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 چكيده

، نخستين (555.فو) اثر حميدالدين ابوبكر عمربن محمودي بلخي ،مقامات حميدي

زبان فارسي به رشته تحرير درآمده و ـ هر چند به شيوه مقامات  دراي است كه  مقامه

كه نخستين مقامه از اين منظر  ، ره سپرده است ـمقامات حريريالزمان همداني و  بديع

و  آهنگيني سخنهاي مهم مقامه،  از ويژگي. حائز اهميت است، اشدب به زبان فارسي مي

موسيقي كالم در  از آنجا كه جناس از صنايع محوري در ايجاد. هاي موزون است عبارت

د كردار بررسي كار ـ است، اين مقاله عهده مقامات حميديو از جمله  اين نوع نوشتار ـ

در . استشده در اين اثر  كارگرفته بهترين صنايع ادبي  در جايگاه يكي از اصلي آرايهاين 

هاي  گي اي به ويژ و در پي آن اشاره نويسي اي در باب مقامه بيان مقدمهاين راستا پس از 

گيري  گوناگون آن و بهرهو انواع جناس قرير و تعريف صنعت ، به تحميدي تمقاما

  .پردازيم مي، اين اثر آهنگيندر پردازش الدين از اين شگرد ادبي  قاضي حميد
 

 .موسيقي كالم ادبي، جناس و (صنعت)، آرايهمقامات حميديمقامه، : كليدي هايواژه

 L.chavoshi@gmail.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول
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 مهمقدّ .2

نام آن  از كه چنانبلخي از آثار كهن فارسي است كه الدين  اثر حميد مقامات حميدي

 ابن منظور،)مجلس مقامه در لغت به معناي  .آيد، اثري در نوع ادبي مقامه است برمي

 خصوصاما مرحوم بهار در  .(8)است («مقامه» ،8731دهخدا، )شستن جاي ن و ( 051: 8041

معني اين واژه، نظري ديگر دارد كه با بحث ما در باب موسيقي و آهنگ كالم در اين 

ني مقام، در ايران، آهنگ اوي بر آن است كه يكي از مع. تر است سازگارنوع نوشتار، 

با كه است  «گاثه خواندن»يا  «گاه خواندن» ةو مقام خواندن، ترجم موسيقي است

 مجلسدر ميان اعراب، از ديگر سو،  .(710 :8735 ،بهار) استموسيقي و آهنگ همراه بوده 

مقامات از اين قبيل »نوعي كالم موزون همراه بوده و  با معموالًها  خواني و قصه ها گفتن

شده  در مجتمعات عمومي ادا مي خواني يا براي وعظ ها است كه يا براي قصه  خواندن

 :همان) «عبارات مقبول و شعريات بوده استاست و داراي اسجاع لطيف، الحان زيبا و 

715). 

شود كه در  مي  اثر داستاني منثوري اطالقبه در اصطالح ادبي اما مقامه يا مقامات 

بيان داستان و پيگيري سلسله رويدادهاي داستاني مورد نظر باشد، آن بيش از آنكه 

و  بيش از پيش از انواع صنايع ادبي ، بهره بردنعبارات ها و واژه آهنگين بودن زيبايي و

حالت هاي صوري، بيشتر   عبارت پردازياين توجه به . آرايش سخن مورد نظر است

خواننده تمايلي به شنيدن موضوع داستان »گيرد تا آنجا كه  گونه به خود مي افراط

بلكه در پي آن است كه غوامض لفظي و تركيبات عبارات را حل كند و  كند نمياحساس 

ابراهيمي ) «عبارات به كار برده شده بشناسد دريابد و هنر و صنعتي را كه در تركيبات

به خاص گر ويژگي مهم مقامات است كه همان توجه  اين نقدها نشان .(88: 8701 ،حريري

  .لفظ و ظاهر الفاظ است

( 751 -751)الزمان همداني  نويسي به مقامات بديع مقامه  حال، پيشينه هر به

از  پردازي و استفاده جنبة داستاناز هرچند و  است« مقامات»مبتكر  كه دردگبازمي

تأثير پذيرفته است و از ـ ابن دريد ـ پردازي عرب  قصهعبارات دشوار و مسجع از شيوة 

اما خود  ،است الهام گرفته دهش انجام ميع عبارات مسجّبا در آن روزگار شيوة گدايان كه 
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چشم صورت در نثر عرب بهبدينكه نويسي  ن عناصر و ابداع فن مقامهدر تلفيق اي

