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چكیده
شعر جاهلی را بايد آيینة تمام نمای زندگی اعراب جاهلی دانست؛ شعری که تصويرگر حیات مردم آن
دوران بوده و پیرامون آن شكل میگیرد .شايد بتوان گفت بحث اطالل در مقدمة قصايد جاهلی و توجه
به آن ،از رايجترين موضوعات شعر جاهلی به شمار میآيد .وقوف بر اطالل ،و گريستن بر آنها ،به شعر
جاهلی محدود نشده ،و شاعران دورههای بعد نیز از اين فن در مقدمة قصايد خود بهره بردهاندد ،حتدی
در عصر عباسی نیز با وجود کمرنگ شدن اين فن ادبی ،شعرايی چدون بحتدری و ابدن رومدی از آن در
اشعار خود بهره بردهاند .استعمال اطالل به عنوان پديدة فنی رايج حتی تا اوايل قدرن بیسدتم نیدز ادامده
داشت .پژوهش حاضر در صدد است تا پس از توضیح مختصری دربارة اسدباب سدرايش مقدمدههدای
طللی ،با بررسی دقیق دواوين شعرای معلقات [به روايت تبريزی] ،عناصر اساسی و مضدامین مشدتر
مقدمههای طللی را مشخص ،و مختصراً تحلیل نمايد؛ و بعد از يک بررسی دقیق ،واژههدای مدرتبب بدا
اطالل ،و پر بسامدترين آنها را مشخص کند .با اين پژوهشِ مختصر میتوان گفت که مقدمدة طللدی از
ريشهدارترين مقدمههای شعری در تاريخ بنای شعر عربی به شمار رفته و صرفاً يدک رو

تقلیددی يدا

فنی نیست که شاعر بدوی به آن پايبند باشد ،بلكه فريادی است که هدفش ابراز احساسات نهفتة شداعر
نسبت به محبوبش بوده و ارتباط تنگاتنگی میان اطالل و معشوقة شاعر وجود دارد .همچنین با توجه به
محیب ابتدايی و بدوی شاعر جاهلی ،شايسته نیست که اين موضوع از ديد فلسفی و رمزی تفسیر گردد.
امرؤالقیس با استعمال بیشترين واژههای طللی ،در اين زمینه برجستهترين شاعر ،محسوب میشود.
واژههای كلیدی :شعر جاهلی ،معلقات ،اطالل ،مضامین مشتر .
 پست الكترونیک نویسندة مسؤولmrtavakoly@yahoo.com :
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مقدمه
عربها يكی از زبردستترين مردمان در عرصة شعر به شمار میروند ،چنانکه تعداد
شعرا و مقدار اشعار باقی ماندة نیم قرن پیش از اسالم ،اين ادعا را اثبات میکند .آنها که
شعر را يكی از آداب رفیع ،و غذای روح خود میدانستند ،با اجتناب از هرگونه تكلف،
و برحسب فطرت طبیعی خود ،که دستاورد زندگی باديهنشینی است ،به نظم شعر
میپرداختند .بیشترين اشعار جاهلی ،از نوع شعر وصفی است که شامل توصیف طبیعت
و حیوانات آن ،ديار متروکه و اطالل و آثار باقی ماندة از آنها ،وصف مكارم و رذايل
اخالقی ،افتخارت ،حوادث روزگار و مانند آن است .در اين میان ،اطالل و توصیف آن
در شعر جاهلی از اهمیت بسزايی برخوردار است؛ زيرا نه تنها به عنوان ديباچهای برای
قصايد جاهلی جهت ورود به هدف اصلی شاعر در آمد ،بلكه به عنوان فنی عامه پسند
مسیر خود را در ادب عربی باز کرد ،به گونهایکه شعرای دورههای بعد تا قرن بیستم
نیز به اين فن اهتمام ورزيدهاند.
شاعر جاهلی در نظم شعر به مقدمه يا آنگونهکه شاعران شهرنشین پس از اسالم
قصايد خود را با غزل و نسیب و مانند آن آغاز میکردند ،مقید نبوده ،اما از اشعار
جاهلی و معلقات که ارزشمندترين اشعار باقی ماندة نیم قرن پیش از اسالم است ،چنین
استنباط میگردد که غالباً شاعران جاهلی قصايد طوالنی خود را با ذکر منازل و گريه بر
آثار به جای مانده از محبوب آغاز میکردند ،و کمتر میبینیم شاعر عصر جاهلی از آن
اجتناب کرده باشد( .زيدان )78/1 :1983 ،البته ذکر اطالل در شعر جاهلی امری طبیعی به
شمار میرود ،چه اينكه قبايل جاهلی کوچنشین بوده و در جايی سكونت نمیکردند،
بنابراين عجیب نیست که شاعر جاهلی پس از بازگشت به مكان قبلی با ديدن آثار بر
جای مانده از محبوب ،به ياد خاطرات خو

گذشته ،و بر از دست رفتن آن ايام

خو  ،اشک اندوه بريزد  ،و بعد از آن به موضوع اصلی خود چون فخر و حماسه و رثا
و غیره بپردازد( .البستانی)99/1 :1989 ،

مقدمة طللی يكی از موضوعات مهمی است که مورد اهتمام بسیاری از پژوهشگران
قديم و جديد قرار گرفته ،و مناقشات ادبی نقدی بسیاری پیرامون آن به وجود آمده است،
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اما در اين میان سؤالهايی مطرح میشود ،از جمله اينكه اطالل چیست و چه کسی آن
را ابداع کرد؟ مهمترين علل وقوف بر اطالل چیست؟ مهمترين عناصر تشكیل دهندة
مقدمة اطاللی کدامند؟ آيا تفسیر اطالل از ديد فلسفی و رمزی درست است؟ آيا اين
نوع مقدمهها ،صرفاً يک رو

تقلیدی يا فنی است که شاعر بدوی بايد پايبند به آنها

باشد؟ مهمترين واژههای مرتبب با اطالل در معلقات کدامند و کدام يک از شعرای
معلقات بیشتر از اين واژهها استفاده نموده است؟ در طی اين پژوهش تال

شده که به

هريک از اين سؤاالت پاسخ مناسبی داده شود .با اين فرض که مقدمة طللی صرفاً يک
رو

تقلیدی يا فنی نیست که شاعر بدوی به آن پايبند باشد ،بلكه فريادی است که

هدفش ابراز احساسات نهفتة شاعر نسبت به محبوبش است ،و ارتباط تنگاتنگی میان
اطالل و معشوقة شاعر وجود دارد .همچنین با توجه به محیب ابتدايی و بدوی شاعر
جاهلی ،شايسته نیست که اين موضوع از ديد فلسفی و رمزی تفسیر گردد .امرؤ القیس
با استعمال بیشترين واژههای طللی ،در اين زمینه ،برجستهترين شاعر محسوب میشود.
مقاالت چندی در زمینة مقدمة اطاللی و جايگاه آن در ادب عربی و ت ثیر آن بر ادب

فارسی نوشته شده است ،از جمله« :قضية البکاء علی االطالل» از عبده بدوی در مجلة
المداد« ،الخطة الطللية في الشعر الجاهلي» از يوسف الیوسف در مجلة الموقف

،

«الـمقدمة الطللية في القصيدة العربية الجاهلية» از دکتر حامد صدقی و علی عزيزنیا در مجلة
وآدابها« ،وصف اطالل و دمن در شعر فارسی و تازی» از دکتر حمیرا زمردی و

احمد محمدی در فصلنامة دانشكدة ادبیات دانشگاه تهران« ،صدی المطلع الطللي و

تطوراته في القصيدة العربية» از ناصر محسنی نیا و همكاران در مجلة لسان مبین.
اين پژوهش به تال های ارزشمند گذشته اعتراف میکند ،اما بايد گفت مجال
پژوهشهای ادبی برای ديدگاههای متعددی گسترده است ،علی رغم تشابه اسمی اين
مقاالت با يكديگر ،هر کدام از زاويهای خاص به مبحث اطالل در شعر جاهلی
پرداخته اند ،و مقالة حاضر نیز از اين امر مستثنی نبوده ،و اين امر با مطالعه و مقايسة آن
با مقاالت ذکر شده در باال به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
در اين پژوهش مختصر بر آنیم که پژوهشی جديد و ت مل برانگیز از مقدمة طللی و
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مسیر طوالنیش بدست دهیم؛ از آنجا که معلقات ارزشمندترين اشعار باقی ماندة دورة
جاهلی ،و شعرای سرايندة آن برجستهترين شعرای جاهلی به شمار میروند ،مقالة
حاضر در صدد است که مقدمة طللی را با توجه به معلقات و ديگر اشعار سرايندگان
آنها ،مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ و بعد از توضیح مختصری دربارة طلل ،برای
در

