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چكیده
یکی ازآثارمهمّی که بر کالم سعدی در گلستان و بوستان تأثیر بسزا داشته ،مقامات حریری است .این کتاب را که مشحون از
انواع ظرافتهای کالم عرب است بحق میتوان نمونه عالی فصاحت در ادب عرب شمرد .سعدی که سالها در بغداد میزیستته
با این کتاب انس تمام یافته و اشاراتی که بویژه در بوستان دارد داللت تام بر این عالقه و انس میکند.از مطالعه آثتار ستعدی و
مقامات حریری و مقایسه آنها این نتیجه حاصل می شود کته ستعدی در بیتان مطتالحی تحتت تتاثیر مستتقیت مقامتات حریتری
است.این تاثیرات شامل دوجنحه لفظی و مضمونی و محتوایی است .نگارنده سعی دارد اثر پذیری کتالم ستعدی در بوستتان و
گلستان را از مقامات در این مقاله منعکس کند.
واژگان کلیدی :سعدی ،مقامات حریری،گلستان ،بوستان

 -1مقدمه
برای شناخت سیمای واقعتی ستعدی ورمزتوفیتق او دردلهتای ماا حتان ختوی متیبایدآبشتاورهای معرفتتی وی
رابشناسیت؛او که به قول خودش گوی بالغت ربتوده،از هرخرمنتی توشته یتی وازهرگوشته یتی تمتتت .یافتته.در ایتن
میان،ذوق فطری ونحوغ او درنیل به پادشاهی ملک سان الحتته ستهت اصتلی راداراستت؛امّا حعاناین،یگانه عامتل توفیتق
اومحسوب نیست .اگربه تنوّع وگونه گونی درکالم توجّه کنیت،نیک درخواهیت یافت آن مناب .معرفتی وی نیزمتنتوّع
بوده است.شاعری کته بترای حقتات ماتلتم جامعته رهنمتود داردوبتاهرکس بته فراختور حتال وادراکت ستان
می گوید،پرواضح است که ازمناب .گوناگون سیراب شده؛بجزتجربیاتی که یّ سفرهای فتراوان اندوختته وداستتانهایی
که ازآن سفرهای کرده (حجاز،صنعا،شام ،لحنان وروم)ونکترده(بل ،کاشغروستومنات)نقل متیکند،بته نظتر متیرستد
مهمترین مناب .کالم او آثارمنظوم ومنثور عرب است.درباب تأثیر دیگران برسعدی اگرخودبه صراحت سانی به میتان
نمی آورد،همانا مهارت وتححّروی در ادب فارسی و عربی ،خود گویای این تأثیر پذیری بود؛چنان که استادزرّین کوب
براین معنااشارت دارد:
_والحتته باتححّری که او درادب تازی وپارسی دارد،عجب نیست که آثاری ازافکاردیگران درشعرونثروی انعکاس یافتته
باشد(زرّین کوب) 87:7:87،
این تأثیرپذیری امریست حیعی که نه درمورد سعدی بلکه درباب هرشاعرونویسنده ی دیگری صادق استت چنانکته
استاد زرین کوب در این باب نگاشته اند:
سعدی مثل هرنویسنده دیگرازنفوذ تأثیر سنن ومواریث گذشته ی ادبی نمیتوانستته استت برکنتار باشتد....واز آن ته
گذشتگان برای اخالف باقی نهاده اند،چشت بپوشدو از آن معانی هیچ به دل وجان ختود راه ندهتد پتس ناچتار آثتار
واقوال هر نویسنده ی دیگر ،هت از مازن تجارب وآراء معاصران و مسموعات ومشهودات ختوی ریشته متیگیترد
وه ت از مناب .وآثار وافکار قدماوآن ه درمطاوی کتب ومتون صحم خوانده است،سیراب متیگتردد وایتن امرنیتز بته
سعدی وگلستان اختصاص ندارد ودربارۀ همۀ نویسندگان صادق است(زرین کوب)798: 7:87،
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بر این استاس ادّعتای آوردن مطلحتی کته از منتاب .دیگتران اثتر پذیرفتته باشتد،از هرگوینتدۀ بلیتغ بتدوراز واقعیتت
مینماید.آن ه نظامی درسحب نظت مازن االسرار در این باب ذکر میکند:
آن ه دلت گفت بگو گفته ام
عاریت کس نپذیرفته ام
هیکلی از قالب نو ریاتت
شعحدۀ تازه برانگیاتت
پایۀ درویشی و شاهی دراو مازن اسرارالهی دراو
نه مگس او شکرآالی کس
برشکر او ننشسته مگس
(نظامی) 79:7:71،
اگر سان او بدین وجه تعحیر گردد که می خواسته شیوۀ کالمی متفاوت با دیگتران داشتته باشتد،به واقعیتت نزدیتک
است؛امّااگر منظورش آوردن کالمی بکر باشد که ازکالم دیگران متأثر نحوده،سان اورا باید نوعی محالغتۀ شتاعرانه بته
حساب آورد.چنانکه با مطالعۀ آثارپیشینیان وبویژه بزرگانی که به مشرب فکری او نزدیتک بتوده انتد،می تتوان تاحتدّ
زیادی مناب .معرفتی وی راشناخت وبا یقین از تأثیرپذیری کالم او از آن بزرگان سان گفت.
عالوه براین باید گفت که موضوع تأ ثیر یک متن از متون پیشین خود امروزه به عنوان یتک نظریّتۀ بستیار مفصّتل در
مغرب زمین تحت عنوان "بیتامتنیت" مطرح است.نظریۀ بینامتنیت برآنست که هیچ متنی بتدون پیشتینه وبتی تتأثیر از
متون گذشته بوجود نیامده وتدوین نشده است؛هیچ متنی نمیتواند اولین متن باشد؛به عحتارت دیگرهرچته بته عقتب
برگردیت وهرمتنی رااز گذشته بررسیت،مسلتما متونی دیگر بوده اند که عناصر سازنده وبوجود آورندۀ آن متن محسوب
می شوند.نه تنها هیچ متنی بلکه هیچ جریان یا اندیشه یی بطور دفعی وبتدون گذشتته خلتق وایجتاد نمتیشتود؛بلکه
همیشه ازپی چیزهایی وجودداشته که درخلق آنها مؤثتربوده است.انسان نمیتواند چیتزی ازهتیچ بستازد بلکته بایتد
تصویری خیالی یا واقعی از متن وجودداشته باشد تا مادّۀ اوّلیّۀ ذهن اوشود وبتواند آن راهمانگونه یا دگرگون بسازد.
