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الهامگیری از سنت دینی در شعر اعشی
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فیضاهللزاده2

 .1دانشآموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پذیرش1394/02/19 :

تاریخ دریافت1393/08/03 :

چکیده
سنت با مشخصة فرهنگی و مضامین متعدد دینی ،تاریخی ،اجتماعی ،و ادبی خود یک پدیدة
الهامبخش است که شاعر با بهکارگیری آن ،افکار و اندیشة شخصی و یا گروهی زمان خویش را به
نمایش میگذارد و بهوسیلة آن به تجربه و تصاویر و اصالت شعری ،قدرت و استحکام میبخشد.
اعشی یکی از شاعران برجستة دورة جاهلی است که از سنتهای دورة پیش یا دورة معاصر
خویش تأثیر پذیرفتهاست .بررسی استقرایی سنت دینی در دیوان اعشی که مشتمل بر داستانها
و اساطیر کهن دینی ،اعتقادات و باورها و مناسک و شعایر بدوی ـ جاهلی و برآمده از
ناخودآگاه جاهلی است ،دال بر قدرت شاعر در بهکارگیری آنها و همچنین بیانگر جنبههایی از
افکار و اعتقادات و آدابورسوم دورة جاهلی است و بررسی آن میتواند رابطة فرهنگ و ادیان
و تاریخ و اسطورههای عرب با ملل دیگر را روشن سازد .آگاهی شاعر از این مضامین و افکار
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیدهها در سنتهای شعری جاهلی که آثار آن نیز در شعر وی
وارد شده ،محصولِ ارتباط و اختالط وی با سایر ملتها و مسافرتهایش به جوامع و
محیطهای متعدد است.
کلیدواژهها :شعر جاهلی؛ اعشی؛ سنت؛ دین.

 .1مقدمه
سنت با همة انواع و مضامین و مؤلفههایش یکی از مهمترین منابعی است که شاعران جاهلی
نهتنها در ایجاد اغراض شعری و تصاویر هنری از آن بهره بردهاند ،بلکه در تفسیر پدیدههای
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جهان هستی و نوع نگاه شاعران نسبت به جهان وانسان مؤثر واقع شدهاست و بررسی این
پدیده در ادبیات و بهویژه در شعر دورة جاهلی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه به گذشته ملت
عرب اشاره دارد و بررسی در مـورد آن میتواند میان فرهنگ ،ادیان ،تاریخ ،و اسطورههای
عرب و سایر ملل رابطهای برقرار سازد.
اعشی یکی از شاعران برجسته دوره جاهلی است که در میان سایر شعرا مقام و منزلتی بس
رفیع دارد .او از سنت به عنوان ابزار الهامبخش شعر و استحکامبخش برخی از دستاوردها،
دانشها ،بصیرتها و عقاید خویش و عامل اتصال و هماهنگی میان ذائقة فرهنگی و معنوی
گذشتگان تأثیر پذیرفته و با نبوغ خویش توانسته برخی از گونههای آن ،یعنی سنت دینی،
تاریخی ،اسطورهای ،و ...را در اشعارش به کار گیرد .این پدیدة ارزشمند که واقعیت شعری
وی به شمار میآید علیرغم پژوهشهای صورتگرفته بر دیوان وی ،بررسی نشدهاست،
ازاینرو ،ما در این پژوهش قصد داریم مضامین سنت دینی را از این اشعار استخراج کنیم و
برخی از حقایق را با تکیه بر آنها آشکار سازیم.

 .2سؤاالت اصلی پژوهش
آیا اعشی از سنت های دینی دورة ماقبل یا دورة معاصر خویش تأثیر پذیرفتهاست؟
آیا شعر اعشی با تکیه بر سنت دینی و مؤلفههای آن میتواند منبعـی بـرای شـناخت بعضـی از
جوانب زندگی دورة جاهلی تلقی گردد؟
آیا دین به عنـوان یکـی از عوامـل بـهوجودآورنـدة سـنت ،بیشـترین تـأثیر را در شـهر اعشـی
داشتهاست؟

 .3پیشینه و اهمیت پژوهش
سنت در بعضی از کتابها و پژوهشها یا به صورت گذرایا به شکل کلی ،بررسی شـدهاسـت؛
از جملة این پژوهشها میتوان به موارد زیر اشـاره کـرد :إستدعاء التدتثلفا تعا تلثالتیدو تعا ال تعا
تیءم؛ لسدخعلمالتدتثلفا تعالتیح ت ءالاللسعت ت ؛ا کارکرد سـنت در شـعر معاصـر عـرب؛ لستدعاء ا
لتشخص ءالالتدثلث ا عالتشلثالتلث عالتیلءصث؛ لتدثلفا عا لثالت ءتع.
96

