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ملخَّص:
احلمُد هلل رب العاملني، وال�شالُة وال�شالُم على املبع�ِث رحمًة للعاملني، �شيدنا حممد، 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد: 
فهذا بحٌث يف )مقاماِت الزخم�رضّي( بعن�ان: )مقامات الزخم�رضّي: الروؤية والتاأ�شيل( 
اأثر  املقامات، ونحّلَل مقدمتها وخطبتها، ونتحدث عن  بهذه  نعّرَف  اأْن  فيه  ، وقد حاولنا 
واحلذر،  والر�ش�ان،  املرا�شد،  وهي:  املقامات،  من  طائفٍة  بتحليِل  قمنا  فيها.ثّم  االعتزاِل 

والت�شليم، واملنذرة.وكاَن التحليل على النحو الآتي: 
تبنيُّ مدى ارتباط العن�ان بامل�شم�ن.. 1
تبنّي براعة اال�شتهالل فيها.. 2
ت��شيح الرتابط بني اال�شتهالِل واملنت واخلامتة.. 3
درا�شة لغة املقامات من حيث: . 4
ف�شاحة الكلمات. ♦
بالغة اجُلمل. ♦
تبنيُّ مدى منا�شبِة اللفظ للمعنى.. 5
تبنيُّ امل�شامني التي ا�شتملْت عليها املقامات.. 6
املح�شناِت البديعّيِة التي حتفل بها املقامات.. 7

اأفدنا يف كتابِة هذا البحِث من مقاماِت الزخم�رضّي ب�شكٍل رئي�س، ثّم من ر�شالِة  وقد 
ماج�شتري بعن�ان )مقامات الزخم�رضّي درا�شة حتليلية( .وتت�شُم هذه الر�شالة ب��ش�ح املنهِج، 
و�شعة اال�شتقراء.هذا، وقد اأفدنا اأي�شًا من م�شادر بالغية مثل: االإي�شاح للقزوينّي، وم�شادر 

نح�ّية، مثل: �رضح ابن عقيل، و�رضح االأ�شم�يّن، وا�شتاأن�شنا بها يف حتليل بع�س املقامات.
هذا، واهلل املرج�ُّ اأْن يك�َن يف هذا البحِث فائدٌة، فاإننا مل ناأُل جهداً يف البحِث والتحليل 
اإن كان خرياً فمن عند اهلل، واإْن كاَن غري ذلك فمن عند  يقال:  وكما  ا�شتطاعتنا-  –ح�شب 

اأنف�شنا، ون�شتغفر اهلل.
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Maqamat Al- Zamakhshari: Analytical Study 

Abstract: 

This paper discusses Maqamat Al- Zamakhshari from an analytical 
perspective.The researchers tried to define these Maqamat, analyzed 
their introductions and the impact of (Al- Eatizal) on them; Maqamat of 
Almarashid, Alredhwan, Alhathar, Altaslim and Almonthera are analyzed 
and the following are found: 
1. the title and the text are correlated.

2. ingenuity of initiation.

3. Clarifying the correlation between the beginning, body and conclusion.

4. Studying the language of Al- Maqamat from two sides: 

 ♦ The eloquence of words.

 ♦ The eloquence of sentences.

5.  suitability between the word and its meaning.

6. contents that are included in Al- Maqamat.

7. figurative speeches that are included in Al- Maqamat.

In writing this paper, we depended mainly on »Maqamat Al- Zamakhshari,« 
and then on a thesis entitled with »Maqamat Al- Zamakhshari: An Analytical 
Study) because we think that this thesis has a clear message and approach.
In addition to that, we benefited in this analysis from the rhetorical sources 
such as »Al- Eidhah« by Al- Qaswini and the grammatical sources such as 
»Sharh Ibn Aqil.« 
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تعريف موجز بالعاّلمة الّزخمشري صاحب املقامات: 
لقد اأ�شبع العلماء ممن حّرروا يف ال�ّشري والرتاجم اأبا القا�شم الّزخم�رضّي درا�شة وبحثًا، 
غري اأّن هذا ال يعفينا من اأن نطّل اإطاللة �رضيعة على جانب من حياة هذا العامل الفّذ.وكما 

قيل: “ما ال ُيْدَرك كّله، ال ُيرتُك جلُّه”.
ه� اأب� القا�شم حمم�د بن عمر بن حمّمد بن عمر الّزخم�رضّي اخل�ارزمّي، كبري املعتزلة 
�رَض )قرية كبرية من قرى خ�ارزم( �شنة 467هـ، وت�يّف يف جرجانّية  يف ع�رضه، ولد يف َزخَمْ
ل يف الّنح�( ،  اأ�شهر م�ؤّلفاته: تف�شري )الك�ّشاف( ، وكتاب: )املف�شّ 538هـ.من  خ�ارزم �شنة 

ومعجم )اأ�شا�س البالغة( .)1( 
دارة من علماء ع�رضه، �شديد الّذكاء، مت�ّقد الّذهن، جّيد  لقد كان الّزخم�رضّي يف ال�شّ
القريحة، كثري احلفظ، اإمامًا يف اأفاننَي كثريٍة من املعرفة؛ عاملًا متفّننًا يف كّل علم، فقد كان 
اً، وفيل�ش�فًا متكّلمًا، ونح�ّيًا بارعًا، واأديبًا المعًا، ناظمًا وناثراً.وخري �شاهٍد على هذا  مف�رضِّ
اللغة  والقراءات.وعل�م  والفقه،  كالّتف�شري، واحلديث،  ال�رّضعّية  العل�م  الكثرية يف  ت�شانيفه 
اأربت م�ؤّلفاته  كاملعاجم، واالدب، والّنح�، والعرو�س، ف�شاًل عن علم الكالم واملنطق.وقد 
يف  حتمل  وكّلها  النرّيه،  اأفكاره  وخال�شة  اجَلنيَّة،  عقله  ثمرات  فيها  ترك  الّثالثني،  على 

طّياتها عل�مًا متنّ�عة، تدّل على تنّ�ع ثقافته.

الّتعريف مبقامات الزخمشرّي: 
الهمذايّن  الّزمان  بديع  كان  وقد  العّبا�شّي،  الّنرث  فن�ن  اأهّم  من  املقامات  فّن  ُيَعدُّ 
)املت�ّفى �شنة 398هـ( ه� اأّول من مّهد الّطريق وعّبده لظه�ر هذا الفّن، ثّم خلفه احلريرّي 
)املت�ّفى �شنة 516هـ( وكان اأو�شع ثقافة، واأحكم �شياغة، واأق�ى تعبرياً، ف��شل بهذا الفّن 
اإىل الّذروة، اإذ ال جند اأحداً ممن جاء بعده ا�شتطاع ان يحّلق معه يف االأفق الذي �شعد اإليه.

وبذلك ظّل احلريرّي االأديب املاهر الذي ال ُيبارى، وال ُيجارى يف هذا الفّن، وكانت مقاماته 
م�رضب املثل يف الف�شاحة والبيان.

اإذ  الفّن،  هذا  من  ن�شيب  الزخم�رضّي  عمر  بن  حمم�د  القا�شم  اأبي  للعاّلمة  كان  وقد 
اأن�شاأها  األفاظها.وقد  من  غُم�س  ملا  خمت�رٍض  ب�رضح  و�شفعها  مقاماته،  بتاأليف  فيه  اأ�شهم 
اإىل  اأْن تع�َد  –كما ي�رّضح يف مقّدمة مقاماته- تذكرًة لنف�شه، وردعًا لها عن  الّزحم�رضّي 
اأبا القا�شم( ، وهذه  �شالِف عهدها من الغ�ايِة وال�شالِل، ويبداأها بخطاِب الذاِت بق�ِلِه: )يا 
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ال�شمُة االأ�شل�بيُة تتكّرُر يف جميِع املقاماِت با�شتثناِء مقامٍة واحدٍة هي مقامُة الت�شليِم)2(. 
مناٍح  على  ت�شتمُل  كانت  واإْن  ال�عظ،  وه�  رئي�ٍس  م��ش�ٍع  ح�َل  املقامات  هذه  وتدوُر 

اجتماعّية و�شيا�شّية وغريها.
الهمذايّن،  الزمان  بديِع  لدى  عهدناه  عّما  املقامات  لهذه  البني�ّي  الن�شُق  يختلُف 
 ،  )3( العرب(  )اأياِم  ورَد يف مقامِة  ما  اإاّل  الق�ش�شّي  النمِط  تكاُد تخل� من  واحلريرّي، فهي 
فهي ت�شرُي اإىل عناويِن الق�ش�س دوَن اأْن ت�شرب اأغ�ارها، فال جِنُد فيها �شخ��شًا تتحرَّك، وال 
يجعلها  مّما  الق�ش�شّي،  الفن  مق�مات  من  تخل�  اأّنها  مكانًا.مبعنى  وال  زمانًا،  وال  اأحداثًا، 
تقرتُب من مفه�ِم )املقام( اأكرث من مفه�م املقامة.واملقام: ه� اأْن يق�َم اخلطيُب بني يدي 
اخلليفة لل�عِظ والتذكري، كما اأنها تختلف عن مقامات �شابقيه كاحلريرّي والهمذايّن باأّنها 
كانت تنح� منحى اجلّد يف جميعها، فال جند يف مقاماته هزاًل اأبداً؛ ولعّل ال�شبب يع�د اإىل 
ِجّدّية امل��ش�عات التي طرقها، كما اأّن وعظه كان �شادقًا نابعًا من القلب.فجاءت مقاماته 
ر�شالة من القلب اإىل القلب، والكالم اإذا خرج من القلب وقع يف القلب، واإن خرج من الل�شان 