_ می توان گفت که دریک متن ،هت مکالمه یی مستمر میان آن متن ومتون بیرون از آن متن ،جریتان داردوایتن متتون
ممکن است ادبی یاغیرادبی باشند ؛همعصر همان متن_ باشندیا به سدههتای پیشتین تعلتق داشتته باشتند(.ایرنا ریمتا
مکاریک)713:7:71،
نظریۀ بینامتنیت هرچند حاصل تالشهای فکری دانشمندان بزرگی هم ون باختین روسی وروالن بارت و....استت،امّا
مطرح شدن این نظریه یاد آور نام ژولیا کریستوا()7917منتقد ادبی ورمان نویس بلغتاری فرانستوی استت.این نظریته
همانطور که گفته آمدتنها در باب تأثیر متون بر یکدیگر بحث نمی کند بلکه فراتر ازآن پیرامون موسیقی وفیلت هت این
تأثیر و تأثتررا مورد مطالعه قرار میدهد(همان منح).
شاید بتوان گفت این نظریه مهمترین یاالاقل یکی از مهمترین نظریات ادبی قترن بیستتت باشتد؛امّا ذکتراین نکتته الزم
است که در نظریۀ مزبور آرای گوناگون ومتفاوت واحیاناغیر متجانسی هست که کامال با موضوع مورد بحث ما یعنتی
تأثیروتأثترمتون بر یکدیگر ،منطحق نیست .اگر آراء روالن بارت وباختین رادر باب بینامتنیت مورد مطالعه قراردهیت ،بته
اموری بر می خوریت که حتتی بحث تأثیرو تأثتر متون را به این صتورت کته متورد نظتر ماستت عرضتۀ تاطرته قترار
می دهد.آقای دکتر نامور مطلق در مقاله یی که در روزنامۀ ایران به چاپ رسید ،می گوید:بارت از همان آغاز وهمراه با
کریستوا می کوشدتا میان مفهوم بینامتنیّت ومطالعۀ مربوط به تأثیر وتأثترآثاربریکدیگرتفاوت قائل شود.......وی بااشتاره
به مقالۀ موسوم به "ازاثربه متن"از قول روالن بارت مینویسد:
" بینا متن که تمام متن را دربرمی گیرد،نمی تواند با خاستگاه متن اشتحاه شود....درادامه متینویستد:بینامتن نتزد بتارت
ویژگی گمگشتگی وپنهانی دارد؛زیرا در متن توزی .شده وبسیار فراتر ازنقل قولهای مستقیت است که مهمترین عناصتر
مطالعه درنقدسنتتی محسوب می شود.نکتۀ دیگر این است که بارت میان متن واثر تفاوت قائل میشود.و باویزگیهایی
که برای متن واثر جداگانه ذکر می کند،آنهارا دو مقولۀ جدا از هت برمی شمرد وایتن مطالتب باموضتوع متورد بحتث
ماارتحا ی پیدا نمیکند.
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تالشهایی شده تااصول نظریۀ بینامتنیت را به تمام وکمال بالوازم وفروع آن در ادب فارسی جتاری وستاری بداننتد؛امّا
به نظر نگارنده این معنا هم ون بسیاری از نظریات جدید ادبی ،جامعه شناسی وروانشناسی تاحدّی درادرب فارستی
قابل مطابقت است ونه بتمامی.
به هر صورت در ادب فارسی هر متن ادبی اعتّ ازنظت ونثر تحت تأثیرمتون گذشتته تتدوین شتده وشتاعر یانویستنده
موادّ خام گذشته رابانحوغ خود به صورتی نو ودلپذیردر میآوردوعرضه میکند والحتته به نظر میرستد ستعدی در ایتن
میدان پیشتاز است.
بیان مسأله
هنگام مطالعۀ یک متن منظوم یا منثور این سؤال در ذهن خوانندۀ جستجوگرپی میآید کته مطالتب منتدرر درمتتن
تاچه حد محصول اندیشۀ شاعر یا مؤلتم است وچه مقدار از دیگران تأثیر پذیرفته.این معنا دربتاب کتالم ستعدی در
گلستا ن وبوستان باتوجّه به تنوّع وگونه گونی موضوعات ،بیشتر بته ذهتن متحتادر متیشتود .نظتر بته اینکته ستعدی
سالهادربالد عرب زندگی کرده وبقول خودش ایّام باهرکسی بسر برده ،حعتا درآثتار بلیتغ عترب غتور فتراوان کترده
ودراین میان به نظرمی رسد توجّهی ویژه به کتاب مقامات حریری داشته کته درآن روزگتاران نمونتۀ اعتالی بالغتت
درادب عرب محسوب بوده است.این مقاله برآنست که میزان تأثیرپذیری کالم سعدی در گلستان وبوستان را بررسد.
ضرورت واهمّیّت تحقیق
همانگونه که پیشتر بیان شتد،هر متتن بته تور حیعتی از متتون پتی ازختود یاگتاهی معاصتر ختود بهتره وتتأثیر
میپذیرد.روشن شدن این معناکه متن مورد مطالعه از کدام مناب .وبه چه میزان تأثیر پذیرفته ،به روشن شتدن ابهامتات
آن متن ودر نتیجه شناخت بهتر متن مورد نظرمنجرمی شود ضرورت پیگیری متون مؤثتربریک متن از بدیهیّات تحقیق
است واهمّیّت آن بر پژوهندگان آشکار.
پیشینۀ تحقیق
مسلتما ازقدیت االیّام برای پژوهندۀآثار سعدی این سؤال مطرح بوده که وی از کتدام آبشتاور ستیراب شتده واز چته
مآخذی تأثیر یافته بعضی محقتقان برآنند که میزان تأثیر پذیری سعدی از زبان و ادب عترب هنتوز پایتان نیافتته ولتذا
نقدکالم سعدی بدرستی میسّر نیست:
تاروزی که حدّ درگیری سعدی بازبان وادبیات تازی و معارف اسالمی واندازۀ دقیق تأثر وی از این عوامتل بتدقتت
مورد بررسی قرارنگرفته وحدّ انعکاس آثار گویندگان وسان پردازان تازی زبتان در شتعر و نثتر وی دقیقتاً شتناخته

نشده است ،به هیچ روی نمیتوان نقدها وارزیابیها راجتدّی گرفت.......ودربتارۀ ایتن شتگرف تترین پدیتدۀفرهن
فارسی.........به داوری نشست(.مؤیّدشیرازی)::7:::،

 .آقای دکتر زرّین کوب معتقد است که سعدی"از نثر نویسان عرب به جاحظ نظر داردوتا اندازه یتی شتیوۀ بالغتت
اورا پیروی میکند(زرّین کوب)717: 7:87،
امّا کسی که درروزگار مابه بررسی تأثیرپذیری سعدی از گذشتگان پرداخت ،استاد عحدالعظیت قریب بتود کته در حتدّ
وس .خودمناب .ومآخذ گلستان رامشاتص کرد.این مآخذ در حاشیۀ یک نساه از گلستان آمتده کته آن نزداستتادزرّین
کوب بود واستاد یک باردر کتاب نه شرقی نه غربتی ،انستانی آن را بته چتاپ رستاندندوپس از وفتات ایشتان عینتا
درکتاب حدیث خوش سعدی به چاپ رسید.بعضی مناب .عربتی کته مستتند ستعدی بتوده ،عحارتنتد از:آثتار ثعتالحی
نیشابوری،عقدالفرید ابن عحدربّه ومحاضرات راغب اصفهانی.
