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برنظریهپییرگیرو 


باتکیه
نشانهشناسیِاجتماعیِمقاماتحریری

نعیمعموري،*2پروينخلیلی 1

چکیده 
ها،بهبررسیوتحلیلنشانههاودرک


عنوانروشپژوهشدرشناختداللت
نشانهشناسی  
به

خودمعناپیدانمیکنند،


خودی
پردازد.ازاینلحاظپدیدههایاجتماعی 
به


هامی

ینهفتهدرآن
معان
بلکهدردرونشبکهایازمعانیقرار گرفتهودارایچارچوبیفرهنگیهستند.حریری(-444
یرگیرونشانههایاجتماعی رادو


هـ)یکیازپیشگامانمقاماتدرادبیاتعرباست.پی
 614
باتکیهبرروش
هایهویتوآدابمعاشرتمیداند.پژوهشحاضرکوشیدهاستتا  


نوعنشانه
برنظریهپییر

بررسینشانههایاجتماعیدربیستمقامهابتداییحریری  
باتکیه


شناسیبه

نشانه
نشانهشناسیاجتماعیدردو مقولۀهویت
هایپژوهشحاکیازآناستکه 


گیروبپردازد.یافته
وآدابمعاشرتبروزیافتهودرقالبعواملیچونخوراک،پوشاک،لباس،اطواروحاالت،
لحنکالمو...بهاشکالگوناگونبازتابیافتهوبیانگرتنوعنشانههاوتوجهحریریبهاوضاع

اجتماعی -فرهنگی محیط حاکم بر جامعه است؛ همچنین عواملی چون اختالف طبقاتی بین
اقشار فرادست و فرودست در خوراک و پوشاک ،شغل ،تقابل فرهنگی بین اشخاص جامعه
ها،توجهبهجنبههایدینی-اعتقادی،بازتابحوادثومشکالت

وسیلۀشخصیتهایداستان


به
ها،نامهاوالقابازمباحثیاستکهدرمقاماتحریری

کارگیرینشانههایمکان


اجتماعی،به
بازتابیافتهاست .
شناسیاجتماعی،پییرگیرو،مقامات،حریری .


نثر،نشانه
واژگانکلیدی:
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مقدمه 
تبیینمسألهپژوهش 
علم نشانه شناسی از علومی است که هدف آن بررسی نشانه ها و رفتارهایی است که باعث
انتقالمعناازشخصیبهشخصدیگرمی شود؛یعنیباعثایجادارتباطزبانی وغیرزبانی
میشود .بهطورکلی «نشانهشناسی 1مطالعۀ نظام مند همۀ عواملی است که در تولید و تفسیر
نشانه ها یا فرآیند داللت شرکت دارند» (مکاریک .)824 :1884 ،نشانهشناسی اجتماعی از
رویکردهاینگرشبرمعناستکهبهفرآیندمعناپردازیدربستراجتماعوفرهنگتأکیددارد.
معنا ،حاصل برهم کنش ذهنیت معناساز و ذهنیت معناپرداز از یکسو و نظام زبانیای که
بهکارگرفتهمی شودوزیستگاهاجتماعیوفضایاجتماعی -فرهنگیازسویدیگراستکه
یکازآنهارانیزبهآسانینمی توانازدیگریمتمایزکردوهریکبهنوعیدروندیگری

هیچ
قراردارد»(ساسانی .)8:1889،
دانستکهبهنظامهای


شناسیرادانشبررسیتمامپدیدارهایفرهنگیمی
یرگیرو 
نشانه


پی
نشانهشناسی تعلق داشته باشند .او و ویلیام موریس-2که کوشید کار گیرو را در زمینه نشانه،

نشانهشناسیبسیارگسترده
ربودندکهدامنۀ 

بهویژهدرگسترهرفتارگراییادامهدهد -براینباو

استوهرنوعارتباطیرادربرمیگیردوهرچیزیکهبهچیزدیگرداللتکند،درقلمروآن

جاییخواهدداشت(احمدی .)7:1888،
هایبرجستهادبیبانثریمصنوع،برخواستهازواقعیتهایجامعهو


عنوانگونه
مقامات  
به
هاییکهدراینعرصه


ابحوادثزندگیاجتماعیدردورهخوداست.ازنخستینگام
نیزبازت
رشتهتحریردرآمدهاند«.مقامات


برداشتهشد،مقاماتحریریاستکهبعدازمقاماتهمدانیبه
ویمشتملاستبربسیاریازکالمعرباعمّازلغاتوامثالورموزواسراراینزبانبا
عبارتی مسجع و مزین به انواع آرایههای ادبی بهویژه جناس برای سهولت حفظ لغات برای
طالبکهآنرابهتقلیدازبدیعالزمانهمدانیدرپنجاهمقامهنگاشت»(الحریری.)18:1898،
اند،حکایتهاییکوتاه

گونهکهبینسالهای 496تا604هـقنوشتهشده 

اینحکایاتدرام
هایجامعهوترسیمشخصیتهای


مایهوموضوعواحدکهبااستمدادازواقعیت
استباد 
رون
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Semiotics/Semiology
2William Morris
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نشانه

رشتهتحریر درآمدهاند (زکی،
خیالی و با استفاده از گفتگوها و حرکات دراماتیک (نمایشی) به 
شناسیبهبررسینشانههایاجتماعیدر


).اینپژوهشسعیداردتاباروشنشانه
242:1981
20مقامهابتداییمقاماتحریریبپردازدتابهاینسؤاالتپاسخدهد :
-

هایاجتماعیدرمقاماتحریریکداماند؟ 


بارزتریننشانه

-

هاباچهداللتهاییدرمقاماتحریریبروزپیداکردهاند؟ 


ایننشانه

فرضیههایپژوهش 

بهزمانهایکهنویسندهدرآنزیسته

فرضیههایاینجستاربراینامراستواراستکهباتوجه

اندوباتوجهبهزیر


هابیشتردردومقولۀهویتوآدابمعاشرتبروزیافته

است،ایننشانه
شاخه هایایندومؤلفهازجملهارتباطغیرکالمی،خوراک،پوشاکو...کهدرمقالهبیانشده

هاوجوددارد،ایننشانههای

است،ارتباطمستقیمیبینایننشانههاباناممقاماتومفهومآن

بهکاررفتهدرمقامات،بیانگرتوجهحریریبهچگونگیاوضاعاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی
محیطحاکمبرجامعهوپیامدهایناشیازآناست .

پیشینهپژوهش 
بهعنوان پژوهش در علم داللتها ،از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار
نشانهشناسی  
امروزه  
استوپژوهشگرانبهبررسیاینمقولهدرآثارعلمیشاعرانونویسندگانمختلفپرداختهاند.

همچنینمقاماتحریریازجنبههایگوناگونیموردپژوهشقرارگرفتهاستازجمله؛فاطمه

قابلیتهایمقاماتحریریدرتصویرگری»بهبررسیانطباقِعناصر

ماهروان()1892درمقاله«
متنیوساختارهایتصویریِمقاماتحریریپرداختهتاقابلیتهایتصویرینوعادبیِمقامهرا
بررسی نماید .حاصل این پژوهش ،مبیّن سبک شاخصی از تصویرسازی در مقامات حریری
بهعنوانالگویتصویرسازیِمقاماتمعرفیکرد.دربخشنتایجمقالۀ
استکهمیتوانآنرا  

صفاییسنگریوهمکاران()1894تحتعنوان«واکاویالگویساختاررواییِمقاماتحریری
براساس نظریه تزوتان تودوروف» نشان داده شده که چگونه ساختار زیربناییِ حکایات در
مقامات حریری ،بهواسطه دستور روایی داستان و با استفاده از چارچوب گزارههای تزوتان
تودوروف،قابلتطبیقوتحلیلوارزیابیاست.همچنینمقاالتفراواندیگریدربابمقامات
حریری نگاشته شده است که ذکر تمامی آنها صفحات متعددی میطلبد ،اما در باب
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همیندلیلدرپژوهشحاضربهاین
شناسیاجتماعیدرآنپژوهشیانجامنگرفتهاست،به 


نشانه
هایدالومدلول،درکبهتروجامعتریازایناثرادبی

مهمپرداختهمیشودتاباکشف  
نشانه

ارائهگرددوارتباطبینعلمنشانهشناسیوزندگیاجتماعیدرمقاماتحریریروشنشود .


