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  )ق. ه504 ( حريري"مقامات"  درواكاوي عناصر نمايشي
  

  4رضا خاكي  محمد، 3، كبري روشنفكر2اله نصيري روح ،1خليل پرويني
  

                                                                                                       چكيده           

 با بررسي آثار كالسيك ، معاصر وارد ادبيات عربي شدهي  در دوره،هر چند نمايشنامه

هاي نمايشي قابل توجهي  د كه ظرفيتنشو هايي يافت مي ها و حكايت ادبيات عربي، روايت

هاي ارزشمندي در اختيار  مايه توان دست  مي،هايي ايتحكچنين با معرفي . نددار

تعريف  باز هم آثار ادبي گذشته براي نسل معاصر ، بدين طريق؛داد نويسان معاصر قرار درام

اين   در.گردد ميي برخوردار بيشتر و هم آثار نمايشي معاصر از غنا و محتواي شود مي

  .ستيمسنجي نمايشي مقامات حريري ه  درصدد ظرفيت،مقاله

 504 تا 495هاي  گونه است كه بين سال مقامات حريري، مشتمل بر پنجاه حكايت درام

  اينشد كه   مشخص "مقامات حريري" هايي از با بررسي حكايت. نوشته شده است. ق.ه

آشفتگي، كشمكش،  هماهنگي، تعريف، :چون "ساختاري درام"ها، عناصر  حكايت

 حادثه، شخصيت، گفتگو، ، چون موضوع"نمايشيعناصر " و همچنين  نتيجه،وال و هول

- ، با استفاده از روش توصيفي اين مقالهدر.  دارند)عمل دراماتيك (زمان، مكان و حركت

سنجي شدند تا بسĤمد عناصر نمايشي  ، ظرفيت"حريري مقامات"تحليلي، عناصر نمايش در      

اقتباس موضوعات   بهنويسان معاصر  همچنين توجه درام،در مقامات حريري مشخص شود

  .معطوف شوداين كتاب، نمايشي از 

  .مقامات حريري  عناصر نمايش، ساختار درام،:ها كليدواژه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه  .1

 لذا بررسـي    ، وارد ادبيات عربي شده    ، معاصر ي  با توجه به اين كه نمايش در دوره       

؛  چندان مورد توجه واقع نشده اسـت       ،هاي نمايشي در نثر كالسيك عربي      ظرفيت

هـا و     كه ظرفيـت   وجود دارد  نثر كالسيك عربي، آثاري      در كه    است در حالي ن  اي

  . هاي نمايشي فراواني دارند قابليت

هــايي كوتــاه بــا  ؛ حكايــتداردگونـه    مقامـات حريــري، پنجــاه حكايــت درام 

هـاي جامعـه و ترسـيم        مايه و موضوع واحدي كـه بـا اسـتمداد از واقعيـت             درون

ده از الفـاظ پرطمطـراق بـا گفتگوهـا و حركـات         هاي خيالي و با اسـتفا      شخصيت

  ).242 مبارك؛ ( تحرير درآمده استي به رشته) نمايشي (دراماتيك

ي مقامات حريري به اين دو سوال پاسخ   درصدد هستيم با مطالعه  ،در اين مقاله  

 فراوانـي   .2 مد عناصر نمايش در مقامـات حريـري چگونـه اسـت؟           ا بس .1 :دهيم

   حريري به چه ترتيبي است؟عناصر نمايش در مقامات

گفتگـو،    موضـوع،  :چـون  اي  هـاي نمايـشي     ظرفيـت  "حريـري  مقامات"كتاب  

مد ا بـس   اسـت كـه    مهـم اين لحاظ     از ،مقالهاين  . دارد.. . و   مكان،  شخصيت، زمان 

توانـد الگـويي       همچنـين مـي    ؛كند   مي عناصر نمايشي مقامات حريري را مشخص     

 ،يك عربــي باشــد و درنهايــتســنجي نمايــشي ســاير آثــار كالســ بــراي ظرفيــت

  . توانند از آن، موضوعات نمايشي اقتباس كنند  معاصر مينويسان درام

؛ در هاي متعددي وجود دارد  و پژوهشها  تحقيق؛"حريري مقامات" ي درباره

التصوير االجتماعي في " -كتابي با عنوان: 1كنيم مياشاره ها   آني از موارداينجا به

از ديدگاه مقامات  محتواي در اين كتاب،؛ 2طفي الصاوي اثر مص"مقامات الحريري

 از "چگونگي پيدايش مقامات"اي با عنوان ؛ مقالهده استشتحليل  اجتماعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . حاضر با آثار معرفي شده مشخص گرددي كنيم تا تمايز مقاله ر پيوست مقاله، به تعداد بيشتري از اين موارد اشاره ميد. 1


	� ������� ي له، مج"التصوير االجتماعي في مقامات الحريري"الصاوي، مصطفي ،2. �� ��  .م1972 ،3، ج
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اشاره شده  به عوامل اجتماعي و فرهنگي ،؛ در اين مقاله1عبدالرحيم حقدادي

 ي  سپس به توضيح معناي اصطالحي واژه؛كه سبب پيدايش مقامه گرديدهاست 

 "������ � ���� ����� � ����� �������"اي با عنوان  ه پرداخته شده است؛  مقالهمقام

؛ در اين مقاله، پيدايش مقامه و تطور آن در ادبيات عربي و 2زاده از مهين حاجي

بررسي تطبيقي عنصر " اي با عنوان ها بررسي شده است؛ مقاله ادبيات ساير ملت

؛ در اين مقاله به بررسي  3 از حسن دادخواه"گفتگو در مقامات حريري و حميدي

  .حميدي پرداخته شده است  عنصر گفتگو در مقامات حريري وي و مقايسه

 با  اين مقالهموضوع كه شود با توجه به مطالبي كه ذكر شد مشخص مي

هاي مقامات   در اين مقاله، حكايتزيرا تفاوت و تمايز دارد؛ ، مذكورآثار موضوع

 بررسي شده ، عناصر نمايشي و ساختار درامي،اي نمايشيه از لحاظ ظرفيت

  .است

هاي مقامات  ابتدا كل حكايت:  بدين صورت است،روش اجراي پژوهش

 اثر "نمايش عوامل    شناخت"  سپس با مراجعه به كتاب؛حريري را مطالعه كرديم

يي ها نمايشي حكايت سنجي نامه، به ظرفيت ي عناصر نمايش  مكي و مطالعه ابراهيم

ها، قابليت نمايشي بيشتري  ي حكايت از مقامات، پرداختيم كه نسبت به بقيه

اندك و يا ضعيف بود، مورد ها   آنهايي كه عناصر نمايشي داشتند؛ لذا حكايت

هاي نمايشي   ظرفيت،ها، نوزده مقامه از بين تمامي مقامه. بررسي قرار نگرفت

را در اين ها   آنچگونگي حضورتوجه داشتند كه با معرفي عناصر نمايشي،  قابل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1379 ادبيات؛ دانشگاه تهران؛ پاييز ي  دانشكدهي ؛ مجله"چگونگي پيدايش مقامات"حقدادي، عبدالرحيم ؛ .  1


	� ����� ؛ "� ���� ����� � ����� ������� ������ "زاده، مهين ؛  حاجي. 2�� �
������ ����� ������ � ������ ������� � ��� ��� �
  .م2006 "�� ��!

