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 «موصوف نیجانش صفت»ي زبان ریفراگ دهيپد نییتب

 يجاهل عصری هاچکامه در

 چکیده

 بـا  همـواره  م،یخوانیم را معلّقات ژهیوبه و اسالم از شیپ روزگاران به منسوبی عرب اشعاری وقت

 دچـار ی قـدر  را شـعر  مقصود و مدلول درک ندیفرا که میکنیم برخوردی زبان ریفراگ دهیپد کی

 آن،ی جـا  بـه  ییهـا تصف ای صفت نشستن و موصوف حذف با ،یزبان شگرد نیا. کندیم وقفه

 مرسـ   مجـاز » ان،یـ ب وی معان دانش به مربوط کتبی برخ در ده،یپد نیا امروزه.است نموده رخ

ی بررسـ « مجـاز  طرح دریی معنای نیهمنش: »چونی نیعناو ریز ای گرفته نام« صفت عالقه به مفرد

ی سـح  ی امر اتنهنه ،یجاهل دوران شعر دری زبان عادت نیچن بروز نگارنده گمان به. است شده

 بـردن  بـا  ی راسـتا  در وی نیهمنشـ  م ـور  در که استی زبانی کردیرو بلکه ست،ینی تصادف و

 بـا  کـه  ندهیسـرا  اتیروح و عواطف از برآمده وی بالغ استی نشیگز و افتهی ت قق کالم، تیادب

ـ ا رو،شیپ نوشتار در. است داشته درخوری تناسب روزگار، آن گردابانیب مخاطب حالی مقتضا  نی

 طیشـرا  و یجـاهل  عـرب  فرهنـ   و فکر م،یاقل با نیادیبن و معناداری وندیپ در ،یزبان جیرا هیرو

 حـذف  نـد یفرا پـژوهش، ی گـواه  بـه . اسـت  گرفتـه  قـرار ی واکاو مورد شان،یا یزندگ بر حاکم

ـ قابل بردن با  و جازیا ینوع جادیا با صفت، به آنی معنا انتقال و موصوف  بـه  کـالم، ی تـداع  تی 

 .کندیم کمک خواننده ذهنی ازاسیپو

 .ص را میاقل ،ییمعنای نیهمنش زبان، ،یجاهل عصر شعر موصوف، صفت،: هایدواژهکل

 مقدمه

ـ  ارتبـاط  جادیا بر عالوه که استی ابزار و قراریب و الی س استی تی ماه زبان، ـ قابل افـراد،  نیب  تی

 تـوان یم و شده  یتشک واژه نام هبی کوچک یواحدها ازی ارتباط سازه نیا. داردی دلکش ویی هنرنما

ـ  هـر  کـه  افـت ی دستی انیب نقش هزاران به کالم، هندسه در واژگان مکان رییتغ با ی اجلـوه  بـه  کی
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ـ  الی سـ  طیم  در واژگان،. کنندیم بازگو را سخن نندهیآفر مقصود  م ـور  دو بـر ی هنـر  نـه یآفر کی

 سـر  بـه  دارادامـه ی نوسـان  در شیخـو  مـدلول  و مفهـوم  بـه  نسبت و شناورندی نیهمنش وی نیجانش

 سـر  بـه  خـود  موصـوف  بـا ی ناگسستنی وندیپ در که است صفت ،یزبانی واحدها ازی ک. یبرندیم

 بـدون  کـه  استی م ور چنان موصوف، در صفت وجودی گاه. ندارد آن ازی جدای تی هو و بردیم

 جملـه،  در صـفت  تیـ م ور نیهمـ  هیپا بر .ردیگیم قرار زوال خحر در زین موصوف تیهو صفت،

ـ ن کـه  باشـد  آشـکار ی طوربه موصوف هرگاه که اندباورداشته یعرب ن و و صرف میقدی علما ی ازی

ـ  گـردد، یم حذفی وصف بیترک از گسترده طوربه نشود، احساس حضورش به  حـذف  دهیـ پدی ول

 (.582:  تا ،یالهاشم) افتدیم اتفاق ندرتبه صفت،

ـ زاو بـا  موصـوف،  در صـفت ی برجسـتگ  که است نیا بر فرض ق،یت ق نیا در  ذائقـه  و نگـاه  هی

 آنـان، ی کردهـا یرو و ازهـا ین وی فرهنگـ  ،یسـت یزی هـا مؤلّفـه  بـا ی عـ یطب طـور بـه  و زبـان  کاربران

ـ  است، ممکن کهیطوربه. دارد یارتباطاستوار  آن ازی کـ ی دارد، صـفت  نیچنـد  کـه  موصـوف  کی

ـ بق از تـر ستهبرج موصوف، با وندشانیپ نوع و مخاطبان طیشرا به بسته صفات،  در. گـردد  قلمـداد  ه،ی 

ـ ن باشـد،  تـر برجسـته  مخاطب،ی برا موصوفی تداع در صفت نقش چه هر حالت نیا  ذکـر  بـه  ازی

 گـردد، یمـ  متبـادر  ذهن به زین م ذوف موصوف صفت، ذکر با کهی حد  تا شود،یم کمتر موصوف،

ی نیهمنشـ »ی نـدننوع یبرآ ،ندیفرا نیا .است شده منتق  صفت، به موصوف تی هو تمامیی گو کهچنان

ی واحـدها  مفهوم شیافزا برحسب مجاز» که صورت نیا به دارد،« یمجازی طرح» که است« ییمعنا

ـ  در. ابدییم ت قّق رم ذوفیغی واحد در م ذوف ـ  واحـد  ،یحیشـرا  نیچن  کـاهش یی واحـدها  ای

ی حـد  بـه  توانـد یمـ یی معنـا  کاهش نیا. ابدییم انتقال مجاور واحد به مفهومشان و ابندییمیی معنا

ی واحـد  عوض، در. انجامدیب هاآن حذف به و شود واحدها ازی برخ وقوع در حشو سبب که برسد

ـ  واحـد  مفهـوم  کـه  رودیمـ  کـار  بهی مفهوم در است شده مواجهیی معنا شیافزا با که ی واحـدها  ای

ـ ا البته(. 522: ش.ه4989 ،یصفو« )است شام  زین را م ذوف  سلسـله  و درجـات ی دارا نـد، یفرا نی

 آشـکارتر  و تـر یجـوهر  موصـوف،  در صـفت  حضور مخاطب، منظر از چه هری عنی است؛ی مراتب

 بـر  و گـردد یمـ  کمتـر  هـا، نـه یقر و هانشانه به ازین و شتریب م ذوف، موصوفی تداع تی قابل د،یبنما

 بـه  ندارنـد،  خـود  موصـوف  بهی بخشتی هو دری پررنگ نقش مخاطب، نظرگاه در کهی صفات عکس
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 زنـده  اذهـان،  در را م ـذوف  موصـوف  خـاطره  و ادی بتوانند تا ازمندندینی شتریب یهانشانه و نقرائ

 .کنند

ـ نا صـفات  متنـوع ی هـا جلـوه  فیتوصـ . اسـت ی خیتـار  وی لیت ل ،یفیتوص ق،یت ق روش  بی

 ،یجـاهل  عصـر  شـعر  دری زبـان  رفتار نیچن بروز در مؤثر عوام ی خیتار وی هنر  یت ل و موصوف

ـ  تـثثّرات  و ریتـثث  دامنـه  ،یخیتـار   یـ ت ل وهیش در. دهدیم  یتشک را پژوهش هعمد اندازچشم  کی

 (.411: ق.ه4141 قحب،) گرددیمی بررس ط،یم  با آن نندهیآفر ای یادب نهیآفر

 خـود  بـه  را پژوهـان  ادب ازی اریبس توجه تاکنون ،یجاهل روزگار ارزشمندی هاچکامهی بررس

 جلـوه ی بررسـ  بـه  فـرد، من صربهی نگاه با که است صدد در نوشتار، نیا اکنون و است کرده جلب

 و  یـ د  و بپـردازد ی جـاهل  عصـر  اشـعار  در موصـوف،  نیجانش صفتی زبان شگرد ریفراگ و بارز

ی هـا ضـرورت  زین و شاعری فرهنگ وی اجتماع ،یحیم  اثرگذاری هامؤلفه به تیعنا با را آن اسباب

 نگارنـده ی بـرا  که جا آن تا ،یجاهل شعر بهی کردیرو نینچ که استی هیبد. دینما نییتب ،یزبان هنر

ـ  ن و و صرفی هاکتاب عمده در .نداردی منسجمی پژوهش سابقه است، معلوم  و صـفات  بـه ی عرب

ی اشـارات  جملـه،  شـبه  و جمله و مفرد و جامد و مشتقّ ،ینسب وی قیحق: چونی نیعناو ت ت نعوت،

 نـد یفرا بـه  تنها همی بالغ کتب در. است شده ذکر هاآنی معنوی هاد لت و اکارکردهی برخ و شده

 بـه  راجـ  ی چنـدان ی موشـکاف  و اسـتد ل  صورت هر در و شده گذرای اشارات تنها موصوف، حذف

 .  خوردینم چشم به آن حذف عوام  و عل 

 «موصوف نیجانش صفت» يِزبان شگرد بروز و صحرا میاقل

 و طـول  بـود،  شـتر  عمـدتا   که خود احشام و دام با ،یابانیبی ارهیجزشبه در ،یجاهل عصر اعراب

 کـاوش،  و کـو   آهنـ   بـا  رای زنـدگان  ترانـه  و مودندیپیم علف و آب افتنی یبرا را ریکو عرض

 خـود  پرمشقّتی زندگ ازی مین ریناگز و افتندییم منیای پناهگاه را شتر پشت آنان،. کردندیم میتنظ

ـ ا شعوریی گو که چنان ؛بردندیم سر به ناهمواری بلندا آن بر را  و آرام حرکـت  نغمـه  بـا  انسـان  نی

 کـه  اسـت ی عیطب البته. است دهییزا کنواختی و آرام تمیر بای شعر و خورده گره وان،یح نیا مداوم

 گونـه نیای هیبد طوربه. است بوده طالب هم رای نوازشگر و شاعرانه زمزمه ،یمادریب گهواره چنان

 و شـه یاند بـه  کـرده،  جـاد یای جـاهل  انسـان  رفتـار  و هیـ روح در را یفردمن صربه طیشرا ،یزندگان
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. اسـت  بـوده  اثرگـذار ی وی انیب مختصات وی زبان کردیرو دری حتّ و دهیبخش خاصی جهت ادراکش

ی شـاعر . است شاعر روح نهیآ دری ابانیبی زندگ کی بازتاب ،یجاهل شعر گفت توانیم کهیطوربه

ـ دن ریتصو و گرفته امونشریپ طیم  از را الشیخ خام مواد که  نگـار خـوش  قـاب  در را درونـش ی ای

 طیم ـ  حاص  ده،یقص و بود دهیقص ،یجاهل عرب نیب در جیرای شعر قالب. است گنجانده ده،یقص

ـ ن به که است سوادیبی نانیص رانشی اجتماعی زندگ وی عیطب ی بـرا  و بودنـد ی متکـ  حافظـه ی روی

ی عیشـف ) دندیکشیم رشته به پراکنده و رنگارن یی هامهره چون را هاآن خود، ارزشمندی معان حفظ

 (.  41: 4922 ،یکدکن

 عـرب  عادات و آداب وی خو و خُلق ویی ایجغراف اوضاع ،یزندگ ریتصو توانیم امروزه کهنیا

 ن ـوه » چراکـه  سـت؛ ینی اتـازه  حرف افتیدر معلّقات، ژهیوبه شانیهاسروده پود و تار از رای جاهل

ی جـا  اکنون آنچه (.443: ش4922 هاوکس،« )کرد جدا گفتن سخن ن وه از توانینم ابدا  رای زندگ

ی زبـان ی کردهـا یروی برخـ  بـر  ،یمـاد  ی زندگ آن و ایجغراف آن که استی اثر دارد،ی بررس و ب ث

ـ ا ازی کی. است داده سوقی خاص ی واژگانی هانشیگز سمت به را شانیا و نهادهی جاهل شاعران  نی

