
 

 

 
 

 ملقامات البديعيةدلف يف ظهور ا أثر أيب

 2جالل مرامي، *1سعيده بيرجندي
 اللغة العربية وآداهبا دكتورا  يف. 1

 جبامعة العالمة طباطبائي اللغة العربية وآداهباأستاذ مساعد، قسم . 2
 

 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  13/6/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

قصرية مقرونة بالنك  األدبية أو اللغوية. وتعترب كإحدى الفنون إن املقامة كالم منثور مسجع ومكلف يشمل حكايات 

األدبية اهلامة واملؤ رة يف األدب العريب ويتفق مجيع األدباء على أن بـديع الزمـان مبـدع هـذا الفـن. وهنـا  خالفـات        

القـدمي، منـها    كثرية حول كيفية ظهور املقامات واألسباب املؤ رة فيها وقد ذكروا عدة أسباب لظهـور هـذا الفـن منـذ    

. فبعضــهم يــرون أن إحــدى األســباب املــؤ رة يف ظهــور املقامــات هــي  االجتمــاعيتعلــيم اللغــة واألدب للناشــئة، والنقــد 

ف راد بديع الزمان أن ينتقد ظروف دهر  ف بدع املقامات وعرب عنـها عـن طريـق قصصـ .      واالستجداء،شيوع الكدية 

دلف يف ظهور املقامات البديعية ومدى تشاهب  ببطلها. كمـا نعـرف    أيب وحنن يف هذا املقال نريد أن نتطرق إىل دور

ســتجداء والكديــة، ولكنــهم كــانوا أهــل األدب ومــن  ساســان وهــم الــذين يعرفــون باال  دلــف كــان مــن فرقــة بــ   أن أبــا

الظرفــاء وهلــم حيلــهم للكديــة. فبطــل مقاماتــ  شــخص أديــب عــامل ظريــف ولكنــ  اــادع حمتــال جيــوب يف األرض      

الفتح، بطـل   دلف الذي ل  اخلصائص الل جندها يف أيب سب ب نواع حيل  وأدب . وهنا  أديب شاعر باسم أيبويكت

املقامات البديعية، مثل كوهنمـا أديبـا وعاملـا وسـياحا، واسـتجدائهما حبيلـهم وبـ دهبم. وكـان بينـ  وبـني بـديع الزمـان             

كإحدى األسباب املؤ رة علي  إلبداع هـذا الفـن. وميكـن     مصادقة فعرف  البديع وجعل  منوذجا حيا خللق بطل  فيُعترب

 .دلف أ ر يف ظهور املقامات  لنا أن نقول أن أبا
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 مقدمة

قضية ظهور املقامات كان  من القضايا اهلامة الل تشغل بال األدبـاء، فـذكرت منـذ القـدمي     

رس ونستقصـي موضـوعا مل يـدرس    اآلراء الكثرية حوهلـا. وحنـن نسـعى يف هـذ  املقالـة أن نـد      

دلــف يف ظهــور املقامــات البديعيــة. فعنــدما كنــا نطــالع ترمجــة  بعـد وهــو الكشــف عــن أ ــر أيب 

ــا باســم "أيب    ــا وجــو  التشــاب  الكــثرية      شــاعر يف العصــر العباســي التقين دلــف" ولفــ  انتباهن

 ن ندرس أ ر أيبسكندري، بطل املقامات البديعية. فصممنا أالفتح اال املوجودة بين  وبني أيب

دلف ودور  يف إبداع املقامات وظهورها وأ ر  يف خلق بطلها. فبطل املقامات يف األغلب يظهـر  

ك ديب متجول وي خذ من الناس ماال بكالم  الف  وبتالعب  باأللفاظ الفخمة وهذا التصـوير  

عـن سـائر   تذكرنا حبالة بعض األدباء آنذا  الذين كانوا يظهرون كل يوم على حالـة اتلفـة   

دلف الذي جند في  الكثري من التشاب  ببطل  فكان أحدهم أبا (175م: 1956 ف،ي)ضحاالهتم. 

 مقامات بديع الزمان. 

 ف التحقيقأهدا

فمن أهداف هذ  املقالة الكشف عن منوذج حقيقي لبديع الزمان يف خلق بطـل مقاماتـ  فهـي    

ية. مث قمنا بدراسة وجو  التشـاب   دلف" يف ظهور املقامات البديع تدرس أ ر شاعر باسم "أيب

 .  بين  وبني بطل مقامات البديع واالختالف

 أسئلة التحقيق 

 دلـف ومـا هـي عالقتـ  باملقامـات      ويريد هذا البحث اإلجابة عن بعض أسئلة منها: من هو أبو

يف ظهــور املقامـــات البديعيــة ومــا هــو دور  يف ظهـــور      أبــو دلــف  ببــديع الزمــان؟ وكيــف أ ـــر    و

 دلف وبني بطل مقامات البديع؟  بني أيب واالختالفوما هي وجو  التشاب   املقامات؟

دلــف يف   وبعــد احلصــول علــى اإلجابــات الصــحيحة هلــذ  األســئلة ميكننــا دراســة دور أيب    

 أ ر  يف خلقها. و ظهور املقامات

 منهج التحقيق

دلـف يف ظهـور    التحليلـي لدراسـة أ ـر أيب    -واملنهج الذي يتبع  هذا البحث هو املنهج الوصفي

 املقامات البديعية. 
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 خلفية البحث

أما بالنسبة إىل خلفية البحث فـال يفوتنـا الـذكر ب ننـا ال نكـاد جنـد حبثـا شـامال وافيـا هلـذا           

املوضوع، وهذا ما تكلف  هذا البحث بدراست ، وإن كان هنا  بعض الدراسـات الـل ال ختلـو    

 اإلشارة إليها من جدوى: 

املعـــارف.   األدب العــريب"، ملؤلفـــ  حســـن عبــاس، طبـــع يف دار  كتــاب "نشـــ ت املقامـــة يف  -

يدرس هذا الكتاب املقامة لغـة واصـطالحا مث يـدرس أحاديـث ابـن دريـد وبـديع الزمـان         

 وغريمها من الذين كتبوا املقامات وما شاهبها. 

اإلصالة العربية وتطور القصصي"، لعباس مصطفى الصـاحلي، يـدرس    بنيكتاب "فن املقامة  -

 لكتاب املقامة من الناحية القصصية فريى بعض أصول القصة العربية يف املقامات.  هذا ا

كتـاب "املقامــات والتلقـي"، لنــادر كـاظم، يــدرس هـذا الكتــاب املقامـة باســتخدام منــاهج       -

 النقد األديب احلديث. 