الزمان دربردارندة  مقامات بديع .(814 :8711خطيبي،  ) و پيشرو است خورد، مبدع نمي

ي است گر آن دريوزهقهرمان و بن هشام  عيسي ها مقامهراوي حدود پنجاه مقامه است و 

ستان از قهرمان دا. اند هاي خيالي هر دو شخصيت به نام ابوالفتح اسكندري كه ظاهراً

هاي  هنرمندي ...پردازد هايي كه مي قصهدر خالل »كند و  مي  شهري به شهر ديگر كوچ

و انواع نظم، همراه با صنايع  ادبي خود را در آوردن فنون نثر از انشا و خطابه و قصه

  گذارد و از اين راه كسب روزي مي نمايشح بههاي فصي ها و تركيب ي و معنوي و واژهلفظ

 (.88: 8713همداني، ) ندك مي

كه  ،نويسي پس از خود شد و شيوة نگارش آن الزمان، الگوي مقامه مقامات بديع

قرار  يمورد تقليد بسيار ،بود... هاي مسجوع و موزون و دبي و عبارتسرشار از صنايع ا

در نثر از اين ... سازي و تكرار و اطناب و ه، قرينهسجع، مزدوج، موازن»ي كه طور به ؛گرفت

 .(713: 8735بهار، ) «رسانيدهماز اواخر قرن چهارم شيوعي عام بهتاريخ يعني 

-581) الزمان، دومين مقامة برجسته را ابومحمد قاسم حريري  پس از مقامات بديع

الزمان  حريري در تأليف مقامات خويش، از مقامات بديع. آوردبه رشتة تحرير در( 010

مقامات حريري مشتمل بر پنجاه . ثر خود را به تقليد از او نگاشتتأثير بسيار پذيرفت و ا

ابوزيد  .ها است بن همام راوي اين داستان مقامه است كه ابوزيد سروجي، قهرمان و حارث

، مضمون اصلي آن همچون مقامات ترتيب بديندارد و  شيوا زباني كهگدايي است 

هاي ادبي  نوشتار حريري نيز متكلف و آكنده از صنايع و آرايه. الزمان، گدايي است بديع

 .الزمان نيز پيشي جسته است و در اين راه از بديع است

 

 مقامات حميدي . 1

ـ با تعريفي كه از آن ارائه شد الدين بلخي در قرن ششم، نخستين مقامه را  قاضي حميد

را ـ اين راه، دو اثر مهم پيش از خود به زبان فارسي به رشتة تحرير درآورد و در  ـ

و در نحوة نگارش، استفاده از  الزمان و مقامات حريري ـ مدنظر قرار داد مقامات بديع

راه پيشينيان ... ها و امهآميز به صورت سخن و گاه عنوان مق لغهصنايع شعري، توجه مبا
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روي  دنبالهحميدالدين شده است، همين  گير دامنيكي از انتقاداتي كه . گرفترا پي

 .(87 :8715، بلخي) شديد از آثار سلف است

از بدو  »گفتيم مقامات حميدي نخستين مقامه به زبان فارسي است و  كه چناناما 

و علت شهرت كتاب از آن است كه شيوة ... زبان گشته  ادباي فارسي مورد توجهتأليف، 

نويسي در فارسي، اسلوبي بديع و دشوار بوده زيرا با تنگي دايرة مواد و تركيبات  مقامه

لدين نتوانسته ا جز يك نويسندة با همت و زبردست چون قاضي حميد ،لغوي در فارسي

مقامات حميدي از همان آغاز مورد توجه  .(888: 8701ابراهيمي حريري، ) آيداز عهدة آن بر

نظامي عروضي كه اندكي پيش از آن كار  چهار مقالةنام آن در  كه چنانقرار گرفت 

 .(551: 8711صفا، ) پايان رسيده بود، ذكر شده استبهتأليفش 

خالف مقامات ها بر  در اين مقامه .(1)امه استمق سهاين اثر مشتمل بر بيست و 

حكايت كرد » :ودش مي  اوي خاصي ذكر نشده و چنين آغازالزمان و حريري، نام ر بديع

شيب و »براي مثال : ها نيز مختلف و متفاوت است موضوعات مقامه. «...مرا دوستي

و اين از نكاتي است كه مقامات ...  و« اوصاف بلخ»، «عشق» ،«وعظ»، «لغز»، «شباب

 درواقعالبته اين مضامين گوناگون . كند پيش از خود متمايز مي ز دو مقامهحميدي را ا

عبارت جوع و آهنگين؛ به هاي مس بستري است براي آرايش كالم و به كار بردن عبارت

را دارد و نه  بديعمندي از صنايع  بهره ، دغدغة زيبايي و آهنگين بودن ولفؤ، م ديگر

ها و  توان از فريبايي سخن قاضي در مقامهبا وجود اين نمي .محتواي نوشتار خود را

انشاي شعر منثور و »آهنگ كالم و نازكي تعبيرهاي او چشم پوشيد و توانايي او را در 

مورد توجه قرار نداد براي مثال آنجا كه به زيبايي از سخن « انگيز خيالهاي  تنظيم جمله

