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 بازتاب  فرهنگ و زبان ایرانی در زندگی سیاسی و اجتماعی  عصرعباسی
 فرد ا کریمیدکتر غالمرض

 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

 میرزایی علیرضا ملک

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

 جواد جرنگیان

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 : چکیده

های گوناگون و تأثیر ی حکومت، آشنایی با ملّتباشد که گستردگی دایرهمی ای خاص در تاریخ و فرهنگ عربعصر عبّاسی دوره

هایی ی کهن فرهنگی و شایستگیدر این میان، ایرانیان بدلیل پیشینه. باشدپذیری از فرهنگ و تمدّن آنها، بارزترین ویژگی این عصر می

بخشی از این انتقال فرهنگی توسط وزیران، دبیران، . ا کردندها، نقش مؤثرتری ایفدادند، از میان دیگر قومیتکه از خویش نشان 

این حرکت فرهنگی . اند، صورت گرفته استعربی که در این دوره زیسته-نویسندگان و مردم  عادّی و بخشی دیگر توسط شاعران ایرانی

ی عباسی دوّم با شور ن آغاز شده بود، در دورهبا شاعرانی چون ابونواس، بشّاربن برد و دیگرا( ق.هـ 292-492)ی عبّاسی نخستکه از دوره

ایرانیان توانستند . فراوانی شاعران ایرانی تبار، افزایش اشعار عربی و میل به تازی سرایی، مؤیّد این مطلب است. و شوق بیشتری ادامه یافت

 .استان را گسترش دهندی خویش، یعنی فرهنگ ایران بدر فرهنگ عربی به خوبی نفوذ کرده و با زبان خودشان خواسته

ی های ایرانی همدورهپژوهش حاضر بر آن است که نخست علل گرایش ایرانیان به زبان و ادب عربی، و جایگاه آن در نزد حکومت

سپس به معرّفی فرهنگ و زبان ایرانی پرداخته و بازتاب آن را در زندگی اجتماعی و سیاسی عبّاسیان به تصویر . عبّاسیان را نشان دهد

دستاورد پژوهش به مخاطب می نمایاند که زبان و فرهنگ پارسی پیوسته به کمک شاعران ایرانی تبار و یا ایرانیانی که در دستگاه . کشد

عباسی به جایگاه و نفوذی غیرقابل -اند در درون مرزهای عربی بالیدن گرفت و در متن خالفت عربی حکومت عباسی دارای جایگاه بوده

 .انکار دست یافت

 فرهنگ ایرانی، شعر عصر عباسی، انتقال فرهنگی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های تطبیقی میان فرهنگ و ادب پارسی و عربی و میزان تأثیرگذاری هریک بر دیگری، همواره مورد توجّه پژوهشگران پژوهش

ی روابط ن بر آن دانستن پیشینیهافزو. برای این کار، شناخت هردو فرهنگ و زبان مبدأ و مقصد ضروری است. این حوزه بوده است

 . های دو فرهنگ استی تأثیرگذاری و تأثیر پذیریهای آن، راهگشای یافتن سرچشمهدو فرهنگ در گذر تاریخ و زمینه

نشین حیره، یمن، بحرین، نجد و حجاز زیر فرمان امپراطوری ایران بوده، و  های عربیدارد روزگاری سرزمینتاریخ بیان می

ی اثرگذاری طبیعی است این پیوندها، زمینه. زمان حکومت بنی امیّه و بنی عبّاس، ایران زیردست آنان قرار گرفته است برعکس، در

 .آورددو زبان در یکدیگر فراهم می

ظر ی عبّاسی اتّفاق ناند، و همگان بر تأثیر ایرانیان بر فرهنگ و ادب عربی در دورهدر این زمینه پژوهشگران بسیار سخن گفته

های این فرهنگ، پیش از اسالم و بر اثر برخی از جنبه. شودی عبّاسی نمیالبتّه تأثیر فرهنگی ایرانیان محدود به دوره. دارند

-پس از فتح ایران و در دوره. وارد فرهنگ عربی شد -نه آمیختگی با اعراب پس از فتح ایران -ارتباطات بازرگانی و سیاسی دو ملّت 

ی عّباسی نمود فرهنگ ایرانی، در دوره. ستقیم دو فرهنگ با یکدیگر زمینه را برای تأثیرات بیشتر فراهم کردی اموی، ارتباط م

 .تری به اعراب معرّفی گشتبیشتری یافت و در ابعاد گسترده

ئز اهمیّت دهند بسیار حااگر بخواهیم از دید جامعه شناسی به این مقوله بنگریم، نقش کسانی که این فرهنگ را انتقال می

که از آن گریزی  -آنچه پیداست در آغاز قشر خاصّی این وظیفه را بر عهده نداشته، و مردم عادّی نیز بنا به ضرورت ارتباط. است

ی خویش در ارتباط بودند، های زمانههای بعد، وزیران، دبیران و نویسندگانی که با حکومتدر دوره. کردنداین نقش را ایفا می -نبود
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آنان نیز به فراخور ذوق و سلیقه، شدّت فرهنگ دوستی و عرق ملّی خویش، در این . فرهنگ ایرانی را عهده دار شدند اشاعه وظیفه

در این میان شاعران نقش حسّاستری داشتند، زیرا شعر از دیرباز در میان اعراب جایگاهی بلند . شدندانتقال فرهنگی سهیم می

 .کردندظیری برخوردار بود؛ تا آنجا که اعراب از شاعر هر قبیله با عنوان پیامبرشان یاد میداشته، و از قدرت اثرگذاری بی ن

حال .شاعران ایرانی تبار این دوره نیز در کنار دیگر ایرانیان کوشش خود را جهت زنده کردن فرهنگ و زبان ایرانی بکار گرفتند

هایی برای ، و از چه روشفرهنگ ایرانی را وارد فرهنگ و ادب عربی کرده هایی ازاند، چه جنبهباید دید این شاعران چه کسانی بوده

-روی کار آمدن حکومت. های نوینی استفاده کردندعبّاسی نخست از چه روش اند و نسبت به دورهی بهره جستهاین انتقال فرهنگ

-ایرانیان بودند، خود این پرسش را به ذهن میهای مستقل و نیمه مستقل ایرانی که در پی استقالل از اعراب و زنده کردن هویّت 

 .   ها، هدف پژوهش ماسترویکرد ایشان به زبان و ادب عربی چه بود؟ پاسخ به این پرسش: آورد

