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چکیده
مقامـات حمیـدی یکـی از آثـار ارجمنـد نثر فارسـی و حـاوی مطالـب خواندنـی گوناگون 
بـا اشـخاص متفـاوت بـوده کـه قاضـی حمیدالدیـن با اسـتادی بی نظیـر بـدان پرداخته اسـت. از 
مولفه هـای مهـم ایـن کتاب جایگاه دو شـخصیت پیر و جـوان در صحنه های گوناگون آن اسـت. 
بسـامد واژه ی »پیـر« و نقـش آن نسـبت به »جوان« بیشـتر اسـت و نگارنده به ایـن دو مقوله توجه 
ویژه داشـته اسـت. از نظر قاضی حمید الدین موی سـفید مایه ی اعتبار نیسـت، بلکه جایگاه خرد 
اسـت کـه پیـر را کرامـت و بزرگی می بخشـد و ایـن بزرگی و حشـمت می تواند نصیـب جوانی 
خردمنـد، باهـوش و بافراسـت نیز باشـد تا در جوانـی در مرتبه ی پیری بنشـیند. در این متن پیر و 
جـوان عـاوه بـر جنبه هـای ظاهـری در نقش های اسـتعاری و کنایی نیـز ظاهر شـده اند؛ اما آنچه 
مـورد نظـر قاضـی بلخ اسـت، پیر خردمند اسـت که این پیـر می تواند جـوان دارای هـوش و رای 
نیـز باشـد. ایـن مقاله بـه روش تحلیل محتوا نقـش این دو شـخصیت را در متن بررسـی می کند. 
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1- مقدمه
مقامـه بـه زبـان امروز همان داسـتان کوتاه اسـت کـه پیرامـون قهرمانی خیالـی دور می زند 
و سرگذشـت او یـا حوادثـی را کـه بـرای او اتفـاق افتاده، روایت می کند؛ اما به سـبک و سـیاقی 
مصنـوع و آکنـده از صنایـع باغـی و فنّـی. این گونـه داسـتان پردازی نخسـت در ادب عربـی 
بـروز و ظهـور یافـت. حمیدالّدیـن در مقامـات خـود از راوی و شـخص موهومی، کـه قهرمان 
داستان هاسـت، بهـره نگرفتـه اسـت. در تمـام مقامه هـا راوی خـود اوسـت که همواره دوسـت 
مجهولـی، کـه بـا او بسـیار نزدیـک اسـت، داسـتان را نقـل می کند و عبـارت »حکایت کـرد مرا 
دوسـتی...« مهـری اسـت که بر نوشـته ی خـود می زند. ایـن مرد پـس از پایان کار خـود از میانه 
می گریـزد و مقامـه بـا عباراتـی از قبیـل »معلوم من نشـد که سـرانجام او چه بود« پایـان می یابد 
و نویسـنده بـه تکاپـوی یافتـن او می افتـد؛ امـا نشـانی نمی یابـد. نثـر قاضـی حمیدالّدین بلخی 
سـرآغاز شـیوه ی متکّلفانه ی نثر فارسـی در قرن پنجم و ششـم اسـت که هرکس که آمد بر آن 
مزیـد کـرد تـا به تاریخ وّصـاف و دّره  نادره رسـید. در عبارات حمیدالّدین غّث و سـمین بسـیار 
اسـت؛ مخصوصاً که قاضی را در سـرودن شـعر خوب چندان توانی نبوده اسـت و در مقایسـه 

بـا شـاعران معاصـر خـود چون انـوری و معّزی کامًا شکسـت خـورده و پیاده اسـت. 

1-1- بیان مسأله
شـالوده ی اصلـی حکایـات در مقامـات حمیـدی بـر تکدی گـری و درویشـی نهاده شـده 
اسـت. در مقامـات قاضـی حمیدالّدیـن، آنچـه بیـش از همـه چشـمگیر اسـت توجه نویسـنده 
بـه تقویـت جنبـه ی ادبـی اثـر خـود اسـت. درواقع هـدف اصلـی نویسـنده نشـان دادن مهارت 
و اسـتعداد در کاربـرد صنایـع لفظـی و معنوی اسـت. شـاخصه های ادبی، خصوصـاً در مقامه ی 
»فـی الّشـیب و الّشـباب«، بـه گونه ای بـارز این مقامـه را از سـایر مقامات قاضی متمایز سـاخته 
اسـت. مقامات حمیدی در فارسـی به تقلید از مقامات حریری نوشـته شـده و به نوعی نتیجه ی 
تعامـل فرهنگـی – اجتماعـی اسـت کـه بـه دلیـل نفوذ اعـراب در ایـران بـه  وجود آمده اسـت. 
زبان مقامات دارای سـبکی مصنوع به همراه شـوخی و مطایبه اسـت. مقامات حمیدی بی شـک 
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ازجملـه آثـاری اسـت که بـه دلیـل اهمیت خود در گسـتره ی ادبیات کاسـیک پارسـی بسـیار 
مـورد توجـه بـوده و پژوهش های متعـددی دربـاره ی آن صورت گرفته اسـت. مقامات حمیدی 
از جملـه کتاب هـای نثـر فنّـی متکّلـف اسـت. در ایـن مقاله بـرای بررسـی جایگاه نقـش پیر و 

جـوان در ایـن کتـاب تمـام مقامه هـا مـورد بررسـی و یادداشـت  برداری قرار گرفته اسـت.

1-2- پیشینه ی تحقیق 
دربـاره ی نثـر فنی و اسـلوب نـگارش مقامات پژوهش های بسـیاری صورت گرفته اسـت 

کـه به تعـدادی از آن پژوهش ها اشـاره می شـود:
 لیـا جمشـیدی و حسـن دادخـواه در سـال 1387 مقالـه ی »عنصـر صحنـه در مقامـات 
حریـری و حمیـدی« را فصل نامـه ی کاوش نامه )ویژه نامه ی عربی(، سـال 9، شـماره ی 17 چاپ 
کرده انـد. نویسـندگان در مقالـه ای دیگـر کـه در سـال 1386 در شـماره ی 21 نشـریه ی ادبیـات 
و علـوم انسـانی دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان منتشـر کرده اند »عنصـر »شـخصیت« در مقامات 

حریـری و مقامـات حمیـدی را مورد بررسـی قـرار داده اند. 
»بررسـی موسـیقی کام در مقامـات حمیدی بـا تکیه بر کارکـرد آرایه ی جنـاس« مقاله ای از 
حسـین فقیهی و لیا آقایانی چاوشـی اسـت که به کارکردهای جناس لفظی در این اثر می پردازد. 
»بررسـی تطبیقـی عناصـر داسـتان در مقامـات حریـری و مقامـات حمیـدی« مقالـه ای از 
علی رضـا نبی لـو اسـت کـه بـه بررسـی تطبیقـی عناصـر داسـتان در ایـن دو اثـر می پـردازد.

»تحلیـل محتوایـی و سـاختاری مقامات حمیدی و گلسـتان سـعدی و واکاوی ریشـه های 
آن دو در ادب عربـی« از الیـاس نورایـی کـه براسـاس نظریات مکتب فرانسـه از ایـن آثار نقدی 

تطبیقـی و زبان شـناختی ارائـه می دهد.
حسـن دادخـواه و لیا جمشـیدی در سـال 1385، »پیرنگ در مقامات حریـری و حمیدی« 

را در شـماره ی 5 مجلـه ی ایرانـی زبـان و ادبیات عربی چـاپ کرده اند.
عبدلحمیـد آیتـی مقالـه ای بـا عنـوان »مقامات حمیـدی« دارد کـه در نامه ی انجمن منتشـر 

شـده است.
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»بررسـی تطبیقـی درون مایه هـا و مضامین عرفانی در مقامات حمیدی و گلسـتان سـعدی« 
عنـوان مقاله ی دیگری اسـت که هدیه خنافره و دیگران در شـماره ی 66 مجلـه ی ادیان، مذاهب 

و عرفان در زمسـتان 1399 منتشـر کرده اند. 
»بررسـی تطبیقـی عناصـر داسـتان سـمرقند در مقامـات حریـری و مقامـات حمیـدی« از 
محمدرضـا نجاریـان مقالـه ای اسـت کـه در فصل نامـه ی مطالعات ادبیـات تطبیقی، سـال دهم، 

شـماره ی 38 منتشـر شـده است.

1-3- هدف، روش و سوال تحقیق
از اهـداف این مقاله آشـنایی با اندیشـه ی قاضی حمیدالدیـن و بخصوص چگونگی ارتباط 
بـا پیـر و جـوان اسـت و در نهایـت بـه این سـوال پاسـخ می دهد کـه پیـر و جـوان در مقامات 

حمیـدی چه جایگاهـی دارند؟

2- بحث اصلی 
  »مقامه نویسـی در نثـر پارسـی، تقلیـدی از مقامات عربی بـود... و از جنبه ی داسـتانی کامًا 
صبغه ی عربی داشـت« )خطیبی، 1386: 569(. البته در ادبیات جهان نیز می توان مشـابه مقامه های 
فارسـی را دیـد کـه بـه هیـچ روی فخامت و ارزشـمندی مقامـات حمیـدی را ندارند و بی شـک 
وامـدار آن هسـتند؛ ماننـد »فابل هـا، حکایـات خنـده دار فرانسـوی األصل از زندگـی فرودسـتان و 
حکایت هـای کانتربـری یـا د کامـرون اثـر بوکاچیو در ادبیـات ایتالیایی یـا آثاری چون ِسـر النفال 
کـه در قـرن چهاردهـم میـادی به زبان انگلیسـی عرضـه شـد« )ریـد، 1389: 27( که همگی پس 
از مقامـات حمیدی و مقامه نویسـی در ادب فارسـی و عربی به رشـته ی تحریـر درآمده اند. درواقع 
»ویژگی ادبیات کاسـیک فارسـی در اسـتواری سـاختارهایی اسـت که در طول قرن ها از میانه ی 
گرداب هـای سیاسـی و اجتماعـی بسـیاری کـه ایـران در دوران های گوناگـون تاریخ خـود با آ نها 

