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 چکیده:
هدف: و  الیهسبک  زمینه  یا  مدرن  سبکشناسی  در  کاربردي  روشهاي  از  یکی  شناسی اي 

بنیاد است که متن را در پنج الیۀ آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایدئولوژیک  گرا و متنصورت
با   این روش  قرار میدهد. در  بافت موقعیتی بعنوان کالنمورد بررسی  به  به  توجه  را  الیه، متن 

خردالیهخردالیه بررسی  با  و  کرده  تجزیه  یا هایی  برجسته  ویژگیهاي  تشخیص  و  متنی  هاي 
هاي برجستۀ سبک و نقش و ارزش آنها را در  پربسامد به مطالعۀ سبک میپردازد. پس مشخصه

ن با محتواي آن را فراهم میسازد. باید هر الیه بصورت مجزا بررسی کرده و پیوندهاي صوري مت
تنها از سنت اند که نهتوجه داشت که در تاریخ نثرنویسی همواره پیشگامانی ظهور و بروز داشته

برده بهره  گذشتگان  هنري  و  کوشیدهفکري  نیز  خود  بلکه  اقتباسهاي اند،  گاه  و  نوآوري  با  اند 
گر، موجبات دگرگونی و یا حداقل آشنایی هاي ادبی و سبکهاي منشور ملل دیارزشمند از گونه

نگارشی شگردهاي  و  سبکها  آنگونه  با  خویش  نویسندگان  ملت  این  از  یکی  آورند.  فراهم  را 
هجري تحت تأثیر    551برجسته قاضی حمیدالدین بلخی است. وي مقامات خویش را در سال  

حم مقامات  پژوهش  این  در  است.  کرده  تألیف  مصنوع  نثري  به  عربی  رویکرد  مقامات  با  یدي 
 اي مورد بررسی قرار گرفته است. شناسی الیهسبک

تحلیلی کوشیده است سبک مقامات حمیدي را    -این پژوهش با روش توصیفی  روش مطالعه:
اي مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. گردآوري داده ها در این پژوهش شناسی الیهاز منظر سبک

کتابخانه فعالیت  صورت  ازطریق  و اي  تحلیل  محصول  مقاله  محتواي  از  بخشی  و  است  گرفته 
 بررسی شخصی نویسنده است. 

هاي مصنوع و متکلّف قرون هاي شاخص نثر فنی، نوشتهاین اثر بعنوان یکی از نمونه  ها:یافته
اي را شناسی نیز اهمیت ویژهبعد از خود را تحت تأثیر قرار داده است و ازاینرو در مباحث سبک

 اص داده است. به خود اختص
با روش سبک  گیري:نتیجه اثر  این  انواع دگرگونیهاي واجی، بسامد  شناسی الیهبا بررسی  اي، 

باالي تکرار واژگان یکسان و متضاد، درهم تنیدن سجع و جناس، بهرة وافر از واژگان نشاندار و 
رمزگان بخصوص رمزگان دینی و تصوف و همچنین غلبۀ سبک متصل و تودرتو و بسامد باالي 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Modern or layered stylistics is one of the 
applied methods in face-oriented and text-based stylistics which examines the 
text in five layers: phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological. In this 
method, according to the situational texture as a macro-layer, it breaks down 
the text into layers of layers and studies the style by examining textual layers 
and recognizing prominent or frequent features. It therefore examines the 
salient features of the style and their role and value in each layer separately 
and provides formal links to the text and its content. It should be noted that, 
in the history of prose writing, there have always been pioneers who have not 
only benefited from the intellectual and artistic tradition of the past., But they 
have also tried to innovate and sometimes valuable adaptations of literary 
genres and styles of other nations, to change or at least familiarize their 
nation with such writing styles and techniques. One of these prominent 
writers is Judge Hamid-ud-Din Balkhi. In this research, Hamidi officials have 
been studied with a layered stylistic approach. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study has tried to analyze the 
style of Hamidi officials from the perspective of layered stylistics. Data 
collection in this research has been done through library activities and part of 
the content of the article is the product of the author's personal analysis and 
review. 
FINDINGS: This work, as one of the examples of technical prose, has 
influenced the artificial and obsessive writings of the following centuries, and 
therefore has a special importance in stylistic discussions. 
CONCLUSION: By examining this work with layered stylistics, types of 
phonological changes, high frequency of repetition of identical and 
contrasting words, intertwining of rhymes and punctuation, abundant use of 
marked words and codes, especially religious codes and Sufism, as well as the 
dominance of connected style and It is revealed in you and the high frequency 
of similes, metaphors, etc. 
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 مقدمه 
مقامه فارسی،  زبان  و کتاب معروف  در  بلخی  قاضی حمیدالدین  با ظهور  قرن ششم   مقامات حمیدينویسی در 

پدید آمده که داراي نثري مصنوع است. البته قاضی حمیدالدین هم در صنایع لفظی و استعمال لغات و تعبیرات 
ن، کمابیش مختصات فن مقامات عربی را بکار بسته است. اما  پردازي و هم در معانی و مضامین و داستاو سجع

عالوه و  است  داشته  نوآوریهایی  کار خود  در  وي  که  نیست  تردیدي  هیچگونه  در  جاي  هنري  موازین  رعایت  بر 
نویسی، با استفاده از مضامین متنوع، آرا و عقاید خویش را نیز بیان کرده است. همچنین ازلحاظ اخالقی، مقامه
 اندرز را وجهۀ کار خود قرار داده است و گاه در نقش یک واعظ به ارشاد مخاطب میپردازد.پند و 

پردازي، رعایت سجع و تکلف زبان بسیار اهمیت دارد و در واقع سخنوري و لفاظی در مقامات جنبۀ ادبی و لفظ
فارسی و عربی با نوع    تنها راه و وسیله براي گذراندن زندگی در مقامات حمیدي است (بررسی تطبیقی مقامات

). برخالف مقامات عربی، حمیدي در مقاماتی که به کدیه میپردازد، 192ادبی پیکارسک، شبیري و همکاران: ص  
شخصیت اصلی داستان را به استفاده از نیرنگ و فریب دیگران وانمیدارد. بلکه همواره گدایان را به مناعت طبع 

 ).253در مقامات حریري و حمیدي، دادخواه و جمشیدي: ص  توصیف کرده است (بررسی تطبیقی سبک ادبی
ادبیات کالسیک پارسی بسیار    مقامات حمیدي بیشک از جمله آثاري است که بدلیل اهمیت خود در گسترة 

هاي  مورد توجه بوده و پژوهشهاي متعددي روي آن صورت گرفته است ولی با باز شدن افقهاي جدید در حوزه
هاي مختلف از دیدگاههاي نوین شناسی این موقعیت فراهم آمده است تا آثار دورهزبانشناسی، نقد ادبی و سبک

ابزارهاي هاي جدید سبکمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین بکارگیري شاخه شناسی و بازیابی 
دریچه میتواند  فارسی  متون  تحلیل  براي  بازیابی مناسب  حاضر،  پژوهش  در  باشد.  مطلب  شناخت  به  تازه  اي 

تحلیل   و  تجزیه  براي  مناسب  روش ابزارهاي  از  استفاده  ابزارها  این  جملۀ  از  میشود.  پیشنهاد  فارسی  متون 
 اي است. شناسی الیهسبک

 
 سابقۀ پژوهش 

 هاي گوناگون پژوهشهاي متعددي انجام شده است. از جمله:شناسی آثار در دورهدرخصوص سبک
کتاب   در  فتوحی  نظریهسبکمحمود  روشها،شناسی  و  رویکردها  سبک  ها،  درمبانی  را  زبان   ساز  الیۀ  پنج 

معنی نحو،  واژي،  بر همین (آواشناسی، ساخت  نیز  کتاب  بخش عملی  بنیاد  وامیکاود.  کاربردشناسی)  و  شناسی 
 هاي زبان نهاده شده است. الیه

هاي غزالی را به شیوة هاي غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي»، نامهشناسی نامهمریم درپر در کتاب «سبک
قرار داده است. همچنین در دو مقالۀ انتقادي در چها ر الیۀ واژگانی، بالغت، کاربردشناسی و نحو مورد بررسی 

غزالی در دو الیۀ واژگان و   1اي: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامۀ شمارة  شناسی الیه«سبکجداگانه  با عنوان  
دو الیۀ کاربردشناسی و نحو» پرداخته   اي این نامه در شناسی الیهسبکاي جداگانه به بررسی  مقاله بالغت» و در  

 است.
دربارة مقامات حمیدي نیز، بطور جداگانه و گاه تطبیقی، پژوهشهاي مختلفی صورت گرفته است که به اختصار  
عناصر  تطبیقی  بررسی  گیالنی)،  (گوهر  حمیدي  مقامات  و  حریري  مقامات  در  توصیف  مانند  شد.  خواهد  بیان 

لو) بررسی مقامات از حیث ساختار داستانی (طاهره امات حمیدي (علیرضا نبیداستان در مقامات حریري و مق
ریش (علیرضا  حمیدي  مقامات  در  تشبیه  ریختفرزام)،  الگوي سفید)،  اساس  بر  حمیدي  مقامات  شناسی 
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کلودبرمون (فرزانه پسرکلو)، بررسی و تحلیل دستوري مقامات حمیدي (حسین عباسی)، بررسی تطبیقی سبک 
شناختی مقامات حمیدي و  مقامات حریري و حمیدي (حسن دادخواه و لیال جمشیدي)، بررسی سبک ادبی در  

 گلستان سعدي و پریشان قاآنی(سمیه مسرور). 
با این رویکرد نوین به  نامهها و پایانهمچنین مقاله اثر مستقلی  هاي مختلفی در این باب وجودارد ولی تاکنون 

 مقامات حمیدي بوجود نیامده است.
 

