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در این مقاله ،تدوام زمان روایی از طریق ویژگیهای«راوی»« ،گفتگو»« ،تعلیق» و «صحنهپردازی»
در الگوی زبانی یاکوبسن بررسی شده است .در باب یافتههای مقاله به اختصار میتووان گفوت
که مقامات همدانی در بعضی از عناصور بوا کوارکرد عواطفی زبوان ،شوتاب روایوی موتن را بوا
ضرباهنگی کند و مطابق ویژگیهای نوع ادبی روبوهرو ساختهاسوت اموا در مقایسوه بوا مقاموات
حریری و حمیدی بهدلیل کاربرد پربسامدتر زبان ارجاعی درکنوار اسوتفاده از فرفیوت گسوترده
زبان عربی ،خواننده را با شتاب ثابتتری در مسیر اصلی طرح به پیش برده اسوت .ایون مسوأله
در مقامات حریری بهدلیل کاربرد بسیار زبان شعری و ترغیبی در راسوتای تأییود هر وه بی وتر
ویژگیهای نوع ادبی و کاربرد لغات شاذ و نادر ،داستانها را با شتاب منفی روبهرو ساختهاسوت.
درحالی که در مقامات حمیدی ،افزون بر کارکردهای زبانی دو مقامه دیگور ،افوزایش کن وهای
گفتاری و استفاده از افعال ذهنی -توصیفی درساختمان نحوی متفاوت بوا زبوان عربوی ،شوتاب
روایی زمان را بیش از دو مقامه دیگر کند ساختهاست.
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مقدّمه
 1-1بیان مسأله
نوع ادبی مقامه ،بهعنوان بخ ی از فن قصه در اواخر قرن هارم هجری ،در نثور عربوی
شکل گرفت .این نوع ادبی ،که ری ههای زبانی و زیباییشناسی خود را پیش از ایون در
قصههای جاهلی و احادیو ابوندریود یافتوهبوود؛ درمعنوای اصوطیحی خوود توسو
بدیعالزمان همدانی بهوجود آمد.
مقامات از ری ه قام یقوم است« .جمع مقامه که در لغوت بوهمعنوی جوای ایسوتادن
است؛ در زبان عربی از دوره جاهلیت تا قرن هارم هجری در معوانی مختلفوی بوهکوار
رفته و دراین قرن بدیعالزمان همدانی آن را درمعنی اصطیحی آن ،عنووان کتواب خوود
قرار دادهاست .همین کلمه ،که در قرن سوم هجری به سخنان استغاثهآمیز گدایان هموراه
با زبانی مسجع و مقفی اطیق شد ،موجب گ ت توا ایون عنووان در معنوی اصوطیحی
خاص خود برای فن مقامات برگزیده شود» (خطیبی؛  245 :1366و .)244
سیر نثر عربی و تیش نویسندگان عرب برای دستیابی به غایت و قله کمال فنی آن،
نوع خاص ی از نثر را به وجود آورد که در آن بی ترین توجه نویسنده به کواربرد صونایع
لفظی ،معنوی ،ترکیبسازی و لغوتپوردازی معطووا اسوت .در ایون میوان ری وههای
م ترک فرهنگی -زبانی میان عربی و پارسی از یکسو و حرکت تدریجی و طبیعی زبان
فارسی به سمت تکلّف و تصنع در قرن ش م هجری از سوی دیگر موجب شد که ایون
نوع ادبی خاص در زبان فارسی نیز توس قاضی حمیدالدین بلخی تقلید شوود .تفواوت
بنیادین ساختار و طبیعت زبان فارسی با عربی از دید دایره لغات ،ساختمان نحوی کیم،
اشتقاقی بودن زبان عربی و ...موجب شد که نهتنها این امور بوه شوکوفایی و رواا رانور
مقامات در زبان فارسی نیانجامد ،بلکه ساختمان ساختاری -روایی آن را نیز دسوتخوش
تغییر و تحول سازد« .تقلید کامل از این فن در زبان فارسی ،هوم ازنظور محودود بوودن
دایره وارگان هم وزن و مسجع و هم از جنبه داستانی ،ندان آسان و بوا ذوق فطوری و
طبیعی این زبان سوازگار و قابول پوذیرش نبوودهاسوت» (هموان؛ )573 :1366؛ ایون بودین
معناست که نویسنده برای شکلدهی به زبانی هر ه بی تر مسجع و آهنگین در راسوتای
ویژگیهای نوع مقامه بیش از هر یز نیازمنود بهرهمنودی از کلموات هوموزن و مسوجع
عربی است که در زبان فارسی بسامد محدودتری دارد .بنابراین این امور در مقاموههوای
فارسی عیوه بر افزایش تکلف زبانی ،در تغییر ساختمان روایی این نوع نیوز توأثیر غیور
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قابل انکاری نهاده است.
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 2-1ضرورت و اهمیت پژوهش
افزون بر ویژگیهای ادبی و زبانی و خیقیتهای بیغی و صورتگرا که بنیانهای نوع مقاموه
خوانده شده ،مقامهها از ویژگی کمتر مورد توجوه قرارگرفتوة سواختار روایوی و عوامول
داستانی هم برخوردار است .اگر وه از دیود بسویاری از صواحبنظران ،مقاموههوا ارزش
داستانی ندارد ،نمیتوان شاکله ساختاری و عوامل روایی -البته نه کامی فنی و پخته -را
در بعضی از آنها نادیوده گرفوت .وجوود بسویاری از عناصور و عوامول ادب روایوی در
مقامه های عربی و فارسی ،همچون الگو و طرح روایی شامل شروع ،ناپایوداری ،تعلیوق،
نفطهاوا ،گرهگ ایی و عناصر داستانی مانند راوی ،زاویه دید ،گفتگو ،صحنهپردازی ،موا
را برآن داشت تا به بررسی یکی از مهمترین ویژگیهای سوازند داسوتان ،یعنوی زموان و
تداوم آن در این نوع بپردازیم .با این امید که توجه به وجه داستانی مقامه و ه بسا بوده
بستانهای نوع ادبی این گونه را بوا دیگور انوواع روایوی در پهنوه ادب فارسوی و عربوی،
برانگیزیم ،پژوه وهایی را در ایون مسویر دامون بوزنیم .بنوابراین بوا انتخواب نوه مقاموه
«المضیریه»« ،بغدادیه»« ،اسدیه» از مقامات همودانی؛ «اسوکندریه»« ،شوعریه»« ،صوعدیه»،
«رملیه»از حریری و «فیالسکباا» و «بینالزوجین» از حمیدی ،که هوم ازنظور سواختمان
روایی و هم بهدلیل برخورداری از عناصر و ویژگیهای م ترک داستانی پوذیرفتنی موی-
نمود ،تداوم زمان روایت را از طریق نقش هار عنصر داستانی راوی ،گفتگوو ،تعلیوق و
صحنهپردازی در راستای کارکردهای زبانی یاکوبسن به مطالعه گرفتیم و کوشیدیم تا در
اثنای کار به این پرسش های به زعم خود مهم ،پاسخی روشن و توا حود ممکون دقیوق
بدهیم:
 .1نقش و تأثیر عناصر داستانی موردنظر با استفاده از کارکردهای زبانی یاکوبسون در
تدوام زمانی روایی مقامهها یست؟
 .2ویژگیهای نوع مقامه به ه شکل توانستهاست در روند تداوم زموان روایوی موثثر
باشد؟
 .3کدام یک از مقامهنویسان ،عناصور و عوامول روایتگوری و ویژگیهوای داسوتانی را
برای تولید اثر روایی منسجمتری ،خیقتر به کار بسته است؟
 3-1پیشینه پژوهش
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یادآوری این نکته الزم است که درموورد ویژگیهوای داسوتانی مقاموات پژوه وهایی
صورت گرفته که ازجمله آنها میتوان به ابراهیم حقدادی در «داسوتانپردازی در مقاموه-
های بدیعالزمان همدانی»( )1382و لییجم یدی و حسن دادخوواه در «عنصرصوحنه در
مقامات حریری و حمیدی»( )1387اشواره کورد .همچنوین علیرضوا نبویلوو در «بررسوی
تطبیقی عناصور داسوتان در مقاموات حریوری و حمیودی»( )1390و علویاکبور حبیبوی و
همکاران »در واکاوی تطبیقی ساختمایههای داسوتانی بوین مقاموه «مضویریه» همودانی و
«سکباجیه حمیدی»از جمله پژوه کران دیگر در این زمینه هستند .در زمینه تداوم زمان
روایی نیز پژوه هایی انجام شده است که از آن میوان مویتووان بوه حجوت رسوولی و
همکاران در «تحلیل زمان روایی رمان النهایات عبدالرحمن منیف براساس دیدگاه زمانی
ررار رنت»( )1392و فائزه عرب یوسف آبادی در «بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن
در حکایت های سعدی»( )1394اشواره کورد .شوایان ذکور اسوت کوه در ایون مقواالت،
نویسندگان تنها به بررسی ویژگیهای زمان روایی در قالوب سوه ویژگوی نظوم ،توداوم و
بسامد و تطبیق آنها با متون موردنظر پرداخته و بدان اکتفا کردهاند؛ این درحالی است که
پژوهش پیشرو با دیدگاهی متفاوت به بررسی جایگاه تداوم (دیرش) زموان روایوی در
قالب عناصر داستانی و در راستای الگوی ارتباطی یاکوبسن(در ارتبوا میوان نویسونده/
خواننده) پرداختهاست .بنابراین پژوهش درنوع خود تازگی دارد.
 .2بحث و بررسی
روایت به مثابه جانمایه اثر هنری ،ار وب سخنگفتن ،اندی یدن ،و شیوههای فهوم و
ک ف معنا درمورد زندگی و جهان را با ابزاری هنری در اختیارمان میگوذارد« .روایوت
هم یک شیوه استدالل و هم یک شیوه بازنمایی است .انسانها میتوانند جهان را درقالب
روایت «درک کنند» و میتوانند درقالب روایت درباره جهان بگویند» (ریچاردسن؛ بهنقل از
کریمی؛  .)24 :1391براین اساس روایت داستانی یکی از تأثیرگذارترین شیوههای بازنمایی
ایاست که زنجیرههایی از رویدادها را درگستره متن روایی تولیود و بازتولیود مویکنود.
تولید و بازتولید رویدادها درپیکره متن روایی ،نیازمنود شویوههوا و کاربسوت ابزارهوای
روایی است تا بدین وسیله با سواماندهی و ارتبوا میوان عناصور و رویودادها ،شوالوده
روایت داستانی خیق را رقم بزند .از این دیود «داسوتان از رخودادهای روایوتشودهای
اسووت کووه از طوورز قرارگیووری در مووتن منتووزع و براسوواس نظووم گاه وومارانه برسوواخته
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.)274 :1383

