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چکیده
نقد جامعه شناختي در اوایل قرن بيستم توسط جورج لوکاا بنياان گذاشاته شاد و پا

از او لوساين

گلدمن و ميخائيل باختين آن را گسترش دادند .در نقد جامعه شناختي ،محتوا در صورت تأثير ميگذارد
و شرایط جامعه ،شکل دهندة محتواست .بنابراین ،با بررسي اثر ادبي ،ميتوان هم باه نگارش نویسانده
پي برد و هم از آن به عنوان یک سند تاریخي استفاده کرد .کاتب بودن عدی بن زید و آماد و شاد باه
دربار حيره و ایرانيان ،به شعر او اهميت جامعه شناختي ميبخشد .رواج عقاید مذهبي مسيحي ،یهاودی
و بت پرستي در شعر عدی ،ناشي از شرایط جغرافياایي و اقليماي حاصالخيا ،،در محال ساکونت او
بوده است که افراد سرزمينهای همجوار را با عقاید دیني مختلفي ،به ایان سارزمين کشااند .همچناين
مرگ در نگاه شاعر از چندان عمقي برخوردار نيست و فقط محتوم بودن آن اسات کاه در شاعر شااعر
جلب توجه ميکند .از سوی دیگر ،رواج باورهای عاميانه و شایع در شعر عدی ،نشان از تأثير محيط بر
شکلگيری باورهای هر فرد دارد.

واژههای کلیدی :نقد جامعه شناختي ،شعر ،عَدیّ بن زید.
* پست الکترونيکي نویسندة مسؤولoizanloo@kub.ac.ir :
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 -2مقدمه
انسان در طول دورة حيات خود ،از محيط طبيعي و اجتماعي که در آن زندگي مايکناد
تأثير ميپذیرد و البته بر آن تأثير ني ،مايگاذارد .ایان تعامال دو طرفاه در عرصاههاای
مختلفي نمود پيدا ميکند .جامعه شناسي به عنوان یکي از رشتههای علوم اجتمااعي باه
مطالعة علمي پدیدههای اجتماعي ميپردازد و ميتواند این تعامالت را مشخص ساازد.
آثار ادبي گر چه آفریدة یک فردند ،اما محتوای آن نشاان از تاأثير عاواملي چناد بار آن
دارد؛ تأثير محيط ،فرهنگ ،جامعه و  . ...به عبارت دیگر جامعه ،مشتمل بر جریانهاای
متعدد است و هر ک

به فراخور وضع اجتماعي خود ،زیر نفاو بعياي از جریاانهاا

قرار ميگيرد و قوام ميیابد .در هر حال یک اثر هنری ،چه حاصل کار یاک تان و چاه
نتيجة ابداع هنری افراد متعدّد باشد ،به الهام و توصية جامعاه پدیاد مايآیاد و ضارورتا
رنگ جامعه را بر خود دارد.
از این رو ،بينش جامعه شناختي به ما کمک ميکند تا به نحو بهتری ،آثار هنری و
فرهنگي را بشناسيم و تفسيری عملي و کاربردی از این آثار به دست آوریم .شعر
عدی بن زید بدليل زندگي او در حيره و ارتباط با دربار ایراني ،شاید ویژگي خاصي
داشته باشد؛ چرا که در این سرزمين ،در کنار بت پرستي ،ادیان یهودیت و مسيحيت ني،
رواج داشته است و نشانههایي از عقاید بت پرستان ،عربهای جاهلي ،یهودیان و
مسيحيان را در شعر او ميتوان یافت .از سوی دیگر ،آب و هوای خوب و آبهای
فراواني که از فرات به این منطقه سرازیر ميشد ،شرایط اقليمي مناسبي فراهم آورده بود
که باعث جذب کو

نشينان و مردم دیگر سرزمينها به حيره گردید .این شرایط

جغرافيایي در کنار عواملي همچون؛ ن،دیکي به تمدن ایران ،ارتباط با بي،ان

و یمن و

روابط تجاری با چين ،هند ،عمان ،بحرین ،تدمر و مکه ،شرایط مناسبي را برای این
منطقه رقم زد که تأثير آن را در شعر عدی بن زید ميتوان مشاهده نمود.
 -1سیر نظریة نقد جامعه شناختی ادبیات ()social criticism of literature
از دوران قدیم تااکنون ،کساي وجاود ارتبااط مياان جامعاه و اثار را رد نکارده اسات،

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 149/

اما در قارن ناوزدهم باود کاه اولاين پایاههاای علام مساتقل جامعاه شناساي ادبياات
پایااهگااذاری شااد« .مااادام دواسااتال» ( )Madame de Staelدر سااال  0011ماايالدی
باااا تاااألي

کتااااب «ادبياااات از منپااار پيونااادهایش باااا نهادهاااای اجتمااااعي»

( )De la littérature dans ses rapports avec les institutions socialesنطفة نپریاة
ادبي را کاشت (ولاک .)971:0062 ،پا

از دواساتال ،هيپوليات تان ()Hippolyte Taine

به این رشته پرداخت؛ از نپر او ،آثار ادبي نتيجاة تعامال ساه دساته عواملناد :زیساتي،
فرهنگي و تاریخي .عوامال زیساتي در ناژاد ،فرهنگاي در محايط و تااریخي در زماان
بروز ميکند (عالیي.)90:0001 ،

بخش مهمي از نپریات ادبي و جامعه شناختي قرن بيستم ،تحت تأثير عقایاد کاارل
مااارک

( )0000 -0000( )Karl Marxفيلسااو  ،اقتداااددان و انقالبااي آلماااني بااود.

