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 چکیده 
بررسی سنت  به  اسالم  مقاله حاضر  از  پیش  نزد عرب  در  نمادهای جنگ  و  رموز  ها، 

شود به نحوی بازگو  العرب یاد میها که از آنان تحت عنوان ایام پردازد. این جنگمی
جزیره عربستان پیش از اسالم  ای شبه اجتماعی و فرهنگی نظام قبیله   سازوکاری  کننده 

ی پژوهش حاضر آن است که اعراب پیش از اسالم در  اساس  سؤال  رون یازاباشند.  می
نمادجنگ و  رموز  چه  از  خود  میهای  استفاده  نظام  هایی  در  رموز  این  و  نمودند 

اجتماعی، رفتاری و ارتباطی جامعه عربی دارای چه معانی و مفاهیمی بودند؟ فرضیه  
ها العربیام توان چنین مطرح نمود که مفهوم شناسی رموز و نمادهای اپژوهش را می

تواند زوایایی از جهان  نمودها و الگوهای رفتاری برآمده از فرهنگ جاهلی می  عنوانبه 
ذهنی و عینی اعراب را بر ما آشکار سازد. بر این اساس با استفاده از روش تاریخی و  

های اعراب  تالش گردیده تا جنگ  متأخرهای  گیری از منابع اولیه و برخی پژوهش بهره 
های حاکم بر آن مورد بررسی قرار گیرد. شناسی و سنت سالم، از منظر نشانه پیش از ا

نشان می این پژوهش  از  نمادها و سنت نتایج حاصل  این  ها، محصول محیط  دهد که 
جزیره عربستان پیش از اسالم بوده و اعراب جاهلی  جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی شبه 
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 . مقدمه 1

می  یاجتماع   اتیحبررسی   نشان  اسالم  از  پیش  ج عرب  که  واقعیتی    عنوانبهنگ  دهد 
  هاآنها که از  . این جنگای برخوردار بود ای در مناسبات قبیلهاز جایگاه ویژه  ،ناپذیرانکار

ایام عنوان  می تحت  یاد  جاهلیت    ترین مهمشود  العرب  عهد  کهشاخص  در    تنهانه  بودند 
با صبغه    هاآنهای ذهنی شاعران جاهلی ریشه دوانیده و در اشعار  اجتماع بلکه در الیه  تاروپود

عصبیت، بغض،  و  بود  حب  درآمده  نگارش  به  تفاخر  و   . ( 83  :1395  ،)عبدی،دادفر  کینه 
 : 1994،  اصفهانی)  ابوالفرج اصفهانی تعداد این ایام را هزار و هفتصد مورد نقل کرده است

از    متأثرها،  علت وقوع بیشتر این جنگ  علیرغم مبالغه در این عدد، تردیدی نیست  .(1/197
ای آن روز بود. کمبود منابع اقتصادی، شرایط سخت  شرایط اقلیمی و نیازهای جامعه عشیره

با   توأمجزیره را زندگی ساکنان شبه و قانون مدون، یاس ی نظام سنار فقدان یک محیطی در ک
آنان تبدیل    حیات اجتماعیناپذیر از  حمی و قساوت نموده و جنگ را به بخشی گریزربی

معیشت خود    تأمین اساس ارتزاق و    نموده بود. همین موضوع باعث گردیده بود که اعراب،
. البته در  های آن باشندپیوسته درگیر جنگ و سختیبرای بقاء را بر تهاجم و غارت نهاده و  

توان چشم پوشید که آنان  هم نمی مسئلهاز این  نظام سیاسی و فقدان  منابع اقتصادی کنار فقر 
آوری خود دانسته و رویای تبدیل به قهرمان  گاه ابراز شجاعت و نامرا تجلی  میدان جنگ

را در آن  داستان نظر  جستجو میهای حماسی  از  بنابراین  امر  عرب جاهلیکردند.  ، جنگ 
دانست. اما  کرد و حیات و ممات خود را در گرو آن میمقدسی بود که با آن زندگی می

توان از زوایای  ها را می، این جنگعرب جاهلیفراسوی نگاه تحلیلی به علل وقوع ایام در نزد  
از   یکی  داد.  قرار  تحقیق  و  مداقه  مورد  مفهومدیگری  بررسی  زوایا،  و  این  نمادها  شناسی 

بردند. نمادها در زندگی اجتماعی بشر  های خود به کار میرموزی است که اعراب در جنگ
تصور زندگی اجتماعی بدون تعامل و روابط    اصوالًکه    ایگونهبهاند،  همواره ابزار تعامل بوده

نماد در طول   .(5/370  :1987)علی،  معنا استگیرد بینمادها صورت می  وسیلهبهاجتماعی که  
تاریخ چنان با فرهنگ عامه عجین شده است که در بسیاری از مواقع برای درک و فهم یک 

چاره نداریمفرهنگ  آن  نمادهای  فهم  جز  نیز،   .(23  :1390)یونگ،    ای  مورد  این  در 
احل نبرد  هایی بود که اعراب در تمامی مرهای عرب پیش از اسالم حاوی رموز و نشانهجنگ

این نمادها بخشی از منظومه جنگ در نزد اعراب    ازآنجاکه ای داشتند.  توجه ویژه  ها آنبه  
تواند ما را در شناخت  رسد که توجه به آنان میداد، به نظر میپیش از اسالم را تشکیل می

فرهنگی   و  فکری  جاهلینظام  رساند.    اعراب  واقعیت  یاری  از  بازتابی  درواقع  نمادها  این 
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  یی ایجغراف  طیمح، حیات اجتماعیجزیره و مظاهر مختلف آن و انعکاس  دگی اعراب شبهزن
بود منطقه  آن  خاص  نظامی  شرایط  نشان.  ندو  این  گفت  بتوان  سمبلشاید  و  عاملی  ها  ها، 

ماهیت این    بودند.  بعدازآنضروری و حیاتی در ارتباط و تعامل بین اعراب در طول جنگ و  
ابزاری برای  عنوانبهاز نمادها و رموز  هاآن گردید تا ها و شرایط میدانی آن باعث میجنگ

تالش  در این پژوهش  رون ی ازا ایجاد ارتباط و انتقال اهداف خود به همدیگر استفاده نمایند.
 و واکاوی قرار گیرد. موردبحث تا مفهوم، ماهیت و عملکرد این نمادها  شدخواهد 

 . پیشینه تحقیق 2 

اند، اما آنان کمتر  ها را موضوع تحقیق خود قرار دادهالعرببسیاری از محققین، ایام  اگرچه
نزد  از منظر نشانه نمادهای جنگ در  بررسی  توجه    عرب جاهلیشناسی و  ایام  این  به 

اولیه،  نموده آثار  بین  در  گفت  می  جرئتبهاند.  به  توان  مربوط  اخبار  و  روایات  بیشتر 
ابوعبیده معمربن   های عربِجنگ از طریق  از اسالم  شناس بزرگ  مثنی، راوی و لغتپیش 
صاحب اثری به نام االیام بوده که به شرح    به دست ما رسیده است. وی  یعصر عباس اوایل  

های تاریخی قبایل عرب قبل از اسالم اختصاص داشته است. این کتاب مشتمل  وقایع و جنگ
های بسیاری از این اثر در منابع  بر هزار و دویست یوم بوده که اصل آن از بین رفته اما قطعه

عادل جاسم البیاتی، شاعر معاصر  های بعد نقل گردیده است. این اخبار توسط  مختلف دوره
کتابی   در  عرب  ادبیات  و  زبان  استاد  و  نامِعراقی  البیایام  به  االسالم  قبل  عبیده،  العرب 

 1آوری گردیده است.جمع
از سهم بیشتری    جهان عربرسد محققین و پژوهشگران  به نظر می  متأخردر بین تحقیقات  

هستند می  یازجمله  ؛برخوردار  تحقیقات  ایاماین  کتاب  به  اثر توان  االسالم  قبل    العرب 
الحرب عند   :احمد جاد المولی ادیب و محقق مصری و دیگران اشاره نمود. مقاله ِبن محمد

 
در بین منابع نخستین به این موضوع پرداخته و آن را از جنبه های ادبی، تاریخی  از جمله آثار دیگری که    - 1

و جغرافیایی بررسی نموده اند می توان به کتب العقدالفرید؛ ابن عبدربه، االغانی، ابوالفرج اصفهانی، االنوار  
، ابو علی ومحاسن االشعار، علی بن محمد بن مطهر عدوی معروف به شمشاطی، العمده فی محاسن الشعر

الحماسه، ابوزکریا یحیی بن تبریزی، معجم   ابوالفضل میدانی، شرح دیوان  االمثال،  حسن بن رشیق، مجمع 
البلدان یاقوت حموی و الکامل فی التاریخ ابن اثیر اشاره نمود. همچنین، االیام، محمدبن سائب کلبی، االیام  

از زبیربن بکار از جمله کتبی هستند که در این هشام بن محمدبن سائب کلبی و کتاب اخبارالعرب و ایامها  
 زمینه تدوین اما به دست ما نرسیده اند. 
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  مسئله دیگری است که به  متأخر الجاهلیه، اثر صالح موسی درادکه، از آثار القبائل العربیه فی
الحرب عند   ِعادات  :جنگ و تلقی عرب پیش از اسالم از آن پرداخته است. همچنین مقاله

  اعرابجنگ در نزد    مسئلهآثاری است که به    ازجملهود سمار  العرب قبل االسالم، از سعد عب 
اسالم   از  این جنگو سنتپیش  در  آنان  استها،  های  نموده  تحقیقات  اما  ؛  اشاره  بین  در 
ای  ها صورت گرفته از اهمیت و جایگاه ویژهالعربهای ادبی که در زمینه ایامجدید، پژوهش 

بیشتر متمرکز بر مباحث تخصصی است اما درالبالی آنان   اگرچهبرخوردارند. این تحقیقات  
  ازجمله های عرب قبل از اسالم و  مباحث مفید و ارزشمندی در مورد تاریخ، فرهنگ و سنت

دیده   واقعشودیمجنگ  در  مفاهیمی    .  از  تقابل  و  کهتنازع  تخیل    هستند  و  زبان  قالب  در 
سال پیش از    150شاعران درآمده و تصویری از فضای فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی حداقل  

است که شعر جاهلی یکی    جهتازآندهند. اهمیت این تحقیقات  ظهور اسالم را به دست می
حیاتِ و  تاریخ  مورد  در  ارزشمند  و  مهم  منابع  معنوی    از  و  جاهلی مادی    حساب به  عرب 

می  ازجمله  آید.می آثار  الجندی،  این  علی  از  العصرالجاهلی  فی  شعرالعرب  به کتب؛  توان 
الشعر العرب و اثرها فیالعرب فی العصر الجاهلی از عفیف محمد عبدالرحمان و ایامم الشعر ایا

تحقیقات جدیدی که در مورد  الجاهلی از منذرخلف الجبوری اشاره نمود. همچنین در بین  
مقاالتِ، جنگ در نزد عرب پیش از  توان به  ها و به زبان فارسی چاپ گردیده میالعربایام