 بحث و بررسی 
 ايشناسی الیهسبک

هاي زیرین و شناسی آثار ارائه میدهند که به الیهبندي و سبکعصر حاضر زبانشناسان روشهایی براي دسته  در
و اصطالح سبک میپردازد  اثر  است سبکشناسی الیهپنهان  معتقد  فتوحی  میبرند.  بکار  را  با شناسی الیهاي  اي 

هاي هایی تجزیه کرده که میتوان با بررسی خردالیه الیه، متن را به خردالیهکالن  توجه به بافت موقعیتی بعنوان
اي بسیار  شناسی شیوهمتنی و تشخیص ویژگیهاي برجسته یا پربسامد به مطالعۀ سبک پرداخت. این نوع سبک

ر این روش شناسی و شیوة ساختارگرایان و فرمالیسم ایجاد شده است. دجامع است که از درآمیختن علم سبک
مباحث سبک بر  اندیشهعالوه  افکار،  تأثیرگذاري  به محتوا،  و  شناسی سنتی  دید، مخاطبان  زاویۀ  ایدئولوژي،  ها، 

 حتی فضاي خلق اثر توجه میشود.
یا الیه  شناسیسبک ایدئولوژیک مورد بررسی مدرن  را در پنج الیۀ آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و  اثر  اي، یک 

انقالبی و مذهبی طاهره صفارزاده، صرفی: ص  شناسی الیهقرار میدهد (سبک شناسی  ). در سبک176اي اشعار 
مشخصهالیه پیوند  اي  و  کرده  بررسی  مجزا  بصورت  الیه  هر  در  را  آنها  ارزش  و  نقش  و  سبک  برجستۀ  هاي 

، فتوحی: ص  ها، رویکردها و روشهاشناسی نظریههاي صوري متن با محتواي آن را فراهم میسازد (سبکمشخصه
28.( 

 
 الیۀ آوایی

الیه به الگوهاي صوتی و شیوة تلفظ در گفتار و نوشتار نظر دارد و در پی آن است که مشخص کند کاربرد    این
(سبک کند  برجسته  را  یک شخص  گفتار  میتواند  اندازه  چه  تا  واجی  و  آوایی  الگوهاي  نظریهخاص  ها، شناسی 

فتوحی: ص   از  243رویکردها و روشها،  انواع ).  به  قرار میگیرد میتوان  بررسی  این الیه مورد  شگردهایی که در 
 سازي و ... اشاره کرد.دگرگونیهایی واجی، تتابع اضافات، بکارگیري تناسبها، تکرار، انواع جناس و سجع و موازنه

 
 اقسام دگرگونیهاي واجی 

افز و  ابدال صامتها و مصوتها، تخفیف (حذف)  این دگرگونیها شامل  البته در مقامات حمیدي  اقسام  ایش است. 
 دگرگونیهاي واجی خاصی وجود دارد که به آن نیز مختصر پرداخته خواهد شد:

پارهابدال زبانشناسی  قواعد  طبق  «گاهی  و :  مجاور  واجگاهشان  مخرج  که  آنها  بخصوص  واجها  و  حروف  از  اي 
). مانند تبدیل مصوت کوتاه 572فرشیدورد: ص  نزدیک یکدیگر است به هم بدل میشوند» (دستور مفصل امروز،  

 کسره پیش از صامت «ي» به «ي» کوتاه:
 ). 164(مقامات حمیدي: ص   سیاستو جمعی در مسند  ریاستبعضی در معرض 
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 تبدیل مصوت بلند «ا» پیش از «ه» ملفوظ به فتحه: 
ـجـهایــن را حســاب    و آن را امـــــل دراز کوتـــــهایـــــن را حیـــــات   و آن را شــمار بیســت پن

 ) 167(همان: ص                                 
 تبدیل مصوت «واو» به ضمه:

ــوي  ــدان گ ــرد می ــت گ ــیش اس ــده ب ــر ش ــزار س ــان    ه ــال و زبـ ــوي محـ ــدهز گفتگـ ــوي بیهـ  گـ
 ) 100(همان: ص                                 

 تبدیل مصوت «ي» به کسره: 
ــا  ــو بـ ــر تـ ــاب را ز مهـ ــدگراحبـ ــاق یکـ ــا    نفـ ــو بـ ــق تـ ــاد را ز عشـ ــدگر زهّـ ــدل یکـ  جـ

 ) 80(همان: ص                                   
 ابدال صامت «و» به «ب»:  ابدال صامتها: 
 ). 106باد ممات بمیرد (همان: ص  بزیدن چراغ حیات به

 پایان کلمه یا کالم طبق ادبیات و قواعد زبانشناسی. حذف واج یا واجهایی از آغاز، وسط یا تخفیف (حذف):  
ــا  ــانش کج ــه جه ــد ک ــن نش ــوم م ــدمعل ــد   فکن ــا نژنـ ــام یـ ــردش ایـ ــت گـ ــادانش داشـ  شـ

 ) 138(همان: ص                                 
 ). 106(همان: ص  نپذرفتیچندین بشیر و نذیر بر تو آمد و انذار کرد و 

ــود  ــی بـ ــاینکـ ــه دام  کـ ــوس بـ ــمهـ ــام    آریـ ــر گـــ ــه زیـــ ــرب بـــ ــمراه یثـــ  آریـــ
 ) 94(همان: ص                                  

ــدم  ــر ش ــی س ــوب ــق او چ ــاي عش ــره در پ ــو کــاین کــار    دای ــان و ســر نداشــت همچ ــره پای  دای
 ) 135(همان: ص                                

 ).123این نماز را به امام اقتدا کند (همان: ص  تخفیف دو واج: کو
 حذف نون مصدري و فتحۀ قبل از آن: 

ــیش از  ــتپـ ــویش و  رفـ ــد خـ ــویشآمـ ــزون زاده    خـ ــب فـــــ ــه دو روز و دو شـــــ  بـــــ
 ) 56(همان: ص                                  

 تخفیف فعل «نیست» به «نه» یا «نی»: 
(همان: ص نه  از پیرایۀ پیري مر شکوفه سپید موي را سنگی نیست و از سرمایۀ جوانی گل سرخ روي را ننگی  

34.( 
ر شـــاد  ــک دم آزاد    نیـــیبـــا خـــود گفـــتم چـــو از حَضـــَ ــه یـــ ــد زمانـــ ــی وز بنـــ  نیـــ

 ) 31(همان: ص                                   
 مقامات کاربرد بیشتري دارد.البته باید گفت که این مورد از تخفیف در 

این دگرگونی بیشتر بصورت «ي» میانجی بعد از مصوت بلند بکار میرود که در مقامات نیز از بسامد   افزایش: 
 باالیی برخوردار است.

 ).135حنین کربتی (همان: ص   غلوايزمین غربتی و در  سوداياي آنکه در 
 ).24(همان: ص  بیگانگیاي از است و قطعه یوانگید  اي ازاضافه شدن صامت «گ» میانجی: و شباب شعبه
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 برخی دگرگونیهاي واجی خاص:

 برجا ماندن صامت «ي» بعد از مصوتهاي بلند: 
 ). 72مرا درنیافت (همان: ص  تک و پويبه   گويمیزبان بسیار

 ). 106(همان: ص برجاي  داشت و این امالك را   پايبدان خداي که این افالك را بر
 هاي عربی: جاي «ه» در بعضی واژهآوردن «ت» به 

 ).29وپوي او بفرسودم (همان: ص عمر در جستجوي او بودم و در تکبقیّت  
ــري از    گــر جــویی از والیــت انصــاف دوســت جــوي  ــر محلّـــتور گیـ ــار گیـ ــالص یـ  اخـ

 ) 131(همان: ص                                 
 

 تتابع اضافات 
میخواهد تشبّه به شعر کند، نثري است شعروار که مخیّل و تصویري و سرشار از آنجاکه نثر فنی، نثري است که  

آرایه بهره از  زبانی  در ساختار  موسیقی  تقویت  و  ایجاد  قصد  به  آرایه  این  از  قاضی حمیدالدین  است.  ادبی  هاي 
 گرفته و در برخی اوقات از آن براي تأکید بیشتر کالم استفاده کرده است. مانند:

 ).50بیمعناست (همان: ص   کاس غرور دنیاي دنیبدانید که    
ندارد که   وزن  این شارع منقطع شود آن  در  ملمّع  تاج  و  مرصّع  عالِمیاگر هزار کاله  را   ریشۀ گوشۀ عمامۀ 

 ).201حرکتی و تشویشی افتد (همان: ص 
 

 کلمات همجنس و متناسب (مراعات نظیر و تضاد) 
آور باشد، میتواند در پیوند اجزا و تقویت محور  هنرمندانه و به دور از تکرار مالل استفاده از کلمات متناسب اگر  

ها از این صنایع بخوبی بهره اي ایفا کند. قاضی حمیدالدین براي طوالنی کردن جملهمعنایی سخن نقش برجسته
 برده و کاربرد آنها بوفور در متن مقامات قابل مشاهده است.

 ).102و علیم دانا و تواناست (همان: ص این حکیم و سمیع و بصیر 
 ).22به شب تاریک، خس باریک در دیدة یاران دیده و به روز روشن کوه معایب خود نادیده (همان: ص 

 ).33بیاض پیري، نشانۀ روز زوال است و سواد جوانی، عنان شب وصال (همان: ص 
پارهسازي:  موازنه یا  پاره  برابر  گاهی  به نحوي  از کالم  را هایی  تقارن در کالم  این  ایجاد  قرار میگیرند،  یکدیگر 
جملهموازنه بیشتر  تا  است  کرده  سعی  گویند.حمیدالدین  این  سازي  و  باشند  داشته  پی  در  قراینی  یا  قرینه  ها 
زبان قرینه اشتقاقی  پسوندهاي  و  پیشوندها  عربی،  و مشتقات  از مصادر، جمعهاي مکسر  استفاده  با  اغلب  سازي 

در بیشتر موارد در مقامات حمیدي، موازنه و ترصیع درهم  صورت گرفته است. هاي تصریفی و...فارسی و نشانه
 آمیخته است. 

