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  مقامات حريريكار تعليق در وساز

  چكيده

ـان و   دليلبهفرهنگ و ادبيات عرب است كه  هاز جمله آثار حوز مقامات حريري كيفيت خاص زب
. ه اسـت شـد اي برخـوردار  از ارزش ويـژه  اشداستاني ههاي زباني و روايتمندي و وجهتوجه به بازي

ه فنون بيان و سخنوري در اين اثر و گرايش به بررسي پرهيز از مباحث صرفاً زباني و تاريخي و توجه ب
ـتن  تواند زمينهروايت و پردازش آن در بطن چنين زباني مي هشيو . باشـد ساز نگاهي نو و پويا در اين م

ـات حريـري  تعليـق در  . اي داردسازوكار ويـژه  ،عنوان يكي از عناصر روايي در اين اثربه ،»تعليق«  مقام
ـته    ،داستاني آن نيستمختص به ساحت روايي و  ـان و برجس دن ادبيـت آن،  كـر بلكه كيفيت خاص زب

ضمن افزايش تأخير و تعويق در سطح معنا و پيشبرد پيرنگ، باعث ايجاد نوعي تعليق زباني نيـز شـده   
با توصيف و تصوير سازوكارهاي ايـن پديـده    تعليق، با توجه به ساحت زباني و روايي اين مقاله .است

  . دهد كه تعليق زباني در اين اثر ادبي بر تعليق روايي غالب است مينشان  ،در مقامات

  . ، روايت، ادبيت، تعليق زباني، تعليق رواييمقامات حريري: ها واژهكليد

 مقدمه

. اسـت  »نويسـي مقامه«يكي از انواع ادبي كه در عصر عباسي در فرهنگ و ادبيات عربي رشد كرد، فن 
ـان     توان آن را تحوليكه مي ،اين فن ـادي در زب زباني در ادبيات روايي محسوب كرد، مقلدان و پيـروان زي

ـتين     ايجداي از هرگونه بحث و رويكرد تاريخي. عربي و پارسي پيدا كرد ـين واضـع نخس ، از جملـه تعي
ـاي  تحقيق و مقامات، ـتگي  بـه رسـد  نظـر مـي  بـه  ،...و» مقامـه «هاي لغوي حول معن و  دور از هرگونـه بايس
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به اين فـن  ساز نگاهي نو و پويا تواند زمينهتوجه به ساختار روايي و زباني مقامات مي ،خيتاري محدوديت
  .باشد
. است مقامات حريرياي برخوردار شده ازجمله مقاماتي كه در ادبيات عرب از جايگاه ممتاز و ويژه 

- تقليد از بديعبه ،او. پايان رسانيدبه 504سال  درآغاز كرد و  495خود را در سال  مقامات نگارش حريري

- ، بيشتر مقامهروا داشت مقاماتدر حريري  كه لحاظ تصنع و تكلفيبه .الزمان همداني، پنجاه مقامه نوشت

، كثرت شروحي كه بر اين كتاب نوشته اينازگذشته. تقليد كردنداو  يانشا هشيو از پردازان در قرون بعد
  ).564: 1366خطيبي، (هنگ و ادب عربي است مبين ارزش و اهميت اين اثر در فر ،شده، خود

ها  گذر از معاني ظاهري لغات و توجه به معاني ثانويه و ضمني آن ، ومقاماتكيفيت خاص زبان در 
گيري كارقالب روايت و به گريز و ادبي درپردازش اين زبان هنجار. متن را برجسته كرده است» ادبيت«

- اين تلفيق يكي از مميزات و شاخصه ؛داده است مقاماتونه نيز به گداستان حالتيعناصر داستاني در آن، 

توان توالي و در اين تعريف، روايت داستاني را مي. دهداست كه اهميتي ويژه به آن مي مقاماتهاي 
گونه كه خود  برد، حوادث را آنكار ميتمهيداتي كه به ياريبه ،خطّي رخدادها دانست كه نويسنده هزنجير

ضمن  ،حريري). 11: 1371اخوت، (گذارد را كنار هم مي ككند و عناصر مشترجا ميبهجا خواهدمي
ثير زبان أتاي كه تحترعايت ترتيب و توالي خطي و علّي رخدادها، عناصر داستاني را نيز با كيفيت ويژه

در كند و آن را نميهاي زباني و لفظي به بازي معطوف اًرا صرف مقاماتدهد؛ ميادبي قرار دارد سامان 
  .دهدروايت مورد پردازش قرار مي هساحت گسترد

شود كه نقش بسزايي در پيشبرد پيرنگ و كنش جمله عناصر روايت در داستان محسوب مي از »تعليق«
همين عنصر است كه فرايند  ؛داستاني و برانگيختن خواننده در دنبال كردن داستان و خواندن آن دارد

روايتگري را  هشيو بخشد ورا استحكام مي) نويسنده از طريق متن باط بين خواننده وارت(ارتباطي داستان 
 عنوان عنصري اصلي در داستان ياد كرد، كه بررسي سازوكار وتوان از تعليق بهمي ،روايناز ؛كندتوجيه مي

ينه و ضرورت همين امر زم در پي داشته باشد؛تواند نقدي سازنده از داستان را كيفيت پردازش آن مي
  .كنداي داستاني دارد فراهم ميعنوان متني كه وجههرا به مقاماتبررسي تعليق در 

، كارهاي متعددي صورت گرفته، اما هنوز تحقيقي كه مقامات در پردازيداستان هتاكنون درمورد شيو
اين مقاله در پي آن لذا  ؛وجوه گوناگون تعليق و عوامل آن را در مقامات بررسي كند انجام نشده مستقالً
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پيش از . تحليل كند ،، هم در ساحت زبان و هم در بعد روايتمقاماتاست تا سازوكار تعليق را در 
به نكردن ها و توجه مقامه تكتكذكر اين نكته الزم است كه بررسي تعليق در  ،پرداختن به مبحث اصلي

ت باشد، چراكه مقامامورد سازوكار تعليق در كامل در تواند بيانگر نظري جامع وها، نميساختار كلّي آن
بررسي تعليق در  ،روازاين ؛شوداي خاص ميسرانجام منجر به حصول تعليقات فرعي و محدود به مقامه

مقامات از آن بهره  هپردازش هم هپرتو يك مدل روايي و رسيدن به دستوري مشترك كه حريري در شيو
در اين روش كه مستلزم نوعي نگاه . تحقيق باشد هشيو در مطمئنتواند راهگشايي گرفته است مي

در ضمن چند كاركرد اصلي  مقاماتاصلي داستاني  هشود تا پيكرتطبيقي خواهد بود تالش مي- ساختاري
  . شودعنوان يكي از عناصر داستاني بررسي به ،اصلي تعليق هخالصه شود و تحت اين پيكره و هست

  تعريف تعليق  - 1

تعامل و ارتباط  با خواننده كهها و اهدافي كه دارد، در پي آن است  به ظرفيتبنا ،ستانهر روايت يا دا
پردازش روايت و تمهيداتي است كه نويسنده  هاستمرار و تداوم اين تعامل منوط به نحو ،مسلماً. داشته باشد

از . سازدا با آن درگير ميكند و خواننده رهاي روايت ايجاد مياز طريق ابهام، تأخير و كتمانِ يكي از حلقه
شك و انتظار و اندروا حالتي  /والوهول/ تعليق«: ازجمله اينكه ،تعليق، تعاريف گوناگوني ارائه شده است

دليل اشتياق به آگاهي از پايان ماجرا يا داستان بدان اثر به هاست توأم با بالتكليفي و انتظار كه خواننده يا بينند
نيست كه كشش و پرجاذبگي داستان هميشه منوط به  طورالبته اين). 380: 1381انوشه، (» شوددچار مي