دلـف.   ومل تدرس الكتب املذكورة بطل املقامة ومل تقل أي شـي  عـن البطـل وعالقتـ  بـ يب     

منكن لنا الكشـف   دلف حىت يف هذ  املقالة يف البداية نلف  بشكل موجز اىل حياة أيبفنحن 

والتبيني لالسباب املؤ رة من حيات  الل تساعدنا يف هـذا املوضـوع ويف النهايـة سـندرس أ ـر      

 دلف يف ظهور فن املقامة.  أيب

 دلف حياة أيب

إنــ  مســعر بــن مهلــهل
1
مولــد  وتــاريخ والدتــ  ووفاتــ  ســياح، وشــاعر، وعــامل عــريب النعلــم مــن  

شيئا. ولكننا نعلم ان  كان يعيش يف القرن العاشر املـيالدي يطـابق القـرن الرابـع اهلجـري يف      

الشرقي من البالد اإلسالمي وكان يعاصر بديع الزمان والصاحب بن عباد. وإنـ  كـان يـدعى    

ناء ينبوع الواقعـة يف  ينبوعيا او خزرجيا. وتشري هاتان الصفتان إىل أن  قد كان من سكان مي

وهـو كـان    (22 :تـا دون دلف،  )أبوالشاط  الشرقي لقلزم وكذلك كان ينسب إىل قبيلة اخلزرج. 

شاعرا وأديبا ظريفا فجعلت  ظروف الدهر يطوف البالد وينتفل من بلد إىل آخر لالكتسـاب.  

 يف فدخل كشاعر مادح بالط "نصـر بـن أ ـد السـاماين" حـاكم خبـارى. وعرفـ  ابـن النـدمي         

                                                      

. جيدر بنا اإلشارة إىل أن  هنا  شخص آخر يف الكتب األدبية باسـم أيب دلـف. وهـو أبـو دلـف قاسـم       1

العجلـة عـاش يف عهـد املـ مون وكـان عقيـدا مـؤهال، وشـاعرا،           ( وكان مـن بـ   864-840بن عيسى العجلي )

شـعراء آنـذا  مـدح ب سـ  وشـجاعت  يف أشـعارهم.       وأديبا ماهرا، وكذلك كان من حميب املوسيقى. فبعض ال

 (5/458ش: ج1372ونسب  إلي  بعض الكتب كـ"سياسة امللو " و"البزاة والصيد". )رضا، 
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فهرست  باسم اجلوالة
1

وكذلك للثعاليب رأي يشاب  رأي ابـن النـدمي    (410: تادون )ابن الندمي، . 

وهو عرف  باسم مسافر األسفار الصعبة
2

وكذلك زكريـا القـزوي    ( 252/ 3ج :1974)الثعاليب، . 

 (97م: 1987)القـزوي ، « سياحا مشهورا سافر البالد الكثرية وكان يعلم عجائبها»قال أن  كان 

صــاحب ذوق ســليم وحســاس ولــ  كــالم مــؤ ر ومــتني. وكــان ميضــي عمــر  يف      أبــو دلــفوكــان 

وكــذلك يف خدمــة العلــم واألدب. وكــان  ــــكمــا لقبــ  ابــن نــدمي هبــذا اللقــب   ــــاألســفار الصــعبة 

يكسب لقمة عيش  عرب اإلستجداء عند أبواب املساجد. وقد وصل  الينا أشـعار  عـن أسـفار     

 (3/353ج :1974)الثعاليب، بني الكتب األدبية.   رةاولكنها متن

 حلبــــــــــــــــ ُ الدهـــــــــــــــــ ي أال إنّــــــــــــــــ

 رضَ حتّــــــــــــى صِــــــــــــر وجُبــــــــــــ ُ األ
 

ــطرا   ــطرٍ إىل شــــــــــــــ ــن شــــــــــــــ  رَ مــــــــــــــ

ــ ــراي تُ فِـــــــــــ ــوافِ كاخلِضـــــــــــ  التَّطـــــــــــ
 

هتمنــا مــن عــدة جوانــب منــها: اجلانــب الفــ ،    ي وأشــعار  يف األغلــب كانــ  قصــرية. وهــ  

لـذلك العصـر    االجتماعيـة رية عـن الظـروف   ألهنـا تعطينـا معلومـات كـث     واالجتمـاعي والنفسي، 

 إضافة إىل معلومات من الشاعر نفس . 

للـبالد اإلسـالمية يف    االجتماعيـة ف سفار  الطويلة وسياحت  تسبب إشراف  علـى الظـروف   

ــو دلــف هــذا األمــر مينحــ  اخلصــائص اخلاصــة. كــان      و عصــر   واألصــدقاء مــن األقربــاء   أب

للصاحب بن عباد
3
اصني وكان ي خذ من الصاحب كلفة أسفار  وكان ويعترب من أصحاب  اخل 

دلف معلم  اخلاص وكـان صفـظ كتبـ  لـ . وكـان الصـاحب يكرمـ  ومينحـ  مكانـة عاليـة.            أبو

قصيدت  "الرائية" الـل عـارض فيهـا قصـيدة "أحنـف العكـربي"       أبو دلففقدم 
4
وهـي قصـيدة    

ا الصــاحب وفــرح منــ  أكثــر طــوال بالنســبة لقصــائد  األخــرى، إىل الصــاحب بــن عبــاد. فقبلــه 

 (253-3/252ج :1974)الثعاليب، وحفظها وأعطى لشاعر  صالت ونقودا. 

                                                      

 دلف الينبوعي وكان جوالة. . قال ي أبو1

 .خرب بعجائبهاآاحا دار البالد ويوإن  كان س صاحب عجائب البلدان، .2

سن بن العباس بن عباد بن ا د بن إدريـس الطالقـاين. ولقـب    عيل بن أيب احلاالقاسم إن هو أبو .3

بالصــاحب، وأخــذ األدب مــن ا ــد بــن الفارســي اللغــوي املشــهور مث مــن ابــن العميــد. وكــان وزيــرا آلل بويــ    

 وكان صب العلم واألدب.

