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  چکیده
ار وي نویسنده و سفیر درب. بن زید عبادي از شاعران مسیحی در عصر جاهلی است عدي

  . ساسانی بوده و از آغاز نوجوانی به هر دو زبان فارسی و عربی تسلط کامل داشت
مدح و رثا در دیوان او موجود . شاعر در مضامین مشهور شعر جاهلی شعر نسروده است

 خمر را به عنوان فن ،وي براي اولین بار. نیست و فخر و هجا منحصر در چند بیت است
اند و نیز در زمینه، شاعرانی مثل اعشی و اخطل از او پیروي کردهدر این  مستقل به کار برده و

  . دیگر شاعران جاهلی پیشی گرفته است اعتذاریات بر شعر قصصی و
 قصاید جاهلی، شاعري نوآور ي بن زید به خاطر ابتکار در اغراض، شکل و درون مایه عدي

در این . و از تقلید فاصله داردداشته  اشعار وي در بیشتر قصاید معانی جدید ؛آیدبه شمار می
  .شودنی بررسی عام مقاله سعی بر این است تا نوآوري شاعر در اغراض و شکل و

  
 . بن زید، نوآوري، شعر قصصی، اعتذاریات، خمر، حکمت عدي: گانکلید واژه
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. قزوین،)ره( دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشیار .  

 .قزوین) ره(مللی امام خمینی  دانشگاه بین الیکارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب   
 6/10/91: تاریخ پذیرش   3/90 /29:تاریخ دریافت
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  مقدمه. 1
 سال 150 به تدریج تکامل یافت و در طول،شعر جاهلی در دوران قبل از اسالم

هاي مشخص و با   اسالم به شکلی درآمد که ساختاري پیچیده با وزنقبل از
هایی که در زبان و لغت و  شاعران جاهلی با تمام تفاوت.  داشتاسلوب یکسان

بن زید در چنین  عدي. اند  به یک زبان و لغت شعر سروده،سرزمین داشتند
سرودن او در . است عصري زیست ولی چندان از روش شعري آنان پیروي نکرده

استفاده نموده هرچند که در بعضی از » حیره«هاي سرزمین خود شعراز واژه
 اسلوب شعري وي نیز. شود   میهاي سخت بادیه دیدهواژه اوصاف وي در اسب،

جمله شاعران مبتکر و نوآور جاهلی  از زید بن عدي. است عصرانش هم از متفاوت
 مضامین شعري او نمایان و این ابتکار و نوآوري در شعر وشود    میمحسوب

  .    است
  .به دنیا آمد) 1( مجروف، در حیره بن ایوب  زیدبن حمادبن زیدبن بن عدي
هاي تراجم هیچ اختالفی در نسب و اسم او ندارند، ولی سال والدت او  کتاب

بن زید با منذر و پسرش نعمان  اند و آنچه آشکار است عديبیان نکردهآشکارا را 
 الدي  می6 دوم قرن ي توان گفت وي در نیمه  میابراینهم عصر بوده، بن

 و البکري، 315، 1ج: 1947 سی، و العبا441شیخو، بی تا، ص ( .زیسته است  می
1936 :221 (  

اقوام مسیحی ) 2( ها عبادي. نسبی که عدي به آن معروف است عبادي است
 و اصیل رشد اي بافرهنگ وي در خانواده. کردند   میبودند که در حیره زندگی

.  پدر او را نزد استاد فرستاد تا زبان فارسی فراگیرد، نوجوانیي یافت و در دوره
امور نویسندگی و . زمان با اتمام تحصیل به دربار پادشاهان ساسانی راه یافت هم

ترجمه دربار را به عهده گرفت و به سرعت به یکی از مقربان خسروپرویز و 
  )65، ص 2ج: 1967 و مسعودي، 95 -89: 1998 الشطّی،.( هرمز درآمد
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بن منذر، ازدواج کرد و خدمات زیادي براي نعمان به   دختر نعمان،وي با هند
تخت رساندن وي به عنوان حاکم حیره  ها به تاج و ترین آن انجام رسانید که مهم

 او را به دل گیرد و در ي بن مرینا، کینه  هرچند که این کار باعث شد تا عدي؛بود
بن منذر از او بدگویی کرد که نعمان او را به  هاي بعد چنان در نزد نعمان سال

 413-408: 1994اصفهانی، ( . به دستور وي کشته شد،وي در بند. زندان فرستاد
  ) 200 - 195، 2ج: 1967طبري،  و

  
  زید بن  جایگاه ادبی عدي.2

 زبان و لغت این  بنابر؛زید از شاعران مضر و اهل شمال شبه جزیره است بن عدي
شهر حیره و  زندگی در) 94: 1934الصعیدي، . (شعري او مضري و شمالی است

هاي   دلیل واژه،دربار ساسانیان تاثیر زیادي در زبان شعري او گذاشته و به این
سالم جمحی در  طور که ابن  همان؛شوداعجمی و فارسی در شعر او دیده می

و مراکز شهري زندگی کرده و این بن زید در حیره  عدي«باره گفته است  این
ابن سالم، (» باعث شده تا زبان او نرم شود و اشعار زیادي به او نسبت داده شود

سالم او را در گروه چهارم شعرا در کنار طرفه و عبید و علقمه  ابن) 115: 1997
علما به «دارد که   میقتیبه دینوري در کتاب خود بیان ابن) همان( .قرار داده است

قتیبه،  ابن(»  زیرا الفاظ او نجدي نیست؛کنند استشهاد نمی،زید  بن ر عديشع
 ؛نماید  جایگاه این شاعر را در عصر جاهلی آشکار می،این روایت) 111: 1902
شاعران بیان  بن زید را در جایگاه عدي«: عمروابن العالء پرسید اصمعی از: گویند

ها  ان ستاره می مانند ستاره سهیل دربن زید عدي:  بینی؟ و او جواب داد  میچگونه
  )393: 1994اصفهانی، ( .»ها جلوه ندارد ولی چون آن؛ها استاست که شبیه آن
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ها به این نکته اشاره دارد که عالمان و ادیبان ارزش واالي شعرهاي  این روایت
چیزي که باعث شده تا به آن تصریح نکنند، الفاظ نرم و  واند  دانسته را میعدي 

  . محیط او یعنی حیره بوده استي ن اوست که نتیجهآسا
وي در آغاز جوانی به دلیل زندگی راحت و مرفهی که داشت به سمت شعر 

این . خمر و غزل رفته و در شعرخود به وصف شراب و محبوبه پرداخته است
 متداول ،بن زید به دلیل سلیس و روان بودن در عصر جاهلیت نوع اشعار عدي

 سال بعد از مرگ 150 عباد ي اریخ بروکلمان آمده است که قبیله در ت.بوده است
موضوعات اشعار او ) 104، 1ج :1993بروکلمان، ( .خواندند  میعدي اشعار او را

انسالی به سمت حکمت و پند و اندرز و در مورد فانی بودن دنیا و  میي در دوره
بن منذر   نعمان زمانی که به دستوراز دست رفتن جوانی بوده است و مخصوصاً

ان اعتذاریات خود به فانی بودن دنیا و جاودانی آخرت  می در،شود  میزندانی
 .اشعار وي در تنوع بحر عروضی و موضوعات، ممتاز است. کند  میاشاره

