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باحث واأكادميي اأردين.

متهيد: )نبتة املقامة(

الرابع  القرن  يف  ظهر  اأ�صيل،  عربي  اأدبي  فن  املقامة 
الهمذاين،  احل�صني  بن  اأحمد  الف�صل  اأبي  يدي  على  الهجري 
398هـ(، ومنذ ن�صاأة هذا الفن وهو  امللقب ببديع الزمان )ت 

يعتمد على اأ�ص�ص، رافقته طيلة رحلته، حتى الع�صراحلديث.

اأول هذه الأ�ص�ص هو ذكر الراوية والبطل، فالراوية عند بديع 
الزمان هو عي�صى بن ه�صام، والبطل هو اأبو الفتح ال�صكندري، 
هو   – الع�صراحلديث  يف   – املويلحي  حممد  عند  والراوية 
ولعل  املينكلي،  با�صا  اأحمد  هو  والبطل  ه�صام،  بن  عي�صى 
ذكر  ثم  ومن  »روى«  اأو  »حكى«  اأو  »حدثنا«  بـ  املقامة  افتتاح 

�صحتها  على  للتاأكيد  ال�صريفة،  بالأحاديث  متاأثر  ال�صند، 
وم�صداقيتها.

والأ�صا�ص الثاين هو مالزمة ن�ص املقامة لل�صجع واملح�صنات 
وفقًا  ذلك،  بلزومها  اإل  كمقامة  املقامة  تعرف  ول  البديعية، 

للع�صر الذي ن�صاأت فيه، ع�صر الزينة والخت�صاب.

– فهو معاجلة م�صكالت  – والأخري  الثالث  الأ�صا�ص  اأما 
موا�صيع  تعددت  لذلك  وتبعًا  والثقافية،  القت�صادية  املجتمع 
املقامة، وكان مو�صوع »الكدية« غالبًا على باقي املوا�صيع، حتى 
اإذا تبلورت الفكرة، و مت الغر�ص املرجّو، ختمت املقامة باأبيات 

�صعرية، تلخ�ص املو�صوع، وتنظم ما تناثر من اأفكار. 

فاملقامة من حيث الن�صاأة التاريخية والتعريف واخل�صائ�ص 
والتاأثري يف الأدب الأجنبي والتجني�ص الأدبي، قد لقت جهودا 
مكثفة على اأيدي الدار�صني، يهمنا منها – يف هذا البحث – 
اأدبي،  نوع  هي  حيث  من  املقامة  بدرا�صة  الأدبي،  التجني�ص 

فنت�صاءل:

تعد  وهل  الق�صة؟  عن  املقامة  تختلف  اأو  تاأتلف  مباذا 
تعترب  اأي مدى  واإىل  للق�صة؟  باملفهوم احلديث  املقامة ق�صة 
م�صرحية،  املقامة  نعد  وهل  اأدبية؟  فكاهة  اأو  طرفة  املقامة 
يقف اأبطالها على امل�صرح وت�صفق لهم اجلماهري؟ وما عالقة 
املقامة بال�صعر، الذي تكاد ل تخلو منه؟ واإلم يعود ال�صبب يف 

عدم الإقبال على تاأليفها؟ 

املقامة من حيث هي نوع اأدبي

عالء الدين زكي
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هذه  عن  تف�صيلية  اإجابات  يقدم  اأن  البحث  هذا  يحاول 
الأ�صئلة، تزيل اللب�ص عن املقامة، وتقدمها نبتة اأدبية عربية، 
بذور  حاملة  الع�صور،  مر  على  فاأزهرت  �صوقها،  على  ا�صتوت 
بقائها وفنائها يف اآن معًا، فاإذا بنا نراها ذابلة �صاحبة، �صاأنها 
فن  مبيالد  وياأذن  ما،  زمنا  يخدم  الفنون،  من  فن  اأي  �صاأن 

جديد، يخدم الزمن اجلديد.

اأوًل: بذور الق�صة 

ترددت  كثرية،  غرامية  ق�ص�ص  اجلاهلي  الع�صر  يف 
اأ�صداوؤها يف مطلع الق�صائد، فكثريًا ما بكى ال�صاعر وا�صتبكى، 
يوؤمله  ذكرياته،  روؤى  عن  يبحث  بها  وطاف  الطلول  وخاطب 

الفراق، وتلوعه احلياة مبا تفر�ص من بعاد.

