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 قسم اللغة واألدب العربي

 اليوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد

 السرد العربي القديم: النص والثقافة

 26/02/2016الثالثاء 

 
 

 منطلقات المكون السردي في مقامات بديع الزمان الهمذانيعنوان المداخلة: 
 ثقافي( -)مقاربة في ضوء المعطى السوسيو                        

 بقلم: د/ ناصر بركة )جامعة المسيلة(                                  
 

 توطئة:
ص األدبي بسياقاته التي ينتمي إليها مؤثرا ومتأثرا يؤكد، والحال هذه، إّن الحديث عن تعالق الن

تلك  ار المعطيات المؤثثة لمعمار النصأهمية تفاعل البنيات األسلوبية وطرائق التشكيل بالقدرة على استثم
ر وانتمائها األجناسي، وبخاصة حينما يتعلق األم ه الواقعي فضال عن وجوده اللغويالتي تسهم في حضور 

 بالعناصر البؤرية المهيمنة مثلما هو حال السرد في النصوص القصصية. 
يعمل على صياغة ما نريده بصورة تتجاوز حدود اللغة التي "هذا اإلجراء المسمى بالسرد  إنّ 

ن كان السرد القصصي يتخذ من اللغة وسيلة له فهو يحكي عن طريق اللغة السلوك  نتكلم بها، وا 
وهي أدوات عالمية الداللة بخالف اللغة ذات الصبغة المحلية ومن  ،ألفعال واألماكنوالحركات وا اإلنساني

اإلنسانية الشاملة بخالف ما لو صيغت  فإن تحويل التجربة إلى حكي معناه إخراج لها إلى حيز اللغة مّ ـــث
  1"على هيئة تأمالت أو تقارير محلية

سيسه النصي يستمد فاعليته من المعطى فن المقامة بمكونه السردي وفي نطاق تأ ويبدو أنّ 
ثقافي بما هو باعث على استحداث أنماط جديدة من الكتابة، تمظهر فيها السرد بمظهرين؛  -السوسيو

حدهما داللي واآلخر تركيبي فهيكل السرد وأسلوب تركيبه هو من ناحية بديل عن التجربة أو عن أ
ولعل هذا ما يبرر انقسام النظريات  .ا أصولها وتقاليدهالهيشكل بنية جمالية وتعبيرية  ، وثانيهماالمعنى

السردية إلى تيارين: تيار السردية الداللية التي تعنى بمضمون األفعال السردية دونما اهتمام بالسرد الذي 
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يكونها إنما بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك األفعال )بروب، بريمون، غريماس(، وتيار السردية اللسانية 
المظاهر اللغوية للخطاب وما ينطوي عليه من رواة وأساليب سرد ورؤى وعالقات تربط الراوي المهتم ب

 . 2بالمروي )بارت، تودوروف، جينيت(
مرحلة من مراحل تطور الكتابة النثرية ، والتيارات في ظل تلك التمظهرات ،هكذا تمثل المقامة

إذ ساد  ؛بدأت في مطلع العصر العباسيالتي  (لكديةا)ظاهرة ارتبط داللةً ب، الفنية في القرن الرابع الهجري
االضطراب االجتماعي بسبب الحروب المتواصلة وبسبب اختالط األقوام المختلفة والهجرة إلى المدن 

مركز العمل والمال تجذب إليها هذه الفئات لتقتات على المغفلين والتجار، وينتمي إلى المكدين  بوصفها
  3ا المتصفين بالرثاثة الخلقية والطبقية"طائفة من المهمشين اجتماعي

كدي بأوصافه النصية/ الورقية متقنا للتمثيل والخداع والمكر والحيل واألدب ـــحيث يظهر الم  
وهذا ما يجعله شخصية طريفة وموضوعا مغريا لألدب ظهر أول ما ظهر في  ،والخطابة وغير ذلك
فن المقامة الذي يقوم على شخصية المكدي المثقف ثم تمحور حوله فن قائم بذاته هو  ،أقاصيص الجاحظ

الذي يمثل بحضوره النصي وتجسيده تجلى ذلك في شخصية عيسى بن هشام وأبي الفتح االسكندري 
الورقي مجموعة من الممكنات يستطيع حسب هواه إخراجها إلى الفعل واحدا بعد اآلخر والجنون واحدا من 

