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                             "مقامات اهلمذاين أمنوذجا"                              
                                                                           

    

                                                                                                                              
            األخضر مصیطفى .أ                                                                                        

  تیارت/ عة ابن خلدون ماج                                                                                    
Mositfa17@gmail.com                                                                            

   :  ملخص

وصفحة لسلوك واملذهب والعادات والتقاليد، ارآة الفكر اإلنساين ، وترمجان األدب م      
ءة املاضي واألوضاع السائدة يف أي جمتمع إنساين، ألن األديب يترجم خلجاته النفسية القر

التداعي احلر والنربة اإلبداعية  تنم عنوكيانه الشعوري ، أو واقعه االجتماعي يف األسطر اليت 
سرد فيها ت اليت فالشعر ديوان العرب .تكاد تلتصق فيها احلروف بالشعور اإلنساين الفنية ، اليت 

وكان أكثر استرساال من فن النثر حبكم .بيئتهم، وفضائلهم هم وترحاهلم، وحالأيام العرب، حلِّ
، تلك األوضاع اليت تولدت البيئة والتداول الشعري الذي أعلنت له أسواق للمباراة واملراحبة 

وجعلت الشعر . يف هاته السوق الفارسالروح النقدية الفذة ، النتقاء من األجود ومن عنها 
تلك ، والتنقيبمنربا للدراسات النقدية أنذاك، حيث أخذ حظه األوفر من الدراسة والتقصي 

 لقيت أرضيةواليت الدراسة اليت كانت مبثابة الطابع احلكائي والسردي بني الشعراء والنقاد 
، سيما يف العصر العباسي الذي يعد مسرحا على مستوى فن النثر تقنية السرد لتجسيد خصبة

يترمجون أغراضهم لتالقح الثقافات وامتزاج العرب بغريهم ، فانكب األدباء صوب النثر 
        ، واتسمت بالنضج ، وتناولت جوانب احلياةتعددت فنونه أينما، ويوميام وأحواهلم

mailto:Mositfa17@gmail.com


 
 

2 
 

ومن بني هاته الفنون  ة واملرونة لفن النثر وقلة القيود املكبلة لإلبداع،نتيجة صفة الطواعي ،الفين
النثرية جند الفن القصصي واحلكائي السردي يصور هو اآلخر الفضائل اإلنسانية والصفات 

فن املقامات للهمذاين  وكان، واألحداث والوقائع اليومية والعادات والتقاليد السائدةالنبيلة 
فإالم . اللفظية واحلس اإلبداعي واجلمايل واإلحساس النفسي والشعوريللصنعة ضربا جديدا 

يهدف هذا الفن اهلمذاين؟ وهل له جذور يف التاريخ األديب أم هو الرائد يف إبداعه شكال 
    .وما املعامل السردية واجلوانب اجلمالية يف هذا الفن؟ ومضمونا؟

  
   :مقدمة  

سي نال بكل جدارة واستحقاق وسام العصر الذهيب ، ال خيتلف اثنان يف أن العصر العبا   
امتزجت فيه العرب بغريها من احلضارات ااورة ، وانفتحت  ، عصروشعلة املعارف والعلوم 

وازدهرت فيه العلوم واملعارف بعامل الترمجة ، اليت لقيت رواجا عظيما ومعارفها،  على علومها
، فظهرت فيه أعالم وعباقرة يف خمتلف امليادين وامللوكبتشجيعها من طرف اخللفاء واألمراء 

اال األديب حظه وقد أخذ  ، اللغويةاألدبية وووالعمرانية والطبية  وااالت الدينية واالقتصادية
األوفر من هذا العصر الذهيب ، حينما تنوعت الفنون واألغراض الشعرية والنثرية واتسمت 

طابع اجلدة واحلداثة يف ذلك الزمان  جند بون املتسمة ، ومن بني هذه الفنبطابع النضج الفين 
، واتسامها ، اليت تدل على عبقرية هذه الشخصية الفذةميالد فن املقامات على يد اهلمذاين

 هو بالروح النقدية ، اليت مكنتها باخلروج عن املألوف والعمل على إحداث اجلديد ، فمن
  .موا؟ ومب متيز إبداعه؟اهلمذاين؟  وما املقصود باملقامات ؟ وما مض

  :اهلمذاين وعبقريتة اإلبداعية يف بناء النص األديب

هو أبو الفضل أمحد بن احلسني بن حيي بن السعيد اهلمذاين ، احلافظ املعروف ببديع الزمان ،    
،مث هـ واستقر ا380سنة  خبرسان م مذان ، انتقل إىل هراة969للهجرة 358ولد سنة 

صاحب الرسائل الرائقة، واملقامات الفائقة ، اليت احتذى فيها  . )1(هـ382ر انتقل إىل نيسبو
نال العلم على شيخه أمحد بن فارس وغريه من احلريري حذوه معترفا بفضله وقدرته اإلبداعية ، 
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، مل يلق له نظري يف  )2(حىت متكن من ملكة الشعر والنظم وبناء الرسائل البديعةعلماء زمانه ، 
، ومل يكن له قرين يف وسرعة اخلاطر وشرف الطبع وصفاء الذهن وقوة النفس ة ، ذكاء القرحي

هو أمحد بن احلسني بديع  «: ، يقول الثعاليب رالنثالشعر وملكة األدب ، والتحكم يف فنون 
الزمان ، ومعجزة مهذان، ونادرة الفلَك، فرد عطارد ، وغرة العصر ، ومن مل يلق نظريه يف 

عة اخلاطر ، وشرف الطبع ، وصفاء الذهن ، وقوة النفس، ومن مل يدرك ذكاء القرحية وسر
من لب  هيروا أن أحدا بلغ مبلغ ومل  حه وغرر النظم ونكته، ومل ير لَمقرينه يف ظرف النثر و

األدب وسره، وجاء مبثل إعجازه وسحره ، فإنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب، فمنها 
يسمعها قط، وهي أكثر من مخسني بيتا فيحفظها كلها ويؤديها  أنه كان ينشد القصيدة اليت مل

من أوهلا إىل آخرها ، ال خيرم حرفا ، وال خيل مبعىن ، وينظر يف األربعة واخلمسة أوراق من 
... كتاب مل يعرفه ومل يره نظرة واحدة خفيفة مث يهذا عن ظهر قلبه هذا ويسردها سردا 

رسالة يف معىن بديع وباب غريب ، فيفرغ منها يف  نشاُءقصيدة أو إ قترح عليه عملُوكان ي
وكان يترجم ما يقترح عليه من األبيات الفارسية ... الوقت والساعة واجلواب عنها فيها

املشتملة على املعاين الغريبة باألبيات العربية فيجمع فيها بني اإلبداع واإلسراع إىل عجائب 
  . )3(»...كثرية  ال حتصى ولطائف يطول أن تستقصى

