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چكيده
مقامات حميدي ،اثر حميدالدين ابوبكر عمربن محمودي بلخي (فو ،)555.نخستين
مقامهاي است كه در زبان فارسي به رشته تحرير درآمده و ـ هر چند به شيوه مقامات
بديعالزمان همداني و مقامات حريري ،ره سپرده است ـ از اين منظر كه نخستين مقامه
به زبان فارسي ميباشد ،حائز اهميت است .از ويژگيهاي مهم مقامه ،آهنگيني سخن و
عبارتهاي موزون است .از آنجا كه جناس از صنايع محوري در ايجاد موسيقي كالم در
اين نوع نوشتار ـ و از جمله مقامات حميدي ـ است ،اين مقاله عهدهدار بررسي كاركرد
اين آرايه در جايگاه يكي از اصليترين صنايع ادبي بهكارگرفته شده در اين اثر است .در
اين راستا پس از بيان مقدمهاي در باب مقامهنويسي و در پي آن اشارهاي به ويژگيهاي
مقامات حميدي ،به تقرير و تعريف صنعت جناس و انواع گوناگون آن و بهرهگيري
قاضي حميدالدين از اين شگرد ادبي در پردازش اين اثر آهنگين ،ميپردازيم.
واژههاي كليدي :مقامه ،مقامات حميدي ،آرايه(صنعت) ادبي ،جناس و موسيقي كالم.
نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئولL.chavoshi@gmail.com :
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 .2مقدّمه
مقامات حميدي اثر حميدالدين بلخي از آثار كهن فارسي است كه چنانكه از نام آن
برميآيد ،اثري در نوع ادبي مقامه است .مقامه در لغت به معناي مجلس (ابن منظور،

 )051 :8041و جاي نشستن (دهخدا« ،8731 ،مقامه») است( .)8اما مرحوم بهار در خصوص
معني اين واژه ،نظري ديگر دارد كه با بحث ما در باب موسيقي و آهنگ كالم در اين
نوع نوشتار ،سازگارتر است .وي بر آن است كه يكي از معاني مقام ،در ايران ،آهنگ
موسيقي است و مقام خواندن ،ترجمة «گاه خواندن» يا «گاثه خواندن» است كه با
موسيقي و آهنگ همراه بوده است (بهار .)710 :8735 ،از ديگر سو ،در ميان اعراب ،مجلس
گفتنها و قصهخوانيها معموالً با نوعي كالم موزون همراه بوده و «مقامات از اين قبيل
خواندنها است كه يا براي قصهخواني يا براي وعظ در مجتمعات عمومي ادا ميشده
است و داراي اسجاع لطيف ،الحان زيبا و عبارات مقبول و شعريات بوده است» (همان:

.)715
اما مقامه يا مقامات در اصطالح ادبي به اثر داستاني منثوري اطالق ميشود كه در
آن بيش از آنكه بيان داستان و پيگيري سلسله رويدادهاي داستاني مورد نظر باشد،
زيبايي و آهنگين بودن واژهها و عبارات ،بهره بردن بيش از پيش از انواع صنايع ادبي و
آرايش سخن مورد نظر است .اين توجه به عبارت پردازيهاي صوري ،بيشتر حالت
افراطگونه به خود ميگيرد تا آنجا كه «خواننده تمايلي به شنيدن موضوع داستان
احساس نميكند بلكه در پي آن است كه غوامض لفظي و تركيبات عبارات را حل كند و
دريابد و هنر و صنعتي را كه در تركيبات عبارات به كار برده شده بشناسد» (ابراهيمي

حريري .)88 :8701 ،اين نقدها نشانگر ويژگي مهم مقامات است كه همان توجه خاص به
لفظ و ظاهر الفاظ است.
به هر حال ،پيشينه مقامهنويسي به مقامات بديعالزمان همداني ()751 -751
بازميگردد كه مبتكر «مقامات» است و هرچند از جنبة داستانپردازي و استفاده از
عبارات دشوار و مسجع از شيوة قصهپردازي عرب ـ ابن دريد ـ تأثير پذيرفته است و از
شيوة گدايان كه در آن روزگار با عبارات مسجّع انجام ميشده است الهام گرفته ،اما خود
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در تلفيق اين عناصر و ابداع فن مقامهنويسي كه بدينصورت در نثر عرب بهچشم
نميخورد ،مبدع و پيشرو است (خطيبي .)814 :8711 ،مقامات بديعالزمان دربردارندة
حدود پنجاه مقامه است و راوي مقامهها عيسيبن هشام و قهرمان آن دريوزهگري است
به نام ابوالفتح اسكندري كه ظاهراً هر دو شخصيتهاي خيالياند .قهرمان داستان از
شهري به شهر ديگر كوچ ميكند و «در خالل قصههايي كه ميپردازد ...هنرمنديهاي
ادبي خود را در آوردن فنون نثر از انشا و خطابه و قصه و انواع نظم ،همراه با صنايع
لفظي و معنوي و واژهها و تركيبهاي فصيح بهنمايش ميگذارد و از اين راه كسب روزي
ميكند (همداني.)88 :8713 ،