 

 پیشینه پژوهش

مندان به پژوهش در این حوزه بوده است، و های پیش این بحث مورد توجّه عالقهاز دوره: ی پژوهش باید گفتدر باب پیشینه

ولی آنچه ما در این پژوهش در پی آنیم، و پیشتر بطور ویژه مورد بررسی قرار . اندهایی از آن را مورد بررسی قرار دادهیک جنبههر

به ( ق.هـ636-292)ی عبّاسی دوّم نگرفته است، آن بخش از فرهنگ ایرانی است که از طریق شعر عربی شاعران ایرانی تبار دوره

ی تصویر دقیقی از نفوذ و تأثیرگزاری فرهنگ و زبان ایرانی، لذا هدف از این نوشتار، یافتن و ارئه. فته استفرهنگ و ادب عربی راه یا

 .ستدر فرهنگ و ادب عربی

 

 فرهنگ ایرانی در زندگی اجتماعی و سیاسی عبّاسیان

داشتن پیشینۀ : ای فرهنگهای کهناز ویژگیه. هر فرهنگ از رهگذر ارتباط با فرهنگهای دیگر، گاه متأثّر وگاه تأثیرگذار است

این باور داشت فرهنگ در نگه داری، نشر و اشاعۀ آن بسیار مؤثّر . تاریخی، فراگیر بودن، مقبول بودن برای افراد جامعۀ خویش است

شده میبه همین سبب، چنانکه خواهیم دید، عیدهای باستانی نوروز، مهرگان و جشن سده با وجود مخالفتها همچنان برگزار . است

موسیقی ایرانی و سازهای آن نیز در این دوره که عصر رفاه و . شده استایرانی نیز ترویج می( فرهنگ)و در پی آن آداب و رسوم 

پوشاک ایرانیان هم به عنوان لباس رسمی بخشهایی از جامعه، پذیرفته و مورد . اندگذرانی بوده، نقش مهمّی بازی کردهخوش

 . استفاده قرار گرفت

 های ایرانی اعیاد و مناسبت 
 ـ نوروز 4

« نوگ روز»اصل پهلوی آن بنا بر اعتقاد کرستین سن . است« روز»و« نو» نوروز جشن ملّی ایرانیان، ترکیبی فارسی، از دو واژۀ 

(nighroz )یز ساخته انددرآمده و نفوذ آن در لغت عربی تا آنجا بوده که از آن، فعل ن« نیروز»این واژه در عربی به شکل . است. 

 نُورَوَزَ النّاسُ وَ  نُورُوز                        تُ وَ  لکِنَّ بِدُموعِی

 (9136؛4333المقریزی،)

 . جشن نوروز را آغاز کردند، ولی من با اشکهایم نوروز را آغازکردم( با پاشیدن آب)مردم : ترجمه

برخی شروع آن را در اواسط هزارۀ دوّم، و به . ای، نبوده استنوروز از جشنهای عمومی ایرانیان بوده، و مخصوص طبقۀ ویژه

برخی نیز این جشن را به روز پیروزی جمشید بر ضحّاک . دانندصورت دقیقتر حوالی قرن سیزدهم یا چهاردهم پیش از میالد می

نوروز از آفرینش جهان آسوده شد و زرتشتیان بر این باورند که خداوند در »:  گویدابوریحان بیرونی نیز چنین می. دهندنسبت می

 (239؛4932بیرونی،)«.زرتشت در این روز توفیق یافت با خداوند مناجات کند

آنها عمدتاً از نوروز به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده . رویکرد خالفت عبّاسی در برابر اعیاد باستانی ایران کامالً محتاطانه بود

ه منظور نفوذ در دل مردم ایران، هنگام نوروز جهت ادای تبریک جلوس می کردند و هدایای خلفا چون شاهان ساسانی ب. کردندمی

روایتی آورده است که در آن منصور عبّاسی به اصرار از امام « ابن شهر آشوب»حاج شیخ عبّاس قمی به نقل از . پذیرفتندمردم را می
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سبب را جویا ( ع)زمانی که امام . ان و لشکریان به تخت بنشیندخواست که روز نوروز برای ادای تبریک امیر( ع)موسی بن جعفر

این رویکرد خلفا ناشی از فراوانی ( 249، 4949رضی،. )«ما این کار را برای سیاست لشکر خود می کنیم»: شدند، منصور پاسخ داد

 .دسیاسی خالفت عبّاسی بو -حضور ایرانیان در امور لشکری و تأثیرات ایشان در زندگی اجتماعی

 آمیز  فرستادن هدایا به همراه اشعار ستایش 4-4

. بردنددر عهد ساسانی رسم بر این بود که هنگام نوروز، مردم یا شاعران هدایای خود را به همراه اشعار به خدمت پادشاهان می 

که در اشعار خویش « ار دیلمیمهی».  این آیین در دورۀ عبّاسی نیز چه نزد شاعران ایرانی تبار و چه نزد شاعران عرب ادامه یافت

 :گویدبسیار به این جشنها و رسوم پرداخته، در این مورد می

 دَخَلْتُ السّوقَ إبتـاعُ                       و أسْتَطْرِفُ مَا أهْــدِی

 فمـا استَطْرَفْتُ لإلهدا                      ءِ إلّا طرفَ الحَـمـــْدِ

 المَجْـدِ حرمَـۀرَعَیْنا                    إذا نَحْـنُ مَـدَحْنـاکَ   
 (449؛4911الدیلمی،)

 : ترجمه

 .ای برگزینمبرای هدیه، تحفه( تا)ـ برای خرید وارد بازار شدم و 4

 .ای جز تحفۀ مدح و ستایش از تو را برنگزیدمـ و تحفه2

 .یمـ آنگاه که ما تو را مدح  و ستایش کردیم، حرمت مجد و بزرگی را نگه داشت9

شاعران عرب نیز در این باب . کشدای در خور خلیفه را به نظم میکند و نیافتن هدیهشاعر در این شعر از این رسم یاد می

فرستند، به هدیۀ شعرش اند؛ ابومحمّد بن علی مطران ضمن اشاره به اینکه مردم هدایای فراوانی برای خلیفه میاشعاری سروده

 : گویداشاره کرده و می

 أتـاکَ النیروزُ وَ هْوَ بَعیـدٌ                       مَـرّ مِن قَبْلِهِ قَرِیبـاً رَسِیـلُقد 

