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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1399صيف، 55الالعدد ، محكمة ةيعلم

  97-118صص؛ م 2020

 دورۀ جاهلیلوهیت و قداست شهریاری در شعر ا
 3امیر مقدم متقی ، *2عباس عرب، 1جواد صالحی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.1     

 ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان و .2

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.3
 1399 /01 /23پذیرش:  تاریخ    02/1398 /10دریافت:  تاریخ

 

 چکیده

ها، ارزشبردارنده بسیاری از باورها، عادات، ترین شعر عربی، دربه عنوان قدیمیشعر جاهلی 

توان آن را بخشی از تاریخ و فرهنگ یا هویت مردم در واقع میاست و  و اساطیر خرافات

اعتقادی  -از جمله فرهنگ دینی شمار آورد. باور به الوهیت و قداست شهریاریجاهلی به

تحلیلی -با تکیه بر روش توصیفیرا  آندر این پژوهش قصد داریم که شاعران این دوره است 

برخی از شاعران دوره  که دهدژوهش نشان میهای این پدستاورد. مورد بررسی قرار دهیم

نازل کردن باران، شفابخشی، جاهلی، صفاتی همچون پیراستگی از عیوب و نواقص، توان 

گزاری برابر شهریاران را که همه آنها و عبادتی نظیر سجده بخشی و بارور ساختنحیات

 عناصر به شهریاران را و یااند مختص ذات مقدس خداوند است، برای شهریاران به کار گرفته

 آنها الوهیت و قداست از همگیاند که و بهار تشبیه کرده خورشید، ماه اساطیری نظیر مقدسِ

آمیز که نزد شاعر جاهلی، جنبه قدسی و نمود روانشناختی حکایت دارد. این باورهای شرک

یافته است  ندپیو برکت و باروری جاودانگی، به میل شکوه، و قدرت چون مفاهیمی با داشتند،

 تنها ابزاری برای بیان افکار شاعرانه بودند و پس از ظهور اسالم از میان رفتند.و 

 

   .، شهریار، شعر جاهلیاطیر، اسدین: هاواژهکلید 
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 مهمقد  
 جوامع قرار س ساختار سیاسی و اجتماعیأدر ر ،های کهن جهاننتمدّ ۀدر همان شهریار      

جایگاه وی بود؛  قداستویژگی اصلی یک شهریار در این نوع جوامع، الوهیت و  .تندداشت

وی از نگاه مردمان این  زیرا ؛پیوند داشت شهریارمر با نیروی زایندگی و باروری ادالیل این 

 ۀتوانست وظیفمی، بخشلوهی و قدسی و همچنین قدرت حیاتادوره با دارا بودن جایگاه 

گوید: در حیوانات و نباتات و محصوالت کشت را بر عهده بگیرد. فریزر میها و باروری انسان

م یکی از خدایان دارای نیروی فوق طبیعی یا تجسّ قدیم، شهریار را غالباً ۀای از جامعمرحله

شهریار کانون  .اعتقاد داشتند که سیر طبیعت زیر فرمان اوست ،دانستند و بر اساس این باورمی

کا اتّ ۀتابد، شهریار نقطهای نیرو و توان وی به سرتاسر ملکوت میه شعاعپویای گیتی است ک

  .(215: ش1382)فریزر،  است و تعادل هستی به او بسته است

بخشی به وی که برآمده از لوهیت و قداستااعتقاد به منزلت و جایگاه واالی شهریار و 

در واقع  ،مع نخستین بوداجتماعی جوا-مناسک آیینی و باورهای دینی و باورهای سیاسی

عراب ا شد.حاکمیت و مشروعیت وی و نهاد شهریاری تلقی می توجیه و بنیادی برای حقّ

لوهیت شهریاران خویش بودند، او  قداستجاهلی نیز مانند دیگر مردمان، معتقد به  ۀدور

سی برخوردار جادوگر و کاهن در این دوره از مقام و منزلت واال و مقدّ ،ای  که شهریارگونهبه

این تکریم و ستایش گاهی به  کردند.میستایش و تکریم  آنها رامردم  ،بودند و به همین دلیل

ها و و جلوه عواملقصد داریم  ،در این پژوهشرو از این ؛رسیدپرستش و عبادت می ۀدرج

  عضیمورد بررسی قرار دهیم و بقداست و الوهیت را در گزیدۀ اشعار دورۀ جاهلی  هاینشانه

جاهلی و جوانب زندگی  ۀدور ۀهای کهن فرهنگی جامعاز حقایق و همچنین برخی از بنیان

 روحی و فکری، آداب و رسوم و عقاید مرتبط با آن را آشکار سازیم.

 

 پژوهشت االؤس
 گویی به این سه پرسش است:، پژوهش حاضر در صدد پاسخهبا توجّه به مقدّم

 است؟جاهلی چگونه نمود پیدا کرده ۀدورنشان و هویت شهریاری در شعر  -
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 ایجاد ارتباط میان شهریار و خدایان مقدّس اساطیری حامل چه مفاهیمی است؟ -

 شهریاران نقش بسزایی داشت؟ قداستدر الوهیت و  چه عواملی -

 

 هافرضیه
های دینی و اساطیری دورۀ جاهلی و تلقّی قداست و الوهیت شهریاری به سنّت با بازگشت     

 های پژوهش بر این است که:، فرضیهبه عنوان یک باور

به کارگیری لفظ )رب( و اشاره به عمل آیینی همچون سجده برای شهریار و تشبیه وی به  -

ی قداست و الوهیت شهریاری هااز جلوهپرستی و مناسک و شعایر  بتماه و خورشید و... از 

 است.

اشتیاق به شهریاران و خدایان اساطیری، حامل مفاهیمی چون قدرت، ارتباط میان  ایجاد -

 خیزی و باروری است.، حاصلجاودانگی

 .آیدبخشی به شهریار به شمار میلوهیتاو  قداستترین عوامل عامل اقلیمی و دینی از مهم -

 

 پژوهش ۀپیشین
عنوان یک باور و قداست شهریاری را بهص بتواند پژوهشی که به طور مشخّ هیچ کتاب یا 

 در ادبیات قدیم و به خصوص در شعر جاهلی مورد بررسی قرار دهد، یافتاعتقاد 

هایی به رشته تحریر درآمده که در آن، شهریاران از نگاه دیگری در امّا پژوهش، استنگردیده

های دیگر )خویشان و نزدیکان شاعر و است شخصیّتشعر مورد بررسی قرار گرفته یا قد

ها می توان به چند است؛ از جملۀ این پژوهشخلفا، و...( در این اشعار بررسی و تحلیل شده

 مورداشاره کرد:

فصل سوم این  ،م2006امللك يف الشعر اجلاهلي، خضر ناصیف، جامعة جناح الوطنیة،  -

به بعد روانی، دینی و اجتماعی در « يف الشعر اجلاهلي كأبعاد صورة املل»رساله با عنوان 

 شهریاران پرداخته است.

