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 بررسی ساختمایه های روایی در معلّقات سبع

 سارا نظام دوست

 (نویسندۀ مسؤول)مدرس ادبیات فارسی دانشگاه آزاد زابل

 ابوالفضل شکیبا

 حکیم سبزواری       دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 :چکیده

معلقاتِ سبعه به عنوان مهمترین اسنادِ تاریخی، فرهنگی و ادبی عرب جاهلی، آیینۀ تمام نمایی از زندگیِ آن قوم محسوب    

ه از کنند؛ از این رو از دیرباز هموار معلقاتِ سبعه آثاری هستند که تمامِ سطوحِ تمدّن و زندگیِ عرب جاهلی را بازگو می. می شود

یکی از اندوخته هایِ فرهنگی . چشم اندازهایِ گوناگون مورد نقد و بررسی منتقدان و پژوهشگرانِ ادبیات عرب قرار گرفته است

معلقات نیز به عنوانِ آثارِ فرهنگی و تمدّنیِ قومِ عرب، دارای بن مایه هایِ روایی . تمدّنی هر قوم، ادبیات داستانیِ آن قوم می باشد

در این مقاله ابتدا با تعریفی از عناصرِ روایی چون پیرنگ، . تحلیلِ روایی معلقات باید به ساختار ویژۀ آنها نیز توجه کرد در. می باشد

 .زمان و مکان، شخصیت و زاویه دید به بررسی این عناصر در معلقات پرداخته خواهد شد

 .یت، زاویه دیدمعلقات سبعه، عناصر روایی، پیرنگ، زمان و مکان، شخص: هاکلیدواژه

 مقدمه   

. معلقات به عنوان مهمترین آثارِ دورۀ جاهلی ادبیات عرب، همواره مورد نقد و بررسی پژوهشگران ادبیات قرار گرفته است   

و  از دیرباز به معلقات از زوایای گوناگون نگریسته شده، به گونه ای که این اشعار از مهمترین و موثق ترین اسنادِ تاریخی، فرهنگی

این هفت قصیدۀ و به روایتی ده قصیدۀ دورۀجاهلی را می توان از چشم اندازهای . اجتماعی دوره جاهلی اعراب محسوب می شود

معلقات سبع تصویری از نحوه زندگی، محیط، نگرش و بینش و زبان عربِ جاهلی را به نمایش می گذارد که با . مختلف بررسی کرد

یکی از مسائلی که در آثار قدیمی هر فرهنگ و مللی همواره . فرهنگ جاهلی شناخته می شودکند و کاو هر جزء آن قسمتی از 

ها و تجربیات  -عناصر روایی آثار پیشین، خود از اندوخته. مورد توجه بوده، جنبه های روایی و نمایشی آثار پیشین یک قوم است

تا به حال اگر نگوییم دیده نشده بلکه کمتر بدان توجه شده،  در معلقات سبع نیز یکی از جنبه هایی که. یک قوم محسوب می شوند

ی روایی هستند و یا قابلیت این را دارند که تبدیل به آثار روایی کامل شوند؟ هاعناصر روایی است، که آیا این آثار دارای ساختمایه

شناسایی عناصر رواییِ معلقات سبعه پرداخته  در این نوشتار کوشش شده تا با ارائه تعریف و معیارهای داستان نویسی به بررسی و

از این رو در ابتدا با ارائۀ تعریف عناصر داستان، معیارهایی به دست خواهد آمد، سپس بر اساس آن مالک ها، معلقات سبع . شود

 .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

شود بدین معنی  هنگامی که سخن از ساختار می. استقبل از بررسی رواییِ معلقات، در ابتدا بیان ساختار ویژۀ آنها الزامی    

ویژگی هایِ یکسانِ معلقات را می توان در دو . شود است که یک دسته ویژگی در یک دوره در چند اثر به صورت یکسان تکرار می

به وصف باقی در معلقات، شاعر  -4: ویژگی های موضوعی معلقات: الف. حیطۀ موضوعی و معنوی تقسیم کرد که بدین قرار است

. صحنۀ شکار را توصیف می کند -9. را توصیف می کند( اسب و شتر)شاعر مرکبش -2. پردازد مانده هایِ منزل و قبیلۀ معشوق می

: ویژگی های معنوی معلقات: ب. جنگ ها و افتخارات خود و قبیله اش را بیان می کند -3. به توصیفِ عناصرِ طبیعت می پردازد -4

شعری وجدانی و ذاتی است که اندیشه و نفس گوینده   معلقات در درجۀ اول، -2. صراحت و آزادگی در تصویر صدق، راستی و -4

از موضوعِ اصلی خارج می شود و موضوعاتی که به موضوعِ اصلی مربوط یا نامربوط ۀ در معلقات، شاعر گا -9. اش را بیان می کند

 (. 94 -93: 4911بهروز، .)است را می آورد

 :ای از معلقات سبعخالصه 

 معلقه امرؤ القیس -4

این معلقه با درخواست شاعر از دوستانش برای درنگ کردن و گریستن بر نشانه های باقی مانده از قبیله سفر کرده    

گویی هر کلمه ماجرایی را در گذشته در . در ادامه به توصیف سوز و گداز فراق می پردازد. شروع می شود( عنصر مکان)معشوق 
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به وصف کامجویی ها و ،در بازگشت هایی که شاعر به گذشته می کند. شاعر تداعی می کند که شاعر آن را توصیف می کند ذهن

در . وصف شب، معشوق، کامجویی از او، اندام، گیسوان و چهره او در این بخش از معلقه قرار دارد. عشق ورزی های خود می پردازد

معلقه با توصیف زوزه گرگ، رعد و . ود، صحنه شکار، اسبش و آماده ساختن غذا می پردازدادامه شاعر به توصیف کارهای گذشته خ

 .برق، ابر و باران، سیل و خانه های ویران و حیوانات مرده پس از سیل تمام می شود

 معلقه طرفة بن عبد  -1

ر در کنارش ایستاده اند به او می گویند معلقه با بیان اینکه یاران مهربان شاع. معلقه با توصیف عنصر مکان آغاز می شود   

سپس شترش را به . در ادامه شاعر حرکت کجاوه ها، شتران و زیبایی معشوق       می پردازد. که غمگین نباشد ادامه می یابد

را مجالس باده گساری و خوش گذرانیش . صورت مفصل توصیف می کند و ویژگی های اخالقی و منش رفتاری خود را بیان می کند

های پسر عمو و اطرافیانش را بیان می کند، به بیان یاری هایی که ایشان را  -سرزنش. توصیف می کند و به یاد مرگ می پردازد

 .دشواری ها کرده است، می پردازد و تأسف می خورد که نمی تواند جبران ستم های ایشان را بکند

 معلقه زهیر بن ابی سلمی -9 

شاعر در . شود ز خود شاعر دربارۀ باقی مانده های خانۀ معشوق یا همان عنصر مکان شروع میمعلقه با پرسشی درونی ا   

کجاوه ها و چگونگی راه سپردن آنها را توصیف می کند و در سوگندی که . ادامه به توصیف خانه معشوق و گفتگو با آن می پردازد

سوگند یاد . ی آورد و چگونگی ایجاد صلح را توصیف می کندمی خورد جنگی در گذشته و صلحی که برقرار شده است را به یاد م

انتقام جویی شخصی به نام حصین بن ضمضم را توصیف می . می کند، به پند و اندرز می پردازد و زشتی جنگ را بیان می کند

ر ادامه به توصیف و سوگند می خورد که صلح کنندگان کسی را نکشته اند و خون بهای افراد کشته شده را می پردازند و د. کند

پیر شدن و خستگی اش از زندگی را بیان می کند و پس از این تا پایان معلقه با بیان گذاره . مدح دودمان صلح کننده می پردازد

 .های منطقی به پند و اندرز می پردازد

 معلقه لبید بن ربیعه العامری -1 

در ادامه به توصیف کوچ . آغاز می شود( عنصر مکان)شانه های آن در این معلقه نیز با توصیف خالی بودن دیار یاران و ن   

شاعر حرکت کاروان را در خیال . می افتد« نوار»با توصیف زنان کجاوه نشین به یاد معشوقه اش . کجاوه ها و شتران می پردازد

شترش را توصیف می کند و . خویش دنبال می کند و تصمیمش را برای گسستن پیوند از معشوق با شتری که دارد بیان می کند

زندگانی مادینه و نرینه خر را توصیف می کند و در میان آن . آن را به مادینه خری که از نرینه خری بار گرفته باشد تشبیه می کند

صیف شتر را به مادینه گاوی که بچه اش را گم کرده باشد تشبیه می کند و به تو. به توصیف آتش، چشمه سار و آبشخور می پردازد