مل يجاوز االآذان.
وت�صرتُك مقاماُت الزخم�رشيرّ مع املقامات البديعيرّة يف ال�صنعة اللفظية، ومن 

نعة ومميزاتها:  اأهمرّ خ�صائ�س هذه ال�صرّ
االلتزام بال�ّشجع يف املقامة كّلها.. 1
م�شت�ى . 2 املتينة يف  الق�ية  والعبارات  الكلمة،  م�شت�ى  املنّمقة يف  االألفاظ  انتقاء 
اجلملة.
االإكثار من املح�ّشنات البديعّية املختلفة، كاجلنا�س والّطباق وغريهما.. 3
االإكثار من االألفاظ الغريبة، والكلمات الّنادرة اال�شتعمال.. 4
واالأمثال . 5 ال�رّضيفة،  الّنب�ّية  واالأحاديث  الكرمي،  القراآن  من  والّت�شمني  االقتبا�س 

العربّية، واحِلكم، واالأ�شعار.

أهداف الّزخمشري من مقاماته: 

يهِدُف الزخم�رشيُّ من هذه املقامات اإىل ُجملٍة من الأغرا�ِس منها: 
تذكري نف�شه وردعها عن الع�دِة اإىل ّما كانت عليِه يف �شالِف عهدها )كما جاء يف . 1

اخلطبِة( .فقد كان ياأخذ نف�شه بال�شّدة حّتى تك�ن ت�بته ن�ش�حًا، كما كان يعظها ويذّكرها 
برحمة اهلل ور�ش�انه.
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اأوتي . 2 ح�ّس القارئ على العمل مبا فيها.ولذا جنده يف كّل مقاماته يّتجه بكل ما 
من ق�ة اإىل احل�ّس على عمل اخلري الذي ير�شي اهلل، واالبتعاد عن زخارف الدنيا الباطلة، 

وملّذاتها الّزائلة، التي ال ت�شاوي �شيئًا اإذا قي�شت بنعيم االآخرة الذي ال يزول.
ح�ّس القارئ على االنتباِه على طريقِة �شياغِتها، واأ�شل�ِب ف�شاحتها، حّتى ُيفيَد . 3

من ذلك يف حماكاة ذلك االأ�شل�ب.
اأمام االأئمة واالأّمة، عن اعتزاله �شالطني ع�رضه، وحّكام زمانه، . 4 االإعالن ال�ا�شح 

واالإقالع عن مدحهم، وال�ق�ف على اأب�ابهم اللتما�س العطايا والهبات.وا�شتثمار ال�قت مبا 
الح، والعلم الّنافع؛ لذلك جنده يف اآخر مقاماته يّتخذ على  ه� خري من هذا من العمل ال�شّ
الّنب�ّية املطّهرة، وما انبثق منهما من  القراآن الكرمي وال�شّنة  باأن يتفّرغ لتعّلم  نف�شه عهداً 

عل�م، وما يدور يف فلكهما من معارف.
اأّن الّزخم�رضّي – وه� الَعَلم البارز، والط�د ال�ّشامخ يف . 5 ويفهم من الهدف ال�ّشابق 

العلم واملعرفة- قد اأخذ على نف�شه عهداً باأن يطلب العلم، ويف هذا ر�شالة �شمنّية اإىل القارئ 
اأّنه علم فقد  ب�رضورة طلب العلم وتعّلمه، واأن املرء ال يزال عاملًا ما طلب العلم، فاإن ظّن 

جهل.
6 . ،  )4( النح�  مقاماِت:  هذا يف  ويظهُر  املتعددة،  امل��ش�عّية  معرفِتِه  اإظهاُر ج�انب 

والعرو�س )5( ، والق�ايف )6( ، والدي�ان )7( ، واأيام العرب )8( .
لذلك جند مقاماته متنّ�عة بني احلكمة، . 7 الح؛  وال�شّ �شبل اخلري  اإىل  القارئ  هداية 

وال��شايا، واالأدب، والّتاريخ.

مراحل كتابة املقامات: 
مّتت  حّتى  مراحل  بثالِث  مّرْت  قد  للّزخم�رضّي  �رضحها  مع  املقامات  هذه  اأّن  يبدو 
الأوليان  األفاظها؛  من  غم�س  ما  يف�رّض  م�جز  ب�رضح  م�شف�عة  مقامة  خم�شني  واأ�شبحت 

للمقامات نف�صها، والثرّالثة ل�رشحها: 
Ú  كتابِة على  باعثًا  كاَن  الذي  املنامّي  الهاتف  ذلك  �شمَع  عندما  االأوىل:  املرحلُة 

مقامة )الر�ش�ان( )9( واأتبعها مبقامات قالئل.
Ú  املرحلُة الثانيُة: عندما اأ�شيَب باملر�شِة الناهكِة التي اأ�شماها )املنذرة( )10( وكاَن

هذا باعثًا على اإمتاِم املقامات خم�شني مقامة.
Ú  ،املرحلُة الثالثة: عندما طلب منه طالُب علٍم لبيٌب جُمدٌّ اأْن ي�رضح غام�س الكلماِت
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ال�رضُح يطبُع مع  الزخم�رضّي.وال يزاُل  فحقق له طْلبته، فجاءْت املقاماُت م�رضوحًة ب�رضِح 
املقاماِت، كما جنُد يف طبعِة داِر الكتاِب العلمّيِة يف بريوت.

اخلطبة واملقدمة: 
جنُد  حني  ُخطبة.ويف  يتبعها  مبقدمٍة  تبداأُ  الزخم�رضّي  مقامات  جنَد  اأْن  العجيِب  من 
املقدمَة ت�رضُِّح اأّن الباعَث على الكتابِة طلٌب من اأحِد طالِب العلِم، جِنُد اأّن اخلطبَة ت�رضُِّح اأّن 
الباعث على اإن�شاء املقاماِت روؤيا منامّية، اأفزعت اأبا القا�شِم، وجعلتُه يتّم ما �شمعه من كالم 
اإىل مقامة كاملٍة اأتبعها بِب�شِع مقاماٍت، ثّم اأ�شابتُه املر�شُة الناهكُة فاأمّتها خم�شني مقامة.

ها الزخم�رضيُّ  اإّن نظرًة فاح�شًة ملقدمِة الكتاِب وُخطبِتِه ُتبنّيُ لنا اأّن اخلطبة قد خ�شّ
للحديِث عن املقاماِت نف�ِشها، بينما خ�ّس املقدمَة للحديِث عن �رضِح املقاماِت؛ الأّن من�شئ 
ما  كاتبها  ه�  املقاماِت  �شارَح  اأّن  ي�ؤّكُد  الزخم�رضّي.وما  وه�  واحٌد  و�شارَحها  املقاماِت 
الزخم�رضّي: »وقد ذكرُت حقيقته يف  الرابعة وال�شتني، وه� ق�ل  ال�شفحِة  جاَء يف حا�شيِة 

)الك�شاِف عن حقائِق التنزيل( « )11( و�شاحُب الك�شاِف ه� الزخم�رضّي.

مقدمُة الكتاب: )12( 
اأي�شًا،  ا�شِمِه، كما �رّضَح يف اخلطبِة  الكتاب بالت�رضيِح بذكِر  الزخم�رضّي مقدمة  يبداأُ 
وقد كانت هذه �شمة غالبًة على الكثري من كتِب الرتاِث، فيبداأُ امل�شنف كتابُه بق�له: »قاَل 
فالٌن، ويق�ُل فالن« )13( ، وهذا ما جندُه �رضيحًا يف خطبِة الزخم�رضّي، فبعَد احلمِد وال�شالِة 
على ر�ش�ِل اهلل، قاَل: »هذه مقاماٌت اأن�شاأها االإماُم فخر خ�ارزم اأب� القا�شم حمم�د بن عمر 

الزخم�رضّي« )14( .
اأن�شاأها  التي  للمقاماِت  لتقدمِي �رضحِه  ها  قد خ�شّ املقدمَة  اأّن هذه  الزخم�رضّي  ويبنّيُ 
الزخم�رضّي:  يق�ُل  نف�شها،  للمقاماِت  ال  املقاماِت  ل�رضِح  �شابقًا  اأ�رضنا  كما  فاملقدمُة  اأواًل، 
»فاأ�شعفتك اإىل طلبَك من بياِن ما اأ�شَكَل عليها من األفاِظ الن�شائِح ومعانيها« )15( ويظهُر يف 
اأّنها  اأّن الزخم�رضّي عّد مقاماِتِه ن�شائح، وهذا ي�ؤكُد ما ذكرناُه �شابقًا من  الن�ّس املقتب�س 

تقرتُب من مفه�ِم املقام اأكرث من مفه�ِم املقامِة.
وي�صريُ يف هذه املقدمِة اإىل طبقتنِي اجتماعيتنِي متغايرتنِي: 

