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چكيده
مقامات بديعالزمان همداني يكي از ارزشمندترين آثار قديم عرب به شمار ميرود كه به سرعت
توانست مورد توجه ادبا و حتي عامة مردم قرار بگیرد ،چرا كه بديعالزمان توانست با خالقیت و هوش
كم نظیر خود براي اولین بار بسیاري از عناصر داستاني نظیر شخصیت پردازي ،حادثه ،پیرنگ ،صحنه،
گفتگو ،حقیقت نمايي و ...را در آنها به كار بگیرد .شخصیت و شخصیت پردازي ،محوريترين عنصر
داستاني در مقامات و حلقة ارتباطي بین ديگر عناصر داستاني است كه در مقامات به مانند ديگر داستانهاي
كوتاه به دو شیوة مستقیم و غیر مستقیم بكار گرفته شده است .اين مقاله با بررسي و تجزيه و تحلیل
شیوههاي شخصیت پردازي در داستانهاي معاصر به بررسي و تطبیق آن در مقامات بديعالزمان همداني
پرداخته و چگونگي بكارگیري اين عنصر در مقامات را از ديدگاهي علمي بیان ميكند.
با توجه به ويژگي شخصیتهاي موجود در مقامات بديع الزمان و میزان توانمندي و توفیق وي در
استفاده از اين عنصر به اين نتیجه ميرسیم كه بديع الزمان با استمداد از ويژگيهاي تودة مردمِ هم
عصرش توانسته است ،حقیقت نمايي شخصیتهايش را بیشتر نمايد تا خواننده را وادار كند كه بپذيرد
شخصیتهايي به مانند آنچه كه در مقامات ميبیند ،وجود دارد .اين شخصیتها نه موجوداتي فرا زمیني
و پیچیدهاند كه در نزد خواننده ارتباطشان با واقعیت قطع شود و نه بسیار ساده و تك بعدي كه خواننده
به راحتي تمامي رفتار و اعمال و گفتار آنها را پیشگويي كند .بديعالزمان با ذكر نمونههايي عیني از
اعمال ،رفتار و گفتار شخصیتها در مقامههاي مختلف در اين كار چنان موفقیتي به دست آورد كه
هنوز هم با گذشت حدود ده قرن ،كمتر كسي توانسته است يك راوي به مانند «عیسي بن هشام» و يك
قهرمان چون «ابوالفتح اسكندري» بیافريند.

واژههای كليدی :مقامات ،بديعالزمان همداني ،عنصر شخصیت.
 پست الكترونيك نويسندة مسؤولzarouni2011@yahoo.com :
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مقدمه
بيترديد داستاننويسي همزاد و همراه با شعور انسانها و جوامع بشري پاي به عرصة
وجود گذاشته است و توانسته نقش مهمي را در زندگي بشر ايفا كند؛ چرا كه افكار و
انديشهها را مقبولتر نموده و آنها را مؤثرتر القاء ميكند .تعیین نقطة آغازين براي
داستان بسیار دشوار بلكه ناممكن است و شايد عمري به درازاي حیات بشر داشته
باشد .ادبیات داستاني نیز عمري به كهنسالي داستان دارد و همواره درون و احساس
آدمي را بر ميانگیزاند ،داستان زمینهاي را فراهم ميكند تا خواننده آنچه را كه دوست
دارد؛ در زندگي واقعي تجربه كند .برخي از داستانها كه آمیزهاي از خیال و واقعیتند
پیوسته با اتكا بر اين دو بال نیرومند خود ،خواننده را در اوج رؤياها پرواز ميدهند تا از
باال بر همة داستان اشراف داشته باشد ،در حالیكه خود را وسط داستان حس ميكند .به
هر روي داستان پیوسته با زمان و افزايش قدرت ذهني انسانها تحول يافت و توانست
با توجه به ويژگيهاي مخصوص هر دوره ،نوعي جديد بیافريند.
اين سیر تحول و تغییر در ادبیات عربي نیز قابل مشاهده است ،داستاننويسي در
میان قوم عرب با خرافات و اساطیر آغاز شد و در ابتدا هدفي جز سرگرم كردن
نداشت ،در ادامه به شكل حكايت و روايت در آمد كه «األغاني» و «سیرة عنتره» از
جملة اين حكايتها و روايتهاست (فاخوري .)723-726 :1380 ،در قرن چهارم به حكم
عوامل سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي حكومت عباسي ،نوعي جديد از داستانها
به وجود آمد كه تا آن زمان بيسابقه بود ،اين نوع ادبي كه در اصل به قصد لغتپردازي
و جلوگیري از شیوع لحن به رشتة تحرير درآمد ،با هنرمندي و خالقیت بينظیر
بديعالزمان توانست شكل داستاني به خود بگیرد ،و در مدت زماني بسیار كوتاه
مورد توجه ادبا و حتي عامة مردم قرار گرفت و در هر دورهاي ،نويسندگاني طراز اول به
آن روي آوردند كه بي ترديد موفقترين آنها «ابوالقاسم حريري» بوده است .اين فن
نوظهور همان «مقامات» است كه توسط «بديعالزمان همداني»  -هرچند كه عوامل
بسیاري در پیدايش آن دخیل بودهاند -متولد شد.
با اندكي تأمل در مقامات به خوبي ميتوان دريافت كهه بهديعالزمهان توانسهته اسهت
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بسیاري از عناصر داستاني را به شكلي زيبا در آنها به كار گیرد ،عناصري نظیهر پیرنهگ،
شخصیتپردازي ،گفتوگو ،حادثه و...؛ كه در اين میان «شخصیت و شخصیت پردازي»
داراي اهمیهت ويههژهاي اسهت .بههراي ارا هة يههك ديهدگاه علمههي دربهارة ايههن عنصههر و
ويژگيهاي آن در مقامات ،به مطالعة كتابهاي متعددي پرداختهه شهد ،ولهي كتهابههاي
«عناصر داستان ،جمال میرصادقي1376 ،ش»« .هنر داستان نويسي ،ابراهیم يونسهي1388 ،ش»،
«ادبیات معاصر ايران (نثر) ،محمد رضا روزبه1387 ،ش»« ،فنون األدب العربي ،الفن القصصني،

المقام نة ،شنني ي ضههیف1954 ،م»« ،النثههر الفننني نني القههرن الرابههع ،زكنني مبههار 1931 ،م»،
«فن المقامات بین المشرق والمغرب ،نور عوض1979 ،م» و«مقامهات بهديع الزمهان الهمهذاني،

شرح علي بوملحم2002 ،م» بیشترين ياري را رساندند.
پيشينة تحقيق

تاكنون كتابهاي مختلفي از جمله «النثر الفني ي القرن الرابع ،زكي مبار 1931 ،م»« ،يتيمة
الدهر ي محاسن أهل العصر ،الثعالبي1983 ،م» و «تطور األسالیب النثرية ي األدب العربي،

