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Maqamat al-Hariri's Impression on Saadi's Golestan and Bustan

Mohammad Ali Mohammadi



Abstract
Saadi who is renowned as the "King of the Realm of Literature", in addition to his
own innate sense and inherent faculty, benefited from various sources, for his
eloquence. One of these sources and references has been the unique masterpiece of
the Arabic letters, Maqamat al-Hariri by Abu-Mohammed Al-Qasim Hariri Basri
(446-516 H = 1054-1122 AD). This work, owing to its inclusion of nice and
astonishing anecdotes, abundance of figures of speech, esthetic requisites of speech
and frequent usage of the Qur'anic Verses, Hadith, Arabic poems and proverbs,
attracted Saadi's attention. As Saadi used to study at the Nezamieh school of
Baghdad, he became familiar with the book. Saadi's attention to Maqamat is to the
extent that he has mentioned it in Golestan and Bustan, in a number of occasions. It
is worth mentioning that the Persian literary figures and poets had never deemed
themselves to be needless of Maqamat al-Hariri; however, it seems that Saadi has
been interested in the book, more than anyone else. As a consequence, in the Persian
poetry and literary works, the strongest inspiration from the book can be seen in
Saadi's words. As a matter of fact, the rhetorical style of Saadi'sGolestan is similar to
Maqamat to a great extent. As Bahar, Malekosho'ara( poet laureate) asserts "
Golerstan is the second Maqamat al-Hamidi" which is, in turn, regarded as an utter
imitation of Maqamat al-Hariri. In short, Saadi has mentioned some points in
Golestan and Bustan which are indicative of his attention to Maqamat al-Hariri. The
inspirations of Saadi from Maqamat al-Hariri are of two categories: The first
category includes verbal inspirations, so that we can sometimes see that Saadi quotes
some words from Maqamat al-Hariri, which are used in the Persian literature for the
first time, e.g. juxtaposing the two words of /ʔeʃa/ (=the night prayer)and /ʔæʃa/
(=supper) or the two words of /ʤəʊʔ/ (=hunger) and /hoʤəʊʔ/ (=sleep) and
sometimes a complete phrase has been cited, e.g. /be hokm-e zæruræt/ (=as the need
arises). The second category, which is more important than the first, is the citation of
similar concepts, which sometimes includes a phrase, e.g. " practical effect on distant
people" (making some people cry) or lack of competence in asking and answering
questions, in which Saadi renders Hariri's word "missing all arrows in the quiver"to
"He dropped the arrow of the reason quiver". And sometimes, Saadi utilizes the gist
of a tale narrated by Hariri, and develops it very delicately and artistically by
changing the characters and sets it in a new design, as if it has happened to him
himself, e.g. the Euphrates Narrative of Maqamat al-Hariri, mentioned in the 4th
chapter of Bustan, under the topic of "Anecdote of the Scholar".
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تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی


محمدعلی محمدی
چکیده

یکی از آثار مهم و اثرگذار بر کالم سعدی در گلستان و بوستان ،مقامات حریری است .این کتاب را که سرشار از انواع ظرافت
کالم عرب است ،بهحق میتوان نمونۀ عالی فصاحت در ادب عرب شمرد .سعدی که سالها در بغداد زندگی کررد اسرت ،برا
این کتاب انس تمام یافته است و اشاراتی که بهویژ در بوستان دارد بهطور تام بر این عالقه و انس داللت مریکنرد .از ماالعرۀ

آثار سعدی و مقامات حریری و مقایسۀ آنها این نتیجه حاصل میشود که سعدی در بیان مارالیی برهطرور مسرتقیم از مقامرات
حریری اثر گرفته است .این تأثیرات شامل دو جنیۀ لفظی و مضمونی و محتوایی است .در این مقاله اثرپذیری کالم سرعدی در
بوستان و گلستان از مقامات حریری نشان داد شد است.
کلید واژهها :سعدی ،مقامات حریری ،گلستان ،بوستان
مقدمه
برای شناخت سیمای واقعی سعدی و رمز توفیق او در دلهای مخاطیان خویش باید آبشخورهای معرفتی او را شناخت .او کره
به قول خودش گوی بالغت ربود است ،از هر خرمنی توشهای و از هر گوشهای تمتعی یافته است؛ الیتره در ایرن میران ،قو
فاری و نیوغ او در رسیدن به پادشاهی ملک سخن ،سهم اصلی را دارد؛ اما این نکته برهطرور طییعری ینانره عامرل توفیرق او
محسوب نمیشود .توجه به تنوع و گونهگونی در کالم سعدی نشان میدهد منابع معرفتی او نیز متنوع بود است .شراعری کره
برای طیقات مختلف جامعه رهنمود دارد و با هرکس به فراخور حال و ادراکش سخن میگویرد ،پرواحرا اسرت کره از منرابع
گوناگون سیراب شد است؛ بهجز تجربیاتی که طی سفرهای فراوان اندوخته و داستانهایی که از آن سرفرهای کررد جحجراز،
صنعا ،شام ،لینان و روم) و نکرد جبلخ ،کاشغر و سومنات) نقل میکند ،به نظر میرسد مهمترین منابع کرالم او آثرار منظروم و
منثور عرب است .دربارۀ تأثیر دینران بر سعدی اگر خود بهصراحت سخنی به میان نمریآورد ،مهرارت وی در ادب فارسری و
عربی ،گویای این تأثیرپذیری است؛ چنانکه زرینکوب به این نکته اشار میکند« :و الیتره برا تیحرری کره او در ادب ترازی و
پارسی دارد ،عجب نیست که آثاری از افکار دینران در شعر و نثر وی انعکاس یافته باشد» جزرینکوب.)78 :1371 ،
این تأثیرپذیری امری طییعی است که تنها دربارۀ سعدی صد نمیکند؛ بلکه دربارۀ هر شاعر و نویسرندۀ دینرری صراد
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است .زرینکوب در این زمینه چنین نناشته است:
«سعدی مثل هر نویسندۀ دینر از نفوق تأثیر سنن و مواریث گذشتۀ ادبری نمریتوانسرته اسرت برکنرار باشرد  ...و از آن ره
گذشتنان برای اخالف باقی نهاد اند ،چشم بپوشد و از آن معانی هیچ به دل و جان خود را ندهد؛ پس ناچار آثار و اقوال هرر
نویسندۀ دینر ،هم از مخزن تجارب و آرای معاصران و مسموعات و مشهودات خویش ریشه میگیرد و هم از منابع و آثرار و
افکار قدما و آن ه در مااوی کتب و متون صحف خواند است ،سیراب میگردد و این امر نیز به سعدی و گلستان اختصراص
ندارد و دربارۀ همۀ نویسندگان صاد است» جزرینکوب.)197 :1378 ،
بر این اساس ،ادعای آوردن مالیی که از منابع دینران اثر نپذیرفته باشد ،از هر گویندۀ بلیغ بره دور از واقعیرت مرینمایرد.
برای مثال نظامی در سیب نظم مخزناالسرار چنین قکر میکند:
«عاریرررررررت کرررررررس نپذیرفترررررررهام

