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  :چكيده
اين نوع ادبـي را بـديع       .  مقامات يكي از انواع ادبي سنّتي در ادب عربي و فارسي است           

فـوت  ( ابوالقاسم حريري . در زبان عربي ابداع كرد) ق.  هـ 398فوت ( الزمان همداني  
مقامـه نويـسي در ادب      . نداين نوع ادبي را در ادب عربي بـه كمـال رسـا            ) ق.  هـ   516

بلكه با تحول و تطور گاهي در جامة نظم هـم           . عرب در قالب آثار منثور محصور نماند      
نويـسندگان  . در ادبيات فارسي اين نوع ادبي مورد اقتفـا قـرار گرفـت            . خود نمايي كرد  

فارسي با حفظ اصول مقامه نويسي عربي و لحاظ اقتضائات زبان فارسي در اين شـيوة                
 الـدين   مقامـات قاضـي حميـد     . پردازي تصرّفات و نوآوريهايي هـم روا داشـتند        سخن  
سـعدي  . نمونة مقامه نويسي اَثر پذيرفته از ادب عربي اسـت         ) ق.  هـ   559فوت  ( بلخي

اي از  در نوشتن گلستان كه به نثر است از اُسلوب مقامات پيروي كرده ، قولي كـه عـده                 
 نوآوري، به تأسي از مقامه پردازان اَدب عرب         سهل است او حتي با    . صاحبنظران برآنند 

انـد، تـرجيح داده     كه از روي تفنّن يا نوآوري به صورت منظوم به مقامه سرايي پرداخته            
در اين مقاله به بررسي يـك       . است در سرودن مقامه به نظم فارسي نيز طبع آزمايي كند          

  .پردازيمنمونه از مقامه سرايي منظوم در بوستان مي
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  : مقدمه
دو شاهكار ادبي خود، يعني بوستان و گلستان را به فاصلة يـك سـال   ) 606 ـ  691(سعدي 

سعدي پژوهان دربارة سبك و اُسلوب اين دو اثر تا به حال مطالب ارزشمندي مطرح               . آفريد
. اي تقريباً مغفول اُفتاده در سبك بوستان بپردازيم        ميكنيم به نكته   در اين مقاله سعي   . اندكرده

از اُسـلوب مقامـات     ) در مـورد ادعـايي    (مدعاي ما اين است كه سعدي در سرودن بوستان          
البته در اين مسأله مراد ما اين نيست كه مقامة منظوم سعدي درسـت بـا                . پيروي كرده است  

چرا كه ايـن    . اصول و فروع تناظر يك به يك دارد       مقامات به معني رايج و مصطلح در همة         
يعنـي  . بينـيم الدين بلخي كه به نثر است، نمـي  تناظر را حتي در مقامات فارسي قاضي حميد       

پرداز به  در فنّ مقامه پردازي به سبك نويسندگان ادب عرب حميدي كه نمونة اعالي مقامه             
 از سـنّت مقامـه نويـسي بـديع          پردازان ادب عرب است، در مقامات خود كامالً       سبك مقامه 

چـه برسـد بـه بوسـتان و در مـورد            . الزمان گرفته تا ابوالقاسم حريري متابعت نكرده اسـت        
هاي نادر محسوب    سعدي از نمونه   ادعايي كه اوالً به نظم فارسي است و ديگر اينكه در آثار           

از جـملة  . ده است سابقه نبو پردازان اَدب عرب بي   سرودن مقامة منظوم در ميان مقامه     . شودمي
اند، عفـيف الـدين    مقامه پـردازان ادب عـرب كه به صورت منظوم به مقامه سرايي پرداخته           

 بـه   »مقامات العـشّاق  «كه مقامة منظوم خود را با عنوان        . است) ق.هـ  685فوت،( تلمـساني  
 سعدي در گلستان كـه محققـان در اُسـلوب مقامـه             1.صورت اشعاري عاشقانه سروده است    

نويـسي فارسـي هماننـد خواجـه        هاي مقامـه   آن ترديد ندارند، با پيش رو داشتنِ نمونه        بودن
عبداهللا انصاري و نيز قاضي حميدي در نثر گلستان الزامات نثر فارسي را بيشتر از حميـدي                 

 در بوستان و در مورد ادعايي كه تالشي كامالً ابتكـاري بـوده او تنهـا بـه                 . پاس داشته است  
چون از نويسندگان فارسي هـيچ      . توانسته نظر داشته باشد    منظوم عربي مي   هاي مقامات نمونه

آنچه قابل يادآوري است اينكه پـيش از ايـن          . نمونه و الگويي در مقامة منظوم سراغ نداريم       
 »حكايت سفر هندوستان و ضاللت بـت پرسـتان        «دكتر جالل متيني از اين منظر در بررسي         

 او معتقد اسـت كـه سـعدي در          ،به بوستان نگريسته     ،   كه در باب هشتم بوستان آمده است      
    اين حكايت بنا نداشته يكي از وقـايع زنـدگي خـود را بيـان كنـد، بلكـه او بنـابر اُسـلوب                        

                                                 
  36 مقامه نويسي در ادب فارسي، ص - 1



     57 /  اُسلوب مقامات در بوستان سعدي                                                                           
 

 

 و اُسـلوب دو حكايـت دراز مقامـه ماننـدش در گلـستان               همقامه پردازان و حداقل به شـيو      
 نخـست بـه خلـق        ، يـسان او همانند مقامـه نو    . خواسته است به تجربة جديدي دست بزند      

       داســتاني دســت زده اســت و قــصدش از ايــن آفــرينش ادبــي در درجــة اول آن بــوده كــه 
. خواسته براي خوانندگانش حكايتي گيـرا و سـرگرم كننـده و حتـي پـر هيجـان بنويـسد                   مي

مدعيات سعدي در اين حكايت را اگر با ضوابط مقامه نويسي نقد و بررسي نكنـيم از نظـر                   
. توانـد باشـد   هـايي نمي  يئهـا و تنـاقض گو     ر سعدي عاري از ضعف هـا، و نقيـصه         محققان اث 

.  1اي نامـدار چـون سـعدي پـذيرفتني نيـست          تناقضي كه از نظر محتوي از شاعر و نويسنده        
براي اين كه زمينة اين بررسي را آماده كنيم به تعريف لغوي و اصطالحي مقامات و پيـشينة                  

پردازيم، آنگاه مقامة منظـوم سـعدي را درتقابـل بـا             مي امه نويسي در ادب عربي و فارسي      مق
  .كنيمت به معني رايج بررسي و تحليل ميمقاما

  
 :مقامات در لغت   

ايـن لغـت را شـعراي دورة        . جمع مقامه، در لغت به معنـي جـاي ايـستادن اسـت            : مقامات
نيـز ايـن   در قـرآن كـريم   . انـد  به كار برده»محل اجتماع قبيله « و   »مجلس«جاهليت به معني    

بعـد از اسـالم     .  آمده است  » جاي ماندن  « و يك بار به معني       »مجلس«كلمه يك بار به معني      
-اي كه در محلي ايراد مـي      كلمة مقامه به جز معني مكان و مجلس به عنوان خطبه و موعظه            

 و همچنين گروهي را     2 »مجالس قصاص « و   »مقامات خطباء «: مانند. شده، به كار رفته است    
 :انـد گفتـه  نيـز  »مجلـس «همانطور كه . اندگفته »مقامه«اندآمدهمجلسي گرد هم مي  هم كه در    

 در آغاز دورة عباسيان كلمة مقامه جنبـة         3.النّاسمن توالجماع المجلس،) بالفتح( تالمقام
و . شده كه در مجالس خلفـا بيـان ميگرديـده اسـت           ديني يافته و به احاديث و خُطبي گفته         