دراین میان ،نویسندگان مقامهها نیز اگر ه در آفرینش اثرخود از کاستیهای داستانی
به دورنماندهاند ،بهرهگیری از ساختار روایی مت کل از شوروع ،میانوه و پایوان در کنوار
تمهیدات برجستهسازی عناصر داستانی از جمله زاویه دیود ،گفتگوو ،راوی و ...سواختار
بعضی از مقامات آنها را از مادههای خام و غیرفنی به طرح روایوی قابول قبوولی تبودیل
ساختهاست .بنابراین ،این ویژگیها درکنار نقش برجسته زمان در طرح روایی ،ما را بورآن
داشت که به بررسی تدوام زمان روایی درارتبا با عناصر داسوتانی و گوونگی انطبواق
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میشود»(کنان؛ .)12 : 1387توجه به گونگی شکلدهی به رخدادها و رویدادهای متن در
کنار توالی آنها ،بیش از هر یز روند شکلگیری طرح خیقه داستان و تبدیل از fabula
به  sjuzetرا آشکار میسازد .فوابوال  ،معوادل  historieو یوا داسوتان از دیود وتمن،
«شمای بنیادین روایت ،منطق نهایی تمام کن ها  ،قاعده اصلی ارتبا ها و جریوان کامول
رخدادهاست؛ اما طرح( )sjuzetیا ( )discourseقطعات برگزیده داستان است که روایت
میشود؛ نانکه راوی /مثلف نظم آن را انتخاب کردهاست؛ پو گسسوتهوای زموانی
دارد؛ ضرباهنگش با زمان گاهنامهای همخوان نیست و لزوموا حرکتوی بوه سووی آینوده
نوودارد» (احموودی؛ 50 :1380و  .)49بنووابراین آف ورینش اثوور خیقووه داسووتانی بووه هنرمنوودی
داستاننوی در تبدیل داستان به طرح نمود مییابد؛ آنجا کوه بوا اسوتفاده از شوگردها و
گ تارهای مختلف روایی در رواب علّی ومعلولی داستان تغییر ایجاد  ،و بوا خوروا آن
از بیان ساده و خطی ،آن را به گفتمان و طرحوی برسواخته ،فوردی و هنرمندانوه تبودیل
میکند .به گفته اشکلوفسکی «خ داستان یزی بویش از مصوالب بورای شوکلدادن بوه
طرح داستان نیست» (هارلند؛ .)239 :1385
در راستای تبدیل فابوال یا داستان به طرح ،کن های برخاسته از رخدادهای گوناگون
در برساختی زمانمند در درون داستان با اسوتفاده از شویوههوای روایوی از وضوعیتی بوه
وضعیتی دیگر تغییر میکند که این امر مستلزم گذشوت زموان اسوت .بنوابراین زموان و
شیوههای روایی آن همچون بههمریختگی توالی زمانی رویدادها به تأخیرافتوادن جریوان
اطیعات ،ایجادگسست و ...درنهایت به ساماندهی کن ها در قالب ارائه هنرمندانه قصوه
و تبدیل آن به طرح براساس نظمی مبتنی بر رابطه علّی و معلولی میانجامد و گونگی
دریافت خواننده از اثر را دستخوش تغییر و تحول میسازد« .بنابراین علت لذت وافر از
ساختارهای روایی این است که این ساختارها زمان را تابع اراده انسان میکند» (اسوکولز؛

آن با این نوع ادبی خاص بپردازیم .از سوی دیگر روایتمندی متن و تعیوین شواکلههوای
روایی آن بهنوعی ،برجسته کردن رابطه نویسنده /راوی با خواننده است و از ایون میوان
زمان روایی ،اهمیوت ایون ویژگوی و هودا روایوت را برجسوته مویکنود؛ بوه عبوارت
دیگرمیزان تداوم زمان روایتی بیش از هر یز رابطه میان نوسنده /خواننده را در تولید یا
بازتولید اثرادبی تعیین میکند؛ نانکوه بهورهمنودی از الگووی ارتبواطی در رابطوه میوان
فرستنده و گیرنده پیام میتواند در تبیین ویژگیهای روایتوی نقوش موثثری داشوتهباشود.
براین اساس دراین پژوهش تودوام زموان روایوی در عناصور داسوتان از طریوق الگووی
ارتباطی یاکوبسن تبیین میشود.
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نظریه ارتبا یاکوبسن راه آسان تحلیل شش عنصرسوازنده هررخوداد گفتواری را
در اختیارمان میگذارد .در هر ارتبا ما پیامی را مییابیم کوه از فرسوتنده بوه گیرنوده
میرسد .این بدیهیترین جنبه ارتباطی است .اما ارتبا موفق به سه جنبه دیگور ایون
این نیز بستگی دارد :پیام باید از طریق تماس جسمی یا روانوی ارائوه شوود؛ بایود در
قالب رمزگان قرار گیرد و باید به بافتی ارجاع دهد» (اسکولز؛ .)45 :1383

بنابراین یاکوبسن با توجه به اینکه پیام متوجه کدام یک از ایون جنبوههوای ارتبواطی
است ،کارکردهای آن را به شش دسته ارجاعی ،عاطفی ،کنایی(ترغیبی) ،سوخنگ وایانه
(همدلی) ،فرازبانی و شعری تقسیم میکند.
1

