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 چكيده

رود كه به سرعت  ر مييكي از ارزشمندترين آثار قديم عرب به شما همداني الزمان مقامات بديع

الزمان توانست با خالقیت و هوش  چرا كه بديع، مردم قرار بگیرد ةتوانست مورد توجه ادبا و حتي عام

، صحنه، پیرنگ، حادثه، پردازي  نظیر خود براي اولین بار بسیاري از عناصر داستاني نظیر شخصیت  كم

ترين عنصر  محوري ،پردازي  صیت و شخصیتشخ كار بگیرد.ه را در آنها ب ...نمايي و  حقیقت، گفتگو

هاي مانند ديگر داستان است كه در مقامات به داستاني عناصر ديگر بین ارتباطي ةحلق و مقامات داستاني در

تحلیل  له با بررسي و تجزيه واين مقا مستقیم بكار گرفته شده است. مستقیم و غیر ةكوتاه به دو شیو

همداني  الزمان بديعهاي معاصر به بررسي و تطبیق آن در مقامات انهاي شخصیت پردازي در داستشیوه

 كند.امات را از ديدگاهي علمي بیان ميپرداخته و چگونگي بكارگیري اين عنصر در مق

در  ويو میزان توانمندي و توفیق بديع الزمان مقامات موجود در هاي  با توجه به ويژگي شخصیت

هم  مردمِ ةهاي تود با استمداد از ويژگي بديع الزمانرسیم كه  ه مياين عنصر به اين نتیج استفاده از

كه بپذيرد  كند وادارتا خواننده را  نمايد هايش را بیشتر ي شخصیتيحقیقت نما، عصرش توانسته است

میني ز ها نه موجوداتي فرا اين شخصیتوجود دارد. ، بیند ه در مقامات ميهايي به مانند آنچه ك شخصیت

بعدي كه خواننده  عیت قطع شود و نه بسیار ساده و تكند كه در نزد خواننده ارتباطشان با واقاو پیچیده

هايي عیني از  الزمان با ذكر نمونه بديع به راحتي تمامي رفتار و اعمال و گفتار آنها را پیشگويي كند.

ه دست آورد كه هاي مختلف در اين كار چنان موفقیتي ب هها در مقام رفتار و گفتار شخصیت، اعمال

و يك « بن هشام  عیسي»ي به مانند واكمتر كسي توانسته است يك ر، هنوز هم با گذشت حدود ده قرن

 بیافريند.« ابوالفتح اسكندري»قهرمان چون 

 .عنصر شخصیت، الزمان همداني بديع، مقامات دی:كلي هایواژه

                                                 
 مسؤول نويسندة الكترونيك پست: zarouni2011@yahoo.com 
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 مقدمه

 ةپاي به عرص يا و جوامع بشره اه با شعور انساننويسي همزاد و همر ترديد داستانبي

چرا كه افكار و  ؛كندوجود گذاشته است و توانسته نقش مهمي را در زندگي بشر ايفا 

آغازين براي  ةكند. تعیین نقط ثرتر القاء ميؤتر نموده و آنها را م ا را مقبوله انديشه

 داستان بسیار دشوار بلكه ناممكن است و شايد عمري به درازاي حیات بشر داشته

درون و احساس همواره باشد. ادبیات داستاني نیز عمري به كهنسالي داستان دارد و 

دوست كه  كند تا خواننده آنچه را اي را فراهم مي داستان زمینه، انگیزاندمي بررا  آدمي

 نداي از خیال و واقعیت در زندگي واقعي تجربه كند. برخي از داستانها كه آمیزه ؛دارد

دهند تا از  ز ميياها پرواؤخواننده را در اوج ر، ر اين دو بال نیرومند خودپیوسته با اتكا ب

كند. به  در حالیكه خود را وسط داستان حس مي، داستان اشراف داشته باشد ةباال بر هم

 هر روي داستان پیوسته با زمان و افزايش قدرت ذهني انسانها تحول يافت و توانست 

 نوعي جديد بیافريند.، دورههاي مخصوص هر  با توجه به ويژگي

نويسي در  داستان، سیر تحول و تغییر در ادبیات عربي نیز قابل مشاهده استاين 

ابتدا هدفي جز سرگرم كردن  میان قوم عرب با خرافات و اساطیر آغاز شد و در

از « عنتره ةسیر»و « غانياأل»در ادامه به شكل حكايت و روايت در آمد كه ، نداشت

در قرن چهارم به حكم  .(723-726 :1380، )فاخوري هاست ها و روايت يتاين حكا ةملج

  ها داستاننوعي جديد از ، اقتصادي و اجتماعي حكومت عباسي، عوامل سیاسي

پردازي  لغت اين نوع ادبي كه در اصل به قصد، سابقه بود به وجود آمد كه تا آن زمان بي

نظیر با هنرمندي و خالقیت بي، تحرير درآمد ةن به رشتو جلوگیري از شیوع لح

 و در مدت زماني بسیار كوتاه ، شكل داستاني به خود بگیرد الزمان توانست بديع

 نويسندگاني طراز اول به، اي دوره هر درو  مردم قرار گرفت ةو حتي عام مورد توجه ادبا

 نف است. اين بوده «حريري ابوالقاسم» آنها ترين موفق ترديد بي كه روي آوردند آن
هرچند كه عوامل  - «الزمان همداني بديع»است كه توسط « مقامات»نوظهور همان 

 متولد شد. -اند بسیاري در پیدايش آن دخیل بوده

الزمهان توانسهته اسهت     توان دريافت كهه بهديع   مل در مقامات به خوبي ميبا اندكي تأ
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، نظیهر پیرنهگ   يصرعنا، زيبا در آنها به كار گیرد يبسیاري از عناصر داستاني را به شكل

 «شخصیت پردازي شخصیت و»میان  اين دركه  ؛...حادثه و، وگو گفت، پردازي شخصیت

 عنصههر و ايههن ة بهار علمههي در يههك ديهدگاه  ةبههراي ارا ه  .اي اسهت داراي اهمیهت ويههژه 

ههاي  ولهي كتهاب  ، كتابهاي متعددي پرداختهه شهد  ة به مطالع، هاي آن در مقاماتويژگي

، «ش1388، يونسهي ابراهیم ، هنر داستان نويسي«. »ش1376، صادقيجمال میر، ستانعناصر دا»

، القصصني  الفن   ،العربيفنون األدب »، «ش1387، محمد رضا روزبه، )نثر( عاصر ايرانادبیات م»

 ، «م1931، مبههار  زكنني، القههرن الرابههع الفننني  ننيالنثههر »، «م1954، ضههیف شنني ي، ةالمقامنن

، مقامهات بهديع الزمهان الهمهذاني     » و« م1979، وضع نور، فن المقامات بین المشرق والمغرب»

 بیشترين ياري را رساندند.  « م2002، شرح علي بوملحم

 تحقيق ةپيشين

 ة يتيم»، «م1931، مبار  زكي، القرن الرابع الفني  يالنثر »از جمله  كتابهاي مختلفي تاكنون
، العربيب داأل  ي يةثرالنتطور األسالیب »و « م1983، الثعالبي، محاسن أهل العصر  يالدهر 

