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 قهرمان در مقامات حريري  رفتارهاي ايدئولوژيكو تحليل  بررسي
 دايك بر اساس مربع ايدئولوژيك ون

 ١اله ولدبيگي رحمت

 مربي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه
  ٢١/٢/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ١٤/٨/١٣٩٨تاريخ دريافت: 

 چكيده  
 مقامـه  پنجاه از مركبه، شد هنوشت ق.ه ٥٠٤ تا ٤٩٥ يها سال خالل در كه يريحر مقامات

 گـري  حيلـه  و زبـاني  چـرب  با »سروجي ابوزيد«دريوزگي  شرح آن، اصلي موضوع. است
 تشـويق  و دنياپرسـتي  از پرهيز ديگري مانند: موضوعات به متن الي درالبه مؤلف اما است؛

عرضـة   توجه داشته و  با سحر بيان به نيكوكاري كه سوية متضادي با حيله و تملق دارند، به
ســت. ايــن مقالــه ســعي دارد تــا رفتارهــاي   ا  هــاي لفظــي، پرداختــه صــنايع بــديعي و بــازي

دايـك، كـه در    ايدئولوژيك قهرمان (ابوزيد سروجي) را بر اساس مربـع ايـدئولوژيك ون  
ــا هــدف تبيــين    - زيــر بخــش رويكــرد تحليــل گفتمــان اجتمــاعي  شــناختي قــرار دارد، ب

هـا، جهـت رسـيدن     اي و تحليل داده وش مطالعة كتابخانهايدئولوژي در دايرة گفتمان، به ر
هـا بررسـي كنـد. در ايـن راسـتا در پنجـاه        هاي تحقيق و اثبات يا رد فرضيه به پاسخ پرسش

گيـرد، رفتارهـاي ايـدئولوژيك     مقامة مورد نظر كه جامعة آماري اين تحقيق را در بـر مـي  
، »ترفنـدهاي بيـاني او  «، »ي قهرمـان توصـيف ظـاهر  «مند، بر پايـة   قهرمان، در ساختاري نظام

اسـت و   ، رصـد و بررسـي شـده   »عملكردهـاي متضـاد  «و » عمل گفتماني«، »محتواي بياني«
با محتواي متناقضِ انـدرز و   - اش ساحرانه  نتايج حاصله اين است كه قهرمان، بيانِ گفتماني

مـردم)   در جهت رسيدن به خواسته (گدايي، افشاگري حاكمان و روشـنگري عامـة   - اغوا 
هـاي   با تأكيد بر صفات مثبت خودي و صفات منفيِ ديگـري اسـت. تجميـع ايـن ويژگـي     

بـد) نشـان    خـوب، نـيم   گفتماني، رفتارهاي قهرمان را در هـر مقامـه متضـاد و دوگانـه (نـيم     
تـوجهيِ حاكمـان وقـت بـه رفـاه       اي كه گفتمان فقر و گدايي و افشاي بي دهد؛ به گونه مي

  كند. ا براي خواننده ترسيم ميعمومي و اصحاب فرهنگ ر

  سروجي.  هاي رفتاري قهرمان، نظرية مربع ايدئولوژيك، ابوزيد حريري، مؤلفه مقامات  كليدي: هاي  اژهو
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Abstract 
Maqamat-e-Hariri (495-504) includes 50 maqamah. It mainly 
reports Abuzeid Sarooji’s beggary using flattery and trickery. 
However, the author has raised other issues like abstaining from 
worldliness and encouraging beneficence dexterously using 
figurative language and devices for eloquence. Relying on Van 
Dijk’s” ideological square”, the present article investigates the 
ideological acts of the hero to explain discourse-based ideology. 
In fifty maqamas, the hero’s ideological acts are analyzed in a 
systematic way based on “the hero’s appearance”, “form and 
content of speech”, and “contradictory acts”. It is concluded 
that the hero’s discourse is magical with contradictory contents 
of advice and seduction aiming at fulfilling his wishes (beggary, 
enlightening people, and exposing the rulers), and focusing on 
positive traits of self while concentrating on negative qualities 
of the other. These discursive features, in each maqamai, 
introduce the hero’s acts as contradictory (half good, half bad) 
portraying the discourses of poverty, beggary and the ruler’s 
ignorance of the grassroots’ welfare and their disregard of the 
cultured.  
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 ٣٥٥  كيدا ون كيدئولوژيا مربع اساس بر يريحر مقامات در قهرمان  كيدئولوژيا يرفتارها ليتحل و يبررس

  . مقدمه ١
در اين مقاله سعي بر اين است كه رفتارهاي ايدئولوژيك قهرمـان (ابوزيـد سـروجي)     

) van Dijkدايـك (  در ترجمة كتـاب مقامـات، بـر اسـاس مربـع مفهـومي ايـدئولوژيك ون       

و محدودة مشـخص و بررسـي رفتارهـاي     دايك به دليل داشتن فرم تحليل شود. رويكرد ون

كند تا خواننده به پيام گفتمانيِ مـتن در   هاي زيرينِ متن را آشكار مي تر اليه كاركردي، بيش

ها به معناي دقيق كلمه و عمدتاً نه بـه صـورت    ايدئولوژي«قالب تبيين ايدئولوژي برسد؛ زيرا 

» شـوند  از رهگذر گفتمان كسب مـي اي از رفتارها  خاصي از رفتار يا كنش، بلكه با مجموعه

هاي تحقيق با ايـن   شاي است براي طرح پرس درآمد، زمينه ). اين پيش٤٦: ١٣٩٤ دايك،  (ون

ان در مـتن مقامـات چگونـه    شـيوة راوي در تبيـين رفتارهـاي ايـدئولوژيك قهرمـ     عنوان كـه  

بـر ايـن   تي كـه  اسـت؟ و فرضـيا   هدف راوي از انتخاب چنين بياني در متن چه بودهاست؟ و  

  عبارتند از: ها مترتّب است، پرسش

گفتمــاني و  در قالـب ترسـيم ظــاهري (بـدل پوشـي)، محتــواي بيـاني و عمـل       راوي .١

هاي پنهـان مـتن و در دل بسـامد پنـد و انـدرزِ رياكارانـه        تضادهاي رفتاري كه در اليه

رهـاي  ، توانسـته رفتا  هاي اديبانه و توسل به حيله و فريـب قـرار گرفتـه    وگفتار و گزاره

 ايدئولوژيك را در متن مقامات ايجاد كند.

هدف راوي از انتخاب چنين بياني در مـتن، عـالوه بـر نشـان دادن قـدرت و تبحـر        .٢

تـوجهي حاكمـان وقـت بـه فرهنـگ و رفـاه        زباني، تبيين گفتمان فقـر و گـدايي و بـي   

  عمومي در عصر مربوط به خود است.

اي بـه طـور عـام و     ي مقامـه هـا  تـوان گفـت كـه پـژوهش     در باب ضرورت تحقيق مـي 

روي  هاي اين آثار، راه را پـيش  مقامات حريري به طور خاص، كم نيست و جستجو در يافته

كـدام از آن   اسـت، هـيچ   جا كه نگارنده جويـا شـده   است؛ اما تا آن اين پژوهش هموار نموده

الـه بـدان   ها، متن مقامات را به شكل تطبيقي و تحليلي از نقطه نظري كـه در ايـن مق   پژوهش

تواند سـندي باشـد    اند؛ زيرا خروجي اين مقاله مي شود، بررسي و ارزيابي نكرده پرداخته مي

بر اثبات اين موضوع كه مقامات حريري، سخنان ياوه بـراي سـرگرمي عمـوم نيسـت؛ بلكـه      



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٥٦

تـوجهي حاكمـان وقـت بـه رفـاه عمـومي و اصـحاب فرهنـگ اسـت كـه            گفتمانِ افشاي بي

در رفتارهاي قهرمـاني بـه نـام ابوزيـد سـروجي بـا ترسـيم رفتارهـاي         حريري اين گفتمان را 

  است.   بد) نشان داده خوب، نيم ايدئولوژيك نوعاً متضاد  (نيم

  . پيشينة پژوهش١-١
يـا    عموماً هر پژوهشي با تكيه بر نظريه يا نظريات مستقل، در پـي اثبـات يـا رد فرضـيه    

يباً غير ممكن است. در اين بـاب بايـد گفـت    هاي است كه بدون تحقيقات پيشين تقر فرضيه

، امـا  اسـت  دايك بيشتر در تحليل متون و آثار غيـر ادبـي اسـتفاده شـده     ونة نظريكه هر چند 

كارهـاي عملـي ايـن گونـه از      هاي فراواني دربارة گفتمان، ايدئولوژي و راه مقاالت و كتاب

  خواهيم كرد:ها اشاره  است كه به تعدادي از آن ها، انجام گرفته پژوهش

هـاي زبـاني ايـدئولوژيك در     توصيف و تبيين سـاخت «) در مقالة ١٣٩١آقاگل زاده ( 

اسـت تـا     هـا تـالش داشـته    به شكل عملي با بررسي عناوين روزنامـه » تحليل گفتمان انتقادي

هـاي ايـدئولوژيك    توانند به صورت بـالقوه  متشـكل از سـاخت    اثبات كند كه همة متون مي

) در مقالـة  ١٣٩٣هاي زباني باشند. حامدي شيرواني و زرقاني ( يش از صورتداراي معنايي ب

انـد كـه    نشـان داده » دايـك  تحليل داستان رسـتم و شـغاد بـر اسـاس مربـع ايـدئولوژيك ون      «

» ديگـري «را برتر از » خودي«از گفتمانِ شناختي، گيري  كنندگانِ روايت شغاد، با بهره تدوين

تحليـل گفتمـان جـدال سـعدي بـا مـدعي بـر اسـاس         «در مقالة ) ١٣٩٦اند. نرماشيري ( دانسته

هـا   اي پيوسته و معنادار بين استعاره ادعا دارد كه رابطه» رويكرد ايدئولوژي شناختي استعاري

پنهـان اسـت،    و ايدئولوژي در متن ادبي مورد نظر وجـود دارد و چـون اسـتعاره هميشـه نـيم     

) در ١٣٩١دهـد. شـهري (   ود را نشان ميگاهي به شكل تعارض و تضاد در دل ايدئولوژي خ

هـاي حكـومتي، شـبكة     هـا و نظـام   بـا بررسـي زبـان   » پيوند ميان اسـتعاره و ايـدئولوژي  «مقالة 