 1-2تداوم
تداوم یا دیرش زمان روایتی از مهمترین بخ های تحلیل زمان است کوه در آن دسوتیابی
به سرعت روایت با توجه به تفاوت میان زمان تقویمی و روایی بررسوی مویشوود .در
زمان تقویمی سرعت گذر زمان ثابت و یکنواخت و روبه آینده است؛ این درحالی است
که شکلگیری زمان روایی منطق برنظم گاه مارانه نیست و درعین حال پرشهاییهوایی
روبه جلو یا عقب دارد .بنابراین باید میان زمان بیان2و زمان داستان 3تفواوت قائول شود.
«زمان بیان ،مدت زمانی است که بهطور متوس برای خواندن متن صرا مویشوود کوه
میتوان با تعداد کلمهها ،خطو یا صفحات متن اندازهگیوری شوود درحوالی کوه زموان
داستان ،زمانی است که صرا رخدادن داسوتان شودهاسوت»(جاهودجاه؛ .)30 :1390بوراین
اساس رنت برای تعیین زمان داستان ،که به رابطه میان طوول موتن و حجوم اختصواص
دادهشده به آن بستگی دارد ،معیار «سورعت ثابوت» را بوهعنووان شوتاب معیوار پی ونهاد
میکند .شتاب معیار ،که به نسبت ثابت طول متن و تداوم داسوتان اشواره دارد ،معیواری
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است که شتاب مثبت و منفی در مقایسه با آن شکل می گیرد.
از نظر دیرش زمانی ،می توان زمانی را که گمان میرود کنش بازنمود داشته باشد بوا
زمان الزم برای خواندن سخنی سنجید که آن کنش را فرا می خوانود .در واقوع زموان
خواندن را نمی توان بدقت اندازهگیری کرد و در نتیجه باید از ارزشهای نسبی سخن
گفت .در اینجا بروشنی میتوان حالتهای متعددی را از هم جدا کرد.1 :تعلیوق زموانی
یا درنگ؛ این حالت هنگامی واقع می شود که زمان سخن در زموان داسوتانی قرینوه-
هایی داشته باشد؛ توصیف ،اندی ههای عام و  ....از این گونه است. 2 .حالت عکو
آن حالتی است که زمان داستانی هیچ قرینههایی در زمان سخن نداشوته باشود و ایون
یعنی کنار گذاشتن کامل یک دوره زمانی یا حذا .3 .این همانا تطبیق کامل دو زمان
یادشده است .این تطابق تنها از رهگذر سبک مستقیم  ،و گنجاندن واقعیوت داسوتانی
در سخن تحقق می پذیرد و این صحنه نمایش را به وجود میآورد .4 .در نهایوت دو
حالت بینابین نیز م اهده میشود (تودوروا؛ .)60 :1379

بنابراین ،بهرهگیری از شتاب زمانی مختلوف ،تقسویمات گونواگونی از توداوم را بوه
دست میدهد.

بر این اساس الزم است به تقسیمات تداوم به شکلی منسجم اشاره کرد:
 )1حذا و مک توصیفی :اگر سرعت روایت رویداد در موتن در بی وترین میوزان
باشد ،آن را حذا گویند؛ مثیً سپری شدن مدت طووالنی از زنودگی شخصویت بودون
توضیب رویدادهای آن .نقطه مقابل حذا ،مکو توصویفی اسوت .در مکو توصویفی
روایت ،بدون دیرش داستانی به پیش می رود.
)2خیصه و صحنه :زمانهای میان حذا و مکو  ،شوامل خیصوه و صوحنه اسوت.
خیصه به ذکر و ویژگی اصلی رویداد و حذا م خصات جزئی و کوم اهمیوت اشواره
دارد و صحنه برابری تقریبی سرعت داستان با سرعت روایت است.
تداوم زمان روایی در مقامهها نیز باتوجه به فرفیتهوای روایوی اثور از طریوق عناصور
داستانی و در راستای الگوی ارتباطی یابکوبسن قابل تحلیل وبررسی است کوه دراداموه
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شتاب منفی به مک توصیفی منجر میشود؛ زیرا توصیف ،زمان خواندن را طوالنیتر
از زمان رویداد میکند؛ به همین ترتیب شتاب مثبت در نهایت منجر به حوذا موی-
شود؛ را که نویسنده بنابه ضرورت به گزینش حوادث یا متن ،اشاره وار می پوردازد
و سرانجام اینکه شتاب ثابت به خلق صحنه نمای ی منجر میشوود کوه بوارزترین آن
دیالوگ است (رجبی؛  80 :1388و .)79
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بدان پرداخته میشود:
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 2-2راوی
راوی بهعنوان عنصر درون داستانی و برخاسته از جهان داستان ،گوونگی شوکلگیوری
متن روایی را رقم میزند .این عنصر ازسویی با مثلف متن بوهعنووان هودایتگر بیرونوی
درارتبا است و ازسویی دیگر با ابزارها و کاردکردهای روایی برساخته از متن داسوتان،
روایت خیقة خویش را میآفریند و نقش اساسی حضورخود رابورای مخاطوب آشوکار
میسازد .بنابراین ،راوی است که به جهان داستان جهت میدهد و گونگی انتخواب و
نگرش مخاطب را نسبت به متن تعیین میکند .حضور و نقش ایون عنصور داسوتانی در
مقامههانیز نمود و بروزی غیرقابل انکوار دارد .درمقاموههوای بررسوی شوده ،داسوتان بوا
روایت راوی درونداستانی یا همان اول شخص شوروع مویشوود کوه خوود در جریوان
داستان حضور دارد و مخاطوب از طریوق او درجریوان حووادث و رویودادهای داسوتان
قرارمیگیرد«.راوی مقامه خود از شخصیتهای داستانی است کوه عویوه بور نقول و بیوان
داستانها ،مانند نافر و شخصیت داستانی بر رفتار شخصیت اصولی نظوارت دارد و بوا او
همراهی میکند» (نبیلو؛  .)247 : 1390راوی اولشخص در مقامههای داستانی همدانی بوه
منظور پی برد روایت خویش تا حد زیادی از زبان کلی حاکم بر نوع ادبی فاصله گرفته،
با بهرهگیری از زبان ارجواعی در راسوتای حرکوت درمسویر طورح ،شوتاب ثوابتی را بوه
اثربخ یده است.
روایتهایی که برپایه این کارکرد ارائه شده باشد ،عمدتا مت کل از گفتمانهوای عینیّوت
یافته و نظاممند است که بوهصوورتی بویواسوطه ،هنجارهوای اجتمواعی و ارزشوهای
اخیقی مربو به آن را درخود دارد؛ بهاین ترتیب روایت به مستقیمترین شکل ارائوه
شده و قاطعیت زبان ،جایی برای تأویل و تفسیر باقی نگذاشوتهاسوت (کریموی؛ :1391
.)117-115

بیان آشکار و بیتفسیر زبان ارجاعی در روایت داستانی ،مخاطب را درمسیر طورح و
حرکت به سمت نقطه اوا ،بدون هیچگونه مانع زبانی در دریافت رواب میان کن ها ،بوا
شتاب ثابتی از رویدادها روبهرو میسازد.
اشتهیت االزاذ و انا ببغداد و لی معی عقد ،علی نقود ،فخرجوت انتهوز محالوه حتوی
أحلّنی الکرخ ،فإذا أنا بسوادیِّ یسوق بالجهد حمواره ،ویطورا بالعقود رزاره ،فقلوت:
ففرنا و اهلل بصید  . ...درحالی که در[شهر] بغداد بودم ،هووس خرموای آزاد کوردم و
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پولی همراه نداشتم؛ فرصت را غنیمت شمرده[ ،ازخانه] خارا شدم تا اینکه بهطورا
محله کرخ رسیدم .ناگهان مردی از سواد [عراق] را دیدم کوه خورش را بوا زور موی-
ک ید و[پا ههای] شلوارش را با گرهزدن جمع میکرد .پ [بواخود] گفوتم :بوهخودا
قسم که به شکاری دست یافتیم (قدمیاری؛ .)125 :1389

این درحالی است که راوی در مقامه«المضیریه» در ادامه داستان و بهمنظور ورود بوه
ناپایداری و ک مکش حاصل از آن ،کانون روایت را ازطریق گذشتهنگری 4تغییور داده و
آن را به دانای کل محدود سپردهاست .این دانایکول محودود ،کوه کسوی جوز ابووالفتب
اسکندری ،شخصیت اصولی داسوتان نیسوت ،روایوت را از دریچوه نگواه خوویش و بوا
بهرهگیری از «نقلقول مستقم» از زبان شخص دعوتکننده ،بوهپویش مویرانود .درسوت
همینجاست که گذشتهنگری در مسیر رویدادهای اصلی بهشوکل نقولقوول مسوتقیم از
طریق توصیف رویدادهای اتفاق افتاده ،کارکرد عاطفی و بارتوصیفی اثر را افوزایش داده،
با شکلگیری مک توصیفی ،شتاب روایت را کند ساختهاست.
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کارکرد عاطفی یا بیانی زبان ،مطابق تعریف یاکوبسن ،کارکردی معطوا بوه فرسوتنده
پیام است .دراین کارکرد آنچه اهمیت دارد بیانی است که فرستنده از خود یا گفتموان
روایتی موردنظر خود دارد .غلبه نین کارکردی از زبان برمتن یعنی یرگی بیانگری،
اثر را به سمت توصیف و کندی روایت سوق میدهد (همان.)118 :
 ...فقال :قصّتی معها أطول من مصیبتی فیها ،ولو حدّ ثتکم بهوا لوم آمون المقوت
ورضاعة الوقت ،قلنا :هات ،قال :دعانی بعض التجار رالی المضیر وأنا ببغداد و لزمنوی
میزمه الغریم ،و الکلب الصحاب الرّقیم ،رلوی أن اجبتوه رلیهوا ،و قمنوا فجعول طوول
الطریق یثنی علی زوجته ...یقول :یا موالی لو رأیتها ،والخرقة فی وسطها ،وهی تدور
فی الدور ،من التنور رلی القدور و من القدور رلی التنوور ،تنفو بفیهوا النّوار ،و تودق
بیدیها االبزاز ،و لو رأیت الدخان و قدغبّر فی ذلک الوجوه الجمیول ،و اثور فوی ذلوک
الخدّ الصقیل
گفت داستان و سرگذشت من با آن ،طوالنیتر از مصیبت من در آن است و اگور
آن را برای شما بازگو میکوردم از نفورت و دشومنی و از دسوت دادن وقوت ،ایمون
نمیبودم.گفتیم بیاور(داستانت را بگو) گفت زمانی که در شوهر بغوداد بوودم یکوی از
بازرگانان ،مرا به غذای مضیره فراحواند و ون همراهوی شخصوی طلبکوار و وون
سگ اصحاب کهف درپی یاران غار ،به من سبید و مرا رها نکرد تا اینکه دعوت او
را برای مضیره پذیرفتم؛ برخاستیم[و به راه افتادیم] .در طول راه همسرش را شوتایش
میکرد و فدایش میشد .از مهارت او در درستکردن مضویره و از دقوت و فورافتش