امااا آنچااه امااروزه بااا عنااوان جامعااه شناسااي در ادبيااات یااا جامعااه شناسااي ادبااي
شاناخته مايشاود ،علماي اسات کاه جاورج لوکاا (،)0260 -0001( )Georg Lukacs
فيلسو

و منتقد مجارساتاني در اوایال قارن بيساتم آن را بنياان گذاشات و پا

از او

لوسين گلدمن ( )0261 -0200( )Lucien Goldmannدانشمند رومانيایي ساکن فرانسه آن
را بسط و گسترش داد .جورج لوکاا در ساال  0201اولاين کتااب خاود را باا عناوان
«جان و صورت» ( )Soul and Formمنتشر کرد .این کتاب حاوی مقااتتي باود درباارة
شاعران و نویسندگان ب،رگ اروپاایي .لوکاا از دیادگاه هساتي شناساانه ،آثاار آنهاا را
بررسي کرده بود و رابطة روح هنرمند را با ساختار و صورت اثر هنریي که خلق ميکند
سنجيده باود (لوکاا  .)09:0009 ،کتااب مهام دیگار لوکاا « ،تااری و آگااهي طبقااتي»
( ،)History and Class Consciousnessکتابي تعيين کننده برای جامعه شناسي فرهنگ
و ادبيات است .اهميت نپریات لوکا در این کتاب در آن است که سااختارهای هناي
 -بویژه ساختارهای ادبي -را به ساختارهای اجتماعي پيوند ميدهد (پوینده.)011:0060 ،

پ

از لوکا  ،لوساين گلادمن ،برجساتهتارین محقاق در جامعاه شناساي ادبياات،

بخدوص جامعه شناسي رمان است .گلدمن فاعل آفرینشهای فرهنگي و هناری را ناه
یک فرد ،بلکه جهان بيني جمع ميداند که سرانجام به دست یک فرد با انسجام و شاکل
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هنری ویژهای عرضه ميشود .بدین ترتيب نویسانده در دیادگاه گلادمن باه واساطهای
برای انتقال جهان نگری یک طبقه یا گاروه اجتمااعي ،باه ماتن ادباي تبادیل مايشاود
(تادیه .)012:0066 ،ميخایيل باختين ( )0261 -0021( )Mikhail Bakhtinني ،بادليل نوشاتن
دو کتاااب مهاام ،از بنيااان گااذاران ادبيااات محسااوب ماايگااردد .یکااي از آنهااا کتاااب
«مسااائل بوطيقااای داستایوسااکي» ( )Problems of Dostoyevsky's Poeticsاساات
که از تجسم جهان نگریهای گوناگون در انواع رمان سخن ميگوید و کتااب دیگار او
«آثاااار فرانساااوا رابلاااه و فرهناااگ مردماااي در سااادههاااای مياناااه و رنساااان »
()Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul’tura srednevekov’ia i Renessansa

است که در آن دربارة رجوع به فرهنگ مردمي که افق و مداال برخاي از آثاار با،رگ
است ،مينویسد (همان )000 :به عقيدة باختين ،پدیادة هناری ،صاورتي خااص و معاين
از رابطة متقابل هنر آفرین و هنر پذیران در اثر هنری است (باختين.)011:0001 ،

در نقد جامعه شناختي ،اثر ادبي از ایان دیادگاه کاه اجتمااع و هنرمناد و اثار او باا
یکدیگر رابطهای زنده و جدایي ناپذیر دارناد ،ماورد بحاث و ارزیاابي قارار مايگيارد.
بنابراین منتقد به دقت از زمان و مکااني کاه نویسانده در آن زیساته و اثار ادباي در آن
بوجود آمده ،آگاهي کامل به دست ميآورد ،تا بتواناد اثار را باه من،لاة واکانش روحياة
هنرمنااد نساابت بااه جامعااه و برداشااتهااای او از مح ايط مااورد مطالعااه قاارار دهااد
(ميرصااادقي .)976،0066 ،اهمي ات نقااد جامعااهشااناختي ،در تفس اير و تبيااين مشخدااات
جامعه شناختي یک دوره است.
 -9عدی بن زید
عدی بن زید بن حماد در حيره به دنيا آمد .حماد پدر زید ،مسؤول پُست دربار خسارو
پروی ،بود .پدرش زید ،عدی را به مکتب خانه فرستاد تا به هماراه شااهان مَارد ،فرزناد
مرزبان ،پارسي بياموزد؛ و بدینگونه او عاالوه بار عرباي و شعرسارایي ،پارساي را نيا،
آموخت .مرزبان ن،د خسرو پروی ،وساطت کرد و عدی را دبيار و متارجم عرباي درباار
خسرو نمود .عدی دو برادر داشت؛ و هر سه ،در دربار ساساني کار ترجماه مايکردناد
(اتصافهاني .)02 :0221،در تاری یعقوبي آمده است« :کساری باه مناذر ناماه نوشات کاه

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 140/

گروهي را برای ترجمة کتاب باه نا،د او بفرساتد ،او عادی بان زیاد و دو بارادرش را
فرستاد» (یعقوبي.)909 :0271،

منذر بن منذر ،پادشاه خاندان لخمي ده پسر داشت؛ او نعمان سوم را برای تربيت،
ن،د عدی بن زید و اسود را ن،د عدی بن مرینا فرستاد .بعد از مرگ منذر ،خسرو مردی
ميجست که او را پادشاه عربها کند .عدی بن زید ،نعمان را یاری داده که مورد
اعتماد خسرو واقع شود و به یاری عدی بن زید ،نعمان پادشاه جدید خاندان لخمي
شد .این امر باعث شد که عدی بن مرینا با او دشمني آغاز کند (اتصفهاني90 :0221 ،؛
ابن األثير.)100 :0271 ،

دخالت عدی بن زید در انتخاب پادشاه خاندان لخمي ،دشمني دوستداران برادر
نعمان (اسود بن منذر) ،را برانگيخت و چون نعمان به پادشاهي رسيد ،با دسيسه و
دروغ ،کينة عدی را به دل نعمان انداختند و همواره به نعمان ميگفتند که عدی
ميگوید که شاه ،یعني نعمان ،عامل اوست و این پادشاهي را او به نعمان داده است.
چندان گفتند تا نعمان کينة او را به دل گرفت و او را با حيله از دربار خسرو فرا خوانده
و به زندان انداخت .عدی بن زید از خسرو اجازة مرخدي خواسته و به حيره آمده
بود ،چون غيبتش طوتني شد ،خسرو کسي را به دنبال او به حيره فرستاد .نعمان سوم
گمان برد که اگر عدی بن زید پيش خسرو برگردد ،شکایت وی کند و خسرو به خشم
آید ،از این رو ،از ترس ،عدی بن زید عبادی را کشت و به فرستاده گفت که عدی به
مرگ طبيعي مرده است (اتصفهاني .)99 :0221 ،سال قتل او را بين 101م تا 711م دانستهاند
(شيخو.)102 :0209،