ــر ــه جم ــر و چ ــه خم ــوّف چ ــب مج ــن قال ــر   در ای ــه تم ــر و چ ــه زه ــف چ ــب مغلّ ــن ترکی  در ای
 ) 65(همان: ص                                  

 ). 96-97استمالت نیست (همان: صص عثرت سخن را اقالت نیست و زلت مقالت را 
 ). 65نه هر که نانی دهد، حاتم طیّ است و نه هر که خوانی نهد صاحب رّي. (همان: ص 
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 انواع جناس 
آن است که الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن یعنی حروف و حرکات یکی و فقط در معنی مختلف   جناس تام:

بسامد باالیی ندارد ولی  این نوع جناس در مقامات حمیدي  ).44باشند (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص  
 همین مقدار نیز نشانۀ مهارت و توجه وي به این صنعت است.

 ). 20بی ضنّتی و خلعت ایمان بر سر ما افکند بی منّتی (مقامات حمیدي: ص  نهادما نهاد گوهر جان در 
 ). 28(همان: ص  پیرگ و است و حرام او را نار عذاب در  پی حالل او را بار حسابی در

 
 خــورچـون حاجیـان بـه موقـف و چـون صـوفیان بـه    خــورجویـان دَوَم بــه ســوي تــواي همچــو مــاه و 

 ) 64(همان: ص                                   
 اختالف دو رکن جناس در حرف اول یا وسط مانند:جناس مضارع و الحق: 

 ).130آفریدند (همان: ص ممرّي آفریدند الّا آدمی را که در  مقرّياند در همه موجودات را که آفریده
 ). 205بود (همان: ص  موقد شمعیو  موعد جمعیبه وثاق یکی از فضال 

 ناسخشد و احکام شب را آیات روز    راسخ، رایات خورشید  کاسهاي زهرو تجرّع    باسهاي قهرتا بعد از تقصّی  
 ). 113: ص (همان

 به دیگر جناسها از بسامد باالتري برخوردار است.این نوع جناس در مقامات، نسبت 
آن است که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگري زیادت باشد. اگر در اول یا آخر یکی از   جناس زاید:

 رد. مانند:متجانسین بیش از یک حرف زیادت باشد آن را ملحق به جناس زاید یا مُذیّل باید شم
 ). 26(همان: ص  مکاننداشت و چون عنقا  امکان چون کیمیا 

 ).66نظیفتر (همان: ص  مظروفاز  ظرفابا از انا لطیفتر و  
 ). 177است (همان: ص  حصن حصینباره او اسالم را 

 قاضی حمیدالدین با استفادة بیش از حد از جناس، موجب پیچیدگی متن مقامات شده است. 
 

 سجع 
مهمترین صنعتی است که نثر مقامات بدان امتیاز دارد. سجع در این دوره شهرت و رواج فراوان داشت، اما سجع  

کامل  و  نمونۀ شاخص  باید  را  مقامات حمیدي  بنابراین  میرفت.  بکار  کمتر  متوالی،  قطعات  در  و  التزام  بصورت 
درپی میآورد و این امر  سجعها را پی  ). قاضی حمیدالدین بیشتر582التزام به سجع دانست (فن نثر، خطیبی: ص  

او را بر آن میدارد تا برخالف قواعد دستوري زبان فارسی، کلمات را از محل اصلی خود در جمله برداشته و در  
پر کردن محل  براي  تنها  به معنی،  توجه  بدون  عبارات  و  باعث میشود کلمات  امر  این  دهد.  قرار  جاي دیگري 

. در مقامات، سجع متوازي از بیشترین بسامد برخوردار است و با توجه به این نکته خالی، قرینۀ لفظی آورده شود
یا   که هر جناسی سجع است ولی هر سجعی جناس نیست، بیشتر سجعهاي متوازي در مقامات جناس مضارع 

 الحق است. 
 سجع متوازي 

هده نتوان کرد (مقامات مشا  شمایل بهتانجز    شیطان  حبایلنتوان زد و از    خسرانجز الف    نقصاناز نصاب  
 ).152حمیدي: ص 
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رسیدم طایف  به شهر    خائفبکشیدم و خایب و    صدمتهاي مکایدچشیدم و    شربتهاي شدایدتا بعد از آنکه  
 ). 26(همان: ص 

 سجع مطرّف 
ــی    نکنـــد هرگـــز ســـود افعـــلو  ال تفعـــل ــا عجم ــون ب ــن چ ــنو ک ــت مک ــد گف  بای

 ) 22(همان: ص                                  
 )25(همان: ص   حاصلبی مسمّا  بی بود و این بغیت چون اسم  معمّا مشکلخود این منیت چون خطّ 

 ). 33دارد (همان: ص ازدیاد اي است که قدم در دارد و جوانی سرمایه کساداي است که روي در پیري پیرایه
 

 سجع متوازن
 )21خَبَل (همان: ص مصاف حَبَل بود و نفس با حوادث در  فراششب آبستن هنوز بر 

 )65تو خوریم (همان: ص که بی طعامتو سپریم و بدگوار باد آن که بیبساط پرخار باد آن 
 )64راحاتتان مهنّا (همان: ص اقداحلذّاتتان مهیّا باد و سباب  ا
 

 تکرار 
افزاید و در مقامات کاربرد فراوانی است که بر موسیقی درونی متن میتکرار مانند جناس و سجع، بدیع لفظی  

). تکرار در حقیقت توجه به یک جهت مهم در عبارت است و هدف از 98دارد (نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص  
مفهوم یا اندیشه دهندة تأکید و تقریر یک موضوع،  سازي، گاهی میتواند نشانبکارگیري تکرارها، عالوه بر برجسته 

 باشد.
 تکرار در مقامات 

مقامات معموالً با عبارت تکراري، «حکایت کرد مرا دوستی که» آغاز شده و با عبارت «معلوم من نشد که» به  
هاي مهم نثر کهن فارسی پایان میرسد. ولی آنچه در مقامات بسامد باالتري دارد تکرار واژه است که از مشخصه

از   یکی  و همچنین  به  شیوهاست  میتوان  تکراري  بررسی کلمات  با  است.  و مضامین  مفاهیم  بیان  در  مؤثر  هاي 
شخصیت و روان نویسنده و تفکر غالب بر آن عصر پی برد. البته تکرارهاي مقامات ریشه در اطناب نثر نویسنده 

 دارد و اطناب در مقامات بارزترین مشخصۀ این نوع سبک است. 
 

 متضاد: تکرار دوگانۀ کلمات یکسان و
ــم ــه درهــ ــرین بنفشــ ــر عنبــ ــون چنبــ ــاهیش    چــ ــرقگ ــدم ف ــی  ق ــدمو گه ــرق ق   ف

 ) 48(مقامات حمیدي: ص                      
ــمارم    نفـــس نفـــسدر راه عشـــق بـــر تـــو گیـــرم  ــو ش ــر ت ــوق ب ــوي ش ــدمدر ک ــدم ق   ق

 ) 107(همان: ص                                 
 ). 164را مُعانق (همان: ص اندام مر اندام را مطابق بود و  اقدام  مر قداماز غایت ازدحام اقوام، ا

ــار  ــهنــ ــه ناکَفتــ ــوز کَفتــ ــود و هنــ ــفتهدُر    بــ ــفته، ناســـ ــز  ســـ ــده نیـــ  آمـــ
 ) 158(همان: ص                                

 ) 185سخن توان گفت (همان: ص  نامنقولو  منقولو  نامعقول و  معقولچندان که خواهی 
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 آراییواج
 آرایی در مقامات باعث افزونی موسیقی و آهنگ نثر شده است. تکرار صامت «ر»: واج

 
ــیمین ــه ســـ ــنهمـــ ــر و زریـــ ــوارانبـــ ــري    ســـ ــروینپــــ ــان و پــــ ــوارانرویــــ  گوشــــ

 ).151(همان: ص                               
 ).79ناخن برانداخت و بر بدیهه این ابیات بپرداخت (همان: ص تکرار صامت «ب»: بستد و بنواخت و بر 

 
 الیۀ واژگانی 

یکی از شرایط مهم ارتباط با متن و هر گونه دریافت از یک اثر ادبی وابسته به شناختی است که خواننده به اجزا  
ها واژه تفسیر متن دارد.هاي کوچکتر متن از قبیل واژه دارد. شناخت واژه مهمترین نقش را در شناخت و  و سازه

گونه ساختمانی،  ویژگیهاي  نظر  طیفهاي  از  از  هریک  انبوهی  متنوعند.  بسیار  معنایی  مختصات  و  داللت  هاي 
ها، رویکردها شناسی نظریهواژگانی در متنهاي ادبی و کاربردهاي زبانی، زمینۀ تنوع سبکها را پدید میآورد (سبک

د است در الیۀ واژگانی مسائلی همچون رمزگان اجتماعی، شاخصهاي ). فتوحی معتق249و روشها، فتوحی: ص  
هاي سبک و نمودهاي ایدئولوژیک هاي مترادف، متقابل و تکراري را بعنوان مؤلفهواژگانی، نشانداري واژگان، واژه

 میتوان بررسی کرد.
 

 واژگان حسی و انتزاعی
هایی که بر اشیاء واقعی و محسوس اند و واژهداللت دارند، انتزاعیهایی که بر عقاید، کیفیات و مفاهیم ذهنی  واژه

هاي ذهنی موجب هاي عینی، سبک متن را حسی میکند و کثرت واژهاند. غلبۀ واژهداللت دارند عینی و حسی
) و ساختن تصاویر تلفیقی حسی و انتزاعی، شکل هنریتر در ساختار 251انتزاعی شدن سبک میشود (همان: ص  

ازآنجاکه توصیف در مقامات حمیدي رکن اصلی متن است، کلمات حسی کاربرد   صوري  ادبیات بوجود میآورد. 
بسیار فروانی دارند، ولی توجه حمیدالدین به کلمات انتزاعی میتواند شکل هنریتر در اثر وي را به نمایش بگذارد.  

