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1. Introduction 

Maqama was widely used in classical Arabic literature, and several 

writers experimented with this genre, to the extent that it spread to 

other languages, including Hebrew and Syriac, and influenced the 

emergence of the Picaresque. Persian language was not excluded as 

well; Hamid al-Din Balkhi (d. 559 AH/ 1164 CE), the Supreme Judge 

of Balkh, completed his Maqamat in 551 AH/1156 CE. The reputation 

of Hamidi's Maqamat was remarkable. Nezami Aroozi regarded it as a 

model for writing maqama (Nezami Aroozi, 2010: 21); Sa'd al-Din 

Varavini praised the rhyme-making (Saj') of Hamid al-Din (Varavini, 

1909: 2); Awfi considered his style very gentle and rhythmic at the 

same time (Awfi, 1906: 1/1999). 

It would be strange if a work with such a reputation did not continue 

in literary history. The main object of this study is to search for the 

continuation of maqama genre in the history of Persian literature and 

to verify the validity of the famous statement demonstrated that 

"maqama genre was not continued in Persian literature as opposed to 

Arabic literature, just it was continued in some indirect method by 

Saadi and his followers". 

 

2. Methodology 

Maqama is a literary genre (Brockelmann and Pellat, 1991: 

"Makama"; Hämeen-Anttila, 2002). According to Wellek and Warren, 

"Genre should be conceived, we think, as a grouping of literary works 

based, theoretically, upon both outer form (specific metre or structure) 
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and also upon inner form (attitude, tone, purpose - more crudely, 

subject and audience)" and they pointed out that "our conception of 

genre should lean to the formalistic side" (Wellek and Warren, 2004: 

266-268). Also, the focus in this study is on the external form. 

The most obvious feature of maqama form is the use of rhyme (saj') 

and the use of verse in the prose. These features became common in 

Arabic prose in the 4th lunar century, and after Badi-ol-Zaman al-

Hamedani, the authors had no problem following the requirements of 

this genre, even if the quality of their work and rhymes varied. 

The most characteristic structural feature of maqama in the writings of 

al-Hamedani and al-Hariri is the existence of two characters, the 

narrator (rawi) and the hero (wa'iz/baligh) in each maqama. However, 

many later writers of maqama dispensed with the first character 

(Brockelmann and Pellat, 1991: "Makama"). 

Maqama has a certain narrative structure. Kilito decomposed it as 

follows: "arrival of the rawi in a town, encounter with the disguised 

baligh (the eloquent man = the hero), speech, reward, recognition, 

reproach, justification, parting." (Quoted from Brockelmann and 

Pellat, 1991: "Makama"). 

Hämeen-Anttila lists another structure for the maqama that is more 

comprehensive: "Isnad, General introduction, Link, Episode(s), 

Recognition scene, Envoi, Final" (Hämeen-Anttila, 2002: 45). 

In this study, we consider a work as maqama that has the above 

features, or most of them, in the external form, such as literary style 

and narrative pattern, and that has two characters. 

 

3. Discussion 

The above characteristics have been studied in several resalehhhs 

(tractate). Among those resalehhs, the following have been influenced 

by maqama structure and some of them should be considered as 

maqama. 

"Monazerat al-Ward va Bent al-Karam" (the Debate between the Red 

Flower and the Wine) by Abu Sa'd Tirmidhi (Tirmidhi, 2014) was 

written in 585 AH (26 years after Hamidi's death) and broke a new 

ground in Persian maqama writing. 

In maqama "al-Rabi'ia" by Hamidi, the hero (waiz) quotes from 

personified flowers, but in resalehhh of Abu Sa'd, the Gol and the 

Mol (the Red flower and the Wine) become the main characters 
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speaking to each other. 

The resalehhh of Abu Sa'd is the beginning of the transformation of 

maqama into zaban-e hal debate in which flowers and things speak to 

each other (Hamidi used the term "Zaban-e Hal" for utterances of 

flowers in maqama "al-Rabi'ia"). The zaban-e hal debate had a history 

in mystical works before him (Bahr al-Fawaid, 1967: 461 & 465; 

Mahmoud Ebn Uthman, 1980: 545; Meybodi, 1970: 59, Ansari, 

1994: 1/375), but was not an independent resalehhh and did not have 

the narrative pattern of maqama. Using the experiences of Judge 

Hamid al-Din, Abu Sa'd established a link between maqama and 

zaban-e hal and detached zaban-e hal from the mystical context of 

earlier works. Maqama had no precedent in Persian before him. He 

gave maqama independence by adding literary praise to it and 

demonstrated the ability of this format to write a panegyric (madh). In 

this resalehhh, the narrator is the author himself. The same is true of 

the maqama of Husaybiyah (Ibn Zubayr, 2002: 45) and is frequently 

repeated in later Arabic maqamas as well (Hämeen-Anttila, 2002: 

185). Tirmidhi's envoi is not about the disappearance of the 

protagonist. One of the innovations of Abu Sa'd is that in the fourth 

debate, the Gol and the Mol each recite short qasidas in praise of the 

Praised One (mamdouh), and envoi of the resalehh, like a Ta'bid 

prayer (a prayer for the immortality of the Praised One), comes at the 

end of the qasida. 

"Resalehhh-ye Chang" (The Tractate of Harp) is a resalehhh by Judge 

Kamal al-Din Ahmad Maraghi (d. 665 AH) which begins with Isnad 

and takhalos (Maraghi, 1998: 151). 

"Jedal-e Saadi ba Modda'i" (Saadi's Dispute with the Plaintiff) from 

Golestan was also considered as maqama by other scholars, including 

Ebrahimi Hariri (Ebrahimi Hariri, 2005: 421), who considered it 

more similar to the style of maqama than the rest of Golestan. 

Among the personification resalehhhs of Wassaf al-Hadhra, "Badi' al-

Rabi'" (Spring Freshness) (2020) resembles maqama, which is not a 

debate; it is the author's dialogue with the nightingale about love and 

separation. 

Mohammad Zangi Bukhari (who died after 713 AH) experimented 

with different prose genres and wrote, among others, a maqama, 

which, unlike other works studied, is also entitled "Maqama". Zangi 

exactly followed the narrative model of Hamidi's maqamas in the 
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maqama of "Al-Monazerat bayn Al-Mosaferayn" (the Debate 

between Travelers) or "The Debate between the Traveler of the 

World of Appearance and the Traveler of the World of Meaning" 

(Zangi Bukhari, 1994: 79-94). Also, the narrative pattern of his 

"Monazere-ye Mavizab va Foqa'e Ajamian" (the Debate between 

Two Kinds of Drink) is similar to that of maqama. 

"Manazarat al-Sam' va al-Basar" (the Debate between Hearing and 

Sight) is a debate by the owner of the "Safine-ye Tabriz", Abu al-

Majd Tabrizi, which should be considered as a complete maqama in 

which he has brought the isnad after the general introduction (Abu al-

Majd Tabrizi, 2003: 241). 

Khaju-ye Kermani (689-753 AH/1280-1352 CE) wrote four 

resalehhhs in 748 AH. The beginning of all four resalehhhs is the 

same: Tahmidiyeh (praise of Allah), Isnad, panegyric, and the general 

introduction of the story. They end with an explanation of the 

resalehhh and a verse. Generally, in "Monazerat Namad va Boria" 

(The Felt and Mat Debate), more principles of Maqama genre were 

observed (Khaju-ye Kermani, 2021: 96). In this resalehh, Khaju has 

combined a maqama with a newer subgenre of maqama, the zaban-e 

hal debate. 

"Rishnameh" is a satirical treatise by Obaid Zakani in which he 

condemns the beard. In the beginning, there is not isnad and the 

author himself is the narrator of the story (Obaid Zakani, 1999: 333). 

This resalehhh is a parody of maqama in terms of both theme and 

structure. The author has become the narrator, but instead of the 

narrator traveling and finding the hero deep in a meeting, the narrator 

stays at home, and it is the hero (Rish al-Din Abu al-Mahasin) who 

comes to the narrator's house and finds him deep in a conversation 

with imagination. If in the debates the parties were looking for 

superiority and proof of their goodness, here Obaid is only concerned 

with showing the ugliness of the beard. At the end of resalehhh, 

unlike the usual debates which end with compromises, the angry 

beard leaves the debate. 

"Monazerat bayn Al-Seyf va Al-Qalam" (The Debate between the 

Sword and the Pen) is a resaleh by Abu Sa'ed Mohammad Ibn Abul-

Futuh Al-Ya'qubi Al-Tusi written in 769 AH, in which the narrative 

structure of maqama can be observed (Ya'qubi Tusi, 1978, 27-54). 

Saen al-Din Ali Torkeh (d. 835 Ah/ 1432 CE) paid attention to the 
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narrative structure of maqama in several of his treatises. Saen al-Din 

charted a new path for the maqama debate. He used the experience of 

Abu Sa'd and created a zaban-e hal story from the controversy of two 

emirs, each of whom has assistants who take on roles in the story. 

The beginning of the story is maqama-like and part of it is zaban-e 

hal debate (see Ebn Torke Isfahani, 1997; 2017: 69; 1973: 103). 

"Sham'-e Jam'" (Candle of the Company) is a resalehh by Mohammad 

Ibn Abd al-Latif Vafai, an author of the 9th century AH. This resale 

contains two debates between the wineglass and the wine, and the 

wisdom, the soul, and the heart. 

"Kanz al-Lataif" is a humorous resaleh with technical and artificial 

prose attributed to Obaid Zakani but almost certainly written by 

another author who, according to a passage at the end of the treatise, 

finished it in 877 AH. This resaleh is a debate between the male and 

female genital organs, and it, like "Rishnameh," should be regarded 

as a parody of the maqama's overall structure (Obaid Zakani, 1999: 

375-394). 

"Monazere-ye Rooze va Eid" (The Debate between Fasting and the 

Eid) is a resaleh by Idris Bedlisi (856-926 AH/1452-1520 CE), which 

can be considered as two successive maqamas (2004). Bedlisi has 

another detailed creative resaleh called "Mir'at al-Jamal" (2017) or 

"The Debate of the Sun and the Moon", which should be considered 

as zaban-e hal story, similar to the resaleh of Saen al-Din. 

"Hosn va Eshgh" (Beauty and Love) is an allegorical resaleh by 

Fuzuli Baghdadi (2001), the beginning of which is maqama-like and 

has a short debate in it. Although it is influenced by maqama 

narrative pattern, it shouldn’t be considered as maqama.  

"Maqama fil-Kharif" (Maqama of Autumn) is a forged maqama 

included in the later manuscripts of Hamidi's maqamas (Anzabinejad, 

Introduction to Hamid al-Din Balkhi, 2017: 11). 

"Kanz al-Salekin" is a resaleh attributed to Khaje Abdullah Ansari, 

but it is most likely not written by him (Pourjavadi, 2014: 613). 

Compared to other works of Khaje Abdullah, there is generally more 

rhyme and insertions of verses in this resaleh. For this reason, the 

editor of this resaleh has rightly called it "a kind of maqama writing 

experience" (Molaei, Introduction to Ansari, 1994: 1/One hundred 

and ninety-three). The first chapter, "Dar Maqalat-e Aql va Eshq" (Of 

Reason and Love) (Ansari, 1994: 2/542-551), is a complete maqama 
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and this adaptation to the structure of maqama is another reason that 

makes the attribution of this treatise to Khaje Abdullah uncertain. The 

sixth chapter of this resaleh, which is about "the pride of youth and 

elderly fall", seems to have been influenced by "Maqama al-Rabi'ia" 

attributed to Judge Hamid al-Din, i.e., "Al-Kharifiya". It is interesting 

to note that the narrator in this resaleh meets another character before 

the journey (when going to the garden), i.e., takhalos precedes the 

general introduction (with travelling theme). 