موضوع این  ،102م، العدد2012اآلداب،  كلیة  ، جملةشعر عنرتة، املدرس نرجس يفالساسة  -

نگارنده، شعری عنتره است. مداران و همچنین سبک هجو و مدح سیاست، رثامقاله بررسی 
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شناختی و با محوریت عشق عذری، عاطفه، مدح و رثای سیاستمداران را از نگاه روانموضوع 

و سخنی از قداست و الوهیت  اغتراب و فخر شاعر به خویش، مورد بررسی و تحلیل قرار داده

 است. میان نیامدهمدار و ممدوح به سیاست

نامه م این پایانفصل دو درم، 2000،  الشعر اجلاهلي، يمیل سلی صورة البطل يف -

اند و قداست آنان دوستان و نزدیکان به عنوان قهرمانانِ شعری معرفی شده خویشاوندان،

 است.بررسی گردیده

صورة اخللیفة ومفهوم النموذج، شعر شعراء الطبقة اإلسالمیة األولی من طبقات إبن سالم  -
در را  قداست خلفای أموی، پژوهش این م،2008، منوذجاً، جملة جامعة دمشق، فاطمة جتور

 .استد بررسی قرار دادهرمو اعران دوره اسالمیش

پژوهش حاضر، قداست و الوهیت شهریاران را به عنوان یک اعتقاد و باور و از جمله   

دهد و همچنین در صدد اساطیری در شعر جاهلی مورد بررسی قرار می-های سنّت دینیمؤلّفه

نماید. این ویژگی، پژوهش حاضر  قداست و الوهیت را واکاوی  هایو نشانه عللآن است که 

 های مذکور متمایز نشان خواهد داد.را از پژوهش

 

 های نخستینشهریاران در تمدن
ت و شمایل انسانی دارند و أهیو در رأس آنها زئوس، یونان، خدایان اولمپ  ندر تمدّ       

اعتقاد بر این بود  ،در مصر باستان .(153: م2004، عجیبة) اندهمچون بشر مورد تقدیس قرارگرفته

 دانستندفراعنه را در شمار خدایان زمینی میهمچنین و ا همستقیم میان انسان ۀکه شهریار واسط

نگاهبانان این سرزمین از  به عنوانشهریاران در باور ایرانیان قدیم، . (185-15: ش1375)ایونس، 

 و از نگاه آنها (11: ش1354صفا، )ند داراى فرّه ایزدى بودو آنها شدند جانب خدایان برگزیده مى

)راسل هینلز،  ی روح نیکوکار خدا و نماد فرمانروایی وی بر زمین استشهریار خوب تجلّ

 .(38: ش1392)داتی، است معرفی شده ، جمنخستین شهریار ه،در یک اسطورو ( 291-289: ش1385

، های سلطنتیدر کتیبه و طبیعت نظم ۀپدیدآورندا و خدنماینده شهریار در بین النهرین، 

کاهن و خادم خدا و مجری ، در کنعان نیز شهریار. شودآمیز ستایش میهای مبالغگونهبه

برهمایی هندی،  ۀدر دور. (188-109: ش1378)گری، )خدای اعظم کنعانیان( بود. ایل هایفرمان

تجلی جلوس وی بر تخت شهریاری را بردند و ایزدان فرمان می مردم شهریاران را همچون
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 .(306)لوبون، التا:  کردندقدرت الهی تلقی می

 

 های الوهیت و قداست شهریاری در شعر جاهلیجلوه

 بخش بودن خون شهریاراعتقاد به شفا

رباب یا خدا ارا  انو شهریاران بودند و آن انمیان خدای ۀجاهلی معتقد به رابط ۀعراب دورا     

سپاری خود کردند و همچنین هواخواهی و جانپرستش می ،پنداشته و همچون معبود خویش

ای ت بشری خارج شده و هالهأبنابراین شهریار  از شکل و هی ؛داشتندرا نسبت به آنها ابراز می

خصوص زمانی که اعتقاد ه ب ؛دهدرا در صنف خدایان قرار می ویو  گیردمیس به خود از تقدّ

)اجلاحظ،  گزیدگی استبخش جنون و سگخون شهریاران شفا دوره بر این است که مردم این

های کهن، شرط اساسی و مشروعیت برای ندر جوامع و تمدّ :گویدالنعیمی می. (5: 2م، ج1965

، ي)النعیم برخورداری از نسب و خون شهریاری بود ،یک منصب واالی دینی همچون شهریار

ن، شهریاران به سبب برخورداری از موقعیت و جایگاه ویژه در در ادیان که و (88م: 1995

 و ایران باستان عقیده همچنان که مردمان هند (،181م: 1981)البطل،  جامع، مورد پرستش بودند

: ش1372رجایی، ) رسندبه شهریاری می ،داشتند که افرادی که از نژاد و نسل برتر شاهان هستند

276). 

 گوید:هند میعمرو بنمثقب العبدی در مورد 

ر   ُمااااااااااااااااااااااار  طعُمااااااااااااااااااااااا ُ  الااااااااااااااااااااااادم  (1) ي  باااااااااااااااااااااااح 
 

 َوَهااااااااااار   (3)الکلاااااااااااَ  إذا عااااااااااا    (2)یَااااااااااا   ء 
 

 (70: م1970، ي)العبد 
 .بخشدگزیدگی را شفا میرنگ و طعم آن تلخ است و سگ( بسیار پرهندعمرو بنخون )

 گوید:جفنه، شهریار غسانی میالحمام خطاب به عمرو بنبن الحصین

 (4)بُنااااااااااااااااااااااااُة َمکاااااااااااااااااااااااار م  َوُأسااااااااااااااااااااااااُة َ لااااااااااااااااااااااا   
 

اااااااااااااااااااافاءُ   ااااااااااااااااااااَن الَکلَاااااااااااااااااااا   الش   د مااااااااااااااااااااااُ ُ  م 
 

 (121التا:  ،)املري   
گزیدگی ها هستید، خون شما شفای سگد و زخمدرها و طبیب گذار بزرگواریبنیان ))شما

 است.

ابن عیاش الکندی قبیله بنی أسد را به خاطر کشتن شهریار کنده یعنی حجر بن عمرو این 

 :کندگونه سرزنش می
ااااااااااا    عبیاااااااااااَد العتاااااااااااا ج اااااااااااُ   بق ااااااااااال  ر یس 

 

 شااااااااافاَء ماااااااااان ال لاااااااااا    (5)اً تریقاااااااااون تااااااااااامور  
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 (6: 2م، ج1965)اجلاحظ،  
بخش فرمانبران پست! با کشتن شهریار خویش، خونی را بر زمین ریختید که شفا ای

 .گزیدگی استسگ

 گوید:األحوص میعوف بن

ااااااااار  بااااااااان   ااااااااار وفهااااااااالب لَاااااااااَك يف بااااااااا  ُحجب  َعمب
 أَو  العااااااااااااااااااااانقاء   َاعبَلبَاااااااااااااااااااَة  باااااااااااااااااااااان  عمااااااااااااااااااار و

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَهَلُ  َوالءُ    فَاَ عبَلمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَُ  وَأجب
اااااااااااااااااااااااااافاءُ   د ماااااااااااااااااااااااُء الَقااااااااااااااااااااااوم  للَکلباااااااااااااااااااااا   ش 

 

 (175م: 1977األصمعی، (
عمرو، ملقّب عمرو یا )شهریار غسانی( ثعلبۀ بنآیا تو نسبت به فرزندان)شهریار کنده( حجر بن

چیزی که تو -گزیدگی است بخش سگخون آنها شفا هستی، شهریارانی کهبه العنقاء، وفادار 

 -دانمدانی و من نمیمی

 در ،آن هم از نوع شفای بیماران ،پذیری ظهور معجزهباور مردم دوره جاهلی به امکان 

آید که او را از جادویی شهریار به شمار می اعتقاد به نیروی مافوق بشری و حیاتی و ،واقع

است قرار داده خدایگان ایزدان و عادی متمایز کرده و در صنف های معمول وو پدیده هاانسان

  اوست. لوهیتاس و و دال بر تقدّ

 . (14: ش1344ناس،) گویندمی (Manna)مانا، آمیزقدرت سحر شناسان به اینمردم

 

 به کارگیری لفظ )رب( برای شهریار وتثبیت مفهوم الوهیت 
کارگیری بعضی از ه با ب، جاهلی همچون رسانندگان و مبلّغان دین ۀشاعران دوربرخی از        

 انشهریار قداستلوهیت و اداشتند تا بر های دارای بار دینی و ایدئولوژی سعیسامی و ناما

)فاتحی و دیگران:  را در باور عمومی مردم جاهلی تثبیت سازندآنان کنند و مفهوم ربوبیت  کیدأت

