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چکیده
زبان شعار بھات، این از اسالم موجود اسروزگار پیش معلّقات سبع یکی ازکھن ترین منابعی است کھ از شعر 

کھ تصویریتوان درباید اھمیت این اشعار را ش، استانگلیسی و... ترجمھ شده ، انیھای مختلفی ھمچون آلم
د دانست.می دھبھ مخاطب پیدایش اسالم از روزگار پیش از 

رسی و آن برنگریستھ شود ودگرگونھاضر سعی بر آن است کھ بھ این اشعار از منظری در رسالھ ح
علمی در معلّقات سبع است.واژه ھایپژوھش 

معرّفی ،جاھلیصرر عشع، ی عصر جاھلی پرداختھ شده و مفھوم جاھلیّتفی کلّمنظور ابتدا بھ معرّبھ این
ر کلی وبھ طوشده است، سپس تقسیم بندی علومآوردهرح حال کوتاھی از شاعران آن معلّقات سبع و ش

س از پیزر ن، در آخآمده استانور شناسی، گیاه شناسی و...علم جبر ملتشمتعریف علوم طبیعی و اقسام آن 
سی ونگ شناسدارو شناسی، ،، گیاه شناسی، پزشکی(تشریح)جانور شناسی«ی از علوم چھ اتاریخبیان

ورد بھ خشم میبع بھ چسکھ در معلّقات مرتبط با این علومواژه ھای، از اسالمدعرب قبلنز»ستاره شناسی
ی برای و قرآنفارسی، عربیھای مختلف توضیح داده شده و شاھد مثال ھای ل و با کمک فرھنگطور مفصّ

ھا آورده شده است.آن
بر دھد کھکند خود بھ خود خواننده را بھ این سمت و سو سوق میطی میفصل ھاروندی کھ این 

وزگاررود در ای آن زمان با علوم موجدر ذھن ما نقش بستھ است شعرخالف تصویری کھ از عصر جاھلی 
ن مطلب ھنده اینشان دعلمی کھ در معلّقات سبع بھ چشم می خوردواژه ھایبسیارِیخود آشنایی داشتھ اند، 

را د خوز علوم ، ھرچند آنان برخی ااستنبودهبی خبر عصر خویش جاھلی از علوم روزگاراست کھ عرب 
وھالوم و ترجمھاین عزرداری ادر بھره بانماند کھ آنبپنھان نبایداین نکتھالبتّھ، از یونان اقتباس کرده اند

ن آدررا می خودآراء علکردند و برخیتصحیح می را کشف وانآنه ھایآن، اشتباھببوطمرتألیف ھای
فتھ در وم پیشرمت علرا بھ سانای جدیدی را کشف می کردند کھ آنو ایده ھھ ھاوارد می ساختند و نظریھا 

مینھ ود در زبنشان در تواجایی کھمیادین مختلف سوق می داد، اعراب انتقال دھنده محض نبودند بلکھ تا 
در عصر کھرھنگی فتمدّن و بھ نحوی در عرب قبل از اسالمتمدّن اینابداع و ابتکار کوشش می نمودند و

مشاھده می نماییم تأثیر گذاشتھ است.ظھور اسالم
یعلمواژه ھای:عصر جاھلی، معلّقات سبع، علوم عصر جاھلی، واژگان کلیدی
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پیشگفتار

انسانی منبع درک و ناطقھ اوست، نفس واالیفکر و نفس ناطقھ نیرویموجودات بھ دیگرانسان بر برتری
ھنر شعر از جملھ میان ، در اینندھمھ محصول فکر آدمی ا، و فنونمعلو، فکر است، انسان ذاتاً متفکّر است

ا چینش واژه ھا و موزون و آھنگین کردن بست و شاعر ھنر مندی است کھ ولقت اھنر ھای آدمی از بدو خ
، ستدیگر ملت ھاباوجھ تمایز اعرابر عرب، شعیداری از خود بھ یادگار می گذاردھا تأثیر پاآن

، بررسی مقتضیات شعر عرب از موقعیتی خاص برخوردار استمخصوصاً شعر جاھلی کھ در میان اشعار 
جاھلی ما را با حال و ھوای انسان آن دوران و محیطی کھ اسالم در آن ظھور یافتھ بیشتر آشنا می کند.

