
فران ألبي العالء المعّريأسلوبیة التناص في خطاب الغ

العربي عامة إّن الباحث عن البنّیة العمیقة الّدالة التي تنظم وتؤسس للموروث الّسردي 
ولدى أبي العالء خاصة، یجدها بارزة في ظاهرة التناص، ألنه ُیعد سندًا من السندات التي تمنح 

الجمالّیة للخطاب األدبي، ذلك أّن التداخل الّنصي یستدعي حضور الشرعّیة األدبّیة أو الشعرّیة أو 
أطیاف متعددة من النصوص الغائبة، والتي ُتسهم في تهیئة الظروف للتواصل مع المتلقي، ما 

.یجعله یتباهى مع نصوصها

وعلیه، فإّن التناص القرآني في بنیة الخطاب الغفراني یشكل ظاهرة سردّیة، تتمظهر على 
الخط الّسردي، وقد ورد لفظًا صریحًا مباشرًا مدرجًا في سیاق االستشهاد به في موقف من امتداد 

مواقف شخصیاتها، كما ورد في مواضع أخرى معنى مقتبسًا دون لفظه الصریح، ویتجلى ذلك في 
.النصوص المحفوظةانجرارمعرض الوصف الفني لمشاهد الرحلة العالئّیة، وهو ناتج عن 

أسلوبیة التناص في خطاب الغفران ألبي "یة الموسومة بـــ ثهذه الورقة البحمن هنا، تروم 
، إبراز عدید التناصات مع القرآن الكریم، حیث نجد السارد أسیرًا للخطاب القرآني، "العالء المعري

.تارة بشكل مباشر، وأخرى بشكل غیر مباشر



:الحفر في المصطلح: أوالً 

الوسیلة التي یعبر بها األدیب عن قضایاه، فاألدیب یستعمل منها المفردات إن اللغة بمثابة 
التي تؤدي المعاني التي دارت في خیاله وتمركزت في خلده، فیختلف معجمه عن المعجم أدیب 

یكتب ما استقام له من تجارب ذاتیة وفوة -شاعرا أو ناثرا–آخر الختالف المشارب، فكل أدیب 
.أثرًا بمن سبقه مسایرًا لمن عایشتهممارساته األدبیة، مت

وعلیه، فإّن مصطلح التناص من المصطلحات النقدیة التي كثر تداولها في الدراسات 
في قراءة -كأداة إجرائیة–النقدیة المعاصرة، حیث حظي بالعنایة واالهتمام لما أثبته من نجاعه 

علینا تسلیط الضوء على هذا على حد سواء، فكان لزاما -القدیمة والحدیثة–النصوص األدبیة 
.المصطلح، وتتبع جذوره األولى

:في النقد العربي القدیم-1

: القوم عند اجتماعهم أي" تناص"في المعاجم القدیمة إال في " التناص"لم یرد ذكر مصطلح 
المتاع، جعله " نصص: "، ویقال"نصص"ازدحموا، واألصل اللغوي للمصطلح یعود إلى مادة 

: الحدیث إلى فالن أي رفعه إلیه، وكذلك نصنصه إلیه وقولهم" نص"بعضه فوق بعض، و
.1حركه من مكانه: الشيء أي" نصنص"

قدیمة عند العرب، " التناص"وعلى هذا األساس، یمكننا القول أن المادة اللغویة لمصطلح 
ة أو إال أنها لم تتجاوز حدودها المعجمیة، فلم تدخل الحقل اإلبداعي، ولم تحمل أي قیمة أدبی

نقدیة، على الرغم من أن البالغیین العرب حازوا الفضل في السبق إلى االهتداء إلى فكرة التداخل 
.2"السرقة"بین النصوص إال أنهم لم یهتدوا إلى مصطلح نقدي ُیقّنن آلیات هذا التداخل سوى لفظ 

.97، ص)ت- د(، 3، ط1981، دار صادر، بیروت، 7، ج"نصص"ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر-1
محمد بولخراص، المعجم الثوري في شعر محمد العید آل خلیفة، رسالة ماجستیر مخطوطة، قسم اللغة العربیة وآدابها، : ینظر-2

.100، ص2005جامعة وهران، 



المعاني من ظلت مرتبطة بعدید " السرقة"وعلیه، فإّن الداللة السلبیة التي یحملها مصطلح 
، مع أنها أصبحت "السرقة"، وجاثمة على سطح كلمة "السلب" "االختالس" "السطو" "اإلغارة: "مثل

تتداول بوصفها مصطلحًا ُیعبر عن ظاهرة نقدیة ضمن الحقل اإلبداعي، إذ كانت تعني عند 
و من أي آراء التجریح والحط من شأن الشعراء المجدین انتصارًا للقدیم، ولهذا فإنها تخل"مؤلفیها 

.1"نقدیة ذات قیمة

من هنا، یمكننا القول إّن دخول نّص غائب في عالقة مع نص حاضر یتم وفق مستویات 
وآلیات عدیدة، فقد أحصى نقادنا القدامى كما هائًال من مصطلحات بغیة اإلحاطة بهذه الظاهرة 

نا القدیم، تحیط بسائر واإللمام بها فقد رصد الحاتمي تسعة عشر بابًا للتداخل النصي في شعر 
.2ضروب السرقة واألخذ

ومن المصطلحات التي استخدمها العرب محاولة منهم القبض على مستویات التداخل 
االحتذاء –التضمین –اإلشارة –التلمیح –االستشهاد –االجتذاب –األخذ –االقتباس : النصي نذكر

المواربة –التمثیل –اإللمام –النسخ –السلخ –المسخ –العقد –الحل –التوریة –المخترع –اإلغارة –
.اإلدماج–التولید –

:التناص في النقد الغربي المعاصر-2

، إّما بالنسبة "التناص"شهد النقد األدبي المعاصر كما هائًال من الدراسات حول مصطلح 
جیرار میخائیل باختین، جولیا كریستیفا، تزفتان تودوروف، ریفاتیر، : (للنقاد الغربیین من أمثال

محمد بنیس، عبد اهللا الغذامي، عبد الملك مرتاض، : (، أو لدى النقاد العرب من مثل...)جنیت
.، إال أننا سجلنا تباینًا في الرؤى...)محمد فتاح، مصطفى ناصف

.189، ص1979، )ط–د (، مكتبة الطباعة والنشر، بیروت، )األدیب الناقد(محمود السمرة، القاضي الجرجاني -1

عباس، تاریخ النقد األدبي عند العرب، داإحسان : ینظر-2



، وسنحاول في هذا 1»فال نكاد نعثر لدى أي واحد من هؤالء على تعریف جامع مانع للمصطلح«
.-لنقادعرض آراء أشهر ا–المقام 

یحمل دالالت " التناص"، ترى أّن "Julia Kristina" "جولیا كریستیفا"وعلیه، فإّن الباحثة 
فالنص الحاضر لیس منتوجًا بل یعّد ،)productivité du texte(قریبة من مفهوم إنتاجیة النص 

المبدع الحقیق في الذي یعتبر ) المستهلك(والقارئ ) المنتج(فضاء الال إنتاجیة حیث یتلقى الكاتب 
هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من االقتباسات وكل نص ه تشرب «عملیة القراءة، فكل نص لدیها 

.2»وتحویل للنصوص األخرى

أنه مهما كانت طبیعة المعنى في نص ما، ومهما كانت ظروفه «: وقد ألفینا الباحث، یقول
ذا یعني أن كل نص یقع في البدایة وه... كممارسة إشاریة، فإّنه یفترض وجود كتابات أخرى 

.3»تحت سلطان كتابات أخرى تفرض علیه كونًا أو عالمًا بعینه

.G" "جیرار جنیت"من المصطلحات االنشطاریة، أدى بــ " التناص"ولما كان مصطلح 

genette" المتعالیات النصیة"إلى القول بـــ " معمار النص"في كتابه""transtextualité" ویندرج ،
التواجد اللغوي سواء أكان نسبیًا «حت هذا التعالي النصي التداخل النصي بجمیع مستویاته وعنده ت

أم كامًال أم ناقصًا لنص من نصٍّ آخر ویعتبر االستشهاد، أي اإلیراد الواضح لنص مقدم ومحدد 
القات ویندرج ضمن التعالي النصي أنواع أخرى من الع... في آٍن واحد بین هاللین أو مزدوجین 

.4»عالقة المحاكاة وعالقة التغییر والتضمین... وأهمها 

، "جیولوجیا كتابات"یرى بأن النص هو عبارة عن "Roland barthe" "روالن بارت"أما 
لیكتب منطلقًا «فالكاتب یستند إلى معجمه اللغوي الذي هو حصیلة ما تراكم لدیه من نصوص، 

.121، ص1986، 2، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)إستراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -1
.321، ص)ت–د (عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتفكیر، النادي األدبي الثقافي، السعودیة، -2
.127، ص1997، 12مجلة اللغة واألدب، جامعة الجزائر، ع حسین قّحام، التناص، في-3
.90، ص1986، 2عبد الرحمن أیوب، دار طوبقال، الدار البیضاء، ط : جیرار جینت، مدخل لجامع النص، تر-4



هو شبكة من االستحواذ اللفظي، ذات سمة خاصة شبه من لغة ورثها عن سالفیه، ومن أسلوبه، و 
.1»شعوریة

:في النقد العربي المعاصر-3

، خاصة بعد أن أثبت نجاعته في "التناص"تزاید اهتمام النقد العربي المعاصر بمفهوم 
عرضًا شامًال لمجمل الدراسات التي " سعید یقطین"حیث قدم - شعرًا ونثراً –تحلیل الخطاب األدبي 

ت التناص، وأشاد بمجهود السابقین في إنتاج المصطلح وتحدید المفاهیم إال أنه حاول التفرد تناول
التفاعل "أهم ما قام به هو محاولة اقتراح مصطلح «ببعض اآلراء، وٕاقامة تصورات خاصة به، 

بدل مصطلح التناص، ألنه یرى أن هذا المصطلح أعم من التناص، ویفضل هذا " النصي
.2»عند جینیت) transtextualité(التي هي مقابل " لمتعالیات النصیةا"المصطلح على 

في األعمال الروائیة " التفاعل النصي"قد اهتم بمعانیه ظاهرة " سعید یقطین"وعلیه، فإّن 
لیالي (تتبع الباحث تمظهرات هذه العالقة في روایة نجیب محفوظ "على وجه الخصوص، حیث 

التناص والمناصة، والمیتنصیة في : ات التفاعل النصي الثالثة، كما رصد مستوی)ألف لیلة ولیلة
تغریبة صالح بن عامر الزوقري وربطها مع نظیرتها في : نوار اللوز" دراسته لروایة واسیني األعرج

.3"بني هالل"التراث السردي 

: لدى عبد الملك مرتاض خاصیة سیمیائیة أسلوبیة، وهي عنده نوعان" التناص"إن ظاهرة 
تنظیرًا –، حیث تناوله بالدراسة في العدید من كتاباته "التناص الخفي"، و"ناص الظاهرالت"

هو المقابل األصح للمصطلح الغربي " التناصیة" "مصطلح"فهو یرى أن -وتطبیقاً 

أو عمر أوكان، لذة النص: ، نقًال عن97، ص 1997نور الدین الّسد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، -1
.29مغامرة الكتابة لدى بارت، ص

.109س، ص–م -2
.114، ص1997نور الدین الّسد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، -3



"Intertextulité"1 .إّن كل كاتب ناهب، من حیث ال یشعر وال یرید، فهو منذ نعومة «: فهو یقول
.2»...األفكار من أبویه وجدیة ثم معلمیه وشیوخه أظافره یخزن 

" جولیا كریستیفا"، لیذهب إلى ما ذهبت إلیه "التناص"ویزداد الباحث في تناوله لموضوع 
أّن النص شبكة من المعطیات األلسنیة والبنیویة «: ، یقول"إنتاجیة النص"بـــ " التناص"التي ربطت 

تجه، فإذا استوى مارس تأثیرًا عجیبًا من أجل إنتاج نصوص واإلیدیولوجیة، تتضافر فیما بینها لتن
أخرى، فالنص قائم علي التجددیة بحكم مقروئیته، وقائم على التعددیة بحكم خصوصیة عطائیته 

...«3.

جولیا (أما محمد مفتاح، فنجده یحدد مجموعة من التعاریف للتناص، استخلصها من تعاریف 
:عنده، فهو...)كریستیفا، جیرار جینیت 

»فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات أخرى«-
.»ممتص لها یجعلها من عندیاته وبتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده«-
. 4»محول لها بتمطیطها بقصد مناقضة خصائصها وداللتها أو بهدف تصعیدها«-

.خطاب الغفران في الدرس النقدي العربي الحدیث والمعاصر: ثانیاً 

كلت رسالة الغفران ألبي العالء المعري لدى النقاد العرب المحدثین محورًا في مدوناتهم ش
نص :جدید رسالة الغفران"النقدیة، إذ ضمّنتها الناقدة عائشة بنت الشاطئ في دراستها الموسومة بــ 

، واقترحت فیها أن رسالة الغفران تستجیب لقواعد النص "مسرحي من القرن الخامس الهجري
أعجب كیف فاتني هذا النص "، حیث جاء في تصدیرها لهذا المؤلف، ما نصه 5مسرحيال

عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
.278، ص1995الجزائر، 

.278س، ص–م -2
.103نور الدین الّسد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-3
.121محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص-4
مصطفى بربارة، الخطاب السردي في رسالة الغفران، رسالة دكتوراه مخطوطة، قسم اللغة العربیة آدابها، جامعة وهران، : ینظر-5

.49ص



المسرحي فیها، وكیف فات الّدارسین معي، فمضوا ومضیت، نبحث لها عن مكان بین فنون 
األدبي العربي، ونعرضها على المقامات والقصص واألمالي، وعلى الرسائل اإلخوانیة الطوال التي 

.1"صنفةتجرى مجرى الكتب الم

أن بنت الشاطئ تعیش حیرة بمعیة جبل من النقاد -سالف الذكر–وما یالحظ، على النص 
ولست أتصور بحیث أّن أبا العالء : "في تحدید جنس الرسالة، إّال أنها سرعان ما تتحفظ، قائلة

نفسه قد ِاتجه بالغفران إلى العرض التمثیلي، أو خطر على بال إمكان إخراج قصّته على 
بعقدتها الرمزّیة في المعادلة الشاقة بین "، لكنها تقر بأّن الرسالة تنزع إلى الفن المسرحي 2"سرحالم

صوفیة أبي العالء وشهوانیة ابن القارح، وفي المأزق الحرج الذي یصور فیه أبو العالء عالمه 
.3"اآلخر، وهو یتقي مظّنة ِالتباسه بالحیاة اآلخرة في عقیدتنا الدینیة

قصة فلسفیة كتبت في "ة األخرى، یرى عبد الملك مرتاض أن رسالة الغفران وعلى الضف
أسلوبها القصصي "، أّما عن 4"العربّیة على نحو لم یكتب قبلها في أي أدب من اآلداب اإلنسانیة

، أّما حظ الغفران 5"قصة صریحة وقعت في النومفكان یستقیم لو أّن المعري كتب رسالة الغفران
وأعتقد أّن الخیال : "فیرد عبد الملك مرتاض على أولئك الذین زعموا خلوها منه، قائالً من الخیال، 

الذي یقودك وأنت في الدنیا إلى اآلخرة، فتصورها للناس، لیس خیاًال فقیرًا، ولكنه خّیاٌل غنيٌّ 
.6"خصیب

التي ویضیف قائًال، أّن من توهم خالف ذلك، فمرّده إلى مالمستها بعض القضایا الفكریة 
في السخریة بالحیاة واألحیاء، وفي التشاؤم أشد "، ویظهر ذلك 7جنحت فیها إلى التجرید الفلسفي

نص مسرحي من القرن الخامس الهجري، دار الكتاب، بیروت، : جدید في رسالة الغفران-بنت الشاطئ–ن عائشة عبد الرحما-1
10، ص1983

.227س، ص–م -2
.227س، ص–م -3
.247، ص1968عبد الملك مرتاض، القصة في األدب العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -4
.259س، ص–م -5
.260صس، –م -6
.51مصطفى بربارة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، ص: ینظر-7



وعلى ذلك، ... التشاؤم وأقبحه، بهذا الوجود الذي یكتنفه الّشقاء المبرح من كّل رجا من أرجائه 
ة الفلسفیة في فإّن التشاؤم القاتم المستمر في جمیع جوانب أبي العالء، هو الذي یشكل الناحیّ 

.1"عقلیته وتفكیره ومذهبه في الحیاة

.أسلوبیة التناص في خطاب الغفران ألبي العالء المعري: ثالثاً 

ي من القرآن الكریم مصدرًا أساسیًا في استلهام المشاهد األخرویة التي ر ِاتخذ أبو العالء المع
قرآني في هذه الرحلة إال في مقاطع جسّدها في قسم الرحلة من غفرانه، وال یكاد یختفي التصویر ال

.یسیرة أطلق فیها العنان لتخییله

:التناص القرآني المباشر-1

إّن القارئ المتبصر لقسم الرحلة في رسالة الغفران، یقف عند كثرة استشهاد أهل الجنة 
لخبر بآیات الذكر، فأغلبهم یحفظونه ویتمثلونه في أحادیثهم، حیث تندرج إّما تأكیدًا وتأییدًا 

.2وموقف، وٕاّما دحضًا وتقریعًا لموقف من المواقف، تناسبًا مع المقام الذي قیلت فیه

وبناًء على ذلك، فإّن القارئ هو الذي یستكشف النص الغائب ویستحضره داخل النص 
الستكشاف روح النص المبدع أو سلطة المبدع في نّصه، ومن ثم فهو الذي "الحاضر أو المقروء 

راءة جدیدة، مّما تجمع له من نصوص، تقول ما لم یقله النص الحاضر أو یقوم بصیاغة ق
.3"المقروء

وعلى هذا األساس، ألفینا أبا العالء المعري ُیجاري القرآن الكریم في غفرانه، حیث جمع 
المؤلف بین طائفة من اللغویین الذین شاع عنهم الخالف في مسائل لغویة كثیرة، في منادمة 

إخبارًا أنهم یتبدلون موّدة –بطل غفرانه ابن القارح، فُیسمَع صوت ُیَرّدد اصطفى أصحابها ل

.263عبد الملك مرتاض، القصة في األدب العربي، ص-1
.169مصطفى بربارة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، ص: ینظر-2
.59، ص1992معة وهران، مختار حّبار، قراءة تناصیة في قصیدة الیاقوتة، في مجلة تجلیات الحداثة، جا-3



ى-وتصافیاً  ﴿: 1قوله تعال






﴾2.

الّنص نفسه، یتجلى لنا تناص آخر مع آیة من سورة النساء، إذ یقف الناص عند وفي 
للذین یقترفون عظیم الذنوب، وقد رّدد ابن القارح ذلك قاصدًا األعشى بها، -عز وجل–رحمة اهللا 

.إّال أّن أبا العالء أدرجها في سیاق التعریض بابن القارح نفسه

ا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا، إن اهللا یغفر الذنوب قل یا عبادي الذین أسرفو ﴿3:قال تعالى
فهو في نظره ممن نظر بعین األمل في رحمة اهللا وهو غارق في ﴾جمیعا، إنه هو الغفور الرحیم

.4المعاصي الموبیقات دون ندم أو تعجیل للتوبةواقترافالشهوات 

رجعون فیه إلى اهللا ثم ُتوّفى كل نفس وِاتقوا یومًا تُ ﴿5:والمتأمل في هذا الخطاب، قال تعالى
تناسبت مع موقف الحشر الذي تُفزع فیه أسماع "، یجد هذه اآلیات 6﴾ما كسبت وهو ال یظلمون 

بن ... الظالمین، وتنكُس فیه أعناق المتحیرین، والذي یجعل وقعها على القلوب أشّد  ولعل علیا
، ویصبح بتخییله ما سیحدث یوم القیامة واقعًا، منصور قد عاشها شهادة عند قراءته لرسالة الغفران

وكان من المفترض علیه إذا قرأ الرسالة أن یتفاعل مع ) ... بوصفه بطًال لها(وذلك لتفاعله معها 
هذه اآلیات باعتبارها غیبًا وأنها أنزلت للوعید والنذیر بأهوال القیامة ومشهد الحساب، ومن هنا 

48-47سورة الحجر، اآلیاتان -1
.169المعري، رسالة الغفران، ص-2

.116: سورة النساء، اآلیة- 3
.170مصطفى بربارة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، ص: ینظر-4
.28: سورة البقرة، اآلیة-5
.248المعري، رسالة الغفران، ص-6



الكائن (ن من الوعي، فینشأ من خاللها حوار بین بطل الغفران ینفتح خطاب أبي العالء على شكلی
.1)الكائن الواقعي(وبین علي بن منصور األدبي الحلبي ) الورقي على حد تعبیر بارت

ولكي یؤكد أبو العالء المعري على طبع ابن القارح اللئیم، في سیاق حواره مع سّید الشهداء 
یا سّید الشهداء، یا : وجئت حتى ولیت منه فنادیت"یقول -رضي اهللا عنه–حمزة بن عبد المطلب 

فّلما أقبل علیه بوجهه أنشدته األبیات، ! یا ابن عبد المطلب-صلى اهللا عنه وسلم–عّم رسول اهللا 
﴿: 2أفي مثل هذا الموطن تجئ بالمدیح ؟ أما سمعت اآلیة! فقال ویحك



ى: ﴾، فقلت ﴿: 3بلى قد سمعتها وسمعت ما بعدها، قال تعال







﴾4.

﴾4.
صوت ابن القارح الذي أخذ یتلمس الشفاعة بكّل وسائل المكر التحایل، "من هنا یقول أّن 

إّن ذهلت العقول بما یحیط بها من جالل ورهبة : المتلقي الفعلي/ وكأن أبا العالء یقول البن القارح
.5"بقیمة األخالقیةالتزامفإّن طبعك عن مفارقة اتخاذ الشعر وسیلة تقضي بها مآربك دون 

ورد على لسان ابن "أّما االستشهاد بالقرآن في سیاق وصف مشاهد العذاب في نار الجحیم 
صّفدًا في األغالل والسالسل، القارح عند وقوفه على مشارفها یّطلع على سكانها، فیرمق إبلیس م

له، یانّیة تضربه بمقامع الحدید، وبعد تحاور بینهما یلتمس إبلیس الّلعین منه إسداء خدمة ز وال

.171ة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، صمصطفى بربار -1
.37: سورة عبس، اآلیة-2
.42-38: سورة عبس، اآلیات-3

.253المعري، رسالة الغفران، ص- 4
.253مصطفى بربارة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، ص- 5



إّني ال أقدر على نفع، فإّن اآلیة : ، فیتعرض قائالً ظمأهفیتوهم بطل الغفران أّنه یروم ماء یطفئ 
﴿2، أعني قوله1"سبقت في أهل النار







﴾3

.فیخطئ حدس ابن القارح فیما توّهم ویصرفه إبلیس للحدیث عن حال الجنة مع الخمر

:التناص القرآني غیر مباشر-2

بعد الوقوف عند عدید التمظهرات التناصّیة التي تشیر بها خطاب الغفران من القرآن 
أهم التناصات التي صّورها أبو العالء، ونخص -في هذه المداخلة–الكریم، نحاول أن نرصد 

.بالذكر وصف مظاهر الّنعیم في جّنته التخییلیة، وكذا مشاهد الحشر وعذاب الجحیم

عند وصف نعیم الجّنة، حیث وصف األشجار واألنهار، إذ -أوالً –وعلیه، نود أن نتوقف 
كانت رمز إلى العطاء الجلیل الذي ُیهّیأ البن القارح استهل أبو العالء رسالته بذكر األشجار التي"

.4"في الجّنة، فهي مصدر لألمان من الحّر بظّلها الوارف، ومن الجوع بثمرها اللّذیذ

، اجتباءشجر في الجّنة لذیذ -إن شاء اهللا–فقد ُغرس الشیخ الجلیل : "من هنا، یتقاطع قوله
: مع قول اهللا عز وجل5"بظل غاطكّل شجرة منه تأخذ ما بین المشرق والمغرب

﴿

﴿: ، وقوله عز وجل6﴾

.173س، ص–م - 1
.50: سورة األعراف، اآلیة- 2
.309الغفران، صالمعري، رسالة - 3
.177مصطفى بربارة، الخطاب الّسردي في رسالة الغفران، ص -4
.140المعري، رسالة الغفران، ص-5
.50: سورة النساء، اآلیة-6











﴾1.

وتنادیه الثمرات من كل أوب وهو مستلق على " ... واألمر نفسه، یظهر في قول المعري 
هل لك یا أبا الحسن هل لك؟ فإذا أراد عنقودًا من العنب أو غیره، ِانقضت من الشجرة : الظهر

﴿:قوله تعالى، المأخوذ من2"بمشیئة اهللا، وحملته القدرة إلى فیه

﴾3.

وثانیًا عند وصف عذاب الجحیم، ومن تلك المشاهد التي خّص بها وصف عذاب أهل 
فیرى إبلیس، لعنه اهللا، ) ابن القارح(فیّطلع : "، یقول أبو العالء"إبلیس"الّنار، ما جاء في وصف 

: ، إذ نجده یحاور قوله تعالى4"الحدید تأخذه الزبانیةوهو یضطرم في األغالل والسالسل ومقامع 
.5﴾إذا األغالل في أعناقهم والسالسل یسبحون، في الحمیم ثم في النار یسحرون﴿

وال یكاد أبو العالء المعري یبرح وصف أهل الجحیم وهم یشربون حمیمًا ُیغلى في البطون، 
توقد، وبنان یعقد، إذا رنا: ا فقد ذهلتُ فأّما أن: "وقد ورد ذلك على لسان أوس بن حجر في قوله

، وهذا 6"، ُرفع لي شيء كالنهر، فإذا اغترفت منه ألشرب، وجدته سعیرًا مضطرماً الظمأغلب عليَّ 
﴿: وهذا ما یتقاطع مع قوله تعالى




.14-13-12: سورة اإلنسان، اآلیات-1

.378المعري، رسالة الغفران، ص-2
.54: سورة الرحمان، اآلیة-3

.309الغفران، صالمعري، رسالة - 4
.20–19: سورة غافر، اآلیتان- 5
.341المعري، رسالة الغفران، ص- 6






﴾1

.21- 20- 19: سورة الحج، اآلیات- 1



العربياألدب الجغرافيالعجائبي في 

عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات

عبد اهللا زكریاء القزویني نموذجا ألبي

لبلدان،وهذا األدب الجغرافي العربي تراث سردي عربي، ارتبط ظهوره بانتشار اإلسالم في األقطار وا
ون، وبحارة، ورجال من عامة لغة، وجغرافیغني بالنصوص التي كتبها أدباء، وفقهاء، وعلماء التراث السردی

استهوتهم األسفار، وحب المغامرة، والشوق إلى البقاع المقدسة، وطلب العلم، والتعرف على أقالیم الناس
و . شغفا محفزا على السفر والرحلةكما تمكن حب االرتحال من نفوسهم، وشكل لهم. مملكة اإلسالم

أنماطها؛ ابتداء من نمط الفضائل ونمط المسالك والممالك، إلى ارتبطت نصوص األدب الجغرافي بجمیع
وأخیرا . نمط المعاجم الجغرافیة ونمط الرحالت، ارتباطا وثیقا بالجغرافیا بما تمثله من سیرة لإلنسان والمكان

الك یمكننا القول إن األدب الجغرافي لم یشكل إطارا مغایرا ألدب الرحلة، والجغرافیا الوصفیة، وأدب المس
والممالك، كما شاع ذلك لدى الدارسین؛ بل على العكس من ذلك، كان َرِحًما توالدت فیه كل هذه األنواع، 
وشكلت بذلك أنماطه األساسیة، التي أدى تطورها على مدى التاریخ إلى إنتاج نصوص مثلت عالمات 

.فارقة في األدب العربي، وفي األدب العالمي على السواء

الغربي على مدار عدة قرون یأتي كتاب أبي العربي وخیال األدبيمن الكتب التي أثرت بشدة في المِ 
في مقدمتها، "عجائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات"عبداهللا بن زكریا بن محمود القزویني 

ات والصور التي ممنمنطبع الكتاب مئات المرات وفي معظم لغات العالم، وهناك مخطوطات منه مزودة بال
بلغت قمة الجودة واإلتقان، وتوجد نسخ كاملة من الكتاب بالفارسیة والتركیة محفوظة في مكتبات العالم 
المختلفة، ومن یتصفح الكتاب الضخم یتضح له حلم صاحبه في الرغبة في اإلحاطة لیس بمعارف عصره 

" علم الفلك"ائبه، الكواكب والظواهر الكونیة وحسب ولكن بعلوم المستقبل أیضًا، یتناول القزویني في عج
، وأعضاء جسم "الكیمیاء"، والمعادن "الجیولوجیا"وتكوین األرض والجبال واألنهار والبحار وأنواع األحجار 



دث عنها بأسلوب حكائي والحیوانات، إضافة إلى الكائنات الغریبة التي یتح" الطب"اإلنسان واألمراض 
.متمیز

شيء یحیط بمؤلف الكتاب الذي یصعب تصنیفه، فهو ینتمي إلى الفلك بقدر تضمنه إن هم معرفة كل 
معلومات عن اإلنسان والطبیعة والحیوانات، ویحتوي على الكثیر من المعلومات العلمیة الممزوجة بالمعارف 

حكایات الشعبیة، ویمتاز بسرد أدبي ممتع أسهم في ترویج الكتاب في آداب العالم، وتختزن مراحل كتابته 
ودالالت مهمة، فنحن أمام كاتب موسوعي مولع بالعلوم كافة، وأمام رحالة یقص مشاهداته، وأمام عالم 

.حین یتحدث فیما یتعلق بالمالحظة والتجربة، وأمام أدیب ال نشعر في مفرداته بأي صعوبة أو تعقید

عربیة أصبحت إیرانیة ،لم یكن قد في قزوین جنوب بحر قزوین من عائلة 1203القزویني عام ولد زكریاء
،) 1199(مر على وفاة ابن رشد إال قلیال 

. ابنالعربییعیشفیدمشقوهیالفترةالتیكانفیهاعظیمآخرمنعظماءاألندلس،شیخالشیوخ،الصوفی
رجوكانفریدریكالثانیإمبراطو .وقرطبةاشبیلیةوكانالكاثولیكیونقداستعادواتهتز وقدكانتاإلمبراطوریةاإلسالمیةفیالغرببدأت

لیة رمانیاباسطانفوذهعلىصق
( وقدعرفتالحملةالصلیبیةالسابعةَأْسَرسانلویس.وكانتالحمالتالصلیبیةتتوالىعلىالمشرقالذیمافتئُیطمعفیه.

الذیماتفیالحملةالثامنة) 1254- 1250) (أولویسالتاسع
نهىحكمآخرخلیفةعباسیوفیهذاالوقتغزتالجیوشالمنغولیةالصینوآسیاالوسطىوسقطتبغدادتحتوطأةأحدهاالذیأ.)1270(

" ( یوان"مؤسسأسرة)Qubilai( قوبیالي خانوصلماركوبولوٕالىبالط1275وفیعام. 1258عام
(Yuanالتاریختصنع وقدعرفالعالمواحدامناالضطراباتالتی. المالكة.

سقطت بغداد في التفكك مع نهایة حكم آخر . آسیا الوسطى لصین و غولیة اأثناء هذا الفترة غزت القوات الم
أتى 1275عرف العالم واحدة من  أهم األحداث التي صنعت التاریخ ففي . 1258الخلفاء العباسیین عام 

Yuan.ماركو بولو إلى بالط قبالي خان مؤسس ساللة  الیووان



س نفسه لتألیف كتابین قوط العاصمة القیصریة كرّ سبعد ؟)قیام الساعة( هل فكر القزویني في نهایة األزمان
ترجمته بدءا ترحُ َأقالذیو " غرائب الموجوداتعجائب المخلوقات و :" أحدهما أخذ شهرة واسعة ویتعلق األمر ب

".أشیاء مدهشة للخلق وعجیبة للوجود:" ب

علمموضوعهوصفاألنظمةالفلكیةللكونمنحیثمظهرهوتركیبه:الكوسموغرافیا*

. لنذّكربهیكلهالعام. عائلتهوبلده،یستغرقالقزوینیفیالقراءةمنأجلتجمیعالعناصرالضروریةلتألیفكتابهوهوبعیدعن
: إنهمصمَّمحسبالتوزیعاآلتي

)العلویات(:األفالك العلویة –1

ها ،سرعت)الدوران(تشكیلتها ،حركتها): األجسام الرفیعة(السماویة األجرام -أ
و ینبغي التنویه أن القسم ،یحدثلهمامنكسوفوخسوفموضوععروضخاصةحیثشكلتالشمسوالقمروما،*،حدودها

و من علم البحار وجزائرها ،* دراسة حول األنجیلولوجیامشفوع ب) 88إلى -45ص ( لعلم الفلك المخصص
المشوق عقد المقارنة بین هذه الدراسة و النص الذي یمثل المرجعیة الكبرى و األساسیة في العالم المسیحي 

لشمس القمر و ،سرعتها ،رّواتها أ)الدوران(تها ،حركتها تشكیل): األجسام الرفیعة(السماویة الكواكب-أ
ص ( مما یسهم في تطور خاص ، و ینبغي التنویه أن القسم المخصص لعلم الفلك ) احتجابهما( كسوفهما 

، ..)أدوارها الذي یعنى بالمالئكة أسمائها وعلم ال(متبوع ب دراسة حول األنجیلولوجیا) 88إلى -45
لــلقدیس" مراتبالسماء"ومنالمثیرلالهتمامالتشابهالموجودبینهذاالبحثوالنصالذییشكاللمرجعالكبیرفیالعالمالمسیحي،

،أحدعلماءمجمعالحكماءفیأثیناالقدیمةالذیكانلهتأثیركبیرفیالفكرالقروسطیویكفیدلیالعلىذلكاألبیاتاألخیرة"دونیس"
".دانتي"لــ" الجنة"من18رقمالنشیدمن) 138إلى130من(



.فیالعربیةوفقمایقتضیهالسیاق" حدود"وبدالناأنذلكخطأمطبعي،فترجمناالكلمةإلى) contours(عوضاعنكلمة) conteurs(وردتفیالنصالفرنسیكلمة* 

).130-105ص( أیالتقویماألیامحصاءرس نظمإلالسماویةبدرامینتهیهذاالفصاللمطواللمخصصلألج

أین تتركز الدراسة على الظواهر الجویة من غیوم و أمطار و . وهومابینالسماءواألرض: وسیطالفضاءال-ب
.عواصف و نجوم و ریاح و ثلوج 

:   فضاءات و أنواع أرضیة- 2

بعد تقدیم عام لألرض یدرس القزویني بالتتابع البحار، المعادن، النبات، وأخیرا الحیوان بدءا 
اإلنسان الذي شهد التطورات في علم النفس و ، le genie divinالذي یختصر اإلبداع اإللهي nobleبأعقلها

.  علم التشریح الطب و 

إن هذا التذكیر المقتضب بالمحتوى یظهر لنا بوضوح حركًة و مبدًأ، األولى تنقل بین السماء واألرض فهو 
فقد .                       د ویدعو للتفكر فیهیجمع بین فعل التكّون و اإلنزال الذي یعطي معنى للوجو 

هذه . ُبني هذا الكتاب تماما على نمط خلق الكون الذي یحیل الفوضى إلى نظام منسجم و متناغم
.إن الخطاب اإلنساني یضيء نوعا ما اإلبداع اإللهي. التقسیمات جاءت لتظهر إبداع الخالق

الخلق، وتنبغي اإلشارة من دون خوف من الخطأ و االلتباس إلى إنها حركة و لكنها أیضا مبدأ للتراتبیة في 
والوسائل األدبیة - فعل الخلق یقرر نظام الكون–التناغم الموجود بین الفكرة األساسیة و الحاویة للنص 

یختص بالمخلوقات األبدیة كالمالئكة تحدیدا :األول:للتعبیر عنها ، ،مثاالن یوضحان مبدأ التراتبیة 
یتعلق باإلنسان الذي یسیطر :الثاني .للجواهر العلیا ) كنائیة(الذین یؤلفون صورة تعریضیة * الكّروبیون

و هنا تكمنإستراتیجیة الكتاب في مجمله كما في ). vivante(بالروح و العقل على نظام المخلوقات الحیة
.أجزائه

: الكروبیون*



ر في غوامضه ، و من دون أن نعقد مقارنة قبلیة یرى القزویني أن من واجبه وصف الكون و التفكی
-) 1274-1224(قام اإلیطالي توما اإلكویني 13أنه في القرن كما ینبغي التذكیرprématuréمستعجلة 

لترسیخ إیمان مبني على معقولیة . بمحاولة إزاحة هالة التقدیس على قوى الطبیعة-المتأثر بجالء بابن سینا
جامعة من طرف علماء باریس أین كانت قد تأّسست 1277ت أنه أدین عام الملكوت ،ومن المفارقا

.1253السوربون قبل زمن قصیر  

باعتباره عتبة العنوان األولى فالعجیب هو ما "العجیب"یحیل عنوان الكتاب العقل إلى تحلیل مصطلح 
جیب هو المدهش الذي یفرض ویدخل ضمن دائرة العجیب كل ما یتأبى على الفهم ،الع. یدهش،یحیر،یؤثر 

.نفسه كالغریب و الرائع و الخارق الذي یتموقع خارج دائرة العقل و النظام المشترك

یعد الغریب صنفا من العجیب یضیف إلیه صفات الندرة و التفرد و الخصوصیة ، ینعت القزویني  
عال التي تتجاوز المقدرة اإلنسانیة المعجزات التي نهض بها األنبیاء المرسلون، و كرامات األولیاء ،كل األف

.                              و یتجلى فیها التدخل اإللهي بشكل مباشر الذي یتجلى بوساطة القوى الخارقة

و هنا یمكننا الحدیث عن الخارق الذي یعد من صمیم الفوق طبیعي فهو الوحید المعبر عنه كما یقول 
Meslin":الخارق هو ما یمَّكن اإلنسان من اختبار ما ال یقال الذي یفلت لكل رمز أو مفهوم"....

