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مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زیان و 

 2015هـ.ش  1394 پاییز، 36ادبیات عربی، شماره 

 95-110م، صص 

 عشیاگیری از سنت دینی در شعر الهام
 2زادهاهللعبدعلی فیض ،1یجواد صالح

 دانشگاه شهید بهشتیزبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد  آموختةدانش. 1

 دانشگاه شهید بهشتی گروه زبان و ادبیات عربی استادیار. 2
 19/02/1394تاریخ پذیرش:   03/08/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
ة یک پدیدخود ادبی  و، اجتماعی، تاریخی، مضامین متعدد دینی وفرهنگی  ةسنت با مشخص

شخصی و یا گروهی زمان خویش را به ة افکار و اندیش، گیری آنکاربخش است که شاعر با بهالهام
 .بخشدمی قدرت و استحکام، آن به تجربه و تصاویر و اصالت شعریوسیلة به وگذارد می نمایش

 معاصرة یا دور پیش ةهای دورجاهلی است که از سنت ةدور تةاعشی یکی از شاعران برجس
ها داستانر دیوان اعشی که مشتمل بر بررسی استقرایی سنت دینی د. استتأثیر پذیرفته خویش
برآمده از و جاهلی ـ  ر بدوییاعتقادات و باورها و مناسک و شعا، کهن دینی ریاساطو 

هایی از کارگیری آنها و همچنین بیانگر جنبهبهدال بر قدرت شاعر در ، استناخودآگاه جاهلی 
فرهنگ و ادیان ة رابطتواند می بررسی آنجاهلی است و ة دور ورسومآدابافکار و اعتقادات و 
 آگاهی شاعر از این مضامین و افکار. با ملل دیگر را روشن سازدعرب های و تاریخ و اسطوره
 شعری جاهلی که آثار آن نیز در شعر ویهای در سنت هاپدیده تأثیرگذارترینبه عنوان یکی از 

به جوامع و  هایشمسافرتو ها محصولِ ارتباط و اختالط وی با سایر ملت، شدهوارد 
 .متعدد استهای محیط

 

 .دین؛ سنت؛ اعشی؛ شعر جاهلی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه. 1

منابعی است که شاعران جاهلی  ترینمهمهایش یکی از مؤلفه انواع و مضامین و ةسنت با هم

های بلکه در تفسیر پدیده، انددر ایجاد اغراض شعری و تصاویر هنری از آن بهره برده تنهانه
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و بررسی این  استشدهواقع  مؤثرجهان هستی و نوع نگاه شاعران نسبت به جهان وانسان 

به گذشته ملت  چراکه؛ داردجاهلی اهمیت بسیاری ة در شعر دور ویژهبهپدیده در ادبیات و 

های و اسطوره، تاریخ، ادیان، فرهنگ تواند میانمی ورد آنـعرب اشاره دارد و بررسی در م

 .برقرار سازدای سایر ملل رابطه عرب و

مقام و منزلتی بس  جاهلی است که در میان سایر شعرا برجسته دورهاعشی یکی از شاعران 

، برخی از دستاوردها بخشبخش شعر و استحکامبه عنوان ابزار الهام او از سنت. رفیع دارد

فرهنگی و معنوی ة و عقاید خویش و عامل اتصال و هماهنگی میان ذائقها بصیرت، هادانش

، یعنی سنت دینی، آنهای گونه برخی ازبا نبوغ خویش توانسته  و پذیرفته تأثیرگذشتگان 

 ارزشمند که واقعیت شعریة این پدید. را در اشعارش به کار گیرد ...و، ایاسطوره، تاریخی

، استنشدهبررسی ، گرفته بر دیوان ویصورتهای رغم پژوهشآید علیمی به شمار وی

و  نیمینی را از این اشعار استخراج کمضامین سنت دما در این پژوهش قصد داریم ، روازاین

 .را با تکیه بر آنها آشکار سازیم برخی از حقایق

 

 االت اصلی پژوهشسؤ. 2
 ؟استفتهرپذی تأثیرخویش معاصر  ةیا دور ماقبل ةدور دینی یاعشی از سنت ها آیا

شـناخت بعضـی از    تواند منبعـی بـرای  می آنهای مؤلفه دینی وشعر اعشی با تکیه بر سنت  آیا

 ؟جاهلی تلقی گرددة جوانب زندگی دور

را در شـهر اعشـی    تـأثیر بیشـترین  ، سـنت  ةوجودآورنـد ن به عنـوان یکـی از عوامـل بـه    دیآیا 

 ؟استداشته

 

 اهمیت پژوهش پیشینه و. 3

؛ اسـت شـده بررسی ، یا به شکل کلییا به صورت گذراها و پژوهشها در بعضی از کتابسنت 

إستدعاء التدتثلفا تعا تلثالتیدو تعا ال تعا: توان به موارد زیر اشـاره کـرد  میها این پژوهش ةاز جمل
لستدعاء ا؛ عـرب  کارکرد سـنت در شـعر معاصـر   ؛السدخعلمالتدتثلفا تعالتیح ت ءالاللسعت ت  ؛ تیءم

 .لتدثلفا عا لثالت  ءتع؛ لتشخص ءالالتدثلث  ا عالتشلثالتلث عالتیلءصث
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همچنــین عوامــل ، انــواع، هــامؤلفــه، دینــیســنت (1: دارد ایــن پــژوهش از دو جنبــه اهمیــت

به عنوان یکی را دینیسنت ( 2؛ کندمی شناسایی و معرفی کجایرا به صورت آن  ةوجودآورندبه

 آمـده از ایـن بررسـی   دستبه نتایج. کندبررسی میاز عناصر مهم شعری و مبهم در شعر اعشی 

 .صادق باشد تواند در مورد شعر سایر شاعران جاهلی نیزمی

 

