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 :مهمقدّ .2
در میشان بصسه دیده باه جهاان گشاود. هجسی  446الحسیسی بصسی حسامی، در سال  علی بن ابوالقاسم

و دلیل انتساابش باه  به حسیسبافی یا حسیسفسوشی است  یا جدّ دراشتغال پ وجه انتساب وی به حسیسی،

. حسیاسی در (7: 1964)ذکااوتی قزاگزلاو،  وده است.ب بنی حسام ةدر محلّ سامی، به مناسبت سکونتشح

باسای خاود )ص( پیامبس اکسم  این حدیثاین عنوان را از او  خواند.ام میرا حارث بن همّ خود ،مقامات

 ةآورناده دساتیعنای بسزگاس و با ،حاارث «امید.شما همّ حارث هستید و همة شما همة» ت:بسگزیده اس

 یعنی جای نشستن، مجلس، خطباة ،ر لغتمقامه د (.211: 1971یعنی کوشنده. )روحانی، ،ماو همّ روزی

ی و مصنوع توأم با اشعار و امثال و مشاحون خطبه یا سخنان ادبی به نثس فنّ ،در اصطالح منظوم و منثور و

آغاازگس ایان  مقامه(. یل واژةذ: 1977)دهخدا،  .گیسدرا دربس می ز لفظی و معنویا به صنایع بدیعی اعمّ

 تسی بادان دادنادحسیسی شکل کاملو  مان همدانیالزّبدیعو بعدها  هستند« ابن فارس»و « ابن درید» فن

 .(24: 1974)ناظمیان، 

قهسماان باه صاورت در آن  ت کاهاساآمیخته باا شاعس های کهن از انواع داستان ،یکلّمقامه به طور 

داساتان  آورد و باه محاا اینکاه در پایاانِود مایحاوادیی را باه وجا ؛شودناشناس در داستان ظاهس می

)شمیساا،  بعادی در هیتتای دیگاس ظااهس شاود گسدد تا آنکه دوباره در مقامةناپدید می ،شودشناخته می

پایان یک مقاماه ناپدیاد و در )ابوزید سسوجی( در  نیز قهسمان داستان مقامات حسیسی. در (217: 1979

باه  ؛شاودبه طور ناگهانی مفقود می هرملیّ مقامةصورت که در پایان شود؛ به این بعدی آشکار می مقامة

در ایان مقالاه  ماا بیند.را می دوباره او هطیبیّ مقامةو در  ی داستان آرزوی دیدار او را داردطوری که راو

درونمایاه و...  ،گفتگاو ،دیاد، پیسناگ خی از عناصس داستانی مانند زاویاةسایم که به تشسیح بسعی کسده

باا  ،انادگسانسانگ پسداختاهدازیم. از آنجا کاه کساانی کاه باه بسرسای عناصاس داساتانی در ایان ایاس بپس

 باه پاژوهش الب مقایسه با دیگس آیار، اقادامو همچنین در ق مقامات حمیدی کلّ به نگسیرویکسدی کلّ

ماورد  ارا باه صاورت مجازّ مقاماات حسیاسیهای ایم که مشتی از خسوار مقامهاند، ما تال  کسدهکسده

     های داستانی دو مقامه از این ایس را بیان کنیم.  و جنبه یمهبسرسی قسار د

 :تحقيق پيشينة .2-2

 مقامات حسیسیهای گفتگو در نظس در انواع و شیوهتبا بسرسی و دقّالف(  1916) جمشیدیدادخواه و 

نویسان از عنصس گفتگو در مهاین مقا های موجود در استفادةها و کاستیبسجستگیو  حمیدیمقامات و 
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اب نماودن مقاماات اندکه حسیسی توانسته است از عنصس گفتگو باسای جاذّتصسیح کسده مقامات خود،

 اناد کاه باا مقاسایةان کاسدهابیا( ب 1916). همچنین ایان دو نویسانده بسداری را بکندخود بهتسین بهسه

هاای ادبای ها و ارز توان جنبهامات، میت در این مقپسدازی و تحلیل انواع شخصیّتهای شخصیّشیوه

میان زبان و ادب فارسای و عسبای پای  ارتباط های مهمّیکی از جنبهبه توان می این آیار را شناخت و نیز

عنصاس صاحنه در ایان دو ایاس ساتس   ( به بسرسی و مقایسة1917)نویسندگان  همینعالوه بس این،  بسد.