آن رررره دلررررم گفررررت بنررررو گفتررررهام

شرررررررعیدۀ تررررررراز براننیرررررررررررختم

هیکلررررری از قالرررررب نرررررو ریخرررررررتم

پایررررررۀ درویشرررررری و شرررررراهی در او

مخررررررزن اسررررررررررررار الهرررررری در او

برررررر شکرررررررر او ننشسرررررته منرررررس

نررررره منرررررس او شرررررکرآالی کرررررس»
جنظامی)19 :1384 ،

اگر سخن او بدین وجه تعییر شود که قصد داشته است شیوۀ کالمی متفاوت با دینران داشرته باشرد ،بره واقعیرت نزدیرک
است؛ اما اگر منظورش آوردن کالمی بکر باشد که از کالم دینران تأثیر ننرفته است ،سخن او را باید نوعی میالغۀ شاعرانه بره
حساب آورد .چنانکه با ماالعۀ آثار پیشینیان و بهویژ بزرگانی که به مشرب فکری او نزدیک بود اند ،میتوان ترا حرد زیرادی
منابع معرفتی وی را شناخت و با یقین از تأثیرپذیری کالم او از بزرگان سخن گفت.
افزون بر این ،باید گفت که موحوع تأثیر یک متن از متون پیشین خود امروز در قالب نظریۀ بسیار مفصلی در مغربزمین
با عنوان «بیتامتنیت» مارح است .براساس این نظریه «هیچ متنی بدون پیشینه و بیترأثیر از مترون گذشرته بره وجرود نیامرد و
تدوین نشد است .هیچ متنی نمیتواند اولین متن باشد؛ به عیارت دینر ،هرچه بره عقرب برگرردیم و هرر متنری را از گذشرته
بررسیم ،مسلماً متونی دینر بود اند که عناصر سازند و بهوجودآورندۀ آن متن محسوب میشوند .نهتنها هیچ متنی بلکره هریچ
جریان یا اندیشهای بهطور دفعی و بدون گذشته خلق و ایجاد نمیشود؛ بلکه همیشه از پیش چیزهایی وجود داشرته اسرت کره
در خلق آنها مؤثر بود است .انسان نمی تواند چیزی از هیچ بسازد؛ بلکه باید تصویری خیالی یا واقعری از مرتن وجرود داشرته
باشد تا مادۀ اولیۀ قهن او شود و بتواند آن را همان گونه یا دگرگون بسازد ...می توان گفت کره در یرک مرتن ،هرم مکالمرهای
مستمر میان آن متن و متون بیرون از آن متن جریان دارد و این متون ممکن است ادبی یا غیرادبی باشند ،همعصرر همران مرتن
باشند یا به سد های پیشین تعلق داشته باشند جایرنا ریما مکاریک.)125 :1382 ،
نظریۀ بینامتنیت هرچند حاصل تالشهای فکری دانشمندان بزرگری هم رون براختین روسری و روالن برارت و  ...اسرت،
مارحشدن آن یادآور نام ژولیا کریستوا ج ،)1941منتقد ادبی و رماننویس بلغاری-فرانسوی ،است .این نظریه همران طرور کره
گفته شد تنها دربارۀ تأثیر متون بر یکدینر بحث نمیکند؛ بلکه فراتر از آن دربارۀ موسیقی و فیلم هم این تأثیر متقابل را ماالعه
میکند جهمان).
شاید بتوان گفت این نظریه مهمترین یا دستکم یکی از مهمترین نظریات ادبی قرن بیستم است؛ اما قکرر ایرن نکتره الزم
است که در آن آرای گوناگون و متفاوت و احیاناً غیرمتجانسی هست که کامالً با موحوع موردبحث ما یعنی تأثیر متقابل مترون
منایق نیست .ماالعۀ آرای روالن بارت و باختین در زمینۀ بینامتنیت ،نکاتی را آشکار میکند که براساس آنها حتی بحث ترأثیر
متقابل متون به این صورت که مدنظر ماست تخائه میشود .نامورمالق در مقالهای که در روزنامرۀ ایرران چراد شرد اسرت،
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میگوید :بارت از همان آغاز و همرا با کریستوا میکوشد میان مفهوم بینامتنیت و ماالعۀ مربوط به ترأثیر متقابرل آثرار تفراوت
قائل شود .او با اشار به مقالۀ موسوم به «از اثر به متن» از قول روالن بارت مینویسد:
«بینامتن که تمام متن را در بر میگیرد ،نمیتواند با خاستنا متن اشتیا شرود» ...و در ادامره مرینویسرد« :بینرامتن نرزد برارت
ویژگی گمنشتنی و پنهانی دارد؛ زیرا در متن توزیع شد و بسیار فراتر از نقلقولهای مستقیم است که مهمترین عناصرر ماالعره
در نقد سنتی محسوب میشود .نکتۀ دینر این است که بارت میان متن و اثر تفاوت قائل میشود و با ویژگیهایی که برای مرتن و
اثر جداگانه قکر میکند ،آنها را دو مقولۀ جدا از هم برمیشمرد و این ماالب با موحوع موردبحث ما ارتیاطی پیدا نمیکند».
تالش هایی شد است تا اصول نظریۀ بینامتنیت را تمرام و کمرال برا لروازم و فرروع آن در ادب فارسری جراری و سراری
می دانند؛ اما به نظر ننارند این معنا هم ون بسیاری از نظریات جدید ادبی ،جامعهشناختی و روانشناختی ترا حردی در ادب
فارسی ماابقت دارد نه بهطور کامل.
به هر صورت در ادب فارسی هر متن ادبی اعم از نظم و نثر ،با تأثیرگرفتن از متون گذشته تدوین شد است؛ یعنی شراعر
یا نویسند  ،مواد خام گذشته را با نیوغ خود به صورتی نو و دلپذیر درمیآورد و عرحه میکند؛ الیته به نظر میرسد سعدی در
این میدان پیشتاز است.
 -1بیان مسئله
هننام ماالعۀ یک متن منظوم یا منثور این سؤال در قهن خوانندۀ جستجوگر پیش میآید که ماالب مندرج در متن تا چه حرد
محصول اندیشۀ شاعر یا مؤلف است و چه مقدار از دینران تأثیر گرفته است .ایرن معنرا دربرارۀ کرالم سرعدی در گلسرتان و
بوستان با توجه به تنوع و گونهگونی موحوعات ،بیشتر به قهن متیادر میشود .سعدی سالها در بالد عرب زندگی کرد و بره
قول خودش ایام با هرکسی به سر برد و بهطور طییعی در آثار بلیغ عرب غور فراوان کرد است .در این میان به نظر میرسرد
توجهی ویژ به کتاب مقامات حریری داشته است که در آن روزگاران نمونۀ اعالی بالغت در ادب عرب محسروب مریشرد
است .شواهدی که در مقالۀ حاحر بدان استناد شد است ،همنی به نوعی تأثیر بالغی مقامات حریری را برر کرالم سرعدی در
گلستان و بوستان نشان میدهند .با توجه به اینکه مقامات حریری مثَل اعالی بالغت و سرجعپرردازی در زبران عررب اسرت،
سعدی نیز که گلستان را به نثر مسجع پرداخته ،بهطور حتم بیشترین تأثیر را از این کتاب گرفته است.
 -2ضرورت و اهمیت پژوهش
همان گونه که پیشتر بیان شد ،هر متن بهطور طییعی از متون پیش از خود یا گراهی معاصرر خرود بهرر منرد مریشرود و ترأثیر
میپذیرد .روشنشدن این معنا که متن ماالعهشد از کدام منابع و به چه میزان تأثیر پذیرفته است ،به روشنشردن ابهامرات آن
متن و درنتیجه شناخت بهتر آن کمک میکند .حرورت پینیری متون مؤثر بر یک متن از بردیهیات پرژوهش و اهمیرت آن برر
پژوهشنران آشکار است.
 -1پیشینۀ پژوهش
مسلماً از قدیم االیام برای پژوهندۀ آثار سعدی این سؤال مارح بود اسرت کره وی از کردام آبشرخور سریراب شرد و از چره
مأخذی تأثیر گرفته است .بعضی پژوهشنران معتقدند میزان تأثیرپذیری سعدی از زبان و ادب عرب هنوز پایان نیافتره اسرت؛
بنابراین ،نقد کالم سعدی بهدرستی میسر نیست:
« تا روزی که حد درگیری سعدی با زبان و ادبیات تازی و معارف اسالمی و اندازۀ دقیق تأثر وی از ایرن عوامرل برهدقرت
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مورد بررسی قرار ننرفته و حد انعکاس آثار گویندگان و سخنپردازان تازی زبان در شعر و نثر وی دقیقاً شناخته نشد اسرت،
به هیچ روی نمیتوان نقدها و ارزیابیها را جدی گرفت ...و دربرارۀ ایرن شرنرفتررین پدیردۀ فرهنرا فارسری ...بره داوری
نشست» جمؤیدشیرازی.)6 :1363 ،
زرین کوب معتقد است سعدی «از نثرنویسان عرب به جاحظ نظر دارد و تا انداز ای شیوۀ بالغرت او را پیرروی مریکنرد»
جزرینکوب.)128 :1378 ،
اما کسی که در روزگار ما دربارۀ تأثیرپذیری سعدی از گذشتنان ماالعه و پژوهش کرد ،استاد عیدالعظیم قریب بود کره در
حد وسع خود منابع و مآخذ گلستان را مشخص کرد .این مآخذ در حاشیۀ یک نسخه از گلستان آمد اند؛ آن نسخه نرزد اسرتاد
زرین کوب بود و ایشان یک بار در کتاب نه شرقی نه غربی ،انسانی آن را به چاد رسراندند و پرس از وفرات ایشران عینراً در
کتاب حدیث خوش سعدی به چاد رسید .بعضی منابع عربی که مستند سعدی بود اند ،عیارتاند از :آثرار ثعرالیی نیشرابوری،
عقدالفرید ابنعیدربه و محاحرات راغب اصفهانی.
اما دربارۀ بوستان ،استاد زرینکوب در سال  1351حواشی این اثرر را تهیره و حرمن آن بره بعضری از منرابع مورداسرتفادۀ
سعدی اشار کرد اند .این حواشی طی مقالهای در کتاب دفتر ایام جزرینکوب )83-91 :1374 ،به چاد رسرید .عرالو برر آن
دکتر حسینعلی محفوظ رسالۀ خویش را به بیان تأثیر متنیی بر سعدی به رشتۀ تحریر درآورد.
 -2بحث
 -1-2مقامات حریری تألیف ابومحمد القاسمبنعلیبنمحمدبنعثمان حریریبصری ج 446-516هرر ). .شرامل پنجرا مقامره
است و یکی از مهمترین متون ادبی عرب به شمار میرود .این اثر بهسیب اشتمال بر داستانهای زییا و وفور صرنایع بردیعی و
لوازم زییایی کالم از دیرباز عالو بر ادبای عرب ،هموار ماما نظر بزرگان ادب فارسی بود است.
«بسیاری از ارباب ادب عرب نیز حفظ و روایت آن را از میادی فن نثرنویسی به شمار میآوردند» جخاییی.)551 :1366 ،
گویا حفظ بعضی فقرات مقامات نزد ادبای فارسی زبان هم مایۀ میاهات بود است که صائبتیریزی نهایت تفاخر شرخص
خودآرا را در جامۀ ابریشمین با حالت آنکه حافظِ تمام مقامات حریری است ،مقایسه میکند:
خررودآرا آن نرران بررر جامررۀ ابریشررمین نررازد

