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گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی
(رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)
محمّد راغب
استادیار زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه شهید بهشتي
(از ص  113تا )124
تاریخ دریافت11/10/13 :
تاریخ پذیرش11/12/12:

چکیده
در این مقاله 12 ،مقامه از مقامات حمیدی (تألیف  552ق) قاضی حمیدالیدیین بلخی
(فو  555ق) بررس شده ،امیا مطالعۀ دو مقامۀ شش و چهارده به دلیل تمایزات آشیاار
ساختار پیرنگ با سایران ،به آینده موکول شده است .ساختار پیرنگ هر مقامه ،شیامل
ده کارکرد است که با افزایش و کاهش در آن گسترش م یابد .در واقی هیدا اییل
این مقاله ،بیان تعریف منسجم از قواعد نیو ادبی مقامیه در ادبیییات فارسی اسیت.
رویارد مورد نظر در این پژوهش ،برگرفته از دیدگاه والدیمیر پیرا

( 2591-2955م)

در ریختشناس قصیههای پریان ( 2519م) و پیوند آن با آمیوزههیای رواییتشناسی
است.
واژههای کلیدی :پیرنگ ،مقامه ،کارکرد ،نو ادب  ،راوی ،روایتشناس .

نشان پست الاترونیا نویسندۀ مسئولraqebmohamad@ut.ac.ir :
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مقدّمه
مقامه یا از انوا گوناگون داستان فارس است که م توان آغازگر آن را بدی همیدان
( 859-859ق ).دانست؛ نویسندهای ایران ( )2که مقامات خود را بیه زبیان عربی نوشیت.
پس از او ،حریری ( 524-444ق ).مقاماتش را تیدوین کیرد کیه بیه علّیت اهمییییت آن در
تاریخ نثر عرب  ،ترجمههای فارس کهن

از آن وجود دارد (نک :ترجمۀ کهن مقامات حریری،

2848؛ مقامات حریری ترجمۀ فارسی  .)2845 ،به دنبال این آثار می تیوان از کتیاا ارزشیمند
مقامات حمیدی تألیف قاض حمیدالدیین بلخ (فو  555ق ).نام برد.
فارغ از مقامات حمیدی ،مقامهنویس در ادبییات فارس کمتر از عرب

(برای نمونههیای

عرب نک :کیک )289-215 :2592 ،دنبال شده است ،امیا برخ «جدال سعدی با میدیع » در
گلستان را دنبالۀ آن دانستهاند( .ابراهیم حریری444-442 :2844 ،؛ بهار :2895 ،ج .)215 :8

مقامییههییا عییبوه بییر آناییه در ادبییییات فارسیی و عربیی  ،موجیید سییبک نییوین از
داستانسرای هستند و کیفییتهای روای جدیدی عرضه م کنند ،در شالگیری برخ
از انوا قصیههای اروپای

ی نظیر داستانهای پیاارِسک ی نیز مؤثّر بودهانید (ضییف:2591 ،

.)22
پیش از این ،مقامهها بارها مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته و محقّقان دربارۀ عنایر
تشایلدهندۀ آنها و ویژگ هایشان مطیالب

نوشیتهانید (نیک :بهیار :2895 ،ج 844-814 :1؛

خطیب  ،)418-548 :2895 ،امیا در اینجا ما با بررس ساختار پیرنگ در مقامات حمیدی ،بیا
رویاردی ریختشناخت  /روایتشناخت قواعد شیالدهنیدۀ ایین نیو ادبی را معرّفی
کردهایم(.)1
به طور عام ،گسترش روایت ،برآیند دو نظام پویاسیت کیه بیه (الیف) منطیق درونی
روایییت و (ا) عبیییق و واکیینشهییای مخاطیی بییه بسیی داسییتان مییرتب اسییت
) .(Phelan, 2005: 359-360ما در اینجا برای تحدید حوزۀ مطالعیه ،فقی بیه پیژوهش در
زمینۀ منطق درون روایت بسنده م کنیم و از پرداختن به حیطههیای میرتب بیا مخاطی
پرهیز م کنیم (برای آشنای بیشتر با مطالعات پیرنیگ نیک.)Brooks, 1992; Kafalenos, 2006 :

شیوۀ والدیمیر پرا در ریختشناس قصیههای پریان ،نقطۀ شرو این تحقیق است.
بنا بر تحلیل مقامات حمیدی ،الگوی پیرنگ هر مقامه ،از ده کارکرد( )8عمده تشایل

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)111/

شده است:
 .Aراوی ،داستان را برای نویسنده بازگو م کند.

 .Fخطی  ،سودی طل م کند.

 .Bراوی ،سفر م کند.

 .Gخطی  ،سودی م برد.

 .Cراوی به یک ماان م رسد.

 .Hخطی م رود.

 .Dراوی ،ازدحام م بیند.

 .Iراوی ،خطی را م جوید.

 .Eخطیب  ،خطبه م خواند.

 .Jراوی ،خطی را نم یابد.

