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 *خداداد بحری
 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر استادیار  

 حسین مهتدی
 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر استادیار 

 (248 تا 227)از ص                                                                 
 19/06/1396 :، تاريخ پذيرش04/12/1394تاريخ دريافت: 

   چکیده
؛ اسات آن حاام  بار اجتماعی رسوم و قوانین گاهتجلی و زيستگاه هر ملت طبیعی اوضاع بازتابادبیات 

-ملتو فرهنگی  دينی ،، سیاسیآب و هوا، پوشش گیاهی و جانوری، اوضاع اقتصادی چگونگی ،بنابر اين

است مه شاعر عصار جااهلی نیاز روشن  .يابدتجلی می شاندر شعر و نثر شگاه در جزئی ترين شکل ،ها

و اشاکا  و ابعااد  اسات فتاهمانند شعر هر قوم و زمان از محیط طبیعی و اجتماعی آن عصر تااییر پذير

ضلیات را مه يکی فملی متاب روش تحلی با ،نگارندگان در اين مقاله .دهدمختلف حیاتشان را انعکاس می

-ایر آنو به حیوانات اهلی ذمر شده در آن و  مورد تفحص قرار داده ترين منابع شعر جاهلی است،از مه 

سؤا  اساسی پاساخ دهناد دو  تا به اين اند در پی آن بوده نويسندگان .انداشاره مردهجاهلی  شعردر  ها

؟ های اين ایر گذاری چگونه اساتشکل و  ؟ندداشته ا لیشعر عصر جاهمه حیوانات اهلی چه تأییری در 

هايی ماه در از حیوانات اهلی بخصوص آن بارها ،شاعران جاهلی مه روشن شدبا بررسی متاب مفضلیات 

نمايی ملی از شیوۀ زندگی و معیشت  شعرشان به نحوی مه ؛اندنام برده اشان ماربرد فراوان داشتهزندگی

حیوانات اهلی به دو شکل در شعرشان نماياان دهد. همچنین روشن شد مه ب میمردم آن دوره را بازتا

مانناد  ،دهد مه حیوان در آن نقاش عماده داردشاعر خبر از حوادیی می مه شوند: نخست در ابیاتیمی

مند؛ دوم در ابیاتی مه شاعر باه تویایف ابیاتی مه شاعر در آن به بخشش يا دلیری خويش مباهات می

مشد. عالوه بر اين؛ پردازد يا با استفاده از خصوییت حیوان ديگر امور را به تصوير میمی حیوان خويش

 اندتوییف حیوان خويش خلق نموده درتصاويری بديع  جاهلی انشاعر دهد مهنشان می حاضر پژوهش

تصاوير مه  اين گونه اند.يا با استفاده از خصوییات حیوان تصاويری م  نظیر از اغراض خويش ارائه مرده

از حیواناتی اسات ماه ماابرد فراوانای در با استفاده ممتر استعاری و منايی و بیشتر تشبیهی است غالبا 

 .شته استاشان دازندگی
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 مقدمه .1 

گاناه از محایط مما  حاواس پن اساس معرفت بشری است ماه باا  ،های ذهنییورت

شاود و ای شاعوری میشود. هنگامی مه شاعر دچار تجرباهطبیعی و اجتماعی مسب می

از تصوراتی ذهنی بهره گیارد  است قصد دارد آن را برای مخاطبان خود بیان نمايد ناچار

از اماوری مانناد گیاهاان، ياا تصوراتی چنین مه با تصورات ذهنی مخاطب مشابه باشد؛ 

يا از د شوته میگرفاز محیط طبیعی  ها، ستارگان و افالکها، یخرهران، درياها، موهجانو

بناابراين  ؛شاودمیمحیط اجتماعی مسب  وفرهنگ انسانی  و اخالق و اموری مانند افعا 

ای اسات ماه شااعر را  باا آبشاخورهای اباداع ت ذياه مااده»محیط طبیعی و اجتماعی 

سازد و شاعر به اندازه قدرت شااعری خاود، رخوردار میهای ذهنی بنمايد و از یورتمی

)الجهینای، « ترين تصويرها را استنباط مندتواند از مصادر پیرامونش بهره گیرد و دقیقمی

ادبیاات را فرزناد  تاريخ نويسان ادب و پژوهشگران، مه به همین جهت است .(618: 1425

-؛ بنابر اين، ادبیات رنگ محیط میندانامیده يا نتیجه ایر متقابل حوادث با محیط محیط

شاعر شااعران  .(13: 2012)مجیاد،  پذيردهای آن تاییر میگیریاز حوادث و جهتگیرد و 

عصر جاهلی نیز بسان شعر ديگر شعرا و قارون محایط طبیعای و اجتمااعی آن عصار را 

خیل و باا ت ۀمملو از تصويرهايی است مه با قوّ جاهلی های شاعران ديوان دهد.میبازتاب 

است به نحوی مه اگر ادعا منی  شااعری را  تصرف در امور طبیعی و اجتماعی خلق شده

 ،توان يافت مه محیط طبیعی و اجتمااعی زماانش در شاعرش تجلای نیافتاه باشادنمی

 اي .  سخنی بیراه نگفته

 :های زير استپاسخ به پرسشدر پی  اين مقاله

بار شاعر شااعران جااهلی تااییر  ا چاه میازانتا ستانبشبه جزيره عر حیوانات اهلی. 1

 اند؟گذاشته

 هايی در شعر آنان تجلی يافته است؟اين تاییر گذاری به چه شکل .2

 اند مه:بر پايه سؤاالت فوق، نويسندگان چنین فرض مرده

شاکل  تصاويری ملای ازتواناد در شعر جاهلی تا جايی است مه می ایر حیوانات اهلی .1

 مند.ارائه اشان و نقش اين حیوانات در زندگی زندگی مردم آن زمان

 بیاانیی از تصاويرهای خشمصدر ب ها ياد شده استاز آن شعر جاهلیحیواناتی مه در  .2

 اند.است مه شاعران ابداع مرده
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وارد شاده در متااب  ابیاات ملیه بررسی تحلیلی به با روش  در اين مقاله بر آنی  مه

وارد شاده در شاعر  باه اناواع حیواناات اهلای تاا ازي بپرد مفضل ضبّی ةنوشت مفضلیات

و اشاکا  ورود و چگاونگی بکاار  اشاره منی جاهلی  شعردر ها ایر آن و شاعران آن دوره

همچنین باا اساتفاده از آماار،  های فنی شاعران را ذمر منی .در ابداع تصوير اشانگیری

مار رفته هده و انواع فنون بیانی بفراوانی انواع حیوانات اهلی مه در اين مجموعه قصائد آم

 .دی  مرارائه خواه را در مفضلیات

منتشار  م1985ماه در ساا   احليواا يف يفادب يفاعرو ي دوجلدی متابهادی شامر در  

و  هااحیوان خشکی و دريايی را ذمار مارده اسات و پا  از ذمار نام 49 مجموعاً ،شده

ها، و اشعاری را مه ناام آن حیواناات آيات، احاديث، امثا ، قصه ا؛همختلف آن هاییفت

اإلبو يف يف»ای باا عناوان يحیی معروف در مقالاهاست.  ی نمودهآورگرد ،ها ذمر شدهدر آن
يفبراسوا يف  ةدر مجل ه.ش1384مه در سا   «اعق آ يفوادب يفاجلاهلي؛يفاعرص يفاجلاهلييفمناذجا يف

هايی از تصاوير نموناهبه چاپ رسیده، پ  از بیان عجايب خلقت شتر باه  ةيناعرلاميفاإلنسوا

اين حیوان در معلقات سبع و شعر ناب ه ذبیانی، خنساء و معاب بان زهیار اشااره مارده 

های عربی پرداخته و سر انجام نقش اين حیوان را در المثل، سپ  به شتر در ضرباست

سعد عبد الرحمن العرفی در رساله دمتری خود باا  آور شده است.خلق مفردات عربی ياد

مااه در سااا   «جيفاعفوو يفي؛يفبراسووةيف يفامووووا يفواع سووياعشوور يفاجلوواهليفاا يف يووسوولاايفاحل»عنااوان 

ات و در بااب اوّ  باه اماوری چاون نظاام اجتمااعی حیوانا به اتماام رسایده ه.ق1426

پرداختاه اسات و  در میان آنان حفظ بقاتالش برای  نمايی، نزاع وقدرت رفتارهايی چون

، گورخر، گااو وحشای، شاتر شتر ماده یفات ا وهخصلت در پن  فصل مجزا در باب دوم

مورد بحاث قارار داده  قصائد شاعران جاهلی بافت را در گانپرندچند نوع ديگر از  مرغ و

مه در سا   «اعبيئةيفاعطبيريةيف يفاعشر يفاجلاهلي»حسین جمعه در تحقیقی تحت عنوان است. 

ع طبیعاای و ملاای از اوضااا عااال  الفکاار منتشاار شااده اساات، تصااويری ةمجلاادر  1997

ج رافیايی محل زيست شاعران دوره جاهلی ارائه داده اسات اماا پاژوهش وی از ساويی 

با توجاه باه ايان ماه  ديگر خلی  فارس است و از سويی ۀمحدود به شاعران جاهلی حوز

ی ئامجاا  بررسای جز ،مورد بررسی قرار داده جان و جاندار رابی تمام مظاهر ج رافیايی

ديگاری  ةمقالا. را نداشاته اسات شااعرانپردازی در تصوير هاآنو نقش پوشش جانوری 

االب يفاجلوواهلييفبووبيفاعبيئلووبيفاعطبيريووةيف» بااا عنااوان 1388 در سااا  توسااط مهاادی ممااتحن
اسات ماه نگارناده در  به چاپ رسایده یالتراث األدب و در مجلة انجام شده «واالجلواعيوة
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اب و رسوم عرب در شعر عهاد ای خود به تجلی برخی از آدپانزده یفحه ةبخش او  مقال

جزيره جان دريايی و خشکی شبهجاهلی پرداخته است و در بخش دوم آن به طبیعت بی

اشاراتی نموده است و از میان جانوران تنها باه اهمیات اساب در محایط طبیعای عارب 

تحقیقی مه  ،تا زمان نگارش مقاله گانبر اساس اطالعات نويسند از اين رو پرداخته است.

