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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
الذي نظمه قسم اللغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية 

فرع والية برج بوعريريج–
10/04/2016: يوم

المقامي عند جار اهللا الزمخشريفلسفة السرد 

رماشعادل
جامعة برج بوعريريج

:الملخص

هذه المداخلة إلى الوقوف على ،الفلسفة السردية ،لجار اهللا الزمخشري في مقاماته ،وهي خمسون مقامة تهدف
جعلها في الوعظ و االرشاد،وقد خالف فيها القواعد السردية التي كان معموال بها قبله،لذا سنحاول في هذه 

.ما ورد فيها من معان ومرام الوريقات استجالء المقاصد المتوخات في هذه المقامات وتقديم قراءة ل

:تمهيد

فضل السبق يف ذلك،على أرجح ثة،حيث كان لبديع الزمان اهلمذاينيعد فن املقامة من الفنون األدبية املستحد
املقامة عنده قصة قصرية بطلها أمنوذج إنساين ُمكدٌّ،متسول ،هلا راٍو وبطل ،تكون على حدث طريف ،مغزاه و .األقوال

ضعت يف مفارقة أدبية  أو مسألة دينية أو مغامرة مضحكة ،حتمل يف داخلها لونًا من ألوان النقد،أو الثورة أو السخرية،ُو
.إطار من الصنعة اللفظية و البالغية
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دية وطلب املال ،إىل جانب تقدميها و  الذي حققته مقامات بديع الزمان ومل يكن شائعا قبله ،قيامها على الُك
،فكانت انعكاسا للجوانب السياسية و العقائدية و العرفية و األدبية واالجتماعية و التعليمية حلياة األديب الذي كتبها 

.وحىتّ اللغوية

ونقلت صورا  فاملقامات أسهمت يف نقل عادات الناس وتقاليدهم وما جيري بينهم من خصومات وعالقات ،
.بني الناسكثرية من ألوان اهلجاء املقذع  و عبارات الشتائم اليت كانت شائعة 

.كما اشتملت على العديد من اآلراء النقدية يف الشعر ونظمه،وما يدور فيه من آراء و أحكام

دية،و قد سار على  فاملقامة بذلك شاملة ملوضوعات عدة اقتضاها املضمون العام الذي قامت علية وهو الُك
.هذا املضمون احلريري و السيوطي وغريمها من كتاب املقامات

:زمخشريمقامات ال

غري أن الزخمشري يف مقاماته قد خرج عن املألوف ،حيث كتب مخسني مقامة ،حافظ فيها على الشكل اللغوي 
.للمقامة ،مع حترره من املضمون العام الذي تتحقق فيما سبقه من مقامات

الطابع العام املتأمل يف مقامات الزخمشري ،جيدها مل خترج عن موضوع العظة و الوعظ،لذا جنده خيرج من 
ولعل هلذا االستهالل ما يربره،حيث يرى البقاعي ،"يا أبا القاسم"

يف شرحه ملقامات الزخمشري ، أّن السبب من وراء كتابة الزخمشري ملقاماته هو أنه يف بعض إغفاءات الفجر اليت أملّت 
،فهبّ من نومه وضم إىل هذه "القاسم ،اجل مكتوب و أمل مكذوب أبايا ": اطبه،قائالبه،مسع الزخمشري صوتا خي

الكلمات ما ارتفع إىل مقامه ،ّمث أنشأ أخوات هلا قالئل ،ّمث انقطع عن الكتابة فثرة من الزمن ،حىتّ أصيب مبرضته اليت 
واثين عشر هجرية ،فآىل على نفسه إن شافةاعتربها منذراً له،عام مخسمائ

.1"بعد هذا القرار عاد الزخمشري إىل إمتام مقاماته،حىتّ أصبحت مخسني مقامة

:ه املناسبة جندها مناسبتانذفعند إمعاننا النظر يف ه

،فهذه "وبذيا أبا القاسم ،اجل مكتوب ،وأمل مك:" حني استدعي الزخمشري بصوت غريب قائال:األولى
رته باحلياة اآلخرة و الدنيا الفانية ،هلذا جنده يف أوىل مقاماته،يتحدث عن  العبارة حرّكت نفسية الكاتب وروحه،وذّك

.6:،ص1،1981اللبناني،بیروت،طدار الكتاب شرح مقامات الزمخشري، :یوسف بقاعي- 1
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نيا، يا أبا ":حيث يقول فيها " املراشد" اها مبقامة وان،وقد مسّ ألونعيمها الزائل،ووجوب فعل اخلري ،قبل فوات االّد
رِ مها الّنظر يف العواقب،وبّصرها عاقبة ،أقبل على نفسك َفسِ رّفول القاسم،فعليك باخلري إن أردت ال 2".املُراقباحلَذ

3:يقول البقاعي يف شرخ هذا املقطع 

الرّفول يف الثوب ، التبخرت فيه،وَرمُح أذياله،ورجٌل رِفٌل ،وامرأٌة رافلة، و الرّفُل الذيل ،يقال مشّر رفَلُه، لغة -1
4"ميانية

مها الّنظر-2 ٤٩: البقرةچپ  پ  پ    چ :قوهلم سامه خسفا ،وقوله تعاىلمن  : َفسِ

.يبغونكم إياه ويريدونكم عليه من سوم السلعةأي 
من راقب اهللا إذ حِذره،وفالن ال يراقب ربه،وحقيقُته ال يرعى ما جيب عليه مراعاته بالتفكر : املراقب-3