  )132: تا شکري فرحات، بی(
 حبس اوست و بیشتر این اشعار ي  اشعار عدي، مربوط به دورهي قسمت عمده

اولین شعري که وي در زندان سرود، با این مطلع .  دارد و جديمعانی حزن انگیز
  :شود   میآغاز

  لَیس  شَیء  على المنونِ  بِخالِ                ال عدیـم وال مثَـمرُ مــالِ
  )56: 1965 المعیبد، (

کس را از مرگ گریزي نیست، نه انسان محروم و نه انسان  هیچ:  بیتي ترجمه
  .دارا

 اگرچه هنوز بسیاري از اشعار او ؛آوري شد این شاعر در قرن سوم جمعدیوان 
 در دو نسخه وجود ؛آوري شده دیوان جمع. در کتب ادبی و لغوي پراکنده است

هایی که  از جمله کتاب.  السکريي  ابن اعرابی و نسخهي  نسخه؛داشته است
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معانی الکبیر، کتاب الغفران، خزانۀ االدب، ال: اشعار عدي در آن ذکر شده است
: 1968هاشمی، ( . بحتري، جمهرة اشعارالعرب، الحیوان استي الخیل، حماسه

79-90(  
شود؛ زیرا اشعار این شاعر از  بن زید اشعاري منتحل دیده می در دیوان عدي

 دارد غرابت و پیچیدگی اشعار عصر جاهلی به دور بوده زبانی نرم و الفاظی آسان
دیشمندانی چون ابن سالم و طه حسین در درستی له باعث شده تا انئو این مس

ها بر وي منتحل شده و از این شعربیشتر  که  معتقد باشنداشعار او شک کرده و
  . نیستهاي وي سروده

عصبیت دینی باعث «کند که   میطه حسین در کتاب خود به این نکته اشاره
سبت دهند، وي ها اشعار زیادي را به شاعران خود ن شده تا یهودیان و مسیحی

داند و معتقد است این آسانی ناشی از    میآسانی شعر عدي را دلیل بر این ادعا
بن زید نسبت داده  ها است که این شعرها را سروده و به عدي اسلوب نصرانی

  )100تا،  بی حسین،( .»اند
بن زید از شاعران نوآور عصر جاهلی بوده واین ابتکار در اغراض، شکل،  عدي

هاي مذکور از لحاظ  هر کدام از  بخش،به این دلیل. شود  می الفاظ دیدهمعانی و
  .گیرد  مینوآوري مورد بحث قرار

  
   نوآوري در اغراض .3

هاي معروف و  مایه بن زید در اغراض و درون در ابتدا باید اشاره کرد که عدي
ون ترین در مهم. رایج جاهلی مثل مدح و رثا و فخر و هجاء، شعر نسروده است

  .است هاي اشعار این شاعر، اعتذار و موعظه و خمر مایه
گناهی، اسیر زندان  بن زید درنهایت بی عدي: اعتذار و استعطاف. 3-1
منذر شد و این موضوع باعث شد تا احساس ناراحتی و بدبختی درقلب   بن نعمان
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 خود و ي  زیرا وي زمانی عزیز قوم و قبیله؛شود ور بن زید شعله و روح عدي
 ولی اکنون باید در کمال ذلت و بدبختی در زندان ؛حتی در نزد پادشاه ایران بود

  .به سر برد
وي در . زندان باعث شد تا حسرت و حزن از قلب عدي به شعر او راه یابد

. کند  میگناهی خود تاکید هاي زندان سخن گفته و بر بی اعتذاریات خود از سختی
.  این شعر است،ن سرود و به نعمان فرستادبن زید در زندا اولین شعري که عدي

 مدح و استعطاف راهی براي نفوذ در دل نعمان نشاعر در پی آن است تا از میا
: م2006بوعیاد، ( کند  موجبات آزادي خود را فراهم ،پیدا کند و از این طریق

24:(  
  

  ـمرُ  مــالِ مثَ لَیس شَیء  على المنونِ  بِخالِ             ال  عدیـم  و ال 
  لیت  شِعري  عنِ   الهمامِ   ویأ            تیک بخُبِر األنباءِ  عطف  السؤالِ

  )56: 1965 المعیبد، (
 گریزي  نیست، نه انسان محروم و نه ،کس را از مرگ هیچ:  ابیاتي ترجمه
ن توارا در پی پرسش می  اي کاش از آن بزرگوار خبر داشتم و خبر.انسان دارا

   .یافت
  :بهترین نمونه از شعر اعتذاریات عدي، این شعر است

   وجهِ  المسبحِ  الخَالقِ       غَـیرَ    لَیس  شَیء  على المنونِ  بِباقِ          
  )150همان،  (

شده و آفریننده در برابر   هیچ چیز جز خداوند پاك و تسبیح: بیتي ترجمه
   .مرگ جاویدان نیست

   . کند توانسته سختی زندان و احساسات عدي را منعکس،به درستیاین شعر 
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  :گوید   میدر ادامه
 فی حدیدِ القِسطاس یرقُبنی الحا               رِس و المرء کُلَّ شَـیءٍ یالقی

ضــاعدیدٍ  مفی حـحاتٍ  خِــالقِ غُلولٍ              فٍ  و      وثِیابٍ منَضـَّ
  )151همان،  (

کند و انسان در این  نگهبان از من در آهنی سخت مراقبت می: ابیاتي ترجمه
من در آهنی که دو حلقه بافته شده و در غل . بیند زندان هر چیز غیرممکن را می

  .ي گشاد اسیرم و زنجیر و در یک لباس کهنه
. کند  می وضعیت سخت خود را بادقت و صداقت بیان،شاعر در این ابیات

 قدري سخت و غیرقابل تحمل است که از برادرانش  براي او بهاین شرایط
فرسا  خواهد تا در ماه حرام به سوي او بروند و او را از این زندان طاقت  می

  .برهانند
  النــطالقِ  قَدجهزَت     إِنَّ عیراً       فُکّوا أَخاکُم      فَاِرکَبوا فی الحرامِ 

  )همان (
هایتان شوید و برادرتان را نجات  اي حرام، سوار اسبه در ماه:  بیتي ترجمه

  . حرکت استي دهید زیرا که کاروان آماده
 هر چند ؛کند  می خود به خدمات خود به نعمان اشارهي بن زید در بائیه عدي

هاي عدي گوش نسپرد و فقط بعد از مرگ او بود که گاه به فریادکه نعمان هیچ
  .ز پشیمانی کردگناهی عدي شد و ابرامتوجه بی

  بِــوالصلی  مکَّۀَ   ورب علَی                شَرّاً  سعى األَعداء ال یألونَ 
 کُنتلَملِو خَصمِک رِّد زازص              أُعومٍ عفی ی لَکوكقَد سیبِـو  

  بِــاألَری دحِبِتاجِک فَوزةَ القِ               یناـَالتَق یهم لَماـــ علزتففُ
  )39 و 38همان،( 
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 چینـی  قسم به خداوند مکه و صلیب، دشمنان بر ضد من سـخن           :  ابیات ي ترجمه
زمـانی کـه بـراي    . کنند که در این کار، از هیچ بدي فروگذار نمی     در حالی  ؛کنند می

روي هم ایستادیم تو چنان تیر قمـار مـاهر، بـر     تخت، روبه به دست آوردن تاج و  
  .يآنها پیروز شد