تعریف ومفهوم سنت. 4

اند وآن در مقایسه بـا  ه پیشینیان برای ما به جا گذاشتهوادبی است ک، هنری، سنت همان آثار علمی

جبـور عبـدالنور یـک    . (53: 1997، وهبة ) آیـد می ارزشمندی به شمارة پدید، عصر حاضرهای تـسن

وعلـومی کـه در طـی    ، فنـون ، تجـارب ، عادات، آداب»گوید: میدهد ومی تعریف کلی از آن ارائه

وتـاریخی  ، سیاسـی ، انسـانی ، اخالقی، ، سنت است و در اصول اجتماعیشدهزمان در مردم جمع 

غنی آمدن ووجودگذشته که در بههای انسان را با نسل ةشود و رابطمی عنصر اصلی قلمداد، انسان

، عقیـده ، سـنت درنگـاهی دیگـر   . (1979: 63، عبـدالنور ) «گردانداند، محکم میساختن آن نقش داشته

برخـی از پژوهشـگران و   . (24: 1991 ،الجـابری ) اسـت شـده معرفی ذهنیت،و عقل،ادبیات،زبان،شریعت

برخی دیگر همچون  گروهی آن را مطلق دانسته و؛ انسانی استة ت یک تجربسن، ناقدان معتقدند

اسـت کـه سـنت یـک تجربـه انسـانی و        بیاتی بر این بـاور . دانندمی د به شروطیرا مقی آنبیاتی 

: 1384، الضاوی) است که قدرت دوام و استمرار در زمان را داردهایی مجموعه دستاوردها و معرفت

البته واقعیت از نظـر او فراگیرتـر از ایـن    . نگردسنت به صورت مجرد و انتزاعی نمی بیاتی به. (20

سنت و نوگرایی را با هم در تعامل پیوسـته  وی . گیردمی چون قدیم و جدید را با هم در بر؛ است

سلبی وجود دارد که از یک سو مانع حرکـت  های معتقد است در سنت جنبه بخشد ومی آنها نظم

پذیرد کـه وضـع حـال را بـه     می بیگانه( چیزهایی را) گردد و از سوی دیگر از دیگریمی واقعیت

 .(14: 1388، عالق) دهدمی تر سوقتر و ژرففراخهایی افق

و هنجارهـای  هـا  سلبی سنت از نظر بیاتی همـان چیزهـایی اسـت کـه بـا ارزش     های جنبه

توانـد عامـل از بـین رفـتن     مـی  و دینی یک ملت در تعارض اسـت و  ،ملی ،اخالقی ،اجتماعی

 .فرهنگ و تمدن و انحطاط تلقی گردد

الضاوی، ) داندمی و عربی ،رومی، صالح عبدالصبور نیز سنت را همان سنت کالسیک یونانی

واژه سنت نـزد معلمـان زبـان وادبیـات از     »: دنکمی آن را از نظر شاعر چنین تعریفو (1384:20
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در چیزهایی است که گذشتگان نوشـته و  چون سنت از نظر آنان تمام ؛ حیث مفهوم آسان است

ـ  . استشدهها ماندگار کتاب ـ ، ظر شـاعر ـاما سـنت از ن  اوه ـاسـت کـ  هـایی  هـار و نوشتـ ـآن آث

یابـد  مـی  الهـامش را در آن  ةوی آن است که غذای روحی و سرچشـم  سنت از نظر. پسنددمی

ان و از نیاکـ ای وی همیشه در پی آن است که زنجیره. گرددمی است که از آن متأثرهایی ونمونه

 .(16: 1388، عالق) «دباجداد را در خاندان شعر بیا

منفـی  هـای  اول اینکه وی به جنبـه شد:لصبور دو مورد را باید یادآور ادر دیدگاه صالح عبد

توجـه نکـرده و دیگـر    ، و میراث بشری در تعارض باشـد ها تواند با ارزشمی سنت انسانی که

سـیال و پویـا   ة که سنت یک پدیددرحالی، داندمی روحجامد و بیة اینکه او سنت را یک پدید

 .با ماهیت فرهنگی است

و فرهنـگ   ،ادبـی هـای  صورتو هاشکل، توان گفت که سنت همان اصول و قواعدمی حالهربه

و مؤید تالش و دستاوردهای نیاکان با مضـامین یـا ماهیـت متعـدد دینـی و ادبـی و        است گذشتگان

آیـد کـه از طریـق    جزئی از واقعیت زندگی به شمار میفکری و فرهنگی و هنری و اخالقی است و 

قالـب یـا   ، که همواره به صورت موضـوع  شدهو ممارست از نسلی به نسل دیگر منتقل  ورسومآداب

شود و شاعران و نویسندگان به میزان استعداد و نبـوغ خـویش   می صناعتی خاص در آثار ادبی تکرار

 .سازندمی برندو شعر خویش را با تکیه بر آن غنی و مستحکممی از آن بهره

پنداشتند و در اشعارشان بدان پایبند بودند می بخشالهامة شاعران جاهلی سنت را یک پدید

شـمار  بـی های ساختند و از سرچشمهمی و تجارب خویش پیوندی برقرار ،قضایا ت،و میان سن

ـ       ه جهـان پیرامـون و همچنـین    آن به عنوان ابزاری برای بیـان افکـار و نگـاه خـویش نسـبت ب

لی مشـتمل بـر   کـه شـعر جـاه   نـد و ازآنجا طلبیدمی شعری یاریة لت و تجربااصبخشاستحکام

خرافـی و اشـارات و رمـوز پیرامـون اشـخاص      ی هـا داسـتان ، اسـاطیر ، کهن عربیهای فرهنگ

رموز آن و همچنین پی بـردن بـه قصـد و    درک و فهم شعر این دوره و رمز و ، اساطیری است

