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  چكيده

خوبي از متوني است كه از بطن متون پيشين فرهنگ و ادبيات خويش ة نمون، مقامات حميديكتاب 

اند  هم آميخته كه در آن انواع نوشتار باتبديل شده است  و به فضايي با ابعاد بسيار متنوع  شدهمتولد

صلي در اين پژوهش كشف و شناخت انواع هدف ا. اند و اين متن را محل تجمع چندين گونه كرده

 ،ترامتنيت ژرار ژنتة  براي رسيدن به اين هدف بر اساس نظري. استمقامات حميديروابط متون در 

 ،كتاباين  و به اين نتيجه رسيديم كه كرديم را تحليل و بررسي مقامات حميديموجود در ة  مقام23

 و آنجاي  ر چشمگيرآيات قرآن كريم در جايكاملي از متون داراي ترامتنيت است كه حضوة نمون

استفاده از اصطالحات و عبارات و اشعار معروف زبان و ادبيات عربي و تأثيرپذيري از اسلوب 

اي از روابط بينامتني و صداهاي متكثر  حريري، نشانگر مجموعه الزمان همداني و نويسي بديع مقامه

كند و اين ارتباط در جهت  ني معتبري را تأييد ميمعنايي موجود در اين كتاب است كه روابط ترامت

  .استترامتنيت ژرار ژنت ة روابط متون در نظري تماميشامل ، ايجاد نظام معنايي اين متن

  

  .همدانيالزمان   بديعترامتنيت، مقامات حميدي، مقامات حريري، مقامات :واژگان كليدي

 

  مقدمه. 1

متوني جديد را از بطن متون پيشين فرهنگ و انسان موجودي است داراي ميراث فرهنگي كه 

ها و  هر متن موجود در ادبيات از همان آغاز در قلمروي قدرت گفته. كند ادبيات خويش متولد مي
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 در ارتباط با  پردازان معاصر معتقدند كه عمل خواندن هر متن نظريه .متون پيشين است
 منوط به كشف همين ،اي از روابط متني است كه تفسير كردن و كشف معناي آن متن مجموعه

شود  يتي تبديل مياي جهاني و كل بر اين اساس ادبيات به پديده). Allen, 2000: 1(روابط است 
  . )13: 1389، انوشيرواني(وار و انسجامي يگانه برخوردارند  كه اجزاي آن از وحدتي اندام

ادبيات در وراي مرزهاي ة سو مطالع از يك، آنة در معناي گسترد »ادبيات تطبيقي«
هاي دانش بشري است  ارتباط ميان ادبيات و ساير حوزهة  مطالعسوي ديگركشورها و از 

)Remak, 1961: 1.( هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي ها و زمينه يكي از پرطرفدارترين حوزه، 
همگام با ادبيات  ).25-23: 1389 منظم، نظري(است بررسي ارتباط متون با يكديگر 

  ).  56: 1390نامورمطلق، (  نيز به تأثير و تأثر متقابل متون ادبي پرداخت1»بينامتنيت«تطبيقي،
نديشه مبتني است كه متن، نظامي بسته و مستقل و يكه و تنها نيست و بينامتنيت بر اين ا

2ژوليا كريستوا). Frow, 2005: 48(شود  ميآن متن غيرقابل فهم ، اگر چنين باشد
اولين بار  2

هر متن يك «اومعتقد بود كه  ).12: 1995، الزغبي(  اين اصطالح را رواج داد1960ة در ده
  ).Abrams , 1993 :285(» استتقاطع متون كثيري بينامتن است كه محل تالقي و 

3 ژرار ژنت،پس از كريستوا
تر از  ترامتنيت را عامة او واژ.  مطالعات او را گسترش داد3

  تواند با غير خود داشته اي كه يك متن مي به هر نوع رابطهآن را نظر گرفت و  بينامتنيت در
ها   آنيك از طور جداگانه به معرفي هر مه بهكه در ادا  به پنج قسمت تقسيم كردواطالق ، باشد

.  استمقامات حميديشود كتاب  متني كه با اين نظريه تحليل و بررسي مي .خواهيم پرداخت
ة تواند به شناخت و بررسي روابط ميان آثار متعلق به گون تبيين روابط متون در اين كتاب مي

  .كندثري ؤمه كمك ممقاة هاي مندرج در گون ها و خرده گونه مقامه و گونه
 بيشتر با كدام متون مقامات حميديشود اين است كه   مطرح مياين مقاله پرسشي كه در 
؟ براي پاسخگويي به اين پرسش به ارزيابي  و اين ارتباط چگونه ارتباطي استارتباط برقرار كرده
پژوهش بر  .اي از روابط متني آن پرداختيم  و مجموعهمقامات حميديهاي متن  و توصيف سازه

كاملي از متون داراي ترامتنيت است ة  نمونمقامات حميديپاية اين فرضيه شكل گرفت كه كتاب 
مقامات هاي   كتابويژه به ،هاي متون عربي هاي گوناگوني از گفتمان كه خودآگاهانه، طيف

 نظام است و اين ارتباط در جهت ايجاد   را بازنگاري كردهمقامات حريري و الزمان همداني بديع

 
1
- Intertextuality  

2
 - Julia Kristeva 

3 - Gerard Genette 
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  .استترامتنيت ژرار ژنت ة روابط متون در نظري تماميشامل ، معنايي اين متن
  

  پيشينة تحقيق. 2
ولي  ،هاي بسياري صورت گرفته است  پژوهش،نثر فني و اسلوب نگارش مقاماتة دربار

  به بينامتنيت وبايد،گونه كه  منتقدان و پژوهشگران زبان و ادبيات عربي و فارسي آن
 ازجمله حسن ،برخي از پژوهشگران. اند نكرده توجهي مقامات حميديط متني روابة مجموع

 به قصد معرفي عناصر داستاني مقامات حميدي اقدام به تطبيق آن ،دادخواه و ليال جمشيدي
هاي ذيل به بررسي و تطبيق انواع عناصر داستاني  اند و در مقاله با مقامات عربي كرده