وعلى مر ال�صنني جتمعت يف ذاكرة الرواة ق�ص�ص البطولت 
وما يرافقها عادة من روعة ال�صت�صهاد يف �صبيل القبيلة، وما 
النك�صار،  وذل  الهزمية  الآخر من مرارة  الطرف  يواكبها يف 
ومازالت الأجيال تتلقى اأخبار حرب داح�ص والغرباء، وحرب 
حقبا  اأوارها  ا�صتعر  التي  احلروب  من  وغريهما  الب�صو�ص، 

طويلة.

ق�ص�ص  خ�صو�صًا  كثرية،  ق�ص�ص  الكرمي  القراآن  ويف 
تعد ق�صته منوذجًا  اإذ  ال�صالم،  عليه  يو�صف  ومنهم  الأنبياء، 
ي�صتمل على اأغلب اأركان الق�صة مبفهومها احلديث، من توطئة 

وحدث و�صخو�ص وحوار وعقدة وحل.

اإلينا عرب  األ�صنة الأعراب ق�ص�ص ترامت  وقد دارت على 
الأزمان، لعل اأ�صهرها ق�صة قي�ص وليلى، وق�صة قي�ص بن ذريح 

ولبنى، وق�صة عروة بن حزام وعفراء، وغريها الكثري. 

اأفكار  الإ�صالمية  ال�صعوب  خالطت  العبا�صي  الع�صر  ويف 
غريبة، فظهرت فل�صفة ماين، واإباحية مزدك، و�صعف الوازع 
اأخبار  ككتاب  املك�صوف  الأدب  من  ق�ص�ص  وظهرت  الديني، 

جمموعات  فرتجمت  الرتجمة  ون�صطت  وغريه.  الغلمان، 
ق�ص�صية مثل »كليلة ودمنة« و«األف ليلة وليلة«، وغريهما. 

لع�صر  ال�صالفة  الع�صور  مر  على  الق�ص�ص،  تلك  كل  اإن 
الثقافية، فتفاعلت  البديع، تعد رافدًا مهما من روافد البديع 
يف ذهنه ح�صيلة كبرية من ق�ص�ص الرتاث، فتفتق ذهنه عن 

هذا الفن، فن املقامة)1(. 

رواية  من  تدريجيا  ن�صاأ  قد  املقامات  فن  يكون  وبذلك 
ق�صرية  حكايات  لدينا  تكونت  اأن  اإىل  والأخبار،  الق�ص�ص 

مقرونة بنكتة اأدبية اأو لغوية عرفت با�صم »املقامة«)2(. 

املقامة  يف  الق�ص�صي  القالب  اأن  اإىل  ذلك  من  نخل�ص 
م�صتمد من ق�ص�ص �صابقة له، هذا من حيث ال�صكل، اأما من 
حيث البناء الفني، فاإنه »مل يكن للق�صة قبل الع�صر احلديث 
ينه�ص  لها مفهوم خا�ص مل  بل كان  يذكر،  – �صاأن  – عندنا 

بها، ومل يجعلها ذات ر�صالة اجتماعية واإن�صانية.

وي�صمرون...  بها  يتلهون  حكايات  للعرب  كان  اأنه  بد  ول 
فلي�صت  �صعبية،  دللة  لها  كانت  اإذا  الق�ص�ص  مثل هذه  ولكن 

لها قيمة فنية حتى تعد جن�صيًا اأدبيًا«)3(.

ثم اإن الق�صة – قبل الع�صر احلديث – مل تكن تعني �صوى 
ا�صتخدمها  املفهوم  هذا  وعلى  و�صرده،  عنه  املحكي  اأثر  »تتبع 
بني مفهوم  يبقى اخلالف  ومع ذلك  مقاماته«)4(.  البديع يف 
�صيت�صح  كما  كبريًا،  لي�ص  احلديثة  الق�صة  ومفهوم  املقامة 

لحقًا. 