مبانینظریپژوهش 
بهداستانهایکهنی گفتهمیشودکه بانثر

ازجنبهداستانیبه گفتهیدکتر شمیسا"«،مقامه" 
عآمیختهباشعرنوشتهشدهاستودرخصوصقهرمانیاستکهبهصورتناشناسدر

مصنو
آوردوهمینکهدرپایانداستانشناختهشد،ناپدید


وجودمی
داستانظاهرمیشود،حوادثیبه
گرددتااینکهدوبارهدرنقشیدیگردرمقامهبعدیظاهرمیشود»(شمیسا.)207:1878،


می
تحریردرآمدهاند؛چنانچهخوددرمقدمهکتابشبه

دراغراضگوناگونبه 
رشته

مقاماتحریری
پنجاهمقامهمشتملبرگفتارهایاستوار،سخنهایهزل،واژگاندرخشان

آناشارهکردهاست«:
هایسرگرمکنندهبهآن


آوروشوخی

هایپرنغز،کنایاتوامثالعربوپندهایگریه

ولطیفه
نشاندموهمهرابرزبانابوزیدسروجیجاریکردموروایتآنرابهحارثبنهمامنسبت
دادم»(حریری.)9:1846،موضوعمحوریداستانمقامهعبارتاستاز«گدایی،خُدعه،حیلهو
پردازیونشاندادنمهارتو

فریبوهمچنینبایداضافهکردکهمقامهروایتیبرایبیاننکته
استادیدرقدرتلغویوادبینویسندهآناست»(الفاخوری .)684:1888،
نشانه 1اتحاد بین دال (داللتکننده) با مدلول (داللتشونده) است« .دال صورتی است که
نشانهبهخودمیگیردومدلول،معنا 2ومفهومیاستکهنشانهبهآنداللتدارد»(ضیمران،
)41-40:1882؛پسهردالیبرمدلولیداللتداردکهبهجمعایندو،نشانهمیگویندونشانه
تواند،همتکمعناییوهمچندمعناییباشد«.معناهایگوناگونِهرنشانهرامخاطبدرتأویل


می
دادنمدلولبهسخنمیآفرینند»(احمدی .)880:1888،


خودیعنیدرارتباط
نشانهشناسی به مطالعه چگونگی تولید ،انتقال و دریافت معنا میپردازد .نشانهشناس
 
شودونیزمتن،چهطوربامخاطبخود


کندکهمعنادرمتنبهچهشکلساختهمی

مشخصمی
ارتباطبرقرارمیکند.نکتۀمهمدرتعریفنشانهایناستکه«ارزشونقشهرنشانهبهروابط

آننشانهبادیگرنشانههایدروننظام،وابستهاست»(سجودی.)26:1888،اینعلمبهدست

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Sing
2Meaning
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نشانه

بررسیزندگینشانههادردلزندگی


م)وبهمثابهعلمیکهبه
فردیناندوسوسور1918-1867(1
نشانهشناسی دال و مدلول "وحدت
اجتماعی میپردازد ،طراحی شد .از نظر او «در علم  
دوسویه" دارندکهاینوحدتدوگانهاغلبباوحدتشخصانسانمتشکلازبدنوروح
تنهازبان،بلکهتمامیانگارههاو

نشانهشناسی« 
نه
).درنظام 

مقایسهمیشود»(حقیقی276:1874،

تصاویر ،آواها ،اشیاها ،حرکتها و خالصه تمامی آن پدیدههایی که درون نظام نشانه حضور
باحضوررمزگانمعنامییابند

اندوتمامیکنشهایارتباطی

دارند،صرفاًدرحدِارتباطمطرح
نشانهشناسیبهگسترهمناسباتنظام
سان 
کهازدیدتاریخیواجتماعیشکلگرفته اند.بدین 
هاونظامایدئولوژیکواردمیشود»(احمدی .)848:1878،


نشانه

نشانهشناسیاجتماعی2درمقامات 

شاخهای از علم نشانهشناسی است که به مطالعه زندگی نشانهها در
نشانهشناسی اجتماعی»  
« 
جامعه میپردازد .این علم بخشی از روانشناسی اجتماعی و در نتیجه بخشی از روانشناسی
نشانههای اجتماعی ،رمزگانهایی هستند که به شخص
عمومی است (اسکولز « .)86 :1888 ،
داندباچهکسیرابطه


روشخصمی

.ازاین
تواناییشناختمحیطاطرافواطرافیانرامیدهد

هارابازمیشناسد»(گیرو.)177:1881،هرنشانۀاجتماعییک


داردوهویتاشخاصوگروه
نوع مجاز جزء از کل محسوب میشود .باتوجهبه این کارکرد ،نشانههای اجتماعی هرجامعه
بیانگرروحیاتوحاالتآنجامعهونشاندهندۀشرایطوموقعیتاجتماعی،سیاسی،فرهنگی

و ...در بافت اجتماعی است « .هرنشانه جزئی از کلیت و فضای کلّی حاکم برجامعه است و
گیرند،میتوانبهشرایطو


هایمختلفجامعهوفرهنگدرکنارهمقرارمی

درنتیجهوقتینشانه
پیبرد» (ایگلتون:1880 ،
اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژی هربافت و جامعهای  
هایهویتوآدابمعاشرتمیداندکه


هایاجتماعیرادونوعنشانه

یرگیرونشانه
 188
).پی
دراینپژوهشبهبررسیایندومقولهدرمقاماتحریریخواهیمپرداخت :

نشانههایهویت 

یهویتباتوجهبهفضایکلی


یفردازگروهوجامعهاستوایننشانه

هویتنیزمتمایزکننده
نشانههایی که مبیّن تعلق فرد به یک گروه
حاکم برجامعه ،در وجود افراد شکل میگیرد « .
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Ferdinand de Saussure
2social semiotics
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بندینظامهایمختلفاجتماعی


هاطبقه

سیاسی،اجتماعی،اقتصادییاجزءآناستوکارآن
درهرجامعه است که خود به شاخههای مختلفی تقسیم میشوند» (ایگلتون)122 :1880 ،؛
ازجمله آرمها ،پرچمها ،لباسها و یونیفورمها ،نشانها و مدالها ،نامها و القاب ،شغلها و
کنندۀهرفرد،گروهیاملتیازدیگرانبهشماررود.