کرره پنررداری ز بررر دارد مقامررات حریررری را
جصائب)218 :1370 ،

به هر حال ادبا و شعرای مهم زبان فارسی هیچگا خود را از این کتاب بینیاز نمیدید اند؛ اما در میان بزرگران ادب کسری

به اندازۀ سعدی شیراز دلیستۀ مقامات حریری نیست و به همین دلیل در شعر و ادب فارسی بیشترین تأثیر از مقامات حریرری
را در کالم سعدی مییابیم .وی گلستان را به شیوۀ مقامات نناشته و چنانکه شادروان ملکالشعرای بهار متذکر میشود:

«کتاب گلستان ثانی اثنین مقامات حمیدی است» جبهار )125 :1369 ،که آن خود نیز تقلیردی خشرک از مقامرات حریرری
است .اگر یک اثر ادبی در زبان فارسی تحت تأثیر مقامات حریری و به همان انداز هنرمندانه باشد ،آن همان گلسرتان سرعدی
است؛ واال «هیچگا مقامهنویسی در نثر فارسی نتوانست جایی برای خود باز کند» جخاییی.)543 :1366 ،
هر مقامۀ این کتاب در قالب داستانی خیالی و غیرواقعی بیان شد و نویسند تمام کوشش خود را صرف تزیین کالم کررد
است .چنین به نظر میرسد که داستان نزد حریری ،بستری برای هنرنماییهای فراوان است و چنانکه موالنا جاللالردین قصره
را بهمنزلۀ پیمانهای برای بیان معانی میداند:
ای بررررادر قصررره چرررون پیمانررره اسرررت

معنررری انررردر وی مثرررال دانررره اسرررت
جمولوی :1379 ،د  ،2ب )3638
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در مقامه هم از داستان به قصد نشاندادن تفو قدرت نویسندگی استفاد میشود .بدین جهت اصروالً داسرتانهرا از منظرر