 

4. Conclusion 

In the narrative structure of Hamidi's Maqamas, links and general 

introductions were more prevalent than other narrative elements. 

These two sections also have the most repetitions in works influenced 

by Maqamas. Maqama-like conclusions have the least repetition 

among the main elements of maqama. The envoi, although repetitive, 

cannot necessarily be considered under the influence of maqama 

narrative pattern. Only in "Monazarat al-Ward va Bent al-Karam" 

(The Debate of the Flower and the Wine), "Badi' al-Rabi'" (Spring 

Freshness) and "Monazerat beyn Al-Seyf va Al-Qalam" (The Debate 

between the Sword and the Pen), the envoi plays a structural role and 

is closely related to the text. Two sub-elements are also common in 

these works: the description of the night and the dawn in the 

introduction and the representation of the story in a dream. 

These works can be divided into several categories: 

1. Debates: three-fourths of the above resalehs are debates, totally or 

partially. Only the authors of two resalehs have not used zaban-e hal, 

i.e., "Jedale Saadi ba Modda'i" (Saadi's Dispute with the Plaintiff) and 

the Zangi's maqama. 

2. Zaban-e hal conversations: these include "Chang", "Badi' al-Rabi'" 

and "Serajie" resalehs, in which a person asks another being (harp, 

nightingale, lamp) about the secret of their burning and they answer. 

3. Parodies: including "Rishname" and "Kanz al-Lataif". 

4. Zaban-e hal stories: In these works, a debate is only part of the 

story. The beginning of these works should be considered as a resaleh 

by Abu Sa'd, because although it is a whole debate, the story takes 

place between two emirs, each of whom receives help from their 

supporters and assistants. In the resalehs "Razm va Bazm" (War and 

Feast), "Aql va Eshgh" (Wisdom and Love), "Hosn va Eshgh" 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  7 
Year 24, No. 50, Winter 2022 
 _______________________________________________________________  

(Beauty and Love), and "Mir'at al-Jamal" (Mirror of Beauty), the plot 

has become broader and the debate has faded, and totally, the 

distance from magama has become more, whereas "Monazerat al-

Ward va Bent al-Karam" certainly should be considered as maqama. 

Riyad al-Afkar by Yar Ali Tabrizi (2004) resembles these works in 

plot, but does not have the narrative structure of a maqama. 

5. Other works: including "Shaq-e-Qamar and Sa'at" (Moon and Time 

Split), "Maqama fil-Kharif" (Maqama of Autumn) and "Ghorour-e 

Jawani" (Youth Pride). 

Among the subgenres of Maqama, Hamidi used debate more than any 

other. After him, debate became the dominant subgenre of maqama in 

Persian literature. Debate writing in his style continued in "Jedal-e 

Saadi ba Modda'i" and Zangi's maqama, but the authors tended to 

zaban-e hal debate in the style of Abu Sa'd Tirmidhi. Narrative 

structure also changed significantly, replacing maqama-like endings. 

In these debates, the narrative structure of maqama can be seen, and 

as Hämeen-Anttila pointed out "it would be somewhat awkward to 

rule them out from the genre, yet, in fact, it would be easier to 

classify the texts as monazaras rather than maqamas" (2012: 7). 

Following the evolution of the zaban-e hal maqama-monazere, a kind 

of zaban-e hal story emerged, in which two emirs argue with each 

other and seek help from their supporters. In some of these works, the 

debates faded and totally, the distance from maqama and its structure 

has become more. 

As far as literary style is concerned, all works mentioned have the 

main features of the style of maqama prose, but differ in the degree of 

commitment to rhyme (saj'). Numerous works in Arabic maqamas do 

not have Hariri's commitment to rhyme, as well as in some Persian 

works, the commitment to rhyme is less than Hamidi's. authors of 

mentioned works, have used verses (tazmin) in prose (except in 

Fuzuli's tractate). It should be noted that parallel to zaban-e hal 

maqama-monazere, the rhymed zaban-e hal debates without the 

narrative structure of the maqama have also flourished (see: 

Pourjavadi, 2014). 

Persian writers tended to write individual maqamas, and after Hamidi 

no more maqama collections were written before Restoration 

(Bazgasht period). In Arabic literature, writers from the eastern part 

of the Arab world considered writing single maqamas as a kind of 
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hobby, and maqama writer was someone who wrote a collection of 

maqamas. In contrast, in the western part of the Islamic world, in 

Andalusia, there was a greater tendency to write individual maqamas 

(Hämeen-Anttila, 2002: 176 & 179). 

Most of the mentioned Persian literary works had the narrative 

structure of maqama, but the maqama title wasn’t given to most of 

them. Similar to Arabic literature, several works with the titles risala 

(resaleh) and hadith followed the obligations of maqama genre 

(Hämeen-Anttila, 2002: 126; Brockelmann and Pellat, 1991: 

"makama"). 

In order to study the development of maqamas in more details, it is 

necessary to examine several unpublished manuscripts. However, a 

consideration of the above resalehs shows that, contrary to common 

belief, maqama was not continued in Persian literature as opposed to 

Arabic literature; it was continued only in some indirect method by 

Saadi and his followers. In Persian literature, maqama has been a 

living and dynamic literary genre that has undergone various changes 

to return to its origins in Bazgasht period. 

 

Keywords: Maqama, Munazara, Monazere, Hamidi, Zaban-e hal. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 قاجار ةتا پیش از دور مقامه نوع ادبیمناظره از  نوعزیرگسترش ل و تحوّ

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 رادمان رسولی مهربانی

 هیدچک
 

 روايـی  ساختار ،نوعی ةمقامه را تثبیت كرد. مقام)ژانر( حريری حدود نوع ادبی  ،در ادب عربی
اصلی، بازشناسی، خاتمه و شعر پايانی تشکیل شـده   ة، بدنتخلّصاز اسناد، مقدمه، و  دارد مشخصی
ت. و در  شـعر در نثـر اسـ   و مـزدو   سجع گیری از بهره ،های سبک ادبی آنترين ويژگیو اصلی

ويژه بعد های عربی شد و بههای اصلی در مقامهزيرنوعمناظره يکی از  اندکپس از حريری، اندک
هـا زبـان   مناظره رونق گرفت. بعضی از ايـن منـاظره  -امهسیوطی، نوشتن مق ةنوشت «الورديه» ةاز مقام

د. در زبـان  بـو  هـای رايـ   زيرنـوع منـاظره يکـی از   -های زبان عبری نیز مقامهحالی بودند. در مقامه
از طريـق   ، بـه صـورت ریرمسـتقیم،   نويسـی مقامهبعد از حمیدی ارسی هم، خالف قول مشهور كه ف

 ةمقامـ  «مـل  و گـل » ةشابه رخ داد. ابوسعد ترمذی در رسـال و پیروانش ادامه يافت، اتفاقی مگلستان 
دن افـزو  بـا و  بـود،  شـده  رعايـت  آن در مقامـه  ةگفتـ كه سـاختار پـیش   نوشت حالی زبان ایمناظره

 انـواع  از حالی زبان ةمناظر-های اين نوع ادبی را نشان داد. بعد از وی مقامهتحمیديه و مدح قابلیت
 نوع اين تحول سیر ةادام در. نوشت را ساختار اين ةنق نثر فارسی شد و حتی عبید زاكانی نقیضپررو

ه از ساختار مقامه بیشتر اصلف وگ ها كمرنهايی زبان حالی پديد آمد كه مناظره در آنادبی، داستان
ل و بیشتر مشابه با سـاختار ابتـدايی مقامـه    اما خار  از اين سیر تحوّ قاجار ةهای دورمقامه بود. شده
 بودند.
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 .مقامه، مناظره، حمیدی، زبان حالژانر،   :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

در اين  یدتعدنوع ادبی رايجی در ادبیات كالسیک عربی بود و نويسندگان م ،مقامه

ديگر، ازجمله عبری و سريانی،  هایآزمايی كردند، تا آنجاكه مقامه به زباننوع ادبی طبع

تأثیر گذاشت. زبان فارسی هم از اين  (Picaresque) راه يافت و بر پیدايش پیکارسک

خود را به پايان  مقاماتق 000در  ق(000)م.  الدين بلخیدايره بیرون نبود و قاضی حمید

نويسی چشمگیر بود. نظامی عروضی آن را الگوی مقامه مقامات حمیدیشهرت  ند.رسا

دالدين را پردازی قاضی حمی(، سعدالدين وراوينی سجع40 :0۸۱۱دانست )نظامی عروضی، 

(، عوفی سبک وی را در عین مسجع بودن بسیار لطیف 4 :ق0۸42تحسین كرد )وراوينی، 

اش ای چنین دربارههورتر انوری در قطعهشه م(، و از هم0/000 :ق0۸42دانست )عوفی، 

 (:4/04۸ :0۸25سرود )

 بیان مسئله -1-1

انی نیافته باشد. دهندگعجیب است اگر در تاريخ ادبیات ادامه چنین شهرتیاثری با 

و است. نويسی در تاريخ ادب فارسی مقامه دادموضوع اصلی اين پژوهش جستجوی امت

نويسی در ادبیات فارسی خالف ادبیات مقامه»بررسی صحت اين ادعای مشهور است كه 

 «و فقط به صورت ریرمستقیم از طريق گلستان و مقلدانش امتداد پیدا كرد ادامه نیافت یعرب

  و د، : 0۸۱۸ی حريری، ، ابراهیم200و  000: 0۸05، خطیبی، 002و  ۸/040: 0۸40)بهار، 

 .(002: 0۸22متینی، 

 پژوهش ةپیشین -0-1

نويس ، سعدی را نخستین مقامه(0۸40اول  )چاپ شناسی نثرسبکالشعرا بهار، در ملک

در  هم (. معین040و۸/002: 0۸40خواند ) را مقامات گلستانست و نیز بعد از حمیدی دان

 حمیدالدين شد اكنون ترهاتاز مقامات  هر سخن كان نیست قرآن يا حديث مصطفی
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 :0۸20نگاری دانست )خلف تبريزی، سبک نثر فنی سعدی را مقامه برهان قاطع ةحاشی

4/0025.) 

