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 پيشگفتار .5

سعی  ،نناست که نویسنده در ضمن  متصنّعو  مسجّعهای کوتاه با نثر حکایتی از نوع (1)در اصطالح ادبی، مقامه

صیورت ناشینا   که به رودمی به کارمقامه در مورد قهرمانی  و ادبی خود را به نمایش بگیارد. دارد قدرت هنری

دوبیاره در و گیردد ناپدیید میی ر پاییان داسیتاند یو ؛نوردوجود میی و حوادثی به شودظاهر می متن حکایتدر 

 از باید گفت کیه بیشیتر مقامیات ،با این تعریف؛ (203: 1333)شمیسا،  گرددمیبعدی ظاهر  ةدر مقام هیبتی دیگر

شیدة عناصیر شیناخته در ایین گونیة ادبیی، تیوان ای که مییگونهداستانی برخوردار است؛ به  جامع ساختارو طرح 

 و اسیلوب را مایهدرون، صحنه )مکان و زمان(، گفتگو، زوایة دید، شخصیّتنگ، کشمکش، همچون پیرداستانی 

از طریی  عنصیر مکیان بیه دنییای در ابتدا خوانندة مقامات در این میان،  امّا (؛63-41: 1331)پروینی،  تشخیص داد

: 1336)میرصیادقی، د ندار در نن قرارکه  یها و جریان وقایعشخصیّتو رفتار زندگی و با  گیاردحکایت گام می

سیازد و بیه زمینیة داسیتان را مییفضایی اسیت کیه پی در هر مقامه،  مکانبه عبارت دیگر،  ؛شود( همراه می411

 ؛136: 1311کینش ننیان را ادراک کنید )ح،یری،  اهمّیّیتکند که رفتیار اشیخاص داسیتان و خواننده کمک می

ز عنصر زمان و مکان )صحنه یا محییط( بیه عنصیر اجتمیاعی و ست که احمد امین ادر اینجا (.104 :1313سمعان، 

( و عوامل و عناصری که صحنه و محیط داستان 123: 1363کند )های زندگی تعبیر میو نداب و شیوه قصّهی مادّ

کیار،  .2منظرة داستان انداز و محل جغرافیایی، حدود، نقشه، چشم .1کند: بندی میچنین طبقه ،دهندرا تشکیل می

و  کلّیمحیط  .4 نند فصل در سال، روز در ماهزمان و دورة وقوع حوادث ما .3ت و راه و روش زندگی یشه، عادپ

ها مانند محیط مییهبی، فکیری، روحیی، اخالقیی، اجتمیاعی و شیرایط و مقتضییات عیاطفی و شخصیّتعمومی 

 (.302-301ها )همان: شخصیّتقی خالااحساسی و خصوصیات 

پیژوهش هایی دسیت یافیت کیه به شاخصتوان می ،شده در حوزة مقامات عربی و فارسیهای انجام پژوهش در

، متناسی  بیا مکیان قهرمیانهمچنین واکاوی چراییی و چگیونگی ظهیور  کیفی عنصر مکان ودر تحلیل حاضر را 

 :ها عبارت هستند ازکند. این شاخصپشتیبانی می رویداد ماجراها

را  ادبیّیاتایرانی کیه  تمدّنها با در پی برخورد عرب با فار  و نشنایی ننات که مقامبرخی بر این باور هستند  .1

کنید: با ذکر چنید دلییل تقوییت مییجمعه، این فرضیه را  (.242: 1331مبارک، )شکل گرفت  شود،نیز شامل می

اییران  تمیدّنیکی از مظاهر  به تفنن در مقامات که توجّه :ب .روح فارسی در بسیاری از مقامات حاکم است الف:

نفیوذ و قیدرت  انیی هیی:گیاری مقامیات بیا شیهرهای ایرنام یافتن همدانی در محیطی فارسی د: پرورش ج: .است
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-223: 1310مقامات از گیروه ساسیانیان کیه ایرانیی بودنید ) پییریتأثیر ی و:عبّاسنگ و ادب ایرانی در عصر فره

231). 

یونان است  1قدیم به خصوص اسطورة مایمکالسیک  ادبیّاتاز  متأثّر مقاماتنظر برخی بر این است که شروع  .2

 .(111: 1333)مونرو، 

کیه  یند ُ ک بوالُ ُالک دی ب و کتیاب  الءخُ الب ُ ویژه در کتاب ر نخستین مقامات در نثار جاحظ به گویند بیگروهی نیز می .3
 .(11 :1316، کاکوئی)نهاده شد  دارد، بری از نوادر و اسجاع گدایان را درامجموعه

هیزار و و  کلیله و دمنیهیانه و غیر عامیانة های عام( و داستان413: 1332ف رسائل اخوانی )فروخ، و متکلّ فنّینثر  .4
 .گیری مقامات بودساز شکلل زمینه، از دیگر عوامش یک

ا مدح یا دعای افتاد. این گروه ب مؤثّرپردازی مقامات شخصیّتی نیز در کیفیت سجع و عبّاسشیوة گدایان عصر  .1

های معمول ایشان در برانگیختن مخاط  به بخشش سرایی یکی از شیوهکردند و داستاناز مردم گدایی می مسجّع

عصر بیا همیدانی بودنید بیشیترین در بین ایشان گروه ساسانیان که گدایانی ادی  و هم(. 106: 2001بود )الکعبی، 

یکیی از مقامیات  حتّییسیت و هانن شخصیّتهرمان مقامات نمایی از رسد قتأثیر را در مقامات داشتند، به نظر می

: احنیف عکبیری و ابودلیف خزرجیی از نن جمیع تکیدّیگیاری شده است و دو شاعر مها نامهمدانی به اسم نن

 .(21-20: 1310هستند )ضیف، 

در  از میردم قصّهن در پایان ای از ایشاعدّههای مردمی و گدایی مساجد و یا در حلقه سرایان بر منبرقصّهحضور  .6

حرییری، ابراهیمیی ) ل دیگیر در نگیارش مقامیات اسیتاز عوامی ،های عرب با موضوع مکرقصّهتعدادی از  کنار

1346 :23.) 

میراث فرهنگی عربی و غییر  .1دانست:  مؤثّرا در ابداع مقامات ر توان سه عامل اصلیمی ،ال  گفته شدهاز مط 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصیادی قیرن چهیارم،  واقعیّتو  وضعیّت .2 تطبیقی( هایساز پژوهش)زمینهعربی 

های روحیی و روانیی و ویژگی وضعیّت .3 .به مکان( توجّهکه مقامه شکل امروزی به خود گرفت )عامل عصری 

 (.32: 1311)حمودی،  مؤلّف

بیه بررسیی  شخصییّتو عنصر مکیان دو کیه بر با ت هستیم بر نن ؛ در این مقالهای که گفته شدمقدّمهبه  توجّهبا  

 مقاماتدر  مکانکمّی  ةگستر .1 های ذیل پاسخ دهیم:پرسشکوشیم به مقامات همدانی و حمیدی بپردازیم و می

                                                           
1. Mime 
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بیه شیهرها و حقیقتیا  هدف همدانی و حمیدی از جهانگردی چیست و نییا  .2 ؟چه میزان است همدانی و حمیدی

تیا چیه انیدازه  عنصیر مکیان کیارگیری بیه در همدانی و حمیدیو ابتکار  تنوّع .3 ند؟اسفر کرده ادّعانواحی مورد 

هیای شخصییّتو نییا  کندها چه کمکی به شناخت دورة تألیف اثر میبندی و تحلیل موردی مکانطبقه .4 است؟

 ؟اندهای مکان رخداد واقعه ظاهر شدهاسا  ویژگی اثر بر
 روش پژوهش. 5-5

هیای کیالن و خیرد و انیواع مکیانبنیدی است. پ  از کشف و طبقیه 1تحلیلی - تقراییاسپژوهش،  روش خاصّ
اصیلی و هیای نیید. عنیوانمییدرنمایش به  نمودارها ها وولدر قال  جدها مکان کاربرد ة، دامنهای قهرمانچهره

 املی از پیوند دو عنصراند که در کنار یکدیگر شناخت کای انتخاب شدهگونهمتنی، بهفرعی به همراه شواهد درون
 قهرمان در مقامات ارائه کنند. شخصیّتمکان و 

 پژوهش پيشينة. 5-4
نامیه و مقالیه انجیام شیده های بسیاری با موضوع و محوریت مقامات در قال  کتاب، رساله، پایانتاکنون پژوهش

مکان در مقامات همیدانی و که به تحلیل موردی و جزئی عنصر  ه استتاکنون تحقیقی مستقل دیده نشد امّا ؛است
 معرّفییمرتبط با موضوع مقالیه را های هشوتعدادی از پژ ،نشنایی جهت حمیدی با رویکرد تطبیقی پرداخته باشد.