 .وجود ندارد ،موضوع اين مقاله پرداخته باشدر خاص به به طو
 

 اتمفضلیّنگاهی به کتاب . 2

( عالمی باا 328 وفات:ی، )ل ضبّمتابی است از محمد بن قاس  معروف به مفضّ ات،مفضلیّ

 و باود پارساايان یاال  از ماه ای قویاستعدادی عالی و حافظه ذماوت و هوشی سرشار،

مؤلف متاب تاريخ ب اداد  (.82  :د.ت ابن الندي ،)است  ذمر نشدهماری حرام يا ل زشی از او 

یااحب متااب و  (15/153يف:2001اعبغوااب، يف)مناد موفی ياد می ةاز او با عنوان راوی عالمّ

داند مه در روايتش ماورد اعتمااد راوى ادب و اخبار و ايام عرب می ةوی را عالم األنساب

 (.8/148يف:1980يفاعسوراين )است 

شاعر جااهلی  47را از اشعار  هاآنقصیده است مه مفضل  126ت مشتمل بر مفضلیا

ديگار ماه در  ۀقصاید 4شاعر یدر اسالم گرد آورده است. الزم به ذمر اسات ماه  20و 

 2727و  قصیده 130امنون مشتمل بر  متاب و ودهافز آناست به  آمدههای ديگر نسخه

 بیت است.

ی است، مفضل ضابّ آمده المفضلیات  ديوان بربر اساس آنچه در سرآغاز شرح انباری 

آوری مارده اسات؛ باسی برای تعلی  فرزندش مهدی گرداين متاب را به دستور منصور ع

 ةدر مقدما همچناینيف(.1يف:1920 يف)اعووياسات به همین جهات باه وی نسابت داده شده

ا باه ح با چهار واسطه آن رشرح سند ماملی از متاب ذمر شده است مه شار متاب همین

ساند ماویقی از  مفضالیات رو،از اين (.1: همان. )دهدعرابی شاگرد مفضل نسبت میابن األ

و از ساويی  پای بارد اسالیب شعر جاهلی هاز سويی بتوان با آن میشعر جاهلی است مه 

آداب و رسوم، شکل زندگی و محیط طبیعی آن زمان اطالع يافت. شوقی ضایف  ازديگر 

 گويد: مند و میاب، به اين موضوع اشاره میضمن اشاره به اعتبار مت
آداب و توانستی  می ،رسیدفقط همین مجموعة مویق به ما میاگر از شعر جاهلی »

های گوناگون زنادگی جااهلی را نماياناده ؛ چون جنبهرا توییف نمايی رسوم آن دوره 

ان را مطارح ها، حوادث و روابط قبايل با يکديگر و با پادشاهان حیره و غساست، جنگ

اسات و در آن بسایاری از  محیط ج رافیايی نقش بسته هاآندر بسیاری از  .استمرده
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متروک را یبات مه بسیاری ازملمات  تیهای ل است مه در فرهنگملمات قديمی آمده

بارد و آن را تأيیاد ین امار اعتمااد باه آن را بااال میهم است. وارد نشدهنیز  اند مرده

 .(178-177: 1998) «مندمی
 

  در مفضلیات حیوانات اهلی. 3

عرب با انواع متعددی از حیوانات آشنايی داشته است. شیر، مفتار، گار،، روبااه، پلناگ، 

پرندگان شکاری بارای  نیز پرندگان غیر شکاری مانند، هدهد و بلبل و مبوتر، و سوسمار.

ر و االغ و اساتر ظیر شتعالوه بر اين زندگی آنان بر حیوانات اهلی نعرب آشنا بوده است. 

 .(15: 1995)سقا ،  و سگ استوار بود

و اين مقاله قصد دارد ایار آن  شودتعريف حیوان اهلی مه در عربی به آن داجن گفته می

داجن گوسفندی است ماه ماردم باه »به اين شکل آمده:  در شعر جاهلی را بررسی مند،

دواجان البیاوت حیوانااتی  .. ودهند، شتر يا مبوتر خانگی نیز چناین اسات.آن علف می

و غیر گوسفند مانناد ساگ  ...و ند از قبیل گوسفند و پرنده اها مأنوسهستند مه با خانه

 يف(.53:يف1992 يفاعامري،)« شکاری نیز چنین است
 مجموعااً رود،فراتر نمی حیوان 9از  در مفضلیات اين نوع حیوانات هر چند تعدادشان

باار،  128شاتر  ؛نام برده شده است هاآناز  مفضلیات در های گوناگونبار به شکل 240

و  باار 2 هر مادام گربه و فیل و بز بار و 4گوسفند  بار، 8بار، االغ  12بار، سگ  80اسب 

 .خروس ي  بار
 

 شتر .1-3

توان گفت زنادگی او مهمترين حیوان در زندگی عرب بدوی است به طوری مه می ،شتر

اش را زيرا نه تنها از شیر و گوشاتش قاوت روزاناه ؛ستاين حیوان گره خورده ا وجودبه 

انداز و پوساتین و از چاربیش پشمش لباس و چادر، از پوستش زير نمايد بلکه ازتهیه می

عالوه بر اين، چون زندگی عارب برپاياه داماداری  نمايد.روشنايی برای خويش فراه  می

هاای متعادد را درناوردد، شاتر انبیاب ، ناچار بوداستوار بود و برای رسیدن به آب و علف

مارد؛ زيارا يگانه حیوانی بود مه برای تحمل اين زندگی طاقات فرساا باه او مما  مای

 زحماتمرد و گرسنگی و تشنگی و بار سانگین آن را باه های یحرا را تحمل میسختی

هاای يابی عجیبی در میاان بیاباانقدرت راه ،عالوه بر اين .(79: 1998)ضیف،  انداختنمی

 يفيفو» الی از نشانه دارد. قدرتی مه در نهاية األرب با اين عبارت به آن اشاره شده است:خ
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ها باعث شده اين ويژگی .(10/111: 1932)نويری، « طبعيفاجلو يفاالهلااءيفباع جميفويفمر فةيفاعطو  

اشااره به همین نقش شاتر  سلتابو القی  بن األآن را بستايند.  مه شاعران جاهلی بارها

هاای خشا  وخشان ماه مه او را از میان بیابان مندمیتوییف  ایوسیله ن راو آ مرده

 دهد:عبور می ،استاش را بر آن گسترانده مر، سايه
ُخاعععععععععععَ    َُوَأقطَععععععععععع يُخاععععععععععععَ  َ ُ ي ععععععععععع  ي

ُذخِتَُأسععععععععععععععععععععععععععععععععع   َ ُ ي  اِ  ععععععععععععععععععععععععععععععععع ُ ُ
ُُ

ُف ععععععععععععععععععِلَُع عععععععععععععععععع َُأ  عععععععععععععععععع ِ ُِ  عععععععععععععععععع خ ُُِ
عععععععععععععععععععع ُِ  عععععععععععععععععععع ِ   َُوَأقطعععععععععععععععععععع  ُُُِ ُحيش 

ُ(286:يفب.  يفوي)اعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 /ای ساپید و حاريص بار رفاتننوردم مه در آن بی  مر، است، سوار بار ناقاهبیابانی را در می»

ای و حیاره بساط چرمین به شتر نر مانند است و با و رودمختلف راه می هایشکلمه به ای ناقه

 . «های مخمل آذين شده استفرش

 رهانادنو  علافو بیای خشا  در پیماودن یاحراه شتر مااده و توانمندییبوری 

 دمننابار آن اطاالق « ناجیاه»ناام  سبب شدهو سوزان های سهمیگن رامبش از  توفان

اش استفاده نماوده نیز از همین نام برای ناقه اهلل بن سلمهعبد .(5/2501يف:1990 يف،)اجلواه يف

 :است

َُع عععععع َُسعععععع   ُ ُوَُ ُن   عععععع  ُ َلعععععع ي

ُُ 
يف

عع ِِبُسيعع   ُي َِ ُكعَََّ ُ  عع َمَُ ر

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ(104:يفب. )اعوبی يفُُُُُُُُُُُُُُُُ
اش دهنده مه به پیمودن راهی وادارش نمودم مه ساپیدی جاادهنجات (ایناقه)چه بسیار »

 .«شباهت داشتهای متان تکه به

روشنی بیان مند و بهر جاهلی داللت میابیات فوق بر نقش شتر در زندگی انسان عص

ايان حیاوان بارای عباور از  ياابیقادرت راه ها در آن روزگاار ازمند مه چگونه انسانمی

 .دادنادو جان خويش را نجات می گرفتندهای بی آب و علف و بی عالمت بهره میبیابان

های ضرب المثل در ذمر شده، شعر جاهلی عالوه بر اينکه بارها درقدرت هدايتگری شتر 

ماه در مجماع  «أهادی مان جمال» ضرب المثال به آن اشاره شده است. نیز  عصر آن

  يابی اين حیوان است.بهترين گواه بر توان راه .(3/510: 1987)میدانی،  المثا  آمده است