انست چنان وتفارسی ن نويسی درمقامهخطیبی سخن بهار را شرح و بسط داد. به نظر وی 

صورت ریرمستقیم ادامه يافت. وی اين ها بهنويسی تا قرنتأثیر مقامهبیابد اما عربی رونق 

جدال سعدی »ه شدند مشهود و و آثاری كه به پیروی از آن نوشتگلستان تأثیرگذاری را در 

 (.200و000 :0۸05) آورد شمار به «عیاركامل ةمقام يک ةنمون»را « دعیبا م

. او اگرچه استاين زمینه انجام دادهترين پژوهش را در لمفصّی حريری میابراه رسفا

 لطافت از خود ةهمدل نبود و در رسال مقامات حمیدیبا انتقادات پژوهشگران پیشین به 

 ةبررسی ادام در اما كرده دفاع عربی، نويسانمقامه با مقايسه در ويژهبه یدی،مح سبک

ترين و سعدی را برجستهخطیبی را بسط داده  وبهار سخن  همان عمالً نويسیمقامه

(. حريری اذعان كرده ۸0۱ :0۸۱۸حريری،ابراهیمی ) استدانسته نويسیمقامه ةدهندادامه

متفاوت است، اما باز هم هر باب  مقاماتبا هايش داستان و ريخت عمومی گلستانكه طرح 

گلستان هايی بین حکايات تهبمشا ،اثباتْ( و در ۱-254همان:را يک مقامه دانسته )گلستان 

(، با شعر 205همان:شوند )حمیدی برشمرده: مثال حکاياتی كه با سفر آراز میمقامات با 

اختالف زن و شوهر  موضوعشان ،(202همان:) ددارن ادبی ة(، جنب200همان:يابند )پايان می

 ( و ...20۱همان:است )

ه و به جای زيه كردجتحمیدی را ات مقامهای ويژگی ،مشکل آنجاست كه حريری

كه ها را دارند، چنانرا نشان دهد كه همه يا بیشتر آن ويژگیگلستان هايی از آنکه بخش

 آن از يکی كه حکايتی هر ،(۸40ان:مه) كرده را كار اين «مدعی با سعدی جدال» ةدربار

 .استه خواندهرا مقام گلستانها ل كثرت مشابهتدلی به و برشمرده دارد را هاويژگی

از مجد خوافی،  خارستانمشهور به  خلد ةروضجامی،  بهارستاناو همین روش را بر 

بلی زاق دنعبدالرحدائق الجنان قاآنی،  پريشانقاضی احمد رفاری كاشانی،  نگارستانتاريخ 

هايی از اين ی بین بخشهايتای از فاضل خان گروسی نیز اعمال كرده و شباهو نامه

شود آن آثار درنتیجه نمی ؛اندارلب جزئی هات. اين شباهاستهدبرشمرمقامات ها با كتاب
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جدال سعدی با »( و نیز 055و  20۱همان: )حدائق الجنان دو حکايت از  ولی را مقامه شمرد

ها را مقامه به توان آنمیانی دارند و با اصولی كه پس از اين خواهیم گفت همخو« مدعی

 .شمار آورد

ين در ادب فارسی تعقیب نشد و كار قاضی حمیدالد»بود:  هشتنیز چنین نوجالل متینی 

نويسی نرفت... ولی سعدی كار قاضی حمیدالدين را... به صورتی ديگر كسی به سراغ مقامه

 (.000-002: 0۸22« )دنبال كرددر زبان فارسی 

ر متأخر حال دو اث، باايننتیجة پژوهش ابراهیمی حريری تشکیک كرددر حق بهذكاوتی 

: (00: 0۸22) ، افزودبود ها را مقامه خواندهآن كه حريریگلستان، آثار متأثر از عهومبه مج

 (.0۸20)م. از صفاءالحق همدانی  نمکدانق( و 042۱رياض همدانی )م.  ازگن  شايگان 

 الزمان ثانی شهرت يافته بود.و به بديع داشتهم به عربی  مقاماتیرياض همدانی 

ای پیروان سعدی ادامه يافت، عدهنويسی با سعدی و مقامه هك قول مشهور، در كنار اين

 مقامات امیرینوشته شده،  مقامات حمیدیتنها مقاماتی كه بعد از  انداز پژوهشگران نوشته

 ليذ :0۸۱0 ،ی؛ حجت۸04 :0۸۱۸ ،یريحرهیمی ازجمله ابرا) راهانی استالممالک فاز اديب

های معاصر نخستین بار ادوارد (. در پژوهش«هممقا»: ذيل 0۸00؛ بروكلمان و پال، «مقامه»

 فقره دوازده 22 ةصفح J19 عالمت به من خطی ةدر نسخ»براون به اين كتاب اشاره كرد: 

و خود ...« و  مقامات ةمجموع و فارسی ديوان و عربی ديوان ملهازج شده برده نام او تألیف

)و نه  یرِ ارلب شیرازعاش ۸۱احوال  رحش خطی ةنسخ آناو جای ديگر توضیح داده كه 

؛ نیز ر.ک Browne ،1959: 302&349است ) المماک(اثری از اديب

Nicholson ،1932: 137 .)قامه الممالک در ژانر ممشخص نیست كه آيا اثر اديب

حال بااينای از اين كتاب هم شناسايی نشده، نسخهآيد نوشته شده بوده يا خیر و به نظر می

در اختیار  مقامات امیری از اینسخه وی كه شده اشتباه ورصت اين سبب اونرب ةنوشت

 .0استداشته
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 ت تحقیقضرورت و اهمیّ- ۳-1

های عربی، ويژه در زبانبه ژانری است كه به ادبیات ملل مختلف راه يافته ومقامه 

ه توجه های فارسی بیشتر به سبک نثر مقامدر پژوهش. استرونق داشته 4فارسی و عبری

مقامه، كمتر توجه های های ديگر آن، از جمله الگوی روايی و زيرنوعويژگی هشده و ب

بعد از يسی در ادبیات فارسی در نسبت با ادبیات عربی )نول مقامهتاكنون تحوّاست. شده

آنکه بررسی نشده، حال های نوع ادبی مقامه،ويژگی، با تمركز بر مجموعهحريری( و عبری

داد آن در نويسی و امتل مقامههای فرهنگی و نیز سیر تحوّتوبب خواهد شد تفااين كار س

ر شده الزم است كه ديافتهبا انتشار آثار تازهادبیات فارسی بعد از حمیدی بیشتر نمايان شود. 

رو كه اين ادعای ويژه ازآنی بازنگری شود، بهنويسی در نثر فارسجايگاه و سیر تحول مقامه

ديگر ادامه  حمیدینويسی بعد از كه مقامه استافتاده های ادبی جاژوهشمشهور در پ

 تأثیرگذار بود. و مقلدانشگلستان ر بصورت ریرمستقیم نیافت و فقط به

 بحث و بررسی -0

های نوع مقامه سخن خواهیم گفت و سپس به جستجوی یبتدا از ويژگدر اين بخش ا

 .پرداخت نوع مقامه در تاريخ ادبیات فارسی خواهیم

 حریری و همدانی الزمانبدیع مقاماتبیرونی مقامه در  لشک -0-1

هايش پیاده ای را در مقامهنويسی، ساختارهای ويژهالزمان همدانی، واضع مقامهبديع

شد. به ها بعد از او مقامه به عنوان نوعی ادبی شناخته نمیرسد تا مدتنظر میكرد، اما به 

هايشان الزمان همدانی و حريری مقامهبديع ةرنويسان بین دومهكه مقاهمین دلیل هم هست 

نوشتند. اين حريری بود كه حدود اين نوع ادبی را تثبیت كرد، به دی بیشتری میرا با آزا

حدود دو قرن با انحرافات اندكی دنبال تا نويسان بعدی ا مقامهطوری كه الگوی وی ر

 كردند.

-Hämeen؛ «مقامه»ذيل  :0۸00ان و پال، وكلم)بر استنوعی ادبی )ژانر(  ،مقامه

Anttila ،2002 بندی آثار ادبی عبارت است از گروه»وارن نوع ادبی (. به نظر ولک و

ساختمان خاص( و نیز شکل درونی  كه از لحاظ نظری مبتنی بر شکل بیرونی )بحر و
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(. 422 :0۸۱4ن، )ولک و وار« )نگرش، لحن، مقصود، و با تسامح موضوع و مخاطب( است

 و سپس درونی مقامه را برخواهیم رسید. تدا شکل بیرونیبادر ادامه 

در  و امثال شعر در و نیز استفاده از سجع و مزدو   ،فرمی مقامه ةبارزترين خصیص

نويسان بعد ر عربی در قرن چهارم عمومیت يافت و مقامهها در نثاين ويژگیمیان نثر است. 

ات اين نوع نثر نداشتند، هرچند كیفیت مالی در پیروی از الزالزمان همدانی هم مشکاز بديع

 ها متفاوت بود.پردازی آنكار و سجع

وجود دو  ،حريریو ن همدانی الزمامقامات بديعمقامه در  ساختاری ةترين بارزمشخص

حال بسیاری از شخصیت راوی و قهرمان )واعظ، اديب( در هر مقامه است. بااين

هر دو، صرف نظر كردند )بروكلمان و پال،  زاز شخصیت اول، اگرنه نويسان بعدی امقامه

 (.«مقامه»ذيل  :0۸00

ورود راوی »كرده: آن را چنین تجزيه  ۸وط. كیلیدارد مشخصی روايی ساختار ،نوعی ةمقام

داده، گفتار، پاداش )تیغ زدن حاضران ن او با بلیغِ )قهرمان( تغییرهیئتبه شهری، مواجه شد

ذيل  :0۸00، پال)به نقل از بروكلمان و « يیاداسی، سرزنش، توجیه، جمجلس(، بازشن

 .(«مقامه»

اسناد، مقدمه، »دارد:  یكه شمول بیشتر برای مقامه برشمردهآنتیال ساختاری ديگر همین

 :Hämeen-Anttila ،2002« )شعر پايانی و خاتمه بازشناسی، اصلی، ة، بدنتخلّص

های . اسناد در مقامهتسويسنده از فردی ديگر ا( منظور از اسناد روايت كردن ن45

در مقدمه  بعد از اسناد راوی« هشام قال...حدثنا عیسی بن: »الزمان همدانی چنین استبديع

اش نويسنده تا توانايیای است برای هصاين مقدمه عرگويد. شرح يکی از سفرهايش را می

 زا را تمركز نويسنده كه تاس كوتاهی ةمعموال جمل تخلّص. در وصف را آشکار كند

 اصلی ةدر بدن« فبینا أنّا يوماً»مثال چنین است:  و بردمی اصلی ةبدن يا قهرمان روی راوی

كه مهارت خود را در سخنوری نشان شود رو میگر روبهپوشی سخنور و حیلهژنده با راوی

 ممکن مقامه هر ة. بدندهد تا پولی از آنان بستاندفريب میتردستی مردم را  دهد و بامی

گری و فصاحت غ قهرمان در حیله. در بازشناسی نبوباشد شده تشکیل بخش چند از است
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ای حريری هشود راوی او را به جای آورد. بازشناسی در اكثر مقامهنظیرش سبب میبی

 ةخاتم ،. شعراستهايش آوردهالزمان همدانی آن را فقط در نیمی از مقامهاما بديع ،هست

ارش جواب سرزنش راوی و در توضیح رفتار و افک رد قهرمان، معموالً است كه ابیاتی

ها در اين بخش است: در بعضی مقامه در ساختار روايت ترين ابداع حريریسرايد. مهممی

ذارد كه شعر خاتمه در آن گای به جای میخواند، بلکه رقعهش شعر را نمیقهرمان خود

-Hämeen) شوندیم جدا هم از قهرمان و راوی مقامه ة. در خاتماستنوشته شده

Anttila ،2002: 46-52.) 