ر سبز جامة كحلي عمامه، نيلوف»: گويدكند و مي مي  ها حكايتفتن نيلوفر با ديگر گلگ

عاشقي نه پيشة ! باكي است؟ كه اي تاريكان بساط خاكي، اين چه بي برآوردهسر از آب 

شما را كه قدم در آب نيست، از غرق چه خبر و شما را . شماست و بيدلي نه انديشة شما

بر  ايم و سپر ما باري دل بر مهر آفتاب افكنده! كه فرق در آفتاب نيست، از حرق چه اثر؟

 (05 :8715بلخي، ) .(7)«سر آب افكنده

توجه محتوا در نوع ادبي مقامه مورد اعتناي واقعي مؤلف نيست و گفته شد  كه چنان

البته در . نبوده استو اهتمام شاعر به قوت و غناي آنچه در اين حوزه مطرح شده است، 
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اين نوع ادبي همواره به اهدافي تعليمي نيز كه در قالب قصه، مثل،  تعريف و توصيف

 .(181: 8511فاخوري، براي مثال بنگريد به )اشاره شده است . شود ، طرح مي...نكات پندآميز و

 (0)صورتگاه براي نويسنده اهميت و اعتبار  ها هيچ اما ترديدي نيست كه محتوا در مقامه

اي در مقامات حميدي  در اين نوشتار نيز به بررسي نكتهاز اين رو  .(5)نداشته است را

نتيجة تالش مؤلف در راستاي غناي صورت سخن خويش است؛  درواقعايم كه  پرداخته

در اين زمينه هرچه بهتر و بيشتر از صنايعي كه  مندي ون ساختن كالم با بهرهزمو

هاي صوتي  هماهنگييه، رديف و و صوتي مانند وزن، قاف هاي آوايي تناسب. كارآمد است

 (84 -5: 8715شفيعي كدكني، ) آفرين زباني مطرح شده است، كه در شعر از عوامل موسيقي

راستاي است در  تالشي درواقعآيد كه   مي ها و صنايعي پديد در متون نثر در قالب آرايه

پيش از بررسي آراية موسيقي . هاي منثور براي عبارت هماهنگي و تناسبايجاد نوعي 

 ي ادبي پركاربرد در مقامات حميديها آرايهبه انواع در اين زمينه نگاهي  نظر مورداصلي 

 .خواهيم داشت

 

 مقامات حميديهاي ادبي در  آرايه .2.1

اي شد براي  عرصهوارد الزمان،  با ظهور مقامات بديع ،نويسي از قرن چهارم و مقامه  مقامه

آثار سهل و روان فارسي به متكلف و  بديلآثار و ت درورود انواع صنايع و فنون ادبي 

  :معتقد بود كهاستاد بهار در اين زمينه . مسجوع

هاي كتب  جز در بعضي خطبه... نثر فني فارسي در قرن چهار و پنج وجود نداشت»

هرچند به قرن شش  ...شد ييا سر آغاز فصول كه گاه يكي دو سطر مسجع ديده م

هم در  ها همانهاي مسجوع در كتب زيادتر به نظر رسيد ليكن  نزديك شديم جمله

ليكن در قرن ...قيد ايجاز و عدم تكلف و صنعت مقيد بود و تنها سجعي ساده بود

در نثر فارسي ظهور كرد و  نويسي با تمام خصايص و لوازمش ششم يكباره مقامه

 .(715: 8735بهار، ) «مقامات حميدي استرترين نمونة آن مشهو

ي يا معنايي و يا يهاي آوا منظور هماهنگيهاي گفتاري كه به هايي از زيباييواحد

اين . (85: 8758 فضيلت،) شود ناميده مي« آرايه»شود، سي ميدر بديع برر ها اينهردوي 
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به انواع  مقامات حميديبا نظر در  .زيبايي و در نتيجه اثربخشي كالم مؤثرندها در  آرايه

قتضاي اخوريم كه قاضي حميدالدين به  ميبري و معنوي ظو بدايع لفها  آرايه ازگوناگوني 

از آنها استفاده كرده در راستاي تأثير بيشتر كالم خويش و  كالم خود از آنها بهره جسته

  :ها عبارتند از برخي از اين آرايه .است

محوري اين كتاب است  همراه دارد، از صنايعاين صنعت كه آهنگ كالم را به  :سجع

انواع . خالي باشد آن ازورد كه خ مي  چشم بهو شايد بتوان گفت كمتر عبارتي در اين اثر 

. خورد مي چشم بهسراسر كتاب  در ،متوازن و گوناگون سجع اعم از متوازي، مطرف

 «نمودنياست نه  پيمودنيو بساط مهر،  گفتنياست نه  نهفتنيسر عشق، »: (1)مانند

 .(01 :8715بلخي، )