اسباب سرايش مقدمههای اطاللی ،با استفاده از رو

کتابخانهای ،هر يک از

ديوانهای شعرای معلقات [به روايت تبريزی] را مورد بررسی دقیق قرار داده ،و عناصر
اساسی و مضامین مشتر

مقدمههای اطاللی را استخراج نموده ،و سپس با استفاده از

شیوة توصیفی تحلیلی ،مختصراً به توصیف و تحلیل اين مضامین و عناصر مشتر
پرداخته ،و بعد از يک بررسی دقیق ،واژههای مرتبب با اطالل ،و پر بسامدترين آنها ،و
شاعران برجسته در اين زمینه را مشخص نمايد.
اطالل و معلقات
از نظر لغوی طَلَل ،مفرد «اطالل و طلول» است ،و «طَلَل» به اثر بر جای مانده و نمايان
خانه ،و به جای بلند و مرتفع اطالق میشود؛ بر خالف «رسم» که به اثر باقی ماندة
خانه و چسبیدة به زمین گفته میشود؛ وطَلَل الدار :يعنی سكوی داخل خانه که بر روی
آن مینشینند( .ابن منظور :1405 ،مادة طلل) اما مقدمة طللی اصطالحی است که در دورة
معاصر شیوع پیدا کرده و منظور ابیاتی است که قصايد جاهلی با آنها شروع میشوند.
در اين نوع مقدمه شاعر از اطالل و آثار به جای ماندة معشوق سخن میگويد ،آثاری که
به سبب زمان و حوادث روزگار تهی مانده است .اطالل شوق نهفتة شاعر را نسبت به
محبوب و روزهای خو

سپری شده ،بر میانگیزند ،و در اين میان اندوه شاعر -که

ناشی از کوچ معشوق است  -و سفر طاقت فرسای او در میان بیابانها ،توصیف
میشود ،و سپس با ذکر حكمت يا ديدگاهی انسانی همچون امثال ختم میشوند ،و ذکر
حكمت ،به زيبايی و شكوه اين مقدمه میافزايد.
عرب بدوی از همان آغاز با طبیعت و وطن خويش ارتباطی نا گسستنی داشت،
مكان نزد او ،پدر و برادر و مونس به شمار میرفت ،و اين تاثیر قویتر خواهد بود،
زمانی که وی از آن مكان خاطرهای شیرين به ياد داشته باشد ،و تعجب آمیز نیست که
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با گريه  ،اندوه را از خود دور کند و آتش دلدادگی را خامو

کند .آنچه باعث تعجب

میشود ،اين است که اگر چه اين شعرا ،در مقدمة اطاللی با هم مشترکند ،اما جانب
شعر در نزدشان متفاوت است ،از اين رو تصاوير و شیوة پرداختن آنها به اين موضوع
متفاوت است( .محسنی نیا و آخرون)173 :1390 ،

طلل در ساختار فرهنگ جاهلی ،تشكیل دهندة تاملی بیدار کننده و مدهو

کننده

از انسان جاهلی است ،و با توجه به ارتباط پیوستة وی با مكان ،وقوف بر اطالل،
حقیقت الفت و انسجام میان شاعر و مكان را برای خواننده آشكار میکند( .علیمات،

 )135 :2004معلقات (جز معلقة عمرو بن کلثوم) نیز مانند ساير اشعار جاهلی با سخن از
اطالل و مرکبهای سفر شروع ،و با ذکر موضوع اصلی قصیده به پايان میرسند.
شكل قصیدة جاهلی
با نیم نگاهی به شعر جاهلی در میيابیم که در قصايد جاهلی از وحدت موضوع خبری
نیست ،زيرا شاعر جاهلی از قصیده به عنوان قالبی برای بیان آنچه بر وی گذشدته ،بهدره
میبرد .تغزل ،وص ف شتر يا اسب ،بیابان و ممدوح و  ...از موضوعات مشترکی است که
تقريباً در تمامی قصايد جاهلی به چشم میخورد.
تعدد موضوع در قصیدة جاهلی قابل انكار نیست؛ هر چند برخی چون ابن طیفور و
ابن قتیبه به توجیه آن بر آمدهاند( ،ر : .عباس )26/1 :1983 ،اما بايد گفت که قصیدة
جاهلی نه تنها دارای وحدت موضوع نیست ،بلكه هر بیت آن دارای استقالل است؛ و
وحدت فنیی که آالن مورد نظر است ،و در دورههای بعد ايجاد شده ،برای آن ،قابل
تصور نیست .قصیدة جاهلی از واقعیت زندگی جاهلی تاثیر پذيرفته است؛ زيرا شاعر به
طبیعت پیرامون خود رجوع میکند؛ و شعر او مشتمل بر زندگی باديه نشینی وی است،
و اغلب شعر

در مدح قبیله است ،مدحی که بیانگر فخر و احساسات شاعر است.

(هالل ،د.ت )32 :به همین جهت شعر جاهلی آيینة تمام نمای زندگانی بدوی است؛ و در
اطراف جمل و طلل دور میزند( .فروخ )75/1 :1992 ،شاعر بیشتر اوقات ،قصیدة خود را
با تغزل ،ذکر فراق و گريه بر ديار ،خطاب به اطالل و دمن و سالم بر منزل معشوق و
اينگونه مطالب آغاز میکند؛ و بعد از آن گريز میزند و به وصف شتر يا اسبش میپردازد.
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(بهروز )39 :1377،از اين رو بايد اطالل را به عنوان مقدمة قصايد جاهلی جهت ورود به
م وضوع اصلی دانست ،نه به عنوان موضوع اصلی قصیده .به عبارت ديگر اطالل يكی از
انواع وصف در شعر جاهلی به شمار میرود( .طلیمات و األشقر ،د.ت :ص63؛ ر : .ج.م ،عبد

الجلیل36 :1382 ،؛ و :الفاخوری )44 :1361 ،گونههای وصف در شعر جاهلی بسیارند ،از
جمله وصف اطالل ،شتر و اسب ،صید ،حیوانات وحشی و اهلی و مانند آن.
تغزل و ارتباط آن با اطالل:
تغزل يكی از موضوعات اساسی مرتبب با مقدمة اطاللی ،به شمار میرود .و آن عبارت
است از ياد جوانی شاعر و توصیف زن مورد عالقها  ،که با گريستن بر آثار محبوب و
ياد عشق جوانی و با آه و اشكی جگر سوز همراه است( .ضیف)232 :1364 ،

شاعران جاهلی با در

حس و حدس راستین خود غزل را بر اغراض ديگر شعر

ترجیح میدادند ،و آن را به عنوان مقدمة قصايد خود قرار میدادند؛ تا اينكه گو ها به
آن متمايل شوند ،و از طريق گو ها و بی اجازه و براحتی وارد قلبها شوند؛ آنها
آثار و اطالل را به محبوب خود ارتباط میدادند ،و اين ارتباط بهترين دلیل بر وفای
عهدشان نسبت به وطن است .دکتر طلیمات معتقد است چون اطالل با محبوب ارتباط
دارد وسیلهای است که شاعر جهت رسیدن به غزل از آن کمک میگیرد .اطالل در واقع
باب غزل است که شاعر به آن سالم میکند ،و آن سالم به خود محبوب است ،و برای
سالمتی او دعا میکند( .طلیمات و األشقر ،د.ت)111 :

ابداع كنندة مقدمة طللی
در پاسخ به اين سؤال که چه کسی ابداع کنندة مقدمة اطاللی بوده ،پاسخ دقیق و
مشترکی وجود ندارد ،و نظرات مورخان و راويان در اين باره متفاوت بوده ،برخی چون
باقالنی (الباقالنی )158 :1963 ،و ابن سَلَّام جُمَحی (الجمحی )46 :1989 ،امرؤ القیس را مبتكر
اين فن میدانند( .ج.م ،عبد الجلیل )46 :1382 ،از طرف ديگر بسیاری بر اين عقیدهاند که
امرؤالقیس مُبدع اين فن نبوده ،بلكه شاعری از قبیلة طیّ ،در اين فن از امرؤالقیس
پیشی گرفته است( .الجاحظ )140/2 :1989 ،همانگونه که امرؤ القیس نیز منكر اين ابداع
میشود و میگويد:
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عُوجا عَلی الطَلَلل المحیلل لعَلّنلا