67


در پختن آن تعریف میکرد و میگفت سرورم! اگر او را درحالی که پی بند بوه میوان
بسته و در همهجای خانه می رخید میدیدی کوه گونوه از [کنوار] تنوور بوهطورا
دیگها و از سوی دیگها بهسوی تنور موی رخیود و آتوش را بوا دهوانش مویدمیود و
اشنی غذا را با دستش نرم میکرد( ...قدمیاری؛ .)207 :1389
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این ویژگی در مقامه «فیالسکباا» حمیدی ،که برداشوتی از «المضویریه» همودانی
است نیز به همین شکل اتفاق میافتود؛ اموا نکتوه قابول توجوه اینجاسوت کوه در مقاموه
«فیالسکباا»  ،عیوه برتکرار این شگرد از سوی راوی ،نویسنده نیز کوشویدهاسوت بوه
منظور جلوگیری از تقلید صرا از مقاموه همودانی و دسوتیابی بوه داسوتانی متفواوت و
غیرتقلیدی ،کن های گفتاری اثرخویش را از طریق کاربرد هر هبی وتر زبوان شوعری در
راستای تأیید ویژگیهای ایون نووع ادبوی ،افوزایش دهود و کنودی روایوت را در ارتبوا
خواننده با متن دو ندان سازد« .مقامه فیالسکباا ،ترجمه یوا حتوی تقلیود صورا از
مقامه المضیریه نیست؛ بلکه قاضی با کسترش روایت از هارصد و نوزده گزاره روایت
مضیریه به پانصد و هل و دو گزاره در روایت خوویش کن وهای گفتواری را بی وتر و
متنوعتر ساخته است (عربیوسفآبادی؛  .)146 :1391براین اساس نویسنده کوشیدهاست از
طریق استفاده هر هبی تر از ت بیه ،استعاره و دیگر ابزارهای ت بیهی و قیاسوی و انتقوال
بعد جان یی زبان بربعد همن ینی آن ،قطب استعاری زبان و کارکرد زبان شعری حاصل
از آن را برجستهسازد .این امر با تأکیود برخوود موتن و خوارا کوردن زبوان از مجورای
ارجاعی و قطب مجازی ،خواننده را بهجای قرادادن در مسیر طرح و پی برد آن ،درگیور
رمزگ ایی و گرهگ ایی حاصل از قطب استعاری و کارکرد شعری زبان سواختهاسوت؛
در نهایت او را با شتاب منفی و کندی روایت روبوهرو مویسوازد .دو قطوب مجوازی و
استعاری در قالب رواب «همن ینی و جان وینی» سواختمان کویم در آرای فردینوان دو
سوسور قابل تدوین است .این ویژگی در نهایت شکل تکوین یافته خود را تحت عنوان
«قطب استعاری» و «قطب مجوازی» در آراء یوا کوبسون آشوکار موی سوازد .از دیودگاه
سوسور«،عنصر همن ینی زبان براساس موقعیت هر ن انه در هر گفته قابل تبیین اسوت؛
برای مثال در جملهای معین ،بخ وی از معنوای واره واحود را موقعیوت آن در جملوه و
رابطه آن با دیگر وارهها و واحدهای دستوری آن جملوه تعیوین مویکنود .ایون را وجوه
همن ینی (خطی ،در زمانی) واره می نامند که اغلب به صورت محوری افقی تصور موی
شود .از سوی دیگر معنای واره در جمله را نیز رابطه آن با گروه واره های معینی تعیین
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می کند که در آن جمله موجود نیست اما با آن واره موجود رابطه جان ینی (یا عموودی،
همزمانی) دارد .بنابراین واره تا حدودی با تمام وارههوایی کوه ممکون بوود جوای آن را
بگیرد اما آن واره جای ان را گرفته است ،تعریف میشوود» (اسوکولز؛  .)38 :1383بور ایون
اساس ،دو قطب کنش زبانی (قطب استعاری و مجوازی) ،کوه پو از آن یاکوبسون بوه
طرح و توصیف آن پرداخته با رواب همن ینی و جان ینی ن انههای مورد نظر سوسوور
مرتب است .بنابراین استعاره با فرایند «انتخاب» عنصری بهجای عنصر دیگر در «محوور
جان ینی» و مجاز با فرایند «ترکیب» با عنصری دیگری در «محور همن ینی» قابل تبیوین
و تفسیر است.
« ...مرد گفت  ...این زن مرا به طمع دردام افکند و زهر بهجای نووش در دام افکنود.
گندم فروخته است و درعوض جو داده و کهن تسولیم کوردهاسوت و وعود نوو داده ...
(حمیدی.)157 :1372 :

این درحالی است که روایت راوی اولشخص پیش از تغییر کانون روایت در مقاموه
موردنظر با بسامد بی تر کاربرد زبان شعری در مقایسه با مقامات همدانی ،شتاب روایت
را منفی ساختهاست.
من در غلووای آن غورور و خوییی آن سورور بوا زمرهوای از فریفوان و فرقهوای از
حریفان ،ون باد از صف به صف و ون باده از کف بوه کوف مویگ وتم و بسوا
ن ا به قدم انبسا مینوشتم ....از غرّه غرّای صباح تا طورّه طورای رواح ،و از حلّوه
روزپرنور تاحدّ ذؤابة شب دیجور ،گاه م غول میهوی و گواه مرتکوب منواهی بوودم
(همان.)63 :

بسامد بی تر کاربرد زبان ارجاعی راوی اولشخص در مقامات حریری نیز سوعی در
نگهداشت روایت در شتابی ثابوت دارد؛ اموا ایون شوتاب بوا تغییور کوانون روایوت نیوز
دستخوش دگرگونی میشود .راوی مقامههای حریری عیوه بور بهورهگیوری از کوارکرد
عاطفی و شعری زبان ازطریق سپردن روایت به دانای کلمحدود و ادامه روایت درقالب
نقلقول از تکگویی نمای وی نیوز درتغییرکوانون روایوت خوویش یواری جسوتهاسوت.

فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی -عربی سال ،1شماره ،1بهار و تابستان 1395

 . ....با خداوند آن دکان آشنایی فاهرشد و ون نهوال صوحبت و دوسوتی اسوتحکام
پذیرفت و مادّه مودّت قوّت تمام گرفت و خبایا و سرایر درمیوان نهوادیم و خفایوا و
ضمایر برطبق عیان نهادیم . .....شبی از شبها که ادهم شب به سواد مجلل بود و م
ایام به فیم مکّحل ،فلک ردای نیلی داشوت و هووا طیلسوان پیلوی ،خواجوه میزبوان
آشناوار به درآشیانه آمد و سائلوار به درخانه (همان 68 :و .)67
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«تکگویی نمای ی یکی از انواع توکگوویی اسوت کوه در آن کسوی موردخطواب قورار
میگیرد و کسی بلند بلند با دیگری حرا میزند و دلیل خاصوی بورای گفوتن موضووع
خاصی به مخاطب خاصی دارد؛ این مخاطب در خود داسوتان اسوت» (میرصوادقی؛ :1385
.)414
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راوی در این مقامهها تکگویی نمای یش را از طریق دو مجرای ارتباطی زبان بورای
خواننده آشکار میسازد :یکی همچون نمونههای پی ین در قالب زبان شعری و خوروا
از روایت اصلی و دیگری از طریق کارکرد ترغیبی زبان در قالب تخاطب ،عمل ذهنی و
تفسیر بهعنوان «مهمترین عامل شتاب منفی» (جاهدجاه؛  .)32 :1390این کارکرد زبوانی نیوز
باهدا ترغیب و تأثیر برمخاطب ،روایت را از مسیر حرکت به نقطوه اصولی و اوا دور
میسازد و درنهایت به شتاب منفوی و کنودی در روایوت منجور خواهود شود« .کوارکرد
ترغیبی زبان ،کارکردی به دریافت کننده پیام معطوا است بهقصد تأثیرگذاشتن بور وی
از طریق آگاهی یا تأثراحساسی .دراین کارکرد زبان بی وتر حالوت تخاطوب نموود پیودا
میکند؛ تخاطبی که بهدلیل فرضی بودن مخاطب ،وجه ندایی بارز مییابد» (کریمی؛ :1391
 122و .)121
لکی یقال عزیز النّف مصطبر
ال تقعدن علی ضورّ و مسوغبة
فع ودع عمّووا ت وویر ا غنیوواء بووه

