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 چكیده

شعر جاهلی را بايد آيینة تمام نمای زندگی اعراب جاهلی دانست؛ شعری که تصويرگر حیات مردم آن 

گیرد. شايد بتوان گفت بحث اطالل در مقدمة قصايد جاهلی و توجه  دوران بوده و پیرامون آن شكل می

، و گريستن بر آنها، به شعر يد. وقوف بر اطاللآترين موضوعات شعر جاهلی به شمار می به آن، از رايج

اندد، حتدی    های بعد نیز از اين فن در مقدمة قصايد خود بهره برده جاهلی محدود نشده، و شاعران دوره

شعرايی چدون بحتدری و ابدن رومدی از آن در      ،در عصر عباسی نیز با وجود کمرنگ شدن اين فن ادبی

الل به عنوان پديدة فنی رايج حتی تا اوايل قدرن بیسدتم نیدز ادامده     اند. استعمال اط اشعار خود بهره برده

هدای  اسدباب سدرايش مقدمده   بارة از توضیح مختصری در پسداشت. پژوهش حاضر در صدد است تا 

معلقات ]به روايت تبريزی[،  عناصر اساسی و مضدامین مشدتر     دواوين شعرای طللی، با بررسی دقیق

هدای مدرتبب بدا    واژه  و بعد از يک بررسی دقیق، ؛تحلیل نمايد صراًهای طللی را مشخص، و مختمقدمه

توان گفت که مقدمدة طللدی از   می مختصر پژوهشِ . با اينکند مشخصرا  پر بسامدترين آنهاو اطالل، 

های شعری در تاريخ بنای شعر عربی به شمار رفته و صرفاً يدک رو  تقلیددی يدا    دارترين مقدمهريشه

بدوی به آن پايبند باشد، بلكه فريادی است که هدفش ابراز احساسات نهفتة شداعر  فنی نیست که شاعر 

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. 

 شود.ترين شاعر، محسوب میبرجستهزمینه  اين درهای طللی، رؤالقیس با استعمال بیشترين واژهام

 شعر جاهلی، معلقات، اطالل، مضامین مشتر . :ی كلیدیها واژه
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 مقدمه

که تعداد ، چناندنروشعر به شمار می ةدر عرص مردمانترين زبردستيكی از  هاعرب 

 آنها که .ندکات میبثااين ادعا را  ،از اسالم پیشنیم قرن  باقی ماندة اشعار و مقدار شعرا

، گونه تكلفبا اجتناب از هر، ستندندامی ، و غذای روح خودعیداب رفآكی از يشعر را 

 به نظم شعر  ،ستا نیینش هيکه دستاورد زندگی باد، خودعی یحسب فطرت طببرو 

طبیعت  فیوصتشامل  که تاسوصفی  شعر جاهلی، از نوع راشعبیشترين ا .پرداختندمی

ل يرذا مكارم ووصف  ،هااز آن باقی ماندة ثارآ اطالل و و وانات آن، ديار متروکهیح و

و توصیف آن  اطالل ،در اين میان .است و مانند آن حوادث روزگار ،افتخارت ،اخالقی

ای ای برنه تنها به عنوان ديباچه را يز ؛است بسزايی برخوردار تیاهم در شعر جاهلی از

بلكه به عنوان فنی عامه پسند   قصايد جاهلی جهت ورود به هدف اصلی شاعر در آمد،

قرن بیستم  تا های بعدکه شعرای دورهای، به گونهمسیر خود را در ادب عربی باز کرد

 اند.اين فن اهتمام ورزيده به نیز

اسالم که شاعران شهرنشین پس از گونهشاعر جاهلی در نظم شعر به مقدمه يا آن

اشعار  اما ازنبوده، مقید کردند، قصايد خود را با غزل و نسیب و مانند آن آغاز می

چنین ، استاز اسالم  پیشمعلقات که ارزشمندترين اشعار باقی ماندة نیم قرن  جاهلی و

غالباً شاعران جاهلی قصايد طوالنی خود را با ذکر منازل و گريه بر که  گردداستنباط می

از آن  جاهلی عصر شاعر بینیمو کمتر می ،کردندمی آغازمحبوب  مانده ازبه جای  آثار

امری طبیعی به  جاهلی رالبته ذکر اطالل در شع (1/78: 1983، زيدان) .باشد اجتناب کرده

ند، کردنشین بوده و در جايی سكونت نمیرود، چه اينكه قبايل جاهلی کوچشمار می

ی با ديدن آثار بر پس از بازگشت به مكان قبلبنابراين عجیب نیست که شاعر جاهلی 

گذشته، و بر از دست رفتن آن ايام  ، به ياد خاطرات خو از محبوب جای مانده

، و بعد از آن به موضوع اصلی خود چون فخر و حماسه و رثا اندوه بريزدخو ، اشک 

   (1/99: 1989البستانی، ) .بپردازد و غیره

ی است که مورد اهتمام بسیاری از پژوهشگران مقدمة طللی يكی از موضوعات مهم

آمده است،  وجود پیرامون آن به سیاریب نقدی ادبی مناقشات و جديد قرار گرفته، و قديم
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اطالل چیست و چه کسی آن  شود، از جمله اينكههايی مطرح میاما در اين میان سؤال

صر تشكیل دهندة ترين عنا؟ مهموقوف بر اطالل چیست ترين عللرا ابداع کرد؟ مهم

است؟ آيا اين  درستآيا تفسیر اطالل از ديد فلسفی و رمزی  مقدمة اطاللی کدامند؟

ها پايبند به آن بايد ها، صرفاً يک رو  تقلیدی يا فنی است که شاعر بدوینوع مقدمه

کدام يک از شعرای  کدامند ودر معلقات  مرتبب با اطالل هایواژهترين مهم ؟باشد

 ه که بهداين پژوهش تال  ش طی در ه است؟ها استفاده نموداز اين واژه معلقات بیشتر

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

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

ش است، و ارتباط تنگاتنگی میان بوهفتة شاعر نسبت به محبنهدفش ابراز احساسات 

اطالل و معشوقة شاعر وجود دارد. همچنین با توجه به محیب ابتدايی و بدوی شاعر 

تفسیر گردد. امرؤ القیس  از ديد فلسفی و رمزیجاهلی، شايسته نیست که اين موضوع 

 ود.شمحسوب می شاعر ترينبرجستههای طللی، در اين زمینه، با استعمال بیشترين واژه

ثیر آن بر ادب لی و جايگاه آن در ادب عربی و ت مقاالت چندی در زمینة مقدمة اطال

مجلة  در از عبده بدوی «ة البکاء علی االطاللقضي»، از جمله: است نوشته شدهفارسی 

، مجلة الموقف  از يوسف الیوسف در «يلشعر الجاهلا ية فالخطة الطللي»المداد، 

مجلة از دکتر حامد صدقی و علی عزيزنیا در  «ةة الجاهليدة العربييالقص يف ةمقدمة الطلليـال»

و  از دکتر حمیرا زمردی« وصف اطالل و دمن در شعر فارسی و تازی»وآدابها،  

و  يالمطلع الطللصدی »ادبیات دانشگاه تهران،  ةدر فصلنامة دانشكداحمد محمدی 
 صر محسنی نیا و همكاران در مجلة لسان مبین.از نا «ةالقصيدة العربي يتطوراته ف

