
1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«78

مقامات حمیدينویسی و کند و کاوي در مقامه
1مقدمسیدعلی کرامتی

18/04/1392:تاریخ دریافت
07/11/1392:تاریخ پذیرش

چکیده
اوایل قرن ششم به تدریج تغییـر  از اواخر قرن پنجم و 

و تحولی در نثر فارسی پدید آمد که نویسندگان بیشـتر  
به لفظ توجه نمودنـد و بـا اسـتفاده از سـجع، موازنـه،      

هاي لفظی بر آهنگ کـالم  ترصیع، ازدواج و سایر آرایه
افزودند نویسـندگان تـالش کردنـد سـخن را بـه اوج      

ادفات لفظی در آنها با آوردن متر. هنري و ادبی برسانند
توصیف، سخن را به اطنـاب کشـیده و از ایـن طریـق     

فروشـی ادبـی خـویش    سعی در ابراز هنرنمایی و فضل
این تغییر نگرش و رساندن نثر به کمال، سـبب  . داشتند

تـوان  و سبک میاز این شیوه. گردید»فنینثر«پیدایش
نویسـی یکـی از   مقامه. به عنوان نثر شاعرانه نیز یاد کرد

نواع نوشته در این سبک است که به تقلید از مقامـات  ا
. عربی در ادبیات فارسی پدید آمد

مقامات حمیديسئوال اصلی پژوهش این است که آیا 
هـایی  یک تقلید صرف از مقامات عربی است؟ چه تفاوت

و مقامات عربی وجود دارد؟  مقامات حمیديبین 
در این مقاله سـعی بـر آن اسـت کـه بـا بررسـی       

دربارة تاریخچه و مقامات حمیدي هاي سبکی یژگیو
نویسی در زبان و ادب فارسی چگونگی پیدایش مقامه

. تر داشته باشیمکندوکاوي دقیق

مقامه، لفظ، سجع، موازنـه، ترصـیع، نثـر    : هاکلیدواژه
. فنی، مقامات عربی
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Scrutiny in writing maqameh and
Hamidi'smaqames

Keramati Moghaddam, A.12

Abstract
at the end fifth century authors
gradually emerged a transformation
in Farsi prose. They paid more
attention to verbal form. They
enhanced the music of prose by
using prose rhythm, paromoiosis,
croosed rhyme and other rhetorical
figures. the authors trid to convey to
literary and artistic perfection. They
used synonyms in descriptions,
sentences prolong and created the
technical prose that can be called
poetic prose. inpersian literature
maqameh is arosed to imitate the
arabicmaqamehs.The real question
is whether Hamidi'smaqames is the
pure imitation of the
arabic'smaqamehs? what differences
exist between arabic'smaqamehs and
Hamidi'smaqames?In this article we
try to examine stylistic the history
and features of Hamidimaqamehs.
we do more research and more
precisely on the emergence of
writing maqameh in Persian
literature.
Keywords: Maqameh, words, prose
rhythm, paromoiosis, croosed
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مقدمه
هایی کوتاه هسـتند  مقامات در اصطالح ادبی قصه

که در آنها راوي معینـی، شـخص واحـدي را در    
ها که این داستان. کندحاالت مختلف توصیف می

با صنایع لفظی آرایـش داده شـده مخلـوق ذهـن     
)9: 1346ابراهیمی،(.نویسندة معینی بوده است

مایــه و پــردازي، راوي، بــنروایتگــري، قصــه
خاص، لحن بیان، اوصاف زبـانی، کـنش   عضومو

افراد، ضعف در روابـط علـت و معلـولی، حجـم     
ــواردي اســت کــه در داســتان  هــاي داســتان از م

.توان به آنها توجه کردمقامات می
نویسی توجه به شـیوة نویسـندگی بـر    در مقامه

.هاي آن رجحان داردتمامی عناصر داستان و ویژگی
چگونـه  هاي پژوهش این اسـت کـه   سئوال

نویسی در ادبیـات فارسـی پدیـد آمـد؟ آیـا      مقامه
یـک تقلیـد صـرف از مقامـات     مقامات حمیـدي 

مقامــات هــایی بــین عربــی اســت؟ چــه تفــاوت
و مقامات عربی وجود دارد؟  حمیدي

حمیدالدین بلخـی  فرضیه آن است که قاضی
مقامات عربی به خصوص تأثیردر ساختار تحت 

مقامـات حریـري   الزمـان همـدانی و   مقامات بدیع
بوده است ولی در بسـیاري مـوارد سـعی نمـوده     

. تر سازدسبک خود را متمایز و برجسته
حمیدالدین تنها کسی بود که توانست قاضی

در نوشتن مقامات به زبان فارسی با تکیه بر ذوق 
ادبی و توانایی هنري خویش از عهـدة ایـن هنـر    

قل او با نوشتن کتابی مسـت . واالي ادبی بیرون آید
نویسـی جایگـاه خاصـی در زبـان و     در فن مقامه

.ادب فارسی به خویش اختصاص داد

مقامه در لغت
) العـرب لسان(»قام، یقوم«مقامه در زبان عربی از

شـده کـه   گرفته شده و بـه مجالسـی اطـالق مـی    
گوینده در حال ایستاده سخن خود را در پوششی 

مقامـه را  . نمـوده اسـت  از صنایع لفظی ارائـه مـی  
،توان در اشعار جـاهلی عـرب جسـتجو کـرد    می

چنان که در عربی مقامـه را بـه معنـی مجلـس و     
: اندمجمع به کار برده

و فیهم مقامات حسانٌ وجوهم
و اندیه یتنابها القولُ والفعل

)76: 1995زهیر،(
لبید نیز این واژه را به مفهوم گروهی که در 

: یک مجمع گرد آمده باشند، به کار برده است
و مقامه غُلب الرقات کانهم
جِنُّ لدي باب الحصیر قیام

و آیۀ» مریم«سورة74در قرآن کریم در آیۀ 
ایـن واژه بـه ترتیـب بـه معنـی     » فاطر«سورة32

.به کار رفته است» جاي ماندن«و » مجلس«
عباس، امیه و بنیدر دورة اسالمی، زمان بنی

ت که در رفواژة مقامه به معنی مجلسی به کار می
آن شخصــی در برابــر خلیفــه یــا شــخص دیگــر 
.ایستاده باشـد و بـه منظـور وعـظ سـخن برانـد      

