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1388زمستان و پاییز - 1پژوهشی)، شمارة - (علمیسابق) ادبیات و علوم انسانی (مجله یعربمجلۀ زبان و ادبیات 

دانشگاه یزد)استادیار گروه زبان و ادبیات عربی (رضا افخمی عقدادکتر 

گاو وحشی در شعر جاهلیتصویرتحلیل اساطیري

چکیده
ـتر از آن  تصـویر  شاعر در پـردازش  هکقصیده استگاو وحشی در آینهاندازهاي شعر قدیم عرب، تصویراز چشم ش
،عناصر سازندة تصویر آن، نزد اکثر شاعران تقریباً به هم شبیه است. در نگاه ظاهري به ایـن منظـره  وگیرد بهره می

ز ایـن رو  آیـد. ا همسویی دقیق و ارتباط عمیق بین این عنصر و دیگر عناصر قصیده مخصوصاً شتر به چشـم نمـی  
بعضی از محققین و ناقدان معاصر براي رفع این نقصان با استناد به گفتۀ جاحظ دربارة این تصویر در شعر جاهلی بـر  
ـاالً منظـرة    آن شدند که با نگاهی دیگر به این تصویر بنگرند. آنها با تفسیر گفته جاحظ بر این عقیده هستند که احتم

ـتمل بـر پژ  این حیوان با دین و شعائر و عادتهاي  ـنن و   اجتماعی و رسوم و سنن ادبی ارتباط دارد و مش ـایی از س واکه
ـادویی  اي است. زیرا در شبه جزیره عربستان ضمن پرستش گاو، آن را حـرز و رقیـه  هاي قبیلهعادتها و پرستش اي ج

دانستند.براي طلب باران می
ـیر اجـزاي مختلـف ایـن      ه اي بخواهیم به گونن ااگر برخالف شیوة ناقدان پیشین و بعضی از معاصر بـه تفس

عمـق  می توانیم با تحلیل مبتنی بر رمز و اسـطوره دقیق بین ارکان قصیده برقرار کنیم، هماهنگی قصاید بپردازیم تا 
ـتر     آن را دریابیم. بر این اساس بعید نمی نماید پیوند مفاهیم و مضامین گوناگون  ـابلوي ش ـاو وحشـی در ت ،عنصـر گ

کند.آل است، بیان میکه نماد شاعر یا انسان ایدهرا شتر تصویر هاي اوت باشد که ویژگیکمت، قدرت و ذکسمبل ح
.شعائر مذهبی، مرگ و زندگیشعر جاهلی، گاو وحشی، : کلید واژه ها

مقدمه

ـاي   از مهـم از موضوعاتی که در شعر جاهلی جایگاه قابل توجهی دارد، گاو وحشی اسـت.   تـرین ویژگیه
یعنی شتر است. آنها بعد از ذکر اطالل و ،با مرکب شاعرانآنعر جاهلی ارتباط و پیوند در شاین حیوانتصویر 

ـافرتی کـه معمـوالً هـدفش م      ویرانه ها و مهاجرت قبیله و دلتنگی ـا، راه مس شـخص  شان در کنار ویرانـه ه
در پیش می گیرند. )133: 1976نیست(عبدالرحمان، 

اهلی ـ نزد اکثر شاعران جاهلی با تصویر شتر ـ که حیوانی   به عنوان یک حیوان غیر ـتصویر گاو وحشی 
اهلی است ـ گره می خورد و میان آنها شباهت قابل توجهی یافت می شود تا آنجا که به نظر می رسد در این  
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اولشمارة سابق)   سانی ادبیات و علوم ان(مجله عربیزبان و ادبیاتمجلۀ2

. شاید نخستین کسی که در شعر جاهلی متوجه این تقلید شـد و  )1(تصویر پردازي تقلیدي صورت گرفته است.
اي و الگویی قصیدة عربی در شعر قبل از اسالم و مشاهدة آن پرداخت جاحظ ت و جوي نمونهبه بررسی و جس

ـال مـی  ).1987:91دهد (عبدالفتاح، ارائه نمیاز آن باشد، هر چند تحلیل یا تفسیري  گویـد:  وي در این مج
یند: گویی شـتر مـن   عادت شاعران بر آن بود که در رثاء یا موعظه، سگها، گاو وحشی را بکشند و در مدح بگو

این سخن ).2/20م، 1992گاوي است که ویژگی آن این است که سگها در نبرد با او کشته شوند (جاحظ، 
ـاعران ایـن بـوده    » عادت«جاحظ بدین معنا است که این امر حکایت و روایت داستانی خاص نیست بلکه  ش

ولی و یا احیاناً غیرقابل اهمیتی نیست به دیگر سخن، این تصویر، موضوع معم).1987:91است (عبدالفتاح، 
که شاعر براي ذکر مفهومی جزئی و ساده چون تشبیه شترش به گاو وحشی براي اظهار قدرت و توانائیش، به 

شود غرض اصلی بعضی از شاعران از پـرداختن بـه   آن بپردازد، بلکه این موضوع مهمی است که احساس می
ولهایی است که این حیوان در شعر جاهلی بدان اشاره دارد (ابوسـویلم،  قصیده، توصیف گاو و ارائه رموز و سمب

و اینکه از کجا آمـده و چگونـه در   اصل و ریشۀ این عادت،) هرچند که جاحظ به بحث درباره1987:152
).1987:91شعر جاهلی استقرار یافته، نپرداخته است (عبدالفتاح، 

) و 1984:1/224صاحب المعانی الکبیر (ابـن قتیبـه،   که از متقدمین - عالوه بر کوشش اولیه جاحظ
در مشاهده و پـردازش تصـویري از صـور    - اند) بدان اشاره کرده3/191:تابغدادي، بیصاحب خزانه االدب (

پژوهشگران را بـه دگرگـون   » الشعر الجاهلی«قصیدة قدیم عربی، در دوران معاصر طه حسین با تالیف کتاب 
شان در تحقیق این شعر و تعیین اصل و منشـأ متـون آن دعـوت کـرد،     پژوهشیها و روشهايساختن شیوه

گونه که اروپائیان دربارة میراث فرهنگی در تمدن کهن یونانی و رومی عمل کردند (ابراهیم عبدالرحمان، همان
خ و تاریفکري ) وي هم خود را مصروف اسطوره نمود که از دید او یکی از عناصر مهم میراث 1979:118

بـه عنـوان   )2(»علی هامش السیرة«اثر .دهد و بدون آن فهم دورة قبل از اسالم ممکن نیسترا تشکیل می
شود.بخشی از اهتمام او به اسطوره محسوب می

این دعوت طه حسین ثمربخش بود و بسیاري از محققین را به بررسی و تحقیق متون شعر قدیم عرب وا 
)3(المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتهاکتر عبداهللا الطیب در کتاب داشت. گروهی از محققین از جمله د

ـاب  ) 4(قراءة ثانیۀ لشعرنا القدیمو دکتر مصطفی ناصف در کتاب  المعلقـۀ  و دکتر محمدنجیب البهبیتی در کت
ـاي  نشانهاند که با مشاهدة تصاویر شعر قدیم، رمزها وو.... سعی کرده)5(ر التاریخاالولی عند جذوالعربیۀ ه

ـان  آنقرار دهند و میان موارد مشابه آن پیوند برقرار کنند. این پژوهشگران تاءآن را مورد استقرا جا که در توانش
ـابع ایـن میـراث       اي پیونـد داده بوده تصاویر و سمبولها و موارد مشابه را به میراث اسطوره ـان من ـا نقص انـد، ام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


3تصویر گاو وحشی در شعر جاهلیتحلیل اساطیريیکمسال 

توجهی آنها به اهمیت آن، به این مرحله رنگ تخمین و گمان و و بیاساطیري که در اختیار آنها بوده یا غفلت
ـارگیري و    گرایی یافته است که نیاحدس داده و پژوهشهاي آنان را در اغلب موارد ویژگی برداشت زمنـد بـه ک

).138: 1378تثبیث روش صحیح و تکیه بر اسناد و مدارك علمی است (عبدالفتاح، 
ـات روان   جدید در پرتو دادهاما گروهی دیگر از منتقدان  - هاي علمی و معارف این قـرن، از جملـه مطالع

هاي کهن عربی و سامی صورتی ها و اسطورهنقشها و سنگ نوشتهکشفشناسی وشناسی و اکتشافات انسان
دیدگاه اکثر).91:اند (همانرا که جاحظ مورد بررسی و مشاهده قرار داده است، مجدداً سنجیده و بررسی کرده

این محققین بر این باور استوار است که موضوع گاو، از موضوعاتی است که به وجدان جمعی قوم، قبیله، ملت 
خورد و برخاسته از ناخودآگاه جمعی است. از این رو احتماالً تابلوي گاو وحشی با و یا گروهی از مردم پیوند می

ـایی از سـنن و     دین و شعائر و عادتهاي اجتماعی و رسوم و سنن ادبی عرب ار تباط دارد و مشـتمل بـر پژواکه
).73- 72: 1980رستشهاست (المطلبی، عادتها و پ

ادي تکیـه  بـر اسـن  شبه اصول و مصادرپژوهش این پژوهشگران در تفسیر شعر قدیم و بازگرداندن آن
هاي قدیم اسهترین این مدارك، حمگردد. شاید بارزترین و برجستهکند که به این اصول و آن منابع باز میمی

ها به دست خاورشناسان و عربها انجام شده است. عـالوه بـر   سامی و تحقیقاتی باشد که براساس این حماسه
ه در منطقه استقرار یافته نیز صورت گرفته که بـر  هاي کهن کادیان و آیینها و تمدنآن، پژوهشهایی مربوط به 

رورتاً همراه با مراجعه به اخبار و روایات استوار گشته، مبناي مشاهده و پیگیري مراسم و آداب و شعائر آن، و ض
قبـل از اسـالم انـدك اسـت، ایـن      هر چند که روایات مربوط به عبادتها و مراسم و شعایر و اعتقادات عـرب 