جواد صالحی ،عبدعلی فیضاهللزاده

الهامگیری از سنت دینی در شعر اعشی

ایــن پــژوهش از دو جنبــه اهمیــت دارد)1 :ســنت دینــی ،مؤلفــههــا ،انــواع ،همچنــین عوامــل
بهوجودآورندة آن را به صورت یکجا شناسایی و معرفی میکند؛  )2سنت دینی رابه عنوان یکی
از عناصر مهم شعری و مبهم در شعر اعشی بررسی میکند .نتایج بهدستآمـده از ایـن بررسـی
میتواند در مورد شعر سایر شاعران جاهلی نیز صادق باشد.
 .4تعریف ومفهوم سنت 
سنت همان آثار علمی ،هنری ،وادبی است که پیشینیان برای ما به جا گذاشتهاند وآن در مقایسه بـا
سنـتهای عصر حاضر ،پدیدة ارزشمندی به شمار میآیـد (وهبة  .)53 :1997 ،جبـور عبـدالنور یـک
تعریف کلی از آن ارائه میدهد ومیگوید« :آداب ،عادات ،تجـارب ،فنـون ،وعلـومی کـه در طـی
زمان در مردم جمع شده ،سنت است و در اصول اجتماعی ،اخالقی ،انسـانی ،سیاسـی ،وتـاریخی
انسان ،عنصر اصلی قلمداد میشود و رابطة انسان را با نسلهای گذشته که در بهوجودآمدن وغنی
ساختن آن نقش داشتهاند ،محکم میگرداند» (عبـدالنور .)1979 :63 ،سـنت درنگـاهی دیگـر ،عقیـده،
شریعت،زبان،ادبیات،عقل،و ذهنیتمعرفی شـدهاسـت (الجـابری .)24 :1991 ،برخـی از پژوهشـگران و
ناقدان معتقدند ،سنت یک تجربة انسانی است؛ گروهی آن را مطلق دانسته و برخی دیگر همچون
بیاتی آن را مقید به شروطی میدانند .بیاتی بر این بـاور اسـت کـه سـنت یـک تجربـه انسـانی و
مجموعه دستاوردها و معرفتهایی

است که قدرت دوام و استمرار در زمان را دارد (الضاوی:1384 ،

 .)20بیاتی به سنت به صورت مجرد و انتزاعی نمینگرد .البته واقعیت از نظـر او فراگیرتـر از ایـن
است؛ چون قدیم و جدید را با هم در بر میگیرد .وی سنت و نوگرایی را با هم در تعامل پیوسـته
آنها نظم میبخشد و معتقد است در سنت جنبههای سلبی وجود دارد که از یک سو مانع حرکـت
واقعیت میگردد و از سوی دیگر از دیگری (بیگانه) چیزهایی را میپذیرد کـه وضـع حـال را بـه
افقهایی فراختر و ژرفتر سوق

میدهد (عالق.)14 :1388 ،

جنبههای سلبی سنت از نظر بیاتی همـان چیزهـایی اسـت کـه بـا ارزشهـا و هنجارهـای
اجتماعی ،اخالقی ،ملی ،و دینی یک ملت در تعارض اسـت و مـیتوانـد عامـل از بـین رفـتن
فرهنگ و تمدن و انحطاط تلقی گردد.
صالح عبدالصبور نیز سنت را همان سنت کالسیک یونانی ،رومی ،و عربی

میداند (الضاوی،

 )1384:20وآن را از نظر شاعر چنین تعریف میکند« :واژه سنت نـزد معلمـان زبـان وادبیـات از
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حیث مفهوم آسان است؛ چون سنت از نظر آنان تمام چیزهایی است که گذشتگان نوشـته و در
کتابها ماندگار شدهاست .اما سـنت از نــظر شـاعر ،آن آثــار و نوشتــههـایی اسـت کــه او
میپسندد .سنت از نظر وی آن است که غذای روحی و سرچشـمة الهـامش را در آن مـییابـد
ونمونههایی است که از آن متأثر میگردد .وی همیشه در پی آن است که زنجیرهای از نیاکـان و
اجداد را در خاندان شعر

بیابد» (عالق.)16 :1388 ،

در دیدگاه صالح عبدالصبور دو مورد را باید یادآور شد:اول اینکه وی به جنبـههـای منفـی
سنت انسانی که میتواند با ارزشها و میراث بشری در تعارض باشـد ،توجـه نکـرده و دیگـر
اینکه او سنت را یک پدیدة جامد و بیروح میداند ،درحالیکه سنت یک پدیدة سـیال و پویـا
با ماهیت فرهنگی است.
بههرحال میتوان گفت که سنت همان اصول و قواعد ،شکلها وصورتهـای ادبـی ،و فرهنـگ
گذشتگان است و مؤید تالش و دستاوردهای نیاکان با مضـامین یـا ماهیـت متعـدد دینـی و ادبـی و
فکری و فرهنگی و هنری و اخالقی است و جزئی از واقعیت زندگی به شمار میآیـد کـه از طریـق
آدابورسوم و ممارست از نسلی به نسل دیگر منتقل شده که همواره به صورت موضـوع ،قالـب یـا
صناعتی خاص در آثار ادبی تکرار میشود و شاعران و نویسندگان به میزان استعداد و نبـوغ خـویش
از آن بهره میبرندو شعر خویش را با تکیه بر آن غنی و مستحکم میسازند.
شاعران جاهلی سنت را یک پدیدة الهامبخش میپنداشتند و در اشعارشان بدان پایبند بودند
و میان سنت ،قضایا ،و تجارب خویش پیوندی برقرار میساختند و از سرچشمههای بـیشـمار
آن به عنوان ابزاری برای بیـان افکـار و نگـاه خـویش نسـبت بـه جهـان پیرامـون و همچنـین
استحکامبخشاصالت و تجربة شعری یاری میطلبیدنـد و ازآنجاکـه شـعر جـاهلی مشـتمل بـر
فرهنگهای کهن عربی ،اسـاطیر ،داسـتانهـای خرافـی و اشـارات و رمـوز پیرامـون اشـخاص
اساطیری است ،درک و فهم شعر این دوره و رمز و رموز آن و همچنین پی بـردن بـه قصـد و
منظور حقیقی شاعر جز از طریق بررسی سنت دینی ،اسطورهای ،تاریخی و ادبی میسر نیست و
تأثیرپذیری از سنت و بهکارگیری آن باهدف تعبیر و یا ابزاری برای بیان اندیشهایمیتواند یکـی
از سازوکارهای قصیده در طول دورههاو بهخصوص دوره جاهلی تلقی گردد؛ چراکه ایـن امـر
میتواند دال بر آگاهی شاعران جاهلی از سنتهای دورة خویش و فرهنگ واالی آنان باشد؛ به
عبارت دیگر میتوان گفت که شاعران جاهلی از سنتهایی که برآمـده از کتـب مقـدی دینـی
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بود ،الهام میگرفتند ،از آدابورسوم آن دوره و بعضی از پدیدههـای رایـج همچـون توتمیسـم
بهرهمند میشدند ،و با قدرت خیال وسیع خویش اساطیر و خرافاتی پدید میآوردند.