 چنانچه میگوید: 
بیاراست که  را  خداوندي  به    ارواح  سپاس  را  اما  بپیراست    صلوجود  واشباح  و  به سجود  ما صلمارا  در  و   ،

 ).30(مقامات حمیدي: ص  بندگیو بر ما کشید رقم  زندگیپوشید حلّۀ 
حیات،    آب  غم،  مُنیت،  تدبیر،  غیب،  عیب،  تصرّف،  عقل،  دماغ  گناه،  عقل،  مانند:  انتزاعی  واژگان  دیگر  کاربرد 

اعتقاد، کربت، طالع، مدد، روح، خیر، نوازل، ذلّت، خرد، عشق، کیمیا، شرع، مروّت، کَرَم، حالل، حرام، وحشت،  
معرفت،  عبرت،  ملکوت،  تقدیر،کفر،  رضا،  اسرار،  اجل،  الهام،  ایمان، حق،  امید، جان،  یقین،  و  ثبات  عالم  داعیه، 
واژگان  دایرة  وسعت  از  نشان  و...  حیات  مرگ،  زجر،  درد،  مصلحت،  عافیت،  وجود،  وهم،  رجا،  قیامت،  حرص، 

 و ساختار هنري مقامات دارد.نویسنده 
 

 واژگان نشاندار
واژه معانی همۀ  از  خالی  یعنی  هستند؛  خنثی  برخی  نیستند،  گوینده  نگرش  و  ذهنیت  حاصل  یکسان  بطور  ها 

گذارنه، بر ضمنی و مفاهیم و ارزشهاي فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حاصل معانی ضمنی و ارزش
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 اند.به دو دستۀ «بینشان» و «نشاندار» تقسیم کردهاین اساس زبانشناسان واژه را 
لغات بی از  استفاده  فردیت، دیدگاه  میزان  انعکاس  براي شناسایی سبک،  معیار روشنی  میتواند  نشاندار  یا  نشان 

(سبک باشد  وي  بیطرفی  یا  متن  یک  در  نویسنده  دخالت  میزان  تعیین  و  نظریهروایی  و شناسی  رویکردها  ها، 
 ). 264-262ص روشها، فتوحی: 

خود این مُنیت چون خط معمّا مشکل بود و این بُغیت چون اسم بی مسمّا بیحاصل، چون کیمیا امکان نداشت و 
ها و هاي کیمیا و عنقا اشاره به آشنایی نویسنده با افسانهواژه  .) 26-25چون عنقا مکان (مقامات حمیدي: صص  

 هاي ایرانی دارد.اسطوره
ــی و در  ــین غریبـ ــه در زمـ ــانکـ ــراي کسـ  پدیـــد گـــردد بـــر مـــرد ناکســـی و کســـی   سـ

 ).32(همان: ص                                  
 اشاره به تأثیر فرهنگ عامه.  

 تـــا بخـــت نـــاممیّز مجنـــون بـــدو چـــه کـــرد   تــا چــرخ نامهــذّب مفتــون ازو چــه خواســـت
 ).29(همان: ص                                  

 اشاره به اعتقاد به تأثیر بخت و اقبال در سرنوشت افراد. 
بنابراین واژگان نشاندار نقشی اساسی در انعکاس شرایط حاکم بر جامعه و ذهنیات نویسنده دارد؛ زیرا نویسنده  

دهندة بافت موقعیتی با انتخاب یک واژه از میان چند واژة مترادف، به آن بار معنایی خاصی میبخشد که نشان
 متن است و باعث تصویرسازي شده است و احساسات نویسنده را منتقل میکند. 

 
 رمزگان 

-بنیاد و فرهنگ هر رمزگان، نظامی از دانش است که امکان تولید و تفسیر متون را فراهم میکند و بیشتر بافت
پیچیده و  مهمترین  زبان  است.  زبان  بنیاد  با  دیگر  رمزگانهاي  همۀ  زیرا  است،  رمزگان  است ترین  توصیف  قابل 

 ). در مقامات حمیدي میتوان این رمزگان را به چند دسته تقسیم کرد:150شناسی کاربردي، سجودي: ص(نشانه
 

 رمزگان دینی
آدم از    لقمان   فاضلتر بودي و  محمداز    نوحاگر بزرگ را بر خرد ترجیح بودي و قاعدة این سخن صحیح بودي،  

 ).34تر آمدي (مقامات حمیدي: ص گزیده
درگذشت (همان: ص    مصیبت حسن و حسین زیادت شد و آن مصیبت از    حُنین و    اُحدآن حادثه از حادثۀ  

199.( 
همچنین رمزگان دیگري مانند: خضر، ابلیس، موسم حج، خاتم انبیاء، رضوان، مدد آسمانی، حکم تقدیر، ابراهیم،  

الي رمزگان در مقامات و عقاید و باورهاي دهندة بسامد باسلیمان، رمی جمار، طواف حرم که در حقیقت نشان
 نویسنده است. 

 
 رمزگان تصوّف 

درآید که به بند و زنجیرش بسته دارید و عنان مرکبش آهسته دارید...    عالم غیرت، نواي  حیرتدر اثناي آن  
عشقکه   کلیممشاهده  عالم    عالم  موسی  دراست...  مجاهدت  اهللا  فرسنگ  تیه  چهل  در  سال   چهل میرفت 
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 ). 146گام براند (همان: ص  هفتنهاد، هفتصد فرسنگ به مشاهدت بماند، باز چون در دعوت مکالمت قدم 
هاي دیگري مثل سُکر، شکر، پیر، فرقه، همّت، مراد، صوفی، خانقاه، سماع، تجرّد، توکل، دلیل که و کاربرد واژه 

 ید صوفیه است.بیانگر توجه و آشنایی نویسنده با عقا
 

 رمزگان سیاسی 
القضات شهر بلخ بوده است مسلماً میتوان در کتابش بوضوح رمزگان سیاسی را ازآنجاکه قاضی حمیدالدین قاضی

 مشاهده کرد. مانند:
والیچون   بودم،    فرمان  توقف  قدم  بر  و ساعتی  نمودم  انقیاد  را    زنگی شب  والیتروز در    رومی  سلطاندل 
بیم عمود صبح پرسیم در سر کشید.  شام    دارسپاه  کشید و    لشگر نظّارگان در   خسرواز  از چشم  سیّارگان 

 ). 136حجاب شد (همان: ص 
 هایی مانند مسند، ملک، ظلم، امیر عادل، شحنۀ والیت، مسند سیاست.واژه

 
 رمزگان خراباتی

ولی حمیدالدین در موضوعهاي    ها گاهی با زبان طنز از نابسامانیهاي اخالقی و اجتماعی انتقاد میشود.در مقامه
اي حکیمانه قناعت میورزد و حد اعتدال را رعایت اي ادیبانه یا بیان نکتهدري نمیکند بلکه به اشارهانتقادي پرده

 دهندة نابسامانی اوضاع زمانۀ نویسنده است.میکند. مانند کاربرد رمزگان خراباتی که نشان
دار   اخیار آمدم    خمارو    قماراز  از صفّه  به جوار  انحراف کردم (همان: ص پیاله  و  بزم  و  ناله  و  به صف تضرّع 

180.( 
 ).124(همان: ص  ساقیسیوم در دست  شرابگفتند شیخا هنوز مسئلۀ دوم بر تو باقی است و 

 گانه، کاسه، نقل جام، مست، صاف و دُر، رنج خُمار.هایی همانند: قدحی ماالمال، شراب سهواژه
 

 رمزگان فلکی 
در مقامهدر مقام فلکی  به رمزگان  توجه  بر  المنجّم»  ات حمیدي عالوه  و  الطبیب  مقامۀ «بین  هاي مختلف، در 

 رمزگان فلکی بوضوح قابل مشاهده است. از جمله:
 ).184شمس و قمر و مشتري و زهره و رأس از جملۀ سعودند و زحل و مرّیخ و ذنب از زمرة نحوسند (همان: ص 

 ).45و روي زمین پر رومی و ششتري و برجهاي پر زهره و مشتري (همان: ص  خاك بساتین پر نقش آزري بود
 النعش، سرطان، اسد، عقرب، عطارد، جوزا.هایی مانند حمل، میزان، سنبله، آفتاب، بناتواژه

 
 عموم و خصوص در واژه

م متن بیشتر باشد، هاي متن با توجه به عام و خاص بودنشان بر سبک متن تأثیر میگذارند. هرچه واژگان عاواژه
قابل  سبک آن کلی بسامد  است.  باشند، سبک متن مصداقیتر  بیشتر  واژگان خاص  است درحالیکه هرچه  نگرتر 

 توجه واژگان خاص در مقامات، میتواند بیانگر توجه به جزئیات و تصویرگرایی متن باشد. چنانچه میگوید: 
 همچــــــو شــــــبلی همــــــه عزیزقــــــدم    دمهمـــــــه چـــــــون بایزیـــــــد صـــــــافی

 ) 163(همان: ص                                
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از شام و دمشق تعویذ عشق از وي میستانند و از مغرب تا یثرب شربت این ضربت از وي طلب میکنند (همان: 
 ). 112ص 

بون کرده (همان: گل سرخ چون گوهر درفشان از کان بدخشان سر برون آورده و یاقوت رمّانی و جوهر عمّانی را ز
 ). 49ص 

 
 ترادف و تقابل واژگانی5

مترادفها و متضادها در بافت و با توجه به این باور معناشناسان واژگانی، که هیچ دو کلمه مترادفی دقیقاً مثل هم 
 نیستند، مورد بررسی قرار میگیرند. 

 
 ترادف واژگانی 

 ). 120شهري دیدم ساکن االماکن عامراالطراف و االکناف و الجوانب (همان: ص 
 ). 72ت، کار به جان آمد و کارد به استخوان رسید (همان: ص در غلواي آن وحشت و اثناي آن دهش

 ).58باز مشکالت و معضالت پارسیان است که معنی او به تأمل بسیار و کثرت افکار توان دانست (همان: ص 
بسیار  بسامد  و همانطورکه  میگیرد  قرار  بررسی  تأکیدي مورد  بعنوان یک عنصر  واژگانی  ترادف در الیۀ  معموالً 

انجامد، ترادف در  ي مترادف، یکی از ویژگیهاي بارز سبکهاي فنی و مصنوع است که به بلندي جمالت میهاواژه
 مقامات نیز براي اطناب متن و نشان دادن هنر نویسنده در استفاده از صنایع ادبی بکار گرفته شده است.