ها به شعر قدیم داخت هرکدام از صاحبان این پژوهشکننده بوده است. چگونگی درآمد و پرا، نیز کمکشههپژو
) کـه در ایـن   1987:200اند متفاوت است (عبدالفتاح، ر یک از آنها و وسایلی که برگزیدهبرحسب دیدگاه ه

پردازیم.مجال به بررسی سه دیدگاه مشهور دربارة تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی می

عبدالجبار مطلبی-1

ررسـی  شاید بتوان گفت که پژوهش دکتر عبدالجبار مطلبی یکی از پژوهشهاي مستندي است کـه بـه ب  
ـ  جودوفسیرُتَوحشِالوورِثَۀُقص«هاي کهن شعر قدیم پرداخته است. وي موضوع عمق مبانی و ریشه ـا ف ی ه

ـاریخی  برگزیده و کوشیده است در پرتو» ۀِالقصیدة الجاهلی بقایاي ترسها و شوقها و پرستشهایی که ریشه در ت
ـان بس کهن دارد و بر عقل ناخودآگاه شاعر سایه گسترده است ـال   ).139:، کشف کند (هم وي در ایـن مج

ها و یا آوازهاي دینی مـذهبی تغییـر یافتـۀ    گوید: بعید نیست که تصویر گاو وحشی در ادب جاهلی، سرودهمی
بـراي تبیـین   و).1980:107کند (المطلبی، دوران باستان باشد که قداست گاو و پرستش آن را گوشزد می
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گیرد (بلوحی، نزد پیشینیانی که با عرب اصل و منشا یکسانی داشتند پی میدیدگاه خود مظاهر پرستش گاو را
).18/4/88آلیات الخطاب النقدي العربی الحدیث فی مقاربۀ الشعر الجاهلی، 

نام داشت و مورد » انلیل«) به عنوان خداي قدرت و باروي 1980:81گاو در ادبیات سومري (المطلبی، 
خیـزي بـود   ور بود و آنها خداي گاو را، که بخشندة سرسبزي و حاصلیم بهرهپرستش آنها و از قداست و تکر

کردند.تعظیم و تکریم می
لیل! أیها المستشار! من یستطیع االلمام بقوتک؟اَي ان«

بِالقُو بِیتةِفَقَد حصادحقولِ الح یا اله ،
لَقَد خَلَقت الجبالَ، یا اله حقولِ القَمحِ

، أیها االب انلیل!ةالشدیدةِرّالمکم ذوأیها الحا
القويۀِأنت رئیس اآلله

)1980:81(المطلبی،)6(»هالحیاأنت الخالقُ العظیم، حافظُ
خداي شهر اُور - گاو–(Nannar)در خطاب به نَنارکهتگاو رمز خداي ماه اس،دیگراي سرودهو در 

شده است.سروده
»یا ننار ها االبأیالسماوي ها الرّبأی !

... اله القمرِ یا رب اُور
یارب الهاللِ المنیر

أیها الثّور القوي، یا عظیم القرنَینِ
ّیا ذا الل ،هتنیها الکاملُ فی بأیۀِحی

)82- 81: 1980(المطلبی،)7(»ذات اللونِ الالزورديۀِالمسبلۀِالطویل
ر سرودة فـوق، س ـاي سال را عـالوه ـب ـا ماهی از ماهه ـا و بابلیه - مـی » الثـور «و » الثور المـدیر «ومریه

شـد و بـراي شـخص    » البطـل «در معنا مترادف لفظ قهرمان » الثور«ید که نزد آنها کلمۀ یو دیري نپانامیدند
).82:شد (همانقوي، صفت تلفی می

(ANNU)کند. أنـو  ی را ایفا میاي دیگر که به حماسۀ گیلگمش اشاره دارد، گاو نقش مهمدر سروده
ـا خوانـده مـی    - »گیلگمش«- قهرمان اصلی داستان ـان داسـتان را     که گاو وحشـی توان شـود و دیگـر قهرم
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خداي سرسبزي و حاصلخیزي، - آفریند. عشتارمی- پیش از آن که انسان باشد به گاو شباهت دارد- »انکیدو«
تابد. عشتار از فرط بندد اما گیلگمش از او روي بر میمیبا مشاهدة جمال گیلگمش دل به او - افرودیت بابل،

- برد تا گاو آسمان را بیافریند که گیلگمش آن را به هالکـت مـی  خشم نسبت به گیلگمش به پدرش پناه می
رساند.

یهبطُ ثور منَ السماء«... 
وروكألُدخُی
وعندلِاوفرَزهمن زفراتهلُقتُی

حاربینالمنَمهئمثالثَ
السماءانکیدو بثورِکمسیفَ
یهرنَن قَم
وعندفرَزتانیهالثّه
صرَیعئتی محاربٍم
وعندفرَزتهالثالثهجري الیه انکیدوی
ههرِعلی ظَبثیفَ

ن ذَنبهم بِه کمسی و
و یخاطب جلکامش

أیها الصدیقُ
نا ملنا اسمعجیداًلَقَد ج

و عند ما صرَعا ثور السماء
.....لَ قَلبیهما سالم85- 1980:84(المطلبی،)8(» شَم(

بعد از کشته شدن گاو آسمان، عشتار فریاد واي بر گیلگمش که به من اهانت کرده و گاو آسمان را کشته 
او آسمان را به صورت او پرتاب شنود یکی از رانهاي گصداي او را می» انکیدو«آورد و هنگامیکه است، بر می

- آورد و فریاد ناله و زاري آنها اطراف استخوان ران گاو اوج میکند آن گاه عشتار دوشیزگان معبد را گرد میمی
).85:گیرد (همان

کشیم.هایی سه گانه فوق، منظرة گاو وحشی در شعر جاهلی را به تصویر میاکنون با ارائۀ تصاویر سروده
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شی در شعر جاهلیتصویر گاو وح

شاعران جاهلی، گاو را در منظره اي مخاطره آمیز به تصویر می کشند، ابتدا آنها شتر خود را بدان تشـبیه  
به جزیره در پیش گرفته است. می کنند که راه مهاجرت را در بیابان خشک ش

»ی و ایشري الجدیلُ اذاما دأیها عرقجناء دوسرهو اٌنمِ القُتود عـل
ی ـاً ناشطاً لَهقاکأنَّ کوري و أنساعـی و میثرـت شب9(»کسوتُهـنَّ م(

)42- 1964:41(زهیر،
ب و نیکو، بـه  از خصایص بارز گاو آن است که از گله دور مانده و به تنهایی، فصل بهار را در مرتعی مناس

گذارد:زندگانی اي شاد و دلپذیر پشت سر می دور از هرگونه خطري 
»ی بِغَیـث عـفَر أوراكاصفَـنـلـاه ـا شـأوه نفقـ ـاء فلمـ نَ الشتـ مـ
ـاً تَـد یکـونُقَو ـا حین ـا أنقــهبعزُّبه ن حافاته مـ قَـد تَطَـرّف ـاـو
عمساً فقَشراً و خد طابت مراتعهالربیع و لَنَمم یبدقَن ودز10(»قاه(

)44- 43همان:(

ـاو بـه    اما ناگهان شرایط زندگی، با آمدن فصل زمستان تغییر می کند، آب چراگاه کم کم می خشکد و گ
ـاران ظار باران می ماند، گویی از سختیجستجوي آب می پردازد. در انت س به ب هاي نباریدن باران اطالع دارد. ـپ

م، 1987ن بـه آسـمان چشــم مـی دوزد. (ابوسـویلم،     آزش می اندیشـد و در انتظار درخشـش بـرق و ریــ   
)164ص

)11(»اــاء فالعمقــفالرَّکۀًـی عمایـجنبــهاؤُم بِـمٍ یـی شَیـا علـار منهـفس«

)1964:45(زهیر،

در مسیر حرکتش، بادهاي سرد شروع به وزیدن می کند و باران شدیدي گاو را محاصره می کند:
)12(»قارِالقَفصفتُروي الّثري و تسیلُ الصلٌــَا خَلــبینهاءــه سمــأدر کَتــفَ«

)45صهمان:(
کاویدن باو » ارطاء«مقابله با خطر باران فرو می رود و براي حفظ خود، پناه بردن به درخت گاو در اندیشۀ 

بیند.زمین و رسیدن به مکان خشک را راهی مناسب می 
ـات معتَ« ـاصفب ـا لَثقـ ن قُرّه ـاً مـ ـاب علیـــه فاطّرقــمـ ـاـرش السحـــ

)13(»خرقانایبس الکثیب تداعی الترب فَیمـري بِأظالفــه حتّـی اذا بلَغَــت
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)46(همان: ص 

ود این که در آن شب سرد و بارانی به سـختی  ـ، با وجگاو با شاخ و پیشانی خود به استقبال باران می رود
ناراحت می شود ولی به باران عشق می ورزد و از باریدن آن لذت می برد و ساکت و آرام، رعد و برق را تماشا 

ند، طلوع سپیده را انتظار می کشـد می کند و به مانند راهب عابدي که در صومعه اش شب زنده داري می ک
.)1987:150(ابوسویلم، 

اقَـوزاء اَو خفـا مرزم الجـی دنـحتّهـه و جبهتَـحِ روقَیـی الریـمولِّ«
)14(»فانطلقاالصبحضاءاَعنه النجومرتـسی اذا حـا حتّــهه کلَّـلَیلَتَ

)46: 1964(زهیر،

ه براي حفـظ خـود حفـر    ریزش خاك گودالی ک- با دمیدن صبح هرچند که گاو از خطر زلزله اي عظیم
ـایی   - کرده است و غرق شدن در سیالب و برودت و سرماي طاقت فرساي شب و ظلمت آن و وحشـت تنه

سگهاي شکارچی روبرو می دست می یابد. اما با خطر حملۀ - طلوع سپیده- نجات پیدا می کند و به آرزویش
.شود که قصد جان او را کرده اند