ی کامالً جاھل مردمانگونھ بھ ذھن خطور کند کھ عرب بدویاین» جاھلیّت«ممکن است با شنیدن کلمھ 
ی مردمانناآنداشت می شود نشان می دھد کھربآن ھا از بررسی احوال و اخبارآن چھولی ، بوده اند
و ھوشمند بوده اند.خردورز

مورد بررسیدگرگونھرا از منظری روزگاردر رسالھ حاضر قصد آن داریم کھ عصر جاھلی و شعر آن 
جانور شناسی، گیاه شناسی، پزشکی(تشریح)، دارو شناسی، «دھیم و آن بررسی واژه ھای مرتبط با علوم قرار 

از اسالم است.روزگار پیش در شعر »سنگ شناسی و ستاره شناسی
روزگاربرای حلّ پاره ای از مشکالت اشعار مبحثی است کھ ضرورت داردیمبررسی واژه ھای عل

علمي و تخصصي) مورد تحقیق و واژه ھایاشعار بھ علت كثرت از جملھ نامفھوم بودن(ربجاھلی ع
پژوھش قرار گیرد، بنا بر این مسالۀ اصلی در این رسالھ تعریف و توضیح واژه ھای علمی است کھ در فھم و 

.مشکل پیش می آورد،درک ابیات
جانور شناسی، گیاه شناسی، «از جملھاھمیّت این پژوھش در شناساندن علوم دورۀ جاھلی
آشنایی شاعران آن روزگار با نشان دادن و »پزشکی(تشریح)، دارو شناسی، سنگ شناسی و ستاره شناسی

دانش ھای متداول عصر خویش است، از ھمین روی ضرورت دارد واژه ھای مربوط بھ این علوم بررسی 
و فصل نمایند.زمینھ حلّشود تا پژوھندگان بتوانند بھ آسانی مشکالت خود را در این

جاھلي) و قلمرو روزگارقلمرو مکانی این پژوھش جزیرة العرب، قلمرو زمانی آن قبل از اسالم(
.موضوعی آن اشعار عرب(معلقات سبع) است

ز بودند اعبارت بھ خود مشغول ساختھ بود ھایی کھ در ابتدای شروع این پژوھش ذھن نگارنده راسؤال
:این کھ



د

جانور شناسی، گیاه شناسی، پزشکی(تشریح)، دارو شناسی، سنگ «آیا عرب روزگار جاھلی با علوم _
آشنایی داشتھ است؟»شناسی و ستاره شناسی

؟آیا شاعران روزگار جاھلی این علوم را در اشعار خود منعکس کرده اند_
ھای روزگاردیگر دربعدی در زمینۀ علوم عربپژوھش ھایتواند پایھ ای برای آیا این پژوھش می_

ادبیات عرب باشد؟
ھشی جدید است زیرا کارھایی کھ تا کنون در مورد شعر جاھلی انجام یافتھ واین پژوھش از ھر سو پژ

.نبوده استروزگاردر شعر این »علمی واژه ھای« ھھیچ یک در زمین
از شعر دادن نمایی دگرگونھنشانھدف این رسالھ زیرا، استتوصیفي _تحلیليروش انجام پژوھش

كھن كھ داراي ینزد ملتیعلمواژه ھایاز ی تاریخاست فرھنگیاست،در واقع این رسالھ عصر جاھلي
مي باشند.یادبیاتي دیرین و قو

ردآوري برای گ)فیش برداري(کتابخانھ ایبیان شد روش ای رسیدن بھ اھدافی کھمنظور و بربھ این
ھ حاضر در نظر الزیر برای رسفصل ھای،بوطمرو با کمک منابع و مآخذ اطالعات در نظر گرفتھ شد 

گرفتھ شد:
شعر عصر جاھلی، ، عصر جاھلی است کھ شامل بخش ھایی است ھمچون مفھوم جاھلیتویژهاولفصل 

عران آن.معرّفی معلّقات سبع و شا
تعریف علوم ، تاریخ علوم نزد عرب را در بر دارد کھ شامل تقسیم بندی علوم بھ طور کلیدومفصل 

طبیعی و اقسام آن و آشنایی اعراب با علوم زمان خود است.
کھ ھر ، استمی در معلّقات سبععلواژه ھایبررسی در مورد ی بھ شمار می رودکھ فصل پایانسومفصل 