الدّیارَ كملا بَكلی ابلنخِلذَا
(امرؤ القیس ،د.ت)162 :

اين بیت داللت میکند بر اين که ابن خِذام نخستین کسی است که در شعر بر اطالل
درنگ کرده و گريسته و اطالع ديگری از او در دست نیست؛ و اگر امدرؤ القدیس آن را
ذکر نمیکرد ،خبر آن از طريق راويان قديم به دست ما نمیرسید( .البستانی1989 ،م)99/1 :
با توجه به آنچه گذشت بايد گفت که اگر چه امرؤ القیس مبتكر اين فن نبوده ،امدا او از
جمله کسانی بوده که در پايه گذاری آن سدهیم بدوده اسدت( .خلیدف )38 :1968 ،مدا هدم
نمیگويیم که امرؤ القیس ابداع کنندة اين فن بوده ،ولی اقرار میکندیم کده او دسدت بده
ابداعات قابل توجهی در اين فن زده ،و آن را توسعه داده ،و او دستی تواندا در تحسدین
و تنقیح اين فن رايج داشته است.
علل سُرایش اطالل در شعر جاهلی
دربارة علل سرايش مقدمههای طللی ،آراء پژوهشگران متفاوت است ،از اين رو
نمیتوان بطور دقیق تفسیری اقناع کننده در اين باره يافت ،اما در بیشتر پژوهشهای
مربوط به اين فن ،می بینیم که آنان ظهور اين فن را به عوامل مشترکی چون محبوب،
غربت ،نگرانی و وطن دوستی ،ربب میدهند ،در اينجا برخی از آرای مهم را در اين
باره ،با تاکید بر نظر دکتر طلیمات ،ذکر میکنیم.
 -1ارتباط تنگاتنگ محبوب با اطالل
شايد يكی از مهمترين علل ذکر اطالل در مقدمة شعر جداهلی ايدن اسدت کده ارتبداطی
ناگسستنی میان محبوب و اطالل وجود دارد ،شاعر با ديدن آثار بجای مانده ،بده يداد آن
يار سفر کردة خويش میافتد .و اين ياد ،موجب آرامش باديدهنشدین مدیشدود .بده ايدن
جهت است که وقتی مردان از سفر خسته میشوند و بر ديار محبوب خود مدیگذرندد،
احساس نوعی آرامش میکنند ،و به سدخن گفدتن بدا سدنگهدای اجداق و آثدار بجدای
ماندهای که محبوب با آنها سر و کار داشدت ،مدیپردازندد .در واقدع محبدوب و اطدالل
دارای کیان واحدی هستند.
اگر عنتره به دار «

» در «الجواء» میگذرد و سالم میدهد و برای سالمتی آن
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دعا میکند ،در واقع آن برای عبله است .و اگر زُهیر «

الدراج» را میبیند و از آن

سؤال میکند به سبب ارتباطش با أُم أوفی است( .طلیمات ،و األشقر ،د.ت )113 :پس شاعر
از اطالل پلی میسازد ،که وی را به محبوب میرساند ،پس عجیب نیست اگر شاعر در
شعر خود بر اطالل می گريد ،زيرا اطالل در واقع ياد محبوب است که در برابر چشم
شاعر خودنمايی میکند ،و در ذهن او خاطرات گذشته را شعلهور میسازد.
برخی به گونهای ديگر ارتباط اطالل و محبوب را تفسیر میکنند ،آنان معتقدند که
تصوير زن ،تصويری اسطورهای است که در طول تمدن و فرهنگ عريق انسانی ،سمبل
حیات ،نشاط ،جوانی و وفور نعمت بوده است ،و آن تنها وسیلة شاعر برای رويارويی
با طلل ،که سمبل مرگ و نیستی و پیری و ناتوانی است ،میباشد( .عوض)352 :2008 ،

پس اگر اطالل حامل پیام مرگ و نیستی است ،محبوب حامل پیام پیروزی بر مرگ و
نیستی است ،شايد اين چیزی است که اهتمام شاعر جاهلی را به اطالل ،تفسیر کند.
 -2جبران كوتاهی در حق محبوب
شاعر در ايفای حق محبوب خود احساس ناتوانی میکند ،بنابر اين از گريستن بر اطالل
در وفا کردن به حق او کمک میگیرد .او چون عابدی است ،که در محراب ايستاده ،و
میگريد ،و از گناهانش طلب مغفرت میکند ،و از همراهانش نیز طلب گريستن میکند.
(طلیمات ،و األشقر ،د.ت )114 :آری «قِفا نَبک» امرؤ القیس هم بدين معناست .از اين منظر
شايد گريستن شاعر جاهلی ،بر اطالل ،نوعی تسلی خاطر در جبران مافات و عدم وفای
به حق محبوب باشد .بديهی است که اين امر نمیتواند در مورد تمامی مقدمات طللی
صادق باشد.
 -3نمایش بارقههایی از وطن دوستی ابتدایی شاعر
آن سرزمین دور افتاده و آثار مندرس شده ،که به سختی قابل شناختن است ،در واقع
وطن شاعر است که در آنجا با محبوب خود ،ايام خوشی را گذرانده و به مراد دل
رسیده؛ بنا بر اين کمتر شاعر جاهلی میبینیم که آثار را بدون محبوب و خانوادة او ،به
تصوير بكشد( .همان )112 :در واقع میتوان اين گونه بیان کرد که شاعر جاهلی به اطالل
به عنوان وطن خود مینگريست ،به گونهای که اطالل ،به سمبل وطن دوستی ،مبدل
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شد ،و شاعر به سبب احساس وطن دوستی ،به آن روی آورد( .جودت 80 :1995 ،و  )81و
فقدان يک نظام متحد و سرزمین يكپارچه ،که وطن دوستی شاعر را به خود سوق دهد،
وی را بر آن داشت ،تا اين حس درونی خود را در اطالل ريخته ،و بر آن جاری سازد.
اين امر نیز میتواند بر برخی از مقدمههای طللی صادق باشد ،چرا که ممكن است
شاعری ،اطاللی را از محبوب خود ،در عالم بیرون سراغ نداشته باشد ،اما برای پیروی
از اين سنت که میان شاعران رواج پیدا کرد ،به ذکر اطالل و دمن پرداخته است.
 -4جایگزین كردن گذشتة شاد با حال اندوهناک
شاعر از طريق ذکر اطالل ،گذشته را بر جای حال مینشاند ،و به اين صورت حیات را
به گذشته بر میگرداند به امید آنكه گذشته برگردد ،و در آن لحظه ،آن صحنه ،از يک
ديار دور افتاده و بی سكنه ،به يک نمايش زنده تبديل میشود؛ گويا گذشته برگشته ،و
آن خاطرات در حال تكرار است.
 -5نمود انسان دوستی در مقدمههای طللی
دکتر طلیمات معتقد است ايستادن بر اطالل در عصر جاهلی يک پديدة انسانی ،و
تعبیری از موج وجدانی مملو از وفا و حزن و شوق است ،و آن صرفاً يک رو

و

اصول تقلیدی و سنتی نبوده ،که میان شعرا رواج داشته باشد ،و شاعر ملزم به تبعیت
آن باشد( .همان )44 :بايد گفت که در اين مورد با دکتر طلیمات موافق نیستیم ،اگر چه
طلل برای برخی از شعرای جاهلی شروع مرحلهای شعوری و روانی است که در خالل
آن ،شاعر احساسات و تجارب خاص خود را ابراز میکند ،تا عاطفه و اهتمام خواننده
را برانگیزد ،و طلل اساسا مبتنی است بر اصل صراع عواطف انسان با طبیعت سنگدل،
برای غلبه بر آن ،و دست يافتن به زندگی خو

گذشته( .حسین )54 :1998 ،طلل رمز

عالم گمشدة شاعر و زمان تباه شدة شاعر تلقی میشود ،و شاعر با حديث پیوسته از
طلل و گريه بر آن ،تال
اما اين رو

دارد به زمان و مكان چنگ زند.

