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 چکيده
و باه ققلیا  از اسالو  بلخای در اارن مشا   الا ّینبار با مقاماات اایای یدی نویسی در نثر فارسی، نخستینمقامه

از  ،رو ما هفاراوان روبا قوجّهبا اابال و  مؤلّف. این کتا  که در هدان عصر آم  پ ی نویسی عربی، نگارش مقامه

رسا  کاه . چناین باه ن ار مایگرفا  ارارمورد ققلی   نیز و غیرمستقی الن و نثرنویسان بسیاری مستقی  سوی مترسّ

نوع انشا و اسلو  نگارش به مقاماه ماباه  دارد، در نگاارش ا ار  ن ر ازآن  که نثر« گلستان» سع ی، نیز با قألیف

بوده اسا   خصواااو وجاود قشاابهات بسایار در دو سا    تأ ّرخود از جهاقی به این ا ر ادبی ن ر دامته و از آن م

ی   » و مقاما « ما ّعیجا ال ساع ی باا »یا  زبانی و ادبی در یکا ّی ی واللش ّی ن ااااای یدیا ی، مقامااتاز  «فی الش

پردازی، ساب  نگاارش داستان ةی و میویکای  از ن ر ساختار کلّ این دربخش  که سع ی ت میوّااایه را اافری

در ماوارد نیاز که هر دو نویسان ه  زدی  م ه اس ن ال ّیناایی یدی   های زبانی و ادبی، بسیار به مقامو ویژگی

 ،قاا باا بررسای وجاوه قشاابه در ایان دو مقاماه آنای  بر ،اردر این جست .ان بوده عربیمشترکی قح  قأ یر مقامات 

را از مقاماات عربای،  دو آن قأ یرپذیریمیزان  ،بلخی ال ّینقأ یرپذیری سع ی از اایی یدی  عالوه بر نشان دادن

   .ارار دهی  و قحلیل مورد بررسینیز  یریری، مقامات ویژهبه

ّیی   ايف»  مقاممقامات یدی ی، گلستان،  :کليدی واژگان ّیی واللش ، ، مقاماات یریاریم ّعیج ال سع ی با ، «لش

 .مقامات هد انی
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 پيشگفتار. 4

 قاوانمای کاهو به ققلی  از مقامات عربی نگامته ما   در ارن مش بار نخستین نویسی در فارسی، (1)مقامه 

آن   ندوناقارین عناوان مشاهورقرین و مااخ بلخی به ال ّینا ر اایی یدی « مقامات یدی ی»از کتا  

نویسای در نثار فارسای آغاازگر مقاماه دروااا را بایا   الا ّیناایای یدی  (3: 1333)خ ابنا ه،  بارد نام

ن ایان م لاا اسا  کاه پای  از او باه زباان فارسای کتااب  متمادّ م مق ّکه خود نیز در دانس   چنان

اعاالم کارده  221ا ، ساال دایات قاألیف کتاا  خاود رمق ّمهچنین وی در ه . مقاماقی نومته نش ه اس 

از این ن ر در ساال قاألیف  ،ها قردی  هس اس  و برخالف بسیاری از کتا ا ی  که در سال قألیف آن

های ققلی  از نثر عربی اس  کاه از جها  مقامات یدی ی یکی از ندونه» ای نیس .مقامات م  و مبهه

نویسای عربای و مقاماات مقاماه ظ ققلی  محتاوا و مماامین ازمیوة نگارش و پرداخ  کتا  و ه  از لحا

دیا ی بلخای، ناژاد، نقال از ی)انزابای« قوان بر آن ققلی ِ ممااعف ناام گذاما و یریری می الزّمانب ی 

از یا  ققلیا  فراقار  مسألهمود که چنان ایساس می ،از این دو مقامه عربی ( ققلی  یدی ال ّین12: 1332

اایای در ایان  ی ه ما ه اسا . )نقال از: هداان(رفته و بخصوص در مورد یریری کار باه معاریاه کشا

قاا »... م  کتاب  آم ه اس : ققلی  او از مقامات عربی در مق ّ قحریر کشی  که  مقامه را به رمت 24کتا  

واتی به یسن اقّفاق در نشر و طی آن اوراق به مقامات با ی  هدا انی و ابوالقاسا  یریاری رسای م... باا 

یدیا ی )« ر نفسی بااد کاه از انفااس او چناین نفاایگ یادگاار مانا ...خود بگفت  که ا  هزار رید  ب

ف و نیز نوع نثار مصانوع و متکلّایدی ی (. به دالیلی از جدله فارسی بودن مقامات 21-22 :1332بلخی، 

معاااران   قوجّاهکه موافت طب  ادبای فارسی آن دوره بود، ها  در زماان خاود نویسان ه باا ااباال و آن

الن عصر، مهرت یافا . اماتهار ایان ا ار در هدان ب و قألیف در میان نثرنویسان و مترسّ رو م  و ازهروب

فان از سب  نگاارش او باه ایان  تأ ّراو و م ااه میوةزبان برخی را برآن دام  قا بمیان نویسن گان فارسی

ز مقاماات یدیا ی بعا  او نه ققلی  که  قوجّهبارز این   آزمایی کنن . ندونآورن  و در این زمینه طب روی

سع ی در اسالو   البتّه،. گلستان سع ی اس  ،نویسی نگامته م ای مشابه با سب  نگارش مقامهبه میوه

بسایاری از منتقا ان اا ی  و . اس  پسن ی ههد انی را که ایجاز بوده بیشتر می الزّمانب ی نگارش روش 

ساع ی و  (2)یریری  و فارس ابراهیدی الشعرای بهار، یسین خ یبیمل ج ی   ن یر عب الع ی  اریا، 

در ایان ( 122 :3 ج ،1332)بهاار امّاا انا . را مقامه نگار و سب  نگارش گلستان را سب  مقامات دانساته

قاوان او را  اانی ا ناین مقاماات اایاای گلساتان ساع ی در وااا  مقاماات اسا  و مای»نویسا : بااره مای

الزمان و یریری م ه اس  و خشکی اس  که از ب ی  مقامات اایی ققلی  ارف امّا ،مدرد ال ّینیدی 
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ساتی دولی مقامات سع ی مقاماقی اس  که ققلی  را در آن راه نیس  و سراسر ابتکار و ابتا اع و چابا 

 (.122: 3، ج 1332« )گری اس و انع 

، وجاود ماودمیهای زیادی که در سب  نگارش و ساختار کلی این دو ا ار دیا ه گذمته از مباه  

در مقاماات « لشّی   لشّی والاايف»  در گلساتان و مقاما« ما ّعیج ال سع ی با »شابهات بسیار در یکای  ق

  کن  که سع ی، خصواااو در نگاارش ایان یکایا ، باه مقامایدی ی، این فرییه را در ذهن ایجاد می

 بوده اس . تأ ّراز آن م ی ودی قااایی ن ر دامته و 

 تحقيق پيشينة .4-4

 قااکنوندر مقاماات یدیا ی  الا ّیناسلو  نگاارش ساع ی در گلساتان و اایای یدی   در با  مقایس

قاوان باه ها مایقرین آنقحریر درآم ه اس  که از مه   های مختلفی به رمت م الا ارزمدن ی در کتا

 بن یققسای ، در «فن نثار»نین یسین خ یبی در کتا  هدچ .بهار اماره کرد مناسیسب بخشی از کتا  

نویسی ماورد نقا  و مختلف نثر فارسی در ارن مش  و هفت ، گلستان سع ی را در بحث مقامه هایسب 

ای باه ، اماارهنسارین خ ابنا ه  نومات دو ا ر گلستان و مقامات یدیا ی  قحلیل ارار داده و یدن مقایس

 بیّااتاددر  نویسایمقامه»وجوه امتراک و افتراق ایان دو ا ار دارد. فاارس ابراهیدای یریاری در کتاا  

، م االبی پیراماون «آن با مقامات یدیا ی  و مقایس« گلستان»مقامات سع ی »، در بحثی با عنوان «فارسی

مقاالت فراوانی ه  در نق  و بررسی یکای  جا ال  دارد. ال ّینویسی سع ی و اایی یدی نمقامه ةمیو

باه طاور ج اگاناه  (4) انیمقامات یدی ی با مقامات یریری و هد (3)و یا بررسی ق بیقی م ّعیسع ی با 

کنا ، بررسای ق بیقای یا  هاا متداایز مایآنچه این پاژوه  را از ساایر پاژوه  امّاقألیف م ه اس ، 

هاسا  قاا نشاان و بیان وجوه امتراک و افتاراق آن ال ّینیکای  از سع ی با ی  مقامه از اایی یدی 

 دامته اس . قوجّه  از خود داده مود که سع ی در نگارش این یکای  قا چه ان ازه به ا ر پی

 روش تحقيق .4-4

ای باه قحقیات کتابخاناهقواایفی قحلیلای و باا اساتفاده از روش  و (2)«فرانساه»بر اساس مکتاا این مقاله  

  ق بیت این دو ا ر پرداخته اس .

