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 چکیده
های نوین و رایج نظریة جریان سیال ذهن یکی از شیوه ابزاری شناختی برای فهم تجربه است و ،روایت

جهت در شیوة جریان سیال ذهن بهرود. محتوای اندیشه، روایتی در تحلیل آثار ادبی به شمار می

همچون های روایی گردها و تکنیکو در قالب ش یابدمی کارکردی بنیادین ؛ایتوصیف دقیق و لحظه

 شود.ظاهر میبه شیوة اول، دوم یا سوم شخص گویی درونی، نمایشی، خودگویی و دانای کل تک

های جریاان سایال ذهان، باا     و مؤلفه هاویژگی بهای کوتاه رآن است پس از اشارهپژوهش حاضر ب

هاا را  هاا، آن داستانی این قصیده)معلقات سبع( و طرح هویت خاب هفت قصیدة عربی پیش از اسالمانت

درصدد پاسخ گفتن باه   ،دیگر عبارت بهتی جریان سیال ذهن تحلیل کند. های روایدر چارچوب تکنیک

جریاان سایال    یراث شعری ادبیات عربی را در چاارچوب مبخشی از توان که آیا می این پرسش هستیم

هاای  ذهن به آن بخاش از آفارینش   ذکر این نکته ضروری است که صفت جریان سیال ذهن جای داد؟

های این جریان را دارا باشند. با این توضیح، کاویادن  شود که همه یا بخشی از مشخصهادبی اطالق می

های تکنیک بلکه کوششی است تا کاربرد ؛ها به شیوة مورد نظر نیستمعلقات سبع به معنای انتساب آن

شااعران معلقاات    دهاد های پژوهش نشان مای یافته نشان دهد. ی از این دستآثار مدرن روایتی را در

 براساس انگیازه و اراراش شاعری از یاک تکنیاک روایای رالاب در کناار دیگار شاگردهای روایای            
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 مقدمه. 1

سرایندگان آن در حال روایت قصة زندگی خودشانند.  که یابیممی در 1قاتلّعَمطالعة مُ با

شناسی را به عنوان اولین بار تودوروف در کتاب )دستور زبان دکامرون( واژة روایت

گویی و قصه شودبیان می ایقصه آن متنی است که در روایت کار برد.قصه به ةعلم مطالع

شود ]و گاهی چیزی[ اطالق می بر شخصراوی عنوان  .(8-7: 1371 )اخوات، دارد راوی()

)داد، کند حوادث داستان را از زبان او نقل می ،نویسنده یا کندکه داستان را روایت می

وسیلة شگردهای روایی برقرار . راوی ارتباط میان مخاطب و داستان را به(229: 1387

دانای کلی ممکن است تان ظاهر شود: و قادر است به اشکال مختلف در داس کندمی

ها و یا حتی قهرمان خارج از دنیای داستان باشد )سوم شخص(، یا یکی از شخصیت

تواند در داستان حضوری محوری داشته باشد یا فقط می ،داستان باشد )اول شخص(

تواند صدایی از درون قهرمان نقش شاهدی را بر عهده بگیرد و گزارشگر باشد، حتی می

)رضایی، کند )دوم شخص( زند و داستان را روایت میستان باشد که با او حرف میدا

1391 :72.) 
های روایتی نوین و رایج در تحلیل آثار ادبای  یکی از شیوه 2نظریة جریان سیال ذهن    

تارین  ایجاد کرد که مهم رمانتحوالت مهمی در عرصة فرم و ساختمان  . این نظریهاست

گویی درونی مستقیم و ریر مستقیم، حدیث نفاس  ای روایتی چون تکهبه تکنیک هاآن

در  .: مقدماه( 1383)بیاات،   گاردد برمای  هاا دانای کل معطوف به ذهن شخصایت  و دیدگاه

ظااهر  نظم و ترتیب و باه چون رویدادی بیهم هاک و اندیشة شخصیترااد چنین آثاری

)میرصاادقی و میمنات    شاود در کنار هم ارائه مای  ی خاصبدون هیچ دلیل و ررش و هدف

فرآیند آفرینش داستان ها و خواننده در تجربیات ذهنی شخصیتو  (130: 1377میرصادقی، 

های تودرتاوی ذهان و باین زماان عینای و      مدام میان الیه ،. کانون روایتشودسهیم می

 3اعیوسیلة تاد در زمان ذهنی به ویژه بهها و این انتقال میان زمان ؛شودجا میهذهنی جاب

دهاد تاا هماراه باا جریاان تفکار       ها به خواننده امکاان مای  گیرد. این تداعیصورت می

 تارین زوایاای   شخصیت باه گاردد در افکاار و خااطرات او نیاز بداردازد و باه ژرف       

بنابراین نمایاندن آگاهی یک یا  .(132: 1388)محمودی و صاادقی،   های ذهنی او برسدتجربه
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 ت کااه از شاایوة جریااان ساایال ذهاان اسااتفاده  چنااد شخصاایت، موضااوف تاا لیفی اساا 

واژگان و گرد آوردن یاک سلساله    دادن قرارادبیات تنها از پی هم  در این لحظه کندمی

تصاویری گویاا از    وهاا و مشااعر انساانی    گاه فکر زیبا، خاطرهافکار نیست؛ بلکه تجلی

ارائاه شاد باه    با توجه به توضیحاتی که  .(28 :1378الفااخوری،  )ها است زندگی شخصیت

هاای  توان ویژگای یا میآاما  یابد!تنها در داستان موجودیت می رسد اندیشة سیالنظر می

 پی گرفت؟را در شعر  چنین جریانی

های مهام  قالب ،ای کهن دارد. در ادبیات یونانپیشینه ،در قالب شعر ویژه به ،روایت

باا نگااهی باه    . (Cuddon,1984: 411) و شعر عاشقانه بودند داستانروایی شامل حماسه، 

توان اثر شعر داستانی را از عهد جاهلی تا عصر جدید مشاهده کرد. مینیز ادبیات عربی 

گمارناد، از بیاان   بسیاری از ناقدان عرب که به تدوین تاریخ ادب و نقاد آن همات مای   

 اناد، بعضای از  ای هرچند گذرا به آن نکردهاند و اشارههای شعری رفلت ورزیدهداستان

در  را آنان نیز به دلیل قرابت و اقتران شعر داستانی با شعر حماسی، وجود شعر داستانی

کاه شاعر قادیم عربای از نعمات       جایی آناند و از ادبیات قدیم عربی کامالً انکار کرده

که ادبیات عربای از   اندهداشتن حماسه محروم بوده است؛ این ناقدان به این نتیجه رسید

نظاران از   . اماا تعادادی از صااحب   (27: 1984)مریدن، الی بوده است شعر داستانی نیز خ

و طه حساین، موجودیات    (31: 1992)الطباف،  «»جمله نویسندة کتاب 

 کنند و معتقدناد شاعر جااهلی و اماوی،    شعر داستانی در ادبیات قدیم عرب را ت یید می

. احمد امین نیز وجود (14: 1969)حساین،  ت سهای شعر داستانی را دارابسیاری از ویژگی

حکایت در متن قصیده را دلیل کافی برای موجودیت شعر داستانی به مفهوم عاام آن در  

هاایی باه   که دارای ویژگی (267: 1971کفافی،  ؛ 8: 1967)أمین، کند ابی میادبیات قدیم ارزی

هاای  قالاب قصایده   بیشتر این اشعار، مخصوصاً در عصر جاهلی در .1شرح ذیل است: 

هاا،  بیشاتر ایان داساتان    .2آمده اسات؛  می شمار بهمستقل نبوده و جزئی از یک قصیده 

عنصار   .3اسات؛   معاین و محادود   و حاوادثی  هاا شخصیتاز  ذهنیروایت یا توصیفی 

 نقااش محااوری دارد؛  هااا ریاازی آندر پاای و شااگردهای روایاای ذهناای   گفتگااو

کاه  باا ایان   .5ی و طارح مشخصای نادارد؛ و    ساختار هندس لیداستان واقعی است و .4
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 نقاش  تبادل سخن یا روایت از قول دیگاری  لیها مؤثر و پویا نیست وترسیم شخصیت