»بها خَفَصشد تـه کـالبحخُرُقاطَف ه علـري فی ف ص ال ـت و قاـن
تهنعسنُ صرقُ العیونِ طواها حجزکما تَطوي بها الخَم عات15(»قارِو(

)47- 46همان: صص(

سخت، پیـروز مـی   کارزارو سختی ها به مقابله بر می خیزد و در این گاو با این خطر چون دیگر خطرها
.ت و شادي، زندگی آرام و همراه با امنیت و آسایش را آغاز می کندشود و با سالم

النَّهزَ و الرَّهقان جانبیهمو خافهغالبالشمسِقرنَحتّی اذا ظنَّ«
ـا بِ )16(»ـع روقَیه دماً دفقانجالء تُشبِهـــذنافکــرَّ ففــرّج اُوالهـ

)48- 47:همان(

اي دیگـر از  در مقابل تصویر فوق که مفاهیم آن با سرودة سومریها شباهت دارد، شاعران دیگر گاه منظره
ـا   وشتش تقریباً با گاو سرودة بابلیکنند که سرنگاو را ترسیم می ها شباهت دارد بدین صورت که آن در مقابلـه ب

شود.میخورد و نابود کند، شکست میخطرهایی که او را تهدید می
هوالدهـ« ی حدثاـن ـه الکــالب مـروعرُ الیبقـی عـل شبـب اَفَزَّـت
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عفزَیقَالمصداذا یري الصبحـفهؤادفُالضاریاتف الکالبـَعشَ
عزَـــعلٌ زــه بلیـترٌ و راحــطقَهـقَّا شَـی اذا مـاألرطـوذُ بـو یع

عزَـنیـربٍشَواءـشبِهـال لَـجِعارــقتا یـلمنِـیودفّسانَّـ... فک
عزّــنَّ مقـاب ریشهـض رهـبیهــبکفّالبِــالکبه رـا لـندفَ
عزَــنالمهــیتَرَّطُذَــم فأنفَـسههـوي لــا فهـهرّفَذَـقرمی لینـَفَ

)17(» و ابرعـــه هـنّا اَلّاتـبلخَابِارزــقٌ تـو فنیـا یکبـا کمـفکب

)26- 1/33:تا(السکري، بی
ـاي توصـیف    جاهلی گاهی در تصویر منظرة این حعالوه بر دو تصویر فوق، شاعران در شعر یوان بـه ج

کنند.را وصف می- البقره- گاونر، گاو ماده
نَ القد محصدـوي مـملهـعاللیـوالَ العشی و تتّقـادر اغـتُب«

)18(»دـــ، اُم فَرقَهرةٍ مزؤودـمسافحرّةٍاء المالطمـلَخنساء، سفع

)1970:178(زهیر، 
کند بلکه حادثه سخت و ناگوار دیگري با عوض شدن قهرمان داستان، نه تنها خط سیر داستان تغییر نمی

آن کند، به جستجويشود و آن را گم میافتد بدین صورت که گاو از فرزند خود غافل میدر داستان اتفاق می
یابد که طعمۀ حیوانات درنده شده است.پردازد و عاقبت به پوست و استخوان آن دست میمی

رِ معهَِـدعـت، فَلَم تُغفَر لها خَلواتُهاأضا« آخـ ـاً عنــد فَالقـت بیاـن
)19(» و بِضع لحامٍ، فی اهابٍ، مقَددعجلُ الطیرُ حولَهدماً، عند شلوٍ، تَ

)179:(همان
چنـین اسـتنباط   را مطـرح مـی کنـد و    که اشاره شد، با توجه به تصویر گاو وحشی در شعر جاهلیچنان

هاي ه گاو بر سـگ هایی است کها احتماالً در راستاي داستان گاو و حشی در منظومهومریشود که سرودة سمی
ـاو  کند. اما در سرودة بابلیغاز میود و مجدداً زندگی آرام را آشوحشی پیروز می ها بیشتر یادآور مفاهیم تصویر گ

.آیدشود و از پا در میهاي شکارچی میگاو با توجه به قدرتش مغلوب سگوحشی در رثاء است که 
ـاهلی    ـا توجـه بـه    را مطـرح مـی کنـد و    عبدالجبار مطلبی از دو منظرة متفاوت گاو وحشی در شـعر ج ب

ـا، تعددي چون ستوضیحات مفصل دربارة پرستش گاو و اهمیت آن نزد اقوام م ـا،   ومري، بابلیه ـا، فنقیه کنعانیه
ـا،     مصریها، سوری ـا، لحیانیه ها، عربهاي شبه جزیره، سامیهاي غرب و عرب جنوب، قوم سـبأ، تـدمریها، ثمودیه

شاعران و عادت «گوید: میوگردد) بار دیگر به سخن جاحظ باز می107- 1980:80یونانیها و... (المطلبی، 
گویـد  کشند، و اگر شعر مدح باشد شاعـر مـی اء یا موعظه باشد، سگها گاو وحشی را میر رثعشآن بود که اگر 
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ـا کشته میگویا شتر من گاوي است که ویژگی آن این است کـه د و چنین نتیجـه  » دشور مقابلۀ با آن سگه
رمز قـدرت و  که- اندیشۀ فنا و نیستی زندگان و نابودي و زوال هر چیز حتی گاوبه گیرد که موعظه و پند می

ـاو را تعقیـب    - دوام و استمرار زندگی است اشاره دارد و رابطۀ رثاء با مرگ آشکار است و شاید سگهایی کـه گ
).112:کنند تحول و تغییر خداي مرگ باشد که در حماسۀ اوگاریتی در کمین بعل است (همانمی

ـاب النقـدي    به دیگر عبارت این تصویر از جهتی رابطۀ دوگانه زندگی و مرگ است ( ـات الخط بلوحی، آلی
ـان دو نیـرو    ) زیرا که نقوش اوگاریتی 18/4/88العربی الحدیث فی مقاربۀ الشعر الجاهلی،  تصویرگر نـزاع می

خداي خشکی و » مرگ«به عنوان خداي حاصلخیزي و چهارپایان و دشمن او - خداي گاو- خداي بعلاست:
گردد، او خـدایی اسـت کـه    یرد و بار دیگر به زندگی برمیمجهان فرو دین است، بعل در نزاع با دشمنانش می

ارتباط - تر زمیندخ- و خداي زمین- دختر برق- فرستد و با خداي برقسوار بر ابر است و باران و طوفان می
).1980:88هستند (المطلبی، » بعل«هایی از عظمت و قدرت خداي نشانهدارد که این دو،

) تصویر گاو مفهـوم  88:ن آن است (همانیکنعان که حماسۀ اوگاریتی مبقومبا توجه به تصویر گاو نزد
که در پی آن حیات و رستاخیزي نهفته است و همین کندمرگ را در اسطورة باران در ادبیات معاصر تداعی می

از ايمفهوم باعث آن شده است که شاعران اسطوره بیشترین توجه را به آن داشته باشند و بیش از هر اسطوره
دیدند مسیر حیات ملت و وطن عربی به سوي خشکسالی و قحطی است و تمدن و آن استفاده کنند، زیرا می

ـایی،     ودي و مرگ دارد، از ایـن رو سـمبول  فرهنگ عربی رو به سوي ناب ـاره را برگزیدنـد (رج هاي زنـدگی دوب
1381 :83.(

ه به شعر جاهلی و تصویر گاو در آن تر نسبت به گذشتهرچند که این پژوهش، با نگاهی متفاوت و عمیق
ـاد مـرتبط بـه   زیرا محقق با استناد به متونی ،نگرد، اما این دیدگاه مبرا از ضعف نیستمی دینـی قـوم   اتاعتق

ها کامالً شبیه با منظـرة آن در  پردازد در صورتی که تصویر گاو در این سرودهسومري و بابلی به تفسیر گاو می
ـاز  سرنوشت گاو در سرودهموضوعن شباهت عمده بین آنها بهشعر جاهلی نیست و بیشتری ها و شعر جاهلی ب

و در قصۀ گاو این داستان را در شعر جاهلی به صورت کلی و مجمل بررسی کرده است.» مطلبی«گردد و می
اش را گـم  اش و اینکه چگونـه گلـه  ت جسمیاعناصر و اجزاي بسیاري مانند شکل گاو و ظاهر آن، خصوصی

او در شب، وارد نبرد شدنش با شکارچی و سگها هنگام صبح، وجود دارد که اء، پناه بردنش به درخت ارطکرده
.بررسی نکرده است

اي نکرده به انسجام و ارتباط اجزاء مختلف قصیده توجهگویادر بررسی گاو وحشی » مطلبی«نکه یدیگر ا
اء و تصاویر موجود در قصیده را فراموش کرده است.به تفسیر تصویر گاو پرداخته و دیگر اجزتنها زیرا ،است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


اولشمارة سابق)   سانی ادبیات و علوم ان(مجله عربیزبان و ادبیاتمجلۀ10

داستان گاو به ایدة تقدیر و رابطۀ نیستی و فناي گاو با فناي بشر ارتباط دارد. » مطلبی«همچنین به عقیده 
شود به صورت مطلق صحیح نیست، زیرا در قصیدة جاهلی گاو به ندرت نابود می» نیستی و فناي گاو«عبارت 

به شعر شاعران هذلی منحصر است.مضمون نابودي گاو، تقریباً دهد و رخ می» رثاء«ر قصیده و این امر تنها د
ـاو وحشی پیرامون آن مـی الزم است به محوري» مطلبی«براي پاسخ به ایراد پژوهش  –چرخـد که گ

ـالی بـه ت   - شتریعنی  ـاهی اجم - صـویر شـتر  نظر بیندازیم و در راستاي آن به تبیین تفسیر گاو بپردازیم. با نگ
- اي به تصویر کشیده میمالحظه می شود که شتر معموالً به صورت مرکبی آرمانی و اسطوره- عرمرکب شا

هاي بزرگ و پلهاي محکـم و  کوههاي ستبر، کاخهاي بلند، کشتیزیرا او گاهی با عناصري طبیعی مانند،شود
ـا  ) و وقتی با عناصر حیوانی چون گاو وحش1996:326استوار (رومیۀ،   ی، شترمرغ، گورخر و ... و دیگر گاه ب

خورد. شاعر ) پیوند می1976:74عناصري وهمی و خیالی چون عنتریس و عفرناة (نام غولی) (عبدالرحمان، 
ـائص      در ارتباط اخیر گویی بر این باور است که در وجود شتر نیروي خارق ـاده جـن و شـیاطین کـه از خص الع

).1995:189(النعیمی، اي است، وجود داردحیوانات اسطوره
عالوه بر این الزم است که از دو منظر دیگر به شتر در دوران جاهلی و ادبیات آن بنگریم.