و  میسر نیستتاریخی و ادبی ، ایاسطوره، منظور حقیقی شاعر جز از طریق بررسی سنت دینی

تواند یکـی  میایاندیشهآن باهدف تعبیر و یا ابزاری برای بیان  کارگیریبهپذیری از سنت و تأثیر

 ایـن امـر   چراکه؛ خصوص دوره جاهلی تلقی گرددو بههاکارهای قصیده در طول دورهاز سازو

به ؛ باشد خویش و فرهنگ واالی آنانة دورهای تواند دال بر آگاهی شاعران جاهلی از سنتمی

که برآمـده از کتـب مقـدی دینـی     هایی توان گفت که شاعران جاهلی از سنتمی عبارت دیگر
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رایـج همچـون توتمیسـم    هـای  آن دوره و بعضی از پدیده ورسومآداباز  گرفتند،می الهام، بود

 .آوردندمی و با قدرت خیال وسیع خویش اساطیر و خرافاتی پدید ،شدندمی مندبهره
 

 در شعر اعشی دینیسنت . 5
 و شـعری بـه شـمار    ،فرهنگی ،سنت فکریهای سرچشمهبع و امن ترینمهمسنت دینی یکی از 

 ،اعتقـادات  ،بـدوی هـای  حکایـت ها و داستانهمان  درواقعمضامین سنت دینی جاهلی . آیدمی

همـان  هـا  است و خـود اسـطوره  آمیختهقدیم درهای و شعایر دینی است که با اسطوره ،مناسک

 .دینی استهای عامل در تثبیت و تداول این سنت ترینمهمتفسیر و تحلیل و 

کـه  تـوان گفـت   می ،معلقات ویژهبهشعر جاهلی و  در رابطه باگرفته انجامهای بر اسای پژوهش

دینـی اسـت کـه    هـای  مشتمل بر سـنت  نماد دینیِ ، یککلی خودش چهارچوباین نوع از شعر در 

. کردنـد میتقـدیم  خـود نظر یایش و دعا به معبود و کاهن موردآن را به عنوان نجاهلی ة شاعران دور

هـای  تطـور سـرود  ة نتیجـ  ،توان تصور کرد پیدایش شـعر می: نویسدمی در این مورد «شوقی ضیف»

ـ گـ ؛ جسـتند خواندند و در زندگی از آنهـا یـاری مـی   می دینی است که برای خدایانشان دازی نارـاه ب

، ضـیف ) خواستندمی طلبیدند و گاه پیروزی خودشان و قهرمانانشان راهایشان میمعبودنان را از ـدشم

 .است ا شعرـمولود دین و دین در ارتباط ب ،توان گفت شعرمی درواقعپس . (196: 2011

تمـامی   اسـت کـه  ای او آیینـه . عصر و زمان خویش اسـت  ،ن حال اقوامزبا، شاعر هر دوره

، انـد ره از نیاکانشان به ارث بردهمردم هر دو را و آنچه ،عقیدتی ،مناسک دینی ،اعتقادات ،افکار

 .دهدمی با نمادها و بیان هنری خویش بازتاب

 ،ه سـبب ایـن اسـت کـه آنهـا نـوع نگـاه       مهم بودن این باورها و اعتقادات برای هر انسان ب

در  به جهان هستی سو داده و یک نگرش کلی نسبتوتاندیشه و اخالق او را در مقدسات سم

 .(219: 1996، السواح) دندهمی راختیارش قرا

 و پرداختـه  جـاهلی ة شعر جاهلی به بقایـای اسـاطیر قـدیمی و باورهـای رایـج دینـی دور      

، در خود کهن در ارتباط بودهای پرستی اسطورهدینی بدوی و بتهای با ریشهرا آنچه  همچنین

اساطیر جاهلی و علـوم آن همـان بقایـای اخبـار و     »: گویدمصطفی الشوری می. استجای داده

 ،پرسـتی خرافـی  بـت ة دهـان گشـته و اندیشـ   بـه دهـان ها مبهمی است که میان نسلی هاداستان

و اسـاطیری   هاداستانیعنی ؛ (66: 1996، الشوری) «استمسیحیت را در خود جای داده و یهودیت
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مـرتبط بـا ادیـان    هـای  در اصـل از سـنت  ، انـد که شاعران این دوره در اشعارشان به کار گرفتـه 

 .استشدهمختلف یا اعتقادات و معبودهای متنوع گرفته 

دینی مشـتمل بـر باورهـای اولیـه و اسـاطیر      های سنت، اعشی مانند سایر شعرای این دوره

است و ارتباط و اختالط و سنتی رایج جاهلی به کار گرفته خیالی را با استفاده از تصاویر هنری

اری از و جوامع این امکان را فراهم کرده تا وی بتوانـد در اشـعارش بسـی   ها با سایر ملتشاعر 

خویش را در اشعارش به کار گیرد و آن را پایـه و اسـای شـعری     ةظواهر دینی و عقایدی دور

دینـی و انسـانی و بازتـاب آن در    هـای  پذیری او از سنتتأثیرما در این بخش میزان . کند تلقی

 .کردرسی خواهیم شعر او را بر
 

 ع() طوفان نوحداستان . 1-5
بـه آفـرینش و از    دینـی دارد و ة است که ریشقدیم دینی ی هاداستانع( یکی از ) داستان طوفان نوح

اورهـای کهـن مردمـی در ارتبـاط     با اعتقادات اولیه و ب این داستان. دکنمی نو زنده شدن جهان اشاره

متـون دینـی و   سـایر  تـورات و  ، این داستان با آنچـه در قـرآن  های اعشی به رویدادة اشار. استبوده

تواند بیـانگردانش و آگـاهی شـاعر    مییکی است و ، سومری و بابلی آمدههای افسانه و یاای اسطوره

هـایش بـه شـهرها و    دینـی باشـد کـه وی آن را از مسـافرت    قـدیم  های اولیه و سنتهای از فرهنگ