 موضوع یپردازش تحليل .4

 (3)حميدی« الشّبابفی الشّيب و» ة. مقام4-4

کوم   اب  کن  ارزش و اعتبار پیران بی  از جوانان اسا  و در ی که میای اس  ج لی میان پیرمناظره

بیان فمیل  و برقری پیری بر جوانی با برهان و است الل استقصای بلیغ دارد و از سوی دیگار جاوانی کاه 
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رانا  ولای در پایاان نه  و در این زمینه سخن مایقوانایی و استع اد و مواعی  جوانان را برقر از پیران می

ساختگی بوده و آن دو که در واا  نساب  پا ر  (3)گوی میان پیر و جوانوکه گف  مودمیمناظره معلوم 

هاا بارای قاأمین مردم در اطاراف خاود و گارفتن پاولی از آن کردنجد و پسری با ه  دارن ، ه فی جز 

 ان .مخارج خود ن امته

 مدّعیبا  (8)جدال سعدی .4-4

ای سع ی در مقام ساخنوری اسا ، ها  از ییاث طاول و ها  از ن ار این یکای  که یکی از ماهکاره

لف ی با اسلو  معدول در سایر یکایات گلستان قفاوت آمکار دارد، مویوع یکای  مبتنای  مختصات

ای اس  میان مخصی دروی  با قاوانگری در باا  ارزش و جایگااه ایان ج لی و مناظره  بر نوعی مقام

باه  درنهایا  امّااکننا  دعاوی مای  ا بات ادعای خود ااامااز طرفین در  دو طبقه از افراد جامعه. هرک ام

گیارد هاردو رایای آق  بحث و ج ل میان قوانگر و درویا  بااال مای کههنگامیرسن  و ای ندینتیجه

 کاهاینمون  به نزد اایی برون  و به یک  اما، ریا دهن . سع ی در نگارش این یکای  عالوه بار می

 .  اس  گنجان ههای ادبی نومته دارد، نکات اخالای و پن آموز و قربیتی را نیز در آن یین ر بر خلت زیبا

 هاها و تفاوت. همسانی4-1

ای مشابهات مماامین موجاا نزدیا  پاره امّااگرچه این دو مقامه در اال مویوع با یک یگر متفاوقن  

برخای از ایان وجاوه اماتراک و افتاراق مود که در اینجا به م ن ساختار مویوعی این دو ا ر به ه  می

 ای :های مشابه در مقامات هد انی و یریری اماره کردهیدناو در مواردی نیز به ندونه .موداماره می

اگرچاه مویاوع   قرین وجه قشاابه ایان دو ا ار، در طارس داساتان در االاا منااظره اسا االی .2-3-1

و کشدک  میان دو ا ا مخاالفی کاه  هامخصی ای ظرها بیان مناامّ ،مناظرات این دو ا ر متفاوت اس 

اسلو  مناظره در مقاماات هدا انی ها بسیار به ه  مبیه اس . طرفین مناظره هستن  و نوع ایتجاجات آن

و هدا انی در مقاماه  (3)«لشدم  ط ی »ریاری در مقاماه یمثاال  عناوانباه   خاوردو یریری نیاز باه چشا  مای

 ان .لا از این اسلو  استفاده کردهبرای بیان م  (12)« ری لشدیین»

قارین مقایسه از رایج .دو مفهوم متماد انتزاعی نهاده م ه اس   هر دو یکای  بر مقایس ةمالود .2-3-2

های کدّای و کیفای قوان به وجوه قشابه، افتراق و قفاوتالگوهای پرورش م لا اس  و از طریت آن می

استفاده از عنصر مقایسه بین دو مفهوم قوانگری و درویشای  ،اینبنابر(. 22: 1332)سدیعی،  طرفین پی برد

 اایی، مشترک اس .  مقام سع ی و پیری و جوانی در یکای  در
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باه مقایساه « لشدم  ط ی »وی در مقاماه  .خوردج ل و بحث در متفاوت به چش  می ،در مقامات یریری 

 پردازد.می«  ه بستانمعامله متقابل و ب» و« نوازیمهدانو از  ری اله» دو عنصر

در هر دو یکای  طرفین مناظره برای مجا  کردن یک یگر، با دلیل و برهاان و اسات الالقی باه  .2-3-3

باا ایان قفااوت کاه در یکایا   عاطفی دارن  و گاه جنباه عقالنای   گاه جنب که پردازن میوی دع  ااام

  از طارفین ما  باار اااماهریا   قر اس  و مجال بیشتری برای سخن گفاتن هسا ،سع ی که طوالنی

 .باری یاب  و جوان فقط مجال سخن گفتن می بار دوایی، پیر کنن  و در یکای  ادعوی می

از این مایوه اساتفاده کارده  « ریی لشدیین» سوّمیریری در مقامه   در مقامات عربی نیز این پ ی ه وجود دارد

 گویا  کاه باه باا دلیال و اااماه برهاان بارای مای اس : در این مقامه یارث بن هدّاام داساتان اباا زیا  را

یل اا ل اق یفی ااك ابل یل اا اأغیرر اهام یش یالی  اق افی اا»...گویید اسین امی  گری با مخااطب  )یاارث بان هداام(یقک ّ  ّ اأملیك اارط الش
یناار بارم دموم و مایبه او گفت  باران  چه فراوان اس  گف : مرط را مال  می...« ا ينلشث ااین ر ا شدی اب ااه احت اف انی افی ا

 (32: 2222)یریری،  ...به او دادم ردیگ

در اینجاا باه چنا   .ماوددو ا ر دی ه مای الدثل در هراستشهاد به آیات، ایادیث، امعار و یر . 2-3-4

 مود: ندونه اماره می

 اشیب   ام یالشّی    ا»او (34: 1332)یدیا ی،  جوانی مرکا می ان اسا : «مط  ی  الشّی ط   اا   ا لشّی»حميدی: 

 ای از دیوانگی اس . )هدان( جوانی معبه«:   انوالل ا

ام بلیو »اده :.. خبر میاعال نبینی که یت جلَّ وسعدی:  نشانی ی ( »433: 1334)سع ی،  (11)«للشئکاَل  مارزق 

اأ ایکو اکفرل ا»( و 433)هدان: « پیغدبر گف : الفَقرُ فَخرِی  (434)هدان:  (12)«ک دالشف قر 

 باارای ندونااه در مقامااه بصااریه   خااوردناای فااراوان بااه چشاا  مااینیااز آیااات ارآ مقامااات یریااریدر  

ماود. چاون زاها انی کاه ا ار ساجود در رود و عارفی وارسته مایگوی : ابوزی  به مهرش سروج میمی

ا ه اس م ا». هاس آنچهره  لشسُّجودلجوه همام اامايف   (32-23: 1333، ماملی)ن :  « الثرا 

ماورد   لأقنهاا باه بیاان وجاوه افتاراق مسا هاآنه دلیل پرداختن طرفین، ب ةبخشی مناظرع م نتیجه. 2-3-2

 وجوه امتراک آن اس . نکردن جستجومناظره و 

باا ایان  ،مود و ه  در یکای  ساع یاایی دی ه می  مناظره ه  در مقام بردن مویوع به داور. 2-3-3

نها  و از او مااوت مایهاسا  در مقاام ااایی، پیر، راوی را که ناظر بحث و ج ل آن  قفاوت در مقام

ای جوان متعزّز متقزّز و ای ناا  مدیّز مبرّز! چه گویی میان ماا غاسات و ااب  ااادق فراای »پرس : می
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قاا  که به امااوت فراخوانا ه ما ه راوی اظهارن را فراتی برای ( ام32ّ :1332یدی ی بلخی، « )هس ؟

و دروی  هردو با قوافت به نازد اایای در یکای  سع ی، قوانگر  کهدریالیده  پایان مقامه دس  ندی

اایی چون سخن با ین غایا  رساانی  و از یا ّ ایااس ماا اساا »مون : رون  و قسلی  یک  اما میمی

 (.133: 1334سع ی، « )یک  غذا ریا دادی  و از ماممی درگذمتی  مقتمایبهمبالغه درگذرانی  

عااق  عنوانباهود را اچگوناه پسار خا وزی ابده  که مرس می« لشصیبدی »یریری در مقامه سی و هفت   

 (32: 1333گستران . )ن : ذکاوقی اراگزلو، کشان  و سفرة مکای  میوال ین نزد اایی می

های مشترک در هردو ا ار اسا  کاه واف واکن  قداماگران می ان مناظره نیز یکی از احنه .2-3-3

  ی در دو بی  چنین آم ه اس :قرین مکل، به قصویر کشی ه م ه اس   در یکای  سعدر کوقاه

 او در ماااااان و ماااااان در او فتاااااااده

 انگشاااااااا  قعجااااااااا جهااااااااانی
 

 خلاااات از پاااای مااااا دوان و خناااا ان 

 از گفاااا  و ماااانی  مااااا بااااه دناااا ان
 

 (133 :1334)سع ی، 

« هاا باه آقا  جا ال بجومای ن دل»اسا :  ما هبیانباا ایان عباارت  الا ّیناایی یدی   و در مقام 

 (33 :1332یدی ی بلخی، )

اباوالفت  اساکن ری راوی از زباان  ،مقاماات هدا انی اسا  دوّمبیس  و   مقامکه « لملضییی »پایان در  

 مخاطبان  نیز عذر او را پذیرفته و ناذر  ،کن  و پگ از مرس داستانرا بیان می دلیل پرهیز از آش ممیریه