فایٌّ فضول لعوود موا لوه ثمور
(حریری)396 :

بهنگام سختی و بدحالی و گرسنگی از کارخود عقب نموان[و بیکوار نن وین] توا
بگویند که او عزیزالنف و صبور است.
وبا م خود نگاه کن که آیا سرزمینی خالی از گیاه ،همانند سرزمینی اسوت کوه
آن را درخت احاطه کردهاست؟
بنابراین آنچه را نادان به آن اشاره میکند ،رهاکن؛ زیرا شاخه بریدهشده درخت و
وبی که میوهای نداشته باشد ،ه فضل و برتری دارد؟ (گلدیگل اهی؛)347 :1393

خطاب راوی به مخاطب بهمنظور تأثیرگذاشتن و ترغیب احساسات او ،مدت زموانی
ازبیووان روایووی را صوورا ارتبووا احساسووی و درگیووری ذهنووی مخاطووب در ارتبووا بووا
اندی ههای برون داستانی راوی ساخته ،با ایجاد مک توصیفی ،زمان حرکوت در مسویر
اصلی روایت را کند ساختهاست .البته در بعضوی مقاموههوا ماننود اسوکندریه ایون بیوان
نمای ی در قالب کارکرد عاطفی زبان و مک توصیفی آن آشکارشده که این ویژگی نیز

بررسی تطبیقی تداوم زمان روایی در مقامههای عربی و فارسی

تغییری در سرعتبخ یدن به شتاب روایوت ایجواد نکورده و آن را کنود سواختهاسوت.
برایناساس در مقامات حریری تغییرکانون روایت بهوسیله دوشگرد دانایکل محودود و
تک گویی نمای ی با برجسته ساختن کارکردهای عاطفی ،شعری و ترغیبی زبان ،شوتاب
منفی و کندی روایت را درمقایسه با دو مقامه پی ین دو ندان ساختهاست.
یصحک من شرحه و ینتجوب
اسوومع حوودیثی فإنّووه عجووب
فوی خصائصوه

عیووب وال فووی فخوواره ریووب

أنا آمروً لوی

سروا داری الةتی ولدت بهوا

غسوان حوین أنتسوب
وا صل ّ
(حریری)90-91 :

 3-2گفتگو
گفتگو یکی از شیوههای داستانی است که نقوش مهوم و غیرقابول انکواری در گسوترش
پیرنگ ،عینیتبخ ی به طرح و شخصیتها دارد و درنهایت کنش داسوتانی را بوهپویش
میراند« .گفتگو باید داستان را بهپیش ببرد .اگر نین نکند هم همه یوز ازجملوه خو
داستانی ،شخصیتپردازی ،فرایند ح و حال داستان متوقف میگردد» (نوبول؛ .)9 :1377
بهرهمندی هدفمند و همگام باطرح از گفتگو بهمنظور حذا واسطه و رودرویی خواننده
با صحن های زنده و پویا ،بیش از هر یز نقش زمان و تدام روایی آن را در جهت تغیور
ضرباهنگ روایت در مسیر رویدادهای اصلی آشکار میسازد.
گفتگو در مقامههای موردبررسی نیز با تغییر زموان تقوویمی ،ضورباهنگ متفواوتی از
شتاب روایت در ارتبا با کنش داستانی را بوهدسوت داده اسوت .در مقاموات همودانی،
گفتگوها نهتنها با بهرهگیری از زبان ارجاعی به خلق صحنه و شتاب ثابت و معیار منجور
شده است؛ که ارتبا هر هبی تر آنها با ساختار روایی و طرح داستان نیوز ،مخاطوب را
درمسیر ثابت و با شتابی یکسان به سوی نقطه اوا بهحرکوت درمویآورد«.گفتگوهوا در
مقامه همدانی درساختار روایی بخوبی بهکار رفته وعیوه بر هویت دادن به شخصیتها
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سخن مرا ب نو[سخنی] که عجیوب اسوت و [همگوان] از بیوان آن مویخندنود و
میگریند.
من فردی هستم که نه در خصایصش ،عیبی هست و نوه در افتخواراتش ،شوک و
شبهای وجود دارد
سروا خانه من است؛[خانهای] که درآنجا زادهشدهام و اصلم -آنگواه کوه نسوب
خود را برمیشمرم -قبیله غسان است(گلدیگل اهی؛ .)125 :1393

در پی بر طرح روایی نیز تأثیرگذار است(».حبیبی؛ .)80 :1393
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 ...و حیّاک اهلل أبا زید من أین أقبلت؟ وأین نزلت؟ متی و افیوت؟ وهلومّ الوی البیوت،
فقال السوادی :لست بأبی زید ،ولکنّی أبوعبید ،فقلت  :نعم لعن االه ال ویطان ،و أبعود
النّسیان ،أنسانیک طول العهد ،و اتّصال البعد ،فکیف حال أبیوک؟ أشواب کعهودی ،أم
شاب بعدی؟ فقال :قدنبت الرّبیع علی دمنته و ارجو أن یصیّره اهلل جنته ،فقلوت« :رنوا
هلل و رنا أایه راجعون»
ای ابازید خداوند تو را زنده بدارد! از کجوا آمودی و کجوا سواکن شودی و کوی
رسیدی؟ بیا به خانه برویم .مرد سوادی گفت من ابوزید نیستم بلکه ابوعبیود هسوتم.
گفتم بلی خداوند شویطان را لعنوت کنواد و فراموشوی را دورگردانواد! طوول زموان و
پیوستن دوری [بهآن] تو را از یاد من بردهاست .حال پدرت طوراسوت؟ او هموان-
طوری که میشناختمش است یا پ از اینکه مون او را تورک کوردم پیرشودهاسوت؟
گفت برقبرش روییدهاست(.مردهاست) و امیدوارم خداوند او را بوه به وت رهنموون
کناد! گفتم ما از خداییم وبهسوی او باز میگردیم( ...قدمیاری؛ .)126 :1389

نانکه از این نمونه آشکار است ،استفاده از گفتگویی متناسب با سواختار روایوی و
هماهنگ باطرح روایی اثر برای ایجاد ک مکش و ناپایداری در وضعیت اولیوه روایوت،
خواننده را با گام ثابتی از زمان روایی داستان روبهرو ساختهاست؛ این درحالی است کوه
زبان ارجاعی و بویتفسویر و تأویول گفتگوهوا نیوز ،بوار منفوی شوتاب حاصول از زبوان
مخصوص ایننوع ادبی را کاهش داده ،به شتابی ثابت تبدیل ساختهاست.
درمقامات حمیدی نیز ،اگر ه راوی در گفتگو از زبان شعری برای تثبیت ویژگیهای
این نوع ادبی استفاده نکردهاست ،تیش او همچنان دراستفاده از کن های گفتاری بی وتر
به توصیفی و تفسیری شدن زبان و برجسته شدن کارکردی عاطفی آن انجامیوده اسوت؛
را که «مایههای داستانهای قاضی از حکایات عربی گرفتهشدهاست و هویچ داسوتانی از
او نیست که مفهوم و مطلبی از مقامات عربی را حاوی نباشد» (ابراهیمیحریری؛ :1383
 .)164این ویژگی که باع دوری و نامرتب شدن گفتگوها بوا پیرنوگ شوده درنهایوت
زمان روایت را افزایش داده و شتاب آن را کند ساختهاست.
«پیر به زبان فصیب قاطع و بیان صحیب ساطع گفت :ایّها السعاد موالی بوه عهود و ال
عاد  .اسباب لذّاتتان مهیّا و اقداح راحتتان مهنّا ،که تنزّل به طریق تطفّل عوادت کریموان
نیست و اسجیب فوائد به اجتماع موائد جز سیرت لئیمان نیست؛ الکریم من یستضویء
بزیته و یلتق کسر بیته .شعر:
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و انّ الح ّر اذا واراه جوع