تحول    و  العرب بر مغازی و فتوح نگاری از اصغر قائدانروایت ایام  تأثیراسالم از سجاد دادفر،  
ی اشاره نمود. براین  و عیسی عبد  سجاد دادفر از    ت ی عصر جاهل   یاجتماع   خ یسنت ثار در تار

نظر می به  ایاماساس  بررسی  نشانهالعربرسد  منظر  از  نمادها و رموز،  ها  به  و توجه  شناسی 
موضوعی است که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و نیازمند واکاوی و تحقیق  

 باشد. بیشتر می

 . مفهوم و جایگاه نماد در زندگی بشری 3

گرفته شده و   (Symbolon) در اصل از واژۀ یونانی  است، (Symbol) واژۀ نماد که ترجمۀ
همچنین    .(2/2258  :1385ای نماد، نشانه، دال، نمودگار و رمز آمده است )آریان پور، به معن 

که   است  مریی  و  ملموس  نشانی  است،  گفته شده  نماد  واژه  اصطالحی  تعریف    طور بهدر 
  شود )شوالیه،یا اخالقی در نظر گرفته می  قراردادی برای نمود یک اندیشه یا موجودیتی مادی

ترین روش بیان  ترین و بنیادینماد یکی از ابزارهای معرفت و کهن   .( 1/24  :1384،گربران
دیگری    صورتبهگردد که  شود، ابزاری که موجب آشکار شدن مفاهیمی میمحسوب می
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نیستند. بیان  ز  هادنما  دکررکا   قابل    بیانگرو    یبخشانسجام  ،کتیرمشا  بیشتر  ،بشر  ندگیدر 
،  پورحسن   فوالدی،)  ستا  ص خا  فرهنگو    ملت  یک  به  جامعه  یک  ادفرا  تعلقو    یپایبند
دهد که بخشی از فضای ذهنی  انسان در گذشته نشان می  حیات اجتماعیمطالعه    .(134  :1394

رد  یک موضوع رازآلود همواره مو  عنوانبهو عینی آن آمیخته با رمزگان و نمادهایی بوده که  
  ایگونهبه  است.   داشته   اجتماعی قرارعلوم  و  یخ یمطالعات تارتوجه محققان و پژوهشگران  

امروزه   نظام  عنوان به  یشناسنشانهکه  مطالعه  ...(  نمادها  ،رمزگان  زبان،)  یانشانههای  علم 
ها و  و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس عالئم، رموز، نشانه  یلیتأوفرایندهای 

 :1389باشد )تاجیک،انسانی برخوردار میای در میان علومنمادهای فرهنگی از جایگاه ویژه
طبیعت و ماهیت اجتماعی انسان باعث گردیده تا آدمی همواره و در طول تاریخ به تعامل    .(7

  ،کتابت  ، خط  ن،بازای داشته باشد. ابزارهای این تعامل  د توجه ویژه و ارتباط با همنوعان خو
را   بشر  ندگیز  ن،مواپیر  یفضا   نهمچو  که  میباشد  دنماو  سنت    ،نشانه  ،مزر  ره،شاا  ،یماا

  ینیاد  با  طتبارا  اریبرقرو    تعامل  ،هاد نما  ین ا  یمعنا  فهم   ونبد  که  دهکر  حاطها  ایبهگونه
نمادها    روازاین   .(134  :1394،پورحسن   )فوالدی،  دبو  هدانخو  ر یپذامکان  نمواپیر این  فهم 
نماید. مطالعه  می یا ملت کمک شایانی  به شناخت فرهنگ و نظام ارتباطی یک قوم  تواند 

دهد که اعراب هم از این امر مستثنی نبوده و در نظام ارتباطی  تاریخ عصر جاهلیت نشان می
در ایام و    ازجملهکه در سراسر زندگی آنان و  نمودند  خود از رموز و نمادهایی استفاده می

های عرب پیش از اسالم حاوی رموز و  نزاع بین قبایل جاری و ساری بود. در واقع جنگ
توجه    هاآنهایی بودند که اعراب در تمامی مراحل نبرد از مرحله آغاز تا پایان جنگ به  نشانه
جنگ در نزد اعراب پیش از اسالم را    این نمادها بخشی از منظومه ازآنجاکهای داشتند. ویژه 

ما را با زوایای پنهان جهان    تواندیمرسد که اهمیت و توجه به آنان داد به نظر میتشکیل می
 فکری عرب پیش از اسالم آشنا نماید. 

 . احالف و نمادهای مرتبط با آن4

مشحون از جنگ و  جزیره عربستان و زندگی  سطح متفاوت قدرت و اقتدار قبایل عدیده شبه
کرد موجد تکوین سنتی به  ستیزی که طبیعت خشن عربستان به همه ساکنان آن تحمیل می

  ی نظامشبهحکم پیمانی    عماًلاین سنت که    موجببهنام حلف در میان اعراب گردیده بود.  
بهره به  ضعیف  قبایل  داشت،  را  سوگندان  هم  میان  قبیله  در  نظامی  حمایت  از  برداری 

ک میقدرتمندی  حلف  پیمان  او  با  میه  مبادرت  )زرگریبستند    . (167  :1378،نژادکردند 
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نشان می تاریخی  منابع  نمادهایی  بررسی  و  از عالئم  عقد حلف  هنگام  در  اعراب  که  دهد 
به  می  هاآن  ازجملهکردند که  استفاده می اشاره  توان  نمک  و  خون، آتش، عطر، خاکستر 

دهند اما  در مورد دالیل انتخاب این نمادها ارائه نمیاین منابع توضیح روشنی    اگرچه نمود.  
نظر   از    رسدیمبه  مکرر  ب  ج یتدربه  ها آناستفاده  به  تبدیل  را  مذکور  از  نمادهای  خشی 

در مقطعی از تاریخ این    مثالعنوانبهعربستان نموده بود.    یجامعه جاهل های رایج در  سنت
دیگری استفاده از عطر در مواقع عقد پیمان رایج بوده  جزیره استفاده از آتش و در مقطع  شبه

با  است؛ همچنان پیمان عمده  که در زمان اختالف بطون قریش در مورد مناصب کعبه دو 
از   ب  ینمادهااستفاده  عطر  و  گرد  ها آن  نی خون  لعقه  دیمنعقد  عنوان  تحت  و  الدم  که 

منابع موجود در ارتباط    هرچند  .(1/310  :1374)یعقوبی،    شودیاد می  هاآنالمطیبین از  حلف
ارتباط   این نمادها و  یا وجوه فردی و اجتماعی    با مناسک  ها آنبا علت استفاده از  مذهبی 

به   هاآنتوان با مطالعه و تحلیل رسد میآورند اما به نظر می سخنی به میان نمی یجامعه جاهل
توان دریافت  از البالی منابع تاریخی می  کهآنهایی در این زمینه دست یافت. ضمن  پاسخ

داشتند.    نظراتفاقنماد و سمبلی که بیانگر اتحاد و انسجام آنان باشد    که متحالفین در مورد نوع
یکی از نمادهای مورد استفاده، دارای مفاهیم و ابعاد مختلفی بود    عنوانبه، خون  مثالعنوانبه
بنابراین انتخاب  ؛  آمدمی  حساببهای  مبنای پیوند افراد در ساختار قومی و قبیله  ترینمهم  و

آن روز عربستان    یمناسبات اجتماع بر اهمیت و جایگاه آن در    تأکیدسمبل اتحاد،    عنوانبهآن  
لعقه  آنچهمانند    آلودخونلیسیدن دستان    روازاین   .(286  ،1996حوفی،)  بود پیمان  الدم در 

نماد  ات افتاد،  آن در رگ  تأکیدفاق  و جریان  مشترک  )ابن  بر خون  بود  قبیله  اعضای  های 
سمبل    .( 190  :1985حبیب، قربانی  خون  در  دست  بردن  فرو  که  خون    تأکیدهمچنان  بر 

بر اهمیت پیمان بود   تأکید  حالن یدرعمشترک و دستان متحد در مبارزه با دشمن واحد و  
پیمان  .(277-246  :1985)ابن منظور، نمادهایی بود که اعراب در  های  آتش یکی دیگر از 

نماد جنگ و سمبل سختی،    عنوانبهنمودند. در منابع تاریخی از آتش  خود از آن استفاده می
جاحظ علت    .(453-451  :1987رحمی و سوختن در نزد اعراب یاد شده است )جندی،بی
وفای به عهد و پرهیز    بر  تأکیدسمبل عقد اتحاد در میان قبایل عرب را   عنوانبهخاب آتش  انت 

 نویسد:از خیانت ذکر کرده است. وی می
افروختند. آنان پیمانی  آتش نماد دیگری بود که اعراب در هنگام عقد پیمان آن را بر می

کسانی که خیانت نموده    نمودند تاکردند و دعا میبستند مگر آن که آتشی روشن مینمی
 ( 4/470: 1996کردند دچار خسران و عذاب الهی گردند. )جاحظ، و نقض پیمان می
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او   به دیگری ثابت کند که  وارد معرکه    محابا یبهر یک از طرفین جنگ برآن بود تا 
نیز   را  با آتش  مقابله  آمادگی  به هدف، حتی  نیاز جهت رسیدن  و در صورت  خواهد شد 

به آن نزدیک   چنانآننمودند و  آتش بزرگی را روشن می  هاآنهمین دلیل    خواهد داشت. به
های جاهلی و در  رفت. مصداق این مورد را در تاریخ پیمانشدند که بیم سوختن آنان میمی

توان مشاهده نمود که پیمان خود را در کنار آتش بستند و  مورد قبائلی از مره بن عوف می
به سوزان مشهور    روازاین به آن نزدیک شدند که سوزش آن را احساس کردند و    چنانآن

ها از  نمادهای دیگری بود که اعراب در جریان بستن پیمان  ازجملهعطر    .( 471شدند )همان/
انمودند. به نظر میآن استفاده می بُعد رسد استفاده  ز این سمبل به دلیل کارکرد مذهبی و 

است بوده  آن  آئین ؛  دینی  ارکان  از  خوش  بوی  و  عطر  بود  زیرا  اعراب  مذهبی  های 
پیمان    ای گونهبه  .( 425-6/424  :1987)علی، استحکام  و  تعهد  سمبل  آن  از  استفاده  که 

های  ستد  که یدرحالگردید. اعراب در چنین مواقعی و در هنگام عقد پیمان  محسوب می
بستند. همچنین پیش از آغاز  با همدیگر پیمان می  بردندیفرومخود را در ظرف پر از عطر  

بستند تا پای جان به آن وفادار  بار دیگر دستان خود را آغشته به آن نموده و پیمان مینبرد یک
لی  تج .(1/381 :1997میدانی،) تمام شود  هاآنبمانند؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن جان 

  قصد بهعبدالمناف  توان مشاهده نمود. زمانی که بنیالمطیبین میدر پیمان حلف  این اقدام را 
قرار داده و دستان خود را   مقابل کعبه  از گالب در  پر    در آنجنگ خارج شدند، ظرفی 

