
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شعر عبدالوهّاب البیاتی جاهلی فرهنگ و ادب تجلی
 

 *محمودحیدری
 ادبیات عربی دانشگاه یاسوج گروه زبان و دانشیار

 (90تا  73)از ص 
 25/11/1396تاريخ پذيرش:  ، 20/11/1395تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
معاصر و به کارگیری امروزين طرح مجدد متون ادبی قديم و اشاره به فرهنگ و تاريخ گذشته در شعر 

از شاعرانی است که از فرهنگ  ی. عبدالوهاب البیاتی يکعران معاصر عرب استآن يکی از شگردهای شا

توصیفی تحلیلی به تجلی  روشجاهلی عرب در شعر خود سود جسته است. اين پژوهش با  ةو ادب دور

ر، اسطوره، فرهنگ و ادب آنان شع بیاتی پرداخته است که مراد ازالدر شعر ادب جاهلی فرهنگ و 

های پژوهش حاضر از يافتهاست که در شعرشان نمايان است.  يیهاالمثلضرب و تفکّرات، آداب و رسوم

غراب »عرب جاهلی چون سخا و بخشش، برخی از تفکّرات آنها چون  خلق و خویاين است که برخی از 

ها و اشعار جاهلی در ، برخی از ضرب المثل«وقوف بر اطالل»های شعری چون وه، برخی از شی«البین

شعری خود با ادب جاهلی و به  ةعر در بیشتر موارد در پیوند تجربشعر بیاتی تجلی پیدا کرده و شا

کارگیری آن موفّق بوده است. بارزترين وجه اين پیوند، سرگردانی شاعر جاهلی در صحراها و جدايی از 

وطن اصلی( تعامل عنوان شاعری آواره و به دور از معشوق )بهی معشوق است که با تجربیات زندگی بیات

 .برقرار کرده است
  

 .عبدالوهاب البیاتی نقد شعر، بینامتنیت، ،شعر معاصر عرب: ادبیات جاهلی، یکلیدی هاواژه

                                                           
 mmheidari@yu.ac.ir                                                          نويسندة مسئول:رايانامة  .*
 

1، شمارة 10ادب عربی، سال   

1397 و تابستان بهار  
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 مقدمه  .1
ز شعر معاصر است که عرب نزد شاعران معاصر يکی از وجوه بار ةتوجه به میراث گذشت

در اشعار بزرگانی چون عبدالوهاب البیاتی، امل دنقل و... نمود يافته است. حضور شاعران 

های عربی چون عنتره، متنبی و ابوالعالء معری در شعر معاصر عربی آنقدر و اسطوره

  گیر است که در اين خصوص تألیفاتی پديدار گشته است.چشم
های خود پیموده و رق و غرب عالم را با شعر و گاه قدمجمله شاعران معاصر که شاز

بیاتی شاعر الاز ادبیات ديگر ملل به خوبی در شعر خود استفاده کرده است عبدالوهاب 

آشنای عراقی است. بیاتی البته از میراث اعراب غافل نمانده است و تضمین شعر نام

جاهلی در کنار  ةان دوری و شاعرشاعران عرب چون متنبی، ابن زريق بغدادی، معرّ

الدين ايوبی و... و نیز بسیاری از آداب اومت و انقالب همچون عنتره، صالحهای مقسمبل

ای برای شناخت ادبیات و رسوم عرب در شعر خود جای داده و شعر اين شاعر گنجینه

 جهان و ادبیات عرب گشته است.

پیش از اسالم يا همان  ةدور ادبیات قديم عرب را محدودتر کنیم و تنها به ةاگر داير

کرات، ادبیات و فت که بیاتی به باورها، اخالق و تبسنده کنیم درخواهیم ياف، جاهلیة دور

شاعران آن زمان توجه خاصی داشته است. گرايش به ادب و فرهنگ جاهلی به طور عام 

شاعر نقاب  زمانیگیرد. مختلف معنايی و بالغی صورت می داليلدر شعر بیاتی با 

پندارد و معاصر می ةزند و خود را شاعر جاهلی در دورشاعری جاهلی را به چهره می

با  ای اوقاتدر پارهکند و شعری خود با شاعران آن دوره پیوندی برقرار می ةمیان تجرب

گیرد و عنوان رمز و نماد بهره میالم فرهنگ و ادب جاهلی، از آن بهاستفاده از برخی اع

ها و اشعار دست به خلق معانی و مضامین جديد المثلبرخی ضرب اه با استفاده ازگ

 زند.می

فرهنگ و ادب جاهلی، چگونه در  پردازد کهبه بررسی اين مسئله میپژوهش حاضر 

برای  فرهنگ،و چگونه شاعر از اين  ظهور يافته استشعر بیاتی، شاعر معاصر عراقی، 

 است؟ بهره بردهبیان تفکرات خود 

 ةمتعّددی به رشت هایپژوهشهای عبدالوهاب البیاتی و انديشهدر خصوص شعر 

های متأخر اما از پژوهشبحث خارج است،  ةآنها از حوصل ةاند که ذکر همتحرير درآمده

 األسطورة والتناص يف»ای با عنوان توان ذکر کرد مقالهآنچه در ارتباط با اين موضوع می
 ،49 شمارة – 1425شوال ، 43سال  :ة املعرفةجمل) حللبیا طعمةاحمد از « اتیيشعر عبدالوهاب الب



75 / 7139 و تابستان بهار ،1 شمارة ،10 سال عربی، ادب   

شتار و شاعرانی چون ع و سیزيف چون يونانی هایاسطوره بیشتر که( 66-54 صص

التناص مع »در پژوهشی ديگر از همین نويسنده با عنوان  و ستاابوالعالء را بررسی کرده
 (32 تا 23 از 523 شمارة – 1428بیع األول ، ر 46سال )جملة املعرفة: « اتیيشعر الب يفالرتاث الشعبی 

الدين ايوبی اشاره شده است و نشانی از فرهنگ و سندباد و صالح چون اشخاصی به نیز

از علی  برجسته در شعر عبدالوهاب البیاتیاسطوره های ادب جاهلی در آن نیست. 