سـازي، طنزآفرينـي را بـا ارائـة      سـازي، عـاطفي   سـازي، اسـتعاره   سـازي، پنهـان   ارتباطي ِمـدل 

رد تحليـل گفتمـان   كـارب «) در مقالـة  ١٣٩٥اسـت. تركاشـوند (   هاي كوتاه، ترسيم كرده نمونه

تحليلـي، كـاربرد رويكـرد تحليـل     -به روش اسـتنادي » انتقادي در ترجمه از عربي به فارسي

اسـت كـه     و تأكيـد داشـته    گفتمان انتقادي در ترجمة متون عربي بـه فارسـي را تبيـين كـرده    



 ٣٥٧  كيدا ون كيدئولوژيا مربع اساس بر يريحر مقامات در قهرمان  كيدئولوژيا يرفتارها ليتحل و يبررس

كنـد.   گفتمان در ساماندهي ترجمه نقش دارد و ايدئولوژي موجود در ترجمه را آشكار مـي 

به مقولة تأثير گفتمان بـر  » گيري مترجم از تحليل گفتمان بهره«) در مقالة ١٣٧٩حمدي (يارم

اند. گرچه همة اين تحقيقات بـه شـكل كلّـي بـه      ترجمه و تأثير ترجمه بر ايدئولوژي پرداخته

اند، اما هيچ كدام بـر اسـاس شـواهد، بـه تطبيـق و       مبحث ايدئولوژي و ترجمه اشاراتي داشته

اند. پژوهش حاضر منحصراً و مستنداً بـه   موضوع در متن اصلي و ترجمه نپرداختهتحليل اين 

  اين مهم توجه تّام داشته است.

  . روش تحقيق٢-١
 هاست. ابتـدا  اي و تحليل داده روش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر مطالعات كتابخانه

 هـاي  نبـال آن، بـا تطبيـق داده   شود؛ بـه د  اي، مباني نظري تبيين مي كتابخانه منابع با استفاده از

مسـتقل (مربـع    متغيـر  آماريِ برگرفته از متنِ مقامات حريري (متغير وابسته) بـا مبـاني نظـري   

هـا را كشـف و اثبـات     كند كه درستي يـا نادرسـتي فرضـيه    تالش مي ،)دايك ايدئولوژي ون

ع مفهـومي بـراي   ساز در متن (ترجمه) با ساختار مربـ  هاي گفتمان كند. در پايان، بسامد مؤلفه

ها در  تببين رفتارهاي ايدئولوژيك قهرمان، جهت رسيدن به ميزان درستي يا نادرستي فرضيه

گيـري، ثبـت، تجزيـه و تحليـل خواهـد شـد تـا در بخـش           قالب جداول و نمودارهـا، انـدازه  

  گيري گزارش شود. نتيجه

  . مباني نظري٢
 -يـل گفتمـان اجتمـاعي    در اين بخـش، در نظـر داريـم تـا اصـطالحات گفتمـان، تحل      

شناختي، مربع ايدئولوژيك، ايدئولوژي و مقامات و ساختار ايدئولوژيك ِگفتماني آن را به 

  عنوان كليت متغير مستقل تبيين نماييم.   

  . گفتمان و تحليل گفتمان١-٢
در تبيين مباني نظـري بـراي جلـوگيري از اشـتباه شـايع، در آغـاز بايـد بـين مفهـوم             

وگو كه موضوعي عام اسـت، تفـاوت قائـل شـد.      خاص و گفت  وان موضوعيگفتمان به عن



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٥٨

در پيكرة زندگي است؛ درحالي كه مفهوم گفتمان به ضـرورت    وگو، جرياني روزمره گفت

يابـد و   هاي مشـخص جريـان مـي    و براي بررسي، تبيين و شناخت موضوعي خاص بين گروه

دنبـال كـرد؛   » اسـتعاليي فلسـفة جديـد    چرخش«فراتر از آن، بايد خاستگاه اين مفهوم را در 

بـه عنـوان رويكـردي     -از زبان گرفته تـا فلسـفه    -ها  زيرا مفهوم گفتمان در بسياري از رشته

تواند جزئي از امكانات شناخت فلسفي يا فهمِ محضِ موضوع باشـد و چـرخش    شناختي، مي

  تر و بيشتر است.استعاليي فلسفة جديد به معناي ايجاد شرايط و امكانات براي شناخت به

اولين بار زليگ هريس ايـن  «شناختي است كه  )، اصطالحي زبانDiscourseگفتمان( 

مـيالدي بـه سـرعت در علـوم      ٦٠و در دهـة   )٢٢: ١٣٧٩پـور،   (بهرام» اصطالح را به كار برد

آوري و  فلسفيِ آن، به معنـاي دليـل   -انساني كاربردي وسيع يافت. گفتمان در مفهوم منطقي

) به Discourse Analaysisتحليل گفتمان(«شده در تحليل است.  مند و كنترل وشبازتاب ر

تـا  ١٩٦٠اي از نيمـة  رشـته  كـالم، بـه عنـوان موضـوعي ميـان      كاوي است و تحليل معناي سخن

شناسـي،   هـايي چـون: نشـانه    در شـاخه معرفتـي   -در پـي تغييـرات گسـتردة علمـي     ١٩٧٠نيمة

). پيـروان ايـن   ٧: ١٣٧٩(فـركالف،  » اسـت  ر كـرده شناسي، شعر، معـاني و بيـان، ظهـو    جامعه

ها  حقيقت در پشت آن«دانند كه  رويكرد اختصاصاً ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع مي

هاي رفتاري و اجتماعي، سند تـاريخي بـه    نهفته است و اين اثر ادبي است كه با انعكاس نظام

ــي ــي شــمار م ــد و م ــه شــمار    آي ــال ب ــاريخ فع ــوان آن را ت ــدادي، » آوردت ). ١٣١: ١٣٧٨(مق

 تواند اين اسناد را به شكل انتقادي، تحليل و بازسازي و تفسير نمايد. گفتمان مي تحليل

دايـك بـا تكيـه بـر مربـع       شناختيِ الگوي ون-. تحليل گفتمانِ اجتماعي٢-٢
 ايدئولوژيك

ــرد  ــون اي. ون«در رويكـ ــك تئـ ــاعي  ١٩٤٣» (دايـ ــان اجتمـ ــل گفتمـ ــه تحليـ ــه بـ  –) كـ

جامعـه،  «مشـهور اسـت، مثلثـي بـه نـام       )Socio – Cognitive Discourse Analysis(شـناختي 

شـود   هاي اجتماعي در آن هويدا مـي  وجود دارد كه از طريق مطالعة متن، نشانه» شناخت، گفتمان

توانـد رفتارهـا،    هـا مـي   نشـانه «كنـد.   ها، بستر ايجادي گفتمـان را ايجـاد مـي    و شناخت متن و نشانه

ايـن  ,Van Dijk).  (97 :2001 » ها، احساسات و بازنمودهاي ذهني باشـد  ، ارزيابيعقايد، اهداف



 ٣٥٩  كيدا ون كيدئولوژيا مربع اساس بر يريحر مقامات در قهرمان  كيدئولوژيا يرفتارها ليتحل و يبررس

پــردازان حــوزة تحليــل گفتمــان  تــرين نظريــه شــناس هلنــدي بــه عنــوان يكــي از مهــم  زبــان

تر به بخش ايـدئولوژي، نژادپرسـتي و قـدرت در بافـت      را بيش مطالعاتش (C.D.A)انتقادي

به  ١٩٩٩است در سال  به كمك اين مطالعات توانستهاست. او  متون مطبوعاتي معطوف كرده

به تـدريس مشـغول باشـد و در حـوزة     » پامپؤفابرا بارسلونا«عنوان استاد افتخاري در دانشگاه 

برسد  ) Ideological Square( شناسانة خود به مدلي به نام مربع ايدئولوژيك تحقيقات زبان

) روي نكـات  ١ولوژيك عبارت است از: مربع مفهومي ايدئ«كه بر چهار ركن استوار است. 

) روي ٣هـا (ديگـري) تأكيـد كنيـد؛      ) روي نكات منفي آن٢مثبت ما (خودي) تأكيد كنيد؛ 

» هـا (ديگـري) تأكيـد نكنيـد     ) روي  نكات مثبت آن٤نكات منفي ما (خودي) تأكيد نكنيد؛ 

) توصيف ١«چرخد:  ). اين چهار ركن به طور كلّي حول دو محور مي٦٠: ١٣٩٤دايك،  (ون

كه رفتارهاي مربـوط بـه    (Van Dijk, 1995: 143)» ) توصيف منفي ديگري٢مثبت خودي 

شـود و بـه    زباني در مربع ايـدئولوژيك متجلـي مـي    –هاي متني  اين محورها، از طريق نشانه

  قرار زير است:

كـه بيشـتر در قالـب توصـيف و اغـراق بـراي        (Rhetorical Figures)) تمهيدات بالغي١«

 (Lexical Style)) گـزينش واژگـان   ٢رود.  نمايي خوبي خود و بدي ديگران به كـار مـي   بزرگ

) كميـت بيـانيِ   ٣كنـد.   كه وجه مثبت خودي و منفـيِ ديگـريِ موجـود در مـتن را بيـان مـي      

هاي رفتارهاي مثبت خودي و منفي ديگـري در قالـب حـذف، تقـدم، تـأخر فاعـل يـا         كنش

  ). Ibid, 1993: 265» (بر مخاطب است تر مفعول و... كه براي تأثير بيش

َو اْنُظُروا ِالـی َمـْن کـاَن َذا َنـِدیٍّ َو َنـَدًی َو نمونه براي تمهيدات بالغي از نوع توصيف: 

 ). حضور مؤثر جنبـة توصـيفي  ٢٨: ١٣٦٣(حريري،  ِجَدٍة َو َجدًا َوَعَقاٍر و ُقِرًی َو َمَقاٍر َوِقرًی...