یتجاوز العجیب القدرة .ینبغي علینا إعطاء المعاني الدقیقة لهذه المصطلحات كما یتمثلها فكر القزویني 
العقل و آلیاته على اإلدراك و الفهم ألنه ال یستعرض  نظامه التفسیري و التأویلي فهو یغفل وسائل

یضع العجیب اإلنسان في حالة من الحیرة في مواجهة السكون المفضي إلى العجز مثل المسافر .الموجودة
.یتوقف الكون أمام من ال یجهل السیر والترقي بالعقل . الذي یفقد طریقه في الصحراء لیركن إلى الصمت 

ین للجهل، وقد أشار إلى هذا القزویني في تنتهي هذه الحالة من الحیرة إلى ذات موقف القرءان المد
و هنا تستحوذ على األذهان صورة المسافر .مقدمته،إن األمر یتعلق بحالة الغفلة التي تعكس تقصیرا آثما 

الذي ضّل الطریق و ال یملك أي عالمة أو دلیل یوجهه في الصحراء في هذا الفضاء الصامت الذي 



لعمار و من دون مالك تظهر صورة خلق الكون في أعین غیر اضُطر على الترحال في أرض خاویة من ا
.إنها تقدم صورة للمبهم و المستغلق) الكافر(المؤمن 

یحدد العجیب إذن فراغا ،معرفة غائبة ،هذا الجهل یجب أن یعمل على تنشیط طرق السؤال المتواترة و 
ینبغي للحیرة أن . ى صف الحیوانلیس تقلیص الذهن إلى الخمول و الالفعل خوفا من تحویل اإلنسان إل

. تبحث عن نهایة خاصة لها

تقود الحیرة المؤمن إلى البحث عن مآله، إن اإلنسان المختص بملكة العقل ال یمكنه  أن یكون سلبیا أمام 
.الظواهر الغامضة و الالمفهومة مما یؤدي إلى اإلقرار بالمبهم كظل للعقل

.كما تحدد المكان تفرض الحاجة الملحة للفهم إن الحكمة اإللهیة التي تنسق الزمن 
االستحالة ،عدم (یبدو اإلنسان غیر قادر على أداء مهمته األساسیة المنوطة به و هذا انطالقا من ثنائیة 

، و بالتالي تبدو رؤیته للعالم قاصرة فهي تتبع لحظات العجز أمام مظاهر الكون الذي ال یفهم إال )القدرة
اسك  و اإلحساس و اإلدراك ، إن هذه الرؤیة لألشیاء محكومة بالتالحم و الالعقالنیة بالتجزيء و الالتم

الذین یؤدیان إلى الشك بالمنطق و الحكمة اإللهیة  و هنا یظهر المعنى المضبوط و الدقیق للعجیب جلیا 
.فهو یحدد مجال المبهم أو المستغلق

لة من األشیاء و الظواهر التي ال تفضي عن یرفض القزویني أن یكون الكون مجرد عرض للغامض ،سلس
كائن عاقل یهبط " A .leroiGourhanإجماال في الحالة التي وصفها .نفسها و تبقى في انتظار البحث و التفكر

في حضور كأس عادي و قدح من الشامبانیا ،سكین جزار و ) جاهل لهویته الدینیة( في نظام آخر 
اء و صیاغة معنى التضحیة؟ كیف یستطیع االنتقال من المساحة كیف یستطیع إعادة بن."سكین الكاهن

الصورة المحبطة للظواهر إلى جواهر المعاني الروحیة ؟
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2019أبريل 09بكلية اآلداب والفنون  يوم  

البالغة والسرد العريب القدمي

الدكتور  ميسوم عبد القادر : إعداد

:ملخص

وكيف استلهم الكاتب املبدع "  تكاذيب األعراب" تناقش هذه الورقة البحثية لونا من ألوان النثر الفين القدمي هو 
اهللا حممد الغذامي  تقنيات وموضوعات من السرد العريب القدمي  يف هذا الصدد  ليناقش قضايا جتمع بني عبد 

ا ب  موعة القصصية اليت  عنو ، وسنكرز على "حكاية سحارة" الرؤية النقدية واجلانب اإلبداعي، من خالل  ا
:خمطط بسيط  ملناقشة القضايا الواردة يف هذا املنت القصصي منها

وأخريا أهم املوضوعات اليت محلت بني " حكاية سحارة" بعض من ألوان السرد العريب القدمي مث ملخص عن 
طيات سطورها  فكر عبد اهللا الغذامي النقدي، إال أننا سنركز على  موضوعات حمددة نراها  واضحة املعامل 

. وبسيطة يف الطرح 
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مدخل

. شكل الرتاث العريب حاضنة حددت فيه بنية ومالمح املنظومة الذهنية العربية ومنت يف وسط خمزون ثقايف متوارث
إبداعهومن مث من . التارخيية آنذاكمعاناتهوالسرد الفين يف الرتاث العريب غزير جدا، لكن لغته القدمية جزء من 

لكنه . وبالتايل ال ميكن أن يصلح حبد ذاته للمعاصرة. ذاتيةوشأن كل إبداع من هذا القبيل له مقدماته ال. اخلاص
.ميكنه أن يكون، وينبغي أن يكون مصدرا من مصادر اإلبداع احلر

ز الرتاث العريب بفنونه السردية يف قوة البالغة وتأثريها على القارئ وتطور لغة الكاتب أو و وبالتايل ميكن استثمار كن
مث يشتغل عليها كنقلة نوعية ذي جيمع يف ذاته تقاليد القدماء باعتبارها جتارب حرة ب الكبري هو اليواألد. الكتابة

يف مجيع . النوابغعلى املنال يف األغلب إال ةصعباكما ا. غاية يف التعقيدوهذمهرحلة. التجربة املعاصرةيف
.األزمان والثقافات بال استثناء

ا ومنط تعبري وبقدر ما ينطبق ذلك على مفردات اللغة ومصطلح إال . ورموزها ينطبق أيضا على أسلوب سردهاهاا
ومتثلها يبقى على الدوام إشكالية  . أن الشيء اجلوهري القائم وراء كل ذلك هو ما ميكن دعوته بالنماذج املثلى

.كربى نعيشها اليوم على مجيع أصعدة االبداع عموما والكتابة السردية على وجه اخلصوص  

خيتلف عن قاموسنا اللغوي الذي نكتب به وغريهم ،ي للتوحيدي واجلاحظ واملعري وابن عربيفالقاموس اللغو 
وإذا كان من . الذي يزخر بشىت ألوان احلكي بالنثر الفينهذا واستلهاماستثمارحياولون باآلن، وأدباؤنا ومثقفونا 

ملعاصرة، فان القضية اشد تعقيدا بالنسبة الصعب أحيانا العثور على من يتمكن من إدراج الثراء اللغوي يف اللغة ا
من هنا صعوبة تشكيل هوية سردية مشرتكة وحديثة، لكنها تبقى مشروعا وغاية ضرورية لإلبداع . ،لثقافتنا العربية

.الفين والفكري بشكل عام وللغة األديب السردية بشكل خاص

:الرتاث السردي عند العرب.

سردية غنية، فقد عرف العرب أنواعاً قصصية بارزة مـن أمههايتوافر املاضي العريب على مادة 

: أساطري األولني- 1

جلب . وهي أقرب للقصص البطويل املدهش، وأشهر أعالم هذا النوع قـصاص جاهلي امسه النضر بن احلارث
لقصص ، فروى قصص رستم وإسفنديار وغريمها قبل مجع هذه ا(عاصمة املنـاذرة(قصصه من بالد فارس واحلرية 

.فيما يعـرف بالـشاهنامة الفارسية، وهي ملحمة مطولة منسوبة للفردوسي



:اخلرافة- 2

خرافة رجل استهوته اجلن فعاش معها زمناً، : ، وحسب القصة)حديث خرافة(وجاء امسها من قصة عرفت باسم 
هانعامل اجلن وقصص الكبة املرتبطة بمث عاد ليحدث بقصته العجيبة، فصارت اخلرافة من بعـد امساً للقصة العجي

:السرية. - 3

-مثل سرية عنرتة، وسرية الزير سامل (ومن مناذجها السرية النبوية البن إسحاق، وابن هشام، والسرية الشعبية 
أما السرية الذاتية، فمن أهم ). وغريها... املهلهل بن ربيعة، وسرية سيف بن ذي يزن وسرية األمرية ذات اهلمة

.عريف بـابن خلـدون ورحلته غرباً وشرقاً، وكتاب طوق احلمامة البن حزم األندلسيكتاب الت: أمثلتها

:الرسالة القصصية، أو القصة الفلسفية. - 4

قصة حي بن يقظان ألمحـد بـن طفيل، ورسالة الغفران أليب العالء املعري، ورسالة التوابع والزوابع : ومن مناذجها
ة حكاية مطولة نسبياً، تقرتب من طول الرواية يف العصر احلديث، وتعاجل والرسالة القصصي.البن شهيد األندلسي

فكرة الرحلة إىل العامل اآلخر، تـأثرًا برحلة اإلسراء واملعراج، وقد ها فكرة تأملية فلسفية بأسلوب قصصي، ومن
رحلة إىل عامل الفردوس يف صورة ) الكوميديا اإلهلية)أثرت رسالة الغفران مثًال يف دانيت اإليطايل الذي كتـب 

.واجلحيم مبا يقرتب من بنية رسالة الغفران

:ألف ليلة وليلة. - 5

وهي القصة املشهورة املرتبطة بشهرزاد وشهريار، وتعد من نفائس الـسرد العاملي بعد أن ترمجت إىل أكثر لغات 
ارية، والربط بني القصة واحلياة، ست ألف ليلة وليلة مجلة من مبادئ السرد العاملي كمبدأ اإلطالعامل، وقد كر

، )شهرزاد تسكت حني يصيح الديك(، وتعميق ارتباط السرد بالليل )املتوالية القصصية(وفكرة القصة املسلسلة 
.أيضاً من أرفع مناذج األدب العجائيب يف العاملتعدو 

: املقامة- 6

تمعوتقلبات حتوالت ورصص املقامات قصص واقعية ناقدة تصوق ، ومن ناحيـة شكلها القصصي تقرتن ببطل ا
: حمتال ذكي وبراوي، أو سارد مصاحب للبطل، كما تتميـز بلغتها املسجوعة واضحة اإليقاع، وأشهر مناذجها

.مقامات بديع الزمان اهلمذاين، ومقامات احلريري



:املنامة. - 7

منامات الوهراين: من منط األحالم، وتقرن مبكراً بني السرد واحللم، وأهم مناذجها

: ذيب األعرابتك. - 8

الكامل يف (القصة هنا كذبة بيضاء متيل إىل املبالغة واإلدهاش، وقد أفرد هلا أبو العباس املربد باباً واضحًا يف كتابه 
.اللغة واألدب











مث تتواىل القصص يف هذه املدونة، ولكل قصة تصور نقدي جيمع بني اجلد واهلزل قد ال يتسع املقام  
الغذامي يؤسس لفكرة النقد الثقايف هنا لذكر تفاصيله ويف املعطى العام ، نكاد جنزم أن  عبد اهللا 
.وميارس احلرية النقدية وفق ما تتقتضيه  نظرية األنساق الثقافية 



1

بي حّيان التوحيدياإلمتاع والمؤانسة ألالملحة في شعريّة

سعيد بكير . د

جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

:ملخص البحث

أثري اليت حيدثها األدب لقد مّست الشعرية األعمال األدبية ، وحاولت متييز هويتها وتفسريها وفهم كيفية الت
قا اليت تسعى وراء اكتشاف ، وبذلك يظهر تركيزها على املعىن الداخلي الباطين احملتمل، عكس اهلريمونطييف النفس

واملتتبع هلذا املصطلح جيد أّن من ، عن تفجريها من النصأّول مسؤول " الشعرية"، وبذلك يصبح القارئ يف املعىن
أي الشعر واألعمال الشعريّة، وهناك َمْن ربطه بالنثر، ورّكز على اللغة األدبية،قُرائه َمْن وقف عند حدود حروفه

ذا  وإ، التأثريدود اإلفهام أو الداللة املعجمية، بل نتعداها إىل حد وعليه فالشعرية تقودنا إىل أن ال نتوقف عند ح
فإّن ،، قد رّكزت على اإلنتاج والقارئ و القارئ الضمين)ّية التلقيمجال( كانت بعض النظريات األخرى مثل

ا والبيانات وتشّكلها، أو ُقل باألحرى على عناصالشعرية رّكزت على النص ، وهذا بدءا من أرسطو ره وعالقا
.ية والسيميائيةمرورا بالنقد الشكالين الروسي، وصوال إىل البنو 

:توطئة

األدبية، اإلنشائيـة( بدائله عديدة،وعا يف الساحة النقدية املعاصرةتعترب الشعرية من املفاهيم األكثر شي
تلخص يف بداية األمر يف البحث عن ،عّدة نقادحظي باهتمام وعالقاته متشابكة،...) الشعريات ،الشاعرية

ذه عملية اإلبداع الشعري،اليت تتحكم يفقواعد الشعر وقوانينه، ويعد أرسطو من املهتمني األوائل 
ثر إظهرت على وهو مرجع أساسي لعدة شعريات،،)فّن الشعر ( أو ،)يف الشعر (لة،بتأليفه لكتابأاملس

( :متعددا على حنو- يف عصرنا–أصبح بل مصطلح الشعرية هنا مل ينحصر يف جمال واحدو االّطالع عليه،
" ، ومل يعد مفهوم الشعرية يقف عند حدود ...)شعرية القص- شعرية النحت- شعرية السرد–شعرية الرسم

، ومن يف الشعر رغم كونه أغمض األنواع ملا يف لغته من احنراف وتعدد وانزياح" درجات الشاعرية" ، وال " احملاكاة
ك امللحة اليت كان يوظّفها يف آخر كل املواضيع السردية اليت أمدت خطاب أيب حّيان التوحيدي جبمالية متفردة تل

.ليلية من ليال كتابه اإلمتاع واملؤانسة
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:شعرية عند النقاد العرب المحدثينال

ولكن على الرغم من  عربية وغربية،كثرية تلك الكتب يف الشعرية،و كثرية تلك الشروح لكتاب أرسطو،
ثره يف تقدمي تعريف كاٍف للشعريةإالّ أّن جّلها كانت تسري وتقتفي أ" فّن الشعر"اليت جاءت بعد ،كثرة املدّونات

ومل يكن العريب أقل شأنا من وظّل هذا النتاج جمرد تعليقات على ما أدىل به أرسطو منذ قرون مرت من الزمن،
.ومعرفة املصطلحسواه فأسهم يف حماولة تقريب املفهوم،

" الشعرية العربية: "تفسره كثرة األعمال النقدية العربية اليت شاعت يف العصر احلديث ومنهاوهذا ما 
شعرية "، لتوفيق الزيدي"مفهوم األدبيـة يف الرتاث النقدي العريب القدمي"، لكمال أبو ديب" يف الشعرية"، ونيسألد

جلمال الدين "الشعريّة العربية "، السعيدي لعبد الكرمي" شعرية السرد يف شعر أمحد مطر"، لقاسم املومين " الشعر
والذي مل يكن له حـظ يف التأليف، كان له حظ يف الرتمجة، وهذا ما سلكه وغري هذه األعمال كثري،بن الشيخ،

ال،- يف حدود اطالعي–بعض النقاد، و لعل أمشـل وأعم دراسة  ما قّدمه حسن ناظم يف كتـابه يف هذا ا
."مفاهيم الشعريّة"

:كمال أبو ديب -

، وبالضبط يف الفجوة الناجتة عن األجزاء غري يف العالقات اليت تقيمها األجزاءجعل مفهوم الشعريّة ينحصر 
ا ايل فالشعرية تكمن يف التموضع واالنسجام ويف تتابع اــوبالتمرتابطة، ).عموديا–أفقيا( لعالقات يف كل اجتاها

ك فيه كمال أبو ديب وياوس، الذي يرى بأّن أي كاتب ال ميكنه الفجوة أو مسافة التوتر مصطلح اشرت 
وآيزر، وتعترب الفجوة من أسس نظرية التلقي املعاصرة لدي ياوسه الفجوة بني تكّون النص وقراءتهجتاهل هذ

esthétic" املسافة اجلمالية"و،"أفق التوقع: "صطلحني آخرين مها وهلا صلة وثيقة مب DISTANCE وهي عند
ا اجلديدةاملسا"ياوس  ، أو بني والدة العمل األديب، وأفق انتظاره أو فة بني التقاليد األدبية السائدة، وبني انزياحا

.)1("وأفق تشكل استكماله يف عقل القارئاملسافة بني العمل األديب،
ذا املفهوم موجودة حتما يف أي عمل أديب مقروء، وعلى القارئ ملؤها اعتمادا على القرائن والفجوة 

ذا وبذلك يتم تفادي احنناءات والتواءات اللغة  غري املتوقعة و البعيدة،والكلمات املفاتيح املوجودة يف النص، و 
وعلى هذا األساس تعترب الشعريّة يف جوهرها يتحقق االنسجام وتسد الثغرات اليت تنشأ بني القارئ و نصه،

.9–8ص ص ، علم الشعريات، عز الدين املناصرة (1)
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وترتبط حىت مع احمليط الثقايف الذي ميثل خارج ،)مبدعه الثاين(وقارئه ثانيا عالقات تربط بني النص ومبدعه أوال،
.النص

إذن:(وهيإّن شعريّة أبو ديب تكمن يف الفضاء والعالقات اليت تقيمها العناصر،:وخالصة القول
ا...... شيء ، بل يف متوضع األشياء يف فضاء من العالقات، بدقة أكرب، الليست خّصيصة يف األشياء ذا

الفضاء الذي يتموضع بني األشياء، بني شيئني فأكثرشعري، ال شيء ميتلك الشعرية، ما هو شعري هو
.يف عالقات تراصفية ونسقية: ينتظمان أوالً 

.يف عالقات تشابك وتقاطع وإضاءة داخلية متبادلة: مث ثانياً 
والعامل واملتلقي وتاريخ النصوص األخرى ، اآلخر هو املبدعيف عالقات إضاءة بني النص واآلخر: مث ثالثًا 

.)2()ضمن الثقافة وخارجها

فن "إىل أّن الشعريّة مصدر صناعي ينحصر معناه يف اجتاهني ميثل األول، ( ، فقد أشارأحمد مطلوبأما 
يف الكالم الطاقة املتفجرة " شعر يدل شاعرية ذات متّيز وحضور، وميثل الثاين،الشعر وأصوله اليت تُتبع للوصول إىل

.)3()، والتفرد  وخلق حالة من التوتر*املتميز بقدرته على االنزياح

احلدث االحنرايف الساحر ، ففي :"، ومسّاه هو بـأّن مصطلح الشعرية تنّوعت أمساؤهالغذاميبينما يرى
والقرطاجّين فمصطلح العربية له أمساء مثل البيان والبالغة عند اجلاحظ والنظم عند اجلرجاين، أما الفالسفة 

وهذا دأب يشري إىل تنوع وتعدد املصطلح،،ففي تعريفه هذا، )4("األدبية"أما الغرب واملدرسة الشكلية " التخّييل"
.، أو أدبية كل من الشعر والنثربديله عند الغذامي فهو الشاعرية،  أما عنبكل املصطلحات النقدية عند العر 

)الشاعريّة(خاصة يف ربطه الشعريّةو حدود ما أتى به تودوروف من مفاهيم،وقف عند ،الغذاميونجد أنّ 
وهذا ما جيعل الشاعرية مؤهلة ملوضع الصدارة يف الدراسات (وجاء يف قوله وليس العمل املوجود،،بالعمل احملتمل

.)5()ا هو خفي و ضمينوإمنّا تتجاوزه إىل سرب م......والشاعريّة التبحث يف إشكاليات البناء اللغوي األدبّية،

58ص ، 1987، لبنان،بريوت ،1ط،مؤسسة األحباث العربية،يف الشعرية ،كمال أبو ديب (2)

.تعريف قريب من تعريف جان كوهن الذي يدعو إىل شعرية الشعر، قوامها االنزياح واخلرق*
16ص ،مفاهيم الشعرية ، حسن ناظم  (3)

-16ص ص ،1985، السعودية، 1ط، النادي األديب الثقايف، البنوية إىل التشرحييةمن اخلطيئة والتكفري،،اهللا الغذاميعبد )4(
17

.20ص ،نفسهاملرجع  (5)
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عبدالدكتور، فيمثلها على سبيل املثال ال احلصر، النقد الجزائريويف ما خيص مفهوم الشعرية من منظور 
على منوال كتاب ،م2009وهو كتاب حديث طبع سنة ،"قضايا الشعريّات"من خالل كتابه الملك مرتاض

عند معظم مفاهيم املصطلح عند القدماء واحملدثني،، كتاب محل يف طياته"قضايا الشعريّة "رومان جاكبسون 
و اختياره ه- من ناحية قراءة املصطلح- وكما هو معلوم أّن كتب الشعرية كثرية إالّ أّن ما مييزه عنهاالعرب والغرب،

اصطناعيشيع بني النقاد املعاصرين،:( كما جاء يف قوله" الشعريّة " دل ب" الشعريّات"ملصطلح مغاير هو مصطلح
، مثل اللسانيات  باجلمع الذي كأنه ال مفرد له" الشعريّات" ّما نقرتحه من مصطلح عوضًا ع" الشعرية"مصطلح 

اليت تعين ما يف النسج الشعري " الشعريّة " بني وذلك حىت منيّز بني مفهومني خمتلفني يف الفكر النقدي اإلنساين،
.)6()، منها العلم الذي يبحث يف نظرية الشعرعّدة معانٍ والشعريّات اليت تعين من مجال جيعله شعرا رفيعاً، 

وجنعل فارقًا بني الشعرية ،)poetiqueوpoetics(وبني"poeticité"جيب أّن منيز بني لذلك،
عز :، وعبد امللك مرتاض يتفق يف نفس الطرح مع نقاد آخرين أمثالوتقوم هذه األخرية مقام الشعريّةوالشعريات،

).الشعريّات العربية(وسعد بوفالقة ) علم الشعريّات (الدين املناصرة 
من املنظرين فهو ،، وهو أحد روادها وصانعيها، عند أدونيسزاً كما أّن للشعريّة معنًى مغايرًا ومتمي

ا، اليت لتقاليد السائدة للقصيدة العربية، السيما وأنّه من الذين متردوا على اوائل للشعريّة العربية املعاصرةاأل أفرز
هلذا السبب كانت شعريّة أدونيس، شعريّة رؤيوية، ترّكز على الشعر وقراءته ،اجتاهات خمتلفة يف النقد واألدب

لتعبري إىل طريقة وكيفية التعبريوسّر وجودها، وأنّه البد للشاعر أن ينتقل من افالشعر عنده هو آسر احلياة
وشعريّة القصيدة أو فنّيتها هي يف شكلها ال يف وظيفتها، وهذا يتضمن نتيجة أساسّية، ليست قيمة الشعر يف "

، تندرج شعريّة أدونيس يف هذا القول، يف )7("مضمونه حبد ذاته، وإّمنا هي يف كيفية التعبري عن هذا املضمون
الشعر هو لغة الّلغة، فابتكار األشكال وطرق التعبري لذلك جاز عنده أنّ وليست يف املعىنالشكل وكيفية التعبري،

قل يل ما :" وليس الشكل الثابت، الذي حتاك املعاين على مقاسه وقد قالغري العادة، هو ما يصنع الشعريّةعلى 
، هلذا الغرض عمل جاهدًا على )8("شكل تعبريك الشعري، أقل لك ما شعرك، وما لغتك وما معرفتك ومن أنت

.21ص ،قضايا الشعريات، عبد امللك مرتاض  (6)

.282ص ،األصالة واحلداثة،عبد احلميد جيدة (7)

.25ص ، موسيقى احلوت األزرق،أدونيس (8)

والشاعر املعاصر ،فهو منتٌج مطمئن،فالنتاج ينطبق على عمل الشاعر القدمي،واخللق يف ثقافة أدونيسهناك فرق بني النتاج *
دد لغته لغة اخللق .املقلقة،ا
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وتوظيف السرد والتحام الشعر وأشكاًال جديدة ألعماله الشعريّة  متثلت يف قصيدة النثر،*نتاجًا أن يعطي 
.باملسرح، وإحياء األساطري القدمية والرموز الرتاثية

ا مبنية ّ أساسًا على تصورات جديدة للشعرمثة شيء آخر أحرص على ذكره يف شعريّة أدونيس، وهي أ
:ية، وساقتها إليه كذلك بعض التيارات من الرتاث العريب القدمي، وهذه املفاهيم كاآليت محلتها رياح احلداثة الغرب

 " 9("ليس الشعر أّي كتابة، وإّمنا هو كتابة خاّصٌة(.
 " ً10("أالّ شعر خارج لغة عالّية، إبداعّياً وفنّيا(.
 "ال أمّيز ... وزناً ونثراً،عن الشعر العريب الراهن، فإّين ال أحتدث عن هذا احلضور الشعري بكليته،إذا أحتدث

.)11("بني وزن ونثر وال بني جيل وجيل، بل بني رؤية ورؤية وبني لغة ولغة
 "لن يكون للفكر أو للشعر ُحضور خّالق إّال إذا جتاوز قلق البحث عن املعىن إىل قلق البحث عن معىن

.)12("املعىن
 " ليس الشعر إّال حماولة اإلنسان أن يقول، جمازاً أو رمزاً ما ال يقال، وهو بوصفه ال حيّده العقل أو املنطق، ال

.)13("ميكن للقصيدة إن كانت شعراً حقاً، أن تندرج يف إطار املعقولّية املنطقية
وقول الالمقول عن طريق األشكال اإلبداعو الشعرية إذن عند أدونيس، هي يف التجاوز والكشف واخللق 

.اجلديدة املتجددة

.92ص ،موسيقى احلوت األزرق،أدونيس (9)

.91ص ،املصدر نفسه (10)

.125ص ،املصدر نفسه (11)

.393ص ،املصدر نفسه (12)

.24ص ،والسرياليةالصوفية ،أدونيس (13)
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:في اإلمتاع والمؤانسةشعرية الملحة

النثريّةأليب حّيان التَّوحيدي، وهو من الكتب"اإلمتاع والمؤانسة"يف كتاب "ملحة الوداع"ف مصطلح ظّ وُ 
يف شكل - رض ايضم أربعني ليلة مجعت الّتوحيدي بالوزير أيب عبد اهللا الع،يف الرتاث العريبةة البديعاملهمّ 

ف الثاين من القرن الرابع اهلجريالنصشهدام الدولة ابن عضد الدولة البويهي، صوهو وزير صم-مسامرات
ذا الوزير، أليب الوفاء املهندسوأهداههذا الكتابالتوحيديمجعو  من ثالثة يتألف، ألنّه كان السبب يف ربطه 

.أمحد أمني وأمحد الزينوقام بتحقيقه كال منأجزاء، 
كان يدور يف جمالسهم مناذلك العصر، وميف والكتاب مؤنس ممتع مثل امسه، يصف حياة األمراء والوزراء 

يف الفكر ه كانوكتب على شكل ليال على غرار ألف ليلة وليلة ولكنه ال يشبهها ألنّ . جدال وهلو وشرب ونوادر
:واألدب، وضم عدة موضوعات مهّمة منها

.بن يونس حول املفاضلة بني املنطق اليوناين والنحو العريبىتاملناظرة الشهرية بني أيب سعيد السريايف وم-

.وقضية تأليفهاموضوع رسائل إخوان الصفا-

.ر والشعرثموضوع املفاضلة بني الن-

ا موضوع املصادر - .يف الصرف العريبهو موضوعو وأوزا

.موضوع إحصاء القيان العامالت يف مالهي الكرخ-
دون تبويب وال ترتيب حبسب هذا الكتاب كتب و ،باإلضافة إىل موضوعات أخرى مجعت بني اجلد واهلزل

فأدرج ضمن أدب املسامرات وهو من الفنون السردية املبتدعة ،طلب الوزير الذي كان يسأل والتوحيدي جييب
ش، متبحر يف العلم واملعرفةمهمّ صوت مثقفيك، مل تعهده العرب قدميًا، حي)العصر العباسي(العرب آنذاكعند 

.متفنن يف األساليب
لت احملطة األخرية من كل ليلة قبل حيث مثّ ،ل ملحمة الوداع ركنا سرديا مهّما يف خطاب التوحيديوتشكّ 

يطلبها الوزير من أيب حيان،والفكاهة والرتويح واالستعداد لليلة القادمةاخللود إىل النوم، وهي حمطة لالسرتخاء 
ا، ولتكن من َسرَاِة جند، ليشتمَّ منها ريُح الّشيح « :مثل قوله يف إحدى الليايل أنشدين أبياتا وّدعين 

واملُْلَحُة أيًضا من ، نلُت باُلملحِ : لح، من األحاديث، قال األصمعيامللحمة بالضم، واحدة امل« و14،»والَقيصوم

، ص 1جأمحد أمني وأمحد الزين، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت ، لبنان،: تححيان التوحيدي،واإلمتاع واملؤانسة، أب14
196.
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ان بن ــال أبو ذبيـــليًسا، قان شعره خــــــأملُح وتيس أملُح، إذا كبشال كــــــطه سواد، يقــــــوان بياُض خيالـــــاألل
، وقد املحَّ الكبش املحاًحا، صار أملحَ أبغض الشيوخ إيل« :الرعبل 15.»...األقلُح األملُح، احلسُّو، الفسوُّ

على ليايل أيب حيان شعرية خاّصةلإلمتاع واملؤانسة جيد أّن هذه املّيزة يف الطرح والكتابة أضفتوالقارئ 
هيف اختيار ي، ولعل التوحيدهموميتعالقىرّاءذب جيائي سردي كلت موضوعاته بطابع حوصبغة مجالّية متفردة مجّ 

ن حديثه النوادر وامللح باهلزل ويضمّ طريقة أستاذه اجلاحظ، الذي كان خيلط اجلدبكان احتذاءذا املسلك  هل
ذلك أداة دقيقة يف أيدي لا حتتاج من ذكاء وخفة ومكر، وهي ملأرقى أنواع الفكاهة، «اليت تعد ،والسخرية

.16»الفالسفة والكتاب
وضوعاته يف هذه الليايل يساعد املتلقي على تتبعهيف مالتوحيدي املتبع لدىإّن ترتيب اخلطاب السردي 

:وهي كاآليت،ألنه جاء بصفة ثابتة يف كل مراحل الكتابوتعقبه يف فعل القراءة،
.سؤال الوزير للتوحيدي يف بداية الليلة واقرتاحه ملوضوع احلديث- 1

.إجابة التوحيدي للوزير بسرده للموضوع- 2

).خامتة الليلة. (اختتامه احلديث مبلحة الوداع- 3

، وباخلصوص يف اختتام كل ليلة مبلحة امغريكم، اكتسى الكتاب طابًعا متميزًا من خالل هذا الرتتيب احملف
لستخيت،طريفة ا ا نادرة لطيفة أو أبياتا رقيقة، وأحيانًا يقرتح الوزير أن تكون - عادة-وهذه امللحة تكون«: م 

17».ملحة الوداع شعرًا بدويًا يشم منه رائحة الشيح والقيصوم

رأيت جحظة قد دعا بناء : حّدثنا ابن سيف الكاتب الراوية، قال: قلت:" امللح قولهومن هذه 
طلب عشرين اء األجرة فتماسكا، وذلك أّن الرجل اقتضى البنّ ،ليبين له حائطا، فحضر فلما أمسى

أنت ال تدري، إّين : إّمنا عملت يا هذا نصف يوم وتطلب عشرين درمها، قال: درمها فقال جحظة 
هذا : لك حائطا يبقى مائة سنة، فبينما مها كذلك وجب احلائط وسقط، فقال جحظةقد بنيت

ات علي بيضون، دار الكتب العلميةمنشور ) ملح(، مادة 1إمييل يعقوب وحممد نبيل طريفي، ج: الصّحاح، للجوهري، تح15
.598، ص 1999، 7بريوت، لبنان، ط

.36، ص 1970الفكاهة يف األدب العريب، فتحي حممد معوض أبو عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 16

.)املقدمة(نص ، 1اإلمتاع واملؤانسة، التوحيدي، ج17
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ال، ولكن كان يبقى إىل أن تستويف أجرتك : فأردت أن يبقى ألف سنة؟ قال: قال عملك احلسن؟
.18»فضحك، أضحك اهللا سّنه

: فإّن امللحة محلت عدة خصائص صنعت شعريتها، منها)خالصة القول(وعلى العموم

لس( ترتيبها الزمين يف خطاب التوحيدي، فهي آخر ما يتعرض له يف الليلة- ، وهو )خامتة ا
.توقيت مناسب لبعض من اللهو الذي يتخلله اجلد

، الذي يعطي النص املسرود صبغة مجالية، وميّكن من قصرها واصطباغها بالطابع الفكاهي-
.)املقرتنة بالضرورة مع املوضوع املختار يف الليلة(توظيفها وراءإيصال الفائدة املرجوة من

حضور شخصية التوحيدي يف سرده، الشخصية العاملة املتبحرة يف خمتلف علوم اللغة فهو -
.ناسخ وأديب وفيلسوف

ا جتسدت يف الليل، ومعلوم أّن غالبية املتع تقع يف الليل- ّ .أ

، ومعروف عنه أّن )طريقة التعبري(هلذه امللح بديباجته اخلاصة)صاحب النادرة(التوحيدينقل -
يف التفاعل مع أخباره اليت ته، وهذا ما يفسر موهبلديه براعة يف التعبري ورصانة يف التأليف

معزوال منفردا، وإمنا يستدعي من السارد ينقلها للقارئ، ألّن فعل السرد ال يقتضي اخلرب 
الرباعة يف النقل والقدرة على التأثري يف نفسّية املتلقي، وهذه ميزة ال تعطى ) الراوي(أيضا
.راوِ لكل 