این الگو ،ساختار گسترش پیرنگ هر مقامه را نشان م دهد که بیا بررسی و انطبیاق
هر مقامه با آن ،م توان تفاوتهای کلّ مقامهها را نشان داد و از این راه م توان فهمید
که حمیدی در تألیف مقامات خود تا چه حدی از قواعد نو ادب فراتر رفته و چیه مییزان
ابدا و نوآوری داشته است.
یورت اختصاری این الگو را م توان منحصر بیه کارکردهیای  A,B,E,G,Jدانسیت
کییه بییه تناسی سییلیقۀ نویسیینده گسییترش یافتییه اسییت .در واقی ده کییارکرد مییوکور،
پرکاربردترین انتخااهای روای حمیدی هستند ،امییا در هیر مقامیه ،بیه فراخیور حیال،
تحویالت روای جدیدی دیده م شود .البتّه میزان این تغییرات نسبت به سایر انوا ادبی
بسیار اندک است .شاید همین مسئله ،یای از دالییل اییل رواج نداشیتن ایین شیال
داستان در ادبییات فارس باشد .با وجود این ،برخ عنایر روای مقامهها به شییوههیای
متنوی در سایر قال های داستان فارس استفاده شده است.
کارکرد  ،Aیا از کلیدیترین کارکردهای موجود است که نظام روایتی داسیتان را
آغاز م کند.
کارکرد  Bنیز م تواند از منظر دیگری همین موقعییت کلیدی را داشیته باشید .ایین
کارکرد مستقیماً یا از مهمیترین و معرواترین قاعدههای این نو ادب را بیان م کند؛
سفر کردن راوی .در اینجا تلویحاً به شخصییت راوی نیز اشیارهای می شیود :جهیانگردی،
یفت شاخص راویان مقامههاست .بدین ترتی  ،این کارکرد ظیاهراً کنشی  ،خصوییییت
کارکردی توییف م یابد.
کارکرد  ،Cارزش روای ویژهای ندارد ،بلاه بیشتر به سب بسیامد زییاد در فهرسیت
کارکردها قرار گرفته است .در واق  ،م توان آن را گونیهای کیارکرد فرعی ییا کاتیالیزور
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(نک :بارت )59-85 :2899 ،برای کنشهای ایل دانست.
کارکرد  ،Dکارکردی توییف است که فضیای خطابیه را ترسییم می کنید و نیوع
توضیح یحنه است.
کارکرد  ،Eدر سیر روای داستان ،کنش برای دریافت سود فرض شده است .دیدگاه
عامی ،این کارکرد را به جهت منش ادب مقامات ،مهمیترین کارکرد موجود م داند.
از این ده کارکرد ،کارکردهای  F,Gو  I,Jجفتهای هستند کیه وابسیتگ شیان بیه
یادیگر آشاار است .گاه در این جفتها ،کارکردهای  Fو  Iحوا شدهاند؛ زییرا بیدون
آنها نیز مقصود راوی قابل فهم است .کارکرد  ،Fعموماً در میان خطبه (کارکرد  )Eبییان
م شود .میان کارکرد  Hو دوگانۀ  I,Jگونهای وابسیتگ وجیود دارد .تمیام جفیتهیای
کارکردی را م توان به یورت زیر دستهبندی کرد:
 :B→C .1راوی سفر م کند ( )Bتا به شهری برسد (.)C
 :D→E .2راوی ،ازدحام م بیند ( )Dکه در آن خطبهای خوانده م شود (.)E
 :F→G .3خطی  ،سودی طل م کند ( )Fو سودی م برد (.)G
 :H→I→J .4خطی

فرار م کند ( )Hو راوی به جستجویش م رود ( )Iامییا او را

نم یابد (.)J
بر همین اساس م توان الگوی مقامه را شامل سه بخش متمایز دانست:
 .1کارکرد  Aو جفت .)B→C( 2
 .2جفتهای  )D→E( 1و .)F→G( 8
 .3جفت .)H→I→J( 4
مجمو این سه بخش ی که خیود شیامل تعیدادی پیرفیت ( )sequenceهسیتند ی
کلییت یک مقامۀ حمیدی را م سازند.

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)110/

چهارچوب ساختاری پیرنگ
مقامۀ اوّل (في الملمّعه)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .1فرحم اهلل امرء بس کف النویال» [گفتار غری مجتاز]؛

 .2کسای سفر بر وطای حضر ایثار کردم؛

 .0از آن قوم ،قوتالیوم بیافت؛

 .3به شهر طائف رسیدم؛

 .٨چون باد بشتافت؛

 .4در مقصورۀ معموره ،زحمت دیدم؛

 .1بسیار بر اثر وی دویدم؛

« .1دنیا سرای گوشتن است» [خطبۀ غری مجتاز]؛

 .11به عاقبت اثری از او ندیدم.

این مقامه ،کامبً مطابق الگوست.
مقامۀ دوم (في الشّیب والشّباب)
 -1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .٨خواستن بخواستند؛

 .2از مسان مألوا دوری جستم؛

 .1خود را ...به زر و جامه بیاراستند؛

 .3بدان آا مبارک رسیدم؛

 .11پیر و جوان هر دو برگوشتند؛

 .4رسیدم به جماعت بسیار و خلق ب شمار؛

 .11مضمون حال بپرسیدم؛

« .1پیران را حرمت دار» [خطبۀ پیر]؛

 .12گفتند آن دو ...پدر و پسرند؛

« .1بیاض پیری نشانۀ روز زوال است» [خطبۀ جوان]()4؛  .13بر اَقدام ایشان بسیاری شتافتم؛
« .0جوان  ،جاذبۀ شهوان است» [خطبۀ پیر]؛

 .14جز گَرد راه از ایشان درنیافتم.

جایگاه کارکرد  Eرا سه کارکرد پنج و شش و هفت اشغال کردهاند کیه در خیبل آن
مناظرهای به وقو م پیوندد تا با استعمال کارکردهای کنش بیشتر ،تکییدای مقامیه
کمتر به نظر آید .کارکردهای یازده و دوازده منحصر به فیرد هسیتند و بیه گیرهگشیای
داستان یاری م رسانند و جهت کلّ داستان را نشان م دهند .برخبا مقامات حرییری
و همدان  ،کدیه در مقامات حمیدی حضور پررنگ ندارد (ابراهیم حرییری )241 :2844 ،و
فق نشانههای پنهان از آن در کارکرد  Fدیده م شود که می تیوان آن را تحیت تیأثیر
مقامات عرب دانست .در این مقامه ،کارکردهای یازده و دوازده ،گسترش کارکرد سییزده
(کارکرد  )Iهستند؛ بدین یورت که راوی به جستجوی آن دو نفر م رود .وقیو ایین دو
کارکرد ،یورت دوگانه دارد :حضور اویل  ،دوم را ایجاا م کند.
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مقامۀ سوم (في الغزو)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .0یا

 .2با یاران یاتا و اخوان یفا مشورت کردم؛

« .٨روز جنگ است ،جنگ باید کرد [گفتار جوان]؛

 .3هر یک سفری را تعیین م کرد؛

 .1شدیت کارزار به غایت رسید؛

 .4عزم غزو درست کردم؛

 .11در اندیشۀ بازیافت آن جوان بودم؛

 .1به ثغر دیار هند رسیدم؛

 .11از آن مفقود هیچ بوی و رنگ وجود ندیدم.