 .4مجون والكديةتجسيداته شأنه في ذلك شأن التقوى وال
ينبوع العجب لدى بما يؤديه من أدوار متنوعة في جسد النص ومجرى أحداثه،  ،إّن المكدِّي

المشاهد شأنه في ذلك شأن األقوام الغريبة أمام المسافر الذي يغامر خارج حدود انتمائه الجغرافي، وهكذا 
ذ ي عنى ، 5شعوب األجنبية والمكدونعكست الثقافة العربية نفسها في ثقافة مضادة يمثلها الماجنون وال وا 

بموضوع الكدية بتوظيفه إمكانيات لغوية/ بيانية موجهة نحو هدف محدد، فإنه يسعى بذلك  6الهمذاني
 لوصف وضع جديد مخصص لمنتج النصوص من زاوية غير معتادة. 

استجابة  ،وانطالقا من مكوناتها الفنية السالف ذكرها تعاقبي، من منظور ذا يعد فن المقامةل
طبيعية لتطور الحياة في العصر العباسي حيث يعنى مضمونها بتتبع ظاهرة اجتماعية كان لها أبعادها 

وتعد أيضا من حيث شكلها نتاجا لتطور النثر العباسي متأثرا بالمنجز الثقافي، ويبدو أثر  ،الكثيرة )الكدية(
صة من حدث وفكرة وشخصيات وبيئة بديع الزمان في أنه جعل منه فنا قصصيا يقوم على عناصر الق

 . 7زمانية ومكانية وحوار
 وفضاءات السرد: الهمذانيات مقام
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كة وتجوال مرتبط ر بما هو ح بفضاء السفر/ االنتقال،من حيث مكونها السردي،  ترتبط المقامة،
األهوازية،  المقامة الكوفية، الجرجانية، األصفهانية،بأسماء األمكنة، ومن أمثلته في مقامات الهمذاني: 

 البغدادية، القزوينية، الساسانية، الموصلية.
إلى في مقامات بديع الزمان الهمذاني  ليس للتنقل نهاية حين تصل الشخصيتان الرئيسيتانو 

استراحة وتوقفا مؤقتا ونوعا  إالوال يكون الوصول لبلوغ منتهاه، موضع تكونان قد قطعتا مسافات طويلة 
من أعجوبة  ال يصادفان"فت أنهما، طيلة ارتحالهما المكاني، اللوالعبور، ل دمن استرداد األنفاس وتأكي

يتم تخطي حدود  مااالنبهار يحدث فقط حين إذ إنّ  ؛وبالتالي ال انبهار من قبلهما ،في طريقهمااألعاجيب 
لتجوال فا 8"المكان الذي ينتميان إليه إلى مناطق أخرى تسود فيها أنساق مغايرة وضغوط اجتماعية مختلفة

عبر الفضاء والزمان الثقافيين غير منفصل عن السفر عبر األوضاع االجتماعية واختيار التجارب 
الدالة على أعراف المجتمع وثقافته، ومنه ما ورد في )المقامة  لتراتبية وأشكال الحياة المختلفةوالمواقع ا
بالسالم فوالنا جميال، وأوليناه جزيال، فقال  "فافتتح الكالم :إشارة لما يقتضيه أدب الكالم ولباقته الجرجانية(

بت اآلفاق  يا قوم  إني امرؤ من أهل اإلسكندرية، من الثغور األموية َنــــمتني س ــليم ورحبْت بي عبس، ج 
   .9وتقصيت العراق وجبت البدو والحضر وداري ربيعة ومضر"

ن كان متغمعين منظر خالل  ن الرئيسيتانالشخصيتاتتحرك لذلك  ويجري  ،يرا فهو دائما مألوفوا 
إنهما ال يحطان رحالهما في مملكة  ،تطوافهما على أرض صلبة ال يزعزعها عموما أي اكتشاف مستجد

ال عالقة بين سعيهما وسعي السندباد و  ،العادات الغربية التي تجعل اإلنسان يقطب ويفتح عينيه دهشة
وبالمقابل يكشف أبو الفتح االسكندري  ،ابتالذي يواجه محيطا ذا تركيب وشكل محيرين ومعجم غير ث