ما  اأقرب  فنية  خطة  مقاماته  كتابة  يف  البديع  تبنى  لقد 
تكون اإىل الأق�صو�صة، وهي تقوم على اخليال البحت، بحيث 
مل تكن تخ�صع لقيود الرواية التاريخية التقليدية التي ت�صربت 
وينطبق  ورواته،  بعلماء احلديث  التاأثر  الأدب عن طريق  اإىل 
من  الفنية  البديع  طريقة  على  كتبت  التي  املقامات  على  هذا 

بعده. 
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املقامة،  كتابة  يف  الفنية  اخلطة  هذه  ابتكار  وبف�صل 
اأ�صبح هذا الفن اأقرب ما يكون اإىل فن الأق�صو�صة، وانف�صل 
انف�صاًل نهائيًا عن دائرة الأحداث واحلكايات الأدبية التي مل 
تكن لها خ�صائ�ص ذاتية، دقيقة وثابتة متيزها، فتجعلها فنًا 

اأدبيًا قائمًا بنف�صه على غرار فن املقامات مثال)5(.

ي�صرع الدكتور عبد امللك مرتا�ص يف درا�صة اأهم مقومات 
مع  املقامة  تطابق  مدى  ليو�صح  البديع،  مقامات  يف  الق�صة 

الق�صة، وذلك وفق ثالثة حماور)6(: 

احلبكة الق�ص�صية يف املقامة:

يتبع البديع طريقة ال�صرد يف �صياغة احلبكة، حيث يقف 
ول  املقامة،  داخل  وال�صخ�صيات  احلوادث  �صري  على  متفرجًا 
اإن البديع كان ي�صتخدم احلبكة  يتدخل بوجه من الوجوه، ثم 
الب�صيطة التي تقوم على �صرد فكرة واحدة ومعاجلتها، يف كثري 
البديع  فاإن  امل�صريية)7(.  املقامة  يف  جند  كما  الأحيان،  من 
اأقامها على فكرة واحدة، متما�صكة، اآخذ بع�صها بزمام بع�ص، 
�صيئًا،  ي�صتهي  الذي كان ل  البغدادي  التاجر  ثرثرة هذا  وهي 
التي  الأ�صياء  تواريخ  و�صرد  الو�صف،  وحب  الكالم،  ا�صتهاءه 
ميلكها، والأحياء الذين له بهم �صلة من ال�صالت. ومل يحاول 
البديع اأن يعالج يف هذه املقامة، التي قد تكون اأح�صن مقامة 
كتبت يف العربية اإطالقًا يف هذا الفن، اأفكارًا رئي�صية خمتلفة، 

وهي خطة فنية متبعة اليوم يف اأجنع الق�ص�ص. 

واأحيانًا كان ي�صتخدم احلبكة املركبة، وهي التي تقوم على 
حكايتني اأو اأكرث، كما جند يف املقامة احللوانية)8( مثاًل، فاإنه 
تناول فيها فكرتني رئي�صيتني، اإذ اأقام اجلزء الأول من مقامته 
على خ�صام عمال احلمام مع عي�صى بن ه�صام، وما ن�صاأ عن 

ذلك من تدخل �صاحب احلمام نف�صه ليحكم بينهم.

اإن  بل  الأوىل،  بانتهاء هذه احلادثة  تنته  املقامة مل  ولكن 
اأن  اإىل غالمه  بن ه�صام حني خرج من احلمام طلب  عي�صى 

ياأتيه بحّجام ل يتدخل فيما ل يعنيه، ويقوم بعمله خري قيام، 
فجاء برثثار مهذار ينم كالمه عن حمق وجنون. فحبكة هذه 

املقامة مثال حبكة مركبة، كما يقول نقاد فن الق�صة)9(.