أنیس المقدسي1989 ،م» در ضمن مباحث خود به مقامهنويسي و زمینههاي پیدايش آن
پرداختهاند ،اما در اين میان تعداد محدودي از ادبا هم وجود دارند كه به طور مستقل در
اين زمینه تحقیق كردهاند ،مانند مصطفي شكعه در كتاب «بديع الزمان الهمذاني را د القصة
العربية والمقالة الصحفية1975 ،م» ،شي ي ضیف «فنون األدب العربي ،الفن القصصي ،المقامة،

1954م» ،يوسف نورعوض «فن المقامات بین المغرب والمشرق1979 ،م» هادي حسن
حميدي «المقامات من ابن فارس إلي بديع الزمان الهمذاني1985 ،م» ،أيمن بكر «السرد
ي المقامات الهمذاني1998 ،م» و علي حسین الوقاد «بناء المفار ة ي المقامات عند الهمذاني

والحريري2006 ،م» .همچنین محمد شیخ سیاه در رسالة دكتراي خويش «مقامات

بديعالزمان همداني وحريري در نقد و تطبیق1384 ،ش» ،و حمیدرضا پیرمراديان در رسالة
كارشناسي ارشد خود «بررسي تطبیقي مقامات بديع الزمان همداني و حريري1387 ،ش» به

نقد و تطبیق اين مقامهها پرداختهاند ،در زمینة جنبة داستاني مقامات «نوابغ الفكرالعربي،

بديع الزمان همداني1971 ،م» اولین كتابي است كه به طور خالصه اين امر را بیان ميكند
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و آنها را نوعي قصه ميداند .اما اينكه عناصر داستان تا چه اندازه در مقامات به كار رفته
است ،موضوعي نو و تازه است كه كمتر كسي به آن پرداخته است .دكتر حسن دادخواه
و لیال جمشیدي در مقالهاي به بررسي «عنصر صحنه در مقامات حريري و حمیدي»
پرداخته اند ،ولي تاكنون هیچ كتاب ،مقاله و يا پايان نامهاي به صورت مستقل به بررسي
«عنصر شخصیت در مقامات بديع الزمان همداني» نپرداخته است.
مقامه و ادبيات داستاني
واژة مقامه به فتح اول يا ضم اول از ريشة «قام ،يقوم و قوماً و يمةً» (ابن منظور1956 ،م)،
در لغت «المقامة ،بالفتح؛ المجلس و الجماعة من الناس» (همان ،مادة قام) ،و در اصطالح
«تصوير احاديثي در قالب داستاني كوتاه است كه حوادث آن در يك مجلس روي
ميدهد و براي گروه و جمعیتي ارا ه ميشود .همواره داراي يك راوي است كه نقل
حوادث مجلس را بر عهده دارد و گاه يك قهرمان كه اديبي متكدي است و قصه
پیرامون او ميگردد و او پیوسته با موضعگیريها و فصاحت و بالغت خود حاضرانش
را دچار شگفتي ميكند ،و داراي يك نكته يا گره اخالقي است كه مقامه به سبب آن
ساخته ميشود ».اين اصطالح را اولین بار بديعالزمان همداني با پرداخت  52داستان
كوتاه به كار گرفت كه هريك از آنها را مقامه نامید (ضیف1954 ،م.)8 :
دربارة جنبة داستاني مقامات بین ادبا اختالف نظر وجود دارد .عدهاي چون «حنا

الفاخوري »735 ،1380 ،و «ابن طقطقي1414 ،ق »15 :آن را نوشتههايي ميدانند كه جز تمرين
در فن انشاء و آگاهي بر مظاهر مختلف نظم و نثر و همچنین برخي حكمتها و
تجارب ،فايدة ديگري از آنها بدست نميآيد .و عدهاي ديگر چون «شوقي ضیف1954 ،م:

« ،»8زكي مبار 1931 ،م« ،»617 :عبدالعزيز عتیق1976 ،م« ،»477 :محمد رشدي حسن1974 ،م،»14 :
«أنیس المقدسي1989 ،م »362 :و «شريشي شارح مقامات حريري ،بي تا »14 ،آنها را داستانهايي
كوتاه به شمار ميآورند كه شخصي خیالي (راوي) آنها را روايت ميكند و شخص
خیالي ديگري كه داراي بالغت و شیرين سخني ،قدرت حافظه ،وسعت مكر و حیله و
اصرار بر گدايي است قهرمان آنها است.
اما با نگاهي علمي و تحلیلي به مقامات به خوبي ميتوان دريافت كه هرچند همة
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عناصر داستاني در تعداد محدودي از مقامات مانند «المقامة اليَعظية» و «المقامة العِلمية»
وجود ندارد اما مقامههاي ديگر چون «المقامةُ المَضِيريّة»« ،المقامةُ البَغدادية»« ،المقامة
االسَدية»« ،المقامةالميصِلية»« ،المقامةالبِشرِية» و ...در باالترين جايگاه داستان نويسي آن
روزگار قرار دارند .به طوري كه حتي ميتوان آنها را با داستانهاي امروزي مقايسه كرد
و نكات مثبت و منفي آنها را بررسي نمود.
به هرحال مقامه به طور كلي از انواع داستانهاي كهن است با نثري مصنوع ،آمیخته
با شعر در مورد قهرماني كه به صورت ناشناس در داستان ظاهر ميشود و حوادثي به
وجود ميآورد و همین كه در پايان داستان شناخته ميشود ،ناپديد ميگردد تا آن كه
دوباره در نقشي ديگر ،در مقامة بعدي آشكار ميگردد( .شمیسا )207 :1373 ،از اين رو
مقامات را ميتوان مجموعهاي از داستانهاي مجزا دانست كه داراي وحدت موضوعياند
(دادخواه و جمشیدي.) 9-31 :1387 ،

شخصيت و اهميت آن
«اشخاص ساخته شدهاي (مخلوقي) را كه در داستان و نمايشنامه و ...ظاهر ميشوند،
شخصیت مينامند .شخصیت؛ در اثر روايتي يا نمايشي ،فردي است كه كیفیت رواني و
اخالقي او ،در عمل او و آنچه ميگويد و ميكند ،وجود داشته باشد .خلق چنین
شخصیتهايي را كه براي خواننده در حوزة داستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوه ميكنند،
شخصیت پردازي ميخوانند (میرصادقي84 :1376 ،و.)83