تـدریج ایـن   در همین رهگـذر بـه  ) 126:مرادي(
تحول معنایی یافته است »سخنرانی«واژه به معنی

سـئوال  «و » اسـتغاثۀ گـدایان  «و در قرن سـوم بـه   
.مسجع بوده اطالق شده استکه غالباً» نیازمندان

)6: 1346ابراهیمی،(
یـا  » گـاس «یا » گاثه«بهار مقامات را ترجمۀ 

در ایران یکی«:دانسته و بیان کرده است که» گاه«
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از معانی مقام آهنگ موسیقی است و گویند فالن 
: 1373بهـار، (».نوازدزند یا مقام میکس مقام می

چنین به نظـر  «:افزایندایشان در ادامه می) 324/ 2
ن معنی از مزدیسنان در ایـران بـاقی   رسد که ایمی

یعنی گاثه را کـه یـک   » گاه«مانده باشد که روزي 
باشد به عربی ترجمه کرده می» مقام«معنی آن نیز 

هاي مـذکور  و آن را مقام نامیده باشند و چون گاه
با آهنگ موسیقی توأم بوده است و اشعار هجائی 
آن داراي همان موازنه و فواصل و قراین و قطـع  

رو مقام خوانـدن کـه   از این. سکوت بوده استو
ترجمۀ صحیح گاه خواندن اسـت از قـدیم میـان    

)همان(».ایرانیان معروف گردیده است
زنـد  «در ادبیات فارسی از بلبل نیز بـا لقـب   

. انـد یعنی خوانندة گاثه و اوستا یـاد کـرده  » خوان
این نکته بیانگر آن است که خواندن اوستا و زنـد  

سیقی و مقامات بوده، همچنان کـه در  نوعی از مو
هنــد بیــدخوانی عنــوان خاصــی دارد و نیــز،     

و خواندن خوش را بـه  » زندخوان«آواز را خوش
: 1386اشـرف زاده، (.گفتندمی»زندخوانی«مجاز 

1 /809(
ــی    ــه معن ــه ب ــۀ مقام ــی کلم ــان فارس در زب

تـرین  نیز آمده است و قـدیم » تاریخ«و » مکتوب«
اسـت کـه   تـاریخ بیهقـی  در استعمال کلمۀ مقامه

هر کس این مقامـه بخوانـد بـه چشـم     «: گویدمی
آنگـاه  ... خرد و عبرت اندر ایـن بایـد نگریسـت    

مقامه به تمامی برانم که بسـیار نـوادر و عجایـب    
)450: 1376بیهقی،(».است اندر آن دانستنی

گفتنـد در  زهاد در مجلس ملک سخنانی می
گفتن ی مجلسپند و موعظت ملوك و نیز به معن

هاست کـه آن را  انجمنسرو موعظه بر منبر یا بر
. نامیدندمی» گوییمجلس«یا » تذکیر«بعدها 

هـاي  مقامات کـه اکنـون بـه صـورت کتـاب     
گوناگون در ادبیات عربی و فارسی وجود دارد بـه  

هایی است که کسی آنهـا را  معنی روایات و افسانه
دار و آهنـگ گردآورده و با عباراتی مسجع و مقفی 

نوشـته اسـت و   خوانـده یـا مـی   براي جمعـی مـی  
هـا یـا در مجـالس    دیگران آن را بـر سـر انجمـن   «

دادنــد، خــاص در حــالی کــه بــر عصــا تکیــه مــی
خواندند و از آهنگ کلمات و اسجاع آن که بـه  می

سجع طیر و تعزیۀ کبوتران و قمریـان شـبیه اسـت    
)2/325: 1373بهار،(».یافتندلذت و نشاط می

نویسی مقامه
مقامه فنـی از فنـون نثـر عربـی اسـت کـه در آن       

هاي کوتاه و همـراه  حکایاتی تخیلی شبیه به قصه
ــی   ــته م ــجع نوش ــا س ــودب ــم  . ش ــرن شش در ق

نویسی به تقلید از ادبیات عـرب در ادبیـات   مقامه
و الزمان همدانیمقامات بدیع. فارسی رواج یافت

حمیديمقامات در زبان عربی و مقامات حریري
آثاري است که بـه  تریندر ادبیات فارسی از مهم

.انداین شیوه و سبک به نگارش درآمده

نویسیمبتکر مقامه
هرچند حریري در مقدمـۀ مقامـات خـود، بـدیع     

نویسی شمرده است الزمان همدانی را مبتکر مقامه
ییـد  أو دیگران نیز به متابعت وي این مطلـب را ت 

دانشـوران متـأخّر واضـع    ولی بعضی از. اندکرده
حال . دانندمی) همان(»ابن درید«اصلی مقامات را 
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درید شده الزمان همدانی مشهورتر از ابناگر بدیع
هاي خود را درید مجلسبه این دلیل است که ابن

و دادخـواه، جمشـیدي  (.نامیده اسـت »احادیث«
1387 :11(

هرچند مقامات در قرن چهارم هجري وضع 
بلکه او با الزمان مبتکر این فن نیست عشد اما بدی

ی را که از قدیم در مهارت و استادي، اجزای
جامعه و ادبیات عرب بود، با یکدیگر تلفیق کرد 

اي مستقل به را به شیوه» نویسیمقامه«و فن 
این سبک نویسندگی از بقایاي . وجود آورد
هایی است که به وسیلۀ ی و دشنامیاشعار هجا

یل حطیئه در صدر اسالم منتشر شاعرانی از قب
)1346:10ابراهیمی،. (شده استمی

نویسی در ادبیات فارسیمقامه
عبـداهللا انصـاري در قـرن پـنجم نخسـتین      خواجه

نویســندة فارســی اســت کــه بــه علــت التــزام در 
نویسـی عربـی تقلیـد    نویسی از سبک مقامـه سجع

کرده و با آمیختن شعر و نثر، مقلّد مقامه شـناخته  
)67: 1385رهنماخرمی،(.ده استش

یـا  مقامـات ابوالفضل بیهقی نیز کتابی به نام 
. 1مقامات محمودي داشته که از بین رفته است

حمیدالدین بـا نوشـتن   در قرن ششم قاضی
نویسـی را بـه عنـوان یـک شـیوة      مقامات، مقامـه 

نویسندگی مطرح ساخت که چنـان اثـري قبـل و    

، بـه نـام مقامـات    مقامـات محمـودي  در میان مورخان دیگـر  .1
این کتـاب عبـارت بـوده اسـت از     .رمشکان معروف استبونص

