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 چکیده
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 مقدمه

سرایی یکی از فنون شعری قدیمی است که از عصر جاهلی در شعر عربی خمریه

هی ای از ادب عربی از این فن تتوان گفت هیچ دورهور چشمگیری داشته و میحض

ند. بسیار اندک ،ی کسانی که به آن نپرداخته باشندجاهل ةدور نعرااشنبوده است. در میان 

دیگر در اشعار خود به توصیف  نعرااعشی و بسیاری از شأفه، عدی بن زید و رَطَ

فاخوری، ال)ند اهآوردی به شمار دجوانمر هاینشانهاند و آن را از ختهشراب و ساقی پردا

برخی  ،شراب از سوی اسالمتحریم د با وجو نیز، در صدر اسالم. (297ش: 1386

دی در یقصاان بن ثابت انصاری حسّ ،برای نمونهند. اهپرداخت آنهمچنان به توصیف 

از هجرت پیامبر  پسآن را  تردید بیکه  (فتح مکه ةقصیددارد )مثل  وصف شراب

 .(22: 1960)فروخ، سروده است 

وصفف شفراب بفه طفور      ،در عصر اموی که در حقیقت جزئی از عصر جاهلی است    

 شفد  اخطفل  و چون ولید بفن یزیفد   غراض متعدد شعر شاعرانیاکی از کامل متجلی و ی

، مفردم  اخفال   ةتماعی در عرصف به دلیل آزادی فردی و اج ،عباسی ةدر دور. (25: )همان

را زشفت  ن آ ،زی عفادی بفود و عفر    غر  در باده نوشی بودند و عیاشی و هرزگی چی

نیفز از ایفن   در این عصفر شفعر عربفی در خراسفان      .(5/373 :1971فاخوری، ال)شمرد نمی

تفوان  ه مفی ایفن خط ف   نعراابا کمی دقت در اشعار منتسف  بفه شف    .جریان به دور نماند

 نعراادر شعر شف  رایجسرایی یکی از اغراض خمریه ،قرن چهارم و پنجمدریافت که در 

 اعرانناد بفه اشفعاری کفه از شف    با استرو در این نوشتار بر آنیم تا از این است.این دوره 

ثبت شده  «» و «»، «»های در کتاب عربی سرای این سرزمین

 بفرای رسفیدن بفه ایفن مهفم      .یمصفر بپفرداز  به تحلیل و تبیین خمریات در این عاست، 

 وضفیعت ایفم. سفپس   پرداختفه آن  ةو تاریخچف سرایی خمریهچیستی نخست به بررسی 

به نقد و یم و سرانجام اهنمود بررسی قرن چهارم و پنجم در را اجتماعی و ادبی خراسان

 بیشفتر شفاعرانی  شایان ذکر است که تاریخ تولد و وففات   ایم.بررسی این اشعار پرداخته

انفد،  هایی که به بیان شرح حفال آنفان پرداختفه   ایم، در کتابکه به شعرشان استناد جسته

ند و این دو اهمگی از معاصران ثعالبی و باخرزی شاعرانرا این مشخص نشده است؛ زی
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از ذکر تفاریخ تولفد و وففات    بوده و  هاآن اشعار آوریشان به جمعنویسنده بیشتر توجه

 اند.این شعرا خودداری کرده
  ها بیابیم عبارتند از:خواهیم پاسخی برای آنکه در این نوشتار می هاییپرسش

 در هاآن آیا( 2 است؟ بوده چه سراییخمریه به خراسانی شعرای ردنآو روی انگیزه (1

 اسلوب( 3 اند؟بوده پیشین شعرای مقلد که آن یا اندداشته هایینوآوری خود خمریات

 است؟بوده  چگونه خراسانی شعرای نزد سراییخمریه

 راییسخمریه گسترش( 1 فرضیاتی که در این نوشتار مد نظر قرار دارد عبارتند از:

 و رفاه( 2 .ه استبود سرزمین این بر حاکم هایحکومت از متأثر خراسان سرزمین در

 شعرای( 3 .است هداشت سراییخمریه در سزایی به نقش سرزمین این مردم آسایش

 پیشین شعرای خمریات در رایج مفاهیم همان ذکر به ،یادب صنایع به التزام با خراسان

 .نداهپرداخت عرب

 قتحقی ةپیشین

ولی آن چنان  راسان حضوری فعال و چشمگیر داشته،شعر و ادب عربی در سرزمین خ

. تنها مورد توجه پژوهشگران ادب عربی واقع نشده است ،که شایسته است

 : کتاباز ، عبارت استشعر عربی در خراسان صورت گرفته ةهایی که دربارپژوهش

حسین عطوان که به بررسی  ة، نوشت«األموي العصرنهاية إلی الفتح من خراسان في الشعر»

دکتر  ةنوشت «جاحظ نیشابور»ساختار اشعار عربی این سرزمین پرداخته است و نیز کتاب 

تاکنون  به هر رویمحمد باقر حسینی که به نقد و بررسی اشعار ثعالبی پرداخته است. 

 صورت نگرفته است. شعر خمری دربارةپژوهشی مستقل 

 آن ةیخچسرایی و تارخمریهچیستی 

 ،نساقیا ،ندیمان، جام بادهشود که به توصیف شراب، به اشعاری اطال  می یهخمر

)یعقوب و عاصی،  پردازدمیگساران میتأثیر آن در روح  می و جایگاه خرید و فروش

 .(یاتذیل ماده خمر، 1ج هف :1432

ه به عنوان بلک ؛رفتبه شمار نمیادبی مستقل  تا قرن دوم به عنوان فنسرایی خمریه    

وصف شتر و... در قصیده به کار یکی از اغراض فرعی، همانند وقو  بر اطالل و 
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و  ( 7 /م629)أعشی  حتی .(9: 1960فروخ، ) تا شاعر به هد  اصلی خود برسد رفتمی

مستقلی  ةقصید ،سرایی، در این فنبا وجود شهرتشان در خمریه ( 90 -20)خطل أ

حاوی، ال)اند غراض گوناگون شعری خود وارد کردهیگر ابلکه آن را ضمن د ؛اندنسروده

 .(3و  29: 1960
وی در خمریات  .سرایی به اوج خود رسیدخمریه ( 199 -145)ر ابو نواس با ظهو    

. اما (115: 1960فروخ، )خود به معانیی دست یافت که هیچ کس بدان دست نیافته بود 

زیرا شعر اندلس با وجود اختال   ؛نشدر شعر خمری هیچ ابتکاری دیده د ،بعد از وی

هایی بود که شعرای پیشین در همچنان تکرار معانی و صورت ،تماعیمحیط طبیعی و اج

 .(200: 1960حاوی، ال) اشعار خود به کار گرفته بودند

 وضیعت اجتماعی و ادبی خراسان در قرن چهارم و پنجم

ه این سرزمین نهاد و رشد خود را در ، ادب عربی نیز پا بایرانهمزمان با ورود اسالم به 