ترصيع از صنايعي است كه در نثرهاي فني و از جمله مقامات حميدي  :ترصيع

هاي دو  ، قرينهدر ايجاد موسيقي كالم بسيار كارگر است در اين صنعت كه. كاربرد دارد 

نوعي سجع  درواقع، صنعتتوان گفت اين مي و جمله از نظر وزن و حرف روي، يكسانند

 -05 :8733همايي، ) ها اختصاص نداده باشيم اخر قرينهآن را به نثر و اومتوازي است كه 

د قن سرمايةو گاه  طوافانطبلة  پيرايةگاه »: در مقامات آمده است براي مثال .(01

 (51 :8715بلخي، ) «ها سينهدر  سوادشو  ها ديدهدر  بياضش، صرافان

. وريم، تشبيه استخر مقامات حميدي، بسيار به آن برمياز ديگر فنوني كه د :تشبيه

. بهره برده است خوبي بهاين صنعت انواع گوناگوني از هاي خود از  پردازي مؤلف در سخن

 ،(51 :همان) ، نقل عقل(815 :همان) عندليب عشق ،(11 :همان) خانه وجودخلوت :نظير

 (815 :همان) براق همت، (11 :همان) شمع فتوت

. خوريم برميبه اين دو صنعت نيز بسيار  مقامات حميديدر : و تضاد مراعات نظير

 :همان) «كار آي و از عالم گفتار به عالم كردار آي نقطةبه  پرگار دايرةاز »: براي مثال

شرق به دامن مغرب رسيد و بر چرخ مدور از گريبان م به وقت آنكه آفتاب منور» :يا (31

 (11 :همان) «كحال شب، سرمة ظالم در چشم روز كشيد و مشك تاتار در عذار نهار دميد

 .پردازيم مي  نعت جناس مورد نظر است، به آنچون در اين نوشتار، ص
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 مقامات حميديجناس در . 1.1

اما با . هاي ادبي مواجهيم بديهي است در مقامات حميدي با انواع متنوعي از آرايه

اين نوشتار كه بررسي يكي از پركاربردترين صنايع ادبي اين اثر و ميزان توجه به موضوع 

تأثير آن در كالم آهنگين اين مقامه است، در اين مجال به بررسي اين آرايه و انواع آن 

 .پردازيم در اثر يادشده مي

، موزوني و آهنگيني سخن، يعني انشاي شعر نويسي هاي برجستة مقامه از ويژگي

اين نويسندگان هرچه در چنتة شعرا بود درربودند و »به قول استاد بهار و منثور است،

كه در آهنگ و وزني از سوي ديگر  .(713: 8735بهار، ) «يكباره نثر را با نظم، برابر ساختند

بر  شود مي  واژگان دو جمله احساسهاي گوناگون و يا در ميان دو  يك جمله، ميان واژه

آهنگ هستند و همجواري و يا به دنبال يكديگر  كه هم استهايي  ها و واژه ه از جملهآمد

دو نكته در اين ميان بدين ترتيب  .كند قرار گرفتن آنها در كالم ايجاد موسيقي مي

دوم . نويسي جايگاه مهمي دارد كالم در مقامهموسيقي نخست اينكه : شود مطرح مي

اگر  .(3)هاي ادبي گوناگون ايجاد شده استدو شگرآنكه اين موسيقي به ياري صنايع 

شاعر از آراية جناس معرفي كنيم،  ةاساس اين موسيقي را در استفادة انبوه و شايست

همچون سجع  آفرين در كالم، هاي موسيقي ديگر آرايه كه چرا ،سخني دور از واقع نيست

برخوردار از انواعي از  درواقع ـود ش مي  كه به وفور در مقامات ديده ـو ترصيع نيز 

 . اند صنعت جناس

از »آراية آوايي . اند بندي كرده قههاي بديعي آوايي طب جناس را در شمار آرايه

فضيلت، ) «آيد يا هر واحد ديگر به وجود ميها  ها و جمله ها، واژه هماهنگي آوايي واج

جناس از انواع صنايع بديع لفظي است كه اعمال آن سبب ايجاد موسيقي و  .(85: 8758

البته اين زيبايي را به نوعي . گرددنوعي هماهنگي و در نتيجه زيبايي در كالم مي

جناس از يكسو ايجاد موسيقي در كالم »ا كه چر جستجو كرد توان در معنا نيز مي

به گسترش  ...گردد و  لفظي واحد مي كند و از سوي ديگر سبب تداعي معاني مختلف مي

ز عوامل ايجاد زيبايي و هنر انجامد و اين ا ايجاد كشش و جلب توجه شنونده ميتخيل و 

بر جنبة موسيقايي، جناس از آن نظر كه به   بدين ترتيب عالوه .(1: 8738تجليل، ) «است
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سازد،  برقرار ميميان كلماتي پيوندي خاص  گيرد و نوعي ذهن مخاطب را به بازي مي