 :اند مقامات حميدي و حريري پرداخته
در مقامات حريري و » صحنه«عنصر « ).1387( . حسن دادخواهوليال ، جمشيدي-
 .31-9صص، 17 ش ،9 س. عربية  كاوش نامه ويژه نامفصلنامة. »حميدي
. »در مقامات حريري و حميدي» شخصيت«عنصر «). 1386( . ليال جمشيديوحسن ،  دادخواه-
  .44-17صص ،21ش  . شهيد باهنر كرمانادبيات و علوم انساني دانشگاهة  دانشكدنشرية
 ايراني زبان و مجلة. »پيرنگ در مقامات حريري و حميدي« ).1385( .----------- -

  .87-67 صص، 1385بهار و تابستان  ،5ش ، ادبيات عربي
چند عنصر داستاني ميان متون مقامات عربي و فارسي ة كه تحليل و بررسي و مقايسگفتني است 

مقامات هاي جاري در كتاب  هاي گوناگوني از گفتمان چگونگي بازنگاري طيفة هندد تواند نشان نمي
اين است كه براي نخستين  با توجه به اين نكته، تازگي موضوع و نوآوري اين مقاله در.  باشدحميدي

ترامتنيت ژرار ژنت به بررسي روابط مختلف متون در مقامات حميدي و كشف ة بار با استفاده از نظري
  .پردازد در جهت ايجاد نظام معنايي اين متن ميها   آنبندي اين روابط و تبيين نقش قهو طب
  

  بحث و بررسي. 3
بينامتنيت است كه نظامي خاص را ة ژنت يكي از تأثيرگذارترين پژوهشگران در عرص ژرار

ژنت براي تحليل ارتباط يك متن مشخص با كل نظام . كردهاي متن ترسيم  براي تحليل داللت
را براي نشان دادن انواع » ترامتنيت«ة بوطيقايي نسبتاً ثابت را طراحي كرد و واژ، رهنگيف

اي است كه يك  ترامتنيت از منظر او شامل هر نوع رابطه. ارتباط يك متن با ديگر متون برگزيد
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در ذيل به بررسي . شود تواند با غير خود داشته باشد كه به پنج دسته تقسيم مي  ميمتن
  :پردازيم  ميمقامات حميديهاي آن در متن  هريك از اين روابط و شاخصه ةجداگان

  
  بينامتينت . 1-3

تفاوت  .بينامتنيت تحقيقاتي انجام دادة ژوليا كريستوا از نخستين افرادي است كه  دربار
حضوري  همة  بينامتنيت فقط محدود به رابط،ديدگاه او با ژنت در اين است كه از منظر ژنت

است ا چند متن است كه اساساً شامل حضور واقعي يك متن در متني ديگر ميان دو ي
(Genette, 1997 :1-2) متن (به عبارت ديگر از نگاه ژنت هر گاه بخشي از يك متن ؛A ( در

بينامتني است كه اين اي  رابطه، ميان اين دوة رابط، حضور يابد) Bمتن (متن ديگري 
  :شود م ميتقسيي زير ة مجزاحضوري به سه دست هم
  

   نقل قول.1-1-3
وسيلة گيومه  است، به متن ديگري را كه در متنش حاضر شده) B متن(لف ؤدر اين نوع بينامتنيت، م

مستقيم با  ، مستقيم يا غيرمقامات حميديي كه متن يترين الگو  مهم. )همان(كند ارجاع متمايز مي يا
آني كه در قالب آيات و روايات موجود مضامين و مفاهيم قر. ، قرآن مجيد استاستآن در ارتباط 

  .كند در مقامات حميدي نقل شده است، بنيان و خاستگاه قرآني اين اثر را تأييد مي
 .است هاي متون عربي بازنگاري شده هاي گوناگوني از گفتمان در كتاب مقامات حميدي طيف

كاويد و از آن رهگذر هاي آن را  براي كشف و گشودن اين نداهاي متكثر بايد ارجاعات و پژواك
عنوان  قولي كه در ذيل به نقل . پرداختمقامات حميديهاي معنايي موجود در  به كشف نظام
ست،  االدين كنندة ساختار شيوة بيان قاضي حميد ، عالوه بر آنكه تعيينشود ميمثال ارائه 

سرايي قابل  متن را با اين مناسبات و روابط متون به هم  كهاستدهندة منشي بينامتني  نشان
  :است استنادي تبديل كرده

و متعلق ممدوحي مفرد ، و مغفل آن است كه متعرض معشوقي معين نيست در غزل«
ان القصائد : اند شعراي جاهلي گفته تازيان راست نه پارسيان را و ،نيست در مدح و اين معني

  ).59 :1365، بلخي( 4»شرها اغفالُها
  

 
نده-4 ند  بدترين چكامه ها آن هاست كه گوي   .اش ناشناخته ما
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   هنري–سرقت ادبي . 2-1-3
را بدون ذكر   ) A متن( متني ديگر    ،B)متن  (ع بينامتنيت، شامل عاريت بدون اعالم استكه نويسندة         اين نو 
عبارات و  ،   حضور اصطالحات  مقامات حميدي در   .)همان(كند  مي در متن خود جاسازي   ،  مرجعة  و ارائ 

ة مقدمـ با اينكه قاضـي حميدالـدين در        . شود   مي بسيار ديده برخي اشعار معروف زبان و ادبيات عربي        
هنـران از      از اشعار و عبارات منابع پيشين اسـتفاده نكنـد و چـون بـي               كردهكند كه سعي      كتاب ادعا مي  

شاعران هاي  هايي از كتابش ابيات و مصراع      ولي در بخش   ،)22 :بلخي(ديگران سرمايه به عاريت نگيرد      
  :كنيم مي فا كه در ذيل به ذكر دو نمونه اكتشود ديده مي ،مرجعة  بدون ذكر و ارائ،عرب
و اين ها  شمع چنين تيرگياي   :گفتند. نداي اَرِحنا يا بالل برآمد، از يمين و شمال آن صف«

  :شعر. ها كحل چنين خيرگي
ــا  ــدررِ الزهِراليواقيتــ ــنَ الــ   اَمِــــط عــ

  

ــا  ــا مواقيتنــ   5واجعــــل لجــــح تالقينــ
  

  )84:همان (
از » ن يحيي بن عثمان بن محمدابوعثمان ابواسحاق ابراهيم ب«اين بيت عربي از اشعار 
مدفون در بلخ است  )524متوفي در ( »الكلبي االشهبي الغزي «شعراي مشهور عرب مكني به 

