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چکیده
روایت ،ابزاری شناختی برای فهم تجربه است و نظریة جریان سیال ذهن یکی از شیوههای نوین و رایج
روایتی در تحلیل آثار ادبی به شمار میرود .محتوای اندیشه ،در شیوة جریان سیال ذهن بهجهت
توصیف دقیق و لحظهای؛ کارکردی بنیادین مییابد و در قالب شگردها و تکنیکهای روایی همچون
تکگویی درونی ،نمایشی ،خودگویی و دانای کل به شیوة اول ،دوم یا سوم شخص ظاهر میشود.
پژوهش حاضر برآن است پس از اشارهای کوتاه به ویژگیها و مؤلفههای جریاان سایال ذهان ،باا
انتخاب هفت قصیدة عربی پیش از اسالم(معلقات سبع) و طرح هویت داستانی این قصیدههاا ،آنهاا را
در چارچوب تکنیکهای روایتی جریان سیال ذهن تحلیل کند .به عبارت دیگر ،درصدد پاسخ گفتن باه
این پرسش هستیم که آیا میتوان بخشی از میراث شعری ادبیات عربی را در چاارچوب جریاان سایال
ذهن جای داد؟ ذکر این نکته ضروری است که صفت جریان سیال ذهن به آن بخاش از آفارینشهاای
ادبی اطالق میشود که همه یا بخشی از مشخصههای این جریان را دارا باشند .با این توضیح ،کاویادن
معلقات سبع به معنای انتساب آنها به شیوة مورد نظر نیست؛ بلکه کوششی است تا کاربرد تکنیکهای
مدرن روایتی را در آثاری از این دست نشان دهد .یافتههای پژوهش نشان مایدهاد شااعران معلقاات
براساس انگیازه و اراراش شاعری از یاک تکنیاک روایای رالاب در کناار دیگار شاگردهای روایای
استفاده کردهاند؛ تعداد این شگردها بین دو تا سه شکل متغیر است.
واژههای کلیدی :معلقات سبع ،جریان سیال ذهن ،شگردهای روایی.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولtmu.zare@yahoo.com :
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 .1مقدمه
با مطالعة مُعَلّقات 1در مییابیم که سرایندگان آن در حال روایت قصة زندگی خودشانند.
اولین بار تودوروف در کتاب (دستور زبان دکامرون) واژة روایتشناسی را به عنوان
علم مطالعة قصه بهکار برد .روایت متنی است که در آن قصهای بیان میشود و قصهگویی
(راوی) دارد (اخوات .)8-7 :1371 ،عنوان راوی بر شخص [و گاهی چیزی] اطالق میشود
که داستان را روایت میکند یا نویسنده ،حوادث داستان را از زبان او نقل میکند (داد،

 .)229 :1387راوی ارتباط میان مخاطب و داستان را بهوسیلة شگردهای روایی برقرار
میکند و قادر است به اشکال مختلف در داستان ظاهر شود :ممکن است دانای کلی
خارج از دنیای داستان باشد (سوم شخص) ،یا یکی از شخصیتها و یا حتی قهرمان
داستان باشد (اول شخص) ،میتواند در داستان حضوری محوری داشته باشد یا فقط
نقش شاهدی را بر عهده بگیرد و گزارشگر باشد ،حتی میتواند صدایی از درون قهرمان
داستان باشد که با او حرف میزند و داستان را روایت میکند (دوم شخص) (رضایی،
.)72 :1391

نظریة جریان سیال ذهن 2یکی از شیوههای روایتی نوین و رایج در تحلیل آثار ادبای
است .این نظریه تحوالت مهمی در عرصة فرم و ساختمان رمان ایجاد کرد که مهمتارین
آنها به تکنیکهای روایتی چون تکگویی درونی مستقیم و ریر مستقیم ،حدیث نفاس
و دیدگاه دانای کل معطوف به ذهن شخصایتهاا برمایگاردد (بیاات :1383 ،مقدماه) .در
چنین آثاری ادراک و اندیشة شخصیتها همچون رویدادی بینظم و ترتیب و باهظااهر
بدون هیچ دلیل و ررش و هدفی خاص در کنار هم ارائه مایشاود (میرصاادقی و میمنات

میرصادقی )130 :1377 ،و خواننده در تجربیات ذهنی شخصیتها و فرآیند آفرینش داستان
سهیم میشود .کانون روایت ،مدام میان الیههای تودرتاوی ذهان و باین زماان عینای و
ذهنی جابهجا میشود؛ این انتقال میان زمانها و به ویژه در زمان ذهنی بهوسیلة تاداعی

3

صورت میگیرد .این تداعیها به خواننده امکاان مایدهاد تاا هماراه باا جریاان تفکار
شخصیت باه گاردد در افکاار و خااطرات او نیاز بداردازد و باه ژرفتارین زوایاای
تجربههای ذهنی او برسد (محمودی و صاادقی .)132 :1388 ،بنابراین نمایاندن آگاهی یک یا
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چنااد شخصاایت ،موضااوف ت ا لیفی اس ات کااه از شاایوة جریااان ساایال ذهاان اسااتفاده
میکند در این لحظه ادبیات تنها از پی هم قرار دادن واژگان و گرد آوردن یاک سلساله
افکار نیست؛ بلکه تجلیگاه فکر زیبا ،خاطرههاا و مشااعر انساانی و تصاویری گویاا از
زندگی شخصیتها است (الفااخوری .)28 :1378 ،با توجه به توضیحاتی که ارائاه شاد باه
نظر میرسد اندیشة سیال تنها در داستان موجودیت مییابد! اما آیا میتوان ویژگایهاای
چنین جریانی را در شعر پی گرفت؟
روایت ،به ویژه در قالب شعر ،پیشینهای کهن دارد .در ادبیات یونان ،قالبهای مهام
روایی شامل حماسه ،داستان و شعر عاشقانه بودند ( .)Cuddon,1984: 411باا نگااهی باه
ادبیات عربی نیز میتوان اثر شعر داستانی را از عهد جاهلی تا عصر جدید مشاهده کرد.
بسیاری از ناقدان عرب که به تدوین تاریخ ادب و نقاد آن همات مایگمارناد ،از بیاان
داستانهای شعری رفلت ورزیدهاند و اشارهای هرچند گذرا به آن نکردهاناد ،بعضای از
آنان نیز به دلیل قرابت و اقتران شعر داستانی با شعر حماسی ،وجود شعر داستانی را در
ادبیات قدیم عربی کامالً انکار کردهاند و از آن جایی کاه شاعر قادیم عربای از نعمات
داشتن حماسه محروم بوده است؛ این ناقدان به این نتیجه رسیدهاند که ادبیات عربای از
شعر داستانی نیز خالی بوده است (مریدن .)27 :1984 ،اماا تعادادی از صااحب نظاران از
جمله نویسندة کتاب «

» (الطباف )31 :1992 ،و طه حساین ،موجودیات

شعر داستانی در ادبیات قدیم عرب را ت یید میکنند و معتقدناد شاعر جااهلی و اماوی،
بسیاری از ویژگیهای شعر داستانی را داراست (حساین .)14 :1969 ،احمد امین نیز وجود
حکایت در متن قصیده را دلیل کافی برای موجودیت شعر داستانی به مفهوم عاام آن در
ادبیات قدیم ارزیابی میکند (أمین 8 :1967 ،؛ کفافی )267 :1971 ،که دارای ویژگیهاایی باه
شرح ذیل است .1 :بیشتر این اشعار ،مخصوصاً در عصر جاهلی در قالاب قصایدههاای
مستقل نبوده و جزئی از یک قصیده به شمار میآمده اسات؛  .2بیشاتر ایان داساتانهاا،
روایت یا توصیفی ذهنی از شخصیتهاا و حاوادثی معاین و محادود اسات؛  .3عنصار
گفتگااو و شااگردهای روایاای ذهناای در پاایریاازی آنهااا نقااش محااوری دارد؛
 .4داستان واقعی است ولی ساختار هندسی و طارح مشخصای نادارد؛ و  .5باا ایانکاه
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ترسیم شخصیتها مؤثر و پویا نیست ولی تبادل سخن یا روایت از قول دیگاری نقاش
مؤثری در حرکت رو به رشد ماجرا به ویژه در معلقات دارد (مریدن.)50-49 :1984 ،