 های سیزيف، تموز و .. پرداخته است. نیز به اسطوره (1389) نجفی ايوکی

ر عدر شتأثیر فرهنگ و ادب ايرانی  (1391)عیسی متقی زاده و علی بشیری همچنین 
تأثیر ابوالعالء بر شعر  (1390)اند و شهريار نیازی و حسین گلی را تحقیق کرده بیاتیال

مرآة شعر  استدعاء الرتاث يف» اند.اين شاعر و شعر معاصر عرب به طور عام پرداخته
ای و... بحث صوفی، اسطوره یراثنیز از م (1390)الدين عبدی حاز صال« اتیبعبدالوهاب الب

توان می لذا نشده است،ای و به فرهنگ و ادب جاهلی در شعر اين شاعر هیچ اشارهکرده 

فرهنگ و ادب جاهلی در شعر اين شاعر  ةبه طور خاص در بار که ادعا کرد که اين بحث

 شود.پژوهشی نو محسوب می است معاصر
 

  مضامین شعری جاهلی تجلی. 2

شعر بیاتی به کارگیری برخی اشعار معروف  شعر جاهلی در حضوريکی از وجوه بارز 

ای در رثای خود دارد قصیده« ةعبد يغوث بن صالء»جاهلی است. شاعر جاهلی  ةدور

 گويد:که مفضل ضّبی در مفضّلیات خود از آن ياد کرده است و در آن قصیده می
 

نغ  ل  ب   ف    ضت  ر  ع  إّما  با  ا راک  يأ»  
 

 «ايالق  أن ال ت   ن نجران  م   دامای  ن   
                    (156، د ت: )الضّب             

 

گان پیالهعرض در يمن رفتی، به نديمان و هم قةهان ای سوار! اگر به سوی منط»

  .«من در نجران بگو که ديگر مالقاتی بین ما رخ نخواهد داد

کتابة علی »در قسمتی که با عنوان  «کلمات إلی احلجر» ةر قصیدبیاتی اين بیت را د
آمده، تضمین کرده است. عايشه معشوق شاعر است که در اينجا مرده و بر  «قرب عائشة

شعری  ةتجرب ویقبر او چنین نوشته شده است که ديگر بین ما مالقاتی نخواهد بود. 

امیدی به ديدار خانواده و قبیله شاعر جاهلی که دربند است و ديگر  ةخود را با تجرب

میرد ندارد و در حقیقت به رثای خود پرداخته، پیوند زده است. بیاتی با مرگ عايشه می
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رساند از پردازد. او عالوه بر اينکه خبر مرگ خود را به دوستان میو به رثای خود نیز می

ايستد و بر او نوحه های قبر او بجاهلیان بر ويرانهة خواهد که به شیوحامل پیغام می

 سرايی کند:

 يو شطَّ ب /ول  النَّاريخ   ینة  الموت  يو اقت ح م ت م د / إذا م ا ط ل ع  النَّهاري  ب  ل غ ن داما /ا راک با  نجران  ي  »
أطالل  هذا  یوق ف ع ل   /أمام  ص مت  الق بر يط فول ت یوابک  عل   /ال ل قاءو  « ايأن الت الق  » /المزار
 .(179: 1995، یاتیب)ال «ا  ل لرَّبيل  م ص   /الق لب

به  ،و سواران آتش دیفرارسآن گاه که روز  /یرو ینجران م یکه به سو یسوار یا»

من  یهاالهیبه هم پ گشت، یر افتاد و طوالنیبه تأخدار يو د حمله کردندشهر مردگان 

بر  ،قبرن ما نخواهد بود و در مقابل سکوت یب یداريچ مالقات و دیگر هيبگو/ که د

پروردگار نماز را به  یست و براين قبر بايا یهايرانهکن و بر و یه و زاريمن گر یکودک

 .«دار یپا

 به( یند آريگویکه م یانی)طوط« تقول نعم الببغاوات اليت» ةدیاز قص یدر قسمت یاتیب

دارند، اشاره  یپر زرق و برق یکه عرب معاصر هستند و زندگان ین طوطيا یذلت و خوار

 زابل  م   يف ز  و جالع   القوادة  ک    تهرف   /قابر  الدُّخانم   يوف /يل  منفايل يها فت  يرأ» د:يگویمکند و یم
ها العناک ب يعّشش ت فو  /عالبأقدام ها الثَّ  یت عل  بال   /انيسالن    .(300 :)همان «رأس 

در  یعجوز ةبدکاردم که چون يدود د هایدم و در گورستانیاو را در شب تبع»

ها کردند و عنکبوتیش ادرار مي، روباهان بر پاهاگفتیان ميهذ یفراموش یهادانهزبال

 .«بر سرش النه ساخته بودند
م یسل یبن ةلیبن ظالم از قب یاز قول غاو که برگرفته یتيبا استفاده از حکا یاتیب

کند و از جمود ید میعرب تأک یو اجتماع یر تفکرات سنتییقت بر لزوم تغیدر حق است

اند که عنکبوت بر سر آنان دچار جمود شده رد که آنقديگویآنان سخن م یحرکتیب و

 کنند. یالنه ساخته و روباهان بر آنان ادرار م

 یخود بود، روز ةلیدار بت قبکه پرده بن ظالم یغاوند يگون است که يت ايحکا

ن رفت، یله چنیقب ینکه بر سر خدايکرد. او از ایله ادرار مید که بر بت قبيرا د یروباه

ها بر زمان ةت او در همین بيد و دست از پرستش آنها برداشت و اسالم آورد و ایشياند

 شد: یها جارسر زبان

ه  أ ربٌّ يبول  الثعلبان  ب رأس 
 

 لقد ذلَّ م ن بال ت ع ليه الثَّعالب   
 (427 :1408 ،ابن کثیر)          

http://lib.eshia.ir/ابن_كثير
http://lib.eshia.ir/ابن_كثير
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ل یقتا خوار و ذلی! حق؟کنندین پروردگار است که روباهان بر سرش ادرار ميا ايآ»

 .«ن رود!یگشته است آن کس که بر او چن
بن العبد دارد، به  فةبا طر یبیعج یزادپندارهم یجاهل ةن شاعران دوریدر ب یاتیب

کند و خود را یعر خود موارد ش یچ دخل و تصرّفیاز او را بدون ه یاتیکه گاه اب یطور

ار یطرفه با حال شاعر معاصر عراق بس ةات معلقین ابيا يیپندارد و گویطرفه معاصر م

 دمساز بوده است: 

 ال ْخمور  و ل ذَّتي و م ا زال  ت ْشرابي
 

ل د ي و ب  ْيع ي و إ نْ ف اقي ط ريفي   و م ت ْ
 

 اْلع شير ة  ك ّله ا إ لى أ ْن ت حام ْتني
 

 اْلب ع ير  ال مع بَّد   ت  إ ف ْر اد  و أ ْفر دْ  
 

 د ْفع  م ن يَّتي ط يع  تفإ ْن كنت  ال تسْ 
 

ْعني أباد ْره ا ب م ا   م ل ك ْت ي د ي ف د 
 

ي ات ه ك ر يٌم يرو ي ن  ْفس ه  في  ح 
         

 أ يّنا الصدي س ت  ْعل م  إ ن م ْتنا غ دا   
 

 (33 :2002طرفة بن العبد، )      
 يیاموال و دارا ةخود پرداختم و هم یهاخوردن فراوان شراب و لذتوسته به یپ»

له از من دور یافراد قب ةنکه هميموروث و مکتسب خود را در راه آن صرف کردم، تا ا

، یکه مرگ را از من دور کن یتوان یکه و تنها شدم. اگر نمي یگشتند و بسان شتر گر

 یارم به سراغ او روم. من فرد بزرگوارار دیپس مرا به خود واگذار تا با آنچه در اخت

دانست  یخواه یمالمتگر به زود یراب گرداند و تو ایس یهستم که نفسش را در زندگ

زده خواهد ن ما تشنه و حسرتیم، کدامین جهان چشم فروبستيکه اگر ما فردا از ا

 .«بود؟

خود  یفتر شعردر د نا  یات مذکور را عیتنها ابخود نه یو آوارگ يیان تنهایشاعر در ب

 يیان تنهایگر شاعران در بيا دين شاعر و يا یم شعریکند، بلکه دگربار از مفاهینقل م

کند که یه میتشب یبز گر يیتنها خود را به یو آوارگ يیتنها یاتیبرد. بیخود سود م

 گله او را از خود دور کرده است: 