مایاه، موضاوع، بان مانناد ،ایکااربسد عناصاس داساتانی ه مقایساةبا (1991) لاوهمچنین نبایاند. پسداخته

                           پسداخته است. مقامات حسیسیدر  ت، مکان و زمان و...شخصیّ

 :دید زاویّة .2

گیسایی و تفهیم داستان باه مخاطاب کماک  متناسب با موضوع داستان درکه را نگاه نویسنده به داستان 

 دهندة رابطة نویسنده با داساتان اساتاست که نشانایدید شیوه دید نامید. زاویّة زاویّة توانمی، کندمی

 تواند طول داستان را کااهش دهاد و باا وجاوددید مناسب میة (. انتخاب زاوی299ّ: 1967)میسصادقی، 

عاانی مخصوصای م ،دید ةزاویّ .(66: 1961)پاینده،  نده بگذاردالعات را در اختیار خوانبیشتسین اطّ ،این

نسبت به موضوع سس و کار  که با احساس نویسنده دید ذهنی ةدید جسمانی )فیزیکی(، زاویّ ةدارد: زاویّ

حسیاسی  ام، خاودِاینکاه حاارث بان همّا فاس  (. با299: 1967)میسصادقی،  دید شخصی ةو زاویّ دارد

   شود.دید ذهنی شسوع می ةبا زاویّ هرملیّ مقامةاست، 

های داستان است که آنچه را مشاهده یا تجسبه کسده یا شانیده تن یکی از شخصیّگاهی راوی داستا

ماذکور  ة(. در دو مقاما67: 1961)پایناده،  شخص گویند اوّلدید  ةکند که آن را زاویّبازگو می ،است

ام است که خاود او نیاز درگیاس حاوادث و رویدادهاسات. در حارث بن همّ ،مانند دیگس مقامات، راوی

و  کنادشاام را توصایف مای ةشخص، ماجسای سفس خاود باه رملا اوّلدید  ةحارث از زاویّ ،هملیّر ةمقام

 . دهدتسجیح می حضس سفس را بس دوست دارد سفس کند و

 ابیند کاه آنهاشتسانی را می ،کندوقتی در رمله اقامت می رود.میبسای تجارت به ساحل شام حارث 

در  شاود.دوستانش عازم سفس می با و شودشتاق سفس حج میمپس  را بسای سفس حج آماده کسده بودند؛

او قهسماان داساتان،  شود.حال آماده شدن بسای احسام هستند که ناگهان شخصی با لباس پاره پدیدار می

که غاسق گنااه و دهد که تا زمانیابوزید سسوجی است که با سخنان فصیح و بلیغ خود آنها را اندرز می

ه با بسهناه کاسدن خاود باه شما وقتی مقبول است ک و حجّبه حالتان ندارد  سودیشما  حجّ ،فساد هستید
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و ناگهاان ناپدیاد  گویادگونه سخن میاینسسوجی (. 291: 1919ی، حسیس) الحسام بسوید اهللجانب بیت

 ا داردست که آرزوی دیدار قهسمان داساتان رهای اصلی داستان اتیکی از شخصیّ راوی خودشود. می

ام( )حاارث بان همّا دهد. راویداستان را ادامه می ،شخص است اوّلدید  ةزاویّکه هم  هطیبیّ ةممقادر و 

سب اه بنای حااباا یاارانش با کند؛ بنابساینمی بیالنّ مدینة، قصد رفتن به پس از انجام دادن مناسک حج

یناد. او هام در بفقیهای مای نازدکنند. راوی حسکت شتابان یاارانش را باه آنجا اقامت می در و رسندمی

های عالم دینی بهسه ببسد. او همان ابوزیاد اسات کاه آرزوی دیادار  را گفتهشود تا ازجمع حاضس می

؛ باه دهادمی پاسخو او تمام آنها را  کندمطسح میسؤاالت دینی بسیاری  ،داشت. جوانی از جمع حاضس

ه شاتس نان ابوزید، یک گلّاجماعت با شنیدن سخ شوند.زده میهمه از حاضسجوابی او حیست نحوی که

دانام مای :گویادبه او مای شود وکالم می. سپس راوی با قهسمان همبخشندمیو کنیزی آوازخوان به او 

 :دهدمیجواب ابوزید کی فقیه شدی؟ که تو نادان بودی؛ 

 عاشررُ ک َّررلی ٍ ررا     رراو

 

 

 یکالئ رررررق  اوجل ال  ا رررررا     

 (941تا: ، بی)حسیسی 

، حسیاسی) زده کاسدماشست کسدم تا همنشین خود را شاگفتهای او معموافق با خواسته ،نشینیبا هس هم

1919 :911.) 

گناهاان خاود را بی باسویم وبسخیاز باه مساجدالنّهاا ساسزنش گوید به جای اینابوزید به حارث می

ا کاه معمّاوقتیافتد می هبا او به رارا روشن کند هایش سخن آنکه ابوزید مفهومث به شسط حار بشوییم.

