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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  17ضميمة شمارة  ،نامه عربي ويژه، )1387 (همنسال 

  

  

  * در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر 
  

  ليال جمشيدي 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي

     1حسن دادخواهدكتر 
  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

  
  چكيده

و اثر منثور و ارزشمند، جزء ادبيـات داسـتاني كهـن در             مقامات حريري و حميدي به عنوان د      
  . ادب عربي و ادب فارسي به حساب مي آيند

هاي توصيف و نمايشي براي برقراري ارتبـاط خواننـده داسـتانها بـا                در اين هر دو اثر از شيوه      
بهـره گرفتـه شـده    ... ها موقعيت مكاني و زماني، پايگـاه اجتمـاعي و    عناصر داستان نظير شخصيت   

  .  است
، يكـي از عناصـر داسـتاني اسـت كـه در شناسـاندن            »صحنه«عنصر مكاني يا به عبارت ديگر       

  . ها، حوادث و فضاي داستان به خوانندگان نقش مهمي را بر عهده دارد شخصيت
» صـحنه «اند تا از ظرفيت عنـصر     ژه حريري با تبحر كامل توانسته     نويسندگان اين مقامات، به وي    

برداري حريـري و حميـدي از ايـن           هاي بهره   مقايسة ميان شيوه  . استفاده نمايند هاي خود     در داستان 
ها و چگونگي توفيق هر يك را         عنصر، ميزان توانمندي هر يك از دو نويسنده، شيوة پرداخت صحنه          

بـه نظـر    . سـازد   در استفاده از اين عناصر براي برقراري ارتباط خواننده با متن داستان آشـكار مـي               
ها و استفاده از شـيوة تلخـيص در پرداخـت عنـصر صـحنه از                   در توصيف صحنه   رسد حريري   مي

  . تر عمل كرده است حميدي موفق
  

  مقامات، حريري، حميدي، عنصر صحنه:كليدواژه
  

                                                           
   3/9/87: تاريخ پذيرش نهايي         4/3/87 : تاريخ دريافت مقاله*
  dadkhah1340@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول -1
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    نامة عربي ويژه، )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     10

  مقدمه
اي است كـه جداسـازي        تبادل فرهنگي ميان زبان و فرهنگ عربي و فارسي، به گونه          

بر اين اسـاس ضـرورت بررسـي        . وار است ها، بسيار دش    آنها از يكديگر در برخي زمينه     
از سويي و فـرارفتن مرزهـاي       ... پيوندهاي ميان اين دو زبان در مباحث ادبي، تاريخي و         

فرهنگي از مرزهاي جغرافيايي از سويي ديگر، پرداختن به مسائل مشترك ميان ايـن دو               
هاي ادبـي،   اي از پژوهش ادبيات تطبيقي، به عنوان شاخه. زبان را دو چندان ساخته است     

هاي نويني در برابر ديدگاه پژوهشگران، از رهگذر تحقيق در موضـوعات              با گشودن افق  
ها، پرداختن بـه تـأثير و تـأثر پيونـدهاي ادبـي و سـنجش دسـتاوردهاي         ادبي ميان ملت  

  . ها، رسالت بزرگي را بر دوش گرفته است هاي انسان انديشه و احساس و تجربه
 از   اي كه  ارزنده اثر. ، مقامات حريري است      ادب عربي  از جمله شاهكارهاي ادبي در    

، گسترده اديبان و ادب دوسـتان   ، يعني قرن پنجم هجري، تاكنون با استقبال    زمان نگارش 
  . روبه رو گرديده است

نيز با گام نهادن در اين عرصه، تنهـا         ) ق.   هـ 599متوفاي  (قاضي حميد الدين بلخي     
، در قرن ششم آفريد و راه جديدي را فرا روي        بي را مقامات فارسي به سبك مقامات عر     

  . نويسندگان فارسي زبان قرار دارد تا بر غناي گنجينه زباني خويش بيفزايند
،   گيري از عناصر داستان نويـسي      حريري و حميدي با برگزيدن قالب داستاني و بهره        

،    از اين رو مقامـات     .كوشيده اند تا رغبت خوانندگان را براي مطالعه اثر خود، برانگيزند          
افزون بر سبك نگارش آن كه تحسين و شگفتي عالقه مندان ادبيات را برانگيخته است،               

 اسـتفاده از    ة داستاني نيز در باالترين سطح داستان پردازي قـرار دارد و در زمينـ              ةاز جنب 
  .كند  برابري ميهاي نوين داستان نويسي  شيوهابرخي عناصر ب

نمايشي بـراي برقـراري ارتبـاط خواننـدة          وه هاي توصيف و   در اين هر دو اثر از شي      
هـاي مكـاني و زمـاني، پايگـاه           هـا، موقعيـت     داستانها با عناصر داستان نظيـر شخـصيت       

  . بهره گرفته شده است... اجتماعي و 
، يكـي از عناصـر داسـتاني اسـت كـه در             »صـحنه «عنصر مكاني يا به عبارت ديگـر        

 داستان به خوانندگان نقش مهمي را بـر عهـده           ها، حوادث و فضاي     شناساندن شخصيت 
  .دارد
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  11  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

اند از ظرفيـت عنـصر         نويسندگان اين مقامات، به ويژه حريري با تبحر كامل توانسته         
برداري حريـري     هاي بهره   مقايسه ميان شيوه  . هاي خود استفاده نمايند      در داستان  »صحنه«

از ايـن عناصـر بـراي       و حميدي از اين عنصر، چگونگي توفيـق هريـك را در اسـتفاده               
رسـد حريـري در       بـه نظـر مـي     . سـازد  برقراري ارتباط خواننده با متن داستان آشكار مي       

ها و استفاده از شيوة تلخـيص، در پرداخـت عنـصر صـحنه از حميـدي                   توصيف صحنه 
   .تر عمل كرده است موفق
  
   

  مقامه و ادبيات داستاني 
 1357 ،  ابن منظور (»  يقوم و قوماً و قومةً     ،  قام «ة مقامه به فتح اول يا ضّم اول از ريش         ةواژ

 معنـايي، در قـرن چهـارم        هـاي    عربي است كه پس از دگرگوني      اي   در اصل واژه   )ش. هـ
  .  مصطلح گرديد، هجري براي گونه خاصي از نثر

دريـد   ذكر اين نكته بايسته است كه واژة مقامه از اختراعات بديع الزمان است و ابـن               
  .ناميد مي» دثاحا«هاي خود را  مجلس

 كه با نثر مصنوع آميخته با شعر در         است كهن   هاي  مقامه به طور كلي از انواع داستان      
شود و حوادثي به وجود      ميمورد قهرماني است كه به صورت ناشناس در داستان ظاهر           

گردد تا آن كه دوباره در       ميشود، ناپديد    ميآورد و همين كه در پايان داستان شناخته          مي
 مقامـات را    رو از ايـن  ) 207 ص   ،  1373شميسا،  (.  در مقامه بعدي آشكار گردد     ،  يگرنقشي د  

  .موضوعي هستنددت در  از داستانهاي مجزّا دانست كه داراي وحاي توان مجموعه مي
.  مترادف با ادبيات داستاني است     ،   امروزه داستان در معناي خاص آن      ،  از سويي ديگر  

غالبـاً بـه   . اللت دارد كه از ماهيت تخّيل برخوردار باشدادبيات داستاني بر آثار منثوري د  
گوينـد   مـي بيـات داسـتاني      اد ،   رمانس و آثار وابـسته بـه آن        ،  رمان كوتاه،  داستـان، ،  قصه