 -4نقد جامعه شناختی شعر عدی بن زید
آنچه در اینجا به عنوان نقد جامعه شناختي مطرح ميشود ،اشاره به نمونههای مختلفي
از تأثير جامعه در شعر است که در جنبههای مختلفي همچون مذهب و باورها ،خود را
نشان مي دهد و به عنوان سندی تاریخي به مخاطبان و از جمله مورخان کمک ميکند تا
از اشعار او به عنوان یک سند اجتماعي استفاده کنند.
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 -2-4نشانههای ادیان مختلف در شعر عدی

دین یکي از ب،رگترین عوامل محرك و تبيين رفتار انسان اسات ،نمادهاا و شاعایر دیناي
غالبا با فرهنگ مادی و هنری جامعه و ادبيات در آميخته است .بُعد اجتمااعي آن شايوهای
اسات کااه دیان در آن نهادینااه مايشااود و از طریاق نهادهااا و آماوزههااایش باار جامعااه
تأثير ميگذارد .در حيره ادیان مختلفي همچون؛ مسايحيت ،یهاود و زرتشاتي و همينطاور
بت پرستي وجود داشت (کستر .)02 :0267،این تعدد ادیان به وضوح در شعر عدی بن زیاد
وجود دارد و به محقق این امکان را ميدهد که با بررسي اشعار او عالوه بار تعياين ادیاان
رایج ،اعتقادات آنان را ني ،مشخص سازد .لذا وجود عباراتي در شعر عدی بن زید کاه باه
عقاید دیني اشاره دارد ،نشان از فرهنگ گستردة او و تأثير پذیری او از ادیان مختلا

دارد

که در حيره رواج داشتند .در شعر عدی الفاظ و تشبيهاتي که ميامون مسايحيت دارد باه
چشم ميخورد اما به قدری نيست که بتوان به یقين او را مسيحي ناميد:
»

«

2

(دیوان)006 ،

«األبيل» یک کلمة مسيحي است ،منپور از آن رئي
گفتهاند که منپور خود مسي

مسيحيان است ،برخي ني،

است (لسان العرب ،یل مادة أبل).

«

»

1

(دیوان)70 ،

همچنين کلمه«دیر».
«

»

9

(دیوان)077 ،

نقل شده است که نعمان و عدی برای تفری به اطرا

حيره رفتند و بر گورستان

شهر گذشتند .عدی گفت :آیا ميدانيد این گورها چه ميگویند؟ نعمان گفت :نه .پ
عدی این ابيات را خواند:
4

(دیوان)001 ،

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 142/

این شعر بر او تأثير گذاشت .بر حسب اتفاق بار دیگر بر گورستان عبور کردند.
عدی شعر خود را تکرار کرده و اینگونه به پایان رساند:

(دیوان)09 ،

آوردهاند که نعمان بعد از شنيدن این شعر مسيحي شد و راه را برای گسترش
مسيحيت گشود (عبدالغني .)162 :0220،از سوی دیگر ابياتي در شعر عدی وجود دارد که
حکایت از عقاید بت پرستانه دارد .او در بيت زیر ،که در سرزنش نعمان سروده است؛
دو گونه قسم ميخورد:
6

(دیوان)00 ،

«

» سوگند بت پرستان و «والدّاليب» ساوگند مسايحيان اسات .در جاای

دیگری چنين ميسراید:
2

(دیوان)060 ،

«و ربِّ الحلِّ و الحَرَم» سوگندی در دورة جاهلي و بت پرستي بوده است .همچنين
سوگند به « ات الودع»:
8

(دیوان)10 ،

در شعر عدی ،ابياتي به چشم ميخورد که نشان از ایمان او به روز رستاخي ،دارد.
این ،ميراث فکری است که از اجداد خود به ارث برده و همچنين از تأثير آیين
مسيحيت؛ چرا که اعتقاد به روز واپسين یکي از ارکان اعتقادات مسيحيت است:
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3

(دیوان)001 ،
25

(دیوان)010 ،

همچنين عدی در ابياتي ،بر اساس کتب مقدس بویژه تورات به منشأ خلقت اشاره ميکند:

(دیوان)010 ،

او در بيت آخر به مراحل پيش از آفرینش که حالتي ظلماني بوده و آب در آن،
سکون نداشته است ،اشاره ميکند .این تنوع و تکثری که در بيان عقاید مختل
عدی دیده مي شود نشان از تأثيرپذیری او از محيط اطرا

در شعر

دارد .اشاره به عقاید ادیان

مختل  ،تعيين مذهب خود عدی را با مشکل مواجه ميسازد ،گرچه برخي با لحاظ
کردن کلمه «عبادی» او را مسيحي ميخوانند .ابن درید دليل نامگذاری آنان به عباد را
چنين مي داند که « قبایل مختلفي بودند که نميپذیرفتند به آنان «عبيد» (بنده) گفته شود
و خود را عباد ناميدند» (ابن درید .)00 :0210 ،زبيدی دليل این نامگذاری را خدا پرست
بودن آنها ميداند (زبيدی :0271 ،یل ماده عبد) و برخي محققان معاصر دليل آن را ،جدا
کردن خود از سایر بت پرستان بيان ميکنند (ضي  .)011 :0271،مطلب دیگری که
مسيحي بودن او را تأیيد ميکند ،دیدار اول و دوم عدی با معشوقهاش ،هند ،در روز
پنجم فُد

09

در یکي از کليساها بوده است (اتصفهاني .)09 :0221،با این حال نشاني از

تثليث که اساس عقاید مسيحيان است در شعر او دیده نميشود.
اما سؤالي که اینجا به هن متبادر ميگردد این است که چرا در جامعة حيره این همه
تعدد ادیان وجود داشته است؟ پاس آن را ميتوان در شرایط اقليمي حيره پيدا کرد.
حيره در جنوب کوفه و در منطقهای به نام نج
آن متشکل از سه گروه؛ تنوخيان ،عباد و احال