 وان به لفظ)رب( اشاره کرد:تاز جمله این الفاظ، می(. 42ش: 1388

 گوید:گیرد و میماء السماء این لفظ را به کار میدر مدح منذر بن ةحارث بن حلز

یُد َعلَااااااااااااااا  یَاااااااااااااااو اااااااااااااااه   َوُهاااااااااااااااَو الااااااااااااااار ب  َوالش 
 

 اَرین ، َوالبَااااااااااااااااااااااااااااااالُء  بَااااااااااااااااااااااااااااااالءیااااااااااااااااااااااااااااام  الَ  
 

 (29م: 1991)ابن حل زة،  
 بود )و این جنگ( آزمون دشواری بود.او شهریار و شاهد جنگ حیارین 

الحارث، حجر بن که پدرش را به سبب این (8) »مو دار (7)و یربوع (6)براجم «امرؤ القیس 

 کند:یهجو مبا به کارگیری لفظ )رب( گونه  این ،را یاری نکردند یعنی شهریار کنده
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اااااااااااااا  وربمااااااااااااااا  َ فَ   (9)به یاااااااااااااا لااااااااااااااوا عاااااااااااااان ر  
 

 فااااااااااااااای عن سااااااااااااااااملا جااااااااااااااااراً  (10)وال آذناااااااااااااااوا 
 

 (153: م2004مرا القیس، ا)  
خبر نساختند، ای را از این عمل باپیمانان وی دفاع نکردند و همسایهاز شهریار و هم

 کردند.ریزی کوچخونو ها( بدون جنگ )همسایه

 گوید:لبید در مورد همین شهریار می

 وابنااااااااااااا ُ  (11)نااااااااااااادةَ    وماااااااااااااا رب   یهلکاااااااااااااَن وأَ 
 

 (12)بااااااااااااااَ  َخباااااااااااااا   وعرعاااااااااااااار  وَرب  معااااااااااااااد   
 

 (103: م1993بن الربیعة، )ا 
بدر( را در خبت و  شهریار کنده و فرزندش و همچنین سرور قبیلۀ معد)حذیفۀ بن -بالها-

 عرعر نابود کرد.

 گوید:گیرد و میالمهلهل این لفظ را برای کلیب شهریار قبیله بکر و تغلب بکار می

  َاَ لااااااااااااااااااااااااوا ربا ُهااااااااااااااااااااااااا  ُ َلیباااااااااااااااااااااااااً َسااااااااااااااااااااااااافاهاَ 
 

 مث   ااااااااااااااااااااالوا مااااااااااااااااااااا إن َ اااااااااااااااااااااُ  عااااااااااااااااااااویال 
 

 (65م: 1995)املهلهل،  
شهریار خویش )کلیب( را از روی نادانی و حماقت کشتند و سپس گفتند که ما از شیون و 

 ماتم هراسی نداریم.

المنخل الیشکری، لفظ)رب( را برای شهریار لخمی یعنی نعمان یکم، مقلب به األعور به 

 گوید:کار گرفته و می

 فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ذا ان شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایُ  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن   
 

 (13)اخلورناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق والسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادیر رب   
 

 (529م: 1991)املزرو ی،  

 پس آنگاه که سرمست گردم، شهریار کاخ خورنق و سدیر هستم.

 سراید:در مورد یکی از شهریاران کنده این گونه میعمرو بن شأس 

ااااااااااااااااا   ساااااااااااااااااا ل بااااااااااااااااا  أساااااااااااااااااد  ق ااااااااااااااااال  ر  
 

 جااااااااااال    ااااااااااایال (14)ُحجااااااااااار بااااااااااان أم  طاااااااااااام 
 

 (13م: 1976)ابن شأس األسد ،  
  أم قطام بپرس، شهریاری که با عزّت کشته شد.از بنی أسد در مورد کشتن شهریارشان حجر بن

به معنای شهریار یا بزرگ  «رب»ۀ واژ ،خصوص در چند بیت مذکوره جاهلی و ب ۀدر دور

آنها بود و « رب»واقع کرد، وی در است و در قبایلی که شهریار بر آن فرمانروایی می و سرور

ها و افتادند و فرماندانستند، در برابرش به خاک میمردم او را خداوند کشور و خاک می

به « رب»دادند. تمام این مصادیق به نوعی در معنای دستورهای او را به بهترین نحو انجام می
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 ۀساسانی، کلم ۀدور )پیش از اسالم( و در همچنان که در نزد ایرانیان قدیم .معنی خداوند است

 .(15: ش1367) مشکور،  بردندکار میه برای شهریاران ب معنای مالک و صاحب، مطلقاً را به «خدا»

 وصافی متصفاهمان  و شهریار به تشهریار جهان اس ،«رب»در قرآن، یکی از معانی 

از شاعران و در دیوان برخی  (17) شناختندعراب جاهلی برای شهریاران خویش میاگردیده که 

 این دوره نیز اشعاری یافت شده که کاربرد لفظ )رب( در معنی خالق راستین و پروردگار است
؛ ابن 107م: 1993ابن الربیعة،  ؛77 م:2005 ،یسلم أيب بنا؛ 41م: 1995العبادي، ؛ 337، 105، 89م: 2010)األعشی، 

ه بدر نتیجه  (102، 37م: 2005؛ الذبیاين، 48، 24م: 1994الطا ي، ؛ 23م: 1963بن الطفیل،ا؛ 27م: 2002العبد، 

به باالترین مرتبـه اشـاره ، برای شهریاران در شواهد شعری این پژوهش ،«رب» کارگیری لفظ

اختیار، لوهیت شهریار است و وی صاحباو قداست دال بر و از نگاه شاعران مشرک، دارد 

 د.بردار هستنو فرمان بندهسرور و فرمانروا است و غیر او 
شهریاران خود نیز بر این باور بودند که همچون خدایان از قدرت و نیروی بیکران 

لوهیت ااعتقاد به این  .شان بر مردم پایدار و همیشگی خواهد بودبرخوردار هستند و فرمانروایی

به  «ربابأ»یا  «رب»بود که شاعران در مدایح خویش با اطالق لفظ رسیده به حدی  قداستو 

بسا  چه و (،255م: 2001)الدلیمي،  دانستندآنها، مقام و منزلتشان را باالتر از مردم عادی می

ساختن دین مأتوآگاه بودند که با ، ت و نقش دین و اعتقاداتیّهمّاجاهلی نیز به  ۀشهریاران دور

قهر و کارگیری نیروی ه کردند و و با بو حکومت، مشروعیت و اقتدار برای خود فراهم می

آنان را  اهیآوردند تا با بقای پادشبردار به وجود میغلبه از فرد جاهلی موجودی مطیع و فرمان

  .تضمین سازد

 
 -أبیت اللعن–به کارگیری درود 

و مقام از جمله درودهایی است که داللت بر تقدس شهریار  «أبیت اللعن» اصطالح ستفاده از 

ابن  .وفور در شعر جاهلی نمایان است که بهاصطالحی  ؛کندجاهلی می ۀدر دورالوهی وی 

درود را برای شهریاران جاهلی به کار اوّلین کسی بود که این  یعرب بن قحطانگوید: هشام می

 (.335)ابن هشام، التا:  گرفت

 گیرد:تحیت را به کار میعمرو ایناألبرص برای شهریار کنده، یعنی حجر بنعبید بن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ً   أَبَیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  الَلعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَن ح    ح 
 

ً إ ن  فیماااااااااااااااااااااااااااااااا  ُلاااااااااااااااااااااااااااااااَ  آَمااااااااااااااااااااااااااااااا    (16)ال 
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 (87م: 2019)ابن األبرص،  
، سوگند خود را بشکن؛ زیرا در آن چه که زنیباز می سر هشدمر لعن و نفرینااز هر  که( )ای

 گفتی عیبی نهفته است.