  .سازد تر مي اثربخش كالم را

انديشمندان حوزة بالغت اين . جناس در لغت به معني همجنس بودن دو چيز است

هاي گوناگوني براي آن مطرح  اند و تعريف واژه را براي صنعتي خاص به كار برده

در همة آنها  هاي مختلف صورتاست كه به همجنس بودن همين اند؛ كه البته  ساخته

اين »: آمده است جناستعريف ر  د الشعر دقايق السحرفي حدائقدر . استشده مطرح 

كي كلماتي باشد مانند يكديگر بگفتن يا نبشتن در نثر يا نظم اين  دصنعت چنان باش

در ديگر كتب بالغت نيز تعاريفي با همين  (1 -5: 8775وطواط، ) «هفت قسم است

اين  ،براي مثال. وناگون جناس آمده استها يا انواع گ مضمون و اندك تفاوتي در عبارت

جنس بياورد كه در  آن است كه گوينده يا نويسنده در سخن خود كلمات هم » صنعت

 .(05 :8733 همايي،) «ظاهر به يكديگر شبيه و در معني مختلف باشند و بر نه قسم است

استعمال الفاظي است كه متشابه و متجانس يكديگر  »جناس  :آمده است ديگر بيانيدر 

روش تجنيس مبتني بر » :و در تعريفي ديگر گفته شده .(1 :8717الحالوي،  تاج) «باشند

ي كه كلمات همجنس به نظر آيند يا همجنس طور بههاست  نزديكي هر چه بيشتر واك

دو تشابه سخن از در اين تعاريف  .(1)(75 :8730 ، شميسا ) «متبادر شودبودن آنها به ذهن 

كامل يا  طور به در تعريفي مجمل، جناس را تشابه ميان دو لفظ كه چنانلفظ است و 

شباهت  ،در اين تعاريف بر آن تأكيد شدهتشابهي كه  .(113: 8714آهني، ) اند ناقص خوانده

در  وجود دارد و اساساً همين امر است كهنه در معني ـ و در تلفظ ـ اي است كه  ظاهري

زيباشناسي جناس، نوعي كثرت در  از منظر آنچه. كندموسيقي و زيبايي مي ايجادسخن 

ف، ايجاد شباهت و اختالتوأم همراهي  واسطة بهاي كه  يي است؛ زيباشده وحدت خوانده 

  .(33: 8757تجليل، ) آفرين است شود و لذت مي

 گذاري نامبيشتر به نحوة هايي وجود دارد كه  تفاوت ،بندي انواع اين صنعت دستهدر 

 . مربوط استبه شرح زير ها  زيرتقسيم و يا

هايي از   نمونه و اين نوع جناس در مقامات چندان فراوان نيست: جناس تام .2.1.1

 : در مقامات حميدي عبارتند از آن

 .(08 :8715بلخي، ) «كرديم تنگتازيان  برتنگ »
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گشته و عندليب هزار نوا  نوا بيدرختان بساتين از رخت و تخت و تاج و دواج، »

 (54: همان) «شده نوا بي

 .(14: همان) «نهادما  نهادگوهر جان در ...سپاس خداوندي را كه»

 «خورچون حاجيان به موقف و چون صوفيان به      خورجويان دوم به سوي تو اي همچو ماه و »

 (10 :همان)

 واست شده  كارگرفته بهاين نوع جناس در مقامات  :(محرف)جناس ناقص.1.1.1

  :براي مثال. وريمخ مي  بارها در صفحات كتاب به آن بر

در نشر و طي اوراق، به مقامات بديع همداني و ابوالقاسم حريري رسيدم و آن دو »

 .(14: همان) «درر بديدم درجغرر و دو  درج

و ( 14: همان) «صفايي سروفايي داشت و در  سرحكايت كرد مرا دوستي كه در »

 .(851 :همان) «تر صدف، دوشيزه در درّترم و از  من از گل در غنچه پاكيزه»

است، دوم قدم كوشش، سيم قدم  كششاول قدم، : بدان كه عشق، سه قدم است»

 .(881 :همان) «كشش

را به آخر كالم، جناس مذيل و اضافه شدن  ياضافه شدن حرف: جناس زايد .3.1.1

  ملحق به جناس زايد و مذيل ،بيش از يك حرف را به آغاز يا انجام يكي از متجانسين

صوب چون او بر » :مانند. جاي مقامات يافتوان در جايت مي  اين جناس را .واندخ مي

تو واجب است  ل برانكاو  نكال»و  (31 :همان)« بازگشت، من بازگشتن نتوانستم صواب

 (851 :همان) «و غرامت و مالمت بر تو الزم

 «ديگران طعام و شراب خوردن كاسو  كاسه از خون خود شراب خوردن به كه از »

 .(15 :همان)

 .(31 :همان) «، پريدننهمت، دويدن بود و همه همتهمة  » 