ماجرا با شرح مسافرت راوی آراز شده و اتفاقات در  در مقدمه رالباً كه افزودنی است

هنگام گردش راوی در شهر رربت  وقوع داستان رالباً» تخلّصهد و در دديار رربت رخ می

 :0۸۱۸ی، ريحرابراهیمی « )شودلس آراز میو برخورد او با يک ازدحام و يا يک مج

 .استی كه به دلیل معركه گرفتن سخنور/قهرمانِ مقامه ايجاد شدهمجلس يا ازدحام ،(000

 مقامات حمیدیشکل بیرونی مقامه در  -0-0

تغییرات اندكی ايجاد كرد.  ،الزمان همدانیهای حريری و بديعی در طرح كلی مقامهیدحم

يکسان داشتند و در هر مقامه  های آن دو اسم و رسم مشخصیامهراوی و قهرمان در مق

كنند. ناشناس اما راوی و قهرمان حمیدی ناشناس هستند و در هر مقامه هم تغییر می ،بودند

( نیز 4554زبیر )از ابن« الحصیبیه مقامة»های عربی ازجمله لبته در مقامهبودن قهرمان مقامه ا

 تیال چنین است:نآهمین الگوی اساسی بر حمیدی عینو ةسابقه دارد. ساختار مقام

  :حکايت كرد مرا دوستی كه...»اسناد» 

 كند )حمیدی از اين فرصت برای توصیف و هنرنمايی بهره مقدمه: راوی سفر می

 برد(.می

 خواند.رسد كه قهرمان/خطیبی خطبه می: راوی به ازدحامی میتخلّص 

 خواند.: قهرمان خطبه میاصلی ةبدن 

 يابد.نمی اررود. راوی قهرمان قهرمان می مه:خات 

 كند.پايانی: راوی در دو بیت از گم كردن قهرمان اظهار تأسف می شعر 
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. ناشناس بودن راوی و ندارد جايی عربی، ةخالف الگوی مقامبازشناسی در اين الگو، 

با ، كه رارب پژوهش ة. نتیجاستقهرمان مقامه عمال جايی برای بازشناسی باقی نگذاشته

را بررسیده  مقامات حمیدیروايی شناختی الگوی تيروا-شناختیرويکردی ريخت

، به نداشته نظر عربی ة(، نیز مشابه الگوی باالست. ازآنجاكه رارب به ساختار مقام0۸00)

های عربی اهمیت اين شعر آنکه در مقايسه با مقامهايانی هر مقامه توجهی نکرده، حالشعر پ

اين شعر پیش از پايان  های عربیمقامه رشود: دیدی انجام داده، آشکار میو تحولی كه حم

 شود.مقامه، و معموال از زبان قهرمان بیان می

ت: صنايع نويسی را داراسامههای اصلی مقويژگی مقامات حمیدیاز نظر سبک ادبی 

ده، و كرن موزون و آهنگیرا ويژه سجع و جناس در آن زياد به كار رفته و نثرش لفظی به

های ها آمیختگی عربی و فارسی هم از ويژگی. در كنار اينتسدر  شعر در نثر زياد ا

 حمیدی هااين ة(. البته با هم4۸2و450 :0۸۱۸حريری، ابراهیمی اساسی نثر حمیدی است )

 (. ۸2۸-4/۸۸2 :0۸۸0)بهار،  باشد «ممتنع سهل» نثرش كوشیده

 شکل درونی مقامه -0-۳

را چنین برشمرده: مدانی الزمان هعمقامات بدي( Subgenres)های رنوعيزآنتیال همین

های ، ادبی، وعظی، مدحی، و مقامه(هيالکد یمقامات ف) گرانهدريوزه، طنزو  2پیکارسک

در چند توان ها را میو البته اذعان داشته كه بعضی مقامه (55 :2002) يرناپذبندیدسته

های ما وی مقامهجود دارد. اها ومقامه ةنیز در هم لغوی-ادبی ة. زمینبندی كرددسته زيرنوع

 :2002)خواند ها را پیکارسک/ادبی میآن ةكند و همی تقسیم نمیزيرنوعحريری را به 

و  مقامات حريریتأثیر تحت هاجنبه ةمحمیدی باآنکه از ه . جالب توجه است كه(164

تر های وی بسیار كمرنگه در مقامهكديو  پیکارسک ةاست اما زمینالزمان همدانی بديع

گر و شیاد نیستند. از ح اسکندری و ابوزيد سروجی حیلههايش مانند ابوالفتاست و قهرمان

در مقامات « تاريخ و عرفان و توصیف»های حمیدی در موضوعات نظر موضوعی هم مقامه

 (.022 -005 :0۸۱۸حريری، ابراهیمی عربی مشابه ندارد )ن.ک 
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 مقامات حمیدیبا  و حريریلزمان همدانی امقامات بديع ةهالل در مقايس یمیرن محمد

 بر و داد گسترش خود مقامات در را مناظره ةقاضی حمیدالدين زمین»بینانه نوشته: باريک

 تنها كه است خاصی هایويژگی از خصیصه دو اين كه پوشاند صوفیانه ةجام هاداستان

الزمان امات بديعقمگاه كه ( سخن او آن۸50 :0۸05« )ممتازند.ن بدا ايرانی نويسندگان
-نويسان ديگر دست به انشای مقامهنظر باشد درست است، اما مقامه مدّهمدانی و حريری 

 مناظره زده بودند.

ها از ساختاری كه حريری آن را بنا ربی مقامه در بعضی از جنبهدر ادب ع مرور زمانبه

 مقامه اصلی ةناما بد ،شدكلی مقامه حفظ میچارچوب اگرچه  ريخته بود، فاصله گرفت.

 مناظره به را اصلی ةشد. بعضی بدنمی مطرح متفاوتی موضوعات آن در كه بود قسمتی

نوشته كه « ادقصار و صی»بین  ایگونهق( مناظره000. حصکفی )م. دادند اختصاص

الدين ( و تا 04/000 :ق0۸00)عمادالدين، حق مقامه خوانده عمادالدين كاتب آن را به

-Hämeen)« بین التوت و المشمش ةالمفاخر»ای دارد به نام مقامه ق(202صرخدی )م. 

Anttila ،2002: 329.) امه و مناظره در ررب عالم اسالمی نويسندگان به پیوند زدن مق

 ای به ناممقامه ،میةمقامات اللزوصاحب ق(، 0۸۱سطی )م. اند. ابوطاهر سرقبیشتر نظر داشته

( و علی نباهی ۸۱0-۸00 :4552مناظره است )سرقسطی، نوشته كه به طريق « النظم و النثر»

ل فی اإلكلی»با عنوان اصلی « تفضیل النخلة علی الکرمة»ای دارد در ق( مقامه004)م. بعد 

 (.00۱۱، )نباهی« فضل النخیل

( است ق000-۱20) سیوطی الدينجالل از «الورديه» ةمقام مناظره-مقامه اعالی ةنمون

حالی رو به فزونی های زبان مناظره-عدی شد. پس از وی مقامهنويسان بكه الگوی مقامه

 ای است بین ده گل كهمناظره« الورديه(. »Hämeen-Anttila ،2012: 7گذاشت )

« ربیع» ةقامكند. مضمون آن مشابه ممیهر يک محاسن خويش و مساوی رقیب را بیان 

 (.052-۱0 :ق0252وطی، قاضی حمیدالدين است )سی

 يهودا ةز همان آراز با مناظره پیوند خورد. يکی از سه مقامنويسی امقامهدر زبان عبری 

ای است میان خرد و مناظرهنويسان عبری، ق(، از نخستین مقامه244)م. بعد از  شبتایبن
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 شمشیر و روز و شب ةمناظره هستند: مناظر ق( هم244)م.  0يهودا الحريزی ةثروت. دو مقام

، Mar'iنک. ) نوشت قلم و شمشیر ةرای در مناظهم مقامه عصران وی. يکی از همقلم و

 (. Hämeen-Anttila ،2002: 297-328 ؛1-31 :2013

 ةالمناظر»، «الشیب و الشباب»بنا شده:  امه بر مناظرهاساس چهار مق مقامات حمیدیدر 

طرف ها هر در آن«. بین الطبیب و المنجم»و « بین الالطی و الزانی»، «بین السنی و الملحد

شخص و كلی ای است مها دوگانهگويد و موضوع آنكم يک بار سخن میمناظره دست

 اهمیت ةای است دربارهمناظر «النسابة» ةها ابتدای مقام)نه جزئی و شخصی(. جز اين

و « التصوف» ة. دو مقاممختلف هایگل میان است ایمفاخره «الربیع» مقامةو  شناسینسب

« التصوف»ره است: در یستند اما زيرساخت متن شبیه به مناظمناظره ن« اوصاف البلخ»

بلخی،  شود )حمیدالدينهای درونی راوی در موافقت و مخالفت با تصوف بیان میانديشه

های مختلف مردم و تجربیات يک فرد از گروه« اوصاف البلخ»( و در ۱4-۱۸ :0۸00

را مناظره به شمار نیاورديم « جینبین الزو(. »022-02۸شان )و مقايسه های آنانشمردن بدی

های درورین حريری اكه موضوعش جزئی و شخصی است. درواقع از جنس معارضهچر

ای در پیشگاه قاضی يا امیر دروغ و برای ستاندن سکهبهها دو شخصیت است كه در آن

 نیست.ر كار كنند، با اين تفاوت كه دروری دمجادله می

( هم كه مناظره نیستند، حمیدی 045« )هیهمسائل الفقال»( و 0۱ :0۸00« )السیاح»در 

و  گون برای پیشبرد متن به كار گرفته و آن مخالفت با قهرمان مقامه استشگردی مناظره

است كه برتری قهرمان مقامه، تقريبا  حريری والزمان همدانی مقامات بديعاين خالف 

 شد.كرفته شده و كسی آن را به چالش نمیهمیشه، از پیش پذي

پیش از حمیدی گون هستند. های حمیدی مناظره يا مناظرهسوم مقامهيک بنابراين تقريباً

های اصلی زيرنوعیدی مناظره را يکی از محمناظره در ادبیات فارسی سابقه داشت، اما 

ها كه قرن قامه سبب شدمانشای مناظره در ساختار روايی مقامات خود كرد و مهارت او در 

 بیات فارسی امتداد يابد.روش او در اد

 



 12 ... مقامه یمناظره از نوع ادب رنوعیتحوّل و گسترش ز                  1455 زمستان پاییز و

 نویسی بعد از حمیدیمقامه -0-4

 :0۸۱4) «گرايانه استتصور آنان از نوع بیشتر شکل»اند كه ولک و وارن اشاره كرده

شماريم بنابراين اثری را مقامه می .(. تأكید ما هم در اين پژوهش بر شکل بیرونی است42۱

بک ادبی و الگوی روايی و داشتن دو سگفته، يعنی های پیشبیرونی ويژگی شکلكه در 

رو اهمیت دارد كه ويژه ازايناين كار بهها را داشته باشد. خصیت اصلی، يا بیشتر آنش

ويسی تأكید شده و به الگوی نپردازی در مقامههای فارسی بر شیوة سجعر پژوهشتاكنون د

رند بررسی خواهیم اها را ددر ادامه آثاری كه اين ويژگی است.روايی كمتر توجه شده

 اجمال.تفصیل و باقی را بهبه تر راكرد، آثار مهم

ق 0۱0ترمذی كه آن را در ای است از ابوسعد رسالهالکرم: الورد و بنت ةمناظر -0-4-1

: است. بعد از تحمیديه، ابوسعد اسناد آوردهاستحمیدی( نوشتهمقامات سال بعد از  ۸2)

 :0۸04)ترمذی، ...« ده اين مل، ابوسعد ترمذیدوستگانی وبند اين گل گويد دستهچنین می»

 چنین نیز یهحصیبال مقامة( درواقع راوی اصلی اين رساله خود نويسنده است. اسناد در ۸02

-Hämeen)های بعدی عربی هم پرتکرار است ( و در مقامه20 :4554 زبیر،ابن) است

Anttila ،2002: 185.) 