 
 تقابل واژگانی 

 ). 168گفتم اینت بهشت متدبّران و دوزخ متحیّران (همان: ص 
ــد     در آفتــــاب بادیــــۀ محنــــت اوفتــــاد ــت بیارمیـ ــایۀ دولـ ــریم سـ ــا در حـ  یـ

 ) 195(همان: ص                         
ام که به نزدیک شعرا مجوّز است چون تأنیث و تذکیري، و تقدیم و تأخیري، و صرف لحنی و زخمی روا داشته

 ). 214الینصرفی (همان: ص 
پردازي است، ترادف و از آنجایی که سبک مقامات، سبک متصل و تودرتو است و قصد حمیدالدین بیشتر لفظ  

تقابلها میتوانند ابزار مناسبی براي رسیدن به هدف وي باشند؛ اینگونه است که مقامات حمیدي سرشار از تقابلها 
 و ترادفهایی است که اغلب کامالً درهم تنیده شده است.

 
 وي الیۀ نح

واژه بر شیوة  قواعد حاکم  «بررسی  از  است  عبارت  و شکل گرفتن جملهنحو  (سبکها  زبان»  یک  در  شناسی  ها 
). ساختمان نحوي جمله، در شکلگیري سبک، نقش مهمی برعهده 269ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص  نظریه 

ها با هم، سادگی و پیچیدگی، همپایگی و ها، روابط جملهها در جمله، کوتاهی و بلندي جملهدارد. میانگین واژه
می پدید  را  سبکی  تنوعهاي  آنها،  ص  وابستگی  (همان:  یک 275آورند  سبک  نحوي  ویژگیهاي  تعیین  براي   .(

نویسنده باید میزان خروج وي از نحو معیار تبیین شود و خروج از نحو معیار به روشهاي مختلفی صورت میگیرد. 
از این ش باعث برجستگی سبکی در متن میشود. در بررسی ویژگیهاي نحوي متن یوهچنانچه فروانی هریک  ها 

 میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد از جمله:
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 ها در جمله کیفیت نظم واژه -
 ها  ساختمان جمله -
 ها طول جمله -
 ها پیوستار بالغی جمله -
 ها ساخت و نقش معنایی جمله -
 ). 268دیدگاه نویسنده (همان: ص وجهیت و صداي دستوري و رابطه آن با  -
 

 ها در جمله کیفیت نظم واژه
نحوشناسان امروزي دربرابر نظم پایه یا نحو معیار «نظم نشان دار» را مطرح میکنند. اگر در چیدمان نشاندار:  

یه یک متن، نظم عادي نحو بخاطر تأکید بر بخشی از کالم تغییر کند و ساختاري غیرمتداول و نامعمول با نظم پا
 ). مانند:274داشته باشد، نشان و تشخص خاصی خواهد یافت (همان: ص 

 ).21در اثناي آن اجتنا و اقتنا بفرمود مرا آن، که امتثال امر او بر جان من عین فرض بود (مقامات حمیدي: ص 
 ). 26ص از آداب غربت یکی آن است که در هر تربت که قدم نهی، آغاز از مساجد و معابد باید کرد (همان:  
 ). 59مغفّل آن است که متعرّض معشوقی معیّن نیست در غزل و متعلق ممدوحی نیست در مدح (همان: ص  

سپاس خداوندي که بیاراست ارواح ما را به وجود اصل، و بپیراست اشباح ما را به سجود وصل، و درپوشید حلّۀ 
 ).20زندگی (همان: ص 

فعلهاي دوجزئی یا چندجزئی، آوردن متمم بعد از فعل و جابجایی ارکان با توجه به مثالها در مقامات، فاصله بین   
 پردازي است و میتواند حاکی از نظم نشاندار متن باشد. جمله خالف دستور معیار و بیشتر براي سجع

 
 هاساختمان جمله

وابسته و سبک ها میتوان از چهار نوع سبک نحوي نام برد؛ سبک گسسته، همپایه، بر اساس رابطۀ دستوري جمله
ها، سبک متصل و تودرتو بر دیگر سبکهاي نحوي متصل و تودرتو. در مقامات حمیدي بدلیل طوالنی بودن جمله

نشان که  است  شده  استفاده  معطوف  از جمالت  بیشتر  و  دارد  خود  غلبه  با  مانند:  است.  متن  در  اطناب  دهندة 
ترکیب الهی که مطّیۀ اوامر و نواهی است، نه همانا که   اندیشه کردم که قالب انسانی که نتیجۀ صنع ّربانی است و

از ظلمات اصالب و ارحام بدین بارگاه عام بدان آمدند تا حافظ بار لغت بلخی و کرخی شوند یا نقش تخته عبارت 
تازي و حجازي گیرند که شناختن شعر لبید و ولید و دانستن انساب بنی قحطان و بنی شیبان، علم منجی و 

ارت مربی و مربح نیست که در علم لغت عرب و رفع و وضع ادب به درجه خلیل و اصمعی بیش نتوان منجح و تج
 ).82رسید (همان: ص  

 
 وجهیت در فعل 

هایی است که با هدف بررسی میزان پایبندي راوي و شخصیتها به واقعیت در الیۀ نحوي، وجهیت یکی از مقوله
و  گزاره اجبار  و  میکند  بیان  (الیههایی  میگیرد  قرار  توجه  مورد  آنها  به  نسبت  در اشتیاق  بررسی  مورد  هاي 
). دستورنویسان فارسی در موضوع وجه فعل اتفاق 80-81شناسی انتقادي داستان کوتاه و رمان، درپر: ص  سبک

شدن هاي فارسی آمده است. لذا براي روشن  نظر ندارند. با این همه، فهرستهاي متنوعی از وجوه فعل در جمله
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بررسی سبک در  فعل  وجه  بکارگیري  توجه  شیوة  فعل  وجوه  پرکاربردترین  از  برخی  به  تا  مینماید  شناسی الزم 
 شود. مانند:

 
 وجه اخباري 

 ).77حکایت کرد مرا دوستی که در مقالت صفت عدالت داشت و در معاملت نعت مبادلت (همان: ص 
 ). 41ض و نوافل بگزاردیم (همان: ص برخاستیم و نماز را بیاراستیم و با جمع قوافل، فرای

 ). 190پس شهر به شهر میگشتم و منزل به منزل مینوشتم (همان: ص 
از سوي دیگر،  با رخدادهاست و  ارتباط نزدیک گوینده  بیانگر  از یک سو  باالي وجه اخباري  در مقامات، بسامد 

 .انگیزد کاربرد این وجه در مخاطب اطمینان بیشتري به کالم نویسنده برمی
 

 وجه التزامی
باز در مواعید مکالمت، خاللی در دندان  از وي بپذیریم و  کس بود که به فراموشی ده من طعام بخورد و روزه 

 ).108کنی، بر تو برگیریم (همان: ص 
 ).22با سرمایۀ خود بسازم اال مصراعی چند بر سبیل شهادت (همان: ص 

 ). 50گلهاي پرنگار از شاخهاي اشجار فرو ریزد (همان: ص باش تا سحاب دُر و کافور فرو بیزد و این 
 

 وجه تمنایی 
 ).65پر خار باد آن بساط که بی تو سپریم و بدگوار باد آن طعام که بی تو خوریم (همان: ص 

 ).20درود و تحیّت بر وي و اصحاب وي باد و رضوان و مغفرت بر وي و احباب وي (همان: ص 
 ). 177ر رستۀ او به آرزو نرود (همان: ص آفرین بر شهري باد که معده د

 
 وجه امري 

 ).209پیر گفت: بی آتش مجوشید و بی زخم مخروشید (همان: ص 
 ). 169اي امروز در این مساکن زار بگري (همان: ص اگر وقتی در این اماکن خوش خندیده

 
 وجه شرطی 

نظام پذیرفتی، به بیعت رسل و دعوت انبیاء حاجت اندیش من و تو کارها دوام گرفتی و بین غلطاگر به عقل کوتاه
 ).99نبودي (همان: ص 

ــودي  ــا بـ ــۀ واالي مـ ــدیث رتبـ ــالم حـ ــه عـ ــودي    همـ ــا ب ــاالي م ــر ب ــو ب ــل ت ــراهن وص ــر پی  اگ
 ) 143(همان: ص                                

آمده جستن  عیب  به  پردة  اگر  در  که  عیبها  همۀ  که  بجوي  خواهی  چندانکه  صحراي اي،  به  است  بوده  غیبها 
 ). 191رسوایی آمده است (همان: ص 
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و  تعهدات  و  ذهنیت  سنجید.  میتوان  را  ایدئولوژیها  و  عقاید  به  متن  پایبندي  میزان  وجهیت،  بررسی  ازطریق 
ها، رویکردها و روشها، فتوحی: شناسی نظریهساز پوشیده و پنهان است (سبکدیدگاههاي مؤلف در عناصر وجه

 ). 294ص 
 داي دستوري ص

رابطۀ میان  از  است  عبارت  مییابد. صداي دستوري  بازتاب  اندیشه در صداي دستوري  و  رابطۀ سبک  از  بخشی 
کنندگان در فرآیند فعلی (فاعل و مفعول و ...). صداي دستوري در کنار دیگر رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت

). صداهاي دستوري در زمانهاي 295ود (همان: ص  وجوه فعل مانند زمان، نمود، وجهیت و حالت، شناخته میش
(همانجا). انعکاسی  و  منفعل  فعال،  از صداي  است  عبارت  آنها  معمولترین  ولی  است؛  متفاوت  در  مختلف  آنچه 

 مقامات نمود بیشتري دارد صداي دستوري منفعل است.
جمله صداي منفعل و پذیرا  وقتی مبتداي جمله، پذیرنده، هدف یا محتمل فعل باشد  صداي دستوري منفعل:  

ترین عنصر جمله ... در قبال یک کنش کنندة انفعال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیرفعال دارد. صداي منفعل بیان
پذیري تولید میشود صداي منفعل خواهد داشت (همان: صص  است. متنی که با فعل مجهول و با محوریت کنش

295-296.( 
 

 جمله با فعل الزم (ناگذر):
 ).59ون فوج موج این دریا به اوج سما کشید و مدّ این سیل به حدّ دریا رسید (مقامات: ص چ

کردم  مشورتی  صفا  اخوان  و  یکتا  یاران  با  کنم  سفري  اختیار  اختبار  و  کنم  گذري  بالد  امّهات  بر  که  خواستم 
 ). 39(همان: ص 

