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  مقدمه
  

  حریري
در مشان به دنیا آمد.  446ابو محمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان حریري حرامی بصري، در سال 

انواع خرما و میوه و البته هواي ناخوش و آلوده مشهور و  مشان از نواحی اطراف بصره است که به داشتن
باف یا حریرفروش بوده و به همین گفته شده است شاید پدر یا یکی از اجداد وي حریر 1زبانزد بوده است.
حریري پس از سـپري شـدن دوران کـودکی بـه      2نوعی از پارچه) منسوب شده است.( مناسبت به حریر

   3گویند.رام سکونت گزید و از همین روي او را حرامی نیز میبصره رفت و در محله بنی ح
وي نخست در بصره و سپس در بغداد به فراگیري علوم ادب، از قبیـل نحـو و لغـت و نیـز فقـه و اخبـار       

) در ادب، و ق. 479متوفی ( مشغول شد و از محضر استادانی چون ابوالحسن علی بن فضال مجاشَعی قیروانی
وي زمانی صدر دیوان مشان بود و زمانی به کـار   4) در فقه بهره برد.ق. 476-396یا 393( ابواسحاق شیرازي

آمد و از لحاظ میحریري از بزرگان دیار خود به شمار  5انشاء و کتابت در دیوان خلیفۀ عباسی اشتغال داشت.
   6نخل خرما بود. در مشان، محل تولدش، صاحب هجده هزار اندمالی وضعیت مناسبی داشت تا آنجا که گفته

از وي دو پسـر   7در بصره وفات یافت. ق. 516وي سرانجام پس از هفتاد سال زندگی، در ماه رجب سال 
ي عبداهللا و عبیداهللا بر جاي ماند که بعدها عبیداهللا معروف به ضیاء االسالم بـه مقـام قضـاوت بصـره     هابه نام
 ةدرتـوان:  مـی آنهـا   ۀود بر جـاي گذاشـت کـه از جملـ    خ ، آثار دیگري نیز ازمقاماتحریري عالوه بر  8رسید.

در نحـو، را   االَعـراب  عۀاالعراب فی صنا ملحۀ ي رایج بین ادبا، وهادر انتقاد بر غلط الغواص فی اوهام الخواص
  9بر جاي مانده است. دیوان رسائلو  دیوان شعرنام برد. همچنین از وي 

  
  نویسیي پیدایش مقامههاهزمین

شـوند نیـز مقامـه    میدر لغت به معناي مجلس است و به گروهی از مردم که در مجلسی جمع  مقام و مقامه
مقامه و جمع آن مقامات در قرون اولیه اسالمی براي داللت بر آنچه که کسی در برابر خلیفـه   ۀکلم 10گویند.

اطـالق   گفت مصطلح شد، و بـه پنـد و موعظـه و انـدرز ملـوك و پادشـاهان نیـز       مییا شخص بزرگ دیگري 
کـه غالبـاً بـه     - نیازمندان و بینوایان و درخواستگردید. در قرن سوم این واژه به معناي استغاثه گدایان، می

به کار رفت و با این تغییر معنا اصطالح مقامه که نخسـت بـه مراکـز دربـاري      - صورت مسجع و آهنگین بود
   11کرد. منحصر بود وارد زندگی مردم شد و در ادبیات عامه نمود پیدا

ها و رخدادهاي کوتاه است کـه در آنهـا راوي   اي از داستانمقامات در معناي مصطلح خود به معنی سلسله
کند. عنصر دار توصیف میمعینی، شخصیت اصلی داستان را در حاالت مختلف با عبارات مسجع و مقفا و آهنگ

هـاي لفظـی و   ی است. مقامات سرشـار از آرایـه  هاي زبانپردازي و توجه فراوان به بازياصلی مقامه تکیه بر لفظ
ها، لغزها، اصطالحات علوم مختلـف و... بـه فراوانـی دیـده     بدیعی است و در آنها استشهاد به آیات، احادیث، مثل

شود. میزان توجه به لفظ در مقامات تا آنجاست که برخی آن را تمرینی براي ایراد لغات و فراگرفتن و به کار می
  12دانند.جمع الفاظ زیبا و نوادر کالم میبردن آنها و 
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نظران اختالف نظر نویس در زبان عربی چه کسی بوده است در میان صاحبدر باب اینکه نخستین مقامه
که حریري خود در مقدمه شمارند؛ چنانمینویسی وجود دارد. برخی بدیع الزمان همدانی را مبتکر فن مقامه

داننـد و  مـی ) ق. 321متوفی( برخی دیگر واضع اصلی مقامات را ابن درید 13.مقاماتش به این نکته اشاره دارد
) 359 متـوفی ( نویسی را از استاد خود ابوالحسـین احمـد بـن فـارس    بعضی دیگر معتقدند بدیع الزمان مقامه

امروزه از مقامات احمد بن فارس اثري در دسـت نیسـت، همچنـین مسـلم اسـت کـه نـام         تقلید کرده است.
   14ي خود را احادیث نامیده است.هااز اختراعات بدیع الزمان است نه ابن درید؛ زیرا وي مجلسمقامات 

پیدایش مقامات در ادبیات عرب معلول شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی بوده است. در قرون چهارم و 
و با تقلید از آنها  ي ساسانی و بیزانسی آشنا شده بودندهاخلفاي عباسی و درباریان آنها با تمدن ،پنجم هجري