همراه با  ،در هر شهر و آبادی هاعربادب قرآنی و شعر و نثر آغاز نمود. ورود  ةزمین

اکز والیات نیز، سب  جل  شعرای ر. وجود والیان در مبود رواج شعر و موسیقی عربی

 ةطریق زمین شد و بدینمیژاد و یا ایرانی جهت کس  انعام و هدایا بدان نواحی عرب ن

 .(42- 43: 1383)حسینی،  قویت ادب عربی در شهرهای ایران فراهم شدرشد و ت

از همان روزهای نخستین ورودش به این سرزمین با ادب عربی  ،در خراسان نیز    

رشدی قابل توجه همراه شد. از اوایل قرن سوم که عبداهلل بن طاهر، رسماً نیشابور را به 

راسان برگزید، زبان عربی، که از گذشته در میان اهل علم و عنوان پایتخت والیت خ

. وی که برای آموزش رایج شدو حتی مردم نیز  نبایدین رواج داشت، در محفل اد

فرزندان خود، فرماندهان سپاه و دیگر بزرگان، ادیبان و شاعرانی را به همراه خود 

رای فراگیری علوم دینی با ب ،بدانجا آورده بود، سب  شد تا مردم در کنار آموزش عربی

 .(65: 1382)حسینی،  زبان و قواعد شعر نیز آشنایی یابند

که خراسان را در آن دوران بهشت دانشمندان و  ( 389 – 261)با ظهور سامانیان     

حرکت ادب  (482/ 5: د.ت)ضیف، نیشابور را بزرگترین مرکز دانش ایران نام نهاده بودند 
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های به نوشتن نامه حاکمانبالیدن را آغاز کرد و توجه  عربی در کنار ادب فارسی

دیوانی به زبان عربی، آنان را ناگزیر ساخته بود تا آن را به عنوان زبان اصلی دربار حفظ 

 .(65 :1382)حسینی،  کنند

ها که سیاست و ادبیات را از دولت غزنوی روی کار آمد. آن ،مانیبعد از دولت سا    

آداب و رسوم سامانیان ایجاد نکردند و همانند ده بودند، تغییری در ه ارث برسامانیان ب

 توجه .(253-155ش: 1350)تویسرکانی،  را زبان عربی قرار دادند دربار اصلیسامانیان، زبان 

سب  شد تا  گوهایشان از ادیبان و شاعران عربیامیران غزنوی به زبان عربی و حمایت

هدیه از  وها برسانند ر و نزدیک خود را به دربار آنشاعران و ادیبان زیادی از راه دو

سلطان محمود غزنوی به »نویسد: میمجمع االنساب  صاح  مند گردند.آنان بهره

ستی الفتح بُداد. وی به ابوسرودند پاداش میبه زبان عربی میشاعرانی که اشعارشان را 

 .(70ش: 1363ای، بانکارهش) «که دو بیت در مدح او سروده بود ده هزار درهم عطا کرد

 حرام یا حالل بودن شراب از دیدگاه شاعران خراسان

 منجر ها پا به خراسان نهاده بودند،حضور و تجمع زیاد شاعرانی که از دیگر سرزمین    

 نیسرزم نیا در ادب و علم شکوفایی های ادبی و به دنبال آن سب  رشد ورقابتبه 

ردم در علوم مختلف، امنیت، رفاه و آزادی در زندگی در کنار رشد و بالندگی م. دیگرد

این  ةبینیم مردم با ادیان و مذاه  مختلف در سایرو میاز این ؛ها به وجود آمدآن

ش: 1363صفا، )زندگی آرام و مسالمت آمیزی دارند  ،آزادی فکری، دینی و اجتماعی

بحث و و  شوندمیگساری هدم غر  در بادمریابد و نیز رواج میها میکده بازار (.1/207

 ،برای نمونه (.297: 1386فاخوری، ال) گیردمیدر باره حالل یا حرام بودن آن باال  جدل

خود و مخاطبانش داند و می فساد رک مَشراب را  (1)یابوسهل حمدوای همچون عده

 :داردمی حذر برر این مرک  لجام گسیخته را از سوار شدن ب
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 (225: 1966ثعالبی، ال)    

اساس گمراهی و  ،آن ةپیوستنوشیدن  است. قفل درهای درستیکتاب فساد و  ةشراب دیباچ

 دراست که  انسان، همچون( دیدن رؤیاییاست. عمرِ ) دشمنیسرآغاز  ،عشق ورزیدن به آن

قطعاً از  ،سوار شود است فساداب که مرک  شرکسی که بر مرک   .آیدخواب به سراغ تو می

 ش و قبل از رسیدن قیامت از آن برحذر با !سهلوراه راست منحر  شده است. پس ای اب

 توبه کن.

بر این باورند که در این دنیا باید مسلک ابونواس  (2)یابوبکر صیغ همچوندیگر برخی 

ایش را جز در این دنیا ی و آسشاد زیراپرست را در پیش گرفت؛  ن بادهو دیگر جوانا

 جُست: تواننمی

 (2/24: 1353ثعالبی، ال)                                                                               

سرخ و ریحان بنوش. و های جام شراب برو و آن را با طعم گل به سوی صبح زود !بکروای اب

زیرا زندگی خوب،  ؛کنار بگذار و از آن نافرمانی کن را خود یحیا ،های شرابدر میان جام

 ی و آیین خوب، آیین ابونواس است.زندگی توأم با شور جوان

 م دربارةو تحمل حکم اسال استنوشی باده ةکه سخت شیفت (3)ابوالعباس عنبری   

حالل و حرام بودن شراب  ةخود، دربار ةهمانند مجتهدان زمان ،ردتحریم شراب را ندا

 شمارد:دهد و نوشیدن شراب را حالل و مستی ناشی از آن را حرام میفتوا می

 (4/487: 1983 ،یالثعالب)          

مردم  برایرا نوشیدن آن زی ؛تو را به خود مشغول نکند ،شودشراب گفته می ةسخنانی که دربار

 !پس ای ابوالعباس .است. خداوند مستی آن را حرام شمرده است، نه نوشیدن آن را حالل

 بنوش که گوارای تو باد.
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 تصویر شراب در شعر شعراي خراسان