خورد   میکند و به خداوند سوگند  میوي در این ابیات به دشمنان خود اشاره
کند که او همیشه دشمنان او را تحت نظر داشته   میو در ادامه به نعمان یادآوري

 که کند می  آشکار،در ادامه. و همیشه اسرار او را از نامحرمان پنهان داشته است
  .  توانست به تاج و تخت بنشیندگاه نمیاگر او  نبود، نعمان هیچ

 اعتذاریات عدي به خاطر صداقت و .1در پایان این بحث باید اشاره کرد که  
  نظیر است  اصالت و نهایت مهارتی که شاعر در این شعرها به کار برده، بی

بن زید، اولین شاعر عربی است که به اعتذار پرداخته است؛ زیرا عدي   عدي.2
بن منذر رفت و   به دربار نعمانار حاکمان حیره و مخصوصاًقبل از نابغه به درب

اعتذاریات .  این فن را از عدي گرفته است،آمد داشته است و باید گفت که نابغه
هاي زندان و معناي ترس و بن زید سختی  زیرا عدي؛ ممتازتر است،وي از نابغه

ی با فضایل اندوه و خواري را با تمام وجود درك کرده است اشعار وي از شخص
 در ؛ نشأت گرفته است،ساسانیان بودهدربار  که مقرب ،انسانی و شخصیتی بزرگ

حالی که اعتذاریات نابغه، اشعار شاعري متکسب است که خواري و ذلت در 
  )132 و 131: 1968هاشمی، ( .اشعار او پیداست

ثیر أبن زید بر شعر وي ت حوادث اواخر عمر عدي:  پند و اندرزها.3-2
: 1388طهرانی، ( شودآمیز شاعر دیده می ثیر در شعرهاي حکمتأه و این تگذاشت
 نظر به. شود بن زید را شامل می  دیوان عديي  قسمت عمده،این اشعار) 173
ثیر أرسد ایمان وي به آخرت و مرگ و فانی دانستن دنیا و نیز زندانی شدن، ت  می

ود را به جاي اینکه با بن زید بیشتر قصائد خ عدي. زیادي بر او گذاشته است
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 با پند و اندرز شروع کرده و نیز بسیاري از ،وقوف بر اطالل و دمن شروع کند
 که همان پند و اندرز  استها برخالف شعر جاهلی، مختص به یک غرضقصیده
  )1998:142الشطی، ( .است

  :مانند این قصیده
             أم  بکُور  عمود  ؟ فا     أَرواح حالٍ تصیرُ    لک ألي عمِد  

  )84: 1965معیبد،  (
توجه . رسدگاهی که از راه می آیا وداع تو شامگاه است یا صبح:  بیتي ترجمه

  .روي کن که چگونه به سوي مرگ می
هاي خود را از تاریخ، منابع دینی، تجربه و مشاهدات شخصی عدي موعظه

 مرگ و نابودي دنیا و ي ها دربارهو این پند) 136: 1968هاشمی، . (گرفته است
  .است گذر ایام و آمدن پیري و حکمت

  :مرگ و نابودي امت هاي پیشین
   وثَمود  بعدِهِم مِن  عاد      ثُم            نُوح        الدیارِ مِن قَومِ أَهلُ أَینَ 
م  أَینَ                 بنــُوهم       أَینَ  و  آباؤُنا  أَینَ وأَینَ   آباؤُهـ وددالج   
لَکُواس جنهنایا   م وا         المـمِنَّا  کانَ   قَــد نااوأَر               فباد ودرو   

  )122: 1965معیبد،  (
هاي قوم نوح و عاد و ثمود؟ کجایند کجایند اهل سرزمین:  ابیاتي ترجمه

دشان؟ به راه مرگ رفتند ها؟ و کجایند پدران و اجدا پدران ما؟ کجایند فرزندان آن
  .و نابود شدند و به ما نشان دادند که ما نیز خواهیم مرد

. گوید  می مرگ سخني  این شعر خود را از منابع دینی گرفته و درباره،شاعر
کند که همه نابود شده و کسی در این دنیا جاودان نیست و پیام   میوي بیان

  . دهد که ما نیز خواهیم مرد می
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بهترین نمونه براي حکمت در شعر عدي تجارب الحیاة، با این مطلع : ها حکمت
  .است

  فَرَماك الشَوقُ بعد التَجلُّدِ! نَعم       أَتَعرِف رسم الدارِ مِن أُم معبدِ
  )102همان،  (

بعد از صبر و  !شناسی؟ بله  میي ام معبد را هاي خانه آیا خرابه:  بیتي ترجمه
  .گیرد  میرا فرا شوق تو ،پایداري

 زندگی و مـرگ و روابـط     ي  هاي ماندگار درباره    سرشار از حکمت   ،این قصیده 
هاي شخصی و مـشاهدات     ها را از طریق تجربه     شاعر این حکمت  . اجتماعی است 

  . خود، درك کرده است
  :   جوانی و پیري

   فتَجنَّبا مکَـانَه الشّــَباب  رأَي   و   مرحـَبا         ال بِوفدِهِ  المشیب زَلَ ن
ضَیف  غیضي ال   بصرَةً       أَرلی ع   فلَم     مِنه ،رَبتا أَجِد   ههرَبلی م  

  )113همان،  (
 که آفرین بر او مباد، با همراهانش بر من فرود آمد و ،پیري:  ابیاتي ترجمه
پیري، . ح داد فرار را بر قرار ترجی، هنگامی که او را به جاي خود دید،جوانی

مهمان مبغوض و ناخوشایندي است که من در مقابل آن هیچ پناهگاهی براي 
  .بینم خود نمی

 وي  . گویـد   مـی  شاعر در این ابیات، با بیانی لطیف و شیوا، از آمدن پیري سـخن             
دانـد کـه بهتـرین دوسـت او یعنـی جـوانی را از او گرفتـه و                     می پیري را دشمنی  

  .داده استاي مبهم را به او  آینده
کـه هـر   به این دلیـل   انسانی  . دارد بن زید ارزش انسانی و تاریخی      مواعظ عدي 
-  مـی  خواند، خود را در مقابل یک احساس عمیق انـسانی           می ها را کسی این شعر  

ایـن اشـعار   .  باشد، باز هم باید تسلیم مرگ شود داشته که هر قدر علو مرتبه    ،بیند
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ث روزگار و تاریخ گذشته، حکمت و مواعظ        که شاعر از خالل حواد    به خاطر این  
وي گـاهی در بیـان حکمـت و    .  دارد ارزش تاریخی،کند  می را براي انسان آشکار   

هاي گذشته را در این قالب، بیـان        پند به شعر قصصی پناه برده و سرگذشت ملت        
 آفرینش آدم و حوا و یا داستان جذیمـه و          ي  اي که درباره    مثل قصیده  ؛داشته است 

  .سروده استزباء 
 معـانی   ،شـاعر ( آفرینش آدم و حـوا       ي   از دیوان درباره   103 ي   شماره ي قصیده

بـن زیـد بـه     این قصیده را از کتاب انجیل و تورات گرفته و روشن است که عدي    
  ).ها آشنا بوده استدلیل مسیحی بودن با این کتاب

  :مطلع قصیده
       ثُـهدماً تُحوـدیثاً کما ی حـ عمأال  إسبٍ  إذا ما سائِلٌ سرِ غَینْ ظَهع      