 .5سنت دینی در شعر اعشی
سنت دینی یکی از مهمترین منابع و سرچشمههای سنت فکری ،فرهنگی ،و شـعری بـه شـمار
میآید .مضامین سنت دینی جاهلی درواقع همان داستانها و حکایـتهـای بـدوی ،اعتقـادات،
مناسک ،و شعایر دینی است که با اسطورههای قدیم درآمیختهاست و خـود اسـطورههـا همـان
تفسیر و تحلیل و مهمترین عامل در تثبیت و تداول این سنتهای دینی است.
بر اسای پژوهشهای انجامگرفته در رابطه با شعر جاهلی و بهویژه معلقات ،میتـوان گفـت کـه
این نوع از شعر در چهارچوب کلی خودش ،یک نماد دینیِ مشتمل بر سـنتهـای دینـی اسـت کـه
شاعران دورة جاهلی آن را به عنوان نیایش و دعا به معبود و کاهن موردنظر خـود تقـدیممیکردنـد.
«شوقی ضیف» در این مورد مینویسد :میتوان تصور کرد پیدایش شـعر ،نتیجـة تطـور سـرودهـای
دینی است که برای خدایانشان میخواندند و در زندگی از آنهـا یـاری مـیجسـتند؛ گـاه بــراندازی
دشمـنان را از معبودهایشان میطلبیدند و گاه پیروزی خودشان و قهرمانانشان را میخواستند (ضـیف،

 .)196 :2011پس درواقع میتوان گفت شعر ،مولود دین و دین در ارتباط بـا شعر است.
شاعر هر دوره ،زبان حال اقوام ،عصر و زمان خویش اسـت .او آیینـهای اسـت کـه تمـامی
افکار ،اعتقادات ،مناسک دینی ،عقیدتی ،و آنچه را مردم هر دوره از نیاکانشان به ارث بردهانـد،
با نمادها و بیان هنری خویش بازتاب میدهد.
مهم بودن این باورها و اعتقادات برای هر انسان ب ه سـبب ایـن اسـت کـه آنهـا نـوع نگـاه،
اندیشه و اخالق او را در مقدسات سمتوسو داده و یک نگرش کلی نسبت به جهان هستی در
اختیارش قرار

میدهند (السواح.)219 :1996 ،

شعر جاهلی به بقایـای اسـاطیر قـدیمی و باورهـای رایـج دینـی دورة جـاهلی پرداختـه و
همچنین آنچه را با ریشههای دینی بدوی و بتپرستی اسطورهای کهن در ارتباط بوده ،در خود
جای دادهاست .مصطفی الشوری میگوید« :اساطیر جاهلی و علـوم آن همـان بقایـای اخبـار و
داستانهای مبهمی است که میان نسلها دهـانبـهدهـان گشـته و اندیشـة بـتپرسـتی خرافـی،
یهودیت و مسیحیت را در خود جای دادهاست» (الشوری)66 :1996 ،؛ یعنی داستانها و اسـاطیری
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که شاعران این دوره در اشعارشان به کار گرفتـهانـد ،در اصـل از سـنتهـای مـرتبط بـا ادیـان
مختلف یا اعتقادات و معبودهای متنوع گرفته شدهاست.
اعشی مانند سایر شعرای این دوره ،سنتهای دینی مشـتمل بـر باورهـای اولیـه و اسـاطیر
خیالی را با استفاده از تصاویر هنری و سنتی رایج جاهلی به کار گرفتهاست و ارتباط و اختالط
شاعر با سایر ملتها و جوامع این امکان را فراهم کرده تا وی بتوانـد در اشـعارش بسـیاری از
ظواهر دینی و عقایدی دورة خویش را در اشعارش به کار گیرد و آن را پایـه و اسـای شـعری
تلقی کند .ما در این بخش میزان تأثیرپذیری او از سنتهـای دینـی و انسـانی و بازتـاب آن در
شعر او را بررسی خواهیم کرد.

 .5-1داستان طوفان نوح (ع)
داستان طوفان نوح (ع) یکی از داستانهای قدیم دینی است که ریشة دینـی دارد و بـه آفـرینش و از
نو زنده شدن جهان اشاره میکند .این داستان با اعتقادات اولیه و باورهـای کهـن مردمـی در ارتبـاط
بودهاست .اشارة اعشی به رویدادهای این داستان با آنچـه در قـرآن ،تـورات و سـایر متـون دینـی و
اسطورهای و یا افسانههای سومری و بابلی آمده ،یکی است و میتواند بیـانگردانش و آگـاهی شـاعر
از فرهنگهای اولیه و سنتهای قـدیم دینـی باشـد کـه وی آن را از مسـافرتهـایش بـه شـهرها و
محیطهای مختلف کسب کردهاست .عناصر و بنیادهای دینی و رویدادهای بـهوقـوعپیوسـتة داسـتان
طوفان و ساختن کشتی در اکثر پژوهشهای انجامشده یکیاست و خدا یا معبـود ایـن داسـتان همـان
کسی است برای پند و عبرتگیری سایر مردمان به نوح وحی کرد تا کشتی بسازد.
اعشیدر پایان مدح ایای طائی به این سنت دینی اشـاره مـیکنـد کـه بــرگرفتهشــده از قصـة
ساختن کشتی است:

جةزَی اإللهُ إياساً خَيَ ِنعمَِته
ِفیفُ ِ
لکِه إذ تةَبَدَّاها ِلیَصنَعَهَا

َکمَا جزَی املرءَ نوحاً بَع َدما شَابَا
َ
و ظل َیمع ألواحا و أبوابا ()1
َ َ َّ َ َ ُ ً
َ

(الدیوان)53 :2004 ،

با ذکر این داستان ،مشخص میشود که اعشی نسبت به سـنت فرهنگـی ـ دینـی شـناخت
کافی داشتهاست و با استفاده از اندیشة موجود در ناخودآگاهِ جمعـی و آنچـه در اسـاطیر سـایر
ملتها و کتابهای دینی مقدی آمده ،توانسته از تصویر این طوفان الهام بگیرد.
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 .5-2داستان حضرت سلیمان (ع)
اعشی در جای دیگر با اشاره به داستان حضرت سلیمان معنی پستی و سفلگی را برای دنیا بیان
میکند و مردمان را به پندپذیری از این داستان دعوت مینماید:

ِ
بّناهسةلیمان بةن داوودّ حقبةَ
ِ
يةُوازي ُکبیداءَ السمةاء وّ دُونَهُ
ِ
ب
لَه ِدرمةَ ٌ
ک فةی رأسه وّ مشا ِر ٌ
أمثال الدُّمی و ِ
و حور َک ِ
ف
مناص ٌ
َ ٌُ
ّ
فَذاک و ََل ي ِ
عجز ِمن ِ
املوت رَبَّ ُه
ّ ُ
َ

ِ
لةَهُ َأزجٌعةال وَ طَیُّمةوَثَقُ
ات وّ ِکلسٌ و خّند ُق
بَال ٌط وَ دار ٌ
وَ ِمس ٌ
ک وّ رحيا ٌن وّ راٌٌ تُصةَفَّقُ
ِ
وّ قدرٌ وَ طبّاخٌ وَ صاعٌ وّ دَيسَقُ
لک ةن أتاه املةوت ال يةتأبةق ()2
و ِ
ُ ُ ََ ّ ُ
َ

(الدیوان)230 :2004 ،

در آیة  10تا  13سورة سبأ آمدهاست که :بعد از داود (ع) به سـلیمان حکمـت و دانـش عطـا
فرمودیم و برای او ،تندباد را رام کردیم و باد را در اختیار او قرار دادیم ،که به فرمان وی به سـوی
سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم ،جریان مییافت و ما به هر چیزی دانا بودیم و شیطانهـا را
بنّا و غوّاص [قرار دادیم] که برای او غوّاصی و کارهای غیر از آن میکردند ،و ما مراقب حال آنها
بودیم ،تا وحشیان دیگر را که جفتجفت با زنجیرها به هم بسته بودند ،تحت فرمـانش درآوریـم.
باد را برای سلیمان رام کردیم ،که رفتن آن بامداد ،یک ماه و آمـدنش شـبانگاه ،یـک مـاه بـود .آن
متخصصان رامشده برای او هرچه میخواست :از نمازخانهها و مجسمهها و ظروف بـزر ماننـد
حوضچهها و دیگهای چسبیدهبهزمین

میساختند (جاد مولی و دیگران.)325-333 :1387،

تمامی این داستانها و اساطیر قدیم دینی با سنتهـای دینـی و فکـری در ارتباطاسـت کـه
نسلهای گذشته آن را از نیاکانشان به ارث برده بودند؛ زیرا این داستانها و اسـاطیر ،جزئـی از
فرهنگ کهن دینی آن دوره به شمار میآمده و آمیزهای از دین ،تاریخ ،و اسـطورههـای قـدیمی
متداول در میان مردمان بودهاند« .این داستانها و اسـاطیر بـهوسـیلة یهودیـان و مسـیحیان وارد
جزیرةالعرب شدهاست» (الحنفی )145-146 :1992 ،و تأثیرپذیری شعر اعشی از آنها بسـیار نمایـان
است؛ زیرا شاعر ،در بیشتر موارد به هنگام سخن گفتن از مـر

و تقـدیر و سرنوشـت نهـایی،

بیش از سنت یا مؤلفههایش ،داستان این شخصیتها و اقوامو نابود شدن زورمندان و پادشاهان
را بیان میکند تا دیدگاهش را نسبت به جهان هستی و زندگی نشان دهـد و همچنـین موجـب
پندواندرزپذیری سایر مردمان شود و یادآوری میکند که توان و قدرت ایـن اقـوام و اشـخاص
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را از آنان دور سازد و مصائب و بالیا بر آنان نـازل شـد و در نهایـت

ساخت (برای اطالع بیشتر ر .ک الدیوان54 :2004 ،؛ 63؛ 166؛ 318؛ 230؛ .)359

 .5-3باورها و مناسک و شعایر بتپرستی
اعشی فقط به ذکر این داستانها و اساطیر بسنده نمیکند .او عبادتها و بسیاری از شعایر دینی
بدویِ بتپرستی مردمان دورة جاهلی را در اشعارش به کار میگیرد که تمـامی آنهـا از حیـات
دینی عصرجاهلی نشأت میگیرد و مراحل تحول اندیشة دینی بدوی را مجسم میکند.
شوقی ضیفدر مورد دیانت خودِ شاعر میگوید :اعشی همچون پدرانش بتپرست است؛ با همـة
آلودگیها و گناهکاریهاییکه بتپرستان داشتند .وی با زندگی گناهآلـود و عیاشـانهاش طبیعـی اسـت
که مشرک بوده ،و به اسالم یا دین آسمانی دیگری گردن ننهاده باشد (ضیف.)337-339 :2011 ،