بـه نحـوي كـه      . استكار رفته   ادف با اشعار و اخبار و تاريخ ب        متر يعنيسپس به تدريج در م    
با شعر و مثـل و حكايـت و تـاريخ         بسياري از بزرگان ادب آن را به معني خطابه يا مترادف            

تري يافته و به سخنان اسـتغاثه آميـز   اين كلمه در قرن سوم هجري معني پست       . اندكار برده ب
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ت و صـدر اسـالم،              گدايان اطالق شده كه به سبك سـخ        اص دورة جاهليـن كاهنـان و قُـص
در زبان فارسي اين كلمه هم بـه معنـي لغـوي و هـم بـه معنـي                   . مسجع و مقفي بوده است    

 مرحوم ملك الشعراء بهار دربارة معني و مفهوم لُغـوي مقامـه             1.اصطالحي به كار رفته است    
بـه  .  شـمرد  »گاه« يا   » گاس « يا   »گاثه« را بايد ترجمة     »مقامه«: سخن ديگري دارد، در نظر او     

آهنگ موسيقي است و گويند فـالن كـس مقـام            ،   »مقام«در ايران يكي از معاني      «: اين بيان   
 «مقامي خواند يا مقامي زد و در خراسان عوام النـاس آن را              : ميزند يا مقام مينوازد يا گويند     

ديسنان در ايران باقي مانده     چنين به نظر ميرسد كه اين معني از مز        .  به ضم اول گويند    »مقوم
 ميباشد بـه عربـي ترجمـه        » مقام «  را كه يك معني آن نيز      » گاثه « يعني   » گاه «باشد كه روزي  
 ناميده باشند و چون گاههاي مذكور با آهنگ موسيقي توأم بوده اسـت              » مقام «كرده و آن را     

ه در مقامـات    و اشعار هجائي آن داراي همان موازنه و فواصل و قراين و قطع و سكوت كـ                
است؛ از قديم   » گاه خواندن  « كه ترجمة صحيح   » مقام خواندن  «بينيم بوده از اين رو      عربي مي 

يعنـي  »زند خوان   «در ادبيات فارسي نيز بلبل را به لقب         . ميان ايرانيان معروف گرديده است    
سـيقي و   اند كه ميرساند كه خواندن اوستا و زند، نـوعي از مو            ناميده »گاثه و اوستا  «خوانندة  

بعدها مـستعربه، بـا     .  در هند عنوان خاصي دارد     » بيد خواني   «مقامات بوده است؛ همچنانكه   
صرفنظر كردن از جنبة مذهبي و آداب مزديسني آن همان معني را رايـج سـاختند و سـپس                   

مجلـس گفـتن، يـا خوانـدن        .  وضع كردند  ه اي  وجوه تسمي  » مقامات « و »مقامه«لُغويون براي 
  نيز هنوز در بالد اسـالم        - تكيه به صوت   -با آهنگ، يعني به اصطالح    قصص در انجمن ها     

معمول است و شك نيست كه زهاد در مجالس ملوك نيز سـخنان خـود را بـا آب و تـاب                      
مخصوص و با آهنگ ادا ميكردند كه بيشتر در شنونده تأثير داشته باشد و عجب اسـت كـه                   

 آهنگ و سجع و موازنه اظهـار ميدارنـد و           هنوز فقرا و گدايان در ايران و عرب، سؤال را با          
اين اثري است كه از طرز اَداي زهاد و فقراي حقيقي در مجـالس و خانقاههـا بـاقي مانـده                     

مقامات از اين قبيل خواندنهاست كه يا براي مجلس آرايي، يا براي قصه خـواني، يـا                 . است
الحـان زيبـا و عبـارات       براي وعظ در مجتمعات عمومي ادا ميشده و داراي اَسجاع لطيف و             

مقبول و شعريات بوده و مقامه نويسان عرب هم از اين معاني استفاده كرده و اين نام را بـر                    
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انـد و  اند؛ زيرا آن را در مجالس و اَنديـه و محافـل ميخوانـده    قصص موضوعة خويش نهاده   
ب لغت آمـده اسـت؛   كه براي مقامات در كتاتفاقاً، بين معانيي . ندامردم از آنها لذّت ميگرفته 

 مناسبتي نيست و پيداست كه اين معـاني، بعـد از علَـم شـدن ايـن                  » قام، يقوم، قيام   «با اصل 
  1 ».اسم، بر فقرات مذكوره دست و پا شده است

  
  :مقامات در معني اصطالحي   

مقامات داستانهايي كوتاه، مستقل و پي در پيند، كه در آنها نويسنده از زبان راوي، شـخص                  
در ايـن   .  را كه در واقع قهرمان همة داستانهاست در حاالت گوناگون وصف ميكند            واحدي

وري است كـه بـر محـور و مـدار            آ داستانها راوي شاهد و ناقل ماجراهاي متنوع و شگفت        
اي خود را نشان ميدهـد و       اين قهرمان در هر داستاني به شكل تازه       . قهرمان داستان ميچرخد  
او در پايـان    . كه از خود بروز ميدهد مـردم را مـشغول ميكنـد           آوري  با رفتار و گفتار حيرت    

گذشـتش بـه كُجـا      فهمد كه ايـن شـخص كـه بـود و سـر            داستان، غيب ميشود و كسي نمي     
در اين نـوع    . تا آنكه در داستاني ديگر به شكل و صورتي تازه دوباره نمايان ميشود            . اَنجاميد

ته داشته باشد يـا آنكـه بـه محتـواي اثـر             ادبي نويسنده پيش از آنكه هدفي از درونماية نوش        
صـاحب  . هـاي لفظـي و شـكل سـخن اسـت          بينديشد بيشترين توجهش معطوف به آرايــه      

 از مقامات، جـز تمـرين       »: گويد از مقامات به لحاظ غيبت معني مي       الفخري دربارة اين جنبه   
ي  و تجـارب، فايـدة ديگـر       در فنّ انشاء و وقـوف بر مذاهب نظـم و نثـر و بــرخي حكـم                

   2.شودحـاصل نمي
بـديعي  مقامـات محـصول صـنعتگريهاي    : گويدا دربارة اين ويژگي از مقامات مي     و يان ريپك  

  مقامه در نظر     3.شود آن را نمونة واقعي هنر براي هنر دانست        اي است كه مي   عالي و گسترده  
سي را  توان مقامه نوي   مي «.شده است برخي از محققان منشأ بعضي از انواع ادبي جديد دانسته           

. دانـست كـه در قـرن شـانزدهم در اسـپانيا مرسـوم شـد               4جد اعالي داستانهاي پيكارِسـك    
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پيكارسك مشتق از واژة اسپانيايي پيكارو بـه معنـي دغلبـاز و محيـل و كَلـك زن اسـت و                      
قهرمان مقامـه هـم     . پيكارسك صفتي بود براي رمانسهايي كه به اعمال پيكاروها ميپرداختند         

تـوان منـشأ رمانهـايي چـون روبنـسون          همچنين مقامـه نويـسي را مي      . تل اس دغلباز و محي  
ا رمـان                      حيـل نيـست امـفئو دانست كه هر چنـد قهرمـان آن دغلبـاز و مكُروزوئه اثر دانيل د

اي از حوادث گوناگوني است كه براي يك قهرمان اتفاق افتاده است بـه هـر حـال          مجموعه
مقامه نويسي در تاريخ رمـان نويـسي اشـاره          مورخان تاريخ ادبيات غرب هيچكدام به نقش        