مناد بیاان مای مثقب عبدی اهمیت شتر در نزد عرب جاهلی چنان است مهارزش و 

ساپارد، دردی ماه در شاعر شااعران شدن بر آن به فراموشی می درد عشق را با سوار مه

 :شودنمیبخصوص غزلسرايان هیچ درمانی ندارد و سوز آن با هیچ دوايی  خاموش 
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ََ  عععععععععِرُِتََُّلعععععععععَ  ِ ُخاَ  عععععععععَ ُِ ر ععععععععع  َُا
ِ َُعرعععععععَرُ ِععععععع خِتُاَععععععع  ُ ُ َُفَسععععععع َُّخاَنععععععع
َُكععععععععععععَََّ ُِ عععععععععععع  خُ ُ ُِ صعععععععععععع ِ َقِ ُخاَ   ععععععععععععِ 
ُُ

َُكععععععععع خَ ُ يصعععععععععِ  َُُ ُت ُقَع يونععععععععع َأكععععععععع َّي
َُكِ طَ قَععععععععععععععععععععِ ُخا ي عععععععععععععععععععع َُِّ ُعيعععععععععععععععععععع خِف و 
عععععععععععععععععععع يُ ِ اَ  عععععععععععععععععععع  ُِ ُ ي    نعععععععععععععععععععع َُو ََ ي

ُ(290:يفب. )اعوبی يفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
و پیوندم با تاو را )اگر ريسمان عشق مرا پاره منی چه بسا مه من نیز از نفس  تبعیت من  »

نگران است اندوه خاود با سوار شدن بر شتری سرسخت و قوی مه همانند پت  آه /(قطع نماي 

دهاد وتناگ پااالنش را ای باا آن مساابقه میای بحق پر سرعت مه گويی گرباهرا بزدای/ با ناقه

 «.(زندو به آن چنگ می)گرفته 

، باه شاتر فراق يار مند مه برای رهايی از دردشاعر در اين ابیات به یراحت بیان می

 ،دهادناام و نشاان نجاات میای بیهان شتری ماه او را از بیانهماگويی  .آوردروی می

 .برهاندتواند او را از درد فراق نیز می

 آنمرد؛ اماا ذبا  استفاده می برای غذا شترعرب از گوشت گونه مه اشاره شد، همان

همه امکان پذير نبود؛ از ايان  برای حیوان بهای فراوان سبببه  شگوشت برای استفاده از

اوج ساخاوتمندی آناان  ۀدهنادوشت اين حیوان نشانمهمانان با گ ، پذيرايی مردن ازرو

. بیت زير از ربیعة بن مقاروم شااهدی شدبا شعر جاودان می مه سببی برای فخری و دبو

   است بر اين امر:

ُفععععععع َُ ععععععع  ِ َُع   ععععععع ُ ُوَُ َُأ ععععععع  ِ ُا ععععععع  

ُُ 
يف

ُِ ععععععَ ُخاِعععععع ِ ُخاَسعععععع  ِ ُخاعععععع ُ يَ ع   عقَعَ  عععععع ي

يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفُُ
 (376)همان: يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف

با پیاه شاقه شاقه  شما  بر من وارد شدند و من سرد باددر ی مه شبانه چه بسیار مهمانان»

 .«پذيرايی مردماز آنان موهان بزر، شتر  ۀشد

مسب درآماد از  یاهو گ عات اجتماعی در زندگی عرب جاهلی سرگرمیيکی از موضو

-عارب بادياه ةجا مه شتر بهترين سارماياز آنبندی و قمار بازی بوده است؛ شرط طريق

مردناد. مردند و با افتخار از اين امار يااد میبندی و قمار مینشین بوده، بر سر آن شرط

 مند:ن امر را بیان میبه خوبی اي ةبیت زير از سنان بن ابی حاری

َُ و َحنععععععع ُوَُ ُِتذخُ ععععععع ُخاَشععععععع  ي ُقَععععععع َُ َسععععععع تي

ُُ
ُ خ  َُ  عععععععععععَ ُ يععععععععععع  ِ  ُ  عععععععععععَ َُأ ََ ععععععععععع ي يفثي  

يفيف

ُوَُيف ُِ َشععععععععععععع   َّ  ََِشععععععععععععع َّ ُليععععععععععععع  خ ُُِ َعععععععععععع  يُخا

ُُُ
يفِ ععععععع ُ ععععععع  ُُِأَ عععععععَ ُخاععععععععَ    ِ ُِ ععععععع ُ ععععععع   ُوَُ

يفيفيف
 (351-350: همان)                                                                                            
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شافان و یاراد باه  سارد بادهاایباا  تاوأمآنگاه مه شتران پستان برآمده را سرمای شاب »

چیزی بردارم اهل محال را  خود آنکهام بیسپ  با توشه /ديواری برده بود به قمار پرداخت چهار

 .«از همسايه تا گدا اطعام مردم

نیست مه اگار  لذا عجیب ؛استعرب بدوی  ةترين سرمايمه  ترديد شتر بهترين وبی

توجهی نمايند، اين معنای گردانند و به وی بیروی  اوبهره باشد از مسی از اين نعمت بی

 از شعر جمی  در مورد همسرش به خوبی نمايان است:

َُأ َسععععععع ُأي  َ ععععععع يَُلععععععع ت ُ  ععععععع ُ ِ َّ يرععععععع 

ععععععع ُأ عععععععَ َُ ععععععع  و ُِيفُُ ُ ِر نععععععع سُأ ُأحس 

ُُُ
ُ   ُ أتُت  عععععععععع ُقَع  عععععععععع َُح ي  تينعععععععععع عاعععععععععع

ِر ععععععععع ُِيفُُ َُع  نععععععععع ُعععععععععع  يُ َِ ععععععععع  ُعععععععععع    ُوكي

ُُُ
 (35-34: همان)                                                                                       

خروب  (اشقبیله) اهل با گشته يا مند، آيا مجنونامه خاموش گشته و با ما یحبت نمیام»

اندک شاده و هار ساا  آن شاتر وقتی چنین گشت مه ديد شیر شترم  /؟ده استمر ینشینهم

 .  «شیری استسا  بی

دهد مه شتر در شبه ه نشان میخوري  مگاه در میان ابیات مفضلیات به ابیاتی بر می

شده مانند بیت زير از بشر بن ابای خاازم عربستان به نژادهای مختلف تقسی  می جزيرۀ

 عشوقش سُلیمَی:در مورد م

ُأَاَععععععععععععُِ ََ ِنعععععععععععع َُأَّ ُخاعععععععععععع ي  َ َُنط فَعععععععععععع ُس

ُُ
َ ُ ععععععععع ِ ُخاِ  عععععععععِ َُعععععععععع ُ يَ ِ ععععععععع   ُ  َُ َ ععععععععع  

يفيف

 
 

يف

ُ يععععععع خف ُفعععععععع ُخاععععععع ََععععععع    َُ ر ِ َُح   ينعععععععع عِا

ُُُ
يفَع ععععععع ُِ   َععععععع  ُ ََ ععععععع ُخاعععععععِ   َ ُ ي و ينععععععع 

يف(330:همان)         يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف
بیناد سارازير ز چشامی ماه در خاواب محباوب را میها ا داند مه اشاآيا ]سلیمی[ نمی»

ای ماه آب دلوهاای بازرگش بار ای جرشی بر مزرعهبسان سرازير شدن آب چاه از ناقه /شودمی

 .«های مزرعه فرو می ريزدبخش

منسوب  ارحبیةشتر انواعی دارد: »است: نیز به اين موضوع اشاره مرده و آورده  دمیری

شذقمیة منسوب است به شذق  مه نری است ارزشامند از  ،است به بنی ارحب از همدان

 ةمجدی ، ةای از بنی مهرشتری است منسوب به بنی عید طايفه عیدیةآن نعمان بن منذر، 

منسوب است به ي  نر يا ي  شاهر  ةشدنیشرف،  شتری است در يمن منسوب به مجد و

 .(21:يف1992 يف،اعامرييف)يف«بن حیدان ةشتری است منسوب به مهر مهریةو 
ياباد هنگاام پاردازش تصاويرهای تجلی می ديگر جاهايی مه شتر در شعر جاهلیاز 

باه هنگاام  غالبااً ها راآن شاعرتشبیهی يا استعاری است. در بسیاری از اين تصويرها مه 

بارای  شاود و شااعرناقاه تویایف می، منادارائاه می هاگذر خويش از میان بیابان بیان
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جان يا حتی از طبیعات انساانی وام طبیعت جاندار يا بی هايش چیزی ازنماياندن ويژگی

روی شترش را به تصاوير خواهد سرعت و سب هنگامی مه می سلمةاهلل بن عبدگیرد. می

 :مندمی چوب ممان مانندمشد آن را به 
ََعععععععععععع  َُعرنعععععععععععع ُِتذُنععععععععععععَتُِ ِشععععععععععععِ    ُ  ُفت

ُكَعععععععع ِ ُخاَ عععععععع ِ ُ  ععععععععِ َُ عععععععع و ُُُُِ َُحعععععععع   

ُُُ
يف(106:يفب.  يفاعوي)                                                                       

و  ای تیاز تا ، باريا  چاون مماانچون يار از اين سرزمین رفت تو نیاز ساوار بار ناقاه»

 . «رفتار از آن دور شوخوش

عنوان در اين بیت، شاعر ضمن اشاره به نقش شتر در زندگی عرب جااهلی از  آن باه

پیداسات را به فراموشای ساپرد.  اشهوقفراق معش با آن توانمند مه میمیای ياد وسیله

  را سابکی و بااريکی مه سرعت شتر خود را به تصوير مشیده است، شاعر در اين بیت مه

چاابکی و  ةالزما غالباً الغار انادامی ؛ زيراوجه مشترک میان ممان و شتر قرار داده است

 .سکونو  تکی است و وزن زياد موجب مندیتیز

به قصر بلناد تشابیه  آن را شترش درشتی دادن عظمت و برای نشان متم  بن نويره

محکا  قصار آن را باه  افزاياد وقیدی می بهبر مشبه بن یعیر ثعلبة و (49: همان)مند می

