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دانشجوی کارشناسیارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه یزد

چكيده:
مقامه در لغت به معنای قصّه گویی در مجلس و محفل و در اصطالح ،قسمی از اقسام قصص است که تکلّفاات
لفظی و معنوی در آن از جمله اهداف اصلی است که میتوان آن را از لحاظ اصول داستاننویسای نیاز بسرسای
کسد .در مقامه ،قهسمان داستان بعد از ظاهس شدن در متن ،سسانجام ناپدید و در مقامة بعادی ظااهس مایشاود .در
این مقاله سعی شده است که عناصس داستانی در دو مقامة رملیّه و طیبیّه از مقامات حسیسی بسرسی شود .ماحصل
این شد که مقامه رملیّه و طیبیّه با زاویة دید اوّل شخص بیان شده است .شخصیّت ابوزید در این مقامهها پویاا و
نمادین و پیسنگ این مقامهها منطقی و استوار است .در زمینة گفتگو ،شخصیّت ابوزید با گفتههایش و شخصیّت
ادبدوست حاارث نیز باا توصیفات در مورد خاود

شاناخته مایشاود .درونمایاة ایان دو مقاماه ،نشاان دادن

کژیهای عصس عبّاسی ،بویژه ظلم و نفاق است.

كليد واژهها :مقامه ،عناصس داستانی ،مقامات حسیسی ،شخصیّت ،نثس فنّی.

 .1تاریخ دریافت1991/9/11 :
 .2ایمیلamene_javadi@yahoo.com :

تاریخ پذیس 1992/1/26 :
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 .2مقدّمه:
ابوالقاسم بن علی الحسیسی بصسی حسامی ،در سال  446هجسی در میشان بصسه دیده باه جهاان گشاود.
وجه انتساب وی به حسیسی ،اشتغال پدر یا جدّ

به حسیسبافی یا حسیسفسوشی است و دلیل انتساابش باه

حسامی ،به مناسبت سکونتش در محلّة بنی حسام بوده است( .ذکااوتی قزاگزلاو .)7 :1964 ،حسیاسی در
مقامات ،خود را حارث بن همّام میخواند .او این عنوان را از این حدیث پیامبس اکسم (ص) باسای خاود
بسگزیده است« :همة شما حارث هستید و همة شما همّامید ».حاارث ،یعنای بسزگاس و باه دساتآورنادة
روزی و همّام ،یعنی کوشنده( .روحانی .)211 :1971،مقامه در لغت ،یعنی جای نشستن ،مجلس ،خطباة
منظوم و منثور و در اصطالح ،خطبه یا سخنان ادبی به نثس فنّی و مصنوع توأم با اشعار و امثال و مشاحون
به صنایع بدیعی اعمّ از لفظی و معنوی را دربس میگیسد( .دهخدا :1977 ،ذیل واژة مقامه) .آغاازگس ایان
فن «ابن درید» و «ابن فارس» هستند و بعدها بدیعالزّمان همدانی و حسیسی شکل کاملتسی بادان دادناد
(ناظمیان.)24 :1974 ،
مقامه به طور کلّی ،از انواع داستانهای کهن آمیخته باا شاعس اسات کاه در آن قهسماان باه صاورت
ناشناس در داستان ظاهس میشود؛ حاوادیی را باه وجاود مایآورد و باه محاا اینکاه در پایاانِ داساتان
شناخته میشود ،ناپدید میگسدد تا آنکه دوباره در مقامة بعادی در هیتتای دیگاس ظااهس شاود (شمیساا،
 .)217 :1979در مقامات حسیسی نیز قهسمان داستان (ابوزید سسوجی) در پایان یک مقاماه ناپدیاد و در
مقامة بعدی آشکار میشود؛ به این صورت که در پایان مقامة رملیّه به طور ناگهانی مفقود میشاود؛ باه
طوری که راوی داستان آرزوی دیدار او را دارد و در مقامة طیبیّه دوباره او را میبیند .ماا در ایان مقالاه
سعی کسدهایم که به تشسیح بسخی از عناصس داستانی مانند زاویاة دیاد ،پیسناگ ،گفتگاو ،درونمایاه و...
بپسدازیم .از آنجا کاه کساانی کاه باه بسرسای عناصاس داساتانی در ایان ایاس گسانسانگ پسداختاهاناد ،باا
رویکسدی کلّینگس به کلّ مقامات حمیدی و همچنین در قالب مقایسه با دیگس آیار ،اقادام باه پاژوهش
کسدهاند ،ما تال

کسدهایم که مشتی از خسوار مقامههای مقاماات حسیاسی را باه صاورت مجازّا ماورد

بسرسی قسار دهیم و جنبههای داستانی دو مقامه از این ایس را بیان کنیم.
 .2-2پيشينة تحقيق:

دادخواه و جمشیدی ( 1916الف) با بسرسی و دقّتنظس در انواع و شیوههای گفتگو در مقامات حسیسی
و مقامات حمیدی و بسجستگیها و کاستیهای موجود در استفادة این مقامهنویسان از عنصس گفتگو در
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مقامات خود ،تصسیح کسدهاندکه حسیسی توانسته است از عنصس گفتگو باسای جاذّاب نماودن مقاماات
خود بهتسین بهسهبسداری را بکند .همچنین ایان دو نویسانده ( 1916ب) بیااان کاسدهاناد کاه باا مقاسایة
شیوههای شخصیّتپسدازی و تحلیل انواع شخصیّت در این مقامات ،میتوان جنبهها و ارز هاای ادبای
این آیار را شناخت و نیز میتوان به یکی از جنبههای مهمّ ارتباط میان زبان و ادب فارسای و عسبای پای
بسد .عالوه بس این ،همین نویسندگان ( )1917به بسرسی و مقایسة عنصاس صاحنه در ایان دو ایاس ساتس
پسداختهاند .همچنین نبایلاو ( )1991باه مقایساة کااربسد عناصاس داساتانیای ،مانناد موضاوع ،بانمایاه،
شخصیّت ،مکان و زمان و ...در مقامات حسیسی پسداخته است.
 .2زاویّة دید:
نگاه نویسنده به داستان را که متناسب با موضوع داستان در گیسایی و تفهیم داستان باه مخاطاب کماک
میکند ،میتوان زاویّة دید نامید .زاویّة دید شیوهایاست که نشاندهندة رابطة نویسنده با داساتان اسات
(میسصادقی .)299 :1967 ،انتخاب زاویّة دید مناسب میتواند طول داستان را کااهش دهاد و باا وجاود
این ،بیشتسین اطّالعات را در اختیار خواننده بگذارد (پاینده .)66 :1961 ،زاویّة دید ،معاانی مخصوصای
دارد :زاویّة دید جسمانی (فیزیکی) ،زاویّة دید ذهنی که با احساس نویسنده نسبت به موضوع سس و کار
دارد و زاویّة دید شخصی (میسصادقی .)299 :1967 ،با فاس

اینکاه حاارث بان همّاام ،خاودِ حسیاسی

است ،مقامة رملیّه با زاویّة دید ذهنی شسوع میشود.
گاهی راوی داستان یکی از شخصیّتهای داستان است که آنچه را مشاهده یا تجسبه کسده یا شانیده
است ،بازگو میکند که آن را زاویّة دید اوّل شخص گویند (پایناده .)67 :1961 ،در دو مقاماة ماذکور
مانند دیگس مقامات ،راوی ،حارث بن همّام است که خاود او نیاز درگیاس حاوادث و رویدادهاسات .در
مقامة رملیّه ،حارث از زاویّة دید اوّل شخص ،ماجسای سفس خاود باه رملاة شاام را توصایف مایکناد و
دوست دارد سفس کند و سفس را بس حضس تسجیح میدهد.
حارث بسای تجارت به ساحل شام میرود .وقتی در رمله اقامت میکند ،شتسانی را میبیند کاه آنهاا
را بسای سفس حج آماده کسده بودند؛ پس مشتاق سفس حج میشود و با دوستانش عازم سفس میشاود .در
حال آماده شدن بسای احسام هستند که ناگهان شخصی با لباس پاره پدیدار میشود .او قهسماان داساتان،
ابوزید سسوجی است که با سخنان فصیح و بلیغ خود آنها را اندرز میدهد که تا زمانیکه غاسق گنااه و
فساد هستید ،حجّ شما سودی به حالتان ندارد و حجّ شما وقتی مقبول است که با بسهناه کاسدن خاود باه
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جانب بیتاهلل الحسام بسوید (حسیسی .)291 :1919 ،سسوجی اینگونه سخن میگویاد و ناگهاان ناپدیاد
میشود .راوی خود یکی از شخصیّتهای اصلی داستان است که آرزوی دیدار قهسمان داساتان را دارد
و در مقامة طیبیّه هم که زاویّة دید اوّل شخص است ،داستان را ادامه میدهد .راوی (حاارث بان همّاام)
پس از انجام دادن مناسک حج ،قصد رفتن به مدینة النّبی میکند؛ بنابساین باا یاارانش بااه بنای حااسب
میرسند و در آنجا اقامت میکنند .راوی حسکت شتابان یاارانش را باه نازد فقیهای مایبیناد .او هام در
جمع حاضس میشود تا ازگفتههای عالم دینی بهسه ببسد .او همان ابوزیاد اسات کاه آرزوی دیادار