معشوقه را مرود خطاب قرار می . زندگانی آن می پردازد و در میان آن به توصیف باران، شب، تپه و دیگر عناصر طبیعت می پردازد

 .دهد و به بیان کارهای قهرمانی خود و قبیله اش می پردازد

 معلقه عمرو بن کلثوم -0 

از . را مورد خطاب قرار می دهد« امّ عمرو»مادرش . کندشراب را توصیف می . در آغاز از ساقی درخواست شراب می کند   

جنگ را توصیف می کند و از معشوقه اش سخن می . کجاوه نشین را مورد خطاب قرار می دهد. باده گساری و مرگ یاد می کند

. رد خطاب قرار می دهدرا مو( ابو هند)عمرو بن منذر. اندام معشوق، سوز و گداز عشق و کوچ ساربان را توصیف       می کند. گوید

به جریان تحقیر مادرش اشاره می کند، حادثۀ شورش بر عمرو بن منذر، . دالوری ها و مهمان نوازی قبیله اش را بیان    می کند

 .جنگاوری قبیله، سربازان، لباس جنگی، اسب ها و شجاعت زنان قبیله اش را توصیف می کند

 معلقه عنترة بن شداد -6 

 (عنصر مکان)به توصیف ویرانه های برجای مانده از خانۀ معشوق . ن عشق سوزان شاعر به عبله آغاز می شودمعلقه با بیا   

در گفتگو با خود به یادِ روزی می افتد که با قبیلۀ معشوق در جنگ بوده است و چگونگی عاشق شدنش و کوچ قبیلۀ . می پردازد

ی قراری خود را بیان می کند و در خیال خود به توصیف زیبایی های معشوق در ادامه دور شدن عبله و ب. معشوق را بیان می کند
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محاسن . معشوق را مورد خطاب قرار می دهد و به توصیف شتری که شاعر را به معشوق خواهد رساند می پردازد. می پردازد

 .اخالقی، بخشندگی و کارهای قهرمانی خود و قبیله اش را بیان می کند

 حلزهمعلقه حارث بن  -7 

سخن را آغاز می کند، سپس با آوردن نام مکانهایی که قبالً در آنها معشوق را « اسماء»ز جدایی و رفتن معشوق خود، اشاعر  

و اینکه معشوق در آنجا نیست به « هند»در ادامه شاعر با دیدن آتش. به غمگساری و ابراز درد می پردازد (عنصر مکان)دیده است، 

با قبیلۀ خود بیان می کند و حوادثی که میانشان رخ داده است را « اراقم»پس از این دشمنی قبیلۀ . ازدتوصیف شتر خویش می پرد

در ادامه سخن چینان را مورد خطاب و سرزنش قرار می دهد که با جاسوسی رابطۀ میان دو قبیله را به جنگ . توصیف می کند

سخن می گوید و به توصیف وقایع مختلف، جنگ ها و دالوری های قبیلۀ از بزرگی و شایستگی های قبیله و تبار خود . کشانده اند

شاعر با تداعی آزاد و توصیف چندین حادثه، این نکته را بیان می کند که در هر یک از آنها قبیله اش بی گناه بوده . خود می پردازد

 .کند است و در نهایت جوانمردی ها، نیک رفتاری ها و خدمتهای تبار خود را توصیف می

 :تحلیل روایی معلقات سبعه

به معلقات و آوردن خالصه ای از هر معلقه به عناصر داستانی و ارائۀ تعریفی از هر عنصر داستانی پرداخته ۀ بعد از نیم نگا   

 .سپس معلقات از نظر عناصر روایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خواهد شد

 طرح روایی و پیرنگ – 4 

ر داستانی است که بدون آن اصوالً داستانی شکل نمی گیرد، بدین معنی که تمام دیگر عناصر داستانی و پیرنگ، از عناص   

پیرنگ آن روابط علی و معلولی حوادث داستان است که با گذر از یک سلسله . به طور کل یک روایت داستانی بر پیرنگ استوار است

نقل حوادث داستان است با تکیه بر موجبیت و »ظر فورستر، پیرنگ بنابر ن. مراتب به یک هدف و نتیجۀ مشخص ختم می شود

از . پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می کند»( 442: 4913فورستر، )«.روابط علت و معلولی

وقایع و حوادث با رابطۀ علت و این مجموعه . این نظر فقط ترتیب و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است

از این رو نویسنده یا شاعر در یک اثر ( 64: 4941میرصادقی، )«.معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه ای مرتب شده است

ک سلسله روایی، حوادث و اتفاقات را از حالتی طبیعی که چندان ترتیب و توالیِ علّی ندارند در چارچوب روایی مورد نظر خود، در ی

 . پیرنگ، آن حالت تغییر یافتۀ حوادث است که در خدمت فکر نویسنده قرار می گیرد. روابط علت و معلولی می چیند

هر چند پیرنگ عنصری داستانی است امّا وجودی مستقل ندارد به عبارت دیگر پیرنگ خود از اجزاء دیگر تشکیل یافته است 

دث، کنش ها، کشمکش ها، گره افکنی ها و گره گشایی ها، پیرنگ داستان را به جلو می برند حوا. و در ارتباط با آنها معنی می یابد

. رسند، سپس در یک سیر نزولی تمام کشمکش ها به پایان می رسند تا جایی که کشمکش ها در یک نقطه بحرانی به اوج خود می

حوادث دیگر می شود ادامه می یابد و سرانجام به یک محرک که باعث  شود و با یک حادثۀ یدار شروع میداستان با یک حالت پا

بحران نقطه ای است که نیروهای متضاد آخرین بار با هم تالقی می »( 214: 4966باالیی، .)حالت پایدار دوم به پایان می رسد

ش فراز داستان را ها و حوادث از عمل پایدار نخستین تا نقطۀ اوج، بخو توالی کنش این سیر( 299: 4966میرصادقی، )«.کنند

، گره افکنی (444: 4914گلشیری، )«سرنوشت دو سوی کشمکش ما را نگران می کند»تشکیل می دهد، این بخش را که در آن 

 4.سرانجام در بخش فرود داستان که وضعیت دو سو روشن می شود و تغییر می کند این بخش را گره گشایی نامیده اند. نامیده اند

 عهپیرنگ معلقات سب 4-4

توان نامِ داستان  از این رو نمی. بنابر آنچه در موردِ پیرنگ گفته شد، معلّقات دارای پیرنگ به معنای فنّی و داستانی نیستند   

معلّقات چنانکه در خالصۀ آنها آورده شد با توصیفِ شاعر از باقی مانده هایِ قبیلۀ معشوق در بیابان آغاز می   روایتِ. را بدانها نهاد

 :کند تنها عمرو بن کلثوم شعرش را با درخواست شراب آغاز میشود و 

 : امرؤ القیس

                                                           
 
 (13: 731 ؛ حنیف، 61-1 : 731 مستور، : )ک. ر - 
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 قفییا نبییکِ میین ذکییرى حبیییب ومنییزِلِ    

 فتوضِیییحَ فیییالمقراۀ لیییم یعیییفُ رسیییمُها  

 

 بِسِیییقْط اللِّیییوَى بیییین الیییدَّخُوْلِ فَحَوْمَیییلِ    

 4لمییییا نسییییجتها میییین جنییییوب وَشَییییمْأَلِ

 ( 2: 4914شکیب، )                     

 :دطرفة العب

 لِخَیوْلَۀَ أطْیالل  بِبُرْقَۀِ ثَهْمَیدِ

 وُقُیوْفاً بِهَا صَحْبِی عَلیَّ مَطِیَّهُیمْ

 

 تلُوحُ کَبَاقِی الوَشْمِ فِی ظَاهِرِ الیَدِ 

 2یَقُیوْلُوْنَ ال تَهْلِکْ أسىً وتَجَلَّیدِ

 ( 41: همان)                     

 :زهیر ابن ابی سلمی

 بِحَیوْمَانَۀِ الیدُّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّیمِنَیۀ  لَمْ تَکَلَّیمِمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْ

 9مَرَاجِیْعُ وَشْمٍ فِی نَوَاشِرِ مِعْصَیمِوَدَارٌ لَهَیا بِالرَّقْمَتَیْینِ کَأَنَّهَیا

 (43: همان)

 : لبید بن ربیعه العامری

 بِمِنىً تَأَبَّیدَ غَیوْلُهَا فَرِجَامُهَیامُهَیاعَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَا

 4خَلِقاً کَمَا ضَمِنَ الوُحِىَّ سِالمُهَافَمَیدَافِعُ الرَّیَّانِ عُرِّیَ رَسْمُهَیا