.فيه،والعمل به،وتقديره ال يراقب أمر ربه

حني أصيب مبرضه الذي أخذ منه عربة ووعد نفسه، إذا شفي وخرج من مرضه معاىف ،فسوف يرتك ملذات :الثانية
بعد املرضة وبعد هذا القرار عاد الزخمشري إىل إمتام :"الدنيا وزينتها،ويعمل بالتوبة النصوح ،يقول البقاعي يف ذلك

يا أبا القاسم،هو الزخمشري نفسه،فهو يف : بقوله مقاماته،حىتّ أصبحت مخسني مقامة،وفيها كلها وعظ ،يبدؤها دائما
أن يعود إىل رحاب اهللا،ويبحث عن وبأن اإلنسان جيدر بههذه املقامات يعظ نفسه ويذكرها برمحة اهللا ورضوانه،

.5"اآلخرة

داللته العميقة و أثره الكبري يف نفس كل قارئ هلا،ألنه حيس بصدق اللهجة فاستهالل الزخمشري مقاماته بوعظ نفسه،له 

.الضالل

ب فيك : ا القاسم يا أب":"النهي عن اهلوى"اليت بعنوان: يقول الزخمشري يف املقامة األربعني اك ،رّك إّن الذي خلقك فسّو
عقلك،وهواك،ومها يف سبل اخلري و الشر دليالك،تعّلم أنّه ليس من العدل أن تستحب اهلوى على العقل ،إّن جانب 

دة الغسق ،فقد دعا يف هذه املقامة إىل االبتعاد عن اهلوى وهلو الدنيا 6"العقل أبيض كطرّة الفلق وجهة اهلوى سوداء كجِ
،لذا ملك خلالقنا ،ويوما ما ترجع إليهأن ال نظلم أنفسنا ،ألّن هذه النفسأجلوترفها،واالحتاد بالعقل الذي رزقنا به من 

.يتوجب علينا احملافظة على أمانة خالقنا إىل أن يسرتدها ساملة 
.27:جار هللا الزمخشري ،مقامات الزمخشري،ص2
.28-27شرح مقامات الزمخشري،ص:یوسف بقاعي3
.المصدر نفسھ و الصفحة نفسھا4
5:المصدر نفسھ،ص5
234:الزمخشري، المقامات،ص- 6
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لسادسة واألربعون، حيث تعرض ،وهي املقامة ا"مقامة النحو"ومن اللطائف اليت جندها يف مقاماته ،وضعه ملقامة مساها 
و احلركة البنائية و التأنيثفيها لكل ما يتعلق بالنحو ، من قلب و إدغام و الضمري املسترت ،ومهزة االستفهام،وأداة 

.احلروف املستعلية،كل ذلك يف قالب وعظي فريد 

يقول البقاعي شارحا "فإّن اخلفاء جيمع يديك على النجاة واالستعصام :"قال الزخمشري: القلب واإلدغام-1
اط، (املقصود باالستعصام هنا ،استعصام الواو من القلب باإلدغام يف حنو " هذا املقطع اّذ واالعِلّو لّو االَج

فإن قلت من أين كان اإلدغام مؤثرا يف ترك ومل تقل االجليواذ و القيوام،كما قيل يف امليزان و امليقات ....
ة اليت يف الواو و الياء ،حىتّ ال يبقى فرق بينهما مدغمتني و بني القلب قلت ألن اإلدغام يذهب باملّد

.) ...احلروف الصحاح 
في شخصك إخفاء الضمري املستكن:"يقول الزخمشري: الضمري املسترت-2 .،أي الضمري املسترت "وختُ
يا أبا القاسم أعجزت أن تكون مثل مهزة االستفهام :" يقول الزخمشري: و التنوينالتأنيثاهلمزة و حرف -3

رك ،إذ َأخذت على ضعفها  مني،ومل ُتشبه يف تأّخ ما من اخلري مع املتقّد صدر الكالم، ليتك أشبهتها متقّد
"و التنوينالتأنيثحرف 

ون يف صدر الكالم ،أي هلا حق تكأااملقصود هنا أن مهزة االستفهام ال عمل هلا فهي ضعيفة غري 
.الصدارة على معموهلا

إمنا تأخرت للداللة على أحوال " حبلى"بنت،أو األلف يف مثل " وأداة التأنيث سواء كانت التاء فس مثل 
الكلم ، فالزخمشري يأمر نفسه أن تكون سباقة لفعل اخلري ودائما يف الصدارة ال أن تكون من اخلوالف رغم 

.هلا أن نفسه ال قيمة

واثبت على دين احلق الذي ال يتبدل وال حيول ،ثبات احلركة البنائية اليت ال :" يقول الزخمشري:احلركة البنائية
.،فهو حيث نفسه على الثبات على دين احلق ، ثبات حركات البناء على الكلمات املبنية"تزول

جبُ وليحُجبك مهك عن الركون إىل :" يقول الزخمشري: احلروف املستعلية عن اإلمالة هؤالء املستولية كما حتُ
،وقد شبه )الصاد،الضاد، الطاء،الظاء،القاف،الغني و اخلاء(،و احلروف املستعلية سبعة "احلروف املستعلية

.الزخمشري اِهلمم باحلروف املستعلية حيث ال إمالة فيها وهي توصف بالعلو 

:الخاتمة 
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الزخمشري ، فمعانيها كبرية ومبانيها متينة ،احتوت على الكثري يعد هذا غيض من فيض ما تزخر به مقامات 
.من املثال و احلكم ،و الوعظ االرشاد 