داستان نویسی ارزش چندانی ندارند؛ گرچه نیاید فراموش کرد که داستانهای مقامات حریری در مقایسه برا مقامرات حمیردی
جذابیت بیشتری دارند و خوانند را وادار میکنند آنها را تا آخر دنیال کند.
نام هر مقامه به طور عمد مأخوق از مکانی است که داستان در آنجا رخ داد است و بیشتر عناوین در مقامات از این دست
است .عنوان بعضی هم مربوط به امری است که قصه دربارۀ آن است؛ مانند مقامۀ دیناریه که در آن در مدح و قم دینار سرخن
گفته شد است.
مؤلف در هر مقامه شیرینکاری مخصوصی به کار بسته است که آن مقامه را با مقامۀ دینر متفاوت میکند؛ بهگونرهای کره
میتوان ادعا کرد کمتر مقامهای است که در کلیات با مقامۀ دینر شیاهتی داشته باشد.
در مقامۀ قهقریه رسالهای شامل صد کلمه را به رشتۀ تحریر درمیآورد که تمام آن برهصرورت میتردا و خیرر اسرت و اگرر
جمالت از آخر به اول هم خواند شود ،یعنی جای میتدا و خیر عوض گردد ،باز هم آن جمالت معنایی نیکو دارند.
در مقامۀ مراغیه مکتوبی دارد که در آن واژ های بینقاه و نقاهدار به توالی میآیند.
در مقامۀ سمرقندیه ،خایهای بینقاه میآورد و در مقامۀ حلییه د بیت بینقاه قکر میکند و بهدنیال آن شش بیرت دینرر
میآورد که همۀ حروف تمام کلمات ،نقاهدار است .در مقامۀ رقااء ،حروف هر کلمه به تناوب نقاهدار و بینقاه است.
راوی این مقامات شخصی نیکنفس به نام حارثبنهمام است و مقامات از قول او با فعل رَوَی – حَکَی  -أخیَرَ و حَدثَ
آغاز میگردد .بنا به قول ابنقفای ،راوی ،خودِ حریری است .وی اظهار میدارد که من ایرن معنرا را در یکری از شرروح مقامرات
دیدم جدهخدا ،علیاکیر و همکاران) .اگر این مالب که حارثبنهمام –بنا به قول ابنقفای – مأخوق از حردیث نیروی باشرد کره
میفرماید :کلکم حارثٌ و کلکم همامٌ و حمناً همان مرؤلف یعنی حریری باشد ،باز حریری در این امر که سیمایی به غایرت نیکرو
از راوی به دست داد است ،مهارت و استادی فو العاد داشته است که غیرمستقیم خود را در قهن خواننردگان نیرک جلرو داد
است و به نظر میرسد چنین سیمایی به واقعیت بسیار نزدیک بود باشد .شخصی که پاییند احکام دیرن اسرت ،مالقراً اهرل گنرا
نیست و در انجام واجیات اهتمامی فو العاد دارد و حتی عمل به مستحیات را از یراد نمریبررد؛ چنانکره در بردو ورود بره شرهر
سمرقند قیل از نماز جمعه غسل به جا میآورد جسمرقندیه) و برای زیارت قیر پیامیر خدا از ناامنی را ها نمیهراسد جطیییه).
اما بحث از قهرمان اصلی داستان خود ماجرایی غریب است .این ابوزید سروجی ظاهراً شخصی حقیقی اسرت .اگرر آن ره
یاقوت حموی نقل میکند صحیا باشد و بتوان بدان استناد کرد ،میتوان به این نتیجه رسید که ابوزید سروجی وجود داشرته و
حریری با میالغاتی که طی مقامات مختلف دربارۀ وی روا داشته است ،از او شخصیتی افسانهای ساخته است .یراقوت حمروی بره
نقل از ابوبکرعیداهلل بزاز میگوید« :حریری گفت :ابوزید سروجی پیری تیزهوش و بلیغ و گردایی فصریا برود؛ روزی در مسرجد
بنیحرام در بصر بر ما وارد شد و سالم کرد و از مردم مال درخواست .یکی از فرمانداران حاحر بود و مسجد پرر از فضرال برود.
فصاحت ابوزید و حسن کالم و نمکینبودن سخنش وی جفرماندار شهر) را به شنفت آورد .ابوزیرد از اسرارت فرزنردش در روم
سخن گفت ...شب همان روز عد ای از فضال و دانشمندان بصر نزد من بودند .من برای ایشان هرچه از آن سائل مشراهد کررد
بودم و از عیارات لایفش در رسیدن به مقصود شنید بودم ،بیان کردم .آننا هر یک از اهل مسرجد از آن سرائل ،حکرایتی مشرابه
آن ه من دید بودم بیان کرد و او در هر مسجدی لیاس و آرایش خود را تغییر میداد و فضرلش را بره روشهرای مختلرف ابرراز
میکرد . ...آننا من مقامۀ حرامیه را نوشتم؛ سپس به ننارش سایر مقامات پرداختم» جیاقوت حموی.)261 :1988 ،
اما اگر از بحث حقیقی یا افسانهایبودن ابوزید بنذریم ،بهطور خالصه باید گفت ابوزید سروجی پیرمردی جهاندید است
که به سیب همین جهاندیدگی و غرییی به تعییر سعدی ماستش «دو پیمانه آب است و یک چم ره دوغ» و طیعراً بسریار دروغ
میگوید .مردی است فو العاد مکار که دین و شریعت و اخال و همۀ فضایل را تنها وسیلهای برای کسب ثروت بیشتر کرد
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است و هم ون بت عیار هر لحظه به رننی درمی آید و در هر شهری با کسوتی دینر ظراهر مریشرود؛ شخصریتی بریپرروا و
متناقض و در یک کلمه ناپرهیزگار دارد .سعدی این چهر را شناخته و در حمن حکایتی در بوستان آن را منعکس کرد است:
«زباندانی آمد به صاحیدلی  /که محکم فروماند ام در گلی»
و پس از دروغهایی که میبافد و میالفد ،آن صاحیدل ،درستی دو در آستینش مینهد و سعدی میگوید:
زر افترررراد در دسررررت افسررررانهگرررروی

و ز آنجررا برررون شررد چررو زر ترراز روی

یکی گفرت شریخ ایرن نردانی کره کیسرت

بَرررررو گررررر بمیرررررد نیایررررد گریسررررت

هنر سعدی در تصویرگری شخصیت ابوزید اینجا آشکار میشود که این گدای زبانآور را در مکر و حیله و زبانبرازی نره
همطراز بلکه فراتر مینماید:
«گررردایی کررره برررر شررریر نرررر زیرررن نهرررد