جریان سیال ذهن ،روشی نو در داستاننویسی است .تحقیق در معلقات سبع نشان
داد که سرایندگان آن مانند نویسندگان معاصر که از شیوة مذکور در آثار خود تبعیت
میکنند ،در اشعارشان به رویکردهای ژرف ذهنی و همچنین الیههای ذهنی به گفتار
درآمدة شخصیتها توجه داشتهاند؛ از این رو پژوهش حاضر میکوشد میزان ،گستره و
تنوف شگردهای روایی را در معلقات سبع تحلیل کند و به سؤالهای ذیل پاسخ دهد:
 )1آیا معلقات سبع براساس ویژگیهای روایی موجود در نظریة جریان سیال ذهن قابل
تحلیل است؟؛  )2تنوف شگردهای روایی در معلقات تا چه اندازه است و علت گرایش شاعر
به استفاده از تعدادی خاص از شگردهای روایی چیست؟
روش خاص پژوهش تحلیلی  -استقرایی است .پس از کشف و طبقهبندی
شگردهای روایی در معلقات ،دامنة کاربرد هر یک در قالب جدول و نمودارها نمایش
داده میشود.
پیشینة پژوهش :با توجه به بررسیهای انجام شده بهنظر میرسد تاکنون ویژگیهای
جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردهای روایی در پژوهشی مستقل مورد
مطالعه قرار نگرفته است .اما پژوهشهایی مرتبط با موضوف جریان سیال ذهن (تیار
الوعی) در ادبیات عربی انجام شده است .برخی از آنها عبارتند از:

«

»
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 .1-1ضرورت و نوآوری پژوهش
بیشک پژوهشی که در مسیر گسترد مرزهای ذهنی مخاطب و تعمیق اندیشة او با
هدف پرسشگری گام بردارد؛ میتواند راههای جدیدی فرا روی محققان در نقد و
تحلیل آثار ادبی بگشاید .در بررسی موردی شگردهای روایی (تکگویی درونی ،دانای
کل ،خودگویی و تکگویی نمایشی) در معلقات سبع ،بیتها به گونهای انتخاب شدهاند
که در کنار یکدیگر شناخت کاملی از رویکردها و وجوه بیانی اشعار مورد نظر ارائه میکنند.
 .2مهمترین ویژگیهای آثار جریان سیال ذهن
نمیتوان گفت که جریان سیال ذهن یک شیوة واحد است که همة نویسندگان دربارة
آن اتفاق نظر دارند .شیوههای متعددی برای ارائة جریان سیال ذهن وجود دارد و
نویسندگان معروف این شیوه ،هر یک برای ارائة ذهنیت شخصیتهای داستان ،رودهای
متفاوتی در پیش گرفتهاند .از این رو ویژگیهایی که در ادامه به آنها اشاره میکنیم
میان همه داستانهای جریان سیال ذهن مشترک نیستند و ممکن است برخی از این آثار
فاقد تعدادی از این خصوصیات باشند .برخی از آثار نیز در مرز میان آثار جریان سیال
ذهن و شیوههای دیگر داستاننویسی قرار میگیرند .در هر حال با بررسی میزان استفاده
از این شیوهها در آفرینشهای مختلف ادبی ،میتوان دربارة این که هر اثر تا چه اندازه
به حوزة جریان سیال ذهن تعلق دارد ،قضاوت کرد.
به طور کلی میتوان برخی از مهمترین ویژگیهای آثار جریان سیال ذهن را چنین
برشمرد .1 :تکگویی درونی در تمام یا قسمتهای مهمی از اثر بهکار میرود؛
 .2نویسنده قصد دارد آگاهی درونی شخصیتها را ارائه نماید؛  .3در کلیت اثر ،ترتیب
زمانی و نظم منطقی رویدادها به هم میخورد؛  .4ذهنیات شخصیتها به صورت
گسسته و بدون انسجام ارائه میشود ،یعنی اشارات و معانی مبهم و تبیین نشده در آنها
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وجود دارد؛  .5در استفاده از شیوههایی مثل حدیث نفس یا روایت از دیدگاه دانای کل
نیز روایت داستان محدود به ذهن شخصیتها است؛  .6در این آثار تنها ادراک
بیواسطه شخصیت از جهان منعکس میشود ،بی آنکه آگاهانه هدفی ذهنی یا معنایی
ظاهری را دنبال کند؛  .7زمان این آثار ریر خطی است و در آن وقایع مدت زمان
طوالنی از گذشته ،از دریچة لحظاتی محدود از زمان حال روایت میشود .در این حالت
برخی از مقاطع زمانی گذشته نسبت به مقاطع زمانی دیگر برجستگی مییابد ،چنان که
گاهی حتی یک لحظه به دلیل اهمیتی که خاطرة آن لحظه در ذهن راوی دارد ارزشی
بیش از چند سال مییابد .ذهن شخصیت نیز بدون توجه به ترتیب زمانی وقایع و
دوری و نزدیکی آنها از زمان حال ،آزادانه میان این مقاطع زمانی حرکت میکند؛
 .8حوادث این آثار معموالً به صورت بریده بریده و نامنظم از دریچة ذهن شخصیت
روایت میشود و خواننده باید با دقت زیاد و گاهی حتی با بازخوانی داستان ،این وقایع
پراکنده را کنار هم قرار دهد تا به دیدی کلی و منسجم دربارة آنها دست یابد؛
 .9بسیاری از ذهنیات شخصیتها در این آثار برای خواننده مبهم است و رفع ابهام از
آنها گاهی تا پایان داستان طول میکشد و حتی گاهی در پایان داستان هم ،این ابهامها
برطرف نمیشود و خواننده ناچار میشود با حدس و گمان یا تفسیر و تعبیر شخصی،
وقایع را برای خود بازآفرینی کند؛  .10تداعیهای لفظی و معنایی از مهمترین
ترفندهایی است که در این آثار برای حرکت میان زمانها و حوادث گوناگون بهکار
گرفته میشود؛  .11گاهی زبان اثر جریان سیال ذهن به تبع ویژگیهای زبان در مرحلة
پیش از گفتار با عدول از قواعد دستوری و درهم ریختگیهای نحوی همراه است.
 .12در مرحلة پیش از گفتار هیچگونه سانسور و انتخابی بر محتویات ذهن اعمال
نمیشود .بنابراین نویسنده با این که تکگویی درونی را کامال اندیشیده و سنجیده
مینویسد ،اما آنرا به گونهای تنظیم میکند که به نظر برسد در بهکارگیری زبان هیچ
انتخاب و گزینشی در کار نبوده است (بیات.)334-333 :1383 ،

 .3شعرگونگی داستانِ جریان سیال ذهن
بهرهگیری فراوان از عناصر شعری در ارلب آفرینشهای جریان سایال ذهان باه حادی
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است که گاهی جنبههای شاعرانه این آثار بر جنبههای داستانی آنها رلبه میکند .علات
این امر را باید تصویری بودن زبان ذهن دانست ،چرا کاه سااختار نماادین و اساتعاری
شعر با کارکردهای ویژه و معهودد بیش از زبان معیار قابلیت تصویر آفرینی دارد و باه
زبااان ذهاان نزدیااکتاار اساات (مشاافقی و علاایزاده خیاااط .)196 :1389 ،ویرجینیااا وولااف
(Woolf

 )Virginiaشاعری است که میخواهد چیزی بنویسد که حتی المقدور باه رماان

نزدیاک باشاد (آلاوت )213 :1380 ،مارساال پروسات

(Proust

 )Marselو جیماز جااویس

( )James Joyceنیز به این نتیجه رسیده بودند که اگر بخواهند پایچ و تاابهاای ذهان و
جریان سیال اندیشه را منعکس کنند ،باید از استعاره ،نماد و تصویر ،یعنی از زبان شاعر
مدد بگیرند .جویس ،رمان اولیس ( )Ulyssesرا به گونهای نوشاته اسات کاه بسایاری از
قسمتهای آن به صورت شعر درآماده اسات .اماروزه بسایاری معتقدناد :نثار خااص
جویس منش بخش بزرگی از شاعر جدیاد و همچناین منشا برخای تفسایرهای ناو از
شعرهای کهنتر است (استیوارت.)13 :1381 ،

