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 مهمقدّ
باعر  رار  فرهنرگ    ، زبران عربهای های عربی و حکومتوجود ان یشمن ان و ادیبان ایرانی در سرزمین

از ایرن رو برا مرروری برر تراریخ ادبری و فرهنگری         ؛اسرت  فارسی و ن روذ آن در ایرن جوامرد ار ه     تم ّنو 

 .دست یافتعربی  ادبیّاتان یشش و فرهنگ ایرانی در  توان بش عمق ن وذمی ،یبعر هایتملّ

زیسرت و برا ایرالت    ر دیلمی است کش در دربار آل بویرش مری  مهیا، یکی از ااعران کاتب و نامی ایرانی 

عربرری  ادبیّرات هرا و فرهنرگ باسررتانی ایرانری را در زبران و     جشرن ، ایرانری خرود بسریاری از آداب و رسرروم   

گرران ایرن فرهنرگ در قررن مهرارم هجرری       توان او را یکی از ااراعش ی کش میابش گونش ؛بازتاب داده است

اجمرالی مهیرار برش عنروان یرر ارراعر       معرّفری عرالوه بررر   نر  کرش  برآن، نوارتار در ایرن  نگارنر گان  دانسرت.  

 از دیروان  هرایی نمونرش برا ذکرر    اوایرانی را در ااعار عربی  تم ّنفرهنگ و  پررنگعنصر ، ایرانی زبانعرب

 :  ن بیاب ذیل پاسخ روان هایرس پبرای  ،ن کوادر این مقالش می منینه . ن نشان ده وی

 ؟ امن کبارز آن  هایجلوهایرانی در اعر مهیار دیلمی انعکاس یافتش است؟  تم ّنآیا فرهنگ و 

 و آداب و رسوم ایرانی در دیوان مهیار دیلمی نمود بیشتری دارد؟ هاسنّتاز  یرک ام

 تحقيق ةپيشين
 اریر هم هرای عمیرق  دغ غرش وجرود  برا   .وجود داردعرب  ادبیّاتدر مقاالت بسیار ان کی ، مهیار دیلمی ةدربار

کرش اایسرتش اسرت برش جامعرش ادبری        گونرش آناو ، ایرانری برش جهران عررب     تمر ّن برای اناسان ن فرهنگ و 

 ق این ه ش است.کواشی برای تحقّ، نش ه است. این جستار معرّفیکشورمان 

 :  از ان عبارتماپ ا ه در این زمینش  و فارسی برخی از مقاالت عربی

یمييدیوان مهیار  يف ةقراء» ةدر مقال  ّی اسرلوب اراعری    بش، ةسدممیاإل ةالثقافد، عب المجی  زراقط، (1401)« الد

 اود.می اااره ی اوموسیقی اعرو مهیار دیلمی 

ارعر او   هرای ویژگری برش  ، مهیرار  معرّفیعالوه بر ، ةسالالری ، حمن اکریعب الرّ، (1311) «اعر مهیار»در  

 پردازد.می اخوانیات و...، ویف: از جملش

ّی مهیار » ةو در مقال  رثرا و مر د در دیروان مهیرار      برش ، المرار  ، الحسرنی  زاقعب الرّ سی ، (1341) «یمييالد

 .وی پرداختش ا ه است ةااعار غ یری دیلمی و

زتراب جشرن سر ه در    با»و « مهرگان در عصر اسرالمی و بازتراب آن در ادب عربری ایرن دوره    » ةدو مقال 

نیرز   4 و 3 ةارمار ، تطبیقری  ادبیّرات مطالعرات  ، (1316) مراکلی از بهررام امرانی   « یعبّاس ةاعر عربی در دور

مهرگران در ادوار مختلرف مرورد بررسری قررار گرفترش و ارواه          ،نخسرت  ةماپ ا ه اسرت کرش در مقالر   
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آن در  جشرن سر ه و برخری از رسروم     معرّفری عرالوه برر   ، دوّم ةاسرت و در مقالر  آن ذکرار ه   اعری برای

 ؛وان نمونرش ذکرر ار ه اسرت    نباتش و دیگر ااعران بش عن و ابن اجااعاری از ابن حجّ، ی و اسالمیعبّاسعصر 

هرایی از فرهنرگ   جلروه »ای برا عنروان   نامرش پایران  منرین ه  ی نش ه است.ارهبش مهیار و ااعار او هیچ اااامّا 

 اینکرش برش   توجّرش برا   .دسرترس نبرود   ش درک پرویز ناظمی نگااتش ا ه است از« ایرانی در دیروان مهیار دیلمی

 .اودبیشتر احساس میضرورت نواتار حاضر  ،ن اردای در این زمینش وجود شمقال

 یک نگاه در مهيار دیلمی .0

، جاللری  حسرینی ) ود.سرآم  عصر خروی  بر  و  از ااعران بزرگ بغ اد، دیلمی ةابوالحسن مهیار بن مَرزَوی

عصرام عبر علی در کتراب خرود بررسری      ا امّر ؛   او در هیچ منبعی ذکرر نشر ه اسرت   تاریخ تولّ (432: 1310

هجرری دانسرتش    364  خروی  را  است کش خود مهیار تلویحرا  تراریخ تولّر   گیری کرده کافی نموده و نتیجش

 (11: 1316، است. )عب علی

، آیر  و برش دسرت اسرتاد خرود     و زرتشتی کری  اسرت کرش برش بغر اد مری       تبارایرانیمهیار دیلمی ااعر  

 (111: 1311، عبّاسکن . )ر میاریف رضی مذهب ایعش اختیا

( 123: 1421، ممتراز اسرت. )ال راخوری   ، و رثا و اخوانیرات و ارکایت از روزگرار    غزل درااعار مهیار  

ق در بغر اد   421او در سرال   اسرت کرش در مهرار جلر  بارهرا مراپ ار ه اسرت.         قر ری گراندیوان او اثر 

 (32: 13ج ، 1331، )کحالش ت.وفات یاف

 يارویژگی شعر مه. 0-0
برش همرین دلیرل در     .الت ارعری داارت  ااعاری رقیرق و پرر از تخریّ   ، اشمهیار دیلمی بنا بش ایالت آریایی

  ار تررین ارعرای روزگرارش    ترین و بلیغو یکی از فصیح گرفت قرارترین اعرای عرب برجستش ردیف

ال آن. ولری  ویف امد و ماهی و طبرل و ام ر   ؛ مانن ویف در اعر او فراوان است (16: 1341، نی)الحس

، آن اسرت و تشربیهات   موسیقی دلپرذیر ، مهارت او در توییف حاالت روانی است. از امتیازات اعر مهیار

ی اسرتادانش از عقرل و عاط رش    ارعر او ترکیبر  ( 123: 1421، های قریب بش ذهرن اوسرت. )ال راخوری   هاستعار

 ؛عربری بیگانرش برود    مهیار نسبت برش زبران  »اوقی ضیف معتق  است کش امّا  ؛(241: 4 ج، 1403، )امینی است.