: اول: ناقۀ سائبه و بحیـره  به شمار می روندناقه مقدس شتر انسان جاهلی بر این باور بود که دو نوع - 1
ـاد  ) و دیگري ناقۀ صالح پیامبر، که ر2009:124(السیف، )20( مز معجزه حضرت بود و براساس همین اعتق

پرستیدند و دیگر قبایل مانند بنی تمیم آن را به فال نیک شتر را می» طی«بود که بعضی از قبایل عرب مانند 
) و شاعرانی 1995:187بردند (النعیمی، گرفتند و براي پیروزي در جنگ، آن را همراه خود به جنگ میمی

دار در قوت و صالبت، سرعت، آزاد بودن در چـرا، کـودك  - صفات حضرت صالح پیامبرچون بشامه ناقه را با 
کردند. و شاید به سبب همین قداست بود که گاهی عـرب بـه   وصف می- بودن، صبر و پایداري، وقار و ادب

.)21(کردندمانند بتها و خدایان به آن سوگند یاد می
ان قبیله است و وقتی متصف به صفات انسانی مانند مرکب زن- الجمل- در ادبیات جاهلی گاهی شتر- 2

کند.تشبیه می- الجمل- حنین، وقار و ادب و دیگر گاه شاعر ممدوحش را به آن
ودت کنـد« عـعادهـاه ـافاصبـر له ـا و رد سجالَهـ اغفــر لجاهلهـ

والً ظَهـرُه ـا جمـالً ذـل )22(»احمل و کُنت معاوداً تَحمالَهاو تکـن له

)258: 1414االعشی، (
براساس قول اخیر عجیب نیست که شتر رمز انسان باشد که در تصویر مهاجرت زنان، رمز مردان قبیلـه  

ـا را فـراهم مـی      کننـد.  است که با عشق و عالقه، وقار و ادب از زنان حمایت و وسایل امنیـت و آرامـش آنه
ـاد و تکیـه بـر نفـس بـراي       سفر شاعر، نماد انسان و یا شاعر ادر منظرهینهمچن ـا اعتم ست که به تنهایی ب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


11تصویر گاو وحشی در شعر جاهلیتحلیل اساطیريیکمسال 

- کوشد براي دوري از فناو نیسـتی گیرد. وي میرویارویی با روزگار، راه پر فراز و نشیب زندگی را در پیش می
) انسانی آرمانی و مقدس باشد. او براي 1996:322رومیه، ؛127- 2009:121(السیف، - ذلت و خواري

هایی نیاز دارد که آنها را در اشیاء مختلفی چـون کـوه،   الی دست یابد به صفات و ویژگیمتعاینکه به این هدف 
یابد.کشتی، حیوانات گوناگون و از جمله گاو وحشی می

ـاره شـد    ـ کنیم. در منظره گاو  اکنون با این دیدگاه بار دیگر قصه گاو را مرور می او از ـ چنان که قبالً اش
برد و براي نجات از سرما، باد و باران در کنار پناه مییطارر ابتداي شب به درخت گله باز مانده و تنها است. د

ـا     ریزد. در انتظار صبح میکند که ناگهان دیواره آن فرو میدرخت گودالی حفر می ـا طلـوع خورشـید ب ماند و ب
و و درگیر نشود اما کند با سگها روبرشود. او ابتدا تالش میخطري بزرگتر که همان خطر سگها است روبرو می

کند.شود با پایمردي آنها را نابود میوقتی که از طرف آنها مجبور می
ـا       با دقت به تصویر شتر و گاو در می ـاي قـوي و مقابلـه ب ـایی، برخـورداري از اعض یابیم که ویژگی تنه

ـا همسـویی و   سختیها در هر دو منظره به هم شبیه است و الزم است که رمز این شباهت عمده را دریابیم ت
ـان    این دو حیوان، آشکار شود. دربارهارتباط عمیق تنهایی گاو باید متذکر شویم که گاو به مانند شـتر رمـز انس

ـایی در   است که با اعتماد به نفس و تنهایی به مقابله با حوادث و روزگار برخاسته است. وي براي نجات از تنه
برد و با قدرت شاخش که نماد قدرت انسان قبیله است پناه میکه رمز اجتماع و یا یابتداي شب به درخت ارط

اي بسازد تا از خطر باد و سرما که سمبل حوادث گوناگون روزگار است نجات کوشد در کنار آن خانهاست، می
شود.اند روبرو مییابد. او با طلوع خورشید با سگها که رمز دشمن هستند و براي مقابله و جنگ با او آماده شده

شود و از جنـگ پرهیـز   دارد از میدان جنگ دور می- شاخ و نیروي بدنی کامل- وي با اینکه قدرت جنگیدن
ـاو بـه آن   می کند. پرهیز از جنگ نشانه ضعف و ذلت او نیست بلکه نماد حکمت، دانایی و ذکاوت است که گ

کنند قتی سگها او را مجبور میکند چنانکه وها استفاده میمتصف است و هرگاه الزم باشد به شایستگی از آن
آورد (السیف، شود و براي مقابله با فنا و نیستی و حفظ عزت و سربلندي خود آنها را از پا در میبا آنها درگیر می

2009:144 -145(
ـا،   - زیرا گاو،انجامدشوند معموالً سرانجام قصیده به مدح میدر قصایدي که سگها کشته می ـان دان انس

ـاودانگی اسـت     با جنگیدن از فنا و نیستی دوري می- ایت و قويباهوش، با در کند که خود نـوعی خلـود و ج
ـان  ) بـه  171:همچنانکه شاعر در مدح ممدوح با بیان اعمال نیک او که باعث خلود و جاودانگی اوست (هم

پردازد.ذکر و یادش می
گاو با وجود اینکه از جنـگ پرهیـز   شود معموالً پایان بخش آن رثاء است. اي که گاو کشته میدر قصیده

مـرد  - کنـد. وي در آسـتانه پیـروزي اسـت کـه دشـمن حقیقـی او       کند اما دشمن او را وادار به جنگ میمی
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دهد و از پا در با مشاهده شکست مزدورانش، ناجوانمردانه او را از خارج میدان جنگ هدف قرار می- شکارچی
اي نفس گیـر و  عدم حکمت، قدرت و ذکاوت نیست. او در مبارزهاز ناشی آورد. به عبارتی دیگر، مرگ گاو می

اینگونه مرگ که نشانۀ عزت، سربلندي و دوري از ذلت و خواري است، یادآور مـرگ  را می پذیرد نابرابر مرگ 
ـا زندگی (رجایی،  خـورد و  ) گره می103، 1381در شعر شاعران تموزي دوران معاصر است که مفهوم آن ب

ـا   146، 1382شود (رجایی، رویش انسان میران است که مایهباچون آب و ) و شاید از این رو است کـه ب
صفات نیکوي فقید موضوع رتاء مدح بیانگر همانند برد که کشته شدن گاو، شاعر قصیده را با رثاء به پایان می

عد از مرگ است.نوعی رستاخیز و زندگی دوباره بخود باعث خلود و جاودانگی است که است و این صفات 

نصرت عبدالرحمان-2

الصورة الفنیۀ فـی الشـعر الجـاهلی فـی ضـوء النقـد       «با عنوان نصرت عبدالرحمان در پژوهش خود 
ـار از         تالش می» الحدیث کند تا تصویر را در پرتو دین مـورد مطالعـه قـرار دهـد و اعتـراف دارد کـه ایـن ک

جاهلی مبهم و پیچیده است و علی رغم این پیچیدگی و مشکلترین و دشوارترین کارهاست، زیرا حیات دینی 
:1976پرستی تا حـدودي مفیـد و مناسـب اسـت (عبـدالرحمان،      ابهام، مطالعۀ شعر جاهلی در پرتو آیین بت

ـاهی بـه    این از » الصورة الجاهلیۀ فی االطار الرمزي«خود را در فصل بررسی) او 106- 105 ـا نگ کتاب ، ب
دارد که تشبیه زن به عروسک و کنـد و اظهار میر به آن تشبیـه شده شروع میتصویر زن و مواردي که مکر

پرستیدند. آن گاه ها و ربۀ النوعهایی بوده که جاهلیان میها تصاویر الههبارها در شعر آمده و بتها و مجسمهبت
پرستد و را به آنچه میتواند اپرست میپرسد اگر زن موجود در شعر جاهلی نوعی قداست نداشته باشد آیا بتمی

کند که آیا شاعر جاهلی توان آن را دارد که زن را به تشبیه کند؟ یا در مورد خورشید باز همان سؤال را تکرار می
نمایـد،  میمعبود خود یعنی خورشید تشبیه کند، مگر آن زنی که در شعرش ذکر کرده به غیر از آنچه در ظاهر 

شودو همین طور در مورد تشبیه زن به آهو و گاو وحشی مساله تکرار میهاي تقدس باشد،نزد او داراي ویژگی
.)115- 106:(همان

ـا مرواریـد کـه      نصرت عبدالرحمان در ادامه به موضوع زن و تشبیه او به آهو یا گاو وحشی یا خورشـید ی
ا و گریۀ خورشید هپردازد. او میان گریه بر ویرانهقسمت عمده بحث او در تصویرپردازي شعر جاهلی است، می