آنان را مطیبین نامیدند. سپس با آن دیوارهای کعبه را لمس نمودند   جهتن یازاو    فروبردند
تا پیمان آنان جنبه قدسی و معنوی پیدا نموده و وفاداری به آن تبدیل به یک وظیفه شرعی  

دست در نمک و خاکستر یکی دیگر از نمادهای تعهد در احالف جاهلی    فروبردن  گردد.
خواستند پیمانی منعقد  نویسد؛ اعراب زمانی که میبود. بالذری با اشاره به این موضوع می

استفاده از    .(56/ 1  :1996بردند )بالذری،نمایند دستان خود را در نمک و خاکستر فرو می
نمک به معنای پایبندی اخالقی به رعایت عهد و پیمان بود. موضوعی که با توجه به فرهنگ  

، نمک بارزترین سمبل تعهد و یعرفو از منظر اجتماعی  چراکه ؛اعراب، چندان عجیب نبود
پیام   و  ارزش  یک  حاوی  واحد،  غذای  از یک  استفاده  و  همسفره شدن  بود.  خیانت  عدم 

ای در مورد نان و نمک  اخالقی و عرفی واالیی بود که آنان را ملزم به رعایت تعهدات ویژه
بسی   ایگونهبهنمود؛  می امر  سفره  به صاحب  خیانت  و  تعهدات  آن  از  فرار  و  که  ناپسند  ار 

به نظر می  .آمدمذمومی به حساب می با   و ارتباطرسد فرو بردن دست در خاکستر  اما  آن 
های  آتش خود یکی از نشانه  چراکه  ؛ای از یاری یکدیگر در میدان جنگ بودآتش، نشانه
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را در خاکستر   هاآنور نمودن دستانشان در آتش غیرممکن بود، غوطه ازآنجاکهجنگ بود. 
 .بردندفرو می

 جنگ نمادهای قبل از شروع. 5

تمهید مقدمات جنگ و آمادگی برای شروع آن، محدود به تهیه ملزومات نبرد مانند اسلحه،  
شتر، اسب و غیره نبود. بلکه این موضوع نیازمند نمادها و رموزی بود که نشان از آمادگی  

هایی ویژه، آمادگی  برای شروع آن داشت. پیش از شروع جنگ، اعراب با استفاده از نماد
 رساندند. و اعضای قبیله می  مانانی پهمخود برای شروع نبرد یا خطر حمله دشمن را به اطالع 

 برافروختن آتش  .5-1
مشاهده نمود.    ها کوهفراز    بر  آتش ترین نماد این آمادگی را بتوان در برافروختن  شاید قدیمی

خویش    مانانی پهمخواستند جنگی را آغاز نمایند، برای اطالع به یاران و  اعراب زمانی که می
می روشن  کوه  فراز  بر  جمله  ایگونهبهنمودند؛  آتشی  از  که  گرفت  شعله  جنگ  آتش  ی 

میثلمَ شمار  به  آنان  معروف  )میدانی،های  جاهلی    .( 2/346  :1407رفت  عصر  ادبیات  در 
اند  آن را به سرخی آتش تشبیه نموده  عمدتاً از جنگ صورت گرفته که    یفراوان توصیفات  

های عرب برشمرده و بغدادی این آتش را در رده پنجم آتش   . (211/ 4  :1985)ابن منظور،
زیرا جنگ آتشی    ؛(7/135 :1998ای برای شروع جنگ بود )ابن عمر،گوید، آتش هدیهمی

  بوده است.   زمینه  این   با  ابقمط  نماد  این   انتخابرسد  به نظر می  سوزاند ورا می  زی چهمهبود که  
فرماید: می  بارهن یدراسوره مائده به این موضوع اشاره نموده و    64خداوند متعال نیز در آیه  

برخی از   1«.برای جنگ با مسلمانان آتشی برافروختند خداوند آن را خاموش ساخت  هرگاه»
مفسران قرآن در تفسیر آیه مذکور آتش را به معنای واقعی آتش جنگ تفسیر نموده و بر  

بررسی   .( 182-6/183  :1954)آلوسی،  نبوده است   مدنظراین باورند که معنای استعاری آن  
هایی بود که  بزرگ و دارای ویژگی دهد که آتش جنگ،متون و نصوص تاریخی نشان می

 
  وَلَیَزِیدَنََّ   یَشَاءُ  کَیْفَ  یُنْفِقُ  مَبْسُوطَتَانِ  یَدَاهُ  بَلْ   َقالُوا  بِمَا  وَلُعِنُوا  أَیْدِیهِمْ  غُلََّتَْوَقالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللََّهِ مَغْلُولَۀٌ     - 1

 نَارًا  أَْوَقدُوا  کُلََّمَا  الْقِیَامَۀِ  یَوْمِمُ الْعَدَاَوۀَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى  بَیْنَهُ  َوأَلْقَیْنَا   َوکُفْرًا  طُغْیَانًا  رَبَِّکَ  مِنْ   إِلَیْکَ  أُنْزِلَ  مَا   مِنْهُمْ  کَثِیرًا
 (64الْمُفْسِدِینَ)مائده/  یُِحبَُّ لَا هُوَاللََّ  َفسَادًا الْأَرْضِ ِفی  وَیَسْعَوْنَ  اللََّهُ أَطْفَأَهَا لِلَْحرْبِ
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آتش  از  را  میهای  آن  متمایز  خزاز   مثالعنوانبهنمود.  دیگر  جنگ  روز  در  در    1ابوعبیده 
 گوید:توصیف آن می

های دیگر غلبه داشت. آثار این آتش ابن  های آن بر آتش آنان آتشی برافروختند که شعله 
به وحشت افکند. پرسیدند این چه آتشی است که بر ما    2مزیقیاء غسانی را در روز اضم 

  اید، پاسخ شنیدند که این آتش سرخی است که برای جنگ برافروخته شده است. افروخته
 ( 1/76: 1407میدانی،)

نشانه و نماد آمادگی برای شروع جنگ در بعد از ظهور اسالم    عنوانبهبرافرختن آتش  
ال توان مشاهده نمود. در سنمونه آن را در جریان فتح مکه می  ترین مهمنیز ادامه پیدا کرد.  

مسلمانان،   توسط  مکه  شهر  محاصره  جریان  در  و  هجرت  به    کهیهنگامهشتم  اسالم  سپاه 
بس  د،ی الظهران رس مرَّ  نقاط  تا در  هزار  آتش روشن کنند. ده  اریرسول خدا)ص( دستور داد 

  رونی مطلع شدن، ب  یبن ورقاء که برا  لیبن حِزام و بُدَ  میحک  ان، ی آتش افروخته شد. ابوسف 
قب آتش   دنیآمده بودند، از د به    ورشیقصد    خزاعه  له ی ها وحشت کرده، گمان کردند که 

 . (268-2/267 :1365)نویری، آنان را دارد

 بستن لواء و برافراشتن پرچم .5-2
نشانه دیگر  از  پرچم  برافراشتن  و  لواء  خلدون بستن  ابن  بود.  برای جنگ  آماده شدن  های 

های مختلفی  داند که هنوز ملتهای جنگ در طول تاریخ میها را از نشانهبرافراشتن پرچم
بکار می را  آن  نبرد  و  زمان جنگ  )ابن خلدون،در  که    .( 258-259  :1984برند  پرچم  این 
و قدرت آن بود در هنگام صلح در    یریناپذشکستمُعَرِف قبیله و سمبل افتخار، سروری،  

قبیله نگهداری می به کار گرفته نمینزد بزرگ قوم و رئیس  ایام جنگ  شد.  شد و جز در 
نگه  کهچنان دارالندوه  در  را  آن  کالب  بن  میقصی    . (4/127  :1428مقدسی،)  نمودداری 

قبیله  پیام برای اعضای  به معنای ارسال  قبیله،  جهت آماده    برافراشتن پرچم و نصب آن در 
با تمام توان مادی و معنوی    ءهمه اعضا  ،آن  شدن برای نبرد بود. به همین دلیل بعد از نصبِ 

 شدند.آماده جنگ می

 
یکی از جنگ های معروف و بزرگ قبل از اسالم که میان قبایل معد و مذحج اتفاق افتاد و منجر به   - 1

 پیروزی قبیله معد گردید. 
 این روز که به نام یوم بزاخه نیز مشهور است از جنگ های عرب پیش از اسالم می باشد که بین قبیله بنی   - 2

 عائذه از بنی ضبه و حارث بن مزیقیاء رخ داد و نتیجه آن کشته شدن حارث و پیروزی بنی ضبه بود.
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 نذیر عریان  .5-3
نماد در زمان    این   های آماده شدن برای جنگ بود. البتههشدار و اعالن خطر از دیگر نشانه
 مکان  و  زمان  نظر  از،  تهدید  ماهیت  به  توجه  گرفت و باحمله دشمن مورد استفاده قرار می

بود، این هشدار باید شدت خطر و حادثه را  بودند، چنانچه دشمن بسیار نزدیک می  متفاوت
نمود.  پیام را به بهترین وجه ممکن تهیج و آماده برای نبرد می  کنندگانافتیدرداد و  نشان می
از   مورد درآو  ن یترمعروفیکی  این  در  بود. نمادهای هشدار  آن  دادن  تکان  و  لباس  ردن 

  : 1407)میدانی، 1بردندخود نیز آن را بکار می ی هاالمثلضربکه اعراب حتی در  ای گونهبه
فرد    .( 1/58 حالتی  چنین   . ( 291/ 7  :1966زبیدی،)نامیدند  می  « صریخ»را    هشداردهندهدر 

جزو افراد شجاع    معموالًافرادی که نقش صریخ را داشتند از صدای رسایی برخوردار بوده و  
گرفت با صدایی رسا خبر قرار می  موردحملهبنابراین زمانی که قبیله  ؛  آمدندمی  حساببهقبیله  

درآوردن لباس نمادی از اعالن خطری    .(6/274  :1985نمودند )ابن منظور،آن را اعالم می
. پیام این هشدار آن بود که اگر دیر بجنبید، دشمن،  کردمیموجودیت قبیله را تهدید    بود که

تهی خواهد کرد و این نشانگر    تان یهالباسشما را از همه چیز، از اموالتان، از زنانتان و حتی از  
اما گاهی اوقات دریافت هشدار از سوی    .شدت تهدید و توجه جدی به خطر پیش رو بود

اکثر حمالت قبایل به یکدیگر در صبحگاهان    معموالًنگام حمله غافلگیرانه بود.  دشمن و در ه
باید در زمان ؛  گرفتناگهانی صورت می  صورتبهو   اعتقاد داشتند که حمله  اعراب  زیرا 

خبری دشمن صورت پذیرد. در چنین مواقعی جمله معروفی که آنان به کار  استراحت و بی
اصباحاه )عجب صبحگاهی( بود. این واژه نمادی از طلب یاری و تشویق اعضای   بردند و می