صبور

فی

تلهبه

قنوع

بیت:
درکاس توگر جرعگکی هست بکش

و زکاسه و کاس دیگرا دست بکش

در این قالب مجوّا ه خمر و ه جمر و دراین ترکیب مغلعف ه زهر و ه تمر.
از جگر خود کباب کردن و ازخون خود شراب ساختن به که از کاسه و کواس دیگوران
ط عام و شراب خوردن .نه هرکه نانی دهد ،حاتم طویّ اسوت و نوه هرکوه خووانی نهود،
صاحب ریّ؛ به سعادت بروید که من سرتنقل ندارم و دل تطفّل نه .شعر:
والحرّ ی رب مون جفنیوه فیالظّموأ و ربّموا یرتضووی العط وان بالحمووأ

ویخالف بین رجلیه ،ویغرّد بملء شرقیه (حریری)96-97 :

قاضی به او گفت ای ابا مریم ه خبر؟ گفت بدرستی که یزی دیدهای و آنچوه
را بهخاطر سپردهای ،یست؟ گفت آن پیرمرد از زمانی که[از دادگاه] خارا شدهبوود،
پیوسته کف میزد و میرقصید و باصدای شدید ،طوری که لپهوایش پرمویشود ،آواز
میخواند» (گلدیگل اهی؛ .)129 :1393
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گفتم اهلل اهلل این مگوی که دراین ضیافت طفیل ماییم و اصل تو و دراین هیجوا نیوام
ماییم و نصل تو .پرخارباد آن بسا که بی تو سپریم وبدگوار باد آن طعوام کوه بوی توو
خوریم .پیرگفت(»... :حمیدی؛ 65 :1372و .)64
همچنین بهکارگیری اشعار توصیفی و گاه خطابی درجهت تأییود محتووای ازپویش
آمده و بیتأثیر درپی برد روایت نیز ،بارعواطفی و ترغیبوی زبوان را افوزایش مویدهود و
باشکلدهی به مک توصیفی ،شتاب روایوی حاصول از آن را کنود و منفوی مویسوازد.
«درمقامات حمیدی ،شعر برای زینت نثر بهکار میرود و موضوع ازنظم به نثور و از نثور
به نظم دست به دست میشود» (ابراهیموی حریوری؛ )156 :1383؛ ایون درحوالی اسوت کوه
برخیا بارتوصیفی زبان گفتگو در مقامات حمیدی ،راوی مقاموات حریوری از بسوامد
زیاد زبان ارجاعی -البته بهجز کفتگوهایی کوه بوهشوکل خطابوه و درقالوب توکگوویی
نمای ی است -و مرتب با طرح در جهت شکلدهی بوه شوتاب ثابوت روایوت اسوتفاده
کردهاست.
فقال له القاضی :مهیم ،یا ابامریم ،فقال :لقد عاینت عجبا ،وسمعت ما أن وأ لوی
طرباٌ!فقال له :ماذا رأیت؟ و ماالّذی وعیت؟ قال لم یزل ال یخ مزخرا یصدّق بیدیوه،
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 2-4تعلیق
تعلیق بهعنوان یکی از عناصر روایی« ،هولووال ،شوک و تردیود و انودروایی هموراه بوا
بیتکلیفی و انتظار خواننده یا بیننده اثر است که بهدلیل اشتیاق به آگاهی از پایان مواجرا
یا داستان بدان د ار میشود»(انوشه؛ .)380 :1381درشکلگیری این شگرد داستانی ،نهتنهوا
وجوه روایتی و عناصر داستانی دخیل است؛ بلکه خود زبوان و گوونگی ارتبواطش بوا
روایووت اسووت کووه نقووش محوووری سوواخت ایوون عنصوور را برعهووده دارد« .بنووابراین
گوهرانداروای داستان در ذات زبوان نهفتوهاسوت و وون کوه داسوتان ،پدیودهای اسوت
برساختهشده از زبان ،ضرورتاً عناصر زبان درآن نقشمند خواهد بوود» (منودنیپوور؛:1383
.)151
تعلیق در مقامههای بررسیشده به دوشیوه مختلف ،زمان روایت را دگرگون ساخته،
شتاب آن را درارتبا خواننده با متن رقم زدهاسوت .نخسوتین و اصولیتورین آن تعلیوق
روایی و به پایان و ستی داستان مربو است که انتظار و شک و تردید خواننده بورای
رسیدن به نقطه اوا را در تمامی مقامهها بوههموراه دارد .راوی ،کوه درایون میوان بورای
درگیری و ناشناختگی خواننده از پایان داستان بوه ایون شویوه روی آورده از ابزارهوایی
برای رسیدن به این هدا بهره میگیرد؛ ابزارهایی که خود درنهایت عامل ایجواد تعلیوق
و اندروایی دیگری در داستان است؛ اما این بار مصنوعی و منوو بوه گوونگی وقووع
حادثه .بنابراین درنگاهی دیگر «میتوان تعلیق را به دونوع براینودی و فراینودی تقسویم
کرد :تعلیق برایندی 5نقطهای است که خواننده یا بیننده اثر در آن نگران یسوتی حادثوه
است و تعلیق فرایندی 6نقطهای است که خواننده یا بیننده درآن نگران گوونگی وقووع
حادثه است» (انوشه؛ .)381 :1381بنابراین عویوه بور روایوت و یسوتی آن ،دیگرعوامول
درون متنی بهشکل ناشناختگی حاصل از گونگی پوردازش عناصور آن نیوز مویتوانود
کنجکاوی و حساسیت خواننده را در ارتبا با متن را برانگیزد.
ماهیت خاص زبانی نوع مقامه و تیش راوی برای تثبیت هر ه بی وتر آن ،خواننوده
را باسرگ تگی و انتظار حاصل از زبان و گونگی تغییر کوارکرد ارتبواطی آن درقالوب
گذشتهنگری روبهرو ساخته است .این ویژگی در مقامههوای همودانی بوه شوکل ایجواد
روایتهای فرعی در دل گذشتهنگری در مقامههای «المضیریه» و «اسدیه» روی دادهاسوت.
راوی ،که بورای مهیویس سواختن روایوت و رسواندن خواننوده بوه نقطوه اوا داسوتان و
گرهگ ایی نهایی آن ،خود را نیازمند کاربسوت شویوههوای روایوی مویدیودهاسوت بوه
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شگردهایی رویآورده که ضمن حفو ویژگیهوا ،خصوایص و وار وب اصولی نووع،
سرگ تگی و انتظار داستان را برای مخاطب بههمراه داشتهباشد .ایجاد روایتهای فرعی با
تغییر در مسیر کارکرد ارجاعی زبان و تبدیل آن به کارکردی عاطفی با بواری توصویفی،
بیش از هر یز تیش راوی را برای همگامی با ویژگیهای نوع ادبی تثبیت میکنود؛ ایون
درحالی است که اگر ه تعلیق فرایندی در ارتبا با سواختمان روایوت بوه ناشوناختگی
مقطعی میانجامد در نهایت با افزایش زمان روایت و کندساختن شتاب آن ،تعلیق اصلی
را تحت تأثیر قرار میدهد و اشتیاق مخاطب را از تیش برای رسیدن بوه آن بوا شوتابی
منفی ،منفعل و کند میسازد .البته در این میان بوهکوارگیری روایتهوای فرعوی مورتب بوا
پیرنگ داستان و پایبندی بی تر آن به ساختار روایی طرح در مقامه «المضویریه» توانسوته
است مخاطب را درارتبا با هرکدام از روایتها به جستجو برای یوافتن نقطوه اوا وادارد
و با کاهش حساسیت او نسبت به کندی روایت تاحدی داستان را از ضرباهنگ کنود در
مسیر تعلیق برایندی دورسازد.
تعلیق برایندی در مقامات حریری و حمیدی نیز با تمرکز بور زبوان و خوروا آن از
مسیر اصلی روایت ،خود را آشکار ساختهاسوت« .نویسونده در پوی صوناعتی اسوت کوه
الزامات متعارا زبان خودکار را آشنایی زدایی کند و بوا انتخواب رویکورد ادبوی شویوه
ادراک خواننده را تحتتأثیر قراردهود و واکونش او را نسوبت بوه حووادث کنود و او را
تسلیم ادراک ادبی متن کند» (بوتیب؛ .)26 :1388این تعلیق فرعی ،که حاصول انتقوال بعود
جان ینی بر بعد همن ینی زبان و شکلدهی به کارکرد ارتباطی زبان شعر در راسوتای آن
است در کنار دیگر کارکردهای عواطفی و ترغیبوی زبوان ،خواننوده را بوا شوتاب منفوی
مضاعفی در مقایسه با مقامات همدانی روبهرو میسازد .تغییر کارکرد ارتبواطی زبوان در
قالب سه ارتبا شعری ،عاطفی و ترغیبی که هرکدام به نوبه خود ضورباهنگ روایوت را
با رمزگ اییهای ادبی ،توصیف و تفسیر و عمل ذهنی کند ساخته اسوت ،خوود در درون
گذشتهنگری بهعنوان یکی از عوامول شوتاب منفوی روایوت قرارگرفتوهاسوت .ایون امور
سرگ تگی و انتظار مخاطب بهعنوان عاملی مثبت در پی برد داستان به خستگی و میلی
منفی در ک ف نقطه اصلی و گرهگ ایی حاصل از آن تبدیل میسازد .بنابراین نویسنده
با استفاده از شگردهای زبانی ،بیش از اینکوه خواننوده را بوا پرسوش از یسوتی وقوایع
داستان روبهرو سازد ،توجه او را به رمزگ ایی ،ارتبا های توصویفی و تفسویری و بعود
ثانویه زبان درارتبا با کن های اصلی داستان منحرا میسازد و با ایجاد تعلیقی فرعوی