«شخصیت» به عنوان محوريترين عنصر داستاني در داستانهاي كوتاه« ،همان
صنعت و خصیصهاي است كه به داستان روح ميدهد و خواننده طالب آن است .اگر
اشخاص داستان نباشند و خواننده آنها را در مقام انسانهاي مشخصي نپذيرد ،طرح و
آكسیون و گفت و گو و صحنهآرايي و محیط داستان هر قدر هم استادانه طرحريزي
شده و خوب پرداخت شده باشند داستان چیز سست و بيمايهاي از آب در خواهد آمد».
(يونسي .)277 :1387 ،در واقع شخصیت همان حلقة ارتباطي بین ساير عناصر داستاني
است كه اگر نويسنده ميخواهد كه داستانش به زندگي خاص خويش ادامه دهد بايد
در انجام آن منتهاي دقت و توجه را به كار گیرد.
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تعداد شخصهیتههاي داسهتاني ،بسهته بهه نهوع داسهتان متفهاوت اسهت .بهي شهك
محدوديت هاي زماني و مكاني داستانهاي كوتاه حكم ميكند كه تعداد اشخاص داسهتان
كم باشد و اين نويسنده است كه بايد با هنرمندي خاص خود آنچنان آنهها را پرداخهت
نمايد كه خواننده به هیچ وجه تكراري بودن آنها را احساس نكرده و در نتیجه رغبتهي
براي ادامة داستان نداشته باشد .البته بايد توجه داشت كه نويسنده در اين راستا بايهد بهه
گونهاي عمل كند كه نه به واقعیت نمايي شخصیتهاي داستاني لطمهه وارد شهود و نهه
اين شخصیتها بسیار ساده و تك بعدي باشند (همهان .)277-284 :بهه ههر روي اهمیهت
شخصیت پردازي در داستان كوتاه به اندازهاي است كه ابراهیم يونسهي مهيگويهد« :ههر
داستاني كه شخصیت يا شخصیتهاي آن ،آن اندازه گسترش نیافته باشهند كهه خواننهده
آنها را مردمي حقیقي بداند ارزش خواندن ندارد( ».همان.)282 :

شيوههای شخصيتپردازی در ادبيات داستاني
براي انتقال شخصیت و ويژگي هاي آن به خواننده سه روش وجود دارد كه نويسنده
ميتواند به اقتضاي نوع داستان از آنها استفاده كند:
الف :توصیف يا توضیح مستقیم (روش مسهتقیم) :نويسهنده در ايهن روش صهريحاً
خصوصیات جسمي ،فكري و روحي شخصیتها را تشريح و تحلیل ميكند .اين شیوه،
بیشتر در داستانهاي كوتاه رايج است ،زيرا نويسهنده فرصهت چنهداني بهراي پرداخهت
شخصیتها ندارد .در اين شیوه ،شخصیتهها از خهارج ترسهیم مهيشهوند ،عواطهف و
انگیزهها و افكار و احساسات آنها ،تجزيه و تحلیل ميشود .نويسنده يا خهود مسهتقیماً
اين كار را انجام ميدهد يا از زاوية ديد شخصي ديگر در داستان آن را انجهام مهيدههد
(امین1952 ،م ،)122 :به عبارت ديگر نويسنده با شرح و تحلیهل رفتهار و اعمهال و افكهار
شخصیتها ،آدمهاي داستانش را به خواننده معرفي ميكند.
ب) روش غیرمستقیم :در اين روش نويسنده ،شخصیتها را از طريق گفت و گو و
از طريق عمل داستاني( )Fictionميشناساند ،يعني افكار ،اعمال و گفتار افراد ،خود به
خود معرف او ميشوند .اين شیوه هنرمندانهتر است و در رمان كاربرد بیشتري دارد
(روزبه .)35 :1387 ،در اين شیوه نويسنده خود را كنار ميكشد و به شخصیتها فرصت
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مي دهد كه خود را با گفتار و رفتارشان معرفي كنند و خواننده خودش به چگونگي
شخصیت آنها در گفتار و رفتارشان پي ببرد (نجم1979 ،م.)980 :

ج) شیوة بینابین :آمیزهاي از دو شیوة ياد شده است؛ يعني هم عمل داستاني و هم
شرح و تفسیر نويسنده؛ شخصیتها را ميشناسانند .اين شیوه هم در داستان كوتاه و هم
در رمان مورد استفاده قرار ميگیرد (روزبه.)37 :1387 ،

اين شیوهها بسته به نوع داستان داراي مزايا و معايبي است ،لیكن در داستان كوتاه به
سبب محدوديتهاي زماني و مكاني ،بهترين راه اين است كه نويسنده هر سه شیوه را
به هم بیامیزد (يونسي.)301 :1387 ،

شيوة شخصيتپردازی در مقامات
در ابتدا بايد گفت كه تنها شخصیت تمام مقامات ،خود بديعالزمان است كه در پشت
ديگر شخصیتها اعم از اصلي و فرعي پنهان ميشود و آراء و افكار خود را به وسیلة آنها
و از زبان آنها ارا ه ميكند؛ چرا كه وي به خوبي ميداند براي درگیر كردن خواننده با
حوادث و ماجراهاي داستانهايش بايد رويكردهاي مختلف جامعة عصر عباسي را از
زبان شخصیتهاي ديگري به نمايش بگذارد تا در نتیجه آنها را تا پايان داستان با خود
همراه سازد.
شخصیتهاي اصلي مقامات ،غالباً در دو شخصیت راوي «عیسي بن هشام» و
قهرمان «ابوالفتح اسكندري» خالصه ميشود و ديگر شخصیتها به تبع اين دو ،وارد
ماجراهاي داستان ميشوند .البته بايد بگويیم كه تعداد محدود شخصیتهاي مقامات نه
تنها عیب شمرده نميشود بلكه خود از ويژگيهاي اساسي اين نوع داستانهاست كه
نويسنده به سبب كوتاه بودن آنها ،فرصت چنداني براي پرداخت شخصیتهاي ديگر
ندارد بلكه بايد با هنرمندي خويش به گونهاي آنها را بیافريند كه خواننده به هیچ وجه
تكراري بودن آنها را احساس نكند ،كاري كه بديعالزمان به خوبي از عهدة آن برآمده
است و هنوز هم اين دو شخصیت «عیسيبنهشام» و «ابوالفتح اسكندري» براي ادب
دوستان نامهايي شناخته شده هستند و در آفرينش شخصیتهاي داستاني خويش آنها را
مورد توجه قرار ميدهند .آنچه در خور توجه است اينكه دو شخصیت (راوي و

 /8ادب عربي ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

قهرمان) قبل از ورود به داستانهاي مقامات همديگر را ميشناختهاند ،گويا بديعالزمان
با اين كار ميخواهد فراگیر بودن موضوع و درونماية داستانهايش را در آن عصر به
تصوير بكشد و بگويد كه وي فقط گوشهاي از اين اوضاع را به تصوير كشیده است:

(الهمذاني 2002 ،م)21 :