 گوید:الشمر میأبیبن عمرو بن کلثوم خطاب به الحارث 
 أَبَیااااااااااااااااااااااَ  الَلعااااااااااااااااااااااَن أَن ااااااااااااااااااااااافَااااااااااااااااااااااا عَل   أال

 

 َعلاااااااااااااااااا  َعمااااااااااااااااااد  َسااااااااااااااااااَنأ  مااااااااااااااااااا نُریاااااااااااااااااادُ  
 

 (33م: 1992ابن  لثوم، ) 
هـر  بدان که ما از روی قصد  زنیباز می سر هشدمر لعن و نفرینا)ای شهریاری که( از هر هان! 

 دهیم.آن چه را که بخواهیم، انجام می

 فرستد:درود می شهریارینگونه بر ا در شعرش ایننیز حاتم طائی 

 (17)ضاااااااااحیةً  -بیاااااااا  ال لعااااااااَن أَ  -ال جتعلن ااااااااا
 

 اآلذاُن أو ُجااااااااااااااااااد عوا ُصاااااااااااااااااال ُموا َ َمعشاااااااااااااااااار   
 

 (118: م1994، يالطا (
ما را همچون جماعتی که  زنی،باز می سر هشدمر لعن و نفرینا)ای شهریاری که( از هر 

 .نما مکنانگشت ،هایشان بریده شدهها و بینیگوش

 :بردالمنذر این تحیت را از یاد نمیبرای نعمان بن به اعتذارنابغه در مدح آمیخته 

 مل َاااااااااااا  كَ أناااااااااااا -َ  الل عاااااااااااانَ یااااااااااااأب- تاااااااااااااينأَ 
 

 (18)نتاااااااا ُ أهاااااااا    منهااااااااا و أَ  وتلاااااااا  الااااااااي 
 

 (19: م2005، )الذبیاين 
ای به من خبر رسیده که تو مرا سرزنش کرده ،زنیباز می شده سرمر لعن و نفرینااز هر ای که 

 است.و این مصیبتی است که مرا در رنج و مشقت قرار داده

را نه تنها از مردم عادی  ویکه  شهریاریکیدی است بر هویت أنوع دعاها تاین ،در واقع 

 دارد و بهبرحذر می و نقص و عیوباو را از انجام هر نوع اعمال ناپسند  ،کندمتمایز می

پاکی، باید آراسته به فضایلی همچون همچون ایزدان،  ویکند که کید میأصورت ضمنی ت

جامعه را از تباهی و  گرایی باشد تا به لطف آن بتواند یک قبیله یاورزی و دینراستی، عدالت

س و بسا تقدّ و چه گرفت در غیر این صورت، مورد لعن و مذمت قرار خواهد ؛سیاهی برهاند

 سلطان جاهلی، شهریار و ۀجامعه دور درزیرا ؛ کومت خود را از دست بدهدمشروعیت ح

 ماهیت با قبیله شخصی افراد هر ماهیت از وجاهت و منزلت واالیی برخوردار بود و قبیله

های پیوند تنگاتنگی داشت. اعراب در انتخاب امیر و شهریار ویژگی آن رهبرشهریار و 

صالح  ،شدمرتکب می کوچکی لغزش هرگاه وی خطا وو  دادندنظر قرار میرا مدّ ایپسندیده
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ه بود، در معرض آسیب و گزند قرار مرکز توجّ مر دیگری دراو منفعت قبیله که بیش از هر 

 گرفت.می

  

 

 سجده در برابر شهریار
 دراست که  دورۀ جاهلی های کهنتبه خاک افتادن در برابر شهریار از جمله سنّ سجده و      

 ور بزرگداشـت ظـ منت را بـه سـنّ  شاعر جاهلی این. استنیز بدان اشاره شده یوسف 100 ۀسور

ــهریاران ــتو  ش ـــیتاو  قداس ــن   لوه ــان ای ـــه آن ـــخشی ب ــه بــ  ب ــی ه گون ــار م  .گیــردک

 گوید:الحارث میبننابغه در رثای النعمان    

ااااااااااااااَن یَرجاااااااااااااون فضاااااااااااااَل ُ   ساااااااااااااجوَد لااااااااااااا   س 
 

 األعجمااااااااااا  و  ابااااااااااالُ  (19)ورهااااااااااا َ  كً وتُااااااااااار  
 

 (120: مهان) 
 تراک و عجم امید فضل و بخشش وی را دارند.أها و سجده مختصّ اوست، غسانی

 گوید:جذیمه میبن عنتره در مدح زهیر

 لااااااااااااااااااااااذ را كتسااااااااااااااااااااااجد امللااااااااااااااااااااااو  كً ملاااااااااااااااااااااا
 

 بااااااااااااااااااااااااااال ف ی    (20)لیاااااااااااااااااااااااااا إ يُه وتُااااااااااااااااااااااااااوم 
 

 (192: م1992، ابن شداد) 
 کنند.به او اشاره می تجلیلو با شهریاری است که دیگر شهریاران بر شهرت و مجد وی سجده 

 برد:اعشی نیز این سنّت را در مدح هوذه الحنفی پادشاه منطقه یمامه از یاد نمی

 (21)سااااااجُد  ااااااَ  ُم   اااااا   یَ لااااااَق هااااااوذَة یَ ماااااان 
 

 فاااااااااوأ ال ااااااااااج  أو وضااااااااااَعا (22)إذا تَاَعت ااااااااا  
 

 (204 م:2010)األعشی،  
نماید؛ آنگاه که وی دستاری هیچ خجلتی سجده میهوذه را مالقات کند، وی را بی هر کسی که

 باشد.تاج گلی بر سر نهاده بر باالی تاج خود یا

مناسک  بیانگر نوعی از ،)یسجد( در هر سه بیت )تسجد( و )سجود(، کارگیری الفاظه ب      

کند سِ سزاوارِ سجده معرفی میقدّله و ایزد مإهای مذهبی است که شهریار را یک دینی و آیین

کند تا از شاعر جاهلی تالش می ؛بردو مقام و منزلت وی را تا درجه عبادت و تقدیس باال می

پذیری و تذلّ ای ایجاد نماید و آنها را به جاهلی رابطه ۀبین شهریار و مردم  دور ،این طریق

سجده، به گیری کاره عر جاهلی با بشا ،در واقع .وادار سازد تسلیم مطلق آنها در برابر وی

ها و ماه و خورشید به جا عنوان یک آیین که جاهلیون برای خدایان ساختگی خود یعنی بت
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 این آیین اساطیری و اساطیری استمقدس  همان خدایانبازسازی  ۀدر اندیشآوردند، می

مخاطب را به عوالم فکری و عقیدتی خودش  ،تا با استفاده از آن در دست شاعر است ابرازی

کرده و راه را برای سیطره استبداد سلب او فراخواند و هر نوع آزادی راستین عقیده و فکر را از

سلطنت، برای شخص شهریار، نوعی مشروعیت و  دادن دین و نهاد م قرارأهموار سازد و با تو

چرا که هر حکومتی پس از به قدرت  ؛زدساو بقای شهریاری وی را تضمین کردهاقتدار فراهم

طول مر در اباشد و این دارد ساز و کاری برای تثبیت قدرت و مشروعیت، داشته سعی ،رسیدن

ه به شرایط کار آن با توجّ و و تنها نوع ساز بوده متداولها بشریت در میان حکومت تاریخ

ید: یکی از ساز و کارهای گو. خلیل أحمد خلیل میاست سیاسی فرهنگی آن جامعه متفاوت

)خلیل،  .های سیاسی بودهای اساطیری برای شخصیتکارگیری آیین شاعران دورۀ جاهلی، به

 .(75م: 1986

 

 تصویرمرگ شهریار و گرفتگی ماه و خورشید

 به؛ ای داشترواج گسترده نظام دینی عربپرستش اجرام آسمانی در در دورۀ جاهلی       

خورشید و ماه را پرستش کرده و برای هر یک بتی ساخته و جنوبی عرب شمالی  که ایگونه

ترین بت قریش را بت الالت را نماد خورشید و العزی را نماد زهره و هبل بزرگ اعراب .بودند