هاجر إىل نيسبور أينما كانت له مساجالت ومناضرات بينه وبني أيب بكر اخلوارزمي يف       
اال اإلبداعي ، الشيء الذي أدى إىل شهرته، وذيع صيته بني الناس، ونال مكانة عظيمة بني 

ولصفاء ،  )4(امللوك واألمراء ، سيما ملا انتصر عن اخلوارزمي ورجحت كفة الغلبة للهمذاين
  :نفسه وبراعة فكره ، وحسن تصرفه لكي يستميل ويكسب قلب اخلوارزمي يقول
  أنا لقُرب دار األستاذ أطال اهللا بقاءه    كما طرب النشوان مالت به اخلمر
  ومـــن االرتيــاح  للقائـه      كما انتفض العصفور  بلله القطـر

  ء  والبارد العذبومـــن االمتــزاح  بوالئه      كما التقت الصهبا
  )5(كما اهتز حتت البارح الغصن الرطب     مبزاره   جــاهتباال  ومـــن
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سيما ملا نال حق االنتصار يف   وامللوك ويعظم الزركلي مكانته العلمية وقدره لدى األمراء      
ذكر  فشجر بينهما ما دعامها إىل املساجلة ، فطار« : حماوراته وكتاباته على اخلوارزمي قائال

ع بلدة من بلدان خرسان اهلمذاين يف اآلفاق ، وملا مات اخلوارزمي خال له اجلو فلم يد
وسجستان وغزنة إال دخلها وال ملكا وال أمريا إال فاز جبوائزه، كان قوي احلافظة ، يضرب 
 املثل حبفظه، ويذكر أن أكثر مقاماته ارجتال ، وأنه رمبا يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره مث

  .)6(»هلم جرا إىل السطر األول فيخرجه وال عيب فيه
وبعد فقد عرف   «: املصري يقول حممد عبده أيضا ، ويف عظم شأنه وجالل قدره العلمي

الناظرون يف كالم العرب وشهد السالكون على مناهج األدب أن الشيخ أبا الفضل أمحد بن 
ن قد طبق اآلفاق ذكره، وسار مثال بني احلسني بن حيي بن سعيد اهلمذاين املعروف ببديع الزما

الناس نظمه ونثره، فله الرسائل الرائقة ، واملقامات الفائقة، والقصائد املؤنقة، وله املعاين العالية 
  .)7(» يف العبارات احلالية واألساليب الساحرة، يف األلفاظ الباهرة 

وترمجت للرجل تلك املكانة املشرقة ولعل من إبداعاته األدبية اليت اتسمت بنضجها الفين ،      
اليت الزالت حية مبوت صاحبها ، ألن التفكري النقدي مازال واليزال يساورها منذ بزغت مشس 

مل يظفر النقاد اليت هذا اإلبداع األديب ، فن املقامات اليت بلغ عددها حوايل أربعمائة مقامة ، و
  .)8(اليوم إال على حوايل مخسني مقامة منها

يت حنن بصدد دراستها بتتبع ورصد آليات النضج الفين والبنيات السردية يف خطاا األديب وال   
كما أن الرجل كان مبدعا يف الشعر ورمبا كان ميوله للشعر وحظه من النثر أوفر ألن نربة  ،

ديوان شعريا ، النظم والعبارات اليت تكاد تكون موزونة بادية يف فن املقامات ، حيث ترك 
       .)9(رسالةوثالث وثالثني ثالمثائة متنوعة املواضيع يقدر عددها بـ رسائلو
  ثه ، ظهر خبثه، وإذا سكن متنه ، حترك املال إذا طال مكْ« :قوله  رسائلهإبداعه يف ومن    

. نتنه ، وكذلك الضيف يسمج لقاؤه، إذا طال ثَواؤه، ويثقل ظلُّه، إذا انتهى حمله
  .)10(»والسالم
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حضرته اليت هي كعبة احملتاج، ال كعبة احلجاج، ومشعر الكرم ، ال مشعر احلَرم «: ومنها أيضا 
  )11(»، ومىن الضيف ، ال مىن اخليف، وقبلة الصالت، ال قبلة الصالة  

املوت خطب قد عظم حىت هان ،  ومس قد خشن حىت الن «: ومن إبداعه يف مقام التعزية   
تنكرت حىت صار املوت أخف خطوا، وجنت حىت صار أصغر ذنوا ، فلتنظر  ، والدنيا قد

  .)12(»مينة، هل ترى إال حمنة؟ مث انظر يسرة، هل ترى إال حسرة 
   :)13(يف ذم مهذان الشعري ومن إبداعه    

  دانــلكنه  من أقبح البل   أقول بفضله      همذانُ يل بلد
صيف القبح مثلُ شيوه بيان هه يف العقل كالصبيان     خوخوشي  

سنة مثان وتسعني وثالمثائة يوم احلادي عشر من مجادى اآلخرة راة مسموما  رمحه اهللا تويف
ومسعت الثقات حيكون « :، قال احلاكم أبو سعيد عبد الرمحان بن حممدبن دوست)14(للهجرة

صوته بالليل ، وأنه نبش عنه نه مات بالسكتة وعجل يف دفنه ، فأفاق يف قربه ، وسمع إ
  .)15(»فوجدوه قد قُبض على حليته ومات من هول القرب  

    جوهرلت مشس من مشوس اإلبداع ، وحتسرت لغيابه نربة مجالية األدب، وسقط إذ بوفاته أف 
احلس النقدي، ووصف بانثالم حد القلم ، وفقدان عني الفضل قرتها ، وجبهة الدهر  عقدمن 

وخالد بإبداعه للفن  ، مل ميت بذكره أنه حي ىورثاه أهل الكرم عل، ه أهل الفضل غرا، وبكا
     .املنظوم واملنثور

  :فن املقامات بني املفهوم واملسار التطوري
لقد كان ميالد املقامة يف النصف الثاين من القرن الرابع للهجرة يف أملع عصر أطرته اخلالفة      

، الذي بلغ فيها عقل البشرية ذروة العلوم واملعارف ، صور العباسية ، وكان من أزهى الع
هى احلس يف الفكر واإلبداع والذوق النقدي، عصر مجع بني حب التطلع إىل املعرفة تومن

واملعلومة والكشف عن مضاا مهما كان جماهلا من جهة ، ومن جهة التقرب والوالء للخلفاء 
القرائح وامللكات وترعرعت لتجود بأنصع مامتلك فنمت . العباسيني لنيل عطاياهم وجوائزهم 

، تنوع االستعمال ويف ظل هذه املساومات الشعرية يف بالط امللوك واألمراء. من شعر ونثر 
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اللغوي ، وغلب طابع الصنعة والزخرفة اللفظية على اللسان ، ومبا أن اللغة وسيلة هذا التداول 
كان اإلقبال على القرآن الكرمي جماال خصبا آخر ،  الشعري اهلادف إىل نربة التحدي واإلعجاز

أرباب البيان ألسلوب للكشف عن غايات النص القرآين املعجز، وتتبع أسلوب نظمه املعارض 
وكان القرن الرابع اهلجري مسرحا للفضاء النقدي إذ ظهر فيه .  العربيةوالفصاحة من أهل 