داسـتان   ةپیوسـت وقـوع و بنیادهای دینی و رویدادهای بـه  عناصر. استردهمختلف کسب کهای محیط

 و خدا یا معبـود ایـن داسـتان همـان     استشده یکیانجامهای طوفان و ساختن کشتی در اکثر پژوهش

 .گیری سایر مردمان به نوح وحی کرد تا کشتی بسازدپند و عبرت برایکسی است 

ـ  کـه  کنـد اشـاره مـی   به این سنت دینی طائی اعشیدر پایان مدح ایای ة ده از قصـ ـشـ رگرفتهـب

 :است ساختن کشتی

 َکمَا جزَی املَرءَ نوحاً بَعَدما َشابَا  ِنعمَِته يَ اساً خَ يإزَی اإللهُ ةج
اها ِلیَصنَعَهَا فُلِکِه إذیفِ   (1) أبوابَا و ظَلَّ ََیمَعُ ألواحاً  وَ   تةَبَدَّ

 (53: 2004، الدیوان)

دینـی شـناخت    ـ   شود که اعشی نسبت به سـنت فرهنگـی  می مشخص، با ذکر این داستان

در اسـاطیر سـایر    جمعـی و آنچـه   آگاهِموجود در ناخودة است و با استفاده از اندیششتهکافی دا

 .توانسته از تصویر این طوفان الهام بگیرد، دینی مقدی آمدههای و کتابها ملت
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 ع() حضرت سلیمانداستان . 2-5
 بیانرا برای دنیا  و سفلگی ه داستان حضرت سلیمان معنی پستیب اعشی در جای دیگر با اشاره

 :نمایدمی پذیری از این داستان دعوتکند و مردمان را به پندمی

 وَثَقُ ةاِل َو طَیُّمةهُ أزَجٌعةلَ    ةن  داوودّ ِحقبَ ةمان  بیلةسبّناه  
 خّندقُ بالٌط َو داراٌت ّو ِکل سٌ و   اِء ّو دُونَهُ ةداءَ السمیوازي ُکبةيُ 

ٌ تُصحيَو ِمسٌک ّو ر   ی رأسِه ّو مشاِربٌ ةٌک فةلَه ِدرمَ   فَّقُ ةَ اٌن ّو رٌا
 سَقُ يِقد رٌ َو طبّاخٌ َو صاعٌ ّو دَ  وّ   َو حُورٌ َکأمثاِل الدُّمی ّو مناِصفٌ 

 (2) قُ ةتَأبّ يةَ وُت ال ةن  أتاهُ املةةَو لکِ   عِجز ِمنَ املوِت رَبَّهُ يُ فَذاک ّو ََل  
 (230: 2004، الدیوان)

ع( به سـلیمان حکمـت و دانـش عطـا     ) بعد از داود: است کهآمده سبأة سور 13تا  10ة آیدر 

که به فرمان وی به سـوی  ، باد را رام کردیم و باد را در اختیار او قرار دادیمتند، فرمودیم و برای او

را هـا  بودیم و شیطانیافت و ما به هر چیزی دانا می جریان، سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم

و ما مراقب حال آنها ، کردندمی که برای او غوّاصی و کارهای غیر از آن ]قرار دادیم[ بنّا و غوّاص

. تحت فرمـانش درآوریـم  ، جفت با زنجیرها به هم بسته بودندتا وحشیان دیگر را که جفت، بودیم

آن . یـک مـاه بـود   ، آمـدنش شـبانگاه  یک ماه و ، که رفتن آن بامداد، باد را برای سلیمان رام کردیم

و ظروف بـزر  ماننـد   ها و مجسمهها خانهاز نماز: خواستمی چهشده برای او هرمتخصصان رام

 .(325-333: 1387،جاد مولی و دیگران) ساختندمی زمینبهچسبیدههای و دیگها حوضچه

کـه   اسـت ارتباط دینـی و فکـری در  هـای  اساطیر قدیم دینی با سنتها و داستانتمامی این 

جزئـی از   ،اسـاطیر ها و داستانزیرا این ؛ به ارث برده بودند شاننیاکانگذشته آن را از های نسل

دیمی قـ هـای  و اسـطوره  ،تاریخ ،از دینای آمده و آمیزهمی فرهنگ کهن دینی آن دوره به شمار

یهودیـان و مسـیحیان وارد   وسـیلة  بـه  اسـاطیر ها و داستاناین ». ندامتداول در میان مردمان بوده

پذیری شعر اعشی از آنها بسـیار نمایـان   تأثیر و (145-146: 1992، الحنفی) «استشدهالعرب ةجزیر

، ر و سرنوشـت نهـایی  یقـد تدر بیشتر موارد به هنگام سخن گفتن از مـر  و  ، زیرا شاعر؛ است

و نابود شدن زورمندان و پادشاهان اقوامو ها شخصیتداستان این ، هایشهلفبیش از سنت یا مؤ

 موجـب  و همچنـین  نشان دهـد  زندگی و نسبت به جهان هستی کند تا دیدگاهش رابیان میرا 

و اشـخاص  که توان و قدرت ایـن اقـوام    کندری مییادآوشود و پذیری سایر مردمان پندواندرز
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و در نهایـت   شـد و مصائب و بالیا بر آنان نـازل  شده نتوانست مر  را از آنان دور سازد نابود

 .(359؛ 230؛ 318؛ 166؛ 63؛ 54: 2004، ک الدیوان. برای اطالع بیشتر ر) نابودشان ساخت

 

 پرستیباورها و مناسک و شعایر بت. 3-5
و بسیاری از شعایر دینی ها و عبادتا. کنداساطیر بسنده نمیها و داستاناعشی فقط به ذکر این 

که تمـامی آنهـا از حیـات     گیرددر اشعارش به کار می جاهلی راة پرستی مردمان دوربت بدویِ