مقامات بديعالزمان ،الگوي مقامهنويسي پس از خود شد و شيوة نگارش آن ،كه
سرشار از صنايع ادبي و عبارتهاي مسجوع و موزون و ...بود ،مورد تقليد بسياري قرار
گرفت؛ بهطوري كه «سجع ،مزدوج ،موازنه ،قرينهسازي و تكرار و اطناب و ...در نثر از اين
تاريخ يعني از اواخر قرن چهارم شيوعي عام بههمرسانيد» (بهار.)713 :8735 ،
پس از مقامات بديعالزمان ،دومين مقامة برجسته را ابومحمد قاسم حريري (-581
 )010به رشتة تحرير درآورد .حريري در تأليف مقامات خويش ،از مقامات بديعالزمان
تأثير بسيار پذيرفت و اثر خود را به تقليد از او نگاشت .مقامات حريري مشتمل بر پنجاه
مقامه است كه ابوزيد سروجي ،قهرمان و حارثبن همام راوي اين داستانها است .ابوزيد
گدايي است كه زباني شيوا دارد و بدين ترتيب ،مضمون اصلي آن همچون مقامات
بديعالزمان ،گدايي است .نوشتار حريري نيز متكلف و آكنده از صنايع و آرايههاي ادبي
است و در اين راه از بديعالزمان نيز پيشي جسته است.

 .1مقامات حميدي
قاضي حميدالدين بلخي در قرن ششم ،نخستين مقامه را ـ با تعريفي كه از آن ارائه شد
ـ به زبان فارسي به رشتة تحرير درآورد و در اين راه ،دو اثر مهم پيش از خود را ـ
مقامات بديعالزمان و مقامات حريري ـ مدنظر قرار داد و در نحوة نگارش ،استفاده از
صنايع شعري ،توجه مبالغهآميز به صورت سخن و گاه عنوان مقامهها و ...راه پيشينيان
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را پيگرفت .يكي از انتقاداتي كه دامنگير حميدالدين شده است ،همين دنبالهروي
شديد از آثار سلف است (بلخي.)87 :8715 ،
اما چنانكه گفتيم مقامات حميدي نخستين مقامه به زبان فارسي است و «از بدو
تأليف ،مورد توجه ادباي فارسيزبان گشته  ...و علت شهرت كتاب از آن است كه شيوة
مقامه نويسي در فارسي ،اسلوبي بديع و دشوار بوده زيرا با تنگي دايرة مواد و تركيبات
لغوي در فارسي ،جز يك نويسندة با همت و زبردست چون قاضي حميدالدين نتوانسته
از عهدة آن برآيد (ابراهيمي حريري .)888 :8701 ،مقامات حميدي از همان آغاز مورد توجه
قرار گرفت چنانكه نام آن در چهار مقالة نظامي عروضي كه اندكي پيش از آن كار
تأليفش بهپايان رسيده بود ،ذكر شده است (صفا.)551 :8711 ،

اين اثر مشتمل بر بيست و سه مقامه است( .)1در اين مقامهها بر خالف مقامات
بديعالزمان و حريري ،نام راوي خاصي ذكر نشده و چنين آغاز ميشود« :حكايت كرد
مرا دوستي .»...موضوعات مقامهها نيز مختلف و متفاوت است :براي مثال «شيب و
شباب»« ،لغز»« ،وعظ»« ،عشق»« ،اوصاف بلخ» و  ...و اين از نكاتي است كه مقامات
حميدي را از دو مقامه پيش از خود متمايز ميكند .البته اين مضامين گوناگون درواقع
بستري است براي آرايش كالم و به كار بردن عبارتهاي مسجوع و آهنگين؛ به عبارت
ديگر ،مؤلف ،دغدغة زيبايي و آهنگين بودن و بهرهمندي از صنايع بديع را دارد و نه
محتواي نوشتار خود را .با وجود اين نميتوان از فريبايي سخن قاضي در مقامهها و
آهنگ كالم و نازكي تعبيرهاي او چشم پوشيد و توانايي او را در «انشاي شعر منثور و
تنظيم جملههاي خيالانگيز» مورد توجه قرار نداد براي مثال آنجا كه به زيبايي از سخن
گفتن نيلوفر با ديگر گلها حكايت ميكند و ميگويد« :نيلوفر سبز جامة كحلي عمامه،
سر از آب برآورده كه اي تاريكان بساط خاكي ،اين چه بيباكي است؟! عاشقي نه پيشة
شماست و بيدلي نه انديشة شما .شما را كه قدم در آب نيست ،از غرق چه خبر و شما را
كه فرق در آفتاب نيست ،از حرق چه اثر؟! ما باري دل بر مهر آفتاب افكندهايم و سپر بر
()7