آنان در طول شبانه روز، سه بار برای خورشید (. 298: 6م، ج1970)علي،  بودندنماد ماه قرار داده

)اآللوسي، التا،  گرفتندو چند روز معیّن را روزه می کردندمیند و برای ماه سجده خواندنماز می

م های کهن، اعتقاد بر این بود که شهریار تجسّنجا که در بسیاری از تمدّ از آنو ( 239-215: 2ج

وی نزول باران و  ۀو وظیف یا صورت خارجی ایزد باروری و مرکز و محور نظام طبیعت

بار و برابر و غم مرگ وی رویدادی تلخ ،(114م: 1971)حممد عیاد،  بود باروری زمین و حیوانات

مانند سایر ملل با تکیه شاعران جاهلی نیز  .شدتلقی می با مرگ باروری و از بین رفتن حیات

 نابسامانی و آشفتگی درخویش مرگ آنها را دلیل  در تصاویر رثای شهریارانبر این اندیشه، 

همچون خسوف و کسوف یا تیرگی دو الهۀ معبود های طبیعی پدیدهبخصوص و  جهان هستی

 .دانستندمیاین دوره یعنی ماه و خورشید 

 گوید:  شمر یرعش در رثای  پدرش ناشر النعم که از شهریاران حمیر بود، می

 مل یرتقااااااااااااااااااااي  هااااااااااااااااااااُر النجااااااااااااااااااااوم  ل موتاااااااااااااااااااا   
 

 عااااااااااااااااان اإلصاااااااااااااااااباح   (23)فَااااااااااااااااااملوُت أفل َااااااااااااااااا ُ  
 

 (250)ابن هشام، التا:  
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ستارگان درخشان به خاطر مرگ وی در آسمان نمایان نگشتند، و مرگ وی، آنها را از برآمدن 

 بازداشت.

سبب تیرگی در خورشید مرگ وی را کلیب )شهریار قبیله تغلب و بکر(  مهلهل در رثای

  داند:می

 ظلماااااااااااااا أَ  بًااااااااااااااایل   ال ناااااااااااااااعي  َعااااااااااااااناَ  مل ااااااااااااااا
 

 طلوعاااااااااااااااا دُ یاااااااااااااااتر  ماااااااااااااااافَ  النهاااااااااااااااار مشاااااااااااااااسُ  
 

 (50: م1995)املهلهل،  
مرگ، خبر مرگ کلیب را آورد، خورشید به تاریکی گرایید و قصد برآمدن  ۀآنگاه که خبرآورند

 .نداشت

کند و عمرو شهریار کنده به این اعتقاد اشاره میبنعبید بن األبرص خطاب به حجر 

 گوید:می

 َ ربااااااا أظلمااااااا  مشاااااااَس وال یاااااااا حجاااااااُر ماااااااا 
 

 اال  تاااااااااااااااااااااااااااااااااقر َب آجااااااااااااااااااااااااااااااااُ  لااامیااااعاااااااااااااااااااااااااااااااااااد   
 

 (62م: 2019)ابن األبرص، 
 گراید.ای حجر! فقط در صورت فرا رسیدن مرگ است که خورشید به تاریکی و غروب می

خاطر آن ماه به ه بار پنداشته که بای اندوهمرگ وی را فاجعه جذیمهعنتره در رثای زهیر بن

 است: اند و ظلمت سراسر گیتی را در برگرفتهافتادهستارگان درخشنده نیز برتاریکی گراییده و 

ُر حیااااااااااااااااااااااااااُخس    ااان متاماااااااااااا اااااااااااا    اف البَاااااااااااادب
 النجاااااااااااااااوم   ااااااااااااااااارت و اباااااااااااااااا  (24)يَوَدرار 

 

 عاااااااااااااااااااااااااَد ظالماااااااااااااااااااااااااااورُه فَ ااااااااااااااااااااااااای نُ ااااااااااااااااااااااااوَخف 
 امااااااااااااااااااااااااار   ااأ صاااااااااااااااااااااااُء اآلفااااااااااااااااااااایوضااااااااااااااااااااا

 

 (138: م1992، ابن شداد) 
گشت و ستارگان درخشنده  ضعیف و تیره آنو نور  بود، گرفتماه آنگاه که کامالً نمایان 

 دست نیز به رنگ تیره درآمد.های دورو نور کرانه گشتندغروب کردند و ناپدید 

بار دانسته و آن را با غمرا نیز مصیبتی (ذعاراألذو وائل بن یعفر، مرگ عمرو بن أبرهه)

 دهد:گرفتگی ماه و خورشید پیوند می

 (25)اهلَ یسااااااااااااااااااااااراب الشاااااااااااااااااااااامسُ مل تلااااااااااااااااااااابس 
اااااااااااااااااااخُ   اااااااااااااااااااد  والذت بااااااااااااااااااا    البااااااااااااااااااادرُ  فَ س 

 

 ان ذا تالیاااااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااا  علااااااااااااااااااااااا  ملیااااااااااااااااااااااااك   
 ةیالسااااااااااااااااااااااااااار  جناااااااااااااااااااااااااا ُ  األَ ملااااااااااااااااااااااااااا تااااااااااااااااااااااااااوّ  

 

 (160)ابن هشام، التا: 
به  نیزرو گان شبو ستارماه گرفت  ،شهریاری که پیروان زیادی داشت طلوع نکرد خورشید بر 

 .ییدندگرا یکیبه تار رهنگام مرگ شهریا
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ه دعوت مردمان جاهلی بنوعی و  غم و اندوهآنچه بر این ابیات سایه افکنده، بیان 

برقراری ارتباط میان مرگ شهریار و ماه و خورشیدگرفتگی یا ، امّا جمعی استسوگواری 

است؛ بدین  ایاسطوره–بسامانی در دیگر عناصر طبیعت، حامل مفاهیم دینیغروب آنها و نا

معبود )ماه و خورشید( و خدای  ۀلهإنماد دو ایزد و معنی که شهریار در نگاه شاعر جاهلی 

و ی زخیو برکت و حاصل نیروهای آفرینش ،خیزی است که با مرگشحاصل و پاسدار باروری

ریزد عت به هم مییتعادل و هماهنگی در عناصر طبرود و از بین میزیبایی و قدرت و بزرگی 

. در نتیجه، برقراری این ارتباط و به کارگیری صور فلکی در ابیات، یابدجهان نیز زوال میو 

  است.بودهشهریاران بزرگداشت و قداست الوهیت  منظوربه

عالوه بنابر اعتقاد ناقدان ادب قدیم، هدف از برقراری ارتباط بین شهریار و ماه و خورشید، 

های اساطیری و ظاهری، در واقع، بازگشت به بنیاد بر بیان اعتالی مقام و دیگر خصوصیات

کند که است و فرقی نمیای است که شهریاران را به ایزدان پیوند دادهتأثیر پذیرفتن از اندیشه

؛ عبدالرمحن، 134م: 1981)عبدالرمحن، باشد خوش تغییر شدهاین تصاویر شعری واقعی و یا دست

لوهیت شاهان در آن ایام برآمده از اگوید: ان که فریزر میهمچن(؛ 184م: 1981؛ البطل، 13م: 1976

توانستند داشتند و می اعتقادی ژرف بود و آنها نه به عنوان کاهن که خود به عنوان خدا حرمت

ریزر، ف) هایی چون نزول باران و رویاندن محصول را به بندگان و رعایاشان ارزانی دارندموهبت

 .(84 ش:1382

سالی قحطی و خشک و شدی میانگیز تلقّغمرویدادی در سرزمین بابل و آشور، مرگ شهریار 

و مرگ وی  ، میانجی زمین و آسمان بوددر عراق قدیمشهریار همچنان که  ؛آوردبه بار می

در مصر و یونان  باستان اعتقاد بر  .(85-84م: 1989سعید األمحد، ) رفتشوم به شمار می ایواقعه