 آنی هـا سـروده  در موصـوف ی جـا  به صفت فراوان کاربرد شد، اشاره که نانچ ،یزبانی هانشیگز

 .است نوشتار راه فرا آن، به مربوطی هازهیانگ و هاجلوه  یت ل و شرح که است دوره

 هاجلوه

ی جـا  بـه  که برخوردی صفات ازی ادیز شمار به توانیمی جاهل عصر به منسوبی هاسروده در 

 بـه ی نگـاه  اگـر  مثال طوربه. اندکرده نییتب را مختلفش اتی فیک و تحا  و اندنشسته خود موصوف

ـ ا در. میشـو یمـ  مواجه ،یظاهر موصوف بدون صفات ازی انبوه با م،یندازیبی شنفر العرب هی م  نی

منهیاف، جُب ث، أکهَی، مُـرب   :  یقب ازی صفات با عنصرسست و فیضع انسان شکوهمند، و ریشه دهیقص

ـ ا بـدون  شده،ی معرف (4)، مُتغزّلٍ، ألف ، أعزَل، من یارالظاّلم و الهَوجَ  العنس یف،هداری  بِعرس هن، خالنفٍ  نی

« األمعـزّ »: صـفات  بـا  نیزمـ . باشد گرفته صورت یصراحت هاست،آن موصوف که «رَجُ » لفظ به که

ـ ، شنیب الوُجـوه، مُهرّ هأزلّ، أط َ ، مُهَلهل ی:ابین صفات با ها،گرگ( 5)،«الص و ان»و  و کالن َـات  ،، فُـوه هت

 هـا کوه شکاف پناهنده و ص رای زپایت آواره که را خودش شاعر،. اندشده فیتوص وی معرّف (9)،بُسَّ 

ماننـد: أهـدَأ،    یخوانده است. صفات (1)طَریدُ جنایات، إلف هُموم و فارِط مُتمَهِّ ، هاست،در هی ژرفا و
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 بـدون  شـاعرند، ی موهـا  و پاها بازوان، ها،شانه گرفیتوص ب،یترت به( 2)مَن ُوض و عَامنلَتَینِ وضَافٍ،

 موصـوف،  نیجانشـ  صـفتن  همه نیا انیم دری وانگه. باشد آمده انیم به موصوفشان ازی نام که نیا

إمـر   : ماننـد ی بـات یترک. افتی صفت و موصوف بر مشتم  یوصف کام  بیترکی اندک تعداد توانیم

ـ ا در (1)نَ س، سناسن قُ  ـ  و األراوی الصحـ م،   هزّهید، فُؤادٌ مُشیَّ ٌ، لیل، القُوتُ الهمتحو لُ، نَفسا  مُرَّ  نی

 کـم  موصـوف،  نیجانش صفات برابر در و هستندی کاملی وصف باتیترک که ندیآیم چشم به چکامه

ـ هیَمـانی ، جَسـر  »: مانندی صفات از اش،سروده در که استی گرید شاعر ف   علقمه .شمارند ، ه، نَاجِی

 انـد، آمـده « و الحَّریـق  هالوَحشـی   ه، البَقـر هالس  اب، الناقـ »: وصف در بیترت به که (2)«و  حنب هعمُوَلَّ

ـ پد نیا یوانگه .است ازکردهینیب موصوف، ذکر از را خود و هجست استفاده  شـعر  در یاگونـه بـه  دهی

 ویـی  چرا سـمت  بـه  را گـر پـژوهش  ذهـن  کـه  اسـت  برجسـته  و گسترده ،یجاهل عصر به موسوم

 .خواندیفرام آنی گونگچ

 چنـد  بـه  د لـت،  نـوع  زین و ساختار نظر از صفات ،یجاهل شعر در که گفت توانیمی طورکلّبه

 :از اندعبارت که شوندیم دهید صورت

ی کـ ی کـدام،  هر و پردازندیم خود موصوف واسحهیب و میمستق فیتوص به که مفرد صفات -4

 بسـامد  و بـوده  مشـتق  عمـدتا   سـاختار،  نظـر  از صفات نیا. گذارندیم شینما به را شیهایژگیو از

أروَع، نب ـاض، أحـذّ و   »: مشـتقّ  صـفت  چهـار  ،یمصراع در العبد بن هطرف مثال، طوربه. دارندیی با 

 .دجاری سـاز  زبان رب موصوف نیا ازی نام که نیا بدون آورد،یم« قلب: »فیتوصی برا را (8)«مُلَملَم

 انـد، داشـته  رهیـ جز شـبه  اعراب ذائقه وی زندگ بای تر یوس ارتباط کهی ائیاش و عناصر ان،یم نیا در

 نیشـتر یب مثـال،  طوربه. اندداده اختصاص خود به را اوصاف نیا ازی با تر بسامد موصوف، عنوانبه

 بـاران  و ابـر  ابـان، یب پوشـش  گـورخر،  ،یوحشـ  گاو شترمرغ، اسب، شتر، به مربوط دیبا را اوصاف

ی اوصـاف  بـا  شـتر  ،یجـاهل  شـعر ی واژگـان  رهیدا در. اندشده فیتوص ختلف،م جوانب از که دانست

ـ ( 3)«هو جُلذی  ه، زَی افهعَوجَاء، منرقال، جَنوح، دُفاق، جَسر»: چون  و حرکـت  بـر ی همگـ  کـه  شـده  ادی

 (41)«عَندَل، کُوم )کَوماء(، عُلکـوم، عُلجُـوم و شـغموم   »: چونی صفات و دارند د لت وانیح نیا نشاط

 اشـاره  وانیـ ح رنـ   بـه  که «جَون و دَهماء»: صفات و هستند شتری ظاهر ثتیه و شک  بر ناظر که

 شـک   بـر ی مبتنـ  و «سـابِ  » دن،یـ دو سـرعت  به توجه با ،«أدهم» رن ، به توجه با را اسب. کنندیم
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 اسـاس  بـر  را شترمرغ (44).اندخوانده«مُنجَرد، أجرَد، سَلهَب، هَیکَ ، شَیظَم، مُ َنَّب و م بُوک» ،یظاهر

 از کـه  رای نـر  مـرغ  شـتر  و انـد دهینام «خَرِق» حماقتش،  یدل به و «صَع  و مَصلوم» ،یظاهر ثتیه

 اسـاس  بر ابر،. اندگفته «خاضنب» شده، سرخ رش،پَی هاگوشه و پاها و خوردهی بهار تازه یهاعلف

 شـده ی نامگـذار  (45)«هو سـاری   ه، عشی هغادی» به بارش زمان هیپا بر و «أس َم» رن ،ی رنگیت و تراکم

ـ ا بـا  .اسـت  مسـتق ّ  و گستردهی مجال خواستار صفات،  یقب نیا کام  ذکر که استی هیبد. است  نی

ـ ا که دهدیم دست به نیچن ،یکلّی بررس کیی پ در حال،  مـورد ی هـا سـروده  در صـفات،  گونـه نی

 د لـت ...  و زمـان  رن ، حرکت، اندازه، شک ،  یقب ازیی هایژگیو بر شتریب بسامد، بیترت به ب ث،

 ظـاهر  مبالغهی هاغهیص و مفعول اسم فاع ، اسم مشب هه، صفت اوزان بر اغلب ساختار، نظر از دارند،

 .دارندی ریتفس وی فیتوص جنبه د لت، ل اظ به و اندشده

ــفت -5 ــب ص ــحه مرکّ ــه باواس ــتی دارا ک ــا د ل ــریغ ویی کن ــر  یرص ــوف ب ــود موص  خ

وَخـد   هالقـرا، بَعیـد   هالیَد، مُؤجَد هفرُ الوِشاحَین، من ءُ الدِّرع، مَو ارطاوی الکَش ، صن»: مانندیصفات.است

ـ ا( 49)«.المُعلَـم، خُضـرالمَزاد  العَشی ، المَشوفالرِّج ، قَید األوابد، طنرادُ الهَوادی، ظنماءُالمَفاصن ، هَزج  نی

 بـر  شـتر یب و اندشده ظاهر مقلوب، صورت به که اندصفت و موصوف کی از متشکّ  شتر،یب صفات

 کلمـه  بلکـه  شـود، ینم گرید کلمه نیجانشی اکلمهی عنی اند؛مرتبط خود موصوف بای نیهمنش م ور

 گرفتـه  فاصـله ی قدر خودی قیحق مدلول از و افتهی واسحه نیچند معنا، کی فیتوصی برای عبارت ای

 سـرعت  رفتـه،  کـار  به اسبی دوندگ سرعت فیتوصی برا که قَید ا وابد: صفت مثال، طوربه. است

 کـرده  جـاد یا یاسـه یمقا یحیشـرا  و پرداخته بشیتعق مورد درندگان فیتوص به و کرده رها را اسب

ـ ی کنـد؛  اسـتنباط  را اسـب ی پـا ی با  شتاب درندگان، بودن دی مق از دیبا خواننده واق  در. است ی عن

یی گـو  ند،رسـ ینمـ  هـم  شیپا گرد به درندگان که با ست چنان آن اسب حرکت سرعت که ابدیدر

ـ  در نسانیبد .اندبسته ریزنج ای طناب با را شانیپاها ـ با صـفت ی معنـا  فهـم ی بـرا ی مـوارد  نیچن  دی

( 41)«بَـینَ دنرعٍ و منجـوَل  »: ریـ نظی عبارت که افزود دیبا .بردی پ شاعر مقصود به و شناخت را هاواسحه

 بـر  خـود  د لـت  در و دیـ آیمـ  شـمار  به موصوف بر صفت هیکنا نوع از ویی کنا یِوصفی ریزتعبین

 .استی وسائحی دارا موصوف،
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ی عبـارات . آورنـد یمـ  ادی فرا را خود موصوف ،ییکنا طوربه و دارند هیکن حالت کهی صفات -9

ـ  الغَبراء، أم بَنی: چون ـ ترت بـه ی جـاهل  شـعر  در ( 42)الرّمـ  هفرقد، أم  قَسـحَ  و ابن ـ نامی بـرا  بی  دنی

 رابحـه  خـود  موصـوف  بـا  کـه  انـد رفتـه  کـار  بـه  ار،م و جن  گوساله، ان،ینوایب: چون یموصوفات

 رابحـه  مثـال  طوربه .است وجودم مفرد مرس  مجاز نوع از ییهاعالقه هاآن نیب و دارندی نیهمنش

 رابحـه  ،جنـ   و( غباری عن)ی قَسحَ  نیب رابحه ای ؛است م  ّ و حالّ رابحه نوع از  یر و مار نیب

 .  است مسب ب و سبب نیب

  یتبـد  آنی بـرا  خاص  اسم به مشخص، موصوف کی بای همراه کثرت  یدل به کهی صفات -1

ـ  تنهـا ی جـا  بـه  صـفت  مکـرّر  و فـراوان  کـاربرد  گمانیب. اندگرفته خود به نی تع حالت و شده  کی

 شـعر  در که بوده کفتار صفت «جیثل» کلمه مثالی برا. کندیم کینزد خاص ، اسم به را آن موصوف،

 :است تهنشس خود، موصوفی جا بهی شنفر

 (41) وَ لنی دُونَکُم، أهلُونَ: سنیدٌ عَملَّسٌ    وَ أرقَطُ زُهلولٌ و عَرفاءُ جَیثلُ

 (2)همان: 

 کـه  اندموصوف نیجانشی هاصفتی همگ ،«أرقَط، زُهلول، عَرفَاء و جَیثل»: کلمات ت،یب نیا در

 ق ِیصـ  ان،یم نیا در. ندکنیم اشاره خود موصوف به موجود، قرائن کمک به و فراوان کاربرد  یدل به

 خـاص   اسـم ی اگونهبه را آن و دادهی شتریب تشخّص جیثل، صفت به ژه،یو استعمال کثرت و تجربه

ـ » مانندی صفات. است کرده  یتبد موصوفشی برا  و( شـترمرغ  صـفت ) صَـع   ،(شـتر  صـفت ) «هبلی 

ـ پ خـاص   اسم حالت صورت، نیهم به زین (42)،(گورخر صفت) أحقَب  بـر  نـه یقر بـدون  و کـرده  دای