، اما بايد گفت مجال کنداعتراف می های ارزشمند گذشتهاين پژوهش به تال 

های متعددی گسترده است، علی رغم تشابه اسمی اين های ادبی برای ديدگاهپژوهش

خاص به مبحث اطالل در شعر جاهلی ای با يكديگر، هر کدام از زاويه مقاالت

اند، و مقالة حاضر نیز از اين امر مستثنی نبوده، و اين امر با مطالعه و مقايسة آن اختهپرد

 با مقاالت ذکر شده در باال به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

للی و برانگیز از مقدمة ط  مل در اين پژوهش مختصر بر آنیم که پژوهشی جديد و ت
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ارزشمندترين اشعار باقی ماندة دورة  آنجا که معلقات از دهیم؛ بدستمسیر طوالنیش 

مقالة روند، ترين شعرای جاهلی به شمار میو شعرای سرايندة آن برجستهجاهلی، 

اشعار سرايندگان  طللی را با توجه به معلقات و ديگرمقدمة  در صدد است که حاضر

 ، برایطللبارة بعد از توضیح مختصری در ، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ وهاآن

هر يک از ای، کتابخانهاستفاده از رو   های اطاللی، بااسباب سرايش مقدمه در 

عناصر  و ،را مورد بررسی دقیق قرار داده معلقات ]به روايت تبريزی[ شعرای هایديوان

سپس با استفاده از  ، ورا استخراج نموده های اطاللیاساسی و مضامین مشتر  مقدمه

اين مضامین و عناصر مشتر   تحلیل وتوصیف  به ، مختصراًتحلیلی شیوة توصیفی

های مرتبب با اطالل، و پر بسامدترين آنها، و و بعد از يک بررسی دقیق، واژه پرداخته،

 .در اين زمینه را مشخص نمايد برجستهشاعران 

 و معلقاتاطالل   

ان ينما و مانده جای به اثر بر «للَطَ» و است، «طلول اطالل و» طَلَل، مفرد از نظر لغوی

 که به اثر باقی ماندة «رسم»خالف  بر ؛شودمرتفع اطالق می به جای بلند و و ،هخان

روی  عنی سكوی داخل خانه که بري: ل الدارلَوطَ ؛شودن گفته مییبه زم دةیچسب خانه و

دورة در للی اصطالحی است که اما مقدمة ط طلل( ةماد :1405 )ابن منظور، نند.ینشن میآ

 شوند.ها شروع میپیدا کرده و منظور ابیاتی است که قصايد جاهلی با آن شیوعمعاصر 

، آثاری که گويدماندة معشوق سخن می یاز اطالل و آثار به جا شاعر در اين نوع مقدمه

اطالل شوق نهفتة شاعر را نسبت به  است. تهی مانده حوادث روزگار زمان و به سبب

که  -اندوه شاعرانگیزند، و در اين میان سپری شده، بر می محبوب و روزهای خو 

 ، توصیف هافرسای او در میان بیابان و سفر طاقت - معشوق استکوچ  ناشی از

، و ذکر دنشوختم می امثالشود، و سپس با ذکر حكمت يا ديدگاهی انسانی همچون می

 افزايد.اين مقدمه می به زيبايی و شكوه حكمت،

عت و وطن خويش ارتباطی نا گسستنی داشت، عرب بدوی از همان آغاز با طبی

ر خواهد بود، ترفت، و اين تاثیر قویمكان نزد او، پدر و برادر و مونس به شمار می

شد، و تعجب آمیز نیست که ای شیرين به ياد داشته بازمانی که وی از آن مكان خاطره
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چه باعث تعجب ، اندوه را از خود دور کند و آتش دلدادگی را خامو  کند. آنبا گريه

در مقدمة اطاللی با هم مشترکند، اما جانب  شود، اين است که اگر چه اين شعرا،می

 ها به اين موضوعتصاوير و شیوة پرداختن آن از اين روشعر در نزدشان متفاوت است، 

 (173: 1390 ،آخرون محسنی نیا و). متفاوت است

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

از انسان جاهلی است، و با توجه به ارتباط پیوستة وی با مكان، وقوف بر اطالل، 

 ،علیمات). کندحقیقت الفت و انسجام میان شاعر و مكان را برای خواننده آشكار می

مانند ساير اشعار جاهلی با سخن از  نیز (جز معلقة عمرو بن کلثوم) معلقات (135 :2004

 .رسند، و با ذکر موضوع اصلی قصیده به پايان میهای سفر شروعالل و مرکباط

  شكل قصیدة جاهلی

يابیم که در قصايد جاهلی از وحدت موضوع خبری با نیم نگاهی به شعر جاهلی در می

هدره  زيرا شاعر جاهلی از قصیده به عنوان قالبی برای بیان آنچه بر وی گذشدته، ب نیست، 

ف شتر يا اسب، بیابان و ممدوح و ... از موضوعات مشترکی است که برد. تغزل، وصمی

 خورد. تقريباً در تمامی قصايد جاهلی به چشم می

 و ؛ هر چند برخی چون ابن طیفوردة جاهلی قابل انكار نیستدر قصی تعدد موضوع

ة اما بايد گفت که قصید (1/26: 1983)ر. : عباس،  اند،بر آمدهابن قتیبه به توجیه آن 

و  ؛دارای استقالل است نجاهلی نه تنها دارای وحدت موضوع نیست، بلكه هر بیت آ

قابل  برای آن، های بعد ايجاد شده، وحدت فنیی که آالن مورد نظر است، و در دوره

قصیدة جاهلی از واقعیت زندگی جاهلی تاثیر پذيرفته است؛ زيرا شاعر به  .تصور نیست

د؛ و شعر او مشتمل بر زندگی باديه نشینی وی است، کنطبیعت پیرامون خود  رجوع می

 و اغلب شعر  در مدح قبیله است، مدحی که بیانگر فخر و احساسات شاعر است.
ینة تمام نمای زندگانی بدوی است؛ و در يبه همین جهت شعر جاهلی آ (32)هالل، د.ت: 

قصیدة خود را  ،شاعر بیشتر اوقات (1/75: 1992)فروخ،  .زند اطراف جمل و طلل دور می

با تغزل، ذکر فراق و گريه بر ديار، خطاب به اطالل و دمن و سالم بر منزل معشوق و 

 پردازد.وصف شتر يا اسبش می زند و بهمی آن گريز از کند؛ و بعدمی آغاز مطالب اينگونه
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از اين رو بايد اطالل را به عنوان مقدمة قصايد جاهلی جهت ورود به  (39: 1377)بهروز،