سر آب افكنده» ( .بلخي)05 :8715 ،

چنانكه گفته شد محتوا در نوع ادبي مقامه مورد اعتناي واقعي مؤلف نيست و توجه
و اهتمام شاعر به قوت و غناي آنچه در اين حوزه مطرح شده است ،نبوده است .البته در
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تعريف و توصيف اين نوع ادبي همواره به اهدافي تعليمي نيز كه در قالب قصه ،مثل،
نكات پندآميز و ،...طرح ميشود .اشاره شده است (براي مثال بنگريد به فاخوري.)181 :8511 ،
اما ترديدي نيست كه محتوا در مقامهها هيچگاه براي نويسنده اهميت و اعتبار صورت

()0

را نداشته است( .)5از اين رو در اين نوشتار نيز به بررسي نكتهاي در مقامات حميدي
پرداختهايم كه درواقع نتيجة تالش مؤلف در راستاي غناي صورت سخن خويش است؛
موزون ساختن كالم با بهرهمندي هرچه بهتر و بيشتر از صنايعي كه در اين زمينه
كارآمد است .تناسبهاي آوايي و صوتي مانند وزن ،قافيه ،رديف و هماهنگيهاي صوتي
كه در شعر از عوامل موسيقيآفرين زباني مطرح شده است( ،شفيعي كدكني)84 -5 :8715 ،

در متون نثر در قالب آرايهها و صنايعي پديد ميآيد كه درواقع تالشي است در راستاي
ايجاد نوعي هماهنگي و تناسب براي عبارتهاي منثور .موسيقي پيش از بررسي آراية
اصلي مورد نظر در اين زمينه نگاهي به انواع آرايههاي ادبي پركاربرد در مقامات حميدي
خواهيم داشت.

 .2.1آرايههاي ادبي در مقامات حميدي
مقامه و مقامهنويسي از قرن چهارم ،با ظهور مقامات بديعالزمان ،وارد عرصهاي شد براي
ورود انواع صنايع و فنون ادبي در آثار و تبديل آثار سهل و روان فارسي به متكلف و
مسجوع .استاد بهار در اين زمينه معتقد بود كه:
«نثر فني فارسي در قرن چهار و پنج وجود نداشت ...جز در بعضي خطبههاي كتب
يا سر آغاز فصول كه گاه يكي دو سطر مسجع ديده ميشد ...هرچند به قرن شش
نزديك شديم جملههاي مسجوع در كتب زيادتر به نظر رسيد ليكن همانها هم در
قيد ايجاز و عدم تكلف و صنعت مقيد بود و تنها سجعي ساده بود...ليكن در قرن
ششم يكباره مقامهنويسي با تمام خصايص و لوازمش در نثر فارسي ظهور كرد و

مشهورترين نمونة آن مقامات حميدي است» (بهار.)715 :8735 ،
واحدهايي از زيباييهاي گفتاري كه بهمنظور هماهنگيهاي آوايي يا معنايي و يا
هردوي اينها در بديع بررسي ميشود« ،آرايه» ناميده ميشود (فضيلت .)85 :8758 ،اين
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آرايهها در زيبايي و در نتيجه اثربخشي كالم مؤثرند .با نظر در مقامات حميدي به انواع
گوناگوني از آرايهها و بدايع لفظي و معنوي برميخوريم كه قاضي حميدالدين به اقتضاي
كالم خود از آنها بهره جسته و در راستاي تأثير بيشتر كالم خويش از آنها استفاده كرده
است .برخي از اين آرايهها عبارتند از:
سجع :اين صنعت كه آهنگ كالم را به همراه دارد ،از صنايع محوري اين كتاب است
و شايد بتوان گفت كمتر عبارتي در اين اثر بهچشم ميخورد كه از آن خالي باشد .انواع
گوناگون سجع اعم از متوازي ،مطرف و متوازن ،در سراسر كتاب بهچشم ميخورد.
مانند(« :)1سر عشق ،نهفتني است نه گفتني و بساط مهر ،پيمودني است نه نمودني»
(بلخي.)01 :8715 ،

