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چکیده
بهبررسیوتحلیلنشانهعنوانروشپژوهشدرشناختداللتبهشناسینشانه هاودرکها،

کنند،خودمعناپیدانمیخودیبههایاجتماعیپردازد.ازاینلحاظپدیدههامیینهفتهدرآنمعان

-444گرفتهودارایچارچوبیفرهنگیهستند.حریری) ایازمعانیقراربلکهدردرونشبکه

رادوهایاجتماعییرگیرونشانههـ(یکیازپیشگامانمقاماتدرادبیاتعرباست.پی614

برروشباتکیهداند.پژوهشحاضرکوشیدهاستتاهایهویتوآدابمعاشرتمینوعنشانه

یربرنظریهپیباتکیههایاجتماعیدربیستمقامهابتداییحریریبررسینشانهشناسیبهنشانه

مقولۀهویتشناسیاجتماعیدردونشانههایپژوهشحاکیازآناستکهگیروبپردازد.یافته

اطواروحاالت، لباس، پوشاک، وآدابمعاشرتبروزیافتهودرقالبعواملیچونخوراک،

هاوتوجهحریریبهاوضاعلحنکالمو...بهاشکالگوناگونبازتابیافتهوبیانگرتنوعنشانه

بی-اجتماعی اختالفطبقاتی همچنینعواملیچون است؛ جامعه بر نفرهنگیمحیطحاکم
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مقدمه
تبیینمسألهپژوهش

علومیاستکههدفآنبررسینشانهنشانهعلم باعثشناسیاز رفتارهاییاستکه و ها

ازشخصیبهشخصدیگرمی ارتباطزبانیانتقالمعنا یعنیباعثایجاد وغیرزبانیشود؛

می نظام1شناسینشانه»طورکلیبهشود. تفسیرمطالعۀ و تولید در عواملیاستکه همۀ مند

دارندنشانه داللتشرکت فرآیند یا ها » 1884)مکاریک، نشانه824: از(. اجتماعی شناسی

کیددارد.رویکردهاینگرشبرمعناستکهبهفرآیندمعناپردازیدربستراجتماعوفرهنگتأ

یک از ذهنیتمعناپرداز و کنشذهنیتمعناساز برهم حاصل زبانیمعنا، نظام و ایکهسو

فرهنگیازسویدیگراستکه-شودوزیستگاهاجتماعیوفضایاجتماعیکارگرفتهمیبه

توانازدیگریمتمایزکردوهریکبهنوعیدروندیگریآسانینمیهارانیزبهیکازآنهیچ

(.1889:8)ساسانی،«قراردارد

هایدانستکهبهنظامشناسیرادانشبررسیتمامپدیدارهایفرهنگیمینشانهیرگیروپی

موریسنشانه ویلیام و او باشند. نشانه،-2شناسیتعلقداشته زمینه در را گیرو کار کوشید که

شناسیبسیارگستردهنشانهربودندکهدامنۀبراینباو-ویژهدرگسترهرفتارگراییادامهدهدبه

گیردوهرچیزیکهبهچیزدیگرداللتکند،درقلمروآناستوهرنوعارتباطیرادربرمی

(.1888:7جاییخواهدداشت)احمدی،

هایجامعهوهایبرجستهادبیبانثریمصنوع،برخواستهازواقعیتعنوانگونهبهمقامات

ازنخستینگامنیزبازت عرصههاییکهدراینابحوادثزندگیاجتماعیدردورهخوداست.

مقامات»اند.رشتهتحریردرآمدهبرداشتهشد،مقاماتحریریاستکهبعدازمقاماتهمدانیبه

ازلغاتوامثالورموزواسراراینزبانبا ویمشتملاستبربسیاریازکالمعرباعمّ

آرایهعبارتیمسجع انواع مزینبه جناسبرایسهولتحفظلغاتبرایهایادبیبهو ویژه

(.1898:18الحریری،«)الزمانهمدانیدرپنجاهمقامهنگاشتطالبکهآنرابهتقلیدازبدیع

هاییکوتاهاند،حکایتهـقنوشتهشده604تا496هایگونهکهبینسالاینحکایاتدرام

هایهایجامعهوترسیمشخصیتمایهوموضوعواحدکهبااستمدادازواقعیتروناستباد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1Semiotics/Semiology 

2William Morris 
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به وحرکاتدراماتیک)نمایشی( گفتگوها از استفاده با درآمدهرشتهخیالیو اند)زکی،تحریر

هایاجتماعیدرشناسیبهبررسینشانه(.اینپژوهشسعیداردتاباروشنشانه1981:242

مهابتداییمقاماتحریریبپردازدتابهاینسؤاالتپاسخدهد:مقا20

اند؟هایاجتماعیدرمقاماتحریریکدامبارزتریننشانه -

اند؟هاییدرمقاماتحریریبروزپیداکردههاباچهداللتایننشانه -

هایپژوهشفرضیه
درآنزیستهابهزمانههایاینجستاربراینامراستواراستکهباتوجهفرضیه یکهنویسنده

ایننشانه بیشتردردومقولۀهویتوآدابمعاشرتبروزیافتهاست، بهزیراندوباتوجهها

هایایندومؤلفهازجملهارتباطغیرکالمی،خوراک،پوشاکو...کهدرمقالهبیانشدهشاخه

هایهاوجوددارد،ایننشانهومآنهاباناممقاماتومفهاست،ارتباطمستقیمیبینایننشانه

بهکاررفتهدرمقامات،بیانگرتوجهحریریبهچگونگیاوضاعاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی

محیطحاکمبرجامعهوپیامدهایناشیازآناست.

پیشینهپژوهش
 داللتبهشناسینشانهامروزه علم پژوهشدر مالحظهعنوان اهمیتقابل از برخوردارایها،

اند.استوپژوهشگرانبهبررسیاینمقولهدرآثارعلمیشاعرانونویسندگانمختلفپرداخته

هایگوناگونیموردپژوهشقرارگرفتهاستازجمله؛فاطمههمچنینمقاماتحریریازجنبه

باقِعناصربهبررسیانط«هایمقاماتحریریدرتصویرگریقابلیت»(درمقاله1892ماهروان)

هایتصویرینوعادبیِمقامهرامتنیوساختارهایتصویریِمقاماتحریریپرداختهتاقابلیت

مقاماتحریری در تصویرسازی از مبیّنسبکشاخصی پژوهش، این حاصل نماید. بررسی

دربخشنتایجمقالۀبهتوانآنرااستکهمی مقاماتمعرفیکرد. عنوانالگویتصویرسازیِ

واکاویالگویساختاررواییِمقاماتحریری»(تحتعنوان1894صفاییسنگریوهمکاران)

تودوروف تزوتان نظریه براساس در« حکایات زیربناییِ ساختار چگونه که شده داده نشان

به چارچوبگزارهمقاماتحریری، از استفاده با و داستان روایی دستور تزوتانواسطه های

تطبیقوتحلیلوارزیابیاست.همچنینمقاالتفراواندیگریدربابمقاماتتودوروف،قابل

آن تمامی ذکر که است شده نگاشته میحریری متعددی صفحات بابها در اما طلبد،
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دلیلدرپژوهشحاضربهاینهمینشناسیاجتماعیدرآنپژوهشیانجامنگرفتهاست،بهنشانه

تریازایناثرادبیهایدالومدلول،درکبهتروجامعنشانهشودتاباکشفمهمپرداختهمی

شناسیوزندگیاجتماعیدرمقاماتحریریروشنشود.ارائهگرددوارتباطبینعلمنشانه

مبانینظریپژوهش
گفته ازجنبهداستانیبه نثرهایکهنیگفتهمیبهداستان"مقامه"»یدکترشمیسا، با که شود

صورتناشناسدرعآمیختهباشعرنوشتهشدهاستودرخصوصقهرمانیاستکهبهمصنو

کهدرپایانداستانشناختهشد،ناپدیدآوردوهمینوجودمیشود،حوادثیبهداستانظاهرمی

درنقشیدیگردرمقامهبعدیظاهرمیمی اینکهدوباره تا «شودگردد 1878)شمیسا، :207.)