ولي�ص هذا كل ما يف احلبكة بل فيها اأي�صا جانب قيم ل بد 
من الوقوف عنده، وهو ما ي�صميه نقاد فن الق�صة بـ »التوقيت 
والإيقاع«. والتوقيت يف فن احلبكة الق�ص�صية، هو عبارة عن 
كيفية �صري احلوادث داخل العمل الق�ص�صي، وقد وجدناه يف 
يتجلى  كما  بطيئًا،  خمتلفني:  �صكلني  يتخذ  البديعية  املقامات 
من  فيها  احلوادث  متتد  التي  الب�صرية)10(.  املقامة  يف  ذلك 
اأن  حيث  طويلة،  اأياما  متتد  بل  المتداد،  بع�ص  زمانها  حيث 
ليح�صل  خزاعة؛  اإىل  ال�صفر  يزمع  اأو  ي�صافر،  عوانة  بن  ب�صر 
عمه  ابنة  مهر  يف  يقدمها  اأن  اأجل  من  منها،  ناقة  األف  على 
باأ�صد  مير  اأن  اإىل  زمنا  طريقه  يف  ومي�صي  احل�صناء،  فاطمة 
�صار كان يقطع الطريق على امل�صافرين، فتمكن من قتله، بعد 
م�صارعة عنيفة، ثم يكتب ر�صالة �صعرية بدم الأ�صد اإىل ابنة 
عمه، ومي�صي يف طريقه البعيدة اإىل اأن مير بحية خبيثة، وقد 
كانت هذه احلية توؤذي امل�صافرين بل تقطع عليهم طريقهم فال 
لإنقاذه  حماولة  يف  به  يلحق  عمه  ولكن  عبوره،  على  يجروؤون 
فيعرت�ص  معًا،  فيعودا  قتلها،  قد  ب�صرًا  فيجد  احلية،  �صر  من 
�صبيلهما فتى من الفر�صان ال�صجعان، وتقع معركة يتغلب فيها 
اآخر  يف  ويت�صح  عوانة،  بن  ب�صر  على  املجهول  الفار�ص  الفتى 
الأمر اأن الفار�ص املجهول مل يكن اإل اأحد اأبناء ب�صر، واأن هذا 
فيقرر  اأي�صًا،  اأبوه  يهواها  كان  التي  فاطمة  يهوى  كان  الفتى 

الأب اأن يزوج ابنه من هذه الفتاة ، نازل عن حقه فيها.

ويتخذ التوقيت اأحيانًا عند البديع �صكاًل �صريعًا، كما جند 
�صريعة  حوادثها  متر  التي  امل�صريية  املقامة  يف  وا�صحًا  ذلك 
متتالية يف �صرعتها، بحيث ل تكاد تتجاوز يف جمموعها مقدار 

�صاعة من  الزمن. 
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اأما من حيث الإيقاع، وهو: التغري املوجي يف الق�صة)11( 
اأو ما ميكن اأن ي�صمى بتجدد املناظر من الناحية املادية، وتلون 
الأفكار والعواطف من الناحية النف�صية، فال تخلو منه املقامات 

الق�ص�صية للبديع. 

بن  ب�صر  عم  جند  اإذ  الب�صرية،  املقامة  يف  ذلك  ومثال 
يعلم  كان  ملا  فاطمة،  ابنته  يف  غاليًا  مهرًا  يطلب  اإمنا  عوانة، 
من  اإليه  فطلب  اأخالقه،  و�صوء  وبط�صه  اأخيه  ابن  خالعة  من 
املهر ما طلب، وطمعًا يف اأن يهلكه الأ�صد اأو تق�صي عليه احلية، 
ما  يندم على  ال�صعرية حتى  الر�صالة  يقراأ  يكاد  العم ل  ولكن 
به  ليلحق  فر�صه  األهوب  فيلهب  ال�صجاع،  اأخيه  ابن  فيه  ورطه 

قبل اأن تهلكه احلية.

يكن  ومل  املقامة،  هذه  داخل  حدث  عاطفي  تغري  وهذا 
متوقعا يف بدايتها. 

ال�صخ�صيات يف املقامة: 

مقامة  بني  تتغري  �صخ�صياته  من  البديع  مواقف  كانت 
اإىل  مقاماته  ب�صخ�صيات  ي�صمو  اأحيانًا  فبينما جنده  واأخرى، 
درجة عليًا، كما يتجلى ذلك يف املقامة اجلاحظية)12(، حيث 
جند  كما  اجلميل،  القول  بفنون  عامل  ناقد  فيها  ال�صكندري 
ال�صكندري نف�صه يف املقامة امل�صريية �صيدًا وقورًا، فاإننا نلفيه 
ال�صخ�صيات ويحتقرها، وي�صخر منها، كما جند  يزدري هذه 
يف املقامة الدينارية )13( التي يجعل البديع فيها ال�صكندري 
من جل�صاء ال�صحاذين املحرومني ببغداد، فيمر بهم عي�صى بن 
ه�صام، فيخطر له خاطر غريب، وهو اأن يبذل دينارًا، لأ�صحذ 
تلك اجلماعة ل�صانًا، فيزعم ال�صكندري اأنه هو، ويزعم �صحاذ 
اآخر، بل اإنه هو، فيقول لهم عي�صى بن ه�صام: »لي�صتم كل منكما 
�صاحبه، فمن غلب �صلب، ومن عز بز«، في�صطر ال�صكندري، 
�صتما  �صاحبه  �صتم  اإىل  املال،  على  احلري�ص  ال�صحاذ  وهو 
قبيحا مقذعا، فيجيبه ال�صحاذ الآخر ب�صتم اأقبح منه و اأقذع.