در تعبیر از معرانی دقیرق غافرل ار ه اسرت و       ،د در اعر ا  و در بسیاری از احوالبش همین دلیل دمار تصن

 (316: 1360، )ضیف تکرار و اعتراض گرای  یافتش است.، بش تطویل
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 جایگاه مهيار دیلمی در ادب عربی. 1
سرت کرش در فنرون    ا هرایی ست و دیوان او یکری از بهتررین نظر    عرب ا اتادبیّ ةاز ااعران نابغ دیلمی مهیار

اسرت کرش دو فرهنرگ فارسری و     ( نبرو  مهیرار در ایرن    210: 1401، سروده ا ه است. )زراقرط  اعر عربی

 (100: 1311، عربی را با یک یگر جمد کرده است. )اکری

 اسرت.   اسرتوار  قرو  و  ،ارعر  مبتکرر و از جهرت سربر     کرش از نظرر معران     او ااعری بزرگ اسرت  

 انروا  مهیرار دیلمری   »( 311: 1 ج، 2002، زرکلر  ال) اسرت.  معران  عجر    جامد فصاحت عررب و  منینه 

 «.سرت وهرا از ا براعرت اسرتهالل   نیکروترین تررین و  بسرت و لطیرف  کرار مری  شفنون ادبی را در اعر خرود بر  

 (362: 1360، )ضیف

 هيار دیلمیهایی از فرهنگ آن در اشعار مبازتاب ایران و گوشه .9

فارسری یرا زردتشرتی خرود را ح ره کررده برود و از ایرن رو          ةمهیار روحی» ،بنا بش اعتقاد دکتر اوقی ضیف

، )ضریف  «کنر . رهنمرون مری   فرارس  اختی از سررزمین هایی در اعر او وجود دارد کش انسان را بش ارن روزنش

هررای در زمینررش ایرانرری  ّنتمررهررای زیررادی از فرهنررگ و بررش همررین دلیررل در آثررار او نمونررش  ؛(316: 1360

 :  ها در محورهای ذیل قابل ت کیر هستن آن ترینمه کش  خوردگوناگون بش مش  می

 ها و آداب و رسوم مردم ایراناستناد فراوان بش جشن .1

 های ایرانی از جملش ذکر نام پادااهان ایرانی و...استناد فراوان بش ال اظ و واژه. 2

 ایرانی خود )نهضت اعوبیش( ت اخر بش آباء و اج اد .3

 ها و آداب و رسوم مردم ایراناستناد فراوان به جشن .9-0
حاکمران را مر د و سرتای     ، نوروز و مهرگان: اعیاد ایرانی مون فرارسی نبش مناسبت  ،نعراابسیاری از ا

لرو از  مم ةار ن . مهیرار یکری از ایرن اراعران اسرت کرش روحیر        منر  مری  بهرره  هاآنکردن  و از ه ایای می

گرانی  او را بر آن داات کش دیوان اارعارش را سرارار از مر ایح مهر   ، یبش فرهنگ ملّ توجّشو  دوستیوطن

 (21: 1316، و نوروزی کن . )ماکلی

 های آنسنّتجشن نوروز و . 9-0-0

های زیراد و زیبرایی در ویرف و تهنیرت نروروز برش مشر         نمونش ،ایرانی گویانتازیدر آثار ادیبان عرب و 

قصرای  و اارعار خررود را   ، بررا حضرور در دربرار خل را و امررا     نبرا یو اد نعرااار  ،در عیر  نروروز   .ردخرو مری 

 (106: 1111. )بیرونی ان نامی هعربی نوروزیات و مهرجانیّات  ادبیّاتدر ااعار را  این نو  .خوان ن می
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وی  داارت و از  فرری برش سررزمین خر    وا ةایرانی در دیار اعراب برود و عالقر  کش مهیار یر ااعر  جاآناز 

مهیرار بهتررین روش بررای یرادآوری و     ، در زبران فارسری داارتن    نیرز  آل بویرش ریشرش   ی ام و امراحکّطرفی 

ی برش ایرن اقر ام    و .کش بش ااعار نوروز )نوروزیش( پنراه ببررد   است دی هاحترام بش سرزمین اج ادی را در این 

ین قصرای  را در مرورد   سرت کرش بیشرتر   ا ( و از جملرش ارعرایی  103: 1313، اثیر) کن می افتخار بسیار خود

هرا را  مح روظ تعر اد آن  علری  حسرین و  (232: 1421، محمّر   . )میررزا اسرت  سرودههای آن نوروز و جشن

 (11: 1341، دان . )مح وظه تاد و ان ی قصی ه می

بزرگرران هرر ایایی تقرر ی  ارراه  : یرر گوی نرروروزی ه یررش دادن اسررت. جراحه مرری  هرراسررنّتجملرش   از 

ش. جامر  و مشرر ، عنبرر  قبیلاز  ؛کردداات ه یش میخودش بیشتر دوست میرا  مشآنس ککردن . هر می

 (236: 1406، کردن . )جاحهوز عرضش میرخود را بش مناسبت نو هایااعران و خطیبان ااعار و خطبش

را برش او تبریرر    نروروز عیر   ، اد سرروده در یکی از قصای  خود کش آن را بررای یراحب برن عبّر     مهیار 

 :  ا ه است کش مرا خلعت زمستانی را برای او ن رستاده است من گلش اواز  گ تش و

 حاشددددددددددددددداُ  مدددددددددددددددد   ارییدددددددددددددددة   د ددددددددددددددددر دُّ
 

دُّ  دددددددددددددد ر  الي  ددددددددددددددو   إبددددددددددددددی ی ما  ال  
 

 (11 :2، ج 1344، ال ّیلمی)

 کش موی سیاه بش انتظار آن سپی  ا .  حااا کش امانت زمستانی کش بای  داده اود ن هی: ترجمش

 :  وی گدر پایان آن می

 وکیددددددددددی ی ددددددددددد   ان یددددددددددر  فری دددددددددددة
 یحت دددددددددددم الطیددددددددددددرو   مدددددددددددد   یملدددددددددددد 

 

   ّ  نف ددددددددددددددا و اییددددددددددددددا  ال ددددددددددددددتاء اسدددددددددددددد

  ّ  واليهرجددددددددددددددددان  یقت دددددددددددددددددی  ب ددددددددددددددددد
 

 )همان(

کش کسی اکار روزهای زمستانی است کش سرما مرون اریری   حال آن ؛کنیمگونش احساس اادمانی می: ترجمش

  .خوان فرامیآن مهرگان نیز تو را  و در پی رس فرامی هاداتو  هاشتپّرامان از است. نوروز خ برگرفتشاو را در 

 :  گوی می منین بش بانیان نوروزای هخرا م خالل مهیار در

 ابطدددددددددددداء ک ددددددددددددر  ن ددددددددددددر  م ددددددددددددّا  

 والیدددددددددددو   دددددددددددد  مم ُهددددددددددددم حددددددددددددّی   
 بطدددددددددوا  مدددددددددد  ال دددددددددّ  کدددددددددد   شدددددددددد ء  

 

 مددددددددددددددا  درجدددددددددددددد  مددددددددددددددطهم المییددددددددددددددال  
 ی ط ددددددددددددددددددددددددددد  باییامددددددددددددددددددددددددددد  ا ولدددددددددددددددددددددددددددد 

 فدددددددددددددددددددددددانت  و  یددددددددددددددددددددددددو   ا تددددددددددددددددددددددددّا   
 

 (41: 3 ج، همان) 
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 هنروز اسرت.   ردهکرا در دل خوی  ثبت  هاآناکوهی را گسترانی ن  کش تاریخ  مج  و، نوادگان خسرو: ترجمش

 وریرزی نمودنر    عر الت پری   ةپای ست. آنان همش میز را برهازبان سر آنان بر ةعظمت دیرین ةهایی درباره  سخن