افی ق   لنی ای یور ذ ال  یو ا»نخورن :  ممیرهکنن  که می اهّی    ای سی ابی   المل ضیی ل ای لی ال  یرلر افی ق ی ل  ن ی   ُ ید   اج  ُ لن ی ا ر   ا  یور ذ ال 
ای ل ی ال ی ی ر ا الالرلزل  عیسی بن هشام گف : عذرش را پذیرفتی  و چون او نذر کاردی  کاه ممایره ا« ل ُد م  

هاای نیکوکاار پیشای نخوری  و گفتی  از ا ی  در یت نیکان گناه کرده و افراد پس  و زبون را بر انساان

ا.(214-221: 1333)ا میاری،  دهدا
باا ایان قفااوت کاه   ردو نومته مشهود اسا ااای اس  که در هآمیختن معر و نثر ویژگیدره  .2-3-3

ذوای سع ی در رعایا  قناساا مویاوعی اماعاری کاه در ماتن گنجانا ه ما ه اب اع و ابتکار و خوش

 کن .اس ، برقری سخن سع ی را از این دی گاه ندایان می

م مقاماات زآمیخته م ن ماعر و نثار از لاواریری نیز این پ ی ه وجود دارد و قامات هد انی و یدر م 

 (13).اس 

 ةخاوری  کااه گااه باارای خوانناا ماایباار باه واگگااان عربای وفوربااهدر مواجهاه بااا نثار مقامااات،  .2-3-3

ی باا واگگاان قاوجّهابل در نثر گلستان نیز چون نثر مقامات، به میزان ا .کن ایجاد دمواری می زبانفارسی
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  ،بناابراین  با این قفاوت که در گلساتان کااربرد واگگاان عربایِ متا اول رایاج اسا   خوری میعربی بر

گونه که در مقامات ماه  لغات عربی نامأنوس هستی ، در گلستان، لغات عربی برای خوانن ه چنا ان آن

 (14)ندای .غریا و نامأنوس ندی

جا لی در   و ی  جانگ هساتن  و لحان مکالدا ی  دس نوع گفتگوها از  ،مناظرهدر هردو  .2-3-12

 نوماته هاردوماود و در این گفتگوها رعای  اد  بالغی دی ه می. مودایساس می خوبیبههردو نومته 

 اس . مبرّاهای زم  و منی ، آمیز و واگهاز کاربرد الفاظ سب  و خفیف و قوهین

، «لملبرییه» 3، «م  ط یهلشدیا» 4در مقاماات ماداره  ازجدلهخورد   میبه چش نیزلحن ج لی در مقامات یریری 

ّیا» 23، «   هلشریا» 12  (12)و... «بدیهلشصیا» 33، «بریهلش

 دو مقامه در سه سطح ساختاری، زبانی و ادبی . وجوه اشتراک و افتراق4-1

سااختار »زمیناه  در ساه گرفتن وجوه اماتراک و افتاراق ن ر دراایی با   این  یکای  سع ی را با مقام

الزم باه ذکار  .دهای اارار مای موردبررسای «های ادبایویژگی»و  «های زبانیویژگی»، «کلی دو یکای 

 :نوم  آم ه اس های مشابه در مقامات یریری نیز در برخی موارد در پیاس  که ندونه

 ساختار کلی دو حکایت .4-1-4

 عنوان. 4-1-4-4

رومانی بیاانگر مویاوع مقاماه اسا   انتخاا  عنااوین مارقبط باا به، عنوان، ال ّیناایی یدی   در مقام

سع ی در این زمینه در پومی ه نگاه ابتکار  امّا ،موددی ه می ال ّینر مقامات اایی یدی مویوع در سای

 مرقبط با مویوع اس . یالدرعینها با انتخا  نامی مناسا و دامتن مویوع داستان
 شروع. 4-1-4-4

کاه راوی یکایا   از زبان دوس  نویسان ه م  نسبتاو طوالنیمق ّبا  ال ّیناایی یدی  مقامات آغاز بیشتر

اده اس  و موجاا اطناا  ای به مقامات ددر ذکر یال خود و دلیل اختیار سفر، یال  کلیشه ،نیز هس 

یکای  کرد مارا دوساتی کاه ماونگ خلاوت باود و »مود: از میموردن ر چنین آغ  مقام مود.سخن می

که: واتی از اواات به یوادث یروری از مسکن مألوف دوری جسات  و از کااا ااالی  وتاایا سل

بر ماا والی نشست  و زاد و سلا بر نااه طلا نهادم و ییّ علی الاوداع در یلقاه اجتدااع دادم، عالیات 

: 1332یدیا ی بلخای، « )استرای  نفور کاردم... به عوایت ااام  از خود دور کردم و دل را از رای  و

ایجااز آغااز ما ه و باه  درنهایا گونه که ااتمای هنرندایی خااص اوسا ، یکای  سع ی آن امّا( 31

یکای در ااورت درویشاان ناه بار ااف  »رود: پردازی به سراغ اال یکایا  مایو یامیه مق ّمهجای 
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ده، ایشان در محفلی دی م نشسته و مُنعتی درپیوسته و دفتر ماکای  بااز کارده و ذّم قاوانگران آغااز کار

 (.1334:132سع ی، « )جا رسانی ه که...سخن ب ین

 کنا .ماروع مای«   ید ث ن »یی ا«ا ید ث ن »هد انی مقامات خود را با روای  عیسی بن هشاام و بیاان کلداه  

یی ا«ا  ید ثن »که در ابت ای هر مقامه با اسلو   مقامات یریری ی  راوی مشخ  دارد )یارث بن یدام(
امح   ا  ر لییا «   د ث ن » اب    مود.آغاز می  رث 
 پایان. 4-1-4-1

هاا باا دو مشاابه آن بنا یو یکای  سع ی، پایان ال ّیناز دیگر وجوه مشترک در یکای  اایی یدی 

باه  «خارف»و  «طب سفله»، نویسن ه با انتسا  افات ال ّینبی  معر اس   در پایان یکای  اایی یدی 

 کش :گونه به قصویر میهای داستان را اینفل ، فق ان مخصی 

 کاردمعلوم من نش  که بر ایشان جهان چه

 بااا آن جااوان و پیاار در ا نااای کاارّ و فاار
 

 دریت هردوان فل  ان ر نهاان چاه کارد 

 و خرف ناگهان چه کارد طب گردون سفله
 

 (33: 1332)یدی ی بلخی، 

  و دیگری در خ اا  به ممدون یکای  خود، دو بی  را یکی در خ ا  به دروی قوجّهسع ی نیز با 

 :اس  آوردهبه قوانگر، چنین 

 مکن ز گردش گیتی مکای  ای دروی 

 قوانگرا، چو دل و دس  کامرانا  هسا 
 

 بختی اگر ه  بر ایان نسات مُاردیکه قیره 

 ر، باابخ  کااه دنیااا و عااباا  بُااردیبخااو
 

 (133: 1334)سع ی، 

ا امّا  با دو بی  معر اعالم م ه اسا  اگرچه این پایان این دو یکای  از ن ر مکل و ساختار نگارش 

قناسا محتوایی ابیات پایانی سع ی با ممدون یکای  موجا امتیاز ساخن ساع ی ما ه اسا . ابیاات 

گیاری از ممادون یکایا  را دارد و در وااا  فرااتی پایانی در یکای  سع ی، در وااا  یکا  نتیجاه

خوانن ه القا کن  و ایان ویژگای در اغلاا پن آموز و اخالای ذهن خود را به   اس  قا در آن سع ی نکت

باا ابیااقی در ممادون  الا ّینمقاماات اایای یدی   کاه هدا. یاال آنماودیکایاات گلساتان دیا ه مای

 هاای ااالی یکایا  و غا  فقا ان وفایی روزگار و ناپ ی  م ن مخصی  یاا مخصای بی ةقکرارمون 

  پذیرد.ها پایان میآن

چناین آما ه  «آذرب جی   ی »در پایان مقامه  به عنوان ندونه  رس ه پایان میبی  ب چن با  بیشترمقامات هد انی 

 :اس 
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ّ  ٍ  ا ای س ىاْب  اه   ُ  ل 
و لشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  الشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ا اأ  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اج 
اأ   یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ای ْور ل فیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  الشر میییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ا الش رش  اش یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییك  اال اتل ْمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  

  

و لب یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ال  ف یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ْا  اد الج 
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ر ل الشطُّیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر قْا ال ی م  ا  
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییْدی  الذ قْا اد ای ل ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییىا  

 

من فرفارة زماان هسات  و زیااد . من گش  و گذار کنن ه مهرها و هدواره در سفرم عیسی بن هشام گف :قرجده: 

ای کاه بار گا ایی مان راه مرا مالم  مکن قو بر خود واجاا کارده .سازمرا می هاراهکن  گویی که مسافرت می

 (33-34: 1333)ا میاری،  بیایی و اکنون مرا بیازمای

ای یاال مود به ج ایی راوی و مخصی  ااالی نیز اغلا ابل از اینکه نتیجه یریریپایان مقامات  

