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هویت ایرانی در مقامات فارسیی تجلّ
)بر پایه مقامات حمیدي(

1هومن ناظمیان

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
چکیده 
در طـول تـاریخ   ادبیات فارسی. و هویت ملی استیکی از مهمترین بسترهاي تجلی فرهنگ هر ملت، ادبیات

از طریق ادبیات امه نویسی یکی از آنهاست کهفن مقوناگونی را تجربه کرده وگپرفراز و نشیب خود انواع ادبی
، هـان عـرب مـورد اسـتقبال قـرار نگرفـت      در ایران هماننـد ج مقامه نویسی اگرچه . ادبیات فارسی شدی وارد عرب

از فرهنگ جلوه هایی ،ایرانی توانستند در معدود آثار شاخصی که در این عرصه در ادب فارسی آفریدندادباي
ري مهمتـرین اثـ  نخستین و بلخی حمید الدینقاضی مقامات حمیدي نوشته.هویت ملی ایرانی را متجلی سازندو

مقامـات او . ر حد تقلیدي خشک و صرف متوقف نشـد اما د،است که تحت تأثیر مقامه نویسی عربی پدید آمد
ات ل فرهنگ و هویت ایرانی را با زبان و ادبیتالقی و تعامتوانست فارسی است که اتادبیارزشمند آثار یکی از 

حریري به رشته خود را به تقلید از همدانی و مقامات،قاضی بلخهر چند . عربی و فرهنگ اسالمی منعکس کند
آیینه اي است که بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی بلکه ،نه صرفا تقلیدي از ادبیات عربیاثر او ، تحریر درآورد

در این مقاله، مؤلفه هاي هویت ایرانی در مقامات حمیدي مورد بررسـی قـرار   . جلی یافته استاسالمی در آن ت–
خرد گرایی، علم  جویی، دین باوري، اخالق مداري و تعامل سازنده و پویا بـا فرهنـگ اسـالمی از    . گرفته است

یـب، مقامـه هـاي او بـه     و بـدین ترت متبلور شده یت ایرانی است که در مقامات اوجمله مؤلفه هاي فرهنگ و هو
جاي شرح ماجراجویی هاي متکدیان زیرك و حقه باز، به مجموعـه اي ارزنـده از تجربیـات، تعـالیم اخالقـی و      

. آموزه هاي علمی مبدل شده است
.، همدانی، حریري، حمیدالدین بلخیمقامه نویسی، هویت ایرانی: وازگان کلیدي

Houmannazemyan@yahoo.com:رایانامه-1
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مهمقد
در آن هـا بعاد گوناگون فرهنگ و هویت ملتاین عرصه هایی است کهیکی از مهمترادبیات هر ملت 

هـا و بسـیاري از  ارزشهـا، ها، مشکالت، باورها، آرمـان ها، ناکامیاها، امیدها، شاديرؤی؛تجلی می یابد
یک ملت را می توان در میراث ادبی آن و به خصـوص شـاخه اي از   هاي تاریخی و هویتیفراز و نشیب

از سوي دیگر، مطالعات تطبیقـی بـین   . داستانی می شناسیم جستجو کردا نام ادبیات آن را بادبیات که ما 
هـا در دوره هـاي   ادبیات ملل، بهترین شیوه بررسی و مطالعه چگونگی تعامل ادبی و فرهنگـی بـین ملـت   

تمـدن اسـالمی در   اسـالمی ضـمن تعامـل بـا فرهنـگ و     فارسی به ویژه در دورهیاتادب. گوناگون است
در ایـن  . ها نیز تأثیر پذیرفته استن از آنضمن تأثیرگزاري بر ادبیات سایر ملل مسلما، رایندي دو سویهف

چـه از  . دار استبرخوراز پویایی و اهمیت خاصی فرایند تعامل میان ادبیات فارسی و ادبیات عربی ، میان
ده انـد و یـا در میـان ایرانیـان     آن جهت که بسیاري از نام آوران ادبیات عربی یا در اصل ایرانـی تبـار بـو   

بسـیاري از  و چـه از آن لحـاظ کـه    ،تحریر در آورده اندر خود را در محیطی ایرانی به رشتهزیسته و آثا
،یکـی از ایـن آثـار   .بی به آفرینش ادبی روي آورده اندبلند آوازگان ادب فارسی تحت تأثیر ادبیات عر

ویسـی  ط قرن ششم هجري آن را تحت تأثیر مقامـه ن حمیدالدین بلخی در اواسکه مقامات حمیدي است 
در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا همانگونه که برخـی محققـان در جهـان عـرب     . عربی نوشت

می پندارند، مقامات حمیدي صرفا تقلیدي موفق از مقامـه هـاي همـدانی و حریـري اسـت و بایـد آن را       
آیا حمید الدین بلخی در نگارش مقامه هاي خود نقش فقط نسخه ایرانی شده مقامه هاي عربی دانست؟ 

مترجم و مقلد را ایفا نموده یا فرهنگ و هویت ایرانی در اثر او نمود داشته و آن را نسبت به مقامـه هـاي   
در این مقاله می کوشیم نشان دهیم قاضـی بلـخ ضـمن تـأثیر پـذیري از فـن       عربی متفاوت ساخته است؟ 
و بـه خـوبی توانسـته مقامـات خـود را بـه گنجینـه اي ادبـی از میـراث غنـی           مقامه نویسی عربی، آگاهانه 

. اسالمی مبدل سازد-ایرانی
پیشینه تحقیق

درباره مقامات حمیدي و مقایسه آن با مقامه هاي معروف عربی به ویـژه مقامـات همـدانی و حریـري     
:ی توان به این موارد اشاره کردتاکنون مقاله هاي متعددي در مجالت دانشگاهی منتشر شده است که م

عنصــر شخصــیت در مقامــات حریــري و حمیــدي، حســن دادخــواه و لــیال جمشــیدي، نشــریه  -1
.1386، بهار 21دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 
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بررسی تطبیقی سبک ادبی در مقامات حریري و حمیـدي، حسـن دادخـواه و لـیال جمشـیدي،      -2
.1386، تابستان 54امه علوم انسانی، شماره پژوهشن

مقارنۀ بین مقامات بدیع الزمان الهمدانی و مقامـات حمیدالـدین البلخـی مـن منظـار الطـابع       -3
، 67، هومن ناظمیان، فصـلنامه علـوم انسـانی، دانشـگاه الزهـرا، سـال هفـدهم، شـماره         القصصی
.1386زمستان 

دخواه و لیال جمشیدي، کاوش نامه، سـال  عنصر صحنه در مقامات حریري و حمیدي، حسن دا-4
.1387، 17نهم، ضمیمه شماره 

، غالمرضـا سـتوده و   )با بررسی مقامه شتویه(تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدي و حریري -5
. 1388محمد باقر شهرامی، بهار ادب، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 

یدي، علیرضـا نبـی لـو، نشـریه     بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریري و مقامات حم-6
.1390، تابستان 4ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم، شماره 

ها جنبه هاي ادبی و داستانی مقامات حمیدي در مقایسه بـا  در همه این پژوهشهمانطور که می بینیم، 
حاضـر بـر آن اسـت تـا نشـان      مقامات همدانی یا حریري مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی پژوهش 

و از مقامه هاي عربی در اصول کلی مقامه نویسی، اثـر او  ادهد علی رغم تأثیر پذیري قاضی بلخ و تقلید 
ویژگی هایی دارد که از هویت و فرهنگ ایرانی نشأت می گیرد و سبب شده مقامات او نه تقلید صرف 

، مطالعـه  در ایـن مقالـه  روش مطالعـاتی  . باشـد از مقامات عربی بلکه تبلور جنبـه هـایی از هویـت ایرانـی     
هـا بـا محوریـت تجلـی     بینازبانی مقامات حمیدي با مقامات همدانی و حریري، توصیف و تحلیل تفاوت

.مؤلفه هاي هویت ایرانی در مقامات حمیدي است
ه  ادبیات تطبیقی به مثابه یک معرفـت، از حیـث مؤلفـه هـاي مفهـومی بـر مؤلفـه هـایی اسـتوار شـده کـ           

تـاریخ  -5نقـد ادبـی   -4مطالعـات فرهنگـی   -3روابط بینامتنی -2تأثیر و تأثر -1: مهمترین آنها عبارتند از
که رد این مقاله، سه مؤلفه اول، اسـاس و زیربنـاي پـژوهش    ) 7: 1390سیدي، (نظریه دریافت -6ادبی و 

ياو نظریه هـ . ات تطبیقی استیه ادبینظری مانند نظریه تأثیر که سنتی ترینمباحثبا توجه به . قرار گرفت
بـه مقامـات   سعی شـده  ی و بینامتنی، فرهنگمانند مطالعات هجدید تر که در مکتب آمریکایی مطرح شد

بـه همـین دلیـل روش    . حمیدي از منظر هویت ایرانی نگریسته شود و نـه از جنبـه هـاي داسـتانی و ادبـی     
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بـوده  مات حمیـدي  یت ایرانی در مقاه هوپژوهش در این مقاله بر اساس تحلیل مؤلفه هاي تشکیل دهند
.است

در زبان عربی و فارسیواژه مقامه 
لیت منسوب می کننـد جاه، اصل آن را به دورهیعربیاتست عربی که مورخان ادبا، واژه اي»مقامه«

بـه کـار مـی    جمن قبیله و نیـز حاضـرین در مجلـس    و معتقدند که این واژه در آغاز به معنی مجلس و ان
در ولسی استعمال می شده که شخصـی در آن بـر مـی خاسـته    ااسالمی به معنی مجه، سپس در دورهرفت