 (444: همان)

 :عمرو بن کلثوم

 خُمُیوْرَ األَنْدَرِیْنَیا قِیوَالَ تُبْبِصَحْنِکِ فَاصْبَحِیْنَیا أَالَ هُبِّی 

 3المَاءَ خَالَطَهَا سَخِیْنَیا إِذَا مَاکَأَنَّ الحُصَّ فِیْهَیا مُشَعْشَعَۀً

 (434: همان)

 : عنترة بن شدّاد

 أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعدَ تَوَهُّیمِهَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ منْ مُتَیرَدَّمِ

 6حَتّی تَکَلَّم کاألصمِّ األعجَمِاکَ رَسمُ الدار لم یَتَکَلَّمِأعی

 (431: همان)

                                                           
 
که نشانه هایشان با وزش بادهای « مقراة»و « توضح»و « حومل»و « دخول»ندکی درنگ کنید تا به یاد یار و جایگاه او در دریگزازان میان دوستان ا - 

 .جنوبی و شمالی از میان نرفته لختی بگرییم
6
. چون ماندة کهنه خالِ پشتِ دست می نمایدرا نشانه هایی است بر جای مانده که هم« خوله»، «ثهمد»در سرزمینِ شن و سنگ به هم در آمیختة  - 

 .خود را از اندوه مکش و راهِ بردباری را در پیش گیر: می گویند( از سرِ مهربانی)یاران من چو اشترانِ خویش در کنارم نگاه داشتند
7
لب به سخن نگشود؟ و او راست سرایی در میان ( با من)که « متثلم»و « حومانة الدراج»راست این نشانة تیره رنگ بر جای مانده در « ام اوفی»آیا  - 

 .که نشانه های به جای مانده در آن گویی خالهای نو شدة مچِ دست است« رقمتان»دو مرغزار ( یا در هر یک از)
1
دند از میان رفته است و چه آنجا که لختی می آسودند و می گذشتند و چه آنجا که تا دیرگاة به سر می بر« منی»زیستگاهانِ یاران در ( نشانه هایِ) - 

از نشانه هایِ خود برهنه شده اند و چنان به چشم آیند ( بسیار)از فرسودگی« ریان»آبراهه هایِ . جایگاه جانوران بیابانی شده است« رجام»و « غول»کوه هایِ 

 .(نیستکه تنها از نزدیک آنها را می توان دید و باز شناخت و از دور چیزی پیدا )که نوشته هایی بر سنگ
 
آن بادة با آب آمیخته و گلگون . چیزی نگاه مدار« اندرین»برخیز و مار ا از آوندِ خویش میِ بامدادی ده و از باده هایِ ( ساقی)= ای چمانی! هان - 

 .لباز شویمبخشنده و دست و د( و از آن نوش کنیم)که گویی شکوفه هایِ سرخِ اسپرک در آن ریخته شده، باده ای که چون با آب در آمیزد
1
جایگاهِ دلدار را ( سرانجام)سرگردانی( آن همه)آیا پس از ( از این سخن بگذریم! )مگر شاعران جایی برای سرایش دیگران بر جای گذاشته اند؟ - 

 .گو پرداختباز شناختی؟ بازمانده هایِ آن اردوگاه که با تو سخن نگفت تو را سردر گم کرد تا آنکه همانند کران و الالن با تو به گفت
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 : حارث بن حلزه

 رُبَّ ثَیاوٍ یَمَیلُّ مِنهُ الثَّیواءُآذَنَتنَیا بِبَینهیا أَسیمَییاءُ

 4ی یکون اللِّقاءُلَیتَ شِعری مَتَثُمَّ وَلَّت بِبَینهیا آذَنَتنَیا

 (224: همان)

پیرنگ در معلقات تنها به صورت جزئی در . نمی شودۀ این مقدمه به سلسله کنش ها، کشمکش ها و اوج گرفتن روایت منت

: 4943احمدی، )«.هر پی رفت، داستانی کوچک است و هر داستان، پی رفتی کلّی یا اصلی». پاره روایت ها یا پی رفت ها وجود دارد

پاره روایت ها در معلقات از نظر علّی و معلولی وابستگی چندانی به یکدیگر ندارند، آنچه روایت می شود حوادث و توصیفات ( 466

آنچه سبب پیوند خوردن این بخش های . پراکنده ای است که شاعر پیرامونِ یک موضوع یا موضوع هایِ گوناگون بیان می کند

معنا می شود، هدف و مقصودِ ذهنیِ شاعر است که بر اساسِ آن موضوعات و توصیفاتِ  پراکنده و شوقِ مخاطب در دنبال کردنِ

 . گوناگون بیان می شود

وایت در معلقات به این گونه است که راوی، حوادث یا خاطره هایی که برایش رخ داده را برایِ دوستان یا مخاطبی مجهول ر

به بیانِ دیگر، تمامِ . یِ منطقی و به صورتِ آزادانه در ذهنِ شاعر تداعی می شودنقل می کند، تمامِ حوادث و اتفاقات بدونِ هیچ توال

 . حوادثِ معلّقات در مونولوگ و تک گویی نمایشی شاعر بیان می شود که در آن نویسنده بلند بلند فکرش را ابراز می کند

ه وصفِ کامجویی ها و عشق ورزی هایِ خود در معلقۀ امرؤ القیس، پس از توصیفِ برجای مانده هایِ قبیلۀ معشوق، شاعر ب

 :می پردازد که در نوعِ خود، گونه ای از پاره روایت محسوب می شود که ارتباطِ علت و معلولی با مقدمه و وقایع بعدی ندارد

 فَقَالَتْ لَکَ الوَیْالَتُ إنَّکَ مُرْجِلِیویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْیزَۀٍ

 عَقَرْتَ بَعِیْرِی یَا امْرأَ القَیْسِ فَانْزِلِقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبِیْطُ بِنَا مَعیاًتَ

 والَ تُبْعیِدِیْنِی مِنْ جَنَاکِ المُعَلَّیلِفَقُلْتُ لَهَا سِیْرِی وأَرْخِی زِمَامَیهُ 

 2و هاتی أَذیقینا جناۀَ القَیییرَنفُل ال تَرثی لَهُ مِن رِدافِنادَعِی البکرَ                                  

 (4-1: 4914شکیب، )

و یا در معلّقۀ طرفۀ العبد بعد از مقدّمه به توصیفِ شترش می پردازد سپس به ویژگی هایِ اخالقی و منشِ رفتاریِ خود می 

 :وایتیِ مستقل دانستپردازد که می توان هر یک را تداعیِ آزاد و پاره ر

 أالَ لَیْتَنِیی أَفْیدِیْکَ مِنْهَا وأَفْتَیدِیعَلَى مِثْلِهَا أَمْضِی إِذَا قَالَ صَاحِبِیی

 مُصَاباً وَلَوْ أمْسَى عَلَى غَیْرِ مَرْصَیدِوجَاشَتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ خَوْفاً وَخَالَیهُ

 عُنِیْیتُ فَلَمْ أَکْسَیلْ وَلَمْ أَتَبَلَّیدِا مَنْ فَتَىً خِلْتُ أنَّنِییإِذَا القَوْمُ قَالُو

 وَقَیدْ خَبَّ آلُ األمْعَیزِ المُتَوَقِّییدِأَحَیلْتُ عَلَیْهَا بِالقَطِیْعِ فَأَجْذَمَیتْ

 9تُیرِی رَبَّهَا أَذْیَالَ سَیحْلٍ مُمَیدَّدِفَذَالَیتْ کَمَا ذَالَتْ ولِیْدَۀُ مَجْلِیسٍ

                                                           
 
ما را از کوچ و جدایی .( نه چنان است« اسماء»ولی ) بسا ماندگاری که ماندنش رنج آور است. ما را از جدائی و کوچ خود آگاه ساخت« اسماء» -. 