تواندعاملمتمایز

هاو...پسهویتمی

مکان
هویتدرمقاماتحریرینمودهایمختلفیداردازجمله؛ 
شغلاقشارجامعه 
بهعنوان نظامِ نشانهای ،رابطهتنگاتنگی وجود دارد و «کار
بین حیات انسان با کار و شغل او  
نهتنها با تجربه و دانش شخص درآمیخته است ،بلکه بهصورت یک امر اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی،ارزشیوروانشناختی جلوهپیداکردهاست.مفهومکلیکار در ارتباطباکنشگران

اجتماعیپدیدآورندۀمفهومبزرگتریبهناماشتغالاست.اشتغالبهمجموعۀفعالیتهایی در

هایگوناگوناطالقمی شودکههدفآنکسبدرآمددرجهتارضاینیازهایانسانی


رسته
است»(رضی .)294:1881،
بهصورت سیاهوسفید بین مردم
باتوجهبه نشانههای شغلی در مقامات ،شغلها در جامعه  
تقسیمشدهاست.شغلهایمهمدراختیارعدهایخاصقرارگرفتهودرمقابلسخنازنداشتن

شغلوگداییوتکدیبخشوسیعیازحجممقاماتراباگداییوتکدّیِقهرمانداستان،به
یوگداییراحرفهی

خوداختصاصدادهاست.آنجاکهقهرمانداستانابوزیدسروجیتکدّ
مکانباچهرههایگوناگوننقلمکانمیکند.اودرمقامه


مکانبهآن

خودساختهاستوازاین
«اسکندریه» زمانی که همسرش بهخاطر فروختن وسایل خانه ،شکایت او را نزد قاضی برده
است،قاضیازاومیخواهدکه دالیلوشواهدخودرابیانکنداوچنینبانثریمنظوم،از

شغلشوترفندهایشدرراهرسیدنبهمالسخنمیگوید :

«وشُغــــــلیالدَّرسوالتَّبَحـــــُرُفیالـعِلمطِــــــالبیوحَبَّــذاالطَّـلبُ 
ورأسمالیسِــــــحرُالکـــالمالذّیمنهُیُصـــاغُالقـریضُوالخُطـــبُ 
وأجتــنیالیــانعُالجنـیُّمــــنالقولوغیریللـعودِیحـطبُ»(الحریری )64:1844،
]ترجمه[«شغلمخواندناستوتبحّردردانش،خواستۀمناستوچهخواستۀنیکویی! 
هاساختهمیشود .


امسخنسحرآمیزیاستکهازآنشعروخطابه

سرمایه





261

شناسیاجتماعیمقاماتحریریباتکیهبرنظریهپییرگیرو


نشانه

واز درختسخنخود،میوهرسیدهوآبدارِتروتازهرامیچینموحالآنکهدیگراناز
چوب،هیزمجمعمیکنند» .
قهرمانداستانبه خودافتخارمیکندوخودرادارایشغلودرآمددانستهوشغلدیگران
کردنهیزممی داند.اینگداییوتکدیهدفاصلیدرهمهمقاماتاستکهابوزیدبا


راجمع
هاازآنسودمیبردواینشغلاجدادیاوستواودراینراهفقرودرویشیرابه


انواعحیله
برآن ،نویسنده در این مقامه دو نشانۀ سیاه و سفید از
سرنوشت و جبر نسبت میدهد .عالوه 
ثروتبافقرونداریرادرکنارهمقراردادهاست.دریکسوهمسرِابوزیدکهازطبقهباالدستو
مرفهاستودرمقابل،ابوزیدفردیفرودستوگداییاستکهبافقروروزگاردرستیزاست.
هرکدامازایندونشانه،تصویرگرقشرخاصیازجامعهاستکهضدهمهستند؛چنانچهدر
داستان،کارآنانبهشکایتنزدقاضیکشیدهشدهاستوایندونشانهمتضاد،درداستاناز
زبانهمسرابوزیدچنینتصویرشدهاست«:فلمَّااستخرجنیمنکِناسی،ورحّلنیعنأُناسی،
ونقلنیإلیکِسره،وحصّلنیتحتأسرهِ،وجدتُهُقُعَدۀًجُثَمَۀً،وألفیتُهُضُجَعَۀًنُوَمَۀً،وکنتُصُحبته
بریاشٍ وزِیٍّ وأثاثٍ ورِیٍّ فما برحَ یَبیعَهُ فی السُوقِ الهَضمَ ،ویُتلَفُ ثَمنهُ فی الخَضمِ والقَضم»
کهمراازخانهامبیرونآوردوازمیانمردمانمبه

(الحریری]:)68:1844،ترجمه[«پسهنگامی 
اشبرد،مراتحتاسارتشدریافت.اورابسیارنشینندهزانوبرزمینزنندهیافتمو

جانبخانه
هایفاخروگرانقیمتوپوشش


آلودیبسیارپرخواب(.پیشازازدواجبااو)درلباس

خواب
نیکو و کاال و رفاه و ناز و نعمت با او همنشین شده بودم؛ او پیوسته آن را در بازار نقصان
فروختوبهایشرادرجویدنغذابادندانهایآسیابوگاززدنوخوردنتلفمیکرد»،


می
عقدهیچکسیجزصاحبشغلوپیشه

ایندرحالیاستکهپدرشقبالًعهدبستهکهاورابه
درنیاورد«:أنَّهُعاهَداهللتعالیبِحَلفۀٍ،أنالیُصَاهرَغیرذیحرفۀٍ»(همان]:)68:ترجمه[«همانااو
بهخداوندمتعالسوگندخوردهبودکهفردبیکاررابهدامادینخواهدپذیرفت» .
خواهدبهابوزیدشغلدادهواورابهسرپرستیدیوانانشاءبگمارد

درمقامهمراغیّهامیرمی
گداییکردنراضیاست«:وسامهُأنینضوی

ولیقهرمانداستانازپذیرشآنسربازمیزندوبه

إلیأحشائِه،ویلیدیوانإنشائه،فأحسَبَهُالحِباءُ،وظَلَفَهعنِالوالیۀِإباءُ»(همان]:)40:ترجمه[«از
اوخواستکهبهخاصّاندرگاهشبپیونددوسرپرستیدیوانانشاءرابرعهدهگیرد؛امّاهمان
عطیهوبخششامیربرایاوکافیبودوناخوشهداشتنسرپرستیدیوان،اوراازپذیرفتنآن
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والیتبازداشت».اینمصداق،مدلولونشانهترسوعدمآرامشوامنیتدرمشاغلِدستگاه
حاکماستواینکهافرادشاغلدردستگاهحکومتیونزدیکانوفرمانروایانوکاتباندیوان

پروریوتنآساییابوزیداستکهگرفتنلقمهنانازراه


ایازتن

فاقدامنیتهستندنیزنشانه
گداییرابهترازکارکردندانستهاست .
لباسها 

یاجتماعیدارندهاشدر


خوداستکهطبقه
لباسوپوشاکنیزداراینظامنشانهایمربوطبه
پوششواستتاربدن،جزئیجداییناپذیرازحیات

صمیکند؛چراکهگفتهشده«

جامعهرامشخ
برمیشمرند .از
انسانی است و برای آن کارکردهایی در دو حوزه "فردی و اجتماعی"  
کارکردهای فردیِ آن پاسخگویی به نیازهای فطری و خوداستتاری است و نیز کارکردهای
ها،ارزشهاوباورهای


دهندهسنت

نوعپوشش،نشان
اجتماعیپوششهویتبخشیآناست.