پیدايش آن  هاي زمینه و نويسي مقامهبه  خود مباحث ضمن در «م1989، المقدسيأنیس 

 مستقل در دارند كه به طور هم وجود ادبا محدودي از اين میان تعداد اما در، اندپرداخته

القصة  درا  الهمذانيبديع الزمان »كتاب  مانند مصطفي شكعه در، انداين زمینه تحقیق كرده
، المقامة، القصصيالفن  ،العربيدب ألفنون ا»ضیف  شي ي، «م1975، الصحفية  العربية والمقالة

حسن  هادي «م1979، والمشرقفن المقامات بین المغرب » ، يوسف نورعوض«م1954

 السرد »، أيمن بكر «م1985، الهمذانيبديع الزمان  المقامات من ابن فارس إلي» حميدي

 الهمذانيعند  المقامات  ي  ةالمفاربناء »حسین الوقاد  عليو « م1998، همذانيالالمقامات   ي

مقامات »دكتراي خويش  ةرسال شیخ سیاه در همچنین محمد. «م2006، والحريري

 ةرسال پیرمراديان در حمیدرضا و، «ش1384، تطبیق و نقد همداني وحريري در الزمان بديع

به  «ش1387، حريري ومات بديع الزمان همداني ررسي تطبیقي مقاب»خود  كارشناسي ارشد

، الفكرالعربينوابغ »داستاني مقامات  ةجنبة زمین در، اندپرداخته هامقامه تطبیق اين و نقد

 كندبیان مي را خالصه اين امر كه به طور است اولین كتابي« م1971، همدانيبديع الزمان 
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مقامات به كار رفته  در اندازهچه  استان تاد اما اينكه عناصر داند.را نوعي قصه مي آنها و

حسن دادخواه  دكتر .كسي به آن پرداخته است تازه است كه كمتر و موضوعي نو، است

« حمیدي مقامات حريري و صحنه در عنصر»به بررسي  ايمقاله درو لیال جمشیدي 

 قل به بررسياي به صورت مستيا پايان نامه مقاله و، ولي تاكنون هیچ كتاب، اندپرداخته 

 نپرداخته است.« مقامات بديع الزمان همداني شخصیت در عنصر»

  مقامه و ادبيات داستاني

، (م1956، )ابن منظور«  يمةًيقوم و قوماً و ، قام» ةريشمقامه به فتح اول يا ضم اول از  ةواژ

صطالح ا در و، قام( ةماد، همان)« من الناس الجماعةبالفتح؛ المجلس و ، ةالمقام» لغتدر 

تاني كوتاه است كه حوادث آن در يك مجلس روي ستصوير احاديثي در قالب دا»

شود. همواره داراي يك راوي است كه نقل  دهد و براي گروه و جمعیتي ارا ه مي مي

قهرمان كه اديبي متكدي است و قصه  عهده دارد و گاه يك ادث مجلس را برحو

ود حاضرانش ها و فصاحت و بالغت خ یريگ گردد و او پیوسته با موضع پیرامون او مي

آن  سببو داراي يك نكته يا گره اخالقي است كه مقامه به ، كند را دچار شگفتي مي

داستان  52الزمان همداني با پرداخت  بار بديع  اين اصطالح را اولین «شود. ساخته مي

 .(8 :م1954، )ضیف يك از آنها را مقامه نامیدكوتاه به كار گرفت كه هر

حنا »اي چون  نظر وجود دارد. عده داستاني مقامات بین ادبا اختالف ةجنب ةربارد

دانند كه جز تمرين  هايي مي آن را نوشته «15 :ق1414، ابن طقطقي»و  «735، 1380، اخوريالف

ها و  در فن انشاء و آگاهي بر مظاهر مختلف نظم و نثر و همچنین برخي حكمت

: م1954، شوقي ضیف»اي ديگر چون  آيد. و عده ست نميها بد ديگري از آن ةفايد، تجارب

، «14 :م1974، محمد رشدي حسن»، «477 :م1976، عبدالعزيز عتیق»، «617 :م1931، زكي مبار »، «8

آنها را داستانهايي  «14، بي تا، شريشي شارح مقامات حريري»و  «362 :م1989، أنیس المقدسي»

كند و شخص  )راوي( آنها را روايت مي آورند كه شخصي خیالي كوتاه به شمار مي

وسعت مكر و حیله و ، قدرت حافظه، خیالي ديگري كه داراي بالغت و شیرين سخني

 است قهرمان آنها است. گدايي براصرار 

 ةتوان دريافت كه هرچند هم اما با نگاهي علمي و تحلیلي به مقامات به خوبي مي
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« ةلميالعِ ةالمقام»و  «ةعظياليَ ةالمقام»انند عناصر داستاني در تعداد محدودي از مقامات م
 ةالمقام»، «ةغداديبَال ةُمقاملا»، «ةيريّضِالمَ ةُالمقام»هاي ديگر چون  جود ندارد اما مقامهو

.. در باالترين جايگاه داستان نويسي آن .و« ةيشرِالبِةالمقام»، «ةيلميصِالةالمقام»، «ةدياالسَ

توان آنها را با داستانهاي امروزي مقايسه كرد  تي ميروزگار قرار دارند. به طوري كه ح

 و نكات مثبت و منفي آنها را بررسي نمود.

میخته آ، ي مصنوعبا نثر هاي كهن استتانبه هرحال مقامه به طور كلي از انواع داس

شود و حوادثي به  كه به صورت ناشناس در داستان ظاهر مي با شعر در مورد قهرماني

گردد تا آن كه  ناپديد مي، شود مین كه در پايان داستان شناخته ميآورد و ه وجود مي

از اين رو  (207 :1373، )شمیساگردد.  بعدي آشكار مي ةدر مقام، دوباره در نقشي ديگر

ند اموضوعي داراي وحدت ت كهدانس مجزا هاي داستاناز  اي توان مجموعه مقامات را مي
  .( 9-31 :1387، جمشیدي و دادخواه)

 يت و اهميت آنشخص

، شوند .. ظاهر مي.اي )مخلوقي( را كه در داستان و نمايشنامه و اشخاص ساخته شده»

فردي است كه كیفیت رواني و ، نامند. شخصیت؛ در اثر روايتي يا نمايشي شخصیت مي

چنین  قوجود داشته باشد. خل، كند گويد و مي در عمل او و آنچه مي، اخالقي او

، كنند ميداستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوه  ةحوز در خواننده يهايي را كه برا صیتشخ

 .(83و84 :1376، )میرصادقي خوانند شخصیت پردازي مي

همان »، كوتاه هاي داستان در ترين عنصر داستاني به عنوان محوري «شخصیت»