  )25 ص ،1376صادقي، مير(
 ،   حـوادث  ،  شخـصيت (در ميـان عناصـر داسـتان        » صـحنه «با توجه به اهميت عنصر      
 آن در توسعه و     اي  و نقش پايه  )  سبك  گفت وگو    ،  وع موض ،  پيرنگ، زاويه ديد، درونمايه   
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    نامة عربي ويژه، )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     12

واع آن در  به كارگيري و انة در اين نوشته به بررسي شيو   ،  پيشبرد حوادث و طرح داستان    
  . پردازيم ميمقامات حريري و حميدي 

 ،هـا   شخصيتقامات، به   ش از بررسي اهميت و انواع عنصر صحنه در داستانهاي م          يپ
  .شود ي م اشاره، اختصار و حميدي به موضوع و طرح مقامات حريري

 آن يعني   هاي   نخستين مقامه با آشنايي دو شخصيت همه داستان        ،  در مقامات حريري  
 آغـاز   ،  هـا   به عنوان شخصيت اصلي و حارث بـن همـام راوي مقامـه            » ابوزيد سروجي «

  . شود مي
 )ابوزيـد (حارث كه به جهت سختي روزگار مجبور به سفر شده است، با پيرمـردي               

 هر بـار او را      .پردازد  به تعقيب او مي   گردد و    مي گفتار دلنشين وي     ةشود و شيفت   ميآشنا  
آنـان و بـه      مـشغول فريـب دادن       ،  در ظاهر و هيبتي متفاوت و در ميان گروهي از مـردم           

 و پـيش از  هـا   ولي ابوزيد پس از جمـع آوري كمـك   !يابد ميقصد دريافت كمك مالي،     
  .گردد ميواري اش آشكار شود، مت آنكه حيله

با تحولي شگرف به پيرمردي زاهـد تبـديل        ،گر باالخره در آخرين مقامه     ابوزيد حيله 
 از اي بيند كه حتي به درجـه   مي ابوزيد را در سلك صوفيان       ،  حارث نيز در پايان   . شود  مي

  .كرامت نيز رسيده است
 يكـي    تشكيل شـده اسـت؛     ،   از دو شخصيت   ها  مقامات حميدي، نيز بيشتر داستان     در

 تكيـده و    يشخصيت اصلي است كه در هر مقامه متغيـر اسـت و بـه صـورت پيرمـرد                 
گويـد و در     مي سخنان نغز    ،  شود و در ميان جمعي     مييا صوفي ظاهر      فقيه ،   اديب ،  فرزانه

 ،  شخـصيت دوم  . رود مـي   ميكند و به محل نامعلو     مي ناگهان مجلس را ترك      ،  پايان مقامه 
كند و از وي در آغاز هر مقامه         مييدي نام وي را بيان ن     همان راوي مقامات است كه حم     

  ....  حكايت كرد مرا دوستي كه،كند مياينگونه ياد 
شخصيت » حيله گري «و  » كديه« حريري كه همگي بر      هاي  برخالف موضوع داستان  

 صـوفي و ماننـد آن       ،   شخصيت اول در نقـش فقيـه       ،   در مقامات حميدي   ،  چرخد مياول  
  .است تعليم و تربيت در حيطة ،  حميديهاي  موضوع داستاناينبنابرشود  ميظاهر 
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  13  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

  و اهميت آن ) setting( صحنه
يكي از مهم ترين عناصر داستاني كه هر نويسنده به هنگام نگارش داستان يا پيش از                

 از  اي  است، زيـرا وقـوع هـيچ حادثـه        » صحنه« عنصر   ،  بيند مي خود را با آن روبه رو        ،  آن
اين موقعيت زمـاني    . دادن آن ممكن نيست    ظر گرفتن زمان و مكان رخ     داستان بدون در ن   

  ) 46 ص ،1379مستور، (. دهد مي صحنه داستان را تشكيل ، و مكاني وقوع حوادث
 متعـددي چـون     هـاي   منتقدان و نويسندگان ادبيات داسـتاني بـا اصـطالحات و نـام            

 صحنه داسـتان را معرفـي       »زمان و مكان  «و  » موقعيت «،  »محل وقوع «،  »زمينه«،  »قرارگاه«
 زمـان   ،  زمينه« صحنه   :  خالي از فايده نيست    ،  ها  كرده اند كه اشاره به برخي از اين تعريف        
 و طــرح و هــا  و ميــدان عمــل شخــصيتهــا و مكــان حــوادث اســت، فرودگــاه جــدال

ه عنوان عنصر مكـان  قرارگاه در داستان اغلب ب«و ) 298، ص   1362براهنـي،   (» ستها  توطئه
 موقعيـت روزانـه و      ،  گـردد ولـي بـر موقعيـت زمـاني          ميداستان تعريف   ت در   يا موقعي 

موضوعاتي از قبيل هواي بيرون، دماي اتاقي كه در آن حوادث اتفاق افتـاده اسـت، نيـز                  
  )109، ص 1377 ، فرد( .شود مياطالق 

 شـرايطي را  ، دهد كه نويسنده به ياري اين عنـصر  مي نشان  ،  دقت در مفاهيم ياد شده    
آورد تا خواننده به طور مستقيم وارد دنياي داسـتان شـود، رخـدادها و عمـل                  مي فراهم

 خواننده به كمك عنصر صحنه، گويي نمايـشي  . شخصيت را ببيند و گفتار آنان را بشنود    
  .كند ميرا كه با ابزار نوشتاري ساخته شده است مشاهده 

ساسي در داسـتان    سه وظيفه ا  » صحنه«توان دريافت كه عنصر      مياز آنچه كه گذشت     
  : بر عهده دارد

   و جريان وقايع داستان ها ايجاد محلي براي زندگي شخصيت -1
  ايجاد فضا و رنگ يا حال و هواي داستان  -2
 و وقـوع حـوادث تـاثيري        هـا   به وجود آوردن محيطي كه اگر بر رفتار شخصيت         -3

   )451 ص،1376 ، صادقيمير (.  دست كم بر نتيجه آنها موثر واقع شود، نگذارد عميق بر جا
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    نامة عربي ويژه، )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     14

 بـرد، فـضا و رنـگ       مـي  كـنش داسـتان را بـه جلـو           ،   خـوب  ة يك صـحن   ،  براين پايه 
)Atmosphere(      هـا    به شخصيت  ،  آورد مي داستان را به وجود)Character(     نمـود بيـشتري 

كنـد و حقيقـت ماننـدي        مـي  تـصوير    اي  دهد، گفت و گوميان آنان را به شكل زنـده          مي
  . بخشد مي را تقويت )Verisimilitude( داستان

 نويسندگان اهميـت بـسياري بـراي تـاثير          ،   به سبب رشد علم جامعه شناسي      ،  امروزه
 از اين نظر كار برد درست صحنه، بـر اعتبـار و قابـل               ،محيط بر شخصيت داستان قائلند    

  .افزايد ميقبول بودن داستان 
 

   )settins ( صحنه پردازيهاي شيوه
   :  دو روش عمده وجود دارد،  فضاي داستان به خواننده محيط و، براي انتقال صحنه

   يا كوتاه نمايي )summary(  تلخيصةشيو) الف
   )scene ( صحنه نمايشيةشيو) ب

 انتقال محـيط داسـتان بـه خواننـده بـا اسـتفاده از               ،  در روش تلخيص يا كوتاه نمايي     
ل وقوع داستان به     خطوط اصلي مح   ،  در اين شيوه  . گيرد مي انجام   )Description(توصيف

  .شود ميصورت جداي از عناصر داستاني توصيف 
 كـامال بـا كمـك گـرفتن از گفتگوميـان            ،  داسـتان ة  در روش صحنه نمايـشي، صـحن      

 مهـم   ،  ايجاد هيجان و شور و نـشاط در خواننـده         . شود مي به خواننده منتقل     ها  شخصيت
  ) 302، ص 1380 ، ايراني(ترين امتياز اين شيوه است، 