اند؛چنانچهخوددرمقدمهکتابشبهتحریردرآمدهرشتهدراغراضگوناگونبهمقاماتحریری

هایهزل،واژگاندرخشانپنجاهمقامهمشتملبرگفتارهایاستوار،سخن»آناشارهکردهاست:

کنایاتوامثالعربوپندهایگریهولطیفه بهآنهایسرگرمآوروشوخیهایپرنغز، کننده

همهرابرزبانابوزیدسروجیجاریکردموروایتآنرابهحارثبنهمامنسبتنشاندمو

گدایی،خُدعه،حیلهو»(.موضوعمحوریداستانمقامهعبارتاستاز1846:9)حریری،«دادم

دادنمهارتوپردازیونشانفریبوهمچنینبایداضافهکردکهمقامهروایتیبرایبیاننکته

(.1888:684)الفاخوری،«درتلغویوادبینویسندهآناستاستادیدرق

بیندال)داللت1نشانه مدلول)داللتاتحاد با کننده( است. دالصورتیاستکه»شونده(

معنانشانهبهخودمی )ضیمران،«ومفهومیاستکهنشانهبهآنداللتدارد2گیردومدلول،

گویندونشانهداللتداردکهبهجمعایندو،نشانهمی(؛پسهردالیبرمدلولی1882:40-41

معناهایگوناگونِهرنشانهرامخاطبدرتأویل»معناییوهمچندمعناییباشد.تواند،همتکمی

(.1888:880)احمدی،«آفریننددادنمدلولبهسخنمیخودیعنیدرارتباط

ونشانه انتقال تولید، چگونگی مطالعه به میشناسی معنا نشانهدریافت شناسپردازد.

طوربامخاطبخودشودونیزمتن،چهکندکهمعنادرمتنبهچهشکلساختهمیمشخصمی

ارزشونقشهرنشانهبهروابط»کند.نکتۀمهمدرتعریفنشانهایناستکهارتباطبرقرارمی

(.اینعلمبهدست1888:26ودی،)سج«هایدروننظام،وابستهاستآننشانهبادیگرنشانه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1Sing 

2Meaning 
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هادردلزندگیبررسیزندگینشانهم(وبهمثابهعلمیکهبه1918-1867)1فردیناندوسوسور

می اجتماعی او نظر از شد. طراحی »پردازد، علم نشانهدر مدلول و دال وحدت"شناسی

وحدتشخصانسانمتشک"دوسویه لازبدنوروحدارندکهاینوحدتدوگانهاغلببا

هاوتنهازبان،بلکهتمامیانگارهنه»شناسینشانه(.درنظام1874:276)حقیقی،«شودمقایسهمی

حرکت اشیاها، آواها، تمامیآنپدیدههاتصاویر، نشانهحضوروخالصه دروننظام هاییکه

ارتباطمطرح درحدِ یابندباحضوررمزگانمعنامیهایارتباطیاندوتمامیکنشدارند،صرفاً

بدینکهازدیدتاریخیواجتماعیشکلگرفته شناسیبهگسترهمناسباتنظامنشانهساناند.

(.1878:848)احمدی،«شودهاونظامایدئولوژیکواردمینشانه

درمقامات2شناسیاجتماعینشانه
اجتماعینشانه» شناسی شاخه« علم از نشانههنشانای زندگی مطالعه به استکه درشناسی ها

می روانجامعه اینعلمبخشیاز روانپردازد. بخشیاز نتیجه در شناسیشناسیاجتماعیو

 است)اسکولز، 1888عمومی :86« رمزگاننشانه(. اجتماعی، شخصهای به که هستند هایی

می ازایندهدتواناییشناختمحیطاطرافواطرافیانرا کسیرابطهداندباچهروشخصمی.

(.هرنشانۀاجتماعییک1881:177)گیرو،«شناسدهارابازمیداردوهویتاشخاصوگروه

محسوبمی کل از جزء مجاز باتوجهنوع نشانهشود. کارکرد، این اجتماعیهرجامعهبه های

موقعیتاجتماعی،سیاسی،فرهنگیدهندۀشرایطوبیانگرروحیاتوحاالتآنجامعهونشان

 بافتاجتماعیاست. در استو»و... برجامعه فضایکلّیحاکم کلیتو جزئیاز هرنشانه

توانبهشرایطوگیرند،میهایمختلفجامعهوفرهنگدرکنارهمقرارمیدرنتیجهوقتینشانه

ایدئولوژیهربافتوجامعه فرهنگیو اجتماعی، بردپیایاوضاعسیاسی، » :1880)ایگلتون،

داندکههایهویتوآدابمعاشرتمیهایاجتماعیرادونوعنشانهیرگیرونشانه(.پی188

پژوهشبهبررسیایندومقولهدرمقاماتحریریخواهیمپرداخت:دراین

هایهویتنشانه

بهفضایکلییهویتباتوجهیفردازگروهوجامعهاستوایننشانههویتنیزمتمایزکننده

می شکل افراد وجود در برجامعه، حاکم یکگروهنشانه»گیرد. به فرد تعلق مبیّن که هایی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1Ferdinand de Saussure 

2social semiotics 
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اقتصادییاجزءآناستوکارآن هایمختلفاجتماعیبندینظامهاطبقهسیاسی،اجتماعی،

شاخه به خود که است میدرهرجامعه تقسیم مختلفی شوندهای )ایگلتو« 1880ن، (؛122:

آرم پرچمازجمله لباسها، یونیفورمها، و نشانها مدالها، و نامها شغلها، القاب، و وها ها

شماررود.کنندۀهرفرد،گروهیاملتیازدیگرانبهتواندعاملمتمایزهاو...پسهویتمیمکان

هویتدرمقاماتحریرینمودهایمختلفیداردازجمله؛

شغلاقشارجامعه

وشغلاو کار با نشانهبهبینحیاتانسان عنواننظامِ و دارد تنگاتنگیوجود رابطه کار»ای،

بهنه بلکه است، دانششخصدرآمیخته و تجربه با اجتماعی،تنها اقتصادی، صورتیکامر

ارزشیوروان ارتفرهنگی، در مفهومکلیکار است. کرده پیدا کنشگرانشناختیجلوه باطبا

اشتغالبهمجموعۀفعالیت اشتغالاست. نام بزرگتریبه مفهوم هاییدراجتماعیپدیدآورندۀ

کههدفآنکسبدرآمددرجهتارضاینیازهایانسانیهایگوناگوناطالقمیرسته شود

(.1881:294)رضی،«است

نشانهتوجهبا شغلبه مقامات، در شغلی جامعههای در مردمصورتسیاهبهها بین وسفید

ایخاصقرارگرفتهودرمقابلسخنازنداشتنهایمهمدراختیارعدهتقسیمشدهاست.شغل

قهرمانداستان،به شغلوگداییوتکدیبخشوسیعیازحجممقاماتراباگداییوتکدّیِ

کهقهرمانداستانابوزیدسروجیتکدّ آنجا حرفهخوداختصاصدادهاست. ییوگداییرا

کند.اودرمقامههایگوناگوننقلمکانمیمکانباچهرهمکانبهآنخودساختهاستوازاین

اسکندریه» همسرشبهزمانی« قاضیبردهکه نزد را شکایتاو فروختنوسایلخانه، خاطر

قاضیازاومی بیانکنداوچنیناست، ازخواهدکهدالیلوشواهدخودرا نثریمنظوم، با

گوید:شغلشوترفندهایشدرراهرسیدنبهمالسخنمی

وشُغــــــلیالدَّرسوالتَّبَحـــــُرُفیالـعِلمطِــــــالبیوحَبَّــذاالطَّـلبُ»