را

داشت .جوانی از جمع حاضس ،سؤاالت دینی بسیاری مطسح میکند و او تمام آنها را پاسخ میدهاد؛ باه
نحوی که همه از حاضسجوابی او حیستزده میشوند .جماعت با شنیدن سخنان ابوزید ،یک گلّاه شاتس
و کنیزی آوازخوان به او میبخشند .سپس راوی با قهسمان همکالم میشود و به او مایگویاد :مایدانام
که تو نادان بودی؛ کی فقیه شدی؟ ابوزید جواب میدهد:
وعاشررُ ک َّررلی ٍ ررا

ررا

یکالئ رررررق اوجل ال ا رررررا
(حسیسی ،بیتا)941 :

با هس همنشینی ،موافق با خواستههای او معاشست کسدم تا همنشین خود را شاگفتزده کاسدم (حسیاسی،
.)911 :1919
ابوزید به حارث میگوید به جای این ساسزنشهاا بسخیاز باه مساجدالنّبی باسویم وگناهاان خاود را
بشوییم .حارث به شسط آنکه ابوزید مفهوم سخنهایش را روشن کند با او به راه میافتد وقتیکاه معمّاا
بس راوی روشن میشود ،ابوزید به جانب شسق (شام) و راوی به سامت غاسب (عاساق) مایرود (هماان:
.)919
 .9شخصيّت و شخصيّتپردازي:
هس داستان دارای شخصایّت یاا شخصایّتهاایی اسات کاه داساتان باه سابب آنهاا شاکل گسفتاه اسات.
شخصیّتهای ساختهشدهای را که در داستان بسای خواننده در حوزة داستان مثل افساد واقعای جلاوهگاس
میشود ،شخصیّتپسدازی میگویند( .میسصادقی .)114 :1967 ،داستان معموالً حول محور اتّفاقاتی که
بسای شخصیّتها میافتد ،میچسخد.
دو شاخص متنی بنیادین شخصیّت ،توصیف مستقیم و توصیف غیسمستقیم است؛ یعنی اینکه گااهی
نویسنده به طور مستقیم به معسّفی شخصیّت داستانش میپسدازد و گاهی اوقات نیز در ال به الی داساتان
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و به طور غیسمستقیم شخصیّت را معسّفی میکند .در ایان حالات ،ویژگای شخصایّت باه طاسق مختلاف
نمایش داده میشود و بسعهدة خوانناده اسات کاه ویژگای شخصایّت را از بطان داساتان اساتنباط کناد
(رمون-کنان.)14 :1917،
شخصیّت اصلی مقامات حسیسی ،ابوزید سسوجی است .حسیسی توانسته است شخصیّت قابل قباولی
ارائه دهد؛ زیسا همة کارهای ابوزید هدف و مقصود معیّنی را دنبال میکناد و کااژیهااا را باه نماایش
میگذارد .همچنین او نه شخص پسهیزگار محضی است و نه کاامالً دیوسایست؛ خاویهاای باد دارد و
خویهای نیک .این است که شخصیّت ابوزید کامالً واقعی جلوه میکند .حارث نیاز باه عناوان راوی،
شخصیّتی است کنجکاو که جویای حقیت است .شیوههای شخصایّتپاسدازی مختلفناد؛ یاا باا شاسح و
توضیح مستقیم در مورد شخصیّتها رو به رو هستیم یا با ارائة شخصیّتها از طسیاق رفتاار و عمال و یاا
ارائة درون شخصیّتها( .میسصادقی )192 :1967 ،شخصایّتهاا در مقاماات حسیاسی از طسیاق رفتاار و
عملشان مطسح میشوند .سادهتسین نقش هس شخصیّت ،نقش کنشگسی اوست .از این نظسگااه مایتاوان
بگوییم که شخصیّت ،فاعل و یا نهادی است که کاری را انجام میدهد؛ بنابساین از این نظاس ،شخصایّت
از زمسة بازیگسان است (اخوّت.)191 :1971 ،
میدانیم که در داستان دو نوع شخصیّت وجود دارد :شخصایّت ایساتا و شخصایّت پویاا .شخصایّت
ایستا ،شخصیّتی است که در داستان تغییس نکند یا اگس تغییسکند تغییس

اندک و ناچیز باشاد .شخصایّت

پویا ،شخصیّتی است که به طور مداوم تغییسکند (مارتین .)99 :1916 ،ابوزید شخصایّتی پویاا دارد و در
مقامات پنجاهگانه با چهسههای مختلفی دیده میشود .او گاهی ریاکار و مکّار است و گاهی فقیه دینای.
در مقامة رملیّه ،ابوزید به عنوان شخصیّتی ناصح و خیسخواه ظاهس میشاود؛ مسشاد و راهنماای کااروان
حجّاج میشود و آنان را اندرز میدهد که حج ،بدون طهارت از گناهان سودی ندارد:
وال یررررررراَّخا ال لرررررررا