: براي مثال. در مقامات بسامد اين نوع جناس اندك است :جناس مركب. 0.1.1

 (818 :همان) «دان جز خداي نيست اي پير همدان، بدان كه همه»
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در اين نوع جناس دو ركن جناس فقط در حرف روي تفاوت : جناس مطرف. 5.1.1

مكايد بكشيدم  هاي صدمت»براي مثال  .خوريم برمينيز مقامات به اين جناس  در. دارند

 .(11 :همان) «ف رسيدمبه شهر طائ خايفو  خايبو 

 .(55 :همان) «افتاد مي انشادو  انشاءشد و از هر فني  در هر چمني تماشا كرده مي»

جناس در مواردي با جناس خط ـ كه از اين نوع  :جناس مضارع و الحق .2.1.1

براي مثال در رحمت و زحمت . توضيح آن در پي خواهد آمد ـ همپوشاني خواهد داشت

و   باشد مي  آشكار است، اين حالت كامالً ههاي مطرح شد و يا خالي و حالي كه از مثال

، آن را باشدگذاري  يكسان و تفاوت آنها در نقطه ،كه كتابت اركان جناس در مواردي

  .ناميم مي  جناس خط

خورد براي  مي  چشم به مقاماتدر خالل سطور  از اين نوع جناسبسياري  هايي نمونه

 «آمدن، چه حاجت است، تو در بند نقلي و من در بند عقل نقلبه  عقلاز  »: مثال

 .(53 :همان)

 .(55 :همان) «كربتاي در هيئت  و ره زده غربتپيري در زيّ و زينت » 

 «نيايد حقايقو اعتبار بدين  دقايقبي بصران، نظارة اين  اما از اين مختصراً» 

 .(01 :همان)

 :همان) «گويد كه مناز و سر مفراز مي مباراتبه زبان  مجاراتچنار با بيد به وقت » 

01). 

پركاربردترين انواع جناس در مقامات حميدي از اين جناس : جناس خط. 2.1.1

: براي مثال. كالم خود، بدان توجه ويژه داشته استن است و قاضي در آهنگين كرد

 «بار نداريكه تو دل اين كار و تن اين متاز و  مناز: گويد بنفشه مطرا با اللة رعنا مي »

 .(01 :همان)

 .(15 :همان) «جمرو چه  خمردر اين قالب مجوف چه  »

 .(11 :همان) «تر نظيفتر و ظرف از مظروف،  لطيف انااز  ابا»

 (38 :همان) «!اين چه شناسند؟ برخاين چه دانند و ادبا  نرخغربا »

 .(75 :همان) «است مبرم فرضياست محكم و قضاي  قرضياداي »
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 :نظير .آن در كتابتهمساني اركان جناس در تلفظ و اختالف  يا لفظجناس . 2.1.1

كني و چنان  ضمّاو و ديگري همسنگ او، تا به اول  رنگ همگفتم چه گويي در درمي »

 .(35 :همان) «كني ذمّكش مدح كردي، 

 .(37 :همان) «بگريست من هوالا و احوالبه چشم عبرت در من نگريست و بر  »

نوع مستقلي از   تواننمي اين نوع از جناس را :(مردد مزدوج،)مكررجناس . 1.1.1

از انواع ذكر شده ممكن است اين حال  يك هردر قسام مطرح شده تلقي كرد و اساير 

 نظران صاحبرو كه برخي فقط از آن. رخ دهد و در آخر عبارت مجاور يكديگر قرار گيرند

در  كه اند بندي را مطرح نموده با توجه با جايگاه اركان جناس در آخر جمله، اين تقسيم

 .ه مستقلي براي آن لحاظ شده استزمينو انواع ذكر شده مورد توجه قرار گرفته 

باشد و كور و  كراند كه غريب  گفته» :هايي از اين نوع در مقامات عبارتند از نمونه

 .(15 :همان) «شورو  شرمفلس، طالب 

 «معاتبو  معاقباند و به ترك آن  و از اينجاست كه به ايمان و توحيد مخاطب » 

 .(55 :همان)

به انواع گوناگوني  مقامات حميديهاي  جاي عبارتشود در جاي مي همالحظ كه چنان

در  درواقعهايي چون سجع و ترصيع نيز كه  اما اين آرايه و آرايه. خوريم از جناس بر مي

ي را در شود، از منظر بسامد نيز سهم فراوان پي انواع خاصي از جناس در كالم ايجاد مي

 .(5)گرفته شده در مقامات حميدي به خود اختصاص داده استكارهاي به ميان انواع آرايه

رسد كه قاضي حميدالدين بلخي از آراية  ذكر شده به نظر ميهاي  با توجه به نمونه

جناس سبب آراية . جناس براي ايجاد موسيقي در كالم خويش بهرة بسيار برده است

هاي مقامات حميدي  ايجاد نوعي هماهنگي و تناسب ميان كلمات و در پي آن عبارت

موسيقي كه در طبقة اي  موسيقيهاي انجام شده   بندي البته با توجه به طبقهشده است؛ 

هاي ذكر  در ميان انواع موسيقيالبته  .(58: 8715كدكني،  شفيعي) (84)گيرد قرار ميدروني 