دهد و خواننده طالب آن است. اگر  اي است كه به داستان روح مي صنعت و خصیصه

طرح و ، نپذيرد يداستان نباشند و خواننده آنها را در مقام انسانهاي مشخصاشخاص 

ريزي  آرايي و محیط داستان هر قدر هم استادانه طرح آكسیون و گفت و گو و صحنه

 .«آمد خواهد درآب  از اي مايهست و بيس باشند داستان چیز شده و خوب پرداخت شده

ارتباطي بین ساير عناصر داستاني  ةحلق همانشخصیت  واقع در .(277 :1387، )يونسي

خواهد كه داستانش به زندگي خاص خويش ادامه دهد بايد  است كه اگر نويسنده مي

 در انجام آن منتهاي دقت و توجه را به كار گیرد.
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بسهته بهه نهوع داسهتان متفهاوت اسهت. بهي شهك         ، ههاي داسهتاني   تعداد شخصهیت 

اشخاص داسهتان   تعدادكند كه  اه حكم ميهاي زماني و مكاني داستانهاي كوت محدوديت

هها را پرداخهت   كم باشد و اين نويسنده است كه بايد با هنرمندي خاص خود آنچنان آن

ها را احساس نكرده و در نتیجه رغبتهي  به هیچ وجه تكراري بودن آن هنمايد كه خوانند

اين راستا بايهد بهه   البته بايد توجه داشت كه نويسنده در  داستان نداشته باشد.ة براي ادام

نهه   واني لطمهه وارد شهود   هاي داست اي عمل كند كه نه به واقعیت نمايي شخصیتگونه

روي اهمیهت   بهه ههر   .(277-284 :)همهان  ها بسیار ساده و تك بعدي باشند اين شخصیت

ههر  »گويهد:   اي است كه ابراهیم يونسهي مهي   شخصیت پردازي در داستان كوتاه به اندازه

آن اندازه گسترش نیافته باشهند كهه خواننهده    ، هاي آن یت يا شخصیتداستاني كه شخص

 .(282  :)همان« آنها را مردمي حقیقي بداند ارزش خواندن ندارد.

 داستاني در ادبيات پردازی های شخصيت شيوه

هاي آن به خواننده سه روش وجود دارد كه نويسنده  براي انتقال شخصیت و ويژگي

 استان از آنها استفاده كند:تواند به اقتضاي نوع د مي

الف: توصیف يا توضیح مستقیم )روش مسهتقیم(: نويسهنده در ايهن روش صهريحاً     

، كند. اين شیوه ها را تشريح و تحلیل مي فكري و روحي شخصیت، خصوصیات جسمي

زيرا نويسهنده فرصهت چنهداني بهراي پرداخهت      ، هاي كوتاه رايج استبیشتر در داستان

عواطهف و  ، شهوند  ترسهیم مهي   هها از خهارج   شخصیت، اين شیوهها ندارد. در  شخصیت

شود. نويسنده يا خهود مسهتقیماً    تجزيه و تحلیل مي، ها ها و افكار و احساسات آن انگیزه

دههد   ديد شخصي ديگر در داستان آن را انجهام مهي   ةدهد يا از زاوي را انجام مي كار اين

رح و تحلیهل رفتهار و اعمهال و افكهار     به عبارت ديگر نويسنده با ش ،(122 :م1952، )امین

 كند. هاي داستانش را به خواننده معرفي مي آدم، ها صیتشخ

ها را از طريق گفت و گو و  شخصیت، در اين روش نويسنده: ب( روش غیرمستقیم

ه خود ب، اعمال و گفتار افراد، يعني افكار، شناساند مي (Fiction)از طريق عمل داستاني

ست و در رمان كاربرد بیشتري دارد تر ا . اين شیوه هنرمندانهشوند خود معرف او مي

ها فرصت  كشد و به شخصیت در اين شیوه نويسنده خود را كنار مي (.35 :1387، )روزبه
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دهد كه خود را با گفتار و رفتارشان معرفي كنند و خواننده خودش به چگونگي  مي

 (.980 :م1979، )نجم ها در گفتار و رفتارشان پي ببرد شخصیت آن

ياد شده است؛ يعني هم عمل داستاني و هم ة اي از دو شیو بینابین: آمیزه ةج( شیو

. اين شیوه هم در داستان كوتاه و هم شناسانند ها را مي شخصیت ؛شرح و تفسیر نويسنده

 (.37 :1387، )روزبه گیرد رمان مورد استفاده قرار مي در

لیكن در داستان كوتاه به ، ايا و معايبي استها بسته به نوع داستان داراي مز اين شیوه

نده هر سه شیوه را اين است كه نويس راه بهترين، هاي زماني و مكاني محدوديت سبب

 .(301 :1387، )يونسي به هم بیامیزد

 پردازی در مقامات شخصيت ةشيو

الزمان است كه در پشت  بديع خود، مقامات تمامايد گفت كه تنها شخصیت در ابتدا ب

نها آ ةشود و آراء و افكار خود را به وسیل از اصلي و فرعي پنهان مي اعم شخصیتها گردي

داند براي درگیر كردن خواننده با  به خوبي مي چرا كه وي كند؛ و از زبان آنها ارا ه مي

عصر عباسي را از  ةهايش بايد رويكردهاي مختلف جامعحوادث و ماجراهاي داستان

نمايش بگذارد تا در نتیجه آنها را تا پايان داستان با خود  هاي ديگري به زبان شخصیت

 همراه سازد.

و « هشام  بن  عیسي»غالباً در دو شخصیت راوي ، هاي اصلي مقامات شخصیت

وارد ، ها به تبع اين دو شود و ديگر شخصیت خالصه مي« ابوالفتح اسكندري»قهرمان 

هاي مقامات نه  تعداد محدود شخصیتبايد بگويیم كه شوند. البته  ماجراهاي داستان مي

داستانهاست كه نوع  هاي اساسي اين ويژگي ازشود بلكه خود  تنها عیب شمرده نمي

هاي ديگر  فرصت چنداني براي پرداخت شخصیت، كوتاه بودن آنها سببنويسنده به 

جه ها را بیافريند كه خواننده به هیچ و اي آن ندارد بلكه بايد با هنرمندي خويش به گونه

آن برآمده  ةالزمان به خوبي از عهد كاري كه بديع، تكراري بودن آنها را احساس نكند

براي ادب « ابوالفتح اسكندري»و « هشام بن عیسي»است و هنوز هم اين دو شخصیت 

هاي داستاني خويش آنها را  هايي شناخته شده هستند و در آفرينش شخصیتنامدوستان 

ه در خور توجه است اينكه دو شخصیت )راوي و دهند. آنچ مورد توجه قرار مي



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

الزمان  گويا بديع، اند شناخته هاي مقامات همديگر را ميقهرمان( قبل از ورود به داستان

هايش را در آن عصر به داستان ةخواهد فراگیر بودن موضوع و درونماي با اين كار مي

 :است  تصوير كشیده اي از اين اوضاع را به تصوير بكشد و بگويد كه وي فقط گوشه

(21 :م 2002، الهمذاني)                  

بار  الزمان هر اما بديع، هاي ديگر نیز پیوسته وجود دارد هاين آشنايي ديرينه در مقام

 هاي مختلف و متنوع با هم روبرو كرده و آنها را محور حوادث آنها را در شكل و قیافه

 داستانهاي خود قرار داده است.