 .ندکمی دینی بدوی را مجسمة و مراحل تحول اندیش یردگمی نشأت جاهلیعصر دینی

ة با همـ ؛ پرست استمچون پدرانش بتاعشی ه: گویدمی شاعر در مورد دیانت خودِضیفشوقی 

اش طبیعـی اسـت   آلـود و عیاشـانه  وی با زندگی گناه. پرستان داشتندکه بتییهاکاریو گناهها آلودگی

 .(337-339: 2011، ضیف) و به اسالم یا دین آسمانی دیگری گردن ننهاده باشد، که مشرک بوده

: ماننـد  پرسـتی بـت و مناسک ها بهترین گواه بر تمامی عبادت ،برجسته شعر این شاعرِهرحالبه

 .کنیممی که ما به چند نمونه از آنها اشاره استقربانی و طواف پیرامون آنهها،تقدیم تقدیس بت

 :گویدمی اعشی در مورد عبادت انصاب و اصنام و توسل به آنها

فٌ  دٌ یفَةِإذَا عَبِ   (3) مُسٌَکعََلی أَن صَاِبَا  عُکَّ
 (59: 2004، الدیوان)

مشخصی چون نماز و های که در زمان کنداشاره می او در جای دیگر به مناسک و شعایری

 منظـور بـه کـه  کندرا تصـویر مـی   هاییسایر عبادت همچنین شد ومی حجدر معابد به جا آورده

 :گرفتمی قرب به خدایگان صورت

 (4)  مُس نَدِ يِ َد ام ریٍء غَ یلََقد  ِکد تةَُهم  کَ   نَهُ یٌش قَطِ ي  لَعَم رُ الَِّذي َحجَّت  قةَُر 
 (132: 2004، الدیوان)

 :گویدمی و

 (5) ِت الوَثَن  ی  َکطَو ف النَّصَارَی ِببَ   ِبأَبة وَاِبةهِ  لعَُفاةُ  ةطُةوفُايَ 
 (364: 2004، الدیوان)

مقـدی  هـای  ج و در مکـان ـشعایر دینی بدوی در موسم حـ  ترینمهمحقیقت آن است که 

و عـزّی در مدینـه و    منات و الت که همچنان؛ استشدهمی اعراب یکجانشین در شهرهامتجلی

اهلل بـه کعبـه و بیـت    جاهلیانه رسم سنت اعشی ب. (210: 1390، الحوت) ه قرار داشتندطائف و مک
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د و از تقـدیم قربـانی   خـور  می آمد قسممی به شمار پرستیبتمراکز دینی  ترینمهمحرام که از 

 کند:می یاد، استپرستیبتشعایر  ترینمهمکه 

 (6) لُ یِه البَاِقرُ الغُ ی  َق ِإلَ یََت ِدي َو ِس   َخطَّت  مَنَاِسُهَاِإِّني لَعَم رُ الذي 
 (287: 2004، الدیوان)

 :اندبنا کرده «ابن جرهم»و  «قصی»ه آن را خورد کمی قسمای اعشی در بیت دیگری به کعبه

 (7) ب نُ جُر ُهمِ بةَنَاهَا قُصَيٌّ َو املُضَاُض   ثَةو ََب  رَاِهِب اللُّجي َو الَّيت وَ  فَِإِّني 
 (350: 2004الدیوان، )

بخشی به معابد از طریق تقدیم قربانی و سوگند خوردن به آنها از اعتقـاداتی  این نوع تقدی

 .شدندمی مرئی پنداشتهنادارای قوای غیبی و ها بت، گرفت که در آنمی نشأت

 

 خرافیـ  دینی ورسومآدابو ها سنت. 4-5
باورهـای قـدیمی و خرافـات و    ، آنها را در اشعارش به کـار گرفتـه   که اعشیهایی از دیگر سنت

ایـن  ة قمار از جملـ های تفأل با تیرها و چوب. بودرایج  پرستیِبتی است که برآمده از ورسومآداب

که اعراب جاهلی قبل از اقدام بـه کـاری بـا ایـن تیرهـا      ای به گونه؛ قدیمی و خرافی استهای سنت

، دغـیم ) کردنـد میسنجیدند و به آن افتخار می و رأی و نظر خدایگان خود را با آن کردندمیاستخاره

 :کندمی اشاره گونهاینبه این سنت عشیره خود  ،اعشی با فخر و مباهات. (85: 2011، ضیف؛ 187: 1995

ُ الِعتاقُ   قد  تَج أخذوا فَضلَُهم هناک وَ   ةةری عََلی فَضِلها الِقدٌا
 (8) اآلفاقُ  وَ  التالعُ  نَّ ةجُ  وَ  ٌَ   الُدَجی وَضَعوا الِقد  فَإذا جَاَدِت 

 (227: 2004الدیوان، )

دوره سـتارگان را علـت   جاهلی این است که مردمان اینـ ة از دیگر اعتقادات و باورهای دور

اعتقـاد بـه    ،بخشـی بـه سـتارگان   قـدرت ة اندیشـ . دانسـتند مـی  روبرکتیخبارش باران و نزول 
بـارش بـاران را بـه     ،اعشی از این سنت کهن پیروی کرده. کردمی قویتـجاودانگی اعراب را ت

 :دهدمی ستارگان نسبت

 (9) ة ٌ ِبَةر ِي اجلَنُةوِب يَ ة ةرَُب أُر وِ   فَمَا َتشَخوَت  ِجر بَ ُ النُّجوم  وَ 
 (72: 2004، الدیوان)

 بـا بـاران   هـا ارتبـاط آن و به  شناختندمی هنما رااو نیز ستارگان ر افول و طلوع ستارگان، اعراب

عالمـت و   نشـان کران و بـی بی هایدر بیابانناچار بود هنگام سفر  از آنها هرکدام. معتقد بودند
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سـالی و  فـرار از خشـک  و همچنین انگیزة زنده مانـدن . پیدا کندبا آن راه  تا داشته باشدای نشانه