یبه تدریج این واژه به معنی خود سـخن . ن ، به وعظ و موعظه می پرداختهحضور خلیفه یا یکی از بزرگا
. شـد ه بـه کـار گرفتـ   -خـواه گوینـده نشسـته باشـد خـواه ایسـتاده       -که در محفل و انجمن ایراد گردد 

جهـت مقامـه   ایـن  هـا بـه   معتقد است این نـوع حکایـت  »قلقشندي«به همین دلیل )8و 7: 1980ضیف، (
، گـرد مـی آمدنـد   هـا جمـع   نی که براي شنیدن آن، براي حاضراکه در محافل و مجالسنامیده شده اند 

. )476: بی تاعتیق، (نقل می شده است 
مقامـات زهـاد در مجلـس ملـک معـروف اسـت کـه        «: سـتند جمع می بمقامات ه را به صورت این واژ

و موعظـه بـر منبـر یـا بـر سـر       » مجلـس گفـتن  «ند و موعظت ملوك و نیز بـه معنـی   سخنانی میگفتند در پ
می نامیدند چه مجلس و مقام تقریبـا بـه یـک    » مجلس گویی«یا » تذکیر«ا بعدها ها است که آن رانجمن

و البته این سخنان یا حکایات بـا نثـري مسـجع و آهنگـین     .  )325و 324: 2، ج1373بهار، (»معنی است
از آهنـگ کلمـات و   «ها نقل می شـد تـا   محافل و انجمنوضع و در، هره گیري از شعر در البه الي نثرب

)325:همان(» .اسجاع آن که به سجع طیر و تغرید کبوتران یا قمریان شبیه است لذت و نشاط یابند
واژه مقامات بر اجتماعـات و جلسـاتی اطـالق مـی شـد کـه در آن،       ،وي و عباسیدر دوره خلفاي ام

در قـرن سـوم   . هـا پنـد و انـدرز مـی گرفتنـد     ارسایان پذیرایی می کردند و از آنخلفا از پرهیزکاران و پ
بـر  هجري، این واژه از مقام رفیع خود سقوط کرد و معنـاي بلنـد خـود را تـا حـدي از دسـت داد؛ زیـرا       

ابراهیمـی حریـري،   (.دایان و سؤال نیازمندان و بینوانیان اطالق مـی شـد کـه غالبـا مسـجع بـود      استغاثه گ
1346 :8-6(

اصطالحی شـد بـراي نـوعی نثـر فنـی در      یعربیاتدر ادب» مقامه«ولی با ظهور مقامات همدانی، واژه
ده با چاشنی لطیفـه  نن، عبرت یا موضوعی جالب و سرگرم کایتی کوتاه با مضمون پند و موعظهقالب حک

یک راوي خیالی به روایت آن می پردازد و ماجراها بـراي یـک   -و نه همیشه -که غالباً،و بذله گویی
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حاضـر  ، سـخن زبـان آور و خـوش   افرادي بودنـد  قهرمان غالباًاین راوي و . اتفاق می افتدقهرمان خیالی
بـه  را ، عـوام النـاس   گونه با چـرب زبـانی  ه می دانستند چشنا به فنون شعر و ادب ک، آجواب و تیز هوش

)478و 477: بی تاعتیق، . (لطایف الحیل بفریبند و از این طریق کاسبی کنند
اما این احتمال را نمـی تـوان   ،را عربی می دانند»مقامه«واژه عرب زبان، اصل و ریشههرچند مورخان
اث و فرهنگ ایرانی بـه زبـان و ادبیـات عـرب     از میر، این کلمه نیز مانند بسیاري دیگرنادیده گرفت که

او ضـمن رد ریشـه هـاي    ملـک الشـعراي بهـار اسـت؛    استاد، یکی از طرفداران این نظریه.شدراه یافته با
مقامات به اغلب احتمال مربوط به هیچیک از این «: کلمه را فارسی می داند و می گوید، اصل این عربی

آهنـگ  » مقـام «ن یکی از معانی در ایرا. شمرد» گاه«یا » گاس«یا » گاثه«ید آن را ترجمهمعانی نیست و با
و چنـین ...یا گویند مقامی می خواند زند یا مقام می نوازدیقی است و گویند فالن کس مقام می و موس

که را » گاثه«یعنی » گاه«ایران باقی مانده باشد که روزي در » سنانیزدم«به نظر می رسد که این معنی از 
هـاي و چـون گـات  . کـرده و آن را مقـام نامیـده باشـند    معنی آن نیز مقام می باشد به عربی ترجمـه یک

و اشعار هجائی آن داراي همان موازنه و فواصل و قراین و سکوت کـه  ذکور با آهنگ و موسیقی توأم م
قدیم است از » گاه خواندن«که ترجمه صحیح » مقام خواندن«؛ از این رو بودهدر مقامات عربی می بینیم

یـا  » اثـه گ«یعنی خواننـده  » زند خوان«بلبل را به لقب در ادبیات فارسی نیز . میان ایرانیان معروف گردیده
بعـدها  ... ، نـوعی از موسـیقی و مقامـات بـوده     و زنـد » اوستا«ه می رساند که خواندن نامیده اند ک» اوستا«

، همان معنی را رایـج سـاختند و   آن» دیسنیمز«بی و آداب مستعربه با صرف نظر کردن از جنبه هاي مذه
مجلس گفـتن یـا خوانـدن قصـص در     . وجوه تسمیه وضع کردند»مقامات«و » مقامه«غویون براي سپس ل

نیز هنوز در بالد اسالم معمول است و شک نیسـت  » تکیه به صوت«، یعنی به اصطالح ها با آهنگمنانج
ب و تاب مخصوص و بـا آهنـگ ادا مـی کردنـد کـه      اد در مجالس ملوك نیز سخنان خود را با آکه زه

که یا براي قصه خـوانی یـا بـراي    هاست نمقامات از این قبیل خواند... بیشتر در شنونده تأثیر داشته باشد 
وعظ در مجتمعات عمومی ادا می شده و داراي اسجاع لطیف و الحان زیبا و عبارات مقبـول و شـعریات   

خـویش نهـاده   کرده و این نام را بر قصـص موضـوعه  ین معنی استفادهبوده و مقامه نویسان عرب هم از ا
»...هـا لـذت مـی گرفتـه انـد      از آنها را در مجالس و اندیه و محافل می خوانده اند و مـردم  اند زیرا آن

)325: 1373بهار، (
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و مقامـه  عربـی  واژه، ایـن احتمـال کـه میـان     نیـز دقـت کنـیم   » مقام«و » هاگات«اگر به معانی کلمات 
می نـامیم  » هاگات«ن را ؛ زیرا آنچه ما امروز آ، افزایش می یابدباط وجود داشتهفرهنگ کهن ایرانی ارت

در کتـب  . آمـده » گاثـا «و در زبان سانسکریت » گاس«و در فارسی پهلوي » گاثا«نام با »اوستا«در خود 
هـاي  در میان بخشق می شده که ، این لفظ بر قطعات منظومی اطالمذهبی بسیار کهن بودایی و برهمنی

هـا را  ، آنهـا و بـه دلیـل مـوزون بـودن ایـن بخـش      گاثاي اوستا نیز در اصل چنین بوده. منثور قرار داشته
ه معنـی سـرود مخصوصـا    بـ هـم در زبـان پهلـوي   » گات«کلمه. یعنی سرود و شعر، می نامیدند» هاتگا«

)16643: 11، ج1373دهخدا، (.به کار می رفتهسرود مذهبی 
در زبـان فارسـی نیـز جالـب توجـه      » مقام«کلمهبا » گاثه«یا » گات«واژهاز طرف دیگر ارتباط معنایی 

، آهنگ و موسیقی است که به معنی کهن ترین مقام در استعمال فارسی زبانانواژه؛ یکی از معانی است
در زبـان پهلـوي بـه    » گاثـه «هواژ. هم به کار رفتـه » هاگات«یعنی همان » اوستا«هاي و مقدس ترین بخش

جمـع مـی   » گاسـان «می گفتند و آن را به » گاس«نیز » هاگات«از اشعار تبدیل شده و به هر یک » گاس«
رسـی  پهلـوي در فا زبان » سین هاي«زیرا اغلب شده »گاه«همین واژه پس از اسالم مبدل به ظاهراً. بستند

ن، در زبـان پهلـوي بـه معنـی آهنـگ و سـخن مـوزو       همانگونه کـه » گاه«.مبدل شده» ه«پس از اسالم به 
.، پـس از اسـالم نیـز در همـان معـانی اسـتعمال شـده       دفعه اي از زمان بـه کـار مـی رفتـه    ،جایگاه، تخت

)16703: 16، ج1373دهخدا، (
در فرهنـگ  » هـا گـات «یـا  » هاگاه«و یعربیاتدر ادب» مقامه«ترتیب می بینیم که میان اصطالح به این 

این امر نشان می دهد تعامل و تـأثیر و  .و ارتباط معنایی عمیقی وجود داردباستان ، وجوه اشتراك ایران
.ها پیش از اسالم باز می گرددتأثیر بین ادبیات فارسی و عربی به سال

یمقامه نویسی در ادبیات عرب
قـرن چهـارم هجـري ظهـور     فنـی در  نثر عربی به عنوان یکی از مهمترین انواعیاتدبمقامه نویسی در ا

بـراي ابـراز چیـره    ، پرداختن به این نوع ادبی در اصل فرصـتی بـود   نویسندگان عرب زباندر میان . نمود
. دطنز آمیز عرضه می شـ گاه و ی داستانشبه زبان و ادب که در قالبینده در عرصهدستی و توانایی نویس