 
 جملۀ مجهول: 

ن کفر و اسالم حائل شد و آن تباهی و سیاهی شب النعش در گردن گردون حمایل شد و پردة ظالم میابنات
 ).143زایل گشت (همان: ص 

 ).137تا نمایش به آزمایش برابر شود و گفتار به اختبار همسر شود (همان: ص 
 جملۀ اسنادي 

 ). 184آفتاب گرم و خشک است. ماه سرد و تر، زحل سرد و خشک است، و این مزاج مرگ است (همان: ص 
شماست ... شما را که قدم در آب نیست از غرق چه خبر و شما را که فرق در آفتاب نیست از عاشقی نه پیشۀ  

 ).49حرق چه اثر؟ (همان: ص 
 

 نقش زمان 
نشان جمله،  در  زمان  فاصلۀ  عامل  تغییر  که  میدانیم  است.  موضوع  با  نویسنده  یا  گوینده  فاصلۀ  میزان  دهندة 

تغییر میدهد. بعنوان مثال فعل مضارع، ارتباط فوري و بیواسطه با   گوینده با واقعیت، زاویۀ دید و ذهنیت وي را
واقعیت دارد .... زمان حال بیشتر از گذشته، قطعیت دارد و ساختهاي مختلف گذشته، نیز به همان نسبت که از 

(سبک میکند  بیشتر  را  وي  دیدگاه  و  گوینده  فاصلۀ  میگیرد،  فاصله  نظریهحال  روشها شناسی  و  رویکردها  ، ها، 
 ).291فتوحی: ص 
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 ماضی ساده 
طبع من در هواي وفاي او بماند و فکرتم دواسبه براثر او براند و بعد از آن بسیار شتافتم و آن صدر مبارك را 

 ).102درنیافتم (مقامات حمیدي: ص 
 ). 59اصحاب اقتراح اقداح بینداختند و شیخ را به زبان اعتذار بنواختند (همان: ص 

فعلهاي   باالي  نشانبسامد  وقایع است؛ چنانچه همۀ مقامهماضی در مقامات  با  نویسنده  فاصلۀ  با فعل دهندة  ها 
 ماضی «حکایت کرد» شروع میشود و درصد کاربرد انواع فعل ماضی بیشتر از انواع مضارع است.

 ماضی استمراري 
 ).189ص  عطّار سپهر به پرویزن سحاب کافور میبیخت و سونش سیم خام بر فرق خاك میریخت (همان:

 ).173افزود (همان: ص بقراط ابر بر عطش، صبر میفرمود و در احتماي صدق می
 

 ماضی نقلی 
 ).49ایم و سپر بر سر آب افکنده (همان: ص  ما باري دل بر مهر آفتاب افکنده

 ). 122اي (همان: ص اي است که به کرمان کشیدهاي و این زیرهاین صدفی است که به عمّان آورده
 

 ماضی بعید 
 ). 26چشمها گریان و دلها بریان و فیض وعظ بدینجا رسیده بود و مدّ سخن بدین حدّ کشیده (همان: ص 

آن شب تا به سحر سخن بیش افکنده بودیم و چون شمع تا روز گاه در گریه و گاه در خنده بودیم (همان: ص  
73.( 

 
 مضارع اخباري 

 ). 65است و آنچه شما میجویید تحکّم اصحاب طریقت (همان: ص  پیر گفت آنچه من میگویم تعلّم ارباب حقیقت 
 ).150قرآن مجید، گاه حورٌ مقصوراتٌ را ترتیب میکند و گاه به ولدان و غلمان ترغیب میکند (همان: ص 

 
 مضارع التزامی 

 ).57گره محکم هر یک بگشایم و این شموس و ُبدور را به شما بنمایم (همان: ص 
 ).71بخوانی، قدر و ارج من بدانی (همان: ص تا چون درج خرج من 

استفاده  توجه مخاطب  برانگیختن  و  نصیحت  و  پند  بیان  براي  بیشتر  فعلهاي مضارع  از  مقامات  در  حمیدالدین 
 میکند. 

 
 الیۀ بالغی 

زبان داراي کارکردها و نقشهاي فراوانی است که از مهمترین آن نقشها بعد از نقش ارتباطی، آفرینش ادبی است. 
اي یافته و به موجب ساختار بالغی زبان  آفرینشهاي ادبی بخش ممتازي از زبان هستند که زبان در آنها جلوة ویژه

اي در شناسی الیهحاصل شده است. در ایجاد ساختار بالغی زبان، عوامل متعددي تأثیرگذار است که در سبک
آرایه عوامل  این  مهمترین  از  میشود.  بررسی  بالغی  بدالیۀ  (سبکهاي  بیان هستند  و  کلیدر، شناسی الیهیع  اي 
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اند. آن بندي شده). صناعات بالغی و یا انحرافهاي زبانی در دو دستۀ کالن معنایی و لفظی رده159پیمان: ص  
هایی که هاي لفظی» یا صناعات بدیعی معروفند و آرایه دسته که صورت زبان را برجسته میسازند به نام «آرایه

نامیده شدهعمل پردازش و گ اندیشه را انجام میدهند «صناعات معنایی»  ). 305-304اند (همان: صص  سترش 
هاي توصیف و بررسی کمیت و کیفیت تصاویر به شناخت هرچه دقیقتر سبک البته در داستانهاي مقامات شیوه
 قاضی حمیدالدین کمک میکند. 

 توصیف از عناصر مهم ادبی در مقامات است. توصیف: 
جامۀ سبز پوشیده و عمامۀ نیلوفري بر سر نهاده، چون متفکّران سر بر زانو نشسته و چون معیوبان    بنفشۀ خطیب

 ). 47سر در گریبان کشیده (مقامات حمیدي: ص 
و  رومی  پر  زمین  روي  و  بود  آزري  نقش  پر  بساتین  خاك  طبیعی،  حلّۀ  در  جهان  و  بود  ربیعی  کلّۀ  در  عالم 

 ).45(همان: ص ششتري. و برجهاي پر زهره و مشتري 
البته حمیدالدین در توصیفها کامالً به جزئیات توجه داشته و در بیشتر توصیفات از تشبیه نیز بهره برده است. در 

 وخوي و منش آنها در رابطه است. مانند: مقامات، تصاویر اشخاص در اکثر اوقات با خلق
تاب باکمالتر، و از مشتري بااعتدالتر چون فصل بهار با  ناگاه شعاع نظر مُشاع بر رویی افتاد از ماه باجمالتر، از آف

هزار رنگ و بوي و نگار و چون بتخانۀ چین با هزار زیب و آیین. لبی پر خمر و چشمی پرخمار و قدي بی تاب و 
 ).133زلفی پرتاب (همان: ص 

 
 صناعات ادبی 

دارا است،  تخیل در متن  ایجاد  ابزار  اصلیترین  یا صور خیال که  بیان  استعاره علم  تشبیه،  اصلی  ي چهار بخش 
 مجاز و کنایه است که مهمترین آنها در مقامات، تشبیه و استعاره است. 

 تشبیه در ساختار بالغی یک اثر، مهمترین پایه بشمار میرود.تشبیه: 
 تشبیه بلیغ اسنادي و اضافی:

 ). 22دنیا خانۀ عیبجویان است و آشیانۀ غیبگویان (همان: ص 
 ).33معاد زندگانی است و رواح جوانی، میعاد شادمانی (همان: ص صباح پیري، 

 ).89و بدین معنی در تیه ظاللت و بیداء جهالت افتاده (همان: ص 
ــود ــرگ ب ــاز و ب ــا س ــه ب ــباب ک ــرو ش  از کـــرّ و فـــرّ حادثـــه بـــی بـــرگ و ســـاز شـــد   و آن خس

 ) 141(همان: ص                                
 تشبیه صریح 

 ).21حوضها چون صرح ممرّد، در جوشن مزرّد بود و بساط نوبت بهمن چون دولت تهمتن ممهّد بود (همان: ص 
ــو روي می   بســتان ز خوشــی چــون وصــل دلــداران بــود ــین چـ ــار زمـ ــودرخسـ ــواران بـ  خـ

 ) 45(همان: ص                                  
 ).192مروارید میکرد (همان: ص هاي برف، هوا چون سینۀ صدف از قطره

 تشبیه جمع: 
 ). 69وار به در خانه (همان: ص خواجۀ میزبان، آشناوار به در آشیانه آمد و سائل

 ). 105گاه چون ماهی بر آب و گاه چون عقاب بر هضاب میرفتم از بیدا به بیدا (همان: ص 
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 ).109شیخ چون سیر صد عمامه شد و چون پیاز ده جامه (همان: ص 
 این نوع تشبیه و تشبیه صریح نیز، در مقامات حمیدي از بسامد باالیی برخوردارند. 

 تشبیه مفروق: 
اي شیرین و خوش و زبانی چون پیري بر باالي منبر، طلیسانی بر سر، روي چون خورشید و موي سپید و لهجه

 ). 45زبانۀ آتش (همان: ص 
نَفَس بود و عهد جوانی چون قدح زندگانی بی خس (همان: شوقتی از اوقات که ایّام صبی چون نسیم صبا خو

 ). 111ص 
 ). 191زبانها چون عندلیب در ترنّم و لبها چون گل در تبسم (همان: ص 

 تشبیه تفضیل: 
 ).77تر از زلف شاهدان (همان: ص تر از سینۀ زاهدان و پیراستهشهري دیدم آراسته

 ). 113تر از بالل (همان: ص در پشت، کوژتر از هالل و سیاهشیخ از حجره درآمد، عصایی در مشت و انحنایی 
قاضی حمیدالدین از تشبیه براي وصف مناظر و حاالت مختلف بطور مناسب استفاده کرده و میان عناصر متنوع 
و به ظاهر بی ارتباط پیوند ایجاد کرده است. تشبیهات در مقامات، بیشتر ذهنی و از سر تفنن است و بطور کلی 

گراست و تشبیه بلیغ که زیباترین نوع تشبیه است در اثر او از بسامد  اي تشبیهن گفت حمیدالدین نویسندهمیتوا
 باالیی برخوردار است.