بر اساس سنت اعراب، آغاز تاریکی شب به معنای توقف    چراکه  ؛ بود  اری عتمامقبیله به جنگی  
بنابراین استفاده از این واژه )عجب صبحگاهی(  ؛  موقت جنگ تا دمیدن سپیده صبح فردا بود

پس آماده    دهی فرارس زمان صبح    کهاکنونجنگجویان بود که  در راستای تشویق و تحریک  
ابن منظور در مورد اهمیت و ابعاد    .(1/577  :1402ابن جوزی،)نبردی جانانه با دشمن باشید  

بردند ای بود که اعراب در زمان غارت و حمله به کار میگوید: یا صباحا کلمهاین رمز می
زمانی    ییگو  کردند.صبح را برای حمله انتخاب می  زمان  اکثراًبود که آنان    جهت ازآنو این  

به دشمن بود.  که می به معنای حمله  بانگ و  تردیدی نیست که طنین  گفتند یا صباحا  این 
 ساخت. نمود و آنان را از خطر دشمن آگاه میهشدار در صبحگاهان، افراد قبیله را بیدار می

 
 انا النذیر العریان، - 1
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 . استفاده از مظاهر طبیعی و حیوانات 5-4
در مواقعی هم اطالع و هشدار نسبت به حمله دشمن ممکن بود توسط یک فرد دربند و اسیر  

پیچیده و   از رموز  نمود و  استفاده می  معماگونهصورت پذیرد. در چنین مواردی فرد اسیر 
اشاره به    مثاًل  کرد. می  ییرمزگشاگردید باید آن را  ای که این رموز برای آن ارسال میقبیله

تعداد    هندهدنشانخاک   و  قدرت  توانایی،  بیانگر  خار،  تعداد    دهندهنشان  هاسنگکثرت، 
روزهای احتمالی برای رسیدن دشمن بود. همچنان که خورشید، حتمی بودن حمله دشمن و  

  . (5/437  :1966آمد )علی،می  حساببهی روسای قبیله  روشن بودن کار و گیاه حنظل نشانه
در این مورد شواهد فراوانی در تاریخ جاهلیت وجود دارد که در منابع تاریخی به آنان اشاره  

عالئم اخطار، مطابق با ماهیت    کهآن  توجهقابلنکته    .(44-45/ 6  :1983)ابن عبدربه،است    شده
نوع   بود  بومستیزو  متفاوت  عرب  مردم    هشداردهندهنمادهای    مثالعنوانبه  ؛قبایل  برای 

ساکنان شهرها یکجانشین بوده و  ازآنجاکهتفاوت داشت.  نانینشهیبادشهرنشین در مقایسه با 
  ای گونهبههای آن باید  بازرگانی مشغول بودند، بنابراین ماهیت نماد و پیامبه کار تجارت و  

را از نظر روحی و ذهنی آماده    هاآن بود که بتواند ضمن بسیج مردم،  می  دهندهتکانقوی و  
نمود. زمانی که ابوسفیان متوجه    بدر مشاهدهتوان در جریان غزوه  نبرد کند، این موضوع را می

تصمیم پیامبر)ص( در حمله به کاروان تجاری گردید با اعزام ضمضم بن عمرو غفاری به  
اما نحوه ورود ضمضم به شهر مکه و تالش  ؛  مکه، مردمان شهر را از این موضوع آگاه نمود

  اشته است وی برای تحریک احساسات مردم نکته مهمی است که در منابع تاریخی بازتاب د
بن    ضمضمابن اسحاق در مورد کیفیت ورود    .( 444/ 1  :1996ابن اثیر،  -2/375  :1400حلبی،)

 نویسد: به مکه می عمرو
پس در این حال آن سوار که ابوسفیان فرستاده بود برسید و از گوشه مکه درآمد که  » 

کرده   اژگونه وقریش را خبر کند، بر اشتری نشسته و بینی اشتر شکافته و رحل بر پشت شتر  
بود و پیراهن خود از پیش چاک کرده بود و بدین عالمت درآمد؛ و چون درآمد آوازی  

ابوسفیان    قصدبه که محمد و اصحاب وی    د ییآبلند برداشت و گفت ای قریش زود بیرون  
از آنکه وی به ایشان رسد ایشان را دریابید که اگر تقصیری    ترش یپو    اندآمده و قافله بیرون  

 (2/541: 1377)ابن هشام،  «.رودی مهای شما جمله مال کنید، 
که مشهور    طورهمانبرای قریش بود، شتر،    زی آمکیتحرهایی  همه این نمادها حاوی نشانه

است، ارتباط نزدیکی با تجارت قریش داشت زیرا تنها وسیله حمل و نقل آن زمان بود. بریدن 
انداختن   نبرد داشت.  گوش نشان از اعالن خطر و خونریزی آن اشاره روشنی به جنگ و 
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دیگر بود که شاید این موضوع    یجابهاز جایی    مکاننقلرحل بر پشت شتر، نشان از سفر و  
ب  و  اشاره  بر کاروان تجاری مشرکین  تسلط مسلمانان  در    هاآنجایگزینی    تیدرنهاه خطر 

مشرکان داشت. پاره کردن پیراهن در آن زمان داللت بر وقوع    ی جابهتجارت و بازرگانی  
بودند که مردم مکه    زی انگجانیه قدرتمند و    ی قدربهاین نمادها    درهرصورت  امری عظیم بود،

گفته    بارهن یدرابن وهب    . عمیراشتدمیدر خروج از شهر وا  لی تعج بهرا    هاآنرا برانگیخته و  
جز از   دی کش یاو متر از موضوع ضمضم ندیدم، فریادهایی که  است: من هر گز امری عجیب

و ذلت خود    یسختبهشد؛ او هرگز بر امری از ما مسلط نبود اما ما را  زبان شیطان جاری نمی
 . (1/31 :1984آشنا ساخت )واقدی، 

 ها و نمادهای آغاز جنگ. سنت6

ای بود. نمادهای ویژه  یری کارگ بهها و  آمادگی اعراب برای شرکت در جنگ هم تابع سنت
هایی بودند که اعراب در  ، پوشیدن زره، استفاده از عطر و رداعی منقش، سنتمثالعنوانبه

به سمت   این موضوعزمان حرکت  به  اشاره  با  ابن سکیت  بودند.  پایبند  به آن  نبرد    ، میدان 
های اعراب در  استفاده از عطر، لباس جنگی و پوشیدن روپوشی فاخر بر آن را جزو سنت

اعتقاد به خیر و شر از دیگر عادات عرب در    .(445  : 1998ابوهالل عسکری،)  داندجنگ می
د کردنان همواره از جهت راست به دشمن حمله میآن مثالعنوانبهقبل از شروع جنگ بود. 

اعتقاد داشتند که حمله به دشمن از جناح چپ شوم بوده و شکست را به دنبال خواهد  زیرا  
است که در مواقع خطر از سمت    ای گونهبهاعتقاد داشتند طبیعت انسان هم    چراکهداشت؛  

بینی نتیجه آن، از  جهت پیش   کند. مشورت کردن با کاهنان در قبل از جنگ، شمال فرار می
نمونه بود.  این زمینه  فراوعادات دیگر عرب در  این زمینه میاهای  را در  از  نی    خ یتارتوان 

توان  مدعی دروغین پیامبری می  ،های سجاح گوییآن به پیش   ازجمله پیدا نمود که    ی جاهل
  مثالعنوانبه  ، داشت  این موضوع در بعد از اسالم هم تداوم  .(144:  1367،  بالذری)  اشاره نمود

عفیف    ن یمسافردر زمان حرکت امام علی)ع( به سمت نهروان، یکی از اصحاب امام به نام  
و    مؤمنان در این ساعت حرکت مکن ى امیرازدی که اطالعاتی از علم نجوم داشت گفت: ا

زیانى  زیرا اگر در این هنگام سفر کنى خود و یارانت به آزار و  در فالن ساعت حرکت کن 
مى دچار  بروى،سخت  وقت  فالن  در  اگر  و  ساخته  شوید  آن خود  از  را  امام اىپیروزى  ؛ 

هر کس این گفتار تو را  علی)ع( با رد این ادعا فرمودند که علم قیامت در نزد خداست و  
باید تو را    شود و آن کسى که به کار تو یقین دارد،نیاز مىباور دارد از استعانت به خدا بى



 59 | از اسالم  شیاعراب پ یها و رموز جنگنمادها، سنت  یشناسمفهوم  |

 

 

خداوندا فالى جز فال تو و گزندى جز گزند تو و خدایى جز   ؛ پاس گوید نه خدا راحمد و س 
  رویممى  ایم،ما در همین ساعتى که از حرکت در آن بازداشته شده  فرمود  آنگاه  تو نیست.

 . (298 :1962مزاحم، )

 . دعوت به صلح7

شروع نبرد و در برخی  نمودند، قبل از  می  ییآراصفدو سپاه در مقابل همدیگر    کهیهنگام
گرفت. برای این  هایی برای حاکمیت منطق و دعوت طرفین به صلح انجام میموارد تالش

در    اقدام نیاز به ارسال یک پیام روشن و واضح بود تا طرف مقابل را به مذاکره تشویق نماید.
موارد نیزهی،  چنین  انتهای  را  آنان  میبلند  ها  آسمان  سمت  به   : 1984،دینوری)  گرفتندو 

دو گروه از اعراب    کهیهنگامنویسد؛  زوزنی در شرح معلقات سبع در این مورد می  .(2/881
هر یک از آنان، در دو    روازاین کردند افرادی در اندیشه صلح بودند،  به همدیگر برخورد می

ت  مذاکرا  چنانچه اما  ؛  کردندهای خود را بلند میانتهای نیزهجنگ،    سوی میدان و قبل از آغاز
آنان  با شکست مواجه می را  نیزهشد  باال    گرداندندیبرمهای خود  به سمت  و نوک آن را 

نشانهمی این  و  بود که  گرفتند  این  بر  افتاد  یزودبهای  اتفاق خواهد   :2002زوزنی،)  جنگ 
151) . 