 رتواند يكي از عوامل تعليق در داستان باشد و مسلماً عناصنامعلوم مي هپايان داستان باشد، بلكه پايان يا نتيج
داستان  هيجصرف چيستي و نت ،روازاين ؛توانند در ايجاد تعليق نقش داشته باشندگوناگون داستاني مي

: تعليق را به دو نوع تقسيم كرد توانمي ،در نگاهي ديگر. ساز در داستان باشدتعليق هتواند تنها گزار نمي
نگران  در آن، اثر، هاي است كه خواننده يا بينندتعليق برآيندي نقطه. »2تعليق فرايندي«و » 1تعليق برآيندي«

نگران چگونگي وقوع  ، در آن،يا بيننده كه خواننده اي استچيستي حادثه است و تعليق فرايندي نقطه
  ).381: همان(حادثه است 

                                                 
1- Result Oriented Suspense 

2 - Process Oriented Suspense 
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ها و امكاناتي باشد كه  ساز فرصتتواند زمينهپايان آن مي هپردازش روايت و هم شيو هپس هم نحو
 اين نكته .دنبال داشته باشدتعليق و دلواپسي را به هيجان از طرف خواننده شود و منجر به نوعي واكنش و

شود، بلكه چگونگي روايت اصلي نمي را نيز نبايد از نظر دور داشت كه تعليق فقط منحصر به چيستي و
اي هم وجود داشته باشد كه هاي زبانيممكن است در طول داستان يا متن گاه كنايات، اشارات و بازي

- رو هنوعي تأخير روب خواننده در فهم معناي كلي داستان با و گردد باعث پيچيده شدن فهم معناي كلمات
پس براي اينكه مفهوم تعليق . تعليق قرار گيرد هتواند در زمرظاهر ساده نيز ميتأخير به همين تعويق و ؛شود

هرنوع ابهام و «را دربر بگيرد بايد گفت كه ) فرعي و اصلي(روايي مصاديق بتواند هم مصاديق زباني و هم 
 ناآگاهيها را كه ناشي از ها و كتماناين ابهام). 153: 1383پور، مندني(» كتماني، باعث اندرواي خواهد شد

يعني هرگونه جهل  ؛جاي داد» ناشناختگي«توان تحت عنوان حوادث و كليت داستان است، مياز خواننده 
در اين تعبير، . گيردتعليق قرار مي هو ناشناختگي خواننده نسبت به متن كه حساسيت او را برانگيزد در حوز

عوامل متني دخيل در يك داستان را چه در سطح  تكتكر تعليق محدود به روايت نخواهد بود، بلكه ديگ
در اين تلقي، موجوديت و هستي متن در گرو همين  ،پس. گيردزبان و چه در سطح روايت دربر مي

كي از عنوان يكنجكاوي در مورد اين مجهوالت است كه خواننده را به. هاستناشناختگي ها و كتمان
و جذابيت  همراهي خواننده با متن كه ناشي از كنجكاوي او. كندعوامل ارتباطي، تا پايان، با متن همراه مي

  .شودست، باعث زنده شدن متن و رسيدن به هويت ارتباطي آن ميمتن ا
ين در ا. توان به تعليق نگاهي تازه داشتشناختي، ميرويكرد زبان كدر ي ،تحت مدل ارتباطي ياكوبسن

. هايي در آن تحقق پيدا كندناچار بايد گزارهمدل هر پيام براي اينكه بتواند به امري ارتباطي مبدل شود، به
  :استيعني هر ارتباط شامل موارد ذيل 

  گيرنده  ←   پيام  ←    فرستنده
) فرستنده(يس نوداستان). 68: 1384سلدن، (شود از تعامل اين عوامل است كه ارتباط حاصل مي

شوند يك روايت شكل بگيرد و معنا پيدا عواملي هستند كه باعث مي) گيرنده(خواننده  و) متن(داستان 
عنوان يكي از به ،تعليق. گيرديعني هويت داستان تا زماني كه اين سه عامل تحقق پيدا نكنند شكل نمي ؛كند

كه كند، تازمانيايي و زباني ايجاد مينويس در ضمن روايت و با شگردهاي روشگردهايي كه داستان
شده از اين خواننده است كه با اشتياق و هيجان تحميل. موجوديتي واقعي نداردداستان را نخواند  خواننده
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. كندترتيب معناي داستان را آشكار مياينو به گشايدميطرف نويسنده تعليق و رمز موجود در داستان را 
با گسترش . دشوكه نويسنده در متن ارائه داده است دچار نوعي جهل ميخواننده از طريق تمهيداتي 

ها و رخدادها و درنتيجه برانگيختگي و كنجكاوي خواننده، اين سردرگمي پيچيدگيپيرنگ داستان و درهم
گاه توان گفت عنصر تعليق جداي از خواننده هيچپس مي ؛گيردتعليق پايان مي شوند ونما ميتمهيدات نخ

- اي ضمني است كه ميدرحقيقت نويسنده با درنظر گرفتن خواننده. ركرد اصلي خود را نخواهد يافتكا

در اين نگرش هر . تواند درجهت اعتبار داستان خود از تعليق براي كشش هرچه بيشتر متن استفاده كند
- ق محسوب ميعنصري كه باعث اخالل، ابهام، تأخير و تعويق در اين جريان ارتباطي گردد، نوعي تعلي

  .شود

  عوامل تعليق - 2

يعني نوعي وحدت انداموار در داستان وجود دارد  ؛ثرندؤدر خلق تعليق، عوامل و عناصر گوناگوني م
 ،»طرح«مثالً  ،تواند تنها حاصل يك عنصرپس تعليق نمي ؛كنداي از عناصر ميكه تعليق را مرهون شبكه

. گيردمي درمتن را دربرظاهر پراكندههاي بهگزاره تكتكفرايند است، فرايندي كه  يكباشد، بلكه حاصل 
بلكه گاه عناصر زباني، جداي از وجهه و  ،توان فقط حاصل عناصر روايي داستان دانستتعليق را نمي نيز

  . ساز تعليق متني باشندتوانند زمينهشان، ميييساحت روا
روايت  يكهاي بنيادين جنبهرا » وايتگرير«و  »متن« ،»داستان«توان سه عامل بندي ميدسته كدر ي
متنْ كالم شفاهي يا مكتوب است كه نقل رخدادها را  ؛ظر، داستان توالي رخدادهاستنايناز. دانست

 كنان،(برعهده دارد و روايتگري كنش يا فرايند خلق اثر است كه اين جنبه مستلزم حضور نويسنده است 
- شنو ازطريق متن روايي است كه ميو خواننده در كسوت روايتعنوان روايتگر نويسنده به). 12: 1387

. گيرديعني اين متن است كه سرراست در اختيار خواننده و نويسنده قرار مي ؛توانند با هم در ارتباط باشند
هاي تمام كنش كه مسلّم است ،كندنويسنده است كه هويت پيدا مي خواننده و هواسطاگرچه متن روايي به

تواند براي فهم داستان، تكيه به متن مي ،روازاين ؛گيردلق داستان در ضمن متن صورت ميفرايند خ
متن روايي متشكل از واژگان مندرج بر صفحه كاغذ و عناصر روايت است كه اين  كي. باشدراهگشا 

ن روايي لحاظ متنيت، يك متبه ،پس ؛كندواژگان را در قالب رخداد در يك توالي علّي و زماني تركيب مي
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دهند در تشكيل شده است و عناصري كه ساختار يك روايت را تشكيل مي »روايت«و  »زبان«از دو عنصر 
. كندداستاني پيدا مي هاز تعامل زبان و روايت است كه يك عنصر وجه. گيرندبستر زبان و روايت شكل مي