رویارو شـده اسـت، گذشـته و همچنان پابرجا مانده انـد« )باالیـی، 1378: 7(.
     از آنجـا کـه مقامـه میدانی اسـت برای نکته پـردازی و نمایاندن مهارت و اسـتادی قهرمان 
در رهایـی از تنگناهـای زندگـی، روش هایـی که او صفـات قهرمانانه از خود بروز می دهد، بسـیار 
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شایسـته ی تأمل اسـت. باید گفت مقامه نوعی داسـتان کوتاه اسـت؛ اما بسـیاری مواقع به عرصه ی 
لفظ پردازی و سخن سـرایی تبدیل می شـود. »قاضی حمیدالّدین سـعی داشـته که مقاماتش سهل و 
ممتنع باشـد. از این رو در دشـخواری عبارات و آوردن لغات غریب فارسـی اصرار نورزیده اسـت 
و بعضـی مقامه هـای او بسـیار سـاده و سـهل اسـت« )بهـار، 1369: 343(. به همیـن دلیل زمینه ی 
پرداختـن بـه روایـات و عناصـر داسـتانی و نقدهـای ادبـی را فراهـم می کنـد؛ چـرا کـه برخاف 
تصـور عـام »خوانـش متون کاسـیک دارای ُحکمـی جزمی نیسـت و در محل اتصال متـن و اثر 

شـالوده های چارچوبـی یکنواخت پی ریزی نمی کنـد« )واینسـهایمر، 1389: 233(.
قهرمـان مقامـات حمیـدی برخاف مقامـات حریری و مقامـات همدانی، که بیـش از پیش 
قاشـانه و وقیحانـه اسـت، بیشـتر مضامیـن اخاقـی و انسـانی را بازگـو می کنـد و بی شـک 
شـخصیتی فراتـر از قاشـان و اوبـاش در آن دو اثـر دیگـر دارد: »شـالوده ی اصلـی حکایات در 
مقامـات حمیدی بر درویشـی بنا شـده اسـت و در ایـن موضوع افـراط، که در گدایـی و تکدی 

در مقامـات همدانـی و حریـری دیـده می شـود، به چشـم نمی خـورد« )نورایـی، 1393: 149(.
می دانیم که »داسـتان و شـخصیت های آن، یک برسـاخت احساسـی اسـت که خواننده آن را 
از کنـار هـم چیـدن عناصر مختلف پراکنده در سراسـر متـن می خواند و می فهمـد« )ریمون کنان، 
1387: 67( و بـا چینـش ایـن عناصـر پراکنـده در اثر پیـش رو به صفاتی قهرمانانه دسـت می یابیم 
و می تـوان یـک قهرمـان کهن الگویـی را در ایـن مقامـات مشـاهده کرد کـه تا مرتبه ی نائل شـدن 
بـه پیـری خردمنـد، راهنمـا و راهگشـا صعـود می کنـد. به ایـن ترتیب تفـاوت سـاختاری این اثر 
روشـن می شـود و شـاید این نکته برداشـتی نمادین تر و ادبی تر از سـخن ارسـطو است که گفت: 
»نویسـنده بایـد عمل داسـتانی را همواره پیش چشـم داشـته باشـد« )دیپـل، 1389: 85( تا تفاوت 
کیفیـت ایـن آثار آشـکار گـردد. از ایـن رو در تمام مقامه هـای این اثر می خوانیم کـه وقتی قهرمان 
بی نام و نشـان در پایان داسـتان ناپدید می شـود، راوی را در اندوه و سـرگردانی عمیقی فرومی برد.
واژه ی مقامـه »از ریشـه ی )قـام یقـوم( بـه ضـّم اّول، به معنـای اقامت و با فتحـه، به معنای 
مجلـس و گروهـی از مـردم اسـت و گاه هـردو بـه معنـای محّل قیـام و گاه نیز هـردو به معنای 
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اقامـت هسـتند« )ابن منظـور، 1997م: 354(. مقامه نوع ادبی نثر مصنوع آمیخته با شـعر اسـت که 
نمونـه ی اعـای لفظ پـردازی و سـجع در دو زبان فارسـی و عربی محسـوب می شـود. این نوع 
ادبـی شـبیه داسـتان کوتاهی اسـت که پیرامـون یک قهرمـان موهـوم دور می زند و سرگذشـت 
او را روایـت می کنـد. موضـوع محـوری داسـتان مقامه عبارت اسـت از گدایی، ُخدعـه، حیله و 
فریـب. همچنیـن باید اضافـه کرد که مقامه، روایتی بـرای بیان نکته پردازی و نشـان دادن مهارت 

و اسـتادی در قدرت لغوی و ادبی نویسـنده ی آن اسـت.
مقامه نویسـی در ادب فارسـی نیـز توسـط قاضـی حمیدالّدیـن عمـر بلخی در قرن ششـم 
هجری ادامه یافت. او به پیروی از سـبک و سـیاق حریری بیسـت و چهار مقامه نوشـته اسـت. 
مقامـات حمیـدی بـا مسـافرت راوی و یـا غربت گزینی او آغـاز می شـود. قهرمان داسـتان غالبًا 
پیرمـردی اسـت، گاه در لبـاس زنـان، جایـی به شـکل پیرمـرد و در جایـی دیگر بـا قیافه ی مرد 
جـوان و غیـره ظاهـر می شـود تـا مـردم او را نشناسـند و بـا وعـظ خطابـه، عوام فریبـی و یـا با 
انشـای نظـم و نثـر مـردم را به خود مشـغول می کنـد. جنبه ی داسـتانی در این حکایـات چندان 
قـوی نیسـت و هـدف اصلی پـرورش جمله هـای زیبا و ترکیب مسـّجع و قرینه سـازی اسـت. 
داسـتان ها کمابیـش جنبـه ی فکاهـی، تعلیمـی و انتقـادی دارنـد؛ اّمـا مقامات حمیـدی از حیث 
موضـوع متنـّوع اسـت و اغلـب آنهـا ادبی، بعضـی عرفانـی و دینی، بعضـی در وعـظ و خطابه 
و... اسـت. آغـاز بیشـتر مقامـات قاضـی حمیدالّدین بـا مقّدمه ی نسـبتاً طوالنی از زبان دوسـت 
نویسـنده، که راوی حکایت نیز هسـت، در ذکر حال خود و دلیل اختیار سـفر، حالت کلیشـه ای 

بـه مقامـات داده اسـت و موجب اطناب سـخن می شـود. 
مقامـات حمیـدی از 24 مقامه تشـکیل شـده اسـت که موضوعـات آن عبارت انـد از پیری 
و جوانـی، بهـار و تابسـتان، تصـوف، عشـق، عاشـق و معشـوق، مسـائل فقهـی، سـفر، اوصاف 
شـهرهایی چـون بلخ و سـمرقند، وعـظ، مناظرات، علم طـب و نجوم، دوسـتی و موضوعاتی از 
همیـن نـوع کـه قهرمـان بی نام ایـن مقامـات، در هریـک از آنهـا در تنگناهای روحی و شـرایط 
سـخت تصمیم گیـری فرامی رسـد و سـخنان زیبایـی بـر زبـان مـی آورد که درسـت متناسـب با 
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شـرایط روحـی راوی اسـت و وی را شـگفت زده می کنـد؛ چنان کـه وقتـی بـه سـویش می رود 
ناگهـان اثـری از او نمی  یابـد... بـا وجـود این، در هرمقامه متناسـب بـا موضوع آن بـه چاره گری 

می پـردازد و راهـی پیـش پـای راوی می گـذارد. 

2-1- پیر
پیـر، یکـی از نقش هایـی اسـت که در ادبیات فارسـی بـا تعابیـر گوناگون چون پیـر مغان، 
پیـر و عـارف، پیـر خردمند، پیری و باتجربگی، پیر و مرشـد و راهنمـا و اصطاحات و ترکیبات 
دیگـر بـه کار مـی رود. ایـن جایـگاه هم در ادبیات فارسـی و هـم در نزد عامه ی مـردم حرمت و 
اعتبـار دارد و همـگان از آن بـه نیکـی یاد می کنند. یکی از متون ارجمند فارسـی کـه از این واژه 
فـراوان اسـتفاده کـرده، کتـاب مقامات حمیدی اسـت. در این فرصـت به تحلیل جایـگاه پیر در 

این کتـاب فاخـر می پردازیم.

2-1-1- عباراتی که به حرمت پیران تاکید دارد:
احتـرام بـه بزرگتـر، چه از نظر سـنی و چه از نظر علمـی و اداری، یکـی از مولفه های مهم 
فرهنگـی ایرانیـان اسـت و در ادبیـات کهن و هـم در ادبیات معاصر نمـود ویـژه ای دارد. در این 

شـاهد سـفارش کنایـی بر این اسـت که خـاک پای پیران شـویم:
اگـر بخواهی تا چون سـپهر پیر شـوی« »ز جان و دیده و دل خاک پای پیران شو
)حمیدی، 1365: 33(

و این شاهد که بیانگر سفارش جهت احترام به پیران و مسخره نکردن آنهاست:
که گرت َمهل بود همچنان اسـیر شوی« »مسـاز طنـز بـر آن کو اسـیر پیری شـد
)همان: 34(

و در این عبارت که پیران بسی بزرگوارند:
»از ثقـات و امنـاء و اخیار و صلحای شـهر شـنیدم که اینجا پیری بسـی بزرگـوار از جانب 

بلخا آمده« )همـان: 94(.
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»پیـر بـر فـرار اصـرار کـرد و خـود را بی ثبـات و بی قـرار کـرد و مامـت و غرامـت را بـر 
سـکون و اقامـت اختیار کـرد« )همـان: 67(.