وضوع اصلی دانست، نه به عنوان موضوع اصلی قصیده. به عبارت ديگر اطالل يكی از م

؛ ر. : ج.م، عبد 63)طلیمات و األشقر، د.ت: ص رود.در شعر جاهلی به شمار می انواع وصف

وصف در شعر جاهلی بسیارند، از های گونه (44: 1361؛ و: الفاخوری، 36: 1382الجلیل، 

 اسب، صید،  حیوانات وحشی و اهلی و مانند آن.جمله وصف اطالل، شتر و 

 ن با اطالل:ارتباط آ تغزل و

عبارت  رود. و آنتغزل يكی از موضوعات اساسی مرتبب با مقدمة اطاللی، به شمار می

 ثار محبوب وستن بر آيکه با گر ،ا ف زن مورد عالقهیتوص جوانی شاعر و ياد است از

 (232: 1364 ،)ضیف سوز همراه است.اشكی جگر  ه وبا آ وانی وجاد عشق ي

گر شعر يرا بر اغراض دن خود غزل یحدس راست شاعران جاهلی با در  حس و

ها به نكه گو يتا ا ؛دادندد خود قرار میيقصا ن را به عنوان مقدمةآ و ،دادندمیح یترج

 هاآن ؛ها شوند براحتی وارد قلب اجازه و بی ها و ق گو ياز طر و ،ل شوندين متماآ

ی ل بر وفاین دلين ارتباط بهتريا و ،دادندط میابترااطالل را به محبوب خود  ثار وآ

با محبوب ارتباط  اطاللچون  مات معتقد استیدکتر طل است. عهدشان نسبت به وطن

اطالل در واقع  .گیردای است که شاعر جهت رسیدن به غزل از آن کمک میدارد وسیله

برای  و ،حبوب استسالم به خود م ، و آنکندم میبه آن سال که شاعر باب غزل است

 (111و األشقر، د.ت:  )طلیمات کند.سالمتی او دعا می
 ابداع كنندة مقدمة طللی        

قیق و پاسخ د در پاسخ به اين سؤال که چه کسی ابداع کنندة مقدمة اطاللی بوده،

تفاوت بوده، برخی چون و راويان در اين باره م مورخانمشترکی وجود ندارد، و نظرات 

امرؤ القیس را مبتكر  (46: 1989)الجمحی،  حیمَام جُلَّو ابن سَ (158: 1963الباقالنی، ) باقالنی

اند که از طرف ديگر بسیاری بر اين عقیده (46: 1382ج.م، عبد الجلیل، ) دانند.اين فن می

از امرؤالقیس ن فن در اي ،از قبیلة طیّ بدع اين فن نبوده، بلكه شاعریامرؤالقیس مُ

 منكر اين ابداع نیز امرؤ القیسگونه که همان (2/140: 1989الجاحظ، ) پیشی گرفته است.

 گويد: و می شودمی
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 لّنلا لی الطَلَلل  المحیلل  لعَ  عُوجا عَ
 

   خِلذَا   ابلن  یارَ كملا بَكلی   الدّ  
 

 (162: ، د.تالقیس امرؤ)                                                                 

که در شعر بر اطالل ذام نخستین کسی است خِ ابن بر اين که کنداين بیت داللت می

نگ کرده و گريسته و اطالع ديگری از او در دست نیست؛ و اگر امدرؤ القدیس آن را   در

 (1/99 :م1989، البستانی) رسید. خبر آن از طريق راويان قديم به دست ما نمی ،کردذکر نمی

با توجه به آنچه گذشت بايد گفت که اگر چه امرؤ القیس مبتكر اين فن نبوده، امدا او از  

 مدا هدم    (38: 1968خلیدف،  ) سدهیم بدوده اسدت.    جمله کسانی بوده که در پايه گذاری آن

کندیم کده او دسدت بده     ويیم که امرؤ القیس ابداع کنندة اين فن بوده، ولی اقرار میگنمی

توجهی در اين فن زده، و آن را توسعه داده، و او دستی تواندا در تحسدین   ابداعات قابل 

 و تنقیح اين فن رايج داشته است.

 ش اطالل در شعر جاهلیرایسُ علل 

 متفاوت است، از اين رو  پژوهشگران های طللی، آراءمقدمه بارة علل سرايشدر

های ما در بیشتر پژوهشتوان بطور دقیق تفسیری اقناع کننده در اين باره يافت، انمی

بینیم که آنان ظهور اين فن را به عوامل مشترکی چون محبوب، مربوط به اين فن، می

در اين  را در اينجا برخی از آرای مهم، دهندربب می ،وطن دوستی نگرانی و غربت،

 کنیم.باره، با تاکید بر نظر دکتر طلیمات، ذکر می

 محبوب با اطالل  تنگاتنگ ارتباط -1

ارتبداطی   ترين علل ذکر اطالل در مقدمة شعر جداهلی ايدن اسدت کده    ايد يكی از مهمش

، بده يداد آن   شاعر با ديدن آثار بجای مانده ناگسستنی میان محبوب و اطالل وجود دارد،

بده ايدن    .شدود مدی نشدین  باديده  آرامش موجب ،و اين ياد افتد.يار سفر کردة خويش می

گذرندد،  مدی ديار محبوب خود  برشوند و سته میجهت است که وقتی مردان از سفر خ

 هدای اجداق و آثدار بجدای     بدا سدنگ   سدخن گفدتن  و به  ،کنند احساس نوعی آرامش می

در واقدع محبدوب و اطدالل     .پردازندد کار داشدت، مدی   ای که محبوب با آنها سر ومانده

 دارای کیان واحدی هستند.

 دهد و برای سالمتی آن سالم میگذرد و می« الجواء»در « »اگر عنتره به دار 
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بیند و از آن را می« الدراج »ر هیاگر زُ و است. ن برای عبلهدر واقع آ ،کنددعا می

پس شاعر  (113)طلیمات، و األشقر، د.ت: . م أوفی استا أُارتباطش ب سببکند به سؤال می

ست اگر شاعر در رساند، پس عجیب نیسازد، که وی را به محبوب میاز اطالل پلی می

گريد، زيرا اطالل در واقع ياد محبوب است که در برابر چشم شعر خود بر اطالل می

 سازد.ور میکند، و در ذهن او خاطرات گذشته را شعلهشاعر خودنمايی می

 کنند، آنان معتقدند کهای ديگر ارتباط اطالل و محبوب را تفسیر میبرخی به گونه

سمبل تمدن و فرهنگ عريق انسانی،  در طول ای است کهتصوير زن، تصويری اسطوره

رويی ياتنها وسیلة شاعر برای رو و آن و وفور نعمت بوده است، ، جوانینشاط حیات،

 (352 :2008، عوض) .باشدمی ،و پیری و ناتوانی است مرگ و نیستی ، که سمبلطلل با

پیروزی بر مرگ و  پس اگر اطالل حامل پیام مرگ و نیستی است، محبوب حامل پیام

 اطالل، تفسیر کند. به نیستی است، شايد اين چیزی است که اهتمام شاعر جاهلی را

 جبران كوتاهی در حق محبوب -2

بنابر اين از گريستن بر اطالل  ،کندشاعر در ايفای حق محبوب خود احساس ناتوانی می

حراب ايستاده، و که در م است، او چون عابدی .گیرددر وفا کردن به حق او کمک می

. کندش نیز طلب گريستن میانو از همراه ،کندو از گناهانش طلب مغفرت می گريد،می

. از اين منظر بدين معناست هم امرؤ القیس« بکفا نَقِ» آری (114)طلیمات، و األشقر، د.ت: 

شايد گريستن شاعر جاهلی، بر اطالل، نوعی تسلی خاطر در جبران مافات و عدم وفای 

تواند در مورد تمامی مقدمات طللی حق محبوب باشد. بديهی است که اين امر نمی به

  صادق باشد.

 ابتدایی شاعر وطن دوستی هایی ازنمایش بارقه -3

 است، در واقع که به سختی قابل شناختن آثار مندرس شده، سرزمین دور افتاده وآن 

به مراد دل و  هگذراند ايام خوشی را ،وطن شاعر است که در آنجا با محبوب خود

به  و خانوادة او، محبوب ثار را بدونبینیم که آبنا بر اين کمتر شاعر جاهلی می رسیده؛

که شاعر جاهلی به اطالل  توان اين گونه بیان کرددر واقع می (112 :همان)تصوير بكشد. 