 نمايـشي،   ة روش صـحن   :هر كدام از دو شيوه يادشده نقاط ضعف وقـوتي دارد          البته  
تـر بـوده و بـه      در آن مـشكل  هـا    و پيـام   ها  انتقال ايده .. . طلبد، ميكلمات بيشتر را     فضا و 

ا و كلمـات     بـه فـض    ،   درحالي كه يك متن كوتـاه شـده        ،شود ميسرعت خوانده و درك     
 ص  ،  فـرد ( . گردد ميشته و كندتر خوانده و درك        سازگاري دا  ها  ايدهكمتري نياز دارد و با      

 از اين روست كه آميختن اين دو شيوه موجب ارائه بهتر فضاي داستان به خواننـده                 )97
  .گردد مي
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  15  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

   صحنه پردازي در مقامات ةشيو
 وارد  ها  دهد تا خود، به مكان     مي به خواننده اين امكان را       ،   مقامات هاي   داستان ةصحن

ـ    را پي گيرد، چهره    ها   در آن حس كند، ردپاي شخصيت       را شود، گرما و سرما    شان را  هاي
ـ   ، به گفتگو گوش فرا دهد، صدايشان را بشناسد، بـا شـادي            مجسم كند  شان شـريك   هاي

  .گردد و اندوهشان او را اندوهگين سازد
 كوتاه و با محدوديت صـحنه روبـه رو اسـت و اغلـب               ،   مقامات هاي  اگر چه داستان  

نويـسنده مقامـات وبـه       ،   اين دهند؛ با وجود   مي يا دو صحنه رخ      حوادث داستان در يك   
 را چنان معنا دار و تنيده شده در بافت كلي طـرح بـه كـار بـرده                   ها  ويژه حريري صحنه  

 آسيبي جدي به رونـد داسـتان و         ،ي جز آنچه وي آورده است     هاي  است كه وجود صحنه   
  .سازد ميپيشبرد كنش آن وارد 

   
   توصيف ةشيو) الف

 توصـيف و نمايـشي      ة خويش از هر دو شيو     هاي   داستان ة در پرداخت صحن   حريري
   . استفاده كرده است

 ،   تلخيص يا توصيف مـستقيم بـه آن جهـت اسـت كـه داسـتان                ة وي از شيو   ةاستفاد
 برخالف هنرهايي چـون، نقاشـي و پيكـر          ،»نوشتار« تنها ابزار آن      كه فعاليتي زباني است  

  .اندن معنا به مخاطبان خود دارد امكانات بيشتري براي رس، تراشي
، ناگزير است كم و گزيده بگويـد؛ بـه        ها   ساختار كوتاه داستان    بر  مقامات بنا  ةنويسند
 توصيف يا   ةت اما ضروري از شيو    ي حريري در توصيف رويدادهاي كم اهم      ،  همين دليل 

يـد و    نمايشي به سـنگيني نثـر داسـتان نيفزا         ةگيرد تا طوالني بودن شيو     ميتلخيص بهره   
  . موجبات خستگي خواننده فراهم نشود

بخشد  مي گيرايي و سرزندگي     ،   نمايشي هر چند به داستان     ةداند كه صحن   ميحريري  
ي كوتـاه،  هـاي   با جملهاز اين رو تلخيص است، ةتر از شيو   ولي در انتقال رويدادها ناتوان    
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 حتـي در چنـدين      ياتواند در يك     مي نمايشي ن  ةدهد كه صحن   ميي به خواننده    هاي  آگاهي
  : ي مانندهاي صحنه آن را به خواننده منتقل كند جمله

 تـا آنجـا كـه غـرق         . اش بهـره منـد شـدم       چندين سال مهمان او بودم و از مهرباني       «
  )295، ص 3 ج ،  م1998 ، الشريشي( »بخششهاي او گشتم و دامنم پر از طالهاي وي شد

نه و به شكل نمايـشي تـصوير        خواست چنين جرياني را با ابزار صح       مياگر حريري   
 متعددي را به اين عمل اختصاص دهد و از آنجـا كـه در         هاي  شد، صفحه  ميكند ناگزير   

نوشت بدون   ميچه   زماني رويدادهاي تعيين كننده و مهمي رخ نداده است، آن          ةاين فاصل 
  .شد ميشك، خسته كننده 

 به صحنه   اي  يا از صحنه  داند كه به هنگام انتقال از زماني به زمان ديگر و             ميحريري  
تواند موفق عمل كند و به حق در چنين      مي تلخيص   ة تنها با پل زدن از طريق شيو       ،  ديگر

  . مواردي از آن به خوبي بهره جسته است
نويسنده مجاز نيست اشخاص داستان را از اين صـحنه بـه            «داند كه    ميوي همچنين   

 زيـرا  ؛  )141 ص،1351 ، يونسي(» دهد متعدد قرار هاي آن صحنه كشد و داستان را در صحنه 
 قالب داستان سازگار نيست؛ بلكـه تغييـر صـحنه           هاي  چنين كاري، نه تنها با محدوديت     

 هـاي    الزم، بـر جـسته شـود و شخـصيت          شود تا صحنه بيش از حـد       ميداستان موجب   
  تنها زماني به انتقـال صـحنه دسـت زده اسـت كـه              ،  داستاني را از نمود بيندازد، بنابراين     

چنـان كـه در     . بخواهد بر عنصر تعليق بيفزايد و يا قدرت هيجاني داسـتان را بـاال ببـرد               
 انتقال صحنه را اين چنين به خدمت عنـصر تعليـق در داسـتان در آورده                 ،   نخست ةمقام
   : است
دعاگويان، از مشايعت كنندگان خداحافظي كرد و رفت تا راه باز گشت وي برآنان « 

ه دنبال وي راه افتاده اند، متفـرق گردنـد تـا از منـزل او آگـاه                  شناخته نشود و كساني ك    
 بدون آنكه متوجه من شود، به دنبال او رفتم تـا آنكـه او               : حارث بن همام گفت   . نگردند

  )68، ص 1 ج، 1998الشريشي، (» . شداي داخل دخمه
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  17  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

 قريحـه و ذوق     ،   زمـاني ممكـن اسـت كـه نويـسنده          ،   تلخيص ة بهينه از شيو   ةاستفاد
.  آگاهانه و بـا مهـارت بـه كـار گيـرد            ،  نويسي داشته باشد و ابزار آن را به درستي         انداست

ي را در بطن حوادث هاي  صحنه، حريري در روند داستاني خود، با بهره گيري از توصيف 
ش شده و كامال در ارتبـاط بـا         هاي  گنجانده است كه سبب ايجاد وحدت تأثير در داستان        

  .گرفته است و عمل داستاني قرار ها كنش
 كه در آن حارث در جستجوي شتر خويش بـه بيابـاني             اي  ي همانند صحنه  هاي  صحنه

شـود و شـدت گرمـا و سـرگرداني، او را بـه سـوي درختـي                ميسوزان و بي انتها وارد      
راند كه تنها اميد مسافران براي رهـايي از سـوزش گرماسـت؛ تـا دمـي در سـايه آن                      مي

گردد و زمـاني كـه بـا آرامـش           ميا ابوزيد رو به رو       در اين جاست كه حارث ب      ،  بياسايد
رحمانه تنها مركـب و مايـه         بي ،   ابوزيد ،  خيال در كنار دوست قديمي خويش خفته است       

. سازد ميش را دو چندان ا ربايد و سرگرداني مياميد او را در نجات از اين بيابان مخوف       
دن در برابر او و همدردي بـا         خواننده را به واكنش نشان دا      ،  اين جاست كه عمل ابوزيد    