نقـش پیـر در همـه ی جوامع، چه ابتدایی به عنـوان رئیس خانواده و خانـدان و چه در حال 
حاضر، پررنگ و کلیدی اسـت و قاضی حمیدالدین به این موضوع بسـیار واقف و آگاه اسـت.

2-1-2- عباراتی که به نصایح پیران تاکید دارد:
پیـر، چـه از روی تجربـه و چـه از روی عقل و دانش، تجربه های ارزشـمندی در گنجینه ی 
وجـود دارد کـه جـان سـپردن به آنها سـبب سـعادت، سـربلندی و خوشـبختی انسـان را فراهم 

می آورد:
وگرچـه بـر ُشـَرف گنبـد اثیـر شـوی« »شـراب صولـت پیـری اثـر کنـد در تو
 )همانجا(

»کافـور پیـری قِطر مجرمان سـلوت اسـت و مشـک جوانی عطـر محرمان خلـوت؛ ابلیس 
تـا در دوران جوانـی بود مقبـول حضرت بود« )همـان: 33(.

»بـدان کـه نـه پیـرِی مجـّرد علت توقیر اسـت و نـه جوانی موجـب ذلّت تحقیـر؛ صورت 
پیـری موجـب تقدیم نیسـت و عیـن بزرگی سـبب تعظیم نـه« )همانجا(.

»نه پیری ذنابه اعتذار اسـت و نه جوانی ذؤابه اعذار. بیاض پیری نشـانه ی روز زوال اسـت و 
سـواد جوانی عنان شـب وصال. صباح پیری معاذ زندگانی اسـت و َرواح جوانی معیاد شـادمانی. 
پیری پیرایه ای اسـت که روی دارد و جوانی سـرمایه ای اسـت که قدم در ازدیاد دارد« )همان: 33(.

2-1-3- عباراتی که پیر سنی را مایه ارزش و احترام نمی داند: 
در بعضی از موارد بنابر گفته ی شـیخ شـیراز، که بزرگی به عقل اسـت نه به سـال، کسـانی 
کـه از نظـر سـنی پیر هسـتند اما بـه پختگی عقلی و ذهنـی نرسـیده اند و جوانی می کننـد، مورد 
تائیـد مولـف مقامـات نیسـتند و گاه با نکوهـش او همراه انـد. از نظر حمیدالدیـن بلخی صرف 
پیـر بـودن بـدون ایـن که آثـار پیری عقـل در وجود کسـی باشـد، ارزش محسـوب نمی شـود. 
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هرچنـد پیـر بـه خاطر پیـر بودن همـواره مـورد احترام اسـت؛ اما پیرعقلـی مورد تأئیـد و تأکید 
بیشـتر نویسـنده مقامـات اسـت: »اگر پیری عّلـت احترام بودی، موسـی چهارده روزه دسـت در 
محاسـن فرعـون چهارصـد سـاله نـزدی و اگـر بزرگتری سـبب نجـات و رفع درجـات بودی، 

عیسـی دوروزه بـر تخت نبّوت یحیـی زکریّا ننشسـتی« )همانجا(.
در ایـن عبـارات نیـز مولـف مقامـات به افـرادی که فقط پیر سـال هسـتند و از نشـانه های 
سـنگینی و وقـار در آنهـا دیـده نمی شـود معتـرض اسـت: »بگـو ای پیـر سـال پیمـود ه ی عمـر 
فرسـوده کـه از عهـد نبـّوت تـا بدیـن عهـد کـه َمَحـّط َرحل وجـود ماسـت، مسـند خافت را 

صاحـب صـدر چنـد بودنـد و تخـت امامـت را صاحب قـدر چند«. 
»پـس چـون پیـر باالیی سـخن بر صحرا نهـاد و جعبـه ی براعت بپرداخت و تیر شـجاعت 
بینداخت، پیر سـنّی چون دلیران از کمین و چون شـیران از عرین بیرون جسـت« )همان: 100(. 
در مـواردی دیگـر نیز به نقش منفی پیر اشـاره شـده اسـت: »ای پیر، از پیرایه ی پیری شـکوفه ی 

سـپید موی را سـنگی نیسـت و از سرمایه ی جوانی گل سـرخ روی را ننگی نه«.
پیـر سـال، پیـر سـنی همـواره با نقـش منفـی و بـرای اعتـراض و نکوهـش آن در مقامات 
نقش آفرینـی دارد: »پیـر سـنّی بـر پای خاسـت و رفتن را بیاراسـت و ردای ظفر بـر دوش افکند 
و طیلسـان نصرت بر سـر آورد و پای هنر در فر آورد و چون نسـیم سـحرگاه در فراز و نشـیب 

راه برانـد« )همان: 102(.

2-1-4- عباراتی که انتقاد از پیری دارد:
انتقـاد کـردن از کسـی که نسـبت بـه هنجارهای اجتماع تابوشـکنی کـرده و آنهـا را نادیده 
گرفتـه اسـت، در مقامـات حمیـدی جلـوه ای خـاص دارد. یکی از نقدهـای این کتاب اشـاره به 

ایـن موضوع اسـت کـه جلوه ای برجسـته یافته اسـت:
»اگرچـه روز پیـری غایـت زندگانـی اسـت، اّما هـزار روز پیـری در بند یک شـب جوانی 

است« 
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چون شـــــب ُمظلِم جـــوانی نیست نـور اسـت بـا  اگـــرچه  پیـری  »روز 
راحـت و عیش و زنــــدگانی نیسـت شـباب و  خـــوابگاه  ایـوان  در  جـز 
ُدّر بحری و لـــــعل کانی نیـــــست« شبـــــاب عهـد  ز  دم  دو  لبـای  در 
)همان: 34(
خـواه گو پیــــــر باش و خـواه رفیع« مـرد دارد  علـــم  بـه  تجّلـی  »چـون 
)همان: 34 (

پیـری بـه عنـوان مرحلـه ی زمسـتان عمـر آدمـی بـا کمبودهـای جسـمی همـراه اسـت و 
هیچ کـدام از پیرهـا تـوان روزهـای جوانـی را ندارنـد؛ بنابرایـن باید با پیـران که سـینه ای پردرد 
دارنـد و چـه بسـا از گذشـت روزگاران رنجورند و خسـته و دل شکسـته، با لطافـت رفتار کنیم؛ 
از پیـری شـکوه نکنیـم و بـه پیری دلخوش نباشـیم که جوانی به شـبی و تبی بند اسـت: »صباح 
پیـری مشـعله دار شـعار دیـن اسـت و هـادی عالـم ثبـات و یقیـن اسـت؛ چنان کـه گفته اند که 

ـیُب عطیّـة الّرحمن و الّشـباُب عطیُّة الشـیطاِن« )همـان: 34(. الشِّ
»پیـری متلبّـس متطّلـس بـه رویـی زرد و دمـی سـرد و سـینه ای پـردرد، از وعـظ شـمعی 

برافروختـه و َخلقـی را چـون پروانـه سـوخته« )همـان: 106(.

1-1-5- عباراتی که بر پیران ادیب، سخنور و اجتماعی تاکید دارد:
 در بعضـی از عبـارات مقامـات حمیـدی به پیران ادیب، سـخنور و اجتماعی اشـاره شـده 
اسـت؛ پیرانـی کـه مایـه ی مباهات هسـتند و بـا خوش زبانـی، خواهنـدگان زیادی دارنـد؛ چون 
زبـان خـوش همواره سـبب نزدیک شـدن دوسـتان و یاران می شـود و هرکس زبـان خوش تری 

داشـته باشـد هواداران و دوستداران بیشـتری دارد:
ناگه چه کرد بی سبب از ناخوشی جهان« »معلوم من نشد که بر آن پیر خوش زبان
)همان: 202(

در جـای دیگـر قاضـی حمیدالدین از پیر ادیب سـخن به میـان می آورد؛ پیری کـه هم آواز 
خـوش دارد و هـم زیبـا سـخن می گویـد. این پیـر جایـگاه دوست داشـتنی نزد مولـف مقامات 
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دارد: »پیـر ادیـب با ما همراز گشـته بود و در مباحثه و مناقشـه هم آواز. خواسـتم کـه او نیز از آن 
مائـده محـروم نمانـد و بی ما آن شـب مهمـوم و مغموم نگردد« )همـان: 64(.

از مولفه هـای مهـم دیگـر جایـگاه پیر، پیر اجتماعی اسـت. پیری که در میان مردم اسـت، 
زبـان خـوش دارد و هواخواهـان زیـاد در میـان اجتمـاع: »پیـر را بر مسـند اجتماع بنشـاندم و 
نـّص قـول رسـول صّلـی اهلل علیـه: لَـو دعیـُت اِلـی ُکـراٍع اَلَجیـُب: اگر مـرا به خـوراک پاچه 
دعـوت کننـد می پذیـرم، بـر وی بخوانـدم. پیـر بـه زبـان فصیـح قاطـع و بیان صحیح سـاطع 
گفـت: ایّهـا الّسـادة مالِـَی بـه عهـٌد و العـادة : ای سـروران مـن، مـرا بـا میزبـان انـس و الفتی 

نیسـت« )همان: 64(.
پیـر ادیـب سـخنان ُدر ماننـدی می گوید. او صاحـب باغت و فصاحـت و فراغت، خوش 
روا و لطیـف لقـا، نورانـی، بـا زبانـی فصیـح و آوازی ملیـح اسـت که عـروس زبان را بـه زیور 
سـخن می آرایـد و آواز فصیـح دارد. این موارد در شـواهد متعددی کـه در ذیل می آیند، نمایانگر 

می شوند:
»چـون پیـر عنـوان آن َدرج برخواند و ُدَرر آن ُدرج بیفشـاند، در ترفّع آن درجات، هریک از 
بضاعت مزجات خود خجل شـدند و از دهشـت آن حالت و شـّدت آن مقالت َوِجل گشـتند« 

)همان: 57(.
»پیـر گفـت: به شـرط الَغوث فی البـؤس و العون فی المطعوم و الملبـوس. عین اهلل علیکم و 
احسـنوا کما احسـن اهلل الیک: پناهم دهید در سـختی و یاری ام کنید در خوراک و پوشـاک. چشـم 

عنایت خداوند بر شـما باد. احسـان کنید که خداوند به شـما احسـان کرده اسـت« )همان: 57(.
»پـس چـون پیـر صاحب باغـت از روایـت فراغت یافت، از چپ و راسـت نـدای آفرین 
بخاسـت و همگنـان زبـان شـکر بگشـادند و داد تحسـین و آفرین بدادنـد وآن هردو نظـم را بر 

بیـاض دیده سـواد کردند« )همـان:210(.
»چـون چشـم بگشـودم پیـری را دیـدم خـوش ُروا و لطیـف لقا؛ بـر طرفی دیگر نشسـته، 

انبانـی و عصایـی در پیـش و مراقـب زاد و راحلـه ی خویـش« )همـان: 128(.
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»پیـر چـون مـاه در جامـه ی نورانـی بر اسـتر عّمانـی می آمد. چون پای بر گوشـه ی بسـاط 
نهـاد بـه زبانی فصیح و بیانی ملیـح آواز داد« )همـان: 96(.