مجموعۀ آنچه بیهقـی از اسـتاد خـود بونصـر مشـکان درتـاریخ       
محمود غزنوي و پدران وي شنیده بود چرا که طبق گفتۀ نفیسی 

آن نویسندگان آنچـه را  شد که درهایی گفته میمقامات به کتاب
ات در ایـن  کردند و مقاماز کسی یا کسانی شنیده بودند ثبت می

.مورد به معنی مشافهات یا مفاوضات و یا مسموعات آمده است
)94: 1342نفیسی، (

مـال پدیـد نیامـده    بعد از او با این گستردگی و ک
. 2است

اول ایـن  : الزم است به دو نکته اشاره کنـیم 
که خاقانی شروانی نیز در شـرح مسـافرت خـود    

هـایی بـه   نوشته است که مجموع رسائل و کتـاب 
نظم و نثر  داشته کـه در بازگشـت از ري مفقـود    

خـویش یـاد   » مقامات«اند و از آنها با عنوان گشته
ــت ــرده اس ــانی،(.ک ــا : دوم) 281: 2537خاق تنه

با عنوان خـاص  حمیديمقاماتکتابی که بعد از 
است که یگانـه  مقامات امیريمقامات نوشته شده 

نسخۀ خطی آن اینک در اروپا و در مجموعه آثار 
ــوم   ــی مرح ــراون «خط ــور ب ــی» پرفس ــدم .باش

)مقدمه:1346ابراهیمی،(

انگیزة حمیدي از نوشتن مقامات
صراحت اشاره کـرده  به حمیديمقاماتنویسندة 

الزمان همدانی که به قصد معارضه با مقامات بدیع
و مقامــات حریــري کتــاب خــود را نوشــته و در 

این هر دو مقامۀ سـابق و  «:مقدمۀ آن آورده است
الحق که به عبارت تازي و لغات حجازي ساخته 
و پرداخته شـده اسـت اگرچـه بـر هـر دو مزیـد       

اهل عجم از آن ... نیست اما عوام عجم را مفید نه
نصـیبند و پارسـیان از آن لغـات    نکات غریب بی

نصاب، فسانۀ بلخیان به کرخیان خوش عجیب بی

البته از بـین  ،توان در برخی موارد مقامه دانسترا میگلستان2.
»جـدال سـعدي بـا مـدعی    «–کل حکایات تنهـا سـه حکایـت    

ــان«،)162: 1369ســعدي، ( ــخ بامی ــان(»ســالی از بل ) 161:هم
هـاي  بیشترین ویژگی) 119:همان(»ایت کنندمشت زنی را حک«

کـه  ها را مقامـۀ کامـل دانسـت چرا   توان آنمقامات را دارند و می
کوتاه هستند و تفاوت زیادي با مقامه گلستانبیشتر حکایات در 

.دارند
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نیاید و سمر رازیـان بـه عبـارت تازیـان دلکـش      
)21: 1365بلخی،(».ننماید

حمیدالدین بـه هـر دو مقامـات عربـی     قاضی
احاطه داشته و گاهی عین عبـارات یـا تصـاویر را    

جمـــۀ عبـــارات عربـــی را در آورده و گـــاهی تر
حکایات خـود بیـان نمـوده اسـت و حتـی قصـد       

مقامـات  داشته تعداد مقامات خـود را بـه تقلیـد از    
هرچنـــد . تـــا پنجـــاه مقامـــه برســـاندحریـــري

حمیدالدین از ذوق ادبی الزم و گنجینۀ لغت قاضی
باال که الزمۀ نوشتن مقامات است برخـوردار بـوده   

رسی در آوردن کـالم  اما از آنجا که ظرفیت زبان فا
مسجع به دلیل ماهیت آن مانند زبان عربـی نیسـت   

قاضی تالش بـراي  ،و توانایی مقابله با آن را ندارد
برابري دادن مقامات خود را با مقامات عربـی، بـاد   
در قفس کردن دانسته و از ادامۀ کار منصرف شـده  

:کنـد کـه  وسوم بیـان مـی  او در مقامۀ بیست. است
ساقی نوایب . نسق اول تغییر افتادوقت حال را از«

در دادن آمد و عروس مصایب در زادن، نـه دل را  
غوغـاي  . راي تدبر ماند و نه طبـع را جـاي تفکـر   

نظـم احـوال   . تدبیر از سلطان تقدیر به هزیمت شد
را قوافی نماند و در قدح روزگار شراب صافی نه، 
خاطر قدرت معنی سـفتن نداشـت و زبـان قـوت     

)213:همان(».سخن گفتن

مقامات حمیديهاي سبکی در ویژگی
: هاي سبکی مختلفی از قبیلمقامات داراي ویژگی

مایه و راوي، بنپردازي، داشتنگري، قصهروایت
موضوع خاص، لحن و بیان خاص، اوصاف 

لفظی پردازي و افراط در کاربرد صنایعزبانی، لفظ

هاي سبکی در این بخش به بررسی ویژگی. است
پردازیم که میحمیديمقاماتو عربیاتمقام
:ند ازاترین آنها عبارتمهم

:مقامات حمیـدي اطناب و درازگویی در 
نویســی هــاي ســبکی در مقامــهیکــی از ویژگــی

آور و تکـرار مطالـب بـا آوردن    هاي مـالل اطناب
جمالت و کلمات مترادف است که ایـن ویژگـی   

خصـوص در مقدمـۀ هـر    بـه مقامات حمیديدر 
امــه برجســتگی بیشــتري دارد بــه طــوري کــه مق

طوالنی سـخن  چینی نسبتاًنویسنده، با یک مقدمه
هـاي مختلـف   گـویی کند و با پراکنـده را آغاز می

هر چند این . کشاندسخن را به درازا و اطناب می
» اي مالیـم فکاهـه «درازگویی در بسیاري موارد با 

همراه شده است که باعث جذابیت سخن و مـانع  
: 1346ابراهیمـی، (.گـردد ستگی خواننده میاز خ
ــن  ) 121 ــز ای ــه گــاهی نی ــذیریم ک ــد بپ ــی بای ول

هــا هــا از نشــاط و شــادابی داســتانگــوییزیــاده
. گرددآور میکاهد و براي خواننده ماللمی