 .(1/150 :1995، البيايت) «عيبال ر  ب   /عيطرباء ، أفرد ها الق  العنزة  الج  ک    /أنا وأنت  و هؤالء»
 « !یچ بهاری، بدون هميم که از گله جدا افتاده ایهست یمن و تو و آنها چون بز گر»

 د:يگویاست که م یطرفه شاعر جاهل ةت معلقیکه برگرفته از ب

 هالُّ ک    شيرة  تني الع  أن تحام   یإل
 

 د  المعبَّ  عير  الب   إفراد   دت  وأفر   
 (33 :2002لعبد، )طرفة بن ا
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ه یتشب یشتر گر یخود را از دربار پادشاه به آوارگ یز آوارگین یانینابغه ذب ايو 

  اند:راندود کردهیق یبهبود یبراشتران بدور افتاده و آن را  ةکند که از گلیم
 

 نيأنَّ ک    عيد  الو  يني ب  ترک  ال ت  ف  
 

 ب  أجر   القار   ه  طلي ب  م   اس  النَّ  یإل   
 (73: د.تالذبياين، )             

 ین مردم بسان شتر گرین صورت من در بيدها تنها مگذار که در ايمرا با تهد»

 .«راندود گشته استیهستم که ق

را به طرفه دارد،  یو زندگ ین شباهت فکريشتریب یجاهل ین شعرایدر بکه  یاتیب

گرفته از زندگی بر یکند که به ظن قویاشاره م یچوپان ةاز شعر خود به حرف يیدر جا

له یشتران و گوسفندان قب یاز طرف برادرش معبد به چوپان یاست. طرفه مدتطرفه 

د. ید و شاعر را به دربار پادشاهان کشين کار ابا ورزيروح سرکش او از ا یگماشته شد ول

 :ديگویمن راستا يدر ا یاتیب (35و  4 :2002)طرفة بن العبد، 

م دين ة   یخ ذني إل /راع ية  ل غ نم  الق بيل ة /س ه وب  النَّار   یإل /يل  والنَّهارظ هر  ج واد  الَّ  یخ ذن ي عل  »
 .(2/139: 1995 ،ايتي)الب «ف إنَّني أم وت  م ن ک وني  ال أم وت /الطُّفول ة
له یآتش ببر تا گوسفندان قب یهادشت یبر اسب شب و روز کن و به سوسوار  مرا»

 يیو در جا« رم!یمیرم، میم ینکه نميام ببر چرا که من از ایرا بچرانم! مرا به شهر کودک

 کند:یخلق م یبدو کامال   یرياشاره و تصو ین حرفه در کودکيز بدیگر نيد

  .(2/457: همان) «لةيا  غنم  القبيراع   /ةفول  الطُّ  یأعود  إل /هات  م  يخ   تحت   ا  حبّ  أموت  س  »

که یحالگردم دریم ام بازیاش خواهم مرد، به کودکمهیر خيمن زنده در ز»

 .«چرانمیله را میگوسفندان قب

بن العبد که دم  فة؛ طرین شاعر جاهليا 1یستيکوریوند با تفکّر اپیشاعر در پ

ز یو شرب خمر را بر هر چ یویدن یهابردن از لذتاکنون و بهره یمت شمردن زندگیغن

کند که شب را یدعوت م رابدن شینوشگران را به يداده است، همنوا با او دیح میترج

 از دست ندهد:

م  يوت ه /هيص حار  يت وشو ش  ف يذکر  /هيالح بُّ مات  ول م ت  ز ل ف /هين  ع ر ف ت ما ف  يالح ز  يقلب»
د یمعشوقه فهم» .(1/18: همان) «هياج  يد   يٌل س ت ظم أ  فيل /عقب ه  ياشر ب فإّن الفجر   /هية  ت ناد  يباک

معشوقه همچنان در قلبم است. نم بود. عشق مرد و یگآنچه را که در قلب اندوه

ان و سرگردان قلبم را صدا يمعشوقه گرو  کندیزمزمه مقلبم  یدر پهنا وستهیپ یخاطرات
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آن  یهایکياست که در تار یظلمان ی، شبین فجر و روشنيد! بنوش که به دنبال انزیم

 «.ماند یتشنه خواه

را  یا عباسي یجاهل یاز شعرا یت شعریاه بهرگ»د: يگویع الشمس مینابيدر  یاتیب

از آن  یا مصرعيت ین بيکردم چرا که ایو شعف م یآوردم، احساس شادمانیبه چنگ م

را به من  یده و مجهول نویچیزدود و چه بسا راه پینفس مرا م یهایکياز تار یبرخ

فه، ابونواس، ابوالعال طر»د: يگویز میگر نيد يیاو در جا .(25: 1999، ايتيالب) «دادینشان م

 یر نهادند. من در شعر آنها نوعیبودند که بر من تأث ین کسانيبزرگتر یو متنب یمعر

آنها آن را  ةافتم که جامعي یج جامعه و عشق به اموريرا یهاان بر ارزشیتمرّد و عص

  .(26 :همان) «بردندیوجود رنج م یقید. آنها از محنت حقيپسندینم

به  یمد نظر شاعر بوده است، شاعر نگاه نا یقيو فکر او  یزندگ عالوه بر طرفه که

معتقد  یز دارد و آنچنان که صالح مدنیس پدر شعر عرب نیالق ؤامر یو آوارگ یزندگ

 -شود؛ یرها م مرگدو ن یب یآنجا که از تنگنا« ةيالطرد» ةدیدر قص یاتیاست ب

-یبازم یابه همان فلسفه -شفرویم یر پاهايدر ز ن و مرگيستاده و غرورآفريا یمرگ

د، دست یاش چون خبر کشته شدن پدرش بدو رسیع ةن شاهزادآ سیالق ؤگردد که امر

م یرزم خواه یم ماند و فردا راهیاز شرب خمر خود برنداشت و گفت: امروز به بزم خواه

 و 42: 1969، ی)مدن« و غدا أمر مرٌوم خ  یال» که م کردیام خواهیپدر ق یشد و به خونخواه

م ید که از مفاهيگویسخن م یاز مرگ يیغنا ةن قطعيشاعر در ا (237: 1426ف، یض

أمام ک  البحر  وم ن  /اک  والف راريإ» ه افکنده است:يدر شعر اوست و بر همه جا سا یاساس
صار  يوالم وت  ف /و رائ ک  الع دّو ب المرصاد سق ط  ي یلة  حتَّ يف لن شرب  الل /کل  مکاٍن ضرب  الح 

 .(2/70: 1995 ،ايتي)الب« ب رکة  النَّهار يف /مارالخ
 ینند. مرگ در هر مکانیا و در پشت سر دشمنان در کمي! مقابلت دریزيمبادا بگر»