گـري و   و شفافيت كـالم، سـبب افـزايش قـدرت توجيـه     در مقامات حريري عالوه بر رواني 

  است.   گرايي جامعة متن شده اقناع مخاطب و عيني

 ).٢٨٨(همـان:   َوَسَتْرُت َمْکَرُه َوإْن َلـْم َیُکـْن ُیِخِیـُل...نمونه براي گزينش واژگان از نوع تضاد: 

ايـدئولوژيك،   بيني قهرمـان را در قالـب تضـادهاي    ها، ايدئولوژي و جهان ها و تعارض تقابل

  دهند. پذيري يا انكارگرايي مي سازند و به متن مقامات قابليت تصديق روشن مي



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٦٠

ُنفاضـاِت  ]ِلَیقَنـُع  [ِلَیقَنـُع ِبَلَفظـاِت الَموائـِد َو نمونه براي كميـت بيـاني از نـوع حـذف:     

يِ هـاي رفتـار   توان گفت كه در مقامات حريري نحوة بيـان كـنش   ). مي١٣٠(همان: الَمزاِوِد. 

گيـري ايـدئولوژي ايجـاد     مثبت خودي و منفي ديگري، نوعي موقعيت نامتعادل را در شـكل 

ها و عالئق شخصي است  اي از نگرش ايدئولوژي مجموعه«است. از طرف ديگر چون  كرده

)، بيـان ايـن   ١١٠: ١٣٨٢(مـارتين،  » زنـد  كه جايگاه فرد را در رابطه با جهان بيـرون رقـم مـي   

ستفاده از نحوِ روايي ويژه كه نويسنده بـراي تأثيرگـذاري بيشـتر از آن    ها با ا عالئق و نگرش

هـاي   كنـد. او (ابوزيـد) بـا اسـتفاده از شـيوه      كند، وضوح ايدئولوژي را بيشتر مـي   استفاده مي

كند و با موعظه و سـخنراني   وگو و مباحثه، ذهن مخاطب را با سؤاالت خود درگير مي گفت

پـردازد تـا بتوانـد     اي ذهني و يا قـوانين و احكـام اجتمـاعي مـي    ه به بيان باورها و ايدئولوژي

اي قـانع كنـد، بفريبـد و     هـاي مقابـل و فرعـي داسـتان را دربـارة مسـأله       مخاطب يا شخصيت

  دريوزگي كند.

 –دهندة اين است كه گفتمان و ساختار ايـدئولوژيك درقالـبِ ذهـن     اين مفاهيم نشان

و   ختلفـي اظهـار شـود. بنـابراين داشـتن روشـي علمـي       هـاي م  تواند به شـيوه  رفتار، مي–زبان 

اكتشافي براي تشخيص نوع رفتار و اهداف مورد نظر، ضروري و مفيد است كه يكي از اين 

 دايك با تكيه بر درك مفاهيم بنيادي ايدئولوژي است. ها، الگوي ون شيوه

 . ايدئولوژي٣-٢ 

در ابتـداي قـرن نـوزدهم     ايدئولوژي يكي از مفاهيم رازآلودي است كه تفكر غـرب   

در پايـان قـرن     )Destutt de Tracy( دوتراسـي  برده و براي نخسـتين بـار دسـتوت    به آن پي

به كار برد و در پايان نيمـة اول قـرن   » ايدئولوژي عناصر «هجدهم، اين اصطالح را در كتاب 

بــه شــكل » ايــدئولوژي آلمــاني«) در كتــاب Engelsو انگلــس(  )Marxنــوزدهم، مــاركس(

ايـدئولوژي را بـه   «حقيرآميزي با اين واژه برخورد كردند. پس از ماركس كه از سر تحقير ت

كنند و شـايد نـاگزير ربطـي بـه      داند كه مردم طبق آن، جهان را معنا مي معناي ديدگاهي مي

بـه  «)، اين ديدگاه مفهومي انتقادي پيدا كـرد و  ٤٤: ١٣٨٠(آشوري،» باشد واقعيت هم نداشته

ــنّت ماركس ــتي و دو س ــريس ــتي غي ــديل ماركسيس ــد  تب ــمنداني و ش ــد:  انديش ــايممانن  مانه
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)Mannheim(، ــي ــو ،)Gramsci(گرامشــــ ــونز ،)Adorno(آدورنــــ ، )Parsons(پارســــ

 ،)Althusser(آلتوسر ،)Lacan(الكان ،)Bourdieu(بورديو ،)Geertz(گيرتز ،)Shills(شيلز

  (Fairclough) ففــركال ،)zizek(ژيــژك ،)Habermas(هابرمــاس ،)Jameson(جيمســون

 را آن شـناختي  فرهنـگ  حتـي  و شناختي روان شناختي، جامعه شناختي، معرفت رويكرد با... و

 به) Pareto(تو باره و) Weber(وبر ،)Durkheim(دوركيم مثل متفكراني حتي. كردند تحليل

 رةدربـا  ديگـري  شـكل  بـه  و داشـتند  ابا آن بردن كار به از واژه، اين بودنِ ماركسيستي دليل

» انــد پرداختــه عقلــي – ذهنــي مفــاهيم كنــار در آن تشــريح بــه و گفتنــد ســخن ايــدئولوژي

 گفتمـان . كننـد  ايجـاد  اي رابطـه  ايـدئولوژي  و گفتمـان  بين بتوانند تا) ٤٣: ١٣٨٣مكاريك، (

مهمي هستند كـه از   اجتماعي كردارهاي از گفتمان و زبان« و شود مي بيان زبان توسط اغلب

هـا نيـز دربـارة باورهـاي      ). ايـدئولوژي ١٥: ١٣٩٤دايـك،   (ون» پذيرنـد  يايدئولوژي تـأثير مـ  

اجتماعي مشترك، طبقات اجتماعي، فاكتورهاي فقر و غنا، حكّام يا مردم عادي، چگـونگي  

كننـد و چـون متشـكل از باورهـاي اجتمـاعي مشـترك هسـتند،         توزيع ثروت و... بحث مـي 

بعد ايـدئولوژيك  «مشترك ابراز شوند؛ زيرا ها يا دردهاي  نامه توانند به شكل خودزيست مي

گفتمان عمومي از طريق رفتارهاي سازمان يافته و هدفمنـد و ابعـاد تلفيقـي مختلـف، شـكل      

هـاي متنـي اسـت كـه بايـد بـه آن        ) و بستر بياني همة ايـن مـوارد بافـت   ٤٦(همان: » گيرد مي

  پرداخته شود.

  ي ريحر مقامات . كلياتي در باب مقامه و٤-٢
 كـه  شـده  يمـ اطـالق   يشده و به مجالس  گرفته» قومي» «قام« از يعرب زبان در مقامه«     

از نظـر   اسـت.   نموده ارائه يلفظ عياز صنا يرا در پوشش خود سخن ستادن،يا حال در ندهيگو

 زمـان  ،يدر دوره اسـالم  .كـرد  جسـتجو  عـرب  يجـاهل  اشـعار  در توان يم را مقامه ي،خيتار

 برابـر  در يشخصـ در آن  كـه بـه كـار رفتـه     يمجلسـ  يبه معنـ  مقامه ةاژو عباس يبن و هيام يبن

بـه   واژه نيـ ا جيتـدر  بـه  اسـت.   سـخن گفتـه   ،به منظور وعظ و ستادهيا گريد شخص اي فهيخل

كـه   ازمنـدان يسـؤال ن  و انيگداةاسـتغاث  در قرن سوم بـه  و  افتهي ييتحول معنا ي،سخنران يمعن

مقامـه در  «انـد كـه    ). نيز گفتـه ٦: ١٣٤٦حريري،  يمياه(ابرت اس شده قاطال ،سجع بودهمغالباً 



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٦٢

لغت به معناي جاي ايستادن، مجلس، محل اجتماع قبيله و جاي مانـدن اسـت و در اصـطالح    

نوعي داستان كوتاه به نثر فني و مصنوعِ آميخته بـا شـعر و امثـال و آراسـته بـه اقسـام صـنايع        

اسـت. ايـن    ي و انجمنـي خوانـده شـده   لفظي است كـه غالبـاً جنبـه فُكـاهي داشـته و در مجلسـ      

» ها معموالً دو شخصيت ممتاز دارنـد كـه يكـي قهرمـان اصـلي و ديگـري راوي اسـت        داستان

قابـل توجـه    يِفرازبـان و  يزبان ييبا توانا يمتن عنوان به مقامات اكنون). اما ١٢٦١: ١٣٧٦(انوشه، 

از  يريــحر مقامـات  كتـب،  نيـ ا از يكــكـه ي  شـود  محســوب مـي  يفارسـ  و يعربـ  ادبيـات  در

 نـژاد  يرانيا مشهور انيلغو و ادبا ازاو « .است يحرام يريحر عثمان بن محمد بن قاسم ابومحمد

 از پـس  يريـ حر. آمـد  ايـ دن بـه  بصره كينزد» المشان« هيقر در ٤٤٦ سال به كه است پنجم قرن

ي عنــي ،يوانيــد شــغل بــه و گرفــت قــرار بزرگــان توجــه مــورد ي،ادبــ و ينــيد علــوم آمــوختن

 عـزّت  و ثـروت  و اشـتهار  در را يعمر كه آن از پس ودر بصره منصوب شد » يخبر صاحب«

  ).٩ :١٣٦٣ ،حريري( »درگذشت ق.ه ٥١٦ سال رجب ٦ در سرانجام ؛كرد ي سپر

 پنجـاه  از مركـب ، شـد  نوشـته  ق.ه ٥٠٤ تا ٤٩٥ يها سال خالل در كه يريحر مقامات

كـه   نيـ نگفته جـز ا  يزيچ حاًيصر ،اين كتابدر نوشتن  خوداز انگيزة  سندهينو .است مقامه

اشارت كرد آن كـس كـه اشـارت او حكـم باشـد و      « است: داشته مبهم  يا اشاره ،در مقدمه

 اصـلي  موضـوع ). ٣: همـان ( ...»يهمـدان  عيبـد  ياز پـ ي كه انشا كنم مقامات متيطاعت او غن

 امـا  اسـت  گـري  حيلـه  و زبـاني  چـرب  بـا  »سـروجي  ابوزيد«دريوزگي  شرح حريري مقامات

 بـه  تشـويق  و دنياپرسـتي  از پرهيـز  ماننـد:  ديگـري  موضـوعات  بـه  مقامات الي درالبه مؤلف

ست. ضمن اين كه با استفاده از سحرِ بيان، تصويري از جامعـة زمـان    ا پرداخته هم نيكوكاري

 ادب و لغـت  و زبان آموزش مقامات، تأليف اغراض از يكي كه آنجا از و  خود ترسيم كرده

 هـاي  بازي و بديعي نادر و صنايع و شاذ لغات عرضة براي به ميداني نيز كتاب اين ،است بوده