  )158همان،  (
  : داستان تاریخی جذیمه و زباءي  درباره138 ي  شمارهي قصیده
ــثري  أَیها  أَلَا ی        المـزَجالم     ع      أَلَمملینَا  بِخَطْبِ  تَساألَو   

  )181همان،  (
  اي؟ ف، آیا احوال پیشینیان را نشنیدهاي انسان ثروتمند ضعی:  بیتي ترجمه

هاي تاریخی عدي بـن زیـد و         بیان این شعرها با این مضمون داللت بر دانسته        
  ) 165: 1968هاشمی، . (تر از آن بر پیشاهنگی وي در شعر قصصی دارد مهم

 سـعادتمندي و جـوانمردي   ي  نشانه،وصف خمر در عصر جاهلی   :  خمر .3-3
 بـه ایـن دلیـل دور از انتظـار نیـست کـه               ؛کردنـد   می ربوده و شاعران به آن افتخا     

. کند به وصف خمر بپردازد و به آن مباهات          ،من و مسیحی  ؤ شاعر م  ،بن زید  عدي
یـابیم حیـره یکـی از زیبـاترین      مـی شود که مـا در   می زمانی آشکارتر ،این موضوع 

ها لسها در این شهر تهیه و بهترین مج       ترین شراب شهرهاي عربستان بوده و ناب    
  . استشده  میدر این شهر برپا
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 که ،عصرانش اي به شراب داشته و برخالف همشاعر مذکور، عنایت ویژه
آوردند، به یک قصیده اختصاص داده و   میوصف شراب را در ضمن قصائد خود

کدها و هر آنچه به شراب مربوط  میدر آن از شراب، رنگ، مزه، جام، ساقی و
  )181و180، همان( .گوید  میاست، سخن

 که در دوران جوانی سروده شده ،بن زید  شعر خمر عديي بهترین نمونه
  :با این مطلع است» بکر العاذلون «ي  قصیده،است

  یقــــولونَ لی أَال تَســـتَفیقُ      بکَرَ العاذِلونَ فی وضَحِ الصبحِ
  )76: 1965معیبد،                                 (

: گویند  میاند و به منگران در روشنایی صبح برخاسته  نکوهش: بیتي ترجمه
    شوي؟   آیا بیدار نمی

تا . تر از شاعران عباسی است تر و نرم بن زید در این قصیده، بسیار رقیق عدي
ها در کنار اسلوب آسان باعث شده تا این شعر، در عصر  جایی که رقت واژه

ل است که آقاي هاشمی در کتاب خود  به این دلی؛عباسی مورد تقلید واقع شود
این شاعر براي « زیرا ؛بن زید را پدر شعر خمر بدانیم است که باید عديمعتقد 

 ،اند اولین بار در یک قصیده به شراب پرداخته است و شاعرانی که بعد از او آمده
: 1968هاشمی، . (»اند مانند اعشی و اخطل و ولیدبن یزید، از او پیروي کرده

    )181و180
سالی و در زندان درنهایت حزن و  ان می که در دوران.اي از شعر خمر نمونه

  :با این مطلع است» الی عبد هند «ي  قصیده،اندوه سروده است
  وصالخُص باً مِن سوادِی   زِلت قَر      فَال       هِندٍ د ب ع خَلیلی أَبلِغ 

    وازِيعیدٍ         ها     ــــدونَ  القُرَّةِ أَو  میرِ  مِن  غَیرَ بماللُصوص  ع  
  )68: 1965 معیبد، (
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برسان که امید است، همیشه نزدیک » عبد هند«به دوستم :  ابیاتي ترجمه
تر از آن قرار  روي سرزمین قره یا پایین هروب شهري که! باشی» خصوص«شهر 

  .نیز دور نیست» عمیر اللصوص«دارد که از روستاي 
. ه را بـه یـاد مجـالس لهـو و شـراب گذشـته، سـروده اسـت           این قصید  ،شاعر

ایـن شـعر از بـدیع تـرین،         « این قـصیده گفتـه اسـت،         ي  ابوالعالء المعري، درباره  
  )187: المعري، بی تا( .»شعرهاي عربی است

هـاي    مثل بـاقی غـزل  ،نوع اول: بن زید بر دو نوع است     غزل عدي :  غزل .3-4
شـود و بـه       مـی  وزهاي وصل گذشته آغاز   جاهلی با وقوف بر اطالل و یادآوري ر       

شاعر در نوع دوم بـه وصـف زن و محبوبـه پرداختـه          . انجامد  می شکایت از فراق  
بیند که ملـبس بـه     می بار زنان را در محیط شهرنشینی       یک ، وي در این غزل    .است

 چادرهـا نظـاره   هـا و سـیاه     و بار دیگـر آنـان را در کجـاوه          هستند حریر و ابریشم  
  .کند می

  : ست بارز نوع اول غزالي نمونه» تجارب الحیاة«ي یدهقص
  فَرَماك الشَوقُ بعد التَجلُّدِ! نَعم          أَتَعرِف رسم الدارِ مِن أُم معبدِ

  دامی شَربۀً لَم تُصرَّدِـسقَتنی النَّ             ت بها أُسقَی الغَرام کَأَنَّما      ـظَلَل
  )102: 1965معیبد،  (

جا باقی ماندم و عشق نوشانده شدم، گویی ساقیان، مرا  در آن:  ابیاتي ترجمه
  .کردند  میپایان سیراب اي بی از  باده

شاعر در نوع دوم غزل به تشبیهات حسی و مادي بـه رسـم شـاعران جـاهلی             
کند و یـا    می  او زن را به تخم شترمرغ و یا عروسکی از عاج تشبیه            .پرداخته است 

  :مانند. کند   میهاي محبوب خود را به گل بابونه تشبیه دندان
     کالبیضِ فی الروضِ زهوه مستنیرُ      کَدمی  العاجِ  فی  المحاریب ِ أو    

  )84همان،  (
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هاي سفید مرغزاري  ها و یا گل گاه زنان زیبا مانند بت در پرستش:  بیتي ترجمه
  .بخش است شان روشنی هاي هستند که شکوفه

  رتِلْ   کَاألُقـحوانِحاً  واضِ لُوـ             وتَجـ     النَّاظِرِینَ  ذْ هِی تَسبی إ
  )157: 1965معیبد،  (

کند و مانند گل   مین را به طرف خود جلبالمیس نگاه ناظر:  بیتي ترجمه
  .درخشد  میبابونه

 ،ي عـشق  توان دریافت که شعرهاي او نـه از رو          می هاي عدي  با دقت در غزل   
هاي روزگـار خـود نـشات     مندي وي از نعمت ه از زندگی راحت و بهر   بلکه صرفاً 

 زیرا با توجه به زندگی شخـصی عـدي، او عـشق نافرجـام نداشـته کـه                   ؛گیردمی
هاشـمی،  . (بخواهد در شعرهایش از او یاد کند و یـا از دوري و هجـران او بنالـد         

1968 :209(  
 که شاعر در آن به استانواع شعر  نوعی از    ، شعر قصصی  : شعر قصصی  .3-5

این نوع شعر در آن واحد هـم  . پردازدها در چارچوب قصه می   ذکر واقعه و حادثه   
بـن   شعر قصصی به این معنا در شعر جاهلی قبـل از عـدي  . شعر است و هم قصه   