بعد از مدتی به يک سبک تقلیدی تبديل شده بود که در دورههای بعد،

از آن تقلید میشد و تقريباً هر شاعر ،شعر خود را با اطالل آغاز میکرد؛ با اينكه اين
مقدمه در عصر عباسی کم رنگ شد ،اما همچنان وقوف بر اطالل مورد اهتمام بسیاری
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از شاعران بويژه مدح سرايان بود ،و به صورت ايستادن بر آثار شهرهای ويران شده،
ادامه يافت؛ چون وقوف بحتری بر آثار مدائن ساسانیان و وقوف ابن رومی بر شهر
بصره بعد از حملة زنگیها و وقوف احمد شوقی بر آثار تمدن فرعون و اسالم .اين فن
هم چنان راه خود را ادامه داد تا اينكه در دورة معاصر نیز بر شعر نو ،سايه انداخته بود.
(بدوی)119 :2009 ،

از آنجا که فن اطالل در شعر جاهلی بعد از مدتی به يک فن تقلیدی تبديل شد ،اين امر
نیز جای درنگ داشته ،و بررسی صدق آن بر هريک از مقدمات طللی قصايد جاهلی ،به
بحثی مستقل نیاز دارد .بعد از آنچه گذشت ،برخی از ناقدان و پژوهشگران معاصر ،اين
نوع مقدمات را از زوايای ديگری چون فلسفی و رمزی مورد بررسی قرار دادهاند؛
بديهی است با توجه به محیب ابتدايی و بدوی که شعر جاهلی در آن شكل گرفت ،اين
گونه نظريهها به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارند ،از جمله اينكه:
 -1دکتر قلماوی بر اين عقیده است که علت ايستادن شاعر بر اطالل ،بیشتر برای گريه
بر محبوب و بر سعادتی است که از دست رفته است ،و آن فريادی سرکش و نا امیدوار
در برابر حقیقتِ مرگ و نیستی است؛ زيرا شاعر جاهلی به خداوند و بهشت و پادا

و

عقاب ،ايمان نداشت( .طلیمات ،و األشقر ،د.ت)44 :

 -2برخی معتقدند ،همان گونه که محبوب انگیزة طبیعی برای بر انگیختن عاطفه و
عشق است ،اطالل نیز يک انگیزة مصنوعی است؛ چرا که بعد از اينكه محبوب از شاعر
دور میشود ديار و خانه ،جانشین وی میگردد( .بدوی)122 :2009 ،

 -3برخی طلل را رمز احساس غربدت و نگراندی و حیدرت مدیدانندد ،و معتقدندد کده
بارزترين تصوير احساس غربت را میتوان در اشدعار جداهلی يافدت ،احسداس انددوه،
حیرت و نگرانی در برابر اطالل ،ناشی از احساس غربت است .غربت انسان جداهلی در
رويارويی با زمان و مكان ،که دائماً تغییر میکنند« .به طور کلی ،مكان در شعر جداهلی،
با زمان امتزاج يافته است» (عبد الحافظ )92 :2007 ،طلل رمز مكدان گمشدده و زمدان تبداه
شده است ،که شاعر جاهلی سعی دارد ،تا میتواند به آن دو چنگ زند؛ به همدین دلیدل
پیوسته از طلل سخن میگويد و بر آن میگريد .بندابراين اطدالل ،رمدز غربدت و وطدن
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دوستی است ،و شاعر جاهلی چدون احسداس غربدت مدیکدرد ،بده آن روی مدیآورد.
(جودت 80 :1995 ،و )81

 -4برخی بر اين باورند که گرية بر اطالل ناشی از يک الزام اجتماعی است؛ و میگويند
تمام جزئیات قصیده رمز است ،مثالً «

» رمز انسان فانی و روزگار باقی بطور

همزمان است .همچنین رمز انسان قوی که دچار حوادث غیب میشود ،و «فرس» رمز
انسان کامل ،و آن تصويری از امید مستقبل شاعر است( .عوين)74 :2002 ،

 -5برخی چنین تفسیر میکنند که شاعر به جهت ترس از آينده در تال

است گذشتة

خود را به ياد آورد( .جودت)85-81 :1995 ،

 -6گروهی ديگر ادعا میکنند که تمام نشانهها در اطالل ،رمزی است برای اعمال بی
نتیجة انسان ،و سرنوشت حتمی فنا و نیستی او در اين جهان( .

)230 :1996 ،

 -7برخی اسامی زن را در شعر جاهلی رمز قبیلة شاعر و اسمهايی تقلیدی تفسیر
میکنند ،و گريستن بر زن را ،گريستن بر قبیله میدانند ،که در اثر جنگ و خونريزی،
دچار مصیبت شده است( .همان)312 :

 -8عزّ الدين اسماعیل بر اين باور است که شاعر ،اطالل و ياد محبوب را با هم در يک
تصوير جمع میکند تا به حیات [محبوب] و مرگ [اطالل] اشاره کند؛ و مقدمة نسیب
به صورت خاص تعبیری از بحران انسان ،و موضع او در برابر هستی ،و ترس او از
آيندة مجهول است( .کمّونی )31 :1999 ،البته همانگونه که پیداست ،افراط در باال بردن
جايگاه عقل و منطق در برخی از اين نظرات ،براحتی قابل مشاهده است ،از اين رو در
تحلیل اين مقدمات ،بايد از تعصبهای بیجا پرهیز کرد.
عناصر تشكیل دهندة مقدمة طللی
اين پژوهش سعی داشته ،تا عناصر اساسی مقدمههای اطاللی را استخراج نمايد ،و بدرای
هر يک از عناصر ،نمونه ابیاتی به عنوان شاهد ذکر کند ،و به تحلیل مختصدر هدر مدورد
بپردازد ،از اين رو تمام مقدمههای طللی دواوين شاعران معلقدات را بصدورت کامدل و
دقیق ،مورد مطالعه قرار داده است .پس از بررسیهای صورت گرفته در ايدن مقددمات،
که بیشتر در مورد آثار بر جای مانده از محبوب سروده شده ،میتوان به مدوارد زيدر بده
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عنوان مهمترين عناصر تشكیل دهندة يک مقدمة طللی ،اشاره کرد:
 -1تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی منازل محبوب
اولین نقطة مشترکی که در مقدمات طللی قصايد جاهلی به چشم میخورد ،تعیین دقیدق
منطقهای است که شاعر در آن خاطراتی از محبوب خود دارد .به تحقیق نمیتدوان بیدان
کرد ،که علت اين امر چیست ،امدا شدايد تلدذذ در بده يداد آوردن آن مكدانهدا ،و بیدان
مكنونات درونی ،يا پیروی از يک شیوة واحد در سرودن ،از مهدمتدرين علدل ايدن امدر
باشد .بیان برخی از شواهد اين مورد به اين شرح است.
امرؤ القیس ،د.ت/162 ،148 ،81 :

بن العبد ،د.ت /79 ،76 :زهیر بن ابیسلمی ،د.ت،65 ،64 :

 /74الحارث بن حلّز  /66 :1415: ،عنتر بن شداد /98 ،53 :1988 ،النابغة الذبياني،144 ،120 :1427 ،

 /151االعشی ،د.ت /51 ،21 :عبید بدن االبدرص ،د.ت .50 ،40 ،25 ،23 ،17 ،11 :نموندهای از ايدن
اشعار به قرار زير است.