ترصيع :ترصيع از صنايعي است كه در نثرهاي فني و از جمله مقامات حميدي
كاربرد دارد  .در اين صنعت كه در ايجاد موسيقي كالم بسيار كارگر است ،قرينههاي دو
جمله از نظر وزن و حرف روي ،يكسانند و ميتوان گفت اين صنعت ،درواقع نوعي سجع
متوازي است كه آن را به نثر و اواخر قرينهها اختصاص نداده باشيم (همايي-05 :8733 ،

 .)01براي مثال در مقامات آمده است« :گاه پيراية طبلة طوافان و گاه سرماية نقد
صرافان ،بياضش در ديدهها و سوادش در سينهها» (بلخي)51 :8715 ،

تشبيه :از ديگر فنوني كه در مقامات حميدي ،بسيار به آن برميخوريم ،تشبيه است.
مؤلف در سخنپردازيهاي خود از انواع گوناگوني از اين صنعت بهخوبي بهره برده است.
نظير :خلوتخانه وجود (همان ،)11 :عندليب عشق (همان ،)815 :نقل عقل (همان،)51 :
شمع فتوت (همان ،)11 :براق همت (همان)815 :

مراعات نظير و تضاد :در مقامات حميدي به اين دو صنعت نيز بسيار برميخوريم.
براي مثال« :از دايرة پرگار به نقطة كار آي و از عالم گفتار به عالم كردار آي» (همان:

 )31يا« :به وقت آنكه آفتاب منور بر چرخ مدور از گريبان مشرق به دامن مغرب رسيد و
كحال شب ،سرمة ظالم در چشم روز كشيد و مشك تاتار در عذار نهار دميد» (همان)11 :

چون در اين نوشتار ،صنعت جناس مورد نظر است ،به آن ميپردازيم.
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 .1.1جناس در مقامات حميدي
بديهي است در مقامات حميدي با انواع متنوعي از آرايههاي ادبي مواجهيم .اما با
توجه به موضوع اين نوشتار كه بررسي يكي از پركاربردترين صنايع ادبي اين اثر و ميزان
تأثير آن در كالم آهنگين اين مقامه است ،در اين مجال به بررسي اين آرايه و انواع آن
در اثر يادشده ميپردازيم.
از ويژگيهاي برجستة مقامهنويسي ،موزوني و آهنگيني سخن ،يعني انشاي شعر
منثور است ،و به قول استاد بهار«اين نويسندگان هرچه در چنتة شعرا بود درربودند و
يكباره نثر را با نظم ،برابر ساختند» (بهار .)713 :8735 ،از سوي ديگر آهنگ و وزني كه در
يك جمله ،ميان واژههاي گوناگون و يا در ميان دو واژگان دو جمله احساس ميشود بر
آمده از جملهها و واژههايي است كه هم آهنگ هستند و همجواري و يا به دنبال يكديگر
قرار گرفتن آنها در كالم ايجاد موسيقي ميكند .بدين ترتيب دو نكته در اين ميان
مطرح ميشود :نخست اينكه موسيقي كالم در مقامهنويسي جايگاه مهمي دارد .دوم
آنكه اين موسيقي به ياري صنايع و شگردهاي ادبي گوناگون ايجاد شده است( .)3اگر
اساس اين موسيقي را در استفادة انبوه و شايستة شاعر از آراية جناس معرفي كنيم،
سخني دور از واقع نيست ،چرا كه ديگر آرايههاي موسيقيآفرين در كالم ،همچون سجع
و ترصيع نيز ـ كه به وفور در مقامات ديده ميشود ـ درواقع برخوردار از انواعي از
صنعت جناساند.
جناس را در شمار آرايههاي بديعي آوايي طبقهبندي كردهاند .آراية آوايي «از
هماهنگي آوايي واجها ،واژهها و جملهها يا هر واحد ديگر به وجود ميآيد» (فضيلت،