يدل ذلك على اأن البديع مل يكن يحرتم �صخ�صياته ويحبها 
لال�صتهزاء  وي�صخرها  عليها،  ويثور  يعقها  كان  بل  دائمًا، 

بها)14(. 

وجند البديع يقف موقفًا حمايدًا بحيث ل يريد ل�صخ�صياته 
ل اخلري ول ال�صر، كما يت�صح لنا من املقامة املو�صلية)15( التي 
ي�صرب يف اجلزء الأول منها ال�صكندري و�صاحبه عي�صى ابن 
ه�صام ، �صربًا �صنيعًا، فينجوان ول يكادان، ولكنهما اآخر الأمر 

يجنيان خريًا كثريًا بف�صل ما دبراه من حيل.

مرحة  جدًا،  ب�صيطة  البديع  عند  املقامة  �صخ�صيات  اإن 
اأبدًا، ل تتحفظ يف النقد حني تريده، ول يف اجلرح وال�صخرية 
بالرغم من  اإليهما �صبياًل، وطبائعها ل تكاد تتغري  حني تبغي 
كل �صيء، فال�صكندري هو هو ، من حيث جوهر �صخ�صيته، يف 
كل مقامة ، ف�صخ�صياته كما يقول علماء فن الق�صة، ثابتة ل 

نامية)16(.

ب�صع  تتجاوز  تكد  مل  البديع  عند  الرئي�صية  وال�صخ�صيات 
واأهمها:  كلها،  املختلفة  مقاماته  عليها  اأقام  �صخ�صيات 
يقوم  ما  كثريًا  الذي  ه�صام  بن  عي�صى  ثم  نف�صه،  ال�صكندري 
البغدادية،  يف  جند  ما  ح�صب  املقامة  يف  الرئي�صي  بالدور 
يف  البطولة  بدور  يقوم  الذي  الرثثار،  البغدادي  التاجر  ثم 
امل�صريية، ثم �صخ�ص اأطلق عليه ب�صر بن عوانة يف الب�صرية، 

ثم �صاحب احلمام يف احللوانية.

مقاماته،  يف  كرثتها  على  فاإنها  الأخرى  ال�صخ�صيات  اأما 
يعنى  ل  والبديع  ثانوية،  فاإنها  وهناك،  هنا  فيها  وا�صطرابها 
اأقا�صي�ص  �صورة  يف  كتبت  مقاماته  من  كثريًا  اأن  بحكم  بها، 

مركزة.

العمل  يف  احلواُر  ال�صخ�صيات  بر�صم  يت�صل  ومما 
له،  اتفق  اأنى  ويقحمه  منه  يكرث  البديع  يكن  ومل  الق�ص�صي، 
مكانه  ويتخذ  املقامة  يف  فيح�صن  موا�صعه،  له  يتخري  كان  بل 

املطلوب فيها.
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العمل  لن�صياب  مدرجة  احلوار  من  يتخذ  البديع  كان 
الأ�صدية)17(  يف  ذلك  جند  كما  املقامة،  داخل  الق�ص�صي 
ل�صري  وميهد  املواقف،  تغري  ح�صب  احلوار  ي�صري  اإذ  مثاًل، 
بارعة،  ق�ص�صية  حبكة  على  قائمًا  طبيعيًا،  متهيدًا  احلوداث 
ففي قول الل�ص اأول الأمر: »األ تقيلون يف هذا الظل، على هذا 
املاء العذب؟«، حالوة ولني ورقة، اأما عندما خاطب ابن ه�صام 
وقد تك�صفت نيته يف ال�صلب والنهب: »ا�صكت يا لكع«، فاإن قوله 

قد اخ�صو�صن وق�صًا وغلظ.