نـدا،  (.لومات ادبی نویسـنده تشـکیل مـی داد   ، ثروت لغوي و معیربناي اصلی این فن رابه عبارت دیگر ز
کسانی بـود  ها آموزش شیوه هاي ادیبانه بیان و نگارش بههدف اصلی از وضع این داستان. )173: 1991

راسته به انواع آرایـه هـاي لفظـی و    ؛ یعنی بیان و نثر آفنون نویسندگی و دبیري بیاموزندکه می خواستند
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عالوه بر زبان و ادب، موضوعات )5: 1980ضیف، (.و آهنگین، موزوننثر مسجعمعنوي و به خصوص 
مقامـه نویسـان قـرار    دسـتمایه ... ، هـزل و مطایبـه و   ق، اخـال ، فلسفی، علمی، اجتماعیگوناگون مذهبی

مبـارك،  (.گرفت و از این طریق بسیاري از آداب و رسوم و افکار و عقاید مردم به تصویر کشـیده شـد  
بـراي اهـداف ادبـی و    بدین ترتیب مقامات که در اصل صـرفاً )389: بی تاتانی، والبس242و 241: بی تا

بـه ویـژه   علوم زمان خود بسیاري از ه کتبدیل شددائرة المعارف هاییبه علیم نثر ادیبانه پدید آمده بودت
مـی  در بـر  ، شعر و ایـام العـرب را  آرایه هاي ادبیعروض، لغت، مانند صرف و نحو، علوم ادبی و زبانی 

)618-620: 1، ج1380الفاخوري، (. گرفت
کـی از انـواع   نخستین نویسنده اي که مقامه نویسی به زبان عربی را بـه شـکل ی  همانطور که می دانیم، 

هرچنـد او در  . بـود ع الزمـان همـدانی   دی، بـ ن حسـین بـن یحیـی   ، ابوالفضل احمد بـ مهم نثر فنی در آورد
» تغلـب «تبار او به قبیلـه  و خود در نامه هایش تصریح می کند که عرب بود همدان متولد شد ولی اصالتاً

عالوه بر این در میان نامه ها و نوشته هایی کـه از او در دسـت  .بودند می رسد» ريضَم«هاي که از عرب
، در مواردي به صراحت به عرب تبار بودن خود می بالد و در فضیلت عـرب بـر عجـم سـخن مـی      است
در یعنـی زمـانی کـه    هجـري  382او مقامات خـود را در سـال   )243: 1995و 666: 1990ضیف، (.راند

، دروس مربـوط بـه زبـان و    آن هنگام او بـه عنـوان یـک آموزگـار    در . نیشابور اقامت داشت پدید آورد
مباحث لغوي و ادبـی را بهتـر   ،ریس می کرد و براي اینکه شاگردانرا به شاگردان خود تدیعربیاتادب

.، مباحث لغوي و ادبی را به شکل مقامه بـراي آنـان بازگویـد   م گرفت در پایان هر درسیرند تصمیفراگ
مقامه به جاي مانده که در دوره هاي بدیع الزمان همدانی پنجاه و یکاز )618: 1، ج1380الفاخوري، (

نتوانسـتند  بعد بسیاري از ادبا و نویسندگان به تقلید از آن پرداختند ولی هیچکدام جز  ابوالقاسم حریـري 
)248و 247:بی تاو مبارك، 76-79: 1980ضیف، (.به پاي او برسند

مقامه نویسی در ادبیات فارسی
، ظهـور مقامـه   و ادبـی میـان دو ادب پارسـی و عربـی    یکی از بارزترین مظاهر پیوند و ارتباط فرهنگی 

ی رخ داده بـود و رواج  انقـالب ادبـی کـه در نثـر عربـ     . فارسی در اواسط قرن ششم هجري استنویسی 
، نثر فارسی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و بـه تـدریج آن را   ده و روز افزون نثر مسجع و متکلفگستر

کلـف بـود و از سـجع و    ، نثر فارسی سـاده و بـی ت  ر کرد؛ تا پیش از قرن پنجم هجرياز سادگی اولیه دو
، به کـار مـی   ها گاه چند سطر مسجعکتابصول، تنها در اوایل برخی خطبه ها یا سرآغاز فاطناب به دور
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.ر عربی به سجع و تکلف گرایش یافتاما به تدریج تحت تأثیر نث)329و 328: 2، ج1373بهار، (.رفت
لفی یـا بیـان معنـی    ، از آوردن صنعتی یا اظهار تکاعی که در ادب تازي روي داده استهر ابداع و اختر«

ظیر آن در ادبیات دري نیز پیدا آمده است ، این نیز یکی از عالمات یک قرن نطرفه و تازه اي، به فاصله
)327:همان(» .سیر تطور است

بدین سان مقامه نویسی در ادب پارسی ظهور کرد و یکی از نخستین و پرآوازه ترین نویسندگانی کـه  
شـهر بلـخ   ضـاة قاضـی الق ،ین عرصه به آفرینش ادبی روي آورد، حمیدالدین عمر بن محمود بلخیدر ا
آثـار متعـددي بـه    وز به شمار می رفتیره دست و شاعري توانا نی، ادیبی چکه عالوه بر منصب قضابود 

ابراهیمـی حریـري،   (.ولی از آثار گوناگون او فقط مقامات بـه دسـت مـا رسـیده اسـت     ثر داشت نظم و ن
.تحریـر درآورد بـه رشـته  هجري 552یا 551هايدر حدود سالرا مقامات خود او)110و109: 1346

-566تـا  555خلیفۀ عباسـی از  -از المستنجد باهللا البته با توجه به این نکته که او در کتاب خود صریحاً
بنابراین می توان نتیجـه گرفـت کـه او پـس از آن تـاریخ تـا       )218و 216: 1344حمیدي، (.یاد می کند

: 2، ج1373صـفا،  (.تصرف می کرده اسـت هجري در کتاب خود دخل و559اواخر حیات خود یعنی 
کتاب او از همان آغاز مورد استقبال فرهیختگان و ادباي ایرانی قرار گرفت به گونه اي که نظـامی  )958
از اتمـام تـألیف مقامـات    تقریبـا همزمـان یـا کمـی پـیش      را » چهار مقالـه «ضی سمرقندي که کتاب عرو

و آن را در هالزم دانسـت آن را بـراي مترسـالن و دبیـران    عهو مطالهمات حمیدي را بسیار ستودمقا، نوشته
، بـدیع الزمـان همـدانی و حریـري     گان نثر عربی مانند صاحب بن عباد، ابو اسحاق صابیردیف آثار بزر

)135: 1346ابراهیمی حریري، . (ه استبرشمرد
مـدانی  ب مقامات هکتابش تصریح می کند که بر حسب اتفاق به دو کتادر مقدمهاضی حمیدالدین ق

قـرار گرفتـه و از   ،و سـخت تحـت تـأثیر آن دو   ، آن دو را مطالعـه نمـوده  و مقامات حریري دست یافتـه 
دو کتـاب ارزشـمند   بانان با زبان عربی آشنایی نداشتند و نمی توانسـتند از آن آنجایی که غالب فارسی ز

)5و 1344:4حمیـدي،  (.ف کنـد در صدد برآمده تا خـود بـه شـیوة آنـان چنـین اثـري تـألی       ،بهره ببرند
لهام گـرفتن از کـار آنـان آغـاز     هرچند او نگارش مقامات را تحت تأثیر مقامات همدانی و حریري و با ا

بـه  ایرانـی در اثـر او   نشد بلکه نوآوري و خالقیت اندیشـه ولی کار او در حد تقلید صرف متوقفکرد،
.خوبی خود نمایی می کند 

ينی در مقامات حمیدهویت ایراازییجلوه ها
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هاتشخصیو تفاوت تنوع 
عیسـی بـن   «؛ الی و یک قهرمـان خیـالی وجـود دارد   در مقامات همدانی وحریري غالباً یک راوي خی

قهرمـان  . ، راوي خیـالی مقامـات حریـري   »حارث بن همـام «امات همدانی است و راوي خیالی مق»هشام
هـر دو  . »ابوزیـد سـروجی  «د و قهرمـان مقامـات حریـري،    نام دار»ابو الفتح اسکندري«، مقامات همدانی

چـرب زبـان کـه بـا بهـره گیـري از هـوش        رنـد و  ، افرادي هستند ین مقامات و گاهی راویانشانقهرمان ا
ها را فریب می ، آنوء استفاده از غفلت و سادگی عوامهاي ادبی باال و سسرشار و دانش لغوي و توانایی

، راوي داسـتان نـامعین و نامشـخص    اما در مقامات حمیـدي . د می کننددهند و از این طریق کسب درآم
نیـز یکـی از  هاي خود را از زبان یکی از دوستانش بازگو می کند که خود اواست و او همواره حکایت
، بلکـه غالبـا   این قهرمان نه تنها چرب زبـان و نیرنـگ بـاز نیسـت    . ها هم هستدو  قهرمان اصلی حکایت

هـاي دینـی و   ، گـرایش ون عشق به علم آموزي و کسب تجربـه فات پسندیده همچداراي صفردي است 
، در هـر  اي خواننده نا آشنا باقی می مانـد در کنار این قهرمان که بر... عالقه به یادگیري علوم اسالمی و 

خصوصـیات نیـک   مقامه قهرمان دیگري هم به فراخور موضـوع داسـتان حضـور دارد کـه بـا صـفات و       
ر ســخنان و رفتــار خــود قــرار مــی دهــد؛ و ایــن راوي را تحــت تــأثی،، قهرمــانري خــوداخالقــی و رفتــا