 گیری از جنگ . کناره8

که ممکن بود در قبل از شروع جنگ جهت رسیدن به صلح صورت    یی هاتالشعالوه بر  
بودند   افرادی  موارد  برخی  در  میپذیرد.  کناره  جنگ  از  دالیلی  بنابر    هرچندگرفتند.  که 

اما این به معنای آن  ؛  عصبیت، همه اعضای قبیله تابع حکم رئیس و بزرگ قبیله بودند  حکمبه
افراد در مسائل اساسی و مهم باشند.نبود که همه  مانند جنگ نظر واحدی داشته    ی گاه  ی 

بودند که جنگ   باور  براین  افراد  از  برخی  نتیجه  دهیفایباوقات  آن  در  و شرکت  ای  بوده 
گیری الزم اما برای این کناره؛  گرفتندنخواهد داشت؛ به همین دلیل آنان از جنگ کناره می

دانستند که او نبرد را ترک کرده  که همگان می ای گونهبهبود تا عالمتی از خود نشان دهند. 
  . (1/449  :1998بغدادی،)  است. نشانه و نماد این امر کندن نوک نیزه و باز کردن زه کمان بود

ن موضوع  های نبرد در میدان جنگ بودند و موارد متعددی از ایاسلحه ترین مهمزیرا این دو 
توان مشاهده نمود. یکی از این موارد که در بعد از اسالم رخ داد را  را در تاریخ عرب می

توان در جنگ جمل مشاهده نمود، آنجا که امام علی)ع( به سپاهیان خود فرمان داد تا  می
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)ابن سعد، رها سازند  را  زه کمان   کهیهنگام  ؛(100-3/113  :1989زبیر  نمود وی  مشاهده 
به سپاهیان خود   ،از جنگ را دارد  یری گ کنارهکنده است و دریافت که وی قصد   خویش را

 : 1959ابن ابی الحدید،)  فرمودند او را رها سازید که از کردار خود پشیمان و شرمسار است
1/234) . 

 آغاز نبرد .9

برای  زمانی که تالش از  نمی  ییجابهصلح    یبرقرارها  یکی  برای حمله  آماده شدن  رسید. 
انتخاب زمان و ساعت    مخصوصاًرفت. به همین دلیل و  های جنگ به شمار میبخش   ترین مهم

های صوتی  های ویژه بود. در اینجا استفاده از عالئم و نشانهآغاز آن نیازمند اتخاذ تاکتیک
معرکه   واسطهبه غوغای  و  بود.    ،هیاهو  دشوار  و  سخت  بصر  دیبا  روازاین امری   یعالمت 

حمله  آغاز  اجازه  عنوانبهبتوانند آن را سپاهیان  همهآنبا برافراشتن تا  شدمی انتخاب یخاص
پارچهعالمت می  ن یا.  نندی بب  بر روی سرنیزهتوانست  باشد که  تا  ای نصب میای رنگی  شد 

به  نمایند. شروع حمله استفاده   یبرا یعالمت عنوان بهو از آن   مشاهده وضوح بههمگان آن را 
بتواند آن را  خود   باتجربهکه د شیم سپردهکارآمد   یعالمت به فرداعالن این  ،رسدینظر م

ترین زمان را برای حمله  راهنمای سپاه باید مناسب  عنوانبهاو  رایز ،به بهترین نحو انجام دهد
 . ( 451-453 :1987جندی،) نمودانتخاب می

 در جنگ نمادهای مقاومت و پایداری  .10

و   نبرد  اعراب    ورشعلهبا آغاز  و    منظوربهشدن آتش جنگ،  تشویق و تحریض جنگاوران 
نشان و  نمادها  از  قبیله  در  کردندمیاستفاده    یاژهیوهای  اعضای  مهمی  نقش  نمادها  این   .

 انسجام و تشویق آنان به جنگ و پایداری در آن داشت. 

 رایت و لواء .10-1
هایی بودند که اعراب در  رایت و لواء از انواع پرچم  ها پرچم قرار داشت.این نشان  رأس در

گردید. نصب می  زهی سرنکه بر    بردند. رایت نوعی از پرچم بودهای خود به کار میجنگ
آن موقعیت سپاه    وسیلهبه؛ زیرا  اندادکردهیبرخی از محققین از این پرچم تحت عنوان عالمت  

اما لواء پرچم ضخیم و بزرگی بود که در محل استقرار امیر و بزرگ قوم ؛  شدمشخص می
می مینصب  حرکت  آن  با  همراه  و  مورد    کهیدرحالنمود.  شد  جنگجویان  توسط  رایت 

می قرار  میاستفاده  دیده  هم  اسالم  صدر  راویان  گزارش  در  تفاوت،  این  شود.  گرفت. 
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ن عباس، رایت عصر پیامبر)ص( را مشکی و لواء آن را سفید نقل کرده است  که اب  ای گونهبه
بود که حامل    ایگونهبهه پرچم در نزد قبایل عرب  اهمیت و جایگا  .(6/126  :1402)عسقالنی،

شده است که عرب قومی    گفته  آن بعد از فرمانده جنگ در مقام دوم اهمیت قرار داشت.
به همین دلیل هر   .(16/358واقعی خود رسانید )همان  است که پرچم را به شهرت و جایگاه

.  دارندنگهنمود تا افرادی شجاع و نترس، پرچم قبیله را همواره ثابت و استوار قبیله تالش می
واقع بود   در  قبیله  قدرت  و  سیادت  موجودیت،  نمایانگر   . ( 11-13  :1987)جندی،  پرچم 

. این جنگیدن  کردندمیایستادند و از موجودیت قبیله دفاع  جنگجویان قبیله در کنار آن می
، فرد دیگری  دارپرچمتا زمانی که پرچم در اهتزاز بود ادامه داشت و در صورت کشته شدن  

یافت؛ زیرا سقوط پرچم به معنای  همچنان ادامه می  مسئلهو این    داشت یبرمآن را    سرعتبه
  توان یم  یخوب بهخنان ابوسفیان در روز جنگ احد  را از س   مسئلهاهمیت این    شکست قبیله بود. 

 نویسد:دریافت. ابن هشام در این مورد می
از   پیش  را گفت و    کهآن ابوسفیان،  ایشان  داران رفت و  عَلَم  پیش  به هم رسند،  لشکر 

عَلَم و ایشان را گفت که: ظفر و هزیمت لشکر    داشتن نگاه وصیت کرد و تحریض نمود به  
دارد. تا علَم بر پای است لشکر مقاومت خصم توانند کرد در ثبات و انقالب علَم تعلق می

سرزنش ایشان کرد که    بعدازآن الب شود و  و چون عَلَم از پای درآید انکسار و هزیمت غ
تا   نگه نداشتید و زود پشت دادید  عَلَم  بدر  عَلَم    ی اواقعهروز  افتاد. پس  چنان بر قریش 

  داران گفتند دل فارغ دار که تا جان داریم عَلَم از خود جدا نکنیم و به هیچ حال ندهیم. 
 (655-2/654: 1377ابن هشام، )

های پرنده، بر این باور بودند که پرچم آنان همواره در  به بال  آنان با تشبیه اهتزاز پرچم 
اهمیت و ارزش    .(16/358  :1994اصفهانی،)  اهتزاز خواهد بود و هرگز سقوط نخواهد کرد

بود که قصی بن کالب در زمان ساماندهی مناصب کعبه و شهر    ایگونهبهپرچم و اهتزاز آن  
 : 1416دار آن گردید )ازرقی،خود عهده  وداد  مکه، لواء را جزو مناصب نظامی شهر قرار  

1/110) . 

 . الزویر 10-2
از دیگر رموز ایستادگی در میدان جنگ، الزور یا الزویر بود که برای این امر از نمادهایی  

اطالعات دقیقی در مورد    هرچندشد.  مانند سنگ، شتر و گاهی اوقات انسان هم استفاده می
جنگ بررسی  اما  نیست،  دست  در  قبایل  توسط  زویرها  انتخاب  مینحوه  نشان  که  ها  دهد 

لغت به معنای    ی هافرهنگکردند. این واژه در  متداول از آن استفاده می  صورت بهاعراب  
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 : 1994نمودند )ابن عباد،های خود از آن استفاده میکه اعراب در جنگ  کاررفتهبهسنگی  
رفت. همچنین معنای  استفاده از سنگ، نمادی از پایداری و عدم تزلزل به شمار می  .( 9/82

میدانی این واژه را    .( 4/338  :1985دیگر آن در لغت رئیس و بزرگ قبیله است )ابن منظور،
داند که در میدان جنگ، خود را نماد مقاومت و پایداری قرار  ای میبه معنای رئیس قبیله

آن    .(334-2/345  :1407دانی،می )  دهدمی معنای  و  نماد  این  شرح  در  البکری  اباعبید 
نماد مقاومت در میدان جنگ    عنوانبهنویسد: هر چیزی از انسان و یا هر نوع حیوان که  می

گریزیم تا  گفتند ما هرگز از میدان جنگ نمیبا دیدن این نمادها می  هاآنشد.  استفاده می
اسم افرادی که خود    در برخی از منابع و مصادر تاریخی به  . ( 375  :1971)بکری  پیروز شویم  
توان به حرب بن امیه و حضیر الکتائب  می  ها آن  ازجمله اند اشاره گردیده که  دادهرا زویر قرار  

 .همان()  خود را زویر قرار دادند  2و یوم بعاث  1های فجار اکبر االوسی اشاره نمود که در جنگ
نماد مقاومت و پایداری در میدان جنگ، قبیله بنی تمیم از    عنوانبهشتر  در مورد استفاده از  

خواستند جنگی را شروع کنند شتری را  زمانی که می  هاآن.  برخوردار بودای  شهرت ویژه
تمیم  گفتند تا او فرار نکند ما نیز فرار نخواهیم کرد. بنیکردند و میزویر انتخاب می  عنوانبه

آن روز را زورین نام نهادند.   روازاین ن وائل به دو شتر روی آوردند و  در نبرد خود با بکرب
گفتند تا  جنگیدند میهای خود را به هم فشرده بودن و سرسختانه میصف  که یدرحالآنان  

توجه به اهمیت و جایگاه    .( 480/ 1  :1415ابن اثیر،)  این دو فرار نکنند ما نیز نخواهیم گریخت
است که برخی از نویسندگان آن را در    ایگونهبه  هاجنگنماد مقاومت در    عنوانبهرین  زو

گوید: آنان گفتند  بن مثنی در این باره می  اند. همچنان که ابوعبیده معمرحد الوهیت باال برده
اند ما نیز فرار نخواهیم  هتا آنان از میدان جنگ نگریخت  که اینان زویران و خدایان ما هستند

رسد که ابن اثیر نیز این مطلب را از وی نقل کرده  به نظر می  .(4/338  :1985کرد )ابن منظور،
البته در این    .( 480/ 1  : 1415کند )ابن اثیر،الهه معرفی می  عنوانبهوی نیز آنان را    چراکهاست  

-153: 1995)دغیم،انستند دی از حیوانات را مقدس میاعراب برخ اگرچه مورد باید گفت، 
رسد  بنابراین به نظر می؛  ( اما این تقدس در حدی نبود که منجر به پرستش شتر گردد151

 
از مشهورترین ایام عرب پیش از اسالم است که بین قریش و هم پیمانانش با قبیله قیس عیالن رخ داد و   - 1

 مبر)ص( در این جنگ حضور داشته است. شده است که پیا گفته نتیجه آن پیروزی قریش بود.
 