Ú .االأوىل: تخ�ّس اأهل الف�شل والديانِة
Ú  ،الثانية: تخ�ّس الذيَن يح�شب�َن اأّنهم يح�شن�َن وال يح�شن�َن، وقد �شبههم باخلنازيِر

فهم ال يعمل�ن مبا يعلم�ن.
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كتاِبة  يف  امل�ؤلفنَي  بع�ُس  عليها  َدَرَج  عادٍة  اإىل  املقدمِة  يف  الزخم�رضّي  وي�شرُي 
م�شّنفاتهم، فال ير�ش�َن مل�شنَّفهم »اإاّل اأْن ُيْكَتَب بخٍط ر�شيٍق، وبقلٍم جليل، ويف ورٍق جياد، 
الطالِب  – باأ�شل�ِب ذكي- من هذا  )16( وكاأّنُه يطلُب  وال�شكِل«  بالنقِط  ُيخّط م�شب�طًا  واأْن 
له  والدعاِء  وتفخيِمِه،  املن�شئ  ا�شم  باإثباِت  عليِه  زائداً  النحِ�،  هذا  على  مقاماته  ُيْكرَم  اأْن 

بالر�ش�ان والرحمِة جزاء ما اأفاده من ف�ائد، ون�شحه من ن�شائح.
وقد اأ�شار الزخم�رضّي اإىل اأ�شل�بِه يف �شياغِة املقاماِت، بق�له: »واأّن تنبِّه من يدر�شه 
على م�اقِع النكِت فيها واللطائِف، وما روعَي يف مناظِمها من رائِع الرتتيِب، وتفهيمَك اأّن 

كلماِت ال�شجع م��ش�عٌة على اأْن تك�َن �شاكنَة االأعجاِز، م�ق�فًا عليها« )17( .
وت�شتمُل املقدمُة على اآراٍء نقدّية جديرة ٍبالتقديِر )18( ، ُخذ مثاًل ق�ل الزخم�رضّي: »لتعلم 
والتجني�س،  فيها،  الطباِق  بطلب  وتزيينها  االألفاِظ  حت�شنِي  من  البديَع  النا�ُس  �شماُه  ما  اأّن 
والت�شجيع، والرت�شيع، ال ميُلُح وال يرُبُع حّتى ي�ازي م�شن�ُعُه مطب�َعه، واإاّل فما قِلَق يف 
.فه� يرى   )19( اأماكِنِه ونبا عن م�اقِعه فمنب�ذ بالعراِء، مرف��ٌس عند اخلطباِء وال�ّشعراِء« 
اأّن الكالَم ال يك�ُن جمياًل مبجرِد ا�شتماِلِه على املح�شناِت البديعّيِة، بل ي�شرتُط اأْن ال ي�رضَف 
الكاتُب فيها، واأاّل يق�شدها لذاِتها بحيُث تختفي وراَء كثافِتها معاين االألفاظ ودالالتها.وقد 
اأفا�َس الزخم�رضّي يف احلديِث عن ال�شجِع واأهميِتِه، وطريقة ال�ق�ف عليه، وما يج�ُز فيِه من 

تغيري حّتى ي�شتقيَم للكاتِب ما يريُدُه من ت�افق الف�ا�شِل يف اأواخر اجُلمِل.
الن�ّس  يف  ق�ِلِه  يف  كما  الكرمِي،  بالقراآِن  الزخم�رضّي  تاأّثُر  املقدمِة  يف  ويظهُر 
�صقيٌم}  وهو  بالعراِء  {فنبذناُه  تعاىل:  بق�ِلِه  تاأثٌر  وه�  بالعراء«  »فمنب�ذ  ال�شابِق: 

.]145 ]ال�شافات: 
وي�شت�شهُد الزخم�رضّي يف املقدمة مبا ُيروى عن عي�شى- عليه ال�شالم- من ق�ِلِه: »ال 
يربُز  التي  باالإ�رضائيلياِت  تاأثره  هذا  يف  ويظهر   ،  )20( اخلنازير«  اأرجِل  حتَت  ّر  الدُّ َتطرح�ا 

اأثُرها يف ثقافِتِه.
اأثراً  نرى  ال  لكننا  اجُلمِل  ف�ا�شل  وت�افق  بال�شجِع،  حتفُل  اأّنها  املقدمِة  يف  ويالحُظ 
لل�شنعِة يف املقدمِة اإذا ما ق�شناها مبقاماِت الكتاِب وُخطبِتِه التي تظهُر فيها ال�شنعُة ب�شكٍل 

جلّي، وحتفُل باملح�شناِت البديعّية املختلفة.
ويختُم الزخم�رضّي مقدمة كتابه بالدعاِء لطالِب العلم الذي َنَفَذ الزخم�رضّي من خالِلِه 

اإىل خماطبِة القارئ.



207

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

ُخطبُة الكتاِب: )21( 
اأ�شلفنا- وقد  – كما  اأنف�ِشها  للحديِث عن املقاماِت  الزخم�رضّي ُخطبَة كتاِبِه  خ�ّس 
ا�شتهلها بالب�شملِة، وحمد اهلل تعاىل، وال�شالة على نبيِّه حممد- �شلى اهلل عليه و�شلم- 
اإمتامها وهي  تقّدم- و�شنة  – وقد  املقامات  اإن�شائه هذه  �شبب  با�شِمِه، وذَكر  َح  ثّم �رضَّ

512 هـ. �شنة 
ويظهُر يف هذه اخلطبة النَّمط الق�ش�شّي ب�شكٍل جلّي، فه� يق�سُّ �شبب اإن�شاِء املقاماِت، 
وما كان عليِه يف �شالِف عهِدِه، وكيَف رَجَع اإىل ر�ِشِدِه، وذلَك الهاِتف املنامّي الذي �شّ�ت بِه: 
»يا اأبا القا�شِم، اأجٌل مكت�ب، واأمٌل مكذوٌب« )22( فالراوي ه� الزخم�رضّي الذي ميثُل اأي�شًا دوَر 
ِة بت�شل�شل، بل تبداأُ بذكِر الهاِتِف املناميِّ وا�شتيقاِظ الزخم�رضّي،  البطل، وال ُتْذَكر اأحداُث الق�شّ
ِة الناهكِة، واإق�شاِمِه اإْن �شفاه اهلل اأاّل يع�ُد اإىل  وكتابِته ب�شَع مقامات، ثّم اإ�شابِتِه باملر�شَ
�شاِلِف عهِدِه من مدٍح لل�شالطني واحلّكام اللتما�س العطايا والهبات.ويف هذه االإ�شارة دليل 
على تلَك االأحداث التي �شبقْت الروؤيا املنامّية، وال�شريِة التي كاَن عليها الزخم�رضّي يف بالط 
ال�شلطان.وبعَد اأن َي�شفى الزخم�رضّي من هذه املر�شة ينّفذ ما اأخذُه على نف�ِشِه، ويتمُّ مقاماِتِه 

خم�شني.
ن الزخم�رشيرّ ُخطبَته ذكَر منهِجِه يف املقامات الذي يقوُم على:  وي�صمرّ

انتقاء االألفاظ.. 1
 االهتمام بال�شجِع.. 2
ج�دة ال�شبك.. 3
اإيداعها املعاين التي تزيد امل�شتْب�رِض يف دين اهلل ا�شتب�شاراً )23( .. 4

اأبعاداً دينّية، و�شيا�شّية، واجتماعّية، �ش�ف ياأتي احلديث  وحتمُل اخُلطبُة يف طياِتها 
عنها يف مكاِنها يف هذه االأوراق.

واأب�اب  واحلديث،  القراءات،  الزخم�رضّي:  فيها  مَهَر  التي  العل�ِم  بع�َس  اخُلطبة  وُترِبُز 
اإىل  ق�شد  اأّنه  منه  يفهم  اأْن  مُيكُن  ما  اإىل  ُخطِبِه  ُجمِل  اإحدى  يف  الزخم�رضّي  ال�رضع.وي�شرُي 
بًا،  ِبها« )24( ، فَعدَّ نف�شه مقت�شِ االإيجاز واالخت�شار يف مقاماته بق�له: »والرّتحم على ُمْقَت�شِ

واقت�شاُب الكالِم: »اخت�شاُرُه وارجتاُلُه« )25( .
نف��ِس  يف  قب�اًل  ملقاماِتِه  اهلل  ُيلقَي  باأْن  لنف�شه  بالدعاِء  خطبته  الزخم�رضّي  وختَم 

العباد، واأن ي�شتنطق بها األ�شنة ال�شاحلني بالدع�ة الطيبة )26( .
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الراوي والبطل يف مقامات الزخمشرّي: 
العلمّية  الدقة  القا�شم الزخم�رضّي، لكّن  اأب�  الراوي يف هذه املقامات ه� جاُر اهلل  اإّن 
تق�شي اأْن ُنقرَّ باأّن اأّوَل �شارٍد يف هذه املقامات وراٍو لها ه� ذلك الهاِتف املنامّي الذي و�شَع 
مكذوب«  واأمل  مكت�ب  اأجٌل  القا�شم،  اأبا  »يا  بق�له:  املتمثلِة  املقامات  يف  االأوىل  اللبنات 
على  الزخم�رضّي  �شار  وقد  املقامات،  اإن�شاء  على  الباعَث  الكلماُت  هذه  كانت  وقد   ،  )27(

�َشَننها، والتزَم بتلَك الالزمة االأ�شل�بية الندائّية )يا اأبا القا�شم( يف جميع مقاماِتِه اإاّل مقامة 
)الت�شليم( )28( ، وبعد هذه اللبنات ت�شّلم الزخم�رضّي ِزمام ال�رضد اإىل نهاية املقامات.