مرری یُبررریک لرری ال رررا
(حسیسی ،بیتا)922 :

و وضع آن کس که به ظلم و ستم میل میکند در خیف خوب نمیشود.
شخصیّت ابوزید ،شخصیّتی آشنا با اعمال حجّ است .او شناسندة حجّ راستین و معلّم چنین حجّی باه
مسدم است .سخنانش خطاب با گسوهی از ستمگسانی است کاه از ظلام و ساتم ماالی گاسد آوردهاناد و
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راهی سفس حجّ شدهاند .ابوزید آنها را نکوهش میکند که تا دست از ستم بسندارد ،حاجّ آناان یماسهای
ندارد .در این مقامه (رملیّه) ابوزید با توضیح حجّ راستین ،باز به دنبال سود شخصی خود است:
وأن تؤاسیل ما أوتاتل مقردا ً

می مدی َّفّاً الی ٍدواکل م تاٍا
(حسیسی ،بیتا)299 :

حج این است که از آنچه به تو دادهاند ،در حدّ توان خود ،به آن کسی کاه دساتش را باه ساوی عطاا و
بخششت دراز میکند و نیازمند است ،ببخشی و او را را یاری کنی (حسیسی.)299 :1919 ،
در مقامة طیبیّه ،ابوزید به عنوان شخصیّتی فقیه ظااهس میشود و بااه تمااام ساؤاالت جاوان ساائل پاساخ
میدهد؛ وی خود را به عنوان دانشمندی معسّفی میکند که قبلهگاه عالمان است:
أنررررا لرررری الَررررال م لررررق

و هرررررل الَ ررررر ب رررررق
(حسیسی ،بیتا)947 :

من در دنیا آفت و بال هستم و قبلة اهل علم (حسیسی.)917 :1919 ،
«در داستانهای واقعگسایانه ،یک شخصیّت معموالً نمایندة یک طبقة اجتمااعی ،یاک ناژاد و یاک
حسفه است( ».اسکولز )21 :1977 ،شخصیّت نمادین ،شخصیّتی است که نویسانده را قادرکناد ،مفااهیم
اخالقی یا کیفیّتهای روحی و ...را به قالاب عمال درآورد (میسصاادقی .)917 :1967 ،باه طاور کلّای،
حسیسی در مقامات خود توانسته است شخصیّتی نمادین را تسسایم کناد .در مقاماههاای رملیّاه و طیبیّاه،
ابوزید نماد ریاکاری ،مبارزه با ظلم وستم است .ابوزید در بسخورد با واقعیّات جامعة خود ،هیچ الگویی
ندارد و زبان بلیغ و فصیح خود را به پای قدرتمندان نمیریزد؛ بلکه رفتاار

موضاعگیاسی او در بساباس

فساد و ستمگسی اوضاع عصس خویش است؛ از این رو مفهوم شخصیّت نمادین در چهسة ابوزیاد نمایاان
است .درست است که رفتار ابوزید از اخالق فاصله گسفته است ،امّا ایان اندیشاه ،اندیشاهای اسات کاه
بساساس آن زندگی میکند و نشاندهنادة طبقاهای از اجتمااع اسات (ناظمیاان .)26 :1971 ،در ایان دو
مقامه ،ابوزید شخصیّت نمادین گسوهی است که از دین به عنوان وسیلهای بسای رسیدن به اهداف خاود
استفاده میکنند.
شخصیّتهای نوعی ،مجسّمکنندة ویژگیهای گسوهی از مسدم هستند؛ در صورتی که زمان زیاادی
بگذرد و خصوصیّات این گسوه تغییس نکند (میسصادقی .)212 :1967 ،هدف اصالی حسیاسی کاه هماناا
نشان دادن ویژگیهای طبقات اجتماعی در عصسعبّاسی است ،باعث شده است تاا وی از یاک ساو ،باه
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سیس تحوّل و دگسگاونی شخصایّتی و فاسدی شخصایّتهااا تااوجّه کناد و از ساوی دیگاس بااه بااسرسی
ویژگاایهااای طبقااات بپااسدازد (دادخااواه .)2 :1916 ،حسیااسی در مقامااههااای خااویش از هااس دو طیااف
شخصیّتهای ساده و پیچیده اساتفاده مایکناد .شخصایّتهاای فسعای در داساتانهاای حسیاسی اغلاب