، زاهـدي  مجاهـدي دالور، حکیمـی خردمنـد، مرشـدي دانـا     : ، متفـاوت اسـت  خصوصیات در هر مقامـه 
بـه طـرز اسـرار آمیـزي ناپدیـد مـی شـود و        داسـتان،  پایـان همواره در که در ... پرهیزگار ، فقیهی عالم 

بیـت شـعر ایـن مطلـب را بیـان مـی       واننده نامعلوم باقی می ماند و مؤلف در قالـب دو  سرنوشتش براي خ
:سوم می گوید مقامه، به عنوان مثال در پایان کند

وز تلخ و شور در قدح و جام او چه بـود معلــوم مــن نشــد کــه ســرانجام او چــه بــود

ــا از دســت ســاقــیان تـعـــدي روزگــار             ــظّ ده ــود  ح ــه ب ــام او چ ــدخر ک ن و م
ــدي، ( )25: 1344حمی

در مقامات حمیدي بر خالف همدانی و حریري با قهرمانان متعددي سر و کار داریم، قهرمانـانی  بنابراین 
قیـه  الغر، نورانی، جهان دیده، ادیب، صـوفی یـا ف  که غالبا مثبت هستند و در بیشتر موارد در قامت پیري 

در حالی که در مقامات همدانی و حریـري، شخصـیت   ) 158: 1346ابراهیمی حریري، . (ظاهر می شوند
بلکـه  ،وقیح که نه تنها با عوام فریبی جیب مردم را خالی می کنـد حیله گر، شیاد ومتکدي است،اصلی

فتح اسـکندري از سـاده   ، سوء استفاده ابـوال مثال در مقامه بغدادیه موضوع . عمل خود را توجیه می نماید
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، غـذایی مفصـل و مجـانی مـی خـورد و او را در      ی است که به بهانه مهمـان کـردن او  دلی مردي روستای
مقابل صاحب غذاخوري تنها می گذارد و می گریزد و در پاسخ به عیسی بن هشام این اقدام خود را بـه  

)71-74: بی تاانی، الهمذ. (بهانه زیرکی و چابکی توجیه می کند
حریري هم در مقامه بغدادیه نشان می دهد که چگونه ابوزید سروجی با اجیـر کـردن چنـد کـودك،     
خود را به شکل پیرزنی در می آورد و با آه و ناله سردادن، دل گروهـی از ادبـا و شـعرا را بـه رحـم مـی       

قـانع مـی   اضـران  آورد و نقش بیوه اي بیچاره را بازي می کند که چند فرزند یتیم دارد و بدین ترتیب ح
و را حـارث بـن همـام از راز او آگـاه مـی شـود و ا      در پایان داسـتان،  اما. شوند که به او کمک می کنند

خشمگین می شود که می خواهد به او حملـه کنـد ولـی او بـا     سرزنش می کند، و چنان از حیله گري او 
:کمال وقاحت اعمال خود را توجیه می کند و اشعاري می سراید 

ــ ــا لَیـــ ــتیـــ ــريعري أ دشـــ ــاطَاَهـــ ــعحــــــ ــا بِــــــ هريدلمــــــ

ــ ــهي کُرل دو هـــــ ــنـــــ ـ فــــ وريغَـــــ دريیــــ یسدع أم لَــــ ی الخَـــ

ــی و بِیلَحبِنیـــــــهبرتمـــــــد قَم قَـــــــکَـــــــ ــريمتـــــــــ ...کـــــــــ

صــــــــطَاـ قَاد ــوعظوومــــــــا بِـــــــ ــرین بِآخَـــــــــــ عرشـــــــــــ

مــــــــريعولَطُــــــــۀًوفَــــــــألُمبیلیســــــــکتلَو ســــــــو لَــــــــ... 

ــري و خُعو دامدحیقــــــــدحی و قَــــــــخــــــــابلَ ــريســـــــ ســـــــ

ــفَ ــل لقُـــــــ ــذا ن الممـــــــ ـ هـــــــ ـ عـــــ ذريک عــــــ دونَذري فَـــــ

علمت أنّ شَیطانَه المرید الیسمع ... مرِهأمرِه  و بدیعۀِ أفلما ظَهرت علَی جلیۀِ: قالَ الحارِثُ بنُ همام 
یانی فوجموا لضَیعۀِ الجوائزنانی و أبثَثتُهم ما أثبتَه عفثَنَیت إلی أصحابی ع،التَفنید و ال یفعلُ إال ما یرید

)122: بی تاحریري، ال(»1و تَعاهدوا علَی محرَمۀِ العجائز

تم آیا روزگار قدر مرا می داند ؟اي کاش می دانس-1
و آیا کنه زیرکی و هوشمندي من را در مکر و حیله می شناسد یا نه ؟

...چقدر اهل زمان را با مکر و حیله خویش مغلوب ساختم
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می بینیم که ابوزید سروجی چگونه عمل خود را توجیه می کند و به خـود حـق مـی دهـد کـه بـراي       
در مقامـه هـایی   . هایی وجود ندارنـد حمیدي چنین شخصیتاما در مقامات . امرار معاش، مردم را بفریبد

هم که شخصیت اصلی از مردم کمک می گیرد، در واقـع درویشـی اسـت دوره گـرد و زاهـدي اسـت       
تارك دنیا که نه در گفتار و نه در رفتار، مردم را فریب نمی دهد و سوء اسـتفاده از سـادگی دیگـران را    

. زیرکی و زرنگی نمی داند
علیمی در مقامات حمیديجنبه هاي ت

پیشتر اشاره شد که هدف اصلی مقامه نویسان، آموزش بوده است؛ البتـه نـوع ایـن آمـوزش در مقامـه      
در مقامه هـاي عربـی، آمـوزش اصـلی، تعلـیم      . هاي همدانی و حریري با مقامات حمیدي متفاوت است

چه از واژگان و الفاظ پـر طمطـراق   به همین دلیل هم همدانی و حریري هر آن. شیوه نگارش ادیبانه است
و شیوه هاي نگارش ادبی می دانستند در سبک خود به کار می بردند تا این گنجینه هـاي ادبـی و لغـوي    

هـایی  مقامه نویسی به معنی خاص عربـی، نوشـتن داسـتان   « ،به عبارت دیگر. را به متعلمان خود بیاموزند
ابراهیمـی حریـري،   (» ز مهارت در بازي با الفـاظ نـدارد  است که به قوه لغت ساخته شده و هدفی جز ابرا

غم اصلی همدانی در مقاماتش، لفظ پردازي و به کارگیري صنایع گونـاگون بـدیعی   و هم ) 377: 1346
این ویژگی در مقامات حریري بیشتر به چشم می خورد؛ او تـالش کـرد سـبکی پیچیـده و دشـوار      . بوده

را در مقامه هاي خـود  لطایف ادبی هاي نحوي، کنایه هاي دشوار ومامعانواع به همین دلیل . پدید آورد
. بسیاري از الفاظ و مفردات غریب زبان عربـی را در مقامـه هـاي خـود جـاي دهـد      کوشید به کار برد و 

همچنین انواعی از صنایع بدیعی را به کار برد که تاپیش از او بی سابقه یا کم سابقه بـود؛ مـثال در مقامـه    

...گروهی را با وعظ و اندرز شکار می کنم و گروهی را با شعر و ادب
نماگر در طول زندگی ام تنها به یک شیوه مرسوم عمل ک

تیرم به خطا می رود و تنگ دستی و بیچارگی ام دوام می یابد
این عذر من است پس آن را بشنو: پس به آنکه سرزنش می کند بگو 

وقتی سر از کار او درآوردم و اشعار او در بیان عذرش را شنیدم دریـافتم کـه از خـر شـیطان پیـاده      : حارث بن همام گفت 
پس به نزد یارانم بازگشتم و آنچه را کـه دیـده   . کاري که بخواهد انجام می دهد نمی شود و گوشش بدهکار نیست و هر

از اینکه عطاهایشان تباه شده روي ترش کردند و با هم همپیمان شدند که پیرزن جماعت را تحریم . ام براي ایشان بازگفتم 
.کنند
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یـا در مقامـه مغربیـه از صـنعت     . ه اي می سازد کـه هیچکـدام از حـروف آن، نقطـه نـدارد     واسطیه، خطب
در حمیـدي  امـا  )300-304و 250-253: 1995ضـیف،  . (اسـتفاده مـی کنـد   »ماالیستحیل باالنعکـاس «

مقامات خود اگر چه کوشید از سبک نثر مسجع و متکلفانه همدانی و حریري تقلید کند ولـی بـه انـدازه    
به هر حال بایـد گفـت کـه قاضـی، بـه اثـر هـر دو        « . ه دنبال لفظ پردازي و بازي با کلمات نیستها بآن

نویسنده عربی نظر داشته و هر دو را سرمشق خود قرار داده است و محسنات هـر دو را برگزیـده و ذوق   
نیـز سـعی   هرچند او ) 147: 1346ابراهیمی حریري، (» شخصی و روح ایرانی را نیز با آن درآمیخته است

که از نظر سبک ادبی و نگارش الگویی براي سایر ادبا باشـد،  داشت مقامات خود را به شیوه اي بنویسد
و آن آمـوزش  که برجسته تر و بـارزتر اسـت  اما نوع دیگري از تعلیم هم در مقامه هاي او دیده می شود

نویسی ایرانی بـاز مـی گـردد؛    مفاهیم اخالقی، دینی و معنوي است که یکی از دالیل آن به ذوق داستان 
: 1981بـدوي،  (هـا داراي اهـداف تربیتـی و اخالقـی باشـد      ذوق ایرانیان از دیرباز اقتضا می کرد داسـتان 