 .)85 :8758جناس از انواع صنايع بديع لفظي است كه اعمال آن سبب ايجاد موسيقي و
نوعي هماهنگي و در نتيجه زيبايي در كالم ميگردد .البته اين زيبايي را به نوعي
ميتوان در معنا نيز جستجو كرد چرا كه «جناس از يكسو ايجاد موسيقي در كالم
ميكند و از سوي ديگر سبب تداعي معاني مختلف لفظي واحد ميگردد و  ...به گسترش
تخيل و ايجاد كشش و جلب توجه شنونده ميانجامد و اين از عوامل ايجاد زيبايي و هنر
است» (تجليل .)1 :8738 ،بدين ترتيب عالوه بر جنبة موسيقايي ،جناس از آن نظر كه به
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نوعي ذهن مخاطب را به بازي ميگيرد و ميان كلماتي پيوندي خاص برقرار ميسازد،
كالم را اثربخشتر ميسازد.
جناس در لغت به معني همجنس بودن دو چيز است .انديشمندان حوزة بالغت اين
واژه را براي صنعتي خاص به كار بردهاند و تعريفهاي گوناگوني براي آن مطرح
ساختهاند؛ كه البته همين همجنس بودن است كه به صورتهاي مختلف در همة آنها
مطرح شده است .در حدائقالسحرفيدقايقالشعر در تعريف جناس آمده است« :اين
صنعت چنان باشد كي كلماتي باشد مانند يكديگر بگفتن يا نبشتن در نثر يا نظم اين
هفت قسم است» (وطواط )1 -5 :8775 ،در ديگر كتب بالغت نيز تعاريفي با همين
مضمون و اندك تفاوتي در عبارتها يا انواع گوناگون جناس آمده است .براي مثال ،اين
صنعت «آن است كه گوينده يا نويسنده در سخن خود كلمات همجنس بياورد كه در
ظاهر به يكديگر شبيه و در معني مختلف باشند و بر نه قسم است» (همايي.)05 :8733 ،
در بياني ديگر آمده است :جناس «استعمال الفاظي است كه متشابه و متجانس يكديگر
باشند» (تاجالحالوي .)1 :8717 ،و در تعريفي ديگر گفته شده« :روش تجنيس مبتني بر
نزديكي هر چه بيشتر واكهاست بهطوري كه كلمات همجنس به نظر آيند يا همجنس
بودن آنها به ذهن متبادر شود» (شميسا .)1()75 :8730 ،در اين تعاريف سخن از تشابه دو
لفظ است و چنانكه در تعريفي مجمل ،جناس را تشابه ميان دو لفظ بهطور كامل يا
ناقص خواندهاند (آهني .)113 :8714 ،تشابهي كه در اين تعاريف بر آن تأكيد شده ،شباهت
ظاهرياي است كه در تلفظ ـ و نه در معني ـ وجود دارد و اساساً همين امر است كه در
سخن ايجاد موسيقي و زيبايي ميكند .آنچه از منظر زيباشناسي جناس ،نوعي كثرت در
وحدت خوانده شده است؛ زيبايياي كه بهواسطة همراهي توأم شباهت و اختالف ،ايجاد
ميشود و لذتآفرين است (تجليل.)33 :8757 ،
در دستهبندي انواع اين صنعت ،تفاوتهايي وجود دارد كه بيشتر به نحوة نامگذاري
و يا زيرتقسيمها به شرح زير مربوط است.
 .2.1.1جناس تام :اين نوع جناس در مقامات چندان فراوان نيست و نمونههايي از
آن در مقامات حميدي عبارتند از:
«تنگ بر تازيان تنگ كرديم» (بلخي.)08 :8715 ،
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«درختان بساتين از رخت و تخت و تاج و دواج ،بينوا گشته و عندليب هزار نوا
بينوا شده» (همان)54 :

«سپاس خداوندي را كه...گوهر جان در نهاد ما نهاد» (همان.)14 :
«جويان دوم به سوي تو اي همچو ماه و خور

چون حاجيان به موقف و چون صوفيان به خور»
(همان)10 :

.1.1.1جناس ناقص(محرف) :اين نوع جناس در مقامات بهكارگرفته شده است و
بارها در صفحات كتاب به آن بر ميخوريم .براي مثال:
« در نشر و طي اوراق ،به مقامات بديع همداني و ابوالقاسم حريري رسيدم و آن دو
درج غرر و دو درج درر بديدم» (همان.)14 :
«حكايت كرد مرا دوستي كه در سر وفايي داشت و در سر صفايي» (همان )14 :و
«من از گل در غنچه پاكيزهترم و از درّ در صدف ،دوشيزهتر» (همان.)851 :
«بدان كه عشق ،سه قدم است :اول قدم ،كشش است ،دوم قدم كوشش ،سيم قدم
كشش» (همان.)881 :
 .3.1.1جناس زايد :اضافه شدن حرفي را به آخر كالم ،جناس مذيل و اضافه شدن
بيش از يك حرف را به آغاز يا انجام يكي از متجانسين ،ملحق به جناس زايد و مذيل
ميخواند .اين جناس را ميتوان در جايجاي مقامات يافت .مانند« :چون او بر صوب
صواب بازگشت ،من بازگشتن نتوانستم» (همان )31 :و «نكال و انكال بر تو واجب است
و غرامت و مالمت بر تو الزم» (همان)851 :