  است. كرده آزمايي طبع عرصه اين در حريري و لفظي درآمده

  . ساختار ايدئولوژيك گفتمان در مقامات حريري٥-٢
رفتار، بايستي بر علل ايجادي و ساختارهاي گفتماني در متن يـا   –در مطالعات زبان    

ها تكيه شود؛ زيرا زبان به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت، حامل ايدئولوژي اسـت   ارهگز
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ها بـه يـك    اند؛ اما همة آن ها اساساً پذيراي بار ايدئولوژيك تمامي گفتمان«و بايد گفت كه 

) و ايـدئولوژي بـه عنـوان يكـي از     ١١٢: ١٣٧٩(فـركالف،  » اندازه بار ايـدئولوژيك ندارنـد  

  از:  مندي است كه عبارتند ي گفتمان، داراي ساختار نظامها زيرمجموعه

) عوامل معناساز در ايدئولوژي: با توجه به اين كه محتواي ايدئولوژيكي به صـورت  ١

شــود، ضــرورتاً بايــد بــه عوامــل معناســاز در ســاختار  مســتقيم در معنــاي گفتمــان ظــاهر مــي

  باشيم كه عبارتند از: ايدئولوژيكي گفتمان توجه داشته 

هـاي مـتن نيسـت؛ بلكـه از عنـوان       جملـه   هـا و   گفتمان محدود بـه واژه «الف) عنوان: 

). عنوانِ مقامه به معناي خطبه و سخنراني، ٦١: ١٣٩٤(ون دايك، » شود شروع مي

  گفتماني و ايدئولوژيكي است.

ها را براي توليد بـار   ب) توصيف جزئيات: ذكر موضوعات جزئي در يك متن، واژه

در شـبي كـه پوسـت آن دو رنـگ     «...كنـد؛ شـاهد مـتن:     آماده مي ايدئولوژيكي

  ).  ٩٣: ١٣٨٧(حريري، » داشت و ماه آن مانند تعويذي از جنس نقره بود...

توانـد ابـزاري قـوي بـراي مطالعـة       تلويح در جملـه مـي  «ج) تلويح (حذف) و فرض: 

عمـدتاً   هـا نيـز   ايدئولوژي«)؛ زيرا  ٦٣: ١٣٩٤(ون دايك، » انتقادي به حساب آيد

)؛ شـاهد  ٢١: ١٣٧٩(فـركالف،  » هاي تلـويحي) جـاي دارنـد    ها (گزاره در ناگفته

 و فقـر ] از آگـاهي [خاطر  به] كه بود هنگام اين در[ :گفت همام بن حارث«متن: 

  ).٨٢: ١٣٨٧(حريري، » ...كردم دلسوزي] او حال به[نيازهايش، 

همـان پيوسـتگي اسـت؛    ها در يـك زنجيـرة گفتمـاني     د) پيوستگي: رابطة بين گزاره

 گفـتن  سـخن  از و شـده  مغلوب و درمانده كه كسي سكوت مانند«...شاهد متن: 

  ).تشبيه نوع از اضافي پيوستگي(). ٣٢٨(همان: » ...شد باشد؛ ساكت مانده باز

هـا) بـه صـورت     هـاي اجتمـاعيِ (مـا) و (آن    ه) تقابل: تضاد گفتماني و نزاع و رقابـت 

خـود را در  » مـا «ري، ابوزيد به عنـوان نماينـدة   تكراري است كه در مقامات حري

  دهد. توجهان به فرهنگ و معيشت مردم) قرار مي (بي» ها آن«تقابل 

و) تكذيب: تكذيب، يك ترفند معناشناسي است كه به صورت عذرخواهي، انتقـاد،  



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٦٤

دهـي؟   قاضي: چرا همسرت را آزار مي«گردد؛ شاهد متن:  سرزنش و... ظاهر مي

  ).١٢٧(همان: » وخوي من نيست... دامن در خلق ادن زنان پاكابوزيد: فريب د

هـايي اسـت كـه در راسـتاي      اي در ايـدئولوژي: تركيبـات و گـزاره    ) ساختار گـزاره ٢

آيـد و از مـوارد    هاي مربوط به بندهاي ايـدئولوژيكي در مـتن مـي    توضيح و پاسخ به پرسش

  شود: ذيل تشكيل مي

گـران قـرار دارنـد كـه در      وران در ذيل كنش و بهرهها  عوامل، پذيرنده  گران: ) كنشالف

  گران هستند. مقامات حريري راوي، قهرمان واحد و حضّارِ در مجلس (مقامه) كنش

ب) وجه كالم: تركيبات مختلفي همچـون (ضـروري اسـت كـه...)، (محتمـل اسـت       

هـاي ايـدئولوژي را مشـخص     دانيم كه...) و... وجـه گفتـاري گـزاره    كه...)، (مي

د. اين تركيبات در مقامات بر وجوه مختلـف خبـري، عـاطفي، پرسشـي و     كنن مي

  امري داللت دارد اما وجه خبري، غالب است.

ج) شواهد گفتاري: آوردن شواهد گفتاري كه براي باورهـاي ايـدئولوژيكي اسـت.    

اي كـه آيـات،    صـورت واضـحي دارد، بـه گونـه     بينامتنيـت در مقامات حريـري  

اند؛ امـا   هاي فراواني مورد استفاده قرار گرفته و مثَل احاديث، موضوعات تاريخي

بـه طـرف سـبزة    «اشعار موجود در متن از آنِ راوي (حريري) است؛ شاهد مـتن:  

). تمثيــل بــراي دوري از ٩١(همــان: » هــا خــم نشــويد و از آن دوري كنيــد زبالــه

  كساني كه ظاهري نيكو و باطني فريبكار دارند.

من آنچـه  «...گريزد؛ شاهد متن:  داند، مي خ به پرسشي كه نميد) طفره و ابهام: از پاس

كـرد و تـرس و بيمـي كـه       است، نفي و انكار خـواهم   كه شما را به شبهه انداخته

  ).١٤٧(همان: » است، از وجودتان بيرون خواهم كشيد  برايتان پيش آمده

معلـوم،   هـاي مجهـول/   ) نحو جمله: شيوة قرارگيري واژگان در متن به صورت جمله٣

هـاي   اسم، مبتدا و... است كه در مقامات، بيشتر جمالت با بسامد اسم و فعلِ معلوم و ارجـاع 

  اند. فراوان، گزارش و روايت شده

سازي از طريق آرايش جمـالت بـه واسـطة جايگـاه      هاي گفتماني: برجسته ) صورت٤
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توجيـه فقـر و   ها در ساختار و معناي گفتمان است كه در مقامـات حريـري تـالش بـراي      آن

  گير است. گدايي از طريق تكرار، چشم

اي دارنـد و بيـان    هـاي مباحثـه   ) مباحثه: معموالً بسياري از ژانرهاي گفتمـان، سـاخت  ٥

شـود. در تمـامي مقامـات     هاي مختلف به مباحثه و مشاجره تبـديل مـي   نظرات و ديدگاه نقطه

م، حاضـرين و...) بحـث و   گانة حريري، بين راوي و قهرمان و مخاطب (قاضـي، حـاك   پنجاه

  وگو  و گاه جدل وجود دارد. گفت

آرايي، تشـبيه،   هايي از قبيل: اغراق، واج گيري آرايه كار ) بالغت: منظور از بالغت به٦

وگـو   بـا هـركس مباحثـه و گفـت    «باشـد؛ شـاهد مـتن:     كنايه، استعاره، تأكيد بالغـي و... مـي  

) و خفيـف، (اسـتعاره از علـم انـدك) آب     كردم و از باران شديد (استعاره از علـم زيـاد   مي

  ).٧٥(همان: » خواستم (استعاره از آگاهي) مي

ديگـران، خودنمـودي و...     گيري: اعمالي همچون: مكث، قطع صـحبت  ) نظام نوبت٧

  كنند. اي را ايجاد مي هاي دو طرفه اي و گزارشي(مقامات)، كنش هاي مخاطبه كه در متن

شـود،   امات، توسط راوي به قهرمـان نسـبت داده مـي   همة اين اعمال و افكار كه در مق

بستر ايجـاديِ مربـع ايـدئولوژيك اسـت؛ زيـرا راوي (حـارث بـن همـام) نماينـدة باورهـاي           

شـود   اجتماعي و قهرمان (ابوزيد) نمايندة باورهاي شخصي است؛ اين رويارويي، باعـث مـي  

ها در  قامات، قهرمانِ داستانكه عقايد در جامعة متن توزيع و تكرار شود؛ به همين دليل در م

معيشتي جامعة خود را  –پي اين است كه با تكرار موضوعي به نام گدايي، اوضاع اجتماعي 

هـاي   به رخ بكشاند تا هم مردم و افكار عمـومي بـه درك آن برسـند و هـم حكـام و گـروه      

و  هـا  بانفوذ متوجه اوضاع اجتماعي تحت حاكميت شوند. از طرف ديگر تعارض بين ارزش

هـا (انـدرز و اغـوا) و نهـي قهرمـان توسـط راوي و پافشـاري قهرمـان بـر بـاور و            ضد ارزش

هـاي خـود، واحـدهاي ايـدئولوژيك سـاز در مقامـات هسـتند. راوي در پـي تفسـير           خواسته

هاي خاصِ گروه محور است و قهرمان در پي توجيه ضد ارزشِ فرد محـورِ مبتنـي بـر     ارزش

ي كه سروجي  ا گونه باشند؛ به دة باورهاي ايدئولوژيك ميمنافع شخصي است و هر دو سازن

  خوانيم. ها) مي توجهان به ما را نمايندة ايدئولوژي (آن را نمايندة ايدئولوژي (ما) و بي
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  . بحث اصلي٣

  حريري  هاي گفتماني در مقامات . مؤلفه١-٣
ـ    :موضوعات مختلفي از جمله متن مقامات حريري،  و... را ا و شـعر  فقـه و نحـو و معم

سـحر  رود و بـا   از جايي به جاي ديگر ميمتن در قالب يك گدا،  قهرمانِكه شود  شامل  مي

اين شـخص در مقامـات   . كند ها طلب بخشش و گدايي  مي و از آن فريبد مي مردم را كالم،

داسـتان خدعـه و   بـه عنـوان راوي،    »حـارث بـن همـام   «نام دارد و » ابوزيد سروجي«حريري 