 ،... و (48)أسـ َم  ،عَلیاء ،دَهماء ،أدهم ،جَون مانندی صفات کهی حال در کنند،یم د لت شیخوی مسم ا

 .دارندی عموم حالت و ستندینی نیمع موصوف به دی مق

 از ریـ غی موصـوف  بـر  د لـت ی بـرا  مجـازا   و افتـه ی کاربرد ،یاستعاریی نما در کهی صفات -2

 کـه ی موصـوف  کـاربرد ی جا به کهی معن نیا به .اندکرده نقشی فایا د،خوی وضع وی قیحق موصوف

 بـر  قـرائن،  کمـک  بـه  تـا  انـد کـرده  استفاده مربوطه صفت از باشد، داشتهی مجاز وی قیحقی معن دو

 خـود،  صـل  ی ایجو ممدوح دو از دیتمجی برای سلمی اب بن ریزه مثال . کند د لت گریدی موصوف

 :  دیسرایم نیچن و کندیم ستفادها مُبرَم و  یسَ : صفات از
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 (43)یَمینا  لَننعمَ الس یِدانِ وُجِدتُمَا            عَلَی کُ ِّ حالٍ منن سَ ی ٍ وَ مُبرَمِ

 (82)همان: 

ـ ی سـ ی  . رونـد یم کار به سمانیر و نخ است کام زانیم نییتبی برا اص ، در صفت دو نیا ی عن

ـ ب در صفت دو نیا. م کم و شده دهیتاب نخ رشته کی یعنی مُبرَم و ف،یضع و کیبار نخ تار کی  تی

 موصـوف ی جـا  بـه  صـفت  که گاه آن. اندشده گرفته استعاره قو ت، و ضعف حال دو انیبی برا با ،

 کـار  به کالم در هیآرا دو اصحالحا  کند، نییتب را گریدی موصوف تا ابدی یاستعار کاربرد و ندینش خود

 نِیجانشـ  صـفت، » کـه  اسـت ی زمـان  آن و ،«صـفت  عالقـه  بـه  مفـرد  مرس  مجاز»ی ک. یاست رفته

 بـردن  کار به جا نیا در. استعاره هیآرای گرید و( 21: ش4984 سا،یشم« )شودیم م ذوف موصوف

ـ ا کـه  گـاه  آن و اسـت  صـفت  عالقـه  بـه  مرسـ   مجاز ،«خَیط»ی جا به ،«مُبرَم» و «سَ نی »  از دو نی

 افـاده  را قو ت و ضعف مفهوم دو عموما  مشابهت، عالقه به و شوندیم خارج خود موصوف ان صار

 خـاص   طـور به که است تندروی معن به «زفوف» صفت گر،ید مثال .اندافتهیی استعار کاربرد کنند،یم

 ضـمن  کـه  شـده  استعاره تندرو، شتر ماده بر د لتی برا ریز تیب در و رودیم کار به شترمرغی برا

 :است کرده هیتشب شترمرغ به را آن شتر، حرکت سرعت به اشاره

 (51)سَقفاءُ هرِئالٍ، دَوی   أُمح هبِزفوفٍ کَثنّهَا هنقلَ

 (414:  همان)

 موصـوف،  بینا صفت یِزبان هیرو گسترده ظهور به مربوط  ید  انیب به که دارد آنی جا اکنون

 .میبپردازی جاهل عصر شاعران انیم در

 ليدال

. اسـت ی جـاهل  عـرب ی فرهنگـ  تیم ـدود  وی ختشنا حوزه بودن تن   ،ید  نیا ازی کی -4

ی ازهـا ین بـر  تمرکزشان و قشالق و القیی با آنان الفت و هیباد اعرابی نینشمهیخ وی ریعشای زندگ

 ابـان، یب بـزرگ ی تابلو. آشکار و نیمع عناصر و مدار و ریمس با استی امنظومه خود ،یزندگی اساس

ی گاوهـا  حنظـ ،  تلـخ  اهـان یگ و اراکی هـا تچهدرخ و خاردار و خشکی هابوته روان،ی هاشن با

 اشگرسـنه  و خسـته  مسافر که نداردی تنو ع وی تازگ ابان،یبی بادپای هاشترمرغ و گورخران ،یوحش

 خشـک  صـ ن  در کـه  گرسـنه  گرگی هازوزه و تندر آوررعب غرّش باد،ی هوهو. کند سرگرم را
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 ص راسـت ی آوا نیآشـناتر  است، گذاشته شینما به ماندن زنده سر بر را گریدی جدال ص نه ه،یباد

 برابـر  در روزهـا  نـه  ریکـو ی دائمـ  مسافران. است دهیچیپ نوایب نانینشهیباد گوش در بارها و بارها که

 بـود، ی چراغـ  نـور ی سوسـو  را اهشـان یسی هـا شـب  نـه  و داشـتند ی بانهیسا آفتاب، سوزانی پرتو

 شـدند، یمـ  رهیـ خی آسـمان ی بـا یزی هانوسفا به ص را، وکورسوت یهاشبانگاه دری وقت حالنیباا

ـ ا. شـدند یمـ  الهـام  و عشـق  از سرشـار  و افتندییم تازهی روح  عناصـر  و افـق  نیهمـ  بـا  منظـره  نی

 م ـدود، ی فضـا  نیهمـ  در کوشـد یمـ  کـه  اسـت ی جـاهل ی توانـا  ندهیسرا الیخی غذا م دودش،

ـ ا بدون ند،یافریب منظوم سخن از نیدلنش و باشکوهی اهیگنجن  گرفتـار  ابتـذال،  و تکـرار  امد در کـه نی

ـ  و زبانی مبنا» و استی شگیهمی ارابحه ت،ی واقع و زبان انیم میدانیم ما کهنیباا .شود  علّـت ی حتّ

 بـا  شـاعر  کـه  جاسـت  نیا سؤال اکنون، ؛(14: ش.ه4921 ،ینجف« )استی رونیب تی واقع آنی وجود

ـ یقی قبـا  و کردیم دیبا چه خفقان، و تیم دود همه نیا ـ ت شـب  آنی کجـا  در را الشیـ خی مت  رهی

 ینـاامن  احسـاس  ن،ینشکو  عرب ریناپذانیپای تکاپو موصوفات، اندک شمار گمان،یب خت؟یآویم

 را شـاعر ی همگـ  زد،یم دامن هاتیم دود نیا به کهی گرید عوام  و تثم   و درن  مجال نبودن و

ی هـا حالـت  و هاصفت رهیدا در نفوذ با را الیخ کوتاه افق و زبان تن  وارهید که خواندیمی سمت به

 کـه  داستیپ ناگفته. دهد جو ن صفات، قلمرو در و بخشد وسعتی قدر اشخاص، و اءیاش مختلف

 را اشچکامـه  شـد، یم مجبور کند، ذکر نا یع را موصوفاتش نام بار، هر خواستیمی جاهل شاعر اگر

ی ائیاشـ  مشـخص، ی منـاظر  نـام  داوم،مـ  طـور بـه  و سازد آکنده ن،ی معی موصوفاتی تکراری هانام با

ـ  وارد خدشـه  ذوقش،ی صاف بر و راند زبان بر را آشنای جانوران و اهانیگ و شده شناخته  حـال، . دکن

 را اشسـروده  یاگونـه بـه  و سـپرده  طیشـرا ی اقتضـا  به تن داشته، کهی فراست بای جاهل عصر شاعر

 و بمانـد  پنهـان  ،یهنـر  فاتیتوصـ  از یاهالـه  در ا مکانی حتّ موصوف، چهره که است کرده میتنظ

ی فرهنگـ  ،یحیم  عناصر با کامال  هانهیقر نیا. گردد واگذار کالم، در موجودی هانهیقر به آن، کشف

 ام ـا  اسـت؛  نمـوده یمـ  نیدلنشـ  و ایـ گو زمان، آن خوانندهی برا و داشته تناسب روزگار آنی فکر و

 بـا یی گـو  خوانـد، یمـ  را دهیقصـ  هـر  اتیاب ،یوزامر خوانندهی وقت که استی اگونهبه طیشرا اکنون

 موجـود  قرائن یحتّ و ندارندی مشخص موصوف و مرج  که روبروست انسنادها و اوصاف ازی اپاره

 بـه  همـواره  اسـت  مجبور او ولذا ستندین برخورداری مثنوس و واض  د لت از موصوف، کشفی برا
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ـ اب موصـوف  و مدلول روزگار، آن در اگرچه .کند مراجعه اتیاب شرح ـ ن و هـا نـه یقر قیـ طر از اتی  زی

ـ تغ با امروز، مخاطبی برای ول بوده، فهمقاب  و آشنا مخاطب، تیموقع با سخن تی سنخ  طیشـرا  ریی

ـ  قیـ عم یاختالف و فراخ یافاصله تعلّقات، و موصوفات رهیدا و معارف دامنه گسترش وی زندگ  نیب

ـ  هنـر  آن جـالل  و شـکوه  و داده رخ امروز، مخاطب درک و میقد ندهیگو منظور  پشـت  از  یبـد یب

 «الصـفی  المصـم د  » صـفت  دو زمـان،  آن در مثالی برا. دینمایم ابیرید و بیغر ابهام، رهیتی ابرها

 ب ـث  بـه 1 شماره مورد در– داشتهی ادب و معماگونهی کاربرد کهنیا وجود با ،«سخت مسحّ ِ»ی عنی

 بـوده  مندبهره« صخره»ی عنی موصوفش بری مفهقاب  د لت از -پرداخت میخواه صفتی معماگونگ

ی عنصـر  ار،یـ د آنی جمعـ  حافظـه  یبرا که صخره  یقب از استوار و صاف سحوح او   چراکه است،

ـ یی کـارآ  م کـم،  و صـاف  صخره کهنیا دوم و است بوده تعداد کم باشد، آشنا ی زنـدگ  دری فراوان

 د لـت  از جیتـدر بـه  استعمال، و استفاده رتکث  یدل به ادشدهی عبارت کهنیا با خره و داشته شانیا

 اسـت؛  افتـه ی یمسـتتر  ییمعنـا  ونـد یپ آن بـا  و گشته برخوردار خود موصوف بریی آشنا نسبتا  یزبان

ی فنّـاور  و دانـش ی دسـتاوردها  در غـرق  شـنونده ی برا تواندیم ،«سخت مسحّ » عنوان کهیدرحال

 .  باشد داشته مدلول صدها از شیب رد،دا ریضم و ذهن در ترفند و تعلّق هزاران که ما عصر

ـ ای هـا خیمـ  و زده دامن روزگار، آن دری فرهنگ تیم دود نیا به کهی عوامل ازی کی  مـه یخ نی

 دیشـد  تمرکـز . اسـت  م سـوس  و مـاد ه  بـه ی جـاهل  انسـان ی انتهایب تعلّق کرده، استوارتر را کوتاه

 و انفـس  در ریسـ  وی ورشـه یاند لمجا که استی عوامل جمله از پنجگانه حواس  بری جاهل شاعران

 وی سـنگ  انیخـدا  پرسـتش . بود کرده سلب شانیا از را دوردستی ماورائ وی نامرئ یاهایدنی سودا

ـ تثک و توج ه انگرینما ها،بت برابر در افتادن خاک به ـ  دی  مـاد ه  ویـی  گراحـس  بـر  اعـراب ی انتهـا یب

 رواج و تیـ م بوب: »دیـ گویمـ  سـان، انی باورها نظام بر حس  سلحه درباره ج،یکولرد. استی م ور

 شـان یهاآرمـان  بودن تیر قاب  زانیم به که داشتنشان، قتیحق  یدل به نه اغلب ،یکیزیمتافی هانظام

 اسـت؛  مشهود کامال  دوره، نیای شعرها بر یشیگرا نیچن دیشد حرهیس(. 23: همان هاوکس،« )است

 را پـروازش  و کندیمی نیسنگ شاعر، الیخ شهپر بر همواره که استی ریزنج پنجگانه، حواس یی گو

 کمتـر  و اسـت  م سـوس  و ملموس مناظرش، تمام کهی اگونهبه رد،یگیم نظر ریز گوش و چشم با