 (.50-49: 1984)مریدن، د مؤثری در حرکت رو به رشد ماجرا به ویژه در معلقات دار

 نشاندر معلقات سبع  تحقیق نویسی است.هن، روشی نو در داستانجریان سیال ذ    

در آثار خود تبعیت  مذکورکه سرایندگان آن مانند نویسندگان معاصر که از شیوة  داد

های ذهنی به گفتار رویکردهای ژرف ذهنی و همچنین الیهدر اشعارشان به کنند، می

ه و گسترمیزان، کوشد حاضر میپژوهش  از این رواند؛ توجه داشته هادرآمدة شخصیت

 :دهدهای ذیل پاسخ الؤبه س تحلیل کند و لقات سبعدر معرا تنوف شگردهای روایی 

قابل  ی موجود در نظریة جریان سیال ذهنهای روای( آیا معلقات سبع براساس ویژگی1    

ت و علت گرایش شاعر ( تنوف شگردهای روایی در معلقات تا چه اندازه اس2تحلیل است؟؛ 

 ؟ به استفاده از تعدادی خاص از شگردهای روایی چیست

بندی استقرایی است. پس از کشف و طبقه -تحلیلی  روش خاص پژوهش    

و نمودارها نمایش  ولدر قالب جدهر یک  کاربرد ة، دامنشگردهای روایی در معلقات

 شود.داده می

های رسد تاکنون ویژگینظر میهای انجام شده به: با توجه به بررسیپیشینة پژوهش    

پژوهشی مستقل مورد شگردهای روایی در  اساس برت سَبع جریان سیال ذهن در مُعَلَّقا

هایی مرتبط با موضوف جریان سیال ذهن )تیار قرار نگرفته است. اما پژوهش مطالعه

 ها عبارتند از:  از آن برخی .دبیات عربی انجام شده استالوعی( در ا

«»
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 نوآوری پژوهشضرورت و . 1-1

پژوهشی که در مسیر گسترد مرزهای ذهنی مخاطب و تعمیق اندیشة او با  شکبی

محققان در نقد و  روی فراهای جدیدی تواند راهگری گام بردارد؛ میهدف پرسش

یی درونی، دانای گوبررسی موردی شگردهای روایی )تک در .بگشاید تحلیل آثار ادبی

اند انتخاب شده ایگونه بهها یتب، نمایشی( در معلقات سبع گوییتک وکل، خودگویی 

 کنند.می ارائه نظر مورد اشعار وجوه بیانی و رویکردها از کاملی شناخت یکدیگر کنار در که

 های آثار جریان سیال ذهنترین ویژگی. مهم2

دربارة نویسندگان  ةیوة واحد است که همتوان گفت که جریان سیال ذهن یک شنمی

جریان سیال ذهن وجود دارد و  ةهای متعددی برای ارائآن اتفاق نظر دارند. شیوه

های رود ،های داستانت شخصیتذهنی ةبرای ارائ یک هرشیوه،  این معروف نویسندگان

کنیم اره میها اشبه آندر ادامه هایی که اند. از این رو ویژگیمتفاوتی در پیش گرفته

مشترک نیستند و ممکن است برخی از این آثار  های جریان سیال ذهنمیان همه داستان

میان آثار جریان سیال  خصوصیات باشند. برخی از آثار نیز در مرزفاقد تعدادی از این 

استفاده  گیرند. در هر حال با بررسی میزاننویسی قرار میهای دیگر داستانذهن و شیوه

تا چه اندازه  هر اثر که اینتوان دربارة ، میادبی مختلف هایها در آفرینشیوهاز این ش

   .جریان سیال ذهن تعلق دارد، قضاوت کرد به حوزة

های آثار جریان سیال ذهن را چنین ترین ویژگیتوان برخی از مهمکلی می طور به    

 رود؛ کار میبه های مهمی از اثرتمام یا قسمت گویی درونی در. تک1برشمرد: 

، ترتیب . در کلیت اثر3ا ارائه نماید؛ ها ر. نویسنده قصد دارد آگاهی درونی شخصیت2

ها به صورت . ذهنیات شخصیت4خورد؛ زمانی و نظم منطقی رویدادها به هم می

ها د، یعنی اشارات و معانی مبهم و تبیین نشده در آنشوگسسته و بدون انسجام ارائه می
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هایی مثل حدیث نفس یا روایت از دیدگاه دانای کل . در استفاده از شیوه5 وجود دارد؛

تنها ادراک  . در این آثار6ها است؛ خصیتنیز روایت داستان محدود به ذهن ش

آگاهانه هدفی ذهنی یا معنایی  بی آنکهشود، شخصیت از جهان منعکس می واسطهبی

وقایع مدت زمان  است و در آن ریر خطی . زمان این آثار7دنبال کند؛ ظاهری را 

شود. در این حالت از دریچة لحظاتی محدود از زمان حال روایت می طوالنی از گذشته،

 که چناند، یابمقاطع زمانی دیگر برجستگی میبرخی از مقاطع زمانی گذشته نسبت به 

ارزشی  خاطرة آن لحظه در ذهن راوی دارد گاهی حتی یک لحظه به دلیل اهمیتی که

د. ذهن شخصیت نیز بدون توجه به ترتیب زمانی وقایع و بیااز چند سال می بیش

 کند؛ت میها از زمان حال، آزادانه میان این مقاطع زمانی حرکدوری و نزدیکی آن

معموالً به صورت بریده بریده و نامنظم از دریچة ذهن شخصیت  . حوادث این آثار8

و گاهی حتی با بازخوانی داستان، این وقایع  شود و خواننده باید با دقت زیادروایت می

 ها دست یابد؛پراکنده را کنار هم قرار دهد تا به دیدی کلی و منسجم دربارة آن

ام از برای خواننده مبهم است و رفع ابه در این آثار ها. بسیاری از ذهنیات شخصیت9

ها این ابهام ،ان همکشد و حتی گاهی در پایان داستطول می ها گاهی تا پایان داستانآن

 ،تفسیر و تعبیر شخصی شود با حدس و گمان یاد و خواننده ناچار میشوبرطرف نمی

ترین نایی از مهمهای لفظی و مع. تداعی10را برای خود بازآفرینی کند؛  وقایع

کار وادث گوناگون بهها و حبرای حرکت میان زمان ترفندهایی است که در این آثار

های زبان در مرحلة به تبع ویژگی جریان سیال ذهن زبان اثر . گاهی11د؛ شوگرفته می

 .است های نحوی همراههم ریختگیپیش از گفتار با عدول از قواعد دستوری و در

 گونه سانسور و انتخابی بر محتویات ذهن اعمال . در مرحلة پیش از گفتار هیچ12

 امال اندیشیده و سنجیده نی را کگویی دروتک که اینشود. بنابراین نویسنده با نمی

کارگیری زبان هیچ نظر برسد در به کند که بهتنظیم می ایگونه بها راما آن ،نویسدمی

 (.334-333: 1383)بیات، انتخاب و گزینشی در کار نبوده است 

 جریان سیال ذهن . شعرگونگی داستان3ِ

یان سایال ذهان باه حادی     های جرگیری فراوان از عناصر شعری در ارلب آفرینشبهره
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کند. علات  ها رلبه میهای داستانی آنهای شاعرانه این آثار بر جنبهاست که گاهی جنبه

سااختار نماادین و اساتعاری    کاه   چرا ،این امر را باید تصویری بودن زبان ذهن دانست

باه   دارد و آفرینی تصویرویژه و معهودد بیش از زبان معیار قابلیت شعر با کارکردهای 

 ویرجینیااا وولااف .(196: 1389زاده خیاااط، )مشاافقی و علاایتاار اساات بااان ذهاان نزدیااکز

(Virginia Woolf) خواهد چیزی بنویسد که حتی المقدور باه رماان   شاعری است که می

و جیماز جااویس   (Marsel Proust)مارساال پروسات   (213: 1380)آلاوت،  نزدیاک باشاد   

(James Joyce) هاای ذهان و   که اگر بخواهند پایچ و تااب   نیز به این نتیجه رسیده بودند

جریان سیال اندیشه را منعکس کنند، باید از استعاره، نماد و تصویر، یعنی از زبان شاعر  

نوشاته اسات کاه بسایاری از      ایگونه بهرا  (Ulysses)مدد بگیرند. جویس، رمان اولیس 