   ».آشكار است 1 اند حال آنكه اين معني حداقل درتكامل رمان حوادثنكرده
  

  :سابقة مقامه نويسي    
  :  مقامه نويسي در ادب عرب-1

بديع الزمان همداني كه ايراني بوده است، نوع ادبي مقامه را براي اولين بـار در ادب عربـي،               
اَجزايـي را كـه از قـديم در         ،  او براي نخستين بار توانست با ابتكـار         . بنا نهاد در قرن چهارم    

جامعه و ادبيات عرب موجود بود با يكديگر سازگار و هماهنگ كند و فـنّ جديـدي را در                   
بعد از همداني مقامات زيادي به تقليد از او در ادب عـرب نوشـته               . نگارش به وجود بياورد   

 مقامه  -1: ازجمله. اتي در سبك مقامه پردازي عربي ايجاد كردند       مقلّدان همداني تصرّف  . شد
 -2. نويسي كه بيشتر بر نثر فنّي استوار بود به صورت نثر مرسـل و سـاده نيـز نوشـته شـد                     

داستانهاي مقامات كه در هر مقامه به پايان ميرسيد، به صـورت دنبالـه دار در مقامـة بعـدي                    
  . تحرير ميشد به شكل منظوم هم سروده شد رت منثورصو  مقامات كه تنها به -3. ادامه يافت

از خيل آثار مقلدان همداني هيچكدام در اهميت به مقامات اَبوالقاسم حريري درقرن پـنجم               
حريري اگر چه به پيشاهنگ بودن همداني در ابداع اين نوع ادبي معترف بـود، ولـي              . نرسيد

مقامات همداني بود؛ بيشتر مورد تقليـد       شيوة مقامه نويسي او كه در تكلّف و تصنّع بيش از            
دربارة مقايسة دو مقامه نويس بـزرگ عـرب         . پردازان بعدي در اَدب عرب قرار گرفت      مقامه
همداني و حريري اين سخن كه حاصل جرح و تعـديل نظـر منتقـدان دربـارة آن دو                   : يعني

 و نـوادر     نثر حريري با آنكه جذّاب و منـسجم اسـت در آن شـواذّ              «.است  قابل تأمل است    
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لغات فراوان به كار رفته، چنانكه گاه دشواري تعبيرات و صـنايع لفظـي، معـاني را مـبهم و                    
تر انتخاب شده و قيد التزام سـجع     تر و ساده  در مقامات همداني الفاظ روان    . سازدغامض مي 

توان از نظر دور داشـت كـه همـداني،          و باالخره اين نكته را نمي     و ازدواج در آن كمتر است       
  1».بتكر است و حريري مقلّدم
  
  : مقامه نويسي در ادب فارسي-2
. مقامه نويسي عربي بعد از رواج گسترده در ادب عربي، در زبان فارسي هم مقبـول افتـاد                   

در زبان  . اين سبك نثر نويسي در آغاز به طور غير مستقيم در نويسندگان ايراني اثر گذاشت              
كـه در بخـشهايي از    نويسندگاني به شمار ميـرود  فارسي خواجه عبداهللا انصاري از نخستين     

بعـد  . آثار خود در به كار بردن سجع و توازن از سبك و اُسلوب مقامات پيروي كرده اسـت      
اي كه در زبان فارسي از سبك بيان مقامات بديع الزمان همـداني و ابوالقاسـم                از او نويسنده  

ويـسي در زبـان فارسـي البتـه         مقامـه ن  . حريري تقليد كرده قاضي حميدالدين بلخـي اسـت        
و تنهـا   . نتوانست نه در صورت و نه در معني كامالً از مقامه نويسي زبان عربي پيروي كنـد                

كتابي كه با اين عنوان و سبك به فارسي نوشته شد نيز نتوانست در چهـارچوب ضـوابط و                   
ت بـا   از جملة تصرفاتي كه حميدي براي سازگاري مقامـا        . قيود ادبيات عرب محصور بماند    

حميدي داستانهاي خود را از زبان دوستي       : زبان فارسي صورت داده است از اين قرار است        
كند در صورتي كه راوي داستانهاي مقامات در ادب عربي فـردي موهـوم و               مهربان نقل مي  

و يا در مقامات حميدي با تنوع قهرمـان مـواجهيم در            . مفروض ولي با نامي مشخص است     
و نيـز در مقامـات      . بي قهرمان داستان به صورت فردي واحد اسـت        حالي كه در مقامات عر    

حميدي پايان كار قهرمان داستان به گدايي و دريوزگي ختم نميشود عليرغم مقاماتي كـه در                
همچنين در مقامات حميـدي بـر خـالف مقامـات عربـي در              . ادب عرب تأليف شده است    

آنكه نام مقامات بيشتر به موضـوعات      و نهايت   . بينيمآوردن لغات دشوار و نادر تعمدي نمي      
 بـه   2.شودداستانها راجع است در حالي كه در مقامات عربي عنوان به مكانها نسبت داده مي              
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و . هر رو تأثير غير مستقيم مقامه نويسي در ادبيات منثور زبان فارسي قرنها ادامه پيـدا كـرد                 
امه نويسي عربي، تا آنجا كـه       نويسندگان بسياري در شيوة نگارش خود با الگو قرار دادن مق          

از جملة آثار فارسي كه به خـوبي        . با سرشت زبان فارسي هماهنگ بود، از آن پيروي كردند         
كتاب سعدي اگر چه عنوان مقامـه را        . توانسته از عهدة اين مهم برآيد، گلستان سعدي است        

بـسياري از   اي كـه    نكتـه . نداشت، ولي روح مقامه پردازي را در آن به خوبي ميتـوان يافـت             
 چون مقصود شيخ اجل در كتـاب گلـستان و           «. اندپژوهشگران آثار سعدي بدان اشاره كرده     

بوستان بيان مطالب ادبي و حكمي و اخالقي بوده و براي آنكه بهترآنها را بفهماند در ضمن                 
كند، معلوم نيست تا چه حد انـدازه        مطالبي را كه راجع به خود نقل مي       قصص و حكايات و     

الحقيقه كتابي است كه به صورت مقامات       ه حقيقت و واقع است، كتاب گلستان في       مقرون ب 
نگاشته شده و مقصود شيخ از نگارش آن بيان نصايح و اندرز و حكمت و غيره اسـت كـه                     
به كسوت عبارات بليغ و معاني بديع و لطيف و الفـاظ نغـز آراسـته شـده كـه مترسـالن و                       

 بليغ سخن سنج را بالغت افزايـد و بـه همـين جهـت               سخندانان را به كار آيد و دانشمندان      
  ملك الـشعراي بهـار دربـارة       » 1.توان به صحت و واقعيت تمام حكايات آن اعتماد كرد         نمي

توان آن را ثـاني     گلستان در واقع مقامات است و مي      «:گويداسلوب مقامه پردازانة گلستان مي    
ضي تقليد صرف و خشكي است كه از        اما مقامات قا  . اثنين مقامات قاضي حميدالدين شمرد    

ولي مقامات سـعدي مقامـاتي اسـت كـه     . مقامات بديع الزمان همداني و حريري شده است 
 2».تقليد را در آن راه نيست و سراسـر ابتكـار و ابتـداع و چابكدسـتي و صـنعتگري اسـت                     

 سعدي در گلستان، ناهماهنگي و عدم تناسبي را كه در مقامات بـا زبـان فارسـي از جهـت                «
اي پرداختـه   معني و مضمون  يا لفظ و تركيب داشت رها ساخته و كتاب خود را بـه گونـه                  