 .بهار بنیان نهادن  آغاز وعی   ع الت را در این

 جشن مهرگان. 9-0-1

برش معنرای   « مهرر » ةار  و از دو واژ انزده  مراه مهرر هرر سرال برگرزار مری      مهرگان جشنی اسرت کرش در ار   

معرررّب ار ه اسررت.  « مهرجران »تشرکیل ارر ه اسرت و برش یررورت    « گرران»نررور و پسرون    ةخوراری  و الهر  

از  صری مهر   برش عنروان ااخ   توانسرت ، این جشن بش عنوان یر عیر  باسرتانی   (232: 1 ج، 1401، حمویال)

هرگرران و م، سررایی ماننر  مهیرار دیلمری    و طبرد اراعران ترازی    مانر  بهرای فرهنگری ایرانری براقی     ااخصرش 

 (33: 1316، ماکلی) .ن خشی بی های آن را در ااعار خود تجلّسنّت

 اسرت و  ویرژه داارتش   توجّرش و برش ایرن جشرن    ا .پردازدبش دفا  از مهرگان می، دوستیوطنمهیار بش دلیل  

از مراسر   « رمضران »ل است. او با اااره برش مراند ار ن    و قابل تأمّ پررنگبسیار  در دیوان  پای مهرگان ردّ

 :  گوی می، حاک  وقت، خطاب بش ابومنصور یزدان ار ،«مهرگان»

ّ  مددد  اليمددددو  جدددّود   الدددد  دالیدددو   یدددد
 

 حددددددددٌض م ددددددددتفی   شدددددددددا    ، ياضونددددددددد 

 

 (61: 2 ج، 1344، ال ّیلمی)

 دارد. گردن بربزرگ و فراوان  یاهان و نیاکان گذاتش فرارسی ه است کش حقّامروز عی ی از جانب پادا: ترجمش

 کددددددم مدددددد  نعددددددی   لم مفدددددد   طددددددّنا

 

 مطددددددد  مددددددددان   « رم ددددددددان  »فددددددد  مثمددددددد   

 

 )همان(

   آن ماند از رسی ن ما بش آن ا .مش بسیار ما سه  و بهره از پادااهی دااتی  کش رمضان و مانن: ترجمش

 :  گوی می« مهرگان» ح ه در، رای خطاب بش یزدان او در توییشا

ددددددددر ب ددددددددّ  م دددددددد   الي ي   فدددددددال ل لدددددددد  ح 
 

ددددم  الهددددم   ال دددددال      فدددد  ال ددددَج مددددا ن   

 

 (116: همان)

 بپواان.« مهرگان»درخش  بر آن ت را تا زمانی کش ماه مینگی و عزّپس لباس جاودا: ترجمش

 :  آن را بنیان گذاات کش کسری است ایرانیاییل  هایسنّتش مهرگان از کن  کمهیار تأکی  می

 و دددددددداد اليهرجددددددددان  ب فدددددددد   ددددددددی   
 «ک ددددددر »هدددددو الیدددددو   ابتطدددددا  ابدددددو  

 

 یدددددددددددرهی  مددددددددددد   م مددددددددددد  العیددددددددددددفا  

 وشدددددددددددددییّ مدددددددددددددد  قوا دددددددددددددّ  الُو ددددددددددددددا 
 

 (312: 2 ج، همان)



 103/های فرهنگ و تم ّن ایرانی در اعر مهیار دیلمی بررسی جلوه

 

 
 

 اسرت  روزیااد گشتن . این همران   اشسایشبا آسودگی و ناز و نعمت بازگشت و پرن گان در ، مهرگان: ترجمش

 ها را محک  ساخت.پیمان، بنیان نهاد و از قواع  آنرا کسری آن  کش پ رت

 :  کن ها در جشن مهرگان اااره میها و یلشاو بش بخش 

 کفدددددد  اليهرجدددددددان م دددددد یُکرا و مری ددددددد   

 

 الدد  م ح ددد   فدد  الي رمدددا   م  یددد ُ  

 

 (23: 1 ج، همان)

 .هاار در بخش ست برای نیکوکاای مین بس کش یادآوری کنن ه و بهانشبرای مهرگان ه: ترجمش

 ی دددددددددو  اليهرجددددددددددان  الیددددددددد  مطهددددددددددا

 

ّ  لهدددددددددددددا نثدددددددددددددار    ددددددددددددرا ل  و الط دددددددددددددی
 
 

 (10: 2 ج، همان)

 اود.هایی کش ن ار آن میآورد و سرودههایی را بش سوی تو میعروس مهرگان: ترجمش

 یواما اليهرجدددددددددددددان  جددددددددددددداء  یهددددددددددددددّ
 

 م دددددددددددددجور و  ا دددددددددددددر   یدددددددددددددا  فقدددددددددددددّ   

 

 (62: همان)

 اون .کن  و زیارت کنن ه و زیارت اون ه پاکیزه میتو را ه ایت می ، رسگاه کش مهرگان میآن: ترجمش

 لیددددددددددو  اليهرجددددددددددان و کددددددددددان    دددددددددددم  

 

   ّ  وشدددددددددددداا  مدددددددددددد  فرا ددددددددددددّها و ُ قددددددددددددد

 

 (311: 1 ج: )همان

 مهرگان زینتی از گردنبن  مرواری  بر گردن داات.: ترجمش

 جشن سده .9-0-9

هرا در ایرن جشرن اررکت     روی از آنهر  برش پیر   جشن س ه از رسوم ق یمی ایرانیان بود و اعرراب مسرلمان   

 (210: 1316، کردن . )عب علیمی

آن هر  ایرن    ةکردنر  و فلسر   ایرانیران جشرن سر ه را برپرا مری      ،ا مون ی  روز از زمستان سپری می 

اهریمنری کرش برش کشرت و      ةبرای مبارزه برا ایرن پ یر    ، در پایان ی  روز از سرما و یخبن انها آناست کش 

افروختنر  ترا   آت  را کش رمرزی از اهرورامزدا برود مری    ، در جشنی بزرگ ،رسان ایشان زیان میهزر  و دام

 (100: 1313، رضی) . ننیروهای اهریمنی نابود او

بقرای جشررن سرر ه برش تویرریف سررنن آن     برررایاسرت کررش   دوسررتانیوطررنمهیرار از جملررش اراعران و    

 :  کن س ه از او نقل می ةدکتر اوقی ضیف اعری دربار پردازد.می

ددددددددداُ  م ددددددددددرمة    وكددددددددد ُّ نددددددددددار  م  ال   

 

دددد  ُ    مددد  ن دددداُر قمم ددددي  و مدددد  لیمددددة ال  

 

 (311: 1360، ضیف)



 1332، تابستان 10نامة ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، امارة / کاوش110

 

 

 ةخجسرت  آتر   ازیرا   ؛یا از آت  دل سوزان من اسرت ، اودای کش بر عااقان عرضش میافروختش آت  هر: ترجمش

   «.س ه»جشن 

یرا  « سر ه »سریر ار ه اسرت و ایرل آن را     بش یورت معرّب و فارسری ت   غالبا ، در معاج  عربی«   ال ی » 

 (123: 1 ، ج1331، ان . )فیروزآبادیدانستش« سذه»

 ایرانی هایواژهاستناد فراوان به الفاظ و . 9-1
 استفاده از کلمات فارسی. 9-1-0

 ؛(11: 1314، آذرنروش ) داننر  واژگران زیرادی را در زبران عربری معررب ار ه از فارسری مری         ،اناسانزبان

کرار رفترش   شدر ارعر مهیرار بر    واسرت  « گروهر » ةب ار  معررّ کش « جدوهر»و « پرده»بش معنای « برقد » ةمانن  کلم

 : است

 ف دددددددم لیمددددددد  فیدددددددد  ن دددددددو   حيیددددددددّة

 

 وا ل  ددد   یومدددا  ب رق ددد   ال دددی   ددددالحا   

 

 (61: 1 ج، 1344، ال ّیلمی)

از زنر گی را   ایپررده ام را از تن بیرون آوردم و مش بسرا روز خروبی کرش    جامش مش بسیار اب نیکویی کش: ترجمش

 پوای م.