هاي چشـمگیري وجـود دارد؛   بین موضوعات مقامات حمیدي و مقامات همدانی و حریري تفاوت)367
و حریري را شیوه هاي گوناگون گدایی مقامات همدانیاصلی موضوع ، نه که قبالً نیز اشاره شدهمانگو

ضـیف،  (.تشکیل می دهـد ردم با چرب زبانی و عوام فریبی و کالهبرداري ادیبانه و خالی کردن جیب م
اقتصـادي آن  -که البته بازتابی اسـت از اوضـاع و شـرایط اجتمـاعی     ) 411: 1983، شکعۀو 248: 1995

در آن گـدایان  کـه  یاد می شود» ادب حرمان«ان که از آن تحت عنواست هاي اجتماعیگروهجوامع و 
هایی بـه کسـب درآمـد مـی پرداختنـد و حتـی در       با به کار گیري چنین روشو فرصت طلبان ادب پیشه 

و شـگردهاي مختلفـی داشـتند و بـر حسـب نـوع       هااین گدایان روش. میانشان شاعرانی نیز ظهور کردند
ند ماننـد خاقـانی، مفلفـل، العـواء، مسـتعرض و غیـره       هـاي مختلفـی شـناخته مـی شـد     ترفندهایشان با نـام 

) 323و 322: 1983، شکعۀو 423و 422: 1999البیهقی، (
کـه  » الساسـانیه «طایفه اي بود به نام ،هاي معروفاست که یکی از این گروهاز نکات جالب توجه این 

از  ، پـدرش او را اس افسـانه هـا  ب می کردند کـه بـر اسـ   خود را به شاهزاده اي ایرانی به نام ساسان منسو
خـود  ها گشته و این روش را براي امـرار معـاش   شهرها و کوهث خود محروم ساخته بود و او آوارهمیرا

)734: 1377و الفاخوري، 249و 248: 1995ضیف، (.برگزید
افـراد  بر خالف مقامه هاي عربی، گدایی موضوع اصلی نیسـت و در واقـع از   ، در مقامات حمیدياما

از . کالهبردار و گدایانی که به دروغ خود را نیازمند نشان می دهند تا مردم را فریب دهند خبري نیسـت 
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کـه شخصـیت   سرو کار ندارد و در یازده مقامه دیگـر ده مقامه با تکدي گري،بیست و چهار مقامه، سیز
مـه هـاي همـدانی و    ، بـا گـداي سـمج و وقـیح هماننـد مقا     هاي مردمی استفاده مـی کنـد  اصلی از کمک

، قهرمان داستان منتظر می شود تـا مـردم داوطلبانـه نیـاز او را     ، بلکه در این مقامه هاحریري مواجه نیستیم
ها، دنائت در سؤال را به تصویر نکشیده، بلکـه بـه ذکـر احتیـاج، بسـنده      او در این مقامه . برآورده سازند

، کالهبـرداري، عـوام فریبـی و امثـال آن اثـري      هـاي او از شـیادي  به همین جهت در داستان. کرده است
پیـر  ،به عنوان مثال، در پایان مقامه چهارم در وصف بهـار )150و 118: 1346ابراهیمی حریري، (نیست 

. پیر برپا خاست و سفره سـفر را زادي بخواسـت  «: واعظ از مردم می خواهد در راه خدا او را یاري دهند
ر اطاعت رعونت کند در اسباب اسـتطاعت ایـن غریـب را معونـت     گفت خدایش بیامرزاد که بی آنکه د

)33: 1344حمیدي، (» ن جمله را در انبان افکند کند، هر یک آنچه داشتند در میان افکندند و پیر، آ
فارسـی و عربـی ایـن اسـت کـه در مقامـه هـاي        هاي هاي مهم تصویر گدا در داستانیکی از تفاوت

عربی، گدا فردي است حیله گر، سمج و دروغگو که بـه دلیـل تنبلـی و مفـت خـوري، خـود را نیازمنـد        
، در حالیکه در ادبیات فارسـی،  هاي آنها را خالی کندآورد و جیبنشان می دهد تا دل مردم را به رحم

: 1346ابراهیمـی حریـري،   . (کالهبرداري و حیلـه گـري  عمدتا گدایی، صبغه درویشی و قناعت دارد نه 
از همین روست که موضوع اصلی مقامه هاي حمیدي کامال بـا مقامـات همـدانی و حریـري     ) 387-385

. تفاوت دارد
با ، خود به قصد جهاد فی سبیل اهللا ي صلیبی می پردازد و راويهاسوم مؤلف به مسئله جنگمقامهدر 

راهی جبهه هاي نبرد با صلیبیون می گردد و در آنجا بـه جـوانی   ن ایرانی و غیر ایرانیگروهی از مجاهدا
سخنور و دالور بر می خورد که با سخنان مهیج خود مجاهدان را به بی بـاکی و جهـاد بـا دشـمنان دیـن      

... ترغیب می سازد 
، انواع و شـرایط آن ، همچنـین   ، ضرورت به مسئله سفر» فی السفر و المرافقه« با عنوان هشتم مقامهدر 

کـه  هاي یک مصاحب و همراه خوب می پردازد و در خالل مکالماتی کـه میـان قهرمـان مقامـه     ویژگی
و مرشدي باتجربه رد و بدل می شـود ، مجموعـه اي از نصـایح اخالقـی و     جوانی است خام و بی تجربه 

الهـادي فـی   الدلیلِسم اهللاِبِ: ه و بگويقدم در ن«. در معرض خوانندگان قرار می گیرداندرزهاي تربیتی
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بدان اي جوان که عالَم سـفر، عـالَم تجربـه و امتحـان اسـت و بوتـه ریاضـت و        . 1حر و الواديمات البلُظُ
عیـار  . 2األخالقعیارمرُفَالسابتالء، اخالق مردان را به میزان سفر برکشند و از معیار سفر امتحان کنند که 

بدان اي جوان هوشیار گرم رفتار، کـه همـه موجـودت را    ... ریاضت سفر پدید آیدجوهر آدمی در بوته 
عـابرِ أو کَریـب ن فی الدینا کأنـک غَ کُکه آفریدند در مقر آفریدند إال آدمی را که در ممري آفریدند، 

فَرةٌنطَالدنیا قَ: ، و جاي دیگر فرمود3بیلسروها و التَاعبفر قیامـت  ، دنیـا پـل راهگـذران بـراي سـ     روهاعم
)64و 63همان، (» است نه مقر اهل اقامت و ادامت 

مقامـه ، ب توجـه از مقامـات بسـیار جالـ   . موضوع تصـوف و عرفـان مـی پـردازد    در مقامه دوازدهم به
، مؤلف از زبـان قهرمـان داسـتان کـه     در این مقامه. که به موضوعات فقهی اختصاص داردهجدهم است

بـر اسـاس فقـه اهـل     -هـا را  هـاي آن و پاسـخ می پرسدفقهیچند مسئله،فقیه دانا و تیزهوش استیک 
زبان فارسی و عربی بیان می کند که این روش آموزشی تـأثیر بـه سـزایی    در قالب شعر به هر دو -سنت 

ذوق ادبی و تبحر علمی مؤلف ایـن  ی به طالب علوم دینی دارد و نشانهدر ساده نمودن تعلیم مسائل فقه
ه بـه علـم   اینجا هم یکی دیگر از جلوه هاي هویت ایرانی کامالً مشهود است و آن توجدر.کتاب است 

؛ حمیدالدین بلخی در آغاز این مقامـه ، مقدمـه اي نسـبتاً طـوالنی در قالـب      و دانش و خرد گرایی است
نظم و نثر فارسی و عربی در ستایش علم و دانش و عقل و خرد و ضرورت فراگیري علم می آورد و بـه  

ی حیات است و قلب بـی عقـل   قالب بی علم ب« : عالیم بلند اسالم در این خصوص نیز استشهاد می کند ت
عـالم برهنـه دوش و خلقـان    ، دردر سـر نیفکندنـد  ، هر که را کسوت و علّمک ما لم تکن تعلم بی ثبات

کهنـه نگـردد   و جامه اي کـه  ، مزین است سوده نشود آنست که به علَم علم، عمامه اي که فرپوش است
اول تشریفی که در نهاد آدم افکندند که بدان مسـجود ملـک و  .  ن است که به طراز دانش مطرّز استآ

ـ منـاه لَّعو«و هـر کـه سـرّ    » 4هالَّکُاألسماءآدم«علم بود و محسود فلک شد، جامه ـ م »5لمـاً نا عدن لَ
)145:انهم(»...و از قرار فرش وسیع تر فیع تر است ، داند که اساس علم از مدار عرش ردانست

به نام خداي راهنما و هدایتگر در تاریکی هاي دریا و خشکی- ١
.معیار شناخت اخالق استسفر - 2
.در دنیا به گونه اي زندگی کن گویی غریب هستی یا رهگذر- 3
)31سوره بقره، آیه . (همه اسمها را آموخت) ع(به حضرت آدم ) خدا[- 4
)65سوره کهف، آیه (از جانب خود، دانش فراوانی به او تعلیم دادیم - 5
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، حمیدالدین بلخی به علم انسـاب و اهمیـت آن در علـوم    بیست و چهارممقامهدر آخرین مقامه یعنی 
،  هـاي فارسـی و عربـی   اسالمی مانند علم حدیث و رجال اشاره می کند و در قالـب دو قصـیده بـه زبـان    