للغة وجماالا األدبية ، والقرآن الكرمي أرباب البيان والفصاحة الذين سخروا أنفسهم خلدمة ا
من أقرانه وثلة  عبقرية اهلمذاين أينما ظهرت يف ظل هذا العقد اللغوي الناضج . والسنة النبوية

والثعاليب ،واملعري ، وابن  ،واخلوارزمي والتوحيدي، وابن دريد، والشريف الرضي   املتنيب أمثال
رمجت عبقرية اهلمذاين يف جودة وت… وابن الندمي ،والطربي  ، واجلرجاين ،والقايل  ،سينا 

الداعية إىل ابتكار فن جديد بني علماء عصره ترجم بفن املقامات ، فن إن دل  قرحيته وإبداعه
وإىل أي مدى كان على شيء إمنا يدل احلس النقدي البارع لصاحبه ، فما املقصود باملقامات ؟ 

       .؟أم الالتأثر به ؟ وهل لقي رواجا من بعده 

  واالصطالح اللغة بنياملقامات حد :  
املوضع : ، واملُقامة بضم امليمالس واجلماعة من الناس : تعين املَقَامة يف العرف اللغوي     

  .)16(الذي تقيم فيه
، ألن مقامة وهي الس الذي جيتمع فيه لتداول واستماع أطراف احلديث: مجعاملقامات ف     

ثاملستمعني للمحدوجالسا يف  يكون قائما يف بعض حديثه  ث مابني قائم وجالس ، وألن احملد
  .)18(»املقامة الس يقوم فيه اخلطيب حيض على فعل اخلري«،و )17(بعضه اآلخر

 األحدوثة من الكالم، مث مسيت  اجلماعة اجلالسنيمث يف  الساستعملت يف « واملقامة     
  .)19(»جتتمع فيه اجلماعة لسماعهامقامة كأا تذكر يف جملس واحد 

الكالم واخلطب، أو السادة  هبني الس الذي يتداول فيوذا املعىن اللغوي تتنوع املقامة       
املؤطرين هلذا الكالم، أو العظة املتداولة بني أيدي األمراء وامللوك ، أو األحدوثة املتداولة يف 

  . الس بني الناس
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نص مسجوع مرصع باحملسنات « :بأا مسري الدرويب يعرفها، حيحدها االصطالأما      
البديعية وغري مقيد بطول معني ، يتعاطاه الكاتب إلظهار براعته وتفوقه، أو إلبداء رأيه يف قضية 

         وتتخذ صورة حكاية أو مأدبة أو مقالة ما ، وقد تكون املقامة ستارا للتعبري عن نزعاته 
  .)20(»أو عظة
تطوراملصطلح من داللة املكان والنادي احلاوي للتداول اللغوي إىل فن نثري حيمل لقد        

مدلوال خاصا باحلكي والسرد ، وينطوي على خصائص فنية ، وأبطال يديرون هذا احلدث 
تطور مدلوله حىت صار مصطلحا خاصا يطلق على احلكاية « :بت أن اللفظوقد ثَ .السردي

                 ، وخصائص أدبية ثابتة ، ومقومات بطال معنويون وأحيانا على أقصوصة هلا أ
  .)21(»  فنية معروفة

ويف أخبار بديع الزمان اهلمذاين أنه كان خيتم مقامه أو جملسه يف «: يقول شوقي ضيف      
  .)22(»  بقصة من هذه القصص ، ولعله من أجل ذلك اختار اسم املقاماتنيسبور 

خبصائص الفن القصصي الختاذها تقنية السرد واحلكي، والكيفية اليت لقد اتسمت املقامة     
تؤدى ا، فصنفت يف جمال القصص القصرية ، وهناك من يعارض تصنيفها هذا بدعوى أا 
أحاديث تراعي اجلانب اللغوي والصنعة اللفظية وتلقى على اجلماعة لغرض التسلية والفكاهة ، 

من الرواة على مجاعة من الناس ،  اويةٌلغوية يلقيها رأحاديث «: يرى موسى سليمان بأا
. )23(»  والتحليلبقالب قصصي يقصد فيه إىل التسلية والتشويق، ال إىل تأليف القصة 

واملالحظ على هذا التعريف نفي نسبة فن املقامة إىل الفن القصصي رغم أن املنت يقر بأن هذه 
لية يؤطرها القالب القصصي ، كيف وأن عناصر السرد التآليف اللغوية اهلادفة إىل الفكاهة والتس

والغرض املبتغى ، والبنيات السردية حتققت يف هذا  واحلوار، والشخصية املستمعة ،من الراوية 
  . ، فإذا كان كذلك فكيف يكون التأليف القصصي؟.الفن احلكائي

     ، حينما عرفها أيضا  وجند الدرويب قد حدد أدبية فن املقامات، واملبتغى املراد حتقيقه    
، يتوخى مؤلفها طرح ما نوع أديب ولون نثري له خصائصه الفنية ودعائمه األساسية« :بأا
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يشاء من أفكار أدبية ، أو خواص تأملية ، أو انفعاالت وجدانية ، أو مهارات لغوية ، يف صورة 
  .)24(» وق أهلها،ومسات زخرفية، إا حقا مرآة لعصرها ، وصدى لذذات مالمح بديعية 

  القصصي،السردي فنا نثريا، اتسم بالطابع  -يف العصر العباسي-وذا املعىن تعد املقامة     
املوسوم خبصائص ومسات فنية بديعية ، تكاد تكون عباراا موزونة،  دف إىل غرض 

ال سيما  ،واستعطافهم التكسب واستدرار املال وكسب استمالة قلوب الناس واسترحامهم
  . امللوك واألمراءطبقة 

  :والتطور فن املقامات بني النشأة
لقد أخذ املصطلح عرب العصور أشكاال متعددة من الداللة ، أينما كان يعين االجتماع       

واجللوس يف املقامات واألندية لتداول أطراف الكالم يف العصر اجلاهلي ، مث ختصصت الداللة 
، ليأخذ املصطلح أبعاده  م امللوك واألمراء يف العصر األموياملصطلحية يف االس الوعظية أما

األدبية ، وأشكاله الفنية الناضجة يف العصر الذهيب ، وخصوصا يف النصف الثاين من القرن 
كان فن املقامات يف تلك احلقبة  حينما الرابع اهلجري ، على يد العالمة بديع الزمان اهلمذاين ،

حلرمان والتسول ، وتيار الصنعة األدبية والتنميق والتعقيد األسلويب ، اوليد تيارين اثنني ، تيار 
إذ اصطبغت هذه احلقبة بأعظم احملن والفنت والنائبات اليت أصابت الناس نتيجة اجلوع وانتشار 

ولكين أُخربه «:واصفا هذا االضطراب املعيشي يف إحدى املدن راض والفنت ، يقول اهلمذايناألم
راض احلادة فخبطت عشواء وأفْنت رجاال، األمفيهم فشت ... وهلم ) املدينةأي (مبا عرض هلا 