است كه با حفظ هدف اصلي اين فنّ نموداري تمام عيـار از نثـر فنّـي مرسـل باشـد و بـه                        
عبارت ديگر آراستگي لفظي را با توالي و پيوستگي معني به هم بپيوندد و نمونـة نثـري بـه                    

 در لباسي كـه     «:بينيم؛ ارائه دهد و اثري جاويد     نكه در اشعار او مي    اسلوب سهل و ممتنع چنا    
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 به وجود آورد كه تا قرنها بعد و هنـوز           »متكلمان را به كار آيد و مترسالن را بالغت بيفزايد،         
  1.خود قرار دهند نويسندگي را به خود معطوف ساخته و آن را سرمشق هم توجه نثر نويسان

  
  اي منظوم در بوستانحكايت دانشمند، مقامه   

اي منظوم در بوسـتان اسـت،       بعد از بيان مقدمات باال به موضوع اين مقاله، كه بررسي مقامه           
به نظر ميرسد سعدي در بوستان دستكم در مورد ادعايي خواسته است دست بـه               . ميپردازيم

 حكايت سعدي در شكل و صورت مبتني بر       . اي نو در عرصة نويسندگي فارسي بزند      تجربه
الگوي مقامات به معني رايج است ولي به لحاظ محتوي چون بوستان كتـابي اخـالق مـدار                  

اغلب نويسندگان دربـارة درونمايـة   . است از مقامات به معني رايج و مصطلح فاصله ميگيرد  
آنها معتقدند هراندازه كه از نظر محتوي بـر گلـستان           . بوستان نظري متمايز از گلستان دارند     

جهـان  . گرفت، بوستان از اين منظر بدون عيـب و نقـص محـسوب ميـشود              ها ميتوان   خرده
 پسندها و آرزوهـاي سـعدي       «. مطلوب و آرماني سعدي را بازتاب يافته در بوستان ميدانند         

اي را كه   به عبارت ديگر سعدي مدينة فاضله     . گر است در بوستان بيش از ديگر آثار او جلوه       
 اين كتاب پر مغز از دنيـاي واقعـي ـ كـه آگنـده      در. جسته در بوستان تصوير كرده استمي

است از زشتي و و زيبايي، تاريكي و روشني، و بيشتر اسير تباهي و شقاوت ـ كمتر سـخن   
ميرود بلكه جهان بوستان همه نيكي است و پاكي و دادگري و انسانيت يعني عالم چنان كه                 

 تأثير حكايت زيـر را كـه در      حكايت دانشمند اگر چه ابداع سعدي است ولي        2 »..بايد باشد 
چنين گويند كه از خلفـاي      «. نصيحه الملوك غزالي آمده است، در آن نميتوان ناديده گرفت         

بني عباس هيچ كس از مأمون داناتر نبود اندر همـة علـم هـا، و هـر هفتـه دو روز منـاظره                        
 مـأمون   پس روزي مردي غريب با جامة خَلَقْ پـيش        . كردي، و فقها و متكلّمان گرد آمدندي      

چون مسأله آغاز كردنـدي، رسـم چنـان         . و اندر پس مردمان به جايي مجهول بنشست       . شد
گردانيدند تا بدان مرد غريب رسيد، او جـواب داد نيكـوتر از آن كـه                بودي كه هر مسأله مي    

. شاندندبرتر ن . مأمون را خوش آمد؛ بفرمود تا او را از آن جايگاه كه بود            . ديگران داده بودند  
تر داد، مـأمون بفرمـود تـا        چنان جواب از همه نيكوتر و به وجه       هم. ألة ديگر رسيد  چون مس 
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و مـأمون او را     . چنان جواب داد، نيكوتر و صوابتر     و در سه ديگر مسأله هم     . نشاندندشبرتر  
چـون منـاظره بـه آخـر آمـد، آب آوردنـد و دسـت                .  برتر مينشاند، تا به مأمون نزديك شد      

مـأمون مـرد را بنواخـت، و مجلـس          . قها و اهل علـم بپراكندنـد      بشستند و نان بخوردند و ف     
 اگـر اميـر     «: چون شراب بدان مرد رسيد، برخاست و گفت       . »بياراستند و شراب بگردانيدند   

معلوم رأي عالي است كه     :   گفت ».بگوي«: گفت. المؤمنين دستوري دهد، يك سخن بگويم     
] بـه سـبب   [ودم، اميرالمؤمنين مـرا     تر و فروتر ب   ز همه كس مجهول   من امروز در اين مجلس ا     

اكنـون ميفرمايـد كـه آن    . اندك ماية خرد معروف كرد و برتر نشاند و به درجة تمام برسانيد 
فرمان او راسـت و     . شراب خوردن جدا كند   ] به[ماية خرد را كه من بدان عزيز گشتم از من           

و اگـر مـن ايـن       . دحاشا و كالّ كه اميرالمؤمنين بدين مايه خرد كه مراست بر من حسد كنـ              
شراب بخورم، خرد از من دور شود و بي اَدبي آيد و به همـان درجـة دون بـاز شـوم و در                        
مجلس خوار گردم و به چشم مردمان حقير شوم، اگر صواب بيند اين گوهرِ شريف از مـن                  

 در اين بخـش از مقالـه بـا نقـل حكايـت              1»..بازنستاند به فضل و كرم و خداوندي خويش       
وستان سعدي و توضيح ساختار و بخشهاي مختلف آن به مقايسة آن با مقامات              دانشمند از ب  

  .پردازيممي
 

  :نمونة مقامة منظوم در بوستان سعدي
  :حكايت دانشمند

                                                 
  251ـ 249 نصيحه الملوك، صص- 1

 اي تنگدســتفقيهــي كُهــن جامــه
ــز  ــي در او تيزتيـ ــرد قاضـ ــه كـ  نگـ
ــست   ــو ني ــامِ ت ــر مق ــه برت ــداني ك  ن
 نه هر كـس سـزاوار باشـد بـه صـدر           

 پنـد كـست؟  دگر ره چه حاجـت بـه     
ــست  ــر نش ــو فروت ــرآن ك ــزّت ه بع
بــه جــاي بزرگــان دليــري مكــن 

ــست     ــف برنش ــه ص ــي ب ــوانِ قاض  در اي
ــز  ــه خيـ ــتينش كـ ــرّف گرفـــت آسـ  معـ
 فروتــر نــشين، يــا بــرو، يــا بايــست     
 كرامت به فـضل اسـت و رتبـت بـه قـدر            
ــست    ــت بـ ــساري عقوبـ ــين شرمـ  همـ
ــست    ــه پـ ــاال بـ ــد ز بـ ــواري نيفتـ  بخـ

 ات نيــست شــيري مكــنچــو ســر پنجــه
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چو ديد آن خردمنـد درويـش رنـگ
 چـــو آتـــش بـــر آورد بيچـــاره دود
ــاختند  ــدل سـ ــقِ جـ ــان طريـ فقيهـ
 گــــشادند بــــرهم درِ فتنــــه بــــاز
تو گفتي خروسـانِ شـاطر بـه جنـگ          

خود از خشمناكي چـو مـست       يكي بي 
ــده  ــد در عقـ ــيچ فتادنـ ــيچ پـ اي پـ

هـــن جامـــه درصـــف آخرتـــرين ك
ــول    ــرعِ رس ــناديد ش ــت اي ص  بگف
 داليـــل قـــوي بايـــد و معنـــوي   
مرا نيز چوگانِ لَعـب اسـت و گـوي          
 به كلك فـصاحت بيـاني كـه داشـت         
 سر از كوي صورت بـه معنـي كـشيد         
ــرين   ــار آفـ ــر كنـ ــدش از هـ  بگفتنـ
ــد   ــايي بران ــه ج ــا ب ــمند ســخن ت س 
 برون آمد از طـاق و دسـتار خـويش         