برقـرار کـرده اسـت و    ايها شده، رابطـه سفر کرده، که سفرش مایۀ ویرانی و خرابی و تهی شدن دیار و خانه
این سفر همراه و در کنار خروج زن در زیباترین زینتها . سپس سفر زنان مهاجر را مورد مالحظه قرار داده است
گردد و مجموعۀ ها توصیف میدر کنار رودها و چشمهو آراستگی کامل است و در ضمن آن کوچ مرسوم آنان
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گویـد کـه سـفر زن در شـعر     میشوند. وي با این مقدمهمسافران و مهاجران به کشتی و نخلستان تشبیه می
ـان   جاهلی همان سفر هر روزة خورشید است، و همان سفر تابستان و پاییز و زمستان و بهار آن است، زیرا انس

کـرد  ساخت و بنابر تخیالتش این دو پدیده را تفسـیر مـی  ة خورشید و فصلها اسطوره میدر اعصار کهن دربار
).132- 127:(همان

وجود دارد از این رو به یکه بین حماسۀ بابلی گیلگلمش و سفر شاعر جاهلی شباهتمعتقد است نویسنده 
تر به شترمرغ و گاو وحشـی و  کند تا میان شعر شاعر با همۀ تشبیهاتی که دارد مثل تشبیه شآسمان صعود می

ـاو  گورخر، و میان ستارگان رابطه اي برقرار سازد، مثالً شتر عنتریس در میان ستارگان آسمان مشابهی دارد و گ
شوند در کنار او هستنـد نامیده می» جبار«هایی از ستارگان که وحشی را نیز آن جا همزادي اسـت و مجموعه

ـان ان مشابه سگهاست که به گاو حمله میهایی از ستارگو در آسمان مجموعه ). وي 139- 134:کنند (هم
ت میسپس برخی اعتقادات جاهلیان را در باب دو ستارة شعري و ستاره کند هاي سهیـل و عیوق و دبران رواـی

که سفر شاعر جاهلی به موازات منطق آسمان در دیدگاه عرب جاهلی صـورت  نتیجه بگیرد ) تا 144:(همان
). به دیگر سخن، بعید نیست نویسنده در برقراري رابطه بین شعر شاعر 1987:157پذیرفته است (عبدالفتاح، 

حرکت انسان در طول زنـدگی و  همانندکه این سفر باشد جاهلی و حرکت ستارگان در آسمان بر این اندیشه 
ایـن  و ت و پنجه نرم کردن با تمام سختیها و گرفتاریهاي مسیر زندگی است تا وجود خـود را حفـظ کنـد    دس

ـا سگهاي شکارچـی روبرو و درگیـر می نماید و از شود، چهره میمفهوم بیشتر در تصویر گاو از آن جهت که ب
جود و هستی یعنی زندگی و مرگ این رو، این تصویر از جهتی بیانگر قرار گرفتن انسان بین دو قطب متضاد و

اي است (بلوحی، آلیات الخطاب النقـدي العربـی الحـدیث فـی     اسطورهـاي دینیاست که در حقیقت اندیشه
) و دکتر عبدالرحمان سعی کرده است وجود زندگی اساطیري نهفته در وراي 18/4/88الشعر الجاهلی، همقارب

ر شود.تصویر شعر قبل از اسالم را در مواردي یادآو
ـاویر  » مطلبی«نصرت عبدالرحمان گرچه برخالف  تالش کرده است که از توضیح تصویري واحد از تص

ـاط      ـا انسـجام و ارتب قصیده جاهلی پرهیز کند و از ابتداي قصیده تصاویر مختلف و اجزاي آن را تفسیر کنـد ت
ن تصاویر و اجرام آسمانی ایجاد اي بیتصاویر و اجزاء مختلف قصیده حفظ شود و درصدد بر آمده است تا رابطه

ـان  که ابهاماتی به توضیحاما،کند در تصویر گاو وجود دارد نپرداخته است. زیرا محقق بر این باور است که می
سفر شاعران جاهلی و حماسۀ گیلگمش شباهت وجود دارد و در هر دو، گاو وحشی و رحلت و مسافرت جـزء  

ۀ گیلگمش هدف مسافرت، که همان رسیدن بـه خورشـید بـراي    حماسحالی که در اساسی داستان است در 
آن و دستیابی به جاودانگی است، مشخص است. اما پژوهشگر در برابر سفر گاو وحشـی و عناصـر و اجـزاي    

آیا شاعر جاهلی نیز براي رسیدن به خورشید براي دستیابی به جاودانگی تـالش  : «در برابر این سؤال کهحتی 
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ـاهلی و حماسـۀ    و گویا ت کرده است کامالً سکو» کندمی ـاعر ج تنها به برقراري شباهت ظاهري بین سفر ش
گیلگمش راضی شده است و خود را به زحمت نیفکنده است تا مفهوم دینی و اساطیري نهفتـه در صـورتها و   

اجزاء مختلف تصاویر استخراج کند.
ـاو  براي پاسخ به ایراد اساسی که به آراء نصرت عبدالرحمان وارد شده ، الزم است متذکر شویم که سفر گ

است که بعضی از صفات او چون حکمت، قدرت و ذکاوت در منظره گاو - انسان آرمانی- در راستاي سفر شتر
کنـد و وقتـی   با درایت، ذکاوت و قدرت کافی از جنگ پرهیـز مـی  - انسان- به تصویر کشیده شده است. گاو

بـراي  و - ذلت و خواري- د؛ براي رو در رویی با فنا و نیستیکنناو را به جنگ مجبور می- دشمنانش- سگها
- 2009:146آورد (السـیف،  جنگد و آنها را از پاي در مـی می- عزت و سربلندي- یابی به جاودانگیدست
ـاودانگی  - در این صورت تقریباً هدف مسافرت گاو.)148 ـافرت در حماسـۀ     - دستیابی بـه ج ـا هـدف مس ب

ـاهیم     گیلگمش که رسیدن به خورشی د براي دستیابی به جاودانگی است، شبیه است هر چنـد کـه بعضـی مف
.فرق دارددو شیوه با هم این رمزها و نمادها در 

البطلعلی-3

شعر » الصورة فی الشعر العربی حتی آخر القرن الثانی الهجري«البطل در پژوهشی با عنوان دکتر علی
طیر و اعتقادات دینی و اعمال و آداب دینی قدیم که منبـع و منشـأ   ارتباط تصاویر فنی آن با اسااز نظر راقدیم

).1987:158اولیه این تصاویر بوده، مورد توجه قرار داده است (عبدالفتاح، 
کنـد، آن  دهد: اول مفهوم صورت: وي از صورت آغاز میبخش قرار میر دومؤلف زمینه بحث خود را د

اش به دست عرب رسید. در این فلسفه ایدة جدایی بین فهوم فلسفیزمان که همراه با فلسفه ارسطویی و با م
آن قالب (شکل) و ماده وجود دارد، این جدایی نزد علماي بالغت و منتقدان به زمینۀ شعر انتقال یافته و نتیجۀ 

حقیقت شعري است، و این از آثار سلطۀ منطق ارسطویی بر مباحث بالغـت عربـی بـوده اسـت     رفتناز بین 
).159- 158:(همان

ـایی  بخش دوم تحقیق دربارة اصول اساطیري صورت سخن میدر  گوید و از دشواري و زحمت توانفرس
اي کـه  سرآغاز اولیـه یافتن دشواري یعنیکندکه پژوهشگر در شعر قبل از اسالم با آن رو به روست، آغاز می

.استاین شعر از آن شروع شده
- و رفع ابهام و پیچیدگی آن در شعر عربی بر آن تکیه میتصویر البطل براي مطالعۀتر علیمطلبی که دک

اندیشۀ دینی و اعمال و آداب شعایري و سنّتی که این باکند عبارت است از: ارتباط نشأت همۀ هنرها و فنون 
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ـان   موارد ناشناختۀ اندیشۀ پیشینیانفنون در دامان آن پرورش یافته، و قیاس نمودن  ، براساس روابطی کـه می
ـا شـناخته   - اندها گذر کردهکه بر همان دوره- نر و دین قدیم نزد بسیاري ملتهاه وجود داشته و اینک براي م

).160:شده و آشکاراست (همان
پردازد. وي به جایگاه البطل به بررسی تصویر زن در شعر قبل از اسالم میدر بخش دوم کتاب، دکتر علی

ر زن ایده، واي دارد زن در دوران توتمی اشاره  کند چرا که ایـن تصـویر، تصـویر    آل درنگ میدر برابر تصوـی
شود، و به این دلیل عناصر و اجزاي آن مـدتهاي  اي مستحکم به آیین قدیم منتسب میغالب است و با رابطه

ـارة ایـن اجـزا و عناصـر در      طوالنی بر تصویري که شاعران از آن ترسیم کرده اند، سیطره داشته اسـت. او درب
ـاعر  یدگاهی کلّی، از هیکل و خصوصیات چهرة زن سخن مید گوید که معیارهاي دینی بر آن حاکم است. ش

کند و همۀ این عناصر و اجـزاي  ها و شمایلها ترسیم میرا در آرامش و سکونی مانند سکون بتها و پیکرهزن 
).163، 162:همانآورد در حالی که موضع او در تصویر زن واقعی متفاوت است (مقدس را گرد می

ـاره  دهـد و بـه دوره  نویسنده بخش سوم کتاب خود را به سخن از تصویر حیوان اختصاص می اي دور اش
ـاع، در    می کند که در آن حیوان، یا توتم اجتماع بود یا معبود آن، یعنی تجسم رمز خداي آسـمانی بـود و اجتم

که مردم عرب هنگامی که سه اصل: خورشید و کند نمود. وي ذکر میعبادت و نیایش خود رو به سوي او می
نمودند. همچنـین  کردند، میان خورشید و زن و گاو وحشی و آهو ارتباطی برقرار میماه و زهره را پرستش می

ـامی را حفـظ    اي میمیان ماه و گاو وحشی رابطه دیدند، ولی تاریخ آن طور که بعضی از اساطیر دیگر ملـل س
به خاطر نسپرده است. با این حال شعر همچنان حافظ و نگهبان آثاري است که کرده، از اساطیر عربی چیزي