توان پس عوامل تعليق را نمي. است عنصرعنوان يك عنصر روايي، مستلزم تعامل اين دو به ،تعليق نيز
با اين . كندگيري آن نقش محوري ايفا ميبلكه خود زبان نيز در شكل ،منحصر به وجوه روايي متن دانست

گيرد كه در مباحث نگرش عوامل تعليق در اين مقاله حول عوامل زباني و روايي مورد بررسي قرار مي
  .ها پرداخته خواهد شد بعدي به آن

  عليقكاركرد ت - 3

رساني تعليق را پيش از هرچيز بايد نوعي ترفند دانست، ترفند و شگردي كه نويسنده در فرايند اطالع
در ضمن تعليق، با متوقف كردن حركت داستان، هويت ارتباطي متن  ،نويسنده. گيردكار ميبه خواننده به

ده نسبت به موضوع نيست، بلكه آگاهي نويسناطالعي يا عدماين امر ناشي از بي. كندخود را مخدوش مي
اي از كاركرد پس وجهه ؛كندتر ميدرحقيقت نوعي محرك است كه خواننده را نسبت به داستان حريص

هاي داستان حوادث و كنش نويسنده ازطريق تعليق، كنترل دقيقي بر. تعليق متوجه خواننده خواهد بود
ستان، ضمن افزايش هيجان و جذابيت آن، ميزان كند و با ايجاد وقفه و تعليق در پيشرفت دامي عمالا

اين تعليق تحميلي ازطرف نويسنده خواننده را به واكنش  ،درنتيجه ؛كنددرگيري خواننده را با متن بيشتر مي
گشايي در اين فرايند، ديگر خواننده نقشي منفعل نخواهد داشت، بلكه كنجكاوي او براي گره. داردميوا

ها و  فرضخواننده با درنظر گرفتن پيش. شودفيدخواني و بازتوليد معنا ميتعليق منجر به نوعي س
- جو ميوجست جويي وهايي كه ممكن است بعد از هر تعليق رخ دهد، همراه با نويسنده به چاره امكان

 پس خواننده با اتكا به تعليق. تعليق درنظر بگيرد كمعنا را براي پايان ي بسا چندين حالت وچه پردازد و
گونه قطعيت معنايي را نفي كند و به آفرينش معناهاي گوناگون از تواند با درنظر گرفتن چندين معنا، هرمي

  . يك داستان بپردازد
توان در بافتي فرامتني نگاهي گذشته از كاركردي كه تعليق در همراهي خواننده با داستان دارد، مي

توان ضمني در داستان است مي هن نوعي طرح و توطئازآنجاكه هر تعليق متضم. اجتماعي به تعليق داشت
كه يك انسان، معنااينبه«خصوص طنز تلخ زندگي را در جريان هر تعليق پيدا كرد هايي از طنز بهرگه
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، دوست، دشمن، عاشق، معشوق و يا رقيب اجتماعي خود هقدرت دارد فقط مطالب محدودي را دربار
اين طنز تلخ، ناشي از همين اطالع . داندهاي داستان مي شخصيت ها دربارچيز ركه راوي همهدرحالي ،بداند
 هجداي از نوع تخيلي يا واقعي داستان، خوانند ،پس ؛)224- 223: 1362، براهني(» اطالعي استو بي

ز تواند به شناختي بالقوه اتعميم آن از داستان به واقعيات زندگي، مي ناشي از تعليق و با بصيرت ،لآ هايد
در طي فرايند گذر از جهان درون . ها و مقدورات خود و ديگران در جهان خارج دست پيدا كند محدويت

پيوندد و ناخودآگاه متن بخشي از متن به بيرون متن است كه نيرو و حركت خواننده به جهان خارج مي
  . شوددنياي طبيعي تلقي مي

  انواع تعليق - 4

  تعليق زباني  - 1- 4

جداي از . شودبنيادين روايت محسوب مي هاين نيز اشاره شد، متن يكي از سه جنب كه پيش ازچنان
اي زباني در اين نگرش، متن پديده. داردذات بهنيت او، متن وحدتي ساختاري و قائم حضور نويسنده و

رف به حرف هر حدر آن ها را در خود دارد كه  كپژوا ناپذير از استنادها، تكرارها واي پاياناست كه ذخيره
شود و دهد و همين امر باعث نوعي تعويق در ذات يك متن ميديگر ارجاع مي ههر واژه به واژ ديگر و

 :1383برتنس، (پذيرد كند كه هيچگاه پايان نميها تبديل ميها و جانشيني اي از امكانمتن را به گستره
. رساني، عنصر تعليق وجود دارد طالععنوان يك نظام ارتباطي وادر ذات زبان به ،در اين تلقي). 152

سبب وجود محور وار و بهسبب همين حالت زنجيرهاي از واحدهاي معنادارند و بهجمالت، زنجيره
شود، همنشيني در ساخت آنها، همواره در خود امكان ادامه يافتن را دارند و تعليق بر اين امكان بنا نهاده مي

هاي ديگري ادامه داد و واژهكت ها وواژه هوسيلتوان بهاي را مييافتهيانظاهر پابه هجمل ديگر هرعبارتيبه
  ).152- 151: 1383پور، مندني(ايم اگر چنين كاري نكنيم، خودآگاه يا ناخودآگاه تعليقي پديد آورده

 نويسنده براي پيشبرد پيرنگ داستان خود، ناچار از گزينش. در امر روايت ما با گزينش سروكار داريم
مجبور است به  ،روايناز ؛هايي است كه نقش اساسي و عمده در حركت داستاني دارند كنش حوادث و
با مركز قرار دادن برخي از جمالت، بر حضور  ،نويسنده. حاشيه راندن جمالت فرعي اقدام كندبهحذف و 

به اين حضور و  دتوانميهاست كه كند و به همان نسبت از طريق حذف حاشيهها در متن تأكيد مي آن
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كند بيني ميپيش ي رابعد هجمل هاي امكان آگاه پس از خواندن هر جمله، احتماالت و هخوانند. معنا برسد
شود خواننده هر كند، تعليقي كه باعث ميهاست كه نوعي تعليق را ايجاد ميبينيو همين كنجكاوي و پيش

  .گونه عمل خوانش صورت بگيردند و بدينبعدي بخوا ههيجان رسيدن به جمل جمله را با اشتياق و
لحاظ زباني نمودي برجسته به خود گرفته كه به مقامات حريريهاي زباني موجود در  از جمله تعليق 
اين است كه هر مقامه به نام شهري يا چيزي يا  مقاماتهاي يكي از ويژگي. استها  و عنوان مقامه هتسمي

 همقام«، »فراتيه همقام«، »رازيه همقام«، »مغربيه همقام«، »بغداديه همقام«: مثالً. گذاري شده استموضوعي نام
شود، االتي در ذهنش متداعي ميؤبالفاصله پس از مواجهه با اين عناوين، س ،خواننده. ...  و »كرجيه

آيا اين شهر يا موضوع خاص معرّف كشمكشي  انتخاب شده است؟چرا اين شهر  :دستايناالتي ازؤس
- جغرافيايي يا به هاي محيطي و ار است با پيشرفت پيرنگ در داستان رخ دهد؟ آيا ويژگياست كه قر

 وجود چنين احتماالت و. ...  و ،كندداستان است كه در پيشبرد داستان نقش ايفا مي هاعتباري صحن
حكم مقامه  درحقيقت عنوان هر. كندجمالت بعدي مي هايي است كه خواننده را مجذوب اتفاقات و امكان