مث جد الغالء ، وفقد الطعام ، ووقع املوت العام، فمن الناس من مل يطعم أسبوعا حىت هلك 
جوعا ، ومنهم من تبلغ بامليتة إىل يومنا هذا وهو ينتظر حنبه، ليلحق صحبه ، ومنهم من مل جيد 

أموات ترعد فرائصهم من هذه  أحياء كأمه حىت ميوت والباقون ى كفالقوت والدرهم عل
   . )25(»أكرب وأهم  وإن هول السلطان أعظم وأطم ، وأمر املطالبات، البوائق
وملا ساءت هذه األوضاع انعكست صورا يف اإلبداع األديب فكان اإلنشاء لغرض       

الكدية اليت تداولتها أيام العرب قبل هذه ، تلك  من جهة الكدية والتسول والشكوى والتأمل
، وذكرها اجلاحظ ، مث تطرق إليها البيهقي ابتداء من القرن الرابع للهجرة واصفا  احلقبة
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التكدي يف هذا القرن ال سيما ، وازدادت حدة شيوع ونوادرهم املكدين وطبقام وأغراضهم
كان ، ومن جهة أخرى  ن الدهرعلى يد مجاعة الساسانية اليت وظفت احليل للتغلب على حم

اإلبداع  الفكري ، واإلبداع التصنعي والتنميق ، والزخرفة اللفظية ، والتصوير املوسيقي ، 
واحلس النقدي،  والتركيب املمزوج بفنون البيان والقول واخلطاب جليا يف لسان أهل اللغة 

، أيب  )هـ383(زمي، أيب بكر اخلوار) هـ360(ل ابن العميدمن هذا الزمان أمثا األدبو
  .  )26( وغريهم )هـ385(، والصاحب بن عباد)هـ384(إسحاق الصايب

ألبس املصطلح تقنية السرد واحلكي يف حلة لغوية بديعة ، خالف إن العالمة بديع زمانه      
املوسوم بالزخرفة  ، أينما كان منربا لنضج هذا الفن ،فيها علماء زمانه ، وبذاك مسي البديع 

، ومبقاماته اليت كانت سببا يف نربة   بفضلهفنياللحقون معتر تأثر بهحينما ، البديعةاللفظية 
للبديع رمحه اهللا تأليف  أن الذي سبب«: البديع والتصنع ، يقول احلصري يف كتابه الزهر

نه استنبطها أ مقاماته ، هو أنه رأى أبا بكر بن احلسني بن دريد قد أغْرب بأربعني حديثا ، ذكر
حوشية ،  بعيدةبألفاظ ينابيع صدره ، وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب اجلاهلية ، من 

  .)27(»البديع بأربعمائة مقامة، لطيفة األغراض واملقاصد، بديعة املصادر واملوارد   هفعارض
هذا «: إال أن الدكتور مصطفى الشكعة ينفي نسبة تأثر اهلمذاين بأحاديث ابن دريد قائال     
ال الرجلني خيتلفان يف أهدافهما وواقعهما ، فأحاديث ابن دريد كانت لم يف حق الرجل ، فكظ

تعليمية صرفة، والقصد منها تلقني الناشئة أصول اللغة وغريبها عن طريق األحاديث ، أما 
املقامات فكانت إىل جانب غرض اإلنشاء اجلميل و اإلطراف املضحك تتخذ موضوعات بعينها 

تداء ووعظ يف صيغة قصة هي يف كثري من األحيان مسبوكة النسيج من مدح واك
  .)28(»واهليكل

مل يبق منها إال  ، إال أنهلقد اطردت الروايات أن اهلمذاين أبدع ما يقارب أربعمائة مقامة       
وقد قالوا إنه أنشأ من « :  اإلبداعبديع هذا مزكيا  ، يقول حممد عبدهمقامة  حوايل مخسني

زهاء أربعمائة مقامة لكن مل يظفر الناس منها اليوم بغري عدد قليل ينيف على اخلمسني املقامات 
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طبع جمموعه يف اآلستة وهو على نزارتانة العليغزير الفوائد كثري الفرائد ، جم الفنون ،  ه
  .)29(»متصرف يف شىت من الشؤون ، يستفيد منه العليم ، ويهتدي به الناشئ يف التعليم  

ما أكسب هذا الفن القصصي طابع الصنعة اللفظية ، والبنية السردية ، فخصه بعناصر ك    
اوِالقصة الفنية ، حينما شكل له رعيسى بن هشام ، وحدد البطل الدائم تتمثل يف شخصية  ةًي

وأملى أربعمائة مقامة  «: ، يقول صاحب يتيمة الدهرأيب الفتح اإلسكندري شخصية املتمثل يف
الفتح اإلسكندري يف الكدية وغريها وضمنها ماتشتهي األنفس وتلذ األعني ، من لفظ حنلها أبا 

  أنيق قريب املأخذ بعيد املرام، وسجع رشيق املطلع كسجع احلمام ، وجد يروق فيملك 
  . )30(» القلوب ، وهزل يشوق فيسحر العقول 

، التأثر به وبإبداعه جليا مل يكن فن املقامات حكرا على صاحبه وحسب ، وإمنا كان اجتاه    
إذ أنشأ احلريري مقاماته، وابتغى فيها اجلزالة والنضارة ألن سابقتها تكاد تكون غريبة أمام 

وبعد فإنه قد جرى «: قال احلريري ن الفضل والتفضيل يبقى منشودا للهمذاين،أإال ، املستمع
وخ ، هت يف هذا العصر رِحيكَدية األدب الذي ردعض أنبِب هصابيحت ماملقامات اليت .ب كْرذ

وعزا إىل أيب الفتح اإلسكندري نشأا، . ابتدعها بديع الزمان ، وعالَّمةُ مهذانَ، رمحه اهللا تعاىل 
 هإشارت نم فأشار ، فرعتها ، وكالمها جمهول اليعرف ، ونكرة ال تتايوإىل عيسى بن هشام رِو

غُنم وطاعته ، كمالبديعح لْولُو فيها تأت ئَ مقامات31(»، إىل أن أُنش(.  
البديع على نظرائه من أهل  لوقد صرح علماء األدب يف كتبهم بتفضي«: يقول الشريشي و    

  :  زمانه، ولقبه بالبديع يدل على قدره الرفيع، قال
   يناك من رجل       إال ومعناه إن تفتشت يف لَقبهع رتصأب وقَلَّما

مل يبلغ احلريري أن : وسئل بعض علماء األدب من أهل عصرنا عن احلريري والبديع ، فقال
  . )32(»، فكيف يقَارِن بديع زمان  )بديع يوم(يسمى 