توان از این نـوع     هر چند که بعضی از قصاید امروالقیس را می         .شودزید دیده نمی  
. گذار اصلی شـعر قصـصی دانـست    بن زید را پایه  باید عدي  ،وردشعر به حساب آ   

بـن زیـد از آگـاهی زیـاد او بـه منـابع دینـی و تـاریخی          هاي شـعري عـدي    قصه«
ي از قـصه   گونـه شـعر    شـاعر در ایـن    ) 254: 1968هاشمی،  . (»گیردسرچشمه می 

کنـد و در  گوید و بـه قـوم عـاد و ثمـود اشـاره مـی               آفرینش آدم و حوا سخن می     
 ي  اي دیگر از جذیمه و زباء و یا در شعري دیگر از نضیره و شاپور و قصه                 قصیده

بـن زیـد مـضامین       هاي شـعري عـدي     قصه. آوردسرزمین حضر سخن به میان می     
  . استآمیز و در راستاي پند و اندرز حکمت

  : کندمیگونه آغاز  عدي قصه جذیمه و زباء را این
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ثري المزَجی                أَلَم تَسمع بِخَطْبِ األَولینَا   ها المـأَلَا أَی  
  )181: 1965معیبد،  (

اي ثروتمندي که همه چیز برایت فراهم شده است، آیا احوال :  بیتي ترجمه
  اي؟ پیشینیان را نشنیده

فر به دیار او اشاره قصیده به دعوت زباء از جذیمه براي سي  وي در ادامه
دارد که جذیمه براي این کار با بزرگان و مشاوران خود کند و بیان می می

کند و به نظر قصیر که راي درست بود توجهی نکرده و راهی سفر  مشورت می
  .شودمی

  
   وکـانَ یقولُ لَو تَبع الیقینا       فَطَاوع أَمرَهم وعصی قصیراً     

)                                                     183همان،    (
ها توافق کرد و از پیشنهاد قصیر روي برگرداند و در  جذیمه با آن:  بیتي ترجمه

  .کرد  میگفت و اي کاش از حقیقت پیروي  میحالی که او حقیقت را
  .شود کشته می،در این سفرو د وش ي زباء گرفتار میجذیمه در دسیسه

  أَلْفَــــی قَولَها  کَذِباً  ومینا        و        قَدمتِ  األَدیـــم  لِراهِشَیهِ         و
 )183همان،  (

را تا دو رگ داخل آن برید و در این هنگام » جذیمه«دست » زباء «: ترجمه
  .هاي او را دروغ یافت  ي حرفجذیمه همه
شود و با از رمان داستان می قصه، باز این قصیر است که قهي در ادامه

  .کندخواهی جذیمه می خودگذشتگی و با بریدن بینی خود قصد خون
         طِلَاب الوِتْرِ مجدوعاً مشینا           فَأَهواه لِــمارنِه فَأَضــحی        

 )همان (
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عیوب بریده و م خواه و بینی  او تیغ را روي بینی پایین آورد و خون: بیتي ترجمه
  .شد

) عمرو( جذیمه ي  به خواهرزاده،کشدهایی که می شهق ني  به وسیله،و در ادامه
  .کند تا انتقام دایی خود را بگیردکمک می

  مــــا خَشِیت کَمینا        بِشِکَّتِه و             دس لَها علَی األَنْقاءِ عمراً     و
 )183: 1965معیبد،              (                

 وي .او عمرو را همراه با سالحش در پشت شتر پنهان کرد:  بیتي ترجمه
دانست که زباء از این کمین کردن بیم ندارد یعنی شک نکرده و پی به توطئه  می

  .برد نمی
دارد مرگ در کمین گیري کرده و بیان می نتیجه،بن زید در پایان قصه عدي

  .رگ نداردکس راه گریزي از م هاست و هیچي انسانهمه
  ا    عطَفْنَ لَــه و لَو فی طَی حِین             إذا أَمهلْنَ ذا جـــد عظیــمٍ    

         أَخا النَّجداتِ والحِصنَ الحصینا      أَلَم تَرَ أَنَّ ریب الدهرِ یعــلُو       
  )184همان، (

 اگر ،آورد  میرگ به او روي انسان تالشگر مهلت دهند، ماگر به:  بیتي ترجمه
 که حوادث روزگار، بر انسان دلیر و بینی آیا نمی .چه در تودرتوي زمان باشد

  . یابد   میهاي استوار برتري قلعه
هاي شعري عدي به دو بخش شود که قصهمی  آشکار،با این توضیحات

هاي شعري چون اسلوب عدي در قصه. شودهاي دینی و تاریخی تقسیم می قصه
سازي شاعر بدون ابهام و ها و تصویرعبارت. هاستاسلوب او در پند و اندرز

رنگ   و عاطفه در آن کماستاین نوع از اشعار عدي بیشتر عقلی . پیچیدگی است
هاي شعري عدي بر سایر آنچه باعث برتري قصه). 161: 1968هاشمی، ( است

 آگاهی  اشعار قصصی عدي بر اساس.1 ؛هم عصرانش شده این است که
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 در کل قصیده از یک .2 ؛ او بر تاریخ و منابع دینی ساخته شده استي گسترده
دث در اشعار عدي به ترتیب منطقی ا اخبار و حو.3 ؛گویدموضوع سخن می

 جاحظ ي  بر طبق گفته.4 ؛)166: 1968هاشمی، (شود منظم پشت سر هم ذکر می
: 4، ج1966 احظ،ج. (رو شعر جاهلی در شعر قصصی است بن زید پیش عدي
  )205 و 204
  

 دیشکل قصا  ابتکار در.4
 سـپس بـه وصـف خمـر و         ،قصیده در عصر جاهلی با وقوف بر اطالل آغاز شده         

پردازد و شاعر در این بخش از قصیده، اقدام به توصیف محبوب کرده             محبوبه می 
کنـد و در  سپس از دوري او شکایت و به سفر خود در پی محبـوب اشـاره مـی      و

 قصیده به وصف اسب یا شتر خود پرداخته و درنهایت وارد غرض اصـلی    ي ادامه
  ) 64: 2006الفرطوسی،( .شودمی

بن زید در بیان اشعار خود، شکل تقلیدي یعنی وقوف بر اطـالل را کنـار               عدي
  )257: 1968هاشمی، . ( استگذاشته، شمار قصاید تقلیدي او بسیار اندك

  :  مثل این شعر؛کند  میند و حکمت آغازد خود را با پیبن زید، گاه قصا عدي
 

  أَرواح  مودع  أم  بکُور                      لک ؟ فاعمِد ألي حالٍ تصیرُ
 )84: 1965معیبد،  (

  :و گاه با وصف ابر
کفَهِرٍّ باتلِم شیب  فیـــهِ      أَرِقت رتَقـینَ رؤوسوارِقُ یب              

شرَفِیالم خدارٍ قَشـیبِ ۀُ فـی تَلوحد فــحجلوصیو                   ذُراه 

)                                                       37 همان، (
هایی  خواب شدم به خاطر ابر انبوهی که در آن ابر، برق شب را بی:  بیتي ترجمه

. رفت  می، باالهاي پوشیده از برف ي کوهبود که مانند شمشیرهایی از قله
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درخشد و    میهایی که چون شمشیرهاي مشرفی است و در باالي ابرها برق
  .کند  میهاي آن رداي رنگین را روشن کناره
  