ورأسمالیسِــــــحرُالکـــالمالذّیمنهُیُصـــاغُالقـریضُوالخُطـــبُ

(1844:64)الحریری،«عودِیحـطبُوغیریللـقولمــــنالیــانعُالجنـیُّوأجتــنیال

شغلمخواندناستوتبحّردردانش،خواستۀمناستوچهخواستۀنیکویی!»]ترجمه[

شود.هاساختهمیامسخنسحرآمیزیاستکهازآنشعروخطابهسرمایه
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می را تروتازه آبدارِ و رسیده میوه ازدرختسخنخود، نموحالآنکهدیگرانازچیو

«.کنندچوب،هیزمجمعمی

کندوخودرادارایشغلودرآمددانستهوشغلدیگرانخودافتخارمیقهرمانداستانبه

داند.اینگداییوتکدیهدفاصلیدرهمهمقاماتاستکهابوزیدباکردنهیزممیراجمع

اجدادیاوستواودراینراهفقرودرویشیرابهبردواینشغلهاازآنسودمیانواعحیله

نسبتمی جبر عالوهسرنوشتو ازبردهد. سفید و سیاه نشانۀ دو اینمقامه در نویسنده آن،

سوهمسرِابوزیدکهازطبقهباالدستوثروتبافقرونداریرادرکنارهمقراردادهاست.دریک

توگداییاستکهبافقروروزگاردرستیزاست.مرفهاستودرمقابل،ابوزیدفردیفرودس

هرکدامازایندونشانه،تصویرگرقشرخاصیازجامعهاستکهضدهمهستند؛چنانچهدر

کارآنانبهشکایتنزدقاضیکشیدهشدهاستوایندونشانهمتضاد،درداستاناز داستان،

 است: ا»زبانهمسرابوزیدچنینتصویرشده ورحّلنیعنأُناسی،فلمَّا ستخرجنیمنکِناسی،

ونقلنیإلیکِسره،وحصّلنیتحتأسرهِ،وجدتُهُقُعَدۀًجُثَمَۀً،وألفیتُهُضُجَعَۀًنُوَمَۀً،وکنتُصُحبته

والقَضم الخَضمِ فی ثَمنهُ ویُتلَفُ الهَضمَ، السُوقِ فی یَبیعَهُ برحَ فما ورِیٍّ وأثاثٍ وزِیٍّ «بریاشٍ

امبیرونآوردوازمیانمردمانمبهکهمراازخانهپسهنگامی»]ترجمه[(:1844:68)الحریری،

بسیارنشینندهزانوبرزمینجانبخانه اورا زنندهیافتمواشبرد،مراتحتاسارتشدریافت.

قیمتوپوششهایفاخروگرانآلودیبسیارپرخواب.)پیشازازدواجبااو(درلباسخواب

نقصان بازار در آنرا پیوسته او بودم؛ همنشینشده او نعمتبا و ناز و رفاه کاالو نیکوو

،«کردهایآسیابوگاززدنوخوردنتلفمیفروختوبهایشرادرجویدنغذابادندانمی

بهایندرحالی عهدبستهکهاورا کسیجزصاحبشغلوپیشهعقدهیچاستکهپدرشقبالً

همانااو»]ترجمه[(:68)همان:«أنَّهُعاهَداهللتعالیبِحَلفۀٍ،أنالیُصَاهرَغیرذیحرفۀٍ»ورد:درنیا

«.بهخداوندمتعالسوگندخوردهبودکهفردبیکاررابهدامادینخواهدپذیرفت

ماردسرپرستیدیوانانشاءبگخواهدبهابوزیدشغلدادهواورابهدرمقامهمراغیّهامیرمی

وسامهُأنینضوی»کردنراضیاست:گداییزندوبهولیقهرمانداستانازپذیرشآنسربازمی

إباءُ الوالیۀِ الحِباءُ،وظَلَفَهعنِ از»]ترجمه[(:40)همان:«إلیأحشائِه،ویلیدیوانإنشائه،فأحسَبَهُ

 امّاهماناوخواستکهبهخاصّاندرگاهشبپیونددوسرپرستیدیوانانشاءرا برعهدهگیرد؛

ازپذیرفتنآنعطیهوبخششامیربرایاوکافیبودوناخوشه اورا داشتنسرپرستیدیوان،
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دستگاه«.والیتبازداشت اینمصداق،مدلولونشانهترسوعدمآرامشوامنیتدرمشاغلِ

انوکاتباندیوانروایحاکماستواینکهافرادشاغلدردستگاهحکومتیونزدیکانوفرمان

آساییابوزیداستکهگرفتنلقمهنانازراهپروریوتنایازتنفاقدامنیتهستندنیزنشانه

گداییرابهترازکارکردندانستهاست.

هالباس

اشدریاجتماعیدارندهخوداستکهطبقهایمربوطبهلباسوپوشاکنیزداراینظامنشانه

ناپذیرازحیاتپوششواستتاربدن،جزئیجدایی»کند؛چراکهگفتهشدهصمیجامعهرامشخ

 حوزه دو در کارکردهایی آن برای و است اجتماعی"انسانی و ازبرمی"فردی شمرند.

پاسخ آن فردیِ کارکردهایکارکردهای نیز و است خوداستتاری و فطری نیازهای به گویی

اجتماعیپوششهویت نشانبخشیآناست. ارزشدهندهسنتنوعپوشش، وباورهایها، ها

(.1881:182)نوری،«هرجامعهاست

نظام پوششبه لباسو نوع مقاماتحریری تصویرگردر نیز و دارد تعلق خاصی های

بهنوعپوشش،بارزترینوجوهفرهنگیجامعۀنویسندهاست.قهرمانداستاندرهرمقامهباتوجه

نشانهمعهبرمیازقشرخاصیازجا هرچندنظامِ داراایمربوطبهخیزدواینقشرها خودرا

کند.اودرهرمقامهچهرههستند؛امّاقهرمانداستانبهقصدتکدیوگدایینقشآنانراایفامی

فدخلذولحیۀٍ»شود:گیرد؛چنانچهدرمقامهحُلوانیهچنینظاهرمیوپوششیخاصبهخودمی

]ترجمه[(:1844:14)الحریری،«رثۀٍ.فسلِّمعلیالجُالّسِ،وجلَسَفیأُخریاتِالنَّاسکثۀٍ،وهیئۀٍ

اینکهفردیباریشیانبوهوهیئتوپوششیکهنهومندرسواردشدوبهکسانیکهنشستهتا»

ردیف در و کرد سالم نشستبودند، مردم هایآخر ضعففرهنگیجامعه« نشانه بیشتر که

همچنیننوعپوششبیانگرموقعیتاجتماعیوطبقۀفرهنگیخاصیانسانی است، آندوره

استکهحریریبادقتتمامآنرابهنمایشگذاشتهاست.