 .خود آگاه ساخت، آنگاه روی برتافت کاش می دانستم دیگر دیدار کی خواهد بود
6
او که می دید کجاوه، ما را به یک سوی کج کرده . مرا وادار می کنی پیاده شوم! وای بر تو: و او گفتشدم « عنیزه»و آن روز که به درون کجاوه  - 

راه خود را در پیش گیر و مهار شتر را فروهِل و مرا از بر و بار : و من به او گفتم! پیاده شو( تو را به خدا)شترم را از پای در آوردیة امرءالقیس: بود، می گفت

اشتر جوان را واگذار و از اینکه هر دو بر آن سواریم دل مسوزان و بگذار از دهانت که چون گل میخک خوشبو است . ویت بی بهره مخواهدلفریب و خوشب

 . بهره گیریم
7
بی آب و گیاه و تة  بر یک چنین شتری به راه می افتم آنگاه که همراهِ من می گوید کاشکی سَر بَهایِ تو را می پرداختم و تو از رفتن به این بیابان - 

از سرِ ترس و هراس، نگرانی به جانش در می افتد و گمان نابودی خویش می . از آمد و شدِ مردمان می رستی و خود نیز از بیم و دشواریهای آن می رستم

گمان می برم که خواستة ایشان منم، چون  آنگاه که مردمان دودمان می گویند جوانمرد کیست. بَرَد هر چند که راة یِ راة نیست که دشمن در کمین او باشد

بر اشترِ خویش روی آوردم با تازیانه ای که در دست داشتم و او (. یا دودلی به خود راه نمی دهم)تن آسانی پیشه نمی کنم و اندیشه ام به هم در نمی آمیزد
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 (33-31: همان)

 :در معلقۀ زهیر بن ابی سلمی نیز به همین منوال، شاعر در پاره روایتی، چگونگی ایجادِ صلح را بیان می کند   

 تَبَزَّلَ ما بَینَ العَشیرَۀِ بالدَّمِسَعَی ساعِیَا غَیظِ بنِ مُرَّۀَ بَعدَما

 تَفَیانَوْا وَدَقُّوا بَیْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشَیمِتَدَارَکْتُیمَا عَبْسًا وَذُبْیَانَ بَعْدَمَیا    

 بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ القَوْلِ نَسْلَیمِوَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِکِ السِّلْمَ وَاسِعیاً      

 4بَعِییدَیْنِ فِیْهَا مِنْ عُقُوقٍ وَمَأْثَیمِهَا عَلَى خَیْرِ مَوْطِینٍفَأَصْبَحْتُمَا مِنْ       

 (39 -32: همان)

در معلقۀ لبید بن ربیع العامری نیز چندین روایتِ گسسته وجود دارد که شاعر در قسمتی به صورتِ تک گوییِ نمایشی، 

همچنین در قسمتی از معلقۀ خود که شترش را به مادینه خری (. 443 -444.:نهما)حرکتِ کاروان را در خیالِ خود، دنبال می کند

شاعر در ادامۀ همین توصیف نیز، با (. 426 -424: همان)تشبیه می کند، زندگانیِ این مادینه خر را در روایتی فرعی توصیف می کند

 (.494 -426: همان)پاره روایتی دیگر می سازد تشبیهِ شترِ خود به ماده گاو بیابانی که درندگان، فرزندش را دریده باشند،

 :عمرو بن کلثوم نیز در قسمتی از معلّقه اش، در پاره روایتی، جنگ میانِ قبیلۀ خود و دشمنانشان را توصیف می کند 

 الجِلَّیۀُ الخُوْرُ الدَّرِیْنَیا تَسَیفُّالحَابِسُوْنَ بِذِی أَرَاطَیى وَنَحْنُ

 األَیْسَیرِیْنَ بَنُو أَبَیْنَیا وَکَیانَاألَیْمَنِیْینَ إِذَا التَقَیْنَیا وَکُنَّیا

 صَیوْلَۀً فِیْمَنْ یَلِیْنَیا وَصُلْنَیاصَیوْلَۀً فِیْمَنْ یَلِیْهِیمْ فَصَالُیوا

 2لمُلُیوْکِ مُصَفَّدِیْنَییابِا وَأُبْینَابِالنِّیهَابِ وَبِالسَّبَایَیا فَیآبُوا

 (411 -416: همان)

در قسمتی از معلّقه عنترۀ بن شدّاد که با قسمت هایِ قبلی رابطۀ علت و معلولی ندارد، شاعر در پاره روایتی به دالوری ها و 

 :جنگاوری هایِ خود اشاره می کند

 هَیرَباً وال مُسْتَسْلِیمِ المُمْعینٍومُیدَّجِجٍ کَیرِهَ الکُماۀُ نِزَالَیهُ

 بِمُثَقَّیفٍ صَدْقِ الکُعُوبِ مُقَیوَّمِجَیادَتْ لهُ کَفِّی بِعاجِلِ طَعْنیۀٍ

 بِاللّیلِ مُهتَسَّ الذِّئاب الضُّرَمِبِرَحِیبَۀِ الفَرغَینِ یَهدِی جَرسُهَا

 لییسَ الکَریمُ على القَنا بِمُحَیرَّمِفَشَکَکْیتُ بِالرُّمْحِ األَصَمِّ ثِیابیهُ

 9یَقْضِمْینَ حُسْنَ بَنانهِ والمِعْصَیمِفتَیرکْتُهُ جَزَرَ السِّبَیاعِ یَنَشْنَیهُ

                                                                                                                                                                                            
و او خرامان به پیش می رفت همانند کنیزک بازیگری که چین و تاب . زدبه شتاب به راه افتاد با آنکه دشتِ سنگالخی ناهموار و تفتیده سراب وار سوسو می 

 .دامان جامه سپید بلند خود را به گاه دست افشانی و پای کوبی به سرور خویش می نمایاند
 
و « عبس»شما کار  .پادرمیانی کردند پس از آنکه پیوند میان خویشاوندان با ریختن خون از هم گسست« غیظ بن مره»دو کوشنده از دودمان  - 

و در آب ریختند و )ساییدند« منشم»پس از آنکه از یکدیگر بسیار کشتند و میان خود بوی خوش ( میانشان سازگاری پدید کردید)را به سامان آوردید« ذبیان»

از پیامدهای )د واندرز سازشی فراگیر پدید آوریمو شما گفتید اگر با پرداخت دارایی و به کار بستن پن.( دستهای خود را به نشانة هم پیمانی در آن فرو بردند

سرانجام در چاره جویی آن، به بهترین راه رسیدید بی آنکه مایة رنجشی شوید . ایمن خواهیم ماند( زیانبار دو دودمانی که کمر به نابود کردن یکدیگر بسته اند

 .و یا به گناة گرفتار آیید
6
نگه داشتیم تا اینکه چهار پایان ستبر و پر شیر کهنه گیاهان خشکیده و به رنگ تیره « ذی أراطی»در ( شانبرایی کمک به خوی)و ما شترانِ خود را  - 

آنگاه آنان به دشمنان نزدیک به خود تاختن . آنگاه که درگیر جنگ شدیم ما پشتیبان بالِ راست سپاه بودیم و برادرانمان پشتیان بالِ چپ. گراییده را خوردند

 .آنان همراه با داراییهایِ گرفته از دشمن و بندیان برگشتند و ما با شاهان در زنجیر. دشمنانِ نزدیک به خودگرفتند و ما به 
7
ستم، با دالورِ سراپا جنگ افزار که جنگجویانِ دلیر از درگیری با وی پرهیز داشتند و او نه در گریز شتاب داشت و نه تن به شکست می سپرد، د - 

که آوای بیرون جهیدن ( بر او وارد آوردم)زخمی دو سوی از هم گشاده. ی راست که بندهایش سخت و استوار پیوند بود، او را نواختشتابان با زخم نیزه ا
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 (213 -211: همان)

می خواهد جنگاوری و  در معلّقۀ حارث بن حلّزه، شاعر در قسمتی از معلّقه به چندین واقعه اشاره می کند که در نهایت

 :هر یک از وقایع یاد شده را می توان یک پاره روایت محسوب کرد. جوانمردی قبیله اش را بیان کند

 مَعَیدٌّ لِکُیلِّ حَییٍّ لِیوَاءُآیَۀ  شَارِقُ الشّقِیقَۀِ إِذَا جَیاءَت

 کَیأَنَّیهُ عَبیالءُ قَیرَظِییٍحَولَ قَیسٍ مُستَلئِمِینَ بِکَبیشٍ

 إِالَّ مُبیَضَّییۀ  رَعییییالءُ وَصَتِیتٍ مِنَ العَواتِکِ ال تَنهَیاهُ

 مِین خُیربَۀِ الیمَزَادِ المَیاءُفَرَدَدنَاهُمُ بِطَعنٍ کَمَا یَخیرُجُ

 دُمِّییَ األَنسَییاءُشِیالالً وَوَحَمَلنَاهُمُ عَلَى حَزمِ ثَهیالنِ

 ومَیا أَن للحَائِنِیینَ دِمَییاءُوَفَعَلنَیا بِهِیم کَمَا عَلِیمَ اهللُ

 4فِی جَیمَّۀِ الطَیوِیِّ الیدِالءُوَجَبَهنَیاهُمُ بِطَعنٍ کَمَا تُنهَیزُ

 (244 -293: همان)