 مند:می باشد مانند حیةابن  يشابنّ مه شده با آجر
 

َُكََن نعععععععععع   ُخاعععععععععععَ ِط   يفضععععععععع  ُِتذخَُ   

ُ
يف ععععععِ َُح  ععععععَ ُ عععععع َ بيُ ِعععععع   ي ُِفَععععععَ َّيُخُُُُِ

ُ(129همااااااااان:)                   
                   ُ

ُُُ
با آجر بنا مرده  حیةها الغر گردند اين ناقه بسان قصری است مه ابن وقتی مه مرمب»

 . «است

مند به برای شترش ذمر میشاعر در اين بیت، نه تنها قصری را مه به عنوان مشبه

داند مه خالی از مند، بلکه آن را از جن  آجر میمعروف معرفی میايی بنّ  ةساخت

 مشد.به تصوير می نیزناراستی است و با اين قید عالوه بر تنومندی، تناسب اندامش را 

 مند:اش را به سندان آهنگران تشبیه میبن طبیب ناقه ةاما عبد
 

ََعععععععععَِوُخاَ ععععععععع ِ َُ وَسعععععععععَ وُ  َُك َِسعععععععععَ و   ِ...ُ

ُوُ  غ  ُيف ن ُع  ُخأليفُُ ُ ِ ُخ ق  س
 ُُ(136 همان:)                     

ای استوار و تنومند چون سندان آهنگر مه در عین ناقه [او را رها من با سوار شدن بر]»

 .«داشته باشد و شتاب خستگی تندروی
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به  «ةجسر»با استفاده از لفظ  مند از سويیدر تصويری مه از شترش ارائه می شاعر

 و یالبت ،با تشبیه آن به سندان آهنگران و (2/282: 1992 ،)ابن منظور دیی تنومنامعن
 زيرا مشد؛نظیرش را به رخ میسرعت م  سو مشد و از ديگرش را به تصوير میااستواری

چون استران به معنی  «تب یل»و  (5/290)همان:  به سرعت رفتنی ابه معن «إرقا »

مه دارای  راه ةخستگی شتر مرده نه آغاز يا میانرا مقید به زمان ( 1/455 همان:) دويدن

 . پیمايی استنیروی فراوان برای راه

پیمايند چند بار به مشتی در حا  حرمت در دريا هايی مه در بیابان راه میناقه

سازی استفاده بیتی دو بار از اين تصوير 45ای است. مثقب عبدی در قصیده تشبیه شده

 :گويدو هشت  چنین میدر بیت هفت   و مرده است

َُكععععععععع خَ ُحععععععععع َ َُقطََعععععععععَ ُفَ ِععععععععع ُ  ععععععععع   َُو ي

ُُ
ععععععععععععع  ُ ي ععععععععععععع ُس يف يَشععععععععععععع  نَ ُخاَسععععععععععععع  َ َُو ي

يفيف

 
 

يف

َُكععععععععععععععَََّ ُحي عععععععععععععع اني  َُع عععععععععععععع َُسعععععععععععععع   ُِ

ُُُ
عععععععععععععععععع وَُِّ ُخألَ ععععععععععععععععع ِ ِ َُوخاشي يفعي خ ععععععععععععععععع تي

يف(288:يفب. اعوي يف)يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف
 به مشتی /هايی بودايشان بر مشتیههويی مجاوآنان هنگامی مه وادی را در نورديدند گ»

 .   «گردن با پشت و پیشانی پهن هستندشترانی دراز مهمانند حا  آنمی

های مشتینوردند به وادی را در می بر شترانی مه های زنان، مجاوهاو  شاعر در بیت

نماياد در آغاز بیت دوم مفهوم بیت نخست را تأمید می یو مرده است. میان دريا تشبیه

مند گويی شتران در میاان وادی چناان باه مشتی بودن آنان را برطرف می ةشبه پ س

   ند مه ناچار شده پندار دوم را بزدايد.   اهای میان دريا شبیهمشتی

 ۀجاوم هایهای سی و دوم و سی و سوم نیز چوب و ابزار رحل و طنابدر بیت مثقب

اش آب درياا را اناد ماه باا ساینهدشترش را نهاده بر ي  مشتی بزر، روغن انادود می

 : شودخ  و راست می ،عظی  ۀشکافد و بر پشت امواج خمیدمی

َُكععععععععععععَََّ ُخاِعععععععععععع َ َُوخألَنسعععععععععععع َ ُِ رنعععععععععععع 

ُُ
ععععععععععععؤ ُخا عععععععععععع َ ُ ي  ي ي عععععععععععع َُو ََ عععععععععععع  َُ شي

يفيف

َُع عععععععععععععع ُقَعععععععععععععع وخَ ُ عععععععععععععع ِ َ و َُ  عععععععععععععع  ُِيف

ُُُ
َُ طعععععععععع  ُِ عععععععععع َُّذ َُحععععععععععَ    ُكي ُ َعععععععععع خِ َ 

ُ(291 :)هماااااااااان                      
يف
يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيف

 هشد اندودروغن دريانوردی ماهر است مه  عظی ِ هاز و دوا  آن شتر بر مشتیِگويی ج»

 .«رودعظی  باال می شکافد و بر امواجآب را می ،مشتی ةسین / است

شاود نمود شتر در شعر جاهلی به تشبیه مردن آن به اشیاء و حیواناات محادود نمی

گوناه هماانزيرا  .اندوام گرفتهيش شتر يا اجزا از گاه ،پردازی خودان در تصويربلکه شاعر
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هاای ذهنای مه در مقدمه اشاره شد، شاعر تصاوير هنری خويش را با استفاده از یاورت

تاابع چیزهاايی  نیز های ذهنی هر شخصمند. یورتاش ابداع میذخیره شده در مخیله

است مه در محیط طبیعی و اجتماعی خويش ح  مرده است. همین امار سابب شاده 

وجه به اهمیت شتر در زندگی عرب جاهلی و ارتبااط فاراوان او باا ايان حیاوان، مه  با ت

بسیاری از تصاوير هنری در شعر شاعران جاهلی با استفاده از مصدر حیوانی و بخصاوص 

 برای نشان دادن یاالبت و هیبات بن مقروم ربیعةهای شتر شکل گیرد. بر اساس ويژگی

 مند:به شتران نر تشبیه می را آنان در میان سالح و زره،  قوم خود

ِتذخُِخسعَتَم  خ يف َر ُخاَ   َُ   ع ُ 

 

يفَحِسعع تَعنيُِفعع ُخاَ   ععِ ُخا ي و عع  

 (183)همان:                      
 

منند آنان را در آهن چون شتران نر اهل نبردند، اگر روزی سالح بر تن قوم من »

  .«پنداریمی

 است:  رای سروران و بزرگان استعاره آورده)شتران نر( را ب بن عمرو نیز قروم شةخرا
َُق  َ ععععععععع ُ  ُقيععععععععع و سَُنَ ترععععععععع ُفععععععععع ُفيععععععععع و  

ُُ 
يف

ُِخ َترعععععععععع  يُخاَ ِععععععععععِ َُأَُّ َعتَعععععععععععرَع  َ ُِ َ  عععععععععععي

ُ(405:يفب.  يفوياع)يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفُُ
اي ، جاايی ماه مجاد یدهئهايی قديمی رومه از شاخه شتران نري  چونان[در میان قوم ] ما»

 .  «دور گرددمند مه از آن اب میاجتن

، خويش را چون مار گرفتههبدر بیتی مه سه استعاره در آن  بی ماهلأسويد بن 

نیاز از تازيانه است و خص  را به دو گروه تقسی  د مه بیدهمی نشانت  اسبی تیز

 خواره مانندتجربه را به شتران شیربه شتر پیر و جوانان م سالخوردگانش را  ؛مندمی

 مند: می

َنعععععععععععع ين  ُفعععععععععععع  ِميُخاَسعععععععععععع ِ ُف عععععععععععع ُ َِ

ُُ 
يف

َُ عععععععععععَ   َُعععععععععععع  سَُو َُ ععععععععععع  س يفثَِ ععععععععععع س

يف(199)همان: يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف
اندازند، نه ام مه نه شتران فرتوت مرا به زحمت مینیاز از تازيانهاسبی بی [چون]من »

 .«نحیفان م  سن و سا 

ص شاتر وام گرفتاه، در رسان باودن را مناياه از افنون ت لبی از ابزار و اجزاء مخصاو

اش بوده و ارساغ )ج رسغ: پیوندگاه مف پا به ساق( و یانن قبیله ءزمانی قرار داده مه جز

 گان جامعه استعاره آورده است:يدون پا ی: موهای انتهای س ( را براثنّة)ج 
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َُأسعععععع َُ َع عععععع َُ نعععععع ُ قَعععععع ُكيرعععععع ي ُؤيَُ عععععع ُ عععععع َ وُخ
َُواَعععععععععُِأَُُ ُ ِ عععععععععرُفَ ععععععععع اَتَعنيِفععععععععع ا خَُع َععععععععع  
ُُ

َ َسععععععر ُ ُ َ  ََعععععع ُخ ُِ عععععع ُوياععععععِ ُ َ َ ُ عععععع ُاَعععععِع
َُع ععععع ُخألَ سععععع ِمَُوخالعيعععععَر ُُُِ َُحت ععععع ُخِنَتَ  ععععع ي
ُ(262)همان: ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 زاده بودم در برابر مسانی مه با ايشانترين آدمیمه ريسمان  را باز منند پیشتازپیش از آن»
ماه مان مساؤو  خطايشاان نیسات  تاا  در مورد من اشتباه انديشیدند /پرداختندبه مفاخره می
 .«رو مردم (فرومايگان جامعه) مچ و مو سوی جايی مه به