(امرؤ القیس ،د.ت)81 :
(زهیر بن ابیسلمی ،د.ت)74 :

(

بن شداد)53 :1988 ،

(عبید بن االبرص ،بی تا)11 :

با بررسی اين موضوع در مقدمات طللی ،نتايج زير حاصل گشت:
 اولین عنصر از عناصر اساسی اين نوع مقدمات ،ذکر دقیق ندام منطقدهای اسدت کدهمنزل محبوب در آن قرار دارد.
 -شاعر جايگاه دقیق منزل محبوب را ذکر کرده ،و مكانهای ديگر را با حرف «فاء»
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به آن عطف نموده است ،شايد يكی از علل مهم عطف مكانها به يكديگر ،ثابت نبودن
محل سكونت شاعر ،به سبب زندگی کوچنشینی باشد ،اما علت اينكه چرا شاعر مكانی
را در ابتدا به عنوان محل اصلی ذکر کرده ،و بقیه اماکن را با حرف «فاء» به آن ربب
می دهد ،به درستی مشخص نیست ،ولی با در نظر گرفتن کاربرد حرف «فاء» در ادب
عربی ،شايد اين ديدگاه قابل قبول باشد که اولین مكان به نوعی به نخستین منزل از
منازل س فر شاعر يا به نخستین مكانی که شاعر در آن با محبوب خود ديدار کرده است،
اشاره دارد.
 ديدن آن مكانها ياد محبوب را در خاطرة شاعر زنده میکرد ،بنابر اين میتوانگفت که ذکر دقیق مكانها بر ارتباط معنوی آنها با محبوب داللت دارد ،چرا که شاعر
با ديدن آنها به وجد میآيد ،گويا محبوب را ديده است ،مانند وجد نابغة ذبیانی به
اسماء با ديدن «

نعمی وفذات األجاول»:
(

الذبیانی)151 :1427 ،

 در بیشتر مقدمههای طللی ،شاعر نام محبوب خود را ذکدر مدیکندد ،و از ذکدر ندامهمسر خود خوداری میکند ،اين امر نیز میتواند داليل روانشدناختی و جامعدهشدناختی
متعددی داشته باشد ،در هر صورت اين مس له ،اطالعات ارزشمندی را در مدورد سدبک
زندددگی انسددان جدداهلی و نددوع روابددب اجتمدداعی حدداکم ب در آن دوران در اختیددار مددا
قرار میدهد.
 ازمیان شاعران معلقات ،عمرو بن کلثوم نه تنها معلقة خود را با ذکر آثار محبوبآغاز نمیکند ،بلكه هیچ يک از قصايد
معلقها

را با مقدمة طللی شروع نكرده است؛ و

را با ذکر خمر آغاز نموده ،گويا نوشیدن شراب ،باعث حماسه و شور در او

میشود و او را برای عقاب عمرو بن هند آماده میکند.
 -2درنگ كردن و گریستن بر اطالل ،با یک یا دو دوست
يكی ديگر از عناصر مقدمة طللی ،آن است کده شداعر معمدوال بدرای خدود دو همسدفر
خیالی در نظر میگیرد ،و آن دو را مورد خطاب قرار مدیدهدد ،و از آنهدا مدیخواهدد،
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همراه با او بر آثار بر جای مانده از محبوب در ريگزارها بگريند.
در پاسخ به اين سؤال که چرا شاعر جاهلی معموال دو همسفر خیالی برای خدود در
نظر میگیرد و آن دو را مورد خطاب قرار میدهد ،بايد گفت که نمیتوان پاسخ دقیقدی
برای آن بیان کرد ،و کتب تاريخ ادبیدات و پدژوهشهدای انجدام گرفتده در ايدن زمینده،
اشارهای به اين مس له نكردهاند ،اما با وجود اين میتدوان بدرای ايدن موضدوع ،داليدل و
فرضهايی در نظر گرفت .قبل از اشاره به داليل اين امر ،ذکر اين نكته ضدروری اسدت
که اگر به تمام قصايدی که با ذکر توقف بر اطالل و دمن سروده شده ،بنگريم ،میبیندیم
که بیشتر شاعران در حال سوار بر مرکب خويش در هنگام عبور از ديار متروکه ،دوست
خود را مورد خطاب قرار میدادند ،و از آنها میخواستند کده بدر آثدار بدر جدای ماندده
بگريند ،و کمتر شاعری است که در حال پیاده از مرکدب خدويش ،بده خطداب دوسدت
خود بپردازد ،و ذکر کلمات «قفا ،اوقف ،اوقفوا» يا «عوجدا و عوجدوا» ،تايیددی بدر ايدن
ادعاست( .هالل)246 :1373 ،

از جمله داليل اين امر که تصور آنها دور از ذهن نیست ،میتوان به موارد زير اشاره
نمود :يكی اينكه شاعر جاهلی از جايگاه ويدژهای ،در قبیلدة خدود برخدوردار اسدت ،و
استعداد شعريش ،او را در مرکز رياست قبیله قرار میدهد ،و وی خطیدب و لسدان قدوم
خود به شمار میرود ،از اين رو طبیعی است ،که همیشه به ندام قبیلده ،سدخن گويدد ،و
موقعیت خاص وی در اسواق و مجالس مفاخرت و منافرت ،باعدث شدده کده از لهجدة
خطابی برخوردار باشد ،و «خطاب آنان در هنگام وقوف بر اطالل ،غالباً به صورت مثنی
بوده ،گويا آنها به سیر و سفر نمیپرداختهاند ،مگر در جمعی سه نفره يا بیشتر( ».جنددی،
)452 :1412

دلیل ديگر اينكه ،ممكن است ،خطاب به مثنی در مانند «قفا» ،داللت بر کثدرت بدوده
باشد ،و اين خطاب به صورت يک سنت تبديل شده ،که اگر چه خطاب بده گروهدی از
همراهان است ،اما شاعر بیشتر دوست دارد ،از شیوة رايج زمان خود استفاده کند ،و آنها
را به صورت مثنی مورد خطاب قرار دهد ،و شايد در کلمات مثنی رازی نهفته باشد ،که
نزد شاعران جاهلی از محبوبیت خاصی برخوردارند ،و از ايدن روی از کلمدات مفدرد و
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جمع ،به کلمات مثنی عدول کردهاند .چرا که استعمال مثندی و داللدت آن بدر کثدرت و
تكرار ،شیوهای است که در آن زمان شايع بوده ،و نمونة بارز آن را در آيدة « ثدمُ ارْجِدعِ
الْبَصَرَ کَرَّتَینِ يَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِیرٌ» (الملک )4/67 :میبینیم ،پس خطداب
دو دوست ،يک سنت است ،که بیشتر شاعران جاهلی ،بدان روی مدیآورندد .دلیدل نده
چندان قوی ديگر اينكه ،جاهلیان معتقد بودند که شاعران از جن الهام مدیگیرندد ،پدس
ممكن است ،اين دو رفیق همان دو جنی باشند ،که همیشه همراه شاعرند .امدرؤ القدیس
که پرچمدار شعر اطالل در عصر جاهلی محسوب میشود« ،قفا نبدک» او ايدن ادعدا را
ثابت میکند که مضامین و اسالیب شعری را ،از تجارب و اطالعدات گسدتردة خدود در
سفرها اخذ کرده است ،؛ زيرا اين اسلوب کسی است که تمام عمر

را در سیر و سفر،

و وداع ديار و آثار محبوب ،سپری کرده است( .زيدان99 /1 :1983،؛ االعلم الشدنتمری ،د.ت:

 )44او در اين بیت ،هم خود ايستاد و هم دو رفیق خود را ايستانید ،هم خود گريسدت
و هم گريستن دو رفیق را در خواست کرد ،هم از معشوق و هم از مندزل معشدوق يداد
کرده است.

1

به هر روی ذکر اين نكته الزامی است که عكس العمل همة شعرای جداهلی ،هنگدام
مواجه شدن با آثار منزل محبوب خود يكی نبوده است ،در اين زمینه ،ما بدا دو گدرايش
در شعر جاهلی روبه رو هستیم ،يكی گرايش احساس و عاطفده کده شداعر را وادار بده
ريختن اشک میکند ،اشكی که درمان درد شاعری چون امرئ القیس است.

(امرئ القیس ،د.ت 29 :و )30

يا اين بیت از عنتره بنشداد:
(عنتر بن شداد)77 :1988 ،
از ديگر نمونههای مشابه اين گرايش ،میتوان به اين موارد اشاره نمدود :امدرؤ القدیس:

 /264ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

/81 ،31 ،30

بن العبد / 84 ،19 :زهير بن أبيسلمی / 104 ،90 ،75 :الحارث بن حلّدزه/119 ،66 :

عنتر بنشداد /133 ،53 :النابغة الذبياني /192 ،121 :ديوان عبید بن االبرص.75 ،73 ،69 ،51 :

گرايش دوم عبارت است از گرايش به عقل و تدبیر که باعث تمسک شاعر به صدبر
و پايداری ،و عدم گريه و زاری میشود ،زيرا گريه بر آثار از بین رفته ،فايدهای نددارد.

2

برای نمونه عنتره از رفیق خود میخواهد که بر منازل نگريد؛ زيرا آن منازل نمیدانند که
او مبتال به درد عشق است ،بلكه شاعر میخواهد که بر شمشیر برنده ،زاری کند.