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امّا درباره بوستان،استادزرّین کوب دردر سال  7:37حواشی بوستتان ستعدی راتهیّته کترده وضتمن آن بعضتی منتاب.
استفاده سعدی رادر آن کتاب آشکار کرده اند .این حواشی یّ مقاله یی در کتاب دفتر ایّام (زرّین کتوب -97 :7:81،
) 7:به چاپ رسید.عالوه برآن دکتر حسینعلی محفوظ رسالۀ خوی رابه بیان تأثیر متنحّی برسعدی به رشتۀ تحریتر در
آورد.
 -1بحث
-7-1مقامات حریری تألیم ابو محمّد القاست بن علی بن محمّدبن عثمان حریتری بصتری()11:-37:شتامل پنجتاه
مقامه یکی از مهمترین متون ادبی عرب بشمار می رود.این اثر به سحب اشتمال بر داستانهای زیحا و وفور صنای .بدیعی
و لوازم زیحایی کالم از دیرباز عالوه بر ادبای عرب ،همواره مطمح نظربزرگان ادب فارسی نیز بوده است.
ن نثتر نویستی بته شتمار متیآوردنتد(".خطیحتی،
" بسیاری ازارباب ادب عرب نیز حفظ وروایتت آن رااز محتادی فت ت
)337:7:::
گویا حفظ بعضی فقرات مقامات نزد ادبای فارسی زبان هت مایۀ محاهات بوده که صائب تحریزی نهایت تفاخر شاص
خود آرا را در جامۀ ابریشمین با حالت آنکه حافظِ تمام مقامات حریریست مقایسه میکند:
که پنداری زبر دارد مقامات حریری را
خودآرا آن نان برجامۀ ابریشمین نازد
(صائب)177:7:82،
به هرحال ادبا و شعرای مهتّ زبان فارسی هیچ گاه خود را از این کتاب بی نیا ز نمیدیده اند؛امّا در میان بزرگان ادب
کسی به اندازۀ سعدی شیراز دلحستۀ مقامات حریری نیست وبه همین دلیل در شتعر وادب فارستی بیشتترین تتآثیر از
مقامات حریری را در کالم سعدی مییابیت .وی گلستان را به شیوۀ مقامات نگاشته وچنانکه شادروان ملتک الشتتعرای
بهار متذکتر میشود:
"کتاب گلستان ثانی اثنین مقامات حمیدیست"(بهار)713: 7::9 ،که آن خود نیز تقلیدی خشتک ازمقامتات حریتری
است.اگر یک اثر ادبی در زبان فارسی تحت تأثیر مقامات حریری وبه همان اندازه هنرمندانه باشد،آن همتان گلستتان
سعدی است ؛والتا"هیچ گاه مقامه نویسی در نثر فارسی نتوانست جایی برای خود باز کند"(خطیحی)31:: 7::: ،
هرمقامۀ این کتاب در قالب داستانی خیالی وغیرواقعی بیان شده ونویسنده تمام کوش خودرا مصروف تزیین کتالم
نموده است .چنین بنظر میرسدکه داستتان نتزد حریتری بستتری جهتت هنرنمتاییهتای فتراوان استت وچنتان کته
موالناجالل الدّین (وفات):81قصّه را به منزلۀ پیمانه یی برای بیان معانی میداند:
)
معنی اندر وی مثال دانه است (موالنا: 7:89 ،د1ب:::7
ای برادر قصّه چون پیمانه است
در مقامه هت ازداستان به قصد نشان دادن تفوّق قدرت نویسدگی استفاده میشود.بدین جهت اصوال داستتانها ازمنظتر
داستان نویسی ارزش چندانی ندارند؛گرچه نحایدفراموش کردکته داستتانهای مقامتات حریتری در مقایسته بامقامتات
حمیدی ازجذتابیّت بیشتری برخورداراست وخواننده راوادار میکندکه داستانهاراتاآخردنحال کند.
نام هر مقامه عمدتآنمأخوذ ازمکانی است که داستان درآنجارخ داده وعنوان بیشترینۀ مقامات ازاین دستت استت.عنوان
بعضی هت مربوط به امریست که قصّه پیرامون آنست؛مانندمقامۀ دیناریه که در مدح وذتم دینار سان رفته.
مؤلتم در هر مقامه شیرین کاری ماصوصی به کار بسته که آن مقامه را با مقامۀ دیگر متفاوت میکنتد بگونته ای کته
میتوان ادعا کرد کمتر مقامه ایست که در کلتیات با مقامه دیگر شحاهتی داشته باشد.
در مقامۀ قهقریه رساله ای شامل صد کلمه به رشته ی تحریر در می آورد که تمامان به صورت محتدا وخحر است و اگتر
جمالت از آخر به اوّل هت خوانده شود یعنی جای محتدا و خحتر عتوگ گتردد بتاز هتت آن جمتالت دارای معنتایی
نیکوست.
در مقامه ی مراغیه مکتوبی دارد که واژههای بی نقطه و نقطه دار به توالی میآیند.
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در مقامه ی سمرقندیه خطحه ای بی نقطه خوانده و در مقامه ی حلحیه نیز ده بیت بی نقطه ذکر میکنتد وبته دنحتال آن
ش بیت دیگر می آورد که همه ی حروف تمام کلمات ،نقطه دار است.در مقامه ی رقطاء حروف هر کلمه به تناوب
نقطه دار و بی نقطه است.