همانند طالیه داران  -میگساری در میان شعرای خراسان  همانطور که بیان شد می و   

جایگاه خاصی دارد چنان که برخی به  -اخطل و ابونواس این فن، همچون أعشی أکبر،

رأی به حالل  ،ندبودکه بدان گردن نهاده  اسالمدهند تا برخال  حکم جرأت میخود 

حتی تیغ مالمت  و ستهاآن دین و دنیای ةبه منزل شرابآنان، در نظر  .بودن آن بدهند

در این باره  (4)بکر قهستانیابو .کاهدبه می و ساقی نمی شاناندکی از عشق ،مالمتگران

 :یدسرامی

 (2/787 :1993باخرزی، ال)               

م امن تا زمانی که زنده .فایده است)بدان که( سرزنش تو بی کنیمیای کسی که مرا سرزنش 

 کنی؟گو: چرا مرا غر  در سرزنش خود میتو را چه به من؟ به من ب .نوشممیباده 

راب را از شی تصاویر ،(شراب)معشوقش وصال بادر حاالت مستی از  سراشاعر خمریه

 به اشکال زیر بهاست. او این تصاویر را  نشأت گرفته ویاز روح  دهد کهارائه می

 گذارد:نمایش می

 توصیف رنگ و بوي شراب الف(

خوش تین چیزی که برایش نخس ،ام درکشیدن جام بادهبه هنگ غالباً سراشاعر خمریه

قوای حسی  توسطرا  اوصا وی این  زیرا ؛بو و طعم آن است ،رنگ ،دکنجلوه می

 ،زدورچیزی که بدان عشق می از رنگ و بوی را یابد و سپس احساس خودمی خود در

ب را به وی گاه شرا سازد.و تشبیهات در قال  الفاظ جاری میبا زیباترین توصیفات 

کند که گرمایش سراسر وجود او را ای آتش تشبیه میرنگ سرخ آن به پاره سب 

 سراید:می در این باره (5) ابوطاهر حسن بن احمداست. فراگرفته 

             ( ،1353 :2/103) 

 ای از آتش است.کهنه بنوشان؛ شرابی که گویی پارهمرا از شراب 
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آنان را  ،کنده خود خیره را ب چشم شاعران باده نوش ،که رنگ زرد شراب و آن گاه

رجیح خورشید ت نگ درخشندة أشعةد که رنگ شراب را بر رسازچنان سرمست می

 : سرایددر این باره می (324-هف 224) جحظه برمکیلحسن ابوا برای نمونه .دندهمی

          ( ،1966 :137) 

 خورشید و بلکه بهتر است. ةشراب بابلی را به من بده و مرا از آن بنوشان. شرابی که مثل أشع

 :نیز همین تعابیر را با لطافتی خاص به کار گرفته است (6)نصر قائنیابو   
 

 (2/1447: 1993، يالباخرز)                                                                                

زنی دامن کشان جام شراب را آورد. شراب در آن جام همچو خورشیدی در یک ظر  قرار 

 که از جنس کندمیگرفته بود. شگفتا از این آهو که از فرزندان آدم است. او آتشی را حمل 

 است.آب  

آنفان  ، دانف نوشفند نیفز غاففل نبفوده    سرا از توصیف بوی شرابی که مفی یهشاعران خمر   

بلکفه  سفازد  را سرمست مفی  هاخی و زردی رنگش آننوشند که نه تنها سرمیرا شرابی 

وح و جان آنفان طفراوت و   رساند و به ربوی خوش مُشک را به مشام آنان میهر لحظه 

 :سرایددر این باره می (7)د. ابوخداش محمبخشدشادابی می

 (1216: مان)ه        

خداوند از آن چه که  ترس از سب خوشش بهره بردم و به  وازن زن زیباروی با شنیدن آآاز 

آن را استشمام خوشایند نبود دوری کردم. همچنین از شراب زرد رنگی بهره بردم که هرگاه 

. وقتی با آب آمیخته بود زرشانی از ای و در رنگش نک را استشمام کردهگویی بوی مُش ،کنی

 .بود آتش هایشعله همچوند که شهایی بر روی آن ایجاد شد شراره
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جزئیات و  ةدهند که هم بدستتا تصویری از شراب  کردندیان بسیار تالش مآن   

کشیدند تا ترین توصیفات به تصویر میا دقیقآن را بین رو از ا ،لطایف آن را باز گو کند

آن را صا  و زالل بودن شراب،  جهتبه مثال در ذهن شنونده مجسم شود. به راحتی 

تر از چشم خروس ها چیزی درخشانآن در نظر زیرا؛ کردندبه چشم خروس تشبیه می

 :سرایددر این باره می . ابونصر کات وجود ندارد

1 
 

 
 

 (1297: همان)                       

 .اندچون مرزبانان آل کسری ایستادههایش ل که مثل چشم خروس است و خمرهو شرابی زال

 توصیف قدمت شراب

 و اندف کهنگی شراب پرداختهبه توصی ،سرا از دیرباز با تعبیرات مختلفشعرای خمریه

برای بیان ناب بودن شراب است. شعرای خراسان نیز  ،ها از توصیف قدمت آنهد  آن

اند. ابوالحسن بلخی در فخر ه را پوییدهاهمین ر ،بودن شرابخوب و ناب  تعبیر از

 :دهدآن را به زمان ساسانیان نسبت می ش به نوشیدن شراب کهنه،فروشی

 (768: همان)                    

 به را انسان نورشان، هاآن چشیدن از قبل که هاییشراب؛ نوشیدم را زردرنگ هایشراب همة و

 را هایشخمره و پروراندند ایران پادشاهان، را آن انگورِ درختِ روزگاری. آوردمی وجد

 .آنهاست پروردة دست شراب این و  کردند نگهداری

 توصیف تأثیر شراب در جسم و روح باده نوش

های آن سپری زندگی و دشواری به دور از حقیقتِ سرشت آدمی تمایل دارد مدتی را

دند و آورهای زندگی به شمار میی از لوازم فرار از سختینیز شراب را یک نعرااش .کند

کردند با روی آوردن به می و آمد سعی میها میه در این دنیا اندوهی به سراغ آنهرگا

در توصیف دفع کردن اندوه  (8) رویّابویعلی هِ .کننددور میگساری، آن اندوه را از خود 

 گوید:نوشیدن شراب می با
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 (901: همان)                            

ابی خندان به من شر خوش چهره و پس از کف ساقی .کندا دور نمیغم ر ،چیزی جز شراب

 برد.دهد و اندوه را از بین میبنوشانید که بیمار را شفا می

حتی برای  وی داند.میدرمان هر دردی  را ، شرابنیز (9)زبانابونصر سهل بن مر   

 :یابدارویی را بهتر از شراب نمید، رهایی از درد نیش عقرب

            ( ،1983 :4/454) 

ها شفا عقرب زهریدن شرابی که مرا از خودم را با نوش ،نیشی که به آن مبتال شده بودماز درد 