د، حوادث و اتفاقاتی که شاعر به طورِ تداعی آزاد بیان می کند با یکدیگر رابطۀ در مواردِ یاد شده چنانکه پیش از این گفته ش

داستان روایتِ درستِ توالیِ حوادث است که داستان نویس ترتیبِ واقعیِ آن را »از منظر شکل گرایانِ روس . علّت و معلولی ندارند

ز معلّقاتِ سبعه دارایِ پیرنگِ فنّی نیستند، بلکه حوادث به از این چشم اندا( 4941:94میرصادقی، )«.در روایتِ پیرنگ تغییر دهد

از این رو، . طورِ طبیعی از ذهنِ شاعر بیان می شود و شاعرِ معلّقات هیچ تغییری در سلسله مراتبِ حوادث و کنش ها انجام نمی دهد

استانی نیستند بلکه توصیفات و روایت هایِ معلّقات دارایِ روایتی طبیعی هستند، بدین معنی که معلّقات دارایِ چارچوبِ پیرنگی د

این اتّصالِ شکننده ناشی از ذاتی بودنِ معلّقات می باشد به عبارتِ دیگر . پراکنده به وسیلۀ نخی باریک به یکدیگر متّصل شده اند

ایِ معلّقات را به هم می معلّقات، اشعاری درونی و برآمده از ذهنِ شاعران می باشند که هدف ذهنیِ شاعران، تمامِ حوادث و کنش ه

 .پیوندد

 (زمان و مکان)صحنه 4-1

برخی نیز معتقدند که . تمام حوادث و عملکرد شخصیت ها و وقایعِ داستان در یک زمان و مکانِ داستانی اتّفاق می افتد

، کار و پیشینۀ شخصیت ها، محلِّ جغرافیایی، زمان یا عصر دورۀ وقوعِ حادثه»: عواملِ تشکیل دهندۀ زمان و مکان از این قرار است

داد، )«راه و روشِ زندگی شان، محیطِ مذهبی، فکری، روحی، اخالقی، شرایط و مقتضیاتِ عاطفی، احساسی و خصوصیات خلقی

 (. ذیلِ صحنه: 4942

ق هایِ از این زاویه، معلّقات، انعکاسی از محیطِ بیابانی، حرکتِ شتران و کجاوه ها، زندگی کوچ نشینی و چادر نشینی، عش

معلّقات، آیینۀ تمام نمایِ زندگیِ عربِ جاهلی است از این رو تمامِ حوادث و کنش هایِ . می باشد... محسوس، جنگ هایِ قبیله ای و

همان طور که پیش از این نیز اشاره . افراد در اشعارِ معلّقات، در همین فضایِ ساده و در مکان هایِ سادۀ عربِ جاهلی رخ می دهند

ات اشعاری ذاتی و بر آمده از نفسِ شاعر می باشد، لذا وقتی شاعر به تشبیهِ شتر یا محیطِ بیابانی می پردازد تصویرِ زنده شد، معلّق

 . ای از آن در برابرِ دیدگانِ مخاطب ترسیم می کند که گویی خودِ شاعر در آن مکان و زمان حاضر است

                                                                                                                                                                                            
با نیزة بسیار سخت جامه هایش را به هم دوختم، که ریختن خون . او رهنمون می شد( کشتة)خون آن در دل شب گرگان شکارچی گرسنه را به سوی

 .سپس او را رها ساختم تا خوراک درندگان شود، درندگانی که سرانگشتان زیبا و مچ او را خواهند جوید. ه ها ناروا نیستجوانمرد بر نیز
 
، سرور یمنی خویش، «قیس»آنان زره بر تن، پیرامونِ . بود که در آن همة تیره ها با پرچم هایِ ویژة خود گرد آمدند« شارق الشقیقة»نبرد: نخست - 

گروه های بسیار که زادة زنان جوان و آزاده بودند، گروه هایی که جز سپاهیان انبوه و ( از پای در آوردن: )دو دیگر. پید را می مانست گرد آمدندکه تپه ای س

نان از تن شان بیرون می و ما آنان را پی راندیم با فرود آوردن نیزه هایی، که خون ایشان را چ. سپید از درخشش زره ها، کسی را توانِ جلوگیری از آنان نبود

و . بیرون راندیم« ثهالن»در حالی که خون از رگ کجوکِشان روان بود دسته دسته آنان را به سویِ سنگالخ هایِ کوه. ریخت که بیرون زدن آب از دهانة مشک

و نیزه ها آنچنان به لرزش . یِ پیشانی آنان نشانه رفتیمسپس نیزه ها را به سو. به روزگار آنها آن آوردیم که خدا می داند و خون آنها که نابود شدند تباه شد

 .بودند که ریسمان بسته به دلوِ راة چاة پُر آب
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و یا . تران و نحوۀ تکان خوردنِ کجاوه ها را به کشتی مانند می کندبه عنوانِ مثال در معلّقۀ طرفۀ العبد، شاعر حرکتِ ش

 . گردنِ دالرامی را به گردنِ آهویی که از برگِ درختِ اراک می خورد تشبیه می کند

 خَالَیَا سَفِیْنٍ بِالنَّوَاصِیفِ مِنْ دَدِکَیأنَّ حُیدُوجَ المَالِکِیَّۀِ غُیدْوَۀً

 یَجُوْرُ بِهَا المَالَّحُ طَوْراً ویَهْتَیدِیوْ مِنْ سَفِیْنِ ابْنَ یَامِینٍعَدَوْلِیَّۀ  أَ

 کَمَیا قَسَمَ التُّرْبَ المُفَایِلَ بِالیَیدِیَشُیقُّ حَبَابَ المَاءِ حَیْزُومُهَا بِهَیا

 مُظَیاهِرُ سِمْطَیْ لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَیدِوفِی الحَیِّ أَحْوَى یَنْفُضُ المَرْدَ شَادِن 

 4تَنَیاوَلُ أطْرَافَ البَرِیْرِ وتَرْتَیدِیخَیذُول  تُرَاعِیی رَبْرَباً بِخَمِیْلَیۀٍ

 (49 -44: 4914شکیب، )

 .زیبایی توصیف می کندو یا در معلقۀ امرؤ القیس، شاعر با کاربردِ اشیا و واژگانِ پیرامونِ خویش، ستارگانِ شب را به 

 2بِیأَمْرَاسِ کَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْییدَلِکَأنَّ نُجُومَیهُ لَیْلٍفَیَییا لَکَ مَنْ 

 (22: همان)

 البته است، نداده تغییری آن در نویسنده یعنی است طبیعی صورتِ به معلّقات در مکان و زمان عنصرِ و آرایی صحنه چند هر

 در مکانی و زمان عنصرِ و( 426: 4944 کی، مک)«.است ممنوع ندهد رخ تغییری آن در که ای صحنه»کی مک برترا قولِ به

 .اند زده ای زنده آرایی صحنه و تصویرسازی به دست شاعران حال این با نیستند، حوادث توالیِ روایتِ خدمتِ

به گمانِ ما شیوعِ روحیۀ واقع بینی، به اندیشۀ . ون نمی رودشاعر جاهلی با گزافه و مبالغه آشنا نیست و از حدودِ اعتدال بیر»

ضیف، )«.گفته هایشان عادتاً مستند به حقیقت است، بی هیچ دروغ اندودگی و ناخالصی. آنان خصلتی گزارش گونه بخشیده است

4911 :249) 

شاعران در . ، تصویرهایِ شنیداری استیکی دیگر از ویژگی هایی که شاعرانِ معلّقه در صحنه پردازی از آن استفاده کرده اند

پرداخته اند؛ تصویرهایی که از « تصویرهایِ شنیداری»، برای مجسم ساختن بهتر احساس خود، به ترسیمِ ...»معلقات سبعه 

عنصرِ زمان صورتهایِ شنیداری برگرفته شده اند، شاعران صورت پرداز معلّقات سبع در کنارِ این تصویرها حضور دارند و با استفاده از 

و مکان به سراغ صداهای طبیعی و غیر طبیعی محسوس رفته اند و سخنان اندرزی همراهان، گفتگوی خویش با دیگران، غرّش ابر، 

زوره گرگ، شیهه اسب، صدای جوشش دیگها، طنین نغمه آهوان و ناله زنان داغدیده، را به تصویر کشیده و شعر خود را کامل نموده 

داعی صور شنیدنی واقعیت های دنیای ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درک کند، در تصویرهای شنیداری آنها، اند تا مخاطب با ت