دلــف.  كــان مــن الشــعراء الــذين اختلفــوا إىل بــالط الصــاحب وكــان يعــرف ويصــاحب اهلمــذاين وأبــا   .4

( ولكـن مـن املسـتبعد    124-3/122ج :1974، ثعـاليب الف الثعاليب أنـ  كـان ألطـف الشـعراء املسـتجدين )     وص

ــل جــدا ألن شخصــية أيب         ــ  ري قي ــان هــذا الت ــ ، ك ــ  ر من ــ  وإن ت ــديع الزمــان من ــ  ر ب الفــتح يف أبعادهــا   أن ت

الفـتح هـي    ة أليبتشـب  بشخصـية أحنـف ف حـدى الصـفات البـارز       دلف وال املختلفة تشب  كثريا بشخصية أيب

 نراها يف األحنف.   دلف وال السياحة ونرى هذ  الصفة يف أيب
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ساسـان"  دلف، هي عالقتـ  بــ"ب    والنقطة اهلامة يف حياة أيب
1

. فـاهنم كـانوا مـن العيـارين     

ــول          ــن أصـ ــعلكة مـ ــة والصـ ــ  الكديـ ــم. وكانـ ــة هبـ ــوادر اخلاصـ ــل والنـ ــديهم احليـ ــعاليك ولـ والصـ

دلف هبذا الفريق أ رت كثريا يف آ ار  وشخصيت  حيث أن  يظهـر حبـ     خصائصهم. فعالقة أيب

)أبـو  ساسـان وطريقتـهم.    الكثري إليهم يف كافة آ ار  وأشعار . فهو مدح يف قصيدت  الرائية بـ  

 وكـذلك لــ  قصــيدة باســم "الساسـانية" الــل وصــف فيهـا ظــروف حيــاة بــ     (10-8دون تــا: دلـف،  

 حد أعضاء هذا الفريق:  أذ  القصيدة يدعي نفس  ساسان وأوضاعها. وأبو دلف يف ه

ــا  ــاهدتُ أعاجيبــــــــــــــــــــــــ  وشــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــالنوى نفســـــــــــــ  فطابـــــــــــــــ  بـــــــــــــ

ــى  ـــ أعلـــــــــ ــوما الـــــــــ ــنَ القـــــــــ  ين مِـــــــــ

ــ  ساســـــــــان واحلـــــــــامي الــــــــــ     بـــــــ
 

 ألوانـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنَ الـــــــــــــــــــدهر  و 

 علــــــــــــــــى اإلمســــــــــــــــا  والفطــــــــــــــــرا

 لا بـــــــــــــــــــــ  الغـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــهبال

ــدهر   ــالف الـــــــــــــ ــحمى يف ســـــــــــــ  ــــــــــــــ
 

(3/353ج :1974)الثعاليب،    

ساسان فكذلك حنن نعد  أحدا منهم. فعنـد دراسـة    ب  ومبا أن  عدّ نفس  ك حد أعضاء

هـذ    أبـو دلـف  املصادر التارخيية واألدبية جند أن  هلذا الفريق لغة رمزية خاصة هلم وأتقـن  

اللغــة وهــو قــد جــاء يف القصــيدة الساســانية بــبعض الكلمــات مــن هــذ  اللغــة الرمزيــة وقــام         

ب بـن عبـاد. وروي أنـ  علـم هـذ  الغـة       بشرحها بعض األحيان. وقد أ ر هذ  اللغة على الصاح

من الشعراء الذين كانوا ينتقـدون األوضـاع    أبو دلفوكان  (13-12دون تا: )أبو دلف، للصاحب. 

املوجــودة يف جمــتمعهم يف القــرن الرابــع للــهجرة. فإنــ  أصــبح ناقــدا         االجتماعيــة واملفاســد 

ساسـان،   قتـهم، بـ   اق فربسبب كثرة أسفار  وكثرة متاعب واجههـا. فنـرا  أيـد نفـ     اجتماعيا

 وتلوهنم خاصة يف األمور الدينية ومدحهم هبذا السبب: 

ــي   ــائحُ املبكـــــــــــــــ ــا النـــــــــــــــ  ومنّـــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرب يف حــــــــــــــــب   
 

 ومنـــــــــــــــــا املنشــــــــــــــــــد املطــــــــــــــــــري  

علــــــــــــــــــــــــــــــــي وأيب بكــــــــــــــــــــــــــــــــر 
2

 
 

(3/362ج :1974)الثعاليب،    

                                                      

ــ   .1 ــات، واال     كــان ب ــل، وإنشــاد   اســتجداء، وساســان فقــراء جــدا والصــعلكة، وقــص الرواي ســتخدام احلي

 . هم كانوا مشغولون بتجارة العطور، والطالسـم، وأنـواع األدويـة والعقـاقري    ةاملرا ي كان  من خصائصهم البارز

خــرى. وعلــى حســب احلــال دعــوا   وكــانوا يــدعون أنفســهم اّــررين مــن األســر يف شــرقي الــروم أو املنــاطق األ    

 (5/460ج :1372أنفسهم مرة يهوديني، أو مسيحيني، أو أهل السنة أو الشيعة، أو أعمى، واألصم. )رضا، 

بكـر وقسـم    ن مـن فضـائل أيب  كان يف ذلك العصر فريق يدخلون األسواق وينقسمون قسمني. قسم منـهم يقولـو   .2

 (   3/362ج: 1974، وهبذ  الطريقة يكتسبون مث يوزعون ما مجعوا بينهم. )الثعاليب  علي فضائل من يقولون آخر
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ساسـان وتلـوهنم وحـاالهتم املختلفـة الــل      كمـا نـرى يف البيـتني املـذكورتني إنـ  يصــف بـ       

ل حلظــة إىل مــذهب مــا أو إىل فرقــة مــا ملصــاحلهم. مث حنــن يف بعــض األبيــات نــرا    متيــل كــ

 البي  عليهم السالم:  متعذرا عما يقول وأعلن أن  من الشيعة ومن حميب أهل

 ش الفـــــــــــــــــىت إاليومـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــ

 ريافــــــــــــــــــبعضٌ منــــــــــــــــــ  للخــــــــــــــــــ 

 فَــــــــــــــإن ملــــــــــــــ َ عَلــــــــــــــى الغُــــــــــــــر

ــوة  فِــــــــــي غاــــــــــر  ــا لِــــــــــي ااســــــــ  أمــــــــ

ـــيهـــــــــــــــــــــــــــــمُ آلا احلَوام  ــــــــــــــــــــــــــــ

ــولا ا  ــمُ آلا رَســــــــــــــــ ـــهُــــــــــــــــ  للـ ـــــــــــــــــ
 

 كحـــــــــــــــــــال املـــــــــــــــــــد واجلـــــــــــــــــــزر  

ــرا  ــ  للشَّــــــــــــــــــ  وبعــــــــــــــــــــضٌ منــــــــــــــــــ

 بَـــــــــــةِ مِثلِـــــــــــي فَـــــــــــ نَعَن ذكـــــــــــراي

ــرا  ــادَةِ الطوهــــــــــــــــ  بَتِــــــــــــــــــي باالسَّــــــــــــــــ

 ـــــــــــــما هُــــــــــــمُ املوفاــــــــــــونَ باالنَّــــــــــــذرا   

 ـــــــــــــ ِ أهــــــــــــلا الفَضــــــــــــلا والفَخــــــــــــرا
 

(3/373ج :1974)الثعاليب،    

ليــ  هــو يقــول حــال املــرء كحــال اجلــزر واملــد أي ظــروف الــدهر تــارة للمــرء وتــارة أخــرى ع      

بشكل ما، مث يعترب أهـل البيـ     االعتذاروبالتاي حال  بني اخلري والشر. فهو هبذ  املقدمة يريد 

 يف الغربة وحتمل مصائبها، وينسب إليهم الفخر، والفضل، والوفاء بالعهد والنذر.   ك سوت 

 املقامة ومبدعها

هـا السـجع والتنميـق يف    املقامة فن أديب ظهرت يف القرن الرابع للهجرة، وهي رواية يغلـب علي 

الفضل أ د بن حسني بن صيـي بـن    قالب قصصي وأساسها هو حوار درامي قد أبدعها أبو

(. ولقب ببديع الزمان إلبداع  هـذا الفـن   398-358سعيد اهلمذاين امللقب بـ "بديع الزمان" )

إنـ  ولـد    أي ألن  أبدع شيئا جديدا يف زمان . فهو من كبار الكتاب والفضالء يف ذا  العصـر. 