رنج و ستم آنهـا بـر تـودة     ،کوشیدند در تنعم و برخورداري و تجمالت شاهانه زندگی کنند. از سوي دیگرمی
شده بود که براي رفع نیازهاي خود  ايموجب فقر و گرسنگی و سبب پیدایش گروهی از گدایان حرفه ،مردم

ي خاص و اسـتفاده از عبـارات مسـجع،    هاافراد با سبککردند. این میبه هر وسیله ممکن در دل اغنیا رخنه 
سـرگرمی مـردم در ایـن     همچنـین، شدند. میي خویش نایل هاهثروتمندان را مخاطب قرار داده و به خواست

ي راویـان  هاهبه قص هادوران، جمع شدن در مساجد، بازارها و سایر مراکز اجتماع افراد بود. آنان در این مکان
کردند؛ همین سبک را در میي خویش از حاضران گدایی هاگویان پس از نقل داستانقصهسپردند و میگوش 
  15ست.هابینیم که بازتابی از آن شرایط و ویژگیمیبدیع الزمان همدانی و حریري  مقامات

کردنـد  هایی مـی هاي بادآورده، گاه به دانشمندان و عالمان و ادیبان، عطاها و بخششدربارها به دلیل ثروت
اي برتـري  کوشیدند تا به هـر وسـیله  گرفت. از این رو، عالمان و ادیبان درباري میکه صورت افسانه به خود می

ها در میان شاعران و ادیبان عاملی بـراي  خویش را بر رقیبان درباري خود به اثبات برسانند. گسترش این رقابت
کـارگیري    پـردازي و بـه  شـید تـا در عبـارت   کوگسترش تکلف و تصنع روزافزون در سخن بود، زیرا هر کس می

هایی از این دست فـراهم  صناعات ادبی بر دیگران پیشی جوید. این شرایط راه را براي پیدایش مقامات و نوشته
هـاي لغـوي و   توانستند از این طریق قدرت و مهارت خویش را در استخدام اسـلوب زیرا نویسندگان می ؛کردمی

  16ادبی به نمایش بگذارند.
  

  نویسیطور و رواج مقامهت
نگارش مقامات که با بدیع الزمان همدانی آغاز شده بود راهی نو در ادبیات عرب گشـود و بالفاصـله از سـوي    

که از آغاز قرن پنجم تا اواسط قرن چهاردهم هجـري حـدود    ايدیگر ادیبان مورد تقلید قرار گرفت، به گونه
) که ق. 485-416( عبداهللا ابن ناقیا مقاماتتوان میاین جمله  هشتاد نویسنده به نگارش مقامه پرداختند. از

)، ق. 538-467( محمود بن عمر زمخشري مقاماتاما گویا نسبش سریانی یا ارمنی بوده،  ؛خود اهل بغداد بود
 مقامـات )، و ق. 701متوفی( ابن صیقل الجرزي مقامات)، ق. 597-510یا 508( ابوالفرج ابن الجوزي مقامات
  17) را نام برد.ق. 749متوفی( رديابن الو

 نویسی در عصر جدید نیـز توانسـت جایگـاه خـود را در بـین اعـراب حفـظ کنـد، ناصـف یـازجی          مقامه
) ادیب لبنانی شصت مقامه به تقلید از حریري نوشت که صرفاً هـدف تعلیمـی دارد. افـراد    ق. 1214-1287(
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امـا هـیچ نـوآوري در ریخـت      ؛اظهار فضل بپردازندنویسی به دیگري نیز کوشیدند تا همچنان از طریق مقامه
مقامـه را قـالبی بـراي انتقـاد      نیـز کالم و ساختمان مقامه و حتی موضوع و مضمون نداشـتند. نویسـندگانی   

 تـوان می نویسی جدید نزدیک کردند، از جمله این افراداجتماعی قرار داده و از لحاظ صورت و فرم به داستان
ــراهیم شــمیلق. 5190-1845( محمــد مــویلحی ــارس الشــدیاقق. 1897-1818( )، امــین اب  ) و احمــد ف

با  ،نویسی عرب پس از گذشت بیش از هزار سال از عمر خودگونه مقامهبدین 18) را نام برد.ق. 1805-1887(
  با نوعی دگردیسی ادبی به دوران معاصر وارد شد.

  
  نویسی در ادب فارسیمقامه
گرفته بود، بعدها در زبان فارسی نیز نفوذ یافت، اما رواج چنـدانی نیافـت.    نویسی که در میان اعراب شکلمقامه

اثر قاضی حمیـد   مقامات حمیدينویسی عرب پدید آمد ترین اثري که در زبان فارسی به تقلید از مقامهبرجسته
هایی یبا وجود همسان 19ق. به نگارش درآمده است. 551الدین ابوبکر عمر بن محمودي بلخی است که در سال 

همدانی و حریري وجود دارد، اما یک تفاوت عمده در اثر حمیدي به چشـم   مقاماتبا  حمیديمقامات که میان 
همدانی و حریري صرفاً کدیه و گـدایی نیسـت؛    مقاماتاین اثر مانند  آید و آن اینکه موضوع اصلی و عمومیمی