ابوزیررررد را اسررررب و فرررررزین نهررررد»
جسعدی)257 :1363 ،

به هر صورت این ابوزید ظاهری ژولید و لیاسهایی کهنه بر تن دارد و دندانهایش زرد و چهر اش کریه اسرت؛ چنانکره
گا حارثبنهمام از روی دندانهایش او را میشناسد جمقامۀ رقااء .)206 ،گرچه در مرواردی نرادر هم رون مقامرۀ حجریره
ج )388با نظافت ظاهر میشود .در هر شهری تنها یک بار وارد میشود و مدتی اندک در آن شهر میماند؛ در غیر این صرورت
مردم او را میشناسند و اعتیار اولیۀ خود را از دست میدهد.
او مردی باهوش است که معموالً کمتر سخن می گوید تا فرصتی به دست آورد .به محض حصول فرصت دینرر کسری را
یارای مقابله و عرض اندام با او نیست .وی با وجود حعف و پیری ،فردی عیاش و خوشنذران و در ارتکراب گناهران کییرر
جسور است؛ چنانکه در مقامۀ صنعانیه به نقل ازحارثبنهمام ،ابوزید جمعی را پیرامون خود جمع کرد است و آنقدر آنهرا را
از فریب دنیا و غفلت از آخرت میترساند که همنان به گریه میافتند و پس از آنکه دلوی از مال هدایایی مردم جمع میکنرد،
میرود .حارث او را تعقیب میکند تا آنکه وی را بر سر سفرۀ کیاب و شراب همرا با غالمکری مشراهد مریکنرد .او پرس از
دیدن حارث صراحتاً اعالم می دارد که پندم را تور صیدی کردم تا بدان همنان را بفرییم و روزگار مرا وادار کرد است چنرین
کنم و با وجود این هرگز از گردش روزگار نترسید ام؛ چنانکه در مقامۀ ساسانیه هم فرزنردش را بره مکرر و فریرب توصریه و
ترغیب می کند و جز آنها در موارد متعدد از فریب خود سخن میگوید .در مقامۀ کوفیه هم حارثبنهمام بعد از محادثهای که
با وی دارد ،اظهار می کند که« :او به من ننریست هم ون نظرکردن نیرناباز به نیرناخرورد » جحریرری .)46 :1364 ،بحرث
دربارۀ شخصیت ابوزید بسیار مفصل است و به همین مقدار اکتفا میشود.
 -2-2پیرامون سیک و شیوۀ ننارش مقامات حریری مالب بسیار طوالنی است؛ در اینجرا برهاختصرار بره مرواردی اشرار
میشود:
حریری در کتاب مقامات تنها یک هدف داشته و آن عرحۀ وسعت اطالعات علمری و هنرنمرایی اوسرت .صرنعت اصرلی
مقامات حریری هم ون مقامات دینر سجعپردازی است .بهجز آن ،انواع صنایع بدیعی لفظی و معنوی را به فراوانری بره کرار
برد است؛ بهگونه ای که هیچ صفحه ای نیست که از این صنایع خالی باشد .استفادۀ فراوان و بجرا از آیرات قررآن ،چره آوردن
عین آیه چه همرا با تغییر بعضی کلمات یا اشارات ،از ویژگیهای نثر حریری است .احادیث نیوی نیز زینتبخرش آن اسرت.
استشهاد و تمثیل در مقامات کم نیست و عالو بر اینها آن ه در مقامرات بررای نشراندادن فضرل و دانرش مؤلرف خودنمرایی
میکند ،اشار های تاریخی اوست که معموالً اهل دانش از آن بیخیرند یا کمتر اطالع دارند؛ نظیر الَشیخ الذی سَنَ القِری؛ پیری
که مهمانی را سنت نهاد جکوفیه )44 :که منظور حضرت ابراهیم است .به نظر مریرسرد حکایرت سرعدی در بوسرتان در براب
حضرت ابراهیم با توجه به اشارۀ حریری به همین صفت مهماننوازی آن حضرت بود است .یا عیارت فَقَلد و هُفی هذا األمر
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الزعامَۀ َتقلیدَ الخوارج أبانَعامۀ جمراغیه )51 :که کنیۀ قاریبنالفجاءۀ خرارجی برود .یرا عیرارت غَشِریَنِی نَدامرۀ الفَررَزدَ حرینَ
أبانَ النوارَ جاسکندریه )79 :که به پشیمانی فرزد اشار دارد زمانی که همسرش نوار را طال داد .هم نین کسَعِی کره مَثَرل در
پشیمانی است یا مَثَلبودن سُلَیک در دویدن جرَحَییه.)80 :
توانایی حریری در شاعری نیز حدیثی مفصل است کره امکران ورود بره جزییرات آن نیسرت .مؤلرف در ایرن مقولره نیرز
شیرینکاری های فراوانی دارد که ازجملۀ آنها اشعار تمام مالعی است که دو مورد جالب از آنها در مقامۀ دیناریه دید میشرود
و بهویژ الزام حرف قاف و قصید ای تماممالع با الزام حرف الم که تنها از عهدۀ زباندانی بینظیر برمیآیرد .در مقامرۀ کوفیره
سعی می کند ابوزید را جو درواقع خود را) برتر از بُحتری نشان دهد؛ اما به هر حال خوانند متوجه فضل تقردم و تقردم فضرل
بحتری میشود.
تلفیق نظم و نثر بهگونه ای که هیچ یک بر دینری ازنظر بالغت برتری نداشته باشد ،از ویژگیهای مقامات حریری است و
از این جهت بهجرئت می توان گفت سعدی در تألیف گلستان بره آن نظرر ترام داشرته اسرت .بره هرر حرال تهیرۀ فهرسرتی از
ظرافتهای کالم در مقامات حریری کاری دشوار است .هر صفحهای از مقامات مشحون از انواع این ظرافتهاست و جالبتر
آنکه در هرمقامه نوعی شیرینکاری است که با مقامۀ دینر فر دارد .آن ه سعدی دربارۀ سخن خود گفته است ،بریتردیرد از
ننا خوانندۀ صاحبقو دربارۀ مقامات حریری نیز صاد است:
«هر باب از این کتاب ننرارین کره برر کنری

هم ون بهشت گویی از آن باب خوشتر اسرت»
جسعدی)437 :1363 ،

 -3-2تأثیرپذیری لفظی سعدی از حریری
ا -آجل و عاجل
در مصرع :وبع آجالً مِنکَ بالعَاجل جحریری)135 :1364 ،
و بفروش نسیه را از تو به نقد جرواقی)118 :1365 ،
راحت آجل به تشویش آجل منغصکردن خالف رأی خردمندان است جسعدی.)156 :1368 ،
 -2به حکم ضرورت
و سلمتُ بحکم الضرورۀ جحریری.)358 :1364 ،
به حکم حرورت تسلیم شدم جگلشاهی.)405 :1387 ،
کررره فرررردا چرررو پیرررک اجرررل دررسرررد

بررره حکرررم حررررورت زبررران درکشررری
جسعدی)53 :1368 ،

به حکم حرورت با حریری عقد نکاحش بستند جهمان.)107 ،
به حکم حرورت خسته و مجروح در پی کاروانی افتاد جهمان.)124 ،
سخن جز به حکم حرورت ننفتی جهمان.)155 ،
شیرمردان را به حکم حرورت در نقبها گرفتهاند و کعبها سفته جهمان.)165 ،
 -3جوع و هجوع
آللهُم إالَ أَن تَقِدَ نَارُ الجُوع و َتَحُول دُونَ الهُجُوع جحریری.)32 :1364 ،
منر که میافروزد آتش گرسننی و جدا اَوگَنَد حایل شود میان مردم و خواب جرواقی.)32 :1365 ،
همررره شرررب نیرررودش قررررار و هجررروع

ز تسررررییا و تهلیررررل و مررررا را ز جرررروع
جسعدی)89 :1363 ،
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 -4حدیث و خبیث
مَا عِندَکَ مِنَ الحَدِیثِ عَن الخَییثِ جحریری.)134 :1364 ،
چیست نزد تو از حدیث از آن خییث جرواقی.)118 :1365 ،
تمرررامش بکشرررتم بررره سرررنا آن خییرررث

کررره از مررررد دینرررر نیایرررد حررردیث
جسعدی)180 :1363 ،

 -5طعن و ضرب و حرب
أَنَا مِن نظارَۀ الحَرب لَا مِن أَبنَاءِ الاعن وَ الضرب جحریری.)137 :1364 ،
من از نظارۀ جننم نی از مالزمان نیز زدن و تیغزدن جرواقی.)120 :1365 ،
مررن آنررم کرره در شرریوۀ طعررن و حرررب

برررره رسررررتم درآمرررروزم آداب حرررررب
جسعدی)363 :1391 ،

 -6طیش و عیش
وَ أَن استَرَاثونِی خَامَرَهُمُ الایشَ و لَم یَصفُ لَهُمُ العَیشُ جحریری.)134 :1364 ،
و اگر درنا و دیر سازید مرا ،درپوشد بریشان سیکساری و صافی نیاشد مرا عیش جرواقی.)117 :1365 ،
گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف میدل نکند جسعدی.)54 :1368 ،
 -7عِشاء و عَشاء
یا هَذا إنکَ حَضَرتَ بَعد العِشاءِ وَ لَمیَیقَ إال فَضالتُ العَشاءِ جحریری.)130 :1364 ،
ای فالن تو حاحر آمدی پس از شیاننا و نماند است منر فضلتهای شام جرواقی.)114 :1365 ،
یکی تحرمۀ عِشا بسته و دینری منتظر عَشا نشسته؛ هرگز این بدان کی مانَد جسعدی)163 :1368 ،
 -8غرابالبین
إلی أن نَغَبَ بَینَنَا غرَابالیَین جحریری.)246 :1364 ،
تا که بانا کرد میان ما کالغ فرا جرواقی .)215 :1365
وفی غَد ٍأزجُر غرَابَالیَین جحریری.)206 :1364 ،
و فردا بانا برخواهم زد برکالغ جدایی جرواقی.)181 :1365 ،
و استاار غرابالیین بعد وقوعه جحریری.)375 :1364 ،
بپرید کالغ فرا پس از فرونشستن او جرواقی.)334 :1365 ،
گفتی نعیب غرابالیین در پردۀ الحان اوست جسعدی.)131 :1368 ،
یَا غرابَالیَین یَا لَیتَ بَینی و بَینَکَ بُعدَ المشرقَین جهمان.)139 ،
 -9مداعبت و مالعبت
فَمَثلتُ مقالَهُ فی مرآۀ المُداعِب وَ مَعرض المُالعِب جحریری.)281 :1364 ،
صورت کردم گفتار او را در آیینۀ مزاحها و جای عرصۀ بازیانهها جرواقی.)248 :1365 ،
چندان که بساط مداعیت گسترد و نشاط مالعیت کرد ،جوابش ننفتم جسعدی.)53 :1368 ،
 -10نُباح
وَ خَسَأَتهُ عَن النیاح جحریری.)369 :1364 ،
دور کرد او را از بانا ساکردن جرواقی.)329 :1365 ،

تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی 123 /

ز ویرانرررررۀ عرررررارفی ژنرررررد پررررروش

یکررری را نیررراح سرررا آمرررد بررره گررروش
جسعدی)129 :1363 ،

ب -مضامین مشابه
در این قسمت از مضامینی سخن میرود که سعدی از حریری اقتیاس کرد و در حکایاتی از گلستان
یا بوستان به کار برد است .این مضامین گا در حد یک عیارت است و گا موحوع یک حکایت.
 -1تأثیر بر افراد دور
و َبَکَی حَتَی أَبکَی الیُعَداءَ جحریری.)280 :1364 ،
بنریست تا دوران را بنریانید جرواقی.)247 :1365 ،
«روند ای در کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعر ای زد که دینران بره موافقرت او در خرروش آمدنرد و
خامان مجلس به جوش .گفتم ای سیحاناهلل! دوران باخیر در حضور و نزدیکان بیبصررر ،دور» جسعدی.)90 :1368 ،
 -2ناتوانی در سؤال و جواب
إلَی أَنْ خَلَتِ الجعَابُ و نَفَدَ السؤَال وَ الْجَوَابُ جحریری.)138 :1364 ،
تا که تهی گشت تیردانها و بنذشت سؤال و جواب جرواقی.)121 :1365 ،
نمونههای دینر:
حَتی إقَا نَثَلْتُ کِنَانَتِى جحریری.)350 :1364 ،
تا چو تهی کردم جعیۀ خود جرواقی.)308 :1365 ،
لَمْ یَیْقَ فِى کِنَانَتِى مِرمَاۀٌ جحریری.)265 :1364 ،
نماند در جعیۀ من تیر نشاننی جرواقی.)233 :1365 ،
وَاسْتَنْثَلَ کَنَائِنَهُم جحریری.)287 :1364 ،
فروریختن خواست جعیههای ایشان را جرواقی.)252 :1365 ،
تا نقد کیسۀ همت همه درباخت و تیر جعیۀ حجت همه بینداخت جسعدی.)166 :1368 ،
 -3دستآویختن به دامن
فَعَلِقَتِ الجَمَاعَۀ بذَیْلِهِ جحریری.)287 :1364 ،
درآویختند گرو به دامن او جرواقی.)252 :1365 ،
ثم اعْتَلَقَ کل مِنا بذَیْلِهِ جحریری.)142 :1364 ،
سپس هر یک از ما در دامنش آویخت جگلشاهی.)189 :1387 ،
حالی که من این حکایت بنفتم ،دامن گل بریخت و در دامنم آویخت جسعدی.)49 :1368 ،
ز الحولم آن دیو بکر بجست  /پریپیکر اندر من آویخت دست
جسعدی)157 :1363 ،
 -4دربارۀ سحبان وائل
نزد حریری کمتر ادییی به اندازۀ سحیان وائل جمتوفی  54هر ). .ارج و منزلت دارد .گویا فصاحت سرحیان بررای او مثرل
اعالی فصاحت است و گا که بخواهد بعضی را در اوج فصاحت نشان دهد ،آنهارا برا سرحیان مقایسره مریکنرد .وی در سره
موحع از او یاد کرد است:
وَ سَحَیُوا عَلَى سَحْیَانَ قَیْلَ النسْیَان جحریری.)40 :1364 ،
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و کشید بودند بر سحیان وائل دامن فراموشیای او را قکری نیود در میان ایشان جرواقی.)30 :1365 ،
وَلَوْ مَلَکَ فَصَاحَۀ سَحْیَانَ وَائلٍ جحریری.)48 :1364 ،
و اگرچه پادشاهی دارد بر شیدازبانی سحیان وائل جرواقی.)37 :1365 ،
وَ یُنْسِى سَحْیَانَ کلمَا أَبَانَ جحریری.)138 :1364 ،
و فراموش گردانیدی سحیان را هرگه بیان کردی جرواقی.)121 :1365 ،
حاوَرتهُم فَوَجَدتُ سَا  ...بانا لَدَیهم باقِال جحریری.)133 :1364 ،
سخن گفتم با ایشان ،بیافتم سحیان وائل را نزد ایشان چو باقل گنا جرواقی.)116 :1365 ،

سعدی نیز در دو موحع از سحیان یاد کرد است .یک بار در گلستان و دینر در بوستان:
سحیان وائل را در فصاحت بینظیر نهاد اند جسعدی.)129 :1368 ،
تررروان در بالغرررت بررره سرررحیان رسرررید

نررره در کنررره بررریچرررون سررریحان رسرررید
جسعدی)35 :1363 ،

 -5دوشدن مصیبت
حَتى صَارَ الرزْءُ فِیهَا رُزْءَیْن جحریری.)182 :1364 ،
تا گشت مصییت در آن ،دو مصییت جگلشاهی.)152 :1387 ،
وَیلٌ اَهْوَن مِنْ وَیلَیْن جحریری.)219 :1364 ،
و یک ویل آسانتر از دو ویل جرواقی.)192 :1365 ،
گفت :تا مصییت دو نشود .یکی نقصان مایه و دینر شماتت همسایه جسعدی.)128 :1368 ،
 -6کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
وَأَنْ لَنْ یَحُک جلْدِى مِثْل ظفْرى جحریری.)276 :1364 ،
و که نخارد پوست مرا مانند ناخن من جرواقی.)243 :1365 ،
برره غمخرروارگی چررون سراننشررت مررن

نخررارد کرررس انررردر جهرران پشرررت مرررن
جسعدی)79 :1363 ،

 -7منتظر نان شب
عیارت مُضاَر إلَی العَشاءِ جحریری.)123 :1364 ،
درماند شدم به طلب شام جرواقی.)108 :1365 ،
بیاختیار عیارت «یکی منتظر عَشا نشسته» جسعدی )164 :1363 ،را به قهن متیادر میکنرد جبرا توجره بره شریاهت دو واژۀ
مضار و منتظر).
 -8تیری که برحسب اتفاق (و نه به سبب مهارت تیرانداز) به هدف میخورد
فَرب رَمیۀٍ مِن غَیر رَامٍ جحریری.)123 :1364 ،
باشد که تیر راست آید نه از تیرانداز جرواقی.)107 :1365 ،
چه بسا پرتاب تیر که بدون پرتابکنند است جگلشاهی.)170 :1387 ،
نظیر آن مضمون در گلستان در پایان حکایت مشتزن آمد است:
گرررره بُرر روَد کررررز حکرررریم روشررررنرای