هــ وتـر  مولـد  وهـو ابـن ا ـنني وعشـرين وسـافر إىل الـري وقـد حلـق            358يف مهذان يف سنة 

فيها إىل الصاحب بن عباد وصار من أقربائ . إن  كان أديبا شـهريا وبارعـا يف عصـر  فمـات     

 (171-2/161ج :م1988)احلموي، هـ. 398مسموما يف 

ميـة فقـط ألنـ  كـان يشـتغل بتـدريس اللغـة        وقيل إن بديع الزمان أنش  هذا الفـن لغايـة تعلي  

واألدب ف نش  املقامات ليدرس تالمذت  اللغة واألدب ويدرهبم على أحسن األسلوب يف الكتابة 

ولكـن   (351 :2004)الـدقاق،  فيجعل املقامات ميدان لعرض التراكيب الغريبـة واأللفـاظ الـوعرة    

ة الــل أ ــرت يف بــديع الزمــان إلبــداع  هنــا  األســباب املختلفــة واملتعــددة غــري الغايــة التعليميــ 

 مقامات ، منها: 



  437 دلف في ظهور المقامات البديعية أثر أبي

 

ـــ كــان بــديع الزمــان متــ  را مــن القصــص العربيــة     القصــة: .1 ـــ وأحيانــا غــري العربيــة ـ  ـ

وطريقة العرب اخلاصة يف قص احلكاية وهو موضوع يالحظ يف املقامات بالوضوح. 

وكذلك كانـ    كان  الروايات العربية حول فتوحاهتم يف احلروب وعصبياهتم القبلية

حول املصادقات واخلصومات العربية. وأفرال اهلمذاين الكلمات والعبارات يف القالب 

وحــىت   (243-242 :1376)مريصــادقي، القصصــي حــىت يســهل علــى الطــالب تعليمهــا      

 يسهل علي  أن يظهر نقد  اإلجتماعي دون اإلفصاح والوضوح. 

يـث إسـتخدام األلفـاظ النـادرة     كان بديع الزمـان مـن ح   القطعات والروايات األدبية: .2

والتراكيــب الغريبــة متــ  را مــن القطعــات والروايــات األدبيــة مــن مثــل "أحاديــث" ابــن   

قــال بعــض األدبــاء إن أعمــال ابــن    (224 :1999)غنيمــي هــالل، هـــ(. 223-321) دريــد

ــ    ــد أو أحاديث ــ  إن مل تكــن       »دري ــا أن نقــول إن أحاديث حتمــل معــىن املقامــة وجــاز لن

« ملعىن اإلصــطالحي الــذي ظهــر عنــد البــديع فإهنــا التقــع بعيــدا عنــها        املقامــات بــا 

 .(48 :تادون  )عباس،

: إن البديع كـان متـ  را يف إبداعـ  بـبعض الشـعراء      األدباء والشعراء الذين عاصرو  .3

. وهــو أخــذ مضــمون بعــض مقاماتــ  مــن املضــامني وأبــو دلــف يف زمانــ  منــهم أحنــف

معاصري . فمثال مضمون املقامـة الرصـافية   واملفاهيم الل استخدمها بعض شعراء 

أنـ   »دلف حىت قال أحـد الدارسـني    للبديع قريب من مضمون قصيدتني ألحنف وأيب

س أن  جعل قصيدة أحنـف وقصـيدة   من قرأ املقامة الرصافية للبديع الزمان، قد أح

 .(63 تا: دون ري، يمي حري)ابراه «دلف منثورا أيب

الزمــان خاصــة يف موضــوع الكديــة ألنــ  كتــب     قــد أ ــر اجلــاحظ يف بــديع   اجلــاحظ: .4

احلكايات املتعددة يف ش ن املتسولني والشـحاذين وقـد أورد أنـاء املشـهورين منـهم      

 (174م: 1956 ف،ي)ضيف كتاب  "البخالء". 

كان بديع الزمان متـ  را بطريقـة السـائلني ألنـ       كتساب الرزق:اطريقة السائلني يف  .5

ــارة     يف عصــر  شــاع التكــدي باســتخدام ا    ــارات املســجوعة. بعب أللفــاظ الفخمــة والعب

أخــرى إنــ  كــان متــ  را بواقــع احليــاة العامــة ألنــ  يف القــرن الرابــع كــان الكــثري مــن      

الناس يعيشون يف الفقر والفاقة فاملقامات من جهة مثرة تيار يف األدب العـريب وهـو   

عاشــوا كــان أدب التســول صــورة طائفــة مــن النــاس    و تيــار األدب احلرمــان والتســول 

 (207 :1979)املقدســي، حتــ  الظلــم واّــن فلجــاؤوا إىل أنــواع احليــل لكســب الــرزق     
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ساســان. إهنـم قــاموا باالسـتجداء والكديــة بواسـطة قــص الروايــات     منـهم فريــق بـ   

ــذا يف       ــهجهم هـ ــهج منـ ــات ينـ ــرى بطـــل املقامـ ــا نـ ــجع. فكمـ ــوم واملسـ وبكالمهـــم املنظـ

مـة الساسـانية يعمـل هكـذا. أي البطـل يف      االسـتجداء. علـى سـبيل املثـال نـرا  يف املقا     

)اهلمـذاين،  هذ  املقامة يكتسب مـن النـاس نقـودا بكالمـ  املسـجع وبقصـ  القصـص.        

 (  112-108م: 2002

يقصـون القصـص للنـاس علـى املنـابر أو يف احلفـالت الـل         كـانوا إهنـم   القصاصون: .6

ري، يـ مـي حر ي)ابراهتشكل يف املساجد واملعابر ويف النهاية كانوا يس لون النـاس أجـرا.   