دو   انیاز اسالم م ش یاست که پ ی جنگ ل یاست که شهرت آن بدل نهیمد  ی در جنوب شرق  ی بُعاث نام محل -  2
 داده است.  یاوس و خزرج در آن محل رو  ی عنی ثربیمهم  لهیقب
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پرستش آن بوده است. استفاده از    و نهاز منظر قداست حیوان    صرفاًهایی  نقل چنین گزارش
ان در جنگ جمل  توزویر در بعد از اسالم هم تداوم پیدا کرد که نمونه آن را می  عنوانبهشتر  

نمود. آن روز    مشاهده  اشعار حماسی    برگردمردم    که یدرحالدر  و  عایشه جمع شده  شتر 
گفتند تا زمانی که او در میدان است، ما هر گز میدان جنگ را رها نخواهیم  خواندند میمی

 . (375 :1971بکری،) کرد

 . استفاده از بوی خوش 11

های عرب جاهلی استفاده از عطر بود. در مورد ریشه  یکی از نمادهای مورد استفاده در جنگ
وجود دارد. برخی    نظراختالفشد،  تاریخی این موضوع که موجب تشویق جنگجویان می

اند؛ زمانی که حارث  از منابع استفاده از آن را به زنی به نام حلیمه از قبایل غسانی نسبت داده
را  از حلیمه دختر خود  فرمانده غسانی  االعرج،  بر دشمن درخواست  بن  پیروزی  برای  هی 

نمود، وی پاسخ داد فردا جنگجویان را معطر نموده و با پوشیدن زره و ردا به میدان جنگ  
تفاده از عطر در بین اعراب مشهور  بفرست. از آن زمان به بعد روز حلیمه و راز آن در اس

منشم از ساکنان مکه    برخی نیز آن را به زن عطاری به نام  . (1/428  :1414ابن اثیر،)  گردید
ای از قبایل قریش در عقد حلف میان خود از عطر تهیه شده توسط  که عده  اندنمودهمنسوب  

می استفاده  زن  ایامآن  تاریخ  در  دلیل  همین  به  عطر  نمودند.  از  استفاده جنگجویان  العرب 
نی که  شدت جنگ و عطر منشم کنایه از جنگیدن تا پای مرگ بود. در واقع زما  دهندهنشان

بستند تا پای جان بجنگند و از همدیگر دفاع نمایند دستان خود را در عطر  قومی پیمان می
باال    .(3/107  :2000)سهیلی،  بردندیفروممنشم   از  به همین دلیل اصطالح عطر منشم کنایه 

افزایش   شدگانکشتهرسید و تعداد گرفتن آتش نبرد بود و زمانی که جنگ به اوج خود می
میمی مییافت  منشم  شوم  عطر  بوی  بود  گفتند  مصیبت  بزرگی  از  کنایه  که  آید 

اده از عطر در تاریخ  تاریخی استف   منشأعلیرغم اختالف روایات در مورد    .(93  :1407)میدانی،
باشد.  رواج آن می  منشأ  عنوانبهها حضور یک زن  عرب جاهلی، نقطه مشترک تمام گزارش

شاید علت این امر را بتوان به نقش زنان در تشویق و تحریض جنگجویان در میدان نبرد ربط  
 داد.
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 . استفاده از زنان و کودکان 12

رسد  های اعراب در جنگ بود. به نظر میاز سنت  به همراه بردن زنان و فرزندان در میدان نبرد
علت این امر عالوه بر تشویق جنگجویان، تقویت روحیه مقاومت آنان در برابر دشمن و عدم 

بود جنگ  میدان  از  و  ؛  گریز  زنان  اسارت  موجب  جنگ  از  فرار  مواردی،  چنین  در  زیرا 
کلثوم از  آمد. عمروبن ب میکودکان گردیده که نتیجه آن، ننگ و بدنامی برای قبیله به حسا 

 سروده است: بارهن ی دراشعرای عصر جاهلی 
م قرار می  دانی در  ما در پشت سرهایمان  زنان زیباروی  بیم اسارت و  رزم  از  ما  گیرند؛ 

اند که  دهیم، آنان از شوهران خود پیمان گرفتهاهانت به آنان چنین پایداری از خود نشان می
هایی برای شناسایی خود قرار دهند، این زنان  شوند، نشانهچون با سپاهیان دشمن رویاروی  

  گویند اگر نتوانید از ما محافظت کنید شوهران ما نیستید آورند و میبرای سپاهیان ما غذا می
 . (95/ 3 :2000سهیلی،)

به همین دلیل برخی از قبایل عرب جهت تشخیص جنگجویان خود در میدان جنگ، از  
باشد ، یوم قضه که از روزهای جنگ بسوس میمثالعنوانبه  ؛نمودنداستفاده میهایی  نشانه

زیرا در این روز جنگجویان قبیله بنی بکر  ؛  باشددر تاریخ عرب معروف به تحالق اللمم می
اثیر،  منظوربه )ابن  بودند  تراشیده  را  سرهایشان  دیگران  از  خود    . (1/410  :1415تشخیص 

  تراشیدندهای خود را زرد و مشارب خود را میبیعه در جنگ ریش همچنان که افراد قبیله ر
رسانی و تهیه غذای  توانستند در زمینه پرستاری از مجروحان، آبزنان همچنین می  .همان()

می؛  نمایند  ی ن یآفرنقش جنگجویان   نظر  به  تشویق  اما  همان  آنان  حضور  اصلی  علت  رسد 
اعراب اعتقاد داشتند شعر را اگر زنان بخوانند    بود.جنگجویان به نبرد و جلوگیری از فرار آنان  

عادت بکارگیری زنان در   .(17: 1395خواهد بود )دادفر،  رگذاری تأث همچون جادویی عمیق 
حضور زنان مشرکین    های عرب جاهلی تا غزوات نخستین پیامبر)ص( هم ادامه داشت.جنگ

ر کتب سیره و منابع اولیه  های مشهوری است که گزارش آن دنمونه  ازجملهدر جنگ احد  
تشویق   در  مهمی  نقش  ابوسفیان  همسر  هند،  نبرد  این  در  است.  گردیده  نقل  اسالم  تاریخ 

داشت و شهادت حمزه سیدالشهداء  نبرد  ادامه  به  هشام،  )  مشرکین  در   . (665/ 2  : 1377ابن 
کردند  لشکرگاه مسلمانان نیز زنان مسلمان حضور داشتند و بر پشت خود آب و غذا حمل می

نشانه ضعف و    که یهنگامنمودند. بر اساس گزارش منابع،  و مجروحان را سیراب و مداوا می
به  نسیبه دختر کعب همانند مردان  درماندگی در جبهه مسلمانان نمودار گردید، ام عماره، 
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  دوازده اند که در آن روز  نوشته  همراه مسلمانان جنگید و با شمشیر از پیامبر)ص( دفاع کرد.
 . (196 :1369واقدی،) نیزه و شمشیر بر وی اصابت کرد زخم 

 و اشیاء مقدس هابت. استفاده از 13

نماد مقاومت و مظهر پیروزی، یکی دیگر از عادات   عنوانبهو اشیاء مقدس  ها بتاستفاده از 
رایج در نزد برخی از قبایل عرب در میدان جنگ بود. آنان اعتقاد داشتند که این خدایان از  

در    قبایل آنان  توجیهات  از  یکی  دلیل  همین  به  کرد.  خواهند  دفاع  دشمن  مقابل  در  آنان 
بود. اعراب با حمل و استقرار این خدایان در میدان جنگ، از    مسئلهها، همین  پرستش بت

کردند،  در اطراف آنان طواف می  که یدرحالکردند. افراد قبیله  آنان درخواست کمک می
های  نمونه  اگرچه  .(6/64  :1987علی،)  جستنددشمن یاری می  از این خدایان جهت غلبه بر

می  یفراوان را  موضوع  این  شاید از  اما  نمود؛  مشاهده  اسالم  از  قبل  عرب  تاریخ  در  توان 
نمونه آن در تاریخ اسالم را بتوان در جریان جنگ احد مشاهده نمود. در آنجا   ن یترمعروف 

برخی   کردند.ن بت مشهور جاهلی درخواست کمک میکه مشرکین با فریاد اعل هبل از ای
از محققین معتقدند که این موضوع ریشه در باورهای تمدن آشور داشته که در طی تاریخ به  

 . (91 :1987الوائلی،) استفرهنگ دینی اعراب راه یافته 

 . نمادهای تسلیم و اسارت14

در  رسید.  با پیروزی یکی از طرفین یا پذیرش صلح از سوی آنان به پایان می  معموالً  نبردها
  خوردهشکستاعضای قبیله  رسید  مواردی که جنگ با پیروزی یکی از طرفین به پایان می

نجات دهند. در مقابل، قبیله پیروز هم تمام نمودند تا جان خود را از معرکه جنگ تالش می
بزرگان و افراد نامدار    مخصوصاًبرد تا افراد بیشتری از سپاه مغلوب و  تالش خود را به کار می

بیشتر از خانواده و    یبهاخوندریافت    منظوربه  معموالًرا به اسارت خود درآورد. این اقدام  
 گرفت. قبیله اسراء انجام می

 استفاده از لفظ البقیه البقیه .14-1
که اسیر و تلفات فراوانی داده بود، متناسب با شرایط   خوردهشکستدر چنین شرایطی، سپاه  

نمود. این نمادها که برای اعالن  و برای حفظ جان بقیه سپاه از رموز و نمادهایی استفاده می
استفاده    ،نند البقیه البقیه صوتی و از عباراتی ما  صورتبه  عمدتاًشکست و تسلیم سپاه بود،  

گویند  نویسد: اعراب بعد از شکست از دشمن میشد. ابن منظور در توضیح این عبارت میمی



 | 17مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 66

)ابن   مکنید کن شهیرغلبه کنید از ما چیزی نخواهد ماند، پس ما را  ماندهیباقاگر بخواهید بر 
از    .( 14/80  :1985منظور، فراوانی  رمز در ج  یری کارگ بهشواهد  اعراب عصر  نگاین  های 

تمیم بر قبیله بکر بن وائل و  در یوم الوقبی و غلبه بنی  مثالعنوانبهخورد،  جاهلی به چشم می
همچنین در نبرد داحس و پیروزی بنی عبس بر بنی ذبیان، شاهد شنیده شدن این بانگ از  

حتی    .(17/207:  1994اصفهانی،  -217  :1959هستیم )ابن حزم،  خوردهشکستسوی قبایل  
بارت  در بعد از اسالم و در جریان شکست ناکثین در جنگ جمل، عایشه با استفاده از این ع 

 .( 6/2449 :1375طبری،) سعی در حفظ جان باقیمانده سپاه داشت

 زمین انداختن اسلحه  .14-2
های تسلیم شدن آن بود که جنگجوی مغلوب سالح خود را در مقابل  یکی دیگر از نشانه

می زمین  بر  داشت  را  آن  به  شدن  تسلیم  قصد  که  فردفردی  شرایطی  چنین  در   انداخت. 