 .گرددیم خارج ذائقه و بصر لمس، نظارت ازی ریتصو
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 ظلـم  فیتوصـ ی برا ،یعبس شد اد بن عنتره که است الیخی روین بر حس  تیحاکم نیهم هیبرپا

 :کندیم هیتشب علقم، تلخ وهیم به را آن است،ی نومعی امر که

 (54)فَاذَا ظُلنمتُ، فَإنَّ ظُلمنی بَاسن ٌ         مُرٌّ مَذاقَتُه کَحَعمِ العَلقَمِ

 (422)همان: 

 نیهمـ  از و ندارد وجود حس ، بدون هنر و( 85: م5119:  هیقم) است هنر دروازه حس ، هرچند

 الشـهال، ) آنی هنـر  اصالت بر استی لیدل ،یجاهل شعری حس  ردکیرو که بردی پ توانیم هم مسثله

 عـالم  بـه  مربـوط  مصـحل ات  و میمفـاه  از فرهن  عرصه بودنی خال هرحالبه یول ،(422: م4315

 وی زبـان  نـه یگنج ازی قسـمت  شـدن ی خـال  بـه  فلسفه، و هنر فکر، به مربوطی انتزاع امور و مجرّدات

 مختصـر  .کاهـد یمـ  واژگانی فراوان از و انجامدیمی هنر انزب دری قاموسی واحدها ازی برخ فقدان

 روسـت  نیهمـ  از و دارد مجـرّدات  ساختن مجس م بهی ادیز  یتما ،یابتدائ انسانی نوپا خنرد کهنیا

ی فضـا  وارد را هـا آن و بخشـد  تجـرّد  را شیهـا دهیشن و هادهید کهنیا بدون اغلبی جاهل شاعر که

 کـه  اسـت ی هیبـد  و( 451: م4158 ربابعـه، ) اسـت  پرداختـه  اءیاش دحدو نییتع به سازد، الیخ مبهم

ـ موقع و شک  رن ، اندازه،  یقب از اءیاش حدود نییتع وهیش نیبهتر  مختلـف  صـفات  از اسـتفاده  ت،ی 

ـ  شـناخت  رهیدا اگر ست،ین دیبع. است ـ معنو سـمت  بـه ی افقـ  ،یجـاهل  عـرب ی حس   مـاوراء  و تی 

 و گسـترده  دانیـ م دری جـاهل  عصـر  مخاطـب  شـد، یمـ  هگسترد زبان، عرصه جه،ینت در و گشودیم

 را مـذکور  صـفت  بحـن  از م ـذوف  موصـوفن  اسـتنباط  امکـان  کمتر اصحالحات، و واژگان متراکم

 .  افتییم

 بـه  شـان یا شیگـرا  و اعـراب ی حس  دیشد کردیرو نیب تثم  ی قدر با میبخواه اگر ب ث ادامهدر

ی صـفت ی وقتـ  که میرسیم جهینت نیا به ،میکن رقرارب شناسانهزبان یارابحه موصوف، نیجانش صفات

ـ  سمت بهی قدر ایگو ند،ینشیم م سوسش موصوفی جا بهی انتزاع و نام سوس  شـدن  تـر یحس 

 :ریز تیب در مثال طوربه. دینمایم اتّخاذی ذهن مهین-مجسم مهینی مدلول و کندیم حرکت

 (55)تُعوِلُ وَ تَرِنُّ یثَکل همُرزَّأ کَثنَّها حَنَّت السَّهمُ عَنها زَلَّ إذا

 (1: همان)
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ـ  به را آن کند، فیتوص را اشیپرتاب یصدا و سر پر ریت خواهدیم کهیوقت یشنفر  بتیمصـ  یزن

 اسـت؛  نام سـوس  و یذهن یصفت ده،ید بتیمص یعنی همرز أ: صفت کهیدرحال د؛ینمایم هیتشب دهید

ـ ا با و کندیم حذف «همُرزَّأ هامرأ: »یوصف بیترک از را «هامرأ» موصوف شاعر، نیبنابرا  هـم  عمـ ،  نی

 بـه  صفتش قالب در را «هامرأَ» ذات از یقسمت هم و بخشدیم جازیا و اختصار شیخو منظوم کالم به

 و دارد نهفتـه  شیخو بحن در را ذات یاسم که است ییمعنا اسم ،همُرز أ ت،یب نیا در. گذاردیم یجا

 صـفت  هـم  و است موصوف هم جا، نیا در «همرز أ» یعنی ،است شده ترکینزد م سوسات عالم به

 مربـوط  یگرید و «هامرأ» م سوسات عالم به مربوط یکی که است مصداق دو از یافشرده ریتصو و

 امـور  بـه  عربی بدو جامعه فراوان شیگرا به توج ه با که گفت توانیم نسانیبد.است ذهن عالم به

ی جـا  بـه  مجـرّد  صـفات  کـردنِ  نیجانش ایگو مجرّدات، و اتیمعنو تجس م در شانیای سع وی حس 

 .است بوده م سوس به معنا کردن کینزدی برا مناسبی اوهیش م سوس، موصوفات

 تعلّـق  کـرده،  مـثنوس  موصـوف،  بـدون  صـفات  کـاربرد  با رای جاهل شاعر کهی گرید عام  -5

 ذهـن  در هاقرن کهی اخاطره. استی خیتاری کنواختی ینوع و شیخوی زندگ طیم  بای وی طو ن

 هـا واحه یهانخ  و ص رای هاتوده  یر در را ماجراها آن ریتصوی و نکیا و بسته نقش اجدادش

 بهتـر  را حشیم ـ  کـه  داشـت ی روحـ  ازیـ نی و. کندیم غرور و اصالت احساسی نوع به و ندیبیم

ـ ا در. کنـد ی حکـاک  شیخـو  الیـ خ و ذهـن ی تـابلو  در را مشیاقلـ  ازی کیبار ریتصو و بشناسد  نی

 و واژگـان  پـرداختن  و سـاختن  و زبـان  دامـان  بـه  خـتن یآو شتافت،یمی وی اری به چه آن مقصود،

ی هـا جنبـه ی نمـا  تمـام  نـه یآ زبان، کی واژگان» چراکه .بود دهیپد هری برا مشخصی صفات ژهیوبه

 هـا نسـ   نیبـ ی فرهنگـ  ارتباط جادیا در زبان نقش و( 454: همان هاوکس،« )است آن فرهن ی ماد 

 زبـان  ،ینـامنتظر  سـان ه  اثـر  بر اگر بشر که کردی نیبشیپ توانیم» که است نیادیبن و برجسته نچنا

 جیتـدر بـه  سـازد،  آن نیجانشـ  ،یانتقال نقش نیهم با رای گرید لهیوس نتواند و کند فراموش را خود

ی زودبـه  شـود،  دهیبر گذشته با وندشیپی هارشته چون و داد خواهد دست از را خود اکانین راثیم

 زبـان  در کهنیا(. 93: همان ،ینجف« )گشت بازخواهد تیوانیح مرحله به بساچه و تی جاهل دوران به

ـ ای خیتـار  الفت نشانگر دارد، عنوان هاده شتر، ،یعرب ـ  بـا  قـوم  نی  و اسـت یی بایشـک  وانیـ ح نیچن

ـ زاو ره از و برآمده مختلفشی هایژگیو و حا ت و هاظرافت تمام انیب صدد در ن،یبنابرا ی نـام  ه،ی
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 اعـراب  دانـش  وی آگاه رهیدا سنجش ابزار نیمؤثّرتر امروزهی بار. است کرده اطالق آن بری صفت ای

 بـا  کـه  اسـت  مـؤثّر ی وقتی عقل شناخت» نوزایاسپ گفته به چراکه است؛ شانیا اشعاری بررس ،یجاهل

 شـد اد،  بـن  هعنتر کهنیا. هاستعاطفه زبان شعر، و( 451: 4985 فروم،« )باشد همراهی عاطف شناخت

 کـه  نیسـرزم  آن مخاطـب ی قحعـا برا  رسـاند؟ یم معشوق سرمنزل به مرا، «شدَنی » کی ایآ: پرسدیم

 قابـ   ییمعنـا  شناخته،ینم آن جزیی ملجث و مَرکب و بوده استوار شتر، پشت بر اتشیحی سرا ستون

 :است افتهییم مستتر صفت، نیابحن  در را موصوف وحضور داشته فهم

 (59)لُعَنَت بِمَ رومِ الشّراب مُصَرَّمِ        ه  تُبلنغَننّی دارَها شَدنیَّهَ

 (422: همان)

ـ ، غنبَّهخحّار»: چونی صفات با را شترش بعد، اتیاب در هعنتر  کـرده  فیتوصـ  ،(51)«هالسحرَی و زی اف

 کـه یوقتـ  عر،شا نیهم کهیدرحال اوست؛ با الفتش و وانیح نیا از شناختشی ژرفا نشانگر که است

 در بوسـتان  و بـاغ  چراکه ورزد،یم صراحت اسمش به کند، فیتوص را باطراوتی بوستان خواهدیم

ـ ی مع سـابقه  ابـان، یب عرب و ت،ی واقع به تا است هیشب ایر  کی به شتریب ص را، خشک میاقل  آن، ازی ن

 :ندارد خاطر در

  (52) ُ الدِّمنِ، لَیسَ بِمَعلَمِغَیثٌ قَلی     أُنُفا  تَضَمَّنَ نَبتَها   هأَو رَوضَ

 (421)همان: 

 هرگونـه  برابـر  در کـه  سـت ین سـتا یا و جزمی ادهیپد زبان، ی:استعار مجاز رهيدا توسع عدم -9

ـ یآفر مفهوم وی پردازعبارت حوزه در واژگان بودن شناور بلکه کند، مقاومت تنو ع، و رییتغ  بـدان  ،ین

ـ ب دانـش . ابـد ییم تازهی د لت و نهدیوام را شیخوی وضع مدلول واژه، کی گاه که است هیپا  در انی

 و شـباهت  شـاهراه  از واژه کیـ  چگونـه  کـه  دهـد یمـ  نشان و پردازدیمی ژگیو نیا به مجاز ب ث

ـ نما نقـش ی فایا تازهیی قلمرو در تا کندیم وداع شیخوی وضع مدلول با مجاورت،  قـت یحق در. دی

 .  استیی معنای قلمرو بسطی راستا در شیخو میحر از کلمه تجاوز مجاز،

 شـود یم معلوم ،یعباس وی اموی هادوره یهاسروده با آن سهیمقا وی جاهل زمان شعری بررس با

 انـد بـوده  هیتشب به معحوف هاهیآرا شتریب و نداشته یرونق چندان ،یجاهل شعر در استعاره صنعت که

 اسـتعاره،  و اسـت  بسـاطت  وی سـادگ  ابـزار  ه،یتشـب  چراکـه (. 412و411صص: ق.ه4191 ،یالرّباع)
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 مجـاز ی بُعد دوی قلمرو نینشقله وی زبانیی هنرنما کمال و( 412ص همان،ی )پختگ و بلوغ نشانگر

 ن،یقـ یبـه  و دارد میمستقی ارابحه تفنّن، و تثم   با استعاره، به شیگرا زانیم نسان،یبد. دیآیم شمار به

 نمونـه، ی برا. استی نیجانش م ور بر هاآن بردن کار به و گستردهی موصوفات با شاعریی آشنا ازمندین

ـ دل بـه  سـت، یزیمی جاهل عصر در که آن بای سلمی اب بن ریزه چونی شاعر ـ ن وی ختگـ یفره  ی  زی

ـ  مجاز، دانیم در نمود،یم شعرش بیتهذ و  یتنق به کهی تیعنا  و کـرده یی هنرنمـا  ن،یریسـا  از شیب

 .  است دهیآفری هنر و باشکوهی استعارات گاه

 چـون  و( 32: هاوکس،همـان « )است زبان توس   استعاره،ی اصل کاربرد» که است معتقد چاردزیر

 افتـه، ین رای جـاهل  عصـر  نگـر یسـح   و پـرداز هـه یبد ندهیسرا نزد ستهیشای بالندگ مجال ه،یآرا نیا

ـ دا خـود، ی زبانی قلمرو گسترشی برا ندهیرسرایناگز  بـه  و اسـت  دهیبخشـ  وسـعت  را صـفات  رهی