 الريادة،هي األخرى من عبقرية ومقامات احلريري، اليت نالت هذا األخري انتقاصا  عدووال ي   
تسعت هلا األلفاظ ، وانقادت هلا جوامع الرباعة، مضارب الفصاحة والبالغة، واحينما تضمنت 
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واعلم أن أول من فتح باب عمل «: يقول القلقشندي .وكانت سببا يف ذيوع فن املقامات
املقامات عالمة الدهر، وإمام األدب، البديع اهلمذاين، فعمل مقاماته املشهورة ، املنسوبة إليه ، 

مث تاله اإلمام أبو حممد القامسي احلريري ، . صنعةوهي يف غاية من البالغة، وعلو الرتبة يف ال
فعمل مقاماته اخلمسني املشهورة فجاءت اية يف احلسن ، وأتت على اجلزء الوافر من احلظ ، 

              .)33(»وأقبل عليها اخلاص والعام، حىت أنست مقامات البديع وصريا كاملرفوضة
 القاسم اأب، و مقاماتههر تتش مل ابن نباتة اليت باهلمذاينومن نفس الطبقة جند من املتأثرين        

الذي كانت مرحلته بني اهلمذاين واحلريري وكتب تسع مقامات على منوال البغدادي  عبد اهللا
  .)34(اهلمذاين مل تشتمل على مجالية اإلبداع والبديع

من الرواة  ليا، اليت حنا فيها منحى خا )هـ538(ويتواصل ذيوع املقامات مع الزخمشري    
عوض السخرية والفكاهة  والتعليم والشخصيات، وضمنها معىن الوعظ والنصيحةوالبطل 

والتكسب، واليت بلغت اخلمسني مقامة، نوعها بني مقامة التقوى ، ومقامة احلذر ، والطاعة ، 
، والعروض ، والقوايف، والديوان، واالستقامة، وختمها بالعلوم اللغوية واألدبية ، كمقامة النحو

  .)35(إذ ال تزيد عن عشرة أسطر رص، امتازت هذه املقامات بالقوأيام العرب
تأصيلها يف فن ويف ظل هذا التداول والتناول املتنوع للموضوع  هلذا الفن اختذت املقامة         

 الفضل فيه لعبقرية اهلمذاين ، ا أدبيا له أصوله وقواعده ، يعودسن، وأصبحت جِالنثر ، ومنت فنيا
 إال واصطبغ بفن املقامة ، واختذه لسانا لترمجة الشعور األديب واحلالة االجتماعيةومل مير عصر 

فعج به القرن السادس اهلجري على أيدي الكثري من أهل اللغة واألدب ، يف ذلك اتمع السائدة
، وابن واألسواين يف الفقه والنحو من أمثال شهاب الدين السهرودي يف املقامات الصوفية،

وميثل ،عطوها مسحة دينيةاجلوزي حيث اتسمت باحملافظة على شكل املقامة وعناصرها الفنية وأ
ابن الصيقل اجلزري القرن السابع اهلجري ، إذ ألف مخسني مقامة مساها باملقامات الزينية نسبة 

واضيع ابتدأها بالبغدادية واختتمها حاكى فيها احلريري شكال وضمنها عدة م البنه زين الدين
لتداوله ومنوه ، ، إذ وجد أرضية خصبة باليمنية ، ومل يلبث هذا الفن حىت انتقل إىل األندلس

من أمثال ابن شهيد يف رسالته التوابع والزوابع ، وحممد السرقسطي يف  فتناوله العديد من األدباء
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رحالت والبلدان واالغتراب، والوعظ وصف الاملقامات اللزومية، وتعددت مواضيعها بني 
، واختذت  إال أا خلت من الكدية والتسول وخلت من الراوي والبطل ، واملدح والعشق

مكان الشعر كحادثة داث األحشكل السجل التارخيي وتدوين يف العصر اململوكي املقامة 
قامة ومثل ذلك الصفدي وابن الوردي ، وقد حوت امل ، حريق املسجد األموي بدمشق

الصراعات الواقعة بني امللوك ويظهر ذلك لدى السيوطي ، ومل تغفل املقامة التغين جبمال الطبيعة 
، واختذ فيها الكاتب دور البطل والرواي ، وشات املقامة املقالة يف البسملة واخلطبة الساحر

تية اليت مثلها الشهاب لتتخذ املقامة يف العصر العثماين لترمجة الرحالت والسرية الذاواملوضوع ، 
ويبقى تداوهلا بني أدباء املغرب العريب يصب يف موضوع السرية الذاتية واجلوانب اخلفاجي ، 

سوى  ، ومل يبق لفن املقامةوأمحد البوينابن ميمون اجلزائري، واألخالقية ، كما فعل  السياسية
لعصر العثماين بالنربة ، مث انتعشت من ضعفها و اتسمت يف أواخر ا امسها وأسلوا املرصع

الذي انتهج ج  )مقامة60(التعليمية للنحو والعروض والبالغة على يد ناصيف اليازجي
موضوعات اجتماعية  الذي عاجل )مقامات05(، والشدياق) جممع البحرين(يف كتابه  احلريري

                   .  )36(ألبسها طابع الوعظ واإلرشاد
  :قاماتمناذج من اخلطاب السردي للم

تبقت لقد أورد الدكتور حممد عبده يف أثناء شرحه ملقامات اهلمذاين واحدا ومخسني مقامة    
وقد قالوا إنه أنشأ من « : ، يقول حممد عبده مزكيا بديع هذا اإلبداع من أصل أربعمائة مقامة

على اخلمسني املقامات زهاء أربعمائة مقامة لكن مل يظفر الناس منها اليوم بغري عدد قليل ينيف 
طبع جمموعه يف اآلستانة العلية وهو على نزارته غزير الفوائد كثري الفرائد ، جم الفنون ، 

  .)37(»متصرف يف شىت من الشؤون ، يستفيد منه العليم ، ويهتدي به الناشئ يف التعليم  
لوك، احليوانات، ونسبة للمو مت اصطالحها نسبة لتسمية املدن واألماكن ، واألطعمة، 

القريضية ، واختتمها قامة باملوالتقريض والنقد واملدح، واجلاحظ لنسبة القدمي واجلديد ، ابتدأها 
سبيل املثال لنتتبع التشكيل اجلمايل  املقامة القريضية علىمنت  سنوردالبشرية ،  باملقامة

  :والطابع السردي ، وعناصر البنية السردية ،واإلبداعي يف خطاا
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   :)38(ضيةاملقامة القري
. طَرحتينِ النوى مطَارِحها حتى إذَا وطئْت جرجان اَألقْصى: حدثَنا عيسى بن هشامٍ قَالَ     

 ،ةارجلى التا عهقَفْتالٍ ووأَمو ،ارةمالْع ديهاَ يف لْتياعٍ أَجلَى اَأليامِ بِضع ترظْهتفاس
لْتعج وتانحو وتانار، وللحهيِ النتياشارِ، حلْدل لْتعجةً، وابحا صهذْتخات فْقَةرو ،ةثَابم ه