بود که خورشید دارای نیروی آفرینش است و این نیرو در شخص شهریار تجسم پیدا این 

مردمان هند باستان نیز معتقد بودند که چون  .(312: ش1382فریزر،  ؛213)عکاشة: التا:  استکرده

چیز در زمین از طریق او صورت رشد همهاست و نیروهای طبیعت و جامعه  بین ۀشاه واسط

 .  (gonda,1956: 52)است به معنی قطع این رشدگیرد و مرگ او می

 

 شهریار حلقۀ اتصال زمین و آسمان
ل عراب جاهلی هنگام خشکسالی به سبب ترس از قحطی و مرگ، به شهریاران متوسّا     

جادویی و واسط میان  و العادهو اعتقادشان بر این بود که شهریار داری نیروی خارق شدندمی
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باران نازل گرداند و قحطی و  تواندمیآمیز مناسک دینی و سحر و خالق است و با بنده

 .(29: م1976)عبد الرحمن،  خشکسالی را از میان بردارد

 کند:می علی الحنفیبنههوذأعشی مدح خویش را اینگونه تقدیم 

َقا  (27)أَبابَلجُ  (26)أََ ر     َ سب  ب     الَغَماُم ُیسب
 

اَلم ه  ب  َعنب  الن اسَ  َصارَعَ  َلوب    َصَرَعا َأحب
 

 (204 م:2010 )األعشی، 
 عقل اگر و کنندمی باران طلب وی از ابرها که است ایچهره گشاده و برجسته شخصی هوذه

 است. خردمند و عاقل او گردد، مقایسه او عقل با مردم

 گوید:می حجربن عمرواعتقاد در مورد  ینبر ا یهبا تک خازمأبیبن بشر

 الکفااااااااااااااا   َ اااااااااااااااُ  ُ ضااااااااااااااابة   (28)ُم حل ااااااااااااااا ُ 
 

 جاااااااااااااازُ  املواهاااااااااااااا   ُ لااااااااااااااَف مااااااااااااااا یُ لاااااااااااااافُ  
 

 (155م: 1960)ابن أيب خا م،  
از دستان وی باران روان می گردد، بدون این که خشمگین گردد و همچنین به جای هر آنچه 

 که )در جنگ ها( از دست داده، به سائل عطا می کند.

 گوید:می هند بن عمرو مورد در أرقم بن علباء

 (29)َو إن  یَااااااااااَدا الساااااااااالطان  لَیَساااااااااا  ب َکااااااااااز ة  
 

ااااااااااااااااَء مُتطاااااااااااااااُر الَوباااااااااااااااَل الاااااااااااااااد  َ   ََ  َولکاااااااااااااااان 
 

 (111م: 2003ي، األصمع(
 دستان شهریار خشک شده نیست و وی آسمانی است که بارانی تند و پیاپی می بارد.

 گوید:می جفنهآل شهریاران از یکی مدح در نابغه

 باااااااااا  الغمااااااااااامُ  ُیس سااااااااااقی  یبااااااااااأَ  ر باااااااااا َ ج
 

 رم  َ اااااااااا  وفاااااااااای عااااااااااز   يف (30)جفنااااااااااةَ  آ  ماااااااااان 
 

 ( 101: م2005)الذبیانی،  
 گرانمایه و بخشنده قبیلۀ از و کندمی باران طلب وی از ابر که آزمودی را رویی سفید شهریار

 است. جفنهآل

 ،العربو در جزیرۀنشین بود بیابان اعراب اصلی ۀدغدغ ،حیات و باروری هادامدر واقع، 

برای این سرزمین ساکنان  ای کهگونهبه ؛این مهم به ویژه با آب و باران پیوند تنگاتنگ داشت

برخورداری از نعمت باران همواره دست به آسمان داشتند و برای رهایی از قحطی و 

شهریاران از نگاه مردمان این دوره به  رو،؛ از اینگشتندخشکسالی به دنبال یافتن منجی می

 نجی قدّیس بین زمین و آسمان و همچنین منجی ظهور پیدا کردند.عنوان میا
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همچنان که در  وجود داشت؛قبل از دوران جاهلی  ،صالح ینبیااولیا و اب باران از لط     

طلب باران کردند و وی بوطالب از أقریش به هنگام قحطی  ۀافرادی از قبیل، استروایت آمده

 شهریارانها بر این باور بودند که عبرانی .(75م: 2002ر فوري، )املباگشت دعایی کرد و باران نازل

 الباقیه آثار کتاب در و (319م: 2008)الس ، د جادویی قادر بر نازل کردن باران هستن ئربا شعا

 که کندمی دعایی ایران در خشکسالی هنگام به وی که استآمده ساسانی فیروز از حکایتی

 .(300 :ش1363 ،بیرونی) بردارد میان از را باران حبس

 

 تموز اسطورۀ به بازگشت ؛بهار به شهریار تشبیه

جاهلی، تشبیه وی  ۀدور شعریشهریار در تصاویر  لوهیتاو  قداست هایجلوهیکی دیگر از  

را در ذهن  (31)اساطیر قدیم یعنی تموز زایندگیباروری و  ۀلهاتشبیهی که  ؛به بهار است

 .است وی بیانگر حزن جمعی جاهلی در شرایط سخت و دشوار سازد که مرگمیتداعی

 سراید:قبیصه الطائی آخرین شهریار لخمی، این گونه میبناعشی در مدح إیاس

 َساااااااااااااایب ُ  الن اااااااااااااااسَ  یُاااااااااااااانع ُ  ربیاااااااااااااا َ  واناااااااااااااا 
 

  اااااااااااااااااااااط ُ  املنیااااااااااااااااااااة، أُع  تباااااااااااااااااااا ُ  وسااااااااااااااااااایُف، 
 

 (211م: 2010)األعشی،  
ای هستی که گرداند، و شمیر برّندهسرزنده میطا و بخششت، مردم را تو بهاری هستی که ع

 است.مرگ آن را از نیام برکشیده

 گوید:الحارث بن حلزه نیز می

 مث  ُحاااااااااااااااااااااجراً أعاااااااااااااااااااا  إبااااااااااااااااااااان أُم   طااااااااااااااااااااام  
 (33)أساااااااااااااااااااااااَد يف اللقااااااااااااااااااااااااااء  َورَد مَهاااااااااااااااااااااااوسَ 

 

اااااااااااااااااااااااااااای ةَ    َخضااااااااااااااااااااااااااااراُ    (32)ولَااااااااااااااااااااااااااااااُ    فارس 
 (34)َورباااااااااااااااااااااااااااااایَ  إن مَش اااااااااااااااااااااااااااااَرت  ااااااااااااااااااااااااااااا اءُ 

 

 (34م: 1991)ابن حل زة،  
های ساخت سپس با حجر بن عمرو )جنگیدم(، در حالی که لشکری تا دندان مسلّح با سالح

های استوار و در هنگام قحطی و ایران داشت، حجر به هنگام جنگ، مانند شیری سرخ و با گام

 خشکسالی، بهار و برکت بود.