اأما البطل يف هذه املقامات فه� الزخم�رضّي، واإْن كّنا منيل اإىل ا�شتبدال كلمة )امُلَتَلّقي( 
بكلمة البطل؛ الأّن هذه املقامات ال تق�م على الفن الق�ش�شّي.ولكّن الزخم�رضّي ا�شتطاَع اأْن 
اأن�شاأ  اأّنُه  الكتاِب  خطبة  يف  �رّضَح  حني  ففي  اجلمه�ر؛  خطاِب  اإىل  الذات  خطاب  من  ينفذ 
يف  واللجاج  الغفلِة  من  االأّول  ديدِنها  اإىل  الع�دِة  عن  لنف�شه  رادعًا  تك�َن  حتى  مقاماته 
ذلك  جملتهم  ومن  العلِم،  طالِب  اإىل  ويقّدُمها  الهدف  هذا  يطّ�ُر  املقدمِة  يف  جندُه  الباطل، 
الطالب الذي طلب اإليه اأْن يف�رض غام�شها، وي��شي ذلك الطالب اأاّل ميّكن من هذه املقامات 

اإال َمن ه� اأهٌل لذلك.
لقد بداأْت جميُع املقاماِت بخطاِب الذاِت با�شتثناِء مقامة )الت�شليم( )29( ؛ الأّنها تتحدُث 
عن اأح�اِل الّدنيا يف م�شائبها و�شدائدها، ولكْن ملاذا ا�شتخدَم الزخم�رضّي الكنية )اأبا القا�شم( 

يف خطاِبِه؟ يعوُد ذلك اإىل �صببني: 
Ú .اأولهما: اأّن الهاِتَف املنامّي ناداُه بالُكنية
Ú  واالآخر: اأّن الُكنيَة تدل على ت�قرِي ال�شخ�ِس واإجالِلِه، فكاأّن الزخم�رضّي اأراَد اأْن يذّكر

نف�شُه بال�شنِّ التي ه� فيها من ال�قاِر والهيبِة، حّتى تك�َن رادعًا له عن ال�ق�ِع يف املعا�شي 
واتباِع االأه�اء وال�شه�اِت.و�شّن الزخم�رضي يف ذلك ال�قت قد جتاوزت به حّد االأربعني- الأّن 
، و�شّن االأربعني هي �شّن  512هـ-  467هـ، واإمتام مقاماته كان �شنة  والدته كانت �شنة 
ْن  اأَ اأَْوِزْعِني  َرِبرّ  َقاَل  اأَْرَبِعنَي �َصَنًة  َوَبَلَغ  اأَ�ُصَدرُّه  َبَلَغ  اإَِذا  {َحَترّى  بل�غ االأ�شّد.يق�ل تعاىل: 
ِلْح ِل يِف  اُه َواأَ�صْ ا َتْر�صَ احِلً اأَ�ْصُكَر ِنْعَمَتَك اَلرِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيرّ َوَعَلى َواِلَدَيرّ َواأَْن اأَْعَمَل �صَ

يِنرّ ِمَن امْلُ�ْصِلِمنَي} ]�ش�رة االأحقاف: االآية 15[ ِتي اإِيِنرّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواإِ ُذِررَّيرّ
وقد ُعهَد عن العرِب ا�صتخدامهم الُكنية للتكرمِي، كما ورد يف اأحِد �صواِهِد الأ�صموينرّ 

قول ال�صاِعر )30( : 
اللقب���ا ���واأَة  وال�صَّ ُب���ُه  اأَُلقِّ ول  لأكرم���ه       اأنادي���ِه  ح���نَي  اأُكني���ِه 
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وقد ا�شتتبَع هذه الالزمة االأ�شل�بّية )اأبا القا�شم( �شي�ع اأ�شل�ب الطلب املتمثل يف االأمر، 
والنهي.ولذلك خَلْت مقامُة )الت�شليم( من هذا االأ�شل�ب؛ الأّنها خلْت بدءاً من تلَك الالزمِة، وقد 
َعَدَل يف مقامة )الت�شليم( عن �شمري املخاطِب اإىل �شمرِي الغائِب؛ الأّنُه كاَن يتحدث عن حال 

امل�ؤمن يف �رّضائه و�رّضائه.
اأ�شل�ِب الطلِب و�شمائر اخلطاِب يف املقاماِت- ب�شكٍل  ويق�دنا هذا االأمر وه� �شي�ُع 
عاٍم – اإىل االإ�شارِة اإىل خل�ِّ خطبِة الكتاِب من �شمائر اخلطاِب التي عَدَل عنها الزخم�رضّي 
اإىل �شمائر الغائب، فتحدث عن نف�ِشِه ب�شمرِي الغائب، وكاأّنُه اأراَد اأْن ي�شِعرنا اأّن اأبا القا�شم 
الذي كاَن يجري يف اأذيال ال�شلطان �شخ�س اآخر غري اأبي القا�شم الزخم�رضّي التائب؛ لذلك 
م�شريِة  يف  التح�ل  نقطة  ما�شيِه.وتظهُر  من  يترّباأ  اأْن  اأراَد  وكاأّنُه  الغائب  �شمري  ا�شتخدَم 
الفا�شل بني �شريِتِه  الناهكُة، فهذه املر�شُة كانت احلدَّ  الزخم�رضّي عندما ت�شيُبُه املر�شُة 

االأوىل، �شريِة الغ�اية وال�شالل، و�شريته االأخرى، �شرية الهدى واال�شتقامة.

اعتزال الزخمشري يف مقاماِته: 
ذكر اأحُد الباحثنَي اأّن اأثر االعتزاِل وا�شٌح جلّي يف مقاماِت الزخم�رضّي، ومل يكتِف بهذا 
ْن مقاماِت  بل تعّداُه اإىل الت�رضيِح باأّن الزخم�رضّي كاَن يدع� اإىل االعتزاِل، فقال: »ومن يتمعَّ
الزخم�رضّي جّيداً ال ينتاُبُه )31( اأدنى �شّك يف اأّنها َحَ�ت جميع اأ�ش�ل املعتزلة« )32( وقال يف 
ا وا�شحًا يف مقاماِت  م��شٍع اآخر: »وبهذا يتبنّيُ اأّن هذا االأثر –االعتزال- جاء وج�ده ق�يًّ
الزخم�رضي لدرجِة الق�ل: اإّنُه جاء كذلك الإحياِء اآراِء واأفكار املعتزلة يف ث�ٍب اأدبّي جديد« 

. )33(

ونرى اأّن الباحث اأ�شاَب يف النتيجِة لكّنُه اأخطاأ يف اال�شتدالِل، فالزخم�رضّي –بال �شك 
ُمعتزيّل- ولكْن اإذا اأردنا اأْن نك�َن من�شفنَي فال يج�ُز اأْن ُنحّمَل الن�ش��س اأكرث مما حتتمُل 
اإىل  تعّداه  بل  باالعتزال،  يكتِف  مل  ه  اأنَّ فنّدعي  االأمر  يف  نبالغ  ثّم  باالعتزال،  عليه  فنحكم 
اإليه؛ فالك�شاف – مثاًل- يحفُل بح�ْشٍد من االآراِء االعتزالّية املبث�ثة يف ت�شاعيِفِه،  الّدع�ة 
االأمر الذي دعا ابن املنري اإىل اأْن َيُردَّ عليه يف كتاِبِه: )االنت�شاف من الك�ّشاف( املطب�ع يف 
ا وا�شحًا فيها، و�ش�َف  اأّن اأثر االعتزاِل جاَء ق�يًّ اف( .اأّما املقامات فال نرى  حا�شيِة )الك�شَّ

ن�رُد اأدلِة الباِحِث، ثّم نرّد عليها مبا نراه �ش�ابًا.
�صها يف نقطتني )34( :  لقد ا�صتدَل الباحُث بجملِة اأدلٍة نلخرّ

ما ورد يف املقاماِت من اإ�شارات اإىل اأ�ش�ِل املعتزلة، مثل: االأمر باملعروف والنهي . 1
عن املنكر يف مقامة )املرا�شد( )35( ، والت�حيد يف مقامِة )الت�حيد( )36( ، وال�عد وال�عيد 
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يف مقامِة )الت�قي( )37( .
( وه� ق�ل الزخم�رضّي: »واحتفظ مبا األقي اإليَك من باب . 2 ما ورد يف مقامِة )الت�شربُّ

الريا�شة من ج�هرة ابن ُعبيد؛ فاإّنه خرٌي لك من جمهرة ابن ُدريد« )38( ، ولعّل هذا اأ�رضُح 
االأدلِة واأق�اها؛ الأّن ابن عبيد ُمعتزيّل، وه� عمرو بن عبيد من �شي�ِخ امُلعتزلِة.)39( 