شیرح و بررسیی »(؛ 1342احمید ابیراهیم، « )فارسی و تأثیر مقامیات عربیی در نن ادبیّاتنویسی در مقامه» کنیم:می
)شییخ سییاه، « طبیی میان همیدانی و حرییری در بوتیة نقید و تالزّامات بیدیع مق»(؛ 1333فیاض، « )مقامات حمیدی

( 1330)نصییری، « مقامات حرییریو  البخالءهای نمایشی در دو کتاب بندی ظرفیتتحلیل، تبیین و طبقه» (؛1314
ُالزُ »و  ُبدیع ُبنيُمقامات ُاهلمذاينُُومقارن  ُالطُ الدُ محيدمان ُال لخيُمنُمنظار ُالقصصيین  (.1316یان، )ناظم« ابع
شیده در حیوزة مقامیات کمیک هیای انجیام ت پژوهش حاضر در قیا  با دیگر پیژوهشبه فردیّ عواملی که 
هیای موجیود از قهرمیان در تمیامی و انواع چهره)فهرست اماکن( ارائه شناسنامة مکانی . 1از:  هستندعبارت کرده، 

 سیازیتحلییل کیفیی قهرمیان. 2 (3و  2، 1های )( و نمودار2و  1)های در قال  جدول مقامات همدانی و حمیدی
 .متناس  با مکان رخداد ماجرای هر مقامه

 . پردازش تحليلی موضوع4
 مکان در مقامات همدانی و حميدی عنصر .4-5

داستانی  ادبیّاتکه منتقدان و نویسندگان دهد داستان را تشکیل می 2زمانی و مکانی وقوع حوادث، صحنة موقعیّت

انید ، از نن تعبییر کیرده«زمان و مکیان»و « موقعیّت»، «وقوع محلّ»، «زمینه»، «قرارگاه»ی چون متعدّدبا اصطالحات 

                                                           
1. Deductive, Analytical 
2. Setting 
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..( و نیز یک .( و یک زمان خرد )ش ، روز وسالیان و سالدارای یک زمان کالن ) مقامههر  (.46: 1333)مستور، 
 ..( اسیت.و خانیه، اتیا میانی، مجلی  مه( و ییک مکیان خیرد )کشور و شهر و دهکیده) جغرافیایی مکان کالن
 همدانی و حمیدی اغل  از مکیان کیالن بیه مکیان خیرد واردقهرمان در مقامات  شخصیّت(. 61: 1330)نصیری، 

برسییدم (. »13: 1313)همیدانی، « ی که بازگشتگاه )پاتوغ( خود ساختمدکّانبا  به جرجان دور گام نهادم،: »دشومی
 (.106-101: 1313)حمیدی، « ل راجستم منزبه صور و صیدا و مکانی می

ت حیلة جدید و زمینه و ابیّمکانی قبل از نغاز حکایت در گسترش اف  خیال خواننده، جیّ عمومیّتزیبایی این  

موضیوع  تنیوّعشیوة گدایی )مقامات همدانی(، ترسیم ابعیاد تیاریخی، فرهنگیی، جغرافییایی و اجتمیاعی مکیان و 

ها گام گیاشیته سد تمامی کشورها، شهرها، روستاها و مناطقی که حمیدی بدانرمی به نظر .ها نهفته استحکایت

بازان صیورتی اند که در مقامات همدانی با حضور گدایان و نیرنگای نرمانی و نیک در ذهن خواننده داشتهجلوه

قعیی ایین واچهیرة  معرّفییاند؛ در اینجاست که پی به هدف همدانی از نگارش مقامیات در ناخوش به خود گرفته

 .(32: 1331کرمر، )ریزی کرد شرایط محیطی نن دوره پی بر اسا لیا مقاماتش را  بریم؛جماعت هزار چهره می

 در مقامات همدانی و حميدیهای قهرمان چهرهو گسترة مکانی  .4-4

میدی بیه چنید مقامات همدانی و ححوادث  رخدادیا همان گسترة مکانی ها ها و تفاوت بین نند مکانانگیزة تعدّ

 .2 مقامات همیدانی( های اسالمی )اسکندری درفریبان در سرزمینگران و عوامنمایش حضور حیله .1 دلیل است:

بیه منظیور لییا  (.36: 1333)المیوافی، میل نگارنده به تغییر و فرار از یکنواختی  .3عالقة قهرمان مقامه به سیر و سفر 

و  در مقامیات هیای اصیلیشخصییّتانیواع و  هیا()فهرسیت مکیان مکیانیة شناسنامبر  او تسلّطو خواننده نشنایی 

کردیم که الگوی نگارندگان تا پاییان مقالیه خواهید  طرّاحی ( را2و  1های )جدول پژوهششیوة همچنین انسجام 

قهرمیان  شخصییّتظهور و بروز و وقوع حوادث های کالن و خرد مکانمقامات، نام بود؛ اسا  این دو جدول بر 

ی بیا هیدف نمیایش گسیترة کمّیکه در ادامه خواهد نمید ( 3و  2، 1نمودارهای ) استوار است. ناس  با هر مکانمت

ها برگرفته از مقامیات بیه زبیان ات مندرج در جدولاطاّلعشده است.  طرّاحیدر مقامات های کالن و خرد مکان

 اصلی است.

 :(4112واقعه )الهمذانی،  مکان بر اساس قهرمان شآفرینو مکانی مقامات همدانی (: شناسنامة 5جدول شمارة )

دد
ع

 

 مکان مقامه
باز، گدا نيرنگ

دد )قهرمان(
ع

 

 مکان مقامه
باز، گدا نيرنگ

 )قهرمان(

ُ الق ر یض يُ  1
، دکّانجرجان، 

 مجل  شعر و ادب
 شاعر بیابان، سایة خیمهُاألسو د ی   23 عالم به شعر
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 بغداد، ل  رودُالع ر اق ي   21 مندج عیالگدای سم بغداد، بازارُ األ زاذیُ  2
دانای به شعر و 
 عروضش

يُ  3  بلخ، مسیر سفرُ ال  لخ 
جوان قریشی که 
 فریبدمسافر را می

ُاحل مدان ي   23
حل ، بارگاه 
 حمدانیان

 وصّاف اس 

ج ستان ي   4 ُالس  
سیستان، بازار، محل 
 فروش میوه

زاهدی که دنیا را 
 ةنزموده و فروشند

 اروستد
 رصافه، مسجدُالرُّص اف ي   30

بازی و نیرنگ
گدایی )بدون 
 اسکندری(

 کوفه، خانهُ الک وف يُ  1
گدایی سمج، بخاطر 
گرسنگی شبانه درب 

 کوبدمنازل را می
 بصرهُال غز ل ي   31

اسکندری )بدون 
 نیرنگ(

ُاأل س د ی   6
حِمص، راه حمص، 

 بازار

 امّا ظاهر مظلوم جوان به
و گدای سمج  راهزن

 مندعیال
رياز ی   32  دکّانشیراز، ُالش  

ازدواج با زن 
 ناسازگار

 حجّام حمّامحلوان، ُاحل لو ان ي   33 بدون اسکندری و حیله جرجان، انجمن شعرُالغ يالن ي   3
 گرسنگان خیمهُالن ه يد ی   34 خطی  دینی نذربایجان، بازارُاأل ذر ب يج ان ي   1

ُان ي  اجل رجُ  3
جرجان، جمع 
 دوستان

 امّا سرور قوم بوده
اکنون دست تنگ 
 شده

ي   31 ُاألبل يس 
دشت سبز، مجل  

 شعر
اسکندری شیطان 

 فریبدرا می

ُ األصف هان يُ  10
راه سفر به ری، 
 مسجد

ص( در ) امبریپدیدن 
 خواب

 گرسنه أرمینیه، کویر، مراغهُاألرم ن ي   36

ُاألهواز ی   11
جمن و اهواز، ان
 مجل 

واعظ تابوت بر دوش 
 )بی نیرنگ و گدایی(

ُالن اِج  ي   33
خانه، جمع 
 دانشمندان

گدایی سمج 
اش همراه خانوداه
 جویدغیا می

ُال  غد اذ ی   12
بغداد، کرخ، بازار، 
 کبابی و
 فروشیشیرینی

 بصرهُاخل ل ف ي   31 گرسنه و روستایی
دار خلف دوست

 بن احمد

 قاضی نیشابور، مسجد جامعُالن يس اب ور ی   33 ای بلیغگرسنه بصره، بازار و مربدُ ال  صر یُ  13

ُالف ز ار ی   14
بالد عرب )فزاره(، 
 بیابان

 نوارة غربتُالع لم ي   40 شاعر مداح
 سفارش به
 نموزیعلم

ظي ه 11 ي   41 ای بلیغگرسنه خانه، سفرة غیاُاجل اح   مجل  وصیت پدرُالو ص 
بر دنیا و  بخل

 فری  مردم
 انتقام از نارفیقان مسیر صیمره تا بغدادُالص يم ر ی   42 شاعر بدهکار اهواز، زمینی گستردهُال کف وف ي   16

 بغداد، انجمن گدایانُالد  ینار ی   43 زاهد واعظ بخارا، جامع بخاراُال  خ ار ی   13
ناسزا گفتن بخاطر 
 پول
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ُالق زو ین ي   11
ین، روستا، شوره قزو

 گز
عر ی   44 کار بلیغ و شاعرتوبه  راوی عالم به شعر شام، انجمن شعرُالش  

ستایش خلف بن  از یمن به سوی وطنُال ل وک ي   41 شاعر گرسنه دمش ، درب خانهُ الس اسان يُ  13
 حيله(احمد )بی

ُالق رد ی   20
بغداد، دجله، حلقة 
 مردم

 تاجر طال بازگشت از حجُی  الصُّفرُ  46 بازمیمون

ُال وص لي   21
موصل، روستا، 
 مجل  عزا

کند، مرده زنده می
 کندرفع بال می

ُالس ار ی   43
ساری، بارگاه 
 فرمانروا

وفا به عهد و بی
 پیمان

 بصره، خانه، سفرة غیاُال ض ري ی   22
 مهمان گرسنه
 حیله()بی

 داریشام، استانُالت م يم ي   41
د مردم، ستایش نق

خلف بن احمد 
 حيله()بی

 دریای خزر، کشتیُاحل رز ی   23
فروختن حرز به مردم 
 در خطر غر 

ُاخل مر ی   43
مجل  عیش، 
 میکده، مسجد

هم واعظ مسجد و 
 هم میگسار

 نموززاهد پند مجل  سخنورانُال طل   ي   10 دیوانة منتقد معتزله بصره، تیمارستانُالار ست ان ي   24

 مکانبیُال  شر ی   11 گرسنة سخنور بغدادُال ج اع ي   21
حکایت بشر بن 
 حیله(عوانه )بی

 ------ ----- --- - زاهد واعظ بصره، جایگاه فراخُالو عظ ي   26
 

 (5123)حميدی،  واقعه مکان بر اساسقهرمان  و آفرینشمکانی مقامات حميدی شناسنامة (: 4جدول شمارة )

دد
ع

 

دد قهرمان مکان قامهم
ع

 