هرجامعهاست»(نوری .)182:1881،
در مقامات حریری نوع لباس و پوشش به نظامهای خاصی تعلق دارد و نیز تصویرگر
بارزترینوجوهفرهنگیجامعۀنویسندهاست.قهرمانداستاندرهرمقامهباتوجهبهنوعپوشش،

ایمربوطبه خودرادارا

معهبرمیخیزدواینقشرهاهرچندنظامِنشانه

ازقشرخاصیازجا
هستند؛امّاقهرمانداستانبهقصدتکدیوگدایینقشآنانراایفامیکند.اودرهرمقامهچهره
وپوششیخاصبهخودمیگیرد؛چنانچهدرمقامهحُلوانیهچنینظاهرمیشود«:فدخلذولحیۀٍ
کثۀٍ،وهیئۀٍرثۀٍ.فسلِّمعلیالجُالّسِ،وجلَسَفیأُخریاتِالنَّاس»(الحریری]:)14:1844،ترجمه[
«تا اینکهفردیباریشیانبوهوهیئتوپوششیکهنهومندرسواردشدوبهکسانیکهنشسته
بودند ،سالم کرد و در ردیفهای آخر مردم نشست» که بیشتر نشانه ضعف فرهنگی جامعه
انسانی  آندورهاست ،همچنیننوعپوشش بیانگرموقعیتاجتماعیوطبقۀفرهنگیخاصی
استکهحریریبادقتتمامآنرابهنمایشگذاشتهاست .
درمقامهساویّهقهرمانبهصورتیناشناسبینمردم ظاهرمیشودوباردایشخودرااز
رنگبرایرسیدنبهمقصودخوددر

جمع پوشیدهنگهمیدارد؛که نشانهبهکارگیریمکرونی
محیط اجتماعی است و نیز نشانۀ عملیکردن نقشهای میتواند باشد که فقط منفعت فردیِ
شخصرا دربرابرجامعه در پی دارد .پوششابوزیدسروجیچنینبازتابدادهشدهاست:
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«أشرفشیخٌمنرُباوۀٍ،متخصِّراًبِهَراوۀٍ،وقدلفَّعَوجههبِردائهِونکَّرَشَخصهُلِدَهائِهِ»(همان:)44:
]ترجمه[«پیرمردی درحالی که عصایش را با دستش در تهیگاه خود گذاشته بود و با ردایش
صورتخودراپوشاندهوتنشرابازیرکیناشناسکردهبود،ازتپههایباالرفت» .

دهدکهنشاندهندۀفعالیت


تابمی
نویسندهدرمقامهدمشقیه،طبقۀراهبانوپارسایانراباز
کلیساهاوصومعهدرآنعصراستوقهرمانبهواسطۀپوششظاهریخودراچنینازآنان

تلقی میکند« :وکان حِذتَهم شخصٌ مِیسمُهُ مِیسمُ الشُّبان ،ولَبوسُهُ لبوسُ الرُّهبان ،وبیدهِ سُبحۀ
النِّسوان ،وفی عینیهِ ترجمۀُ النَّشوان» (همان] :)71-70 :ترجمه[«روبهرویشان شخصی حضور
داشتکهنشاناش،نشانِجوانانبودولباسشلباسراهبوپارساودردستشتسبیحزنان

وجودداشتو درچشمشعالمتو نشانههایفردمست».قهرمانداستانخودراراهبو
پارسامیشناساندکهنشانهتظاهرِاوبهگوشهنشینیوریاضتوترساوازخداوسیروسلوک

روحانیوتجربیاتدینیِاوست .
دراینمقامه،راویِداستانبعدازاینکهابوزیدمجلسراترکمیکند،اورادرمجلسباده
گساریوشرابمیبیندکهلباسیزردرنگبهتنکردهاست«:فإذاالشَّیخُفیحُلَّۀمُمَصَرۀٍ،بین
پسشیخرادیدممیانخمرههایبزرگ

دنانٍومعصرۀٍ،وحولهُ سُقاۀٌتبهرُ»(همان]:)74:ترجمه[«
شراب و دستگاههایی که با آن آب انگور را میگیرند و لباسی زردرنگ به تن کرده است و
پیرامونشساقیانیحضوردارند» .
رنگزردِلباسقهرمانداستان،نشانۀشادیونشاطونیزتوسعهطلبیاودرلذتاست؛
ترینرنگهامعرفیشدهاست:


ازروشن
چنانچهرنگزرددرنظریۀروانشناسیماکسلوشر 1

شود.زردنمایانکنندۀتوسعهطلبیبالمانع،


صورتروشنیوشادمانیظاهرمی
«اثرِرنگزردبه
سهلگرفتن یا تسکین خاطر است؛ رنگ زرد نشانه تسکین و انبساط خاطر؛ همچنین دارای
خصلتتغییراست»(لوشر.)90:1884،درمقامهمذکور،قهرمانبعدازترکمجلسدینیو
علمی وارد مجلس نوازندگی و نوشیدن شراب شده که نشانۀ شادی و طرب و توجه او به
لذتهاست .

پوششهرکدامازطبقۀاجتماعیعصرخودرابهوسیلهانواع

برآن،نویسندهنشانههای


عالوه
مختلفقهرمانداستان،بیانمیدارد.دراینجانشانهلباسزردپوشیدنوظاهرشدن

پوششهای

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Max Luscher
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درمجلسشرابخوریمربوطبهطبقهفرادستومدلولِپوشیدنِلباسهایکهنهومندرسو
عصابهدستگرفتنمربوطبهطبقهفرودستاستکهقشرضعیفوطبقهپایینجامعههستندو

بهخاطراوضاعنامساعدوضعفاقتصادیوفرهنگینقطهمقابلطبقهفرادستقرارمیگیرند .

مکانها 

ترتیبکهانسانمکانرامعنادارمیکندو


وجوددارد؛بدین
بینانسانومکانرابطهای«دوسویه»

هرمکانیادآورچیزیخاطرهانگیزبرای

مکاننیزبهانسانمعناوهویتمیبخشد.ازطرفینیز«

دیگراینتداعیهاپیوستهدرشبکهوفضایفرهنگیِ

جمعیازمردمیاتماممردماست.به 
بیان

نشانهای و بینامتنیِ خاصی اشاره به متنهای دیگری نیز میکند» (ساسانی .)62 :1891 ،اسم

بسیاریازمقاماتحریریبراساساسممکانوشهروضعشدهمانندمقامه«صنعانیه،بغدادیه،
هایی که درهرمقامه ازآننامبردهشده،عالوهبر
دمشقیه،ساویهو»...وازشهرهاوسرزمین 
بازتابسفروسیاحتراویوقهرمانداستان،نشانهمربوطبههرمکانیوحوادثگوناگونآن
بازتابدادهمیشود .

درمقامهمراغیه فاصلهمکانیبینفرادست(جایگاهدیوانمکاتبات)وفرودست (جایگاه
خدمتکاران)دیدهمیشود«:حضرتُدیوانالنَّظربالمراغۀ،وقدجریبهذکرُالبالغۀ،فَاجمعَمن

حضرَمنفُرسانالیراعۀ،وأربابُالبراعۀ...وکانبالمجلسِکهلٌجالسفیالحاشیۀ،عندمواقف
الحاشیۀ( »...الحریری] :)86 :1844 ،ترجمه[«در مراغه در دیوان مکاتبات و مراجعات حضور
کهذکرفنبالغتدرآنجریانافتادهبودتااینکهسوارانقلمودارندگانفضلو


یافتمدرحالی
کهدرگوشهایازآنمجلس،نزدیکجاهاییکه

کمالکهدرآنجاحضورداشتند...،درحالی

دراینجاجایگاهونشانههایمکانیدارندگان

خدمتکارانمیایستند،فردیمیانسالنشستهبود».