رِ تــو نــشناختيم  كــه هيهــات قــد  
اي دريـــغ آيـــدم بـــا چنـــين مايـــه 

معـــرّف بـــه دلـــداري آمـــد بـــرش 
 به دست و زبان منع كـردش كـه دور         
ــزَران    ــن مي ــر كُه ــود ب ــردا ش ــه ف  ك
ــر   ــدرِ كبي ــد و ص ــوالم خوانن ــو م  چ
ــز آبِ زالل  ــد هرگــ ــاوت كنــ  تفــ
ــز    ــرد و مغ ــرِ م ــدر س ــد ان ــرد باي خ
ــز    ــد بچي ــي نباش ــر بزرگ ــس از س ك
ــش ــتار و ري ــه دس ــردن ب ــراز گ ميف

 كه بنشست و برخاست بختش بـه جنـگ        
ــامي كـــه بـــود ف  روتـــر نشـــست از مقـ

ــد  ــلِّم در انداختنــــ ـــ ــم و ال اُسـ ـــ لـ 
ــردن دراز  ــرده گــ ــم كــ ـ ــه ال و نَعـ  بــ
ــار و چنـــگ  ــه منقـ ــم بـ ــد در هـ  فتادنـ
ــت    ــر دو دس ــد ه ــين ميزن ــر زم ــي ب  يك
ــلِّ آن ره نبردنــــد هــــيچ   كــــه در حــ
ــرين    ــيرِ عـ ــو شـ ــد چـ ــرّش درآمـ  بغـ
ــول   ــه و اصـ ــل و فقـ ــالغِ تنزيـ ــه ابـ  بـ
ــوي     ــت ق ــه حج ــردن ب ــاي گ ــه رگه  ن

ــ ــوي   بگفتنـ ــي بگـ ــك دانـ ــر نيـ  د اگـ
 بـــه دلهـــا چـــونقشِ نگـــين برنگاشـــت
 قلـــم در ســـرِ حـــرف دعـــوي كـــشيد 
ــرين     ــزار آف ــت ه ــل و طبع ــر عق ــه ب  ك
 كــه قاضــي چــو خــر در وحــل بــاز مانــد
ــيش  ــتاد پـ ــرام و لطفـــش فرسـ ــه اكـ  بـ
 بــــه شــــكرِ قــــدومت نپــــرداختيم   

ــه   ــين پايـ ــو را در چنـ ــنم تـ ــه بيـ  ايكـ
 كــه دســتار قاضـــي نهــد بــر ســـرش    

ــرم پاي  ــر ســ ــه بــ ــمنــ ــروربنــ  د غــ
ــرگران     ــزم سـ ــه گـ ــتارِ پنجـ ــه دسـ  بـ
ــر    ــشمم حقيـ ــه چـ ــردم بـ ــد مـ  نماينـ
ــفال؟  ــا س ــود ي ــن ب ــوزه زري ــرش ك گ
ــز  ــتار نغـ ــو دسـ ــون تـ ــرا چـ ــد مـ  نبايـ
كــدو ســر بــزرگ اســت و بــي مغــز نيــز 

ســت و ســبلت حــشيش كــه دســتار پنبــه
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  :ساختار حكايت دانشمند   
كُهـن  ) دانـشمند (  سعدي در حكايت دانشمند در نقش راوي به توصـيف فقيـه            :بخش اول 

  )1:بيت. ( اي ميپردازد كه در پيشگاه قاضي در صدر صف منتظران قاضي مينشيندجامه
چون فقيه كُهـن جامـه را شايـستة         .  قاضي براي افاضه در مجلس حاضر ميشود       :بخش دوم 

  )2:بيت. (  خشم و ناراحتي به او نگاه ميكندنشستن در آن جايگاه نميداند، با

 به صورت كـساني كـه مـردم وشـند
ــل   ــد مح ــست باي ــر ج ــدرِ هن ــه ق  ب
ــت   ــدي نكوسـ ــا را بلنـ ــيِ بوريـ  نـ
ت نخـوانم كـست           بدين عقـل و همـ

 اي در گلي  چه خوش گفت خر مهره    
 مرا كـس نخواهـد خريـدن بـه هـيچ          

و همــان قــدر دارد كــه هــست خََبــزْد
 نه مـنعم بـه مـال از كـسي بهترسـت           

ست        ب سـخنگويِ چـ دين شـيوه مـرد 
 دل آزرده را ســـخت باشـــد ســـخُن
 چو دسـتت رسـد مغـزِ دشـمن بـرآر          
 چنان ماند قاضـي بـه جـورش اسـير         
ــدين   ــب ي ــد از تعج ــدان گزي ــه دن  ب
 وزان جــا جــوان روي همــت بتافــت
ــس بخاســت  ــانِ مجل ــو از بزرگ  غَري
نقيب از پِيش رفت و هـر سـو دويـد           
 يكي گفت از اين نوع شـيرين نَفَـس        
 برآن صد هـزار آفـرين كـاين بگفـت        

  

 چو صـورت همـان بـه كـه دم در كـشند            
ــدي و نحــسي مكــن چــون زحــل      بلن

ــود   ــشكر خ ــيت ني ــه خاص ــت ك در اوس
ــ ــر ميـ ــست وگـ ــالم از پـ ــد غـ رود صـ

چــو بــر داشــتش پــر طمــع جــاهلي 
ــيچ  ــرم مپــــ ــديوانگي در حريــــ  بــــ
ــقايق نشــــست  ــان شــ ــر در ميــ و گــ
ــت  ــد خرس ــس بپوش ــلّ اطل ــر ار ج خ
ــست  ــه از دل بشـ ــخن كينـ ــه آب سـ بـ
 چـــو خـــصمت بيفتـــاد ســـستي مكُـــن
كــه فرصــت فــرو شــويد از دل غبــار 

   ــوم عـــسير كـــه گفـــت انّ هـــذا ليـ 
بمانـــدش در او ديـــده چـــون فرقـــدين 
 برون رفـت و بـازش نـشان كـس نيافـت           
 كه گويي چنين شوخ چشم از كجاسـت؟       
كه مردي بدين نعت و صورت كـه ديـد؟ 
ــس   ــيم و ب ــعدي شناس ــهر س ــن ش  در اي
ــا چــه شــيرين بگفــت  ــين ت  حــق تلــخ ب

   )119بوستان سعدي، يوسفي، ص(      
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معرّف كه از نوع نگاه كردن قاضي به ناخرسندي او در جاي نشـستن دانـشمند    : بخش سوم 
تر از جايگاه قبلي هـدايت      آستين فقيه كهن جامه را ميگيرد و او را به جايي پايين           . پي ميبرد 
  )2مصرع 2:بيت. ( ميكند

امه گوشزد ميكند كه مگر نميداني اين جايگـاه بلنـد و             معرّف به فقيه كهن ج     :بخش چهارم 
تري بنشين در غير    رفيع جاي تو نيست اگر ميخواهي در مجلس حاضر باشي در جاي پست            

هر كسي شايستة نشـستن در صـدر       :  او در ادامه ميگويد    " مجلس را ترك كن    "اين صورت   
ن قـدر و منزلـت      بزرگي به داشتن فضايل است وكسب رتبة بلنـد بـه داشـت            . مجلس نيست 

اگر كسي در جايي كه شايستة اوست ننشيند و با زياده خواهي در جايي برتر بنـشيند                 . است
اين كيفر زيـاده    . و به جايگاه فروتر هدايت كنند      آنگاه او را با اين وضع از جايش بلند كنند         