مقامات حمیديتوصیف گسترده در 
در مقامات بـر توصـیف   پردازي اسلوب حکایت

اي بـه هـر بهانـه   حمیدالـدین  قاضی. استوار است
کشـد چنـان کـه مشـاهده     سخن را بـه درازا مـی  

کنیم به هر طریقی سخن را به روز یا شب یـا  می
کشاند و بعـد  افول ستارگان و طلوع خورشید می

خورشید و ستاره را در چندین سطر از نظم و نثر 
.کندتوصیف می

هـا  ترین ابزار این گونـه نوشـته  وصف مهم
داستانی را که در چند )81: 1384شمیسا،(.است
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توان نوشـت نویسـندة مقامـه در حـالتی     سطر می
ــی  ــفحه م ــد ص ــعرگونه در چن ــدش ــراي . نویس ب

پـردازي و مطلـب اهمیـت نـدارد     نویسنده داستان
بلکه چگونگی بیان و مخیـل سـخن گفـتن مهـم     

.است
این خصوصـیات در نثـر فنـی سـبب شـده      
است که بزرگانی همچون بهار و شمیسا بـر ایـن   

انتقادهاي شدیدي داشـته باشـند و اطـالق    سبک 
ها اطالق مجازي بداننـد  را به این نوع نوشته» نثر«

نثـر دانسـت   توان دقیقاًنثر فنی را نمی«: و بگویند
که هـدف آن تفهـیم و تفـاهم و انتقـال پیـام بـه       
صورت مستقیم است بلکه نثري است شعروار که 
مخیل است و زبـان تصـویري دارد و سرشـار از    

)76:همان(».ع ادبی استصنای

مقامات حمیديگري در تکديروحیه
ــ شخصــیت ــات مت ــردازي در مقام ــیوة اثرپ از ش

: 1375خطیبــی،(.گویــان اســتگــدایان و قصــه
یکی از انتقادات حاکم بر مقامات این است ) 557

کــه چــون در آن، حکایــات مربــوط بــه کدیــه و 
گدایی و فریب دادن مردم با ترفنـدهاي مختلـف   

یان شده است، این روحیه را نیز در خواننـدگان  ب
آورد و اخالقیات منفی را در بـین مـردم   پدید می
مقامـات  «: نویسـد دهد ابن طقطقـی مـی  رواج می

کند زیـرا بنـاي آن بـر    همت خواننده را پست می
) 76: 1384شمیسا،(».سوال است

ها ناشی از گستردگی و وسعت این قضاوت
مقامات عربی است که روحیۀ کدیه و گدایی در

خصوص کند بهرا به خود جلب مینظر خواننده

الحیل به مقصود که قهرمان داستان با لطایف
گردد و بعد در انبوه خویش، گرفتن پول، نایل می

این . شودجمعیت یا هر جاي دیگري ناپدید می
نکته سبب اعتراض بسیاري از پژوهشگران شده 

باز رمان مقامه دغلقه«: انداست تا حدي که گفته
هاي است و به این جهت آن را جد اعالي داستان

. روددر ادبیات غرب به شمار می1»پیکارسک«
)94:همان(

این نکته را بپذیریم که سخن یادشده دربارة 
حمیدالدین صحیح است ولی قاضیمقامات عربی

بسیاري از مقامـات خـود را از مضـمون گـدایی     
یگري نیز پرداخته و بـر  خارج کرده و به مسائل د

محـیط و عصـري   «. جنبۀ تعلیمی آن افزوده است
زیسته یعنی خراسان که مرکز که قاضی در آن می

تمدن و فرهنگ بوده و نیز غناي مادي و معنـوي  
وي را از »القضـات بلـخ بـوده   نویسنده که قاضی

گري و خدعه پرداختن به حکایاتی که روح کدیه
این ضعف و کاستی را و نیرنگ دارد، باز داشته و

جمشـیدي و  (. تا حدودي برطرف نمـوده اسـت  
)29: 1387دادخواه،

مقامات حمیديانتقادات اجتماعی در 
ها گاهی با زبان طنـز از  نکتۀ دیگر اینکه در مقامه

ــامانی ــاد   نابس ــاعی و فس ــی و اجتم ــاي اخالق ه
نویسـنده  . شودحاکمان و رجال سیاست انتقاد می

هـا و معایـب طبقـات    فسـازي ضـع  با برجسـته 
مختلف سعی در ارشاد و اصالح مفاسد رایـج در  

.جامعه دارد

1. picaresque norrative
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دري و افشاگري تند و در مقامات عربی پرده
صریح است و نویسنده با بیانی صریح خطاکـار را  

بگشت دو «گوید که کند و با افتخار میشرمنده می
: 1365حریـري، (» .او و سرخ شـد دو رخ او ةدید
دري هاي انتقادي پردهی در موضوعولی قاض) 167
اي را کند، قصد رسـوا سـاختن فـرد یـا طبقـه     نمی

پردازد بلکه با ندارد، به قدح و هجو و مسخره نمی
ورزد و اشارة ادیبانه و نکتۀ حکیمانـه قناعـت مـی   

.ریزدآبروي کسی را نمی
بر مـال نمـودن مفاسـد    مقامات حمیديدر 

ویر بیـان  اجتماعی اغلـب در پـردة الفـاظ و تصـا    
حـد  مسـئله حمیدالـدین در ایـن   قاضی. گرددمی

نمایـد و در بسـیاري مـوارد    اعتدال را رعایت می
دري و افشـاگري  شخصیت نویسـنده مـانع پـرده   

. گرددمی
همدانی و حریري در هجو و نمایش 

. انددنائت، گوي سبقت از همۀ نویسندگان ربوده
در مقامۀ سیزدهم حریري مشاهده : براي نمونه

فرو شد «: کندکنیم که راوي گدا را تعقیب مییم
پس . در میان انبوهی و بگریخت از کودکان نادان

پس باز . غم به مسجدي خالیبازگشت با دلی بی
کرد چادر را و برداشت نقاب را و من 

داشتم هاي در و چشم مینگریستم بدو از فرجمی
چو باز شد ساز . که چه پیدا کند از شگفت

دم روي بوزید را که برهنه کرد قصد بدی. پرهیز
راوي پس ) 95:همان(».کردم که ناگاه بدو درآیم