 .1-3رویکرد ذهنی معلقات سبع در تصویرپردازی
صاحبان معلقات سبع از انواف تصویرهای شنیداری ،دیداری ،حسی و معنایی برای
عینیت بخشی به احساس و ذهنیت خود استفاده کردهاند .آنها سخنان اندرزی
همراهان ،گفتگوی خویش با دیگران ،خودگویی،انعکاس ذهنیت شخصیتها ،شخصیت
بخشی به موجودات و حیوانات ،نالة زنان داغدیده ،ررد ابر و صدای حیوانات را به
تصویر کشیدهاند تا مخاطب با تداعی صور شنیدنی ،خاطرهها و واقعیتهای ذهن شاعر
را در مرحلة پیش و پس از گفتار در کنار فضای مجازی یا حقیقی رخداد حوادث درک
کند؛ جایی که مرز خیال و واقعیت و ذهنیت صرف و حقیقت در زندگی شاعر و دیگر
شخصیتهای معلقات به یکدیگر میپیوندد (اقبالی.)40 :1388 ،

 .2-3بازنمایی زندگینامة آفرینندة اثر در داستان جریان سیال ذهن
نویسندگان جریان سیال ذهن بیش از دیگر نویسندگان به انعکاس زندگی شخصی خود
در داستانهایشان میپردازند و از آنجا که میزان موفقیات آناان در ایجااد ارتبااط میاان
مخاطب و ذهن شخصیتها و به عباارتی خلاق شخصایتهاای پاذیرفتنی و ملماوس
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بهوسیلة سایر اندیشاههاا ،باه میازان زنادگی کاردن خاود نویسانده باا ایان خااطرات
بستگی دارد ،در همة داستانهای موفق جریان سیال ذهن ،میتاوان ردپاای خااطرات و
تجربههای شخصی نویسندگان را بازیافت (بیات .1 :)179 :1383 ،مارسال پروسات بارای
نگارد رمان در جستجوی زمان از دست رفته ،عمدتاً از تجربههای شخصی خود بهاره
گرفته است (تقیزاده)162 :1382 ،؛  .2ویرجینیا وولف ،قهرمانان داساتانهاای خاود را باه
طور معمول از میان چهرههای موجاود در زنادگی شخصای و رویکردهاای شخصایتی
خودد انتخاب میکند (آلوت)416 :1380 ،؛  .3معلقة امرؤالقیس ،مولود عشقش به عنیازه
(مریادن ،)31 :1984 ،یاد ایام وصال ،تجرباههاای عاشاقانه ،توصایف لحظاات آوارگای و
بیسامانی و عالقة به شکار و سفر است .شعرد قطعههایی مجزا است و چاون باا هام
پیوند یابند تصویری از زندگیش هستند؛  .4سرایش معلقة طرفه – هرگاه هماة آن را در
یک زمان سروده باشد – به سبب ایذاء و تحقیری بود که از قاوم خاود دیاد؛  .5انگیازة
زهیر از سرودن معلقهاد ستایش بانیان آشتی میان عبس و ذبیان اسات؛  .6معلقاة لبیاد
شامل خاطرات یار و دیار ،فخر به خود و قبیلهاد و ایاام لهاو و شااد خاواری اسات؛
 .7انگیزة عنتره در سرودن معلقه ،اثباات قادرت شااعری ،عشاق باه عَبلاه و توصایف
کارزاهااا و جنگاااوریهااایش اساات؛  .8انگیاازة حااارث از ساارودن قصاایدهاد ،داوری
خواستن بکر و تغلب نزد عمرو بن هند و دفااف شااعر از قاوم خاود و ابطاال ساخنان
رقیبش ،عمرو بن کلثوم بود؛ .9معلقة عمرو بن کلثوم در دو بخش و در دو زمان سروده
شده است :بخش اول در مجلس حل نزاف و بخش دوم در کشته شدن عمارو بان هناد
به دست شاعر است (الفاخوری.)133-58 :1378 ،

 .3-3شیوههای روایت
داستانِ مبتنی بر جریان سیال ذهن ،شاهکاری مبتنی بر شیوة [روایت] است .روایت،
نقل رشتهای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است ،به نحوی که ارتباطی میان آنها
وجود داشته باشد .نوعی از بیان است که با عمل سیر حوادث در زمان و با زندگی در
حرکت و جنب و جود سر و کار داشته باشد ،روایت به سؤال «چه اتفاق افتاد؟»
جواب میدهد و داستان را نقل میکند (میرصادقی و میمنت میرصادقی.)151-150 :1377 ،
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اجرای موفقیتآمیز روایت مبتنی بر سیالیت اندیشه در گرو نمایش محتویات ذهن
شخصیتهای داستانی و سهیم کردن خواننده در تجربیات آنها است از این رو به منابع
تکنیکی از جمله شگردهای روایی مانند تکگویی درونی مستقیم و ریر مستقیم ،دانای
کل ،خودگویی و تکگویی نمایشی نیاز است

()Humphrey, 1962:21

که از بیشترین

حضور شخصیت و کمترین حضور راوی تا بیشترین حضور راوی و کمترین حضور
شخصیت درگذرند (حری .)37-36 :1390 ،الزم به توضیح است که تعریف روشن و گویا
از شگردهای مورد نظر در بخش تحلیل اشعار معلقات و در کنار شاهدها و مثالها ارائه
خواهد شد تا خواننده درک بهتری از فضای پیش روی پژوهش داشته باشد .با چنین
پیش فرضی ،حال باید دید آیا شیوههای روایت در معلقات سبع قابل تشخیص ،طرح و
تحلیلند؟ آیا میتوان شگرد جریان سیال ذهن یا حداقل برخی از ویژگیهای آن را
 شیوههای روایت  -در آفرینشهای ادبی اولیه اثبات کرد؟ .4تحلیل کیفی شگردهای روایی در معلقات
 .1-4شگرد تكگویی درونی مستقیم
تگگویی درونی()Interior Monologueانعکاس ذهن شخصیتها در سطح پیش از گفتار
( )Pre-Speech Levelاست؛ بخشی که در آن ترتیب زمانی ،نظم منطقی و سانسور مطرح
نیست .تصویرها و ذهنیتها در این مرحله معرف عواطفی است که بر زبان جاری
نشدهاند

(Humphrey,1962:24-28

و بستانی .)123 :1409،شخصیت ،دانستههای اولیه و

بدیهی خود را مثل این که چند سال دارد و نامش چیست ،برای خواننده بازگو نمیکند.
شگرد تکگویی درونی با توجه به حضور یا عدم حضور نویسنده به دو بخش
مستقیم و ریر مستقیم 4قابل تفکیک است (بیات :)95 -94 :1383 ،در تکگویی درونی
مستقیم ( ،)Direct Interior Monologueخواننده در خأل توصیف یا اظهار نظر نویسنده،
مستقیماً به زندگی راوی  -اول شخص -راه مییابد (ولک و آستین وارن )258 :1382 ،و
نیازی به صحنهآرایی و راهنمایی نویسنده ندارد (حری )37-36 :1390 ،راوی نه با خواننده
و نه با هیچ شخص دیگری در صحنه گفتگو نمیکند (فروزنده )124 :1390 ،و بی آنکه در
قید قضاوت دیگران باشد افکار و خاطرات خود را بیان میکند (هنرمند.)34 :1376 ،
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آن بخش از معلقات که دربردارندة ماجراهاای عاشاقانه ،یااد ایاام وصاال و فاراق،
خودگذرانی ،سرگردانی و توصیف مَرکب است [شاعر باا خاودد ساخن مایگویاد،
بهنظر میرسد حتی مخاطبِ فرضی هم ندارد] بخش تکگاویی درونای مساتقیم جاای
میگیرد و به دو بخش قابل تقسیم اسات )1 :آنچاه گارد محاور خااطرههاای برگرفتاه از
واقعیت میچرخد؛ شاعر محتویات ذهن خود را دوباره مثل گذشته بای سانساور مارور
ماایکنااد )2 .مفاااهیمی کااه ماارز واقعیاات و خیااال در آنهااا آمیختااه شااده اساات
 تکگوییهایی که شاعر گذشتة خود را در زمان حال روایت نمیکند و البته توصایفزمان حال هم نیست – برای نمونه ایان مساهله در آن بخاش از اشاعار امارؤالقیس کاه
یادآور ایام آوارگی و بیخانمانی شاعر است [وصف شب ،شکار ،ررد آسمان و سیل]
قابل تشخیص است.
تصویر اول [امرُؤُالقیس] :صبح روز وداف اشک میریختم /چنان که بند شمشیرم را
خیس کرد /در کنار آنان چه لحظههای خوشی را گذراندی ،به خصوص آن روز که در
بودی /آن روز شترم را برای دختران قربانی کردم /شب هنگام به دیدار
زنان رفتهام .. /چشم به آن ابر تیره دوختم /بارانی سیل آسا بگرفت و سیل به راه افتاد/
و از اطراف کُتَیفه و کوه قَنان به روستای تَیماء رسید و محصوالت و منازل را ویران و
وحود را ررق کرد (حمزه.)35-10 :2010 ،
وی [امرُؤُالقیس] بیانی تخیلی از خاطراتش در ایام سرگردانی دارد :شبی چون امواج
دریا سهمناک و دمان ،خواست تا صبرم بیازماید /شبی دراز /که گویی ستارگانش را
با ریسمان به کوه بستهاند (همان.)23 :