 ؛هاي واقعي هستندداراي قدرت و آزادي انسان، الزمان بديعمقامات هاي  شخصیت

به اختیار خود و به اقتضاي شرايط داستان حركت ، ا آنها آزادي عمل و گفتار دارندزير

تكلم  ةشیو ةء كنند وضعیت و فعل و انفعاالت آنها و گاه القا ةكنند و وي فقط نگارند مي

العمل  عمل و عكس الزمان نیست كه آنها را به آنها است. به عبارت ديگر اين بديع

خواهند  خود ميآزادي عمل دارند و آنگونه كه ، بلكه در بسیاري از موارد دارد وامي

زمیني  ههم، اند ها از مدار واقعیت خارج نشده كنند. هیچ يك از شخصیت عمل مي

 ا با متن و عمل داستاني هماهنگي دارد.هستند و اعمال و رفتار آنه

ها و محتواي داستان را به  تناسب بین شخصیت، پردازي  الزمان در شخصیت بديع

پیرمردي ساده لوح و « غداديةمقامة البَنال»براي نمونه در  ؛كرده است خوبي رعايت

و  خورد بن هشام را مي  هاي عیسيگزيند كه به سادگي فريب حرف روستايي را بر مي

قوم بني « المقامة الساسانية»ا در پذيرد كه نامش ابوزيد است نه ابوعبید. ي حتي مي

گزيند كه بعد از سقوط دولتشان فقیر شده و به گدايي  ساسان را براي گدايي بر مي

ها داراي انگیزه و دلیل است بلكه  اند. اعمال و رفتار و گفتار شخصیت پرداخته مي

مطلق بدي يا  ةها نمون هیچ يك از شخصیت، توجیه نیست بيخودسرانه و تصادفي يا 
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 هايسختيهرگاه با ، اديب و ثروتمند استبن هشام كه مردي   خوبي نیستند. عیسي

اي در پي  افتد. ابوالفتح اسكندري كه با هر حیله به دريوزگي مي گار مواجه شودروز

 بيد و شو ظاهر مي گر ه در نقش نصیحتن به نان و نوايي است در چند مقامدست يافت

»كند:  خداپرستي ميين داري و هیچ چشم داشتي دعوت به د

» 
 .(55 :)همان

دو روش مستقیم هايش از هر  معرفي شخصیت دربديع الزمان  الف: روش مستقيم:

 كند. استفاده مي است مذكور ةدو شیوكه تلفیقي از  بینابین ةشیوو همچنین و غیرمستقیم 

گیرد كه خواننده شناختي نسبت  اول به كار مي ةمستقیم را بیشتر در چند مقام ةوي شیو

خواهد با اين كار به جهت فرصت  در واقع او مي، هاي داستانیش ندارد به شخصیت

 مقامةنال»در  براي نمونهي كند. ها را به خواننده معرف هاي كوتاه شخصیتناند  داستا
»كشد:  گونه به تصوير مي زبان آوري ابوالفتح را اين« ةديسَاأل 

نیز بر اين امر تاكید « ذربيجانيةاألَ مقامةنال»و در  (33 :)همان «

» كند: مي

 .(45: )همان «

هاي داستانیش در چند  عرفي شخصیتالزمان بعد از م : بديعغير مستقيم ةب: شيو

آورد و براي اين كار از گفت و گو ياري  غیرمستقیم روي مي ةبه شیو، نخست ةمقام

كه همان  -را ها جويد. در واقع خواننده خصوصیات روحي و دروني شخصیت مي

ه ها ب در خالل گفت و گوي شخصیت -الزمان است هاي مردمان عصر بديع ويژگي

اين شناخت از طريق گفت و گو بین راوي و قهرمان حاصل  گاه، آورد دست مي

گوي بین راوي و قهرمان  و در اين داستان گفتكه « ةالمقامة الميصلي»مانند  شود مي

خواننده را از نیرنگ بازي و ، براي به كار بستن حیله و خالي كردن جیب مردم

»: سازد گري اين دو شخصیت آگاه مي حیله
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گروهي قهرمان با  وگوي گفتها از طريق  و گاه اين خصوصیت(. 85-88 :)همان «

مكار و  ةچهر« زيةالمقامة الحر»در  براي نمونه، آيد يدست مه ديگر براي مخاطب ب

گفتگوي وي با جماعتي كه بر كشتي و  پا در میاني راوي فرصت طلب ابوالفتح بعد از

 .(98-100 :همان) شود براي خواننده نمايان مياند  سوار شده

است اي از هر دو روش )مستقیم و غیر مستقیم( شیوه كه آمیزهاين  بينابين: ةشيو: ج

و... بخوبي « ةالحرزي« »ةالبلخي»، «ةالمضيري»از جمله:  در تعدادي از مقامات بديع الزمان

ه راتي كوتااع الزمان در خالل عبيبد ، ابتدا«ةالمضيري» ة، در مقامبراي نمونهنمايان است. 

كند: را بیان مي حنوري ابوالفتبه صورت مستقیم از زبان راوي سخ

 (89)همان:  «

اصلي  ةبه روايت حلقسپارد و ابوالفتح سپس، راوي اختیار كار را به ابوالفتح مي

سخنوري خود را نیز  ،غیر مستقیم ةپردازد و در خالل عمل داستاني به شیوداستان مي

ر پي دارد. را  درضايت جمع حاضر و خواننده  .كه اين كار كندبه مخاطب معرفي مي
   (89 – 97)همان: 

كند به روش  الزمان هرجا كه الزم است و شرايط ايجاب مي خالصه اينكه بديع

آورد و هرجا فرصتي دست دهد ذهن خواننده را به گفت و گوي میان  مستقیم رو مي

ها و  دارد تا خواننده خود با داستان درگیر شده و شخصیت ها معطوف مي شخصیت

 ها را دريابد.خصوصیات آن

 های آنها های مقامات و ويژگي شخصيت

به بررسي ، ها به خواننده پردازي مقامات و معرفي شخصیت شخصیت ةاينك پس از شیو

آنها  ةالزمان در ارا  ها و میزان توانمندي بديع خصوصیات رفتاري و گفتاري شخصیت

 پردازيم: مي، به مخاطب

دهد  ي كه در مقامات خود را نشان مياولین شخصیت هشام: بن الف: شخصيت عيسي

چرا كه وي  ؛است. اين شخصیت اهمیتي ويژه در مقامات دارد (عیسي بن هشام) راوي
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ل ممكن هموار بهترين شكبه  ها )ابوالفتح اسكندري(هرمان داستانراه را براي ظهور ق