.وهذا متاشيا مع ما يطلبه الوزيرالتنويع فيها مابني الشعر والنثر-

براعة التوحيدي يف اختيار امللح ويف اختيار الكلمات وتوظيفها يف خطابه السردي القصري -
امللحة، حبيث استطاع أن يعطي لكلماته حرارة كما قال مصطفى ناصف يف كتابه املتمثل يف 

.."حماورات مع النثر العريب" 

.28ص ، 1اإلمتاع واملؤانسة، التوحيدي، ج18
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العربي القديماوي للموروث الحكائيصورة الرّ 

الخطاب المقامي البديعي من منظور نسقي
- عامةالنّ –كتور عبد المجيد رخروخ المركز الجامعي صالحي أحمد من إعداد الدّ 

راث العربي ة في التّ ينيّ ردية والدّ ات السّ المرويّ : راسي الموسوم بـــــــــــــــــــــــــفي إطار اليوم الدّ 

لفة اآلداب والفنون ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشّ بكليّ 2019أبريل 09:المزمع تنظيمه بتاريخ 

يتخذ خطاب املقامة شكال أدبيا مغايرا لنمطية القصيدة ،وألشكال الكتابة األخرى، وهو بذلك بنية كتابة ال ينبغي 
ا جنس أديب ى عن السياقات االجتماعية و تفسريها مبنأ الثقافية والسياسية اليت أنتجتها ، فقد يكون من السهل احلكم عليها بأ

سردي حليازته على عناصر السرد ومتفصالته من منظور السرديات احلديثة، بيد أّن ذلك وحده ال يعّد إحاطة بنوعية هذه الكتابة 
ا مساحة كتابة تتداخل . الية اجلنس األديباملنفلتة، واليت تضع الباحث أمام إشك فاملقامة  فضال عن حضور البنية السردية فيها، فإ

فيها أصوات أجناس أدبية شىت ، آتية من فضاء القصيدة إيقاعا وتصويرا، ومن أشكال النثر األخرى املتوارثة من خطابة وأمثال ، 
ا فاملقامة من ههنا ال تكمن قيمته.وحكم ووصايا وغريها  ا كيفية لغوية خاصة حتكى  ا حكاية، بل يف أ ا اجلمالية يف أ

ا خطاب فهي ليست قراءة للحكاية ، بل . املقامةصورة راويأجنزناها تتموقع يف ضوء هذا املنظور، القراءة اليت. احلكاية، أي أ
. ذي يقّدمهامقاربة للخطاب ال

يذيع، وال ريب يف ذلك ، لقد كان أول من ابتدعها وأطلق عليها هذا االسم، وفتح الباب جعلت املقامة صيت اهلمذاين
املقامة مبفهومها اجلديد الذي وصلت إليه يف القرن الرابع للهجرة مع بديع الزمان .على مصرعيه لعدد من أدباء جاؤوا من بعده

إليه، فهي قصة قصرية بطلها منوذج إنساين مكد ومتسول، هلا راٍو تلك األحداث اليت اختذت شكال دراميا مل يسبق : "اهلمذاين تعين
وبطل، وتقوم على حدث طريف مغزاه مفارقة أدبية، أو مسألة دينية، ومغامرة مضحكة، حتمل يف داخلها لونا من ألوان النقد 

.الرفيعة)1("أوالثورة أو السخرية، وضعت يف إطار من الصنعة اللفظية و البالغية

.08، ص 1979، 01يوسف نور عوض ،فن املقامات بني املشرق واملغرب،  دار القلم،بريوت، لبنان، ط)1(
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ذا الشكل تطور لفظ مقامة حىت صار مصطلحا خاصا يطلق على حكاية وأحيانا على أقصوصة هلا أبطال معينون، " و
ا قصة هلا بطل مكدي أحكم التحايل، . ومألوفة)1("وخصائص أدبية ثابتة، ومقومات فنية معروفة فاملقامة إذن ال خترج عن كو

.داع الناس واستدراجهم، وكثريا ما يتحفنا مبقدرته اللغوية واألدبية والفكاهيةومهه حتصيل الرزق بارتداء أقنعة متعددة خل

هو أبو " يرى بأن البديع " حممد عبد املنعم خفاجي"الذي يذهب أن بديع الزمان اهلمذاين هو من ابتكر فن املقامات جندف
وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية : "،ويؤيده يف ذلك احلريري إذ يقول)2("املقامة يف األدب العريب وصاحب الفضل يف إنشائها

األدب الذي ركدت يف هذا العصر رحيه، وخبت مصابيحه، ذكر املقامات اليت ابتدعها بديع الزمان وعالمة مهذان رمحه اهللا تعاىل، 
ا، وكالمها جمهول ا، وإىل عيسى بن هشام روايا ال يعرف فإشارة من إشارته حكم وطاعته وعزا إىل أيب الفتح اإلسكندري نشأ

وهذا اعرتاف صريح بأن بديع الزمان هو األول يف ابتداع فن املقامات .اهلمذاين)3("غنم إىل أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع
جه ج  شئ فن املقامات، إىل وفلنطمئن إذن وليكن اطمئنانا حذرا مع ذلك إال أن البديع هو من" وأن احلريري قّلده يف ذلك و

ا .هنا أو هناك)4("أن يظهر دليل دامغ يستطيع أن مييط من الطريق كل االستدالالت اليت جئنا 

بأن املقامات بوضعها الراهن إمنا هي عربية بداية وأصال "وفيما خيص أن املقامة أصلها غري عريب بل فارسي ميكن اجلزم 
ا انتقلت من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية)5("وصناعة وإنشاء وهذا الرأي )6(ردا على من رأى بأن املقامة أصلها فارسي، وأ

ار يف كتابه والذي يظهر أن لفظة ) سبك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي: (مردود عليه بشهادة مؤلف فارسي هو حممد تقي 
كما يرى أن ظهور فن املقامات يف النثر الفارسي يرجع إىل القرن السادس اهلجري مقامة من بنات أفكار بديع الزمان اهلمذاين   

) .هـ559ت(ومثل له مبقامات القاضي محيد الدين عمر بن حممد احملمودي البلخي 

تذكر إذ ال إذن ميكن أن نستنتج مما فات أن بديع الزمان اهلمذاين هو خمرتع فن املقامات يف األدب العريب من دون منازع، 
. مقرتنة بامسههي لفظة مقامة إال و 

.10ص 1988املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،دط، عبد امللك مرتاض، فن املقامات يف األدب العريب، )1(
.394، ص 2004حممد عبد املنعم خفاجي، احلياة األدبية يف العصر العباسي، دار الوفاء،القاهرة، مصر، دط، )2(
.11م، ص 1978احلريري ،مقامات احلريري ، دار بريوت  للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان، دط، )3(
.151عبد امللك مرتاض،فن املقامات يف األدب العريب، ص )4(
.301ص 01،2003رائد القصة العربية واملقالة الصحفية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر،طالشكعة، بديع الزمان اهلمذاين، مصطفى )5(
09املشرق واملغرب، صيوسف نور عوض، فن املقامات بني: أمحد ضيف نقال عن )6(
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:ـ المقامة وإشكالية الجنس األدبي1

لقد حظّيت نظرية األجناس األدبية باهتمام النقاد والباحثني يف جمال الدراسات األدبية، حيث انصّب جهدهم يف وضع 
ملفهوم احملاكاة املرتكز القواعد واملقومات اليت تشّكل هذه األجناس،ويعد التصور الذي وضع أسسه أرسطو يف إطار صياغته

: ، حيث قسمها إىل أنواع ثالثة"أدب"رساء أصول األجناس واألشكال املنضوية يف كلمة يف وضع قواعد هذه النظرية، وإاألساس
)1(.الرتاجيديا والكوميديا وامللحمة، مع رصد خصائص كّل منها من حيث املاهية والقيمة الفنية

اس األدبية وفق جمموعة يغ تصور النقاد لتشّكل األجن، صِ )يف الشعر(وبدًءا من هذا التصور الذي بلوره أرسطو يف كتابه 
العناصر والروابط املشرتكة املميزة للنصوص األدبية،واليت ال تظهر كلها يف عمل أديب واحد، فغدت بذلك العالقة بني النصوص 

)2(Poétique)(األدبية وجمموع األجناس اليت تنتمي إليها من أهم القضايا املطروحة يف جمال نظرية األدب يف إطار الشعرية

إىل فصل األنواع األدبية بعضها عن بعض، وحبثها بوصفها قارّات منفصلة، حيث ينكفئ كل نوع ضمن أسوار "خاصة، والداعية 
بيد أّن الدراسات األدبية يف القرن التاسع عشر، مل تعد تنظر إىل قضية األنواع . ، وال يتداخالن)3("مغلقة ال يرتاسل فّنيا مع غريه

ا اليت كانت رائجة من قبل، فلم يعد التمييز بينها واضح املعامل  إذ أصبحت األنواع األدبية بتلك النظرة ذ ختلط أو متزج، والقدمي "ا
الذي شّن فيه ) االستيطيقا(، ولعّل كتاب )4("يرتك أو حيور، وختلق أنواع جديدة أخرى إىل حّد صار معها املفهوم نفسه موضع شكّ 

م هذه النظرية، يوصف بأنه نقطة حتّول أدت بالنقاد إىل معاودة النظر يف خمتلف فيه صاحبه كروتشه هجوما كاسحا على مفهو 
.مثار اجلدل)5(مفاهيم هذه النظرية 

نلفي كيليطو ضمن حديثه عن مفهوم األدب وخصائص النص الكالسيكي، ينطلق من اإلشكالاوفيما خيص هذ
افرتاض وحدة يف الثقافة العربية الكالسيكية  "مة ال تقبل الفصل والتجزيء على فرضية فحواها ضرورة  النظر إىل األدب نظرة عا

، فالنوع األديب بالنسبة إليه ينشأ من ذلك التعارض مع خصائص وعناصر األنواع األخرى، فيقابل مفهومه )6("كيفما كانت األنواع
يتوافق والتفسري الذي ساقه تودوروف خبصوص مفهومه مبفهوم العالمة اللغوية لدى دو سوسري، ورأي كيليطو خبصوص هذه املسألة

يار احلدود الفاصلة استنادا إىل مبدأ التوسع وليس احلصر، فنظرية األنواع اندجمت يف نظرية أوسع هي نظرية اخلطاب وعلم النص " ا

.وما بعدها28،ص 1993، 1ياد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طشكري حممد ع: أرسطو  طاليس، يف الشعر، حتقيق وترمجة : ينظر )1(
لد 03أمحد املسناوي، نظرية األجناس األدبية، جملة عامل الفكر، العدد :  ينظر)2( لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت، ص 2012مارس –، يناير 40، ا ، ا

209.
.52، ص 2003، 01السردية العربية احلديثة، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب، ط عبد اهللا إبراهيم، )3(
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت، العدد : رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر)4( .311، ص 1978، 110حممد عصفور، سلسلة عامل املعرفة، ا
، 01دار ابن الندمي اجلزائر باالشرتاك مع دار الروافد الثقافية ناشرون، بريوت لبنان، ط-جتربة عبد الفتاح كيليطو-الثرات السردي العريبينظر عبد القادر نويوة، قراءة)5(

.89، ص2012
.08، ص02،1999دار توبقال الدار البيضاء املغرب، طكيليطو، احلكاية والتأويل،عبد الفتاح)6(
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الرتادف يف جمموع فعلى الرغم من خصوصية كّل نوع أديب، إال أن النظر إىل ذلك.)1("دت الشعرية السبيل لذلك بعد أن مهّ 
النصوص الكالسيكية العربية اليت تظهر الصور نفسها، تستلزم إلغاء تلك احلواجز فيما بني األنواع على الرغم من وجود مربرات 

ألف "تظل نسبية، فهناك خيوط كثرية تشد األنواع فيما بينها، وعلى عّدة مستويات، حبيث ال جيوز ملن يدرس "وضعها، ولكنها 
.املختلفة )2("ة مثال ، أن يتجاهل تاريخ الطربي ورحلة ابن بطوطة وكتب الرتاجمليلة وليل

فاملكونات النصية الداخلية املشرتكة فيما بني النصوص تقتضي أنساقا خاصة بكّل منها على حدة، إّال أّن إنتاجها 
الوضعية "عليها مظهر الرتابط والتواشج، ويعين بالنسق الثقايف تلك الداليل خيضع إلنتاج نسقية البنية الثقافية اخلارجية، اليت تضفي 

وينتج )... النص الثقايف(االجتماعية،واليت يقبلها ضمنيا املؤّلف ومجهوره، وهكذا يكون أفق النصوص املفردة واإلجنازات الفردية هو 
حدة، إنه منفتح على نصوص أخرى ومعرفيات عن ذلك أنه ال ميكن اعتبار أّي نص مغلقا أو متوّحدا، أو مصوغا من كتلة وا

.بكيفية ما)3("أخرى يدجمها يف بنيته

اورة له يف تفاعلها وتواصلها، على أساس  ال يتسىن مقاربة أي نوع من أنواع النصوص إال يف إطار مساءلة األنواع ا
تعترب الرتادف يف جمموعة من النصوص والتعارض يقتضي منك أن"مرجعية النسق الثقايف العام الذي حيكمها، وعليه فتحديد النوع 

اورة .بأي شكل من األشكال)4(" بني النوع وأنواع أخرى، هلذا فإن دراسة نوع تكون يف الوقت نفسه دراسة لألنواع ا

ينبغي النظر إىل األجناس األدبية، نظرة الكّل املتآلف ضمن مرجعية النسق الثقايف املتحكم يف أمناطها، مثل مفهوم العالمة 
لدى دو سوسري، بوصفها وحدة بنيوية جتمع بني الدال يف صورته الصوتية، واملعىن الذهين هلذه الصورة الصوتية املشّكل للمدلول، 

ر النسق الثقايف الذي حيكمها، هي من قبيل احتاد الدال واملدلول ضمن مفهوم العالمة يف رأي دو فانضواء األنواع يف إطا
حنن جمربون على اإلعرتاف بأن من بني كل خصائص املقامة  تكون "املقامة من خالل بنيتها السردية املميزة هلا  إذن.)5(سوسري

تنفتح على أنواع سردية )6(" ا يف النهاية تشكل اخلصيصة الذاتية للمقامةالبنية السردية هي األشد استعصاء على الرتابطات وأ
مادامت مقامات أي مؤلف تشكل نوعا يتفرع يف إطار الشكل العام لفن )7("فهي مندرجة يف دائرة التعدد واملزيج"وشعرية 

ناء العام للشعر كشكل عام تندرج حتت املنضوية حتت الب... املقامات وهذا مثل أنواع الشعر من وصف، ومديح، ورثاء، وهجاء 
فمن مصلحة الباحث أن يرى يف املقامة شكال، فالقصيدة على أي حال شكل ال نوع ومل "لوائه العام هذه األنواع الغرضية حينها 

.86ص01،1986شكري املبخوت و رجاء بن سالمة دار توبقال الدار البيضاء املغرب ط:تودوروف ،الشعرية،ترتزفيتان :ينظر)1(
.06، صعبد الفتاح كيليطو، احلكاية والتأويل)2(
08ص 02،2001:ط،عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال الدار البيضاء املغرب: تر-السرد واألنساق الثقافية–عبد الفتاح كيليطو، املقامات)3(
.27ص2007، 04:دار توبقال، الدارالبيضاء ،املغرب ط–دراسة بنيوية يف األدب العريب -،األدب والغرابةعبد الفتاح كيليطو)4(
.91عبد القادر نويوة، قراءة الرتاث السردي العريب، ص : ينظر)5(
.97، ص عبد الفتاح كيليطو، املقامات)6(
.06، ص املصدر نفسه)7(
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ا تتواشج)1(" مينعها ذلك من أن تتضمن أنواعا خمتلفة مع أنواع سردية وشعرية خمتلفة يف إطار النسق الثقايف الذي نشأت فيه، كو
ا يف النهاية  .عربية خالصة من حيث املنشأ واخلصائص البنائية)2("زهرة برية ال يدرى كيف تفتحت"إ

تمع العباسي بشكل مريب هلي اليت أدت إن تفشي ظواهر جديدة من مثل التشرد والتسول واللصوصية بني جنبات ا
ببديع الزمان اهلمذاين  إىل ابتكار فن املقامات باقتدار مبدعا شكال نثريا فريدا، حيث انعكس فساد الظروف السياسية واالجتماعية 
يف أدبه بشكل ملحوظ  فنلفي يف مقاماته منوذج املكدي احملتال الذي يستجدي الناس بغية حصوله على املال سدا للرمق الجئا إىل 

اع والكذب  واالستهتار باملقدسات الدينية يف مواضع كثرية من مقاماته، فكان اهلمذاين جراء هذه الوضعية اليت ال النفاق واخلد
تمع الذي صار فيه األديب يتكفف يف أروقة اخلالفة ال  حيسد عليها  يوجه سهام نقده الالذع بسخرية عالية من ظروف ذلك ا

لشخصية فنية متخيلة هي شخصية أيب الفتح االسكندري بطل أحداث مقاماته، جيد مايسد جوعه وفاقته من خالل اختالقه
.وشخصية الراوي عيسى بن هشام ناقل هذه األحداث واملشارك فيها يف الغالب بكيفية أو بأخرى

بناء على أن حىت ميكن الوقوف على البنية السردية للمقامة، البد من استحضار كافة  عناصرها يف النص املقامي البديعي
مقامات هذا األخري  تشكل اخللفية املعيارية اليت يبين عليها النص هوية انتمائه، فيبحث بذلك عن عناصر هذه البنية واحملددة 

وتسرتعي الوقفة املفصلة لعناصر هذه البنية السردية للنص . بالراوي يف بناء العامل السردي، وبنية االستهالل السردي ولغة السرد
النظر إليها جمددا ضمن نسيج البنية السردية بوصفها مكونات متداخلة يعمل تضافرها معا على منح تلك البنية وجودا "ي املقام
.)3("ومتيزا

: إسناد الخطاب-أ

" حتوز املقامة البديعية على بنية سردية مميزة هذه البنية اليت هلا خصوصية جتعل من املقامة مقامة، كشكل أديب مميز،مع 
االخنداع بشكل أو مظهر من مظاهر البنية السردية، وجعلها امليزة املهيمنة يف خصوصية النص املقامي، مما يؤدي إىل حجب عدم 

كثري من . حني ُيسِند املؤلف القول، على النمط اخليايل لشخصية أو عدة شخصيات"،  فاملقامة تقوم )4("املظاهر األخرى
فاملؤلف ال يتحدث بذاته بل . )5("لمة مقامة تعين يف آن واحد نوعا ومنطا من اخلطاباملشكالت جتد حلها حني ننتبه إىل ان ك

أسند فعل احلديث إىل شخصية متخيلة، وذلك كي تظفر املقامة مبيزة موقعية خاصة، يف إطار انتظام األجناس األدبية األخرى، 
عا جلميع أنواع احلكي التخييلي ، فاخلرافة بذلك ميكن شكال أدبيا جام"فبإسناد اخلطاب إىل شخصيات متخيلة، جيعل من املقامة 

.05، ص عبد الفتاح كيليطو،املقامات )1(
.06، ص املصدر نفسه)2(
.256ص 2005، 01املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، طعبد اهللا إبراهيم، موسوعة السرد العريب،)3(
.125عبد القادر نويوة، قراءة الرتاث السردي العريب، ص )4(
.129كيليطو، املقامات، ص عبد الفتاح  )5(
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حيث (...) أي إن املقامات شكل يتضمن داخله أنواعا فرعية من املقامات (...) اعتبارها مقامة كنصوص بديع الزمان متاما 
يتميز بإسناد القول فيه إىل تستعمل إما لتشري إىل نصوص تُقّلد التشكيل اخلاص مبقامات اهلمذاين، وإما لتشري إىل منط من اخلطاب 

.غري واقعية )1("شخصيات ختييلية 

تندرج ضمن اخلطاب املروي، هذا اخلطاب الذي ميكن أن يكون بنسبة أو بغري نسبة كما هو موضح أعاله أما إن 
، إذن ومبا أن املقامة البديعية تندرج ضمن منط اخلطاب املروي فهي )2(كان بنسبة، فهي إما أن تكون صحيحة أو زائفة أو خيالية

(...)  أبا الفتح وعيسى امسان غري معروفني خارج املقامات، ليس هلما حياة مستقلة عن النص الذي يضمها "بنسبة خيالية، ألن 
م خياليون) من ورق(فأشخاص اهلمذاين  . ليسوا من الواقع يف شيء )3("أي أ

: لتعرفبنية ا-ب

يف املقامة، كما ضبط معاملها كيليطو،  واليت  تعادي موقف الناقمني على لغة املقامة، ينادي من ) شعرية الستار(إن فكرة 
إىل رفع هذا الستار املسدل على املعىن املتواري وراء هذه التشكالت اللغوية املرموزة، فهذا التخفي هو البؤرة "خالهلا هذا األخري 

يت تتأسس عليها بنية املقامة، فبني جدلية الواضح واملستور، واملألوف والعجائيب، يتأسس البحث الدائم يف كشف الكينونة املركزية ال
إن االستتار و التخفي إذن مسة من مسات الشعرية اجلديدة اليت "، وبناء عليه فـ)4("املتخفية للمعىن ولصورة املعىن يف النص املقامي

فكما أن أسلوب هذه األخرية يعد ستارا خيتفي وراءه ثراء داليل وافر، فكذلك كانت . ، واليت متيز مقاماتهيصدر عنها بديع الزمان
ا  ا اليت تشكل بأفعاهلا فضاء املقامات التخييلي ، وبأقواهلا عالما .)5("شخصيا

مستوى الشخصيات أي بني الراوي والبطل فهذا النموذج املتَضمَّن يف االستتار والتخفي الذي خيص النصوص املقامية على 
دون سواها ، جيعل من شخصية البطل يف املقامة  شخصية متميزة يف عملية بناء عناصر السرد املقامي، مادام اللقاء املتكرر بني 

تعرف عيسى بن إىل هذه الدهشة املتجددة دائما ، واليت تتلو"، ينتهي )أبو الفتح اإلسكندري( ، والبطل )عيسى بن هشام(الراوي 
.)6("هشام على أيب الفتح واليت ختتم غالبا املقامة

.399ص 2003، 01نادر كاظم، املقامات والتلقي،  املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت لبنان ، ط )1(
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )2(
.34، 33عبد الفتاح كيليطو، األدب والغرابة ، ص )3(
.128ردي العريب، ص عبد القادر نويوة، قراءة الرتاث الس)4(
.402نادر كاظم، املقامات والتلقي، ص)5(
.22عبد الفتاح كيليطو، املقامات، ص )6(
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على ذلك بعد نزع قناع التخفي لشخصية البطل املتلونة حبسب األحداث *فاملفاجأة تتكرر مع كل لقاء، ويكون التعرف
واحلديث والشعر والنثر ، هذا واملوضوعات من مقامة إىل أخرى ، واجلوالة يف مسارها السردي  يف عامل األدب ،عن طريق  اللغة

أو (اندهاش ال يشاركه فيه  القارئ "التعرف الذي ال خيلو من حرية و اندهاش لشخصية متعددة  األدوار و املهام ، بيد أنه 
ا ، وبعبارة أخرى فالقارئ متقدم على الراوي ) املستمع فهذه )1("الذي، بعد مقامتني أو ثالث، يفطن للعبة ويتوقع عودة القصة ذا

يمن على املبىن احلكائي للمقامة، تعد من أهم عناصر تشكل بنيتها احلكائية ،مادامت  املقامات نوع من " اخلاصية الفنية اليت 
السرد املخادع ،فخلف اجلدة الظاهرة ،و الوقار اللفظي واألسلويب يقبع هزل عميق غري ظاهر ،أول مظاهر ذلك اهلزل قلب احلقائق 

التالعب باهلويات الفردية للشخصيات عرب التنكر الدائم، مث التشفي باملخادعة ،وضبط املتنكر متلبسا خبديعته ، و و متويهها   و 
كمي . أخريا الغفران  نظام اهلزل متني ، و متنوع ، جيرف األحداث كتيار سري ،فتحت أمسال الشحاذين و القرادين يربض ذكاء 

. نهاية تتصاعد نغمة السخرية ، ففي عامل يفتقر إىل العدالة واملساواة ، البد من املخادعة يف ال. من الرتاتب االجتماعي املزيف 
كمهم ، ال حتدهم حدود أخالقية أو اجتماعية ، ألن العامل التخييلي للمقامات  أبطال املقامات يبدون ، أحيانا ، وقحني يف 

)2("مملوء بالتناقضات يباح كل خداع

توجد صورة متحولة وال أقنعة، قد يوجد لقاء ولكنه ال حيمل مفاجأة، ألنه ينبئ عن ماهيته وما  ال"من دون بنية تعرف 
يدور فيه من خالل السرد وحده ، والسرد لن يقدم يف هذه املاهية غري املعلومات املراد سردها على املتلقي وهذا البناء الفين، إن 

ا ذه الصورة فإنه يفقد املقامة أهم بنيا ، وهي املفاجأة املستمرة مع كل لقاء، مما يربز تكرار السفر وتكرار اللقاء وتكرار حتقق 
)3(".التعرف وتكرار األقنعة والتحوالت وتنوع اخلطاب  وتنوع الرسائل اليت يقدمها البطل

قامي، إذ يقر أن األمر الذي يدفع كيليطو إىل التأكيد على هذا الدور الذي تؤديه شخصيتا الراوي و البطل يف اخلطاب امل
ا  (...) تسمية متعددة تتغري تبعا للدور الثيمايت الذي تؤديه الشخصية "اسم العلم للشخصيات ليس هو العالمة الوحيدة بل إ

ووراء الدور الثيمايت املتغري كل مرة، يبقى للشخصية استمرار هو اسم العلم، النواة الصلبة والراسخة اليت ترجع إليها النعوت غري 
تكمن اخلديعة، فهناك خادع وخمدوع، " ، )البطل/الراوي (إذن ويف كنف العالقة الكائنة بني ركين اخلطاب املقامي . )4("ثابتة ال

األول، يتالءم واألنساق الثقافية : )5("وبينهما يتشكل موضوع املقامة، فيتأثر املوضوع بعالقة اخلديعة  إذ يبدو مبظهرين متناقضني 

، اليت الراوي ''، اخلمريةيةالغيالنية، األهوازية، البغدادية، املغزلية، النهيدية، النامجية، اخللفية، الصيمرية، الشعرية، الصفرية، التميمية، البشرية، الرصاف'': ما عدا هذه املقامات*
ا أ : بو الفتح اإلسكندري، وهيهو البطل حبيث ال يكون هناك تعرف، فباقي املقامات وعددها سبع وثالثون، فيها سبع يتم التعرف فيها قبل بناء احلكاية اليت يناط 

.ن األخرى منها حيدث التعرف بعد أن ينهي البطل حكايته، والثالثو ''البصرية، املوصلية، املضريية، الشريازية، األرمنية، الوصية، الدينارية''
.23ص عبد الفتاح كيليطو، املقامات، )1(

.245عبد اهللا إبراهيم ، موسوعة السرد العريب ، ص )2(
.129عبد القادر نويوة، قراءة الرتاث السردي العريب، ص )3(
.22عبد الفتاح كيليطو، املقامات، ص)4(
.130عبد القادر نويوة، قراءة الرتاث السردي العريب، ص )5(
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ا حالة ثقافية، والنص إجرائ"اليت تفرض  يا أن نقرأ النصوص واألنساق اليت تلك صفتها، قراءة من وجهة نظر  النقد الثقايف ، أي أ
، والثاين خمالف هلا، من مثل دعوته إىل العبادة والزهد واحلكمة يف )1("هنا ليس فحسب نصا أدبيا ومجاليا ولكنه أيضا حادثة ثقافية

وعليه من خالل املفارقة احلاصلة فيما بني الصورتني يف املقامة الواحدة، .رة يف املنـزل أمام الراوياملسجد ،كما يدعو إىل شرب اخلم
ومن احلكمة أن "وعقب هذا التلون يف أكثر من صورة من مقامة إىل أخرى، ينبغي وفق ما دعا إليه عبد الفتاح كيليطو ضرورة ، بل 

نظرة تتناسب )2("ذلك يف األسرة اليت تندمج فيها، واليت ليست بالضرورة مألوفة لنااخلاص باملقامة   وك) املنطق(ُحيَصر النظر يف 
.وطبيعة هذا الكائن األجناسي العريب النشأة واخلصائص

صوت الراوي في المقامات البديعية-أ

أخبار بطل، ويعزو من ينظر يف مقامات بديع الزمان اهلمذاين  جيده  قد جعل من نفسه مستمعا واعيا لراوية لبق، حيكي 
إليه ما يف احلكاية من طرافة وبيان وحيلة ، فاملقامة وهي حكاية أدبية  منمقة من حيث األسلوب  ال تتجلى بنيتها السردية إال يف 

ىل عامله إطار ثالثية متالزمة ، السبيل إىل كشفها و الولوج إىل عواملها مير ال حمالة من البطل  إىل الرواي، إىل املؤلف الذي يشدنا إ
.شدا ، وحيدثنا مبا أبدعه اخليال ومبا ميتاز به الراوي و البطل من ميزات

.يف أظهر األحوال واملشاهدالراويةمقامات البديع لرصد خصائص شخصيوالستظهار هذه امليزات الحرج من دراسة

، يف صورة العامل اجلليل، واألديب الشاعر، والراوي الذائع الصيت، حيكي أخبار شيخه البطل أيب عيسى بن هشاميبدو 
عيسى بن إذ يقول : )3(في المقامة العراقية:الفتح  اإلسكندري عادة ، وغريه أحيانا ، ويشري إىل معرفته وعلمه وكماله ،ومن ذلك 

يف )5(المغزليةن قصاراه لفظة شرود يصيدها، أو كلمة بليغة يستزيدها أو حني يذكر أ،)4(المكفوفيةإنه حيسن الشعر أو : هشام
تـأىب أن تظهر يف غري قوة ، المقامة الكوفيةحتدثه عن نزوله البصره، وهو متسع الصيت، كثري الذكر، جند أن شخصيته أيضا يف 

يشد رحله لكل عماية ويركض ِطرفه إىل كل غواية   فإذا تساءلنا عن أول عهده  وغضارة شبابه أنبأنا عن نفسه أنه كان فيت السن، 
شربت من العمر سائغه،ولبست من الدهر سابغه، فلّما انصاح النهار جبانب ليلي  ومجعت للمعاد ذيلي، وطئت ظهر :" قال

وهكذا جنده ههنا شابا تائبا، ولكن كيف كان قبل أن يتوب وحيج؟ )6("املَروضة، ألداء املفروضة 

.78، ص 2005، 03املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب ، ط–قراءة يف األنساق الثقافية العربية -عبد اهللا الغذامي، النقد الثقايف)1(
.24عبد الفتاح كيليطو، املقامات، ص)2(
.114إىل ص 109اين، املقامات، املقامة العراقية، من ص ذبديع الزمان اهلم: ينظر )3(
.67، 66، 65املصدر نفسه، املقامة املكفوفية، ص : ينظر )4(
.125، 124املصدر نفسه، املقامة املغزلية ، ص )5(
.25، املقامة الكوفية، ص املصدر نفسه)6(
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إذ نراه حمتاال لرزقه، خمادعا كثري احليل، - وهو فيها بطل احلكاية وراويها معا–)1(المقامة البغداديةنستجليه من ذلك ما 
يوهم بالكرم أعرابيا ، يستدرجه إىل دكان شواء  فيصيبان من الطعام هنيئا، مث حيتال للهرب، ويدع األعرايب يدفع مثن الطعام بعد 

:يف مظهر متشرد، جّواب آفاق أشعث أغرب ينحل نفسه أبيات أيب العتاهية اليت يقول فيها)2(َفزاريةالمقامة الويبدو يف .لكم ولطم

توشَّحَت أبا الفتح             بهذا السيف مختاال

تك قّتاالفما تصنع بالسيف           إذا لم 

فصغ ما أنت حليت         به سيفك خلخاال

يف الراوي عيسى بن هشام، نلفيه هاربا من وجه السلطان متَّهما مبال أصابه، ومن جمموع ذلك جند )3(اَألسَوديَّةويف 
اين بالنظر إىل شيخه البطل أيب الفتح اإلسكندري ، مع شيء من صور عديدة التلون والتغري، حيوز العلم واألدب والكمال اإلنس

الغش واخلداع واحليلة، وشخصيته على العموم  أمسى من شخصية البطل وأنبل، وإن مل تكن أفضل بكثري ، ومما يسرتعي االنتباه  
يثبته معقول وال منقول، ويف متتعه كون هذا الراوي متصفا مبا ال يتصف به أحد من الناس غريه ، يف ختطيه حدود األزمان مبا ال

يذكر أنه حضر جملس سيف الدولة وقد عرض فرس للوصف فأويت )4(الحمدانيةحبياة طويلة فوق ما ميكن أن يكون، وذلك أنه يف 
يذكر ما حّدثه به عصمة بن بدر الفزارّي الذي صحب ذا الرمة ومسع منه الشعر يف )5(الغيالنيةوهو يف .اخل...فأويت بأيب الفتح

. اخل...البادية 

بقليل من الرتوي نلفي أن الفرتة املمتدة  بني زمن سيف الدولة و زمن ذي الرمة تبلغ حوايل ثالمثائة سنة على وجه 
من ذلك أن " التقريب، وعلى الرغم من ذلك فالراوي عيسى بن هشام يعيش يف العصرين معا ، وهذه من أمسى درجات املفارقة 

عصمة بن بدر الفزاري ، وحسب السياق " رجل العرب حفظا ورواية "اهلمذاين يسند الرواية اليت يقدمها يف املقامة الغيالنية مباشرة لـ
العام ملقامات اهلمذاين ، فإن عيسى بن هشام والفزاري يلتقيان جبرجان يف الربع األخري من القرن الرابع اهلجري ،والرواية مباشرة 

لوجه ،لكن الفزاري يروي لعيسى بن هشام مشاهداته ملناقضة شعرية بني ذي الرمة والفرزدق ،وكالمها من شعراء بينهما وجها
وال ميكن للهمذاين ".سأحدثكم مبا شاهدته عيين ،وال أحدثكم عن غريي :الفزاري يشدد على صدق الرواية قائال . العصر األموي 

اية القرن الرابع ، لكنه يروي العارف بالتاريخ األديب خري معرفة أن يكون جاهال بالقرون الفاصلة بني العصرين فالراوية يعيش يف 
كم مبطن من تقاليد اإلسناد اليت اخرتقت  ا  اية القرن األول  هذه الواقعة ، وكثري مثلها ، ال تفهم إال على أ واقعة شهدها يف 

.53، 52، 51البغدادية، ص ، املقامة بديع الزمان اهلمذاين،املقامات: ينظر )1(
.60، 58،59، 57، املقامة الفزارية، ص املصدر نفسه: ينظر )2(
. 108، 107، 106املصدر نفسه، املقامة األسودية، ص : ينظر )3(
.118، 117، 116، 115، املقامة احلمدانية، ص املصدر نفسه: ينظر )4(
.38، 37، 36، 35املصدر نفسه، املقامة الغيالنية، ص : ينظر )5(
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قامات ليست إال حبثا عن التناقض بني املاضي و احلاضر ، أوحبثا عن حماولة امل"املتباينة كون )1(" رغم متسك الثقافة مبعايريها 
.تكيف قد ال حيصل إال على مستوى اللغة)2(" التكيف معهما مجيعا 

صورة الراوي متكلما- 

كالم ملا نشاهد املقطع األول نقف على راو من درجة ثانية يشد بزمام السرد،وهو عيسى بن هشام الذي يندرج كالمه يف
حدثنا عيسى "وهو ما يستشف من مطلع املقامة narrateur extradigètique)(الراوي األويل اخلارج عن احلكاية 

narrateurمشارك فيها (homodiègètique)وبناء عليه فإن عيسى بن هشام راو داخل احلكاية ".بن هشام قال 
intradiégétique )  ( هو سارد هلا من.