ه طبیعت، گل، سخن كند و از شابهار را توصیف می تفصیل فرارسیدنترمذی سپس به

 :وار بر تخت تکیه زده و همه در دربارش حاضرند جز هدهد دربارشگويد كه سلیمانمی

در اين وقت كه »كند: آيد در برابر عتاب ملوكانه ماجرايی نقل میبلبل. بلبل چون می

اعی مشتاق به طريق داندازه شذ... اين ذشت و زحمت محنت بیحرقت فرقت از حد بگ

كرد. در اثر آن حركات و سکنات به موضعی افتاد استقبال به هر طرفی طیران می

تیان مزين و مرفه. به نشاط و خرمی مشغول و از شهزينت سباصفت. جمعی ديد چون بجنت

« رق خدمت او گشته.رم و اندوه فارغ. زنی بر ان جماعت پاذشاه، و جمله مستغ

 و كندمی سفر( بلبل) راوی: داراست را تخلّص و مقدمه هایويژگی لببل ة( گفت۸00همان:)

 .است ازدحام آن برپايی سبب( مل) كسی كه رسدمی ازدحامی به
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 در ممدوح حضور دراست  مل و گل ةمناظر كه شودآراز می اصلی ةنجا به بعد بدنيااز 

تعبیر خواب ديگری  ات و احاديث، علم طب وبا استناد به آي ترتیب: طرفین بهبخش چهار

سپس در مدح ممدوح با يکديگر رقابت  گويند ورا مذمت و در برتری خود سخن می

گويد كه سخن در دهد. بلبل میرا باز به بلبل می وردانقش  ،كنند. در خاتمه ابوسعدمی

طرب اختیار كرد. اين نوع پايان در  مدح ممدوح پايانی ندارد، پس بايد مناظره را تمام و

 بین ةهای حمیدی نظیر دارد: در پايان معارضات درورین حريری، و نیز مقامهضمعار

 ةمثاب به راوی، زانی و الطی ةراظايان منپ در و كندمی مصالحه طرفین بین قاضی زوجین

 آينده هایهمناظر در كه است پايانی اين. دهدنمی برتری ديگر طرف بر را طرفی داور،

 استداشته سابقه هم تن و جان ةمناظر در حمیدی از پیش هرچند شود،می تکرار

. از داستان نیستن قهرما شدن گم ة(. شعر پايانی ترمذی دربار2-220 :0۸20بحرالفوائد، )

 مدح در كوتاه ایقصیده هريک مل و گل چهارم ةت ابوسعد آن است كه در مناظرابداعا

 .است قصايد پايان رد تأبید دعای ةمنزل به رساله پايانی شعر و گويندمی ممدوح

شعر را داراست، اگرچه  در های اصلی مقامه يعنی سجع و در سبک ادبی ويژگی

های اصلی مقامه، ابوسعد خود را تاز نظر شخصیمیدی نیست. التزامش به سجع چنان ح

 .استرا داده های راوی مقامهراوی اصلی كرده، اما به بلبل بعضی از نقش

 بلبل نخست بخش در: دارد را مقامه ادبی ةزمین عدوسبا ةاز نظر شکل درونی رسال

بخش پايانی ( و 255 :0۸04ترمذی، ) كندمی توصیف را مل مجلس سازهای لغزگونه

های ها از موضوعات اصلی بعضی مقامهست بین طرفین در مدح. هر دوی اينقابتی ادبی ار

های مقامه د از مضمونيضمن اينکه مناظره را هم بعد از حمیدی باحمیدی و حريری است. 

 به شمار بیاوريم.

 ةزبان حالی در ادب فارسی است. مناظر ةمناظر به مقامه تحول سرآراز ابوسعد ةرسال

عثمان، ؛ محمود بن220و  220 :0۸20بحرالفوائد، ) عرفانی آثار در وی از پیش لیاح زبان

ای مستقل ما رسالها ،( سابقه داشت0/۸00 :0۸04، انصاری، 00 :0۸2۱؛ میبدی، 020 :0۸0۱

مقامات از « الربیعیه»در مقامة نداشت. مقامه را و زمینة ادبی الگوی روايی و  ده بودنش
گويند برای می« زبان حال»ها به را گل ظ/قهرمان مقامه آنچهحمیدالدين بلخی، واع
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 ظ/قهرمان را از مقامه كنار گذاشتسانی واعشخصیت انابوسعد كند، اما شنوندگان نقل می

ای قاضی هگیری از تجربهبا بهره. او كردهای اصلی مقامه و خودِ گل و مل را شخصیت

ای زبان مقامه-و مناظره آورد بیرون پیشین رآثا عرفانی ةحمیدالدين زبان حال را از زمین

در فارسی سابقه  مقامات،وعهفرد، نه مجمنصورت مبه وی از پیش تا هم مقامه حالی نوشت.

ان و قابلیت اين قالب را برای مدح نش به مقامه استقالل بخشیدافزودن تحمیديه  نداشت. او با

 داد.

( كه با 220 الدين احمد مراری )ف.الای است از قاضی كمرساله: چنگ ةرسال -0-4-0

كیاست  اصحاب حقیقت و فراست و ارباب فطنت و»شود: آراز می تخلّصاسناد و 

ی را ديد كه از برای رونق بزم معاشران چنگی لحاصدلی بیاند كه وقتی صاحبآورده

( مراری شخصیت راوی را حذف كرده، اما بعضی 000 :0۸02)مراری، « ساخت.می

مقامه، قهرمان  تخلّصدل واگذار كرده: اوست كه مانند اوی مقامه را به صاحبكارهای ر

ن را در چنگ انوازی( قلوب مستمعه با سخنوری )اينجا نعمهبیند ك)چنگ( را در حالی می

 رساله اصلی ةد. بدن( وجود ندارسفر ةمقدمه )با زمین تخلّص. پیش از استگرفته

ها و پرسیدن علت اندوه آن آن ةچهارگان زایجا و چنگ با است دلیصاحب وگویگفت

اش مناظره نیست. در اما رساله (. وی اگرچه مانند ترمذی از زبان حال بهره برده،004همان:)

گويد. از جهت وداع كردن گ را وداع میچن گريان چشمی با دلحباص رساله ةخاتم

 از كمتر سجع به مراری زامالت. ندارد پايانی شعر رساله اين. مقامه ةمشابه است با خاتم

 .استساخته فارسی واژگان با بیشتر را سجع و است حمیدی

كه ، چنانررا پژوهشگران ديگ گلستاناين حکايت از عی: مدّجدال سعدی با  -0-4-۳

از نظر سبک انشا كه مطنب »درستی آن را حريری بهابراهیمی امه دانسته بودند. گذشت، مق

بیشتر گلستان ( نسبت به باقی 240 :0۸۱۸حريری، ابراهیمی ) «دارد بیشتر ةاست و موازن

ا مقامه، اين ب« جدال سعدی با مدعی»ختار نويسی دانسته بود. شباهت سامشابه سبک مقامه

ابراهیمی كند )افزوده شده تقويت میگلستان قل بوده و بعدا به ای مسترا كه رساله گمان

 .(225 :0۸0۸؛ پورجوادی، 240 :0۸۱۸حريری، 
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 مطاوی در «چوگان و گوی»: دارد حالی زبان ةوصاف سه مناظر: ةوصاف الحضر -0-4-4

-00 :0۸0۱« )ن رنرد و شط»( و 0۸۱0« )شمشیر و قلم»( و 20-۸0۱ :0۸۱۱) تجزیة االمصار

بديع »شود اما نويسی ديده نمیصورت مستقل. در اين سه رساله الگوی روايی مقامه( به050

وگوی نويسنده است با مه شباهت دارد، هرچند مناظره نیست و گفتمقابه ( 0۸0۱)« الربیع

 .فراق و عشق ةبلبل دربار

 ثرژانرهای مختلف ن ق( در00۸بعد از  فوتمحمد زنگی بخاری )ه: نامزنگی -0-4-0

 شدهخالف آثار ديگر بررسیهم نوشته كه  ایو از آن میان مقامهاست آزمايی كرده طبع

مسافر عالم  ةمناظر»يا « بین المسافرين ةالمناظر» ةرد. زنگی در مقامادهم « مقامه»عنوان 

های مقامه ( الگوی روايی02-00 :0۸04بخاری، )زنگی « صورت با مسافر عالم معنی

ای كه . برگزيدن مناظره به عنوان موضوع تنها مقامهاستكردهرا كامال رعايت  حمیدی

. از نظر استنويسی بودهسی وجه رالب مقامهنويدهد در نگاه وی مناظرهنوشته نشان می

 پرتعداد نیستندده در متن شهای اصلی مقامه را داراست، اما ابیات در سبک ادبی ويژگی

شود. سجع را هم در آن ديده نمی مقامات حمیدیو عربی در هی همیشگی فارسی و همرا

 تأثیر سعدی است.هم بیشتر با واژگان فارسی ساخته و بیشتر تحت

مويزاب و »و « چشم و دل»، «گل و مل: »مانده باقی هم حالی زبان ةاز وی سه مناظر

 .است مقامه مشابه اخیر ةرسال روايیفقط الگوی «. فقاع

، ابوالمجد تبريزی، تبريز ةسفینای است از صاحب مناظره لبصر:ع و االسم ةمناظر -0-4-2

دهد ن رساله بعد از تحمیديه شرح میای كامل دانست. ابوالمجد در ايآن را مقامه دكه باي

رفت و آن ای در باب برتری چشم يا گوش درگق در حضور مخدومی مناظره000كه در 

ت مشابهت زيادی با ابتدای بنويسد. اين قسم بارهمتنی دراين مخدوم از وی درخواست كه

ت كرد حکاي»شود: . سپس متن اصلی با اسناد آراز میوصاف دارد« حکايت نرد و شطرن »

( راوی مانند مقامه متفاوت از 420 :0۸۱0زی، )ابوالمجد تبري« بدين ضعیف، ياری ظريف

 كند،می سفر آن در راوی و است صلمف معموال كه مقامه ةبه جای مقدمنويسنده است. 

 پرواز افکار آسمان بر انديشه مرغ روزی»: گويدمی خیالی سفری از اختصاربه راوی اينجا
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. گوش هوش بدو داشتم و سمع دل فرا كلمات او كردمی آواز شخصی كه شنیدم كرد،می

و مکاوحه شده و در مباحثه م در مناظره گرم دو شخص را ديد: »تخلّصو سپس « گذاشتم.

« بودند.تأمل كردم، خود، گوش و زبان در گفت و شنید  گشته... چون نیک آزرمبی

ها يابد كه مطابق معمول اين مناظرهچشم و گوش با داوری دل پايان می ةدرنهايت مناظر

اله يکسان نیست اما جای رسدل طرف هر دو را گرفته تا هر دو راضی باشند. تسجیع در همه

  سبک ادبی داراست.های مقامه را در مجموعا ويژگی

ای كه بر ديوان عموی خود نوشته، هم مقدمه يعنی عشق، و عقل ةابوالمجد در مناظر

 (.4۱0 :0۸۱0)ابوالمجد تبريزی،  استوردهوار آی مقامهتخلّص

 ق02۱ در لیحا زبان ةخواجو چهار مناظر :(ق70۳-229) خواجوی کرمانی -0-4-7

. ماجرا ةد، مدح و سپس مقدمت: تحمیديه، اسنار رساله مشابه اس. آراز هر چهااستنوشته

 .شوندمی تمام شعر بیت يک و رساله ةتوضیحی درباردر پايان هم با 

. در استنويسی رعايت شدهبیش از باقی اصول مقامه «بوريا و نمد ةمناظر»در  مجموعاً

اين فِراش و بیاع اين رّاش چنین گويد ف»اين رساله هم بعد از تحمیديه اسناد آورده: 

( و سپس از معرا  02 :0۸00كرمانی، )خواجوی « جو المرشدی الکرمانی...قماش... خوا

. در استرواق چرخ را چنان گردی بر آستان ممدوح ديده هاش نوشته كه در آن نُروحانی

 افتد.شود. پس به راه میگیرش میاق ح  دامناين سفر قدسی اشتی

شود و از ای میبرای استراحت وارد زاويه راه ةآورده: در میان تخلّصبعد از اين مقدمه، 

يسنده از وی تقاضای كند. نوان صوفیان حاضر، شیخ خانقاه از حال نويسنده استخبار میمی

دهد تا اسباب به خادم دستور می كند و پس از اكراه اولیه، سرانجام شیخنان و آبی می

برد كه نمد و بوريايی انداخته ای میرا به گوشه آسايش مسافر را فراهم كند. خادم وی

انقاه بر گردد. در خاتمه، شیخ خآراز می بوريا و نمد بین حالی زبان ةاظرشده و از اينجا من

نويسنده و د هم گذرد. بعشود اما با شفاعت حاضران از وی درمیبوريا خشمگین می

 .كننداش آنجا را ترک میقافله
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ای زبان حالی ختم ای كامل است كه در ادامه به مناظرهمقامهبخش نخست اين رساله 

زبان حالی، همراه  ةمقامه، مناظر ترتازه زيرنوع با را نوعی ةخواجو مقام درواقع. استشده

 .استكرده

میخته به نظم، شاعرانه و پرايهام است و سجع و از نظر سبک ادبی نثر هر چهار رساله آ    

 در  و تضمین آيات قرآنت. نیز خواجو توجه خاصی به ها چشمگیر اسمزدو  در آن

 .استداشته

« سراجیه. »دارد( خلّصت)اسناد، مقدمه و  توان مقامه دانسترا هم می« شمع و شمشیر»    

 گدازش و سوز ةخواجو با چراغ دربار چنگ است كه در آن ةو رسال« بديع الربیع»مشابه با 

 استنويسی رعايت شدهختار مقامهكمتر سا« شمس و سحاب». در كندمی وگوگفت

 .شود(در آن ديده نمی تخلّص)مقدمه و 

انی در مذمت ريش. در آراز اسناد ای است به طنز از عبید زاكرسالهنامه: ریش -0-4-2

عبید شبی با خیال جانانه خلوت كرده كه  ،مقدمهدر ندارد و خود نويسنده راوی ماجراست. 