ـ نزد هاتنیتشب و متراکم واژگان با شاعری پردازالیخ ندیفرای عبارت  و شـده  نیگزیجـا  و جبـران  ک،ی

 ،یالفـاخور ) اسـت  دهینام« یلفظ الیخ» اصحالحا  را آنی حنّاالفاخور که استی زیچ همان نیا ایگو

 (.415ص ،4ج:  تا

ـ  هیشب را زبان کهی اهینظر. سازدیم نیبخوش« یادب تراز» هینظر به را ما ده،یپد نیا  و تـرازو  کی

 نییپـا ی گـر ید ،یکـ ی رفتن با  با کهیطوربه داند،یم آنی هاکفّه رای نیجانش وی نیهمنشی م ورها

 (.  418: ش.ه4981 ،یصفو) دیآیم

ی هنـر  جاذبـه ی دارا و دیآیم شمار بهی رسازیتصوی نوع خودیخودبه صفات، آوردنیی سو از

 در مـوارد  ازی اریبسـ  در کـه  چنـان  صـفت  آوردن: دیـ گویمـ یی جـا  دری کدکنی عیشف دکتر. است

 نیهمـ  و داردی لـ ییتخ جنبـه  خـود یخودبه هیتشب و مجاز از کمک بدون شود،یم دهید هم شاهنامه

ـ ا بـه  توجـه  بـا (. 41: همان ،یکدکنی عیشف) آوردیم وجود به را« ریتصو» که است صفت آوردن  نی

 بـه  صـراحت  و اسـت یی کنـا  وی ریتصوی شعر ،یعرب شعر که قتیحق نیا گرفتن نظر در با و اد عا

 قـرار  بـه ی جـاهل  شـاعر  دیشـد   یتما ایگو که افتیدر توانیم شمارد،ینم دهیپسند را موصوف نام

 بـه ی منـد عالقـه  نیهمـ ی مبنا بر زین موصوف به صراحت عدم و اسم گاهیجا در صفت فراوان دادن

: کتـاب  دری بـدو  عبـدالرحمن  از  نقـ  بـه  ادامـه  دری عیشـف . باشد گرفتهشک ی شعری رسازیتصو

 کـه  اسـت ی حـد   بـه  ریتصـو  در« صـفت » تیاهم: »دیافزایم ،ی العرب الفکری ف هیالوجود و هیا نسان
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 و نیبهتـر  کـه  معتقدند و انددادهی برتر استعاره و مجاز و هیتشب انواع بر را آن ما، معاصران ازی بعض

ی هـا بـت  را هیتشـب  انـواع  و مجازهای حتّ و تاس اوصاف آوردن ،یریتصو انیب وسائ  نیترستهیشا

 وی شـرق  شعر به نسبت را، هگ  جمله از غرب، فالسفه ازی برخ که چنان اند،خواندهی شرق بالغت

ـ  ازی ادیـ ز حـد   تا عرب، اسالم از شیپ شعر هرحالبه(. 41: همان« )است کرده نیبدبی اسالم  نیچن

 از شـکوهمند ی شـ ینما ،ینیهمنشـ  م ـور  بر متنو ع تصفا رهیدا در ورود با توانسته و مبرّاستی بیع

 .بگذارد شینما به را منظوم هنر

ـ ی ،ینیهمنشـ  م ـور ی رو بر استی عملکرد موصوف، کی نییتبی برا صفت آوردنی بار ی عن

ـ نامی مجـاز  قحب (Jakobson) اکوبسنی چه آن به شیگرا و مجاورت ـ ا. اسـت  دهی  عملکـرد،  نی

ـ نزد زبـان  از خارج جهان در موجود مصداق به زبان نظام از را مدلول  ،(411: همـان ) کنـد یترمـ کی

 مصـداق  از را زبـان  نظـام  در موجـود  مدلول عکس، بری( استعار قحبی )نیجانش م ور کهیدرحال

 ندهیسـرا  دیشـد  خاطر تعلّق که رسدیم نظر به وصف، نیا با(. 412: همان) کندیم دور خارج جهان

ی رو بـر ی وی زبـان  غالـب  حرکـت  بـا  ،(419ص ،4ج:  تـا  ،یالفاخور) ملموس تی واقع بهی جاهل

 .است افتاده مؤثر ز،ین مصداق با مدلول نیب فاصله کردن کم جهینت در وی نیهمنش م ور

ـ افزایم سخن ابهام بهی قدر و دبریم با  را کالم تیادب موصوف،ی جا به صفت کاربرد -1  و دی

 نیـی تعی بـرا  اص  در صفت کاربرد کهنیا  یتوض. داندازیم ریتثخ به را مفهوم قیدق فهم ،یعبارت به

 شـود،  حـذف  موصـوف  صـفت،  آمـدن  با اگر حال است، آن د لت صیتخص و موصوف دیت د و

ـ . بپردازد جستجو به موصوفات عرصه در دیبا ذهن ـ ن صـفت  قیـ طر از موصـوف  افتنی  مسـتلزم  ز،ی

 صـفت  و م ـذوف  وفموصـ  نیبـ ی معنو رابحه درک و موصوفی هانشانه در کاوش و دنیشیاند

 میمفـاه  و واژگـان  عـالم  بـا  را خوانندهی ستیهمز و طلبدیم مجالی قدر خود، نیا که است مذکور

 ایـ  ءیشـ  کی یژگیو گفتن با که استی معماپردازی نوع ایگو. دینمایترمقیعم و تریطو ن ،یشعر

 کـردن  اراده و موصـوف  ازی متعـد د  صفات ای صفات مجموعه ذکر. »خواهندیم رای و نام شخص،

ـ لب مثـال، ی بـرا (. 512: همان سا،یشم) «کندیم کینزد ستانیچ به را کالم را،ی خاص  موصوف  بـن  دی

 :کندیم ذکر را اوصافش س ،تصری  به ی جا به ش،یخو معلّقه در عهیرب
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 (51)غُضفا  دَواجِنَ قافال  أعصَامُهَا      وَ أرسَلُوا  هحَتّی إذَا یَئنسَ الرُّما

(134)همان:   

 کند:یبن العبد بَکری که به جای شمشیر، از صفاتش استفاده م ها طرفی

 (52)عَضبٍ رَقیقِ الشَّفرَتَینِ مُهنَّدنلن      هفَآلَیتُ لَا یَنفَکح کَش نی بِحانَ

(12)همان:   

 شمارد:یبرم گونهو به جای این که نامی از شتر ببرد، صفاتش را این

 (58)شَیخٍ کَالوَبیـ ِ یَلَنـدَدن هعَقیلَـ       هفٍ، جاُللَ، ذَاتُ خَیهکَهافَمَـرَّت 

 (19)همان: 

 دری گـاه  و اسـت  شـتر یب شاگـونگی ابهام وی وصف جنبه باشد، ترعام کلمه،ی معن چه هری بار

 از «شَـعر » واژهی جـا  به سری مو فیتوص در سیالق امروء مثال، طوربه. داردی تربانهیاد کاربرد شعر،

ـ ادب بـر  کـه  کنـد یمـ  استفاده «مَتن»: واژه از« ظَهر»ی جا به و «رعفَ»: کلمه ـ افزایمـ  کالمـش  تی  و دی

ی وتـداع  میتعمـ  تیقابل و شتریبی فیتوص جنبه کلمه، دو نیا که چرا سازد؛یترمیریتصو را فیتوص

 مـتن  و اص  انه،یم وسط، :میهامفی ول است، پشتی عنی «ظَهر»ی معن به متن، که آن با .دارندی با تر

ـ ی «مَتن الحّریق»: مثال طوربه. کندیم افاده هم را زهایچ ـ ی «مَـتن الکتـاب  »و  راه وسـط ی عن  مـتن ی عن

 جسـم  هـر  ماننـد  هـم  انسـان  بدن که میدانیم ما هرحالبه(. المَتن: واژه  یذ: ش.ه4922 جُرّ،) کتاب

 م ـور  و فقـرات  ستون قرارگاه که انسان پشت مسلّم، طوربه. دارد فرع، و ه،اص یحاش متن،ی گرید

ـ ا بـا  و اسـت  هیحاشـ  در و فـرع  سـر، ی مو و ،بدن متنم ور و  است، بدنی بنداسکلت ـ تعب نی  ر،ی

 :ابدییمی شتریب انس داده، میتعم را واژه مدلول که ریز تیب با خواننده

 (53)المُتَعثکن ِ هأثیثٍ کَقننوِ النّخلَ       ینُ المَتنَ، أسوَدَ فَاحنمٍ  وَ فَرعٍ یَز

(99)همان، ص  

ـ ناپا وی نـاامن  و عربی نینش کو ی زندگ نوع مسلّم، طوربه -2  ابـان، یب طیشـرا  و احـوال ی داری

 مجـال  کـه  دانسـته یمـ  خـوب  زین میاقل آن شاعر. است نداشته رای کالم انبساط ویی درازگو وسعت

ـ  وی رضـرور یغ مترادفات دنیچ هم پشت ،یطو نی هایپردازعبارت ماندن،  بـات یترک آوردنی حتّ

ـ ن موصـوف  ذکـر  از جستنی ازینیب و صفات آوردن که است واض  نیبنابرا ست؛ینی وصف کام   زی
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 بـوده  رهیـ جزشـبه ی ص را میاقل قراریب ساکنان حالی مقتضا تیرعا جهینت در و حذف جازیای نوع

ی بلنـدگو  و خـود  رهیعشـ ی ایـ گو زبـان  عمـدتا   ،یجـاهل  عصر شاعر که میدانیم ما عالوهبه. است

 برابـر  در و کـرد یمـ  لـه یقب  یفضـا  نشـر  صـرف  را شیخـو  هنر ازی سهم و است بوده آنی غاتیلتب

ی نسـب  کرامـت  و انیک از و گفتیم پاسخ را شانیهایبدزبان و هجوها و ستادیایم دشمنان و بدخواهان

 شـد یمـ  سرودهی عنی استی اخحابه زمان، آن شعر عمده رهگذر، نیهم از. کردیمی پاسدار خاندانش

ـ برانگ را مخاطـب  احساسـات  و( 415: همان ،یالفاخور) شود خوانده جم  در تا  سـت یبایمـ  لـذا  زد؛ی

ـ  ن،ینشـ کـو   مخاطـب  حـال ی هیبـد  طـور بـه . کـرد یم تیرعا را مخاطب حالی مقتضا  وی قـرار یب

 بـه  مثـال  طـور بـه  آنـان  رهگذر، نیهم از. است بوده گذرای هااشاره و جازیای مقتض وی مختصرخواه

 .ساختندیم م دود را کالم دامنه و گفتندیم «أحقَب»، «حنمار أحقب» به و «سَوداء« ، «سوداء هناق»

 در صـفات  کـاربرد  کثرت بری لیدل خود زین اء،یاش و هادهیپد فیتوص بهی جاهل شاعر عالقه -1

 مختلـف ی هـا یژگـ یو به دیبا اوضاع و احوال و مناظر فیتوصی برا مسلم طوربه. است منظوم کالم

 و انـدازه  رنـ ،  شک ، جنس، بر که است صفت ف،یتوصی برا کلمه نوع نیبهتر و کرد اشاره هاآن

 در وصـف  سـهم ی بـار . داردیبرمـ  تشیمـاه  از پرده و کندیم د لت موصوفی هانسبت و حا ت

 کـه  اسـت  آن بـر  قیرشـ  ابن .کرد مشخص را ارقامش و آمار توانینم که است هیپا بدانی عرب شعر

 کـه  است نیا ه،یتشب و وصف نیب فرق ،یو نظر از .است آن از اعم  و دارد تناسب ه،یبتش با وصف،

ـ تمث و مجـاز  زمـره  در ه،یتشبی ول دهدیم خبر قیحقا از وصف، ـ یالق) اسـت   ی  ،5ج: م5115 ،یروان

 و هیتشـب  بر هیتک با کهی الیخ وصف. اندکرده میتقسی حس  وی الیخ بخش دو به را وصف (.193ص

 تیـ عنا موصـوف،  تجس ـم  و ریتصـو  به کهی حس  وصف و است موصوف احضار صدد در استعاره