داد، درمان کردم. پس سپاس لطف خدا را هنگامی که آن درد را از من زدود و بعد از آن 

 جسم من. سپاس از تاثیر شراب در
که بل ؛شودبیماری محدود نمیدرمان به از بین بردن اندوه و  آنانجان تأثیر شراب در   

پیش از آن که ساقی، شراب را به باده دار است که ربرخو قدرتیشراب از  شان،در نظر

 پرده از چهره برگیرد. کندمیگردد که صبح شرم چنان جوّ نورانی می ،نوشان بنوشاند

 :سرایددر این باره می (01)یابوالحسن بلخ

 (762 -2/763: 1993، يزباخرال)              

آتش آورد و اندوه را با آن از بین برد.  نهمچو ،ساقی برای دور کردن ش ، شرابی سرخ

ما را به وجد آورد و  ،شچشیدناز  پیشو  داشت یدرخشش زیاد پاالیش،شرابی که قبل از 
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ن درختا ةبود و شاخ باریده، باران شادی نشبی را سپری کردیم که در آ. کرد مانمستسر

 ،وا روشن شدهب، راو میوه داد و در اثر درخشش آن ش گ درآوردخوشگذرانی در آن ش  بر

کرد که پرده از چهره برگیرد و روشن شود. ای خوشا شبی که به از این رو صبح شرم می

هایی کوتاهتر از یک چشم به هم زدن در حالی که آشنایی ما با چنین ش خوشی گذشت 

 است.

 ندیمان، ساقی، جام(توصیف مجالس باده نوشی )

 بدست شادخواریسرای خراسان تصاویری دقیق و زنده از مجالس خمریه نعرااش

اند و از ساقی و همنشینان خود پرداخته اند و در وصف این مجالس، به تصویرگریداده

آن  متعلقات واند که نشان از اهمیت واالی باده جزئیاتی از این مجالس اشاره کردهبه 

در بیت زیر به شخص باده نوش  (11)کات ابو احمد  برای نمونهها دارد. در نزد آن

 ب ندیمی انتخاب کند که با او لحظات خوشی را سپری کند و ستا کند سفارش می

، ندیمان باید از فضایل و کماالتی برخوردار باشند. او ة. به عقیدخوشحالی او شود

 د:ایشان باید افرادی نجی ، شریف و از هرگونه عی  و نقصی به دور باشن

 (4/77: 1983ثعالبی، ال)                        

با  وگرنهشادمان باشی  هاآنرا انتخاب کن که با  ییهاپیالههم  ،خود برای مجالس باده نوشی

ار و نجیبند هایی است که بزرگوأنس و الفت در میان هم پیاله ها هم پیاله شو.انبوهی از کتاب

 ند.به دور هاتهمتها و و از زشتی
تا همچون ستارگانی در  پیراسته بودن آنان از هرگونه عی  و نقصی سب  شده است    

رایان را نورانی کنند و سمجلس خمریه ،ها بدرخشند و با نور حضور خوددل تاریکی

 را به غایت برسانند: آنانلذت عیش 

 (2/1216: 1993باخرزی، ال)                

در اه که شراب گهایی پاك طینت؛ آن ند و هم پیالهرهایی درخشان داهباده نوشانی که چهر

 .وجودشان اثر کند
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به حدی از اهمیت برخوردار بود که اگر باده نوش به تنهایی  آنانانتخاب ندیم برای     

در این  (21). ابو مسعود خُشنامیشدمیپرداخت، مورد سرزنش واقع به باده نوشی می

 :سرایدباره می

 (2/18: 1353ثعالبی، ال)                       

 اییالهپ هم: »گفتم شدم سرزنشو به سب  آن  نوشیدم شراب پیاله هم بی و تنهایی به که آنگاه

 .«، از این رو جامم را مونس و همدم خود قرار دادمدپنهان رازم را نگهدار در کهنیافتم  را

است که  وردار است. او همچون آهوییعالوه بر ندیمان، ساقی نیز از کماالتی برخ   

ی است که درخشش نور ای نورانرا در خود جمع کرده و دارای چهرهها همه زیبایی

. ابوالحسن بلخی در این دکنها را روشن میدست زداید و دورا را میهصورتش تاریکی

 :سرایدمیباره 

 (767 و2/766: 1993،يالباخرز)           

ه گردش را بر ما ب شراب هایپراکند، جامروشنایی را میزداید و را می هاکسی که تاریکی

 گرداند.با اندامی درشت، جام پر از شراب را می، درآورد. آهویی ترك تبار
با به کارگیری  بلکه ؛اندهای شراب نیز غفلت نکردهاز توصیف جام آنان حتی    

روی جام پدید که به هنگام آمیختن شراب با آب را  ییهاحباب حتیهای ادبی، ظرافت

 ده باشد:شتا چیزی از جزئیات شراب فروگذار ن اندبه تصویر کشیده، آیدمی

 (1455: همان)                   

، بارش شودتشکیل می روی جام ،با آب شرابام مخلوط کردن به هنگ ی کههایگویی حباب

 ای سرخ رنگ.هایی است بر گونهشدید اشک
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 با شاعران عرب یشاعران خراسان عربی خمریات ةمقایس

ن عرااتوان دریافت که شمی پرداختیم، هاآنبررسی  با نگاهی دقیق به ابیاتی که به

 نعرااابونواس و دیگر ش، طلشی، اخرا که اع یهمان معانی ،سرای خراسانخمریه

ن عرااد. اگر شکردناشکالی مختلف تکرار می به سرای عرب آورده بودند،خمریه

 ةخورشید و پار ةشراب را به لحاظ زرد و سرخ بودنش به أشع ،سرای خراسانیخمریه

ها پیش از آنان، اعشی در شعر خود بدین امر تصریح کرده قرن کنند،آتش تشبیه می

  خمدر بیند که خورشید را می ةاشع د،گشایمی را می خُم ةگاه که دهانوی آناست. 

 کند:نورافشانی می

 (174: 1987عشی، اال)        

 .شودآشکار می( خمخورشید در آن ) پرتوهایه شود، شکست خُم ةوقتی موم دهانگویی 

ای أخگر را به پاره می آید،میستایش از جام باده برگاه که در صدد نیز آن خطلا    

 شود:هایش به اطرا  پراکنده میشراره کند کهتشبیه می

 (262: د.ت، خطلاال)        

 آتشِ ةشرار شدند بسانمیگویی وقتی به آن خیره  که هایی ریختندپس شراب را در جام

 برافروخته بود.

همین امر در توصیف شعرای خراسان از بوی شراب و زالل بودن آن صاد  است.    