که  ید تا زمانیم نوشین است امشب شراب خواهیمه زده است. پس اکنون که چنیخ

دن یر کشيوبا به تص یاتیب .«ان رسدير روز افتد و شب به پایاه شب در آبگیحجاب س

ن نشستن مرگ و وقوف او در همه جا، از فرار کردن برحذر یسخت چون به کم یطيشرا

 کند. یدن دعوت میمان را به نوشيدارد و ندیم

 یاصل یهاهيمااز درون یکيز یمعشوق ن ةوقوف بر اطالل و سؤال کردن از آنها دربار

عشق و شکست  یاز خطرهاآنجا که  یاتیده باشد. بين پديد بارزتريو شا یشعر جاهل

 کند:یستد و از آنها سوال ميایها مرانهيد بر اطالل و ويگویخود سخن م یعشق
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، يا م ل يک تي، م غام ر ة» ، والنُّجوم /يخس ر  ف يها رأس ه  المهزوم /الح بُّ غاب ت وع دت  خاسرا   /ب ک يت 
من! عشق به خطر  یفرمانروا یا» .(2/132: 1995، ايتيالب) «أسائ ل  األطالل  و الرُّسوم /مهز وم

ه کردم و ستارگان يبازد! گرین راه سرش را ميافتادن است، فرد شکست خورده در ا

عشقم  ةها درباررانهيو از و انبار و شکست خورده بازگشتميز زیپنهان گشتند و من ن

 .«کردمیپرسش م
 

  یجاهل ةمعروف دور یهاجنگ. 3

 ةنيات آیکه گاه ادب یاست، به طور یهنر یهانشيفردر آو مهم  یخ عامل اساسيتار

ن يروزيحوادث د خ،يان تاریشاعر در بشود. یک ملت مي یخيع تاريوقا یبرا يیتمام نما

 یدر برخدهد و آن را نزد خواننده ملموس نموده و یوند میجامعه پ یط کنونيرا با شرا

ن است که شاعر ير در اتفاوت مورخ و شاعد. کنیز در آن مین یدخل و تصرف موارد

که اتفاق را  یعين مورخ وقای، همچنیصورت جزئکند و مورخ بهیت ميروا یصورت کلبه

 (. 54 :2009، يدالبا)د رخ دهد يکه شا یکند و شاعر حوادثیم افتاده است بازگو

خ آن زمان است ين قسمت تاريترقت مهمیدر حق یها و حوادث دوران جاهلجنگ

د مهم گشته است و شاعران عرب در ياز قصا یها موضوع برخنگن جياز ا یکه برخ

ز ین یجاهل ةخ دورين قسمت از تارياز ا یاتیاند. باشعار خود آنها را ثبت و ضبط کرده

خ معاصر عرب با آن يوند تارید و پين جدیبه خلق مضام استفاده از آنغافل نمانده و با 

 زمان دست زده است.

سال به  40 یدارد که به خاطر کشته شدن شتر «بسوس»به جنگ  یاشاعر اشاره 

ن جنگ که علت يرا به کشتن داد، اما بر خالف ا یادين جنگ افراد زيا 2 .دیطول انجام

ه نه به خاطر کشت یدند ولیبه قتل رس یاديز افراد زین یاتیداشت در دوران ب یواضح

ان آن یکه قربان مختلف بود یهان قدرتیبلکه علت آن جنگ کلمات ب ؛شتريک ن شد

 گناه عراق بودند:   یمردم ب

 /ب  و ف رسان  اله واءيواألکاذ /ةيوف  الخ ش بيوالسُّ  /کلماتالالشَّرق  حرب   يم قاه   يطح نتنا ف»
شرق جنگ کلمات،  یهاخانهدر قهوه» .(2/105: 1995، ايتيبال) «را أو ق طاةينحن  لم ن قت ل ب ع

م یکشت یاند! ما نه شترن باد ما را خرد کردهسوارا ن وی، سخنان دروغیچوب یرهایشمش

 «.مرغ سنگخواره راو نه 
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بدان شده  یحین قطعه تلميرخ داد و در ا یجاهلة که در دور یگريجنگ معروف د

آنجا که  (3)ز شهرت داردین« داحس و غبراء»است که به جنگ « السباق»است، جنگ 

 د: يگویسواران م ةو مسابق یریشاعر از گروگان گ

 .(2/105: )همان «الم وت  ج واد یأو ن ره ن إل /ل م ن جر ب ل عبة  الم وت  ول م ن لع ب مع  الف رسان»

مرگ،  یرا به سو یاسب وم يم و با سواران مسابقه نداديمرگ را تجربه نکرد یباز»

 .«نکرديم یریگگروگان
 

  اخالق و تفکّرات یتجلّ .4

فرهنگ خالصة  شود.یاز فرهنگ آن محسوب م یااخالق و تفکرات هر قوم بخش عمده

د معتقد است که يزا یک امت با همة معارف و اخالق و عادات است. عشريتجارب 

ها و کند تا بتواند درد و رنجیشاعر فراهم م یبرا یمحمل مناسب یمتون فرهنگ یتجل

 .(24 :1980، )عشري زايدارائه دهد  یفرهنگ یاحساسات خود را بر آن دستاوردها
  انیو بخشش جاهل یهمان نوازیم .1-4

از مواقع شاعر را به  یاریاست که در بس یاز اخالق انیو بخشش جاهل یهمان نوازیم

ن يبد یچ ماللیه یو ب کشاندیش بود ميین داراين و گرانبهاتريزتريذبح شتر خود که عز

 ین خصلت اخالقيبه ا ینگاه «رحلة حول الکلمات»ة دیدر قص یاتیکرد. بیکار افتخار م

دارد که عرب معاصر را با  یسع یاخالق یاين سجاياء ایبا اح يیو گو عرب دارد ةديپسند

 : وند دهدیخود پ ةگذشت

 :2ج همان،)« وارت حل وا /افين حرت ها وأکل  األض يف ناق ت /افيقبل  السيف ل /وم ز ق  األسداف»

همانان خوردند و یترم را ذبح کردم و مد! شياید که جالد بيرا پاره کن، با هایکيتار» .(12

 ةشود. عرویافت ميبه وفور  یجاهل ةدر شعر دور یاخالق یاين سجايفخر به ا .«رفتند

د که در صبحگاهان يگویهمانان میم یبن الورد شاعر صعلوک از کشتن شتران خود برا

 اند:شترانش اندک گشته

 الليل  أضياف  ماجدٍ  يَّ عل يريح  
 

 رسار حا  مال  م قت  کريٍم ومالي  
 (37 :)عروة بن الورد و السموأل، د. ت   

کند و فردا که شتران من به چرا یمن روانه م یرا به سو یهمانان بزرگواریشب، م»

ار اندک یر بسیبسان شتران افراد فقدادن(  یهمانیو مکردن جه ذبح ی)در نتروند، یم

ن یگان چنين همسایم گوشت آن بیز از کشتن شتران خود و تقسید نیلب« اند.گشته

 د:يگویم
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 وج زور  أيسارٍ د ع وت  ل ح تف ها
 