 رَاحَۀِ النَّفْ                    سِ یـُرَاحُ کـأنَّـهـا سَلْسَبِیـلُسَلْ سَبیالً فِیهِ إلی 

 ولِـکنْ هَدِیَّتِی ما أقُوُلُ وهدایا النِّیـروزِ ما یَفْعَـلُ النّـا                        سُ       

 (944؛4114ابن عبدربه،)

 :ترجمه

 .ـ نوروز در حالیکه دور بود پیش تو آمد و اندکی پیش از او پیک و پیام آور آن آمده و گذشته است4

شمۀ شود و گویی آب چ، گام برداشته می(شراب)که در آن به سوی آسایش دهندۀ جان ( راهی را طلب کن)ـ از راهی بپرس 2

 .کوثر است

گویم ، امّا تحفۀ من چیزی است که می(دهندهدیه هایی که به خلیفه می)دهند های مردم کارهایی است که انجام میهدیهـ 9

 (.اشعاری که به خلیفه تقدیم می دارم)

 به تصویر کشیدن سنّتهای نوروزی 4-1

. های خویش نگهداری کنندهای هر فصل را در گنجهخسروان ایران زمین عادت نداشتند که چون عامّۀ مردم، جامه     

های تابستانی کردند و با آمدن مهرگان، لباسهای زمستانی خویش را در میان مردم تقسیم میرسید، جامههنگامی که نوروز فرا می

 (211؛4949طه ندا،.)کردندرا بین آنها پخش می

مهیار دیلمی سنّت اهداء جامه رابه ممدوحش گوش زد می . اندشیدهشاعران نیز این سنّت را در اشعار خویش به تصویر ک   

 :کند

 

 

 

 عـاریـۀٍ تُــرَدُّ                     إبْیَضَّ ذاک الشَّعَرُ اٌلْمُسْـوَدُّحاشـاکَ مَنْ 
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 ـۀُ                     نَفْسَاً و أیّامُ الشَّــتاءِ أُسْــدُفَرِسیَ وکیفَ طِبْتَ أنْ یَری

 شِمُ النِّیـروزُ مِن إطلَالِــهِ                      والمَهْرَجـانُ یَقْتَضِیکَ بُعْــدُیَحْـتَ

 (449، 4911الدیلمی،)

 : ترجمه

ای را که روزی از او قدر و ارزش آن عاریه)ـ مبادا دست رد به سینۀ عریانی بزنی که موی سیاهش اکنون سپید گشته است 4

 ( آن موی سیاهش سپید گشته است[ زی کهرو]گرفته خواهد شد را بدان، 

( درنّده)ببینی خوشحالی، در حالیکه روزهای سرد زمستان چون شیر( زمستان)را طعمۀ ( بدنی عریان)ـ چگونه از اینکه جانی 2

 .هستند

 .گردد و مهرگان، دوری جستن از تو را خواستار استنوروز از آمدنش شرمسار می[ ای نبخشیاگر جامه] ـ 9

 کر افتخارات در اشعار نوروزیذ 4-9

کوشیدند را مورد اند و کسانی که در حفظ و اصالح آن میبسیاری از شاعران از نوروز و بانیان آن به افتخار یاد کرده     

متوکّل و معتضد عبّاسی به خاطر اصالحاتی که در تقویم نوروزی به جهت کبیسه بودن سال ایرانی . دادندستایش خویش قرار می

گذاری از شاعران این دوره در سپاس« ابواسحاق صابی». ه عمل آوردند، مورد ستایش شاعران، از جمله بحتری نیز قرار گرفتندب

 :سرایدخویش از عضدالدّوله برای برگزاری نوروز می

 ـهُ عَلَی حَــدِّتَهِـنُّ بِهَـذا الیـومِ وَ احْظِ بِخَیــرِهِ                    وَکُنْ ابـداً بِالعُــودِ مِنْ

 أری النَّاسَ یَهْدُونَ الهدایا نَفِیسَۀً                      إلیکَ و لَمْ یَتْرُکْ إلی الدَّهرِ ما أهْدِی

 (331، 4342الصیاد،)

 :ترجمه

 .مند شو، و برحسب بازگشت آن تو نیز همیشه پایدار باشی ـ به مناسبت این روز، شاد باش و از خیر و برکت آن بهره4

 .دهند، درحالیکه آنچه من هدیه دادم، چیزی را برای روزگار باقی نگذاشتبینم که هدایای گرانبهایی را به تو می ـ مردم را می2

 : گویدشاعر ضمن تبریک این روز به هدایای گرانبهای مردم به عضد الدّوله اشاره دارد و در ادامه می 

 یشَ مِثْلَه           و آسٍ أخَـی عمرٍ لعُمْــرکَ مُـمْتــَدسـوی سُکَرٍ یَحْلُو لَکَ الع              

 وَ بِیْنَهُما من ضربِ قومِـکَ درهـمٌ            و أبیاتُ شعرٍ من ثَنائِی وَ مِنْ حَمْـدِی             

 ـذا ألْذَی عِنْــدِیفَإنْ کنتَ تَرْضَی ما بِهِ انْبَسَطَتْ یَدِی           وَ تَقْبَلـُـهُ مِنّـی فَهَ           

 (331همان،)

 : ترجمه

 ـ جز شِکَری که زندگی را برایت مانند آن شیرین کند و عمرت را به درازا کشد 4

 ـ و در بین آن دو ضرب درهم قوم تو و ابیات شعری از ستایش و حمد سپاسم قرار دارد2

پذیری، این چیزی است که شوی و آن را از من می یآید راضی مبرمی[ برای هدیه دادن]ـ اگر نسبت به آنچه که از دستم 9

ای درستایشِ متوکّل عبّاسی برای برگزاری جشن نوروز ،  شاعر عرب نیز در قصیده«صنوبری».است( گواراتر)ترنزد من لذّت بخش

 :سرایدمی

 نَّــهُ أرْدَشِیرُإنَّ یـومَ  النَّیروزِ قَدْ عَـادَ العَـــ                          هْــدُ الَـذِّی سَ

 أنتَ حَـوَّلْتَـهُ إلـی الحَالۀِ األو                       لَی وَ قَـدْ کـانَ حائِـراً یَسْتَدِیـرُ

 فَافْتَتَحْتَ الخـراجَ فِیــهِ فَــــأل                        مّـۀٍ فـی ذَلـکَ مِرفَـقٌ مَذْکـورُ