وعيسى بن هشام فورا في كل ما يقع عليه نظرهما الخيط الرابط والتنظيم األساسي الذي يعّين موقعا ورتبة 
ثابتين لكل شيء فليس عندهما حينئذ سبب للحنين كما يفعل السندباد إلى بغداد إذ لم يفارقا منزل األب 

 . 10حقيقةبؤرة حضور الذات ومنبع ال
والمكان، حينما يستحيل واقعة لغوية ومكونا سرديا، فإنه ينأى بتوظيفه النصي/ السردي عن 
طبيعته الجغرافية وقياساته الهندسية المجسدة لواقعيته وماديته، نظرا لما يؤديه من دور مهّم في تنامي 

عالجة القيم المغايرة أو المحايثة وتفاعل مع الزمن ليولدا معا الفضاء السردي، ويعّد أيضا وسيلة لمالحدث 
 . 11المرتبطة باالنفعاالت الشعورية للشخصيات الفاعلة في النص السردي

يرى عبد الفتاح كيليطو، في معرض قراءته الحفرية ورؤيته التأويلية للحواضن الثقافية وعليه، 
خباري" مستودع "اإل فهوتجسيدا خارج نصي؛ تمثل شخصية )عيسى بن هشام( للمقامة العربية، أّن 
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المعرفة وراوي تراث محاط بإجالل خاص، وطريق سلكه في منعرجاته وعقباته ومفاجآته الهمذاني وأساتذته 
 . 12ومقلدوه

لذا فإن توظيف األمكنة في استراتيجيات العنونة عند الهمذاني أكثر ارتباطا بنطاق انتمائها إلى  
مواضعة اجتماعية دينية أخالقية استيقية تفرضها في "النسق الثقافي العام بما هو، في حّد من حدوده، 

وهو ما يدل على  .13"لحظة معينة من تطورها الوضعية االجتماعية والتي يقبلها ضمنيا المؤلف وجمهوره
مدى أهمية هذا النسق بوصفه حاضنا من الحواضن من جهة، وعامل مؤثر من عوامل تفاعل النصوص 

 ارئ الضمني الذي ي فترض تشكله مع رحلة نقل المعنى من حّيز الفكرةمع القذات النسق اللغوي المشترك 
 .من جهة أخرىإلى حيز المكتوب/ المقروء  ةالمجرد

فعالقة المقامة بالقارئ كعالقة أبي الفتح بعيسى بن هشام وهذا األخير أمام تكاثر العالمات إًذا، 
فيستدل بالسمات الثابتة التي تكشف خلف  يكشف عن المؤثرات التي تجعله يكتشف أبا الفتح، أما القارئ

التنوع الخارجي عن المقامة بوصفها نوعا، وبعد االنتهاء من قراءة كل مقامة يصبح قادرا في اتفاق مع 
نصي على مالحظة الحبكة الفنية المميزة للمقامة، فالسفر الذي يفتتح المقامة إًذا يناظره تحرك البرنامج ال

متحررا من األثقال بكلمات تتتابع وتجل مراحل  ،ف ودخوله عالما من ورقالقارئ خارج محيطه المألو 
 . 14منتظمة لمسار السرد

الدارس  باستطاعةلكن كيف يمكن تحديد منطلقات المكون السردي لهذا النوع من السرود؟ وهل 
 خلت؟ثقافي الذي مّيز ظهور المقامة قبل قرون  -بالمعطى السوسيو المكون دونما وصله استنطاق هذا
اصر التشكيل القصصي تحليل البنى السردية بحثا عن مستوياتها المتفاعلة يؤكد انتظام عن إنّ 

وحضورها اللغوي بما له من مكونات متعددة متعلقة بشكل النص السردي ومحتواه، والعملية على 
صعوبتها تتطلب إلماما بقدرة هذا النوع من النصوص على التموقع في ظل سياقاته التي ينتمي إليها مؤثرا 

ثقافية التي  -بمنأى عن انتماءاتها السوسيو ومتأثرا، ولم تكن نشأة المقامة وحضورها الفني في هذا الصدد
حواضن مهمة أسهمت بحضورها الواقعي ومسارها التطوري في ظهور فنون وانحدار  ،والحال هذه ،تعد