 ا  ام هم تشابٍه أجس ب م غالقٍ  
 

 أدع و ب هنَّ لعاق ٍر أو م طف    ل
 

 ب ذ ل ت ل جيران  الج ميع  ل حام ها 
1 

 

 (115: 2004)لبيد بن ربيعة،            
 

متشابه فراخواندم تا گوشت  یرهایبا تاران را به کشتن آن يکه  یار شتریچه بس»

گان يهمسا ین تمامیرا بز است( ينزد عرب عز شتریب)که نوزاد  یا داراين شتران فربه يا

  .«ع کننديتوز

اشاره  یگريد دةيپسند اعراب به سنت ینوازهمانین سنت میدر خصوص هم یاتیب

که در است  یهمانانیمسافران و م تيهدا یکند که همان برافروختن آتش برایم

ها بانایموده است و در بیعشتار در طول شب راه پ یدر جستجو یاتیاند. بها بودهابانیب

ان يگردد، تا خود را بدانجا رساند و در پایم یهمانیگرسنه و سرگردان به دنبال آتش م

درون  ةاست و رودخان یحشاست گرفتار مغوالن و یريبور که دشایخود ن یبه شهر آرمان

  ببرد: يیاز نور و روشنا یو رود یا، پروانه(2/72: 1995: ايتيبال)ده یآن خشک

 /أ حم ل  ن يساب ور /في هذ ه الق فار یأبح ث  ع ن نار  الق ر  /أط ير  عبر  الَّليل  واألسوار /شتارإل يک  يا ع»
-یرواز متو پ یعشتار شبانه بر فراز باروها به سو یا» .(170 :مهان) «ف راشة  م عي ونهر  ن ور

همان کند و با ینم که مرا مینشیم یآتش یخشک به جستجو ین صحراهايکنم و در ا

  .«برمیشابور میبه ن ینور یو جو خود پروانه

ذکر خواهد شد.  یجاهل ةن تفکر و سنت در اشعار دوريا یاز تجل يیهانک نمونهيا

 د:يگویم او ینوازهمانیخود عامر بن مالک و م یش عمويد در مدح و ستایلب
 

 وبالف ورة  الحّراب  ذ و الفضل  عام ر  
 

ياء  الطَّارق  الم تنو ر     ف ن عم  ض 
 

 (45: 2004)لبيد بن ربيعة،    
 

همانان یم ین نور براياست که آتش او بهتر فاضل ی، عامر آن جنگجوةدر فور»

انان و همیله در مقابل میور بودن آتش قبز از شعلهیسموأل ن« ران در صحراست.یح

 له را نکوهش نکرده است:یآن قب یچ مسافرینکه هيد و ايگویمسافران شبانه م
 

 ما أخم د ت ناٌر ل نا د ون  طارقٍ  و
 

 و ال ذ مَّنا في النَّازلين  ن زيل   
 

 (91عروة بن الورد و السموأل، د.ت: )
 

ا ما ر یچ مسافریشود و هیروندگان خاموش نماز ما در مقابل شب یچ آتشیه»

  .«کندینکوهش نم
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  «نیغراب البَ» موضوعا یمنحوس بودن کالغ . 2-4

 یریشمگظهور چ یکه در شعر جاهل «نیغراب الب »ا همان تفکر يمنحوس بودن کالغ 

 یاتی. باستدوستان  يیآواز آن دالّ بر فراق و جدا واست ديهون اشعار يز در ایدارد ن

به لهو و لعب پرداخته و غافل از زمان  دهد که در شنزارهایمعشوقه را خطاب قرار م

قت خبر از یدر حق کالغان ني، ادهندیاست که کالغان از آن خبر م يیهجرت و جدا

ن يد دوستان را نسبت به ايفرما شده است و بادهند که بر جامعه حکمیم یط سختيشرا

 :رندیامور آگاه کرد که مبادا به غفلت در چنگال حاکمان زورگو قرار گ

 /ش رف ت ک  الغ راب یح طَّ عل   /نيب الرَّمل  ت لع ب ة  ياله /نيأنت  ت ضح ک   و /ف  جاء  و ذ ه بيالصَّ »
تابستان آمد و رفت » .(2/32: 1995، ايتي)الب «وج فَّت  الخ مائ ل /ت  ف رَّق وا ق بائل، وارت ح ل  األحباب

فرود آمد و دوستان ات وان خانهي. کالغ بر ایکنیم یها بازو با شن یخندیو تو م

به آواز خواندن روباه  شاعر .«ل متفرق گشتند و مرغزارها خشک شدنديقبا ةرفتند، هم

 د: يگویکند و میها اشاره مرانهيها بر ور همراه با کالغیپ

روباه » (1/458ک: ز ر.یو ن 84 :)همان «مع  الغ ربان ينع ب  فوق  الطَّلل  البالي /الثَّعلب  الع ج وز[]»

است که عرب  یکالغ در صدر پرندگان .«شودیصدا با کالغان مها همرانهير بر فراز ویپ

 يیبوده است تا جا يیو فراق و جدا ین بوده است و نماد شوم و نحسینسبت بدان بدب

د که يگویز میو جاحظ ن .(1/383: 2003، )امليداين« م من غراب البنيأأش» اند:که گفته

داشته است  ینیاست که عرب نسبت بدان تشاؤم و بدب یواناتیح ةتر از همکالغ منحوس

ن دوستان و اهل خانواده ین غربت و اغتراب بيشه قریکالغ هم (.316:2 /1965، )احليوان

: 1969، علی) حضور داشته است ین باور به شکل قويا یبوده است که در شعر جاهل

 د:يگویعنتره م (. 6/79
 

 م أ ت  و قَّع  الَّ ذين  ف  راق  ه   ظ  ع ن  
    

      و ج  رى ب ب ين ه م  الغ راب  األ بق ع   

 (175 :1996، ةعنتر)           
 

ز ین یخاکسترکه انتظار فراق و هجرانشان را داشتم کوچ کردند و کالغ  يیآنها»

است که پس از فراق دوستان بر شعر  یک اعتقاد اسطورين يو ا «خبر داد يین جدايبد

  د:يگویز مینده است. نابغه نمه افکیخ یجاهل
 زعم  البوارح  أنَّ رحلتنا غدا  

 
 وبذاك تنعاب  الغراب  األسود   

 (89 الذبياين، د.ت:)                 
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ز بدان جهت آواز یاه نیگمان کردند که فردا زمان کوچ کردن است و کالغ س (4)واناتیح»

 .«دهدیسرم

 طان با شاعریش یهمراه .3-4

 یطانیدانستند که شیم ین است که شاعران زبردست را افراديا یفکرات جاهلگر تياز د

ن یکند. همچنیرا به آنها الهام م یطان همواره اشعارین شيبا خود به همراه دارند و ا

عبقر است و  یدانستند که منسوب به وادیم یداشتند عبقر یکه نبوغ خاصرا  یافراد

و « اسطورة عبقر»با عنوان  یادهیقصدر  یاتیاند. بدهان فراوان بویجن ین واديند در ايگو