جانور شناسی، گیاه شناسی، پزشکی(تشریح)، دارو شناسی، سنگ شناسی و ستاره «علوم کدام از 
ترتیب این بخش ھا براساس حجم آن ھا آورده شده ،تشکیل می دھندک بخش از این فصل را ی»شناسی

معلّقات در مرتبط با آن علم واژه ھایبھ و پس از آن اریخ آن علم نزد عرببھ تبخش در ابتدای ھر ،است
اشاره شده است.سبع

شرح ۴ابتدا کھ استبھ این صورتسبع معلّقاتمرتبط با علوم در واژه ھایبخش نحوه تحقیق در
: شرح عبارتند از۴، این ھ استمبنای کار قرار گرفت،فارسی معلّقات

شرح معلّقات سبع: احمد ترجانی زادهد آیتیمحمّمعلّقات سبع: عبدال



ه

شرح معلّقات دھگانھ: کمال الدین مدرّسیچکامھ ھای بلند جاھلی: محمود شکیب
علوم ھط ببومرواژه ھای، شرح فارسی۴در این معلّقات سبع واژه ھایبرای شده بیانبا توجھ بھ معانی 

کھ برای آن آمده ای ابتداییدر معن،واژهاز ذکربال فاصلھ پس است کھ خاطر، بھ ھمین مورد نظر جدا شد
، البتھ اگر در مواردی گردیده آورده شده استنویسنده ای کھ آن واژه ازکتاب او انتخاب۴نام یکی از است

.نیز اشاره شدآن ھا برای یک کلمھ در ھر یک از این چھار شرح معنی متفاوتی بیان شده بود بھ
برای معلّقات اشعاری است کھ از روزگاری کھن بھ دست ما رسیده است کھآن جا از ،در مرحلھ بعد

مراجعھ و معانی لغوی و قدیمی ترفارسی)-دو زبانھ (عربیھای واژه بھ فرھنگمعانی دقیق تر و کامل تر ھر 
ھای معاصر ھمچون لغتنامھ فرھنگاز د انگشت شماریبھ آن اضافھ شد بھ جز در موارتخصّصی ھر واژه

ھا یافت نمی شد بھ مواردی اشاره شده بود کھ در دیگر فرھنگآن ھا کھ دریا فرھنگ فارسی معین دھخدا
و بیان آن برای فھم بھتر واژه ضروری می نمود.

آدرس ارجاعی بیشتر موارد دردرنام فرھنگ لغت شناختھ شده تر از نام نویسنده آن است کھ آن جا از 
در این قسمت شدهاستفادهھای فرھنگ.آورده شدلفباییبھ ترتیب اھای مورد استفاده فقط نام فرھنگ

از:استعبارت
فرھنگ نفیسی، منتھی ،لغتنامھالروس،،فرھنگ فارسی، قاطع، تاج المصادر، غیاث اللغاتبرھان ،آنندراج

االلباب،تذکره اولی، اختیارات بدیعی، تحفھ حکیم مؤمنو فرھنگھای تخصّصیاالرب، مھذّب االسماء، و...
.مخزن االدویة

مراجعھنامبرده ھای لغتفرھنگھ ھمھ برای یافتن معانی تمامی واژه ھا باین نکتھ ضروری است کھ بیان
، تنھا یک بار گرفتھ شد، امّا اگر در فرھنگی معنایی بھ گونھ یکسان آمده بودآن ھا ھمھمعنایی کھ در شد و

، ھمچنین در واژه ذکر گردید.ه مورد نظر آمده بود، آن معنا نیز ھای دیگر مربوط بھ واژن بر فرھنگافزو
ھایی کھ ھم مفرد و ھم جمع آن در اشعار بھ چشم می خورد توضیحات بیشتر در قسمت مفرد واژه بیان شده 

است.
عربی فتھ بود بھ عنوان شاھد مثالمعلّقھ ای کھ آن واژه در آن بھ کار ربیت ،معنای کامل واژهدر پی

ترجمھ موجود انتخاب گردید، در ۴بھ صورت استحسانی از میان بیت ترجمھ فارسیاز آن پس آورده شد و 
الزم بھ یادآوریذکر شده باشد،بیت ترجمھی بر آن بود کھ معنی کلمھ در انتخاب ترجمھ فارسی بیشتر سع