 لعَ                       دْلُ فِــیهِمْ وَ النائِـلُ المَشْـکــُورُمِنْهُمُ الحمدُ و الثّنـاءُ و مِنـک ا

 (244؛4946البستانی،)
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 :ترجمه

 .وضع کرده بود، بازگرداند( ساسانی)ـ همانا نوروز عهدی را که أردشیر4

 .ـ تو آن را به حالت نخستین باز گردانیدی، درحالیکه روز شمار آن به هم ریخته بود2

 .ج را در آن قرار دادی و این کمک، مساعدتی آشکارا به مردم استـ گردآوری خرا9

 (.روان است)ـ از طرف ایشان سپاس و ستایش برای توست و از طرف تو برای ایشان داد و بخشش 1

 جشن مهرگان -1

-هم مهرماه آغاز میاین جشن در روز شانزد. باشدمهرگان یکی دیگر از عیدهای باستانی ایرانیان است، که نشانۀ آغاز پاییز می

این واژه با تغییراتی وارد زبان عربی شده و به . است« گان»و « مهر»ای فارسی، از مهرگان واژه. انجامیدشده و شش روز به طول می

به « مهر»گروهی در وجه تسمیۀ آن عقیده دارند که . رودبه کار می« جشنواره»درآمده و تا به امروز در معنای « مهرجان»صورت 

 (246همان، المعجم الوسیط؛.)به معنای روح است« جان»نای حفاظ ونگه دارنده و مع

 :عبیداللّه بن عبداللّه بن طاهر گفته است

 إذا مـا تَحـقَّقَ بِالمَهـرَجـا                   نِ مَنْ لیس یَعْرِفُ مَعْنَاهُ غاظَا

 فَسَمُّوهُ لِلرُوحِ فِیهِ حِفاظا وَ مَعْنـاهَ إنْ غَلَبَ الفُـرْسُ                   فِیهِ

 (132؛4912األلوسی، )

 :ترجمه

 شود ـ هنگامی که مهرگان را پاس دارد، کسی که معنایش را نداند، بسیار عصبانی می4

 .ـ و معنایش اگرچه روح ایرانی در آن غلبه دارد، پس آن را حفاظ و نگه دارندۀ روح نام نهاده اند2

از عناصر مقدّس در أدیان و مذاهب قدیم ایران مورد توجه و پرستش بوده است و حتّی پیش از دورۀ  مهر یا آفتاب به عنوان یکی

به معنای آفتاب گرفته شده، و « مهر»آنچه آشکار است مهرگان از . هخامنشی نیز، آفتاب مورد احترام و تقدیس ایرانیان بوده است

خدای )، بوده و این کلمه در اوستا به معنای الهۀ نور (mithr) ی و سانکریت،، و  در فارس(mithra)نام مهر در کتاب اوستا، میثرا 

 (421؛4994ابراهیم پور،.)یا پادشاه نور است( روشنایی

دردورۀ ساسانی، شاهان در این روز تاجی بر سر می گذاشتند که عکس آفتاب در میان چرخی گردان، بر روی تاج نقّاشی شده 

 :شاعرمی گویدبود و به همین دلیل است که 

 فِی الیومِ المُبارکِ مِنْ شِهْرِ مِهْر                    وَضََعَ عَلَی رأسِهِ ذَلِکَ التَّاجُ الکیانِی 

 (234؛4932بیرونی)

 .، آن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت(منظور روز مهرگان است)در روز خجسته از ماه مهر: ترجمه

مهرگان که تا پیش از آن متروک گردیده بود، دوباره در سطح حکومت، جان  پس از روی کار آمدن دولت عبّاسی، جشن 

های عربی یا عربی دوستی در این راه قرار داده بود، هرگز  هایی که آیین اسالم و برخی عصبیّت ای گرفت؛ اما به جهت محدودیّت تازه

قع به خاطر همزمانی جشنهای ایرانی با مناسبتهای در برخی موا. اش را باز یابد نتوانست چون دورۀ ساسانیان محفل گرم گذشته

هاشم رضی به نقل از تاریخ . شد شد یا به کلّی برگزار نمی تر برگزار می مذهبی و جهت حفظ شعائر اسالمی، این مراسمات ساده

ۀ بسیار آوردند و روز به جشن مهرگان نشست و هدی( مسعود غزنوی)در روز چهارشنبه، نهم ذی الحجه، أمیر... » : بیهقی آورده است

اینجاست که روح ایرانی گریِ (4949،46رضی،)« .عرفه بود، امیر روزه داشت و کسی را زهره نبودی که پنهان و آشکارا نشاط کردی

. داردشاعرانی چون مهیار دیلمی، آنان را به سرودن اشعاری در ناخرسندی از این تقارن اعیاد ایرانی، با مناسبتهای مذهبی وا می

که نزد )خواست هیچ رسمی از رسوم ایرانیان  ویند چون  مهتدی عباسی  به خالفت رسید، به سبب تعصّب در مسلمانی، نمیگ

مهتدی هدایای مهرگانی را بر . را معمول نمایند، حتّی رسومی که از نظر اقتصادی به سود دولت بود( برخی از فقیهان مطرود بود

 :رایدس بحتری در این باره می. گرداند می

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

384 
 

 و عادِیتَ أعیادَ المُضِلّینَ مُعلِناً                 و لو ال التحَّرِی للهُدی، لم تَعادَاها

 (.62همان، ص )

 .کردی و با عیدهای گمراهان آشکارا دشمنی کردی، و اگر در جست و جوی حقیقت نبودی، با آن دشمنی نمی: ترجمه

 یمهرگان در عهد ساسان پیشینه اشاره به -1-4

 :گوید مهیار دیلمی شاعر ایرانی تبار این دوره، با اشاره به برگزاری مهرگان در عهد ساسانی و وجه تسمیۀ آن می

 وعـادَ المَهرجانُ بِخَفضِ عَیـشٍ            یَرِفُّ عَلَـی ظَالئِلـهِ الصِّفَاق

 دِهِ الوِثـاقهُوَ الیـومُ ابتَنَاهُ أبُـوکَ کسـرَی            و شَیَّـدَ مِـن قواعِ

 وشَقَّ لَهُ مِن اسمِ الشَّمسِ وَصفَاً            یَصُـولُ بِـهِ صَحیحَ االِشتِقاق

 (294ندا،بی تا، )