فضلوبالغتباجایگاهونشانهمکانیخدمتکارانچونرابطهبینفرادستوفرودستبازتاب
یافتهوجزءفضایسیاهوسفیدحاکمبرداستاناست .
سرایاندونمایهنیز

«درعصرحریریگداییمرسوموشایعبودتاحدی کهبرخیازقصه 
هایخودازشنوندگانگداییمیکردندونویسنده


درمساجدواماکنعمومیپسازپایانگفته
مقاماتنیزاینمبحثرابرایعرصههنرنماییخودانتخابنمود»(حریرچیومجیدی:1884،
هاونیزذکرکردنمحلههابهمنظور


درمقاماتحریریاکثرسفرهاونقلمکان
)؛بنابراین

61-60
ادامهحیاتوکسبمعیشتصورتمیگیردومدلولاصلیآن،فقرودرویشیاست؛چنانچه
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بارها از زبان راوی بیان شده که او بهخاطر فقر و عدم توشه از مکان زندگی خود مسافرت
راویرادرشهریودرکنارجمعیمیبینیم.دراولینمقامه(صنعانیه)

کندودردیگرمقامهها


می
بنددونقلمکانمیکند«:طوّحتبیطوائحُالزمن،إلیصنعاءِالیمَن»(همان:

راویبارِسفرمی
]:)11ترجمه[«پیشامدهایروزگارمرابهصنعاییمنتبعیدکرد»کهمدلولآن،فقرودرویشیو
سختیهایروزگاراست .

طورکلینامهرمحلهدرمقامههاچونمیخانه(الحریری،)74:1844،مسجد

آن ،
به
بر 
عالوه 

(همان ،)88 :قبرستان (همان ،)44 :محافل علم و ادب و شعرسرایی (همان ،)14:مکانهای
)و...تداعیکنندهنشانهخاصیاست .

مناسکحج(همان،)88:حومهشهر(همان78:
مسجدومکّهنشانگراهمیتمناسکمذهبیواعتقاداتدینیودرکوتجربهامرقدسی
در نزدفرهنگجامعهاست«:نهضتُمنمدینۀالسَّالم،1لحجّۀاالسالمِ،فلمّاقضَیتُ بعوناهلل
التَّفث،واستبحتُالطیِّبَوالرَّفثَ،صادفموسمُالخَیفِ،معمعانالصَّیف»(الحریری:)88:1844،
امیکهبهیاریخدامناسک
برایبهجاآوردنحجاسالم،ازشهربغدادبرخاستم.هنگ 

]ترجمه[«
حجرابه جایآوردموبویخوشوازدواجرامباحیافتم،اجتماعمردممسجدخیفدرمنا،

باگرمایشدیدتابستانمواجهشد» .
کتابخانه نیز نشانه فرهنگیبودن و اجتماع دوستداران علم و شعر است« :فلمَّا أبتُ فی
غربتی ،إلی منبتِ شُعبتی ،حضرتُ دَارَ کُتبها الَّتی هی منتدی المُتأدِّبینَ ومُلتقی القَاطنین منهم
والمُتغربین»(همان]:)14:ترجمه[«هنگامیکهازغربتِخودبهشهرمبصرهرفتم،درکتابخانهآن
شهرکهمحلاجتماعفراگیرندگانادبومحلمالقاتساکنانآنشهرودورافتادگانازوطن
بود،حضوریافتم» .کتابخانه دربصرهومالقاتمردمودارندگانفضلوادب درآن ،نشانه
فرهنگباالبینطبقاتاجتماعیجامعهوجایگاهنیکویِعلموادبوشعرسراییدرآناستو
حتی استقبال و داوری از شعرِ نیکو و پسندیده و وجود راویان شعر است؛ چرا که در ادامه
آوردنشواهدشعریمیپردازند.ازطرفی


پردازدوجمعحاضربه

اییمی
مقامه،قهرمانبهشعرسر
نیزکتابخانه نشانهایناستکه جایگاهیبرای ارتباطبرقرارکردنومالقاتدارندگانعلمو
راویانشعربرایبحثوتبادلنظرونیزپناهگاهدورافتادگانازوطناست .

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
"1السَّالم"اسمدجلهدرعراقاست.
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همچنین در مقامات نشانههای دیوان مکاتبات و مراجعات تصویر شده است؛ حارث در
مقامۀمراغیه دردیوانمکاتباتبیناهل فضلودانش حضورمییابد«:حضرتُدیوانالنَّظر
بالمراغۀ ،وقد جری به ذکر البالغۀ» (همان] :)86 :ترجمه[«در مراغه در دیوان مکاتبات و
مراجعاتحضوریافتمدرحالیکهذکرفنّبالغتدرآنبه جریانافتادهبود».دیوانمکاتبات
نشانهحضورکاتبانفصیحنوآورونویسندگاننیرومنددردستگاهدولتیاست .
نامهاوالقاب 

کاررفتهدرمقاماتیادآورارزشهایمثبتومنفیبودهومعانیخاصیرابهخواننده

اسامیبه
کنندوازنشانههایسیاهوسفیددرحکایت داستانهستند.دربابنامراویِمقامات،


القامی
گفتهشدهکه«حارثبنهمام»مسلماًنامیساختگیاستومقصودحریریازایننامخودوی
بوده است با تلمیحی به حدیث نبوی «کلُّکُم حارث وکلُّکُم همَّام» حارث به معنی کاسب و
یپیشهایداردوصاحباهتمامیاست»

وراستوهمامبهمعنیپراهتماموطبعاًهرشخص


پیشه
(الحریری.)14:1846،اگرصحتاینادعافرضشود،اسمِراویدرمقاماتنشانههایاهتمام
و پیشهوری را تداعی میکند؛ چنانچه او در مقامهها دارای پیشه بوده و دائماً بهقصد کار و
فعالیتبهسیروسفرمیپردازدتااینکهدرهرمقامهایباقهرمانداستانابوزیدسروجیبرخورد

میکند.نام«سروجی»نیزالقابیدرمدحوتحسینبهخودگرفتهاست؛آنجاکهراویدرمقامه

شنودکهسروجیرابهاومعرفیمیکند«:هذاأبوزیدٍالسَّرُوجیُ،

صنعانیهازشاگردسروجیمی
سِراجُالغُرباءوتاجاألدباءِ»(همان]:)14:ترجمه[«اینفردابوزیدسروجیاستچراغِغریبانو
منزلتداشتن قهرمان داستان در برابر مردم جامعه است؛

تاج ادیبان» .این القاب نشانه حرمتو
کهاوباحیلهگریفقطدرصددجمعآوریمالاستوظاهراًزبانبهمدحگشودهودر

درحالی
مقامه دیناریه چنین مردم را با القاب مدح میانگیزد« :یا أخایرَ الذّخائِر ،وبشائرَ
هاوایبشارتهایخویشاوندان»...وآنانرا


ایبهترینذخیره
البشائِر(»...همان]:)20:ترجمه[«
پندو نصیحتمیدهد«:والتلوُواخَضراءِالدِّمن»(همان] :)28:ترجمه[«به طرفسبزۀزبالهها
خمنشوید»".خضراءالدمن" لقبکسیاستکهظاهریآراستهوباطنیخرابداردوابوزید
همفصاحتیآراستهوباطنیخرابداشت.ابوزیدهمچنینمردمرابالقب«خردمندان»خطاب
میکند« :فهل سمعتم یا أولی األلباب من هذا العُجاب؟» (همان] :)82:ترجمه[«ای خردمندان!
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نشانه

زاینماجراشنیدهاید؟»اوبرایرسیدنبهمقصودخود،حالخود

ماجراجوییشگفتانگیزترا

راچنیندردناکبیانمیکند :


أخاسِفارٍطـالواسبَطَرّاحتّیانثنَیمُحقَوقِفاًمُصفَرّاً(همان )29:
]ترجمه[«مالزم سفرهایی است دراز و طوالنی طوریکه با قامتی خمیده و زردی رنگ