ت كه اسكند و او كسي او كسي است كه زمینه را براي حضور قهرمان آماده مي»كند:  مي

و در همه حال اين كار را به خوبي  كند ميبرايمان دنبال  ،)قهرمان( را هرجا كه باشد

اي متناسب با روند زمینهدهد، گاهي به صورت ناگهاني و گاهي با پیش انجام مي

گیري ساختار نهايي شخصیت عیسي بن هشام نقشي مثبت و سازنده در شكلداستان. و 

به ابعاد كامل آن مختصرش  حاتیخالل توضرا كه در ابوالفتح اسكندري دارد؛ چ

 .(117و  118 :م1979، )عوض «بريمت عجیب )ابوالفتح اسكندري( پي ميشخصی

چه از  -از لحاظ شخصیتي، بن هشام شخصیتي پويا است كه در طول مقامات  عیسي

بینیم در كند تا جايي كه مي تغییراتي پیدا مي - بعد مادي و چه از بعد اخالقي و معنوي

، الهمذاني)« ...و، ل الصفوفوّلي أإ فصرتُ»رود:  به صف اول نماز مي« صفهانيةالمقامة اإل»

بلكه در ، . وي مردي است اديب و برخالف قهرمان داستان آواره نیست(50 :م2002

»ها بهترين لباس را بر تن دارد:  بیشتر مقامه

گويد:  مي« غزليةالمقامة المِ»يا در  (.59 :)همان «

راهي  ،. كه به داليل گوناگوني(135 :)همان «»

بعضي از  كند كه را براي ما روايت ميسرزمینهاي مختلف شده و هر بار داستان شیريني 

ز تجارت: اين داليل عبارتند ا

تفريح و مسافرت: ، (24 :مان)ه 

فرار از دست دشمنان و بدخواهان: ، (27 :)همان 

بمالٍلما

ادب ، (43 :)همان 

دوستي: 

 .(33 :)همان
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بینیم  همیشگي نیست و او را مي« هشام بن  عیسي»پوشي و ثروتمندي  اما اين شیك

و  جاي پاي قهرمان گذاشته پا، كه هرگاه فرصتي دست دهد يا با مشكلي مواجه شود

و  «غداديةالمقامة البَ»، «هيديةالمقامة النَّ» بندد: به كار مي -دي گريتك او را  ةشیو

گويا ، خورد كه البته جز در يكي دو مورد در اين كار شكست مي« جاعيةالمقامة المَ»

خواهد بگويد كه اين كار فقط از ابوالفتح ساخته است و اوست كه با الزمان مي بديع

هاي مردم پیدا  هاي خاص خود همواره راهي براي رسیدن به جیب زبان آوري و حیله

بن هشام در   موفقیت و شكست عیسي -اي از هردو حالت كند كه ذكر نمونه مي

 خالي از لطف نخواهد بود: -گري تكدي

بن هشام(   : )عیسيگويدآيد ميدر زير مياي از آن  كه خالصه« ةيالبغداد المقامة»در 

بیند كه به زحمت را مي روستايييك ، كند اما پول ندارد روزي هوس سورچراني مي

و چنین « واهلل به شكاري دست يافتم؟!»گويد:  با خود مي، رود راند و مي ش را ميخر

ابوزيد ، مش ابوعبید است اما عیسياس روستايي، آشنا است روستايينماياند كه با  مي

كند:  ميدعوت كند و اصرار دارد كه تو ابوزيد خودماني. آنگاه او را به غذا  صدايش مي

اما بازار نزديكتر است و ، گفتم بیا برويم خانه چاشتي بخوريم يا در بازار كبابي بخريم»

ورد و و كشش اشتها او را از جاي برآ، تر. حرص شكم خوشتر و خوراكش دلكش

، شوند وارد كبابي مي روستاييبي آنكه بداند به دام افتاده است. همراه ، همراه من كرد

و  و كبابي چرب با آب سماق -شود ناني كه با گوشت در تنور پخته مي جوذابه 

نوعي شیريني كه از بادام و شكر تهیه  -طل لوزينهر خورند كه روي آن دو مخلفات مي

ب براي اين مقدار حلوا يا كبا، گويد: استاد بار عیسي مي و هر قرار داشت -شد مي

خورد. حال چربي مفرط و شیريني  تا خرخره مي روستايي، ابوزيد بیاور نوش جان كند

گويد:  مي روستاييعیسي به ، طلبد بغداد آب خنك ميهواي گرم و حلواي زياد در 

ي نشستم يرفتم و از دور جا بیرون»مان بدهد.  بیاورم كه برفابه بنشین تا من بروم سقايي

ن برگشتن من كند؟ چو تا ببینیم چه مي، ديد ديدم اما او مرا نمي را مي روستاييكه من 

ش را چسبید رَكبابي خِ، ت كه برود و بر خرش سوار شودبرخاس روستاييطول كشید 
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عجبا! ما كجا  كبابي گفت:، بودم گفت من مهمان روستايياي بده.  وردهكه پول آنچه خ

را گريه  روستاييبیست در هم بده وگرنه...! . ! زود باش اي..، عوتت كرده بوديمد

گشود و  پول مي ةگره از كیس، كرد ستینش پا  مياشك خود را با آگرفت و در حالیكه 

گفت تو ابوزيدي  مي و او هي، نتر گفتم من ابوعبیدم نه ابوزيدعگفت: چقدر به اين  مي

خود را به كار  ةشود حیل ينگونه عیسي بن هشام موفق ميو ا .(56 :)همان «نه ابوعبید

 ي برسد.يبسته و به نان و نوا

كه هر دو با شكست عیسي بن « جاعيةالمقامة المَ»به مانند « هيديةالمقامة النَّ»اما در 

 يابد: شود ولي به چیزي دست نمي س او برانگیخته ميها هوبار، هشام همراه است

 خشكید و به يك جرعه چشیدن نرسیديم      رسیديم م و لب چشمهييك عمر دويد
 ( 220، 1388، )امین پور                                                                           

 عیسي بن هشام كه دلش براي خوردن غذاهاي آنچناني لك زده، در اين داستان

زند:  ماني به اين در و آن در ميبه همراه دوستان براي يافتن مكاني جهت مه، است

پرسد شما كیستید؟ جواب  ها مي از آن وبیند  )مردي كوتاه قد و شكم گنده را مي

گويد: اي  پس آن مرد مي، ايم دهند: مهماناني كه چند روز است چیزي نخورده مي

.. كه يك لقمه از آن هركسي را .گوسفند در ظرفي بزرگ و ةكر يجوانان با مقدار زياد

شود با  كند و خرما در آن غرق مي پنج روز تشنگي و گرسنگي كشیده باشد سیر ميكه 

، اند خورده -خورد دو نوع گیاه مقوي كه شتر مي -بلرم ورَاي از شیر شتراني كه هَ كاسه

ايد؟ اي جوانان آيا چنین غذايي میل داريد؟ طبیعي است كه جواب آنها مثبت  چگونه

و اين داستان با تمجید و  هستمنیز مشتاق آن  منويد: گ ولي آن مرد با خنده ميباشد 

در نهايت با  بار هريابد ولي  ن مرد ادامه ميديگر توسط آ هاي خوراكيتوصیف 

آنها را دست ، برانگیختن میل شديد عیسي بن هشام و همراهانش نسبت به آن غذاها

 .(144 :م2002الهمذاني، )اندازد.(  مي

هشام فقط راوي صرف نیست بلكه در حوادث بن شايسته است بدانیم كه عیسي 

همانطور كه اشاره شد شركت دارد گاه به همراه قهرمان مقامات ، ها بسیاري از مقامه

«:يابوالفتح اسكندر»
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  .(85 :)همان