وعاتی از قبیل بهـار، عشـق و جنـون، تفکـرات     بلکه مسایلی از جمله مناظره پیر و جوان، پزشک و منجم و موض
   20شود.صوفیانه و ... در آن مطرح می

نویسی در ادب فارسی چندان مورد قبول واقع نشد و جز دو سه مقامات که آنها نیـز در گمنـامی   فن مقامه
ده دارنـد کـه   اي عقیعده 21لیف نشد.أاین باب ت خر هستند، اثري درأمربوط به دوران مت برند و عموماًبه سر می
قاآنی و کتبـی از ایـن دسـت نمایشـگر      پریشانغفاري،  نگارستانجامی،  بهارستان، روضۀ خلدسعدي،  گلستان
تواند چندان مورد قبول واقـع گـردد زیـرا اگرچـه     اما مشخص است که این ادعا نمی 22نویسی ایرانی است.مقامه
تواي این آثار با مقامات متفاوت است و ثانیاً ساختار این موضوع و مح پردازي در این آثار وجود دارد، اما اوالًلفظ

قاضی احمد غفاري کاشـانی، یـک    تاریخ نگارستانآثار با مقامات عربی مشابهت چندانی ندارند. به عنوان نمونه، 
  ق. جمع آورده است.  908کتاب تاریخی است که قصص و نوادر تاریخ اسالم و ایران را تا سال 

 ،نخسـت اینکـه   :پذیرش عمومی مقامه در ادب فارسی دو علت اساسی ذکر شده استبراي عدم اقبال و 
که اگرچه در زبان عربی دسترسی به این دو آسان است اما در  ،ساختار این فن مبتنی بر سجع و جناس است

ایرانی پردازي ذوق داستان ،اینکه دوم .توان به راحتی و فراوانی به کلمات مترادف دست یافتمیادب فارسی ن
توانـد  مـی کـه مقامـه ن   دار خوش دارد، حال آني تمثیلی معنیهاحکایت را به خاطر اهداف تربیتی و صورت

  23چنین چیزي را تحقق بخشد.
  

 ي پیکارسکهاداستان
پـردازد و  مـی نوعی از آثار داستانی در ادبیات اروپایی است که به ماجراهـاي قالشـان و گـدایان     24پیکارسک

در رمان پیکارسک اسـپانیایی داسـتان زنـدگی و     اندگفته 25در اسپانیا قابل ردیابی است. ي اصلی آنهاهریش
شود. او از اربابی به سراغ اربابی میماجراهاي یک قالش که از والدینی تهیدست و غیر آبرومند زاده شده نقل 
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 و کنـد مـی را وصف و هجو در روایت خود آنها  .گذاردمیرود و در خدمتگزاري سر همه آنها را کاله میدیگر 
اعتباري مال و مقام اش بیگذارد و با محک قالشانهمیرا پشت سر  هاسرانجام وقتی انواع نامالیمات و سختی

   26برد.میسنجد، داستان خود را به پایان میآدمی را 
روانتس آموز سي عبرتهاالشعاع محبوبیت دن کیخوته و حکایتي پیکارسک جدید تحتهاانتشار روایت

ي آزاد و هـا همایۀ پیکارسکی داشت در قرن شانزدهم بر اثر ترجمیی که درونهابه تدریج روایت 27قرار گرفت.
در سـدة بیسـتم شـاهد     28ي اروپـایی وارد شـد.  هـا ي اسپانیایی به سـایر زبـان  هابا دخل و تصرف از داستان
در لندن پردازد هستیم. مین و ولگردان ي پیکارسک آغازین که به زندگی گدایاهاتقلیدهاي آگاهانه از سنت

اما در وهلۀ نخست کتـابی اسـت در    ،اثر جورج اُروِل هرچند از نظرگاه اول شخص روایت شده است و پاریس
یک واقعاً تبهکار گذارد که هیچمیو گدایان و ولگردانی را به نمایش  ؛ي اجتماعیهاهترین الیباب فقر در پایین

  29نیستند.
تـوان  مـی نویسی در فرهنگ و ادب عرب و پیکارسک در فرهنگ اروپـایی  گذرا میان مقامه ايدر مقایسه

و اختالفاتی را که این دو نوع ادبی با یکدیگر دارند در چند مورد به صورت خالصه بررسی کرد: اگر  هاشباهت
دایش مقامه نـه بـر   گردد که اساس پیمیعلت پیدایش هر کدام از این آثار ادبی مورد توجه قرار گیرد روشن 

پردازي بوده است. مبناي اصالت دادن به نوع خاصی از روایت داستانی بلکه به عنوان تمرینی در نوشتن و لفظ
ي هـا هو از همین رو است که جنب انددادهمیگاه در نوشتن به اصل داستانی مقامه اصالت ننویسان هیچمقامه

که مبتنی بر کنش یا تحول خاصی  تان هر مقامه بیش از آنداستانی مقامه چندان درخور توجه نیست و داس
  آرایی است.باشد مبتنی بر دیالوگ و سخن

کننـد و اصـالتی خـاص بـراي     میکید أنویسان اروپایی همواره در آثار خود بر جنبۀ داستانی تپیکارسک 
ک بر این است تا روایـت  خورد قایل نیستند، تالش پیکارسمیپردازي از آن گونه که در مقامات به چشم لفظ