الذي يتوجه إليه باحلكاية مستعينا  )(narrataireنلفي الراوي املتكلم يف صورة اجلانح إىل التأثري بالقول يف املروي له 
لمحة ، الفي ، أتوقع القافلة كلكنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الري ، فحللتها حلول:"بضمري املتكلم املفرد من قبيل قوله

فانسللت من بين الصحابة ، أغتنم الجماعة أدركها ،وأخشى فوت القافلة أتركها،لكني ) (...وأترقب الراحلة كل صبحة 
.                                                                                                                            ..."استعنت ببركات الصالة على وعثاء الفالة 

فإذا كانت القصة بصيغة " لقد اعتمد الراوي املتكلم ضمري املتكلم يف حال اإلفراد على طول املقامة   ليكشف ما يشغله، 
، مادام الراوي املتكلم خيربنا عن حاله وهو ينتظر )3("ضمري املتكلم فإن الراوي يقص ما يعرفه عن نفسه  وما يعرفه عنها فقط 

وأنا أتصّلى نار الصبر وأتصّلب ، :"القافلة ، مث حاله وهو قائم يصلي مكرها على مضض خيشى رحيلها من دونه ، إذ يقول 
م في ذلك وأتقّلى على جمر الغيظ و أتقّلب وليس إال السكوت والصبر ، أو الكالم والقبر ، لما عرفت من خشونة القو 

وقد قنطت من القافلة  وأيست من الرحل و (...) المقام   أن لو قطعت الصالة دون السالم ، فوقفت بقدم الضرورة ،
..."وقلت قد سهل اهللا المخرج(...) لم أعهده من قبل (...) الراحلة 

ا حدث متم.فالراوي املتكلم يف املقطع الثاين ال يسرد احلدث، بل يصف شعوره إزاء احلدث ثل يف صالة مل يعهد هيأ
ا وسننها ،هذه األخرية بكيفيتها هذه جعلته يؤديها على مضض  ثم حنى " الغريبة من حيث اإلطالة ، وإمنا حىت بعض واجبا

الفاتحة والقارعة قراءة استوفى بها فقرأ(...) قوسه للركوع ، بنوع من الخشوع ، وضرب من الخضوع ، لم أعهده من قبل 
"الجماعة ، واستنـزف روحعمر الساعة

.246، ص العريبعبد اهللا إبراهيم، موسوعة السرد)1(
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، شباط، مصطفى ناصف، حماورات مع النثر العريب، (2) .180ص 1997سلسلة عامل املعرفة، ا

.68ص1986، 03فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بريوت، لبنان، ط:ترميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة،)3(
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وهي يف –إن هذا الوصف يكشف عن نية  املتكلم الراوي يف خداع املروي له ، مومها إياه يف كون احلكاية املروية 
ذه الكيفية الغريبة –األصل من صميم خيال اهلمذاين  قد وقعت بالفعل يف واقع احلياة ، وإال كيف نتفهم تقدميه وصف الصالة 

ا حقيقة واقعة ، اللهم إال إذا كانت غايته كسب تعاطف متلقيه ، عليه ، وعلى كثري من أمثاله ؟ إمل يكن هدفه تقدميها على أ
الراوي الذي يستعمل ضمري املتكلم املسند إىل فعل ماض ، وهذه صيغة مهيمنة يف املقامة العربية ، ويتميز استخدام ضمري " يظهر 

أي وصف جمرد لألشياء و املوجودات اليت ستظهر الحقا يف املقامة ، إمنا يويل انطباعات الراوي ، املتكلم بأنه يسهم يف جتنب
ورؤيته الذاتية ، و مواقفه الشخصية اهتماما خاصا ، ومن خالل ذلك تتدفق الفعالية اإلخبارية لتستعيد ما جرى يف زمن مضى 

دف إىل كشف موقعه ، وحاله فالراوي يتحدث مباشرة ، مستعمال مجال قصرية ، مك(...)  )1("ثفة ، 

إن ما ننتهي إليه يف هذا املستوى من املبحث هو أن للراوي املتكلم عيسى بن هشام هدف ختاطيب فحواه التأثري  يف 
ظفر املروي له ، مثل أسلوب أيب الفتح اإلسكندري الذي صاغه على هدف التأثري يف املصلني  ممتطيا االحتيال القويل وسيلة  لل

بأمواهلم  بالباطل ،وإن كان األمر على الشكل الذي أوضحنا  يف مستوى صوريت الشخصية املتكلمة والراوي  املتكلم أيضا ، 
يقوم اإلطار الفين للمقامات على عدة شخصيات، إال أننا ميكن ن إذفكيف ميكن استجالء صورة املؤلف متكلما يف هذه املقامة؟

فالراوي يلعب أمهية خاصة يف مقامات اهلمذاين "شخصية الراوي وشخصية البطل : أن منيز بني شخصيتني رئيسيتني خمتلفتني مها 
فيجعلها الصدفة أو جيعلها املناسبة ألنه هو الذي ميهد لظهور البطل، وهو الذي يتابعه لنا حيثما وجد، ويف كل ذلك حيسن التقدمي

أي أننا نستطيع معرفة الدور الذي يؤديه البطل يف شخصيته من خالل متهيدات الراوي عيسى بن هشام، أما )2(،"أو ما إىل ذلك
ا، ينعم أحيانا يف العز والرفاه مثلما  يقول عن عن مكانته فهو على العكس من البطل فهو ينتمي إىل طبقة اجتماعية ال بأس 

تمع الصاحل"، وهو كما يقال "البصرية"نفسه يف املقامة  ، أما عن البطل فنجد البديع قد ختري له اسم أبو الفتح )3("رمز ا
اإلسكندري وهو شخصية عبقرية يتخذ من احليلة واملراوغة وسيلة لعيشه وهو يف مقاماته املختلفة يستخدم براعته اللغوية وفصاحته 

، ويف كل مقامة نلفيه يلبس ثوبا جديدا، فهو حينا واعظا راشدا وحينا آخر أعمى، )4(باآلخرين ونيل عطاياهممن أجل اإلطاحة 
ا بطل املقامات،إذ البديع  بني رجلني مسى أحدمها ) مقاماته(وقف مناقلتها "ومرة ندمي مخر إىل غريها من األدوار املتعددة اليت تلون 

إلسكندري،وجعلهما يتهاديان الدر، ويتنافثان السحر يف معان تضحك احلزين، وحترك الرصني، عيسى بن هشام واآلخر أبا الفتح ا
املتواترة يف كل مقاماته )5("تطالع منها كل طريفة، وتوقف منها كل لطيفة، ورمبا أفرد بعضهما باحلكاية، وخص أحدمها بالرواية

.بأشكاهلا املختلفة

.247عبد اهللا إبراهيم، موسوعة السرد العريب، ص )1(
.08يوسف نور عوض ، فن املقامات بني املشرق واملغرب،ص)2(
.119املرجع نفسه، ص )3(
.111يوسف نور عوض ، فن املقامات بني املشرق واملغرب، ص )4(
.272، 271ص ، 1991، 01دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط،01ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج)5(
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إذ يرى البعض أن شخصية املقامات كانت )  الراوي والبطل(صييت املقامات شخوقد اختلفت اآلراء حول حقيقة أو ومهية
هو يف األصل " أيب الفتح "بطل املقامات عند اهلمذاين مستمد من أصل واقعي، فبطل مقاماته امللقب بـ"ألشخاص وجدوا بالفعل فـ

، وكان معاصرا لبديع، وكان يعجب به "هلهلأبو دلف اخلزرجي الينبوعي مسعر بن م"شاعر بائس من املتوسلني بالشعر يسمى 
ويستدعيه إىل جملسه وحيسن إليه  وحيفظ من شعره، وقد ضمن مقاماته بعض أشعاره، ويذكر أن أليب دلف قصيدة تسمى 

.املتعددة)1("الساسانية يفاخر فيها مبهنة التسول ويذكر فيها حيله العديدة

ر جيحون إذ يقول نلفيه يف املقامة اجلاحظية والعلمية يعرف بف :نفسه بأنه من اإلسكندرية، وهي مدينة اإلسكندر على 

إسكندرية داري          ولو قر فيها قراري

)2(لكن ليلي بنجد           وبالحجاز نهـاري

ما من نسج اخليال وال صلة هلما بالواقع إذ نكاد جند البطل أبا الفتح - وإىل زعمهم منيل- ويزعم البعض اآلخر أ
املقامة البغدادية، : اإلسكندري يف كل املقامات بثوب اخلداع واملكر  بيد أن هناك بعض املقامات مل يأت ذكره فيها من مثل 

والنهيدية  والغيالنية، ينضاف إليها خمتلف املواقف اليت وضع فيها اإلسكندري، فهي تؤكد كونه ليس من طبيعته السرقة أو النفاق، 
تمع القاسية اليت تدفعه إىل االحنراف من أجل العيشأو حىت احليل بل هو مد ، واكتساب )3(فوع إليها دفعا بسبب ظروف ا

" شيخنا"نلقى صياغة ثابتة يف سائر املقامات ال ختتلف على لسان عيسى بن هشام ملا يتحدث عن أيب الفتح بوصفه بـ إذ .لقمه
يؤكد ذلك   " نا"وتدل أيضا على أنه معلم، وإضافتها إىل ضمري املتكلم صفة الوقار والريادة والنسب، فالشيخ تدل على اجلاللة ، 

:كما فيها داللة التعظيم للمتحدث عنه، فنجده على سبيل التمثيل يقول 

فإذا هو واهللا شيخنا أبو الفتح

)4(فإذا واهللا شيخنا أبو الفتح

جتعلنا نلتمس األعذار لبطل املقامات، كونه مل ميتهن هذه املهنة إال كونه حباجة ماسة لذلك، فلم جيد وهذه الصفة التوقريية
ج احلرباء يتلون بتلون صفات عصره وخصائصه ضمانا لعيشه وبقائه .إال أن ينتهج 

.49، ص 2000نسيمة الغيث، البؤرة ودوائر االتصال، دار قباء، القاهرة، مصر، دط، )1(
.151، 64ص، املقاماتاين، بديع الزمان اهلمذ)2(
.326اهلمذاين، رائد القصة العربية، واملقالة الصحفية، صمصطفى الشكعة، بديع الزمان )3(
.إخل...50، 47، 44، 17،24،27، صاملقاماتاين، اهلمذ)4(
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ةــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــخــ

:صدها ما يأيت من مجلة النتائج اليت متكنا من ر 

تتخذ املقامة شكال سرديًّا عربيا خالصاً ذا فرادة وجّدة ممّا جيعلها ذات طابع مستقل عن أشكال السرد األخرى يف الرتاث .1
، هذا األخري الذي يستحق العريب ببنائها الفّين والشكلي املتمّيزين، ويرجع الفضل يف ابتكاره إىل بديع الزمان اهلمذاين

.عن جدارة كنية أبو املقامة العربية 
يتضح االختالف جليا يف املقامة بني احلكاية واخلطاب إذ يتجلى اخلطاب تعبريا خاّصا يؤطر احلكاية بإطار فّين رفيع .2

يف -حد كبري إىل–مسند إىل شخصيات متخيلة قد متثل بصورة أو بأخرى واقعنا املعيش ، شخصيات وفق اهلمذاين 
.انتقائها لتأدية أدوار متعددة ، ما هي يف األصل سوى صور متباينة لذاته هو يف نزوعها إىل طلب التغيري حنو األفضل 

يعتقد أّن املقامة ال ميكن البتة ترمجتها إىل لغة أخرى فهي تفقد قيمتها الفنية كّلما نقلت من لغتها العربية يف األصل إىل .3
يف البنية العامة و بناها املشكلة هلا صوتيا و صرفيا ومعجميا و .ت ، وهذا ما من شأنه أن حيفظ هلا متيزها غريها من الّلغا

.تركيبيا 
ا كتابة مغامرات شخصيات متخيلة عرب أمكنة وأزمنة خمتلفة بأحداث .4 ا حكاية من حيث كو تتميز املقامة البديعية بأ

بنية االستهالل : مغامرة كتابة يف بنيتها السردية الفريدة ، املشكلة من شىت، كما هي من وجهة أخرى  خطاب ينبئ عن
السردي املسندة إىل ضمري الغائب اجلمع يف األغلب ، إسناد اخلطاب إىل شخصيات متخيلة ، البنية اللغوية اليت تطغى 

س املقامة دون سواها من أمناط عليها الصنعة اللفظية ، مث أخريا بنية التعرف على شخصية البطل اخلصيصة املميزة جلن
اإلبداع األديب ،ماضيا و حاضرا ، بفضل هذه اخلصائص جمتمعة استطاع منشئها األول بديع الزمان اهلمذاين ، أن حيجز 

.خلطاباته حضورا ملفتا ، و فريدا ضمن دائرة األجناس األدبية منذ القدمي إىل اليوم
ا مقامة وح.5 ّ ا السردية اخلاّصة،مادام هلا بناؤها اخلاص وهلا راويها وبطلها، ميكن النظر إىل املقامة على أ سب ، بسيما

ا إىل أعلى درجات األناقة والتزّين، كما نلفيها ذات حبكة تنبين يف موضوع  أضف إىل ذلك كّله لغتها املمّيزة اليت تسمو 
ا متتلك  ّ خامتة فريدة تتمظهر يف صفة حكمة شعريّة يف التكدية أو حتصيل املال باالحتيال واملكر واخلداع،ناهيك عن أ

.الغالب
قد ال ينبغي استيعاب خطاب املقامة وتفسريه و فك شفراته مبنأى عن األسيقة الثقافية والتارخيية واالجتماعية اليت أسهمت .6

املقامة البديعية على يف ميالد هذا الكائن السردي العريب النشأة واملاهية والّصفات ، وهذا ما ميكن من خالله أن ننظر إىل
ا استطاعت التعبري عما كان ، وال يزال يشغل بال الذات العربية إىل حد من التميز فريد  .  أ
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إذن فاملقامة يف اعتقادنا ما هي إال مرآة عاكسة النشغاالت اإلنسان العريب املختلفة مهما تعّددت األمكنة واختلفت 
اية هذا البحث الذي مل يبارح بدايته نرجو من اهللا عز وجّل أن يكون لبنة تنضاف إليها أخرى  األزمنة وتراءت اهلواجس، ويف 

عًا وتنظريًا ونقداً، يف حدود ما تسمح به أجبديات البحث العلمي اليت من أهم ماتقتضيه لتشييد صرح السرديات العربية إبدا
.املوضوعية يف الطرح ، و النسبية يف استصدار األحكام ، واهللا املعني ومن وراء القصد

: مكتبة البحث
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رد العنكبوتي في مقامات بديع الزمان الهمذانيعجائبية السَّ 

–ة أنموذجاً يَ انِ تَ جسْ المقامة السَّ –

آمنة عشاب/ د

-جامعة الشلف–كلية اآلداب والفنون 

المرويات السردية التراثية وآليات القراءة: المحور الثالث

:الملخص بالعربية 

له مقّوماته الفنّية وخصائصه األسلوبية واجلمالية اليت أّهلته ألن حيّلل تعّد املقامة فّنا نثريا سرديا ،
.سرديا ، فهو وإن كان نصا لغويا غنيا بألوان البديع ، إالّ أنّه ال خيلو من بعض العناصر السردية 

ا صاحلة من هنا ميكننا النظر إىل املقامة باعتبارها قصة ، هلا منطها الّسردي العجيب ، والذي أثبتت من خ ّ الله أ
.لكّل زمان ومكان 

ّحتدت خمتلف األشكال السردية املعاصرة ، حىت الرواية اجلديدة يف طريقة " املقامة اهلمذانية " بل نؤّكد القول أّن 
ا الفنية املستحدثة  .وهو ما سنحاول الكشف عنه وجتليته يف هذا املقام . بنائها ، ويف تقنيا

.رد املقامي ، السرد العنكبويت ، عجائبية السرد الس: الكلمات املفتاحية 

:الملخص باالنجليزية

Abstract

Wonders of the Cobwebby*1 Narration in Badi'zaman Al ‘ Hamzani’s Maqama*2

Maqama is regarded as a narrative art written in prose. It is characterised by its artistic ,
stylistic and aesthetic qualities which enabled it to be analyzed narratively. Although it is a
rich linguistic text in the different Badi’ figures, it has some narrative elements.

1* Cobwebby style = it refers to the spider behaviours that schatches and likes to hide.
2 * Maqama = narrative genre in rhymed prose



Therefore, this genre can be considered as a story that has a wonderful narrative style. That
made it an efficient art whenever and wherever.

Thus, it is emphasized that the "Hamdani’s Maqama" challenged the different contemporary
narrative forms, even the new novel in its building mode, and in its innovative artistic
techniques. In this regard, this paper aims at clarifying this matter.

Keywords : Maqama narration, cobwebby narration,  narration wonders

لكنه مل يلق ما يستحقه من دراسة النقاط . نثري عجيب جلمالية بنائه وروعة أسلوبه ودقة ألفاظهاملقامة فنإنّ 
.واهتمامهم، خاصة من اجلانب الفين الذي يبحث يف أغواره، ويستخرج مكنوناته اجلمالية

:التحديد االصطالحي للمقامات-1

:لغة- 1-1

أقام إقامة جعله يقوم، أوقف

ذه : باملكان 1.مقاماً، لِبَث فيه واختذه وطناً اختَّ

:ودلَّت املقامة يف الشعر اجلاهلي على جملس القبيلة أو ناديها، على حنو ما نرى عند زهري إذ يقول

ا القوُل والفعلوفيهم مقامات ِحساٌن وجوهها  وأنديَة بـَْنيا

لس، كما أصبحت تستعمل مبعىن  تصبح داّلة (، وعلى هذه الشاكلة 2احملاضرةوتارة ُتستعمل مبعىن اجلماعة أو ا
لس سواء أكان قائماً أم جالساً  3)على حديث الشخص يف ا

بديع الزمان هو أّول من أعطى كلمة مقامة معناها (إىل أّن " شوقي ضيف"يذهب : المعنى االصطالحي- 1-2
ا عن مقاماته املعروفة، وهي مجيعها تص وِّر أحاديث تُلَقى يف مجاعات، فكلمة االصطالحي بني األدباء، إذ عّرب 

.)4مقامة عنده قريبة املعىن من كلمة حديث

.2006، 1معَجم العربية الكالسيكية واملعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، ط: يوسف حممد رضا/ د: ينظر-1
.07: ، ص1973، 3شوقي ضيف، املقامة، دار املعارف، ط: ينظر-2
.08: ، ص1973ن 3املقامة، دار املعارف، ط: شوقي ضيف-3
.137: ، ص2009ر الفينِّ وأجناسه يف النقد العريب القدمي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دط، ثمفهوم الن: مصطفى البشري قط. د-4



معارضة ألحاديث ابن دريد، أنشأ أربعمائة مقامة " بديع الزمان اهلمذاين"ويؤكِّد أغلب الباحثني على أنَّ 
ا ومبؤلفها،( وحاول التنقيب عن جذورها وأصوهلا وقد امتدح احلصري مقامات اهلمذاين، وأبدى إعجابه 

1)فأرجعها إىل أحاديث ابن دريد، وهو أول ناقد يقول مبعارضة اهلمذاين يف مقاماته ألحاديث ابن دريد

البديع قد استوحى يف عمله ما كتبُه اجلاحظ وقصَّه عن أهل يف حني أن هناك رأي آخر يرى بأنّ 
ابن دريد ن أحاديثه املعروفة يف كتاب األهايل، فهو قد اطّلع على الكدية، كما استوحى يف عمله أيضًا ما كتبه

ومن غري شك يعلو يف التأثري فيه العمل األول على العمل الثاين، فنب دريد وجهه ليكتب أحاديث . العملني
أو تعليمية أي أنّه أثّر فيه من جهة الشكل، أّما اجلاحظ فأثر فيه من جهة املوضوع، إذ جعله يدير أحاديثه

.،  وهذا تأكيد صريح على أّن اهلمذاين زاوج يف مقاماته بني الغاية التعليمية والغاية الفنّية2)مقاماته على الكدية

وعلى الرغم من أّن ظهور املقامات تأّخر إىل القرن الرابع اهلجري إّال أنه لقي رواجًا كبريًا عربيا وعاملياً، 
وهذا 3ارسية ويف األوساط اليهودية واملسيحية الشرقية ويف اآلداب األوروبيةيف األوساط الفحيث أن املقامة ُعرِفت 

.يُرتجم البعد التأثريي هلذا الفن

:الخصائص الفنية ألسلوب المقامات-2

يتفّرد أسلوب املقامات عن غريه من الفنون األدبية جبمال األسلوب ورونقه الذي خيدم موضوعها 
الباحثني أنَّ أبرز مزايا هذه املقامات سهولة املأخذ، وعدم التقيد دائماً التعليمي اهلادف، حيث يرى أحد 

، فهي تُوجِّه رسالتها إىل املتلقي بروح فكاهية 4)باالزدواج، والسَّجع وروح الدَّعابة والظرف، ومرارة التهكم واهلجاء
.هلا صدى ملحوظ ووقع كبري على املتلقي

مبقامات البديع إىل اجلانب األسلويب منها املتمثِّل يف األلفاظ يُرجع سبب إعجابه(كما أنَّ الثعاليب 
.والّسجع الرشيق، باإلضافة إىل جانب املضمون املتنوِّع بني اجلد واهلزل5املنتقاة املستأنسة ذات الدالالت البعيدة 

.20: السابق، صاملرجع-1
.12-10املقامة، ص : شوقي ضيف.د: ينظر-2
.105: ، ص2016، 1الدار املنهجية للنشر والتوزيع، ط–من العنوان إىل الرؤيا –مجاليات السَّرد العريب القدمي : قيس كاظم اجلنايب-3
.138: ، ص2009ط، .مي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، دمفهوم النثر الفين وأجناسه يف النقد العريب القد: مصطفى البشري قط. د-4
.105: مجاليات السَّرد العريب القدمي، ص: قيس كاظم اجلنايب-5



ا ذات وإن بدا  ّ ا ذات طابع تكّلفي قائم على الزخرف اللَّفظي إالَّ أ َّ أّما (أبعاد تعليمية يف ظاهرها أ
غاية هذه املقامات وأهدافها، فمنه ما هو شخصي، ومنه ما هو اجتماعي، والشخصي رمبا يدور حول الكدية 

وطلب العون املادي، أو حسن التخلص من املآزق احلرجة اليت يتعرَّض هلا اإلنسان يف حياته، وقد يكون من 

ّردة ا املعرفية وفلسفتها األخالقية وأهدافها الرتبويةفا. 1)هدافها املتعة األدبية والفنية ا . ملقامة هلا توجها

خاصة من حيث الغاية اليت ارتبطت (أنَّ فن املقامة من أهّم فنون األدب العريب، "  شوقي ضيف"د يؤكّ 
وهي غاية التعليم وتلقني الناشئة ِصَيغ التعبري، وهي صيغ ُحِليت بألوان البديع، وزُّيِّنت بزخارف السَّجع وُعِينَ به،

ا الصَّوتية ا اللفظية، وأبعادها ومقابال 2).أشَّّد العناية بنسبها ومعادال

:المقامة كفن سردي-3

ة وأنَّ خاصّ . عن بنائها السَّردي ومجالياتهقد يكون تعريف املقامة كفن سردي خطوة جريئة للكشف 
.للمقامة تركيب سردي خاص تتفّرد به عن غريها من الفنون السردية

ليست املقامة حكاية خرافية، فليس (و األصل واملنشأ فهي خطاب سردي عريب أصيل ةإّن املقامة عربي
.املقامة معروف، وهذا ما يستثنيها عن املوروثات الشعبيةفمؤلِّف3)للحكاية اخلرافية مؤلف

السرد يف (ألّن 4).ميتاز هذا الفن بأسلوب سردي حكائي خاصٍّ يف بيان غرضه وخاطبه، وهدفه(كما 
5).املقامات يتضّمن موقفاً نقدياً وروعية فكرية تُعربِّ عن فلسفة دفينة تتجلَّى يف أسلوب الكاتب

اخليال ال على احلقيقة، هلا راوي واحد وبطل واحد يتكّرر حضورمها يف ُكلِّ تنهض أحداثها على
أبو الفتح "السارد أو راوي املقامة، و " عيسى بن هشام"حيث ُميثِّل املقامات، ومها شخصيتان خياليتان 

.بطل املقامة" اإلسكندري

.109: املرجع نفسه، ص: ينظر-1
.05: فن املقامة، ص: شوقي ضيف-2
.05: ، ص2001، 2د الكبري الشرقاوي، دار توبقال للنشر، طعب: السَّرد واألنساق الثقافية، تر–املقامات : عبد الفتاح كيليطو-3
.122: املرجع نفسه، ص-4
.106: ص–من العنوان إىل الرؤيا –مجاليات السرد العريب القدمي : قيس كاظم اجلنايب-5



وله من الصفات العجيبة ما جعله سارداً ساردًا حموريًا يف ُكلِّ  مقامات اهلمذاين" عيسى بن هشام"ُميثِّل 
حيث اتَّصف باخللود يف ُكلِّ 1).ك كما يشاء عرب الزمان، هو معمِّر حقيقييتحرّ يتخطى القرون و (أسطوريًا ألنَّه 
.زمان ومكان

مرَّة تاجر، ومرّة حاكم، أو هاٍو (مشاركاً، فيظهر يف ُصَور متعدِّدة ويف بعض املقامات يكون ساردًا 
2...)ب، أو غين أو فقري، أو حمارب، أو شخص ُمطاردٌ لألد

أكثر تلونًا وتنوعاً، فهو (فهو " أبو الفتح اإلسكندري"أما . وهذا حبسب ما يقتضيه املوقف الّسردي
أو أحيانًا واعظ، وأخرى مادح، أو ماجٌن، أو قراٌد، أو صانع معجزات، أو نصراٌين اهتدى إىل اإلسالم، أو مكدٌّ 

كّل مقامه هي مسَرحة لتحوُّل، وِلَدور ليماّيت، يتجّلى يف سلوك مالئم، مرتبط .. إمام أو ُمتَِّجر يف التعاويذ
الغاية الوعظية املراد ، فحضوره يف املقامة وفاعليته تكون حبسب 3)بظروف مكانية زمانية ومظهر جسدي خاص

.تبليغها للمتلقي

ثنا(يها املقامة استخدام صيغة أهم تقنية سردية تنهض علكما أنّ  وهي ألصق صيغة االستعمال (، )حدَّ
، 4).لدى رواة احلديث النبوي، وهي بذلك تؤّكد على مالزمة الطابع الشفاهي هلذه احلكايات حىت وقت تدوينها

ذه الصيغة الثابتة: (حني يقول" شوقي ضيف"وهو ما يؤيّده  حّدثين عيسى بن هشام،: "هو يبدأ كّل مقامة 
تأليف هذه املقامات كان يف ذهنه أن يُقلِّد طريقة الرواة بل وهي تدّل داللة قاطعة على أنّه حني حاول : "قال

5).بعبارة أدّق كان يف ذهنه أن يُقلِّد طريقة ابن ُدَريد يف أحاديثه

آلية : موضوعها الكدية واالستجداء، لذا جند حضورًا لبعض اآلليات السردية، مثلإّن أكثر املقامات 
ا ال ختلو من توظيف التقنيات . ، ومها آليتان تناسبان البناء الفينِّ للمقامة)املفاجأة(احليلة، وآلية الصدفة  ّ كما أ
بأسلوب فكاهي املكونات السردية وتعرض هذه . وأغلبها خيالية باإلضافة إىل الزمن واملكانالسردية كالشخوص 

.ساخر يغلب عليه الّسجع وخمتلف ألوان البديع

.18: ، ص2001، 2توبقال للنشر ، طعبد الكبري الشرقاوي ،دار : ، تر-الّسرد واألنساق الثقافية-املقامات: عبد الفتاح كيليطو-1
.20، 19: املرجع نفسه ، صص-2
.20: صاملرجع نفسه ،-3
مائة ليلة وليلة واحلكايات العجيبة واألخبار الغريبة منوذجاً، الورّاق للنشر والتوزيع، –العجائيب يف السرد العريب القدمي : نبيل محدي الشاهد. د-4
27: ، ص2012، 1ط
.24: املقامة، ص: وقي ضيفش-5



يرفض أن تكون املقامة قصة فهو يرى أّن املقامة غرضها تعليمي، " شوقي ضيف"من جهة أخرى جند 
ا يف شكل حوار قصصي لسهولة ري وُعّمي على كث(االستيعاب، لذا يقول وأّن بديع الزمان اهلمذاين جعل أسلو

. 1).من الباحثني يف عصرنا، فظّنوها ضرباً من القصص، وقارنوا بينها وبني القصة احلديثة، ووجدوا فيها نقصاً كثرياً 
ليست املقامة : (ونستدل على ذلك بقوله. فهو يرى أّن املقامة ال تتضمن عقدة وال حيلة لذا هي ليست قصة

2).منها إىل القصةاحليلة إذن قصة، وإمنّا هي حديث أديب بليغ، وهي أدىن إىل 

، لذا ئيكما يرى بعض النقاد أّن املقامات ال تنهض على نظام سردي معّني، وأّن بناءها الّسردي عشوا
وِلَكْون هذه األخرية غري موجَّهة، فمن املستحيل حتديد . ع القراءة ناتج عن غياب رابط سردي بني املقاماتتقطُ (

اية 3).تكن نقطة الشروع اليت نعيِّنها له، يظلُّ عرضاً دائماً فاملسار، مهما . بداية أو 

ث عنه الغرب يف الرواية ، وأنَّ ما حتدّ رديةالكتابة السا نرى أنَّ املقامة متّثل أسلوبًا فنيًا جديدًا يف لكننّ 
إليه بقرون" بديع الزمان اهلمذاين"اجلديدة وخصائصها الفنّية جند أنَّ  ا يف الرواية اجلديدة فإذا ُكنَّ . كان سبَّاقا

ما، أو فهذه اخلاصية موجودة يف املقامة ،نتحدث عن تشظي الزمان واملكان،  حيث ال جند اهتمامًا واضحًا 
.وصفاً دقيقاً هلما

، والذي "أبو الفتح اإلسكندري"وإذا ُكنَّا نتحدث عن البطل بوصفه صورة للعامل، فاألمر ينطبق على بطل املقامة 
.معربة عن جمتمعهيعّد صورة 

أمَّا خاصية تالشي العقدة أو احلبكة اليت تنهض عليها الرواية اجلديدة فهي مسة فنيَّة يف املقامة، وهذا ما دفع 
ا  تفتقد إىل احلبكة، فماذا يقولون عن الرواية اجلديدة اليت تدعو إىل  البعض إىل القول بأنَّ املقامة ليست قصة ألَّ

.األمناط التقليدية القدميةكسر القوالب اجلاهزة، و 

وهو أسلوب سردي معاصر جداً، وكتابة " السرد العنكبويت"تنهض على منط " اهلمذاين"إن مقامات 
ا املقامة .سردية معّقدة، استنبطناها من اهلندسة األسلوبية اليت بُنيت 

.08: شوقي ضيف، املقامة، ص-1
.09: املرجع نفسه، ص-2
. 23: ، ص- الّسرد واألنساق الثقافية –املقامات : عبد الفتاح كيليطو-3



وجود العقدة أو احلبكة لكّنه يشرتط وجود نواة سردية ليس من شروطه " السرد العنكبويت"سلوب إّن أ
:أن ُمنّثل هلذا النمط بالشكل التايلوميكن . مشرتكة بني تشعبات الّسرد، وإن تضّمن قصصاً متباينة

العنكبوتيمخطط تمثيلي ألسلوب الّسرد 

لبنية الّسرد يف فن املقامات، حيث تتمثل بناء على قراءتنا ملقامات اهلمذاين، توّصلنا إىل هذا املخطط التمثيلي 
أّما الروابط الّسردية ،"أبو الفتح اإلسكندري"والبطل احملوري " عيسى بن هشام"الراويالنواة السردية املشرتكة يف 

، واآلليات )غلبة السجع(، األسلوب الفين )الكدية واالستجداء(املشرتكة بني خمتلف املقامات تتمثل يف املوضوع 
.، باإلضافة إىل الشخوص والزمن واملكان)آلية الصدفة، آلية احليلة(الّسردية 
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: عجائبية المكّون الّسردي في المقامة الَسجستانية-4

يف املدونات الّسردية ضن مستويني اثنني قد يلتقيان ( ختلو املقامة من مظهر العجائبية، واليت تتشكل ال 
العام، وهذه البنية اجلزئية تكون هلا أو يتفارقان، األّول أنّه يوّظف على شكل بنية جزئية ضمن البناء احلكائي 

ا ال .يت اعتمد عليها عند اشتغاهلا بوصفها وظيفةأهداف واضحة وحمّددة يف النص الّسردي، وتّتضح مرجعيا

أّما الثاين فهو حتوُّل العجائيب إىل تقانة وبنية كاملة حتتوي باقي عناصر احلكي وتوجهها وُتسيطر عليها ضمن رؤية 
.، وكال املستويني معتمدان يف املقامة1)فنّية معّينة

:حيث ميكننا حتديد العجائيب يف هذه املقامة كما يلي

ا اإلبداع نفسه للمتلقي، وحبق هذه (إّن العنوان بوصفه : العنوان- 4-1 اخلطوة اإلجرائية األوىل اليت يُقّدم 
األولوية كان اإلجراء له الّصدارة يف هذه القراءة، ألّن ُكل نص له مفتتحه الذي يتسّلط على املتلقي تسلطًا ال 

مصاحبة تأخذ بيد إىل أداة لعمق، فالعنوان يتحول يستطيع منه فكاكاً، على مستوى الّسطح، أو على مستوى ا
.2)القارئ حىت ال يضل يف متاهات الّنص فتنقطع صلته به برغم أنّه داخله

ومن اخلصائص البنائية لعناوين املقامات، أّن هناك عناوين داخلية ذوات بنية تركيبية قارّة 
".املقامة الَسجستانية"مثلما ُميثله عنوان 3)منسوب+اسم(

، ومن 4أمَّا على املستوى الداليل، فعادة ما تشري العناوين إىل الفضاء الّسردي، فهي عناوين مكانية
َحَدا بني إىل (ما جيده فعًال عند بداية القراءة خالل عنوان املقامة، يظهر للقارئ أنه يتحدث عن َسجْسَتان، وهو 

.املقامةأحداث الذي وقعت فيه وهو املكان ). َسِجْسَتاَن أَربٌ 

ميكننا اعتبارها من ُمجَل احلكي تتكّرر يف كلِّ مقامات اهلمذاين مجلة سردية : جملة االفتتاح الّسردي- 4-2
ثنا : (اجلاهز، وهي .حيث توحي بنقل احلديث لإلهلام بالّصدق والواقعية: )قال " بن هشامِعيسى "حدَّ

1-
.18، 17: ، ص ص 2013، 1بالغة الّسرد، اهليئة العامة لقصور الثقافة، : حممد عبد املطلب-2
36.8: ، ص2013، 1نادي تراث اإلمارات، ط–حبث يف البنيات السَّردية –يف املقامات احلكاية تطريز : عبد املالك أشهبون. د: ينظر-3
.37: املرجع نفسه، ص: ينظر-4



وأزمنته وأمكنته وتنسيق هو من يتوّىل تنظيم اخلطاب السَّردي، ووضع عالقات بني شخوصه : السَّارد- 4-3
الذي يرتب الَعْرض، وهو الوسيط الذي يقيم صلة االتصال مع املتلقي أو املسرود له، وهو (العملية الّسردية، وهو 

1).وما الذي جيب أن ُيشركمن يقرِّر ما الذي جيب أن يقال، وكيف جيب أن يقال، 

ا الفينِّ ". عيسى بن هشام"ويتمثل يف املقامة يف شخصية  وهو شخصية خيالية تؤثر يف املتلقي بأسلو
البديع، كما حيتُل السَّارد يف املقامة مواقع متباينة فأحيانا يكتفي بأن يكون ساردًا شاهدًا وأحيانًا أخرى سارداً 

