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 الشكر
وأخص ابلذكر ،  وين خالل مراحل حيايت املختلفةلعرفان إىل كل من علمأتقدم خبالص الشكر وا

الدكتور شوقي  أستاذي  وأخص ابلذكر منهم  ،  وأساتذيت يف خمتلف املراحل العلمية،  منهم والدي رمحه هللا
القاهرة كلية اآلداب  جبامعة  مكتبه اخلاص يف   غرفة    كامال يف  عاما  الذي تتلمذت بني يديه مباشرة  ضيف
مناهج حتقيق الرتاث يف مرحلة الدراسات  يف دراسةوثالثة من الزمالء األعزاء معه ليت  الشيقة ء رحاثنا

الذي درسين    الطاهر أمحد مكي  دكتور  العامل اجلليل والناقد املتفرد ال  أستاذي  إىل  و ،  العليا جبامعة القاهرة
ا الفرع الذي تنتمي اليه هذه  مادة األدب األندلسي ابملرحلة اجلامعية األوىل وكان سبب شغفي هبذ

الذي كان لسفره  الفريد "تذوق األدب " أثر ال يعدله    الدكتور حممود ذهينأستاذي  اجلليل  و ،  الدراسة
غري مباشر من  مباشر أو  ل من تعلمت منهم بطريق إىل كو ، أثر كتاب آخر يف نفسي يف تلك املرحلة

 .  وعلماء أدابء وكتاب 
وأخص ابلذكر منهم جامعتنا الفتية بكل  ، ةإمتام هذه املرحلة العلمي كما أشكر كل من ساعدين على

وكل األحباب الذين شجعوين على مواصلة الطريق ، والسيما أساتذيت يف مرحلة املاجستري، منسوبيها
 صعوابت احلياة املضنية رغم 

الص هنا أستاذي املشرف الدكتور عبد هللا رمضان فأتوجه إليه خب كما البد أن أخص ابلذكر
 .  ورعاية، وصرب، الشكر والعرفان على ما بذله معي من جهد

األستاذ حممد اجلبايل الذي رافقين مبنتهى اإلخالص طوال رحلة طباعة   وإىل أصدقائي األعزاء
راجعة زون الذي أكرمين مبكر يوسف  حممد املبدع واألستاذ الفاضل األديب السوري  ،خمطوطة البحث

يف  كية أشواق األغا على جهدها  الرت   اإلعالمية  إن الشكر واجب إىلا فوأخري ،  السخي  تشجيعهبو   النص
 . املراحل األخرية من إنتاج البحث

 .  إىل الوجود مجيعا ماخرج هذا البحثهؤالء وأولئك  فلوال
 .  وهلل املنة أوال وآخرا
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 وعرفانا إىل روح والدي فضيلة الدكتور السيد أمحد كامل رمحه هللا رمحة واسعة حباً 
  



 

 ي

 امللخص

استقصي هذا البحث صورة اجملتمع يف املقامات اللزومية للسرقسطي من خالل حتليل حمتوى النص 
مث  ، متدرجًا من ماهية املقامات إىل أهم الدالالت االجتماعية يف النصحسب املنهج االجتماعي 

من مث و  ،قامات اللزوميةالذي يهدف إىل استبصار اجلذور الواقعية يف امل، التصوير الفين للمجتمع
وقد نقش الفصل األول مفهوم املصطلح  اللغوي ،،  إرهاصات فن القصة القصرية يف املقامات اللزومية

ور داللته إىل أن وصل إىل داللته األدبية املتعارف عليها مث نقش هذه الداللة األدبية يف ومراحل تط
مث عرج البحث إىل املقامات اللزومية حماوال رصد ، حماولة للتقدم خطوة يف فهم جنس املقامة األديب

ول مببحث موجز مث اختتم الفصل األ،  التطور الذي أحدثته يف جنس املقامة على مستوى البنية واملاهية
عن السياقات املصاحبة إلنتاج املقامات اللزومية استهلت بتعريف موجز عن املؤلف مث  حملة عن السياق 

مث جاء الفصل الثاين مستهال ببحث موجز عن مفهوم املنهج االجتماعي  ، ينالسياسي والثقايف واملكا
وقد الحظ  ، يف املقامات اللزوميةمث مبحث حول أهم الدالالت االجتماعية ، يف الدراسات األدبية

البحث أن هناك رؤية رئيسة تسطع يف جمموع املقامات وهي ظاهرة التناقضات السلوكية يف الشخصية 
لفصل الثالث ليمثل حتليال ألداء السرقسطي يف عرضه لتلك الدالالت االجتماعية   اء امث ج، العربية

وقد اعتمد  ، فن وجذور فن القصة القصرية يف األدب وعالقة هذا األداء جبذور املدرسة الواقعية يف ال
ة  البحث يف هذا الفصل النقاش مع  بعض أكرب أمساء الباحثني يف  جذور الواقعية ويف جذور  القص

 .القصرية  يف العامل العريب وأشهر نقاد املذهب الواقعي يف الغرب 
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Abstract 
 

This research investigates the image of the community in Al-Maqamat Al-Zarqsti by analyzing 

the content of the text according to the social curriculum، from the meanings of the Maqamat o 

the most important social signs in the text، and then the artistic photography of the society، 

which aims to capture the real roots in the makamat، In this study، the research investigated the 

image of the community in Al-Maqamat Al-Zarqati's Al-Maqamat by analyzing the content of 

the text according to the social approach، from the Maqamat to the most important social signs 

in the text، and then the artistic photography of the society، And thus the implications of 

narrative art in the makamat. ، And the first chapter discussed the concept of the linguistic term 

and the stages of development of its significance until it reached its literary significance and 

then discussed this literary significance in an attempt to advance the understanding of  the genus 

of the literary establishment. The second chapter concludes with a brief study of the concept of 

the social approach in literary studies، and then a study on the most important aspects of the 

social and cultural context. The third chapter presents an analysis of the performance of Sargsti 

in his presentation of these social connotations and the relationship of this performance with 

the roots of the school of  realism in art and the roots of the art of the short story In the literature، 

the research in this chapter has been based on discussion with some of the greatest names of 

researchers in the roots of realism and in the roots of the short story in the Arab world and the 

most famous critics of the realist doctrine in the West.  
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 الفصل األول
 :املقدمة

 .  فىكفى وسالم على عباده الذين اصطاحلمد هلل و 
 .  سلطانه والصالة والسالم على حممد وصحبه وآلهجبالل وجهه وعظيم  يق كما يل احلمد هلل

 .  نياحلمد هلل وبه نستع
 : بعد   اأم  
تى  وتراث اللغة العربية أي، تها الشامخجزء رئيس من هرم هويّ  ة العربية اجمليدة هومّ ث األترا إنّ ف

 .  يف القلب من هذا البناء احلضارى املهيب
،  ديوان العرب  -  جدارة بكلّ  -  فهو ، يقع يف قلب القلب من هذا الرتاث واألدب العريبّ 

أسرار امتياز   ينطوى علي سرّ   كونهنهيك عن  ،  واالجتماعيّ   والوجداينّ   يّ والوعاء احلاضن ملسارهم الفكر 
يف تفاعله مع احلاداثت  أال وهي بالغتهم يف تصوير جتربة اإلنسان ، العرب على سواهم من األمم

 . ت والتحداي
ه يعكس احلياة يف عصر من العصور من خمتلف أبنّ  نتاج التارخييّ على اإل نتاج األديبّ ز اإلويتميّ 

السياسية يف العصور األحداث ا بتطورات غالبً  الذي يهتمّ  نتاج التارخييّ إلا خبالف، جوانبها ومستوايهتا
اتريخ جمموعات من الطاحمني أو روي هو يأو ،  لألمم ا علوايً اترخيً  إالّ فهو عند التدقيق ليس ، املتعاقبة

 . الطامعني يف عامل السياسة والصراع على احلكم
داخل الزمن يف  جتربة البشر وتطورهم احلضاريّ من د يز ابشتماله على رصا األدب فهو يتميّ أمّ 

 .  حقبه املتتالية 
ىل إا هتفو أكثر مّ ىل األدب إة ومستنرية وهلذا السبب هتفو القلوب والعقول مهما كانت جادّ 

 .  فات التاريخمصنّ 
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 عاش يف نسان معنّي إمع الفكر يف نفس  ا الندماج الفنّ نتاجً  األديبّ  نهيك عن كون النصّ 
ملا صمد أمام امتحان الزمن   وإالّ ،  دمتوقّ   يبداعيتان ووعإكة  ل  م  تقف خلفه موهبة و  ،  ننيزمن ومكان معيّ 

 .   وصلناحّت 
دة اللغات لغة القرآن هو سيد اآلداب ابلضرورة يف حتقيق  وأدب سيّ ،  ةهذا هو حال األدب عامّ 

 . لالنتاج األديب اخلصائص املائزة
مث هو بعد  ... تراث لغتنا العربية جدير يف نفسه أن خيدم وأن يدرس ه فإنّ من أجل ذلك كلّ 

ر  اللغة عرب العصو ة هذه ا أن نكتشف جوانب من عبقريّ دائمً  يّ ذلك واجب الدرس الحتياجنا الضرور 
كي تسطع ومتارس دورها يف الفضاء  ،  ديبّ الدرر الدفينة من تراثنا األ يوواجبنا يف أن حني، املختلفة

 إىلمساهتا فتضيفمن ، ةاللغوى املستمرّ  أتخذ مكاهنا يف حركة التناصّ  مثّ ، والوجداين والثقايف يّ الفكر 
 . حيوية اللغة العربية اخلالدة

الكبرية اليت ال ختفى على دارس أو  تلك  ب قيمتةكتس ة يرة األندلسيّ أدب احلضا وإنّ ، هذا
ة  أزهى عصور احلضارة العربيّ  ا يف مرآته صورة ابعتباره عاكسً ، ص داخل أروقة األدب العريبّ متخصّ 

املعروفة ه فنقلته النقلة الكربى املرحلة اليت أشرقت فيها مشس العرب على العامل كلّ  فهي، ةنسانيّ واإل
 وبدوهنا ماكان للحضارة الغربية أن تولد وال أن توجد كما يقرّ ،  االت والنواحيواملشهودة يف خمتلف اجمل

 .  بذلك التاريخ الغريب العلمي نفسه
 خلفية البحث

  اكتشافاول حياألدب كي  لباحث قارب حبثه حول شواطئ هذااب رسى عرب هذا املسار فقد 
 .  ة كبريةة وثقافيّ قيمة أدبيّ م تقدّ  عض آللئه اليتب

،  دولة املرابطنيعصر  إىل ي رائع ينتم فقد وقع اختيار الباحث على نصّ ، من هللا وبتوفيق
آفاق هذه املقامات على مستوى الدرس  ا  مستكشف،  (هـ538)املتوىف    وهواملقامات اللزومية للسرقسطي

 . يف دراسة األدب  يف مضمار املنهج االجتماعيّ  األكادمييّ 
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 :  ه الذي هو عنوان تظهر يف وقد اخرتت ملوضوع البحث وجهةً 
 .  ة للسرقسطي يف املقامات اللزومي   صورة اجملتمع

 : ذا البحثهحول  ضاءة إ ونرجو أن تكون السطور التالية مبثابة 
 : أسباب اختيار املوضوع : أوال

 .  املقامة كجنس أديب وطبيعتهاالبحث يف مهمة  -1
 .  عةمستوى املهمة والطبي ىاملقامة األندلسية عل  رصد التطور يف -2
 .  واملضمون رصد انعكاس صورة اجملتمع يف هذه املقامات على مستوى الشكل -3
عرب ، دب مية ربطتين مبنهج الواقعية يف األة قدكادمييّ أىل عالقة إ هيف هذا التوجّ  سببيرجع الو 

، مصر  ني يفاد الواقعيحد كبار النقّ أكان عنواهنا عن    فقد،  ستري يف القاهرة منذ عشرين عاماً املاج  رسالة
قدار قد شاءت  األ نّ أ ومع ، سيد البحراوياد املعاصرين هو الدكتور النقّ  همّ أشراف واحد من إوحتت 

ة العلمية اليت اختمرت  املادّ   أنّ   الّ إ،  ارمسيً   ة ن ال تستكمل الدرجأو ،  ة خري ف البحث يف مراحله األن يتوقّ أ
قامات امل  ة يف نصّ رهاصات واقعيّ إعهد قد ساعدت على التقاط مالمح و منذ ذلك ال،  يف ذهن الباحث

الوعي   أنّ ويزعم الباحث ، دها التدقيق والتحليلكّ أليت ا تلك املالمح ، وىلاللزومية خالل القراءة األ
 . على النحو الذي استوت عليه نشاء املقامات اللزوميةإز يف هلذا املفهوم كان هو احملفّ  بكرامل
 :  ية البحثل شكاإ: اثنيا

تقييم رايدة فن املقامة العربية لالجتاه الواقعي و  رصدتقصري أكادميي يف يزعم الباحث وجود 
،  ابخرتاع الغرب هلذا االجتاه يف الكتابة األدبية االجتماعي يف األدب االنساين حبيث مت التسليم غري املربر  

 .  وأيمل الباحث أن تكون هذه الدراسة حماولة الجناز خطوة نقدية يف هذا املسار
 :  بحثة الأسئل: اثلثا

 ؟تها كجنس أديبّ هي طبيعة املقامة وماهيّ  مااللزومية  -1
  أيّ  ىلإو  يف حقبتها؟  سالميّ اإل العريبّ  ة الواقع االجتماعيّ رت املقامات اللزوميّ كيف صوّ  -2

 مدى جنحت املقامات يف هذه املهمة؟ 
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 نشائها إمن  لزوميةف املقامات الماهي الغاايت اليت استهدفها مؤلّ  -3
 ؟ة والطبيعةعلى مستوى املهمّ  واألندلسيّ  مة فيما بني العصر العباسيّ قاامل رتطوّ مدى  ما -4

 :  أهداف البحث: ارابع  
 مصطلح املقامة األديبتقدمي جتربة يف حترير  -1
 . ة للسرقسطيّ يف املقامات اللزوميّ  رصد انعكاس الواقع االجتماعيّ  -2
 .  العباسييف العصر  اليت أنشئت ا للمقامات قياسً  ةر يف املقامات اللزوميّ رصد التطوّ  -3
 . في هذه املقامات ف رمحه اللهو الغاايت اليت استهدفها املؤل أرصد احملركات  -4
 . ةيّ ة احلديث فيبعض املقامات اللزومالقصّ رهاصات فن إرصد  -5
 :  مصطلحات البحث: اخامس  

 : صورة اجملتمع
ملقامات هي نص نقصد به انعكاس واقع اجملتمع العريب يف نص املقامات اللزومية للسرقسطي فا

مقاماته مصورا كثريا من أحوال قصصي اجتماعي مبين على حكاايت أبدعها خيال املؤلف يف أغلب 
 .  جمتمعه الذي عاش فيه 

فهي لون من  ا كجنس أديبّ أمّ . 1"اجمللس واجلماعة من النَّاس" : لغةً ، )املقامة(: املقامات  -
 . أو جلسةا األدب ذي الصنعة يروى فيما يعادل جملسً 

 : املقامات اللُّزومية
سواء  ،  احلريريّ وهي منسوجة على منوال مقامات  ،  وهي املقامات اليت تدور حوهلا هذه الدراسة

 .  أم يف مضمون احلكاية، ا مانوعً  ذي الصنعةيف األسلوب الرفيع 
 

 
 229ابن منظور: لسان العرب، اجلزء الثاين عشر، ص ( 1) 
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ا أبو  على ما سّنه سابقً ، التزم السرقسطي بلزوم ما ال يلزم، كما هو واضح من اسم الكتاب و 
قبل ة تبىن فيها القافية على لزوم حرف زائد على األقل وهذه طريقة خاصّ . يف لزومياته عريّ عالء املال

سجع املقامات اللزومية "سهل   فإنّ ،  ةف وتلك املقتضيات الشكليّ وابلرغم من هذا التكلّ .  حرف الرويّ 
لى أثر التكرار فيهما )أي  زايدة على ذلك "قلما عثرن ع. "ا أو مغاالةً فً قارئه فيه تعسّ  سائغ ال حيسّ 

 .  حلاجة"ا على امل أيت كثري منها زائدً ... واأللفاظ... لفظني املرتادفني(ال
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 أدبيات البحث
  :اإلطار النظري

)ت   هلمذاينّ رة منذ ظهورها يف العصر العباسيعلي يد اا من فنون اللغة املؤثّ ا عربيّ املقامة فنً  دّ ع  تـا 
ة  من زاوية نقديّ ، مناذجها يف الرتاث العريب حد أهمّ أىط الضوء عل ن يسلّ أويستهدف البحث . هـ(398

األدب العريب   مناهج دراسة  ا من أهمّ االجتماعي الذي يعترب واحدً   ابملنهج لذلك    مسرتشدين،  ة اجتماعيّ 
 .  والعامليّ 

 : الدراسات السابقة
ة عن املقامات اللزوميّ للدكتور عبد الرحيم محدان    االنرتنت  ىمنشورة عل   ة قصريةمقالة نقديّ   توجد

ذ  إ، فكرة هذه الدراسة احلالية إىل كانت يف احلقيقة هي مصدر الشعاع الذي قادين،  )1(للسرقسطيّ 
البحث   عن البيان أنّ   وغيني ،  ق يف هذه املقامات املتعمّ   كادمييّ ها دعوة للبحث األاعتربت املقالة بعد قرائت

يف شروطه وأحكامه  -ات ومالحظات جمملة وعاجلة  ا حمل كوهن  تفرتض  اليت-كادميي خيتلف عن املقالة  األ
 .  يستقصيها طارات اليتتالف اإلاستقصائه ومستوى ونوع واخودرجة 

 :  يلي رصد ما  ة ت  من حيث الدراسات األكادميي  
ذت من اختّ ، فن املقامات يف األندلستتمحور حول  دراسة ماجستري يف جامعة دمشق -

 .  ا هلاحمورً  خذ املنهج االجتماعيتتّ لكنها مل ، اة منوذجً املقامات اللزوميّ 
تتمحورحول  ، يف موريتانيا  ةيقاع يف املقامات اللزومي  حول اإلماجستري  طروحة أكما توجد   -

 . موسيقى املقامات اللفظيّ 
ذت اختّ  ةة املكان يف املقامات األندلسي  مجالي  ة بعنوان كما وقع الباحث على دراسة جامعيّ   -

املكان يف املقامات  ة هتدفهذه الدراسة إىل البحث عن شعريّ ، ا هلامنوذجً  قسطيّ من مقامات السر 
وكذا تبيان طبيعة  ، ة األمكنة اليت تدور فيهاورصد خصوصيّ ، من خالل استنطاق نصوصها ، ةاألندلسيّ 

 طيّ ملقامات السرقس   كما هتدف إىل استجالء أثر املكان يف تشكيل الداللة والنسيج الفيّنّ .  تلك األمكنة
ومن .  ة على صورة املكان البالغية والفنيةاألندلسيّ أثر    بيان مع  ،  الية املكان يف بنية النصّ ملعرفة مدى فعّ 

 
 (1 )http: //www.diwanalarab.com/spip.php?article20702 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702
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 . األندلسيّ  ة اخلطاب املقاميّ ضح هويّ خالل املكان تتّ 
ة أليب الطاهر اخلطاب الطليب يف املقامات اللزوميّ : كما توجد دراسة سابقة عنواهنا  -

 . ة أفعال الكالمة يف ضوء نظريّ داوليّ دراسة ت: السرقسطيّ 
أصوهلا  : ةاملقامات اللزوميّ : ة يف جامعة تونس بعنوانة العلميّ ة ضمن اجمللّ ودراسة فصليّ  -

 .  ة يّ وحتقيقها وقيمتها الفنّـ 
ا من حيث املعاجلات املشاهبة فقد عثر الباحث على  أمّ ، نفسه هذا من حيث تناول النصّ  -

.  ي دراسة فنية موضوعيةمقامات احلرير صورة اجملتمع يف : ة بعنوانلفتيّ دراسة صادرة عن جامعتنا ا
مثل الدراسة املعنونة  ،  املقامةعموم الدراسات اليت استهدفت فن    ومثل ماسبق ميكن أن يقال عنها وعن

 .  جمتمع اهلمذاين من خالل مقاماته""
 :  ة وجوهيف عدّ  هذه الدراسات السابقة وغريها وختتلف دراستنا عن كلّ 

 .  ااملقامات اللزومية نصً وبني ا اهً املوضوع الذي جيمعبني صورة اجملتمعفي املقامات اجتّ  -1
أو عدم نضجه يف تصوير الواقع   مل حتاول الدراسات املشار إليها قياس مستوى نضج النصّ -2

 .  ة ألبطال النصّ وإدراك جذور احلركة الظاهريّ 
 منهجية البحث

 : ىلإوتنقسم : جراءات البحثإ -1
 :  جمتمع البحث -أ

 . نيخلامس والسادس اهلجريّ ا  القرننياملقامة فيما بني  يف فنّ  ديبّ نتاج اإليشتمل اإل
 : البحث حدود -ب 

املقامات "وعنوهنا ابسم  السرقسطيّ  مام اللغويّ اإل فهاألّ  اخلمسون اليت ةهي املقامات اللزوميّ 
 . "ةاللزوميّ 

 .مة وثالثة فصول حبثيةعبارة عن املقدّ   وهو: تصميم البحث -2
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 :  أمهية البحث
 . العريب م خطوة حنو حترير مصطلح املقامة يف األدب التقدّ  حماولة -1
 .  على أساس املنهج االجتماعي ة للسرقسطيّ دراسة املقامات اللزوميّ  -2
 . ةقصري ة الالقصّ   وفنّ ،  الواقعي  خطوة حنو فهم العالقة بني املقامة العربية وجذور الفنّ   لتقدما  -3

 .  وهللا من وراء القصد
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 الفصل األول
 املبحث األول

ة  املعنيّ   لدراسات ا للمكرور يف بطون املعاجم أو امصطلح املقامة تكرارً   حديثنا يف حتريرال ننوي أن يكون  
 دالالت املصطلح يف مسارها الزمينّ ا ع سريعً أن نتتبّ  مع ذلك فالبدّ ، عليه أو املصطلح الدالّ  ذا الفنّ هب
 .  للمصطلح قبل أن نناقش املفهوم النقديّ ، العصور ربع

:  املقامة أنّ  ّ جاء يف صبح األعشى للقلقشندي. والبداية الطبيعية هي داللة املصطلح يف اللغة
جملس واحد ر يف ا تذكّ هنّ أليت األحدوثة من الكالم مقامة ومسّ ، اسم للمجلس واجلماعة من الناس
 الطويل: ويف شعر زهري، (1) عهجيتمع فيه اجلماعة من الناس لسما

ــات حســـــــــــــان وجوههم ــامـ  وفيهم مقـ
 

 ( 2)وأنـــــديـــــة يبنتـــــا ـــــا القول والفعـــــل 
 //0/0  //0/0/0   //0 /0   //0//0    //0 //  /0/0/0   //0/0    //0 /0/0 

يف   تجاوز املدلول األصليّ بدأيمصطلح املقامة قد يمكن القول أبنّ ف يف العصور اإلسالمية ما أ
ستعملها  اللغوايّ وهبذا املعىن، صيص احلديث ابلعظة كي يوصف ابملقامةقل اىل ختحيث سينت، اللغة

هذا؟ فقال غريب قد  ن  م  ": يقول عيسى بن هشام لبعض السامعني إذ  ، ةبديعالزمان يف املقامة الوعظيّ 
ة قام  دّ عن تفسري عالقة ما  أّما .  ((3) ) ه ينيبء بعالمته"ته لعلّ صرب عليه آلخر مقاما طرأ ال أعرف شخصه ف

عند الشريشي يف شرحه ملقامات اهلمذاين حيث  للمقامةيف العصر اإلسالمي فاننا جنده    ابملدلول اللغويّ 
ث يقوم ببعضه اترة وجيلس ببعضه  احملدّ  وألنّ ، وجالس ث مابني قائم املستمعني للمحدّ  "ألنّ : يقول

 .  (4)خلري"على فعل ا اجمللس يقوم فيه اخلطيب حيضّ : املقامة: قال األعلم، أخرى
،  (اجمللس واحلديث فيهاملقامة تراوح ين املعنيني ) عند اجلاحظ يف البيان والتبيني مدلولوجند 

 .  (5) الداللتنيحيث نشعر بنوع من التنازع بني 
 

 . 253، ص5، د.ط، جصبحي األعشى يف صناعة اإلنشاءالقلقشندي، ( 1) 
 . 202، د.ط، ص النثر الفين يف القرن الرابع زكي مبارك:  ( 2) 
 . 203، د.ط، صالزمان: املقاماتبديع اهلمذاين، ( 3) 
 . 125، د.ط، صشرح مقامات احلريري، البصري األكب الشريشي، ( 4) 

   272، ص 3، ج2، طالبيان والتبيي ، اجلاحظ( 5) 
= 
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يعقد فصال يسميه مقامات الزهاد عند ويف القرن الثالث جند عند ابن قتيبة يف عيون األخبار 
أمام أمري أو  رة اليت يلقيها زاهد على العظة املؤثّ  ر ليدلّ املصطلح قد تطوّ  على أنّ  ما يدلّ وهو ، اخللفاء
وهو مايعين بداية حسم املدلول لصاحل . الفريده يف العقد وهو نفسه ما أشار إليه ابن عبد ربّ ، ملك

لكن املعىن  ،( 1)املوعظة أو الكلمة على حساب اجمللس الذي كان ينازعها يف املراحل السابقة
ه ألنّ  ادكثري من النقّ ه( حسب  398ت ) على يد بديع الزمان اهلمذاينّ  د  ل  ا وا الحي األديب إمنّ االصط

إىل   هذا الفن  رجع ميالديا  زكي مبارك يف كتابه النثر الفيّنّ  وإن كان ، مباشرة هبذا االسم هى كتابمسّ 
مولد هذا الفن   استنادا إىل نص أليب اسحق احلصري حيكي فيه قصة،  ه(321أحاديث ابن دريد )ت  

قبل  الذي راد هذا الفنّ  قرر فيه أن كتاب اهلمذاين إمنا كان معارضة ألحاديث ابن دريد وياللغوي 
،  اهلمذاينّ   امعاصرو وأحاديث ابن دريد كما يرى    اهلمذاينّ   ت ا بني مقاماا كبريً لكن هناك فارقً ،  (2)اهلمذاينّ 

 . حق احلصري نفسهوقد شهد بذلك أبو اس  إليه جعلتهم ينسبون هذا الفنّ 
املقامة كما هي   أركان فنّ  ا فإنّ وأيضً  كما أن التسمية املباشرة للمصطلح كانت عند اهلمذاينّ 

 . رسخت عند اهلمذاينو  ها ظهرت كلّ ،  وفكرة الكدية معرفة كوجود البطل أو البطلني
 : املقامة ابلكدية فن  وراء ارتباط ببالس 

وخالل العصر ، القرن الرابع اهلجريّ ن ابّ إدر حنااملصطلح قد  على أنّ  ة شواهد عديد تدلّ 
وقد  ، (3) واإلحسان م فيهم الربّ ل على الناس حني يتوسّ على كلمة يلقيها املتسوّ  ليدلّ ، ثاينال العباسيّ 

)ارمحوا مقامي هذا( يف  رصد زكي مبارك العالقة بني هذه الداللة وبني املصطلح آنذاك يف تكرار كلمة 
املقامة   ه )القرن الرابع اهلجري( الذي سيولد فيه فنّ ـــــــوهذا هو القرن نفس  ،كلمات هؤالء السائلني

ا أسالفه مجيعً من مسات ا كما حيمل اجلنني بعضً   ر املصطلحمراحل تطوّ  دجتسّ ا خصائص  جامعً األديّب 
 . جديد ق  ل  ه خ  رغم أنّ 

  

 
 . 158ص  - 3، ج2، طالعقد الفريد ،  ابن عبد ربه ،  333ص  2، د.ط، اجمللد ، عيون األخبارابن قتيبة( 1) 
 . 201، د.ط، صالقرن الرابع النثر الفين يف  زكي مبارك،  ( 2) 

 . 46، د.ط، صبديعات الزمانفيكتور الكك،  ( 1)
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 : املقاماتنقد جنس 
األدب   ا إىل أنّ استنادً   الفيّنّ ا نوع من النثر  املقامة على أهنّ   ت معظم الدراسات حول فنّ بنيلقد  

وإىل  ، ا ابلضرورةتكون نثرً ن أ فإهنا البدّ ، ا ابلتأكيداملقامة ليست شعرً  ومبا أنّ ، ا شعرا نثر وإمّ إمّ  العريبّ 
 .  الفيّنّ  املقامة كأحد أنواع النثرة اليت درست الدراسات األدبيّ  جلّ ذلك تشري 

املدلول اللغوي بكلمات الشحاذين مل   هابط فيلك اللحظة اليت ارتاألدب املكتوب يف ت  أنّ ومع  
ة أت فيه الصنعة اللفظيّ طبيعة ذلك العصر الذي تبوّ أنّ ومع ، متعّددةيكن مكنا بغري إيقاع ألسباب 

، (املصطلح  يف البالغة يف عصر والدة  اا رئيسً ذلك مقياسً فقد كان  )املكتوب    مكانتها الكربى يف النصّ 
 . د املقبوليف املقامة عن احلّ  ازائدً  آه الباحثون ر  قدلكن ذلك 

اد  ة عند النقّ بني األنواع األدبيّ  للمقامة يةاملتدنّ  املرتبةترجع  فيما يرى الباحث وإىل هذا السبب
  الدكتور شوقي ضيف أنّ خي األدب أستاذي فقد رأى بعضهم وعلى رأسهم شيخ مؤرّ ، املعاصرين

...  ةوكان لذلك وجه من النفع يف حدود سطحيّ ، ةواحللية اللفظيّ  األساس فيها هو "الغرض اخلارجي
فساح وال إل، وحركاهتا  النفس حوادث جهوا إىل وصف فلم يتّ ، ا أجلموا عقوهلم وأطلقوا ألسنتهموكأمنّ 

 .  (1) "ة صرفة هوا هبا إىل نحية لفظيّ واجتّ ، لها عن العواطف وحيلّ العقل كي يعرّب 
"يلتزم ا النموذج الذي يرى أن املقامةلمقامة فيمكن أن خنتار له هذأما االجتاه األكثر تسطيحا ل

وموضوع املقامة ضئيل املغزى اتفه  ... ى ذلك إىل سخف العبارة ا وإن أدّ يف أسلوهبا السجع غالبً 
 .  الدراسات احلديثةوعلى هذا املنوال سارت غالبية ، (2)الغرض"

ن املقامة "جتمع  إ الذي يقول ت ن الزايأمحد حس وأيضا ميكن أن نستشهد له أبديب كبري مثل 
وأن كتاب املقامات  ،  ثر ما يؤثر" شوارد اللغة ونوادر الرتكيب يف أسلوب مسجوع أنيق الوشي يعجب أك

 .(3) اللفظ وتزيينه" إمنا صرفوا مههم إىل حتسني "
 .  غري منطقية حماكمة  ات يف املقامةحماكمة صورة الشخصيّ  ىلإ ا أيضً  معه كثريون  مييلكما 

 

 
 . 9ص،  2طاملقامة،  شوقي ضيف،  ( 1)

 . 201، د.ط، صاألدب واترخيه يف العصرين األموي والعباسيحسن عمران،  ( 2)
 . 292، ص3، طاتريخ األدب العرب الزايت، ( 3) 
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 :  تفنيد النقد
 :  املقامةنشأة فن خصوصية  -1

ابلدرجة   مقصودةً  ةً لغويّ   يعرض مهارةً ا لغوايً والدهتا كانت فنً  املقامة حلظة يرى الباحث أنّ 
وهذا هو السبب احلاسم يف ، ينشئ واملتلقّ ة احملرتفة للما كنوع من الرايضة األدبيّ هكذا ولدت  ، األوىل

من   ولذلك مل يستطع أن يراتد هذا الفن من األدابء إالّ ، ى الباحثا ير فيم نسبة نشأهتا إىل اهلمذاينّ 
رأها إذا بذل من يق دا ع  وهي بذلك ت  ، تساوي أضعاف املستوى املعتاد للكتابة هائلةً  لغويةً  امتلك ثروةً 

 وافر من التدريب اللغوي بزاد  -الرتويح والتسلية يف قراءهتا ا بعامل مدفوعً  -جهده يف استبصارها 
وامتالك نصية البالغة  ، ذه املهارة يف استقصاء مرتادفات املعىن الواحد الشاردة والواردةهو 

ة شرط لزومي إتقان األوزان الشعريّ   كما أنّ ،  ايف هذا الفنتمامً   هي أمر لزوميّ ،  اللفظية على حنو مضطرد
 حتكم مبدعه  ه اليتشروط فنّ  ولكلّ ، جنس من أجناسه يف كلّ  ه شرط الفن األساسيّ إنّ ، الشعر يف فنّ 

 .   وهو مغاير ومفارق لفن النثر األديبفيه على حتقيق هدفه حتت شرط هذا الفنّ  ويقاس إبداع النصّ 
 :  ةة املهم  عبقري   -2
الذي قام به   ّ العبقري ذلك الدوراملقامة يف تقييمهم العامّ  سواد الباحثني يف فنّ غاب عن : أوال  

لواقع ا  ىل ميدان   ةإالذات الفرديّ   ميدان   بداعابإل  ىحيث ختطّ ،  لفنة اعلى مستوى مهمّ   ملقاميّ ا  هذا الفن
 .  هانشئت هذه الدراسة من أجل استقصائة اليت أ  وهي املهم  ، املوضوعيّ  االجتماعيّ 
، ة من االنقراض واملوت فردات العربيّ قاذ آالف املنديد يف إاجل بت طبيعة هذا الفنّ سبّ ت: ااثني  

ومن املعلوم ، ةحني سقطت معظم مفرداهتا يف رحلتها عرب العصورحليّ كما حدث يف كثري من اللغات ا
عجب   ومن،  ماملعاجيف كهوف    مياء حت لو بقي هلا  ،  ستخدم يف عصور متتاليةاللفظة متوت إذا مل تا   أنّ 

ما فيه من عواصف    بكلّ حتديدا    ن القرن الرابع اهلجريّ أن أهلمت األقدار مبدعي هذا الفن الخرتاعه إابّ 
 .  هتا األصلية من جذور مادّ  اللغة العربية وتطمر كما كبريا ا من حتصينات كادت أن تقتلع كثريً   كربى

املقامة هي إحياء لعدد هائل من املفردات  دراسة حديثة يف فنّ  كلّ   القول أبنّ  ولذلك ميكن
 .  هلا يف حميط الثقافة املعرفية وضخّ ، ة القدميةالعربيّ 
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،  يكتسب خصائص جديدة واضحة الفنّ  د أنّ نجس ىل السرقسطيّ إسنصل  وعندما
 .  سنرىقامة كما ا عن توصيف املا متامً قاصرً  مفهوم الرايضة اللغوية الشكالينّ سنجدا و 

 : األصل االجتماعي للمقامةشفاهي ة  -3
ة األصل  شفاهيّ   أمشاج جنس املقامة على حنو مائز   كان من األسباب اليت ساعدت يف تكوين

نشأة الشعر العريب واستوائه  بفكرة ه  بّ  ولذلك شا ، املكتوب  املقاميّ  صه النصّ االجتماعي الذي يتقمّ 
 .  بقرون ا قبل أن يكون مكتوابً شفاهيً 

وخالل العصر ، القرن الرابع اهلجريّ  املصطلح قد احندر إاّبن على أنّ  ةشواهد عديد تدلّ و 
وهذا  ، (1) واإلحسان م فيهم الربّ يتوسّ ل على الناس حني على كلمة يلقيها املتسوّ  ليدلّ ، ثاينال العباسيّ 

 جتّسدا خصائص  جامعً املقامة األديّب  ه )القرن الرابع اهلجري( الذي سيولد فيه فنّ ـــــــهو القرن نفس 
 .  كما حيمل اجلنني بعًضا من مسات أسالفه مجيًعا رغم أنّه خ ل ق  آخرمتاما   ر املصطلحمراحل تطوّ 
اذ من أجل طلق على موعظة بليغة يلقيها الشحّ لألدب كانت تا   مها اهلمذاينّ املقامة حلظة قدّ   إنّ 

أو إجزال  ، حدث أثرها يف العطاء بدل املنعتا فـ  ، ا استحساهنممستثريً ، استخالص العطااي من الوجهاء
ل فيه عامل اإليقاع  ميثّ  والدة املقامة كانت مرتبطة أبصل شفاهيّ  أي أنّ ، العطاء بدل القصد فيه