ل مبد سمبل وطن دوستی،به ای که اطالل، به گونه نگريست،به عنوان وطن خود می
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 و (81و  80: 1995جودت، ) .احساس وطن دوستی، به آن روی آورد به سببشد، و شاعر 

يكپارچه، که وطن دوستی شاعر را به خود سوق دهد،  متحد و سرزمین فقدان يک نظام

وی را بر آن داشت، تا اين حس درونی خود را در اطالل ريخته، و بر آن جاری سازد. 

 چرا که ممكن است ی صادق باشد،های طللاز مقدمهتواند بر برخی اين امر نیز می

پیروی  برایشاعری، اطاللی را از محبوب خود، در عالم بیرون سراغ نداشته باشد، اما 

 از اين سنت که میان شاعران رواج پیدا کرد، به ذکر اطالل و دمن پرداخته است.

 جایگزین كردن گذشتة شاد با حال اندوهناک -4

حیات را  نشاند، و به اين صورتگذشته را بر جای حال می ،طاللشاعر از طريق ذکر ا

از يک  ،آن صحنه ،و در آن لحظه ،گرداند به امید آنكه گذشته برگرددبه گذشته بر می

و  ،گويا گذشته برگشتهشود؛ به يک نمايش زنده تبديل می ،سكنه بیديار دور افتاده و 

 آن خاطرات در حال تكرار است.

 های طللیدوستی در مقدمه نمود انسان -5

و  ،انسانی بر اطالل در عصر جاهلی يک پديدةايستادن دکتر طلیمات معتقد است 

و  يک رو  صرفاً و آن ،تعبیری از موج وجدانی مملو از وفا و حزن و شوق است

تبعیت  به  ملزم شاعر میان شعرا رواج داشته باشد، و کهاصول تقلیدی و سنتی نبوده، 

، اگر چه دکتر طلیمات موافق نیستیم بايد گفت که در اين مورد با (44ان: )هم باشد. آن

است که در خالل  و روانی ای شعوریمرحلهطلل برای برخی از شعرای جاهلی شروع 

کند، تا عاطفه و اهتمام خواننده احساسات و تجارب خاص خود را ابراز می شاعر ،آن

، عواطف انسان با طبیعت سنگدل ل صراعو طلل اساسا مبتنی است بر اص را برانگیزد،

طلل رمز  (54 :1998، حسین). به زندگی خو  گذشته برای غلبه بر آن، و دست يافتن

با حديث پیوسته از  شود، و شاعرعالم گمشدة شاعر و زمان تباه شدة شاعر تلقی می

 طلل و گريه بر آن، تال  دارد به زمان و مكان چنگ زند.

های  بعد،  شده بود که در دوره به يک سبک تقلیدی تبديل مدتین رو  بعد از اي اما 

کرد؛ با اينكه اين شد و تقريباً هر شاعر، شعر خود را با اطالل آغاز میاز آن تقلید می

د اهتمام بسیاری در عصر عباسی کم رنگ شد، اما همچنان وقوف بر اطالل مور مقدمه
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ايستادن بر آثار شهرهای ويران شده، مدح سرايان بود، و به صورت  از شاعران بويژه

ادامه يافت؛ چون وقوف بحتری بر آثار مدائن ساسانیان و وقوف ابن رومی بر شهر 

اين فن  وقی بر آثار تمدن فرعون و اسالم.ها و وقوف احمد شبصره بعد از حملة زنگی

  انداخته بود.چنان راه خود را ادامه داد تا اينكه در دورة معاصر نیز بر شعر نو، سايه هم
 (119: 2009بدوی، )

از آنجا که فن اطالل در شعر جاهلی بعد از مدتی به يک فن تقلیدی تبديل شد، اين امر 

قصايد جاهلی، به  نیز جای درنگ داشته، و بررسی صدق آن بر هريک از مقدمات طللی

ر، اين بحثی مستقل نیاز دارد. بعد از آنچه گذشت، برخی از ناقدان و پژوهشگران معاص

؛ اندمورد بررسی قرار داده چون فلسفی و رمزی یاز زوايای ديگر نوع مقدمات را

شعر جاهلی در آن شكل گرفت، اين  که يهی است با توجه به محیب ابتدايی و بدویدب

 :د، از جمله اينكهنها به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارگونه نظريه

گريه  برای بیشتر ،اطالل بر شاعر  ايستادن علت کهدکتر قلماوی بر اين عقیده است  -1

و آن فريادی سرکش و نا امیدوار  ،ه استب و بر سعادتی است که از دست رفتبر محبو

و  و پادا  عر جاهلی به خداوند و بهشتمرگ و نیستی است؛ زيرا شا در برابر حقیقتِ

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

طبیعی برای بر انگیختن عاطفه و  مان گونه که محبوب انگیزةبرخی معتقدند، ه -2

مصنوعی است؛ چرا که بعد از اينكه محبوب از شاعر  است، اطالل نیز يک انگیزةعشق 

 (122: 2009)بدوی، . گرددمی شود ديار و خانه، جانشین ویدور می

کده   دانندد، و معتقدندد  برخی طلل را رمز احساس غربدت و نگراندی و حیدرت مدی     -3

، ر اشدعار جداهلی يافدت، احسداس انددوه     توان دبارزترين تصوير احساس غربت را می

حیرت و نگرانی در برابر اطالل، ناشی از احساس غربت است. غربت انسان جداهلی در  

به طور کلی، مكان در شعر جداهلی،  »کنند. رويارويی با زمان و مكان، که دائماً تغییر می

طلل رمز مكدان گمشدده و زمدان تبداه      (92 :2007، عبد الحافظ) «با زمان امتزاج يافته است

تواند به آن دو چنگ زند؛ به همدین دلیدل   شده است، که شاعر جاهلی سعی دارد، تا می

اين اطدالل، رمدز غربدت و وطدن     بندابر گريد. گويد و بر آن میپیوسته از طلل سخن می
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 آورد.ن روی مدی کدرد، بده آ  دوستی است، و شاعر جاهلی چدون احسداس غربدت مدی    

 (81و  80: 1995جودت، )
گويند اطالل ناشی از يک الزام اجتماعی است؛ و می بر برخی بر اين باورند که گرية -4

رمز انسان فانی و روزگار باقی بطور  «»مثالً  ،تمام جزئیات قصیده رمز است

رمز  «رسف»شود، و همچنین رمز انسان قوی که دچار حوادث غیب می همزمان است.

 (74: 2002 ،عوين) شاعر است. آن تصويری از امید مستقبل و ،انسان کامل

 گذشتة ترس از آينده در تال  است کنند که شاعر به جهتبرخی چنین تفسیر می -5

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

عمال بی ، رمزی است برای ادر اطالل هاکنند که تمام نشانهگروهی ديگر ادعا می -6

 (230: 1996، ) و نیستی او در اين جهان. نتیجة انسان، و سرنوشت حتمی فنا

 تفسیر  ی تقلیدیيهاشاعر و اسم را در شعر جاهلی رمز قبیلة زن برخی اسامی -7

دانند، که در اثر جنگ و خونريزی، می قبیله بر و گريستن بر زن را، گريستن کنند،می

 (312مان: )ه دچار مصیبت شده است.