قرار دارد (حموی .)090/9 :0216 ،ساکنان
بودند (علي .)077/0 :0267 ،تنوخيان

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 143/

کو

نشين و عباد شهرنشين و ساکن حيره بودند (حموی .)092/9 :0216 ،عبادیان با

مهارتهای مختل

آشنایي داشتند و زبان فارسي را خوب ميدانستند ،از جملة آنها

عدی بن زید بود (علي .)072/0 :0267 ،احال

ني ،مهاجراني بودند که به حيره مهاجرت

کرده بودند و در ميانشان یهودیان ،اقليت ایراني و عراقيان بابلي اتصل دیده ميشد و
شغل اصلي آنان کشاورزی بود (الحلي.)012/0 :0201 ،

از این رو ،اقليم مناسب ،ن،دیکي به تمدن ایران ،ارتباط با بي،ان

و یمن و روابط

تجاری با چين ،هند ،عمان ،بحرین ،تدمر و مکه (الحلي012/0 :0201 ،؛ عبدالغني)010 :0220،

اقوام و مليتهای مختلفي را با زبانها ،فرهنگ و مذاهب مختل

گرد آورده بود .مسلما

فردی که در چنين جامعهای زندگي ميکند نميتواند جدا از آنچه در جامعه ميگذرد باشد،
و دین او هر چه که باشد ،تأثير پذیریش از دیگر عقاید و ادیان امری انکار ناپذیر است.
 -1-4مرگ در نگاه عدی بن زید
مرگ پدیدهای است که از ابتدای خلقت ،هن بشر را به خود مشغول داشته ،ولي
انسان از تفسير آن عاج ،است و آن را رخدادی محتوم ميداند که ج ،تسليم ،کاری
نميتواند انجام دهد .بنابراین صر

پرداختن به موضوع مرگ در شعر ،نميتواند

موضوعي جالب توجه باشد ،بلکه آنچه نقطة تمای ،هر فرد با فرد دیگر است ،نوع نگاه
به مقولة مرگ است که ارزش جامعه شناختي ني ،پيدا ميکند .این موضوع در اشعار
عدی ني ،به چشم مي خورد و نوع نگاه او متأثر از باورهای رایج در زمان شاعر است.
نالة جغد بر سر قبر کشته شدگان و شوم بودن آن یکي از این باورهاست؛ «جامعة
از مرگ

عرب ،روح کشته شدگان را به شکل پرندهای [جغد] تدور ميکردند که پ

بر سر قبر آنان ناله سر ميدهد« :اُسقوني ،اُسقوني» (یعني مرا سيراب کنيد) و هنگامي که
انتقام آن فرد کشته شده گرفته شود ،آرام ميگرفت» (حنون .)001:0207 ،عدی این مفهوم
جامعة جاهلي را ،این چنين در شعر آورده است:
29

(دیوان)17 ،
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نهام همان جغد است و گفته شده از نامهای شيطان است (لسان العرب ،یل ماده نهم).

جغد در عقيدة اجتماع جاهلي نماد شومي است که شبها به مکانهای مخروبه و متروکه
ميرود و ناله ميکند .همچنين «در افسانههای مدر باستان ،الهة مرگ ،زني با سر
کرک

است که اجساد را از هم ميدرد» (السواح .)916 :0227 ،عدی در شعر خود به

چنين ميموني اشاره دارد:
24

(دیوان)69 ،
20

(دیوان)77 ،

دین باوری موجب ميشود که اشخاص همواره در درون خود نوعي مراقبه داشته
باشند و برای گرفتار نشدن در عواقب گناه از انجام آن بپرهي،ند .این نوع نگاه در تمام
ادیان و مذاهبي که معتقد به آخرتند وجود دارد و مسلما نوعي پند و اندرز به شمار
رفته و با مراقبه همراه است که نمود آن در شعر عدی دیده ميشود« .در برخي موارد،
مرگ به صورت مجازات دسته جمعي و به سبب گناهان مردم و هتک حرمت خدایان
است» (الماجدی .)011 :0220 ،عدی بن زید در شعر خود به این نوع مرگ اشاره ميکند
و مجازاتي را که قوم عاد ،ثمود و نوح به آن گرفتار آمدند یادآوری مينماید:

26

(دیوان)099 ،

و همچنين عذابي که بر قوم صال نازل شد:
22

(دیوان)000 ،

آمد و شد عدی به دربار پادشاهان و مشاهدة عپمت و شکوه آنان از ن،دیک در نوع
نگاه شاعر به موضوع مرگ تأثيرگذار بوده است .او وقتي مرگ را پایان بخش عپمت
پادشاهان ميبيند از آن به عنوان دستمایهای برای وعظ دیگران بهره ميبرد؛

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 102/

(دیوان)00-06 ،

جایگاه عدی بن زید نشان ميدهد که او به عنوان یک فرد فرهيخته ،در مقایسه با
مردم عادی ،نگاهي متفاوت به مرگ دارد و برای تبيين نگاه خود از هر راهي استفاده
ميکند تا آنان را برای دیگران به شکلي ملموس جلوهگر سازد .برای نمونه او در ابيات
زیر زندگي را همچون شهابي ميداند که پایان آن مرگ و نيستي است:

23

(دیوان)009 ،

و اینکه مرگ امری اجتناب ناپذیر است و حتي حيوانات را ني ،به کام خود فرو ميبرد:

15

(دیوان)71 ،

شرایط عدی بن زید از دو جهت بر نگرش عدی بر شعر تأثير داشته است ،یکي
اینکه او به عنوان کاتب دربار خسرو پروی ،،از جایگاه و مکنتي برخوردار بوده است که
بتواند در امورات زندگي خود شرایط مرفهي را فراهم آورد و از سوی دیگر صعود و
افول و عپمت و خواری پادشاهان را به عينه تجربه کرده است .لذا او مرگ را به عنوان
واقعيتي عيني و گری،ناپذیر ميپذیرد و تالش دارد تا با این دیدگاه ،دیگران را نسبت به
موضوع مرگ متنبّه سازد.
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 -9-4عدی بن زید و باورهای رایج زمانه
تأثير اجتماع ،ارزشها و حتي باورهای خرافي آن در افرادی که در آن جامعه زندگي
ميکنند ،امری انکارناپذیر است .این موضوع در گذشتة دور به شکلي ملموس وجود
داشته و دليل آن عدم توانایي در سببیابي پدیدههایي بود که رخ ميداد .شعر شاعران به
عنوان سندی مکتوب به ما کمک ميکند که بتوان عقاید رایج آن دوران را شناسایي کرد.
قرباني کردن برای ب،رگداشت مردگان یکي از عقاید جامعة دوران جاهلي است که در
شعر عدی ميبينيم« .قرباني کردن به هد