از » تخلّصكند. در وگو میايد و با خیال محبوب گفتگشصبری، زبان میدل، از كمال بی

ی از كاشانه منشق شد و زاری دل بیچاره در و ديوار به فرياد آمد. ناگاه طرفی از خانه و ركن

اين شخص خود را  .(۸۸۸ :0000)عبید زاكانی، « از آن انشقاق شخصی روی نمود

الدين ین عبید و ريشوگويی بكند و سپس گفتمعرفی می« الدين ابوالمحاسنريش»

اگر هزار بار از بیخم بركنند عاقبت »گويد: شود و میدرنهايت ريش آشفته می گیرد.درمی

م رساله با اين بیت تما .(۸۸0همان:« )از سر رضب روی برتافت»و سپس « بركنماز بیخشان 

آن را شود كه می« مراد ما نصیحت بود و گفتیم/ حوالت با خدا كرديم و رفتیم»شود: می

 شعر پايانی محسوب كرد.

 ،است شده راوی ،نويسنده. است مقامه ةنقیض ،ن رساله هم در موضوع و هم ساختاراي

وگو در مجلسی بیابد، راوی در ن را گرم گفتقهرما و كند سفر راوی آنکه یجا به ولی

 ار او و آيدمی راوی ةالدين ابوالمحاسن( است كه به خانماند و اين قهرمان )ريشخانه می

ها طرفین به دنبال برتری و اثبات . اگر در مناظره2يابد( میجانانه خیال با) وگوگفت گرم
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ا عبید فقط در پی نشان دادن قبح ريش است. در پايان هم، خالف حسن خود بودند، اينج

 كند.آلوده مناظره را ترک میها كه با مصالحه است، ريش رضبرهمعمول مناظ

الفتوح ابیای است از ابوصاعد محمد بنرساله ف و القلم:بین السی ةمناظر -0-4-9

روايی مقامه را رعايت كرده و . ساختار استق كتابت شده020الیعقوبی الطوسی و به سال 

 ةمنزل به پايانی شعر و انجامدمی مدح به «الربیع بديع» و ابوسعد ةرساله در پايان مشابه با رسال

 (.02-40 :0۸02 طوسی، یيعقوب) است تأبید دعای

روايی مقامه را در چند  ارساخت او :(ق2۳0م. )الدین علی ترکه صائن -0-4-15

های زبان حالی را گسترش طرح داستانی مناظرهالدين . صائنتاسكرده رعايتاش رساله

 داستانی ابوسعد ةگیری از تجرب. او با بهرهها را از ساختار مقامه بیشتر كردآنفاصلة داد و 

هايی در الی از جدال دو امیر ابداع كرد كه هر يک يارانی دارند و اين ياران نقشزبان ح

 زبان ةوار است و بخشی از آن هم مناظری داستان مقامهگیرند. ابتداداستان بر عهده می

 .است حالی

 اين صورت خیال كه نويسدمی تحمیديه از بعد الدينصائن «بزم و رزم» ةردر مناظ

 و آرازدمی خورشید برآمدن توصیف با را مناظره سپس و كرده الهام وی به را ناظرهم

 اصلی ةخاناست، روی به جمعیت یانسان سعتكونین مملکت پادشاه كه دل»: آوردمی

الدين خود راوی رساله است اما اينجا ( صائن20 :0۸00 اصفهانی، ةترك)ابن «.نهاد خويش

چون نگاه در كرياس »آورد: می تخلّصسپس . استبه دل دادههای راوی را يکی از نقش

 كه رزم، ةرو مناظ« وگويی شدهپناه كرد، ديد... میان جمعی... گفتاين بارگاه جمعیت

. در پايان سلطان شودمی ازآر اصحابش و بزم با داشت،می میسره و میمنه در را قلم و سیف

ا آگاه شوند و سپس بین فرستد تا از چندوچون ماجرمیعشق قهرمان ذوق را با وزير عقل 

(. جز ۱۸همان:شود )كند. ماجرا با ابیاتی از سلطان عشق تمام میها مصالحه برقرار میآن

بی آن هم وار است، سبک ادو موضوع مناظره مقامه تخلّصآنکه اين رساله در مقدمه و 

 .است پررنگ دبع ةرسال و رساله اين ادبی ةع و فنی است و زمینمسجّ
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رزم و »است كه مانند « مناظرات خمس»يا « عقل و عشق» تركهابن گردي مفصل ةمناظر

 (.0۸00 اصفهانی، ةتركابنزبان حالی دو امیر است ) ةداستان مجادل« بزم

. شودمشاهده میهم  ،كه مناظره نیست ،الدينصائنديگری از  ةساختار مقامه در رسال

 با ماجرا مقامه ةمقدم مانند و است راوی نويسنده اما ندارد، اسناد «ساعت و قمر شق» ةرسال

( 05۸ :0۸00 اصفهانی، ةتركآيد )ابنوار میی مقامهتخلّص سپس و شودمی آراز وی سفر

 آيد.اما در ادامه متن از حالت مقامه و آن ساختار روايی بیرون می

 نهمی قرن ةعبداللطیف وفايی، نويسندبن ای است از محمدرساله: شمع جمع -0-4-11

 (. اين رساله حاوی دو مناظره میان جام و شراب، و عقل و جان و دل است.0۸00)

ه طنز و با نثری فنی و مصنوع منسوب به عبید ای است برسالهکنزاللطایف:  -0-4-10

ق ۱00آن را در به بیتی در انتهای رساله ای ديگر، كه باتوجهندهاز نويس اما مسلماً ،زاكانی

ای است بین آلت مردانه و زنانه كه آن را هم مانند ناظره. كنزاللطايف ماستتمام كرده

 .(۸02-۸00 :0000)عبید زاكانی،  دانست مقامه متداول ساختار ةنامه بايد نقیضريش

ق(. نويسنده 042 -۱02ت از ادريس بدلیسی )ای اسرساله :عید و روزه ةمناظر -0-4-1۳

 گويدسخن میآسیای صغیر خود راوی رساله است و در مقدمه از سفرش به شهری در 

 آنجاست كه در آن شهر بدلیسی با سه برادر، و جمعیتی در تخلّص(. 02 :0۸۱4)بدلیسی، 

وگويی گفتاند. رمضانهای رجب و شعبان و شود كه درواقع ماهصحبت آنان، مواجه می

بد. يامی« نعمتی مرروب لیکن ریرمترقب»گیرد اما بدلیسی ديدار آنان را ها درمیمیان آن

 اين. شودمی تمام پايانی، شعر ةشود و بخش اول با يک بیت، به منزلپس از آنان جدا می

 .دانست مستقل ایمقامه توانمی را بخش

شود. دلیسی به صوفیه آراز میا شرح سفر باصل مناظره اما در بخش دوم است كه ب

( و 42همان:صوفیه ) ای در وصفدر اين بخش بیشتر است، ازجمله اينکه مثنوی ادبی ةزمین

افتد و ( در آن در  كرده. بدلیسی ياد آن برادران می40همان:مصرعی پرتصحیف )

ر از لطايف پ»ر حکايتی شود. اين برادرو میجويد تا آنکه با شعبان روبهآنان را میكو كوبه

اينجا از  وار بود امامقامه تخلّصكند. تا اينجا بدلیسی خود راوی بود و مقدمه و می« اهل راز
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ما گروهی »دارد:  سیاحت ةای با زمین. سخن شعبان هم مقدمهشودمیشعبان راوی مقامه 

 (40همان:« )نورد اقطاريم.ران مسالک امصار بحاريم و در سلک سیاحان عالمسیاحان ساي

تر، رمضان، مناظره و مجادله دارد و او در اين گروه فردی است كه همواره با برادر كوچک

 خاتمه عید اضحی مصالحه میانشان برقرار در و شودمی نقل دو آن ة. سپس مناظرعید است

 (. 000 :0۸02پور، رساند )رحیميانی، سخنش را به اتمام میكند و با دو بیت، شعر پامی

( كه در 0۸00« )مرآت الجمال»ديگری هم دارد به نام  ةمفصل خالقان ةبدلیسی رسال

زبان  داستانی باشد مناظره-مقامه آنکه از بیش اما شده، اندهخو هم «ماه و مهر ةمناظر»متن 

است و از الگوی روايی مقامه تأثیر پذيرفتهكه الدين، های صائنه رسالهحالی است، مشاب

 .ای هم در میان دارداست و مناظره انسان وجودی قوای و خلقت و عالمموضوع آن 

( كه آرازش 0۸00ولی بغدادی )ای تمیثلی است از فضرسالهحسن و عشق:  -0-4-14

ان حالی است های زبو از آن دست داستان میانش داردای كوتاه در وار است و مناظرهمقامه

 0است.كه از مقامه فاصلة زيادی گرفته

مقامات های متأخر ای است جعلی كه در نسخهمقامه ریف:فی الخ مقامة -0-4-10

 (.00 :0۸00ر حمیدالدين بلخی، مقدمه ب ،نژاد)انزابی استدر  شده حمیدی

ه ارلب ای است منسوب به خواجه عبداهلل انصاری كه برسالهکنز السالکین:  -0-4-12

ساله نسبت به ديگر صورت كلی در اين ر(. به20۸ :0۸0۸احتمال از وی نیست )پورجوادی، 

صحح رو م. ازهمینو در  ابیات بیشتر است پردازیآثار خواجه عبداهلل سجع و قرينه

 انصاری، بر مقدمه مواليی،) استدانسته «نويسیمقامه ةنوعی تجرب»درستی اين رساله را به

 (000-024/ 4 :0۸04)انصاری، « مقاالت عقل و عشقدر »وسه(. باب اول ونود/صد0 :0۸04

از داليل ديگری است كه انتساب اين  ای كامل است و همین تطابق با ساختار مقامهمقامه

ررور ». باب ششم اين رساله هم كه در كندبرانگیز میشکخواجه عبداهلل را رساله به 

 قاضی به منسوب ةو مقام« الربیع مقامة»تأثیر نظر تحتاست به « جوانی و تیر ماه پیری

راوی با  . جالب توجه است كه در اين رسالهاستبوده «لخريفیها» يعنی حمیدالدين
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پیش از مقدمه با  تخلّصشود، يعنی غ( مواجه میشخصیت ديگر پیش از سفر )رفتن به با

 .استآمده سفر ةزمین

به سبکی در سرودن شعر برای اشاره به  موالًاين اصطالح مع: بازگشت ةدور -0-4-17

پیروی از  اب اخر دورة افشاريه تا پیش از دورة مشروطه،، در اوكه شاعرانرود كار می

حال اين جريان شعری بر . باايند كردندآن را ايجاهای سبک خراسانی و عراقی اسلوب

ن اصطالح را برای اشاره ی چون بهار و ديگران اينثرنويسی هم تأثیرگذار بود و پژوهشگران