)هماان:  رودمای (عاساقغاسب )راوی به سامت  و (شامشسق )شود، ابوزید به جانب بس راوی روشن می

919).                                   

 پردازي:تت و شخصيّشخصيّ .9

آنهاا شاکل گسفتاه اسات.  ساببکاه داساتان باه اسات هاایی تت یاا شخصایّهس داستان دارای شخصایّ

گاس داستان مثل افساد واقعای جلاوه بسای خواننده در حوزة ای را که در داستانشدههای ساختهتشخصیّ

فاقاتی که حول محور اتّ معموالًداستان  .(114: 1967میسصادقی، ) گویند.پسدازی میتشخصیّ ،شودمی

 چسخد.می ،افتدها میتی شخصیّبسا

یعنی اینکه گااهی  تقیم است؛یف مستقیم و توصیف غیسمست، توصدو شاخص متنی بنیادین شخصیّ

الی داساتان ه ب پسدازد و گاهی اوقات نیز در الت داستانش میفی شخصیّنویسنده به طور مستقیم به معسّ
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ت باه طاسق مختلاف صایّخویژگای شدر ایان حالات،  کند.فی میت را معسّو به طور غیسمستقیم شخصیّ

 ت را از بطان داساتان اساتنباط کنادخوانناده اسات کاه ویژگای شخصایّ شود و بسعهدةنمایش داده می

 .(14: 1917کنان،-رمون)

ت قابل قباولی ، ابوزید سسوجی است. حسیسی توانسته است شخصیّمقامات حسیسیت اصلی شخصیّ

ا را باه نماایش اهاژیاکناد و کانی را دنبال میهدف و مقصود معیّکارهای ابوزید ارائه دهد؛ زیسا همة 

هاای باد دارد و خاوی دیوسایست؛ زگار محضی است و نه کاامالًنه شخص پسهیاو همچنین  گذارد.می

حارث نیاز باه عناوان راوی،  کند.واقعی جلوه می ت ابوزید کامالًاین است که شخصیّ .های نیکخوی

شاسح و باا پاسدازی مختلفناد؛ یاا تهای شخصایّشیوهشخصیّتی است کنجکاو که جویای حقیت است. 

ا از طسیاق رفتاار و عمال و یاا هتشخصیّ با ارائةیا  به رو هستیم روها تتوضیح مستقیم در مورد شخصیّ

از طسیاق رفتاار و  مقاماات حسیاسی هاا درتشخصایّ (192: 1967)میسصادقی،  ها.تدرون شخصیّ ارائة

تاوان از این نظسگااه مای اوست. ت، نقش کنشگسیشخصیّ هستسین نقش سادهد. نشومطسح می عملشان

ت شخصایّ ،بنابساین از این نظاس ؛دهدیا نهادی است که کاری را انجام میت، فاعل و بگوییم که شخصیّ

 (.191: 1971)اخوّت،  گسان استیباز از زمسة

ت ت پویاا. شخصایّت ایساتا و شخصایّشخصایّ :وجود داردت دو نوع شخصیّدانیم که در داستان می

ت ناچیز باشاد. شخصایّ ندک وس  اکند تغییکند یا اگس تغییستی است که در داستان تغییس ن، شخصیّایستا

در  تی پویاا دارد وابوزید شخصایّ .(99: 1916 )مارتین، تغییسکندکه به طور مداوم  تی استشخصیّ پویا،

ار است و گاهی فقیه دینای. گاهی ریاکار و مکّاو شود. میهای مختلفی دیده گانه با چهسهمقامات پنجاه

کااروان  یمسشاد و راهنماا شاود؛میصح و خیسخواه ظاهس تی ناابوزید به عنوان شخصیّ ،هرملیّ ةمقامدر 

  از گناهان سودی ندارد:بدون طهارت ، دهد که حجدرز میآنان را ان شود ومی اجحجّ

 وال یررررررراَّخا  ال لرررررررا 
 

 مرری یُبررریک لرری ال رررا   

 (922 تا:بی )حسیسی،  

 .شودکند در خیف خوب نمیبه ظلم و ستم میل می که و وضع آن کس

ی باه چنین حجّ معلّمو  راستین حجّ او شناسندةاست.  تی آشنا با اعمال حجّابوزید، شخصیّ تشخصیّ

اناد و ساتم ماالی گاسد آوردهو کاه از ظلام خنانش خطاب با گسوهی از ستمگسانی است . ساست مسدم
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ای یماسه آناان حاجّ ،دکه تا دست از ستم بسندارکند ابوزید آنها را نکوهش می .اندشده راهی سفس حجّ

 باز به دنبال سود شخصی خود است:راستین،  با توضیح حجّابوزید ( هرملیّ) در این مقامه ندارد.