و مقطعی زمان روایت را طوالنی و شتاب حاصل از آن را کند میسازد.
 2-5صحنهپردازی
عمل و کنش داستانی بهمنظور پی برد و حرکت داستان نیازمند فرا مکانی و زموانیای
بهنام صحنه است« .صحنه محلی است که آکسیون داستان درآن واقع میشود؛ به عبارت
دیگر ،زمینهای است که اشخاص داستان نقش خود را برآن بازی میکنند» (یونسوی؛:1384
.)429
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پرداخت صحنه هنری و متناسب با نوع و ساختمان روایی داستان درشوکلدهوی بوه
شخصیتپردازی ،گفتگو ،فضا و رنگ وحتی باورپذیری و حقیقتمانندی داستان نیوز از
اهمیت بسزایی برخورداراست؛ این امر ،که بیش از هر یز از طریوق زبوان و گوونگی
پردازش آن در ارتبا میان راوی/نویسنده با خواننده امکانپذیر است با ایجاد پو زمینوه
مناسب به درک و اهمیت هر ه بی ترکنش داستانی برای خواننده یاری میرساند .براین
اساس صحنهپردازی حاصل کارکرد مرتب زبان با نووع و هودا داسوتان درسواماندهی
زمان و درنهایت تداوم و شتاب داستان نقش مهمی دارد.
درمقامات نیز صحنهپردازی ازجمله ویژگیهای داستانی است که دگرگونی زموانی را
در ارتبا با ویژگیهای زبانی نوع ادبی خود بوهوجوود آوردهاسوت .درمیوان مقاموههوای
بررسیشده در مقامات همدانی ،صحنهپردازی بهدلیل برخورداری از زبوان ارجواعی بوه
عنوان اصلیترین کارکرد ارتباطی زبوان دربافوت روایوت از یوک سوو و بهورهگیوری از
فرفیت طبیعی وارگان عربی بهدلیل استفاده از کلمات متوداول و معوروا ایون زبان(نوه
کلماتی شاذ و نادر) از سوی دیگر ،شوتاب روایوی داسوتان را بوا ضورباهنگی ثابوت در
راستای وجودصحنه بهپیشراندهاست .عیوه براین ،تناسب میان صوحنه و نووع داسوتان
نیز ازجمله عوامل پویایی صحنه و درنتجه شتاب ثابوت آن در مقاموات همودانی اسوت.
دراین راستا راوی مقامات همدانی ،که در مقامه «اسدیه» ،قصد بهتصویرک یدن داسوتانی
کن ووی و حادثووهمحووور را دارد ،بوویش ازهر یووز صووحنهپووردازی خووود را بووه پرداخووت
صحنههای کن ی و بیرونی اختصاص دادهاست .دراین راستا استفاده از افعوال کن وی و
بیرونی با همان معنای اصلی ،سرراسوت و بویتأویول خوود ،توانسوته بوا افوزایش تووان
ارجاعی زبان ،صحنههای حرکتی و شارر شده را به عنصری تندیوده دربافوت و همگوام
باطرح داستان تبدیل کند و ضرباهنگ ثابت اثر را بیافریند.
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فما راعنا رالّ صهیل الخیل ،و نظرت رلی فرسی و قد أرهف اُذنیه ،و طمب بعینیه ،یجذ
قوی الجبل بم افره ،و یخود خودّ االرض بحووافره ،ثومّ اضوطربت الخیول فأرسولت
ا بوال؛ و قطَّت الجبال ،و أخذت نحو الجبال(...،همدانی؛ )67 :1389
غیر از شیهه اسب یزی احساس نکردیم .من به اسوبم نگریسوتم؛ گوشوهایش را
تیز کردهبود و با دو مش تیز مینگریست؛ رشتههای طناب را با لبهایش (مجازاً با
دندانهایش) پاره میکرد و روی زمین را با سمهایش مویکنود .سوپ برآشوفت و[از
شدت ترس و وح وت] ادرار کورد و ریسومانها را پواره کورد و راه کووه را درپویش
گرفت.
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بیان این نکته واجب است که ویژگی بیان شده ،شامل تموامی صوحنههوای مقاموات
همدانی نیست واین مقامات نیوز از صوحنههوایی بوا ویژگوی زبوان شوعری همسوان بوا
ویژگیهای این نوع ادبی خاص به دور نمانده است؛ اما نکته قابل توجه در این رابطوه و
در مقایسه با دو مقامه دیگر ایناست که راوی در استفاده از زبان شعری و بوار ادبوی آن
نیز به افعال بیرونی و کن مند اکتفا کرده ،با سپردن ضرباهنگ جمله بوه تصوویر کن وی
افعال از سنگینی کارکرد شعری زبان کاسوته و بوا حفو تعوادل میوان پویوایی افعوال و
سنگینی زبان شعر ،ضرباهنگ صحنه را در شتابی تقریبا ثابت نگه داشتهاست.
در مقامات حریری ،صحنهپردازی با استفاده از هردو کارکرد زبان شعری و ارجواعی
بهکار رفتهاست .راوی مقامات هرآنجا که متناسب با هدا و موقعیت ،طرح داسوتان را
نیازمند فضاسازی و خلق صحنههوای ذهنوی مویدیودهاسوت از زبوان شوعری و مکو
توصیفی آن درکنار لغات ،ترکیبات و افعال نادر و شاذ زبان عربی بهرهبوردهاسوت؛ ایون
درحالی است که خلق صحنههایی بهمنظور شخصیتپوردازی و ایجواد و پی وبرد کونش
داستانی بیش از هر یز او را تابع زبان ارجاعی وبه دور از ویژگیهای نوع ادبی قرارداده-
است .بنابراین استفاده از هردو کارکرد زبان در کنار یکدیگر این امکوان را بورای طورح
داستان و درارتبا با خواننده ایجاد میکند که اگر ه مکو توصویفی کوارکرد شوعری
زبان ،داستان را از پویایی بوهدور و ضورباهنگ آن را کنود مویسوازد درنهایوت کوارکرد
ارتباطی مستقیم زبان ارجاعی میان خواننده و راوی بوه هماهنوگسوازی و تعوادل میوان
شتاب ثابت و منفی میانجامد و کل روایت داستانی را درارتبا با صوحنههوا بوا شوتاب
ثابت روبهرو میسازد.

 ...حتی وردت حمی الخیفة ،و الحرم العاصم من الخیفة ،فسروت ایجاس الورّوع و
است عاره و تسربلت لباس ا من و شعاره و قصرت همّی علی لوذ أجتنیهوا و ملحوة
أجتلیها (حریری)222 :
تا اینکه به حریم خیفت و جای امن و آرامی کوه فورد را از تورس ،بوازمیدارد،
وارد شدم و احساس ترس و پوشیدن[لباس وح ت] را از خود دورسواختم و لبواس
امنیّت و آرامش و زیرپوش آن را پوشیدم و عزم و اراد خود را به لذّتی که می یدم
و شیرینیای که میدیدم ،محدود و قانع کردم (گلدیگل اهی.)227 :1393 ،