ا»ا« صین ی  » در مقال مود. )ابوزی ( خت  می ال ص یرف  ام ی ا  ی    ُ ال دبی   ُ ات ی   ُ ِ ربی  الش  ُ یرل فی ق ی لاهیولالبی از یید اسیرلج  اس 
ایی رفا  کاه آما ه باود. در این ابا زی  سروجی اس  چراغ بیگانگان و قااج ادیباان اسا  از جا ا«لت ی 

یم ل ا»الشس لی مقامه  ّی  الش الش منی الل طل ی  اذلت  سپگ پراکن ه م ی  من از راس  رفات  او « امثاتفر ُن اف  طلق اذلت 

 (.223-223 :1332لو، از مدال )ن : نبی
 ضوعمو. 4-1-4-1

مود، مماامین و  ه میاایی دی  مسع ی با مقا  های بسیاری که در سب  نگارش مقامعالوه بر مباه 

ابراهیدای یریاری، ساع ی بای  از  ةقوان در این دو ا ر دی . یتی به عقیا مویوعات مشابهی را نیز می

هاس . وی بر آن اسا  پی  از خود ققلی  کن ، در مویوع مقلّ  آن نویسانمقامهاز سب  نگارش  آنکه

 الا ّینالی اسا  ناه اایای یدی انصااری و ابوالدعا عبا اهکه سع ی در ساب  نگاارش پیارو خواجاه 

از بسایاری جهاات قشاابه  ما ّعیدر یکایا  جا ال ساع ی باا  قنهاناه(. 413 :1333 ابراهیدی یریری،)

قوان مویوعات مشابهی باا مقاماات یمود، در مواردی دیگر از یکایات سع ی نیز ممیدی ه مویوعی 

« لشسییک ُ ايف»  ان کااه بااا مقامااگلساات سااوّماز آن جدلااه یکایاا  بیساا  و یکاا  از بااا    یدیاا ی یافاا 

 مباه  بسیار دارد.  ال ّینیدی 
 مایه و محتوادرون. 4-1-4-1

هرچنا  کاه در  .گری و درویشی نهااده ما ه اسا قک یاالی یکایات در مقامات یدی ی بر  ةمالود

 بیاان ما ه و در ایان مویاوعبه دور از واای  و در ی  اعت ال  ایگونهبهمقامات یدی ی این مویوع 

نگارش ساع ی باه  امّااخورد، مود، به چش  ندیر مقامات هد انی و یریری دی ه میای که درویزیاده

 ةپارورد»که خود  طب کری سع ی   قفاوت اساسی دارد ال ّینمویوع درویشی و گ ایی با اایی یدی 

 اری از ایان س ، به طرفاقوانگران ا  . وی که از طبقگیرداس ، اهرمان یکای  ارار می «نعد  بزرگان
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کنا  و از ایان دیا گاه در ققابال باا نگارش اایای گاری و درویشای را رد مایخیزد و قک یطبقه برمی

نیز مای  بنا بر ااتمای مویوع مقامات و باه پیاروی  ال ّینگیرد، هرچن  اایی یدی ارار می ال ّینیدی 

. درنهایا  بایا  گفا  کاه سا ا پرداختاهاز مقامات پی  از خود، از سر اجبار و اکراه به ایان مویاوع 

اایای از ن ار   مقاما امّاا  آموزمای، انتقاادی و اخالاای دارد  بیشتر جنب م ّعییکای  ج ال سع ی با 

 ادبی آن م ن ر بوده اس .   و بیشتر جنب بودهقر از ا ر سع ی یعیف ،آموزمی

از ک یاه در  فقط به این مویاوع محا ود نیسا  وی غیار امّاگ ایی اس   ،مویوع مقامات هد انی 

 (13: 1333مویوعاقی دیگری نیز چون فکاهی، ادبی نق  و معر و... سخن ران ه اس . )ن : ا میاری، 

یریاری در ادای ایان مویاوع  البتّاهماود، به قکا ّی گاری خات  مای درنهای مویوع مقامات یریری 

خواها  اسا  کاه مای ماردی زبانیچر مایه مقامات او را نوراس ، امّا د گرفتهپی متنوعی  هایروش

 (113: 1332مق سی،  امین :ازگ ایی خود را قوجیه کن . )نقل 

 های زبانیویژگی .4-1-4

 حذف فعل. 4-1-4-4

یذف فعال باه اریناه از اارن » اس گرفته لف ی و نیز گاهی ب ون ارینه اورت می  با ارین فعالا یذف

 باات کننا  و در دیگار نخستین ا  جدل مش  معدول بوده، لیکن رس  جاری آن بوده اس  که فعل را در

یذف کارده  اوّل  و سع ی ه  بر این سن  جاری رفته اس ، مگر گاهی فعل را در جدل ها یذفجدله

 (. 133 و 133، 3 : ج1332 )بهار،« اس 

، عل  قوفیر اس  و نه جوانی، موجاا ذلّا  قحقیار. مجرّدب ان که نه پیری »یذف فعل در مقامات:  

اعتاذار اسا  و ناه   ا قق ی  نیس  و عین بزرگی، سابا قع ای  ناه. ناه پیاری، ذنابااورت پیری، موج

روز زوال اس  و سواد جاوانی، عناان ماا وااال. ااباس پیاری،   اعذار. بیاض پیری، نشان  جوانی ذؤاب

به مان کارد  رویپگ»( و 33 :1332یدی ی بلخی، « )معاد زن گانی اس  و رواس جوانی، میعاد مادمانی

« ای باودم از آن هنگاماه و بار طرفای از آن مقاماه، متفکّار آن مقالا  و متحیّار آن یالا گومهو من بر 

 (.32 )هدان:

اگر ا رت جودس  وگر اوّت سجود، قوانگران را به میسّر مود که مال مزکّی دارنا  و : »گلستاندر  

وت ار کسال یف اس  و اح  عبادت د  و اوّت طاع  در لقد پاک و عرض مصون و دل فارغ  جام

خالی چه اوّت آی  و از دس  قهی چه مروّت و از پای بسته چه سایر آیا  و  ةن یف. پی اس  که از مع 
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 محارومقا ب انی که مشغول کفااف از دولا  عفااف »( و 133 :1334سع ی، « )از دس  گرسنه چه خیر

 (.134)هدان: « و مل  فراغ  زیر نگین رزق معلوم اس 
 افعال کاربرد شکل قدیمی. 4-1-4-4

کاه گااه باه  یعنی مایای سااده ی ی ،کاربرد فعل مایی استدراری در مکل ا یدی آن ،در هر دو نومته

 مود: گوین ، دی ه میآن فعل مرطی ه  می

، موسی چهارده روزه، دس  در محاسن فرعاون چهاارده بودیاگر پیری عل  ایترام » مقامات حميدی:

ت یحیای وّ، عیسای دو روزه بار قخا  نباباودی  درجات سبا نجات و رف قریبزرگو اگر  نزدیساله 

 (. 33 :1332یدی ی بلخی، « )ننشستی زکریّا

« بپومای می، باه فارزین بخوانا یو هر مااهی کاه  بکومی می، به دف  آن بران یهر بی ای که » گلستان:

 (.133: 1334سع ی، )

 استفاده از شکل وصفی افعال. 4-1-4-1

 ی افعال مشهود اس :در هردو متن، کاربرد مکل واف

. پیر با جاوان افتاده و از راه ج ل دره  ایستادهپیری و جوانی را دی م بر طرف دکانی » مقامات حميدی:

یدیا ی بلخای، « )گشاتهآزرم و جوان با پیر در مبارات و منااظرات بای م ه در مجارات و مجابات گرم

1332: 33.) 

و  درپیوساتهو مانعتی  نشساتهان، در محفلای دیا م یکی در اورت درویشان، نه بر اف  ایشا» گلستان:

( و 132: 1334ساع ی، « )که... رسانی هجا سخن ب ین کرده،و ذّم قوانگران آغاز  کردهدفتر مکایتی باز 

کفای  یاا ،دری همعصومی  ةیا پرد درنشستهیا بینوایی به زن ان  بستهای دس  دغایی بر کتف هرگز دی ه»

 (.132 )هدان:« درویشی؟الّا به عل   بری هاز معص  
 حذف )را( مفعولی .4-1-4-1

مفعاولی را   هایی که گذرا به مفعولن ، مفعاول جدلاه بای هدراهای نشااندر هر دو نومته، در اغلا جدله

 آی :می

سافتن . پیار گفا : به الداس انفاس دُرر می و گفتن میهردو در منااشه و مناوبه سخن » مقامات حميدی:

 «یرم  دار قاا  دارات جاوانی بیاابی و باا بزرگاان بسااز قاا در دولا  زنا گانی بیاابیای جوان پیران را 

«. عااباا  روز خواهناا  ماابروان هداا پرسااتان نااوروز طلبنا  و دی  هداا» و  (33 :1332یدیا ی بلخاای، )

 (.32 :1332یدی ی بلخی، )
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ی ما ی  قاا به یکوما  عا ل رایا»( و 1334:132سع ی، « )گریبان  دری ، زنخ ان  گرفت » گلستان:

یاک  مسلدانان مصلحتی بجوی  و میان قوانگران و درویشان فرای بگوی . اایی چاو ییلا  ماا ب یا  و 

اایی چون سخن ب ین غای  رسانی  و از ی ّ ایااس ماا اساا مبالغاه »( و 133)هدان: « من ت ما بشنی ...