«از خون خود شراب خوردن به كه از كاسه و كاس ديگران طعام و شراب خوردن»
(همان.)15 :
«همة همت ،دويدن بود و همه نهمت ،پريدن» (همان.)31 :
 .0.1.1جناس مركب :در مقامات بسامد اين نوع جناس اندك است .براي مثال:
«اي پير همدان ،بدان كه همهدان جز خداي نيست» (همان)818 :
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 .5.1.1جناس مطرف :در اين نوع جناس دو ركن جناس فقط در حرف روي تفاوت
دارند .در مقامات به اين جناس نيز برميخوريم .براي مثال «صدمتهاي مكايد بكشيدم
و خايب و خايف به شهر طائف رسيدم» (همان.)11 :
«در هر چمني تماشا كرده ميشد و از هر فني انشاء و انشاد ميافتاد» (همان.)55 :
 .2.1.1جناس مضارع و الحق :اين نوع از جناس در مواردي با جناس خط ـ كه
توضيح آن در پي خواهد آمد ـ همپوشاني خواهد داشت .براي مثال در رحمت و زحمت
و يا خالي و حالي كه از مثالهاي مطرح شده است ،اين حالت كامالً آشكار ميباشد و
در مواردي كه كتابت اركان جناس ،يكسان و تفاوت آنها در نقطهگذاري باشد ،آن را
جناس خط ميناميم.
نمونههايي بسياري از اين نوع جناس در خالل سطور مقامات بهچشم ميخورد براي
مثال« :از عقل به نقل آمدن ،چه حاجت است ،تو در بند نقلي و من در بند عقل»
(همان.)53 :
«پيري در زيّ و زينت غربت و ره زدهاي در هيئت كربت» (همان.)55 :
«اما از اين مختصراً بي بصران ،نظارة اين دقايق و اعتبار بدين حقايق نيايد»
(همان.)01 :
«چنار با بيد به وقت مجارات به زبان مبارات ميگويد كه مناز و سر مفراز» (همان:

.)01
 .2.1.1جناس خط :اين جناس از پركاربردترين انواع جناس در مقامات حميدي
است و قاضي در آهنگين كردن كالم خود ،بدان توجه ويژه داشته است .براي مثال:
«بنفشه مطرا با اللة رعنا ميگويد :مناز و متاز كه تو دل اين كار و تن اين بار نداري»
(همان.)01 :
«در اين قالب مجوف چه خمر و چه جمر» (همان.)15 :
«ابا از انا لطيفتر و ظرف از مظروف ،نظيفتر» (همان.)11 :
«غربا نرخ اين چه دانند و ادبا برخ اين چه شناسند؟!» (همان)38 :