.، وهو هنا يف هذه املقامة جاء سارداً مشاركاً يف أحداثهااميمشاركاًـ، فهو بذلك يؤثِّر يف تقنيات السَّرد املق

، وهو شخصية خيالية، "أبو الفتح اإلسكندري"يتمثل البطل يف املقامة يف شخصية : البطل في المقامة- 4-4
اليمن، أنا باكورة (يقول يف املقامة، حيث يؤدي دور أديب شحاذ، وّيصف بصفات عجيبة، فهو يُعّرف بنفسه 

، فنجد أن هذا التعريف لغز للقارئ يّتصف بالغرابة، مث )وأحجية ربات اِحلجال. وأحدوثة الزمن، أنا أُدعية الرجال
ا(يُواصل قوله  ا، واألودية وبطو ا، واجلبال وحزو ، وهذا دليل على مدى شهرته ...)َسلوا عينِّ البالد وُحُصو

ُلْغها أَحدٌ  ).ولكنّين أبو الَعجاِئِب عانَيتها وَعانـَْيُتها: (يف وصفه لنفسه فيقوليُبالغ مثُ . اخلارقة اليت مل يـَبـْ

وأَْعِرض دواِئي (كما يظهر زيفه وتكّذبه واحتياله، عندما عرض دواؤه يف السُّوق على العامَّة حني قال 
).فلَيْشَرتِ مينِّ من ال يتقزز من موقف الَعبيد–هذا يف أسواقكم 

:في المقامةاآلليات السردية-5

ول - أنَّ السَّفر حاضر بكلِّ أشكاله يف مقامات اهلمذاين" عبد الفتاح كيليطو"يرى : آلية السفر5-1
الصفحات، تُنَشر خرائط، وتُبَسط رِقَاٌق، وتتكشَّف جمموعة من النشاطات، إحدى وعشرون مقامة من جمموع 

2.اثنتني ومخسني حتِمل اسم مدينة أو منطقة

).فاقتعدت طّيته وامتطيت مطيته(السفر كآلية سردية يف قوله ويّتضح 

وقد وافت الشمس (الذي يتحّدد يف قوله : وقد ارتبط هذا السفر بتحديد إحداثيات احلدث ومها الزمن
ا )فلّما انُتضي نصُل الصَّباح(مث بعدها يف قوله ) غرو

.70: ، ص1، ط-دمشقأماين أبو رمحة، دار كينوي، سوريا، : ، تر-مدخل إىل نظرية الّسرد –علم السرد : بان مانفريد-1
.10: ، ص-الّسرد واألنساق الثقافية –املقامات : عبد الفتاح كيليطو: ينظر-2



فحني انتهيُت من دائرة البَـَلد إىل نقطتها : (ويف قوله) زالً مضيُت إىل الُسوق أختار من: (أّما املكان فتحّدد يف قوله
).ومن ِقالدة السُّوق إىل واسطتها

تعتمد مقامات اهلمذاين على آلية الصدفة يف سردها، وهي أسلوب يفاجئ القارئ بأمور : آلية الصدفة- 5-2
د الّشفاهي، القائم على تدشني األحداث والصدفة من اآلليات املتوارثة من الّسر . (غري متوقعة فتثريه وتشّد انتباهه

1).وإقامتها بروابط واهية، ألنّه يعتمد على مبدأ احلكي من أجل غايات تربوية وأخالقية وتعليمية

. عندهصوٌت له من ُكلِّ عرٍق معىن فانتحيُت ِوْفَده حىتَّ وقفت َخَرق مسعي (وتبدو لنا هذه اآللية يف قوله 
ذا الشخص ُصْدَفة لتكون هذه إىل السوق التقى ذهب ، فعيسى بن هشام )خمتنق بنفسه. رجل على فرسهفإذا

.الُصدفة فيما بعد هي اَحملفِّز الّسردي يف مواصلة الربنامج السَّردي

:آلية الحيلة- 5-3

ائل ألجل احلصول الذي حيتاُل على الّناس بشّىت الوس" أبو الفتح اإلسكندري"ترتبط هذه اآللية بأفعال 
وأعِرض . وال بُدَّ يل أن أخلع رِْبقة هذه األمانة من عنقي إىل أعناقكم(وُمتثِّل هلا يف هذه املقامة بقول . على املال

...)وال يأَنف من كلمة الّتوحيد. العبيدفليشرت مينِّ من ال يتقزَّز من موقف. دوائي هذاَ يف أسواقكم

ا تدعو إىل اإليهام" عجائيبسرد "إن الّسرد يف املقامات  َّ بالواقعية، وهذا ما جعلها بامتياز، حيث أ
ام بتزامنية األحداثيلجأ إليه اخلطاب الفانتاستيكي قصد (، حيث "تنهض على الّسرد املتزامن ، وهو ما 2).اإل

لرَّفع من حّدة التوتر عنصر اإليهام هو خاصية حتكم هذا التزامن بقصد ا(جنده جمسَّدًا يف فن املقامات ذلك أنَّ 
.3)لدى املتلقي، الستيالء اإلدهاش واحلرية

ا عن ميكننا قراءة املقامة  نستنتج أنّه ومن خالل ما سبق  كقصة فنِّية هلا خصائصها السَّردية اليت تتفرَّد 
.غريها من الفنون األخرى

.153: ، ص2012، 1العجائيب يف الّسرد العريب القدمي، الرواق للنشر والتوزيع، ط: نبيل محدي الشاهد. د-1
.149: ، ص2009، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، دار األمان، منشورات االختالف، طشعرية الرواية الفانتاسيكية،: شعيب حليفي-2
149: املرجع نفسه، ص-3



نبیلة بلعبدي/د
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

.

المغازيالسرد الدیني الملحمي في قصص 

عرفت البیئة العربیة اإلسالمیة لونا من ألوان  األدب الملحمي في بعض فترات تاریخها 
والمتمثل في قصص المغازي، ومن بینها تلك الروایات الشفهیة التي عرفتها منطقة شمال 
إفریقیا في فترة تاریخیة قریبة العهد امتدت على ما یزید عن قرن شملت النصف الثاني االقرن 

.20ألول من القرن والنصف ا19
یطلق مصطلح المغازي في الثقافة العربیة اإلسالمیة على االعمال الحربیة التي قام 

وصحابته بصفة خاصة، ویطلق أحیانا على جمیع ما یتعلق بسیرة النبي ) ص(بها الرسول 
، وقد جمع عدد من العلماء المسلمین األوائل روایات اخبار المغازي، وقاموا بتدوینها، )ص(

–130(ومحمد بن عمر الواقدي ) ه150–85(ومن بین هؤالء محمد بن إسحاق 
1).ه207

یمثل هذا اللون من القصص الشعبي أدبا ملحمیا یتغنى بالبطوالت الحربیة، عرف 
طریقه إلى الصیاغة الفنیة على رواة شعبین منذ العصور اإلسالمیة األولى، وموضوعها هو 
الصراع القائم بین العرب وغیرهم من األمم وخاصة في الفترات التي تعرضت فیها األمة 

ارجي مثل فترة الحروب الصلیبیة وما تالها، وقد كان  تعرض العربیة ألخطار الغزو الخ

عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضحیة في األدب الشفوي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ینظر1
.29، ص 1998الجزائر، 



بالد الشمال اإلفریقي في القرن الماضي إلى الغزو االستعماري وكان سببا في بعث هذا 
2.اللون من الروایة ورواجه

:موضوع المغازي وشخصیاتها
تمثل الغزوة قصة مكتملة، لها بدایة ووسط ونهایة، وهي في الوقت نفسه ترتبط 
بمثیالتها بوحدة ملحمیة فالمغازي تسند البطولة لعدد معین من الشخوص، وتقدم اإلمام علي 
كبطل الشام والیمن، وعبد اهللا بن جعفر كبطل الفتوحات إفریقیة وهو یظهر في كل غزوة 
منجًدا للشخصیة التي تقع في الحرج، ویصل اإلمام علي في كثیر من األحیان عندما یجد 

أزق، وٕاذا لم یحضر بنفسه حینما یقع الصدام فإن وجوده المعنوي یلهم البطل نفسه في م
البطل وجماعته ویساعدهم على تحقیق البطولة، ففي أحد النصوص ییأس عبد اهللا بن جعفر 
من إمكانیة التغلب على الخصم الذي كان  یستعمل السحر في محاربته، وفي لحظة یأس 

علم شیئا من اإلمام علي یمكن أن  یساعد علي التحكم یقصد رفیقا له لیسأله إذا ما كان  قد ت
في العمل السحري الذي یتعرضون له، ویطلب الرفیق مهلة للتفكیر، ویقول لعبد اهللا أن علیا 
قد وصف له تمیمة یتحكم عن طریقها في الجن ویشل حركتهم، وعن طریقها استطاع البطل 

3.أن  ینتصر على خصمه

موعة من المواقف البطولیة لكل موقف منها استقالله فالمغازي وٕان كانت تشمل مج
الموضوعي فأنها ترتبط فیما بینها مكونة وحدة كبیرة من العمل البطولي، ولو أن نا قمنا 
بتنسیق جمیع المغازي في وحدة متسلسلة لحصلنا على عمل أدبي یتوفر على كثیر من 

في نصفه األول، وابن أخیه عبد شروط الملحمة كنوع أدبي، وسیكون بطل هذا العمل اإلمام 
اهللا بن جعفر في نصفه الثاني، فهو امتداد له وابن أخیه وهو نفسه الذي أرسل به للقتال 
وأرسله مع جیش الفتح إلى شمال إفریقیة لیقوم بما قام به هو في الشام والیمن كما تذكر 

في وحدة أبطالها فحسب، وال تمثل الوحدة الملحمیة في المغازي المرویة " فتح إفریقیة"غزوة 
بل تتمثل كلك في وحدتها األسلوبیة، فهناك صیغ تتكرر فیها جمیعا، مثل تلك التي تتعلق 

.30المرجع السابق، ص : ینظر2
.31عبد الحمید بورایو، المرجع السابق، ص : ینظر3



بوصف مواقف المواجهة بین البطل وخصمه وبین الجیشین المتحاربین، ومثل تلك التي 
ف إلى فهي تهدتتعلق بوصف األسلحة والخیل المعركة، وكذلك تتمثل في القیم والمثل العلیا،

واة والقضاء على الظلم وااللتزام بسلوك أخالقي معین وتغلیه الخیر على إقرار العدل والمسا
4.الشر

ویعتمد تحقیق البطولة في المغازي المرویة إلى جأن ب القوى البدنیة لألبطال على 
قواهم المعنویة، فهي تقوم على شجاعة البطل المستمدة من عنصره العربي، وقوته الروحیة 

أو ) ص(ونه یدافع عن الحق ویسعى إلقامة النظام، یؤدي رسالة سمأویة كلفه بها الرسول ك
أو في آیة " البسملة"أو " اهللا"خلیفته وال بد أن  یكون اهللا في عونه، ویكون العون في اسم 

قرأن یة معینة، أو في رقیة تركها النبي لإلمام علي الذي سلمها بدوره إلحدى شخصیات 
ي قمیص النبي یرتدیه اإلمام علي وهو یصارع التنین، أو في آیة الكرسي التي القصة، أو ف

یقرأها اإلمام فتطوى األرض ویقطع مسافة طویلة في لحظات قصیرة، وسیف اإلمام وحصانه 
، الذي تسلمها بدوره بواسطة الملك )ص(اللذان  َتَسلََّمُهَما من القدرة اإللهیة بواسطة الرسول 

بخواص خارقة للعادة، إذ ال یستطیع أي شخص غیر صاحبهما جبریل، ویتمتعان
استعمالهما، فالسیف ال یخرج من غمده إال على ید اإلمام، وركوب الحصان  من طرف 
غیر صاحبه یؤّدي به إلى الهالك مثلما حدث للحسین، عندما ركبه في قتاله لجیش یزید بن 

.معاویة فرمى به أرضا مما سمح ألعدائه النیل منه
وترسم المغازي الحدود الفاصلة بین العالمین المعلوم والمجهول اإلطار الطبیعي 
المناسب لضرورة الحیاة المادیة، وواقع یعاني الفقر، وهي كذلك شخوص ملیئة بالحیاة تزخر 
بالمشاعر والعواطف، لتسجل بعض المغازي قصص حب مصدره إعجاب كل من الطرفین 

بعبد اهللا بن " الیامنه"واخالقه، ونجد هذا في قصة غرام بجمال كالطرف الثاني وشجاعته 
بقصة حب صمدت أمام " المقداد والمایسه"، كما تتغنى غزوة "فتح إفریقیة"جعفر في غزوة 

صعاب جمة، ومصدر هذه الصعاب هو أبو الفتاة الذي صورته الغزوة جشعا طماعا، 
فض تزویجه من ابنته طمعا في یستغل ثروة ابن أخیه ویثرى على حسابه ثم یتخلى عنه ویر 

.32، ص نفسهالمرجع : ینظر4



أن یزفها ألحد أغنیاء قریش، وهكذا تصدر تصرفات وردود أفعال الشخوص من خلفیة نفسیة 
وبواعث طبیعیة تعمل الروایة الشعبیة على تضخیم صورتها، وٕابراز قسماتها بشكل مبالغ، 

5.لكنها تظل ذات جذور واقعیة مشدودة إلى أعماق النفس البشریة

:مغازيالبطل في ال
تتمیز المغازي بالكمال، وهي تدعو إلى اإلعجاب والتقدیر، فیجد فیه المتلقون في 

).انتصار المبادئ اإلسالمیة(اعماله البطولیة إشباعا لحاجات نفسیة 
تقف وراء البطل المسلم قوى روحیة هي المبادئ اإلسالمیة وما ترمز إلیه من عدل 

.وخیر یؤمن أصحابها بضرورة نشرها
یستعین بأدوات سحریة كالتاج الذي یخفي صاحبه عن األنظار، ویتمتع البطل بقوة 

.عمالقة یركب هو وجیشه فیلة وخیال) قویة(بدنیة عظیمة وأجسام 
لكن المعارك تنتهي دائما بأن تصار العرب، بفضل شجاعة أبطال الجیش اإلسالمي 

مثلون إرادة اهللا في أرضه ویتلقون ومعرفتهم بفنون الحرب ومعنویاتهم العالیة، ثم ألن هم ی
.عونه

:نمیز في أدب المغازي عدة عناصر مكونة له وهي
ویتمثل في الوقائع التاریخیة التي ُنِسَجْت حولها أحداثه القصصیة : العنصر التاریخي

والشخوص الذي یسند لها دور البطولة، والفترة المختارة وهي فترة ظهور اإلسالم وأن تشاره 
الحضاریة الجدیدة وقیام عالقات أن سأنیة على أساس العدل والخیر والفضیلة والمرحلة 

والجهاد في سبیل هذه المسائل، كل هذه العناصر صیغت في قالب فني وأضیفت إلى التراث 
لتصبح زاًدا تبعث في اإلنسان روح الصمود والمحافظة على كیأن ه وصنع بطوالت جدیدة 

6. خوض الصراع في سبیل الوجودمعاصرة لصد العدوان الخارجي، و 

تلعب الخوارق في قصص المغازي دوًرا هاما مثل القوة الكامنة في : العنصر الخرافي-1
الحصان  والسیف السحریین الذین یستعملها اإلمام، ویحرص رواة المغازي على نسبة هذه 

.36المرجع السابق، ص : ینظر5
.40المرجع السابق، ص : ینظر6



یل أو ارتداء القوة اإللهیة وهما مقدمین من الرسول الذي تسلمها بدروه عن طریق الملك جبر 
اإلمام علي لقمیص النبي الذي یقي من النار عندما یصارع التنین، واألدوات السحریة التي 
مصدرها الجن وهي خاصة بالعدو وال شك أن  هذه التأثیرات الخرافیة مصدرها الحكایات 

7. الشعبیة الخرافیة وتحدیًدا قصص ألف لیلة ولیلة التي كانت رائجة في البالد العربیة

یتمثل في إسقاط رواتها مضامین روایاتهم على الواقع المعاش :العنصر الواقعي-2
بجمهورهم، فهي تصور مواجهة بین المسلمین والكفار، فتصبح كأنها تصور هي بنفسها 

.واقعه، فیصبح مستعمر بالده صورة مكررة لجیش الكفار
في المجتمع الجزائري وقد أهل العنصر الواقعي روایة المغازي للقیام بدورها الوظیفي 

.فقدمت نماذج بطولیة لعبت دوًرا بارًزا في بث روح المقاومة والتحریض على الثورة
ویولع الرواة بتردید األلقاب التي تطلق على األبطال، فهي ألقاب توحي بحجم القوة 

و " سبع اهللا"والقدرة غیر العادیة لهؤالء األبطال المتمیزین عن غیرهم فاإلمام علي هو 
، ونسبتها فقوة "ذو الفقار"وسیفه " ن السرحا"و " المیمون"، وحصانه هو "بوسكین"و " حیدرة"

أسًدا، یتوقف الرواي عند ذكر هذه الصفة لیطلب من المستمعین 40اإلمام علي تساوي 
القیام بهذه العملیة الحسابیة تقدیرا لقوة علي، أما سیفه فیحصد ألفین من الرؤوس یمینا وألفین 

) ص(القوة الملهمة لألبطال إذ یذكرون الرسول ) ص(شماال، وتمثل شخصیته الرسول منها
عند الشدة أو یستخدمون أشیاءه الخاصة، أو یعملون بنصائحه وتوجیهاته، فهو یمثل دائما 
مصدر القوة الخارقة التي یستفید منها المسلمون وتبهر خصومهم فتدفع بعضهم العتناق 

كون السحر والجن القوى الخارقة التي یتعرض فرسأن  المسلمین اإلسالم، وفي المقابل ی
كذلك القوة التنبئویة فیتنبأ بظروف مقتل الحسن ونتائج ) ص(لعدوأنها، ویمثل الرسول 

المعركة، ویوحي لألبطال باصطناع الحیل للتمكن من العدو، وهو بدوره یستعین بالملك 
8.لمنام مقام شخصه بعد وفاتهجبریل في هذا كله ویقوم طیفه الذي یظهر في ا

).العالم لواقعي، العالم اآلخر: (عوالم المغازي

.41- 40المرجع السابق، ص : ینظر7
.44- 43المرجع السابق، ص : ینظر8



وز حدود طاقة اإلنسان العادي واستخدام المبالغة تلعب الخوارق والمقدرات التي تتجا
في تصویر حجم األعمال البطولیة دوًرا مهما في المغازي، فإن  هذا ال یلغي العالم المستمد 

إن ما تضفي علیه صورة نموذجیة ذات طبیعة متینة، ویظل یخضع من الواقع التاریخي،
، وٕاذا ما حدثت واقعة )وتحكمه العالقات التي تحكمه حیاتنا العادیة(للمنطق اإلنساني 

.تتجاوز هذین البعدین فإن المغازي تنسبها لقوي غیر بشریة
األمور فالشخص الذي تحدث له هذه المعجزات ویتسبب فیها لیس سوى واسطة تتحقق

الخارقة عن طریقه ومع هذا فإن هذه الواسطة البد أن  تكون ذات صفات خاصة وصفات 
بالنسبة للمسلمین، وشخصیة الكاهن الساحر ) ص(متمیزة، فقد تكون شخصیة الرسول 

بالنسبة لغیر المسلمین، وٕاذا تعاملت الشخوص مع قوى من طبیعة غیر طبیعتها، فهي تعي 
و حدود الطاقة اإلنسانیة أو خارج نطاق هذه الحدود، فقد دهش الشیخ جیدا هذا الفارق وما ه

عندما وجد علیا وأصحابه قد سبقوه إلى دیار قومه، إذا ألنه تناول " قصر الذهب"في غزوة 
األمر بمنطقة العادي، وقد زالت دهشته عندما اتضح له أنها معجزة من اهللا والرسول حولت 

الماء، واجتازت المسافة الطویلة في وقت قصیر، وتهتم علیا وأصحابه إلى طیور حلقت في
هذه الغزوة في افتتاحیتها بتعلیل وجود الثعبان  بقصر الذهب فیما یعجبهم، ویقدم لهم قصة 
َتْخُلْب لبهم، ثم یختم لیلتهم بوقفة عند حدث مثیر دون أن  یكمله فیضمن سعیهم إلیه في 

ذتها المسلسالت السینمائیة واإلذاعیة والتلفزیونیة تلك اللیلة، ولعل هذه هي الفكرة التي أخ
.الحدیثة
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- أجناسیة المقامة- نظریة األجناس األدبیة
عمور محمد: األستاذ

جامعة الشلف  
benammour44@gmail.com: البرید االلكتروني

ساذج، لكنھ في الواقع ینطوي على ؟ یبدو للبعض أن ھذا السؤال نظریة األجناسلماذا 
ألن العقل .نقاش معرفي وفلسفي معقدین، ویتجھ نحو البحث في أصول األشیاء والموجودات

ال یقبل التداخل والكلیة، لذلك، أشاع الفكر التصنیفي الذي یزید في إنتاج المعرفة البشري
ولیس غریبا ھنا إذا استدعینا ذلك التقسیم للقوى العقلیة الذي اجتھد فیھ الفالسفة . وتثمیرھا

عنھا القوة التمییزیة ومن تلك القوي التي تحدثوا . اإلسالمیون وأكده علماء األعصاب الحقا
یناط بھا التمییز والتصنیف، وال یقف األمر فیھا عند التمییز بین الصور الصالحة وغیر التي 

الصالحة في بناء الصور الشعریة، وإنما یعدو إلى تصنیف المعرفة والعلوم، واثبات الصفات 
ولذلك، ندعي أن نظریة األجناس تبحث في . البنیویة المحددة لخصیصیة كل فن من الفنون

ومن باب . یة التي یبنى علیھا كل فن قولي وكتابي أو علم من العلومالخصائص النوع
الذي یعترف بأن مجال المؤانسة المفاھیمیة نستذكر مضمون قول جان ماري شایفر

األجناس، من بین كل المجاالت التي تشتغل ضمنھا نظریة األدب أحد المجاالت التي یلفھا 
بكون النظریات األجناسیة تكشف في ویمكن تفسیر ھذا . غموض كبیر بدون أدنى شك

ومن 1.الغالب، وبشكل مثیر عن الصعوبات واآلراء المتصارعة التي تبني النظریات األدبیة
القضایا التي یشفھا ھذا االعتراف الصعوبات المتراكمة التي ظھرت في بدیات التنظیر للنص 

ألي نص أدبي، ولعلھ ھذا أي البحث عن الجذور الجنینیة ....أو ما یصطلح علیھ بعلوم النص
ما جعل الكثیر من الباحثین والمنظرین یضعون نظریة األجناس األدبیة منضویة تحت 

لكننا نعتقد أن ھذا التصور فقد مبررات وجوده بحكم أننا ال یمكن أن نتكلم عن . نظریة األدب
ما شیئنا من نظریة األجناس األدبیة إال إلى جانب النقد واألدب المقارن ونظریة األدب، أو

الصیغ القولیة والكتابیة التي تمنح استقاللیة مفاھیمیة ومعرفیة لنظریة األجناس األدبیة في 
. ظل تغیر العامل الموضوعي

أن أفالطون كان سباقا في تاریخ یؤكد البحث األركولوجي: نظریة األجناس عند الیونان: 1
لقد درس الشعر من الوجھة اإلبداعیة، وكذا من . النقد في البحث في نظریة األجناس األدبیة

معاییر تحلیلیة -الجمھوریة-وجھة نظر القیمة الفلسفیة للمحاكاة، لكن األوكد أن في كتاب
السردیة، -التلفظیةتبلغ بنا إلى التمییز بین طبقات النصوص باالعتماد على صیغھا

وحرص أرسطو على أن یبین أن كل نوع أدبي یختلف من حیث . 2- المحاكاتیة، المزدوجة
وھذا ما فھمھ رونیھ ویلیك . الماھیة والقیمة، وذلك ما یجعلھ دائم االنفصال عن النوع اآلخر

اریخھ فھي ال تصف األدب وت: مبدأ تنظیمي:"من نظریة األجناس األدبیة، ألنھا في تصوره
وإنما بحسب بنیة أو تنظیم أنواع أدبیة -الفترة أو اللغة القومیة- بحسب الزمان والمكان

تنطوي بشكل ما -متمیزة عن الدراسة التاریخیة-إن أیة دراسة نقدیة أو تقییمیة. متخصصة
یجلب منطوق ھذا القول عنایتنا أكثر إلى البنیة النصیة، 3"على استجابة لمثل ھذه البنیات

وعلى وجھ العموم، فإن مفھومنا عن النوع ینبغي أن یتكئ :" یعلن عن نیة صاحبھ ھذه قائالو
یضع ویلیك الجانب الشكلي أو البنیة كمعاییر للتمییز بین النصوص 4".على الجانب الشكلي

الروس، وبلغ ذروة 5األدبیة، وھذا المسعى أعتقد أنھ تعمق بشكل ملحوظ مع الشكالنیین
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وأشار ویلیك إلى المرجعیة الفكریة التي تشرب منھا . الدراسات البنیویةنشاطھ في حقل 
إن مؤلفات أرسطو وھوراس مراجعنا الكالسیكیة :"مفاھیمھ في نظریة األجناس األدبیة

واستنادا إلیھا نفكر بالمأساة والملحمة على أنھا نوعان متمیزان ورئیسان، . لنظریة األنواع
بتمییزات أخرى أعمق، بین كل من المسرحیة والملحمة غیر أن أرسطو على األقل شاعر

وتمیل معظم النظریات األدبیة الحدیثة إلى طمس التمییز بین النثر والشعر، . والشعر الغنائي
-الروایة، القصة القصیرة، الملحمة- وبعدھا نقسم األدب الخیالي إلى فنون القصص

األفكار التي نقلھا لنا ھذا القول، ومن ال یخفى علینا مدى أھمیة- نثر أو شعر-والمسرحیة
وینضاف إلیھ جان ماري . بینھا إشادتھ بتقدم أرسطو في الحدیث عن نظریة األنواع األدبیة

من وجھة أولى، یعتبر أرسطو بقدر ما نعلم، المؤلف الیوناني األول الذي :" شایفر الذي یقول
على األقل ھو أول من یؤكد بوضوح تناول، بطریقة متواصلة، الشعر من زاویة أجناسیة، أو 

ال ننشغل كثیرا بمن 6."فكرة أن الفن الشعري یجد امتداده الطبیعي في تحلیل تكونھ األجناسي
بدأ البحث في نظریة األجناس األدبیة بقدر ما یھمنا الكیفیة التي تناول بھا دراسة األنواع 

لنظریة األنواع لوجدنا لھا بدایات وإذا تعمقنا أكثر في دارسة الناحیة التاریخیة . األدبیة
.محتشمة في الحضارة اإلغریقیة والرمانیة

لم یستطع الغرب لمدة زمنیة طویلة االنفكاك عن األثر الیوناني :نظریة األنواع في الغرب: 2
في بناء ثقافتھ وآدابھ، إال مع األرسطیین الجدد، الذین حاولوا االنسالخ بسالسة عن ذلك 

عن ذلك تغیر النظرة للكون وزحزحة مكانة المحاكاة، وبفضل ھذا لم یعد اإلرث، وما نجم 
ینظر لألدب عل أنھ محاكاة للطبیعة أو لعالم المثل، وأصبحت األنواع األدبیة مثلھا مثل 

البلوغ -یرى فرید أن النوع األدبي یمر بمراحل تناظر مراحل الجنیین. الكائنات الحیة
عود ھذه النظرة في أصولھا إلى النظریة الفزیولوجیة التي ال ت. 7-والنضج والتدھور والفناء

یمكن أن نقیس علیھا األعمال األدبیة، ألن العمل األدبي ال یفنى، نعم یتدھور لكنھ یبعث من 
والملموح أن الفیلسوف الذي أحدث ھزة عنیفة في . جدید إلى الحیاة بفعل العافیة األدبیة

توضیح ضرورة ... الذي عمل على تحدید جوھر الفن، أينظریة األنواع األدبیة، ھو ھیغل 
ال أرید أن أتكلم عن الفن عموما عند ھیغل، وإنما استھدف الفن :" طبیعتھ الداخلیة وتطویرھا

: الملحمي: 1:والشعر الذي قسمھ ھیغل إلى. أو الكالمي الذي یتحقق بواساطة اللغة. القولي
الذي یمثل الجانب الذاتي، وھذا یستعین : الغنائي: 2. الذي یمثل الجانب الموضوعي

ویمثل االرتباط بین : التمثیلي:3.بالموسیقى لینقذ إلى النفس بعمق ولیس اإلحساس والشعور
یوفقني القارئ أن ھذه األفكار تحتاج إلى مناقشة 8.الجانبین السابقین أي الذاتي والموضوعي

ع األدبیة من خالل إثمار بعض أفكار واسعة، وحسبنا ھنا أن نقول أن ھیغل قدم نظریة لألنوا
أرسطو، غیر أن جدیده یظھر في رصد التحوالت الممكنة التي تحدث داخل الفن 

ومن النظریات الحدیثة . أي تغییر البناء في مقابل الوظیفة التي یناط بالشعر تأدیتھا...الشعري
لذي یظن أن نظریة أیضا التي حاولت من جانبھا تناول األنواع األدبیة، نظریة برونتیر ا

ما صیغة وجود األجناس؟ ھل یتعلق األمر : 1.األنواع یجب أن تجیب عن خمسة أسئلة
مرتبط : 4.یتعلق بتكوینھا وتفاضلھا: 2.بتسمیات اعتباطیة بسیطة أم بجواھر واقعیة

بالتعدیالت التي تطرأ على األجناس، ویعني ذلك تحلیل القوى التي تجعل جنسا معینا ال 
. حل ثم یتفكك واحتماال یتركب من جدید ویرى فیھ برونتیر السؤال المعقد جدایستقر وین

وخامس سؤال متعلق بتحول األجناس، وھو المفھوم الذي یكون مضلال، بما أن برونتیر 
یقصد من وراء طرح ھذا السؤال ، معرفة ما إن كان یوجد، خارج القوانین التي تحكم 
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وجوھر ھذه . یحكم  عالقات األجناس فیما بینھاالتطور الداخلي لكل جنس، قانون عام
أي أن تطور األدب برمتھ یمكن تفسیره من ....األسئلة یمثل فكرة خاطئة عن األجناس األدبیة

خالل الصراع بین األجناس، لكننا نلمس فیھا قدرا من المقبولیة حین یفترض استطاعتھا 
.تفسیر العالقات الموجودة بین أجناس قریبة من بعضھا

انشغل العرب قدیما بالشعر ألنھ دیوانھم، نقل مآثرھم : نظریة األنواع عند العرب: 3
وھذا ال یعني أنھ إنتاجھم . وأفراحھم، وأصناف ثقافتھم، ومن ھنا مبعث تسمیتھ بدیوان العرب

كان التعبیر األكثر داللة، وكان، حتى في :" الوحید، وإنما التعبیر الوحید الذي اھتموا بھ و
ومن ثم ینبغي االقتناع جیدا بشيء معین، ھو . ت إقصائھ، األكثر تمثیال ألصالة عبقریتھاحاال

أنھ تم اعتبار الشعر العربي، على الدوام، مستودع ھذه الثقافة وتاریخھا، أي األثر الذي یبلغ 
وال ینفي ھذا توافر البیئة 9."برمتھ تمجید جماعة وحقل  ممارسة وعي جماعي ال فردي

لقد كان للعرب . على ألوان تعبیریة أخرى، غیر أنھا لم تكن في مستوى قیمة الشعرالعربیة 
مثل سواھم من األمم مالحم شعبیة كملحمة عنترة، وأبي زید الھاللي، وسیف بن ذي 

الشعر الدرامي أو المسرح، ویرجع - في حدود علمنا-ولم یعرف األدب العربي قدیما...یزن
حراویة البدویة غیر المستقرة في العصر الجاھلي القائمة على النقاد ھذا إلى الطبیعة الص

فإذا كان ھذا ھو الواقع الثقافي العربي في الجاھلیة، فإن . الغزو والمحافظة على البقاء
بمجيء اإلسالم واكتمال الرسالة، وبدایة مرحلة التنافذ في العصر الذھبي لألمة العربیة مع 

أ یتثبت بالمقوالت النقدیة حتى بلغ أوجھ على أیدي الفالسفة الیونان أخذ األمر منحا أخر، وبد
تمثل الكثیر . النقاد الذین كان من حظھم نقل الدرس الیوناني إلى الحاضنة العربیة اإلسالمیة

ساھم الكتابان بشكل معتبر في . ألرسطو -فن الشعر، وفن الخطابة-من النقاد العرب بكتابي
ة إلى االھتمام باألنواع األدبیة، والبحث في خصوصیات كل تحویل الموھبة النقدیة العربی

نوع ھذا من ناحیة، ومن جھة أخرى كان للقرآن الكریم دور متمیز في خلق ذھنیة التفریق 
وإذا طرقنا باب انجازات . بین األنواع التعبیریة، وعمل على وضع الحدود بینھ وبین الشعر

ن صنیعھم في نظریة األنواع انبعث من اشتغالھم البالغیین والناقدین والمتكلمین لوجدنا أ
وكان الجاحظ المعتزلي المتكلم معنیا . بعلوم القران وتفردھم لھ لغة وبالغة عن ما دونھ

اللسان البلیغ :" بتقصي فكرة األجناس األدبیة في طور تشكلھا الجنیني كیف ال وھو یقول
ذلك أن تجتمع بالغة الشعر، وبالغة والشعر الجید ال یكادان یجتمعان في واحد، وأعسر من 

اللسان البلیغ أي النثر، والشعر عند : یؤمن الجاحظ بضرورة إقامة حد بین الكالم10."القلم
أما ابن . مبدع واحد، وأعسر من ذلك أن تجتمع بالغة الشعر، وبالغة النثر في نص واحد

أحسن تمثیل، إذ استقصى وھب فقد استطاع أن یعبر بعمق عن فكرة األجناس األدبیة وتمثلھا 
البرھان في - جذورھا في صورة مماثلة لما تتناولھ نظریة األنواع األدبیة الحدیثة في كتابھ

اعلم أن سائر العبارة في لسان العرب، إما أن :" قال-تألیف العبارة- ففي باب- وجوه البیان
: والشعر ینقسم إلى11."یكون منظوما، أو منثورا، والمنظوم ھو الشعر، والمنثور ھو الكالم

لكن ھذا طبعا لم یمنعھم من مناقشة فكرة التجنیس . القصید، والرجز، والسمط، والمزدوج
كالم موزون أراد بھ : وأھمیتھا، فقد رأى الجاحظ أن أقسام تألیف جمیع الكالم تنقسم إلى

اد بھ الشعر، وكالم منثور أراد بھ الخطب، والرسائل وغیرھا، وكالم منثور غیر مقفى أر
وفي سیاق ھذا الحراك العلمي والثقافي واللغوي والبالغي فطن أبو ھالل . القرآن الكریم

" العسكري لمسألة األنواع األدبیة، فأقدم بكل جھد وقریحة بالغیة إلى تألیف كتاب
الذي ظاھره علم البالغة، وباطنھ التمییز بین صناعة الشعر وصناعة النثر، وما " الصناعتین
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الشك أن النقاد العرب . صناعة من خصائص نوعیة، وما قد یجمع بین الصناعتینتتطلبھ كل
ولم یتوقف األمر عند صاحب الصناعتین إذ نجد األمر . كان لھم وعي بنظریة األنواع األدبیة

تجدد مع حازم القرطاجني وعبد الرحمان بن خلدون والبالغي السجلماسي، لكننا ال نقدر 
قاد والمفكرین في ھذا الورقة البحثیة، وإنما األمر محتاج إلى على تناول كل ھؤالء الن

ما یمكننا قولھ أن نظریة األجناس األدبیة اعترضتھا . دراسات منفصلة ومفصلة ووقت أطول
نظریات كثیرة في النقد األدبي، وبذلك أصبحت عند نقاد عصرنا البؤرة التي تتبأر منھا كل 