بههرحالشعر این شاعرِ برجسته ،بهترین گواه بر تمامی عبادتها و مناسک بـتپرسـتی ماننـد:
تقدیس بتها،تقدیم قربانی و طواف پیرامون آنهاست که ما به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.
اعشی در مورد عبادت انصاب و اصنام و توسل به آنها میگوید:

ف
فةَِإذَا عَِبی ٌد عُ َّک ٌ

مُسَکٌعَلَی

اِبا ()3
أَنص ِ

َ َ

(الدیوان)59 :2004 ،

او در جای دیگر به مناسک و شعایری اشاره میکند که در زمانهای مشخصی چون نماز و
حجدر معابد به جا آورده میشد و همچنین سایر عبادتهایی را تصـویر مـیکندکـه بـهمنظـور
قرب به خدایگان صورت میگرفت:

ٍ
لَقَد ِکدتةَهُم َکی َد امریء غَ ِي ُ َ

مسن ِد ()4

ِ
ِ
لَعَمرُ َّالذي حَ َّجت قةُرَيشٌ قَطینَهُ

(الدیوان)132 :2004 ،

و میگوید:

يةَطُةوفُا لعُفَاةُ ِبأَبةوَاِبِةه

َکطَوف النَّصَارَی ِببَی ِت ََ

الوثن ()5

(الدیوان)364 :2004 ،

حقیقت آن است که مهمترین شعایر دینی بدوی در موسم حــج و در مکـانهـای مقـدی
اعراب یکجانشین در شهرهامتجلی میشدهاست؛ همچنان که منات و الت و عـزّی در مدینـه و
طائف و مکه قرار داشتند (الحوت .)210 :1390 ،اعشی به رسم سنت جاهلیان بـه کعبـه و بیـتاهلل
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حرام که از مهمترین مراکز دینی بتپرستی به شمار میآمد قسم میخـورد و از تقـدیم قربـانی
که مهمترین شعایر بتپرستیاست ،یاد میکند:

ِإ يِّن لَعَمرُ الذي خَطَّت مَنَ ِاِسُهَا

ِ ِِ ِ
ِ
ََتدي وَ سیقَ إلَیه البَاقرُ ُ ُ

الغیل ()6

(الدیوان)287 :2004 ،

اعشی در بیت دیگری به کعبهای قسم میخورد که آن را «قصی» و «ابن جرهم» بنا کردهاند:

فَِإ يِّن وَ ثةَو ََب رَِاه ِب ُّاللجي وَ َّاليت

جره ِم ()7

بةَنَاهَا قُصَيٌّ وَ املُضَاضُ بنُ ُ ُ

(الدیوان)350 :2004 ،

این نوع تقدیبخشی به معابد از طریق تقدیم قربانی و سوگند خوردن به آنها از اعتقـاداتی
نشأت میگرفت که در آن ،بتها دارای قوای غیبی و نامرئی پنداشته میشدند.

 .5-4سنتها و آدابورسوم دینی ـ خرافی
از دیگر سنتهایی که اعشی آنها را در اشعارش به کـار گرفتـه ،باورهـای قـدیمی و خرافـات و
آدابورسومی است که برآمده از بتپرستیِ رایج بود .تفأل با تیرها و چوبهای قمار از جملـة ایـن
سنتهای قدیمی و خرافی است؛ به گونهای که اعراب جاهلی قبل از اقدام بـه کـاری بـا ایـن تیرهـا
استخارهمیکردند و رأی و نظر خدایگان خود را با آن میسنجیدند و به آن افتخار میکردنـد (دغـیم،

187 :1995؛ ضیف .)85 :2011 ،اعشی با فخر و مباهات ،به این سنت عشیره خود اینگونه اشاره میکند:

ةةری علَی فَ ِ
ضلها ِالقداٌ ِ
العتا ُق
َ
ُ
ٌ و جةن التالع و اآلفاق ()8
َ َ ُ َّ ّ ُ َ ُ

أخذوا فَضلَهُم هناک وَ قد تَج
فَإذا جَادَ ِت الدُجَی وَضَعوا ِالقد

(الدیوان)227 :2004 ،

از دیگر اعتقادات و باورهای دورة جاهلی این است که مردمان اینـدوره سـتارگان را علـت
بارش باران و نزول خیروبرکت مـیدانسـتند .اندیشـة قـدرتبخشـی بـه سـتارگان ،اعتقـاد بـه
جاودانگی اعراب را تـقویت میکرد .اعشی از این سنت کهن پیروی کرده ،بـارش بـاران را بـه
ستارگان نسبت میدهد:

وَ خَوَت ِجربَُ النُّجوم فَمَا تَش

ب أُرِويةٌَ ِِبَةر ِي َُ
ةةرَ ُ

ةوب ()9
اجلن ِ

(الدیوان)72 :2004 ،

اعراب ،افول و طلوع ستارگان و نیز ستارگان راهنما را میشناختند و به ارتبـاط آنهـا بـا بـاران
معتقد بودند .هرکدام از آنها ناچار بود هنگام سفر در بیابانهای بیکران و بـینشـان عالمـت و
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نشانهای داشته باشد تا با آن راه پیدا کند .همچنین انگیزة زنده مانـدنو فـرار از خشـکسـالی و
قحطی ،آنها را به شناخت انواع ابرها وامیداشت