مقامهساویّهقهرمانبه ازصورتیناشناسبینمردمظاهرمیدر را ردایشخود با و شود

نگهمی نشانهبهجمعپوشیده که نیدارد؛ دررنگبرایرسیدنبهکارگیریمکرو مقصودخود

عملی نشانۀ نیز استو اجتماعی نقشهمحیط میکردن منفعتفردیِای فقط که باشد تواند

است: شده پوششابوزیدسروجیچنینبازتابداده پیدارد. برابرجامعهدر در شخصرا
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(:44)همان:«ئهِونکَّرَشَخصهُلِدَهائِهِأشرفشیخٌمنرُباوۀٍ،متخصِّراًبِهَراوۀٍ،وقدلفَّعَوجههبِردا»

ردایشپیرمردیدرحالی»]ترجمه[ با و بود گذاشته خود تهیگاه دستشدر با عصایشرا که

«.هایباالرفتصورتخودراپوشاندهوتنشرابازیرکیناشناسکردهبود،ازتپه

دهندۀفعالیتدهدکهنشانتابمینویسندهدرمقامهدمشقیه،طبقۀراهبانوپارسایانراباز

وصومعهدرآنعصراستوقهرمانبه چنینازآنانکلیساها واسطۀپوششظاهریخودرا

تلقیمی سُبحۀ»کند: وبیدهِ الرُّهبان، لبوسُ ولَبوسُهُ الشُّبان، مِیسمُ مِیسمُهُ حِذتَهمشخصٌ وکان

النَّشوان ترجمۀُ عینیهِ وفی النِّسوان، » 71-70)همان: حضورروبه»]ترجمه[(: شخصی رویشان

جوانانبودولباسشلباسراهبوپارساودردستشتسبیحزنانداشتکهنشان اش،نشانِ

نشانه داشتودرچشمشعالمتو هایفردمستوجود راهبو«. را قهرمانداستانخود

اوبهگوشهپارسامی وترساوازخداوسیروسلوکنشینیوریاضتشناساندکهنشانهتظاهرِ

روحانیوتجربیاتدینیِاوست.

کند،اورادرمجلسبادهدراینمقامه،راویِداستانبعدازاینکهابوزیدمجلسراترکمی

فإذاالشَّیخُفیحُلَّۀمُمَصَرۀٍ،بین»بیندکهلباسیزردرنگبهتنکردهاست:گساریوشرابمی

ومعصرۀٍ،وحولهُ تبهرُدنانٍ هایبزرگپسشیخرادیدممیانخمره»]ترجمه[(:74)همان:«سُقاۀٌ

دستگاه میشرابو را آنآبانگور با استوهاییکه تنکرده لباسیزردرنگبه گیرندو

«.پیرامونشساقیانیحضوردارند

نشانۀشادیونشاطونیزتوسعه لباسقهرمانداستان، است؛طلبیاودرلذترنگزردِ

هامعرفیشدهاست:ترینرنگازروشن1شناسیماکسلوشرچنانچهرنگزرددرنظریۀروان

رنگزردبه» طلبیبالمانع،کنندۀتوسعهشود.زردنمایانصورتروشنیوشادمانیظاهرمیاثرِ

دارایسهل همچنین انبساطخاطر؛ و تسکین نشانه رنگزرد است؛ تسکینخاطر یا گرفتن

«خصلتتغییراست 1884)لوشر، قهرمانبعدازترکمجلسدینیو90: درمقامهمذکور، .)

به او توجه طربو شادیو نشانۀ که شرابشده نوشیدن مجلسنوازندگیو علمیوارد

هاست.لذت

وسیلهانواعپوششهرکدامازطبقۀاجتماعیعصرخودرابههایبرآن،نویسندهنشانهعالوه

دارد.دراینجانشانهلباسزردپوشیدنوظاهرشدنمختلفقهرمانداستان،بیانمیهایپوشش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1Max Luscher 
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لباسدرمجلسشراب پوشیدنِ هایکهنهومندرسوخوریمربوطبهطبقهفرادستومدلولِ

گرفتنمربوطبهطبقهفرودستاستکهقشرضعیفوطبقهپایینجامعههستندودستعصابه

گیرند.ضاعنامساعدوضعفاقتصادیوفرهنگینقطهمقابلطبقهفرادستقرارمیخاطراوبه

هامکان

کندوترتیبکهانسانمکانرامعنادارمیوجوددارد؛بدین«دوسویه»ایبینانسانومکانرابطه

یزبرایانگهرمکانیادآورچیزیخاطره»بخشد.ازطرفینیزمکاننیزبهانسانمعناوهویتمی

هاپیوستهدرشبکهوفضایفرهنگیِدیگراینتداعیبیانجمعیازمردمیاتماممردماست.به

متننشانه به اشاره خاصی بینامتنیِ میایو نیز کندهایدیگری » 1891)ساسانی، اسم62: .)

،بغدادیه،صنعانیه»بسیاریازمقاماتحریریبراساساسممکانوشهروضعشدهمانندمقامه

ساویهو... دمشقیه، وسرزمین« ازشهرها عالوههاییو شده، برده آننام از برکهدرهرمقامه

بازتابسفروسیاحتراویوقهرمانداستان،نشانهمربوطبههرمکانیوحوادثگوناگونآن

شود.بازتابدادهمی

دیوا فاصلهمکانیبینفرادست)جایگاه مقامهمراغیه وفرودست)جایگاهدر نمکاتبات(

من»شود:خدمتکاران(دیدهمی البالغۀ،فَاجمعَ دیوانالنَّظربالمراغۀ،وقدجریبهذکرُ حضرتُ

عندمواقف جالسفیالحاشیۀ، کهلٌ البراعۀ...وکانبالمجلسِ منفُرسانالیراعۀ،وأربابُ حضرَ

الحاشیۀ... » 1844)الحریری، :86 مراغه»]ترجمه[(: مراجعاتحضوردر مکاتباتو دیوان در

اینکهسوارانقلمودارندگانفضلوکهذکرفنبالغتدرآنجریانافتادهبودتایافتمدرحالی

در ... نزدیکجاهاییکهکهدرگوشهحالیکمالکهدرآنجاحضورداشتند، ایازآنمجلس،

هایمکانیدارندگاندراینجاجایگاهونشانه«.سالنشستهبودایستند،فردیمیانخدمتکارانمی

فضلوبالغتباجایگاهونشانهمکانیخدمتکارانچونرابطهبینفرادستوفرودستبازتاب

یافتهوجزءفضایسیاهوسفیدحاکمبرداستاناست.

نیزمایهسرایاندونکهبرخیازقصهدرعصرحریریگداییمرسوموشایعبودتاحدی»

کردندونویسندههایخودازشنوندگانگداییمیدرمساجدواماکنعمومیپسازپایانگفته

:1884)حریرچیومجیدی،«مقاماتنیزاینمبحثرابرایعرصههنرنماییخودانتخابنمود

منظورههابهاونیزذکرکردنمحلهدرمقاماتحریریاکثرسفرهاونقلمکان(؛بنابراین60-61

گیردومدلولاصلیآن،فقرودرویشیاست؛چنانچهادامهحیاتوکسبمعیشتصورتمی
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به او که زبانراویبیانشده از مسافرتبارها مکانزندگیخود از توشه فقروعدم خاطر

انیه()صنعبینیم.دراولینمقامهراویرادرشهریودرکنارجمعیمیهاکندودردیگرمقامهمی

الیمَن»کند:بنددونقلمکانمیراویبارِسفرمی الزمن،إلیصنعاءِ )همان:«طوّحتبیطوائحُ

کهمدلولآن،فقرودرویشیو«پیشامدهایروزگارمرابهصنعاییمنتبعیدکرد»]ترجمه[(:11

روزگاراست.هایسختی

(،مسجد1844:74نمیخانه)الحریری،هاچوطورکلینامهرمحلهدرمقامهبهآن،برعالوه

 88)همان: )همان: قبرستان )همان:44(، شعرسرایی و ادب و علم محافل مکان14(، های(،

کنندهنشانهخاصیاست.(و...تداعی78(،حومهشهر)همان:88مناسکحج)همان:

بهامرقدسیگراهمیتمناسکمذهبیواعتقاداتدینیودرکوتجرمسجدومکّهنشان

 فرهنگجامعهاست: نزد السَّالم»در منمدینۀ بعوناهلل1نهضتُ قضَیتُ فلمّا لحجّۀاالسالمِ، ،