»پیـری صاحـب دلـق از میـان خلق برخاسـت و عـروس زبان را به زیور سـخن بیاراسـت« 
.)199 )همان: 

»پـس چـون پیـر ایـن عقـد ُدر بینداخت و این فصـل بپرداخـت، صف آن ماتـم بی فروش 
گشـت و دیـگ مصیبـت بی جـوش شـد و عزمـای شـریعت گریبـان نهـاد طبیعـت بگرفـت و 
سـکون و آرامـی و مخرجـی و مقامـی پدید آمـد و پیر گلیم پـوش برهنـه دوش را هریک مرحبا 

گفت« )همـان: 200(.
»پـس پیـر بعـد تأمل سـاعتی، بـه قـّوت فصاحتـی و بضاعتـی کـه داشـت، آواز فصیحانه 

برداشـت« )همـان: 201(.
»پیـر چـون مـاه در جامـه ی نورانـی بر اسـتر عّمانـی می آمد. چون پای بر گوشـه ی بسـاط 

نهـاد، بـه زبانی فصیح و بیانی ملیـح آواز داد« )همـان: 96(.
»پیـر گفـت: آنچه مـن می گویم تعّلـم ارباب حقیقت اسـت و آنچه شـما می جویید تحّکم 

اصحاب طریقـت« )همان: 65(.
»پیـری غریـب بـا مـا از پیـش بـه چنـد روز هم مائـده و هم فائـده شـده بـود و هرکجا آن 

اجتمـاع میّسـر شـدی، پیـر منتظم آن سـلک بـودی« )همـان: 205(.
پیـر ادیب یکی از شـخصیت های دوست داشـتنی در مقامات اسـت که عـاوه بر فصاحت، 
باغـت و شـیوایی سـخن، آواز را نیکـو می خوانـد از ایـن رو هواداران زیـادی دارد و انسـان با 
او احسـاس پیـری نمی کنـد. ایـن پیر جاهل نیسـت و به مرز پختگی رسـیده اسـت. او منحرف 
نیسـت و عقـل کودکانـه نـدارد؛ بلکه با دانـش ادبی و هنـر آوازش جماعتی را به خود مشـغول 

می کنـد و دوسـتداران را به فیض می رسـاند.

2-1-6- عباراتی که بر واعظ بودن پیران تاکید دارد:
واعـظ و پنـد و نصیحت کننـده یکی دیگـر از چهره هـای متفاوت پیـر در مقامات حمیدی 
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اسـت. ایـن پیـر واعـظ بـاآداب اسـت و جایگاهی مثبـت در میـان پیران ایـن کتـاب دارد: »پس 
چـون پیـر واعـظ بـه ترتیـب و ترتیل این مسـائل را جـواب گفـت و آنچه گفت صـواب گفت 

همـه را، از چپ و راسـت نعره ی احسـنت و زه بخاسـت« )همـان: 125(.
در ایـن عبـارت هـم بـه مرکب موجـود در آن دوران اشـاره کـرده که پیر بر االغی نشسـته و 
باجـاه و شـکوه می آمـده اسـت: »تا بعـد از سـاعتی خفیف و لحظـه ای لطیف، پیری سـنّی بر خر 
زینـی می آمـد با جمعی انبوه و هنگامه ای شـکوه؛ طیسـانی بر سـر و ُدّراعه ای در بر« )همـان: 96(.
پیـر واعـظ بـر باالی منبـر در حال وعظ اسـت و نصایح و صحبت های دلنشـین خود را در 
ضمیـر و روح و بـذر سـخنان خـود را بر زمیـن وجود خواهنـدگان می ریزد: »چـون گامی چند 
برداشـتم و قدمـی چند بگذاشـتم و قدر میلـی برفتم، بنایی دیدم مرتفـع و خلقی مجتمع و پیری 
بر باالی منبر؛ طیلسـانی بر سـر، روی چون خورشـید و موی سـپید و لهجه ای شـیرین و خوش 

و زبانـی چون زبانه ی آتـش« )همان: 45(.
»پیـر نوصحبـت در ایـن معنـی خوفـی می فرمـود و مبالغتـی می نمـود و می گفـت: اََهـمُّ 
الُمهّمـات فـی جمیع الُملّمـات کام ربّ العالمین و اخبار سیّدالمرسـلین اسـت« )همـان: 205(.

»چـون پیـر را چشـم بـر آن انـای سـبک افتاد، لـرزه بر اعضـا و اجـزا افتاد. حالـی از جمع 
دسـتوری خواسـت و چـون شـمع بر پای خاسـت« )همـان: 67(.

»پیـر چـون این سـخن بشـنید بر خـود بلرزید و گفـت: ای جـوان، غایت طلـب و نهایت 
جـوی. از قـدم بدایـت تا سـرحّد ایـن والیت صدهزار فرسـنگ اسـت و در این راه بسـیار خار 

و سـنگ اسـت« )همان: 88(.
پیـر واعـظ یکی از پربسـامدترین واژه ها و موضوعات در بین پیـران و نقش آنها در مقامات 
اسـت. ایـن پیـر همـواره در راه سـعادت بشـر تـاش می کنـد و اهل اسـتدالل و برهـان و علم 
اسـت. نمونه هایـی از نقش هـای ایـن پیـر در ادامه می آیـد: »پیر گفـت: ماشـاءاهلل کان ودعها فاّن 

لهاشـان. ایـن ُدر ناسـفته بهتر و این سـخن ناگفته اولی تر« )همـان: 67(.
»تو چه دانی که آن مسـتوره از کدام عشـیره و قبیله اسـت و چگونه لطیفه و جمیله اسـت؟! 
مرا با او از چه روی پیوند اسـت و دوسـتی او مرا تا چند اسـت؟! از مادر شایسـته بر فرزند بایسـته 
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مشـفق تر اسـت و از گنده پیرزال بر شـوهر جوان با جمال عاشـق تر« )همان: 69(.
     »پیـر ُمشـتکی بـر عصایی متّکـی، ُصموت َکالُحوت، سـاکت و صامـت، حلقه ی کمین 
گشـاده و نظر حیرت در زمین نهاده. چون سـاعتی از روز بگذشـت و ازدحام از حد بگذشـت، 

پیـر با عـارض پردمع روی بـه جمع کرد« )همـان: 77(.
     »پـس گفـت: ای پیـر کاهـن و ای واعظ ُمداهـن، در این دعاوی عریض انشـای قریض 

أحسـن و ألسن اسـت« )همان: 78(.
     »پیـر گفـت: ای جـوان نـوکار گرم رفتـار، قـدم بـر بسـاط حالـت داری؛ از سـر مقالـت 

برخیـز؛ بگـوی آنچـه واقعـه ی راه اسـت و بپـرس آنچه محّل اشـتباه اسـت« )همـان: 85(.
     »چـون خـود را در آن حلقـه راه کـردم و از دور نـگاه کـردم، پیـری را دیـدم چون َمَلک 
لطیف َخلـق و چـون فلـک کبوددلـق، محاسـنی به بیاض نـور دل، مغضـوب و روایـی مقبول و 

جایی محبوب« )همـان: 84(.
     »پیـر واعـظ بـه زبانـی فصیـح و بیانی صریـح می گفت: ای مسـلمانان، هرکه را در سـر 

سـودایی اسـت، بدانید کـه امروز را فردایی اسـت« )همـان: 106(.
     »پیـر صاحب اندیشـه ی مشعبه پیشـه قطعـه کاغـذ مزعفـر در پـاره حریر اخضـر بیرون 

آورد و ببوسـید و بـر سـر نهـاد و به دسـت راسـت به مـن داد« )همـان: 137(.
     »تـا بعـد ماهـی ناگاهـی به گوشـه ی هنگامه ی پیر رسـیدم؛ پیـر را هـم در آن ضاعت و 

بضاعت بدیدم« )همـان: 138(.
    پیـر واعـظ، پیـر ادیـب و اجتماعی نقش مثبتی در میان پیران دارنـد؛ همین طور پیر طناز 

و شـوخ نیز پرطرفدار در میان پیران سـخن رفته در مقامات حمیدی اسـت.

2-1-7- عباراتی که بر انتقاد از پیران تاکید دارد
پیـر یکـی از شـخصیت های مهـم کتـاب مقامات حمیدی اسـت که هـم در مقام تحسـین 
و هـم در مقـام انتقـاد از آن سـخن بـه میـان رفته اسـت. در شـواهد ذیـل دوران پیـری به خاطر 

افتادگـی، مصائـب و مشـکات آن مـورد توجـه قاضـی حمیدالدین بلخی واقع شـده اسـت:
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»شـکوفه ی سـپید قبـا در مهـد صبـی پیـر شـده و در عهـد جوانی به دسـت ناتوانی اسـیر 
شـده« )همان: 46(.