خااص  های آن به صورت شعر درآماده اسات. اماروزه بسایاری معتقدناد: نثار       قسمت

فسایرهای ناو از   جویس منش  بخش بزرگی از شاعر جدیاد و همچناین منشا  برخای ت     

 (.13: 1381)استیوارت،  تر استشعرهای کهن

 . رویکرد ذهنی معلقات سبع در تصویرپردازی3-1

از انواف تصویرهای شنیداری، دیداری، حسی و معنایی برای  صاحبان معلقات سبع

ها سخنان اندرزی اند. آناستفاده کردهعینیت بخشی به احساس و ذهنیت خود 

ها، شخصیت همراهان، گفتگوی خویش با دیگران، خودگویی،انعکاس ذهنیت شخصیت

دیده، ررد ابر و صدای حیوانات را به بخشی به موجودات و حیوانات، نالة زنان داغ

عر های ذهن شاها و واقعیتاند تا مخاطب با تداعی صور شنیدنی، خاطرهتصویر کشیده

درک  فضای مجازی یا حقیقی رخداد حوادثرا در مرحلة پیش و پس از گفتار در کنار 

ذهنیت صرف و حقیقت در زندگی شاعر و دیگر  مرز خیال و واقعیت و که جاییکند؛ 

  (.40 :1388)اقبالی، پیوندد های معلقات به یکدیگر میشخصیت

 ریان سیال ذهندر داستان ج اثر ةنامة آفرینند. بازنمایی زندگی3-2

بیش از دیگر نویسندگان به انعکاس زندگی شخصی خود  نویسندگان جریان سیال ذهن

جا که میزان موفقیات آناان در ایجااد ارتبااط میاان      پردازند و از آنهایشان میدر داستان

 هاای پاذیرفتنی و ملماوس    ق شخصایت ها و به عباارتی خلا  مخاطب و ذهن شخصیت
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 باه میازان زنادگی کاردن خاود نویسانده باا ایان خااطرات          هاا،  وسیلة سایر اندیشاه  به

تاوان ردپاای خااطرات و    می ،های موفق جریان سیال ذهنداستان ةبستگی دارد، در هم

مارسال پروسات بارای     .1: (179: 1383)بیات، های شخصی نویسندگان را بازیافت تجربه

خصی خود بهاره  های شنگارد رمان در جستجوی زمان از دست رفته، عمدتاً از تجربه

 باه هاای خاود را   قهرمانان داساتان  ،ویرجینیا وولف .2؛ (162: 1382زاده، )تقیگرفته است 

های موجاود در زنادگی شخصای و رویکردهاای شخصایتی      معمول از میان چهره طور

 معلقة امرؤالقیس، مولود عشقش به عنیازه  .3؛ (416: 1380)آلوت، کند خودد انتخاب می

 هاای عاشاقانه، توصایف لحظاات آوارگای و      یاد ایام وصال، تجرباه  ،(31: 1984)مریادن،  

هایی مجزا است و چاون باا هام    شعرد قطعه به شکار و سفر است. ةامانی و عالقسبی

را در  هرگاه هماة آن  –سرایش معلقة طرفه  .4پیوند یابند تصویری از زندگیش هستند؛ 

انگیازة   .5ه از قاوم خاود دیاد؛    به سبب ایذاء و تحقیری بود ک –یک زمان سروده باشد 

معلقاة لبیاد    .6عبس و ذبیان اسات؛  میان اد ستایش بانیان آشتی زهیر از سرودن معلقه

 اسات؛   خاواری  شااد ایاام لهاو و    اد وفخر به خود و قبیله شامل خاطرات یار و دیار،

اثباات قادرت شااعری، عشاق باه عَبلاه و توصایف         ،انگیزة عنتره در سرودن معلقه .7

داوری  ،ادانگیاازة حااارث از ساارودن قصاایده .8هااایش اساات؛ هااا و جنگاااوریکارزا

ساخنان  خواستن بکر و تغلب نزد عمرو بن هند و دفااف شااعر از قاوم خاود و ابطاال      

معلقة عمرو بن کلثوم در دو بخش و در دو زمان سروده  .9رقیبش، عمرو بن کلثوم بود؛

 کشته شدن عمارو بان هناد     شده است: بخش اول در مجلس حل نزاف و بخش دوم در

 (.133-58 :1378)الفاخوری،  به دست شاعر است

 های روایتشیوه. 3-3

 ،]روایت[ است. روایت ةمبتنی بر جریان سیال ذهن، شاهکاری مبتنی بر شیو داستانِ

ها آن میاننحوی که ارتباطی  ای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است، بهنقل رشته

سیر حوادث در زمان و با زندگی در  نوعی از بیان است که با عمل اشد.وجود داشته ب

« چه اتفاق افتاد؟»کار داشته باشد، روایت به سؤال  و حرکت و جنب و جود سر

. (151-150 :1377)میرصادقی و میمنت میرصادقی، کند دهد و داستان را نقل میجواب می
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 ذهن نمایش محتویات گرو درسیالیت اندیشه  روایت مبتنی بر آمیزاجرای موفقیت

به منابع  از این روها است های داستانی و سهیم کردن خواننده در تجربیات آنشخصیت

گویی درونی مستقیم و ریر مستقیم، دانای تکنیکی از جمله شگردهای روایی مانند تک

که از بیشترین  (Humphrey, 1962:21)گویی نمایشی نیاز است کل، خودگویی و تک

شخصیت و کمترین حضور راوی تا بیشترین حضور راوی و کمترین حضور حضور 

الزم به توضیح است که تعریف روشن و گویا  .(37-36: 1390)حری، شخصیت درگذرند 

ها ارائه مثالها و از شگردهای مورد نظر در بخش تحلیل اشعار معلقات و در کنار شاهد

با چنین  داشته باشد. ی پژوهشدرک بهتری از فضای پیش روخواهد شد تا خواننده 

قابل تشخیص، طرح و  سبع های روایت در معلقاتشیوهآیا باید دید  ، حالپیش فرضی

 را  های آنحداقل برخی از ویژگی جریان سیال ذهن یا شگردتوان تحلیلند؟ آیا می

  های ادبی اولیه اثبات کرد؟فرینشدر آ - های روایتشیوه -

 روایی در معلقاتتحلیل کیفی شگردهای . 4

 مستقیم گویی درونیتكشگرد . 4-1

ها در سطح پیش از گفتار انعکاس ذهن شخصیت(Interior Monologue)گویی درونیتگ

(Pre-Speech Level)  است؛ بخشی که در آن ترتیب زمانی، نظم منطقی و سانسور مطرح

بان جاری که بر ز استها در این مرحله معرف عواطفی نیست. تصویرها و ذهنیت

های اولیه و . شخصیت، دانسته(123: 1409و بستانی، Humphrey,1962:24-28)اند نشده

 .کندچند سال دارد و نامش چیست، برای خواننده بازگو نمی که اینبدیهی خود را مثل 

گویی درونی با توجه به حضور یا عدم حضور نویسنده به دو بخش شگرد تک

گویی درونی : در تک(95 -94: 1383)بیات،  فکیک استقابل ت 4مستقیم و ریر مستقیم

، خواننده در خأل توصیف یا اظهار نظر نویسنده، (Direct Interior Monologue)مستقیم 

و  (258: 1382)ولک و آستین وارن، یابد راه می -اول شخص -مستقیماً به زندگی راوی 

راوی نه با خواننده  (37-36: 1390)حری، آرایی و راهنمایی نویسنده ندارد نیازی به صحنه

در  آنکه بیو  (124: 1390)فروزنده، کند گفتگو نمی نهو نه با هیچ شخص دیگری در صح

 .(34: 1376)هنرمند، کند خود را بیان میافکار و خاطرات قید قضاوت دیگران باشد 
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 آن بخش از معلقات که دربردارندة ماجراهاای عاشاقانه، یااد ایاام وصاال و فاراق،      

 گویاد،  رکب است ]شاعر باا خاودد ساخن مای    گذرانی، سرگردانی و توصیف مَخود

 گاویی درونای مساتقیم جاای    بخش تک فرضی هم ندارد[ حتی مخاطبِرسد نظر میبه

برگرفتاه از   هاای خااطره  آنچاه گارد محاور    (1 اسات:  تقسیم قابل بخش و به دو گیردمی