 قهرمان مکان مقامه

ُاللم ع  1 ُيف
طایف، مسجد جامع، 

 اجتماع مردم
 خطيب معتمد

 طالب احسان امّا
ُالر فاق  13 ُالس فرُو ُيف

عرا ، سایة 

 درخت

پیرمرد 

 جهانگرد

2 
ُالشيبُُو يف
ُالش اب

خجند، بازار، اجتماع 

 دکّانمردم مقابل 

مناظره پیر و جوان 

به جهت 

 )کاسبی(

14 
ُُو ُالعشق يف

ُاحل يبُ العشوقُو
ُاحمل وب ُو

نمل و ساری، 

 بازار عجای 

 پیر دعانوی 

 طال  مزد امّا

ُالغزو 3 ُيف
سرحد هند، میدان 

 جنگ

جهادگر 

 رجزخوان
ُاجملنون 11  مجنون عش  همدان، بیمارستانُيف

ُالر بيع 4 ُيف
نذربایجان، اجتماع 

 مردم در ساختمان

 امّا وصّاف بهار

 طال  احسان
ُالز اين 16 طيُو ُالال  ُبني

کاشان، رستة 

بزّازان، گوشة 

 دکّان

مناظره پير و 

جوان در 

باب وفای 

 زنان

ُالل غز 1  کشمیر و قندهارُيف
 امّا پیر سخنور

 طال  احسان
ُالز وجني 13 ُبني

اهواز، مردم در 

 سرای قاضی

زن و شوهر 

 ناسازگار
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ُالسُ  6 ُک اجيف
مجل  مهمانی و 

 سفره
ُال ل يف 11 پیرمرد بدشان   بلخُُووصا 

پیرمرد نوّاح و 

 بلخ مدّاح

ُالسي اح 3 ُيف
عرا ، دمش ، حلقة 

 مردم

مناظرة ادبی پیر و  

 جوان
ُالسمرقند 13 ُيف

سمرقند، طا ، 

 حلقة مردم

پیر مسکین 

 شاکی

ُالت صو  1 ُيف
خانقاه، انجمن 

 متصوفه

پیرمرد صوفی از 

 اهالی اوش
ُال 20 ُالط يبُو ُنج  بني

سرخ ، مسجد 

 حلقة مردم جامع،

مناظرة پزشک 

کرمانی و 

 یونانی منجّم

3 
ُ ُالسّن  ُبني ُالناظرة يف

ُاللحد ُو
سرحد خراسان، 

 دامغان

مناظرة سنّی و 

 ملحد درباره

 عقل

ُالش تاء 21 ُيفُصف 
أوش، خانه، 

محفل شبانة 

 ادبی

جوان شاعر و 

 سخنور

ُالوعظ 10 ُيف
صور و صیدا، اجتماع 

 مردم
پير واعظ و ناصح 

 انطالب احس و
ُالتعزی  22 ُيف

اصفهان، مجل  

 عزا
 پیرمرد ناصح

ُالعشق 11 ُيف
اصفهان، بیمارستان، 

 جمع منتظر

متخصص ط  

 روحانی )عش (
ُالن س اب  23 ُيف

ارمینیه، محفل 

 شبانة علم و ادب

مناظره پیر و 

جوان در باب 

انساب و 

 احساب

ُالفقهي   12 ُالسائل  --- --- --- - عالم شرع همدان، زمرة فقهاُيف
 

 تحليل رویکردهای مکان در مقامات همدانی و حميدی. 4-1

دار ایین عنصیر بیا برقراری ارتبیا  منطقیی و معنییهای نهفته در نن، صر مکان و ظرفیتکارگیری عنچگونگی به 

گر توانمنیدی تواند از سویی نشانمی ،مکاننوع  بر اسا  قهرمان هویّتطرح همچنین امه و و مضمون مق (2)عنوان

باشد و از سیوی دیگیر بیه محورییت  کا  وقایع و حقای  دورة نگارش مقاماتدر انع توفی  همدانی و حمیدیو 

ابعیادی بیه شیرح ذییل در  هان برای عنصر مکان در مقامات ننتواکه میصر مکان در مقامات کمک کند. چنانعن

 بعد(: ماو  116: 1331الضبع،  ؛240-233: 2003ر گرفت )الغزالی، نظ

 5شناسیرویکرد اجتماعی و جامعه .4-1-5

گیر شیود: حیلیههای مکان طرح میی در مقامات همدانی اغل  متناس  با ویژگیطرّارگری و عنوان و شیوة حیله

ُال  صر ی  ُُو»های در مقامه  شیود؛ در متناسی  بیا کثیرت گیدایان در عیرا  بیه هیئیت گیدا ظیاهر میی «ال ج اع ي ب ال  غد اذ ی  ،

ُاأل هواز ی ب ُُوال»های مقامه ج سبتان ي  ،  خاطر وفور واعظیان و زاهیدان در ایین منیاط  بیه لبیا  واعیظ و زاهید  به «ال  خ ار ی ب س  

                                                           
1. Social and sociological approach  
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ُالف ز ار ی  ،ُ»های نید؛ در مقامهدرمی ي  ، ُاأل سو د ی  ُُوالق ر یض  بیه  ،«احل لو ان ي ب »شاعر و سخنور اسیت و در مقامیة  «الع راق ي ب الس اسان ي  ،

محور موضوعمقامات حمیدی چون  امّا ؛کندا بازی میی رحمّامهای معدنی، نقش ها و چشمهحمّامجهت کثرت 

شیود از نن اندیش، متناس  با مضمون مقامه طرح میهای اجتماعی مکان و ماهیت قهرمان نیکاست؛ لیا ویژگی

ُاللم ع ب»جمله است: مسجد جامع طایف و خطی  معتمد در مقامة  ، میدان جنگ و جهادگر رجزخوان در مقامیة « يف

ُالغزو» ک اج»، مجل  مهمانی و پیرمرد سخنور در مقامة «يف ُالس   ُالت صو »، خانقاه و صوفی در مقامة «يف ، شیهر صیور «يف

ُالوعظ»و صیدا و واعظ منبری در مقامة  ُالفقهي ب »، بقعة فقهای همدان و عالم شرع در مقامة «يف ُالسائل عیرا  و ، راه «يف

ُالر فاقب »پیرمرد مسیافر در مقامیة  ُالس بفرُو ُالعشبقُُو»، بیازار نمیل و سیاری و دعیافروش در مقامیة «يف العشبوقُواحل يببُيف
ُاجملنبون»، تیمارستان همدان و شیدای عش  در مقامة «احمل بوبُو ، سرای قاضی اهواز و دعوای زن و شیوهر در مقامیة «يف

ُالبز وجني» ُالب ل »گر در مقامة پیرمرد مدّاح و نوحه های شهر بلخ و، خرابی«ببني ُووصبا  و مجلی  عیزای اصیفهان و  «يف

ُالت عزی »گر در مقامة شخص نصیحت  .«يف

 5رویکرد فيزیکی .4-1-4
، خیمیه و «احل رز ی ب »همدانی از تصاویر کشتی، ش ، امواج خروشان، وزش باد، بارش باران و رعید و بیر  در مقامیة 

نما اسیت در مقامیة و پناه بردن از گرما به مسجدی که دارای گنبد و ستون و طا  «األ سو د ی  »های نن در مقامة طناب

در تبییین کند. حمیدی نییز های فیزیکی مکان و ترسیم فضای هنری مقامه استفاده می، برای نمایش جلوه«الرُّص باف ي  »

ت جنگی و صفوف مستقیم و موازی سیپاهیان در از تصاویر اداوواقعه  های خرد و کالن رخدادب،عد فیزیکی مکان

ُالغ بزو»مقامة  بک اج»، خانه، محله و سفره در مقامة «يف ُالس   ُووصبا ُ»هیای طبیعی در مقامیه های معماری وویژگیو « يف يف
ُالس مرقندُال ل   کند.استفاده می «وُيف

 4رویکرد روانی .4-1-1

کفن شیده و تیابوت در  ةتابی و خودزنی عزاداران و تصویر مردیهمدانی با استفاده از رفتارهای انسانی همچون؛ ب

بلي  »مقامة  دهد. ب،عدی احساسی می ،، به مکان«الق رد ی ب »باز در مقامة و خنده و سرمستی تماشاچیان نمایش میمون «ال وص 

ُالت عزیب »حمیدی نیز در مقامة   قیت صیبح بیه سیمت هیا بیه و، با ترسیم جیوش و خیروش شیبانة میردم، هجیوم نن«يف

ها و خاک برسر ریخیتن در عیزای ها و طا ، پاک کردن اشک با سرنستین، فوج مردم در راههای اصفهاندروازه

 کند.ترسیم می مکانگنانه از عمومی، فضایی غم

                                                           
1. Physical approach 

2. Psychological approach 
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طر  عنوان مقامه بر اساس 

ج رافيای اس می

عناوین غیر 
انمرتبط با مک

ته عناوین برگرف
از نام سرزمین 

های اسالمی

 مکانی )تاریخی، زمانی و فاعلی( .4-1-3
گیاری مقامه بیه و همچنین نامگیرد شکل می که حکایت یا حیله در نن ایمکان یا دورهاسم  همدانی با استفاده از

سو معلومات ادبی، تاریخی یا اجتماعی را در ذهینش میرور شود خواننده از یکاسم قهرمان همان مقامه، سب  می

ُالکوفي ب ،»نیام مکیان:  بیر اسیا گیاری مقامیه . نامشود قصّهکند و از سوی دیگر نمادة ورود به  ج سبتاني  ، ُالس   ُال  لخي ب ،
ُالرُّصب ُالعراقيب ، ُالوصبلي ، ُالقزوینيب ، ُال خاریب ، ُال صری ، ُال غدادی ، ُاألهوازی ، ُاإلصفهاني  ، ُاجل رجاني  ، ُالشباأل ذر ب يجاني  ، ُاألرمنيب ،ُافي ، ريازی ،

 (؛ ودانی)حکومیت حمی «احل مداني ب »هماننید مقامیة  زمان روییداد میاجرا بر اسا عنوان انتخاب  ؛«الارستاني النيسابوری ُُو