شخصیّتهای سادهای هستند و همواره از خود یک رفتار نشان میدهناد (همانجاا) .ابوزیاد در مقاماات
حسیسی ،شخصیّتی پیچیده دارد و دارای ماهیّت چندگانهای است؛ به طاوریکاه در مقاماات گونااگون
سخن از بدی میگوید؛ امّا در مقامههایی همچون رملیّه و طیبیّه ،اندرزگویی میشاود کاه ماسدم را پناد
میدهد .حارث نیز شخصیت پیچیدهای است؛ چنانکه در مقامات گوناگون گسفتار مکس و فسیب ابوزید
میشود و بنابساین باید چشمِ دیدن او را نداشته باشد؛ امّا در مقامة رملیّه ،دیدن ابوزید را آرزو مایکناد
(دادخواه )2 :1916 ،و دوری و نیافتن او را بزر تسین غم و اندوه خود میشمارد:
ل ا َّا لد ک لی الغُ ة َّهذه الکُ ة وال مناتک لی سفُ

هرا مری رلرُ (حسیاسی ،بایتاا:)92 :

هسگز در غسبت از هیچ غم و اندوهی به اندازة این غم و اندوه به رنج نیفتاده و در هایچ سافسی باه آه و
نالهای نظیس این آه و ناله مبتال نشده بودم (حسیسی.)994 :1919 ،
 .4پيرنگ:
پیسنگ ،اساسیتسین عنصس داستان است که وابستگی میان حوادث داستان و رابطة علّی و معلاولی میاان
آنها را بیان میکند (میسصاادقی .)162 :1967 ،پیسناگ ،پاساخ «چاسا چناین شاد؟» اسات؛ یعنای پاساخ
پسسش از علّت رویداد (همان .)164 :یکی از ویژگیهای پیسنگ این اسات کاه وحادت سااختاری در
متن به وجود میآورد؛ وحدتی که متن را زیباتس میکناد و در نتیجاه ،ایان زیباایی ،خوانناده را هام باه
طسف خود جذب میکند (عبّاسی .)16 :1916 ،پیسنگ از دیسباز اهمّیّت فساوانی داشاته اسات؛ چنانکاه
ارسطو معتقد است که پیسنگ باید آغاز و میانه و پایان داشته باشد و بس این باور است که اگس چیزی در
پیسنگ کم و کاست شود ،اساس روایت و داستان به هم میریزد (همان .)17 :در داستانِ بدون پیسنگ،
نویسنده کمتاس جزئیّاات را شاسح مایدهاد و آزادی عمال بیشاتسی دارد؛ در صورتاای کاه در داساتان
پیسنگدار ،نویسنده درگیسگسهگشایی مسأله یا قضیّة مخصوصی است که قهسمان یا شخصیّت اصالی باا
آن رو به رو است (میسصادقی 22 :1976 ،و .)29
در مقامة رملیّه داستان با دو پیسنگ شسوع میشود .پیسنگِ اوّل در پاساخ باه ایان پسساش کاه «چاسا
حارث سفس میکند؟» ایجاد میشود؛ چساکه وی اعتقاد دارد که سفس سفسهها را پاس مایکناد و پیاسوزی
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به بار میآورد و اقامت در یکجا و سفس نکسدن ،زیسکی را میکاهد .یا زمانیکه او در رملة شام اقامت
میکند ،مشتاق سفس حج میشود .در پاسخ این پسسش که چااه چیاازی باااعث ایاان شااوق و اشتیاااق
میشود؟ میتوان گفت دیدن شتسهایی که آمادة سفس حجّ کاسدهاناد ،دلیال ایان اماس اسات .ابوزیاد باا
یارانش راهی سفس حج میشود و در جایی اقامت میکند؛ ناگهان اجتماع مسدم را در گوشهای میبیناد.
دلیل جمع شدن آنها پدیدار شدن ابوزید با لباس پاره است .این طاسز پوشاش وی سابب مایشاود کاه
مسدم اطساف او جمع شوند .ابوزید شسوع به سخنسانی میکند؛ زیاسا اجتمااع ماسدم را در اطاساف خاود
میبیند؛ میاندیشد که میتواند از این اجتماع در جهت مقصود خویش استفاده کند .در بسابس ایان کاارِ
ابوزید ،باز پیسنگی دیگس مطسح میشودکه چسا وی سخنانی پنادآمیاز بیاان مایکناد؟ مایخواهاد حاجّ
آنان را کماهمّیّت بشمارد؛ چساکه آنان گسوهی گناهکارند؛ بنابساین حجّ واقعای را باسای زائاسان تفسایس
میکند .او حج را بخشش به نیازمندان در حدّ توان میداند؛ کمک باه فقاسا را باعاث نزدیکای باه خادا
میپندارد و رضای خداوند را در کمک به فقسا میجوید؛ نه در حجّ ظاهسی (حسیسی.)292 :1919 ،
ابوزید بسای هس سخنش ،دلیلی معقول میآورد و از این طسیق جماعت مسدم را به سوی خود جذب
میکند؛ آنها را مشتاقتس میکند تا به سخنان او گو