 :ترجمه

 .گشاید های آن بالها می ـ مهرگان، آسایش و رفاه را باز آورد و بر سایه4

 .رش را برافراشتهای استوا آن را بنیان نهاد و پایه( خسرو)ـ آن روز، روزی است که کسری2

 .یابد ، صفتی برای آن برگزید، که به وسیلۀ این وصف بر اشتقاق سیطره می(مهر)ـ و از نام خورشید 9

 :گوید بحتری در مدائحش از حسن بن سهل می. اند شاعران عرب نیز در این زمینه اشعاری سروده

 کبیـرٍ من فـارسٍ و صغیـرٍإنَّ الَمهرَجـانَ حقّــاً عَلَـی کلِّ                          

 عیدُ آبائِکَ المُلوکِ ذَوی التِّیجَـانِ                         أهـــلُ النُّهی و أهلُ الخَیـرِ

 من قبـادٍ و  یزدجـردٍ  و  فیـروز                       و کســری و قبلَهُم أردشیر

 عَلیــهِ فِی سُندُسٍ و حَریـرِ            شاهَدُوهُ فِی الحَلبَـۀِ المُلکِ یَغدُونَ            

 هَوُ یَـرومُ وَ فِیــهِ مِن کُلِّ شَهــرٍ                       خَلـــقٌ فَهـوَ جَامِعٌ لِلشَّهُـورِ

 (64، 4949رضی،)

 :ترجمه

 .ـ همانا مهرگان بر همۀ ایرانیان از بزرگ و کوچک حقّی بر گردن دارند4 

 . دشاهان و تاجداران و خردمندان و نیکوکارنـ عید پدرانت، همان پا2

 .ـ پادشاهانی چون قباد و یزد گرد، فیروز و کسری و پیش از آنها، اردشیر9

 . ـ آن را در جرگۀ پادشاهی دیدند و در لباسهای ابریشمی و حریر1

 .خواهد و آن چنین روزی است و آن روز در برگیرندۀ همۀ ماه هاست ـ و او چنین روزی را می3

 یادآوری مهرگان به خلفا و تالش برای زنده کردن آن -2-1

کند با گرد و خاک حوادث ای دیگر، در تالش برای زنده کردن این عید است، گویی احساس می مهیار دیلمی در قصیده     

پاس دارند و از انجام آن خواهد که این رسم را  روزگار پوشیده و پنهان شده؛ شاعر ضمن تبریک مهرگان به القادر باهلل، از او می

 :دریغ نورزند

 بَرَدَت عَلَی الزَّمانِ بِها فُـؤادِی                    وَ کـانَ عَلیـهِ مِرجَلَـۀٌ یَفُــورُ

 و ها هِیَ نالَت األیامُ مِنهـــا                     فَجَـدِّد، أخَلَـقَ الظِّلُ الدَّثُـورُ

 مٍ                     وَ لِـیَ رسمٌ یَشـوقُ و ال یـزوُریَزُورُ مِهـرَجانُ بِرسـمِ قــو

 و قومٌ یَکرُمُونَ عَلَی األسامِـی                    فتُرخَی الحُجُبُ عَنهُمُ وَ السُّتورُ

 (961؛4911الدیلمی،)
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 :ترجمه

 .جوشد میست که ـ قلبم با مهرگان در این روزگار تسکین یافت و خنک شد، در حالیکه بر آن دیگی4

 . سایۀ نابودی و فنا، دیگر کهنه شده است[ که]ـ آگاه باش که روزهای جشن مهرگان فرا رسیده، پس نوکن2

جشن )ورزد و به دیدار  عشق می( مهرگان بر آن)ای دارم که  آید، در حالیکه من ویرانه می[ من]ـ مهرگان به دیدار ویرانۀ قوم 9

 آید  نمی( مهرگان

 .شودها از آنها کنار رفته و نهانها آشکار می کنند، پس پرده بر نامها و شهرتها اکرام میـ مردمی هستند که 1

 جشن سده -9

جشن ایرانی سده نیز از مناسبتهای باستانی ایران است که وارد فرهنگ عربی شده و بازتاب آن در دورۀ عبّاسی نیز دیده 

گزاری، از مخالفتهای بیشتری برخوردار بوده، چنانکه حکم و فتوا به حرام آید برای بر جشن سده، آنطور که از شواهد برمی. شود می

ای گرفت؛ برگزاری این جشن در  این جشن با حمایت وطن دوستان ایرانی و با به روی کار آمدنشان، جان تازه. اند بودن آن نیز داده

ق در .هـ141در شب هیجدهم ذی الحجّه سال برگزاری آن ( 433 ، 4949رضی)ق در اصفهان توسط مرد آویج دیلمی،.هـ929سال 

بغداد توسّط ملکشاه سلجوقی و نیز برپایی جشن و شادی عید سده توسط عماد الدّوله، موسّس آل بویه در اصفهان و امیر مسعود 

 (462همان، . )های این شاخصۀ فرهنگی ایران در عصر عبّاسی است غزنوی، از جمله پاس داشت

در وجه تسمیۀ این . است( صد)« سده»سذق، تازی گشته . شده است ب یازدهم بهمن برگزار میاین جشن در روز دهم و ش

سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علّت و »: عید نظرات فراوانی گفته شده؛ از جمله ابوریحان بیرونی گفته

آید و برخی  شمارند، میان آن و پایان سال، عدد صد به دست میاند که، هرگاه روزها و شبها را جداگانه ب سبب این جشن گفته

گویند علّت این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر نخستین، درست صد تن شدند و یکی از خود را، بر همه پادشاه 

 (234، 4932بیرونی،)« .گردانیدند

از « ابن بابک»: کنیم کرده که به چند نمونه اشاره می جشن سده در شعر شاعران ایرانی تبار و عرب، بازتاب خویش را منعکس

 :سراید باره می شاعران ایرانی تبار این دوره که معاصر صاحب بن عباد بوده، در این

 و مُقلَۀٍ فِی مَجَرِّ الشَّمسِ مَسجُها              أرعِیتُها فی شَبابِ أسذِقَۀِ الشُّهُبا

 وَجهُ الصَّباحِ بِذَیلِ الِلّیلِ مُنتَقَبا              حتّی أرقنِی و عِینُ الشَّمسِ فاتِرَۀٌ

 (443، 4949رضی،)

 :ترجمه

ـ و چشمانی که پیمودن و نگاهش به بلندای خورشید است، در حالیکه در جوانی در شبهای خاکستری رنگ سده، به او توجّه 4