ن  اذآأن حتدث هذه الكلمة يف  إذ البدّ ، ا يف وضع يقرتب من وضع الشعررئيسً  اواملوسيقى عنصرً 
ولقد كان من مسات الوجاهة يف ذلك العصر .  ا كمدخل إىل األذهان والقلوب موسيقيً ا  السامعني جرسً 

لبعض من امتلكوا  نَّ ع   ذلك ل، للبيوت الراقية أن تستقطب األدابء والبلغاء يف أمسيات رفيعة املستوى
هوا  نهم به أن يتشبّ أن حيفظوا من اخلطب والرسائل يف الوعظ والزهد ما ميكّ   رقيقي ااحلالنلقاء مونق اإلر 

 .  ة فيجتمع أتثري احلاجة مع أتثري البالغة القوليّ ، ابلبلغاء
عن احلريري يف سبب انشائه ملقاماته حيث يقول عن موثقا  ويعضد ذلك مانقله الشريشي 

فوقف يوما يف ، ورد علينا البصرة، داي فصيحاومك، شحاذا بليغاسروجي كان "أبوزيد ال: بطل مقاماته
فأعجبهم  ،  واملسجد غاص ابلفضالء،  وكان بعض الوالة حاضرا،  ويسأل شيئا،  مسجد بين حرام يتكلم

فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم  :  قال،...  وذكر أسر الروم البنته،  وحسن صناعته ومالحته،  بفصاحته
ومسعت من ، فحكيت هلم ما شاهدت من ذلك السائل، وعلمائهافضالء البصرة  مجاعة من معارف

 
 . 46، د.ط، صبديعات الزمان ، فيكتور الكك( 1) 
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ن هذا فحكى كل واحد من جلسائي ع،  يرادهوطرافة إشارته يف تسهيل إ،  لطافة عبارته يف حتصيل مراده
يف كل مسجد  وكان يغري، وأنه مسع منه يف معىن آخر فصال أحسن مامسعت، السائل مثل ماشاهدت 

:  قال احلريري، وافتنانه يف إحسانه، فعجبوا من جراينه يف ميدانه، يالهفنون احت منهر ويظ، زيه وشكله
،  فلما فرغت منها أقرأهتا مجاعة من األعيان،  حاذاي حذوه،  يلةانشاء املقامة احلرامية تلك الل   فابتدأت يف

 (1) ان" وهللا املستع،  واقرتحوا علي أخواهتا،  أهنوا ذلك إىل وزير السلطانو ،  فاستحسنوها غاية االستحسان

 . (2)وقد وثق الشريشي هذه القصة وأتكد بنفسه من تواتر روايتها عن ثقات 

ّن النثر الفيّنّ ينقسم إىل جدولني أيف    شوقي ضيفأستاذي الدكتور  ذا كان ميكن االستناداىل  وإ
نفوس  لتأثري يف بعد أن عّرف النثر الفين أبنّه الذي يقصد صاحبة إىل ا، كبريين مها اخلطابة والكتابة

فهل يعين ذلك إاّل أّن اخلطابة كانت  ، (3)والذي حيتفل من أجل ذلك ابلصياغة يف األداء، السامعني
قسًما مستقاًل يف النثر الفيّنّ؟ وهل ذلك إالّ الهّنا فّن شفهي؟ فهي بذلك تعترب سلًفا للفنون الشفاهّية 

   .مبا هلا من خصائص ختتلف عن الكتابة ، التالية عليها
، د أشار اجلاحظ يف لفتة ابكرة إىل اختالف اخلطابة عن الكتابة بسبب الشفاهّيةوق      
ما جعله ينبه يف أدب اخلطابة على وجوب مراعاة ، حال املستمعنياخلطيب يف منطوقه حيث يراعى 

الصوت ة  وكذلك مراعاة درج  (4) ناسب للمقامملواختيار اهليئة واملظهر ا،  ومواضع احلركة  مواضع السكوت 
هدوء كالم اخلطيب مهم يف   ن أىلإ  يشريمثال    وهاهو أبوهالل العسكري،  (5) وجهارته واملكاء والتصدية 

والشواهد كثرية على إدراك أرابب صناعة األدب القدماء  (6) الداللة على سكون نفسه ورابطة جأشه 
،  ملباشرة بني املؤّدي واملتلّقيبسبب أتثري تلك  العالقة املتينة وا، لفكرة  مقتضيات الشفاهية يف األدب 

 الفّن وهي املسألة الفارقة بني ، اصل بني الطرفني يف التوّ عندما يكتسب الفن مجاليّته من التفاعل احل
 . والفن الكتايبّ الشفاهّي 

 
 . 26، ص1، د.ط، جشرح مقامات احلريريالشريشي، ( 1) 
 . 27املصدر السابق: ص ( 2) 
 . 15، ص6، ط النثر العرب مذاهبه يف   الفنو، ضيف شوقي ( 3) 
 . 51، ص49، ص1، د.ط، جالبيان والبيي اجلاحظ، ( 4) 
 . 66ص 1املصدر السابق: ج( 5) 

 . 22، د.ط، صالصناعتيالعسكري،  ( 6) 
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تمّثل  فيما يرى الباحث فإّن قياس فّن املقامة جيب أن يكون يف مضمار األدب الشفاهّي أو امل
ياقاس على السماع الذي يرتبط بطريقة اإللقاء ولغة اجلسد وحال املقاميّ   يعين أنوهو ما ، للشفاهية

ن  من ذلك جواز قولنا إّن املقامة ميكن أ وال يغرّي ، وكّلها تتكامل يف النّص املسموع، عند إلقاء مقامته
 . توصف أبهّنا فن شفاهي /كتايب
أي النثر  ، عالفنّـّية العربّية هو السج ينبغي أن يكون أقدم القوالب": وإذا كان بروكلمان يقول

ميكن  فإنه . (1)فالسجع الشفهّي ميثل اجلذور األوىل لنشأة الشعر العريّب نفسه، املقّفى اجملّرد من الوزن
 .  عند التدقيق على عودة إىل اجلذورأيضا  القول أبّن فّن املقامة إمّنا يشتمل

ىل تلك إجذب القارئ  هنا يف البداايت هو    هدفله  ،  ا شفاهيً ص أصاًل يتقمّ   أديبّ   حنن أمام فنّ 
البليغة يف صها لذلك األصل الذي هو كلمات املوعظة ولقد أحسنت املقامة تقمّ ، ةالرايضة اللغويّ 

 . من الشحاذين بباب من أيملون إحساهنم مقياس العصر عندما يلقيها نوع راق  
 :اجلديدة املاهية الفنية  -4

وعنون كتاهبا  ،  املقاماتى أحاديثه  حني مسّ وهو  ،  خطوة حقيقيةدب  ابأل  م اهلمذاينّ لقد تقدّ إذا  
من دفرت أحوال   مشاهدما سيعرضه عليه هو    للقارئ أبنّ   بذلك أدخل إغراءً   ليس فقط ألنه فهبذا االسم  

،  (الة أو رسالة يف اإلنشاءللكلمة يف عصره )وليس مق فذلك كان املدلول اللغويّ ، لنيبعض املتسوّ 
يف األدب العريب   جتربةً   ا بدون قصد يستهلّ فقد كان رمبّ من أجله اخرتع حيلته    ه الذيفمهما كان غرض 

ة  القصّ   ات لفنّ إرهاص  لنضجهاأوّ كماسيكون من آاثر  ،  البنائيّ   ربتطورهاالكتابة ع  يفمستقاًل ا  ستنتج فنً 
   .كما سيأيت تفصيله يف الفصل الثالث  فيما يزعم الباحث يف اتريخ األدب كله  القصرية

بل هو فن صنعة حيتاج إىل مهارة  ، عفوايأن فن املقامة ليس فنا تلقائيا ومن الصحيح متاما 
بل من املمكن أن مييزه وقد قال ،  ال يضريه  يف ذاته  لكن ذلك ،  لغوية قد ال تكون إال للمحرتفنيومكنة  

  يف ذاهتا  مثلبة كما فهو مل جيد يف الصنعة ، (2) خري من القول الفطري "، اجلاحظ "الكالم املنقح البائت
،  إذا كانت ضمن فن متمايز عن النثر الفين متايزا مقصودا وفق أصول خمصوصة ابلك  ماف، هو معلوم

 
 . 51، ص1، د.ط، جاألدب العرب اتريخ بروكلمان، ( 1) 

 . 114، ص2، جالبيان والتبيي ، اجلاحظ( 2) 
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حبب إىل  ،  سليما من الفضول بريئا من التعقيد  وكان،  ا يف نفسه متميزا يف جنسه"فمت كان اللفظ كرمي
 .(1) " النفوس واتصل ابألذهان والتحم ابلعقول وهشت إليه األمساع

دون  ،  على درجات متفاوتة  ثرالنالتباين بني جنس املقامة وجنس    لك وقد ملس بعض الباحثني ذ
"ومع  : مثل هذه العبارةفنالحظ عند بعضهم ، األساسية  تهاعادة النظر يف ماهيّ إل أن تواتيهم الشجاعة

 .  (2) وميزاته"الشعر وقوانينه    ديب منها األا تقرتب يف فنّ أهنّ   يعود إىل نوع السرد واحلكاية إاّل   نثريّ   ا فنّ أهنّ 
  ني لنفس املبدع )وهو  بنصّ  البني الواسع بني املقامة والنمثر الفين   على ذلك أيضا  هنا  ل وسندلّ 

،  وهو أحد مبدعي الكتابة يف القرن السادس اهلجريّ ، هو اإلمام الوهراين( أال و من عصر السرقسطيّ 
،  نا هنا يف داللتههذا اإلنتاج خيصّ ، ايً فنّـ  لكنها راقية، يلةالقل  النصوصوقد وصل إلينا من إنتاجه بعض 

ا  يً ا فنّـ عندما يكتب نثرً ف ،  القلم الواحده يدلل بوضوح علي املسافة الشاسعة بني فن وفن عند صاحب  فإنّ 
رغم االحتفاظ بسمات العصر ،  عن احتشاده ومنطه عندما يكتب املقامة  جوهراي  ا جذراي خيتلف اختالفً 

ق مضمونه ابألندلس يف عصر  ا من املقامة البغدادية )وهو مقتطف يتعلّ مقتطفً ا  نصً هنا    سنورد  و   ،ةيّ الفنّـ 
: ه(568ث الراوي عن حواره مع الشيخ أيب املعايل )الكتيب ت  ة يتحدّ يف املقامة البغداديّ ،  (السرقسطيّ 

 ؟البالد خرجت    أيّ من    وقال،  وبسطين ابلكالم،  بدأين ابلسالم،  ورأى أثر السفر عليّ ،  فحني نظر إيلّ "
ومن البلد اليت ال تصل إليه ، واألمد الذي ال حيصى، من املغرب األقصى: فقلت ؟ها درجت  وعن أيّ 

وال الرايح  ، ويتداعى برجه، ق سرجه  يتمزّ وال القمر حّت ، وتضج أمالكها، أفالكها  تكلّ الشمس حّت 
 .  (3) وحتفى أقدامها"،  حيجم إقدامهاحّت 

لكن ، ايقوم على حوار أيضً خيايل  أديبّ  وهي نصّ ، األثري بن بنان إىل القاضي  ا يف رسالتهأمّ 
 .شتان بني النصني

ا كنت بني تلك فلمّ ": بينه وبني شيخ لقيه جوار املقابر يصف يف النص الثاين حوارا دار ب 
امشأزت   قدف  ؟ها الشيخمن أين أقبلت أيّ :  فقلت له،   عليه أثر السفرلقيت هناك شيخا طوياًل ،  األكوام

فخرجت ،  ه قد مالت نفسه إىل دين اإلسالمبلغين أنّ ،  كنت عند يغبور ملك الصني:  فقال،  نفسي منك 

 
 . 4، ص2ج،  املصدر السابق ( 1) 
 . 122، د.ط، صفن املقاماتد هادي مرادي، د حمم( 2) 
 . 3، ص 2، ص1ه، ط 575املتوىف  منامات الوهران ومقاماته ورسائله للشيخ ركن الدين الوهران الوهراىن:  انظر: ( 3) 
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م الفساد يف نفس الليلة أمتّ  فاس فرجعت أطلب مدينة، فثنيته عن رأيه، إليه من بالد الزنج بعد الظهر
من :  قلت لهو ،  هذا الكالم  ي منجلد  فاقشعرّ .  سان اوأرجع كما أن إىل بالد خر ،  بني أوالد عبد املؤمن

أن شيخك   !اعجبً : فقال، ال وهللا ما أعرفك : ما تعرفين اي وهراين؟! فقلتو  أ  : فقال ؟هللافاك اأنت ع
 ( 1)بليس"إومعلمك 

 :  أسئلة أساسية -5
العامل اجلليل   شيخهم هوو ،  ية من مراتب النثراملقامة منزلة متدنّ   هؤالء الذين ينزلون فنّ   وعلى كلّ 

 :  هو هذا السياق عن تساؤل مهم يف جييبواأن  -الدكتور شوقي ضيف  اذي   أست
ني يف عصرها على خمتلف طبقاهتم  النجاح املذهل يف بيئة املتلقّ  هذا املقامات ملاذا أحدثت 

الربق؟ وملاذا   يف سرعة  عربت إىل األندلس غرابً الثقافية؟ وملاذا طارت شهرة مقامات احلريري حّت 
ليعكس انبهاره هبا يف عمله الذي   غ السرقسطيّ دلس فتفرّ املذهل نفسه عند أدابء األن أحدثت التأثري

 ؟ حنو االستقالل كبريةً   م هبذا الفن خطوةً سنني طوال ليتقدّ  سيفين من أجله ليايل  
  ضمن تقن امل املقاميّ  قيمة النصّ ء أن جييبوا أيضا على سؤال اليقل أمهية حول على هؤالو 
إالّ  بعد عصره   املؤلف فال يكاد يعرف، دون سواه  ا عليه ه يكون علمً ظ أنّ نالححيث  ، مبدعه مؤلفات 

 وال السرقسطيّ  وال اهلمذاينّ  اليوم ال يعرف احلريريّ ف، نتاجه يف الفنون األخرىإبصرف النظر عن ، به
 .  مبقاماهتمل مايعرفون إاّل أوّ 

 : اصرنع ثالثةتكمن يف  اإلجابة عن هذه األسئلةفيما يرى الباحث فان 
ا يف فنون  ي كان نقصً ا لدى املتلقّ ت احتياجً ا لبّ إمنّ ، فيما يرى الباحث، هذه املقامات  -1

)كما سيأيت  ة والطبيعةاه جديد على مستوى املهمّ الكتابة يف اجتّ  ا يف فنّ رً فقد كانت تطوّ ، دب قبلهاأل
 .  (تفصياًل 

اليت يشعر هبا قارئ العصر  ةة احلادّ ي يف عصر املقامات ابلغربة اللفظيّ املتلقّ عدم شعور  -2
من   املنشأاملقاميّ  وانسجام ذوقه يف ذلك العصر مع طبيعة النصّ ، احلديث عندما يطرق ابب املقامة

 .  عصورويتوافق مع ذلك الرتاث النقدي املساوق ألدب تلك ال، جلناأجله ال من أ

 
 . 87املصدر السابق: ص( 1) 



 

18 

معلوم مادام خاليا    مثلبة يف الكتابة بل كان من مساهتا كماهواملتقن    القصريمل يكن السجع   -3
دح التزام السجع السيما القصري ويقصد به ماكان من فنجد مثال ابن األثري مي،  تفسده  من العيوب اليت

 . (1)إحدى الفاصلتني أطول كثريا من األخرى تكون فاصلتني فقط وال ينقده إال أن 
كتابة ليس هو  ال  ا منا خاصً ل جنسً املقامة متثّ   ي أبنّ من املنشئ واملتلقّ   كلّ ضمين عند وعي   -4
 النثر الفين 

فيما يرى   يرجع السبب اخلفيّ وايل فقدها ، ةيّ مهّ وهذه النقطة األخرية على درجة كبرية من األ
 ىل النصّ إخول الد ذلك أنّ ، ة هلاونظرهتم الدونيّ ، الباحث يف موقف دارسي النثر العريب من املقامة

نثر   حيث يرى العقل نفسه أمام، ا ق للقارئ نسبيً و ىل صدمة تذإي تؤدّ  النثريّ  النصّ  بذهنية املقاميّ 
 :  ه نّ أمام نص ضعيف ألمن منظور النثر فهو ، التعبري ن صحّ إ غري منثور
 .  يقاع صارموإب، للمعىن مغرق يف احلشد اللفظيّ : شكالين بناء -1
 .  غريب العهد لقارئ العصر احلديث بكثري من ألفاظه قاموس لفظيّ  -2

 يقول، (ؤالتهي  )أمساه وهو الذي ، ر يف الذائقةلعامل املؤثّ ة هذا اىل خطور إاد ولقد فطن العقّ 
لقاء   إلوالبدّ ...  ؤ ركن الغىن عنه يف مجيع الفنونالتهيّ   نّ إ ":  العقاد يف إضاءة هذا املضطلح الذي ابتكره

ة البالغة  ( واجلمال وبيئ وتغمره يف جو )الفنّ ،  ة تنسيه احلياة الدارجةالنفس من هتيئة خاصّ األثر البليغ يف  
من  ي أشدّ ليه املتلقّ إؤ اللغة الذي حيتاج هتيّ  ة أن نفقدهايّ يس من الكسب للحياة الفنّـ فل ، فكريوالت

 .  (2)ت والطريق"ه ذهب إىل مكان غري البيره حني يذهب إىل امللعب أنّ تذكّ  حاجته إىل كسوة )لباس(
ولة سنستخرج نتيجة مهمة وهي فإذا طبقنا مبدأ التهيؤ فيما يتعلق بفن املقامة فإننا بسه     

ورمبا يتضمن ذلك عنصر التدريب ، إىل التهيؤ اخلاص هبا قبل قراءهتاأن تذوق فن املقامة العربية حيتاج 
 . واملران الواجب قبل سؤال العقل عنها

ما رصد على  كلّ   ا يشي أنّ دقيقً  املقامة استقراءً  مصطلح اتريخاستقراء  نّ إفيما يرى الباحث ف
املقامات الذي   هو فنّ ، قائم بذاته ة يف فنّ يّ ا فنّـ شروطً  إاّل ليست يف احلقيقة  شكالنية  ة يّ ت نصّ ه مساأنّ 

 
 . 238، ص1، د.ط، جاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرابن األثري،  ( 1) 
 . 129، ص 1، ط لكتب ساعات بي االعقاد: ( 2) 



 

19 

 . النثر استوى يف نضجه على مسافة واضحة من فنّ ه أنّ ميكن القول 
ا عن  مائزً واملسافة اليت تفصله فصاًل ، تهاملقامة وماهيّ  طبيعة فنّ دراك إ نّ إوفيما يرى الباحث ف

 .  ةلقراءة مقامة منوذجيّ  ؤ(التهيّ ) حلدوث  أمر لزوميّ ، الفين النثر
 : نتيجة

على مستوى املاهية  واضحة    ه ميكن الزعم بوجود مسافةفإنّ ،  العوامل السابقة جمتمعة  بسبب كلّ 
 :  السرقسطية بنية املقامة اللزوميةيف كما بدا يف األدب العريب  الفيّن النثر  قامة وبنيامل بني فنّ 

النضج بعد مرحليت أعمق من    نا أمام مرحلةشعر أنّ ة ياملقامات اللزوميّ   نص  احثالبطالع  عندما ي
مساته الفارقة اليت حتسم التياين   يعطي هلذا الفنّ  نصّ حنن أمام ، الرايدة )اهلمذاين( والنهوض )احلريري(

.  (1) يةة النموذجاس املقامحسان عبّ إ ملا أمساه مثااًل  ن يكون حبقّ أوالذي ميكن ... بينه وبني النثر الفين
اهو ضرب جديد من الكتابة  وهنض به احلريري إمنّ  ه اهلمذاينّ ما استهلّ  ا أنّ ف يدرك متامً املؤلّ  نّ أذلك 

ما ال يلزم إىل إيقاع السجع  لزوم خصيصة- مثاًل  - لذلك أضاف ، املائزةجيب أن يستكمل بنيته 
أوضح إعالن  املائز ك يقاعي اإل نمطال هبذا معنونةسيجعل مقاماته  كما  املضطرد على طول املقامات 

املقامات ا يف تسميه كثري من  كما سنالحظ ذلك أيضً ،  وبني النثر  ابملسافة بني هذا الفنّ   عن وعيه التامّ 
  كما  ةاملدجبّ  عة واملقامةثة واملقامة املرصّ مثل املقامة املثلّ ، ة حسب نوع السجع الذي حيكمهااللزوميّ 

 نتعّسفدو ت  قد متّ ة  املوسيقى اخلاصّ هذه    يما يرى الباحث أنّ قامات فة هذه املعبقريّ   ىلإ  اأيضً   يضاف
 . كما سيأيت تفصيله بعد قليل،  اإلهبامد يف و اإلغراق املتعمّ أ، جربي يف استخدام ألفاظها 

األدب الساخر خفيف  الباحث منوذج  فيمايرى أكثر من غريها  للزوميةل املقامات امتثّ  أيضا
،  ة صارمةيّ بشروط فنّـ  ن اللغويّ فهي موغلة يف التمكّ ،  من جانب آخروايً والغين لغ، الروح من جانب

تعبري الو يف أكثرها  قصصيّ  شويقتلو  ة لغويّ تنمية لو ة أدبيّ طرفةل هشواقأ غيةبفيجد فيها األديب والقارئ 
 .  ساخر عن واقع اجتماعيال

 

 
 . 253، ص 3، ج6، طاتريخ األدب األندلسي إحسان عباس،   د.( 1) 
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ا  تتالية إمنّ إيقاعية ما يف مجل ا متقنً هذا ويرى الباحث أن خصيصة التالعب ابأللفاظ تالعبً 
  الدكتور شوقي ضيف  أستاذي  على عكس ما يراه  ،  الفكاهة  فكرة  وأ  السخريةلفكرة    املعادل الفين   هي

وراء تسمية  كما ذكرن    لسرّ اكما أن  ،  حيث اإليغال يف الوصف اللفظي  لون من ألوان الضعف يف النصّ 
خمتلف عما جيده يف غريها؛هذا مع  يّنّ ة مشهد في ملطالعمنذ اهلمذاين ابملقامة هو هتيئة املتلقّ  النصّ 

ى وجه اخلصوص  املقامة مل يدرسوا املقامات اللزومية عل  ا من منتقدي فنّ كثريً   الباحث أبنّ شعور يراود 
التقييم والتوصيف اجلائر هلذا   مالحظة أنّ  ومن املهمّ ، املقامة راهتم عن فنّ عالن تصوّ إ قبل زةمركّ دراسة 

ى ولقد أدّ ، فقط بعض اإلنتاج املقاميّ  يف فعاًل  ه قد يصحّ إذ أنّ ، ي هو التعميمخطؤه األساس الفنّ 
التوصيف اجلائر فيما يرى  هنا على سبيل املثال إىل نقض هذا  ة للسرقسطيّ استعراض املقامات اللزوميّ 

 .  الباحث
 :املقامات اللزوميةيف لغة 

 : من املقامات النموذجية توجد خصائص مائزة يف املقامات اللزومية متيزها عن غريها
 :  يقاع السجع اللفظي  إلزوم ما ال يلزم يف   -1

.  (1) زم الناظم أو الناثر ما ال يلزمه " "أن يلت: ويعين اللزوم، قاع الصويتّ ق ابإليتتعلّ  ة يّ خاصّ وهي 
ة  تخدام قوّ ز إىل اسه حيفّ ألنّ ،  القدمي  ا يف صياغة أسلوب الكاتب يف األدب العريبّ زً وهذا االجتاه يعترب ميّـ 

  املعاين  اإنّ قدميً   اجلاحظ  قال  وقد،  على غريه  ميثل امتياز النصّ ،  مجايلّ   يقاع املتاحة يف تكوين مفهوم   اإل
صدًى واضًحا عند دارسي البالغة يف خمتلف العصور  كان هلذه الظاهرة )اللزوم(و  يف الطريق مطروحة  

مااليلزم أبهنا  " من أشق صناعة األدب  ومن أشهرهم ضياء الدين بن األثري الذي وصف ظاهرة  لزوم
مذهبا وأوعرها طريقا ألن املؤلف يلزم يف أتليفه ما ال جيب عليه ليدل على قوته يف صنعته واتساع ابعه  

يستعبد كرائمها  ، وأبن من أتقنها دون اعتوار " فقد امتلك رقاب الكلم (2) فيها وامتالك عناهنا "
فهو  ، ن أدائها يساعد كثريا يف ربط املتلّقي ربطًا إيقاعيا  ابلسياققاإتواحلق أن ، (3) ويستولد عقائمها" 

 يؤّدي إىل ط ر ق  حاّسة السمع عنده طرقًا خاًصا حيّفز العقل  اجلملة التالية مثّ اليت تليه 

 
 . 334، رسالة دكتوراة، صضياء الدين بن األثري ومنهجه يف النقدد السيد أمحد حسن كامل: ( 1) 
 . 336املرجع السابق ص ( 2) 
 . 339، ص  كتوراة، رسالة د ضياء الدين بن األثري ومنهجه يف النقدد السيد أمحد حسن كامل: ( 3) 
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ي إىل  فهو يؤدّ ، ا ابلنصّ ا مستمرً ي ربطً ا يف ربط املتلقّ واضحً  صدىً  وكان هلذه الظاهرة )اللزوم(
وقد ذهب الدارسون ،  اليت تليها  ع اجلملة التالية مثّ ز العقل لتتبّ ا حيفّ ا خاصً ة السمع عنده طرقً اسّ ح  ق  ر  ط  

 جيعل اإليقاع الصويتّ  اللزوم مع ظواهر أخرى يف النصّ  "إنّ : هلذه الظاهرة إىل أبعد من ذلك فقالوا
تزيدها الوحدات   شاعر اليتإاثرة املا يف ا مهمً فتكون حكاية الصوت للمضمون ركنً ، يشارك يف احلكي
 .  (1)الصغرى املتكررة

 .  (2) وقد محد النقاد القدامى هذه الظاهرة واعتربوها مدعاة "لزايدة التناسب واإلغراق يف التماثل"
عن مشائلهم   "تنمّ :  وهو يصف جمموعة من الشباب املرتف فيقولمثال    ولنستمع إىل السرقسطيّ 

وينتمون إىل  ، ومل يشعروا ابلزمان املراقب، غفلوا عن العواقب دق، أمياهنم احلياضوختجل من ، الرايض
األصوات اللزومية  ،  (3) "ورواهم من سلسله وبروده،   برودههم الشباب يف قد لفّ ،  أكرم املناصب واملناسب

كما نالحظأن أتثري التجنيس    ؛األلف والسني مثّ ، األلف والقاف مثّ ، يف هذه العبارة هي الياء واأللف
غري  ه جتنيس صويتّ كما أنّ ،  يبني بروده وبروده قد زاد من مستوى التأثري اإليقاعي على املتلقّ  الصويتّ 

ارة  العب هذهوتعكس مثل ، ا ما تلتقطته القرائحه جتنيس بني مجع ومفرد ندرً ا ألنّ رمبّ ، متداول فيما نعلم
 . طيعند السرقس وكثري غريها مكنة لغوية 

  فيتعدى إىل أكثر من حرف قبل الرويّ ، يف ظاهرة اللزوم وحيدث أحيان أن يوغل السرقسطيّ 
وحسام ، )جديد( " كنت ورداء الشباب قشيب: مثلما نسمع راويه يقول يف حديثه عن شبابه األول

رأيي استضيء من ،  اآلداب واملعارفوال آلف إاّل ،  العوارفال أعرف إاّل ، النشاط خشيب )شحيذ(
وكالغصون ، اأن ذات ليلة مع إخوانكالنجوم إشراقً  افبين، راجوأسري من هديي على سنن وأد، بسراج
وهو ما جنده يف كثري من املواضع األخرى  ، (4) "وكرعنا من األنس حياض ، ا يف رايضوقد رتعن، إيراقا

 :  يف وصف القاضي مثل قوله
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، اث تساهم يف الرت ، يسلم من ظلمه خسيس وال أثريوال ، "فإّنك الذي ال يكفيه قليل وال كثري
وأنت يف عمرك على ،  فتقتحم النار، وترى الدينار، فرتكب األيهم، تلمح الدرهم، وتزاحم يف االحرتاث 

 . (1) وال تفهمه وال تعيه" ، تزعم العلم وتّدعيه،  وهامة ليل أو هنار، شفا جرف هار 

وبني    اخلاصّ  م يف النمط اللزوميّ غّ اإليقاع اللفظّي السريع املنونؤكد القول أبّن هناك ارتباطًا بني  
 يف نصّ  د أن مستوى اإليقاع اللزوميّ ذلك يؤكّ  كلّ و ، كما قد أشرن  املقاميّ  روح الفكاهة يف النصّ 
،  حامسة  ة خبصائص غري نثريّ  دا اجلنس املقاميّ مزوّ ، ة ا على مستوى الطبيعة واملهمّ املقامات قد أعطى أثرً 

 . ة يف املقامات ي حول املاهيّ ا يدعم نقاشنا املبدئمّ ، اسردي وليس شعرً  ه نصّ رغم أنّ 
 .   ام على مفارقة الغموض واإلاحلرص التام   -2

بعناية كي يوضح بعضها بعضا بعكس سلفه احلريري عند السرقسطي فتدور األلفاظ املختارة 
 .  أحيان اإلهبامالذي كان يتعمد 
مع ، نينة القريوا مررن مبدحّت ، "خرجنا يف مجاعة ذات قريوان )قافلة(: السرقسطي مثال يقول

ا وتزايل اخلليط منّ ، فوصلناها وقد وطئنا الطريق، وصعاليك الذؤابن )لصوص(، اك العرابنتّ نفر من فـا 
االلتزام   فيمكن أن نالحظ هنا أنّ ،  (2)ال  األعراب"وذهبت بدولتها  ،  وقد استوىل عليها اخلراب ،  والفريق
ن  أّ إاّل   (وسلفه اهلمذاينّ   ا كان عند احلريريّ عمّ تزيد  ةما ال يلزم )رغم ما تعنيه من قيود لفظي  ة لزومخباصيّ 

ذلك  السيما متلقي، يا أقرب ما يكون إىل ذهن املتلقّ للفقرة أو العبارة يكون واضحً  املضمون العامّ 
فقد انتقد كثري ،  قبله من مقامات   ج  ت  ن  بعكس ما أا ،  ا عند السرقسطيّ فلقد أضحى الوضوح هدفً ،  العصر

إن كان يقصد بذلك أن  "هو ف إىل الغموض دثني مقامات احلريري بسب جنوحهامن األقدمني واحمل
عبقرية األدابء ال   " ألن ، التوفيقحرم و  فقد أخطأ، يرينا أنه قادر على أن أيتينا مبا مل أيت به األوائل

رة  لكن عبقريتهم تتفاوت يف القدو  ،التضليل على العقولو  ،التعمية على األفهامو  تتفاوت يف اإلغراب 
 . (3) "سهولة التعبريو  ،جودة التصويرو  ،حسن التبينيو  ،على اإلفهام
 

 
 . 224، ص  املقامات اللزومية: مقامة القاضي( 1) 
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 . 368ص، 2، ط األدب العربفن املقامات يف  عبد امللك مراتض:  ( 3) 
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 :  اللزومي اللفظي األداء سالسة -3
ار  دون اعتو يف الغالب ب يتمّ  -كما رأينا   -يف كونه  يّ عند السرقسط األداء اللزوميّ تكمن ميزة 

ما على احلريري متقدّ ، ف املزريأي البعد عن التكلّ ، أو مسار الفصاحة أو إعوجاج يف مسار املعىن
كما كانت حتمل  .  (1) "ا عن املعاينوأضعف تعبريً ، اوأغرب خمرجً ، اجاءت أسجاعه أثقل موقعً " الذي

فاظ يكون  واملنافرة هي "أن يذكر لفظ أو أل، شواهد املنافرة اليت ال جندها عند السرقسطيكثريا من 
 . (2) قر يف موضعها"غريها أوىل يف معناها وأ

كي   فنّ هذا ال دارسيل دخل حول ماهية املقامة أن يكون دعوة حث يف هذا املما يرجو البا
السيما وقد كان الوعي هبذه املسافة موجودا يف عصر  ، يتأّملوا بعمق تلك املسافة اليت تفصله عن النثر

 . السرقسطي نفسه

 
 . 312املصدر السابق: ص( 1) 

 . 296، ص: املثل السائر ابن األثري ( 2) 
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 توطئة حول توثيق النص
  ر ليت حّققها وعّلق على حواشيها الدكتو اعتمدن يف دراستنا احلالّية على نّص املقامات اللزومية ا

بنشر داري ،  حسن الوراكلي استاذ التعليم العايل جبامعيت أم القرى وعبد امللك السعدي بتطوان املغرب 
وهلذه املقامات حتقيق أقدم على يد الباحث ، (جدار للكتاب العاملي وعامل الكتب احلديثة )األردن 

 .  سبع خمطوطات أصلّيةحملّقق يذكر أنّه وجد هلذه املقامات او ، الكبري دكتور بدر أمحد ضيف من مصر
 .  خمطوطة خزانة )فيض هللا أفندي( ابسطنبول -1
 .  خمطوطة خزانة )هللي( ابسطنبول -2
 .  خمطوطة مكتبة برلني -3
 .  خمطوطة خزانة القرويني -4
 .  خمطوطة خزانة الفاتيكان -5
 .  طنية قطعة من الكتاب حملفوظات مكتبة ابريس الو  -6
 . املخطوطات جبامعة الدول العربيةخمطوطة مبعهد  -7
ضمن  1761وأقدم هذه املخطوطات وهي خمطوطة فيض هللا أفندي املسّجلة حتت رقم "

وهذه هي النسخة  ،  حمتوايت خزانة فيض هللا أفندي إحدى اخلزائن التابعة للمكتبة الوطنية يف اسطنبول
عورضت بنسخة املؤلف يف حياته  ه( كما  536ياة مؤلفها )الوحيدة من املقامات اليت نسخت يف ح

تتميز املقامات اللزومية أبهنا  و ( 1) "وقد اخّتذها احملّقق أصاًل يف التحقيق، كما هو منصوص يف سجّله
حيث تكون املقامات اللزومّية كتااًب جامًعا على  ، الكتاب األندلسي الوحيد احملتشد يف جنس املقامة

 .  املشرقايّن واحلريرّي يف غرار مقامات اهلمذ

  

 
 . 12، صمقدمة احملقق: انظر: املقامات اللزومية( 1) 
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 الثان  املبحث
 نشاء النصإل حول السياقات املصاحبة

 ؟ من هو املؤلف -1
وقد نشأ ،  االشرتكوينّ   السرقسطيّ   اإلمام أبو الطاهر حممد بن يوسف التميميّ   هو الفقيه اللغويّ 

العلماء املنتشرين  د  علم على يا لطلب الرً ه تركها مبكّ لكن يبدو أنّ ،  ه من أهلهاأنّ   وأكرب الظنّ ،  يف سرقسطا
، وأيب بكر بن العريبّ ،  ه أخذ عن ابن السيد البطليموس ببلنسيةوتذكر كتب الرتاجم أنّ ،  يف بقاع األندلس

،  ه 508ة( حوايل واستقر بعد ذلك يف قرطبة )عاصمة الثقافة األندلسيّ ، مبرسية الصديفّ  وأيب عليّ 
ته لكثري من علماء  املراجع إىل أستاذيّ وأشارت . دب حيث جلس فيها إللقاء دروس اللغة ودروس األ

،  ابلتحديد  وال يعرف اتريخ ميالد السرقسطيّ ،  على النحاة  ف الردّ مؤلّ ،  متهم ابن مضاءيف مقدّ ،  األندلس
كتاب املسلسل يف غريب "ومن آاثره اليت وصلت إلينا . ه538ق مذكور وهو ولكن اتريخ وافاته موثّ 

من أتليف الفقيه الكاتب الشيخ أيب الطاهر حممد بن يوسف بن  ه قدميه أنّ وقد جاء يف ت، "لغة العرب 
وتشري ترمجته يف خمطوطة برلني أن الرجل كان ذا مكانة ووجاهة يف  .  (1)(538  املتوىف )عبد هللا التميميّ 

:  فقد أشار نسخ املخطوطة يف مقدمة هذه النسخة ابلعبارة اليت تقول، دولة زمانه وبني أهل عصره
يشتمل على مجيع املقامات التميمية اللزومية إنشاء الوزير الفقيه الكامل األكمل أيب الطاهر حممد  ر  "سف

 (2) تغمده هللا برمحته وأسكنه فسيح جناته "  ، بن يوسف التميمي السرقسطي
مؤلفه كذلك يكادان يكونن  و ورغم ذلك فإىل عهد قريب حسب قول احملقق " كان هذا األثر  