)جاحظ، ادی   «اجلاحظي »های کند همانند مقامهرا ایفا می قصّهی که نقش اصلی شخصیّتنام  بر اسا گیاری عنوان

)منتسی  بیه  «ال  شبری  »حمید( و )منتس  به خلف بن ا «اخل ل ف ي ب »شاعر عرب(،  )منتس  به ذ،والرُّمَّه «الغ يالني ب »(، و نویسنده

ُالب ل » مثلای از مقاماتش حمیدی نیز پاره .بدی(العَ بِشر بن عَوانه ُووصبا  ُالسبمرقندُوُيف در نیام شیهرها اسیت و بیه  «يف

ُالعشقُوالعشوقُواحل يبُُو»بخشی دیگر همانند  طبيُُواحمليف ُالال  ُبني ُاجملنون، ُالبزوجني وب،ُيف ُببني ُالط  يببُُوُ،البز اين، از  «نج  البوببني
 کند.می گیاری مقامات استفادهنقش قهرمان در نام

 تحليل کمّی مکان ک ن در مقامات همدانی و حميدی. 4-3

مقامیه از  2و  همدانی 11مقامه از مجموع  21، عنوان (1و نمودار شمارة ) (2و  1) شمارةتوضیحی جدول  بر اسا 

بیه مقامة حمیدی، برگرفته از نام شهر، منطقه یا شهرک )مکان کالن( اسیت کیه نسیبت نن در دو اثیر  23مجموع 

مقامیه از  41، حیوادث (2و نمیودار شیمارة ) (2و  1) شیمارةتوضییحی جدول  بر اسا است و   3به   41ترتی  

هیا )مکیان کیالن( مقامة حمیدی، در شهرها، نواحی یا دهکده 23مقامه از مجموع  21مقامة همدانی و  11مجموع 

ها در ایران، عرا  و شام )حیدود این مکاناست و اغل    31به   10دهد که نس  نن در دو اثر به ترتی  رخ می

 .مکانی نزد دو نویسنده است تنوّعسیر و سفر و  اهمّیّت. اعداد فو  حاکی از سرزمینی اسالم( قرار دارند

  (4نمودار شمارة )                   (5نمودار شمارة )           
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 تحليل کمّی مکان خرد در مقامات همدانی و حميدی .4-1

ان خیرد لحیاش شیده اسیت. عنیوان مکی 14مقامة حمیدی،  23مقامة همدانی و  11 بر اسا (، 3) ةدر نمودار شمار

  21به مجال  ادبی، علمی و فرهنگیی همچیون شی  شیعر اسیت کیه  تعلّ مکان خرد، مبیشترین درصد کاربرد 

 است.مقامات حمیدی را به خود اختصاص داده   13 ومقامات همدانی 

گر عالقة دو نویسنده به یک مکان کارگیری مکان خرد، بیانر نمایش کمّی میزان به( عالوه ب3) نمودار شمارة 

مکیانی  تنیوّعدارای در مقامات باشد. ذکر این نکته ضروری است که محفل علمی، ادبی و فرهنگی خاص نیز می

پوشیانی مجیال  مهی.. تشکیل شود که در تعیین درصدها بیه .تواند در بازار، مسجد، میکده، خانه واست یعنی می

هایی که درصدشان صفر لحاش شده بیه معنیی عیدم وجیود مکان شده است. توجّهها میکور در انواع خرده مکان

    اثر تطبیقی است.یکی از دو ها در نن
 (1) نمودار شمارة

 

 در مقامات همدانی و حميدی قهرمانظهور  همراه باتحليل کيفی عنصر مکان خرد  .4-1

 .2اس  مکان بیا نیوع و زمینیة حیلیه تن .1حکایت بنا به دالیلی از جمله:  و ارتبا  نن با مضمونشناخت مکان خرد 

 .4 میردم توجّیهاصیلی در جلی   شخصییّترنگارنگی چهیرة  .3مه برای ورود یا حضور در مکان نقشة قهرمان مقا

ت داستان ابیّتواند در جیّمی نها در مکاموقعیّتها و شخصیّت ادّها از طری  تقابل و تضها و بحرانخل  کشمکش

 شخصیّتدر مقامات همدانی و حمیدی کجاست و  باشد. حال باید گفت، مکان خرد مؤثّرو فرنیند انتظارنفرینی 

 نماید؟مکان چگونه رخ می اصلی در

 محفل ادبی، علمی و فرهنگی .4-1-5

موضوعیت شعر و نثر دائیر اسیت؛ از نن  ادبی و فرهنگی با مقامة همدانی در مجال  شبانة 11ز مقامه ا 13 حکایت

ُالغ يالن ي  ،ُ»جمله:  ي  ، ُالس بار ی  ،الق ر یض  بعر ی  ، ُالش   ُالد  ینار ی  ، ُالن اِج  ي  ، ي  ، ُاإل بل يس  ُاحل مدان ي  ، ُاأل هواز ی  ، ُاخل مر ی ب ُُوُاجل رج ان ي  ،  «الطل يب الت م يم ي ب ،
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حکاییت  امّیا ؛منزل، بارگاه، انجمن علمی و ادبی و جمع دوستانه استها شامل در ننمکان خاص  تنوّعاست؛ که 

ُالغ يالن ي  ُُو»سه مقامة  ي  ، شهری کیه بسییاری  امّا ؛خورددر جرجان که انجمن علم و ادب است رقم می «اجل رج ان ي ب الق ر یض 

حیل و میأمن گیدایان و ماست (، ممکن 113: 2 ج ،1313ثین از نن برخاستند )الحموی، از ادبا، علما، فقها و محدّ

 ان باشد؟طرّار

 سیرایانربارة چکامه و چکامهی را پاتوغ خود نهادم و با یاران نشسته بودیم و ددکّان ،به جرجان دور گام نهادم» 

ی ( و این جوان یکی13: 1313)همدانی، « دادمیزدیکی جوانی نشسته بود و گوش فرادر همان ن ،کردیمگفتگو می

ة فرهنگیان و دانشمندان حضور پیدا کرده و در کمال نرامش و سکوت از جماعت گدایان سخنور بود که در محلّ

گیرد و در نخیر کیار دست می سخن را به ، سررشتةود به جمعبا ور امّا داد،به سخن بزرگان علم و ادب گوش می

ای سروران! اگر همسری در  ،وارونه گشت مرروزگا ،در تنگدستی بر پشت کاری ناگوار و تلخ سوارم»گوید: می

نمیاده بیود بیه او  ننچیه .کشییدمهای ب،صری نداشتم خیود را بیه بنید مییأی و کودکانی در نزدیکی کوهن رَمَ رَّس،

 دهد.در مجال  فرهنگی هشدار می سخنورگونه همدانی به حضور گدایان این و ؛(22-21)همان: « بخشیدیم

چیون کیال  در  اسیت کیه بسیته بیه مضیمون همغال  مقاماتش  :توان گفتیبه جرأت م دربارة حمیدی 

اصلی یا منیاظره  شخصیّتی در نن حاضر هستند و از سخنان ای از مردم یا شخص خاصّحکایت، جماعت یا طبقه

  منیدبهیره -نیدارد  قصید فریی  میردم را - شیودای و سالی متفاوت ظاهر میکه هربار در چهره شخصیّتبین دو 

درختیی در  نشان، خانقاه، زمیرة فقهیا، سیایةبیمسجد، دکّان، اماکن عمومی  مکان در این مقامات، تنوّعشوند. می

ُالش تاء»تنها دو مقامة  امّا ؛بیابان، بیمارستان و خانه است ُالن س اب ُوُيفُصف  ، به صورت اختصاصیی در انجمین ادب و «يف

ب» تیوان چهیار مقامیةنهیا مییگییری تخورد و با قدری وسیوا  و سیختعلم رقم می ُالس  ُالعشبقُوالعشبوقُيف ک اج،ُيف
ُالز وجنيواحل يبُُو ُبني ُال ل ُاحمل وب، ُووصا  بیه مکیان رخیداد، شیرایط محیطیی و موضیوع حکاییت از  توجّهرا با  «وُيف

   مقولة محافل ادبی و فرهنگی خارج دانست.

 بازارها .4-1-4

ُاأل ذرُ األ زا»های حکایت پنج مقامة همدانی با نام ج ستان ي  ، ُالس   ُال  غد اذ ی  ُوذ ی  ، گییرد. در بازارها شیکل میی «ال  صبر ی  ُب يج ان ي  ،

  دنییا و بیزر ِ میادرِ ،هیای تیاریخی و فرهنگیی خیاص بیه خیود، مکیان عیام بیا ویژگیی«ال  غد اذ ی ب »بغداد در مقامة 

ریافت زمینة حیله قهرمیان اشتیا  خواننده را برای د، ، شهرت این شهر(416: 1 ، ج1313هاست )الحموی، سرزمین

شیود کیه: در بغیداد بیودم، هیو  گونه وارد داسیتان مییانگیزد. همدانی اینبرمی و چگونگی گدایی وی از مردم
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پردازد: نرزوی خرمای ازاذ مرا به کوی کرخ پولی نداشتم. بعد از نن به تعیین مکان خرد می امّا خرمای ازاذ کردم

ه چه کسیی طلبان! در این محلّفرصت البتّه( و 16: 1331ان و مشتری )کرمر، ای تجاری و مملو از دکّمنطقه کشاند!