مارور   سانساور  بای ه مثل گذشته را دوبارچرخد؛ شاعر محتویات ذهن خود واقعیت می

  اساات شااده آمیختااه هاااآن در خیااال و واقعیاات ماارز کااه مفاااهیمی (2 .کناادماای

کند و البته توصایف  هایی که شاعر گذشتة خود را در زمان حال روایت نمیگوییتک -

ایان مساهله در آن بخاش از اشاعار امارؤالقیس کاه        برای نمونه – زمان حال هم نیست

 خانمانی شاعر است ]وصف شب، شکار، ررد آسمان و سیل[گی و بییادآور ایام آوار

 .قابل تشخیص است

بند شمشیرم را  که چنان /ریختمصبح روز وداف اشک می :[سیامرُؤُالق] تصویر اول

آن روز که در  های خوشی را گذراندی، به خصوص/ در کنار آنان چه لحظهخیس کرد

شب هنگام به دیدار / قربانی کردمدختران  برای را شترم/ آن روز بودی 

/ ل آسا بگرفت و سیل به راه افتاد/ بارانی سیچشم به آن ابر تیره دوختم / ..امزنان رفته

ویران و  ی تَیماء رسید و محصوالت و منازل رااو از اطراف کُتَیفه و کوه قَنان به روست

 .(35-10: 2010)حمزه،  وحود را ررق کرد

شبی چون امواج  :دارد بیانی تخیلی از خاطراتش در ایام سرگردانی [سیامرُؤُالق]وی 

 ش را / که گویی ستارگاندرازو دمان، خواست تا صبرم بیازماید/ شبی دریا سهمناک 

 (.23)همان: اند با ریسمان به کوه بسته

های پشت دست مانند خالدر سنگالخ ثَهمد، آثار منزل خَوله  :[] تصویر دوم    

 شبیه  ،نای وادیهای او بر پشت اشتران در پهکجاوه، نمایان است/ بامداد جدایی

بند مروارید و زبرجد است/ صورتش لطیف دو گردن/ بر گردن او های بزرگ بودکشتی

 .(42-41)همان: و شاداب است 

از بیست سال بر دیار أم أوفی )محبوب شاعر( گذشتم،  پس :[زُهَیر] تصویر سوم

های / روی این سنگرا به یاد آوردم و به سختی آثار منزلش اندیشیدم و بستم را چشمانم



 139روایی/ شگردهای براساس سَبع مُعَلَّقات در ذهن سیال جریان هایویژگی تحلیل 

است که اطراف خانه گذاشتند و این همان نهر کوچکی هایشان را میدود گرفته، دیگ

 .(62-61)همان:  کنده بودند

های رَول و رِجام نی، بر دامنة کوهمِ منازل یاران در سرزمینِ :[لَبید] تصویر چهارم

های سال ،یاران / از زمان رفتنشده است/ و چون نقشی بر سنگ هویداست ویران

/ ها سایه انداخته بودهای گرانبهایشان پوششی از پارچهبر هودج/ بسیاری گذشته است

 .(81-78)همان:  مانستن به چشمان گاوان وحشی میچشمان سیاهشا

دور از چشم رقیبان بر ها و چون پنهانی، ناگهان، تن [:عَمرُو بنُ کُلثُوم] تصویر پنجم

اد ی بلند و کشیده/ باالاو درآیی/ بازوانی سدید ببینی مانند دست و پای شتری سفید

 هایی که هنگامهایی چون دو ستون عاج یا مرمر، مزین به خلخال/ ساقنمودار شود..

 .(103-102)همان:  انگیز دارندآوازی دل ،راه رفتن

ر سرزمین دشمنان من وطن / او دجَواء ساکن شد عَبله در [:] تصویر ششم

نتان را به عزم سفر بسته شترا ،تار / در آن شبِکرده است/ دیدار نگار چگونه میسر شود

بوسه زنی  )عَبلِه( نش/ چون بر دهان و دنداهل و دو شتر سیاه مانند پر کالغ/ چبودید

من  / دریغا وصال او برمنوشیددادم و شراب میمی زری ها/ سکهکندعقل را زایل می

 گشت حرام گشته و ای کاد نمی

ای / هند بر باالی تدهنیست ءسماها نشانی از أمیعادگاه در [:حارِث] تصویر هفتم

 گویی به جای هیزم عود افروخته بود/ وخت و این باز پسین دیدار تو بودآتش افر
 (.134)همان: 

گویی درونی شگرد روایی ایان  . تک1 توان گفت:های ارائه شده، میبا توجه به مثال

. شاعری مانند امارؤالقیس اعماال   2اشعار است و ظاهرا شاعر مخاطبی را در نظر ندارد؛ 

 و در شااهد  هاکشد که از ذکر تمامی آنکامل به تصویر میبطور خالف اخالق خود را 

 . ترتیاب زماانی و نظام منطقای رویادادها رعایات نشاده اسات؛        3مثال معذور بودیم؛ 

ادراک شاعر . 5؛ استوار اشارهانسجام و  بیگسسته،  شاعر در نقل خاطراتش. ذهنیت 4

باه   نی اسات طوالهایی که آن حتی رویدادهای گذشته. زمان 6؛ واسطه استاز محیط بی

های زماانی فاراق و جادایی یاا شاادخواری      دورهشود، سرودن از زبان حال روایت می
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آزاداناه   شااعر،  ذهان در این میاان   ،یافته استتری اهمیت بیشدیگر  هایدورهنسبت به 

و  جزئای به صاورت   ارلب شاعر خاطرات خود را. 7کند؛ حرکت میمقاطع زمانی  میان

 بارای خواننااده  بسایاری از محتویاات ذهنای وی     از ایاان روکناد؛  روایات مای  ناامنظم  

 .مبهم است

 دیدگاه دانای کل. 4-2

انسانی یا  -راوی از ذهن شخصیت ، (Omniscient Point of View)در شیوة دانای کل 

خاطرات او را مرور  ؛گذرد خبر دارداو و دیگران می میانو از هر آنچه که   -حیوانی 

کنار فرآیندهای ذهنی، ؛ بنابراین در کندکند و با قطعیت از افکار دیگران صحبت میمی

محتوا  ،تمام وقایع .(38 :1390)حری،  گیردحافظة شخصیت هم مورد توجه راوی قرار می

از دید نویسنده و با  های قراردادی روایتاز طریق شیوهها و روند ذهنی شخصیت

 (. ,1962Humphrey: 34) شوندمی 5و توصیف سوم شخص نقلدوم یا زاویة 

در مرحلة پیش و پس از ها محتویات ذهن شخصیتگر توصیفاد در معلقه زهیر

به ، کندترسیم میاندیشة حیوانات داستانش را  نیز به همین گونه لبیدگفتار است. 

در لحظة روایت به  هاپردازند که شخصیتبه نقل خاطراتی میدو شاعر  عبارت دیگر

یا نقل  شودمیها توجه ندارند ]سخنانی که در رابطه با حصین و مرد عبسی مطرح آن

 ماجراها را  شرح و توصیف وحشی[. این دو، قول لبید از زبان یا فکر گورخر و گاو

  و اندحاضر بوده که گویی در لحظه و محل رویدادشانکنند ای ارائه میگونهبه

گاه کنند که احتماالً خود شخصیت هیچهای شخصیت را با واژگانی وصف میدانسته

گناهی و کار نبرده است ]گفتار بانیان صلح، تیغ کشیدن قبایل، شهادت بر بیها را بهآن

ورخر با جفتش و احساسات گاو توسط زهیر و شرح رفتار گ و قبایل گناهکاری افراد

از بیان  هادر شعر لبید[. همچنین ایشان در بازخوانی محتویات ذهن شخصیت وحشی

کنند ]زهیر پاداد و کیفر اعمال بندگان را مطابق با اعتقادات خودشان استفاده می

 ای ه هدف را در گرو ارادهرسیدن ب کند و لبیداد بیان میدر قصیده یکتاپرستی

 بیند[.ناپذیر میخلل

 شما دو مرد، در همه حال، چه در سختی  که سوگند کعبهه ب: [زُهَیر] تصویر اول
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و چه در آسایش، نیک بزرگوارید/ میان عَبس و ذُبیان صلح برقرار کردید/ اما آنان 