ومؤرخيه احملدثني بل إن املتخصصني يف اآلداب األندلسية ، ر دارسي األدب العريبهو مججمهولني لدى 
 ( 3)إال مر الكرام " -إذا هم ذكرومها  -أنفسهم ال ميرون على ذكرهم 

 :  السياق السياسي -2
ا يف  حيث عاش زمنً ، التعبري فهو خمضرم إن صحّ ، إىل عصرين سياسيني ينتمي السرقسطيّ 

وهي  ،  يف قرطبة بقية حياته  دولة املرابطنيحتت حكم    مثّ   ه(503-408) هود  حكم بينسرقسطة حتت  
 

 . 7حتقيق حممدعبد اجلواد، مقدمة احملقق.ص، انظر مقدمة كتاابملسلسلفي غريب لغة العرب، للسرقسطي ( 1) 
 . 10: مقدمة احملقق صاللزومية املقامات ( 2) 
 . 5مقدمة احملقق، ص املقامات اللزومية: ( 3) 
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ة  ة دينيّ ة إصالحيّ واملرابطون حركة دعويّ ، ز الذي حنن بصدد دراستهفره املتميّ الفرتة اليت كتب فيها س  
 الدولة يفوقد اعتمدت هذه  ،  ل دولة يف منطقة املغرب اإلسالميكأوّ   ظهرت يف القرن اخلامس اهلجريّ 

  ل هذا االلتحام إىل سند شعيبّ حتوّ ،  ةة الصنهاجية بعد التحام عدد من قبائلها الكبري على العصبيّ بدايتها  
إضافة إىل  ،  ةبسبب السيطرة على الطرق التجاريّ ،  ة إقليمية اقتصاديةى إىل نشوء قوّ ه أن أدّ مل يلبث بدور 

، ة عن ذلك ت نفسها تسمية معربّ فسمّ ، سيّنّ  الكيّ ة على اعتقاد مة املبنيّ ة اإلصالحيّ الروح اإلسالميّ 
س وأبرز وجوه هذه احلركة هو أمري املسلمني يوسف بن تشافني الذي أسّ .  وهي دولة الرابط واإلصالح

ت  وقد استمرّ ، قةها لسلطته بعد معركة الزاّل عودخل األندلس وأخض، ذها عاصمة للدولةاكش واختّ مرّ 
اكش والسيطرة عليها دين عاصمة الدولة مرّ وحّ بدخول امل تهتوان، الزماندولة املرابطني قرابة قرن من 

 .  (1)ه541بثالثة أعوام بعد وفاة السرقسطيّ 
 : أهم املالمح السياسية

 :يلي   سنجعل مصدرن هنا بعض الواثئق النادرة اليت تنتمي مباشرة إىل ذلك العصر ومنها نرصد ما 
 املرابطي استمرار حركات التمرد يف عصر   -1

ا كانت تظهر  وإمنّ ،  البعض  ا من االضطراابت كما يظنّ  خاليً ا هادئً بطني عصرً صر املرامل يكن ع
نا الوثيقة النادرة التالية على واحدة  وتدلّ ، منها ما كان يف املدن الكربى، دبني فينة وأخرى حركات مترّ 

اتشفني بن   مرياأل ا على لساناخلصاأليضً فنجد رسالة كتبها الكاتب أبو مروان أيب ، من هذه احلركات 
،  "اخلائن الشقيّ :  القضاء على مترده  بعد أن متّ ،  د حممد بن متيم يف فاس علي يقول فيها واصفا قائد التمرّ 

وال فارقته يف املبدأ وتدره يف  ، وال استقلت به فطرة سليمة، الذي مل حتمد منه شيمة، والسفيه الغويّ 
 اعتقل ابن متيم قبل أن  صنيع صاحب فاس حني وتثين الرسالة على. (2) "املنشأ صفات مقوتة ذميمة 

ا  حقيقً ، ا مبا فعلته به قبل أن يصنع ما صنعهخليقً  -ك أدام هللا عزّ  -"وقد كان : يفعل فعلته اآلمثة
 .  (3) بذلك السطو احلازم وأبمثاله معه"

 
 

 :httpsحلرةا  الشبكة اللبالية.وانظر أيضا  104، ص2، ط اآلاثر األندلسية الباقية يف أسبانيا والبتغال حممد عبد هللا عنان:  ( 1) 

// librel.org/ vb / archive/ index.php/t-161613 
 . 16، ص 2، طرسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسى:  ( 2) 
 . 16: صاملصدر السابق ( 3) 
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 عصر جهاد وصراع مع النصارى  -2
ويف الوثيقة التالية نرصد رسالة   ،مع النصارى املرابطني عصرجهاد مستمرّ كما كان عصر دولة 

عن أهل قرطبة إىل أمري املسلمني  كتبها الكاتب الوزير أبو بكر بن عبد العزيز املعروف اببن املرخيّ 
وجنم عنها  ، ها النصارى عليهموفيها وصف دقيق إلحدى الغزوات املباغتة اليت شنّ ، علي بن يوسف

 أنّ "فتذكر ، ا دقيقً غارة تسجياًل أحداث هذه ال وتسجل الرسالة. ادحة يف صفوف املسلمنيخسائر ف
بو ألوا من ثقلها ومعهم وإليهم وهنضوا مبا حتمّ ، عب العسكر يف نقلهامرية قلعة رابح وموره نفدت وأت

ليباغتوا أهل  ة املدين واغتنم النصارى فرصة انشغال العسكر يف جلب املرية وابتعادهم عن ، ؟( حممد )
"فأخذ :  الناس من فزع حني علموا بدخول النصارى دايرهم فتقولة ما أصاب  وتصفالرسال.  "لقرطبة العزّ 

ه من بقى يف البلد وتوجّ ، وخفنا على كل جانب من جوانب املسلمني وفريق، طريق بنا الروع يف طلّ 
 .  (1)ل البوادي بنبأ هذا العسكر اجلرار"من أهل الفالحة وغريهم لإلنذار وتبليغ األقطار وإعالم أه

 :  لثقايف اق االسي -3
ه كان عصر ازدهار التواصل الثقايف  أنّ   ة لعصر السرقسطيّ مسة للحياة الثقافيّ   أهمّ   ميكن القول أبنّ 

ا يف هذا العصر ا مضطردً ي العلم أمرً ني من أجل تلقّ وقد كانت رحلة األندلسيّ لس واملشرق بيناألند
  مباشرةً  ة حيث أن إنشاءها كانت مثرةً صلة وثيقة إبنتاج املقامات اللزوميّ ولذلك ، والعصور اليت قبله

لئ الثقافة آل  ة اقتناص أهمّ يّ ن منذ هجرهتم أمهّ فلقد أدرك األندلسيو ،  املضطرد مع املشرق  للتواصل الثقايفّ 
بن ي الوا إىل املشرق يف عصر السرقسطّ حتر اومن أشهر العلماء الذين ، ل أبوّ اًل فات أوّ ة من مؤلّ املشرقيّ 

إىل  والزبيدي فقيه اللغة الكبري الذي ارحتل  ، ه(413شهور )عاد إىل األندلس عريب الفقيه احملدث امل
  بن الباجيأبو الوليد  األشهر مة الفقيهكبرية ومنهم العاّل ،  (2) وهو طبيب وعامل ومهندس،  الدراسة يف الشرق

 .  (3)أيخذ العلم الشرعيّ الذي ارحتل إىل بغداد وأقام هبا ثالث سنوات  ه(474)
الذي يرجع إليه الفضل يف نقل رسائل    (4) عمرو بن عبد الرمحن الكرماين القرطيب  الطبيب  وكذلك 

 
 . 17ص: رسائل ومقامات أندلسية، د فوزي عيسى ( 1) 
 . 484، ص  عيون األنباء يف أنباء األطباءابن ايب اصيبعة: ( 2) 

 . 118ص، 2يق حممد أبوالفضل إبراهيم، د.ط، ج، حتق إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي:  ( 3) 
 . 72، ص2، ج 1، طنفح الطيباملقري: ( 4) 
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إخوان الصفا إىل األندلس ذلك الكتاب الذي حرك الدراسات الفلسفية يف األندلس حت بلغت آفاقا 
ه( الذي رحل ومعه  543)ت  بن العريب  يضا نذكر اإلمام القاضي أبوبكر حممد بن عبد هللا وأ (1)ياعل 

ه( أصبح مرجعا يف معظم علوم اللغة 493) ااألندلس رد عودته إىلهإىل املشرق طلبا للعلم ومبجوالد
 .  (2)والدين

يف عصر السرقسطي سريحلون إىل األندلس   وعلى اجلانب اآلخر جند الكثري من علماء املشرق
اجر إىل األندلس  اخللفاءاملبهرة لكل عامل عريب مشرقي يهوقد سامهت عطااي امللوك ، الساحرة الواعدة

على سبيل املثال   أشهرهؤالءومن ،  رىب األندلسهذه اهلجرات من علماء املشرق إاىليف ازدهار 
 .  (3)ه(471بن أمحد التميمي )ت  عبد الرحيمأبوزكراي العالمة حلافظا

شهدهتا األندلس هي بذاهتا دليل على ازدهار ةاليت ةوالفكريّ النهضة األدبيّ  ومن نفلة القول أنّ 
عليهم بذل   فقد كان األندلسيون يدركون أنّ ، الة مع املشرق عرب ظاهرة العلماء الرحّ  صال الثقايفّ االتّ 

 .  اجلهود الكبرية يف هذا االجتاه
 :  روح املفاضلة واملنافسة مع املشرق 

مصدر هنمهم  وإمناكان، ا غري االتباعشيئً ة املضمر ة األندلسيّ مع ذلك فقد كان قرار الشخصيّ 
فلم ، ة بعد قليل ثنائية املركز / الطرففقد قاوموا بشدّ ، ة هو التأسيس من أجل التفوقاملشرقيّ للعلوم 

وما كانت جهودهم  ،  ته لطموحهم عدّ واهم أعدّ لكنّ ،  ني حضارايً م املشرقيّ لدونيةأمايقبلوا يف أنفسهم فكرة ا
 .   قاعدة لالنطالق سيس إاّل املتواصلة للتأ

تشييد ني االعتماد على أنفسهم يف ة ستبدأ حماوالت األندلسيّ ومع بداية عهد اخلالفة األمويّ 
يف ، نظريه املشرقيّ م خطوة علىا حياول أن يتقدّ إبنتاجهم الذي كان دائمً ، األندلسيّ  معامل بنائهم الثقايفّ 
ه الذي يعترب كتابه العقد الفريد   البن عبد ربّ األدب مثاًل كانت الرايدة يف كتب ،  ظاهرة ميكن رصدها

وقد قصد أن يكون كتابه مدخل  ، كتب املشرقيني السابقني  ا ملا جاء من أخبار العرب يف أهمّ راضً استع
شهرة   أنّ  إاّل د نقل أو جامع ه يكاد يكون جمرّ ورغم أنّ ، ف على أخبار وثقافة آابئهمني للتعرّ األندلسيّ 

 
 . 72، ص2املصدر السابق: ج( 1) 
 . 26، ص2، ج 1، طنفح الطيباملقري: ( 2) 
 . 65، ص3املصدر السابق: ج( 3) 
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ال  ة اليت أضافها يف جمبسبب اإلضافة الكبري ، من سبقوه يف هذا الباب  العقد الفريد ستفوق شهرة كلّ 
كما ميكن رصد روح املنافسة ونزعة املفاضلة يف شواهد عديدة من  .  التبويب والرتتيب وحسنالعرض

 :  هاأمهّ 
حدى  إملقامات اللزومية  ي تعترب االذ،  بداع املشرقيّ لإل  -املتفوقة    -ة  يّ جناز املعارضات الفنّـ إ  -1

 .  سياقه معامل
جديد يف األندلسهو حقل الرتمجة ملناقب األندلس  ريفّ والدة حقل مع -  مثاًل  -ومنها  -2
ومن أشهر النماذج لذلك رسالة ابن حزم األندلسي يف )فضل األندلس( "وهي ليست  ، نيواألندلسيّ 

وقد أقنعت .  (1)مثار الفكر األندلسي"  ا ألهمّ تصنيفيً   فيها إحصاءً بل إن  ،  أو تعبرييّ   د مؤلف إنشائيّ جمرّ 
 ني منذ عصر السرقسطيّ لألندلسيّ  ق العلميّ اءها يف عصور خمتلفة مبدى التفوّ قرّ  رسالة ابن حزم ابلفعل

ة األندلسية  ة الثقافيّ عصر السرقسطي كان عصر ازدهار الشخصيّ  وميكن القول لذلك أبنّ . وما بعده
ني لسيّ وقد ختم ابن حزم رسالته ابملقارنة بني النوابغ العلماء األند، ة واالنقسامعات السياسيّ رغم الصرا

 .  (2)ني يف حقول املعرفةونظرائهم املشرقيّ 
،  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة(الروح ينجز كتابه األشهر ) بنفس فيما بعد  وها هو ابن بسام 

 .  وا هباني اليت ميكن أن يفتخر اجنازات األندلسيّ  ا لكلّ الذي جعله استعراضً 
ة  به األندلس يف عصور اخلالفة األمويّ ت سمالذي اتّ  هذا الزخم الثقايفّ  كلّ   وجيدر القول أبنّ 

ام مثلما كان انعكاس رغبة قوية  ا كان مثرة إرادة نفذة عند اخللفاء واحلكّ وملوك الطوائف واملرابطني إمنّ 
 .  كما سنرى (3)زدهار جتارة الكتبا ونتيجة يف نفس الوقت الكان ذلك سببً وقد  . نيعن األندلسيّ 

 :  االتصال العلميازدهار 
،  حدب وصوب  جبمع الكتب من كلّ ، على سبيل املثال، فة عبد الرمحن الناصرلياخل اهتمّ 

 .  ة أمصاروكان يبعث البعوث يف طلب الكتاب الواحد إىل عدّ ، تهمها للمريدين من رعيّ ليقدّ 

 
 . 181، ص1، طاحلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس دكتور سعد عبد هللا البشري: ( 1) 
 . 99، ص1، طاتريخ الفلسفة اإلسالمية يف املغرب واألندلس دكتور حممد إبراهيم الفيومي:  ( 2) 
 ، ومابعدها 99، ص سالمية يف املغرب واألندلس إلاتريخ الفلسفة اد حممد إبراهيم الفيومي: ( 3) 

= 
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ونذكر هنا  ، (1)وكذلك العلوم األخرى، فة يف املشرقة املؤلّ يّ ويف عصره دخلت الكتب الطبّـ  
عبد   وقد كان حيذو حذو  ، ه للعلم والعلماءايتة جبمع الكتب وحبّ م املستنصر وعنا اخلليفة احلكأيضً 

لينتفع ، األندلسا منها إىل كي جيلب نسخً ،  هات الكتب يف أقاصي األرضع أمّ الرمحن الناصر يف تتبّ 
 .  (2)هذا الصدد ر املعروف اببن األفطس جهود حممودة يفكما كان للمظفّ ،  هبا علماء بالده

كتب املشرق يف العلوم والفنون املختلفة يف توقيتها    اجلهود أن دخلت أهمّ  مثرة هذهوكان من 
، ه(458رماين )ت  مثل كتاب إخوان الصفا الذي دخل إىل األندلس على يد أيب احلكم الك،  املناسب

ليه الفضل يف دخول كثري من  إه( فريجع  276د)ت بن خملّ  ث بقيّ ااحملدّ مّ أ، (3) وهو من أهل قرطبة
ا كتاب أمّ ، وما بعده اجلاهليّ  رعلش اأشهر دواوين  القايلّ  كما أدخل أبو عليّ ،  (4)ب العلم الشرعيكت

ا  أمّ و ، بن سالم عند عودته من العراقالبيان والتبيني للجاحظ فقد دخل إىل األندلس على يد فرج 
د أحد  ى يعل  يف عصر السرقسطيّ  أيضا البن سينا قد دخل إىل األندلس كتاب القانون يف الطبّ 

فقد دخل إىل األندلس على يد قاسم  ا كتاب العني الشهري للفراهيديّ أمّ و ، (5)ينيار العراقالعلماء التجّ 
 .  بن اثبت العويف السرقسطيّ 

 : ماتيف جمال املقا
،  (البديع املقامات وصلت إىل األندلس يف أواخر القرن الرابع )مقامات  فق عليه أنّ من املتّ 

بذلك    املقامات البديعية مل حتظ    لكنّ ،  ه(  426سي الكتابة على منواهلا )ت  ألندلهيد اابن شا   واستهلّ 
، ا يف نفوس األندلسينيا عظيمً الذي تركت مقاماته أثرً  النجاح الذي صارت إليه مقامات احلريريّ 

ة تبقى  تلك احملاوالت واملعارضات للمقامات احلريريّ  كلّ   لكنّ . حماكاةً  مثّ  أدابؤهم عليها روايةً  فانكبّ 
ا  يصً نشئ خصّ أا فهي الكتاب اجلامع الوحيد الذي ، ةضعيفة هزيلة إذا ما قيست إىل املقامات اللزوميّ 

 كما أهنا متثل تتوجيا جلهود كل السابقني فيه،  هلذا الفنّ 
وقد  ، زيف األندلس ابمتيا ثقايفّ عصر املرابطني كان عصر نضج  نّ إعلى ذلك ميكن القول 

 
 . 67، ص 1، طاألندلس والناصرعلي حممد راضي: ( 1) 
 . 128، ص ملغرب ااملعجب يف تلخيص أخبار  املراكشي: ( 2) 
 . 485- 484، مصدر سابق، ص عيون األنباء يف طبقات األطباء ابن أيب أصيبعة: ( 3) 

 . 40، ص 1، طاإلسالم يف إسبانياد. لطفي عبد البديع: ( 4) 
 . 517، مصدر سابق، ص عيون األنباء يف طبقات األطباء ابن أيب أصيبعة: ( 5) 
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فاستفادت الثقافة   ،بني املشرق واألندلس  والثقايفّ   مزيد من التالقح الفكريّ  ساعد حكم املرابطني على
 .  استفادة اة من ذلك أميّ العربيّ 
 :  اخلاصة للعلماء والفقهاء يف عصر املرابطي املكانة

زة  وقد كان من املالمح املميّ ،  معظم كتب الرتاجم  د ا تؤكم حسب  ا ولغوايً فقيهً   كان السرقسطيّ 
حيث مل حيصل الفقهاء على ، والعلماءيالفقهاء ة اليت كانت لفئتصر تلك املكانة اخلاصّ لعا لثقافة ذلك 

ان طالب ك"في عصر املرابطنيف، التارخيية ث آخر كما تدل البحو    عصر سياسيّ  هذه املكانة يف أيّ 
"  على لقب "فقيه، عقب انتهاء دراستهم، على أمل أن حيصلوا من مواطنيهم، الفقه ميلؤون املساجد

 . (1) كان يطلق على بعض امللوك تشريًفا هلم"حت إنه  ، وموضع اإلجالل، ورفيًعا  وكان سامًيا
د هو عبد هللا  سها فقيه متشدّ وقد أسّ ،  ةلقد قامت دولة املرابطني على أساس من العقيدة الدينيّ 

الدينية بشكل   "فهي منوذج للدولة،  معظم حياهتا وقد احتفظت هبذا الطابع الديينّ ، بن ايسني اجلازويل
  ا حّت قرارّ كان حاكم الدولة ال يبت  بل  ، (2) فيها دور خطري ووضعية فائقة"وقد كان للفقهاء ، آبخرأو 

وإىل الفقهاء يرجع الفضل يف إقناع يوسف بن تشافني ابالستيالء على بالد  ،  يرجع إىل الفقهاء والقضاة
، يف عصر السرقسطي لنسبة لسرقسطةابو . أفتوا بوجوب نزعها من ملوك الطوائفبعد أن ، األندلس

كما  ،  (3) ألهنم يساملون اإلفرنج   الشرع يدعوه إىل أخذ تلك البالد من أوالد ابن هود  أفتوه إبنّ   الذينفهم  
عليه ضوا بعد أن حرّ ، وقد كانوا سبب زوال ملك ابن عباد، كان هلم دور عميق يف احلياة السياسية 

  ا أرفع حااًل هل تراين أحدً ":  لولديه فقال  هيف وصيتاملكانة  لك  اجي توقد وصف الب،  يوسف بن تشافني
 . (4) حيتاج إليهم الرئيس واملرؤوس ويقتدي هبم الوضيع والنفيس" ؟من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء

 :  واثئق دالة
وهو  ، ةة يف هذا الصدد عثر عليها الباحث يف كتاب رسائل ومقامات أندلسيّ وتوجد واثئق دالّ 

،  سكندريةمعة اإلجبا من الواثئق اليت اكتشفها ونشرها بعد حتقيقها الدكتور فوزي عيسىوعة جمم يضمّ 

 
 . 54، ص 1ترمجة الطاهر مكي، طس،  الرتبية اإلسالمية يف األندلخوليان ريبريا: ( 1) 
 . 184، ص : اتريخ الفلسفة اإلسالمية انظر: حممد إبراهيم الفيومي( 2) 

 . 98، ص1، حتقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمام، طاحللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية جمهول: ( 3) 
 . 16، ص1راهيم ابحسن عبد اجمليد، دار الوطن، ط، حتقيق: إب وصية الفقيه الباجي لولديهالباجي: النصيحة الوالدية: ( 4) 
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والوثيقة  ،  الوثيقة على منط الفكر السائد يف الدولة عند تولية الوالة  إذ تدلّ ،  ق بعصر املرابطنيها تتعلّ وكلّ 
ية أمر بلنس   فقهاء اجملاهدين(لماء ال)من الع  بن غانية   بتولية حيىيا أمريايً هي عبارة عن رسالة حتمل مرسومً 

نرى أن نرفعك ، وظاهر استقاللك واكتفائك ، وصدق غنائك ، والئك   مبا نعرفه من صفووإنّ ": يقول
به نهض  ك  نّ أونعقد بطوقك منها ما نعلم ، ونوسع لك يف األعمال، ك يف األحوالمبقتضى حقّ 

ولضبط  ، سعمتّ حبقوقه رحب الصدر ت بشروطه والقيام ونضيف عليك من جسيمها ما أن، مضطلع
يه يف  واالبتهال عل  -بعد استخارة هللا تعاىل  -دنك فقلّ ، جوانبه ومراعاة لوازمه منتظم األمر جمتمع

  -محاها هللا  -والية بلنسية وأعماهلا ، وإمدادن حبسن التوفيق واإلرشاد، طالعنا على مواقع السدادإ
دنك على د ما قلّ فتقلّ ، وزمام جحفلني، كناك به أمر كرميتنيلّ مو ، به بني الواليتنيا مجعنا لك تقليدً 

يستقصي مستكشف الوثيقة عنيحىي بن علي بن غانية الذي    وعندما  (1) وتظاهر التأييد"،  الطائر السعيد
: ىيحيث يقول عن حي،  يف املعجب  عند عبد الواحد املراكشيّ   جيد وصفه ،  ه ابن يوسف على بلنسيةواّل 

ه كان  فمنها أنّ ، اجتمع له من املناقب ما افرتق يف كثري من الناس، سنات الدهر" كان حسنة من ح
قدم يف الفقه   هذا مع علوّ ،  والتعظيم له واالحرتام للصاحلني  -وجلّ   عزّ   -ا شديد اخلوف هلل   صاحلً رجاًل 

  علي وكان، وحده خبمسمائة فارس إذا ركب عدّ ، اا فارسً وكان مع هذا شجاعً ، ساع رواية للحديثواتّ 
ا من  وأصلح هللا على يديه كثريً ، ت ه للعظائم ويستدفع به املهما( يعدّ بن يوسف )أمري دولة املرابطني

منه  وهو ما نستشفّ ، (2) له هبم"ة مكاره قد كانت نز ملسلمني غري مرّ ودفع به عن ا، جزيرة األندلس
 .  ةياسيّ الفقهاء على غريهم يف املناصب الس تقدمي ى ا عل قً ا موثّـ أتكيدً  مباشرةً 

 إىل األمراء  ميتدّ ،  على ميل واضح إىل اجلود والسخاء وفعل اخلريات   وثيقة ندرة أخرى تدلّ   وجند
ميكن أن نستشهد هنا بتلك الوثيقة اليت هي رسالة يوصي فيها   إذ  ،  عن أمري املؤمننيفضاًل ، املرابطني

ا للوقف  عن نصف أمالكه مجيعً   نازلابلت  ا(ا جماهدً أبو يعقوب أصغر أوالد علي بن يوسف )وقد كان أمريً 
وفيها يقول على لسان  ، أبو مروان بن أيب اخلصال وقد كتب الرسالة اليت حتتوي األمر األمرييّ ، اخلرييّ 

أمر به الرئيس  ،  واهتبال موصول ابلدوام مشكور،  وإمجال موفور،  منشور  "كتاب برّ :   يعقوب األمري أيب
أسقط به عنه نصف مجيع ما  ... ني أيب احلسن بن طاهرلوزارتلذي ا -أيده هللا  -أبو يعقوب  األجلّ 

 
 . 13، ص2، ط رسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسي:  ( 1) 
 . 12، ص 2، طرسائل ومقامات أندلسيةد فوزي عيسي:  ( 2) 
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ضى منه على ويتق...  والتكاليف على أصنافها،  يلزمه من أمالكه مبرسية وماله من املعادن على اختالفها 
 .  (1) " ... وعلى سنن من الرب، أمجل الوجوه

 سرقسطة  -4
ى عند  سرقسطة فيما يسمّ  قعوت، رمحه هللا تعاىل، نسب اإلمام السرقسطيّ وإليها يا : سرقسطة
املتوسط املتصاعد من  ت أوديته إىل البحر الروميّ وهو ما صبّ ، "ابألندلس الشرقيّ "علماء األندلس 

ا يف تنصيف  ف أيضً وتصنّ ،  (2)وذلك ما بني مدينة تدمر إىل سرقسطة،  أسفل أرض األندلس إىل الشرق
 .  (3)"األقاليم ضمن األقليم اخلامس يف األندلس

ه اختارها  ألنّ ، دمسها أي قصر السيّ اومعىن ، قيصر ملك روما "خون إىلفريجعه املؤرّ  اؤهاا بنأمّ 
 وهي أمّ ، سرقسطة وما حوهلا ابلثغر األعلى ىوتسمّ ، ا من بناء األسكندرهنّ إقيل "و، "(4) قصرهبناء ل

 .  (5)"ذلك الثغر
 د يف عصر ملوكوحكمها بنو هو ، (6)ل فتح األندلسوكان قد فتحها موسى بن نصري يف أوّ 

  واملستعني أمحد بن يوسف الذي ضمّ در ابهلل وابنه يوسف املؤمتن ومن أشهر ملوكهم املقت، الطوائف
د بن هود على يد وزيره ابن ل حممّ  انقرضت دولته بقتل املتوكّ حّت ،  (7)(ه  487طليطلة إىل إمارته عام )

 .  (8) ابملرية  الرميميّ 
 

 
 . 16ص ، 2، طرسائل ومقامات أندلسية:  ى د فوزي عيس( 1) 
 . 134، ص 1، ج 1، طنفح الطيباملقري: ( 2) 
 . 138، ص1املصدر السابق، ج( 3) 
 . 150، ص 1املصدر السابق: ج( 4) 
 . 164، ص 1املصدر السابق: ج( 5) 
 . 263، ص 1املصدر السابق: ج( 6) 
 422، ص 1، ج 1: طنفح الطيباملقري، ( 7) 
 290، ص1املصدر السابق: ج( 8) 
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وكان قد دخل األندلس مع أمريها  ، طة حنش الصنعاينّ ومن التابعني الذين عاشوا يف سرقس 
وقربه معروف فيها عند ابب  ، وهبا مات ، س جامع سرقسطة الكبريالذي أسّ وهو ، موسى بن نصري

 .  (1) اليهود بغرب املدينة 
وابنه أبو  ، وهو من أشهر علماء األندلس، ومن علماء سرقسطة القاضي أبو الوليد الباجيّ 

 .  (2) وخلفه يف حلقته، معظم علمه القاسم الذي أخذ عنه
اس  مثل أبو العبّ ،  بوا إىل مدن أخرى حيث عاشوا فيهاس  نا سرقسطة و  يوجد أعالم كثر أصلهم من  

اح احلكيم أبو بكر بن ابجة صاحب التالحني املعروفة من أعالم والوشّ . ( 3)الشاعر بن صقر الغرنطيّ 
ومن شعرائها  ،  (5)وهو من أشهر القضاة،  ي الصديفا ابن الشهيد أبو عل ومن علمائها أيضً ،  (4)سرقسطة

 .  (6)السرقسطيّ ار اجلزّ 
ت حتت وظلّ ، ون عندما ولد السرقسطيوقد كانت سرقسطة حتت حكم بين هود اجلذاميّ 

 .  (7)إىل قرطبة حكمهم إىل أن غادرها السرقسطيّ 
 إال خرج من توهاليت تروى عنها أهنا ال يدخلها أبدا عقرب وال ثعبان  الفريدة مناقبها ومن

 .  (8) الفاكهة لسنني وال تتغري لون وال طعًما اليفسد فيها الطعام ملدد طويلة وال و 
  

 
 5، ص 4املصدر السابق: ج( 1) 
   8، ص5املصدر السابق: ج( 2) 
 . 91، ص6املصدر السابق: ج( 3) 
 233، ص9ق: جاملصدر الساب( 4) 
 302، ص9املصدر السابق، ج( 5) 
 45، ص2، ج1، طاتريخ األدب العربعمر فروخ: ( 6) 
 . 104، ص 2، ط اآلاثر األندلسية الباقية يف أسبانيا والبتغال حممد عبد هللا عنان: ( 7) 
 . 91، ص1، ج 1طنفح الطيب، املقري: ( 8) 
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 :  قرطبة
فهي اليوم ال حتتاج إىل ، ألندلسا مباشرة إىل الذهن جمد حبسب قرطبة أن تذكر كي تستدعي

ث كانت حاضرة جمدهم يح، ةة واتريخ العرب خاصّ عامّ  لقيمتها الكربى يف التاريخ اإلنساينّ ، تعريف
منا هذه ا قدّ "وإمنّ : غرب امل ييقول ابن سعيد يف كتابه الشهري املغرب يف حل . يف األندلس لقرون طويلة

ا  ذوها سريرً اختّ ،  لو  لكون سالطني األندلس األا ،  من بني سائر املمالك األندلسية   ( يقصد قرطبة)  ةاململك
،  ملكةفاؤهم مل يعدلوا عن هذه املة وخل  بين أميّ طنيسال  مثّ ، حضرهتا ومل يعدلوا عن، لسلطنة األندلس

وقرطبة  ،  هها لذلك أهل ما رأو ا اختذوها هلذا الشأن ل  إمنّ ،  بوا منها يف ثالثة أقطار أداروا فيها خالفتهموتقلّ 
 . لنظر إىل غريها من املمالك  ابا وأكثر فضاًل أكثر علمً 

 : هممن مثل قول بعض، لقد قال يف مدحها الشعراء ما قالوا
ـــــــادع عنك حضرة بغداد   ـــــ ـــــ ـــــ  و جتهـــ

 
ــر  والصين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  وال تعظ م بالد الفـ

ــة   ــل قرطبــ ــا على األرض قطٌر مثــ  فمــ
 

 ومــا مشـــــــــــى فوقهــا مثــل ابن  ــدين 
 .  (1) جهة" ودار امللك اليت جيىب هلا مثرات كلّ ، قرطبة قاعدة األندلس": وقال أمحد الرازيّ  

يعقوب بن عبد  السلطان األعظم أاب"أخربين والدي أن : قالبن سعيد  يّ عن عل  يّ وذكر املقرّ 
ما كان يل أن  : فقلت له: ما عندك يف قرطبة؟ قال: حممد بن عبد امللك بن سعيداملؤمن قال لواليه 

ذوها حضرة ة حني اختّ إن ملوك بين أميّ : فقال السلطان، م حت أمسع مذهب أمري املؤمنني فيهاأتكلّ 
واهلواء  ،  والنهر اجلاري،  واملباين الضخمة،  سعةوالشوارع املتّ ،  املنفسحةالكثرية    اير الد،  ملكهم لعلى بصرية

: قلت، ط بني شرق األندلس وغرهباوالتوسّ ، والشعراء الكافية، واحملرث العظيم، واخلارج النضر، املعتدل
 .  (2)فما أبقى يل أمري املؤمنني ما أقول"

بن رشد اه العامل أيب الوليد العامل وبني الفقي، وجرت مناظرة بني يدي منصور بن عبد املؤمن
( والرئيس أيب بكر بن زهر )أشبيلي( فقال ابن رشد البن زهر يف كالمه كما يورده ابن سعيد  قرطيب)

  محلت إىل قرطبة حّت ، فأريد بيع كتبه ، ه إذا مات عامل أبشبيليةغري أنّ ، "ما أدري ما تقول: يف املغرب 

 
 103ص  ، اجلزء األول،1، طاملغرب يف حلى املغربابن سعيد: ( 1) 
 . 7، ص2، ج 1، طنفح الطيباملقري: ( 2) 

= 
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 .  (1) بقرطبة فأريد بيع تركته )آالته( محلت إىل أشبيلية"رب وإذا مات مط، تباع فيها
، واملواظبة على الصالة،  والتظاهر ابلدين،  "ومن حماسنها ظرف اللباس:  يقول املقري قال والدي

 أبنواع  والتسرّت ،  وكسر أواين اخلمر حيثما وقع عني أحد من أهلها عليها،  وتعظيم أهلها جلامعها األعظم
الناس اعتناء    وأشدّ ،  ا وهي أكثر البالد األندلس كتبً ،  أبصالة البيت يف اجلندية والعلمخر  والتفا،  املنكرات 

ال تكون عنده معرفة    الذي  الرئيس فيهم  أنّ حّت ،   والرايسةصار ذلك من آالت التعنّي ، خبزائن الكتب
والكتاب  ، تب ليقال فالن عنده خزانة كوينتخب فيها ليس إاّل ، حيتفل أبن تكون يف بيته خزانة كتب

 .  (2) له وظفر به"فالن قد حصّ   والكتاب الذي هو خبطّ ، ليس عند أحد غريه  الفالينّ 
 

 
 . 8، ص2، جاملصدر السابق ( 1) 
 . 9، ص 2املصدر السابق، ج  ( 2) 
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 اللزومية للسرقسسطيالدالالت االجتماعية يف نص املقامات 
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 األول املبحث
 هج االجتماعي يف النقد األدب نامل

خ عرب مئيت عام  فقد ترسّ ،  ا إىل كثري تعريف اليوماحلديث منّ   يف النقد األديبّ   هج االجتماعيّ نال حيتاج امل
، النقد األديبّ اذ يف فضاء خّ وال يزال هلذا املنهج بريقه األ، ر مضطردأو يزيد يف شكله احلديث عرب تطوّ 

هذا املنهج  ى هبا تلك الدراسات يف  وال ميكن إنكار تلك اجلاذبية اليت تتحلّ ،  ةويف عامل الدراسات األدبيّ 
خ  ومن السهل اإلحالة إىل تلك األحباث اليت تؤرّ ، ني يف مضمار األدب لباحثني واملتلقّ ند كثري من اع

ه  ات تطورّ حمطّ  وأهمّ ، د مدام دوستال ومعاصريها(د بداايته يف العصر احلديث )على ي هلذا املنهج وحتدّ 
الباحث يف  ولكن بعد أن يؤكد  .  ةمه طبيعة الدرس األكادمييّ ملا حتتّ ،  ج على ذلك قلياًل وسنعرّ .  ممع األايّ 

 : على أمرينهذا املدخل 
ا موجودة  مولده كان فرنسيً   الذي تذهب أغلب دراساته إىل أنّ   فكرة املنهج االجتماعيّ   أنّ :  ال  أو  

 :  ولذلك عديد الشواهد نرصد منها شاهدين، القدمي منذ عصور بعيدة العريبّ  يف الوعي النقديّ 
فماذا  ،  "ديوان العرب "  قولتهم اخلالدة حول الشعر بوصفه القدامى ماد العرب  النقّ   لقد صكّ   -1

جذرها الرئيس   ا يف رؤية األدب؟اجتماعيً   األيست حتمل منظورً :  هذه العبارة؟ )الشعر ديوان العرب(  تعين
كثري من داللة الرصد  أعمق ب  (الشعر ديوان العرب )كلمة   نّ إ، ةربط بني األدب وبيئته االجتماعيّ ال

قدمية لفهم أحوال اجملتمع  ة الشواهد عديدة على االستشهاد ابلشعر يف الدراسات العربيّ   وتدلّ ،  يالتارخي
وإن كانت هذه األايم هي   الفاصلة فقط  م العرب ة وأايّ وليس األحداث التارخييّ ، ةوالقبائل العربيّ  العريبّ 