(:1844:88)الحریری،«التَّفث،واستبحتُالطیِّبَوالرَّفثَ،صادفموسمُالخَیفِ،معمعانالصَّیف

هنگبرایبه»]ترجمه[ ازشهربغدادبرخاستم. مناسکامیجاآوردنحجاسالم، کهبهیاریخدا

جایآوردموبویخوشوازدواجرامباحیافتم،اجتماعمردممسجدخیفدرمنا،حجرابه

«.باگرمایشدیدتابستانمواجهشد

فرهنگی نشانه نیز دوستکتابخانه اجتماع و بودن است: شعر و علم فی»داران أبتُ فلمَّا

 حضرتُ شُعبتی، منبتِ إلی منهمغربتی، القَاطنین ومُلتقی المُتأدِّبینَ منتدی الَّتیهی کُتبها دَارَ

کهازغربتِخودبهشهرمبصرهرفتم،درکتابخانهآنهنگامی»]ترجمه[(:14)همان:«والمُتغربین

شهرکهمحلاجتماعفراگیرندگانادبومحلمالقاتساکنانآنشهرودورافتادگانازوطن

یافتم حضور بود، نشانه«. آن، ومالقاتمردمودارندگانفضلوادبدر کتابخانهدربصره

ادبوشعرسراییدرآناستووفرهنگباالبینطبقاتاجتماعیجامعهوجایگاهنیکویِعلم

ادامه در که چرا است؛ راویانشعر ووجود پسندیده نیکوو شعرِ داوریاز حتیاستقبالو

پردازند.ازطرفیآوردنشواهدشعریمیپردازدوجمعحاضربهاییمیمقامه،قهرمانبهشعرسر

جایگاهیبرایارتباطبرقرارکردنومالقاتدارندگانعلمو ایناستکه نشانه نیزکتابخانه

نظرونیزپناهگاهدورافتادگانازوطناست.راویانشعربرایبحثوتبادل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
 اسمدجلهدرعراقاست."السَّالم"1
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مقاماتنشانه مکاهمچنیندر حارثدرهایدیوان است؛ شده مراجعاتتصویر تباتو

دیوانمکاتباتبیناهلفضلودانشحضورمی مقامۀمراغیهدر دیوانالنَّظر»یابد: حضرتُ

البالغۀ ذکر به جری وقد بالمراغۀ، » 86)همان: و»]ترجمه[(: مکاتبات دیوان در مراغه در

بالغتدرآنبهمراجعاتحضوریافتمدرحالی دیوانمکاتبات«.جریانافتادهبودکهذکرفنّ

نشانهحضورکاتبانفصیحنوآورونویسندگاننیرومنددردستگاهدولتیاست.

هاوالقابنام

هایمثبتومنفیبودهومعانیخاصیرابهخوانندهکاررفتهدرمقاماتیادآورارزشاسامیبه

مقامات،هایسیاهوسفیددرحکایتکنندوازنشانهالقامی داستانهستند.دربابنامراویِ

مسلماًنامیساختگیاستومقصودحریریازایننامخودوی«حارثبنهمام»گفتهشدهکه

حدیثنبوی تلمیحیبه استبا همَّام»بوده کلُّکُمحارثوکلُّکُم معنیکاسبوحارثبه«

«ایداردوصاحباهتمامیاستیپیشهمعنیپراهتماموطبعاًهرشخصوراستوهمامبهپیشه

هایاهتمام(.اگرصحتاینادعافرضشود،اسمِراویدرمقاماتنشانه1846:14)الحریری،

پیشه تداعیمیو مقامهوریرا در او چنانچه بهکند؛ دائماً و بوده دارایپیشه وها کار قصد

ایباقهرمانداستانابوزیدسروجیبرخوردرمقامهپردازدتااینکهدرهفعالیتبهسیروسفرمی

نیزالقابیدرمدحوتحسینبهخودگرفتهاست؛آنجاکهراویدرمقامه«سروجی»کند.ناممی

هذاأبوزیدٍالسَّرُوجیُ،»کند:شنودکهسروجیرابهاومعرفیمیصنعانیهازشاگردسروجیمی

الغُرباءوتاجاألدباءِ غریبانو»]ترجمه[(:14مان:)ه«سِراجُ اینفردابوزیدسروجیاستچراغِ

تاجادیبان است؛منزلتواینالقابنشانهحرمت«. جامعه مردم برابر داشتنقهرمانداستاندر

آوریمالاستوظاهراًزبانبهمدحگشودهودرگریفقطدرصددجمعکهاوباحیلهدرحالی

مرد چنین دیناریه میمقامه مدح القاب با را م وبشائرَ»انگیزد: الذّخائِر، أخایرَ یا

20همان:«)البشائِر... وایبشارتایبهترینذخیره»]ترجمه[(: هایخویشاوندان...ها وآنانرا«

پندونصیحتمی الدِّمن»دهد: خَضراءِ والتلوُوا » 28)همان: زباله»]ترجمه[(: هابهطرفسبزۀ

لقبکسیاستکهظاهریآراستهوباطنیخرابداردوابوزید"اءالدمنخضر"«.خمنشوید

خطاب«خردمندان»همفصاحتیآراستهوباطنیخرابداشت.ابوزیدهمچنینمردمرابالقب

می العُجاب؟»کند: هذا األلبابمن أولی یا سمعتم فهل 82)همان:« خردمندان!»]ترجمه[(: ای
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اوبرایرسیدنبهمقصودخود،حالخود«اید؟زاینماجراشنیدهانگیزتراماجراجوییشگفت

کند:راچنیندردناکبیانمی

(29)همان:أخاسِفارٍطـالواسبَطَرّاحتّیانثنَیمُحقَوقِفاًمُصفَرّاً
طوری»]ترجمه[ طوالنی و استدراز سفرهایی رنگمالزم زردی و خمیده قامتی با که

«.برگشتهاست

اسما چون نیز نشانهلقاب جزء مقامهها سفید و سیاه شخصیتهای و هستند برایها ها

اند.شدنبهاینالقابنسبتدادهشدهشناخته

هایآدابمعاشرتنشانه

مینشان قرار شعاع تحت یکدیگر با را انسان ارتباط چگونگی که هستند اینهایی دهند

آمیز(،اطواروحاالت،خوراکی،محترمانه،طنزآمیز،توهینهاشامللحنکالم)خودماننشانه

ایننشانهوتغذیهمی هرکداماز اینجا بررسیقرارباشدکهدر درمقاماتحریریمورد ها،

خواهندگرفت:

اطواروحاالت)ارتباطغیرکالمی(

ویریونیزاشکالرفتاری،تصهاییمقابلارتباطکالمیاستوشکلارتباطغیرکالمینقطه

شودکهقابلتعبیر،بیانوانتقالبهدیگرانهستندونقشبسیارمهمیدرمختلفراشاملمی

می ایفا اینتعاملاجتماعیبینافراد هایچهره،ارتباطغیرکالمیشاملاطواروحالت»کنند.

ومانندآنهااشاره وضعاندام حرکاتاندام، ایماء، هاستو )ریچمو« :1888ندوهمکاران،

تحلیلآن17 از که می(؛ نشانهها را بهتوانشخصیتافراد و طبقاتشناسیکرد آنبه وسیله

پی آنان اوضاع و طیفگستردهاجتماعی حریری مقامات در غیرکالمیبرد. ارتباطات از ای

وهااردوایننگاهنقشبسزاییدهاچهرهوچشمهایهاحالتبازتابیافتهاستکهازبینآن

پیامشدنخیره وحاالتچهره میها القا درمقامههایگوناگونیرا وقتیراوی«صنعانیه»کند.