 یاخود آورده است، اشاره یشعر ین دفترهایک در اولیر که در قالب کالسيت زیدو بدر 

ز را از آن یان سحرآمین بيدارند و ا یاان مست کنندهیکه ب یعبقر و کسان یبه واد

 اند، کرده است:ان به ارث بردهیجن

 ال  بأنَّهفن زلت  في واٍد يق
 

 ل لجن  کان  ح ديقة  ول ع بق ر   
 

 ويقال  إنَّ الم له مين  ب ظّله  
 

 ن  ه ل وا أفاويق  البيان  الم سک ر   
 (1/45: )همان                    

 

سار هيان است و آن کس که در سايند گلستان پريگویفرود آمدم که م يیدر صحرا»

ده و ینوشکننده ان مستیکالم و ب یهاچشمهاز  يیالهام شود، گو یآن صحرا بر او شعر

 .«راب گشته استیس
 

 یجاهل یهاها و اسطورهالمثلضرب .5

است که  یحضور فرهنگ جاهل یهاگر از جلوهيد یکي یجاهل یهاالمثلاستفاده از ضرب

 یران آبرومندیفق یر از گرسنگي. شاعر در ضرب المثل زافته استي یتجل یاتیدر شعر ب

خرند تا دامن یرا به جان م ید که از جسم خود ارتزاق نموده و هر سختيگویمسخن 

 یهایو برهنگ یگر اشاره به هرزگيامور پست آلوده نکنند و در طرف د یعفت را به برخ

  :دار کرده استجامعه را خدشه یمعاصر دارد که عفت عموم ةدر دور یاجتماع

 /ج دول  ماء يعل   يز هر ة الدُّفل /أرض  الم لوک  الف قراء يها إذا جاع ت وف  ييتأک ل  الح ّرة  ث د»
خورد و در یخود م یها، از پستانیآزاده به گاه گرسنگ» .(2/187: )همان «اءيح   يف یت  ت عرّ 

 یشرمیرود در ب یبر کرانه سرخ رنگ یهاشکوفههستند.  یرانین شاهان، فقیسرزم

نجا بدان اشاره شده است، يکه در ا یلالمثدر خصوص ضرب .«کندیخود را برهنه م

را دار دوست خود علقمة طائی رفت و دختر او زباء يند حارث بن سلیل أسدی به ديگو



85 / 7139 و تابستان بهار ،1 شمارة ،10 سال عربی، ادب   

کرد. علقمه با  یخود خواستگار ید و او را برايش بود بدين زنان دوران خويباتريکه از ز

ا به ازدواج با ن مختلف توانست دختر ریه و براهمادر دختر مشورت نمود و مادر با ادلّ

 یله بنیاز قب یحارث در خانه با زباء نشسته بود که جوانان یرمرد قانع کند. روزین پيا

ه کردن نمود. حارث گفت تو را چه يد و شروع به گریکش یاسد نزد او آمدند. زباء آه

رمردان گوژپشت چکار!؟ حارث گفت: مادرت به ین پيشده است؟ زباء جواب داد: مرا با ا

ات برو که نزد خانواده« خوردیخود نم ةنیاز س یماند ولید: آزاده گرسنه منیشت نيعزا

شد  یضرب المثل ین قول حارث اسدين کرد و ایز چنیندارم. زباء ن یازیمن به تو ن

 شود.یانت نفس از امور پست گفته میکه در ص (141-1/140: 2003، دايني)امل
آنچه روزگار آن را »د: يگویکه م یگريدالمثل ضرب یبا استفاده از فراخوان یاتیب

د و از يگویشهر سخن م یهایرانياز و« دیتوان آن را بهبود بخشیفاسد کرده است، نم

بر عراق نازل  یبتیگاوان و... که روزگار چنان مص یهااجساد زنان و مردان مرده و ناله

 ست:یاصالح آن ن یارايچ کس را یکرده است که ه

والحال م ون   /ص رعاه  م وتانا وأجساد  الن ساء /ريا ل ها و حشا  ض ر ينة: ي الم دوالعائ د ون  م ن  »
:   /خ وار أبقاٍر وبائ عة  األساور  والع طورو  /ب ونيالط ل وم!ي« زةيالع ز  يق  بَّرت»ک الخ نفساء  ت د بُّ ل ن  /ا س 

 آنها که از شهر باز» .(1/134 :1995، ايتي)الب «لغ ش ومصل ح  الع طّار  ما ق د أفس د  الدَّهر  اي

او اجساد مردگان ما  یدرنده! شکارها یوان وحشین حيند: شگفتا از ايگویگردند میم

 ةگاوان و آن فروشند یصدااند و ها که در خواب خوش فرو رفتههستند و زنان و آن

درنده همچون  ین وحشيزم! مرگ ايچکاوک عز یسلوم ا ی! ابندها و عطرهادست

 .«اصالح آنچه روزگار فاسد و تباه کرده است را ندارد یارايعطّار  خزد ویسوسک م

 یرا خواستگار یاکوچهرهیزن جوان و ن یند که اعرابيالمثل گون ضربيدر خصوص ا

و طراوت را از او  یکه روزگار شاداب یرزنیزن، پ ةدر شب زفاف خانواد یکرده بود ول

 ن گفت که:یز چنیند و او نفرستاد یاعراب ةبازستانده بود را به خان

 رّجي أن تک ون  ف تيةع ج وٌز ت  
 

 ر   ه د ود ب  الظَّ  وقد ن حل  الج نبان  واح 
 

لعة  أهل ها یت د سُّ إل  الع طّار  س 
 

 وه ل يصل ح  الع طّار ما أفس د  الدَّهر   
 

 (286 :2005)ابن عبد ربه،                       
 

ف گشته و پشتش یش نحيکه پهلوهایوان گردد، در حالد دارد که جیکه ام یرزنیپ»

تواند آنچه روزگار یا عطار ميبرد و آیاش را نزد عطار مخانواده یده است. کاالیخم

  .«تباه کرده است را درست گرداند
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حضور فرهنگ  یهااز جلوه یکيز ین یدورة جاهل یهااسطوره ،هاالمثلعالوه بر ضرب

ن يز در ایاست و عرب ن یریاساط یدارا یک هر ملتشیاست. ب یاتیدر شعر الب ن دورهيا

آداب و رسوم و  ةکنندانیک ملت است که بي یها باورهاست. اسطورهین یان مستثنیم

و  يیشعائر ابتدا یايگو. اسطوره رودیآنان به شمار م یو فرهنگ یت اجتماعیواقع

 یاست که به موجود یا خرافيگر سخن اسطوره قصة متداول ين است. به دینخست

ا ي ینيد یهادهيپد یبرا یهیا توجير یتعلق دارد و تفس یعاد یاا حادثهيالعاده خارق

ز یان نیدر نزد جاهل .(87: 2009، ي)الباد ان و قهرمانان استيهمچون خدا یعیفوق طب

است که  یپنهان یروح یروهایجاد اسطوره اعتقاد آنان به وجود نيا یاز عوامل اصل یکي

  .(6/22 :1969، )علی ندرنوشت آنها حاکمبر س
ل به ياست که تبد یاز معارف جاهل یکياو  ةگانهفت یهالقمان و عقاب یزندگان