 ،مثالً. براعت استهاللي را دارد كه قرار است تمام كنش داستاني يا در آن مكان يا حول آن موضوع بچرخد
 .اَويت في بعض الفَتَرات: حكَي الحارثُ بن همامٍ قَالَ«شود كه گونه آغاز مي، داستان اين»هالفراتي هالمقام«در 

قْي الفُراتلي سبها كُتّاب. ا فَلَقَيتني الفُراتن بم رَعكه از عنوان مقامه چنان). 172: 1364الحريري، (» ... اً اَب
اين آشنايي و  هدرنتيج ،شود تا اينكهدر آنجا با گروهي آشنا مي ؛دكنفرات مي عزمآيد، راوي برمي

» العزلِ و هند الوالياتَّخذوني ابنَ اُنْسهِم ع و« گرددها عازم سفر مي براي قصد مهمي همراه آن ،صميميت
 ابوزيد سروجي اًكه اتفاقكنند  برخورد ميشوند و در كشتي با پيرمردي ها سوار كشتي مي آن). جاانهم(
با  ،نويسنده. چرخدمهارت ابوزيد مي ها وداستان حول سخنوري هاست و بقي) مقاماتشخصيت اول (

كند و وجود همين فراواني را براي خواننده مهيا مي احتماالت ها و براي مقامه، امكان »هفراتي«برگزيدن نام 
. آوردوجود ميتواند در فرات رخ دهد نوعي تعليق زباني را در مقامه بههايي كه مي امكان احتماالت و

شود وجود جمالت و احتماالت هاي زباني كه در طول متن از طريق نويسنده اتخاذ مي همين گزينش
البته اين روند تعليق زباني . شودمي تامقام ساز تعليق زباني درآورد و زمينهزباني ديگر را نيز فراهم مي
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نشيني و براساس محور هم ،كاررفته در متنتك جمالت به، بلكه تكنيستمنحصر به عنوان مقامات 
به  يعني با گذر از يك واژه ؛كنندارتباطي كه با جمالت پيش و پس از خود دارند، نوعي تعليق را ايجاد مي

سرانجام رسيدن داستان و گذر از تعليق زباني بعد ما شاهد تكوين و به ههر جمله به جملاز بعد و  هواژ
 چينش كلمات و هيعني از نحو ؛نشيني كلمات استتعليق زباني محصول محور هم سان،؛ بدينخواهيم بود

  .استاني چه غيرداستانيگيرد، چه متون دشود و تمام متون را دربر ميجمالت دركنار هم حاصل مي
آن  هاي ديگر از تعليق زباني نيز وجود دارد كه در اثر انحراف از كاركرد ارتباطي زبان و معاني اوليگونه 

ياد  »ادبيت«گونه كاركرد زبان تحت عنوان از اين. آيدوجود ميو توجه به معاني ضمني و ثانوي كلمات به
در ادبيت، بيشتر بر . آيدوجود ميزدايي وهنجارگريزي بهشناييازطريق تمهيداتي مانند آ ؛ ادبيتشودمي

. سوي خود زبان استها بهتوجه جلب در آن شود و هدف زبانشناسي لغات تكيه ميكاربرد زيبايي
و توجه به معاني ثانوي لغات از  ،بياني و كارگيري صنايع بديعييدات ادبي ازقبيل بههنويسنده ازطريق تم

: 1385هارلند، (كند كند و توجه پيام را به خود زبان معطوف ميزدايي ميي زبان آشناييكاركرد ارتباط
گيرد، كاركرد ارتباطي زبان را كُند كار ميكه در سطح زبان به ايبا شگردهاي ادبي ،نويسنده). 242- 237
همين امر  ؛ندازداكند و معنا و مفهومي را كه قرار است كلمات پردازش كنند به تعويق و تأخير ميمي

داستان درپي آن است كه ببيند جمالت بعد  هخوانند ؛شودموجب نوعي تعليق در كاركرد ارتباطي زبان مي
لغات از طريق آن،  همعناي اولي توجه به معاني ثانوي و رسيدن به مفهوم و ،اما ،زننداي را رقم ميچه حادثه

هاي  با اتخاذ اين بازي ،نويسنده. افزايدطراب او مياض كند و بر شدت هيجان وكنش خواندن را كُند مي
كند و معنا و مفهوم نهايي حوادث داستان را به خواننده تزريق مي چكاني، اطالعات وصورت قطرهزباني، به

توان نوعي تعليق فرعي محسوب كرد،  اين تعليق زباني را مي. كندداستان را با تعويق و تأخير و ارائه مي
هاي زباني و  بر بازي و شود ميجدا ) ارتباط= (از كاركرد اوليه و اصلي خويش  حالتدراين چراكه زبان

  . كندفرم آن تكيه مي
كه هاي زباني و تمركز بر ادبيت متن است، تاحدي همين توجه به بازي مقاماتترين ويژگي مهم

حريري داستان را درخدمت  پيش از آنكه داستان باشد، متني ادبي است و ،مقامات حريريتوان گفت  مي
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زباني  هنوشته است، به جنب مقاماتاي كه بر در مقدمه ،خود نويسنده نيز. مباحث زباني قرار داده است
  :كندگونه اشاره ميمقامات اين

و قام... اَنْشَاتهخَمسينَ م هزْلالقَولِ و ه لي جِدتَوِي عزْ. تَحو ج قيقِ الَّلفظر و غُرَرِ .لهو  و رِهرد يانِ والب
رِهبِ و نَوادلْحِ االَدم .اتن اآليم ا بِهتُهشَّحا ولي مات. اناينِ الكاسحو م .رَبِين االَمثالِ العفيها م تُهعصر هو .

بِياالَد ف13: 1364( )1(... و هوالَّطالئ.(  
زدايي كند و با اتخاذ رويكرد ارف زبان خودكار را آشنايينويسنده در پي صناعاتي است كه الزامات متع

او را تسليم  و دتأثير قرار دهد و واكنش او را نسبت به حوادث داستان كُْنادراك خواننده را تحت هادبي شيو
صنعت  برداري از تشبيهات گوناگون وگيري آن، بهرهكارالتزام سجع و افراط در به. ادراك ادبي متن كند

هاي عربي، توجه به معاني ضمني المثلضرب استخدام، انواع استعاره، ارجاع فراوان به كنايات و جناس،
مذهبي، تركيب  تلميحات گوناگون به آيات و روايات قرآني و، ازطريق استفاده از مجاز و ايهام، تضمين

ازجمله  ،، همگيشناسانهو ديگر مباني ادبي و زيبايي ،شعر با نثر درجهت تتميم و تكميل يك معنا
- شگردهايي هستند كه باعث تكرار و طوالني شدن جمالت و درنتيجه تأخير و تعليق كنش داستاني مي

 ؛كندجاي تكيه بر نمايش داستان، خواننده را متوجه نمايش لغات ميبه ،زداييحريري با اين آشنايي. شود
- شود و تمام همت خواننده مصروف گرهكه زبان مغلق و پيچيده مي داردقدر در اين امر اصرار گاه آن

. شودحركت داستان و سير آن با تأخير و تعليق مواجه مي ،درنتيجه ؛گرددگشايي از معاني جمالت مي
هاي زباني را  سخنوري و بازي قبيلحريري اين. ها يكسان استكيفيت پردازش چنين زباني در تمام مقامه

عنوان شخصيت به ،گيرد و درحقيقت ابوزيدكار ميود بهبراي ترسيم و توصيف شخصيت اول داستان خ
  . گوياي اين زبان ادبي است ،داستاني فاعل

هاي زباني است كه اصل تعليق  زبان و بازي گاه خود ها هذكر اين است كه در بعضي از مقامقابل  هنكت
- بدين ،دهدقرار مي هاي ابوزيد كاريها و فريب شود و حريري اين زبان را در خدمت مكاريمحسوب مي