اما راوی این مقامات شاصی نیک نفس به نام حارث بن همام است و مقامات از قول او با فعل رَوَی_حَکَتی_أخحَترَ
و حَدَّثَ آغاز می گردد.بنا به قول ابن قفطی ،راوی که نام حتارث بتن همّتام استت،خودِحریری استت.وی اظهتار
می دارد که من این معنا را دریکی از شروح مقامات دیدم(دهادا،علی اکحروهمکاران)اگراین مطلتب کته حتارث بتن
همّام –بنا به قول ابن قفطی – مأخوذ از حدیث نحوی باشد که میفرماید:کلتکت حتارث وکلتکتت همّتامض وضتمنا همتان
متؤلتم یعنی حریری باشد،بازحریری در این امر که سیمایی بغایت نیکو ازراوی به دست داده،مهارت واستادی فتوق
العاده د ر این کار محذول داشته که غیرمستقیت خودرا درذهن خوانندگان نیک جلوه داده و بنظتر متیرستد کته چنتین
سیمایی به واقعیّت بسیار نزدیک بوده باشد.شاصی که پایحنتد احکتام دیتن استت؛مطلقااهل گنتاه نیستت ودرانجتام
واجحات اهتمامی فوق العاده داردوحتتی عمل به مستححّات راازیاد نمیبرد؛چنانکه دربتدو ورود بته شهرستمرقند قحتل
ازنمازجمعه غسل بجا میآورد(سمرقندیّه)وبرای زیارت قحرپیامحرخدااز ناامنی راهها نمیهراسد( یّحیّه)
امّا بحث از قهرمان اصلی داستان خود ماجرایی غریب استاین ابوزید سروجی ظاهرا شاصتی حقیقتی استت.اگرآن ه
یاقوت حموی نقل میکند صحیح باشدوبتوان بدان استناد کرد،می تتوان بته ایتن نتیجته رستید کته ابوزیتد ستروجی
ی مقامتات ماتلتم دربتاب وی روا داشتته،ازاو شاصتیّتی افستانه ای ستاخته
وجودداشته وحریری بامحالغاتی که ّ
است.یاقوت حموی به نقل از ابوبکرعحداهلل بزتاز می گوید حریری گفت:ابوزید سروجی پیری تیز هوش وبلیغ وگدایی
فصیح بود؛روزی در مسجدبنی حرام در بصره برما وارد شدوسالم کردواز متردم متال درخواستت.یکی از فرمانتداران
حاضر بودومسجدپرازفضالبود.فصاحت ابوزیدو حسن کالم ونمکین بودن سان وی(فرماندار شتهر)را بته شتگفت
آورد ابوزید از اسارت فرزندش درروم سان گفت......شب همان روز عدّه یی ازفضال ودانشتمندان بصتره نتزد متن
بودند من برای ایشان هرچه ازآن سائل مشاهده کرده بودم واز عحارات لطیف دررسیدن به مقصود شنیده بودم ،بیتان
کردم.آنگاه هریک ازاهل مسجد ازآن سائل،حکایتی مشتابه آن ته متن دیتده بتودم بیتان کردواودرهرمستجدی لحتاس
وآرای خودراتغییر می دادوفضل را به روشهای ماتلم ابراز می کرد.....آنگاه من مقامۀ حرامیّه رانوشتتت ستپس بته
نگارش سایر مقامات پرداختت(...یاقوت حموی)1:7:7977،
امّااگرازبحث حقیقی یاافسانه ای بودن ابوزیدبگذریت،بطور خالصه باید گفتت ابوزیتد ستروجی پیرمتردی جهاندیتده
است که به سحب همی ن جهاندیدگی وغریحی به تعحیر سعدی ماست دو پیمانه آبست ویک چم ه دوغ و حعا بستیار
دروغ می گوید.مردی است فوق العاده مکتار که دین وشریعت واخالق وهمۀ فضایل رافقط وسیله یتی جهتت کستب
ثروت بیشتر کرده وهم ون بت عیّار هرلحظه به رنگی در میآید ودر هرشهری باکسوتی دیگر ظاهر متیشتود؛دارای
شاصیّتی بی پروا ومتناقض ودر یک کلمه ناپرهیزگار.سعدی این چهره راشناخته ودرضمن حکتایتی در بوستتان آن
را منعکس کرده:
که محکت فرومانده ام درگلی
زباندانی آمد به صاححدلی
وپس از دروغهایی که میبافد ومی الفد ،آن صاححدل ،درستی دو در آستین مینهد وسعدی میگوید
وزآنجا برون شد چوزرتازه روی
زرافتاددردست افسانه گوی
یکی گفت شی این ندانی که کیست؟ بَرو گر بمیرد نحاید گریست
هنر سعدی درتصویرگری شاصیّت ایوزید اینجاآشکار می شودکه این گدای زبان آور را در مکر وحیله وزبان بتازی
نه همطراز بل فراتر مینماید.
ابوزیدرااسب وفرزین نهد(سعدی )138: 7:::،
گدایی که برشیر نر زین نهد
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به هرصورت این ابوزیدظاهری ژولیده ولحاسهایی کهنه بترتن دارد ودنتدانهای زرد وچهتره اش کریه؛چنانکته گتاه
حارث بن همّام ازروی دنتدانهای اورا متیشناستد( مقامتۀ رقطتاء )12:،گرچته در متواردی نتادر هم تون مقامتۀ
حجریّه():77بانظافت ظاهر می شود.در هرشهری تنها یک باروارد میشود ومدّتی اندک درآن شهر میماند؛در غیر این
صورت مردم اورا میشناسند واعتحار اولین خودرااز دست میدهد.
او مردی باهوش است که معموال کمترسان میگوید؛تاآنکه فرصتی بدست آورد؛ به محتض حصتول فرصتت دیگتر
کسی رایارای مقابله وعرگ اندام بااونیست .وی باوجودضعم وپیری فردی است عیّاش وخوشگذران ودر ارتکتاب
گناهان کحیره جسور است؛چنانکه در مقامۀ صنعانیه به نقل ازحارث بن همّام،ابوزید جمعی راپیرامون خود جم .کرده
وآنقدر از فریب دنیا وغفلت از آخرت مردم را میترساند که همگان بته گریته متیافتنتدوپس ازآنکته دلتوی از متال
هدایایی مردم جم .می کند،می رودوحارث در تعقیب او تاآنکه وی رابر سرسفرۀ کحاب وشتراب همتراه بتا غالمکتی
مشاهده می کندوپس ازدیدن حارث صراحتااعالم می داردکه پندم راتور صیدی کردم تابدان همگان رابفریحت وروزگتار
مراوادار کرده که چنین کنت وباوجوداین هرگزازگردش روزگارنترسیده ام؛چنانکه درمقامۀ ساسانیه هت فرزندش را بته
مکروفریب توصیه وترغیب میکند وجزآنهادر موارد متعدّد از فریب خود سان میگوید.درمقامۀ کوفیّته هتت حتارث
بن همّام بعداز محادثه یی که با وی دارد،اظهار میکند که:او به من نگریست هم ون نظر کردن نیرن باز بته نیرنت
خورده(حریری)1::7::1،بحث درباب شاصیّت ابوزید بسیار مفصّل است وبه همین مقداراکتفا میشود.
-1-1پیرامون سحک وشیوۀ نگارش مقامات حریری مطلب بسیار توالنی استت؛بناچار اختصتارا بته متواردی اشتاره
میشود .