 مدددددددا کددددددد ُّ  ا عدددددددة لدددددددد  هدددددددو جدددددددوهر  

 

ُّّریة   بددددددددالف ر   مددددددددم  مدددددددددا م ددددددددان  الددددددددد

 

 (130: 1 ج، )همان

کرش جایگراه آن مرواریر      هاسرت یاب  و با افکرار و ان یشرش  بش آن دست نمی هرکسیکش  است گوهریاو : ترجمش

 اود.اناختش می

 وجددددددوهرة فدددددد  الطدددددداُ  کاندددددد  یتیيدددددددة

 

 ُر بددددی   ال واکدددد وهددد  مدددد      لم دددّ 

 

 (161: 1 ج، )همان

 او گوهری یگانش در میان مردم بود و آیا همتایی هست برای ماه در میان ستارگان؟: ترجمش

 :  از ان عبارتکار رفتش است شاز دیگر واژگان فارسی کش در دیوان مهیار ب

 تاج

ّ  ندا م     ب  الح      ن ی ح   بهدا  قد

 

  ددد   فت  ددم     و ی  دديو لهدددا  ددا    ا 

 

 (163: 1 ج، )همان

ارود یرا تراجی محکر  برر آن      پس برش رارتش کشری ه مری     ؛ش  ابا داردگردنبن ی بش او ببخ اینکشاز  زیبایی: ترجمش

 اود.گذااتش می

 



 111/های فرهنگ و تم ّن ایرانی در اعر مهیار دیلمی بررسی جلوه

 

 
 

 حریر
 ما  رضدددتها العُّدددحی  شددد   روا  هددداا

 

ددددددددددر       وشددددددددد   حریددددددددددر     کددددددددددم   م ح د 

 

 (230: 1 ج، همان)
 کالمیاز حریر یا  است لباسیکنن  کش آیا راویان  ار می ،اون عرضش میها بر او کش یحی شگامیهن: ترجمش

 ن؟مزیّ است

 عنبر
 ّ  ال دددددددافوُر سدددددد ح    ط دددددددر  فددددددي جیدددددد

 

ددد      مددا کدددان   فمطددد  و لددیل   ددد  ال ُّ

 

 (221: 1 ج، همان)

 های تسبیح نیست.کش از دانش آور استمش حیرت .تسبیحی از عنبر است، ی شدر گردن سپ: ترجمش

 مشک

  ن  فددد ر  الي ددد   حددد   رحالطددددا ندددر 

 

 فتدددددددددددددا ض  مددددددددددددد   ردانددددددددددددد  و فتا دددددددددددددد    

 

 (163: 1 ج، )همان
 هایمان ریزان است.های آن از آستینبینی  و خردهبوی مشر را زیر زین اسبانمان می: ترجمش

 سریر
 و    ددددددددددددددددددددددددد   طجُّلدددددددددددددددددددددددددد   ب یددددددددددددددددددددددددددّا  

 

 و نددددد   مدددددد  سدددددریر اليمدددددد  راقدددددد  

 

 (214: 2 ج، همان)

 است. دااتشوااو را بش اگ تی ، کش دور است و باال رفتن تو از تخت پادااهیید او در حالفرو: ترجمش

 هابا ویژگی آن پادشاهان باستانی نام ذکر. 9-1-1

هرای پاداراهان   در دیروان او برش تعر ادی از نرام    ، برش ایرانری برودن مهیرار و فخرر وی برش نرژاد خرود         توجّرش با 

، منررومهر، یزدجررد ، کسررری ماننر   کلمراتی ؛ وری خررپری  از اسررالم برمری  هرای مختلررف ایرانری   سلسرلش 

 (101: 1316، بنوساسان. )مه وی دامغانی

قائرل   هرایی ویژگری و بررای آنران    کنر  یراد مری  برش بزرگری    از پاارادهان ایرانری   ،دیروان   جایجایاو در 

 :  از جملش ؛اودمی

 شجاعت و جنگاوری: الف

، عبر علی )کنر .  مری  معرّفری سیاسرت و جنرگ   ، خرود ایرانیران را مرردان عر ل و داد    مهیار دیلمی در اعر 

1316 :211) 

دالرجا   الدددددددددددددددددددددددد ُّکور    فددددددد  الحدددددددر« رسددددددت م  »وکفیطددددددا   مدددددددر   ّی  ُ  اما   دددددددددددددددددددددددد



 1332، تابستان 10نامة ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، امارة / کاوش112

 

 

   ّ  تدداألک مو»وال   قّ س دق   مد  الد
 

 «سددددددابور  »حتدددددد  رو   الثددددددر  « اهدددددد
 

 (62: 2 ج، 1344، ال ّیلمی)
خاک را ، هادر جنگ پذیرفتی  و ااپور از خون   رافرمان رست ،ا ن مردان آماده نبرد می کش هنگامن آ: ترجمش

هرمرز اسرت کرش علیرش      سرر پ اراپور یکی از پادااهان ایرانی بش نام  ،«ا کتداه مو» ازمنظور  .کرد سیرابها از خون

 .اعراب خروج کرد

 لددددددددددددددددددددددو    واألییددددددددددددددددددددددا  دوالددددددددددددددددددددددة  

 

ددددددددددر   األ اریددددددددددد     ّ  الف   مددددددددددا اسددددددددددت   

 

 (113: 1 ج، همان)

 کشی ن .ایرانیان را بش بن گی می هاعرب ،مرخی یاگر تو نبودی و روزگار م: ترجمش

 فخر: ب

 فرراوان ، اجر اد و نیاکران خروی     او بش .ست کش در دیوان مهیار دیلمی بسام  باالیی داردافخر از واژگانی 

 :  گوی کن  و میمباهات می

ُّّ بدددددددددددددددددد  را ددددددددددددددددد   يددددددددددددددددد  ویيیطدددددددددددددددددا  ل ي 
 ددوحدددددددة  مددددددد   يارهدددددددا  نددددددد  و الي  ددددددد

 

 قدددد  فددددد  الف ددددر  ن ی دددددود  جدددددّیر   

 « ردشدددددیر  » و « بهددددرا   »ر    مطهددددا ددددد
 

 (60: 2 ج، 1344، ال ّیلمی)

هرایی  ترو درختری از میروه   ، سرت ابزرگی  ةگستران  و اایستتو را می هایریششکسی کش در فخر قس  بش : ترجمش

 اردایر است. آن بهرام یا ةهستی کش ریش

 مدددددددددددددددددددددددددددددد  ه دددددددددددددددددددددددددددددددة ا  إلددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 سدددددددددددددددددددددددددابور  ف دددددددددددددددددددددددددر  م  ددددددددددددددددددددددددددتيرُّ  

 

 (11: )همان

 ست.وفخر همیشگی ا، های خ اون  بش ااپوراز بخش : ترجمش

 ابطدددددددددددداء   ی ددددددددددددداُن األسدددددددددددددر ة قوبمدددددددددددددوا

 