اين آشنايي ديرينه در مقامههاي ديگر نیز پیوسته وجود دارد ،اما بديعالزمان هر بار
آنها را در شكل و قیافه هاي مختلف و متنوع با هم روبرو كرده و آنها را محور حوادث
داستانهاي خود قرار داده است.
شخصیتهاي مقامات بديعالزمان ،داراي قدرت و آزادي انسانهاي واقعي هستند؛
زيرا آنها آزادي عمل و گفتار دارند ،به اختیار خود و به اقتضاي شرايط داستان حركت
ميكنند و وي فقط نگارندة وضعیت و فعل و انفعاالت آنها و گاه القاء كنندة شیوة تكلم
آنها است .به عبارت ديگر اين بديعالزمان نیست كه آنها را به عمل و عكسالعمل
واميدارد بلكه در بسیاري از موارد ،آزادي عمل دارند و آنگونه كه خود ميخواهند
عمل ميكنند .هیچ يك از شخصیتها از مدار واقعیت خارج نشدهاند ،همه زمیني
هستند و اعمال و رفتار آنها با متن و عمل داستاني هماهنگي دارد.
بديعالزمان در شخصیت پردازي ،تناسب بین شخصیتها و محتواي داستان را به
خوبي رعايت كرده است؛ براي نمونه در «النمقامة البَغدادية» پیرمردي ساده لوح و
روستايي را بر ميگزيند كه به سادگي فريب حرفهاي عیسي بن هشام را ميخورد و
حتي ميپذيرد كه نامش ابوزيد است نه ابوعبید .يا در «المقامة الساسانية» قوم بني
ساسان را براي گدايي بر مي گزيند كه بعد از سقوط دولتشان فقیر شده و به گدايي
ميپرداختهاند .اعمال و رفتار و گفتار شخصیتها داراي انگیزه و دلیل است بلكه
خودسرانه و تصادفي يا بي توجیه نیست ،هیچ يك از شخصیتها نمونة مطلق بدي يا
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خوبي نیستند .عیسي بن هشام كه مردي اديب و ثروتمند است ،هرگاه با سختيهاي
روزگار مواجه شود به دريوزگي ميافتد .ابوالفتح اسكندري كه با هر حیلهاي در پي
دست يافتن به نان و نوايي است در چند مقامه در نقش نصیحتگر ظاهر ميشود و بي
هیچ چشم داشتي دعوت به دين داري و خداپرستي ميكند« :
»
(همان.)55 :

الف :روش مستقيم :بديع الزمان در معرفي شخصیتهايش از هر دو روش مستقیم
و غیرمستقیم و همچنین شیوة بینابین كه تلفیقي از دو شیوة مذكور است استفاده ميكند.
وي شیوة مستقیم را بیشتر در چند مقامة اول به كار ميگیرد كه خواننده شناختي نسبت
به شخصیتهاي داستانیش ندارد ،در واقع او ميخواهد با اين كار به جهت فرصت
اند

داستانهاي كوتاه شخصیتها را به خواننده معرفي كند .براي نمونه در «النمقامة

األسَدية» زبان آوري ابوالفتح را اينگونه به تصوير ميكشد« :

» (همان )33 :و در «النمقامة األَذربيجانية» نیز بر اين امر تاكید
ميكند« :
» (همان.)45 :

ب :شيوة غير مستقيم :بديعالزمان بعد از معرفي شخصیتهاي داستانیش در چند
مقامة نخست ،به شیوة غیرمستقیم روي ميآورد و براي اين كار از گفت و گو ياري
ميجويد .در واقع خواننده خصوصیات روحي و دروني شخصیتها را -كه همان
ويژگيهاي مردمان عصر بديعالزمان است -در خالل گفت و گوي شخصیتها به
دست ميآورد ،گاه اين شناخت از طريق گفت و گو بین راوي و قهرمان حاصل
ميشود مانند «المقامة الميصلية» كه در اين داستان گفت و گوي بین راوي و قهرمان
براي به كار بستن حیله و خالي كردن جیب مردم ،خواننده را از نیرنگ بازي و
حیلهگري اين دو شخصیت آگاه ميسازد« :
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» (همان .)85-88 :و گاه اين خصوصیتها از طريق گفتوگوي قهرمان با گروهي
ديگر براي مخاطب به دست ميآيد ،براي نمونه در «المقامة الحرزية» چهرة مكار و
فرصت طلب ابوالفتح بعد از پا در میاني راوي و گفتگوي وي با جماعتي كه بر كشتي
سوار شدهاند براي خواننده نمايان ميشود (همان.)98-100 :

ج :شيوة بينابين :اين شیوه كه آمیزهاي از هر دو روش (مستقیم و غیر مستقیم) است
در تعدادي از مقامات بديع الزمان از جمله« :المضيرية»« ،البلخية» «الحرزية» و ...بخوبي
نمايان است .براي نمونه ،در مقامة «المضيرية» ،ابتدا بديع الزمان در خالل عباراتي كوتاه
به صورت مستقیم از زبان راوي سخنوري ابوالفتح را بیان ميكند:
» (همان)89 :

سپس ،راوي اختیار كار را به ابوالفتح ميسپارد و ابوالفتح به روايت حلقة اصلي
داستان ميپردازد و در خالل عمل داستاني به شیوة غیر مستقیم ،سخنوري خود را نیز
به مخاطب معرفي ميكند .كه اين كار رضايت جمع حاضر و خواننده را در پي دارد.
(همان)89 – 97 :

خالصه اينكه بديعالزمان هرجا كه الزم است و شرايط ايجاب ميكند به روش
مستقیم رو ميآورد و هرجا فرصتي دست دهد ذهن خواننده را به گفت و گوي میان
شخصیتها معطوف مي دارد تا خواننده خود با داستان درگیر شده و شخصیتها و
خصوصیات آنها را دريابد.
شخصيتهای مقامات و ويژگيهای آنها
اينك پس از شیوة شخصیتپردازي مقامات و معرفي شخصیتها به خواننده ،به بررسي
خصوصیات رفتاري و گفتاري شخصیتها و میزان توانمندي بديعالزمان در ارا ة آنها
به مخاطب ،ميپردازيم:
الف :شخصيت عيسيبنهشام :اولین شخصیتي كه در مقامات خود را نشان ميدهد
راوي (عیسي بن هشام) است .اين شخصیت اهمیتي ويژه در مقامات دارد؛ چرا كه وي
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راه را براي ظهور قهرمان داستانها (ابوالفتح اسكندري) به بهترين شكل ممكن هموار
ميكند« :او كسي است كه زمینه را براي حضور قهرمان آماده ميكند و او كسي است كه
(قهرمان) را هرجا كه باشد ،برايمان دنبال ميكند و در همه حال اين كار را به خوبي
انجام ميدهد ،گاهي به صورت ناگهاني و گاهي با پیش زمینهاي متناسب با روند
داستان .و عیسي بن هشام نقشي مثبت و سازنده در شكلگیري ساختار نهايي شخصیت
ابوالفتح اسكندري دارد؛ چرا كه در خالل توضیحات مختصرش به ابعاد كامل آن
شخصیت عجیب (ابوالفتح اسكندري) پي ميبريم» (عوض1979 ،م 118 :و .)117
عیسي بن هشام شخصیتي پويا است كه در طول مقامات ،از لحاظ شخصیتي -چه از
بعد مادي و چه از بعد اخالقي و معنوي  -تغییراتي پیدا ميكند تا جايي كه ميبینیم در
«المقامة اإلصفهانية» به صف اول نماز ميرود« :فصرتُ إلي أوّل الصفوف ،و( »...الهمذاني،