با توجه به نقش و اهمیت شتر در زندگی مردم عصر جاهلی و ارتباط فراوان شااعران 
اسات؛ مانناد لیات استعما  شدهمفض ملمات متعددی در آنبرای اشاره به با اين حیوان، 

ّاة يفَعْ س يفَعرْيَانَة يفَفِصي  يفَسوْ حجيف يَصة يفَصكَّاء يفنِيبيفيفاِِب  يفرَاِحَلة يففَِ يق يفقارح يفِذْعِلَبة يفُمِج اعياين يفَخَِ
َية يف)ج:يفنا ( يفعَبجا  يفسائوة يفَعْربانِيَّة يفِهجا  يفُحجْ  يفِعَقاح يفَرباع يفَذْوب يفاَْعَاِجيَّة يفِعْيِايَّة يفبازل يفناج

ِِشِلَّة يفَشْيَظم يفقَوْ م يفعابية يفَوْج اء يفِمْقحاب يفاَْبماء يفِمْ بواعيفاع لواج يفِعشوار يفَحو ا يفشوارا يفَجْسو ة يف
َلَّفوة يفعجواج يفبَرِويِعيس يفنَوَرم يفَم يِف  يفَشوْال يفناقوة يفَوْهوم يفَوَسواع يفبَلِوب يفعجواب يفَ و َع يفَشوْ   يفريحوة يفخج

ْسَ ة يفََماعة يفخجوا يف)ج:يفخاصواء( يفمجفو م يفَط جوقوة يفعجواذيفَهامة يفََجاعِّية يفجيفييْفَهْاجاء يفَفْح  يفَرْهب يفعيَف
و  يفذا يفعَوا  يفَرباع ه يفِسو   يفَسو ام يفيَّيف يفقَلوا  يفججَ ِشوسية يفَسوايِفيو)ج:يفعائذ( يفَعلجا  يفرِئوا  يفُبج

   ِمْذعا  يفَسْقب يفَبْْهاء يفعجْلججام يفقوج جوم يفرِکا  يفََنْ  يفَبْک ةيفومجَق َّبة.يف ة يفَفْح  يفعجذاِفَ ةييّفَساام يفبَليِف
تار از آن اسات ماه گفتنی است مه ملمات وضع شده برای اين حیوان بسیار فاراوان

در  ملماه 5644(De Hammer)مناد ماه دوهاامرالواحد وافی بیان میعلی عبدذمر شد. 
البته بايد در نظر داشت ماه بخاش  .(131:يف2004 يف)اعواا  آوری مرده استمورد شتر جمع

مترادف به نظر برسند بار شاتر باا ويژگای خااص زيادی از اين ملمات  مه ممکن است 
اناد و هماین اند مه بعد استعما  اسمی يافتههايی بودهاند يا در ایل یفتداللت داشته

وافی علل مثرت مترادفات عربی را باه ايان   .است امر موجب مثرت ملمات مترادف شده
هاای ساامی ياا زبانورود ملمات متعدد برای ي  مسمای واحد از ساير  ی از جملهعوامل

برخای از ايان  ةقبائل مختلف عرب به زبان قريش، مجازی يا ویفی بودن استعما  اولیا
هاای ملمات و از دست دادن تدريجی معانی مجازی يا ویفی و وضع ملمات بارای حالت

 (.135-134: همان) دهدنسبت می خاص ي  امر
 

 اسب  .2-3
 است؛ از همین ی مردم آن عهد داشتهترين ماربرد را در زندگاز شتر بیش پ  اسب

سواران عارب بار پشات اسابان  ذمر آن در شعر جاهلی در مرتبه دوم دارد. یروی فراوان

 شدند و سوار برهای خش  و بی آب و علف وارد میننشستند و با آن به بیاباتیزت  می



 239 /1397و زمستان  ییز، پا2، شمارة 10سال  ی،ادب عرب 

آن ناات وحشای از بارای یاید حیوابردناد. گااهی نیاز دشمن يورش مای هها بآنترک 

 تمام اين ماربردهاا در شاعر جااهلی نماياان اسات. .(79 :1998)ضیف،  مردنداستفاده می

 :گويدمیدر نبردهايشان و نجات بخشی آن  اين حیواننقش  دربارۀ بن خرشب سلمة

ععععععع َتُ َِرصعععععععِ ُخاَسععععععع ِ ُ ُِ  عععععععَ ُفَ قَعععععععلُي َِ َُن

ُُ
َثِ َُع َ نعععععععععععع ُ ِ ا ععععععععععععع  ُِ ععععععععععععَ ُأَ  يعععععععععععععلُي ُفَعععععععععععَع

يفيف

 
 

يف

َُع ععععععععع َُ نععععععععع ُِ  َ ُخا َّح اَعععععععععِ ُقععععععععع  ِ َُُِوَسععععععععع 

ُُُ
ععععععععععععععععع ِف ُِ َُو ُ َِ يَ ْننععععععععععععععععع ُ ُفَعععععععععععععععععََ ُاِِ

يف(37:يفب.  يفاعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبی)يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف

يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيفيفيفيفيف
 /با تیغ شمشیری بی غالف و زينی موزون و بسته بار پشات اسابت رحالاه نجاات ياافتی»

 .«شودرستگار نمی ،است آن را بستای و احسانش را مخفی نکن مه ناسپاسار مه سزاوچنان

خطر نبرد دو چیز  شاعر علت نجات خويش را در میدان پر ،گونه مه پیداستهمان

ن مه بر پشت وبرمشیده شده و زينی موز شمشیری مه از نیام معرفی مرده است،

ش اداند و ناسپاسیجهت نیست مه سپاس از آن را ضروری می؛ لذا بیاسبش بسته است

 شمارد.نگون بختی می ةرا ماي

 استفاده از اسب در  نبرد، به نقش آن در یید حیوانات نیز اشاره شده اسات بیان عالوه بر

 :مانند ابیات زير از متم  بن نويره

ُع ععععععع ُخا رععععععع ِ ُولععععععع ح  ُو ُا ععععععع ُ ععععععع وتي

ُُ
َّ ُ صععععععععععَ ُأ عععععععععع َ وُ  ُ عععععععععع ف ُخاسعععععععععع   ُكعععععععععَع

ُُ

ععععععععععععع ُييف ُنَنععععععععععععع سُ  خِك يعععععععععععععليُِ سععععععععععععع  ُ ي  ي

ُُُ
ُ َ  ععععععععععععع َُّ ر ضيعععععععععععععن ُخذخُ ععععععععععععع ُ ي ععععععععععععع َ ُي

ُ(51د.ت:  )الضااااااااابی،                
ُُُ

اسبی با  /یبحدم بر سر شکار رسیدم و همراه  اسبی بود پهلو برآمده، پر سرعت و تنومند»

شود تکانش   پر طراوت مه چون لگامش مشیده ای از نیِشاخه بسانبلند و  دمی پر موی

 .«دهدمی

مناد و آن را عالوه بر اين مه به نقش اسبش در شکار اشاره می ،شاعر در اين دو بیت

و باا  شاوداز توییف آن نیاز غافال نمی شمارد،می اندمسپیدهتنها همراه خود در شکار 

درشات  اسابی ،برای خوانناده مرمبش را ،گیری ي  تشبیهارمای از اویاف و بهمجموعه

 هماننادبا دمی پر ماوی  ،ستبر سینه و ريزش باران سرعت چون شتابپر  ،ت تیز ،اندام

 دماش را تکاان ؛اش را بکشاددهنهسوار  هرگاهمه مشد به تصوير میتازه  ای از نیِشاخه

 دهد.می
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و اساود  (106: هماان) ةسلماهلل بن بددر شعر ع ،اشاره به نقش اسب در شکار حیوانات

 يف)اعوووزينامار  القای   ةاز شاعران ماذمور در مفضالیات  و در معلقا (219: همان)نهشلی 
 است.نیز وارد شده (125: 1988)بی سلمی أو ديوان زهیر بن  (32:يف1999

شوي ؛ نظیر قُرُْز  مواجه می های خاص برای اسبمیان اشعار جاهلی گاه با اس در 

، مزنوق (38يف:ب.  يفي)اعوام اسب طفیل پدر عامر بن طفیل از شاعران معروف جاهلی ن

 شدبندی میاسب زيد الفوارس مه روی آن شرط ،و عرقوب (361: همان)اسب عامر 

ها به اند مه ديگر اسبها به حدی معروف بودهعالوه بر اين برخی از اسب (.383: همان)

ر مه در شعر مزرد راقِر و قُدِ نکَجی، مُعوَل، اَري ، جافِشد؛ مانند یَمی آن نسبت داده

 (.38، 85، 83، 97: همان)است. خرشب وارد شدهبن  سلمةغطفانی، مرار بن منقذ، و 

ممتحن ضمن اشاره به نقش و اهمیت اين حیوان در زندگی مردمان عهد جاهلی به  

در زندگی است مه با آن از اسب دژ و زره عرب بدوی »گويد: مند و میاين امر اشاره می

بینی  برای اسب می است مه ماند. به همین جهتها در امان میضربات شمشیرها و نیزه

 .(209 :1388 ،ممتحن)« ...شود وانساب ساخته می اییل شجره

پاردازد، گونه مه شاعر جاهلی در لوحه رحیل غالبا به توییف ناقة خاويش مایهمان

 اسابهاای بیاان ويژگی باهابیاات متعاددی را ي  مه شااعر شوگاه با قصائدی روبرو می

شامردن بیات را باه بر 23بیتای خاود  74 ۀ؛ مزرد غطفانی در قصایددهداختصاص می

اين میل شديد باه تویایف  (.98 و 95 :د.ت، یالضب)است. های اسبش اختصاص دادهويژگی

 لی.اسب، نشانی است آشکار بر ارزش اين حیوان در زندگی مردم عصر جاه

جزئیات اين حیوان را نیز برای مخاطاب  منددر توییف اسب، شاعر جاهلی سعی می

شاوي  ماه شااعر بنماياند، لذا در بسیاری موارد با ابیاتی در ویف اين حیوان مواجاه می