 مقردا ً أن تؤاسیل ما أوتاتلو

 

 

 می مدی َّفّاً الی ٍدواکل م تاٍا 

 

 

 (299 تا:بی حسیسی،)

وی عطاا و سا به آن کسی کاه دساتش را باهتوان خود،  اند، در حدّحج این است که از آنچه به تو داده

 .(299: 1919ی، حسیس) ببخشی و او را را یاری کنی ،کند و نیازمند استبخششت دراز می

ام ساؤاالت جاوان ساائل پاساخ اه تمااشود و بااهس میاتی فقیه ظبه عنوان شخصیّ ابوزید ،هطیبیّ ةمقامدر 

 گاه عالمان است:کند که قبلهفی میعنوان دانشمندی معسّ خود را به وی دهد؛می

 أنررررا لرررری الَررررال  م  لررررق

 

 هرررررل الَ ررررر   ب رررررق و 

  (947 تا:بی )حسیسی، 

 (.917: 1919ی، حسیس)اهل علم  ةمن در دنیا آفت و بال هستم و قبل

یاک ناژاد و یاک  اجتمااعی، یک طبقة نمایندة ت معموالًگسایانه، یک شخصیّهای واقعدر داستان»

مفااهیم  ،کنادرا قادر که نویساندهاست تی صیّت نمادین، شخشخصیّ (21: 1977)اسکولز، .« حسفه است

 ،یباه طاور کلّا .(917: 1967 )میسصاادقی، به قالاب عمال درآورد را های روحی و...تیا کیفیّ اخالقی

 ،هطیبیّاه و هاای رملیّادر مقاماهرا تسسایم کناد.  ی نمادینتخود توانسته است شخصیّ حسیسی در مقامات

 هیچ الگویی ،خود ةجامعات ستم است. ابوزید در بسخورد با واقعیّریاکاری، مبارزه با ظلم وابوزید نماد 

گیاسی او در بساباس بلکه رفتاار  موضاع ریزد؛قدرتمندان نمی و زبان بلیغ و فصیح خود را به پایندارد 

ابوزیاد نمایاان  ت نمادین در چهسةاز این رو مفهوم شخصیّ ساد و ستمگسی اوضاع عصس خویش است؛ف

اسات کاه  ایاندیشاه، اندیشاها ایان ابوزید از اخالق فاصله گسفته است، امّ رفتاردرست است که . است

در ایان دو  .(26: 1971)ناظمیاان،  ای از اجتمااع اساتطبقاه دهنادةکند و نشاناساس آن زندگی میبس

ای بسای رسیدن به اهداف خاود که از دین به عنوان وسیله گسوهی استت نمادین مقامه، ابوزید شخصیّ

 کنند.اده میاستف

در صورتی که زمان زیاادی  ؛های گسوهی از مسدم هستندویژگی کنندةمهای نوعی، مجسّتشخصیّ

هماناا هدف اصالی حسیاسی کاه  .(212: 1967)میسصادقی،  ات این گسوه تغییس نکندبگذرد و خصوصیّ

باه ساو،  باعث شده است تاا وی از یاک ،اسی استهای طبقات اجتماعی در عصسعبّنشان دادن ویژگی
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سرسی اه بااه کناد و از ساوی دیگاس باوجّاتا ااهاتتی و فاسدی شخصایّدگسگاونی شخصایّ ل وسیس تحوّ

هااای خااویش از هااس دو طیااف (. حسیااسی در مقامااه2: 1916)دادخااواه،  هااای طبقااات بپااسدازدویژگاای

هاای حسیاسی اغلاب هاای فسعای در داساتانتشخصایّ کناد.های ساده و پیچیده اساتفاده مایتشخصیّ

مقاماات  ابوزیاد در .)همانجاا( دهنادهمواره از خود یک رفتار نشان می ای هستند وهای سادهتیّشخص
گونااگون کاه در مقاماات به طاوری ای است؛ت چندگانهدارای ماهیّو دارد  پیچیده یتشخصیّحسیسی، 

ماسدم را پناد شاود کاه ه، اندرزگویی میه و طیبیّهایی همچون رملیّا در مقامهامّ ؛گویدسخن از بدی می

ابوزید  و فسیبه در مقامات گوناگون گسفتار مکس کنانچ ای است؛حارث نیز شخصیت پیچیده .دهدمی

 کنادمایآرزو را  ابوزیددیدن  ،هرملیّ مقامةا در امّ ؛دیدن او را نداشته باشد باید چشمِبنابساین شود و می