بازگشايي  ؛كندگونه را طرح مياي معمالهئگيري استعارات و كنايات پيچيده، مسكاربا به ،طريق كه ابوزيد
ابوزيد در  ،مثالً ؛شودله ميئشدن مس گشايي تعليق و آشكاررمز و معناي ضمني اين استعارات منجر به گره

 خورده وسال يو دختر باكرهو بالغ  يكه در جواني دختركند درميان جمعي ادعا مي »شيرازيه همقام«
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را از  او سپيدي موي بهاي آن هم نترسيده، اما اكنون كه پير شدهرا كشته است و از قصاص و خون ترشيده
  :ددهاين گناه بازداشته است و امروز در كسوت گدايي، دختري را پرورش مي

س ـَالَ تَـعنـي       هن االَهوِيــو حجبها حتّي ع         ها    ـُاَرب بِـكراً ط
خطوبلي التَّعنيسِ مع يه هو            طبـغَانـي هكَـخ ـَاـل غْني هـ 2(هالْمـ(  

  )289: 1364الحريري، ( 
هاي زيادي به او  كنند و پولبينند به او احسان ميدختر مي هجهيزي همردم كه دست خالي او را براي تهي

- گونه جواب ميشود، ابوزيد اينها كنجكاو مي درمورد اين قتل) راوي= (همام وقتي حارث بن. دهندمي

  :دهد
  كَرْمِ ال البِكرُ من بنَات الكـِرَامِ        و الَّتي عنِّست هي البِكرُ بِنْت ال

تَـجل لي الكَاسِ ووا اقامي      الطّال هيزِهم امي الّذي تَرَي وي3(سِ ق(        
  )همان( 

بردن به شگردهاي  ، دريافتن و پي»فارقيه همقام«مثل  ،شود در اين مقامه و امثال آنكه مشاهده ميچنان
رفاً نوعي تعليق زباني يعني تعليق موجود در اين مقامات ص ؛كندگشايي ميزباني است كه تعليق را گره

هاي ناآشنا  تحريف بهتمهيدات ادبي ديگر توجه خواننده را  ابوزيد با استفاده از كنايات، استعارات و. است
تنها با افشاگري  ؛گيردكند و معناي اصلي در قالب چيستان و معما در تعليق قرار ميمي جلب و نامنتظره

  . دشوخواننده از اين تعليق زباني آزاد مي شود وخود ابوزيد است كه معنا گشوده مي
قولي فرعي زبان است ساز زبان، اين كاركرد ادبي يا بهتوان گفت، گذشته از ذات تعليق با اين تعابير مي

كه تعليقات روايي در سايه و جزء فرعي دهد، تاجاييتشكيل مي مقاماتكه وجه غالب تعليق زباني را در 
هاي زباني و مالزمات آن  هدف اصلي خود را همين بازي نيز حريري ؛گيرندياين تعليقات زباني قرار م

  .داندمي

  تعليق روايي  -2- 4

و تمايلي كه نويسنده به نشان دادن تبحر خود در فن بيان و سخنوري  مقاماتگذشته از ساحت زباني 
جام پردازي، گزينش حوادث خاص در جهت انس دارد، وجود عواملي چون كيفيت خاص شخصيت
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داستاني  ههمگي مويد وجه...  روايت، توجه به توالي علّي و زماني موضوعات مندرج در هر مقامه و
توان گفت ها مي روايي آن ه، با درنظر گرفتن وجهمقاماتضمن توجه به كيفيت زباني  ،پس است؛ مقامات

عباراتي مسجع و مقفّي و  اب را گرد آورده و هاكسي آنكه ي است يهامعني روايات و افسانهه ب«كه مقامات 
را  مقاماتتوجه به  هامر زمينهمين). 325 /2: 1369بهار، ( »... دار براي جمعي فروخواند يا بنويسدآهنگ

كيفيت  و مقاماتكند و مسلماً پرداختن به وجوه و عناصر داستاني موجود در متني داستاني مهيا مي همنزلبه
وجود عواملي مانند كيفيت مشترك . ها را فراهم آورد د داستاني از آننق هتواند زمينها مي و ويژگي آن

تحوالت او، وحدت  حول يك شخصيت ومقامات  ههاي مختلف، چرخش همپردازش روايت در مقامه
لحاظ هدف و موضوع و هم باعث شده است كه مقامات، هم به...  محتواي مشترك مقامات و موضوع و

متضمن نگاهي  مقاماتبررسي تعليق روايي در  ،روازاين ؛به خود بگيرد، ساختاري واحد شكللحاظ به
ساختاري خواهد بود، تا بتوان با كنار نهادن تعليقات فرعي به تعليقات مشترك و اصلي در تمام مقامات 

  . رسيد
شناسي ساختارگرا از بررسي روايت يا داستان رسيدن به عملكردها، كاركردها و هدف روايت

آيند و ساختاري هاست كه با توالي همسان درپي يكديگر ميثابت و دائمي موجود در قصه رويدادهاي
هاي گوناگون را به يك حكايت واحد و  ها و داستانتوان قصهكه ميطوريبخشند، بهها مي واحد به آن

وجود در ترين كاركردهاي متوان مهمبا توجه به اين روش مي). 74- 56: 1384ريكور، (كلي تقليل داد 
  :را موارد زير دانست مقامات حريري

  . كندمكان ميراوي به هر دليلي به شهر يا مكاني سفر و نقل - 1
  .شوددرطي مجلس يا اجتماعي، با سخنوري حاذق و توانا آشنا مي - 2
  .كندسخنور يا خطيب آن را كتمان مي پي ببرد هويت اصليراوي به  كهيدرصورت - 3
نمايي در سخن كاري به طلب مال يا به قدرتت خود در فن بيان يا با فريبفرد سخنور با مهار - 4

  .پردازدمي
  .دشوشخصيت فرد سخنور، درپايان هويت اصلي او آشكار مي نشناختندرصورت  - 5
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ها بر  گونه نيست كه اين كاركردها در تمام مقامات وجود داشته باشد، اما وجه غالب حكايتالبته اين
تواند ان نهاده شده است و پرداختن به اين كليت واحد و تقريباً مشترك است كه مياين ساختار بني

  .نشان دهد مقاماتهاي اصلي تعليق را در شاخصه
مايه و مضمون به اي است كه براي اثرگذاري هرچه بيشتر و تبلور درونگونهساختار هر داستان به

، هر عنصر بر عنصر اًيا مستقيم اًاند و ضمنم وابستههعناصر به هوحدت نياز دارد، وحدتي كه درطي آن هم
توان عنصر تعليق را مستقل و جداي از ديگر عناصر ديگر دانست، بلكه نمي ،روازاين ؛كندديگر داللت مي

گاه بعضي از عناصر در ايجاد تعليق، بنابه . كنداز تركيب عناصر با يكديگر است كه تعليق معنا پيدا مي
تر از بقيه دارند و گاه برخي از عناصر نقش مهمي در القاي تعليق ستان، نقشي پررنگهدف و موضوع دا

بياني و فن سخنوري موجود در آن، نقش بعضي از عناصر در  هبنا به وجه ،مقامات حريريدر . ندارند
در ذيل به . تر نمايش داده شده و برخي ديگر تقريباً نقشي در ايجاد تعليق ندارندايجاد تعليق روايي برجسته

  .شودساز پرداخته ميعناصر تعليق

  تعليق شخصيت  -3- 4

هاي مختلف پراكنده در چيدن نشانه همشخصيت يك برساخت است كه خواننده آن را از كنارِ«
نامند، خصلتهاي شخصيتي است و خصلت، كند، پس آنچه شخصيت را بدان ميسرتاسر متن، درست مي