اطالل و ياد محبوب را با هم در يک  ،الدين اسماعیل بر اين باور است که شاعر عزّ -8

نسیب  اشاره کند؛ و مقدمة [اطالل[ و مرگ ]محبوب] کند تا به حیاتتصوير جمع می

، و ترس او از و موضع او در برابر هستی ،به صورت خاص تعبیری از بحران انسان

، افراط در باال بردن البته همانگونه که پیداست (31: 1999ونی، کمّ) مجهول است. آيندة

جايگاه عقل و منطق در برخی از اين نظرات، براحتی قابل مشاهده است، از اين رو در 

 د.کرهای بیجا پرهیز تحلیل اين مقدمات، بايد از تعصب

 عناصر تشكیل دهندة مقدمة طللی

و بدرای   را استخراج نمايد، لیطالا ایهمهمقد عناصر اساسی تا ،سعی داشته اين پژوهش

 و به تحلیل مختصدر هدر مدورد    ،کندنمونه ابیاتی به عنوان شاهد ذکر  ،هر يک از عناصر

کامدل و   دواوين شاعران معلقدات را بصدورت   های طللیتمام مقدمه اين رو از بپردازد،

 يدن مقددمات،  های صورت گرفته در اپس از بررسی .، مورد مطالعه قرار داده استدقیق

توان به مدوارد زيدر بده    می ،که بیشتر در مورد آثار بر جای مانده از محبوب سروده شده
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 :کرديک مقدمة طللی، اشاره  تشكیل دهندة  ترين عناصرعنوان مهم

 منازل محبوب ییایجغراف موقعیتق ین دقییتع -1

تعیین دقیدق   خورد،اولین نقطة مشترکی که در مقدمات طللی قصايد جاهلی به چشم می

تدوان بیدان   ای است که شاعر در آن خاطراتی از محبوب خود دارد. به تحقیق نمیمنطقه

هدا، و بیدان   کرد، که علت اين امر چیست، امدا شدايد تلدذذ در بده يداد آوردن آن مكدان      

تدرين علدل ايدن امدر     مكنونات درونی، يا پیروی از يک شیوة واحد در سرودن، از مهدم 

   شواهد اين مورد به اين شرح است. باشد. بیان برخی از
، 65، 64 :سلمی، د.تابیزهیر بن  / 79، 76 :تبن العبد، د. / 162، 148، 81 :القیس، د.ت امرؤ

، 144، 120 :1427، ذبيانيال بغةانال/ 98 ،53 :1988شداد،  بن عنتر/ 66 :1415:، زحلّحارث بن ال /74

ای از ايدن  . نمونده 50، 40، 25، 23، 17، 11 :بدرص، د.ت العبید بدن ا  /51، 21: تعشی، د.اال /151

 اشعار به قرار زير است.  

 (81 ت:امرؤ القیس، د.)                                                           

 (74 ت:سلمی، د.ابیزهیر بن )    

 (53: 1988 ،شداد بن )                    

 (11 :برص، بی تاالاعبید بن )         

 مقدمات طللی، نتايج زير حاصل گشت:با بررسی اين موضوع در 

ای اسدت کده   ق ندام منطقده  یذکر دق ،مقدمات نوع اساسی اين از عناصر ن عنصریاول -

 .منزل محبوب در آن قرار دارد

« فاء»های ديگر را با حرف ، و مكانهکرد محبوب را ذکرمنزل شاعر جايگاه دقیق   -
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ها به يكديگر، ثابت نبودن عطف نموده است، شايد يكی از علل مهم عطف مكان به آن

ينكه چرا شاعر مكانی نشینی باشد، اما علت امحل سكونت شاعر، به سبب زندگی کوچ

 به آن ربب « فاء»را در ابتدا به عنوان محل اصلی ذکر کرده، و بقیه اماکن را با حرف 

در ادب « فاء»دهد، به درستی مشخص نیست، ولی با در نظر گرفتن کاربرد حرف می

به نخستین منزل از  عربی، شايد اين ديدگاه قابل قبول باشد که اولین مكان به نوعی

فر شاعر يا به نخستین مكانی که شاعر در آن با محبوب خود ديدار کرده است، منازل س

 اشاره دارد.

توان بنابر اين می ،کرده میندشاعر ز محبوب را در خاطرة ادي هادن آن مكانيد - 

چرا که شاعر  ها بر ارتباط معنوی آنها با محبوب داللت دارد،گفت که ذکر دقیق مكان

انی به یذب ةنابغوجد  مانند ا محبوب را ديده است،گوي آيد،می نها به وجدبا ديدن آ

 :«لوجاألا فذاتو ینعم »دن يد اسماء با

 (151: 1427 ،ذبیانیال )                  

 ندام  ، و از ذکدر کندد محبوب خود را ذکدر مدی  ام شاعر ن ،های طللیبیشتر مقدمه در -

شدناختی  تواند داليل روانشدناختی و جامعده  ، اين امر نیز میکندهمسر خود خوداری می

متعددی داشته باشد، در هر صورت اين مس له، اطالعات ارزشمندی را در مدورد سدبک   

 ر آن دوران در اختیددار مددا زندددگی انسددان جدداهلی و نددوع روابددب اجتمدداعی حدداکم بدد 

   دهد.قرار می

 آثار محبوبرا با ذکر خود  ةکلثوم نه تنها معلق عمرو بن ،معلقات ان شاعرانیازم -

 و ؛شروع نكرده است لیطل را با مقدمة  دياز قصاچ يک یبلكه ه ،کند نمی آغاز

ر در او آغاز نموده، گويا نوشیدن شراب، باعث حماسه و شو ا  را با ذکر خمر معلقه

 کند.شود و او را برای عقاب عمرو بن هند آماده میمی

 ، با یک یا دو دوستاطالل بر درنگ كردن و گریستن -2   

يكی ديگر از عناصر مقدمة طللی، آن است کده شداعر معمدوال بدرای خدود دو همسدفر       

 ،خواهدد هدا مدی  دهدد، و از آن و آن دو را مورد خطاب قرار مدی  گیرد،خیالی در نظر می
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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  

ی توان پاسخ دقیقد دهد، بايد گفت که نمیگیرد و آن دو را مورد خطاب قرار مینظر می

 هدای انجدام گرفتده در ايدن زمینده،      هشبرای آن بیان کرد، و کتب تاريخ ادبیدات و پدژو  

 داليدل و  ،تدوان بدرای ايدن موضدوع    میاين  وجودبا  اند، اماای به اين مس له نكردهاشاره

هايی در نظر گرفت. قبل از اشاره به داليل اين امر، ذکر اين نكته ضدروری اسدت   فرض

بیندیم  گريم، میبا ذکر توقف بر اطالل و دمن سروده شده، بن که اگر به تمام قصايدی که

عبور از ديار متروکه، دوست  هنگام که بیشتر شاعران در حال سوار بر مرکب خويش در

خواستند کده بدر آثدار بدر جدای ماندده       دادند، و از آنها میخود را مورد خطاب قرار می

خطداب دوسدت    هشاعری است که در حال پیاده از مرکدب خدويش، بد    و کمتربگريند، 

، تايیددی بدر ايدن    «عوجدا و عوجدوا  »يا « قفا، اوقف، اوقفوا»لمات و ذکر کخود بپردازد، 

  (246 :1373، هالل) ادعاست.
توان به موارد زير اشاره ، میتصور آنها دور از ذهن نیست که اين امر لاز جمله دالي

برخدوردار اسدت، و     ای، در قبیلدة خدود  نمود: يكی اينكه شاعر جاهلی از جايگاه ويدژه 

وی خطیدب و لسدان قدوم     دهد، وو را در مرکز رياست قبیله قرار میاستعداد شعريش، ا

رود، از اين رو طبیعی است، که همیشه به ندام قبیلده، سدخن گويدد، و     خود به شمار می