را  هـا  مقامههر يك از  حريري نيز كند. هاي مختلف روايت مي ا در موقعيتنيرنگ قهرمان ر

. از تا توانمندي ادبي، بالغي و لغوي خود را به رخ ديگران بكشـد  است كردهبه اسلوبي بيان 

بلكـه   ؛مقامـات، داسـتان ادبـي صـرف نيسـت     دهـد كـه    طرف ديگر محتواي متن، نشان مـي 

اقتصادي و اجتمـاعي را پـس از فروپاشـي مركزيـت     تا شرايط بد  است كردهنويسنده تالش 

بـه تصـوير   ، كردنـد  هايي كه به ظاهر از حكومت بغداد اطاعت مي بغداد و پيدايش حكومت

ـ بـه تَ  ودادنـد   بكشد. اين به ظاهر حاكمان، به وضعيت اقتصـادي مـردم اهميتـي نمـي     آن عِب، 

روي آوردنـد و ابوزيـد    بـه گـدايي   ،هايي به وجود آمدند كه براي امرار معـاش خـود   گروه

  كرد. سروجي نقش چنين افرادي را ايفا مي

ساز مقامات حريري با تكيه بر بعد ايـدئولوژيك قهرمـان (ابوزيـد) در     هاي گفتمان مؤلفه

 تواند موارد زير باشد: مي )،Para Verbalهاي فراكالمي( قالب توالي عمل گفتماني و فعاليت

 ).١٩١(همان: » حارث روايت كرد...«تن: شود؛ شاهد م معرفي مي آغاز در راوي .١

ناگهان فردي در برابرمان ايسـتاد  «شود؛ شاهد متن:  قهرمان به طور ناشناس وارد مي .٢

 ).٨١(همان: » اي پوشيده بود كه لباس كهنه

ــدار «دهـــد؛ شـــاهد مـــتن:  قهرمـــان، ظـــاهر خـــود را تغييـــر مـــي  .٣ پيرمـــردي پديـ

 ).١٠٩(همان: » كه دو چشمش پوشيده بود گشت...درحالي

مراقب باش كه «كند؛ شاهد متن:  پردازد و خود به آن عمل نمي قهرمان به اندرز مي .٤

درخششِ سراب تو را فريب ندهد و هرگز به سوي كاري كـه داراي شـبهه و اشـكال    

 ).١٠٨(همان: » باشد؛ روي نياور!
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گفتنـد:  «دهد؛ شاهد متن:  شود و به اين آزمون واكنش نشان مي قهرمان آزموده مي .٥

 ).٧٨(همان: » ن بيت از آن كيست؟... گفت: آن سخنِ گويندة با شماستاي

فيـدعي  «دهد!  قهرمان، ادعاي دروغ دارد. ابوزيد خود را به ملوك غسان نسبت مي .٦

 ).٢١: ١٣٦٣(همان، » أقبالِ غسانَتارةً أنّه من آلِ ساسان و يعتزي مرّةً الي 

هنگـامي كـه از خوانـدن    «شاهد مـتن:  شود؛  پردازد و پيروز مي قهرمان به مناظره مي .٧

نقطـه باشـد، فـارغ     اي كه يك حرف آن نقطه داشته باشد و حرف ديگر آن بـي  رساله

 ).١٠٦: ١٣٨٧(همان، » اش آشكار گرديد شد، در جنگ بالغت، شجاعت و پيروزي

دعـا كـرد و در   «كند؛ شاهد مـتن:   قهرمان با سحر كالم ديگران را با خود همراه مي .٨

ــت آن خــورجينش كاغــذ ــان فراغ ــود   هايي رنگــي درآورد كــه در زم ــا را نوشــته ب ه

 ).١٠٩(همان: » ها را به ثروتمندان بده... و...گفت آن

خـودم را بـه   «قهرمان درصدد فريب حاضـران و تـرك صـحنه اسـت؛ شـاهد مـتن:        .٩

يـا بـه     گويي كـه او را در آب بـرده  ). «١١٣(همان: » كوري زدم تا بگويند او نابيناست

 ).١١٤(همان: » اند مان بردهسوي پهنة آس

هرگـز تصـور   «...شود؛ شاهد مـتن:   و با او همراز مي  قهرمان توسط راوي شناسايي .١٠

ام عـذر مـرا    كردم كه مكر و فريبم پنهان نماند... پس اگـر مرتكـب گنـاهي شـده     نمي

ابوزيد و پسرش... دو همـرازِ آن شـب مـن و منتسـبان و صـاحبان      ). «٩٩(همان: » بپذير

  ).٩٠(همان:» قصه بودندروايت آن 

است؛ زيرا مقامـات از   هاي رفتاري باز شده اعمال فوق تنها براي قهرمان، به شكل بسته

          كيفيـت جمله متون تك قهرمان يـا قهرمـانْ واحـد اسـت. هرچنـد وجـود عـواملي، هماننـد

هاي مختلف، چرخش همة مقامات حول يـك قهرمـان و    مشترك پردازشِ روايت در مقامه

هم به لحاظ هدف و موضـوع   -او، وحدت موضوع و محتواي مشترك مقامات را تحوالت 

گـذارد امـا وحـدت عناصـر بـه هـم        در ساختاري واحد به نمايش مي –و هم به لحاظ شكل 

دانـي و   تبحر خاص ابوزيد در سـخن «كند، در  وابسته كه هر عنصر بر عنصر ديگر داللت مي

شـود، نقـش دارد و نـوعي     گدايي و حيله ختم مي تقابل آن با فرجام وعظ و سخنوري كه به
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است ايـن   كند؛ تا آن جا كه باعث شده تناقض را در شخصيت ابوزيد به خواننده گوشزد مي

(بـتالب اكبرآبـادي و صـفايي سـنگري،     » شخصيت، چندگانه و متضاد در مـتن ظـاهر شـود   

ادهاي ايـدئولوژيك  )؛ اين موضوع در تحليل گفتمان انتقادي منجر به ايجـاد تضـ  ٣٦: ١٣٩١

  مي شود.

  قهرمان در مقامات حريري رفتارهاي ايدئولوژيك گفتماني  وصيفت. ٢-٣

  ١جدول شماره 

  
نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

  به حیله توسل   درزپند و ان  و شاعرانه مسجع   اندام  باریک  صنعانّیه  ۱
ای  بر سر سفره گدایی  بعد از

شراب  و  کباب  سفید و با نان  
  نشیند می

  حلوانّیه  ۲
انبوه و پوششی   ریشی

  کهنه
  صناعات ادبی

با دیوان  مجادله 
ُعباده) در جمع  (ابی

  حضار

سکوی حرمت  ایجاد 
  برای خود

خود را از خاندان  گاهی 
داند و  می  ان)ساسان (گدای 

  ان و ...از ملوک غّس  گاهی

  دینارّیه  ۳
لباسی کهنه و پایی 

  لنگان
  و برگزیده مسجع 

از  کمک  طلب
  دیگران

و ذّم دینار در نزد   مدح
  راوی

درعین سالمت، جسم خود را 
زند و در کالم  می  به لنگی

  پردازد دینار می  به مدح و ذمّ 

  پوششی مندرس  دمیاطّیه  ۴
شعرخوانی با 
صدایی رسا و 

  درشت
  با پسرش ادله مج

ساختگی و  ای  مجادله
  تظاهر به جدل

کند به  ُخلف وعده می
ای که به حضار و راوی  گونه

گردم اّما  گوید برمی می
  گردد برنمی

  کوفّیه  ۵
قامت و   خمیده

  آشفته حال

ادعای سخنوری 
سحبان «با  

  »وائل

ایجاد مشاعرۀ دروغین 
  با پسرش 

  و فریب حّضار گدایی 
شاعر  که خود را درحالی

کند به سحر و  معرفی می
  پردازد جادو می

  مراغّیه  ۶
میانسال با نگاهی تیز 

  و غضب آلود

جدل بالغی به 
صورت فی 

  البداهه

  ای که یک رساله بیان 
و   کلمة آن با نقطه

  نقطه کلمة دیگر بی

احساس امیر و حضار را 
  انگیزد برمی

گزیند و  را برمی  گدایی
ا سرپرستی دیوان انشای امیر ر 

  پذیرد نمی

  برقعیدّیه  ۷
و عصا    چشم پوشیده 
  به همراهی  زنان

  پیرزنی
  پند و اندرز  بداهه سرایی

با اشعار رنگین حّضار را 
  کند مسحور می

  تمارض به کوری

  معرّیه  ۸
پیرمردی پرحرف و 

  سفیدموی
  پیامی رسا و شیوا

و ادب  ابراز دانایی 
برای فریب قاضی 

  (معرة النعمان)

ین و واهی از دروغ ادعای 
  فرزندش

پنهان کردن نسبت خود با 
  فرزندش و ادعای دروغین
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نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

۹  
اسکندر

  ّیه
و   زشت پیرمردی 

  خبیث
سخنان آراستۀ 

  دروغین
و  تشبیهی   بیانی

  محتوایی استعاری
هنر مرواریدبافی  ادعای 

  با تکیه بر بیان استعاری

با سحر کالم که در پی 
فریب قاضی و همسرش 

  باشد می

  تمثیلی  سخنان   پیرمردی سپیدموی  رحبّیه  ۱۰
فریب امیر که زمینۀ 
  فساد اخالقی داشت