(عنتر بن شداد)244 :1988 ،

در اينجا ذکر دو نكته ضروری است ،يكی اينكه گريستن شاعر شايد به جهت از
دست رفتن آن روزها و لحظات خو  ،يا جهت وفای عهد به منازل آنها ،باشد ،ديگر
اينكه ،اين عنصر در ديوان لبید و اعشی به چشم نمیخورد.
 -3دعا برای اطالل ،و درد دل با آنها
شاعر جاهلی چون به منازل محبوب خود میرسد ،محزون و سرگردان اسدت ،زيدرا در
برابر خود ويرانیهای مكانی را میبیند که زمانی در آن با معشوق خدود روزگدار را بده
خوبی و خوشی سپری میکرد ،پس چارهای ندارد جز آنكه در غیاب معشوق با منزل او
لب به سخن گشايد .امرؤ القیس در اين زمینه ،اينگونه میسرايد:
(امرؤ القیس ،د.ت)133 :

زهیر نیز میگويد:
(زهیر بن ابی سلمی ،د.ت)76 :

اما لبید در شعر خود از پاسخ ندادن منازل محبوب در حیرت است:
(لبید بن

 ،د.ت)165 :
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عنتره اين دو موضوع را به صورت زيبايی در هم آمیخته است:

(ديوان عنتر بن شداد)52 :1988 ،

میتوان در سؤال کردن از اطالل و گفتگو کردن با آنها ،عنتر را سدرآمد شداعران ديگدر
قرار داد .او معموالً با پرنده ای که غالب ًا کدالغ و گداهی نیدز کبدوتر اسدت ،بده گفتگدو
پرداخته و او را مورد خطاب قرار میدهد:

(ديوان عنتر )118 :

(همان)136:

از ديگر نمونههای شعر جاهلی در اين زمینه ،میتوان به اين موارد اشاره کرد:
ديوان امرؤ القیس /148 ،139 ،90 :ديوان لبید /196 :ديوان عنتر  /137 ،98 ،95 :ديوان
 /90 ،89ديوان االعشی .163 :الزم به ذکر است که در اشعار

،47 :

 ،حارث و عبید ،عنصر سوم

به چشم نمیخورد.
 -4عد تشخیص آثار بر جای مانده به سبب وزش باد و گذشت زمان
يكی ديگر از موضوعات مشتر در مقدمات طللی شعر جاهلی ،اشاره به از بدین رفدتن
آثار منزل محبوب بر اثر گذشت زمان و وز

باد است .با بررسیهدای انجدام شدده در

دواوين شاعران معلقات ،مشخص شد ،که بجز حارث ،ساير شعرای معلقات در اشعار خود
به نحوی به ويرانی آثار منزل محبوب خود اشاره نمودهاند .در اين میان نابغه با اسدتفاده
از استعارهها و تشبیهات زيبا در اين زمینه ،از ديگر شعرای معلقات ،پیشی گرفته است:
(ديوان

)89 :1427 ،
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و در جای ديگر میگويد:
(همان)121 :

شاعر با تشبیه بسیار زيبای خود اثر باد را بر روی آثار بیان میکند ،و از دامنی که بر
روی ماسهها کشیده می شود ،برای باد استعاره گرفته ،اثر بر جای مانده ،بسان حصیری
است که استاد ماهری آن را با نقش و نگار ببافد.
از ديگر نمونههای اين موضوع در مقدمات طللی شعر جاهلی میتوان به اين موارد
اشاره کرد :ديوان امرؤ القیس /173 ،139 ،30 :ديوان

 /84 ،80 ،76 :ديوان زهیر/90 ،75 ،52 :

ديوان لبید /228 ،164 ،152 :ديوان عنتر  /305 ،77 :ديوان االعشی /163 ،9 :عبید. 92 ، 86 :1414،

 -5تشبیه آثار باقی مانده از منزل محبوب
تشبیهات شاعران دربارة اطالل باقی مانده ،به اين موارد بر میگدردد :خطدوط و سدطور
محو شدة کتاب ،خال کم رنگ روی دست ،لباس و غالف شمشیر نقدش و نگدار شددة
يمانی ،سنگ نقش بسته در مسیر آب .شاعر جاهلی بار

باران را سبب آشدكار کدردن

اطالل می داندد ،و ايدن امدر را بده قلدم کشدیدن بدر روی سدطرهای پدا شددة کتداب،
تشبیه میکند .در اين عنصر میتوان طرفده را برتدر از سداير شدعرا دانسدت ،زيدرا همدة
تشبیهات را اعم از خال ،خطوط کتاب ،لباس و نیام شمشیر يمانی ،بده زيبدايی بده کدار
برده است:
(ديوان

بن العبد ،د.ت)19 :
(همان)76 :
(همان)79 :
(همان)84 :

در مورد نمونههای مشابه از مضمون ياد شده ،میتوان به اين موارد اشاره نمود :امرؤ
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القیس /173 ،170 :زهیر /74 ،35 :لبید /165 ،163 :الحارث /119 :االعشی /89 :ديوان عبید .75 :الزم
به ذکر است که بجز عنتره و نابغه ،ديگر شعرای معلقات از عنصر تشبیه در اين
مضمون ،استفاده کردهاند.
 -6تبدیل منزلگاه محبوب به محل سكونت حیوانات

3

يكی از مواردی که در مقدمات طللی ،اندوه شاعر را به دنبال دارد ،تبديل منزلگاه
محبوب شاعر به سكونت گاه حیوانات وحشی و پرندگان است .شاعر با وارد کردن
حیوانات به صحنة مقدمههای اطاللی ،دو هدف را دنبال میکند :يكی بیان خالی شدن
منازل از سكنة آنها ،و تبديل شدن آن به مسكن حیوانات ،ديگر اينكه آن حیوانات چون
اطالل مغلوب زمان گشتهاند( .الیوسف )http:www.awu-dam.com:1974،پس از بررسی
اشعار مربوط مشخص شد که توصیف تردد و سكونت حیوانات در منازل متروکه ،به
زيبايی در مقدمات اين شاعران بجز لبید و اعشی ،آمده است .زهیر در اين باره ،اينگونه
میسرايد:
(ديوان زهیر)75 :

و عنتره میگويد:
(ديوان)173 :

و درجای ديگر:
(همان)86 :
نمونههای ديگر عبارتند از :امرؤ القیس /162 ،30 :ديوان طر  /85 :ديوان الحارث /119 :ديوان
 /151 ،144 :ديوان عبید.77 :

 -7به كار بردن كلمات مرتبط با اطالل
با بررسی مقدمههای طللی دواوين شعرای معلقات ،میتوان کلمات مرتبب با اطالل را
به سه دسته تقسیم کرد ،که به طور مستقیم در ارت باط با اطالل محبوب قرار داشتند ،اين
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سه دسته عبارتند از :الف) کلمات مرتبب با خود اطالل ،رسوم ،دمن و نظیر آن
ب) کلمات مرتبب با ديار و منازل ج) کلمات مرتبب با أشیاء بر جای مانده .در اين
قسمت ابتدا واژهها ذکر میشود ،سپس جايگاه آنها در دواوين ،تبیین شده است .پس از
نتايج اين بررسی ،میتوان پر بسامدترين واژهها ،و شاعرانی که بیشترين استعمال را
داشته ،مشخص کرد  .بديهی است ،نتايج به دست آمده ،میزان اشترا

و افتراق مقدمات

طللی در شعر شعرای معلقات عشر و میزان تقلید يا ابتكار در اين مقدمات را در نزد
شعرای ياد شده بیان خواهد نمود.
الف) كلمات مرتبط با خود اطالل ،رسو  ،دمن و نظیر آن
الطلل :جمع آن االطالل و الطلول :جای بلند و مرتفع ،اثر بر پا مانده و نمايان خانه و هر
چیز ديگر /.الرّسم :جمع آن الّرسوم و األرسم :اثر بر جای ماندهای که چسیده بده زمدین
باشد/.

 :جمع آن اآليات و

باقی مانده از هر چیزی/.