 شمارد:اندوه خود می تسین غم ودوری و نیافتن او را بزر  و (2: 1916 دادخواه،)

 :(92 تاا:بای)حسیاسی،  ل ا َّا لد ک لی الغُ ة َّهذه الکُ ة وال مناتک لی سفُ       هرا مری رلرُ  

این غم و اندوه به رنج نیفتاده و در هایچ سافسی باه آه و  اندوهی به اندازةز در غسبت از هیچ غم و هسگ

 (.994 :1919 ،حسیسی) مبتال نشده بودم ای نظیس این آه و نالهناله

 پيرنگ: .4

ی و معلاولی میاان علّ ةتسین عنصس داستان است که وابستگی میان حوادث داستان و رابطاساسی ،پیسنگ

 پاساخ یعنای اسات؛« چاسا چناین شاد؟»پاساخ  ،پیسناگ .(162: 1967 )میسصاادقی، کندمیآنها را بیان 

سااختاری در  وحادتکاه اسات های پیسنگ این یکی از ویژگی. (164: همان) ت رویداداز علّ پسسش

 خوانناده را هام باه ،ایان زیباایی ،کناد و در نتیجاهمتن را زیباتس می کهوحدتی  ؛آوردمتن به وجود می

ه فساوانی داشاته اسات؛ چنانکا اهمّیّت دیسبازپیسنگ از  .(16: 1916اسی، )عبّ کندطسف خود جذب می

و بس این باور است که اگس چیزی در  که پیسنگ باید آغاز و میانه و پایان داشته باشد ارسطو معتقد است

بدون پیسنگ،  در داستانِ .(17 )همان: ریزداساس روایت و داستان به هم می ،شود پیسنگ کم و کاست

کاه در داساتان ی ادر صورتا دهاد و آزادی عمال بیشاتسی دارد؛ات را شاسح ماینویسنده کمتاس جزئیّا

ت اصالی باا مخصوصی است که قهسمان یا شخصیّة گشایی مسأله یا قضیّنویسنده درگیسگسه ،دارگپیسن

 .(29 و 22: 1976)میسصادقی،  ه رو استب آن رو

چاسا » در پاساخ باه ایان پسساش کاه اوّلپیسنگِ  .شودداستان با دو پیسنگ شسوع می هرملیّ ةمقامدر 

پیاسوزی  کناد وها را پاس مایاعتقاد دارد که سفس سفسه چساکه ویشود؛ ایجاد می «کند؟حارث سفس می
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شام اقامت  ةدر رملکه او یا زمانیکاهد. زیسکی را می ،نکسدنجا و سفس اقامت در یک آورد وبه بار می

اق اوق و اشتیاان شاااعث ایاازی بااه چیااچا شود. در پاسخ این پسسش کهمشتاق سفس حج می ،کندمی

باا ابوزیاد . ، دلیال ایان اماس اساتانادکاسده سفس حجّة که آمادتسهایی دیدن شتوان گفت میشود؟ می

 بیناد.ای میدر گوشه ناگهان اجتماع مسدم را کند؛شود و در جایی اقامت مییارانش راهی سفس حج می

شاود کاه سابب مای ویاین طاسز پوشاش  با لباس پاره است. ابوزیدآنها پدیدار شدن  جمع شدندلیل 

را در اطاساف خاود  اجتمااع ماسدم زیاساکند؛ شوند. ابوزید شسوع به سخنسانی میاو جمع  اطسافمسدم 

 کاارِ در بسابس ایان تواند از این اجتماع در جهت مقصود خویش استفاده کند.اندیشد که میمی ؛بیندمی

 خواهاد حاجّمای کناد؟بیاان مایز اآمیداپنسخنانی  ویشودکه چسا باز پیسنگی دیگس مطسح می ،ابوزید

واقعای را باسای زائاسان تفسایس  حجّبنابساین  آنان گسوهی گناهکارند؛که بشمارد؛ چسا اهمّیّترا کم آنان

کمک باه فقاسا را باعاث نزدیکای باه خادا  ؛ندداتوان می را بخشش به نیازمندان در حدّ حج او .کندمی

  .(292: 1919ی، حسیس) ظاهسی حجّدر نه  ؛دجویرضای خداوند را در کمک به فقسا می د وپندارمی

آورد و از این طسیق جماعت مسدم را به سوی خود جذب دلیلی معقول می سخنش،ابوزید بسای هس 

داناد کاه قناعات خسدمند را کسای مای دهند؛کند تا به سخنان او گو  فساتس میآنها را مشتاق ؛کندمی

 (.292: 1919ی، حسیس)ت خواهد بود قلّ ،ایکه عاقبت هس کثست و زیادیپیشه کند؛ چسا

از آنجاا کاه وی شخصای ون اچا ؛وزید اساتاهماان ابااو بسدکه راوی با شنیدن این سخنان پی می