در عهـده ی پیـری و جوان عهـد هنوز« هنـوز مهـد  در  و  کـرده  اثـر  پیریـش 
 )همان: 47(.

»پیـری در زّی و زینـت غربـت و ره زده ای در هیـأت کربـت، متحّلـی بـه حلیـه ی ذلّـت و 
فتنـه ی قّلت« )همـان: 56(.

»پیـر در زاویـه نـزول کـرد و خـود را بـه خود مشـغول کرد به اسـتراق سـمع، گفت جمع 
می شـنید و دیـده بـر هریـک می نگریـد و حّله می تنیـد و ُخـرده می چید« )همـان: 56(.

پیـری، دوران ناتوانـی، فرتوتـی و خزان عمر بشـر اسـت؛ دورانی اسـت که زوال رسـیده و 
هـرگاه بایـد منتظـر افتـادن این درخت سـفید گشـته بـه برف نشسـته بـود. دوران پیـری، چون 

سـختی هایی بـه دنبـال دارد، از آن بـا عنـوان دوران خـوش زندگی یاد نمی شـود.

2-1-8- عباراتی که بر طناز و شوخ بودن پیران تاکید دارد
شـوخ طبعی و خوش رویـی بـه همراه نشـاط و بذله گویی و طنازبودن، یکـی از ویژگی های 
شـخصیتی پیـر در مقامـات حمیدی اسـت که در عبـارات متفاوتـی از این کتـاب فاخر جلوه گر 
شـده اسـت. ایـن پیر اهل خنده و نشـاط اسـت و شـاد بـودن در ایـن دوره ی زندگی و اسـتفاده 
از نعمت هـای خداونـدی را سـرلوحه ی خـود قـرار داده اسـت. او بـر ایـن باور اسـت که خنده 
درمـان هـردردی اسـت. در این شـاهد امـا پیر به دلیـل جواب کودکانه ی سـوال می خنـدد: »پیر 
چـون ایـن ابیات بشـنید، طنـازوار بخندید و گفت: این ُدر احمقانه ُسـفتی و این سـخن کودکانه 

گفتـی« )همان: 78(.
پیـر طنـاز هم بماننـد پیرادیب همراه سـاز و غنا اسـت و گویی صدای خـوش، آوازخوانی 
و دانـش موسـیقی، یکـی از ویژگی هـای مثبت در سـخنوری و جذب مخاطب بوده و کسـی که 
به هنر سـاز و آواز مسـلط باشـد، پیر نیسـت و طرفداران زیادی دارد. صدای خوش، آواز، سـاز 
و گشـاده رویی یکـی از ویژگی هـای مهـم پیـر در مقامات حمیدی اسـت که قاضـی حمیدالدین 
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بـه خوبـی بـه آن توجه کرده اسـت: »پیر طنّـاز چون صیرفی و بـّزاز از زر و جامه با آلت و سـاز 
شـد و با سـیار و غنا انباز شـد« )همان: 125(.

بـزم و نشـاط همـواره ی ایـام با جوانی همراه اسـت؛ اما پیری که اهل بزم اسـت، پیر نیسـت 
و جـوان اسـت؛ هرچنـد آثـار پیـری و مـوی سـپید در او دمیـده شـده باشـد: »بزم خانـه ی جوانی 
خیره کـد ه ی پیری شـد؛ مشـک بـه کافور محجوب گشـت و موی قیـری به بیاض پیـری معیوب 
گشـت؛ شـب جوانـی را صبـح روز پیری بدمید و لشـکر زنگ از سـپاه روم برمید« )همـان: 141(.
»بـا خـود گفتـم: الَعیَب بَعـَد الغیب و الُعَذر بَعد الشـیب. بعد از بند پیری جز اسـیری نبود 

و ورای سـپیدی رنگی نه« )همان: 141(.
سسـتی نبـود همـدم و پیری نبُـد ندیم« »خود آن زمان کجاست که تن را و عیش را
)همان: 141(.

2-1-9- عباراتی که بر نقش مجازی پیر تاکید دارد
واژه ی پیـر عـاوه بـر کاربـرد در نقـش حقیقـی و اصلـی گاهـی هـم در نقـش مجـازی، 
اسـتعاری و کنایـی بـه کار رفته اسـت کـه پرداختن به آن خالـی از لطف نیسـت. در اینجا با ذکر 

نمونه هایـی از واژه ی پیـر در کابـرد غیرحقیقـی آن شـواهدی ذکـر می کنیم:
»چـون عـذار رومـی روز بدرخشـید و قـدم زنگـی شـب بشخشـید، پیر با صبح نخسـتین 

همچنـان شـد و چون شـب گذشـته پنهان شـد« )همـان: 74(.
»پیر چون ماه در پرتو نور خود نشسته و چون ماهی دهاِن گفت بربسته« )همان: 84(.

»پـس پیـر بر گوشـه ی آن صّفه بنشسـت متفّکر و حـق متعالی را متذّکر. چون شـمع فلک 
سـر برافراخت و نقـاب از ماه تمام برانداخـت« )همان: 96(.

»چـون صبـح صـادق بخندیـد و نسـیم سـحر از شـاخ شـجر بوزید، پیـر رهگذری بـا باد 
سـحری همسـاز شـد و چـون شـب رفته به طـّی عدم بـاز شـد« )همـان: 210(.

دهـر مشـعبه و فلک بلعجب چـه کرد« »معلوم من نشـد که بر آن پیر سالخورده
)همان: 171(.

     »چمـن عهـد ِصبـی بـه نسـیم صبا پیراسـته و شـب شـباب هنوز عسـقی داشـت و زمانه ی 
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کودکـی نمطـی و نسـقی، هنـوز مشـک و عنبر عارض بـه کافورِ عـوارض مثلث نشـده و هنوز 
طـل جوانـی به علـل پیری ملّوث نگشـته بـود« )همـان: 197(.

پیـر عـاوه بـر نقش هـای متفـاوت حقیقـی در معانـی کنایـی، اسـتعاری و درکل معنـای 
غیرحقیقـی هـم در ایـن کتـاب کاربـرد ویژه داشـته اسـت.

2-1-10- عباراتی که بر مصاحبت و گفت گوی با پیر ان تاکید دارند
همنشـینی با پیران کهنسـال و سـرد و گرم روزگار چشـیده و اهل فضل و ادب سـبب رشد 
عقلـی و انتقـال اندوخته هـا بـه انسـان ها می شـود. آدمـی همـواره بایـد با پیـران معاشـرت کند 
تـا بـه پیـری عقـل و باتجربگی برسـد و از دانـش پیران، کـه در چندین سـال بـا آزمایش، خطا 
و یـا تجربـه و سخت کوشـی بـه دسـت آورده انـد، نصیبـش شـود. هرکس که بـا داناتـر از خود 
معاشـرت و مشـورت کنـد گویی شـریک علم و دانش او شـده اسـت: »پس پیر سـر بـرآورد و 
گفـت: ای بـرادران صورتـی و ای دوسـتان ضرورتـی، هرکه را از کوی طریقت مشـکلی اسـت 

بازگویـد و هرکـه را در شـارع حقیقت واقعه ای اسـت بازجوید« )همـان: 85(.
پیـر در مقامـات حمیـدی نقش پیر طریقت و راهنمای بشـر اسـت: »گفتـم: ای پیر طریقت 
و رهنمـای حقیقـت، معنـی رقـص و غنـا و اهتزاز و انبسـاط که از آن نشـاط بحاصل می شـود، 

ص آن کیسـت؟« )همـان: 88(.  مجمـل آن چیسـت و مجّوز و مرخِّ
مـواردی کـه بـه ایـن نقـش مثبـت پیـران اشـاره کـرده بسـیار اسـت کـه در ذیـل بـه ذکر 

می پردازیـم: دیگـر  نمونه هـای 
    »پیـر گفـت: ایـن بـاری سـوال مبتدیان شـارع طریقت اسـت و نـه واقعه ی فتیـان کوی 

حقیقت« )همـان: 86(.
»پیـر باالیـی گفت: ای شـیخ، سـودای از ایـن مقام که ماییم تا سـر حکمت و پنـد و زند و 
پازند بیش از آن اسـت که از مصر تا به خجند. سـخن خاییده و سـنجیده و سـاخته و پرداخته 

بگوی« )همان: 96(.
»پیـر گفـت: بـی آتـش مجوشـید و بی زخـم مخروشـید که آنچـه در جـوف پیاده بـود به 
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معـده حوالـه شـد و هنـوز مّدخـر ده صباحـی در ُصراحی هسـت« )همـان: 209(.
»پیـر گفـت: َمرَحبـاً بهـذا السـؤال و اهـًا بهـذا المقـال. صاحـب حاجـت گوینـده باید و 
صاحـب عّلـت جوینـده؛ امـا اگر بر سـبیل رسـم و عـادت این اسـامی اعـادت کرده آید، شـاید 

کـه این مقالـت موجـب مالت گـردد« )همـان: 206(.
»پـس چون پیر در این معنی سـخن دراز کشـید، عنان سـخن بازکشـید و گفـت: بدانید که 

مـن عـزم باد بنی شـیبه دارم و قصد زیـارت آن خاک طیبه دارم« )همـان: 108(.
»پیـر در روی او می خندیـد. گوش داشـتم تا پیر سـیاح چـه می گوید و از آن ترنّم و تنّسـم 

گفتی کـه می موید یا چیـزی می جوید« )همـان: 128(.
»پس پیر بازنگریسـت و گفت: ای جوان نادان، نجنب که با سـایه و آب، سـکون و خواب 

خـوش آید« )همان: 129(.
»پیر گفت: ای جوان، منع و رد تا بدین حد بیش نکشد« )همان: 129(.

»پیـر گفت: عطیه ی نفس را آسایشـی بباید داد و مثقله ی سـفر از گـردن بباید نهاد که منزل 
دراز اسـت و مقصد کشیده« )همان: 132(.