 (.133 :1334سع ی، « )درگذرانی  به مقتمای یک  اما ریا دادی 

 های ادبیژگیوی. 4-1-1

ادبای ا ار   نویسن ه به ققوی  جنب قوجّه  بی  از هده چشدگیر اس  آنچه، ال ّیندر مقامات اایی یدی 

خود اس . در واا  ه ف االی نویسن ه، نشان دادن مهارت و استع اد خود در کااربرد اانای  لف ای و 

این کتا  محلّ ن ار دیگار  معنوی اس . این ارزش واالی ادبی و بالغی مقامات یدی ی موجا م ه قا

ی   »  های ادبی، خصواااو در مقامااز جدله سع ی ارار بگیرد. ماخصه نویسان ومقامه ّی ی واللش ّی باه  «فی الش

ای بارز این مقامه را از سایر مقامات اایی متداایز سااخته اسا . پربساام قرین اانای  در نثار ایان گونه

دی ، قدثیل، قماد، قشبیه و ااتباس اس  که باه اختصاار باه مقامه، سج ، انواع جناس، موازنه و قرای ، قل

 (13)پردازی :طور خاص در این دو مقامه میها در هردو ا ر و بهبررسی هری  از این آرایه
 (47)سجع و توازن. 4-1-1-4

مشا  ای اس  که نثر مقامات ب ان مدتاز اس . اگرچه این انع  در ارن قرین انای  لف یازجدله مه 

لایکن برجساتگی  ،الن و نثرنویساان باوده اسا جزءِ انای  مرسوم و پرکاربرد در آ اار مترسّا  کلیطوربه

اایی سبا م ه قا سع ی که خود در لفظ و کالم، استاد ساخنوری   خاص این انع  در نگارش مقام

 ،بناابراین  کااربرد باهویژه در یکایا  ماذکور اس ، این ویژگی را در ی  اعالی خود در گلستان و به

 :های سبکی این دو نومته اس یژگیآهنگین بودن نثر از و درنتیجههای متوالی و وجود سج 

. ااورت قحقیاراس  و نه جاوانی، موجاا ذلّا   قوایر، علّ  مجرّدب ان که نه پیریِ » مقامات حميدی:

  ذؤابااسا  و ناه جاوانی اعتذار   نه. نه پیری ذناب قع ی نیس  و عین بزرگی، سبا  قق ی پیری، موجا 

اسا   زنا گانی. اباس پیری، معاد واالاس  و سواد جوانی، عنان ما  زوال  ، بیاض پیری، نشاناعذار

ای اس  کاه دارد و جوانی سرمایهکساد  ای اس  که روی در. پیری پیرایهمادمانی و رواس جوانی، میعاد

 (.33 :1332یدی ی بلخی، « )دارد ازدیادا م در 

و محاال عقال  فغاانگ ایان به   ان  و از راعهآم  جانکه از دس  متواعان به گفت : به عذر آن» گلستان:

اسا  و  ملحاوظاایا دنیا به عین عنای  یت  امّامود... پُرمود چش  گ ایان  دُراس  اگر ریگ بیابان 

 (.132 :1334سع ی، ...« )محفوظبه یالل از یرام 
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 اایی و ه  در یکای  سع ی، معدوالو بی  از دو ارینه نیسا  و  های سج  ه  در نثر مقامقع اد ارینه 

 ها اغلا از نوع متوازن هستن .این سج 

 زن : در هر دو مقامه هد انی و یریری نیز این آرایه موج می

 (121: 1333)ا میاری،  (13) ...م هجب ی  ا،ال م ه ید اش ی ام ضج ب  افی و طأاش  اا...ا« لرج    ل»برای ندونه هد انی در مقامه 

واش  ا،اش ا  دٍال لیدل   اش  اا...: « ری لشدیین»و یریری در مقامه    (32: 2222یریری، ) (13)...من دٍا  ن 

  (41)جناس. 4-1-1-4

ساج  و جنااس باا ها    وافری در هردو ا ر مشهود اس ، در اغلاا ماوارد دو آرایا  گونانواع جناس به 

 ایان ن یارت ارینه، یکی از امکال جناس را نیز دارنا   های مسج  در جدال، یعنی واگهمون میقرکیا 

« خلاوتاسا  و مشا  جاوانی، ع ار محرماان  سالوتکافور پیری اِ ارِ مجرماان »عبارت در مقامات: 

« ظااهراسا  و قبااین میاان قارک و زناگ  بااهرقفاوت میان هنا  و روم »( و 33 :1332یدی ی بلخی، )

 ذلایل ندانا  و  دلایل  لالمیر  ی ی ُ... قاا گرفتارو هردو به ه   رگفتاما در این »در گلستان  و  (32 )هدان:

 (. 133 :1334سع ی، « )کردم

یییها...ا« ل صیییفه    »هدااا انی در مقاماااه   ُ وس  ن ییی ا ا(21)...لخلضیییو  الضیییرٍ امییی ااخلّیییو  ا،ابنیییوٍ امییی الشلرکیییو امث  ا  
ییییف ا : ...« ریییی لشدیین»یریااااری در مقامااااه  (123: 1333)ااااا میاری،  اد اولر ا ت ییییل اال   شیییی د ااأطییییرل  اا  اجییی ذ ات ا ی اا احنیییی  ا  نم 

 (32: 2222یریری، ) (22)...   د ال س اا  ار اط ا
   (41)هترصيع و موازن .4-1-1-1

ع ار محرماان اس  و مش  جوانی،  اِ رِ مجرمان سلوتکافور پیری »قرای  در مقامات یدی ی:   ندون

« ادرار فرومان   لقدا وپومان   ابارار  خراا»در گلساتان ساع ی:  و  (33 :1332یدی ی بلخی، « )خلوت

برم. گفت : ناه، کاه بار ماال ایشاان گفتا: نه، که من بر یال ایشان رید  می»( و نیز 133 :1334سع ی، )

قاا آخار،  اوّلهاای ن ا  یاا نثار، از در اریناه» کاهموازنه آن اس   امّاو  (133: هدان) «خورییسرت می

: 1333 )هداایی، «ن یکی و در یرف روی مختلف بامن خود در وز  کلداقی بیاورن  که هرک ام با ارین

در  و  (34 :1332بلخای، « )ایان ااال ماردودو ایان باا  مسا ود اسا  »موازنه در مقامات:   (. ندون42

هدا انی  «لشقریضی ه»در مقاماه  (.134 :1334ساع ی، « )مفتتن جاه و  روت، مشتغل مال و نعد »گلستان: 

ام ی اأشیا...آم ه اس :  اشنی ام ی اأی ی رک،ال اب رکفلواأر ی   یریاری در مقاماه  (32: 1333)اا میاری،  (24)...ر ل یی  

ُ املف ااألی  اف ا گوی : ...می«  ریهلشدیین»  (43: 2222یریری، ) (22)...ذ ار اق اف ااإىلالستن  ط اای  او اش ال ااذ ار ا 
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 (43)تلميح .4-1-1-1

ان و بزرگان دین به من ور ا باات های پیامبربیان مصادیت و مواه ی از واای  و یوادث گذمته و داستان

کاه در مقاماات   چناانمودمین ر و ادعای طرفین مناظره و قوجیه رأی و ن ر ایشان، در هر دو ا ر دی ه 

 از زبان جوان و به طرف اری از جوانی و برقر دانستن آن آم ه اس : 

ول خا م  گشا . آدم ابلیگ قا در اوان جوانی بود مقبول یمرت بود، چون در زمان پیری م ، مخاذ»

قا در مه  ب ای  بود مسجود بود، چون به عه  نهای  رسی  محسود م .اگر پیاری علا  ایتارام باودی، 

سابا نجاات و رفا   قریبزرگموسی چهارده روزه، دس  در محاسن فرعون چهارده ساله نزدی و اگر 

نیاز  و  (33 :1332خای، یدیا ی بل« )یحیی زکریّا ننشستی نبوّتدرجات بودی، عیسی دو روزه بر قخ  

باودی و  قرفایال محدّا این سخن ااحی  باودی، ناوس از  ةاگر بزرگ را بر خُرد قرجی  بودی و ااع »

در گلستان باه نقال از قاوانگر و در دفااع از ایان گاروه، باا  و  (34 )هدان:« قر آم یلقدان از آدم گزی ه

گفتای در باه روی مساکینان ببن نا   چاهآنو » قلدیحی به قوانگری و بخشن گی یاق  طاایی آما ه اسا :

« او پااره کردنا ی برجامه نشین بود اگر مهری بود از جوش گ ایان بیچاره م ی و یاق  طایی که بیابان

رسا  و طارفین پاا از یا  قوانگر و دروی  به اوج خود مای  که مجادل آنجا( و نیز 133 :1334سع ی، )

آورنا ، ساع ی باه داساتان آزر و اباراهی  هتااکی روی مای نهن  و باه دمانام دادن وگو فراقر میوگف 

سنّ  جاهالن اسا  کاه چاون باه دلیال از خصا  فروماننا  »گوی : کن  و از زبان قوانگر میای میاماره

 )هداان:« جناگ برخاسا ...قراش که به یجّ  با پسر برنیام  به خصوم  بجنبانن ، چون آذر ب   سلسل