  .انگيزد ميحارث بر 
 و پي ت صحنه را در انتقال چنين احساسي به خوانندهيتوان اهم ميروشن است كه ن  

به سرنوشت حـارث و ابوزيـد ناديـده         مندي او را نسبت       گيري حوادث داستان و عالقه    
   :  كه حريري آن را چنين تصوير نموده استاي گرفت، صحنه

 را در   هـا    و پـستي   هـا    درپـي او بلنـدي     .  به دنبال آن رفـتم     ،   از وي يافتم   اي  هر نشانه «
 ولـي كوشـشم بـي نتيجـه مانـد و      .  سراغ از او گرفتم،  كه ديدماي   از هر سواره   . نورديدم

 تا اينكه وقت ظهر فرارسيد و هوا چنان گرم و آزار دهنـده              . نتوانستم رد پايي از او بيابم     
 بلند ، طول مدت روز. برد مي) آقاي غيالن(را ازياد عاشق ) ميخانم (شد كه ياد معشوق  

 دريافتم كه جايي براي فرار از سوز گرمـا          رو  از اين . و هواي آن بسيار گرم و كشنده بود       
داد و مـرگ را پـيش رويـم آورده           مي مرا رنج    ،   خستگي . توانم دمي بياسايم   ميندارم و ن  

رگي پناه بردم شايد تا وقت غروب بتوانم دمي          درخت پر شاخ و ب     ة به ساي  رو از اين . بود
  . )298ص ،3ج ،1998 الشريشي،( ». به خواب روم
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    نامة عربي ويژه، )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     18

 تلخيص، اشتياق حاضران در مجلس را       ةحريري در بسياري موارد با استفاده از شيو       
 خود در مجلس حضور دارد و       ،  كند كه گويي خواننده    ميآن چنان واقعي و زنده تصوير       

پرداخت صـحنه چنـان     . شنود مي گوش خود    باادبي آنان را     هاي  صداي مشاعره و بحث   
كند خود در مشاعره شركت نموده است و اضـطراب           مياحساس   گذارد كه  ميبر او اثر    

اين صحنه را چنين » مغربيه «ةنمايد؛ حريري در مقام مي حاضران را حس    ةلحظه به لحظ  
  : كند ميتوصيف 

تن خهـر كـدام بـه سـا        خوانده شود ي كه از دو طرف يكسان       هاي  براي آوردن جمله  «
 تا اينكه نفر اول سه بسته از مرواريدهايي را كـه در             . جمله و عبارات تازه مشغول شديم     

فـردي كـه در سـمت       . بـه رشـته در آورد     ) منظور جمالت گهربار اسـت    (اختيار داشت   
 بيت چهارم را سرود و فرد ديگري كه درسمت چپ او بود بيـت               د،راست او نشسته بو   

  .ا در نقض آن سرودهفتم ر
 ما به تعداد انگشتان دست شعر سروديم و همچون اصـحاب كهـف              : گويد ميراوي  
 راست من بود، شروع بـه سـخن كـرد و             سمت  فردي كه در   .  و هم پيمان بوديم     دوست
» جرِ ربك اَكَبّر رجاء    «:  فرد ديگري كه در سمت راست او بود گفت         ،  »لم أخاً ملَّ   «: گفت

ـ تَك  كِّت كلَّ من نَم ل    س « : ديگري گفت » من يرُب إذا برّ ينم    «: تگفنفر بعدي    تـا  » سكِ
 از  ، اندكي انديشيدم  . با هفت واژه بسازم    اي  اينكه نوبت به من رسيد و قرار شد كه جمله         

 تا اينكه همه سـاكت شـدند و         ،ام كند   دست كسي نبود كه ياري     ،ديگران كمك خواستم  
 اگر سروجي اينجا حاضر بود ايـن درد بـي           :  به ياران گفتم   .ندمعلوم شد كه همگي ناتوان    

  ) 205، ص 2 ج ، همان( »داد ميدرمان را شفا 
تـوان   مي كه   اي   به گونه  دارد عهده   رتوصيف در مقامات حميدي نيز نقش مهمي را ب        

با بررسي عناصر صحنه در     .آن را مهم ترين عامل در صحنه پردازي مقامات وي دانست          
تـر از     چابـك  توان به خوبي حس نمود كه نويسنده در ميدان گفـتنِ           ميي  مقامات حميد 

تازد و همين امر موجب شده تا وي در توصـيف مكانهـا              ميانداز نمايش     پردست ةعرص
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  19  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

وزمانها به زيبايي عمل نموده و توصيفاتي زيبا و دلكش بيافريند كه در نوع خود بـسيار                 
  :زيبا و بي نظير است؛ توصيفاتي چون

 صـحن بـساتين و عرصـه        ،   گلها را صباغي كرد و نه باد، بستان را دبـاغي           ،  اراننه ب « 
 در  ،   بقراط ابـر   ،   عطشان بود و چون محموم محرور، ظمĤن       ،   چون معلول مستسقي   ،  زمين
 تا حال بدان جا رسيد و كـار بـدان           ،  افزود مي صدق   ،  فرمود و در احتماء    مي صبر   ،  عطش

، ص  1372 ،  انزابي نژاد (»  و وجود طعام و شراب متعذر     جا كشيد كه عقل در آن متحير شد         
173(  

 پيري ديدم در مرقّع، انباني بـر دوش و طفلـي در             ،  بر سر مربع  « : گويد مييا آنجا كه    
  )77ص ، همان( .» سبلتي پست و عصايي در دست، گليمي در بر و كالهي بر سر، آغوش

ة  بـا اسـتفاده از شـيو        وارد م  حميدي به ضرورت ساختار كوتاه مقامات در بسياري       
 صحنه پردازي و انتقال فـضاي       ةگيري از اين شيو     هنرمندي خويش را در بهره     ،توصيف

  :مواردي مانند داستان به خواننده به نمايش گذارده است،
جمعـي ديـدم سـوخته وآتـشي بـر      . وصفي چنـد بگذاشـتم  ،قدم به تعجيل برداشتم   «

 همـان، (» ...سخن بـدين جـا رسـيده بـود و         چشمها گريان ودلها بريان و فيض       ،  افروخته
  )26ص

 نمايشي و شباهت آن    هاي   بسيار وي از اين شيوه وطوالني بودن صحنه        ةولي استفاد  
 موجـب شـده تـا وضـوح و          ،هـا    حتي در اين صحنه    ي، تلخيصي و دخالت راو    ةبه شيو 

ي بي  هاي گيرايي رويدادها و به ويژه احساسات شخصيتها را از بين ببرد و آنها را به شبح               
  . روح و بدون انگيزه تبديل سازد

  
    نمايشيهاي صحنه) ب

 امـا از آن     ،  اگر چه حريري در توصيف و تلخيص به بهترين شكل عمل نموده است            
كند و خواننده به او گوش سـپرده   ميجا كه اين بخش از صحنه را راوي داستان روايت           
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 خواننده از محـيط داسـتان       ،  براينشنود؛ بنا  ميو از زبان اوست كه رويدادهاي داستان را         
  . به دور است
 دنياي داستان را بـه  ،  تلخيصةداند كه به كارگيري ناشيانه و بيش از انداز  ميحريري  

 گزينشي صورت گرفته است و      كند كه در انتخاب اجزاي آن      ميدنياي دست دوم تبديل     
اسـتفاده شـده و     حذف برخي از اجزاء و انتخاب برخي از اجـزاء، ادغـام آنچـه                مستلزم

بديهي اسـت در چنـين حـالتي        . گاهي نيز تحليل و استنتاج از آنها به وسيله راوي است          
 خواننده با جهان داستان اگر بـه طـور كلـي قطـع نگـردد، بـسيار كـم                    ةواسط ارتباط بي 