ـایر آن از جـنس      اآشکارآن وابسته است و به این ترتیب به  ـاو وحشـی و نظ بر دیدگاه اساطیري نسبت بـه گ
).164- 163:حیوان، داللت دارد (همان

ایـن تصـویر را بـر پایـه دو اصـل      کند. وي تفسـیر دکتر البطل تصویر گاو وحشی را تجزیه و تحلیل می
به مانند دیگر - دهد و چنانکه آشکار است وي در این تفسیرقرار می» دینی- جادویی«اسطوره و شعائر و سنن 

مخصوصاً بحثی که به »شاخۀ طالیی«جیمز فریزر در کتاب نظر از - موضوعات کتابش، که به آن اشاره شد
د، کمک گرفته است (بلوحی، آلیات الخطاب النقدي العربی الحدیث بررسی ارتباط اسطوره و جادو اختصاص دار

ـازي  کوشد اسطوره) بر این اساس نویسنده در تفسیر گاو می18/4/88الشعر الجاهلی، هفی مقارب اي را بازس
کند که به اعتقاد وي اصل آن در قصائدي که این عناصر و اجزاء را در خود جمع آورده، موجود بوده اما بعـدها  

ـاهر   ن ـام ظ ابود شده و از دست رفته است. وي بر این باور است که گاو رمز خداي ماه است که فقط شب هنگ
جوید، و این نخستین رنج و سختی است که در معرض شود و از سرما و باد و باران به درخت ارطی پناه میمی

ا ماه در آغاز شب زمستان در معرض گیرد و اشاره به اصلی دارد که از آن سرچشمه گرفته است، زیرآن قرار می
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پوشاند و ذهن ابتدایی این حالت را تجاوز و خصومتی نسبت بـه رب  خطر است، چرا که ابرهاي تیره آن را می
شود تا در حمایت آن قرار گیـرد. صـبحگاهان در معـرض    بیند و به نیروهاي خیر و نیکی پناهنده میالنوع می

درخت ارطی قادر به حمایتش در برابر آن نیست و آن بالي شـکارچی و  گیرد که دیگربالي دیگري قرار می
- و تنها بعد از رویارویی با آنها و غلبه بر آنها، از آن نجات می- اي از ستارگان آسمانمجموعه- سگهاي اوست
ـاهلی    ؛1987:164:یابد (عبدالفتاح ، بلوحی، آلیات الخطاب النقدي العربی الحدیث فـی مقاربـۀ الشـعر الج

18/4/88(
ـاه را بـه     علی ـاط م البطل بر این باور است که تصویر فوق در اصل بر پایه اسطوره بنا شده است کـه ارتب

بـراي  » دینی- جادویی«کند و میان این پدیده و شعائر و سنن خورشید و دیگر ستارگان در آسمان را بیان می
حی، آلیات الخطاب النقدي العربـی الحـدیث فـی    رابطه وجود دارد (بلو- کردندکه عربها اجرا می- طلب باران

). به دیگر سخن به عقیده او این امر تجسم و تبلور داستانی اساطیري است 18/4/88مقاربۀ الشعر الجاهلی، 
پذیرند، و گذراند و از یکدیگر تأثیر میکه به رابطۀ ماه با پدیدة طبیعی باران اشاره دارد و این دو بر هم تأثیر می

:1987لیل امکان طلب و درخواست باران با این نمایش شـعایري و سـنتی وجـود دارد (عبـدالفتاح،     به این د
164.(

ـاحظ اسـتناد   » دینی- جادویی«دکتر البطل براي تبیین هرچه بیشتر شعائر و سنن  طلب باران به گفته ج
ـا  گوید: مردم جاهلی چنانکه روزگاري باران نمیکند که میمی ـا را فـرا    بارید و قحطـی و خشکس لی همـه ج
کردند و جمع می- گیرددو درختی که زود آتش می- )23(»سلَع«و یا » عشَرَ«هاي درخت گرفت، سرشاخهمی

ا از کوه بردند و یا آن ربستند و آن را بر باالي کوهی خشک میبه میزان زیادي بر پشت گاو و یا به دم آن می
د و هیزمپرتاب می دها را آتش میکردـن ـا مـی     )24(زدـن ـاحظ،   و شـروع بـه تضــرع و دعـ :1992کردنـد (ج

) و اعتقاد داشتند که دود برخاسته از آن آتش چون ابر و شعلۀ آتش چون برق آسمان است و 466- 4/467
دانستند و گاو مذهبی که همان نزول باران و استجابت دعاي آنها بود، می- سقوط گاو را نتیجه آن شعائر دینی

آزارد همچنانکه ابرها در کردند که شرایط ایجاد شده برایش، او را میبراي طلب باران تلقی میرا واسطۀ ربوبی 
ـاب  شب زمستان به هنگام انباشته شدن و مخفی کردن ماه، ماه را اذیت و آزار می رسانند (بلوحی، آلیات الخط

.)18/4/88الشعر الجاهلی، هالنقدي العربی الحدیث فی مقارب
دانستند و بنابه این اعتقاد، اي جادویی براي طلب باران میفوق، عربها گاو نر را حرز و رقیهعالوه بر گفته 
کردند تا پاره شود و آن را از مکانی بلند پرتاب میساختندهاي محصوالت کشاورزي پر میپوست آن را از دانه

ـا  160- 1987:158بوسـویلم،  هاي داخل آن به اطراف پراکنده شود و باران بر آنها نازل شود (او دانه ). آنه
- بر این باور هرگاه گاو ماده به دلیل گلبنا دانستند وهمچنین گاو نر را رمز حاصلخیزي، بالندگی و باروري می
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زدند تا گاو ماده به خورد، گاو نر را براي ورود به آب و یا آشامیدن، میآلود بودن آب و یا سیراب بودن، آب نمی
دارد تا اینکـه  کردند که جن گاو نر را از نوشیدن آب باز مینوشد. آنها در این زمینه گمان میتبعیت از آن، آب ب

کردند (الحاج گاو ماده از نوشیدن آب سر باز زند و هالك شود و با زدن گاو نر، جن را از روي شاخ آن دور می
).71- 1998:70حسن، 

باور است که زدن گاو نر، براي ترسانیدن گاو ماده جاحظ به ذکر این عمل مردم جاهلی پرداخته و بر این 
چرا کـه  ؛رسد). اما این علت، ضعیف به نظر می1992:1/19است تا به تبعیت از گاو نر آب بنوشد (جاحظ، 

ـاران،    این عمل و این ـا نـزول ب گونه طرز تفکر ریشه در آداب و رسوم دینی مذهبی و جادویی قدیم دارد که ب
تش گاو که سمبول آنها است، ارتباط دارد و از آن رو که گاو داراي قدرتی الهـی اسـت و   حاصلخیزي و با پرس

قادر به فرمان راندن بر باد، ابر و باران است تصویرش در شعر جاهلی با آب، نزول باران در شب، وزش باد سرد 
).1987:162و رعد و برق ارتباط دارد (ابوسویلم، 

ـا دو      البطل در تفسیرگرچه پژوهش علی ـاتی دارد، ولـی در مقایسـه ب جزئیات منظره گاو ایـرادت و ابهام
نکرده که آن را از سـیاق هنـري   را اختیار زیرا محقق تصویري معین ،تر استپژوهش قبل، از جهاتی برجسته

ـاویر    بلکهتفسیري برایش ارائه دهدو قدیمش خارج سازد  براي ارتباط و انسجام اجزاي کامل قصـیده بـه تص
اعم از حیوانات وحشی، اهلی و انسان پرداخته و سعی کرده است این تصاویر را از دورانهاي بسیار قدیم مختلف

ـارة آن    بررسـی  که در آن حیوان، یا توتم اجتماع یا معبود آن بود، بررسی کند و همچنین به  ـا درب ـاد عربه اعتق
آل و هجا به تقلیدي از تصویر دینی ایدهمانند مدح، به عنوان راتصاویر بپردازد. وي حتی بعضی اغراض شعري

مورد بررسی قرار داده است.- غیروابسته به مدحوعنوان شعائر و آدابی جادویی و عملی قائم به خود
پژوهنده همچنین در تفسیر تصاویر مختلف قصیده جاهلی از جمله تصویر گاو وحشی برخالف مطلبـی و 

ه ناخودآگاه جمعی بسن ـاي برتـر و نمونـه    ،ده نکرده اسـت نصرت عبدالرحمان ـب ـلی   بلکـه در الگوه ـاي اص ه
ـا پدیـده  اساطیري این هنر، یعنی شعر قبل از اسالم، به تعمق می ـاي طبیعـی کـه در    پردازد و رابطۀ ماه را ب ه

ـاران » جادویی«دهد و میان این پدیده و شعائر و سنن زمستان با آن همراه است نشان می کـه  - براي طلب ب
صورت پژوهش او حاوي دیدگاه یونگ و جیمز فریزر در کند که بدیناي ایجاد میرابطه- کردندیعربها اجرا م

تر از دو تحقیق قبل این پژوهش براي تفسیر گاو وحشی مناسبرو شایداست و از این»شاخه طالیی«کتاب 
ـاد،   میراث کهن ادبیات عرب از اسطوره خـ منتقدان زیرا اگربنا به اعتقاد بعضی از ،باشد :1983الی باشـد (عق
هاي مختلف که با پدیدهیاشیاء و اجسامپیرامون » جادویی«)، بعید است که بعضی از شعائر و سنن 25/409

وجود نداشته باشد.در ارتباطند نیزطبیعی 
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نتیجه

ه احتمال زیاد یکی از نکاتی که جرقه بررسی قصه گاو وحشی در شعر جاهلی را بر پایـۀ شـیوه   ـاي رو ـب - انه
تر و تفسـیري بهتـر از آن در ذهـن    شناسی به هدف دستیابی به درکی عمیقشناسی و باستانشناسی، انسان