 أيضا يف ذاهتا جزء من احلركة االجتماعية ونتيجة هلا 
ظاهرة  وهي ، م ظاهرة الشعراء الصعاليك يف الشعر اجلاهليّ د  نذ الق  عرب ماد الرصد النقّ  -2

  إىل عمق املنهج االجتماعيّ   قافزاً ،  اا ومجاليً يً القدمي أن يرصدها فنّـ   استطاع النقد العريبّ ،  ة مباشرةاجتماعيّ 
ر مل الشعة يف جماد العرب على النصوص الشعريّ ف النقّ فلقد تعرّ . ااحلديث يف إرهاصة ابكرة جدً 

ربطوا بني هذه   مثّ ، بناء على خصائص مجاليةة لوا أمشاج هذا الشعر يف منطقة خاصّ فصّ  مثّ ، اجلاهليّ 
ة واحدة  يّ مجعت بني شعراء من مضارب خمتلفة يف بوتقة فنّـ  ةاخلصائص وما وراءها من ظاهرة اجتماعيّ 

 . مغايرة
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خه األدب ا رسّ يف دراسة األدب إمنّ ديث احل املنهج االجتماعيّ  فإنّ ، فيما يزعم الباحث: ااثني  
 : ذلك يف عوامل رئيسة ل ويتمثّ ، وليس النقد، نفسه

 .  ة متفاوتة الدرجات اليت هي بطبيعتها رؤية اجتماعيّ ، الرواية ظهور فنّ  -1
 حيث وصل مستوى األداء الروائيّ ،  أبدب ما قبل نوبل  فا ر  ع  أو ما يـا ،  مرحلة األدب العظيم  -2

فيما   وكشف عناصر الصراع االجتماعيّ ، ا ملا سبقكة الواقع قياسً  تصوير خبااي حر إىل آفاق كربى يف
ايت يف سرب أغوار القد فرضت روعة أداء الرو ، ابستبطان الواقع  عرف يف نظرايت املنهج االجتماعيّ 

التاريخ   إلسهامها العظيم يف فهم حركة، اء األدب اد وقرّ رين والفالسفة قبل النقّ الواقع نفسها على املفكّ 
نتيجة  به    ميان الفكر الفلسفيّ إخ نتيجة  ا ترسّ إمنّ   النقد االجتماعيّ   ولذلك ميكن الزعم أنّ ،  وحركة اجملتمع 

سيكونون  ، مثل تني، ا من الفالسفة الكباركثريً   وهذا هو السبب يف أنّ ، يف تلك احلقبة للنضج الروائيّ 
ه  ئ"اعرتاف تني ونظرا  القول أبنّ   فإنّ ولذلك  ،  ةيّ روائة الانعكاسا للعبقريّ .  النقدسي هذا املنهج يف  من مؤسّ 

اب  ره كبار الكتّ ة املاثلة وراء األدب قد تالقى يف حينه مع ماقرّ من فالسفة النقد" ابلقوى االجتماعيّ 
هو   مامتّ  فالصحيح أنّ ، حيتاج إىل تدقيق (1) من التعبري عن هذه القوى يف أعماهلم األدبية" الواقعيني

 . نية الروائيّ انعكاس لعبقريّ 
وهي الربط  ،  األخرى  علم اجلمالاجتاهات    عناملنهج االجتماعي على خصيصة متيزه  يقوم    -3

يف إدراك الواقع   فهو يكشف عن قدرة األدب وطاقته الفكرية، والفيّنّ  الفكريّ : بني وجهي األدب 
الذي   اخلاصّ  وهذا هو السبب يف ذلك الربيق، ضمن علم اجلمالاإلنساين يف مكان وزمان معينني 

فنية التعةاملمع  بعمق فكري مؤثر فضاء ثقايف يشعرون يف إضاءته للنصّ  ني من كلّ املتلقّ  ألنّ ، حيظى به
  خاصّ   علمي  اراالجتماعية احلديثة على ذلك بتكوين تيّ وقد برهنت العلوم  .  ااملتذوقة مع التأثري املرتاكم

ا من ابحثي علم االجتماع وابحثي النقد  الذي جذب كثريً ، علم اجتماع األدبيف علم االجتماع هو 
وهي السمة اليت ،  ة لألدب يستخدم السمة الفكريّ   املنهج االجتماعيّ   ابختصار فإنّ .  على السواء  األديبّ 

يف مساء   قةً ة الفكر حملّ ه عبقريّ كما أنّ ،  يف مساء الفكر قةً حملّ  ة الفنّ فهو لذّ ، الفنون فاق هبا األدب مجيع 
 .الفن

  
 

 . 29، ص 2، طمنهج الواقعية يف االبداع األدب صالح فضل: ( 1) 
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 : خالصةـال
راك وتوجد شواهد على إد، اقدمي جدً  واملنهج االجتماعيّ  اتريخ العالقة بني النقد األديبّ  نّ إ

يس لرتسيخ املنهج  الرئ  ككان هو احملرّ   الروائيّ   األديبّ   نضج النصّ   كما أنّ ،  عميق عند العرب هلذا املنظور
 .االجتماعي يف العصر احلديث

 : العصر احلديثحمطات رئيسية يف اتريخ النقد االجتماعي يف
ه مع بداايت القرن التاسع فيمكن القول أبنّ ، يف نسخته املعاصرة ابلنسبة للمنهج االجتماعيّ 

كان هذا و . االجتماعية" سات "األدب يف عالقاته ابملؤسّ كتاب ملدام )دوستال( امسه ر  ش  عشر قد نا 
وحموره كان هو أتثري الدين  ، لك بعد ذة يف النقد االجتماعيّ الكتاب مبثابة املفتتح املشهور للدراسات 

وهو أتثري األدب يف التقاليد  ، ة يف اجلانب اآلخر من العالقةمع إضافة نوعيّ ، والتقاليد على األدب 
ر ظهور  الذي كان قد فسّ ، هبا خطوة بعد هيجل مت  إضافة مدام دوستال اليت تقدّ وهذه هي ، والدين

االنتقال من امللحمة إىل الرواية جاء نتيجة للصعود  ا أنّ عً متوقّـ ، ةات االجتماعيّ الرواية بنوع من التغريّ 
 .  (1) ةللطبقة الربجوازيّ  االجتماعيّ 

ا مل تعرض ألهنّ   1895يدعى السال عام    رواية لروائيّ فانتقد  ،  فيما يبدو،  وقد أخذ أجنلز اخليط
ز كان يشغله أجنل لكن ، ة والفالحنيهي طبقة العامّ ، ةوإن كانت غري رمسيّ ، ةعناصر لطبقة يراها مهمّ 

ا احتفت ألهنّ ، ة مينا كاوتسكيواجلدد للقاصّ ه سيعمد إىل إطراء رواية القدامى ألنّ ، خاصّ  اه فكريّ اجتّ 
 .  (2) ة ة النمساويّ ال مناجم امللح يف مقابل طبقة االرستقراطيّ عمّ  يف روايتها بتصوير

ا أن يكون معكوسً   فالبدّ   ،أمر حتميّ   الصراع الطبقيّ   ر أجنلز موقفه ذلك على أساس أنّ وقد فسّ 
،  ة للمجتمع ال أكثر وال أقلّ عبارة عن دراسة طبقيّ  -حسب أجنلز  - الرواية  وكأنّ ، (3)يف العمل الفيّنّ 

األمر ميكن قوله ابلنسبة لفالدميري لينن الذي كتب عن رواايت تولستوي جمموعة مقاالت تفوح ونفس 
،  اه أيديولوجيّ يف اجتّ  وهكذا سيمضي النقد املاركسيّ  (4) ةا بيانت سياسيّ وكأهنّ ، منها رائحة األدجلة

 
 9، د.ط، ص امللحمة والرواية انظر: ابختني، ( 1) 
 . 460-  457، د.ط، ص  نصوص خمتارةانظر: فردريك اجنلز، ( 2) 
 . 58-ــ56م، ص1996، 1ط النقد الروائي واأليديولوجي انظر: محيد حلميداين، ( 3) 
 . 10، د.ط، صمقاالت حول تولستويلينني، : انظر( 4) 
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العالقة الوثيقة بني األساس  بسبب ، القرن العشرين عرب معظم  أتثريه على النقد االجتماعيّ  وسيستمرّ 
منهمايف اآلخر دعما   فلقد وجد كلّ ، وبني أسس املنهج االجتماعيّ ، للمذهب املاركسيّ  الفكريّ 

 . إن صح التعبري استيً لوجي
سني يف مضمار املنهج  ة الشكل واملضمون تشغل الدار ا إشكاليّ ستبقى دائمً  ومع ذلك 

ارات متالحقة حتاول أن تضبط العالقة بني املضمون  ة تيّ لينشأ عن ذلك االنشغال عدّ ، االجتماعيّ 
ة  جتماعيّ وسيلتفت علماء العلوم اال،  والرسايلّ   واملضمون االجتماعيّ   أو بني الفنّ ،  عد اجلمايل للنصّ والبا 

ة يف سياق الدرس  ا مع النصوص األدبيّ متضامنً  رها تيار النقد االجتماعيّ إىل تلك الذخريةاليت يوفّ 
الذي يتخصص فيه كثرة من  ى بعلم اجتماع األدب ن عرب جهود حثيثة ما يسمّ فيتكوّ ، االجتماعي

هموا جبهودهم يف هذا ط ليس اخلي  سيلتقط الدارسون يف جمال املنهج االجتماعيّ   مثّ ،  الباحثني حول العامل
بعلم اجتماع  مون إليه  يه املنت يسمّ   ا سينتج  عنه فيما بعد تطور نقدي مجايل   مّ ،  على أساس أديب  العلم
 . األديب النصّ 
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 املبحث الثان 
 الدالالت االجتماعية يف املقامات اللزومية

 :  الرئيسة الرؤية
ا تسطع رؤية رئيسة  جامعً   دراستنا استقراءً   حملّ الذي هو    السرقسطيّ   اللزوميّ   عند استقراء النصّ 

تسطع فيما  هذه الرؤية  و   ،ة يف اجملتمع العريبّ السلوكيّ تتعاضد املقامات يف تكوينها ونقصد هبا التناقضات  
 . النصّ  مقامات  جمموعكمغزى رئيسفي ،  يرى الباحث

أزمة نفس  يا ه تقريبً  املقامات فيصورهترأى الباحث الذي اإلنسان العريبّ زمة إنّ ف، فيما نزعم
  مكتوب    النصّ   رن أنّ وإذا تذكّ .  نفسهاا  تقريبً   ة هياالجتماعيّ   اته وإشكاليّ ،  اإلنسان العريب الذي نراه اليوم

 وقبل أن تظهر القصة القصرية وقبل أن يولد املذهب الواقعي مبئات السنني،  ما يقرب من ألف عامنذ  م
،  ر الكبري يف الرؤية أن يشهد ابلتطوّ إاّل   ل للنصّ ستطيع املتأمّ  يوال  ؛ وجرأته  سرقسطيّ ال  رايدة نا نشعر بفإنّ 

ا لتربير ذلك اجلهد  هنا أبدً  ية ال تكفالغاية التعليميّ  إنّ ذلك . ةاحلريريّ  ة مثّ اهلمذانيّ ا للمقامات قياسً 
 . لناجحا الستقصاء االجتماعيوا اإلبداعيّ 

 املقامات  نص  يفة  الجتماعيّ ا  دالالت لا  همّ أمثلة لبعض أوفيما يلي من سطور سنحاول أن نرصد  
 . اللزومية

 :  شرب اخلموريف و  اجملون يفس الشباب وغري الشباب انغماشيوع ظاهرة  -1
ولرصد هذه الظاهرة ، يف األندلس ني جمتمع مابني القرنني اخلامس والسادس اهلجريّ يفحنن هنا 

 . ه األوىل بسرعة كبريةدالالت على املسافة اليت ابتعد هبا اجملتمع املسلم عن طبيعت
 : ا قال الشاعرقدميً و 
ــبــــــاب   إن   ــفـــــرا   الشـــــــــــــ  ه  د  واجلــــــن    والـــ
 

 مـــفســــــــــــــــد أي   لـــلـــمـــرءن  مـــفســــــــــــــــدةٌ  
يرتامون يف ، ة كالنجوموإذا بلمّ ": حدى املقامات إعلى لسان راويه يف  ّ السرقسطيكي حي 

واستنفذوا العني  ، عقارالواواستحلّ ، قد نبذوا الوقار، ويتبذلون خالقة، لون طالقةيتهلّ ، الكؤوس ابلرجوم
ومل يشعروا ، قد غفلوا عن العواقب، وختجل من أمياهنم احلياض، عن مشائلهم الرايض تنمّ ... والعناء
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 .  (1) ابلزمان املراقب"
ومل ، ام عن شباب من الطبقة املرتفة لقيهم يف أسفارهه الراوي السائب بن متّ يحيك هذا النصّ 

ا من الناضجني سنجد كثريً نا  بل إنّ ،  ا على طول املقاماتا حضورً وهذه الظاهرة سنجد هل.  د البلدحيدّ 
 اعتيادها يف جمالس الوجهاء  ة مدىما جمالس اخلمر اليت تظهر املقامات السرقسطيّ السيّ ،  يقعون فيها

قد  "كنتا : حدى املقامات يقول الراويإ اهلجر!يف ن متّ إابلغة يف هجرها  وأيضا صعوبة، دابءألوا
على  وحنوتا ، اإلنبة واإلقالع واعتزمتا ، الشفافة منها والصبابة فتا وترشّ ، الصبابةالصبا و  عتا ودّ 

 إذا ساورتين حّت ، املالهي والصخب ورفعتا ، الكؤوس والنخب وأكفأتا ، التوب اجلوانح واألالع
وقابلت ، فراجعتها بعد التطليق، حت حرب صبابيت عن حيالولقّ ، )كأس اخلمر( سورة اجلرايل

 فنافرت أيّ ، فسامت وامقها متاعب وكلفا، ق هوى وكلفاخود حتقّ ا كأهنّ ف، جه طليقعبوسها بو 
يرتك قليب ،  وهي ترسل من خللها شعاعا،  ع األحبابنعت متنّ ومتّ ،  ي واإلسفارمن التجلّ   ت  ب  أ  و  ،  نفار

 عاص   يسر لكلّ أو ، أعسر منها على مريد، قبلها عزيزا وال لقيتا ، غريها مزيزا ر  أ  فلم ، شعاعا
، مت عن واضح من احلببوتبسّ ، وغادرت غصن احلياة مروحا، فامتزجت ابلنفس روحا... ومريد

 .  (2) " ...وسبب وأذمت أبكرم عهد
 : سلوك الشخصية العربيةفيما بني السري والعلين ازدواج -2

وهي متثل اهم مالمح الرؤية االجتماعية الرئيسة اليت تسطع يف نص املقامات لكننا نوردها هنا  
أن  وقد قصد السرقسطيّ سياق الدالالت اجلزئية  توطئة لذكر بعض الشواهد الدالة عليها مباشرة  يف

فيما يبدو    - أوضحها  ،  د هلا أكثر من شاهد يف املقامات وجن،  ة سادت يف عصرهيعكس حالة اجتماعيّ 
فيها اجلموع  ظ الشيخ  واليت وع،  ا( هو اليمن )عشوائيً ما جنده يف املقامة السادسة اليت اختار هلا مكانً   -

  املقامي   أراد الراوي ا رآه فلمّ ، جعلت العطااي تنهال عليه كالسيل، ذرفت منها العيون يف مقامة بليغة
 حيث فذهب معه إىل، محل تلك العطااي إىل مكان إقامتهفطلب منه أن يساعده يف ، ي عنهأن يسرّ 

فبادرته ذوات خيالن كاملها أو  ، انبيوت حان أو خان ذوات قتار ودخفإذا به قد دخل يف "، أراد
وطرحنا  ، ابءهات واآلوفدينه ابألمّ ، ا جلب من أعالقعمّ  وكشفن، عنه تلك األخالق قنفمزّ ، الغزالن

 
 . 18ــــ  17ص ، 2، طاملقامات اللزومية السرقسطي،  ( 1) 
 . 191 املصدر السابق: املقامة اخلمريةص( 2) 
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،  يف معرض من اخلالعة وسوق وجيلوهنّ ، جعل يفتش عن صدور وسوقو ، ة اإلعراض واإلابءعنه مشقّ 
أين   ؟!ورإىل احلوركومن ال ؟اإلاثرة والشهوة(ظ )إىل النع، أمن الوعظ !أاب حبيب: فقلت )أي الراوي(
 :  من اجملتث(فأنشأ يقول ) ؟واملعيد أواملبد ؟منك الوعد الوعيد

 أان الســــــــــــــــــدوســــــــــــــــــي فــــــــاعــــــــلــــــــم
 

 عـــــــــــــيـــــــــــــد ـبــــــــــــ  دهـــــــــــــر وكـــــــــــــل 
ــــــــــــــــــــــ ـفاتين اللهإن   ــ ــــــــــــــــــــ ــ  او يومـ  ــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــ فإن    ــ ــــــــــ مستعي  يــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ  د ــــــــ

 مضـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــبـــــــــــاب وو    
 

ـــــــــــ وعادن  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ عي ي منهـــــــــــ  د ـــــــــــ
ـــــــ ودون فع  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــ لــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ  ب  ر   يــــ

 
ــبــــــــــد  ــيــــــــــد ييــــــــ ــعــــــــ  الــــــــــورى ويــــــــ

ــــــــ ضم منه  الوعد  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ  ان ــــــ
 

ـــــــ الوعي ويف يديه  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــــــ  دـــــ
ــــــــ علم وقد  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــ  ايقين    ت  ــــــ

 
ــــــــــــ السعيدسعي  أن    ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  د ــــــــــــ

ــــــــ قري عنين  وأن    ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ب  ــــــــــــــــ
 

ــثــــــــي   ــيــــــــدجيــــــ ــعــــــ ــلــــــــي الصــــــــــــــــ  عــــــ
ــريـــــــــــــب  كـــــــــــــل  ــه قـــــــــــ  لـــــــــــــديـــــــــــ

 
ــــــ بعي عليه وما  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــــ ــــــ  د ــــ

الصفح عن ،  له بذلك االعرتاف  ورجوتا ،  الوبيل ومراده )موضعه(  رحهومس ،  ومراده  ها تا فرتك  :  قال 
 . (1) يوجب له النجاة واخلالص،  هذا اليقني واإلخالص لعلّ  وقلتا ، ذلك اإلسراف

الذي  ، ة جنيب حمفوظ السيد أمحد عبد اجلوادا بنموذج بطل ثالثيّ رن فورً هنا يذكّ  والسدوسيّ 
الغواين يف  نادمةوبني مقارعة اخلمور وم، رايء  الص هلل من أيّ اخلد جيمع يف سلوكه بني االبتهال والتعبّ 

،  خامتته الكرب ، الطرب هو : يقولنجده فإال أن رؤية املقامي نفسه هلذا السلوك سلبية، اوقات أخرى
 .  (2) فحل خيور وكلّ ... هذا هو املاخور، رديفه االبتزاز، أو االهتزاز، عقيبه الرتح، أو الفرح

 : ني ألحوال العشقابلرجال املشتاقمكر اجلواري  -3
حيث شوق الرجال  ،  يف عصره  يف اجملتمع العريبّ   يرصدها السرقسطيّ ،  كانمزمان و   ا لعبة كلّ إهنّ 

حيث تلعب اجلواري ، ا للخداع كبريً الشديد إىل وصال املرأة ذات املنصب واجلمال يفتح عليهم ابابً 
على تدهتا قد وافقسيّ أنّ اجلارية حيث تفهمه ، ناسلة إليهداهتن عن طريق املر ينهم بوصل سيّ فيمنّ ، بعقوهلم

 . م ما يقنعها بذلك وصاله إذا قدّ 
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فأدهشه يف أحد  ، احيث ذهب إليها سائحً ، مأساة الراوي يف بغداد ي إحدى املقامات حتك
عن احلسن   ويكشفن  ،  د الغصونأتوّ   دن  يتأوّ ،  شوارعها سرب من النساء يسرن "يتخايلن بني مرط وكساء

مة  حسبتها قيّ  وإذا إبحداهنّ ، وأقتل من البلوى وأرقّ ، أبلفاظ أعذب من السلوى ويتناجني  ، صونامل
،  برحي  واشتدّ ،  وسرحت من عقاله ديناري،  فأشعلت نري...  وأبدت امتناعا،  قت قناعاقد أغد،  عليهنّ 

 .  (1) " ... وأعاطف وأهازل، وسرت وراءها أالطف وأغازل، ورتع سرحي 
دة ذات منصب  جارية لسيّ ه ليست إاّل من أخذت بلبّ  سيكتشف الراوي أنّ  ويف هذه املقامة

دهتا املزعومة وإن وافقت من حيث املبدأ على سيّ  ل أبنّ ستتعلّ  مثّ ، يه اجلارية بوصلهاوستمنّ ، ومجال
مث  . (2)"وال تؤخذ حبذر، ال تقابل بنظر، وفريدة سلك ، "من عقيلة ملك : هنا أّ التواصل مع الراوي إاّل 

زرع    وال زكى على الشحّ ،  خبل  ح؟ وما مع احلبّ فأين ما به تتبجّ ،  ح ألراك ترتجّ إينّ ":  زه اجلارية قائلةحتفّ 
،  وجد ابلسبيكة والوسيلة،  وهل فاز أبمله خبيل؟ أو أجنح يف عمله خميل؟ فدعين من هذه الرذيلة،  وال خنل

،  "مبا تلقاه وعدت     ما رجعت  إاّل   وابهلل،  خذي ما أردت  ،  واحللي والثياب ،  هذه العياب :  فقلت هلا:  قال
ا  "فلمّ :  يقولى  ه مض أن الليل كلّ إاّل ،  ةعشيّ ها مع الب جملسه حيث ستوافيه وإايّ عليه أن يرتّ   مث أخربته أنّ 

خرجت ألتمس جين خرب أو  ، وتباينت عن أصدافه آلليه ودرره ، صدع الفجر وسالت أوضاحه وغرره
 :  حلقة الباب رقعة فيهايف  فإذا، وأقول ال قطع يف مثر وال كفر، أثر

ـــــ النع بك    ت  زل   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ  ل أاب الغمرـــ
 

ــــــ أم من صرت  و   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ أم يف   ركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ــ
ــــــ امل ذهب ما  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ بوع  لــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ظ ـــــــــ

 
 فال تبـــدي األســـــــــــى من عظـــة العمر 

،  وبرئت من األصحاب واإلخوان،  انإىل السلو   وجلأتا ،  أفظع كأس،  من اليأس   فشربتا :  قال...   
 .  عهدي ابلغزل والتصايب"هذا آخر : وقلت، وصحوت من أجوايل وأوصايب

كما وصفتها الرقعة ،  جعل هذه احلادثة ابلنسبة للراوي عظة العمر السرقسطيّ  ونالحظ هنا أنّ 
 .  (3)اليت وجدها يف حلقة الباب 
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 :  ظاهرة عشق الغلمان -4
جتذب   واحلذر من غرور متاع الدنيا الزائل،  عن اهلوى  ة يف زجر النفساملوعظة البليغ  كما كانت

أتثري عميق يف جذب األذهان  ذات  والعشق ا قصص احلبّ كانت أيضً ،  ني املستمعنيعقول املتلقّ  ةبقوّ 
  يل للجنس اآلخرع املواز بني ناملتكافئ تقريبا    ك التنازع الدائم  وهو ما يعكس ذل،  ةواألمساع وبنفس القوّ 

،  ما هو أبعد ترصد  رة املقامة العاش ولكنّ ، الشخصية العربية هذهداخل يف السامية   الروحواق وأش
ة فعرج إىل قصّ ، قةة املشوّ د يف مقاماته الغزليّ اجلليل أن جيدّ البليغ  هنا وهو الواعظ املقاميّ  فقد أحبّ 

  ه ابلغلمان كان يعدّ التولّ   ومن املعلوم أنّ .  لغالم من نفس جنسه  غرام ملتهب وقع فيه رجل من خراسان
مجع  وحظي املردان ) ، ن يف ابدئ األمردو اشتهر به الشعراء املولّ  العصر العباسيّ ا يف الغزل يف  رئيسً ابابً 
 لكن دخوله يف.  وافر من شعر الغزل  تهم حبظّ ( وهم الفتيان املعشوقون جلماهلم وظرفهم وأنقتهم ورقّ أمرد

منه حسب غاية   مفرّ ال ه نرى أنّ لكننا ، اد تناقضً ا يولّ البليغة رمبّ  الذي عموده املوعظة حديث املقاميّ 
 . ملقامات يف ا لسرقسطيّ ل

ا ق عشقً ا وتعلّ ة ذلك الرجل الذي قد هام حبً قصّ  وحتكي املقامة العاشرة على لسان املقاميّ 
،   ابلهيّن ويصرف ع،  حباله"فما زال الدهر يصرم ميّن : يقول، سان من بين ساسانابفت من فتيان خر 

الوجد إيل ووجه ،  نفروالصرب عيّن ، يمضويلبسين ال، ويسومين الضيم، ويولع بسواي، ويزدري هبواي 
وال نجع من الرأي وال ، وال وسيلة إىل شافع، وال تراتد ىوالنفس ال تبغي سلو ، والصبابة تعتاد، سافر
وإن  ،  فبألي ما جاد ،  ا ا وإحلاحً فً إحلا  وآليت...  إىل اإلعالن والتصريح،  التربيح  ين دواعي دعتحّت ،  نفع

فما كان  : "قال، جتعله يراجع نفسه يف صده عنه، فريسل له قصيدة غزل مشبوب   (1) كان ما أجاد"
وردت  ،  وعطفت عاسيه،  فأالنت قاسيه،  وجاد ابلوصل ومسح،   أن نظر الرقعة اليت هبا القصيدة وملحإاّل 

ا ا فريدً على فرحة هذا العاشق بعودة معشوقه إليه تعليقً  ق الشيخ املقاميّ ويعلّ ، وردت مساحه"، مجاحه 
هذا العاشق بني ملك   ريّ   "لو خا :  ا يف تصويره لفرحة العاشق بعودة وصال حمبوبه الذي هجره فيقولبليغً 

وبصرف  .  (2) وبني ما صار إليه من القرب وانفراج ذلك الكرب الختاره على كل رتبة" ،  ضخم  وعزّ ،  فخم
زمان ال   فالعاشق يف كلّ ، بليغا وصفا دقيقا اصيالهنا  املقاميّ  وصف فقد كان ثلية النظر عن فكرة امل

 . ب ذلك البعدإغراء أو إجناز يسبّ  وال يكرتث بكلّ ، ا عن معشوقهمعىن للحياة بعيدً ابلفعل يرى 
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: نفسه يف غرام غالم فيقول  ن يوقع الشيخ السدوسيّ   ال أينفأ  ويف موضع آخر جند السرقسطيّ 
 :  ومن قوله فيه، وأعلن بغرامه وجواه، قد مال إىل هذا الغالم هبواهالشيخ "وكان 

 عهد ســـوى اللهو وا وى ب وأغيد مل يعلم  
 

ــــــ  فيمعاقإال  وال شب    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الدن ن  رةـ
ــــــــ له ابلنفس لو ج  مسحت    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اد ابملن ــــــــــــــــــــــــ

 
ــــ ا علولكنه اجملبور طبع    ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  لضن ن ى اــــــــــــــ

ــــــ ث ن وماذا عليه وا وى غري م   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ن  ــــ
 

 ا وى يعرى لـــــديـــــه من الظن ن  لو أن   
ــــــ  وما عاود الرض على حب    مين    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ى ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فيــا لــك من ســـــــــــخ  لــذيــذ ومن من ن  

  الوزير والفقيه اإلمام اللغويّ  لسرقسطيّ ك وراء رصد اما هو احملرّ : والسؤال الذي يطرح نفسه  
 :  حمتملة نا أمام أحد أسباب ثالثةإنّ ، ؟لظاهرة الغزل ابلولدان

 . مقاماتهظاهرة اجتماعية ملموسة رأى أن يعكسها يف  -1
 . فرصد الظاهرة من أجله،   ختلو منها مقاماتهمن فنون الغزل الرئيسة يف الشعر رأى أاّل   فنّ  -2
 . بة للسامعنيني لكوهنا أحد أنواع قصص العشق احملبّ يث املقاميّ رواج هذه القصص يف أحاد -3

 :  نا جندنّ إوإذا حاولنا حتليل املعطيات ف
،  ةظاهرة اجتماعية واضحة يف بغداد العباسيّ أصبح ابلولدان كان قد ه التولّ من الثابت أن  -1

 .   وصلت إىل بالط اخلالفة نفسه والوافدين عليهالطبقات حّت  وقد مشلت كلّ 
 . ذه الظاهرةاهلانعكاسً ا من شعر الغزل ا كبريً قسمً  للمردان حتتلّ  أصبحت قصص احلبّ  مثّ  -2
ا ا مل يكن موجودً رمبّ   معنيينتج عنه مزاج    للشعر الغزيلّ   نيد يف املتلقّ ويستتبع ذلك أتثري مؤكّ  -3
إىل  اهتمام السرقسطي برصد هذه الظاهرة ه قد ميكن ردّ أنّ وعلى ذلك  يف اجملتمع اجلديد قبل ذلك 

 .  األسباب الثالثة جمتمعة
اب يف مجيع الطبقات واملستوايت قد استعذبوا يف فرتة معينة هذا النوع  الشعراء والكتّ  أنّ ومع 

  كور كان يعكس لذ ابالغزل من  اكثريً   من الدراسات تشري إىل أنّ  بعضا  أنّ إاّل ، د(من الغزل )الغزل املولّ 
 .  (1)ا يعكس غريزة منحرفةمّ أكثر   لعاطفة اإلعجاب من نوع خاصّ  اتصويرً 
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يف اجملتمع العريب احملافظ الذي مل   إىل الكبت اجلنسيّ "ت دراسات أخرى هذه الظاهرة بينما ردّ 
ل ما هذه الظاهرة بدأت أوّ  رأي القائل أبنّ الومييل الباحث إىل ، (1)"يتح التواصل الطبيعي بني اجلنسني

ال من سيب الفتوحات اإلسالمية يف بالد  ري اجلمسان ابهبدأت يف الشعر مع انتشار املردان احل  
هذا العامل االجتماعي اجلديد ، عهد هبذا اجلمال يف الغلمان من قبلة ومل يكن للعني العربيّ ، األعاجم

إىل    أّدى،  مع عوامل أخرى مثل انتشارهم كخدم وسقاة يف جمالس األنس واللهو وأحيان جمالس السكر
،  اآلخر هما عند بعضا شاذً احنرافً  بينماحرف همر عند بعضمث استمّ  بريًئاه بدأ لعلّ ، هبم انفعال خاصّ 

إىل درجة أن يذكر ابن   وصل  قديف تلك العصور  يف اجملتمع العريبّ  رصودةانتشار الظاهرة امل  كانولقد 
ث معه ساعة  ل ومعه غالم حسن الوجه فتحدّ نبلرازي جاء إىل اإلمام أمحد بن ح حسن بن ا ة أنّ تيميّ 
اي أاب عبد هللا  : فقال. ال متش مع هذا الغالم يف طريق اي أاب عليّ : ا أراد أن ينصرف قال له أمحدفلمّ 

وقد ورد عن  . ابك من ال يعرفك وال يعرفه سوءً  يظنّ  لئاّل ، وإن كان ال أيمث فيك : فقال. ه ابن أخيتإنّ 
يتبعها    مثّ ،  فتتان ابلنساء والبنات لغلمان واملردان صار أخطر من االاالفتتان اب  إنّ :  سفيان الثوري مقولته

كان مالك بن :  ه قالوورد عن اإلمام أمحد أنّ . ومع احلدث شيطانن، مع املرأة شيطان إنّ : بقولة أشدّ 
 .  (2)أنس إمام دار اهلجرة مينع دخول املرد إىل جملسه

  عبد هللا  )سألت أاب: هفنجد عند ابن حزم يف طوق احلمامة ما نصّ ، ا عن اجملتمع األندلسيّ أمّ 
وقرب ،  وصار يكاد يطريه النفس،  ته وهو قد حنل وخفيت حماسن وجهه ابلضىنسبب علّ بن الطنيب عن  

بن    كنت يف ابب داري بقديد الشماس يف حني دخول عليّ نعم أخربك إينّ : فقال يل... من االحنناء
للحسن صورة   ر أنّ أقدّ فرأيت يف مجلتهم فت مل ... (3) واجليوش واردة عليها من اجلهات ، محود قرطبة

بن فالن من سكان فقيل هذا فالن ، فسألت عنه، وهام به ليّب ، فغلب على عقلي،  رأيته ئمة حّت قا
أو يوردين  ، هولعمري ال فارقين حبّ ، فيئست من رؤيته بعد ذلك ، نحية قاصية بعيدة املأخذ ، جهة كذا

ة ابن حزم قصّ وكذلك أورد  .  احلمامةيف كتاب طوق  ،  وابب املوت   وقد أورد ذلك يف ابب سلوّ .  رمسي
  ن يثق به أنّ عمار بن زايد صاحبناعمّ   يّ لقد حدثين أبو السرّ :  قال ابن حزم، ابن قزمان ومعشوقه أسلم

 أوقعه يف حّت ، وكان أسلم يف غاية اجلمال، ة أسلم بن عبد العزيزالكاتب ابن قزمان قد امتحن مبحبّ 
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 .  (1) ة أسباب املنيّ 
فقد ، رصده هلذه الظاهرة الال أخالقية يف ة السرقسطيّ على موضوعيّ  تدلّ  ندرة  وثيقة  وجدوت

وزراء   ة رسالة من واحد من أهمّ ة هامّ أثبت الدكتور فوزي عيسى يف كتابه رسائل ومقامات أندلسيّ 
يلمح  فيها  ، كان قد كتبها إىل وايل مدينة مالقة،  (ة كتابة املقامات اللزوميّ    نفس عصراألندلس )يف

  صااًل صل اتّ منها يتّ   لذلك نورد جمتزأً ،  تشار ظاهرة اللواط على نطاق واسع يف بعض بالد األندلسناإىل  
محاه    -بذلك القطر    أنّ   وال شكّ ":  يقول يف رسالته،  ا ابلظاهرة اليت عكستها مقامات السرقسطيّ وثيقً 
ويستبيح  ، يرتشف ملاه نأويريد ، وطويركب يف أسافل التني أعايل البلّ ، من يدين بدين قوم لوط -هللا 
 .  (2) ة النصيف واملرط"ويبدأ به قبل ربّ ،  له على ذات الشنف والقرطويفضّ ...  وميأل الفارغ من جلده،  محاه

 :  ة وجوهتها يف هذا الصدد من عدّ يّ تكتسب هذه الوثيقة أمهّ 
 . أو اخليال األديب حيث ال جمال للتلفيق،  ا رسالة على مستوى سياسي رفيعهنّ أ -ال  أو  
وهو  ، ب بذي الوزارتنيالعزيز امللقّ وهو الوزير الكاتب أبو بكر بن عبدة كاتبها شخصيّ  - ااثني  

امسه  أما ، يف هذه الرسالة دليال حامساتعترب شهادته  لذلك و ، وزراء األندلس يف ذلك العصر من أهمّ 
سكن  ،  عرف اببن املرقيّ يو ،  اإلشبيليّ   خميّ ل بن عبد العزيز الكر حممد بن أيب مروان بن عبد امللك  أبو بف

،  ه أيضا أمرياملؤمنني علي بن يوسف بن اتشفنيتكتب واس،  م يوسف بن اتشفنيأبمريها أايّ   قرطبة واختصّ 
 .  (3)هـ(536)   وفاتهة ابملرابطني حّت ت صلته قويّ وظلّ 

وفاهتما   كما أنّ ،  العصر يف نفس افقد عاش، املعاصرة بني هذا الوزير وبني السرقسطيّ  -ااثلث  
 .  ة يف الزمنانت متقاربك

 يف فنّ   ر نوعيّ تطوّ    على قوايً ة ودلياًل حجّ   يف مقاماته هلذه الظاهرة يعدّ    أن رصد السرقسطيّ إاّل 
حنن أمام إرهاصات ،  تربويةة أو  غاية تعليميّ حيث ال مكان هنا للحديث عن  ،  ةاملقامة على مستوى املهمّ 

 . الثالث يله يف الفصلكماسيأيت تفص،  الواقعية يف الفن القصصي الفكرة
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 :  عرب األندلسبي  التعصب القبلي املدمر -5
، عصره  وية اليت كابدها  اأن يلمح يف أكثر من موضع إىل هذه الظاهرة املأس،  قصد السرقسطيّ 