ت�شرتُك  اأمٌر  الباحث  ذكره  ما  الأّن  به؛  لالحتجاِج  م�شّ�غًا  اأرى  فال  االأول  الدليل  اأما 
وال�عد  والت�حيد،  املنكر،  عن  والنهي  باملعروِف  االأمر  من  جميعها  االإ�شالمّية  الفرُق  فيِه 
ُل خ�شي�شًة اعتزالّية، وال ن�شتطيُع اأْن جنزَم بهذا اإاّل اإذا وجدنا  وال�عيد.وه� بالتايل ال ي�شكِّ
يف املقاماِت من االأ�ش�ِل االعتزالية ما يخالُف ما عليه اأهل ال�شنِة واجلماعِة، مثل: املنزلة 
بني املنزلتني، وتخليد اأ�شحاِب الكبائر يف الناِر، واإنكار �شفات اهلل- تعاىل عن ذلك عل�اً 
النبّي  القيامة، واإنكار �شفاعة  ال�شمع، والب�رض، والكالم، واإنكاُر روؤية اهلل ي�م  كبرياً- مثل 

امل�شطفى – �شّلى اهلل عليه و�شّلم- ي�م القيامة.
ابن  )ج�هرة  بـ  ق�شده  ما  ال�رضِح  يف  نف�ُشُه  الزخم�رضّي  ح  و�شّ فقد  الثاين  الدليُل  اأّما 
ُت نف�شي ريا�شًة ل� اأردُتها على ترِك املاِء  عبيد( ، فهي حكمة البن عبيد يق�ل فيها: »لقد ُر�شْ
اإ�شالمّي رفيع ال  اأّن هذه الكلمة تدع� اإىل جُماهدِة النف�ِس، وه� ُخُلٌق  لرتكْته« )40( .وظاهٌر 
ا من خاَف مقاَم ربرّه ونهى النَّف�َس عن  يخت�ّس به مذهٌب دوَن مذهب، يق�ل تعاىل: »واأمرّ

الهوى فاإنرّ اجلنرّة هي املاأوى« ]الّنازعات: 40 - 41[.
ونكرِّر اأّننا ال ُنْنكُر اأنَّ الزخم�رضّي معتزيّل؛ بل ُنْنكُر اال�شتدالَل بن�ش��ٍس من املقاماِت 

ال تدلُّ على هذا االأمر �رضاحًة، ونحّملها اأكرث مما حتتمل.

حتليُل طائفٍة من مقاماِت الزخمشرّي: 

قمنا باختيار املقاماِت الآتية لتكوَن مو�صوعاً للتحليل، وهي: 
مقامة املرا�شد )41( .. 1
مقامة الر�ش�ان )42( .. 2
مقامة احلذر )43( .. 3
مقامة الت�شليم )44( .. 4
مقامة املنذرة )45( .. 5

و�شبب اختيار هذه املقامات بالتحديد اأنَّ مقامة )املرا�شد( )46( اأوىل مقامات الكتاب، 
وح�شِن  ال�شبِك،  ج�دِة  من  فيها  راأى  الزخم�رضّي  فكاأنَّ  الأهميِتِه،  ُيقدَّم  ال�شيَء  اأّن  ومعروٌف 
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در يف مقاماِتِه فابتداأ بها، مع اأّن  املعنى، وجماِل الت�ش�ير ما ي�ؤهلها اإىل احتالِل مكاِن ال�شَّ
مقامَة )الر�ش�ان( ت�شبقها زمنًا؛ الأّنها اأوىل مقاماِت الزخم�رضّي اإن�شاًء كما اأ�شار يف اخُلطبِة.

اإغفاءاِت  اإحدى  الزخم�رضيُّ يف  اأُِرَيُه  قد  )47( فقد كان مطلعها  )الر�ش�ان(  اأما مقامُة 
بب�شع  بعُد  فيما  اأتبعها  كاملة،  مقامة  اإمتاِمها  على  الباعَث  ه�  املطلع  هذا  وكاَن  الفجِر، 

مقاماٍت، وا�شتمر االأمُر حتى انتهت اإىل خم�شني مقامة، كما اأ�شار يف اخُلطبِة.
اأما مقامة )احلذر( )48( فِلما تتمّيُز به من بروِز املنهِج العقلّي يف املعاجلِة والتحليل، 
ومن َثّم االإقناع والتعليل، اإ�شافًة اإىل روعِة الت�ش�يِر فيها، وترابطها الع�ش�ّي وامل��ش�عّي 
ُنح�ُس مبا يق�ل، فالزخم�رضّي يطُلُب من  اأْن يجعلنا  الزخم�رضّي برباعِتِه  املتني، وا�شتطاَع 
تلَك  اأ�شابتُه، ففي  اأّن قطرة ماٍء مغلّي  اأو  اأطراِفِه،  َجْمرًة علقت ببع�ِس  اأن  اأْن يتخيل  نف�ِشِه 
اللحظة ين�شغُل عن كلِّ مالذِّ احلياِة، وال ي�شعى اإاّل اإىل اإيجاِد حّل يخّل�شُه مما ه� فيه.ويخل�ُس 
الذي ي�ؤمُن باجلنِة والناِر، وين�شغُل عن  االإن�شاِن  اال�شتدالِل على حماقِة  اإىل  من هذا املثِل 
الناِر الُكربى بَعَر�ٍس من الدنيا زائٍل.ويقارُن بني عذاِب جهّنَم واأمل اجلمرِة من حيُث ال�شّدة، 

واالأمل، ومدة االإيالم.
اأّنها تخل� من  الكتاِب يف  )49( فهي تختلُف عن جميِع مقاماِت  اأّما مقامُة )الت�شليم( 
الالزمِة االأ�شل�بيِة )يا اأبا القا�شم( ولعلَّ ال�شبب يف هذا اأنَّ املقامَة ال�شابقَة عليها )االعتبار( 
تتحدُث عن الدنيا وزوالها وتقّلبها باأهلها، وتاأتي بدايُة مقامِة )الت�شليم( بامل��ش�ِع نف�شه، 
فكاأّنها جاءت تابعًة لتلَك املقامة، ول� جّربَت اأْن تقراأَ املقامتنِي على اأّنهما مقامة واحدة 

لتاأّتى لك ذلك – واهلل اأعلم بال�ش�اب- 
خطبة  يف  الزخم�رضّي  اإليها  اأ�شار  فقد   )50( )املنذرة(  مقامُة  االأخريُة  املقامُة  اأّما   
ُز يف  ِة التي كانت نقطة التح�ل يف م�شريِة حياِتِه، وَيرْبُ الكتاب، واأ�شار فيها اإىل تلِك املر�شَ

هذه املقامة العن�رض الق�ش�شّي ب�شكٍل جلّي وا�شٍح.

عالقة العناوين باملضمون: 
الزخم�رضّي  الر�شد- يح�ّس  َمْر�َشد مبعنى  – واملرا�شد جمع   )51( )املرا�شد(  يف مقامة 
نف�شه على فعِل اخلرِي، واالقتداء بفاعليه، ونبذ ال�رض، واحلذر ممن يفعله ويراعيه، وقد ورد 
لفظ )املرا�شد( �رضاحة يف ق�ِل الزخم�رضّي: “وناغها بالتذكرة الهادية اإىل املرا�شد” )52(، 
من هذا يتبنّي اأّن ال�شلة وثيقٌة بني الُعن�ان وامل�شم�ن، ال من حيُث ذكُر العن�ان �رضاحًة يف 

الن�ّس فح�شب، بل مبا ا�شتملت عليه املقامُة من معاٍن كّلها ت�شّب يف باب الّر�شِد.
�شاعة  “وم�شقة  ق�له:  با�شمها يف  الزخم�رضّي  فقد �رّضح   )53( )الر�ش�ان(  مقامُة  اأّما 



212

د. هارون الربابعة / د. نبيل حسنني / د. زياد أبو لنب مقامات الزمخشرّي: رؤية وتأصيل

يتل�ها الر�ش�ان وغبطُة االأبد” )54(، واملقامُة بجملتها تدع� اإىل فعِل اخلري وترِك ال�رّض حّتى 
يف�َز االإن�شاُن بالر�ش�ان.

ذِّرًة  اأّما مقامُة )احلذر( )55( فهي واإْن مل ي�رّضح فيها بـ )احلذر( فقد جاءت بجملتها حُمَ
من عذاِب جهنم مبا فيها من �ش�ر خميفة، وا�شتدالل عقاليّن منطقّي ُمقِنع.