 ها همقام هدو شخصيتي كه در هم). 52: 1387كنان، (» پايدار است ابت وويژگي فردي است كه بالنسبه، ث
و ديگري ابوزيد سروجي است كه دارد همام است كه نقش راوي را دارند، نخست حارث بنحضور 

افتد حول اين دو هايي كه در هر روايت اتفاق ميو تمام حوادث مقامات و كنش ستها نقش اول داستان
داستان تقريباً مثل افرادي  هخلق چنين شخصيتهايي را كه براي خواننده در حوز« .گيردشخصيت شكل مي

  ). 184: 1364ميرصادقي، (» خوانندپردازي ميكند، شخصيتواقعي جلوه مي
ازجمله سختي روزگار، سياحت،  ،همام شخصيتي است كه درآغاز هر مقامه بنابه داليليحارث بن

آيد، او شخصيتي ميبر مقاماتكه از متن چنان ،شود ورهاي مختلف ميمجبور به سفر به شه ،... زيارت و
هاي  پردازي و ويژگيهمين شخصيت هدرنتيج ؛مند به مباحث زباني و ادبيآداب و عالقهبهاست مبادي

كند و در خاصي پيدا مي هماهر در فن بيان، عالق خطيبي سخنور و همنزلبه ،شخصيتي است كه به ابوزيد
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ازآنجاكه ابوزيد . سازد ميجاي پرداختن به حوادث ديگر، مسائل مربوط به ابوزيد را برجسته به ،هر سفر
توان گذارد، ميهاي خود را با او درميان مي گرياسرار و حيله كند وهمام اعتماد ميسروجي به حارث بن
شخصيت ). 21: 1386جمشيدي،  دادخواه و(نيز ناميد » شخصيت همراز«همام را شخصيت حارث بن

خصلتي نيست كه منجر به تغيير حوادث يا  درمقام يك راوي، ازآنجاكه داراي كنش و ،همامحارث بن
عنوان يكي از ساز نيست، اما مقام او بهپيرنگ داستان شود و بيشتر حكم ناظر را دارد، شخصيتي تعليق

ابوزيد و حتي ناتواني اخالقيات  و اطالعي او از روحياتبيو  ها مقامههاي داستاني در برخي از  شخصيت
همام، شخصيت حارث بن درمقابلِ. دشومي مقاماتسازي تعليق در ، منجر به زمينهاوظاهري  از شناخت

هاي  نحوي به خصلتبه ،همگي ،گيري پيرنگ و حوادث داستانابوزيد سروجي قرار دارد كه شكل
احث زباني و ادبي كه با اتكا به همين او شخصي است سخنور و ماهر در مب. گرددشخصيتي او برمي

با گسترش هر . پردازدهاي مختلف به كديه و گدايي و گاه به نصيحت و قضاوت ميآوري در كسوت زبان
مندي همين عالقه. انگيزدخواننده را نسبت به خود برمي هگيري ماجراي داستان، ابوزيد عالقمقامه و شكل

آوردوجود ميكند و تعليق را بهنگراني را در خواننده ايجاد ميو دلابوزيد نوعي دلهره  كارِ به عاقبت. 
از اين  حاصل هاي گيرد و كشمكشگو صورت ميوازآنجاكه بيشترين كنش و عمل ابوزيد ازطريق گفت

وقايع  ،از اين رو ؛آيدوجود نميگوها مقطعي و زودگذر است، دلهره و نگراني خاصي در خواننده بهوگفت
اين كشمكش هيجان خاصي ايجاد  ها مقامهاگرهم در برخي از  ؛دنكنچنان ايجاد تعليق نميآن تمقامادر 

توان گفت، پس در يك نگاه كلي و ساختاري مي. آورد، بسيار كم و نادر استوجود كند و تعليق به
ها نقش زيادي در ايجاد تعليق حول محور شخصيت  هاي آن حوادث و هيجانات ناشي از كشمكش

  .ارندند
فرد در داستان و ماجرا حضور «شود اين است كه يكي از مواردي كه منجر به تعليق شخصيت مي 

يكي از كاركردهاي ). 158: 1383پور، مندني(» شود دارد، اما هويت و هدف او مبهم است يا كتمان مي
بوزيد در هر ا. اتكا به فن سخنوري براي طلب مال است مقاماتدر بيشتر ) ابوزيد= (شخصيت اصلي 

؛ ...  پوش، گاه پيرزني گدا، گاه جواني رعنا وشود، گاه در نقش پيرمردي ژندهمقامه در كسوتي ظاهر مي
همين كتمان يا . شودها منجر به ناشناختگي و كتمان هويت اصلي شخصيت او ميهمين تغيير كسوت

برخورد با شخصيت  سه كاركرد. شودساز تعليق شخصيتي در بيشتر مقامات ميناشناختگي است كه زمينه
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در  يشخصيتايجاد تعليق از جمله عوامل ) كاريفريب= ( هدف اوپي بردن به و  او سخنور، يافتن هويت
از سخنوري دچار نوعي حساسيت  وو هدف اابوزيد همام نسبت به شناخت حارث بن. هستند مقامات

ابوزيد  هپردازي زيبا و استادانسخن. كندميشود و اين حساسيت و تعليق به خواننده هم تسري پيدا مي
و طلب مال گدايي كار بردن اين سخنوري جهت كند، اما بهاي است كه هويت اصلي او را پنهان ميگونه به

وجود دارد او مناعت طبع و وجوه مثبتي كه در سخنان . كندهيجان را در خواننده ايجاد مي نوعي شك و
تعليق «. دهدگيرد و تعليق را گسترش ميقرار مي ،يعني گدايي ،وريدر تقابل و تناقض با هدف سخن

 »نحوي چندچهره هستندهايي كه به هاي دوگانه است، شخصيت عمدتاً در پنهان كردن اين شخصيت
پس تناقض شخصيتي و كتمان اين تناقض از جمله عوامل تعليق شخصيت در ). 119: 1387نوبل، (

شود و يق عمدتاً از كشمكش وجوه گوناگون يك شخصيت حاصل مياين تعل. شودمحسوب مي مقامات
آيا ابوزيد موفق خواهد شد با سخنوري به مال و منال : آوردوجود ميهايي را در ذهن خواننده به پرسش

  ... . توانند هويت اصلي فرد سخنور را تشخيص دهند؟همام و مردم ميبرسد؟ آيا حارث بن
 همقام«مثالً در  ،كهگيرد، چنانمعموالً درآخر هر مقامه صورت مي گشايي از تعليق شخصيت،گره 

ثباتي دنيا مرگ و بي هدربارشود و دست، در قبرستان حاضر مي، ابوزيد در كسوت پيرمردي عصابه»ساويه
ثُم حسرَ «: آيدهاي حكيمانه به طلب مال برمي كند و پس از گفتن حرفاعتباري مال دنيا صحبت ميو بي

رِراإلس شَديد دن ساعع نَهد .إلستماحرِّضاً لعترِ، مكْرِ لَا الكَسرَ المبائج لَيهع شَد 1364الحريري، (» )4(هقَد :
93.(  

شود كه او كشد و متوجه ميكند و او را پايين ميدر اين هنگام است كه حارث در هويت او شك مي
با اين تعابير تعليق شخصيتي موجود در ). 64 :همان(» زيد بعينه يخُنا ابوفَإذَا هو َش«: ابوزيد سروجي است

گشايي رود و گرهگراست كه درپايان هر مقامه اين تعليق ازبين مينوعي تعليق برآيندي و نتيجه مقامات
  . شودمي