شمارد؛ مانند شعر زير از مارقّش ایا ر ماه باا اباداع دو اویاف متعددی برای آن بر می

، رنگ، پوشش، پیکره، لطافت پوسات، ایاالت، ساالمت و تشبیه و ذمر چند یفت پیاپی

 مشد:نیز جزئیات رنگ و خلخا  اسبش را به تصوير می

َِ  عععععععع ُ  ََِسعععععععع ِ ُ ي ُك ا ُ َععععععععَ ْون ُِ صعععععععع   

ُُ
يفَأِسععععععععععع  سُنَِ  ععععععععععع سُاععععععععععع َ ُف عععععععععععِلَُ َ  َععععععععععع ُس

يفيف

ُ ي َعععععععععع   ُييف فَعْنععععععععععَ ُِ عععععععععع  س ِح رعععععععععع ُ  ُ   رعععععععععع بُي
عععععععَ  ُي َُك َعععععععْ َُِّخاصَّعععععععْ ِ ُأَ َْ ععععععع يُأَقعْ ُكيَ ْ ععععععع س

ُ(242:يفب.  يف)اعويُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
بر، یبحگاهان ]برای شکار حرمت مردي [ سوار بر اسبی با رنگی خالص، چونان شاخ بی»

نخل، مه بر آن جل نهاده شده آن را برگرداندي ، اسبی است بسیار الغر/ نرم بدن، اییل، بی 

 «. پیشانیبسته و سپیدعیب، سرخ موی چونان رنگ ماية یرف، خلخا 
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: همان)، الغريش به عصا (280: همان) گر، در شعر جاهلی سرعت اسب به دويدن

يالش به  (،95: همان) اش به آوای نیشیهه (،106: همان)درخت  ةش به تناتنومندی (،104

 تشبیه شده است.  (395: همان)ش به نیزه اباري  اندامیو  (141: همان)دستما  

يابد تا مشابهی مناسب می ،های اسببرای بیان ويژگی گونه مهشاعر جاهلی همان

تا دهد به قرار میرا مشبه يا متعلقات آن اسب آن را به خوبی برای خواننده بنماياند، گاه

های های پردهرنگ دود بیرون خزيده از روزنه ش امبر،. مرقّمشدامور ديگر را به تصوير 

ی بد به رنگ اسب را اندان آتش نهان مردهاز ترس مهمان در سا  قحطی مه انمردم ةخان

 مند:تشبیه می مايل به زرد ،سیاهِ نژاد و
 

ُف  َُ وخِ َ   َ ُخاط  عْ    َُ يفع َ 

 

ُ َعْ  َِ  ِْ ََني  ُ ُق    يف ي  ِت

 

ُ  َُ َ ِ ُخاعُوَُ ُخا    َّي َي يف ْ  ي

 

 َُِّ َ ْ َِ ُكَ ْ َُِّخا ْتِ  ُُِْسَّ ُخأَلْلَ 

 (240)همان:                   
 

 /خورندشوند و از غذايشان مید میهای مردم واربینی مه به خانهپرندگان را میمه  سالی»

 . «آيدمايل به زرد بیرون می ،سیاه ها همچون رنگ اسب بد نژادِهای پردهو دود از روزنه

دو بیت گیرد مانند آفرينی از ابزار مخصوص اسب مم  میگاهی شاعر برای تصوير

 :بن مقروم ربیعةزير از 
ُ  كعععععععععع ُخاَ لعععععععععع َ ُ عععععععععع  ُ   ِ ُو صعععععععععع

ُُ
ُاَععععععععليُاِِ  عععععععع ُ  ُكيرعععععععع ي َُ  عععععععع ِ ُخاععععععععَ أِ 

ُُ

َُععععععععععععععِ ُخا يل ععععععععععععع ُ ير  ععععععععععععع بيُخاِ ععععععععععععع خ ُي 

ُُُ
عععععععععععععععليُاَعععععععععععععععليُِ رعععععععععععععععليُ  ِصععععععععععععععع   ُيخا يَ  َّسي

   
 (187: همان)                                                                                                  

 روی راه حقیقات از  باا تکبار و نشساتمنی ماه بار پشات دشاوارترين اماور میچه بسیار دش»

را از  ش اومه آهان لگامی ،گشت  شفردی رام نشدنی مه لگامو  /بود و غنیمتش ناسزاگويی تافتمیبر

 .«داشتمیحرمت باز 

در آغااز  ،مردن اوو خاموش شاعر برای به تصوير مشیدن چیرگی بر دشمن قدرتمند

متکبر و بد دهان  منداو را دشمنی معرفی می نخست پردازد؛ لذااو می ۀن چهربه نماياند

تنهاا از ناماليماات شمارد، دشمنی رام نشدنی  مه نهیگويی را غنیمت خويش ممه ناسزا

گاردد. ساپ  باه اندازد و سوار بر امور دشاوار میکه خود را به خطرات میبلهراسد نمی

گیرد و خود را لگاام معرفای به عاريت میردن اسب است رام م ةزيبايی لگام را مه وسیل

ماه  منادساان بیاان میو بادين شاماردمی آنسان آهان هرا ب يشمند و هجای خومی



 «مفضلیّات»کتاب  با تکیه برأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی؛ ت /242

گونه مه  هرگاه سوار همان ،مردهرا خاموش  او آن دشمن عنود گفتههجايی مه در مورد 

 گردد.می آندهنه مانع حرمت  ،لگام اسبش را بکشد

فَووَ ، يفَاْجوَ ب يف مانند مجازییفات و برخی تعبیرات  ،هاز اين حیوان با نامدر مفضلیات ا
ووّا يفَخاصوواء يفيوواَْعَصووم يفَاَحووّم يفََنْووا يفسوواب  يفبر ايفقووار  يفمجشوو َِفةيفاعَقووَذال يفَسوولجاا يفججْ شجووع يفجووااب يفحج

َحووج يف  يفسجووْ حجا  يفَسووْلَهبة يف يَْفيوو  يفاَْبهووم يفذجيفَجبَووب يفَربوواع يفسووائ يفِِشوو اس يفَسووباح يفسجووَ  يفاخيووخيف
  يفِمَسوّ  يفمجَشوو،  يفْيوِشْطَبة يفَشقَّاء يفَشْاَز  يف ام  يفعجْ ججاج يفقوارح يفقجوّبيف)ج:يفاقوّب( يفَکوْاَب  يفکجويف

يفذ يفَنسال يفََنْايفيمجَقل،ص يفمجْه  يفِخْ ذيِف
َ
 .است ياد شده ْربجا يويَف اِک ج يفَبؤجول يفَشْاهاءيفويفام

 

  سگ .3-3

 مند، حیاوانیناپذير میرا اجتنابینی نیاز به اين حیوان نشطبیعت بدوی و زندگی یحرا

مناد و در حضاور ياا از یاحب خود حفاظات می مندمیگونه مه دمیری اشاره همان مه

شاکار  (.148: 1992). تر استو از تمام حیوانات بیدار نمايدغیابش از حريمش پاسبانی می

بارای  هاا راسگ ،حیوانات نیز ش ل اساسی بسیاری از مردمان عرب بود؛ به همین سبب

هاای جااهلی قطعاه عصار. در شاعر مردند تا به شکار مردن خوی گیرندیید تربیت می

-را توییف می رخ داده گاو وحشیها و گورخر و فراوانی است مه نبردهايی مه بین سگ

گااو  باا های شاکاری ها، نبرد سگترين اين قطعهيکی از معروف .(79 :1998)ضایف،  مند

 .(99 :1999)الزوزنی،  یعه استوحشی در معلقه لبید بن رب

باه جهات  ماردم، ماه توان دريافتبا بررسی ابیاتی مه در مورد اين حیوان وارد شده می

د را از ساگان خصوص در پاسبانی و یید، سگان خوهب شاناهمیت اين حیوان در زندگی

الوه عاند. مه برخی روستاها مانند سلوقی در پرورش آن شهرت داشته ندگزيدمینژاده بر

دهد مه آنان برای سگ نیز همچاون اساب اسا  خااص وضاع بر اين شعرشان نشان می

ر داللات وام ايناند. ابیات زير از مزرد غطفانی در ویف شخصی از بنی یباح بر نمودهمی

 مند:می

ععععععععععععع ُ عي َععععععععععععع َّ ُوأك ععععععععععععع ُس ُ َِ عععععععععععع َ ُاَععععععععععععليُِ   

ُُ
ععععععععععع   سُوِ  عععععععععععَ يُخا رععععععععععع ِ ُوَسعععععععععععْ َن ُس ُسي

ُُ
ُك  ُسععععععععععععععععع  ق   ِ  يفنعععععععععععععععع ُح   عععععععععععععععععل َرعععععععععععععععع تي

يفيف

ُ َعَ ْ َ ععععععععععععععع يُفععععععععععععععع ُأعرععععععععععععععع ِقِن  ُخاس َِسععععععععععععععع ُييف

ُُُ
وخاسعععععععععععععععععععع ح َّيُوخا ترعععععععععععععععععععع و ُي َُوَ ععععععععععععععععععععْ   ُي

ُُُ
فَعْنععععععععععَ ُ  ِ عععععععععع ُي وَ  َُ ْ صيععععععععععلُي ُفََ   عععععععععع ُفعععععععععَع

ُ
يفيفيف

يف(101يف:ب.  يف)اعوي                                                                                            
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ساحام،  /منادند تیر باقی مانده و چند سگ مه زنجیر در گردنشان حرمات میبرای اين مرد چ»