ترين قلمرو موسيقي  موسيقي دروني مهم»سازد،  م را موزون و آهنگين ميشده كه كال

ر همين شناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي، د است و استواري و انسجام و مباني جمال

ز جلوة بارز اين نوع جناس ني .(751: 8715كدكني،  شفيعي) «نوع از موسيقي نهفته است
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ديديم سهم بسياري در موسيقي ايجاد شده در مقامات  كه چنانموسيقي است و 

 . حميدي دارد

حميدالدين بلخي گرفتار آن از جمله نويسان و  اي كه مقامه البته شيوة متكلفانه

گرفته شده است و كارسب از اين آرايه در همة موارد بهجا و منامندي به  است، مانع بهره

مندي از وزن و هماهنگي برخوردار گشته اما در  اين بهره واسطة بهكالم صورت اگر چه 

آنجا كه جرجاني در مزيت . بهره مانده است حتوا و معني بيعبارت از ممواردي نيز 

جناس پسنديده را جناسي خوانده است جناس به پيروي لفظ از معنا اشاره كرده است و 

اشاره كرده  به اين آسيب ،كه به ياري معني حاصل شود و نه ميل به آوردن تجنيس

 .(5: 8715جرجاني، ) است

 

   نتيجه. 3

كه ها و از جمله مقامات حميدي  هاي مقامه ويژگي ترين اصليدر اين نوشتار به يكي از 

كردن سخن تر  تعمد نويسنده در هرچه موزون آهنگيني سخن است، پرداخته شد كه

  خويش در راستاي توجه بسيار به زيبايي صوري كالم و استفاده از انواع صنايع شعري

يكي از صنايع بديع لفظي كه در انجام اين هدف بسيار مؤثر  ،بدين منظور. اشدب مي

ا و در پي آن ه ژهاست، آرايه جناس است كه سبب ايجاد هماهنگي و موسيقي در ميان وا

از طريق ايجاد سجع در  آهنگيني سخنبراي است و خود بستري  رددگ ها مي عبارت

 اين آرايه ،مشاهده شددر معرفي صنعت جناس و بررسي انواع آن همچنان كه . ها عبارت

هاي اين  جاي عبارتو در جاياست شده  كارگرفته بهحميدي  مقاماتبسيار در  با بسامد

 كه چنان. الدين افزوده است نوازي سخن قاضي حميدبه لطف و گوشحضور دارد كه  اثر

سنده ينو زيادتوجه  به دليلاين صنعت در مقامات حميدالدين بلخي  ،گفته شدتر  پيش

البته ميزان استفاده از . جلوة بيشتري يافته استگيري فراوان و مؤثر از اين آرايه  به بهره

نيز و برخي باشد  مي بيش از ديگر انواع زايدس خط و ابرخي از انواع جناس مانند جن

قاضي حميدالدين از آراية جناس بهرة بسيار برده است  .كمتر است ،مانند جناس مركب

اي  نويسي از اهميت و جايگاه ويژه تا در كالم خويش وزن و آهنگ دلخواه را كه در مقامه

اگرچه ابزار نويسنده در رسيدن  جناسالبته استفاده از آراية  .برخوردار است، ايجاد كند
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ساختن كالم بوده است اما همواره اين و زيبا به مقصود خويش در راستاي آهنگين 

نويسنده در اصرار توان  علت اين امر را مي. استفاده به بهترين شيوه انجام نشده است

تابد  يـ حتي آنجا كه سياق سخن آن را برنمدر همة مواضع براي بهره بردن از اين آرايه 

البته اين نكته نيز برآمده از آن چيزي است كه در ماهيت مقامه نهفته است؛ . ـ دانست

. و فراگير از انواع صنايع و از جمله جناسبه صورت سخن و استفادة عامدانه  يعني توجه

عبدالقاهر جرجاني به  كه چنانجناس  تأثيرگذاريبدين ترتيب يكي از شئون لطف و 

بدون آمادگي و قصد قبلي در جلب آن و يا بدون »ست، آن است كه نيكويي بر شمرده ا

و اين  (3: 8715جرجاني، ) «كوشش در طلب آن و يا به انگيزة حسن تناسب ايراد گردد

 مقامات حميديدر شده  كارگرفته به هاي همة جناسدر مورد  توان نمياي است كه  نكته

با وجود  .اي فاقد اين امتياز است دستهنيكو و صادق دانست؛ در اين ميان برخي بسيار 

اين آسيب، ترديدي نيست كه قاضي حميدالدين بلخي از آراية جناس براي آهنگ كالم 

سامان دادن بهرة بسيار برده است و اين صنعت نقش مهمي در آن و تأثير بخشي بيشتر 

داشته  مقامات حميديآهنگ در  همهاي مسجع و  ايجاد عبارتهاي كالم و  آوايي هم

 .است

 