»تا پیری را به گوشـه ای کشـیدم و صورت حال از او بپرسـیدم. گفت: اینجا برنایی اسـت 
که غرق سـودایی اسـت و امروز یک بارگی شـیدا شـده اسـت« )همان: 143(.

»چـون چشـم بـه من انداخت، به عکـس آینه ی دل مرا شـناخت. گفت: ای پیر، با آشـنایی 
دل در ایـن آشـیانه آمـده ای یا چون دیگران بـه نظاره ی دیوانه آمـده ای؟« )همان: 143(.

»پس گفت: ای پیر، سّر الجنوُن فنوٌن و کل عاشٌق و العاشق زبون« )همان: 144(.
»پـس گفـت: ای پیـر، بـدان کـه صـورت این بنـد، کـه می بینی، عّلـت نواخت و تشـریف 

اسـت و طـارق عالـم تخفیف، که ناسـخ بندهـای تکلیف اسـت« )همـان: 145(.
 »دیـدم بـر گوشـه ی دکانـی پیـری و جوانی بر قـدم گفت وگـوی ایسـتاده و زبان های فصیح 
برگشـاده. پیر می گفت: ای گمراهان شـارع شریعت و ای معتکفان مزبله ی طبیعت...« )همان: 151(.
»پس چون سـخن پیر به پایان رسـید و در سـخن نوبت به جوان رسـید، به پای برخاسـت 
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و دیباچه ی سـخن بیاراسـت و سـفینه ی عبارات را بنهاد و برداشـت و عنان سـخن را بگرفت و 
بگذاشـت و گفت: ای پیر جهان دیده و سـخن بسـیار شـنیده، این قدح نیز چنین صافی نیسـت« 

)همان: 152(.
آنچـه بیـش از همـه در نقش هـای متفاوت پیـر در کتاب مقامـات جلوه گر شـده نقش پیری 
اسـت که خنده رو اسـت، زبان خوش دارد، ناصح اسـت و البته اهل طرب و نشـاط و سـاز و آواز.

2-1-11- عباراتی که بر پیران عارف تاکید دارد
پیـر عـارف و کامـل، صوفی و پیر خانقاه، جنبه ی متفاوتـی از وجود پیر در مقامات حمیدی 
اسـت. ایـن پیـران حلقه دارنـد و اهل تقویـم و اصطرالب انـد: »دو پیر متفق سـال  مختلف احوال 
بـر دو طـرف آن حلقـه نشسـته، در پیـش یکـی دارو و کتـاب و در پیـش آن دیگـر تقویـم و 

اصطرالب« )همـان: 181(.
»اّول صوفـی مجـّرد را جبرئیـل امیـن، کـه پیـر خانقـاه فـردوس بـود، خرقة ملّون در سـر 

افکنـد، آدم بـود« )همـان: 86(.
»پیـری سـنّی بـر هرزمینـی می آمد با جمعی انبوه و هنگامه ای بشـکوه، طیلسـانی بر سـر و 

ُدّراعه ای در بـر« )همان: 96(.
پیـر در نقـش صوفـی، راهبر، عارف و شـیخ کامل از دیگـر نقش های ایـن واژه در مقامات 

است. حمیدی 

2-1-12- عباراتی که بر شهر و موقیعت پیران تاکید دارد:
مقامات حمیدی نقش های متفاوت پیر را برمی شـمارد. این پیر، که بیشـتر شـاد و شـوخ و 
اهـل آواز و طـرب و بـزم و نصیحت اسـت، هرچند در جاهایـی با انتقاداتی هم روبروسـت، اما 
نقـش مثبـت او در هرموضوعی پررنگ اسـت و بیشـتر به جنبه های مثبت این شـخصیت توجه 
شـده اسـت. پیرحصـاری، پیرمتبسـم، پیربلغـاری و پیرکرمانـی از نمونه های دیگر تقسـیم بندی 

جایـگاه پیر در این کتاب اسـت: 
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»پیرحصـاری گفـت: به سـر کـوی مقصود رسـیدی مگذر و بر بسـاط مقصـد آرمیدی پی 
مسـپر؛ توقّـف کـن تا در این میـدان قدم زنیـم و در این پـرده دم زنیم« )همـان: 97(.

»پیربلغـاری از سـر کامـگاری گفـت کـه با چون تو خصم، سـخن را چندین نقـش و نگار 
و پـود و تـار به کار نیسـت« )همان: 97(.

»چـون سـخت پیربلغـاری بدیـن درجه رسـید و پیرحصـاری این تدقیق و تحقیـق بدید و 
بدانسـت که عنان سـخت در دسـت او مانده اسـت« )همان: 98(.

»پـس پیرکرمانـی بر پای خاسـت و غدار سـخن بیاراسـت و گفـت: ای پیر، عمر فرسـوده 
و عالـم بیهوده این هذیانات مسـلل اسـت و عبارات مسترسـل« )همـان: 185(.

2-1-13- عباراتی که بر سوال کردن از پیران تاکید دارد
پرسـش و پاسـخ از پیـران گاه بـه قصد جـدال و گاه به قصد حل معادله از مـوارد قابل ذکر 

در مقامات حمیدی اسـت که پیران همواره با تبسـم و سـعه صدر موارد را پاسـخ می گویند: 
»سـائلی دیگـر بـر پـای خاسـت و سـؤال کـرد و با پیر قصـد جدال کـرد و گفـت: ای پیر 

سـخن فروش و ای دیـگ پرجـوش« )همـان: 121(.
»چون جوش سـائان فرونشسـت و پیر واعظ از آن خروش برسـت، سـاعتی اندیشه کرد« 

)همان: 122(.
»پـس پیـر چون بحر زاخر، در جواب مسـأله ی آخر شـروع کرد و گفت: بشـنوید سـخنی 

کـه بـه اعجاز نزدیک اسـت و در موضع خویش شـریک و باریک اسـت« )همـان: 125(.
»پـس پیـر بر گوشـه ی دیگر از بالش بنشسـت و با خود تبّسـمی می کرد و از هرجا نسـبی 
تنسـمی می نمـود تا سـاعتی تمام برآمـد و جوش و خروش نظارگیان به سـر آمد« )همـان: 96(.
»پیـر گفـت: این سـؤال منکـر و نکیر اسـت، نه سـؤال چون تو پیـر. اگر خواهی تـا بدانی 

بشـنو و چون شـنیده باشـی بگرو« )همان: 97(.
»چـون ایـن کلمات تامـات و الفاظ طاّمات اسـتماع کردم، پیـر را وداع کـردم و بعد از آن 

ندانـم تـا چنگ نوایش کـی آزرد و نهنگ مصائبش کـی فروخورد« )همـان: 116(.
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2-1-14- عباراتی که بر پیر شاغل تاکید دارد:
از مشـاغلی کـه در اختیـار پیران بوده و در مقامات به آنها اشـاره شـده می تـوان به پیر منجم، 

پیـر داروفـروش، پیـر حکیم، پیر واعـظ و پیر آوازه خوان و... اشـاره کرد کـه از آن جمله اند: 
»یکـی پیـر صفـت انجـم و افاک می کـرد و دیگر پیـر حدیث زهـر و تریاک. پرسـیدم که 
ایـن مجمـع چیسـت بدین شـکوهی و این حلقه ی کیسـت به ایـن انبوهی و ایـن دو پیر در چه 

کارنـد و از کدام دیـار؟« )همان: 181(.
»ای پیـر داروفـروش، گـوش بـه مـن دار و هوش به من سـپار تا صفحه ای از ایـن علم در تو 

آمـوزم و شـمع معرفـت در دلت افروزم تا حکیم نامقبول و طبیب معلول نباشـی« )همـان: 182(.
»ای پیـر هویـدا و ای حکیـم شـیدا، تا بـه مواکب کواکب آیـی و تا به انجمن انجم رسـی، 

بـه تـو نزدیک تـر از افاک، افاک اجرامی اسـت« )همـان: 185(.
»پـس چـون پیـر غریب ایـن ابیات عجیـب برخواند و دامـن ُدرر و ُغَرر بر قوم بیفشـاند، 
آوازه ی تحسـین بـه بنات النّعـش و پرویـن رسـید؛ هریـک را نوایـی زد و مرحبایـی گفـت« 

.)208 )همان: 

2-1-15- عباراتی که بر نقش پیر و جوان با هم تاکید دارد:
پیـر و جـوان دو واژه ی متناقـض و ضـّد هـم هسـتند و در مقامـات حمیـدی در کنـار هم 
آمده انـد. از آن جمله انـد:   »دسـت در هـردو ملـت زدم و توّکل کردم و خواسـتم کـه با آن پیر و 
جـوان یـک زمـان همکاسـه و همخوان شـوم و در گفت و شـنید با ایشـان همگـوش و همزبان 

گردم« )همـان: 154(.
گردون حیله سـاز چـه سـازید در نهان« »معلوم من نشد که بر آن پیر و آن جوان
)همان: 154(.

»هریـک مقتـدای جماعتـی و پیشـوای صناعتـی، از پیـران متطّلـس و از جوانـان متلبّـس، 
واعظـان شـیرین زبان و مناظـران نیکوبیـان« )همـان، 163(.