برگشتهاست» .
القاب نیز چون اسمها جزء نشانههای سیاه و سفید مقامهها هستند و شخصیتها برای
شناختهشدنبهاینالقابنسبتدادهشدهاند .
نشانههایآدابمعاشرت 

نشان هایی هستند که چگونگی ارتباط انسان را با یکدیگر تحت شعاع قرار میدهند این
نشانه هاشامللحنکالم(خودمان ی،محترمانه،طنزآمیز،توهین آمیز)،اطواروحاالت،خوراک
وتغذیهمی باشدکهدراینجاهرکدامازایننشانه ها،درمقاماتحریریموردبررسیقرار
خواهندگرفت :
اطواروحاالت(ارتباطغیرکالمی) 
یمقابلارتباطکالمیاستوشکلهایرفتاری،تصویریونیزاشکال

ارتباطغیرکالمینقطه
مختلفراشاملمی شودکهقابلتعبیر،بیانوانتقالبهدیگرانهستندونقشبسیارمهمیدر

ارتباطغیرکالمیشاملاطواروحالتهایچهره،

تعاملاجتماعیبینافرادایفامیکنند.این«
اشارهها و ایماء،حرکاتاندام،وضعاندامومانندآن هاست»(ریچموندوهمکاران:1888 ،

)17؛ که از تحلیل آنها میتوان شخصیت افراد را نشانهشناسی کرد و بهوسیله آن به طبقات
اجتماعی و اوضاع آنان پیبرد .در مقامات حریری طیف گستردهای از ارتباطات غیرکالمی
اردوایننگاههاو

چهرهوچشمهانقشبسزایید

هاحالتهای


بازتابیافتهاستکهازبینآن
هایگوناگونیراالقامیکند.درمقامه«صنعانیه»وقتیراوی


هاوحاالتچهرهپیام
خیره 
شدن

کند،حاالتواطوارتندو


خاطرداشتنشخصیتدوگانهنکوهشمی

داستان،قهرمانداستانرابه
خشمگیناوچنینبازتابیافتهاست«:فزفرَزَفرۀالقیظِ،وکادَیَتَمیَّزُمنالغَیظِ،ولمیَزَلیُحمَلِقُ
إلیَّ،حتَّیخفتُأنیسطوُعلیَّ،فلمَّاأنخَبَتنارهُ،وتواریأوَارُهأنشد»(الحریری:)14:1844،
]ترجمه[ «همانند نفس عمیقکشیدن در گرمایِ وسط تابستان ،نفس عمیق غمآلودی کشید و
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وشبخوردوپیوستهنگاهشرابهخشمبهسوی

نزدیکبودکهازشدتغضببخروشدوج
منتیزمیکرد،طوریکهازاینکهبهمنحملهکند،ترسیدم.هنگامی کهآتشخشمشخاموش

نفسعمیقکشیدنوغضب،نشانهنفرتوخشموانزجارِ

شدوزبانۀآنپوشیدهشد،خواند».
شخصنسبتبهطرفاست .
حاالتواطوار ،در مقامه «اسکندریه» نشانه خنده در چهرۀ

نوع دیگر بازتاب نشانههای 
بهعنواننمایندهطبقۀفرادستچنینآمدهاست«:فَضَحکالقاضیحتَّیهَوَتدَنِّیتُهُوذوت
قاضی 
سکینتُهُ،فلمَّافاءإلیالوقارِ،وعقَّبَاالستغرابَباالستغفار،قال(»...همان]:)68:ترجمه[ «قاضی
خندید طوریکهکالهشافتادو آرامشووقارشازبینرفتسپسهنگامیکهبهآرامشو
متانت خود بازگشت و بهدنبال خندههای شدیدش استغفار کرد ،گفت»...که بیانگر آزادی و
حالیکهبیناطوارطبقۀفرودستبیشتر
آسایشبیشترطبقهفرادستدربرابرفرودستاست؛در 

آلودبهچشممیخورد .

چهرههایعبوسواخم

نوع دیگر حاالتواطوار نشانۀ مکر و نیرنگ در درون شخص است؛ چنانچه در مقامه
اسکندریهقهرمانداستاندربرابرقاضیآنحاالترابهکارمیبردزمانیکهازجانبهمسرش

متهم شده و نزد قاضی احضار شده است« :فأطرقَ إطراقَ األفعُوانِ ،ثُمَّ شمّرَ لِلحربَ
العَوانِ»(همان] :)64 :ترجمه[«سرش را نظیر پایینانداختن سرِ افعیهای بزرگ و نر ،پایین
انداخت و سپس آماده جنگی سخت شد» که این حاالت پایینانداختن سر بسانِ مار ،نشانه
نیرنگوفریبنهفتهدرونیِشخصراالقاءمیکند؛دراینجاارتباطکالمیشکلنگرفتهوارتباط
غیرکالمیجایگزینآنشدهاست .
 ارتباطات غیرکالمی قهرمان مقامات در مقامه دمشقیه چنین تصویر شده است آنگاه که
گرفتهومشغولدعاخواندنبرایآنهاست«:ثُمَّأطرقَالیُدیرُلحظاً،


سرپرستیکاروانرابرعهده
والیُحیرُلَفظاً،حتیقلناقدأبلَسَتهُخَشیۀٌ،أوأخرستهُغَشیۀٌ،ثُمَّأقنَعَرأسَهُ،وصعِّدأنفاسَهُ»(همان:
]:)78ترجمه[«پسسرشراپایینانداختدرحالیکهنگاهشرانمیچرخاندوسخننمیگفت.
طوریکهگفتیمترسوبیمیاوراآشفتهکردهیاحالتبیهوشیایاورااللکردهاست؛امّااو

سرش را بلند کرد و آه سرد خود را باال برد» .قهرمان داستان با نیرنگ و فریبش چنین با
بروزدادن ارتباطات غیرکالمی از خود ،وانمود میکند که درحال دعاگویی خالصانه برای
آنهاست تا درادامهبارسیدن بهمقصدازکارواناجر دریافت کند؛چراکهادعامیکنددر

خوابکلماتیبهاوتلقینشدهتاازمکروفریبمردمدرامانباشد .
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نشانه

کهابوزیدخوراکیبیشترازتوانصاحبخانهمیخواهد،عکسالعملصاحبخانهچنین

زمانی 
بازتابدادهشدهاست«:وهویلحظنیکمایلحظالحَنِقُ،ویودُّمنالغیظلوأختنقُ»(همان:)92:
کردوازرویخشم،آرزومیکردکه

همانندنگاهکردنفردیخشمگینبهمن نگاهمی

]ترجمه[«
کردنواخمکردن،نشانهخشموغضباوست.صاحبخانهدرجاییکه


طرزتندنگاه
منخفهشوم».
میخواهد برای ابوزید خوارکی را آماده کند ،بین دو امر انجامدادن و ندادنش چنین متردد

شود،حاالتواطواراوچنینبازتابیافتهاست«:فنهضنشیطاً،ثُمَّربَضَمُستشیطاً»(همان:


می
] :)91ترجمه[ «شاد و خرم برخاست و سپس درحالیکه بسیار خشمگین بود ،نشست».
دنبالشادی،درچهرهشخص،نشانمبدلشدنِامیداوبهناامیدیوپیبردنبه


شدنبه

خشمگین
امرونیرنگِقهرمانداستاناست .
لحنکالم 
هایگوناگون،باتوجهبهحاالت


انگرهویتشخصبودهوایننشانهدرموقعیت
لحنکالمبی
درونیشخصدرتعاملباافرادومحیط،تغییرمیکندگاهمحترمانهومالیموگاهتوهینآمیزو