همه تصویرها به نور نیاز ندارند و جنبش و حرکت تصویرها محسوس هستند؛ از این رو تصویرهای شنیداری معلّقات سبع نمادی از 

در معلّقات ( 41: 4944اقبالی، )«.شاعر از توانایی چشمگیری برخوردارند زیبایی شعری می باشند و در نمایش واقعیّت های ذهن

شاهدِ آن هستیم که در صحنه هایی از جنگ شاعر به صدایِ شیهۀ اسب و شتر و حتّی صدایِ خارج شدنِ خون از بدن توجّه داشته 

 :است که در تصویر سازی و صحنه آرایی نقشِ بسزایی دارند

 9رُغَیاءُ ذَاکَ خِاللَ خَیلٍ هَالِ وَمِین تَصی  ییبٍمُجِ وَمِن مُنَیادٍ مِن

 (224: 4914شکیب، )

                                                           
 
ابن »یا « عدولی»، در آن پگاهان اتاقکهای کشتی های [خرامان به پیش می رفتند]« دَد»در دره [ بر باالی شتران راهواری که]« مالکی»کجاوه هایِ  - 

با دستِ « مفایل»سینه کشتیها کوهة آب را چنان می شکافد که . ه ناخدایشان گاه آنها را راست به جلو راند و گاه راهشان را کج کندرا می مانستند ک« یامن

ال با« اراک»در میانِ آن دودمان دالرامی می زید که با لبهای گندمگونش آهویی را می ماند که گردنش را برای چریدن میوه های درخت. خویش تودة خاک را

آهوی جوان همانند شده است  زیبایی گردن یار به گردن کشیدة -.]گرفته باشد، لیک گردن آن دلدار را دو رشتة مروارید و زبرجد زینت و زیبایی افزوده است

هوی برّه رها کرده ای که با دیگر آ.[ جز اینکه گردن آهو را زیب و زیوری نیست ولی یار با آنکه گردنی کشیده و زیبا دارد دو گردنبند نیز بر آن افزوده است

.را می خورد و برگهای آن را پوشینه خود می سازد« اراک»آهوان رمه در مرغزاری یرگرم چراست و کنارة میوه های رسیدة درخت 
6
 .نخین به سنگهای سخته و ستبر بسته اند[ سخت به هم تابیده]گویی که ستارگانت را با ریسمانهای ! تو چه شگفت شبی - 

7
 !یکی فریاد بر می آورد و دیگری پاسخ می داد و اسبان شیهه می کشیدند و در این میان بانگ و خروش اشتران همه جا را پر کرده بود - 
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 4األَعْلَیمِ کَشَدْقِ فَریصَتُهُ تَمکُومُجیدَّالً تَرَکْتُ غَانِیۀٍ وحَلِییلِ

 (213: همان)

نویسنده عمالً در هر قسمت داستان با »آثار داستانی  زمان و مکان ها در معلّقات دارایِ شکلی پیوسته و مرتبط نیستند، در

در معلّقات، انتقالِ زمان و مکان ( 424: 4911فرد، )«.مشکل انتقال اشخاص از یک محل و زمان به یک محل و زمان دیگر روبروست

نی به زمانِ دیگر و از مکانی به به وسیلۀ نشانه ها صورت می گیرد، شاعر با آوردنِ نشانه چون شامگاه و یا نامِ محلِّ خاصی از زما

انتقال در معلّقات دارایِ منطق و برگرفته از پیرنگی داستانی نیست، بلکه حرکتِ شاعر در یک جریانِ . مکان دیگر منتقل می شود

زمان و سیّالِ ذهن و تداعیِ آزاد صورت می گیرد، چون معلقات، شعری ذاتی و درونی است سیرِ خطِّ روایی رعایت نمی شود بلکه 

 .مکان هایِ پس و پیش و بدونِ هدفی خاص آورده می شود

 جُلْجُیلِ بِدَارَۀِ یَوْمٍ سِیَّمَا وَالَ صَالِیحٍ مِنْهُنَّ لَکَ یَوْمٍ رُبَّ أالَ

 ...المُتَحَمَّیلِ کُوْرِهَا مِنْ عَجَباً فَیَا مَطِیَّتِیی  لِلْعَذَارَی عَقَرْتُ وْمَویَ

 ...مُرْجِلِی إنَّکَ الوَیْالَتُ لَکَ فَقَالَتْ عُنَیْیزَۀٍ خِدْرَ لخِدْرَا دَخَلْتُ وْمَویَ

 ...تَحَلَّیلِ لم حَلْفَۀً وَآلَیتْ عَلَییَّتَعَیذَّرَتْ الکَثِیْبِ ظَهْرِ عَلَى یَوْماًو

 ...المُفَصَّیلِ الوِشَاحِ أَثْنَاءَ تَعَیرُّضَرَّضَتْتَعَ السَّمَاءِ فِی الثُّرَیَّا مَا إِذَا

 عَقَنْقَلِ حِقَافٍ ذِی خَبْتٍ بَطْنُ بِنَاوانْتَحَیى الحَیِّ سَاحَۀَ أجَزْنَا فَلَمَّا

 

 2المُخَلْخَیلِ رَیَّا الکَشْحِ هَضِیْمَ عَلیَّفَتَمَایَلَیتْ رَأْسِهَا بِفَوْدَی هَصَرْتُ

 (44 -6: 4914شکیب، )

 شخصیت پردازی 4-9

در هر داستان این شخصیت است که حاالت پایدار نخستین ». صیت پردازی از جملۀ عناصرِ کلیدیِ ادبیات داستانی استشخ

د قابل تصور بدون دخالت شخصیت، هیچ داستانی نمی توان. را دگرگون می کند و موارد داستانی را به وجود می آورد

از نظر او اشخاص سادۀ . فورستر اشخاص داستان را به دو دستۀ ساده و جامع تقسیم می کند( 419: 4914محمدی، )«.باشد

هستند که در اشکالِ ناب خود گرد یک فکر و کیفیت واحد ساخته می شود و می توان آنها را در یک ( تیپ)نمونه نوعی»داستانی

وی معتقد است که اشخاص جامع داستانی را نمی توان در یک جمله خالصه کرد و ( 43-44: 4913فورستر، )«.جمله خالصه کرد

می توان به شیوۀ مقنع و قانع کننده ای خواننده را با شگفتی روبرو »محک و معیارِ شناختِ چنین شخصیتی از نظرِ او این است که 

داستان به هر دو نوع این شخصیت ها نیاز »ا بپذیریم در هر حال در صورتی که این تقسیم بندی ر( 412: همان)«.سازد

                                                           
 
چه بسا شوی زن زیبا روی را بر زمین افکندم و از پای در آوردم آنچنان که چاک زخم زیر شانه اش به سان کسی که لب زیرینش شکافته باشد  - 

 .[آوای برآمده از جهیدن خون را به سوت زدن کسی که لب زیرینش شکافته باشد مانند کرده است -. ]می زدسوت 
6
و روزی که اشتر خود را برای . گذار افتاد« دارة جلجل»[ چشمه]چه بسا روزی خوش که در کنار ایشان سپری کردی بویژه آن روز که تو را به  - 

مرا وادار می کنی ! وای بر تو: شدم و اتو گفت« عنیزه»و آن روز که به درون کجاوه.... رانگیز بود پی کننده ولخرج آنآن دوشیزگان پی کردم و چه شگفت ب

آنگاه که [.... که از من جدا خواهد شد]و آنروز که در پشت تپه ای از ریگ بهانه آغاز کرده سرسختی نمود و سوگندی ناگسستنی بر زبان آورد .... پیاده شوم

و چون از دور و بر خانه های آن .... ان خوشة پروین در آسمان نمایان شد همچون نمایان شدن آرایه های گوهرین در جای جایِ میان بند زر نگارستارگ

او  دور ساخت دو گیسوی او را گرفته به سوی خود کشیدم و[ از دیدرس دیگران]دودمان گذشتیم و زمین های سخت و سنگالخی و توده های ریگ ما را 

 .بسوی من خم شد -که میانی باریک داشت و ساق هایی فربه–
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شخصیت های ایستا در . دیگر می توان شخصیت های داستان را به دو دستۀ ایستا و پویا تقسیم کردۀ از دیدگا( 39: همان)«.دارد

 4 .ول می شوندبر عکس شخصیت های پویا که در طی داستان در رفتار و بینش دچار تح. طول مدار داستان، متحول نمی شود

در معلقات، به جز شخصیت شاعر بقیۀ شخصیتها دارای شخصیتی ساده و ایستا هستند و نمایندۀ نوع و تیپِ معشوق،  

شاعران و نویسندگان معلقات دارای شخصیتی جامع و ایستا می باشند که دارای ویژگی های گوناگونی . می باشند... دشمن، یاران و