موقعیت خاص وی در اسواق و مجالس مفاخرت و منافرت، باعدث شدده کده از لهجدة     

به صورت مثنی  غالباًالل، خطاب آنان در هنگام وقوف بر اط»خطابی برخوردار باشد، و 

جنددی،  )« نفره يا بیشتر.اند، مگر در جمعی سه پرداختهآنها به سیر و سفر نمی بوده، گويا

1412: 452)  
داللت بر کثدرت بدوده    ،«قفا»دلیل ديگر اينكه، ممكن است، خطاب به مثنی در مانند 

گروهدی از   باشد، و اين خطاب به صورت يک سنت تبديل شده، که اگر چه خطاب بده 

همراهان است، اما شاعر بیشتر دوست دارد، از شیوة رايج زمان خود استفاده کند، و آنها 

دهد، و شايد در کلمات مثنی رازی نهفته باشد، که را به صورت مثنی مورد خطاب قرار 

نزد شاعران جاهلی از محبوبیت خاصی برخوردارند، و از ايدن روی از کلمدات مفدرد و    
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اند. چرا که استعمال مثندی و داللدت آن بدر کثدرت و     مثنی عدول کرده جمع، به کلمات

ارْجِدعِ      ثدمُ »  ةآيد در آن را  زبار ای است که در آن زمان شايع بوده، و نمونةتكرار، شیوه

 بینیم، پس خطداب می (67/4 :)الملک «صَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِیرٌيَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَ الْبَصَرَ کَرَّتَینِ

دلیدل نده    آورندد. دو دوست، يک سنت است، که بیشتر شاعران جاهلی، بدان روی مدی 

گیرندد، پدس   چندان قوی ديگر اينكه، جاهلیان معتقد بودند که شاعران از جن الهام مدی 

امدرؤ القدیس    ممكن است، اين دو رفیق همان دو جنی باشند، که همیشه همراه شاعرند.

او ايدن ادعدا را   « قفا نبدک »، شودلی محسوب میدر عصر جاه که پرچمدار  شعر اطالل

خدود در   ةکند که مضامین و اسالیب شعری را، از تجارب و اطالعدات گسدترد  ثابت می

سفرها اخذ کرده است، ؛ زيرا اين اسلوب کسی است که تمام عمر  را در سیر و سفر، 

لم الشدنتمری، د.ت:  ؛ االع99 /1: 1983زيدان،) محبوب، سپری کرده است. و آثار  ديار وداع و

هم خود ايستاد و هم دو رفیق خود را ايستانید، هم خود گريسدت   ،بیت اين  او در (44

و هم گريستن دو رفیق را در خواست کرد، هم از معشوق و هم از مندزل معشدوق يداد    

   1کرده است.

به هر روی ذکر اين نكته الزامی است که عكس العمل همة شعرای جداهلی، هنگدام   

دن با آثار منزل محبوب خود يكی نبوده است، در اين زمینه، ما بدا دو گدرايش   مواجه ش

در شعر جاهلی روبه رو هستیم، يكی گرايش احساس و عاطفده کده شداعر را وادار بده     

 کند، اشكی که درمان درد شاعری چون امرئ القیس است.ريختن اشک می

 (30و  29ت: )امرئ القیس، د.   

 شداد:  بن هيا اين بیت از عنتر

 (77: 1988، شداد بن )عنتر       

امدرؤ القدیس:   ن به اين موارد اشاره نمدود:  تواهای مشابه اين گرايش، میاز ديگر نمونه
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 /119 ،66 :هزحارث بن حلّد / ال 104، 90، 75: سلمیأبيزهير بن  / 84، 19بن العبد:   /81، 31، 30

 .75، 73، 69، 51برص: ال/ ديوان عبید بن ا192، 121: ذبيانيال ةنابغال/ 133، 53شداد: بن عنتر

از گرايش به عقل و تدبیر که باعث تمسک شاعر  به صدبر   گرايش دوم عبارت است

 2ای نددارد. شود، زيرا گريه بر آثار از بین رفته، فايدهو پايداری، و عدم گريه و زاری می

دانند که  خواهد که بر منازل نگريد؛ زيرا آن منازل نمیاز رفیق خود می رهعنت نمونهبرای 

 خواهد که بر شمشیر برنده، زاری کند.او مبتال به درد عشق است، بلكه شاعر می

 (244: 1988بن شداد،  )عنتر           

در اينجا ذکر دو نكته ضروری است، يكی اينكه گريستن شاعر شايد به جهت از 

ها، باشد، ديگر يا جهت وفای عهد به منازل آندست رفتن آن روزها و لحظات خو ، 

 خورد.اينكه،  اين عنصر در ديوان لبید و اعشی به چشم نمی

 آنها و درد دل با برای اطالل، دعا -3

رسد، محزون و سرگردان اسدت، زيدرا در   شاعر جاهلی چون به منازل محبوب خود می

ن با معشوق خدود روزگدار را بده    بیند که زمانی در آهای مكانی را میبرابر خود ويرانی

ای ندارد جز آنكه در غیاب معشوق با منزل او کرد، پس چارهخوبی و خوشی سپری می

 سرايد:لب به سخن گشايد. امرؤ القیس در اين زمینه، اينگونه می

 (133القیس، د.ت:  امرؤ)                                                                          

 گويد:زهیر نیز می

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

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

 (165، د.ت: لبید بن )         
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 اين دو موضوع را به صورت زيبايی در هم آمیخته است: رهعنت
 

 (52: 1988بن شداد،  )ديوان عنتر
 

را سدرآمد شداعران ديگدر     کردن با آنها، عنتر گفتگوتوان در سؤال کردن از اطالل و می

ای که غالبًا کدالغ و گداهی نیدز کبدوتر  اسدت، بده گفتگدو        الً  با پرندهقرار داد. او معمو

 دهد:   پرداخته و او را مورد خطاب قرار می
 

 (118: )ديوان عنتر      

 (136)همان:
 

: کردره توان به اين موارد اشازمینه، میهای شعر جاهلی در اين از ديگر نمونه

، 47: / ديوان 137، 98، 95: / ديوان عنتر196/ ديوان لبید: 148، 139، 90ديوان امرؤ القیس: 

، عنصر سوم و عبید ، حارث. الزم به ذکر است که در اشعار 163عشی: ال/ ديوان ا90، 89

 خورد.به چشم نمی

 عد  تشخیص آثار بر جای مانده به سبب وزش باد و گذشت زمان -4

اشاره به از بدین رفدتن    ،يكی ديگر از موضوعات مشتر  در مقدمات طللی شعر جاهلی

هدای انجدام شدده در    اثر گذشت زمان و وز  باد است. با بررسی آثار منزل محبوب بر

اشعار خود  در معلقات شعرای ساير حارث، بجز که شد، مشخص معلقات، شاعران دواوين

با اسدتفاده   اند. در اين میان نابغهاره نمودهبه نحوی به ويرانی آثار منزل محبوب خود اش

 ، از ديگر شعرای معلقات، پیشی گرفته است:زيبا در اين زمینه تها و تشبیهااز استعاره

 (89: 1427، )ديوان 
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 گويد:و در جای ديگر می

 (121)همان: 

کند، و از دامنی که بر با تشبیه بسیار زيبای خود اثر باد را بر روی آثار بیان میشاعر 

شود، برای باد استعاره گرفته، اثر بر جای مانده، بسان حصیری ها کشیده میروی ماسه

 است که استاد ماهری آن را با نقش و نگار ببافد.