تصویر دوم [

] :در سنگالخ ثَهمد ،آثار منزل خَوله مانند خالهای پشت دست

نمایان است /بامداد جدایی ،کجاوههای او بر پشت اشتران در پهنای وادی ،شبیه
کشتیهای بزرگ بود /بر گردن او دو گردنبند مروارید و زبرجد است /صورتش لطیف
و شاداب است (همان.)42-41 :
تصویر سوم [زُهَیر] :پس از بیست سال بر دیار أم أوفی (محبوب شاعر) گذشتم،
چشمانم را بستم و اندیشیدم و به سختی آثار منزلش را به یاد آوردم /روی این سنگهای
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دود گرفته ،دیگهایشان را میگذاشتند و این همان نهر کوچکی است که اطراف خانه
کنده بودند (همان.)62-61 :

تصویر چهارم [لَبید] :منازل یاران در سرزمینِ مِنی ،بر دامنة کوههای رَول و رِجام
ویران شده است /و چون نقشی بر سنگ هویداست /از زمان رفتن یاران ،سالهای
بسیاری گذشته است /بر هودجهایشان پوششی از پارچههای گرانبها سایه انداخته بود/
چشمان سیاهشان به چشمان گاوان وحشی میمانست (همان.)81-78 :
تصویر پنجم [عَمرُو بنُ کُلثُوم] :چون پنهانی ،ناگهان ،تنها و دور از چشم رقیبان بر
او درآیی /بازوانی سدید ببینی مانند دست و پای شتری سفید /باالی بلند و کشیدهاد
نمودار شود /..ساقهایی چون دو ستون عاج یا مرمر ،مزین به خلخالهایی که هنگام
راه رفتن ،آوازی دلانگیز دارند (همان.)103-102 :
تصویر ششم [

] :عَبله در جَواء ساکن شد /او در سرزمین دشمنان من وطن

کرده است /دیدار نگار چگونه میسر شود /در آن شبِ تار ،شترانتان را به عزم سفر بسته
بودید /چهل و دو شتر سیاه مانند پر کالغ /چون بر دهان و دندانش (عَبلِه) بوسه زنی
عقل را زایل میکند /سکههای زر میدادم و شراب مینوشیدم /دریغا وصال او بر من
حرام گشته و ای کاد نمیگشت
تصویر هفتم [حارِث] :در میعادگاهها نشانی از أسماء نیست /هند بر باالی تدهای
آتش افروخت و این باز پسین دیدار تو بود /گویی به جای هیزم عود افروخته بود
(همان.)134 :

با توجه به مثالهای ارائه شده ،میتوان گفت .1 :تکگویی درونی شگرد روایی ایان
اشعار است و ظاهرا شاعر مخاطبی را در نظر ندارد؛  .2شاعری مانند امارؤالقیس اعماال
خالف اخالق خود را بطور کامل به تصویر میکشد که از ذکر تمامی آنها در شااهد و
مثال معذور بودیم؛  . 3ترتیاب زماانی و نظام منطقای رویادادها رعایات نشاده اسات؛
 .4ذهنیت شاعر در نقل خاطراتش گسسته ،بی انسجام و اشارهوار است؛  .5ادراک شاعر
از محیط بیواسطه است؛  .6زمان رویدادهای گذشته حتی آنهایی که طوالنی اسات باه
زبان حال روایت میشود ،سرودن از دورههای زماانی فاراق و جادایی یاا شاادخواری
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نسبت به دورههای دیگر اهمیت بیشتری یافته است ،در این میاان ذهان شااعر ،آزاداناه
میان مقاطع زمانی حرکت میکند؛  .7شاعر خاطرات خود را ارلب به صاورت جزئای و
ناامنظم روایات مایکناد؛ از ایاان رو بسایاری از محتویاات ذهنای وی بارای خواننااده
مبهم است.
 .2-4دیدگاه دانای کل
در شیوة دانای کل ( ،)Omniscient Point of Viewراوی از ذهن شخصیت  -انسانی یا
حیوانی  -و از هر آنچه که میان او و دیگران میگذرد خبر دارد؛ خاطرات او را مرور
میکند و با قطعیت از افکار دیگران صحبت میکند؛ بنابراین در کنار فرآیندهای ذهنی،
حافظة شخصیت هم مورد توجه راوی قرار میگیرد (حری .)38 :1390 ،تمام وقایع ،محتوا
و روند ذهنی شخصیتها از طریق شیوههای قراردادی روایت از دید نویسنده و با
زاویة دوم یا سوم شخص نقل و توصیف 5میشوند