»ديگر:  يو گاه به همراه شخص

 (.101 :)همان «

و « فريةالصُ»، «يناريةالدِّ»، «يةلفِالخَ»، «ليانيةالحُ»، «يريةضِالمَ»هاي  مهو اين امر در مقا

فتح باشد و چه كه البته او چه در طرف مقابل ابوال، شود به روشني ديده مي« زاريةلفَا»

در چند مقامه  كند. و است و او را مالمت مي ريزانهاي وي گ پیوسته از حیله، همراه او

خود شخصاً جاي قهرمان را هم ، دهاي پیشین ذكر ش ها در قسمت ز آنهايي ا كه نمونه

  رنگ بینیم كه حضورش در بعضي داستانها بسیار كم ي ميدر كنار اينها گاهالبته گیرد.  مي

المقامة »وي در  براي نمونهارد سپ ديگري مي فردشود و حتي روايت را هم به دست  مي
كند:  روايت مي« بن بدر الفزاري عصمة»وي ديگري به نام داستان را از زبان را« يالنيةالغَ

«

 .(39 :همان) «

ترين  و اصلي مهمترين اسكندري ابوالفتح شخصیت اسكندری: ابوالفتح شخصيت ب:

پیوسته بعد از اينكه عیسي بن هشام او را  و، الزمان است  هاي بديعشخصیت داستان

، گرمتلون و حیله، شود. شخصیتي است باهوش ازيش شروع ميپرد  بیند شخصیت مي

با بیاني ، بازكند. شخصي زبان مین ميگري و نیرنگ بازي تأ از راه تكدي كه زندگیش را

آنكه  حال، ه در ظاهر بیچاره و فقیر استك، فصیح و شیوا و در علم و ادب و دين توانا

آلودي  ش است و از هر آب گلدر حقیقت با اين روش در پي بدست آوردن سود خوي

پردازد و با  به اين امر مي (ريضيةالمقامة القَ)نخست  ةگیرد. وي در همان مقام ماهي مي

 سازد. عیسي بن هشام را به بخشش تمام دارايیش به وي مجبور مي، چند بیت شعر

الزمان كه با هنرمندي خاص   ذهن بديع ةابوالفتح شخصیتي است ساخته و پرداخت

قهرمان در حقیقت وجود »ولي د: كن ي را زنده و پوينده به خواننده عرضه ميو، خود
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مقامات كوشیده است كه به ما بقبوالند كه او شخصي حقیقي است،  ةندارد و نويسند

، وي داراي همسر و داندپس او را به قريش نسبت داده و خواستگاهش را اسكندريه مي

و فقیر و محتاج به  پشت كردهاو  بهگار بوده كه روز يثروتمند يك فرزند است. او

هاي مختلف را از مكاني سرزمینبینیم كه او را مي سببعطاي مردم شده است و بدين 

كه به گدايي و حیله و نوردد؛ در حاليهاي گوناگون در ميبه مكان ديگر در لباس

 .(8 :م2002، ملحم)بو «شود.زباني متوسل مي زيركي و خوش

كند گاه  ي است كه همیشه در مقامات مختلف چهره عوض ميابوالفتح شخصیت

 رقَخَ» :شود ميها سوار  ييها و ماجراجو اسب سواري است كه بر اسب جهانگردي

علي  ذا رجلٌفإ، عنده قفتُحتي و ،هفدَو فانتحيتُ، يمعنً رقٍعِ من كلّ معي صوتٌسَ

 ه پند و اندرز ديگران و شروع ب گاهي واعظ است .(28 :م2002، الهمذاني) 11«...،هفرسِ

: كندمي

»و شعرشناس:  است ايي ديگر شاعرو در ج (.55: )همان 

گاهي خود را  (.117و  118 :)همان 

اليغرق  رزٌمن العطب؟ فقال حِ كَنَّمَذی أَالّ ماو قلنا له: »...  كند: دعانويس معرفي مي

را آيین  تاجر كهنه كار است كه فرزند نورس خودو گاه يك  (99 :)همان 13...«و، هصاحبُ

آموزد:  كار مي

شود و در  خالصه اينكه وي مدام حالي به حالي مي (.170،169 :)همان 

توجه به متاع بي زاهد و بینیم كه گاه آيد. حتي مي ها به شكلي خاص در مي تمامي مقامه

گذارد بلكه  گري را كنار مي يتكدنه تنها  «هيازيةالمقامة األ» در براي نمونه ،شوددنیا مي

» پذيرد: اهانش نميپیشنهاد متاع دنیا را از راوي و همر

 (.55 :)همان«  

« هيازيةالمقامة األ»گري فقط در  عدم تكديين در اينجا الزم است گفته شود كه ا
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كه نسبت  -ده مقامهحدود شانز بلكه ابوالفتح اين كار را در تعدادي از مقامات ، نیست

تعدادي از گذارد:  فرو مي، كم نیست -مقامه دوپنجاه و  الزمان  هاي بديع به كل مقامه

وارد شده و گدايي نكرده است، اين مقامات  ها آنمقامات وجود دارد كه اسكندري بر 

ة و هيازيالشيرازية و النيسابيرية و األ و صا يةرية و الرُيضعظية و المَيَال: عبارتند از
صرية و ية و البَفلو الخَ جاعيةليانية و المَة و الحُلميو العِ مرية و المارستانيةو الخَ ليكيةالمُ
و همچنین داليل گدايي نكردن مختلف است اگر چه عدم گدايي  جدية و الساريةاليَ

« المقامة المارستانية»در  براي نمونه .(116 :م1979، )عوض.« كندوجود حیله را نفي نمي

، پردازد مي« داوود متكلم ابو»و « عیسي بن هشام»بحث و جدل با  ه بهاي است ك وانهدي

بیند كه الغر و تكیده  عیسي بن هشام بعد از مدتها ابوالفتح را مي« المقامة الشيرازية»در 

و جاهت گويد: با زني صاحب و در پاسخ مي احوالش را پرسیده و ابوالفتح، شده است

دم و صاحب دختري شدم و از دست آن زن حالم چنین درهم و اصالت ازدواج كر فاقد

كند و در  آن زن توصیه ميو در نهايت عیسي بن هشام او را به طالق دادن است آشفته 

كند و مردم را از دلبستگي  اي شیوا شروع به پند و اندرز مي در خطبه« اليعظية  المقامة»

 دارد. به دنیا برحذر مي

كه رسیدي گلي بچین و  چمن هربه »ابوالفتح  ةسفكه فلاما آنچه مسلم است اين

است « رو مسخرگي پیشه كن و مطربي آموز»و « كند هدف وسیله را توجیه مي»، «برو

در آن دوران به ، را كه در وراي آن بیچارگي و فقر و ظلم و ستم حاكمان بر مردم

ش عیسي بن هشام كه با سرزن جا هر. و (38 :1378، )ذكاوتي قراگوزلوكشد  تصوير مي

 آيد: زمانه انداخته و در صدد توجیه بر مي گردن برشود گناه را  مواجه مي

 