  ).231:همان(است  آن در متن مقامات حميدي تعبيه شدهة كه بدون اشاره به سرايند
في «امة در متن مق) ع(نمونة ديگر عاريت بدون اعالم، استفاده از اشعار ديوان حضرت علي 

  :زار از خون گردن سازد و عطر مثلث از گرد ميدان بپردازد مرد آن باشد كه الله«: است» الوعظ
ــا  ــرُ ريحانُنــــ ــسيف و الخنجــــ   الــــ

  

ــرجِس و اآلسِ  ــنَ النـــــــ   اُفٍ مِـــــــ
  

ــن دمِ اَعـــــــداءنا   ــرابنا مِـــــ   شـــــ
  

ــراسِ  ــه الــــ ــنا جمجمــــ   6»و كأســــ
  

  )108: همان( 
سلطاني واعظ كاشفي ة نام است كه در فتوت) ع ( اين دو بيت منسوب به اميرالمومنين علي

چنانچه حضرت ؛ اند؟ بگوي به گل ريحان اگر پرسند تيغ را به چه نسبت كرده«: نيز آمده است
  .)351: 1355، واعظ كاشفي(» . ..السيف والخنجر: اميرالمومنين عليه السالم فرموده

 

  بينامتنيت ضمني. 3-1-3
 را به شكل A بلكه مرجع متن ،كاري ندارد  سعي در پنهانBن متلف ؤم، در اين نوع بينامتنيت

 
وت ها را » دندان ها« كنار بزن از روي مرواريد هاي درخشان -5 سمي را معين كن» لبها را«، ياق حج ديدار ما مو   .؛ يعني بخند و براي 
رت بر نرگس و ريحان باد-6   . شمشير و خنجر براي ما چون سبزه و ريحان است ، نف

جمجمه ي سر دشمنانمانشراب ما  ست و جام ما    .از خون دشمنان ما
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 ارتباط ،كند؛ بنابراين در اين شكل از بينامتنيت با اندكي دقت و ذكاوت غيرمستقيم معرفي مي
نوع ترين   مهماشارات و تلميحات از، كنايات. (Genette, 1997: 2) دو متن قابل فهم است

 زيرا اين كتاب زباني ،شود  ديده ميبسيار امات حميديمقاشكال اين نوع بينامتن است كه در 
 و بخشي از فهم اين زبان مجازي و استعاري وابسته به دريافت الگوها داردمصنوع و متكلف 

  . و متوني است كه متن مقامات حميدي با آن در ارتباط است
مني و قرآن مجيد اَبرمتني است كه فهم كامل مقامات حميدي مشروط به درك اشارات ض

 ،عالوه بر بينامتنيت ضمني آيات قرآن مجيد در اين كتاب. تلميحات مربوط به آن است
شود كه   ميديدهداستاني تاريخي نيز هاي  و شخصيتها  مكان، ارجاعات ضمني به رخدادها

  :كنيم اكتفا مي در اين بخش فقط به ذكر يك نمونه از بينامتنيت ضمني
اگر پيري، علت احترام بودي، .  بود، چون به عهد نهايت رسيد، محسود شد تا در مهد بدايت بود، مسجودآدم

تري، سبب نجات و رفع   چهارصدساله نزدي و اگر بزرگفرعونچهارده روز دست در محاسن موسي 
  ).33 :1365، بلخي( ننشستي يحيي زكريا دو روزه بر تخت نبوت عيسيدرجات بودي، 

  

7 پيرامتنيت.2-3
 

 بلكه متون همواره در پوششي از متن ، هيچ متن بدون پوشش وجود ندارد اعتقاد ژنت، بربنا
هايي كه  اين متن. اند مستقيم در برگرفته طور مستقيم و غير شوند كه آن را به هايي ارائه مي واژه

 ).90-89: 1386مطلق،  نامور(شوند  ناميده مي» پيرامتن«گيرند،  برمي همچون ماهواره متن اصلي را در
گيرند و دريافت يك متن را از سوي   بررسي عناصري است كه در آستانة متن قرار مي،يتپيرامتن

ها شامل عنوان، عناوين فرعي، عناوين دروني، مقدمه  پيرامتن. كنند دهي و كنترل مي خوانندگان جهت
از ها و بسياري  ها، تصاوير، جلد كتاب ها، كتيبه هاي پاياني، حاشيه ها، يادداشت و مؤخره، آگهي

ها، گاه توضيحاتي ارزنده در  اين پيرامتن. (Genette, 1997: 3) هستند  دوم ديگر ةهاي درج نشانه
  .توان به متن دست يافت دهند كه بدون اين توضيحات نمي مورد متن ارائه مي

هايي برخوردار است كه براي ورود به جهان متن   از چنين پيرامتنمقامات حميدي
هايي گذر كرد كه پيرامون آن قرار  ها و آستانه ا بايد از وروديمركزي و كانوني آن ابتد

ها  برخي از اين پيرامتن. پردازند اند و به ارتباط با جهان بيرون و اذهان مخاطبان مي گرفته
 متن ،ترين شكل  مرتبط هستند و به نزديكمقامات حميديواسطه با متن اصلي و كانوني  بي
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  :پردازيم ميها   آنطور جداگانه به معرفي ذيل بهكه در اند  اصلي را احاطه كرده
  

   عنوان.1-2-3
اي توضيحاتي ارزنده در مورد متن  اين عنوان دو كلمه.  استمقامات حميدي ،عنوان كتاب
. كند را معرفي مي» مقامه«ة يعني گون ،گونه و ژانر ادبي كتاب، اولِ عنوانة واژ. دهد ارائه مي

فكاهيات، ، رواياتة كه دربردارندشود  ميثر فني و مسجع اطالق اي از ن گونه اصطالح مقامه به
شود   ذهن خواننده به اين نكته معطوف مي،عنوانة با خواندن اولين واژ .است... نكات ادبي و

  :ارد را د زيرهاي كه ويژگي كند ميكه متني را مطالعه 
   ؛ منثور است.الف
   ؛ مسجع است.ب
  ؛ي ادبي استها  سرشار از صور خيال و آرايه.ج
   ؛اي از لغات و تركيبات و ابيات فارسي و عربي است  آميزه. د
  ؛ اول شخص است،رواياتي است كه راوي آنة  دربردارند.ه 
  ؛ دنده ها و وقايع آن در سفر رخ مي  تمام كنش. و
   .... خطيبي اديب است و، قهرمان اصلي روايات.ز
پردازد و آن را  مي» قاضي حميدالدين بلخي « يعني،متنة دوم عنوان به معرفي نويسندة واژ 