خشناست .
« افراد در گفتگوهای روزمره و در موقعیتهای مختلف ،از لحن های متفاوتی استفاده
میکنند.لحندراصطالحروایتشناسان،عالوهبرآنکهبهمعنایشیوهبیانهرشخصیتاست
کهبهآنلحنگفتاریمیگویند،به معنایایجادحالتوفضایخاصبیانیدرداستاناست
که نویسنده به وسیله آن تلقی خود را از موضوع داستان و شیوۀ مواجهه با مخاطبان را به
نمایشمیگذاردکهبه  آنلحنعمومییالحنکلیداستانمیگویند»(فرهنگیوهمکاران،
 .)144:1898
درمقاماتحریریلحنگفتاریدرسخنانشخصیتهانمودبارزیداردکهگاهمحترمانهو

مهربان و گاه توهین آمیز است و یا برای ستیز و مبارزهطلبی یا برای تحقیر و اهانت بین
بردالیلمختلفیاستگاهبهدلیلدشمنیومبارزه


هامبتنی

است.توهین
فرادستوفرودست
طلبیاست؛مانندلحنکالمراویِمقاماتدربرابرقهرمانِداستاندرمقامه«صنعانیه»آنگاهکه
ابوزیدبعدازتظاهربهفضلوبرتریدربینجماعت،اکنونبهنوشیدنشرابپرداختهاست:
«یا هذا! أیکون ذاکَ خبرکَ ،وهذا مخبرکَ؟» (الحریری] :)14 :1844 ،ترجمه[«ای مرد! آیا آن
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حالتووضعیتقبلیظاهرِحالتبودواینوضعیتکنونیباطنت؟»کهبیانگرفضایناعادالنه
بهعنوانقشریازطبقۀاجتماعیاست .
ونیرنگبازیابوزیدسروجی 

آمیزترمیشود«:بُعداً

سرزنشکردنابوزید،توهین

لحنکالمِراویداستاندرمقامهساویهدر
لک یا شَیخ النَّارِ ،وکزاملۀَ العارِ! فما مثلکَ فی طُالوۀِ عالنِیَتکَ ،وخُبث نیَّتکَ ،إالَّ مثل روثٍ
مُفَضّضٍ،أوکَنیفٍمُبیّضٍ!»(همان]:)49:ترجمه[ «ایپیرمردشیطان!وایشترِحملکنندۀبارِ
ننگوعار،نا بودیبادبرتو!کهنظیرِتودرزیباییوجمالظاهریوپلیدیقصدیونیت
شدهویامستراحیسفیدکاریشده».راویِداستان،نماینده

نیستجزءسرگینِدرنقرهپوشانده
قشراصالحگرجامعهوقهرمانداستاننمایانگرِقشرسودجووبهرهکشبرایرسیدنبهمالو

دوستیزودشمنیوجوددارد.لحنکالمراویتوهینآمیزاست

ثروتاست؛بنابراینبیناین 
کهنشانهعدمپذیرشفریبِمردمتوسطشخصیمثلسروجیاستوتوهیناونشانهیبیزاریِ
اوازسروجیواعمالِاودرفریبدادنِمردماست .
درمواردیلحنکالمِراویباسروجیمهربانودلسوزانهاست؛مانندسخناوباابوزیددر
مقامه حُلوانیه که نشانۀ دلسوزی و مهربانی او باابوزید است که در بدبختیونداری به سر
میبرد «:فهنَّأتُنفسیبموردهِ،وابتدرتُاستالمَیدهِ،وقلتُله:ماالَّذیأحالَصِفتَکَ،حتَّیجَهِلتُ

مَعرفتکَ؟وأیُّشئٍشَیَّبَلحیتِکَ،حتَّی أنکرتُجِلیَتِکَ؟»(همان]:)19:ترجمه[ «دراینهنگام
بودکهبهجهتقدومشبهخودمتبریکگفتمودربوسیدندستشپیشدستیکردموبهاو
چیزیقامتوقیافهتوراتغییردادهکهتورانشناختم؟وچهچیزیریشتراسفید


گفتمچه
کردهاستکهآرایشترانشناختم؟» .
امّا در  مقامۀ فرضیهلحنکالمبینصاحبخانهوابوزیدتندبودهو نشانهستیزجوییو
دشمنی و آمیخته با نوعی توهین است« :یا ضعیف الثِّقۀ ،بأهل المقۀ ،عدِّ عما أخطرتهُ بالکَ،
واستمعإلّیالأبالک!فقلتُ:هاتیاأخاالتُّرَّهات!»(همان]:)89:ترجمه[«ایکسی کهاعتمادش
هاهلمحبتضعیفاست،ازآنچهازخاطرتگذراندهایبگذروبهمنگوشفرابدهکه

ب
امیدوارمبیپدرشوی!گفتم:ایگویندۀسخنانبیهوده،بگو».اینسخنتندگفتننشانۀنوعی
کدورت و بدگمانی آنان نسبت به هم است و گمان بدی که هر دوطرف از همدیگر به دل
خانهازابوزیدمیخواهدکهخانهاوراترککندولحنکالماوظاهراً


صاحب
دارند.درادامه
آراموعادی؛امّا توهینآمیزوغیرمحترمانه تصویرشدهاست«:فدعنیباهللکفافاًواخرجعنّی
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مادمتمعافیّ،فوالّذییحییویُمیت،مالکعندیمنمبیت»(همان]:)94:ترجمه[«پستورا
مصالحهمرارهاکن!وتازمانیکهسالموتندرستهستی،ازنزدمنخارجشو!

خداازروی 
کندومیمیراندکهتونمیتوانیشبرانزدمنبگذرانی» .


سوگندبهآنخداییکهزندهمی
خوراکوتغذیه 
بهعنوان یکی از شانههای زیستی انسان ،بیانگر نوع هویت اجتماعی افراد و نیز
خوراک  
یزکنندۀشخصوگروهازدیگریاست.همانگونهکهگفتهشده؛ 

متما
«تغذیه فعالیتی برای پاسخ به نیاز زیستی انسان است .انسان بهواسطۀخوردن غذا ،برای
هایجسمانیانرژیکافیبهدستمیآورد؛امّانوعخوردنفعالیتیفرهنگیبهشمارمیرود؛


فعالیت
اینکه انسان چهبخوردو چگونهبخورد،در چهموقعیتی چه چیزیرابخورد،در چهموقعیتی
نخورد،چه غذا وغذاهایی شأن و منزلت اجتماعی ایجادمیکنند و...همگیوجوه یک فعالیت
سازومتمایزکنندهخودازدیگریاند»(سجودی .)281:1890،


آفرین،هویت

فرهنگیمعناساز،ارزش
شانهها و فضای سیاهوسفید حاکم بر داستان و دال بر
خوراک در مقامات حریری جزو ن 
اختالف طبقاتی و روابط بین افراد و اصول اعتقادی آنهاست که هویت اجتماعی افراد را
مشخصمیسازدواززوایایمختلفیقابلبررسیاست .