راوی ،که با بهکارگیری زبان شعری ،سوعی در القوای فضوای تورس بورای ورود بوه
داستان دارد با درگیری مخاطب و مک او در زبوان ،زموان بی وتری را بورای ارتبوا و
آمادهسازی وی اختصاص دادهاست درحالی که در زبان ارجواعی نمونوه بعودی ،عویوه
برصحنهسازی با ارتبا مستقیم خواننده با شخصیتها از طریق زبوانی ارتبواطی و بوی-
تفسیر زمینه شخصیتپردازی قهرمان داستان را نیز فراهم آوردهاست.
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 ...فخرجنی بإیماض طرفه ،استوقضنی بإیماء کفّه فلزمت موقفی ،و اخّرت منصورفی.
فقال الوالی :ما مراموک و یّ سوبب مقاموک؟ فأبتودره ال ویخ و قوال :أنّوه أنیسوی و
صاحب ملبوسی ،فتسمّب عند هذاالقول بتأنیسی و رخوص فوی جلوسوی .ثومّ أفواض
علیهما خلعتین (حریری.)333-334 :
م خود ،مرا از آن کار ،بازداشت و با اشاره کف دسوتش از مون
اما او با اشار
خواست که بایستم ... .دراین موقع[بوهمون] گفوت وه خواسوتهای داری و درنوگ و
توقفت بهخاطر یست؟ پیرمرد پی دستی کرد و گفت همانا او موون مون اسوت و
صاحب لباسم .با گفتن این سخن از طریق آرامش بخ یدن در حقم مسوامحه کورد و
به ن ستنم رخصت داد .سپ دو خلعت را به سوی آنان انداخت و بیست دینوار بوه
آنها بخ ید ( گلدیگل اهی 235 :1393 ،و .)234

اما صحنهپردازی در مقامات حمیدی ،هم بهدلیل عدم تمایول نویسونده در تقلیودی
شدن داستان وهم بهدلیل محدود بودن دایره لغات زبان فارسی در بهرهمندی از لغوات و
ترکیبات بیرونی و کن ی به شکلی ذهنی در قالب توصیف صورت گرفتهاست .همچنین
راوی با کاربرد هر هبی تر زبان شعری ،خواننده را با عمل ذهنوی ،توصویف ،تفسویر و
درنهایت مک توصیفی برآمده از آنها روبهرو ساخته است .ایون امور در کنوار افوزایش
کن های گفتاری ،عیوه بر پایبندی به ویژگیهای زبانی این نوع ادبی با خلق صحنههوای
جدا و بیارتبا به پیرنگ داستان ،شتاب داستان را منفی و ضرباهنگ آن را کند ساخته-
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است.
دراوایل عهد شباب که موی عارض ون پور غوراب بوود و بیواض عوذار در جاموة
احتسوواب بووود ،خورشووید کووودکی قصوود دلوووک داشووت و عووارض در آن مصوویبت
سوادسوک .دایر عذار هنوز قیری بود و رنگ رخسار خیری .هنوز م وک بوا کوافور
نیامیخته بود و سمن برگل نریخته:

اال سووقیاً الزمووان التّصووابی وایّوووام الخیعوووة و ال وووبا
وعهووود اصوووبحت خووودّی مطوورّز باجنحووة الغووراب
(حمیدی؛ )155 :1372

ون هاالت کاسات سکباا ون بدر در صدرجای گرفت،
آن صفا تیره گ ت و دیدهها در آن سکبا خیره گ ت .شعر:
یلوح فی هالة االنواء تأللو ال م بالنضیاء
کانّها النّار فی التّجلیّ کانّها الماء فی الصّفاء

ومه خورشوید از

(همان)66 :
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نتیجهگیری
زمان و جنبههای گوناگون آن از جمله ویژگیهای مهم شکلدهوی بوه سواختار روایوی و
تبدیل داستان به طرح است .کن های داستانی درقالوب روابو علّوی و معلوولی دردرون
زمان و شگردهای گوناگون آن است که از وضعیتی به وضوعیتی دیگور تغییور موییابود.
دراین راستا زمان ازیکسو با پرشها ،گسستهوا وعقبگردهوای مورتب بوا رویودادها بوا
راوی/نویسنده و ازسویی با میزان حجم اختصواص دادهشوده در موتن داسوتان بوه ایون
رویدادها با خواننده درارتبا است .بنابراین درست درهمین نقطه است که تداوم زموان
روایی بهعنوان یکی از وجوه زمان میتوانود در الگوویی ارتبواطی ،میوزان زموان ارتبوا
خواننده با متن و ضرباهنگ آن را بررسی کند.
دراین میان مقاموههوا بوهدلیول برخوورداری از سواختمان و عناصور روایوی در کنوار
ویژگیهایی زبانی خاص نوع ادبی خویش زمینه مناسوبی را بورای بررسوی توداوم زموان
روایی از طریق عناصر روایی و در قالب الگوی ارتباطی یاکوبسون فوراهم آورده اسوت.
بنابراین در این پژوهش تدوام زمان روایتی از طریق ویژگیهای راوی ،گفتگوو ،تعلیوق و
صحنهپردازی در الگوی زبانی یاکوبسن بررسی شد .در بح راوی ،تغییر کانون روایت
با تغییر کارکرد ارجاعی زبان به کارکردی عاطفی در مقامات همدانی ،شتاب روایوت را
کند ساخته است این درحالی است که این ویژگی در دو مقامه دیگر ،بههموراه کوارکرد
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شعری و ترغیبی زبان ،ضرباهنگ کند روایت را برای مخاطب دو نودان سواختهاسوت.
در گفتگو و صحنهپردازی تداوم زمان روایوی در مقاموات همودانی و حریوری بوهدلیول
بسامد بسیار زبان ارجاعی در همدانی و تعادل میان زبان ارجواعی و شوعری درحریوری
شتاب ثابتی یافته است؛ اما در مقامات حمیدی با کاربرد بسیار زبان شوعری ،روایوت را
بهسوی ضرباهنگی منفی راندهاست .تعلیق فرایندی نیز با بهرهمندی از کوارکرد عواطفی،
ترغیبی و شعری زبان در مقامات حریری و حمیدی و کوارکرد عواطفی در همودانی در
قالب فیشبکها ،زمان روایت را با شتاب منفی روبهرو ساخته است .البته در ایون میوان
بهکارگیری روایتهای فرعی مرتب با پیرنوگ داسوتان در دل رویودادهای گذشوتهنگور و
پایبندی بی تر آن به ساختار روایی طرح در مقامههای همدانی ،توانسته است بوا کواهش
حساسیت مخاطب نسبت به کندی روایت تاحدی داستان را از ضرباهنگ کند در مسویر
تعلیق برایندی دورسازد.
باتوجه به یافته های این پژوهش میتوان گفت که اگر ه هرسه مقامه عربی و
فارسی از ساختار روایی قابل قبولی برخوردارند و عناصر م ترک روایی نیز در آنها
دیده می شود در این میان ،مقامات داستانی همدانی با وجود سادهتر بودن طرح و عناصر
آن ،باورپذیری و حقیقتمانندی بی تری را در ارتبا مخاطب با متن بهوجود آورده
است .آنچه همدانی را در مقایسه با حریری و حمیدی موفقتر کردهاست ،بهرهگیری
پربسامدتر او از زبان ارجاعی و کارکرد ارتباطی مستقیم آن در درون داستانها و
ارتباطش با زمان است تاهم نوع و ویژگیهای آن حف شود و هم مخاطب با آن ارتبا
روایی مناسب تری برقرار سازد .همچنین استفاده از فرفیتهای ذاتی زبان اشتقاقی عربی در
کنار کلمات ،افعال و ترکیبات معمول ،پویا و کن مند آن موجب شدهاست که با
آفرینش زبانی سیال و روان در راستای هدا ارتباطی زبان در متن روایی ،ارتباطی
بیمانع و بینیاز از تفسیر میان خواننده و راوی ایجاد شود و شتاب ثابت داستان را
ایجادکند .این امر در مقامات حریری با بهرهگیری بسیار از زبان شعری و ترغیبی به
منظور تأکید بر نوع ادبی در کنار استفاده از لغات ،ترکیبات و افعال شاذ و نادر تا حد
زیادی از پویایی زبان و درنتیجه سرعت زمان روایت کاستهاست .حال اینکه در مقامات
حمیدی تأکید هر ه بی تر بر نوع ادبی و تیش برای اثبات آن بهعنوان گونة ادبی در
زبان فارسی موجب افزایش کن های گفتاری شدهاست .تفاوت ساختمان نحوی زبان
فارسی با عربی وناهماهنگی ساختمان زبان فارسی با این نوع ادبی موجب شدهاست که

بررسی تطبیقی تداوم زمان روایی در مقامههای عربی و فارسی

حمیدی برای تثبیت این نوع ادبی در زبان فارسی به افزایش کن های گفتاری روی
آورد تا بدین وسیله هم با خروا زبان از کارکرد اصلی خود و هم بهمنظور جلوگیری
از تقلیدی بودن اثر به برجستگی زبان شعری و عاطفی اثر بیفزاید .این ویژگی درکنار
محدود بودن دایره وارگان موزون و سجع آفرین در زبان فارسی ،استفاده از افعال
ذهنی -توصیفی  ،شتاب منفی و کندی زمان روایت را در مقایسه با دو مقامه
دیگردو ندان ساختهاست.
یادداشتها
1. Duration
2. Discourse time
3. story time
4. flash back
5. Result oriented suspense
6. Process oriented suspense
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