  . كند متمايز ميمقامات حريري  و الزمان همداني مقامات بديعاز ديگر كتب مقامات همچون 
  
  هاي فرعي عنوان. 2-2-3

 23 شامل ها اين مقامه. دارد مقامه با عناوين مجزا 23خره و ؤ يك م، يك مقدمهمقامات حميدي
عنوان  د ونشو زبان راويان متعدد و دربارة افرادي متفاوت بيان مي كه از هستندداستان متنوع 

في  ،���&��I ،في السفر و ���H+��في الوعظ، في المسائل  ازجمله دارندعربي مخصوص به خود 
  ....العشق والمعشوق و الحبيب و المحبوب و
نهند و  ب را پي ميكنندة محتواي داستان هستند، ساختار كتا  اين عناوين عالوه بر اينكه منعكس

گسسته و  هم هاي آن از اي شود كه حلقه  حلقه25شوند كه ساختار اين كتاب شبيه به زنجيري  باعث مي
 زيرا هر ،كنند ها با عناوين مربوط به خود تشخص پيدا مي  از اين حلقهيكهر. اند  در امتداد هم چيده شده
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جا  جابه  با. ها وجود ندارد محتواي اين داستان و هيچ ارتباطي بين معنا و دارد موضوعي واحد ،مقامه
  .رسد رساني آن نمي كردن مقامة سوم با چهارم و دوم با پنجم، هيچ آسيبي به ساختار اثر و معني

  
  مقدمه و خاتمة كتاب .3-2-3
هاي  داليل و انگيزه، تاريخ نگارش متنة توضيحاتي دربار، آنة لف اين كتاب در مقدمؤم

مقامات  و الزمان همداني مقامات بديعآن با مقامات عربي و تقليد از  ةرابط، نگارش كتاب
  : به بخشي از اين توضيحات بنگريد.زيادي دارد داده است كه نقش و اهميت پيرامتني حريري

الزمان همداني و ابوالقاسم  مقامات بديعتا وقتي به حسن اتفاق در نشر و طي آن اوراق به 
مقامة سابق و الحق كه به عبارت تازي و لغت حجازي ساخته و  اين هر دو  ... رسيدمحريري

اگر مشك و عود .  اگر چه بر هر دو مزيد نيست؛ اما عوام عجم را مفيد نيست،پرداخته شده است
اين بخور معنبر شدي، دماغ عقل از اين مثلث، معطر شدي و اگر اين كاس مثني سه گاني گشتي؛ 

 ).21: 1365، بلخي (...عِقد او ناسخ گوهر كافي شدي 

آخرين فصل كتاب نيز پيرامتني است كه متن اصلي را احاطه كرده و به خواننده اطالعات 
ة ها و آالم نويسنده مانع از ادام  غم،23ة  ازجمله اينكه هنگام تحرير مقام؛دهد مختلفي را مي
كند  خواهي مي بنابراين نويسنده از خوانندگان عذر،ند و نهال طبع او را خشكاندندكار او شد

دهد كه اگر روزي احوال روحيش بهتر  وعده ميها   آنكه نتوانست كتاب را تكميل كند و به
  :كند  مي مجدداً قصه را از سر خواهد گرفت و كار را تكميل،شود

سوي مصالحت و مسامحت بازآيند و دست خصومت از آستين و  اگر وقتي غرماي حوادث به
گه به سر افسانة ناخوش و الفاظ مشوش بازگرديم و آهن زنگار دامن قبا و پيراهن بدارند، آن

  .)213 :همان(خورده را نرم كنيم و برنج سرد شده را گرم كنيم 
  

  8 فرامتنيت.3-3
). 92 :1386، مطلق نامور(است   ويلي متون بنا شدهأ بر اساس روابط تفسيري و ت،فرامتنيت

. از آن نقل كند يا نامي ببرد اينكه بدون، ودش اين رابطه موجب پيوند يك متن با متن ديگر مي
انكار يا تأييد ، در تشريح كه (Genette, 1997: 4)اين رابطه به بهترين شكل همان نقد است 

  .كند  عمل ميAمتن 
؛ شود  ديده ميني از تفسير و تشريح مقامات عربيهاي فراوا  نمونهمقامات حميدي در 
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الدين به تشريح صنعت قلب و  قاضي حميد، قامات حميديمعنوان مثال در متن زير از كتاب  به
اي از صنعت قلب به زبان  پردازد و در تأييد آن نمونه  ميمقامات حريريمثال از كتاب ة ارائ

  : دهد فارسي نيز ارائه مي
من از بهر تحريك طبيعت و تحريك . .. است آوردهاي  و حريري بر اين منوال قطعه. ..«

ك يار راي  نزكين مر: ام و در ديگر توقف كرده تا كي اتفاق افتد وردهقريحت يك بيت تمام آ
  ).59: 1365، بلخي(» كرم نيك زن

در جايي ديگر از كتابش به تفسير دو جمله از نثر   قاضي حميدالدين،عالوه بر اين
ي ها واژه، به قصد معارضه با او، الزمان پردازد و پس از نقد كار بديع الزمان همداني مي بديع

  :كند تشريح مي، عبارت منثور او را در دو بيت شعر
انشاد يك موافق وقت واليق ساعت، بيتي رايق  رفت وهر سخن آن رجال بر منوال آن احوال مي

هذا « كه تا رسيدند به نثر بديع همداني صاحب مقاماتآورد  كرد ونثري بديع در روايت مي مي
و بدين تلفيق و تطبيق و تناسب لفظ و معني بسيار تحسين » هيوم جمد منه خَمرُه و خَمد فيهجمرُ

و اگرچه من در تبت پايه ندارم و در اين دكان سرمايه ندارم، اگر خواهي من اين درر را ... رفت  مي
   ...از قالب منثور به قالب منظوم آورم و شرط تلفيق و تطبيق نگه دارم 

  مـــــن حكايـــــاتِ بـــــردِ ليلَتِهـــــا   
  

ــشت  ــي الــ ــدت فــ ــه حمــ   ...اء مقلوبــ
  

  و هممنــــــــا بــــــــشُربِها فــــــــاذاً
  

ــدت فــــي االنــــاءِ مــــشروبه      9جمِــ
  

  ).193-192: همان (
 با مقامات عربي در مقامات حميديدهد كه  ها نشان مي ، اين مثالبينيد ميطور كه  همان