از تجسس و مشاهدة رفتار ناشایست سائل 
کند و گردد و ماجرا را براي همگان نقل میبرمی

دهد که تصمیم گیري نادرستی ارائه میحتی نتیجه

اما در . گرفتیم به هیچ عجوزي کمک نکنیم
دانم به کجا اوي با بیان نمیرمقامات حمیدي

رفت و چه شد از دنبال کردن ماجرا صرف نظر 
بخشی به کند ضمن آگاهینماید و سعی میمی

وي سائل خطاکار حفظ شود و جامعه و افراد، آبر
.شخصیت او در پردة ابهام باقی بماند

ــت قاضــی ــمن در حقیق ــدین در ض حمیدال
هاي خود جامعۀ عصر خـویش را توصـیف   مقامه

کند و آداب و رسـوم و تفکـرات مـردم را در    یم
دهد و تصاویر ادبی و حوادث داستان انعکاس می

ــردم از رواج   ــاهی م ــزایش آگ ــا اف ــالش دارد ب ت
.هاي اجتماعی جلوگیري کندناهنجاري

قاضی در برخی موارد نتوانسته است رذایل 
اخالقی را از گفتار خویش بزداید چنانکه از زبان 

عباراتی –پیري است که معموالً–قهرمان داستان 
اي کودك نوآموز، اي صید رام نشده «: همچون

گردد که از آن بوي غرور و تفاخر بیان می» ...و
به خصوص جوانان –شود و خواننده احساس می

آید، گاهی از آن کدورتی در دل پدید می–را 
در مبادي عهد «: کندجوانان را به شیطان تشبیه می

دي دور خالعت که شیطان صبی براعت و تما
در )52:همان(».متمرد بود و سلطان هوي متقلد

طور آورد همینمی» شیطان شباب«مقامۀ ششم نیز 
قصد خود را از مسافرت، نشاندن غرور و زایل 

)33: همان(.کندبیان میکردن جهل جوانی

مقامات حمیديتنوع موضوع در 
مقامـات  تنوع موضوع از دیگر مواردي است کـه  

ایـن  . کنـد متمایز مـی مقامات عربی را از حمیدي 
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تـوان بسـیاري از   تنوع  به حـدي اسـت کـه مـی    
نهـا را بـه   بنـدي کـرد و مطالـب آ   ها را طبقهمقامه

ــش ــونبخ ــایی همچ ــی،  : ه ــانی، دین ــی، عرف ادب
آموزشی، پند و اندرز، فکاهه، انتقادي، اجتمـاعی  
و تاریخی تقسیم نمـود ولـی در مقامـات عربـی     

مین و محتـوا محـدود و یکنواخـت اسـت و     مضا
. نویسنده بیشتر به ساختار لفظی توجه دارد

هـاي خـود   حمیدي حتی در نامگذاري مقامه
به مضمون و محتـواي آن توجـه داشـته و عنـوان     

ها بر مبناي موضـوع آن انتخـاب شـده    بیشتر مقامه
.است

مقامات حمیديتوجه به صنایع لفظی در 
امات توجه به صنایع لفظی هاي مقاز دیگر ویژگی

افراط در این پدیـده بـه حـدي اسـت کـه      . است
تمـرین  «برخی از ناقدان تنها فایدة فن مقامات را 

»در فن انشا و آشنایی با اسالیب مختلـف سـخن  
اند کـه هـدف از   دانسته) 1272: 1346ابراهیمی،(

آوري الفاظ زیبا و لغات مشکل اسـت و  آن جمع
نویسی از محتـوا  در مقامهاند که به صراحت گفته

ولی نگارنده اعتقاد دارد . و مضمون خبري نیست
حمیدالدین این نقـص و ضـعف   که حداقل قاضی

را در اثر خویش برطرف نموده اسـت چراکـه در   
بسیاري موارد در عین توجه به لفـظ از محتـوا و   
تعلیم و آموزش خواننده غافل نشده است؛ بـراي  

للغز، از زبان پیر انـواع  در مقامۀ پنجم، فی ا: نمونه
پـردازي و تفننـات ادبـی را بیـان     شعر و صـنعت 

ــی ــدم ــعر را   «. کن ــت و ش ــات اس ــم را طبق نظ
ــدي،(»...درجــات ــک )57: 1365حمی ــاهی ی گ

عاشق را جـان بـر   «: نکتۀ عرفانی بیان نموده، مثل
:همـان (».دست باید و مرید را حلـق در شسـت  

زیبایی در این عبارت سجع توأم با معنی بر) 135
ــه همراهــی   ــارت ب ــاهی عب ــزوده و کوت ــالم اف ک
موسیقی مالیم آن سبب جـاودانگی و مانـدگاري   

. این عبارت شده است
از طرفی صنایع بدیعی و محسنات لفظـی و  

خصوص، جنـاس، سـجع و ازدواج بـه    معنوي به
شــود و ذهــن حــد قابــل تــوجهی وارد نثــر مــی

ثـر  کند و نخوانندة مقامات را به خود معطوف می
ما هنـوز  «:براي مثال. گرداندرا به شعر نزدیک می

در شکر آن مقالت و در شکر آن حالت بودیم که 
ها رسـید و نـداي کالمـی    صداي کالمی به هوش

ها، چون جاسوس سمع بشنید و صاحب به گوش
پیري در زي و زینـت غربـت   . والیت چشم بدید

متحلّی به حلیه ذلت . اي در هیئت کربتو ره زده
. اي بـر سـر  خلقـانی در بـر و خرقـه   . فتنه قلتو 

شعار و دثار او خلقانی، و زاد و راحلۀ او عصـا و  
)55:همان(» .انبانی

جمالت مـوزون و کـالم آهنگـین در مـتن     
نوازد و به خواننده و شنونده مقامات گوش را می

از زبان بنفشۀ مطرا بـه  : براي مثال،بخشدلذت می
کار نداري و تن ایـن  دل این«: گویداللۀ رعنا می
: ایـن عبــارت بــر وزن ) 48:همــان(»بـار نــداري 

ــن « ــن فعالت ــن فعالت ــن فعالت ــی» فعالت .باشــدم
دارد خصوصیاتی از این قبیل خواننده را بر آن می

که کالم را شاعرانه و ادبی بپندارد چرا کـه حـس   
انشـاء شـعر منثـور و    «کند توجه نویسـنده بـه   می

بوده اسـت و سـخن   » انگیزهاي خیالتنظیم جمله
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آورد کـه گفتـه   سعدي را در گلستان بـه یـاد مـی   
در لباسی که مترسـالن را بـه کـار آیـد و     «: است