  مایه و معانی   ابتکار در درون.5
النفس و داراي جایگاهی بسیار واال در حیره و دربار  بن زید شاعري کریم  عدي

بیند تا شعرش را براي  نیازي نمی،ها شاعر به همین دلیل؛ساسانیان بوده است
ها زینت دهد؛ وي هر جا اراده کرده که از احساس  خوشایند دیگران به انواع آرایه

 خود سخن بگوید، بدون تکلف و با زبان شعر از این احساس و عاطفه تعبیر
اشعار خود د و همین مناعت طبع و کرامت نفس به او اجازه نداده تا معانی کن می

 . خود اقدام به ایجاد معانی زیبا کرده است،ا از دیگران بگیرد و در نتیجهر
  :گوید  می دشمن خود با زبانی سادهياو در هجا

  ذَرِینی  إنَّ أَمرَكِ  لَن یطاعا                    و ما أَلفَیتِنی حِلمی  مضاعا
  ی ،وحالَفَت عرجاً ضِباعا        علَّ أَلَا تِلک الثَّعالِب قد تَوالَت           

        وأَفرَقَ  مِن حِذاري أو أَتَاعا لِتَمضُغَنی العداةُ فَمرَّ لَحمی             
  )35: 1965معیبد،  (

کنم و تو حلم و رهایم کن زیرا من دستور تو را اطاعت نمی:  ابیاتي ترجمه
فت در پی من هستند آگاه باش؛ دشمنان روباه ص. یابیشده نمی بردباري مرا، تباه

تا دشمنان گوشت مرا بجوند و گوشت من  .اند و علیه من، با هم هم پیمان شده
 اندازند و استفراغ  میها از ترس من این گوشت را بیرون  آن.ها تلخ است براي آن

  .کنند می
هاي سخت استفاده نکرده و براي بیان احساسش شاعر در این اشعار از واژه

هاي خفیف و  او از وزني استفاده« .کار نبرده است مفهوم بهو ناتعابیري پیچیده 
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بن زید شاعري است که شعر را از روي طبع  کوتاه نیز گواه این است که عدي
  )263: 1968هاشمی، . (»گفته است

 عدي در شعر خود از معانی جدید استفاده کرده و معانی بعـضی از اشـعار او              
  : مثل این بیت؛گرفته است رارهاي بعدي، مورد تقلید قدر عصر
  هو  أَدنَی  لِلموتِ  مِمن  یعود َ    و  صحیحٍ  أَضحی  یعود  مریضاً      و

  )122: 1965 معیبد، (
رود و این انسان   میچه بسا آدم سالمی که به عیادت مریض:  بیتي ترجمه

  .تر از شخص مریض استسالم به مرگ نزدیک
  : ن معنی سروده استبن جهنم در ای علی

      فَنَجا  و  مات  طَبیبه  و  العود    کَم  مِن علیلٍ قد تَخَطّاه  الرَدي            
  )317، 2 ج :1930ابن قتیبه، عیون،       (                                              

د گذرد و شخص از در چه بسیار مریضی که مرگ از او می:ترجمه بیت
  .هاي او می میرند کننده یابد و پزشک و عیادتنجات می

  :این بیت شاعر و
             أم   بکُور   عمود   حالٍ تصیرُ       أَ رواح ألي ؟ فاعمِد لک      

  )84: 1965 المعیبد، (
  :جمیل بثینه در تقلید این بیت سروده است

              من  بثینۀَ  أو  بکور  هما   تصیرُرواحغداً    فانظرْ   الی             
)263: 1968هاشمی،  (  

. گیردبن زید از دل و جان او سرچشمه می  اشعار عديي معانی و درون مایه
شاعران در عصر . عصرانش در همه جاي اشعارش صادق است وي برخالف هم

ه به قبیله ها در شعر خود از هر چیزي کآن. ي خود بودندجاهلی در خدمت قبیله
  توان خود استفاده کرده وي گفتند و در این راه از همه  می سخن،مربوط بود
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هاست یا نه؟ زیرا این  خود آني  عقیدهشده،  توجهی نداشتند، این شعر سروده
 .نه احساس و عواطف او س امور قرار داشت نه شاعر، وأقبیله بود که در ر

کند، یا در   می که دشمن را هجوعدي در تمام اشعار خود صادق است؛ زمانی
چه از دنیا و شاعر هر آن. ها و اعتذاریاتتر از همه در حکمتفخر خود و مهم

ها دارد و آن  میها بیانهایش درك کرده با زبانی ساده و شیرین براي انسانسختی
  . دهد  میرا از سرنوشت محتوم یعنی مرگ خبر

  :یاة تجارب الحي مثل این ابیات از قصیده
  تَروح لَه بِالواعِظاتِ وتَغتَدي  کَفى زاجِراً لِلمرءِ أَیام دهرِهِ   

)104: 1965معیبد،  (  
همین مانع انسان را بس که روزگار با پند و اندرزها براي او، :  بیتي ترجمه

  .شود  میروز و شب
دانـد کـه هـر روز درس جدیـدي را       مـی بن زید، روزگار را چون معلمی   عدي

 خود را در زیباترین عبارت بیـان داشـته و هـدف او        ي  کند و این عقیده     می روعش
   .ستاهبیدار کردن انسان

   

   نوآوري در لفظ.6
 هر چند ؛سرودند نجد شعر می  ي   جاهلی به زبان و لهجه     ي  شاعران عرب در دوره   

 بن زیـد از     اما عدي  ؛که ممکن بود این شاعران در مکانی غیر از نجد ساکن باشند           
. اي استفاده کـرده اسـت  هاي حیره مستثنی بوده او در شعر خود از واژه   ،این قاعده 

ـ     ثیر از حیـره، رنـگ و بـوي    أالفاظ شعري عدي بن زید، آسان و روان و به دلیل ت
  . داردمدنیت

 کُنَّا  فی  حلُوقِهم  ذُباحا و أَطعت  بنی بقَیلَۀَ  فی  وِثاقی                  

نَحتَهیهِ               ومو جانِب  الفُرات  تَسقینا  األَواجِنَ  و المِلَاحا م  
   )120همان،    (                                                        
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را اطاعت  »بنی بقیلۀ «ي  در موضوع زندانی کردن من، قبیله: بیتي ترجمه
ها  فرات و اطراف آن را به آن .مها بودی کردي در حالی که ما دردي در گلوي آن

   !بخشیدي و آب آلوده و شور به ما نوشاندي
بن منذر را مورد  بن زید با زبانی آسان و روان نعمان  عدي،در این ابیات

  .کندنکوهش می» بنی بقیله «ي پیمانی با قبیله خاطر هم خطاب قرار داده و او را به
فارسی موجود در دیوان این شاعر هاي آسان او باید به الفاظ در کنار واژه

هاي فارسی به دلیل ارتباط مستقیم این شاعر با حیره و نیز این کلمه. اشاره کرد
  .دربار ساسانیان به اشعار وي راه یافته است

هاي عربی از نظر اقتصادي و فرهنگـی، در عـصر         ترین شهر حیره یکی از مهم    
هایی از ایـن     داشته و هرساله کاروان     ارتباط مستقیم با ایران    ،این شهر . جاهلی بود 