(.)Humphrey, 1962: 34

زهیر در معلقهاد توصیفگر محتویات ذهن شخصیتها در مرحلة پیش و پس از
گفتار است .لبید نیز به همین گونه اندیشة حیوانات داستانش را ترسیم میکند ،به
عبارت دیگر دو شاعر به نقل خاطراتی میپردازند که شخصیتها در لحظة روایت به
آنها توجه ندارند [سخنانی که در رابطه با حصین و مرد عبسی مطرح میشود یا نقل
قول لبید از زبان یا فکر گورخر و گاو وحشی] .این دو ،شرح و توصیف ماجراها را
بهگونهای ارائه میکنند که گویی در لحظه و محل رویدادشان حاضر بودهاند و
دانستههای شخصیت را با واژگانی وصف میکنند که احتماالً خود شخصیت هیچگاه
آنها را به کار نبرده است [گفتار بانیان صلح ،تیغ کشیدن قبایل ،شهادت بر بیگناهی و
گناهکاری افراد و قبایل توسط زهیر و شرح رفتار گورخر با جفتش و احساسات گاو
وحشی در شعر لبید] .همچنین ایشان در بازخوانی محتویات ذهن شخصیتها از بیان
خودشان استفاده می کنند [زهیر پاداد و کیفر اعمال بندگان را مطابق با اعتقادات
یکتاپرستی در قصیدهاد بیان میکند و لبید رسیدن به هدف را در گرو ارادهای
خللناپذیر میبیند].
تصویر اول [زُهَیر] :به کعبه سوگند که شما دو مرد ،در همه حال ،چه در سختی
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و چه در آسایش ،نیک بزرگوارید /میان عَبس و ذُبیان صلح برقرار کردید /اما آنان
سوگند خوردند که در جنگ پای دارند و آن گاه تیغ کشیدند و جنگ آنان را به دیار
عدم فرستاد /شما دو انسان بزرگوار گفتید :اگر صلح را میان قبایل با بخشیدن دارایی و
به اندرزهای نیکو پی افکنیم ،از فدا کردن جوانان در امان خواهیم ماند /پیام مرا [شاعر]
به عَبس و ذُبیان برسان /که اندیشة ناپاک خود را از خدای در دل پنهان نکنید که هر چه
را در دل پنهان دارید ،خداوند به آن آگاه است /گناهکاران را از عذاب خداوند رهایی
نیست :یا اعمالشان را در نامهای ثبت میکند و برای روز رستاخیز میگذارد یا آن که در
همین دنیا از آنان انتقام میگیرد /جنگ جز همان وقایع دردناکی که دیدید نیست .آنچه
میگویم از روی گمان نیست ،بلکه از یقین نیرو گرفته است /حُصین بن ضمضم
جنایت کرد /او قصد خود را در دل نهان داشت ،آنرا با کسی در میان ننهاد /او گفت
حاجتم را برآورده خواهم ساخت و راه بر دشمن خواهم گرفت /حُصَین ناگهان بر آن
مرد عَبسی حمله برد و او را به دیار عدم فرستاد و بیشتر قومش از نیتش آگاه نبودند/
مرد [عبسی] دلیری که اگر بر او ستم شود بیدرنگ انتقام میگیرد /به جان تو سوگند
نیزههای آنان خون ابن نَهیِک و خون آن مرد را که در مُثَلّم کشته شد ،نریخته است/
و در کشتن نَوفَل و وَهَب و ابن المُحَزَّم شریک نبوده است (حمزه.)69-64 :2010 ،
تصویر دوم [لَبید] :تا گورخران دیگر را به او [گورخر ماده] تجاوز نباشد ،آنقدر با
دندانش میآزارد تا سوی بلندیهای ثَلَبوت بگریزد .این عصیان و سردی را که اکنون
در او میبیند چون با اشتهایی که پیش از این داشت میسنجد ،دربارهاد به شک
میافتد[ /گورخر] از دیدن سنگچینهای راهنما میهراسد ،زیرا صیادان خود را در
چنین مکانهایی پنهان میکنند /شش ماه پاییز و زمستان را بیآب میگذرانند .روزة آنان
چه طوالنی شود /عزم جزم میکنند تا در پی آب و گیاه از بلندی فرود آیند .آری چون
عزم استوار باشد مقصود حاصل آید /جفتش را پیشاپیش میراند که او را عادت چنین
بوده است .. /ماده گاو وحشی بچة خود را رها کرده ،با گاوان دیگر به چرا رفته و
مراقبت از فرزندد را به گاو نری سدرده و درنده ،بچهاد را ربوده و او اکنون به
جستجویش در تکاپوست /اینک میان ریگستانها میگردد و ناله میکند /گرگها
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کودکش را دریده اند ،به راستی تیری که از کمان مرگ بجهد خطا نکند /ماده گاو
وحشی هفت روز و شب تمام ،پیدرپی به دنبال بچهاد در اطراف ردیرهای صُعائد
سرگردان ماند /از یافتنش ناامید گردید /او پندارد شکارچیان دنبالش هستند /چون
صیادان یقین کنند که دیگر تیرشان به او نخواهد رسید ،سگان را رها میکنند /یقین دارد
اگر سگان را نراند مرگش فراخواهد رسید (همان.)89-84 :

به نظر میرسد .1 :زهیر و لبید در چارچوب شگرد روایی دانای کل از ماهیت و
محتوای ذهنی و شخصی افراد داستان مطلعند و در کنار آن آگاهی درونی شخصیتها
را نیز ترسیم میکنند؛ البته روایت داستان محدود به ذهن شخصیتها است؛  .2دو شاعر
از روی آگاهی ،معنا و ارزشی ذهنی را همراه با ترسیم یکسری وقایع در نظر دارند.
 .3-4حدیث نفس
حدیث نفس )Soliloquy( 6یا خودگویی آن است که شخصیت ،افکار و احساسات خود
را به زبان بیاورد تا خواننده از نیات او با خبر شود و بدین طریق اطالعاتی دربارة
شخصیت داستان به خواننده داده میشود (میرصادقی و میمنت میرصادقی.)83-82 :1377 ،

آ) شخصیت دربارة افکار و احساسات خود سؤال میکند و به آنها جواب میدهد
و یا به سؤاالت مقدری که در ذهن دارد پاسخ میدهد .به بیان دیگر ،راوی آن بخش از
ذهن خود را فراخوان میکند که توسط دیگران مورد پرسش است تا توجیه بیاورد و
قضاوت خواننده را بطلبد (هنرمند.)34 :1376 ،

تصویر اول [امرُؤُالقیس] :فاطمه! این عشوهگریها را فرو گذار و اگر میخواهی از
من جدا شوی راهی بهتر انتخاب کن /چون قلبم رام توست ،سرگران شدهای؟! /اگر
برخی خصال مرا ندسندیدهای رهایم کن (حمزه.)16-15 :2010 ،
تصویر دوم [

] :چون فریااد برآیاد کاه :کیسات جاوانمردی کاه اماور مهام را

به انجام برساند؟ یقین کنم که روی سخن با من است .بدون سستی به پا میخیزم /چارا
پسر عمویم مالک از من دوری میکند؟ این همه مالمت از چه روست؟ هیچ! نه گنااهی
کردهام و نه جنایتی! جز آن که شتران برادرم مَعبَد را طلبیدهام و بر طلبم اصارار کاردهام
(همان.)53-48 :

تحلیل ویژگیهای جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع براساس شگردهای روایی143/

تصویر سوم [زُهَیر] :دیگر از مشقات زندگی سیر شدهام .بله! آن که هشتاد سال از
عمرد میگذرد بیگمان از زندگی خسته و سیر میگردد (همان.)70 :
تصویر چهارم [لَبید] :پرسیدم :ای ریگهای صحرا و ای ویرانههای متروک! از یاران
چه خبر؟ اما چگونه میتوان از سنگهای سختی که سخن نمیگویند سؤال پرسید؟ /از
نَوار چه در یاد داری؟ /ای شاعر چگونه به او دست خواهی یافت؟ دلدار گاهی در فَید
و گاهی در حجاز است /آیا نَوار نمیدانست من به آنان که وفادارند پایبندم و بیوفایان
را رها میکنم (همان.)90-80 :
تصویر پنجم [عَمرُو بنُ کُلثُوم] :سفر کردة محمل نشینم! دمی درنگ کن تا بگویم
در فراق تو چه کشیدهام و بگویی از دوری من چه دیدهای /درنگ کن تا بدانم آیا
جدایی سبب خیانتت و انتخاب دیگری شد؟ /گود کن تا برایت از جنگی سخت
بگویم که روشنگر چشمان یارانت شد /رم و شوربختی مادر سدید مویی که نُه فرزندد
را با دستانش به خاک سدرده به پایة پریشانی من نمیرسد /ای عمرو بن هند [این
بخش از معلقه پس از قتل شاه به دست شاعر سروده شده است و بیانگر انگیزة شاعر
در ارتکاب جنایت است (همان ])99 :از تهدید دست بردار! چه وقت ما خدمتکاران
مادرت بودهایم /آیا از یاد بردهاید که چه بسیار ضرب نیزههای یکدیگر را آزمودهایم /از
بنی طَمّاح بدرسید که ما را چگونه یافتهاند /هنگامی که حاکمی مردم را به ستم ،فرمانبر
کند ما همچنان سرکشیم و خواری را پس میزنیم (همان.)112-102 :
تصویر ششم [

] :دختر مالک اگر از جنگاوری من بیاطالعی ،چرا از سواران

قبیله نمیپرسی؟ /تا بدانی چگونه اسب میتازم و دشمنان را از دم تیغ میگذرانم /آنان
به تو خواهند گفت چنان بلند همتم که در ژرفای پیکار ررق میشوم و به رنایم
توجهی ندارم (همان.)125 :
ب) شاعر با زبانی گفتاری و تکرار عبارتهایی همچون؛ گفتم ،من میگویم ،حرف
من این است و گفت یا گفتند ،شنوندگانی پنهانی را مخاطب قرار میدهد و بی آنکه از
حضور خواننده آگاه باشد ،گفتگویی را که با شخص یا اشخاص دیگری داشته تکرار
میکند .صحنهها مربوط به زمان حال است و چند صحنهای هم از گذشته فراخوانده
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شده است (میرصادقی و میمنت میرصادقی.)83 :1377 ،
تصویر اول [امرُؤُالقیس] :گفت :امرؤالقیس پیاده شو ،شترم را کشتی /گفتم مهارد
را سست کن /گفت :به خدا سوگند ،ندانم تو را چه چاره کنم (حمزه.)18 -14 :2010 ،
تصویر دوم [