 مجله علوم  ؛"حريري و حميديبررسي تطبيقي عنصر گفتگو در مقامات " خواه، حسن و جمشيدي ليال ؛داد . 3

 .1386؛ تابستان 51 دوم ؛ پياپي ي ؛ شماره26 ي اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز؛ دوره
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:  را از لحاظ ساختار دراماتيك يعنيها مقامهابتدا . نوزده مقامه بررسي كرديم

) فرود (، نتيجهوال و هول، كشمكش، )افكني گره ( آشفتگي ايجادتعريف، هماهنگي،

موضوع، حادثه، شخصيت، گفتگو،  :چون و سپس از لحاظ ساير عناصر نمايشي

نموديم طراحي و ترسيم  جدوليكرديم و سپس ت بررسي زمان و مكان و حرك

هاي افقي  ها بودند و در ستون هاي عمودي آن، مختص به اسامي مقامه كه ستون

 بود؛ با رسم اين جدول، وجود داشتن يا نبودن هر  آن، عناصر نمايشي ذكر شده

و سپس فراواني شد يك از عناصر نمايشي براي هر يك از نوزده مقامه، مشخص 

  .شد هاي مورد مطالعه مشخص درصدي هريك از عناصر نمايشي براي مقامه

ي ساختار درام   زيرمجموعه"فاجعه" و "بحران"شايان ذكر است كه دو عنصر 

هاي مقامات حريري،  ولي با توجه به اينكه فضا و مضمون حكايت؛ هستند

غلب  ا"فاجعه" و "بحران"دار است و دو عنصر  كننده و خنده كميك، سرگرم

 لذا اين دو ،)357 گربانيه؛ ("كمدي" نه ، است"تراژدي"مربوط به نمايش از نوع 

  .شود هاي مقامات، بررسي نمي عنصر، در حكايت

  

   مقامات حريري. 2

 در لغت به معني مجلس و جماعت حاضر در مجلس و نيز "مقامه" ي واژه

ر اصطالح سخنراني است و از قيام سخنور در ميان جمع گرفته شده است و د

 كه با نثر مصنوع آميخته با شعر، در استهاي كهن  ادبي، مقامه از انواع داستان

شود و به قصد   ظاهر ميها حكايتمورد قهرماني است كه به صورت ناشناس در 

 شناخته حكايت،آورد و همين كه در پايان  به وجود مي   را حوادثي ،دريوزگي

 بعدي ي ره در هيبتي ديگر، در مقامهگردد تا آنكه دوبا شود، ناپديد مي مي

وحدت موضوع   كههستندهاي مجزا  حكايتاي از  مقامات مجموعه. ظاهرگردد

  ).207،شميسا (.دارند
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 495گونه است كه بين سالهاي   حريري، مشتمل بر پنجاه حكايت درام،مقامات

حريري دو شخصيت ). 242  مبارك، (به زبان عربي نوشته شده است. ق. ه504تا 

 را نقل ها حكايت، راويعنوان   كه بهاست بن همام حارث، يكي :خيالي خلق كرده

پيوسته ، ها  قهرمان حكايتعنوان  كه به استسروجي ابوزيد كند و ديگري مي

ها و ترفندهايي كه   سفر است و با قدرت بيان و بالغت خود و با حيلهحالدر

  ).301 :تا بي ،ضيف (كند  كسب روزي مي،گيرد كار مي هب

 شياد يهاي گداي اندوزي ها و مال زباني ها، ماجراي چرب موضوع اصلي مقامه

هاي   خود كه با اشعار و آهنگنافذ است كه با سخنان "ابوزيد سروجي"به نام 

البته . كندگدايي ها   آنكالمي همراه است، سعي دارد مردم را فريفته و از

پرهيز از دنياپرستي نيز در  وعظ، تشويق به نيكوكاري و :موضوعات ديگري چون

هاي اول، دوم، سوم، يازدهم، دوازدهم،   مقامه، از جمله،خالل چندين مقامه

  .شود بيست و يكم و بيست و پنجم ديده مي

  

  نامه و عناصرآن نمايش. 3

 روي صحنه ؛شود  اجرا كامل ميي  متني ادبي است كه در مرحله"نامه نمايش"

نامه  ؛ در سينما به آن فيلمشود ايش تكميل ميگيرد و با عناصر ديگر نم جان مي

ها و حوادث زندگي   هر دو بيانگر رفتار شخصيت،نامه داستان و نمايش .گويند مي

: شده چنين آورده ،نامه در تعريف نمايش). 19 باقرزاده طوسي؛ ("آنان هستند

 خاصي تقسيم ينامه داستاني است كه براي اجرا نوشته شده، به اجزا نمايش"

 و ها  شخصيتي وسيله هرود و ب  عنصر حركت به پيش ميي وسيله هشود و ب مي

 ).23 الراعي،  (شود گفتگو اجرا مي

 متشكل از عناصر متعددي است كه پيوستگي و وابستگي ،ادبيات نمايشي

نامه را تشكيل  عناصري كه ساختار يك نمايش. وجود داردها   آنمحكمي بين
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 اثر حضور دارند و برخي هنگام اجرا پديد دهند، برخي در طرح داستاني مي