 تصني يدعب رغَي لَسج قَد ابلْقَاَءنا شتو ،لَهأَهو القرِيض ذَاكَرتماً نوا ينلَسا، فَجمهنيب
ت وكَأَنه الَ يعلَم حتى إِذَا مالَ الكَالَم بِنا ميلَه، وجر الْجِدالُ فينا ذَيلَه، وكَأَنه يفْهم، ويسك

قَد أَصبتم عذَيقَه، ووافَيتم جذَيلَه، ولَو شئْت لَلَفْظْت وأَفَضت، ولَو قُلْت َألصدرت : قَالَ
 تلَولَجو ،تدرأَووفَقُلْت ،مصرتلُ الْعيو ،مالص عمسي انيضِ برعيف م نُ : الْحقلُ أدا فَاضي

ما : فَقُلْنا. سلُونِي أُجِبكُم، واسمعوا أُعجِبكُم: فَقَد منيت، وهات فَقَد أَثْنيت، فَدنا وقَالَ
و أَولُ من وقَف بِالديارِ وعرصاتها، واغْتدى والطَّري في ه: قَالَ? تقُولُ في امرِىِء الْقَيسِ

ولَم يجِد القَولَ راغباً، فَفَضلَ من . وكَناتها، ووصف الْخيلَ بِصفَاَا، ولَم يقُلِ الشعر كَاسياً
غْبلرل عجاْنتو ،هانسل يلةللْح قفَتاتقُلْن ،هاننة ب :ةابِغي الْنقُولُ فقالَ? فَما ت : ،نِقإِذَا ح بثلي

قَالَ ? فَما تقُولُ في زهريٍ:ويمدح إِذَا رغب، ويعتذر إِذَا رهب، فَالَ يرمي إِالَّ صائباً، قُلْنا
: قَالَ: فَما تقُولُ في طَرفَةَ: ولَ والسحر يجِيبه، قُلْنايذيب الشعر، والشعر يذيبه، ويدعو القَ

تح هو ماَُء األشعارِ وطينتها، وكَنز الْقَوافي ومديِنتها، مات ولَم تظْهر أَسرار دفَائنِه ولَم تفْ
جرِير أَرق شعراً، : فَقَالَ? أَيهما أَسبق? يرٍ والْفَرزدقِفَما تقُولُ في جرِ: أَغْالَق خزائنِه، قُلْنا

وأَغْزر غَزراً والْفَرزدق أَمتن صخراً، وأَكْثَر فَخراً وجرِير أَوجع هجواً، وأَشرف يوماً 
ر إِذَا نسب أَشجى، وإِذَا ثَلَب أَردى، وإِذَا مدح والْفَرزدق أَكَثَر روماً، وأَكْرم قَوماً، وجرِي

فَما تقُولُ : أَسنى، والْفَرزدق إِذَا افْتخر أَجزى، وإِذَا احتقر أَزرى، وإِذا وصف أَوفَى، قُلنا
منهم منيقَدراِء واملُتعالش من نيثدي املُحقالَ? ف :قَداين املُتاملَع من أَكثرلَفْظاً، و رفمونَ أَش

فَلَو أَريت من أَشعارِك، ورويت لَنا من : حظاً، واملُتأَخرونَ أَلْطَف صنعاً، وأَرق نسجاً، قُلْنا
  :خذْهما يف معرِضٍ واحد، وقالَ: أَخبارِك، قالَ
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ـرـمـى طشغين أَتوراً  اًأَما تـرراً مأَم رياً يف الضطتمم 

 مالقياً منها صروفاً حـمـرا  مضطَبناً على اللَّيايل غـمـراً

 فَقَد عنِينا بِاَألمـانـي دهـراً  أَقْصى أَمانِي طُلُوع الشعـرى

 أَغْلى سعـرا وماُء هذَا الوجه  وكانَ هذَا احلُر أَعلـى قَـدراً

 في دارِ دارا وإِوان كسـرى  ضربت للسرا قباباً خـضـرا

 وعاد عرف العيشِ عندي نكْرا  فَانقَلَب الدهر لبطْنٍ ظَـهـرا

 ثُم إِىل الـيومِ هـلُـم جـرا  لَم يبقِ من وفْـرِى إِالَّ ذكْـرا

 وأَفْرخ دونَ جِبالِ بـصـرى  لَوال عجوز لي بِسـر مـن را

 صـبـرا قَتلْت يا سادةُ نفْسي  قَد جلَب الدهر علَيهِـم ضـرا

احا تم هلْتامٍ، فَانشه نى بيسقَالَ ع .احا فَرنع ضرأَعو .و فيهأَن لْتعفَج هركأَنو ،هأُثْبت
فَقُلْت ،اياهثَن لَيهنِي علَّتد ثُم ،رِفُهي أَعكَأَنفاً، : وشا خقَنكَانَ فَار فَقَد ،اللَّهو ريدكَناِإلس

قُلْتو ،رِهصلَى خع تضقَب ثَم ،لى إِثرِهع تضهنافانا جِلْفاً، ووا ا: وأَب تحِأَلَسلفَت ? أَلَم
نِنيس رِكمع نينا مف لَبِثْتيداً ولينا وف كبرا? نر نم ربِس وزِ لَكجع إِيلَّ ? فَأَي كحفَض

 :وقَالَ

وران زمهذَا الز كحيو  ورـرالـغ كنرغفَلَا ي 

ـنلكالَةً، وح زِملْتالَ ت  بِالَّلي رادي كَمال وردت. 

  :  التشكيل اجلمايل والبناء السردي يف خطاب املقامات
املفعم باألسلوب املرصع  احلكائي السردي اهلمذانية بالطابع القصصي اتاتسمت املقام     

راوية تترجم أحداث  فشكل، فظة الغريبة احلوشية اليت انتحت منحا رمزيا لاملسجوع ، وال
يف اإلسكندري الذي نسبه نسبة قريشية ، وصوره متزوجا وله ابن ،  البطل الومهي املتمثل

وكان ميسور احلال وانقلب عليه الدهر إذ أضحى متسوال جيوب البالد ، ويظهر يف أشكال 
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كأن يكون متسوال ، أو داهية وذا حيلة  ،متنوعة ليستحوذ على قلوب الناس ، ويستدر عطفهم
ها بني النربة النقدية حينما جنده يوازن بني الشعراء مضامين تواختلف  . )39(أو ذرب اللسان
، والتقرب ، والطابع النصحي الوعظي ، والطابع التعليمي التقريضية املقامة يف أحيانا كما فعل 

ودف إىل ....  يف غريها من القامات و الوالء لغرض التوسل والكدية ، والسخرية والفكاهة 
عت املوضوعات بني العلمية والتارخيية ، واللغوية من بأسلوب قصصي فتنو  أغراض تعليمية

يلجأ وحلدة ذكائه ، ألن اهلمذاين كان معلما بنيسبور لعلوم اللغة ، حنوية وعروضية وبيانية 
                 فيحبكها بأسلوب  ،ا اتعلق لكي تكون أشد لترسيخ املعارف يف األذهان