و

مھ بیت، نام شاعر، نام مترجم و صفحھ منبع مورد استفاده آورده شده است، برای جپس از تراست 
)١٧٨:ص١٣٧٨نمونھ:(عنترة بن شدّاد؛مدرّسی،

المعجم المفھرس أللفاظ «بھ کتاب ی یافتن بھ شاھدی قرآنیھر بیت و ترجمھ آن برای دسترسپس از 
آن آیھ و واژه وجود داشتاگر شاھد مثال قرآنی برایمراجعھ شد و »آن الکریم: محمّد فؤاد عبد الباقيالقر

تفاسیری ھمچون:ه است،شدکھ دارای قدمت بیشتری ھستند آورده از میان تفسیرھای معتبرمعنی آن
تفسیر روض ، میبدیبن محمّداحمد:اثر خواجھ عبداهللا انصاریکشف االسراری و عرفانی تفسیر ادبخالصھ 

تفسیر طبری، الِجنان و روح الجَنان. ابو الفتوح رازی
آن شعر نیز بھ منظور روشن سازی بیشتر ، اگر واژه مورد نظر در شعر فارسی بھ کار رفتھ استدر آخر نیز و 

.واژه ذکر گردیده است
شده آوردهجانوران و صفات اسامی سبع معلّقاتدرجانور شناسی علم مرتبط با واژه ھایبخش در 

ان را بھ ی در مورد اعضای بدن حیوان در شعرھا ذکر شده بود حیوواژه ھایالزم بھ توضیح است اگر ، است
در بخش ی بدن انسان مربوط بھ اعضاواژه ھایبا ھمراه راواژه ھااز گروهو این در نظر گرفتھ معنای عام آن 

در ذیل بخش جانورشناسی آمده است کھبخشی بھ نام پیراجانور شناسی ھمچنینتشریح ذکر نموده ایم.
بخش ، این پیوست نحوه رفتار و حرکات آنھامربوط بھ آواز جانوران،واژه ھایمشتمل بر استی پیوستواقع 

جانور شناسی را تکمیل می نماید.
دو ھر یک از این کھ در تاریخ ھمان گونھنیز باید گفت:دارو شناسیدر مورد دو بخش گیاه شناسی و 

است ان گفت یکی بودهوو شاید بتبھ ھم نزدیککامالًدر آن روزگار است این دو علم علم بیان شده
ی کھ واژه ھایرویین اازدشوار می نموددر این رسالھ از یکدیگر آن ھا واژه ھایجدا کردنجایی کھبھ تا 

در بخش در بخش گیاه شناسی نیز بھ چشم می خورد با این تفاوت کھ ستی ذکر شده ادر قسمت داروشناس
بھ توضیحات مربوط دارو شناسی بخشدر ، و حات مربوط بھ معنای لغویتوضیذیل واژه گیاه شناسی 
بیشتر در مورد معنای ان جھت اطالعخوانندگ، آورده شده استآن واژهدارویی و درمانی خاصیّت ھای

ل ھای تمامی معادو بالعکس.بھ قسمت گیاه شناسی مراجعھ کنندمی تواننددر بخش دارو شناسی لغوی واژه 
»الموسوعة في علوم الطبیعة«فرھنگ تخصصیشده است ازبیانواژه ھااز برخی برابرعلمی و التینی کھ در 

است.ده شبرگرفتھ اثر ادوارد غالب 



ز

آورده شده است و پس از آن نیز چکیده عربی بھ زبان رسالھ خالصھ ای از مطالبدر بخش پایانی رسالھ 
.استانگلیسی بیان شده

ی عربی در کتاب ھادرباره یسی و عربی بیان شده است و ی فارکتاب ھاکتابنامھ رسالھ در دو قسمت 
مواردی کھ نام و نام خانوادگی مؤلف قابل تفکیک نبود بھ ھمان صورت کھ روی جلد کتاب مورد نظر 

ذکر شده بود عمل کردیم مانند: یاسین خلیل، احمد امین، محمد کامل حسین، عباس سلیمان و...
از اشعار عرب را حل كند و باري از دوش نامفھوم بودن پاره اي تواند مشكل و احیاناًی پژوھش حاضر م

پژوھندگان و دانشجویاني كھ در این رشتھ تحقیق مي كنند بردارد،و نیز زیر بنایي باشد تا مشخص شود پس 
از ورود اسالم بھ جزیره العرب چھ تغییراتي در زمینھ پیشرفت علوم و تاثیر آن در ادبیات بھ وجود آمده است. 