اين اي متون در  زيرا ماهيت رابطه ،ارتباط است، منتها ارتباطي از سر نقد و ادعاي هماوردي
 كه نفس اين تقابل بدين گفتني است. گونه نيست ترادفي و توازي تقابلي دارد وة جنب، ها نمونه

معنا افزود و معنا ،  به طور مستقل معنا بخشيدمقامات حميديتوان به متن  معنا نيست كه مي
كه هايي   واسطه؛هايي انديشيد بلكه براي درك اين تقابل نيز بايد به واسطه ، دادگسترشرا 

  .دهد  قرار ميمقامات حميديذهن مخاطب را در ارتباط با متون مقامات عربي پيش از متن 
  

  10سرمتنيت. 4-3
هاي بيان و ژانرهايي ادبي  ها، شيوه هاي عام مانند انواع گفتمان ها و مقوله بندي سرمتنيت به كل دسته

 
شتا -9 وب و وارونه ي  سته است. تا افسرده شد) آتش(= از شگفتي هاي سرماي آن شب ، اين كه مقل ديديم كه شراب در قدح يخ ب به ناگه  ست يازيديم ،    .وقتي به نوشيدن شراب د
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پردازد كه يك متن  ين مسئله ميسرمتنيت به ا. گيرند ت ميئها نش ها از آن اشاره دارد كه تمام متن
 ,Genette)رمان يا فيلم معرفي كند  مستقيم شعر، مقاله، بخواهد در عنوانش خود را مستقيم يا غير

هم وجود  اي به نام آميختگي يا تداخل انواع ادبي با در نظرية انواع ادبي معاصر مسئله.  (4 :1997
دبي خالص و نابي وجود ندارد و براي مثال ممكن گونة ا  ناظر به اين است كه هيچ،اين نگرش. دارد

 ، قصيده نمود يا حضور داشته باشند وهاي مختلفي همچون نمايشنامه، غزل  گونه،است در يك رمان
در چنين حالتي گونة ادبي مشخص . دهندة روابط سرمتن ميان متون و گونه است زيرا اين امر نشان
  . شود  وارد گونة ديگر مييششناختي و ساختار هاي شكل با حفظ ويژگي

 فضاي حاكم بر .پردازي است هاي سبك مقامه ترين مشخصه تداخل انواع ادبي يكي از اساسي
؛ )13 :2010عروس، (گونة مقامه، فضايي است مملو از تداخل و آميختگي انواع ادبي مختلف 

ثار متعلق به گونة تواند به شناخت و بررسي روابط ميان آ مي بنابراين تبيين اين روابط سرمتني
 همانند مقامات حميدي. كندثري ؤهاي مندرج در گونة مقامه كمك م گونه ها و خرده مقامه و گونه

پردازي را در خود   قوانين و موازين ساخت مقامهاينكه عالوه بر ،ديگر كتب مربوط به اين گونه
نتيجه  اند و در هم آميخته ادهد، فضايي با ابعادي متنوع است كه در آن انواع نوشتار ب انعكاس مي

هايي قابل شناسايي  گونه شده است كه در سطوح متغير و با شكل محل تالقي چندين گونه و خرده
عنوان مثال تقريباً در تمامي صفحات هر مقامه دوبيتي يا رباعي و قطعه به  در آن حضور دارند؛ به

  :كنيم ا بيان ميدر ذيل چند نمونة ديگر ر .شود زبان فارسي و عربي ديده مي
  

  خطابه . 1-4-3
اي از خطابه   صبغه، مقاماتبيشترترين انواع ادبي به گونة مقامه است؛  يكي از نزديك» خطابه«

هاي هنري و  هاي مقامات دربارة قهرماناني است كه با ايراد خطبه و موعظه  زيرا داستاندارند؛
گونة ادبي تا حدي  ررنگ وعظ در اينحضور پ. آورند ها را به تسخير خود در مي دلنشين، قلب

را به خود اختصاص » في الوعظ« يعني ،است كه عنوان و موضوع مقامة دهم قاضي حميدالدين
در اين بخش براي جلوگيري . نيز ظاهر شده است» في الغزو«و » في الملمعه«هاي  داده و در مقامه

  :كنيم اكتفا مي» في الوعظ« مقامة وعظ موجود در داستان  كالم به ارائة بخشي ازطوالني شدناز 
كه را در سر سودايي  اي مسلمانان هر  :گفت پير واعظ به زباني فصيح و بياني صريح مي

بدان خداي اين افالك را بر پاي بداشت و اين امالك را .  بدانيد كه امروز را فردايي است،است
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حسابي و هر  هر جاللي را.  مجازاتيبر جاي، كه هر حسنه را مكافاتي است و هر سيِِِِِِِِِئه را
  ). 106: 1365، بلخي( ...يك را مرجعي و مĤبي خرامي را عذابي و هر

  

  مناظره. 2-4-3
هاي   حضور دارد و محتوا و مضمون مقامهمقامات حميديادبي ديگري است كه در ة گون ،مناظره

، »بين الطبيب والمنجم«، »لزوجينبين ا«، »بين الالطي و الزاني«، »في المناظره بين السني و الملحد«
 از پرهيزدر اين بخش براي . را به خود اختصاص داده است» في الشيب و الشباب«و» في الربيع«

  : كنيم ميرا ارائه » في الشيب و الشباب«ة طوالني شدن مطلب فقط بخشي از مناظره در مقام
آزرم  بارات و مناظرات بيگرم شده و جوان با پير در م پير با جوان در مجارات و مجابات

  :پير گفت. سفتندگفتند و به الماس انفاس درر ميگشته و هر دو در مناقشه و مناوبه سخن مي
پيران را حرمت دار تا ثمرات جواني بيابي و با بزرگان بساز تا در دولت زندگاني  !اي جوان
  ).32:همان ( ... بيابي

  

  چيستان. 3-4-3
و »  في السياح«هاي   از جمله در مقامه؛شود ندين چيستان ديده ميدر كتاب مقامات حميدي چ

را ارائه » في السياح«ة هاي  مقام در اين بخش فقط چند بيت از يكي از چيستان كه» في اللغز«
  :كنيم مي