 (.84ص ،4ج: م4384 فـروخ، ) اسـت ی الیخ وصف از دشوارتر و بهتر تر،غیبل وصف، نوع نیا. دارد

. اسـت  آشـکار ی امر گوناگونش، عناصر و خود رامونیپ طیم  وصف بهی جاهل عصر شاعران عالقه

 و حـا ت  و اندازه شک ، رن ، مختلف وجوه از را شیخو یابانیبی ایدن جنبندگان و جامدات هاآن

 ف ـ   علقمـه . کردنـد یمـ  فیتوصـ  دقّت به و گرفتندیم حواس  و حس  سلحه ریز مختلف حرکات

 سـرعت  بـاران،  و بـاد  تعـرّض  از شیهـا تخم م افظت قصد به کهی شترمرغ حرکت فیتوصی برا
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 نیچنـ   نـه،  بـه  رجعـت  در را او ریسـ  مراحـ   مـام، ت تی حس اسـ  و دقّت با دهد،یم خرج به عم 

 :است کرده فیتوص

 (91)فاَل تَزَیحدُهُ فنی مَشیِهن نَفنقٌ         وَ لَا الزَّفیفُ دُوَینَ العَدوِ مَسؤومُ

(422)همان:   

و « مَشـی »، یعنی افزودن بـر سـرعت   «تزی د»، به معنی راه رفتن عاد ی و «مَشی» در این بیت، واژه

شـاعر بـه نیکـی مراحـ      «. زفیـف »تر از  ییعنی دویدنی سر« عَدو»ه معنی دویدن سری  و ب« زفیف»

، «دُوَیـنَ »دویدن این حیوان را زیر نظر گرفته و به توصیف آن پرداخته اسـت. وانگهـی واژه مصـغّر    

ـ ای برادهد. یشد ت حساسیت و دقّت شاعر را در تماشا و توصیف حرکت حیوان، نمایش م  کـه  نی

ی فیتوصـ  وهیش به است بهتر شود، داده نشان وصف هنر در روزگار آن نیزبیت ندگانیسرا تدقّ زانیم

 بـه  ریـ نظیبـ ی کیتکن و روانی طبع با دو هر که گرددی ااشاره س،یامر الق وی شنفر بزرگ، شاعر دو

 بـه  هیدوسـو  نگاه کی در. اندپرداخته رامونیپ جهان از خودی هاافتیدر و هادهیشن و هادهید وصف

 موضـوع  در شـان یای ندگیسرا سبک بارزی ژگیو سه توانیم سیامر الق معلّقه وی شنفر العرب هی م

 :  کرد عنوان نیچن را وصف

 فیتوصـ  در کـه  کنندیم تالش و نگرندیجزئ و قیدق اریبس خود فاتیتوص در شاعر، دو هر -أ

. بردارنـد  مخـتلفش ی هاتیفیک و هاکناره و کنه از پرده و کنند اشاره آن مختلفی ایزوا به دهیپد هر

 و دهـد یمـ  خـرج  بـه  ظرافـت  اریبس خود معشوق و شب اسب، فیتوص در سیامر الق مثال طوربه

یی گـو  نگرد،یم اءیاش و عتیطب به که بار هر و دارد نافذی نگاهی و. ردیگیم نظر در را جوانب همه

ـ  گواه اسب، به او ریناپذیریس و ایپو عاشقانه، نگاه. دارد دنید فرصت که است بار نیآخر نیا ی تجلّ

 ن،ییپـا  و با  به چشمانش شتابزده حرکت در که است نینازن و بینج وانیح نیا به انشیپایب عشق

 :است گشته نمودار

 (94)وَ رُحنآ یَکادُ الحَّرفُ یَقصُرُ دُونَهُ          مَتَی مَا تَرَقَّ العَینُ فنیهن تَسهَّ ِ

(91: همان)   

ـ ای برای تیب در او   بـه  اسـت،  نـازپرورده  و مرفّـه ی ازهیدوشـ  اش،معشـوقه  دهـد،  نشـان  کـه  نی

 :ازدییم دست ایگو و قیدقیی هایرپردازیتصو
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 (95)ها        نَؤومُ الضُّ َی لَم تَنتَحنق عَن تَفضُّ ِوَ تُض نی فَتیتُ المنسکن فَوقَ فراش

(99)همان:   

 مشـک  پـودر  شـدن  پخش. است کرده ذکر زهیدوش بودن مرفه انیبی برا ریتصو سه ت،یب نیا در

. اسـت ی دارنـدگ  و مکنت بارزی هانشانه از کار، لباس دنینپوش و مروزین تا دنیخواب رختخواب، در

 وسـواس  خود، نظر موردی معن انیب در شاعر اندازه چه تا که دهدیم نشان ،«نَؤوم» مبالغه غهیصی بار

ی جسـم یی توانـا  و هـا تیقابل و روح تکام  و نفس تعزّ وصفن در زینی شنفر. استخرج داده  هب

 فیتوصـ  دری و. دهـد یم ارائهی قیدق فاتیتوص اش،گرسنه یهاگرگ و ابانیب وصف در زین و خود

 :است سروده نیچن خود، کردهعرق و بلندی مو

 (99)وَ ضافٍ إذا هَبَّت لَه الرِّی ُ طَیَّرت        لَبائدَ عَن أعحافنه مَا تَرَجَّ ُ

(44)همان:   

، به مویی د لـت دارد کـه آب و شـانه نشـده اسـت، ولـی       «مَا ترجَّ ُ»در این بیت با آن که فع : 

کند و تصویری روشـن بـا تمـام جزئیـات، بـه نمـایش       یشاعر در بیت بعد، منظور خود را تکمی  م

 «:مَا تَرَجَّ ُ»با  چیزی نیست جز همان صورت مبسوط و مشروح عبارت: یگذارد که تقریم

 (91)بَعیدٌ بِمَسِّ الد هنِ وَ الفَلیِ عَهدُهُ       لَه عَبَسٌ عَافٍ عَنِ الغَس ِ مُ وِلُ

 (45)همان: 

در دو بیـت زیـر از شـنفری و    « فُوَیـق »و « تُ َیـت »مصـغر   یهـا در همین راسـتا، وجـود اسـم   

 امر القیس، نشان از ریزبینی و دقّت توصیف ایشان دارد؛ چنان که شنفری سروده:

 (92)وَ منن عَ ُ تُ َیتُإذَا وَرَدَت أصدَرتُها ثُمَّ إنَّها          تَثوبُ فَتثتنی منن 

 (41)همان: 

 اش را کمی با تر از زمین دانسته است:و إمر القیس در بیان اندازه دقیق دُم اسب، فاصله

 (91)بِثعزَلِ األرضِ لَیسَ فُوَیقَضَلی ٍ إذَا استَدبَرتَهُ سَدَّ فَرجَهُ         بِضافٍ 

 (92)همان: 

ـ زاو ،«استَدبَرتَهُ»توضی  بیشتر این که در بیت با ، فع   دهـد کـه از   یه نگـاه بیننـده را نشـان مـ    ی

طور بدیهی وقتی که دم بلند اسب از این زاویه، فاصله میان دو پـایش  کند. بهیپشت، به اسب، نگاه م
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، «لَـیسَ بِـثعزَلِ  »راست است و نیازی به ذکر عبـارت   را در برابر نگاه بیننده، سد  کند، یعنی دُم اسب،

 ماند.یباقی نم

 خـود،  منظـور ی معن انیب در و کشدیم اطیاحت و وسواس به گاه ف،یتوص در دو نیا دقّت -ب

 نمونـه ی برا. نشود ندهیگو منظورِ خالفن توه م دچار مخاطب، تا آورندیمی رو احتراس و اطناب به

 :است سروده و کرده عم  اطیاحت با آهو، گردن به خود بردل گردن هیتشب در سیامر الق

 (92)وَ جِیدٍ کَجیدن الرّئمِ لَیسَ بِفاحنشٍ           إذا هنیَ نَصَّتهُ وَ   بِمُعَحَّ ِ

 (95)همان: 

 .دارد احتراس جنبه،«لَیسَ بِفاحنشٍ»: عبارت تیب نیا در

 :ریز تیب در ای

 (98)کالسَّجَنجَ ِ هترائبها مَصقولَ           ه، بَیضاءُ، غَیرُ مُفاضهمَهَفهف

(95)همان:    

ـ ا در و اسـت  مستتر ،همهفهف لفظ در «هغیر مفاض» عبارت مفهوم ـ تثکی بـرا  جـا  نی   یتوضـ  و دی

 .است آمده شتریب

 دهـد، یمـ   یتوضـ  را خـود ی آوارگـ  ویی مـا یپ ابـان یب وی طـو ن ی گرسنگ کهی وقت زینی شنفر

ـ بـر   گـواه  را او فقر و شود مُراد خالف توهم دچار خواننده مبادا که پنداردیم یال ظه  وی تیکفـا یب

 :کندیم استد ل نیچن لذا د؛ینما قلمداد اوی خوار

 (93)وَ لَو  اجتنابُ الذّأمِ، لَم یُلفَ مَشرَبٌ        یُعاشُ بِه إلّا لَدیَّ وَ مَثکَ ُ

(2)همان:   

کند، کثرت صـفات جـایگزین   یوجه مویژگی مشترک دیگری که در وصف این دو جلب ت -ج

موصوف، یعنی همین ویژگی عمومی مورد ب ث ماست که در شعر عصر جاهلی نمود بسـیار دارد.  

اگر بپذیریم که دو ویژگی پیشین، ریشه در همانندی شرایط روحی و شک  زندگی این دو سـراینده  

آوارگــی و دربــدری  از زنــدگی خــود را در دامــان طبیعــت کــویری و در یادارد کــه ســهم عمــده

ت شعری همـه سـرایندگان آن   تری دارد که در سبک و سنّقیعم هایشهیاند، ویژگی سوم رگذرانده

ها نمود بارزی یافته اسـت. گویـا چنـان کـه اشـاره شـد،       آن یهاروزگار، اثرآفرین بوده و در سروده
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الی بیابـان و نیـز   شرایط اقلیمی یکسان و کو  و کاوش دائمی به دنبال رزق و روزی در صـ ن خـ  

به ترک موصـوف   ،مقتضیات مربوط به مخاطب و احوال وی، باعث شده که همه سخنوران آن اقلیم

و اکتفا به اوصافش، تن بسپارند. اگر بخواهیم آمار موصوفات موجود در این دو سروده را بـه دسـت   

کمـان، ابـر و بـاران     کنند و چیزی بیش از اسب، گرگ، شمشیر،یآوریم، از انگشتان دستان تجاوز نم

کـه همـین   یهـا صـورت پذیرفتـه اسـت؛ درحـال     یا معشوق شاعر نیست که کمتر صراحتی به نام آن

انـد.  شـده فیتوص موصوفات با بیشترین تعداد صفات، از زوایای مختلف و با دقّت و مهارت هنری،

جـای موصـوف ایفـای     العرب بـه  هبه بیشتر صفاتی که در  می« هاجلوه»ذی  عنوان:  ،در این نوشتار

اند اشاره شد. در معلّقه امر القیس نیز بسامد این صفات با ست. در این سـروده باشـکوه،   نقش کرده

مُنجَرِد، قَید األوابد، هَیکَ ، منکرّ، منفَرّ، مُقبِ ، مُدبِر، کُمَیت، جَی اش، منسَ  ، دَریـر  »اسب با صفاتی چون: 

، (14)«، بَیضـاء و نَـؤوم الضّـ ی   همُهَفهفـ »با صفاتی از قبی : ، توصیف شده، معشوق شاعر (11)«و ضَلی 

أسـود،  »، موهـایش بـا صـفات:    (19)«هنـاظر »، چشمش بـا واژه:  (15)«اسی »رخساره معشوقه با صفت: 

و سنّ و سـالش بـا صـفت     (12)«رَخص و غیر شَثن»، سرانگشتانش با: (11)«فاحم، اثیث، مُثنّی وَ مُرسَ 

سـقط  »اند. ری  توده بر اساس شکلش به مدد صفت: ، نامگذاری شده(11)«لِبین درعٍ و منجوَ»کنایی: 

و منزلگاه متـروک معشـوقه بـا     (18)«جَنوب و شَمثل: »یها، باد به استناد جهت وزش، با نام(12)«اللّوی

