضخیمی از این د وباکربازیچه این آرایش لفظیعر خود راراه افراط پیمود که ش
پوشیده ساخت و هاچشممحسنات بدیعی قدرت یا ضعف طبع و قریحه شاعران خود را از 

خمیده و بیچاره هازینتیورها وسنگین این زمعنا را در زیر بارآرايدلقامت عروس 
).280و60: 1393جرجی زیدان،.(کرد

پیش به ترتیب زیر هايدورهباسی را با شعر هاي شعر دوره عتفاوتیم توانمیاکنون 
خالصه کنیم:
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در فنون و اغراض شعري به وجود آمد:آنچهالف ـ 

و تهدید تحریمو علمی و مفاخرت در نسب و مذهب سیاسیزیادي تعصب قومی و ـ1
و انتقاد از ا عمال مسئوالن کارها.والیان

از شاعران به خاطر کسب ثروت و ايپارهکهچنانشاعران درباري ، اغراق در تملق ـ2
.اندگذاشته، ذوق و عقل حتی دین را کنار سراییمدیحهدریافت صله، در 

ازدیاد فکاهیات و عدم رعایت حرمت و متانت به سبب ضعف مانع دینی.ـ3

و ساقیان.خواريشراباغراق شاعران مسلمان در وصف شراب و ـ4

سابقه نداشت.ازاینپیشکه غزل مذکرـ5

و قصرها و مجالس عیش و نوش.هاباغازدیاد وصف ـ6

ازدیاد وعظ و حکمت و تأدیب نفس و ترغیب بر پارسایی در دنیا.ـ7

.هاحکایتو هاقصهبه نظم کشیدن ـ8

شعر و ضبط قواعد علوم از فقه و غیره.ـ9

).245:1383،الوسیطکندري،اس.(ورود تصوف و فلسفه در شعرـ10

در اسلوب و الفاظ شعري به وجود آمد:آنچهب ـ 

زیاد در شعر وارد شد.طوربهکلمات عجمی -2کنار رفت.تدریجبهالفاظ غریب ـ1

افراط در طوربهصنایع بدیعی ـ4اسلوب شعر با حفظ جزالت و وضوح معنا رقیق شد.ـ3
)247اسکندري:.(شعر به کار رفت

:آمددر اوزان و قوافی شعر به وجودآنچهج ـ 
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بحوري) کشف کرد که شاعران مولد اغلب در آن بحرها شعر (ـ خلیل بن احمد اوزانی 1
گفتند.

در آن بحرها ندرتبهپیشین هايدورهدر بحرهایی نظیر مضارع و مقتضب که عرب در ـ2
، بسیار شعر گفته شد.گفتندمیشعر 

غیر از اوزانی که خلیل بن احمد اختراع نمود، مسلم بن الولید و ابونواس و ابوالعتاهیه ـ3
زانی به نام موشح و  شاعران اندلس هم اوـ4را اختراع کردند.الموالیااوزانی دیگر نظیر 

).2:41جعمر فروخ، .(ـ مخمس و مزدوج در این دوره معمول شد5اختراع کردند.زجل

:مکتب بغداد و مکتب شام:مکاتب ادبیپیدایش -5-1

ند، کردمیهلیت شاعران به دو گونه بودند: گروهی شعر خود را تنقیح و تهذیب جانااز زم
اوس بن حجر، زهیر بن ابی سلمی و نابغه ذبیانی. گروهی هم در شعر ذوق و سلیقه رامانند

طرفه، عنتره و خنساء.مانند، گرفتندمیدر پیش 

ارزش شعر گروه اول در توجه به تعبیر از معانی و ایجاد تشبیهات و استعارات به کار بردن 
شعري بود و ارزش شعر گروه دوم در معانی بود که در شعرشان هايصورتدر هاآن

ی تعقد داشت و حتی مغلق بود. این دو مکتب در عصر گاهشان ترکیباتوجود داشت، اما 
کهدرحالی، کردمیمنقح راکسانی بود که شعر خودازهم ادامه داشت، مثالً  اخطلاموي

اما در عصر عباسی طبع و ذوق در .دادمیدر شعر ذوق را سرمشق قرار »عمر بن ابی ربیعه«
و شاربن برد، ابونواس، ابن الروامی دیده می شوددر شعر بکهناچنبود، همفرماحکمشعر 