 .(83: 2011، ضیف) داشتمیرا به شناخت انواع ابرها وا آنها، قحطی

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

 (10) رآنَا لَو   الثَّةوَاِقةِب  وَ  فَِإنَّا  َتف  أَبُو ِعم رَاَن عَنَّاحي  فَِإن  
 (2004:371الدیوان، )

نوشـیدن  آب را بگیرنـد و مـانع    یجلـو داشـتکه  مـی نـر را وا های جن گاو، در اعتقادات عرب

وجـود   گاوهـا از نوشـیدن آب  مـاده خـودداری  کـه علـت    کردنـد میآنان تصور. گاو شوندماده

آب  ،گذارنـد گاوهـای مـاده   اند و نمـی ا گرفتهـهای گاو نر جه در میان شاخـست کیی اوهاـدی

 .(19: 1ج:1992، الجاحظ) زدندمی گاوهای نر سروصورتبنوشند و برای راندن دیوها به 

 :گویدمی اعشی

 (11) وَمَا ذَنة بَهُ ّأن  عَاَفِت املاءَ َمش رَبَا  ض ِرُب ظَه رَهُ یَ اجلنيیَلَکالثَّو ِر َو 
 (42: 2004، الدیوان)

گاو در شرب تحریک ماده رایانداختن گاو نر بشاید اعراب با پیش »: نویسدمیالشوری مصطفی

: 1996، الشـوری ) «باران بودنـد ة کنندمنزلت نازلنهادن به مقام و خواستار نزول باران ویا ارج، آب

142). 

ارتباط است و شعر را از او جاهلی معتقد بودند که هر شاعری معموالً با یک جن درة مردم دور

« مِسـح ل » نـام  بـه  از اشـعار خـود از جنّـی    اعشی در یکی. (196-197: 2011، ضیف) گیردمیالهام

 .استبوده زبانیکو دلبا او یک که گفته سخن

 :گویدمی او

 (12)  ال مَُذمَّمِ يِ جُهُنَّامَ َجد عاً ِلل َهِج   ِلي ِمس َحالً وَدَعَوا لَهُ یدَعَو ُت خَلِ 
 (2004:350الدیوان، )

شـد و  مـی  آسیب رساندن بـه صـاحب آن تلقـی   ،هاهر نوع آسیب رساندن به نخل، در جاهلیت

 نشسـتند مـی  زنـان بـه سـوگواری و عـزا    ، زدمی دیگر را آتشة نخل قبیل درختای هرگاه قبیله

 :کندمی این سنت اشاره هاعشی با تشبیهی ب. (72: 1970، القیسی)

 رِق أرقَمِ ةوماً ِبتحيثأرناکمُ   رَّق لخلَهُ حيُ امَ َحجٍر إذ  يَو أ
 (13) مَآِت سُودٌ سَلَّبَت عنَد مآِتَِ   قهِ يلَ الشَِّط ِغبَّ حر یَکأّن لخ

 (352: 2004، الدیوان)
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 مسیحیت دینهای و نمادها نهنشا. 5-5
در شعر نیز مسیحیت  همچونادیان دیگر های و نمادها بعضی از نشانه، بیان شدآنچه  عالوه بر

، انـد لیف کـرده أحـال زنـدگی او را تـ   برخی از قدما و معاصرانی که شـرح . مشهود است اعشی

 برخـی . دهنـد مـی  ارائـه  سندهایی نیـز خودهای آنها برای گفته. استوی مسیحی بودهمعتقدند 

ساکنان یمامه از قوم بنی حنیفه هستند که در حجـر اقامـت داشـتند و مسـیحیت در     »: گویندمی

 یحیـی و برخی دیگر به مسیحی بـودن راوی او   (75: تابی، التنوجی) «آنها رواج پیدا کرده بود میان

 .(112: 9ج:1995، االصفهانی) اندیونس( ابن متی استناد کرده)

. نجـران اسـت  ة کعبـ ، عارش از آن نام بـرده ـی در اشــاعشمسیحیت که های یکی از نشانه

کنیسـه  . سرزمین مسیحیان یمن بود و بر اسای دین مسیح تأسـیس شـده بـود    ترینمهمنجران 

شهر اخرود کیلومتری مسیحی این سرزمین است که در چهل اثر ترینمهمنجران ة نجران یا کعب

 بردنـد می در جنوب سرزمین نجران واقع شده بود که افراد صاحب حاجت و ترسیده به آن پناه

النجـران   بیعة مانند ، مختلفیهای کعبه نجران در برخی از منابع با نام. (381: 11ج:1995، االصفهانی)

 :گویدمی او در مورد این مکان دینی. استو دیر نجران آمده

 ِک حَتَّی تةُنَاِخي ِبأَبة وَاِبَةا  ة ةیََن رَاَن حَت مٌ عَلَ َو َکع بَ ُ 
ُ ساً ُهمُ خَ ی  َو قةَ   حِ یَد َو عَب َد املَِس يزِ يَ نةَزُور   (14) أَر باِبَاي 

 (69: 2004، الدیوان)

مهـارق( اسـت   ) دینـی های به صحیفهها یکی دیگر از نمادهای مسیحیت سوگند خوردن اسقف

 :استن اشاره کردهه آاعشی در شعرش ب وشد می به ترتیل و سرود خواندهکه در کلیساها و معابد 

رُ ِنع مَ ً يُ  اَل يٌ ي َکرِ ةرَبي   (15) نَاِشُد ِبال مَهَارِق أَن َشَدايةُ َو ِإذَا   َکدي
 (105: 2004، الدیوان)

: 2004، الدیوان) «یوم الفِصْح» اعیاد و مراسم خاص مسیحیت همچونبه ، اعشی در قصاید دیگری