حریری درکتاب مقامات تنها یک هدف داشته وآن عرضۀ وسعت ا العات علمی وهنرنمتایی اوست.صتنعت اصتلی
مقامات حریری هم ون مقامات دیگر سج .پردازی است.بجزآن ،انواع صنای .بدیعی لفظی و معنتوی را بته فراوانتی
بکاربرده ؛به گونه یی که
هیچ صفحه یی نیست که از این صنای .خالی باشد .استفادۀ فراوان وبجاازآیات قرآن چه آوردن عین آیه یتا همتراه بتا
تغییر بعضی کلمات یا اشارات از ویژگیهای نثر حریری است.احادیث نحوی نیز زینتت بات آنست.استشتهادوتمثیل
در مقامات کت نیست وعتالوه بتر اینهتا آن ته درمقامتات بته جهتت نشتان دادن فضتل ودانت مؤلتتم خودنمتایی
میکند،اشاره های تاریای اوست که معموال اهل دان ازآن بیاحرند یاکمتر ا تالع دارندنظیر:الَشتی التتذی سَتنَت القِتری
پیری که مهمانی را سنتت نهاد(کوفیّه )11:که منظور حضرت ابراهیت است و به نظر میرسد حکایت سعدی دربوستان
درباب حضرت ابراهیت باتوجّه به اشارۀ حریری به همین صفت مهمان نوازی آن حضرت بوده....یتا عحتارت فَقَلوتدوه
فی هذااألمرِالزتعامَۀ َتقلیدَالاواررِ أبانَعامۀِ(مراغیّه)37:که کنیۀ قطری بن الفجاءۀ خارجی بود یتا عحتارت غَشِتیَنِی نَدامتۀ
الفَرَزدَقِ حینَ أبانَ النووارَ(اسکندریّه)89:ک اشتاره دارد بته پشتیمانی فترزدق زمتانی کته همسترش نتواررا تالق داد
ونیزکسَعِیّ که مَثَل در پشیمانی است یا مَثَل بودن سلَیک در دویدن(رَحَحیّه)72:
توانایی حریری در شاعری نیز حدیثی مفصّل است که امکان ورود بته جزییّتات آن نیستت.مؤلتم درایتن مقولته نیتز
شیرین کاریهای فراوان دارد که از جملۀ آنها اشعار تمام مطلعی استت کته دو متورد جالتب آن رادر مقامتۀ دیناریّته
می بینیت وبویژه الزام حرف قاف ونیز قصیده یی تمام مطل .با الزام حرف الم که تنها از عهتدۀ زبتان دانتی بتی نظیتر
برمی آید.در مقامۀ کوفیّه سعی میکند ابوزیدرا (ودر حقیقت خودرا)برتر ازبحتری نشان دهد؛امّا بته هرحتال خواننتده
متوجّه فضل تقدّم وتقدّم فضل شاعر نامحرده میشود.
تلفیق نظت ونثر بگونه یی که هیچ یک بردیگری ازنظربالغت رجحان نداشته باشد،ازویژگیهای مقامات حریری است
واز این جهت به جرأت می توان گفت که سعدی در تألیم گلستان به آن نظرتامّ داشته است.به هرحال تهیّۀ فهرستتی
از ظرافتهای کالم در مقامات حریری کاری دشوار است.هرصفحه یی از مقامات مشتحون از انتواع ایتن ظرافتهاستت
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وجالب ترآنکه در هرمقامه شیرین کاریی است ودر مقامۀ دیگر ازلونی دیگر.آن ه سعدی در باب سان خود گفته،بی
تردید از نگاه خوانندۀ صاحب ذوق در مورد مقامات حریری صادق است:
هم ون بهشت گویی از آن باب خوشتر است (سعدی)1:8: 7::: ،
هرباب ازین کتاب نگارین که بر کنی
-:-1تأثیرات لفظی سعدی از حریری
ا-آجل وعاجل
در مصرع:وبِ .آجِالنمِنکَ بِالعَاجِلِ(حریری)7:3 :7::1 ،
وبفروش نسیه رااز تو به نقد(رواقی )7::3:777،
راحت آجل به تشوی آجل منغتص کردن خالف رأی خردمندان است(.سعدی)7::7:73: ،
 -1به حکت ضرورت
(حریری ):37 :7::1،
وسلتمت بحکتِ الضترورۀ
(گلشاهی )123:7:78،
به حکت ضرورت تسلیت شدم.
به حکت ضرورت زبان درکشی (سعدی )3: :7::7
که فردا چوپیک اجل دررسد
به حکت ضرورت با ضریری عقد نکاح بستند ( .همان)728،
به حکت ضرورت خسته ومجروح در پی کاروانی افتاد( .همان)711،
سان جز به حکت ضرورت نگفتی( .همان)733،
شیرمردان را به حکت ضرورت در نقحها گرفته اندو کعحها سفته( .همان)7:3،
-:جوع وهجوع
آلتلهتَّ إلتاَأَن تَقِدَ نَارالجوعِ وَتَحول دونَ الهجوعِ(حریری):1 :7::1 ،
مگر که میافروزد آت گرسنگی وجدا اَوگَنَد حایل شود میان مردم وخواب(رواقی ):1: 7::3،
زتسحیح وتهلیل وما را زجوع(سعدی)79: 7::: ،
همه شب نحودش قرار وهجوع
-1حدیث وخحیث
مَاعِندَکَ مِنَ الحَدِیثِ عَنِ الاَحِیثِ؟ (حریری)7:1: 7::1 ،
چیست نزدتو ازحدیث ازآن خحیث؟ (رواقی)777 :7::3 ،
تمام بکشتت به سن آن خحیث که از مرده دیگر نیاید حدیث (سعدی )772 :7:::،
 -3عن وضرب وحرب
أَنَا مِن نظوارَۀِالحَربِ لَا مِن أَبنَاءِالطِّعنِ وَالضوربِ (حریری)7:8: 7::1 ،
من ازنظارۀ جنگت نی از مالزمان نیزه زدن وتیغ زدن(رواقی)712: 7::3 ،
من آنت که درشیوۀ عن وضرب به رستت در آموزم آداب حرب(سعدی):::: 7:97،
 -:ی و عی
وَ أَنِ استَرَاثونِی خَامَرَهت الطوی َ وَلَت یَصم لَهت العَی ( حریری)7:1: 7::1 ،
واگر درن ودیر سازید مرا ،درپوشد بریشان سحکساری وصافی نحاشد مرا عی (رواقی)778: 7::3 ،
گردش زمان عی ربی .آن را به ی خریم محدّل نکند(سعدی)31: 7::7 ،
-8عِشاء و عَشاء
یا هَذاإنتکَ حَضَرتَ بَعدالعِشاءِ وَ لَت یَحقَ إال فَضالت العَشاءِ ( .حریری)7::1:7:2،
ای فالن تو حاضر آمدی پس ازشحانگاه ونماندست مگر فضلتهای شام( .رواقی ) 771 :7::3،
یکی تحرمۀ عِشا بسته و دیگری منتظرعَشا نشسته؛هرگز این بدان کی مانَد؟ (سعدی)7:: :7::7 ،
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 -7غراب الحین
( حریری )11: :7::1،
إلی أن نَغَبَ بَینَنَاغرَاب الحَین
تا که بان کرد میان ما کالغ فراق ( .رواقی )173 :7::3
(حریری )12: :7::1 ،
وفی غَدٍأزجر غرَابَ الحَینِ.
وفردا بان برخواهت زد برکالغ جدایی( .رواقی )777:7::3،
واستطارغراب الحین بعد وقوعه(.حریری)7::1::83 ،
بپرید کالغ فراق پس از فرونشستن او(.رواقی)7::3:::1 ،
گفتی نعیب غراب الحین درپردۀ الحان اوست( .سعدی)7:7 :7::7،
یَا غراب َالحَینِ یَالَیتَ بَینی و بَینَکَ بعدَ المشرِقَینِ ( .همان)7:9،
-9مداعحت و مالعحت
فَمَثتلت مقالَه فی مرآۀِالمداعِبِ وَمَعرِگِ المالعِبِ( .حریری ) 177: 7::1،
صورت کردم گفتار اورا در آیینۀ مزاحها و جای عرصۀ بازیانهها ( .رواقی)117 :7::3 ،
چندانکه بساط مداعحت گسترد ونشاط مالعحت کرد،جواب نگفتت( .سعدی ) 3: :7::7،
-72نحاح
وَخَسَأَته عَنِ النُّحاحِ ( .حریری)::9: 7::1،
دور کرد او را از بان س کردن( .رواقی ) :19:7::3،
یکی را نحاح س آمد به گوش
زویرانۀ عارفی ژنده پوش
(سعدی )719 :7:::،
ب -مضامین مشابه
در این قسمت ازمضامینی سان میرود که سعدی از حریری اقتحاس کرده و در حکایاتی از گلستان
یا بوستان به کار برده.این مضامین گاه در حد یک عحارت است وگاه موضوع یک حکایت.