 فددددد  الف ددددددر بددددددی  م ددددددرا    و کاُسددددددر 
 

 (13: همان)

 کنن .ر با مرزبانان و ااهان برابری میتاج و تختی هستن  کش در فخآنان یاحبان : ترجمش

 است.« کسری»جمد «  کاسر»و  ئیس ایرانیانر، «مرزبان»جمد « مرا  »در اینجا 

 منزلت رفيع: ج

کنر  و بزرگری مقرام آنران را برا سرتارگان       مهیار منزلت پادااهان ایرانی را بسیار بلنر  و منیرد تویریف مری    

 :  کن آسمانی مقایسش می

 



 113/های فرهنگ و تم ّن ایرانی در اعر مهیار دیلمی بررسی جلوه

 

 
 

 « ردشدددددددددددددیر»بطددددددددددددا   مددددددددددددد   اجدددددددددددد  
 

 جطابدددددددددددددددا مری ددددددددددددددددا وجدددددددددددددددارا مطی ددددددددددددددددا 

 

 (226: 1 ج، همان)

 ای بلن  را بنا نهاده است.جایگاهی ترسناک و همسایش، اج ا تاردایر ب: ترجمش

 فیهدددددددا الطيددددددددوی « ساسدددددددان  »ر    دددددددی   

 

ددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددر       وهددددددددددددددددد   مددددددددددددددددد  کفی

 

 (331: 2 ج، همان)

 درخشی .کش در دستان او خورای ی میحالی در ،را  و نمو را دی  ،مشمان ساسان در آن: ترجمش

 قا يددددددددا  « ب هددددددددرا  ال واکدددددددد »  يث دددددددد   

 

ّ  « ب هددددرا   األکاسدددر»ب هدددا حیددد      قا دددد

 

 (221: 2 ج، همان)

 بهرام در جایی ایستاده است کش بهرام پادااه نشستش است. ةارسیّ: ترجمش

 اصل و نسب واال: د
مهیرار دیلمری    .انر  کش ااعران همواره در ااعار خوی  برش آن بالیر ه   است رایجیاز مضامین  ایل و نسب

دهر  و برش آن فخرر و    نسربت مری   کسرراییان ا برش ساسران و   این ااعران است کش نسرب خرود ر   ةه  از جمل

 :  کن مباهات می

 نددد  ل یدددر  و « ک دددر »وإن     مدد  

 

 ن دددددی   « الو ددددد »فددددفن  فددددد  حدددد ی  

 

 (44: 1 ج، همان)

 پس من در عشق بش ویی خویشاون م.، اگر من از نسل کسری هست  و تو از نسل دیگری: ترجمش

ّ   الدددد    ناشددددر  ُ رُقهددددا« ساسددددان  »م ددد

 

 بال ربییدددددددددة«  ددددددددّنان  »وق دددددددد  لهدددددددددا  

 

 (111: همان)

 کن .  و ع نان بش عرب بودن آن حک  میرساننسب  را بش ساسان می: ترجمش

 إخدددددددو   مدددددددد  بطددددددد  الوفدددددددداء وره دددددددد 

 

 «ک ر »اليمو   م  آُ  -یو     جوا 
 

 (403: 2 ج، همان) 
 پادااهان از خان ان کسری هستن . گونش کشهمان ؛از وفاداران هستن  برادران و یاران  در روز جنگ: ترجمش

 لهدددددددددددا«   ددددددددددّالرحیم»  دددددددددديیا   مددددددددددد  

 

ُّّ إلددددددددددددد    هر»ُ ددددددددددددر   ی يددددددددددددد  «م طدددددددددددددوج 
 

 (331: همان)

 رس .کش بش منومهر می است نسبتیحی  از عب الرّ: ترجمش
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  ّ  «حیم  ددددددددّالری »  دددددددم  شدددددددداد ها م دددددددد
 

 «اردشددددددددددددیر  » مددددددددددد  خ  یدددددددددددة  خ  هدددددددددددا  
 

 (336: همان)

برافراارتش  ، آن را بر سرزمینی کش اردایر بر آن گرام گذاارتش اسرت    ،لرحی کش عظمت عب ا است مج ی: ترجمش

 است.

 کسررایی خراطر برش نرابودی تراج و تخرت      مبادی اسالم است و بش همرین ، هیارپایش و اساس دی گاه مامّا  

کرش نظرام   در حرالی  ؛ی عمیرق دارد تروجّه و بش تحقرق نظرام اسرالمی    ا( 263: 1401، زراقط)کن . ی نمیتوجّه

 :  کن اردایر را ردّ می کسرا و

 «اردشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیری »وقمی هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 

 ف دددددددددددددددددر   فیهدددددددددددددددددا بيدددددددددددددددددا اشدددددددددددددددددت م 

 

 (41: 3 ج، همان)

 در آن اکاش ایجاد کرد. اسالم حکومت اردایر را دگرگون کرد و: ترجمش

 «ک ددددددددددددددددددددروی »وردیهدددددددددددددددددددا   يددددددددددددددددددددا  
 

ی ی دددددددا  فیهدددددددا   ّی  حفظدددددددا  لمدددددددّو  الددددددد

 

 (103: همان)

ها دولت ح ه ةکش مایدر حالی ؛ا  نپذیرفتدین در آن ضاید میکسرایی را کش  حکومت ایرانی، اسالم: ترجمش

 بود.

 به ایران و دلتنگی اشتياق. 9-1-9

 الر ّین ای کرش برش اررش    بررای وطرن وجرود دارد. او در نامرش     های فراوانی از دلتنگینمونش ،در دیوان مهیار

 :  کن می توییف منینفراق خود از کشورش را  ،ابی سع  نوات

 داليح وُ  جام   ض شو   ال  الوی 
 

 مددد  فرقدددة ال دددار، م   ودمددد   جدددر دددد 

 

 (312: 2 ج، همان)

سرازد و از فرراق همسرایش اارک  را جراری      دارم کش قلب  را مجذوب خوی  مری  محبوب اوقی بش وطن : ترجمش

 کن .می

 :  نال گوی  و در هوای وطن میغربت خود می از دیگردر جای  و

 ُسددددددددر   ونف ددددددددد   دددددددددودُّ فددددددددد  ویطددددددددد 
 

ّ    نی اليقددددددددددددددددددددیم  م تددددددددددددددددددددُر      ب  ددددددددددددددددددد

 

 (26: 1 ج، )همان

 در غربت مقی  ا م. کشآنبع  از  ؛ی و دل  هوای وطن داردرفت: ترجمش

 :  گوی گری  و میاش میانی از دست رفتشکن  و بر مج  ایراز غربت  اکوه می ،مهیار در بغ اد
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  ب ددددددددددددددددددددددددددددددیهم    ددددددددددددددددددددددددددددددرا  ومدددددددددددددددددددددددددددددددا

 

 لددددددددددددددددددددددددددد   ن  بدددددددددددددددددددددددددددر هم  یدددددددددددددددددددددددددددان   

 

 (41: 4 ج، 1344، ال ّیلمی)

 دان .ها را نیکوترین میزیرا آن ؛گری ها میبر بزرگی آن: ترجمش

 

 شهرهای ایران اشاره به اسامی برخی از. 9-1-1

 و فرسرراطاقرت گرمررای ، مررون عر ل و داد  هرایی ویژگرریو  و مرردم آن  از ارهرهای ایررران در دیروان    او