فسادهند؛ خسدمند را کسای مایداناد کاه قناعات

پیشه کند؛ چساکه عاقبت هس کثست و زیادیای ،قلّت خواهد بود (حسیسی.)292 :1919 ،
راوی با شنیدن این سخنان پی میبسدکه او هماان ابااوزید اسات؛ چااون از آنجاا کاه وی شخصای
ادبدوست است ،صاحب سخنان بلیغ را میشناسد؛ پس مشتاق دیدار او میشود؛ وقتی ابوزیاد از منباس
پایین میآید ،حارث با او معانقه میکند .حارث از ابوزیاد مایخواهاد کااه همساهایا

کناد؛ امااّا او

نمیپذیسد؛ چساکه سوگند خورده است که نه نوبتی سوار شود و نه کسای را باس پشات ساس خاود ساوار
کند (همان .)299 :سپس ابوزید دنبال کار خود میرود؛ راوی جویای او مایشاود؛ امّاا او را نماییاباد؛
بنابساین دچار غم و اندوه میشود .در پایان این مقامه (رملیّه) ،پیسنگ آخس ،غم راوی اسات کاه علّاتش
دوری و جدایی از قهسمان داستان است.
راوی در مقامة طیبیّه ،بعد از انجام مناسک حجّ راهی مدینه میشود .پیسنگ داستان ،سفس حارث باه
مدینه و زیاارت قباس نبیّ اکسم (ص) است .چسا به مدیناه مایرود؟ تاا از گاسوه جفاکااران نباشاد؛ زیاسا
نمیخواهد مصداق این حدیث پیامبس شود که فسمود« :می حجّ البات ول یاانی لقرد ٍفرانی :هاسکس
خانة خدا را زیارت کند و مسا زیارت نکند ،به من جفا کسده است( ».حسیاسی ،بایتاا )929 :حجّااج در
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راه سفس به مدینه ،در محلّة بنیحسب اقامت میکنند .ناگهان راوی حسکت شاتابان جماعات را باه یاک
سو میبیند؛ او به دنبال یافتن علّت این امس است؛ دلیل این مسأله ،حضور فقیهی عسبزباان باوده اسات.
این فقیه کسی نیست جز همان ابوزید .او ادّعا میکند که حتّی میتواناد ساؤاالتی را کاه دانشامندان از
پاسخ آن عاجزند ،پاسخ دهد.
حارث که از دانش ابوزید شگفتزده شده است ،از او میپسسد تو که نادان بودی کی فقیه شادی؟
ابوزید چگونگی فقیه شدن خود را بسای او شسح میدهد (حمیدی.)917 :1919 ،
تمام حوادیی که در این دو مقامه روی داده است ،پی در پی به دنبال هام آمادهاناد و باا هام رابطاة
علّی و معلولی دارند.
 .2گفتگو:
گفتگااو مکالمااة بااین شخص ایّتهاساات؛ نیسوبخشااندة داسااتان و مع اسّف شخص ایّتهااای داسااتان اساات
(میسصادقی .)921 :1967 ،گفتگو مبادلة افکار و عقاید است (همان 922 :و )929؛ عمالِ داساتانی را در
جهت هدفی مشخّص به پیش میبسد و با ذهنیّت شخصیّتهای داساتان هامخاوانی دارد (هماان.)921 :
«گفتگو به رویدادهای داستان عینیّت میبخشد و به خواننده این امکان را میدهاد تاا در جهاان داساتان
حضااور یااب ااد؛ صاادای شخصیّته ااا را بشاانود؛ آهنااگ کالمشااان را بشن اااسد و از راه سااخنان آنااان،
پوشیدهتسین افکار و لطیفتسین جنبههای روحشان را بکاود و به حقیقت وجودشان پی ببسد تا آنجا کاه
گاه ،آنان را چه بسا از نزدیکتسین خویشاوندان خود بهتس میشناسد( ».دادخواه)127 :1916 ،
در مقامات حسیسی غیس از گفتگوی ابوزید با حاضسان در مجلس که به صاورت وعاو و ساخنسانی
بسگزار میشود و تا حدودی طوالنی است ،گفتگوهای دیگسی که میان ابوزید و حاارث ،یاا ابوزیاد و
دیگس شخصیّتها صورت گسفته است ،روند گفتگوی معمولی را طی نموده و به هیچوجه رنگ و بوی
حالت توصیف به خود نگسفته است؛ بنابساین ،به خوبی میتواند در تنوّع ساختار و محتوای داستان مؤیّس
باشد (همان.)129 :
گفتگوی داستانی نیز تصویسی از گفتگوی مسدم واقعی است؛ بنابساین باید کوتاه باشد؛ مگس اینکاه
نویسنده مطمتن شود که وضعیّت ویژهای ،ایجاب میکند تا شخصیّت داستان خویش را طاوالنی ساازد
و این همان عملی است که حسیسی در مقامات خاویش باه خاوبی از عهادة آن بسآماده اسات .ساخنان
ابوزید با دیگس شخصیّتها اغلب به صورت سخنانی کوتاه است؛ مگس زمانی که شسایط ایجاب کناد تاا
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وی طوفانی از سخن بسپا کند و دل حاضسان در مجلس را از جا بکند و احساساتشان را چناان بسانگیازد
که تنها بخشش و عطای آنها به وی بتواند او را آرام کند .اینجاست که خواننده حضاور نویسانده را باه
فساموشی میسپارد و تنها به ابوزید و گفتگوی او با شخصیّتها گو