نان را به دیار جنگ آسوگند خوردند که در جنگ پای دارند و آن گاه تیغ کشیدند و 

گر صلح را میان قبایل با بخشیدن دارایی و : اگفتید شما دو انسان بزرگوار/ عدم فرستاد

به اندرزهای نیکو پی افکنیم، از فدا کردن جوانان در امان خواهیم ماند/ پیام مرا ]شاعر[ 

ه هر چاندیشة ناپاک خود را از خدای در دل پنهان نکنید که به عَبس و ذُبیان برسان/ که 

کاران را از عذاب خداوند رهایی گناه/ استخداوند به آن آگاه در دل پنهان دارید، را 

در  که آنگذارد یا کند و برای روز رستاخیز میای ثبت مینیست: یا اعمالشان را در نامه

گ جز همان وقایع دردناکی که دیدید نیست. آنچه نجگیرد/ همین دنیا از آنان انتقام می

بن ضمضم  حُصین/ ت، بلکه از یقین نیرو گرفته استاز روی گمان نیس گویممی

گفت او / را با کسی در میان ننهادشت، آن/ او قصد خود را در دل نهان داجنایت کرد

/ حُصَین ناگهان بر آن ساخت و راه بر دشمن خواهم گرفت حاجتم را برآورده خواهم

/ بیشتر قومش از نیتش آگاه نبودنداد و به دیار عدم فرست او را مرد عَبسی حمله برد و

به جان تو سوگند / گیرددرنگ انتقام میستم شود بیدلیری که اگر بر او ]عبسی[ مرد 

 / نریخته است ،در مُثَلّم کشته شد بن نَهیِک و خون آن مرد را کهاخون  نهای آنانیزه

 .(69-64: 2010حمزه، ) شریک نبوده است بن المُحَزَّما و وَهَب و نَوفَلو در کشتن 

قدر با تا گورخران دیگر را به او ]گورخر ماده[ تجاوز نباشد، آن[: لَبید] تصویر دوم

این عصیان و سردی را که اکنون های ثَلَبوت بگریزد. آزارد تا سوی بلندیدندانش می

 به شک  ادسنجد، دربارهکه پیش از این داشت می ییبیند چون با اشتهادر او می

زیرا صیادان خود را در  ،هراسدهای راهنما میچیناز دیدن سنگ]گورخر[ / فتدامی

گذرانند. روزة آنان آب میشش ماه پاییز و زمستان را بی/ کنندهایی پنهان میچنین مکان

ن . آری چوبلندی فرود آیند کنند تا در پی آب و گیاه ازعزم جزم میچه طوالنی شود/ 

ند که او را عادت چنین را/ جفتش را پیشاپیش میاصل آیدعزم استوار باشد مقصود ح

ماده گاو وحشی بچة خود را رها کرده، با گاوان دیگر به چرا رفته و / .. بوده است

اد را ربوده و او اکنون به بچه ،مراقبت از فرزندد را به گاو نری سدرده و درنده

ها کند/ گرگاله میگردد و نها میجستجویش در تکاپوست/ اینک میان ریگستان
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ماده گاو اند، به راستی تیری که از کمان مرگ بجهد خطا نکند/ کودکش را دریده

اف ردیرهای صُعائد اد در اطردرپی به دنبال بچههفت روز و شب تمام، پیوحشی 

/ چون و پندارد شکارچیان دنبالش هستند/ ادیسرگردان ماند/ از یافتنش ناامید گرد

/ یقین دارد کنندسگان را رها می ،خواهد رسیدکه دیگر تیرشان به او نصیادان یقین کنند 

 (.89-84)همان:  گان را نراند مرگش فراخواهد رسیداگر س

ماهیت و در چارچوب شگرد روایی دانای کل از  زهیر و لبید. 1: رسدمی نظر به

ها تآگاهی درونی شخصی مطلعند و در کنار آنمحتوای ذهنی و شخصی افراد داستان 

 دو شاعر. 2ها است؛ روایت داستان محدود به ذهن شخصیتالبته ؛ کنندنیز ترسیم میرا 

 در نظر دارند. از روی آگاهی، معنا و ارزشی ذهنی را همراه با ترسیم یکسری وقایع

 حدیث نفس. 4-3

افکار و احساسات خود  ،یا خودگویی آن است که شخصیت (Soliloquy) 6حدیث نفس

 بارةاطالعاتی در با خبر شود و بدین طریقیاورد تا خواننده از نیات او را به زبان ب

 (.83-82 :1377)میرصادقی و میمنت میرصادقی، شود شخصیت داستان به خواننده داده می

دهد ها جواب میکند و به آندربارة افکار و احساسات خود سؤال می شخصیت آ(

دهد. به بیان دیگر، راوی آن بخش از می و یا به سؤاالت مقدری که در ذهن دارد پاسخ

تا توجیه بیاورد و  ند که توسط دیگران مورد پرسش استکذهن خود را فراخوان می

 (.34: 1376)هنرمند، قضاوت خواننده را بطلبد 

خواهی از فرو گذار و اگر می را هاگریاین عشوه ![: فاطمهسیامرُؤُالق] تصویر اول    

ای؟!/ اگر انتخاب کن/ چون قلبم رام توست، سرگران شده من جدا شوی راهی بهتر

 .(16-15: 2010)حمزه، کن  رهایمای برخی خصال مرا ندسندیده

 اماور مهام را   [: چون فریااد برآیاد کاه: کیسات جاوانمردی کاه       ] تصویر دوم

خیزم/ چارا  ؟ یقین کنم که روی سخن با من است. بدون سستی به پا میبه انجام برساند

کند؟ این همه مالمت از چه روست؟ هیچ! نه گنااهی  مالک از من دوری میویم پسر عم

ام ام و بر طلبم اصارار کارده  شتران برادرم مَعبَد را طلبیده که آنام و نه جنایتی! جز کرده
 (.53-48)همان: 
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هشتاد سال از  که آنام. بله! [: دیگر از مشقات زندگی سیر شدهزُهَیر] تصویر سوم

 .(70)همان: گردد گمان از زندگی خسته و سیر میگذرد بیمی عمرد

از یاران  !های متروکهای صحرا و ای ویرانه[: پرسیدم: ای ریگلَبید] تصویر چهارم

گویند سؤال پرسید؟/ از های سختی که سخن نمیتوان از سنگچه خبر؟ اما چگونه می

خواهی یافت؟ دلدار گاهی در فَید نَوار چه در یاد داری؟/ ای شاعر چگونه به او دست 

وفایان وفادارند پایبندم و بیکه آنان  بهمن دانست جاز است/ آیا نَوار نمیو گاهی در ح

 .(90-80)همان: کنم را رها می

[: سفر کردة محمل نشینم! دمی درنگ کن تا بگویم عَمرُو بنُ کُلثُوم] تصویر پنجم

ای/ درنگ کن تا بدانم آیا من چه دیده م و بگویی از دوریاهدر فراق تو چه کشید

جدایی سبب خیانتت و انتخاب دیگری شد؟/ گود کن تا برایت از جنگی سخت 

ه فرزندد بگویم که روشنگر چشمان یارانت شد/ رم و شوربختی مادر سدید مویی که نُ

رسد/ ای عمرو بن هند ]این را با دستانش به خاک سدرده به پایة پریشانی من نمی

از قتل شاه به دست شاعر سروده شده است و بیانگر انگیزة شاعر  پسز معلقه بخش ا

[ از تهدید دست بردار! چه وقت ما خدمتکاران (99)همان: در ارتکاب جنایت است 

ایم/ از های یکدیگر را آزمودهاید که چه بسیار ضرب نیزهایم/ آیا از یاد بردهمادرت بوده

اند/ هنگامی که حاکمی مردم را به ستم، فرمانبر ونه یافتهبنی طَمّاح بدرسید که ما را چگ

 .(112-102)همان: زنیم کند ما همچنان سرکشیم و خواری را پس می

اطالعی، چرا از سواران [: دختر مالک اگر از جنگاوری من بی] تصویر ششم

گذرانم/ آنان دم تیغ می تازم و دشمنان را ازپرسی؟/ تا بدانی چگونه اسب میقبیله نمی

شوم و به رنایم ر ررق میبه تو خواهند گفت چنان بلند همتم که در ژرفای پیکا

 .(125)همان:  توجهی ندارم

گویم، حرف هایی همچون؛ گفتم، من میشاعر با زبانی گفتاری و تکرار عبارت ب(

از  هبی آنکدهد و من این است و گفت یا گفتند، شنوندگانی پنهانی را مخاطب قرار می

تکرار  که با شخص یا اشخاص دیگری داشته حضور خواننده آگاه باشد، گفتگویی را

ای هم از گذشته فراخوانده ها مربوط به زمان حال است و چند صحنهکند. صحنهمی
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 .(83 :1377)میرصادقی و میمنت میرصادقی،  شده است