وهو ما يستدعي إسقاطا على حال  ، ةبصراعات القبائل يف اجلزيرة العربيّ  التلميح القصصيّ عن طريق 
فهو يصف يف املقامة الثانية  ، ة الكربى يف البناء االجتماعيوإشارة إىل اإلشكاليّ  ، بالده يف األندلس

أسد  كلّ ،  هبا من أسد وسليم غري أنّ ، لرائده يصيب وحظّ ، اي له من مرتع خصيب: أرض هتامة قائال
دت عليها الدحول )الثأر(  فجدّ ، وتفانت القبائل والنقابل، فقد تقصدت عليها الزوابل، عاد وأثيم

...  دت األحقاف )املعووج من الرمال(وأتبّ ، دت األحقادوأتكّ ،  اس املطر(وهانت عندها احملول )احتب
والذي  ،  ا أغارت على متيم فهزمتهاأسدً   يقصد أنّ وهو  ،  ورماها ابلصغار من رماها"،  ففارقت متيم محاها

الفوز ألسد؟! وما القوم  أهلل  "أحد الشباب املنصتني له    يعطي الداللة للنزعة العرقية املقصودة هنا هو ردّ 
،  لقد أتى الزمان بعجبه، وبعثت الشجن والوجيب، لقد أهديت العجب العجيب، من ليف وال مسد
ل )اخللخال( وغلب الوشيظ )الدخيل جومن التاج ابحل، الرأس ابلرجلض من فعوّ ، وأطلعه قبل رجبه

 .  (1) ع )الشجاع املقدام("واجملع )الداعر( على الزمي... واخلسيس( على الصميم )األصيل(
ومن الواضح  .  ولذلك كان احلزن هلزميتها من أسد ،  الشرف لتميم  التميميّ   وقد جعل السرقسطيّ 

  لس داألندت موقعة شقندة يف فقد جسّ ، ا يف عرب األندلسرً األمر كان متجذّ  خني أنّ يف كتب املؤرّ 
ون يف مقتلة عظيمة ونقل  ضريون واليمنيّ ملا   حيث تقاتل،  ا من النعرة القبيليةه( مستوى مقيتً 130)  الوليد

 .  (2) يف قدح لشربتها" دماء أهل الشام مجعت يل عن قائد اليمنية ابن حريث قوله "لو أنّ 
ة الربكة وضيق األرزاق  يف املقامة اخلامسة يربط ذلك الربط البليغ بني قلّ  السرقسطيّ  جندوحنن 

الذي   إنّ ": ثناء فاقة عامةأ يف الذكيّ  ان الشابّ فيقول على لس ، تشاحن والبغضاء وعادات الثأر وبني
، روا اجليوب فطهّ ،  احملنمن  عدى  د من اإلحن أوما أتكّ ،  من احملول  ا أملّ مّ   أشدّ ،  ولحالد  من  ينكمب  أرى

 (3) .  فاستشعروا احلرب والريب"وإاّل ، والريب وارفعوا الظنّ ، خلصوا الغيوب أو 
وهل ، ةبشروطه اخلاصّ  املقاميّ  الفنّ ق داخل حتلّ ة ال خيفى ما يف هذا التصوير من بالغة خاصّ 
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وإخالص  ،  )الصدور(  رة اجليوب اا تفتقد إىل طهأبلغ من أهنّ ،  ة به مأساتنا االجتماعيّ ص  نلخّ جند اليوم ما  
ا يذهب عنكم األنواء )رايح  ت األهواء مّ "واعلموا أن تشتّ :  اويقول أيضً ،  يف الصدور(  الغيوب )املخفيّ 

عوا وتوقّ ، لوا األمم السوالف"أتمّ : نهي كالمه بعبارة يف منتهى العمق واالستبصارن يإىل أ... (املطر
وال خيفى أن اتريخ العرب . (1) ان الواحد واأللففسيّ ، الشقاق واخللفوإذا استوىل ، املهالك واملتالف

 .  وعمق بصريته السرقسطي بطل تشخيصإىل اليوم يعكس صدق 
 : مأساة اجلواري املتأدابت -6
 . تباع إذا مال به الدهر لشراذم األرض(  مثّ   يف بيت الوجيهاجلارية ترتىّب )

ةيف اجملتمع  ة حضاريّ وقد ارتبطت بظاهرة اجتماعيّ ، اجتماعية مؤملة ظاهرة السرقسطيملس 
ا من اجلواري يصبحن ىل درجة جعلت كثريً إ، وهي إكرام اجلواري الناهبات وحسن رابيتهن، األندلسيّ 

سنني   سادهتنّ  يهنّ ر مأساة اجلواري ذوات العلم واألدب اللوايت يربّ صوّ  فقد ، ع األندلسي من جنوم اجملتم 
زها  يجهّ دها ف بسيّ  أو اللؤم  الدهر  شتهى مث مييل صارت أمنية تا فإذا ما استوى عودها ، طويلة مع أوالدهم 

ال تنسي حناين  ،  أديب "اي بنت  :  يقول هذا السيد جلاريته يف إحدى املقامات ،  يعرضها يف السوق   مثّ ،  للبيع 
ا  عليه ردً  فرتدّ ، يل فيك من إضمار" كم ،  اي سليلة األقمار ، ما بنت عن خلدي ، اي أخت ولدي ، وحديب 

وصاحبة الشهاب  ،  وساكن اخللد ،  وجعلتين اثين الولد ،  وألطفت حديب ،  "أما لئن أحسنت أديب :  ا ا مؤسيً بليغً 
  حّت ،  وال أنساين ومل يلهين عنك شيء  ،  وإحساين   سين حب   عتك  فقد متّ ،  رار واإلضمار وموضع اإلس ،  واألقمار 

كانت من  الدرامية  د أن هذه املأساة ومن املؤكّ . ( 2) " ! ... ضت يب لألنذال عرّ ، الثمن ك وغرّ ، ك الزمن إذا لزّ 
الجلارية اليت  يتخيّ  أخرى جنده في مقامة ف ، يف املقامات  ر تصويرها ولذلك تكرّ ، القدمي  مسات الواقع العريبّ 

 :  لساهنا على   ا جيريه السرقسطيّ ا بليغً ر مأساهتا تصويرً بيعها تصوّ ا  ده نوى سيّ 
ــاللقــــــل  ــن مــ ــي عــ ــعــ ــن ابت ابئــ  ملــ
 

ــيـــــمـــــيت وخـــــالي   بـــــعــــــد خـــــب لشـــــــــــــ
 الأاتح اإلله ي منه قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
 إن صـــــــــــفـــــا العيش دونـــــه أو حالي 

 لئن سامين ا وان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه  
 

ــــ   ــ ــــــ ــــ فعزيز على ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى إذاليــ ــ ــ  ــ
ــرام إن رقي على األانم   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  حـ

 
ــــاللن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وألمر أبيح غري حــ
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ــهــــــا فـمـن رام ـنـيلـي   أان ـبنــــــت الســـــــــ
 

 ( 1)رام رد  الصـــــــــــبـــا وســـــــــــبق الظاللن  
ا يف إنطاق هؤالء اجلواري مبثل هذا مل يكن مبالغً  السرقسطيّ  ة على أنّ ندلسيّ ألاحباث  األوتدلّ  

، ا يف هذا املضمار جلواري األندلس األديبات الشاعرات ا شهريً حيث جند ذكرً ، راملؤثّ الشعر اجلميل 
ة  ة املتأدبّ ت اجلارية األندلسيّ كانفقد ،  وهند جارية عبدهللا بن ملقة الشاطيبّ ،  ة جارية املعتضدمثل العباديّ "

 ..  (2) " املىن هي هناية
 : قياسا لألجيال السابقة ء أخالق النامسع بعضهم البعضو س -

 :  )لدرجة جتعل صحبة السباع أهون وأمتع(
"ونهبت  : بدهاافيقول بعد وصفه ملتاهة ك، حيكي الراوي رحلة العودة إىل وطنه يف الصحراء

،  نالشيحاونداء ،  بعواء السرحانفال آنس إاّل ، وصاحبت احلفيد )ذكر النعام( يف دوه، الفرقد وجوه
فال أرزأ احلسل ، وألفت كرم تلك الطباع،  لقد كلفت ابلسباعحّت ، وتناوب البيداء، األصداءوجتاوب 

، أعداء  وأدلّ ،  عداء  فقد رأيتها أقلّ ،  وال أدرأ الرأل )ولد النعام( عن وكنه )عشه(،  (يف مكنه  )ولد الضبّ 
وال  ، وال ازدروا عدميا، دمياروا )أفسدوا( أف ما ، ا وأكرم زمامً ، ا وأسلم ملامً ، ا مكرً  وأخفّ ، اوألطف نكرً 

 .  (3) " ... اوال أظهروا نقدً ، اوال أضمروا حقدً ، وال أحفظوا املغالب، حفظوا املسالب )العيوب(
 :  قيمة الصداقة لإلنسان -8

على  وقد رسم السرقسطيّ ، ة الصافيةالعصور هي العالقة اإلنسانيّ  ال تزال الصداقة على مرّ 
ا ال مثيل هلا يف العالقات اإلنسانية مبا يعكس ر من صورة فريدة هلذه العالقة اليت رمبّ كثأ هلسان أبطال

يف مقابل تلك ، العريب وجود هذا النوع الراقي من االرتباط بني الرجال يف اجملتمع ، وكثرة إيراده، لتكراره
ام يف وصف  بن متّ  ئبسايقول ال، رأو العشق املنك  ، ةألنواع الوضيعة األخرى من العالقات الشاذّ ا

واعتقدته قائدة  ،  ي وجهليإليه بسرّ   فخرجتا ،  منه أمانة وأمان  وأنستا ،  خربته زمان  "قد كنتا :  صديقه
،  كالبشر أو الطرب وسجااي،  وكانت له خلق كالشمول )اخلمر( أو الضرب )عسل الرب(،  عمري ودهري
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ويهدي  ، يرسل السهم إىل الغرض، فرايّ ه ويفري حدّ ، يري زنده ورايّ ، وفهم وذكاء، إىل حلم وزكاء
 .  (1) "، والوصل واحلباب ، ة والشباب ه كالصحّ فكنت وإايّ ، املرضة إلىالصحّ 

 .  شريفة ةيف التعبري عن ظاهرة اجتماعيّ  جلماله وصدقه وبالغته وقد اخرتن هذا النصّ 
 البتذال السلوكي العالقة بي الفقر وا  -9
 : شيب(الكسب يف املمأساة األديب العاجز عن )

ة  ليلمس اجلرح مباشرة مبنتهى الرشاقة واخلفّ  إىل أغوار مأساة املقاميّ  يدخل بنا السرقسطيّ 
وقد ، قامي السدوسيّ املبصورة ، ةوهي املقامة الثالثة عشر ، إحدى املقامات  تألقحيث ت، والتشويق

،  معهم الراويالقاضي و ونه إىل  جيرّ أوالء   وها هم  ،  ا خبديعتهسً ايه متلبّ ضحا  وسقط يف يد،  فشلت حيلته
دون  قد تعمد أن يسقط السدوسيّ  ويتضح لنا فيما بعد أن السرقسطيّ ، والعقدة هنا تبدو بال حلّ 

ر ذلك السلوك ا مأساته اليت تفسّ عارضً ،  من مكنون نفسه  إىل أن جيعل احللّ   هنا   كي تدفعه العقدة،  خمرج
ه له القاضي عريضة  ه بعد أن وجّ فنجد، واعظ بليغ وشيخ أديبوهو العجيب والغريب  االجتماعيّ 

واحلسام ،  وأخى الرأي الفاصل،  واحملكم اجلدل،  "أيها احلكم العدل:  ا عن نفسه قائاًل يقوم مدافعً ،  اماالهتّ 
، نعم،  طاهرمر و ودنس من األ،  لكل ابطن مظاهر،  وال ابمللوم  موال ابمللي،  وهللا ما أن ابلظلوم،  القاصل

،   ملامافلم أحل هبم إاّل ، وطرقتهم طيفا ، فحللتهم ضيفا، ورة القدر املطاعوضر ، دعتين داعية االنقطاع
هم أيوي إىل وكلّ ،  ومل يبوءوا مقدعا وال مسرحا،  فرتكوين لقى مطرحا،  وكنت أخذت عليهم ابلقرى ذماما

  وال ...  له اثلث وال اثينوال يرى أينّ ، ابملثالث واملثاينيلهو ، وحديث من أنسه وقدمي، صاحب وندمي 
  إاّل ، ة يّ ضوالسرية الر ، ةهل يف حكم املروءة املرضيّ ، ته النوى الغربةوأمضّ ، ر يف طريد أوحشته الغربةيفكّ 

أمل يكن هلم يف قويل امتاع؟! ويف وعظي متاع؟! وفيما أوردت  ،  وال أقدح زندهم عالاث،  أن أضيف ثالاث 
ته  ز ريب؟ أما فيهم غريب؟ قد لمنهم ق أما... ما يصرفهم عن القاضي واحلكم؟!، مثال واحلكممن األ

عسى : ويقول، به الظنونويرسل من قل ، فيحسن الظنون، وألبسته اخلطوب ثوب درن، م يف قرناألايّ 
ف  احلاكم توق  ف فتوقّ ": قال. "...وال ترب إال ليشرب ،  ليطعمفما أنعم إاّل ، وليته قد هنل وعل، ولعل
وه  خلّ ، مثلك عندي ضائع وما حقّ ، ن بيانك رائعلقد راعين م: وقال، سطوة اجلائر اسط مثّ ، احلائر

،  ستهان أمبثل هذا يا ، ودرك ما واقعتموه من عار ، عار وعليكم كسوة كلّ ، وما احتازه وهنبه، ومذهبه
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وما ، لرأيت ذلك من أمره يسريا، وايبي وصئونقضين خط، وبيده الرواء والرهان؟! وهللا لو سلبين أثوايب
 .  (1) "مسته صعبا وال عسريا

ه  حيث أنّ ، حني حياصره القاضي ابلتهم املشينة، تعرض مقامة أخرى جذر املأساة نفسها اكم
ووصمت  ،  ت الضرورة احلراما أحلّ ولكن رمبّ ...  ":  لجفريدعليه يف خ،  له   ال حتلّ ا وأموااًل استلب أغراضً 

فما دعوين لبيبا  ، غريبا نزلت هذا القطر وإينّ ، ومن التوبة الندم، وقد توكل امليتة والدم، الكراماحلاجة 
  وقطعتها طواًل ، ولقد جبتها أرضا فأرضا،  ابلباطن عاويوعوى ميّن ،  لذت ابلدعاويحّت ، وال أريبا
،  لت يف هذه اخلطة الذميمةيّ حت،  رأيت األمر كذلك   ولــّمــا ،  وال جنيب  وال حرّ ،  وال جميب  فال داع  ،  وعرضا

وتسربلت ،  عتفت وتورّ وتعفّ ،  وأجريت األمور جمراها،  اراه وصلت عفلو أينّ ،  معاذة ومتيمة  ذت بكلّ وتعوّ 
ا  وقدميً ، اعتزايل ومل يغن  ، وعدت إىل هزايل، ياعيومل انتجع ض  ، ياعيلضعت ض  ، عتالقناعة وتدرّ 

ولألمور ظاهر  ، فانتفضت، وانقبضت، فانطويت، وانزويت، عتفتجرّ ، عتوتورّ ، يتفتعرّ ، تيحترّ 
ال على اهي رسوم حتا وإمنّ ،  ولوازم وزوابع،  ة لواحق وتوابعوهلذه اخلطّ   ،ومن الرجال ظاعن وقاطن،  وابطن
وبريد  ، اب وحاجب وبوّ ، ف خادمومتصرّ ، وزائر قادم، فمن سائل عادم، ووجوه تسام بوسوم، رسوم
 .  (2) ن" ذ  وحاجب إ  ، نذا وصاحب أا ، اب وجوّ 

 . العصور يف كلّ املآسي جل وإهنا وهللا ملصدر ، ة العوز مع العجز عن الكسبشدّ  إذن هي
األديب وهو ، وغدر الدنيا به ، بني غدر الزمان ابحلمامة ويف مقامة أخرى يربط السرقسطيّ 

 . احلال من العوز والضعف هع أن يؤول به األمر إىل هذالبليغ الذي مل يتوقّ 
 :  الريبة من األعاجم أشد الريبة -10

صون هبا  يرتبّ  وافقد كان، ندلسالرئيس ألهل األ كان األعامجهم العدوّ   يف عصر السرقسطيّ 
،  الذين كانوا ال يزالون يف سرقسطة، م قد جنحوا يف إزكاء الصراع بني ملوك الطوائفكما أهنّ ،  وأبهلها

  فيقول على لسان املقاميّ ،  ةة املقامة البحريّ ا حتذير يف قصّ ر من السفر إليهم أميّ يحذّ السرقسطيّ لذلك جند  
عليكم املسالك؟! أو طويت دونكم    ت  دَّ "وهل سا :  سفر إىل بالد األعاجمبني لل ا من املتأهّ ا حشدً خماطبً 

فيجروا  ، وا دوهنم النقاب وختلّ ، كوهم الرقاب ومتلّ ، اروتعامل الكفّ ،  تطاول األسفارحّت ، املمالك؟!
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ة مسترتة عنكم أمّ ، ( واألعكام )حافظة لوعاء املتاع( وعاء املتاعويغنموا العياب )، عليكم األحكام
ويسيمونكم مسة اإلغفال ، ويزدرونكم ازدراء النمال، والفطانةباب عي دونكم يف اللّ وتدّ ، انة ابلرط

 . واإلمهال
 :  أنشأ يقول مثّ 

ــعـــــرب بـــــي  ــعـــــجـــــم ايمــــــا أذل الـــ  الـــ
 وقـــــــد رمـــــــوهـــــــم ابألذى والـــــــرجـــــــم 
ــم   ــجــــ ــنــــ ــد الــــ ــبــــ ــد   عــــ ــبــــ ك عــــ  إاي 
 والـنـفـس فــــــاقــــــدحـهــــــا  ـثــــــل الـلـجـم 
 فــــــالــعــود قــــــد يــثــنــيــــــه طــول الــعــجــم  
 الصـــــــــــعــــب أســـــــــــيــــل احلجمواجللح  
ــم  ــجــ ــوت أي  هــ ــوم املــ ــجــ  حــــــاذر هــ
ــلــهــجــم   ــامــــــل ل  ( 1) لــكــــــل  بــي ســــــــــــــ
 : ظاهرة جماني العشق -11 

. اق الذاهلنيى ابلعشّ أو ما يسمّ ،  شواهد عديد املقامات على انتشار ظاهرة جمانني العشق  تدلّ 
ام على أن سائب بن متّ مع الراوي ال فق املقاميّ حيث اتّ ، نرصد هنا منها ما جنده يف املقامة العاشرة

على  لكي يعرض أحواله وأيخذه السدوسيّ ، ل دور العاشق اجملنون الذي ذهب العشق بعقلهيتمثّ 
مثل  ، من أبياته اليت ينسبها إليها  ا يلقي عليهم شيئً ، فتأخذه الشقفة به عندما حيكي هلم قصته، الناس
 :  قوله

ـــــى وإن ين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يقولون قيس مث  ليلـ
 

ــرحألص  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  دق من قيس غرام ا وأبـ
ــب  فرتة  ــدى احلـــ ــب  يف مـــ ــل حمـــ  لكـــ

 
 وطريف مجوم يف مــــــدى احلــــــب  ميرح 

،  فكثر اإلشفاق:  قال،  ت إىل تعسةولكن عثرة أدّ ،  فاستغشيت وما يب من نعسة:  قال السائب 
 . (2) وواسوه ما حضر من مال ولباس"، واستغرب الرفاق
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اق كاايت املقامات على اعتياد الناس على ظاهرة العشّ تكرار مثل هذا املشهد يف ح ويدلّ 
وقد ، ب أو املندهشا دون تدقيق املتعجّ وانطالئه عليهم مجيعً ، بدليل قبول السامعني لألمر، الذاهلني

 . ن عاينهم بنفسه وهم يكادون ميوتون من فرط عشقهمعمّ  ابن حزم األندلسيّ مرت بنا قصة 
 ى إشكالية التعصب العرقي الكب  -12

، ب عرقيّ من تعصّ   حتت اجللد داخل اجملتمع األندلسيّ تعرض املقامات صورة ملا كان سارايً 
كانت حتمل يف دواخلها أمشاج انفجار اجتماعي  ،  دة األعراقنت اجملتمع األندلسي متعدّ مكوّ   حيث أنّ 

ح العظيم جيش طارق الذي أجنز ذلك الفتمع أن سواد ، للجنس العريبّ  ب العرقيّ هذا التعصّ ، وشيك 
أسباب   ه كان من أهمّ أنّ   -كما أشرن يف الفصل األول    - الذي يرى الباحث  ،  لألندلس كان من الرببر

 .  ة املدهشةعوامل زوال احلضارة األندلسيّ  كان أحد أهمّ   مثّ ،  األندلسة يفتقويض حكم اخلالفة األمويّ 
بة أربعة قرون على التعايش بعد مرور قرا، القرن اخلامس اهلجريّ  مقاماته يف يكتب السرقسطيّ 

فماذا يقول بطله عن جمتمع الرببر يف طنجة؟ يقول يف املقامة ،  يف األندلسنيبني العنصرين الرئيس 
وال يوافق  ، ال أفقه عقوهلم، وأنس كالسباع أو الضباع، أو كالنعام، بني أقوام كاألنعام "فأقمتا :  الرببرية
،  حب البهائم ا أصكأينّ ...  منهم طردا وال لفظاومل أعدم ، ولفظا وقد فارقت القوم زايً ، يل معقوهلممعقو 

وكنت أمسع أبرض األندلس ... وال تعامل وال حتامل، ا ال تنقاد والتساملغري أهنّ ، أو أسيم السوائم
  خالصه   ح أنّ يوضّ   مثّ .  (1) ابلكرائم والعتاق" وأفديها  ،  املشتاق   اها متيّن  فأمتنّ ،  واحتفاهلا ونضارهتا،  وحضارهتا

،  (ا أبو حبيبالسدوسيّ )وهو طبعً  "أصل عريبّ "ه من لكنّ ، كان على يد رجل يعيش بينهم منذ سنني
وبعد أن يكرموه ابلفعل غاية اإلكرام يصف ،  على إكرام الراوي وضيافتهلذلك سوف حيملهم محاًل 

يشربون مشروهبم ع هو وصاحبه عن استغالل غفلتهم حني  وال يتورّ ،  االزدراء عاداهتم وفنوهنم ومسرهم  بكلّ 
أبو حبيب   ويقول املقاميّ ، محله وغال مثنه فيخرجان مبا خفّ ، افينامون مجيعً ، (إنزيز)الذي يدعى 

لكن سر  ... اء اك النموهتّ ، اك الدماءلرتكتك وسفّ ، وأخشى عدمك ، لوال أين أصون دمك ": للسائب
 .  (2)غالق وال أقفال"من أ فما دون القوم، بنا عن هؤالء األغفال
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 :  التفاؤل بظواهر األفالك والرب  بينها وبي حوادث الزمان -13
يف إحدى    اميقول السائب بن متّ ،  ااملقامات عن ظاهرة التفاؤل والتشاؤم بطوارئ األفالك  ثنحتدّ 

،  أو حنية اإلسوار، وانعطف انعطاف السوار، حملنا بدر السماءة، السماوةا ركبنا ظهر "فلمّ : املقامات 
 شغل  حّت ، وقطع غراب وشرقا، خرق اجلو خرقاف،   عن ارتقائهينحطّ ، دفع من تلقائهفإذا بشهاب قد ان

أمر : فقلنا، أو رمى بشرره العيوق فصك ، وكأنه لقي يف طريقه املريخ فشك ، وأحال املناظر، النواظر
،  ورضنا الفكر روضا ، فخضنا يف القول خوضا، وفقرا جياب ، وشرا ينجاب ، عل دعاء جياب ل، عجاب 
  فكلّ ، الشبيه فأين النبيه؟ وكيف التشبيه؟ وعزّ ، وقلنا هذا التنبيه،  من املذاكرة حوضا وروضا وواردن

 .  (1) ه فرسه أو محاره" وأجرى من ميادين، القول ومضماره يتعاط
 : وغريها من ا واايت األصيلةة اقتناء اخليول  وايالنصابي  استغالل  -14
سان انتقلت من عشقه للح   إذ، يف هواايته انقالب س ما حدث للراوي من ر  ح مقامة الف  توضّ 

،  )املنعم( قوالنماء املفان، يف زمن الشباب الغرانق " كنتا : اميقول السائب بن متّ ، إىل عشقه للخيول
،  فمن كور إىل حور، أخرج من طور إىل طور ، ت يب البطالة جنون وجنّ ، يف السفاهة فنون نتا وقد تفنّ 

من   وملتا ،  ابلعتاق اليعابيب،  سان الرعابيبيف بعض األوقات من احل    ضتا فتعوّ ،  ومن قصد على جور
 بعد  طريف بينها سرابً فأرسل  ،  ا وطوعاوأقتنيها كرهً ،  نوعا ا ف  استطرفها نوعً ،  قرع الظنابيبإىل  قرع الطنابري  

،  راعيما ـحافظ والما ـوأختار ال، أراتد هلا املسارح واملراعي مثّ ، شرب  مرعى وكلّ  وأستطرف هلا كلّ ، سرب 
وتشوقين كما ، أطرب إىل صهيلها طريب إىل األغاين، ا فامساوأدعو هبا امسً ، وأجعل هلا عالمة وومسا

 وأتيتا ،  قصب الرهان  فحزتا ،  هبا النجائب  وسابقتا ،  هبا الكتائب  ا ابهيتا ورمبّ ،  تشوق املنازل واملغاين
ا ما أخرجها  كثريً   وكنتا ، أقواماا فب أقوامً احأص، فأقمت على ذلك أعواما،... ، ا غري مهانعزيزً 

 (2) لها ابلربود والوصائل"وأجلّ ، ابألصائل
ط عليه ولده يلقاه  فسلّ ، الراويعند اهلواية هذه  السدوسيّ  ح هذه املقامة كيف استغلّ وتوضّ 

من أجل أن يستعرض أمامه ذلك احلصان الذي يريد ،  لكنه لقاء مرسوم يف احلقيقة،  دفة وقدراصملقاء  
، وال ولعه ابخليول، ه ال يعرف الراويا أنّ عيً مدّ ، ذو نسب جليل، ه حصان أصيلعلى أنّ ، هن يبيعه لأ
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كي  ،  ارً حيضر متنكّ  إذا ابلسدوسيّ ، واتقت نفس الرواي إليه ،  إذاما عرض عليه قيمة هذا احلصانحّت 
وبعد  ،  الراوي عليهفتزداد هلفة  ،  ذمّ   ه أشدّ وحيذر ولده من بيع احلصان فيذمّ ،  يستنكر الصفقة قبل أن تتمّ 

احلصان ال عالقة له   يكتشف أنّ ، وابنه يف أسرع زمن ويفارقه السدوسيّ ، الصفقة أبغلى مثن أن تتمّ 
 .  (1)وال القيمة وال احلسب، النسبابألصل وال 
 :  يف عصر السرقسطييف ساحات املدن  فنون اللهو الشعب -15

وهي وسيلة من وسائل  ،  يف ذلك العصرة  بعض فنون التسلية الشعبيّ   مقامات السرقسطيّ   صورت 
ظهوره  د ا يؤكّ مّ ، تسلية ابحليوانل اب راحلديث عن ذلك فيما خيتصّ وقد تكرّ ، املعدمني لكسب الرزق

ن  وقد هرب مّ  ة جند أاب احلبيب السدوسيّ فمرّ ، يف ذلك الوقتاألندلسي  العريبّ  وشيوعه يف اجملتمع
ع حوله عدد من أوابش الناس وقد جتمّ ،  احة من الساحات بوه يف سفيظفر به متعقّ ،  احتال ألخذ ماهلم

 .  (2) فأخذوا يرقصون حوله، وقد استنفرهم زمره، ا وينفخ يف مزمارص محارً رقّ وهو يا ، ورعاعهم
بعد أن   مثّ ، ي الناس بعروضهيسلّ ، ويف مقامة أخرى جند الراوي يضبطه ومعه قرد ومحار ومزمار

،  والكرمي طروب ، ب و ها الناس اللهو ضر " أيّ : قني حوله قائاًل يقوم يف املتحلّ ، ينتهي من ذلك العرض
وهي احلاجة  ... هي نفوس وقلوب ا وإمنّ ، والناس طالب ومطلوب ، والدهر طلوب ، واألنس خلوب 

، وحظيتم ابلراحة من غري تعب، عتم هبذه اللعبوقد متتّ ، وصحبة ورفاقة، والدهر شرة وإفاقة، والفاقة
، وداعية اغرتاب ،  وآصرة جنس،  وقد عطفتين عليكم عاطفة األنس،  عقوق  وترك الربّ ،  وللضيف حقوق
وأابحت  ، فهتكت الستور، اخلسيس واألثريبني  ونظمت  ، ابلقليل والكثري ذهبت  ، وجالية احرتاب 

أنشأ   مثّ ،  وأسلمت للسنني واألحوال،  فأحالت على األحوال،  ت احلدودوغريّ ،  وعثرت اجلدود،  املستور
 : يقول

ــــــ كزغ  لوال أطفال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ احلم  بـ ــ  ام ـ
 

ـــــ ابلع ما ت  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ دم وال ابحلمـــــ ـــــ ـــــ  ام ـــــ
ــــ امل والوردت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ اء رنــ ــ ــ ــ  ا والق  ــ

 
ــرعــــــت إال    ــمــــــامكـ ــعــــــذاب اجلـ   يف الـ

حيث سيضبطه الراوي يف إحدى الساحات ومعه ،  ونفس األمر ميكن أن جنده يف مقامة الدبّ  
ات اليت رآه تلك املرّ   ويف كلّ ،  يرقص وسط ابتهاج املشاهدين وعجبهم  والدبّ ،  ةه إليه بسلسل يشدّ   دبّ 
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ا  كونه أديبً يف  يدفع عنه املالمة  الراوي وهو ميارس ذلك النوع )املبتذل( من العروض كان السدوسيّ فيها  
الراوي  حيث نرى ،  بغدر الزمان الذي أحوجه إىل مثل هذه الطرقاًل متعلّ  ةً  وضيعا ميارس أفعااًل بليغً 

،  يعدو ويرقص، ءبية ونسابني ص  ، "فإذا بشخص مزمل يف كساء: قائاًل  حيكي ذلك يف مقامة الدبّ 
ع مواقع ويتوقّ ، يرقص برقصه، وحيوان كريه املنظر ابسل، إذا يف يده سالسل، ويزيد يف حديثه وينقص

عوا ما قال أبو امس: وهو يقول، وأخذ يف هبوط من اللهو وصعود، بعود وقد حشا فاها ، زيده ونقصه
. عدو النحل أسري الوحل"،  والوال عواء وال ضباح،  الذي ليس له زئري وال نباح،  ذي اليسر والرابح،  رابح
ومع    ؟ لدب ترتزقأاب احلبيب أاب  ":  هامجه قائاًل ،  يف مثل هذه احلال،  ف األديبا رآه الراوي وهو املثقّ فلمّ 

 وغرّ ، وساء مآلك ، وطال نقارك ، وقارك وخفّ ، ورذل حجمك ، الولدان تنمرق؟! لقد سفل جنمك 
 .  (1)ووجب نعيك"، وحرم رعيك ، ولؤم سعيك ، سرابك وآلك 

ا  طلبً يف الساحات أمام املتجمهرين نون استعراض احليوان ويشري جمموع ما سبق ذكره من ف
نوع من فهو  ، الذي انتشر يف ذلك العصر عقنّ ل املعلى نوع من التسوّ ، ا ملا يف جيوهبمسً وتلمّ ، جلودهم

مبا جنده ونسمع عنه رن  كالمها )والقياس مع الفارق( يذكّ و ،  مبقامته البليغة  الكدية تشبه استكداء املقاميّ 
يفرض ل الذيال ه ذلك التسوّ إنّ ، ستجالب عطف الناس وجودهمال اليوم يف شوارع أورواب من طرق

جيعلك أنت  بل، ية ال يسأللكدلمساعدة يف هذا النوع من ال احملتاجإن ، لوال يتطفّ ، ليك عنفسه 
ك بل لعلّ ، ا ما يناسب عصره من حيل()مستخدمً  وتستمتع مبشاهدته أو االستماع إليه، إليهتذهب 

ا من  نوعً ك  يإل  ه قد أضافألنّ ،  احترص على أخذ صورة معه قبل أن تلقي له مبا جتود به نفسك مسرورً 
وطأة يف    وهي أقلّ ،  يف مثل هذه املواضع  قاميّ من هذا املنظور ميكن أن نرى أحوال املو   ،الفريدة  التسلية

ع مبا لديه من علم غري متورّ ،  إىل االحتيال واالستالل  حيث يضطرّ ،  رؤيتنا له من حاله يف مواضع أخرى
 . أو فصاحة وبالغة أتيت ابلعجب، وأدب 
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 :  التفاوت الطبقي احلاد -16
،  ة كبريةاهنيارات اجتماعيّ ىل إى شديد أدّ  كان عصر ملوك الطوائف عصر اضطراب سياسيّ 

ن هلم  خريات البالد مّ   ة تستأثر بكلّ يّ مقابل أقلّ ، وسقوط سواد الطبقات الوسطى يف براثن العوز والفقر
عن هذه  ت املقامات على لسان املقاميّ وقد عربّ ، صال ابألمراء أو أغنياء احلروب واالضطراابت اتّ 

،  ؟! ألستم ترون احلاجة والفاقةأال انتباه؟! أال إفاقه" : املقامات قائالفنجده يصرخ يف إحدى ، املأساة
خرون فضول وتدّ ، وتشدون العياب ، نوا ذلك الضرر؟ تلبسون الثياب أمل تسمعوا هذه الدرر؟ أمل تتبيّ 

قي  ويتّ ، وال تدرون بغريب يقاسي نغمة القرقرس والذابب ، عون بنغم اللحون واألصوات وتتمتّ ، األقوات 
 .  (1) ياط"اخل    وأيوي إىل بيت أضيق من سمّ  ،العقرب واحلقاب ة محّ 

التظامل واإلظالم؟ أما آن  وفيم  ، "أين النهى واألحالم: الضمائر قائاًل  ويف مقامة أخرى يستفزّ 
وأن أيسف  ، وأن يستفظع اجلاين جناه ، ولنظم البغي أن تنتشر أسالكه، أحالكه ي  أن تنجل  يل الغيّ ل ل

 .  (2) وجناه"على ما اقرتفه 
 أعراض هذه الظاهرةد أمثلة ملا يعكسه جمموع املقامات من وهذه جمر 
 :  انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة وانتحال مهنة الطب -17

تعكس املقامات ظاهرة انتشار الدجل والشعوذة يف اجملتمع العريب يف ذلك العصر يف املقامة 
خذه صديق محيم إىل أشهر  فأ، ابإلعياء واملرض  أحسّ ته عندما حيث جند الراوي حيكي قصّ ، ةيّ اجلنّـ 

، د مشعوذه جمرّ فإذا بنا نكتشف يف هناية املقامة أنّ ،  ا م إليها حديثً قد ذاع صيته بعد أن قدّ ،  طبيب ابملدينة 
ة نفس  وتعكس القصّ ، يستغيث هبم أبمسائهم   استدعاء نفر من اجلنّ أداته يف العالج ليست إاّل  وأنّ 

،  ة الناس من املراتدينلني أمام عامّ بعض املتمارضني من املمثّ الني املعاصرين الذين يستعينون بحيل الدجّ 
 .  (3)لتنطلي احليلة على البسطاء، ال مشهد الصرع والشفاء الفوريّ فاق مع الدجّ لون ابالتّ فيمثّ 
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 :  فساد أحوال القضاء -18
سلم وال ي،  ك الذي ال يكفيه قليل والكثريفإنّ ":  عن القاضي يف إحدى املقامات   يقول املقاميّ 

، األيهم فرتكب، تلمح الدرهم، وتزاحم يف االحرتاث ، تساهم يف الرتاث ، من ظلمه خسيس وال أثري
تزعم العلم ، وهامة ليل أو هنار ، وأنت يف عمرك على شفا جرف هار ، فتقتحم النار، وترى الدينار 

 .  (1) وال تفهمه وال تعيه"، عيهوتدّ 
ة للدكتور فوزي عيسى كتاب رسائل أندلسية هامّ   رن ابملقامة القرطبية اليت وردت يفوهذا يذكّ 

حيث جند يف ، ةل مرّ ة نشرها ألوّ ة واثئق أندلسيّ الذي كان قد اكتشف عدّ ، ة األسكندريةعمن جام
ة على فساد أحوال ألحوال القاضي إذ تدور تلك املقامة القرطبيّ  د وصف املقاميّ هذه الوثيقة ما يؤكّ 