اند، بدون این که نام صری ی از این موصـوفات  دهیی، بر زبان شاعر رو(13)«رَسمٍ دارِسٍ»صفت کنایی: 

به میـان آیـد. آن   « ، الوجه، العَین، الشَّعر، البَنان، العُمر، الرَّم ، الرِّی  و الحَّلَ هالفَرس، ال بیب»ترتیب:  به

نماید، بسامد با ی صفات نیـابی مربـوط بـه اسـب و معشـوق در      یسته ذکر میچه در این میدان، شا

العـرب   هرگ بیابـان در  میـ  شعر امر القیس و صفات نیابی مربوط به مرد ضعیف و حقیر و نیـز گـ  

ها بـا ایـن موصـوفات، پیونـد     است. بسامد با ی این صفات، با شخصیت دو شاعر و میزان تعلّق آن

بود که تمای  زیادی بـه سـرگرمی، سـواربازی و شـکار،      یاشاهزاده ،دانیم که امر القیسیدارد. ما م

امعلوم روی در دشت و بیابـان نهـاد   داشت و پس از تاراج شدن تاج شاهی پدر، به دنبال سرنوشتی ن

تا آب رفته را به جوی برگرداند. لذا طبیعی است که معشوق در دلش جایی درخـور یابـد و اسـب،    

از تعلّق و تخی لش را به خـود اختصـاص دهـد. از     یامرکب مناسب و دلخواهش باشد و سهم عمده

د و سر در فراخنای بیابـان و بلنـدای   له خویش ناخشنود بویقب سویی شنفری نیز از مناسبات ناعاد نه
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ـ انگها نهاده و با درندگان ص را انس گرفته بود. شـگفت ها و ژرفای در هکوهستان ز ایـن کـه بیشـتر    ی

ه او هم مربوط بـه ایـن دو جامعـه اسـت. یکـی مردمـان       یموجود در  م صفات جایگزین موصوفن

ضـای جـایگزین جامعـه انسـانی از     اش که مبغوض او بودند و دیگری درندگان صـ را کـه اع  لهیقب

گرسنه و نیز نفرتی که از مردان سسـت   یهاآمدند. نجوای شاعر با گرگیدست رفته او به حساب م

دهد، بـدون  یدارد و نیز تمایلی که به توصیف این دو گروه نشان میاش ابراز ملهیقب ارادهیعنصر و ب

شـاعر و رویکـرد زبـانی وی را نشـان     این که به نام موصوف صراحت ورزد، رابحـه بـین عواطـف    

طور که اسب و معشوق در شعر امر القیس با بسامد با یی از صـفات نیـابی و بـدون    دهد. همانیم

توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه هـر چـه پیونـد         یاند. پس مصراحت به نام موصوف، توصیف شده

ف موصوف و ظهـور صـفات   موصوف، با عالیق، احساسات و نیازهای شاعر بیشتر بوده، امکان حذ

نیابی آن، بیشتر شده است. موافق با همین اص ، صفات مربوط بـه اسـب در شـعر عنتـره و صـفات      

مربوط به شتر در شعر طرفه، نسبت به سایر موضوعات، بسامد با یی دارنـد، چـون ارتبـاط ایـن دو     

 سراینده با این دو حیوان، تا مرز تعلّق روحی و عاطفی پیش رفته است.

دهنـده صـدق هنـری شـاعر جـاهلی و      ی سه ویژگی یاد شده در شعر این دو سراینده، نشانبار

حـه زنـدگی اسـت. آوارگـی و اعتـراض و نـاامنی زنـدگی شـنفری و         یارتباط تنگاتن  بین هنر و ح

ها نیز اثر نهاده و دقّت و احتیاط آنان در زندگی را در قالـب توصـیفات   امر القیس در سبک بیانی آن

شـه روانـی،   یر توانـد یم ساخته است. احتراس موجود در اد عاهای این دو، یآنان، متجلّ شعری دقیق

های همسو و همانند ایشان دهد که با خـوف و رجـاء،   یداشته باشد و خبر از شرایط روحی و نگران

 زندگی پریشان خویش را در مسیر خوفناک اهدافشان سپری کردند.  

در « صفت جـایگزین اسـم  »ان نتیجه گرفت که شگرد زبانی تویبا توج ه به محالب محرح شده، م

ده تقلید و تکرار بیهوده نیست، بلکه برآیند یک عنصر مسلّط حاکم بر سرشت زبـانی  ییزا شعر قدیم،

هـا، پیونـدی   های ملموس پیرامون آنتیبا واقع ،پردازاست که ذوق و زبانشانیک یا چند نس  سخن

شده است. تمایـ  بـه    ه شعور و شخصی ت شاعر، رستنگاه شعرش واق ای کگونهانکارناپذیر یافته، به

نده اقلیمی است که چـون هـوایی مشـاع، در    ینما ذکر صفت و حذف موصوف نیز، بیش از هر چیز،

خود را بر زبان گویندگان بـاذوق آن دوران، بـه    جانبههمه حرهیمعرض ادراک همگان قرارگرفته و س
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عکاس زندگی در زبان، اص  بنیادینی است که شعر کهـن عربـی را   گمان، انینمایش گذاشته است. ب

 تصویری نمادین از اصالت هنری، بازتاب داده است. عنواننه تمام نمای نقد ادبی امروز، بهیدر آ

 رگـذار یتثث عوامـ   توانـداز یم زین هیقاف و وزن به مربوطی هاتیم دود وی شعر ضرورت -2

 بـا  و دهیقصـ  قالـب  دری عربـ  کیکالسـ  شـعر . اشـد ب بـوده  صـفت  بـه  اکتفـا  و موصوف حذف در

 و نظـم  تیـ رعا و واژگـان ی اقهیسـل  نشیـ چی بـرا ی عیوس مجال ،یعروضی ب رها ازی برخوردار

 اسـت یـی  چرا و چونیبی زبانی تنگنا ک،یکالس شعری هاتیم دود بلکه ندارد؛ را جمالت بیترت

 نیهمـ  کـه  سـت ینی دیـ وترد سـت ا کـرده یمـ ی دادگریب شاعرانه، ذوق انیجر ریمس در همواره که

 شـاعر  و بمانـد  نـاتوان ی وصـف  کامـ   بـات یترکیی گنجا ازی شعر تیب که شده باعث گاه ضرورت،

 .  گردد موصوف، حذف به مجبور ،یجاهل

 جهینت

ـ ا فـاخر ی هـا چامه دفتر از شکوهمندی بخش ،یجاهل دورانی عرب شعر  نـده یزا و زنـده  زبـان  نی

ـ  رگریتصـو  اران،روزگـ  آن بـه  منسوبی هاسروده. است  آبشـخور  کـه  اسـت ی سـار چشـمه ی ز ل

 ذوق صـاحبان  نـت یط و طب  بستر در همواره خروشانی رود چون و گشت واق  نیواپس یهانس 

 ای یـ جـاهل  انسـان  ذهن نهیگنج در خیتاری گواه به که سینفی هاسروده نیای بررس با. استی جار

 هـا آن موصـوف  کـه  برخـورد  یمتعدد یاهصفت به توانیم بود، ختهیآو انشیخدای سرا ص ن در

ـ یترکی سـاختار ی برخـ  و انـد مشتق و مفرد شتر،یب صفات نیا. است شده حذف ـ م در. دارنـد ی ب  انی

 موصـوف  بـدون  صفات نیا. هستندیی کنا وی ریتصو ،یاپاره وی فیتوص ،یگروه ،یوصف باتیترک

و  هسـتند  عام ی د لتی دارا گاه و دارند ن،ی تع حالت و کنندیم د لت خود موصوف بریی تنهابه گاه

 آمـدن  همـراه ی بـار . نـد ینمایمـ ی معرف را م ذوفشان موصوف جمله، در هانشانه و قرائن کمک به

 بـه  موصـوف  حـذف . زبـان ی فیتوص بُعد بر ناظر و استیی معنای نیهمنشی نوع موصوف، با صفت

 شـعر  در کـه  است مرس  مجازی نوع و گرفته صورت ،ییمعنا انتقال ندیفرای راستا در صفت، نهیقر

ـ  ترازی نوع و شده واق  ،یاستعار مجازی برای استهیشا نیگزیجا کهن،  گذاشـته  شینمـا  بـه  رای ادب

 طیشـرا  ،یحـ یم ی اثرگـذارها  و عوامـ   بای استوار وندیپ ،یزبان شگرد نیا ق،یت قی گواه به. است

 ،یشـناخت  عرصـه  تیودم ـد . اسـت  داشـته  یشـاعرجاهل ی زندگان شک  وی فرهنگ اوضاع ،یمیاقل



 ازدهمدوشماره                           سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                    818 

ـ  تعلّـق  ر،یکـو ی جـانور  وی اهیـ گ اتیح رهیزنج بودن خلوت  و صـ راگرد  ندهیسـرا  دیشـد  یحس 

 رهیـ دای تنگـ  باعـث  مـاده،  ماوراء و مجرّداتی ایدن در قتعم  و تثم   تجربه و درن  فرصت نداشتن

ـ  عنـوان به را صفتی نیگزیجا و موصوف حذف و شده موصوفات و هانام بسامد و زبان  ترفنـد  کی

 شـمار  کـم ی هـا موصـوف  نـام  آورمالل تکرار از را او و کرده الهام ،یجاهل باذوق ندهیسرا بهی زبان

ی هـا صـفت  ظهـور  در زیـ نی جـاهل  شاعری فیتوص شیگرا البته. است کرده ازینیب ش،یخو رامونیپ

 ،یحـ یم  عوامـ   کـه  گفت توانیم کالم کی در. است بوده اثرگذار هاآنی فراوان بردن با  و فراوان

ـ  شعر هیقاف و وزن به مربوط تیم دود زین وی بالغی ترفندها شاعر،ی روان وی عاطف تعلّقات  ،یعرب

 درخـور ی تجانسـ  و تناسـب  زمان، آن مخاطب طیشرا با و بوده اثرگذاری زبان شگرد نیا شیدایپ در

 .است داشته

 هاادداشتي

ـ یال دیمجان او ل جلدی: شعر اتیاب و واژگان از اعم  هاشاهدمثال تمام مثخذ :نکته  مشخصـات  کـه  اسـت  هث

 .است آمدهی کتابشناس قسمت در آن نشر و چاپ

 العـرب،  هیـ  م بـه  موسـوم  دهیقصـ 43 و 48 ،42،42 ،41 شماره اتیاب در بیترت به توانیم را واژگان نیا -4

 و فیضـع  ترسـو؛  شود؛یم تشنه زود روزهنگام در ژهیوبه کهی کس :بیترت به واژگان نیای معن .کرد مشاهده

 سـخن  عاشـقانه  ،زنـان  با کهی کس ن؛ینشخانه بازمانده است؛ شیخو زنی شگیهم نیهمنش کهی کس ر؛یخیب

 .احمق بلندقامت مرد ها؛یکیتار زدهرتیح سالح؛ بدون ؛یدارمهمان و ازجن  وامانده و ناتوان د؛یگویم

 .سنگالخ شنزار؛ سخت نیزم: بیترت به هاآن ترجمه و اندآمده51 شماره تیب در واژگان نیا -5

 و هـا ران کهی گرگ :بیترت به واژگان ترجمه .اندآمده 94 و 53 ،51 شماره اتیاب در بیترت به واژگان نیا -9

 چهـره؛  عبـوس  باز؛ دهان گشاد؛دهان دچهرگان؛یسف گوشت؛کم رن ؛یخاکستر باشد؛  غر و سبک نشیسر

 .المنظرهیکر

مورد تعقیب رویدادهای نـاگوار؛ انـیس    :بیترت به واژگان ترجمه .92 و 12 ،12 شماره اتیدراب بیترت به -1

 ها؛ پیشتازی مهلت ده.غص ه

 گوشـت؛ کم و  غر استوار؛ و ثابت :بیترت به واژگان ترجمه .19 و 12 ،19 ،15 شماره اتیاب در بیترت به -2