 

 (201 و 202: م2002، الهمذاني)    
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بلكه ابوالفتح در قلب ، كه البته اين سرزنش به معناي مقابله و تنفر از ابوالفتح نیست

چنانكه در ، دوستانه است اي آنها با هم رابطه ةعیسي بن هشام جاي دارد و رابط

اهلل  لُو أنا أسأ»گويد:  مي، باي اسكندريبعد از توصیف سخنان زي« سديةاأل لمقامةا»

نگراني و دلتنگي خويش را از « السارية  المقامة»در ( و 33 :)همان«. هرزق لقاءَه حتي أبقاءَ

 كند: ري و فراق ابوالفتح اعالم ميدو

 (194 :)همان                                                                                    

است و شخصیتي ايستا  -مستقل ةبه عنوان يك مقام -ابوالفتح در بیشتر مقامات

اي داستاني نظر بیافكنیم  تحول زيادي ندارد. اما اگر به كل مقامات به ديدگاه مجموعه

ش يها گري رنگي و حیله دو ةبینیم كه طراوت و پويايي خاصي دارد. او در كنار هم مي

كه  -گاه در نقش اديب و گاه در نقش واعظ و حتي زاهد و روي گردان از متاع دنیوي

شود و جز در يكي دو مورد هرگز اختیار عمل را  گر مي جلوه -ه شدپیشتر به آنها اشار

وجهُ  كالماً يندی لهُ ثم ذكرَ»...  راند: ناپسند بر زبان نميدهد و سخنان  از دست نمي

 .(139 :)همان 16«ه و الخوض فيهرِكنا عن ذفَفتعفَّ دبِاأل

در بیش « سكندريابوالفتح ا»در مجموع بايد گفت كه نام قهرمان داستانهاي مقامات 

« ...، بوالفتح أنا ذا و اهلل شيخُفإ» استانها مستقیم ذكر شده است: از نیمي از د

لي إ درتُفَهشام:  عيسي بنُ لَقا»، (26 :)همان« فتح ال  لستَأ»... ، (23 :)همان

و در تعدادي  ....و (29 :)همان« بوالفتح أذا هو واهلل شيخنا فإ علمه مَعلَه ألوجهِ

 نهم سي و، بیست و نهم، بیست و هشتم، بیست و پنجم، پانزدهم، سیزدهم -از مقامات

به  را قهرمان خود امّا ندارد وجود« ابوالفتح»مستقیم اسم  كه به طور هرچند -چهلم و

ال: أنا ق» ،(60 :)همانكند: ياسكندريه منسوب م

 در و و... (165 :)همان «باألسكندری فُرجلٌ أُعرَ قال أنا»، (100 :همان) «سكندريةاإل مِن بالد

بي شك  -يكم پنجاه و هشتم و چهل و، سوم سي و، يكم وسي ، هفتم -مقامه چند
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ة ده مقام از كمتر در و، شد ادامه به آن پرداخته خواهد ديگري است كه در قهرمان فرد

 اعمال او و گفتار و رفتار آنها تعدادي از كه در چند ن مشخص نیست هرقهرما ديگر

 :همان) «فقال:.. يًفت دخل ، أردتُ القُفولَ من الحجّ لمّا»شبیه ابوالفتح اسكندري است: 

 (.161 :)همان «...،» ،(191

 به تبع راوي موارد بیشتر كه در هستند هاييشخصیت :های فرعيج: شخصيت

براي  شوندحوادث داستان مي تح اسكندري( وارد)أبوالف قهرمان و)عیسي بن هشام( 

ماجراهايي است كه راوي نقش اول  سببوجود دو دلّا  به « ليانيةالمقامة الحُ»در نمونه

راوي ة ساي در، (جوان دوهاي فرعي)شخصیت« غزليةالمِ  المقامة»در و كندبازي مي آن را

 ابوالفتح و «المقامة النيسابيرية» در و، رنددا هست قرار قهرمان داستان نیز خود كه

 در و كشندمي ويربه تص قاضیان آن دوره را ةرستگفتگويي توصیفي  عیسي بن هشام در

كنند. امّا اين آفريني مي قوم بني ساسان به سركردگي ابوالفتح نقش« الساسانية  المقامة»

گیرند: هاي اصلي ميشخصیت كار را از مقامه هم اختیار چند هاي فرعي درخصیتش

 :)همان

خود قهرمان داستان است و جاي ابوالفتح « العبدي ةعيانبن  بشر» كه در اين مقامه (206

كمتر در  راوي داستان «بن بدر الفزاري عصمة»ت و در جايي ديگر با ورود اسرا گرفته 

ه است: ديگر كار روايت را به دست وي سپرد به عبارت، عمل داستاني شركت دارد

 .(39و 40 :همان) 
انهد بلكهه    .. مهبهم و ناآشهنا رهها نشهده    .دال  و، ههاي فرعهي قاضهي    اين شخصهیت 

 -كوتاه هرچند بسیار -آنها به صورت مستقیمهاي اخالقي  هاي ظاهري و ويژگي ويژگي

« ابيريةنيسن ال المقامنة »ه است. به عنوان مثهال در  توسط راوي يا قهرمان مقامات بیان شد

كنهد:   ت ظاهري قاضي را چنین وصف ميعیسي بن هشام خصوصیا

طهور بهه     يهن ههاي اخالقهیش را ا   و ابوالفتح اسكندري ويژگهي  

كشد:  تصوير مي



 19بديع الزمان همداني / درمقامات « شخصيت»عنصر 

 

 

 و هها گفهت   ين دلیل است كه اين شخصیته اامر ب. و شايد اين (164 :)همان 

 ف آنها باشد.  دهند تا بتواند معرّ گوي چنداني را انجام نمي

  نتيجه

رود كهه   تهرين عنصهر داسهتاني بهه شهمار مهي       محوري، مقامات در داستانهايشخصیت 

ش بیند و بها گهو   ميه است كه خواننده با چشم آنها اي پرداخت الزمان آنها را به گونه بديع

بیني است كهه   ذره، شنود. راوي در عین حال كه سخنگوي اشخاص داستان است آنها مي

بینهد. وي بها    هاي اشخاص ديگهر را مهي   خواننده به ياري وي جز یات صفات و ويژگي

مههردم هههم عصههرش توانسههته اسههت حقیقههت نمههايي   ةهههاي تههود اسههتمداد از ويژگههي

 هايي به مانند آنچهه كهه   كه شخصیت و به خواننده بقبوالند كندهايش را بیشتر  شخصیت

هايي كه با حركت و رفتار و گفتهار   شخصیت وجود دارد.، یندب در داستانهاي مقامات مي

دهند و چشم اندازي واقعهي را   خويش ساير عناصر داستاني را تحت تاثیر خود قرار مي

ادث بهه پیگیهري حهو   آورند كه خواننده را مجذوب خويش كهرده و او را وادار   پديد مي