] :گفت :میدانی با کشتن این شتر نجیب چه فتنهای برانگیختی؟

(همان.)55 :
تصویر سوم [زُهَیر ] :گفتم :ای دیار ویران یار! بامدادت خود باد و پیوسته سالمت
بمانی (همان.)62 :
تصویر چهارم [لَبید] :چون لبها به سخن باز میشد ،ادعای باطلشان را رد و گفتار
به حقشان را ت یید میکردم و متکبران را بر من برتری نبود (همان.)93 :
تصویر پنجم [

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

خبر بده /کنیزم ب از آمد و گفت :رقیبان از او رافل و به کار خود سرگرمند .دیدار آن
رزال برای همه میسر است (همان.)128 :
تصویر ششم [حارِث ] :اسماء گفت :از ما جدا خواهد شد! اما مگر کسی از او
خسته میشود (همان.)134 :
ج) فرش بر این است که مخاطب حضور دارد ،ولی شخصیت با خود سخن
میگوید .ارائة محتوا و روندهای ذهنی شخصیتها مستقیما و بدون حضور یا دخالت
نویسنده صورت میگیرد و زاویة دید همواره همان زوایة دید شخصیت است
(.)Humphrey, 1962: 35-36

شاعر در تصاویری که در پی میآید برای بیان افکار،

خاطرات ،خواستهها و عقیدهاد ،شخصیتی فرضی را به عنوان مخاطب برمیگزیند
تا مسیر سُرایش معلقه را هموار کند.
تصویر اول [امرُؤُالقیس] :همسفران لحظهای درنگ کنید تا به یاد یار سفر کرده گریه
کنیم /این سوختن و گریستن عادت دیرینة توست (حمزه .)10 :2010 ،شخصیت اصلی
همان شاعر است که با خودد سخن میگوید و به روحیة شکنندهاد نزد خواننده
اعتراف میکند.

تحلیل ویژگیهای جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع براساس شگردهای روایی145/

تصویر دوم [عَمرُو بنُ کُلثُوم] :ساقی هنگام صابوح اسات ،شاراب اَنادَرین را از ماا
دریغ نکن /شرابی که چون به کام آزمنادان ریختاه شاود ،ببینای کاه دارایای و نیااز در
نظرشان بی قادر گاردد /چاه پیماناههاا کاه در بَعلَبَاک و دمشاق و قاصِارین نوشایدم
(همان.)102-101 :
تصویر سوم [

] :شاعر شوریده پس از آن همه سرگردانی منزل یار را شناختی/

خانة عَبله بامدادت خود باد /به جان پدرت سوگند که طمع در وصال او خیال باطلی
است /عَبله تو در دل من جای گرفتهای و جز این گمانی مبر (همان.)119-118 :
تصویر چهارم [زُهَیر] :دوست من بنگر! آیا تو نیز زنانی زیبا را در آن بلندی میبینی/
از کوه قَنان گذشتند؛ مکانی که مقام دوست و کمینگاه دشمنان است (همان .)62 :شاعر
در یک گفتگوی فرضی هرچند ساده و ابتدایی ،معلوماتی از مسیر سفر ،جغرافیای
منطقه و دلتنگیش در فراق زنان قبیله ارائه میکند.
تصویر پنجم [حارِث] :وقتی بر شترم سوار شوم و تاو از پشات سار بنگاری ،رباار
تاختن او را میبینی /چون حادثهای در روزهای گرم که درماندگان چون شترانِ کورِ بار
گور بسته حیرانند ،پیش آید ،سوار بر آن ناقاة بادپاا مایشاوم و باه مقصاود مایرسام
(همان.)135 :
 .4-4تكگویی نمایشی
(Monologue

 ،)Dramaticنوعی از تکگویی است که در آن شخصی مخاطب قرار

میگیرد و گوینده با صدای بلند با شخص دیگری سخن میگوید و دلیل خاصی برای
گفتن موضوعی خاص به مخاطبی مشخص دارد که در داستان حضور دارد .معموالً
خواننده از سخنان راوی داستان میتواند بفهمد که او در کجاست و در چه زمانی
زندگی میکند و یا چه کسی را در داستان مورد خطاب قرار میدهد (میرصادقی:1368 ،

 .)339-338راوی امکان مییابد از خودد نیز حرف بزند ،خودد را نشان و یا لو بدهد
(میرصادقی و میمنت میرصادقی.)69 :1377 ،
تصویر اول [

] :پیرمرد روی به حاضران کرد و گفت :با این مرد بادهگسار
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[شاعر] که عمداً به ما صدمه میزند چه باید کرد /و [پیرمرد] گفت :بگذاریدد ،این
شتر هم برای او! شتران گریخته را از رفتن بازدارید تا بیش از این خونشان نریزد /دختر
مَعبَد در مویهگری میان من [شاعر] و آن مردان [رقیبان و دشمنان شاعر] که در زندگی
نه همت واالی من و نه رزم و رجز مرا داشتهاند ،فرق بگذار /دختر مَعبد مرا با ذلیل
مردانی که در گزاردن کارهای سترگ ناتوانند و در عوش زود زبان به دشنام میگشایند
و با ضربت مشتی از میدان میگریزند ،قیاس مکن (حمزه.)18-14 :2010 ،

تصویر دوم [عَمرُو بنُ کُلثُوم] :ابوهند (حاکم) میدانی حقیقت چیست؟ ما [تغلبیان]
بیرقهای سفیدمان را از سویی وارد معرکه میکنیم و از سوی دیگر سیراب شده از
خون دشمن بیرون میبریم /چه بسا سرورانی تاج شاهی بر سر داشتند و مقهور ما
شدند [کنایه به حاکم] /نَطع آسیاب نبردمان مشرق نَجد است و دانههای آن اجساد قبیلة
قُضاعه /چون مهمانان ،ولی برای جنگ سراغ ما آمدید! ما نیز حق میزبانی به جای
آوردیم /بیشفقت سر دشمنانمان را جدا میکنیم و آنان ندانند چگونه برابرمان تاب
بیاورند /فرزندانشان را به دفاف از فرزندانمان سرکوب میکنیم /مبادا بدندارند که در
جنگ شکسته ،ذلیل و ناتوان شدهایم /دربارة مفاخر ما خود را به نادانی نزنند [عمرو بن
کلثوم زمانی که معلقهاد را رو به حاکم میسراید ،سخنش متوجه حارث و قبیلة
دشمن است که مانند او در مجلس حاکم حضور دارند] (همان.)93 :
تصویر سوم [حارِث][ :خطاب به حاکم] برادران ما از خاندان أراقِم در گفتار
خویش بر ما [بکریان] ستم روا میدارند /بیگناه و گناهکارمان را به یک چشم مینگرند/
ای فرومایة سخنچین [حاکم مخاطب شاعر است اما روی سخن با عمرو بن کلثوم
است] که نزد عمرو بن هند گزافهها گفتی ،آیا میپنداری که سخنان نادرست تو
جاودانه است؟! /مدندار اکنون که شاه را بر ضد ما برانگیختهای بیتابی میکنیم! نه ،پیش
از تو نیز ،دشمنان ،بد ما را گفتهاند /آیا آن همه که ما از دشمنان هنگام جنگ مُنذِر
مشقت و ستم دیدیم ،شما دیدهاید؟ این شما بودید که گفتید :مگر ما حامیان عمرو بن
هندیم /نزد حاکم ،ما را سرزنش کردی و بد گفتی ،آیا وقت آن نیست که از این
گزافه گویی باز ایستی؟ /از این تکبر درگذرید ،زیرا آنان که خود را به کوری میزنند

تحلیل ویژگیهای جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع براساس شگردهای روایی147/

جز درد و رنج نصیبی ندارند /آیا هوس باطل شما ،میتواند مفاد پیماننامهها را نادیده
انگارد؟ /آیا جنایت إیاد ،بنی عَتیق و قُضاعه بر گردن ماست؟ (همان :ص.)93

 .5تحلیل کمّی دادههای پژوهش
انسجام شیوة پژوهش ،آشنایی خواننده با میزان بهکارگیری شگردهای روایی و در
اختیار داشتن الگوی ثابت و قابل استناد در معلقات ،از مهمترین عواملی بود که
نگارندگان را به طرح جدول و نمودار با موضوف شگردهای روایی تشویق کرد .کتاب
معلقات السبع ،شرح عالمه زوزنی با تصحیح محمد فوزی حمزه (