و داستانی جذاب از زندگی پر فراز و نشیب مردمان فرودست را پیش چشم مخاطب بیاورد، روایتی که اگرچه 
اما بازتاب اعتراض به شرایط  ؛نشاندمیگاه و بیگاه با ترفندهاي طنزآمیز و هجوآلود لبخندي بر لبان خواننده 

  کند.میده در آن زندگی است که نویسن اياجتماعی و تاریخی جامعه
گویی مقامات و یی دارند که بیشتر در فنون حکایتهااز لحاظ فرم داستانی نیز مقامه و پیکارسک تفاوت

پیکارسک نوعی از روایت داستانی اسـت کـه در آن    .کندمینمود پیدا  هاپردازي پیکارسکي داستانهاهشیو
مورد توجه است، در حالی که در مقامه، که در اصـل تمرینـی   ي اجتماعی و... هازاویۀ دید و مقام راوي، تیپ

براي نگارش متکلفانه و فنی بوده است، شخصیت راوي که ناظر داستان نیز هست با شخصیت اصلی داسـتان  
  یش بسیار محدود است.هاچندان تمایزي ندارد و شخصیت اصلی نیز دامنۀ کنش

ند. قهرمان اصلی در هر دو، مشخصاً فردي اسـت کـه در   یی نیز با یکدیگر دارهااین دو نوع ادبی شباهت
کند و قالشی و شیادي تنها راه زیستن اوست. قهرمان مقامـه شخصـیتی   میي پایین اجتماعی زندگی هاهالی

افتد و میاش فرو آید و آن گاه که به مراد خود رسید، پرده از رخسارهمیبه شکلی در  اياست که در هر قصه
ثباتی اسـت؛  شود. پیکارو نیز چنین شخصیتی است؛ مشخصۀ اصلی او بیمیمخاطب رسوا در مقابل چشمان 

  30و هویت خود ثبات و پایداري ندارد. هاگاه در نقشکه هیچ ايبه گونه
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نمـادین بـه    ايو برخوردهاي جامعه با شخصیت اصـلی اثـر را بـه گونـه     هاکوشند تا تلقیمیهر دو نوع 
تفاوت که در پیکارسک نوك پیکان انتقاد بیشتر متوجه اجتماعی است که گدایان  ند، با اینامخاطب بنمایان

شوند براي گذران زندگی خود به هر عملی دسـت بزننـد، امـا در    میپرورد که مجبور میو قالشانی چنین را 
خواهـد بـا فریـب مردمـان بـه امیـال و       میمقامه این انتقادها متوجه شخصیت اصلی مقامه است، اوست که 

آرزوهاي نامشروع خویش دست یابد. این دو نـوع تلقـی از اجتمـاع و شخصـیت گداپیشـه، بازتـابی اسـت از        
   31ي فرهنگی ملل شرق و غرب.هاتفاوت
  

  مقامات حریري
ي کهنه و مندرس و زبانی فصـیح روزي بـه مسـجد    ها: مردي با لباساندحریري گفته مقاماتدر باب نگارش 

پرداخت، وقتی که نامش را جویا شدند، خود را ابوزید سروجی معرفی کـرد و  بصره وارد شد و به ایراد سخن 
چهل و هشتمین مقامه) را نوشت و آن را ( حریري که خود شاهد این ماجرا بود به خانه رفته و مقامه حرامیه

مـه  نزد یکی از بزرگان فرستاد. شخص مورد نظر از حریري خواست تا چندان بر آن بیفزاید که به پنجـاه مقا 
  حریري سی و نه مقامه دیگر ساخت و عزم بغداد کرد.32برسد.

توانستند باور کنند حریـري چنـین مقامـاتی را بـا ایـن      میدر بغداد کسی او را تصدیق نکرد زیرا مردم ن
یکـی از   ،ي سحرگونه ساخته باشد. از همین روهاپردازيمیزان از تصنع و تکلف و در عین حال بالغت و لفظ

کوشـد  مـی خواهد تا یک مقامه دیگر بسازد، اما حریـري هـر چـه    میاز باب امتحان از حریري  وزیران خلیفه
کنندگان او. حریري پس از این ماجرا بـه بصـره بـاز    شود براي تکذیبمی ايدستمایه ،تواند و همین عجزمین

  33رساند.میخود را به پایان  مقاماتدیگر  ۀگردد و در آنجا با نگارش ده مقاممی
یی وجود دارد که چندان دور از صواب نیست، زیرا اگر در نظر بگیـریم  هاباب این روایت شک و تردیددر 

که مقامات حریري دقیقاً به وسیلۀ خود وي تنظیم گردیده و داراي ابتدا و انتهاي مشخصی بوده و هیچ نسخه 
نیسـت   ايتم اولین مقامـه جز به همین ترتیب مشهور نیست، لذا مقامه چهل و هش مقاماتچاپی یا خطی از 

بلکـه از   ،توان گفت که حریري در آفریدن قهرمانانش از محیط خـارج الهـام نگرفتـه   میکه او نوشته و اصوالً 
  34کند.میبدیع الزمان الهام گرفته و خود در صدر مقامات بدان اعتراف 