السییف الیمان » [خطبۀ جوان]؛

 .1در استعداد اسباا جهاد بودیم؛

کارکرد دو و سه را م توان زمینهسازی بیرای ظهیور کیارکرد بعیدی یعنی کیارکرد
چهارم (همان کارکرد  )Bدانست .کارکرد شیش نییز گونیهای پختیهتیر از کیارکرد چهیار
الگوست که توییف عمیقتیری از ییحنه می دهید .کیارکرد هشیت همیان کیارکرد F
الگوست با این تفاوت که سودخواه در اینجا مردانیه جنگییدن اسیت .کیارکرد نُیه نییز
همان کارکرد  Gاست ،بدین معن که با مردانه جنگیدن عوامی ،خطی به نیییت خیویش
م رسد .آنچه درمورد گدای و تفاوت مقامات فارس و عرب گفته شید ،در اینجیا نمیود
م یابد .کارکرد هشت الگو نیز در این قطعه ،غای است.
مقامۀ چهارم (في الرّبیع)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .1سفرۀ سفر را زادی بخواست؛

 .2در ببد آذربادگان م گشتم؛

 .1هر یک آنچه داشتند بدان شیخ گواشتند؛

 .3بنای دیدم مرتف و خلق مجتم ؛

 .0روی عزیمت به راه کرد؛

« .4اعتبروا یا اول االبصار» [خطبۀ پیر]؛

 .٨معلوم من نشد که زمانه کجاش برد.

کارکردهای  Cو  Iوجود ندارند.
مقامۀ پنجم (في اللّغز)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .٨جمله به سؤال و جواا درآمدند؛

 .2بخواستم که در اطراا عالم طواف کنم؛

 .1پیر گفت «به شرط الغوث ف البؤس» [گفتار پیر]؛

 .3بودن را در آن دیار عزم کردم؛

 .11جمله به لبییک اجابت کردند؛

 .4باالی بدیدم بلند و بر فراز او تن چند؛ « .11ذوالشرفین و ذوالطرفین هر دو یا است» [خطبۀ پیر]؛

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)111/

 .1گل یحبت بوی داد؛

 .12هر یک آنچه داشت ..پیر جمله را در انبان نهاد؛

 .1پیر در زاویه نزول کرد؛

 .13روی سوی مغرا کرد؛

« .0نظییم را طبقییات اسییت و شییعر را درجییات»  .14از بعد آن زمانه ندانم کزو چه خواست.
[خطبۀ پیر]؛

به علّت شال ورود خطی در این مقامه ،کارکرد پینج و شیش را از اجیزای اساسی
پیرنگ دانستیم؛ کارکردهای که م توان آنها را منحصر به فرد دانست و از تواب کیارکرد
 Dفرض کرد .کارکرد هشت و یازده ی که با توجه بیه عنیوان مقامیه ،اللّغیز ،حضورشیان
توجیه م شود ی در حقیقت همانند کارکردهای شش و هفت مقامۀ دوم عمل م کنند و
به کارکرد  Eمرتب اند .کارکرد نُه نیز به کارکرد  Fمربوط می شیود کیه جابیهجیا شیده
است .کارکرد ده هم پیشزمینهای برای کارکرد دوازده ( )Gفراهم م آورد .کیارکرد  Iدر
این مقامه وجود ندارد.
مقامۀ ششم (في السّکباج)
این مقامه به جهت تفاوتهای عمده با سایران بررس نشد .مقامۀ ششم ،ترجمهگونیهای
از مقامۀ المضیرییۀ بدی الزّمان همدان

(نک :بدی الزّمان همدان 229-214 :2591 ،؛ برای ترجمۀ

فارس نک :ذکاوت قراگزلو )49-41 :2844 ،است که باید به یورت جداگانه بررس شود.
مقامۀ هفتم (في السّیاح)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .1گفتم «چه گوی در دیناری»؛

 .2عزم سفر عراق کردم؛

 .11بستد؛

 .3نزول کردم به خطّۀ دمشق؛

« .11ای آفتاا طلعت» [خطبۀ پیر]؛

 .4جمع دیدم انبوه؛

 .12گفتم «چه گوی در درم  ..چنان کش مدح کردی ذمی کن »؛

« .1منم طبی علّت عشق» [خطبۀ پیر]؛

 .13ای یورت تو نحستر از ...زحل [خطبۀ پیر]؛

« .1ای پیر الاجوی گزااگوی» [خطبۀ جوان]؛

 .14کیسه و آنچه در وی بود به وی انداختم؛

« .0این دری ،احمقانه سفت » [خطبۀ پیر]؛

 .11بعد از آن بسیاری دویدم؛

« .٨که ب مبفظه به چشم کرم مبحظه کنید»  .11در گرد او نرسیدم.
[گفتار پیر]؛

هشت کارکرد آغازین ،کامبً مشابه مقامۀ دوم هستند ،یعن مطابق با شیش کیارکرد
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اویل الگو ،که کارکرد  Eبا سه کارکرد به یورت مناظره بیان شده اسیت ،امییا در کیارکرد
نُه ،خواستۀ راوی نیز منعاس شده است .اینجا عبوه بر خواست خطیی بیرای دریافیت
سود ،راوی هم آگاهانه از او خطبهای شییادانه م خواهد و بدین ترتیی  ،شخصیییت راوی
از انفعال که در مقامههای دیگر وجود دارد خبص م شود و نم تیوان گفیت کیه راوی
همچون سایر مقامهها فری

خورده است .کارکرد دوازده در ادامۀ چنین فرایندی است و

به این جهت که سرانجام منته به بهرهمندی خطی م شود ،م توان آن را بیه همیراه
کارکرد نُه ،گونهای دیگر از کارکرد  Gدانست؛ کیارکردی کیه در ایین مقامیه ،دو بیار در
قال کارکردهیای ده و چهیارده تایرار می شیود؛ چهیارده ،شیال اییل  ،و ده ،یای از
گسترشها و وابستههای این کارکرد محسوا م شود .کارکردهای ییازده و سییزده نییز
معادل کارکرد  Eهستند .فق کارکرد غای الگو H ،است.
مقامۀ هشتم (في التّصوف)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛
 .2اندیشه کردم ...موزون اخبقتر از طبقۀ متصوفّه نیست؛
 .3خبری دادند که یاح طریق  ...رسیده؛
 .4تاآنجاکه حلقۀ آن اجتما  ...بود برسیدم؛
« .1اگر این زنگ از سینه من بزدای » [گفتار راوی]؛
[ .1خطبۀ پیر]؛
 .0خود را در ارادت تصویا ب بهانه کردم؛
 .٨به سوی آن گروه رفتم؛
 .1اثر حریف دوش و پیر اوش ندیدم.
در اینجا فق کارکردهای  A,C,D,F,E,G,I,Jاستفاده شده که بیه ترتیی معیادل
کارکردهای  2،8،4،5،4،9،9،5این مقامه است .کارکرد سه ،یورت وارونه از  Cاست؛ در
واق بهجای ایناه راوی سفر کند تا به شهر خطی برسد ،خطی به شهر راوی م آیید.
کارکرد دو را م توان در زمرۀ کارکرد یک محسوا کرد .کارکرد چهار در این متن بییش
از سایر مقامهها حالت کنش دارد ،ول همچنان خصلت توییف خود را حفظ م کنید.