ـان ایجاد کرد واژه  بود که در این مقال به –عادت شاعران بر آن بود که... - در کالم جاحظ» عادت«پژوهندگ
دگاهها در زمینه نقد و تحلیل ارزش خاص بررسی سه پژوهش در این زمینه پرداختیم و با یقین به اینکه این دی

ـاره بـه      خود را دارند به بعضی کاستیها و نکات مثبت آنها اشاره نمودیم. در راستاي نظریه ـا اش ـاي مـذکور ب ه
ـاف  - محوري که گاو وحشی پیرامون آن در حرکت است- قداست شتر و اعتقادات مردم جاهلی به آن و اتص

این دوره با نگاهی دیگر قصۀ گاو را بازخوانی نمودیم و متذکر شدیم که آن به خصائص انسانی در متون ادبی 
یابد و انی است و حیوانات دیگر رمز صفات مختلفی هستند که شتر آن صفات را در آنها میمشتر رمز انسان ار

زند. در تصویر گاو وحشی، گاو متصف به صفات حکمت، قدرت و براي تکمیل شخصیت خود به آن تکیه می
ـا  وت است که او براي عزت و سربلندي در زندگی و جاودانگی، با مشکالت دست و پنجه نرم میذکا کند و ب

کند ولی هرگاه دشمنانش او را مجبور کنند با قدرت به درایت و ذکاوت از جنگ که مایۀ زبونی است پرهیز می
بخشـد.  مرحله به جنگ مفهوم زندگی میآورد و در این خیزد و آغازگر جنگ را از پا در میمقابله با آنها بر می

ـا و    - به دیگر سخن گاو در مقابله با دشمنان و پیروزي بر آنها، به مقابله با مرگ ـان فن ذلت و خواري کـه هم
خیزد او یقین دارد که روزي مرگ به سراغ او خواهد آمد ولی در اندیشه آن است کـه در  بر می- نیستی است

یات، خلود و جاودانگی او باشد و شاید از این رواست که در قصه گاو، قصیده آغوش مرگی قرار گیرد که مایۀ ح
پـذیرد و  مییانکند پابا مدح و یا رثاء که در هر دو، شاعر اعمال پسندیده و نیک ممدوح و یا مرثی را ذکر می

فنا و جاودانگی با این تفسیر از مرگ، شاید به گزاف نگفته باشیم که موضوع مرگ در تصویر گاو، که به معنی
است، اندك شباهتی با مفهوم مرگ در شعر شاعران تموزي معاصر دارد.

در خاتمه ذکر این نکته الزم است که با تکیه بر تفسیر فوق که با چشمی دیگر به افقهاي گسترده روح و 
ـایی  که در قطعی بودن و صـحت کامـل آن ا  ـ هر چندکنداندیشه شاعران در تصویر گاو وحشی نگاه می دع

ـابلوي شـتر بـه     میـنداریم توان با کنکاش در تصویر گورخر، شترمرغ، حیوانات وهمی و آثار طبیعی کـه در ت
اند به رموز آنها دست یافت و به ارتباط عمیق اجزاي مختلف این تابلو که حاصل آن کشف تصویر کشیده شده

اجزاء قصیده است، دست یافت.هماهنگی و هارمونی میان عوامل 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


19تصویر گاو وحشی در شعر جاهلیتحلیل اساطیريیکمسال 

یادداشتها
زهیر ابن ابی سلمی را با مطلع:» قافیه«قصیده از این رو در این گفتار - 1

»و علِّقَ القلب، من اَسماء، ما علقایطَ اَجد البینَ، فَانَفَرقاإنَّ الخل«
ـاره دارد،  که تصویري دقیق و زیبا از گاو وحشی است برگزیده و به رموز و مفاهیمی که گاو در شعر جاهلی بدان اش

) و 80- 76: 1962) و دیوان لبیـد، ( 33- 31: 1960، (همین مفاهیم را در دیوان نابغه ذبیانیپرداخته ایم. همچنین،
) نگاه کنید.188- 187) (صص174) (ص15- 14: 1960(دیوان اعشی

) کتاب مذکور رجوع کنید.12- 7براي اطالع بیشتر از دیدگاه طه حسین، به صفحۀ (- 2
ـیر رمـوز مختلـف،    » 1016- 874«آشنایی بیشتر، به عنوان مثال به جلد دوم، باب سوم، صـفحۀ  براي- 3 تفس

در قصیده جاهلی مراجعه کنید.» غزل یا نسیب«مخصوصاً 
به عنوان مثال، جهت آشنایی با تصویر شتر در شعر جاهلی و ارتباط آن با عناصر طبیعی و حیـوانی و غیـره بـه    - 4
مراجعه کنید.138- 125و باران به صفحۀ 97- 75فحۀ و اسب از ص115- 97صفحۀ 
مؤلف بـر  آن، به بعد مراجعه شود که در بخشی از 15براي آشنایی بیشتر، به عنوان مثال، به جلد اول، صفحۀ - 5

و بعد از آن گوید: در شعر جاهلی 79این باور است که حماسۀ گیلگمش اولین معلقه عربی است و در قسمتی از صفحۀ 
کردنـد و  ها بنا میوادث و روایت شرایط و موقعیته شاعران معموالً از طریق حکایت حکلی یا تابلوهایی است کتصاویر 

گردید تا آنجا که به منزله شعائر و آدابی مقـدس در آمـد کـه    اي تکرار میاي به قصیدهاز شاعري به شاعري و از قصیده
ـان     آوردند. شاعران مانند وردي مقدس آن را بر زبان می شاعر با پرداختن به این شعائر و آداب و رسـوم مقـدس و بـر زب

ـتن از خـدایان را دارد. از    آوردن آنها، به مانند کاهن، توانایی غور و بررسی و پرداختن به امور دینی و اعتقادي و سخن گف
ـا  این ـاره دارد و نبایـد   رو، در این گونه تابلوهاي نوعی و کلی، بعضی تصویرها به امور مذهبی و اعتقادي مـردم ج هلی اش

همچنین در بخش از صـفحۀ  جایگاه سمبل و رمز را نادیده بگیریم زیرا که امور حسی و ظاهري گویاي آن هستند. وي
ـا زن مـی فـروش     کوشد میان تصویر طرفه اثناي خوشاول میجلد284- 283 ـیلگمش ب گذرانی و صحنۀ برخورد گ

ـ بعد تالش میبه328و در صفحۀ ارتباطی بیافریند» سدوري« ـات      کن ـتی و عظمـت آن و طبق ـیف کش ـان توص د می
ـلها بـه   » أوتونفستم:«گانۀ کشتی هفت با تکیه بر این که اینها مفاهیم و تصاویر و سنن و رسومی است که در حافظۀ نس

کندي جریان دارد، پیوندي برقرار سازد.
ـتی، اي خـداي   / تو سرشااي انلیل! اي دادرس! چه کسی قادر است که بر قدرت تو چیره شود؟- 6 ر از قدرت هس

تو قادر و توانا و سرور تمام »/ انلیل«شتهاي پربار/ تو کوهها را آفریدي، اي خداي دشتهاي گندم/ اي قادر توانا! اي خدا د
خدایان هستی/ تو پروردگار بلند مرتبه و حافظ زندگی هستی.

ـاو     ما، اي ننار! اي خداي آسمانی/.... اي خداي ماياي خدا- 7 ـنده/ اي گ ـاه درخش ه، اي خداي اُور/ اي خـداي م
قدرتمند، اي صاحب شاخ هاي قوي/ اي گاو کامل و تنومند/ اي صاحب ریش بلند الجوردي رنگ!
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ـان   » اروك«و وارد گاوي از آسمان فرو می آید- 8 را مـی  می شود/ و در اولین فریادش/ سیصـد تـن از جنگجوی
ـاد   ی زند/ و در دومین فریادش/ دویست جنگجو راو به شاخ گاو آسمان چنگ مکشد/ انکید می کشد/ و در سـومین فری

ـام   انکید و به سوي آن می آید/ و بر پشت آن می پرد/ و دم  آن را می گیرد/ و گیلگمش را صدا می زند!/ اي دوسـت/ ن
.خود را ماندگار ساختیم/ و هنگامی که گاو آسمان را از پاي در آوردند/ قلب آنها آرام گرفت

ـاط بـه   سخت کوشرحل و ساز و برگ مسافرت را بر پشت شتر قوي هیکل و - 9 قرار ده، که از فرط شور و نش
هنگام حرکت، افسارش به این سو و آن سو می رود.

ام.گو اینکه پاالن شترم و بالش کوچک روي آن را به پشت گاو وحشی با تجربه، مهاجر و سفیدرنگی قرار داده- 
به چرا مشغول بود و هنگامی که آب ایـن منطقـه   » اوراك و ناصفه«ل زمستان در سرزمین گاوي که تا فص- 10

خشکید، راه مهاجرت را در پیش گرفت.
ـا آسـودگی و      -  ـاف آن دشـت، ب آن گاو معموالً در آن دشت تنها است و حال آنکه در میان گیاهان اطـراف و اکن

آرامش چرا می کند.
ید. از این رو در ابتداي بهار به دلیل وجود سبزه هاي آبـدار و  ر را در آن منطقه گذراناي فصل بهاآن گاو ابتدا و انته- 

ـنج روز    ـا و گرمی هوا، هـر پ هواي مناسب، هر ده روز به آبشخور می رفت و در آخر بهار، با از بین رفتن طراوات سبزه ه
ـاد الغـر   - و معتدلچرید، بدنی مناسببه آبشخور می رفت و از آن رو که در چراگاهی نیکـو می - نه زیاد چاق و نـه زی

داشت.
پس به دلیل نامناسب شدن چراگاهش، با نگاه دوختن به آسمان در انتظار درخشش برق، از این منطقـه بـه   - 11

در نزدیکی مکه مهاجرت کرد.» عمق«و » رکاء«و » عمایه«یقصد منطقه کوهستان
هاي دشت را گل آلود کـرده  در آمد که بعضی از قسمتگاو وحشی به محاصره باران شدید و طاقت فرسایی- 12

و در مکانهاي سخت و ناهموار سیالب را به حرکت در آورده بود.
پس، از شدت سرماي آن باران، در حالی که بدنش خیس شده بود و رگبار باران کامالً بدنش را پوشانیده بود - 13

فکر چاره افتاد.ود، بهو غرق در آب ب
ـاو  با سمهایش د-  ر زمین گودالی حفر کرد، به محض این که به زمین خشک رسید خاك اطراف حفره بر روي گ

فرو ریخت.
نزدیـک شـد و   » مرزم«گاو شاخ و صورتش را در برابر باد سرد، سپر خود قرار داد تا اینکه غروب ستاره باران - 14

آن ستاره افول کرد.
ار داد و به محض این که ستارگان افول کردند، سپیده دمیـد  گاو در طول آن شب شاخ و صورتش را سپر خود قر- 

و روشنایی آشکار شد.
در بامدادان سگهاي تیزرو و صیادي که در هنر خود مهارت کامل داشت با او روبرو شدند.- 15
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ا، سگهاي کبود چشم و گرسنه که آموزش مناسب صیاد، آنها را خوش اندام و باریک میان ساخته بود و اندام آنهـ - 
به مانند اینکه چندین تکه پارچه را به هم بپیچانید، تابیده و محکم بود، به گاو حمله ور شدند.