 .و گاه متناقض می باشند

وی علی رغم اینکه فردی خوشگذران است فردی دلیر و جنگجو نیز می . ر معلقۀ امرؤ القیس، شاعر شخصیتی جامع استد

دوستان، یار، ام : شخصیتهایِ دیگر همچون. و در عین حال که جنگجو می باشد فردی شاعر با طبعِ ظریف نیز می باشد. باشد

، زنان باردار شیرده، کودکان گریان، زن پرده نشینِ سپید اندام، (معشوق)عنیزه ، دوشیزگان،(معشوقان شاعر)الحویرث و ام الرباب

 .نگهبانان و دشمن کینه توز دارایِ شخصیتی ساده و ایستا و نمایندۀ نوعِ تیپ هستند

مرد وی شاعر، جنگجو، عاشق پیشه، یارِ مدد رسان و جوان. در معلقۀ طرفۀ العبد نیز شاعر دارایِ شخصیتی جامع می باشد

یاران، دالرام و معشوق، پسر عموی سرزنش گر، پدر و برادر دارای شخصیتی ساده و : شخصیت هایِ دیگر معلقه از این قرارند. است

 .ایستا و نمایندۀ تیپ هستند

 شاعر فردی با تجربه و کهن سال، آرام و منطقی و در پیِ صلح. در معلقۀ زهیر ابن بنی سلمی نیز شاعر شخصیتی جامع دارد

شخصیتهای دیگر گرچه دارایِ اسامی خاص هستند ولی ساده و ایستا و نمایندۀ تیپِ شخصیتی همچون جنگجو، . و دوستی است

 .قبایل غیظ بن مره، عبس، ذبیان، معدّ؛ حصین بن ضمضم، ابن نهیک، نوفل، وهب و ابن مخرّم: انتقام جو و کشته شدگان هستند

در معلقۀ عمرو ابن کلثوم شخصیتهایِ تیپیک ساقی، ام عمرو، . مونۀ تیپ معشوق استن« نوار»در معلقۀ لبید ابن العامری، 

، دودمان قضاعت، بنی جشم بن بکر، مهلهل، زهیر، عتّاب، کلثوم، ذوالبره، کلیب، بنی بکر، (پادشاه حیره)کجاوه نشین، لیلی، ابوهند

حلزه، شاعر دارایِ شخصیتی جامع است و معشوقان و دیگر  در معلقه هایِ عنتره بن شدّاد و حارث بن. بنو طمّاح و عمی هستند

 .شخصیت ها ایستا و ساده هستند

تمامِ شخصیتهایی که در معلّقات آمده به غیر از شاعران معلقات، دارایِ شخصیتی ساده و ایستا و نمایندۀ نوع و تیپ می 

شاعرانِ معلقات دارای شخصیتی جامع و . نی ندارندباشند که هر یک را می توان در یک جمله تعریف کرد و کنش داستانی چندا

ایستا می باشند که دارایِ ویژگی هایِ متفاوتی هستند ولی در سیرِ روایتِ معلقات، تغییری در شخصیت آنها ایجاد نمی شود و 

 .کنش ایشان نیز به تک گویی درونی در قالب روایت توصیف حوادث، اشخاص و عناصر طبیعت محدود می شود

یکی از راههای شخصیت پردازی برایِ . ر اثرِ روایی نویسنده به وسیلۀ راه و روشهایی دست به شخصیت پردازی می زنددر ه

ارائۀ درونِ شخصیت، بی تعبیر وتفسیر به این ترتیب که با نمایشِ عمل ها و »نویسنده و آشنایی مخاطب با شخصیت داستان

 (32: 4941میرصادقی، )«.ده غیر مستقیم، شخصیت را می سازدکشمکش هایِ ذهنی وعواطفِ درونی شخصیت، خوانن

در تمامی معلقات، شعر بیانِ تک گویی شاعر می باشد به گونه ای که شاعر با غوطه خوردن در افکار و تخیّل خویش به بیان 

و عواطفِ درونی و کشمکش  حوادث و ویژگی هایِ خود می پردازد و از همین طریق خواننده با تمامِ افکار و احساسات، جهان بینی

از روش هایِ دیگری که شاعرِ معلقات در شخصیت پردازی از آن استفاده می کنند، توصیفِ مستقیم . هایِ ذهنیِ او آشنا می شود

 : می باشد به عنوان مثال در معلقۀ طرفۀ العبد، شاعر به صورتِ مستقیم از ویژگی هایِ ظاهریِ خود و پدرش می گوید

  2المُتَوَقِّیدِ الحَیَّۀِ کَیرَأْسِ خَشَیاشٌتَعْرِفُونَیهُ  الَّذِی الضَّرْبُ لُالرَّجُ أَنَا

 (14: 4914شکیب، )

 9یَلَنْیدَدِ کَالوَبِیْلِ شَیْیخٍ عَقِیْلَیۀَ جاُللَیۀ   خَیْفٍ ذَاتُ کَهَاۀ  فَمَرَّتْ

                                                           
 
 (706: 730 ؛ ایرانی، 63: 731 ؛ حنیف، 73 ، 76 : 733 ؛ فرد، 101: 736 داد، : )ک. ر - 

6
 .من همان مردِ الغر تنم که می شناسید؛ چست و چاالک به سانِ سرِ پر جنب و جوش مار - 

7
این شتر گرانبها از آن پیرمرد خشکیده پوست درشت خویی بود که از . نهای خشکیده از برابر من گذشتسپس شتری تنومند و فربه با پستا - 

 .الغری بسیار همچون چوبدستی هایِ خشک و چروکیده شده بود
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 (16: همان)

یز می توان به عنوانِ کنشِ داستانی قلمداد کرد، که از این منظر شاعر از طریقِ کنشِ خویش و تک گوییِ درونیِ شاعران را ن

 :می دهدۀ همچنین اشاراتی که به عملکردهایِ خود و دیگران می کند، خواننده را با شخصیت خود و دیگران آگا

 المُتَلَیوِّمِ اجَۀَحَ ألَقْضی فَیدَن  وکَأنَّهَیا نَاقَتی فیها فَوَقَّفْیتُ

 4فَالمُتَثَلَّیمِ فَالصَّمَیانِ بالحَیزنِوأَهْلُنَیا بِالجَوَاءِ عَبلَۀُ وتَحُیلُّ

 (434: همان)

نکتۀ قابلِ توجّه دیگری که در معلقات، پیرامون شخصیت پردازی وجود دارد شخصیت انگاری حیوانات و عناصر طبیعت نزد 

ذاتی بودن شعر جاهلی و معلقات و یگانگی شاعر با فضا و طبیعت پیرامون خویش باعث می شود که شاعر با . شاعران معلقات است

 :حیوانات و عناصر طبیعت نه همچون شی ای بیگانه و فاقد ارزش که همچون شخصیتی مستقل رابطه برقرار کند

 ظَالمُهَیا الثُّغُورِ عَوْرَاتِ وأَجَنَّ کَافِیرٍ  فِی یَداً أَلْقَتْ إِذَا حَتَّیى

 جُرَّامُهَیا دُونَهَا یَحْصَرُ جَیرْدَاءَ مُنِیْفَۀٍ کَجِذْعِ وانْتَصَبَتْ أَسْهَلْتُ

 عِظَامُهَیا وخَفَّ سَخِنَتْ إِذَا حَتَّى وَشَلَّیهُ النَّعَیامِ طَیرْدَ رَفَّعْتُهَیا

 حِزَامُهَیا الحَمِیْمِ زَبَدِ مِنْ وابْتَیلَّ نَحْرُهَیا أَسْبَلَو رِحَالَتُهَا قَلِقَیتْ

 2حَمَامُهَیا أَجَدَّ إِذْ الحَمَیامَۀِ وِرْدَ وتَنْتَحِیی العِنَانِ فِی وتَطْعَنُ تَرْقَى

 (441 -494: همان)

 9واسلَمِی عبْلۀَ دَارَ صَبَاحاً وَعِمِّی               تَکَلَّمِیی بِالجَواءِ عَبْلیۀَ دَارَ یَا

 (434: همان)

 زاویه دید 4-1

چگونگی بیان داستان به . نویسندۀ یک اثر روایی به وسیلۀ روش هایی مطالب و موادِّ داستان را به خواننده ارائه می کند   

زاویه دید . قِ اوّل شخص یا سوّم شخص بیان می شودمعموالً داستان به دو طری. مخاطب، زاویه دید یا زاویه روایتِ داستان نام دارد