اتهام به فرزندش در 
و تالش  نزدقاضی 

فساد   آشکارکردن برای
  اخالقی امیر

دهد و خود  امیر را فریب می
را در خطر قضاوت قرار 

  دهد می

  ساوّیه  ۱۱
پیرمردی پوشیده 

  صورت
  موعظه و توصیف

به اوصاف تشییع 
  نکنندگا

  یاد و ترسیم مرگ
دهد و خود  به دیگران پند می
  کند عمل نمی

  دمشقّیه  ۱۲
جوانان و با نشان 

راهبان و تسبیح   لباس
  زنان

دعا و تعویذ و 
  دروغ

اجتماع نقیضین  
  و حرص آمرزش 

با دعا در پی توجیه 
فریب دیگران  و  گدایی 

  است

دیگران را به دعا و طلب 
کند و  آمرزش دعوت می

افسون و دشنام و  خود در پی
  باده خواری است

  بغدادّیه  ۱۳

در قالب پیرزنی با 
که سیمای  روبندی 

را   اش پیرمردی
  پوشانده است

با سحر کالم و 
  روایات رنگین

با معرفی اصل و نژاد 
  خود در پی توجیه

  گدایی است

وصف حال خود برای 
گدایی و ایجاد ترحم 

  به خود دیگران  

 گاه در پوشش مردان و گاه
در قالب شکل زنان ظاهر 

  شود می

  کهنه پوش پیرمردی  مکّیه  ۱۴
بیان و کالمی 

  حاذق

توصیف عجز و 
خود و  ناتوانی 

  فرزندش

و مستمندی  ناتوانی  بیان 
خود برای جلب توجه 

  دیگران

گدایی  ادیبی حاذق و هم هم
  پر فریب است

  فرضّیه  ۱۵
و خیس شده  خمیده 

  در باران
بیانی شیوا و 

  معّماگونه
گله از روزگار و ابراز 

  ناتوانی و عجز
توجیه گدایی با دفاع از 

  علم و ادب
  گدایی و ادیب بودن

  مغربّیه  ۱۶
جهانگردی که انبانی  

  بر دوش دارد

و کتابت   بیان
شیوا و رنگین در 

  حروف  قلب

فریفتن حضار  اینکه 
کودکانی گرسنه 

شما  منتظر انعام  
  هستند

و آوردن   سحرکالم
ارای صنعت کلماتی که د

  توفیق برای  قلب است،  
  در گدایی

از طرفی خود را ادیبی حاذق 
معرفت معرفی  و صاحب 

کند و از طرف دیگر با  می
  کند گری گدایی می حیله

  قهقرّیه  ۱۷

از قلم  که  پیرمردی
الغرتر و از قیچی 

تر  تر و کهنه خشک
  است

ها  به پرسش پاسخ 
  و معّماگویی

و بیان   موعظه
که اگر از   ای رساله

آخر خوانده شود، 
معنایش عکس 

  شود می 

معّماگویی و 
  برای نویسی  شگفت

  فریفتن حّضار

کند و  گدایی می درجایی
فریبد و درجایی  دیگران را می

دیگر هدیة شاگردش را  
  پذیرد نمی

  پیرمردی گداپوش  سنجارّیه  ۱۸
اشعار   سرودن

  مسجع
ذّم و مدح فرد سخن 

  چین

ازۀ تمثیل، درو   کمک به
دیگران را بر روی   کَرم
  کند خود باز می 

به هجو و مدِح سخن چینی 
به شکل اجتماع نقیضین 

  پردازد می
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نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

  نصیبّیه  ۱۹
که همچون  پیرمردی

شهر   دیوانگان اطراف
  گردد می

  شکر بر سالمتی خود  بیان آهنگین
شکر بر سالمتی و 

قدردانی از دوستانی که 
  به عیادتش آمده بودند

افراد بینوا   از طرفی همچون
زند  در اطراف شهر پرسه می

و از طرفی به عنوان میزبان از 
میهمانان خود پذیرایی 

  کند می

  پیری سپید موی  فارقّیه  ۲۰
گویی و  سجع

  شعرخوانی

موضوعی   توصیف
خارج از محدودة 

  اخالق

منتسب کردن دیگران به 
  بخل و خساست

زند  ای دست می به هر حیله
ق گدایی ای از طری که به نواله

  برسد

  رازّیه  ۲۱
خمیده  پیرمردی 

  پشت
بیانی نرم و سحر 

  آمیز
  پند و نصیحت

ها  غرور پادشاهان را به آن
  کند گوشزد می

هم در جایگاه یک واعظ 
کند  حاکمان را نصیحت می

و هم خود را گدای درگاه 
  داند ها می آن

  پوش پیرمردی کهنه  فراتّیه  ۲۲
وجوه  تبیین 

افتراق انشا و 
  ااستیف

  پند و اندرز با وجوه
  تفاریق بالغت

کید بر این که نباید از  تأ
  روی ظاهر قضاوت کرد

از انس با حاضران گریزان 
است؛ ولی از پذیرفتن هدیة 

  کند آنها خودداری نمی

  شعرّیه  ۲۳
زبان دراز با  پیرمردی 

  طیلسانی کوتاه
شیوا و بلیغ  بیانی 

  و استعاری

توضیح و تفسیر 
  یینبا تب ادبی  سرقت

و فسخ و  سلخ 
  کرده بود مسخ

  امیر و گرفتن هدیه  فریب
در اشعارش فریب و اتهام را 

را   کند؛ اّما در عمل آن ذم می
  دارد روا می

  قطیعّیه  ۲۴
پیری شجاع با لباسی 

  کهنه
بیانی ادبی و 

  استعاری
  نحو عربی توضیح 

فریفتن مردم با قدرت 
  ادبی

در اوج اعتبار علمی از 
و کمک دیگران انعام 

  خواهد می

  کرجّیه  ۲۵
خمیده  پیرمردی 

  قامت
با بیان و فصاحتی 

  شبیه به اصمعی
برای  بیان بدبختی 

  ایجاد حس ترحم 

برهنگی خود را دامی 
سودجویی قرار داده   برای

  است

در حالی نسب و اجداد خود 
پوشی را از  ستاید، تن را می

  کند دیگران طلب می

  رقطائّیه  ۲۶
 لباس با  پیرمردی 

  نیکو و زیبا
بیان مسجع و 

  فّن رقطاء ملتزم 
  مدح امیر طوس

تر از قاضی  والی را مهربان
  داند می

در آغاز روایت مقروض است 
روایت  و محکوم، اّما در پایان 

  شود همدم والی می 

  وبرّیه  ۲۷
مردی در هیئت 

جهانگردان با ساز و 
  برگ سفر

زبانی تیز و 
  فصیح

وصف حال سفر و 
  بیابان گردی

ودنمایی با رّمالی و خ
بندی و سحر و  چشم

  جادو

گاهی در هیئت جهانگرد 
است و گاهی در هیئت رّمال 
و پیشگو  و گاهی در هیئت 

  دزد

  سمرقندّیه  ۲۸
مردی خطیب با ساز 

  و برگ نماز

و   شیرین بیانی
به عباراِت   ملتزم

  بدون نقطه 

  یف و بیان قدرتتوص
و  (ص)خداوند و پیامبر

  قرآن از بیان آیاتی 

برای  فرصت  اغتنام 
  گدایی

خطیب جماعت نمازگزار 
کوزۀ پر از شراب را  است و

  کند در خانه نگهداری می
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نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

   عصا به دست  واسطّیه  ۲۹
خطبه خوانی با 

بدون  عبارات 
  نقطه

ستایش خداوند و 
پیامبر و توصیف 

   راوی

توسل به حیله برای 
  رسیدن به خواسته خود

دیگران را به راستی و 
کند اّما   دعوت میصداقت 
کند و اموالشان را  مست می

  دزدد می

  صورّیه  ۳۰
خمیده و   پیرمردی

  سفیدموی
و  گیری  فال

  گویی سجع

سپاس و ستایش 
و  (ص)خداوند و پیامبر

  توصیه به انفاق

  گری توجیه حیله
  

دیگران را به کسب رزق و 
کند  روزی حالل توصیه می

اّما با گدایی، دیگران را 
  فریبد می

  رملّیه  ۳۱
لباسی پاره و نیمه 

  برهنه
بیانی مسجع و  

  شاعرانه
توصیف خطرات راه 

  حج و مراسم آن
  توّجه به ژرفا و فلسفة حج

دار قهرمان و  راوی دوست
  همراز اوست

  

  طیبّیه  ۳۲
پیرمردی زانو بغل 

  گرفته
آهنگین و   بیان
  ها به پرسش پاسخ 

مناظره و برابری با 
  فقیهان و دانشمندان

عای خود در اثبات اد
دانی و مسلمانی و  آداب

شرح احکام عملیه در 
  اسالم

خود را در مقام فقاهت و 
دهد اّما  دانشمندی نشان می

با تلبیس و دورویی هدیه و 
  گیرد کنیز حاضران را می

  تفلیسّیه  ۳۳
با دهان کج  پیرمردی 

  و لباسی پوسیده
  بر گذشته  حسرت  زمزمۀ شعر

ترغیب مردم برای انعام  و 
ه از طریق ظاهر هدی

  سازی و دورغ

بدنش سالم است، اّما خود را 
  هد د فلج جلوه می

  دار پیرمردی نقاب  زیدّیه  ۳۴
بیانی مسجع و 
  آهنگین و رسا

توصیف بردة 
  فرمانبردار زیبا

تالش در جهت فریب 
راوی و ترغیب او برای 

  ای کذایی خرید برده

دیگران را به خوبی و صبر 
ی  کند؛ اّما در پ می دعوت 

  حیلة  دیگران است

  بیان استعاری  پوش  کهنه پیرمردی  شیرازّیه  ۳۵
توصیف شراب با بیان 

استعاری دختر  
  ترشیده

استفاده از بیان استعاری 
برای جلب نظر حضار و 

  گدایی از آنان

  دهد که مستمندم ناله سر می
اش شراب خانگی  اّما در خانه

  کند نگهداری می

  ملطّیه  ۳۶
به و پیرمردی با تجر

  عالم
بیانی استعاری و 

  گونه معّما
بیان معّما برای 

  سرگرمی

تالش در جهت فریب 
مردم با گفتن معّماهای 

  معنی بی

در جایی خود را عاِلم و همه 
داند و در جایی  چیزدان می

  شود به قمار مشغول می

  صعدّیه  ۳۷
پیرمردی با لباس 
پوسیده و اندامی 

  لرزان

بیانی شیوا و 
  گونه شعر

  پدر و فرزند وظایف
اش با  با پنهان کردن رابطه

فرزند، سعی در فریب 
  قاضی دارد

به پسرش گفته است گدایی 
مایة پست فطرتی و فرومایگی 

است، اّما خود گدایی 
  کند می

  مروّیه  ۳۸
با لباسی  پیرمردی 

  مندرس
ادیبانه و شمرده 

  در مقابل امیر
  مذّمت ظاهربینی

تالش در جهت ترغیب 
  دیهامیر به دادن ه

دان  در جایگاه ادیبی سخن
به گدایی و خواهش 

  پردازد می
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نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