 :  بردمی نامبسیار پایبن ی بش عه  و پیمان 

  ددددددددددددددرق   ق مت ددددددددددددددد یدددددددددددددد ار  األ فدددددددددددددددض  ال

 

 فال ور  « خو ستان»ف  الق ُط ما ضمی  
 

 (106: 2 ج، همان) 

 کن .در ع ل و داد برابری می« الکور» ةخوزستان و منطق، او با مشرق ةقبل: ترجمش

   ط یدددددددد  األخددددددددابیر  « بواسددددددددط  »ح يددددددد     وما« الُ  انُ » و لی  « ال ُّو ُ »  کمیم

 

 (101: 2 ج، همان)

 کن .تو را از گرمای اهر واسط آگاه می ،و بذاناوش  هایاب: ترجمش

 ای در استان خوزستانحیشنا: «ال  ان»؛ اوش؛ اهری در خوزستان: «ال و »

َّ ت دددددددددددددد    نی ممیددددددددددددددة    و   دددددددددددددد   مددددددددددددددا ح

 

 خاسدد  بهددا ال  دددر   و ف دد  فددار   فیهدددا و  
 
 

 (141: 1 ج، همان)

  و عررب خلرف وعر ه    نر کنبش آن وفرا مری  ن است کش ایرانیا پیمانی وعه   ،گوی می مشآنتر از اگ ت: ترجمش

 کن .می

 :  آوردمیهن  را بش یاد میاهرهای ، های ااعرانشبش بهانش منینه او 

     را  ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو   شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا

 

دددددددددددددددددددددددددددددددددمیي » ە     فددددددددددددددددددددددددددددددددد  األرا ُ « س 

 

 (361: 2 ج، همان)

 ؟بین ق تو را مانن  سلیمان در اراک میآیا ااتیا: ترجمش

 کدهو آتش آتش اشاره به. 9-1-5

و  کنر  معبر  ایرانیران یراد مری    ، کنر  و در دیروان  از آتشرک ه   مری  توجّرش ین ایرانیان ه  یار بش دین و آمهی

 :  داردبش دین اسالم ابراز می خوی  را گرای 
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 و دددددددددار  بیدددددددددُ  الطدددددددددار ی  ددددددددد  شددددددددددرار    

 

  مددددددد   د مدددددددا   ن  ددددددددار بیتددددددد  م دددددددد ّا   

 

 (233: 1 ج، همان)

خرون  ؛ ام مسرج  ار ه اسرت   های آتر  برر مرن کرش خانرش     ارارهکن  کش ی آتشک ه را ترک میدر حال: ترجمش

 گرین .می

دنرر . کرپرسررتی ن  و تقرر یس مررییرانیرران بررش آترر  دارد کررش آن را مرری در اررعرش اارراره بررش اهتمررام ا  او

 (233: 1316، عب علی)

م ه   قدددددو   یدددددرون الُقدددددر  بالطیدددددار ی  ددددد د 

 

ددددددددم ف دددددددرا  و قدددددددو   یددددددددرون الطیدددددددار     ربد ه 

 

 (363: 3 ج، همان)

قروم فرارس کرش     انسرتن  و دفخر خود می ةکردن  و آن را مایکش با آت  از میهمان پذیرایی می قوم عرب: ترجمش

 پرستی ن .آت  را می

 گری مهيارشعوبيه .9-9
اسرت کرش ایرانیران در ایرن دوره فریرت بسریاری بررای نشرر          عبّاساز مصطلحات عه  بنی « اعوبیش» ةکلم

 (21: 1363،  اافکار و عقای  خود یافتن . )ی

ادب و ح ره انسراب مباهرات    ، کرش عررب برش ارعر     طرور انود همجنب  ادبی ب، نخستین جنب  اعوبیش 

 نآارو  بش سرودن اعر عربی کردنر  و فخرر برش انسراب و نیاکران خرود را در        یزنایرانیان اعوبی  ،کردمی

کنتررل احساسراتی کرش    سرت کرش قرادر برش     ا ( مهیار از این دست ااعرانی132: 1313، ممتحن)آغاز کردن  

هرا و  بزرگرواری  دربرارة  اررو  برش سررودن   ، ا  نبود و بش همین دلیرل یمردم  م مورد درب منجر بش تعصّ

 (16: 1341، سروری قوم خود کرد. )الحسنی

برش همرین دلیرل     ؛مهیرار احسراس عمیقری برش فارسری برودن  داارت       » :ضیف معتق  اسرت  اوقی دکتر 

 . ارای   نر معنرایی وسریعی دار   ةو دایرر   نر گردبازمیش معنا   کش بنی در اعرش وجود دارهای خایّویژگی

 ؛واضرحی از فارسری برودن  نیسرت     ةدر دیروان او نشران   منرین هر  بهتر است کش آن را رود فارسی بنامی . 

مهیرار برش   »هر  معتقر  اسرت کرش     « احم  امین مصری»ی یسواز ( 311: 1360، )ضیف« گری اومگر اعوبی

عیرر  نرروروز و  ةتبریکررات بسرریاری دربرار  او در دیروان  .دااررت هررای فارسری خرروی  تأکیرر  بسریار  ریشرش 

: 1 ج، 1421، امرین ) «برر ارعوبیت مهیرار اسرت.     ایخرورد و ایرن خرود نشرانش    فارسی بش مش  می هایجشن

11) 
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و ساسرانیان را  مهیار هرگز مساوات بین ایرانیان و اعراب را نپذیرفت و خاک ایرران را بهتررین خراک     

 ،یر  گونرازد و مری  در اعر بش تبرار ایرانری خرود مری    ( او 211: 1316، )عب علی ست.دانتر میاز همش اریف

 :  ه  دارممن بزرگی عج  و دین عرب را با

  ّ  مددددد  خیددددددر ا  قدددددّ ق  ددددد  الي ددددد

 وضدددددددددديي  الف ددددددددددر مدددددددددد  ایرافدددددددددد 

 

ی وق  ددددددددددد    ّی  مددددددددددد  خیرن دددددددددددد  الدددددددددددد

 سددددددددد دد الفددددددددددر  و دیدددددددددد  ال ددددددددددر 

 

 (64: 1 ، ج1344، ال ّیلمی)

و مباهات را از همش جانب گررد   فخر .ین از سرور مرسلین دارمیو دین و آ ین پ رانمج  و حسب از بهتر: ترجمش

 .سیادت عج  و آئین عرب: آوردم

 :  گوی و در جای دیگر نیز می

 ليددددد   مددددد  ا ری و کانددددد   ی دددددد 

   ال ایددددددد  بددددددددالحض ومدددددددد ر  فد ددددددددمددددددد  

 هما بطوساسددددددددددددددددددددددددان او جدددددددددددددددددددددددددّود  
 

 ابطیددددددددددددددددددددددد      ت ددددددددددددددددددددددد  لهددددددددددددددددددددددداد   

 ار دددددددددددم لميظمددددددددددددو  انددددددددددددی الظددددددددددددالم

 و بددددددددددددددددددالقواد  ب دددددددددددددددددوافیهم رُیددددددددددددددددد
 

 (334: 3 ج، همان)
 .سرتان ن  از ستمگر مری  ی ه آنان داد ستم .ها برافرااتن ایرانیان کاخ ،زار بودزار و نیکش زمین بیششزمانیترجمش: 

 اینان فرزن ان ساسان و از تبار آنان هستن  کش با پر و بال خود بش پرواز درآم ن .