کشتی/ گفتم مهارد [: گفت: امرؤالقیس پیاده شو، شترم را سیامرُؤُالق] تصویر اول

 .(18 -14: 2010)حمزه، را سست کن/ گفت: به خدا سوگند، ندانم تو را چه چاره کنم 

ای برانگیختی؟ دانی با کشتن این شتر نجیب چه فتنه[: گفت: می] تصویر دوم

 .(55)همان: 

ت [: گفتم: ای دیار ویران یار! بامدادت خود باد و پیوسته سالمزُهَیر] تصویر سوم

 .(62)همان: بمانی 

شد، ادعای باطلشان را رد و گفتار ها به سخن باز می[: چون لبلَبید] تصویر چهارم

 .(93)همان: کردم و متکبران را بر من برتری نبود به حقشان را ت یید می

[: کنیزم را فرستادم و گفتم: پنهانی زیر نظرد بگیر و به من ] تصویر پنجم

از آمد و گفت: رقیبان از او رافل و به کار خود سرگرمند. دیدار آن خبر بده/ کنیزم ب

 .(128)همان: رزال برای همه میسر است 

[: اسماء گفت: از ما جدا خواهد شد! اما مگر کسی از او حارِث] تصویر ششم

     .(134)همان: شود خسته می

 فرش بر این است که مخاطب حضور دارد، ولی شخصیت با خود سخن  (ج

و بدون حضور یا دخالت  ها مستقیمامحتوا و روندهای ذهنی شخصیت ةگوید. ارائمی

 گیرد و زاویة دید همواره همان زوایة دید شخصیت استنویسنده صورت می

(Humphrey, 1962: 35-36.) برای بیان افکار، آید شاعر در تصاویری که در پی می

 گزیند ا به عنوان مخاطب برمیاد، شخصیتی فرضی رها و عقیدهخاطرات، خواسته

 رایش معلقه را هموار کند.تا مسیر سُ

ای درنگ کنید تا به یاد یار سفر کرده گریه همسفران لحظه [:سیامرُؤُالق] تصویر اول

شخصیت اصلی  .(10: 2010)حمزه، سوختن و گریستن عادت دیرینة توست / این کنیم

اد نزد خواننده روحیة شکنندهگوید و به همان شاعر است که با خودد سخن می

 کند.اعتراف می
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شاراب اَنادَرین را از ماا    ساقی هنگام صابوح اسات،    [:عَمرُو بنُ کُلثُوم] ومتصویر د

یای و نیااز در   ن ریختاه شاود، ببینای کاه دارا    ا/ شرابی که چون به کام آزمناد دریغ نکن

  رین نوشایدم هاا کاه در بَعلَبَاک و دمشاق و قاصِا     چاه پیماناه   /قادر گاردد   نظرشان بی

 .(102-101)همان: 

سرگردانی منزل یار را شناختی/ آن همه  پس ازشاعر شوریده  [:] متصویر سو

خانة عَبله بامدادت خود باد/ به جان پدرت سوگند که طمع در وصال او خیال باطلی 

 .(119-118 )همان: ای و جز این گمانی مبررفتهگ/ عَبله تو در دل من جای است

بینی/ من بنگر! آیا تو نیز زنانی زیبا را در آن بلندی می دوست [:زُهَیر] چهارمتصویر 

شاعر  .(62)همان: گاه دشمنان است از کوه قَنان گذشتند؛ مکانی که مقام دوست و کمین

هرچند ساده و ابتدایی، معلوماتی از مسیر سفر، جغرافیای  در یک گفتگوی فرضی

 کند.  بیله ارائه میمنطقه و دلتنگیش در فراق زنان ق

نگاری، رباار   وقتی بر شترم سوار شوم و تاو از پشات سار ب    [:حارِث] تصویر پنجم

بار   کورِ ای در روزهای گرم که درماندگان چون شترانِ/ چون حادثهبینیتاختن او را می

  رسام شاوم و باه مقصاود مای    بادپاا مای  سوار بر آن ناقاة   ،پیش آید ،گور بسته حیرانند

 .(135)همان: 

 گویی نمایشیتك. 4-4

(Dramatic Monologue)گویی است که در آن شخصی مخاطب قرار ، نوعی از تک 

گوید و دلیل خاصی برای گیرد و گوینده با صدای بلند با شخص دیگری سخن میمی

معموالً . حضور دارددر داستان ی مشخص دارد که به مخاطب ی خاصگفتن موضوع

تواند بفهمد که او در کجاست و در چه زمانی ان میراوی داست سخنانخواننده از 

: 1368)میرصادقی،  دهدمیمورد خطاب قرار  چه کسی را در داستانیا کند و زندگی می

بدهد و یا لو خودد را نشان  نیز حرف بزند،یابد از خودد . راوی امکان می(338-339

 .(69: 1377میرصادقی و میمنت میرصادقی، )

 گسارروی به حاضران کرد و گفت: با این مرد بادهپیرمرد  [:] تصویر اول
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گفت: بگذاریدد، این ]پیرمرد[ زند چه باید کرد/ و که عمداً به ما صدمه می]شاعر[ 

شتر هم برای او! شتران گریخته را از رفتن بازدارید تا بیش از این خونشان نریزد/ دختر 

که در زندگی ]رقیبان و دشمنان شاعر[ مردان و آن  ]شاعر[ گری میان منمَعبَد در مویه

دختر مَعبد مرا با ذلیل / ، فرق بگذاراندمرا داشتهو نه رزم و رجز  من نه همت واالی

گشایند که در گزاردن کارهای سترگ ناتوانند و در عوش زود زبان به دشنام می یمردان

 (.18-14: 2010)حمزه،  ، قیاس مکنگریزندمیو با ضربت مشتی از میدان 

دانی حقیقت چیست؟ ما ]تغلبیان[ می )حاکم( ابوهند [:عَمرُو بنُ کُلثُوم] تصویر دوم

کنیم و از سوی دیگر سیراب شده از های سفیدمان را از سویی وارد معرکه میبیرق

چه بسا سرورانی تاج شاهی بر سر داشتند و مقهور ما بریم/ خون دشمن بیرون می

های آن اجساد قبیلة طع آسیاب نبردمان مشرق نَجد است و دانهنَ/ ]کنایه به حاکم[ شدند

یز حق میزبانی به جای چون مهمانان، ولی برای جنگ سراغ ما آمدید! ما ن قُضاعه/

برابرمان تاب  کنیم و آنان ندانند چگونهمان را جدا میشفقت سر دشمنانآوردیم/ بی

مبادا بدندارند که در کنیم/ کوب میفرزندانشان را به دفاف از فرزندانمان سربیاورند/ 

]عمرو بن  ایم/ دربارة مفاخر ما خود را به نادانی نزنندجنگ شکسته، ذلیل و ناتوان شده

سخنش متوجه حارث و قبیلة ، سرایداد را رو به حاکم میمعلقه زمانی کهکلثوم 

 .(93)همان: [ دشمن است که مانند او در مجلس حاکم حضور دارند

]خطاب به حاکم[ برادران ما از خاندان أراقِم در گفتار [: حارِث] تصویر سوم

نگرند/ یک چشم می کارمان را بهو گناه هگنابی دارند/ستم روا می ]بکریان[ خویش بر ما

 عمرو بن کلثومحاکم مخاطب شاعر است اما روی سخن با چین ]ای فرومایة سخن

ست تو درپنداری که سخنان نایمها گفتی، آیا [ که نزد عمرو بن هند گزافهاست

کنیم! نه، پیش تابی میای بیجاودانه است؟!/ مدندار اکنون که شاه را بر ضد ما برانگیخته

آیا آن همه که ما از دشمنان هنگام جنگ مُنذِر اند/ بد ما را گفته ،دشمنان ،از تو نیز