هاي زبانی، ها و بازيپردازيخود را در پنجاه مقامه به رشته تحریر درآورده است، انواع لفظ مقاماتحریري 
هاي بیانی و بدیعی، استشـهاد بـه آیـات، احادیـث و     استفاده از لغات و واژگان فراوان و متنوع، به کارگیري آرایه

 مقامـات اصطالحات علوم گوناگون و سایر مواردي که براي نگارش یک متن فنی و مصـنوع الزم و کاراسـت در   
در روزگاري که تصنع و تکلف بر اریکۀ نظام و ساختار ادبی تکیـه زده بـود،   کند. این همه حریري خودنمایی می

هـا بعـد نیـز مقـام     هـا و قـرن  آورد و حتی سالشد که هر کسی را به وجد میهایی میها و تحسینمایۀ تشویق
   35داد.نظیر جلوه میحریري را در فن خود یعنی مقامات بی

کــه شخصــیت اصــلی  ،د: نخســت ابوزیــد ســروجیحریــري دو شخصــیت ثابــت وجــود دار مقامــاتدر 
خورد و با خـروج او از صـحنه، داسـتان بـه پایـان      میست و حوادث هر مقامه در نهایت به او پیوند هاداستان

اما برخی دیگر  36دانند که زاده ذهن و خیال حریري بوده است.میرسد. برخی ابوزید را شخصیتی خیالی می
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که نام اصلی او مطهر بن سالر سروجی و مردي فاضـل و اهـل    انددانستهابوزید سروجی را شخصیتی حقیقی 
زیسته است. حریري در همان جا با وي آشنا شده و به استادي او همت گماشته، وي میادب بوده و در بصره 

   37سرانجام در بغداد وفات یافته است.
ه دارد و عموماً نیز در پایان حریري به صورت ثابت نقش راوي را بر عهد مقاماتشخصیت دیگري که در 

برد، شخصی است به نام حارث بن همام. در باب او تقریباً اتفاق نظر وجود میهر مقامه پی به ماهیت ابو زید 
 - صلی اهللا علیه و آله وسلم - دارد که شخصیتی حقیقی نبوده و نامش مأخوذ است از این حدیث پیامبر اکرم

امکُلکُم حارثٌ و کُلکُم ه«که:  38د.ایور و بلندهمتیعنی همه شما کاسب و پیشه» م   
حریري زیرساخت داستانی و روایی دارد، اما مسلم است کـه هـدف او بـیش از هـر چیـز       مقاماتاگرچه 

نشان دادن قدرت نویسندگی و توانایی کاربرد ماهرانۀ و شاعرانۀ زبان است. هر چند در البه الي مقامات گـاه  
ي لفظی چنان بر سـایر عناصـر   هاهگون اخالقی، تربیتی و حتی اجتماعی یافت، اما جنبتوان مضامین گونامی

یابد اگـر بخواهـد خویشـتن را بـه رنـج غوطـه       میاین اثر سایه انداخته، که خواننده پس از اندکی مطالعه در 
بـیش   ايهخوردن در این اثر، براي یافتن عناصر اجتماعی و تاریخی منحصر به فـرد بینـدازد، تالشـش فایـد    

  نخواهد داشت.
  

  معتقدان و منتقدان حریري
چنان کـه در زمـان    ،پیدایش مورد توجه اهل ادب قرار گرفت و به سرعت منتشر شد آغازحریري از  مقامات

در اطراف و اکناف قلمروي اسالمی وجود داشت و پس از وي نیز در  مقاماتحیاتش بیش از هفتصد نسخه از 
یی کـه  هایکی از سنت 39گرفت.میتاب به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار این ک هاو قرن هاطول سال

حریـري   مقامـات فراگیري و حفظ  ،حریري پیدا شد و استمرار یافت مقاماتدر تمدن اسالمی پس از نگارش 
  دادند.میبود که عدة زیادي به آن تعلق خاطر نشان 

حریري را در پنجـاه روز   مقامات) ق. 716-665( رحلابو عبداهللا محمد بن عمر معروف به ابن م اندگفته
) نیـز حفـظ   ق. 618 متـوفی ( الدین محمد مقدسی معروف به شیخ صالحابن اثیر در باب شهاب 40حفظ کرد.
حریـري چنـان مشـهور و معـروف      مقامـات برخی افراد در حفـظ   41در پنجاه روز را ذکر کرده است. مقامات

ایـن   42شدند.می) به لقب مقاماتی خوانده ق. 621-554( اصبحی مصريشدند که مانند عبداهللا بن حسن می
که در باب محمد بن عبـدالرزاق معـروف بـه     ايسنت در دوران اخیر نیز همچنان پا بر جا بوده است به گونه

حریـري را از حفـظ    مقامـات کـه او   انـد ) دانشمند معروف سـوري نوشـته  ق. 1372-1293( محمد کُرد علی
   43داشت.