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

 :کندمی ناقوی کلیساها اشاره

هَاي الدي ي ِ َو َکأ ٍس َکعَ   (16) سُ تُض رَبُ یان ِصد ٍق َو النَّواقیَ ِبِفت   ِک بَاَکر ُت َحدَّ
 (46: 2004، الدیوان)

بیانگر میزان فرهنگ دینی وی  ،یافته در شعر اعشیبازتاب و مناسک دینیِ ،شعایر ،این اعتقادات

و ادیـان متنـوع   هـا  گیری مفاهیم و مضامین از اسطورهکارچنین نشانگر قدرت شاعر در بهو هم
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ریشه در ناخودآگاه جمعـی  ، پس اساطیر و اعتقاداتی که در شعر اعشی به آنها اشاره شده. است

با استخراج این ابیات و اشـعار کـه اعشـی در    . تاسموروثی مردم جاهلی داشتهنگ دینی و فره

 صـمشخـ ، ی سخن گفتهـجاهلة دور ورسومآدابو ها آنها از اعتقادات و مناسکِ ادیان و سنت

و آنهـا را در اشـعارش بازتـاب    پذیرفتـه   تـأثیر دینـی  هـای  شود که وی از تمامی این سـنت می

از ادیان و اعتقادات بـدوی اسـت کـه    ای جاهلی آمیزهة شعر این شاعر پرآواز درواقع. استداده

 .استو جوامع گوناگون کسب کردهها وی این شناخت و اطالعات نسبت به آنها را از محیط

 

 گیرینتیجه

همان فرهنگ و یا عناصر فرهنگی است که یـک نسـل   ، مضامین و مفاهیم خودة سنت با هم. 1

 .بردمی گذشته به ارثهای آن را از نسل

و  ،خرافـات ، اسـاطیر ، تـاریخ ، از باورهـای دینـی  ای فرهنگی اعراب جاهلی آمیزههای سنت. 2

بیـان افکـار و نـوع نگـاه      بـرای آن را در شـعر  های مؤلفه ست که شاعر تمامی انواع وهاداستان

 .گیردمی گروهی زمان خود به کارهمچنین ارائه تصویر زندگی شخصی وخویش و 

شـده در شـعر   مـنعکس  و اسـاطیرِ  ،خرافـات  ،ورسـوم آداب،شعایر دینی اولیه ،عقاید ،هاینیآ. 3

صـادر  ـ    و نه از عقلی فردی یـا حـالتی ذاتـی و شخصـی    ی ـ جمع ناخودآگاه() اعشی از عقل

 .یعنی اهداف و مقاصد آن فراتر از ذات شاعر است؛ استشده

، باورهـا ، تـاریخ ، ل از دیـن قـدیم جـاهلی متشـک   های منابع سنت ترینمهماعشی با تکیه بر . 4

 .استتصاویر شعری خویش را بنیان نهاده،ورسومآدابو ،اساطیر

پیونـدی   ،امل سـازنده و منبـع سـنت   دو عوی به عنوان های شاعر و مسافرتة محیط و قبیل. 5

 .استبیشتری بر شعر او گذاشته تأثیرو با زندگی شاعر داشته محکمعمیق و 

اسـت و  و اعتقادات کهن سخن بـه میـان آمـده   پرستش های اعشی از ادیان و گونه در دیوان. 6

، پرسـتی بت، پرستیاز خداای جاهلی آمیزهة دوردر  مردمة شدتصویرکشیدهازآنجاکه باورهای به

شـعری جـاهلی   هـای  در سـنت  هاگذارترین پدیدهتأثیردین یکی از ، مسیحیت و یهودیت است

 .استهشدار آن نیز در شعر اعشی وارد است که آث

جـاهلی در شـعر   ة دور ورسـوم آدابو ای اسـطوره ، تـاریخی ، انعکای تصویر زندگی دینـی . 7

سـتو  هاداسـتان و  ،رویـدادها  ،جوامـع  ،هـا اعشی بیانگر فرهنگ و شناخت وی نسبت به محـیط 
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و فرهنـگ اعـراب و    ،دیـن ، تـاریخ ، میان اساطیرای رابطهها بازتاب این تصاویر با تکیه برسنت

 .استایجاد کردهها سایر ملت

 

 نوشتپی
یعنی ؛ اش پاداش عطافرمودکه به نوح بعد از پیریخداوند بهترین پاداش را به ایای دهد، همچنان. 1

ها را برای ساخت این کشتی فراهم زمانی که شروع به ساخت کشتی کرد و همواره الواح و تخته

 .کردمی

های بلند و پایه و اسای این قلعه دارای کنگره. قلعه ابلق( را بنا نهاد) داود در روزگاریسلیمان بن . 2

ارتفاع آن تا وسط آسمان رفته بود و گرداگرد آن را زمین هموار گرفته بود که دیوارهای . محکمی بود

ن قلعه در آخرین طبقة ای. های عمیق اطراف آن کنده شده بودکرد و خندقسنگی آن را احاطه می

ای برای نوشیدن شراب بنا شده بود و در کف آن فرش پهن شده بود و فضای آن با عطر و بابونه غرفه

زیبارویان چون تندیسی بودند و . شدمعطر شده بود و شرابِ صاف و گوارا بر نوشندگان تقدیم می

همة اینها صاحب . ختندساها آماده میها و بشقابها و کاسهخدمتکاران و طباخان غذاهایی را در دیگ

 .آشکار او را دریافت یسلیمان( رااز مر  نجات نداد و سرانجام مرگ) این قلعه

 .اندها متمسک شدهو چون بندگان آنجا ساکن هستند، به بت. 3

 .زاده فریفتیتو دشمنانت را چون انسان حالل !آیندبه حج می اوقسم به کسی که قریش برای . 4

 .هامانند طواف نصاری پیرامون بتکده ،کنندپیرامون درهای آن طواف میکنندگان درخواست. 5