. چنين كسي ديگر نيازي به پند و اندرز ايـن و آن  نخواهـد داشـت                . خواهي او خواهد بود   
اش است بنشيند از روي خفّت      اگر از روي عزّت نفس آدمي فروتر از جايگاهي كه شايسته          
بـراي نشـستن در جايگـاه       . افتـد و خواري از مقام و مرتبة بلند به مرتبه پست و فـرو نمـي              

   )   7-3:بيت(. بزرگان گستاخي مكن و وقتي كه نيرو و قدرت نداري ادعاي قدرتمندي نكن
وقتي آن خردمند فقير ديـد بـا        : قيه كهن جامه به رفتار و گفتار معرّف        واكنش ف  :بخش پنجم 

دود آهـش از سـينه بلنـد        . نشستن درآن جايگاه بلند بخت و اقبالش به جنگ با او درآمدند           
  )9-8: بيت. ( شد و در نهايت در جايي فروتر از مكان قبلي نشست

دل مـشغول        فقيهان  :   توصيف راوي از مجلسِ مباحثة اهلِ علم       :بخش ششم  به بحـث و جـ
گويا همچـون  . شدندو با گفتن چرا و قبول نميكنم به امتحان كردن همديگر مشغول   . شدند

يكـي از شـدت خـشم هماننـد        . خروسان چابك و چاالك به همديگر منقار و چنگ ميزدند         
 را بـه زمـين      هايشمستان از خود بيخود شده بود و يكـي بـراي اثبـات سـخن خـود دسـت                  

و جدل علما باعث شد كه در مشكل سخت و غيـر قابـل حلّـي بيفتنـد بـه                    بحث  . ميكوفت
  )14-10: بيت.( نحوي كه هيچكدام توانايي حل آن را نداشتند

 واكنش فقيه كهن جامه به اختالف نظر اهل علم و بيان توانـايي خـود در دادن                  :بخش هفتم 
د همانند شـير بيـشه      جامه كه در آخرِ مجلس نشسته بو      فقيه كهن : پاسخ به مشكل پيش آمده    

كه وظيفة ابالغ سـخن وحـي و بيـان          )ص(اي بزرگان شرع پيامبر     : و گفت . به غرّش درآمد  
احكام شرعي و اصول عقايد را به عهده داريد، شما بايد داليل قوي و محكمي براي عقايـد           
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ت سـخنان خـود را بـه اثبـات                        جيـخود داشته باشيد نه اينكه با بلندكردن صـدا و فريـاد ح
  )18-15: بيت. ( من براي مشكل پيش آمده در اين محفل راه حلّي دارم. نيدبرسا

علما به فقيـه كهـن      :  دعوت علما از فقيه كهن جامه براي اظهار فضل و دانش           :بخش هشتم  
  )18: بيت! ( اگر تو بهتر از اين ميداني بفرما: جامه گفتند

 قهرمان داسـتان بـا فـصاحت        :توصيف راوي از قهرمان داستان و زبان آوري او        : بخش نهم  
از عـالم صـورت و      .بياني كه داشت سخنان خود را همچون نقش نگين بر دلهـا حـك كـرد               

  ) 20-19: بيت.(كشيد دعوي تمام مدعيات اهل  برو قلم بطالن ظاهر به عالم معني روي آورد
اهل مجلس از هر طرف با ابـراز        :  اعتراف اهل مجلس به كمال عقل و طبع فقيه         :بخش دهم 

  ) 21: بيت.( حساسات به او آفرين گفتند و عقل و طبع او را ستودندا
قهرمان داستان سمند سخن را تا جايي پـيش         : توصيف راوي از وضع قاضي    : بخش يازدهم 

از . برد كه قاضي همانند خر در گل ماند؛ يعني نتوانست در برابر سخنوري او مقاومت كنـد                
.  روي اكرام و لطف به فقيه كهن جامه اهدا كـرد           جايگاه خود بيرون آمد و دستار خود را از        

افسوس كه قدر و منزلت تو را نشناختم و به شكرانة آمدنت در اين محفـل از تـو                   : و گفت 
آيد كه تو را با چنين علم و دانشي در جايگاه پست تري             ولي دريغم مي  . سپاسگزاري نكردم 

  ) 25-22: بيت. ( ببينم
عرّف به فقيه براي دلجويي از ترك حرمتي كه به او شده            رو كردن دوبارة م   : بخش دوازدهم 

  ) 26: بيت. ( و تقديم دستار قاضي كه به او اهدا شده بود. بود
بـر سـرم    :  فقيه كهن جامه با دست و زبان دستار اهدايي را رد كرد و گفـت               :بخش سيزدهم 

هني دارنـد سـر     پايبند غرور نگذار چرا كه با اين دستارگران سنگ فردا به كساني كه جامة ك              
وقتي من را موال و سرور بخواننـد مـردم          . و به آنها تفاخُر خواهم ورزيد     . گراني خواهم كرد  

آيا براي آب زالل فرقي ميكند كه در كـوزة زريـن باشـد يـا در               . در نظرم حقير خواهند آمد    
ز به  بايد در سر آدمي عقل و خرد باشد و من نميخواهم همانند تو تنها دستار نغ               . كوزة گلي 

بزرگ به چيزي شمرده نميشود چرا كـه        ) عمامة( هيچكس از داشتن دستار     . سر داشته باشم  
بـه داشـتن دسـتار      . مغـز اسـت   كدو هم در عين اينكه بزرگ است ولي در معني و واقع بـي             

بزرگ و ريش بزرگ گردن فرازي مكن چون دستار از پنبه بافته است و سبلت هم هماننـد                  
-بهتر است همانند صـورت    .  كه به صورت و ظاهر مانند انسانند       كساني. علفهاي دراز است  
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. بايد به اندازة فضيلت و شايـستگي مقـام بـه دسـت آورد             . هاي بر ديوار سكوت پيشه كنند     
نـي بوريـا را     . درست نيست كه در عين بلندي مقام و مرتبه مانند سيارة زحـل نحـس بـود                

ت و           . بلندي قد شايسته است چون داراي خاصيت نيشكر است         با اين عقـل و خـرد و همـ
. عزم من تو را كسي در خور ذكر نميدانم اگر چه صد غالم و خدمتگزار به دنبال تو رواننـد         

من را كسي به علت بـي       : اي به جاهلي وقتي آن را از گل برداشت گفت         چقدر زيبا خرمهره  
گين سـر ( خبـزدو   . خـردي مـن را در حريـر نپيچـان         قدري نخواهد خريد پس از روي بـي       

منعم بـه داشـتن   . اَرزد اگر چه در ميان شقايق بنشيند     همان قدر و منزلت دارد كه مي      ) گردان
. مال و دارايي از ديگران بهتر نيست چراكه اگر خر جل اطلس بپوشد همان خر خواهد بـود  

  )41-27: بيت( 
بليـغ و   به شيوة   ) فقيه كهن جامه  ( ويد قهرمان داستان  راوي در اين جا ميگ    : بخش چهاردهم 

كسي كه دل آزرده باشد سخنش سـخت خواهـد          . فصيح به آب سخن كينه را از دل شست        
وقتي توانستي مغز دشـمن     . بنابر اين وقتي دشمنت اُفتاد، در از بين بردنش كوتاهي نكن           بود

  )44-42: بيت. ( را متالشي كن چرا كه فرصت غبار كينه و دشمني را خواهد شست
قاضي آنچنـان در مقابلـة بـا فقيـه كهـن            : يف قاضي ميپردازد    راوي به توص    :بخش پانزدهم 