 (27-26 :تادون 

ة القصـص يعـرف بــ "النقـاي". والنقـاي روايـة واقعـة أو        يهنا  نوع من روا النقاي: .7

حاد ة نظما أو نثرا والراوي يروي حكايت  باحلركات اخلاصة املناسـبة هلـا. النقـاي    

موا فالـذين قـا   (30-21، 1336، )ملـك   .وجد قبل اإلسالم وراج رواجا شـديدا بعـد   

بالنقــاي كــانوا يف األغلــب صكــون قصصــا مــن الشــاهنامة أليب القاســم الفردوســي    

وكـــان النقـــاي وخاصـــة روايـــة الشـــاهنامة مـــن املراســـيم الرائعـــة يف بـــالط امللـــو     

والوزراء. وهم أعطوا القصاصني صـالت. وكـان القصاصـون يقصـون باللغـة العاميـة       

-21 :ش1377)افشاري، الصلة منهم.  القصص املختلفة للناس واكتسبوا لنقل روايتهم

ــة قصــص        وكــان بــ   (23 ــة القصــص وخاصــة يف رواي ــوا يف رواي ساســان قــد احترف

 الشهنامة وكذلك يف " النقاي".

 جنــد هــذ  الطريقــة يف روايــة القصــص )أي النقــاي( يف املقامــات كلــها. فمــثال نــرى أيب 

جسـتانية أنـ  مجـع النـاس حولـ  يف      الفتح االسكندري، بطل املقامات البديعية، يف املقامـة الس 

ــى طريقــة القصاصــني.          الســوق وقــام بإلقــاء اخلطابــة هلــم وأخــذ منــهم أجــرا يف النهايــة عل

 (28-22 م:2002)اهلمذاين، 

متـ  را باألدبـاء املناهضـني وكـذلك مـن       االجتماعيكان بديع الزمان من حيث النقد  .8

 رين بــالظروف املت زمــة دلــف" وكانــا متــ  الناقــدين مــن مثــل "أحنــف العكــربي" و"أيب 

 لعصرمها. 

ويصور بديع الزمان الظروف واألوضاع يف القرن الرابع وحد  حـواد  كتابـ  يف األمـاكن    

واملدن اإلسالمية واإليرانية )الصحنة واملكان يف مقامات (. فهو يصـف معاصـري  وخلقيـاهتم    

  ويصــف حمافــل األطعمــة واأللبســة املوجــودة يف عصــر  بالواقعيــة. ويصــف يف مقاماتــ  بعــض 
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ــرون أن املقامــات كتبــ          النــاس وجمــالس شــرهبم وخالعتــهم وطــرفهم. فــبعض الدارســني ي

هلدف تعليمي وأديب أي نظـرا إىل رأيهـم كـان اهلـدف مـن املقامـات تعلـيم اللغـات والتراكيـب          

املعقدة للمتعلمني. ولكن ما حصل من املقامات ومطالت  أن اهلدف من كتابة املقامات إضافة 

. فاملقامـات البديعيـة كاملسـرحية    االجتمـاعي بعدين التعليمي والف  من  هو بيـان النقـد   إىل ال

للقــرن الرابــع واضــحا. فبــديع الزمــان أورد يف مقاماتــ  كــل      االجتماعيــةالــل تصــور احليــاة  

املفاســـد املوجـــودة والشـــائعة بـــني النـــاس وأورد حـــىت املصـــطلحات والشـــتمات الشـــائعة بـــني    

ففـن املقامـة يعـاجمل اجملتمـع      (181 :م2002، )اهلمـذاين يف ذالـك العصـر.    القراصنة واملتشـردين 

يف حلة من اللفـظ، فالقـارال يعجبـ  صـياغتها، وحسـن سـبكها، ومجـال سـجعها فيشـتغل هبـا،           

 واليلتف  مبا هتدف الي  املقامة إال بعد اكتماهلا وبعد التفكر العميق يف مضموهنا وفكرهتا. 

 بطل املقامات البديعية

اجلشــع والتحيــل املقــرونني بــذكاء »ســكندري نــرى فيــ  الفــتح اال ملقامــات البديعيــة هــو أبــوبطــل ا

يف األغلـــب يظهـــر ك ديـــب  .(377 :1989)املقدســـي، « واختبـــار واســـع، ولـــ  روح الدعابـــة والطـــرف

متجول أخذ من الناس ماال بكالم  املسجع وبتالعب  باأللفاظ الفخمـة وهـذ  الصـورة تظهـر لنـا      

دباء آنذا  فإهنم لترقية أمـورهم كـانوا يظهـرون كـل يـوم علـى حالـة اتلفـة عـن          حالة بعض األ

ســائر حــاالهتم. وهــو شــخص اــادع مييــل إىل اّتــالني واألذكيــاء البلغــاء، الــذين يســتخدمون   

احليلة والفطنة والدهاء يف استالب النـاس أمـواهلم، لـذا فـإن أبـرز ميـزات البطـل هـو أن يكـون          

ضة، حـاد الـذهن قـوي املالحظـة يف حـل األلغـاز وكشـف الشـبهات، مـرح          خفي املكر، شديد العار

از العقبـــات وســلو  املصـــائب. واســـع املعرفــة يف صـــنوف األدب وغريـــب اللغـــة   يـــطــروب يف اجت 

وأحكــام الــدين وصــنوف العلــم، فهــو شــاعر وخطيــب وواعــظ معــا، يتظــاهر باإلميــان والزهــد           

ت  اهلزل، ويظهـر غالبـاا كشـخص مسـكني     الفسق واجملون، ويتصنع اجلد وخيفي يف طيا ويضمر

فبعبــارة أخــرى بطــل  (175م: 1956 ف،ي)ضـ  .متــهالك بــائس، إال أنــ  يف واقــع األمــر طالــب املنفعــة

املقامات لدي  قدرة على التلون، واخلداع يف سبيل احلصول علـى املـال فهـو يضـطر أن يلجـ  إىل      

 قلوب الناس. ضروب احليل ويعلم الطرق املختلفة واملتنوعة للوصول إىل 

ستجداء يف القـرن الرابـع للـهجرة، وقـد ظهـر آنـذا  فريـق        فكما ذكرنا آنفا أن  شاع  اال

باسم الساسانية وإهنـم كـانوا الشـعراء والقصاصـني الـذين يكسـبون لقمـة عيشـهم يف األغلـب          

إىل خصائصهم األخـرى ميكـن لنـا أن نقـول إن هلـم أ ـر        رستجداء. هذا وبالنظمن طريق اال
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ر هام يف ظهور املقامات. وهـذا موضـوع ممكـن ا باتـ  إذا نظرنـا إىل بطـل املقامـات        كبري ودو

ــنا  وحيلـــ  مث قمنـــا مبقايســـة حيلـــ  واحليـــل الـــل يســـتخدمها بـــ      ــان  البديعيـــة ودرسـ ساسـ

الفـــتح  كتســـاب املـــال والصـــلة لوجـــدنا املشـــاهبات الكـــثرية بـــني أيب اوطريقتـــهم اخلاصـــة يف 

 (3/176ج: 1974 ؛ الثعاليب،12 :تادون لف، )أبو دسكندري وهذا الفريق. اال

القضية اهلامة الل نواجهها عند دراسة بعـض األخبـار مـن حيـاة بـديع الزمـان اختالفـ         

ــاء           ــ  الصــاحُب كــثريا وكــان الصــاحب مــن األدب ــاد. وقــد اهــتم ب إىل بــالط الصــاحب بــن عب

لــ  كــثريا مــن البـارزين ومــن حمــيب العلـم واألدب يف عصــر  فلكثــرة حبـ  لــالدب قــد مجـع حو    

 أبـو دلـف  األدباء. وقد تعـرف بـديع الزمـان علـى الكـثري مـن األدبـاء يف بـالط الصـاحب منـهم           

 (  221: م1999هالل، ي مي)غناخلزرجي. 