دائـرة  ن مؤلف را براي مخاطبان بیان می کند و بدین سان یک اسامی تمام خلفا از خلفاي راشدین تا زما
.کوچک تاریخی عرضه می نماید المعارف

:منحصر به مفرد مقامه نویسی فارسی هاي ، ویژگیمناظرهو صبغه عرفانی
عرفـان و  مقامات فارسی پرداختن بـه موضـوع   منحصر به فرد هاي یکی از ویژگیهمانطور که دیدیم

که در مقامات حمیدي هم شاهد آن هستیم و مشابه آن در مقامات عربـی  مناظره است یز هنر تصوف و ن
ادبیـات  اسـلوب جـدل و منـاظره یکـی از شـیوه هـاي قـدیمی       .)183: 2001هالل، (به چشم نمی خورد 

این سبک در دوره اسالمی بر ادبیـات  . فارسی است که میراثی از ادبیات دوران ساسانی به شمار می رود
از ایـن رو منـاظره در   .ن و مساوئ تجلی یافـت ساهایی با عنوان محبه شکل کتابربی تأثیر گذاشت و ع

. )168: 1987و سلوم، 210و209همان، (ادبیات فارسی بسیار بیشتر از ادبیات عربی نمود یافته است
تعلیم از طریق مناظره

لف اخالقی، اعتقادي، کالمـی و برخـی علـوم    حمیدالدین بلخی از مناظره براي تعلیم آموزه هاي مخت
؛ پیرمـرد و پسـر جـوانش اختصـاص دارد    در مقامه دوم که به مناظره میان یک. زمان خود بهره می گیرد

طرفین در اثبات مزیت و فضیلت پیري بر جوانی و یا بالعکس به اقامه دلیل و بحث و جدل مـی پردازنـد   
پـس  « ...احادیث و روایات یـا بـراهین عقلـی اسـتناد مـی جوینـد       و در این راه به امثال و اقوال مشهور و 

بدان که نه پیري مجرد علت توقیر است و نـه جـوانی مفـرد باعـث ذلـت و      : ... جوان سربرآورد و گفت 
بیـاض پیـري نشـان روز    ... تحقیر ، صورت پیري موجب تقدیم نیسـت و عـین بزرگـی سـبب تعظـیم نـه       

پیري پیرایه ایست که روي در کساد دارد و جـوانی سـرمایه   ... ل زوالست و سواد جوانی عیان شب وصا
اگر پیري علت احترام بودي موسـی چهـار روزه دسـت در محاسـن فرعـون      ... ایست  که قدم در ازدیاد 

چهارصد ساله نزدي و اگر بزرگتري سبب نجات و درجات بودي عیسی دو روزه بر تخت نبـوت یحیـی   
: ، گفـت  در منظره از فرزدق بـه جریـر  ت سخن از جوان به پیر رسید وپس چون نوب... و زکریا ننشستی 
، نه از ذهن ذکی بیهـوده اي چنـد گفتـی و در    چون از سر کودکی... گوي الف جوي اي جوان گزاف 

... ، اکنون بیا تا سخن از عالم حقیقـت و کـوي طریقـت گـوییم     تۀ گوهر فروشان مهره اي چند سفتیرس
تفضیل است و حال جوانی رقم خالعـت و تعطیـل ، هرگـز بـا جمـال شـیب       جمال پیري داعیۀ ترجیح و
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قال النَبی الشَباب شُعبۀٌ مـن  خیال عیب درنگنجد و هرگز با خیانت جوانی امانت روحانی راست نیایـد ؛  
)     15-17: 1344حمیدي، (»....و در نهایت با هم از در آشتی در می آیند ...1الجنُون

کالمی میـان دو شـیخ اسـت  کـه دربـاره     وان مناظره سنی و ملحد، یک مناظرههم تحت عنمقامه سیزد
ت شیوه هاي شناخت حقیقت و مخصوصا ذات اقدس الهی و اینکه در شناخت حقیقت اصل با عقـل اسـ  

خت پیر بلغاري صراحتا عقل را بر نقـل مقـدم مـی دارد و آن را کلیـد شـنا     . ، به مباحثه می پردازندیا نقل
مذهب من آن است که عقـل را در ایـن میـدان بـر نقـل تـرجیح       « : حقیقت می شمرد و می گویدحق و 
که در قضایاي نقل دروغ و راست و بیش و کاست ممکن باشد اما در آیینۀ عقـل جـز صـورت    ... است 

صدق و جمال صواب نتوان دید که عقل مشعلۀ طریق و قائد توفیق است  و از اینجاسـت کـه هـر کـه را     
....قل شریف ندادند بار تکلیف بر وي ننهادند زیور ع

ــت    عقلست آنکه شمع هدایت به دست اوست ــت اوس ــه پس ــر رفت ــت ب ــد قام ــرخ بلن چ

وهم من و تو کی رسد آنجا که هست اوستاوج سپهر کی رسـد آنجـا کـه کنـه اوسـت     

این جمله در حبائل و در بند شسـت اوسـت  احکــــــام روز اول و اخبــــــار آخــــــرین

)105و 104:همان(
تو ندانسته اي که عقل، با حسن و « ولی طرف مقابل او که طرفدار نقل است سرانجام پیروز می شود 

بد، آویزشی، که خیر و شر از عقل زایـد و فایـده او بـه هـر دو طـرف راه      قبح آمیزشی دارد و با نیک و
نماید، که عقل کدخداي عافیت جوي اسـت و واعـظ مصـلحت گـو، هـر کـه از عقـل نصـیبی دارد در         

کن و مکن از جوایز شرع است نه از نتایج عقل، حکیم عـالم از شـرب مـدام و    ... مصلحت خود بکوشد
« او نتیجه می گیرد که ) 106همان، (» عقل، علت جو و عذر گوي استسماع حرام منع نکند که حاکم

)107:همان(» از تعلق به علم و عقل استتمسک به سمع و نقل واجب تر 
؛ مـنجم یونـانی بـا    علمـی مشـغولند  کرمـانی و منجمـی یونـانی بـه منـاظره     ، حکیمیهفدهمدر مقامه

شناخت افالك و بروج و علم هیئت و نجوم را از علوم استشهاد به آیات قرآن و دالیل عقلی می کوشد 
، حکیم کرمانی نیز تالش می کند با دالیل خود شناخت نیاز مردم معرفی کند و در مقابلزیربنایی مورد

.جوانی شاخه اي از دیوانگی است: پیامبر فرمود- 6
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بـه عنـوان   . مردم حیـاتی و ضـروري قلمـداد نمایـد    واص گیاهان و داروها را براي عامهاخالط اربعه و خ
ادویه بزرگ ساختن، بی سـعادت وقـت شـناختن، درسـت     « : انی می گویدنمونه او خطاب به طبیب کرم

نبود و هیچ ترکیب و ترتیب و تدبیر و تقـدیر از زمـان و مکـان مسـتغنی نیسـت، و زمـان عبـارت از دور        
افالك است بر گرد کره خاك و فلک مختلف االدوار، گاه منـتج رطوبـت و گـاه مثمـر یبوسـت، گـاه       

ست است، ندانسته اي که جمله اجساد لحمانی و قوالب انسـانی، منسـوب   معطی سعادت و گاه ملزم نحو
در )  138و 137:همـان (» ...1و لَقد جعلنا فی السماء برُوجا و زیناها للنـاظرین ... است بدین دوازده برج

ي پایان، طبیب کرمانی پیروز می شود و منجم یونانی که تسلیم شده او را در آغوش می گیرد و به برتـر 
:او اقرار می کند

ایـن  . انی را در بر گرفت و گفت اي حکیم، فوق کـل ذي علـم علـیم   پیر یونانی پیشتر آمد و پیر کرم«
دخوب گفتی که هر علم را که رواج بود به قدر احتیـاج بـود حاجـت مـردم     ،نیکو سفتی و این سخن،ر

الـدین  در ایـن مقامـه حمید  )144:مانه(» . بدین علم بیشتر است و بدین حرفت و صنعت احتیاج زیادتر
، داروشناسی و طب قدیم را براي خواننده از زبـان ایـن دو قهرمـان    بلخی چکیده اي از علم نجوم، هیئت

آفتاب، گرم و «. خود را به مخاطبان ارائه می دهدشمه اي از دانش گسترده،بیان می کند و بدین ترتیب
و این مزاج مرگ اسـت، مشـتري، گـرم و تـر و ایـن      خشک، ماه، سرد و تر، زحل، سرد و خشک است

مزاج حیات است؛ مریخ در غایت گرمی و زهره در نهایت تري، عطارد حریف موافق و یار معانق است 
که با هر که نشیند مزاج او گیرد و با هر که باشد صفت او پذیرد، شمس و قمر و مشـتري و زهـره رأس   

) 139:همان(» .. وسیخ و ذنب از زمره نحسعودند و زحل و مر
اما قاضی بلخ خود موافق این سخنان نیست، به همین دلیـل از زبـان طبیـب کرمـانی ایـن ادعاهـا را بـه        

اي پیر عمر فرسـوده و عـالم   : پس پیر کرمانی برخاست و عذار سخن بیاراست و گفت«: سخره می گیرد
جیـب غیـب سـخن گشـادن و از فلـک      از ... پیموده، این چه هذیانات مسلسل و عبارات مسترسل اسـت  
...هفتمین نواله دادن کار گزاف گویان و بیهوده پویان است 

م خیر و شرـــــــــبی علم گشته مدعی علاي الفــــت از ســــتاره و زیــــج معتبــــر                      ... 