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)111/

کارکرد هفت نیز  Gرا به یورت وارونه بازسازی م کند؛ زیرا باوجودیکه م توان اقنیا
راوی توسیی خطیی را بهیرۀ خطیی فیرض کیرد ،چیون بییا ایین خطبیه ،راوی پاسییخ
پرسشهای خود را م گیرد و هدایت م شود ،در نتیجه سود واقعی را راوی بیه دسیت
م آورد .با توجه به آنچه گفته شد م توان کارکرد پنج را نوع وارونه از  Fدانسیت کیه
جابهجا شده است.
مقامۀ نهم (في

بین السّني و الملحد)

 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

[ .0خطبۀ ملحد]؛

 .2مراحل و منازل م نوشتم؛

[ .٨خطبۀ سنّ ]؛

 .3تا رسیدیم به سرحدی خراسان؛

 .1تحسین و خروش مستمعان برآمد؛

 .4شنیدم ...پیری ...م خواهد با این معصوم ...مناظره کند؛

 .11پیر سنّ  ...رفتن را بیاراست؛

 .1جمع بر قدم انتظار ایستاده؛

 .11بسیار شتافتم؛

[ .1خطبۀ سنّ ]؛

 .12آن یدر مبارک را درنیافتم.

کارکردهای یک و دو و سه دقیقاً مطابق الگو هستند و کارکرد چهیار زمینیه را بیرای
حضور کارکرد پنج ی که معادل  Dاست ی فیراهم می کنید .کیارکرد هفیت و هشیت بیه
کارکرد شش ،همان کارکرد  ،Eوابستهاند .کارکرد نُه نیز معادل  Gاسیت و از کیارکرد F
خبری نیست .نمونۀ کارکرد نُه در سایر مقامهها هم وجود دارد ،ول در آنها ایین مطلی
در ذیل سود بردن خطی بیان م شود ،درحال که چون در این مقامه به سیود خطیی
اشارۀ مستقیم نشده است ،به ناچار این کارکرد را مساوی آن فرض کردیم و آن را نیوع
سود بردن مثبت تلقّ کردیم .ده و یازده و دوازده هم مطابق  H,I,Jهستند.
مقامۀ دهم (في الوعظ)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .1آن نقد بباید داد» [گفتار پیر واعظ]؛

 .2قصد ارتحال و رای انتقال کردم؛

 .0بیافت آناه از آن قوم بجست؛

 .3تا برسیدم به یور و ییدا؛

« .٨یاح القمیصین الیجد حبو االیمان» فراموش کرد؛

 .4جمع دیدم نشسته و ایستاده؛

 .1چون ماه غوطه خورد؛

« .1امروز را فردای است» [خطابۀ پیر واعظ]؛

 .11بعد از آن خیال او ندیدم.
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یرفاً فاقد کارکرد  Iاست و کارکرد هشیت در تأییید کیارکرد نُیه ( )Gآمیده کیه بیر
شییادی خطی تأکید دارد.
مقامۀ یازدهم (في العشق)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .0جمع دیدم؛

 .2از سلسلۀ عشق ،بر دل ،بندی داشتم؛

« .٨این طومار را به دست کفایت ط کن» [گفتار راوی]؛

 .3هر یک از اخوان ...نوع از عبج فرمودند؛

[ .1خطبۀ شیخ]؛

 .4خبر یافتم که در ..ایفاهان مردی ..دم متبرّک دارد؛

 .11افسانۀ عشق فراموش کردم؛

 .1گفتم ...قدم در جستجوی باید نهاد؛

 .11بعد از آن ندانم تا چنگ نوایبش ک آزرد.

 .1به ایفهان شدم؛

کارکردهای دو و سه و چهار ،همگ فضاسازی رخداد کارکرد پینج ( )Bرا بیر عهیده
دارند .کارکرد ده نیز  Gرا به یورت وارونه بازسازی م کند؛ زیرا باوجودیکیه در اینجیا
اقنا راوی توسی خطی را م توان به سود خطی دانست ،با توجه به ایناه در واق بیا
این خطبه ،بیماری عشق راوی درمان م شود ،بهرۀ واقع را راوی م برد .با فرض آنچیه
گفته شد ،م توان کارکرد هشت را نوع وارونه از  Fدانست که جابهجا نیز شیده اسیت.
کارکردهای  H,Iدر این مقامه جایگاه ندارند.
مقامۀ دوازدهم (في المسائل الفقهیّه)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .1بشنو چند مسئله» [پرسش مردم]؛

 .2خواستم که به یاح نحلت رحلت کنم؛

[ .0خطبۀ پیر]؛

 .3به شهر همدان رسیدم؛

 .٨هر که را کیسهای بود بپرداخت؛

 .4به جایگاه رسیدم که موسوم بود به زمرۀ فقها؛

 .1چون ماه در عمامۀ غمام شد.

« .1سلون عن المغییبات» [گفتار پیر]؛

کارکرد پنج و شش در اینجیا نییز بیه ییاری کیارکرد هفیت ( )Eآمیدهانید .منیاظره،
رایجترین شگردی است که حمیدی از آن بهیره می بیرد .کیارکرد پینج را نمی تیوان F
محسوا کرد بدین جهت که فق زمینهای را برای بحث و خطابه م گشیاید و بیا سیود
پایان موکور در کارکرد هشت همخوان ندارد .عمدۀ این مناظرهها تکییدای هسیتند.