؛ هستند» روايي« نمايش هم ي توان گفت عناصر سازنده رو مي آيند؛ از اين مي

 ساختار نمايشي، موضوع، حادثه، شخصيت، گفتگو، درگيري، زمان و مكان :مانند

 نورپردازي، :مانند؛ هستند» اجرايي«و حركت كه قابل توصيف هستند و هم 

 در ادامه، به )163مكي،  (اند كه ديداري و شنيداري... آرايي و ، چهرهپردازي صحنه

 و سپس چگونگي پردازيم  نمايشي مي-تعريف و بررسي مختصر عناصر روايي

  . كنيم را در مقامات حريري معرفي ميها   آنحضور

  :ند ازا عناصر يك متن  نمايشي عبارت

از عناصر نمايش است، ساختار كه خود يكي : )الحبكَة (ساختار   . 3-1

 :هايي به شرح زير دارد زيرمجموعه

جزئي جدا نشدني از تمام لحظات نمايش است كه : )العرض ( تعريف.1- 3-1

ي مكان و  ي آن، اطالعاتي درباره وسيله وقفه جريان دارد و به  بي،در طول نمايش

هنگ و ها با همديگر، فر ي بازي، نوع ارتباط شخصيت زمان واقعه، اشخاص عمده

برخورد دراماتيك، جز در معدود ). 82 شاكر، (شود داده ميها   آنافكار

كم، متكي بر دو  هايي كه براساس يك شخصيت بنا شده، دست نامه نمايش

شخصيت است؛ اين دو نفر الزم است سر موضوعي با هم كشمكش و نزاع كنند 

ماتي حدس بزند كيستند و بر اساس اين شناخت مقدها   آنتاآنكه تماشاگر بداند

 ،با دقت در مقامات حريري )168مكي،  (كه در آينده چه خواهد گذشت

كار برده  ها به شود كه او آگاهانه يا ناآگاهانه عنصر تعريف را در مقامه مشخص مي

 را در "ابوزيد" و "حارث" ها يعني  مقامهحريري دو شخصيت اصلياست؛ 

و نگرش هر يك نسبت به مسائل كند  هم معرفي مي  به)صنعانيه (ي اول مقامه

سازد تا در حركت پر فراز و نشيب مقامات بعدي، براي  مي پيرامون را آشكار

 عنصر ي وسيله هب .استفاده كندها   آنگشايي از يا گره كشمكش، ايجاد درگيري،
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سروجي و   همام، ابوزيد  بن حارث (ها مقامه هاي اصلي و فرعي يتتعريف، شخص

طنز همراه با نقد  (ها مقامه، حال و هوا و فضاي )گيدريوز (، موضوع...)

ها مشخص شده  ها با يكديگر و افكار شخصيت ، نوع ارتباط شخصيت)اجتماعي

ها  كار رفته است؛ بدين صورت كه مقامه ها به ي مقامه  عنصر تعريف در همه.است

بن  حارث ( اما بالفاصله راوي؛شوند  توسط حريري شروع مي،صورت روايت به

شود و به نقل حكايت و معرفي زمان و مكان، اشخاص،  جايگزين او مي) مامه

اي است  گونه ها به عنصر تعريف در مقامه. پردازد حادثه و ساير عناصر مهم آن مي

انگيزد تا مشتاقانه،  كند و حس تعليق را در او برمي كه نظر مخاطب را جلب مي

    .ي حكايت را پيگيري كند ادامه


	 ������� (گي هماهن .3-1-2��در يك متن نمايـشي، تركيـب اشـخاص        ):  ���	����

 .طريقـي كـه آشـفتگي حاصـل شـود          هاسـت بـه    بازي و در كنار هم قراردادن آن      

 تـوان گفـت در تنـاقض بـا آن اسـت              متفاوت و حتي مي    ،هماهنگي با يكنواختي  

 : جهـات  اغلـب در يك هماهنگي كامل، اشخاص بـازي در         . )60: 1388 قادري،(

شخـصيت  .  با يكديگر متفاوت هستند    ، جنس، پايگاه اجتماعي و خلق و خو       سن،

ها يعني ابوزيد سروجي يكي از عوامل اصلي هماهنگي دراماتيـك در               اصلي مقامه 

پردازي كرده   حريري او را به صورتي شخصيتزيراهاي مورد مطالعه است؛    مقامه

 خـصوصيات سـاير   هـايش در تنـاقض بـا        كه افكار، اخالق، آمال و ساير ويژگـي       

 ي اول    در مقامـه   "همـاهنگي "عنـصر   ها است؛ بـراي نمونـه         هاي مقامه   شخصيت

بن همام و ابوزيد سروجي بروز كـرده          در دو شخصيت متناقض حارث     )صنعانيه(

 ولي ابوزيد سروجي    ؛كنجكاو است كار و     درست شخصيتيبن همام     حارث ؛است

اسـت؛ همچنـين    مار مـردم     است كه در فكر اسـتث      كار  محافظه و    رياكار شخصيتي

كـار    براي مردم بـه     در آغاز مقامه   سخنان ابوزيد سروجي و اندرزها و پندهايي كه       

 اي  سفرهبا غالم ودر درون غار ،  وي در قسمت انتهايي مقامهوضعيتبا  ،يردگ مي
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پايه و اسـاس    .  دراماتيك محسوب مي شود    "هماهنگي" متناقض است و     ،رنگين

هـا را از سـكون و رخـوت           شود و شخصيت    جب مي هماهنگي كه آشفتگي را مو    

ي اجتمـاع ضـدها و يـا تفـارق            دارد بـر دو پايـه       آورد و به جنبش وامي      بيرون مي 

در مقامات حريـري پايـه و اسـاس همـاهنگي،           ). 177مكي، (احباب استوار است  

كاري،  شود كه زيركي، فريب ها مشخص مي ي مقامه با مطالعه. اجتماع ضدها است

لـوحي و زودبـاوري سـاير         طلبـي ابوزيـد سـروجي بـا سـاده           صتسخنوري و فر  

  .  ها را ايجاد كرده است ي مقامه ها هماهنگ شده و آشفتگي و حادثه شخصيت

 نيز "بحران نهفته" اين مرحله را ):���������� (افكني  ايجاد آشفتگي و گره.3- 3-1

دهد؛ تعادلي را  مياي است كه مسير وقايع عادي را تغيير  توان ناميد؛ زيرا نقطه مي

. اندازد جديد ميزند و در مسير حوادثي   كه حاكم بر اوضاع بوده برهم مي

 با ظهور موانعي همراه است كه داراي نيرويي قوي بوده و ،آشفتگي در نمايش

). 28كريفش،  (استغالباً متضاد با آمال و آرزوهاي شخصيت اصلي نمايش 

ي شروع نمايش  ني از همان مرحله يع"تعريف"شرايط ظهور آشفتگي با شروع 

دواند و به  ها ريشه مي تك صحنه آيد و در طول آن در تار و پود تك فراهم مي

شود و در سطح  كم از عمق رويدادها بيرون كشيده مي كمك عامل كشمكش كم

  .سازد نماياند و بحران اساسي را پديدار مي وقايع جاري، آشكارا خود را مي

 اما ،ها نقش دارد د هماهنگي دراماتيك در تمامي مقامهسروجي در رخدا ابوزيد

هاي  ها گاهي براي ابوزيد و گاهي براي ساير شخصيت عنصر آشفتگي در مقامه

شود و   ظاهر مي،ها بسيار زود عنصر آشفتگي در مقامه. افتد  اتفاق مي فرعي

 حارث رو كردن حارث و ابوزيد يا وضعيتي نامتعادل براي معموالً حريري با روبه

آشفتگي براي ابوزيد اغلب . كند و گاه براي ابوزيد، آشفتگي مقامات را ايجاد مي

شود و  همام برمال مي  ابن كاري او براي حارث دهد كه فريب گونه رخ مي اين

  ابن  اما آشفتگي براي حارث؛كاري خود را توجيه كند كوشد، فريب ابوزيد مي
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شود و يا اينكه  ر تهيدستي يا مشكلي ميدهد كه دچا  مي گونه رخ همام اغلب اين