ــو                        ــق را و ت ــر خل ــب داده خب ــوال غی جملــه بــی خبــرهــاي خانــه خــوداز حــالز اح

)16سوره حجر، آیه (ر آسمان برجهایی آفریدیم و آنها را براي بینندگانش آراستیم د- 7
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)142و 141: همان(
، امثـال و حکـم ، نصـایح    ، لطـایف شخصـی ره ها گنجینـه اي از تجربیـات  در خالل این مناظحمیدي

محور این مناظره ها، عقـل  .ثرترین شکل به مخاطب عرضه می کندیباترین و مؤاخالقی و تربیتی را به ز
ه ضمن اینکه ایـن منـاظر  . مهارت نویسنده آن داردگرایی و استدالل محوري است؛ که نشان از دانش و 

در شهر بلخ و دست کم شرق ایران آن روز، فضاي بحث و مجادله علمـی و کالمـی و   ها نشان می دهد 
چه حد مهیا بوده، به طوري که مجالس گوناگونی با حضور فضـال و دانشـمندان و عالقـه    تضارب آرا تا

مندان به مباحث علمی بر پا می شده و عقاید گوناگون با محک استدالل و برهان مورد سنجش قرار می 
قاضی حمیدالدین بلخی هم در خالل مقامات خود بسیاري از باورهـا، اعتقـادات و تجربیـاتش را   . گرفته

با زبان دلیـل و برهـان و اسـتدالل بـه     که از طریق به تصویر کشیدن مناظرات ونه با زبان تحکم و آمرانه 
.مخاطبان منتقل می کند

درس خداشناسی از طریق مقامه نویسی
یکی از جنبه هایی تعلیمی در مقامات حمیدي، درس خداشناسی به مخاطب است کـه عمـدتا صـبغه    

یدالدین بلخی می کوشد از طریق دلیل و برهان، و با گوشزد کردن نشانه هاي خدا، حم. اي عارفانه دارد
مؤلـف بـا   ،مقامه چهارم به نام ربیعیه، در وصف بهار است کـه در آن . به مخاطب درس خداشناسی دهد

هـاي یـک بـاغ و    ذوق هنري سرشار خود از زبان واعظی سخن دان، نمایشنامه گونه اي در توصیف گل
هـاي  زیباییمی کند تا از این طریق و با عرضهو سخنانی که میان آنان رد و بدل می شود ارائهمناظره ها
بنفشه خطیب در جامـه سـبز و   ... « : ، قدرت و عظمت خالق بی همتا را به همگان گوشزد کند فصل بهار

عمامه نیلوفري چون متفکران سر بر زانو نهاده و چون مغبونان سر در پاي کشیده 
ــدم   چنبـــر عنبـــرین بنفشـــه در هـــم                                   چـــون  ــرق ق ــی ف ــرق و گه ــدم ف ــاهیش ق گ

، آن را دستی بخشنده و وسن چون اولیاء بر یکپاي ایستادهنرگس چون اسخیاء زر بر دو دست نهاده و س
این را پایی کشنده 

ــرگس اگــر زرت نباشــد در کــف                        ي بایست همچو سوسن در صفبر پاچــون ن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1677 /   1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

چنار با بید وقت مجارات به زبان مبارات  می گوید که مناز و سر مفراز که سـر تـو تـا بـه قـدم مـا بـیش        
سوسـن آزاد بـا   ... گشـاده که تو خنجر کشیده داري و ما پنجـه نرسد و شاخ تو تا به شکم ما بیش نکشد

الب بلبل استاد می گوید که اي مدعی کذاب و اي صیرفی ق
ــی   ــوش کنــ ــویی و فرامــ ــی روز ببــ یـــک مـــاه نـــوا کنـــی و خـــاموش کنـــیســ

چون من باش که جز بر یک پاي نپویم و با ده زبان سخن نگویم که سرّ عشق نهفتنی است نـه گفتنـی و   
او بـه زیبـایی هـر چـه تمـامتر از زبـان پیـري        ) . 30و 29:همـان (» ... یمودنی است نه نمودنیبساط مهر پ

بـه  ...پیري بر باالي منبر و طیلسانی بر سر« : اه حق درس خداشناسی به مخاطبان خود می آموزد سالک ر
: زبانی همچون شمشیر برّان، در مواعظ می سفت و در این آیه سخن می گفت کـه 

بـه وعیـدي مـی    ، خلق را گاه بـه وعـده مـی خندانیـد و گـاه     ١
اي مسلمان، نظاره ملکوت زمین و آسـمان و اعتبـار بـه اخـتالف مکـان و زمـان،       : و می گفت... گریانید

)27و 26همان، (»2نظُروا فی ملکوت السموات و األرضاَولَم یواجب است؛ 
ء مبـانی  آمیختگی ادبیات فارسی با فلسفه، حکمت، کالم، آموزه هاي ادبی، اجتماعی، فرهنگی، و استغنا

)1388:43قبادي، . (معرفتی در آن به دلیل دیرینگی و قدمت فرهنگ، معرفت و تمدن ایران است
هاي مقامات حمیـدي غالبـا افـرادي هسـتند دنیادیـده، دانـا، زاهـد،        همانطور که می بینیم، شخصیت

شناسـی مـی دهنـد    خداشناس و سالک راه حق که با وعظ و اندرز به جوانتر ها درس خداشناسی و خود 
و اگر چه مانند قهرمانان مقامات حریري و همدانی، ناشناس سفر می کنند و اقامتگاه ثابتی ندارند، اما بر 

هـا دائـم در سـفرند چـون     ها گدایی و مفت خوري را وسیله امرار معاش خود نمی سازند، آنخالف آن
چنین صـبغه خـداجویی و عرفـانی در مقامـات     .دل به دنیا نبسته اند و دنیا را محل دوام و ثبات نمی دانند

البته اگرچه در آخرین مقامه حریري، ابوزید سروجی از اعمـال گذشـته   . ود نداردحریري و همدانی وج

)50سوره روم، آیه . (بنگرید به نشانه هاي رحمت خدا که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می کند- 1
. آیا در ملکوت آسمانها و زمین ننگریستند- 2
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خود توبه می کند و روز و شب در مسجد بصره به زاري و تضرع مشغول است و حتی بـه مقـام کرامـت    
سانیه او را می بینیم که به فرزندان خود توصـیه اکیـد مـی    می رسد اما در مقامه قبل از آن، یعنی مقامه سا

یا بنَی إنّی جرّبت حقائقَ األمـور و  «. نان و آب دار گدایی را رها نکنندکند که دنبال کار نروند و حرفه 
ه و کنـت  بلَوت تصاریف الدهور فَرأیت أنّ المرء بنَشَبه ال بنَسبه و الفَحـص عـن مکسـبِه ال عـن حسـب     

    ألنظُرَ أیهـا أوفَـقُ و آنفَـع هذه األربع ستۀٌ ، فمارناعۀٌ و صةٌ و زِارعجارإمارةٌ و ت عایشأنّ الم عتمس .
و لَم أر ما هو بـارِد المغـنم لَذیـذُ المطعـم وافـی      ... فما أحمدت منها معیشۀً و ال استرغَدت فیها عیشۀً 

)433-441: بی تاحریري، ال(»....1ب إال الحرفۀَ التّی وضع ساسانُ أساسهاالمکسب صافی المشرَ
البته توجه به این نکته ضروري است که در مقامات همدانی، موضـوع دو مقامـه اهوازیـه و وعظیـه و     

ظ و بـه وعـ  50و 48، 41، 33، 31، 25، 21، 11، 2، 1در مقامات حریري، موضوع ده مقامه یعنی مقامـه  
البتـه مقامـه هـاي همـدانی در ایـن بـاب مختصـر تـر و         ) 55و 28: 1980ضـیف،  . (ارشاد اختصاص دارد

ت ولی دست کم دوتفاوت عمده میان وعـظ و ارشـاد قهرمانـان مقامـات     کوتاهتر از مقامات حریري اس
: هاي مقامات حمیدي وجود داردهمدانی و حریري با اندرزها و سخنان عارفانه شخصیت

ل اینکه ابوالفتح اسکندري و ابوزید سـروجی در شـرایطی بـه وعـظ و ارشـاد مـردم مـی پردازنـد و         او
دیگران را به ترك دنیا و توجه به مرگ و روز قیامت دعوت می کنند که خودشان در سایر مقامه هـا بـا   

خـالق و  بنـابراین مـا شـاهد تنـاقض در ا    . انواع ترفندها و شگردها مشغول خالی کردن جیب مردم هستند
.این امر سبب می شود وعظ و ارشاد آنها تصنعی و ساختگی به نظـر برسـد  . ها هستیمرفتار این شخصیت

در رفتـار و گفتـار   هایی که به مردم درس خداشناسی می دهنـد  در حالیکه در مقامات حمیدي شخصیت
.خود ثابت قدم هستند نه ریاکار و منافق

پس دریافتم که ارزش مرد به ثروت اوست نه به . روزگار را چشیدم اي پسرم من حقائق امور را آزمودم و سرد و گرم -3
خـدمت دولتـی ، بازرگـانی ،    : شنیده بودم که راههاي ارتـزاق چهـار چیـز اسـت     . نسب او و به درآمد اوست نه شرافت او 

د تـر اسـت ،  ولـی    هر چهار تا را امتحان کردم تا دریابم کدام بیشتر بر وفق مرادم اسـت و سـودمن  . کشاورزي و پیشه وري 
و هیچ حرفه اي را نان و آب دار تـر ،  ... هیچکدام مورد پسندم نیفتاد و زندگی را از طریق هیچیک راحت و خوش ندیدم 