) 54: 1369سـعدي، (».متکلمان را بالغت افزایـد 
حمیدي هر چند از سجع بسیار خوب و گسـترده  
ــارتی از او را    ــر عب ــت و کمت ــرده اس ــتفاده ک اس

ـ     می ت ادبـی  توان یافـت کـه از ایـن زیـور و زین
ولـی در بعضـی مـوارد بـه خـاطر      ،بهره باشدبی

رعایت سجع، معنی مبهم و دچـار کاسـتی شـده    
اگر همه سـیر فرسـنگ اسـت،    «:است؛ براي مثال

حمیــدي، (».علــم و فرهنــگ اســت تمــام اســت
هـر کـه نـه    «: اما در عبارتی همچون) 129: 1365

در جامۀ علم پوشیده است، بی جامه است و هـر  
عمامـه  ۀ حلـم آراسـته اسـت، بـی    که نه به عمامـ 

رغم زیبایی سجع از معنی به) 108:همان(».است
نیز غافل نشده و آن را تا حد ترصیع پـیش بـرده   

1.است

در بسیاري موارد براي رعایت سجع، ارکان 
شود و نظم طبیعـی آن  جا میدستوري جمله جابه

. ریزدبه هم می
گاهی در بطن یک جملـۀ مسـجع از آرایـۀ    

الشـعاع  کند که سجع را تحـت استفاده میدیگري
هـا  آتش از سینه«: براي مثال. دهدخویش قرار می

هـا  ها بـه سـینه  رسید و آب از دیدهها میدر دیده
که در جملـۀ یـاد شـده    )106:همان(» .چکیدمی

به طور بارزي خودنمـایی  » عکس مطلب«صنعت 
. افکندکند و بر سجع سایه میمی

در چنین مواردي سجع را در دو قسمت آورده که هر قسمت . 1
شـمار  هـا بـه  است و از زیبـاترین سـجع  شدهاز دو پاره تشکیل

. رودمی

ز بـراي وصـف منـاظر و    از تشبیه نیـ قاضی
. کنـد حاالت مختلف به طور مناسب استفاده مـی 

در توصیف کمـک افـراد بـه پیـر در     : براي نمونه
هر که بود، چـون مـار   «:گویدمقامۀ چهاردهم می

از پوست، از جامه بیرون آمد و از بند و کفـش و  
عمامه آزاد شد و شیخ چون سیر صد عمامه شـد  

) 116:همان(».و چون پیاز ده جامه
چنـــان ماهرانـــه و حمیدالـــدین آنقاضـــی

هنرمندانه در توصیف وقـایع، قلـم را بـر صـفحۀ     
کاغذ لغزانده کـه گـویی تـابلو نقاشـی در مقابـل      

هاي رنگارنـگ بـه ترسـیم    خواننده نهاده و با قلم
جمعی دیدم انبوه و «: فضا و صحنه پرداخته است

برسـر مربـع پیـري دیـدم در     . شکوهه اي بهنگامه
انبانی بر دوش و طفلی در آغوش، سـبلتی  مرقع،

پست و عصایی در دست، گلیمی در بر و کالهی 
یـا در مقامـۀ یـازدهم بیـان     ) 77:همـان (».بر سر

چـون قامـت خورشـید بلنـدتر آمـد،      «:کند کهمی
شیخ از در حجره به درآمد، عصـایی در مشـت و   
انبانی در پشـت، کـوژتر از هـالل و سـیاه تـر از     

:همـان (».ضعیفی و غایت نحیفیبالل، در نهایت
113 (

حمیدالـدین در کـاربرد صـنایع ادبـی     قاضی
حتی تناسب بین صـنایع و موضـوع آن مقامـه را    

اگر موضوع یک مقامه : براي مثال. کندرعایت می
ــتعارات و     ــام اس ــت، تم ــتان اس ــیف زمس توص

زمـین  «: آفرینـد تشبیهات را در مورد زمستان مـی 
رداي سـنجابی و  سیماي سیمابی داشـت و فلـک   

».ریخـت عطار سپهر به پرویزن سحاب کافور می
بــه ایــن جهــت اســت کــه )189: 1365بلخــی،(
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اعجـاز  مقامات حمیديکاربرد صنایع ادبی را در 
در مقامۀ شتویه، «: اندادبی به شمار آورده و نوشته

».زمستان با زیبـاترین الفـاظ نقاشـی شـده اسـت     
ــن ه) 8: 1388و شــهرامی،ســتوده( ــی ای نرآفرین

ها را تجسمی و حمیدالدین است که صحنهقاضی
کنـد و خواننـده را بـه خوانـدن     زنده ترسـیم مـی  

.نمایدحکایات ترغیب می

مقامات حمیديآمیختن شعر با نثر در 
انصـاري  عبـداهللا حمیدالدین همچون خواجهقاضی

او در این مسیر گـاهی  . آمیزدنثر را با شعر در می
بـرد و همـان   نثر بـه کـار مـی   شعر را براي زینت 

:براي مثال. کندمطلب فارسی را به شعر بازگو می
نه هر که پاي گام زدن دارد، دسـت حسـام زدن   «

دارد و نه هر که در مسالک گام تواند گشـود، در  
: بیت. مهالک اقدام تواند نمود

نه هر که گام تواند زدن به بیـدا در 
ا درــسنان و تیغ تواند زدن به هیج

)40: 1365بلخی، (
. کندگاهی براي تکمیل نثر از شعر استفاده می

ــال ــراي مثـ ــب«: بـ ــت و خطیـ ــایی بگفـ وار ثنـ
سان نوایی بزد و چون مغنیان رباب طبـع  عندلیب

.را بساخت و این قطعـه بـدین گونـه بپرداخـت    
: قطعه

روز جنگ است جنـگ بایـد کـرد   
ــرد  ــد ک ــگ بای ــام و نن کوشــش ن
تــا شــود عرصــۀ مــراد فـــراخ    

د کرد                          ـگ بایــر اسب تنــگ بـتن
)42:همان(

محـدود بـه   مقامات حمیديکاربرد شعر در 
اشعار فارسی نیست بلکه گـاهی از اشـعار عربـی    

کند و جالب است که گاهی بـراي  نیز استفاده می
تفنّن یک بیت عربی و یـک بیـت فارسـی را بـه     