ابوزیاد از منباس وقتی  ؛شودمی مشتاق دیدار او شناسد؛ پسصاحب سخنان بلیغ را می ،دوست استادب

ا او اّ  کناد؛ امااه همساهایاخواهاد کاد مایاحارث از ابوزی کند.معانقه میاو با  ، حارثآیدپایین می

ه کسای را باس پشات ساس خاود ساوار که سوگند خورده است که نه نوبتی سوار شود و نچسا ؛پذیسدنمی

 یاباد؛نمایرا ا او امّا ؛شاودراوی جویای او مای ؛رودسپس ابوزید دنبال کار خود می .(299همان: ) کند

تش پیسنگ آخس، غم راوی اسات کاه علّاه(، )رملیّ شود. در پایان این مقامهدچار غم و اندوه میبنابساین 

 قهسمان داستان است. ازجدایی  دوری و

سفس حارث باه  ،پیسنگ داستان شود.راهی مدینه می بعد از انجام مناسک حجّ ،مقامة طیبیّهراوی در 

رود؟ تاا از گاسوه جفاکااران نباشاد؛ زیاسا است. چسا به مدیناه مای)ص( اکسم  س نبیّاارت قبامدینه و زی

هاسکس  :ل  یاانی لقرد ٍفرانیالبات ومی حجّ »حدیث پیامبس شود که فسمود: هد مصداق این خوانمی

 درحجّااج  (929 تاا:بای )حسیاسی، «به من جفا کسده است. ،خدا را زیارت کند و مسا زیارت نکند خانة
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ک جماعات را باه یاناگهان راوی حسکت شاتابان  کنند.حسب اقامت میبنی ةسفس به مدینه، در محلّ راه

 .زباان باوده اساتحضور فقیهی عسب له،دلیل این مسأ ؛به دنبال یافتن علّت این امس استاو  بیند؛سو می

ساؤاالتی را کاه دانشامندان از تواناد میی کند که حتّعا میهمان ابوزید. او ادّکسی نیست جز این فقیه 

 پاسخ دهد.  ،پاسخ آن عاجزند

کی فقیه شادی؟ که نادان بودی  پسسد تواز او می، زده شده استکه از دانش ابوزید شگفتحارث 

 .(917: 1919حمیدی، ) دهدابوزید چگونگی فقیه شدن خود را بسای او شسح می

 اناد و باا هام رابطاةدنبال هام آماده به تمام حوادیی که در این دو مقامه روی داده است، پی در پی

 ی و معلولی دارند.علّ

 :گوگفت. 2

ن اساات هااای داسااتاتف شخصاایّداسااتان و معااسّ بخشااندةنیسو هاساات؛تبااین شخصاایّ مکالمااة گااوگفت

داساتانی را در  عمالِ ؛(929 و 922)همان:  افکار و عقاید است گو مبادلةگفت. (921: 1967 )میسصادقی،

 .(921)هماان:  خاوانی داردان هامهای داساتتشخصیّ تو با ذهنیّ بسدص به پیش میجهت هدفی مشخّ

جهاان داساتان  تاا در دهادبه خواننده این امکان را میبخشد و داستان عینیّت میرویدادهای  گو بهگفت»

 اسد و از راه سااخنان آنااان،اآهنااگ کالمشااان را بشناا ؛ا را بشاانوداهااتصاادای شخصیّ ؛دااباااحضااور ی

جا کاه به حقیقت وجودشان پی ببسد تا آن های روحشان را بکاود وتسین جنبهتسین افکار و لطیفپوشیده

  (127: 1916 )دادخواه، .«شناسدتسین خویشاوندان خود بهتس مینان را چه بسا از نزدیکآ ،گاه

زید با حاضسان در مجلس که به صاورت وعاو و ساخنسانی گوی ابوغیس از گفت قامات حسیسیمدر 

و یاا ابوزیاد  زید و حاارث،ابو دیگسی که میان ی، گفتگوهاطوالنی استشود و تا حدودی بسگزار می

رنگ و بوی وجه و به هیچگوی معمولی را طی نموده گفت روند ،صورت گسفته است هاتیّدیگس شخص

ختار و محتوای داستان مؤیّس تواند در تنوّع ساخوبی می به بنابساین، به خود نگسفته است؛حالت توصیف 

 .(129 )همان: باشد

کاه مگس این ؛کوتاه باشد دبای بنابساین ؛گوی مسدم واقعی استیز تصویسی از گفتگوی داستانی نگفت 