 .کردم می

خواب آلود بود، و چهرۀ صبح با دنبالۀ شب نقاب گرفته، و خود ـ تا اینکه مرا بیدار کرد، در حالیکه چشم خورشید بی رمق و 2

 :گوید ، از شاعران این عصر در توصیف سده و آداب خوشگذرانی می«ابوالحسن محمّد بن عبداهلل السَّالمی». را پوشانده بود

 عَذِبـاما زِلتُ أشتاقُ ناراً أو قَدَت لَهُمـا                   حتّی ظَنَنتُ عذابَ النارِ قَد 

 یَعلوُ الدخـانُ بسودٍ مِن ذوائِبِـهـا                   قَـد عط فیها قناعُ البّرِ و استلبتـا

 قد کللَّت عنبراً بالمسک مُمتَزِجـاً                    وطَوَّقَت جُلَّنَارَاً و إکتَسَبَ ذَهبـا

 خمُر یَرعَدُ فی أکتـافها رَهِبـافالنورُ یلعبُ فِی أطرافها مَـرِحـاً                     وال

 و طار عنها شرارٌ  لو جـری مَعَـهُ                      برقٌ دَنـا أو تَلقی کوکبـاً نکبـا

 لو کـان وَقـتُ نثـارٍ خِلتَـهُ دُرَرَا                      أو کان وَقتُ انتصارٍ خِلتَهُ شُهُبـا

 نشوانُ قَد شَقَّ أثوابَ الدُجی طَرِبا                 و اللیـل عریـان فیـه مِن صـالبِهِ    

 أقسَمتُ بالطَّرفِ لوأشرَفَ حینَ خَبَت                  جَعَلتُ أنفَسَ أعضائِی لَها حَطَبـا

 (443همان، )
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 :ترجمه

 .ارا گشته استـ همواره مشتاق آتشی هستم که برایشان برافروخته شده است، تا جاییکه گویی پنداشتم عذاب آتش گو4

 .رود، در حالیکه نقاب نیکی را در آن شکافته و انداخته است هایش باال می ـ دود با سیاهی زبانه2

 بر سر نهاده و گلناری را بر گردن انداخته و به طال دست یافته [ به عنوان تاج]ـ عنبری را به مشک با هم آمیخته و 9

دستهایش چون رعد از  و هاو شراب بر شانه( آید وی ناز و کرشمه به حرکت در میاز ر)کند و نور در اطرافش با ناز بازی می -1

 (غرّد روی ترس می

شود یا  نزدیک می( به زمین)با آن همراه شود، گویی برق ابریست که ( آن شراره)آید که اگر  ای از آن به پرواز در می ـ و شراره3

 ای واژگون است ستاره

 .یابی هایی می یابی، یا هنگام پیروزی شهاب سنگ ن، آن را مرواریدهایی میـ اگر چه هنگام پراکنده شد6

 ـ در حالیکه شب از صالبت آن عریان و مست بوده، و از فرط خوشحالی لباسهای تاریکی را شکافته است4

برایش چون هیزم ، مشرف بر آن باشد، همۀ اعضای بدنم را (آتش)قسم خوردم که اگر هنگام خوابیدن  (او)ـ به چشم و نگاه 4

 .برای سوختن قرار دهم

در این ابیات، برافروختن آتش و دود اهریمن کُش، عطر افشانی، شراب و مستی و طرب و شادی در رقص آتش که از     

در سذقیۀ خویش در « ابواحمد عبدالرّحمن بن فضل شیرازی». اند، مورد توجّه شاعر بوده استسنّتهای رایج در این جشن بوده

 :گوید ف آتش این عید میتوصی

 مالِی مِنَ الهـوی رَمَقٌ                 کـأنَّمـا سَـدَّدونـی الطُّـرقُ

 کأنَّ نارَ االمیرِ ساطِعَـۀٌ                  مِن نارِ قلبی استعارَها السَّذقُ

 فِی لیلۀٍ باتَتِ النُّجومُ بِها                 حـائِـرَۀٌ تَنمَـحیِ و تَنمَحِــقُ

 (944، 4946امانی، )

 :ترجمه

 اند ها در برابرم بسته شده ـ از عشق و دلدادگی، توانی برایم نمانده است، تو گویی همۀ راه4

 درخشد ـ گویی آتش امیر از آتش قلبم که سده آن را به عاریه گرفته است، می2

 .اند شده ـ در شبی که ستارگان سرگردانند و آثاری از آنها باقی نمانده و محو نابود9

ابن بابک با اشاره به اهمیّت آتش در دو فرهنگ . جستند ظاهراً در جشنهای مفصّل و پر هزینۀ سده، اعراب نیز شرکت می

 :گوید کند و می سامی و آریایی، با تشبیهی چیستان گونه، توجّه مخاطب را به این عید باستانی جلب می

 مـا تَـفعَـلُ، و الهیجـاءُ تَقتَـحِـمُ          هـا أسـمٌ و مَعنـاهـا، و لیسَ لهـا        لَ

 أو خَبَت ظَهَرت                 أقراطُها الحمرُ، أو أصداغُها الفَحمُإن أضرَمَت فهیَ تاجٌ 

 نُعمَی عَلَی العُجمِ، خَصَّتهُم کُرمَتُهـا                  ال بَل تَساهَـمَ فیه العربُ و العَجَمُ

ارَ رَبُّهُــمُقَـومٌ یَرونَ الق  ـری بالنّـارِ یَکسبُهُـم                 فـزاً و قـومٌ یـرونَ النَـّ

 تُعطـی السمـاءُ قلیالً، وَهـیَ باکیـۀٌ                  شَحّـاً و یُعطی کثیـراً، وَهوَ یَبتَسِمُ

 (212 ، 4946البستانی)

 :ترجمه

 گیرد آن او نیست، در حالیکه جنگ و نبرد درمی دهد، از ـ آتش نام ومفهومی دارد و آنچه انجام می4

 شود اش آشکار میگونههای زغال های سرخ رنگ یا شقیقه ـ اگر شعله ور شود چون تاج است، و اگر خاموش شود گوشواره2

 اند ـ خیر و برکت باد بر ایرانیان، کرامت این عید ویژۀ آنان است، نه؛ بلکه در کرامت آن ایرانی و عرب شریک9