  پیرمردی فریاد زن  عمانّیه  ۳۹
دعا خوانی و 

گویی با  سجع
  بیانی استعاری

رفع نیاز از طریق 
  رماّلی و فالگیری

نقصان در ماندن و 
  توانمندی در هجرت

دان و پند  در جایی سخن
دهنده است و در جایی 

  کند رماّلی می

  هتبریزیّ   ۴۰
ای  پیرمردی که پارچه

دور خود پیچیده 
  است

بیانی 
پسند،  محکمه 

استعاری و پر از 
  تشبیه

توصیف آیین 
  همسرداری

مدح و ستایش قاضی و 
  تالش برای اقناع او

قهرمان ابتدا همسر خود را 
کند و بعد از  محکوم می

بدبختی همسرش نزد قاضی 
  گوید می

  تنسّیه  ۴۱
  ای سالخورده 

  مجلس صاحب

نی مصّرح و زبا
محکم و همراه 

  پند و اندرز

ها از  بیم دادن انسان
پیری ودوری از آتش 

  هوس

پند و اندرز و دعوت به 
  نیکوکاری برای گدایی

مردم را به نیکوکاری دعوت 
کند، ولی خود حیله  می

  ورزد می

  نجرانّیه  ۴۲
پیرمردی فرتوت با   

  های زرد دندان

گو  زبانی تملق
همراه با عبارات 

  مسجع

اظهار دانایی با 
گویی و   چیستان

  رسیدن به گدایی

تالش در جهت نمایش 
دانایی خود و نادانی 
حضار، از طریق بیان 
  چیستان و معماگویی

از طرفی اظهار دانایی و 
گاهی می کند و از طرفی  آ

گدایی و قمار را در پیش 
  گیرد می

  بکرّیه  ۴۳
پوش و  کهنه  پیرمردی

  آلود خواب
گویی و  سجع

  نیشعرخوا
  مجادله و مشاعره

بیان این نکته که رونق 
است و  بازار ادب شکسته

  هنرمند باید گدایی کند

گاهی در جایگاه ادیبی 
شناس و گاهی درپی  مردم

  است توجیه گدایی

  پیرمردی تنها  شتوّیه  ۴۴
شعر  سخنانی

  گونه و کنایی

آوردن سخنانی دو 
پهلو برای ایجاد 

  تعجب در حاضران

بی دادن قدرت اد نشان
  خود برای گرفتن بخشش

گدایی  ادیبی توانمند که
  کند می

  

  رملّیه  ۴۵
پوش با   کهنه پیرمردی
  های زرد دندان

بیانی کنایی و 
  آهنگین

بیان موضوع اختالل 
در روابط زناشویی از 

  طریق بیان کنایی

ایجاد ترحم برای رسیدن 
  به انعام

خود را یک ادیب حاذق و 
روشنگر اذهان عمومی نشان 

هد؛ اّما برای د می
گری را در پیش  حیله گدایی

  گیرد می

  پیرمردی بد ُخلق  حلبّیه  ۴۶
آهنگین و  بیانی

  مصنوع

با  محتوای اندرزی 
ابیاتی که از دوطرف 

  شود خوانده می 

دادن قدرت ادبی   نشان
برای فریب اذهان 

  عمومی

در جایگاه ادیبی که منتقد 
گدایی  اجتماعی است؛ به

  پردازد می
  
  

  ّیهحجر   ۴۷
پیرمردی با لباسی 

  پاکیزه
مناظره بین ابوزید 

  و جوان

سرزنش  مالمت و
همدیگر و در اوج 

  نزاع

گونه و  ای مالمت مناظره
کارانه برای  کاسب

رسیدن به خواسته و 
  گدایی

مروت  گاهی خشن و بی
است و  گاهی مهربان و 

  گو اندرز
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نام 

  مقامه
توصیف سیمای 

  قهرمان
ترفندهای 

  بیانی قهرمان
محتوای بیان 

  قهرمان
عمل گفتمانی 

  قهرمان
  عملکردهای متضاد

  پوش پیرمردی کهنه  حرامّیه  ۴۸
کالمی فصیح و  

  مسجع
  یخودستای

آمیز  بیان جمالت اغراق
در حق دیگران برای 

  انعام  رسیدن به

ای  خود را بخشنده
داند، اّماگدایی  آبرودارمی

  کند می

  ساسانّیه  ۴۹
های  پیرمردی با دندان

  زرد
کلمات آهنگیِن 

  تمثیلی
  نصیحت به گدایی

توجیه گدایی و توصیه به 
  گدایی

گدایی و فریب را هم خوب 
  داند و هم بد می

  رّیهبص  ۵۰
های  فردی با لباس
های  کهنه و دندان

  زرد

الفاظی محکم و 
  غّرا

اغراق در توصیف 
  بصره و مردمانش

  

ایجاد پایانی بسته بر 
مقامات با احساس 

  پشیمانی

در جایی با توصیف شهر 
ی   ا بصره از مردمانش خواسته

کند و در جایی  طلب می
دیگر از کار خود پشیمان 

  است

  وايي رفتارهاي ايدئولوژيك در مقامات حريريمحت–. تحليل آماري٣-٣
) ٢) راوي؛ ١شـود كـه عبارتنـد از:     موضـوع عينـاً تكـرار مـي      ٥در مقامات حريـري    

بينـي   ) خـروج غيـر قابـل پـيش    ٥) ورود ناگهاني؛ ٤) گفتمان توجيه فقر و گدايي؛ ٣قهرمان؛ 

) ٢ماي قهرمـان؛  ) توصـيف سـي  ١طرح برخوردار اسـت:  ٤قهرمان. همچنين متن هر مقامه از  

) ترسـيم چرخـة عمـل    ٤) آشكار شدن محتواي بيـاني قهرمـان؛   ٣تشخيص نوع بيان قهرمان؛ 

اي بـراي تبيـين رفتارهـاي ايـدئولوژيك و اتّصـاف       گفتماني قهرمان. اين چهـار طـرح، پايـه   

) مبين اين موضوع ١قهرمان به تضاد ايدئولوژيكي (نيم خوب، نيم بد) است. جدول شمارة (

توان گفت كه رعايت تقريبيِ ترتيـب و تـوالي خطّـي و     ة متني مقامات است. نيز ميدر جامع

عّلي رخدادها و عناصر داستاني كه به شكل تصادفي تحـت تـأثير زبـان مصـنوع ادبـي قـرار       

دانـد؛ بلكـه آن را در سـاخت     هاي زباني و لفظي نمي دارد، مقامات را صرفاً معطوف به بازي

دهـد. البتـه بايـد     بيني و ايدئولوژي، مورد پردازش قرار مي جهان گستردة روايت، براي تبيين

بدانيم كه مقامات حريري، پيش از آن كه داستان باشد، متني زبـان محـور اسـت و حريـري     

  داستان و لوازم آن را در خدمت مباحث زباني قرارداده است.

  حريري در مقامات . تبيين رفتارهاي ايدئولوژيك بر اساس مربع ايدئولوژيك٤- ٣
دايك به چهار ركن مربع ايدئولوژيك، قابل تأمـل اسـت. او مصـرانه تأكيـد دارد      توجه ون

شـود؛   هاي مخالف بـه كـار گرفتـه نمـي     و تعامل و تضاد با گروه  اين چهار ركن فقط در نزاع«كه 



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٧٤

ار كنيم، خودآگاه يـا ناخودآگـاه ايـن چهـ     گاه كه دربارة خود و يا ديگران فكر مي بلكه غالباً، آن

در سـطح تجربـة    ).٤٤: ١٣٩٤دايـك،   (ون» اصل بر تفكرات، احساسات و رفتارمان حاكم اسـت 

زمـان، خـود را از نظـر مبـاني فكـري و حتـي اعتقـادي و         فردي، هركسي ممكـن اسـت هـم   

پـذيري، نزديـك ببينـد. ايـن      فرهنگي به چندين گروه و تشكيالت اجتماعي در قالب گـروه 

ها معموالً به (من)  ست يا در پي اثبات و چون اين نفي و اثباتها يا در پي نفي ا پذيري گروه

دهـد   گيرد و بسته يا مربعي را تشـكيل مـي   ها) مربوط است، به چهار صورت انجام مي و (آن

كه به مربع مفهومي ايدئولوژيكي مشهور است. اثبات خوبيِ خودي و بـديِ ديگـري و نفـي    

اي شناخت و رسـيدن بـه هـدف اسـت كـه در      بديِ خود و خوبيِ ديگري، نوعي خودستايي بر

كند؛ البته در راستاي توجيـه جبـر وجـودي ايـدئولوژي      گري مي مقامات حريري آشكارا جلوه

زبـاني و تأكيـدهاي    –دايك اين امر بسيار طبيعي است. به نظر او تظـاهرات متنـي    در نظرية ون

و ايـن تأكيـدها چـون بـا      مربع ايدئولوژيك، براي رفع موانع تحليل و رسيدن به گفتمان اسـت 

هـاي گونـاگون نشـان     همراه است، عامل و فاعل خـود را بـه شـكل   » ها آن«و » ما«نفي و اثبات 

گفتمـان انتقـادي    جا كه گوناگوني شخصيت و عمل گفتماني در رويكرد تحليل دهند تا آن مي

اي با خـود   اعمال متضاد كه صورت مبارزه«شود. زيرا  منجر به بروز تضادهاي ايدئولوژيك مي

و در ) ٤٧: ١٣٧٩(فـركالف،  » توانند رنگ ايدئولوژيك به خـود بگيرنـد   و يا ديگران دارد، مي

  اي خاص به نام گفتمان، خود را نشان دهند. بسته

  حريري مقامات متن در ايدئولوژيك مربع حضور . ميزان٥-٣
یک     نوع عمل  تکرار موارد  تعداد مقامه  مربع ایدئولوژ

  توجیه خودی  ۱۲۰  ۴۹  مثبت بینی اعمال خودی میزان تأکید بر  ۱

  دفاع ازخود  ۳۸  ۱۲  میزان رفع تأکید بر منفی بینی اعمال خودی  ۲

  تخطئۀ دیگری  ۶۶  ۲۵  میزان تأکید بر منفی بینی اعمال دیگری  ۳

  تفهیم اتهام  ۱۷  ۶  میزان رفع تأکید بر مثبت بینی اعمال دیگری  ۴
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  ١نمودار شماره 

توان گفت كه قهرمان در تمامي مقامـات جـز يـك مقامـه      مي در توضيح نمودار فوق

مقامه بـا دفـاع از اعمـال منفـي      ١٢بيني اعمال خود است و در  (بصريه) درصدد توجيه مثبت