شايان ذكر است . شوند كاري ابوزيد سروجي مي ي فريب خود و همراهانش طعمه

دهد كه در آغاز مقامه ناشناخته  هايي رخ مي كه وقتي آشفتگي براي شخصيت

ها تصنعي هستند و اغلب توسط ابوزيد براي   اين نوع آشفتگيهستند، معموالً

   . اند ريزي شده ها برنامه استفاده از ساير شخصيتكاري و سوء فريب

ي دو نيرو يا دو شخصيت است كه بنياد  مقابله ):��������� (كشمكش .4- 3-1

اند و با او  شخصيت اصلي با نيروهايي كه عليه او برخاسته. ريزد مي حوادث را پي

 اشخاص اين نيروها ممكن است. پردازد  به نزاع و مجادله مي،سر مخالفت دارند

ديگر يا اجسام و موانع يا قراردادهاي اجتماعي يا خوي و خصلت خاص خود 

تواند تركيبي از  ناسازگاري دارند و يا مي سر شخصيت اصلي باشد كه با او

برابر شخصيت بايستد و با او به مقابله بپردازد و تركيبي از چند  ها، در ي اين همه

كشمكش به هر طريق و علتي كه ). 73ميرصادقي،   (نوع كشمكش به وجود آورد

ي اوج  آورد و داستان را به بزنگاه يا نقطه وجود مي صورت گيرد، تعليق را به

اي به نام نمايش    مقوله، بدون كشمكش.گشايي صورت گيرد رساند تا گره مي

انواع . رود  تماشاگر به منظور ديدن كشمكش به ديدن تئاتر مي؛ زيراوجود ندارد

  .جسماني، ذهني، عاطفي و اخالقي: ند ازا صار عبارتطور اخت آن به

حريري، پس از . ها هستند اساس ايجاد كشمكش در مقامات حريري شخصيت

 گاه با رويارويي ،دهد؛ اين تقابل را در مقابل هم قرار ميها   آنها معرفي شخصيت

و هاي فرعي ديگر  ابن همام و ابوزيد و گاه با رويارويي ابوزيد و شخصيت حارث

زماني كه رويارويي بين . شود هاي ناشناس انجام مي گاه با رويارويي شخصيت

هاي   كشمكش تصنعي است و شخصيتهاي ناشناس است، غالباً شخصيت

ناشناس، ابوزيد سروجي و يكي از نزديكان او يعني پسر يا همسر وي هستند كه 

مقامات  كشمكش در ،گاه .اند در هيئتي مبدل، ظاهر شده و سبب نزاع شده
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ها صورت  سروجي با ديگر شخصيت حريري فكري است و رقابت بين ابوزيد

تبع  شود و به گيرد كه ابوزيد با زيركي و مهارت در كشمكش فكري موفق مي مي

هاي مراغيه،  توان به مقامه مي، رسد؛ براي نمونه هاي خود مي آن، به خواسته

ش در مقامات، اخالقي است؛ گاه نيز كشمك. فرضيه، مغربيه و فراتيه اشاره كرد

 به اصول اخالقي پايبند نيست و راستي و درستي، قدرشناسي و  غالباً،زيرا ابوزيد

ستيزد تا از اين راه،  ميها   آنگذارد و يا با دوستي و اخالص و تقوا را كنار مي نوع

 ولي در نهايت، در ؛هاي خود برسد ها را بفريبد و به خواسته ساير شخصيت

شود و كشمكشي عاطفي در وي  صريه، او از اعمال خود پشيمان ميي ب مقامه

در مقامات، كشمكش . دهد آيد و ابوزيد را به سوي توبه و زهد سوق مي پديد مي

  . استتصنعي نيز  شود كه غالباً  يافت مي،جسماني به ندرت

اي  ي حادثه داشتن نتيجه معناي مبهم نگه  به):������� (ووال يا تعليق هول. 5- 3-1

 مشتاق به آگاهي از سرانجام آن است؛ از اين رو ،شدت است كه تماشاگر به

ي حوادث  هاي خود، ادامه شود براي رسيدن به جواب پرسش مخاطب مجبور مي

  ).204 نوراحمد، (را پيگيري كند

ي حكايتي كه مطالعه   نسبت به نتيجه، اين است كه خواننده"تعليق"اساس 

اي استفاده كرده  صورت شايسته  به،يري نيز از اين ويژگيحر. كند، ناآگاه باشد مي

ها، حريري بالفاصله بعد از معرفي فضاي مقامه و آشنا  است؛ زيرا در اغلب مقامه

كند كه به تبع همين  افكني را مطرح مي ساختن خواننده با موضوع آن، گره

شود از  مند مي شود و عالقه وال و تعليق مواجه مي و  افكني، خواننده با هول گره

وال براساس شخصيت يا  و ها، هول در اغلب مقامه. سرانجام مقامه آگاهي يابد

ها  شخصيت صورت كه شخصيت يا  گيرد؛ بدين ها صورت مي هاي مقامه شخصيت 

احساس ها   آنگيرند و خواننده با در وضعيت و موقعيت دشواري قرار مي

شود كه  مند مي نداري به شدت عالقهپ ذات كند و به تبع اين هم پنداري مي ذات هم
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 اما اين فقط درحد ؛ها رهايي يابد ، به هدفش برسد و از پيچيدگي قهرمان مقامه