اآلداب،)2010 ،

منبع جدول و نمودارهای استقرایی  -تحلیلی نگارندگان است.
جدول شمارة ( :)1میزان فراوانی و درصد استفادة شاعران از شگردهای روایی
شگردهای روایی در معلقات سبع

ردیف

تعداد
نام شاعر

ابیات
معلقه

تکگویی
درونی
مستقیم

تکگویی
درونی
ریر

دانای کل

حدیث نفس

تکگویی

(خودگویی)

نمایشی

مستقیم

1

امرُؤُالقيس

81

%75/30

%0

%0

%24/69

%0

2

طَرَفَةُ بنُ العَبد

104

%38/46

%0

%0

%50/96

%10/57

62

%9/67

%0

%48/38

%41/93

%0

4

لَبيدُ بنُ رَبيعَةَ

88

%17/04

%0

%30/68

%52/27

%0

5

عَمرُو بنُ کُلثُوم

101

%5/94

%0

%0

%63/36

%30/69

6

عَنترة العَبسي

75

%40

%0

%0

%60

%0

7

حارِثُ بنُ حِلِّزَةَ

82

%12/19

%0

%0

%4/87

%82/92

3

زُهَيرُ بنُ أبِي
سُلمَی

 .1-5مقایسة شگردهای روایی در معلقات سبع براساس میزان و گسترة کاربرد
همانطور که مالحظه کردید جدول شمارة ( )1را بر اساس پنج شگرد روایی طرح کردیم.
یافتهها براساس نمودارهای چهارگانه نشان میدهد امرؤالقیس از شیوة تکگویی درونی
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مستقیم ،زُهَیر از دانای کل ،عمرو بن کلثوم از خودگویی و حارث از تکگویی نمایشی
نسبت به دیگر شاعران استفادة بیشتری کردهاند .از میان شگردهای مورد مطالعه،
امرؤالقیس و عنتره تنها از دو شیوة تکگویی درونی مستقیم و خودگویی استفاده
کردهاند ،طرفه ،عمرو و حارث سه شیوة تکگویی درونی مستقیم ،خودگویی و
تکگویی نمایشی را بهکار بردهاند و زهیر و لبید از سه شیوة تکگویی درونی مستقیم،
دانای کل و خودگویی بهره گرفتهاند .هر هفت شاعر به شیوة تکگویی درونی مستقیم
و خودگویی اقبال نشان دادهاند و از شیوة تکگویی درونی ریر مستقیم هیچ استفادهای
نکردهاند؛ چرا که شاعر به عنوان شخصیت اصلی ،از یکسو راوی تمامی ماجراهای
منعکس شده در معلقات است و از دیگر سو شعرد بیان زندگینامهاد است.
نمودارهای مقایسهای شمارة ( )1براساس اطالعات مندرج در جدول شمارة ()1
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 .6نتیجه
در سؤال اول پژوهش ،شگردهای روایی معلقات ،با توجه به نظریة جریان سیال ذهن،
استخراج شد؛ یافتهها نشان میدهد :قصیدههای برگرفته از میراث ادبیات عربی به لحاظ
فرم داستانی و عناصر بیانی ،در چارچوب نظریههای مدرن ادبی قابل کنکاد و بررسیند
و سابقة استفاده از شگردهای روایی به منظور انعکاس فرآیندهای ذهنی شخصیتهای
داستان به پیش از شکلگیری شیوة جریان سیال ذهن برمیگردد ،اما ادبا از جمله
شاعران معلقات ،در گذشته به قابلیتهای این تکنیک و تفاوت محتویات ذهن
در مرحلة پیش از گفتار با زبانی که به مرحلة تکلم نزدیک میشود ،توجه نمیکردند یا
قدرت درک چنین فرآیندی را نداشتند؛ بنابراین شگرد تکگویی در معلقات ،ارلب فاقد
برخی ویژگیهایی است که برای این تکنیک در داستانهای جریان سیال ذهن برشمردیم.
اما ایشان در دیگر شگردهای روایی مورد نظر به سطح قابل ت ملی دست یافتهاند.
در سؤال دوم ،تنوف شیوههای بیانی و چرایی گرایش شاعر به برخی از شگردها
بررسی شد ،یافتهها نشان داد :ساختار روایی مشخص و روشنی ،ارلب به صورت
تکراری در معلقات وجود دارد که بسته به موقعیت مکانی و زمانی  -واقعی یا ذهنی -
که شاعر با آن روبرو است ظهور و بروز مییابند .با توجه به اصول و ضوابط ذکر شده
در بخش تحلیل کیفی معلقات ،إمرؤالقیس و عنتره تنها از دو شیوة تکگویی درونی
مستقیم و خودگویی به منظور بیان مطالبی که در پی میآید استفاده کردهاند .امرؤالقیس:
[توقف شاعر بر اطالل و آثار خانة محبوب ،یاد ایام وصال و گریستن او؛ وصف
ماجراهای عاشقانه؛ وصف دورة سرگردانی ،آوارگی (وصف شب ،وادی گرگها ،اسب
و شکار ،برق و سیل)] و عنتره[ :بخش رزلی :ایستادن بر اطالل ،یاد یاران ،وصف عبله
و ناقه؛ بخش فخر :طرح ارزدهای انسانی و جنگ آزمایی و توصیف نبردهایش].
طرفه ،عمرو و حارث سه شیوة تکگویی درونی مستقیم ،خودگویی و تکگویی
نمایشی را بهکار بردهاند .طرفه[ :بخش رنایی :ایستادن شاعر بر اطالل و خانة دلدار و
وصف او؛ بخش وصفی :انحصاراً در توصیف ناقه؛ بخش خطابی :معرفی خود و بیان
عقایدد دربارة حیات و سدس عتاب به پسر عم و شکوه از او؛ وصیت به بازماندگان]،
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عمرو بن کلثوم[ :معلقهاد از آراز تا بیت  48یکسره در فخر است و در حضور عمرو
بن هند پادشاه حیره سروده شده است که با وصف می و معشوق و خطاب به معشوق
آراز میشود و با فخر و تهدید به پایان میرسد و از بیت  48تا پایان قصیده که پس از
قتل حاکم سروده است ،دوباره به فخر و ادعا میپردازد] و حارث[ :مقدمه :شامل
ایستادن شاعر بر اطالل دیار معشوق ،گریستن بر او ،وصف ناقه و تشبیه آن به شترمرغ
است .بخش دوم در دفاف است :شامل رد سخنان تغلبیان و ذکر دروغها و ستمهای آن
قوم ،یادآوری مفاخر بکریان ،معایب تغلبیان ،دشمنی میان عمرو بن هند و بنی تغلب،
دوستی بکر با حاکم و مدح او ،خدمات بکریان به پادشاه و خاندانش و خویشاوندی
میان پادشاه و بکریان است].
زهیر و لبید نیز از سه شایوة تاکگاویی درونای مساتقیم ،داناای کال و خودگاویی
بهره گرفتهاند :زهیر[ :بخش رزلی شامل وصف اطالل و کوچ کردن قبیله است؛ رارش
اصلی شامل دعوت به صلح و مدارا (مدح بانیان صالح ،کیفیات عقاد صالح ،نصایحت
به طارفین مصاالحه ،وصاف نبارد ،تحاذیر عَابس از جناگ ،هشادار باه ذُبیاان ،قصاة
حُصین بن ضمضم) است؛ سادس کلیااتی در امثاال و حکام مطارح مایکناد] و لبیاد:
[در معلقهاد به ذکر دیار و وصف ناقه ،قصة گورخر و گاو وحشای ،ایاام شاادخواری،
فخر به خود و قومش میپردازد].
پینوشتها
 .1مُعَلَّقات قصایدی است طوالنی ،از زیباترین اشعار تازیان در دورة پیش از اسالم که به نامهای دیگر
همچون مُذهَبات ،السَّبع الطِّوال و السُّمُوط نیز شهرت یافتهاند .ابنِ عَبدِ رَبّه (939م 238/ق) ،ابن رَشیق
(1064م 456/ق) و ابن خَلدون (1405م 808/ق) معتقدند که معلقات هفت قصیده است که حیرت عرب
جاهلی را برانگیخته بودند تا آنجا که آنها را با آب طال نوشته و بر پردههای کعبه آویخته بودند .ولی
علمای مت خر و قبل از آنها أبوجعفر النَّحاس (949م 338/ق) این رأی را مردود دانسته و معتقدند که
این قصیدههای طوالنی را حَمّاد الراوِية (772م156/ق) در آراز امدراطوری عباسی جمعآوری کرده است.
در مورد شمار این قصیدهها نیز بین مورخان اختالف است؛ ارلب از جمله عالمه زوزنی معتقدند که
معلقات هفت قصیده از هفت شاعر به نامهای:
است .بعضی معلقة