برنیایررررررررد درسررررررررتترررررررردبیری

گررررا باشررررد کرررره کررررودکی نررررادان

بررره غلرررد برررر هررردف زنرررد تیرررری
جسعدی)126 :1363 ،

تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی 125 /

 -9خطر تلون مزاج صاحبان قدرت ،مانعی برای پذیرفتن مسئولیت
در مقامۀ مراغیه پس از آنکه والی شهر به مرتیۀ علمی ابوزید پی برد ،از وی درخواست تا سمت دیروان انشرا را بره عهرد
گیرد؛ اما او از پذیرفتن آن سر باز زد و چنین سرود:
لَجَوبُ الیالدِ مَعَ المَترَبه اَحَب إلَی مَعَ المَرتَیَه
لِاَن الوُالۀَ لَهُم نَیوَۀٌ وَ مَعتَیَۀ یَا لَهَا مَعتَیَه
وَ لَایَخدَ عَنکَ لمُوعُ السرَاب وَ لَاتَأتِ أَمراً إقَا مَاشتَیه جحریری.)56 :1364 ،
هرآینه بریدن شهرها با درویشی دوستتر به من از درجۀ عمل؛ زیرا که والیان را باز رمیدگی و عترابی و خشرمی باشرد و
عجب خشمی .و نیاشد در میان ایشان کسی که بپرورد خوبی را و نه آنکه بیفرازد آن را که ترتیب کررد باشرد .مفرییانردا تررا
دِرَوشیدن گوراب و مَیا به کاری چو شورید باشد چون اشتیا آرد جرواقی.)44- 45 :1365 ،
سعدی نیز در حکایت  15گلستان در باب آن وزیر که معزول شد و به حلقۀ درویشان آمد ،گویرد« :و حکمرا گفترهانرد از
تلون طیع پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی به سالمی برنجند و دینر وقت به دشنامی خلعت دهند» جسعدی.)50 :1363 ،
و باز در حکایت بعد سعدی بهطور مستقیم به یکی از رفیقان که شکایت روزگار نامسراعد بره نرزد او آورد برود ،گفرت:
« عمل پادشاهان ای برادر دو طرف دارد :امید و بیم؛ یعنی امید نان و بیم جان و خالف رأی خردمندان باشد بدان امید متعرض
این بیم شدن» جهمان.)51 :
 -10طلب بخشایش برای جهانگرد دروغگو
یَا مَن یَظَنی السرَابَ مَاءً لَما رَوَیتُ الذِی رَوَیتُ
مَاخِلتُ أَن یَستَسِر مَکری و أَن یُخِیلَ الذِی عَنَیتُ
فَمَهدِ العُذرَ أَو فَسَامِا إن کنتُ أَجرَمتُ او جَنَیتُ جحریری.)46-47 :1364 ،
«ای آنکه گمان برد سراب را آبی ،چون روایت کردم آنکه روایت کردم .پنداشتم که پنهان مانَد و نهان دانی مکر مرن و ترو در
خیال افکنی آن ه من میخواستم .بنستران عذر یا مسامحت کن .اگر بودم جرم کردم یا جنایت کردم» جرواقی.)35-36 :1365 ،
در حکایتی از گلستان که چنین نقل شد است :آن شیاد که گیسوان می بافت و قصد فریب داشت تا خود را علوی بنمایرد
و با قافلۀ حجاز به شهر آمد که نشان دهد از حج بازگشته و شعر انوری را به خود بسته بود ،امید داشت که رازش فاش نشود،
اما شد ،همین عذرخواهی را میبینیم:
گرررر از بنرررد لغررروی شرررنیدی بررریخش

جهاندیررررررد بسرررررریار گویررررررد دروغ
جسعدی)65 :1363 ،

برخی از مشابهتها ،در ساختار حکایات مقامات و حکایات بوستان واقع شد است؛ ازجمله:

 -11شباهت مقامۀ فراتیۀ حریری با حکایت «فقیه کهنجامۀ تنگدست» در باب چهارم بوستان:
مضمون این مقامه شیاهت تام با حکایت بوستان دارد؛ جز آنکه سعدی در نقرل داسرتان خرود و اقتیراس از مقامرۀ فراتیره،
دستکاریهایی کرد است.
در مقامۀ فراتیه ،راوی با گروهی از منشیان ادیب همرا می شود که از خلق و خوی ایشان تمجید بسیار کرد و درواقع آنها
را مَثَل اعالی نیکمحضری و حسن جوار میداند .وی به همرا آن گرو سوار برکشتی مریشرود و در آن کشرتی پیرمرردی را
می بینند که لیاسی کهنه بر تن و دستاری زرد و پوسید بر سر دارد .آن گرو دیدار وی را ناخوشایند میشمرند و با کسری کره
به او اجازۀ سوارشدن بر کشتی داد  ،درشتی میکنند و حتی نزدیک است که پیرمررد را ازکشرتی بیررون کننرد .نکترۀ متنراقض
داستان همین است که افرادی که راوی ،آنها را خوشمعاشرتترین همنشینان محسوب میدارد ،چنونره اسرت کره برحسرب
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ظاهر و تنها بهدلیل کهنهپوشی پیرمرد ،تا این حد تحمل وی بر ایشان سخت مینماید .به هر حال ،او عاسره مریکنرد و خرود
«الحمدهلل» میگوید؛ اما از کسی «یرحمکاهلل» نمیشنود .پیر ،این حال را تحمل میکند و سخنی بر زبان نمریرانرد؛ امرا منتظرر
فرصتی است که – به تعییرحریری  -به یاری ستمدید جخودش) قیام کند جینتظر نصرۀ المیغی علیه).
بحث ادبی مختصری میان ایشان درمی گیرد و سخن دربارۀ برتری استیفا و انشا و دالیل تفو یکری برر دینرری بره میران
میآید؛ اما طرفداران هیچ یک از دو گرو نمی توانند بر گرو دینر فایق آیند .کهنجامه فرصت را غنیمت میشمرد ،شروع بره
سخن میکند و دو گرو میاحثهکنند را به خلد میاحث غلد و درست متهم میکند و سرانجام به تفصیل تمام ،حق مالرب را
در باب هر دو گرو منشیان و مستوفیان ادا میکند.
راوی که خود از شاهدان ماجراست ،سوگندان غلیظ می خورد که از آن سخنان ،بوی ابوزید سروجی میشنود و ابوزید نیز
حدس او را تأیید میکند .اهل مجلس هرچه سعی می کنند از پیرمرد دلجویی کننرد و هردایایی بره او بیخشرند ،نمریپرذیرد و
مراتب اندو و گلۀ خود را به ایشان گوشزد میکند و پس از انشاد اشعاری که مضرمون آن برحذرداشرتن از شرتاب در داوری
است ،سرانجام از مالح توقف کشتی را میخواهد و فوراً پیاد میشود و میرود .آننا همۀ اهل مجلرس از رفتراری کره برا او
کرد بودند ،پشیمان میشوند و همپیمان میگردند که دینر هیچکس را بهسیب کهننی لیاس حقیر ندارند و شمشیر پوشید در
نیام را نیز کم و حقیر نشمارند.
اما در حکایت دانشمند کهنجامه در بوستان ،صحنه به گونهای دینر عوض میشود .اینجا کهنجامه ،فقیه اسرت نره ادیرب و
اصوالً مجلس علم دین است و میاحثۀ دینی .بزرگان مجلس قاحی و فقیهرانانرد .کهرنجامرۀ تنندسرت برر صرف ایروان قاحری
برمینشیند و چون با بیمهری بزرگان مجلس و معرف روبهرو میشود ،با دلی پرردرد پرایین مجلرس مرینشریند و ماننرد ابوزیرد
مترصد فرصتی برای نشاندادن برتری خود میشود؛ اما سعدی به این معنا اشار ای نمیکند .در مجلس میاحثۀ دینی درمیگیرد:
فقیهرررران طریررررق جرررررررردل سرررراختند