«اداي قرضي است محكم و قضاي فرضي است مبرم» (همان.)75 :
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 .2.1.1جناس لفظ يا همساني اركان جناس در تلفظ و اختالف آن در كتابت .نظير:
«گفتم چه گويي در درمي همرنگ او و ديگري همسنگ او ،تا به اول ضمّ كني و چنان
كش مدح كردي ،ذمّ كني» (همان.)35 :
«به چشم عبرت در من نگريست و بر احوال و اهوال من بگريست» (همان.)37 :
 .1.1.1جناس مكرر(مزدوج ،مردد) :اين نوع از جناس را نميتوان نوع مستقلي از
ساير اقسام مطرح شده تلقي كرد و در هر يك از انواع ذكر شده ممكن است اين حال
رخ دهد و در آخر عبارت مجاور يكديگر قرار گيرند .فقط از آنرو كه برخي صاحبنظران
با توجه با جايگاه اركان جناس در آخر جمله ،اين تقسيمبندي را مطرح نمودهاند كه در
انواع ذكر شده مورد توجه قرار گرفته و زمينه مستقلي براي آن لحاظ شده است.
نمونههايي از اين نوع در مقامات عبارتند از« :گفتهاند كه غريب كر و كور باشد و
مفلس ،طالب شر و شور» (همان.)15 :
«و از اينجاست كه به ايمان و توحيد مخاطباند و به ترك آن معاقب و معاتب»
(همان.)55 :
چنانكه مالحظه ميشود در جايجاي عبارتهاي مقامات حميدي به انواع گوناگوني
از جناس بر ميخوريم .اما اين آرايه و آرايههايي چون سجع و ترصيع نيز كه درواقع در
پي انواع خاصي از جناس در كالم ايجاد ميشود ،از منظر بسامد نيز سهم فراواني را در
ميان انواع آرايههاي بهكارگرفته شده در مقامات حميدي به خود اختصاص داده است(.)5
با توجه به نمونههاي ذكر شده به نظر مي رسد كه قاضي حميدالدين بلخي از آراية
جناس براي ايجاد موسيقي در كالم خويش بهرة بسيار برده است .آراية جناس سبب
ايجاد نوعي هماهنگي و تناسب ميان كلمات و در پي آن عبارتهاي مقامات حميدي
شده است؛ البته با توجه به طبقهبنديهاي انجام شده موسيقياي كه در طبقة موسيقي
دروني قرار ميگيرد(( )84شفيعيكدكني .)58 :8715 ،البته در ميان انواع موسيقيهاي ذكر
شده كه كالم را موزون و آهنگين ميسازد« ،موسيقي دروني مهمترين قلمرو موسيقي
است و استواري و انسجام و مباني جمالشناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي ،در همين
نوع از موسيقي نهفته است» (شفيعيكدكني .)751 :8715 ،جناس نيز جلوة بارز اين نوع
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موسيقي است و چنانكه ديديم سهم بسياري در موسيقي ايجاد شده در مقامات
حميدي دارد.
البته شيوة متكلفانهاي كه مقامهنويسان و از جمله حميدالدين بلخي گرفتار آن
است ،مانع بهرهمندي به جا و مناسب از اين آرايه در همة موارد بهكارگرفته شده است و
اگر چه صورت كالم بهواسطة اين بهرهمندي از وزن و هماهنگي برخوردار گشته اما در
مواردي نيز عبارت از محتوا و معني بيبهره مانده است .آنجا كه جرجاني در مزيت
جناس به پيروي لفظ از معنا اشاره كرده است و جناس پسنديده را جناسي خوانده است
كه به ياري معني حاصل شود و نه ميل به آوردن تجنيس ،به اين آسيب اشاره كرده
است (جرجاني.)5 :8715 ،
 .3نتيجه
در اين نوشتار به يكي از اصليترين ويژگيهاي مقامهها و از جمله مقامات حميدي كه
آهنگيني سخن است ،پرداخته شد كه تعمد نويسنده در هرچه موزونتر كردن سخن
خويش در راستاي توجه بسيار به زيبايي صوري كالم و استفاده از انواع صنايع شعري
ميباشد .بدين منظور ،يكي از صنايع بديع لفظي كه در انجام اين هدف بسيار مؤثر
است ،آرايه جناس است كه سبب ايجاد هماهنگي و موسيقي در ميان واژهها و در پي آن
عبارتها ميگردد و خود بستري است براي آهنگيني سخن از طريق ايجاد سجع در
عبارتها .همچنان كه در معرفي صنعت جناس و بررسي انواع آن مشاهده شد ،اين آرايه
با بسامد بسيار در مقامات حميدي بهكارگرفته شده است و در جايجاي عبارتهاي اين
اثر حضور دارد كه به لطف و گوشنوازي سخن قاضي حميدالدين افزوده است .چنانكه
پيشتر گفته شد ،اين صنعت در مقامات حميدالدين بلخي به دليل توجه زياد نويسنده
به بهرهگيري فراوان و مؤثر از اين آرايه جلوة بيشتري يافته است .البته ميزان استفاده از
برخي از انواع جناس مانند جناس خط و زايد بيش از ديگر انواع ميباشد و برخي نيز
مانند جناس مركب ،كمتر است .قاضي حميدالدين از آراية جناس بهرة بسيار برده است
تا در كالم خويش وزن و آهنگ دلخواه را كه در مقامهنويسي از اهميت و جايگاه ويژهاي
برخوردار است ،ايجاد كند .البته استفاده از آراية جناس اگرچه ابزار نويسنده در رسيدن
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به مقصود خويش در راستاي آهنگين و زيبا ساختن كالم بوده است اما همواره اين
استفاده به بهترين شيوه انجام نشده است .علت اين امر را ميتوان در اصرار نويسنده
براي بهره بردن از اين آرايه در همة مواضع ـ حتي آنجا كه سياق سخن آن را برنميتابد
ـ دانست .البته اين نكته نيز برآمده از آن چيزي است كه در ماهيت مقامه نهفته است؛
يعني توجه به صورت سخن و استفادة عامدانه و فراگير از انواع صنايع و از جمله جناس.
بدين ترتيب يكي از شئون لطف و تأثيرگذاري جناس چنانكه عبدالقاهر جرجاني به
نيكويي بر شمرده است ،آن است كه «بدون آمادگي و قصد قبلي در جلب آن و يا بدون
كوشش در طلب آن و يا به انگيزة حسن تناسب ايراد گردد» (جرجاني )3 :8715 ،و اين