ب انگـشتان خـود را         . جامه فرو ماند كه گفت امروز همانا روز سـختي اسـت            از روي تعجـ
  )46-45: بيت. ( به او ماند) دو برادران( گزيد و دو چشمانش همانند فرقدين

در ايـن حـال     : نـد كي راوي به غايب شدن قهرمان در پايان مقامه اشـاره مـ            :بخش شانزدهم 
از آن مجلس روي همت گردانيد و بـه بيـرون از مجلـس رفـت و                 ) قهرمان داستان ( جوان  

  ) 47: بيت. ( كسي نتوانست نشاني از او به دست آورد
 واكنش از روي احساس و عواطف علما كه ميگفتند چنين شوخ چشمي كـه               :بخش هفدهم 

  )48: بيت. ( مجلس را تا به اينجا رساند از كجاست
به دنبال او رفت و از هر كـس ميپرسـيد؟ مـردي بـا ايـن                 ) مهتر قوم ( نقيب   :بخش هجدهم 

  )49: بيت( مشخصات كجا رفت؟ 
 در ميان حاضران يكي گفت شخصي بـا ايـن اوصـاف در ايـن شـهر فقـط                    :بخش نوزدهم 

  ) 50: بيت. ( سعدي را ميشناسيم و بس
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ت صد هزار آفرين باد چرا كه حقّي         راوي ميگويد بر كسي كه جملة باال را گف         :بخش بيستم 
  )51: بيت. ( تلخ را بدين شيريني به زبان آورد

  
  :مقايسة اسلوب مقامة منظوم سعدي با مقامات به معني رايج و مصطلح آن

هاي مقامات در برابر مقامـة منظـوم   در اين بخش از مقاله به موارد شباهت و تضاد در نمونه   
  :سعدي ميپردازيم

  ويژگيهاي مقامه منظوم سعدي  ت به معني رايجويژگيهاي مقاما
 نام هر مقامه، يا مأخوذ از مكـاني اسـت           -1

 مقامـة   «كه داستان درآن اتّفاق افتـاده؛ ماننـد       
 يا به مـروي عنـه       » مقامة موصليه  « و   »حلبيه

و يـا بـه     » مقامةُ الـصوفي   «مرتبط است؛ مانند  
ت   «برخي از وقايع داستان؛ مانند     مقامةُ الميـ « 

فن نثر در ادب پارسـي،       ( »قامةُ الغازي  م «و  
  )548ص

  
  
  
  
  
  
  معموالً مقامـات بـه يـك نحـو شـروع             -2

-عباراتي قالبي در آغاز هر مقامه مي      . ميشود
مقامات (  حكايت كرد مرا دوستي كه       «: آيد

ــة   ــدي، مقام ــات ....) و3و2و1حمي در مقام
روي الحـارثُ و حكـي      »حريري عبارتهـاي    

هـا  در آغاز مقامـه   ) الحارثُ و أخبر الحارثُ   

ــة منظــوم ســعدي در بوســتان  -1 ــام مقام  ن
ـصحح يوســفي   بــاب: 120 -118. ص(مـ 

 است، درحـالي    » حكايت دانشمند  «) تواضع
) 247-43. ص( كه در شرح بوستان خزائلي    

و بـا عنـوان     . نامي براي مقامه نيامـده اسـت      
.   اكتفا شـده اسـت      6  و حكايت     5حكايت  

حكايت واحد و منـسجم چـاپ يوسـفي و          
-301ص  (كليات سعدي مـصحح فروغـي       

ــستقل    ) 303 ــوالي و م ــت مت ــه دو حكاي ب
حكايت «اگر  . آمده است درچاپ خزائلي در  

 برگزيدة سـعدي باشـد، چـون در         »دانشمند
ــا   ــشمندي كهــن جامــه اســت ب وصــف دان

  . موضوع مقامه مناسبت تام دارد
 مقامة منظـوم مـورد مطالعـه در بوسـتان -2

چون يك نمونه است، مختصة سبكي ايجـاد        
  . نميكند
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-مقامـات حريـري، مقامـه     . ( تكرار ميـشود  
  ...)3و2و1هاي

 در پايــان مقامــه هميــشه راوي، قهرمــان -3
راوي . روايت خود را گـم ميكنـد      ) پهلوان( 

با عباراتي از قبيل آنچه در زير نقـل ميكنـيم           
  .از غايب شدن قهرمان مقامه حكايت ميكند

بـود؟  معلوم من نشد كه سـر انجـام او چـه            
  )43مقامات حميدي، ص(

معلــوم مــن نــشد كــه زمانــه كجــاش بــرد؟ 
  )51مقامات حميدي، ص(

ــشيد؟  ــا ك ــرخش كج ــدانم چ ــد آن ن از بع
  )74مقامات حميدي، ص(
  
  
  
  
هـا معمـوالً يـك راوي اسـتكه          در مقامه  -4

ــي ــان او شــخص معين ــه از زب اســت و مقام
ــشود ــديع الزمــان . روايــت مي در مقامــات ب

و در  .  ابن هشام اسـت    همداني راوي عيسي  
مقامــات حريــري راوي حــارث ابــن همــام 

درمقامــات حميــدي، راوي يكــي از . اســت
حكايـت كـرد مـرا      : دوستان نويسنده اسـت   

هاي حميدي  درمقدمة همة مقامه  .....) دوستي
  . داستان از زبان او روايت ميشود

 در مقامات يك قهرمان اسـت كـه راوي          -5

  
  
 در پايان مقامة منظوم سعدي نيز قهرمـان         -3

 در اين حـال جـوان       «. ميشودداستان ناپديد   
از آن مجلس روي همـت      ) قهرمان داستان ( 

گردانيد و به بيرون از مجلس رفت و كـسي          
: بيـت . (انست نشاني از او به دست آورد      نتو
47(  

ت بتافـت  وزان جـا جــوان روي همـ  
  برون رفت و بازش نشان كس نيافت

  غريـــو از بزرگــان مجـلس بخـاسـت
  خ چشم از كجاست؟كه گويي چنين شو

  نقيب از پيش رفت و هـر سو دويـد
  كه مردي بدين نعت و صورت كه ديد؟

  )49-47:مقامة منظوم سعدي، بيت(
  
 راوي مقامة منظوم سعدي خـود سـعدي         -4

در آغاز داستان ميبينيم سعدي داستان      . است
  . را چنين روايت ميكند

  اي تنگدستفقيهي كهن جامه
مقامـة  . (ستدر ايوان قاضي به صف بر نشـ       

  )1منظوم سعدي، بيت 
  
  
  
 در مقامة منظوم سعدي قهرمـان داسـتان         -5
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امـات بـديع    در مق . پـردازد به توصيف او مي   
ــوالفتح    ــه اب ــان مقام ــداني قهرم ــان هم الزم

ــت  ــكندري اس ــري  . اس ــات حري و در مقام
ــت    ــروجي اس ــد س ــه ابوزي ــان مقام . قهرم

درمقامات حميدي قهرمان پيـري اسـت كـه         
وري گفتار و كردار او      آ راوي به بيان شگفت   

  .ميپردازد
  
    
  
 موضوع مقامات گاه وصفي گاه كالمي و        -6

ــت   ــي اس ــاه تمثيل ــسفي و گ ــات فل  از حي
در . اجتماعي و گاه صورت پند و اندرز دارد       

بعــضي از مــوارد نيــز نويــسنده آن را چــون 
اي براي بيان مقاصد و اهداف ادبـي و         وسيله

فن نثـر در ادب     . ( ديني خود به كار ميگيرد    
   )   548پارسي، ص 

  
  