کند تا شخصیّت داستان خویش را طاوالنی ساازد ایجاب می ،ایت ویژهوضعیّ شود کهنویسنده مطمتن 

ساخنان  اسات. آن بسآماده ةو این همان عملی است که حسیسی در مقامات خاویش باه خاوبی از عهاد

تاا که شسایط ایجاب کناد  زمانیمگس  ؛کوتاه استسخنانی ها اغلب به صورت ابوزید با دیگس شخصیّت
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 اساتشان را چناان بسانگیازدسطوفانی از سخن بسپا کند و دل حاضسان در مجلس را از جا بکند و اح وی

 جاست که خواننده حضاور نویسانده را باهاین .بتواند او را آرام کند ویبه آنها  که تنها بخشش و عطای

کاه ساخنان طوریبه  ؛ددهمیها گو  فساخصیّتاو با ش گویزید و گفتسپارد و تنها به ابوفساموشی می

بااه شخصاایّت  داناد و توانااایی ادباای حسیاسی را در ایاان زمیناهمی ن و مسااجّع را از خاود ابوزیاادآهنگای

  .(191 :)همان دهدداستانش نسبت می

ع کاه مخاطباان را نیاز جاذب آهنگین و مساجّاج با سخنانی ، گفتگوی ابوزید با حجّرملیّهة مقامدر 

اسات حسیسی با به کارگیسی گفتگو بسای بیان افکاار ، شااید خواساته شود.کند، طوالنی میخود می

ارث ساخن ا، حاهااماامق ناایا دربکاهاد.  انگیزی کالم خاودعالوه بس تأییسگذاری سخنانش، از ماللت

جاارت اهل ت از قبیل اینکه سفس را دوست دارد؛ عقایدی کند؛عقاید خود را بیان می گوید و افکار ومی

 . و...شود می حج ،سفس مشتاق سفس ساساتی است و با دیدن شتسان آمادة، احای قوی دارداراده است؛

نویسندگان اغلب قبل از نوشتن گفتگوهای داستان خود، مطمتن نیستند که خواننده مفااهیم ضامنی 

بعاد  ؛اساتچگوناه  تکاه طاسز صاحبت شخصایّ دندهابتدا توضیح می دلیلبه همین  ؛گفتگو را بفهمد

: 1971 )سالیمانیف، کنناد.بسای این توصیف از افعال و قیود استفاده می نند. آنانکشسوع به صحبت می

گفت: در آغااز  ام روایت کسد وحارث بن همّ»شود: هم ابتدا با فعل شسوع می رملیّه مقامة( 999 و 911

م و بیاسون آمادن از داشاتمی جوانی و ابتدای زندگی بسگزیده و خالص، پنهان شدن در بیشه را دوست
 کهوقتی (219: 1919 )حسیسی، «. ..کند.ها را پس میکه سفس سفسهبا علم به این ؛دوست غالف شمشیس را

ساخنان  کناد؛فای مایت خاود را معسّشخصایّ ،شاود، باا ساخنان ناصاحانهابوزید در این مقامه ظاهس می

سخنان ابوزید خطاب  ت چه کاره است؟شخصیّ :پسسداز اینکه ب کندنیاز میکه خواننده را بی ایفقیهانه

 .شودهمساه می با مخاطبان ابوزیداج است. در این گفتگو خواننده به کاروان حجّ

می : هنگااراوی گفات» ام او را بشناسد.شود که حارث بن همّگفتن ابوزید باعث میگفتگو و سخن
: 1919 )حسیاسی، .« ...یدم وابوزیاد را شانسااخت، باوی ها را بارور میکه با جادوی سخن، نازایی فهم

دوسات و شاود کاه او ادبمعلاوم مای ،خاود  ام و سخنان او درباارة( با توصیفات حارث بن هم299ّ

 دوستدار اهل ادب است.

آیاد، ه پاایین مایکاه از تپّاا وقتای اج اسات، امّا، ابتدا خطاب ابوزید با جمعی از حجّرملیّه ةمقامدر 

از ابوزیاد درخواسات همساهای  . راویشاودو بدل می ردّ )قهسمان و راوی(دو شخص  نیب گو فقطگفت
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به  گشتانش راسسان» و سپس کنددرخواست او را بیان می نپذیسفتنزند و دالیل او سس باز می اامّ ؛کندمی
حااالت  ،گاوجا نیز قبل از بیاان گفتنآ)همانجا(  «. ... به خواندن: کندمیشسوع و  کوبدمیسسانگشتانش 

 کند.بوزید را توصیف میا

! ای نفاس مان» :کنادفس هم میالنّاج و راوی، قهسمان داستان حدیثگوی ابوزید با حجّبعد از گفت
 (294 )همان: «.پیش فسست دوای بس تو، عمل صالحی را به درگاه خداون