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)113/

کارکردهای  F,H,Iنیز غای اند.
مقامۀ سیزدهم (في السّفر والرّفا )
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

[ .0خطبۀ پیر و همراه راوی]؛

 .2قدم مجاهدت در راه عراق نهادم؛

 .٨به سرمنزل آسودن رسیدم؛

 .3پیری را دیدم ...با خود سخن م گفت؛

 .1هر یک به گوشهای بخفتیم؛

« .4کییم قیید هجییرت و نییار القل ی موقیید »  .11چون چشم را بگشیادم ...منیزل بیه مین
[خطبۀ پیر برای خود]؛

گواشته؛

[ .1التماس راوی برای همراه پیر]؛

 .11معلوم من نشد که به ماتم شتافت یا به سور.

[ .1خطبۀ پیر در ردی همراه راوی]؛

در این مقامه ،رخداد ایل قصیه و گسترش روای داستان در فایلۀ کارکردهیای  Cو
 Bیورت م گیرد .کارکرد هشت همان کارکرد  Cاست که جابهجا شیده و کارکردهیای
 Eو  ،Dکارکردهای سه و چهیار مقامیه هسیتند کیه در فاییلۀ میوکور ،مییان  Cو ،B
آمدهاند .کارکرد پنج ،وارونۀ کارکرد  Fنیز محسیوا می شیود؛ چراکیه ایین بیار راوی از
خطی  ،طل سود م کند .در نتیجه کارکرد هفت هیم می توانید جیایگزین  Gباشید و
کارکرد شش ،کارکرد  Eرا بازم نمایاند .در واق  ،نوع دگردیسی در ایین مقامیه دییده
م شود ،بهطوریکه از معدود رخدادهای متفاوت که اماان وقیو آنهیا در قالی چنیین
نو ادب محدودی وجیود دارد بهیره می گییرد و براسیاس الگیوی پاییه بیرخبا سیایر
مقامهها ،این بار راوی است که از خطی سود م بیرد .کیارکرد ده همیان  Hاسیت کیه
کارکرد نُه آن را کامل م کند I .در این مقامه غای است و کیارکرد ییازده J ،را نمیایش
م دهد.
مقامۀ چهاردهم (في العشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب)
این مقامه هم به علّت تفاوتهای عمدهای که با بقییه داشت ،بررس نشد.
مقامۀ پانزدهم (في المجنون)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .1العشق اخره تفاّر» [خطبۀ مجنون]؛

 .2خواستم ...تن آلوده را به غسل آا زمزم پاک کنم؛

 .11برخاست و برفت؛
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 .3با قافله روی به راه کردم؛

 .11از سفر حجاز بازگشتم؛

 .4تا به شهر همدان پایافزار غربت بیرون کردم؛

 .12هم بر آن خطّه بگوشتم؛

 .1جمع دیدم بسیار ...و برنای ظریف [مجنون]؛

 .13پرسیدم که آن دیوانۀ هوشیار ...کجا شد؛

« .1یا

الشّوق ف اثناء اغبل » [خطبۀ مجنون]؛

 .0به عاس ،آیینۀ دل مرا بشناخت؛

 .14گفتند ...به حجرۀ عقل نقل کرد؛
 .11ندانستم که رخت غربت کجا نهاد.

« .٨این چه حالت است ناستوده» [گفتار راوی]؛

 2،8،4،5،4همان  A,B,C,D,Eهستند .کارکرد دو در گسترش کارکرد سه بیه کیار
م آید .هفت و هشت و نُه ،نمایش جدییدی از  Eهسیتند .کیارکرد ده همیان  Hاسیت.
کارکردهای یازده و دوازده نیز  Cو  Bرا نشان م دهنید .سییزده در ییورت از  Iاسیت.
کارکرد چهارده را م توان معادل  Gفرض کرد که جابهجا شده است با ایین تفسییر کیه
این بار خطی خود از گفتار خود سود م برد .کارکرد پانزده نییز معیادل  Jاسیت .فقی
کارکرد  Fغای است.
مقامۀ شانزدهم (بین اللّاطي و الزّاني)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .0طبعم از اختیار ملّت شاهدبازی توقّ کرد؛

 .2از خراسان روی به کاشان نهادم؛

« .٨در این قدح ،مگس بسیار است» [خطبۀ جوان]؛

 .3عریهای یافتم پر پری و حور؛

 .1دست در [ترک] هر دو ملّت زدم؛

« .4گفتم ...با ماهروی درتنم»؛

 .11از من بگریختند؛

 .1برسیدم به رستۀ بزّازان و مجم طنّازان؛

[ .11نیافتن راوی دو خطی را].

« .1پ قوم لوط رفتن ...نه عادت هوشیاران است» [خطبۀ پیر]؛

کارکرد چهار ،مقدیمۀ کارکرد پنج ( )Dاست .هشت ،نمونۀ دیگری از شش ( )Eاسیت
که الگوی مناظره را دارد .کارکردهای هفت و نُه هر دو نمایانگر  Gهسیتند .کارکردهیای
 Fو  Iبدیل ندارند.
مقامۀ هفدهم (بین الزّوجین)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .0زنک آنکاره بود و . .قاض نیز روسپ باره؛

 .2خواستم سفری کنم؛

 .٨گفت «ای [مردک] کوّاا لئیم» [خطبۀ قاض ]؛

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)111/

 .3به ببد خوزستان ،شهر اهواز رسیدم؛

 .1گفتم «اییها القاض ! ایلح بینهما عل التّراض »؛

 .4روی به سرای قاض آوردم؛

 .11قاض قسط از بیتالمال به زن و شوی داد؛

« .1دری ناسفته گفته است و سفته بوده» [خطبۀ مرد]؛

 .11زن و شوی هر دو از پیش قاض بازگشتند؛

« .1ب الماس دری نتوان سفت» [خطبۀ زن]؛

 .12بعد آن ندانم به کدامین زمین رفتند.