 نمايـشي  ة تلخيص از صـحن ةكوشد تا افزون بر شيو ميبه همين جهت حريري  . شود مي
   .نيز بهره برداري كند

وگـو كنـار      راوي خود را از صحنه گفت      ،  وگوها  به هنگام گفت    موارد هاينگونوي در   
وگـو حـضور يابـد و بـا           گفـت  ةخواننده فرصـت داده اسـت تـا در صـحن          كشيده و به    

 به تحليل گفتار و كـردار آنـان         ،   سخنان را بشنود و بدون دخالت راوي       ،   خود هاي  گوش
  . بپردازد

 ميان ابوزيد و همسرش در مقامه       ،   چون صحنه دادگاه   يهاي  براي نمونه وي در صحنه    
گو و رفتارها را ساخته و چنان فضايي را بر          ت گف ،  اي   به گونه  ،  ها  و ديگر مقامه  » ةاسكندري«

گفت و گوهاي ابوزيـد     . زند مي امروزي پهلو    هاي   دادگاه ادادگاه حاكم نموده است كه ب     
سازد كه گـويي     ميا محو خويش     خواننده ر  اي   قاضي به گونه   هاي  و همسرش و صحبت   

  .  طالق در عصر حاضر قرار گرفته استهاي وي در برابر يكي از دادگاه
 تا خواننده هيچ ديواري ميـان خـود و   كند فضايي ايجاد مي ، حريري به هنگام گفتگو  

داند مشغول خواندن داسـتاني اسـت كـه واژه بـه             ميجهان داستان حس نكند و با آنكه        
 را  هـا   واژه اش در ذهن حريري شكل گرفته است ولي پيچيدگي الفـاظ و واژه پـردازي               

سپارد كه در جهان داستان حضور يافته        ميكند و خود را به دست اين پندار          ميفراموش  
ش خـويش    را بـا گـو     هـا   بيند و گفتار شخـصيت     مي رويدادها را از نزديك      ةاست و هم  

  .شنود مي
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  21  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

 تكـاملي هنـرش     ة حريـري را عـالي تـرين مرحلـ         هاي   نمايشي داستان  ةتوان شيو  مي
ت نويسنده به دريايي زندگي بخش تبديل شده است         ي شخص ،  دانست؛ زيرا در اين شيوه    

  . كه ديگر نيازي به حضور آشكار وي در اثر هنري اش نيست
 از گفت و گو توانايي خـويش را          خود با استفاده   هاي  اگر چه حميدي نيز در داستان     

 چنـدان  ، صـحنه پـردازي   در   اما وي در ايـن شـيوه         ؛     نمايش نيز آزموده   ة صحن ةدر عرص 
 هـاي    نمايـشي او در مقايـسه بـا صـحنه          هـاي   موفق نبوده است؛ زيرا از يك سو صـحنه        

آن چنان در گفتگوها گرفتـار       ،   و از سوي ديگر راوي داستان      استتوصيفي بسيار اندك    
شـنود، گفتگـوي     مـي كنـد آنچـه كـه        مـي  فرامـوش    ،   گويي شده است كه خواننده     زياده

 چه آنكه گفت و گوها از حالت گفت      ؛    ست و نه توصيفات راوي و نويسنده      ها  شخصيت
و گوي عادي خارج شده و بيشتر شكل مقاله و خطابه به خود گرفتـه اسـت و جـز در                     

 و نمايانگر توانايي عملي     ها  خصيتموارد اندكي كه آن هم بيانگر مناظره و جدل ميان ش          
گيرد و صـورت تـك گـويي         ميو ادبي نويسنده است، گفتگو به معناي واقعي صورت ن         

  .نمايشي و مقاله به خود گرفته است
كنـد تـا خـود را بـه          مـي  اگـر چـه خواننـده كوشـش          هـا   به هر حال در اين صـحنه      

 لـيكن هرگـز      واگذارد و به خـود تلقـين كنـد كـه در صـحنه حـضور دارد                 ها  شخصيت
 عمـل   اي   بـه گونـه    هـا    زيرا نويسنده در گفتگو    . بگيردتواند وجود نويسنده را ناديده       مين

 و   انواع شعر يا مسائل فقهـي      ة دربار اي  خواهد مقاله  ميگويي در هر سطر     كرده است كه    
در حالي است كه نويسندگان كنوني معتقدند كه حضور         اين  . ي بنويسد مديگر مسائل عل  

در )  Gustave Flaubert( »گوسـتاو فلـوبر  «. اثر، نبايد به صورت آشكار باشدنويسنده در 
  : گويد مياين باره 

. يكي از اصول من اين است كه شـخص نبايـد خـودش را در اثـرش بـاز نويـسد                    «
 نامرئي ولي مقتدر ما بايد او را        -هنرمند در اثرش بايد همچون خداوند در خلقتش باشد        

  )377، ص 1380 ، ايراني(. » نبينيمش همه جا حس كنيم ولي هيچ جا
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 توصـيفاتي زيبـا و دلكـش        هـا    و زمـان   هـا    اگر چه حميدي در وصف مكان      ،  بنابراين
 بـسيار   ة ليكن يكنواختي اين توصـيفات و اسـتفاد          آفريده كه در نوع خود كم نظير است       

  .شود مي سبب خستگي زود هنگام خواننده ، ها وي از تلخيص در ارائه صحنه
   

   تلخيص و نمايشي در مقامات حريري و حميديةن دو شيوآميخت
 بايـستي در     اين كند اما با وجود    مي نويسنده خود را پنهان      ،  اگر چه در شيوه نمايشي    

حتي در نمايشنامه كه رويدادها به طور       . اين شيوه نيز از تلخيص يا توصيف بهره گرفت        
 ةنيـست؛ چـه آنكـه همـ       شوند از تلخيص گريـزي       ميكامل در حين وقوع نمايش داده       

 رويدادهاي كم اهميت ولي ضـروري را        ،؛ در نتيجه  نيستندوقايع از نظر اهميت، يكسان      
اين كار در داستان كـه شـكل نوشـتاري دارد اهميـت             .  تلخيص نمود  اي  بايستي به گونه  

  ) 327 ص ، همان(. يابد ميبيشتري 
اي داستان كوشيده است  حريري براي ارائه عنصر زمان و مكان و انتقال فض  ،  بنابراين
  . تلخيص و نمايشي استفاده كندةتا از دو شيو

 فضا و رنگ داستان را بـه همـراه توصـيف            ،  وي در ابتدا با استفاده از شيوه تلخيص       
 وي را بـه     ،  كند تا به سـرعت     مي و زمان و مكان رويدادها به خواننده منتقل          ها  شخصيت

 ابعاد شخصيتي ،  نمايشي و گفتگو ة از صحن   با استفاده  ،درون داستان بكشاند و پس از آن      
 به  ،  كشد تا خواننده   مي به تصوير    ها  ابوزيد و كنش و كشمكش وي را با ديگر شخصيت         

منـد گـردد و     عالقهها  در گير وقايع داستان شود و به سرنوشت شخصيت   ،  شكل مستقيم 
  .خواندن داستان را تا به انتهاي آن ادامه دهد

انگيزد  مي كنجكاوي خواننده را بر      ،  د كه رفتار ابوزيد   راز موا البته حريري در بسياري     
دهد و چون خواننده چنين تلخيـصي را   ميبا استفاده از تلخيص به اين كنجكاوي پاسخ  

د و يـ نـه تنهـا آن را بخـشي زا         دانـد،  ميپاسخي در جهت ارضاي حس كنجكاوي خود        
  .برد ميپندارد؛ بلكه از صحنه نمايشي بيشتر لذت  مينابجا ن
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 تلخـيص و    ة داستان خـويش، از دو شـيو       هاي  حميدي نيز همانند حريري در صحنه     
 توصـيفي تلخـيص بـه       ةصحنه نمايشي بهره گرفته است؛ هر چند اسـتفاده وي از شـيو            