ـام           چيست آن معشوقه     اي كو را نه خاص است و نه ع
  

  با حريفان سر به سر يكسان بود در ابتسام
  

  اران گـاه در ديـدار خـويش       گاه در تيمار يـ    
  

  گريد مـدام   ميخوش همي خندد مقيم و زار    
  

  رنگ باشد روز و شـب     در پناه وصل او يك    
  

ـام          ـبح و ش   با جمال روي او يكسان نمايد ص
  

   )78 :همان (
  

  11 زِبرمتنيت.5-3
 ولي به جاي تأكيد بر ،كند زبرمتنيت همانند بينامتنيت، رابطة ميان دو متن را بررسي مي 

 ).94: 1386مطلق،  نامور(پردازد  بخش متون مي وري به برگرفتگي و تأثير كلي و الهامحض هم
 از يكي از متون ،12زبرمتن  يعني ،اي است كه سبب برگرفتگي يك متن متنيت شامل هر رابطه زِبر

. (Genette, 1997: 5) اي كه اين پيوند از نوع تفسيري نباشد  به گونه؛شود13متن  يعني زير،پيشين
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زبرمتنيت از بينامتنيت و با شرط تفسيري نبودن از فرامتنيت متمايز  ا رابطة برگرفتگي ب
  .متنيت پرداختن به متون بازنوشته شده بر اساس متون پيشين است  بنابراين زبر،شود مي

 به اين ، از مقامات عربيمقامات حميديگيري  هاي الهام ها و زمينه پس از بررسي نشانه
شناختي و ارزشي جديدي  هاي معنا  داللت، در اين اثر با گسترش حجم متننتيجه رسيديم كه

گشتار، . شود  مي از آن ياد14»گشتار«ژنت تحت عنوان ة رو هستيم كه در نظري به رو
تغيير يك متن براي ايجاد متن ديگر انواع . بازنويسي متون پيشين با هدف ايجاد تغييرات است

 به عنوان يك بيش متن و اشتقاق آن از مقامات  حميديمقامات كه در متن داردگوناگوني 
  :ند ازا از دو نوع گشتار استفاده شده است كه عبارت، عربي به عنوان پيش متن

  
  15 گشتار كمي.5-3 -1

متن براساس   تغيير در حجم زير،هاي تغيير يك متن براي ايجاد و خلق متن ديگر يكي از راه
 Aتر از متن   فشردهBاگر متن (Ibid: 228).  آن است بدون تغيير محتواي، تقليل يا گسترش

 Bولي اگر متن ،   رخ داده است16خالصه كردن يا كاهش متن كمي بود، در آن گشتار
  .  استفاده شده است17افزايش متن كمي  در آن از گشتار، بودA از متن تر گسترده

 مقامات حميدي ،ي كتابها هاي گشتار كمي در تمامي داستان از آنجا كه بررسي همة جنبه
 ة يعني مقام،هاي اين كتاب كاري گسترده و از حوصلة اين مقاله خارج است، تنها يكي از مقامه

عنوان نمايندة  دليل انتخاب اين مقامه به. كنيم ميرا از اين منظر بررسي » السكباج في«
 »��J	*«قامة هاي فراوان با م  اين است كه اين مقامه شباهتمقامات حميديهاي  متن زبر
؛ )11 :1365، بلخي( در برخي منابع ترجمة كامل آن معرفي شده است  دارد والزمان همداني بديع

 كه كار قاضي حميدالدين كنيممتن، اثبات  ولي ما برآنيم با نشان دادن گشتارهاي مختلف اين زبر
پردازي  خنپذيري صرف از پيش متن نيست و او با استفاده از هنر س ترجمه و حتي تقليد

  .زبان ارائه دهد تر را به مخاطبان فارسي زيرمتني گيراتر و جذاب خويش موفق شده است
 

 از مقامـات    »�#'	&� « از مقامات حميدي بـا مقامـة         »السكباج  في« مقايسة مقامة    .1-1-5-3
  الزمان همداني بديع

اية هر دو متن را به دست كنيم و واحدهاي روايي پ براي انجام اين مقايسه ابتدا روايت را تقطيع مي
 

14 - Transformation 
15

 - Quantitative Transformation 

16 - Reduction 
17

 - Augmentation 



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 133

اين اجزاي كوچك . كنيم ترين اجزاي معنادار تقسيم مي ها را به كوچك بدين منظور آن. آوريم مي
گزاره، واحد بنيادين . شوند  ناميده مي18»گزاره«معنادار كه مبناي مقايسة ما قرار خواهند گرفت، 

،  x:پردازد هايي مي ن وضعيتداستان و متشكل از يك موضوع و محمول است كه به انعكاس چني
y است ...x ، yها   ي در پيرفتو در سطحي باالتر با ارتباط زماني، مكاني و علّ... دهد   را انجام مي
 ).8: 1388 ،به نقل از پورنامداريان؛ بامشكي Prince, 2003: 80 (پيوندند هم مي به 

ها را در چارچوب  اين گزارهها براي نشان دادن گشتارهاي مختلف،  بندي گزاره پس از دسته
  .كنيم با يكديگر مقايسه مي19ها پيرفت

د كه در دل روايت نند روايتي فرعي محسوب شونتوا ها هستند كه مي ها سطحي باالتر از گزاره پيرفت
شرايط : شود  مطابق با سه مرحله تشكيل مي،ي از سه نقشي يك پيرفت ابتدا...اند  هاصلي تعبيه شد
   ).همان (يك امكان، تحقق امكان و نتيجهفراهم شده براي 

موجود در  كمي  تغيير،هاي هر متن در اين بخش در هر پيرفت بر اساس تعداد گزاره
  :دهيم  را نشان ميمقامات حميديداستان در 
 راوي ةهمداني با دو گزارالزمان   بديعاين پيرفت در روايت:  معرفي اولين راوي،Aپيرفت 

 .شود مي راوي معرفي ةلدين با سه گزارو در روايت قاضي حميدا
نيامده الزمان    بديعاين پيرفت در روايت:  بيان توصيفي از زمان جواني راوي،Bپيرفت 

 . پردازد  گزاره به توصيف زمان روايت مي25است و قاضي حميد الدين با 

مان الز  بديعاين پيرفت به روايت:  حضور راوي اول و راوي دوم در يك ضيافت،Cپيرفت 
مطالب اين پيرفت را قاضي . آيد با هفت گزاره از مكان روايت و معرفي قهرمانان آن سخن مي