ضاس گو بین شخص جاوان حاا اغلب، گفتامّ ؛ی و دوستانش استگو بین راوگفتنیز،  هطیبیّ در مقامة

دهاد. هایی که ابوزید به او مایپسسد و پاسخابوزید مییعنی آنچه وی از  است؛ اج با ابوزیددر بین حجّ

 ن(.)هما شودگو با سخنانی بین راوی و قهسمان تمام میدر پایان مقامه، گفت

 :درونمایه .6

را از نوشتن داساتان ست که منظور اصلی نویسنده اهاییبافت ایده ؛ی داستان استمفهوم کلّ «درونمایه»

چیسات و  رةدرباابه طاور کلّای دهد که داستان این سؤال جواب میبه ، نمایهرود اصل در کند.بیان می

هاس  بافی اشاتباه کاسد.دادن یاا فلسافهاخالقی گسفتن یا پیام ةبا نتیجرا  آنا نباید امّ ؟خواهد بگویدچه می

 ةاندیشاتاوان گفات به طور کلّی می .(42 :1967 )میسصادقی، درونمایه سهم داردعنصسی از داستان در 

الزم نیسات  و حتمااً آن ایس موجاود اساتبه صورت پیام در بطن درونمایه است که  ،ایس ادبی هساصلی 

سخورد اایه باایکای از راهکارهاای تکامال درونما .(62 )هماان: پندآموز و اخالقای باشاد ،این پیام که

از  هاسات وعادالتیها و بیاغلب درگیس مبارزه با ستمگسی نقهسمان داستا .(69 )همان: هاستتشخصیّ

تواناد او را از ایان راه بااز هم نمیو ستیز کند و هیچ مانعی  جنگ عدالتیشود تا با بیهس دری وارد می

 .(66)همان:  دارد

 دناانااایادر حاال گوشازد کاسدن فضاایل و نم ،ابوزیاد قهسماان داساتان ،هو طیبیّ رملیّه ةمقامدر دو 

ه جملا رذایلای از ت آن دوره باعث شد تاااسی و حاکمیّاسی است. روزگار عصس عبّهای عصس عبّکژی

راهی سافس حاج شاوند و قشاس مساتمند  ستمگسان ؛فقیه شود ،ارابوزید مکّ ه وجود آید؛بستم و...  ،نفاق

 همچنان در فقس و بدبختی دست و پا بزنند. جامعه

تش ایان اسات تش را انجام دهد. مأموریّکند تا مأموریّأمور میابوزید را م ،حسیسی در این دو مقامه

 شاان مقباول درگااه حاق نیسات ونشاوند، حجّعاری از گناه و ستم  کهزمانیکه به ستمگسان بفهماند تا 

 جوان سائل را بدهد. هایپسسش پاسخت دارد فقیه شود و همچنین مأموریّ
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 گيري:نتيجه

ام اسات کاه خاود او نیاز درگیاس حارث بان همّا ،د دیگس مقامات، راویمانن هو طیبیّ رملیّه ةمقامدر دو  

 شخص است. اوّل ،دید در این دو مقامه ةزاوی حوادث و رویدادهاست.

ار گااهی ریاکاار و مکّا شود؛های مختلفی ظاهس میتشخصیّ در قالبگانه در مقامات پنجاه ابوزید 

اصح و خیسخاواه اتی ناوان شخصایّاه عنااد بااوزیاابه و طیبیّ رملیّه هایهگاهی فقیه دینی. در مقاماست و

 شود. میمحسوب فقیه  و مسشد و راهنماست شود؛میظاهس 

 مقاماةو باه مکّاه  با چسایی سفس حاارث رملیّه مقامةهستند. این دو مقامه از پیسنگی استوار بسخوردار 
ی ومعلولی با هام علّ ةتان رابطی حوادث داسبه طور کلّ شود؛به مدینه شسوع می با چسایی سفس وی هطیبیّ

 دارند.

شاود کاه گو و سخن گفاتن ابوزیاد باعاث مایگفت .هاستتف شخصیّها، معسّگو در این مقامهگفت

  ام او را بشناسد.حارث بن همّ

اسی است. روزگار عصاس های عصس عبّگوشزد کسدن فضایل و نمایاندن کژیها، این مقامه درونمایة

ار فقیاه ابوزید مکّ وجود آید؛ه ب ..ستم و. ،مله نفاقباعث شد تا رذایلی ازج ت آن دورهاسی و حاکمیّعبّ

 شود و ستمگسان راهی سفس حج شوند و قشس مستمند جامعه همچنان در فقس و بدبختی دست و پا بزنند.
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