 گوید:الحارث األصغر میبننابغه در مورد نعمان

 و إن یرجااااااااااا  النعمااااااااااااُن نفااااااااااارح و نبااااااااااا هج
 

ا ُماااااااااااااااااااالُکها وربیُعهااااااااااااااااااا   و یااااااااااااااااااأت  ماااااااااااااااااااااعد 
 

 (80م: 2005، )الذبیاين 
خیزی به قبیلۀ معد گردیم و شکوه،  بهار و حاصلاگر نعمان بازگردد، ما شاد و خوشحال می
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 گردد.باز می

 گوید:المنذر میبنزید در رثای نعمانبنعدی

 رباااااااااااااااااااااایُعک ماااااااااااااااااااااااذا َترجااااااااااااااااااااااوَن إن أود  
 

 بعاااااااااااَد اإللااااااااااا   َومااااااااااان أذ ااااااااااای َلُکااااااااااا  ناااااااااااارا 
 

 (53: م1995، يالعباد)
بعد از مرگ شهریار، همچون بهار چه امیدی دارید و بعد از پروردگار چه کسی شما را اطعام 

 کند؟می

 سراید:نابغه نیز در سوگ این شهریار این گونه می

 كهلااااااااااااااایهلاااااااااااااااك أباااااااااااااااو  اااااااااااااااابوس ین  فاااااااااااااا
اااااااااااااااااااا     یبعاااااااااااااااااااادُه ب ااااااااااااااااااااذناب  عاااااااااااااااااااا كومُنس 

 

 ُ  الناااااااااااااااااااااااس والشااااااااااااااااااااااهُر الاااااااااااااااااااااارامُ یاااااااااااااااااااااارب 
 َس لااااااااااااُ  سااااااااااااااَنامُ یال هاااااااااااار  لااااااااااااا (35)َأجاااااااااااا   

 

 (108: م2005، یاين)الذب 
و بعد از مرگ وی، ما همچون شتر رود بمیرد، بهار مردم و ماه حرام از بین می قابوس اگر ابو

 کنیم.ها زندگی میها و دشواریکوهان بریده با کاستی

تموز یکی از خدایان اساطیری و نماد باروری و شکوفایی و در این ابیات، شهریار شبیه 

که شهریاران را  . اندیشۀ موجود در این تصاویر شعری برآمده از اعتقادی استرستاخیز است

ها و حیوانات و محصول کشت دانند که وظیفۀشان سالمت و باروری انسانتجسّم خدایانی می

رو مرگ اند. از اینست را برای آنها قائل شدهاست. در نتیجه، شاعران بیشترین حرمت و قدا

توان غیبت یا مرگ تموز قلمداد کرد که مایۀ رنج و سختی و نقصانی را می -شهریار -بهار

شود و سرتاسر گیتی را اعم از انسانی و حیوانی و مشابه در مردمان و حیوانات و گیاهان می

 گیرد.گیاهی در بر می

 

 گیری:نتیجه
و عمل آیینی سجده )مناسک مقدّس « أبیت اللعن»، اصطالح «رب»لفظ به کارگیری  -

به عنوان یک  بخش بودن و نازل کردن باران توسّط اوباور به شفا پرستی( برای شهریار وبت

به  (شهریار )نمودِ زمینی ایزدان مقدستشبیه و همچنین  جادویی وی بشرنیروی مافوق

های الالت و هبل( و بهار )تموز( از جاهلیت )نماد بتخورشید و ماه؛ یعنی خدایان مقدس 

 های قداست و الوهیت شهریاری است.نشانه
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و  اساطیر ،پرستیبت باورهای دینیِ مشتمل براعتقاد به قداست و الوهیت شهریاری،  -

تصویر ئۀ منظور بیان افکار و نوع نگاه خویش و همچنین ارابه اآن ران که شاعراست خرافات 

مرتبط با  ر و آدابئشعااند و این اعتقاد و  گرفتهزندگی شخصی و گروهی زمان خود به کار 

 کلی از میان رفت.آن، بعد از ظهور اسالم به 

تداخل تصویر شهریار با تصویر خدایان مقدّس اساطیری یا تشبیه شهریار به آنها، نه تنها دال  -

اهیمی چون قدرت و عظمت، ترس از نابودی و حامل مف بر قداست و الوهیت اوست؛ بلکه

 خیزی، باروری و برکت است.، حیات، حاصلاشتیاق به جاودانگی و بقا

اعتقاد به تقدّس و الوهیت شهریاران نزد مردم دورۀ جاهلی، به خصوص شاعران این دوره،  -

سیاسی -اجتماعیالعرب(، ۀعوامل محیطی و اقلیمی) زندگی در شرایط دشوار جزیر ۀدر نتیج

، همچنین هیبت و عظمت شهریار(، قدرتترس از شناختی )ای(، روانقبیله-)زندگی قومی

و بیانگر فرهنگ و  بودهنیز های متعدد جوامع و محیط و مللبا سایر اعراب  ارتباط و اختالط

 دیگرعراب و اای میان اساطیر، تاریخ، دین و فرهنگ رابطه شناخت آنهاست که بررسی آن،

 است.ها ایجاد کردهتملّ

  

 نوشتپی
 .خون خالص1.

 دهد.شفا می2

 .گزید3

 .زخم4

 .خون5

 تمیم ای از بنی.قبیله6

  بودای از تمیم پدر قبیله یربوع بن حنظله.7

 حنظلههای اصلی بنی.از تیره8

 پیمان.هم9

 کردند.آگاه10

   قحطانی یلاز قبا.11

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 .نام دو مکان12

 إمرو القیس)نعمان یکم( بن. نام دو کاخ متعلق به شهریار حیره نعمان13

 أم قطامپدر إمری القیس)شاعر( و ملقب به حجر بنالحارث . حجر بن14

های با برخی از ویژگی قرآنبعضی از آیات در  «شهریار-رب»شده برای ذکر صفات .15

 .(37؛ الطور13:؛ فاطر116کند )المومنونشهریاران دوره جاهلی مطابقت می

 .عیب، نقص16

 .آشکار17

 شوم.دردمند می18

 .گروه سه تا ده نفره19

 شوداو اشاره می.به 20

 .شرمگین21

 .عصابه بر سر بست22

 .رها ساخت23

  روشن ، ستارگان.جمع دری24ّ

 .جمع سربال، جامه25

 .بزرگ، محترم26

 روی.زیبا27

 .روان، جاری28

 .خشک29

ها بود و به شهریاران این دودمان، آل جفنه عمرو از قبیله ازد و اولین شهریار غسانیبن.جفنه30

 شد.  اطالق می

تجدید حیات رستاخیز وی نمایانگر های کهن ایزد بانوی باروری و تمدناساطیر  تموز در.31

   .(108؛ داود، ال تا: 172-104م: 1982)عبدالواحد،  و زایندگی است

 . لشکر فارسی32

 .شیر شکنندۀ شکار33

 . قحطی34
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 کوهان.شتر بی35

 

 منابع

 هاکتاب-1

 عربی
 القرآن الکريم

ع  بشرح  وتتحیح   بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،اآللوسي، السید حممود شکري البغدادي )التا(، 
 دار الک   العلمیة. :وضبط : حممد  جة األ ري، ب وت

 شرح: عز ة حسن، دمشق: مطبوعات إحیاء الرتاث. ديوان،م(، 1960 م، بشر ) خاابن أيب
 داراملعرفة. ب وت: طم اس، محدو شرح: ،ديوان م(،2005)  ه  سلمی، أيب ابن

األكادميیاة الدیثاة لل  ااب ، القاهرة:  1، طعباد الارا  ، بقلا : حمماد عاوينديوانم(، 2019ابن األبرص، عبید )
 اجلامعي.

 .، دار الک اب العريب1، شرح: طوسي، طديوان م(،1993ابن الربیعة، لبید )
 األنباري، حتقیق:  رم البس اين، ب وت: دار صادر.، بشرح: الديوانم(، 1963الطفیل، عامر ) ابن

 .، شرح: حممد ناصر الدین، ب وت: دار الک   العلمیةديوانم(، 2002ابن العبد، طرفة )
 .، يمع  وشرح : إمیل بدی  یعقوب، ب وت: دار الک اب العريبديوانم(، 1991ابن حل زه، الارث )

 .، الکوی : دار القل 1ط، الديوانم(، 1976ابن شأس األسدي، عمرو )
اد، عنرتة )  .، ب وت: دار الک اب العريب1، اخلطی  ال  یزي، طشرح ديوان عنترة م(،1992ابن شد 
 .الثقايف ديبي األ، جدة: الناد1، حتقیق: أمين میدان، طديوان م(،1992ابن  لثوم، عمرو )
 مر ز الدراسات واألحباث الیمنیة. :، صنعاء2، طحميرك التيجان فی ملو ابن هشام )التا(، 

، شااارح  وحتقیاااق: جمیاااد طاااراد، بااا وت: دار األصـــمعيا م(، 2003، أباااو ساااعید عباااداملل  بااان  ریااا  )األصااامعي
 .الفکر العريب

، القااااهرة: دار ي البجااااوي، حتقیاااق: علاااشـــرح المیاـــليا م(، 1977) ----------------------
 النهضة للطباعة.