فردي است خوش مشرب    :  قهرمان مقامه  -7

 و بيان و بسيار سفر كـه از شـهري بـه شـهر            
ــرود و ناشــناس ميگــردد، گــاه در   ديگــر مي

. ايستد گاه بر منبـر مينـشيند      موقف تعليم مي  
   )   548همان، ص (
 محققان درمورد مقامات به معنـي رايـج         -8

ــمرده ــب را برش ــددو عي ــشابه و : ان يكــي ت

در پايـان   . نيز بنابر قراين خود سعدي اسـت      
مقامة منظوم سـعدي وقتـي قهرمـان ناپديـد          

بـه جـستجوي او     ) مهتر قـوم  ( ميشود، نقيب 
برميخيزد و با دادن مشخـصات او از ايـن و           

 در  يكي از بـين مـردم     . آن او را جويا ميشود    
تنها كسي كه در اين شهر اين       : پاسخ ميگويد 

  .ويژگيها و خصوصيات را دارد سعدي است
  يكي گفت از اين نوع شيرين نفس 

مقامـه  (در اين شهر سعدي شناسيم و بس            
  )50منظوم سعدي، بيت 

 مقامة منظوم سعدي در باب تواضع قرار        -6
از نظر مـضمون ايـن مقامـه از پنـد و            . دارد

ست، قهرمان مقامه در محفلـي  اندرز خالي ني  
به اظهار فضل ميپردازد كه فقيهان و متكلّمان        

بـه نظـر ميرسـد      . و مفسران حـضور دارنـد     
قهرمان مقامه دربارة موضوعات ديني، فقهي      
و اصولي تبحر داشته اسـت، كـه بـه اظهـار            
فضل در مشكالت اهل محفـل ميپـردازد، و         

  .آنها را به شگفتي و تعجب وا ميدارد
مان مقامة سعدي زبـان آوري فـصيح     قهر -7

او هم ناشناس است ولي وقتي      . و بليغ است  
مجــال بيــان پيــدا ميكنــد در علــم و دانــش 

  . اَسباب شگفتي علما ميشود
  
ــات  -8 ــراي مقام ــه ب ــب ك ــورد عي  از دو م

اند، مقامة منظوم سعدي در تشابه و       برشمرده
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وحــدت اُســلوب مقامــات و ديگــري روح  
ه مقامـات بـه          پستي و دنـائتي اسـت در كليـ

قامات درپايان كارِ   در اغلب م  . چشم ميخورد 
قهرمان به دريوزگي و گدايي ختم ميشود، و        
اين وضعيت اثر اخالقي ناپـسندي در ذهـن         

ابـن الطقطقـي    .( خواننده به جـاي ميگـذارد     
مقامات همت خوانندگان را پست     : مينويسد

ميكند زيرا بناي آن بر سؤال و كُديه است و          
از اين روي هر چند از نظـر ادبـي خـالي از             

ضر بـه نظـر           فايده ن  يست از نظر اخالقـي مـ
به نقل از  فـن نثـر       13الفخري، ص   .( ميرسد

  )548در ادب پارسي ص 
 در مقامات به معني رايج نويسنده بـراي         -9

مقامات خود راوي و قهرمان مجزّا و مستقل        
  .قائل ميشود

  
  
    
  

 توجه بيش از اندازه به شكل و صورت         -10
ــردن مكــرر اســتعاره، كنايــه  ــه كــار ب  و از ب

تشبيهات و نيز كاربرد بيش از حـد متعـارف      
  .لُغات و تركيبات زبان عربي

  
  

هــاي مقامــات عربــي  قهرمــان داســتان-11

-وحدت سـبك و اسلـوب چـون از نمونـه        
 از مقامـات بـه معنـي       هاي نادر است تقريباً   

ولي دربـارة نقـص دوم،      . رايج پيروي ميكند  
مقامة منظوم سعدي نه تنها روحيه دنائـت و         
پستي را در خوانندگان القـاء نميكنـد بلكـه          

  .  مبلّغ نوعي عزّت نفس هم است
  
  
  
  
  
  
 مقامــة منظــوم ســعدي راوي و قهرمــان -9

مجــزّا و مــستقل نــدارد بــه طريقــي كــه در 
ــهمقامــات عربــي و  ــه گون اي در مقامــات ب

در مقامه منظـوم    . حميدي نظير آن را ميبينيم    
ــسنده، راوي و   ســعدي هــر ســه نقــش نوي
قهـرمان  به عهـدة يــك نفـر اسـت كـه آن         

  .هـم خود سعدي است
 در مقامة منظوم سعدي توجه به معنـي         -10

ــين   ــرار دارد در ع ــت ق در درجــة اول اهمي
الم اينكه توجه به زيبايي و تناسب لفظـي كـ         

به عبارتي مقامة منظوم    . نيز فراموش نميشود  
گراسـت تـا اينكـه صـورتگرا        سعدي معنـي  

  .باشد
 قهرمان حكايت سعدي به لحاظ سن و        -11
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داراي سن و سال زياد است كه به صـورت          
  .پيري تصوير ميشود

  
  

ــه   -12 ــار خالّق ــات آث ــتانهاي مقام اي  داس
ــا را    ــات آنه ــسندگان مقام ــه نوي ــستند، ك ه

اي رايـج در بـين      اند نه آنكه حكايتهـ    آفريده
مردم را با اُسلوب و بيان عالي به روي كاغذ          

  .آورده باشند
 مقامات عربي و فارسي اغلـب بـه نثـر           -13

اند اگر چه بعضي از نويـسندگان       نوشته شده 
عرب از روي تفنن به نظم هم مقامه سـرايي          

  .اندكرده

  . سال جوان معرفي ميشود
  وزآن جا جوان روي همت بتافت 

ــازش نــشان كــس نيافــت   ــرون رفــت و ب ب
  )47مقامة منظوم سعدي،ب،(

: عدي، يعنــي مقامــة منظــوم فارســي ســ-12
حكايت دانشمند آفريده سـعدي اسـت اگـر         
چه همانطور كه پيشتر اشاره كرديم احتمـال        

  .نمايداقتباس آن از آثار غزالي هم بعيد نمي
  

 مقامة سعدي بـه نظـم فارسـي سـروده           -13
  شده است

     
  :نتيجه 

ه نويسي در نظم فارسي بندرت مـشاهده ميـشود و حكايـت يـاد شـده از بوسـتان بـا                      ممقا
چهارده ويژگي مقامه نويسي با ايـن       . ومِ فارسي است    ظ، نخستين مقامة من   پژوهش نگارنده   

ــت        ــاق اس ــل انطب ــاً قاب ــورد آن عين ــه م ــه نُ ــد ك ــده ان ــق داده ش ــوم تطبي ــات منط حكاي
و چهار مـورد ديگـر كـه تفاوتهـائي دارنـد ناشـي از روحيـة                 ) 13،12،7،6،5،4،3،2،1موارد(

ون را موجود دارد به اين معنـا كـه در مـورد هـشتم مـض     ابداعيست كه در تمام آثار سعدي   
در مـورد  . تغييـر داده اسـت      و حيلتگري بسوي شرافت و عزت نفـس        كُديهبجاي پرورش   

قهرمان را شخصي واحد معرفـي كـرده        و  راوي و نويسنده    ،  نهم با توجه به كوتاهي داستان       
و   گـردد  زوديـاب تـر   ود يا   عنا ز مدر مورد دهم لفاظيهاي پي در پي را ترك گفته تا            . است  

  . سرانجام بدليلي نامعلوم در مورد يازدهم قهرمان داستان را از پير بجوان تغيير داده است 
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