کنر  و برش اررافت اسرالم     غرور مر   ت واظهار مسرّ ،ترین خان ان عج  استمهیار بش خان ان خود کش واال

 :  گوی می ،ادب واال  خود افتخار کرده و

 بددددددددی  ندددددددداد  قومهددددددددا     ددددددد  بدددددددد 
 ها مدددددددددا  ميددددددددد  مددددددددد  خمقدددددددددد سدددددددددری 

     ددددددددددددددددددال  ن دددددددددددددددددد ا ی ف ددددددددددددددددددط 
 الددددددّهر فتدددددد  اسددددددتولوا  مدددددد  قددددددوم 

 يدددددددددددددددددوا بال دددددددددددددددددديل هامددددددددددددددددددا هم  يی 

 ک دددددددددددددددر   مدددددددددددددد  إیوانددددددددددددددد    و بدددددددددددددد
 م  و مدددددددددد القدددددددددّا سدددددددددورة اليمددددددددد 

 

    سددددددددددد ّ في دددددددددددد    ددددددددددد   بدددددددددددد  

 مدددددددددددددا ح ددددددددددددد   فددددددددددددد راد   ميهدددددددددددددا

  ندددددددا مدددددددد  یرضدددددددی   طددددددددّ الط دددددددد 

 وم ددددددددددددددوا فددددددددددددددو  رءو  الحقددددددددددددددد 

 بال دددددددددددددددددددددده  وبطدددددددددددددددددددددوا  بیددددددددددددددددددددددا هم

  یدددددددد  فددددددددد  الطدددددددددا     مثددددددددد   بددددددددد 

 شددددددددددددددره اإلسددددددددددددددم  لدددددددددددددد  واألد 
 

 (64: 1 ج، همان)

خواسرت   .ارم اادمان بودکرد از حال من جویا گشت. از رفتار و زدهاگ ت، خانواده مح ل در، سع  امّ: ترجمش

مرون رضرایت خراطرت را فرراه  دارم.      ؛خروار  اسرت   ةباا . مپن ار کش نسب مرن مایر   باخبراز تبار و خان ان  

ها  سال پا بر سر سران نهادنر . از خوراری  آسرمان    کردن  و سال خان ان من با جوانمرد  بر روزگار حکومت
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کر ام کرس پر ر      .رااتن . پ رم کسر  بر ایوان خود تکیرش دارد را بر فراز اختران براف امش بستن  و کاخ خودعمّ

 نصیب من گشرتش  عالوه بر ارافت اسالم و ادب وافر  کش ؛من دارد. یاحب یولت در میان سالطین پیشین مو

 .است

 :  کن ها را یادآوری میقوم خود و بزرگی آن ةهیار گذاتم تردی یب

  ن تدددددددددددوا ری دددددددددددد  األر مددددددددددد  بهالیددددددددددد   

  قیددددددددددددا« سدددددددددددابور»و« جدددددددددددم  » بدددددددددددی 
 

 ال مددددددددددددددددّاربیدددددددددددددددوا  ظامهددددددددددددددددا و ی و  
ّیون مولددددددددددّ،   ا الددددددددددّهر ی دددددددددد ّی   دددددددددد

 

 (234: 1 ج، )همان

زمین را رویان ن  و استخوان و پوست آن را پروران ن . در میان جمشری  و   ةپیشوایان و سرورانی کش ریش: ترجمش

 امارن .ت می  روزگار را بش دقّش زمان تولّااپور پادااهانی هستن  ک

 برش  وا (211: 1316، عبر علی ) .عتقاد دارد کش ع ل و داد با از برین رفرتن پاداراهان ایرانری نرابود ار       ا مهیار

 :  گوی می ،آنان اااره نموده کشورداریع ل و 

ر    ال دددددددددُّ  فددددددددد  مددددددددد  رهم   ددددددددددر ُسدددددددددید 

 

    ح دددددد  التددددددّبیر  ددددددطهم ی ددددددد دی و   و  
 

 (243: 2 ج، 1344، ال ّیلمی)

 زن .ها سر میو ت بیر نیکو از آنترجمش: ع الت در اعمالشان هوی است 

او برر جرای گذاارتش     اعر برتأثیر بسیار وسیعی ، سو دیگر از زبان عربی با آاناییو سو از یر ایرانی بودن

ایرانری دارد و هر  احسراس غررور      برش ایرران و   احساس ژرفی ه  ،خود وجود اعماق درتا جایی کش  ؛است

 :  گوی میمنین  خود ااعارف یویتدر  وی .بر ادب عربی اشآگاهیفراوانی بش 

 حمدددددددد   مدددددددد  الي ددددددددُّن العددددددددریُ  إما
   ددددد ر ها الفدددددر   فدددددي مدددددّیح  لمدددددد

 

دددددددد ددددددد         ار  األشدددددددد اُر مددددددددا جم  ددددددددوا ی

 ي ط  و  رضددددددددد  ل دددددددددانها ال  دددددددددر    دددددددددد
 

 (112: 1 ج، 1344، ال ّیلمی)

ن مضرامین نراب و ایریل    پارسیا، سراین ناخالص میاعر  یان آن برای یلشمتک ّ آنگاه کش تاجران اعر و: ترجمش

 کنن  و تازیان ال اظ زیبای آن را.میاعرم را ستای  

 :  ستای بال  و بزرگواری ایرانیان را میاو بش ایرانی بودن خوی  می

 یفال ددددددددر« فدددددددار »وإن کطددددددد   مددددددد  
 

 ی  م تمددددددددددددددددددض  ودُّ   بال ددددددددددددددددددرییددددددددددددددددددد 

 

 (264: 2 ج، همان)

 کن .های اریف دوستی میانسان یف و بزرگواری هست  کش بااراز ایرانیان : ترجمش
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 ی دددام  ف دددر   ن ددد   « فدددار   » فددد 

 

ر بددددددددداُن مطددددددددددا       مدددددددددا فیددددددددد   بددددددددد  الي 

 

 (116: 2ج ، همان)

 در آن برای ابن مرزبان منازعی نیست. کن  وانسان را جذب می کش فخرش نسبی در فارس است: ترجمش

 نتيجه
 : حایل کردتوان نتایج ذیل را از مقالش می ،بش مطالب مطرد ا ه توجّشبا 

از ایرن رو   ؛اسرت  گذاارتش  جرای  بر مهیار دیلمی اعر بر وسیعی بسیار تأثیر، عربی زبان با آانایی و بودن . ایرانی1

 دانن .میمعان  عج   جامد فصاحت عرب واو را 

ش احتررام بر   . او بررای  نر نوروز و مهرگان بیشرتر از سرایر مقروالت در ارعر او بازتراب دار      ،از میان اعیاد ایرانی .2

 ااعار نوروزیرش  اب ها راو آن بش بهترین اکل است اده کرده ام آل بویشحکّاز موقعیت سیاسی ، اشسرزمین اج ادی

 م د کرد.

 عنبر و...، حریر، مشر، تاج: از جملش ؛ ندر دیوان او بسام  باالیی دار ،. کلمات و واژگان فارسی3

مرردم سررزمین  را    یاد کن  و از اهرهای ایران ایااعرانش ةآن داات تا بش هر بهان او را بر، دلتنگی برای وطن. 4

 با ی اتی مانن  ع ل و داد و پایبن ی بش عه  و پیمان بستای .

سرتای  و ایرن   ایل و نسب واال مری ، جنگاوری، اجاعت: هایی مونایران را با ویژگی پادااهان باستانی. مهیار 1

 نمایانگر ایالت فرهنگی اوست.