 ظهور املقامات دلف يف أثر أيب

دلف وكان كالمها من الـذين اختلفـوا إىل بـالط     كما قلنا كان بديع الزمان من معاصري أيب

دلــف وبــديع الزمــان. فكــان بــديع     كــان الصــاحب حلقــة اتصــال أيب  الصــاحب ففــي احلقيقــة  

يدعو  إىل جملس  وصسـن إليـ  وصفـظ أشـعار      و دلف ويكرم   الزمان يعرف من القريب أبا

فلــيس مــن املســتبعد أن بــديع الزمــان كالصــاحب بــن عبــاد كــان يعــرف علــى فريــق الساســانية  

دلـف   غتهم الرمزية. فالعالقة بـني أيب دلف أو لعل  هو كالصاحب رغب يف تعلم ل بواسطة أيب

وبني بديع الزمان مستحكمة إىل حد يروي الثعاليب يف كتاب  "يتيمة الـدهر" بعضـا مـن أشـعار     

 فيكفـي بنـا أن ننظـر إىل بعـض     (3/352ج :م1974 )الثعـاليب، دلف على لسان بديع الزمـان.   أيب

ل املقامــات فالبيــ  التــاي  دلــف الــل وردت يف املقامــات البديعيــة علــى لســان بطــ    أبيــات أيب

 وأجرا  بديع الزمان على لسان بطل :  أبو دلفأنشد  

ــو ــانا زورٌ صَـــــــــــ ــذا الزمـــــــــــ  ك هـــــــــــ
 

 غرنَّـــــــــــــــــــك الغُـــــــــــــــــــرورُيفَـــــــــــــــــــال  
 

(87: م2002، )اهلمذاين   

فعلى هذا األساس ميكن لنا أن نقول أن بـديع الزمـان تـ  ر يف إبـداع مقاماتـ  مـن منـوذج        

دلـف ولكـن     التصور أن  كـان بطـل املقامـات البديعيـة أبـا      وليس بعيدا من أبو دلفحقيقي وهو 

سكندري لصيانة عرض  أو ألي سـبب آخـر. فلهـذا ميكـن لنـا      الفتح اال غيّر الكاتب ان  ب يب

دلف. فإل بات هذا األمر نقوم   مصور شخصية أيبو سكندري ممثلالفتح اال أن جنرأ ب ن أبا

 تلفة وبني شخصية بطل املقامات: دلف وأبعادها املخ باملقارنة بني شخصية أيب
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قص احلكايات والقصص: كان بطل املقامات البديعة يسافر على الـدوام واكتسـب رزقـ  مـن      .1

طريق قص احلكايات يف املعـابر وأمـام املسـاجد أو مـن طريـق الكديـة وكـذلك كـان أبـو دلـف           

 ص.سياحا وجوالة يضرب اآلفاق وكان يكسب لقمة عيش  من طريق قص احلكايات والقص

الفـتح شـاعرا بارعـا وأديبـا مـاهرا وظريفـا كمـا         كان كالمها شاعران ظريفان: كان أبـو  .2

 أديبا لغويا، وشاعرا.  أبو دلفكان 

اديبا يكسب لقمـة عيشـ     أبو دلفاستخدام احليل واللطائف النادرة: كما قلنا آنفا كان  .3

وقـد يشـري    بواسطة أنواع احليل ويتلون يف كل موقف بلون خاص كي يستطيع أن يكتسب

 نفس  إىل هذا التلون يف بعض أشعار ، كما قال يف القصيدة الساسانية: 

ــي   ــائحُ املبكـــــــــــــــ ــا النـــــــــــــــ  ومنّـــــــــــــــ
 

 منـــــــــــــــــا املنشــــــــــــــــــد املطــــــــــــــــــري و 
 

(3/362ج م:1974، )الثعاليب   

ويصــف تلونــ   ــــ بعــد أن يعــد نفســ  مــن بــ  ساســان  ــــفهــو يف البيــ  الفــوق يصــف نفســ  

 ساس مقتضى الزمان واملكان. أبشكل على وحاالت  املختلفة الل كان  كل حلظة 

وكذلك فعل بطل املقامات. فتارة وعظ الناس وتارة أخرى ظهر يف جملس ك ديب وشاعر 

   (66-62 :2002)اهلمذاين، وتارة ي خذ أمواال من الناس ب نواع احليل. 

ا املت زمة. ومبا كان كالمها جـوالني ويسـافران   كان كالمها يقفان على أوضاع عصرمه .4

دائما من بلد إىل آخر وكانا عاملني، فإهنما كانا يقفان على أوضاع دهرهم وما في  مـن  

 املصائب واملشاكل. 

علـى لسـان  كـ ن بطـل املقامـات       أجريـ  و الفـتح  دلـف إىل أيب  قد نسب بعض أشعار أيب .5

ذا الطريــق اخلفــي وصــلنا اىل مصــدر   دلــف. وكــ ن بــديع الزمــان أراد هبــ   هــو نفــس أيب

 دلف ولكن أنشد  البطل:  إهلام  يف خلق بطل . فالبيتان التاليان أليب

ــانا زورٌ  ــذا الزمـــــــــــ  وصَـــــــــــــك هـــــــــــ

ــة  ــزام حالـــــــــــــــــــــــــــــــ  ال تَلـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرورُ   ــك الغُـــــــــــــــــ  فَـــــــــــــــــــال يغرنَّـــــــــــــــــ

 وَلكـــــــــن دُر بااللَّيـــــــــاي كمـــــــــا تـــــــــدورُ 
 

(87 :م2002 )اهلمذاين،   

سـكندري  الفـتح اال  البديع علـى لسـان بطلـ  أيب    دلف ولكن أجرا  فالبيتان املذكورتان أليب

ولكنــ  مل يصــرح بــذلك.  أبــو دلــفك نــ  يريــد باإلصــاء والكنايــة يقــول لنــا إن بطلــ  يف الواقــع  

وكذلك نرى يف البيتني أن الشاعر نسب الزور إىل الزمان وهذا يع  أنـ  انتقـد الـدهر وعـرب     
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التلــون والــتغري مــع حــاالت الــدهر   عــن مشــاكل الــدهر يف زمانــ ، مث جعــل أمامنــا طريقــا وهــو 

 املختلفة ك ن  هو احلل الفريد واملفرّ من االب املصائب.