پیر و جوان دو بحث جذاب و شیرین در کتاب مقامات حمیدی است.
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2-1-16- عباراتی که بر نقش پیر مداح، شاکی وعزادار تاکید دارد:
پیـر مقامـات کـه در جاهـای دیگـر بذله گو و شـاد اسـت، نقـش متضاد عـزادار، شـاکی و 
مـداح هـم دارد کـه ایـن عبـارات گویـای ایـن امـر اسـت: »چون ایـن ابیـات لطیـف برخواند، 
نعـره ای چنـد بـزد و بر آن اطال خالی و رسـوم بالی چون باد بگذشـت و گام برداشـت و چون 
خـاک مـرا بـه جای گذاشـت و بعـد از آن به کـّرات و مّرات بر آن مـزار رسـیدم؛ از آن پیر مّداح 

و نـّواح اثـر ندیدم و خبر نشـنیدم« )همـان: 171(.
در ایـن شـاهد هـم بـر سـوگواری تائید شـده اسـت: »پیـری در لباس پـاس، نـدا داد که: 
ایّهـا النـاس ابتغـوا بـاد و صّرافان عبـاد و ناقدان نیک و بـد و خازنان علم و خرد، ببخشـایید بر 

کسـی کـه بی عزیمـت روزه دار اسـت و بی  مصیبت سـوگوار« )همـان: 175(.
و در ایـن مثـال که پیر صاحب شـکایت اسـت: »چون شـکایت پیر به نهایت رسـید و این 
تفریـح بـه غایـت کشـید، جوانی صیرفی بند کیسـه بگشـاد و مشـتی غدرفی به وی داد؛ سـپس 
گفـت: ای پیـر خوش حکایـت و ای مـرد صاحب شـکایت، تـا تو در این شـهری ما را بـا تو نان 

و همیـان در میـان اسـت و حکم تو در سـود و زیان روان« )همـان: 176(.
در شـواهدی دیگـر پیـر در حال دسـت بـه دعا و گاهی هم غـرق در ماتم اسـت: »پس پیر 

دسـت به دعا برداشـت و افسانه ی عزا بگذاشـت« )همان: 202(.
»چـون حلقه ی آن ماتم گسسـته شـد و صف آن اجتماع شکسـته شـد، هرکس بـه خانه و 
آشـیانه گـرد. من جسـتن پیر را بسـاختم و چون باد بـه هرطرفی بتاختم، از پیر فّصـال اثر نیافتم« 

)همان: 202(.
اسـتغفار گفتـن هـم یکـی از خصائـص پیران اسـت کـه به آن اشـاره شـده اسـت: »چون 
حرارت این سـخن به دماغ پیر رسـید، این ورق بَنَوشـت و از این سـخن درگذشـت. به اعتذار 
و اسـتغفار پیـش آمـد و گفـت: ای جوان جـواد و ای مفخر باد، هذیان محمـوم و غلیان مهموم 
و نقثة المصـدور مـرد رنجـور، در سـمع خردمنـدان اعتباری نـدارد و در پّلة بـزرگان مقداری نه« 
)همـان: 176( و در ایـن عبـارت کـه پیـر به گوشـه ای می نشـیند و حـق تعالی را ذکـر می گوید: 

»پـس پیـر بر گوشـه ی آن صّفه بنشسـت متفّکر و حق تعالـی را متذّکر« )همـان: 96(.
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2-2- جوان
جـوان یکـی از نقش هـای پرکاربـرد در متـون نظـم و نثـر فارسـی اسـت کـه در مقامـات 
حمیـدی هـم به لحـاظ قوه ی جسـمانی و گاه بـه خاطر پیرعقلـی و قوه ی عقانی مـورد توجه 
و سـتایش واقـع شـده اسـت. جوانـی که در نقش پیر ظاهر می شـود آراسـتگی کامـل ظاهری و 
باطنـی دارد و آراسـته بـه ادب نفس اسـت. اوسـت که در جوانی به مدارج کمال رسـیده اسـت 
و متفکـر، پختـه و سـنجیده حـرف می زنـد؛ امـا گاه نقـش متفاوتی نیـز دارد و معمـوالً جوان با 

جاهلـی و قـوه ی شـهوانی و غـرور مـورد بحث واقع می شـود. 

2-2-1- عباراتی که بر نقش حرمت پیران توسط جوانان تاکید دارد
جوانـان در هرمرحلـه و هرمقامـی کـه باشـند باید حرمت پیـر را نـگاه دارنـد: »ای جوان، 
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پیـران را حرمـت دار تـا ثمـرات جوانـی بیابـی و بـا بزرگان بسـاز تـا در دولت زندگانـی بیابی« 
)انزابی نـژاد، 1365: 33(.

2-2-2- عباراتی که بر نقش جوان رشید و نوخاسته تاکید دارد
رشـید، نوخاسـته و گزاف گـوی از دیگـر خصائص جوانـان ذکر شـده در مقامات حمیدی 
اسـت کـه بـا نقش هـای خـود مـورد تماشـای مخاطبـان آن کتـاب واقـع شـده اند: »ای جـوان 
نوخاسـته و ای در ریاضـت ناکاسـته، جـز بـه امتحـان هرچـه خواهی بجـوی و جز بـه دعونت 

هرچـه دانی بگـوی« )همـان: 85(.
»بـدان ای جـوان رشـید و ای صاحب واقعه ی شـدید، کـه هرکه را کبودی در سـر افکندند 

بـه ماتـم داری ذّریت آدمش بـر پای کردند« )همـان: 86(.
»پـس چـون نوبت سـخن از جوان به پیر رسـید و دور مناظره از فرزدق بـه جریر آمد، گفت: 

ای جـوان گزاف گـوی الف جوی، الّشـباب داد دوّی و الّصبّی صبّی و ان لقی النَّبی« )همان: 34(.

2-2-3- عباراتی که بر نقش جوان شهوانی تاکید دارد
جوانـی هرچنـد امانـت روحانـی اسـت، اما گاهی با شـهوات، کـه جنبه ی شـیطانی دارد و 
جنبـه ی حیوانـی انسـان اسـت، درهـم می شـود؛ این شـاهد نمونه ای از آن اسـت: »جمـال پیری 
داعیـه ی ترجیـع و تفضیـل اسـت و خال جوانـی رقم خاعـت و تعطیل. هرگز با جمال شـیب 
خیـال عیـب درنگنجـد و هرگـز بـا خیانـت جوانـی امانـت روحانـی راسـت نیاید؛ کـه جوانی 
جاذبه ی شـهوانی اسـت و داعیه ی شـیطانی و شـباب، شـعبه ای از دیوانگی اسـت و قطعه ای از 

بیگانگی« )همـان: 34(.

2-2-4- عباراتی که بر نقش مجازی جوان تاکید دارد
جـوان هـم بـه ماننـد پیـر، عـاوه بـر نقـش حقیقـی در مقامـات آمـده، نقـش مجـازی و 

غیرحقیقـی هـم دارد کـه بـه ذکـر نمونه هایـی از آن شـواهد بسـنده می کنیـم:
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»وقتـی کـه ریحـان جوانی در لباس رعونت بود و سـپاه شـباب را مـدد و معونت، طلیعه ی 
جوانـی هنـوز از لشـکر پیـری اثر ندیده بود و جاسـوس صغـر از ناموس کبر خبر نیـاورده بود« 

)همان: 203(.
»حّلـه ی کودکـی از نقـش خاعت ِطرازی داشـت و ُغصن امانی از نسـیم جوانی اهتزازی« 

)همان: 63(.
»سـپس گفـت: ای جـوان غریـب، بدان که شـب بیگاه اسـت و تا بـه خانه ی ما میلـی راه. 
کدبانـو حجـره و خانـه می آرایـد و آمـدن مـا را می پاید و گفته اند کـه غریب کر و کور باشـد و 

مفلس طالب شـر و شـور« )همان: 69(.
»ای جوان، ندانسته ای که حجره ی عشق نام ندارد و صبح محبّت شام ندارد« )همان: 116(.
شـب های رنج چون شب یلدا دراز شد« »اکنـون مرا که شـام جوانـی صبوح کرد
)همان: 141(.

2-2-5- عباراتی که بر عهد جوانی و شمایل آن تاکید دارد
عهـد جوانـی یکـی از دوره های جـذاب و پرخاطره ی عمر اسـت که بر هرکسـی متفاوت 
می گـذرد؛ بعضی هـا در نعمـت و رفـاه و بعضی هـا در تـاش بـرای یافتـن نداشـته ها تـاش 
می کننـد. ایـن دوره همـراه بـا نشـاط و سرخوشـی اسـت و تـوان جسـمانی و همین طـور بعد 
شـهوانی در اوج خـود اسـت. آنچه قاضـی حمیدالدین از جوانی و دوره ی پرتاطـم آن یاد کرده 
دوره ای اسـت کـه عهـد جوانی بی خس اسـت و او شـمایل نیکو دارد، شـجره ی جوانی سـبز و 
بانشـاط اسـت و اگـر جوان افسـر فضل بر سـر نهـد، روزگار زندگانـی و ایام جوانـی خوش تر 

می شـود.
     »مـن در اثنـای آن گیـر و دار و در ُغلـوای آن کارزار در اندیشـه ی بازیافـت آن جـوان 

می بـودم و شـمایل او را بـا خـود می سـتودم« )همـان: 43(.
     »گفـت: وقتـی از اوقـات کـه ایّام ِصبی چون نسـیم صبا خوش نفس بـود و عهد جوانی 

چـون قدح زندگانی بی خـس« )همان: 111(.
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»جـوان چون افسـر فضل بر سـر نهاد، منبر دعـوی برتر نهاد و گفت: این خـود در الفاظ تازی 
و لغت حجازی سـهل و آسـان اسـت و این را به ده گونه حّجت و برهان اسـت« )همان: 193(.

»وقتـی از اوقـات کـه شـجره ی جوانـی به ثمـره ی امانی آراسـته بود و چمن عهـد ِصبی به 
نسـیم صبا پیراسـته و شب شـباب هنوز عسقی داشـت« )همان: 197(.

قاضـی حمیدالدیـن هرچنـد جوانـی را بـه خاطـر تـوان جسـمانی و نشـاط حاصـل از آن 
می سـتاید، امـا بر این باور اسـت کـه جوان باید فاضل باشـد. نویسـنده ی مقامات بـرای جوانان 

فاضـل حرمـت قائـل اسـت و در مـواردی آنان را بـه پیـران جاهل ارجحیـت می دهد.