خیدا بیر شیکاری ه با خودم گفتم: ب راند،با یک روستایی برخورد کردم که به سختی خرش را می شود؟قربانی می

کار ی یا خیابانی فرعی؟ گدای فری ، غیاخوردکّاندست یافتم. شروع نیرنگ از کجاست؟ مکانی کوچک مثل 

بازار  اینکهکند، سپ  به بهانة پرسی و نشنا جلوه دادن خود و دعوت روستایی به منزل، کارش را نغاز میبا احوال

کشیاند و بعید از سیرا مییانیدازد و او را بیه مهمیانتر است، روستایی را به طمع مییهتر و غیایش خوشمزّنزدیک

 اینکیهکنید و از دور بیدون فرار می رصتی مناس  به بهانة تهیة نب خنکرا داشت، در ف هوسش ننچهخوردن هر 

(. 31-33: 1313شیود )همیدانی، خورده در پرداخت هزینة سیفره مییگر نه و نالة روستایی فری دیده شود نظاره

به سیاکنان شیهرهای بیزر  لوح را از اعتماد و اطمینان مسافران، روستاییان و اشخاص ساده ،همدانی در این مقامه

 ی است.امری عادّ باز در این مناط ناباب و نیرنگ دارد؛ چراکه حضور فراگیر افرادبرحیر می

ُالع شقُوالعشوقُُو»های حکایت سه مقامة حمیدی با عنوان  ُالش يبُوالش اب،ُيف طبيُُوُوُواحمل وباحل  يبُيف ُالال   «البز اينببني
ییا  شخصییّتکاری یک شاهد فری دهد که در هیچو کاشان رخ می ساری به ترتی  در بازارهای خجند، نمل و

ُالش يبُُو»های اصلی نیستیم؛ در مقامة شخصیّت گر در حقیقت پیدر و پسیر هسیتند ، پیرمرد و جوان مناظره«الشب ابيف

الع شبقُُيف»و در مقامیة  (36: 1313)حمییدی، شیوند منید مییاز احسان نیاظران بهیره ل کالمی خودکه در پایان جد
 ، شاهد حضور دعانویسی هستیم که بیه شیر  بیرنورده شیدن حاجیت گرفتیار، دو دینیار «احمل بوبوالعشوقُواحل  يبُُو

 (.133طلبد )همان: می
 مسير سفر .4-1-1

ترین دالیل سفر مردمان زمیان همیدانی دیدار سلطان و والی از مهم نموزی، کس  روزی وت، زیارت، علمتجار

هیای ذکیر شیده اسیت. بیا یابی به انگیزهانی به شهرهای فارسی خود بهترین مثال برای دستاست و سفرهای همد
ان و طیرّارهیای بیین راه میأمن گیدایان، شود که مسییر سیفر و اقامتگیاهمطالعة مقامات وی چنین به ذهن متبادر می
ي ب »راهزنان است. این جماعت در مقامة  (، 31: 1313شوند )همدانی، اهر می، در لبا  انسان صالح و دعاگو ظ«ال  لخ 

، در «األ صبف هان ي  »(، در مقامیة 13کننید )همیان: ، بعد از جل  اعتماد مسافر، اموال وی را سرقت می«األ س بد ی  »در مقامة 
و در مقامیة  (16کنند )همان: اند، مردم را سرکیسه میص( را دیده) اهللخواب رسول  اینکهی ادّعامسجد بین راه با 

 سیفری پیییر و هم، رهگییری نشیتی«الل وکي ب »در مقامیة  امّیا (،331نور و تاجر طال هسیتند )همیان: ، سخن«الصُّفر ی  »
ي ب »همدانی در مقامة به عنوان مثال، (. 333-332هستند )همان:  - کلک و گداییبی -سخن نیک ، ابتدا مکیان «ال  لخ 
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رچه مرا به سوی بلخ برانگیخت. در اوج جیوانی بیا دلیی نسیوده و بیا تجارت پا»کند: می مشخّصعام یعنی بلخ را 
(. نوع حیله در شهری مثل بلخ چگونه خواهد بود؟ نیا شهری که خل  بسییاری از عالمیان 31)همان: « زیور دارایی

 های ننیان نسیوده بمانید؟گدایان و کلک تواند از شرّ( می410-433: 1 ، ج1313در نن ساکن هستند )الحموی، 

خورد؟ مکیان خیرد در که با مردم مختلف سروکار دارد و سود بسیاری از سفر خود برده، فری  می قصّهنیا تاجر 
نییاز اسیت کیه چشیم ص و بیمتشخّاین مقامه، مسیر بازگشت تاجر به وطن است و قهرمان )گدا(، جوانی به ظاهر 

رسد عیسی می به نظرخواهی کوچ کنی؟ گفتم: نری. گفت: نیا میجوان . گیردتاجر را از وقار و زیبایی خود می
شیود: هیای حیلیه در قالی  دعیا نشیکار مییچگونه دامی؟ به سرعت نشانه امّا بن هشام )تاجر( در دام افتاده است،

؟ گردیروی؟ کی برمیکجا میپرسد: کی قصد رفتن داری؟ بهن می]کاروان[ تو به زمین نباد برسد. در ادامه جوا
طلی  کیرد[ )همیدانی،  ای زرهسیکّ] وبخشندگی در کجیایی؟ کند که: از اش را چنین مطرح میسپ  خواستهو 

 توسّیطهای سرکیسه کردن مسافران طرح و افشای شیوه ی با طرح مقاماتی از این دست، به(. همدان31-32: 1313

 پردازد.گدایان بین راه می
ُالس بفرُُو»  خیورد. قهرمیان، میدی است که حکایت نن در مسیر سفر بیه عیرا  رقیم مییح ، یگانه مقامة« الر فاقبيف

)حمییدی، گوید و در پی گدایی نیست پیرمردی جهانگرد است که در موضوع و نداب سفر و رفی  راه سخن می
1313 :123-132.)  

 مسجدها .4-1-3

ُالرُّص اف ي  »پنج مقامة همدانی  ُال  خ ار ی  ، ُالنُ األ صف هان ي  ، . چنین به نظر کندرا در مسجد یا جامع حکایت می «يس اب ور ی  ُواخل مر ی  ،

 خانة خدا در زمین، محیلّ ،رسد که حیله به مساجد راهی ندارد! یا حداقل نباید راهی داشته باشد چراکه مسجدمی

اند؟ در مقامة در امان بودهان طرّارحرمتی نیا مساجد در عصر همدانی از بی امّا ؛اعتکاف، نماز، دعا و نرامش است

تیرین و نبیادترین شیهرها اسیت کنید کیه از مشیهورترین، بیزر ، عیسی بن هشام عزم سفر به ری می«األ صف هان ي  »

(. نیا ری عرصة تاخت و تیاز گیدایان و دزدان اسیت؟ نییا مسیاجدش از حیلیة 111-113: 3 ، ج1313)الحموی، 

های شود، در پایان نماز، نشانهری  مسجد و نماز جماعت! وارد ماجرا میایشان در امان است؟ عیسی بن هشام از ط

گردد: مردی از جای برخاست و گفت: از میان شما اگر کسی ییاران پییامبر و گیروه حیله به این ترتی  نشکار می

نگهداشیت  ام و بیرایای از پییامبر نوردهمسلمانان را دوست دارد زمان کوتاهی به من گوش بسپارد چراکیه میژده

 کیه خیدا ایین مسیجد را از هیر  گیویم تیا وقتییگییارد: خبیر را نمییمی اش شرطیمردم در مسجد و گفتن حیله

باز در ادامیه ای که پیامبریِ پیامبر را باور ندارد پاک کند ]با این سخن[ گویی همه را با زنجیر بست. نیرنگفرومایه
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را  را به شما بیاموزم. من هیم ننبه من نموخت و سفارش کرد نن عایی گوید: پیامبر را به خواب دیدم، دچنین می

بخشم و اگیر بهیای کاغییش را به او می نن رابر روی کاغی با مشک و زعفران و عطر نوشتم. اگر کسی بخواهد 

: 1313انید )همیدانی، جا کیه در شیگفت مها بر سرش ریخت تا ننگوید: درهمگیرم. عیسی ]راوی[ برگرداند می

 حتّییهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ری، محیط مسجد، وقار نمازگزاران و که پیداست، ویژگیچنان (.11-13

ییک چنیین شیود؛ لییا همیدانی بیا طیرح ان نمییمکّارشکنی و کاسبی ص( هم مانع حرمت) اهللرسول  شخصیّت

 دارد.در مسیر زدودن جهل عمومی گام برمیقاماتی م

ُالل م  ع ب »گیرد؛ در مقامة شکل میحکایت دو مقامة حمیدی در مسجد   ، غریبی اهل فضیل و ادب و شیرع از «يف

اش از حاضیران، بیه قیدر توشیه، کند و در پایان خطابیهبالد حجاز در مسجد جامع طایف برای مردم سخنرانی می

ُالط يبُُو»مقامة  (.23-26: 1313)حمیدی، طلبد کمک می  منیاظرة ، در مسجد اعظم سرخ  با محوریت«نج  الببني

 بیه نظیر (.111خورد )همیان: یونانی در باب برتری دو علم ط  و نجوم بر یکدیگر رقم می منجّمطبی  کرمانی و 

کرمیر، )ای نرمانی دارد و مکانی در راستای تیرویج علیم و فرهنیگ اسیت جلوه ،مسجد در اثر حمیدی ،رسدمی

1331 :31-33) . 