-7تأثیر بر افراد دور
وَبَکَی حَتَتی أَبکَی الحعَداءَ ( .حریری)172 :7::1 ،
بگریست تا دوران رابگریانید ( رواقی)118: 7::3 ،
" رونده ای در کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای زد که دیگتران بته موافقتت او در ختروش
آمدند وخامان مجلس به جوش .گفتت ای سححان اهلل دوران بتاخحر درحضتور و نزدیکتان بتی بصتتتر ،دور( ستعدی
)92:7::7،
 -1ناتوانی در سؤال وجواب
إلَی أَنْ خَلَتِ الْجِعَاب وَنَفَدَ السّؤَال وَالْجَوَاب( .حریری)7:7 :7::1 ،
تا که تهی گشت تیر دانها و بگدشت سؤال و جواب (رواقی)717: 7::3 ،
نمونههای دیگر:
( حریری):32: 7::1 ،
حَتوی إذَانَثَلْت کِنَانَتِى
تاچو تهی کردم جعحۀ خود (رواقی) :27: 7::3 ،
( حریری)1:3 :7::1 ،
لَتْ یَحْقَ فِى کِنَانَتِى مِرمَاۀ
نماند در جعحۀ من تیر نشانگی ( رواقی) 1::: 7::3 ،
( حریری)178: 7::1 ،
وَاسْتَنْثَلَ کَنَائِنَهت
فرور ریاتن خواست جعحههای ایشان را( .رواقی)131: 7::3 ،
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تا نقد کیسۀ همّت همه در باخت و تیر جعحۀ حجّت همه بینداخت( .سعدی )7:: :7::7،
-:دست آویاتن به دامن
(حریری)178: 7::1 ،
فَعَلِقَتِ الْجَمَاعَۀ بِذَیْلِهِ
در آویاتند گروه به دامن او( .رواقی) 131: 7::3 ،
ثتَّ اعْتَلَقَ کلٌّ مِنتابِذَیْلِهِ ( حریری)711: 7::1 ،
سپس هریک ازما در دامن آویات( .گلشاهی)779 :7:78،
حالی که من این حکایت بگفتت،دامن گل بریات ودر دامنت آویات( .سعدی)19: 7::7 ،
زالحولت آن دیو پیکر بجست پری پیکراندر من آویات دست
( سعدی)738 :7::: ،
 -1در باره سححان وائل
نزد حریری کمترادیحی به اندازۀ سححان وائل (متوفی 31هجری قمری)ارر و منزلت دارد.گویا فصاحت سححان بترای
او مثل اعالی فصاحت است وگتاه کته باواهتد بعضتی را در اور فصتاحت نشتان دهتد،آنهارا بتا ستححان مقایسته
میکند.وی درسه موض .از او یاد کرده است:
وَسَحَحوا عَلَى سَحْحَانَ ذَیْلَ النِّسْیَانِ ( .حریری)12: 7::1 ،
وکشیده بودند برسححان وایل دامن فراموشی ای او را ذکری نحود در میان ایشان( .رواقی) :2: 7::3 ،
وَلَوْ مَلَکَ فَصَاحَۀ سَحْحَانَ وَائلٍ ( .حریری)17 :7::1 ،
واگرچه پادشاهی دارد برشیدا زبانی سححان وایل( .رواقی) :8: 7::3 ،
وَینْسِى سَحْحَانَ کلومَا أَبَانَ ( .حریری)7:7 :7::1 ،
وفراموش گردانیدی سححان را هرگه بیان کردی ( رواقی) 717 :7::3 ،
حاوَرتهت فَوَجَدت سَح  .........بانا لَدَیهِت باقِال (حریری)7::: 7::1 ،
سان گفتت با ایشان ،بیافتت سححان وائل را نزد ایشان چو باقل گن ( .رواقی )77:: 7::3،
سعدی نیز دردو موض .از سححان یاد کرده است یک بار در گلستان ودیگر در بوستان:
سححان وایل را درفصاحت بی نظیر نهاده اند ( .سعدی )719 :7::7،
نه در کنه بی ون سححان رسید( سعدی ):3 :7:::،
توان در بالغت به سححان رسید
-3دو شدن مصیحت
حَتوى صَارَ الرُّزْء فِیهَا رزْءَیْنِ ( .حریری)771 :7::1 ،
تاگشت مصیحت درآن ،دو مصیحت ( گلشاهی ) 731 :7:78 ،
وَیل اَهْوَن مِنْ وَیلَیْنِ ( .حریری)179: 7::1 ،
و یک ویل آسان تراز دو ویل ( رواقی) 791: 7::3 ،
گفت:تامصیحت دونشود یکی نقصان مایه ودیگر شماتت همسایه( .سعدی )717 :7::7،
-:کس نااردپشت من جزناخن انگشت من
وَأَنْ لَنْ یَحکَّ جِلْدِى مِثْل ظفْرِى (حریری)18: :7::1 ،
و که ناارد پوست مرا مانند ناخن من ( .رواقی) 11: :7::3 ،
به غماوارگی چون سرانگشت من نااردکس اندر جهان پشت من (سعدی )89 :7:::،
- 8منتظر نان شب
عحارت مضطَرٌّ إلَی العَشاءِ (حریری)71:: 7::1 ،
درمانده شدم به لب شام(رواقی)727: 7::3 ،
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بی اختیارعحارت :یکی منتظرعَشا نشسته(سعدی )7:1: 7::: ،را به ذهن متحادر میکند(با توجّته بته شتحاهت دو واژۀ
مضطر ومنتظر)
-7تیری که برحسب اتتفاق(ونه به سحب مهارت تیرانداز) به هدف میخورد:
فَربّ رَمیۀٍ مِن غَیرِ رَامٍ (حریری)71:: 7::1 ،
باشد که تیرراست آید نه از تیر انداز(رواقی)728: 7::3 ،
چه بسا پرتاب تیر که بدون پرتاب کننده است( گلشاهی)782: 7:78،
نظیر آن مضمون درگلستان درپایان حکایت مشت زن آمده است:
بر نیاید درست تدبیری
گه بوَد کز حکیت روشن رای
به غلط برهدف زند تیری(سعدی)71:: 7::: ،
گاه باشد که کودکی نادان
-9خطر تلوّن مزار صاححان قدرت،مانعی برای پذیرفتن مسؤولیّت
درمقامۀ مراغیّه پس از آنکه والی شهر به مرتحۀ علمی ابوزیدپی برد،از وی درخواست تا سمت دیوان انشاء را به عهده
گیرد؛امّااو از پذیرفتن آن سر باز زد وچنین سرود:
اَحَبُّ إلَیَّ مَ َ.المَررتَحَه
لَجَوب الحِالدِ مَ َ.المَترَبه