بـن زیـد در ایـن     عـدي . شدند  میشهر به ایران رفته و یا از ایران به این شهر وارد   
 نوجوانی عالوه بر زبـان عربـی، در زبـان    ي در دوره. شهر به دنیا آمد و بزرگ شد 

عدي .  و سپس در دربار ساسانیان به کار کتابت مشغول شد          ؛فارسی مهارت یافت  
 پـس دور از انتظـار نیـست کـه ببینـیم      ،این شـرایط و محـیط پـرورش یافـت      در  
 )105: م2006  مصطفی،. (شود  میهاي فارسی در اشعار او دیده واژه

 توان بـه، انوشـیروان، قبـاذ        می شان در شعر وي آمده     از پادشاهان ایرانی که نام    
  .اشاره کرد ،)شاپور( ، حیقار، سابور)خسرو پرویز( ، کسري)قباد(

  :حیقار  که در این بیت به او اشاره شده است مانند قباد و
         وحشّــَت بأَیـدیها بــــَوارِق آمدِ  صرَعنَ  قُباذاً  رب فارِس  کُلِّها     

ـتنَ  فی  لَذَّاتِهِ  رب  مـــارِدِ   عصفنَ علَی الحیقار وسطَ جنودِهِ         یـوب   
   )124: 1965معیبد،  (

 بر زمین زد و شهرهاي ،ي ایران بود مرگ، قباد را که پادشاه همه: بیتي ترجمه
ان سربازانش هالك  میحیقار را در .را به خاطر مرگش تکان داد» آمد و بوارق«
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به جاي ( را در لذات او بیتوته دادند) پادشاه حبشه(  ماردي کردند و صاحب قلعه
   ).او نشاندند
بن زید ذکر شده، خورنق، سدیر،   که در شعر عدي،هرهاهاي فارسی ش از اسم

  .است بقۀ
  و تاملْ رب الخورنقِ إذ اشـ                       رف  یوماً  و  للهدي    تفکیرُ

    ما  یمــ                        لک و البحرُ   معرِضاً و السدیرُسرّه  ماله  و کثْرَةُ
)89همان،  (  

 خداوندگار قصر خورنق بیندیش روزي که از بلنداي قصر به : بیتي ترجمه
روي او  مال و اموال و دریایی که روبه. کرد کرد و به راه هدایت فکر می نگاه می

    .نیز قصر سدیر او را خوشحال کرد بود و
قابوس، یکسوم، :  مثل؛هاي فارسی دیگر نیز استفاده کرده استوي از واژه

  .... و مسک، باطیه ومرزبان، فیج، ابریق، کافور
  ا لـ                   ـعنْبرُ  و الغَار ولُبنَی  قَفُوص ینفَح مِن أَردانِه المِسک و

                                        )     71: 1965 معیبد،                 (                            
نبر و غار و بوي درخت لبنی که در از لباس او بوي مشک و ع : بیتي ترجمه

  .شود  میشهر قفوص است بلند
  . لفظ مسک ذکر شده که همان مشک در فارسی است،در این بیت

  أَبلِغ أَبا قابوس، إذ جلَّزَ ال              نَّزع، ولَم یؤخَذ لِخَطِّی یسر
  )129 همان، (

ه  کمان خود را تا آخر کشیده پیام مرا زمانی به اباقابوس برسان ک:  بیتي ترجمه
 . من نشده استي  پرتاب است و حال آنکه کسی مطیع نیزهي و آماده

  . بن منذر است قابوس، اسم فارسی و در این بیت منظور نعمان
  نتیجه
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 بن زید از شاعران نوآور جاهلی، اولین کسی است که خمر را به عنوان  عدي
 عدي در این .اند او پیروي کردهکار برد و شاعران خمرسراي از فن مستقل به

ترین  خمریات به رنگ و بوي شراب، ساقیان، مجالس انس و حتی جزیی
شاعر در سرودن . هاي روي شراب پرداخته استموارد آن مثل وصف حباب

این اشعار به معانی جاهلی اکتفا نکرده و اقدام به ابتکار و ابداع معانی جدید 
گاه از  راه اعتدال خارج نشده و هیچشاعر در وصف خمر از. ده استکر

  . عفت پا بیرون ننهاده استي جاده
 بن زید اولین شاعر جاهلی است که به شعر قصصی پرداخته است عدي.  
 هاي گذشته و از منابع دینی  موضوعات شعر قصصی را از تاریخ ملت،شاعر

  وسعت اطالع او از تاریخ،مثل تورات و انجیل گرفته است که این موضوع
  .کند گذشته و نیز کتب دینی را آشکار می

 کرده و به با توجه به اینکه عدي بن زید از نظر زمانی قبل از نابغه زندگی می
توان نتیجه گرفت، عدي قبل از نابغه به دربار نعمان رفت و آمد داشته می

  .شعر اعتذار پرداخته است
 و احساس باالتري بن زید نسبت به اعتذاریات نابغه از عمق  اعتذاریات عدي

 زیرا که وي درد زندان، ذلت و خواري حاصل از آن را ؛برخوردار است
  .چشیده و در نتیجه با صداقت و اندوه از احساس خود سخن گفته است

 چادر و در بادیه تصور   محبوب را در سیاه،هاي خود گاهبن زید در غزل عدي
 را در محیط شهري و در  او،ریزد و گاهکند و بر اطالل و دمن او اشک میمی

 وي در وصف خود از .کند میها تصور هاي حریر و ابریشم و با زینت لباس
  .کند  میتشبیهات مادي برگرفته از محیط اطراف، استفاده
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 اي بافرهنگ و متمدن رشد یافت و در محیطی زندگی بن زید در خانواده عدي
دلیل در بین اشعار او رنگ بوده و به این  هاي قبیله بسیار کمکرد که تعصب

  .بینیمجز چند بیت پراکنده، اثري از فخر و هجا نمی
 اي صادق از بن زید در سرودن شعر از تکلف دوري کرده و با عاطفه عدي

  .استعواطف خود تعبیر کرده 
 نظیرترین  ترین و بیبن زید از نظر اغراض و موسیقی از متنوع اشعار عدي

ار او در بحر هاي عروضی خفیف سروده جاهلی بوده و بیشتر اشع اشعار
  .شده است

 بینیم و دلیل آن، کرامت و عزت  نفس  اثري از مدح نمی،در دیوان این شاعر
 .استاین شاعر و تمکن مالی او 

 و بیشتر معانی او ابداع و ابتکار شاعر بوده  داشتهبن زید اصالت اشعار عدي 
عدي . یروي نکرده استعصرانش پ هم  او حتی در شکل قصیده نیز از.است

 اگر چه قصایدي به روش ،کندقصاید خود را با پند و حکمت آغاز می
 .شودجاهلی با وقوف بر اطالل و دمن نیز در اشعار او دیده می

 هاي  آشنایی او با زبان فارسی، واژه به خاطر ارتباط او با دربار ایران و نیز
 .فارسی در دیوان او وجود دارد

 
  ها یادداشت

 جنوب شرقی شهر کنونی ي حیره در یک فرسخی جنوب کوفه و در ناحیه .1
بنیانگذار حکومت لخمیان در این  )328 ، 2ج: 1979حموي، (نجف قرار داشت 