أخرى، وهو ما يعني أن ما طرأ على المنظومتين االجتماعية والثقافية من متغيرات أدى إلى تغير في 
 هر تلك التحوالت ما يأتي: مبنى النصوص األدبية ومعناها، ومن مظا

دخول أعراق متعددة في دين اهلل أفواجا مع االنفتاح الثقافي على الثقافات األخرى المجاورة  -
 مة والكتابة القصصية بخاصة مسلكاوازدهار الحركة التجارية  كان له دوره في سلوك األدب العربي بعا

بنية سردية متأسسة على االستهالل لثقافي، و تمثل فيه المقامة شكال من أشكال التواصل/ التراسل ا
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بول )تقوم وفقا لتوصيف  ،وما فيه من أزمنة سردية ارق لمرويِّه وبناء العالم الفنيالسردي والراوي المف
زمن جمهور  هماثانيلتفاعل بين الشخصيات والظروف، و على معنيين أساسيين؛ أوالهما زمن ا (ريكور

ص إال بوجود القارئ الذي يكمل أفق التجربة بأفق التوقع؛ لتصبح الحياة ، فال يكتمل النالقصة ومستمعيها
 . 15نفسها سلسلة من المتواليات السردية، ويصبح السرد واقعا معيشا

هو الواقع المتشكل نصيا في متن مقامات الهمذاني والذي يؤثثه مضمونا فضاء تيمي ينزع أحيانا 
كتوظيف الحديث النبوي  ؛دم دافع التكدي لدى البطلإلى استحضار ما يبرر موقفه ويعزز حجته ويخ

الشريف بما هو مرجعية من مرجعيات الثقافة اإلسالمية: "أثارني ورفقًة وليمة، فأجبت إليها للحديث 
، ولو أهدي إلّي ذراع لقبلت" ، 16المأثور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لو د عيت  إلى ِكراع ألجبت 

وهو يستهجن تشدّد بعض األئمة في  ،ة فعل من راوي المقامة عيسى بن هشاموفي موضع آخر نلفي رد
 . 17العبادات وما قد يصحبه من نفور لقلة إيمان أو ضعف عقيدة

أدى التحول االجتماعي أخالقا وصفات نتيجة حضور العنصر األجنبي بعاداته وتقاليده  -
مثل البخل والكدية وهما الصفتان  ؛العربي وأعرافه وطرائق تعامله إلى ظهور طباع غريبة على المجتمع

  ا العربي في واقع مجتمعه المعروف بالجود والكرم وعزة النفس وكراهية المذلة والهوان.ماللتان لم يعرفه
 النص بين التفاعل طبيعة باستنطاق مرتبط القديمة، السرديات من ما نموذج في البحث فإن لذلك

 ما وهذا ووظائفها، النصوص مضمون تحديد في بآخر أو بشكل يسهم الذي الثقافي -االجتماعي والسياق
 أكانت سواء تلقيها ومستويات إليها، المنتمية الثقافات أنواع باختالف النصوص أنماط اختالف يبرر

 تواجدها يسنح عناصر وتلك ،له والمروي بالراوي مقرونة خليةدا كانت أم والقارئ بالمؤلف متصلة خارجية
 الحالة :تقليدية سردية بنية األولى للوهلة تبدو أساسية مراحل من السردي الخطاب عليه ليشتم ما بفهم

 تدرج على أيضا ويشتمل ،( final L’état) النهائية والحالة الطارئة، التحوالت ،(initial L’état) األولية
 .18وتعاقبها األحداث مجريات تفرضه معين

 بن عيسى "حدثنا العلمية(: )المقامة تضمنته ما نائيالب السردي التوجه هذا على األمثلة ومن
 يجيبه وهو العلم؟ أدركتَ  بم آلخر: يقول برجل أنا فإذا ،محتارا الغربة مطارح بعض في كنت قال: هشام
 باللجام ضبطـي   وال المنام في رىــي   وال باألزالم قسمــي   وال بالسهام يصطاد ال المرام بعيد فوجدته طلبته قال:
 الضجر وردّ  الحجر واستناد المدر بافتراش إليه فتوسلت الكرام، من ستعارــي   وال األعمام، عن ورثــي   وال