يح  ال�رضَّ امل�شدر  م�شتّقات  باأحد  فيها  الّت�رضيُح  جاء  فقد   )56( )الت�شليم(  مقامُة  اأّما 
جَتَلِب الق�شا” )87(  “الأّنُه م�شلِّم مِلُ �شليم( وه� ا�شم الفاعل )م�شلِّم( يف ق�ِل الزخم�رضّي:  )التَّ

ة على الر�شا بق�شاء اهلل والت�شليم له. وجاءت املقامُة حا�شّ
اأّما مقامة )املنذرة( )58( فه� يتحدث فيها عن املْر�شة الّناهكة التي اأيقظته من غفلِتِه، 
وكانت �شببًا الإعالِن ت�بِتِه، وقد �شّمى هذه املر�شة )املنذرة( الأّنها كانت نذير امل�ِت يف 
وقتها، وقد اأ�شار اإىل هذه الت�شميِة يف خطبة الكتاِب، فقال: “فلّما اأ�شيب...باملر�شِة الناهكِة 
التي �شماها املنذرة” )59( وقد اأ�شار الزخم�رضّي اإىل هذه املر�شِة يف مقامة )املنذرة( بق�له: 

اأْن َعرَّى عظاَمك واأْنَحَفَك” )60(. ك ب�رُضٍّ  “وم�شَّ
وخال�شُة الق�ِل اأّن املقامات ترتبُط مب�شم�ِنها �ش�اء من حيُث الت�رضيح بالُعن�ان يف 

بع�شها، اأم مبا ت�شتمُل عليه من معاٍن ت�شّب يف املعنى الذي ي�شرُي اإليه الُعن�ان.

براعُة االستهالل: 
و�شبِك  تراكيبهم،  ْ�ِغ  و�شَ األفاظهم  اختيار  يف  بالتاأّنق  يهتم�َن  الف�شحاَء  اأّن  ريَب  ال 
االآذاُن  به  اأِن�َشْت  فاإن  االأ�شماَع،  ي�شافُح  ما  اأّوُل  الأّنها  كالمهم؛  مطالِع  يف  ًة  خا�شّ ُجَمِلِهم، 
ْت عّما يليه.وفيما ياأتي بيان ت�افق هذا  مَّ طمعت يف اال�شتماِع اإىل ما يليه، واإْن َنَفَرْت منه �شَ

االأمر يف املقامات املختارة حمل البحث.
وال�رّض،  للخري  جميٍل  َمَثل  بذكِر  الزخم�رضّي  ا�شتهلَّها  فقد   )61( )املرا�شد(  مقامُة  اأّما 
ف�رضب مثاًل للخرِي تفاَح لبنان امل��ش�ف بح�شِن الطعِم والرائحة، كيفما قلبته دعاَك اإىل 

ْهَته نهاَك عن مل�شِه )62(. ْعدان اأّنى وجَّ نف�شه، و�رضب مثاًل لل�رّض َح�َشَك ال�شَّ
اأّما مقامُة )الر�ش�ان( )63( فقد ا�شتهلَّها مبا اأُرَيُه يف اإحدى اإغفاءات الفجِر، وه�: “يا 

اأبا القا�شِم، اأجل مكت�ب، واأمل مكذوب” )64(.
 وا�شتهلَّ مقامة )الت�شليم( )65( مبطلِع يربز فيه عن�رض الت�ش�يق اإىل اال�شتماِع اإىل ما 

يليه، وه� ق�له: “جديدان يبلى بتنا�شخها كل جديد” )66(.
 وبداأ مقامة )احلذر( )67( بتمهيد عقلّي ت��ّشل به لل��ش�ِل اإىل مطل�ِبِه، وه� احلذر من 

َم. نار جهنَّ
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اأّما مقامة )املنذرة( فال جند فيها تلك الرباعة التي راأيناها يف املقامات ال�ّشابقة؛ فقد 
ْنِعِه وف�شله الغامر” )68( فهي ت�شلح اأْن تك�ن يف و�شط  بداأها بق�له: “َفْيَئُتك اإىل اهلل من �شُ

املقامة ال يف اأولها.
األفاِظِه  ج�دة  يف  يقت�رض  مل  الزخم�رضّي  اإّن  نق�ل:  اأْن  االإن�شاِف  من  فاإّن  هذا،  ومع 

ق فيها على حدود املطلع، بل تعّداُه اإىل جميِع اأجزاِء املقامِة من اأولها اإىل اآخرها. والتاأنُّ

الرتابط بني االستهالِل واملنِت واخلامتِة: 
�شكل حلقات،  املقامة جاءت على  اأْن  الذكر جند  �شالفِة  املقاماِت  ُكلِّ مقامٍة من  يف 
ترتبط فيها ُكلُّ حْلقة باأختها، بحيث ت�شكل يف جمم�عها �شل�شلة مرتابطة، وكالًّ متكاماًل، 
تتجلى فيه الَ�حدة الع�ش�ية يف اأبهِج �ش�رة، وت�شيع يف اأرجائه وحدُة امل��ش�ع يف اأجلى 

معنى.
الذكر، حني  �شالف  املثل  بذلك  الزَّخم�رضيُّ  ي�شتهّلها  مثاًل-   –)69( )املرا�شد(  فمقامة 
اإىل  تاأتي املقامة داعية  ثّم  ال�ّشعدان،  اأنَّ مثل اخلري وال�رض كمثل تفاح لبنان وح�شك  يذكر 
فعِل اخلري وترِك ال�رّض، وحما�شبِة النف�ِس حتى ت�شتقيم على طاعِة اهلل، وم�شاحبة املتقني، 
وخمالفِة ال�شاّلني امُل�شّلني، واحلذِر من �رضورهم، ويختم مقامته مبدِح املتقني، واالإ�شادِة 

مباآثرهم، وح�سِّ النف�ِس على التاأ�شي بهم، وااللتحاق بق�افلهم.
وكذلك احلاُل يف املقامات املتبقيِة، فقد ا�شتهَلّ مقامة )الر�ش�ان( )70( بذكر اأْن خري 
تها،  االأعماِل قليل، و�رضها كثري، واأّن مرارة املع�شية اأ�شدُّ من لذِتها، ولذَة الطاعة األذُّ من م�شقَّ

ثّم ي�ّبُخ نف�شه على اإ�رضارها على املع�شية، وختَم املقامَة بالتن�يِه بف�شِل العقِل.
وبداأت مقامة )الت�شليم( )71( بذكر تعاقب الليِل والّنهاِر، وما حتمُلُه احلياُة من �شعادٍة 
و�شقاء، وجاء املنُت ليبنّيَ م�قَف امل�ؤمن من امل�شيبِة، ويقارنه مب�قِف الفا�شِق الذي يفّ�ُت 
على نف�شِه ن�اَل اأجر ال�شرِب، فيجعل امل�شيبة م�شيبتني، ويختم املقامة بطائفٍة من االأ�شعاِر 

التي ُتبنّيُ ِعظَم ث�اِب ال�شرِب على امل�شيبِة.
ِر  اأّما مقامُة )املنذرِة( )72( فا�شتهلها مبا انتهت اإليه حاُلُه من الرُبِء وال�شفاِء، وتذكُّ
الِل، وكيَف اأ�شابُه املر�س، وجعلُه  ف�شِل اهلل عليِه، ُثمَّ اأخذ ي�شرتجُع ما كاَن عليِه من ال�شّ
النقمُة نعمًة، وامِلحنُة منحًة.وختَم املقامَة  يعلُن ت�بته، وينتهي عّما كان عليِه، فكانْت 

“ُربَّ �شارٍة نافعٌة” )73(. بطائفٍة من االأ�شعاِر عن نعمِة امل�شائِب واالأدواء، وكما قيل: 
االأعتى  االأخروّي  العذاب  اال�شتدالل على  اإىل  التي ذهب فيها   )74( اأّما مقامُة )احلذر( 
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واالأ�شّد ب�رضب املثل احل�شّي من العذاب الّدني�ّي االأدنى.
وباجلملة فاإن هذه اللحمة يف الّن�شيجني الرّتكيبّي والّداليل، ت�ؤّكُد ما قلناُه �شابقًا من 

الرتابط الع�ش�ّي وامل��ش�عّي يف كلِّ مقامٍة من املقامات املختارة.

لغُة املقامات )فصاحُة الكلمات وبالغة اجُلمل( : 
اأّن الف�شاحَة خا�شًة �شفٌة للمفرد، فيقاُل )كلمٌة  ذكر اخلطيُب القزوينيُّ يف االإي�شاِح 
ح �رضوط ف�شاحة املفرد، وبالغة اجلملة بق�له: “اأّما  ف�شيحٌة( ، وال ُيقاُل )كلمٌة بليغة( ، وو�شّ
ف�شاحُة املفرِد فهي خل��شه من تنافر احلروف، والغرابة، وخمالفِة القيا�ِس اللغ�ّي”)75(. 
مع  والتعقيد،  احلروف  وتنافر  التاأليِف  �شعف  من  خل��شه  فهي  الكالم  ف�شاحُة  »اأّما 
ف�شاحتها« )76(، “وقيل: ف�شاحُة الكالم هي خل��شه مما ُذِكر، ومن كرثِة التَّكرار، وتتاُبِع 