در مقامه «صنعانیه» از زبان راویِ داستان ،چنین نشانه فقرونداری و عدم داشتن غذای
روزمرهبازتابشدهاست«:طوّحَتبیطوائحُالزمن،إلیصنعاءِالیمَن،فدخلتُهاخاویَالوفاضِ،
بادیَ اإلنفاضِ ،الأملِکُ بُلغَۀً وال اجدُ فی جِرابی مُضغۀً» (الحریری:)11 :1844 ،
]ترجمه[«پیشامدهایروزگارمرابهصنعاییمنتبعیدکردتااینکهباتوشهدانهاییخالیوبا
کهحتیباتوشهایکهازطریقآن،آنروز

چیزیایآشکار،واردآنجاشدمدرحالی


فقروبی
خودرابهفردابرسانم،مالکیتنداشتمودرانبانم،لقمهاینمییافتم» .
در مقامه «برقعیدیه» راوی داستان چنین از ابوزید سروجی پذیرایی میکند« :فعرّفتهُ حینئذٍ
شخصی،وآثرتهبأحدقُمصی،وأهبتُبهإلیقُرصی،فهشَّلعارفتیوعرفانی،ولبَّیدعوۀرُغفاتی»
خودمرابهاوشناساندموبادادنیکیازپیراهنهایخوداوراگرامیداشتم

(همان]:)46:ترجمه[«
وبهقرصِنانخودفراخواندم.اوهمبهخاطراحسانونیکیوشناختنم،شادینمودودعوتمرا
اینشواهدنشانهفقروعدموجودخوراکبینطبقه فرودست

سویقرصهاینانماجابتکرد».

به
تواندباترفندهایحیلهگریخودبهجمعمالپرداختهو


دهد.قهرمانداستانمی

جامعهراباتابمی
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هایرنگینوجامهایشرابظاهرشودکهاینتمایزنشانهحاللدربرابرحرامرانیز


درکنارسفره
بیانمیکند«:فوجدتهُمُثافِناًلِتلمیذٍ،علیخُبزٍسمیذٍ،وجَدیحَنیذٍوقبالتهماخَابیۀُنبیذٍ»(همان:)14:

ایکبابشدهرویسنگ،

پساوراباخادمیبرسرنانپختهشدهازآردسفیدوبزغاله

]ترجمه[«
همنشینیافتم؛درحالیکهدرمقابلشانخُمبزرگشرابهموجودداشت» .
در مقامه «دیناریه» حالت دوگانه نشانه بین فرادست و فرودست از زبان قهرمان داستان
نمایشدادهشدهاستآنگاهکهازطبقۀفرادست،بهطبقۀفرودستسقوطکردهاست«:وانظروا
إلیمَنکانذانَدِیًّونَدِیً،وجِدَۀٍوجداً،وعقارٍوقُریًومَقارٍوقِریً،فمازالبهقُطُوبُالخطُوب،
وحرُوبُ الکُروبِ ،وشَررُ شرِّ الحسُود ،وانتیابِ النُّوب السُّود ،حتی صَفِرَت الراحۀ ،وقرعت
السَّاحۀ»(همان]:)20:ترجمه[«بهفردینگاهکنیدکهصاحبمجلسوعطاوثروتوبخششو
اموال غیرمنقول و روستاها و کاسههای پهن و ضیافت و غذای مهمانی بود؛ امّا پیوسته
هاوزبالههایآتشِبدیِحسودوگرفتارشدندر


هایغم

هاوجنگ

روییشدندوسختی

ترش
هاشدوآستانهخانهاش


رسیدتااینکهکفدستشخالیازدرهم
حادثههایناگوارِسیاهبهاومی

سختیهاوعدمتواناییتأمینخوراک،نشانه ومدلولفساد،اختناقوسرکوب

خالیازمال».
حاکمبرجامعۀنویسندهاستکهبیشترمردمدروضعیتنامناسبفرهنگیواجتماعیبهسر
میبردند.درمقابلِقشرفرودست،جامهایشرابکنارِسفرهرنگیقشرفرادستدیدهمیشود:

«جمعفیهابینالفریضۀوالنَّافلۀِ،فلمّاأجبنامُنادیهوحللنانادیه،أحضرمنأطعمۀالیدوالیدین،ما
حالفیالفموحَلِیَبالعین،ثمَّقدَّمَجاکاًکأنَّماجُمِدَمنالهواء»(همان]:)104:ترجمه[«درآن
مهمانیخویشانوعامۀمردمگردهمآمدهبودندهنگامیکهدعوتکنندهبهآنمهمانیرااجابت
کردیموبهمجلسشواردشدیم،اوغذاهاییراآمادهکردهبودکهبایکدستیادودست
می توانخورد.غذاهاییکهبهدهانشیریناستوبهچشمآراسته.سپسجامیراجلویمان

گذاشتکههمچونهواییمنجمدبود» .

نتیجهگیری 

نشانهشناسیاجتماعی،مشخصشدکهحریریدرنگارش
بابررسیمقاماتحریریازدیدگاه 

اینمقولهداشتهاست.اوازاینرهگذر،بسیاریازابعادجامعهعصر
ایبه 
مقامات،توجهویژه 
خود؛چونرواجفسادوریاکاری،ترسیمدورنمایشهرهاوشرحوآدابورسوممردمعصر

خویشرابازتابمیدهد .
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در این پژوهش ،نشانهها در ابعاد مختلف اجتماعی و نشانههای هویت و آداب معاشرت
تصویرشدهوبستریبرایبازتابجنبههایمختلفزندگیعصرخودوبیاناوضاعواحداث

آنزماناستوحریریتوانستهحضورایننشانههارادرابعادمختلفزندگیروزمرهچون؛

کندکههرکدامازایننشانههااز

خوراک،پوشاک،شغل،نامهاوالقاب،لحنکالمو...تصویر

گوناگونیوتنوعبرخوردارهستند .
نویسنده دو نشانه سیاهوسفید از ثروتِ افراد شاغل با فقر و نداریِ افراد بی شغل را
درکنارهمقراردادهکهبیانگراختالفطبقاتیوشکافاجتماعیاست.شغلهایمهمدراختیار

عدهایخاصقرارگرفتهودرمقابلسخنازنداشتنشغلوگداییبخشوسیعیازحجم

مقاماترابهخوداختصاصدادهاست .
نوعلباسوپوششبهنظامهایخاصیتعلقداردونیزتصویرگربارزترینوجوهفرهنگی

جامعۀنویسندهاست.اسمبسیاریازمقاماتبراساساسممکانوشهروضعشدهوازشهرها،
هاییکهدرهرمقامهازآننامبردهشده،عالوهبربازتابسفروسیاحت،

مینهاومحله 
سرز 
نشانه مربوط به هر مکانی و حوادث گوناگون آن بازتاب داده شده است .اکثر سفرها و
مکانها بهمنظور ادامه حیات و کسب معیشت صورت میگیرد و مدلول اصلی آن ،فقر و
نقل 

عالوهبرآن ،از مکانهایی چون؛ مسجد و مکّه ،کتابخانه و ...نام برده شده که
درویشی است  .
نشانگراهمیتمناسکمذهبیواعتقاداتدینیدرنزدفرهنگجامعهوفرهنگیبودنواجتماع

دوستدارانعلموشعراست .
درارتباطاتغیرکالمی،نشانهخندهدرچهرهطبقۀفرادست،بیانگرآزادیوآسایشبیشتر
آنان دربرابرفرودستاست؛ درحالیکهبیناطوارطبقهفرودستبیشتر چهرههایعبوس،و
واطوارهمچنینبازتابدهندۀمکرونیرنگدردرونشخص


خورد.حاالت
چشم می
آلودبه 

اخم
آمیزاستویابرایستیزومبارزهطلبییا

است.لحنکالمگاهمحترمانهومهربانوگاهتوهین
برایتحقیرواهانتبینفرادستوفرودستاست.خوراکنیزدالبراختالفطبقاتیوروابط
سازد.سختیهاو


هاستکههویتاجتماعیافرادرامشخصمی

بینافرادواصولاعتقادیآن
عدمتواناییتأمینخوراک،نشانه ومدلولفساد،اختناقوسرکوبحاکمبرجامعهنویسنده
استکهوضعیتنامناسبفرهنگیواجتماعیجامعهرارقممیزند .
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