 خانه. 4-1-1

نییا قیادر  امّیا ر است شکستند؛جد را که ورود به نن برای همه در هر لحظه میسّکاران و گدایان حرمت مسافری 

پینج مقامیة حکاییت تواننید اهیل خانیه را سرکیسیه کننید؟ وارد شوند؟ نیا میشخصی مردم خواهند بود به منازل 

ظي  ،» ُاجل اح  بلي  ُوُالک وف ي  ، ُال وص  بري ی  ُالس اسان ي  ، بلي  »گییرد. در مقامیة ها شیکل مییدر خانههمدانی  «ال ض  گیری ، حیلیه«ال وص 

دانشیمندان،  ، محیلّجمعیّتهای سرزمین اسالم، شهری پرای غیر انسانی و بکر دارد. موصل از پایهاسکندری شیوه

ایین سیخن کیه در  (. راوی بیا223: 1 ، ج1313پییرای مسافران و دروازة خراسان و نذربایجان اسیت )الحمیوی، 

 ه را نغیاز جانی مرا به یکیی از روسیتاهای شیهر کشیانید، مقامینیمه کاروان ما به تاراج رفت و ،موصل بازگشت از

بیه توابیع  مکّاران در امان است؟ نیا گدایان طرّارمطرح است که نیا موصل از خسارت  هاکند. حال این سؤالمی

نیام و بعید بیه مکیانی وسیت بیه روسیتایی بیی[ نییز بیا اطیرّارکه اسکندری ]اند؟ راوی در حالیموصل هم راه یافته

کردند. ]اسکندری[ گفت: میا را در خانه مرده بود و زنان گریه و زاری میشود: صاح تر ]خانه[ وارد میکوچک

حیلیة اسیکندری در مجلی  عیزا چیسیت؟  امّا ؛این نخلستان، خرماب،نی است و به مرده نگریست که نمادة دفن بود

حاضران دلییل زنیده بیودن میرده را از  نکنید، زنده است. فقط بیهوش شده! ت: خاکشرده را گرفت، گفگلوی م،
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شود، من بر این مرد دست مالییدم و درییافتم کیه اسکندری پرسیدند؛ او گفت: وقتی مَرد بمیرد زیر بغلش سرد می

شد و شیایعة زنیده  با تصدی  حاضران مواجه البتّهیش شد! که ادّعازنده است و با خونسردی کامل منتظر نزمودن 

ها به سویش سرازیر شد و قول داد بعید دو روز، جهیت زنیده کیردن شدن مرده در روستا پیچید و از هر سو درهم

فرار کرد و چنین گفت: شگفتا از نادانیِ گروهیی کیه مین از نیادانی ننیان بیه نسیانی سیود بیردم  امّا مرده برگردد!

لوحی روستاییانی که سخنان غریبه را بدون شیناختن و ضوع ساده(. همدانی با طرح مو160-113: 1313)همدانی، 

انگییز و شیلوغ و گریبیان چیاک کیردن پییرند و همچنین توصیف منزل مرده با نن فضای حیزننزمودن وی می

برد مسیر داستان است و از سیوی دیگیر ضیرورت های هنری مکان در پیشگر زیباییبازماندگان، از سویی ترسیم

 کند.طلبان گوشزد میم را در برخورد با فرصتهوشیاری مرد

بک اج»شیود؛ مقامیة مضمون دو مقامة حمیدی در خانیه رواییت میی  ُالس   بري ی  »، تقلییدی نشیکار از مقامیة «يف  «ال ض 

کنید و در نهاییت قهرمیان، زن، قهرمان را جهت پییرایی به منزلش دعوت مییهمدانی است. بزّازی پرگو و الف

در حین فرار به جهت بداقبالی گرفتیار حیب   البتّهگیارد و دهد و پا به فرار میسیر شدن ترجیح میگرسنگی را بر 

بتاء»(. در مقامة 34-63: 1313)حمیدی، شود می ُالش   اذن صیاحبخانه قیدم بیه  ، جیوانی سیخنور و هنرمنید بیا«يفُصبف 

-113سازد )همیان: مند میداشتی بهرههیچ چشمگیارد و جمع حاضر را از فضل و دانش خود بیمی محفلی شبانه

131.)   

 های بازمکان .4-1-1

پیاره  .1گیرد؛ از نن جمله: باز و گسترده شکل می امّا های خاصحکایت هفت مقامه از مقامات همدانی در مکان

 .4 «د ی ب الق رُ »ة دجلیه در مقامیة کنیار .3 «الق زو ین ي ب »گز در مقامة سایة درختان شوره .2 «الکف وف ي ب »زمینی گسترده در مقامة 
کیویر در مقامیة  .3 «الن ه يد ی ب »چادر در مقامة  نستان .6 «األ سبو د ی  »سایة چادر در مقامة  .1 «الو عظ ي ب »جای فراخ در مقامة 

و به همیان  جمعیّتمکانی پرکند؛ عنوان مکان عام انتخاب می ، بغداد را به«د ی ب الق رُ »است. همدانی در مقامة  «األ رم ن ي ب »

گیری شود؟ مکان خاص کجاست؟ شیوة حیلهشان قهرمان مقامه میکدام امّا اران و دزدان!نسبت پر از گدایان، عیّ

ای از میردان رسیید کیه از زد تا به حلقهو گدایی چیست؟ راوی )عیسی بن هشام( خرامان در ساحل دجله قدم می

. راوی گوید من نیز چون سگ قالده بسته به رقیص نمیدم. در پاییان نمیایش باز خنده سرداده بودندنمایش میمون

دهید: پرسد؛ اسکندری جواب میشناسد و از خواری وی در گدایی میعیسی بن هشام )راوی(، اسکندری را می

-111 :1313ها به دست نوردم )همدانی، با نادانی نمودن و خود را به گولی زدن دارایی است، گناه از نن روزگار
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زند و ب،عدی روانیی بازی برعک  مجل  عزا، فضایی شاد رقم می(. همدانی در ساحل دجله و مجل  میمون112

 دهد.ی از مردم باشد هشدار میجمعیّتکجا که نویسنده به حضور گدایان در هر  ،در عین حال .دهدبه مکان می

مییدان جنیگ در  .1گییرد؛ از نن جملیه: کل میباز ش امّا های خردهفت مقامه از مقامات حمیدی نیز در مکان 

ُالغ بزو»مقامیة  ُاللُّغ بز»در مقامیة  یبلنید .2 «يف ُالس بي اح»مییدان در مقامیة  .3 «يف ُ»دشیت در مقامیة  .4 «يف ُالسُّبّن  ُببني ُالنباظرة يف
ُالو عظ»در مقامة  مشخّصجایگاهی نا .1 «اللح دُو ُالس ف رُوالر ُ »سایة درخت در مقامة  .6 «يف  اصیفهان درعزا در  .3 «فاق ب يف

ُالت عزی »مقامة  سیخنوری معتمید  ،اصیلی شخصییّت این مقامیات،(، در تمامی 2است که مطاب  با جدول شمارة ) «يف

 .(3)پردازداست که به نصیحت مردم و نشر علم و فضیلت می

 ميکده .4-1-7

 پیرداز داسیتان ،رسیدمیی بیه نظیرخیورد. قیم مییحکایتش در میکیده ر، تنها مقامة همدانی است که «اخل مر ی ب »مقامة 

در ایین حیال  ری ما را بیه سیوی میکیده برانگیخیت،های تبهکاکردن مکان عام ندارد: انگیزه مشخّصای به عالقه

 امّیا نمیاز ایسیتادیم،با رفتاری سنجیده پشت سیر پییش ز بهتر از خواب است،گفتیم: نما ،صدای اذان صبح بلند شد

از مسیجد  حاضیران، توسّیط ضیرب و شیتم بسییار تحمّیلبا  البتّهنماز و وا ساخت و به فرمان پیشی ما را رسبوی مِ

ابیوالفتح اسیکندری  ،که گفتند: نن مرد پرهیزکیار اخراج شدیم. از نوجوانان روستا نام امام جماعت را جویا شدیم

 ش  –ای از حیله نیست لحظه نشانه تا این -است! گفتیم پاک است خدا! چه بسا اهریمنی توبه کند و ایمان نورد. 

هنگام باز راهی میکده شدیم، زنی زیبا به استقبال ما نمد و با عشوه و ناز در وصف می سخن بسیار رانید. از ییارش 

دیدیم اسکندری  -شود در اینجا مکر و شیوة نن ظاهر می -پرسیدیم که او شیخی تیزهوش و نمکین را فراخواند، 

پیونیدم و ای به محراب میید از حال شیخ به خدا پناه بردم. اسکندری )شیخ( گفت: لحظهخودمان است! راوی گو

 (.311-311که در این روزگار خرد دارد این چنین رفتار کند )همان: لختی به میکده. ]نری[ کسی

مسیجد و  دو مکیان متضیاد یعنییریزی حادثه در پی .1شود: امه به اشکال ذیل ظاهر میهنر همدانی در این مق 

شیکنی حرمیت .3بیازی باشید! اهیل میگسیاری و زن نمیاز مسیجد،رسد که پیشبه فکر هیچ انسانی نمی .2 میکده

انه از خطیر و حضیور سازی مسجدیان و اهل میخنگاه .1ها ور داعیان دین در میخانهحض .4 انطرّار توسّط مساجد

  در دو مکان. انمکّار

 بيمارستان .4-1-2

گیرد. بصره مکان عام و میدخل ، یگانه مقامة همدانی است که حوادث نن در تیمارستان شکل می«ان ي  الار سبتُ »مقامة 

(. 430: 1313ورود به ماجراست؛ شهری تیاریخی و فرهنگیی کیه میأمن و محفیل اندیشیمندان اسیت )الحمیوی، 
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: بیه تیمارسیتان بصیره (121-113: 1331کرمیر، )شاعره اسیت این، معتزله و متکلّم توجّهموضوع مقامة مورد نظر، م

بیو داوود اای خردمند ظاهر شیده بیه نیز با من بود. قهرمان )اسکندری( که در لبا  دیوانه متکلّمبو داوود ادرنمدم. 