(ضیف.)83 :2011 ،

شاعر در بیت دیگری طبق سنت جاهلی به ستارگان قسم میخورد:

فَِإنَّا وَ الثَّةوِاق ِ
ةب لَو َ
َ

فَِإن حيتَف أَبُو ِعمراَ َن عَنَّا

رآنا ()10

(الدیوان)2004:371 ،

در اعتقادات عرب ،جن گاوهای نـر را وامـیداشـتکه جلـوی آب را بگیرنـد و مـانع نوشـیدن
مادهگاو شوند .آنان تصورمیکردنـد کـه علـت خـودداری مـادهگاوهـا از نوشـیدن آب وجـود
دیـوهایی است کـه در میان شاخهای گاو نر جـا گرفتهاند و نمـیگذارنـد گاوهـای مـاده ،آب
بنوشند و برای راندن دیوها به سروصورت گاوهای نر

میزدند (الجاحظ:1992 ،ج.)19 :1

اعشی میگوید:

ِ
وَمَا ذَنةبَهُ أّن عَافَت املاءَ َ ََ

ب ظَهرَهُ
لَ َکالثَّوِر وَ اجلنيییَض ِر ُ

مشربا ()11

(الدیوان)42 :2004 ،

مصطفی الشوریمینویسد« :شاید اعراب با پیش انداختن گاو نر برای تحریک مادهگاو در شرب
آب ،خواستار نزول باران ویا ارج نهادن به مقام ومنزلت

نازلکنندة باران بودنـد» (الشـوری:1996 ،

.)142

مردم دورة جاهلی معتقد بودند که هر شاعری معموالً با یک جن درارتباط است و شعر را از او
الهاممیگیرد (ضیف .)196-197 :2011 ،اعشی در یکی از اشـعار خـود از جنّـی بـه نـام «مِسـحل»
سخن گفته که با او یکدل ویکزبان بودهاست.
او میگوید:

جُهُنَّامَ جَدعاً ِللهَ ِج ِي ُ َ َّ

دعو ِ ِ ِ
ََ ُ
ت خَلیلي مسحَالً وَدَعَوا لَهُ

المذم ِم ()12

(الدیوان)2004:350 ،

در جاهلیت ،هر نوع آسیب رساندن به نخلها،آسیب رساندن بـه صـاحب آن تلقـی مـیشـد و
هرگاه قبیلهای درخت نخل قبیلة دیگر را آتش میزد ،زنـان بـه سـوگواری و عـزا مـینشسـتند
(القیسی .)72 :1970 ،اعشی با تشبیهی به این سنت اشاره میکند:

ثأرناکمُ يوماً ِبتحة ِرق أرقَِم
مآِت ()13
مَ ِآِت سُودٌ سََّلبَت عن َد َِ

وَ أيامَ حَج ٍر إذ ُحي َّرق لخلَهُ
َکأ ّن لخیل الش ِ
ب حري ِقه
َّط ِغ َّ
َ

(الدیوان)352 :2004 ،

104

جواد صالحی ،عبدعلی فیضاهللزاده

الهامگیری از سنت دینی در شعر اعشی

 .5-5نشانهها و نمادهای دین مسیحیت
عالوه بر آنچه بیان شد ،بعضی از نشانهها و نمادهای ادیان دیگر همچون مسیحیت نیز در شعر
اعشی مشهود است .برخی از قدما و معاصرانی که شـرححـال زنـدگی او را تـألیف کـردهانـد،
معتقدند وی مسیحی بودهاست .آنها برای گفتههای خودسندهایی نیـز ارائـه مـیدهنـد .برخـی
میگویند« :ساکنان یمامه از قوم بنی حنیفه هستند که در حجـر اقامـت داشـتند و مسـیحیت در
میان آنها رواج پیدا کرده بود» (التنوجی ،بیتا )75 :و برخی دیگر به مسیحی بـودن راوی او یحیـی
(یونس) ابن متی استناد

کردهاند (االصفهانی:1995 ،ج.)112 :9

یکی از نشانههای مسیحیت که اعشــی در اشـعارش از آن نام بـرده ،کعبـة نجـران اسـت.
نجران مهمترین سرزمین مسیحیان یمن بود و بر اسای دین مسیح تأسـیس شـده بـود .کنیسـه
نجران یا کعبة نجران مهمترین اثر مسیحی این سرزمین است که در چهلکیلومتری شهر اخرود
در جنوب سرزمین نجران واقع شده بود که افراد صاحب حاجت و ترسیده به آن پناه میبردنـد
(االصفهانی:1995 ،ج .)381 :11کعبه نجران در برخی از منابع با نامهای مختلفی ،مانند بیعة النجـران
و دیر نجران آمدهاست .او در مورد این مکان دینی میگوید:

ِ
ک حَتَّی تةُنَ ِاخي ِبأَبةوَِاِبَةا
باِبا ()14
ِ
وَ قةَیساً هُمُ خَيأَُر َ

وَ َکعبَُ ََنراَ َن حَتمٌ عَلَی ة
نةَزُوريَِزي َد وَ عَب َد امل ِسی ِح
َ

(الدیوان)69 :2004 ،

یکی دیگر از نمادهای مسیحیت سوگند خوردن اسقفها به صحیفههای دینـی (مهـارق) اسـت
که در کلیساها و معابد به ترتیل و سرود خوانده میشد و اعشی در شعرش به آن اشاره کردهاست:

و ِإذَا يةنَ ِاشدُ ِبالمه ِ
ارق َ َ
ََ
َ ُ

رَبةيي َک ِريٌ َال يُ َکديرُ ِنعمَ ً

أَنشدا ()15

(الدیوان)105 :2004 ،

اعشی در قصاید دیگری ،به اعیاد و مراسم خاص مسیحیت همچون «یوم

الفِصْح» (الدیوان:2004 ،

 )206و «هِنْزَمْن» (الـدیوان )334 :2004 ،اشاره کردهاست .وی در یکی از قصایدش به نواخته شـدن
ناقوی کلیساها اشاره میکند:

ِ
ِ ٍ
ِبفتیَان صدق وَ النَّواقیسُ ُ َ ُ

و َکأ ٍس َکع ِي ال يدي ِ
ت حَدَّهَا
ک بَا َکر ُ
َ
َ

تضرب ()16

(الدیوان)46 :2004 ،

این اعتقادات ،شعایر ،و مناسک دینیِ بازتابیافته در شعر اعشی ،بیانگر میزان فرهنگ دینی وی
و همچنین نشانگر قدرت شاعر در بهکارگیری مفاهیم و مضامین از اسطورههـا و ادیـان متنـوع
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است .پس اساطیر و اعتقاداتی که در شعر اعشی به آنها اشاره شده ،ریشه در ناخودآگاه جمعـی
و فرهنگ دینی موروثی مردم جاهلی داشتهاست .با استخراج این ابیات و اشـعار کـه اعشـی در
آنها از اعتقادات و مناسکِ ادیان و سنتها و آدابورسوم دورة جاهلـی سخن گفته ،مشخــص
میشود که وی از تمامی این سـنتهـای دینـی تـأثیر پذیرفتـه و آنهـا را در اشـعارش بازتـاب
دادهاست .درواقع شعر این شاعر پرآوازة جاهلی آمیزهای از ادیان و اعتقادات بـدوی اسـت کـه
وی این شناخت و اطالعات نسبت به آنها را از محیطها و جوامع گوناگون کسب کردهاست.

نتیجهگیری
 .1سنت با همة مضامین و مفاهیم خود ،همان فرهنگ و یا عناصر فرهنگی است که یـک نسـل
آن را از نسلهای گذشته به ارث میبرد.
 .2سنتهای فرهنگی اعراب جاهلی آمیزهای از باورهـای دینـی ،تـاریخ ،اسـاطیر ،خرافـات ،و
داستانهاست که شاعر تمامی انواع و مؤلفههای آن را در شـعر بـرای بیـان افکـار و نـوع نگـاه
خویش و همچنین ارائه تصویر زندگی شخصی وگروهی زمان خود به کار میگیرد.
 .3آیینها ،عقاید ،شعایر دینی اولیه،آدابورسـوم ،خرافـات ،و اسـاطیرِ مـنعکسشـده در شـعر
اعشی از عقل (ناخودآگاه) جمعی ـ و نه از عقلی فردی یـا حـالتی ذاتـی و شخصـی ـ صـادر
شدهاست؛ یعنی اهداف و مقاصد آن فراتر از ذات شاعر است.
 .4اعشی با تکیه بر مهمترین منابع سنتهای قـدیم جـاهلی متشـکل از دیـن ،تـاریخ ،باورهـا،
اساطیر ،وآدابورسوم،تصاویر شعری خویش را بنیان نهادهاست.
 .5محیط و قبیلة شاعر و مسافرتهای وی به عنوان دو عامل سـازنده و منبـع سـنت ،پیونـدی
عمیق و محکم با زندگی شاعر داشته وتأثیر بیشتری بر شعر او گذاشتهاست.
 .6در دیوان اعشی از ادیان و گونههای پرستش و اعتقادات کهن سخن بـه میـان آمـدهاسـت و
ازآنجاکه باورهای بهتصویرکشیدهشدة مردم در دورة جاهلی آمیزهای از خداپرستی ،بتپرسـتی،
مسیحیت و یهودیت است ،دین یکی از تأثیرگذارترین پدیدهها در سـنتهـای شـعری جـاهلی
است که آثار آن نیز در شعر اعشی وارد شدهاست.
 .7انعکای تصویر زندگی دینـی ،تـاریخی ،اسـطورهای و آدابورسـوم دورة جـاهلی در شـعر
اعشی بیانگر فرهنگ و شناخت وی نسبت به محـیطهـا ،جوامـع ،رویـدادها ،و داسـتانهاسـتو
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بازتاب این تصاویر با تکیه برسنتها رابطهای میان اساطیر ،تـاریخ ،دیـن ،و فرهنـگ اعـراب و
سایر ملتها ایجاد کردهاست.

پینوشت
 .1خداوند بهترین پاداش را به ایای دهد ،همچنانکه به نوح بعد از پیریاش پاداش عطافرمود؛ یعنی
زمانی که شروع به ساخت کشتی کرد و همواره الواح و تختهها را برای ساخت این کشتی فراهم
میکرد.
 .2سلیمان بن داود در روزگاری (قلعه ابلق) را بنا نهاد .این قلعه دارای کنگرههای بلند و پایه و اسای
محکمی بود .ارتفاع آن تا وسط آسمان رفته بود و گرداگرد آن را زمین هموار گرفته بود که دیوارهای
سنگی آن را احاطه میکرد و خندقهای عمیق اطراف آن کنده شده بود .در آخرین طبقة این قلعه
غرفه ای برای نوشیدن شراب بنا شده بود و در کف آن فرش پهن شده بود و فضای آن با عطر و بابونه
معطر شده بود و شرابِ صاف و گوارا بر نوشندگان تقدیم میشد .زیبارویان چون تندیسی بودند و
خدمتکاران و طباخان غذاهایی را در دیگها و کاسهها و بشقابها آماده میساختند .همة اینها صاحب
این قلعه (سلیمان) رااز مر

نجات نداد و سرانجام مرگی آشکار او را دریافت.