2002م . )50 :وي مردي است اديب و برخالف قهرمان داستان آواره نیست ،بلكه در
بیشتر مقامهها بهترين لباس را بر تن دارد« :
» (همان .)59 :يا در «المقامة المِغزلية» ميگويد:
» (همان .)135 :كه به داليل گوناگوني ،راهي

«

سرزمینهاي مختلف شده و هر بار داستان شیريني را براي ما روايت ميكند كه بعضي از
اين داليل عبارتند از تجارت:
(همان ،)24 :تفريح و مسافرت:
(همان ،)27 :فرار از دست دشمنان و بدخواهان:
لما

بمالٍ
(همان ،)43 :ادب

دوستي:
(همان.)33 :
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اما اين شیكپوشي و ثروتمندي «عیسي بنهشام» همیشگي نیست و او را ميبینیم
كه هرگاه فرصتي دست دهد يا با مشكلي مواجه شود ،پا جاي پاي قهرمان گذاشته و
شیوة او را

تكدي گري -به كار ميبندد« :المقامة النَّهيدية»« ،المقامة البَغدادية» و

«المقامة المَجاعية» كه البته جز در يكي دو مورد در اين كار شكست ميخورد ،گويا
بديعالزمان مي خواهد بگويد كه اين كار فقط از ابوالفتح ساخته است و اوست كه با
زبان آوري و حیلههاي خاص خود همواره راهي براي رسیدن به جیبهاي مردم پیدا
ميكند كه ذكر نمونهاي از هردو حالت -موفقیت و شكست عیسي بن هشام در
تكديگري -خالي از لطف نخواهد بود:
در «المقامة البغدادية» كه خالصهاي از آن در زير ميآيد ميگويد( :عیسي بن هشام)
روزي هوس سورچراني ميكند اما پول ندارد ،يك روستايي را ميبیند كه به زحمت
خرش را ميراند و ميرود ،با خود ميگويد« :واهلل به شكاري دست يافتم؟!» و چنین
مينماياند كه با روستايي آشنا است ،روستايي اسمش ابوعبید است اما عیسي ،ابوزيد
صدايش مي كند و اصرار دارد كه تو ابوزيد خودماني .آنگاه او را به غذا دعوت ميكند:
«گفتم بیا برويم خانه چاشتي بخوريم يا در بازار كبابي بخريم ،اما بازار نزديكتر است و
خوشتر و خوراكش دلكشتر .حرص شكم ،و كشش اشتها او را از جاي برآورد و
همراه من كرد ،بي آنكه بداند به دام افتاده است .همراه روستايي وارد كبابي ميشوند،
جوذابه

ناني كه با گوشت در تنور پخته ميشود -و كبابي چرب با آب سماق و

مخلفات ميخورند كه روي آن دو رطل لوزينه -نوعي شیريني كه از بادام و شكر تهیه
ميشد -قرار داشت و هر بار عیسي ميگويد :استاد ،اين مقدار حلوا يا كباب براي
ابوزيد بیاور نوش جان كند ،روستايي تا خرخره ميخورد .حال چربي مفرط و شیريني
و حلواي زياد در هواي گرم بغداد آب خنك ميطلبد ،عیسي به روستايي ميگويد:
بنشین تا من بروم سقايي بیاورم كه برفابهمان بدهد« .بیرون رفتم و از دور جايي نشستم
كه من روستايي را ميديدم اما او مرا نميديد ،تا ببینیم چه ميكند؟ چون برگشتن من
طول كشید روستايي برخاست كه برود و بر خرش سوار شود ،كبابي خِرَش را چسبید
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كه پول آنچه خوردهاي بده .روستايي گفت من مهمان بودم ،كبابي گفت :عجبا! ما كجا
دعوتت كرده بوديم ،زود باش اي ! ...بیست در هم بده وگرنه !...روستايي را گريه
گرفت و در حالیكه اشك خود را با آستینش پا ميكرد ،گره از كیسة پول ميگشود و
ميگفت :چقدر به اين عنتر گفتم من ابوعبیدم نه ابوزيد ،و او هي ميگفت تو ابوزيدي
نه ابوعبید» (همان .)56 :و اينگونه عیسي بن هشام موفق ميشود حیلة خود را به كار
بسته و به نان و نوايي برسد.
اما در «المقامة النَّهيدية» به مانند «المقامة المَجاعية» كه هر دو با شكست عیسي بن
هشام همراه است ،بارها هوس او برانگیخته ميشود ولي به چیزي دست نمييابد:
يك عمر دويديم و لب چشمه رسیديم

خشكید و به يك جرعه چشیدن نرسیديم
(امین پور) 220 ،1388 ،

در اين داستان ،عیسي بن هشام كه دلش براي خوردن غذاهاي آنچناني لك زده
است ،به همراه دوستان براي يافتن مكاني جهت مه ماني به اين در و آن در ميزند:
(مردي كوتاه قد و شكم گنده را ميبیند و از آنها ميپرسد شما كیستید؟ جواب
ميدهند :مهماناني كه چند روز است چیزي نخوردهايم ،پس آن مرد ميگويد :اي
جوانان با مقدار زيادي كرة گوسفند در ظرفي بزرگ و ...كه يك لقمه از آن هركسي را
كه پنج روز تشنگي و گرسنگي كشیده باشد سیر ميكند و خرما در آن غرق ميشود با
كاسهاي از شیر شتراني كه هَرم ورَبل -دو نوع گیاه مقوي كه شتر ميخورد -خوردهاند،
چگونه ايد؟ اي جوانان آيا چنین غذايي میل داريد؟ طبیعي است كه جواب آنها مثبت
باشد ولي آن مرد با خنده ميگويد :من نیز مشتاق آن هستم و اين داستان با تمجید و
توصیف خوراكيهاي ديگر توسط آن مرد ادامه مييابد ولي هر بار در نهايت با
برانگیختن میل شديد عیسي بن هشام و همراهانش نسبت به آن غذاها ،آنها را دست
مياندازد( ).الهمذاني2002 ،م.)144 :