ي مصوري است که از ایـن اثـر بـاقی    هاهحریري شایان توجه است نسخ مقاماتیگري که در باب نکته د
ي ایـن نسـخ تصـاویري    هـا همصور باقی مانده است کـه در نگـار   خطی ده نسخه حدود مانده است. از این اثر

بردارنـده   خـورد. ایـن تصـاویر در   مـی ي زندگی روزمره مردمان آن روزگـار بـه چشـم    هاهگرایانه از صحنواقع
ي هـا و مکـان  هـا اطالعات ارزشمندي درباره طبقات مختلف اجتماعی و طرز زندگی و پوشـش آنهـا، محـیط   

   44گوناگون از جمله مساجد و بازارها، ابزار و وسایل زندگی و ... است.
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در صدد نفی و  ايحریري در عرصه ادب به جوالن پرداخته، همواره عده مقاماتدر طول صدها سال که 
انـدکی از جایگـاه و اعتبـار ایـن اثـر       حتّـی  یک نتوانستند. اما تاریخ نشان داده که هیچاندرضه با آن بودهمعا

از انتقادات و اشکاالت لغوي و بالغی که به وسیله برخی ناقدان در باب این اثر مطـرح   ايالبته پاره 45بکاهند.
کـه گـاه از موضـع اجتمـاعی نیـز       هااین نقد 46شده است دور از انصاف و عدالت نیست و باید آن را پذیرفت.

) 709متوفی ( توان در مقدمۀ ابن طقطقیمیشایان توجه است از روزگاران گذشته رواج داشته و نمونۀ آن را 
  نویسد: میلیف کرده دید. وي أت ق. 701بر کتابش که در سال 

 انـد راغـب  فراگـرفتنش  بـه  بسـته،  دل بـدان  همـواره  مـردم  کـه  مقامـاتى  کتب از ]الفخري[ کتاب این«
 چیـزى  نثـر  و نظـم  مختلـف  هـاى سـبک  بـر  شدن آگاه و انشاء بر عادت جز مقامات از زیرا است، سودمندتر
 باعـث  همـین  ولـى  دارد، وجـود  تجربـه  و اندیشىچاره و حکمت انواع از قدرى آن در آرى شود،نمى استفاده
 دست براى زشت هاىحیله بردن کار به و تکدى و خواهش اساس بر آن جملگى زیرا گردد،مى همت کوچکى
 دیگـر  سـوى  باشـد، از  آن در نفعـى  طـرف  یـک  از اگر صورت این در است. شده نهاده اندك چیزى به یافتن
 برخـى  و. اندشده آگاه بدیعى و حریرى مقامات هاىعیب گونه این به مردم از گروهى کهچنان است. زیانمند

 اسـت  کتابى البالغهنهج زیرا آوردند، رو است) ع( طالب ابى بن على مؤمنینامیرال کلمات از که البالغهنهج به
 فایـده  کمتـرین  و شود،مى آموخته آن از همت علو و زهد و شجاعت و توحید و هاهخطب و مواعظ و حکم که
  47.»است بالغت و فصاحت گرفتن فرا آن

  
  حریري مقاماتشارحان و مترجمان 

به  مقامات. عموم شروح به شرح این اثر بپردازند را بر آن داشت که ايز عدهاز دیربا ،حریري مقاماتتوجه به 
به کار رفته و مواردي از این قبیل  مقامات، اصطالحات علوم گوناگون که در هاهو کنای هاهبررسی لغات، استعار

بـن عبـداهللا    توان شرح محمدمیحریري نوشته شده است  مقاماتترین شروحی که بر می. از قدیاندپرداخته
لّی مکی قبن عبدالباقی  مۀو شرح سال المطول فی شرح مقامات الحریري ) با عنوانق. 565-497( بن ظَفَر ص

  48) عالم و ادیب نابیناي مصري را نام برد.ق. 590-503( أنباري
ن حریري نوشته شده، شرحی است که احمد ب مقاماتیی که بر هاترین شرحترین و مهمیکی از برجسته

حریري نگاشته اسـت. وي   مقامات) ادیب و عالم اخباري اندلس بر ق. 619-557( عبدالمومن قیسی شَریشی
حریري نوشت این اثر  مقاماتاین اثر را در دو جلد به رشته تحریر درآورد و چون بعدها دو شرح دیگر نیز بر 

مقامات است بـه شـرح وسـط، و    ، معروف شد. شرح دوم او که شامل مباحث لغوي شرح کبیردو جلدي او به 
  49مشهور شده است. شرح صغیرشرح سومش که مختصر است به 

؛ چنان که ابو عبداهللا محمـد بـن عبـدالرحمن    اندتبار بودهحریري ایرانی مقاماتتعداد زیادي از شارحان 
ي هـا هده در مرورود خراسان، شرحی مفصل همراه با اخبـار و نکتـ  ) منسوب به پنجق. 584-521( دیهیپنج

) ق. 610-538( اندکی پس از او ناصر بن عبدالسـید خـوارزمی مطـرزي    50حریري نگاشت. مقاماتظریف بر 
در  51را به رشـته تحریـر درآورد.   االیضاح فی شرح مقامات الحریريعالم و فقیه بزرگ خراسانی کتاب  ،ادیب

) صـوفی اهـلِ   ق. 1242-9011( خر نیز همچنان این سنت ادامـه داشـته و ضـیاءالدین نقشـبندي    أدوران مت
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  52حریري نوشته که البته ناتمام باقی ماند. مقاماتشهرزور، شرحی بر 
در صـدد   ايحریري به سرعت در قلمرو اسالمی منتشر و جزو کتب درسی شد، عـده  مقاماتاز آنجا که 