وثيقة املقامة    أيًضاوكذلك  ،  مل يسبق له مثيل  ملوك الطوائف إىل حدّ   يف قرطبة يف عصر  القضاة والفقهاء
 .  (2) ة بنفس املصدرالشلبيّ 

 : جلدل االجتماعي املستمر بي ذم املال ومدحها -18
املال ومدحه أو املفاضلة بني    اجلدل حول ذمّ   تهاعكس قصّ لت(3) إحدى مقاماته  أفرد السرقسطيّ 

يف ذلك  س يف رأي الباحث وجود ذلك اجلدل يف عقول الناس ا يعكمّ ، الغىن والكفاف لإلنسان 
ذلك اجلدل الذي ،  تمعاجمل  يف  الظاهر األثرولقد طاملا انشغلت األفكار عرب العصور بذلك األمر ،  العصر
ه امتحان ابلنعمة واستدراج؟ ويف  الغىن عالمة للرضا اإلهلي؟ أمأنّ  فهل. ..حول سؤال يبدو أزليايدور 

د ابتالء لفضيلة ه جمرّ ف أو الفقر هو عالمة ازدراء للعبد من هللا وحمق للربكة؟ أم أنّ املقابل هل الكفا
وجند املقامي ، ن الناستعكس تلك املقامة هذه احلرية عند كثري م، الصرب والرضا ابلقضاء والقسمة؟

هة  وهي عن ثالثة ضعاف عاجزين لقيهم يف متا، بعد عرض هذا اجلدلح رأيه ة توضّ يف قصّ  دهاجيسّ 
ه  نّ ه ال يستطيع أن يقيتهم بعون أو مئونة أللكنّ ، فيحملهم معه إىل حيث الناس واألمن، من الصحراء

 . (4)مثلهم مسكني
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وايلطبع فهو . أداة الكرام ومصدر اجلود واإلكرامة إىل أن الغىن هو وخيلص من هذه القصّ 
 عن األديب حني عجز املقاميّ  تهوهو أمر ذاق مرار ، أن يراق مصدر للكرامة وصون ماء الوجه

 .  مات حياتهأتمني مقوّ 
  



 

63 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 االنعكا  الفين للواقع يف املقامات اللزومية

 
 املقامات اللزوميةيف  ةيواقعإرهاصات : املبحث األول -
 يف املقامات اللزوميةإرهاصات الفن القصصي احلديث :  املبحث الثان -



 

64 

 املبحث األول
 إرهاصات واقعية

 : الواقعي ة النقدي ة يف املقامات اللزومية إرهاصات
 مدخل

االنتقال  هو  ،  فيما يرى الباحث ،  إّن املنجز األساسّي لفّن املقامات على مستوى الرتاث اإلنساينّ 
، ومن السياق املثايّل إىل السياق الواقعيّ ،  السياق املوضوعي  إىل  ابإلبداع األديّب من منطقة السياق الذايتّ 

الواقعّية اليت توافق   جوهر املدرسةوهذا ابلضبط هو . إىل السياق االجتماعي سطوريّ ومن السياق األ
  فإنّ :  وبعبارة أدقّ ،  (1) " الدارسون على أّن أهم ما ميّيزها هو أهّنا "تلزم نفسها بتمثيل الوسط االجتماعيّ 

  جتعل من فنّ ة اليتة املهمّ وهذه هي عبقريّ ، ( 2) للواقع" هو االنعكاس املوضوعيّ  "مبدأها األساسيّ 
 حيث أتكدت،   الواقعي يف التاريخ األديبل جذر للفنّ أوّ   -اة خصوصً يف صورته السرقسطيّ و -  املقامات 

من  املستفيد املقاميّ  رت مشروع احلريريّ بعد أن طوّ ، املرصود يف هذه الدراسة ة يف النصّ الفكرة الواقعيّ 
مة د  ع  ا حموره الرئيس تصويرطوائف ما فنً  اإلنساينّ  يبّ ة يف الرتاث األدل مرّ الذي وضع ألوّ  املفتتح اهلمذاينّ 

 .  من الطبقات الدنيا يف اجملتمع كما سنرى
 Shamfloriإىل"شامفلوري  مافينسب حسب فان تيج  ة يف مدلوله الفيّنّ ا مصطلح الواقعيّ أمّ 

صطلح يف وقد ارتبط امل. (3)  على يديهة امسها وال مذهبها إاّل إذ مل جتد الواقعيّ ، (1821-1889")
ما يفهمه الباحث من شروح   وهذا هو،  يعادل التصوير الفوتوغرايفّ مولده يف تصوير الواقع تصويراً دقيقاً  

كان  ،  ة فيما بعدالزخم الذي أنضج مفهوم الواقعيّ  لكنّ ، وصالح فضل ملقوالت شامفلوري، امفان دجي
، فلوبري يف األدب الفرنسي  زاك مثّ وبل   لفقد استطاعت إبداعات ستاندا،  نفسه  مصدره هو األدب الواقعيّ 

كما  ،  ا بدا عليه املصطلح حلظة والدتها مّ كثر نضجً أغوار اجملتمع يف مستوايت أ سرب ق يفتتعمّ  أنّ 
 .  ة يف املقامات اللزوميةة النقديّ يت بعض تفصيله يف رصدن التايل إلرهاصات الواقعيّ أسي

 

 
 . 240، ص1، طموسوعة املصطلح النقديانظر: عبد الواحد لؤلؤة، ( 1) 
 . 6، ص 2، طمنهج الواقعية يف اإلبداع األدب صالح فضل: ( 2) 
 . 240، ص 3، ط املذاهب األدبية الكبى يف فرنسا فيليب فان تيجم: ( 3) 



 

65 

  األدب ة يف لواقعيّ ل ملذهب اقصود به هو األصل األوّ فامل، ةة النقديّ ا ابلنسبة ملصطلح الواقعيّ أمّ 
هذا  ،  يديولوجيةة اليت صبغت املذهب بصبغة أة االشرتاكيّ ا من دالالت املصطلح يف مرحلة الواقعيّ احرتازً 

:  ل يف مرحلة األدب العظيم يف القرن التاسع عشر على يد الواقعيني الكبارل الذي متثّ األصل األوّ 
الثاين حول عوامل رسوخ املنهج كما أحملنا يف مدخل الفصل  ...  يكنز وتولوستويدوستوفسكي وبلزاك ود

 .  االجتماعيّ 
ار قصص الشطّ أدب    إىل  األوىلوأمشاجه    جذوره  والعرب اد العامليني  النقّ   كبار   منرد بعض    وقد

  )كذا(  داا جديمت منوذجً وقدّ ، ة ة األوربيّ ت التقاليد األدبيّ اليت "هزّ  (األدب البيكارسكيإلسباين )ا
ة رجل الدين  يّ ومادّ ،  الصعلوك اخلادم الذي يسخر من مثالية النبيل املفلس الكاذبة ا يف األدب هو  واقعيً 

وإن الباحث ليتساءل كيف يوصف أدب  . (1) اذ األعمى غليظ الطبع"وجربوت الشحّ ، احلريص املنافق
 ت  ب  ت  ة اليت كا ة السرقسطيّ سيّ املقامات األندل عكس قسمات فنّ وهي مسات ت ؟ (ه )جديدهذه مساته أبنّ 

  " ا جديدً "ا  ار منوذجً م أدب الشطّ فقد قدّ   حسب صالح فضل  ،  وعلى نفس اجلزيرة،  قبله مبئات السنني
حني  بعد سطر واحد سيقع يف تناقض مباشر  لكنه، تقريره على حدّ  الواقعيّ  ا كان هو جذر الفنّ يّ عواق
ة  قرار نتيجته املنطقيّ هذا اإلب على  دون أن يرتّ ،  (2)األدب ة واضحة يف مالمح هذا  ر أن التغذية العربيّ يقرّ 

 هو املصدر األصليّ  العريبّ  فاذا كان اإلشعاع األديبّ ، إىل جذوره احلقيقية الواقعيّ  بنسبةأمشاج الفنّ 
ة صال بني املقامات األندلسيّ كما تعضده قرائن االتّ ،  (اآلن  ار )وهذا واضح وضوح الشمسألدب الشطّ 

ل مالمح  أوّ  ا أن تتبلور حقيقة منطوقها أنّ إذً فمن املنطقيّ  ،بني أهل األندلس من األسبانة و السرقسطيّ 
البضاعة إىل    ن يردّ أ  اذً إ صالح فضل    ملاذا ال يستطيع  ،  ة هي املقامات العربيّ الواقعية يف الرتاث اإلنساينّ 

هب ااملذ  دارسني العرب يفالر هذا التناقض مع مشاهري وملاذا سيتكرّ !ني الذين أشار إليهم؟أهلها األصليّ 
هل ميكن أن يكون السبب هو عدم ،  هذا التناقض حيتاج إىل تفسري  ة؟ إنّ صيالقصّ   ون فنّ ال  يف  أواألدبية  

 يف ة إاّل حيث مل تكتشف املقامات السرقسطيّ ، وقت كتابة هذه الدراسات  السرقسطيّ  وجود النصّ 
اآلن مايقرب  ىمضا فقد كان ذلك صحيحً   وإذا، بسنني مثال بعد دراسة فضل، أواخر القرن املاضي

  ل وكتابه يعاد طبعه دون اإلشارة إىل أيّ يف تناقضه األوّ  فلماذا استمرّ ، ربعة عقود على نشرهاأمن 
 !؟تغيري
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  ة رصده من إرهاصات الواقعيّ  سنحاول يف هذا املبحث أن نعرض ما متّ مهما يكن من أمر ف 
   :يف هذه املقامات  (فقط)اليت نراها حامسة 

  ة لظهور كات االجتماعي  سة ملولدها مع نفس احملر  ة املؤس  كات االجتماعي  واضح يف احملر  تشابه : ال  أو  
 : عشر يف أوراب يف القرن التاسع ةة يف القص  ة النقدي  املدرسة الواقعي  

ة قاسية  بيئة اجتماعيّ  نسان يف ظلّ بشعور املبدعني مبأساة اإل حسب لوكاتش  ترتبط تلك اليت
ته أكثر نسانيّ إ ا يكشف عن الجيابه جمتمعً  وهو، عزلة ه أشدّ ابستمرار أنّ نسان يشعر اإل"وحيث 

بل  ، ر والسخريةه والتندّ التفكّ  ه من أتليف مقامات يكن هدف اهلمذاينّ "مل زكذلك ابلضبط ، (1)فأكثر"
ض سلطاهنا احلياه الضنك اليت كانت تفر  نّ إو ، ا هباذرعً فهو قد ضاق ، أراد أن يرصد احلياة من حوله

رها فيصورة ترفع اإلحباط عن  أن يصوّ فلم ميلك إاّل ، ت ضمريهوأمضّ ، السواد قد آذت نفسهعلى 
يف خالل  ه "ذلك أنّ . (2) " وتثري فيهم اإلحساس مبا يعانون، ومتسح ما هبم من قنوط، كواهل السواد

ة يف  ز اخلالفة اإلسالميّ ون على مراكسيطر البويهيّ ، وما تاله  النصف الثاين من القرن الرابع اهلجريّ 
ونتج عن ذلك مجاعات  ، دةة وظهور دويالت متعدّ ت الدولة اإلسالميّ ى ذلك إىل تفتّ وأدّ ، بغداد

 .  (3) "ة كادحةيف مقابل كثرة إسالميّ ، احلقوق عة بكلّ حاكمة متمتّ 
ة  أساويّ ة املة والسياسيّ ذات املالبسات االجتماعيّ فقد كانت  ،  ةق ابملقامات السرقسطيّ وفيما يتعلّ 

 .  ليهاإز نفسهاتكتنف ظروف كتابتها وحتفّ 
 :  الرؤية :ااثني  

قة وال التسلية املشوّ ،  فليس احلكي هو الغاية فيه،  احلديثشرط الرؤية  ما مييز الفن الواقعيّ   من أهمّ  
ا ل معً ة الواقعية كي تشكّ ا تتعاضد أحداث القصّ وإمنّ ، كما كان من قبلاملرصعة بصور البيان املدهشة  

 وهذه الرؤية هي اليت جتعل للنصّ ،  مقصودتسطع داللته مع متام قراءة النصّ اه معنّي ىل اجتّ إا يشري مً سه
.  (4) "نظرة الكاتب إىل العامل ونظرة أبطاله أيضا" ة وجود يّ د على أمهّ ة اليت تؤكّ الواقعيّ يف مدرسة ميزته 
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  يف أحاديث اجلاحظ ودريد وحّت  ة اليت كانت موجودةوهي اليت خترجه من دائرة احملاكاة الكالسيكيّ 
 .  ىل االنعكاس الفيّنّ  إمقامات اهلمذاينّ 

، الفصل السابقوكما ظهر من إرهاصات يف  ،  فيما يزعم الباحث،  ةهذه املقامات السرقسطيّ   إنّ 
 :  نيز بشرط الرؤية وتشمل هذه الرؤية مستويتتميّ 

عمل  حيث "الغىن لكلّ  ية العاملرؤ ة املعاصرين اد الواقعيّ يه كبار نقّ املستوى الذي يسمّ  -1
كبري عن عرض أشخاصه يف تضافر شامل لعالقاهتم مع بعضهم البعض ومع وجودهم االجتماعي   أديبّ 

إىل العامل ال   "اليشتمل على نظرة شخصيات العمل األديبّ  نصّ  أيّ و ، ومع معضالت هذا الوجود"
وقد استطاعت ، ويشمله كمغزى عامّ ، هكلّ   والذي يسطع يف جمموع النصّ ، (1) ا"ميكن أن يكون اتمً 

اجملتمع العريب فيها كغابة    ا حيث بد،  تسطع خالل جمموع النصّ جملتمعها    د رؤيةً ة أن حتدّ املقامات اللزوميّ 
 ة تصبغويرتبط بذلكفكرةغدر الزمان والصحاب كفكرة عامّ ، ةة والسلوكيّ من التناقضات االجتماعيّ 

 . بلوهنا ةالعظات املقامي  
ة مقامة وعرب جمموع املقامات أزمة الشخصيّ   يف كلّ   املقامات يف بنائها القصصيّ   فلقد عكست

 ل يف تناقض عجيب ومستمرّ تلك األزمة اليت تتمثّ ، سابق عليها نص أديبّ  ة كما مل يعكسها أيّ العربيّ 
  ءة بكلّ واالحندار إىل الدن،  صدق  بكلّ   إىل السموّ   بني اشتياق،  املسيطر  واجلسديّ   بني الروحي املتغلغل

 .  انقياد
ته يف  دّ ه قد بلغ ح  لكنّ ،  صراع الروح واجلسد هو من خصائص الكيان البشريّ من الصحيح أن  

ة  ة شخصيّ فهذه الشخصيّ ، يف القرن السادس اهلجريّ اللزومية  ة كما رصدهتا املقامات ة العربيّ الشخصيّ 
 يقني وشغف عظني البلغاء بكلّ نفس اإلنسان الذي يقبل على الوا إنّ ، مأزومة كما عرضتها املقامات 

ع  بل وال يتورّ ، هو نفسه الذي ال يقاوم بعد ساعات حنينه إىل جمالس اجملون ومراتع اخلناتشراف واس
ة هم  ة والعلميّ ة والدينيّ اجملالس األدبيّ  جمتمع املرتفني الذي يزخرب إن و  عن عشق الذكور من الغلمان

 .  طون السواد حوهلمأنفسهم الذين ال يبالون ابجلوع الذي ينهش ب
حيث تسطع مع هناية املقامة  ،  ةة مستقلّ مقامة قصصيّ   حتقيق شرط الرؤية على مستوى كلّ   -2

وكما سنرى يف  ، كما بدا يف الفصل السابق،  وهي رؤية اجتماعية ومن خالل جمموع أحداثها رؤية 
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 .  النماذج القصصية يف املبحث الثاين
 :  الدنياات الشعبية حمورها هو تصوير جزء من الطبق: اثلثا

ماسبقها وعاصرها من مذاهب  الفارقة  بني الواقعية يف األدب وكلّ  وهذه هي أوضح السمات 
 هذا الوقت من الطبقات الشعبية الدنيا اليت كانت حمرومة حّت  على " ت برتكيزهاحيث متيز ، ارات وتيّ 
جنس  احلق أنّ و ، قامات اللزوميةعلىمحتواىملوهذا ماينطبق ، ( 1)"يف الوجود األديبّ  ها الطبيعيّ حقّ 

جيعل من تصويرأحوال طائفة    ل إنتاج قصصي يف الرتاث اإلنساينّ كان أوّ ،  تهلنا ماهيّ كما حلّ ،  ةاملقامةعامّ 
ومل  ، لغاية خارجه  د اخرتاع تشويقيّ جمرّ  ه بدأ عند اهلمذاينّ لكنّ ، ا لهمن الطوائف الدنيا أو الشعبية حمورً 

 يف هذه املقامات ناضج لتصوير أحوال الطبقات الدنيا كغاية رئيسة إاّل ال املفهوم احلقيقيّ يكتسب 
،  ميكن الرجوع إليها ، ة اليت تنطق بذلك بنا يف الفصل الثاين عديد املشاهد املقاميّ  وقد مرّ . ةالسرقسطيّ 
بلغ  ناس أل ياة احفقر يف  رت أتثري الكما صوّ ،  لطرق التسوّ   لني بكلّ رت املقامات أحوال املتسوّ فلقد صوّ 

بني من ترقيص احلمار والقرد  أىل طائفة املتكسّ   وكيف ميكن أن يدفع األديب البليغ إىل أن ينضمّ ،  تصوير
أو إىل  ، (3) ةدقّ  رهتم املقامات بكلّ الني واملشعوذين الذين صوّ لطائفة الدجّ  أو أن ينضمّ ، (2) اترة والدبّ 

 ومل تكتف  . يف عديد الشواهد اب احملسننيأحاديثهم البليغة أببو بون من ني الذين يتكسّ طائفة املقاميّ 
اه املواجهة املباشرة بني  ة يف اجتّ ة قصص مقاميّ بل دفعت األحداث يف عدّ ، ة بذلكاملقامات السرقسطيّ 

،  منظورهامن  ا  تعتربه جرمً   ة اليت تريد أن حتاسبه على ما الفقري العاجز عن الكسب وبني اهليئة االجتماعيّ 
يف مقابل  ف ابملفهوم الواقعيّ املقامات بوعي املؤلّ  ىحلاكم يف إحداأمام  بالغة الشيخ املسنّ  وتنطق

وتقليدية  ،  حهاة احلديثة اليت "تفرتض مثالية تصحّ ا مع الواقعيّ وهو أداء يتماهى متامً ،  ة اجلوفاءمفهوم املثاليّ 
عد احملاججة  احلاكم سيرتاجع )ب أنّ  يف املقامات حني نرى الوعي الواقعيّ  ويكتمل ، (4) حملها" حتلّ 

 .  (5)ويعتذر إليه وخيلي سبيله ، اابعتباره جمرمً  ة للمقاميّ عن رؤيته املثاليّ  (العميقة البليغة
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 :  اجلرأة يف تعرية اجملتمع: ارابع  
 ي الواقعا تستهدف أن تعرّ احلديثة أهنّ ة ة املائزة عن املذاهب األخرى يف القصّ من مسات الواقعيّ 

وهو ما ، أمام هذه التعرية اعتبار غري موضوعيّ  دون النظر أليّ ) رأة"ج ة وكلّ موضوعيّ  وتصفه بكلّ 
ة ( يف أكثر من قصّ ؤ معنّي بداعه بتهيّ إالفقيه الوزير الذي سيقرأ الناس مثرة  )وهو أقدم عليه السرقسطيّ 

 يف ايً ا خمز ا مسترتً رب أمرً تمنها رصده لظاهرة عشق الغلمان اليت تع، سابقكما رأينا يف الفصل ال،  ةمقاميّ 
  ينوتطور كبري   على منوّ   هذا الرصد واإلمعان فيه يدلّ   من القول أبنّ   وال مفرّ ،  املسلم  عرف اجملتمع العريبّ 

ة ا مبفهوم الواقعيّ ا ابكرً املقامة وإرهاصً  ا لسابقيه يف فنّ قياسً  ة عند السرقسطيّ ة املقاميّ يف مفهوم القصّ 
للواقع على مستوى  شرط االنعكاس املوضوعيّ  قحيث حقّ ، ة الذي ازدهر يف العصر احلديثالنقديّ 
 .  املقامي اإليقاعي على مستوى الطبيعة ة مع التزامه بشرط الفنّ املهمّ 
 : واألشخاصتصوير التفاصيل يف األحوال واألماكن  ةدق   :اخامس  

م وقد تقدّ .  الواقعيّ   مسات الفنّ   ا من أهمّ ها أيضً لكنّ ،  احلديث  القصصيّ   ة يف الفنّ وهي مسة عامّ 
وهذا العامل ،  لألحوال واألماكن  ة الوصف الواقعيّ كبرية يف جمال دقّ   ة خطوات  ة املقاميّ ابلقصّ   السرقسطيّ 

 اللزوميّ  األسلوب املقاميّ  فقد استخدم السرقسطيّ ، ة احلديثةة النقديّ ا من أعمدة الواقعيّ ل عمودً ميثّ 
ال البائس الفقري الذي "أيوي إىل بيت  صفه حلو بنا  وقد مرّ ، ا يف كثري من احلاالت ا واقعيً استخدامً 

،  (1) من أليم السياط" "وقول أوجع: ا فيقولا عميقً ا واقعيً ه يضيف إليه وصفً ياط" لكنّ اخل   أضيق من سمّ 
نعم  ، فالفقر جيعل البيت ضيقا مهما اتسع، ا على عصرهمة جدً ة متقدّ الثانية التفاتة واقعيّ ففي اجلملة 

البائس أيوي إىل قول أوجع من  الفقري   حيث يصور ، يف منتهاه  ة الوصف ه هنا يصل به إىل واقعيّ لكنّ 
حالة البائس  فانظر إليه كيف نقل يف وصفه إلينا ،  مسامعه ال تسلم من السياطفحّت ، أليم السياط

ة  ا من النماذج الواقعيّ هذه الصورة قريبة جدً .  البيت غرفة تعذيب على مجيع املستوايت   وكأنّ ،  ا واقعيً نقاًل 
  حيث ال تقتصر ، ةة الواقعيّ الذي يقع يف صلب مفهوم النقديّ ، لوصف البؤس يف القرن التاسع عشر

 (2) له" والوصف الفيّنّ " بل ""على االعرتاف ابلواقع املوضوعيّ 
ب يف "وأن أتقلّ : فيقول (ةيّ يف املقامة اجلنّـ )وهو يصف نفسه يف حريته  وانظر إىل املقاميّ 
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 ة تقصد التجسيد الواقعيّ وهي دقّ ،  ة الوصفديد نتج عن الوعي لفكرة واقعيّ فهذا وصف ج،  (1) "ثيايب
 . مق هذاالتجسيديف مستوى متقدّ وحتقّ ، حلالة البطل
 :  للبطل نضج مفهوم النموذج البشري   :اسادس  

اختفاء منط اخلري املطلق أو لألدب اإلنساين  ةالواقعيّ فمن السمات املائزة اليت قدمها مفهوم 
ة  أن تبدو مالحمهم ومساهتم كنماذج بشريّ   فالبدّ ،  القصصية األساسية  ات طلق من سجل الشخصيّ امل  الشرّ 

ا  منوذجً  تعترب شخصية السدوسيّ و ، الذي حييا يف جمتمع ما يف زمن ما من حلم ودم موازية لإلنسان
يث التوصيف  فهي من ح، قبل أن تعرف املدرسة الواقعية أبلف عام ةة الواقعيّ ا يف رسم الشخصيّ مً متقدّ 

ذلك النموذج الذي انتشر يف منطقة من األدب ، ارمن الشطّ ا شخصية شاطر أبهنّ  ف  عرَّ ميكن أن تا 
كما    قرونعدة ب اإلسباين فيما بني القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالديني أي بعد السرقسطيّ 

،  ة هو منوذج بشريّ ة اللزوميّ ة املقاميّ منوذج البطل يف القصّ   لكن ما يعنينا هنا أنّ ،  يف املبحث الثاينسيأيت  
بل   أو الرومانسي، يف القصص الكالسيكيّ  مثاليا كماأو ، لة كما كان يف املالحم املطوّ أسطورايً ليس 

،  للشرّ وليس مثااًل ،  للخريفهو ليس مثااًل ، خلق هللا كمعظم،  هو إنسان ختتلط فيه نوازع اخلري والشرّ 
كما  ،  ةق ببناء الشخصيّ ة فيما يتعلّ النقديّ ة ز الواقعيّ اليت متيّ  القاطعة   رمبا مسة من   السمات  وتلك هي

،  ة واقعهاأا لوط انعكاسً ر ويتغرّي ة وسلوكها كان يتطوّ فات هذه الشخصيّ تصرّ  اإلشارةأنّ  ه من املهمّ أنّ 
 .  ا ملنظور أفكارهاا دائمً وهو ليس مساوقً 

والنوازع فيها  ل ــثا ــما ـعن اصطراع ال -رى كما سن  - ة يف املقامات ينبئوخالصة حركة الشخصيّ 
ة احلديثة "كيف  ولقد أوضحت الواقعيّ .  عليها  ةالذي تعايشه الشخصيّ   كما يعكس أتثري الواقع املرّ ،  فعاًل 

ف ألحد الناس يف  نة يف أسلوب السلوك املتطرّ ة معيّ عمق تناقضات مشكلة اجتماعيّ أ التعبري عن  يتسىّن 
 ( 2)" حالة متفاقمة ألقصى حدّ 

ا أسلفنا  ر بعض الشواهد مّ ويكفي أن نتذكّ ،  لإلنسان يف ضعفه البشري  حقيقيّ منوذج    نا أمامإنّ 
ا  ا مثاليً واعظً   ومل يكن أيضا،   ابملعىن الدقيقا حمتااًل اقً أفّ   مل يكن    املقاميّ   د من أنّ لنتأكّ ،  يف الفصل السابق

 من أجل  ه ليس حمتااًل كما أنّ ،  ا فقط مسكينً اًل ليس متسوّ  وأنه قه يف االجتاهنيرغم تفوّ ، ابملعىن الدقيق
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ويف مواقف  ،  ةقوّ   نقاذه بكلّ يندفع إل،  معه  اوكرمي،  ابلراوي   ا رحيمجتده  في كثري من املواقف  ف،  املال فقط
هو حجر  ة البطليف شخصيّ  هذا النموذج الواقعيّ . ع عن اإليقاع به فال يتورّ ، يرةأخرى تغلبه نزعة شرّ 

ة مل يكن قد يف رسم الشخصيّ   ذلك املنظور الواقعيّ ،  وفيما يزعم الباحث فإنّ .  احلديثة  ةالزاوية يف الواقعيّ 
ومن أوضح ما ميكن أن نستشهد به يف هذا الصدد تلك ،  قبل هذه املقامات   قصص إنساينّ   ولديف أيّ 

خالل  ة من ة املقاميّ ة يف الشخصيّ مها كنموذج على وجود إرهاصات الواقعيّ املقامة اليت ميكن أن نقدّ 
وجيب ،  وذج البطل فيهاة لنموقد اخرتن هذه املقامة لسطوع الرؤية الواقعيّ ،  الذي تعرضه  ذج البشريّ النمو 

في  ف.  ا مع آخر كلمة فيهبل رمبّ ،  من خالل جمموع النصّ   الرؤية تسطع يف املذهب الواقعيّ   ر أنّ أن نتذكّ 
ا  حيث التقى بشيخ يصفه وصفً ، د اليمن عايشها يف بالام أحدااثً املقامة الثالثة يروي السائب بن متّ 

يدعو للناس   ع املسترت"بردائه تلفّ   (1)عمتلفّ ، ا يسابق الدهركأمنّ ،  فهو " كالقوس يسابق السهم، ادقيقً 
تفاعل   فاشتدّ ،  على شيخوخته وضعفه من إحساهنم وجودهم  او ل إليهم أن حينّ يتوسّ   ابلربكة يف جتارهتم مثّ 

لدرجة أعجزته عن ، فتنافسوا يف إكرامه هبداايهم، وبالغته عجاهبم مبنطقهإإضافة إىل ، الناس مع حاله
،  ه أخذه معه بعد ذلك إىل احلاناملفاجأة أنّ  لكنّ ، فاستعان ابلراوي يف محلها، جادوا به عليه ما محل

ن حبيب أمأاب  ،  اا أدهش الراوي فبادره مستنكرً مّ ،  ليقضي ليلة معه بني أحضان الغواين يف ذلك املكان
 :  فأنشأ يقول ؟واملبدئ واملعيد  ؟أين منك الوعد الوعيد ؟ومن الكور إىل احلور، الوعظ إىل النعظ

 أان الســــــــــــــــــدوســــــــــــــــــي  فــــــــاعــــــــلــــــــم
 

 وكـــــــــــــــل دهـــــــــــــــري عـــــــــــــــيـــــــــــــــد 
ا  ــ  ــومــــــ ــو يــــــ ــهــــــ ــلــــــ ــاتــــــــين الــــــ  إن فــــــ

 
ــيــــــــــــد  ــعــــــــــ ــتــــــــــ ين مســــــــــــــــــــ ــإنــــــــــــ   فــــــــــ

ــي رب    ــلـــــــــــــــ ــعـــــــــــــــ  ودون فـــــــــــــــ
 

ــيــــــــــد  ــعــــــــ ــبــــــــــدي الــــــــــورى ويــــــــ  يــــــــ
ــانٌ   ــه ضـــــــــــــــــــمـــــــ ــنـــــــ ــد مـــــــ ــوعـــــــ  الـــــــ

 
 ويف يـــــــــــــديـــــــــــــه الـــــــــــــوعـــــــــــــيـــــــــــــد  

ــد   ا قـــــــ ــ  ــنـــــــ ــيـــــــ ــقـــــــ ــمـــــــــت يـــــــ ــلـــــــ  عـــــــ
 

ــد  ــيــــــ ــعــــــ ــد ســــــــــــــــ ــيــــــ ــعــــــ  أن  الســــــــــــــــ
ين عـــــــــــــــن قـــــــــــــــريـــــــــــــــب   وأنـــــــــــــــ 

 
ــيــــــــد  ــعــــــ ــلــــــــي  الصــــــــــــــــ ثــــــــى عــــــ ــ   ُيــــــ

ــريـــــــــــــب   ــه قـــــــــــ ــديـــــــــــ  كـــــــــــــل  لـــــــــــ
 

 ومـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 
فهو يف  ، د خداع للناسمل تكن جمرّ  تلك مواعظه  األخرية ما يقطع أبنّ  حتمل أبيات السدوسيّ  

،  ا سيالقيهه الذي حتمً عفو ربّ وأمله املخلص يف ، د اليقني الراسخ ابلوعد والوعيديؤكّ  نفس حلظة جمونه
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،  تغلبه دوافع بؤسه اترة،  ه بشر من خلق هللانّ إ،  وحنن هنا أمام رجل تصطرع نوازعه وعقيدته على سلوكه
نسان العريب على وجه  واإل، نسان يف تصوير اإلنا هنا أمام وعي واقعيّ نّ إ، اترة ويغلبه شوقه إىل اجملون 

 .  اخلصوص
املقامات خيفي  ففي كلّ ، ا موقفه احلقيقيّ ئمً ل داحواره مع السائب ميثّ  أن نالحظ أنّ وميكن 

 .  ثه هو وحده مبكنون نفسهفيحدّ ، اهذا املوقف إىل أن يواجه السائب منفردً 
كما  ،  ةالشخصيات اليت تظهر يف بعض املقامات حتكي مناذج واقعيّ  فإنّ ، على مستوى آخر

هو الذي أيضا  ، والشجاع املقدامحيث االبن الناسك العابد  ،مثاًل  جند يف املقامة الثالثة واألربعني
 (1)تستبد به شهوة السلطة واحلكم حني، سيخون أابه امللك 

 :  ةالبشريأمام النوازع  الضعف التعاطف مع: اسابع  
 احلامسة احلديث الواقعيّ  من أهم مسات الفنّ أيضا    مرحلة أعمق من السمة السابقةوهي  وهي

ة لنفسها يف هذه فاملؤلف هنا ال يكتفي بعرض الشخصيّ .  ليةذي النزعة املثا  الكالسيكيّ   يف مقابل الفنّ 
يف تعليق السائب على  ة( للنموذج البشريّ املثاليّ  ضدّ ) ةبل تسطع رؤيته الواقعيّ ، ليها إاملقامة املشار 

 يف سياق املنظور الواقعيّ  متقدمة هذا التعليق يكشف عن رؤية إنّ ، حني ألقاها عليه أبيات السدوسيّ 
الصفح عن ، له بذلك االعرتاف ورجوتا ، ومراده ها "فرتكتا : ا املقامةيقول الراوي خمتتمً  حيث، احلديث

 (2) . لعل هذا اليقني واإلخالص يوجب له النجاة واخلالص" : وقلت، ذلك اإلسراف
:  ختامها قائال   يعلق يفراوي  حتتوي احتياال ودجال دفع إليه العوز جند الويف املقامة اجلنية اليت   -

وطويت كشحا  ،  وبليغ ال يتعاطى بالغه ولسنه،  ونؤوم ال ينجلي وسنه ،  ه خليع ال يثىن رسنه" فعلمت أن
 .  (3) عن فراقه وقلت هللا يكلؤه يف شامه أو عراقه " 

فتتعاطف مع البطل رغم سلوكه املشني تفهما لضعفه ، الواقعينيرؤية هنا تتجاوز مثالية ماقبل ال
 .  البشري وإعذارا مبأساته

حتتاج فقط أن يستبصرها خرباء واقعية نقدية واضحة    قدم السرقسطي هنا   ،  باحثفيما يزعم ال
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 . احلاسمالفن الواقعي من نقادن وعلمائنا املعاصرين كي تكتسب العمق واملصادقة والتوثيق العلمي 
من منوذج البطل ( رؤية يف هذا النصّ شارحا لل ل الذي ميثّ )الراوي  موقف وميكننا أن نقول إنّ 

يف القرن التاسع    نتاج الروائيّ اليت هيمنت على اإل،  ة يف األدب ار الواقعية النقديّ مسات تيّ   أهمّ   سيدميثل جت
وتناولوا أنس جمتمع زماهنم  ، للجمال واالنسجامون الكبار عن "املثل األعلى ى الواقعيّ حيث ختلّ ، عشر

   .(1) ة"هكذا كمايبدون يف التجربة البشريّ : وبعبارة أفضل، هكذا كماهم
  :  رصد حمركات الصراع االجتماعي )العرقي والطبقي(: اثمنا

 :  كات صراع األعراق حمر   صدر  -أ
  أصاًل  أن يكونويوجد ما ميكن . (2) مبدأ سيادة أفكار الطبقات املهيمنة حيث يعكس النصّ 

.  عادات"سادات ال،  "عادات السادات :  وهي عبارة قدمية عند العرب تقول،  ةا هلذه الفكرة املاركسيّ عربيً 
ة الراوي يف  منها قصّ ، املقامات يف عدد من القصص املقامية اخليالية قا يف نصّ وجند هذا املبدأ متحقّ 
ل ا يشي ابحتقار شديد هلذا العرق الذي كان ميثّ إذ جند تصويرً ، ة()املقامة الرببريّ  رحلة إىل بالد الرببر

،  وحسن ضيافةمه هؤالء الرببر للبطل من إكرام  رغم ما قدّ ،  ا من عناصر اجملتمع األندلسيّ ا أساسيً عنصرً 
املستعلية على غريه من األجناس كانت هي السائدة املهيمنة يف   رؤية اجلنس العريبّ  وهو ما يعين أنّ 

ا من أسباب زوال ا رئيسً كان سببً   هذا العامل االجتماعيّ  نا أشرن من قبل إىل أنّ ولعلّ ، ذلك العصر
قامات كواحدة من إرهاصات الرؤية  ما يعنينا هنا هو انعكاسه يف امل لكن، تهاحضارة األندلس برمّ 

 . يف األدب ة النقديّ  ةالواقعيّ 
 :صراع الطبقات رصد حمركات -ب 

وجند ، جه لصراع الطبقات يف اجملتمعرصده للعوامل املأجّ  األدب الواقعيّ  خصائص من أهمّ 
يف أكثر من مقامة  احلادّ   التفاوت الطبقيّ ما جنده من إشارة إىل، رهاصة يف املقامات إلذلك أكثر من 

ألستم ، ال إفاقه؟!أ، ! ؟ "أال انتباه: ا مستمعيه املرتفنييف إحداها خماطبً  حيث يقول، على لسان البطل
،  وتشدون العياب ،  تلبسون الثياب   ؟نوا العري والضررأمل تتبيّ   ؟ترون احلاجة والفاقة؟ أمل تسمعوا هذه الدرر