وَمَعتَحَۀ یَالَهَا مَعتَحَه
لِاَنو الوالۀَ لَهت نَحوَۀ
وَلَایَادَعَنکَ لموع السَّرَاب وَلَاتَأتِ أَمران إذَا مَاشتَحه (حریری )3:: 7::1،
هر آینه بریدن شهرها بادرویشی دوستر بته متن از درجتۀ عمتل زیترا کته والیتان را بازرمیتدگی وعتتابی و خشتمی
باشدوعجب خشمی ونحاشد در میان ایشان کستی کته بپترورد ختوبی را ونته آنکته بیفترازد آن را کته ترتیتب کترده
باشد.مفریحاندا ترا دِرَوشیدن گوراب ومَیا به کاری چوشوریده باشد چون اشتحاه آرد(رواقی)11- 13: 7::3 ،
سعدی نیز درحکایت 73گلستان در باب آن وزیرکه معزول شد وبه حلقۀ درویشتان آمتد ،گویتد:وحکما گفتته انتد از
تلوّن ح .پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی به سالمی برنجند ودیگر وقت به دشنامی خلعت دهند(.سعدی7::: ،
)32:
وباز در حکایت بعد سعدی مستقیمان به یکی ازرفیقان که شتکایت روزگارنامستاعد بنتزد اوآورده بتود گفتت":عمتل
پادشاهان ای برادر دو رف دارد امید وبیت یعنی امیدنان وبیت جان و خالف رأی خردمندان باشد بدان امیتد متعترتگ
این بیت شدن(همان)37:
 -72لب باشای برای جهانگرد دروغگو
یَامَن یَظَنِّی السَّرَابَ مَاءً لَمَّا رَوَیت الوذِی رَوَیت
مَاخِلت أَن یَستَسِرو مَکرِی َوأَن یاِیلَ الوذِی عَنَیت
فَمَهِّدِالعذرَ أَو فَسَامِح إِن کنت أَجرَمت آو جَنَیت (حریری)1:-18 :7::1 ،
ای آنکه گمان برد سراب راآبی چون روایت کردم آنکه روایت کردم
پنداشتت که پنهان مانَد و نهان دانی مکر من وتو در خیال افکنی آن ه من میخواستت
بگستران عذر یامسامحت کن اگر بودم جرم کردم یا جنایت کردم (رواقی):3-::: 7::3 ،
درحکایت نقل شده از گلستان ،آن شیّاد که گیسوان میبافت وقصدفریب داشتت تتا ختودرا علتوی بنمایتد وباقافلتۀ
حجاز به شهر آمد که نشان دهداز حج باز گشته وشعرانوری را به خود بسته بود ،امید داشت کته رازش فتاش نشتود
؛امّا شد ،همین عذر خواهی را میبینیت:
جهاندیده بسیار گوید دروغ (سعدی):3: 7::: ،
گر ازبنده لغوی شنیدی بحا
برخی از مشابهت ها ،در ساختار حکایات مقامات و حکایات بوستان واق .شده است از جمله :
-77شحاهت مقامۀ فراتیّۀ حریری با حکایت دانشمند درباب چهارم بوستان
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مضمون این مقامه شحاهت تام دارد با حکایت بوستان .جزآن که سعدی درنقل داستان خود و اقتحاس ازمقامۀ فراتیته ،
دستکاریهایی کرده است .
درمقامۀ فراتیّه ،راوی باگروهی از منشیان ادیب همراه میشود که ازخلق وخوی ایشان تمجید بسیار کترده و در واقت.
آنهارا مَثَل اعالی نیک محضری و حسن جوار می داند .وی به همراه آن گروه سوار برکشتی میشتود و در آن کشتتی
پیرمردی را می بینند که لحاسی کهنه بر تن ودستاری زرد و پوستیده بتر ستر دارد .آن گتروه دیتدار وی را ناخوشتایند
می شمرند و با کسی که به اواجازۀ سوار شدن برکشتی داده ،درشتی متیکننتد و حتتتی نزدیتک استت کته پیرمترد را
ازکشتی بیرون کنند .نکتۀ متناقض داستان همین است که افرادی که راوی ،آنها را ختوش معاشترت تترین همنشتینان
محسوب می دارد،چگونه است که به حسب ظاهر و فقط به دلیل کهنه پوشی پیر مرد،تا این حد تحمّل وی بتر ایشتان
سات مینماید .به هر حال ،او عطسه میکند وخود " الحمدللته " میگوید؛ امّا ازکسی "یرحمتک اللتته" نمتیشتنود.
پیر ،این حال را تحمل میکند و سانی برزبان نمیراند؛ امّا منتظتر فرصتتی استت کته –بته تعحیرحریتری-بته یتاری
ستمدیده(خودش)قیام کند(ینتظرنصرۀ المحغیّ علیه).
اجماالن بحث ادبی میان ایشان در میگیرد و سان درباب برتری استیفا و انشاء و دالیل تفوق یکی بردیگری بته میتان
می آید؛امّا رفداران هیچ یک از دو گروه نمیتوانند بر گروه دیگر فایق آینتد.کهن جامته فرصتت راغنیمتت شتمرده
شروع به سان میکند و دو گروه محاحثه کننده را به خلط محاحث غلط و درست متتهت میکند و سرانجام بته تفصتیل
تمام ،حقت مطلب را درباب هر دو گروه منشیان ومستوفیان ادا میکند.
راوی که خود از شاهدان ماجراست،سوگندان غلیظ می خوردکه از آن سانان ،بوی ابوزید سروجی میشنود و ابوزید
نیز حدس او را تأیید میکند.اهل مجلس هرچه سعی میکنند از پیرمرد دلجویی کنند و هتدایایی بته او بحاشتند،نمی
پذیرد و مراتب اندوه و گلۀ خودرا به ایشان گوشزد میکند و پس از انشاد اشعاری که مضمون آن انتدرز بته داوری
عجوالنه نکردن است ،سرانجام ازمالح توقم کشتی را درمی خواهد و فورا نپیاده میشود و میرود.آنگتاه همتۀ اهتل
مجلس از رفتاری که با اوکرده بودند ،پشیمان میشوند و هت پیمان میگردند که دیگر هیچ کس را به ستحب کهنگتی
لحاس حقیر ندارند و شمشیرِ پوشیده در نیام را نیز.