با  یاتیها بوده است. بز بر سر زبانین یو قرون بعد ن دورهياشده و در اشعار  یااسطوره

حاکمان ظالم و  یحتم یبه مرگ دویو با امتزاج آن با اسطورة انک ن اسطورهيالهام از ا

است  یدو شخصیانک ،تمام شدن فصل استبداد اشاره دارد، چرا که بر طبق اسطوره

ش از آنکه عشتار به خاطر کشته شدن یاست و پوانات پرورده شدهیکه توسط ح یوحش

رد. یمیم یرد، به خاطر تب و ناراحتیلگمش خشم گیبر او و دوستش گ یگاو نر آسمان

 د: يگویمن یچن یاتیب

أدرک ه م صير   /ک ما تم وت  دودٌة في الط ين  /م بت ئسا  ح ز ين /السَّرير یعل  « أنکيد و»يم وت  »
 .(2/141 :1995، ايتي)الب «ه الر واي ةت مَّت ف صول  هذ   /م صير  ن سره  السَّابع  في النَّهاي ة« لقمان  »

انگونه که کرم در ، همدریمین میو اندوهگشان و ناراحت يپردو بر تخت خود یانک» 

ن يا یهافصل یرسد و تمامین عقاب لقمان بدو میت، سرنوشت هفتميدل خاک! در نها

لقمان در شعر  یهاعقاب ةاز حضور اسطور یانجا به ذکر نمونهير اد .«انيت به پايروا

ن معشوق با اشاره به یسرزم یرانيم کرد که در ویشاعر معروف بسنده خواه یانینابغه ذب

 د:يگویم« ُلب د»ن عقاب لقمان به نام يوره و آخرن اسطيا
 
 

 

 

 ل ب د   یع ل   یعل يها الَّذي أخن   یأخن       أضح ت خ الءا  وأضح ي أهل ها احت م ل وا
 (13)النابغة، د.ت:                      

ار کوچ کردند. آن کس که لبد را نابود و ياز سکنه گشت و اهل آن د یآن مکان خال»

در  یاتیصالح رزق معتقد است که ب .«و فساد کشاند یز به تباهیار را نين ديرد اتباه ک

 د:يگویاستفاده برده است، آنجا که م« أساف و نائله» یجاهل ةر از اسطورياشعار ز
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/ عائ شة ت طوف  حول  الح جر  األسود  فيرأ /يديب   يخبَّأت  و جه  » ما ناد   يت  ت ها، يأکناف ها/ وع ند 
الف تة   یج نٍب عل   یاح / وک ت ب ت أسماء نا ج نبا  إليت/ ف  ت نثر  الر  ياألرض  ر مادا  وأنا ه و   یه و ت عل  

دم که عائشه به يام را با دستانم پنهان کردم، دچهره» .(2/245: 1995، ايتي)الب« حيالضُّر 

 نیش زمقکه او را صدا زدم بسان خاکستر ن یاألسود مشغول است و هنگاهطواف حجر

ح يگر بر ضريکديدن کردند و اسم ما در کنار يز افتادم و بادها شروع به وزیشد و من ن

  .«نوشته شد

 یمکان یگر شدند وليکديد: اساف و نائله عاشق يگویم األصنامدر کتاب  یابن الکلب

افتند. الهه مانع از مالقات عاشق و معشوق در مکان یگر نيکديمالقات با  یجز کعبه برا

دو عاشق مالقات خود را در حرم مقدس ادامه دادند و آرزو داشتند که در  مقدس شد.

ان و ین دو عاشق را به خاطر عصیخشمگ ةابند. اما الهیب یعشق باز یبرا یقلب الهه مکان

ن دو بت يل کرد و مردم با مرور زمان ايتبد)بت( مجازات و آنها را به دو تمثال  یسرکش

 .(29و  9: 1995، )ابن الکلب دندیپرست یرا م
 

 جهینت. 6

عنوان به را یتوانسته است فرهنگ و ادب جاهل یاتیحاصل سخن آنکه عبدالوهّاب ب

از آن فرهنگ و آداب و رسوم را در  یان سازد و برخيراث عرب، در شعر معاصر نمایم

دگاه قابل تأمل است که شاعران در ين دياز ا یاگرین احياد. يا نمایشعر خود اح

ز با یدارند و شاعر معاصر ن یمشابه یو شعر یتلف گاه تجارب اجتماعمخ یهادوره

برده  یو فرهنگ یادب ةخواننده، او را به دوران گذشت یو ذهن یفرهنگ ةریاستفاده از ذخ

ان یدر ب یاتیبان کند. یصورت رمزگونه بخود را به یهاو غم و اندوه یمشکالت اجتماعتا 

از پس نقاب آنها گاه  يیکند و گویجاد ميوند ایپخود با شاعران عرب  یآالم و دردها

 یشاعر ،را با طرفه ین همزادپنداريشتریب ین شاعران جاهلیو در با .ديگویسخن م

را  هخود از معشوق يینکه جدايا ايو  د است، داردیتبع ةود شاعر آوارآواره که همچون خ

را آشکار  یدر عراق امروز یعاجتما یزند تا موانع زندگیوند میبه اسطوره أساف و نائله پ

همچون انقالب و  یم مهمیمفاه ید شعريجد یهاکیاز تکن با استفاده یاتیب د.ساز

، یط و آداب و رسوم غلط اجتماعيحاکم، قهر و غلبه بر شرا یه نظام اجتماعیان علیطغ

ان يو خشن عرب معاصر را در شعر خود نما یسراسر سخت یو زندگ یغربت و آوارگ

 کند.یم
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 یت و تعصب آنها، سعیبا اشاره به جاهلو  یدوران جاهل یهاستفاده از جنگااو با 

د و يز از تفکر و ذهن خوانندگان محو نمایدوران معاصر را ن یهااز تعصب یدارد تا برخ

 کند.یماشاره ها ن جنگير آوار ايمردم در ز)طحن( ن خاطر اشاره به له شدن یبه هم

، جود و بخشش را یهمچون وفادار یاخالق یاياز سجا ین شاعر قصد دارد برخیهمچن

 یاخود که در باورشان گذشته ةد، عرب را از گذشتيجد ةتیزنده نگه دارد تا مدرن

 درخشان بوده است جدا نسازد.
 