كند با حوادث واقعي و زنهده سهروكار دارد. ايهن     تا جايي كه گمان مي، نمايد داستان مي

ها نه موجوداتي فرا زمیني و پیچیده هستند كه در نزد خواننهده ارتباطشهان بها     شخصیت

واقعیت قطع شود و نه بسیار ساده و تك بعدي كه خواننهده بهه راحتهي تمهام رفتهار و      

گويي كرده و سرانجام داستان را تشخیص دههد. بهه عبهارت     پیشاعمال و گفتار آنها را 

شهود كهه ايهن     الزمهان باعهث مهي    پردازي داسهتانهاي بهديع   ديگر آنچه در كار شخصیت

ههاي وي   اين است كه شخصیت دازه مورد اقبال عمومي واقع شونداين ان ها تا شخصیت

ههاي خهود آفريهده     نیدهو ش ها ديدهساختگي و تخیلي نیستند بلكه وي آنها را بر اساس 

 .خارجي دارند و در واقع وجود است

هاي خود  .. شخصیت.ادبي و، علمي، عاطفي، ذهني، الزمان خصوصیات فیزيكي بديع

 پروتوتیپ اختصاص دادن يكي دو  بنابراين، آن روزگار گرفته است ةرا از جامع
خي از توان بر هاي وي بسیار نابجاست. هرچند كه مي )پیش شخصیت( به شخصیت

 ثرتر دانست.ؤم ديگر برخي به نسبت را -گر و مكار حیله ،شخصیت متكدي -ها پروتوتیپ
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 ها نوشت پي
 

گويد: پس آنچه كه در دسترس بود به او بخشیدم، و از ما دور شد و رفهت پهس    بن هشام مي عیسي. 1

به او گفتم آيا تو ابوالفتح نیستي، لبخنهدي زد   دست در كمرش انداختم و برخاستم و به دنبالش رفتم و

پیوسهته بهه يهك     ين زمانه پر از حیله و نیرنگ است پس غرور، تو را فريب ندهد.واي بر تو، ا و گفت:

 چرخد، بگرد. حالت نباش، و با روزگار همانطور كه مي

 أكثر مِن أن تَعوا: كه در عمل كردن نسبت به قول و گفتار بیشتر جديت داشته باشید.وا دُتَخِن . أ2

فتح اسكندري آنچه كه فرد گريزان را بدان گرايش بود و به من رسیده بود از مقامات و سخنان ابوال . 3

افتاد؛ و از اشعار او براي مها روايهت شهده بهود، آنچهه كهه از        گنجشك را از شنیدنش، لرزه بر اندام مي

 گرديد. لطافت با اجزاء نفس آمیخته مي

متوجه شدم كهه او  است، كه ناگهان  تر فصیحپس با خودم گفتم كه اين مرد از ابوالفتح اسكندري ما  . 4

 همان ابوالفتح است.

اي از پنبه يا كتان[ مرا به مسافرت به بلخ واداشت پس به آنجا وارد شدم  تجارت پارچه ]البز: پارچه . 5

 در حالي كه جواني بودم آسوده خاطر و ثروتمند.

چشهم بهه    در سن جواني بودم و خود را براي رسیدن به آرزوها )خوشگذراني( آماده كرده بهودم و  . 6

 كافي بردم. ةگمراهي دوخته بودم، تا اينكه به پختگي رسیدم و از زندگي بهر

گويد: آنگاه كه بي نیازي مرا در برگرفت )بي نیاز شدم(، متهم شدم به اينكه مالي  عیسي بن هشام مي. 7

ا در هاي راهوار، مهر  ام و يا گنجي بدست آورده ام، پس شب مرا تحريك به حركت كرد و اسب دزديده

هايي كه كسي آنها را نپیموده بود و پرنده در آنهها پهر نهزده بهود، تها اينكهه        شب به سفر بردند در جاده

 آذربايجان رسیدم. مكان امني رسیدم و به سرزمین ترس و وحشت را پیمودم، و به

ش بهود و  به من رسیده بود از مقامات و سخنان ابوالفتح اسكندري آنچه كه فرد گريزان را بدان گراي. 8

افتاد، و از اشعار او براي ما روايت شده بود، آنچه كهه لطافهت    گنجشك را از شنیدنش، لرزه بر اندام مي

اش، اوهام كاهنان را بدان راههي نبهود، و مهن     گرديد و به جهت ناز  انديشي با اجزاء نفس آمیخته مي

 بقايش را از درگاه خدا خواهان بودم.

گشتیم و قصد رفتن به منزل داشهتیم و قافلهه از    اني كه از موصل باز ميگويد: زم عیسي بن هشام مي. 9

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؟

اي را ديدم كهه مهدام نگهاهم     متكلم همراهم بود، پس ديوانه داوود ابوتان بصره شدم و وارد بیمارس. 10

، پهس  اسهت  طوركرد، سپس گفت: اگر گمان من درست باشد، شما غريبه هستید، پس گفتیم همین  مي

 از كدام قوم )قبیله(خدا پدرشان را بیامرزد، پس گفهتم: مهن عیسهي بهن هشهام هسهتم و ايشهان            :گفت
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 متكلم... ووددا ابو

 .انتحیتُ وفدَه: قصد رفتن به سويش كردم)خواستم به سوي او بروم(. 11

و زادگهاهم   سعَهب   ةاز قبیله گفهت  پس به او رسیدم و از اصل و نسب و زادگهاهش سهوال كهردم،     .12

اي دارم كهدام يهك را   اي بههره گفت، در هر زمینه ؟ايها آراستهاسكندريه است، ... گفتم به كدام دانش

 ؟...پسندي مي

به او گفتیم: چه چیز تو را از اين هالكت گاه ايمن داشته است؟ پس گفت: تعويذي كهه صهاحبش   . 13

 شود...غرق نمي

از هر خها  و  /  شناسدم. منم آنكه تهامي و يماني مي/  بیني. سرزنشم مكن، به هر شكلي كه مرا مي .14

در اين روزگار هر /  ديگر در پاي خم شراب.ساعتي در محراب و ساعتي /  توانم باشم. از هر جايي مي

 كند. كه عاقل باشد چنین مي

 آن مشهور گرديد. سببشد( و به  اي كاش باخبر بودم از احوال برادري كه تنگدست شد )فقیر. 15

كجا بیتوته دانم كه امشب را در  برادري كه ديشب را در كنار من گذراند و به استراحت پرداخت و نمي

 وند فقر را پاداش خیر ندهد كه او را آواره كرد و من مصیبت زده شدم.خدا/  كند. مي

 كنیم. پس از ذكر و توضیح آن خودداري مي اي است بر صورت ادب، سپس سخني گفت كه لكه . 16

 .اي كه ويژه اهل تسنن است پوشیده بود )بسته بود( عمامهتخته كاله و : ةسنّي تحنَّك. 17
 حرام  ةعكه جز بر مزراست و ملخي  خورد ميط اموال يتیمان را اي است كه فقاين موريانه. 18

 آيد.فرود نمي
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