واقع گردد ،و فارسیزبان عربیپژوھندگانن و دانشجویاکلیھ ورد توجھ و استقبال امید است کھ این رسالھ م
علمی مسلمانان ھایتا در مورد پیشرفتباشد زمینھ انگیزه ایمندان بھ پژوھش در این ھ عالقدیگربرای و نیز 

علمی در اشعار دوره ھای بعد بھ واژه ھایو پس از آن و میزان بھ کار گیری پیدایش اسالم روزگاردر 
.ھش بپردازندوتحقیق و پژ

و من اهللا التوفیق
نجمھ حسینیان فر

١٣٨٩شھریور ماه 





اولفصل 

عصر جاھلی



المبررسی و پژوهش واژه هاي علوم جانور شناسی، پزشکی(تشریح)، گیاه شناسی و... در شعر روزگار پیش از اس
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عصر جاھلی
جاھلیّتمفھوم ١٫١

ز ی اوزگاررو نیز ناظر بھ نوعی از ویژگیھای اخالقی و اعتقادی،حدیثیقرآنی و است اصطالحی جاھلیّت
ج ه لھاز ریشمأخوذ»جاھلیّة «واژه. تاریخ پیش از اسالم عربستان کھ این ویژگیھا در آن بروز کرده است

این گونھ آمده است: » لسان العرب«، معناي جھل در است
و آن این است كھ شود تعبیر ميلَ فالن، جَھالً و جَھالَةًجھل نقیض علم است، كھ از آن با عبارات جَھَ«

معناي دیگر ،ءشود جُھْل وجُھُل وجُھَّل و جُھَّال وجُھَالكاري را بدون علم انجام بدھد، جمع آن ميشخص 
مانند گویي: ِمثْلـي ال یَجْھَل ِمثلَك. كسي مانند من با شخصي مي، ف جھل این است كھ چیزي را نشناسيمعرو

جاھل آنان را توانگران می یعنـي »یَحْسَبُھُمُ الْجَاِھلُ أَغِْنیَاءَ«:فرمایدتو نا آشنا نیست، این كھ در قرآن كریم مي
شود: ميگفتھ، استجھل ضد آگاه بودنمراد ازنیست.، و جاھل ضد عاقلاستجاِھل بھ حال آنانپندارد، 

وده باز زمان است كھ پیش از اسالم یاھھت برجاھلیّ، شناسد.)داند (و نميیعني این را نمي: ھُوَ یَجْھَل ذِلك
از منظور ،»كان ذلك فـي الـجاِھِلـیَّة الـجَھْالء«: ، و در جملھ»الـجَھْالءالـجاِھِلـیَّة «گویند: مياست، برای مبالغھ 

شرایع وخداي سبحان، رسول خدااز ، یعني ھ استعرب پیش از اسالم داشتاین جاھلیّت حالتي است كھ 
، داراي تكبّر و تجبّر وصفات دیگر از این دست هكردمفاخره ميبودن ، و در عوض بھ انسان ناآگاه بودهالھي

)ماده جھلذیل ق:١۴٠۵ابن منظور،(.ه استبود
ك یي نیست. منظور مقصود از جاھلیت یك معناي لغوآید بھ نظر ابن منظور ھمان گونھ كھ از متن بر مي

.اكم استحر آن فرھنگ است؛ فرھنگي كھ خدا و شرایع الھي در آن مفقود است و عناصر انسانیت ستیز ب
» الجاھلیّةحُکمَ«)، ١۵۴: (آل عمران» الجاھلیّةظنَّ«در تعابیر ، این واژه چھار بار در سوره ھای مدنی قرآن

) بھ کار رفتھ و در ھر چھار مورد ٢۶: (فتح» الجاھلیّةحَِمیَّةَ«) و ٣٣: (احزاب١»االولیالجاھلیّةبَّرُجَتَ«)، ۵٠: (مائده

نخست در » عصر جاھلیت«از اصطالح آن چھالبتھ «آورده است کھ:این گونھجاحظ در کتاب حیوان خود در این مورد .١
تاریخ جزیرة العرب قبل و بعد از میالد مسیح؛ لیكن ھای آید ھمھ روزگاران پیش از اسالم است، یعني ھمھ دورهذھن مي

قرن و نیم قبل از بعثت پیغمبر اسالم کپژوھشگران ادب جاھلی زمانی بدین وسعت را در نظر ندارند. چرا كھ بیش از ی
جاھلی نیز كنند. در این روزگار است كھ لغت عربی تكامل یافت و شعر د عقب تر بروند و بھ ھمین مقدار بسنده مينتواننمي

امّا شعر عربي نوزاد و كم سن و سال «گوید: كھ ميآن جاجاحظ بھ وضوح بدین نكتھ اشاره كرده، مربوط بھ ھمین عصر است.