فسامیدهد؛ به طوریکاه ساخنان

آهنگاین و مساجّع را از خاود ابوزیااد میداناد و توانااایی ادباای حسیاسی را در ایاان زمیناه بااه شخصایّت
داستانش نسبت میدهد (همان.)191 :
در مقامة رملیّه ،گفتگوی ابوزید با حجّاج با سخنانی آهنگین و مساجّع کاه مخاطباان را نیاز جاذب
خود میکند ،طوالنی میشود .حسیسی با به کارگیسی گفتگو بسای بیان افکاار  ،شااید خواساتهاسات
عالوه بس تأییسگذاری سخنانش ،از ماللتانگیزی کالم خاود بکاهاد .در ایاان مقاامااه ،حااارث ساخن
میگوید و افکار و عقاید خود را بیان میکند؛ عقایدی از قبیل اینکه سفس را دوست دارد؛ اهل تجاارت
است؛ ارادهای قوی دارد ،احساساتی است و با دیدن شتسان آمادة سفس مشتاق سفس ،حج میشود و. ...
نویسندگان اغلب قبل از نوشتن گفتگوهای داستان خود ،مطمتن نیستند که خواننده مفااهیم ضامنی
گفتگو را بفهمد؛ به همین دلیل ابتدا توضیح میدهند کاه طاسز صاحبت شخصایّت چگوناه اسات؛ بعاد
شسوع به صحبت میکنند .آنان بسای این توصیف از افعال و قیود استفاده میکنناد( .سالیمانیف:1971 ،

 911و  )999مقامة رملیّه هم ابتدا با فعل شسوع میشود« :حارث بن همّام روایت کسد و گفت :در آغااز
جوانی و ابتدای زندگی بسگزیده و خالص ،پنهان شدن در بیشه را دوست میداشاتم و بیاسون آمادن از
غالف شمشیس را دوست؛ با علم به اینکه سفس سفسهها را پس میکند( ». ...حسیسی )219 :1919 ،وقتیکه
ابوزید در این مقامه ظاهس میشاود ،باا ساخنان ناصاحانه ،شخصایّت خاود را معسّفای مایکناد؛ ساخنان
فقیهانهای که خواننده را بینیاز میکند از اینکه بپسسد :شخصیّت چه کاره است؟ سخنان ابوزید خطاب
به کاروان حجّاج است .در این گفتگو خواننده با مخاطبان ابوزید همساه میشود.

گفتگو و سخنگفتن ابوزید باعث میشود که حارث بن همّام او را بشناسد« .راوی گفات :هنگاامی
که با جادوی سخن ،نازایی فهمها را بارور میسااخت ،باوی ابوزیاد را شانیدم و( ». ...حسیاسی:1919 ،
 )299با توصیفات حارث بن همّام و سخنان او درباارة خاود  ،معلاوم مایشاود کاه او ادبدوسات و
دوستدار اهل ادب است.
در مقامة رملیّه ،ابتدا خطاب ابوزید با جمعی از حجّاج اسات ،امّاا وقتای کاه از تپّاه پاایین مایآیاد،
گفتگو فقط بین دو شخص (قهسمان و راوی) ردّ و بدل میشاود .راوی از ابوزیاد درخواسات همساهای
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میکند؛ امّا او سس باز میزند و دالیل نپذیسفتن درخواست او را بیان میکند و سپس «سسانگشتانش را به
سسانگشتانش میکوبد و شسوع میکند به خواندن( ». ... :همانجا) آنجا نیز قبل از بیاان گفتگاو ،حااالت
ابوزید را توصیف میکند.