جتمـاعي. ف شـعار   وكالمها كانا منتقدين ونرى يف أقواهلما وآ ارمها نوعا من النقـد اال  .6

دلف تعكس األوضاع املت زمة لعصر . فمثال نرا  ينصح الناس على التلـون والتغـيري    أيب

 د  الدهر أو ينصحهم على أن يكونوا متظاهرين: دائما مع حوا

ــةا  ــزام حالـــــــــــــــ ــن ال تَلـــــــــــــــ  وَلكـــــــــــــــ
 

 دُر بااللَّيـــــــــــــــــاي كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدورُ 
 

( 3/354ج :م1974)الثعاليب،   

بدلـ  إىل أديـب منتقـد وناقـد منـاهض فنـرى مثـل هـذا          املت زمـة يف احلقيقة أوضاع دهر  

منـوذج   األصفهانيةدري يف املقامة سكنالفتح اال النقد يف املقامات كلها. فعلى سبيل املثال أبو

  بارز للكسب احلرام يف ذا  العصر فهو يدعي يف هذ  املقامة أن  رأى يف املنام النيب

الفتح بواسطة هذ  الدعاء أجـرا مـن النـاس. فهـو يف هـذ  املقامـة        وتعلم من  دعاء ويس ل أبو

ون على أموال كـثرية.  ممثل طبقة خيدعون الناس باسم الدين والشريعة وهبذ  احليلة صصل

 (66-62 :2002)اهلمذاين، 

ساسـان وأتقـن    أعضـاء بـ    ك حددلف عرف نفس    كما ذكرنا إن أبا ساسان: العالقة بب  .7

لغتـهم وكـذلك بـديع الزمــان جعـل اسـم إحــدى مقاماتـ  املقامـة الساســانية الـل يظهـر فيهــا          

الزمـان قـد هـدينا إىل بـ      البطل كرئيس فرقة من الساسانية. وهذا كلـ  دال علـى أن بـديع    

 دلف ألسباب ما.  ساسان ونبهنا إىل منوذج  يف خلق بطل  ولكن  مل يذكر اسم أيب

التلون والنفاق: كان بطل يتلون املقامات على الدوام ونـرا  إنـ  يعتـرف بنفاقـ  وب حوالـ        .8

 يف املقامة القزوينية ويقول:  املتلونة

 نــــــــــــا حـــــــــــــاي مِـــــــــــــنَ الزَّمـــــــــــــا أ

 لزَّمـــــــــــــادِ اي يـــــــــــــنَسَـــــــــــــيب فِـــــــــــــ

 طِيمسِـــــــــي مِـــــــــنَ النَّـــــــــ   أنـــــــــا أ... 
 

ــب    ــعَ النَّسَـــــــــــــــ ــاي مَـــــــــــــــ  نِ كحـــــــــــــــ

 نِ إذا ســــــــــــــــــــــــــــامَ  انقَلَــــــــــــــــــــــــــــب

ــرَب أو ــنَ العَــــــــــــــــ ــحي مِــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــ
 

(220م: 2002 )اهلمذاين،   

 دلف اعترف بنفاق  وتلون  حسب الظروف واتلف األوضاع كما مر بنا آنفا.   وكذلك جند أبا

سـالت  األوىل والثانيـة شـرحا مـن     دلـف كـان سـياحا ويصـف يف ر     اجلوالة والسياحة: إن أبـا  .9

أســفار  ومشـــاهدات  يف إيـــران وغريهـــا مـــن البلــدان اإلســـالمية ويشـــرح عـــادات وســـلو    

 ىل كثرة أسفار ، منها: إول  بعض األشعار الل يشري فيها  تا( دون )انظر: أبو دلف، أهاليها 
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 حلبــــــــــــــــ ُ الدهـــــــــــــــــ ي أال إنّــــــــــــــــ

 رضَ حتّــــــــــــى صِــــــــــــر وجُبــــــــــــ ُ األ
 

ــطرا   ــطرٍ إىل شــــــــــــــ ــن شــــــــــــــ  رَ مــــــــــــــ

ــ ــراي تُ فِـــــــــــ ــوافِ كاخلِضـــــــــــ  التَّطـــــــــــ
 

(3/353ج :1974)الثعاليب،    

ف بو دلف يف البيتني املذكورتني يشـري إىل أسـفار  ويشـب  نفسـ  باخلضـر الـذي جيـوب األرض        

يستقر يف مكـان واحـد    يبقى يف مكان واحد. وكذلك بطل املقامات كان جوالة يضرب اآلفاق وال وال

ملقامـات يصـور بشـكل واقعـي أخـالق وسـلو  النـاس يف عصـر .         إال لعدة أيام معـدودات، ونـرا  يف ا  

والتارخيية إضافة علـى أمهيتـها األدبيـة والغويـة ألهنـا       االجتماعيةفإذا يهمنا املقامات من الناحية 

 حفظ  لنا الكثري من العادات والرسوم للبلدان اإلسالمية واجملتمع آنذا .  

دلف أخذ تكاليف أسفار  مـن   يها هي أن أباوالقضية اهلامة الل علينا أن نلف  النظر إل

مـا   ساسـان اخلاصـة وكـان بـديع الزمـان متـ  را علـى حـد         الصاحب وعلم  معلومات ولغـة بـ   

دلـف وتقريراتـ  منـها الـل      دلـف مـن القريـب. ويف احلقيقـة أسـفار أيب      بالصاحب وعرف أبـا 

ساســان وإتقــان  كــان يقــدمها إىل الصــاحب وكــذلك أشــعار  النقديــة مــن جهــة وعالقتــ  بــب  

صتـاج   لغتهم وعالقت  الو يقة بالصاحب بن عباد من جهة اخرى يـوفر لبـديع الزمـان كـل مـا     

إليــ  خللــق أ ــر  الفــ  املمتــاز. ويؤيــد هــذا أن بطــل املقامــات البديعيــة كــان أديبــا، وفاضــال،     

ى وسياحا مت  را مـن األوضـاع املت زمـة لعصـر  واكتسـب لقمـة عيشـ  باحليـل والكديـة. أي نـر          

 (226-224م: 1999هالل، ي مي)غندلف.  في  كل اخلصائص الل جندها يف أيب

الفـتح يف إنشـاد    طريقة إنشاد األشعار ومضامينهما الشعرية املشتركة: كان طريقـة أيب  .10

 دلف وطريقة إنشاد  األشعار حىت أن  جاء ب بيات مـن أيب   ما تشب  أبا األشعار إىل حد

وكذلك عنـدما نقـايس األشـعار الـل جـاءت يف هنايـة        دلف يف مقامات  على لسان بطل .