وال تدرون بغريب يقاسي نغمةالقرقس  ، ن واألصوات عون بنغم اللحو وتتمتّ ، ات خرون فضول األقو وتدّ 
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وقول أوجع من أليم ، ياطاخل   وأيوي إىل بيت أضيق من سمّ ، ة العقرب واحلباب قي محّ ويتّ ، والذابب 
،  اللهم إليك املآب ،  وربته هوجاء،  فليلته دعجاء،  وال خال من عويل أوعناد،  مل يقدح فيه بزند،  السياط

 (1) الذئب"الناس وما  أنت أعلم ماو 
 :  إشكالية اللغة املقامية يف السياق الواقعي 

، ةا يف املقامات لسمات الواقعيّ منافيً  الباحثني الذي قد يراه بعض ق ابلشكل اللغويّ فيما يتعلّ 
  هو ": ديبّ ا بعد قراءتنا للعمل األة يشريون إىل السؤال الذي جيب أن نسأله دائمً اد الواقعيّ كبار نقّ   فإنّ 

شيء ما    وقبل كلّ اًل وعلى هذا فاملضمون هو أوّ ، لعصره االجتماعيّ  ىته أن يعكس احملتو قدر  مدى
،  من الشكل واملضمون أدوارمها حبيث يتبادل كلّ ، (2) "جيب أن يؤخذ يف االعتبار يف مفهوم الواقعية

مشكلة   على ذلك "أنّ   بويرتتّ ،  ئيّ للشكل الروا  فيصبح املضمون الساطع احملكم البناء هو املقياس الفيّنّ 
ة  كيفيّ   غري أنّ ، ة كربىــــيّ ـــــمّ ــا وهو يدرس لغة شاعر قدمي ذات أها معاصرً ة اليت تقابل نقدً يّ الصنعة الفنّـ 

ة ميكن  يّ مدى ما يكتشف فيها من عناصر فنّـ   املهمّ   ألنّ ،  د قيمتها املعاصرة استخدامها اليوم هي اليت حتدّ 
 .  (3) ا"روهنا وحيسنون استخدامها إىل شيء خمتلف متامً يقدّ ل لدى من أن تتحوّ 

واليت -ل  أوضحنا يف الفصل األوّ   كما-اد مفهومها  ؤ اليت أضاء العقّ التهيّ   ىل جانب شرطإهذا  
 ( 4)يهعند تلقّ  جنس أديبّ  طبيعة كلّ  د على خصوصية يف التلقي حسبتؤكّ 

حنو  اجلمال األديبّ  ل انعطافة يف اتريخ أوّ  أمامأننا  -فيما يرى الباحث  -ميكن القول وهكذا 
  مأساة الواقع االجتماعيّ إىل    ببس ال  ورمبا يرجع ،  بعيدا عن الذات ،  واقعيّ يف منظور    السياق االجتماعيّ 

د فن فتولّ ، هذا االنتقال إىل السياق االجتماعيّ  االحتياج إىل اليت فرضت، القرن الرابع اهلجريّ يف 
ة ــيّ ــمّ ــأه  ي اإلنساينّ "يكتسب املضمون االجتماعّ :  حيثقعي يف هذا النص  مث تعمق املطلب الوا،  املقامة

 .(5) "ضخمة يف مقوالت اجلمال
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 املبحث الثان 
 إرهاصات فن القصة القصرية يف املقامات اللزومية

 : مدخل
  ة قصرية"لدرجة توافر هذهه "قصّ ا أنّ ا اليوم مانعنيه بوصفنا نصً ا وراسخً ا ومستقرً أصبح واضحً 

 ة القصرية من أركان القصّ حوا نظرايً الذين ميكن أن يوضّ ، النجباء ة الثانويّ املرحلة  ب اإلمكانية عند طاّل 
ريوا إىل خصائص  وأن يش ، ل وشخصيات وحوار وحبكة وعقدة وخمرج أو حلّ متخيّ  و موقف أحدث 

مع  ، مع هناية القراءة مّ وجود جتربة أو شعور أو رؤية وراءها تسطع كتأثري عالرتكيز والتكثيف و ق ابتتعلّ 
من   ق بطبيعة األدب كفنّ ألسباب تتعلّ ،  وغري مكن  ا غري موضوعيّ املانع أمرً   ذلك يبقى التعريف احملكم

 :  لسببني، بفن األدب عموما وفن القصة خصوصاة يصعب أن حتيط ة عقليّ فالتعريف هومهمّ . الفنون
هدفهأكرب من و ، ا حمضاعقليّ  صدره ليسفم، أمشل من العقلالذي هو ّ  جماله الفن ألنّ : ال  أو  

،  ةة والنفسيّ ة والوجدانيّ مات اإلنسان الروحيّ يستهدف مقوّ ،  أبكمله  الكيان البشريّ   ه يستهدفنّ أل،  العقل
 . ت لتخاطب ماهو أكثر من العقلد  ج  بينما الفنون وا ،  ليخاطب العقل  ع  ض  التعريف وا   وبعبارة أخرى فإنّ 

وهي  ، نةيف مكان وزمان وبيئةمعيّ  معنينفس إنسان  داخل يءتض الفن جذوة فريدة  أنّ : ااثني  
  دةأن تكون متفرّ  )عند التدقيق( ة يّ جتربة فنّـ  كلّ   فرتض يف ولذلك يا ، ةحتمل لذلك بصمته اخلاصّ 

 .  س املبدعون من أتطريهم يف مذهب أو مدرسة ذات تعريفطاملا حتسّ وهلذا السبب ، اخلصائص
  إال، من الفنون لفنّ  ة من خالل مناذجستخالص مسات عامّ ا  أنه ميكن )تقريبا( الصحيحمن 

مهما كانت احملاولة املخلصة يف  النماذج الناجحة أكثر جدوى يف إيصال املفهوم من التعريف النظريّ 
 .  تدقيقه

يف   الذي نؤمن به يف هذا املدخل هو أن املبدأ العامّ يريد الباحث التأكيد عليه  إن ماهذا و 
تلك الفكرة اليت ، والعقل الغريبّ  رفض فكرة التابع واملتبوع بني العقل العريبّ " ة هو دبيّ دراسة األنواع األ

ا يف  ا عامً وهي فكرة عوجاء صارت منهجً ، دةة اجملرّ قت على الفنون والثقافة قوانني العلوم التجريبيّ طبّ 
  فضاًل ، ب وعقول أبنائهاة من قلو ة العربيّ اجتثاث اخلصوصيّ  وترتب عليها" ، ة املعاصرة الدراسات األدبيّ 

وترسيخ اإلحساس لدى األجيال اجلديدة  ، لداىلعرب  املنظور األجنيبّ عن أثر ذلك على تشكيل 
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بعض القصص  ا القول أبنّ ه"ميكن احرتافيً خصوصا أنّ ، ر منطقيّ مربّ  ذلك دون أيّ  وقد متّ ، (1) ابلتبعية" 
األساتذة  ع إليهم بوصفهم فلماذا إذن نتطلّ ، وغرابً ا ة احلديثة تفوق ماأبدعه كبار أدابء العامل شرقً العربيّ 

 .  (2)"؟وحنن الطالب 
آلخر  ة ابصال العقل العربيّ لكن اتّ ، دهااالنغالق أو العزلة وال يؤيّ  ومانعنيه ابلتأكيد خيتلف عن

،  باعصال االتّ صال التفاعل ال اتّ يف فضاء الثقافة والفنون واآلداب على وجه اخلصوص جيب أن يكون اتّ 
رات واملقوالت وخطأ تعميم التصوّ ، ئد اوخطأ االنبهار الز ، األعمىا خطأ التقليد دً رف جيّ عصال من ياتّ 

ة اجمللوبة مهما بلغت يف جمملها من الوجاهة والنباهة  "األفكار األجنبيّ   ذلك أنّ .  يف فضاء الثقافة والفنون
 . (3) من بينها ما ال يتواءم مع الروح العربية" فإنّ ، ةوالدقّ 

 ا كانت تعكس استقالاًل د أهنّ يؤكّ  يف التاريخ اإلنساينّ  األديبّ  استقراء مراحل القصّ  إنّ : ااثلث
ها  كلّ   مثّ ، ة غري امللهاة غري األسطورة الشعبيّ فامللحمة مثاًل ، امتامً  ة املعاصرةقبلها كحال القصّ  اعمّ  انوعيً 

 على مستوى ا جوهرايً رً شهدت تطوّ ة اليت الحظنا عرب مراحل الدراسة كيف ختتلف عن املقامة العربيّ 
 . وهكذاار اإلسباين خمتلفة عن أدب الشطّ  وهذه املقامات ، والوعي االجتماعي الواقعيّ  الوعي

داخل مسار احلكي  صلةفهي منفصلة متّ ، رها ملسار سابق عليهاتدين بتطوّ  هاومع ذلك فكلّ 
 . اإلنساينّ  يف الرتاث األديبّ 

 : ةعض مناذج املقامات اللزومي  القصرية يف بة إرهاصات القص  
،  ة القصريةا من حيث حجمها قريبة إىل القصّ ة مبدئيً أو املقامة القصصيّ  ةة املقاميّ القصّ  عد  تا 

 . ا هلذا الفنا حقيقيً يف املفهوم الدقيق أو جذرً  ةيّ ة فنّـ يكفي كي جيعلها قصّ  ذلك ال لكنّ 
  اذج نجحة أو مناذج أبوية إن صح التعبري ة على مناملقامات اللزوميّ  يهل تنطو : والسؤال هنا

 ة القصرية؟للقصّ 
)وسندلل   :يلي القصصية رصد ما ةمناذج من املقامات اللزوميّ  يف عند التدقيق النقديّ أمكن 

 :  عليه بنماذج كاملة ال حقا( 
 

 . 13، د.ط، ص فن كتابة القصة فؤاد قنديل: ( 1) 
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ل وهذا كما سبق يف الفصل األوّ ،  بناءها يعتمد على حدث يسرده الراوي يف جملس واحد  أنّ  -
 . سميتها املقامةهو سبب ت
الذي انتشر  ، غالبا اجتاه موضوع الكدية ة على حكاية يفيّ نويشيع يف املقامة أن تكون مب -

تلجأ  ، طبقات اجتماعية معدمةحيث أفرزت هذه احلقبة ، الثاين يف العصر العباسيّ كظاهرة اجتماعية 
 .  إىل احليلة لكسب قوت يومها

املقامات تعكس جوانب    فإنّ من هذا الفصل    لوّ وكما ظهر يف الفصل الثاين ويف املبحث األ -
يف األدب   ةل مرّ فألوّ ، احلديث القصصيّ  للفنّ  اليت هي الغذاء األساسيّ ، ة من احلياة االجتماعية مهمّ 

 .  هي خامة مادة األدب األساسية لعاديةااة االجتماعية يأصبحت احل
قصص املقامات   بعض  يف  زمكاينإلحداثيات الواقع ال  الدقيق  التصوير الفيّنّ   وقدالحظنا وجود -

 .  ة القصريةا مبفهوم القصّ وهو عنصر مرتبط متامً . ة مستوايت وعناصر عرب الدراسةيف عدّ 
فهي  ،  ة القصرية والروايةالقصّ   وقود فنّ   د  ع  الذي يـا ،  كما تشتمل املقامات على عنصر اخليال -

مقامة   ف أدار عليه كلّ للمؤلّ وقد نسجها اخليال على قصد ، ف نسجها خيال املؤلّ ، أقاصيص خمتلقة
 .  بعينها

 : إشكاليات نقدية
 : ة املقاميةة يف نسيج بناء القص  الوعظي   إشكالية الوقفة -1

وهو ما اعتربه البعض جرحا لبناء  ، شعرية أو نثريةال ختلو أغلب املقامات من مقامة وعظية 
للجمال والعمق والبالغة يف   نّ إذ أ، حيتاج إىل مراجعة قول  هو و ، القصة القصرية املزعومة يف املقامة

يربر  املبهر الذي    هيدتم يف اليتمثل     يف تطور احلدث   ة يف غالب األحيان  دورا رئيساهذه املوعظة املقاميّ 
مهما كان الغرض  ،  األثر الذي ستحدثه بعد ذلك يف نفوس املستمعني من احرتام وإجالل لصاحبها  متامً 

ى  ة احلديثة فيما يسمّ ز القصّ ذلك الذي مييّ ،  ا من اإلقناع ابحلدث زءً ل جوبذلك فهي متثّ ،  الذي يف نفسه
:  حيث يقول. (1) وموعظته يف املقامة السادسة ل حديث املقاميّ نتأمّ على سبيل املثال ل، ابلصدق الفيّنّ 

كم  فإنّ ، وأوسعتموه إذن ، أعرمت حديثي أذن   إاّل ، وجواب البحار والقفار، فارعشر الس أنشدكم هللا م"
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فأنتم ، إىل روعات املسالك ، رغبتم عن صراعات املمالك ، وأكرمهم ذما، الناس مهما  أعزّ  -وهللا  -
أو  ، أنقع غليال يلعلّ ،  قليالأال فامسعوا عيّن ، ولكم طيب العيش ولغريكم اهلبيد، األحرار والناس عبيد

عراف وابأل،  واملاء السجاج،  جوالبحر العجا ،  والسفن املاخرة،  أذكركم بتلك البحور الزاخرة،  أشفي عليال
،  العواصف وأنة، وبرنة القواصف، واألهوال املطلة، وبتلك الغمرات املظلة، والغياابت والدجون ، اجلون

وأجيلوا يف أنعمه  ، ه وذكراوصلوا ثناء علي، أال فاشكروا هللا شكرا، ورجفة الرجاف، ودعوة اإلرجاف
ومل يكن له من دونه ، كم قائل منكم ملا حام عليه احلمام،  ة واإلبكارواقطعوا يف محده العشي، األفكار

، فلما انكشفت عنه الضراء،  وعبادة قيام،  صيامومشقة  ،  هلل علي ندر السعة فيه وال عذر  ،  وراء وال أمام
وإنه ، إنه من اخلالق لقريب، كال،  واستقال فيما عليه اعتزم، طوى كشحا على ما التزم، وغازلته السراء

وعن أخالفه  ،  وعن زكاته أين وضعها،  واجلليل واحلقري،  يسأل عن الفتيل والنقري،  حلريبما كسب غدا  
وغثه  ، وعن حلفه وميينه، وآسف على تضييع ما اشرتط، م على مفرفمن ند، دنياه كيف ارتضعها

 .  "... لقد غفل الغافل وشغل آبهله اآليب والقافل، ومثنيه
 :  ا جنتزئ منهيورد شعرً  مثّ 

 عـــروف عـــن أهـــلــــــهال متســــــــــــــــك املـــ 
 

ــامــــــن والــــــكــــــافــــــل   ك الضــــــــــــــ  فــــــربــــــ 
 وامســـح  ــــــا يف الـــكـــف  مـــن نـــعـــمــــــة 

 
ا أنـــــــــــت  ـــــــــــا انفـــــــــــل   فـــــــــــإمنـــــــــــ 

 أنــــــــــعــــــــــمــــــــــه ثــــــــــر ةتــــــــــرى  أمــــــــــا 
 

 رافـــــــــل وأنـــــــــت يف أبـــــــــراجـــــــــهـــــــــا 
 ســــــــــــــــارع إ  اخلـــــري فـــــكــــــل امـــــر  

 
 يــرجــو الــرضــــــــــــــــا مــن ربــــــه جــــــافــــــل 

 واغنم هـــــديـــــت احلمـــــد من حـــــامـــــد 
 

 حــــــــيــــــــاك مــــــــنــــــــه طــــــــالــــــــع آفــــــــل 
ووفر  ، واحم عنها املماكس واحملاسب، "اللهم أمن تلك املكاسب: قائالخيتم مقامته ابلدعاء  مثّ  

وجنبهم  ، وأرشدهم يف السكون واحلركات ، وظاهر لديهم الربكات ، والضائعواسرت املضيع ، البضائع
واقضي هلم ابالعتدال ،  وامحلهم على السواء،  وحيلة احملتال،  وغائلة املغتال،  ومروق املراق،  طروق الطراق

ونكب هبم عن طريق  ، واهلمهم ألداء احلقوق، وعج هبم على أعطاهنم، وردهم إىل أوطاهنم، اءواالستو 
 ( 1)وحازم أو غافل"، واحرصهم من ذاهب وقافل، قوقالع
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ب عليه وهو إجالل صاحبها وتبجيله  ا احلدث الذي يرتتّ ر متامً البليغة ما يربّ   جند يف هذه املوعظة
وهو ما جيعل مثل هذه املوعظة ، ت بهمّ ـ ملن حوله عن مأساة ألعرّب د أن يمبجرّ  وإغداق العطااي عليه

إشكالية .  يف أغلب املقامات املقاميّ   يف صميم بناء النموذج القصصيّ فاعاًل  صياًل أ اة جزءً املقاميّ 
 :  الشخصية يف القصة املقامية اللزومية

ات بني قصص املقامات يف رؤية دارسي املقامكثريا من األخطاء اليت ابعدت   يرى الباحث أنّ 
  الذي ينتفي ، ساس شرط االنسجام التامّ أعلى شخصية البطل املقامي  تقييمهو ، ة القصريةالقصّ فن و 

ة شخصيّ ومن املعلوم أن ، خرى من مقامة ألدة لشخصية السدوسيّ بني السمات اجملسّ التناقض  مع
ة يف نفس املعامل ذا خصوصيّ    طبيعيَّ ايً ا بشر لتعرض منوذجً   االبد أن تتكامل عرب أجزائه،  ةالبطل يف القصّ 

 )1(ونرد على ذلك من وجهني. الوقت
دة  رؤية املقامات جمتمعة كحكاية متعدّ  يف هذا الصدد  من اخلطأفإنه  فيما يرى الباحث: أوال

ة القصّ  داخل فنّ  أما، شامل يف رؤية الكتاب كعمل أديبّ  لكن ذلك يصحّ ، ة واحدةالفصول لشخصيّ 
، مقاماته  وعلى هذا النحو كتب السرقسطيّ ،  ةمستقلّ ا وحدة  ة القصرية أهنّ عروف عن القصّ فامل،  القصرية

 وسنحاول أاّل ، ات ة والشخصيّ من نحية احلبكة القصصيّ  مستقلّ  مقامة هي نصّ  كلّ   على أساس أنّ 
على و ، ةاحلديث يف املقامات السرقسطيّ  القصصيّ  نقع يف هذا اخلطأ يف حماولتنا رصد إرهاصات الفنّ 

 أن حّت ، اه عرب املقامات اجتّ  ق يف كلّ  وتتعمّ ا ثرايً عً ع تنوّ تتنوّ  ةحيلة الكديسبيل املثال نالحظ أنّ 
ة الراوي   لو كان الضحيّ ع عن حيلة الكدية حّت ال تستطيع وال متلك لنفسها أن تتورّ   شخصية السدوسيّ 

ف إذا قيس مع سلوك التصرّ  مثل هذا. املقامات  كما حدث يف بعض،  ة أخرىنفسه إذا مل جيد ضحيّ 
 . ا يف صورة النموذج املعروض للسدوسيّ ا وملتبسً متناقضً  جيعله ىة يف مقامات أخر الشخصيّ 

،  األخرىال ترتبط ابلقصص املقامية يف ا  ( ة قصريةقصّ )ا  يً ة فنّـ رؤية املقامة كوحدة مستقلّ   إنّ   واحلقّ 
يف املقامة القصصي    جيعل النص،  ات األخرىوال يرتبط بطلها وال الشخصيات فيها مع البطل يف املقام

ا بني  شكليً صااًل على نفسه اتّ  لقد فرض السرقسطيّ ، الواحدة سليما كنموذج أّويل للقصة القصرية
ووجود عنصر الكدية أو ، ة الراوي واملقاميّ ل يف تثبيت شخصيّ يتمثّ و ، كرائديه السابقني  املقامات 
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ة لفن املقامة  يّ وذلك بسبب السمات الفنّـ ،  ااملقامات تقريبً   االحتيال من أجل احلصول على مال يف كلّ 
 داخل كلّ  ى ما يعكسه النصّ أن نتقصّ  لكن ما علينا هو، احلريريّ  مثّ  ذاته حسب ما استهلها اهلمذاينّ 

 . ة قصريةمقاميّ  ةيف رؤيتنا للمقامة كقصّ  مقامة بعينها
هو يف األصل   ي عند االشخصية العربيةالسلوكلعله من املفيد هنا أن نذكر أبن التناقض : اثنيا

 . هو الرؤية الرئيسة املستخلصة من جمموع املقامات السرقسطية
 :  ذور الفن القصصي احلديثعالقة املقامة جباجلدل حول 

ميكن يتقسيمه إىل ثالثة   يف الدرس األديبّ  قصصيّ  ن تقييم املقامة كنصّ فإ فيما بدا للباحث
 : الدارسنيأقسام من 
 :  الرتاثيون :  األول القسم -
ة م أمام ما يشبه القصّ يشعرون أهنّ   وهؤالء،  ا لدرسهم وحبثهملئك الذين اختاروا الرتاث مضمارً و أ
م يف إثبات للتقدّ وال الرغبة  (رونكما يتصوّ ة النقدية )هم ال ميلكون األداة وال الصالحيّ لكنّ ، القصرية

 . ليف الفصل األوّ  رأينا   كما،  ضيف الدكتور شوقيوشيخنا  شيخهموأوضح مثال هلم هو . ذلك 
 نقاد القصة القصرية :  لقسم الثانا -

رصد جذور هذا   يف بسبب ختصصهم ووجماهلم النقدي العصري مل يبذلوا اجلهد الكايف  وهؤالء
  ،املصطنع الفارغ داء الشكالينالسيما فن املقامات الذي حظي بسمعة األ الرتاث العريبّ  الفن يف 

،  كما تقرر يف املعاهد الغربية اليت درس فيها أغلبهم  خالص ج غريبّ ت  نـ  ة يف نظرهم هي ما ة القصري القصّ و 
االستقصاء يف الرتاث غرقون يف وهم يا ، ال يف الرتاث العريبّ  ستقصى جذوره يف الرتاث الغريبّ تا ولذلك 

كما فعل   هاإلي فينسبوهة القصرية القصّ  بوادر تشبه ليجدوا أيّ ،  القرن الرابع عشر امليالديّ حّت  الغريبّ 
ومن .  ألمشاج هذا الفنّ فال ميكن يف عرفهم أن يكون حاماًل  ا الرتاث العريبّ أمّ ، أساتذهتم الغربيون

كما    ات(يّ يف الستين واحد من أملع أمساء النقد القصصيّ الدكتور رشاد رشدي )وهو  أمثلتهم الكربى
 . إيضاحه بعد قليل سيأيت
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 :املعاصرون املختصون بفن املقامة الباحثون: القسم الثالث -
اجلديد وهؤالء ينظرون امليالدي  القرن حبدإىل إسهاماهتم شارة إليهم زمنيا اإلإىل حد ما وميكن 

، عصر احلديثلة القصرية يف االقصّ  وعي كامل بفنّ  مع، ةيً أكثر جدّ  نظرة غالبا للمقامة القصصية
وقد ظهر بعض ذلك .  وذلك الفنّ   ة بني هذا الفنّ ذريّ موا خطوات يف إدراك العالقة اجلولذلك فقد تقدّ 
 . يف املبحث األولاللزومية  الواقعي يف املقامات  رهاصات الفنيف مناقشاتنا إل

 : ةيف هذه القضيّ رت قد أثّ  ميكن أن تكون ني رئيس هناك عاملني نّ إف، وفيما يزعم الباحث
يف هضم  مؤثرا كان عاماًل ،  كادمييّ األ ص داخل أروقة البحث األديبّ مايسمى ابلتخصّ : أو ال  

 .  ة القصريةالقصّ  التأسيس لفنّ إرهاصات  املقامة يف حقّ 
فكانت ، يف أواخر القرن العشرين إاّل  عرف على نطاق كاف  مل تا  مقامات السرقسطيّ  أنّ : ااثني  

ثرية  وك، جاءت قصصها خالية من األغراض متشاهبة املواضيع حمدودة اخليالمقامات احلريري اليت"
 .  هي حمور التقييم (1) "ال يسلم مطالعها من السأم والضجر، الغموض والتعقيد
 ة على منوذجاملقامات اللزوميّ  اذج يفمن هل تنطوي: هذا السؤال الذي طرحناه  أنّ  واحلقّ : اثلثا

، معنّي  قدمي وجديد يف مضمار فنّ  بني كلّ  املستمرّ  ينطوي يف داخله على صورة للجدل ؟ة قصريةقصّ 
 ر يف الفنّ التطوّ  إنّ ، وفروعه الناجتة عنه  ا هو جدل حول العالقة بني جذور الفنّ عند التدقيق أيضً و 

 مرحلة ليست مقطوعة النسب لكن كلّ ، ة احلياةفرضه سنّ تكغريه من الفنون    حتميي مثاًل  القصصيّ 
 .  ا عند التحقيق نتيجة من نتائجهألهنّ ، ملراحل السابقة هلااب

ذلك .  واتثرياته على الوعي الثقايفّ   ا للصراع احلضاريّ الباحث هو انعكاس أيضً   وفيما يرى:  رابعا
،  ة احلديثةة عند مقابلتها بنماذج القصّ جلنس القصّ   اجلذر الرتاثي املقاميّ ر أمام العقل إنكار  ه غري مربّ أنّ 

ار  رن مع مجهور تيّ  إذا سإاّل ، ذلك املسار فيما نزعم الذي هو نتج كلّ ، د اختالف الشكل النهائيّ جملرّ 
ومعه مئات   هجندالذي ، ومنهم دكتور رشاد رشدي ، ة القصريةالقصّ  ة لفنّ ة الغربيّ احلداثة املؤمنني ابألبوّ 

ة  ة الفرنسيّ ا ابتكرته احلياة األدبيّ احلديث إمنّ   هذا الفنّ   ة القصرية يكادون جيمعون على أنّ الدارسني للقصّ 
وبني  ، اهاهتامراحلها واجتّ  ة احلديثة بكلّ طون بني القصة الغربيّ وهم يرب، عشر  يف منتصف القرن التاسع 
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نقطة بداية   ىل أيّ إة القصرية م ينسبون جذر القصّ فإهنّ ، فإذا ما أرادوا جتذير هذا الفنّ ، هذا األصل
أدب إىل ة القصّ  ينسب جذور فنّ  فنجد الدكتور صالح فضل، (يف الرتاث الغريب لزوما) صوهنايتخرّ 
ا دكتور رشاد  أمّ .  كما أسلفنا،  ةهذا األدب قد تكون من تغذية عربيّ   أبنّ   ه يقرّ رغم أنّ ،  سباينار األالشطّ 

كان    وهو منتدى كنسيّ ، ى يف إيطاليا مبصنع األكاذيبإىل أحاديث ما كان يسمّ فريجع األمر  ، رشدي
و حيكيه من أقاصيص  وا مبا خيرتعه بعضهم أليتسلّ ، فيه القساوسة يف القرن الرابع عشر امليالديّ  ىيلتقّ 

يرون يف بعض مناذج مصنع األكاذيب هذا  إذ  ،  تزجية األوقات ليس إاّل ما هو منها ، ة اهلدف خياليّ 
"لقد قامت أوىل : يقول الدكتور رشاد رشدي عن هذه اجلذور، ة القصريةالقصّ  األمشاج األوىل لفنّ 

كانوا  ،  ن حجرات قصر الفاتيكانهذه احملاوالت يف القرن الرابع عشر يف روما داخل حجرة فسيحة م
،  د عليها يف املساء نفر من مساعدي البااب وأصدقائهرتدّ اعتاد أن ي،  نع األكاذيبيطلقون عليها اسم مص

بل  ، كثري من النوادر الطريفة عن رجال ونساء إيطاليا  ويف مصنع األكاذيب هذا كانت خترتع أو تقصّ 
ة القصرية يف  القصّ  ل لفنّ ا ملا يعتربه اجلذر األوّ دي منوذجً ويورد الدكتور رشاد رش. (1) عن البااب نفسه"

ا ف امسه بوتشيو اشتغل نصف حياته سكرتريً وهي إحدى قصص مصنع األكاذيب ملؤلّ ،  ينّ الرتاث اإلنسا
الفاشينيا" وأوردها الدكتور رشاد رشدي كواحدة  ة اليت جاءت يف كتاب "القصّ  وسنورد هنا نصّ ، للبااب

 .  كاذيبمن مناذج مصنع األ
 : ةالقص   نص  

،  يوقع من عقوابت على الزوجات اخلائنات كنت يف مجع من األصدقاء نتناقش فيما جيب أن  "
ا سألناه  فلمّ ، د به رجل من بولونيا زوجتهما هدّ  -يف رأيه  -أفضل عقاب  فقال صديقنا سالواتين إنّ 

ة  زوجته كانت سخيّ   أنّ إاّل ، " كان يل صديق من بولونيا حمرتم بني أصدقائه: عن هذا العقاب قال
إىل منزل    تففي ليلة من الليايل ذهب،  تني يف حياهتا ة أو مرّ مرّ   عليّ فت  ا تعطّ  أهنّ حّت ،  جوادة مع الرجال

وكانت هي مثل غريها من ، رة بها على خيانهتا املتكرّ كان يؤنّ ،  فسمعته يتشاجر مع زوجته، صديقي
 إينّ ، جيوفان! جيوفان! : ا صاح الزوج يف صوت مرتفعريً وأخ، شيء النساء يف هذه األحوال تنكر كلّ 

وأجعلك ،  وهو أن أعيش معك ،   قد عزمت على أمر أنتقم به لنفسيولكيّن ،  ولن أشهر بك ،  لن أضربك 
وضحكنا مجيعا هلذا  . أترك البيت وأهجرك مثّ ، إىل أن ميتلئ البيت ابألطفال،  بعد طفلتلدين طفاًل 
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 ( 1) من خيانت زوجته" هأن ينتقم لشرف به الزوج الغيبّ النوع من العقاب الذي أراد 
ز عن ا تتميّ إمنّ "ة وغريها من قصص مصنع األكاذيب  هذه القصّ   ويرى الدكتور رشاد رشدي أنّ 

،  ا ال ختتار شخوصها من بني األبطال أو احليوانت قبلها يف أهنّ   احلكاايت السابقة يف الرتاث اإلنساينّ   كلّ 
هذا  وكلّ ، وهتدف إىل التسلية، ا بسيطة التعبريكما أهنّ ،  اا أو أخالقيً ا دينيً صدً ا ال تستهدف قكما أهنّ 

 ( 2) !. "من صفات القصة القصرية اليوم
ة القصرية يف ل جذرا للقصّ ا ميكن أنتمثّ ا املرحلة الثانية اليت يرى الدكتور رشاد رشدي أهنّ أمّ 

الديكامرون أو بوكاتشيو صاحب قصص    دعى جيوفاينفقد كانت على يد شخص يا ،  الرتاث اإلنساينّ 
ن أبقى عليهم مجاعة من الرجال والنساء مّ   ل أنّ فتخيّ ،  بعد أن اجتاح الطاعون بلدته فلورانس،  ةاملئة قصّ 
حيث  ، فذهبوا إىل قصر أحدهم يف الريف، ا مبناظر املوت والدمارقد برحوا فلورانسا ضجرً ، الطاعون

 .  (3)ة من القصصبه قصّ منهم على صاح  كلّ   صّ فقوا على أن ينسوا آالمهم أبن يقاتّ 
،  ته على مستوى اجلذورضالّ   لوجد ببعض اجلهد اجلادّ    إىل تراثه العريبّ ولو أنه أزاح الطرف قلياًل 

كما  )ة احلديث موجودة أمشاجها يف بعض املقامات السرقسطيّ  القصصيّ  خصائص الفنّ  حيث كلّ 
 ق بعض مقامات السرقسطيّ نالحظ تفوّ ل ميكن أن ه بشيء من التأمّ بل يزعم الباحث أنّ ، (سنرى

، احلديث  القصصيّ   ها شروط الفنّ ئمن حيث متاسك بنائها واستيفا  املذكورة  ةعلى هذه القصّ   ةالقصصيّ 
 . قبل هذه النماذج اإليطالية مبئات السنني ه اإلبداعيّ كان قد أجنز نصّ   السرقسطيّ  رغم أنّ 

يرى الباحث    من مقامات السرقسطيّ   مقامتني  نصّ ورد هنا  نا سوف نا على مناذج بنماذج فإنّ وردً 
،  هنا تدور حتت شرط املقامة ويف رحاهبا غري أّ ،  ة القصرية يف فن املقامات القصّ   ما من أنضج إرهاصات أهنّ 

 . ه نقال عن العقاد يف الفصل األولحسب مبدأ التهيؤ الذي نوهنا إلي ال ننسى ذلك فيجب أن أ
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 :  ةي  املقامة اجلنـ   -1
 :  ألربعون يف مقامات السرقسطيّ ااملقامة السادسة و وهي 

 : نص املقامة
وأن ابدي الضنا  ، ةأقمت ببالد الرقّ : ام قالأخربن السائب بن متّ : قال، ث املنذر بن محامحدّ "

بفي ثويب الضريك أتقلّ ،  عدت كالعرجون القدميحّت ، وأسرتين الزواجر ، قد أصهرتين اهلواجر، ةوالرقّ 
وأحتامى كما يتحامى البعري ، وأملح بعني القليل والذليل، ذلك أدعى ابلعليل فصرت على ، والعدمي

لتمس  وا، يل وأشفق وكان بعض من جاورته هناك قد رقّ ، ب أن اجلواد املقرّ  ا كنتا وقدميً ، األجرب 
ن يف   إذا كاحّت ،  وآنس على الغربة،  س من الكربةونفّ ،  وأوضح سبلي،  فوصل حبلي،  األلطف واألرفق

ا  ماهرً  إنّ ، ودون كدرك الصفاء، يهنيك الشفاء: قال يل، حيام أيّ  يّ وقد حام الردى عل ، مبعض األايّ 
وقد ، أثرا (ثقيل مسنّ ) ويلبس الكهام ، ينثر احلكمة نثرا، فطره اخلالق كيف شاء وبرأ، من األطباء طرأ

 .  ك اخلفاءفوعد ابلشفاء وإزالة ذل، وعرضت عليه بلواك، وصفت له شكواك
،  ا كالعقاب الكاسر رأيت شيخً حّت ،  وبرق النجاح خيفق،  فسرن إليه وجناح الرجاء خيفق:  قال
وهو يصعد يف حديثه ، ووجه ابسر، (كريه)ذا منظر ابسل ، الناسر (من النسور املسنّ )أو القشعم 

،  همويتعرف مبعارف، ويذكر الفالسفة القدماء واجلهابذة احلكماء، ويفصل كالمه ويبوب ، ويصوب 
ويتمأل نفسا ويفهق  ، ويشهق  مث يتأوه، يتمرغ مترغ احلمار، وبني يديه فت يف أطمار، ويتعرف بعوارفهم

، والشق مائل، (دابة مثل الضب)وتقبض تقبض القنفذ للورالن ، حت متطى متطي الكسالن، (ميتلئ)
والريق قد ، لى األخرى(إقبال إحدى احلدقتني ع)واملقلة قبالء ، والذراع فتالء، والزبد من فمه سائل

،  وأمسك بيده ورأسه،  تكنفه الشيخ وأتبط،  وملا اضطرب وختبط،  والكرب قد وفاه ما وفاه،  عصب فاه
،  فملت إليه فيمن مال،  وتعوذوا من سوء حاله ،  والناس قد تطاولوا على حماله ،  وتوقع من بؤسه أو أبسه

فانربى  ، (؟القصد)وجور أم أمم ، (اجلن املس من)أغشية أم ملم ، ما هذا: وقلت ،ورثيت ذلك اجلمال
،  وجعل يرقيه، وسلوه ختفيف الشكاايت واألمراض، استعيذوا ابهلل من هذه األعراض: الشيخ وقال

ما  ، ما أعصاك، ما أطغاك ؟اي مريد ماذا تريد، (نفذ) سهمك صارد ، اي مارد: ويقول، ويلدده ويسقيه
ال تنفذ إال ، فإنك قاتل، ابعد اي خاتل، اغلأخرج اي واغل شغلك ش، أبعدك عن اخلري وأقصاك

،  وأبوئك من األرض جون، (الرفق)ألمحلنك أون ، وهللا لئن مل متر هون ، بعدت من شيطان، بسلطان
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 بناجلك وألذهنب، (دلوك)وألريقن ماء سجلك ، وألجلنب على خيلك ورجلك ، وأوسع خونك خون
تذهب بك يف  ، إليك من احلفظ جنائب وجالئبرسلن عليك من الذكر كتائب وألجننب وأل، جنلك و 