 نوشتیپ
 ناشی را خود روزگار مردم هایبدبختی و هاناراحتی ق. م( عمدة 342)متولد  یونانيلسوف یف اپیکور. 1
 انسان منحصر زندگی بود معتقد او .دانستمی مرگ از پس دنیای و مرگ از ترس خدايان و از رست از
 در دنیاست که زمانی تا انسان بنابراين، .بود نخواهد کار در عقوبتی مرگ، از پس و همین دنیاست به

 .(28-27: 1389، یو شامان یرعلیزاده م)حسن کند زندگی شاد بايد
له تغلب پستان یب بزرگ قبین بود که کليله بکر و تغلب واقع شد که علت آن ایبن دو قین جنگ بيا. 2

ب را یافت کلير زد. چون جساس موضوع را دریبکر را با ت ةلیبزرگ قب ةجساس بن مرّ ةشتر بسوس خال

به  یحارث بن عمرو کند یگریانجیت با مين شتر شعله ور شد و در نهايبا کشتن ا یکشت و آتش جنگ

 معروف است. یب جاهليب ادین جنگ مهلهل برادر کليقهرمان ا    .(66: 1426ف، یض) دیان رسيپا

عبس  ةلیداحس و غبراء از دو بزرگ قب یهان دو اسب با نامیبود که ب یان جنگ مسابقهيعلت وقوع ا. 3

س و یداحس )اسب ق یروزیپ ةبن بدر صورت گرفت. در آستان قةير و حذیس بن زبیق یعنيان یو ذب

ن اسب قرار داد. ين کرده بود، خود را در مقابل ایکم يیان که در جایذب ةلیاز قب یعبس( فرد ةلیقب

له رخ داد که ین دو قبیب یجنگ و رفتيرا نپذ یروزین پيس ایروز شد قیداحس راه را کج کرد و غبراء پ

 ةيان دیگان ذبت هرم بن سنان و حارث بن عوف دو تن از بزريافت و در نهايادامه  یطوالن یهاسال

ن نبرد عنتره صاحب يقهرمان ا .(66: 1426ف، ی)ض افتيشدگان را قبول کردند و جنگ خاتمه کشته

 ن دو مصلح پرداخته است.يخود به مدح ا ةز در معلقیر نیمشهور است و زه ةمعلق

ن را به ده به سمت چپ او رود و عرب آننیکه از سمت راست ب يیا آهويپرنده البوارح: جمع البارح . 4

 رد.یفال بد گ
 

 منابع 
، الطبعة الثالثةدار الکتب املصرية،  ،حتقيق امحد زکي باشا، القاهرةکتاب األصنام، ابن الکلب، هشام بن حممد، 

1995  . 
الکتب العلمية، دار  ،، مجع و شرح عبد مهّنا و مسري جابر، بريوتأخبار النساء يف العقد الفريدابن عبد ربّه، 

2005. 
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دار إحياء الرتاث  ،، بريوتينجملد الثا، حتقيق و تعليق علي شريي، البداية والنهايةري، ابوالفداء امساعيل، ابن کث
 .1408العريب، 

 . 2009دار کنوز املعرفة،  ،، عمانالربغوثي منوذجا   ،التناص يف الشعر العريب احلديثالبادي، حصة، 
 .1995ؤسسة العربية للدراسات و النشر، امل ،، بريوتاألعمال الشعريةالبيايت، عبدالوهاب، 

 .1999دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع،  ،، دمشقالسرية الشعرية ،ينابيع الشمس__________، 
البايب احللب  یمطبعة مصطف ،مصر ،حتقيق عبد السالم حمّمد هارون ،احليواناجلاحظ، أبو عثمان عمر بن حبر، 

 .1965، الطبعة الثانيةوأوالده، 
بن مايه های لذت گرايی در شاهنامه و تأثیرپذيری از تفکر »حسن زاده میرعلی، عبداهلل و لیال شامانی، 

 .1389، 38 -25، صص 1ش، سال اول، ادبیات پارسی ةکهن نام «اپیکوريستی
-54 صص ،49 رقم، 43 سنة ،املعرفة ، «ايتيشعر عبدالوهاب الب األسطورة والتناص يف» ة،امحد طعم ،احللب

66 ،1425. 
 - 23 ، صص523 رقم، 46 سنة ،املعرفة ،«ايتيشعر الب يف التناص مع الرتاث الشعب»__________، 

32 ،1428. 
 .1373دانشگاه تهران،  ،، تهراننامهلغتدهخدا، علی اکبر، 

 .د.ت،  انيةالطبعة الث، دار املعارف ،القاهرة ،، حتقيق حممد أبوالفضل ابراهيمالديوان ،النابغة ،الذبياين
الطبعة املعارف، دار  ،ةقاهر الحتقيق امحد حممد شاکر، عبدالسالم حممد هارون،  املفضّليات، الضّب، املفّضل،

  د.ت.، السادسة
 .1426، یذوي القرب ،، العصر اجلاهلي، قمتاريخ األدب العريب، شوقي ،ضيف

 .2002الکتب العلمية، دار  ،بريوت، الثةالطبعة الث الدين،شرح مهدي حممد ناصر، يوانالدطرفة بن العبد، 
 ش ،اول دوره، نقد و ادبیات تطبیقی ،«يتاياستدعاء الرتاث يف مرآة شعر عبدالوهاب الب» ،الدينصالح، عبدی

 .1390، 35 -25صص  ،4

  .1414الكتاب العرب، دار  ،، حتقيق أشرف أمحد عدرة، بريوتالديوان عبيد بن األبرص،
 .د.تدار صادر،  ،، بريوتديوان عروة بن الورد و مسوالعروة بن الورد و مسوال، 

 ،219 -203صص  ،1رقم، 1لد، جمولفص ،«توظيف الرتاث العريب يف شعرنا املعاصر»عشري زايد، علي، 
1980. 

 .1969للماليني،  العلمر دا ،بريوت ،اإلسالم قبل العرب تاريخ يف املفصلجواد،  علي،
 .1996والنشر،  للطباعة اللبنانية الفكرر دا ،بريوت ،حممود شرح حممد ،يوانلداشداد،  بن عنرتة

 . 2004فة للطباعة و النشر و التوزيع، داراملعر  ،، شرح محدو طماس، بريوتالديوانلبيد بن ربيعه، 
 إضاءات نقدية يف األدبني، «ثر الفارسي يف شعر عبدالوهاب البيايتألا» ،متقی زاده، عیسی و علی بشیری

 .1391، 150 – 129صص ، 6 ، شدوم سال، العريب والفارسي

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5575
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5575
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5575
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=39905
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6328&Number=6&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6328&Number=6&Appendix=0&lanf=Fa


لبیاتیا عبدالوهّاب شعر در جاهلی ادب و فرهنگ تجلی / 90 

، 27 -22و  45 – 38صص  ،2 رقم ،17 نة، ساآلداب ،«البيايت و اخليام و حانة األقدار»مدين، صاحل 
1969. 

 .2003دار و مکتبة اهلالل،  ،قصي احلسني، بريوت ق، شرح و حتقياألمثالجممع  ،امليداين، ابوالفضل
 ،2 ، ش زبان و ادبیات عربی ،«البیاتیاسطوره های برجسته در شعر عبدالوهاب » ،علی، نجفی ايوکی

 .1389، 230 -205صص 

، 1 ، سال سوم، شعربی ادب، «اثر ايب العالء املعري يف الشعر العريب املعاصر» ،نیازی، شهريار و حسین گلی

 .1390، 49 -25صص 

 
 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5867&Number=2&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6499&Number=301&Appendix=0&lanf=Fa