دلف، نشاهد هـذ  املشـاهبة بينـهما مـن حيـث األلفـاظ واملوضـوع         كل املقامة ب شعار أيب

دلـف وأبياتـا مـن أشـعار      واملضمون. فعلى سبيل املثال قمنا مبقارنة بيتني من أشعار أيب

 سكندري:الفتح اال بديع الزمان الل أجراها على لسان أيب

 وهو وصف سياحت :  أبو دلففقال 

ــرٌ  ــا قطــــــــــــــــ ــاقَ بنــــــــــــــــ  إذا ضــــــــــــــــ

 فَنصــــــــــــــــطافُ علــــــــــــــــى الــــــــــــــــثلجا
 

 نــــــــــــــــــزال عنــــــــــــــــــ  إىل قطــــــــــــــــــر   

ــدَ التمــــــــــــــــــــرا   ــتو بلــــــــــــــــــ  ونَشــــــــــــــــــ
 

(3/355ج :م1974 )الثعاليب،  
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 وقال بديع الزمان وهو وصف سياحة بطل مقامات : 

ـــ  ــرّةا وبـــــــــــرأسا عــــــــ  نيٍبآمـــــــــــدَ مـــــــــ

 هوازالــــــــةا بالشّــــــــآما مثّــــــــ  بــــــــاأل   يل
 

ــاا مبيوأح  ــانـــــــــــــــ ــيا فارقيـــــــــــــــ  انـــــــــــــــ

 لــــــــــــــــــةا بــــــــــــــــــالعراقايرحلــــــــــــــــــي ول
 

( 55 :م2002 )اهلمذاين،   

يشــريان إىل  ــــالفــتح  دلــف وأيب أيب ــــوكمــا نشــاهد يف األبيــات املــذكورة، كــال الشــاعرين  

 أسفارهم وسريهم بني البلدان. فهما تارة يكونان ببلد وتارة ببلد آخر. 

ام وعلى لسان  وكـذلك  ستخدام  قناع راويت  عيسى بن اهلشاميكن لنا أن نقول إن بديع ب

ــذي أخــذ شخصــيت  مــن شخصــية أيب       دلــف، أديــب عاصــر ، أدى كلماتــ ،     بواســطة بطلــ  ال

 وانتقاد ، وكل ما أراد أن يقول. 

نتقادي واألديب دلف مبجتمع  سبب  النمو والرقي لروح  اال ميكن لنا أن نقول عالقة أيب

ا كبـــديع الزمـــان أهلـــم مـــن  وحولـــ  إىل أحـــد النقـــاد البـــارزين لعصـــر  حيـــث أن أديبـــا بارعـــ  

شخصـيت  ويبـدع مقاماتــ  آخـذا منــ  منوذجـا ألنــ  كانـ  بينــهما مصـادقة ولعلــ  كانـ  إحــدى        

األســباب إلخفــاق احلريــري الــذي قــام بعــد اهلمــذاين بكتابــة املقامــات مقلــدا منــ ، يف النقــد    

ت يلــهم منــ  فــ د جتمــاعي هــو هــذا األمــر. أي أن احلريــري مل يكــن لديــ  منــوذج حــي حــىت اال

   (5/460جش: 1372 )رضا،مقامات  يف األكثر إىل التصنع والتعقيد اللفظي. 
 

 ائجالات

 فبعد كتابة هذ  املقالة وصلنا إىل عدة النتائج نشرحها يف السطور التالية: 

خيتلف ببالد   أبو دلفكان بالط الصاحب بن عباد حمل اجتماع العلماء واألدباء فكان  .1

. وكـذلك كـان بـديع الزمـان مـن الشـعراء الـذين كـانوا         وميدح  ويعلمـ  وصفـظ لـ  كتبـ     

دلــف مــن قريــب، فكــان الصــاحب حلقــة    خيتلفــون إىل بالطــ ، فالبــديع كــان يعــرف أبــا  

دلف وكان بينهما عالقة املصادقة. وعالقة بينهما تتسع يف  تصال بني اهلمذاين وأيباال

 ف وشخصيت . دل ما بعد حيث أن اهلمذاين إلبداع مقامات  وبطل  يت  ر من أيب

ساســان وكـان يعلــم لغتــهم اخلاصـة لصــاحب بــن عبــاد.    عضـو فرقــة بــ   أبــو دلــفكـان   .2

وبنوساسـان كــانوا مشــهورين باإلســتجداء والكديــة، ولكنــهم مــن األدبــاء والشــعراء وكــان  

دلـف كنمـوذج خللـق     لكليهما أ ر هام يف ظهور املقامات. حيـث انتخـب بـديع الزمـان أبـا     

كتساب كنموذج لطريقة بطل  وكمصدر كان يلهم سان يف االسا بطل ، وجعل طريقة ب 

 منهم يف قص حكايات  ومقامات . 
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دلــف. فوجـو  التشــاب  بينــهما   هنـا  تشــاب  كـثري بــني بطـل املقامــات البديعيــة وبـني أيب     .3

هي: كالمها يسافران دائما، كالمها كانا أديبان ظريفان عاملان، كالمها كانا صكيان 

ســاجد وبــني األســواق وبــني النــاس، مضــامني أشــعارمها كانــ    القصــص أمــام أبــواب امل

دلـف يف مقاماتـ  ونسـب      تشاب  بعضها بـبعض، قـد نقـل بـديع الزمـان بعـض أشـعار أيب       

إىل بطلــ  وأجــرا  علــى لســان ، كالمهــا كانــا يســتخدمون احليــل والنــوادر، كالمهــا كانــا  

ريـب   لـوهنم ونفـاقهم. وال  يقفان على أوضاع دهرمها املت زمة، وكالمها كانـا يعترفـان بت  

 دلف. يف أن هذا التشاب  ناجم عن عالقة بديع الزمان وأيب

ــبعض أشــعار أيب      .4 ــف علــى لســان بطلــ  وتــارة جــاء       جــاء بــديع الزمــان يف مقاماتــ  ب دل

دلف يف أشعار أجراها على لسان بطل ، وهذا األمـر يـدل علـى أنـ       مبضامني أشعار أيب

 دلف. كان مت  را ب يب

ــديع الز  .5 ــف ب ســباب مــا. فــيمكن أن إختفــى انــ        ختفــاء اســم أيب امــان يف ســعى ب دل

 دلف أو للخوف من  أو من الصاحب.  للحفاظ على عرض أيب
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