  ، حنا نتر الي،  ب وت: دار الک اب العريب.شرح ديوانم(، 2010 یس )األعشي الکب  میمون بن 
 شرح: عبدالرمحن املتطاوي، ب وت: داراملعرفة.، ديوانم(، 2004امرا القیس )
 دار األندلس للنشر.  الصورة في الشعر العربي حتي آخر القرن الثاني، م(، 1981البطل، علي )
مطبعااة متااطف  البااايب ، القاااهرة: 2ب حقیااق وشاارح: عبدالسااالم حممااد هااارون، طلحيــوان، م(، ا1965اجلاااحظ )
 الل .
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، ب وت: 1، طعلم األنسانأنثربولوجية األدب، دراسة اآلثار األدبية علي ضوءم(، 2008الس ،  تي )
 دار اهلال .

 ، ب وت: دار الطلیعة.مامون األسطورة في الیکر العربيم(، 1986خلیل، خلیل أمحد )
 ، القاهرة: مک بة ع  مشس.األسطورة في الشعر العربي الحديثداود، أنس )التا(، 

، 1، طهــاجا الولــود فــي الشــعر العربــي حتــی نهايــة العصــر األمــو م(، 2001الاادلیمي، عباادالر اأ خلیفااة )
 بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.

 : داراملعرفة.، ب وت2، محدو طم اس، طديوانم(، 2005الذبیاين، النابغة )
 مطاب  دار الشؤون الثقافیة. :، بغدادالمعتقدا  في العراق القديمم(، 1989سعید األمحد، سامي )

، ب وت: 1شرح: ايب صاحل حيیی بن مدرک الطا ي، حنا نتر الي، ط، ديوانم(، 1994الطا ي، حامت )
 دارالک اب العريب.

 ويمع : حممد جب ار املعیبد، مدیریة الثقافة العامة.، حقق  ديوانم(، 1995عدي بن  ید )، العبادي
، عمان: 1، طالصورة الینية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثم(، 1976عبد الرمحن، نترت )

 مک بة األ تی.
 ، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.2، طعشتارومأساة تموزم(،1986عبدالواحد علي، فاضل )

 .، حتقیق: حسن  امل الت يف، معهد امل طوطات العربیةديوانهم(، 1970العبدي، املثق  )
 .العربیة ، القاهرة: اآلفاأ1، طالقديمة الوثنية األديان في دراسا م(، 2004عجیبة، أمحد )

 .، متر: دار املعار تاريخ الین المصر  ،عکاشة،  روت )التا(
 ،  ب وت:  دار العل  للمالی .1، طالمیصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالمم(، 1970علي، جواد )

 .، تريمة: عاد   ع  ، مطبعة البايب الل حاارا  الهندلوبون،  وس ا  )التا(، 
 ، القاهرة: دار الدیث.4، طالرحيق الموتومم(، 2002، صفي الدین )ياملبار فور 

 املعرفة. دار ،2ط ،واألساطير األدب في بطلم(، 1971ش ري ) حممد عیاد،

يماا  وحتقیااق:  الیــارا الشــاعر، ســيرته وشــعر ،  الحصــين بــن الحمــام المــر  )التااا(،  التاا  باان المااام ،ياملاار  
 املناهج.شریف عالونة، جامعة البرتا، دار

  .، ب وت: دار اجلیل1، طشرح ديوان الحماسةم(، 1991أمحد ) ياملزور ي، أبو عل
 

 ، دار اجلیل.1القو ا ، طشرح و حتقیق: أنطوان حمسن ، ديوانم(، 1995) املهلهل
 ، القاهرة، دار سینا للنشر.1، طاألسطورة في الشعر العربي قبل اإلسالمم(، 1995النعیمي، أمحد اَاعیل )
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 فارسی
 .، ترجمه: باجالن فرخی، چاپ اول، اساطیرشناخت اساطیر مصرش(، 1375ایونس، ورونیکا )

 .کبیرامیر :تهران سرشت،دانا اکبر :ترجمه ،آثار الباقية عن القرون الوالية ش(،1363بیرونی )

  .مترجمان: احمد تفضلی و ژاله آموزگار، چشمه شناخت اساطیر ایران،، ش(1385راسل ) هینلز،جان 

 .پور، تهران: اسطوره، برگردان: ابوالقاسم اسماعیلاساطیر جهانش(، 1392داتی، ویلیام )

 .، تهران: قومسشرق باستانتحول اندیشه سیاسی در ش(، 1372رجایی، فرهنگ )

شوراى  :تهران ،، چاپ دومتاریخ شاهنشاهى ایران و مقام معنوى آنش(، 1354ذبیح اهلل )صفا، 

 .عالى فرهنگ و هنر

 .آگاه تهران:، ترجمه: کاظم فیروزمند، شاخه ی زرینش(، 1382) فریزر، جیمز جرج

 .فرخی، تهران: اساطیر ترجمه: باجالنشناخت اساطیر خاور نزدیک، ش(، 1378گری، جان )

 ، چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب.تاریخ سیاسی ساسانیان ش(،1367مشکور، محمد جواد )

  .، ترجمه: علی اصغر حکمت، تهران: فرانکلینتاریخ جامع ادیانش(، 1344) جان ناس،

 مجالت-2
مجلة الجمعية االيرانية ، »يف الشعر اجلاهلي معامل الفکر الدین«ش(، 1388فاحتی، سید حسن و دیگران، )

 .35-61، صص11العدد للغة العربية وآدابها،
، 1جملاااد  ،، القااااهرةمجلـــة فصـــول ،» يللشاااعر اجلااااهل يال فسااا  األساااطور «م(، 1981)، عبااادالرمحن، إباااراهی 

 .140-127، صص 3عدد
Gonda, J. (1956). “ancient Indian kingship from the religion point of view” Numen. vol 3. 

fasc 1. published by Brill. pp. 36- 71. 
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 یجاهلالشعر ال ية في  السلطان ةيوالقدس ةيلوهاألدراسة عن 

 3ام  مقدم م قي،   *2، عباس عرب1جواد صالي
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 :الملوص
 واألساط ، واخلرافات والقی  والعادات املع قدات من كث   عل  عريب شعر أ دم بتف   اجلاهلي الشعر حي وي
 الدینیة الثقافة ومن. هوی ه  أو و قاف ه  اجلاهلي العتر يف العرب تاریخ من جزءاً  نع  ها أن مي ننا والي

 املنهج م بعاً  هذا حبثنا ی ناول  ما وهو و دسی  ، وهیة السلطانأُلب اإلميان العتر هذا شعراء لدى یةالعقا د
 للسلطان اس  دموا اجلاهلي العتر يف الشعراءأن  علی  هایتوصلنا إل ومن الن ا ج الي. ال حلیلي الوصفي
 والشفاء، املطر، إنزا  عل  والقدرة والنوا ص، العیوب عن ال نزه مثل املقدسة اإلهلیة بالذات خت ص صفات

 الشمس، مثل مقدسة أسطوریة بعناصر شب هوه كما  السجود مثل ل  عبادیة أعماالً  وأدوا واإلختاب، واإلحیاء،
  دسي جان  هلا كان  الي الو نیة املع قدات ومت زج هذه. لدیه   ی وألوه  دسی   عل  ید  مما والربی ، والقمر،
 عن لل عب  آلیة جمرد وتع   وال كة، واخلت ، اخللود، يف والر بة والع مة، القدرة، مثل  فاهی  نفسي وم هر
 .اإلسالم ظهور بعد فزال  الشعریة، األف ار
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