 
 استعاره 

استعاره در سبک مصنوع، در نقش ابزاري براي آراستن و تزئین بکار میرود و در واقع متن تصنعی در کار بازتولید 
(سبکهاي  استعاره است  رنگارنگ  و  متنوع  با صورتهاي  نظریهقراردادي  فتوحی: شناسی  روشها،  و  رویکردها  ها، 
استعاره334  -333صص   نظام).  فاقد  و  گسسته  و  متنوع  فنی،  نوشتار  متنهاي  هاي  در  چراکه  هستند؛  مندي 

بالغت سنتی، استعاره   مصنوع، هر استعاره در یک موضوع خاص یک معناي جداگانه را تأکید یا تقویت میکند. در 
 ).324اي که به سخن، شکوه و واالیی مییخشد یا یک نوع خروج از هنجار است (همان: صعبارتست از آرایه

 ) عقد مروارید: استعاره از باران. 20گون عقد مروارید میبارید (مقامات حمیدي: ص سحاب سنجاب 
). 95در سایه چرخ پنجم فرش نور بگسترد (همان: ص    اندام از پردة ظالم بتابد و خسرو انجم  فردا که صبح نسیم

 خسرو انجم: استعاره از خورشید.
).  شَکَر: استعاره از 78و این شَکَر که تو افشاندي، و این قطعه که تو برخواندي، بس رثّ و غثّ است (همان: ص  

 شعر
اي به تناسب ربرد استعاره توجه ویژهاین نوع استعاره در مقامات بسامد باالیی دارد. البته قاضی حمیدالدین در کا

 بین استعاره و موضوع مقامه دارد مانند مقامۀ توصیف زمستان: 
). کافور:  189عطار سپهر به پرویزن سحاب کافور میبیخت و سونش سیم خام بر فرق خاك میریخت (همان: ص  

 استعاره از برف / سیم خام: استعاره از باران 
سبکی است، در تعیین دیدگاه نویسنده و تشخیص نگاه حسی یا ذهنی وي سهم استعاره که از مهمترین عناصر  

 هاي مقامات بیشتر بیانگر نگاه حسی حمیدالدین به جهان پیرامونش است.اي برعهده دارد. بنابراین استعارهعمده
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ات ادبی، همایی: به را در لفظ نیاورند (فنون بالغت و صناعاستعارة مکنیه: آن است که مشبه را ذکر کرده، مشبه
 ) و  به اعتقاد فتوحی، کاربرد این نوع استعاره نسبت مستقیم با نگرش و عاطفه نویسنده دارد.  251ص 

 ). 21شب آبستن هنوز بر فراش حَبل بود (مقامات حمیدي: ص 
 ). 103فکرتم دواسبه براثر او براند (همان: ص 

 ). 189(همان: ص و زمین سیمایی سیمابی داشت و فلک رداي سنجابی  
ها را استعارة مفهومی: این نوع استعاره، مفاهیم انتزاعی را در قالب مفاهیم ملموس بیان میکند و فهم و درك آن

معنی براي  آنچه  میکند.  میفهمند»  هموار  را  تجربیاتشان  چگونه  مردم  که  است  «این  است  مهم  پژوهان 
 ). 186سون: ص هایی که با آن زندگی میکنیم، لیکاف و جان(استعاره

 ). 129فضل و هنر ظرف است: اناي فضل و هنر بی ترشح نیست (مقامات حمیدي: ص 
 قضا و قدر انسان است:

ــرم و حکــم اجــل چــه خواســت  بـــا او حـــوادث فلـــک بـــی خـــرد چـــه کـــرد؟    از وي قضــاي مب
 ) 80(همان: ص                                  

 روزگار دشمن است:
ــه مشــت   ختـــا بـــرد یـــا بـــه چـــیندهـــر مـــزوّرش بـــه  ــا ب ــه لگــد کشــت ی  چــرخ مشــعبدش ب

 ) 125(همان: ص                                
 هاي مفهومی نیز در مقامات قابل کشف و بررسی است.میتوان گفت که استعاره 

 کنایه
است که رایجترین نوع کنایه کنایه در مقامات از بسامد باالیی برخوردار است و بیشتر کنایات از نوع کنایۀ فعلی  

را   به محض شنیده شدن عقل سلیم آن  ایماء است که  نوع  از  بیشتر کنایات  نیز،  نظر وضوح و خفا  از  هستند. 
 درمییابد. 

 ). کنایه از قبول کردن دعوت.68اي با ما بر نمک زنی (همان: ص و لقمه نانی بر خوان ما بشکنیچه باشد اگر 
ــن دردادم   نش نبـــودهرچنـــد کـــه قـــول و عهـــد و پیمـــا ــود تــ ــامانش نبــ ــون سروســ  چــ

 ) 112(همان: ص                                
 تن دردادن کنایه از تسلیم شدن. 

). کنایه از 204و رخت سفر را از آفتاب به سایۀ گل کشیدم (همان: ص    زین در جُل کشیدممرکب طلب را  
 توقف کردن.

 ) کنایه از باشتاب حرکت کردن.103(همان: ص  براندبراثر او  دواسبهطبع من در هواي وفاي او بماند و فکرتم 
 بدیع 

ادبی لفظی و معنوي تقسیم میشوند که همان   از آرایشهاي  به دو دسته  بدیع لفظی و معنوي  صناعات بدیعی، 
بدیع   هستند. است  بخش مطرح  این  در  آنچه  و  است  گرفته  قرار  بحث  مورد  آوایی مفصل  در الیۀ  لفظی  بدیع 

معنوي است. بدیع معنوي بحث در شگردهایی است که موسیقی معنوي کالم را افزون میکنند و آن براثر ایجاد 
هایی ). در این بخش آرایه 25ازه به بدیع، شمیسا: ص  تناسبات و روابط معنایی خاصی بین کلمات است (نگاهی ت

 مورد بحث قرار میگیرد که در مقامات حمیدي نمود بیشتري دارد. از جمله: 
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 تلمیح
 ). 25گه چون سکندر در سیاحت خاك ظلمات، گه چون خضر در سباحت آب حیات (مقامات حمیدي: ص 

به تدبیر حوا بود که دانه دید و دام ندید و عاقبت «و ال اول فتنه که ملک هشت بهشت، آدم را در سر آن شد،  
ربّه» بودي، بر پیراهن   تقربا» تمام ندید و اول قتیل عالم کون هابیل بود... اگر نه حمایت «لوال أن رأي برهان 

 ). 152عصمت یوسف نه تار ماندي نه پود (همان: ص 
براي اثبات ادعاي طرفین مناظره و توجیه نظر ایشان است. گاه در مقامات حمیدي بیان شواهد از وقایع گذشته  

اثبات نظر   تلمیحات گوناگون سعی در  با  بین پیر و جوان آمده است و جوان  از جمله مثال زیر که در مناظره 
 خویش دارد: 

ابلیس تا در اوان جوانی بود، مقبول حضرت بود چون در زمان پیري شد، مخذول خدمت گشت. آدم تا در مهد 
 ).33دایت بود، مسجود بود، چون به عهد نهایت رسید محسود شد (همان: ص ب

 ).34تر آمدي (همان: ص اگر بزرگ را بر خُرد ترجیح بودي .... نوح از محمد فاضلتر بودي و لقمان از آدم گزیده
 بیشتر تلمیحات در مقامات برگرفته از داستانهاي پیامبران و بزرگان دین است.

 المثل ضرب
 ). 122اي (همان: ص ایست که به کرمان کشیدهاي و این زیرهدفی است که به عمان آوردهاین ص

 
ــود ــر ش ــع دلی ــدر طم ــو ان ــس ت ــه نف ــان ک  کــه ســگ چــون ســیر شــود در فســاد شــیر شــود   مم

 ) 176(همان: ص                                 
ــود ــاده شـــ ــد گشـــ ــآن بنـــ ــواهی کـــ  بنــــــد ســــــر کیســــــه ببایــــــد گشــــــاد   خـــ

 ) 137(همان: ص                                
 این صنعت یکی از راههاي پرورش معنی در مقامات است که حمیدالدین به زیبایی به آن پرداخته است. 

 
 الیۀ ایدئولوژي 

زبان هاي  ایدئولوژي، نظامی از عقاید است که تلقی کلی از زندگی و «زاویۀ دید» را شکل میدهد و بر همۀ جنبه
قابل بررسی است (سبک ایدئولوژي در عناصر زبان در همۀ سطوح آن   بازتاب  ها،  شناسی نظریهتأثیر میگذارد. 

). زبان هم ایدئولوژي را میسازد هم از آن شکل میپذیرد. بنابراین در تمام 354رویکردها و روشها، فتوحی: ص  
هستند و هم موجب   ها هم حامل بار ایدئولوژیک. واژههاي زبان ردپاي عناصر ایدئولوژیک قابل شناسایی استالیه

تأثیر  تحت  و  است  تأثیرگذار  نیز  نحو  در  ایدئولوژیک  عامل  میشوند.  اجتماعی  مرزبندیهاي  و  عقیدتی  تأثیرات 
ص   (همان:  میشوند  نشاندار  و  دگرگون  جمله  دستوري  ساختهاي  شخص  الیۀ 375باورهاي  در  همانطورکه   .(

قاضی شد،  ذکر  معیار    واژگانی  میتواند  واژگان  این  بررسی  که  داشته  توجه  نیز  نشاندار  واژگان  به  حمیدالدین 
یا رمزگان دینی، عرفانی و سیاسی که نشان باشد.  ایدئولوژیک  ارزشهاي  به  براي میزان آغشتگی متن  -روشنی 

اجتماعی میپردازد.   دهندة ایدئولوژي متن است. چنانچه نویسندة مقامات در پردة الفاظ و تصاویر به بیان مفاسد
پرداخت.  ایدئولوژي  در  و صورتهاي مختلف آن  اجزاي آن  و  نقش جمله  به  میتوان  نحوي متن  با دقت در الیۀ 