أضحى من البدیھي القول أن نظریة :"و. لغربي والعربيممارسة نظریة ونقدیة في األدبیین ا
األجناس األدبیة تشھد الیوم تراجعا ملموسا، وتشھد النصوص األدبیة مشكلة في التجنیس 

على الرغم . والتصنیف، بعد أن تمردت النصوص الحدیثة ومرقت على أطر التحدید التقلیدیة
یة الجدیدة بمفاھیم جدیدة تحاول بدورھا من محاولة النقد األدبي محاصرة ھذه الظواھر النص

" النص الجامع"و" النصنصة"، و"النصیة" و"الكتابة: أن تفھم ثم تحاصر وتحدد مثل مفاھیم
فالنص إتباع دائم االنفالت، تواق إلى الخروج والتمرد على الضوابط "...النص المركب"و

لق النقدي الذي انطوى ال نحتاج إلى إجھاد فكري لنستشف حجم الحیرة والق12."والحدود
ومن الواضح أن النص الفني ال یستقر على حالة واحدة مھما حاول ذلك، . علیھ ھذا النص

وفي جھده إلى كتابة نفسھ یقفز على بعض الخصوصیات التي تحددھا طبیعة العصر المفرزة 
عبرت عن والمقامة كفن أدبي لھا لغتھا التي. للغة الكاتبة لتلك النصوص المعبرة عن الثقافة

ثقافة عصرھا في حاالت كثیرة، وإذا قلنا أنھا نشأت تاریخیا في العصر العباسي الثاني، فإنھ 
.من المھم أن نقف على الظروف المساعدة لنشأة فن المقامة في ذلك العصر

میزت العصر العباسي الثاني حركة علمیة : الواقع الثقافي في العصر العباسي الثاني: 4
ولقد تطور النثر . ي بدایة العرب الترجمة عن الیونان وعن غیرھم من األممزاھرة، تمثلت ف

العربي في العصر العباسي تطورا رھیبا، فقد حمل في دواخلھ الثقافات األجنبیة المختلفة من 
یونانیة وفارسیة وھندیة وسریالیة حمال ال یزال یروع الباحثین، وكأنما كان في اللغة العربیة 

ي تحمل في یسر ھذه الثقافات وال یتأبى علیھا، واشتھر كثیرون بالنصوص طاقات نائمة لك
من الفارسیة إلى - كلیلة ودمنة–الذي نقل حكایات 13بھذه الترجمة وفي مقدمتھم ابن المقفع

وفي الوقت الذي نتكلم فیھ عن الرقي العلمي واللغوي في العصر العباسي . اللغة العربیة
وضاع االجتماعیة، وضیاع المبادئ التي أرستھا الثقافة اإلسالمیة، الثاني یقابلنا دھور في األ

وبذلك ظھرت الفتن والحروب الداخلیة التي أسالت لعاب القوى األجنبیة المتربصة باألمة 
اإلسالمیة، وابتعد الحكام عن الطبقات الشعبیة، وانشغلوا بشؤون حكمھم، فدبت اآلفات 

الفاقة إلى حد بلیغ، وكل ھذا كان أرھص لظھور االجتماعیة، وظھر قطاع الطرق، وفشت 
فن المقامة على أیدي بدیع الزمان الھمذاني، وإن كان ھناك من یري أن المقامة نقلت عن 
نظیرة لھا في الھند والیونان، لكننا ال نثق في ھذا القول كثیرا النعدام المصادر العلمیة 

.والتاریخیة التي تثبت مثل ھذه المزاعم
لم یختلف العرب عن غیرھم، فلقد كانت لھم حكایات : شأة المقامة ومفاھیمھافي ن: 5

وھذه الحكایات في غالبیتھا كانت . یتمتعون بروایتھا في مجالسھم، ویتندرون بھا في أندیتھم
ومن ھذا القصص، فن المقامة . تصور عاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم بأسلوب أدبي وفني راق

وتؤول في نشأتھا إلى القرن الرابع . ویا عن باقي السرود العربیةالتي كانت متمیزة بنی
تعمد صانعوھا التصنع والتأنق في اللفظ، -كما تشیر المصادر األدبیة التاریخیة-الھجري

وضمخھا بالنوادر والمضحكات، لكنھا ال تخلو من ملحة أدبیة، وحكمة تاریخیة، ونقود 
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ھب جورجي زیدان إلى االعتراف بأن ھناك تباینا في أما فیما یرتبط بمنشئھا، یذ. اجتماعیة
اآلراء النقاد والباحثین في اعتبار الھمذاني مبدع لھذا الفن األصیل، ویخلص إلى أن الھمذاني 

أما الباحث زكي . ھـ390اقتبس مقاماتھ من رسائل أمام اللغویین أبي الحسن أحمد بن فارس 
ھـ لما الحظھ من تشابھ 321أحادیث ابن درید مبارك یدعي أن مقامات الھمذاني مشتقة من 

ومن المصادر التي یمكن أن 14.ومقاربات أسلوبیة متینة، ومن تشارك في الحبكة القصصیة
التي كانت في طابع ھزلي -بخالء الجاحظ-تكون قد أمدت المقامة الھمذانیة بقوة حیویة

ائلھ األدبیة، منھا رسالة ورس. ساخر، مستھدفا نقد األوضاع االجتماعیة، وحالة اإلنسان
فجعلھ قصیرا ملیئا، ووصفھ : التي ھجا فیھا الكاتب أحمد بن عبد الوھاب"التربیع والتدویر"

وھي تمتد إلى عشرات الصفحات وتمتلئ بالدعابة تارة . في رسالتھ وصفا مضحكا
ي تارة ودائما یعنى الجاحظ بصیاغتھ، بادئا بموادھا من األلفاظ، فھ. وبالسخریة تارة أخرى

ولنا أن نرجح أیضا أن المقامة في سردیتھا .  ألفاظ جزلة رصینة، وتارة ألفاظ عذبة رشیقة
نوع :" و"ضحى اإلسالم"كانت جزءا من التاریخ أو علم التاریخ كما یقول أحمد أمین في

سادس لم ینزل إلى درجة القصص، فنقرؤه  على أنھ ولید الخیال واختراع الوھم، ولم یرتفع 
جة التاریخ فنفحص وقائعھ، وتمنحن أحداثھ، وتضبط روایاتھ، بل كان مزیجا من ھذا إلى در

وأكبر ما دعا إلى ھذا النوع السمر ...وذاك، مزج فیھ الواقع بالخیال، والحقائق باألوھام
ویتزیدوا فیھ من أوھامھم، ویصقلوه باألسلوب ...اللذیذ، وأكثر ما یعجب فیھ الغریب الظریف

لم یستطع أحمد أمین أن یحدد ھذا 15."رج الخبر كلھ كأنھ واقعة صحیحةاللطیف، حتى یخ
اللون التعبیر بشكل دقیق، ربما النشغالھ بالحدیث عن علم التاریخ والمؤرخین، بید أن ھذا 
النص الذي بین أیدینا یؤكد لنا حقیقة واحدة أن أحمد أمین یتحدث ھنا عن فن المقامة، دون أن 

وعلى الرغم من وجود األدلة النقلیة التي تثبت األصالة . بدقة علمیةیذكر المصطلح مباشرة و
العربیة لفن المقامة، إال أن المستشرقین ال یكفون عن التشكیك في تراث األمة العربیة، 

:" - تاریخ األدب العربي- والحط من قیمتھ، ونجد المستشرق كارل بروكلمان یقول في كتاب
لعقل العربي، فھي تبھر العیون وتسحر العقول كألعاب ھذه المقامات آخر ما تفتق عنھ ا

لم ینظر 16"الناریة الجمیلة، غیر أنھا عقیمة عدیمة الجدوى كتلك األلعاب سواء بسواء
بروكلمان إلى وظیفة المقامة، وإنما أعجب بلغتھا وأسلوبھا الذي یسلب العقول، لذلك، شبھھا 

اء، وال فائدة ترتجى منھا إال التسلیة، وھذا حكم باأللعاب الناریة التي تبھج الناظرین في السم
وال یختلف عن ھذا تكلس حینما وصف مقامات . غریب وغیر موضوعي على المقامة

وال یمكن لألوروبیین أال یروا القلیل من المزایا أو الذوق في الصور اللفظیة :"الحریري قائال
... - المقامات- رصعت بھا صفحاتتلك التي ...كالتوریة، والتقفیة والجناس في أول الكلمة

ولكن عدم اصطبارنا على مثل ھذه األشیاء یجب أال یعمي بصائرنا عن حقیقة أنھا متصلة 
یتبین لنا من ھذا العرض موجز أن الباحثین 17."اتصاال وثیقا بعبقریة اللسان العربي وتقالیده

.ن أول مبدعھا، ووظیفتھایتفقون حول األصالة العربیة للمقامة، لكن یتباینون في رؤاھم بشأ
المجلس، ومقامات الناس : والمقام والمقامة: ورد في لسان العرب: مفھوم المقامة لغة: 6

:مجالسھم، قال العباس بن مرداس، أنشده ابن بري
فقید إلى المقامة ال یراھا** فأیـــــــي ما وأیك كان شرا

:مقامة، ومنھ قول لبید: مجلسویقال للجماعة یجتمعون في 
جـــــن لدى باب الحصیر قیام** ومقامة غلب الرقاب كأنھم

:الملك ھھنا، والجمع مقامات، أنشد ابن بري لزھیر: والحصیر



6

وأندیة ینتابھا القول والفعل** وفیھم مقامات حسان وجوھھم
18.السادة: والمقامة. الموضع الذي تقوم فیھ: والمقامة والمقام. مجالسھم أیضا: ومقامات الناس

وقام بین یدي األمیر بمقامة حسنة، :" على النحو التالي- أساس البالغة- ویعرفھا صاحب 
المقامة ھي : األول: ینطوي ھذا المفھوم على مبدأین19."بخطبة أو عظة أو غیرھا: وبمقامات

أما ابن األثیر . ھا مثلھا مثل الخطبة أو العظة أمام المجلس أو الجماعةأن: والثاني. المجلس
أي أن المقامة حكایة 20"مدارھا جمیعھا على حكایة تخرج إلى مخلص:" فالمقامات عنده

]. من بدایة ونھایة[تتوافر لھا جمیع شروط الحكي
حدید مدلول المقامة بناء أما اصطالحا فقد تباینت أراء النقاد في ت:مفھوم المقامة اصطالحا: 7

:" أن المقامة أرید بھا...یحددھا شوقي ضیف من منطلق الوظیفة، أي. على وجھة نظر كل نقاد
التعلیم منذ أول األمر، ولعلھ من أجل ذلك سماھا بدیع الزمان مقامة، ولم یسمھا قصة وال 

اول أن یجعلھ حكایة، فھي لیست أكثر من حدیث قصیر، وكل ما في المر أن بدیع الزمان ح
ال یتحدث شوقي ضیف عن البنیة القصصیة للمقامة، 21."مشوقا فأجراه في شكل قصصي

ویختزلھا في الوظیفة التعلیمیة، فالمقامة في اعتقاده ال تختلف عن النثر العلمي، وال أجد سببا 
النثر الفني في العصر العباسي "مقنعا إلغفال شوقي ضیف الحدیث عن المقامة في كتابھ

:" أما زكي مبارك یقول أن المقامات ھي. حینما عرض للكتابة الفنیة في ذلك العصر" ثانيال
القصص القصیرة التي یودعھا الكاتب ما یشاء من فكرة أدبیة أو فلسفیة أو خط وجدانیة، أو 

یشھد مفھوم المقامة انعطافة عند عبد الرحمان یاغي 22."لمحة من لمحات الدعابة والمجون
إنھا مغامرات بطل میادین الحیاة المتعدد، وھذه المغامرات یشتمل :" ملھا، إذ یقولحري بنا تأ

علیھا إطار أشبھ ما یكون باإلطار المسرحي الدرامي الذي یحتاج إلى تفوق في األداء 
حمل لنا ھذا التعریف مصطلحین جدیدین لم یرد ذكرھما في التعاریف السابقة، 23."اللغوي

لیشیر إلى البعد التمثیلي والقصصي للمقامة، لتخرج بھذا المقامة من ]المسرح والدراما[ ھما
مجرد أنھا زخرفة لفظیة، وحلیة بالغیة إلى فن القص والمغامرة والتخییل، والبحث عن سبل 

وحاول من جانبھ أحد النقاد تقدیم تعریف جامع للمقامة حینما ذھب إلى . التأثیر في المتلقي
ن شطحات الخیال أو دوامة الواقع الیومي في أسلوب مسجع تدور إنھا حدیث قصیر م:" القول

حول بطل أفاق، أدیب شحاذ، یحدث عنھ وینشر طویتھ وراویة جوال قد یلبس جبة البطل، 
وغرض المقامة البعید ھو إظھار االقتدار على مذاھب الكالم وموارده ومصادره في عظة 

والجدید في 24."طریفة أو شاردة لوظیفیة طفیفةبلیغة تقلقل الدراھم في أكیاسھا، ونكتة أدبیة 
ھذا التعریف أنھ سعى إلى إمساك صفات الشخصیة في المقامة، وعددھا على النحو 

ولم یشذ یوسف عوض عن لفیف النقاد فذھب ]. بطل أفاق، وأدیب شحاذ، وراویة جوال[التالي
إن نظرة سریعة لمقاماتھ :" إلى محاصرة مفھوم المقامة من خالل حدیثھ عن مقامات الھمذاني

تظھر أنھا قصة قصیرة بطلھا نموذج إنساني مكد متسول، لھا راو وبطل، تقوم على حدث 
طریف مغزاه مفارقة أدبیة، أو رسالة دینیة، أو مغامرة مضحكة تحمل في داخلھا لونا من 

م یغفل ل25."ألوان النقد أو الثورة، أو السخریة وضعت في إطار الصنعة اللفظیة والبالغیة
والذي أشار إلیھ عوض في ] الكدیة والتسول[ كذلك عوض مكونات الشخصیة في المقامة

تعریفھ كجدید بالنسبة لآلخرین، ھو الحدیث عن مضمون المقامة، فھي عنده، حدیث طریف 
غیر أن الذي جلب انتباھنا في ھذا المفھوم . ومفارقة أدبیة ومسألة دینیة أو مغامرة مضحكة

ة التي تحددت في القول في ممارسة النقد بشتى ألوانھ، والثورة على ما ھو قائم، وظیفة المقام
والمالحظ أن أي محاولة  تصب في تحدید . والسخریة من األشخاص بغایة الفكاھة والتندر
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الظاھرة األدبیة ال تستطع بلوغ أھدافھا المسطرة مسبقا، ألن ھذه الظاھرة متشعبة وغنیة، 
كذلك متمردة ومارقة عن األصل، لكننا رغم ھذا یمكن إلى حد ما أن وألن النصوص األدبیة

:نتفق على أن المقامة یجب أن یتوفر فیھا
.المحسنات البدیعیة والزخرف اللفظي: البناء اللغوي:أ
.الفكاھة والسخریة:ب
.ارتباط المضمون العام لھا بالكدیة: البنیة القصصیة:ج
.  جتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والدینیةاال: تصویر مظاھر الحیاة:د

اعتدنا في دراسات كثیرة للعنونة أن نفتح العنوان على القراءة : العنونة في المقامة: 8
وتجدر اإلشارة ھنا أن  لیس كل . السیمیائیة، ونضع بذلك مصطلحات نحملھا اإلشكالیة النصیة

وان في أي مقامة نجده یدل على المقامة أو عنوان مطواع للقراءة السیمیائیة، فإذا نظرنا للعن
العنوان المشرق یضيء الطریق الذي ستسلكھ القراءة " و-إن جاز القول-على النص المقامي

تفتح أفق انتظار، أفق قراءة، وتختلف عن " مقامة"كلمة. والطریق الذي سبق لھا أن سلكتھ
ومقامات الحریري التالیة توضح 26"- رسالة-أو كلمة-قصیدة-األفق الذي تفتحھ، مثال، كلمة

الصورة أكثر، المقامة الحلوانیة، المقامة الدمیاطیة، المقامة الكوفیة، المقامة المراغیة، المقامة 
فھذه المقامات تشیر إلى المكان الذي تجري فیھ أحداث المقامة، فالمكان ھنا، لھ ...اإلسكندریة

ة للعنونة في مقامات الھمذاني أي الداللة ونجد نفس الفكر. عبق التاریخ الذي یمتص الحاصر
تشیر ...على المكان، المقامة البلخیة، والمقامة الكوفیة، والمقامة البغدادیة، والمقامة األھوازیة

.  أیضا إلى المكان الجغرافي بغض الطرف عن الموضوعات التي یناقشھا صاحب المقامة
عندما نتحدث عن السرد في المقامة، فعلینا أن نالحظ ما : البنیة القصصیة في المقامة: 9

تفردت بھ المقامة في أسلوب تقدیم الحكایة الذي استوحتھ من المرویات الشعبیة والخرافیة التي 
:والبنیة السردیة للمقامة تكشف على أن. تشكل ركیزة من ركائز الثقافة لشعب ما

سناد المركب الذي انحدر من تقالید اإلسناد في أن االستھالل السردي ما ھو إال نوع من اإل-أ
فن الخبر، ولكنھ غیر في صورة ذلك اإلسناد، سواء بالتخلص من بعض حلقاتھ، أم في االكتفاء 

.بضمائر تحیل علیھا، لتوافق البنیة الفنیة الجدیدة
.ھولأن الروایة الثانیة المنسوبة لراو معلوم، تندرج ضمن روایة أولى منسوبة لراو مج- ب
27.أن االستھالل السردي یتضمن تعددا في مستویات الروایة-ج

التي رسخ وجودھا الھمذاني، أن " قال...حدثنا" تكشف صیغة االستھالل الثابتة في المقامة
راو أخر، فیما یغیب الراوي المجھول، ویظھر ذلك الراوي ینسب إلیھ حق روایة ما قال بھ

الراوي بوصفھ شاھدا على الوقائع واألحداث التي یرویھا، وإلیھ تبعا لذلك، وتعزى مھمة 
وإذا أردنا . تشكیل بنیة الحكایة، بما فیھا من حدث وشخصیة وفضاء تحتویھما إلى تلك الصیغة

الراوي الشاھد على -الراوي المجھول: لیةاالختصار نضع ھذه الصیغة في شكل المعادلة التا
یمكن أن نعبر - بلغة الریاضیات-وھذه المعادلة . البطل الصانع لألحداث والوقائع-األحداث

ولنبرھن على ما نقول نقتطف ھذا النص . الذي تتمیز بھ المقامة] المتن والسند[عنھا بثنائیة 
حدثنا عیسى بن ھشام ": لمقامة الغیالنیةیقول الھمذاني في ا: من مقامة من مقامات الھمذاني

بینا نحن بجرجان، في مجتمع لنا یتحدث، ومعنا یومئذ رجل العرب حفظا، وروایة، وھو : قال
عصمة بن بدر الفزازي، فأمضى بنا الكالم إلى ذكر من أعرض عن خصمھ حلما، ومن 

" یسى بن ھشامحدثنا ع"بتأمل بسیط نقف فیھ على صیغة . 28..."أعرض عن خصمھ احتقارا
األول الراوي المجھول، والثاني رغبة الراوي في شد انتباه الجمھور أو الحافز : على أمرین
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Le motiveالذي یخلق الرغبة لالستماع عند المجلس، أو في المكان الذي تبلغ فیھ المقامة .
حافز روایة في توجھ البحث دائما عن الحافز في المقامة یتساءل الباحث عبد الفتاح كیلطو عن 

حدا بالحارث إلى روایة حكایتھ، ربما ینبغي أن نذكر :" الحكایة في مقامات الحریري ما الذي
بادئ ذي بدء، لذة القیام بالسرد واالرتیاح الذي یشعر بھ الراوي عندما یري اآلذان مشدودة 

بي زید الحافز األساسي الذي یحرك الحارث في سائر المقامات ھو جمع كالم أ... إلى كالمھ
فدور الحارث ال یختلف عن دور الراویة الذي . السروجي ونقلھ ووصف السیاق الذي قیل فیھ

كان یقوم، في وقت لم تكن فیھ الكتابة منتشرة، بحفظ قصائد الشاعر القدیم وتبلیغھا إلى من 
یتحدث كیلطو عن لذة السرد التي یشعر بھا أي 29."یرغب في معرفتھا أو من یھمھ أمرھا

وھو یقدم حكایتھ، وھذا األمر مألوف في الحكایات الشعبیة أو الخرافیة التي طالما سارد 
سمعناھا في طفولتنا، وحتى في السرود الیومیة العادیة ال یمكن للسارد أن یخفي لذتھ وسعادتھ 

والالفت أن دور الراوي في المقامة ھو جمع الكالم ثم تقدیمھ . وھو ینقل األخبار إلى مستمعیھ
والدافع األخر للروایة في المقامة ھو تناقل . قي، فھو ال یختلف عن راوي األشعار قدیماللمتل

من أجل أن یروى :" الحكایة بین األجیال فالحارث في مقامات الحریري مثال كان یتحدث
فھو ینتظر من مخاطبھ أن یقوم بدور مشابھ للدور الذي . عنھ، أن ینقل كالمھ، أن یبلغ  خطابھ

وما 30."وھكذا فإن العالقة بین الحارث ومخاطبھ كالعالقة بین أبي زید والحارث. یقوم بھ ھو
. یثار في ھذه النقطة األمانة في نقل الحكایة، و تاریخیة الوقائع في المقامات

الھمذاني                                                          ":أنلقد نبھ الباحث عبد هللا إبراھیم إلى 
حریري كانا یتالعبان بالحقائق الواقعیة، ویختلقان وقائع سردیة، فتعوم النصوص في أفاق وال

احتمالیة من األحداث ال تتقید بالتاریخ، ومن ذلك فقد اسند الھمذاني الروایة التي قدمھا في 
وحسب السیاق فإن . عصمة بن بدر الفزازي" رجل العرب حفظا وروایة"المقامة الغیالنیة لـ

بن ھشام والفزازي یلتقیان بجرجان في الربع األخیر من القرن الرابع الھجري، عیسى 
والروایة مباشرة بینھما وجھا لوجھ، ولكن الفزازي یروي لعیسى بن ھشام مشاھدتھ لمناقضة 

وال تتوقف المسألة 31."شعریة بین ذي الرمة والفرزدق، وكالھما من شعراء العصر األموي
إلى أبعد، وینطلق من صیغة الروایة في -عبد هللا إبراھیم-صاحبھاعند ھذا الحد بل یذھب 

لیؤكد عن المفارقة التاریخیة في " سأحدثكم بما شاھدتھ عیني، وال أحدثكم عن غیر" المقامة
ال یمكن للھمذاني العارف بالتاریخ األدبي أن یكون جاھال بالقرون الفاصلة :" المقامة، ثم یقول

یعیش في نھایة القرن الرابع، لكنھ یروي واقعة شھدھا في القرن بین العصرین، فالراویة
تنفى المطابقة بین الرواة والشخصیات الحقیقیة، -الغالنیة- فإذا كانت ھذه المقامة32."األول

فإنھا لم تخرج عن طوعي جنسھا األدبي بقدر ما فارقت تمثیل التاریخ، ألن األدب في مفھومھ 
.تمثیلھیتجاوز الواقع، وینسلخ  عن

" اإلبلیسیة" فإذا كان التخییل في المنظومة األدبیة ھو اختراق المألوف، فإن المقامة: التخییل:أ
لبدیع الزمان الھمذاني تضع المتلقي أو صنفا من المتلقین في سیاق الخوارق التي  جنست 

بھا، أضللت إبال لي، فخرت في طل: حدثنا عیسى بن ھشام قال:"المرویات العربیة القدیمة
فحللت بواد خضر، فإذا أنھار مصردة، وأشجار باسقة، وثمار یانعة، وأزھار منورة، وأنماط 

ال یأس علیك، فسلمت :مبسوطة، وإذا بشیخ جالس، فراعني منھ ما یروع الوحید من مثلھ، فقال
لجلب انتباه القارئ" حدثنا" ھذا النص االستھاللي بدأ بـ33.."علیھ، وأمرني بالجلوس فامتثلت

ثم ننطلق في المغامرة مع الراوي أو في الرحلة، ھاتھ الرحلة التي بدأت بالخروج للبحث عن 
أنھار مصردة، وأشجار مرتفعة، وأثمار یانعة [ اإلبل، صادف المرتحل فیھا قطعة من الجنة
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فكیف مكان مثل ھذا في الصحراء إذا لم یكن قطعة نزلت من الجنة؟ ] زاھیة، وبسط مفروشة
لبناء صورة " ألف لیلة ولیلة" امة استدعاء صیغة من صیغ الحكي في حكایاتحاولت المق

تخییلیة رائعة وازدادت جمال ورونقا عندما تناصت مع أي الذكر الحكیم وھذا لیس غریبا عن 
والطرف األخر من ھذه الصورة غائرة في مثیولوجیا الثقافة الشعریة العربیة، . السراد العرب

تقول األسطورة أن ھناك وادیا للشیاطین الشعر، . یات بشیطان الشعرأو یعبر عنھ في الشعر
أما الصورة التي . فكل شاعر كان لھ شیطانھ صغیر أم كبیر ھذا ما تقول األسطورة طبعا

یمكن أن نقرأھا قراءة سیمیائیة، وكأن إبلیس الذي التقى بھ " اإلبلیسیة" وجدناھا في المقامة 
فاده من وادي عبقر الذي كانوا یوحون فیھ بالشعر للشعراء عیسى بن ھشام طرد أبناءه وأح

وبدأ الحوار الشعري بینھا، واستمرت - عیسى بن ھشام-العرب، لیحسن ضیافة الزائر الجدید
ثم أخبرتھ بخبر الشیخ، فأومأ إلى عمامتھ، :" الحكایة بروایة الشعر، حتى بلغت مرحلة التعرف

فالجمع بین 34..."فتح شحذت على إبلیس؟ إنك لشحاذیا أبا ال:ھذه ثمرة بره، فقلت: وقال
ألن التخییلي ال یكون إال ] قطعة من الجنة، إبلیس[ الصورتین یعبر عن الربط بین المتنافرات

من خالل ھدم الوقائع وإعادة بنائھا وفق رؤیا، أو ما یعبر عنھ بفوق الطبیعي والعجائبي 
Imaginaireویقدم مظھرا خارج الشائع، وینعش الذي یحدث إحساسا بالغرابة:" وھو ،

35"العجائبي ال یوجد في الواقع، وإنما ینشأ بواسطة الخیال. الخیال

یخلق الحوار سالسة كبیرة في السرد لالنتقال من السرد المكثف إلى السرد المسرح :الحوار:ب
فالحوار في المقامة في 36"ویعد الحوار موطنا من أھم مواطن تعدد األصوات:" التمثیلي

الغالب فھو حوار شعري یناول مسألة حفظ الشعر وروایتھ من مصادره، وفي بعض الحاالت 
یأخذ الطابع الجدلي فتتكافأ األصوات المتحاورة، وتھیمن صیغ التقریر واإلثبات والنفي، وقرع 

لشعراء، ورجال ألن شخصیات المقامات تتمثل با. الحجة بالحجة إلى أن یبلغ الحوار منتھاه
ونقتطف ھذا الحوار القصیر من المقامة . دین، وعلماء كالم، وفقھاء، وشیوخ نحو وبالغة

الكوفیة للحریري كشاھد على بنیة الحوار في المقامات علما أن الحوارات في المقامات تمتاز 
.بالطویل مما یجعلنا ال نستطیع إیرادھا في ھذه الدراسة بشكل متواصل

:قال...فبرز إلى جوذر، علیھ شوذز:قال
وأسس المحجوج في أم القرى** وحرمة الشیخ الذي سن القرى
سوى الحدیث والمناخ في الذرى** ما عندنا لطارق إذا عــــــــرا 

طوى برى أعطمھ لما انبرى** وكیف یقرى من نفي عنھ الكرى
فما ترى فیما ذكرت ما ترى 

.فقلت ما أصنع بمنزل قفر، ومنزل حلف فقر
....ولكن یا فتى ما اسمك؟ فقد فتنني فھمك

فید، ووردت ھذه المدرة أمس، مع أخوالي من بني ومنشئياسمي زید، : فقال
.عبس

37.زدني إیضاحا عشت، ونعشت: فقلت لھ

ھو سیدنا إبراھیم "الشیخ الذي سن القرى"یقول كلیطو في قراءتھ لھذا الحوار لقد قصد بقولھ
الخلیل علیھ السالم، والقصة بین سیدنا الخلیل وأھلھ عندما تركھم في الصحراء، ولم یترك لھم 

لكن الذي نالحظ  في ھذا الحوار من . فھذا وجھ من وجوه التأویل المحتملة والممكنة. إال هللا
أن :"واللفت في المقامةالفتى یرد على النظم بالنظم،: المقامة أن كال المتخاطبین یقرض الشعر

أبا زید وابنھ المزعوم وحدھما یستعمالن الشعر والنثر، بینما ال یستخدم الحارث وصحبھ إال 



10

وقد سبق أن رأینا أن استعمال أبي زید لشكلین من الكالم دلیل على ازدواجیتھ وعلى . النثر
فھو : في مخلوقین اثنینوتتأكد ھذه االزدواجیة ھنا في كونھ یحل في جسدین، . كونھ ذا لسانین

ولھذا فعندما نتحدث عن الحوار في المقامات فمن الضروري أال 38."المخاطب والمخاطب
.التي سبق الحدیث عنھا] المتن والسند[نغفل ثنائیة 

ال تعني المناجاة في المقامة الحوار الداخلي كما معلوم عند علماء النفس، المناجاة :المناجاة: ج
. ن الضعیف إلى القوي، من المخلوق إلى الخالق، ومن العبد إلى رب العبادفي المقامة تكون م

ولقد قارب التوحیدي . عرف ھذا النمط من الخطاب عند أھل العرفان وجمھرة الصوفیة
:" في مقامات مختلفة من الكتاب ھذا األسلوب المناجاتي، إذ یقول شاكیا"اإلمتاع والمؤانسة"في

واآلخرة لم تغلب . ھا، ألن الدنیا لم تواتني ألكون من الخائضین فیھافأما حالي فسیئة كیفما قلبت
علي فأكون من العاملین لھا، وأما ظاھري وباطني فما أشد اشتباھھما إال أني في أحدھما 
متلطخ تلطخا ال یقربني من أجلھ أحد، وفي األخر متبذخ تبذخا ال یھتدي فیھ إلى رشد، وأما 

الحق لخلوھما من عالمات الصدق ودنوھما من عوائق سري وعالنیتي فممقوتان بعین
ال یخفى مدى الیأس وفقدان األمل الذي أصاب التوحیدي في أخریات حیاتھ، وفي .39..."الرق

مثل ھذه الحالة لیس أمامھ سوى طریقتین، إما أن یظل في یأسھ، وإما أن یقدم على وثبة إیمانیة 
ار التوحید واإلیمان واللجوء إلى هللا لیقفز من وقد اخت. تخرجھ من حالة االضطراب والقلق

وھذا ما یجعلنا نقول باالختالف المفاھیمي بین أسلوب المناجاة . مرحلة الیأس إلى حیاة األمل
-وتتولد ھذه العملیة:" والمونولوج في السردیات الحدیثة التي نجدھا تتحدث عن حوار الذات

ومحاورتھا كأخر متخیل منفصل عنھا، وتبصر من خالل وعي الذات بنفسھا،-حواریة الذات
والشك أن ھذا األخر المتخیل المنفصل عنھا قد استدعتھ ھذه . الذات صورتھا عبر مرآتھ

الذات من خبراتھا الواقعیة والوجدانیة في تعدد عالقاتھا باألخر الواقعي، ثم قامت بعد ذلك 
حواریة الذات في كتابات التوحیدي ویمكن أن نحصر أشكال 40."بإنتاجھ وفق تصورتھا الذاتیة

ولقد ارتبط مصطلح حواریة الذات ...] یا سیدي، أیھا الشیخ، أیھا الجلیس[ في أسالیب النداء
soliloque تاریخیا بالنصوص المسرحیة ذات الطابع األخالقي في القرون الوسطى، ومعنى

وجھ بھ إلى ذاتھا وھي ذلك أن كالم الشخصیة المسرحیة كان كالما منفردا مرتفع الصوت تت
أمام الجمھور ومن وظائف مناجاة الذات أن تكشف عن أعماق الشخصیة وطرائق نظرھا 

ومنھا أیضا . وھي بصدد التفكیر السیما تلك التي تكون مأزومة وتبحث عن مخرج من أزمتھا
لكن أسلوب المناجاة في المقامات یعبر41.أن تستعطف الشخصیة المسرحیة المذنبة الجمھور

بصدق عن ضیق الذات وعبثیة ما تقوم بھ من أعمال، لذلك تلجأ للتعبیر عن ھذا الضیاع 
والقلق بمناجاة الذات اإللھیة كما ھو معلوم في أبجدیات الشطحات الصوفیة ال بغرض الـتأثیر 

. في الذات الكلیة واستعطافھا، وإنما للشعور بالضعف والدونیة في مقابلھا
ھي كالمیة وكتابیة، غیر أنھا في الكتابة تنحو نحوا مغایرا لماالوصف ظاھرة :الوصف: د

ولقد عرف قدامھ بن جعفر . فالوصف في الكتابة ینبني على رؤیة فنیة جمالیة. علیھ في الكالم
ولما كان أكثر وصف الشعراء . ذكر الشيء بما فیھ من األحوال والھیئات:" الوصف قدیما بأنھ

المركبة من ضروب المعاني كان أحسنھم وصفا من أتى في شعره بأكثر إنما یقع على األشیاء 
المعاني التي الموصوف مركب منھا ثم بأظھرھا فیھ وأوالھا حتى یحكیھ بشعره ویمثلھ للحس 

لیس الوصف عند قدامھ باألمر الھین إذا وضعناه في سیاق الدراسات السردیة 42."بنعتھ
ف من جانب موضوعات الوصف حقھا من االھتمام، الحدیثة، وإن كان لم یعطي ظاھرة الوص

وعذره في ذلك أنھ كان یتحدث عن فن الشعر الذي كان الخطاب المركزي عند العرب في تلك 
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: القسم األول: والمقامة كخطاب سردي نجد فیھا أن ظاھرة الوصف تتفرع إلى قسمین. األثناء
. وصف الشخوص: والقسم الثاني: وصف المكان

: نوصف المكا-
:حدثنا عیسى بن ھشام قال

لما قفلت من الحج فیمن قفل، ونزلت من نزل، قلت لغالمي، أجد شعري طویال، وقد اتسخ 
بدني قلیال، فاختر لنا حماما ندخلھ، وحجاما نستعملھ، ولیكن الحمام واسع الرقعة، نظیف 

، نظیف الثیاب، البقعة، طیب الھواء، معتدل الماء، ولیكن الحجام خفیف الید، حدید الموسى
43.قلیل الفضول

:حدثنا عیسى بن ھشام قال
بینا أنا بمدینة السالم، قافال من البلد الحرام، أمیس میس الرجلة، على شاطئ الدجلة، أتأمل تلك 
الطرائف، وأتقصى تلك الزخارف، إذ انتھیت إلى حلقة رجال مزدحمین یلوي الطرب 

44..أعناقھم، ویشق الضحك أشداقھم

یمثل النصان العودة من قضاء مناسك فریضة الحج، لكن الراوي یلتقط بعض المحطات 
ولیكن الحمام واسع الرقعة، " المكانیة ویصورھا بأسلوب فاكھي تقریبا، فإذا وقفنا عند عبارة

الشك أنھا تضعنا في سیاق الثقافة العمرانیة إبان .." نظیف البقعة، طیب الھواء، معتدل الماء
باسي الذي اتصف بالبذخ والتطاول في البنیان، فالوصف ھنا ال یؤدي الوظیفة العصر الع

والنص الثاني ال . الجمالیة فحسب، وإنما لھ وظیفة إیدیولوجیة مؤطرة في السیاق التاریخي
یختلف في الكثیر مع سابقھ، إال أنھ یعبر عن صورة واقعیة عاشھا العباسیون وھي التداخل 