 (331: 2222... )یریری، سل م   ااكم ا  اام افأل ك ا ...آورده اس :  « هلمللط»یریری در مقامه  (.133
 (47)تمثيل. 4-1-1-1

هناری باه زیباایی  ة. در هاردو نوماته از ایان مایورورش معنی، اساتفاده از قدثیال اسا های پیکی از راه

نیایا  و ای که از گاو پیر کش  ین اه و ماعیر نشنی ه»آن در مقامات یدی ی:   استفاده م ه اس   ندون

قفااوت میاان هنا  و »( و نیز 34 :1332یدی ی بلخی، « )ای که خر پیر جز علف خوردن را نشای ن انسته

روم باهر اس  و قباین میان قرک و زنگ ظاهر. اگر کافور با خاکستر آمیزمای دارد و در وی آویزمای، 

و از ایان یا  درمسانگ باه عقال نرا هری  دانن  و برا هری  مناسن . از آن به دیناری خارواری  امّا

مبروان، عااب  روز خواهن . هرکه دس  در قنسّا  روایای   پرستان، نوروز طلبن  و هددی  دیناری. هد

 (.32 )هدان:« زد به امی  قبسّ  ابایی بود
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سی  بخیل از خاک واتی برآی  که وی در خاک رود... مح  دان  که زر چیسا  و »و در گلستان:  

 «ب ن و فارج قوأمنا  یعنای فرزنا  یا  ماکدن »و  (134: 1334 سع ی،« )س گ ا دان  که مدس  کی

کاه دُرّ  آنجااهرجا که گل اس  خارس  و با خدر خدار اس  و بر سر گنج مارس  و » و  (132)هدان: 

اجال در پاگ اسا  و نعای  بهشا  را دیاوار   خوارس ، لذّتِ عی  دنیا را لَ غماهوارس  نهنگ مردم

 نکنی در بُستان که بی مش  اس  و چو ِ خش ... ن ر مکاره در پی ...

 ای دُر مااا یاگااار گالاااه هااار ا اااره
 

 «از او پاار ماا ی چااو خرمهااره بااازار 
 

 (133)هدان: 

اا میاری، )ا(28)...جمیدلد االلا اال ی اممید اس یٍداشق ییٍدالاالخبٍ امس ی ٍدالر   ا ... :نویس می «لملضییه»هد انی در مقامه 

1333 :223) 
 (43)دتضا .4-1-1-3

کاه از لاوازم نثار  آنجاییکاربرد انع  قماد و طباق به طور چشدگیری آمکار اس  و از  ،در هردو ا ر

بخا  جداالت مصنوع کاربرد فراوان انای  ادبی اسا ، اانع  قمااد در کناار اانای  دیگار آرایا 

نشاینی چنا  که در ی  عبارت کوقاه با ها  ایگونهبه هستن ها گاه مکدل یک یگر ه  اس   این آرایه

  را دی : آفرینیزیباییکدال  قوانمیانع  لف ی و معنوی 

یدیا ی بلخای، « )واال ماجوانی، عنان  سوادزوال اس  و  روز  پیری، نشان بیاض» مقامات حميدی:

ماا چاه گاویی میاان  قارجی  اسا ... ماامرا بر ااب و  ظالمرا بر  ییااحی  اس  که »و  (33 :1332

زناگ و  قارکبااهر اسا  و قبااین میاان  رومو  هنا قفاوت میاان  ...هس ؟ فرای اب  اادق و غاست 

 (.32)هدان: « ظاهر

 برپاایاس  آن دگر  برجایب ن و فرج قوأمن  یعنی دو فرزن  ی  مکدن ، مادام که این یکی » گلستان:

  (132 :1334سع ی، « )اس 

موجاا زیباایی کاالم گشاته  دقما وهای قشبیه، قناسا، سج  و موازنه در این عبارت مجدوع آرایه 

)هداان: « یاجورو  ااابرن ن درویشاا  و در یلق کفورن  و ماکر قوانگران ةدر زمر»نیز عبارت:  و  اس 

مااکر و  -متماد )قوانگر و درویا  ةزیبای بین دو عبارت، ذکر چن  رمته واگ  ( که عالوه بر موازن133

اجال در   لاذّتِ عای  دنیاا را لَ غا» عبارتدر نیز  و  اابر و یجور( بر قأ یر سخن افزوده اس  -کفور

( که عاالوه بار قشابیه و اساتعاره، قمااد در 133)هدان: « پی اس  و نعی  بهش  را دیوار مکاره در  پگ

 مود.های پی  و پگ نیز دی ه میواگه
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اری در مقاماهیری( 223: 1333)ا میاری،  (32)صربل ...امتوتو ا،جربل ااتب ّو « المل رست   ه»هد انی در مقامه  
  (33: 2222)یریری،  (31)...ری ُلازیر اأ قلوامعالشریحينیالااری ُلاابؤسيفالحل شنیااأتقلیو ا...« الملضییه»

 (14)تشبيه. 4-1-1-7

کاالم قنهاا باه ذکار چنا  ندوناه از   برای پرهیز از اطال امّامود در هردو متن دی ه می وفوربهانواع قشبیه، 

اایای: کاافور پیاری،   هاای آن در مقاماماود  ندوناهدو یکای  اکتفا مایهای بلیغ ایافی در هر قشبیه

سپی مویی، می ان الف، ایوان انصاف، آقا  جا ال، بیااض پیاری، ساواد جاوانی   مش  جوانی، مکوف

و... . و در یکای  سع ی: می ان ریا، قیر اما، مُل  فراغ ، نگاین رزق، قیاغ زباان، اساا فصاای ، 

 ع ، اسا مبالغه و... .می ان واای ، مرکا است ا

... و مقامات یریری نیز سرمار از قشابیه و لشسینوراشس  الشّمب ،اصف ذاکبینیدر مقامات هد انی نیز چون:  

بیتی ام  را به لؤلؤ چش  را به نرگگ و گونه را به گال و... قشابیه کارده  استعارات فراوان اس  وی در

ا.الردل...اسق  ا رجسالافأمطرتاشؤشؤلام ا: اس 
 (11)اقتباس. 4-1-1-8

یل اساتفاده  اورت بهدر بیشتر ا عات نثری کتا  خود از ممامین آیات و ایادیث  ال ّیناایی یدی 

ثر ایان دوره اااااااس در ناااااقرین انواع ااتبقتدی  و قکدیل معنی که این هردو از فنی اورتبهکن  یا می

ارآن برای قتدی  و قکدیال معنای   بار از آیی  ه  (. در این مقامه232: 1333 )خ یبی، آین می مدار به

 نباوّتسبا نجات و رف  درجات بودی، عیسای دو روزه بار قخا   قریبزرگاگر »استفاده کرده اس : 

(. در یکایا  ساع ی نیاز باا هداین 33 :1332یدیا ی بلخای، « )لاآت ن ذالحلکماصی  ی  ایحیی زکریّا ننشستی 

، در محکا  قنزیال از نعای  اهال لای یاای یر اا ی ،نبینای کاه »اسا : ارآن اساتفاده ما ه   من ور دوبار از آی

ام بلیو  اده  کهبهش  خبر می اَل  مار زق  قاراش کاه باه ون آذر ب اااچ»ز اا( و نی134 :1334سع ی، « ) اللشئک 

ات نت هاال  رُج  ن ک ایجّ  با پسر برنیام  به جنگ برخاس  که:   (.133 )هدان:« ش ئ اَل 

 ...ا«ال ل یی الش یه ارلجبیو إ یی الیا»الی  اق افی اا...«: لش ِدلدییه»    در مقامانی به وفور ماه  ااتباس هساتیهد ادر مقامات 

 (124: 1333)ا میاری، 

أ  ی  ییئ ك ْمااُ ی ل ایی اُیو  اأ ی »آورده اسا :  لشقط ب یه  وی در مقام س در مقامات یریری نیز مشهود اس .ااتبا 
ا اص ح ح الشقیْول  قأویال آن خبار  ازمان مادا را گف  ای ااوم ا(:133: 1333)یریری، ا«میْ ای ل ل یه ابتألیل ه .الأم ییر 

   کن .ده  و راست  را از دروغ مشخ  میمی
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 نتيجه
ان  و از سوی دیگر باا قأمال در اسالو  خااص ساع ی در هایی که برای نثر مقامه ذکر کردهبه ویژگی قوجّهبا . 1

 یساا بهقاوان ایان ا ار را ناوعی مقاماه ان ، مایگ نیز اذعان دامتهان بزرمحقّقطوری که نگارش گلستان، هدان

 آورد.