اين دو شرط، . بيني نيست انتظار است و واقعيت و چگونگي انجام آن قابل پيش

  .      ها وجود دارند همان دو اصل مهم عامل تعليق هستند كه در بيشتر مقامه

ها،  ها، طرح معماهاي ادبي و فقهي، اپيزودهاي بعضي از مقامه وييگ  بديهه

     ها، تغيير چهره تضاد و تعارض بين گفتار و كردار ابوزيد در برخي از مقامه

كاري ابوزيد و سپس لو  هاي ابوزيد و شناخته شدن او در انتهاي مقامه، فريب دادن

ترين عنصرهاي تعليق  برخي از مهمهمام،    ابن رفتن او و يا به تنگنا افتادن حارث

 كوشيده تا هم حس ، افكني حريري با ايجاد گره. شوند در مقامات محسوب مي

 دهد جلوهبيني  كنجكاوي خواننده را برانگيزد و هم پايان حكايت را غيرقابل پيش

  .ي مقامه را مطالعه كند  براي آگاهي از سرانجام آن، ادامه،تا خواننده

����� (فرود. 6- 3-1�ها و  تفاهم ها و معماها و برطرف شدن سوء  گشودن گره):�

يابد و سرنوشت   سامان مي، عمل داستاني،بدين ترتيب. پايان انتظار است

  ).297  ميرصادقي، ادبيات داستاني، (گيرد شخصيت شكل مي

اول اينكه به حالت انتظار خواننده : ها دو كاربرد اساسي دارد بندي مقامه پايان

كند و دوم اينكه باعث  ها را برطرف مي  مقامه  و ابهام دهد؛ يعني پيچيدگي يپايان م

ها يعني ابوزيد سروجي آشنا شود   هرچه بيشتر با قهرمان مقامه،شود تا خواننده مي

 تحليل شوند و خواننده، پيام ، درنهايت روشني،ي مسائل ها همه و در انتهاي مقامه

  . ها را دريافت كند كلي مقامه

ابوزيد سروجي فردي زيرك، : ها بيانگر اين نكات است بندي موقت مقامه انپاي

 ،بندي كلي مقامات  اما نتيجه و پايان؛سنج و كاردان است طلب، موقعيت فرصت

ي آخر، پايان تمام  مقامه. اين است كه ابوزيد حركتي رو به سوي كمال دارد

، ابوزيد با ورود به هر هاي اخير در مقامه. ها و ابهامات سير مقامات است گره

 بدون اينكه نفاق و دورويي در وي ،كند تري سالم مي دبانهؤي م  به شيوه،مكان
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 ،ي آخر  كمابيش ادامه دارد تا اينكه در مقامه،همين روند در ديگر مقامات. باشد

ي حارث و ابوزيد و  شود و مقامات با مصافحه ابوزيد به يك زاهد مبدل مي

رسد و با اين   به پايان مي"اجعل الموت نصب عينك"ث نصيحت ابوزيد به حار

بار از   حارث با چشماني اشك"هذا فراق بيني و بينك"عبارت قرآني ابوزيد 

 پاياني ؛ها است اين آخرين ديدار دو شصيت اصلي مقامه. شود ابوزيد جدا مي

  پايان خوشي براي،اني يافته است و در نتيجهي الهي و رب دراماتيك كه وجهه

  .مقامات رقم زده است

 كه خود يكي از عناصر نمايش است، اينك ،بعد از معرفي عناصر ساختار درام

 ،را در مقاماتها   آنكنيم و چگونگي حضور ساير عناصر نمايش را معرفي مي

  .كنيم بررسي مي

شود؛  ي آن نوشته مي مفهومي است كه داستان درباره: )الموضوع (موضوع. 3-2

هاي داستاني  موضوع... جنگ، عشق، تنهايي، فقر، مرگ و: مفاهيمي همچون

گيري نويسنده را نسبت به موضوع داستان  مايه يا مضمون، جهت هستند اما درون

دست  درونمايه چيزي است كه از موضوع به). 52-50نياز؛  بي (دهد نشان مي

 ي آينه" از بزرگ علوي و "رقص مرگ"هاي  موضوع داستان،آيد، براي نمونه مي

 اما آنچه اين دو داستان ، است"عشق"ي مفهوم   از هدايت، هر دو درباره"شكسته

ي داستان كوتاه  درونمايه. هاست ي آن كند، درونمايه را از هم متمايز مي

شكست در عشق اغلب نتايج ناخوشايندي به ":  عبارت است از"شكسته ي آينه"

عشق موجب ":  است اين"رقص مرگ"ي داستان   اما درونمايه"آورد بار مي

وجود  مايه از موضوع به در نمايش نيز درون). 174ميرصادقي؛  ("ايثارگري است

 "سرنوشت"عنوان مثال  به) 110ي هنر داستان؛  نامه ميرصادقي؛ واژه (آيد؛ مي

انسان در سرنوشت خود دخيل "ي آن  مايه تواند موضوع نمايش باشد و درون مي

  ".يين سرنوشت خود هيچ نقشي نداردانسان در تع" و يا برعكس، "است
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ها   آني ي درونمايه  اما درباره؛ است"دريوزگي"ي  ها درباره موضوع كلي مقامه

ها قرباني شوند و حتي  فقر و تهيدستي سبب شده تا ارزش: توان چنين گفت مي

شتر  مقامات بيي درونمايه. اديبان از مهارت ادبي خود براي ارتزاق استفاده كنند

 الكعبي؛ (است متوجه انتقاد اجتماعي با تعبيري تند و گزنده از تناقضات اجتماعي

150-151.(  

 تركيبي از انگيزه و عمل شخصيت است و با او :)�#���" ��! �� (حادثه. 3-3

ي  دارد و سبب حادثه مي يعني او را به واكنش وا) 29بهشتي،  (ي تقابل دارد رابطه

 اتفاق اي واقعه حادثه، قضيه يا موردي است كه .شود ميي وي  وسيله ديگري به

  .شود  ميگي آشفتباعث  وريزد  به هم مي راافتد كه روند عادي زندگي مي

وجود  ي آن به  يا در نتيجهگداييغلب در سفر و در اثناي اها  حوادث مقامه

بن همام در تقابل با شخصيت  شخصيت كنجكاو و زيرك حارثاغلب، . دنآي مي

 موضوع واحدي ،هرچند مقامات .ندك  ميايجاد ار و زيرك ابوزيد، حادثه رياك

ويژگي حوادث مقامات، سادگي . ارتباط چنداني با هم ندارندها   آنحوادث، دارند

 حوادث در مقامات چه .پردازند  بيشتر به موضوعات اجتماعي مي وهاست آن

 نهايي در حركتند ي سوي يك نتيجه هصورت يك كل، ب صورت مستقل و چه به به

  ).70 الموافي؛ (و آن، مشخص كردن سرانجام ابوزيد است

نامه،  ترين عنصر حادثه است؛ زيرا نمايش مهم: )����&%$ (شخصيت. 3-4

 ،عبارت ديگر ؛ به)26  اخالصي، (كنند ها آن را اجرا مي داستاني است كه شخصيت

هايي  از ويژگيهاي واقعي  اي است كه مانند شخصيت شده شخصيت، فرد ساخته

گشايش؛  (شود ها در داستان يا نمايش ظاهر مي برخوردار است و با اين ويژگي

31.(  
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ها  تيها، خود حريري است كه پشت ديگر شخص تنها شخصيت كل مقامه