در زاویه دیدِ درونی گوینده داستان یکی از شخصیت هایِ اصلی یا فرعیِ داستان است . در روایت، ممکن است بیرونی یا درونی باشد

تک ». وایتِ درونی استتک گویی یکی از روش هایِ ر(. 946: 4941میرصادقی، )و داستان از زاویه دیدِ اوّل شخص گفته می شود

 (. 441: همان)«گویی صحبتِ یک نفره ای است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد

بنابر ساختارِ ویژۀ معلقات، مبنی بر اینکه تمامِ شعرِ معلقات با محوریت شخصیتِ شاعرانش بنا نهاده شده، زاویه روایت    

کلِّ روایت معلقات در چارچوبِ گفتگویِ درونی . رونی و از نوع تک گویی درونی باشدمعلقات نیز می تواند از نوع روایتگری د

شاعرانش و به صورتِ اوّل شخص بیان می شود، همان طور در تعریفِ زاویه دیدِ درونی و تک گویی گفته شد، معلقات به وسیلۀ 

باشد که گاه کسی را موردِ خطاب قرار می دهد  شخصیت اصلیِ داستان بیان می شود که در اصل صحبتِ یک نفرۀ صاحبان آن می

 :و گاه در خلوتِ خود، بدونِ مخاطب سخن می گوید

 بَقَیاءُ لِذَاکَ وَهَل عَمیروٍ عِنیدَ               عَنَّیا المُرَقِّیشُ النَاطِیقُ أَیُّهَیا

                                                           
 
فرود می « جواء»در « عبله»و . را برآورم( خود)=نیاز آن فرو ایستاده [با یاد گذشته ها]شترم را که به کاخی بلند می مانست در آنجا نگاهداشتم تا  - 

 .«متثلم»و « صمان»و « حزن»آید و مردم ما در 
6
به  آنگاه که خورشید دستانش را دردل شب فرو برد و پرده هایِ تاریکش را بر بیمگاه هایِ مرزی فرو افکند، از آن بلندی فرود آمدم و خود را - 

آنگاه بر . ]گردن افراشته ایستاده بود[ همچنان]، که دست خرماچینان به خوشه های بلندش نرسد، دشت رساندم و اسبم خرمابُنی کم شاخ و برگ و بلند باال

نرم و سبک [ برای تکاپوی بیشتر]به سان شتاب شترمرغ و یا شتابی بیش از آن او را به تاختن گرفتم تا اینکه تنش داغ شد و استخوانهایش [ پشتش نشستم و

با گردن افراشته و با . ش می لغزید و بارانِ خوی از سر وسینه اش فرو می ریخت و تنگش از کف داغ آن خیس شده بودزیرانداز پوستین آن بر پشت. شد

 .که با دیگر کبوتران به سوی آبشخوری پرگشوده باشد[ تشنه]شتاب به پیش می تازد به سان کبوتری 
7
 !پیوسته از گزند به دور مانی! ش بادبا من سخن بگوی، بامدادت خو« جواء»در سرزمین « عبله»ای سرای  - 
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 األَعْییدَاءُ نَابِ وَشَیى قَد مَا قَبلُ               إِنّییا غِیرَاتِک عَلَى تَخَلنَیا ال

 4قَعسَییاءُ وَعِزَّۀ  حُصُون  تَنمِینَیا               الشَنییییاءَۀِ عَلَیى فَبَقَینَیا

 (223 -224: 4914شکیب، )

 

 :گیرینتیجه 

-عی بودنِ روایت در معلقات سبب میذاتی و طبی. ویژۀ آنها امکان پذیر نیست تحلیلِ رواییِ معلقات بدون توجه به ساختار   

  :عناصر روایت در آنها با دیگر انواع روایی متفاوت باشد شود که

منسجم  روابطِ علّی و معلولی میان حوادث و توصیفات داستانی در معلقات وجود ندارد و آنچه سبب به معنایِ پیرنگ -4

تداعی آزاد ذهنی خود و گوناگون را در  شاعر، حوادث و توصیف های. شدن متن معلقات می شود مقصود و هدف ذهنی شاعر است

هر کدام از این توصیفات پراکنده در معلقات همچون یک پاره روایت مطرح . می کند گویی نمایشی روایتها و تکبه وسیلۀ مونولگ

  .تنها در همین پاره روایت ها وجود دارد پیرنگ به صورت جزئی. شوند که وابستگی روایی با یکدیگر و با تمامی روایت ندارند می

ذاتی و . است معلقات، بیان کنندۀ زندگانی عرب جاهلی همراه با تمامی نشانه ها و عناصر آشکار آن صحنه پردازی -2

ی از طبیعت پیرامون خود که شاعر تصویرهای زنده ا طبیعی بودن روایت معلقات در صحنه پردازی آنها بدین صورت آشکار می شود

پراکنده صورت  های آزاد و توصیفاتهای زمانی و مکانی در تداعینهوسیلۀ بیان نشالقات بهدر مع انتقال زمان و مکان. کندترسیم می

 .گیردمی

شخصیت  چندانی در معلقات صورت نگرفته است و ذاتی بودن روایت معلقات سبب می شود که تنها پردازیشخصیت -9

شاعر در معلقات، . عناصر طبیعت می پردازد خاص ودارای کنش، شاعر باشد که در تک گویی های نمایشی به توصیف حوادث، اش

یگانگی شاعر جاهلی با طبیعت پیرامون خویش در معلقات سبب . و ایستا هستند شخصیتی جامع و ایستا و دیگر شخصیت ها، ساده

 .حیوانات و عناصر طبیعت را همچون شخصیت هایی مستقل توصیف کند می شود که شاعر

-کار میآنها نیز آش زاویه دیدوایت در آن بر محوریت درونیات شاعر بنا نهاده شده است، در معلقات که ر ساختار ویژۀ -4

 .درونی به صورت اول شخص به روایت می پردازند های درونی و در چارچوب گفتگویگوییشاعران معلقات در تک. شود

 :منابع و مآخذ

دانشکده ادبیات و علوم انسانی )ه زبان و ادبیات عربیمجل. تصویرهای شنیداری در معلّقات سبع(. 4944)اقبالی، عباس

 .41-23، ص464/2/4، ش(مشهد

 .انتشارات نگاه: تهران. هنر رمان نویسی(. 4941)ایرانی، ناصر

مترجم دکتر احمد کریمی حکاک، . های داستان کوتاه فارسیسرچشمه(. 4966)پرس، میشلباالیی، کریستف و کویی

 .پاپیروس: چاپ اول، تهران

 .دانشگاه تبریز : تبریز. تاریخ ادبیات عرب(. 4911)بهروز، اکبر

مترجم و محقق سعید . پژوهش تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی: دبیات تطبیقیا(. 4943)جمال الدین، محمد سعید

 .انتشارات دانشگاه شیراز: حسام پور و حسین کیانی، شیراز

 .انتشارات مروارید: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 4942)داد، سیما

 .نشر پایا: تهران. چکامه های بلند جاهلی(. 4914)شکیب، محمود

 .انتشارات امیر کبیر: ، تهران2ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چ .(العصر الجاهلی)تاریخ ادبی عرب(. 4911)ضیف، شوقی

                                                           
 
به بدگویی از ما پرداخته ای، مگر کار تو پایدار خواهد بود؟ گمان مکن آغالش های تو زیانی به « عمرو بن هند»ای سخنگوی سخن چین که نزد  - 

ا پابرجا مانده ایم و دژهای استوار و ارجمندی پایدار با همه کینه ورزی ه. از ما بدگویی و سخن چینی کرده اند[ فراوان]ما برساند، پیش از تو دشمنانِ 

 .پیوسته ما را باال و باالتر برده است
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 .انتشارات امیرکبیر: تهران. فنون آموزش داستان کوتاه(. 4911)فرد، رضا

جیبی با همکاری انتشارات امیر : مترجم ابراهیم یونسی، چاپ دوم، تهران .جنبه های رمان(. 4913)رستر، ادوارد مورگانفو

 .کبیر

 .انتشارات نیلوفر: ، چاپ اول، تهران(دو جلدی)باغ در باغ(. 4914)گلشیری، هوشنگ

 .انتشارات سروش: چاپ اول، تهران .روش شناسی نقد ادبیات کودکان(. 4914)محمدی، محمد هادی

 .تهران، نشر مرکز. مبانی داستان کوتاه(. 4913)مستور، مصطفی

 .انتشارات شفا: چاپ اول، تهران. ادبیات داستانی(. 4966)میر صادقی، جمال

 .انشارات سخن: چاپ چهارم، تهران ،.عناصر داستان(. 4941)میر صادقی، جمال
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