ی تصرّفمعتزلی که معتقد بود بنده در کارهای خود مختار مطل  است و ارادة خدا را در کارها و رفتار بنده دخل و 

بو داوود از کنید تا بمیرید. راوی و ادگی میاز نن خداست نه از نن بندة خدا! با جبر زن ل نیست، گفت: اختیار مط

ش را نشکار کند و دیوانه چنین گفیت: مین سرچشیمة هویّتعلم و فضل دیوانه در شگفت نمدند و از او خواستند 

نگیام گفیتن سیخن وج و بیه هها دارم. به هنگام گفتن سخن راسیت در اسازی و مکر پایگاههایم، در چارهشگفتی

های خیدا سیرگردانم. در دییر، کشییش و در ام شهر اسکندر است و در سرزمین. خانهدروغ سرنمد دیگران هستم

 (.130-116: 1313کنم )همدانی، مسجد، ترسا بامداد می

  هنیری بو داوود معتزلی در تیمارستان به جای مجل  رسیمی از ذواشعری و بین اسکندری ا ریزی مناظرةپی 

بو داوود در جدل کالمیی بیا اسیکندری و گیری و عدم نمادگی انن غافل گیرد؛ که از نتایجهمدانی سرچشمه می

 است. های ظاهریهیئتها و ان در تمامی مکانمکّارهشدار به حضور 

از نشیانی  ،( اشیاره شید2تر در جدول شیمارة )ه پیشکشود و چنانبیمارستان حکایت می دو مقامة حمیدی در 

ُالعشبق»فضای بیمارستان در مقامیة  له و گدایی در این دو مقامه نیست؛حی ، بیه کیال  در  و جلسیة پرسیش و «يف

ُاجملنون»(. در مقامة 116-113: 1313)حمیدی، ماند پاسخ می گوید: نیز، قهرمان )شیدای عش ( به راوی چنین می «يف

را معانی دقیی  « اجلنبونُفنبون»ان، قوانین این داستان بیاموزی که وار به زانوی تعلّم بنشین تا از مجانین بیمارستکودک»

  (.144)همان:  «و رقی  بسیار است

 حمّام. 4-1-3

اش معیروف اسیت هیای گیوگردیگیرد؛ کیه چشیمهی از شهر حلوان شکل میحمّام، در «احل لو ان ي  »حکایت مقامة 

اقیدام  ن( و خیرد )گرمابیه(اه به تعیین مکان کالن )حلودر همان ابتدای مقام همدانی(. 231: 2 ج، 1313)الحموی، 

  حمّیامبرنید؟ راوی همیراه غالمیش وارد ای پنیاه مییشوند؟ به چه حیلیهها نیز وارد میحمّامان به طرّارکند. نیا می

کشی و مشت و مال به استقبال راوی نمدنید و مردی دیگر جهت کیسه تحجامشود؛ مردی برای شستن سر و می

شیود. خیارج میی حمّیامخیالی از کشید و در نهاییت راوی دسیتشان برای قاپیدن مشتری به درگیری میکه کار

سرایی را با خرد گر که از قضا یاوهو پیرایش حجّامدر لبا  مرد  مکّار اینکهتا  های حیله نشکار نشدهتاکنون نشانه

همیان  ،فهمید ایین میرداسیت کیه راوی مییگیارد و در پاییان مقیال جمع دارد، به دعوت راوی قدم به مقامه می
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همدانی نسیبت بیه  امّا نشانی از گدایی نیست؛ ،(. هرچند در این مقامه216-211: 1313اسکندری است )همدانی، 

 دهد.های این جماعت، به مردم هشدار میکاران و رنگارنگی تردستیحضور فری 
 کشتی .4-1-51

گیرد. مکان کالن نیز گرفتار در میان امواج سهمناک دریای خزر شکل می، بر عرشة کشتی «احل رز ی ب »حکایت مقامة 

زاری مسیافران و سیایة  افکن، کشتی متالطم، اضطراب،وجشهر ساحلی دربند است؛ ش  طوفانی، باران، دریای م
 کننید و فضیایی دهشیتناک پییش روی خواننیده ترسییم عد روانی مکان را تقویت میب،، همگام با یکدیگر ،مر 

 سینه،مردی گشاده و فراخکند راوی نقل میرود؟ گری و گدایی مینیا در چنین شرایطی انتظار حیله امّا ؛کنندیم
نوییزی به او گفتیم: چه چیزی تو را از مر  نسوده گردانییده؟ گفیت: چشیم دل در میان ما بود،شادمان و خوش

جا و دیناری پی  از نجیات طلی  ر مسافر دیناری درر فروش نن به هشود و در براباش غر  نمی]دارم[ که دارنده

نویز به همراه داشت. پ  از رهایی از طوفان هیچ ییک از مسیافران ی چشمتوجّهتعداد قابل  اینکهو جال   (4)کرد
رّ کارش جوییا باز را دادند. وقتی از سِدست خداست و بقیة طل  نیرنگبا خود فکر نکردند که زندگی و مر  به

شدگان بودم دیگر برای کسی از حیلیة در میان غر از سرزمین اسکندریه هستم، اگر امروز با شما  شدم گفت: من

بار دیگر نسبت به حضیور  ،(. همدانی با طرح این ماجرا111-110: 1313جویی نبودم )همدانی، خود ناچار به بهانه
در ننیان  دهد و به ترفندها و شیجاعتها هشدار میرایط و مکانترین شترین و غیر محتملدر سخت حتّیان مکّار

 .کندسرکیسه کردن مردم اشاره می
 خانقاه، زمرة فقها و عدليه. 4-1-55

ُالتصبو »فضای مقامة  شیود. پیرمیرد کبودپیوش، بیه زانیو که از نامش پیداست در خانقاه حکاییت میی، همچنان«يف

های وی از جمله تصاویری است رشد و پاسخپویان از مهای رهپوشان و ایستادن برخی دیگر، پرسشنشستن خرقه
-11: 1313کنید )حمییدی، که خواننده را در ترسیم ذهنی مکان و شناخت موضوع و ماهیت تصوف کمک میی

ُالفُ »(. مکان خرد در مقامة 30 ُالسبائل ای شریف که عالمی بر منبیر نن ای نظیف و رقعه، زمرة فقها است؛ ب،قعه«قهي ب يف

شیود دهد و در نخر جلسه به نیکی از احسیان میردم برخیوردار مییرعی جمع حاضر پاسخ مینشسته و به مسائل ش
ُالبز وجني»( و مقامة 121-113)همان:  رسید شود؛ مکانی شلوغ که به نظر میی، در سرای قاضی اهواز حکایت می«ببني

 (.113های عریض و طویل امروزی نیست )همان: ها یا حیا شباهت به سالنبی
 های حکومتیکانم .4-1-54

 الدّولیهسییف ، در بارگیاه«احل مدان ي ب »شود. مقامیة حکایت سه مقامة همدانی در محیط سیاسی و حکومتی روایت می

پوش است که به واسطة مهیارتش در شیناخت اسیبان ژنده امّا گیرد و قهرمان نن گدایی سخنورحمدانی شکل می
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حکمرانیی  در مقرّ «الس ار ی  »(. مقامة 226-224: 1313ود )همدانی، شمند میاصیل از لطف حاکم و راوی مقامه بهره

مقامیة  و (342شود، قهرمان در نظر حاکم و بزرگان شهر گرامی و ارجمنید اسیت )همیان: شهر ساری حکایت می
از مردمان زمانه بوندی تمیمی است که خورد؛ قهرمان امنطقة شام رقم می هایدر فرمانداری یکی از استان «الت م يم ي  »

 ،گیررسید کیه گیدایان حیلیهمیی به نظیربه محتوای سه مقامة اخیر، چنین  توجّه(. با 343-346شاکی است )همان: 

 توانایی، جسارت و امکان ورود به محافل سیاسی و حکومتی وقت را نداشتند.

 نتيجه
و حمییدی   41همیدانی  دهد کیها نشان میه، یافتهموضوع نخستین سؤال پژوهش بود ،مقاماتدر  عنصر مکانگستره کمّی 

اند این اختالف نماری ناشی از گرایش حمیدی در انتخیاب های جغرافیایی گرفتهشان را از نام مکانهای مقاماتاز عنوان  3

هیا و مردمیان سیرزمین معرّفی و گردیقهرمان مقامه به جهان گرایشسبک نگارش مقامات،  های موضوع محور است.عنوان

از مییان . روی بدهند های کالن جغرافیاییاز مقامات حمیدی در مکان  31مقامات همدانی و   10 که است سب  شدهها نن

دهید کیه در مقامیات های خرد، مجال  ادبی، علمی و فرهنگی بیشترین درصید را در دو اثیر بیه خیود اختصیاص مییمکان

اجتمیاعی قاضیی  موقعیّیتتوانید از سیو مییر نماری از ییکاست. این فاصلة نشکا  13و در مقامات حمیدی   21همدانی 

القضاة بلخ و تأثیر نن در نگارش مقاماتش حکایت داشته باشد و از سوی دیگر در قیا  با نمار دیگر اماکن خیرد، حیاکی از 

 های ادبی و فرهنگی دو نویسنده باشد.گرایش

میالزم سیفر  ،مکیان در مقامیات کیه دهدها نشان مییافتهین سؤال بود، دوّمگردی و سفرهای دو نویسنده، موضوع جهان 

بیه هیای نن بیرای مردمیان نن دوره بیه مشیکالت و سیختی توجّیهسو امکان نقل مکان و جهانگردی با است؛ چراکه از یک

فتن هیای بسییاری بیرای بیازگها و شینیدنیدیدنی مسافر بعد از بازگشت به خانهشده است و از سوی دیگر فراهم نمینسانی 

رییزی نمیایی واقعیی و قابیل پیییرش از در نن دوره برای پیی واقعیّتهای خیالی یا نزدیک به داشت. لیا نویسندگان داستان

کردند و خواننده را به شنیدن داستان یا وارد کردن او بیه میتن افکار و عقاید خود از عنصر سفر یا قهرمان جهانگرد استفاده می

و به شر  ممالک اسیالمی  یلی ترکبه دالهمدانی زادگاهش را بنا ؛که پیش از این اشاره گردیدچنانکردند. ماجرا تشوی  می

مکیانی در  از نظرمقاماتش که ماجراهای مشاهداتش نفرید و احتماال  نن بخش از  بر اسا سفر کرد و بسیاری از مقاماتش را 

 ،رسیدمیی بیه نظیر ،اش نگاشیته اسیت. در مقابیلهیای ذهنییپیش فیرض بر اسا را ممالک غربی یا جنوبی اسالم رخ داده 

جع واژگیان بیوده قدر ذهنش درگیر سبرد سفری نداشته است و اگر سفری هم داشته، ننهایی که نام میحمیدی به سرزمین

بلیخ و  ، کلمه و سجع کرخ او بیهاشجدهمین مقامهباشد. به عنوان مثال در ه مناسبی از معلومات مکانی داشته که نتوانسته ارائة