عصر جاهلی
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کھ مشتقات دیگر ، این لحن مالمت آمیز ھمچنین در پاره ای دیگر از آیات. ھمراه با مالمت و مذمت است
دیده ، ھا آمده)، در آن١٩٩: اعرافو ۶٧: (بقرهجاِھلین) و۶٣: (فرقانجاِھلونَ)،۵۵: (نمل» تَجْھَلونَ«نظیر، جھل

می توان گفت کھ قرآن بھ دوره خاصّی از تاریخ عرب در عربستان پیش از اسالم توجّھ ، می شود. در مجموع
را بھ سبب بروز ویژگی روزگارقرآن این ، در واقع. ھای اخالقی آن بھ شدت انتقاد کرده استو از ویژگی

عَلَم شده است.روزگارنامیده و بعدھا این نام برای این جاھلیّتدوره ، الق و رفتار مردم آندر اخجاھلیّت
اره ای پ. ه استقاد شددر قرآن از برخی آداب و رسوم و اعتقادات و اعمال عرب جاھلی انت، عالوه بر این

یکی ن، ز: شرکاند اعبارت ، تصریح یا اشاره شده استآن ھا کھ در قرآن بھجاھلیّتاز مظاھر شاخص 
، زن، تحقیرباخواریر، زنده بھ گور کردن دختران، میگساری،رزندان از بیم فقرکشتن ف، نکردن بھ والدین

و...قمار
ع کاربردنو. ستاو مظاھر و مصادیق آن آمده جاھلیّتدر احادیث اوصاف و مطالب گوناگونی در باره 

اخالق یان نوعبرای باصطالحی رایج، این واژه از صدر اسالمدر این احادیث نشان می دھد کھ جاھلیّتواژه 
در السالمی علیھاز برخی خطبھ ھای حضرت عل. و رفتار و آداب دینی پیش از بعثت رسول اکرم بوده است

عتقادات دینی صحیحا، جاھلیّتروزگارچنین برمی آید کھ عرب ) ٩۵و ٢(برای نمونھ ر.ک بھ خطبة نھج البالغة 
.دنداشتنسامانیمجموع زندگی فردی و اجتماعی بدرو ، مناسبو ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی

عرب ینھزمدر بھ ویژه،اسالم شناسیھخاورشناسان در زمینپژوھش ھایسترش اخیر با گرن ھایدر ق
سیھر، باگولدت، ریخاورشناس مجاتر شد.روشن تر و نمایانجاھلیّتمفھوم ، نبوی و قرآنشناسی و سیره 

در ، لمست نھ عاقل ) حلم (بھ معنای عپژوھش در شعر و فرھنگ جاھلی بھ این نتیجھ رسید کھ جھل در مقابل
ر بنعمل لجام زد«این گونھ تعریف شده است:» حلم«ه عربي تاج العروس تألیف مرتضي زبیدي واژلغتنامھ

)ذیل ماده حلم:ق١٣٠۶،(زبیدي» طبع از شدت خشم و غضبنفس و باز پس داشتن
رکشی و بریت و سنادانی و جھالت نیست بلکھ دوران برروزگاربھ معنای جاھلیّتعصر ، بر این اساس

)٣٠:ص١٣۶٣(بالشر،.یاوه گویی و نظایر آنھاست، استبداد، خودپرستی، شامل خشونت

كنیم ررسیرا بعرب شعر پیشینھحجر و مھلھل بن ربیعة اند. وقتي است، از نخستین كساني كھ این راه را پیموده امرؤالقیس بن 
» پنجاه سال پیش از اسالم است و اگر خیلي بخواھیم عقب برویم، منتھي بھ دویست سال مي شود.بینیم ابتداي آن صدومي

)٧۴،ص١:جق١٣۵٧،(جاحظ