طریق ند.کردمید زندگی ، در بغدادادندمیانی که معنا را بر لفظ ترجیح چون اکثر شاعر
عمق در لفظ و چون اکثر این بعد شاعرانی هم مایل بودند به تنامیده شد.آنان مکتب بغداد

و بحتري، یا ابو تمامنظیر، رفتندمیقبیل شاعران در شام به وجود آمدند، اتفاقاً به بغداد هم 
هممعري، بنابراین طریقه آنان متنبی، ابوفراس ومانندهمیشه شام را براي اقامت برگزیدند، 

.نامیده شده استمکتب شام 
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:عباسیدرعصرادب هايدوره-5-2

تقسیم کرد:توانمیادب عصر عباسی را به سه دوره 

 سوم –از آغاز عصر عباسی تا اوایل قرن نهم میالدي (دوره انقالب و تجدد
که براي آوردن موضوعات تازه، یافت می شوندهجري) در این دوره شاعرانی را

ابونواس) و (در شراب –بشار) (: در هجاء و هزل دهندمیبه خرج هاییکوشش
ابوالعتاهیه).(در زهد 

در نثر، نیز ابن المقفع و شاگردان او چون: احمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح، عماره 
ه می توان یافت کبن حمزه، سهل بن هارون، حسن بن سهر و عمرو بن سعده را 

هستند.اسلوب عبدالحمید دهندهارائه

از اوایل قرن نهم میالدي / سوم هجري تا اوایل قرن دهم (-دوره بازگشت
در شعر این دوره، بازگشت از روحیه انقالبی دوره پیش محسوس است. میالدي) 

عربی، ولی این بازگشت هايسنتاین دوره بازگشتی است به قدیم و به 
اج یافته بود، تأثیر گرفته روازآناز جنبش تجدد و نوخواهی که پیش حالدرعین

و ابو تماماز زعماء این بازگشت خواند: یکیتوانمیتن را است. در شعر دو
خروج از سنت قدیم گاهیگاههرچند در شعر او دیگر بحتري و نیز ابن الرومی ،

.افزاییمبیهاآنرا نیز به ، وشاید بتوانیم دعبل خزاعیشودمیمشاهده 

و شدت استقصاي او ابش و دقت وصفش و کثرت استطرادخط در اطندر نثر شیوه جا
در امور، متداول گردید.

 تصنع تا حد اغراق این دوره تا پایان سويبهدوره استقرار و حرکت تدریجی
بود، اما نوابغ بس شدهافزوندر این دوره شمار شاعران ، یابدمیعصر عباسی ادامه 
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اندکی بودند، از میان شاعران این دوره متنبی، ابوفراس، ابوالعالء المعري، ابن 
.آورندنامالفارض و شریف الرضی بس 

شان به سجع و کثرت صنایع به خاطر توجهر نثر، شیوه ابن العمید و قاضی الفاضل، د
بدیعی و اقتباس، شهرت یافت.

:گیرينتیجه

است:ذکرقابلدر مواد ذیل این مقاله، نتایج حاصله

ابزار مفید و بسیار مؤثر حاکمیت است که مخاطبان اهل علم درزمانیخطابه و سخنرانی -1
بلوغ علمی نداشته باشند. خطابه براي عوام، گیرایی گاههیچو اندیشه و نظر نبوده و سؤال

نثر متقن منتقل طرفبهل فکر و اندیشه، از خطابه براي اهکارآمددارد. ابزار 
. شاهد آن شوندمیگیر و جانشین کالم و زبان گویاي سخنرانان جاان گ. قلم نویسندشودمی

مقام مقایسه با عهد اموي است و نضج نثر در عهد عباسی در مقابل مخاطبان عصر عباسی در 
خطبه در عهد اموي.

پیشرفت نثر، عامل مؤثر در رشد و شکوفایی علوم مختلف است. چون موجب انتقال -2
مهیا ترسریعرا امکان گفتمانچنینهمشده و هاانسانمفاهیم بین ترراحتو ترسریع

.سازدمی
، گذراندسررا از هاییدورهبه درجه بلوغ مراحل و نثر عربی دوره عباسی براي رسیدن -3

. سپس در دوره بعد آوردن غلوآمیزیعنی آوردن جمالت کوتاه و ابتدا سبک عبدالحمید
کوتاه و هايجملهیک مفهوم در عین اجتناب از آوردن ایجادمتوالی براي هايجملهمکرر 