. به نظر «(بازگشت ادبی»ذيل  :0۸۱0 ،)ر.ک دادبه اندبه سبکی در نثر نیز به كار برده

واع ادبی گذشته، ها و اندر اين دوره، در كنار توجه به ديگر اسلوبرسد كه می

به قلم  مقامات حمیدی سنگی چاپ ة. مقدمقرار گرفتتوجه ديگربار مورد نويسی نیز مقامه

ای كه سرشار از ه، مقدمحکايت داردنويسی نگاه اديبان اين دوره به مقامهاز اديب اصفهانی 

 ناين دوره سیدمحمدمؤم در (.ق0405 بلخی، حمیدالدين ةحسین است )مقدمتمجید و ت

ای است میان منجمی ايرانی و طبیبی را كه مناظره« اللبیب منیة( »00۸5-0502ايری )جز

اين مناظره آقای واعظ آن را به فارسی برگرداند. و بعدا میرزا حا  يونانی به عربی نوشت

 .(204 :0۸0۸)پورجوادی،  طبیب و منجم حمیدی است ةو متأثر از مقام علمی

درستی دو حکايت آن را حريری بهابراهیمی كرد كه ياد  حدائق الجنانسپس بايد از 

 (.055-200 :0۸۱۸) استدانسته« خواص مقامات قديم»دارای تمام 

اند. نخست خوانده« مقامه»های خود را ها، در اين دوره دو نويسنده نگاشتهجز اين

تنها مقامات حمیدی ( است كه اثرش بعد از 4/0550 :0۸0۸اهلل خان شیبانی )شیبانی، فتح

ای است كه با عنوان مقامه به دست ما رسیده و نمايانگر توجهی دوباره به مقامهمجموعه

الممالک فراهانی است كه از اديبمقامات امیری ی در اين عصر است. ديگر نويسمقامه

 .استای از آن باقی نماندهیشتر گفتیم نسخهپ

 ادبیاتنويسی بار ديگر در توجه داشت كه در قرن دوازده و سیزده قمری مقامه دباي

 دوره اين آنتیالهمین ة. به گفتشدو آثار متعددی نسبت به قبل نگاشته  گرفت رونقعربی 

نويسی در زبان مقامه موضوع در. اينکه اين (6 :2012) بود عربی نويسیمقامه رنسانس
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ای فارسی در ههرروی مقامهشود. به جداگانه پژوهش دفارسی هم تأثیرگذار بوده يا نه، باي

هايی شباهت بیشتر به مقامهنويسی نیستند بلکه تحول مقامه سیر ةدر ادام بازگشت ةدور

هیچ نه ین آثار پیش، چراكه خالف نويسی نوشته شده بودد كه در آراز سیر تحول مقامهدارن

 .، نه زبان حالیعربی(« اللبیب منیة»مناظره هستند )جز  كدام

 :استشده در هر يک از آثار نشان داده شدهههای گفتدر جدول زير ويژگی
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 گیرینتیجه -۳

عناصر بیش از  )با زمینة سفر( مهو مقدّ لّصتخ ،ی حمیدیهادر ساختار روايی مقامه

بخش در آثار  اين دو. (045 :0۸00رارب، همچنین نک. گسترش داشتند )ديگر  روايی

ين تکرار را میان كمتر ،وارهمقام ةخاتماند. نويسی نیز بیشترين تکرار را داشتهمتأثر از مقامه

لزوما آن را متأثر از  توانما نمیا پرتکرار استشعر پايانی اگرچه  دارد.مقامه عناصر اصلی 

 و سیف ةمناظر»و « الربیعبديع »و « الکرمالورد و بنت مناظرة»نويسی دانست. فقط در مقامه

دو  .است متن با محکم پیوندی در و رددا ساختاری نقشی پايانی شعر اين كه است «قلم

مقدمه و ديدن  برآمدن روز درتوصیف شب و عنصر فرعی نیز در اين آثار پرتکرارند: 

 ماجرا در خواب يا خیال.

 :بندی كردتقسیم دستهشود در چند آثار يادشده را می

متی تمام يا قسهای يادشده چهارم رسالهكه در جدول مشخص است، سهانها: چنمناظره .0

 زنگی ةمقام و «مدعی با سعدی جدال» ةها فقط رسالو از میان آن اظره استها مناز آن

 .ستندنی حالی زبان

كه در « سراجیه»و « بديع الربیع»، «چنگ»های هشامل رسالوگوهای زبان حالی: گفت .4

پرسد و ی ديگر )چنگ، بلبل، چراغ( راز سوزوگدازش را میموجود شخصی از هاآن

 دهد.سخ میبه زبان حال پا آن موجود

 «.كنزاللطايف»و « نامهريش»ها: شامل نقیضه .۸

دهد. داستان را تشکیل میآثار مناظره فقط بخشی از  در اين: حالی زبانهای داستان .2

 ماجرا اما ،است مناظره تماماً چهاگر كه بدانیم ابوسعد ةرسال دباي را آثار اين ةسرسلسل

 هایرساله در. گیرندمی كمک خود رانصا و اعوان از هريک كه گذردمی امیر دو بین

اين طرح داستانی « المرآت الجم»و « قشع و حسن» ،«عشق و عقل» ،«بزم و رزم»

د ار شمرعیای تمامرسالة ابوسعد را بايد مقامه است.شده ترمناظره كمرنگ و ترگسترده

تبريزی  الفکار يارعلیرياض ا .استفاصله از مقامه بیشتر شده های بعدیاما در رساله

 ارد.وايی مقامه را نداما ساختار ر ،( نیز در طرح داستانی شبیه به اين آثار است0۸۱4)
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 «.ررور جوانی»و « فی الخريف مقامة»، «شق قمر و ساعت»آثار ديگر: شامل  .0

. پس از او هم مناظره را بیشتر از باقی به كار بردحمیدی  ،امهمق هایزيرنوعاز میان 

 ةمقام و سعدی ةرسال در او ةنويسی به شیومناظره رالب مقامه شد. عزيرنونويسی مناظره

 ابوسعد ة، به شیوحالی زبان ةاما نويسندگان به مناظر ،ادامه يافت «اللبیب منیة»و  زنگی

هم در جريان تحول مقامه در عربی و عبری  تكه گذشچنانبیشتر گرايش داشتند.  ترمذی،

 گونهها از هم چاينکه تأثیر و تأثر اين زبان .روا  يافتنديد آمدند و مناظرات زبان حالی پد

ساختار روايی هم تغییر مهمی كرد: مصالحه ديگر اينکه  .دشو داگانه پژوهیدهج د، بايهبود

كه چنان و شودار روايی مقامه ديده میساخت تمناظرادر اين  .شد وارمقامه ةجايگزين خاتم

ها را توان آناما نمی ،تر است اين آثار را مناظره بدانیماگرچه سادهآنتیال اشاره كرده همین

 .(7 :2012)ر نیاورد مقامه به شما

كه در  پديد آمد زبان حالی داستان ایگونه حالی زبان ةمناظر-مقامه لتحوّ سیر ةدر ادام

از اين در بعضی  .گیرندای دارند و از عمال خود ياری میيکديگر مجادلهیر با ها دو امآن

ويژه )بهمقامه ها تأثیرپذيری از . در اين آثار اگرچه در بعضی جنبهشدار مناظره كمرنگ آث

 است.گرفته شده هآشکار است اما مجموعا از ساختار مقامه فاصللگوی روايی( در ا

اما در میزان التزام  ،های اصلی مقامه را دارنده ويژگیيادشد تمام آثار نثراز نظر سبک 

های عربی نیز آثار متعددی التزام حريری در مقامهاند. متفاوتموازنه  مزدو  و وبه سجع 

ی است. آثار فارسی هم التزام به سجع كمتر از حمید بعضی كه درانه سجع را نداشتند، چنب

توجه داشت  دباي فضولی( وجود دارد. ةرسال )جز درو تضمین ابیات در  در آثار يادشده 

بدون ساختار مسجع ی زبان حالی، مناظرات زبان حالی هاناظرهم-كه به موازات مقامه

 (.0۸0۸جوادی، اند )ر.ک: پورداشته روايی مقامه نیز رونق

های منفرد گرايش داشتند و بعد از حمیدی تا مقامهنويسندگان فارسی بیشتر به نوشتن 

ن شرق در ادبیات عرب نويسندگا. نشد نوشته ایمقامهمجموعه بازگشت ةورش از دپی

ويس كسی بود نو مقامه دانستندمینوعی تفنن  را های منفردنوشتن مقامه زبانالک عربمم
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می، آندلس، گرايش بیشتر به آنکه در ررب عالم اسالحال مقامات نوشته باشد،هكه مجموع

 (.Hämeen-Anttila ،2002: 176&179)بود های منفرد نوشتن مقامه

 متشابها امه را داشتند اما عنوان مقامه نداشتند.روايی مقاگرچه ساختار  ارلب آثار فارسی

های نوع ادبی مقامه از التزامه و حديث تعددی با عناوين رسالدر ادب عربی هم آثار م

ذيل  :0۸00، بروكلمان و پال ؛Hämeen-Anttila ،2002: 126) كردندپیروی می

 (.«مقامه»

نسخ متعددی كه هنوز به  الزم استنويسی تر سیر تحول مقامهوجوی دقیقبرای جست

دهد كه خالف میهای يادشده نشان الهحال بررسی رساند بررسی شوند. بااينچاپ نرسیده

ا نوع ادبی زنده و پويايی بوده و تحوالت مختلفی ر در ادبیات فارسی قول مشهور، مقامه

 .استشده نزديک خود اصل به بازگشت ةسر گذاشته تا دوباره در دورپشت 

 

 هاتیادداش

ا ( امـ ۸04: 0۸۱۸كـرده )  نقل المعارف اسالمةبا استناد به دائرابراهیمی حريری اين موضوع را  .0

 (."Brockelmann ،1987 :"Makama) استبرداشت وی اشتباه بوده

-Hämeen ؛Mar'i ،2013: 1-31ی، نـک.  ان عبـر نويسی در زببرای اطالع از سیر مقامه .4

Anttila ،2002: 297-328. 

 هـا و نويسنده و منتقد ادبی مراكشی كه كتاب :(Abdelfattah Kilitoلیطو )یالفتاح كعبد .۸

 .استانسوی و عربی منتشر كردهمقاالت متعددی به فر

و شیادی قهرمـان  بازی هايی استفاده كرده كه حقهبندی مقامهاينجا از اين اصطالح برای طبقه .2

 .محوريت داردها مقامه در آن

اند برای شباهت بیشـتر  امات حريری را به عبری برگرداند و گفته( مق244 يهودا الحريزی )م. .0

، كـه ماننـد   سـفر تحکمـونی  در  افـزود. او « حريزی»ه ابتدای الف و الم ب« الحريری»نامش به 

 عبری در مقام نوعی مستقل تثبیت كرد.زبان  پنجاه مقامه دارد، مقامه را در مقامات حريری

 آيد.كند و خطیب به شهر راوی مینمی راوی سفرحمیدی هم « تصوف»در مقامة  .2

كـه  « حسـن و دل »ارد بـه نـام   داسـتانی زبـان حـالی د    ق( هم ۱0۸يحیی سیبک نیشابوری )م.  .0

در سـت كـه   ااست. ايـن داسـتان از دو قصـه تشـکیل شـده     های زيادی از آن باقی ماندهنسخه
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دوم  ةدر ابتـدای قصـ   البتهندارد، اما مقدمه با زمینة سفر را  ،استاول اسناد آورده ةابتدای قص

اگرچـه   عـاً سـتان هـم متعددنـد. مجمو   هـای دا . شخصـیت شـود ديـده مـی   سفر ةمقدمه با زمین

 (.200-200: 0۸00) استنوعی گرفته ةزيادی از مقام ةمقامه را دارد ولی فاصلعناصری از 

سنده كه نويهم آثاری را كه راوی جز نويسنده بود عالمت زديم، هم آثاری را  ين بخشدر ا .۱

 های راوی به شخصیتی ديگر داده شده بود.راوی بود اما بعضی نقش

 است.جا سفری روحانی در كار اين .0

شـود و  وار در بخـش اول ديـده مـی   اين مناظره دو بخش دارد. خاتمة مقامه ذشتگكه چنان .05

 در بخش دوم. شعبان(راوی مجزا )

 .(4/020 :0۸0۸ ،ی)انصار استها اسناد آمدهفقط در يکی از نسخه .00

 

 منابعفهرست 

 فارسی منابعالف( 

تهـران: دانشـگاه    .4چ .ارسینویسی در ادبیات فقامهم (.0۸۱۸) .ابراهیمی حريری، فارس .0

 تهران.