ا حامیان عمرو بن اید؟ این شما بودید که گفتید: مگر ممشقت و ستم دیدیم، شما دیده

 وقت آن نیست که از این آیا و بد گفتی،  یما را سرزنش کرد ،نزد حاکمهندیم/ 

زنند گویی باز ایستی؟/ از این تکبر درگذرید، زیرا آنان که خود را به کوری میگزافه
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نادیده  را هانامهمفاد پیمانتواند ، میجز درد و رنج نصیبی ندارند/ آیا هوس باطل شما

 (.93)همان: ص نی عَتیق و قُضاعه بر گردن ماست؟/ آیا جنایت إیاد، ب؟ردانگا

 های پژوهش. تحلیل کمّی داده5

شگردهای روایی و در کارگیری با میزان بهانسجام شیوة پژوهش، آشنایی خواننده 

ترین عواملی بود که از مهم ،اد در معلقاتاختیار داشتن الگوی ثابت و قابل استن

تشویق کرد. کتاب  با موضوف شگردهای روایی به طرح جدول و نمودار را نگارندگان

 ،(2010، اآلداب )معلقات السبع، شرح عالمه زوزنی با تصحیح محمد فوزی حمزه 

 تحلیلی نگارندگان است. -استقرایی  جدول و نمودارهای منبع
 وایی(: میزان فراوانی و درصد استفادة شاعران از شگردهای ر1جدول شمارة )

ر
ف

دی
 

 نام شاعر

تعداد 

ابیات 

 معلقه

 شگردهای روایی در معلقات سبع

گویی تک

درونی 

 مستقیم

گویی تک

درونی 

ریر 

 مستقیم

 دانای کل
حدیث نفس 

 )خودگویی(

گویی تک

 نمایشی

 %0 %69/24 %0 %0 %30/75 81 امرُؤُالقيس 1

 %57/10 %96/50 %0 %0 %46/38 104 طَرَفَةُ بنُ العَبد 2

3 
زُهَيرُ بنُ أبِي 

 سُلمَی
62 67/9% 0% 38/48% 93/41% 0% 

 %0 %27/52 %68/30 %0 %04/17 88 لَبيدُ بنُ رَبيعَةَ 4

 %69/30 %36/63 %0 %0 %94/5 101 عَمرُو بنُ کُلثُوم 5

 %0 %60 %0 %0 %40 75 عَنترة العَبسي 6

 %92/82 %87/4 %0 %0 %19/12 82 حارِثُ بنُ حِلِّزَةَ 7
 

 شگردهای روایی در معلقات سبع براساس میزان و گسترة کاربرد ةمقایس. 5-1

طرح کردیم.  پنج شگرد روایی اساس بررا  (1) شمارة جدول که مالحظه کردید طورهمان

گویی درونی از شیوة تک القیسامرؤدهد نشان می براساس نمودارهای چهارگانه هایافته
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گویی نمایشی از تک ثحارلثوم از خودگویی و عمرو بن ک از دانای کل، زُهَیرمستقیم، 

اند. از میان شگردهای مورد مطالعه، استفادة بیشتری کرده دیگر شاعران بهنسبت 

 گویی درونی مستقیم و خودگویی استفاده تنها از دو شیوة تک هعنترو  القیسامرؤ

  گویی درونی مستقیم، خودگویی وسه شیوة تک ثحارو  ومرع ،هرفط اند،کرده

گویی درونی مستقیم، از سه شیوة تک بیدلو  یرزهاند و کار بردهگویی نمایشی را بهتک

گویی درونی مستقیم اند. هر هفت شاعر به شیوة تکدانای کل و خودگویی بهره گرفته

ای گویی درونی ریر مستقیم هیچ استفادهاند و از شیوة تکو خودگویی اقبال نشان داده

سو راوی تمامی ماجراهای شاعر به عنوان شخصیت اصلی، از یک چرا کهاند؛ نکرده

 اد است.نامهمنعکس شده در معلقات است و از دیگر سو شعرد بیان زندگی

 (1( براساس اطالعات مندرج در جدول شمارة )1ای شمارة )نمودارهای مقایسه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

                                   

0

20

40

60

80

100

                       

0

20

40

60

80

100

                                 

0

20

40

60

80

100

                             



 149روایی/ شگردهای براساس سَبع مُعَلَّقات در ذهن سیال جریان هایویژگی تحلیل 

 نتیجه. 6

 ،با توجه به نظریة جریان سیال ذهن ،ت، شگردهای روایی معلقال پژوهشال اوؤدر س

لحاظ  به ای برگرفته از میراث ادبیات عربیهقصیدهدهد: نشان میها یافته استخراج شد؛

ن ادبی قابل کنکاد و بررسیند های مدردر چارچوب نظریه ،فرم داستانی و عناصر بیانی

های نی شخصیتفرآیندهای ذهانعکاس  شگردهای روایی به منظورسابقة استفاده از  و

از جمله گردد، اما ادبا گیری شیوة جریان سیال ذهن برمیبه پیش از شکل داستان

 های این تکنیک و تفاوت محتویات ذهن به قابلیتدر گذشته ، شاعران معلقات

یا  کردندتوجه نمی ،شوددر مرحلة پیش از گفتار با زبانی که به مرحلة تکلم نزدیک می

ارلب فاقد  ،گویی در معلقاتتکشگرد ؛ بنابراین دنداشتنی را قدرت درک چنین فرآیند

 های جریان سیال ذهن برشمردیم.تانتکنیک در داس این برای که است هاییویژگی برخی

 اند.در دیگر شگردهای روایی مورد نظر به سطح قابل ت ملی دست یافتهایشان اما 

شگردها  از اعر به برخیهای بیانی و چرایی گرایش ششیوهتنوف  دوم،در سؤال 

صورت ارلب به ساختار روایی مشخص و روشنی، : ها نشان دادیافته، بررسی شد

 -واقعی یا ذهنی  - موقعیت مکانی و زمانی بسته بهکه  تکراری در معلقات وجود دارد

با توجه به اصول و ضوابط ذکر شده . یابندظهور و بروز می روبرو است با آنشاعر  که

گویی درونی تنها از دو شیوة تک هنترعو  القیسمرؤإیل کیفی معلقات، در بخش تحل

 :امرؤالقیس .انداستفاده کرده آیدظور بیان مطالبی که در پی میمستقیم و خودگویی به من

وصف  ؛توقف شاعر بر اطالل و آثار خانة محبوب، یاد ایام وصال و گریستن او]

ها، اسب ارگی )وصف شب، وادی گرگوصف دورة سرگردانی، آو ؛ماجراهای عاشقانه

الل، یاد یاران، وصف عبله بخش رزلی: ایستادن بر اط] :هعنتر و شکار، برق و سیل([ و

 ف نبردهایش[.یهای انسانی و جنگ آزمایی و توصبخش فخر: طرح ارزد ؛و ناقه

گویی گویی درونی مستقیم، خودگویی و تکسه شیوة تک ثحارو  ومرع ،هطرف

بر اطالل و خانة دلدار و  بخش رنایی: ایستادن شاعر: ]هطرف. اندکار بردهنمایشی را به

بخش خطابی: معرفی خود و بیان  ؛خش وصفی: انحصاراً در توصیف ناقهب ؛وصف او

 وصیت به بازماندگان[، سدس عتاب به پسر عم و شکوه از او؛عقایدد دربارة حیات و 
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یکسره در فخر است و در حضور عمرو  48از آراز تا بیت اد معلقه]: عمرو بن کلثوم

بن هند پادشاه حیره سروده شده است که با وصف می و معشوق و خطاب به معشوق 

تا پایان قصیده که پس از  48و از بیت  رسدبه پایان میشود و با فخر و تهدید آراز می

ل مقدمه: شام] :حارثپردازد[ و ، دوباره به فخر و ادعا میاست قتل حاکم سروده

 ، وصف ناقه و تشبیه آن به شترمرغایستادن شاعر بر اطالل دیار معشوق، گریستن بر او

های آن ها و ستم: شامل رد سخنان تغلبیان و ذکر دروغاست دفاف در دومبخش  است.