به محض اینکه یقین کرد که خورشید طلوع کرده است و سگهاي صیاد از هر طرف به او حمله می کننـد و  - 16
به سختی می افتد.

ـا  به سگها حمله کرد و با فرو بردن شاخ به بدن اولین سگ-  ، سوراخ بزرگی در آن ایجاد کرد که در پی آن خون ب
فوران زیاد تمام شاخ او را پوشانید.

انـد، زنـده   اي که سگها آن را به وحشت انداختـه قوي و با تجربهه به حوادث روزگار و چرخش آن، گاوبا توج- 17
ماند.باقی نمی

ـادق نظـر   . از اینسگهاي شکاري هوش از سرش ربودند و او را به وحشت انداختند-  رو، هرگاه به سپیده صبح ص
کند.ترس و وحشت میبیندازد (صبح صادق بر او طلوع کند) احساس

کند و باد شمال سرد و نمناك بر او بوزد.جوید آن زمان که باران شدید او را اذیت میگاو به درخت ارطی پناه می- 
- خوب پخته نشده است و از گوشت بیرون کشیده مـی هایش دو سیخ کباب است که گوشت آن هنوز گویا شاخ- 

شود (کنایـه  شود، بدین صورت که مقداري خون بر آن نمایان است. و این دو سیخ (دو شاخ) با عجله براي گاو آورده می
.)ها جاري استاز سرعت شاخ زدن گاو به سگها و تداوم آن است که دائم خون تازه بر شاخ

ـاري به گا-  ود کـه میصاحـب سگهاي شک ی کـه در دستـش تیري باریک ـب درخشید.و نزدیـک شد در حاـل
شکارچی گاو را با تیر نشانه گرفت تا اینکه بقیه سگهایش را از خطر گاو نجات دهد. پس تیري به او اصابت کرد - 

.و پهلوي چپ و راستش را سوراخ کرد (از طرف چپ وارد و از راست خارج شد)
افتد روي زمینی مسطح و صاف افتاد.نند شتري بسیار تنومند که بر زمین میپس از آن گاو به ما- 

ـارض شـده   - 18 این شتر شامگاهان به منزلگاه می رسد و صاحب خود را از ترس و وحشتی که در بیابان بر او ع
تابیـده مـی   از تازیانه چرمی محکم و- است، می رهاند و براي رسیدن به این هدف بر سرعت خود در حرکت می افزاید

ترسد.
ر و وحشت زده است.وحشی مادر، سیاه چهره، اصیل، مهاجترس وي از آن تازیانه به مانند ترس گاو - 

درنـدگان بـه بچـه اش حملـه     - آن گاو از بچۀ خود غافل شد و آن را گم کرد، بی توجهی او بی پاسخ نماند- 19
از الشۀ بچۀ خود را دید.و بعد از آن در جایی دیگر، آثاري- کردند و آن را دریدند

خون بچه اش را در کنار قسمت هایی از اعضاي بدنش و تکه هایی از گوشت آن را با پوست قطعه فطعه شـده  - 
.اش، مشاهده کرد که الشخورها در اطراف آن می چرخیدند

شـدند، کـودك آن را   نمیگفتند. بر این شتر سوار زائید، سائبه میاي که پی در پی دوازده شتر ماده میبه ناقه- 20
زائید گوش آن بچه را دو نیمـه  کردند و اگر بعد از آن نیز ماده میچیدند و از شیر آن به جز براي مهمان استفاده نمینمی
شـد و  گذاشتند. این ناقه نیز به مانند مادرش کسی بر آن سـوار نمـی  کردند و آن را با مادرش در میان شتران آزاد میمی
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کردند و مانند مادرش مقدس بـود و بـه آن بحیـره    چیدند و از شیر آن به جز براي مهمان استفاده نمییکودك آن را نم
)1983:105گفتند (الحوت، می

و هل یأثَمن ذو امۀِ، و هو طائع؟حلفت، فلم أترك لنفسک ریبۀً: «گویدنابغه می- 21
»عــنَّ التدافُــزُرن االالً، سیرُهـیرَةٍٍـثَبصاف ون لَبات مبمصطح

)1411:125(الذبیانی، 
ـیدن بـه   به شترهایی که از سرزمین (لصاف) و (ثبره) به قصد کوه (االل) در عرفه به حرکت در آمده اند و براي رس

ـا در حقیقـت   خورم تا جاي شبههیورزند سوگند ماین مکان مقدس از هیچ تالشی دریغ نمی اي براي تو باقی نماند و آی
شود.کند و مرتکب گناه میکسی که به آئینی اعتقاد دارد، به دروغ سوگند یاد می

ـاش، از کنده را به بخشش و گذشت عادت دادهاي ممدوح، قوم- 22 ـاه  اید. پس براي پاسداري از آن صبور ب گن
هایت را بر آنها افزون ساز. به مانند شتر خوش خلق و رام در هنگام سختیهاي آنها و بخششجاهالن آنها در گذر و نعمتها 

ـادت      باش که پشت خود را براي حمل بار صاحب خود آماده کرده است و حال آن که تو از زمانهاي دور بـه ایـن امـر ع
دارید و بار سنگین هدایت و مسؤولیت آنها را بر دوش دارید.

ـین  گردآوري می» سلع«ها را از درخـت بیشتـر شاخهاحتماالً چون- 23 ـلیع «کردند به این آئ گفتنـد و  مـی » تس
دانستند (عبـدالعزیز  شد نتیجه تقدیم گاو و قربانی کردنش به درگاه خدایان میهایی را که بعد از این مراسم نازل میباران

).2009:165السیف، 
).1992:4/466(جاحظ، نامدمی» ناراالستمطار«جاحظ این آتش را - 24

کتابنامه

.1979مکتبۀ الشباب، قاهره: ؛الشعر الجاهلی: قضایاه الفنیۀ و الموضوعیۀ؛ابراهیم عبدالرحمان- 1
.م1964هـ ،1384الدار القومیه للطباعه و النشر، قاهره:رح: ثعلب، ش؛دیوان؛زهیرابن ابی سلمی،- 2
: المکتبه العربیـه، الطبعـه   حلبتمري، تحقیق: فخرالدین قباوه، لم الشنرح: االعش؛دیوان؛ـــــــــــــــ- 3

.م1970هـ ،1390،االولی
م.1960هـ ، 1380: دارصادر، بیروت؛دیوان؛االعشی، ابوبصیرمیمون بن قیس- 4
عـۀ  دارالکتاب العربـی، الطب بیروت:الشارح: حنا نصر الحتی،؛الدیوان؛ــــــــــــــــــــــــــــ ـ 5

.1994،الثانیۀ
.م1984،، الطبعۀ االولیدارالکتب العلمیۀبیروت: دو جلد، ؛المعانی الکبیره فی ابیات المعانی؛ابن قتیبه- 6
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هــ ،  1407،: دارعمار، عمان و دارالجیل، الطبعـه االولـی  بیروت؛المطرفی الشعر الجاهلی؛ابوسویلم، انور- 7
.م1987

13تحقیق: عبدالسالم محمـد هـارون،   ؛زانۀ االدب و لب لباب لسان العربخ؛بغدادي، عبدالقادر بن عمر- 8

.تابی.نجی بِالقاهرةجلد، مکتبۀ الخا
مجلـدان، دارالثقافـۀ، الـدار البیضـاء، الطبعـۀ      ؛المعلقۀ العربیۀ االولی عنـد جـذور التـاریخ   ؛البهبیتی، نجیب- 9

.هـ1401م، 1981،االولی
دارالجیـل،  بیروت: مجلد، 7السالم محمد هارون، یق: عبدتحق؛الحیوان؛بحرالجاحظ، ابوعثمان عمرو بن- 10

.هـ1412م، 1992
ناشر: المؤسسه الجامعیه للدراسـات و النشـر و   ؛االسطوره عند العرب فی الجاهلیه؛الحاج حسن، حسین- 11

.م1998هـ ، 1418،التوزیع
رب بحث مسهب فی المعتقدات و االساطیر العربیـۀ  فی طریق المیثو لوجیا عند الع؛الحوت، محمود سلیم- 12

.1983دارالنهار، الطبعۀ الثالثۀ، ؛ بیروت:قبل االسالم
.هـ1411،الشارح: حنا نصرالحتّی، دارالکتاب العربی، الطبعۀ االولی؛الدیوان؛الذبیانی، النابغۀ- 13
: مشـهد ؛ره در شـعر عربـی معاصـر   اسطوره هاي رهایی، تحلیلی روانشناسانه بر اسطو؛ی، نجمهئرجا- 14

.هـ1381،دانشگاه فردوسی مشهد
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