واته  ،  شاه وجهك ،  ؟ومنهلي تتورد،  ولوليي تتجرد،  أعلي تتمرد،  وتودي بعفريت ومذهب،  كل مذهب
، وإال أوثقتك يف مسد، جترد عن هذا اجلسد، كما ذهب احلالج،  اذهب اي والج، مذهبك ووجهك 

بعد أن أعذبك بكل ،  أودعتك صم الصخورو ،  أو أحلقتك أبمتك يف الصحار،  قيعان البحاروأسكنتك  
،  وتراوغ وتذاءب ، وشحا فاه وتثاءب ، (تقبض وجتمع)وتقبض واعرنزم ، مث قرأ عليه وزمزم. رقية وخبور

أخذهتا عن ، من احلكمة وضمائر، عندي يف هذا الشأن سرائر، ايأيها الناس : مث رجع إىل الناس فقال
أين  ؟أين من رمي من هذه األغراض ؟أين من شكا من هذه األعراض، تها عن احلكماءولقن، العلماء

أين من  ؟ وخانته حباله، أين من أعيي خباله، (قرحة)أين من برحت به عالقة أو شآفة  ؟من حلقته آفة
أين من سحره   (؟األصوات اخلفية يف الريح)ولعبت به األجراس والوساوس  ،  خامرته األشواق والوساوس 

وأن  ، وله النعيم، على الضمان وله األمان ؟أو رهقه دين، أين من لقعته عني ؟أو دحره داحر، احرس
األذن  وشفاء  ،  وسلوة النازع،  فيها أمنة الفازع،  وسوابق وبوادر،  عندي من احلكمة خواص ونوادر،  الزعيم
وتسنبط املاء من  ، تشفى من كل شكية، وجالء العيون، ورقي املعيون، وكفاء العرض والعني، والعني
 .  والعني البكية ، ( البئر)الركية  

فما كان إال أن طلع عليهم فت ذو لوثة ولوثة  ، (هحثّ )ومهوا بذمره ، ف الناس يف أمرهفتوقّ : قال
مث  ، لقد وجدت منذ حني رابه : وقال، فبادر إليه الشيخ وحياه ، وبرد مسبل وعمامة ملوثة، (احلمق)

، نشدتك هللا اي فت احلروب : وقال، وأخذ يف قوام القمر وعياجه، (جداول الفلك )نظر يف أزايجه 
قد  ، ها أن ذلك ، وأطلعه من خربك عليك ، إال ما أنبأت القوم بصدق ما ألقيه إليك ، ووالج الدروب 

وأنه سيكون لك أمر ، أنك منتظر، فأخربين النظر، سعدك الطالعفوجدت ، أخذت لك الطالع
مث  ،  والثاين أيمر ابلغشم والظلم،  أحدمها حيمل على العلم واحللم،  انيصحبك فيه ملك وشيط،  وسلطان

وتتناوب  ، مث يرتاجع أمرك كما يرتاجع اهلالل، وتذهب عن يدك أموال وأموال، تعقبك أهوال وأهوال
كيس فيه عشرة آالف )وبدرة ، (املئة من اإلبل)مارة ذلك أنك اآلن ذو هنيدة وأ، األفياء والظالل

،  (تبادر ابلنظر)بدرة  (مكتنزة )هلا عني حدرة ، وعندك من القيان ندرة، ورة هبا وبدرةوأخو س، (درهم
 ( معبد بن وهب)جتاري معبدا ، ومزهر (العود)وكران ، وخد أزهر، وصوت شائق، ذات منظر رائق

، أكرم هبا من طفلة، (اللحم الطري)وتطلع من األنس اجلديد والغريض ، (عبد امللك املغين)والغريض 
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ساحنة من ، ولقد اقرتحت عليها البارحة، عمك ـ وأنستك ابنة، أسلتك عن مهك ، تعتها أبلف قفلةاب
 .  فهزهتا الرباعة والنبل، األمل أو ابرحة

وكشفت ،  وأسلت اجلفاء،  وهللا لقد أزلت اخلفاء،  انك وجذا ألشط،  تبا لشيطانك :  فقال له الفت
وخربت عن ،  احملال ولقد نطقت بلسان احلقيقة  وعفت،  كأنك شاهدت احلال،  ونبهت املوتور،  املستور

، ويل بعد ذلك فراسة، أجل: فقال. إين ألظنك كاهنا وأخالك مواخيا للجن ومداهنا، اجلليلة والدقيقة
، وجنل سيد مزور، كما أرى أنك ابن مقالة نزور،  الغرائز وأميز اخلاسر والفائزأعلم هبا ، وجتربة ومراسة

غري أنه ، ولديك من نبله وبراعته، فعندك من أبسه وشجاعته، ليك محائلهوألقى إ، أبقى عليك مشائله
وال رقيت  ،  وال قدحت بزنده،  فتندو نداه،  وال وجدت جداه،  فلم تفر مبداه، قصر بك الدهر عن مداه

وهكذا من أطاع هواه واستطاب  ، فلم تدع ابلزعيم وال ابحلميل، مالت بك األهواء كل ميل، فندهيف 
فأنت اليوم  ، ووثق أبمانه، واطمأن إىل زمانه، وقنع ابلرفض والدون، إىل اخلفض واهلدونوركن ، حواه

فت وقفة ووق (السكني)ووطئت املدى ، فقد بلغت املدى، وتفي لزمانك وهو يغدر، تريد وال تقدر
وسيفتح لك من الرزق  ، وأعياك الصرب والتجلد، قد غمرتك احلرية والتبلد، والضريك البائس، اليائس

 .  وصبح وظالم،  وحرب وسالم،  هدون وسكون،  مث يكون ويكون،  وتوصل منك أسباب وأسباب ،  ابب 
وميتحنونه  ، السرائروجعلوا يستخربونه عن ، وتوقعوا عدواه، فتطاول الناس إىل دعواه: قال

وقد ، ومثلي ال ميني، علي يف هذا العلم ميني: وقال، مث قطع، ويرجى ويطمع، فيشري ويلمع، ابلضمائر
،  ليس منها إفاقة،  ومث فاقه،  والنقد قليل،  وقد أفاق العليل،  فوفوا النذر،  (البداية من الشيء)رأيتم البذر  

 . قتضوا الدينمث ا، فقدموا العني، وأنتم أولياء وفيك أملياء
فأرسل قوله حدسا  ، وسألوه عن كل مشكل ومبهم، قال فتسابق الناس إليه ابلدينار والدرهم

،  واشتفى الواصل، وقل النوال، كثر السؤال،  أيها الناس: مث قال، هم عضا وعجماوأوسع عود، ورمجا
مسالك ضيقة  ودخلنا من القول يف ، (الشمس)وقد دنت للغروب أم لعاب ، وما استوىف احلاصل

 .  (الكذاب )ويفضح امليون ، ويف غد إن شاء هللا تتقاضى الديون، وشعاب 
:  فقلت، وقد مقت آراءه، فسرت وراءه، هنالك وقد ترك ما ، فانفصل عنهم على ذلك : قال

، وموهت حت على اجلن، وأغربت يف االنتحال، لقد أمعنت يف احملال، حييت من حبيب، أاب حبيب
،  وما أقبح الغدر،  وأمسج اجلفاء،  وما أحسن الوفاء،  ومثلك حيمد،  العود أمحد  ،وادعيت كل ضرب وفن
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 (ختون)وإىل مت ختيس  ؟وأنت اهلامة، إىل مت النهامةو  ؟وأنت الصريع، حتام ال تريع، وأوضح البدر
فنظر إىل وقال من : قال، واختذت الغدر مباءة، لقد لبست اللؤم عباءة ؟وقد ضمك يف ذهرك خيس

 .  اجملتث
 تـــــــرك الـــــــوفـــــــاء وفـــــــاء

 

 

 وين منــــــك الصـــــــــــفــــــاء؟
 

 كــــــلــــــفــــــت ابلــــــب دهــــــرا 
 

 

ــاء ــاض اجلفـ  حىت اســـــــــــتفـ
 

ــر  ــفــــــداء حلـ ــي الـ ــفســـــــــــ  نـ
 

 

ــاء ــفـــــــ ــر كـــــــ ــا حلـــــــ  ومـــــــ
 

ــقــنــع مــثــلــيقــــــد ـكـــــ   ان ي
 

 

ــفــــــاء ــلـــ ــوفــــــاء الـــ ــن الـــ  مـــ
 

ــن ــكـــــ ــذا لـــــ ــرك هـــــ  دهـــــ
 

 

 ســــــــــــــيــــــل بـــنـــوه جـــفــــــاء
 

 وكـــم عـــمـــرت وشــــــــــــــــأن 
 

 

ــاء ــفــــــــ ــتــــــــ ــبة واحــــــــ  مــــــــ
 

 فـــــــمـــــــا ظـــــــفـــــــرت  ـــــــر 
 

 

ــنـــــــه وفـــــــاء  يـــــــكـــــــون مـــــ
 

 يف كـــــــل واد جـــــــريـــــــت 
 

 

ـــتطــــــار اـلـعفــــــاء  ملــــــا اســـــــــ
 

ــيـــال  ــألــــــت  ـ  ومــــــا ســــــــــــــ
 

 

 عــلــى الــبــخــيــــــل الــعــفــــــاء
 

 وإمنــــــــا الــــــــبــــــــخــــــــل داء 
 

 

ــفــــــاء ــنــــــه شـــــــــــ ــيـــس مـ  ولـ
 

،  وبليغ ال يتعاطى بالغه ولسنه، ونؤوم ال ينجلي وسنه، ال يثين رسنه فعلمت أنه خليع : قال
 .  هللا يكأله يف شامه أو عراقه: وقلت، وطويت كشحا على فرقه
 : التحليل العام

قد ، وأن ابدي الضنا والرقة، " أقمت ببالد الرقة: املقامة حبديث الراوي يقول تبدأ القصة/ -
 .  "أتقلب يف ثويب، حت عدت كالعرجون القدمي، وأسهرتين الزواجر، أصهرتين اهلواجر

وليس  ،  الراويأييت هذا بلسان  ،  جيسد السرقسطي هنا الوضع النفسي واملظهر اجلسمي للسائل
كي تتحدث ،  وإمنا يرتك األمر لكل شخصية، إذ ال يتدخل هو يف احلديث عن أبطاله، بلسان املؤلف

ع الشخصية اليت هي تقص آالمها وتسرد حكاايهتا  م (احلكاية)ويبقى املتلقي للمقامة ، عن نفسها
الراوي وقد حترك أمامنا كأنه فيظهر ، أبسلوهبا الذي ال خيلو من داللة على مالحمها اخلارجية والداخلية

 .فمعانته الشخصية تتجسد يف كالمه، من حلم ودم
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حنول  ليدل على مدى، ونالحظ مثال صورة العرجون القدمي الذي وصف هبا الراوي نفسه -
،  إىل ذلك ميكن أن نالحظ أن هذه الصورة ليست مفتعلة أو دخيلة يف البناء الوصفي،  جسمه من الوهن

 .  راوي الرتاثيةوهي تعكس ثقافة ال
فمثال يف قوله  ،  ليكشف خبيئة نفوس الشخصيات   شديدة ابلتصوير األديب  يعىن الراوي عناية  -

وصلت إليه حال الراوي    فيصل إليه نفسيا ما،  ور املتلقي" أتقلب يف ثويب " جند أثرا ترتكه العبارة يف شع
داللة على نية واضحة عند املؤلف للقيامبشرط من شروط  ولذلك ، من األسى والضعف اجلسدي

لقد قصد السرقسطي أن ينقل ، وصفا فنياألحوال الشخصيات  القصة القصرية وهو دقة الوصف
وهي صورة جديدة  ، يتقلب يف ثيابه اليت حنل عنها هجيعل اوي الذي للمتلقي بكل دقة وجدة حالة الر 

يف األصل   مع أهنا  ، أبمهية التجسيد الفين حلالة الشخصية، عند السرقسطي  تنم عن وعي  فين متقدم 
 .  من نسج خياله

وأتيت هذه  ، ينتقل السرقسطي ابملتلقي عرب الراوي برشاقة إىل األحداث الفرعية للقصة -
 .  يسيطر عليها مهارة االستدعاء، صةاألحداث متناسقة خادمة للق

ها يف السياق لوجدن أن تلك األحداث مث أعدن بناء، وإذا قمنا بتحليل األحداث الرئيسة -
وليس فيها حدث زائد أو  ، (اء الطبادع)اجلزئية مجيعا ذات عالقة جوهرية ابحلدث األساسي وهو 

عنصر األحداث   ساسي من شروطاأل  شرطاليزة هي  املوال شك أن هذه  ،  خارج عن سياق بناء القصة
 .  مرتابط مجيع أحداثها نسيج حيث يشد،  القصة القصرية احلديثة يف

يف هذه املقامة نالحظ أن احلدث مبين على التسلسل الزمين لوقوعه من البداية إىل الوسط   -
 .  تلتزم التسلسل الزمين التقليديالقصة احلديثة إىل عهد قريب  وكذلك هي، إىل النهاية
صاحبه  جند الراوي يف أثناء وصفه حلاله يلمح إىل دخول بدأ األحداث يف التنامي عندما ت -

 . عليه الذي يتضح من سرده أنه كان عضداله يف كثري من احملن
ومن خالل احلوار يشري هذا الصاحب على الراوي أن يذهب إىل طبيب مسع عنه ذاع صيته   
،  اللزومي أييت غري متكلف وغري زائد عن احلد يؤدي اهلدف وهذا احلوار رغم الشرط املقامي  ،  يف البالد

اليت تفضي ، مصعدا األحداث يف سلمها لتبلغ مرحلة العقدة، دة كالسرد متاماالعق وينمو ابحلدث إىل
يبدو ذلك كله يف ظهور الصاحبني يف مشهد وصوهلما إىل الطبيب الذي ،  إىل الرتقب والرتبص للحدث 
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وهنا يرسم الراوي صورة فنية دقيقة  ، وجياهد هذا الطبيب يف عالجه ،وجد بني يديه صبيا يصطرع
ملتلقي إىل عقدة " مث ينقل الراوي ا... شعم الناسرأو كالق، " شيخ كالعقاب الكاسرفهو ، للطبيب

 . هنة الطبالقصة اليت هي انتحال م
خيرتعها  فهو مل، ومن اجللي أن هذه العقدة قد استلهمها السرقسطي من واقعه االجتماعي  -

لو  الراوي سردا وصفيا دقيقا ال خيان  فيجرى على لس ،  ويستعني يف إبراز هذه العقدة مبهارته الفنية،  ومها
...  ويتمأل نفسا وينفهق،  مث يتأوه ويشهق،  يتمرغ مترغ احلمار،  " وبني يديه فت يف أطمار:  من طرافه يقول

وملا اضطرب ، والكرب قد وفاه ما وفاه ، والريق قد عصب فاه... والزبد من فمه سائل، والشق مائل
 ( 1) وتعوذوا من سوء حاله، والناس قد تطاولوا إىل حماله...، تكنفه الشيخ وأتبط، وختبط

وطرافة الوصف  ، والرشاقة يف األداء، يشد بناءها اإلجياز غري املخل ، تتواىل الصور وتتتابع  -
، وأفعال الطبيب،  يصف حركات املريض  حيث جند الراوي،  وتشويقه للمتابعة يف رسم تفصيالت احلدث 

 .  ينبض ابحلياةدك داخل موقف فتج. اس ملعرفة ما حيدث وفضول الن
ولكي يتم  ، ليكسر راتبته ، كما يستخدم السرقسطي احلوارات املوجزة القصرية داخل السرد   -

أنشأ مث تتواىل األحداث اجلسام اليت من أجلها ، تصعيد احلدث أمام املتلقي إىل منطقة الصراع
ونقال له إىل ، ويتتابع احلوار حمركا احلدث ، حيث حياول الطبيب أن يعاجل املصروع، السرقسطي مقامته

فإن  ، إذ يبدأ الطبيب يف أداء حركات وأقوال ال تتفق مع الوصف الذي وصفه به صاحبه، مرحلة اتلية 
اي مريد ماذا تريد؟  ،  د سهمك صاردخماطبا اجلن أبمسائها املزعومة " اي مار ،  الطبيب يبدأ يف رقية املصروع

فإنك  ، ابعد اي خاتل، شغلك شاغل، عن اخلري وأقصاك! اخرج اي واغل ما أطغاك ماأعصاك! ما أبعد
 . (2)قاتل"

ونالحظ  ،  تكشف هذه املقامة من خالل قصتها عن صورة من صور الدجل يف ذلك العصر -
ثبيتا وأتكيدا وترسيخا ملا يقول يف عقول أن كالم الطبيب الدجال أييت مشحون ابلتأكيدات اللغوية ت

ينادي الطبيب  ، وبعد أن ينشط الصيب الذي متارض خداعا، وهبم خشيته وهيبتهويلقي يف قل، الناس
أخذهتا عن  ، وخبااي من احلكمة وضمائر ، " عندي يف هذا الشأن سرائر: فيقول، معلنا تفوقه يف مهنته

 
 . 426، صاملقامات اللزومية ،  السرقسطي ( 1) 
 . 427ص، املقامات اللزومية :  السرقسطي ( 2) 

= 



 

90 

 .  ( 1) من هذه األعراض؟ أين من رمي من هذه األغراض"   أين من شكى ،  ولقنتها عن احلكماء ،  العلماء 
وأساسها هو السخرية ، إن القصة هنا تشتمل على رؤية تسطع من خالل جمموع أحداثها -

 ، وهذه الرؤية قد مت نقلها إىل املتلقي عرب األحداث ، واالستهجان حلال السدوسي يف احتياله ودجله
 : املقامة الفارسية:  النموذج الثان

،  رذية املهامة والقفار،  نضو األسفار،  مشذب املرخ والعفار،  مقلم األظفار،  حللت ظفار  قال"  
ال ، هلفان البوارح والسوانح، وبقيت حران اجلوانح، وشنئت القومي واملناد، قد سئمت التأويب واإلساد
طي املوأستخرب ، فخرجت أستهدي النواسم، وال آنس ابخليال الطارق، آسى على احلبيب املفارق

،  ومتام واستواء، وأمامهم شيخ له منظر ورواء، على مثل اخلوايف والقوادم، وإذا بركب قادم، الرواسم
وأنضاء  ، حنن ركب العراق)) : ( فقال(وعم جرت به الرايح النكب؟، من أين وضح الركب)): فقلت

ي املنابت اخلالصة  و ذ،  فارسحنن أبناء  ،  وأبناء الصيد الغطارف،  جالب الريط واملطارف،  البني والفراق
لنا ، صبح قصدن هو األمموأ، قد دانت لنا األمم، لنا املآثر والسوابق ومنا املكاثر واملسابق، واملغارس

كما منكم األصالء  ،  ومنا العلماء واحلكماء، ون واألنصاركما منكم املهاجر ،  املدائن واألمصار
،  وتنسمنا ذراه، فاعتلقنا عراه، جلنوب والقبولنا منه اوتنسم، أاتن اإلسالم فقريناه القبول، واحلكماء

،  وكم رفعنا من عمده ،  وأخذن بقوده،  فأقمنا من أوده ،  وأفعمنا سجاله وذنبه،  وروينا العلم فمددن أطنابه
وبنا ، فنحن مالكه وقوامه، وكابدن دونه من خصروومد( وأحرزن فيه من غاية وأمد)، وجلينا من رمده

،  ال يقوم لبأسنا أحد وال يفوتنا املستأنس الوحد، وذوو الطولوالطول، يد والصولأولو األ، صغاه وقوامه
ال أيخذها حصر  ،  وأوائل وأواخر،  إىل مآثر ومفاخر،  وال أردن ملكا إال هنبناه،  ما رمينا غرضا إال أصبناه 

   . وال مناضل((وال مرام ، فمالنا يف الناس مفاضل، وال يقوم ملثلها يعرب وال معد، وال عد
وأهداه  ، وأتى به الوفاق، هلل ما أطلعته الرفاق": وهبر مسعي بيانه وقلت، فمأل عيين عيانه: قال

وحتفة األيقاظ ،  وغريبة األايم،  ونتيجة الدهر العقيم،  هذا سلوة الظاعن واملقيم،  وحظيت به اليمن،  الزمن
، هل لك يف صاحب مطواعة"  :قفلت،  حلريبوأظهر بزة ا،  فتبعته حت نزل منزل الغريب:  قال،  "موالنيا

:  قال. "ولك عليه أال خيونك وال ميينك ، وطورا ميينك ، ويكون طورا مشالك ، يعاطيك أجناسه وأنواعه
. ((وعلى ما تريد موافق، فإين لك مرافق، ونظمنا سلك االقرتاب ، أما وقد لفتنا مشلة االغرتاب ))
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وبقيت من حبه  ،  ه ما لدي من صبابة فشاطرت،  وصعب  وركبنا كل سهل /،  فاحنططنا يف كل واد وشعب
إىل أن قال يل يف ، وأرد من حبر أدبه غمارا، يف مثل الكلف والصبابة وأن أجتين من طيب أنسه مثارا

.  وال يعرف حسبه((، نعم هو من جيهل نسبه : فقلت ؟ عت هبيان بن بيانهل مس)): بعض األحيان
وال  ، وإين وإايك لفي أرض ال يعرف لنا نجل، لكرم ابألعمالوا، أمل تعلم أن احلسب ابملال)): فقال

وال يالم  ، وهذا الرزق ال يذم طالبه، ولزمنا ذلك الرسم، فقد حق علينا هذا االسم، يغلب منا مساجل
فهل لديك ،  وما ضاقت احليل على لبيب وال نم عاشق عن حبيب،  وال خييب مستدره وحالبه،  جالبه

رائعة  ، (ذاهبة يف العقول جارية)،  فإين عرضت اليوم جارية (؟بدأتى أبد على ل)بقية من سبدأو لبد أم 
وخرج عن ، فشكا إىل بوجده، وقد راعه اليوم من فوهتا راع، ابعها أمس ابئع، ابهرة الكمال، اجلمال

ورمبا هلك ، ضن هبا املالك في، كي ال يشيع األمر هنالك ،  فوافقته على كتمان ذلك ، ثروته ووجده 
وبذل فيها اهلزيل  ، الذال عليها املصون والثمني، وانتظمها سلكك ، لكك فلو حواها م، اهلالك 

سر على )) : وقلت، مل يكن يل بكسب وال احرتاث ، فخرجت إليه عن بقية تراب : قال، والسمني(
فأسر إليه  ، طاوع ألمره منقادم، فسار يب إىل فت كالكوكب الوقاد. ((فإين واثق بوعدك ووأيك ، األيك 
تفرت عن شتيت ، مفداة ابألخوال واألعمام، ودخل بنا إىل مثل القمر التمام، شراراوبعث منه ، سرارا

،  وهي تبدي نفارا عنه ونوارا،  فجعل يستهديها حوارا:  قال،  وهتتز عن قوام كسيف الصيقل الفرد،  كالربد
ما لوي  وخصر بتيل ك، قد ختم ابلعنرب النفاح، هند كالتفاحفإذا ، إىل أن هدأ مشاسها / وأمكن ملاسها 

وما شئت  ،  كما تعارض الرجاء واليأس،  وعطف مياس ،  كما انداح من الرمل منداح،  وكفل رداح،  الفتيل
وملا  ، وتعلال من غري سقام، وهي تبدي تسخطا لذلك املقام، ودل غري وبيل وال وخيم، من لفظ رخيم

 :  (من اخلفيف) وقالت، إلينا على احنرافأومت ، أخذن يف االنصراف
ــن اب ــاللقــــــل ملــ ــن مــ ــي عــ ــعــ  ت ابئــ

 
ــيـــــمـــــيت وخـــــالي   بـــــعــــــد خـــــب لشـــــــــــــ

 ال أاتح اإللــــــــه ي مــــــــنــــــــه قــــــــراب 
 

 إن صـــــــــــفـــــا العيش دونـــــه أو حالي 
ــامــــــين ا ــــــوان هــــــواه  ــئــــــن ســــــــــــــ  ولــــ

 
ــى ا ـــــــوى إذالي  ــلـــــ ــز عـــــ ــزيـــــ ــعـــــ  فـــــ

ــرام  ــلــــــــى األانم حــــــ  إن رقــــــــي عــــــ
 

 وألمـــــــــر أبـــــــــيـــــــــح غـــــــــري حـــــــــالل 
ــهــــــا فـمـن رام ـنـيلـي أان ـبنــــــت    الســـــــــ

 
 رام رد الصــــــــــــبــــــا وســــــــــــبـق الـظـالل  

فجرى بيين وبني ذلك الفت ،  وضايقت الصرب عليها والذراع،  فانصرفنا وقد راعين منها راع  :قال 
إىل أن  ، وتوالين أبسباب ضعاف، ووعدين يف مثنها أبضعاف، وأهلب صدري من ذكرها زفريا، سفريا
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 ،وتذكرت قصة يعقوب ،  موعد عرقوب   (منه)  "خرية جتلب خريه " فارتقبت:  وقلت،  أسلمت إليه الذخرية
  كما قد ،  سرت إىل ذلك الفت فغرين منه ابتسامه، ودارت حبميا األسى كأسي، وملا متكن منه أيسي

إهنا للشيخ    ؟وتساودك ابلشعر وتناجيك ،  أمل ترها حتاجيك ،  " وحيك :  فقال،  غرين بشره ووسامه  (كان)
حسن  راجيا منه ، قال فدعوته إىل القاضي. ولقد خانك اجلد فيها والبخت "، ويل أخت، بنت

  أحاق بك مكره؟،  " لقد يهدي السدوسي كل حني العري:  قال،  فلما مسع القاضي اخلرب:  قال،  التقاضي
وهو  ، الثرايأن : وقلت، ولكنه شرق عين وغربت، قد مسعت وجربت، بلى: فقلت ؟(أمل يبلغك ذكره

ا يغنيك  وم، فإنك حريب، " سر اي غريب: ومل أدر أن مفلس وطمع" فقال يل، فكيف جنتمع ، سهيل
والندم  ، فرجعت واألسف يوسعين التياعا: قال السائب). وما يف الدار داير وال غريب، بعيد وال قريب
 ( 1) "وأمضه خسرا وضياعا، ما أخسره بياعا: وأقول، يورثين ضياعا
تتحقق فيها كل املعايري اليت رصدنها سابقا يف  ، قصة قصرية منوذجية  املقامة هي أيضا هذه 

 وألن أحداثها مرتابطةكما أن هذه املواقف جتري يف تسلسل رائق،  ةمن موضوع واحد حمدداملقامة اجلني
يسا  حت مقدمتها اليت تبدو إسهااب يف اخلطابة كانت جزء رئ، يدل على وعي مبفهوم القصة احلديث

من مكونت العقدة حيث تفسر انبهار الراوي ابملفارس وانقياده له يف مسار األحداث الذي يستغرق  
 ال يتجاوز يوما وليلة  ا مناسب احمدود ازمن ايضا

مايف املقامة اجلنية فإن األحداث تتطور يف اجملالني ك،  ماكن حمددةأ  أيضا  أما جماهلا وإطارها فيضم
لتندفع إىل احلدث األخري مكونة الداللة أو الرؤية اليت قصد املؤلف أن حيملها يف نسيج  الزمين واملكاين  

 . العمل القصصي
وعقدهتا مث ابتكرت احلل الذي ال   تقنت موهبة السرقسطي ووعيه نسج حدثها وحبكتهاوقد أ

ال وعقد حب ن احلرة ال جيوز بيعها سيلغي القاضي نفسه دعوى الضحية أليقل عن العقدة براعة حيث 
سواء  ،  وتوجد مناذج أخرى عديدة ال تقل يف جودهتا الفنية القصصية عن هذه املقامة،  بيعها ابطل قطعا

 . من حيث احلبكة القصصية أو من حيث واقعية التناول
  االجتماعي ولقد رأينا يف الفصل الثاين كيف أن املقامات يف جلها تعكس وعي السرقسطي

تلك اليت دفعت الفاقة فيها املقامي يف هذا النموذج الذي ، اجملتمع املؤسفةوقصده يف تصوير أحوال 
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 حمكم يضمن عدم ايذائها! اخرتنه كي حيتال اببنته لكن يف إطار 
وليس يعيب هذه القصص القصرية اليت هي حمتوى كثري من املقامات حضور الشعر إذ أن 

وقد كان ،  لنسيج الكلي للمقامة أو القصةيف صميم ا  الشعر يف كثري من األحيان  السرقسطي قد وظف
 . مسات العصر األدبيةوهو مسة من ، للشعر يف عصر كتابة هذا النص سلطانه الذي يربر كثافة وجوده

أو  ، وليس من الصحيح أن تعاب القصة القصرية يف القرن الرابع اهلجري داخل فن املقامة
ألن ذلك التأنق اللفظي على ،  اخلاص يف بناء األسلوب أو اإليقاع  ،  الكتابة املقامية بسمة التأنق اللفظي

،  لنقاشتفاته ملبدأ التهيؤ عناء ذلك اوقد كفان العقاد ابل، حنو خمصوص هو شرط لزومي يف فن املقامة
لى ضرورة  يود الباحث أن يؤكد علذلك ، مسة ذلك العصر كما أن اإليقاع هو  ،  وضحنا آنفا كما قد ا

ولو شئنا  ،  أما إخراج القياس على املطلق فهو اجتاه غري موضوعي،  ياقهقياس النص القصصي يف ضوء س
لنسق اب  يثة من عبث وتناقضات ألعدن النظر فيما يتعلق  ص احلدتتبع ما يف النسيج اللغوي ألساليب الق

إىل ذلك ميكن القول أبن حضور السجع اللزومي يف املقامة مل يؤثر يف ، اللغوي للقصة يف فن املقامة
لكنها قصة تكتب يف  ، وقد نقشنا ذلك يف مبحث ماهية املقامة يف الفصل األول، بنائها وال حبكتها 

ولذلك يقرتح الباحث أن تدرس خصائص  . ، لتزم خبصائصه املستقلةفن مستقل وقصصه ت رحاب 
 سارذلك املابعتبارها أول قصة فنية حقيقية أفضت إىل ، القصة داخله حتت مسمى القصة املقامية

 .  مبالحمها املعاصرة " القصة القصرية":  احلتمي يف صورته األخرية
 ؟ذج قصصيةمنا يهل هذه املقامات اللزومية حتتو ، مرة أخرية ذاإ

لكن الفارق بينها وبني القصة ، ملا اشتملت عليه من العناصر اليت مت رصدها، بكل أتكيد
 .  حلظة والدته وحلظة استوائه ونضجه  نفسه  اإلنسانال يزيدعند التدقيق عن الفارق بني  ،  املعاصرة  القصرية
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 مةـخاتـال
أن تضيءفكرة   يكل البحثي(د وطبيعة اهلو حبكم الزمن احملد)حاولت هذه الدراسة املوجزة 

 املوضوع الذي هو" صورة اجملتمع يف املقامات اللزومية للسرقسطي "
 :  يف ما يرى الباحثوالتوصيات النتائج خلص البحث إ  جمموعة من  قدو 
 وجوب  إىلماهية املقامة اليت توصل الفصل األول    سئلة حولالمس البحث جمموعة من األ:  أوال  

ع املقامة  من الرؤى اليت تض  ي مع احلذر من االنسياق وراء أ  الفينلنثر  ها اىل جنس اعادة النظر يف نسبتإ
 . يف النسق النثري الفين

دبية احلديثة على مستوى العالقة بني املقامة واملذاهب األدراسة    كادميي يفتقصري أيوجد  :  اثنيا
وبني ما ميكن أن يكون جذوره   ه بني أسس فيما إبجياز والذي حبثنا ، الواقعي السيما االجتاه، اجلذور

االجتاه جناز العبقري يف هذا اإل قد حاول البحث رصدو ، من صالت  وىل يف املقامات اللزوميةاأل
 .  ىل زمن كتابتهات اللزومية قياسا إ للمقاما

اتكتب حتت شرط   القصصية منوذجا رائدا للقصة الفنية لكنهبعض املقامات    ميكن اعتبار:  اثلثا
ننا نقرتح أن تسمى "القصة املقامية "للتفريق بينها وبني حفيدهتا القصة  ولذلك فإ،  صارمجنس املقامة ال

  .القصرية
،  ية الرئيسية يف العامل العريبالنقد ات أتثري إشعاعي مهيمن للبيئ الدراسة وجودكشفت :  رابعا

دحض رؤيتها  رى أن تالبيئة النقدية جلامعة القاهرة حيث مل تستطع البيئات النقدية األخهنا  صد هبا  وأق
أكابر  رغم وقوع، ووملذاهبه األدبية والنقدية، األوربية للفن القصصي احلديثالنهائية حول األبوة 
جمرد وهو فيما يرى الباحث ، سة شيئا منهارصدت الدرا يف هذا الصدد واضحة أساتذهتا يف تناقضات 

يف مراحل الضعف من حياة  من أعراض مرض أعمق يتعلق بتداعيات الصراع احلضاري  لعرض مثال
 . أمة كل

املنشأ األوريب على أيضا يف نسبة الفن القصصي احلديث إىل  إن من أهم األسباب : خامسا
ودارسي األدب احلديث ابعتبارمها  ، مستوى اجلذور هو تلك املسافة اليت تفصل بني دارسي الرتاث 

إعادة النظر يف هذا التقسيم القاطع  لذلك يدعو الباحث إىلو  ،ختصصني خمتلفني يف جامعاتنا العربية 
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وأن  ، ولدت يف أوراب الفنية قد أبنلقصة، للتخصصات الذي نتج عنه مثل هذا التسليم غري السليم
 .  و إىل أسبانياالعميقة إمنا تعود اىل إيطاليا أ جذور الفن القصصي احلديث

 فن تدريس ية فصلإىل تكوين اعتقاد عند الباحث أبمه  العلمية أفضت هذه الرحلة: سادسا
وأن يقوم ،  أفضت إليها الدراسةالت اليت  العريب القدمي جتاواب مع الدال  املقامة يف مادة مستقلة عن النثر 

ابألدب    واآلخر تتصل خرباته  ابلرتاث األديب  خمتص  أستاذان أحدمها  على تدريس كتاب املادة للطالب 
 . احلديث

أن أزمة الشخصية العربية   املنهج االجتماعي  بفضل  كشفت الدراسة،  على مستوى أمشل:  سابعا
 لذلك   الدراسة رصد شواهد عديدة   وقدحاولت،  أمشاجها يف التخلق منذ عهد بعيد  املعاصرة قد بدأت 

 .  يف نص املقامات اللزومية للسرقسطي رمحه هللا
 اتأدت الدراسة إىل التأكيد جمددا على أن األدب هو الوعاء الرئيسي لألفكار والفلسف:  اثمنا

وهو خري دليل يستضيء به املؤرخون واملفكرون يف استبصار  ،  لكن يف صورة فنية،  يف عصر معنيوالرؤى  
 .  مسار احلضارات االنسانية على مر العصور

  الوعي اجلمايل والفكري فيما يعرف  مستوى اتضح من خالل هذه الدراسة جمددا أن : اتسعا
معظم الدراسااتألدبية   وترسيخه يف مت تصويره  قد ما هم وأوأكرب كثريا  أعمق هو ابألدب العريب القدمي 

والفن القصصي احلديث شر احلاسم يف الفن الواقعي الوعي هو املؤ  مؤشر ومن املعلوم أن، احلديثة
مضمون السفرين اجلليلني املرااي احملدبة واملرااي املقعرة للعامل  ىوالدراسة بذلك تؤكد جزئيا عل . عموما

 .دكتور عبد العزيز محودة أستاذ األدب االجنليزي احلديث جبامعة القاهرةوالناقد اجلليل ال
أن تالحظ كثريا من عوامل وأسباب االهنيار  الدراسة  استطاعت، يف املنظور الفكري : عاشرا

نسانية بال  وهي سيدة احلضارات اإل، عظام احلضارة االندلسية اجمليدة التدرجيي اليت كانت تنخر يف
 .  منازع

كان قد    بعد أن ةطويل  امتحنها الباحث لسنوات  أكدت الدراسة مقولة، أيضا: حادي عشر
 :  على النحو التايل منذ ربع قرن صكها
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ابملسافة بني هذه ترتبط ، لمجتمعات اإلسالمية خصوصية اترخييةل"يعكس املسار احلضاري 
 . ارتباطا لزوميا " ، وبني القيم اإلسالمية، اجملتمعات 

 ..  وبعد
،  البناء عليها   أن تكون قد المست أفكارا نقدية ميكن املوجزة  إليه هذه الدراسة  تطمح    فكل ما

 ..  ة جديرة ابلتقصيقد أضاءت بصيصا حنو مسارات حبثي أو أن تكون 
 وهللا من وراء القصد

 
 ه ـاللحمد ـمت بـت
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