 :عالمت و نشانه /.األثر :جمع آن اآلثار و األثور :نشان
 :جمع آن الدّمن :آثار بداقی مانددة خانده ،سدیاهی ،کدود،

پشكل و خاکستر .با بررسی آثار شعری شعرای معلقات و استخراج ابیدات مدرتبب ،ايدن
نتايج حاصل گشت :در ديوان امرؤ القیس کلمات رسم ،آيه ،طلل و دمنه ذکر شده ،ولی
«اثر» بیان نشده است( .امرؤ القدیس .)173 ،121 ،63 :در ديوان طرفه کلمات آيات ،رسدوم و
طلل آمده ،اما دمنه و اثر ذکر نشده( .

 )79 ،74 :در ديوان زهیر ،کلمات رسوم ،طلول،

آيات و دمنه ،بیان شده ،اما «اثر» بیان نشده( .الديوان )96 ،74 ،53 :در ديدوان لبیدد کلمدات
طلل ،رسوم ،آيات و دمن ،بیان شده ،اما اثدر نیامدده( .الدديوان )207 ،152 ،151 :در ديدوان
حارث ،تنها دو کلمة آيات و آثار ذکر شده است( .الدديوان )119 :در ديدوان عنتدره تمدام
کلمات طلل ،رسم ،آثار ،دمن و آيات آمده( .الديوان )234 ،137 ،133 ،92 :در ديدوان نابغده
تنها کلمات رسم ،آيات و دمن ذکر شده( .الدديوان )210 ،89 ،120 :و در ديدوان عبیدد بدن
ابرص ،تنها کلمات رسوم و

 ،آمده است( .الديوان)80 ،84 :

ب) كلمات مرتبط با دیار و منازل
المنزل :جمع آن المنازل :جای فرود آمدن ،منزل و خانه /.المحضر :جمع آن المحاضدر:
محل حضور ،به شرط آنكه به معنای منزل به کار رفته باشدد / .الّربدع :جمدع آن الّربداع،
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الرّبوع ،األربع و األرباع :خانه / .الدّار :جمع آن الّدور ،الّدديار ،األدور ،األدوار ،الددورات،
الّدارات :محل ،مسكن ،خانه /.البیت :جمع آن البیوت ،األبیات :خانده ،مندزل /.المغندی:
جمع آن

 :منزلی که در آن سكونت کرده باشند و سپس از آن رفتهاند .نتايج بررسی

دواوين :امرؤ القیس :کلمات منازل ،ربع و ديار( .الدديوان )178 ،162 ،133 :طرفده :بیدوت،
منازل ،دار و ربع( .الديوان )84 ،72 ،68 :زهیر :کلمات منازل ،بیوت ،دار و ربع( .الديوان،62 :

 )76 ،71لبید :مغنی ،محاضر ،منازل ،ديار و بیوت( .الدديوان )212 ،160 ،59 ،21 :عنتر  :ربع ،
منزل و ديار( .ديوان )133 ،131 ،95 :نابغه :منازل ،ربع و دار( .الدديوان )137 :اعشدی :مندزل،
بیوت و ديار( .الديوان )159 ،89 ،57 :حارث :ديار( .الدديوان )72 :عبیدد :مندزل ،ديدار و دار.
(الديوان.)97 ،89 ،75 :

ج) كلمات مرتبط با اشیاء بر جای مانده
 :جمع آن

 :پايه ديگ ،سنگی که به عنوان پايه در زير ديگ قدرار مدیدهندد/.

 :جمع آن اآلناء :گودالی که پیرامون چادر حفر میکنند تدا آب وارد چدادر نشدود/.
الثّمام :گیاه گاورس که آن را بر روی خانه قرار مدیدهندد يدا اينكده سدوراخها را بدا آن
میپوشانند /.البعر :جمع آن األبعار :پشكل شتر و حیوانات شكافته سم /.الرّماد :جمع آن
األرمد  :خاکستر /.السّجف :جمع آن السجوف و األسجاف :پرده دو تكه جلو در ورودی
خانه يا خیمه /.النّضد :لوازم چیده شده و منظم خانده/.

 :جمدع آن األوار  :آخیده،

حلقهای که پايه آن در خا است و چارپا را به آن بندند .امرئ القیس ،تنها کلمه «بعدر»
را استعمال کرده است( .الديوان )30 :شايد بتوان مهمترين دلیل عددم توجده وی بده ايدن
عنصر را طبع راحت طلب و لذت جوی شاعر دانست که به نوعی از هدر چده رندگ و
بوی جدايی و فراق دهد در گريز بود .و شاعر بیشتر به معشوقان خود میپدردازد ،زيدرا
آنها نزد شاعر از سنگ و نؤی و مانند آن ،محبوبترند .در ديوان طرفه نیدز فقدب کلمدة
«رماد» ديده شد(.الديوان )84 :در ديوان عنتر نیز فقب کلمه «أثافی» آمده اسدت( .الدديوان:

 )52زهیر« :أثافی و نؤی»( .الديوان )75 :نابغه :نؤی ،أحجدار [کده منظدور أثدافی اسدت] ،
ثمام ،أواری ،سجفین ،نضدد و رمداد( .الدديوان )121 ،90 ،89 ،48 ،47 :لبیدد :ندؤی و ثمدام.
(الديوان )156 :عالوه بر عمدرو بدن کلثدوم کده او بده مقدمدة طللدی نپرداختده؛ اعشدی و
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حارثبن حلزه نیز به ذکر نشانههای بر جای مانده از قبیله نپرداختهاند.
اگر به نتايج بررسی واژههای اطاللی در اشعار اين شاعران نظری افكنیم ،میبینیم که
به ترتیب واژههای «دار ،منزل ،طلل ،رسدم ،ربدع ،مغندی» بیشدترين بسدامد را داشدته ،و
امرؤالقیس و طرفه و عنتره در اين زمینه متمايزترند.
تحلیل
علیرغم اينكه انديشة مقدمات اطاللی در قصايد جاهلی و گريه بر اطالل و گفتن
نسیب ،بسیار آسان و قابل فهم بوده و هست ،برخی از پژوهشگران سعی میکنند آن را
به رمز و اشاره تفسیر کنند؛ رموزی که شاعر جاهلی به آنها نظری نداشته و در واقع اين
القائات خود آنها است.
اين نويسندگان سعی دارند که بر شاعر جاهلی لباس فرويد و ساير فالسفه بپوشانند و
راه را برای فهم سخت کنند؛ و همانگونه که دکتر عوين معتقد است هدف آنها بیشتر
دور کردن از واقعیت حقیقی شعر عربی و ايجاد يک حقیقت خیالی و تبرئة شعر
جاهلی از وض وح و سادگی و تاثیر آن از محیب طبیعی و اجتماعی و تحمیل رمز و
تصاوير عقلی و دور از ذهن است.
در ادامه دکتر عوين اشاره میکند که درست نیست شعری که عمر آن بیش از چند
قرن گذشته از ديد فلسفه و روانشناسی به آن نگاه کرد؛ و بايد شعر جاهلی و مقدمات و
موضوعات و ويژگیهای آن را در پرتو زندگی عرب جاهلی و فرهنگ رايج آن عصر
مورد بررسی و تفسیر قرار داد و اگر درست به اين اشعار و مقدمههای آنان توجه کنیم
میبینیم که شاعری بیبند و بار و لذتجو چون «امرؤ القیس» بعد از مقدمة خود به يک
نتیجة قابل پیش بینی میرسد و آن اعترافش به اينكه تمام زنان يكسانند و محبوب او
چون زنان ديگر کوچ میکند و عشقِ به او مانند عشق او به محبوبهای گذشتة اوست.
(عوين)74 :2002 ،

در پايان معتقديم که مقدمههای طللی در آغاز مطابق سرشت شاعر جاهلی بوده و به
صورت خودجو

از دل وی برآمده و بر زبانش جاری گشته است و همانگونه که

ابنرشیق معتقد است مقدمة طَلَلی نزد شاعران جاهلی برحسب سرشت؛ و در نزد
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شاعران متمدن و غیر بدوی بر حسب تقلید و عادت بوده است( .به نقل از :بدوی:2009 ،