یبا و آرایش یافته، زهايجملهزمان آوردن بلند. دوره سوم،يهاجملهدر عوض آوردن 
اغراق به خرج دادن و تباه کردن معانی - ست. به همراه آوردن شعر در نثرمعنابیواماتوخالی 

و سپس ابن العمید به سبک شیوا و گیراي درنهایتو مفاهیم ا ز خصائص این دوره است و 
.شودمیباالتر از آن قاضی فاضل ختم 
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شعر به دالیل مختلف هدف تازه، موضوع تازه، فن، معنا، فکر، وزن و اسلوب تازه به -4
و تعرض به مرداندولتسیاست، اعمال حاکمان، تصمیمات درزمینه. البته گیردمیخود 

.گیردمیکرده و موضع مخالف ناظهارنظرمقام خلیفه یا زمام دار کمتر 
توسعه داد، رغبت و شوق خلفاي عباسی ادب و فرهنگ و علم را رونق بخشید وآنچه-5

رفاه و احترام درنهایتو زمام داران بود. عالمان، ادیبان و مترجمان در دوره عباسی 
فرهنگی و علمی یونان - بارور شد و بسیاري آثار فلسفییات فارسیادب،روازاین. زیستندمی

مختلف ظاهر گشت.هايزمینهدر بهاییگرانو هند با حرص و ولع ترجمه شد و تألیفات 
تربیشاین صحنه ایرانیان بودند، بدان اهتمام قراوالنپیشچون مکان این بازار علمی و -6

نهایت استفاده را بردند، آمدهدستبهورزیدند و با پشتیبانی نظري از تاریخ کهن، از فرصت 
با ویژهبهرو به کسادي گذاشت. - در مقام مقایسه- هاعربپس بازار شعر و ادب عربی و 

. شعر عربی از رواج و رونق افتاد..فردوسی وویژهبهظهور رودکی، عنصري، فرخی و 
ایرانی آن را - فرهنگ اسالمیالمی در عهد عباسی کمال یافت، چون ادب وتمدن اس-7

اقتضا داشت.
سیاسی، اشعار فلسفی، حکم و امثال، اجتماعی هجايپیدایش تنوع شعري چون: -8

اشعار هزل انتقادي، تشویق به جهاد و جنگ علیه کفار، شعر عرفانی و صوفیانه، زهد و تقوا،
رزمی.هايداستانجنگی، هايمعرکهو مضحک، وصف 

و در اوزان و قوافی شعر دوره عباسی در: فنون و اغراض شعري، اسلوب و الفاظ شعري-9
پیشین متفاوت است.هايرهدوشعر با 

اهتمام به ادب براثرروازاین. استفضاي حاکم بر شعر دوره عباسی طبع و ذوق شاعر - 10
دو طریقت در مسیر درواقعدو مکتب بغدادي و مکتب شام در ادب عربی به وجود آمد که 

.شوندمیمحسوب یات ایرانیرشد و علو فرهنگ و ادب
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سید ترجمهادبیات عرب، الوسیط،تاریخ)،1383(،مصطفی،عنانی،احمداسکندري،
.تهران،جامینشر،رادمنشمحمد

)، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، چاپ دوم، 1367افالطون، دوره آثار افالطون، (
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ر، ، عطا مصطفی عبدالقادترجمهو، تحقیق )، تاریخ بغداديق.1417(ب بغدادي،خطی
.لبنانمحمدعلی بیضون، بیروت،منشورات نشردارالکتب العلمیه،

، چاپ اول از دوره جدید، دانشگاه تهران.1ج، نامهلغت)، 1372(،اکبرعلیدهخدا، 

دارالثقافه، بیروت، لبنان.، 28)، تاریخ آداب عرب، ط.1995(،حسناحمدالزیات، 

جلدي، 5، کتاب کالمجواهر)، تاریخ تمدن اسالم، ترجمه، علی 1393(زیدان، جرجی،
انتشارات امیرکبیر، تهران.

، کویرنشرزوال اندیشه سیاسی در ایران، چاپ چهارم، )، 1383(،جوادسیدطباطبایی، 
تهران.

ید نفیسی، چاپ اتحاد، تهران.)، لباب االلباب، با تصحیح سع1335(عوفی، محمد،
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لبنان.

.بیروتللمالیین،لعلمداراجلدي، 6)، تاریخ ادبیات عرب، 1981(،عمرفروخ،
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