يعني از  ؛اندكار رفتهسازي تعليق شخصيتي بهدر مقامات، عناصر داستاني ديگر نيز در جهت زمينه
يكي از عناصري  »ديد هزاوي«. گيردتركيب عناصر گوناگون است كه اين تعليق در شخصيت صورت مي

همام حارث بنمقامات حريري راوي . دشواست كه منجر به كتمان و ناشناختگي شخصيت ابوزيد مي
ها،  بررسي شخصيت شخص بهديد اول هاز زاوي راوي. شودديد او روايت مي هاست و مقامات از زاوي
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هاي  همام كه خود يكي از شخصيتحارث بن. پردازدگسترش و تكوين داستان و برشمردن تحوالت مي
شخص ديد اول ههاي زاوي از ويژگي. كندقضاوت مي) ابوزيد= ( مقامات است راجع به شخصيت اصلي

تواند از عقايد مي فقط وا. هاي ديگر برسد تواند به شناخت كاملي از شخصيتاين است كه شخصيت نمي
هاي ديگر داستان عاجز است  خصوصيات دروني شخصيت خود صحبت كند و از تشريح عقايد و

همام از هويت اصلي ابوزيد است كه منجر به تعليق حارث بنناآگاهي همين ). 244: 1364ميرصادقي، (
 هگيرد ناشي از زاويرت ميهايي كه درپايان هر مقامه بين راوي و ابوزيد صو كشمكش. شودشخصيت مي

ها باخبر  از كيفيات حوادث و هويت شخصيت ،بود »داناي كل«اگر راوي  ،چراكه ،شخص استديد اول
  . گرفتچنين تعليق و كشمكشي صورت نمي و بودمي

هر داستان . گرددميمقامات نيز از ديگر عواملي است كه منجر به تعليق شخصيت در  »مكان« عنصر
نيز اشاره شد كه بسياري از پيش از اين . ظهور برسند هاني است كه حوادث در آن به منصناگزير از مك

هاي  هاي آن نقش خاصي برعمل و شخصيت اما خود مكان و ويژگي ؛به نام مكان يا شهري است ها همقام
ي مكاني و جغرافيايي كيفيت و كاركرد طگونه نيست كه حوادث داستان تحت شرايندارد و اين مقامات

السفر بلكه صرفاً دائم ،ساز نيستچندان تعليق مقاماتهاي مكان در ويژگي ،روازاين. دداشته باشمتفاوت 
- كه حارث بنصورتبدين. دشوهاست كه منجر به ناشناختگي ابوزيد ميبودن راوي و تغيير مداوم مكان

تغييرات دائمي است  ها و دد مكانهمين تع. شودرو مي همام در هر مكان با ابوزيد در كسوتي متفاوت روبه
- كند و راوي را دچار جهل نسبت به ابوزيد ميرنگ ميكه احتمال وجود ابوزيد را در جاهاي گوناگون كم

كند و تشخيص هويت اصلي ابوزيد را براي راوي سخت مي مقاماتها در  جايي مدام مكانهجاب. كند
  .گردددرنهايت منجر به تعليق شخصيت مي

شود، مي مقاماتذكر است كه از جمله عواملي كه منجر به ازبين رفتن تعليق شخصيتي در كل الزم به 
اگرچه ابوزيد در  ؛است ،يعني مهارت او در سخنوري ،ثابت و پايدار ابوزيد سروجي تأكيد بر ويژگي

 او در تمام مقامات هترين شاخصمهم كند،ظهور ميمقامات گوناگون در پوشش و كسوتي ديگرگون 
باشد و نداشته پردازي در اين اثر پيچيدگي خاصي همين امر باعث شده كه شخصيت. مشترك است

، بتواند از تعليق شخصيتي ها همقام ههم بهل، با آگاهي از همين ويژگي و تعميم آن آ هحاذق و ايد هخوانند
  .رهايي پيدا كند و به هويت اصلي ابوزيد پي ببرد
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  تعليق ماجرا  4- 4

گري و سخنوري ها براساس حيله شان شبيه به هم است و پيرنگ آنو ساختار روايي كليت مقامات
دهد كه خواننده را دچار گري، ماجراهايي رخ ميدر ضمن همين حيله ،يابد، اما گاهابوزيد گسترش مي

گيري تعليق سهمي تعليق شخصيت، ماجرا نيز در شكل برعالوه ،يعني در برخي مقامات ؛كندتعليق مي
دربرابر شخصيت اصلي حريف و ها در آنگيرد كه تعليق ماجرا بيشتر در مقاماتي صورت مي. دارد

درجريان اين مباحثه است كه كشمكش و  ؛پردازدشخصيتي رقيب وجود دارد كه به مباحثه با او مي
؛ او اين شخصيت رقيب گاه از ترفندهاي خود ابوزيد استظهور . گيرددرنتيجه تعليق ماجرا صورت مي

  .پردازندبآوري پول با برانگيختن احساسات مردم به جمع تا كندرقيبي دروغين را علَم مي
پيرنگ است و  هدهندهم گسترش كه گو بنيان نهاده شده استواساس ماجراي اين مقامات بر گفت

ترين شكل كشمكش، رويارويي است و اين رويارويي است واضح«. شودهم باعث احياي كشمكش مي
مناسبي براي گسترش  هو گفتگو وسيل...  دهدهاي مبتني بر كنش داستاني و تعليق را گسترش ميه صحنهك

، ماجرا شكايت كردن زن ابوزيد از »اسكندريه همقام«در  ،براي نمونه). 84: 1387نوبل، (» رويارويي است
از همين ابتداي داستان . است هزني گرفتبهزن پدر او را با فريب كند كه ابوزيد زن ادعا مي ؛ابوزيد است

اش را فريفته كند؟ چگونه ابوزيد زن و خانوادهچرا زن از ابوزيد شكايت مي: شودتعليق ماجرا آغاز مي
اين  هد؟ همشونفع چه كسي صادر مياين شكايت به كجا ختم خواهد شد و رأي به ،است؟ درنهايت

در ضمن . دهدو مرد در حضور قاضي رخ ميزن  هگو و مباحثوها و تعليقات در جريان گفت پرسش
و اَحتَج «: پيشه بودن داماد بوده استكند كه يكي از شرايط او براي ازدواج صاحبگو، زن عنوان ميوگفت

ن پدر زن، با فريفت ،ابوزيد. )72: 1364 الحريري،(» )5(هأَنْ ال يصاهرَ غَيرَ ذي حرَْف هبِاَنَّه عاهد اهللاَ تعالي بِحلْفَه
شود كه ابوزيد متوجه مي زن كند، اما در جريان زندگيو با زن ازدواج مينماياند ميپيشه خود را صاحب

. داردكند كه شغل اما مرد در حضور قاضي عنوان مي. شودخرج ميهم هرآنچه داشتند  ؛هيچ شغلي ندارد
- گو، تعليق ايجاد ميودر جريان گفتها،  مرد و اختالف دعاوي آن گرفته ميان زن واين كشمكش صورت

گوهاي ودرضمن گفت ؟اگر شغلي دارد، چرا زن از او شكايت كرده است ،و ؟شغل مرد چيست :كند
خطابه است، اما اكنون بازار او  پردازي و ساختن شعر وشود كه شغل مرد سخنبيشتر درپايان مشخص مي

ها  كند و از آنها معين مي هره و نصيبي از صدقه براي آنشود بها باخبر مي قاضي كه از فقر آن. رونقي ندارد
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همام بنابر پذيرد، اما حارث بنظاهراً در اينجا تعليق ماجرا پايان مي. خواهد به زندگي مشترك ادامه دهندمي
شود پندارد و سرانجام پس از تفحص مشخص مياو را ابوزيد مي ؛كنددر او شك مي قرائن سخنوري مرد