  . حميدالدين در نود گزاره گسترش داده است
الزمان با هشت  اين پيرفت به روايت بديع: بيان توصيفي از غذاي خاص ضيافت ،Dپيرفت 

  . گزاره گسترش داده است35اين توصيف را قاضي حميدالدين با . گزاره ارائه شده است
در اين بخش  : بيان توصيفي از پريشاني راوي دوم پس از مشاهدة غذاي اصلي،Eپيرفت 

 گزاره 52 تاپردازد كه در روايت قاضي حميدالدين   گزاره به بيان اين مطلب ميهجدهالزمان با  بديع
  .گسترش يافته است

ا تالزمان   بديعدر اين پيرفت :توضيح دليل پريشاني خنان راوي دوم در بيان س،Fپيرفت 
كند كه در  علت تغيير رفتارش بيان مية  توضيح و توجيه راوي دوم را دربار، گزارهشش
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  . گزاره است 4روايت قاضي حميدالدين شامل 
با لزمان ا  بديعاين پيرفت در روايت :اي به روايت راوي دوم  آغاز روايت درونه،Gپيرفت 

اين مطلب را قاضي حميدالدين . اي است بخش آغازين روايت درونهة  در بردارند، گزارهشش
  . گزاره گسترش داده است52 تا

الزمان با  اين پيرفت در روايت بديع : پرحرفي راوي سوم در توصيف همسرش،Hپيرفت 
   .ره بيان كرده است گزاهشتادهمين مطلب را قاضي حميدالدين با . است   گزاره بيان شده30

 گزاره نهدر الزمان   بديعدر اين پيرفت :اش  پرحرفي راوي سوم در توصيف محله،Iپيرفت 
جايي در چينش پيرفت،  به اين بخش از داستان با جا. پردازد هاي ميزبان مي به گزارش حرافي

  .يابد  گزاره گسترش مي27 تادر روايت قاضي حميدالدين 
 61با الزمان   بديع در روايتاين پيرفت :وم در توصيف منزلش پرحرفي راوي س،Jپيرفت 

  . گزاره روايت شده استنوزدهگزاره و در روايت قاضي حميدالين با 
 :چگونگي تصاحب منزلشة اي سوم به روايت راوي سوم دربار  روايت درونه،Kپيرفت 

دست آوردن  هچگونگي بة اي دربار سخنان غريبه است با روايتي درونهة اين پيرفت ادام
  . گزاره خالصه كرده است35 در گزاره كه قاضي حميدالدين اين روايت را 38منزلش با 
 هفدهاين پيرفت شامل  : پرحرفي راوي سوم در توصيف و تصاحب گردنبندي،Lپيرفت 

  .آمده استالزمان   بديعگزاره است كه فقط در روايت
 گزاره به اين 128الزمان  در روايت بديع : پرحرفي راوي سوم در توصيف لوازم منزلش،Mپيرفت 

  . گزاره خالصه كرده استدر نهبخش اختصاص داده شده است؛ ولي قاضي حميدالدين اين بخش را 
 در روايت : به ستوه آمدن راوي دوم و فرار كردن از منزل راوي سوم،Nپيرفت 

اين بخش را قاضي فرار ميهمان از ضيافت با هفتاد گزاره گزارش شده است كه الزمان  بديع
  . گزاره خالصه كرده است44 درحميدالدين 
اين بخش از روايت  : زنداني شدن راوي دوم پس از فرار از منزل راوي سوم،Oپيرفت 
 گزاره از روايت قاضي حميدالدين را به خود يازدهالزمان و   گزاره از روايت بديعدوازده

  .اختصاص داده است
الزمان نيامده  اين پيرفت در روايت بديع : راوي دوم از زندان بيان چگونگي رها شدن،Pپيرفت 

  . به اصل داستان افزوده است، گزاره است27است و قاضي حميدالدين اين پيرفت را كه شامل 
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ترك خوردن غذاي اصلي راوي سوم تا آخر ة  بيان سوگند راوي دوم دربار،Qپيرفت 
تا گزاره است كه در روايت قاضي حميدالدين الزمان شامل يك  اين پيرفت در روايت بديع :عمر
  .يابد  گزاره گسترش ميهفت

اين پيرفت كه شامل  :دردي ياران با راوي دوم و پذيرفتن عذرش ابراز هم،Rپيرفت 
محتواي اين . يابد با هفت گزاره خاتمه ميالزمان   بديعدر روايت، بندي داستان مقامه است پايان

  .يابد  گزاره گسترش مي24  تانپيرفت در روايت قاضي حميدالدي
 ترجمه و يا حتي تقليد صرف از مقامة مضيريه ،السكباج توان گفت كه مقامة في در مجموع مي

 گزارة در روايت 544 گزارة روايت مضيريه به 420 بلكه قاضي حميدالدين با گسترش روايت از ،نيست
 .زبان ارائه دهد مداني به مخاطبان فارسيالزمان ه  موفق شده است روايتي گيراتر از روايت بديع،خويش
 

  20 گشتار كاربردي.5-3 -2
 به وسيلة ايجاد تغييرات در حوزة معني و محتوا و Bعالوه بر تغييرات صوري و كمي، گاهي متن 

گشتار كاربردي شامل تغيير . شود ناميده مي» گشتار كاربردي«شود كه   ايجاد ميAمضمون متن 
اين نوع گشتار انواع . (Genette, 1997: 309) امين اصلي داستان استدر بسياري از وقايع و مض

23و گشتار كيفي22ارزش  ،گشتار21انگيزه  ازجمله گشتار،گوناگوني دارد
 بيشتر مقامات حميديدر  .