بود.به جنگجویی تعلق می  رشدهی اس به دست آورده  این موضوع   گرفت که اسلحه وی را 
  گردید تا رقابت شدیدی بین نیروهای پیروز بر سر کسب اسیر بیشتر شکل گیرد باعث می

البته همیشه انگیزه گرفتن اسیر اهداف مادی و دریافت فدیه نبود، در    .(2/669  :1971بکری،)
نش  یک  با  را  اسرا  موارد  و  بعضی  و    منظوربهان  خانوادگی  موقعیت  آزاد    نسبشانتحقیر 

افتاد، برای اسیر و قبیله  اتفاق می  شدهشناختهدر مورد اسرای   معموالً که   مسئلهکردند. این  می
در چنین    .(2/160  :1996جاحظ،)  آمدمی  حساب بهوی بسیار سخت و نشانه خواری و زبونی  

تحقیر    عنوانبهو سپس    کردندیمسیران اکتفا  مواردی آنان اغلب به چیدن موی جلوی سر ا
می آزاد  را  به خود  آنان  بود  گرفته  قدرت صورت  موضع  از  که  عفوی  چنین  از  و  کردند 

رمز در    صورتبهبالیدند. بدین ترتیب کسانی که در جنگ پیروز شده بودند غلبه خود را  می
که گفته شد این عمل در    هگونهمان  . (3/15  :1924آلوسی،)  گذاشتندجلو سر اینان باقی می

اتفاق می و  زمانی  برخوردار  قبیله خود  میان  در  مناسبی  موقعیت  از  اسیر شده  فرد  افتاد که 
موی سر در نزد اعراب بسیار    ازآنجاکه   شد.جزو شجاعان و یا بزرگان آن محسوب می  عمدتاً

بود اسیر  به  بزرگی  روحی  و ضربه  توهین  آن  بریدن  بود،  غرور  و  نماد عزت  و    ارزشمند 
نمود غرور و کرامتش توسط قبیله فاتح زیر پا نهاده  احساس می  چراکه  ؛(5/165  :1987علی،)

به میان قبیله    ،نمودبرخی از این افراد تا زمانی که موهایشان رشد نمی  روازاین شده است،  
این افراد تا زمانی که  نویسد که  . جاحظ ضمن اشاره به این موضوع میگشتندیبازنمخود  

هنوز در    اگرچه ،  گشتندیبازنم  خانواده ان نبود به میان  دیگر  اندازه بهرشد موهایشان همسان و  
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 : 1996جاحظ،)   قلبشان از این موضوع سخت اندوهناک بود  وزد  صورتشان تحقیر موج می
اسارت در جنگ برای افراد موجب ننگ و سرافکندگی بود. آنان  به همین دلیل    .(2/160

  ؛بجنگند و در دفاع از قبیله و اعضای آن کشته شوندشجاعانه  اسارت،    ی جابهدادند  ترجیح می
گردید، افتخاری که هر موجب غرور و سربلندی در نزد قبیله می  مرگ در میدان نبرد  چراکه 

به   بودجنگجو  آن  مرگ    که یدرحال  .( 4/68،همان )   دنبال  نوع  بدترین  اسارت  در  مرگ 
قرار    به  آمد.می  حساببه اسارت  معرض  در  که  زمانی  جنگجویان  از  بسیاری  دلیل  همین 

 . ( 644/ 1 :1415ابن اثیر،) دادندگرفتند، خودکشی را بر اسارت ترجیح میمی

 . نمادهای خونخواهی15

این بود که    مسئلهشدند، اما  تعدادی از افراد دو قبیله کشته میرسید  زمانی که نبرد به پایان می
موجب    شدگانکشتهتعداد   موضوع  این  نبود.  مساوی  از    یری گشکلطرفین  دور جدیدی 

  خونخواه گردید. در این شرایط فرد و قبیله  منازعه میان دو قبیله بر سر انتقام و خونخواهی می
زیرا کوتاه آمدن و شانه  ؛ روانی مردم و سایر قبایل برای گرفتن انتقام بود فشارتحت  شدتبه

توهین به شرافت    حالن یدرعترس و ناتوانی آنان و    دهندهنشانخالی کردن از این موضوع  
عوفه  هرگز حاضر به تحمل آن نبودند.    ن ینشهیبادشد. موضوعی که اعراب  قبیله محسوب می

کنیم و به هیچ قیمتی  گوید: ما دیه پرداخت نمیمی  بارهن یا دریکی از شعرای عصر جاهلی  
تصمیم بر   .(48/ 11  :1368حاضر نخواهیم شد دیه را برای مقتوالن خود بپذیریم )اصفهانی، 

گرفتن انتقام همراه با نمادها و اقداماتی بود که نشان از تصمیم جدی شخص و قبیله خونخواه  
موضوع خونخواهی همواره در مقابل چشمانشان باشد گردید تا  داشت. این اقدامات باعث می

و آنان را در گرفتن انتقام بیشتر مصمم نماید. آغاز تصمیم انتقام با عدم گریه بر فرد مقتول  
می نمی  شد.شروع  را  وی  انتقام  تا  نمیآنان  برگزار  عزاداری  مراسم  کردند، گرفتند 

این 8/374  :1998)بغدادی، در  کردن  گریه  اعراب  زیرا  تلقی    (  ضعف  نوعی  را  شرایط 
توانست باعث فروکش کردن خشم آنان و مانع خونخواهی گردد. سپس  کردند که میمی

قطع نسل   دهندهنشانزدند. قطع دم اسب  دم اسب مقتول را قطع کرده و پیشانیش را چاک می
نمادهایی    ترین مهممقتول و چاک زدن پیشانی نماد خواری و درماندگی بود. این عالئم از  

گردید. انجام این  می  جوییانتقامخشم و موجب افزایش انگیزه آنان در    دهندهنشانبودند که  
ان یک امر حیثیتی همواره در مقابل دیدگانش  عنوانبهگردید تا این موضوع  اقدامات باعث می

با نشان دادن عالئم دیگری، مصصم بودن خود در خونخواهی مقتول را    هاآن  باشد. در ادامه



 | 17مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 68

از مسائلی مانند اصالح موی سر، رفتن به حمام،   یخوددار  هانشانهاین    ازجملهدادند.  نشان می
همه   .(9/106  :1994نزدیکی با زنان، استفاده از بوی خوش و نوشیدن شراب بود )اصفهانی،

اقدامات به خاطر فشارهای شدیدی روحی و اجتماعی بود که بر فرد یا قبیله منتقم وارد  این  
و  می می  هاآنآمد  تشویق  عادی  زندگی  به  بازگشت  و  انتقام  در  تسریع  به    نمود را 

  ی خوببهنمونه این موضوع را در گزارش واقدی در مورد جنگ بدر   .(56  :1987ابوسویلم،)
و   تأکیدهایی که برای یکی دیگر از نشانه  .( 146-145  :1369دی،  واق)  مشاهده نمود  توانیم

عجز یا    دهنده نشاندادند پاره نمودن یقه لباس بود. این امر  تسریع در خونخواهی انجام می
گردیدند موفق به اخذ انتقام می  چنانچهاما اگر  ؛  خونخواهان در گرفتن انتقام مقتول بود  ری تأخ 

از لباس    ی اتکهرساندند، فرد منتقم  اعضای قبیله آن را به قتل میو شخص قاتل یا یکی از  
نمود و آن را به نشانه موفقیت در گرفتن انتقام به نزد قبیله  مقتول را با خون خود رنگین می

 . (5/369  :1979فرستاد )حموی،خود می

 . نمادهای پذیرش صلح 16

ها  به طول انجامد اما تردیدی نیست که همه جنگ  هاسالممکن است که یک جنگ    هرچند
مندی  زیرا جنگ در نهایت باعث خسته شدن طرفین و عالقه؛  روزی به پایان خواهند رسید

. در چنین  بودهای اعراب نیز صادق  آنان به صلح خواهد شد. این موضوع در مورد جنگ
تالش قوم  زعمای  و  بزرگان  وشرایطی،  طرفین  آشتی  برای  را  صاحبان    هایی  کردن  قانع 

قبایلی هم به دلیل ضعف و ناتوانی    نمودند. از سوی دیگرخونخواهی به دریافت دیه آغاز می
و بر اساس رسوم جاهلی گرفتن    حالن ی درع قادر به انتقام و خونخواهی مقتول خود نبودند اما  

ای استفاده  آوردند. به همین دلیل آنان برای حل مشکل از حیلهمی  حساببهدیه را هم ننگ  
بین سنتمی تعقیه یاد مینمودند که در  این  های جاهلی از آن تحت عنوان  براساس  شود. 

و   گذشت  درخواست  آنان  از  و  رفته  مقتول  خانواده  نزد  قبایل  بزرگان  از  تعدادی  سنت، 
دیه می پاسخ میپذیرش  در  آنان  و نمودند.  ما  بین  این درخواست  رد  یا  تائید  برای  گفتند 

از آن نشانه  نشانهخدای ما   بر اساس آن عمل نمود، وقتی  باید  شد،  می  سؤالای هست که 
ما    یسوبه  آلودخونآسمان پرتاب خواهیم نمود، اگر    یسوبهدادند که ما تیری را  پاسخ می

که پرتاب شده بود برگردد نشانه قبول دیه   گونههمانبرگشت، نشانه عدم پذیرش دیه و اگر 
تردیدی نیست که تیر پرتاب شده به  نامیدند.  عقیقه یا سهم االعتذار میاین تیر را    باشد.می

که در آن صورت، صاحب خون دستی بر محاسن خود کشیده و    گشتیبازمهمان شکل  
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د و  ی کشدر مواردی هم که جنگ به درازا می  .(1/158:  1978قالی،  )  گفت صلح کردیم می
رسیدند که ادامه آن چیزی  نمود، طرفین به این نتیجه میافزایش پیدا می  شدگانکشتهتعداد  

ن بهاء و برقراری  بر این اساس تالش برای پرداخت خونخواهد بود.  هاآنجز نابودی مردان 
که اشاره گردید نکته مهم در اینجا عدم    گونههماناما  ؛  گردیدصلح بین دو قبیله آغاز می

طر  شدگانکشتهبرابری   تالش  دو  مقتولین،  تعداد  شمارش  با  حالت  این  در  که  بود  ف 
قبیلهمی دیه رضایت  پرداخت  با  تا  نمونه  گردید  گردد.  بود جلب  داده  بیشتر کشته  که  ای 

توان در جنگ فجار دوم و در بین دو قبیله قریش و قیس مشاهده  تاریخی این موضوع را می
ش و بر اساس تعداد مقتولین بیشتر قبیله  نمود که در نهایت با پرداخت خون بهاء از سوی قری

رسید پایان  به  و    بعدازآن  .(210-208  :1985ابن حبیب،)  قیس جنگ  صلح  عقد  مقدمات 
در اشعار جاهلی آمده است دست کشیدن بر ریش    که چنانآن  شد.پرداخت دیه آماده می
اطمینان از صلح  پس از    هاآنگوید:  قالی با اشاره به این موضوع می  نشانه پذیرش صلح بود.