الحروب أو العامل السیاحي، فأدخلوا عادات جدیدة إلى البیئة العربیة بین األجناس ربما بفعل
كاأللعاب الناریة وما شابھھا، وحلق الطرب التي غشت أحیاء، وشوارع المدن في العصر 

.العباسي
م منظرو الغرب بظاھرة وصف الشخصیات في الخطابات السردیة، تاھ:وصف الشخصیة-

phillipeوعلى رأسھم فلیب ھامون  Hamonوصف :" ، ومن تعاریفھ لوصف الشخصیة أنھ
ووصف الشخصیة في المقامة نصطلح علیھ 45"معنوي ومادي لكائن حي واقعي أو خیالي

بالوصف التحلیلي الذي یجعل الشخصیة الموصوفة تنطق وتعبر عن حالھا دون واسطة، 
. ویكسب الكتابة بعدا جمالیا بلیغا من تلك الصورة

:یقول الراوي
عندي جاریة، ال یوجد لھا في الجمال مجاریة، إن سفرت خجل النیران، وصلیت كانت"

القلوب بالنیران، وإن بسمت أزرت بالجمان وبیع المرجان بالمجان، وإن رنت ھیجت البالبل 
وحققت سحر بابل، وإن نطقت عقلت لب العاقل، واستنزلت العصم من المعاقل، وإن قرأت 

وخلتھا أوتیت من مزامیر آل داود، وإن غنت ظل معبد لھا شفت المفؤود وأحیت الموؤود، 
وقیل سحقا إلسحق وبعدا، وإن زمرت أضحي زنام عندھا رنیما بعد أن كان لجلیھ 

یشد 46."وإن رقصت أمالت العمائم عن الرؤوس، وأنستك رقص الحبب في الكؤوس...زعیما
فھي بمثابة إعالن " عندي جاریةكانت " الحریري انتباه القاري ویفتح أفق تلقیھ بھذه العبارة

ولم یترك الراوي المتلقي . تحفیزي یجعل المتلقین في رغبة وشوق لمعرفة صفات ھذه الجاریة
ال :" عند ھذه النقطة وقرب المسافة بینھ وبین الجاریة، وكسر فترة االنتظار للقارئ في قولھ

منطلق أنھا الصورة التي یبدأ ھذه العبارة حددت لنا الجاریة من" یوجد لھا في الجمال مجاریة
وھذه معاني جزئیة ] الوجھ واالبتسامة[ یصف السارد. منھا الوصف التحلیلي لھذه الشخصیة
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ال تقدم لنا صورة واضحة عن الجاریة التي ال تتوضح إال بإضافة النبوغ في فنون الغناء 
مالي، فال ریب ال یمكن أن یكون الوصف ھنا بریئا، وإن تلبس بما ھو ج. والرقص والعزف

أن الراوي ینقل لنا جانبا من جوانب الحیاة االجتماعیة والثقافیة من العصر العباسي الذي 
والمالحظ أن السارد أطنب في الوصف كثیرا، . استشرت فیھ المعازف والقیان والراقصات

. ألنھ من مقاصده الوصفیة بناء عالم تخییلي ولیس تصویر عالما ثقافیا فحسب
.التي یصف فیھا المرأة العربیة"المضیریة"صورة وصفیة أخرى للھمذاني في مقامةننتقل إلى

:یقول الراوي
وقمنا فجعل طول الطریق یثني على زوجتھ، ویفدیھا بمھجتھ، یصف حذقھا في صنعتھا، "

یا موالي لو رأیتھا، والخرقة في وسطھا، وھي تدور في الدور، من : وتأنقھا في طبخھا ویقول
ى القدور ومن القدور إلى التنور، تنفث بفیھا النار، وتدق بیدیھا األبزار، ولو رأیت التنور إل

الدخان وقد غبر في ذلك الوجھ الجمیل، وأثر في ذلك الخد الصقیل، لرأیت منظرا تحار فیھ 
العیون، وأنا أعشقھا ألنھا تعشقني، ومن سعادة المرء، أن یرزق المساعدة من حلیلتھ، وأن 

یسرد النص الحیاة الیومیة 47"ھ، والسیما إذا كانت من طینتھ، وھي ابنة عمي لجایسعد بظعینت
وإذا قصدنا إلى مقاربة ھذین النصین الواصفین . في البیت  للمرأة العربیة في العصر العباسي

أما المرأة الحرة .نجد أن الجاریة تسعد جمھور السكارى والعربدة بجمالھا وغنائھا ورقصھا
.لھا بعملھا في بیتھا والقیام على شؤونھ وشؤون األسرةفإنھا تسعد بع

لقد طرق أبوابھا  . إمام السخریة في األدب العربي الجاحظ:السخریة والتصویر الھزلي-
لقد تأثر شیوخ . باحترافیة كبیرة، جعلت الكثیر ینشئ على منوالھ أو محاكاتھ فیما یسطرون

المقامات باألسلوب الساخر في كتابات الجاحظ، ولذلك ال تخلو المقامات من مواقف ساخرة 
.مضحكة تثیر التسلیة والتمتیع

:لساردیقول ا
فلما أخذت من الخوان مكانھا، ومن القلوب أوطانھا، قام أبو الفتح اإلسكندري یلعنھا "

وصاحبھا، ویمقتھا واكلھا، ویثلبھا وطابخھا، وظنناه یمزح فإذا األمر بالضد، وإذا المزاح عین 
وتنحى عن الخوان، وترك مساعدة اإلخوان، ورفعناھا فارتفعت معھا القلوب، وسافرت . الجد

نعد ھذا المقطع من المقامة استھالال 48"خلفھا العیون، وتجلبت لھا األفواه، وتلمظت لھا الشفاه
أو نقطة بدایة السخریة، فعندما اجتمع األحباب وضعت المائدة بینھم، ولكي یلھیھم عن الطعام 
جعل یروي حكایتھ المزعومة مع المضیرة، ویبث فیھم موضوعات السخریة، ویشدھم أكثر 

:كایتھ ویشتت انتباھھم عن المائدة إلى أن بلغ إلى قولإلى ح
، فرمیت أحدھم یا أبا الفتح المضیرة، وظن الفتیان أن المضیرة لقب لي فصاحوا صیاحة"

بحجر، من فرط الضجر، فلقي رجل الحجر بعمامتھ فغاص في ھامتھ، فأخذت من النعال، بما 
تقدم وحدث، ومن الصفع بما طاب وخبث، وحشرت إلى الحبس، فأقمت عامین في ذلك 

یقوم أبو الفتح 49"النحس، فنذرت أن ال أكل مضیرة ما عشت، فھل أنا في ذا یالھمذان ظالم؟
لمحوریة بتأطیر األحداث من خالل دمج األزمنة والتركیز على التصویر الھزلي الشخصیة ا

والساخر، ألنھ كان یروم من الوصف ھنا، أن یبلغ الطابع الھزلي ذروتھ، وإن شابھ الجد في 
.محطات عدیدة في المقامة و ال غرابة في ذلك ألن األدب في أسلوبھ جد وھزل

سردیة معتبرة، لكن ھل استطاعت المقامة أن تطویر من یمكن القول أن المقامة تتوافر على
آلیات كتابتھا أم أنھا لم تكن في مستوى ذلك التحدي، ألن التغییر في الشكل لیس عیبا، بل ھو 

ویرى البعض . تلبس وتجنس جدید لكن دائما مع المحافظة على الھویة الجنینیة للنص المقامي



13

نجد بعض الالحقین لم یعنونوا مقاماتھم، :"نونة حیثأن المقامة شھدت تنویعات عدیدة في الع
ھـ اللذین اكتفیا بالنعت العددي مما جعل 597ھـ وابن الجوزي ت485وھو شأن ابن نافیا ت

العنوان مقتصرا على تحدید موقع النص ضمن المجموع وال یسمح لھ بوظیفة سردیة 
ر في شكلھا، لكن التنویع الذي ھذه التنویعات في المقامة لیست جوھریة، وال تؤث50."تأویلیة

حدث في شكل الروایة المنتقل من أحادیة الراوي إلى تعددیتھ، والتحویر الذي مس المضامین 
حیث تحولت المقامة من التركیز على السخریة واإلضحاك إلى الزھد والتوحید والتصوف ھو 

والتحور استجابة لرغبة الذي یدفعنا إلى القول أن المقامة تمتلك في ذاتھا إمكانیة التقولب 
Romanوعندما حدد رومان یاكبسون. الجمھور مثلھا مثل سواھا من األجناس األدبیة

Jacobson عن وظائف اللغة یبدو أنھ كان في تصوره یقصد الوظیفة المھیمنة في الخطاب
وإلى جانب ھذه الوظیفة، ھناك . Fonction poétiqueاألدبي، ووصفھا بالوظیفة الشعریة 

والمقامة من الخطابات التي . ظیفة النسقیة التي تعني عادة اكتناز الخطاب باألنساق الثقافیةالو
.مثلت ھذا التجربة

حبل المقامات بخطابات ثقافیة متنوعة، ال یمكن أن تفسر : األنساق الثقافیة في المقامة: 10
وده المجرد، ویتحدد النسق عبر وظیفتھ، ولیس عبر وج:"إال في سیاق ذلك النوع األدبي

. 51"والوظیفة النسقیة ال تحدث إال في وضع محدد ومقید
مما . أن نجد مقامة ال نعثر فیھا على أبیات شعریةال یمكن: النسق الشعري في المقامة: أ

یعني لنا أن المقامة ھي الشكل التعبیر األول الذي حاول من خاللھ أصحابھ طمس الحدود 
وبمستطاعنا أن نرد . وإن حافظ كالھما على خصوصیاتھ البنیویةالتقلیدیة بین الشعر والنثر، 

ظاھرة تكثیف الشعر في المقامة إلى أن معظم كتاب المقامة كانوا أصحاب ذائقة شعریة، لم 
لقد جاءت . وكانوا أیضا حفظة لإلرث الشعري العربي. ذلكیقدروا التخلص منھا وإن حاولوا

ما یمكن قولھ حولھا أنھا جعلت الشاعر یفقد مكانتھ المقامة في ظروف سیاسیة مضطربة، أقل 
المتمیزة التي كان یحظى بھا في سالف األزمان، فكم من شاعر رحى ضحیة نزعات داخلیة لم 

إال أن المقامة لم تتمكن . یكن لھ فیھا سبب، أو ألفكار فلسفیة، ومنھاج حیاتي سار على ھدیھ
النوع التعبیري عندما :"ر فیھم بسبب حداثتھا ألنمن التأثیر في الجمھور، ولم تفعل فعلة الشع

وذلك . إن القراءة نفسھا تتحدد بالجنس: یصبح معروفا عند القراء فإنھ یصبح فاعال في قراءتھ
أن المتلقي یكیف جھازه المعرفي لمقتضیات الجنس الذي یمثلھ نص معین، وھو یسعى طوال 

وبھذا المنظور یغدو الجنس . یفرضھقراءتھ إلى تبني موقف مطابق لما یقترحھ النص أو
فالقارئ ھو المسئول على 52".ضابطا للقراءة، یوجھ مجراھا، أو یحدد ھذا المجرى إلى حد ما

إشاعة أي لون تعبیري عبر العصور، وقارئ العصر العباسي لم یتخفف من الذاكرة الشعریة 
رعیة وجودھا إلى جانب العربیة القدیمة، لیفسح من وراء ذلك المجال لفن المقامة لتثب ش

.األشكال التعبیریة األخرى
"القریضیة"و"العراقیة"یتحول عیسى بن ھشام في أربع مقامات:اجتراح النقد:ب
وقد أثبت في ذلك أنھ ذواقة . إلى ناقد أدبي یطلق أحكامھ على الشعراء والكتاب" الجاحظیة"و

ونمثل لھذه الفكرة بنص من .ولم یشذ عنھ السروجي في إعمال عقلھ النقدي. نقدیة رفعیة
:مقامات الحریري

ویلك وأي ریب أخزى من ریبك؟ وھل عیب أفحش من عیبك، وقد أدعیت : فقال لھ الشیخ"
واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة . سحري واستلحقتھ وانتحلت شعري واسترقتھ

.ت األبكارالبیضاء، والصفراء، وغیرتھم على بنات األفكار كغیرتھم على البنا
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وحین سرق سلخ أم مسخ أم نسخ؟ والذي جعل الشعر دیوان العرب وترجمان : فقال الشیخ
53."األدب، ما أحدث سوى أن بتر شمل شرحھ، وأغار على ثلثي سرجھ

أدعیتھ، استلحقتھ، انتحلت، استرقتھ، سلخ، [ذكرت كلمات عدیدة ھنا تستدعینا أن نقف عندھا
مصطلحات تدل على رؤیة نقدیة كانت مثار اھتمام النقاد العرب ھذه ال] مسخ، نسخ، بتر، أغار
فقالوا ھناك سرقات في المعاني، وھذه محمودة " بالسرقات األدبیة" القدماء، ویدللون علیھا

المعاني ضربان أحدھما المبتدع المنسوج على غیر :" لقد قال أبو ھالل العسكري. عند البعض
لخطوب الحادثة أو النوازل الطارئة، والضرب الثاني ھو مثال سابق، وھذا یقع للمبدع عند ا

أما حازم القرطاجني فقد تجنب القسمة التفریعیة للمخترع، وجعل 54."المحتذي على متقدم
المعنى المرتسم في الذھن، والمعنى الذي یقال فیھ أنھ قل أو ھو حیز : المعاني ثالثة أقسام

55.الذي قیل فیھ إنھ ندر وعدم نظیرهالقلیل أقرب منھ إلى حیز الكثیر، والمعنى 

:وعروضیةملح نحویة وإمالئیة: ج
فرق الحریري في كتابة الضاد والظاء في اللغة العربیة في المقامة الحلبیة في :ملح إمالئیة-

. قصیدة شعریة طویلة نسبیا، نكتفي ببعض األبیات
:أنشد بصوت أجش

ء لكیال تصلھ األلفــــــــاظ** أیھا السائلي عن الضاد والظــــا 
استماع أمريء لھ استیقاظ** إن حفظ الظاءات یغنیك فاسمعھا 

والظلم والظبي واللــــحاظ** مھي ظمیاء والمظالم واإلظــــال
والظل واللظي والشـــواظ** والغظا والظلیم والظبي والشظیم 

والقیظ والظمأ واللمـــــاظ** نظم والتقریظ والتظني واللفظ وال
.اظـــــوالناظرون واإلیق** والحظا والنظیر والظئر والجاحظ 

56.أحسنت ال فض فوك: فقال لھ الشیخ

.إلى جانب اإلمالء أشارت بعض المقامات إلى ظواھر نحویة:ملح نحویة-
:یقول الزمخشري في مقامة من مقاماتھ

إذا أخذت على ضعفھا صدر الكالم، . أعجزت أن تكون مثل ھمزة االستفھامیا أبا القاسم " 
. لیتك أشبھتھا متقدما في الخیر مع المتقدمین، ولم یشبھ في تأخرك حرف التأنیث والتنوین

فالفعل لمضارعتھ االسم فاز ... ودیدن العرب تقدمھ ما ھو أھم . المتقدم في الخیر خطره أتم
57."باإلعراب

لم یغفل الزمخشري المسائل العروضیة في مقاماتھ، بل تطرق إلیھا إلى :ةملح عروضی-
جانب المسائل النحویة والبالغة، ألنھ شیخ من شیوخ البالغة الذین ال تغیب عنھم معرفة 

.النحو والبالغة والعروض: العلوم الثالث
:یقال الزمخشري في توضیح بعض المسائل العروضیة

وال یقتصر منھ على األقصر ...أسباب الھدى بمعرفة األسباب واألوتادیا أبا القاسم لن تبلغ "
. األعجز لمخلع البسیط، أو مشطور الرجز، وأعرف الفضل من السكیت والسابق إلى الغایة

وال ترضى بدون . وإیاك والخطو المتقارب. وإن لم تعرف الفضل بین الفصل والغایة
58..."ودأب لیلك الطویل والمدید. لمنسرحفإنما یلحق الخفیف السریع ا..الركض والرمل

التي " التوحید" یتضح الفكر المعتزلي للزمخشري في مقامة:خطاب الزھد والتوحید: د
.تحدث فیھا عن وحدانیة الخالق، ودالئل ألوھیتھ
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یا أبا القاسم، أفالك مسخرة، وكواكب میسرة، تطلع حینا وحینا تغرب، وینأى بعضھا : قال"
وقمر في منازلھ یعوم، وشمس في دورانھا تدوم فما تقوم،  وسحاب عن بعض ویقرب، 

، ما ھذه إال دالئل على أن وراءھا حكیما قدیرا علیما خبیرا، تنصرف ھذه ...تنشئھا القبول
األشیاء على قضائھ ومشیئتھ، یتمشى أمرھا على حسب إمضائھ وتمشیتھ، وھي منقادة مذعنة 

59..."وانا بتنویعھ وتلوینھ، وقد استأثر ھو باألولویة والقدملتقدیره وتكوینھ، كائنة أنواعا وأل

لقد تمثل الزمخشري في كثیر من مقاماتھ بخطاب الزھاد والوعاظ، وھذا یضعھ في مرتبة 
بعیدة عن كتاب المقامات كالھمذاني والحریري، لكن ھذا من ناحیة أخرى ال ینفي وجود 

.أسلوب المقامة في كتاباتھ
اجتھد القدماء، وبذلوا ما في وسعیھم في ترجمة حیاة الرجال وذكر :ترجمة الرجال:ھـ

ولقد حاول التوحیدي أن یكون على نفس الطریق، وقدم للقاريء صورة عن علم . مناقبھم
.وأخالق رجال عصره

فھو حسن الترجمة، وصحیح النقل، كثیر الرجوع إلى الكتب، محمود وأما ابن زرعة:" یقول
لیس لھ في دقیقھا منفذ، وال لھ لغزھا ..النقل إلى العربیة، جید الوفاء بكل ما جل من الفلسفة

وشدتھ على ... مآخذ، ولوال توزع فكره في التجارة، ومحبتھ في الربح، وحرصھ على الجمع
ولكنھ مبدد مندد، وحب الدنیا یعمي ...لھ، وغائمتھ تدر علیھلكانت قریحتھ تستجیب... المنع

60."ویصم

وأما القونسي أبوبكر، فھو رجل حسن البالغة، حلو الكتابة، :" ویقول في نص أخر أیضا
محمود العنایة قي التصحیح واإلصالح ... كثیر الفقر العجیبة، جماعة للكتب الغریبة

ألن قریحتھ ترابیة، وفكرتھ ..إال أنھ نصیح في الحكمة... والقراءة، كثیر التردد في الدارسة
مع حب للدنیا شدید، وحید ألھل ...فھو كالمقلد بین المحققین، والتابع للمتقدمین...سحابیة

لقد ركز التوحیدي على تحلیل السلوكیات، وذكر بعض الحقائق المتعلقة 61."الفضل عنید
. نھجیة خاصة في النقد األخالقيببعض الشخصیات، ھادفا من وراء ذلك إلى تأسیس م

وأسعفھ في مسعاه قدرتھ اللغویة التي أبرز من خاللھا صورة رجالھ في إطارین مختلفین 
ومن یتتبع تقالید كتابة ھذا النمط :" الجمع بین اإلیجابیات والسلبیات، والمزایا والعیوب...أي

نألفھ عند كتابة التراجم من عند التوحیدي، یالحظ مظھرا جدیدا لم-ترجمة الرجال-التعبیري
قبل، وطریقة فریدة من نوعھا في معالجتھ وتناولھ لجماعة عصره بالعرض والمناقشة 
والتحلیل والتعلیل، رغم أنھا لیست عرضا حیا كامال لحیاة كل واحد منھم، بل ھي تراجم 

ة الرجال ألنھ لم یكن مقصده ترجم62."ألنھا لم تكتمل كتاریخ للرجال...منقوصة في جملتھا
كما یعرفھ تاریخ الرجال الذي یختلف كثیرا عن الكتابة األدبیة النثریة أو السردیة، وإنما كتب 
على ھذا النمط استجابة لطلب الوزیر أبي عبد هللا العارض الذي ندبھ لرسم شخصیات 

في قراءتنا المتواضعة . عصره، وتحدیدا تلك الشخصیات التي كانت لھا صلة بالقصر الحاكم
لمقامة ومناقشة جملة من القضایا ذات الصلة ببنیة المقامات تجلى لنا أھم الوظائف التي یقوم ل

:بھا السارد أو الراوي في المقامة، ویمكن أن نذكرھا على النحو الموالي
الوظیفة السردیة:
الوظیفة التنظیمیة:
الوظیفة الوصفیة:
الوظیفة التخییلیة:
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الوظیفة التعلیمیة:
الوظیفة الحجاجیة:
الوظیفة االحتیالیة  :

تختلف ھذه الوظائف في حضورھا من مقامة إلى أخرى بحسب البناء األسلوبي الذي 
تشترك األجناس األدبیة في األداة اللغویة بمفرداتھا . یتشكل في سیاقھ التعبیر المقامي

ه األداة، حیث تفرض ھذه وتراكیبھا ودالالتھا، إال أنھا تختلف في طبیعة تعاملھا مع ھذ
63.األجناس بتكوینھا المتمیز تأثیرھا في تشكیل اللغة بذخیرتھا الصرفیة والنحویة والمجازیة

:" واالعتراف باختالف األداة التعبیریة بین األجناس األدبیة ھو من الوجھة األسلوبیة
یة وتصویر حاالتھ اعتراف بأحقیة كل واحد منھا في الوجود والتعبیر عن اإلنسان بقیمھ الغن

المتباینة باعتباره كائنا تتوزعھ أغراض وشروط تتجسد في ھذا االختالف القائم بین وسائل 
والمقامة كلون أدبي استطاعت أن تعبر عن إنسانیة رجال 64."التعبیر في األجناس األدبیة

. عصرھا بتنوعھا الثري في مكوناتھا األسلوبیة

، 2017جان ماري شایفر، نظریة األجناس األدبیة، تر، عزیز لتماوي، منشورات دار األمان، الرباط، - راجع-1
.17المغرب، ص 

.50،51راجع نفسھ، ص -2
.296أوستن وارن،، رونیھ ویلیك، نظریة األدب، تر، محیي الدین صبحي، ص -3
.305المرجع نفسھ، ص -5

.50جان ماري شایفر، نظریة األجناس األدبیة، ص -6
.77راجع، محاضرات في نظریة األدب، شكري عزیز الماضي، ص -7
.105، لبنان، ص 2011لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، أفراح لطفي عبد هللا، نظریة كروتشیھ الجمالیة، التنویر ل-8
. 05جمال الدین بن الشیخ، الشعریة العربیة، ص -9
.243، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-10
.160ابن وھب الكاتب، البرھان في وجوه البیان، ص -11
.257، ص 2017شتاء ربیع 70فصول ع-قراءة عرفا نیة-محمد الصالح البوعمراني، المسألة األجناسیة-12
.513شوقي ضیف، النثر في العصر العباسي الثاني، ص -13
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.123، ص 1989تكلس، تاریخ األدب العربي، دار الثقافة، القاھرة، -17
.507، 506مادة قوم، دار الفكر ، دار صادر، د ت، ص ، 12ابن منظور، لسان العرب، ج-18
.378، ص 1996بیروت -ق و م- ، مادة 1الزمخشري أبو القاسم، أساس البالغة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط-19
، ص 1998روت ابن األثیر، دار الكتب العلمیة، بی- ، ط1ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح كامل محمد عویضة، ج-20
22.
.77، مصر، ص 5شوقي ضیف، المقامة، دار المعارف، ط-21
.242، دار الجیل، بیروت، ص 1زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع،  ج-22
.57، ص 1996، بیروت، 2عبد الرحمن یاغي، رأي في المقامات، منشورات المكتب التجاري، ط-23
.48، ص 1971، بیروت 2دار الشروق، طالكك فكتور، بدیعات الزمان، -24
.8،بیروت، ص1یوسف عوض، فن المقامة بین الشرق والغرب، دار القلم، ط-25
.29، المغرب، ص 2007عبد الفتاح كیلطو، الغائب دراسة في مقامة للحریري، دار توبقال للنشر، -26
.282، ص 2راجع، عبد هللا إبراھیم، موسوعة السرد العربي القدیم، ج-27
.39، ص 1993، 1علي ملحم، مقامات بدیع الزمان الھمذاني، المقامة الغالنیة، دار ومكتبة الھالل، ط-28
.81عبد الفتاح كیلطو، الغائب دراسة في مقامة الحریري، ص -29
.81عبد الفنتح كلیطو، الغائب، ص -30
.285، 284، ص 2عبد هللا إبرھم، موسوعة السرد العربي ، ج-31
.285المرجع نفسھ، ص -32
.148بدیع الزمان الھمذاني، المقامة اإلبلیسیة، ص -33
.152بدیع الزمان الھمذاني، المقامة اإلبلیسیة، ص -34
.51، سوریا، ص 2010، دمشق 1محمد تنفو، النص العجائبي مائة لیلة ولیلة أنموذجا، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع، ط-35
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بنیة الحدث السردي لدى أبي حیان التوحیدي
قراءة في معنى المعنى 

عمیش عبدالقادر.د.أ

غلیزان.المركز الجامعي أحمد زبانھ 

اف ة االكتش ھ بغی ر نفس دم األث وعا : ". . . یق ھ سؤاال موض ھ أو قارئ ام كاتب دو أم ھ یغ إن

ر )1("نشعر بأسسھ ونلمس حدوده: على القول اورة األث ارئ مح ولھذا كانت مھمة الناقد أو الق

. تطفو فوق اللغة األولى. فالناقد یضاعف المعاني ویستولد لغة ثانیة. األدبي ومبادلة عالماتھ

تھالكیة ة ال اس ادة منتج راءة ج ل ق دو ك م تغ ن ث ى . م عى إل د، تس ن النق رب م ي ض ھ

ر ة لألث ات إدغامی رح , منطلق م یص ا ل ھ م ا تحّمل ھأي أنھ لة . ب ة لسلس راءة انزیاحی ا ق ا أنھ كم

ات , ملفوظات أو متتالیات ى فراغ ل عل فرات تحی وزا وش نص رم ر ال ل عناص دو ك بحیث تغ

ھ دون أن : "فكل قراءة إذن ھي بحث. داللیة وإحاالت لمعان خفیة في األثر عما یمكن أن یقول

. )2(. ."یقولھ

ذ ا ا یحب دكتورفالناقد أو القارئ المعیاري أو المودیل كم مھ: ل ل وس الح فض اور . ص یح

ّره ى س ول إل ة الوص تفزه بغی ائلھ، ویس نص ویس تھلك . ال ارئ المس ین أن الق ي ح راءة(ف الق

اراتھ ) االستھالكیة اوز إش یستمع إلى النص وینقاد إلشارات ملفوظھ، دون خرق حدوده أو تج

ون . الحرفیة ة وال تك ةومن ھنا كانت قراءة خطاب الصورة األدبیة انزیاحی ذا . إال إنزیاحی وھ

ائیة إذ  ة اإلنش ة والوظیف ة االفھامی ین الوظیف اطع ب ؤرة تق ل ب ا تمث ى كونھ ان ال "راجع إل اللس

)3(. . . "یبلغ من القلوب حیث یرید إال بالبالغة

دي . یشیر قول الجاحظ ھاھنا إلى فاعلیة اإلبالغ من خالل الشحنة البالغیة م تقلی وھو فھ

ادة ة وإج رة األدبی ة لمحاص اوز الجمل داثي یتج ھ الح غ بمفھوم ا، إال أن التبلی ة عموم الكتاب

: ص1985/ 1ط. الرباط–الشركة المغربیة للناشرین المتحدین -إبراهیم الخطیب: تر. النقد والحقیقة: روالن بارت-1
59

79: ص. الموجع نفسه:روالن بارت-2
408: ص.عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي القاهرة: تح،1البیان والتبیین ج: الجاحظ-3
: ص1.1994المركز الثقافي العربي ،ط.دراسة مقارنة  في األصول والمفاهیم مفاهیم الشعریة، : أنظر حسن ناظم-

117
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ي ق النص من النس ا ض الل انتظامھ ن خ اظ م ى األلف ة إل دي : البالغی ان التوحی و حی ول أب یق

و یخ صوفي ھ ال ش ما ح اء راس س غن فا مجل م: "واص ن فھ دیة " اب یة والجس ھ النفس وانفعاالت

:اندفعت بشدوھاجاریة ابن المغني إذا " نھایة"بسبب غناء 

أستودع هللا في بغدادلى قمـرا     بالكرخ من فلك األزرار مطلعھ

ودعتھ وبودي لو یــودعني      صــفو الحیاة وأني ال أودعھ 

ا: " ذا منھ مع ھ ھ إذا س ة-فإن ة نھای د المغنی ي -یقص رغ ف ھ األرض، وتم رب بنفس ض

ك  ن رجال ى التراب وھاج وتعفر وأزبد، وتعفر شعره، وھات م ر عل ن یجس بطھ، وم ن یض م

ھ دنو من ة . ال ة قطع رق المرقع ھ ویخ ل برجل ره، ویرك ش بظف ھ، ویخم ض بناب ھ یع فإن

ون ,قطعة رزاق المجن د ال ھ عب اءة وكأن ي العب رج ف اعة، ویخ ي الس ة ف ف لطم ویلطم وجھھ أل

ذا )4("الطاقصاحب الكیل في جیرانك بباب ي ھ ا اآلن ف ففي ھذه الصورة األدبیة التي تمر بن

ر  المكان والتي تضمنھا نص الخبر السردي ال تظھر أدبیاتھا في شكلھا التعبیري بقدر ما تظھ

احي كلھا االنزی ي ش ھ. ف ذا: "قول ا ھ راب : إذا سمع منھ ي الت رغ ف ھ األرض وتم رب بنفس ض

. )5("وھاج وأزید وتعفر شعره

یة  ال الماض ر(فاألفع د، تعف اج، أزی رغ، ھ رب، تم ت انزیا. .) ض ا قرئ إذا م ا ف ا فإنھ ح

ة ة تحویلی ال طاق ذه األفع ي لھ ا یعط ة، مم ة الحرك ة وعفوی ون المتع ال : توحي بجن رف ب تص

رده، . المتلقي عن انتظامھا النسقي وطبیعتھا المعجمیة ة بمف ة إبالغی دو طاق ل یغ أي أن كل فع

اظ  اقي األلف ع ب الق م ة مشتركة تتع ة إبالغی ة طاق قیة، فثم ال(باإلضافة إلى طاقتھ النس ) األفع

نة. األخرى اظ حس ة كألف ا الخاص ن بالغتھ ة النص. كاشفة ع إن نجاع ا ف ن ھن ھ"وم ال " أدبیت

ة س بالغی ى أس المعنى. تتحقق إال عل ھال : "ف ا س غ مخرج اره البلی نا وأع ا حس ى لفظ إذا اكتس

)6(. ."ومنحھ المتكلم دال متعشقا صار في قلبك أحلى ولصدرك أمال

. .منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت.أحمد أمین ،أحمد الزین : تح.اإلمتاع والمؤانسة: أبو حیان التوحیدي-4
168:ص

166: ص2ج: اإلمتاع والمؤانسة:أبو حیان التوحیدي-5
254: ص1ج: البیان والتبیین: الجاحظ-6
دار الفكر المعاصر -تأصیلیة، نقدیة. تاریخیةدراسة. النظریة والتطبیق–علم الداللة العربي : فایز الدایة. د: أنظر-

393: ص31996دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ط. دمشق سوریا
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د  اظ عائ و فالمخرج الحسن لھذه األلف دة وھ ة واح ة زمنی ي خیطی ا ف ة انتظامھ ى طبیع إل

ال. الماضي ث ق ي حی ا المعجم م تمیزھ ھ األرض: (ث رب بنفس ى ) ض ـل عل م یق ) األرض(ول

دھاش ة وان ھ غراب نفس فی رب ال ون . ألن ض ھ مجن و أن ا وھ ھ انزیاح درك داللت ا ن ن حینم لك

وس ) بتمرغ في الترا: (نرتاح ألحقیة ھذا اللفظ على لفظ سقط، وكذا قولھ یس الجل التمرغ ل ف

ان  ا ك ة إذا م ارئ، خاص س الق ي نف ة ف ة والغراب ث الطراف ة تبع ل وحال ا فع وم إنم یس الن ول

ین ل المش ذا الفع احب ھ ق ص ا یلح ة م ال نتیج وء الح ة لس راب مجلب ي الت ن أذى . التمرغ ف م

. یناوتعفر لباسھ وبدنھ ثم أن الذي یأتي ھذه األفعال الغریبة نخالھ رجال غیر طبیعي یق

رض الحدث/والجمیل في ھذه الصورة الجنون أو الم رح ب م یص أن أبا حیان التوحیدي ل

ھ  ـة كقول اظ الموظف ة األلف الل طبیع ن خ ة م ن "لفظا، وإنما أشار إلى ذلك إشارة خفی ات م وھ

ھ دنو من ى ال ر عل ة. . . " رجالك من یضبطھ ویمسكھ، ومن یجس ة عمیق ذه مواھم ام . وھ وإیھ

ة ي الطبق ي راق وة. فن ن الفج أتي م ذا ی ھا ھ عریة وفیض یض بالش ة تف ا مواھم افة : ولكنھ مس

. التوتر

ارعة  ر(تسعى األفعال المض كھ، یجس بطھ، یمس د أو . . ) یض ة وتأكی داث الدھش ى إح إل

ي  د المتلق ى جس تعمیق شعریة الوھمي، وواقعیة الجنون واالنفعال، كاشفة فعل اللذة ووقعھ عل

ةمحققة جمالیة الت. وفي نفسھ ذات المتلقی ي ال جام ف اھي باإلنس ن . م ي ع رف خف ن ط فة م كاش

دي ان التوحی ي حی نص أب ة ل ذات المتلقی دى ال ن . عامل التطھیر النفسي ل رب إذا تمك وأن الط

ن  ھ ع د یخرج ھ، وق ذھب بعقل ھ وی و بعواطف من نفس صاحبھ أو متلقیھ فإنھ یعبث بروحھ ویلھ

)7("تھیجشأن العقل السكون ومن شأن الحس ال"طوره فمن 

. وعلى ھذا یوصف صاحب العقل بالوفاء ومن ذھب عقلھ وصف بالطیش

ذه  ق ھ ا عم ف لن ا انكش ورة  وعالماتھ اب الص فكلما توغلنا انزیاحا في فك شفرات خط

ة. الصورة ومعانیھا الالنھائیة ل المرعب ة ب ة والطریف ال العجیب ذه األفع ا أن وراء ھ : كاعتقادن

ة( ة قطع رق المرقع ھ، یخ ل برجل ره، یرك ش، بظف ھ، یخم ض، بناب ھ: یع م وجھ وت ) یلط ص

ة(ذات محي فاتن، وأن القصیدة التي كانت تغنیھا الجاریة عذب جمیل یصدر عن مغنیھ  ) نھای

163: ص. 1994. 2ط.القاهرة.الكویت دار سعاد الصباح .حسن السندربي : تح.المقابسات: أبو حیان التوحیدي-7
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ال ام الح ھ مق ل ل د اكتم ان ق ا ك س وقتھ ن وأن المجل عر الحس طحات . كانت من الش تھ ش وغش

. الخ. . والقبض , وعبث بالنفوس سكر الوجد.صوفیة

دي ان التوحی ي حی ي إدراك أب ن ف ا تكم إن أدبیتھ ورة ف ارج الص ى خ ا إل ن وإذا التفتن لف

ام  ھ الت وحي بإلمام ة ت ة عجیب فھا بطریق ین  ووص وات المغنی ز أص ى تمیی ھ عل اء وقدرت الغن

ھ تمعین ل ي المس أثیره ف دى ت ي، وم اء العرب ول الغن بیا . بأص مع ص ا س ا حینم ال یوم د ق فق