است  ايمهترج ،حریري به زبان فارسی در دست است مقاماتکه از  ايترین ترجمهترجمه آن برآمدند. کهن
؛ از این ترجمه یک است هجري به انجام رسانده 587اهللا بن عثمان معروف به سراج کاتب که در سال از فضل

ترجمۀ دیگري نیـز بـه    53کتابت شده است. ق. 662موزة بریتانیا موجود است که در سال  ۀنسخه در کتابخان
  54ابت آن انجام پذیرفته است.کت ق. 686از مترجمی ناشناس وجود دارد که در سال  زبان فارسی

و بـا   انـد نشان نداده ايحریري به زبان فارسی عالقه مقاماتزبانان چندان به ترجمه فارسی ،به طور کلی
ترین علل این امر ي فارسی آن بسیار اندك است. مهمهاهترجم ،وجود انتشار فراوان این اثر در قلمرو اسالمی

ي حریري و نابودي این تزیینات و تذهیبات در فرایند ترجمه و عـدم  هااريکپردازي و رویهتوان در لفظمیرا 
در باالترین سطح، ناشـی از   مقاماتجذابیت از حیث داستان و روایت دانست؛ زیرا لذت ایجاد شده از مطالعه 

ي لفظی هاهعریان از جنب ،ي حریريهااگر داستان .رودمیو صناعات زبانی است که در ترجمه از بین  هابازي
  55مورد مطالعه قرار گیرند توانی براي جذب مخاطب نخواهند داشت. ،و ادبی

در  انـد به زبان طبري نیز ترجمه شده است. نسخۀ منحصر به فرد این ترجمه کـه گفتـه   حریري مقامات
زمان نگارش این  56هیچ یک از منابع عربی و فارسی ذکري از آن نیست، در کتابخانۀ ملی ملک موجود است.

ترین اثـر  . در باب اهمیت این ترجمه همین بس که آن را بزرگاندثر را حدود قرن هفتم هجري گمان کردها
تواند وضع این زبان و تحول آن را پـس از اسـالم و حتـی از    می، که خود به تنهایی اندبه زبان طبري دانسته

 اثــر جــوده الحریــزي ،مقامــاتیــک ترجمــۀ قــدیمی عبــري از  ،همچنــین 57دورة میانــۀ آن روشــن ســازد.
در لنـدن بـه چـاپ رسـیده      م.1872) شاعر یهودي اسپانیایی در دست است که در سال م. 1230-1170ح(

   58است.
از توجه آنان محروم نمانده، و چند تن از  حریري نیزمقامات با ورود اروپاییان به قلمروي مطالعات اسالمی، 

 59پایی ترجمه کردند. به عنـوان نمونـه یوهـان ژاکـوب رایسـکه     هاي گوناگون اروشناسان این اثر را به زبانشرق
ــه التینــی ترجمــه کــرد. اتــین مــارك کــاترمر  مقامــاتم.) مستشــرق آلمــانی  1716-1774(  60حریــري را ب
 مقامات م.) مستشرقان فرانسوي هر یک به صورت جداگانه 1882متوفی( 61م.) و مارسل دوویک 1782-1857(

م.) مستشــرق  1903-1825( 62ه کردنــد. جــوزف اشــتینگاس فرانســیسحریــري را بــه زبــان فرانســه ترجمــ
م.) مستشـرق آلمـانی    1866-1788( 63را به انگلیسی درآورد و فردریش روکرت مقاماتاالصل بخشی از آلمانی

  این اثر را به زبان آلمانی ترجمه نمود.
   

  سخنی در باب این گزیده
ارجاع دارد. به همین جهت، از روزگاران گذشته  سخن علمی در باب هر اثر، سخنی است که به متن اصلی

اند. با پیشرفت تمـدن و  یابی به متون اصلی در رشتۀ مورد نظر خود بودهآموزان در صدد دستهمواره علم
گسترش روزافزون آثار و کتب، دیگر خوانش تمام متون اصلی و مرجع، از ابتدا تا انتها، براي همگان مشکل 

هاي گوناگون و به تبع خلق آثـار  ت، زیرا تکثر و تنوع، جریانی قدرتمند از نگارشو در مواردي ناممکن گش
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هـا را مـورد   گوناگون پدید آورد و در این ازدحام و تکثر اگر کسی بخواهد به سراغ تمام متـون بـرود و آن  
  باید به سان عمر نوح و بلکه بسیار بیشتر! مطالعه قرار دهد ناچار عمري می

ضرورت ایجاد گزیده از متونی  ،زندمیبر این تنوع و گستردگی دامن  ،ا شتاب روزافزونامروز که جهان ب
ها تنها و تنها براي افراد بسیار معدود ممکن و ضروري است، چندان نیازي به اقامۀ دلیل که خواندن کامل آن

نا باشند و گزیده کـردن،  نخواهد داشت. این کار اگرچه مخالفانی دارد که معتقدند باید افراد با اصل متون آش
کشاند، لیکن باید قبول کرد که در جهـان امـروز کـه    میخواري کاري و عادت پختهآموزان را به وادي کمعلم
خوانده در پـیش  او آدمی هزاران دغدغه و طالب علم صدها و بلکه هزاران کتاب ن» رویممینگریم و می« فقط

ي به دماغ او، وي را به سوي عالیـق خـویش رهنمـون خواهـد     از گلستان هر اثر ايچشم دارد، رساندن شمه
  کرد.