نظام ذهن  مولود  منظم،  نحو  که  نحوي همچنان  عناصر  در  گوینده  پنهان  ذهنیات  و  روحی  کیفیات  است،  مند 
ملۀ معلوم و یا مجهول، تغییر جایگاه نهاد و گزاره و  ). درواقع کاربرد ج267بیشتر خودنمایی میکند (همان: ص  
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آیی بخشهاي جمله براي تأکید یا عدم تأکید بر یک موضوع بسیار کارایی دارد. کاربرد صورتهاي مختلف و پیش
دهندة میزان تأکید یا عدم تأکید بر معنایی باشد، چنین  ها، ممکن است نشانها، نظم واژگانی جملهچیدمان واژه

یا عدم تأکیدهایی داللت ایدئولوژیک دارد. مثالً اگر قرار باشد فاعل به دالیلی ناشناخته بماند و حضورش   تأکید
مجهول استفاده میشود (همان: ص هاي مجهول و شبهدر متن کمرنگ شود، از صداي دستوري منفعل در جمله

 ). چنانچه در مقامات نیز به همین صورت بیان شده است:359
 ). 138آزمایش برابر شود و گفتار به اختبار همسر شود (مقامات حمیدي: ص  تا نمایش به

 ). 106آن بساط محدود فرسوده شود و این انفاس معدود پیموده آید (همان: ص 
وجهیت در زبان ایدئولوژیک، قاطع و صریح است. به همین جهت متن ایدئولوژیک از میان وجوه فعل، دو وجه 

کار میگیرد که سخن متضمن کنش و عمل باشد و شنونده و گوینده را ملزم و متعهد به التزامی و امري را چنان ب
کنندگی زبان در نوشتار ایدئولوژیک کاربرد  انجام عملی بکند. به همین جهت کنشهاي ترغیبی، اقناعی، و تنظیم 

مقامات نیز بسامد   ). بعنوان مثال در360ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص  شناسی نظریهبیشتري دارد (سبک
وجوه التزامی و امري بیشتر است. همانطورکه در متون آموزشی صوفیه، کنشهاي ترغیبی کالم غالب است، متنها،  

به شیوه را  نواهی  و  ایجاد  اوامر  الزام   براي مخاطب  بیان میکنند که  به همین اي  نیز  کند. در مقامات حمیدي 
 روش آمده است: 

ــع  ــدر طم ــو ان ــس ت ــه نف ــان ک ــودمم ــر ش  کــه ســگ چــو ســیر شــود در فســاد شــیر شــود   دلی
 ) 146(مقامات حمیدي: ص                    

 ). 176سائل زبان بر قدم انتظار بپاید و سیّاح قدم در بادیه کار آید (همان: ص 
صناعات با آنکه اگر ایدئولوژي را در محتوا بدانیم، صناعات بالغی غالباً تابعی از محتواي متن هستند. اما همین  

را که  بخواهد اطالعاتی  ایدئولوژیست  نویسندة  زمانی که  دارند.  واقعیات دخالت  به  تابعند عمیقاً در شکل دادن 
ناخوشایند است، بی اهمیت جلوه دهد... به شگردهاي بالغی دست مییازد. صناعاتی مانند براي «گروه خودي» 

ات معنایی مانند کنایه و استعاره که با مدلهاي ایدئولوژیک رابطۀ مبالغه، بزرگ نمایی، تکرار، طنز، کنایه و صناع
 ). 360ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص  شناسی نظریهنزدیکتري دارند (سبک

از     مقامات  در  نیز  استعاره  و  داشته  توجه  کنایه  به  قاضی حمیدالدین  بالغی مشاهده شد،  در الیۀ  همانطورکه 
ها میتوانند ابزارهاي بالغی مقتدري براي تحقیر مخالف باشند. پس که این استعارهبسامد باالیی برخوردار است  

کار ایدئولوژي به گفتۀ فتوحی تنها فراهم ساختن معنایی براي درك جهان نیست بلکه اساس آداب و رسوم و 
ربارة آداب و شعائر اجتماعی را نیز شکل میدهد. پس با بررسی دقیق مقامات حمیدي به مطالب بسیار متنوعی د

رسوم اجتماعی عصر نویسنده برمیخوریم. از آنجا که قاضی شخص مسلمان و آشنا به معارف قرآنی بوده تا حد  
گري فرامیخواند، چندان ممکن اخالق حسنه را تبلیغ میکند. اگر بنا به اعتقاد برخی، مقامات خواننده را به تکدّي 

مقامه با موضوع کدیه مواجهیم که در آنها نیز دریوزگی به   11  مقامه فقط در  24موجه بنظر نمیرسد و از میان  
 نوعی مطرح میشود که قبح آن ازبین میرود. 

مورد دیگر، عفت کالم کافی حمیدالدین است که حتی در مقامۀ «بین الزوجین» از لفظ قبیح یا رکیکی استفاده 
انه اکتفا کرده است. بنابراین میتوان مقامات اي ادیبترین اجزاي بدن آدمی تنها به اشارهنکرده در بیان خصوصی

در  مقامات  سبک  و  زبان  شناخت  با  تنها  آن  گشایش  که  درونی  دانست.  نویسنده  پوشیدة  درون  رازگشاي  را 
مرزهاي آن ممکن خواهد بود. زیرا نویسنده «در باب هر چیز و هر کس که بنویسد سرّ خود را بازگفته است»  
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در   ادبی  سبک  تطبیقی  جمشیدي: ص(بررسی  و  دادخواه  حمیدي،  و  حریري  خوانندة 240مقامات  بنابراین   .(
مقامات با خواندن نثر داستانی آن، به عمق وجود نویسنده راه پیدا میکند. نویسنده قصد دارد مسائل پیرامون فرد 
این  انتقال  براي  پس  کند؛  منتقل  مخاطب  به  را  خود  موضعگیري  و  کند  مطرح  را  خویش  عصر  جامعۀ  و 

دهندة گرایش فکري اي را برمیگزیند که تکرار برخی عوامل در آن نشان ضعگیریها و افکار خویش، زبان ویژهمو
به  را  کتاب خود  قاضی حمیدالدین  و  باشد  ایران  قرن ششم  اوضاع  از  نموداري  میتواند  مقامات  است. پس  وي 

اثبات کند که آنچه را به عربی   تا  اند به فارسی نیز میتوان نوشت و زبان فارسی در نوشتهفارسی نگاشته است 
پرورش مضامین لطیف و معانی دقیق عاجز نیست و این ادعا را در سجعهایی که با کلمات دلنشین فارسی آورده، 

 به اثبات رسانیده است.
 

 نتیجه گیري 
 از بررسی مقامات حمیدي نتایج زیر حاصل گردید:

دگرگونیهاي  بحث  در  آوایی؛  طوالنی   الیۀ  باعث  توصیفها  دارد.  کاربرد  واجی  فرایندهاي  از  فراوانی  انواع  واجی، 
از آرایۀ تکرار میشود و تکرارها بصورت تکرار واژگان یکسان و متضاد نمود مییابد.  شدن متن و استفادة بیشتر 

تنیده شده   همچنین انواع جناس به گونۀ وافري در مقامات مشهود است و در اغلب موارد سجع و جناس درهم
 است و نویسنده بیشتر توجه خود را به سجع متوازي معطوف داشته است.

الیۀ واژگانی؛ در توصیف، واژگان حسی کاربرد بیشتري دارند ولی در مقامات عالوه بر واژگان حسّی بوفور شاهد 
برده است و رمزگان دینی و    استفاده از واژگان انتزاعی هستیم. در این الیه نویسنده از واژگان نشاندار بخوبی بهره

 تصوف از بسامد باالتري برخوردارند. 
بدلیل  بیشتر  امر  این  و  بر دیگر سبکها غلبه دارد  الیۀ نحوي؛ در بحث ساختمان جمله، سبک متصل و تودرتو 

دیگر به  اي دارد و وجه التزامی، امري و اخباري نسبتتوصیفهاي طوالنی است. وجهیت در فعل نیز اهمیت ویژه
وجوه فعل بسامد باالتري دارند؛ زیرا وجه التزامی و امري، مخاطب را ملزم و متعهد به امري میکند و بدلیل توجه  
قاضی حمیدالدین به رمزگان دینی و تصوف، امري طبیعی است. کاربرد وجه اخباري نیز، ارتباط نزدیک گوینده 

منفعل بخشی از نحو کالم است که نمایانگر رابطه سبک با موضوع را نشان میدهد و در این الیه، صداي دستوري  
 و اندیشه است.

گر است توجه نویسنده به تقویت جنبۀ ادبی مقامات و نشان الیۀ بالغی؛ آنچه در مقامات بیش از هر چیز جلوه
باالیی  بسامد  از  مقامات  در  استعاره  و  تشبیه  پس  است.  بدیعی  و  لفظی  صنایع  کاربرد  در  خود  مهارت  دادن 
برخوردارند و آرایۀ تلمیح، بیشتر بمنظور اثبات نظر و ادعاي طرفین مناظره و توجیه رأي و نظر ایشان بکار گرفته 

 شده است. 
الیۀ ایدئولوژیک؛ این الیه در سطوح مختلف سبک (نظامهاي آوایی، واژگانی، نحوي و بالغی) نمود مییابد. بعنوان 

بو بالغی  صناعات  متن،  عناصر  میان  از  اندیشه مثال  و  عقاید  بیان  براي  مناسبی  محل  استعاره  ذهنیت  یژه  و  ها 
نویسنده است. در بیشتر قسمتهاي متن، شیوة آموزشی در قالب امر و التزام و کنشهاي ترغیبی نمایان شده است 

 و وجه اخباري قاطعیت کالم گوینده را نشان میدهد. 
 نویسندگان  مشارکت

 سمنان دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی   ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این
 اصلی   طراح   و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  زادة میرعلیآقاي دکتر عبداهللا حسن.  است  شده  استخراج
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 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  فاطمه عرب عامري سرکار خانم  .  اندبوده   مطالعه  این
دکتر  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن شکريآقاي   راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  یداهللا 

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در  . کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 قدردانی  و تشکر
علوم  و  ادبیات  دانشکدة  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  برخود  نویسندگان 

پایان  داوران  هیئت  و  سمنان  دانشگاه  یاري انسانی  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه 
 دادند، اعالم نمایند.

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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