: براي نمونه. ندکدرپی و بدیع نقل میصورت پی
قـــد قامـــت القیامـــه یـــا ایهـــام النیـــام 
ــرام    ــن الح ــوا ع ــام و کف ــن المن ــوا ع هب
ــرام  ــۀ کـ ــارف و اي رفقـ ــرة معـ اي زمـ

اده و تا کی سماع و جام                                ـدیث بـتا کی ح
)28:همان(

با این توصیف در مقامات عربی خواننده بـا  
ـ     مقامـات  ی در یکنواختی زبـان مواجـه اسـت ول

با دو زبان فارسی و عربی هـم در نثـر و   حمیدي
رو اسـت و ایـن پدیـده تنـوع     هم در نظـم روبـه  

.خاصی را براي خواننده ایجاد کرده است

مقامات حمیديکاربرد عربی در 
حمیدالدین عـالوه بـر شـعر عربـی از نثـر      قاضی

و حدیث نیز به تناسـب نیـاز خـویش    یهعربی، آ
از اشعار و عبارات عربی، آیات و . کنداستفاده می

روایات، همچون اشعار فارسی گـاهی در تکمیـل   
سخن، گاهی بـراي زینـت و گـاهی بـه تناسـب      

در : بـراي نمونـه  . گیـرد مخاطب از آنها بهره مـی 
یکی از مقامـات، قهرمـان داسـتان فـردي غریـب      
است که جمعیتی از عرب و عجم را گرد خویش 

گوید بـه  ن میجمع آورده است و براي آنان سخ
هـا بـه زبـان عربـی و بـا غیـر       نحوي که با عرب

روي «: گویـد اعراب به زبان خودشان سـخن مـی  
یـا فتیـان العـرب و    : به حجازیـان آورد و گفـت  
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ــیف  ــاء الس ــان االدب و ابن ــس روي از ...خلص پ
طوایف اهـل طـایف بگردانیـد و سلسـله سـخن      
بجنبانید و گفت اي اهل بالد عجم و قادحان زناد 

) 28:همان(».و ارباب فتوت و مروتکرم 
حمیدالدین عالوه بر اشعار و عبـارات  قاضی

ها را نیز به عربـی  عربی، شمارة مقامه و نام مقامه
بندي خویش تحت او حتی در جمله. آورده است

زبان عربی فعل یا مسند را در آغاز یـا میانـۀ   تأثیر
در »حکایت کرد مرا دوستی«: مثل. آوردجمله می

جاي مقامات خود از امثـال و حکـم عربـی،    جاي
. کندآیات قرآن، اخبار و روایات استفاده می

همــۀ ایــن نکــات حــاکی از آن اســت کــه  
حمیدالدین به زبان عربی تسلط کامل داشته  قاضی

طور که خود نیز اعتـراف کـرده، بـراي    ولی همان
زبانان مقامات خـود را بـه فارسـی    استفاده فارسی

ند او سعی داشته به شیوة سهل نوشته است هر چ
و ممتنع بنویسد و از لغـات دشـوار و عجیـب و    
غریب استفاده نکند ولی مقتضیات زمان و سـبک  
نوشته او را وادار کرده است از ترکیبات، عبـارات  

امـا هـر   . و ابیات عربی نیز به وفور استفاده نماید
کند کـه فارسـی سـره بنویسـد، بـا      وقت اراده می
دارد و اسـب  این وادي گام برمـی قدرتی تمام در

کشاند چنـان کـه در   راهوار سخن را بدین سو می
اي جوان، پیـران  : پیر گفت«: نویسدمقامۀ دوم می

را حرمت دار، تا ثمرات جوانی بیابی و با بزرگان 
بساز، تا دولت زندگانی بیـابی، بـر امیـران پیشـی     
مجوي تا پایمال نگردي و با پیران بیش مگوي تا 

) 14:همان(».نشويبدحال

عباراتی از این قبیل بیانگر آن است که هـم  
زبــان عربــی و هــم زبــان فارســی بــراي قاضــی 

پذیر اسـت  حمیدالدین همچون مومی نرم و نقش
تواند با احاطۀ خـویش بـر هـر دو زبـان     و او می

که بخواهد به کار ببرد و هر ايآنها را به هر شیوه
. نمایدمضمونی را بهترین شکل ارائه 

مقامات حمیديمکان و زمان در 
مبهم و نامعلوم مقامات حمیديمکان و زمان در 

دربارة زمان وقوع حـوادث داسـتان همـین    . است
اي شود که وقتی از اوقات در ناحیهقدر اشاره می

حوادث هر . دور چنین حکایتی اتفاق افتاده است
داستان در یک مکان و یک زمـان خـاص اتفـاق    

اي از شـهر یـا   در نقطـه اما هـر حکایـت  افتد می
دهـد بـه ایـن جهـت پراکنـدگی      کشوري رخ می

مکان در مجموعۀ مقامـات زیـاد اسـت؛ هرچنـد     
.ي بر داستان و شکل و نتیجه آن نداردتأثیرمکان 

مقامـات حمیـدي  خصـوص در  این نکته به
ــت و    ــات اس ــانی در حکای ــوعی پریش ــانگر ن بی

طرب شود که راوي داستان روح مضـ مشخص می
و ناآرامی داشته و اوضاع اجتمـاعی در آن عصـر   
آشفته و نابسامان بوده اسـت و راوي پیوسـته در   
تکــاپوي مــأمنی از مکــانی بــه مکــانی دیگــر در  

گه چون «: بنا به گفتۀ خودش. حرکت بوده است
سکندر در سیاحت خاك ظلمات، گه چون خضر 
در سیاحت آب حیات، وقتی به بطحـاي یثـرب،   

: بیت. ي مغربگاهی به بیدا
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هر روز به دیگر ره و هر شب به دگر راي
اي                        ـهر پی به دگر منزل و هر دم به دگر ج

) 25: 1365بلخی، (

مقامات حمیديراوي در 
از دیگر خصوصیات مقامه داشتن فردي به عنوان 

در . کنـد است که حکایات را روایت مـی » راوي«
موهـوم بـا نـامی معـین،     مقامات عربی شخصـی 

هـا ثابـت و   راوي داستان است که تا پایان مقامـه 
در مقامـات  : براي مثـال . ماندبدون تغییر باقی می

فـردي  –» عیسی بن هشـام «الزمان همدانی، بدیع
ــالی  ــت–خی ــت   . راوي اس ــان و روای ــرز بی ط