  بلخای، کتاا  گلساتان را باه رمات الا ّیننویگ مشهور پی  از خود، اایی یدی سع ی با نگاهی به ا ر مقامه. 2

ما ه و در سع ی، نسب  به کتابی که ققریبااو یا  اارن پای  از وی نگاماته  و نه ققلی  قوجّهقحریر درآورد. این 

و  کلایسااختار  ازجدلاههاای بسایاری از ا ار ساع ی الن مهرت زیادی یافته بود، بار جنباهمیان نثرنویسان و مترسّ

 های زبانی و ادبی آن قأ یرگذار بود. ویژگی

جا ال »در میاان یکایاات ساع ی، یکایا  سع ی با ققلی  از مقامات در این زمینه باه قکامال رسای ه اسا . . 3

یف ی»  قحا  قاأ یر مقاما ده،اااابای  از ه« در بیاان قاوانگری و درویشای م ّعیسع ی با   ّ یلاا و ا الش  ّ اایای «    لش

 .، نگامته م ه اس ال ّینیدی 

سااختار زباانی   مویوع و محتوا و چه در زمینا  . داّ  در جزییات این دو مقامه، مشابهات بسیاری را چه در زمین4

عربای  نویسایمقامهکاامالو مشاهود قحا  قأ یااار  طورباهر دو نویسان ه ها افازون بار ایان، کنا .و ادبی ندایان می

 ان .مخصوااو یریری نیز بوده

مقاماات باا « ما ّعیج ال ساع ی باا »و « ا بفی الشیا و الش»دو مقامه های ساختاری و ادبی در وجود مباه  .2

مااه  ناوعی ارقبااط  ،رومنیبه  هاآنو ق بیت  33، 23، 14، 12، 3، 4یریری در مقامات مدارة  مخصوااو ،عربی

 .  هستی ق بیقی بین این دو زبان در دو ارن مش  و هفت  
 

 هانوشتپی
گفتن . واگة مقامه از ریشاا  می« مقامه»ج ی ی در میوة نثرنویسی عربی اب اع م  که به آن  فنّ ،( در اواخر ارن چهارم1) 

ُ  م یه» اس  عربی با چن ین معنی که در ارن چهاارم بارای فان خااای از نثار عربای،  ایواگه«اُ   ای قو  اُوم  ال ُومه ال ُ  م   ال 

هاای لف ای و قعلای  انشااء و نویسی را ابراز هنر در قفنّن(. ه ف االی در مقامه3: 1333اا الس م  )ابراهیدی یریری، 

 الزّمانب ی ان، مبتکر این فن را قمحقّ(. برخی از 432 ان  )هدان:برای محافل ادبی دانسته کنن هسرگرملغ  و قهی  یکایات 

آورد. یریاری مقاماات خاود را باه ققلیا  از دانن  که به این نوع انشا رویین کسی میدوّمان  و یریری را هد انی دانسته

هد انی نوم  امّا ااول و اوانین خاای را در نگاارش آن ویا  کارد و در ایان عرااه گاوی سابق  را از  الزّمانب ی 

 .هد انی ربود

دانسا  کاه در اارن ماانزده  در  «narrative picarecque»های پیکارسا  اعالی داستان قوان ج ّنویسی را میمقامه

اس  و پیکارس  افتی  زنکل باز و محیل و به معنای دغل»پیکار»اسپانیا مرسوم م . پیکارس  مشتت از واگه اسپانیایی 
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: 1332باز و ه  محیل اس . )مدیسا، پرداختن . اهرمان مقامه ه  دغلمیهایی که به عدل پیکاروها رمانگ بوده اس  برای

34) 

مقامه را به  22هد انی  الزّمانب ی   بصره اس  وی به ققلی  از ها( متولّ 213 -443) الحریری علی بن القاس  محدّ  ابو( 2)

صیدلرالشرمی  الشفتیورالازمی  ا، ملحی الالییرل ، ل در لالشِیول افی اللهی  الخلیوا، مق م تا ریریفات او از مؤلّ زبان عربی نوم .
 ( 233-223: 1332لو، . )نقل از: نبیتوش حالش    و  لشصدلر

ای عنوان مجدوعااههداه ملاال جهاان را باه ادبیّااتاساا  کاه  کارآما یهاای نوپاا و ق بیقای یکای از داناا  ادبیّاات (3)

بومی روابط متناساا آن را باا  ادبیّاتن  و یدن مناسان ن کبررسی می -با وجود اختالفات ظاهری و زبانی -پیوستهه به

ق بیقای یعنای م العاه و  ادبیّات»نویس  ق بیقی می ادبیّات( در قعریف 22: 1333سازد ایومورل )جهانی ندایان می ادبیّات

ی اس  که به ارمتهنیبق بیقی نوعی پژوه   ادبیّات«. های فرهنگی متفاوقن ای آ اری که برخاسته از زمینهبررسی مقایسه

پاردازد. )ن اری مان  ، ها و علوم انسانی میو هنر ادبیّاتی های مختلف با ه  و بررسی راب هملّ  ادبیّاتی م الع  راب ه

1333 :221 ) 

م  و در سنین نوجاوانی پاا باه  تولّ هجری( م 323در سال ) الزّمانب ی ( ابوالفمل اید  بن یسین هد انی معروف به 4)

جای مان ه اس  ازجدله: ی زیرک، باهوش و اهل علو بوده اس . از وی آ اری بهمخصیّته علوم اد  گذام . وی عرا

مقامه باای مان ه اس . وی در سال  22ان  که از بین رفته و ذکر کرده 422مقامات او که  دیوان رسایل، مجدوعه رسایل و

 (.32-33 :1334به دلیل سکته مغزی درگذم  )نقل از: میخ،  333

بامن : نخستین مکتا ق بیقی در جهان مکتا ق بیقای ق بیقی می ادبیّات( مکتا فرانسوی و آمریکایی از مکاقا مه  2) 

ها ای بودن  که مؤی  پیون های ادبی ملّ های الهام و مواه  قاریخیفرانسه بود. پژوهشگران فرانسه بیشتر به دنبال سرچشده

چنا انی در مکتاا  اهدّیّا رو قوجّاه باه مسا له زیبامناسای آ اار ادبای ، ازایناس  گریک یاز ها ی آنریرپذیقأ و بیانگر 

س ه بیست  سر برکشی ه بود، زیبامناسی و قوجّه به  دوّممکتا ق بیقی آمریکا که در نیده ق بیقی ن ام .  ادبیّاتفرانسوی 

های دان  ای جهانی و در ارقباط با سایر ماخها پ ی هر ادبیّاتگری نهاد، مکتا مزبور نق  و قحلیل را در رأس کار ق بیت

 (232-221: 1333الع بیشتر ن : ن ری من  ، دان . )برای اطّانسانی و هنرهای زیبا می

مقاماات  کتاا  نویسان ه و مااعر ادیاا، ،(هاا 223یدیا ی بلخای، ) ،ین ابوبکر بن عدر بن محدوداایی یدی ال ّ( 3)

قنها مقامات فارسی به سب  مقامات عربی را آفری  و راهی ج یا  را . وی با گام نهادن در عراه مقامات، اس  یدی ی

 (123: 1333گنجین  زبانی خوی  بیفزای . )یسن،  ارار داد قا بر غنای زبانفارسیفرا روی نویسن گان 

باا برخای « لشّ   لشّ والاايف»قوان گف  پیر و جوان در مقامه االی )پ ر و پسر( و می مخصیّ ها، ( میوة آغاز مقامه3)

ّیا» 23، «لملکی ه» 14، «   هلشریا» 12، «لملبریه» 3، «م  ط هلشدیا» 4در مقامات مداره  ازجدلهمقامات یریری مباه  دارد   33، «بریهلش

 و... ماه  نوعی ج ل از سوی دو عنصر مه  داستان )پ ر و پسر( هستی . «بدیهلشصیا»

-233 یا 233: با برابر ها(، 331-323یا  232) ینال ّمشرف و سع ی میرازی نامور به ین بن عَب ُاهال ّابومحدّ  مُصلِ ( 3)

 ااوی و گیارا آهنگاین، نثار و ن   خاطر به بیشتر اواس . آوازه  ایرانی گویپارسی نویسن ه و ماعر مدسی هجری 331

انا . آ اار معاروف  داده مایخ اجال و اساتاد ساخن لقاا وی باه کاهبا ان جاسا   قاا اد  اهل نزد جایگاه . اوس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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و دیوان امعار اوس  کاه باه ایان ساه ا ار کلیاات ساع ی  غزلیات در بحر متقار  و نیز بوستان در نثر و گلستان کتا 

جَ   بام فارسی می ادبیّات یرگذارقرین کتا  نثر در أق گلستان. گوین می که در یا  دیباچاه و هشا  باا  باه نثار مُسَاّ

: 1333: اس . )ن : خالصای اخالای نصای  و هاداستانیوه های آن کوقاه و به م. غالا نومتهم ه اس )آهنگین( نومته 

31-32) 

رانن  و دیگری نوازی سخن میری  و از مهدانچهارم مقامات یریری که ابوزی  و پسرش هستن   یکی از اله  مقام (3)

 (33: 1333کن . )ن : ذکاوقی اراگزلو، از معامله متقابل و ب ه بستان دفاع می

آوردن دیناری با  دس  بهگوی  که برای هد انی اس  که عیسی بن هشام ماجرای دو فقیر را می مسوّچهل و   ( مقام12)

یریری با هدین ناام در کتاا   سوّم( الزم به ذکر اس  مقام  422-421: 1333ان . )ن : ا میاری، ه  به مجادله پرداخته

 مقامات وی آم ه اس .