.گواراتر ، چرب و نرم تر و خوش درآمدتر از حرفه اي که ساسان اساس آن را وضع کرده ندیدم
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آرایـه هـاي کالمـی هسـتند کـه      حریري چنان در بنـد لفـظ پـردازي و    ثانیا مقامه نویسان عربی به ویژه 
به طوري که خـود راوي مقامـه از   . معانی و مفاهیم سخنانشان کامال تحت تأثیر طنین الفاظشان قرار دارد

در حالیکه در مقامات حمیـدي اگـر چـه    . مبهوت بودن مردم از فصاحت و بالغت آنان سخن می گوید
وجه قرار دارد ولی به حدي نیست که مخاطب را از معنی به سمت لفـظ سـوق   آرایه هاي کالمی مورد ت

. دهد
مقامات حمیديتوجه به هر دو زبان عربی و فارسی در

علی رغم اینکه حمید الدین بلخی در شهر بلخ می زیست و مقامه هاي خود را براي مخاطب فارسـی  
که این دو مقامه سـابق و الحـق کـه    ... « : کندزبان نوشت، کما اینکه خود در مقدمه کتابش تصریح می

اهل عجـم  ... اما عوام عجم را مفید نیست ... به عبارت تازي و لغت حجازي ساخته و پرداخته شده است
...از آن نکات غریب بی نصیبند و پارسیان از آن لغات عجیب بی نصاب

ــان او ســـخن بایـــد گفـــت بــا یــار نــو از غــــم کهــن بایــد گفــت                              ــه زبـ البـــد بـ

ــود                           ــدین سـ ــد چنـ ــل نکنـ ــل و افعـ چون بـا عجمـی کُـن و مکُـن بایـد گفـت      التفعـ

)5و 4: همان(
پـس از ذکـر اشـعاري بـه فارسـی،      اما نه تنها در جاي جاي مقامه، از اشعار عربی بهره می گیرد، بلکه 

هـاي  همان مضمون را در قالب شعر عربی بیان می کند و در بسیاري موارد، مطالبی را از زبان شخصـیت 
در مقامه سوم کـه بـه جهـاد اختصـاص     وان مثال به عن. داستان به هر دو زبان فارسی و عربی بیان می کند

می بینیم هنگامی که صفوف داوطلبان جهاد با مهاجمان صلیبی از شهرهاي مختلـف جهـان اسـالم    دارد، 
جـوانی دیـدم بلنـد قـد، ملـیح      « گرد هم می آیند و لشکري بزرگ از عرب و عجم را شکل مـی دهنـد   

ـم و    : داد و به زبان فصیح می گفتینیزه خطی به کف و تیغ هندي به کتف ندا م... خدجانَ العیـا شُـب
      صـرعجاهـدین الصـابرین الزاهـدین إن المعشرَ الشـاهدین و المب یا مب و النَسستیانَ الحرَب و یا فالع
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ـ  کُمام أماؤمقامکم و الموت الزُالمهیب  ـ  رب الفَم و الطَعنَ الشَدید طعـامکُم و الضَ پـس  .. 1.مجیـع إدامکُ
...مخاطبه کرخیان به معاتبه بلخیان بدل کرد و خطیب وار ثنائی بگفت 
ــرد  روز جنــگ اســـت جنــگ بایـــد کـــرد                                      ــد کــ ــگ بایــ ــام و ننــ ــش نــ کوشــ

ــراخ                                       ـــراد فــ ــه مـــــــ ــود عرصــ ــا شــ ــگ بـــر اســـب تنـــگ بایـــد کـــرد     تــ تنـ

ــش  ــت جوشـ ــت                                    وقـ ــد جسـ ــتاب بایـ گــــاه کوشــــش درنــــگ بایــــد کــــرد شـ

)22-24:همان(
شهر بلـخ، دانسـتن زبـان    این سبک نگارش نشان می دهد در ایران قرن شش هجري و به خصوص در 

ضـمن اینکـه بیـانگر عالقـه ایرانیـان بـه زبـان عربـی و         وبراي خواص داراي اهمیت فراوانی بـوده  عربی 
.اسـت حتـی جنبـه تفـاخر و بـه رخ کشـیدن هـم داشـته       یـن زبـان قائـل بودنـد،     ت کـه بـراي ا  ارزشی اس

)279و 278: 1385آذرنوش، (
:لفظ و معنی در مقامات همدانی و حمیدي 

بـه کـارگیري سـجع در    -چه فارسی و چه عربی -هاي فن مقامه نویسییکی از اساسی ترین ویژگی
اي لفظی است و اساساً همـین توجـه بـه لفـظ و صـنایع      توجه خاص به آرایه هکالم است و به طور کلی 

میـان مقامـات   امـا تفـاوت قابـل مالحظـه اي     . این نوع ادبی اسـت لفظی یکی از مهمترین دالیل پیدایش
به این ترتیب که در مقامات آن دو، توجـه  ؛ نی و حریري از این نظر وجود داردحمیدي و مقامات همدا

معنـی  مؤلفان را به خود مشـغول داشـته کـه سـبب شـده از توجـه بـه       آنچنان ذهن ، به لفظ و پیراستن آن
به حدي کـه زیباسـازي کـالم و    )13: 1980ضیف، (.دوم اهمیت قرار دهندبازمانند و معنی را در درجه
یکی از برجسته ترین مورخـان  ، حتیطمطراق به هدف اصلی آنان مبدل شدبه کارگیري الفاظ زیبا و پر
توجه بسیار به زیباسازي کالم به یـک  عمـارت زیبـا تشـبیه مـی      دلیل نی را به معاصر عرب مقامات همدا

ب، اي جماعت گواه و اي مجاهدان شکیبا و زاهد، اي جوانان عجم و عرب، اي جوانمردان با اصل و نس- 1
قتلگاه ترسناك جایگاه شما است، مرگ زود کش در برابر شما قرار دارد، ضربه شدید خوراك شما و ضربه 

...   دردناك خورش شما است
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هـاي  پـرداختن بـه زیبـاي   ، اگر چه سجع به کار رفتـه امـا   اما در مقامات حمیدي)200: 1991ندا، . (کند
پشـت سـر هـم    ی از واژگان پر طمطراق کهخود را اسیر انبوه، از توجه به معنی نکاسته و مخاطبلفظی

وچکی روبـرو مـی شـود کـه در آن مؤلـف، عصـاره      کـ دائرة المعـارف ، بلکه بـا  اند نمی بینده چیده شد
.تجربیات سالیان عمر و دانش خود را در قالبی ادبی و زیبا در اختیار خواننده قرار می دهد 

هنتیج
از جملـه مؤلفـه هـاي    و تعامل سـازنده و پویـا بـا فرهنـگ اسـالمی      ، اخالق مداريعلم  جویی، دین باوري،خرد گرایی

بسیاري از جنبه هـاي  حمیدالدین بلخی اگر چه در . نی است که در مقامات حمیدي متبلور شده استهویت ایرافرهنگ و 
روي آوردن بـه لفـظ پـردازي و    اما بر خالف آثار آنان بـه جـاي   ،بودهیعربشکلی و ظاهري تحت تأثیر فن مقامه نویسی 

، جموعـه اي در خـور توجـه از تجربیـات    ، کتاب خود را به مهاي ادبی و لغوين مهارتبازي با کلمات به منظور نشان داد
او با بهره گیري از فـن  . آیات قرآنی و احادیث نبوي و عصاره اي از علوم زمان خود مبدل کرده, اندرزها ، نکات اخالقی 

درس خداشناسی و خود شناسی می انش،باطمناظره، و با سالح استدالل و دلیل و برهان، در جاي جاي مقامات خود به مخ
سـالح  هاي مقامات او مانند مقامات همدانی و حریري، گدایانی سمج و مکار نیستند که با شـیرین زبـانی و  شخصیت. دهد

شعر و ادب از سادگی دیگران سوء استفاده کنند و عمل خود را توجیه نمایند، بلکـه غالبـا افـرادي هسـتند دنیادیـده، دانـا،       
درس خداشناسی و خـود شناسـی   به آنان ق که با وعظ و اندرز به مردم مخصوصا جوانان،اشناس و سالک راه حزاهد، خد

می دهند و اگر چه مانند قهرمانان مقامات حریري و همدانی، ناشناس سفر می کنند و اقامتگاه ثابتی ندارند، امـا بـر خـالف    
ها دائم در سفرند چون دل به دنیا نبسته اند و دنیـا را  ، آنسازندها گدایی و مفت خوري را وسیله امرار معاش خود نمی آن

. چنین صبغه عرفانی و خداجویی در مقامات همدانی و حریري وجود ندارد. محل دوام و ثبات نمی دانند
منابع

.؛ سده هاي نخست، تهران، نشر نی، چاپ اولچالش میان فارسی و عربی،)ش1385(وش، آذرتاش،آذرن.1
، مقامه نویسی در ادبیات فارسی و تأثیر مقامات عربـی در آن ،)ش1346(یمی حریري، فـارس، ابراه.2

.تهران، انتشارات دانشگاه تهران
.، بیروت، دار النهضۀ العربیۀالقصۀ فی األدب الفارسی،)م1981(،بدوي، أمین عبدالمجید.3
.دارنظیر عبود: ت ؛ بیروأدباء العرب فی األعصر العباسیۀ،)بی تا(البستانی، بطرس، .4
؛ به کوشش سید علـی ابرقـویی ، اصـفهان،    مقامات حمیدي،)ش1344(ن عمر بن محمود،بلخی، حمیدالدی.5

.دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم
.، چاپ هفتم2، تهران، امیر کبیر، جسبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی،)ش1373(بهار، محمد تقی،.6
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