 نشران  این و داردمی ابراز اسالم دین بش را خوی  گرای  حال عین در و کن می یاد آتشک ه آت  و از . مهیار6

 .است بازن ااتش اسالمی مبادی بش توجّش از را او، ایرانی تم ّن و فرهنگ بش عمیق عالقة کش ده می

 ادبیّرات ایرانری در   تم ّنجین فرهنگ و یکی از مروّ، اشبا ح ه ایالت ایرانی مهیار دیلمی ،توان گ تمیپس 

 .عرب است

 نامهکتاب

 هاکتاب: الف
 دانشگاه تهران.، های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی )پيش از اسالم(راه؛ (1314) شتاآذر، آذرنوش .1

 والنشر. ةدار للطباع: بریوت، م  م ال مّان؛ (8041یاقوت )، احلموی. 2
ّی ؛ (8300مهیار )، الّدیلمی. 3  .ارالکتب املصریهد: القاهره، ولیاأل الطّبعة، ييمیدیوان مهیار ال
 .دار العلم للمالیني: بریوت، عشر ةاخلامس الطّبعة، األ م ؛ (2442ین )الدّ خری ، مشقيلدّ ا کلیالزّر . 0
 منشورات ذوی القربی.: بریوت، د  ال رب األ اریخ ؛ (8021حنا )، الفاخوری. 5
 رالكتاب العرىب.دا: بریوت، سم  هر اإل؛ (8025امحد )، امني. 6
 دارالکتاب العربی.: بریوت، د ة واألطی ال تا  وال ی  يف ال ّیر؛ (8043) عبداحلسني، مینیاأل. 1
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 1332، تابستان 10نامة ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، امارة / کاوش120

 

 

 ساخائو.: آملان، ال اقی     القرون ال الی  اآل ار؛ (8111ابورحیان )، بریونی. 1
حیةا  إدار : بةریوت، ولةیاأل الطّبعةة، عاصم العیتانیحتقیق ، ضّاداألاليحاس  و ؛ (8046حبر )ابی عثمان عمروبن ، جاحظ. 9

 .العلوم
 دلیل ما.: ق ، لماپ اوّ، فهرس التراث؛ (1310حسین )محمّ   سیّ، حسینی جاللی. 10

 طرد نو.: نتهرا، ها از ادب عربیچينینکته؛ (1312) علیرضا، اگزلوذکاوتی قر. 11

 پایتخت.: تهران، های آتشجشن؛ (1313هاا  )، رضی. 12

 .داراملعارف: مصر، احلادیة عشرة الطّبعة، ي ر ال ربال ی  يف الف ی وم اه  ؛ (8911)شوقی ضیف . 83
 فردوسی.: تهران، لجل  اوّ، در ایران ادبيّاتتاریخ ؛ (1363) اهللذبیح ، ی ا. 14

دد اهدد ی إ؛ (8911) إحسةةان، عّبةا . 85 قافةةة والفنةةون اجمللةةا الةةولث للثّ : الكویةة ، األوىل الطّبعةة،  ر ال ربددي الي ا ددرا  ال ی
 واآلداب.
 .ةداراحلری: بغداد، ش ر حیا   و  يیميّی المهیار ؛ (8916عصام )، عبدعلی. 86
 دار احیا  الرتاث العربی.: بریوت، 83ج ، م  م الي لفی ؛ (8991عمررضا )، کّحاله. 81
 هامجلّه: ب
مطالعـات  ، «مهرگان در عصر اسالمی و بازتراب آن در ادب عربری ایرن دوره   » ؛(1316) انی ماکلی، بهرام. ام11

 .36-11 ، یص3ة ، امارادبيّات تطبيقی

 .11-15 صص انی،الثّ  د، اجمللّ اليرشّ، «الّدیلمی مهیار»؛ (8305) زاق. احلسنی، عبدالرّ 89
، یرص  61ة ، ارمار تـاریخ ادبيّـات   ةمجلّ، «ات و زبان عربیتأثیر نوروز در تاریخ ادبیّ» ؛(1311) راثی، محسن. 20

103-111. 

 .212-254 ، صص85 ، العددسممیةاإل قافةالثی ، «الّدیلمیفی دیوان مهیار  ةقرا » ؛(8041) زراقط، عبداجملید. 28
 .843-844 ، صص219 العدد ،سالةالری ، «شعر مهیار» ؛(8351) نشکری، عبدالرمحّ . 22
 .206-283 ، صص81 ، العددسممیةاإل آفا  الح ارة، «دب العريباأل وروز يفالنّ » ؛(8021) حمّمدعلریضا، مریزا . 23
 .111-31 ، یص21 ة، امارمطالعات اسالمی ةنشری، «مهیار دیلمی» ؛(1316) محمّ مه وی دامغانی، . 24

، هـای تـاریخی  سـی برر ةنشـری ، «نهضت اعوبیش و نتایج سیاسی و اجتماعی آن» ؛(1313) علیممتحن، حسین. 21

 .204-111 ، یص11 ةامار
ة ، ارمار معارف اسالمی ةمجلّفیروز حریرمی،  ة، ترجم«نوروز در ادبیّات عرب» ؛(1341) علیمح وظ، حسین. 26

 .22-11 ، یص1
 
 
 



 121/های فرهنگ و تم ّن ایرانی در اعر مهیار دیلمی بررسی جلوه

 

 
 

 
 
 

ّی  یرانیة في ش ر مهیارقافة والح ارة اإلدراسة مظاهر الثی   1يیميال

 2اک ر مح طي م 
 رازیجامعة  ،غة العربیة وآداهباقسم اللّ  يف املساعداألستاذ 

 3ابومر قاسيي آراني
 غة العربیة وآداهبااللّ  رعفلالب الّدکتوراه يف 

 اليم یص
ر الثقافةة ايیرانیةة ویعتةن منةة فةرتة لویلةة، واحةدة مةن الثقافةات اينسةانیة األةثةر إنتاجیةة، وایةزاا یسةرتعی اانتبةاه لشةعرا  هبةا. مهیةا

 را  ايیرانیني الةي قّدم ثقافته وحضارته إىل األدب العريب.من الشع الّدیلمي
 الةةّدیلمي أشةعار مهیةار يفیرانیةة ايقافةة واحلضةارة حتلیلیةة دةدف إىل حتدیةد جوانةب ةتلفةة مةن الثّ  -هةةه املقالةة دراسةة وصةفیة  

الفارسةیة، ذکةر ملةو  الفةر . يف هةةةه حتفةاات، العةادات ايیرانیةة، الكلمةةات ايوهنةا  لریقةة منهةیةة تبحة  عةن دیوانةةه لتقیةیم 
 بولنةه، القلةيأّن اهتمامه  قافة واحلضارة ايیرانیة، وقد وصلنا أیضا إلی هةه النتیةةملهیار من الثّ  عمیقا   را  تأثّ  املقالة، نرید أن نثب 

ب من الشواغل اهلامةة مةن حیاتةه الفكریةة قافة واحلضارة اایرانیة ألدبا  العر مل مينعه من النظر يف املبادئ ايسالمیة. ولكن تقدمي الثّ 
 والسبب هلةا ااّدعا  وفرة الكلمات والعبارات الفارسیة يف دیوانه.

لیمییةال ميا   ّی  .غة العربیةقافة ايیرانیة، اللّ عر، الثّ ، الشّ الّدیلمي : مهیارال
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