واطوارتندوکند،حاالتخاطرداشتنشخصیتدوگانهنکوهشمیداستان،قهرمانداستانرابه

»خشمگیناوچنینبازتابیافتهاست: زَفرۀالقیظِ،وکادَ منالغَیظِ،ولمیَزَلیُحمَلِقُفزفرَ یَتَمیَّزُ

(:1844:14)الحریری،«إلیَّ،حتَّیخفتُأنیسطوُعلیَّ،فلمَّاأنخَبَتنارهُ،وتواریأوَارُهأنشد

نفسعمیق»]ترجمه[ نفسعمیقغمهمانند وسطتابستان، گرمایِ در وکشیدن آلودیکشید
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سویوشبخوردوپیوستهنگاهشرابهخشمبهنزدیکبودکهازشدتغضببخروشدوج

کهآتشخشمشخاموشکهازاینکهبهمنحملهکند،ترسیدم.هنگامیکرد،طوریمنتیزمی

کشیدنوغضب،نشانهنفرتوخشموانزجارِنفسعمیق«.شدوزبانۀآنپوشیدهشد،خواند

شخصنسبتبهطرفاست.

نشانه بازتاب دیگر نوع وحاالتهای مقامه در اسکندریه»اطوار، چهرۀ« در خنده نشانه

فَضَحکالقاضیحتَّیهَوَتدَنِّیتُهُوذوت»عنواننمایندهطبقۀفرادستچنینآمدهاست:بهقاضی

باالستغفار،قال... االستغرابَ قاضی»]ترجمه[(:68)همان:«سکینتُهُ،فلمَّافاءإلیالوقارِ،وعقَّبَ

بینرفتسپسهنگامیخندیدطوری آرامشووقارشاز بهآرامشوکهکالهشافتادو که

به بازگشتو خندهمتانتخود گفت...دنبال کرد، شدیدشاستغفار و«های آزادی بیانگر که

کهبیناطوارطبقۀفرودستبیشترحالیآسایشبیشترطبقهفرادستدربرابرفرودستاست؛در

خورد.آلودبهچشممیخمهایعبوسواچهره

حاالت دیگر مقامهونوع در چنانچه شخصاست؛ درون نیرنگدر و مکر نشانۀ اطوار

کهازجانبهمسرشبردزمانیاسکندریهقهرمانداستاندربرابرقاضیآنحاالترابهکارمی

 است: شده احضار قاضی نزد و شده ثُمَّ»متهم األفعُوانِ، إطراقَ لِلحربَفأطرقَ شمّرَ

«)العَوانِ 64همان: پایین»]ترجمه[(: نظیر را افعیسرش سرِ انداختن پایینهای نر، و بزرگ

جنگیسختشد سپسآماده انداختو اینحاالتپایین« نشانهکه مار، بسانِ انداختنسر

تهوارتباطکند؛دراینجاارتباطکالمیشکلنگرفنیرنگوفریبنهفتهدرونیِشخصراالقاءمی

غیرکالمیجایگزینآنشدهاست.

استآن شده چنینتصویر دمشقیه مقامه مقاماتدر کهارتباطاتغیرکالمیقهرمان گاه

لحظاً،»هاست:گرفتهومشغولدعاخواندنبرایآنسرپرستیکاروانرابرعهده الیُدیرُ أطرقَ ثُمَّ

لَفظاً،حتیقلناقدأبلَسَتهُخَش أقنَعَرأسَهُ،وصعِّدأنفاسَهُوالیُحیرُ همان:«)یۀٌ،أوأخرستهُغَشیۀٌ،ثُمَّ

گفت.چرخاندوسخننمیکهنگاهشرانمیپسسرشراپایینانداختدرحالی»]ترجمه[(:78

ایاورااللکردهاست؛امّااوکهگفتیمترسوبیمیاوراآشفتهکردهیاحالتبیهوشیطوری

کر بلند بردسرشرا باال را خود سرد آه و د با«. فریبشچنین نیرنگو با داستان قهرمان

می وانمود خود، از غیرکالمی ارتباطات برایبروزدادن خالصانه دعاگویی درحال که کند

رسیدنآن با ادامه در میهاستتا کهادعا چرا کارواناجردریافتکند؛ کنددربهمقصداز

شدهتاازمکروفریبمردمدرامانباشد.خوابکلماتیبهاوتلقین
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العملصاحبخانهچنینخواهد،عکسکهابوزیدخوراکیبیشترازتوانصاحبخانهمیزمانی

منالغیظلوأختنقُ»بازتابدادهشدهاست: (:92)همان:«وهویلحظنیکمایلحظالحَنِقُ،ویودُّ

کردکهکردوازرویخشم،آرزومینگاهمیکردنفردیخشمگینبهمنهمانندنگاه»]ترجمه[

کهکردن،نشانهخشموغضباوست.صاحبخانهدرجاییکردنواخمطرزتندنگاه«.منخفهشوم

انجاممی امر دو بین کند، آماده را خوارکی ابوزید برای مترددخواهد ندادنشچنین و دادن

وشود،حاالتمی مُستشیطاً»اطواراوچنینبازتابیافتهاست: ربَضَ ثُمَّ )همان:«فنهضنشیطاً،

91 در»]ترجمه[(: سپس و برخاست خرم و نشستحالیشاد بود، خشمگین بسیار «.که

بردنبهشدنِامیداوبهناامیدیوپیدنبالشادی،درچهرهشخص،نشانمبدلشدنبهخشمگین

امرونیرنگِقهرمانداستاناست.

لحنکالم

بی وایننشانهدرموقعیتلحنکالم باتوجهانگرهویتشخصبوده بهحاالتهایگوناگون،

آمیزوکندگاهمحترمانهومالیموگاهتوهیندرونیشخصدرتعاملباافرادومحیط،تغییرمی

خشناست.

موقعیت» در و روزمره گفتگوهای در لحنافراد از مختلف، استفادههای متفاوتی های

لمی عالوهحندراصطالحروایتکنند. بهشناسان، بیانهرشخصیتاستبرآنکه معنایشیوه

معنایایجادحالتوفضایخاصبیانیدرداستاناستگویند،بهکهبهآنلحنگفتاریمی

به نویسنده بهکه را مخاطبان با مواجهه شیوۀ و داستان موضوع از را تلقیخود آن وسیله

)فرهنگیوهمکاران،«گویندآنلحنعمومییالحنکلیداستانمیگذاردکهبهنمایشمی

1898:144.)

هانمودبارزیداردکهگاهمحترمانهودرمقاماتحریریلحنگفتاریدرسخنانشخصیت

توهین گاه و مبارزهمهربان و ستیز برای یا استو اهانتبینآمیز و تحقیر برای یا طلبی

توهینفرادستوفرودست مبتنیاست. بهها دلیلدشمنیومبارزهبردالیلمختلفیاستگاه

داستاندرمقامه مقاماتدربرابرقهرمانِ آنگاهکه«صنعانیه»طلبیاست؛مانندلحنکالمراویِ

ابوزیدبعدازتظاهربهفضلوبرتریدربینجماعت،اکنونبهنوشیدنشرابپرداختهاست:

أیکون» هذا! مخبرکَ؟یا وهذا خبرکَ، ذاکَ » 1844)الحریری، :14 آن»]ترجمه[(: آیا ایمرد!
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کهبیانگرفضایناعادالنه«حالتووضعیتقبلیظاهرِحالتبودواینوضعیتکنونیباطنت؟

عنوانقشریازطبقۀاجتماعیاست.بهبازیابوزیدسروجیونیرنگ

بُعداً»شود:آمیزترمیکردنابوزید،توهینسرزنشلحنکالمِراویداستاندرمقامهساویهدر

روثٍ مثل إالَّ وخُبثنیَّتکَ، عالنِیَتکَ، طُالوۀِ فی مثلکَ فما العارِ! وکزاملۀَ النَّارِ، شَیخ لکیا

مُبیّضٍ! أوکَنیفٍ مُفَضّضٍ، 49)همان:« حمل»]ترجمه[(: وایشترِ بارِایپیرمردشیطان! کنندۀ

نا تودرزیباییوجمالظاهریوپلیدیقصدیونیتننگوعار، کهنظیرِ بودیبادبرتو!