نكتهاي است كه نميتوان در مورد همة جناسهاي بهكارگرفته شده در مقامات حميدي
صادق دانست؛ در اين ميان برخي بسيار نيكو و دستهاي فاقد اين امتياز است .با وجود
اين آسيب ،ترديدي نيست كه قاضي حميدالدين بلخي از آراية جناس براي آهنگ كالم
و تأثير بخشي بيشتر آن بهرة بسيار برده است و اين صنعت نقش مهمي در سامان دادن
همآواييهاي كالم و ايجاد عبارتهاي مسجع و همآهنگ در مقامات حميدي داشته
است.
پينوشتها
 .8مقامه در اصل واژهاي عربي است و در فرهنگها به معني جلسه و نشست آمده است (آذرنوش،
 )158: 8758اما به مرور به نوع ادبي خاصي در ادبيات عربي تبديل شد  .هرچند برخي پژوهندگان،
داستانهاي ابندريد را الهامبخش بديعالزمان همداني در مقامهنويسي خواندهاند( ،مبارك)518 :8701 ،
اما مبتكر مقامهنويسي به معني اصطالحي و با شكل فني در ادبيات عرب كسي جز بديعالزمان همداني
نيست (فاخوري.)183 :8511 ،
 .1با توجه به آنكه مرحوم فارس ابراهيمي حريري ،مقامه «فيالخريف» را با توجه به نسخ خطي
معتبر از آن قاضي حميدالدين نداسته است (ابراهيمي حريري .)817 :8701 ،مرحوم صفا تعداد مقامهها
را بيست و چهار مقامه دانستهاند (صفا.)551 :8711 ،
 .7همة عبارتها و مثالهاي نقل از مقامات حميدي برگرفته از بلخي ،حميدالدين:)8715( ،
مقامات حميدي ،به تصحيح رضا انزابي نژاد ،تهران :مركز نشر دانشگاهي است .از اين رو براي جلوگيري
از تكرار ،در بيان نشاني مثالها و نمونهها تنها شمارة صفحه ذكر شده است.
4. Form
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 .5چنانكه محققان اين حوزه مقامه را عرصهاي براي «تمرين انشانگاري ،آموزش فصاحت و بالغت
و تكيه بر لفظ» خواندهاند و نه طرح مسائل اخالقي (حريرچي.)58 :8711 ،
 .1براي جلوگيري از اطناب سخن از ذكر نمونههاي فراوان در هر مورد دوري گزيدهايم.
 .3و اساساً يكي از علل كاربرد افراطگونة صنايع لفظي و معنوي در مقامهها كه همواره اين نوع ادبي
را در معرض نقد قرار داده است ،همين ميل نويسندگان به ايجاد نثري به آهنگيني شعر بوده است .از
اين رو موسيقي كالم و ابزارهاي گوناگون ايجاد آن يكي از مؤلفههاي مطرح در مقامهنويسي است.
 .1جندي در فنالجناس تعاريف گوناگوني را كه از اين صنعت بيان شده است ،ذكر كرده و از ميان
اين تعريف ها بهترين و رساترين آنها را اتفاق الفاظ از وجهي به همراه اختالف معني آنها خوانده است
(الجندي ،بيتا.)81 :
 .5بررسي ميزان دقيق و بسامد عددي اين آرايه نسبت به ديگر آرايهها خود ميتواند موضوع
پژوهش ديگري باشد اما كثرت آن در مقايسه با ديگر آرايهها امري آشكار است كه به چشم ميزند .براي
مثال نمونههاي ذكر ميگردد« :خاك خشك اغبر را با مشك و عنبر كه آميخت و عقدهاي اثمار از
گوشوار اشجار كه در آويخت؟ عارض گل را كه آب داد و زلف بنفشه را كه تاب داد؟ در بنفشه و
سوسن تيرگي و روشني كه نهاد و دل بلبل با عشق گل ،آشنايي كه داد؟ صحن چمن را كه نعت دمن
داشت ،از عدن و عدن خوشتر كه گردانيد و خاك سياه هفت اقليم را از هشت جنات نعيم دلگشتر
كه كرد؟» (بلخي« )03 :8715 ،سرماية سمع ،هنگامة جمع را نشايد كه تا شمع سمع در خلوتخانة
وجود نيفروختند ،كس را ادب بندگي در نياموختند» (همان)11 :
 .84دكتر شفيعي كدكني در طبقهبندياي كه از انواع موسيقي ترتيب دادهاند ،آن را به موسيقي
بيروني كه حاصل از وزن عروضي است ،موسيقي كناري كه از تكرار واژگان شعري ايجاد ميشود و
معموالً در قابل رديف و قافيه ظهور ايجاد مي شود و موسيقي دروني كه عبارت است از هر نوع تنوع و
تكرار در نظام آوايي كه خارج از حوزة موسيقي بيروني و كناري باشد و باالخره موسيقي معنوي كه
حاصل تقارن و تناسبهايي است كه در حوزة معنايي در اجزاي كالم وجود دارد ،تقسيم كردهاند
(شفيعي كدكني.)757 -758 :8715 ،
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