 هانوشتپي

 آذرنوش،)ها به معني جلسه و نشست آمده است  اي عربي است و در فرهنگ مقامه در اصل واژه .8

هرچند برخي پژوهندگان، . به مرور به نوع ادبي خاصي در ادبيات عربي تبديل شد  اما (158: 8758

( 518: 8701مبارك، )اند،  خوانده نويسي مقامهالزمان همداني در  بخش بديع دريد را الهام هاي ابن داستان

الزمان همداني  كسي جز بديع نويسي به معني اصطالحي و با شكل فني در ادبيات عرب اما مبتكر مقامه

 .(183: 8511فاخوري، ) نيست

را با توجه به نسخ خطي « الخريف في»با توجه به آنكه مرحوم فارس ابراهيمي حريري، مقامه  .1

 ها مرحوم صفا تعداد مقامه .(817: 8701 ، ابراهيمي حريري ) حميدالدين نداسته استاز آن قاضي معتبر 

 .(551: 8711صفا، ) اند را بيست و چهار مقامه دانسته 

(: 8715)برگرفته از بلخي، حميدالدين،  مقامات حميديهاي نقل از  ها و مثال همة عبارت .7

از اين رو براي جلوگيري . مركز نشر دانشگاهي است: ، به تصحيح رضا انزابي نژاد، تهرانمقامات حميدي

 .ها تنها شمارة صفحه ذكر شده است ها و نمونه از تكرار، در بيان نشاني مثال

4. Form 
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ش فصاحت و بالغت تمرين انشانگاري، آموز»اي براي  همحققان اين حوزه مقامه را عرص كه چنان .5

 .(58: 8711حريرچي، ) اند و نه طرح مسائل اخالقي واندهخ« و تكيه بر لفظ

 .ايم هاي فراوان در هر مورد دوري گزيده براي جلوگيري از اطناب سخن از ذكر نمونه  .1

ها كه همواره اين نوع ادبي  گونة صنايع لفظي و معنوي در مقامه و اساساً يكي از علل كاربرد افراط .3

از . آهنگيني شعر بوده است را در معرض نقد قرار داده است، همين ميل نويسندگان به ايجاد نثري به

 .نويسي است هاي مطرح در مقامه هاي گوناگون ايجاد آن يكي از مؤلفه اين رو موسيقي كالم و ابزار

تعاريف گوناگوني را كه از اين صنعت بيان شده است، ذكر كرده و از ميان  الجناس فنجندي در  .1

 اختالف معني آنها خوانده است اهجهي به همرها بهترين و رساترين آنها را اتفاق الفاظ از و اين تعريف

 .(81: تا بي الجندي،)

تواند موضوع  ها خود مي بررسي ميزان دقيق و بسامد عددي اين آرايه نسبت به ديگر آرايه .5

براي . زند ها امري آشكار است كه به چشم مي پژوهش ديگري باشد اما كثرت آن در مقايسه با ديگر آرايه

از  اثمارو عقدهاي  آميختكه  عنبر و مشكرا با اغبر  خشكخاك »: گردد مي هاي ذكر مثال نمونه

داد؟ در بنفشه و تاب داد و زلف بنفشه را كه آب ؟ عارض گل را كه آويختكه در  اشجار گوشوار

 دمنرا كه نعت  چمن؟ صحن داد، آشنايي كه گلبا عشق  بلبل و دل نهادسوسن تيرگي و روشني كه 

تر  جنات نعيم دلگشهشت اقليم را از  هفتكه گردانيد و خاك سياه  تر خوش عدن و عدنداشت، از 

خانة در خلوت شمع سمعرا نشايد كه تا جمع ، هنگامة سمعسرماية »( 03 :8715بلخي، ) «كه كرد؟

 (11 :همان) «نياموختند، كس را ادب بندگي در نيفروختند وجود

اند، آن را به موسيقي  ترتيب داده  موسيقياي كه از انواع  بندي دكتر شفيعي كدكني در طبقه .84

شود و  بيروني كه حاصل از وزن عروضي است، موسيقي كناري كه از تكرار واژگان شعري ايجاد مي

شود و موسيقي دروني كه عبارت است از هر نوع تنوع و  در قابل رديف و قافيه ظهور ايجاد مي معموالً

موسيقي معنوي كه  يقي بيروني و كناري باشد و باالخرهتكرار در نظام آوايي كه خارج از حوزة موس

 اند كالم وجود دارد، تقسيم كرده هايي است كه در حوزة معنايي در اجزاي حاصل تقارن و تناسب

 .(757 -758: 8715شفيعي كدكني، )
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