االإ�شافاِت” )77(.
َ لنا ما ياأتي:  ولو طبقنا املقايي�س ال�صالفِة الذكِر لتبنيرّ

اأولً- من حيُث ف�صاحُة الألفاظ:  ♦
األفاُظ املقاماِت ف�شيحٌة، وي�ؤخُذ عليِه ب�شعُة ماآخذ، مثل ق�لِه: »فعليَك باخلرِي اإْن اأردَت 
الرُّف�َل يف مطاِرِف العزِّ االأَقَع�س« )78(.ف��شَف الِعّز باالأقع�س؛ والَقَع�ُس )79( �شفة للمتكرب ال 
تنا�شُب مقامة )املرا�شد( ومقامها.وكذلك ق�له يف خطبة الكتاب: “واإلقاِء ال�رضا�رض على ما 
يقت�شيِه ما اأبرمه من امليثاِق” )80(.وال�رضا�رُض، هي: ما تفرَّق وانت�رض من الهّم )81(، ويف هذه 
اأُخذت  الكلمة �شع�بٌة يف النطِق، وثقٌل على ال�ّشمِع، وهي �شبيهٌة بكلمِة )م�شت�زشراٍت( التي 
على امرئ القي�ِس يف ق�له: “غدائره م�شت�زشراٍت اإىل الُعال” )82(.وكذلك احلاُل يف ق�ِلِه: »فما 
االإرقال«)83(، وترقل مبعنى ت�رضع.وق�له: »ويقتال ت�ش�ر تلَك  ُكّل هذا  اأْن ترقل  ُعذرَك يف 
االأح�ال«)84(.ويقتاُل مبعنى: يحتكم على االآخرين، والذي منعه من ا�شتخداِم يحتكم ورودها 
يف اجلملِة ال�شابقِة للجملِة امل�شت�شهِد بها، وهي ق�له: »فاإنَّ اأدنى ما يحتكُم عليه تب�رضُّ تلَك 

احلال«)85(.
ثانياً- من حيث بالغة اجلمل:  ♦

بِك، ت�شاوي اجلملة اأُخَتها يف الط�ِل اأو الق�رض، اإال ما َنَدر،  اإّن اجلمل بال �شك، جيدُة ال�شَّ
وقد يعدل يف بع�س جملِه عن اأ�شل�ٍب اإىل اآخر تاأ�ّشيًا باأ�شل�ب القراآِن الكرمِي يف بع�ِس االآياِت، 
بق�له:         ا  تاأ�شيًّ بالالم،  خاِلف  فعّدى   )86( العادين}  ُطرُِق  بنياِت  عن  {وخالْف  كق�ِلِه: 
{ودعاَك  63[ وكذلك ق�له:  االآية:  الن�ر،  اأمره} ]�ش�رة  يخالفون عن  الذيَن  {فليحذر 



215

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (1) - تشرين 

اإىل مفع�ِلِه مبا�رضًة، كق�ِلِه  ا�شتجاَب  الفعَل  )87(، فقد عّدى  فا�صتجْبَته}  الإ�رشاف  داعي 
]ال�ش�رى:  ف�صِلِه}  من  ويزيدهم  ال�صاحلاِت  وعملوا  اآمنوا  الذيَن  {وي�صتجيُب  تعاىل: 
26[، مع ج�اِز تعديه بالالم، كق�ِلِه تعاىل: {ا�صتجيبوا لربكم من قبِل اأْن ياأتَي يوٌم ل 

مردرّ له من الل} ]ال�ش�رى: 47 [.
لكّننا مع هذا جنُدُه يف بع�س االأحياِن يعدل عن االأف�شِح اإىل الف�شيِح، كق�له يف خامتِة 
مقامِة املرا�شد: {فع�صيَت بف�صِل الل تنجو} )88( واالأف�شُح يف ع�شى اقرتان خربها بـ”اأْن” 

كم اأْن يرَحَمُكْم} ]�ش�رة االإ�رضاء: االآية8[ يق�ُل ابن مالك)89(:  كق�ِلِه تعاىل: {ع�صى ربُّ
وك�ُنُه بدون )اأْن( بعد )ع�شى( نزٌر و )كاد( االأمُر فيه ُعِك�شا

اإال يف   ) )اأنَّ اأّنُه ال يتجّرُد �شمريها من  الب�رضيني  “ومذهُب جمه�ِر  ابن عقيل:  يق�ُل 
ال�شعر، ومل يرْد يف القراآِن اإال مقرتنًا بـ )اأْن( ” )90(

وكذلَك ق�ُلُه: {وهْب اأنرّ اأحداً من املالئكِة والثقلني ل يراَك})91(، يق�ُل )حممد حميي 
الدين عبد احلميد( : »واعلم اأي�شًا اأّن الغالَب على )َهْب( اأّن يتعّدى اإىل مفع�لني �رضيحني، 
كما يف البيت ال�شاهد، وقد يدُخُل على )اأّن( امل�ؤّكدة ومعم�ليها، فزَعَم ابن �شيدَة واجلرمّي 
اأّنُه حلٌن، وقال االأثباُت من العلماِء املحققني: لي�س حلنًا؛ الأنه واقٌع يف ف�شيِح العربّية.وقد 
ُروَي من حديِث عمر: »هْب اأنَّ اأبانا كان حماراً، وه� مع ف�شاحِتِه قليل« )92(، فاالأ�شلُم اإذن 

اأْن يق�َل: »هْب اأحداً...» حّتى يخرَج من اخلالَف.
اأن  عامٌل  الق�شا،  ملجتلِب  م�شّلم  الأّنُه  »ذاَك  الت�شليم:  مقامة  يف  الزَّخم�رضي  ق�ُل  اأّما 
ولي�س  جائٌز  فهذا  املمدود،  فق�رض  )انق�شاء(  و  )الق�شاء(  يق�شُد  اْنِق�شا«،  اإىل  ذلك  حملَّ 
دعاء:  يف  فيقاُل  املمدود،  ق�رض  »يج�ُز  الغاليينّي:  يق�ُل  املّد؛  االأ�شُل  كاَن  واإْن  بخطاأ، 
دعا، ويف �شفراء: �شفرا، ويقبح مّد املق�ش�ر، فيقبُح اأْن يقال يف ع�شا: ع�شاء، ويف غنى، 
ِغناء« )93(.اإذْن فلي�س يف ق�رض املمدود خروجًا على القيا�س، بل ه� م�افق له، خالفًا ملا 

يراه بع�س الباحثني )94(.
ثالثاً- منا�صبة اللفظ للمعنى:  ♦

يف  وذكر  واملعنى،  اللفظ  بني  املنا�شبة  راعى  اأّنه  كتابه  خطبة  يف  الزخم�رضّي  ذكر 
مقدمة الكتاب �رضورة م�افقة مطب�ِع الكالم مل�شن�ِعِه حّتى يك�َن بليغًا، و�شاأ�شرُي يف هذه 
الر�ش�ان: »وعمل خريه يقطر،  اأمثلٍة قليلٍة تدلُل على هذا؛ فقد قاَل يف مقامِة  اإىل  ال�شط�ِر 
و�رضه ي�شيُل« )95(، فعرّب عن اخلرِي بـ )يقطر( لقلِتِه، وعن ال�رض بـ )ي�شيل( لكرثِتِه.وكذلك ق�له: 
»وخال�س املتقني« )96(، ومل يقل )خالط( الأّن املخالطَة تك�ُن باالأبداِن، اأّما املخال�شُة فتزيُد 
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الّدالني،  الهادين  جادِة  يف  “وام�ِس  الل�شاِن.وق�له:  و�شدِق  القلِب  بطهارِة  املخالطِة  على 
ة( ؛ الأّن طريق احلّق  وخالف عن بنّياِت طرق العادين ال�شالني” )97(؛ فطريق الهادين )جادَّ
واحدة ال تتعدد.اأّما العادون فلهم )ُبَنّياُت طرق( ؛ الأّن طرق ال�شالل متعددة ومت�شعبة.ول� 
َوَزّنا بع�س االألفاظ التي ينتقيها الزخم�رضّي مبيزان اجلماِل الت�ش�يرّي، واجلْر�س امل��شيقّي 
ل�جدنا لها وزنًا كبرياً، كق�ِلِه يف جماهدِة النف�ِس: »ناِغها« )98(  واملناغاُة ُت�شتخدُم للطفِل، 

فانظر كيَف اختار هذه ال�ش�رَة ليدل على �رضورِة اأخِذ النف�ِس باللنِي، حّتى تتِعظ وتلني.
امُلح�شناُت البديعّية يف مقامات الّزخم�رضّي: 

نات االأخرى،  اأ�شاَر الزخم�رضيُّ يف مقدمِة كتاِبِه وُخطبتِه اإىل اهتماِمِه بال�شجِع واملح�شِّ
بحيث ال تطغى على املعنى، بل ي�افُق امل�شن�ُع املطب�ع، واأمثلة هذا املح�ّشنات ظاهرة يف 

املقامات كّلها، ومن هذه الأمثلة التي تبدرّت يف املقامات: 
ال�شْجع: وه� “ت�افق الفا�شلتني يف احلروِف االأخرية من النرِث” )99(.. 1
لزوم ما ال يلزم: وه� “اأْن يجيء قبَل حرِف الروّي اأو ما يف معناه مبا لي�س مبالزِمه . 2

يف التقفيِة، وُيْلَتَزُم يف بيتني اأو اأكرث من ال�شعر، اأو يف فا�شلتني اأو اأكرث من النرث” )100(.
ًا بال�ّشعر، بل ه� عاّم يف ال�شعر والّنرث. فلزوم ما ال يلزم لي�س خا�شّ

اجلنا�س: ويظهُر يف املقامات اجلنا�ُس الناق�س بخالِف التام؛ فاإّنه ال يكاُد يذكُر، . 3
وقد ن�ّس علماُء البالغِة على اأّن اجلنا�َس التاَم ال يك�ُن له وج�ٌد يف كالِم الف�شحاِء اإال اإذا جاء 