 120و بعد از آن) و سپس در دورههای بعدی ادبی به يک تقلید فنی شعری و يک پديدة
موروثی تبديل شده؛ و بعد از عصر جاهلی شاعران بسیاری به آن پرداختهاند که حتی به
شعر نو در عصر جديد نیز سرايت کرده است.
نتیجه
با بررسی اشعار ديوانهای صاحبان معلقات و آراء صاحبنظران در عرصة نقد و پژوهش
و مطالبی که در ارتباط با اطالل و مقدمة طَلَلی بدست داده شد میتوان گفت:
 -1شعر جاهلی از زندگی باديه نشینی و طبیعت آن نش ت گرفته و رشد و نمو يافت؛ و
از هر گونه تكلف دور است؛ و آئینة تمام نمای زندگی بدوی بوده و در اطراف جمل و
طلل دور میزند و به همین سبب نمیتوان در سرايش مقدمات طللی بده دنبدال داليدل
عمیق فلسفی يا يک جهانبینی خداص بدود و بده ديدد فلسدفی يدا روانشناسدی بده آن
نگاه کرد.
 -2مقدمة طللی به عنوان يک جنس ادبی بدون استعانت از ادب ديگری و به صورت
طبیعی و بی تكلف از طريق شاعران جاهلی پديد آمد؛ و اين مقدمه نزد شاعر بدوی
براساس طبیعت و سرشت سروده میشد؛ و سپس در نزد شاعران متمدن و غیر بدوی
در دورههای بعد ادبی به صورت تقلید و عادت تبديل شد.
 -3از مهم ترين علل سرودن اطالل در آغاز قصايد جاهلی ،ارتباط اطالل با محبوب
است؛ زيرا با ديدن آنها احساسات شاعر تحريک میشد و او را به گذشته بر میگرداند؛
و وقوف بر اطالل تعبیری از موج وجدانی مملو شا عر از وفا و حزن و شوق است؛ و
آن رو

تقلیدی يا فنی که شاعر بدوی به آن پايبند باشد ،نیست.

 -4تفسیر و انديشة ايستادن شاعر بر اطالل در مقدمة شعری در نزد شاعران جاهلی
بسیار روشن و قابل فهم است ،و درست نیست آن را د آنگونه که برخی از نويسندگان
معاصر تفسیر کردهاند د از ديد فلسفی و رمزی تفسیر کرد؛ و برای دستیابی به تفسیر
درست بايد آن را از ديد زندگی عرب جاهلی و با توجه به تمدن رايج آن زمان مورد
بررسی قرار داد.
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پینوشتها
 . 1ر .به تاريخ األدب العربي از عمر فروخ.35 /1 :1992 ،

 .2ر .به کتاب مختارات من الروائع األدب العربي ،محمد فاضلی 16 : 1381 ،و .17
 . 3برای اطالع بیشتر از عناصر و مضامین مشتر مقدمههدای طللدی ،قرائدت فصدل اول و دوم کتداب

«الصورة الفنية في الشعر الجاهلي» ،از نصرت عبداهلل ،بسیار مفید است.

منابع
قرآن کريم

ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،قم ،أدب الحوزة1405 ،هد .
األعشی الكبیر ،میمون بن قیس ،الدیوان ،بیروت ،دار صادر ،د.ت.
األعلم الشنتمري ،يوسف بنسلیمان ،أشعار

الجاهلیین ،بیروت ،دار الفكر ،د.ت.

امرؤ القیس ،ابن حجر بن الحارث ،الدیوان ،بیروت ،دار صادر ،د.ت.

الباقالني ،أبوبكر ،إعجاز القرآن ،القاهرة ،دار المعارف1963 ،م.

بدوي ،عبده« ،

القصید »،

البكاء علی األطالل

المداد/ 7،أيدار (مدايو) ،مرکدز

مداد المتخصص للنشر والتوزيع ،جد .2009 ،
البستاني ،بطرس ،أدباء العرب (
البستاني ،فؤاد أفرام،

و اإلسال ) ،بیروت ،دار الجیل.1989 ،

 ،قم ،انتشارات ذوي القُربي1419 ،هد .

بهروز ،اکبر ،تاریخ ادبیات عرب ،تبريز ،انتشارات دانشگاه تبريز. 1377 ،

الجاحظ البصري ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،الحیوان ،بیروت ،دار احیداء التدراث العربـي ،الطبعـة الاانيـة،
.1989

جرجي ،زيدان ،تاریخ آداب

 ،بیروت ،دار و مکتبة الحیا .1983 ،

الجمحي ،ابن السالم ،طبقات فحول الشعراء ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة الاالاة.1989 ،
ج .م ،عبد الجلیل ،تاریخ ادبیات عرب ،ترجمة آ.آذرنو  ،تهران ،انتشدارات امیدر کبیدر ،چدا
.1382

جندي ،علي،

تاریخ األدب

جودت ،فخدر الددين،
المناهل ،الطبعة الاانية.1995 ،

 ،بیروت،

پدنجم،

دار التراث ،الطبعة االولی.1412 ،
 ،بیدروت ،دار
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الحارث بن حلّزة اليشکريّ ،الدیوان ،الشرح :مروان
حسین ،الحاج،
خلیف ،يوسف ،حیا الشعر

 ،بیروت ،دار الهجر  ،الطبعة األولی1415 ،هد.

 ،بیروت ،دار العلم.1998 ،

 ،القاهرة ،دار المعارف.1968 ،

 ،وهب أحمد ،شعرنا القدیم والنقد الجدید ،العالم ،کويت.1996 ،

زهیر بن أبي سلمی ،الدیوان ،بیروت ،دار صادر ،د.ت.

ضیف ،شوقي،

 ،ترجمه :علیرضا ذکاوتی قزاگزلو ،تهران ،انتشارات امیدر کبیدر ،چدا

اول. 1360 ،
بن العبد ،الدیوان ،بیروت ،دار صادر ،د.ت.

طلیمات ،غازي ،و عرفان األشقر ،تاریخ األدب
عباس ،احسان ،تاریخ النقد

 ،حمص ،دار االرشاد ،الطبعة االولی ،د.ت

عند العرب ،بیروت ،دار

عبد الحافظ ،صالح الدين ،الزمان والمكان

الشعر

.1983
 ،بیروت ،دار العلم.2007 ،

عبید بن األبرص ،الدیوان ،الشرح :أشرف أحمد عدر  ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولی.1414 ،
 ،األردن ،دار الفدارس،

علیمات ،يوسف،
الطبعة األولی.2004 ،
عمرو بن کلثوم التغلبیّ ،الدیوان ،الشرح :فريتس کرنكو ،بیروت،

لآلباء الیسوعیین.1922 ،

عنتر بن شداد العبسي ،الدیوان ،الشرح :االستاذ خلیل شرف الدين ،بیروت ،دار ومكتبه الهالل ،الطبعـة
األولی.1988 ،

لدی املر القلیس ،بیدروت ،دار اآلداب ،الطبعـة

عوض ،ريتا،
الاانية.2008 ،
عوين ،أحمد محمد،
الفاخوري ،حنا ،تاریخ األدب

 ،اسکندرية ،دارالوفاء ،الطبعة األولی.2002 ،
 ،ترجمة عبد المحمد آيتی ،مشهد ،انتشارات توس. 1361 ،

فاضلي ،محمد ،مختارات من الروائع األدب

 ،بیروت ،دار العلم الماليین ،الطبعة السادسة.1992 ،

فروخ ،عمر،
کمّونی ،سعد حسن،
لبید بن

 ،تهران ،انتشارات سمت. 1381 ،
 ،بیروت ،دار المنتخب العربي ،الطبعة األولی.1999 ،

العامری ،الدیوان ،بیروت ،دار صادر ،د.ت.
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»،

محسنی نیا ،ناصر و آخدرون« ،
المبین ،السنة الاالاة ،العدد الخامس ،خريف. 1390 ،
معلوف ،لويس ،المنجد ،ترجمة محمد بندر ريگی ،تهران ،انتشارات ايران ،چا
الذبياني ،زياد بن

اللسدان

دوم. 1373 ،

 ،الدیوان ،الشرح :د .حنا الحتی ،بیروت ،دار الكتاب العربي427 ،هد .

هالل ،محمد غنیمی  ،ادبیات تطبیقی ،ترجمة مرتضی آيت اهلل زاده شیرازی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر،
چا

اول. 1373 ،

ددددددددددددددددددد  ،فی النقد التطبیقی واللمقارن ،مصر ،مطبعة دارالنهضة ،د.ت.

الیوسف ،يوسف« ،

الشعر

»،

دمشق ،حزيران(http:www.awu-dam.com( :1974 ،

الموقف العربي اتحاد الكتاب العرب،