لرررررم و الاسرررررررررلم درانرررررررررداختند

گشرررادند برررر هرررم در فتنررررررررررره بررراز

بررره ال و نعرررم کرررررررررد گرررردن فرررراز

تررو گفترری خروسرران شرراطر برره جنررا

فتادنرررد در هرررم بررره منقرررار و چنرررا

یکرری بیخررود از خشررمناکی چررو مسررت

یکرری بررر زمررین مرریزنررد هررر دو دسررت

فتادنررررد در عقررررد ای پرررررررررریچپرررریچ

کررره در حرررررررل آن ر نیردنرررد هررریچ
جسعدی)119 :1363 ،

آننا فقیه کهنجامه ،با فریادی ایشان را به باد انتقاد میگیرد که به جای استدالل معنوی تنها به برجستهکردن رگ گرردن-
که نشانۀ خشم است –اکتفا کرد اند و از ایشان می خواهد به او اجازۀ سخن بدهند .وقتی به سخن میآید همه را مسحور کالم
خود می کند ...و بقیۀ ماجرا شییه مقامۀ فراتیه است؛ اما سرانجام حکایت هم مالیی افزون بر مقامۀ فراتیه دارد .ابوزید از کشتی
بیرون میرود و برای کسی امکان تعقیب او نیست .کهنجامه از مجلس خارج میشود و نقیب به دنیالش میرود و از هرکسری
دربارۀ او میپرسد .به نظر میرسد اینجا اوج شیرینکاری سعدی ظاهر میشود و آن این است که از میران کسرانی کره نشرانی
فقیه کهنجامه را پرسیدند:
یکرری گفررت از ایررن نرروع شرریریننفررس

در ایرررن شرررهر سرررعدی شناسررریم و برررس
جهمان)120 ،

و با ایهامی که در این شعر است ،دقیقاً معلوم نمیشود آیا شخص مدنظر همان سعدی است یا کسی دینر ،و آیا این شرهر
همان شیراز است یا جای دینر گرچه با توجه به این بیت:
و ز آنجرررا جررروانروی همرررت بتافرررت

ب ررون رفررت و بررازش نشرران کررس نیافررت

تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی 127 /

ممکن است قکر «جوان» قرینه ای باشد که اگر شخص مدنظر همان سعدی بود  ،بنوییم واقعه در شهری دینر اتفا افتاد
است.
 -12شباهت نسبی مقامۀ رقطاء با حکایت عابد با شوخدیده
در این مقامه ،راوی یعنی حارثبنهمام در دو بازار اهواز وارد میشود؛ درحالی که با سختی و فقر شدید روبهروسرت .از
آنجا به اندازۀ دو منزل دور میشود و در بیابان به خیمهای مری رسرد کره در آن پیرری ترواننر برا غالمرانی نشسرته اسرت کره
لیاسهایی فاخر بر تن آنان است .راوی با آن پیر همنشین میشود و از خندۀ او و پیداشدن دندانهایش درمرییابرد کره همران
ابوزید سروجی است .راوی از ابوزید سیب تواننریاش را میپرسد و ابوزید از دادن پاسخ امتناع میورزد ترا سررانجام روزی
ماجرای تواننرشدن خود را بیان میکند:
وقتی در شهر طوس فقیر و درماند شد است .این فقر سیب وامگرفتن از فردی بخیل میشود و آن بخیل وی را در فشرار
و مضایقه قرار می دهد؛ تا جایی که به کشاندن او نزد قاحی پای میفشرد .پیرمرد غریم هر چره التمراس و خرواهش مریکنرد،
سودی نمیبخشد .بهناچار بین بدهکار و طلیکار دشمنی و نزاع درمیگیرد و خوا ناخوا کار به قاحی و حاکم میکشرد .آننرا
که به دیدار امیر طوس میرسند ،پیر کاغذی سپید و دواتی میخواهد و نامهای مینویسد و در آن به ترتیب از کلمات نقارهدار
و بینقاه استفاد و شرح حال خود را بیان میکند و استدعای خالص از دست طلیکار بخیل را عرحه میدارد .امیر با خواندن
نامۀ پیرمرد و پیبردن به مراتب فضلش ،فوراً به پرداخت قرض وی اقدام میکند و او را برگزیدۀ خویش میگرداند.
اما سعدی همین معنا را با اختصار تمام و بدون حشو و زواید در داستانی بیان میکند:
زبررراندانررری آمرررد بررره صررراحبدلررری

کرررره محکررررم فرومانررررد ام در گلرررری

بقیۀ حکایت این است که یکی از من د درم طلیکار است و برای گرفتن وجه هر روز از طلوع آفتاب در خانۀ مرا میزند؛
گویی خدا غیر از این د درم به او نداد است .آنقدر در این باب سخن میگوید کره صراحبدل دو دینرار کامرل در آسرتینش
مینهد .زباندان غنیمت میداند و تاز روی ازآنجا بیرون میرود.
یکرری گفررت شرریخ ایررن نرردانی کرره کیسررت

بروگرررررر بمیررررررد نیایرررررد گریسرررررت
جسعدی)82 :1363 ،

گویند در اینجا گدای زبانآور را در حیلهگری و فریبکاری فراتر از ابوزیرد مریبینرد؛ امرا شریخ بره او پاسرخی درخرور
میدهد.
گررردایی کررره برررر شررریر نرررر زیرررن نهرررد

ابوزیررررد را اسررررب و فرررررزین نهررررد
جهمان)

از مقایسۀ مقامۀ رقااء و این حکایت سعدی به شیاهت نسیی یا به عیارت دینر اقتیاس سعدی از مقامۀ حریری پری بررد
میشود؛ بهویژ که در این حکایت به صراحت از ابوزید نام میبرد.
 -3نتیجه
از مقایسۀ بوستان و گلستان با مقامات حریری نتایجی به دست میآید که بهاختصار قکر میشود:
 -1سعدی انس فراوان با کتاب مقامات حریری داشته و به نظر ننارند تأثیر کتاب مزبور بر کالم سعدی بریش از مقامرات
حمیدی است.
 -2سعدی ظاهراً بعضی واژ های مقامات حریری را برای اولین بار در زبان فارسی وارد کرد است و فارسریزبرانهرا بره
سیب اقیال به گلستان و بوستان با آن واژ ها مأنوس شد اند؛ مانند دو واژۀ عِشا و عَشا.
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 -3با وجود آنکه گلستان ازنظر ساختاری شییه مقامات است ،تأثیر مقامات حریری بر بوستان بیش از گلستان است.
 -4اقتیاس سعدی از تصاویر بعضی داستانهرای مقامرات ،بره ویرژ اقتیراس از مقامرۀ فراتیره در حکایرت دانشرمند بررای
خوانندگان جذابتر از تصاویر دینر است.
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