عفَ� اخلاِطر، اأو دوَن اأْن ي�ؤثر يف تغيري املعنى.ومن اأمثلِة اجلنا�ِس الناق�س يف املقامات: 
 )الداّلني( و )ال�شالني( )101( -
 )حرف( و )طرف( )102( -
و )ُمِلم( و )ُمِهم( )103(. -
الّطباق: ويظهر ب��ش�ح يف مقامة )الت�شليم( )104(، ومن اأمثلِتِه فيها: . 4
 )وما الّدهُر اإاّل اأم�ٌس وي�ٌم وغْد، وما العي�ُس اإال �شنٌك ورَغْد(  -
 )فذو اللبِّ َمن جعل لّذاِتِه كاأو�شاِبْه، و�شّ�ى بني حاَلَتْي ُعر�ِشِه وُم�شاِبْه(  -
 )فاإذا اعَتَ�َره النَّعيُم والب��ْس، مل ُيْعَتَقْب عليِه التَّهّلُل والعب��ْس(  -

واللّذات  والّرغد،  وال�شنك  والغد،  والي�م  االأم�س  بني  جلّي  ب�شكٍل  ظاهر  فالطباق 
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واالأو�شاب، والعر�س وامُل�شاب )امل�شيبة( ، والتهّلل والعب��س، والنعيم والب�ؤ�س.
ْ�شيع: وه� »ت�ازن االألفاظ، مع ت�افق االأعجاز اأو تقاربها« )105(.وقد اأ�شار اإليه . 5 الرتَّ

الزخم�رضّي يف املقدمة، ومن اأمثلِتِه: 
نف�شهااإىلدعتكقلبتهاكيفمالبنانكتفاحاخلريخ�شال
مل�شهاعنَنَهْتكوّجهتهااأّنىال�ّشعدانكح�شك ال�رّضخ�شال

املقابلُة: وهي: » اأْن ُي�ؤتى مبعَنَينْي مت�افقني اأو معاٍن مت�افقة، ثّم ي�ؤتى مبا يقابل ذلك 
على الرتتيب« )106(.وميثُلُه املثاُل ال�شابق )الرت�شيع( خرَي متثيل.

مضامني املقامات: 

البعد  اأما  و�شيا�شّية؛  واجتماعّية،  دينّية،  متن�عة،  اأبعاداً  الزخم�رضّي  مقاماُت  حتمُل 
الدينّي فه� جلّي ال يحتاُج اإىل ت��شيٍح، فمقامُة املرا�شِد )107( تدع� اإىل فعِل اخلرِي، ومقامة 
الر�ش�ان )108( تدع� اإىل لزوِم الطاعِة، وترِك املع�شية، ومقامة احلذر )109( حُتّذُر من عذاِب 
 )111( املنذرة  ومقامُة  وقدره،  اهلل  لق�شاِء  الت�شليِم  اإىل  تدع�   )110( الت�شليم  ومقامة  جهنَّم، 
عن  االإقالِع  اإىل  وتدع�  نعمًة،  تك�ُن  قد  النقمَة  واأّن  االإن�شاِن،  على  اهلل  نعمة  عن  تتحّدُث 

املعا�شي.وهذه امل�شامني م�شامني دينّية.
االأوىل:  الطائفتنِي،  تينَك  يف   )112( املرا�شد  مقامِة  يف  فيتمثُل  االجتماعّي  البعد  اأّما 
ركبهم.والثانية:  يف  ال�شري  على  نف�شه  وح�ّس  مبدحهم،  مقامته  خَتَم  وقد  املتقني،  طائفة 
�ّي.اأّما يف  ال�شَّ ال�رضاط  بل، ويتنكب�َن عن  ال�شُّ َق من  تفرَّ يّتبع�ن ما  الذيَن  ال�شالني  طائفة 
مقامِة الت�شليم )113( فتظهُر طائفتاِن اأُخريان، طائفُة امل�ؤمن ال�شابر على م�شيبِتِه، املنتظر 
اجلزاء من اهلل، والثانية: طائفة الفا�شق اجلازع الذي يجمُع اإىل م�شيبِتِه الدني�ّية م�شيبة 
دينية تتمثُل يف تف�يِتِه ث�اَب ال�شرِب على امل�شيبة.وحتفُل مقدمُة الكتاِب )114( بذكِر طائفٍة 
ّهُهم باخلنازيِر لعدِم انتفاعهم بالعلِم، وجاءت ُخطبُة الكتاِب)115(حمذِّرًة من  من النا�ِس �شبَّ

اأولئَك النَّفر الذين يتعلم�ن العلم لينال�ا به َعَر�شًا من الّدنيا.
ويظهُر البعد ال�شيا�شّي جليًا يف خطبِة الكتاِب)116( حنَي ينتقُد جمتمعاِت ال�شالطنِي، 

فياأخذ على نف�شه عهداً بن�ده ما ياأتي: 
اأْن ال يطرق اأب�اب ال�شالطني وال اأع�انهم.. 1
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اأال ينظم ال�شعر فيهم واأال ميدحهم.. 2
اأْن يتنّزَه عن اأم�الهم، وُي�شقط ا�شمه من الدي�ان )117(.. 3

تق�ُم على  واأن حياتهم حياة جاهلّية  اأكُلُه،  �شحٌت ال يج�ُز  ال�شالطني  اأم�ال  َعدَّ  وقد 
النهِب وال�شلِب، ويف هذا اأ�شُد النقِد لهم، يق�ل: »واأّن يعّنَف نف�شه حتى تقيَء ما ا�ْشَتْطَعَمْت يف 

ذلك فيما خال لها من �َشْبي جاهليَّتها« )118(.
ومع هذا فيظُل البعد الدينّي ه� ال�ّشائَد، اإذ يغطي على البعدين ال�شيا�شّي واالجتماعّي، 

ل. ن، وتاأمُّ فال نكاُد نتبّينهما اإال بعد ط�ِل متعُّ

اخلالصُة: 
بعد هذا التطواِف يف مقامات الزخم�رشيرّ نخل�س اإىل النتائج الآتية: 

يختلُف الن�شُق البني�ّي ملقاماِت الزخم�رضّي عّما عهدناه لدى بديِع الزمان الهمذايّن . 1
واحلريرّي؛ فهي تكاُد تخل� من الفن الق�ش�شّي، مما يجعلها تقرتُب من مفه�ِم )املقام( و 

)امل�اعظ( اأكرث من مفه�م املقامة الذي عهدناُه عند بديِع الزمان الهمذايّن.
مرت مقاماُت احلريرّي ب�رضحها بثالِث مراحل حّتى ا�شت�ْت على �ش�قها، وجاءت . 2

على هذه الهيئة التي بني اأيدينا.
)اخلطبة( . 3 وخ�ّس  املقامات،  �رضح  عن  للحديث  )املقدمة(  الزخم�رضّي  �س  خ�شّ

للحديث عن املقامات نف�شها.
الزخم�رضّي معتزيّل بال �شك، ولكّن ن�ش��س املقامات ال ُت�شعُفنا يف اال�شتدالِل على . 4

اعتزاله ب�شكل �رضيٍح.
ترتبُط . 5 اإذ  وا�شخ؛  ب�شكل  املقامات  يف  وامل��ش�عّية  الع�ش�ّية  ال�حدتان  تتجّلى 

واخلامتة  باملنت  وامُل�ْشَتَهلُّ  بامل�شم�ن،  الُعن�ان  ويرتبط  وثيقًا،  ارتباطًا  باأختها  املقامة 
ب�شكل وثيق يف املقامة ال�احدة.

 تت�شُم املقامُة بف�شاحِة االألفاِظ، وبالغِة املعاين، ويتنا�شُب فيها اللفُظ مع املعنى . 6
ب�شكٍل وا�شٍح.

نعة.. 7 اأثر ال�شّ اأو  حتفل املقامات باملح�ّشنات البديعّية، دون اأن يظهر فيها الّتكّلف 
وقد جاء هذا االأثر من�شجمًا مع املنهج الذي اختّطه لنف�شه، واأف�شح عنه يف املقّدمة.
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ت�شتمُل املقاماُت على اأبعاٍد دينّية، واجتماعّية، و�شيا�شّية، ولكْن يظلُّ البعد الدينّي . 8
ط�ِل  بعد  اإال  نتبّينهما  نكاُد  فال  واالجتماعّي،  ال�شيا�شّي  البعدين  يغطي  بحيُث  ال�ّشائد  ه� 

متعن.
اإّنُه نعم امل�ىل ونعم الن�شري. اأْن يك�ُن البحُث مفيداً، واأْن ينفع به  واأخرياً، ن�شاأُل اهلل 

واحلمُد هلل الذي بنعمِتِه تتّم ال�شاحلات
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فحني يتكلم على بع�س مناحي اإعجاز القراآن الكرمي يق�ل: “ ونظرُت يف �شالمِة �َشْبِكِه 
ف، ومتانِة ن�شجه املف�َّف،  امل�شتغَرب، و�شال�شِة مائه امل�شتعذب، ور�شانة نظِمِه امُلر�شَّ
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