هاي اصلي  گشتار انگيزه يا جانشيني انگيزه يكي از روش. از نوع گشتار انگيزه استفاده شده است
 نويسنده متن خود را از متون فرهنگي پيش ،اين نوع گشتار در(Ibid: 324).  گشتار معنايي است

. كند گيرد و آن را با انگيزة شخصي يا بافت فرهنگي حاكم بر جامعة خود همسو مي از خود بر مي
 در بردارندة مجموعة انتظارات و اميالي اساساً متفاوت مقامات حميديهاي مطرح شده در  انگيزه

ترين عاملي كه مقامات حميدي را نسبت به مقامات پيشين  مهم. قامات عربي استهادر م با انگيزه
بافت حاكم بر كتاب . لف آن استؤكند، خاستگاه انديشگاني م وارد نظام انگيزشي جديدي مي

  .زمين و متفاوت با فرهنگ حاكم بر مقامات عربي است  مبتني بر فرهنگ ايرانمقامات حميدي
گر هستند كه انگيزة همة اعمالشان در راستاي   ولي حيله،ادي اديبقهرمان مقامات عربي افر

هايي  يكي از داليل حضور چنين انگيزه. آورند دست مي ي بهيكسب اندك مالي است كه از راه گدا
ي وجود داشته و متكدي و سائل، يهاي عربي اين است كه در عربستان از ديرباز گدا در مقامه

داده است و حتي از ميان سائالن، ادبا و  ربستان را تشكيل ميهميشه صنفي از طبقات مردم ع
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ادبيات  «،تأثير همين صنف  از ادبيات عرب تحتينتيجه بخش اند؛ در شعراي نامدار نيز برخاسته
هاي فرهنگي سرزميني  ولي كتاب قاضي حميدالدين برخاسته از انگيزش .شود ناميده مي 24» ييگدا

همتي و   استغناي باطن و بلند،رت بوده و در طول تاريخثروت و قد ها مركز است كه سال
 به همين دليل قهرمان ،ي بخشي از تعاليم عمومي نسل ايراني شده استيخودداري از سوال و گدا

منش و قانع است و هرگز دست به شيادي و دزدي و اخاذي و   بزرگمقامات حميديهاي  داستان
 كه بينيم مي، كرديمكه در بخش قبل به آن اشاره » سكباجال في«در همين داستان . زند گري نمي حيله

پذيرد و  شود، دعوت ميزبان را نمي قهرمان داستان حتي هنگامي كه براي صرف غذا فراخوانده مي
از جگر خود كباب كردن واز خون خود شراب ساختن به كه از كاسه و كاس «: گويد چنين مي

  ).65: 1395، بلخي(» ...ديگران طعام و شراب خوردن 
 

  گيري نتيجه. 4
، نمونة خوبي از متوني است كه از بطن متون پيشين فرهنگ و ادبيات مقامات حميديكتاب 

هم  است، با ابعاد بسيار متنوع كه در آن انواع نوشتار با خويش متولد و به فضايي تبديل شده
مناظره، چيستان و هاي خطابه، وعظ،  گونه اند و اين متن را محل تالقي گونه و خرده آميخته

مقامات گيري و ارتباط  هاي الهام ها و زمينه پس از بررسي نشانه .اند معماهاي ادبي و غيره كرده
ي كه متن مقامات حميدي، مستقيم يترين الگو  به اين نتيجه رسيديم كه مهم،ديگر متون  باحميدي
برمتني است كه فهم كامل قرآن مجيد اَ .مستقيم با آن در ارتباط بوده، قرآن مجيد است يا غير

پس از قرآن .  مشروط به درك اشارات ضمني و تلميحات مربوط به آن استمقامات حميدي
الزمان  مقامات بديعهاي  ويژه كتاب اين اثر بيشتر با متون ادبي زبان و ادبيات عرب؛ به مجيد،

  . است ، ارتباط برقرار كردهحريري مقامات  وهمداني
هايي برخوردار است كه همچون ماهواره متن اصلي را  ز پيرامتن امقامات حميديكتاب 
، ها شامل عنوان اين پيرامتن. دهند گيرند و توضيحاتي ارزنده در مورد متن ارائه مي در برمي

 ةهاي درج ها و بسياري از نشانه حاشيه، هاي پاياني يادداشت، مقدمه و مؤخره، عناوين فرعي
 مرتبط هستند و مقامات حميديا متن اصلي و كانوني واسطه ب  كه بيهستنددوم ديگري 

  .كنند دهي و كنترل مي دريافت متن را براي خوانندگان جهت

 
هادب -24    الكدي
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توان گفت كه استفاده از اصطالحات و عبارات و اشعار معروف زبان و ادبيات  در مجموع مي
 و امات حريريمق  والزمان همداني مقامات بديعپردازي كتاب  عربي، تأثيرپذيري از اسلوب مقامه
اي از روابط ترامتني  دهندة مجموعه  نشان، نقد و انكار اين متون،روابط تفسيري و تاويلي در تشريح

و صداهاي متكثر معنايي موجود در اين كتاب است كه شامل هر پنج قسم ارتباط متون در نظرية 
  .شود برمتنيت ميپيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت و ز  يعني بينامتنيت،،ترامتنيت ژرار ژنت

  

  ها نوشت پي. 5
1. intertextuality 

2. Julia Kristeva 

3. Gerard Genette 

 .اش ناشناخته ماند هاست كه گوينده آنها  بدترين چكامه .4
را؛ يعني بخند و براي حج ) ها لب(ها  ، ياقوت)ها دندان(كنار بزن از روي مرواريدهاي درخشان  .5

 .ديدار ما موسمي را معين كن
شراب ما از  / براي ما چون سبزه و ريحان است، نفرت بر نرگس و ريحان بادشمشير و خنجر  .6

  .سر دشمنانمانة خون دشمنان ماست و جام ما جمجم
7. paratextuality 

8. metatextuality 

 وقتـي بـه   /افـسرده شـد  ) آتـش (شـتا  ة واژة مقلـوب و وارونـ   اينكه هاي سرماي آن شب،    از شگفتي  .9
 .ه ديديم كه شراب در قدح يخ بسته استناگ  نوشيدن شراب دست يازيديم، به

10. architextuality 

11. hypertextuality 

  : مقالة زير الگوي كار نگارنده بوده است،نگارش اين بخشدر 
مقايسة داستان هاي مشترك مثنوي و منطق الطير بـا          «).1388.( سميرا ، تقي؛ بامشكي  ،پورنامداريان

 . 1-26صص ،2 ش ،42 س .جستارهاي ادبي.  »رويكرد روايت شناسي ساختگرا

12. hypertext 

13. hypotext 

14. transformation 

15. quantitative transformation 

16. reduction 

17. augmentation 

18. proposition 

19. sequence 

20. pragmatic transformation 
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21. transmotivation 

22. transvaluation 

23. transmodalization 

 ������ادب  .24
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