  .  بيشتر از حريري بوده است، نسبت
 تلخيص و توصـيف،     ةرسد دشواري نمايش رويدادها و آساني نسبي شيو        ميبه نظر   

سوسه نموده است تا ابزار تلخيص را بيش از آنچه كه الزم اسـت بـه كـار                  نويسنده را و  
 و رويدادها كه ضرورت صـحنه نمايـشي بـه شـدت             ها  گيرد حتي در بسياري از صحنه     

 ،  با خواننده  شود و داستان نيازمند آن است تا بي نياز از توضيح و تفسير راوي                ميحس  
نــدازد، و آن جــا كــه بهتــر اســت ا مــي راوي خــود را بــه درون معركــه ، ســخن بگويــد

 را بـه وي     ان مستقالً، صدايشان را به گوش خواننده برسـانند و احساساتـش           ها  شخصيت
   و خواننــــده هــــا  ميــــان شخــــصيتةمنتقــــل ســــازند راوي خــــود را واســــط

 هـاي   زيـاده گـويي   قربـاني    ،   نمايـشي  ةقرار داده و به اين ترتيب لطف و گيرايـي صـحن           
 . ده و از سرزندگي و نشاط داستان كاسته شـده اسـت           نويسنده در تلخيص و توصيف ش     

 حميدي بي تحرك به نظر آيـد و آن را           هاي  همين امر موجب شده است تا بافت داستان       
  . به حكايات كهن شبيه گرداند

   
  » )Neutral setting( خنثي «هاي صحنه

از  عنصر مكان در برخي موارد به ويژه در جاهايي كه نويـسنده              ،  در مقامات حريري  
شهرهاي مختلف نام برده است، از نوع خنثي است و هيچ تأثيري در روند داستان ندارد                

ـ      ،  به همين جهت نيز حريري    . توان آن را حذف كرد     ميو به راحتي      ة نه تنها خود به ارائ
 اي   ندارد؛ بلكه خواننده را نيز به داشتن چنين عالقـه          اي   اين شهرها عالقه   ةتوضيح دربار 

  .كند ميترغيب ن
را تنهـا بـه عنـوان       .. . ،   اهواز، تبريـز   ،  كرج:  شهرها چون  هاي  شايد حريري، وجود نام   

 رو از ايـن  ،توجيهي براي سفرهاي بسيار راوي و به ويژه شخصيت ابوزيـد آورده اسـت       
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توان دليلي بر ناتواني وي در صحنه پردازي به حساب           مينپرداختن به صحنة شهرها را ن     
  .آورد

 اي   حافظه و مـشاهده    ،  اه است كه خواننده، خود قدرت تخيل      حريري به اين نكته آگ    
به همـين    ؛)540 ص   ،1368 ،  آلوت(  آن را به خدمت داستان بگيرد      ةدارد كه بايستي نويسند   

نمايد و پركـردن فـضاي       مي خطوط كلي را ترسيم      ها  جهت است كه در توصيف صحنه     
 ميكنـد و در ايـن كـار         ميان خطوط و پرداختن به جزئيات را به ذهن خواننـده واگـذار            

   . را ايفا نموده است ميحسن انتخاب وي نقش مه
 يك كـاروان سـرا اسـت و         ،  رسد كه حريري معتقد است يك كاروان سرا        ميبه نظر   

 باغ و ميخانه هم همين طور دليلي ندارد كه اين           ،   بازار ،   كتابخانه، مسجد، مصلي   ،  مجلس
 آن در ديگر مناطق جدا كند هـر چنـد           ةرين از ق  هاي   را در يك منطقه يا سرزمين      ها  مكان

 كـه   چنـين باشـد   شايد علت چنين امـري      . ي متفاوت با يكديگر باشند    هاي  داراي ويژگي 
ش را بـا    هـاي    ابوزيـد و شخـصيت     اي   خواستار مكاني است كه بتواند بـه بهانـه         ،  حريري
الـت  دخ.  در آن جا گرد آورد و آنان را به عمل برانگيزد           ،   مخصوص به خود   هاي  ويژگي

 نويـسنده پـرداختن بـه       ،  صحنه نيز به ميزاني است كه به حادثه مربـوط شـود، بنـابراين             
داند كه تنها بر حجم      مي اي  جزئياتي را كه هيچ تاثيري در روند داستان ندارد، كار بيهوده          

  . افزايد ميداستانش 
 سـخن بـه ميـان       ،  عنصر مكان در مقامات حميدي نيز، به ويژه هنگامي كه از شهري           

آيد، همچون مقامات حريري از نوع خنثي اسـت و هـيچ تـاثيري در رونـد داسـتان                     يم
 اين  هاي   گاه توصيفاتي نيز از ويژگي     ،  با اين تفاوت كه حميدي بر خالف حريري       . ندارد

اما با وجود چنين توصيفاتي، مكـان محـدودي كـه بتـوان آن را               . شهرها ارائه داده است   
چون به آب مبارك رسيدم  «: ي مبهم مانندهاي فتن جملهتصور كرد نشان نداده و تنها به گ

 از ايـن رو، خواننـده       . بسنده نمـوده اسـت    ) 32انزابي نژاد، ص    ( »و آن خاك متبرك بديدم    
 داستان در چه مكاني روي داده است؛ حال         ةداند كه حادث   ميمقامات وي به طور دقيق ن     

 ،   همچـون كتابخانـه    ،   آن پـردازد؛ ولـي محـدوده      مـي آنكه حريري اگر چه به جزئيـات ن       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
      

  25  در مقامات حريري و حميدي» صحنه«عنصر

كنـد و جزئيـات ديگـر را بـه         مـي را براي خواننده مشخص     .. . ،   بازار ،   مسجد ،  مسافرخانه
  . گذارد ميقدرت تخيل وي وا 

حميدي كوشيده است تا در انتقال فضاي داستان نيز هماننـد حريـري عمـل كنـد و                  
م و تحـسين و      مـات  ،   صـميميت  ،   جنـگ و هـراس     ،   شـلوغي   فضا و رنگ داستان هماننـد     

 هـاي   واژه، هـا  اما وي به رغـم زيبـايي توصـيف   . را به خواننده منتقل سازد.. . دلسوزي و 
 قـديمي   هاي   حكايت ة خود را به شيو    هاي  بسياري را به اين امر اختصاص داده و وصف        

اين در حالي است كه حريري همان فضا را با يك جملـه بـه زيبـايي                 . ارائه نموده است  
اننده را به مقصود مورد نظر خود هدايت نموده اسـت؛ شـايد آوردن              تصوير كرده و خو   

يك مورد از هر دو مقامه تا حدودي بتواند مـصداق چنـين ادعـايي باشـد، حميـدي در             
  : گويد ميانتقال فضا و رنگ شلوغي صف نماز گزاران چنين 

 ة همـ . معـانق را مطابق بود و اندام مر اندام را   أقدام مر اقدام  ،   ازدحام أقوام  تاز غاي «
 لثام الحقـان قفـاي سـابقان        ،   متكي ها   بر پشت  ها   بر يكديگر متشكي و همه سينه      ها  اندام

 صوفي وار همه را زاويه در كنـار يكـديگر و            ،  شده و كتفان سابقان عصاي الحقان آمده      
 چون مور و ملخ در هم آميخته و هر يك در            ،  تركي وار همه را دست در شلوار يكديگر       

و همچنان اين وصف، تا دو برگ پـس         ) 164 ص   ،  انزابي نژاد (» ... ود آويخته كسب و كار خ   
سازد  مي زيبا به خواننده منتقل     اي  دهد؛ ولي حريري همين فضا را با اشاره        مياز آن ادامه    