. كند بيان ميها   آنو از زبانها   آني وسيله هپنهان شده و آرا و افكار خود را ب

 ي وسيله هگرفته تا آرا و افكارش را ب محيطش بهره هاي حريري از واقعيت

  .   بيان كند. ..بن همام، ابوزيد سروجي و ها حارث شخصيت

بيشتر تالش خود را صرف پردازش دو  ها، حريري در پردازش شخصيت

  كرده است؛)ابوزيد سروجي (قهرمان و )بن همام حارث ("راوي"شخصيت؛ 

كه خواننده با او آشنا عنوان راوي، اولين شخصيتي است ه بن همام ب حارث

هاي  گداييها و  شود، وي انساني متعهد و كنجكاو است و غالباً رياكاري مي

غلب در سفر است و در اثناي سفر با ا حارث. شود  توسط او آشكار مي،ابوزيد

 ابوزيد،  اما؛شخصيتي ايستا است ، حارث همچنين.شود رو مي هابوزيد روب

ها، حوادث و وقايع  راوي در تمامي مقامهيرا است؛ زها  ترين شخصيت مقامه مهم

توان مقامات را شبيه به درام از نوع  اي كه مي گونه  به؛كند  را نقل مياومربوط به 

كند؛ شخصيتي   چهره عوض مي،ابوزيد هميشه در مقامات. فردگرا دانست

بن همام،  ابوزيد برخالف حارث. اما داراي سرشت و طينتي پاك است كار، فريب

ي آخر از كارهاي سابق خود پشيمان شده و  يتي پويا است؛ زيرا در مقامهشخص

گيرد و   به شكل زاهدي خداجو، از دنياپرستي كناره مي،كند و درنهايت توبه مي

    .رود طلبي مي سوي خداپرستي و حقيقت به

 پسر او، قاضي، هاي مقامات حريري مانند همسر ابوزيد، برخي از شخصيت

بهتر و ، شوند تا شخصيت اصلي ر مجلس كه سبب ميو حاضران د والي

در برخي از . يدهاي مقابل نام توان شخصيت ميرا تر به ظهور رسد  برجسته

 نمود ،شوند كه به معناي خاص كلمه هاي مخالف نيز ديده مي  شخصيت،ها مقامه

عنوان    به،هاي فرعي هستند كه گاه چنداني ندارند بلكه همان شخصيت
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هاي اصلي از در ستيزه  شوند و با شخصيت الف ظاهر ميهاي مخ شخصيت

  .  آيند درمي

ها  هاي شخصيت  بنابراين ويژگي؛ متعلق به عصر عباسي است،مقامات حريري

 عمامه و طيلسان، :ها چون  نوع پوشش شخصيتاست؛ متعلق به اين عصر نيز

تگي آنان به شنيدن سخنان فصيح، حضور آنان در جلسات براي شنيدن فشي

سخنراني، گرايش واليان به غالمان، تظاهر آنان به دينداري و پرداختن به 

ها در عصر عباسي  هاي شخصيت انسان خوارگي در خفاء همگي از ويژگي مي

  .اند كار رفته پردازي مقامات به  شخصيتر كه داست

 شود،  را كه ميان دو شخص يا بيشتر ردوبدل مي"صحبتي" ):الحوار (گفتگو.3-5

...) شعر و نمايشنامه، داستان، (انه در ذهن شخصيت واحدي در اثري ادبييا آزاد

 و بنياد تئاتر ترين ويژگي نمايش است گفتگو مهم. "نامند گفتگو مي ،آيد پيش مي

كند و عمل  دهد؛ شخصيت را معرفي مي ريزد، پيرنگ را گسترش مي مي را پي

  ).138مكي؛ (برد داستاني را به پيش مي

را به خود اختصاص ها   آن و نيمي از حجمداردمقامات  در گفتگو نقش مهمي

 كه از اجزاي ،گشايي افكني، تعليق، كشمكش و گره  گره،در مقامات. داده است

گيرند و حوادث فرعي   با عنصر گفتگو شكل مي،مهم ساختار درام هستند

تواند تخيل،  شوند؛ زيرا گفتگو بهتر از روايت مي صورت توصيفي بيان مي به

در مقامات، گاه ). 132 دادخواه؛ (هم بياميزد ي داستان را به س، حركت و جاذبهح

شوند تا عنصر  صورت معماگونه و مبهم مطرح مي گفتگوها در عين زيبايي به

  . تقويت كنند و پيرنگ را گسترش دهند،تعليق را در داستان

 عموماً ميان شخصيت اصلي يعني ابوزيد و ديگر ،گفتگو در مقامات

ي  گيرد؛ گاهي شخصيت اصلي از راه گفتگو، با همه ها صورت مي يتشخص

اين گفتگو تا حد زيادي به . كند  ارتباط برقرار مي،حاضران در مجلس
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ي حكايت را به خود اختصاص   نزديك است و اغلب ميانه"نمايشي گويي تك"

هاي فرعي صورت  اين گفتگوها كه اغلب ميان ابوزيد و شخصيت. داده است

يرند، سخنان پندآميزي هستند در مذمت دنيا و لزوم پرداختن به آخرت تا او پذ مي

   .كند حاضران را وادار به دادن صدقه و انفاق ،بتواند از اين طريق

ها خلق   شخصيت،دنشو  مشخص ميها  حوادث مقامهعنصرگفتگو، ي وسيله هب    

، حريري. دشو براي خواننده مشخص ميها   آند و خلق و خو و افكارنشو مي

تر از نقل به پيش  تر و روان  طبيعي، گفتگوي اشخاصكمكطرح داستان را به 

هر  زيرانمايند؛   ميها واقعي شخصيت هاي مقامات،  بنابراين در داستان؛برده است

  وشان در راستاي كمك به نشو و نماي شخصيت آنهاست قطعه از گفتگوي

 .گيرد اوج ميها   آن گفتگويي وسيله هب تعليق و هيجان داستان كشمكش، كنش،

هاي مقامات، مجبور به اداي كلماتي خارج از مضمون، محتوا و حال و  شخصيت

 ؛شود  نميمطرحروح نيز  گفتگوهاي علمي، خشك و بي. هواي داستان نيستند

اي كه در داستان دارند، در گفتگو شركت  ميزان نقش و وظيفه بلكه همه به

گويد، به اقتضاي  زيد يك نفره، بسيار طوالني سخن ميگاه كه ابو حتي آن ؛كنند مي

ي داستاني است؛ لذا گفتگوهاي  موقعيت و وضعيت او در آن شرايط ويژه

هاي واقعي، در حقيقت، بيانگر  ي انسان  مانند ديگر گفتگوهاي روزمره،مقامات

گرا شبيه   بسيار به درام از نوع واقع،شخصيت افراد آن است و فضاي مقامات

  .است

توان گفت كاربرد   مي،ترين عناصر نمايش است با توجه به اينكه گفتگو از مهم

هاي مقامات، حالتي شبيه به  زياد عنصر گفتگو در مقامات، سبب شده تا حكايت

 .نامه داشته باشند نمايش

 "زمان و مكان" حوادث نمايش در دو ظرف ):��)���'�� (ومكان  زمان.3-6

 تقليدي از زندگي واقعي انسان است و زندگي  نمايش،زيراگيرند؛  شكل مي
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شايان ). 40 ابوعيسي؛ (ي وجود او در دو ظرف زمان و مكان است انسان نتيجه