ي ان : ")8(یغن ة واأللح ة المؤلف ذه بالطریق ھ ویأخ ي ب ھ ویعن ن یخرج بي م ذا الص ان لھ و ك ل

". فإنھ عجیب الطبع بدیع الفن غالب الدین والشرف. ظھر أنھ آیة ویصیر فتنةالمختلفة لكان ی

ھ ي قول اء ف ن الغن ي ف أثیر ف ر الت ن عناص ان ع و حی ف أب ھ، ': یكش ي ب ھ، ویعن یخرج

ة ان المختلف لمیة، واأللح ة الس ى الطریق ھ عل بة . 'وتدریب ر المكتس ذه العناص ى ھ اف إل یض

". جیب الطبع، بدیع الفن، غالب الدین والشرففإنھ ع: "عناصر أخرى موھبة أو طبیعیة

ة  ل والدرب تعمال العق رورة اس ى ض دي عل ان التوحی ي حی ن أب د م ذا تأكی ھ (وھ یخرج

ن: (ألن الخصائص الطبیعیة والموھبة ال تكفي. . ) ویعني بھ، تدریبھ دیع الف . عجیب الطبع، ب

ات . )  اقي عالم ففي الصورة التي مرت معنا تأكید على عنصر اللذة الذي توفره الشفرات وب

ات یضاف) الصورة(النص  لة العالم د سلس إلى ذلك تفنن أبي حیان التوحیدي في رسم وتحدی

. النصیة بوصفھا أداة توصیل وتبلیغ بین الباث والمتلقي

ف مین تكش قاط أو تض ائھ . یصاحب لحظة تخلق النص حال إس اء إنش ب أثن رر الكات تح

ذا ة ال ة للحظ ة حری ةلألثر، تاركا نفحات من ذاتھ المبدعة وذلك باعتبار الكتاب ن . ت المبدع لك

ول ا یق اریخ كم ات الت ح لحظ ین وأوض ن أب ة م ذه اللحظ ارت: ھ اء .روالن ب ة اإلنش إن لحظ

ة  ة الخفی ھ المعرفی ى قدرات دورھا إل یر ب ي تش ة الت اص العالمی درات الن ا ق اإلبداعي كشفت لن

ك. االجتماعیة والثقافیة والفنیة، دون أن یكون قصد في اإلفصاح عنھا ا ذل ق لن حین إنما یتحق

من  ة ض فرات المنتظم ات أو الش نقبل على قراءة الصور انزیاحا، فقد كشفت لنا سلسلة العالم

ا . نسیج البنیة النصیة دى تأثیرھ ز األصوات وم ن تمیی روبھ ویحس أنھ متذوق للغناء ویفقھ ض

ة "فالغناء عنده : في النفس معروف الشرف، عجیب األثر، عزیز القدر، ظاھر النفع في معاین

136: ، ص2اإلمتاع والمؤانسة ج: أبو حیان التوحیدي-8
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ادة الروح ، ومناغاة العقل، وتنبیھ النفس واجتالب الطرب، وتفریغ الكرب، وإثارة الھزة، وإع

. )9("العزة، وأذكار العھد، وإظھار النجدة، واكتساب السلوى، وما یحصى عدده

فھذه النعوت المتعددة، الدالة على رتبة الغناء ھي التي دلت علیھا شفرات نص 

). الصورة(المسرودالحدث/الخبر

س حدث ي صورة وف ي مجل ر ف ل آخ ال رج ا ح أخرى ألبي حیان التوحیدي یصف فیھ

درین " الجراحي أبو الحسن"وھو . غناء ھ المق ى، وكمی ھ المحش رخ وردائ ي الك ائھ ف ع قض م

ا ب إذا رأى مرط ز بالحاج ھ یغم دائم، فإن . . ,ووجنتیھ المتخلجتین، وكالمھ الفخم، وإطراقھ ال

:في لحنھاوقیامتھ تقوم إذا سمعھا ترجع

لو أن ما تبتلیني الحادثات بھ  یلقى على الماء لم یشرب من الكدر

ق،  نفس عمی ي ال بعد ھذا الوصف الدقیق للرجل وما بدا علیھ من أثر شدید، واعتصار ف

احبھم. لحدثیعمد إلى توسیع ا ال ص اوب لح ن تج القوم م م ب ا أل س وم ى المجل . حین یلتفت إل

ح مبینا أثر عدوى الحزن واألسى وبھم، وافتض ث بقل ھم، وعب كن نفوس یھم، وس ل إل ذي انتق ال

وى ا غ ھ وم تور حال ان مس ة . من افتضح، وانكشف للعیان ما أخفى من ھوى وب ت عل وعظم

:عشقھ الذي أخفى

ب . فھناك ترى شیبة قد ابتلت بالدموع، وفؤادا قد نزا إلى اللھات: "قولھ د ثق ف ق مع أس

ب خر، و. القل اب الص روح وج ن ال رین وأوھ داق الحاض رى وهللا أح اك ت د، وھن أذاب الحدی

. )10(. . "باھتة، ودموعھم متحدرة، وشھیقھم قد عال رحمة لھ، ورقة علیھ ومساعدة لحالھ

ات  یمیولوجیة للعالم القراءة الس ن (ف ب أوھ ب القل ف ثق اة، أس ى اللھ زا إل دموع، ن ال

خر اب الص دى. . . ) الروح، أذاب الحدید، ج ورة م ذه الص ف ھ ذي تكش اء ال ك الغن جو ذل ش

ھ ي قلب وى ف ن الھ ارت مكم یخ، فأث س الش ي نف دى ف ا ص دت لھ ة وج رى خاص من ذك . تض

ھ،  ي نفس ا ف ازال كامن ر م ى س وذكرتھ بأیام الصبا ونزوات الشباب، وأنھ متحصر أو نادم عل

ت ذا الفائ ون ھ د یك ق: وق ب أو ح ي واج یرا ف یة أو تقص ا أو معص ن . ذنب ي م ا ال ینتھ ى م إل

. ت السیمیائیة التي تفرزھا خاصیة التحولالدالال

136: ، ص2اإلمتاع والمؤانسة ج: أبو حیان التوحیديـ 9
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ر الحدث/فإذا كانت الصورة بصفتھا نصا صغیرا كما وسمناھا یشتغل داخل النص الكبی

ي نص الكلّ و ال ذي ھ ورة. ال ت الص دث/وإذا كان اناالح فتھا لس ة بص ة مغلق وال . بنی وق

ة(مسجال ة كتاب ا ). مثب ا وتفاعالتھ ات كلماتھ إن تولیف ة(ف ة اللغ داللي )كمیائی تغال ال تح االش تف

ة . من خالل فعل االنزیاح. على مصرع امبریالیتھ وإذا كان فعل التثبیت مختصا بالمادة اللغوی

اب  ورة أو خط في بنیتھا فإن الداللة تتجاوز فعل التثبیت، وتتجاوز سكونیة البنیة اللسانیة للص

. الصورة

ة. سرودومن ھذا یتبین لنا مدى فاعلیة القراءة اإلنزیاحیة لل ور الفنی ّر . وكذا الص ا یم كم

ا ذا ھن ا ھ روده. بن ي مس ة ف ة التوحیدی ورة الفنی ا للص ع. فقراءتن ع، وتتس راءة . تتوس تح الق لتف

دي. أطرافھا وحدودھا على ال نھائیة المعنى فیھا ان التوحی ي حی دیة أب ذلك مقص . متجاوزین ب

ل منتجینا في اآلن نفسھ ص. بل ومتجاوزینا مقصدیة النص نفسھ مل، وأجم ر وأش ورة فنیة أكب

ھ دي نفس ان التوحی و حی ھ أب ة. مما أنتج ا الخاص رنا ومفھوماتن ة عص ا بثقاف ا قرأناھ ك ألنن . ذل

رین رین إال بنصوص . وألننا قرأنا نصھ ھذا بنصوص اآلخ رأ نصوص اآلخ ا ال نق ك ألنن ذل

رین رین. اآلخ ھ إال نصوص اآلخ ب نص ب ال یكت ذا. وألن الكات ذا ھك رأ . وھك ي نق صورة أب

أبى . حیان التوحیدي لننتج صورة أدبیة أجمل ا، ت ة عقولن لكن ھذه الصورة األجمل تظل حبیس

ورق. الظھور ى ال م . عصیة على فعل التجسید والتشيء عل ذي ل ل أل نص الجمی أن ال أنھا ش ش

ال. ألنھ كائن یعیش في خفایا العقل. ولن یكتب أبدا ل . في عالم الخی االت المتخی ن مج دا ع بعی

ة). النص المكتوب. (لمنجزا ثال لمقول دا: تم ب أب ن یكت م ول ذي ل و ال ل ھ نص الجمی ثال . ال وتم

راءة ورة الق ورة وص راءة الص راءة. لفكرة ق ص الق نص ون راءة ال راءة . أو ق نع الق ذا تص ھك

روءة وص المق اذاة النص ة بمح ھا الخاص ة نصوص طر. المنتج ل األس ي ظ تغل ف ي تش . وھ

ل : بفكرةمتعلقة. غاتھ الداللیةمستنطقة بیاضات النص وفرا ا أجم ھ نص كل نص یخفي في ظل

اكنة. إنھ البحث عن الخفي في ظالل النص. منھ وأكبر ة. وأطرافھ الس ر . الموقوت ة لتفجی القابل

ذ . . والجمل، وتوسیع الصورة داللیا. الطاقات الكامنة لأللفاظ ي تتخ تلك القراءة اإلنزیاحیة الت

. من الكلمات ممرات لھا خارج النص

نصوتلك أدبیة و رود . شعریة ال اب المس اعدنا الخط ا س ا ذاك فإنن ا بفعلن ي أنن ا یعن -مم

ورة ان أو ص ا ك ھ-نص تعادة ذات ى اس دل . عل ن مع ھ لك اب نفس و الخط راءة ھ ھ الق ا تنتج م
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وش ات. ومش ة الخطاب ك طبیع تمرار. وتل ھ باس تعید ذات و أن تس درھا ھ راءة . ألن ق ل ق ع ك م

. لكن بشكل مغایر. معیاریة

ة-إن النص"النص والتأویل: یكور في شأنیقول بول ر اره كتاب ا -باعتب راءة م ر ق ینتظ

ھ. ویستوجبھا يء , وإذا كانت القراءة ممكنة فألن النص لیس مغلقا على ذات ى ش وح عل ل مفت ب

ر ى. آخ رأ یعن ة-أن نق ر عمومی افتراض أكث النص -ب ھ ب دا وأن نربط ا جدی تج خطاب أن نن

ا. المقروء ین الخط اط ب فھذا االرتب روء یكش اب المق ین الخط ارئ وب وین –ب الق ل التك داخ

دد-الداخلي للنص ذاتھ ي . قدرة أصیلة على استعادة الخطاب لذاتھ بشكل متج ي تعط ي الت وھ

. )11(."والتأویل ھو النھایة الفعلیة لھذا االرتباط, خاصیتھ المفتوحة على الدوام

ات  فھ التعالق ات فارتباط النص المنتج بالنص المقروء تكش ي العالم ة ف یة المتمثل األساس

. وھي الشفرات الذكیة للنص المسرود. وتمثل أدق تمفصالت الخطاب المسرود, الخاصة

ھ ورة قول س للص و یؤس ات وھ ن العالم لة م دي سلس ان التوحی و حی رد أب د أن یس : بع

یخ ال الش ور لح ن الحض فاقا م الي إش ھیق المتع ة، والش داق الباھت درة، واألح دموع المتح فال

لوى ) أذكار(ورحمة لھ أو مساعدة لحالھ فإنھا من دواعي  العھد، وإظھار النجدة واكتساب الس

 .(. . .

ة حون بالكآب ف المش ر الموق ات لتبری لة العالم دناه , یسارع الباث إلى قطع سلس ا عھ كم

اب . األحداث/في الكثیر من الصور دود خط رة لتوسیع ح ذه الم ن ھ ارد لك وت الس دخل ص یت

ر  رودالخب يء. المس ل ش یم بك راوي العل وت ال ا ص وتھ ھن ان ص ا ك ذا . وربم ان ھ ا ك وربم

ط ا فق فتھ راوی ان بص و حی ذه أب ذي یتخ ع ال ائع . الموق م بطب ذي یل د أل وت الناق ان ص ا ك ربم

ة ا والمروی ة منھ رود المكتوب فویا. الس رودة ش ة والمس ة كتاب ة : "ألمثبت وال معروف ذه أح وھ

. )12("دةوالناس منھا على جدیلة معھو

دث/یقودنا استقراء الصورة ة الح وت الجاری یخ الصوفي بص أثر الش ة وت ة"الفائت " نھای

وي كیل اللغ ة التش ى ثنائی ي عل اص المبن ي . إلى كشف نظامھا العالمي الخ كیل لفظ اك تش فھن

47:ص/3/1988:ع. لبول ریكور. نحو مفهوم جدید للتأویل: مقال. العرب والفكر العالمي: مجلة-11
136: ، ص2اإلمتاع والمؤانسة، ج: أبو حیان التوحیدي-12
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فریة  اظ الش ي األلف ثال ف ي مم ش، ". . . إبالغ ض، یخم ر، یع د، تعف اج، أزب رغ، ھ ھ، تم بنفس

. في الصورة األولى)13("الخ. . . یركل 

)الخ.. . دموع، نزا، ثقب، أوھن، جاب، أذاب، : (وفي الصورة الثانیة

: والتشكیل البالغي یتمثل في الجمل البالغیة التالیة

: النموذج األول

. . . ) كأنھ عبد الرزاق المجنون (

:النموذج الثاني

. . . ) مع أسف قد ثقب القلب: (الكنایة في قولھ

ا  ومن ھذا المنظور الشكالني لشفرات الصورة نخلص إلى أن إدراك العمل الفني عموم

ي كال . ال یتم إال من خالل عملیة استمرار دالل ھ ش ب من ي جان داللي ف تمرار ال ذا االس ذ ھ یأخ

ا ات األ. خطیا ینبسط أفقی اءه مكون ابع أثن ى نحو تت ةعل ة الكلم ع الكلم یة فتتب اق النص ا , نس كم

ل  ر العم تتالحق الجمل ویأخذ ھذا االستغراق في جانبھ اآلخر شكال رأسیا حیث تترتب عناص

. الفني ترتیبا عمودیا یبدأ من المستوى الصوتي إلى المستوى المعجمي

مون  كل والمض ین الش ة ب دو العالق ي تغ ان النص ي أو المك كل النص ذا التش ل ھ وبفض

دةوا ي. ح كل النص ة الش وع بمتع ي الموض اء وھ ة الغن د متع ذة . أي تتح راب ول اك أط أي ھن

ورة(تتضمنھا عالمات وشفرات النص  ل ). الص نص حوام كلیة لل ر الش بح العناص ث تص بحی

ارة ر لإلش كال آخ وة. للمعنى وتصبح عناصر المضمون أو الموضوع ش وتر: الفج افة الت . مس

نص وانطالقا من ھذا المفھوم االنز كلیة لل یاحي السیمیولوجي لطبیعة النص فإن المكونات الش

. تجسد الروابط الداللیة مجتمعة في نسیج النص وعالماتھ

ي  ق حرك ي نس ة ف ا الداللی ار قیمھ ع اختی ومن الوظائف التي توفرھا أنسجة العالمات م

النص . مادتھ اللغویة باعتبار النص جسما یقینیا وھو منبع االكتشافات: دائم ة ف ي مجموع األدب

یتان ان أساس ا طاقت ة تتجاذبھ ات العالمی ن العالق ة : م ل دال ي حوام ة ھ ة معجمی ة لفظی طاق

نص ون ال ي. لمضامین خبیئة ضمن كم مر وجل ین مض اء ب ائي البن نص ثن اس أن ال ى أس . عل

ة أو مضمونھ  نص العام رة ال ي فك ة ف ة المتمثل یة والثقافی ول النفس ة الحق وطاقة ثانیة ھي طاق

136: ، ص2اإلمتاع والمؤانسة، ج: أبو حیان التوحیدي-13
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لیةالعام ھ التواص م طبیعت ة بحك د عالم ردي یع وعي الف دود ال . ، فكل مضمون نفسي یجاوز ح

ھ تقبل فن ن یس ان وم ین الفن ل ب ادام یص ة م ل عالم ذا . فالعمل الفني بنواحیھ قاطبة یظ ین ھ وب

عریة أي  راءة والش ین الق ة ب المضمر والجلي تنشأ الفجوة التي تعمل على إبراز السمة التكاملی

. من فردیتھأنھا تحد ھنا 



1

غـــــوایة  شھرزاد الّسردیـــة في الروایة األمریكو التینیة

غیبـــوب بایة.د

المركز الجامعي أحمد زبانھ غلیزان

عرف الساحة األدبیة العربیة الیوم عودة قویة إلى التراث العربي القدیم وخاصة ت

التراث الّسردي منھ، وھذا بعد أن اشبعوا إبداعاتھم ومسروداتھم ومنھا الروائیة بالمحاكاة 

خاصة على .ب الكتابة السردیة الغربیةوالكتابة على المنوال والنمط الفني مقتفین بذلك أسالی

مستوى آلیات التأثیث الّسردي وجمالیاتھ متأثرین بما توصلت إلیھ النظریات واالتجاھات 

ة واسعة النطاق إلى سحر ولم ینتبھ اإلبداع العربي كممارسة إبداعی.الفكریة واألدبیة الغربیة 

ھا من جمالیات التلقي وتعدد ،وما نتج عنللسرد العربي القدیم"المعرفةیةزرم"القص و

القراءات وانفتاحھا على التأویل ،إالبعد ظھور دراسات الـتأثر والتأثیر المواكبة لظھور 

واآلداب العالمیة التي وقفت في دراساتھا ھذه على مدى تأثر السرود الغربیة ةاآلداب المقارن

قصة اإلسراء /رسالة الغفران/بخالء الجاحظ/ كلیلة ودمنھ/المقامات:بالسرد العربي القدیم 

وعندئذ فقط انكّب اإلبداع العربي المعاصر على .ة لوأھمھا حكایات ألف لیلة ولی..عراجموال

تحیین آلیاتھ اإلبداعیة القدیمة ن على غلیتشلعربي الفكري واألدبي ماستنھاض  التراث ا

كأسلوب العنعنة ،وأسالیب التغریب والتعجیب واألسطرة على سبیل المبالغة والتضخیم 

.كـكتاب العظمة وغیرھا من السرود القدیمة التي تجري أحداثھا في عالم الغیبوالتھویل

:استنتاج السؤال التاليكنناھذه العتبة االستشرافیة یممن 

أو بصیغة ،في غیر السیاق الذي نتلقاه فیھ كقراءكیف نتلقى مثل ھذه المسرودات التراثیة 

أخرى ماھو المخزون المعرفي والفكري الذي یسعفنا في استیعاب الدالالت التي انتجتھا 

.ت إبداعیة حداثیة؟عملیة إعادة انتاج ھذه السرود العربیة القدیمة  من وجھة معاصرة وبآلیا

وبعد  ،بعد أن كانت ألف لیلة ولیلة نصوصا سردیة أساسھا الترفیھ والفكاھة والمسامرة

موضوعا لھا ،أمس والیوم "كانن عصرناأاأن قرأناھا بمنظار القضایا المعاصرة وجدن

السرد یكشف لنا عما كان مھیمنا في لحظات تاریخیة مضت ةأیضا وھاھو النص المسلح بفتن

لكن إذا كانت اللیالي یوتوبیا العامة والمھمشین في ..منا في واقعنا الراھن،ولكنھ مازال مھی
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العصور الوسیطة العربیة فھل یمكن أن تظل كذلك في زمن آخر، أم تصبح شاھدا تاریخیا 

1"ھاعلى ضرورة الخروج على الشرائط التي انتجت

لقد كان للترجمة دور ھام وأساسي في اكتشاف المثقف الغربي للسرود العربیة القدیمة

ومدى ما تزخر بھ من قیم حضاریة وثقافیة،بل وأھم من ذلك كلھ المستوى األدبي اإلبداعي 

فقد وقفوا على تقنیات وآلیات سردیة مغایرة لما ھو معروف متداول بین الكتاب 

وخاصة ما لھ صلة بدراسات أكدت دراساتھم النقدیة والبحوث التاریخیة والمبدعین،كما 

من ذلك األثر الواضح القوي لحكایات ألف لیلة دب المقارنألالتأثیر والتأثر ضمن حقل ا

.والمعاصرة ةیثدولیلة في تطور الروایة الغربیة الح

مؤرخي األدب الذي ینتقد " جوزیف كامبل"یذكر محسن جاسم الموسوي ماجاء عن 

فة تثیر االستغراب حول عدم إفادة األدب افي خر:" األروبیین الذین یسھمون في

من آداب خارج حدود أوروبا ،مستمرین  في اجترار وتكرار تلك القصة وـأمریكيلاألنك

.2"المدرسیة البالیة عن اإلغریق والنھضة 

المتالك حكایات النقدیة واإلبداعیة الخالدة في الكتابات ألف لیلة ولیلةیعود سبب تأثیرات

بي صفات ومزایا أزلیة في الفن القصصي ،إذ ال بّد أن یراجعھا الناقد األدااللیالي مو

3قضایا الكتابة المتخصص والمبدع قبل أن یواجھ

قبل أن یصبح كاتبا عالمیا "غابرییل غارسیا ماركیز"وھذا ما حدث مع الروائي الكولومبي 

لكافكا وغیرھا من األعمال اإلبداعیة " المسخ"حكایات ألف لیلة ولیلة وروایة وھو القائل عن

4"یجب أن نقرأ الكتب التي تجبرنا على أن نعید قراءاتھا " التي شكلت ذائقتھ الروائیة 

،عدد خاص بألف لیلة 1:ع.13مجلة فصول ،المجلد .،قراءة في الحّمال والبناتالراعي والحمالن: ـ محمد بدويـ 1
169:ص. 1994.القاھرة .الھیئة المصریة العامة للكتاب. ولیلة الجزء الثاني

الھیئة .1704/1910الوقوع في دائرة السحر،ألف لیلة ولیلة في النقد األدبي اإلنكلیزي : ـ محسن جاسم الموسوي2
280:ص.1987.ریة للكتاب العامة المص

289: ص.ـ ینظر المرجع نفسھ3
180:، ص2003، 1،ط1ج.صالح علماني ، دار البلد ،دمشق : عشت ألروي ،تر: ـ غارییل غارسیا ماركیز4
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یني تحدث مع غابرییل غارسیا ھو نفسھ الذي حدث مع الروائي والناقد األرجنالذي و

روایتھكالعجائبیة بداعیةتأثر بشكل عمیق في كتاباتھ األوالذي.خورخي  لویس بورخیس

حیث قرأ ماركیز حكایات ألف لیلة ولیلة .وكتاباتھ النقدیة ذات الطابع اإلبداعي"األلف"

. باعتبار بورخیس واحدا من المترجمین لھذه الحكایات،بأعین بورخیسیة

:" ألف لیلة و لیلة"صلة ماركیز اإلبداعیة بـ 

یعتبر كتاب ألف لیلة ولیلة من أكثر الكتب التي حفزت خیال ماركیز و أودعت فیھ 

و بعدما تمكنت من «:التخییل العجائبي و األسطوري، قرأه وھو  ابن سبع سنوات ، قائال 

5»قراءة أول كتاب عثرت علیھ متربا في مخزن بیتنا ، كان مفرد األوراق إال أنھ سحرني

في أسر ھذا العالم الغرائبي الذي ھو استمرار لعالم یعایشھ بشكل « ،مما جعل ماركیز یقع  

.6»یومي في بیئة ال تفرق بین الوھم و الحقیقة 

أدھشني الكتاب جدا، و مرت «:و یفصح ماركیز عن إعجابھ بھذا الكتاب قائال

و أكثر قصصھ التي" ألف لیلة و لیلة"سنوات طویلة قبل أن أعرف أن ھذا الكتاب جزء من 

، و *وھي قصة الصیاد7»أعجبتني جدا و بسیطة جدا ال أزال اعتقد أنھا أجمل قصة مكتوبة 

أدھشني أنھ كان كتابا مھما، ألنني اعتقدت دائما أن الكبار ال «:یقول أیضا عن ھذا الكتاب

،ولم 8»یمكنھم أن یصدقوا أن الجان یخرج من الزجاجات أو أن األبواب تفتح بكلمة سحریة

عنوان ھذا الكتاب لمدة طویلة ألن غالفھ كان مفقودا ، و لما اكتشف العنوان «كیز یعرف مار

، البد من أنھ وجد الصلة بین كتاب ألف لیلة ولیلة الطریف و المیثولوجي و حرب األلف یوم 

.9»ذات المسحة المحلیة والتاریخیة الكبرى

77:ص.2003، 1طلعت شاھین،سنابل للنشر والتوزیع مصر ط:تر. أن تعیش لتحكي:جابرییل جارثیا ماركیز-5
84:ص.2007جمالیات روایة أمریكاالالتینیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق رحلة في:حمودماجدة -6
78:ص.المصدر السابق -7
أن صیادا وعد جارتھ أن یھدیھا أول سمكة یخرجھا من البحر ، وعندما فتحت المرأة بطن السمكة عثرت على ماسة «*

78:ص.مصدر سابق  . ن تعیش لتحكيأ:جابرییل جارثیا ماركیز. »بحجم اللوزة
123:مصدر سابق ص. أن تعیش لتحكي:جابرییل جارثیا ماركیز-8
، 1محمد درویش ،الدار العربیة للعلوم، ناشرون بیروت ط: رة حیاة  غابرییا غارسیا ماركیز،ترسی: جیرالد مارتن-9

92:ص.  
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، والمالءات 11طائر، والبساط ال10إضافة إلى مغامرات الشاب أركادیو السندبادیة

و مغامرات بویندیا و رفاقھ في أدغال ماكوندو للبحث عن 12السحریة المطیّرة لریمیدیوس

؛ أي عندئذ "مئة عام من العزلة"، في روایة 13معبر یقودھم إلى حیث الحداثة و التكنولوجیا

ریة اكتشف تلك المشابھة في مسروداتھ و محكیات ألف لیلة ولیلة من حیث عجائبیة و أسطو

.سردھا

و " جزیرة الكنز"مثلما تعلم من " ألف لیلة و لیلة"یعترف ماركیز أنھ تعلم من 

یجب أن نقرأ الكتب التي تجبرنا على «:ما لن ینساه أبدا قائال" الكونت دي مونتي كریستو"

الفرسان "و" توماس مان"لـ"الجبل السحري"،كما قرأ أیضا 14»أن نعید قراءاتھا

السندباد "و"الرجل ذو القناع الحدیدي"و"راء باریسأحدب عذ"و"الثالثة

15والشعراء اإلسبان والكولومبیین "سالفاري"و"البحري

، نشرت " مئة عام من العزلة" و"ألف لیلة و لیلة "یتعلق بذلك التقاطع بین في ما ما أ

سندباد ، مقارنا رحالت «مقابلة مع ماركیز و كان عنوان ھذه المقابلة " برمیرا بالنا"مجلة 

كتاب غارسیا ماركیز منذ البدایة بألف لیلة ولیلة التي كانت على درجة بالغة من األھمیة في 

ھي " مئة عام من العزلة"كما جاء في ھذه المقابلة أن . 16»صیاغة خیالھ ، لقد انطلق السحر

رك ماركیز منذ ، إذ أد17»الینبوع الذي ستنطلق منھ الروایة األمریكیة الالتینیة الجدیدة«

ان اللعبة الفنیة ھي األساس في تصدیق المتلقي للعالم الغرائبي أو عدم تصدیقھ ، «وقت مبكر 

؛أي تعلم ماركیزمن ھذا الكتاب 18»وبذلك تعلم من ألف لیلة ولیلة أھمیة تلك اللعبة الفنیة

1دار المدى للثقافة والنشر،دمشق ،ط.صالح علماني :تر: مئة عام من العزلة :ـ غاربرییل غارسیا ماركیز10
115:ص.2005

44:ص.ـ المصدر نفسھ11
289:ص.ـ المصدر نفسھ12
18/19:ص.ینظر. ـ  المصدر نفسھ13
180:ص.2003. 1ط.1ج.صالح علماني،دار البلد دمشق: عشت ألروي،تر.غابرییل غارسیا ماركیز-14
،المؤسسة عبدهللا حمادي: تر.غابرییل غارسیا ماركیز رائد الواقعیة السحریة :بلینیو أبولییو ماندوثا . ـ ینظر15

86:ص.1983الوطنیة للكتاب ،الجزائر،
393:ص.مرجع سابق. سیرة حیاة  غابرییل غارسیا ماركیز: جیرالد مارتن-16
393:ص.المرجع نفسھ-17
90:ص.سابقرحلة في جمالیات روایة أمریكا الالتینیة،مرجع:ماجدة حمود-18
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نطقیة كیف یجعل المتلقي یصدق عوالمھ الغرائبیة واألسطوریة في عصر التكنولوجیا و م

.  19مھارات شھرزاد في الحكياركیزاإلبداعیة أنھا  كانت تشبھ عن فنیات ماألشیاء،حتى قیل 

أسطوریة مرویات ماركیز في تلتقي حكایات ألف لیلة ولیلة بسحرھا وعجائبیتھا مع

على ذلك متونھا ةأسطوریس یسأتفي"خریف البطریرك"و " مئة عام من العزلة "روایتیھ 

و الموضوعي، و الذي ھو في الحقیقة المختبئ و النابض داخل عالم اإلنسان الواقعيالسر 

أشد غموضا و تعقیدا مما نتصور، و لذلك ال یمكن ألدوات اإلبداع الواقعیة أن تخترق سره و 

مجاھلھ ، إال أن رصد كافة تفاصیلھ و برؤیة متعالیة ـ أي بتولید األسطورة من رحم الواقع ـ 

ل التعالق بین الواقع و الفانتازیا، و لكن طریقة رصد ھذا الواقع أسطوریا تختلف یستوجب فع

من كاتب إلى آخر ، كلٌّ لھ تقنیاتھ الخاصة في أسطرة الكون السردي لدیھ ؛ٳما بأسطرة 

... عناصر الواقع بتقنیات فنیة مختلفة كالمبالغة و التضخیم و السخریة واالمتساخ والتحول

أي ة تجاوز الواقع و التعالي علیھ ،ر األسطوري و مجاراتھ في تقنیة عملی،أو بمحاكاة الفك

ي في ألف لیلة ولیلة األسطورالسحري وأو االستلھام منكاء على الصنعة الفنیة للروایة ،االت

.   رموزھا النموذجیة ، كالشخصانیة أو الحدثیة أو الزمانیة و المكانیةو

ح ما ھو إنساني كلغز  و كأسطورة، من السحریة في طر"ماركیز"تتجسد واقعیة

خریف "خالل رصدھا لما ھو غامض إلى حد األسطورة في شخصیة طاغیة روایة 

سرد أحداث و وقائع غیر عادیة أو «إذن فأسلوب الواقعیة السحریة یتمثل في ". البطریرك

و في التفاصیل العادیة بحیث تبدو حداث طبیعیة مغرقة في الواقعیة ،خارقة في ثنایا أ

.20»و كأنھا جزء ال یتجزأ من الواقع الیومي المعاش للشخصیات

ما الذي أفاده غارییل غارسیا ماركیز من حكایات ألف لیل ولیلة لیؤسس واقعیتھ 

ـفي األدب األمریكو . السحریة ؟ومن ثمة ینعت على أنھ من أھم مؤسسي الواقعیة السحریة

376:ص. مرجع سابق.سیرة حیاة  غابرییل غارسیا ماركیز: جیرالد مارتنـ ینظر 19
مكتبة اآلداب  القاھرة . دراسة في األدب المقارن .الروایة األم، ألف لیلة و لیلة و اآلداب العالمیة :ماھر البطوطي -20

262:ص2005
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أنھ استوعب بفضل قراءتھ مجموعة من األسالیب الفنیة اإلبداعیة ومنھا نعتقدالتیني، 

:21المغزى األدبي للخارق، ومنھا

ـ امتالك سالح اإلثارة والترقب

جتماعیة والسیاسیةالـ استعمال الخارق لتجاوز الرقابة والضوابط ا

األخالقیة واالجتماعیةذاتیة في ضوء المبادئ الاتـ التخلص من الممنوع

ـ یعمل الخارق على تحریك عقدة الحكایة وتنشیط السرد القصصي

تداعي الحدود والحواجز بین العقل والمادة، بین الروحاني والجسدي ،مثلما كانت شھرزاد ـ  

تخلق حكایات أخاذة من مواضیع مألوفة ومطروقة مثلما أبدع غابرییل غارسیا ماركیز في 

.یةواقعتیھ السحر

،الذي یعني في الفن العربي التكرار الدقیق في األشكال والكثافة arabesqueنظام ـ  

وھو أساس صناعة الخارق .وتضافر المكونات والعناصر للتعبیر عن موضوع واحد

والمدھش وھو األسلوب ذاتھ المحقق إبداعیا في كتابات غابرییل غارسیا ماركیز وحكایات 

.ألف لیلة ولیلة

التینیة مثل بیة وبالذات الروایة األمریكوـ إن الذي فتن كتاب الروایة العربیة والغر

ما الّسر في :"جابر عصفور حین تساءل قائال"ھو كما یقول ..استوریاس/ بورخیس/ماركیز:

ذلك كلھ؟ لیس سحر الشرق وحده ،لیس عالم المحرمات ،لیست الدھالیز المخیفة الجذابة التي 

كي للخیال ،لیس الجنس الذي یجتذب المحرومین ،لیست التحوالت والغرائب فتح الحت

والعجائب ،لیست حكایات الحیوان أو السحر،إن كل ذلك موجود ومثیر ،یفتن القلوب 

لكن ما یكمن وراءه أعمق من ذلك كلھ،إنھا رمزیة المعرفة التي تتحول بھا شھرزاد .والعقول

22."ة لحضورھاإلى نمط من األنماط العتیقة المجسد

283/286: مرجع سابق،ص.السحر الوقوع في دائرة . ـ محسن جاسم الموسوي21
8:،مرجع سابق،ص1:ع.13المجلد مجلة فصول ،،جابر عصفور مفتتح العددـ 22



7

ویضیف جابر عصفور موضحا خلود عطائھا الجمالي والداللي وأثر ذلك على الكثیر من 

فقد . ات المعرفة األدبیة والفنیة وحتى تلك النشاطات الفكریة غیر األدبیةیالفنون ومن مستو

الذي جذب إلیھ كل من یقع في مجالھ "غوایة شھرزاد السردیة بجبل المغناطیس ربط 

اترب من دائرتھ، ولكن شھرزاد التحطم من یقترب منھا ،كما یفعل جبل المغناطیس إنھویق

ظلت ألف لیلة ولیلة تضیف إلى البشریة ..وتحتویھ لیسھم في وجودھا .تستوعبھ لیضیف إلیھا 

23."وتعد من تطلع إلیھا بمزید من المعرفة ،ومزید من الفھم ،ومزید من الدرایة 

ألف لیلة ولیلة إلى انقاذ ھذا الضرب من السرود العربیة القدیمة یسعى توظیف حكایات

والتقوي بھا إبداعا وفكرا،فقد لجأ غابرییل غارسیا ماركیز إلى االستعانة بألف لیلة ولیلة 

وكذا إحداث طابع اإلدھاش وتغریب .د تمریر جملة من االنتقادات االجتماعیة والسیاسیةصق

وھو " .خریف البطریرك"و" مائة عام من العزلة"اصة الكثیر من تأثیثات روایاتھ وخ

ضرب من إعادة إنتاج ألف لیلة ولیلة وسردھا من منظور عصري ومن زاویة رؤیة مغایرة 

،بھذا التدبّر الفني اإلبداعي تحقق لدى ماركیز ھذا التماھي والتراسل الفني والجمالي 

اقع معیش ویومي الحاصل ما بین نص سردي قدیم ونص سردي معاصر یعبر عن و

..بأسلوب شھرزادي لھ دالالتھ ولھ وقعھ السیاقي في نفسیة المتلقي
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