توان به اين موارد میهای اين موضوع در مقدمات طللی شعر جاهلی از ديگر نمونه

/ 90، 75، 52/ ديوان زهیر: 84، 80، 76: / ديوان 173، 139، 30ديوان امرؤ القیس: : کرداشاره 

 . 92 ، 86: 1414،/  عبید163، 9العشی: / ديوان ا305، 77: / ديوان عنتر228، 164، 152ديوان لبید: 

 تشبیه آثار باقی مانده از منزل محبوب -5

گدردد: خطدوط و سدطور    اطالل باقی مانده، به اين موارد بر میبارة ان درتشبیهات شاعر

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   

 ای پدا  شددة کتداب،    داندد، و ايدن امدر را بده قلدم کشدیدن بدر روی سدطره        اطالل می

را برتدر از سداير شدعرا دانسدت، زيدرا همدة        توان طرفده . در اين عنصر میکندتشبیه می

شمشیر يمانی، بده زيبدايی بده کدار      نیامتشبیهات را اعم از خال، خطوط کتاب، لباس و 

 برده است:  

 (19بن العبد، د.ت:  )ديوان                                                                 

 (76)همان:                                                                                        

 (79)همان:                                                                                       

 (84)همان:                                                                                      

امرؤ به اين موارد اشاره نمود:  توانهای مشابه از مضمون ياد شده، میدر مورد نمونه
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الزم . 75: ديوان عبید/ 89العشی: ا/ 119/ الحارث: 165، 163/ لبید: 74، 35زهیر: / 173، 170القیس: 

، ديگر شعرای معلقات از عنصر تشبیه در اين هو نابغ به ذکر است که بجز عنتره

 اند.مضمون، استفاده کرده

 3تبدیل منزلگاه محبوب به محل سكونت حیوانات -6

يكی از مواردی که در مقدمات طللی، اندوه شاعر را به دنبال دارد، تبديل منزلگاه 

گاه حیوانات وحشی و پرندگان است. شاعر با وارد کردن نتمحبوب شاعر به سكو

کند: يكی بیان خالی شدن های اطاللی، دو هدف را دنبال میحیوانات به صحنة مقدمه

سكنة آنها، و تبديل شدن آن به مسكن حیوانات، ديگر اينكه آن حیوانات چون  ازمنازل 

پس از بررسی ( :1974http:www.awu-dam.com)الیوسف،اند. اطالل مغلوب زمان گشته

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 

 سرايد:می

 (75)ديوان زهیر:                                                                                   

 گويد:می و عنتره

 (173)ديوان:                                                                                 

 و درجای ديگر:

 (86)همان:                                                                                   

/ ديوان 119حارث: ال/ ديوان 85: / ديوان طر162، 30امرؤ القیس: عبارتند از:  های ديگرنمونه

 .77 / ديوان عبید:151، 144 :

 به كار بردن كلمات مرتبط با اطالل  -7

توان کلمات مرتبب با اطالل را های طللی دواوين شعرای معلقات، میبا بررسی مقدمه

باط با اطالل محبوب قرار داشتند، اين ، که به طور مستقیم در ارتکردبه سه دسته تقسیم 
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  سه دسته عبارتند از: الف( کلمات مرتبب با خود اطالل، رسوم، دمن و نظیر آن

أشیاء بر جای مانده. در اين  ج( کلمات  مرتبب با ب( کلمات مرتبب با ديار و منازل

 . پس ازده است، تبیین شويندوا درشود، سپس جايگاه آنها ها ذکر میتدا واژهاب قسمت

را  که بیشترين استعمال انی، و شاعرهاواژه ترينبسامد پر تواناين بررسی، می نتايج

. بديهی است، نتايج به دست آمده، میزان اشترا  و افتراق مقدمات داشته، مشخص کرد

را در نزد  ن تقلید يا ابتكار در اين مقدماتطللی در شعر شعرای معلقات عشر و میزا

 ان خواهد نمود.شعرای ياد شده بی

 الف( كلمات مرتبط با خود اطالل، رسو ، دمن و نظیر آن

طلول: جای بلند و مرتفع، اثر بر پا مانده و نمايان خانه و هر الطالل و الطلل: جمع آن اال

ای که چسیده بده زمدین   رسم: اثر بر جای ماندهاألرسوم و الّسم: جمع آن رّالچیز ديگر./ 

ثور: نشان األثار و اآلثر: جمع آن األ: عالمت و نشانه./ يات و اآل: جمع آن  باشد./

من: آثار بداقی مانددة خانده، سدیاهی، کدود،       دّال: جمع آن باقی مانده از هر چیزی./ 

پشكل و خاکستر. با بررسی آثار شعری شعرای معلقات و استخراج ابیدات مدرتبب، ايدن    

ذکر شده، ولی  ه، طلل و دمنهيکلمات رسم، آنتايج حاصل گشت: در ديوان امرؤ القیس 

آيات، رسدوم و   کلمات . در ديوان طرفه(173، 121، 63امرؤ القدیس:  )بیان نشده است. « اثر»

ر، کلمات رسوم، طلول، در ديوان زهی (79، 74: ) و اثر ذکر نشده.  طلل آمده، اما دمنه

در ديدوان لبیدد کلمدات     (96، 74، 53ان: ديوال)بیان نشده. « اثر»، بیان شده، اما آيات و دمنه

در ديدوان   (207، 152، 151ديوان: الد )طلل، رسوم، آيات و دمن، بیان شده، اما اثدر نیامدده.   

تمدام   رهدر ديدوان عنتد   (119ديوان: الد )حارث، تنها دو کلمة آيات و آثار ذکر شده است. 

 در ديدوان نابغده   (234، 137، 133، 92ديوان: ال)کلمات طلل، رسم، آثار، دمن و آيات آمده. 

و در ديدوان عبیدد بدن     (210، 89، 120ديوان: الد )تنها کلمات رسم، آيات و دمن ذکر شده. 

 (80، 84ديوان: ال)، آمده است. ابرص، تنها کلمات رسوم و 

   كلمات مرتبط با دیار و منازلب( 

محاضدر:  الجمع آن  محضر:المنازل: جای فرود آمدن، منزل و خانه./ المنزل: جمع آن ال 

ربداع،  الّربدع: جمدع آن   الّی منزل به کار رفته باشدد. /  امحل حضور، به شرط آنكه به معن
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دورات، الد دوار، األدور، األديار، الّد دور، الّار: جمع آن دّالرباع: خانه. / األربع و األبوع، رّال

مغندی:  المندزل./  بیات: خانده،  األبیوت، البیت: جمع آن الدارات: محل، مسكن، خانه./  الّ

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

: بیدوت،  هطرفد  (178، 162، 133ديوان: الد )امرؤ القیس: کلمات منازل، ربع و ديار.  دواوين:

، 62ديوان: ال)زهیر: کلمات منازل، بیوت، دار و ربع.  (84، 72، 68ديوان: ال)منازل، دار و ربع. 

: ربع ، عنتر (212، 160، 59، 21ديوان: الد )لبید: مغنی، محاضر، منازل، ديار و بیوت.  (76، 71

اعشدی: مندزل،    (137ديوان: الد ): منازل، ربع و دار. هنابغ (133، 131، 95)ديوان: منزل و ديار. 