از ابتدا تا کارکرد پینج ،مطیابق الگوسیت و شیش نییز شیال منیاظرهای  Eرا نشیان
م دهد ،امیا کارکرد هفت در واق روشنگر حرکت کلّ و مامیل منطق درون روایت ایین
مقامه است؛ آن را جزی از کارکرد یک طبقیهبنیدی می کنییم ،چراکیه راوی ،حضیوری
دوباره در متن دارد .کارکرد هشت ،گونهای بسیار دگرگونشده از  Fاست با ایین تفیاوت
که اینجا یا از خطیبان بدون بیان خطابه ،طل سود م کنید .کیارکرد نُیه نییز نیوع
دیگر از همان کارکرد  Fمحسوا م شود ،چراکه این بار راوی برای خطیبان دیگر طل
سود م کند .کارکرد ده هم معادل  Gاست به همیین علّیت از دو کیارکرد هشیت و نُیه،
کارکرد نه را یورت ایل م گیریم ،زیرا اجرای شده است .کارکرد  ،Iغای است.
مقامۀ هجدهم (في االوصاف البلخ)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

 .13آن بغییت نیز ...میسیر گشت؛

 .2از خطّۀ سپیجاا به بلخ آمدم؛

 .14روی به جان خراسان [بلخ] نهادم؛

 .3پس روی از نظارۀ اطبل به تجربت رجال آوردم؛

 .11به سر آن والیت رسیدم؛

 .4در هر کنج گنج [دانشمندی] دیدم آراسته؛  .11خبر دادند که ..آن همه نسیمها به سموم بدل شده است؛
 .1گفتم به مرحلۀ نهفتگان و محلۀ خفتگان گورم؛  .10به دروازۀ آن ...تربت بارتبت رسیدم؛
 .1چندان مزار متبرّک و ریاض مبارک مشاهده کردم؛

 .1٨آن همه اشجار و اغراس را مناوس دیدم؛

 .0به رستۀ عوام آمدم؛

 .11همه متعزّزان در لباس بینوای ؛

 .٨حنیفان یکرنگ و متدیینان یکسنگ؛

 .21عوام ...رنجور و مخمور گرد آمده؛

 .1حاایت مختفیان تتق جمال ،جز بر اجمال نشاید؛

« .21ای جوان مسافر ...زار بگری» [خطبۀ پیر]؛

 .11عزم سفر کردم به جان قبله؛

 .22چون باد بگوشت؛

 .11آن خاک طی طییبه زیارت کردم؛

 .23به کرّات ...بر آن مزار رسیدم؛

 .12گفتم به بیتالمقدیس ...گوری کنم؛

 .24از آن پیر ...اثر ندیدم.

کارکردهای  2،1همان  A,Cهستند .کارکرد سه نیز گونهای از  Dاست که در طیول
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چهار تا نُه گسترش یافته اسیت .کیارکرد ده ،ییورت اییل  Bمحسیوا می شیود کیه
کارکردهای یازده و دوازده و سیزده و چهارده نیز فضای رخیداد آن را گسیتردهتیر بییان
م کنند .کارکرد پانزده ،یورت ایل  Cاست .کارکردهای شانزده تا بیست همگ  Dرا
بازم نمایند؛ کارکرد بیست یورت ایل آن است .تاثّر کارکردهای  Dدر این مقامه بیه
جهت توییف بودن آن است .کیارکرد  18همیان  Eاسیت .کارکردهیای  11،18،14در
تناظر با  H,I,Jهستند و کارکردهای  Gو  Fغای اند .غییاا ایین کارکردهیا بیه لحیا
ساخت  ،اهمیییت زیادی دارد ،زیرا کارکردهای بنیادین یک مقامه محسوا م شوند.
مقامۀ نوزدهم (في السّمرقند)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

« .0شهری بدین بزرگ و ...حری نه» [گفتار پیر]؛

 .2قطرات باران نیسان از ببد خراسان کم شد؛

 .٨جوان ییرف  ،بند کیسه بگشاد؛

 .3عزیمت سمرقند کردم؛

« .1چه گویم . .که دیار خیر . .است» [خطبۀ پیر]؛

 .4رسیدم به سر طاق؛

 .11گرممزاجان سمرقند ..خویشتن را حاتم ط کردند؛

 .1هنگامهای دیدم آراسته و خروش برخاسته؛

 .11چون شهاا بدوید؛

« .1ابتغوا فضل اهلل» [خطبۀ پیر]؛

 .12معلوم من نشد که عنان به کدام جان تافت.

کارکرد دو ،مقدیمات کارکرد سه ( )Bرا فراهم م کند .کارکرد نُه و ده نیز گونیههیای
دیگر شش و هشت ی یعن کارکردهای  Eو  Gی هستند .کیارکرد  Iهیم در ایین مقامیه
حضور ندارد.
مقامۀ بیستم (بین الطّبیب و المنجّم)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

[ .0خطبۀ منجیم یونان ]؛

 .2از سفر حجاز به خطّۀ طراز بگوشتم؛

[ .٨خطبۀ طبی کرمان ]؛

 .3به شهر سرخس بازایستادم؛

[ .1خطبۀ طبی کرمان ]؛

 .4راه خرابات بجستم؛

[ .11یونان سخن کرمان را بهتر دانست]؛

 .1انتباه پدید آمد؛

 .11یا به شمال رفت ،دیگر به جنوا؛

 .1هر روز ..نماز کردم  ..در ..مسجد ..برسیدم به حلقهای

 .12معلوم من نشد که کجا بردشان نیاز.

کارکردهای چهار و پنج توضیح رفتن راوی به مسجد است (کارکرد شیش همیان D
است) .هشت و نُه نیز یورت مناظرهای هفت ( )Eهستند .کارکرد ده گونهای دیگر از G
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است با این تفاوت کیه در اینجیا سیود را فقی یای از دو خطیی از دیگیری می بیرد،
به سود م رسند .جال تیر اینایه در

درحال که در سایر مناظرهها معموالً هر دو خطی

پایان ،هر دو خطی فرار م کنند .کارکردهای  Iو  ،Fغایبان این مقامهاند.
مقامۀ بیست و یکم (في صفه الشتاء)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

[ .٨خطبۀ جوان]؛

 .2روی به راه اوش نهادم؛

 .1چون این دیگر ینعت بدیدند . .تعظیم آوردند؛

 .3رسیدم ...بدان دیار ...که مقصد و مقصود بود؛

[ .11خطبۀ جوان]؛

 .4رسیدم به آشیانهای؛

 .11آواز تحسین باز از پردۀ راز بیرون شد؛

 .1آواز دادم که «هل ف الدیار احد من االحرار»؛

 .12خدمت جوان اوش را ...بیاراستم؛

 .1به گوشم آمد که «مرحبا بالقدم النّزیل ف اللّیل الاحیل»؛

 .13در خانه اثری از او ندیدم.