دمان الخطر وركوب عمال النظر وكثرة السفر واصطحاب السهر وا   إال يصلح ال شيئا فوجدته الفكر، وا 
 يخدعه ال وطائرا الصدر، في إال ينشب وال الندر، في إال يقع ال وصيدا النفس في إال غرســي   وال للغرس،
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 العيش من وأنفقت العين على وحبسته الروح على فحملته ،الحفظ شرك إال يعلقه وال اللفظ قنص إال
 واستعنت التعليق إلى التحقيق ومن التحقيق إلى النظر من واسترحت بالدرس، وحررت القلب في وخزنت

 فتى يا فقلت: الصدر في وتغلغل القلب إلى ووصل السمع فتق ما الكالم من فسمعت بالتوفيق، ذلك في
 يقول: فجعل الشمس؟ هذه مطلع أين ومن

   قراري فيها قــــرّ  لو     داري إسكنـــــدرية                     
 19"نهاري وبالعــــــــراق     ليلي بالشام لكنّ                      

 والراوي نحويا الفاعل مع جميعها)حدثنا( اتالمقام بين مشتركة عبارة على االستهالل ينبني حيث
 األحاديث نقل طرائق عن تأويلي، منظور من بمنأى، ليس توظيفال هذا أنّ  على هشام، بن عيسى سرديا
 على أحداثه وجريان السرد تراتبية لتحيلنا ي رد، وما فيها يصح وما والرواية األسانيد على اعتمادا النبوية
 تلقيه وكيفية ومساراته بالعلم يتعلق فيما النظر وب عد والمعارف والتجارب بالحكم مشبعا يقول( )رجل
 عن بحثا تنقالته وكثرة اطالعه وسعة فصاحته عن منه تعبيرا شعرية بأبيات كالمه مختتما وطلبه،
 عن المقامات، من النوع هذا مثل في القارئ عليه تعّود مثلما ،ي ـــفصح لم أّنــه غير والمعرفة العلم مصادر
 )إسكندرية األول البيت صدر في مكانية بداللة ذاك إلى لّمــح بل ،اإلسكندري( الفتح )أبو ولقبه كنيته

 وما المادة هذه طبيعة عن باحثة السرديات لتنبري السرد يتموقع واالختتام االستهالل محطتي وبين داري(،
       األخرى. الكتابات أنماط من سواها عّما به دتتفر 

 الخصوص على ومنها األدبية، للنصوص والتركيبي الداللي النسيج النصية العناصر شكلت ختاما
معينة  أدبيةنشأ في أحضان ثقافية واجتماعية كان لها أثرها في استمرار صنوف   الذي المقامة فن

هو وجود حواضن حتى يتسنى له تحقيق دوامه واستمراريته محالل أخرى، فما يضمن حضور النص واض
  فيها ويدخل في تفاعل مع أنساقها.ينشأ 

 الحواضن تلك استنطاق معناه الهمذاني مقامات في السردي المكون منطلقات عن البحث إنّ 
 إزاء فكـأننا الفني، اتشكيله عناصر لغربة درءا للمقامة، النصي التفاعل وعمق التلقي لمستويات واستقصاء

 راء.الو  إلى قرونا القهقرى بنا عاد وقد السرد يةاغو 
 المعطى أهمية على للتأكيد محاولة هو الهمذاني لمقامات السردي المكون تحليل أن في شك وال 
 حّملت   معينة لقراءة فرضا وليست العربية، المقامة على أجناسية خصوصية إضفاء في ثقافي -السوسيو
 ونوعي، كمي تراكم من المقامة نص يمثله ما على المقاربة هذه اتكأت لهذا ،يطيق ال ما األدبي النص
 القصصية النصوص تلك في المخبوء /المضمر على بالوقوف المعالجة وعمق التحليل دقة إلى يحتاج
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 المتعّلقة الصفات من مجموعة على تحيل بل ؛السردية الكتابة بتقنيات الوظيفي بعدها في تكتفي ال التي
وبية استعانة بأدوات إجرائية يتحدد بموجبها وما لها من مميزات بنائية وأسل به، الخاصة واألحوال بالسرد،

 انتماء تلك النصوص وخصائصها األجناسية ضمن ما تمليه أصول النظرية األدبية ونطاقات اشتغالها.  
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