این شهر از نظر سیاسی ). 1،44ج :1427ضیف، ( است سرزمین عمروبن عدي
رانی بر تخت ي شاهان ای تابع پادشاهان ایران بوده و شهریاران آن از قدیم به اراده

  )27: م2008امین،  احمد( .شدند سلطنت گماشته می
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 بزرگ از ساکنان حیره که از ها گروه نسبتاً عبادي منسوب به عِباد و عبادي.2
هایی که در اطراف حیره ساخته ها و قصرهاي مختلفی جمع شده و در خانهقبیله

. کردندپرستش می مسیحی بوده وخدا را ،این اقوام. کردندشده بود زندگی می
  ) 267زیدان، التا، (
  

  کتابنامه
 ها کتاب) الف

  مکتبۀ : ، تحقیق؛ عبدالسالم هارون، بغداد»االشتقاق«) م1979(ابن درید، محمدبن حسن
 .2ط المثنی،

  المکتبۀ العصریه، الطا: ، بیروت»فجر االسالم«) م2008(احمد امین.  
  دار احیاء التراث العربی، الطا: ت، بیرو»األغانی«) م1994(االصفهانی، أبی الفرج. 

  ترجمۀ؛ محمود فهمی حجازي، مصر»تاریخ االدب العربی«) م1993(برو کلمان، کارل ،: 
 . 1الهئیۀ المصریۀ العامۀ للکتاب،ط

  تحقیق؛ المیمنی، المکا، لجنۀ التالیف و الترجمۀ و »سمط الآللی«) م1936(البکري، ابوعبید ،
  .النشر، الطا

 تحقیق؛ عبدالسالم هارون، مصر»الحیوان«) م1966(ان عمر بن بحر جاحظ، ابی عثم ، :
  .2شرکه و مکتبه مصطفی البابی الحلبی، ط

 شرکۀ : ، حققه؛ عمرفاروق الطباع، بیروت»طبقات الشعراء«) م1997(سالم  الجمحی، ابن
 . الطا بن أبی االرقم، داراالرقم

  عارف للطباعۀ و النشر، الطادار م: ، تونس»فی االدب الجاهلی«) التا(حسین، طه.  
 دار احیاء التراث العربی : ، بیروت»معجم البلدان«) م1979(بن عبداهللا  حموي رومی، یاقوت

  .الطا ،
  مطبعۀ بریل: ، لیدن المحروسۀ»الشعر و الشعراء«) م1902(الدینوري، ابن قتیبۀ. 

 _______) 19301دارالکتب المصریۀ، ط: ، القاهره»عیون االخبار«) م. 

  دار و مکتبۀ الحیاة، الطا: بیروت »العرب قبل االسالم«) التا(زیدان، جرجی. 
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  دار قباء  :، قاهره»شعراء امارة الحیرة فی العصر الجاهلی«) م 1998(الشطی، عبدالفتاح
 . للطباعۀ و النشرو التوزیع، الطا

  3دارالمشرق، ط: ، بیروت»شعراء النصرانیۀ قبل االسالم«) التا(شیخو، لویس. 

  زعامۀ الشعر الجاهلی بین امروالقیس و عدي بن زید«) م1934(الصعیدي، عبدالمتعال«، 
 . 1مطبعۀ المحمودیۀ التجاریۀ، ط: مصر

  القربی، الطا ذوي: ، قم»)العصر الجاهلی(تاریخ االدب العربی «) م1427(ضیف، شوقی. 

 ،یق؛ محمد ، تحق»تاریخ االمم و الملوك«) م1967(ابی جعفرمحمدبن جریر  الطبري
  .2دار التراث، ط: ابوالفضل ابراهیم، بیروت

 تحقیق؛ »معاهد التنصیص علی شواهد التلخیص«) م1947(بن احمد  العباسی، عبدالرحیم ،
  . عالم الکتب، الطا: الدین عبدالحمید، بیروت محی

 دارالجمهوریه، الطا: ، تحقیق؛ محمد جبار المعیبد، بغداد»الدیوان«) م1965(بن زید  عدي. 

 ،دارالشوون : بغداد» المبنی الحکائی فی القصیدة الجاهلیۀ«) م2006(عبدالهادي  الفرطوسی
  .الثقافیۀ العامۀ، الطا

 ،مروج الذهب و معادن الجوهر«) م1967 (بن الحسین مسعودي  أبوالحسن علىمسعودي« ،
  . دار الهجرة، الطا: ایران

 8دارالمعارف، ط:  عائشۀ عبد الرحمن، القاهره، تحقیق؛»رسالۀ الغفران«) التا(العالء  المعري، ابی . 

  1نشر و توزیع المکتبۀ العربیۀ، ط: ، حلب»عدي بن زید الشاعر المبتکر«) م1968(الهاشمی، محمدعلی. 

  دار الجیل، الطا: ، بیروت»دیوان المروءة و الوفا«) التا(یوسف شکري فرحات. 

 ها مجله)ب

  مجلد  ، مجلۀ مجمع اللغۀ العربیۀ،»نعمان بن منذرالشعر فی بالط «) م2006(ابوعیاد، نزهۀ
  30-1ص. 2، جزء81

  مجلۀ »عدي بن زید العبادي شاعر الحکمۀ فی الجاهلیۀ« ،)ش1388(طهرانی، نادر نظام ،
  175-169التراث االدبی، السنۀ الثانیۀ، العدد الخامس، ص 

  بن زید العبادي اقتراض العربیۀ من الفارسیۀ الشاعر عدي«) م2006(مصطفی، سعدالدین 
 .115-101، ص 1، جزء81مجلۀ مجمع اللغۀ العربیۀ، مجلد » نموذجاً
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   بن زيد العبادیي شعر عدمالمح االبداع يف
  

  ٢، نرجس رمضاخنانی١امحد باشا زانوس
  

  امللخص
إنه يعد من كتاب البالط . كان عدي بن زيد العبادي من الشعراء املسيحيني يف العصر اجلاهلي

  .شبابهأوان  وكان يتقن اللغة الفارسية و العربية يف ،ين و سفرائهالساسا
يف ديوانه  یش املدح و ال الرثاء  منمل ينشد الشاعر أشعارا يف أغراض الشعر اجلاهلي و ال يوجد

هو جعل اخلمر كفن مستقل و يتبعه يف هذا اال .  يف أبيات قليلةو ال نرى  الفخر و اهلجاء فيه إالّ
قد سبق عدي الشعراء اآلخرين يف الشعر القصصي و و. رون مثل األعشى، و األخطلشعراء آخ

  . اإلعتذاريات
يف و. يعد عدي من الشعراء املبدعني إلبداعه يف أغراض القصائد اجلاهلية ، وشكلها و مضموا

إبداع الشاعر  عن التقليد، حناول يف هذا املقال أن نعاجل ةديكثري من قصائده نرى ملعاين جلديدة و بع
  .يف األغراض و الشكل و املعاين

  
   .عدي بن زيد، اإلبداع، الشعر القصصي، اإلعتذاريات، اخلمر، احلکمة: املفردات الرئيسة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. امشاركستاذ أنيقزو -ةيالدول)ره(نیيجبامعةاالمام اخلم  يف قسم اللغة العربية و آدا 
 .اي فی اللغةالعربريماجستنيقزو -ةيالدول)ره(نیيجبامعةاالمام اخلم ة وآدا 
  
  