وي در  . دارد  داستان باز  ،  ة خواننده را به ستوه آورد و او را از ادام          ،  بي آنكه با دراز گويي    
 شلوغي جمعيـت را     ،  هنگامي كه حارث قصد دارد ابوزيد را دنبال كند        » برقعيديه«مقامه  

  : كشد مياين چنين به تصوير 
  )284ص  ،1 ج ، الشريشي( ». گذاشتم ميرسيدم مگر آنكه پا برگردن مردمان  ميبه وي ن«
  

  عنصر زمان 
پيش از اين گفتيم كه هدف از صحنه پردازي برانگيختن تأثير مورد نظر نويسنده در               

ي از عنـصر مكـان توانـسته اسـت تـاثير      هـاي  حريري با دادن اشـاره    . ذهن خواننده است  
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وي در . حاصل از صحنه پردازي را در ذهـن خواننـده مقامـات بـه خـوبي ايجـاد كنـد                   
 ضمن آنكه زمان دقيق     ؛    توصيف زمان نيز كوشيده است موقعيت داستان را مشخص كند         

بـا اشـاره بـه صـف        » برقعيديـه «ر مقامـه    بـراي نمونـه د    . دهـد  ميرا به دست خواننده ن    
نمازگزاران و گوش دادن آنان به خطبه نماز، آن هم در روز عيد، موقعيت زماني داستان                

برد و حال و هـواي آن روز و فـضاي            ميكند، و كنش داستان را به پيش         ميرا مشخص   
ــال       ــده انتق ــه خوانن ــيط را ب ــر مح ــاكم ب ــيح ــد م ــن    . ده ــري اي ــراي حري ــا ب   ام

اسـت   عيد مذكور چه عيدي بوده يا در چه سالي و در كـدام منطقـه رخ داده                   مسئله كه 
  صـحنه  » مكيـه   «  يـا در مقامـه       .  زيرا تأثيري در روند داستان ندارد      ؛    اهميتي ندارد چندان  

 اشاره دارد كـه بـا   ،داستان به موسم حج و زماني كه گرماي تابستان به اوج رسيده است           
توان زمان حادثه را حدس زد؛ ولي هدف حريـري           ميي  ي به راحت  هاي  وجود چنين قرينه  

 امين بـودن وي در نگـارش        ،  نوشتن تاريخ نبوده است تا با عدم ذكر دقيق زمان و مكان           
  .حوادث زير سؤال برود

كنـد؛   مـي  تقـسيم ن   ها   و ثانيه  ها   و دقيقه  ها   حريري زمان را با توجه به ساعت       ،  بنابراين
  .سنجد ميو عاطفي حوادث بلكه زمان را بر اساس ارزش فكري 

 گذر زمان را به صورت مستقيم بيـان         ،  امتياز ديگر حريري در اين است كه به ندرت        
 گـذر   ،   نخـست  ةچنان كه در مقامـ    . پردازد مي زيبا به اين امر      اي  كند و اغلب با اشاره     مي

گيـري از تكنيـك      كـشد تـا هنرمنـدي خـويش را در بهـره            مـي وقت را چنين به تصوير      
  :  به نمايش گذارد1»ها ترانزيشن«

، 1الشريـشي، ج  ( »به او فرصت دادم تا كفـش خـود را درآورد و پاهـايش را بـشويد           «
  )69ص

» دمياطيـه « چنان كه راوي در مقامه     . بينيم مي نيز   ها  ي را در ديگر مقامه    هاي  چنين اشاره 
   : گويد ميچنين 
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به منطقه سرسبزي آنگاه كه از شب روي خسته شديم و خواستيم كه دمي بياساييم،          «
كرد، رسيديم و آنجا را براي استراحت خـود و   ميكه وزش باد در آن انسان را مدهوش       

   .كه وزش باد صبا، اشاره به زمان سپيده دم دارد  )162 ص ، همان( » .اشترانمان برگزيديم
چنان كه ديديم حريري، اغلب، عنصر زمان و مكان را در هم تنيده است و با يـاري                  

 را به نمـايش گذاشـته       اي  ز اين دو عنصر و ديگر ابزار صحنه، فضا و رنگ ويژه           گرفتن ا 
نبايد تصور نمود كه دو ابزار زمان و مكان از هم جدا هستند؛ زيرا بنا به                 ،   بنابراين ،  است

» .تصور ما از زمان هميشه با تصور ما از مكان آميخته است            «:)Coleridge( عقيده كولريج 
گيرد زمان نيز نقش مهمـي را     مينگامي كه توصيفي از مكان صورت        و ه  )31 ص   ،  براهني(

  .كند ميدر آن ايفا 
 زمان را بـه صـورت مـبهم بـه           ،   مقاماتش هاي  حميدي نيز همانند حريري در داستان     

گذارد و همچون حريري، تنها به بيان اينكه با مداد بود يا شامگاه، موسم حج                مينمايش  
 در آغـاز هـر      ،  از سـوي ديگـر    . كند ميزمان خواب، بسنده    بود يا عيد، وقت نماز بود يا        

 داستان در زمان جواني وي رخ داده است، ة راوي داستان براي اينكه بگويد، حادث، مقامه
 چنـد بيـت شـعري را نيـز     ، آورد و گـاه  مـي  بسياري را براي توصيف اين نكته      هاي  واژه

  : گويد مي در اين باره »في السكباج«براي نمونه در مقامه . سازد ميچاشني آن 
وقتي از اوقات كه كسوت صبي برطي خويش بود و شيطان شباب درغي خـويش،               «

 عمر . حلّة كودكي از نقش خالعت طرازي داشت و غضن اماني از نسيم جواني اهتزازي  
 در هـر صـباحي صـبوحي و در    . را نضرتي و طراوتي بود وعيش را خضرتي و حالوتي         

 ديگـر بـه     هاي  و همچنان با چند بيت شعر و جمله       ) 63 ص   ،  همان( »... هر رواحي فتوحي  
 مقصود وي را به خواننـده       ها  دهد؛ حال آنكه يكي از اين جمله       مياين درازه گويي ادامه     

  . داد ميانتقال 
 چنـان كـه در      ؛    بينـيم  مـي ي را در انتقال از زماني به زمان ديگـر نيـز             هاي  چنين اطناب 

حميدي براي انتقال زمان از شـب       » و الحبيب و المحبوب   في العشق و المعشوق     « مقامه
   : گويد ميبه روز، چنين 
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سلطان رومي روز در واليت زنگي شب لشكر كشيده و سپاه دار شام از بيم عمـود                 «
خـسرو سـيارگان از چـشم نظارگـان در حجـاب شـد و               . صبح سپر سيم در سر كـشيد      

  )136 ص ، همان( .»عروس خوب چهر مهر در كحلي نقاب شد
 بلكـه وي بـا   : كنـيم  مـي ي را مشاهده ن هاي  حال آنكه در مقامات حريري چنين اطناب      

  : دهد مي زيبا، و كوتاه انتقال زمان را اينگونه نشان اي جمله
به شب روي ادامه داديم تا وقتي كه سياهي شب زايل شد و سـپيدي صـبح آشـكار                   

  )158، ص1 ج ، الشريشي( . گشت
 حميدي با توجه بـه موضـوع آن صـورت           هاي  اري داستان  نام گذ  ،  دانيم ميچنان كه   

كـه در  » في صفة الـشتاء «و  » في الربيع « همچون دو مقامه     ها  گرفته است، در برخي مقامه    
 به زمان توجه شده است، توصيف زمان را با تفصيل و جزئيات بيـشتري                آنها نامگذاري
  .كنيم ميمشاهده 