2-2-6- عباراتی که بر برتری جوانی بر پیری  تاکید دارد
جایـگاه جـوان فاضـل از پیـر جاهـل در مقامـات حمیدی بیشـتر اسـت و جوان به سـبب 
قـدرت جوانی که دارد، نسـبت به پیر ترجیح داده شـده اسـت. قاضـی حمیدالدین در چند جای 
مقامـات، نگـرش خـود را نسـبت بـه ایـن موضوع بیـان می کنـد: »پیـری اگرچه چـون صرصر 
بشـتابد، گـرد جوانـی را درنیابـد و گفته حکماسـت کـه زهر جوانـی از راح پیری پرسـرورتر و 

رواح جنـاح جوانـی از مصبـاح صباح پیـری پرنورتر« )همـان: 141(.
»جوانـی برخاسـت نیکودیـدار لطیف گفتـار ملیح بیان فصیح زبـان و گفـت: ای پیر الفجوی 
گزافگـوی، درخـت دعوی بسـیار شـاخ اسـت و عرصه ی گفت بس فراخ اسـت« )همـان: 78(.

»پـس جوانـی از میـان برخاسـت و دیباچه ی سـخن بیاراسـت و روی به پیر کرد و سـخن 
برخـاف پیـر تقریـر کـرد و قوانین آن عّلـت را به اعتـراض تغییر کرد« )همـان: 205(.

فضـل و هنـر جـوان را سـنگین و باوقـار می کنـد. بعضـی از خصائـل در دوره ی نوجوانی 
وجوانـی در وجـود آدمـی می نشـیند و تـا آخر عمـر با آدمی می مانـد. فضل و دانـش از هنرهای 
اکتسـابی اسـت کـه بشـر بـا تـاش و ممارسـت می توانـد بـه آن دسـت یابـد؛ از ایـن رو اگـر 
شـخصیت کسـی در اواخـر نوجوانـی و رسـیدن بـه بلوغ شـکل بگیرد همـواره  ایـن خصیصه 
می توانـد بـا او باشـد و تـا عهد پیـری آن را ادامه دهد و برعکـس؛ از این رو کسـانی که به پیری 
رسـیده اند جوانانـی هسـتند بـا همـان ویژگی هـای جوانـی کـه اگـر فاضل باشـند تـا آخر عمر 
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فاضل نـد و اگـر جاهـل باشـند تا آخر عمـر بر جهل خـود می مانند. پـس جایگاه جـوان فاضل 
و خردمنـد از پیـر نـادان در نگـرش قاضـی حمیدالدیـن بیشـتر اسـت. البته نویسـنده ی مقامات 
هیـچ گاه بی احترامـی بـه پیـران جاهـل را توصیـه نکـرده و بلکه به حرمت داشـتن پیـران و ارج 

نهـادن بـه آنها سـفارش کرده اسـت.

2-2-7- عباراتی که بر کودکی و جوانی تاکید دارد 
کودکـی یکـی از دوره هـای شـیرین عمـر هرآدمی اسـت که در اکثـر متون ادب فارسـی به 

طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم اشـاره شـده است:
»گفـت: ای کـودک، بـدان کـه قفس قالـب رعیّت مرغ دل اسـت. قبض و بسـط و حرکت 

و سـکون قالـب بـر اندازه ی حالـت قلب بود« )همـان: 88(.
»پـس گفـت: ای کـودک دل افـروز و ای جوان نوآمـوز، اگـر هـزار رنـگ و نـگار و زیور و 

گوشـوار بـر عـروس بنـدی، تا بـر عارضش چـوگان نیلـی را عنایتی نبـود« )همـان: 86(.
وقتـی کـه می وزیـد ز بـاد صبـا نسـیم »عهدی که می فشـاند درخت صبی ثمر
و آن دم کـه بـود عهد جوانی سـیه گلیم آ نگـه کـه بود خلوت عیشـم سـیه طراز
در جامه مشـک ناب همی ریختم مقیم« زان پـس که از درخت جوانی و کودکی
)همان: 142(

2-2-8- عباراتی که بر جوان ممتحن، سائل و نیز مرگ تاکید دارد
جوانـی کـه امتحـان پـس داده، همیشـه بـرای ندانسـته ها سـوال می کنـد و در پی کشـف 

رازهـای نهفتـه و دانـش نگفتـه اسـت، در مقامـات حمیدی سـتوده شـده اسـت:
»ای پسـر، در سـوال گشـاده اسـت و خـوان افضال نهـاده. گفتم: مرا از سـّر اباحت سـماع 

خبـری ده و از شـجر علـم دیـن در این معنی ثمـری نه« )همـان: 88(.
»گفتم: ای جوان ممتحن مفتتن، میان دل ها بیگانگی نیسـت و در سـیمای تو دیوانگی نیست؛ 
ایـن چه حالت اسـت ناسـتوده و چه مقالت اسـت بیهـوده؟! ای از عقل هشـیار هشـیارتر، خانه ی 
صبر چرا پرداخته ای و ای از روح سـبک سبکسـارتر، با بند گران چرا سـاخته ای؟!« )همان: 143(.
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     قاضـی حمیدالدیـن بـرای مـرگ جوانانی کـه زود رخت از دنیا بربسـته اند مویه می کند: 
»مـرگ جوانـان تازه تـان در جوانـی پنـد بـداد و سـودمند نبـود و مـوّکل پیری تـان بنـد برنهاد و 

گزند نکرد« )همـان: 106(.
     »بـا صبـح اّول برخاسـتم و خدمـت جـوان اوش را، که حریف دوش بود، بیاراسـتم. در 

خانـه ی او اثـری ندیدم و در شـهر از او خبری نداشـتم« )همان: 195(.
در جـام او چـه کـرد فلک زهـر یا نبید« »معلوم من نشـد که جـوان تا کجا دوید
)همان: 195(.
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مرتبه تکرار نقش پیر ردیف
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2 جوان شهوانی 3

6 نقش مجازی جوان 4

3 عهد جوانی و شمایل 5

4 برتری جوانی بر پیری 6

3 کودکی و جوانی 7

5 جوان ممتحن و سائل 8

35 جمع کل تکرار واژه جوان
تعداد نقش ها:8

جمع کل تکرار واژه ی جوان 35
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کتـاب مقامـات حمیـدی نمونه ی خوبی از متونی اسـت که از بطن متون پیشـین فرهنگ و 
ادبیـات خویـش متولـد شـده اند و متنی فراهم آمـده با ابعاد بسـیار متنوع که در آن انواع نوشـتار 
بـا هـم آمیخته انـد. این متن بیشـتر با متون ادبـی زبان و ادبیـات عرب، بویـژه کتاب های مقامات 

بدیع الزمـان همدانی و مقامـات حریری، ارتباط برقرار کرده اسـت.

جدول مقایسه ای نقش پیر و جوان
مرتبه تکرار عنوان ردیف

135 نقش پیر در مقامات حمیدی 1
35 نقش جوان در مقامات حمیدی 2
170 مجموع
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3- نتیجه گیری
در ادبیـات فارسـی معمـوالً پیـر بـا تعابیـر گوناگونـی چـون پیـر مغان، پیـر و عـارف، پیر 
خردمنـد، پیـری و بـا تجربگـی، پیر و مرشـد و راهنمـا یاد می شـود. پیری که در کتـاب مقامات 
حمیـدی از آن سـخن بـه میـان می آیـد پیـر ادیـب، سـخنور، اجتماعـی، واعـظ، طنـاز، شـوخ، 
خوش سـخن، خوش نوار، دارای فصاحت و باغت و سـرد و گرم چشـیده ی روزگار اسـت. پیر 
مقامـات مایـه ی مباهات اسـت و بـا خوش زبانی، خواهنـدگان زیـادی دارد. با این پیر احسـاس 
پیـری نمی کنیـم. ایـن پیر جاهل نیسـت و به مرز پختگی رسـیده اسـت؛ منحرف نیسـت و عقل 
کودکانـه نـدارد؛ بلکـه با دانش ادبـی و هنر آوازی کـه دارد، جماعتی را به خود مشـغول می کند، 
دوسـت داران را بـه فیـض می رسـاند و سـبب رشـد عقلـی و انتقـال اندوخته هـا بـه انسـان ها 
می شـود. پیـر مقامـات عاوه بر شـاد بـودن گاهی عـزادار و نوحه گوی اسـت و در مـواردی کم 
و بـه نـدرت نیـز عقـل کودکانـه دارد؛ امـا در مقامـات با حرمـت، عـزت و احترام اسـت. جوان 
یکـی از نقش هـای پرکاربـرد در مقامات حمیدی اسـت و هم به لحاظ قوه ی جسـمانی و گاه به 
خاطـر پیرعقلـی و قـوه ی عقانـی مورد توجه و سـتایش واقع شـده اسـت. جوانی کـه در نقش 
پیـر ظاهـر می شـود، آراسـتگی کامـل ظاهـری و باطنـی دارد؛ هم آراسـته به ادب نفس اسـت و 
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هـم برخـوردار از ادب نفـس؛ اوسـت که در جوانی به مدارج کمال رسـیده اسـت؛ متفکر اسـت 
و پختـه و سـنجیده حـرف می زند. آنچه قاضی حمیدالدیـن از جوانـی و دوره ی پرتاطم آن یاد 
کرده دوره ای اسـت که عهد جوانی بی خس اسـت و جوان شـمایل نیکو دارد؛ شـجره ی جوانی 
سـبز و بانشـاط اسـت و اگـر جـوان افسـر فضل بـر سـر نهـد روزگار زندگانـی و ایـام جوانی 
خوش تـر می شـود. جایـگاه جوان فاضل از پیر جاهل در مقامات حمیدی بیشـتر اسـت و جوان 
بـه سـبب قـدرت جوانی که دارد، نسـبت به پیر ترجیح داده شـده اسـت. قاضـی حمیدالدین در 

چنـد جـای مقامـات نگـرش خود را نسـبت به ایـن موضوع بیـان می کند.
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