توافق می  ازآنپس شدند،  جمع می  دورهم میزان دریافت دیه  به آن که در مورد  و  کردند 
 دادندکشیدند و به همدیگر سالم میدادند به نشانه صلح دستی بر ریش خود میرضایت می

جاهلی،  .(1/158  :1978،قالی) اعراب  نزد  در  که  نیست  و    تردیدی  مردانگی  نماد  ریش 
به همین دلیل در فرهنگ آن روز آنان دست    قدرت، عظمت و افتخار آنان بود.  دهندهنشان

 بر پایبندی به صلح و عدم خیانت بود. تأکیدکشیدن بر ریش به معنای 

 . نتیجه 17

که جنگ جزء    گفت   توانیم  تی ل عصر جاه  خیتار  ی اجمال  ی بر اساس مطالب فوق و با بررس 
آنان را به خود اختصاص داده بود. روزمره    یاز زندگ  یبوده و بخش  اعراب  یزندگ  نفکیال

  به  یاب ی و دست   ی الهی قب  یهاو رقابت  تفاخرات  ،انتقام  ثار و  ،هاچراگاهتصرف    ، به آب  یاب ی دست 
دال  یبخش  ،غنائم این  آیم  حساببهها  جنگ  ن یا  لیاز  با    هرچند  هاجنگمد.  را  اعراب 

  هاآنسعادت خود را در    تی درنهانمود اما آنان شجاعت، جوانمردی و  مشکالتی مواجه می
می و    ایگونهبهکردند،  جستجو  جنگ  میدان  در  شدن  کشته  قهرمان   شدنلیتبدکه  به 

  یهاجنگ  کهآن  ترمهماما در این میان نکته  ؛  حماسی نهایت آرزوی ایشان بود  یهاداستان
، نمود کاملی از اوضاع  داشتندی خشونتی که در دل خود عرب پیش از اسالم، در کنار همه

اجتماعی   و  فرهنگی  طبیعی،  موجود  شرایط  بودند  رهیجزشبهو  اسالم  از  پیش   ؛ عربستان 
تماعی و فرهنگی عرب پیش  توان ادعا نمود که شناخت ساختار اج می  جرئتبهکه    یاگونهبه
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این جنگ فهم  و  اسالم در گرو درک  و  از  آنان می  یهاسنتها  بر  واقع  حاکم  در  باشد. 
از حیات و زندگی عرب    ایتوان نتیجه گرفت که جنگ، بخش عمدهگفته شد می  ازآنچه 

که  جنگ، نوعی نظام ارتباطی  واسطهبهخود قرار داده بود. آنان   تأثیرپیش از اسالم را تحت 
ها  های خاص بود را به وجود آورده بودند. این عالئم و نشانمتشکل از نمادها، رموز و نشانه

و    ییتنهابهدر این منظومه ارتباطی دارای مفاهیم و معانی مختص به خود بودند که هر یک  
تشکیل    حالن یدرع اعراب  فرهنگ  در  را  آن  ماهیت  و  جنگ  مفهوم  همدیگر  کنار  در 
تردیدمی فرهنگی،  دادند.  جغرافیایی،  محیط  از  برگرفته  نمادها  و  مفاهیم  این  که  نیست  ی 

جزیره پیش از اسالم بود. آنان در این موضوع، عناصر مختلفی چون  اجتماعی و اقتصادی شبه
لباس، ریش و   انسان،  آتش، سنگ، خاکستر، برخی حیوانات نظیر شتر و همچنین شخص 

به خدمت می  را  او  عناصر  صدای  این  وظیفه    عنوانبهگرفتند.  اعراب  و رموزی که  نمادها 
انجام می  عنوانبهکامل خود را   از سیستم جنگی خود  از ارزش اخالقی و  بخشی  و  دادند 

 بودند. ها آناجتماعی برخوردار بودند که بسیار مورد احترام 

 :فهرست منابع و مآخذ
 ، تهران: جهان رایانه.گلیسی به فارسیفرهنگ ان(. 1385آریان پور، منوچهر و همکاران ) -

قاهره:   بلوغ االرب فی معرفه احوال العرب،(.  1924الدین محمودبن عبداهلل )آلوسی، شهاب  -
 دارالکتب. 

  لسبع وا   الکریم  رآن لقا  تفسیر   فی  لمعانیروح ا(.  1954عبداهلل )  محمودبن  الدین ب شها  ،سیوآل -
 بی. رلعا  ثلتراا  حیاءدار إ بیروت: ،لمثانیا

سیفا  بوأ  ،آمدی - )  بیأ   بن  علی  لدینا  لحسن  االحکام، (.  1980علی  االصول  فی    االحکام 
 بیروت: دارالکتب العلمیه. 

  حمدأ  دل عا  تحقیق  ،بۀصحا لا  فۀرمع  فی  لغابۀ ا  سدأ  .(1996)  اکرم   یبن اب  یعل  ابوالحسن  ر،یابن اث -
 بی. رلعا  اثلترا  ءحیادار إ :روتیب ،فاعیرلا

 لعلمیه. ا  لکتبدار ا ، بیروت:الکامل فی التاریخ(. 1415ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی اکرم ) -
الحدیدأ  بنا - ابوالفضل   تحقیق،  لبالغۀا  نهج  رحش(.  1959)  هللا  هبۀ   عبدالحمیدبن  ،بی    محمد 

 العلمیه. لکتب ا  ءحیادار إ بیروت:  ،براهیمإ

الحدیث، تحقیق عبدالمعطی امین القلعجی،  (. غریب  1402ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن )  -
 مکه مکرمه: بی نا. 
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حبیبا - أ بن    تحقیق   ،قریش  اخبار   فی   لمنمق ا(.  1985)  لبغدادی ا  حبیب   بن   محمد   رجعف  و ب، 
 لکتب. ا بیروت: عالم روق،احمد فا خورشید

فتح الباری بشرح صحیح  (.  1402)  الدین ابوالفضل احمد بن علیشهاب   ابن حجر عسقالنی، -
 . دار احیاء التراث العربی :، بیروتالبخاری

، بیروت:  جمهره انساب العرب(.  1959ألندلسی )ا  احمدبن سعید  بن   علی  ابومحمد ،  مبن حزا -
 لعلمیۀ.ا  لکتبدار ا

 بیروت: دارالقلم.(. مقدمه، 1984ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ) -
محمد    تحقیق   ، بهوآدا فی محاسن الشعر    ۀ لعمدا (.  1981نی )والقیرا  لحسن ا  علی   بو ا  ، شیقربن  ا -

 بیروت: دارالجیل.  ،عبدالحمید محیی الدین

 بیروت، دارصادر  الطبقات الکبری،(، 1989ابن سعد، محمدبن سعد بن منیع البصری، ) -

  تحقیق   ،للغۀا  فی  لمحیطا (،  1994)  ،لطالقانیا  سلعباا   عباد بن  بن  سماعیلا  لقاسما  بوأ   ،ابن عباد -
 بیروت، عالم الکتب  ، یاسینآل  حسن محمد  لشیخا

تحقیق عبدالمجید الترحینی، بیروت،    العقدالفرید،(،  1983ابن عبدربه، ابوعمر احمدبن محمد، ) -
 دارالکتب العلمیه 

 (. دیوان عامربن الطفیل، بیروت: دارصادر.1979) رعام، بن طفیلا -
بأ  ، ابن قتیبه -   مصطفی   علیه   علقو  صححه،  ءلشعراوا  لشعرا(.  1932مسلم )  ن بو محمدبن عبداهلل 

 یۀ الکبری. رلمکتبه التجاا :قاهره  ،لسقاا  یفندأ
 ، بیروت: دارصادر لسان العرب(. 1985ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم ) -
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 ، قاهره: دارالکتب العلمیه. ایام العرب فی الجاهلیه(. 1942ابراهیم، محمد ابوالفضل و آخرون ) -

 . ، بیروت: داراالندلساخبار مکه و ماجاء فیها من اآلثار(. 1416ازرقی، محمدبن عبداهلل ) -

بیروت:    ،رجاب  سمیرو    مهنا  علی  تحقیق  ،ألغانیا  (.1994)  الحسین  بن  علی  رجلفا  و ب، أ صفهانیا -
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  نبیل   محمد  تحقیق،  ربلعا  نلسا  بلب لباو   دبألا  انۀز(. خ1998)  رعم  بن   درلقاا  عبد،  ادیبغد -
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 دارالجیل 

 ، قاهره: دارالفکر العربی.الشعر الحرب فی العصر الجاهلی(. 1987علی )، جندی -

  ن عن اسامی الکتب و الفنون، کشف الضنو(.  1969حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل جلبی ) -
 صححه و علق علی حواشیه محمد شرف الدین، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

البلدان(.  1979هلل )ا   عبد  بن  وتیاق  هللا   عبد  بیأ   لدینا   بشها،  وتحموی یاق - ، بیروت:  معجم 
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 شماره اول.

 دارالفکر اللبنانی.  ، بیروت االسالم، ادیان و معتقدات العرب قبل (. 1995دغیم، سمیح ) -

 بیروت: دارالهدایه  تاج العروس فی شرح القاموس،(. 1966زبیدی، محمد مرتضی حسینی ) -

 تهران: سمت.  تاریخ صدر اسالم)عصرنبوت((. 1378زرگری نژاد، غالمحسین ) -

- ( عبداهلل  بن  عبدالرحمن  النبویه  (.  2000سهیلی،  السیره  تفسیر  فی  االنف  هشام، الروض    البن 
 تحقیق مجدی منصور الشوری، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.   تاریخ طبری،(. 1375طبری، محمد بن جریر ) -

تار(.  1395)دادفر  عبدی، - در  ثار  سنت  مجله  تیجاهلعصر  ی اجتماع  خیتحول   ،
 .1شماره  6 دوره  اجتماعی،تحقیقات 

 بیروت: دارالعلم المالیین.  لمفصل فی التاریخ العرب قبل االسالم، ا ( 1987علی، جواد ) -

، تحقیق  اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه(  1414فاکهی، ابوعبداهلل محمدبن اسحاق العیاش ) -
 لنشر.وا  للطباعۀ  لفکردار ا  عبدالملک عبداهلل دهیش، بیروت: 
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Abstract   
The wars of the pre-Islamic era, known as Ayyām al-ʿArab, to some 
extent reflect the pre-Islamic sociocultural mechanism of the tribal 
system of the Arabian Peninsula. The present research article aimed to 
study the kinds of symbols and codes the pre-Islamic Arabs used in their 
wars and the meaning of those symbols and codes in the social, 
behavioral, and communicative system of the Arab society. The 
hypothesis of this study can be stated in this way that studying the 
concepts of symbols and codes of Ayyām al-ʿArab as behavioral 
manifestations and patterns rising from the jahali culture can reveal 
perspectives from the subjective and objective worlds of Arabs. 
Accordingly, using the historical method, primary sources, and some 
recent research, we tried to analyze the pre-Islamic wars from the 
perspective of semiotics and its dominant traditions. The findings show 
that the symbols and traditions are the result of geographical, social, and 
cultural environment of the Arabian Peninsula before Islam, and the 
jahali Arabs were strongly committed to them as moral and social 
values.  
Keywords: Ayyām al-ʿArab, war, Arabs, symbols, the Arabian 
Peninsula.  
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