   
  در مقامات » موقعيت اجتماعي«تبيين 
 جنبـه جغرافيـايي آن مـورد نظـر          ،  شود، تنهـا   ميمي كه صحبت از عنصر مكان       هنگا

 مقصود، تنها ساعات و اوقات شبانه       ،  آيد مينيست يا وقتي سخن از عنصر زمان به ميان          
شـود   مي ملت و قبيله نيز      ،  روز نيست؛ بلكه مكان شامل موقعيت اجتماعي يك سرزمين        

  .كند مي روند تكامل خويش راطي و زمان نيز عنصري است كه اجتماع در آن
 تنها به همـان زمـان و مكـاني كـه حـوادث داسـتان                ،  بنابراين صحنه داستان مقامات   

شود بلكه در شـكل كلـي تـر آن بيـانگر دوره و               ميدهد محدود ن   ميمقامات در آن رخ     
 عـصر   هـاي    و پوشـاك   هـا    حريري در مقامات خود بسيار از خوراك       . عصر عباسي است  

 خطيبـان و مجـالس   ،  قاضيان،  وضعيت حاكمان، وش گذراني و ميخوارگي خةخود، شيو 
  . يابد ميكند كه خواننده خود را در آن دوره،  ميمردم را چنان روشن و زنده توصيف 

و پـرداختن او بـه ميخـوارگي در         » امام جماعت «ظهور شخصيت ابوزيد در پوشش      
 مشكالت مردمي كه شـكايت بـه    فساد و منفعت طلبي و سوء استفاده امير شهر از    ؛    شب
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كننـد و    مـي تصوير خطيباني كه مردم را امر به معروف و نهـي از منكـر                ؛    برند مينزد او   
مـور  زننـد، توسـل مـردم در ا        مـي فساد و بي بند و باري دسـت         درخلوت خود به انواع     

 و كسب و كار مردم در       ها   تصوير حرفه  ،  و دعانويس و رماالن   گو    خويش به پيش   ةروزان
 مـشكل اسـت بتـوان    ،  مقامات اگر تصوير عصر و جامعه عصر عباسي نباشد     هاي  استاند

  .زمان و مكان ديگري براي آن پيدا كرد
اصـر تـصور   توان در عصر جـاهلي و يـا دوره مع   ميرا ن» ابوزيد« شخصيت  ،  بنابراين

عباسـي در قـرن چهـارم و پـنجم تعلـق دارد هـم چنـان كـه                    كرد، او به همـان جامعـه      
البتـه  .  يافـت  ،توان در يـك شخـصيت داسـتاني امـروزي          مي او را به ندرت      ايه  ويژگي

 عمومي و انساني او نيست چرا كه اين خصايص متعلق بـه تمـام               هاي  مقصود ما ويژگي  
 متمايز كننده او از ديگران فقط در صـحنه زمـاني و مكـاني               هاي  ست اما ويژگي  ها  انسان

 ،  ر زمينه و ديگر موقعيت زماني و مكاني       يابد و د   ميدوران عباسي است كه امكان وجود       
  .ماند ميمعلق 

ى خود را به قصد معارضه با مقامـات         ها  ترديدى نيست كه قاضى حميد الدين مقامه      
ى هـا   حريرى نوشته است و تصاويري را كه از مقامات حريرى در ذهن داشته درمقامـه              

 از محيط و    ليكن وى ضمن معارضه كوشيده است تا تصويرى         خود منعكس كرده است   
 يى از نوع تفكر و آداب و رسوم معاصرانش را به نمايش گذارد            ها  عصر خويش و نمونه   

 .ى او با وجود تقليد از مقامات حريرى گرايشي به كديه ندارد           ها  از اين روست كه مقامه    
يعنى خراسان كه مركز تمدن و فرهنـگ و          زيسته محيط و عصرى كه حميدى در آن مى       

وي    بلخ بوده اسـت    القضاة غناي مادى و معنوى نويسنده كه قاضى         فرّ و شكوه بوده نيز    
 بـاز داشـته و او را بـر آن داشـته تـا               هـا   را از پرداختن به اين موضوع در بيـشتر مقامـه          

يى را كه در اجتماع عصر خويش به نمايش مى گذارد وقاحت و سـماجت               ها  شخصيت
 نيرنگ نيااليند و در مزاح       اجتماع حريري را نداشته و خود را به خدعه و          هاي  شخصيت
 جامعـه ايرانـى كـه بيـان آنهـا بـا اشـاراتى اديبانـه                 ة هرگـز از حـدود پذيرفتـ       ،  و اهانت 

  .فراتر نروند ،است
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با وجود اين، حميدي نيز از مشكالتى كه گريبانگير اجتماع وي بوده غفلت ننمـوده               
 جود متظاهران به دين و     مشكالتى مانند و   . يى ماليم از آن انتقاد نموده است      ها  با كنايه  و

 بـه ديگـران فخـر       ،  دانشمندان مغرور و فريفته به دانش خويش كـه بـه جـاى آمـوزش              
  .فروشند مى

مشكالتش را   شايد اشاره به گفتگوي پير طريقت با جوانى كه درآغاز مراحل سلوك           
   :گوياى هنرمندي حميدي در تصوير اين گونه مشكالت باشد از او مى پرسد،

 ايـن حـديث     اى صيد رام ناشده و در دام تمام نĤمده، آنچه سرّ           وز،اى كودك نو آم   «
است با چون تو فسرده دمى نتوان گفت و آنچه در اين قصه است بـا چـون تـو كوتـاه                      

  )34ص ،1372 انزابي نژاد،(» ...قدمى نتوان سفت
 مقامات از آن گذشته انـد رنـگ         هاي  از اين رو تمام مكانها و زمانهايى كه شخصيت        

 تـصويرگر   اي  جتماع نويسندگان مقامـات را بـه خـود گرفتـه اسـت و بـه گونـه                 وبوى ا 
  . است اجتماعي و عصر نويسندگان آن هاي موقعيت

   
  گيري نتيجه

زيبـا و پيونـد آن بـا ديگـر عناصـر داسـتانى                حريرى وحميدى با صحنه پردازى        
 داستان مقامـات  آنچه كه در يى مانند ها كوشيده اند تا به خواننده بقبوالنند كه شخصيت     

بـسياري از     داسـتان،  ةشخصيتهايى كه با حركت خويش در صـحن        .بيند، وجود دارد   مي
و نـد   د تـا چـشم انـدازي واقعـي را پديـد آورد            نـ كن ميوابسته   ويژگيهاى آن را به خود    

رسـد   ميبه نظر   . دنخواننده را مجذوب خويش نموده واو را به پيگيرى داستان فرا خوان           
تر از حميدي بوده و توانسته اسـت بـا     موفق،  ى مقامات ها  ش صحنه كه حريرى در پرداز   

 را بـه خواننـده بـشناساند و    ها   شخصيت هاي   صحنه، انديشه  هاي  استفاده از تمام ظرفيت   
علت اين امر شايد پيـروي بـيش از حـد حميـدي از              .حوادث داستان را زنده جلوه دهد     

 كـه بـه     سكباجيةمان باشد مانند مقامة     هاي بديع الز   ها و نقل افسانه     بديع الزمان و ترجمه   
به هر روي خالقيت حريـري از       .  بديع الزمان است   مضيريةعين ترجمه و تقليد از مقامه       

گيري از عنـصر صـحنه از موفقيـت بيـشتري             حريري در بهره  . حميدي بيشتر بوده است   
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از برخوردار بوده و با استفاده از شيوة تلخيص و عدم تغييـر صـحنه ذهـن خواننـده را                    
ها را    ها شخصيت   شخصيت داستان دور نمي سازد حال آنكه حميدي در توصيف صحنه          

  .سازد در داستان كمرنگ مي
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