تهـران:   .گـان حقـانی  تصـحیح مژ  .بزم و رزم (.0۸00) .علی الدينصائن اصفهانی، ةتركابن .4

 وايا.

یح سـیدعلی  حتصـ  .فارسیی  ةرسال هاردهچ (.0۸00) علـی.  الدينصائن اصفهانی،تركة ابن .۸

 .فردوسی ةان، چاپخ: تقی شريف رضايیتهران .موسوی بهبهانی و سید ابراهیم ديباجی

تصـحیح   .عقل و عشق یا مناظرات خمس (.0۸00) علی. الدينصائن اصفهانی،تركة ابن .2

 تهران: میراث مکتوب. .ی نعمتیاكرم جود

مركـز   تهران:. 420-420 .زتبري ةدر سفین .«بصرو ال السمع ةمناظر» (.0۸۱0) .ابوالمجد تبريزی .0

 .نشر دانشگاهی

 .تصحیح محمدسـرور مـوالئی   .موعه رسائل فارسیمج (.0۸04) .جه عبداهللانصاری، خوا .2

 تهران: توس. . 4

چاپ  .به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی .وریدیوان ان (.0۸02) .محمدانوری، محمد بن .0

 ی و فرهنگی.ت علمتهران: شركت انتشارا . 4 .پنجم

 گاه ترجمه و نشر كتاب.تهران: بن .پژوهبه كوشش محمدتقی دانش (.0۸20) .بحرالفوائد .۱
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، 00معارف، ش .تصحیح نصراهلل پورجوادی .«عید و روزه ةمناظر» (.0۸۱4) .بدلیسی، ادريس .0

۸-۸0. 

 .برگردان نسخه بیه خیم مفلیف   مرآت الجمال: نسخه (.0۸00)  .ادريـس  بدلیسی،  .05

 تهران: تمثال. .زادهقوجه لیرضاپژوهش ع

ــال  .00 ــارل پ ــارل و ش ــان، ك ــه» (.0۸00) .بروكلم ــ .«مقام ــماعیل ةترجم ــعادت اس ــه از ) س ترجم

به سرپرسـتی اسـماعیل    .فارسی ادبیات و زبان ةدانشنام در ،اسالم ويرايش سوم( المعارفةدائر

 .00۸-020/ 2  تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .سعادت

 تهران: امیركبیر. .چاپ دوم . ۸ .شناسیسبک (.0۸۸0) .یبهار، محمدتق .04

 .چـاپ دوم  .ن و ادبییات پارسیی  زبیان حیال در عرفیا    (.0۸0۸) .پورجوادی، نصراهلل .0۸

 تهران:فرهنگ نشر نو و آسیم.

تهـران: مركـز نشـر     .حیح نصـراهلل پورجـوادی  تص .ریاض االفکار (.0۸۱4) .تبريزی، يارعلی .02

 دانشگاهی.

-۸00 .ادبارمغـان  در  .به اهتمام حسن عـاطفی  .«مل و گل ةرسال» (.0۸04) .ترمذی، ابوسعد .00

 همگام با هستی.كاشان: . 240

 .(فارسی ادب ةدانشنام)جلد دوم  یفارس ادبی ةفرهنگنامدر  .«مقامه» (.0۸۱0) .دهیمح ،یحجت .02

 .یتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالم  وشه.به سرپرستی حسن ان

 .042۸-0420صص

ان: مركـز  تهـر  .چـاپ پـنجم   .مقامات حمیدی (.0۸00) .محمودحمیدالدين بلخی، عمر بن .00

 نشر دانشگاهی.

. به تصحیح اديب اصفهانی .مقامات حمیدی (.ق0405) .محمودحمیدالدين بلخی، عمر بن .0۱

 .خانقلیعلی ة: كارخانتهران [.چاپ سنگی]

 تهران: زوار. .ارمپ چهچا .نثر در ادب پارسی فنّ (.0۸05) .خطیبی، حسین .00

 تهـران:  . 0 .م محمـد معـین  بـه اهتمـا   .برهان قیاعع  (.0۸20) .خلف تبريزی، محمدحسین .45

 امیركبیر.

مـنش  تصحیح محمد شادروی .رسائل خواجو (.0۸00) .علیخواجوی كرمانی، محمود بن .40

 تهران: میراث مکتوب. .دیو محمود عاب
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. زير نظر كاسم 00بزرگ اسالمی.   عارفالمةدائردر «. بازگشت ادبی(. »0۸۱0دادبه، اصغر. ) .44

 .024-000بزرگ اسالمی. صص المعارفةدائرتهران: مركز موسوی بجنوردی. 

. تهـران:  نویسیی الزمان همدانی و مقامیات بدیع(. 0۸22ذكاوتی قراگوزلو، علیرضـا. )  .4۸

 اطالعات.

-یشـناخت )رويکـردی ريخـت   مقامات حمیدیگسترش پیرنگ در » (.0۸00) .ارب، محمدر .42

 .042-05۸ .05 پیاپی ةشمار .ادب فارسی .«شناختی(ايترو

 .فرهنگسـتان  ةنامـ  .«زه و عید از ادريس بدلیسیرو ةمناظر ةدربار» (.0۸02) .پور، مهدیرحیم .40

 .020-004 .02ش

 تهران: توس. .به كوشش اير  افشار .نامهزنگی (.0۸04) .زنگی بخاری، محمد .42

تهـران:   .چـاپ نهـم   .تصحیح رالمحسین يوسفی .انگلست (.0۸۱0) .عبداهللسعدی، مصلح بن .40

 خوارزمی.

 ةگنجینـ در  دمهدی جهرمـی. سیّكوشش به  .«دلحسن و » (.0۸00) سیبک نیشابوری، يحیی. .82
بـه اهتمـام علـی     .(عرفـان  و كـالم  فلسـفه،  منطـق،  در رساله 0۱ ةمجموع) اول دفتر ،بهارستان

 تهران: مجلس شورای اسالمی.. 20۱-200 .اوجبی

ران: ته . 4 .علیرضا شانظریتصحیح  .اهلل خان شیبانیآثار فتح (.0۸0۸) .اهللفتحشیبانی،  .40

 .میراث مکتوب

 Bibliothecaنیويـورک:   .تصحیح محمدجعفر محجوب .اتکلیّ (.0000) .اكانیعبید ز .۸5

Persica Press. 

 لیدن: بريل. . 4 .تصحیح ادوارد براون .لباب االلباب (.ق0۸42) .عوفی، محمد .۸0

 شـیرازی.  ةزاداهللآيـت  مرتضـی  سید ةترجم .ادبیات تطبیقی (.0۸05) .محمد، رنیمی هالل .۸4

 تهران: امیركبیر. .اپ دومچ

، دفتـر  بهارسـتان  ةدر گنجین .به كوشش علی دژكام .«حسن و عشق» (.0۸00) .فضولی، محمد .۸۸

 042-200 .به اهتمـام علـی اوجبـی    .(عرفان و كالم فلسفه، منطق، در سالهر 0۱ ة)مجموع اول

 ن: مجلس شورای اسالمی.راته

 .0۸4-050، 04نامه، شيرانا، «ای منظوم به زبان فارسیمقامه»متینی، جالل،  .۸2

بـه كوشـش ايـر      .فردوس المرشدیه فی اسرار الصیمدیه  (.0۸0۱) .عثمـان محمود بن .۸0

 نجمن آثار ملی.چاپ سوم، تهران: ا .افشار
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كیهـان   .مـود طیـار مرارـی   محتصـحیح  . «چنـگ  ةرسـال » (.0۸02) .الدين احمدمراری، كمال .۸2

 .000-02۱ .02ش .انديشه

فرهنـگ   .پـژوه ش محمدتقی دانـش به كوش .«فصول» (.0۸2۱) .لرشیدالدين ابوالفضمیبدی،  .۸0

 .۱0-22 .02ش .زمینايران

بـه   .تصـحیح عالمـه قزوينـی    .هار مقالهچ (.0۸۱۱) .عمرنظامی عروضی سمرقندی، احمد بن .۸۱

 .صرتهران: صدای معا .اهتمام محمد معین

 اوقاف گیب. لیدن: .عالمه قزوينیتصحیح  .نامهمرزبان (.ق0۸40) .وراوينی، سعدالدين .۸0

)جلـد   ةالحضار تاایی  وصااف   (.0۸۱۱) .اهللفضـل عبـداهلل بـن  الـدين  شهاب، ةوصاف الحضر .25

 ن: دانشگاه تهران.اتهر .دنژاتصحیح علیرضا حاجیان .چهارم(

تصـحیح   .قلم و شمشیر ةمناظر (.0۸۱0) .اهللفضـل عبداهلل بنالدين شهاب، ةوصاف الحضر .20

 .فرهنگستان ةنام 42 ةشمار ةضمیم .نصراهلل پورچوادی

بدیع الربیع و حکایت نیرد و   (.0۸0۱) .اهللفضـل عبداهلل بنالدين شهاب، ةرالحضوصاف  .24

 تهران: تمثال. .زادهتصحیح علیرضا قوجه .شطرنج

 .متـون ايرانـی  در  .یح امید سـروری صحت .«شمع جمع» (.0۸00) .عبداللطیفوفايی، محمد بن .2۸

 .ی اسالمیتهران: مجلس شورا .0۱4-020. دفتر چهارم

 .مهـاجر  پرويـز  و موحـد  ضـیاء  ةترجمـ  .ادبیات ةنظری (.0۸۱4) .ن وارنولک، رنه و آوسـت  .22

 رهنگی.تهران: انتشارات علمی و ف .چاپ دوم

 .به تصحیح اير  افشار .«بین السیف و القلم ةمناظر» (.0۸02) .يعقوبی طوسی، ابوصاعد محمد .20

 زمین.ايران تهران: فرهنگ. 02-40، يغمايی حبیب ةيادگارنامدر 

 

 بیمنابع عرب( 

 .بین الفنون و ایبابهاا و راراها   مقامة الحصیبیه فی المفاضلة (.4554) .زبیر، رشید احمدابن .0

 .الحکمةلیدز:  .ابتهام مرهون الصفار و بدری محمد فهد تصحیح

و عبدالملک  یتصحیح حسن الوراكل .المقامات اللزومیة (.4552) .حمدم سرقسطی، ابوطاهر .4

 .یالمعمان: جدارا للکتاب الع .السعدی

ار سـلیمان البنـداری و   فتصـحیح عبـدالغ   .مقامات سیوعی (.ق0252) .الدينسیوطی، جالل .۸

 بیروت: دارالکتب العلمیه. .سیونیمحمدالسعید ب
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تصحیح سعید  .العصر ةالقصر و جرید ةخرید (.ق0۸00) .محمد، محمد بناصفهانی عمادالدين .2

 مع العلمی العراقی.بغداد: المج .جلد 45 .جمیل

بوزویتةة   تصحیح حسناء الطرابلسی  .«الکرمةعلی  النخلةتفضیل  مقامة» (.00۱۱) .علی نباهی، .0

 .40۱-000، 40عدد  .لتونسیةحولیات الجامعة ا
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