 .0پای در حریم سرای نهادم ...قوم دیدم؛

کارکردهای چهار و پنج و شش زمینهسازی هفت ( )Dرا بر عهده دارند .کارکردهیای
ده و یازده به ترتی ادامهدهندۀ هشت و نُه هستند که خودشان معادل کارکردهیای  Eو
 Gهستند F .و  Hدر این مقامه جای ندارند.
مقامۀ بیست و دوم (في التّعزیه)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛
 .2روی به خطّۀ عراق آوردم؛
 .3به بارۀ آن پناه رسیدم؛
 .4اهل قافله ...به آسایش و خواا مشغول شدند؛
 .1خروش انبوه و جوش بشاوه برآمد؛
 .1کس ندانست که موج این خروش چیست؛
[ .0یبح] خلق روی به دروازه نهادند؛
 .٨پرسیدم که آن چندان خروش ...چه بود؛
 .1گفتند ...پیشوا ...دوش کأس اجل نوش کرده؛
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 .11به دیدن این تربت ،رای کردم ...جمع دیدم؛
« .11مسلمانان این چه عویل ...است» [خطبۀ پیر]؛
« .12چرا آرام نگیرید» [گفتار پیر]؛
 .13یف آن ماتم ب خروش گشت؛
 .14این چه آتش بود که ...افسرده شد [خطبۀ پیر]؛
 .11من جستن پیر را بساختم؛
کارکردهای  2،1،8به ترتیی

 .11از پیر فصال اثر نیافتم.

معیادل  A,B,Cهسیتند و کارکردهیای 4،5،4،9،9،5

همگ  ،زمینههای گسترش کارکرد ده ( )Dرا فراهم می آورنید .کارکردهیای 22،21،28
نیز مطابق  E,F,Gهستند .کارکرد چهارده ،دنبالۀ کارکرد یازده محسیوا می شیودH .
نیز موجود نیست.
مقامۀ بیست و سوم (في النّسابه)
 .1حاایت کرد مرا دوست ؛

[ .11خطبۀ پیر در تفضیل دانش انساا]؛

 .2روی حرکت به شهر نشابور آوردم؛

« .11جهل بدین علم چه خسران آرد» [خطبۀ جوان]؛

 .3رسیدم به شهر ارمینیه؛

[ .12خطبۀ پیر]؛

 .4با حریفان اللهرخ ،یحبت پیوستم؛

 .13هر یک پیر را ...مرحبای گفت؛

 .1کیسۀ ثروت پالوده گشت؛

[ .14خطبۀ پیر]؛

 .1یاران ...رسم و راه اهل مرویت بگواشتند؛

 .11ندای آفرین برخاست؛

 .0ورق استغفار و اعتوار باز کردم؛

 .11پیر ...با باد سحری همساز شد؛

 .٨دل در یحبت اخوان یفا بستم؛

 .10از بعد آن زمانه ندانم کجاش تاخت.

 .1به وثاق یا از فضب ،موعد جمع  ...بود؛

کارکردهای چهار تا هشت دالیل ظهور کارکرد نُه ( )Dرا بیان م کنند .کارکردهیای
یازده و دوازده و چهارده نیز یورت مناظرهای کارکرد ده ( )Eرا نشان م دهند .کیارکرد
پانزده هم به دنبال سیزده G ،را م نمایاند F .و  ،Iغای اند.
نتیجه
جدولهای زیر ،تصویر واضح از آنچه در مقامهها رخ داده است ،نشان م دهد:
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جدول الف .آرایش کارکردهای هر مقامه براساس الگوی پایه
J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

#

-

-

-

-

-

1

-

8

-

#

-

-

-

-

-

#

-

-

4

-

#

-

2

-

1

1

-

-

-

5

-

-

#

8

-

4

-

-

-

-

9

-

-

#

-

-

-

-

-

#

2

9

-

-

-

-

#

1

2

-

-

-

5

-

#

-

2

-

-

-

-

-

-

21

-

#

#

-

-

-

-

-

1

-

22

-

#

#

-

#

1

-

-

-

-

21

-

#

2

-

-

2

-

-

-

-

28

-

-

-

-

#

8

-

1

1

-

25

-

#

-

2

#

2

2

-

-

-

24

-

#

-

-

2

2

-

-

-

2

29

-

-

-

#

#

-

22

2

4

-

29

-

#

-

2

-

2

-

-

2

-

25

-

#

-

-

#

1

1

-

-

-

11

-

-

#

2

#

2

8

-

-

-

12

-

-

#

-

-

2

4

-

-

-

11

-

#

-

2

#

8

5

-

-

-

18

عالیم اختصاری جدول الف:
 :#کارکرد مورد نظـر در مقامـه موجـود
نیست.
  :فقط یک کارکرد در تناظر بـا الگـویپایه در مقامه وجود دارد.
اعداد :تعداد کارکردهایي را که یک مقامه
عالوه بر تککارکرد متناظر با الگوی پایه دارد،
نشان ميدهد.
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جدول ا .گزارش تعدید غیبت کارکردهای الگوی پایه در کلّ مقامهها
کارکرد

J

کاستيها

I

H

G

F

22

9

2

9

E

D

C

B

2

2

A

با توجه به جدول باال ،م توان کارکردهای  A,D,E,Jرا کارکردهای پایه فرض کیرد
که در همۀ مقامههای حمیدی حاضر هسیتند .از مییان ایین چهیار کیارکرد ،کیارکرد E
بهرغم اهمیییت که در این نو ادب دارد ،به لحا داستان فق کارکردی توییف اسیت
و در حرکت کنش متن ،نقش ندارد.
سه کارکرد  B,C,Gفق در موارد خیل معدودی حوا شدهاند؛ پیس آنهیا نییز در
گسترش طرح روای در مقامهها اهمیییت بسزا دارند.
امیا کارکردهای  F,H,Iدر مقامههای بسیاری غای هستند .این کارکردهیا ،جزیی از
الگو قلمداد شدهاند ،به این دلیل کیه بییش از دیگیر عناییر فرعی در مقامیههیا دییده
م شوند.
جدول ج .گزارش تاثّر کارکردهای الگوی پایه در کلّ مقامهها
کارکرد