اکرام مرده و آشکار نمودن خوبيهای او ميان

مردم بوده است ،از این رو فرزندانش قرباني ميدادند و گوشت آن را ميان فقرا تقسيم
ميکردند» (الحوفي .)120 :0279،این نوع اعتقادات دربارة مرگ ناشي از نوعي تسالی خاطر
و آرامش پيدا کردن است ،تا تحمل آن آسانتر باشد .عدی بن زید چنين ميگوید:
12

(دیوان)77 ،

در شعر عدی ،خرافات متافي،یکي و ماورائي ني ،دیده ميشود که در واقع تحت
تأثير اجتماع شاعر بوجود آمده است و شاعر به عنوان خالق هنر ،اعتقادات خرافي
جامعة خویش را از دریچة هن و تخيل خود در قالب شعر (صورت و فرم)
بيان ميکند؛ چرا که به عقيدة باختين «پدیدة هنری در تماميت خود ،نه صرفا در فرم و
صورت هنر وجود دارد ،نه در هن آفریننده و نه در ميان هنرپذیران (مردم)؛ بلکه هر
سة این جنبهها را در نپر ميگيرد .لذا پدیدة هنری ،صورتي خاص و معين از رابطة
متقابل هنر آفرین و هنرپذیران در اثر هنری است» (باختين.)011 :0001 ،

برخي ،خرافات را پدیدهای اجتماعي ميدانند .شيوة تفکر ميتواند خاستگاه مهمي
برای پدید آیي خرافات باشد .یکي از عوامل پدید آمدن خرافات ،نداشتن درك درستي
از عليت است؛ شيوة غلط تفکر و تحليل عاميانة پدیدهها و علتتراشيها به جای
علتیابي دربارة پدیدههای طبيعي و فوق طبيعي ،سبب اعتقاد به اموری ميشود که
برتمام گسترة باورها و برنامههای زندگي برخي انسانها سایه افکنده و آنها را مبتال به
خرافات ميکند ،سپ

در جامعه گسترش ميیابد و به صورت عناصری از فرهنگ،

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 109/

رفتار اجتماعي را شکل ميدهند و روان و تفکر انسان با آنها درگير شود .اما همين
سرچشمه ني ،ممکن است گل آلوده شده ،جان انسان را به آلودگي شرك آمي،ترین و
خرافيترین باورها مبتال کند .مثال فطرت انسان او را به سمت پرستش نيرویي برتر
راهنمایي ميکند که یکتا و مدیر و مدبّر است ،و قدرتي فراتر از آن وجود ندارد .ولي
همين احساس نياز جدی به پرستش ،زمينة آن ميشود که برخي از انسانها
و اجتماعات ،ماه ،خورشيد ،دریا و یا انسانهای فاني یا برخي از پدیدههای مدنوع
دست خود انسان را به عنوان معبود جا ب،نند.
مهمترین این اعتقادات خرافي که عدی به آن ميپردازد «جن» است .البته اینجا باید
این نکته تذکر داده شود که منپور از خرافات؛ عدم وجود جن نيست بلکه منپور
عقایدی است که مردم در مورد جن داشتند .او غول را نوعي جن ميداند ،موجودی
وحشتناك که حيوانات و دیگر موجودات و حتي کودکان از دست او نجات نميیابند و
همه را ميدرد .عدی با کر غول از مرگ و مديبتهای روزگار سخن ميگوید و اینکه
روزگار به یک شکل باقي نميماند ،بلکه مثل غول به اشکال مختلفي در ميآید:
11

(دیوان)11 ،
19

(دیوان)01 ،

 -4-4ذکر نام حیوانات در شعر عدی
از دیگر مواردی که مي توانيم در شعر عدی بن زید به آن اشاره کنيم؛ کر نام حيواناات
در شعر است .حيواناتي مثل اسب ،مار ،کالغ و شتر .آنچه شاعر در شاعر خاود از آناان
کر ميکند متناسب با عقاید و خرافاتي است که در جامعة زمان او رواج داشاته اسات.
شاعر چندان به جنبة وصفي آنان توجه نکرده است بلکه آنان را به عنوان نوعي نمااد و
به منپور تبيين مفهومي دیگر به کار برده است .بخش قابل توجهى از نشانههایى کاه ماا
در رفتارهاى جمعى از آن پيروى مىکنيم ،نشانههایى است که به دليل تاریخى بودنشاان
به نماد و اسطوره بدل شدهاند ،البته این نکتة مهم حائ ،اهميت است که تااریخى باودن،
تنها دليل نماد بودن نيست ،در هر حال زندگى انسان از بادو اجتمااعى شادن باا نمااد
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درگير بوده است .شکل ،تأویل و برداشتهاى مختل

از نمادها به تیههااى اجتمااعى،

تاری تمدن ،قومشناسى فرهنگى ،روانکاوى و روانشناسى ،نقد هنار ،تااری ادبياات و
ادیان و ...وابسته است .به این معنا که نمادهااى مختلا

ممکان اسات در گاروههااى

متفاوت معنایى گاه همخوان و گاه مغایر و متفاوت داشته باشند .اسب در ميان عربهاا
از جایگاه ویژهای برخوردار است و شعر عدی به این موضوع اشااره دارد .ایان حياوان
گاهي به قدری برای شاعر ع،ی ،ميشود که حتي به او شير ميدهد:
14

(دیوان)061 ،

در جای دیگر چنين ميسراید:
10

(دیوان)011 ،

توصي

عدی از اسب ،مطابق فرهنگ و اعتقادات اوست .او در این وص

صورت و

لفظ شعر را با احساسات فردی و اجتماعي خویش به تدویر ميکشد (الحسين)991 :0220 ،

16

(دیوان)072 ،

شاعر از صاحب مندبان حيره است و به یقين آنچه در اختيار دارد ني ،دارای
ویژگيهای خاصي است که سایرین ندارند ،این اسب معرّ