امّا درحکایت دانشمند بوستان ،صحنه به گونه ای دیگر عوگ میشود اینجا کهن جامه،فقیه است ونه ادیب؛ واصتوالن
مجلس علت دین است و محاحثۀ دینی .بزرگ مجلس قاضی است و فقیهان .کهن جامۀ تنگدست برصم ایوان قاضتی
بر می نشیند و چون با بی مهری بزرگان مجلس و معرتف مواجه میشود ،با دلی پردرد پایین مجلس مینشیند و ماننتد
ابوزید مترصد فرصتی جهت نشان دادن برتری خود میشود؛امّاسعدی بته ایتن معنتا اشتاره ای نمتیکنتد .درمجلتس
محاحثۀ دینی در میگیرد :
لت والاستتتتلتت درانتتتتداختند
فقیهان ریق جتتتتدل ساختند
به ال ونعت کتتتتترده گردن فراز
گشادند برهت درفتنتتتتتتتته باز
فتادند درهت به منقار و چن
توگفتی خروسان شا ر به جن
یکی برزمین میزند هر دو دست
یکی بیاود ازخشمناکی چومست
که درحتتتتلت آن ره نحردند هیچ (سعدی)779: 7::: ،
فتادند درعقده ای پتتتتتتیچ پیچ
آنگاه فقیه کهن جامه ،با فریادی ایشان را به بادانتقاد میگیرد که به جای استدالل معنوی تنها به برجستته کتردن رگ
گردن-که نشانۀ خشت است-اکتفاکرده اند و از ایشان در میخواهد به او اجازۀ سان بدهند ،وقتی به ستان متیآیتد
همه رامسحورکالم خود می کند.....و بقیّۀ ماجراشحیه مقامۀ فراتیه است؛امّاسرانجامِ حکایت هت مطلحتی افتزون برمقامتۀ
فراتیه دارد .ابوزید ازکشتی بیرون می رود و برای کسی امکان تعقیب اونیست.کهن جامه از مجلس خارر متیشتود و
نقیب به دنحال میرود و از هرکسی دربارۀ او میپرسد .به نظر میرسد اینجا اور شیرین کاری سعدی ظاهر میشود
وآن این است که ازمیان کسانی که نشانی فقیه کهن جامه را پرسیدند:
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در این شهر سعدی شناسیت وبس (همان )712،
یکی گفت از این نوع شیرین نفس
وبا ایهامی که دراین شعراست،دقیقا معلوم نمی شود آیاشاص مورد نظر همان سعدی است یاکسی دیگتر .وآیتا ایتن
شهر همان شیرازاست یا جای دیگر؟گرچه باتوجه به این بیت:
وزان جا جوان روی همّت بتافت برون رفت و بازش نشان کس نیافت
ممکن است ذکر" جوان" قرینه ای باشد که اگر شاص مورد نظر همان سعدی بوده ،بگوییت واقعه در شتهری دیگتر
اتفاق افتاده .
-71شحاهت نسحی مقامۀ رقطاء با حکایت عابد با شوخ دیده
دراین مقامه ،راوی یعنی حارث بن همّام در دو بازار اهواز وارد میشود درحالی که باستاتی و فقتر شتدید مواجته
است.ازآنجا به اندازه ی دو منزل دور میشود و در بیابان به خیمه ای میرسد که در آن پیری توانگر با غالمانی کته
لحاسهای فاخر بر تن آنان است ،نشسته .راوی با آن پیر همنشین میشود و از خندۀ او و پیدا شدن دنتدانهای درمتی
یابد که همان ابوزید سروجیست .راوی از ابوزید سحب توانگری را میپرسد و ابوزید از دادن پاس امتناع متیورزد
تا سرانجام روزی ماجرای توانگرشدن خود را بیان میکند:
" وقتی در شهر وس فقیر ودرمانده شده ،این فقر منجر به وام گرفتن ازفردی بایتل متیشتود و آن بایتل وی رادر
فشار و مضایقه قرار میدهد؛ تا جایی که به کشتاندن او نتزد قاضتی پتای متیفشترد.پیرمرد غتریت هرچته التمتاس و
خواه میکند ،سودی نمی باشد .بناچار بین بدهکار و لحکار دشمنی ونزاع درمتی گیترد وختواه نتاخواه کتار بته
قاضی وحاکت می کشد.آنگاه که به دیدار امیر وس متیرستند،پیر کاغتذی ستپید و دواتتی متیخواهتد و رستاله ای
می نویسد و در آن به ترتیب از کلمات نقطه دار و بی نقطه استفاده و شرح حتال ختود را بیتان متیکنتد و استتدعای
خالص ازدست لحکار بایل راعرضه می دارد .امیر با خواندن نامۀ پیرمترد و پتی بتردن بته مراتتب فضتل ،فورا بته
پرداخت قرگ وی اقدام میکند و او را برگزیدۀ خوی میگرداند .
امّاسعدی همین معنا را با اختصار تمام و بدون حشو و زواید در داستانی بیان میکند:
که محکت فرومانده ام درگلی
زبان دانی آمد به صاححدلی
بقیۀ حکایت اینست که یکی ازمن ده درم لحکاراست وبرای گرفتن وجه هرروز از لوع آفتاب درِخانۀ مترا متیزنتد
؛گویی خدا غیر از این ده درم به او نداده استت .آنقتدر درایتن بتاب ستان متیگویدکته صتاححدل،دو دینتار کامتل
درآستین مینهد.زبان دان غنیمت یافته،تازه روی ازآنجا بیرون میرود.
یکی گفت شی این ندانی که کیست بروگر بمیرد نحاید گریست(سعدی )71: 7:::،
گوینده دراینجاگدای زبان آور را درحیله گری وفریحکاری فراتتر از ابوزیتد متی بیند؛امّاشتی بته او پاستای درختور
میدهد.
ابوزید را اسب و فرزین نهد (همان )
گدایی که بر شیر نر زین نهد
ازمقایسۀ مقامۀ رقطاء و این حکایت سعدی به شحاهت نسحی یا به عحارت دیگر اقتحاس سعدی از مقامتۀ حریتری پتی
میبریت؛ بویژه که در این حکایت نام ابوزید را به صراحت میبرد.
-:نتیجه گیری
از مقایسۀ بوستان وگلستان با مقامات حریری به نتایجی دست مییابیت که به اختصار ذکر میشود
-7سعدی انس فراوان با کتاب مقامات حریری داشته و به نظر نگارنتده تتأثیر کتتاب مزبتور بتر کتالم ستعدی بتی
ازمقامات حمیدیست.
-1بعضی واژه ها ی مقامات حریری را سعدی ظاهرا اولین بار درزبان فارسی وارد کرده وفارستی زبانهتا بته ستحب
اقحال به گلستان وبوستان باآن واژهها مأنوس شده اند مانند دو واژۀ عِشا وعَشا
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-:تأثیر مقامات حریری بربوستان بی از گلستان است علی رغت آنکه گلستان از نظر ساختاری شحیه مقامات است.
 -1اقتحاس سعدی از تصاویر بعضتی داستتانهای مقامتات،بویژه اقتحتاس از مقامتۀ فراتیته در حکایتت دانشتمند بترای
خوانندگان جذتاب تر از تصاویر دیگر است.
منابع ومآخذ
کتاب گزیده
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