به ( قومی دیگر)کوشند، و گروهی دیگر  به آتش مهمانی اعتقاد دارند، در حالیکه سراسیمه در کسب آن می( قومی)گروهی  ـ1

 خدایی آتش معتقدند

 .بخشد در حالیکه خندان است، بسیار می[ و در زمانی دیگر]بخشد،  ـ آسمان در حالیکه گریان است، از روی خساست کم می3
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 :اند جشن سده و شُکوه و عظمت برگزاری آن اشعاری سروده شاعران عرب نیز دربارۀ

ای که برای عضدالدّوله گفته، از آتش افروزی  ، از شاعران دورۀ آل بویه، در قصیده«ابو منصور عبدالعزیز مشهور به ابن نباته»

 :گوید جشن سده در زمستان می

 ینتابُهـا الفَجـرُ صالیـا لَعَمری لَقَـد أذکی الهُمَامُ بأرضِهِ               مشهَـرۀً

 تَغِیب النجومُ الزَّهرُ عنـدَ طُلوعِها               و تَحسَـدُ ایّامُ الشُّهـورِ اللَّیالیـا

 هِـیَ اللّیلَۀُ الغَرَّاءُ فی کـلِّ شَتـوۀٍ               تُغادِرُ جیـدَ الدَّهـرِ أبلَجَ حالیا

 (934ثعالبی، بی تا، )

 :ترجمه

سوگند، عضد الدوله بلند همّت و بخشنده در سرزمینش آتشی برافروخته، در حالیکه شهره شده و سپیده دم  ـ به جانم4

 آید بران به دنبالش مییورش

 ورزند شوند و روزهای ماهها بر شبها حسادت می ـ هنگام افروختن این آتش، ستارگان پنهان می2

 .سازد رها می( از تاریکی)رویی گردن روزگار را با گشاده ـ شب سده، شب درخشانی در هر زمستان است، که اکنون9

کند که از روشنایی آتش در این شب، ستارگان شب پنهان  شاعر در این چند بیت، شُکوه برگزاری آن را چنین توصیف می

 .اند و گویی روزِ جشن است گشته

 :در روز جشن سده چنین به تصویر کشیده استهمین شاعر در قصیدۀ عضدیۀ سذقیۀ خود، سیمای شهر بغداد و رود دجله را 

ـاظِرِیـنَ رَفیـقُ  الَستَ تَرَی األوضاحَ فِی دهمۀِ الدُّجی                     وَ مَنشــؤُها بالنَـّ

 دُخانـاً  سخـامـیُّ الصِّفـاتِ شـرارُه                     بروقُ و عقـدُ الریـحِ فیـه وَثیـقُ

 أمّـا  ریاضُـه                     قُزهـرُ و أمّـا  مِسکُــهُ  ففَتیــقُ و لیلـاً کیـومِ الوصـلِ

 و بغـدادُ فَجــرٌ ساحــاله  جواهـرٌ                      وَ دِجلَــۀٌ روضٌ  طرّتـا  شقیـقُ

 و قد صـار یاقوتـاً حصاها و  عنبـراً                     ثراها و أمسی الماءُ و  هُوَ  رحیقُ

 (944همان منبع، )

 :ترجمه

 بینی، در حالیکه پیدایش آن همراه با نگاه بینندگان است ـ آیا روشنایی را در دل تاریکی نمی4

 (و در آن باد افتاده است)اند و گردش و وزش باد به آن بسته است  های آن مانند برق درخشان ـ دودی سیاه که شراره2

 پرشکوفه و مشک آن شکافته و عطر افشان است  ـ و شبی که چون روز وصل که باغهای آن9

مانند دو باغ برادرند که به هم بسته [ آن]ـ و بغداد چون سپیده دم درخشان است و دو ساحلش چون گوهر، و دجله و فرات 1

 اند شده

 .ـ شنهای آن، چون یاقوت و خاکش چون عنبر و آب دجله نیز چون شراب گشته است3

دودهای آتش به همراه آتش،  -های آتش در باد و نیز از دودهای این آتش له در این شب، از شرارهشاعر با توصیف بغداد و دج

 .                              و نیز از عطر افشانی و شراب خواری و جشن و سرور یاد کرده است -کنند دفع آفت می

ن جشنهای ایرانیان در میان مناسبتهای باستانی بوده، ازآنچه در مورد عیدهای باستانیِ نوروز، مهرگان و سده که مهمتری 

توان نتیجه گرفت که این أعیاد و جشنهای آنها با تمام فراز و نشیب برای برگزاری، از جمله موانع شرعی، سیاسی، اجتماعی؛ به  می

شان عرب در زنده کردن و برگزاریعنوان بخشی از فرهنگ ایرانی در دورۀ عبّاسی زنده مانده و شاعران ایرانی تبار و گاه شاعران 

این اعیاد تا پایان دورۀ . البته نباید نقش حاکمان و وزیران ایرانی تبار این دوره را از نظر دور داشت. اند  نقشی به سزا داشته

و تنها به ذکر . دشده و تنها پس از حملۀ دَد منشانۀ مغول و قوم تاتار بود که دیگر از رونق افتادن خوارزمشاهی همچنان برگزار می

های پس از آن باز، با استقبال جامعه برخی از آنها مانند نوروز و آداب آن زنده گشت،  در دوره. شد آنها در کتابهای تاریخ بسنده می

 .ولی جشن مهرگان و سده هرگز جایگاه پیشین خود را در فرهنگ ایران و جامعۀ عرب نیافتند و تقریباً منسوخ گشتند
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 سیقی ایرانی در شعر شاعران عصر عبّاسیبازتاب مو-1

ی مهیار دیلمی در توصیف طبل در این دوره، دیگر از طلول و دمن خبری نیست، طبول جای طلول را گرفته و این از گفته    

 :به خوبی نمایان است

 دَلَّ عَلَــی الخَیرِ وَ أنبائـِهِ                  وَ دَلَّ أحیـانـاً علـیَ الشرِّ

 بِقَـدٍّ لَم یَطُل و انطَوی                  مُجتَمَعُ األعضَـاءِ بالّنَشــرِ ثمَّ

 أبَداً أسِــرُه                  وَهوَ طِوالُ الدَّهرِ فِی األسرِ غَیرُ ضَعِیـفٍ

 (424، 4911دیلمی )

 :ترجمه

 ، و گاهی نیز به شرّ و بدی(کرد به خیر و خبرهایش راهنمایی)ـ طبل، انسان را از خیر و خبرهای آن آگاه کرد 4