 ،کنید، قصد نیشابور مییاشین مقامهسوّمبیست و ة طراز برده است و در کلمه و سجع حجاز او را به خطّ اشبیستمین مقامهدر 
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رود و بیاز بیه خراسیان می  بیت المقدّو  مکّه، از بلخ به بغداد و اشمقامه جدهمینباز هم در هنورد یا از ارمینیه سر درمی امّا

 توصیفی از گردش و سیاحتش ارائه کند. نکهنگردد بدون برمی

 کیه دهدها نشان میبررسیاست، مکانی و ابتکار دو نویسنده در استفاده از عنصر مکان  تنوّع توجّهم ،پژوهش سوّمسؤال  

هیای خردتیر همچیون بیازار، مسیجد، مسییر سیفر، های کالن دو اثر، در جغرافییای سیرزمینی اسیالم قیرار دارد. مکیانمکان

رستان، منازل و مجال  ادبی، علمی، فرهنگی و سیاسی که غالبا  شاهد حضور یا تردد مردم است بیه عنیوان محیل روییداد بیما

ها اشاره شد، همیدانی بیه خانقیاه، زمیرة ( به نن3عنوان مکان خرد که در نمودار شمارة ) 14شوند. از میان ماجراها انتخاب می

حمییدی، ارتبیا  بیین  به نسبت و کشتی نبرده است. همدانی حمّامنامی از میکده،  فقها و عدلیه قدم نگیاشته است و حمیدی

کند؛ چراکیه موضیوع به توضیحاتی که در بخش تحلیل ابعاد مکانی ارائه کردیم بهتر برقرار می توجّهمکان کالن و خرد را با 

 رد موجودییت شیود و در مکیان خیمییهای مکان کیالن طیرح ویژگی بر اسا بازی قهرمان و نوع نیرنگ اغل  مقامات او

معارضه با مقامیات همیدانی دنبال  بیشتر به جغرافیایی کالن هایبا نام بردن از مکانحمیدی  ،رسدمی به نظر ،یابد. در مقابلمی

 و عدم ارائیه کمتیرین یک مقامهطول هم در نن در چند سرزمین ، جابجایی اوپروراندریزی داستانی است که در سر میو پی

 باشد. دیدگاه تواند دلیلی بر اینمیها عبور کرده است خود هایی که از ننتوضیح دربارة مکان

نقش مکان در شناخت دورة تاریخی نگارش مقامات و همچنیین همیاهنگی قهرمیان بیا مکیان رخیداد میاجرا، موضیوع  

هیا شخصییّتو نقیش کالن و خرد مقامات های بندی مکانبا کشف و طبقه دهد:ها نشان مینخرین سؤال پژوهش بود، یافته

دورة ( شیکل و شیمایل شیهرها و بناهیا) ی، تیاریخی، فرهنگیی و فیزیکییتمیدّنتا حدودی با امکانیات  .1 توان:میدر اماکن 

بوییه، سیلجوقیان و از حیدود ممالیک اسیالمی، نظیام ادرای و طبقیاتی دوران نل تصیویری میوجز .2 نگارش اثیر نشینا شید

تی در ممالیک بیه وضیع نیاگوار اقتصیادی و فاصیلة طبقیاتوان میبا استناد به تألیف همدانی،  .3 دست نوردخوارزمشاهیان به

های خرد بییان کیردیم، ظهیور که در بخش تحلیل کیفی مکانیآمدهای این اوضاع نابسامان چنانکه یکی از پ بردپی اسالمی 

های رنگارنگ، مترصد فری  میردم هسیتند و اسیکندری در وهو شیها های مکان با چهره  با ویژگیشیادانی است که متناس

 توجّیهقاضی بلخ بیشتر به قبضیه و غیالف تیغیة قلیم  ،رسدمی به نظر ،بویه است. در مقابلسد عصر نلواقع نمادی از جریان فا

بسیا  منیاظرات  شیود وهیا ظیاهر مییشاید از همین روی است که قهرمان او در لبا  فقیه، صوفی، خطی  و مانند این .دارد

 د.دهمی نیک به مکانای ستراند و جلوهگمیعلمی و ادبی را 

 هانوشتیپ
مان همدانی )متوفی الزّتبه با بدیع رسد برای نخستین مربه نظر می در شناسایی نخستین نگارنده مقامه به زبان عربی اختالف است؛ امّا (1)

مة مقاماتش، همدانی را مبتکر حریری نیز در مقدّ(. 110: 1340ته شده است )قلقشندی،( در زبان عربی به عنوان نوع مستقل ادبی پییرف331

عرب را در یک راستا هماهنگ سازد  ادبیّات( فردی که برای نخستین بار توانست، میراث جامعه و 3: تابیداند )حریری: نویسی میمقامه
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با عنوان و سبک مقامات عربی به زبان فارسی نگاشته شد، مقامات حمیدی است تنها کتابی که  امّا ؛نوینی باشد گیار فنّو مبتکر و بنیان

 ها خواهیم پرداخت.که در مقایسه با نمونة عربی، دارای ابتکاراتی است که در چارچوب موضوع پژوهش به نن( 11: 1311نژاد، )فالح

باشد. مختصیر، واضیح و جییاب عنوان مناس  برای نن میو ضروت تنظیم  اهمّیّتیکی از معیارهای تحلیل و ارزشیابی نثار ادبی  (2)

، دقت و مهیارت نگارنیده نسیبت بیه موضیوع اسیت تسلّطهای بودن عنوان و رسانایی نن در بیان مفهوم و محتوای متن، یکی از نشانه

دارند )طی  و بتیول  هایی که بیان کنندة معناست گرایش(. سخنگویان یک زبان، اغل  به سمت انتخاب نام31-33: 1313)عسکری، 

شود که حالت مرموز (. نرتور بر این باور است که با دانستن نام یک چیز، احساسی غیر قابل توجیه در انسان پیدا می23: 1312نژاد، علی

است که متن مفتاح عنوان محوری  محمّد( و به اعتقاد 263: 1333یابد )نرالتو، می تسلّطنن شیء را به نوعی کشف و از این طری  بر نن 

 (.123: 1330شود )مفتاح، کند و نتایج حاصل میشود، رشد مینن متولد می بر اسا 

اللُّغز»قهرمان )مسکین( در مقامة  (3) (؛ 13: 1313کند )حمیدی، ، ادامة سخنش را در باب ادب و شعر، منو  به احسان شنوندگان می«يُف

، به قدر «يفُالو عظ»( و قهرمان )واعظ( در مقامة 10-33کند )همان: رمان )سخنور( احسان می، به میل خود به قه«يفُالس ي اح»راوی در مقامة 

 (.101خواهد )همان: زاد و توشة سفر از حاضران کمک می

والعشوقُواحل يبُُو»قهرمان مقامة  (4) یله و هیچ حگردد و بی، پیرمردی دعافروش است که در بازار به دنبال مشتری می«احمل وبيفُالعشُق

طلبد. ابتکار حمیدی در این مقامه تغییر مکان از کشتی به بازار و تغییر نیت قهرمان از فری  تنها در برابر حل مشکل گرفتار، دو دینار می

 (.131-133: همانمردم به حل مشکل شخص درمانده است )

 کتابنامه
 اهالف: کتاب

تهیران: پژوهشیگاه علیوم  ،اوّلچیا   ،ترجمة یحییی مدرسیی ،شناسی تاریخیدرآمدی بر زبان(؛ 1333)، ننتونی رالتون. 1
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 111/  تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیّت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی
 

ُ
ُ
ُ

1ُمقاماتُاهلمذاينُواحلميديُمنوذجني ُال طلُيفُالقاماتُالعربي ُوالفارسي ُدراس ُمقارن ُلظاهرةُالکانُوشخصيُ 
ُ

 2حامدُصدقي
 ، طهران، ایرانمامعة خوارزميداهبا، آغة العربية و قسم اللّ أستاذ يف 

 3صغریُفالحيت
 ، طهران، ایرانمامعة خوارزمي ،آداهباغة العربية و أستاذة مساعدة يف قسم اللّ 

4ُمرتضیُزارعُبرمي
 ، طهران، ایرانغة العربية وآداهبا، مامعة خوارزميکتوراة يف قسم اللّ طالب مرحلة الدّ 

 

 صاللخُ 
ة والعاموة فيهموا، کيوز علوی دراسوة کميوة وکيفيوة ل مکنوة اخلاّصومقاموات اهلموذاين واحلميودي، موع الّت  بونی یقوم هذا البح  باملقارنة

ات األبطوال وموضووعا ا القصصوية فسوية، وأبعواد شيصويّ وحياول دراسة مجاليات أبعاد املکان الزمنية، واالمتماعية، والفيزیائية والنّ 
ات يصووويّ راسوووة تبحووو  مووود  جنووواح اهلموووذاين واحلميووودي يف تو يوووف تلووو  الشّ وتنسوويقها موووع مجاليوووات املکوووان، کموووا أّن هوووذه الدّ 

 ات العربية يف املقامات الفارسية.راسة تعاجل أیضا تأثری املقامواألمکنة لتحقيق غایات املقامات وأهدافها؛ هذا وأّن الدّ 
تهموووا اجملتمعوووات ا سوووالمية وجنوووح االحتيوووال والکدیوووة  اهرتوووان قووود يتان عرف أنّ  اسوووة هوووي:يت توصووول إليهوووا الدر مووون النتوووائ  الّووو 

وهي ال ختلو من فوائد تعليمية منها الوعظ مبيتلوف أشوکاله، أموا القاضوي محيود  اهلمذاين يف فضح احملتالنی والکشف عن حيلهم،
ال  ، فهووقتب إليه يف أصول کتابته فتأثّر يف تو يف عنصور املکوان مبقاموات اهلموذايناین البليي فقد قّلد اهلمذاين يف مقاماته و الدّ 

 یصف األمکنة وهلذا أمکنة األحدا  يف مقامات احلميدي جمهولة وغری دقيقة. 
 

 : الفهرس املکاين، األمکنة العامة، األمکنة اخلاصة، البطل.الکلماتُالد ليلي  
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