 (42)اافات/ ( ایشان را روزی معین اس . 11)

 ( نزدی  اس  که فقر به کفر بینجام .12)

 فق لالبولشفتح : «لش ن ری » هد انی در مقام  (13)

ن ییییییییییییییییییییییی الشط ر یییییییییییییییییییییییی  ا ااغ ر ی ییییییییییییییییییییییی  اإ ذ لاُج  ب تیْ
ا

ن ییییییییییییییییییییییییی الخل   ییییییییییییییییییییییییی   اا اأ ش فییییییییییییییییییییییییی  اإ ذ لا    م تیْ
ا

ا.فی تی ر ْ ت ه اللْ ص ر ْف  ااُم   ط    ،ای ْكر ذ ااأ   ه اافی ب ل ْم  ا
ا ما را گرد ه  بیاورد نامناس هستی  و هرگاه چادرهاا ماا را گارد ها  جدا  کننا  دوسا  و هابافت  گف : هرگاه که راه

 (133-134: 1333آی  او را قرک کردم و برگشت . )ا میاری، با من ب ش می وگوگف هد می . دانست  که از 

 ه را در چناین نثاری دهنا  و قواناایی نویسان ( یریری در عصری اس  که خوانن گان فقاط باه نثار متکلّاف بهاا مای14)

سنجن   پگ اگر یریری نثری غیر متکلّف دام  ا رش جذّابی  کنونی را ن ام  و وی با آگاهی بار هداین مویاوع می

هاای خاود را از طریات زباان عصار خاود منتقال ندایا  )نا : ها را در یاف ه ان وخته اس  قا بتوان  ان یشاهبیشترین واگه

 ( 241: 1333دادخواه، 

پیرامون نزاع ابوزیا  باا هدسارش و ماکای  یه ، در مقامه قبریزهستی مات یریری بن رت ماه  الفاظ زم  ( در مقا12)

ُ ا»نویس : آنان به نزد اایی می اإشْ ه .اإ یامط ی اهیوذ اأب یی  الشق  ی د ا ل اأبوازیٍد...ا الأ س    گف : خا ا  ...: ابوزی « اأیید اللا الشق ضي 

 (123: 1332ابوزی ( نافرمان اس . )نقل از: امین مق سی،  این متر من )هدسراایی را یفظ کن  و به ببخش . 

کنا  کاه درک و الفاظ مجازی استفاده مای ( الزم به ذکر اس  که یریری در برخی از مقامات خود چنان از کنایات13)

ابی عدره را کنایه از گرسانگی،  مرگ ابی یحیی را کنایه از« لشنصی   ه» ندای   مثالو در مقام  ه مشکل میآن را برای خوانن

االستعدال اس  )نقل  ن یر نبام  نادرعر  بی ادبیّاتقوان گف  که استفاده از این کنایات در ابی نعی  را کنایه از نان و می

 (.321: 1323 از ییف،

 (423: 1333مدی، بام : م رّف، موازی و متوازن. )ن : الها( سج  در نثر مانن  اافیه در معر اس  و سه دسته می13)

 ( )آن مرد( برای من خوابگاهی هدوار و رختخوابی پهن کرد.13)

 م .ای ناامی  ندی( انجدنی من و دوستان  را گردآورد در آن انجدن هیچ ن ادهن ه13)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
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( روش جنااس یاا 232: 1334م، راالججناس آن اس  که دو کلده در لفظ به ه  مبیه و از ن ر معنا متفاوت بامن . ) (22)

آورد و یاا موسایقی هایی اس  که در س   کلدات یا جدالت، هداهنگی و موسیقی به وجاود مایجنیگ، یکی از روشق
جنگ به ن ر آین  و یا که کلدات، ه طوریها اس ، بهافزای . روش جناس مبتنی بر نزدیکی هر چه بیشتر واجکالم را می

 (33: 1333ها به ذهن متبادر مود. )مدیسا، جنگ بودن آنه 

 شوع و فروقنی خ  کرد.خ( سپگ امام جداع  کدان  )کنایه از کدر( را برای رکوع با نوعی 21)
هاای ها )جدالت نغز( را با ساخنکشی ی  که بر خوانن  و با ه  طرفههای معرها را از یک یگر می( در این میان کناره22)

 آوردی . می سن دار

لف ی با ارین  خود در وزن و یروف روی م ابت  های ن   یا نثر، هرارینه قرای  در اا الس ب ی  آن اس  که در» (23)

 (.42: 1333 )هدایی،« بامن 

 از امعارت برای ما نشان دهی و ان کی از مرس یال  برای ما بازگو کنی. (24)

 ( به خاطر نیازهای وی به راّ  آم م و به خاطر کلدات نیکوی  در خود پیچی م.22)

ی دریاف  معنای و ه به مناسب  کالم، به داستان یا مثل یا آیه یا ی یث یا معری اماره مود. الزمهقلدی  آن اس  ک (23)

افزایا ، زیارا: زیبایی قلدی ، آمنایی ابلی با آن داستان یا مثل یا معر اس . آوردن قلدی  در معر و نثر به زیبایی کالم مای

سازد. این ق اعی سبا به خاطر آم ن و زن ه م ن االی برارار می یای میان م لا االی و داستان و وااعهقناسا و راب ه

 (33: 1332مود. )ویی یان کامیار، داستان یا م لبی می

آن مرکا و دارای اجزاء هستن ، باه قعبیار دیگار هرگااه « بهمشبّه»و « مشبّه»( قشبیه قدثیل نوعی قشبیه مرکّا اس  که 23)

 آی .قشبیه قدثیل به وجود می ای دیگر قشبیه مودای به مجدوعهمجدوعه

کن  و من مکر خا ا سازاوار ای برای مخ  نشسته قالش میبسا کومن ه( و بخ  من در این موارد مساع  اس  چه23)
  ستایش .

( قماد در رومنگری مفااهی  231: 1334م، راالج( قماد آن اس  که دو چیز مخالف با ه  را در ی  کالم بیاوری . )23)

کنا ، ای در کنار پ ی ة متماد خودش برجستگی خااای پیا ا مایافزای . هر پ ی هارد و به زیبایی متن میقأ یر بسزایی د

 مود.سفی ی در کنار سیاهی، رومنی در کنار قاریکی. در واا  قماد ا رت ق اعی دارد و از این رو سبا قالش ذهنی می

 میری .کنی  و ناخواسته میزن گی می اختیاری( ب32)
 گردم.کن  و با دو باد سخ  و نرم میمیان دو سختی و آسانی قغییر می( در 31)

قشبیه در لغ  هدانن  ساختن اس  و در اا الس، ارار دادن هدانن ی میان دو چیز یا بیشتر اس . البتّه چیزهاایی کاه  (32)

 (234: 1333در ی  اف  یا بیشتر از ی  اف  با ه  امتراک دامته بامن . )هامدی، 

هرگاه نویسن ه در کالم  آیاات و مود. ای آق  اس  که از آقشی بزرگ گرفته میاس در لغ  به معنای پارهااتب (33)

  (433 :نامن . )ن : هدانرا ااتباس می ایادیث را به کار ببرد آن

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

اُرآ اکرمیا
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ا

اسبدیالرللفدمه ايفال د الشبريبا)لشریهری ت(الست  گدرلس اشلمق م تالحلم دی الا
ّی   )» ّی واللش  1منوذج  («اجدللاب امدییي»لا«الش

ا2يلش  سا ورلی
 وآقاهبا، جامع  رازي، ایرا  أةتاذ م اعد يف ق م الّلغ  الفارةه 

 لمللنیص
ظررت املقام  الفارةه  يف األقب اإلیراين ألّول مّرة يف املقامات الّة  أششةاها القاضةی محهةد الةّدین بلاةی يف القةر  الّ ةاقً  قلهةدا  

إلیةراين يف عصةر الکا ةب أتةب ت للمقامات العربه . املقامات احلمهدی  اّل  لقهت رواجا  کبریا  وإقباال  واةعا  بنی أههاف الّشةعب ا
  ةاثّرمصدر إهلام وحماکاة لدی املرتّةلنی والّناثرین بطریقة  مباشةرة أو  ةری مباشةرة. اکةن القةول إّ  األقیةب اإلیةراين ةةعدي شةریازي 

دال ةةعدي بةا جة»يف الّزهریا ا اّلذی ُیشبا املقام  شک   ومضةموشا  باملقامةات احلمهدیة  بشةکر آمثةر. وة  وجةو   شةابا بةنی حکایة  
مةن املقامةات احلمهدیة  يف الّلغة  « يف الّشةهب والّشةباب»ومقام  « الّزهریات»)اجلدال بنی ةعدي واملّدعی( من حکایات « مّدعی

يف أةلوبا البهاين ومهزا ا األقبه  بالقاضی محهد الّدین. مةن امللفةت أّ  کة  األقیبةنی وقعةا   اثّرواألةلوب ما یسّید فرضه  أّ  ةعدي 
مها باملقامةات  اثّر  اثری املقامات العربه . یرمی هذا املقال إلی رتد القوةم املشرتک  اّل   ربط بنی املقامتنی أّوال  وقراة  مدی  حتت

 العربه  مثاّت   املقامات احلریری  ثاشها .

ا مةّدعی، املقامةةات احلریریةة ، ، جةدال ةةةعدي بةة«يف الّشةةهب والّشةةباب»املقامةات احلمهدیةة ، الّزهریةةات، مقامة   لشکلمی تالشدیش ل یی  
 املقامات اهلمذاشه .
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