به زیادی و گاوهای قربانی  سرعت به سوی آن در حرکت هستندشتران، بهاهلل حرامی که قسم به بیت. 6

 .شوندسوی آن رانده می

بن جرهم آن را ای که قصی و مضاض کنایه از اعمال شایسته( و کعبه) های راهب اللجمن به جامه. 7

 .خورممی سوگندبنا کردند، 

که بهترین تیرهای قمار برای فالگیری و استخاره درحالی، کنندعمل میفضل و کرم خویش  بر اسای. 8

ها و سرتاسر زمین بارور گردد، فالگیری با تیرهای قمار کنار چون ابرها ببارند و تپه و شوندآماده می

 .شودگذاشته می

سازد، که ابرها را به ریزش باران وادار میبادهای جنوب وسیلة بز کوهی بهها نبارد، وچون کهکشان. 9

 .گرددسیراب نمی

من و این  اگرچهخورم، من به ستارگاندرخشنده قسم می وجو کنددربارة ما پریهرگاه ابوعمران . 10

 .باشیم تیرؤقابلستارگان، بارز و 
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 .کوبد وگناه او نیست که گاو ماده از آب خوردن امتناع کندمیمانند گاو نری که جنّی به صورتش . 11

 کنیززادة فرومایةیاری طلبیدیم و نابود باد  ،جِهْنام ،و آنها از شاعرشان ،مِسْح ل، من از شیطان خود. 12

 .شدهمذمت

انتقام  از شماتان هاینخلها سوزانده شد، ما با سوزاندن تعداد زیادی از و چون در ایام حجر، نخل. 13

در عزاداری  پوش سوگواری بودند کهسیاهمانند زنان  ،های شط که در حال سوختن بودنخل. گرفتیم

 .لبای عزا به تن کرده بودند

ما برترین مردان این کعبه . سرانجام در آن اقامت گزینی بر تو واجب است، تاکعبة نجران زیارت( ) .14

 .کنیمیعنی یزید و عبدالمسیح و قیس را زیارت می

ها برای او دعا سازد و هرگاه با صحیفهمتی را مکدر نمیـست که هیچ نعا ایپروردگارمن بخشنده. 15

 .کندخوانده شود، اجابت می

ای همراه یارانی موافق در لحظهه جامی مانند چشم خروی بود که آن را قبل از طلوع خورشید ب. 16

 .شد، نوشیدمها نواخته میکه ناقوی

 

 هایادداشت
در ها ه لخمیآخرین پادشا، نعمان بن منذریا نعمان سومجانشین الطةائی  اياس بةن قبیصةیااياس بن طائی . 1

 .دبوحیره

 .شدمی اطالقعباد که مسیحی بودند گروه بزرگی از ساکنان حیره به . 2

 رستاخیز عیسی مسیحة که یادآور خاطر استترین عید مسیحیان مهمیوم الفصح یا عید پاک یکی از . 3

 .شودمی این عید در روز خاصی قرار نگرفته است وبر اسای وضعیت ماه تعیین. ع( است)

معـرب  ، اطالق شده مسیحیانادیازاعاین کلمه که در شعر اعشی بر یکی . استانجمنهنزمن به معنی . 4

 .است hanjamanی پهلو

 .به مقام سناتوری روم رسید. م 230سپتیموی اذینه بن حیران بود که در سال  ةنواد، یا اُدِناتوی، اُذَیْنه. 5

 .بود ساسانیانة نشاندو دست یمن حمیریی زَن از پادشاهان سیف بن ذی. 6

 

 کتابنامه

 ( فارسیالف
، ص() ع( تا رحلت خـاتم ) های قرآن، از خلقت آدمقصه(، 1387) جاد مولی و دیگران، محمد احمد

 .چاپ دوم، قم: پژواک اندیشه ره(،) مترجم: استاد مصطفی زمانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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، متـرجم و محقـق: منیـژه    های عرب پـیش از اسـالم  باورها و اسطوره(، 1390) میالحوت، محمود سل

 .عبداللهی و حسین کیانی، چاپ اول، تهران: علم

ن سـیدی، چـاپ   ی، مترجم: حس«کارکرد سنت در شعر معاصر عرب»(، 1384) الضاوی، احمد عرفات

 .ردوسی مشهداول، مشهد: دانشگاه ف

ن سـیدی، چـاپ   ی، مترجم: سید حسدگاه شاعران پیشگام عربیمفهوم شعر از د(، 1388) عالق، فاتح

 .اول، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
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ااشعيويا يا لثالألسدلهءمالتدثلفالتعل
ا2زلدهلهللا عالعا  ض،ا1جحلداصءت ع

 ماجیسرت يف اللغ  العربی  و آداِبا جبامع  الشهید ِبشيت. 1
 جبامع  الشهید ِبشيت أستاذ مساعد يف قسم اللغ  العربی  و آداِبا. 2

اصلتیلخ ا
، عصرنعن جیٍل و عصر ع   التی يتلقاها جیلٌ یالرتاث بأنواعه هو الثقاف  و العناصر الثقاف

غراض و أتعبي عن رٌو و فکر عصرهم و إغناء لالشعراء الرتاث فی شعرهم ل يوظف
 .جتربتهم الشعري  و صورهم الفنی 

، دياناتتشملعشی ِبضامینه الدينی  التی   استقرائی  عن الرتاث فی شعر ا دراس
تکشف عن ، اً قدمي  و عادات و طقوس  یساطي دينوأخرافات  ًا وقصصو ، عباداتو 

تالقی االديان و االساطي القدمي  الید االنسان اجلاهلی و فکار و تقأجوانب من 
للشعوب و ايضا تربز عن قدرة الشاعر االعشی علی استهالم منها و استدعاها فی 

 .شعره
 .الدين؛ الرتاث؛ االعشی؛ الشعر اجلاهلی:التكلیءالالتث    
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