سلوقیه ماه زنادگی مارد باه آن دو  ةدو سگ از قري /مقالء القنیص، سلهب، جدالء، سرحان و متناو 

 .«نام و نشان مردبی زین شخودو  هالک شدوابسته بود 

از ه شاده اسات. مار گرفتاهسگ نیاز مانناد شاتر گااه در تصاويرپردازی شااعران با

 باه تاوانجاهلی با استفاده از اين حیاوان می شاعرانتصويرهای بیانی ابداع شده توسط 

  بی خازم اشاره مرد:أن بابیات زير از بشر 

ِيُفَِ  اَ   َ عععععععععععععععععععِ ُِف قَععععععععععععععععععع ُس َُقطََرععععععععععععععععععع  ي

ُُ
ِِعععععععععَِ ُِ  خَ  ععععععععع  ِيُنَ عععععععععَ ُخا يفنَعَ  رععععععععع  ي

يفيف

َُك   ينععععععععععع يف ُ َِنععععععععععع   َُوأي ععععععععععع  ُِ ََو ععععععععععع   

ُُُ
ععععععع َُّ يف َلععععععع  يَُعِ  ينععععععع َُُ َ ععععععع  ُ َع ععععععع ُكي

يفيفيف
 (332:، د.تیالضب)                                                                                            

ساگان گروهای در اوطااس پاارس و  اند، گروهی در يمامهدشمنان را از ه  متفرق مردي »

هاشاان را چونان سگانی ماه توله خیزدمیبار به هوا برهايی مه از آن غاهدر ر ما آنان را /دمنمی

 .«از جای خود راندي  منندجابجا می

پرداخته  آنان مردنشکستن دشمنان و متفرقدر اين دو بیت به توییف در ه  شاعر

از  يانماه در ا ياادیز ةبه فایل ،در بیت نخست مشد.راندن آنان را به تصوير می ۀنحو و

از  یماه گروها گويادیو ممناد یاند اشااره ممرده يجادشان اندشمنا ینب  یدنه  پاش

عبارت  .مندیوطاس یدا مادر  يگرد یگروه یهااند و سگقرار گرفته يمامهدشمنان در 

تنهاا  شاود وتواند منايه باشد از اينکه یدايی از خود آنان شانیده نمیمی« يهرّ ملیبها»

رانادن  ۀنحاو مشایدنبارای باه تصوير در بیات دوم .شودشنیده میهايشان سگ یدای

ای راندي  ان را به گونهآنمند مه ما بیان میگیرد و شکل زندگی سگ وام میاز  دشمنان

   د.نبررا از مکانی به مکانی ديگر می انهايشتوله هامه سگ

 : ابیات زير از مرار بن منقذ است های بالغی از اين حیواناستفاده ديگر از

ُخاَ ؤُ  ِِع يبُيَُأعِ  ي ُأين يففََ

 

ُعي ي ُُُْوَُ  ُ َ  ي  ِكَِ  ُأيني س

ُ ِنسعع ُ  ُ ُ عع  َُك  ِععَ ُِت  
يف
 

ُ َِنع  ُْ  ِْ َُا ُِتَُّأََ  ُ  ِ طيُاَ   
ُ(88)هماان:                  

يف
يف

 

سگ  را جاز  /ند نه درندهاهاي  با مردم مأنوسشوم و سگشناس  ومنکرش نمیحق را می»  

 .«مندپارس نمی ؛وارد شود بینی، اگر شبرویمأنوس نمی

 ؛اسات مارده افتخاار و باه آن داده نسبتدو خصلت به خود  ،در اين ابیات مرار بن منقذ

اماا بارای بیاان  اسات هبرد مارهشناسی تعبیری حقیقی ببرای حق شناسی و بخشندگی.حق

وی بااه جااای تعبیاار مسااتقی  از  .ماارده اسااتاسااتفاده  منااايیسااخاوتمندی از تعبیااری 
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ماه ساگانش باه جهات  مندمیبیان  مند واز سگ و خصلتش استفاده می ،اشمندیسخاوت

 هاساتفراوانی تردد مهمانان در منزلش عادت طبیعی خود مه پارس مردن و حمله باه غريبه

. قیادی ماه در مصارع آخار بیات دوم اندخو تبديل شادهو به حیوانی نرم اندمنار گذاشته را

 مرا باه روز و هنگاا شساگان ؛ زيارا پاارس نکاردنزوده اساتبر معنی مورد نظر وی افآورده 

نگاام و در د  هباه مه مهمانان نا تعمی  داده به زمانی بلکه آن را ،کردهتردد محدود ن معمو 

جاز یاحبانشاان  ای،هر وارد شاوندهمه سگان معموال به  انی استشوند واين زموارد می شب

گاه بر مهمانان بساته منز  او هیچ بمه در ه استدانشان د شاعر با اين تعبیر .منندحمله می

 گاذاردمیایری در ذهن شنونده  دادن بخشندگیبرای نشان اين تعبیرروشن است مه . نیست

 ند.امه تعابیر حقیقی از آن ناتوان
   

 سایر حیوانات اهلی .4-3

یات از از ديگر حیوانات اهلی است مه در مفضال و خروس گوسفند، بز، االغ، گربه و فیل 

هرچند  ؛ياد شده هامه در مفضلیات چند بار از آن اين حیواناتنام برده شده است.  هاآن

ماورد  سازی شااعراندر تصوير گهگاهی ،ها در زندگی مردم اشاره نشده استبه نقش آن

و آهوان پیرامون ديار ياار را باه  ی وحشیهااند. مخبل سعدی گوسالهاستفاده قرار گرفته

  :مندانند میها مبزغاله
 

ععَِذِ َُوخاعععع َِ ُوََكععَََّ َُأ عععََ ُخا
 

ُِي  يفِ عع  ََُِّحعع َ ُ يسعع ِ ن ُخاععَ ن

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ(114)همان: ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 

های موچا  دياار ياار باه بزغالاه ۀگارد آیاار بااقی ماناد ،های خردسا  و غازاالنگوساله»

 .«مانندمی

پیرامااون های فراواناای اساابمشاایدن باارای بااه تصويراخاان  باان شااهاب ت لباای 

ساختی در ه با شده شان سببانبوهی مند مههايی تشبیه میبز ها را بهآن ،هايشانخانه

 جای گیرند:آغل 

ُ َععععععع  ُ خاِععععععع خِتُخاَ  عععععععِ َُحععععععع َ ُ ي   ِرععععععع 

ُُ 
يف

َ  نععععععع ُخاَ  خاِععععععع ُي َِ َُكِ َععععععع  ُخاِ ِععععععع ِ َُأع

ُ(206)همان: يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفُُ
ها را باه رنا  ها آنمان چونان بزهای مردم حجاز است مه آغلهایاسبان پیشتاز گرد خانه»

 .«انداخته است

تاوان باه بیات زيار از آفرينی میشاعران از گوسفند در تصاوير ۀهای استفاداز نمونه

بن عبده اشاره نمود مه در ي  تمثیل، تفاوت ماردم در برخاورداری از ماا  را باه  علقمة
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برخای دارای پشا   ،گوسفندان معروف به قراری تشبیه مرده مه با وجود خاردی جسا 

 ند و برخی بی پش :افراوان
 

ََ عع ََُّ ِععلَُِوخا ُقَعع خ  ُ َ  ُلعع  ي ُ عع  ي
 

َُوَ ِ عع  ُي  َُع ع ُنِ  َ  ِععِلُوخ  
ُ(401: همان)                

 

 

 ،منند مه در عاین خاردییروت چونان پش  گوسفند قراری است مه مردم با آن بازی می»

 .«دارند برخی پش  فراوان و برخی م 

ت از آن نام بارده شاده؛ ولای مه چند بار در مفضلیا االغ از ديگر حیوانات اهلی است

 اهلل بن عنمه در تعبیری منايی بکار رفته است:بار در شعر عبدفقط ي 
 

ُفَعععععععع   يْ ُِح عععععععع َ َ ُ ُ َ  َععععععععْ ُِ َ وَ ععععععععِتر 

ََ عععععععععععععِ َُ ِععععععععععععع و ُييفُُ ُِتذخُ  عيعععععععععععععَ   َُوقَ ععععععععععععع يُخا
ُ(383: همان)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

]اگر چناین نکنای[؛ در حاالی برگرداناده  نکند؛ زيرا چرامرغزار ما در باز دار تا االغ خود را»

 .«)قادر به حرمت نباشد( شود مه بندش به شدت محک  شده استمی

اش و تعرض به قبیلهتجاوز به حقوق  از خواهد مهدر اين بیت از دشمن می ابن عنمه

نای مع بیاان برای شاعر .گرددديده و پشیمان باز میحريمشان دست بردارد و گرنه زيان

رشان را مناياه از تعارض باه فوق از تعبیری منايی مم  گرفته و فرستادن االغ به مرغزا

االغی  آمده نه ادب يفةخوانوگونه مه در شان قرار داده و گرنه همانو تمل  سرزمین حقوق

 .(8/469: 2000، ي)البغداددر بین است و نه مرغزاری 

اسات. ناام ايان حیاوان دو باار در گربه نیز از حیواناتی است ماه باا انساان ماألوف 

تر به مه پیش  (101:يفب.  يف)اعووي در شعر مثقب عبدی بار ي است؛  مفضلیات ذمر شده

طارب و  منادبیاان می مه بار نیز در بیت زير از جابر بن حنی ت لبیآن اشاره شد و ي 

 ،ای با جسمی درشت و ساری بازر،گربه گويی مه چنان استتحرک و سرعت شترش 

و حیاوان از درد خراشایدن پوساتش  لش را در محل بستن تنگش فرو مرده باشادچنگا

 :زندو دست و پا می مندوخیز  میجست
   

َُكََن نعع  ُأَن فَعع َُو خفَعع ُفعع ُخا ِ عع ِ 
 

ُ يَ و  ُِ  يفِتا َُ  ِ ن َُأ َ يُِ   

ُ(210)همان:                   
 