 .3و چون بندگان آنجا ساکن هستند ،به بتها متمسک شدهاند.
 .4قسم به کسی که قریش برای او به حج میآیند! تو دشمنانت را چون انسان حاللزاده فریفتی.
 .5درخواستکنندگان پیرامون درهای آن طواف میکنند ،مانند طواف نصاری پیرامون بتکدهها.
 .6قسم به بیتاهلل حرامی که شتران ،بهسرعت به سوی آن در حرکت هستند و گاوهای قربانی زیادی به
سوی آن رانده میشوند.
 .7من به جامههای راهب اللج (کنایه از اعمال شایسته) و کعبهای که قصی و مضاض بن جرهم آن را
بنا کردند ،سوگند میخورم.
 .8بر اسای فضل و کرم خویش عمل میکنند ،درحالیکه بهترین تیرهای قمار برای فالگیری و استخاره
آماده میشوند و چون ابرها ببارند و تپهها و سرتاسر زمین بارور گردد ،فالگیری با تیرهای قمار کنار
گذاشته میشود.
 .9وچون کهکشانها نبارد ،بز کوهی بهوسیلة بادهای جنوب که ابرها را به ریزش باران وادار میسازد،
سیراب نمیگردد.
 .10هرگاه ابوعمران دربارة ما پریوجو کند من به ستارگاندرخشنده قسم میخورم ،اگرچه من و این
ستارگان ،بارز و قابلرؤیت باشیم.
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 .11مانند گاو نری که جنّی به صورتش میکوبد وگناه او نیست که گاو ماده از آب خوردن امتناع کند.
 .12من از شیطان خود ،مِسْحل ،و آنها از شاعرشان ،جِهْنام ،یاری طلبیدیم و نابود باد کنیززادة فرومایة
مذمتشده.
 .13و چون در ایام حجر ،نخلها سوزانده شد ،ما با سوزاندن تعداد زیادی از نخلهایتان از شما انتقام
گرفتیم .نخلهای شط که در حال سوختن بود ،مانند زنان سیاهپوش سوگواری بودند که در عزاداری
لبای عزا به تن کرده بودند.
( .14زیارت) کعبة نجران بر تو واجب است ،تا سرانجام در آن اقامت گزینی .ما برترین مردان این کعبه
یعنی یزید و عبدالمسیح و قیس را زیارت میکنیم.
 .15پروردگارمن بخشندهای است که هیچ نعـمتی را مکدر نمیسازد و هرگاه با صحیفهها برای او دعا
خوانده شود ،اجابت میکند.
 .16جامی مانند چشم خروی بود که آن را قبل از طلوع خورشید به همراه یارانی موافق در لحظهای
که ناقویها نواخته میشد ،نوشیدم.

یادداشتها

 .1اياس بن طائی یااياس بةن قبیصة الطةائیجانشین نعمان سومیا نعمان بن منذر ،آخرین پادشاه لخمیها در

حیرهبود.
 .2به گروه بزرگی از ساکنان حیره که مسیحی بودند عباد اطالق میشد.
 .3یوم الفصح یا عید پاک یکی از مهمترین عید مسیحیان است که یادآور خاطرة رستاخیز عیسی مسیح
(ع) است .این عید در روز خاصی قرار نگرفته است وبر اسای وضعیت ماه تعیین میشود.
 .4هنزمن به معنی انجمناست .این کلمه که در شعر اعشی بر یکی ازاعیادمسیحیان اطالق شده ،معـرب
پهلوی  hanjamanاست.
 .5اُذَیْنه ،یا اُدِناتوی ،نوادة سپتیموی اذینه بن حیران بود که در سال  230م .به مقام سناتوری روم رسید.
 .6سیف بن ذییزَن از پادشاهان حمیری یمن و دستنشاندة ساسانیان بود.

کتابنامه
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مترجم :استاد مصطفی زمانی (ره) ،چاپ دوم ،قم :پژواک اندیشه.
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لسدلهءمالتدثلفالتعيويا يا لثالألاشع ا
ضلهللزلده 2ا

جحلداصءت ع،1اا عالعا
 .1ماجیسرت يف اللغ العربی و آداِبا جبامع الشهید ِبشيت
 .2أستاذ مساعد يف قسم اللغ العربی و آداِبا جبامع الشهید ِبشيت

لتیلخاص ا

جیل عن ٍ
جیل و عصر عنعصر،
الرتاث بأنواعه هو الثقاف و العناصر الثقافی التی يتلقاها ٌ
يوظف الشعراء الرتاث فی شعرهم للتعبي عن روٌ و فکر عصرهم و إغناء أغراض و
جتربتهم الشعري و صورهم الفنی .
دراس استقرائی عن الرتاث فی شعر ا عشی ِبضامینه الدينی التی تشملديانات،
وعبادات ،وقصصاً و خرافات وأساطي دينی قدمي و عادات و طقوساً ،تکشف عن
جوانب من أفکار و تقالید االنسان اجلاهلی و تالقی االديان و االساطي القدمي
للشعوب و ايضا تربز عن قدرة الشاعر االعشی علی استهالم منها و استدعاها فی
شعره.

لتكلیءالالتث

:االشعر اجلاهلی؛ االعشی؛ الرتاث؛ الدين.

لتکءتبالتی ؤ ل
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