الذِّبیانی را نیز بر آنها افزودهاند
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و شمار آنها را به هشت قصیده رساندهاند .برخی نیز با افزودن معلقة

جعدی ،أَعشی و عَبید

األَبرَص ،به ده قصیده معتقدند (الفاخوری 46-45 :1378 ،و آذرشب.)46 :1388 ،

 .2ویلیام جیمز ( )William Jamesفیلسوف و روانشناس امریکایی (1842-1910م) نخستین فردی
است که اصطالح جریان سیال ذهن ( )Stream Of Consciousnessرا در حوزة علم روانشناسی
بهکار برد که بعدها وارد ادبیات شد و در تحلیل جنبههای روانی شخصیتهای اثر ادبی استفاده گردید.
وی برای توصیف گردد افکار در ذهن و در عین حال دگرگونی پیوستة آن از واژة رودخانه یا نهر
( )Streamاستفاده کرد (ایدل .)71 :1374 ،و گفت« :بیایید از این پس هنگام گفتگو دربارة این روند ،آنرا
جریان سیال ذهن یا زندگی ذهنی بنامیم» ( .)James, 1890: P.609وی تصورد از زندگی روحی و
روانی را در قالب نقدی بر تداعیگرایی و روانشناسی دروننگر ارائه کرد و به کاود و پژوهش در
«تجربة زیسته شده» پرداخت (شوراتس .)30 :1382 ،به نظر جیمز آگاهی انسان ترکیبی از تمامی تجربههای
گذشته و اکنون اوست که در ذهنش مدام در حال تغییر و دگرگونیند و واکنش ذهنی ما نسبت به هر
چیز خاص ،تحت ت ثیر تمامی تجربیات گذشتة ما تا آن لحظه قرار دارد ( )James, 1890: PP.9-11و
به صورت جریانی سیّال آشکار میشوند (حسینی 30 :1366 ،و فروزنده .)123 :1390 ،این جریان بر کل
حوزة آگاهی و واکنش عاطفی  -روانی شخص اطالق میشود که از ابتداییترین سطح یعنی
پیشتکلمی آراز و تا باالترین مرتبه که تفکر منطقی است ،منتهی میشود .در اینجا فرش بر این است
که ذهن در لحظهای معین آمیختهای از تمام سطحهای آگاهی ،سیر بیپایان احساسات ،افکار ،خاطرهها،
تداعی معانی و انعکاس است که «جریان سیال ذهن» را به وجود میآورد (میرصادقی.)425-424 :1366 ،

 .3در لغت به معنی یکدیگر را خواندن است و در روانشناسی رابطة میان یک پدیده با اندیشههای
مربوط به آنرا تداعی گویند (داد .)123 :1387 ،در واقع به یاد آوردن و مواجه شدن با هر نکتهای ،ذهن
راوی را به شکلدهی و بیان خاطرهای دیگر سوق میدهد (معین الدینی .)166-165 :1388 ،تداعی معانی
مبنای شعر است و در داستاننویسی نوین یا شعر داستانی نیز اساس فن تکگویی و جریان سیال ذهن
است (طحان.)107 :1388 ،

 .4نویسنده مطالب را از زبان خود و با زاویة دید سوم شخص و به ندرت دوم شخص ،روایت میکند
و گاهی توضیحاتی هم در مورد ذهنیت شخصیت میافزاید .به بیان دیگر ،نویسنده گاهی در البهالی
سطرها ظاهر میشود و توضیحی میافزاید و دوباره تکگویی ذهن شخصیت پی گرفته میشود
(.)Humphrey, 1962:.28-29
 .5تفاوت این شیوه با تکگویی درونی ریر مستقیم به چگونگی نقل ماجرا برمیگردد :در شگرد دانای
کل ،محتویات ذهن شخصیت توصیف میشود اما در تکگویی درونی ریر مستقیم ،نویسنده محتویات
ذهن شخصیت را مستقیم روایت میکند به عبارت دیگر خود را به فرآیندهای مرحلة پیش از گفتار
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ذهن شخصیت محدود میکند و فقط آنچه را روایت میکند که در این سطح از ذهن شخصیت جاری
میشوند و برای روایت این ذهنیت نیز از زبان ذهن شخصیت بهره میگیرد (.)Humphrey,1962:.35

 .6حدیث نفس از این جهت به تکگویی درونی مستقیم شبیه است که هر دو به وسیلة خود شخصیت
و در تنهایی گفته میشوند (محمودی )67 :1389 ،و تفاوتشان در آن است که در حدیث نفس شخصیت
با صدای بلند صحبت میکند ،در حالی که در تکگویی درونی ،گفتهها در ذهن او میگذرد (میرصادقی
و میمنت میرصادقی.)83 :1377 ،

منابع
آذرشاب ،محمادعلی،

الطبعة التاسعة1388 ،د.
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داد ،سیما ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران ،انتشارات مروارید1387 ،د.

تحلیل ویژگیهای جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع براساس شگردهای روایی153/

رضایی ،لیال« ،بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک (گروه سنی الف)» ،مجلة
مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ،سال سوم ،شمارة اول ،پیاپی ،5صص1391 ،86-71د.
شوراتس ،سنفورد ،هانری برگسون ،ترجمة خشایار دیهیمی ،تهران ،نشر ماهی1382 ،د.
الطباف ،عمر فاروق،

 ،بیروت ،دار القلم ،الطبعة األولی1992 ،م.

طحان ،احمد« ،تداعی معانی در شعر حافظ» ،فصلنامة پژوهشهای ادبی ،سال ،7شمارة،26
صص1388 ،130-101د.
الفاخوری ،حنا ،تاریخ ادبیات زبان عربی ،تهران ،انتشارات توس ،چاپ چهارم1378 ،د.

فروزنده ،مسعود« ،بررسی جریان سیال ذهن در داستانهای به کی سالم کنم؟ و شوهر امریکایی» ،مجلة
بوستان ادب دانشگاه شیراز ،سال سوم ،شمارة سوم ،پیاپی ،9صص1390 ،138-119د.
کفافی ،محمد عبدالسالم،

األولی ،بیروت ،دار النهضة العربية1971 ،م.

 ،الطبعة

محمودی ،محمدعلی و هاشم صادقی« ،تداعی و روایت داستان جریان سیال ذهن» ،فصلنامة
پژوهشهای ادبی ،سال ،6شمارة ،24صص1388 ،144-129د.
محمودی ،محمدعلی ،پردة پندار :جریان سیال ذهن و داستاننویسی ایران ،مشهد ،مرندیز1389 ،د.
مریدن ،عزیزه،

 ،دمشق ،دار الفکر1984 ،م.

مشفقی ،آرد و ناصر علیزاده خیاط« ،جریان سیال ذهن در داستانهای مصطفی مستور» ،فصلنامة
پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،شماره ،17صص1389 ،209-181د.
معین الدینی ،فاطمه« ،شگردها و زمینههای تداعی معانی در داستان دا» ،نشریة ادبیات پایداری ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،سال اول ،شمارة اول ،صص 1388 ،184-159د.
میرصادقی ،جمال ،ادبیات داستانی ،قصه داستان کوتاه ،رمان ،تهران ،انتشارات شفا ،چاپ اول1366 ،د.
میرصادقی ،جمال ،عناصر داستان ،تهران ،سخن ،چاپ دوم1368 ،د.
میرصادقی ،جمال و میمنت میرصادقی ،واژهنامة هنر داستاننویسی ،تهران ،انتشارات کتاب مهناز،
1377د.
ولک ،رنه و آستین وارن ،نظریة ادبیات ،چاپ دوم ،ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر ،تهران ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی1382 ،د.
هنرمند ،سعید« ،نقش زمان در شکلگیری رمان خشم و هیاهو» ،نگاه نو ،شمارة ،32صص،121-42
1376د.
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