آن  ،ودنشزالل ب سب وش مُشک و به آنان بوی شراب را به بوی خ ،چنان که گفته شد

می، آن را  جامِ کردند. ابونواس نیز در توصیف بوی خوشرا به چشم خروس تشبیه می

 کند:به مُشک تشبیه می

 ( 209: 1994نواس،  و)اب     

 است. زره درخشش آن، آتش، بوی آن، مشک، شکل و ظاهر آن، شرابی سرخ رنگ ک
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بکشد آن را به چشم برای آن که کثرت زالل بودن شراب را به تصویر  اعشی نیز    

 کند:خروس تشبیه می

 (31: 1987ی، عشألا)                 

درخشان بودند و در حالی که که مثل چشم خروس صا  و  یشراب هایو چه بسیار جام

 مبادرت ورزیدم. هاشد به همراه جوانانی راستین به نوشیدن آنها نواخته میناقوس

ی آن را به زمان پادشاهان ساسانآیند میه که در صدد توصیف قدمت آن برگاو آن    

کنند که گویا خسرو پرویز، درخت تاك آن را نان وانمود میدهند و چنسبت می

 خسرو پرویز است: ةنوشد که دست پروردواس نیز شرابی را میپرورانده است. ابون

 (209 :1994نواس،  و)اب          

در جایی پنهان آن را پرورانده است.  ،اب همچون عروسی است که شاه ایراناین شر :گفت

 .سالها، نگهداری شده و دست کسی به آن نرسیده است
از این رو برای  ،پنداشتندمیشراب را مرهم درد خود  ،باز دیرخمریه سرا از  نعرااش   

خویش را و هوش  عقلآوردند تا مدتی بدان روی می ،ناشی از این روزگار دفع اندوهِ

باشد که چشم عقل و احساس، روی درد را نبیند. این  در حجاب شراب پنهان کنند،

در شعر پیشوایان  اند،خمریه سرای خراسانی به کار برده چنین تعابیری را که شعرای

 گوید:هود است. ابونواس در این باره میاین فن یعنی أعشی و ابونواس نیز مش

 ( 345: 1994 ،همان)           

 مردم چیزی همانند شراب برای دفع کردن اندوه نیافتند و تجربه نکردند.
 آورد:راب را داروی درد خود به شمار میاعشی نیز ش

 (29 :1987عشی، اال)             

 ( درمان کردم.خودم را از آن )درد و اندوه ،نوشیدم و با آنهایی که با شادمانی چه بسیار جام
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گساری وی را دو ی زیباروی، شادی مجالس میندیمان ابونواس که به همراه ساقی    

غی در دل ون چراآنان همچ ةاصیل بودند که چهرافرادی نجی  و  کردند،چندان می

 درخشید:ها میتاریکی

 (95 :1994نواس،  و)اب            

ی  زاده و (. نجدرخشندهایی در میان تاریکی )مین جوانانی سفیدروی که همچون چراغدر میا

 ند.جاعاز مردان متکبر و ش

 سرایی در اشعار شعراي خراساناسلوب خمریه

 ایفن سفرزمین   های شاعرانسرودهژگی شعر عربی در خراسان این است که مهمترین وی

عطفوان،  ) های اسالمی کوتفاه و مختصفر اسفت   یسه با اشعار شاعران دیگر سرزمیندر مقا

و فقهفایی بودنفد کفه    ها بیشتر علما آن ةاین امر بدین سب  است که سرایند (.211: 1989

)حسفینی،  برای تسلی خاطر و ابراز احساسات درونی خویش، به شعر روی آورده بودنفد  

از این رو شعرشان از بسیاری از مقدمات تقلیدی، همچون وصفف اطفالل و    (.68 :1382

ر در خمریفات آنفان نیفز    این ام .دمن، وصف معشوقه و زنان کجاوه نشین و ... تهی بود

دیگر مجالی برای ایفن گونفه مقفدمات     ،های کوتاها شاعر در این قطعهزیر؛ مشهود است

بفه  سفرایی در خراسفان،   گی بفارز دیگفر اسفلوب خمریفه    ویژ (.215: 1989)عطوان،  داردن

 ویفژه صفنایع بفدیعی همچفون     ه بف  و نایع ادبی همچون تشبیه، استعارهزیاد ص کارگیری

به برخفی از صفنایع ادبفی     ادامهر د. است ردّ العجز علی الصدر، تضمین، طبا  و جناس

 پرداختفه خمریات در اشفعار شفعرای خراسفان در دو بخفش اسفالی  بیفانی و بفدیعی        

 .شودمی

 أسالیب بیانی

 تشبیه

بسیار در اشعار خود به کار ، سرایان در سرزمین خراسانیکی از صنایع ادبی که خمریه

توان شعار به حدّی است که میدر این ا تشبیه است. بسامد استفاده از تشبیه ،اندگرفته

 نعرااتالش زیاد این ش تشبیه به کار نرفته باشد.ای نیست که در آن گفت تقریبا خمریه
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تصویری ظریف و دقیق از شراب، آنان را بر آن داشت تا در  بدست دادنبرای 

 در دو (31)ابوالفتح حاتمی برای نمونهخمریات خود، از فن تشبیه بسیار استفاده ببرند، 

 در پنج مورد از این فن ادبی سود جسته است: ،بیتی زیر

 (2/857 :1993باخرزی، ال)            

وقتی از دستان ساقی بینی؟نمی درخشد،می سیمگون را که همچون خورشید، در جام یآیا شراب

 کافور (بوی)همچون  جام شراب (بوی خوش). باردمیشود، گویی بارانی است که جاری می

 شده است. آبو شراب همچون یاقوتی است که  با این تفاوت که کافور جامد است است؛
کنفد سفپس   ار زرد بودنش به خورشید تشفبیه مفی  یت اول، شراب را به اعتبشاعر در ب   

ا آن گاه که جفام شفراب را جفاری    کند و دست ساقی ررا به ماه تشبیه می سیمگونجام 

کند. وی در بیت دوم نیز شراب را به اعتبار ه باران ریزان و بخشنده تشبیه میب ،سازدمی

نفگ شففا  آن را بفه    و سفرانجام ر  بفه کفافور   ،رسانداعر میبوی خوشی که به مشام ش

 کند.یاقوت تشبیه می

 ،خویش به شراب ةبرای بیان شدت عالق (436 - ؟)ابوالفضل میکالی یر نیز در بیت ز   

در تاریکی، سردی آرامش بخشِ کند و آن را به نور سه مورد از فن تشبیه استفاده می در

 کند:ان تشبیه میباده نوش ةگون ةکنند جگرهای عطشناك و گلگون

 (4/431: 1983ثعالبی، ال)              

 هاست.آتش بر گونه ةها و شعلها، سردی )مطبوع( در دلآن )شراب( به سان نوری در تاریکی
توان یادآور شد که این های فراوان دیگری را میبه غیر از تشبیهات ذکر شده، نمونه   