از ابومحمد قاسم بن علی بن محمـد بـن عثمـان الحریـري      بیۀدمقامات االاي از کتاب گزیده ترجمهاین 
کـه بـر اسـاس اصـول و      را مقدمه و هفت مقامـه ایم ما کوشیده البصري، چاپ دارالکتب العلمیۀ بیروت است.

جنبـه   . ایـن گزیـده صـرفاً   کنیمذکر و ترجمه  هستند،حریري  مقاماتاز کلیت  ايسی نشانهنویقوانین گزیده
خوان از آن استفاده اي مطالب را ارائه داده است که دانشجویان بتوانند به صورت خودآموزشی دارد و به گونه
و بـراي   ودلمـداد شـ  حریـري ق  مقامـات تواند به عنوان نمونه و الگویی در نـوع خـوانش   کنند. این گزیده می

شمار آید. تفاوت اصلی این گزیـده بـا سـایر    پژوهی نقطه شروع و اتکا بهتحقیقات دانشجویی در حوزه مقامات
  توان در موارد زیر دانست:حریري را می مقاماتي هاهترجم

ق حریري، در عین روان بودن، گویاي معانی دقیـ  مقاماتي هاهترجمه گزیده برخالف سایر ترجماین . 1
و نیز ترجمه آقاي  مقاماتست. در این گزیده ضمن توجه به ترجمه کهن هنیز  مقاماتلغات و ترکیبات عربی 

تالش شده است نقـاط نادیـده    - به بررسی آنها پرداختیم مقاماتي فارسی هاهکه در بحث ترجم - گلشاهی
 گرفته شده این دو ترجمه نیز پوشش داده شود. 

ت مقامه منتخب به صـورت کامـل آورده شـده اسـت، تـا خواننـدگان و       شه به همراه مقامات ۀمقدم. 2
 مقامات در ي سبکی و ادبی به کار رفتههاگیري سخن و ویژگیدانشجویان بتوانند با همه ابعاد به کار خصوصاً
 و قضاوتی علمی و منصفانه در این باب داشته باشند. وندآشنا ش
له توجه شده است که عالوه بر فواید و نکات آموزشی، ئین مسدر انتخاب مقامات از حیث محتوایی بد. 3

 نیز در آن گنجانده شود.  مقاماتاخالقی، تربیتی و اجتماعی، بازتابی از سیماي فرهنگی و اجتماعی عصر نگارش 
ي مختصر و مفصل هاهیی از مقامهاههمواره مد نظر بوده و تالش شده تا نمون مقاماتتوجه به ساختار . 4
در این گزیده عرضه شود، ضمن اینکه برقراري تناسب میان حجم گزیده با کلیت مقامات از نظر دور  حریري

 نبوده، و توجه به جامعیت گزیده همواره دغدغه مترجمان بوده است. 
که  -ها یادداشتمعنی و شرح شده است. در این  هاها در قسمت یادداشتکلمات مشکل عربی مقامه. 5

اي مورد بررسی قرار مباحث لغوي، صرف و نحوي، ادبی و تمثیلی به گونه - ها منتقل شدهبه بخش یادداشت
و چگـونگی اسـتفاده از    ودشناسی دانشـجویان شـ  گرفته که سبب تقویت و پرورش روحیه پژوهشگري و متن

 ها آموزش دهد.ي معتبر عربی را به آنهافرهنگ
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  .348: 7، االعالم  .1 
  .294: 2، پیشین  .2 
  (ترجمۀ فارسی)، بیست. مقدمۀ مقامات حریري  .3 
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هاي دقیق و کهن فارسی در برابر لغات عربی و نیز تالش براي ترجمه لفظ به لفـظ و دقیـق   موارد زیادي به دلیل استفاده از معادل
کلمات، بسیار شایستۀ توجه است. ضمن اینکه دقت و امانت مترجم تا بدان جاست که حتی در چینش و نحو جمالت نیز کـامالً  

  است. مقاماتتابع شیوه عربی 
ري در زبان فارسی صورت گرفته است ترجمـۀ طـواق گلـدي گلشـاهی اسـت کـه در       حری مقاماتاي که از گویا آخرین ترجمه  .  

 ایـم، ترجمـۀ نسـبتاً   اي از مـوارد بـدان رجـوع کـرده    توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. این ترجمه که در پاره 1387سال 
هـاي تفسـیري را دارد و از همـین    هارائه دهد ویژگی ترجمـ  مقاماتاي عمومی از خوبی است اما چون مترجم سعی داشته ترجمه

  حریري اگرچه قابل استفاده، اما کافی نیست.  مقاماتهاي تخصصی در حوزة رو براي بررسی
. متن عربی این نسخه به خط نسخ و ترجمۀ طبري آن میان نسـخ و نسـتعلیق   722: 1، هاي خطی کتابخانۀ ملی ملکابتفهرست ک  .6 

  اي به عربی نیز دارد.است. حاشیه
  .478-477، اي از مقامات حریري به زبان طبريترجمه  .7 
  (ترجمۀ فارسی)، نوزده. مقدمۀ مقامات حریري  .8 
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