جایگاه شاعر در جامعة

خویش است به همين جهت او «اسب را به شکلي افسانهای توصي

ميکند .یالهایي

که جلوی چشمانش را گرفته و مثل موهای بلند زن است .در ادامه آن را به نخل تشبيه
مي کند؛ زن و نخل نماد زایش و باروریند .اسب در نپر او چون کوه سرافراز است و
گردنش بسان تنة نخل خرما بلند .در باور بسياری از مردمان ،نخل دختر عشتار است و
نماد زایش» (کریمر.)60 :0261 ،

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 100/

شتر یکي دیگر از حيواناتي است که در شعر شاعر دیده ميشود .شتر در شعر
عدی بن زید به مانند سایر شاعران جاهلي ،نماد ن،اع ميان مرگ و زندگي است،
با این تفاوت که دیگر شاعران با این شتر بيابانهای سخت را پشت سر ميگذارند و
نجات ميیابند .عدی تالش ميکند تا با این شتر خود را به سرمن،ل مقدود برساند اما
موفق نميشود:
12

(دیوان)001 ،

مار یکي از حيواناتي است که عدی بن زید در شعر خود بکار ميبرد و آن را «نمااد
شر و بدی ميداند که با عقاید مدریان باستان هام ساو اسات» (زکاری .)70 :0290 ،ایان
همسویي با اساطير یونان ،ناشي از تأثير پذیری محيط حيره از رواباط تجااری باا دیگار
اقوام است ،چرا که در بررسي بعد فرهنگي ،توجه نشاان دادن باه جنباة اقتداادی نيا،
اهميت دارد ،همانطور که کارل مارک

اعتقاد دارد «اقتداد زیربنایي است کاه سياسات،

حکومت ،قانون ،هنر و ادبيات را پایاه گاذاری مايکناد» (ماارکوزه  .)009 :0070یکاي از
برجستهترین خدوصيتهای مار ،به عنوان یک نماد ،که شاعر در شعر خاود از آن یااد
ميکند نقش گمراه کنندگي او در بهشت است:

(دیوان)071-012 ،

عدی در این شع ر در کنار خدوصيت فریبندگي مار ،داستان فریب خوردن آدم و
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حوا و هبوط آنها به زمين را بيان ميکند .این داستان با آنچه در تورات ،باب سوم از
سفر پيدایش ،آیات  00-0آمده است ،مطابقت دارد.
پرنده ،دیگر ميموني است که در شعر عدی به چشم ميخورد .کر نام پرنده در
شعر او رم ،سر بلندی و اوج گرفتن است:
(دیوان)00 ،

کر پرنده و قدر در کنار هم به دو دليل است :اول اینکه ،او همواره در قدر
پادشاهان ایران در رفت و آمد بوده است .دوم اینکه ،شاعر در برابر این بنای با شکوه
ایستاده و شگفتي خود را ابراز داشته است (الرباعي )00 :0220 ،و عدی چنين اعتقاد دارد
که پرنده هر چقدر در آسمان اوج بگيرد از مرگ نجات نميیابد:

دیوان71 ،

کالغ در عقيدة بسياری از ملل کهن ،نماد جدایي است که در شعر عدی ني ،به چشم ميخورد:
13

(دیوان)021 ،

در افسانهای آوردهاند که خروس هم پيالة کالغ شد .آنها ن،د شراب فروشي ،شراب خوردند
ولي بهای آن را پرداخت نکردند ،به همين سبب کالغ برای آوردن بهای شراب بال خروس
را امانت ميگيرد و خروس به عنوان گرو ن،د شراب فروش ميماند .کالغ ،خروس را
فریب ميدهد و باز نميگردد (جاحظ .)002/9 :0227 ،به تأثير پذیری از این افسانه ،شاعران
شراب را در زتلي به چشم خروس تشبيه ميکنند ،همينطور عدی بن زید:
95

(دیوان)60 ،

«لوکااا در تحلياال نهااایي بااه اصااالت محتااوا در مقاباال فاارم ماايرسااد و اینکااه؛
این محتواست که تعيين کنندة شکل است و نه برعک  .ایان نتيجاه در توافاق باا بياان

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 102/

سارتر قرار دارد که گفت در ادبيات شخص در وهلة اول باید چي،ی برای گفاتن داشاته
باشد (محتوا) سپ

در مورد بهترین راه گفتن آن تدميم بگيارد (شاکل) (راودراد:0009 ،

 .)60و آنچه شاعر در شعر خود بدان ميپردازد حاصل ادغام شدن تفکارات و تخيالتاي
(محتوا) است که در اثر تعامل فرد با جامعه بوجود آماده اسات ،و حاصال ایان ادغاام،
به هنگام وص

زن از دایرة محسوسات (شکل) فراتر نميرود.

نتیجه
شعر عدی بن زید آیينهای تمام نما از محيطي است که وی در آن زندگي ميکند .اقليم
حيره اقوام مختلفي را به سوی خود جذب کرده و باعث ميشود اقوام مختلفي در آن
گرد هم آیند که از لحاظ فرهنگي ،مذهبي و زباني با یکدیگر متفاوتند .این تفاوت در
جنبههای مختل

خود را نشان ميدهد؛ در رواج ادیان مختل  ،باورهای متفاوت و

نمادهایي که هر کدام برگرفته از داستاني هستند .بررسي این موارد ما را به این نتيجه
ميرساند که رابطة متن و اجتماع رابطة دو سویه است ،برای درك متن باید اجتماع را
فهميد و برای فهم اجتماع باید مفهوم متن را دریافت.
پینوشتها
 -1به آنان شرابي دادم با ظرفي بلورین و ب،رگ ،گویي که آن (شراب در ظر

بلورین) بسان چراغ

عيد پاك است در کليسای راهبان.
 -2بخدا سوگند یاد ميکنم و این سوگندم را بپذیر ،من رئي

مسيحيانم که هر گاه نماز بایستد

گریه ميکند.
 -0در دیر ،هم پياله بني علقم شدم و در آنجا ،با دادن بادة خنک به آنان ،خدمت کردم.
 -1ای سواراني که با سرعت و شتاب (اسبان را) بر روی زمين راه ميبرید /ما ني ،همچون شما بودیم
شما ني ،مانند ما ميشوید.
 -1هر آنکه ما را ببيند با خود ميگوید که عمر او به سارعت ساپری خواهاد شاد /در برابار حاوادث
روزگار کوههای سخت و استوار ني ،باقي نخواهد ماند /چه بسا سواراني که نا،د ماا اقامات کردناد در
حالي که با آب زتل شراب مينوشيدند [ولي مرگ آنان را در ربود][ /و شراب آن مختص اشرا