 ها را ندارد.، گنجایش ذکر تمام آنمجال

 استعاره

 فته است،ی که مورد استفاده شعرای خمریه سرای خراسان قرار گرمیان صنایع بیانی در

 ،ای دارد. آنان در برخی از موارد برای توصیف شراب و ساقیاستعاره نیز نقش برجسته
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 ،دهندمی بدستن دو کنند تا تصاویری را که از ایه سوی استعاره عدول میاز تشبیه ب

در بیت زیر به جای آن که  (41)ابوالقاسم فر اء، برای نمونه. کندها تأثیر بیشتر در جان

 دهد:( را استعاره از ساقی قرار میهوآ) "ظبی"لفظ  ،کندوی را به آهو تشبیه ساقی زیبار

 (2/1455: 1983 باخرزی،ال)             

 زرکه با  استهایی از جنس مروارید ش لولهآهویی شراب را به من نوشاند که گویی انگشتان

 .ستإحاطه شده ا
 سفازد کفه بفه    نسفانی مجسفم مفی   شراب را بفه سفان ا   ابونصر قائنیدر بیت زیر نیز،     

 :کندزند تا شو  آنان را برای نوشیدن شراب تقویت نوشان لبخند میباده

 (1447 :)همان    

 د.نکخیره میها را د و با درخشش خود چشمنزها لبخند میکه در جام چه بسیار شرابی

 ( را استعاره از جام)قرص خورشید  ةابوالحسن بلخی کلم ،بیت زیرو در    

 قرار داده است: شراب

 (767: )همان      

، جام شراب را به پرتو نعرااشاعر بر آن نیست که همانند دیگر ش ،بیت آخردر    

را  برداشته و گامی فراتر از آنان  ،بلکه قصد دارد ؛کندتشبیه  خورشید

ساقی قرص خورشید را  که تصور کنداول بار، دهد تا شنونده استعاره از جام قرار می

 در دستان خود به گردش در آورده است.

 هاي بدیعیآرایه

شعرای پیشین راهی که ه بودند دریافت به خوبی ،خراسان سرایان در سرزمینخمریه 

صنایع لفظی و به همین دلیل به  د،انباقی نگذاشته در این زمینه برای نوآوری آنان

عی  تقلید و تکرار معانی را بپوشانند و  ،این صنایع حجابتا در  آوردندروی  معنوی

سیار که ب ادبییکی از این صنایع  چه بسا در این زمینه راه افراط را در پیش گرفتند.
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چنان خود را   ت زیر، ابوالحسن بلخیابیاجناس است. در  مورد توجه آنان قرار گرفته،

اسیر تجنیس ساخته است که گویا هیچ راهی جز تن در دادن به این اسارت در پیش 

 نداشته است:

 (767و  766: همان)          

ها با اصرار ه است و ساقیبانگ آواز را به کمال رساند ،درخشش شراب در بزم شادی

زداید ها را میو کسی که تاریکیدادند ده نوشان صداهایی از خود بروز میو با ،گفتند: بگیرمی

، جام پر و تنومنده گردش درآورد. آهویی ترك تبار هایی را بر ما بپراکند جامو روشنایی را می

هایی نوبت بردارند؛ جام بیده نوشان شود تا باهایی که گردانده میگرداند؛ جاممی از شراب را

شود ده میهای پر که پی در پی گردانمشود و هیچ چیز مثل جاپُر که پی در پی گردانده می

 کند.اندوه را دور نمی

در این ابیات، شاعر تمام توان خود را برای ایجاد  شود،طور که مشاهده میهمان   

شبه جناس یت اول، میان حبیر و حبور جناس میان کلمات به کار گرفته است. در ب

مزیل و  ةیت سوم میان دو کلمدر ب ،جناس الحقر بیت دوم میان لجّ و عجّ د ،اشتقا 

و در بیت آخر  ،مطر   جناس غزالةغزال و میان در بیت چهارم  .مضارعمدیل جناس 

 به کار رفته است. و مزدوج میان دو کلمه مالء و والء جناس مضارع

های با تکلف زیاد سعی دارد تا میان واژه ین در ابیات زیر، ابوبکر قهستانیهمچن   

در بیت دوم جناس  "راحٌ، راح و روح"های ت اول و میان واژهدر بی "حال و بال"

 ایجاد نماید:
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 (787 :)همان     

پس مرا  ؛نشاط هر جانی است ة. شراب مایربامرا بر من مرا به حال خود واگذار و باران اندوه 

 .باز مداراز آن 

 ین سرزمین را به خود معطو  داشته،یکی دیگر از محسنات لفظی که توجه شعرای ا  

است. این صنعت بدیعی بعد از جناس، از بسامد باالیی  "لصدرعلی االعجز  ردّ"صنعت 

. برخی استراسان به این صنعت ادبی عرای خبرخوردار است و بیانگر اهمیت دادن ش

 به کار رفته؛ عبارت است از: مذکور صنعت هااز ابیاتی که در آن

 
 

 
 

 (837 :همان)                             

 ( 979 :) همان                      

 (1265 :همان)                 

ن که نوشندگانش را از آتش عذاب ها را گوارا ساخت تا آآن ،چه بسیار شرابهایی که آتش

برتر  زرپس آن از  ،است یا انگور؟ از انگور است زراین شراب از جنس  فظ کرد.( ح)جهنم

بلکه  ؛رود که سرزنش شومگری به شمار نمیخواری، برای من عیاشی و الأبالی شراباست. 

گرداند؛ را می هازمانی که ساقی آن ،های شرابجام برای این است که اندوه مرا از بین ببرد.

سخنان تازه و شراب کهنه و  شراب به آب دهان آن ساقی تبدیل شود.به جای  دارددوست 

 آوازهایی مثل آواز زنان زیباروی در میان ما جاری بود.
پای شاعران پیشین  یجا پا تا کردندکه بسیار تالش میخمریه سرایان خراسان    

 تضمین را، به لطافت و زیبایی خاصی در اشعارشان آنانگاه قسمتی از اشعار  بگذارند،
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قسمتی از معلقه  دوبیتی زیردر بیت دوم از  (51)محمد سرخسی برای نمونه .کردندمی

 :است کردهم را در شعر خود تضمین عمرو بن کلثو

 (838 :همان)               

انسان در نبود عقل است. شرابی رقیق  یزیرا راحت ؛ا آن عقل کنار برودداروی اندوه را بده تا ب

نند گوید، ماای با مطلع: أال هُبّی میقصیده و آمیخته به آب و همان گونه که عمرو بن کلثوم در

 زعفران زرد رنگ است.
 است: کردهعمروبن کلثوم را تضمین  ةشاعر در بیت دوم، دو بیت آغازین معلق   

 (111: 1430نی، زوزال)         