زيد بوده است و با اين ماجراسازي به كسب پول و مال پرداخته، ولي ديگر كار از كار گذشته كه او ابو
  . است

اند هاي مشابه كه براساس ماجرا شكل گرفتهشود تعليق ماجرا در اين مقامه و مقامه كه مشاهده ميچنان
  .گشاي آنگرهتعليق است و هم  هگوست كه هم ايجادكنندوگفت. شودگو ايجاد ميوازطريق گفت

  :صورت ذيل نشان دادرا به مقاماتساز در توان درصد عناصر تعليقدر يك نماي كلي، مي

  سازبسامد عناصر تعليق: 1  نمودار

  
  

را در برگرفته است و  مقاماتطرز معناداري تمام كه در نمودار نيز مشخص گرديده، تعليق زبان بهچنان
كه در  ،تعليق روايي هدر زمين. هاي زباني است به زبان و بازياين امر حاكي از توجه خاص نويسنده 

پردازي خاص شخصيت هجداي از شيو ،عناصر شخصيت و ماجرا نمود آشكارتري دارد، بايد گفت كه
عد سخنوري كه توجه به ب ،شخصيت اصلي و نقشي كه ناشناختگي او در ايجاد تعليق دارد همنزلسروجي به

پس از تعليق زباني،  ،روازاين ؛است مقاماتعد زباني ر جهت پردازش هرچه بيشتر بزيد دابوپردازي و زبان
ها و حوادث موجود در  كه حاصل كنش ،تعليق ماجرا. رفته تعليق شخصيت است كاربه ي كه بيشترتعليق

نسبت به عناصر ديگر دارد و حتي روايت ماجراها  درصد كمتري يصورت محسوسبطن پيرنگ است، به
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دهد تا از شود فرصتي ديگر را به نويسنده ميگوي بين دو شخصيت پردازش ميوبيشتر در گفت هم كه
توان گفت كه تعليق مي مقاماتپس با توجه به بسامد كمي انواع تعليق در  ؛عناصر زباني بيشتري بهره بگيرد

وايي نيز بيشتر حاصل خود قرار داده است و تعليقات ر هنحو بارزي تعليق روايي را تحت سيطرزباني به
  .است مقاماتپردازش بعد زباني 

  نتيجه

اگرچه در  .لحاظ زباني تشخص و برجستگي خاصي يافته استمتني است كه به مقامات حريري
وجود عواملي مانند ترتيب علّي و منطقي و توالي  ،كندرا تعريف مي مقاماتنگاه اول اين زبان است كه 

پردازي و غيره باعث شده است كه اين اثر نش حوادث خاص، شخصيتزماني حوادث، برجستگي و گزي
عنوان عنصري كه سير روايت را با تأخير و تعويق به ،تعليق. اي روايي و داستاني به خود بگيردوجهه
از كيفيتي ويژه  مقاماتد، در شوداستان مي همايكند و باعث جذابيت و القاي موثر درونرو مي روبه

 ،هاي زباني گوناگون باعث شده كه روايت و عناصر وابسته به آنسطوح معنايي و اليه .برخوردار است
عنوان نظامي كه معناي خود را از طريق تركيب به ،زبان. اي زباني به خود بگيرندازجمله تعليق، وجهه

ارجاع به  ، چراكه هر عنصر آن ازطريقداردكند، ذاتاً تعليق نشيني كسب ميكلمات و جمالت در محور هم
 .كندوار با همديگر ارتباط برقرار ميكند و اين عناصر زنجيرهعناصر ديگر معنا پيدا مي

رو هستيم كه هزبان، با نوعي ديگر از تعليق زباني روب يسازذاتي تعليق ه، گذشته از اين وجهمقاماتدر 
 و نايع گوناگون بديعي و بيانيص برحريري با اتكا . استحاصل ادبيت متن و تكيه بر محور جانشيني زبان 

در ساحتي مجازي و  و خود خارج كرده هبا تكيه بر ماديت زبان، آن را از كاركرد ارتباطي مستقيم و اولي
منجر به  زايي و گذر از معناي ثانويه در جهت فهم معناي اوليههمين ابهام ؛تصوير كشيده استثانويه به

. كندشود و سير روايت را با كُندي و تعليق مواجه ميك داستان ميتعويق و تأخير در فرايند خوانش و ادرا
عناصر روايي نيز در تعليق متن از  ،غلبه با زبان است مقاماترقابت زبان و روايت در  هاگرچه در عرص

 .اي برخوردارند سهم ويژه
ا به تعبيري كتمان هويت ي. ساز در مقامات، عنصر شخصيت استترين عنصر تعليقلحاظ روايي مهمبه

. منجر به تعليق شخصيت در مقامات شده است) ابوزيد سروجي= ( ناشناختگي شخصيت اول داستان
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گدايي، نوعي تناقض را در شخصيت  ي و تقابل آن با هدف سخنوري يعنيتبحر خاص ابوزيد در سخنور
ردن همين زواياي درنهايت پنهان ك ؛باعث شده ابوزيد شخصيتي چندگانه پيدا كند و وجود آوردهاو به

هاي  شخص و محدوديتديد اول هزاوي. شخصيتي منجر به ناشناختگي و تعليق شخصيت شده است
هاي داستان نيز باعث تشديد اين ناشناختگي و تعليق پردازي و تغيير دائمي صحنهناشي از آن در شخصيت

. دهده در هر مقامه رخ ميحاصل ماجرا و نوع حوادثي است ك مقاماتنوع ديگر از تعليق در . شده است
 ،روازاين ؛است مقاماتترين عامل ايجاد حوادث، گسترش پيرنگ و پيشبرد روايت در گو مهموگفت

درنهايت بايد گفت وجه . شودگشايي ميگو ايجاد و گرهوگرفته در ماجراها از طريق گفتتعليق صورت
پردازي تزدايي در سطح زبان و شخصياييهنجارگريزي و آشن هغالب تعليقات موجود در مقامات درنتيج

  . شوندفرعي و مقطعي محسوب مي ،است و ديگر موارد تعليق

  ها يادداشت

  ).اق گلدي گلشاهي استفاده شده استطو ترجمهجمالت عربي به فارسي از  هدر ترجم(
ـين و    پنجاه مقامه را نوشتم كه سخن جدي و هزل - 1 ـان و  هـ گزيـده  آميز و لفـظ باريـك و درشـت و مت اي بي

كنايات نيكـو   و قرآنآن را با آيات  ،عالوهبه .گرفتادب و نوادر آن را دربر مي مرواريدهاي سخنان شيرين و نمكينِ
  .هاي عربي و لطايف ادبي زينت دادمآراستم و با مثل

ـا ايـن     ،مستور مانده هوا هم طوالني شده و حتي ازماندنش در خانه پدر دهم كه را پرورش مياي  دوشيزه - 2 ب
  .نياز از زينت، فراوان خواهان دارد همچون زني زيبا و بي وجود
دوشيزه در خانه مانده دختر تاك است نه دختر بزرگواران، و كار و تالش و ماندن من براي آماده ساختن آن   - 3
  .است

ـته سپس آستين خود را از روي ساعد ستبر و درشت كنار زد و برهنه كرد، ساعدي كه وسايل ش  - 4 بنـديِ  كس
  .بندي را، و درصدد عطا خواستن برآمدنه ابزارهاي شكسته ،كاري خود را برآن بسته بودفريب
عقـد  بـه جز  ،كسي درنياوردعقد هيچسوگند ياد كرده است كه مرا به با خداي بلندمرتبه عهد بسته و] پدرم[  - 5

  .پيشهفردي صاحب
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