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

افزونيها

1

1

2

5

2

14

82

8

22

1

جدول باال نشان م دهد که گسیترش پیرنیگ داسیتان  ،بیشیتر از کیدام کارکردهیا
طرحریزی شدهاند و کدام کارکردها بیش از سایران ،دامنۀ تحرّک پیرنگ قصییه را فیراهم
آورده است .کارکردهای  Eو  Dبیشترین گسترشها را داشتهانید .ایین دو بیا توجیه بیه
جدول ا ،پرکاربردترین کارکردهای این نو ادب هستند .در واقی مؤلّیف بیا گسیترش
خطوط ایل روایت ی که قواعد نو ادب را تعرییف می کننید ی باعیث افزونی ایین دو
کارکرد شده است.
کارکردهای  Gو  Bهم در یک گروه قرار م گیرند که بیا توجییه بیه جایگاهشیان در
جدول پیشین ،از کمییت مقبول بهرهمند هستند.
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کارکردهای  A,C,F,H,I,Jکمابیش کمترین میزان گسترش را در میان ده کیارکرد
موجود داشتهاند .کارکردهای  F,H,Iبراساس میزان غیبیتهیا بایید بیه همیین ترتیی
کمترین میزان گسترش را داشته باشند ،ول ناتۀ عجی در کارکرد  Jوجود دارد که بیا
توجیه به ایناه یا از کارکردهای است که در تعریف نو ادبی نقیش مهمیی دارد و در
همۀ مقامهها ذکر شده ،امیا کمترین میزان گسترش را در میان تمام ده کارکرد دارد.
آنچه گفته شد ،نشان م دهد که شال گسترش پیرنگ در مقامیههیا لزومیاً همیشیه
براساس کارکردهای ایل تشایلدهندۀ نو ادب یورت نم گیرد ،بلایه مماین اسیت
عنایر فرع  ،پایهای برای گسترش پیرنگ در داستان باشند و عنایر ایل حتّی نقیش
کمتری در این گسترش داشته باشند.
جدول د -گزارش تعداد گسترش مقامهها از هر کارکرد الگو بدون توجیه به کمییت آنها
کارکرد

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

تعدّد مقامه

1

2

2

9

2

24

9

1

5

1

کارکرد  Eدر چهارده مقامه ،یا از نقاط گسترش پیرنگ بوده است؛ بنیابراین یای
از اساس ترین کارکردهای نو ادب ِ مقامۀ حمیدی فرض م شود .به همیین علّیت ایین
کارکرد بههیچوجه در هیچ مقامهای حوا نم شود و معموالً طوالن تیرین و مهیمیتیرین
قسمت هر مقامه را در بر م گیرد .اساسیاً در ایین شییوۀ داسیتانسیرای  ،غیرض اییل
نویسنده ،بیان خطابهای است که توانای های ادب او را به رخ می کشید .بهیرهگییری از
شیوۀ مناظره ،یا از رایجترین روشها برای گسترش این کیارکرد محسیوا می شیود.
کارکرد  Bنیز به همراه دو کارکرد  Gو  ،Dکمییت قابل مبحظهای دارد که با توجییه بیه
جدول ا ،دور از انتظار نیست .امیا کیارکرد  Jیی کیه در همیۀ مقامیههیا وجیود دارد و از
کارکردهای ایل است ی هیچگونه گسترش نیدارد .ایین مطلی در کنیار تعیداد انیدک
گسترشها در  Iو  Hنشان م دهد که معموالً مقامهها ،پایانبنیدی ییکسیان دارنید و
میزان تنوی آنها بسیار محدود است .با توجیه به جدول ،می تیوان فهمیید کیه بیشیترین
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میزان گسترش در میانۀ داستان یورت م گییرد .کیارکرد  Aهیم ی کیه از کارکردهیای
پایهای متن است ی گسترش چندان ندارد.
جدول ه .گزارش نسبت گسترش هر یک از کارکردهای الگوی پایه
کارکرد

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

نسبت افزونيها

-

1

2

2/19

2

2/95

8/99

2/5

1/1

2

نسبت طول هر یک از این گسترشها را می تیوان بیا تقسییم عیدد جیدول ج بیر د
محاسبه کرد؛ یعن ایناه هر کارکرد الگو به طور میانگین ،با هر بار گسترش ،چه تعیداد
کارکرد استفاده کرده است.
همانطور که از جدول برم آید ،کیارکرد  Dدر هیر بیار گسیترش ،بییش از سیایران
گسترش یافته ،بدین معن که به طور میانگین ،هر مقامهای که کیارکرد  Dرا گسیترش
داده ،تعداد  8/99کارکرد برای گسترش آن یرا کرده است .در نتیجه م توان گفت در
هر مقامۀ حمیدی برای هر بار گسترش یک کارکرد الگو ،در قسیمت مییان (بخیش دوم
متن) ،کارکردهای بیشتری به کار رفته است و کمییت بخشهای آغیازین (بخیش اویل) و
پایان (بخش سوم) به ترتی پس از آن قرار دارند .این مطل را م توان اثبیات دیگیری
بر این فرضییه دانست که میزان خلّاقییت مقامههای حمیدی در پایانبندی ،بسییار کمتیر
از تنۀ ایل داستان است و ابداعات نویسنده در آغاز داستانها بیش از پاییان و کمتیر از
میانۀ داستان است.
پينوشتها
 .1هر چند برخ او را عرا دانستهاند (ضیف28 :2591 ،؛ مبیارک )21 :2592 ،امییا در ایرانی بیودن او
تردیدی نیست؛ زیرا غرب ترین نقطۀ ساونت او ،محلّ تولّیدش ،همیدان بیوده اسیت (ذکیاوت قراگزلیو،
.)5 :2844
 .2پیشتر ساختار پیرنگ مقامات بدی الزّمان همدان در شش بخش به همراه یک بخش اضافه بررسی
شده است ( )Hameen-Anttila, 2002: 45-51که با شیوۀ ما در این مقاله ،تفاوتهای دارد.

گسترش پیرنگ در مقامات حمیدی (رویکردی ریختشناختي ـ روایتشناختي)123/

 .3این واژه ،با کمی تسیامح در مفهیوم پراپی آن اسیتفاده شیده اسیت (نیک :پیرا 59-51 :2849 ،؛
.)Nelles, 2005: 191
 .4کارکردهای که کج نوشته شدهاند ،در زمرۀ کارکردهای الگوی پایه طبقهبندی نم شوند ،بلاه عموماً
در حواش آنها و برای گسترش آنها استفاده م شوند.
 .1همۀ جداول بعد از الف ،بر معیار دادههای مستخرج از جدول الف فراهم شدهاند.
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