درنقرهپوشانده نماینده«.شدهشدهویامستراحیسفیدکارینیستجزءسرگینِ داستان، راویِ

کشبرایرسیدنبهمالوگرِقشرسودجووبهرهگرجامعهوقهرمانداستاننمایانقشراصالح

آمیزاستدوستیزودشمنیوجوددارد.لحنکالمراویتوهینبراینبیناینثروتاست؛بنا

یبیزاریِکهنشانهعدمپذیرشفریبِمردمتوسطشخصیمثلسروجیاستوتوهیناونشانه

دادنِمردماست.اوازسروجیواعمالِاودرفریب

؛مانندسخناوباابوزیددردرمواردیلحنکالمِراویباسروجیمهربانودلسوزانهاست

بدبختی در که است باابوزید او مهربانی و دلسوزی نشانۀ که حُلوانیه سرمقامه به ونداری

فهنَّأتُنفسیبموردهِ،وابتدرتُاستالمَیدهِ،وقلتُله:ماالَّذیأحالَصِفتَکَ،حتَّیجَهِلتُ»برد:می

لحیتِکَ،حتَّی شَیَّبَ شئٍ جِلیَتِکَ؟مَعرفتکَ؟وأیُّ دراینهنگام»]ترجمه[(:19)همان:«أنکرتُ

بودکهبهجهتقدومشبهخودمتبریکگفتمودربوسیدندستشپیشدستیکردموبهاو

نشناختم؟وچهگفتمچه تغییردادهکهتورا سفیدچیزیقامتوقیافهتورا چیزیریشترا

«.کردهاستکهآرایشترانشناختم؟

در نشانهستیزجوییوامّا و ابوزیدتندبوده بینصاحبخانهو فرضیهلحنکالم مقامۀ

 نوعیتوهیناست: با آمیخته بالکَ،»دشمنیو أخطرتهُ عما عدِّ بأهلالمقۀ، ضعیفالثِّقۀ، یا

کهاعتمادشایکسی»]ترجمه[(:89)همان:«واستمعإلّیالأبالک!فقلتُ:هاتیاأخاالتُّرَّهات!

آنچهازخاطرتگذراندهب از کههاهلمحبتضعیفاست، بده ایبگذروبهمنگوشفرا

اینسخنتندگفتننشانۀنوعی«.پدرشوی!گفتم:ایگویندۀسخنانبیهوده،بگوامیدوارمبی

دل به همدیگر دوطرفاز هر بدیکه گمان هماستو بدگمانیآناننسبتبه کدورتو

درادامه ترککندولحنکالماوظاهراًخانهازابوزیدمیصاحبدارند. خواهدکهخانهاورا

توهین امّا آراموعادی؛ است: واخرجعنّی»آمیزوغیرمحترمانهتصویرشده فدعنیباهللکفافاً
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پستورا»]ترجمه[(:94)همان:«مادمتمعافیّ،فوالّذییحییویُمیت،مالکعندیمنمبیت

ازروی رهاکن!وتازمانیخدا کهسالموتندرستهستی،ازنزدمنخارجشو!مصالحهمرا

«.توانیشبرانزدمنبگذرانیمیراندکهتونمیکندومیسوگندبهآنخداییکهزندهمی

خوراکوتغذیه

شانهبهخوراک از یکی عنوان نیزهای و افراد اجتماعی هویت نوع بیانگر انسان، زیستی

گونهکهگفتهشده؛یزکنندۀشخصوگروهازدیگریاست.همانمتما

به» انسان است. انسان زیستی نیاز به پاسخ برای فعالیتی برایتغذیه غذا، واسطۀخوردن

رود؛شمارمیآورد؛امّانوعخوردنفعالیتیفرهنگیبههایجسمانیانرژیکافیبهدستمیفعالیت

انسانچهبخوردوچگواین چهموقعیتیکه در بخورد، چهموقعیتیچهچیزیرا در نهبخورد،

می منزلتاجتماعیایجاد وغذاهاییشأنو غذا چه یکفعالیتنخورد، همگیوجوه کنندو...

(.1890:281)سجودی،«اندسازومتمایزکنندهخودازدیگریآفرین،هویتفرهنگیمعناساز،ارزش

ن مقاماتحریریجزو شانهخوراکدر فضایسیاهها برو دال و داستان بر وسفیدحاکم

آن اعتقادی اصول و افراد بین روابط و رااختالفطبقاتی افراد هویتاجتماعی که هاست

سازدواززوایایمختلفیقابلبررسیاست.مشخصمی

 مقامه صنعانیه»در غ« داشتن عدم و فقرونداری نشانه چنین داستان، راویِ زبان ذایاز

طوّحَتبیطوائحُالزمن،إلیصنعاءِالیمَن،فدخلتُهاخاویَالوفاضِ،»روزمرهبازتابشدهاست:

مُضغۀً جِرابی فی اجدُ وال بُلغَۀً الأملِکُ اإلنفاضِ، بادیَ » 1844)الحریری، :11:)

بهصنعاییمنتبعیدکردتااینکهباتوشه»]ترجمه[ لیوباهاییخادانپیشامدهایروزگارمرا

واردآنجاشدمدرحالیچیزیفقروبی توشهایآشکار، آنروزکهحتیبا ایکهازطریقآن،

«.یافتماینمیخودرابهفردابرسانم،مالکیتنداشتمودرانبانم،لقمه

 مقامه برقعیدیه»در می« پذیرایی سروجی ابوزید از چنین داستان راوی حینئذٍ»کند: فعرّفتهُ

رُغفاتیشخ ولبَّیدعوۀ لعارفتیوعرفانی، فهشَّ إلیقُرصی، به وأهبتُ بأحدقُمصی، وآثرته «صی،

هایخوداوراگرامیداشتمخودمرابهاوشناساندموبادادنیکیازپیراهن»]ترجمه[(:46)همان:

ودودعوتمراخاطراحسانونیکیوشناختنم،شادینموبهقرصِنانخودفراخواندم.اوهمبه

فرودستاینشواهدنشانهفقروعدموجودخوراکبینطبقه«.هاینانماجابتکردسویقرصبه

گریخودبهجمعمالپرداختهوتواندباترفندهایحیلهدهد.قهرمانداستانمیجامعهراباتابمی
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انهحاللدربرابرحرامرانیزهایشرابظاهرشودکهاینتمایزنشهایرنگینوجامدرکنارسفره

نبیذٍ»کند:بیانمی وقبالتهماخَابیۀُ سمیذٍ،وجَدیحَنیذٍ لِتلمیذٍ،علیخُبزٍ مُثافِناً (:14)همان:«فوجدتهُ

خادمیبرسرنانپخته»]ترجمه[ با ازآردسفیدوبزغالهپساورا شدهرویسنگ،ایکبابشده

«.قابلشانخُمبزرگشرابهموجودداشتکهدرمهمنشینیافتم؛درحالی

 مقامه دیناریه»در داستان« قهرمان زبان فرودستاز فرادستو بین نشانه حالتدوگانه

وانظروا»نمایشدادهشدهاستآنگاهکهازطبقۀفرادست،بهطبقۀفرودستسقوطکردهاست:

الخطُوب،إلیمَنکانذانَدِیًّونَدِیً،وجِدَۀٍوجداً،وعقارٍوقُ ریًومَقارٍوقِریً،فمازالبهقُطُوبُ

وقرعت الراحۀ، صَفِرَت حتی السُّود، النُّوب وانتیابِ الحسُود، شرِّ وشَررُ الکُروبِ، وحرُوبُ

بهفردینگاهکنیدکهصاحبمجلسوعطاوثروتوبخششو»]ترجمه[(:20همان:«)السَّاحۀ

کاسه و روستاها و غیرمنقول پیوستههایاموال امّا بود؛ مهمانی غذای و ضیافت و پهن

بدیِحسودوگرفتارشدندرهاوزبالههایغمهاوجنگروییشدندوسختیترش هایآتشِ

اشهاشدوآستانهخانهرسیدتااینکهکفدستشخالیازدرهمهایناگوارِسیاهبهاومیحادثه

ومدلولفساد،اختناقوسرکوباییتأمینخوراک،نشانههاوعدمتوانسختی«.خالیازمال

حاکمبرجامعۀنویسندهاستکهبیشترمردمدروضعیتنامناسبفرهنگیواجتماعیبهسر

شود:هایشرابکنارِسفرهرنگیقشرفرادستدیدهمیبردند.درمقابلِقشرفرودست،جاممی

مّاأجبنامُنادیهوحللنانادیه،أحضرمنأطعمۀالیدوالیدین،ماجمعفیهابینالفریضۀوالنَّافلۀِ،فل»

منالهواء جُمِدَ کأنَّما جاکاً قدَّمَ ثمَّ بالعین، «حالفیالفموحَلِیَ 104)همان: درآن»]ترجمه[(:

کنندهبهآنمهمانیرااجابتکهدعوتمهمانیخویشانوعامۀمردمگردهمآمدهبودندهنگامی

دودستکردیم یکدستیا کهبا بود کرده آماده اوغذاهاییرا وبهمجلسشواردشدیم،

جلویمانمی غذاهاییکهبهدهانشیریناستوبهچشمآراسته.سپسجامیرا توانخورد.

«.گذاشتکههمچونهواییمنجمدبود

گیرینتیجه
صشدکهحریریدرنگارششناسیاجتماعی،مشخنشانهبابررسیمقاماتحریریازدیدگاه

توجهویژه بسیاریازابعادجامعهعصراینایبهمقامات، اوازاینرهگذر، مقولهداشتهاست.

وشرحوآداب ترسیمدورنمایشهرها چونرواجفسادوریاکاری، رسوممردمعصروخود؛

دهد.خویشرابازتابمی
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نشانه اینپژوهش، مختلفاجتمدر ابعاد در نشانهها آدابمعاشرتاعیو هایهویتو

مختلفزندگیعصرخودوبیاناوضاعواحداثهایتصویرشدهوبستریبرایبازتابجنبه

هارادرابعادمختلفزندگیروزمرهچون؛آنزماناستوحریریتوانستهحضورایننشانه

هاازکندکههرکدامازایننشانههاوالقاب،لحنکالمو...تصویرخوراک،پوشاک،شغل،نام

گوناگونیوتنوعبرخوردارهستند.

سیاه نشانه دو بیونویسنده افراد نداریِ و فقر با شاغل افراد ثروتِ از راسفید شغل

هایمهمدراختیاردرکنارهمقراردادهکهبیانگراختالفطبقاتیوشکافاجتماعیاست.شغل

تهودرمقابلسخنازنداشتنشغلوگداییبخشوسیعیازحجمایخاصقرارگرفعده

مقاماترابهخوداختصاصدادهاست.

هایخاصیتعلقداردونیزتصویرگربارزترینوجوهفرهنگینوعلباسوپوششبهنظام

جامعۀنویسندهاست.اسمبسیاریازمقاماتبراساساسممکانوشهروضعشدهوازشهرها،

بربازتابسفروسیاحت،هاییکهدرهرمقامهازآننامبردهشده،عالوههاومحلهمینسرز

و سفرها اکثر است. شده داده بازتاب آن گوناگون حوادث و مکانی هر به مربوط نشانه

بهمکاننقل حیاتوکسبمعیشتصورتمیها ادامه ومنظور فقر مدلولاصلیآن، و گیرد

 مکانعالوهدرویشیاست. از کهبرآن، شده برده نام و... کتابخانه مکّه، و مسجد هاییچون؛

بودنواجتماعنشانگراهمیتمناسکمذهبیواعتقاداتدینیدرنزدفرهنگجامعهوفرهنگی

دارانعلموشعراست.دوست

ایشبیشتردرارتباطاتغیرکالمی،نشانهخندهدرچهرهطبقۀفرادست،بیانگرآزادیوآس

در برابرفرودستاست؛ بیناطوارطبقهفرودستبیشترچهرهحالیآناندر وکه هایعبوس،

دهندۀمکرونیرنگدردرونشخصواطوارهمچنینبازتابخورد.حاالتمیچشمآلودبهاخم

طلبییاآمیزاستویابرایستیزومبارزهاست.لحنکالمگاهمحترمانهومهربانوگاهتوهین

برایتحقیرواهانتبینفرادستوفرودستاست.خوراکنیزدالبراختالفطبقاتیوروابط

هاوسازد.سختیهاستکههویتاجتماعیافرادرامشخصمیبینافرادواصولاعتقادیآن

نشانه اختناقوسرکوبحاکمبرجامعهنویعدمتواناییتأمینخوراک، سندهومدلولفساد،

زند.استکهوضعیتنامناسبفرهنگیواجتماعیجامعهرارقممی
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«اقتصادیمؤثربرآندردانشگاهمازندران ،مجلهدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهاصفهان،

 .824-296،صص81-80ش

مک .10 جیمز، و پی ویرجینیا )ریچموند، 1888کروسکی فرد(، میان روابط در رفتارهایغیرکالمی
 پور،تهران:دانژه.ساداتموسویوژیالعبداهلل،ترجمۀفاطمهدرسنامۀارتباطاتغیرکالمی()

 ،تهران:علم.هایاجتماعیمعناکاوی؛بهسوینشانه(،1889ساسانی،فرهاد) .11

 ،تهران:علم.شناسی؛نظریهوعملنشانه(،1890سجودی،فرزان) .12

 هارم،تهران:میترا.،چاپچانواعادبی(،1878شمیسا،سیروس) .18

 ،تهران:قصه.شناسیهنردرآمدیبرنشانه(،1882ضیمران،محمد) .14

نقد،«شناسیاجتماعیرمانبیوتننشانه»(،1898بیجاری)فرهنگی،سهیالومعصومهباستانیخشک .16
 .161-121،صص26،سالهفتم،شمارهادبی

 وی،تهران:آگه.،ترجمهمحمدنبشناسینشانه(،1881یر)گیرو،پی .14

 زاده،تهران:درسا.ویداآبی،ترجمهشناسیرنگروان(،1884لوشر،ماکس) .17

مهرانمهاجرومحمدنبوی،،ترجمههایادبیمعاصرنامۀنظریهدانش(،1884مکاریک،ایرناریما) .18

 تهران:آگه.
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علی .19 )نوری، 1881رضا الگویمصرفآن»(؛ و پوششزنان اسالمی «معیارهای صادق، ،اندیشۀ

 .129-122،صص9-8شماره

 ،بیروت:دارصادر.مقاماتالحریری(،1844الحریری،ابوالقاسم) .20

 ،بیروت:المکتبۀالعصریۀ.النثرالفنیفیالقرنالرابع(،1981زکی،مبارک) .21

 ،طهران:توس.1،طتاریخاألدبالعربی(،1888الفاخوری،حنا) .22