  . )40(  فكاهي قصصي
الذي وردت فيه املقامات ذو صلة بتقنيات السرد ، فهو حكائي أقصوصي، إن القالب         

، كما أشرنا القصة القصريةوخصوصا ضمن  الفعل احلكائي كوا عدت قدميا وحديثا من بنات
، وهذا ما يظهر جليا يف ما أشار إليه خالد بن حممد اجلديع أثناء وصفه يف الكثري مما سبق

وألن املقامة جنس سردي فقد برزت بشكل واضح « :املقامات لدراسة عبد الفتاح كيليطو يف
  .)41(»، إذ حاول تلمس أدوار الرواية يف مقامات بديع الزمان ) كيليطو(يف عمله

الفتح  أيب كما أن اهلمذاين وظف عناصر البناء السردي كالراوية عيسى بن هشام، والبطل      
 واألدوارواحلوار  قدة ، واحلل ، والشخصيات واحلبكة الفنية، والع اإلسكندري  ، واألحداث

كالشعر والرجز  ، اليت تبدت يف زي أشكال متنوعة من فنون األدب ، والزمان واملكاناملختلفة
واأللغاز واألمثال والنوادر والوصف واملدح والتقريض والنقد، واجلد واهلزل، وامللح والطرائف، 

 املقامات برهان على املهارة يف األشكال املختلفة فاإلجادة يف«  ...والرسائل واخلطب واملواعظ
  .)42(»للكتابة العربية 

ويعمل البناء السردي للمقامة على حتقيق آلية التشكيل اجلمايل والفين ، حينما منقت         
، ومضارب البالغة والفصاحة ، أينما كانت املقامة خطابا أدبيا أفعمته بألوان البيانواألسلوب 
 تلك الفنية األدبية اليت تبحث فيها األسلوبية احلديثةانب الفنية واإلبداعية التأثريية ، يراعى اجلو

، حينما استند يف ، واليت عدت معامل أسلوبية ذات دالالت تأثريية السيما يف عصر اهلمذاين 
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راعتة ، ولعل االعتراف بقدرة الرجل وب، والتنميق األسلويبعمله إىل عامل البديع والصنعة اللفظية
بني علماء زمانه من طرف احلصري والثعالبىي لَتقريض وتتويج للقيمة اجلمالية ملنتوجه األديب، 
            اهلادف آللية التلقي، تلك القيمة اجلمالية اليت تكسب النص مايسمى باألدبية 

           .)43 والشعرية النصية
    جوا راق وعال مفأسلوة من الناس هينطوي على اإلجياز والترادف، والبناء احملكم  ،للخاص

اإلعجازي للتركيب، واأللفاظ احلوشية الغريبة ذات التلميحات والترميزات العالية ، وتترصع 
وتتوشح الكلمات والعبارات يف نغم موسيقي يضم ألوان البديع من جناس وسجع وطباق ، 

باالقتباس والتضمني من القرآن الكرمي ويرسل يف موجات من الكنايات واالستعارات ، ويدجبها 
غاية تصنيعية يقصد « فأسلوب املقامة يهدف إىل. وكالم العرب  الشريف واحلديث النبوي

إليها املؤلف قصداً، ويعمل على جتدويدها ما استطاع ، فيكب على العبارة يركبها تركيب 
ف فيها ينافس احلرف يف األداء، جزالة وأناقة ، ويوشيها بوجوه البيان والبديع، حىت لكأن احلر

        واللفظة تساجل اللفظة يف الزخرفة، وحىت لكأن هناك عالَماً من الفسيفساء 
        : نذكر اتللمقام ومن بعض اجلوانب الفنية والسردية .)44(»العجيبة

اوِاإلحالة إىل الرعيسى بن هشام ةي  :  
ه على الراوية عيسى بن هشام ليلفت انتباه فهو يف مجيع مقاماته حيمل تبليغ مقصود      
وداللة على تصنته وإصغائه لس  ويستقطب مسعه، وفيه محل لألمانة العلمية أيضا، القارئ

حدثَنا : حينما جنده يف املقامة التقريضية يقول ،ليكون قدوة للناشئة هالعلم والتمسك مبراسيم
  .وى مطَارِحها حتى إذَا وطئْت جرجان اَألقْصىطَرحتينِ الن: عيسى بن هشامٍ قَالَ

   :الشخصيات
حيث يصنع اهلمذاين بطال ملقاماته ليمرر مبتغاه ومقصوده ، ويتمثل هذا البطل يف أيب الفتح     

الشاب يف هذه (شخصية رئيسة تقوم بالدور الرئيس والبطلي يف املقامةهو اإلسكندري، و
 امرئ القيس،(الشخصيات الثانوية اليت ترد يف منت املقامة كأمساء الشعراء ، إضافة إىل  )املقامة
  .الذين ذكرم املقامة التقريضية...)  ،  ، جريرالفرزدق زهري النابغة،
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لتفعيل وجتسيد مواقف القصة  بني الراوية والبطل والشخصيات الثانوية ويكون جارٍ: احلوار  
يف . اإلسكندري املتمثل يفسى بن هشام والشاب حيث جرى بني عي.  كالصورة املشاهدة

  .املقامة السالفة الذكر على سبيل املثال
  :احلدث

البد لكل فن سردي أن يتشكل من حدث أو عدة  أحداث ففي املقامة التقريضية بعد      
ينشأ ويته،وتلقيه بالشاب الذي جيهل حقيقته وه ،التنقل واملشاق اليت أثقلت كاهل ابن هشام 

تة للحس النقدي الذي تذوقه ومتتع قاء من األجود شعرا ، وهنا التفادث حول التقريض وانتاحل
به اهلمذاين  ليقيم معيارا أساسه األداء الفين الناضج لدى طبقات الشعراء اجلاهلية واألموية 

لاألمر للشعراء املتقدمني واحملدثني يتسع .  
   :واالنفراج وتأزم األوضاع العقدة

صري امل، يتشوق من خالهلا القارئ ليدرك العمل الفين على عقدة تتأزم فيها األوضاع  ينبين    
، والبديع كان يطور العقدة تبعا للمواقف القصصية واألفكار  واحلدث الذي يؤول إليه البطل

، فالعقدة يف هذه املقامة عدم إدراكه هلوية الشباب ، وعطشه للمفارقة بني الشعراء اليت يعاجلها
تنفرج بإزالة اللثام وقدرة البطل يف التمييز بني الشعراء من حيث  النهاية سعيدةينما كانت ، أ

  .متييزا مقنعا للسامع ، ويف األخري إدراك الراوية حلقيقة البطل  اإلبداع واجلودة
   :اإلطارالزمان واملكاين

لزمانية واملكانية وهو فضاء تسبح فيه عناصر الفن القصصي ، فال بد من مراعاة الفاصلة ا    
، فالزمان يف املقامة التقريضية لدى الراوية جلوسه بالصباح واملساء يف حاشية ألحداث القصة 