مقامه سعي در تخطئه كردن اعمـال   ٢٥دهد؛ همچنين در  خود، ضرورت عمل را توضيح مي

ري) تفهيم اتهام كنـد و هـم مـردم    است كه هم (به ديگ مقامه تالش كرده ٦رقيب دارد و در 

(خودي) را به روشنگري برساند و اين همان تالشي اسـت كـه بـراي توجيـه گفتمـان فقـر و       

توجهي حاكمان وقـت بـه رفـاه عمـومي و اصـحاب فرهنـگ در سراسـر         گدايي و افشاي بي

يـالوار،  هاي مختلف، مثل: پيرمردي نابينا، ع است. اما چون قهرمان در قالب گرفته كتاب انجام

شود و در پي به نمايش گذاشـتن   گر و... ظاهر مي شاعر، خطيب، واعظ، معماگو، گدا، حيله

بـد اسـت، بـه تضـاد ايـدئولوژيك مـتهم و مبـتال         خـوب، نـيم   ها با اعمالِ نـيم  اين ايدئولوژي

گـذاري كـرد. البتـه     هـاي مشـخص ارزش   هـا و مـدل   ها را در قالب توان آن است كه مي شده

اي كـه در هـر يـك از     اسـت؛ بـه گونـه    داف چندگانـة نهفتـه در مـتن رسـيده    حريري بـه اهـ  

برد كه در پايان هر مقامـه، خواننـده    توان پي گانة بررسي شده، به وضوح مي هاي پنجاه مقامه

رسد يعني قهرمـان بـه مـال از طريـق گـدايي و راوي بـه نمـايش         به شناخت و رفع ترديد مي

  پردازي. قدرت بالغي از طريق سخن
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   نتيجه
دايـك در قالـب مربـع     شـناختي ون  –گفتمان اجتماعي  متغير مستقل اين مقاله، تحليل 

ترين موضوع در گفتمان و بازگوكنندة عمل اجتمـاعي   اي ايدئولوژيك است كه زبان را پايه

داند. از طرف ديگـر مقامـات حريـري (متغيـر وابسـته)، مجموعـه روايـاتي         براي شناخت مي

شناسي بسـيار ظريـف و پـر مصـالحي دارد و هـم محتـواي آن حـاوي         ناست كه هم بعد زبا

دايـك در توضـيح نظريـة     كنندة همان چيزي است كـه ون  هاي ايدئولوژيك و توجيه ارزش

است؛ پس اين مقاله بـا هـدف    و زبان را بستر شناخت اجتماع دانسته  خود بر آن تأكيد داشته

وژيك قهرمانِ مقامات حريري، تـالش داشـته   تبيين گفتمان فقر و گدايي و رفتارهاي ايدئول

) شـيوة راوي در تبيـين رفتارهـاي ايـدئولوژيك     ١هايي از اين نوع پاسخ دهـد:   كه به پرسش

) هـدف راوي از انتخـاب چنـين بيـاني در مـتن چـه       ٢است؟  قهرمان در متن مقامات چگونه 

  كند:  ها را اين گونه اثبات  است؟ و براساس پژوهش انجام شده، فرضيه بوده

) هرچند مؤلـف مقامـات (ابوالقاسـم حريـري) اهـداف چندگانـة هنرنمـايي زبـاني،         ١

ــره ــا توانســته   نظي نظرداشــته، ام ــد ــات جامعــه و... را م ــان واقعي اســت كــه عوامــل  گــويي، بي

ايدئولوژيك مـتن را بـا ترسـيمِ ظـاهري (بـدل پوشـي)، محتـواي بيـاني و عمـل گفتمـاني و           

هاي پنهان متن عربي و در دل بسامد اندرزِ رياكارانه و اديبـات   هتضادهاي رفتاري كه در الي

بد) قهرمـان   خوب، نيم است، تبيين نمايد و اعمال گفتماني متضاد (نيم اغواگرايانه قرار گرفته

ترين موضوع در مقامات، بيان مكرر گفتمان فقر و گـدايي اسـت    اي را آشكاركند؛ زيرا پايه

توجهي اربابان قدرت و حكومت به مـردم و   درپي افشاي بي و حريري با روشنگري اجتماع،

صاحبان هنر است و با  زبـان پنـد و انـدرز مـذهبي و ابـزار بيـاني سـجع و بازنمـايي زنـدگي          

گـري، بـه چـارچوب ايـدئولوژي و باورهـاي       خصوصيِ قهرمان، از طريق بدل پوشي و حيله

اتّفـاق و اتّحـاد، بـين حاكمـان و مـردم       ها را با خود همراه كند و با اين آويزد تا آن مردم مي

انشقاق به وجود آورد و قدرت پشتيباني مردم از حكومـت را كـم كنـد و از ايـن طريـق بـه       

اهداف ايدئولوژيكي خود برسد. البته برخي از متون تاريخي و اجتمـاعي آن عصـر بـر ايـن     

هـاي    ز ثـروت در شرايطي كه عدة كمي، ا-گذارند كه در قرن چهارم هجري  نكته صحه مي
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حد و حصر برخوردار بودند و امكانـات رفـاهي در اختيـار آنـان قـرار داشـت و اكثريـت         بي

بـه  » ساسـانيين «اي به نام  اي از گدايان حرفه طايفه -اي نداشتند مردم جز گرسنگي و فقر بهره

كردنـد كـه شـيوة     وجود آمدند كه در قالب عباراتي مسجع و با سـبكي خـاص گـدايي مـي    

اسـت؛ بـه    تـأثير نبـوده   اند، بر سبك مقامات بـي  برده هايي كه به كار ين طايفه و سجعتكدي ا

هاي متفـاوت، در جاهـاي مختلـف     همين دليل قهرمان مقامات در قالب گدايي شياد، با قيافه

هاي گوناگون حاضـران   آرايد و با حيله شود و سخنان خود را با شعر مي ميان مردم ظاهر مي

تواند نماد برخي از رجال متمول عصر خود و نيز تجسـم   . اين قهرمان ميكند را سركيسه مي

اي كه گدايي را پيشة خود ساخته بودند، باشد؛ زيرا اين دوگـروه، بـدون تحمـل     عيني طايفه

اند و اگر موضـوع   هاي خود را از سيم و زر پر نموده هيچ رنجي و به بهاي قبول ننگي، كيسه

، شايد اعتراضي باشـد بـه وضـع اجتمـاعي كـه در عصـر        هاده شدهمقامات بيشتر بركُديه بنا ن

  است. مورد نظر در ممالك اسالمي حاكم بوده

) هدف راوي از انتخاب چنين بياني در متن، عالوه بر تبيين گفتمان فقر و گـدايي و فـرار   ٢

تـوجهي حاكمـان وقـت بـه      از سانسور حكومتي به دليل افشاگري و روشنگري عامة مردم در بـي 

رهنـگ و رفـاه عمـومي در عصـر مربـوط بـه خـود، نشـان دادن قـدرت و تبحـر زبـان از طريـق             ف

زدايي كنـد و بـا اتخـاذ رويكـرد ادبـي، شـيوة        صناعاتي است كه الزامات متعارف زبان را آشنايي

ادراك خواننده را با خود همراه نمايد و واكنش او را نسبت به حوادث داستان تحـت تـأثير قـرار    

تسليم ادراك ادبي متن كنـد. او بـا ايـن آشـنايي زدايـي، بـه جـاي تكيـه بـر نمـايش           دهد و او را 

كند. گاه آن قـدر در ايـن امـر اصـرار دارد كـه زبـان،        داستان، خواننده را متوجه نمايش لغات مي

  گردد. گشايي از معاني جمالت مي شود و تمام همت خواننده مصروف گره مغلق و پيچيده مي

تواند سندي باشـد بـر اثبـات ايـن موضـوع كـه مقامـات حريـري،          يخالصه، اين مقاله م

توجهي حاكمان وقت به رفـاه   سخنان ياوه براي سرگرمي عموم نيست؛ بلكه گفتمانِ افشاي بي

عمومي و اصحاب فرهنگ است كه حريري اين گفتمان را در اعمال قهرمـاني بـه نـام ابوزيـد     

 بد) نشان داده است.   خوب، نيم ضاد (نيمسروجي با ترسيم رفتارهاي ايدئولوژيك نوعاً مت



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٧٨

  منابع و مآخذ
. تهـران: مقامه نویسی در ادب فارسی و تأثیر مقامـات عربـی در آن). ۱۳۴۶ابراهیمی حریری، فارس.(

 انتشارات دانشگاه تهران.

   . تهران: سازمان چاپ و انتشارات.فرهنگنامه ادبی فارسی). ۱۳۷۶انوشه، حسن.(

یف). ۱۳۸۰، داریوش.(آشوری  . تهران: مرکز.ها و مفهوم فرهنگ (فرهنگ شناختی) تعر

مجلـه ». ساز و کار تعلیق در مقامات حریـری). «۱۳۹۱سنگری.( صفایی علی بتالب اکبرآبادی، محسن و

 .۱۷ – ۳۷. صص: ۶شزبان و ادبّیات عربی. 

 فرهنگ گفتمان. . تهران:ای بر تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف مقدمه). ۱۳۷۹بهرام پور، شعبانعلی.(

یری). ۱۳۶۳حریری، قاسم بن علی.( . ترجمـۀ علـی رواقـی. تهـران: مؤسسـۀ شـهید محّمـد مقامات حر

 رواقی.

یری). ۱۳۸۷.(ــــــــــــــــــــــــ  . ترجمۀ طواق گلدی گلشاهی. تهران: امیرکبیر.                     مقامات حر

ترجمـۀ گـروه مترجمـان. تهـران: مرکـز مطالعـات و  .تحلیل گفتمان انتقـادی). ۱۳۷۹فرکالف، نورمن.(

 ها. تحقیقات رسانه

یه). ۱۳۸۲مارتین، واالس.(  . ترجمۀ محّمد شهبا. تهران: هرمس.های روایت نظر

 . تهران: فکر روز.فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر). ۱۳۷۸مقدادی، بهرام.(

. ترجمۀ مهران مهاجر های ادبی معاصر(ادبّیات شفاهی) یهنامۀ نظر  دانش). ۱۳۸۳مکاریک، ایرناریما.(

گه.  و محّمد نبوی. تهران: آ

  . ترجمۀ محسن نوبخت. تهران: سیاهرود.ایدئولوژی و گفتمان). 1394ون دایک، تئون. ای.(
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