 .ـ سپس قدّی دارد که طوالنی و دراز است و اعضای آن به هم پیچیده و جمع است2

 .ـ این طبل همیشه قوی است و چرم آن محکم و نیرومند است و در طول روزگار در اسارت و بندگی است9

ای و عود ایرانی آشنا بوده و از این که عمری را در گوش دادن بر ابوالفتح بستی، از شاعران ایرانی تبار این دوره نیز با ضرب ن   

 :سراید کند و چنین می ضرب این دو گذرانده، خویش را سرزنش می

 و أیّامٌ أسَحَبُ ذِیلی فِی بِطالتِها                      علی تَرنُّمِ ضربِ النایِ و العودِ

 (32؛4341الخولی، )

 .باهی بر گوش دادن به ضرب نای و عود گذراندمروزگاری عمرم را به ت :ترجمه

. های ایرانی استفاده از آالت موسیقی ایرانی بسیار رایج و نوای آنها همواره یادآورِ جشنهای باستانی پارسیان بوده است در جشن

یدن نوای این عود مشـتاق  در ابیاتی که به مناسبت مهرگان سروده، با توصیف حال و هوای این عید، بر شن« ابوبکر شوذبه الفارسی»

 :  را آنگاه گوارا و نیکو دانسته که، همراه با آن نوای عودی از دستان خنیاگری باریک میان شنیده شود [خواری]بوده و شراب 

ـهُ  یَومٌ أتاکَ بهِ الزَّمــانُ جدیــدُ           أنعَم بیــومِ المهـــرجـانِ فَإنَـّ

 و أتی الخریفُ و وَقتُهُ المحمودُ           اجُهو مَضَی المصیفُ و حَربُهُ و عَجَ

 إن کانَ هذا الیومُ عیداً لِلــــوَری                   فَبقاءُ عمرِکَ کلَّ یَومٍ عِیــــدُ

 بِسماعِ أهیفَ فی یدیـهِ عــودُ              إذا مـــا عُلَّلـــت وَ الرَّاحُ طَیِّبَۀٌ

 (941؛4939الثعالبی،)

 :ترجمه

 .روز مهرگان، همانا آن روزی است که روزگاری نو به تو داده می شود( پرخیر و برکت باد -نیکوباد)خوشا  -4

 فرا رسید( نیکویش)ـ تابستان با گرما و گرد وخاکش گذشت، و پاییز و ساعت پسندیده اش 2

 هر روز عید است[ برای تو]ـ اگر این روز برای مردم عید است، پایداری عمرت 9

، اگر با گوش دادن به نوای عودی باشـد کـه در دو دسـت خنیـاگری کمـر      [و گواراست]نیکو [ خواری]شراب [ این روزدر ]ـ 1

از شاعران بزرگ عرب نیز در اشعار خویش به سازهای ایرانی، اشاره کرده و صدای عود و طنبور را در فصـل  « صنوبری». باریک است

 : سرایدعود و طنبور چنین میبهار زیبا دانسته و در توصیف بهار به همراه 

 أتی الربیـعُ أتاکَ النَّورُ النُّـورُ         ما الدَّهرُ إالّ الرَّبیعُ المُستَنیر، إذا

 و النَّبتُ نِیروزَجٌ و المَاءُ بَلَّـورُ          فاألرضُ یاقوتُۀُ و الجَوُّ لؤلـؤۀٌ

 صوتِهِما، عودٌ و طَنبورُ بِحُسنِ          إذا الهَزَارانُ فیه صَوَّتا، فَهُــما

 (244 ، 4946البستانی)
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 :ترجمه

 ـ روزگار جز بهار روشنی بخش نیست، آنگاه که بهار آید، شکوفه و روشنی به پیش تو خواهند آمد 4

 ـ زمین چون یاقوت و هوا چون مروارید و روییدنی فیروزه و آب بلور است2

 .در خوش صدایی چون ساز عود و طنبورند ـ آنگاه که بلبالن در این فصل به صدا درآیند،9

 

 نتیجه گیری

ایرانیان را با زبان عربی آشنا نمود و این بستر را  ، ارتباط ایرانیان با اعراب بیش از آنکه اعراب را با زبان فارسی آشنا کند -4

 .ندبرای آنان فراهم نمود که با بهره گیری از زبان  اعراب، فرهنگ خویش را به آنان معرّفی کن

عربها در آغاز برای تغییر دین و در پی آن تغییر فرهنگ ایرانی به فتح ایران  دست زدند، ولی آنچه پس از گذشت چند  -2

 .قرن از این فتح می بینیم، چیره شدن فرهنگ ملّتی است که از دید عرب مغلوب و موالی بود

هنگ عربی بسیار بیشتر از عربها بود و این، نشان از هوش و رسد انعطاف ایرانیان در پذیرش و درآمیختگی با فربه نظر می -9

انعطاف آنان در برابر شرایط بوجود آمده دارد؛ مؤیّد این نظر روی آوردن بیشتر صاحب نظران و برجستگان دینی و ادبی ایرانی به 

سرایی عالمان و ادیبان عرب نتوان  فراگیری و خلق آثار به زبان عربی است، حال آنکه شاید موردی را در فارسی نویسی یا فارسی

 .یافت

های اصیل پارسی در شعر شاعران، برگزاری مناسبتهای باستانی و پافشاری در اجرای این اعیاد و جشنها، به کار بردن واژه -1

دن اشعار شاعران استفاده از ضرب المثلها و پند و اندرزهای باستانی، کاربرد قالبهای شعری پارسی مانند رباعی و مثنوی، برگردان

پارسی سرا به عربی، افزون بر آنکه نشان از ریشه دار بودن و اصیل بودن آنان دارد، نشان از روح ایران دوستی و فرهنگ پروری 

 .تبار داردشاعران ایرانی

ل فرهنگ ایرانی را که هریک به نوبۀ خویش بار انتقا -شاعران ایرانی تبار این دوره، جدای از وزیران، دبیران و نویسندگان  -3

 .، به خوبی توانستند در انتقال فرهنگ ایرانی با زبان شعر انجام وظیفه کنند-به دوش می کشیدند

تبار فراوانی را به خود دیده، که با وجود آزادی در شعر سرودن به فارسی، اشعار خویش را به عربی این دوره، شاعران ایرانی -6

 .یی نموده اندسروده یا در هر دو زبان طبع آزما
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