وغالبا مايذكر البديع األماكن . بيته حىت أدركه البطل هناك، واملكان متثل يف جرجان والبيت
      .  الفارسية يف مقاماته

  :األسلوبية واجلماليةاجلوانب 
سلوب وترصيعه اهلمذاين إىل الصنعة اللفظية البديعة، اهلادفة إىل تنميق األ اخلطابيهدف     

احلوشية الغريبة  فاظلوإفعامه جبمالية الظواهر األسلوبية املتنوعة ، فنجد األ ،باأللفاظ الغريبة
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ولعل يف األلفاظ الغريبة ... العربية األصيلة املمزوجة باأللفاظ األعجمية كجرجان، احلانوت
ي وشفة حلْرمز وتلميح إلرساء قواعد البيان ولغة اإلشارة ، وغرض تعليمي لترغيب الناشئة ُأل

  كما وظف ألوان البيان من كنايات واستعارات وجماز يف  .األلفاظ وغريبها وإدراك معانيها
عٍ أَجلْت فيهاَ يد فاستظْهرت علَى اَأليامِ بِضيا :وقوله، طَرحتينِ النوى مطَارِحها :قوله 
ارةموقوله،الْع: لَها ذَيينالُ فالْجِد رجا :وقوله  ،وريٍ:قُلْنهي زقُولُ فا ت؟فَم  ،عرالش يبذقَالَ ي

هجِيبي رحالسو القَولَ ودعيو ،هذيبي روالشع.  

اللفظية واهلندسة الصوتية ،  واغترف من حبر البديع ليضفي على خطابه تلك الزخرفة    
،  يف اجلناس طرحتين ، مطارحها :من حنو فوظف الطباق واجلناس والسجع والتصريع الترصيع

َألصدرت   ، لَلَفْظْت وأَفَضت ، يف السجعوحانوت جعلْته مثَابة، ورفْقَة اتخذْتها صحابةً،
تدرأَوالتصريعوقوله يف ،يف اجلناس و:  

 ممتطياً يف الضر أَمراً مـراً  أَما تروين أَتغشـى طـمـراً

من مع تعدد أغراضهما  األساليب اخلربية واإلنشائية من الظواهر األسلوبية حىت ومل يغفل     
  ءا تيمة خربية مضموا بد، وهنطَرحتينِ النوى مطَارِحها حتى إذَا وطئْت جرجان اَألقْصى :حنو

ملتلق خايل اخلطاب السردي من خالل تصور تلك احلالة اليت آل إليها صاحبنا ابن هشام 
فهو يتمثل العاقل يف ندائه مستعمال  ،وانظر إليه حينما يوجه النداء ممزوجا باألمر . الذهن

مث يعرج . يت، وهات فَقَد أَثْنيتدنُ فَقَد منايا فَاضلُ : النكرة املقصودة وداللتها الرفع يقول
مث  ؟ما تقُولُ في امرِىِء الْقَيسِ: على االستفهام لغرض تعليمي تقريضي يف ضوء احلس النقدي

  ؟أَلَست أَبا الفَتحِ :واالستفهام التقريري يف، اِإلسكَندري واللَّه :يوظف القسم لتوكيد اخلرب
أَلَم نربك فينا وليداً ولَبِثْت فينا  :من حنور، واالقتباس من القرآن الكرمي وحىت التضمني من الشع

نِنيس رِكمع ن18اآلية ، من سورة الشعراءاقتبس ذلك إذ  م.   
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  :السردي ملقامات اهلمذاين اخلطابخمطط 
  

  اتالبناء السردي يف املقام
  
  

  التشكيل التبليغي                                          التشكيل اجلمايل       
    
  
  

  الطابع النصحي الوعظي                                             العناصر الفنية يف التيمة السردية
  اهلزيلالطابع التهكمي                  اخلطايب  التفاعل              الظواهر األسلوبية والبالغية

  الطابع التعليمي                                                                       
  

  :خامتة
لعبقرية تفردت صورة احلس النقدي والذوق اإلبداعي إن اخلطاب املقامايت للهمذاين يعكس   

ت التفاعل ، حينما حبك اخلطاب يف صورة التيمة السردية ، املراعية آلليااعن رعيل عصره
، تلك الظواهر يف املتلقي ذات التأثري الفنية شحنها باملعايري األسلوبيةوالقصصي الدال واهلادف، 

البالغية والصور البيانية البديعة املفعمة بأغراض تتنوع بني التعليمية والوعظية واهلزلية الفكاهية 
      .اين ومتلقيهبني اهلمذ القائمةمن توثيق وفهم القناة ويف قالب قصصي للتمكن 
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  :هوامش البحث والدراسة
                                                

 .115، ص 1ج، )1980(5دار العلم للماليني بريوت،طالزركلي، األعالم ، : ينظر )1(
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 .إال أن ابن خلكان أشار أنه وجد نسبتهما إىل أيب العالء حممد بن علي بن حسول اهلمذاين. 128املصدر نفسه ، ص )13(
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عبد اهللا علي الكبري وحممدأمحد حسب اهللا وهاشم حممد :دار املعارف كورنيش النيل بالقاهرة ، تح ابن منظور ، لسان العرب ،: ينظر )16(

 .3781ص ،) دت(الشاذيل،دط
 .22، ص 1ج ، 1992،  بريوت املكتبة العصرية ،حممد أبو الفضل : تح، ، شرح مقامات احلريرييشالشري: ينظر )17(
 .22، ص املصدر نفسه )18(
 .615ص  ،)1986(1دار اجليل ، طحنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ األدب العريب ،)19(
، 2014نبيل خالد، غزة ، :، إشراف)ر، ماجستري(سحر ماهر أمحد ، املقامات يف العصرين اململوكي والعثماين ، دراسة حتليلية نقدية )20(
 .42ص

 .78ص 2010جلويل العيد،جامعة ورقلة،  :،إشراف)ماجستري(ة، املفارقة األسلوبية يف مقامات اهلمذاين يربير فرحي )21(
 .80ص، املرجع نفسه)22(
 .42سحر ماهر أمحد ، املقامات يف العصرين اململوكي والعثماين، ص)23(
 .43، 42، صاملرجع نفسه)24(
 .616حنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ األدب العريب، ص)25(
 .618، 617، صاملصدر نفسه)26(
 .24، ص 1الشريشي، شرح مقامات احلريري، ج)27(
 .82يربير فرحية، املفارقة األسلوبية يف مقامات اهلمذاين ، ص)28(
 .3ص ،)2005(3طدار الكتب العلمية بريوت، حممد عبده،: اهلمذاين، مقامات بديع الزمان اهلمذاين، تقدمي وشرح)29(
 .294ص  ،4جر ،الثعاليب، يتيمة الده)30(
 .11،  ص1980احلريري، مقامات احلريري ، رفع عبد الرمحن النجدي، دار صادر بريوت،  )31(
 .24احلريري ، ص شرح مقامات ، الشريشي )32(
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