 .بلند و دهیکش رونده؛ی دوپا
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ـ اب در بیترت به -1 ر  مـرد  :بیـ ترت بـه  واژگـان  ترجمـه . 12 و 15 ،21 ،44 ،51 ،51 ،55 شـماره  اتی  و متکبـ 

 یبزهـا مـاده   غـر؛  و خشکی فقرانستون مون؛ینامی شب شجاع؛ی قلب اندک؛ی غذا سرکش؛ی روح گزار؛منّت

 ی.موهیس

ـ اب -424ص 1تیب: بیترت به -2  :بیـ ترت بـه  واژگـان  ترجمـه  .429ص 51تیـ ب -425ص41و 45 و 44اتی

 .آشکار راه دارد؛ کریپ بر اهیسی هاخط کهی وحش گاو زرو؛یت شتر جسور؛ بلندقامت شتر من؛ی به منسوب

 .فشرده ز؛یتندوت زده؛جانیه هراسان؛ :بیترت به واژگان ترجمه. 11ص ،92تیب -8

 بـه  واژگـان  ترجمه .421ص42تیب و 23ص 91و91و52و52اتیاب -28ص ،44 و 44 اتیاب در بیترت به -3

 و تنـدرو  رونـده؛  خرامـان  وخـروش؛ پرجـوش  پرتکـاپو؛ ی بادپـا  بانشـاط؛ ی مـا یراهپ چابک؛ و  غر :بیترت

 .سرسخت

 ،29تیــب -422ص ،52تیــب -421ص ،42تیــب -481ص ،29تیــب -23ص ،52 تیــب در بیــترت بــه -41

 .بلندبا  ک ؛یهدرشت پرگوشت؛ کوهان؛درشت سر؛درشت :بیترت به واژگان ترجمه .481ص

دار؛ بلنـدبا ؛ خمیـدگی پاهـای جلـویی اسـب بـه سـمت بیـرون؛         ک یه وی؛ تنومند؛کوته موی؛ کوته م -44

 .نیرومند و استوار

 .روشب ؛یشامگاه ؛یبامداد-54

 51و12 اتیــاب -23ص 59 تیــب در( آخــر صــفت 9) -421ص ،42،41 شــماره اتیــاب در بیــترت بــه -94

 ترجمـه  .481ص 21تیـ ب -422ص 98 تیب -421ص 41 تیب -35ص 54تیب-422ص ،53تیب-485ص

 دار؛فقـره  و منـد اسـتخوان  تنـدرو؛  پیراهن پُـرکن )کنایـه از فربهـی(؛    ان؛یمنازک ک؛یبارانیم :بیترت به واژگان

گوشـت(؛  مفاصـ  )کنایـه از کـم   تشنه ب؛یتعق مورد شتازانیپ ؛یی(زپایت از هیکنا) وحوشی پا ریزنج گام؛فراخ

منقوش )کنایه از سـکّه(؛ آب مانـده و سـبز شـده داخـ       افته یپرسروصدای شامگاهی )کنایه از گربه(؛ صیق  

 مشک )کنایه از حضور طو نی مد ت در میدان نبرد(.

 مابین لباس زنانه و دخترانه )کنایه از بهترین سنّ برای دختر(. ترجمه: 15، ص21بیت  -14

 .41، ص13بیت -41، ص11بیت  -99، ص11بیت -11، ص95بیت  به ترتیب در -24

 بلند.الیا خاندانی است: گرگی تندرو و پلنگی نرم موی و کفتاری مرا جز شم -14

ی شـتر ماده :بیترت به واژگان ترجمه. 411ص 52تیب -421ص 52تیب -445ص 21تیب در بیترت به -24

 در کـه ی گـورخر  ؛یمـو کـم  و کیبار و دراز رد؛یبم تا بندندی و گور سر بر را آن صاحبش مرگ از پس که

 .باشدی دیسف شکمش
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. 21 ص 9تیـ ب -8 ص95 تیـ ب -421ص 8تیـ ب -414ص24تیـ ب -481ص ،24تیـ ب در بیـ ترت به -84

 .پرآب ره؛یت ابر ؛قبری برآمدگ ؛اهیس شتر ؛اهیس اسب اه؛یس شتر :بیترت به واژگان ترجمه

و چه در نعمت، نیکـو   خورم که شما نیک سرورانی هستید که در همه حال چه در تنگدستییسوگند م -34

 عم  کردید.

 .مانند سقف و بلند و کریپپهن است،ی مادر شترمرغیی گو کهی پرشتاب شتر به -51

 تالفی خواهم کرد و ستم من طعمی به تلخی علقم دارد. یسختهرگاه مورد ستم واق  شوم، به-45

 ننـا   اسـت  یادهیدداغ زن ییگو که چنان دهد، سر ناله بلغزد،( کمان) آن( دهانه) از یپرتاب ریت کهآنگاه -55

 .کشنعره و

 رساند؟یم منزلش به مرا بوده، م روم آب دنینوش از که ن،دَشَ به منسوبی شتر ایآ -59

 .روندهخرامان ان؛یم در شبکی ییمایپراه وجوش؛پرجنب اریبس: واژگان ترجمه-51

 ا بوستانی بکر و تازه که بارانی اندک و نامعلوم بر آن باریده است.  ی -52

شـده را بـه   چرمین خشـک  یهاگوش با قلّادهختهیآه راندازان ناامید شدند و سگان شکاریِتا وقتی که تی -51

 دنبالش فرستادند.

 .دو لبه برّان را حمای  کرده بودمکه شمشیری هندی با یبرگشتم درحال -52

 بـود،  ورنـه یک و چـوب  چـون   غر و خشکی رمردیپ صاحبش که دهیخشک پستان بای ریپ درشت شتر -58

 .گذشت( لممقاب)

 .بخشدیم نتیز را( معشوقه) پشت خرما، زانیآو خوشه مانند پرپشت، و اهیس اریبسیی مو و-53

یی مـا یراهپ گونـه آن نـه  و شودیم جادیا رفتنش راه دری اوقفه د،یافزایم شیهاگام سرعتبه کهی وقت نه -91

 .کندیم رنجور و خسته را او ،است کینزد دنیدو به که

 بـا   کـه نیهمـ  چشم لذا بود، عاجز ،اسب آنیی( بایز کمال) دنید از چشم کهیدرحال م،یرگشتب شامگاه -94

 .شدیم نییپا دنید خواستار ست،ینگریم را

 هـم ی کـار  لباس و شودیم پخش رختخوابش در مشک پودر ،(زدیخیبرم چون) و خوابدیم ظهر تا او -95

 (.دارد خادم و است متمو لی مخدوم) کندینم تن بر

 .آورد پرواز به هوا در را آن از نشده شانهیی هادسته وزد، آن بر باد هرگاه که بلندیی مو و -99

 کفـ   یِحـوال  ادرارِ و کـود  به آلودهی مو چون و است نشدهی شکُشپش و یمالروغن که استی روقتید -91

 .است نشده شسته سال کی و است آلوده ان،یچارپا
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 .شودیم وارد با  و نییپا از و گرددیم باز اوی ول رانم،یم شرونیب شود، وارد وقت هر -92

 ازی کمـ  کـه  بلنـد ی دُمـ ی نـ یبیم ،ینگریم آن به پشت از کهی وقت و است میضخ و درشت شیهادنده-91

 .است بسته را شیپاها انیم فاصله است،ی کژ بدون و راست و دارد فاصله نیزم

 .ستین هم ورآ تیز ازی خال وی بلند آن به نه البته آهوست، دنگر هیشب کشد،یم را گردنش کهی وقت -92

 و صـاف  داردی انهیس و ستین زانیآوو  لَخت و خوردهنیچ شکمش گوشت و است دیسف و  غراندام -98

 .    نهیآ چونی قلیص

 نـزد  اتنه است، اتیح هیما کهی خوردن وی دنینوش از چه آن هر نبود،ی خوار از ماندن دور خاطر به اگر-93

 .شدیم افتی من

انـدام؛ بسـیار تازنـده؛    موی؛ بادپـای؛ درشـت   کم :بیترت به واژگان ترجمه .92و91صص ،28-24 اتیاب -11

 دنده.آورنده؛ پشت کننده؛ کَهَر؛ پرخروش؛ اصی  و تیزتک؛ تیزرو؛ نیرومند و سختیرو

کسـی کـه تـا ظهـر بخوابـد،       میان؛ سـفید؛ کیبار :بیترت به واژگان ترجمه .99و95صص ،92و53اتیاب -14

 پرخواب.

 ترجمه: کشیده و نرم. .95ص ،94تیب -15

 .95ص ،94تیب -19

 شده؛ آویخته.اه؛ قیرگون؛ انبوه؛ خمیس :بیترت به واژگان ترجمه .99ص ،92و91 اتیاب -11

 نرم و لحیف. .99ص ،98تیب -12

 .99ص ،11تیب -11

 .دهیچیپ درهم توده یر: ترجمه.94ص ،4تیب -12

 .94ص ،5تیب -18

 مندرس نشان: ترجمه. 94ص ،1 تیب -13

 کتابنامه
ان . 4ط. یالجـاهل  ا دب(. ق.ه4195. )یکفـاف  ذئـب  منـذر  و وسفی یسام د،یابوز  و للنشـر  هریدارالمسـ : عمـ 

 .  هالحّباع و  یالتّوز
 .یقربال یذو انتشارات: قم. خویش ا ب یمجان عن هثیال د یالمجان(. ق.ه4143. )افرام فؤاد ،یالبستان
 .  ریرکبیام انتشارات مؤسسه: تهران. انیبیطب م مد دی س: مترجم.  روس فرهن (. ش.ه4922. ) یخل جُرّ،
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 للنشـر  ریدارجر: عم ان. 4ط. ی الجاهل الشعر یف دراسات ،یالشعر الخحاب  یتشک(. ق.ه4158. )یموس ،هربابع

 .   یالتوز و
 .هی العرب هدارالنّهض: روتیب. یالجاهل ا دب ایقضا یف نصوص و دروس(. تا  . )عفّت ،یالشّرقاو

 .  آگاه انتشارات: تهران. 1ط. یفارس شعر در الیخ صور(. ش.ه4922. )رضا م مد ،یکدکن یعیشف
 .  فردوس انتشارات: تهران. 3 . انیب(. ش.ه4984. )روسیس سا،یشم

 .یریالب  محاب : روتیب. سیامر الق(. م4315. )رضوان الشهال،
 حـوزه ) یاسـالم  هنـر  و فرهنـ   پژوهشـگاه : تهران. 5 . یشناس یمعن بر یدرآمد(. 4989). کورش ،یصفو

 (.  یهنر
 حـوزه ) یاسالم هنر و فرهن  پژوهشگاه: تهران. 4 . اتیادب به یشناسزبان از(. ش.ه4981. )---------- 

 (.  یهنر
  .   یدارالج: روتیب. یالعرب ا دب خیتار یف الجام (. تا  . )حنا ،یالفاخور

 .  نییللمال دارالعلم: روتیب. 1ط م،یالقد ا دب ا ول، الجزء. یالعرب ا دب خیتار(. م4384. )عمر فروخ،
 .  دیمروار انتشارات: تهران. 5 . برکت بهزاد: مترجم. پندار یرهایزنج یفراسو(. ش.ه4985. )کیار فروم،

 .  دارالشروق: هالقاهر. 1ط. مناهجه و اصوله. یا دب النقد(. ق.ه4141. )دیس قحب،
 .الهالل همکتب و دار/دارالب ار: روتیب. العشر المعلّقات شرح(. م5119. )م مد دیمف ،ه یقم
 یالهـوار  نیالد صالح: شرح و میتقد. نقده و آدابه و الشعر م اسن یف هالعمد(. م5115. )قیالرّشابن ،یروانیالق

 .الهالل همکتب و دار: روتیب. 5ج. هعود یهد و
 .  لوفرین انتشارات: تهران. 2 . یفارس زبان در آن کاربرد و یشناسزبان یمبان(. ش.ه4921. )ال سنابو ،ینجف

 .هدارالهجر مصر،. هی العرب هللغ هی ا ساس القواعد(. تا  . )احمد دیالس ،یالهاشم

 .مرکز نشر: تهران. یطاهر فرزانه: مترجم. استعاره(. ش.ه4922. )ترنس هاوکس،