شايسته است بدانیم كه عیسي بن هشام فقط راوي صرف نیست بلكه در حوادث
بسیاري از مقامهها ،همانطور كه اشاره شد شركت دارد گاه به همراه قهرمان مقامات
«ابوالفتح اسكندري»:
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(همان.)85 :

و گاه به همراه شخصي ديگر« :
»

(همان.)101 :

و اين امر در مقامههاي «المَضِيرية»« ،الحُليانية»« ،الخَلفِية»« ،الدِّينارية»« ،الصُفرية» و
«الفَزارية» به روشني ديده ميشود ،كه البته او چه در طرف مقابل ابوالفتح باشد و چه
همراه او ،پیوسته از حیلههاي وي گريزان است و او را مالمت ميكند .و در چند مقامه
كه نمونههايي از آنها در قسمتهاي پیشین ذكر شد ،خود شخصاً جاي قهرمان را هم
ميگیرد .البته در كنار اينها گاهي ميبینیم كه حضورش در بعضي داستانها بسیار كمرنگ
ميشود و حتي روايت را هم به دست فرد ديگري ميسپارد براي نمونه وي در «المقامة
الغَيالنية» داستان را از زبان راوي ديگري به نام «عصمة بن بدر الفزاري» روايت ميكند:
«
» (همان.)39 :

ب :شخصيت ابوالفتح اسكندری :شخصیت ابوالفتح اسكندري مهمترين و اصليترين
شخصیت داستانهاي بديع الزمان است ،و پیوسته بعد از اينكه عیسي بن هشام او را
ميبیند شخصیت پردازيش شروع ميشود .شخصیتي است باهوش ،متلون و حیلهگر،
كه زندگیش را از راه تكديگري و نیرنگ بازي تأمین ميكند .شخصي زبانباز ،با بیاني
فصیح و شیوا و در علم و ادب و دين توانا ،كه در ظاهر بیچاره و فقیر است ،حال آنكه
در حقیقت با اين روش در پي بدست آوردن سود خويش است و از هر آب گلآلودي
ماهي ميگیرد .وي در همان مقامة نخست (المقامة القَريضية) به اين امر ميپردازد و با
چند بیت شعر ،عیسي بن هشام را به بخشش تمام دارايیش به وي مجبور ميسازد.
ابوالفتح شخصیتي است ساخته و پرداختة ذهن بديع الزمان كه با هنرمندي خاص
خود ،وي را زنده و پوينده به خواننده عرضه ميكند :ولي «قهرمان در حقیقت وجود
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ندارد و نويسندة مقامات كوشیده است كه به ما بقبوالند كه او شخصي حقیقي است،
پس او را به قريش نسبت داده و خواستگاهش را اسكندريه ميداند ،وي داراي همسر و
يك فرزند است .او ثروتمندي بوده كه روزگار به او پشت كرده و فقیر و محتاج به
عطاي مردم شده است و بدين سبب او را ميبینیم كه سرزمینهاي مختلف را از مكاني
به مكان ديگر در لباسهاي گوناگون در مينوردد؛ در حاليكه به گدايي و حیله و
زيركي و خوش زباني متوسل ميشود( ».بوملحم2002 ،م.)8 :

ابوالفتح شخصیت ي است كه همیشه در مقامات مختلف چهره عوض ميكند گاه
اسب سواري است كه بر اسب جهانگرديها و ماجراجوييها سوار ميشود« :خَرقَ
سَمعي صوتٌ من كلّ عِرقٍ معنًي ،فانتحيتُ وفدَه ،حتي وقفتُ عنده ،فإذا رجلٌ علي

فرسِه( 11»...،الهمذاني2002 ،م .)28 :گاهي واعظ است و شروع به پند و اندرز ديگران
ميكند:
(همان .)55 :و در جايي ديگر شاعر است و شعرشناس« :

(همان 118 :و  .)117گاهي خود را
دعانويس معرفي ميكند ...« :و قلنا له :ما الّذی أَمَنَّكَ من العطب؟ فقال حِرزٌ اليغرق

صاحبُه ،و( 13»...همان )99 :و گاه يك تاجر كهنه كار است كه فرزند نورس خود را آيین
كار ميآموزد:
(همان .)169،170 :خالصه اينكه وي مدام حالي به حالي ميشود و در
تمامي مقامهها به شكلي خاص در ميآيد .حتي ميبینیم كه گاه زاهد و بيتوجه به متاع
دنیا ميشود ،براي نمونه در «المقامة األهيازية» نه تنها تكديگري را كنار ميگذارد بلكه
پیشنهاد متاع دنیا را از راوي و همراهانش نميپذيرد« :
» (همان.)55 :

در اينجا الزم است گفته شود كه اين عدم تكديگري فقط در «المقامة األهيازية»
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نیست ،بلكه ابوالفتح اين كار را در تعدادي از مقامات
به كل مقامههاي بديعالزمان

حدود شانزده مقامه -كه نسبت

پنجاه و دو مقامه -كم نیست ،فرو ميگذارد :تعدادي از

مقامات وجود دارد كه اسكندري بر آنها وارد شده و گدايي نكرده است ،اين مقامات
عبارتند از :اليَعظية و المَضيرية و الرُصا ية و الشيرازية و النيسابيرية و األهيازية و
المُليكية و الخَمرية و المارستانية و العِلمية و الحُليانية و المَجاعية و الخَلفية و البَصرية و
اليَجدية و السارية و همچنین داليل گدايي نكردن مختلف است اگر چه عدم گدايي
وجود حیله را نفي نميكند( ».عوض1979 ،م .)116 :براي نمونه در «المقامة المارستانية»
ديوانهاي است كه به بحث و جدل با «عیسي بن هشام» و «ابو داوود متكلم» ميپردازد،
در «المقامة الشيرازية» عیسي بن هشام بعد از مدتها ابوالفتح را ميبیند كه الغر و تكیده
شده است ،احوالش را پرسیده و ابوالفتح در پاسخ ميگويد :با زني صاحب وجاهت و
فاقد اصالت ازدواج كر دم و صاحب دختري شدم و از دست آن زن حالم چنین درهم و
آشفته است و در نهايت عیسي بن هشام او را به طالق دادن آن زن توصیه ميكند و در
«المقامة اليعظية» در خطبهاي شیوا شروع به پند و اندرز ميكند و مردم را از دلبستگي
به دنیا برحذر ميدارد.
اما آنچه مسلم است اينكه فلسفة ابوالفتح «به هر چمن كه رسیدي گلي بچین و
برو»« ،هدف وسیله را توجیه ميكند» و «رو مسخرگي پیشه كن و مطربي آموز» است
كه در وراي آن بیچارگي و فقر و ظلم و ستم حاكمان بر مردم را ،در آن دوران به
تصوير ميكشد (ذكاوتي قراگوزلو .)38 :1378 ،و هر جا كه با سرزنش عیسي بن هشام
مواجه ميشود گناه را بر گردن زمانه انداخته و در صدد توجیه بر ميآيد:

(الهمذاني2002 ،م 202 :و )201
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كه البته اين سرزنش به معناي مقابله و تنفر از ابوالفتح نیست ،بلكه ابوالفتح در قلب
عیسي بن هشام جاي دارد و رابطة آنها با هم رابطهاي دوستانه است ،چنانكه در
«المقامة األسدية» بعد از توصیف سخنان زيباي اسكندري ،ميگويد« :و أنا أسألُ اهلل

بقاءَه حتي أرزق لقاءَه»( .همان )33 :و در «المقامة السارية» نگراني و دلتنگي خويش را از
دوري و فراق ابوالفتح اعالم ميكند:

(همان)194 :

ابوالفتح در بیشتر مقامات -به عنوان يك مقامة مستقل -شخصیتي ايستا است و
تحول زيادي ندارد .اما اگر به كل مقامات به ديدگاه مجموعهاي داستاني نظر بیافكنیم
مي بینیم كه طراوت و پويايي خاصي دارد .او در كنار همة دو رنگي و حیلهگريهايش
گاه در نقش اديب و گاه در نقش واعظ و حتي زاهد و روي گردان از متاع دنیوي -كه
پیشتر به آنها اشاره شد -جلوهگر مي شود و جز در يكي دو مورد هرگز اختیار عمل را
از دست نميدهد و سخنان ناپسند بر زبان نميراند ...« :ثم ذكرَ كالماً يندی لهُ وجهُ
األدبِ فتعفَّفَنا عن ذكرِه و الخوض فيه»( 16همان.)139 :
در مجموع بايد گفت كه نام قهرمان داستانهاي مقامات «ابوالفتح اسكندري» در بیش
از نیمي از داستانها مستقیم ذكر شده است « :فإذا و اهلل شيخُنا أبوالفتح
(همان ...« ،)23 :ألستَ

الفتح

»... ،

» (همان« ،)26 :قالَ عيسي بنُ هشام :فَدرتُ إلي

وجهِه ألعلَمَ علمه فإذا هو واهلل شيخنا أبوالفتح

» (همان )29 :و ....و در تعدادي

از مقامات -سیزدهم ،پانزدهم ،بیست و پنجم ،بیست و هشتم ،بیست و نهم ،سي و نهم
و چهلم -هرچند كه به طور مستقیم اسم «ابوالفتح» وجود ندارد امّا قهرمان خود را به
اسكندريه منسوب ميكند:

(همان« ،)60 :قال :أنا

مِن بالد اإلسكندرية» (همان« ،)100 :قال أنا رجلٌ أُعرَفُ باألسكندری» (همان )165 :و ...و در
چند مقامه -هفتم ،سي و يكم ،سي و سوم ،چهل و هشتم و پنجاه و يكم -بي شك
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قهرمان فرد ديگري است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد ،و در كمتر از ده مقامة
ديگر قهرمان مشخص نیست هر چند كه در تعدادي از آنها رفتار و گفتار و اعمال او
شبیه ابوالفتح اسكندري است« :لمّا أردتُ القُفولَ من الحجّ ،دخل

« ،)191

فتيً فقال( »..:همان:

( »...،همان.)161 :

ج :شخصيتهای فرعي :شخصیتهايي هستند كه در بیشتر موارد به تبع راوي
(عیسي بن هشام) و قهرمان (أبوالفتح اسكندري) وارد حوادث داستان ميشوند براي
نمونه در«المقامة الحُليانية» وجود دو دلّا

به سبب ماجراهايي است كه راوي نقش اول

آن را بازي ميكند و در«المقامة المِغزلية» شخصیتهاي فرعي(دو جوان) ،در ساية راوي
كه خود قهرمان داستان نیز هست قرار دارند ،و در «المقامة النيسابيرية» ابوالفتح و
عیسي بن هشام در گفتگويي توصیفي رستة قاضیان آن دوره را به تصوير ميكشند و در
«المقامة الساسانية» قوم بني ساسان به سركردگي ابوالفتح نقش آفريني ميكنند .امّا اين
شخصیتهاي فرعي در چند مقامه هم اختیار كار را از شخصیتهاي اصلي ميگیرند:
(همان:

 )206كه در اين مقامه «بشر بن عيانة العبدي» خود قهرمان داستان است و جاي ابوالفتح
را گرفته است و در جايي ديگر با ورود «عصمة بن بدر الفزاري» راوي داستان كمتر در
عمل داستاني شركت دارد ،به عبارت ديگر كار روايت را به دست وي سپرده است:
(همان 40 :و.)39