های )شهر( ه ما شراب صبحگاهی بنوشان و شرابهان، بیدار شو و با جام پر از شرابت ب

گویی  ،یخته شدبی رقیق و آمیخته به آب که وقتی آب گرم به آن آماأندرین را باقی نگذار. شر

ران ن آب به آن، به رنگ زعفای بود که با افزودسرخی شراب به اندازهزعفران در آن است )

 (.درآمد

 نتیجه

در قرن چهار و پنج هجری، در اثر اختالط مردم خراسان با اقوام متعددی که با 

ن یها در ارواج بازار میکده به دنبالسرزمین نهاده بودند و  این های مختلف پا بهآیین

امنیت، آزادی و رفاهی که در زندگی مردم و شعرای این سرزمین به دوران و نیز در اثر 

 سرزمین شاعرانسرایی یکی از موضوعات فراگیر در میان خمریه ،آمده بودوجود 

این  اعرانهایی از روح دین در میان ششد؛ اما با این حال، گاه شاهد بارقه خراسان

خود و  ،های دینیبر اساس آموزه ای بودند کهها، عدهعصر هستیم؛ زیرا در میان آن

سرایی در میان شعرای در هر حال، خمریه ند.داشتدیگران را از باده نوشی برحذر می

زیرا  خراسان گسترش یافت؛ اما این رشد و گسترش به لحاظ کمّیّت بود، نه کیفیّت؛
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اعران پیش از خود ، معانی جدیدی را به خمریات شها در این نوع از اشعارشانآن

یع ادبی صنا؛ بلکه همان معانی را در لباسی از اعشی، اخطل و ابونواس( نیفزودند)

 کردند.الصدر عرضه میالعجزعلی، جناس و ردّهمچون تشبیه، استعاره

 هانوشتپی
سلطان محمود و سلطان  ةبرجست وزیر و ساالر دیوان ادی ، حَمدَوی حسن بن احمد سَهل بوا .1

 لق  با را ابوسهل ری، نابسمان اوضاع از اطالع از پس مسعود هجری سلطان 424 در مسعود بود.

: ك.ربرای توضیحات بیشتر )د کر منصوب جبال و ری کدخدایی به دبیر طاهر جای به «العمید شیخ»

 (.893 - 889 ،718/ 2 و 493 ،277،386/ 1: 1432 نفیسی، سعید تحقیق بیهقی تاریخ

: 1414 ،یدیالزب) است ةاللغ یف صیالتخل کتاب مصنف و مفسر  صِیغِی عمر بن محمد ابوبکر وی. 2

12/35.) 

 حافظ عبداهلل ابو حاکم. سرودمی شعر زیبا که است ادبایی از یکی عنبری، یحیی بن محمد ابوالعباس. 3

 در و نگزارد حج سال آن در وی .رفتیم بغداد به هم با سالگیش پنج و چهل سن در: گویدمی او درباره

 (.249/ 4 :1988 السمعانی،) درگذشت  .هف 334 سال رمضان ماه

 ماهر شاعری و ادی  فاضل، مردی  و رُخَّج اهل ،یقهستان به معرو  الکات  وبکراب حسن بن یعل .4

 شد، گماشته خوزستان امارت به پدرش سوی از سبکتکین بن محمود بن محمد که زمانی. بود بلیغ و

)نظارت و  اشرا  دیوان دارعهده   435 سال در یو .برگزید خود کات  عنوان به را قهستانی ابوبکر

 کردند شک دینش در بعدها داشت عالقه فلسفه به وی که جا آن از. شد خراسان (امور منطقهبازرسی 

 (.216 -3/215: 1997 النجّار، ابن) نمودند زندقه به متهم را او و

 جایگاهی از خود زمان و عصر در الملک، أوحد استاد به ملق   حسّول، بن احمد بن حسن ابوطاهر. 5

 مَعَ شِعرٌ و باَلغةٌ بالِغَةٌ لَهُ: گویدمی او شاعری قدرت ةدربار ثعالبی. بود ورداربرخ وزیران جایگاه همچون

 (.2/102: 1982 الثعالبی،) المَرامِ بَعیدُ لَفظِهِ قُربِ

 یهجر پنجم قرن یادبا و دانانیاضیر و حکما از یکی ،قائنی محمد بن احمد بن محمد ابونصر. 6

 عصر معرو  نبایاد از مَن اح به معرو  ینیقا ابونصرنویسد: یاو چنین م ةباردر یسینف دیسع. است

 نام به است مانده یکتاب یو آثار از و داشت دست زین حکمت در و سرودیم کوین را شعر و بود خود

 (1/63: 1344 ،یسینف) است کرده فیتال حیفص یفارس به که حکمت در اتیعیطب ةقراض

 باخرز یشعرا نیتربرجسته از یکی میسرة بن إبراهیم نب خداش بن سعید بن محمد خداش أبو. 7

 (.2/1215: 1993 ،یالباخرز) است تناوب در یحضر رقت و یبدو صعوبت انیم او اشعار. است
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 ةبرجست المانع و نبایخط از هروی قرشی ابویعلی به مکن ی حمّاد، بن قاسم بن محمد بن قاسم. 8

  .هف 430 سال در ذهبی تصریح به ولیکن نیست وممعل والدتش زمان. است هجری 5 قرن در هرات

 (.9/479: 1424 الذهبی،) است درگذشته

 سُکنی نیشابور در سپس کرد رشد و شد متولد قاین در و بود اصفهانی اصال سهل بن مرزبان ابونصر. 9

 از ست؛ا مانده جا به زیادی هایکتاب او از. کرد سفر بغداد به بار چندین دانش کس  برای وی. گزید

 و شوال و رمضان شهر و شعبان في حوالاأل ذکر کتاب ،البرمكي جحظة أخبار ،يالروم ابن أخبار: جمله

 (.4/454: 1983 ،یالثعالب) الشراب و الطعام فی اآلداب کتاب

 نثر و نظم صاح  و بلخ مردمان از یبلخ یعلو ینیحس عبداهلل بن محمد أبوالحسن عالم دِیس. 10

 بأمراهلل القائم به و شد بغداد وارد ارسالن ل آ فرستاده عنوان به   355 سال در وی. است فراوانی

 سخن داد بسیار او واالی مقام از تمجید در باخرزی. سرود را زیبایی هایچکامه او مدح در و پیوست

 (.4/21: 1420 ،یالصفد و 762-2/760: 1993 الباخرزی،: رك) است داده

 هازبان سر بر جا همه اشعارش وشاعری  ةخراسان در عرص ةهای برجستاز چهره کات  احمد ابو. 11

 هاآن به همیشه رونیا از ؛دانستمی بلعمی و هانییج از برتر نویسندگی و ادبیات در را خود او. بود