باود

و در] خُمهایي قرار داشت که بر رویشان صاافي باود ،نجياب باودن اسبشاان ،از زیان آن پيادا باود/
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روزگاری را سپری کردند و زندگي خوبي داشتند و از ميان آنان کساني که نسبت به روزگاار احسااس
امنيت [و جاودانگي] ميکردند ،شتاب نکردند [و خود را برای مرگ آماده نساختند ،سرانجام] /تناد بااد
(حوادث) بر آنان وزید و نابودشان ساخت ،و روزگار همواره اینگونه است.
 -7سوگند به خداوند کعبه و صليب که دشمنان کوشيدند تا از رساندن هر شری به من دریغ نورزند.
 -6به خداوند سوگند که دوستي خود را با هيچ دوست یا انسان مورد اعتمادی ،با شک آغاز نکردم.
 -0قسم به کشتي نوح که مرگ شما را در بر ميگيرد ،همچنانکه در ج،یره زار سراغ نعمان بن منذر رفت.
 -2تا روز قيامت اعمال خوب و نيک با اعمال او زیبا و آراسته ميشود .هر کاری با کار او خوب ميشود.
 -01ای سرزنشگر ،هر آنک

آتش جهنم بر او واجب گردد با آن رویارو ميشود و هر آنکه رستگاری

بر او واجب شود ،سفيد بخت ميگردد.
 -00بشنو سخني را تا وقتي کسي از تو سوال کرد تو از حفظ آن را برای او بگویي /اینکه چگونه
آفریدگار ،نعمت خود را در ميان ما آشکار کرد و نشانههای آغازین خود را به ما شناساند[ /جهان] باد
بود و آب سيل آسا و تاریکي مطلق که همه جا را فراگرفته بود.
 -09فُد عيد پاك ،یکي از روزهای تعطيل در سال مسيحي است که یکشنبهای در ماه مارس یا آوریل
است .مسيحيان بر این باورند که در این روز عيسي مسي پ

از اینکه به صليب کشيده شده بود

دوباره زنده شده و برخاست.
 -00صدای بوم (جغد) در آن ان

ميگيرد زماني که رعد ،شب هنگام به او جواب ميدهد.

 -01یا از کرکساني که بر گرد مردگانند و از گوشت تازة ميان پهلو و کت

آنان را ميخورند.

 -01به زمين افتادهای که به خون آغشته است و ني،ههای جنگ آن را قرباني کرکسان کرده است.
 -07آنها به راه مرگ برده شدند و نابود گردیدند و ما خود را در مقابل مرگ ميبينيم /در حالي که بر
روی تخت و گليم خود بودند چهره در نقاب خاك کشيدند /اما با این حال ،بعد از آن همه حر

و

حدیث ،صحبت در مورد آن تمام نشد.
 -06بسياری در پشيماني (از کارهای خود حسرت خوردند) و ای کاش گفتند ،اما بازهم نابود شدند ،قبل از
این ،قدار (به سبب پشيماني از عمل خود) همين ای کاش را گفته بود (قدار فردی بود که شتر صال را
پي کرد .لسان العرب)099/9 ،
 -00چه کسي دیده که مرگ کسي را در نيابد و او جاودان باشد ،یا بر چه کسي نگهبان گماشاته شاده
که بر او ظلم نشود؟ /خسرو پرویا ،کجاسات؟ ،انوشايروان و شااپور ،کاه قبال از او باود ،کجایناد؟/
از روميان کسي باقي نماند /شهرنشينان آن کاخ را بنا کردند و روزگاری تمام مالياتها و خراجها به سوی
دجله و خابور (بغداد) آورده ميشد /و آن را با سنگ مرمر و آهک بنا کرد و (اینک) پرنده در باتی آن
تنه دارد.

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 103/

 -02انسان ،نه آهن آفریده شده است و نه تپهای که روبهان از آن دوری کنند /بلکه چون شهاب محو و
نابود ميگردد و ساربان مرگ از آن غافل نميشود /ای مردم! آیا انسان جاوداني وجود دارد که هالك
نشده باشد تا ما ني ،هالك نشویم ،ای مردم ،آیا مرگ ننگ است؟
 -91مرگ را نمي بينم که چي،ی بر آن پيشي گيرد و مرگ زندگي غني و فقير را تيره و تار ميسازد/
مرگ تمام موجودات و پرندهای را که در قلة کوه آشيانه ميسازد ،در ميرباید /کجا ،کجا ميتوان
فرار کرد از آنچه خواهد آمد (مرگ) ،پرنده ني ،نجات نخواهد یافت.
 -90مرگ در همه حال جاری است و هر روز برای مردگان ،گوشت قرباني ميدهند.
 -99برادران خود و مرگ آنها را ميبينند و اینکه چگونه چنگالهایش آنان را به کام مرگ ميبرد.
 -90آیا تو را انادوهگين نماي ساازد کاه پادر تاو اساير اسات و تاو از او دور شادهای وغاول تاو را
غافلگير کرده و کشته است.
 -91این اسب همچون اسبي است که در خانه پرورش یافته (به همين جهت تنومد است و بند)
زین خود را ميدرد ،به چنين اسبي عل

و شير ميدهم.

 -91اسب را پرورش دادم و از رسيدگي و شير دادن به آن غافل نشدم تا کسي او را اسبي ضعي

نبيند.