 مطرحصورت محدود  ذكر است كه دو عنصر زمان و مكان در متن نمايشي به

  .هاي تئاتر است  كامل اين دو عنصر، خارج از قابليتطرح زيراشوند؛  مي

  .داردو يك زمـان و مكـان خـاص          ) كالن (مان و مكان عام    يك ز  اي هر حادثه 

يعني : اند نوشته شده ) ق. ـ ه 504 - 495 (هاي  بين سال  "زماني"مقامات از لحاظ    

 حـوادث در بعـضي از       زمان خاص .  هستند "عصر عباسي "هايي از     ويژگي نگربيا

 .ترتيب زماني حوادث نيز تقريباً رعايت شـده اسـت   . ها مشخص شده است     مقامه

صـورت     بلكه بيشتر به   كنند،      نمي مطرحصورت مستقيم     اغلب زمان را به    ،حريري

  . كند تلويحي به زمان رخداد حوادث اشاره مي

كنـد و     خود را پهن مـي     گدايي ابوزيد در يك مكان پر رفت و آمد، دام           معموالً

ها و ترفندهايش به مكاني خلوت و دور از چـشم            بعد از به ثمر نشستن رياكاري     

 البته  ؛كند كند و در آنجا بساط پذيرايي از خويشتن را فراهم مي           دم، عزيمت مي  مر

. زنـد  رسد و عيش او را بر هـم مـي          بن همام از راه مي     در بيشتر اين موارد حارث    

انـد، بـه نـام همـان      ها، با توجه به مكاني كـه در آن رخ داده       تعداد زيادي از مقامه   

 . اند مكان نامگذاري شده

شود تماشاگر  اشاره به پويايي داستان دارد كه سبب مي: )�#� �*(� (حركت. 3-7

 توقف حوادث، زيرامشتاقانه براي آگاهي از سرانجام ماجرا آن را دنبال كند؛ 

  ).106كامل الخطيب،   (شود سبب مالل و خستگي تماشاگران مي

ور ها قابل تص نمايشي، بيشتر با خواندن كل مقامه      - حركت از لحاظ روايي

 شروع به تكدي ، در عنفوان جواني)سروجي ابوزيد (ها قهرمان مقامه؛ زيرا است

كند  هايي كه طي مي كند و با توجه به حوادث و فراز و نشيب و فريب مردم مي

در آخرين مقامه، فردي پير و فرتوت شده كه از لحاظ ذهني و اخالقي نيز دچار 

خواننده با .  استپشيمان تحول و تطور شده است و از كارهاي سابق خود
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 تنوع مقامات حريري،در ؛ زيرا كند  احساس كسالت و مالل نميها خواندن مقامه

، دعواهاي تصنعي، گفتگوهاي پويا، حوادث عجيب و غريب  تعدد فضا،رخدادها

  . عنصر تعليق وجود دارد،تر از همه و مهم

شود   مي مشخص،با بررسي ساختار درام و عناصر نمايش در مقامات حريري

كه متناسب با ) همام بن ابوزيد و حارث ( خيالي"شخصيت"كه حريري دو 

دراماتيك،  "هماهنگي" مقامات هستند، خلق كرده و با استفاده از عنصر"موضوع"

ها را  ريزي كرده كه تعادل زندگي شخصيت پيها   آن را در بطن روابط"تضادي"

ها براي  شخصيت. شود ميها   آن وضع"آشفتگي"ريزد و منجر به  برهم مي

 با عوامل "كشمكش"، به "گفتار"برطرف كردن اين آشفتگي با عمل و 

هاي  "پيچيدگي"با موانع و ها   آنكشمكش. پردازند ي وضع موجود مي ايجادكننده

ها را  هاي گوناگون شخصيت ها، جنبه شود و اين پيچيدگي رو مي به جديد رو

كه باعث بيشتر آورد  فراهم ميدها را  رويدا"تعليق"سازد و موجبات  آشكار مي

ها و  با به نتيجه رسيدن كشمكش. شود هاي دراماتيك مقامات نيز مي شدن جنبه

ي مقامات نيز براي خواننده مشخص  "نتيجه"قطع تعليق رويدادها، پيام و 

 بسĤمد و ترتيب كردن يعني مشخص ، مقالهي ئله براي پاسخ به مس.دشو مي

، وجود )1-3جدول (با ترسيم جدوليدر مقامات حريري، فراواني عناصر نمايش 

. دشداشتن يا نبودن عناصر نمايشي براي هر يك از نوزده مقامه مشخص 

، فراواني اين عناصر در نوزده مقامه، )2-3جدول( همچنين با ترسيم جدولي ديگر

  .به ميزان درصد نيز مشخص شد
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   عناصر نمايشي در مقامات حريري1-3جدول 

  
   فراواني عناصر نمايش در نوزده مقامه از مقامات حريري2-3ل جدو

  

  

  

  ، با آمارگيري درصدي، بسĤمد هر يك از عناصر نمايش در نوزده 2-3در جدول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورت خاص مشخص  بهها عنصر زمان  اند؛ فقط در تعدادي از حكايت ها در بستر زمان رخ داده وقايع تمامي حكايت. 1

  .  گذاري نشده است ها عنصر زمان عالمت نشده؛ لذا براي اينگونه از حكايت
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 بدين ،حريري مشخص شد؛ براي به دست آوردن آمار درصدي  از مقامات مقامه

، تعداد  تك عناصر نمايش در نوزده مقامه صورت عمل كرديم كه با شمارش تك

كار رفته، مشخص كرديم و سپس   به در نوزده مقامهها   آناي كه هر يك از مرتبه

 در تمامي "موضوع"ذكر كرديم؛ براي نمونه عنصر ها   آندرصد آماري براي

% 100،   در نوزده مقامه"موضوع" لذا فراواني عنصر ،نوزده مقامه به كار رفته

  .است

  