. رفت مکه به نخست. کرد ترك را وطنش لیدل نیهم به کردند؛ تهدید را او هاآن کهآن تا زدمی طعن

 (.65 -4/64: 1377 ثعالبی،ال)اقامت گزید  او سرانجام در بخار شد ساکن بغداد در مدتی پسس

 و زیبا بسیار اشعارش. بود نیشابور شعرای و فضالء و نیکان از شنامیخُ عثمان بن احمد ابومسعود. 12

 (.2/18: 1353 ،یثعالب) است برخوردار خاصی تفصیل و ظرافت از هایشلهجم

 بن محمد امیر دیوان در و بود جاآن کاتبان سرآمد و( پیک) برید صاح  هرات در یحاتم الفتح ابو. 13

 مانده جا به عربی و فارسی زبان به زیادی اشعار او از. بود مشغول دبیری ةحرف به سبکتکین بن محمود

 مسموم بود، نوشیده شراب زیاد که نشینیش  مجالس از یکی در: نویسدمی او ةدربار باخرزی. است

 (.857 -2/855 :1993 ،یالباخرز) مرد بعد روز یک سپس شد

 نوا خوش شاعری و شیخو زمان نوادر از الفراء، ابوالقاسم به مشهور عبداهلل بن نیحس ابوالقاسم .14

 از قاین فضالی تمام: گویدمی او وصف در است دیده نزدیک از را او مرتبه چند که باخرزی .بود

. دارند اعترا  فراء شاگردی به هستند که ایطبقه هر در دارند که اراتیافتخ با همه بزرگ، و کوچک

 (.1453 :همان. )داندمی استاد خود زمان علوم تمام در را «فراء» وی همچنین

 سال رمضان ماه در وی. است فارسی شعر ةعرص در پیشتازان از سرخسی غالبی علی بن محمد .15

 (.836 :همان) کرد انشاد الملک نظام مدح در را بیاتیا عمر ابن جزیره ةدرواز نزدیک   463



 131/ هجري پنجم و چهارم قرن در خراسان يشعرا عربی خمریاتمضامین  بررسی و نقد

 

 
 

 فهرست منابع

 عطاء، عبدالقادر یمصطف: تحقیق و دراسة ،بغداد تاریخ ذیل بوعبداهلل،أ الدین مح  الحافظ النجار، ابن

 .م1977 ،یولاأل العلمية، الطبعة دارالکت  بیروت،

 ،ةالعلمية، الطبعة الثاني الکت  دار بیروت، ،فاعور  شرح ، ، بن حسن بونواس،أ
 .م1994

 دار بیروت، ،الحاوي سلیم یلیاإ شرح ، غوث، بن اثیغ مالک أبو ، األخطل

 .ت.د ،الثقافة

 دار بیروت، الدین، ناصر محمد مهدي شرح ،الکبیر األعشی دیوان س،یق بن مونیم الکبیر، األعشی

 .م1987 األولی، مية، الطبعةالعل الکت 

 دارالجیل، بیروت، ،التونجي محمد: تحقیق ،العصر أهل عُصرة و القصر دمية الحسن، بن  ،الباخرزي

 .م1993 ،الطبعة األولی

 چاپ اول، ،یفردوس دانشگاه مشهد، فیاض، اکبر علی کوشش به ،یهقیب تاریخ ابوالفضل، بیهقی،

 .ش1356

 .ش1350 ایرانیان، عالی دانشسرای تهران، اسالم، از پس ایرانیان میان در زيتا زبان قاسم، تویسرکانی،

 .ش1353 فردین، مطبعة طهران، اقبال، عباس تحقیق ،تتّمةاليتيمة بومنصور،أ ،

 .م1966 ،مكتبة الحياة دار منشورات بیروت، األمین، حسن تقدیم ،الخاص خاص ،ــــــــــــــ

 دارالکت  بیروت، ،ةقميح محمد مفید تحقیق و شرح ، ،ـــــــــــــ

 .م1983 ،یاألول العلمية، الطبعة

 الطبعة الجدید، الشر  دار منشورات بیروت، ، ایلیا، ،يالحاو

 .م1960 ،یاألول

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده ةنشری ،«خراسان در عربی ادب ظهور اسباب» باقر، محمد حسینی،

 .ش1383 بهار ،(12 پیاپی) 15 ةشمار جدید ةدور کرمان، باهنر دانشگاه

 .ش1382 اول، چاپ فردوسی، دانشگاه مشهد، نیشابور، جاحظ ،فففففففففففففففف

 عوّاد بشار: قتحقی ،عالماأل و المشاهیر وفیات و سالماإل تاریخ حمد،أ بن محمد الدین شمس ،

 . 1424 ،یولاأل الطبعة االسالمی، دارالغرب بیروت، معرو ،

 . 1414 الفکر، دار بیروت، ،شيري  تحقیق ،العروس تاج ،یمرتض ،يالزبيد

 .م2009 بیروت، ، الکتاب دار ،السبع المعلقات شرح أحمد، بن حسین ،
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 ،یاألول الطبعة ،البارودي عمر عبداهلل: تعلیق و تقدیم ،بنسااأل محمد، بن عبدالکریم بوسعدأ ،

 .م1988 روت،یب دارالجنان،

 .ش1363 تهران، کبیر، امیر محدث، هاشم محمد تصحیح ،األنساب مجمع ، بن محمد ،ياشبانكاره

 .ش1363 چهارم، چاپ کبیر، امیر انتشارات تهران، ایران، در ادبیات تاریخ اهلل، ذبیح صفا،

 مصطفی،  و االرناؤوط حمدأ تحقیق ، ایبک، بن خلیل الدین صالح ،يالصفد

 . 1420 األولی، ، الطبعة التراث إحیاء دار بیروت،

 .ت.د دارالمعار ، مصر، ، ، ضیف،

 ،الطبعة الثانية دارالجیل، بیروت، ، حسین، عطوان،

 .م1989

 هفتم، چاپ توس، انتشارات تهران، آیتی، عبدالمحمد ترجمة ،عربی زبان ادبیات تاریخ حنا، ،

 .ش1386

 .م1971 ،الطبعة الثانية ، دارالکتاب بیروت، ، ،ــــــــــــــــــ

 .م1960،یاألول الطبعة الجدید، دارالشر  منشورات بیروت، ،(بونواسأ)  ،عمر فر وخ،

 .ش1344 ،یفروغ یکتابفروش جا،یب ،یفارس زبان در و ایران در نثر و نظم تاریخ سعید، نفیسی،

 .ش1342 فروغی، کتابفروشی جا،بی بیهقی، تاریخ پیرامون در ،ففففففففففف

 الطبعة ،دارالعلم للمالیین ،بیروت ، ، میشال و بدیع امیل یعقوب،

 .1987 ،یاألول