 -97این اسب موهایي دارد که پيشانياش را پوشانده و چشمانش در تاریکي ميبيند /کتفهایي تنومند و
قوی مثل سنگهای سخت اواليه ارم دارد /گردنش مثل تنه درخت نخل ،بلند و گوشهایش چون قلم،
ظری

است /سمهایي سالم و بي عيب دارد و مچ پایش به خون آلوده نشده است /دمش مثل دنباله

لباس عروس است با موهایي که مثل دامان بر روی زمين صا

است (دُمش مثل لباس عروس

بلند است و بر روی زمين کشيده ميشود).
 -96کسي که شترهای شيرده و باردار دارد (از لحاظ اصالت به شتر من نميرسد زیرا) ،شتر شيرده من
جو نخورده است /بلکه در سایة نخلهایي پرورش یافته که درونشان پر از عداره شده است.
 -90خداوند تنها او را از یک درخت نهي کرد که( :ميوه) آن را نخورد و یا استشمام نکند /هنگامي که
مار خوش خط و خال آفریده شد همچون شتر بود /آن دو قدد چي،ی را کردند که از خوردن آن نهي
شده بودند ،این اتفاق به خواست حوا رخ داد ،در حالي که مار او (آدم) را نفریفت /و هنگامي که
پوشش آنها گرفته شد آنها از برگ انجير لباسي برای خود قرار دادند که بافته نشده بود /وقتي که آدم را
فریفت خداوند او (مار) را (به زمين) چسباند و اجلي برای او قرار نداد /تا زماني که زنده است بر روی
شکم خود راه ميرود و از روی اندوه خاك ميخورد اگر آسان باشد /و پدر و مادر ما در زندگيشان
به مشقت افتادند و گرسنگي و مریيي را سبب شدند..
 -92کالغ سب( ،شير گنجشک) روزی بر روی شاخة بلند خواند و کالغ فریاد جدایي سر داد.
 -01من به او شراب زتل همچون چشم خروس دادم ،شرابي که از صافي گذشته و زتل شده است.
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منابع
.0210 ،

ابن درید ،أبوبکر ،االشتقاق ،تحقيق عبدالسالم هارون،

ابن منپور ،أبوالفيل جمال الدین ،لسان العرب ،بيروت ،دارصادر ،ط[ ،7بي تا].
 ،أبوالفرج،

 ،شرحه و کتب هوامشه :عباد

بيروت ،موسسه ع،الدین

مهناا و

 ،مجلاد  ،0ط،9

.0221 ،
 ،ط.0211 ،6

أمين ،أحمد ،فجر اإلسالم،

باختين ،ميخایيل ،سودای مکالمه ،خنده ،آزادی ،ترجمة محمد جعفر پوینده ،تهران ،نشر چشمه.0001 ،
پوینده ،محمدجعفر ... ،تا دام آخر :گزیدة گفتگوها و مقاله ها ،تهران ،نشر چشمه.0060 ،
تادیه ،ژان -ایو« ،جامعه شناسی ادبیات و بنیان گذاران آن» ،ترجمة محمد جعفر پوینده ،درآمدی بر
جامعه شناسي ادبيات ،تهران ،نقش جهان.0066 ،
جاحظ ،الحیوان ،تحقيق عبدالسالم محمد هارون ،بيروت ،دارالجيل.0227 ،
الحسين،

و الشعر العربی قبل االسالم ،لبنان ،ط.0220 ،0

ّ،

 ،تحقيق صال

 ،أبوالبقاء ،المناقب
آخرین ،عمان،

موسي

و

.0201 ،

 ،شهاب الدین ،معجم البلدان ،بيروت ،دارصادر.0216 ،
 ،بغداد،

حنون ،نائل،
 ،بيروت،

الحوت ،سليم،

 ،ط.0207 ،9

دارالکتب ،ط.0221 ،0
 ،ط.0279 ،1

دیچ ،،دیوید ،شییوههیای نقید ادبیی ،ترجماة محماد تقاي صادقياني ،غالمحساين یوسافي ،تهاران،
انتشارات علمي ،چاپ اول.0077 ،
راودراد ،اعپم ،نظریههای جامعه شناسی هنر و ادبیات ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.0009 ،
 ،عبدالقادر،

 ،ط.0220 ،0

 ،بيروت،

ریترز ،جورج ،نظریههای جامعه شناسی در دوره معاصر ،ترجمه تالثي ،تهران ،انتشارات علمي.0066 ،
 ،السيد محمد مرتيي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق عبدالستار أحمد الفراج،
الکویت،

.0271 ،

 ،انطوان ،األدب و الدین عند قدماء المصریین،
السواح ،فراس ،لغز عشتار ،دمشق ،دارعالءالدین.0227 ،

 ،دارالمعار .0290 ،

نقد جامعهشناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی 162/

شوکينگ ،لوین.ل ،جامعه شناسی ذوق ادبی ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران ،توس.0060 ،
شيخو ،األب لوی ،

.0209 ،

،

شيروانلو ،فيروز ،گستره و محدوده جامعه شناسی هنر و ادبیات ،تهران ،توس.0011 ،
ضي ،

،

،

 ،دارالمعار  ،ط.0271 ،6
 ،دمشق ،دارکنان.0220 ،

 ،عار ،

.0271 ،

 ،الدیوان ،تحقيق محمد جبار المعيبد ،بغداد،

عالیي ،مشيّت« ،کالم ،مکالمه ،رمان» ،ترجمه پيام ی،دانجو ،به سوی پسامدرن ،تهران ،نشر مرک.0000 ،،
 ،بيروت ،دارالعلم للمالیين ،ط.0267 ،9
کاسيرر ،ارنست ،افسانه دولت ،تهران ،انتشارات خوارزمي.0079 ،
کتاب مقدس (عهد عتيق).
کستر ،م.ج ،

 ،بغداد ،الجامعه.0267 ،

،

کوپر ،جين ،فرهنگ مصور نمادهای سنتی ،ترجمه مليحه کرباسيان ،تهران ،فرشاد.0006 ،
لوکا  ،جورج ،جامعه شناسی رمان ،ترجمة محمد جعفر پوینده ،تهران ،تجربه.0061 ،
 ،خ،عل،

 ،عمان،

 ،ط.0220 ،0

وحيدا ،فریدون ،جامعه شناسی در ادبیات ،تهران ،سمت ،چاپ اول.0006 ،
ولک ،رنه ،تاریخ نقد جدید ،ج ،9ترجمه سعيد ارباب شيراني ،تهران ،نيلوفر.0000 ،
ااااااا  ،تاریخ نقد جدید ،ج ،1بخش اول ،ترجمه سعيد ارباب شيراني ،تهران ،نيلوفر.0000 ،
 ،أحمد بن أبو یعقوب بن جعفر ،تاریخ الیعقوبی ،بيروت ،دارصادر.0271 ،