قوم، یادآوری مفاخر بکریان، معایب تغلبیان، دشمنی میان عمرو بن هند و بنی تغلب، 

خویشاوندی  ات بکریان به پادشاه و خاندانش واو، خدمدوستی بکر با حاکم و مدح 

 [.است میان پادشاه و بکریان

 گاویی درونای مساتقیم، داناای کال و خودگاویی       نیز از سه شایوة تاک   بیدلو  یرزه

رارش   است؛ وچ کردن قبیلهوصف اطالل و کشامل  زلیبخش ر] :زهیراند: بهره گرفته

 یان صالح، کیفیات عقاد صالح، نصایحت      دعوت به صلح و مدارا )مدح بان شامل اصلی

 ار باه ذُبیاان، قصاة    به طارفین مصاالحه، وصاف نبارد، تحاذیر عَابس از جناگ، هشاد        

  :لبیاد [ و کناد مطارح مای   کلیااتی در امثاال و حکام   سادس   است؛ بن ضمضم( حُصین

 ذکر دیار و وصف ناقه، قصة گورخر و گاو وحشای، ایاام شاادخواری،   اد به ]در معلقه

 [.پردازدمی مشفخر به خود و قو

 هانوشتپی
 

های دیگر دورة پیش از اسالم که به نام تازیان در از زیباترین اشعار، طوالنی است . مُعَلَّقات قصایدی 1

بن رَشیق ا ،(ق 238م/939) هبنِ عَبدِ رَبّااند. همچون مُذهَبات، السَّبع الطِّوال و السُّمُوط نیز شهرت یافته

که حیرت عرب  استمعتقدند که معلقات هفت قصیده  (ق 808م/1405)بن خَلدون او  (ق 456م/1064)

د. ولی نهای کعبه آویخته بودها را با آب طال نوشته و بر پردهجا که آنجاهلی را برانگیخته بودند تا آن

این رأی را مردود دانسته و معتقدند که  (ق 338م/949) حاسأبوجعفر النَّها  خر و قبل از آنعلمای مت

آوری کرده است. در آراز امدراطوری عباسی جمع (ق156م/772) الراوِيةی طوالنی را حَمّاد هااین قصیده

ها نیز بین مورخان اختالف است؛ ارلب از جمله عالمه زوزنی معتقدند که در مورد شمار این قصیده

های: معلقات هفت قصیده از هفت شاعر به نام

اند ها افزودهالذِّبیانی را نیز بر آن است. بعضی معلقة  
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 یدبعَعدی، أَعشی و ج نیز با افزودن معلقة  برخیاند. ها را به هشت قصیده رساندهو شمار آن

 (.46: 1388و آذرشب،  46-45: 1378)الفاخوری، ه ده قصیده معتقدند برَص، باألَ

نخستین فردی  م(1842-1910)شناس امریکایی فیلسوف و روان (William James). ویلیام جیمز  2

 شناسی را در حوزة علم روان (Stream Of Consciousness)است که اصطالح جریان سیال ذهن 

های اثر ادبی استفاده گردید. های روانی شخصیتبیات شد و در تحلیل جنبهکار برد که بعدها وارد ادبه

وی برای توصیف گردد افکار در ذهن و در عین حال دگرگونی پیوستة آن از واژة رودخانه یا نهر 

(Stream)  را روند، آن این پس هنگام گفتگو دربارة این بیایید از». و گفت: (71: 1374)ایدل، استفاده کرد

. وی تصورد از زندگی روحی و (James, 1890: P.609)« ان سیال ذهن یا زندگی ذهنی بنامیمجری

نگر ارائه کرد و به کاود و پژوهش در شناسی درونگرایی و روانروانی را در قالب نقدی بر تداعی

های تجربهجیمز آگاهی انسان ترکیبی از تمامی  نظر . به(30 :1382 )شوراتس، پرداخت «تجربة زیسته شده»

گذشته و اکنون اوست که در ذهنش مدام در حال تغییر و دگرگونیند و واکنش ذهنی ما نسبت به هر 

و  (James, 1890: PP.9-11) چیز خاص، تحت ت ثیر تمامی تجربیات گذشتة ما تا آن لحظه قرار دارد

. این جریان بر کل (123: 1390و فروزنده،  30: 1366)حسینی، شوند به صورت جریانی سیّال آشکار می

 ترین سطح یعنی شود که از ابتداییروانی شخص اطالق می -حوزة آگاهی و واکنش عاطفی 

جا فرش بر این است شود. در اینتکلمی آراز و تا باالترین مرتبه که تفکر منطقی است، منتهی میپیش

ها، ایان احساسات، افکار، خاطرهپهای آگاهی، سیر بیای از تمام سطحای معین آمیختهکه ذهن در لحظه

 (.425-424: 1366)میرصادقی، آورد می وجود بهرا « جریان سیال ذهن»تداعی معانی و انعکاس است که 

های شناسی رابطة میان یک پدیده با اندیشهدر لغت به معنی یکدیگر را خواندن است و در روان.  3

ای، ذهن با هر نکته ندر واقع به یاد آوردن و مواجه شد .(123: 1387)داد، را تداعی گویند مربوط به آن

تداعی معانی  (.166-165: 1388)معین الدینی، دهد ای دیگر سوق میدهی و بیان خاطرهراوی را به شکل

گویی و جریان سیال ذهن نویسی نوین یا شعر داستانی نیز اساس فن تکمبنای شعر است و در داستان

 .(107: 1388)طحان،  است

کند دید سوم شخص و به ندرت دوم شخص، روایت می ة. نویسنده مطالب را از زبان خود و با زاوی 4

الی به بیان دیگر، نویسنده گاهی در البه افزاید.و گاهی توضیحاتی هم در مورد ذهنیت شخصیت می

ود شگویی ذهن شخصیت پی گرفته میافزاید و دوباره تکشود و توضیحی میسطرها ظاهر می

(Humphrey, 1962:.28-29). 

گردد: در شگرد دانای گویی درونی ریر مستقیم به چگونگی نقل ماجرا برمی. تفاوت این شیوه با تک 5

گویی درونی ریر مستقیم، نویسنده محتویات شود اما در تکمی توصیفکل، محتویات ذهن شخصیت 

ا به فرآیندهای مرحلة پیش از گفتار کند به عبارت دیگر خود رروایت می مستقیمذهن شخصیت را 
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کند که در این سطح از ذهن شخصیت جاری کند و فقط آنچه را روایت میذهن شخصیت محدود می

 (.Humphrey,1962:.35) گیردشوند و برای روایت این ذهنیت نیز از زبان ذهن شخصیت بهره میمی

است که هر دو به وسیلة خود شخصیت گویی درونی مستقیم شبیه . حدیث نفس از این جهت به تک 6

و تفاوتشان در آن است که در حدیث نفس شخصیت  (67: 1389)محمودی، شوند و در تنهایی گفته می

)میرصادقی گذرد ها در ذهن او میگویی درونی، گفتهدر تک که حالی درکند، با صدای بلند صحبت می

 (.83 :1377و میمنت میرصادقی، 

 منابع

 ، تهاران: سامت   ،، لیآذرشاب، محمادع  

 د.1388، ةالتاسع ةالطبع

 د.1380، نشر مرکز ،تهران ،شناسمحمد حقترجمة علی ،نویسانرمان به روایت رمان ،آلوت، میریام

 د.1371، تهران، نشر فردا، دستور زبان داستان ،اخوات، احمد

 د.1381، انتشارات نیلوفر ،تهران ،ترجمة منوچهر بدیعی ،جیمز جویس ،استیوارت، جی. آی. ام

، مجلة زبان و ادبیات عربی )مجلة ادبیات و «تصویرهای شنیداری در معلقات سبع»اقبالی، عباس، 

 د.1388، 40-26، صص1علوم انسانی سابق، دانشگاه فردوسی مشهد(، شمارة

 م.1967الجزء األول، ، ةالرابع ة، الطبعةالعربي ، بیروت، دار الکتبالنقد األدبیأمین، احمد، 

 د.1374، چاپ دوم، انتشارات شباویز ،تهران ،ترجمة ناهید سرمد ،شناختی نوقصة روان ،ایدل، لهون

 ق.1409 ،چاپ دهم، های اسالمیبنیاد پژوهش ،مشهد ،االسالم و الفن ،بستانی، محمود

رساله دورة دکتری  ،در ادبیات داستانی ایران نقد و بررسی شیوة جریان سیال ذهن ،بیات، حسین
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