اين شخصهیتههاي فرعهي قاضهي ،دال و ...مهبهم و ناآشهنا رهها نشهدهانهد بلكهه
ويژگي هاي ظاهري و ويژگيهاي اخالقي آنها به صورت مستقیم -هرچند بسیار كوتاه-
توسط راوي يا قهرمان مقامات بیان شده است .به عنوان مثهال در «المقامنة النيسنابيرية»
عیسي بن هشام خصوصیات ظاهري قاضي را چنین وصف ميكنهد:
و ابوالفتح اسكندري ويژگهيههاي اخالقهیش را ايهن طهور بهه
تصوير ميكشد:
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(همان .)164 :و شايد اين امر به اين دلیل است كه اين شخصیتهها گفهت و
گوي چنداني را انجام نميدهند تا بتواند معرّف آنها باشد.
نتيجه
شخصیت در داستانهاي مقامات ،محوريتهرين عنصهر داسهتاني بهه شهمار مهيرود كهه
بديعالزمان آنها را به گونهاي پرداخته است كه خواننده با چشم آنها ميبیند و بها گهوش
آنها ميشنود .راوي در عین حال كه سخنگوي اشخاص داستان است ،ذرهبیني است كهه
خواننده به ياري وي جز یات صفات و ويژگيهاي اشخاص ديگهر را مهيبینهد .وي بها
اسههتمداد از ويژگههيهههاي تههودة مههردم هههم عصههرش توانسههته اسههت حقیقههت نمههايي
شخصیتهايش را بیشتر كند و به خواننده بقبوالند كه شخصیتهايي به مانند آنچهه كهه
در داستانهاي مقامات ميبیند ،وجود دارد .شخصیت هايي كه با حركت و رفتار و گفتهار
خويش ساير عناصر داستاني را تحت تاثیر خود قرار مي دهند و چشم اندازي واقعهي را
پديد ميآورند كه خواننده را مجذوب خويش كهرده و او را وادار بهه پیگیهري حهوادث
داستان مينمايد ،تا جايي كه گمان ميكند با حوادث واقعي و زنهده سهروكار دارد .ايهن
شخصیت ها نه موجوداتي فرا زمیني و پیچیده هستند كه در نزد خواننهده ارتباطشهان بها
واقعیت قطع شود و نه بسیار ساده و تك بعدي كه خواننهده بهه راحتهي تمهام رفتهار و
اعمال و گفتار آنها را پیش گويي كرده و سرانجام داستان را تشخیص دههد .بهه عبهارت
ديگر آنچه در كار شخصیتپردازي داسهتانهاي بهديع الزمهان باعهث مهيشهود كهه ايهن
شخصیتها تا اين اندازه مورد اقبال عمومي واقع شوند اين است كه شخصیتههاي وي
ساختگي و تخیلي نیستند بلكه وي آنها را بر اساس ديدهها و شنیدهههاي خهود آفريهده
است و در واقع وجود خارجي دارند.
بديعالزمان خصوصیات فیزيكي ،ذهني ،عاطفي ،علمي ،ادبي و ...شخصیتهاي خود
را از جامعة آن روزگار گرفته است ،بنابراين اختصاص دادن يكي دو پروتوتیپ
(پیش شخصیت) به شخصیتهاي وي بسیار نابجاست .هرچند كه ميتوان برخي از
پروتوتیپها -شخصیت متكدي ،حیلهگر و مكار -را نسبت به برخي ديگر مؤثرتر دانست.
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پينوشتها
 .1عیسيبن هشام مي گويد :پس آنچه كه در دسترس بود به او بخشیدم ،و از ما دور شد و رفهت پهس
برخاستم و به دنبالش رفتم و دست در كمرش انداختم و به او گفتم آيا تو ابوالفتح نیستي ،لبخنهدي زد
و گفت :واي بر تو ،اين زمانه پر از حیله و نیرنگ است پس غرور ،تو را فريب ندهد .پیوسهته بهه يهك
حالت نباش ،و با روزگار همانطور كه ميچرخد ،بگرد.
 .2أن تَخِدُوا أكثر مِن أن تَعوا :كه در عمل كردن نسبت به قول و گفتار بیشتر جديت داشته باشید.
 .3به من رسیده بود از مقامات و سخنان ابوالفتح اسكندري آنچه كه فرد گريزان را بدان گرايش بود و
گنجشك را از شنیدنش ،لرزه بر اندام مي افتاد؛ و از اشعار او براي مها روايهت شهده بهود ،آنچهه كهه از
لطافت با اجزاء نفس آمیخته ميگرديد.
 .4پس با خودم گفتم كه اين مرد از ابوالفتح اسكندري ما فصیحتر است ،كه ناگهان متوجه شدم كهه او
همان ابوالفتح است.
 .5تجارت پارچه [البز :پارچه اي از پنبه يا كتان] مرا به مسافرت به بلخ واداشت پس به آنجا وارد شدم
در حالي كه جواني بودم آسوده خاطر و ثروتمند.
 .6در سن جواني بودم و خود را براي رسیدن به آرزوها (خوشگذراني) آماده كرده بهودم و چشهم بهه
گمراهي دوخته بودم ،تا اينكه به پختگي رسیدم و از زندگي بهرة كافي بردم.
 .7عیسي بن هشام مي گويد :آنگاه كه بي نیازي مرا در برگرفت (بي نیاز شدم) ،متهم شدم به اينكه مالي
دزديده ام و يا گنجي بدست آورده ام ،پس شب مرا تحريك به حركت كرد و اسبهاي راهوار ،مهرا در
شب به سفر بردند در جادههايي كه كسي آنها را نپیموده بود و پرنده در آنهها پهر نهزده بهود ،تها اينكهه
سرزمین ترس و وحشت را پیمودم ،و به مكان امني رسیدم و به آذربايجان رسیدم.
 .8به من رسیده بود از مقامات و سخنان ابوالفتح اسكندري آنچه كه فرد گريزان را بدان گرايش بهود و
گنجشك را از شنیدنش ،لرزه بر اندام ميافتاد ،و از اشعار او براي ما روايت شده بود ،آنچه كهه لطافهت
با اجزاء نفس آمیخته ميگرديد و به جهت ناز انديشياش ،اوهام كاهنان را بدان راههي نبهود ،و مهن
بقايش را از درگاه خدا خواهان بودم.
 .9عیسي بن هشام ميگويد :زماني كه از موصل باز ميگشتیم و قصد رفتن به منزل داشهتیم و قافلهه از
دستمان رفته بود ،و شترها و جهازش را از ما گرفته بود ،اند توان باقي مانده مهرا بهه سهوي يكهي از
روستاهاي آن [موصل] كشاند در حالي كه ابوالفتح اسكندري همراهم بود ،پس گفتم :چاره چیست؟
 .10وارد بیمارستان بصره شدم و ابو داوود متكلم همراهم بود ،پس ديوانهاي را ديدم كهه مهدام نگهاهم
مي كرد ،سپس گفت :اگر گمان من درست باشد ،شما غريبه هستید ،پس گفتیم همین طور اسهت ،پهس
گفت :از كدام قوم (قبیله)خدا پدرشان را بیامرزد ،پس گفهتم :مهن عیسهي بهن هشهام هسهتم و ايشهان
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ابو داوود متكلم...
 .11انتحیتُ وفدَه :قصد رفتن به سويش كردم(خواستم به سوي او بروم).
 .12پس به او رسیدم و از اصل و نسب و زادگهاهش سهوال كهردم ،گفهت از قبیلهة عَهبس و زادگهاهم
اسكندريه است ... ،گفتم به كدام دانشها آراستهاي؟ گفت ،در هر زمینهاي بههرهاي دارم كهدام يهك را
ميپسندي...؟
 .13به او گفتیم :چه چیز تو را از اين هالكت گاه ايمن داشته است؟ پس گفت :تعويذي كهه صهاحبش
غرق نميشود...
 .14سرزنشم مكن ،به هر شكلي كه مرا ميبیني / .منم آنكه تهامي و يماني ميشناسدم / .از هر خها و
از هر جايي ميتوانم باشم / .ساعتي در محراب و ساعتي ديگر در پاي خم شراب / .در اين روزگار هر
كه عاقل باشد چنین ميكند.
 .15اي كاش باخبر بودم از احوال برادري كه تنگدست شد (فقیر شد) و به سبب آن مشهور گرديد.
برادري كه ديشب را در كنار من گذراند و به استراحت پرداخت و نميدانم كه امشب را در كجا بیتوته
ميكند / .خداوند فقر را پاداش خیر ندهد كه او را آواره كرد و من مصیبت زده شدم.
 .16سپس سخني گفت كه لكهاي است بر صورت ادب ،پس از ذكر و توضیح آن خودداري ميكنیم.
 .17تحنَّك سنّية :تخته كاله و عمامهاي كه ويژه اهل تسنن است پوشیده بود (بسته بود).

 .18اين موريانهاي است كه فقط اموال يتیمان را ميخورد و ملخي است كه جز بر مزرعة حرام
فرود نميآيد.
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