. اي و یکنواخت استحکایات نیز کلیشه
خیلـی  یکی از دوستان تحمیديمقاماتدر 

نویسنده، نقش راوي داستان را به عهـده دارد کـه   
: کنــدهــا را بیــان مــیبــه طــور ناشــناس داســتان

در هر مقامه این راوي » حکایت کرد مرا دوستی«
شود بـدون اینکـه نـامی بـراي او بیـان      عوض می

. شود و یا خواننده دربارة او چیزي بداند

مقامات حمیديقهرمان در 
پـردازي و  اي مقامه، قهرمـان هیکی دیگر از ویژگی

شـخص  مقامات عربیتعدد شخصیت است که در 
در مقامـات  : بـراي مثـال  . باشـد خاصی قهرمان می

» ابـوالفتح اسـکندري  «الزمان شخصی بـه نـام   بدیع
.قهرمان است که باز هم فردي تخیلی است

ــري مقامــات حمیــديقهرمــان در  ــا پی غالب
.اسـت سـخن برخورد و خوشپوش، خوشژنده

این قهرمان تخیلی به طـور مـبهم و   )106:همان(
کلی در پوشش پیر، جوان، پسر، پدر و حتی یـک  

دوست از طبقات مختلفی چون طبیـب و قاضـی   
کنـد و  شود و نقش خویش را ایفا مـی پدیدار می

.  شودبعد هم ناپدید می
ــان و ســایر شخصــیت  ــا در اگرچــه قهرم ه
آفرینـی  مقامات تخیلی هستند ولی نویسنده با هنر
دهـد بـه   و مهارت خویش آنها را واقعی جلوه می

توانـد مشـابه آنهـا را در    نحوي کـه خواننـده مـی   
نویسـندة  . جامعه و پیرامون خویش مشاهده کنـد 

بـر خواننـده   تـأثیر مقامات از ایـن طریـق سـبب    
قاضی با توصـیف  ) 245: 1390لو، نبی(.گرددمی

هاي جذاب وپردازيهنري مکان و زمان و صحنه
.دهددلنشین، خواننده را در بطن داستان قرار می

مقاماتداستانی بودن 
هرچند جنبۀ داستانی در مقامـات ضـعیف اسـت    

هـاي اصـلی مقامـه، داسـتانی     ولی یکی از ویژگی
مقامـۀ چهـاردهم از   : بـراي مثـال  ،بودن آن است

ــدي  ــات حمی ــوق و  مقام ــق و المعش ــی العش ، ف
و مضـمون  الحبیب و المحبوب، از لحاظ محتـوا  

بسیار ضـعیف و از لحـاظ جـوهرة داسـتانی نیـز      
نویسـی را رعایــت  ارچوب و اصـول داسـتان  هـ چ

یکی از این موارد آنکه عاشق بـدون  ،نکرده است
هیچ سختی و تنها بـا یـک دعـاي پیـر بـه طـور       

. رسـد مـی آسایی به معشـوق و معجزهجادوگرانه
هـا و  با وجود تمـام ضـعف  ) 137: 1365بلخی، (

ها حاکم است ولی به سـبب  که بر مقامهانتقاداتی
العاده و غیر طبیعی توانـایی  نداشتن عناصر خارق

دارد و خواننـده را بـه   خاصی در جذب مخاطب 
.کندادامۀ داستان و دنبال کردن ماجرا ترغیب می



1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«90

گیرينتیجهبحث و 
هاي نویسندگی است که نویسی یکی از شیوهمقامه

اسـت و بسـیاري از   رغم انتقاداتی که از آن شدهبه
باشـد ولـی از   انکار میآنها نیز پذیرفتنی و غیر قابل

. جنبۀ ادبی قابل اعتنا است و اهمیت فراوانـی دارد 
ها سخن را از حد یـک  نویسنده در این نوع نوشته

سخن معمولی بسـیار فراتـر بـرده و بـا هنـرورزي      
خویش آن را به شعر نزدیک کرده است تـا حـدي   

شعر یک قدم بیشتر فاصله نـدارد  که این نوع نثر با
و حتی در بسـیاري مـوارد ارزش و درجـۀ آن بـا     

. گرددطراز  میسان و همشعر هم
نویسی را با آثار ادبی مکتب پارناسـین  مقامه

هنـر  «توان مقایسه کرد کـه بـر شـعار    در اروپا می
ورزیدنـد و سـاختار هنـري    تأکید مـی » براي هنر

بـه  . زیـادي داشـت  کالم براي آنان اهمیت بسیار 
اعتقاد آنها تنها چیزي زیباست که بـه درد کـاري   

هـر چیـزي   . کندخورد و هدفی را دنبال نمینمی
ــه ســودي دارد، زشــت اســت چــون یکــی از  ک

هاي انسـان  کند و نیازمنديها را بیان مینیازمندي
از ایـن دیـدگاه   .  انگیـز اسـت  همه پست و نفرت

ة مقامات، لذت ترین فایدتوانیم بگوییم که مهممی

هـاي ادبـی و سـاختار    بردن خواننده از هنرنمایی
کنـد  نویسنده نیز پیوسته سعی می. هنري آن است

هاي بدیع و هنـري خـویش و بـا    پردازيبا سخن
هاي فضل فروشانۀ خویش خواننـده را بـه   تکلف

.اعجاب و شگفتی وا دارد
ها به التذاذ خواننده اغلب از این گونه نوشته

در بســیاري مــوارد اگــر . یابــدمــیادبــی دســت
هـا، سـجع، جنـاس، موازنـه و سـایر      پـردازي لفظ

هاي ادبی را از مقامات عربـی کنـار بـزنیم    تکلف
دیگر چیزي باقی نخواهد مانـد کـه بـه خواننـده     

رو بسیاري از آثاري که به نثر از این. لذت ببخشد
اند و جـوهرة هنـري و   فنی و متکلف نوشته شده

االست وقتی که به نثر ساده و روان ادبی در آنها ب
ــازگردانی مــی ــادي را از ب شــوند، خواننــدگان زی

اما حمیدي ضمن توجه به ساختار .دهددست می
ادبی و هنرنمایی در این حیطه از محتوا نیز غافـل  

او با بیان مضامین گوناگون و متنـوع  . نبوده است
هـا و  از حد تقلید فراتر رفته و بسـیاري از نقـص  

هاي موجود در مقامات عربـی را برطـرف   کاستی
نموده و سـبک مقامـات خـود را از آنهـا متمـایز      

. نموده است
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