  گيري نتيجه

 با توجه به آنچه در ، وارد ادبيات عربي شده،ي معاصر هرچند نمايش در دوره

بيشتر عناصر ساختاري درام و عناصر  مشخص گرديد كه ،اين مقاله ذكر شد

 عنصر .اند كار رفته به  از مقامات حريري مقامهنوزدهدر مد اباالترين بسنمايش با 

صر دو  عن.  حضور كمتري نسبت به ساير عناصر نمايش در مقامات دارد،زمان

شوند؛  ترين عناصر نمايشي مقامات محسوب مي پردازي از مهم گفتگو و شخصيت

نوعي با  زيرا حريري دو شخصيت خيالي خلق كرده كه تمام ماجراهاي مقامات به

گفتگو نيز نيمي از حجم مقامات را به خود اختصاص . آن دو در ارتباط هستند

ي زياد از عنصر  استفاده. وندر ها به پيش مي ي آن، طرح حكايت وسيله داده و به

اين . گفتگو در مقامات حريري، متون مقامات را شبيه به متون نمايش كرده است

سنجي نمايشي ساير آثار كالسيك ادبيات  تواند الگويي براي ظرفيت مقاله مي

 لذا مدت زمان حضور عناصر نمايشي ؛مقامات حريري، كوتاه هستند.  عربي باشد

له و ئشود؛ يعني بالفاصله پس از عنصر تعريف، طرح مس يطوالني نمها   آندر

صورت  ه عنصر كشمكش ارائه شده و ب،شود و به تبع آن افكني آغاز مي گره

هاي مقامات حريري اين امكان   صحنه.شود گشايي انجام مي  گرهيبرانگيز   تعجب

 ر گويا حريري د؛دهد كه خود شخصاً در آن حضور پيدا كند را به خواننده مي
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ها، بيشتر ذهن خواننده را  هاي اندك و كلي درباره صحنه نظر داشته تا با توصيف 

ها   صحنه،خواهد گونه كه خود مي ها كند تا خواننده آن درگير گفتگوي شخصيت

و ديگر عناصر، ترسيم كند ها   آنرا متناسب با درك خود و ايجاد هماهنگي بين

هاي مقامات،  هرچند كه حكايت. يردثير قرار گأتا از اين طريق، بيشتر تحت ت

دهند به  محدوديت صحنه دارند و حوادث آن در بيشتر از يكي دو صحنه رخ نمي

وارد ها   آنها و انسجام اي قوي و منسجم هستند كه خللي به روند حكايت اندازه

  . نشود

تنها از نظر درونمايه كه حتي از  ويژه مقامات حريري نه متون روايي عربي به

مندي  اي براي بهره دربرداشتن بسياري از عناصر نمايشي، قابليت زايندهنظر 

  .دارد نمايشي -نويسان و كارگردانان خالق آثار هنري نامه نمايش

  

  پيوست

در ها   آني ، آثار متعددي نوشته شده كه معرفي همه"مقامات حريري"درباره 

 گذرا به اين آثار اي  تحقيق ميسر نبود؛ لذا در پيوست مقاله، اشارهي پيشينه

 حاضر مشخص ي با مقالهها   آن اين آثار، تمايز"عناوين"كنيم تا با نگاهي به  مي

  . شود

؛ "بررسي مقامات ابوالقاسم حريري"  حريرچي، فيروز و مجيدي، حسن؛ -

؛ بهار 181 ي  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران؛ شمارهي  دانشكدهي مجله

1386.  


%$�#�: ؛ شرحالحريري؛ مقامات -� �&'��(�� �؛ بيروت لبنان؛ ��-���$�, ��*�+*(

  .ق.ه1412

بررسي تطبيقي سبك ادبي در مقامات " حسن و ليال جمشيدي؛   دادخواه-

 .1386؛ تابستان 54 ي  علوم انساني؛ شمارهي  پژوهشنامه؛"حريري و حميدي
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 ؛"الحريري ابومحمد القاسم بن علي البصري " كردعلي، محمد؛ - ������� �	
�� .

���( �/��� � ��� �0��*��� � 1��2�  
3� �  .ق4*� � /��� 1369

؛ خريف 3؛ ج12 مجلة الفصول؛ مجلد ؛"المقامة و تاويل القراءة" ؛ منير وليد-

1993.  

5�12 �����0 /. ��& - , ��+ � نور عوض، يوسف؛ -
���(�� �  .م1979؛ �6�7 

  

  منابع و مĤخذ

  منابع عربي

8 #-���9 :;�+ ���<==>? 34 !�� 15 67)9-@�� � �*��� �$@&� :;���� ��$%�� �+� �?A#�� � �76�.  
8� ��� :)CAD�  EFFG?: �8��$9���� 4 !�� �) I���� � 6���� � J�K�( 6(�9� 6�(-*�� :

M����� ��4*��.  
8 :
�5 3
5� �� ;<=>63?�� 3�2 @�� A�5 3B @�� 1�8�� C 4 !�� D�8.  

8�"
N O�P� :�Q�R  <===?: 31F�� , ��G� �2 ��SA# (�� +4*�� :T.  

8�)U-R :"�V  �W � 3B @��  H��� C I�J�K� , 1F��������� X �: �Y�U �Z(����(��[:.  

8:\�%2� ]��Q   EFF=?: � �^ � L'�4 !�� (�9� 6�(-*�� :/��� 5���� :[M����� ��4*�� .   

8 :_'+�Q  ��6(�-@` EFab? 3�� !�� M�5����.c�W : :� :e��� f� $#9�[(M�����  ���� 	�.  
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  منابع فارسي

تشاراتي ضريح  اني موسسه ، چاپ اول،مباني هنر نمايش ش،1388محمدعلي؛  باقرزاده طوسي،- 

   مشهد، آفتاب،

  .انتشارات برگ؛ تهران ؛عوامل داستان، 1375  بهشتي، الهه؛ - 

  .تهران ؛، افرازشناسي نويسي و روايت اندرآمدي بر داست، 1387اهللا؛  نياز، فتح   بي- 

بررسي تطبيقي عنصر گفتگو در مقامات حريري " ،1386تابستان  ليال جمشيدي؛ حسن و،  دادخواه- 

  .51؛ شماره دوم ؛ پياپي 26و انساني دانشگاه شيراز؛ دوره  ؛ مجله علوم اجتماعي"و حميدي

  . تهران؛ انتشارات فردوسي؛انواع ادبي ،1373  شميسا، سيروس؛- 

  .تهران؛ نيستان  چاپ سوم؛آناتومي ساختار درام؛، 1388 قادري، نصراهللا؛ - 

  .نسي؛ نشر قطره؛ تهرانابراهيم يو :مترجم ؛ نويسينامه نمايشهنر ،1383 گربانيه، برنارد؛- 

  .پ چهارم؛ انتشارات مارليك؛ تهرانسينما؛ چا- تئاتر ؛خالقيت نمايشي ،1379  گشايش، فرهاد؛- 

  .تهران ؛انتشارات صدا و سيما ؛اپ پنجمچ ؛شناخت عوامل نمايش، 1385؛ ماهي مكي، ابر- 

  . تهران ؛؛ انتشارات علميادبيات داستانيميرصادقي، جمال؛  - 

  . انتشارات سخن؛ تهران؛مهارچاپ چ ؛عناصر داستان، 1380 مير صادقي، جمال؛ - 

  .ب مهناز؛ تهران كتاي هنر داستان؛ واژه نامه ،1377  ميرصادقي، جمال و ميمنت؛- 

  .تهران چاپ اول؛ نشرقطره؛ ؛فرهنگ اصطالحات تئاتر، 1381نوراحمد، همايون؛ - 
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