بعد از گفتگوی ابوزید با حجّاج و راوی ،قهسمان داستان حدیثالنّفس هم میکناد« :ای نفاس مان!
وای بس تو ،عمل صالحی را به درگاه خداوند پیش فسست( ».همان)294 :
در مقامة طیبیّه نیز ،گفتگو بین راوی و دوستانش است؛ امّا اغلب ،گفتگو بین شخص جاوان حاضاس
در بین حجّاج با ابوزید است؛ یعنی آنچه وی از ابوزید میپسسد و پاسخهایی که ابوزید به او مایدهاد.
در پایان مقامه ،گفتگو با سخنانی بین راوی و قهسمان تمام میشود (همان).
 .6درونمایه:
«درونمایه» مفهوم کلّی داستان است؛ بافت ایدههاییاست که منظور اصلی نویسنده را از نوشتن داساتان
بیان میکند .در اصل درونمایه ،به این سؤال جواب میدهد که داستان به طاور کلّای درباارة چیسات و
چه میخواهد بگوید؟ امّا نباید آن را با نتیجة اخالقی گسفتن یا پیامدادن یاا فلسافهبافی اشاتباه کاسد .هاس
عنصسی از داستان در درونمایه سهم دارد (میسصادقی .)42 :1967 ،به طور کلّی میتاوان گفات اندیشاة
اصلی هس ایس ادبی ،درونمایه است که به صورت پیام در بطن آن ایس موجاود اسات و حتمااً الزم نیسات
که این پیام ،پندآموز و اخالقای باشاد (هماان .)62 :یکای از راهکارهاای تکامال درونمااایه بااسخورد
شخصیّتهاست (همان .)69 :قهسمان داستان اغلب درگیس مبارزه با ستمگسیها و بیعادالتیهاسات و از
هس دری وارد میشود تا با بیعدالتی جنگ و ستیز کند و هیچ مانعی هم نمیتواناد او را از ایان راه بااز
دارد (همان.)66 :
در دو مقامة رملیّه و طیبیّه ،ابوزیاد قهسماان داساتان ،در حاال گوشازد کاسدن فضاایل و نماایااناادن
کژیهای عصس عبّاسی است .روزگار عصس عبّاسی و حاکمیّت آن دوره باعث شد تاا رذایلای از جملاه
نفاق ،ستم و ...به وجود آید؛ ابوزید مکّار ،فقیه شود؛ ستمگسان راهی سافس حاج شاوند و قشاس مساتمند
جامعه همچنان در فقس و بدبختی دست و پا بزنند.
حسیسی در این دو مقامه ،ابوزید را مأمور میکند تا مأموریّتش را انجام دهد .مأموریّتش ایان اسات
که به ستمگسان بفهماند تا زمانیکه از گناه و ستم عاری نشاوند ،حجّشاان مقباول درگااه حاق نیسات و
همچنین مأموریّت دارد فقیه شود و پاسخ پسسشهای جوان سائل را بدهد.
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نتيجهگيري:
در دو مقامة رملیّه و طیبیّه مانند دیگس مقامات ،راوی ،حارث بان همّاام اسات کاه خاود او نیاز درگیاس
حوادث و رویدادهاست .زاویة دید در این دو مقامه ،اوّل شخص است.
ابوزید در مقامات پنجاهگانه در قالب شخصیّتهای مختلفی ظاهس میشود؛ گااهی ریاکاار و مکّاار
است وگاهی فقیه دینی .در مقامههای رملیّه و طیبیّه اباوزیاد بااه عنااوان شخصایّتی ناااصح و خیسخاواه
ظاهس میشود؛ مسشد و راهنماست و فقیه محسوب میشود.
این دو مقامه از پیسنگی استوار بسخوردار هستند .مقامة رملیّه با چسایی سفس حاارث باه مکّاه و مقاماة
طیبیّه با چسایی سفس وی به مدینه شسوع میشود؛ به طور کلّی حوادث داستان رابطة علّی ومعلولی با هام
دارند.
گفتگو در این مقامهها ،معسّف شخصیّتهاست .گفتگو و سخن گفاتن ابوزیاد باعاث مایشاود کاه
حارث بن همّام او را بشناسد.
درونمایة این مقامهها ،گوشزد کسدن فضایل و نمایاندن کژیهای عصس عبّاسی است .روزگار عصاس
عبّاسی و حاکمیّت آن دوره باعث شد تا رذایلی ازجمله نفاق ،ستم و ...به وجود آید؛ ابوزید مکّار فقیاه
شود و ستمگسان راهی سفس حج شوند و قشس مستمند جامعه همچنان در فقس و بدبختی دست و پا بزنند.
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