 

ای است درشات سار و تنگش گربهيی مه در گو ؛یدخرامخود  و در زمام به باال جستشتر »

  .«پیکر
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آشانا باودن آن تاوان باه و می اسات در مفضلیات ذمر شده هاآناز حیواناتی مه نام 

 باارفیل است مه دو بار در مفضلیات وارد شده اسات؛ ي  ،پی برد جزيرهبرای مردم شبه

مناد ماه می مارذ ، در تعبیری خاالی از فناون بیاانی،شاعر مه بن طبیب ةدر شعر عبد

مه در آن  شهری ،يله، در نزديکی مدائن مسکن گزيده استاش، خوهجرت مرده معشوقِ

آماده  مثقاب عبادی بیت زيار از دري  بار نیز   .(135: هماان)  خروس و فیل وجود دارد

 :مرده است تشبیه اين حیوان به رنگ عاج را زنان ةسپیدی سین شاعر مه است
 

ُ َ ععععع  يَُع عععععع  َُ   عععععع ُ َُوِ ععععع َُذَ عععععع  
ُ

ُ يض َُِّيف    ُِ َُا َ  َِ ُخاَ  يفَكَ  َِّ
يفيف(289)همان: يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف

 .«شکنی داشته باشد آنکه چین و، بیدرخشدمی ای  بسان رنگ عاجو طاليی مه بر سینه»

بیت اشاره به حیواناات اهلای  198گفتنی است از مجموع ابیات موجود در مفضلیات 

تصوير منايی  14تصوير تشبیهی،  66تصوير بیانی وجود دارد مه  90ات، دارد. در اين ابی

 تصوير استعاری است. 10و 
 

 نتیجه .4

 توان به نتاي  زير دست يافت:از آنچه گذشت می

ها، بازتابی است از محیط طبیعی و اجتماعی شعر جاهلی مانند شعر ديگر اقوام و دوره-1

ای و بار ماردم در آن عهاد برپاياه زنادگی قبیلاهمردمان آن. با توجه به اينکاه زنادگی 

باه خاوبی محوردامداری و موچ نشینی استوار بود، شعرشان مظاهر ايان ناوع زنادگی را 

حیوانات اهلی و نقش آن در زنادگی آناان در جاای جاای  ؛مند. از همین رومنعک  می

را ترسای  آنان  و معیشت نمايی ملی از شیوه زندگیشعرشان نمايان است، به طوری مه 

 مند. می

شعر آنان ایر گذاشاته اسات: نخسات در ابیااتی ماه باه  بر حیوانات اهلی به دو شکل-2

مند، مانند ابیااتی بیان میآنان  نقش و مارمرد اين حیوانات را در زندگی ،اشکا  مختلف

اند، و دوم در ابیاتی مه در مه شاعران در ویف جود و بخشش و دلیرهای خويش سروده

 اساتفاده ازمنند يا باا ارپايان خويش بخصوص شتر و اسبشان تصوير آفرينی میویف چ

 مشند.های حیوان ديگر امور را به تصوير میخصوییات ظاهری يا خصلت

و  اندداشاته هااآنارتبااط بیشاتری باا  عصر جاهلیمردم  مه نام شتر و اسب و سگ -3

دياده  در اشاعار شااعران گار حیوانااتدي ناام ازتار فراوان ،ها بیشتر بودهنیازشان به آن
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مفضلیات عالوه بر اينکه به نقش اين سه حیوان در زنادگی قصائد موجود در در  شود.می

اين حیواناات ياا  خصوییات مردم اشاره شده، بسیاری از تصاوير هنری نیز با استفاده از

 ،بازحیاوان  پان  ناام ،ماذموربرخالف سه حیوان  .شده است ابداع هاآنابزار و متعلقات 

دياده آفرينی در تصاوير فقاط هاابه ندرت بکار رفته و ذمر آن و االغ فیل ،، گربهگوسفند

  .شودمی

حیوان اهلی ذمر شده است. هرچند ايان تعاداد، انادک نه در قصائد مفضلیات مجموعاً نام -4

ه هاا بهارشاان باه خاوبی از آنهای هنریرسد شاعران در تصاويرپردازیاست اما به نظر می

ها، تصويری مناسب با اغراض خود به شنوندۀ شعرشاان ارائاه جا از آناند و با استفادۀ بهگرفته

 اند. مرده

 تصويرهای تشبیهی است و منايه ،بنا شده با اين گونه حیواناتتصويرهای فنی  بیشتر. 5

 اندک است. شاعراندر اشعار  و استعاره
 

  منابع
يفيف.1988يف ةيامکلبةيفاعرلويف و رييفبيف  حهيفعلیيفحسنيففاعارشيف اا ياعايف ريسلوی يفزهيفيأابنيف

يفيف.ب. يف حتقيقيفر ايفجتابيف اعفه س يف  يفَموايفبنيفاسحا ميابنيفاع ا
 .1992يف.خيفاعر ييمؤسسةيفاعلاريفيفويفاءيفاعرتا يفاعر ييحإباريفيف و رييفبيف عسا يفاعر  يف رابنيفم ظايف

يف.2001يفي سالماعغ  يفاإلباريفيف و رييفبيف قيفبشاريفعاابيفمر وايحتقيف  ةيفاعسالميخيفمايتاريفيف بي يفاخط،اعبغااب
مکلبووةيفيف اعقوواه ةيف قيفعبااعسووالميفَموووايفهووارو يووحتقيفخوانووةيفادب يفوعووبيفعبووا يفعسووا يفاعروو    يفعبووااعقابر يف،اعبغووااب

يف.2000 اخاجني
-294صصيفيفاعرابيفاعثاعث اخامسيفواعرش و  يفيفاجمللايف يفعامليفاعفک  «اعبيئةيفاعطبيريةيف يفاعشر يفاجلاهلي» يفَجره يفحسب

يف.1997 يف259
 ةيفياما يفةيا ؛يفأمناطهايفوما اعاهتايفومصابرهايفو اهتايفاعف يامفوليفةيف ياعصارةيفاعف يف ايفبنيفَموايفبنيفغامني يفزيف ياجله

 .1425يف ةياجلامرةيفاالسالميف ام ارة
يف.1990يف يباعرلميفعلوالباريفيف و رييفقيفاُحايفعبايفاعغفاريفعطار يفبيحتقيفاعصحاح يف  يفبنيفُحابي يفا اع،اجلاه يف

 .1992يف باريفطال،يف بمشقيف حياةيفاحلياا يفاعكربىيف اسىاعامري، يفَموايفبنيفم
يف.1999يف اعکلا يفاعر ييفباريف و رييفبيف ش حيفمرلقا يفاعسبعيف ب يفاُحايفبنيفاحلساعووزين

 .1995 يف يفبريو :يفباراعصااقةيفاعر بيةاعر  يف يفاعرص يفاجلاهليبيويو  يفسقال يف
يف.1980يف ةيويبنيفتإمکلبةيفيف ةاعقاه يفيف قيفَموايفعاامهيحتقيف نسا اديف يفبنيفَموامياعک يفاعسورانی يفعبا

 .1920يف يبساعيمطبرةيفاآلباءيفاعيف و رييفبيف ،نباريفابنيفاديفش حيف ا ياا يفامفوليبيف  يفامفو اعوي
يف.ب. يفباريفامرارا.يف اعقاه ةيف اعسالميفَموايفهارو عبايفويفش حيفاُحايفَموايفشاک يفقيفويحتقيف ا يامفوليفيفووووووووووووووووووووووو
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يف.1998يف باريفامرارايف اعقاه ةيف اعرص يفاجلاهلييف؛تاريخيفاالب يفاعر ييف  يف يفشاقي
جامرةيفأميفاعق ج يفيف سلاايفاحلياا يف يفاعشر يفاجلاهلي؛يفبراسةيف يفامووا يفواع سيجيفاعف يفاعر فی يفسرايفعبايفاع ُحن يف

يف.1426
كليةيفاإلسالميةيفيف «أب يفاعبيئةيف يفادب يفاع جفييف يفاعق  يفاعلاسعيفعش يفبراسةيفمقارنة» يفُميا يفَموايفحسنيفعلی

يف.2012 يف11-49يفصصيف 16اعرابيفيف امرةاجل
 يفرقوميفاعرلواميفاإلنسوانيةيفبراسوا يف يف  «اإلبو يف يفاعقو آ يفوادب يفاجلواهلي؛يفاعرصو يفاجلواهلييفمناذجوا»معروف، يحیی، 

 .1426 يف99-116 يفصصيف4
 یااص ،3ش ، 1دوره  ،اعورتا يفادبييف «ةيوةيفواإلجلواعيوورييفاعطببئلوييفاعبببويفيادب يفاجلواهل» ،مماتحن، مهاادی

216 -201، 1388. 

يف.1987اجلي  يفوايفابااعفو يفاب اهيم يفبريو  يفباريف يفحتقيقيفَمُموعيفادمثالامياانی يفابااعفو يفاُحايفبنيفَموا يف
امؤسسوووةيفامصووو يةيفاعراموووة يفيف  يفاعقووواه ةَنايوووةيفادر يف يفف وووا يفادب اع ووواي ج يفشوووها يفاعووواينيفاُحوووايفبووونيفعبوووايفاعاهوووا  يف

يف.1932
يف.1985مکلبةيفاع هوةيفاعر بية يفيف ريو بيف احلياا يف يفادب يفاعر ييف شک  يفشاک يف،هاب
يف.2004يف َنوةيفمص يف اعقاه  يف فقهيفاعلغةيف اعااحاعبايفي يفعلوا 

                                                             