مندزل، ديدار و دار.   عبیدد:   (72ديوان: الد )حارث: ديار.  (159، 89، 57ديوان: ال)بیوت و ديار. 
 (.97، 89، 75ديوان: ال)

ج( كلمات مرتبط با اشیاء بر جای مانده

دهندد./  : پايه ديگ، سنگی که به عنوان پايه در زير ديگ قدرار مدی  : جمع آن 

کنند تدا آب وارد چدادر نشدود./    : جمع آن اآلناء: گودالی که پیرامون چادر حفر می

 دهندد يدا اينكده سدوراخها را بدا آن      اورس که آن را بر روی خانه قرار مدی مام: گیاه گالثّ

ماد: جمع آن الرّشكل شتر و حیوانات شكافته سم./ پوشانند./ البعر: جمع آن األبعار: پمی

: خاکستر./ السّجف: جمع آن السجوف و األسجاف: پرده دو تكه جلو در ورودی األرمد

: آخیده،  : جمدع آن األوار ه و منظم خانده./  ده شدخانه يا خیمه./ النّضد: لوازم چی

 «بعدر »مرئ القیس، تنها کلمه ا بندند.را به آن  ای که پايه آن در خا  است و چارپاحلقه

وی بده ايدن    عددم توجده   ترين دلیلشايد بتوان مهم (30ديوان: ال) .ه استرا استعمال کرد

به نوعی از هدر چده رندگ و     را طبع راحت طلب و لذت جوی شاعر دانست که عنصر

پدردازد، زيدرا   ن خود میابیشتر به معشوق و فراق دهد در گريز بود. و شاعربوی جدايی 

نیدز فقدب کلمدة     هترند. در ديوان طرفآنها نزد شاعر از سنگ و نؤی و مانند آن، محبوب

ديوان: الد )آمده اسدت.  « أثافی»نیز  فقب کلمه  در ديوان عنتر (84ديوان: ال).ديده شد« رماد»

: نؤی، أحجدار ]کده منظدور أثدافی اسدت[ ،      نابغه  (75ديوان: ال)«. أثافی و نؤی»زهیر:  (52

لبیدد: ندؤی و ثمدام.     (121، 90، 89، 48، 47ديوان: الد )ثمام، أواری، سجفین، نضدد و رمداد.   

 اعشدی و   طللدی نپرداختده؛   ةکلثدوم کده او بده مقدمد     عالوه بر عمدرو بدن   (156ديوان: ال)
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 اند.   مانده از قبیله نپرداخته  های بر جاینیز به ذکر نشانه هحلز بنحارث

بینیم که های اطاللی در اشعار اين شاعران نظری افكنیم، میبه نتايج بررسی واژهاگر 

بیشدترين بسدامد را داشدته، و    « دار، منزل، طلل، رسدم، ربدع، مغندی   »های به ترتیب واژه

 زمینه متمايزترند.  در اين  فه و عنترهامرؤالقیس و طر

 تحلیل 

گفتن مقدمات اطاللی در قصايد جاهلی و گريه بر اطالل و  ةرغم اينكه انديش علی

کنند آن را برخی از پژوهشگران سعی می ،و هستبسیار آسان و قابل فهم بوده  ،نسیب

به رمز و اشاره تفسیر کنند؛ رموزی که شاعر جاهلی به آنها نظری نداشته و در واقع اين 

 ات خود آنها است.ئالقا

اين نويسندگان سعی دارند که بر شاعر جاهلی لباس فرويد و ساير فالسفه بپوشانند و 

کنند؛ و همانگونه که دکتر عوين معتقد است هدف آنها بیشتر راه را برای  فهم سخت 

شعر  و ايجاد يک حقیقت خیالی و تبرئةدور کردن از واقعیت حقیقی شعر عربی 

وح و سادگی و تاثیر آن از محیب طبیعی و اجتماعی و تحمیل رمز و جاهلی از وض

 تصاوير عقلی و دور از ذهن است.

نیست شعری که عمر آن بیش از چند  درستکند که در ادامه دکتر عوين اشاره می

قرن گذشته از ديد فلسفه و روانشناسی به آن نگاه کرد؛ و بايد شعر جاهلی و مقدمات و 

رايج آن عصر  فرهنگهای آن را در پرتو زندگی عرب جاهلی و  موضوعات و ويژگی

های آنان توجه کنیم  مورد بررسی و تفسیر قرار داد و اگر درست به اين اشعار و مقدمه

خود به يک  بعد از مقدمة« امرؤ القیس»جو چون و لذت بار و بندبیبینیم که شاعری می

اينكه تمام زنان يكسانند و محبوب او رسد و آن اعترافش به قابل پیش بینی می ةنتیج

 اوست. مانند عشق او به محبوبهای گذشتة به او کند و عشقِچون زنان ديگر کوچ می
 (74: 2002)عوين، 

و به  بوده در آغاز مطابق سرشت شاعر جاهلی یلطلهای در پايان معتقديم که مقدمه

همانگونه که  و است و بر زبانش جاری گشته برآمدهصورت خودجو  از دل وی 

؛ و در نزد سرشتطَلَلی نزد شاعران جاهلی برحسب  ةرشیق معتقد است مقدمابن
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: 2009)به نقل از: بدوی، . ه استتقلید و عادت بود بر حسب شاعران متمدن و غیر بدوی

 ةهای بعدی ادبی به يک تقلید فنی شعری و يک پديد و سپس در دوره و بعد از آن( 120

اند که حتی به و بعد از عصر جاهلی شاعران بسیاری به آن پرداختهموروثی تبديل شده؛ 

 شعر نو در عصر جديد نیز سرايت کرده است. 

 نتیجه

اشعار ديوانهای صاحبان معلقات و آراء صاحبنظران در عرصة نقد و پژوهش با بررسی 

 توان گفت:شد می بدست دادهطَلَلی  ةو مطالبی که در ارتباط با اطالل و مقدم

شعر جاهلی از زندگی باديه نشینی و طبیعت آن نش ت گرفته و رشد و نمو يافت؛ و  -1

تمام نمای زندگی بدوی بوده و در اطراف جمل و  ه تكلف دور است؛ و آئینةاز هر گون

توان در سرايش مقدمات طللی بده دنبدال داليدل    نمی سببزند و به همین طلل دور می

 شناسدی بده آن    ود و بده ديدد فلسدفی يدا روان    بینی خداص بد   عمیق فلسفی يا يک جهان

 .نگاه کرد

طللی به عنوان يک جنس ادبی بدون استعانت از ادب ديگری و به صورت  قدمةم -2

تكلف از طريق شاعران جاهلی پديد آمد؛ و اين مقدمه نزد شاعر بدوی  بیطبیعی و 

ر بدوی و سپس در نزد شاعران متمدن و غیشد؛ براساس طبیعت و سرشت سروده می

 های بعد ادبی به صورت تقلید و عادت تبديل شد. در دوره

ترين علل سرودن اطالل در آغاز قصايد جاهلی، ارتباط اطالل با محبوب از مهم -3

گرداند؛ می شد و او را به گذشته بر؛ زيرا با ديدن آنها احساسات شاعر تحريک میاست

عر از وفا و حزن و شوق است؛ و و وقوف بر اطالل تعبیری از موج وجدانی مملو شا

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

شعری در نزد شاعران جاهلی  ةايستادن شاعر بر اطالل در مقدم ةتفسیر و انديش -4

نیست آن را د آنگونه که برخی از نويسندگان  درستبسیار روشن و قابل فهم است، و 

د د از ديد فلسفی و رمزی تفسیر کرد؛ و برای دستیابی به تفسیر ان معاصر تفسیر کرده

بايد آن را از ديد زندگی عرب جاهلی و با توجه به تمدن رايج آن زمان مورد  درست

 بررسی قرار داد.
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 هانوشتپی
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