عن  يعرب  الق�ص�صية،  البديعية  املقامات  يف  احلوار  اإن 
نف�صيات ال�صخ�صيات تعبريًا مالئمًا كل املالئمة للمواقف التي 
تعاجلها املقامة، من اأجل ذلك، كان هذا احلوار حيًا، ر�صيقًا، 
اأي روعة  تقل عن  ، ل  فنية  املقامة روعة  خفيفًا، ي�صفي على 

فنية جندها يف حوار اآخر، يف عمل ق�ص�صي ناجح.

يكد  مل  البديع  فاإن  البيئة،  اأو  والزمان  املكان  ق�صية  اأما 
ر�صم  اهتمامه م�صبوبًا على  كان  واإمنا  اهتمام،  يعريها كبري 
ال�صخ�صيات، وعلى اأن و�صف البيئة: وجوده اأو عدمه، لي�ص مما 
يقلل اأهمية حظ الق�صة يف املقامة عند البديع، فاإن كثريًا من 
الكتاب اإىل اليوم، ل يعنون بو�صف البيئة يف ق�ص�صهم، واإمنا 
يعنون بر�صم مناذج من ال�صخ�صيات احلية)18(، وكذلك كان 

البديع.

العقدة يف املقامة : 

العقدة يف مقامات البديع الق�ص�صية متينة، قوية، ل تقل 
اأحيانا  تقوم  وهي  فني،  ق�ص�صي  عمل  اأي  يف  عقدة  اأية  عن 
التي  الأ�صدية  املقامة  ال�صراع احلاد، كما جند ذلك يف  على 
م�صادمات  وحتدث  اأرواح،  فتزهق  غايته،  ال�صراع  فيها  يبلغ 
عنيفه بني ال�صخ�صيات، لأن القارئ ل بد اأن يتطلع اإىل معرفة 
و�صد  اأ�صحابه  اأحد  الل�ص  قتل  وقد  بن ه�صام،  م�صري عي�صى 
اأيدي الآخرين. ومثل ذلك يقال يف الب�صرية التي تقوم العقدة 

اإىل  ذهب  وقد  عوانة،  بن  ب�صر  م�صري  معرفة  حب  على  فيها 
الفار�ص املجهول، وهذا  الأ�صد، ثم احلية، ثم قتال هذا  قتال 
الق�ص�صية،  العقدة  يقوي  الذي  هو  العنيف  الفني  ال�صراع 

ويكرث من جناحها.

تقوم  ل  البديعية،  املقامات  الق�ص�صية يف  العقدة  اأن  بيد 
اأحيانا على �صراع البتة ، واإمنا تقوم على جمرد حب التطلع، 
كما يف املقامة امل�صريية، اإذ تقوم العقدة على �صوء التفاهم بني 
–التاجر-،  يتكلم فقط  اأن  يريد  اأحدهما  فيها:  ال�صخ�صيتني 

والآخر يريد اأن ياأكل فقط –الإ�صكندري-.

اإن معظم املقامات تنتهي بنهاية واحدة، ولكن ذلك لي�ص 
مذمة، ول ميكن اأن ي�صعف من قوة العقدة فيها، اإذ اإن طريقة 
�صبقًا  تعد  الق�صة،  اأول  من  وم�صريه  و�صفاته  البطل  معرفة 
لالأدباء العرب عن اأدباء الغرب، وهم الذين اأ�صبحوا يكتبون 

اأقا�صي�ص على هذه  الطريقة، وي�صورونها اأ�صرطة متثيلية.

بع�ص  اأن  يف  مرتا�ص،  امللك  عبد  الدكتور  راأي  ويتلخ�ص 
وهي:  الرئي�صية،  الق�ص�صية  العنا�صر  على  ت�صتمل  املقامات 
احلبكة وال�صخ�صيات والعقدة، ومثال ذلك امل�صريية والب�صرية 
والبغدادية  والأ�صدية  واجلاحظية  والدينارية  واحللوانية 

واملو�صلية وغريها. 

اإذ  الدكتور حممد ر�صدي ح�صن،  اإليه،  ويوؤيده فيما ذهب 
يدر�ص اأركان الق�صة املتحققة يف املقامة من: املو�صوع وفكرته 
وهدفه، وال�صخ�صيات وحوارها، والعقدة وحلها، ليخل�ص اإىل 
اإىل  في�صيف  احلديثة،  الق�صة  بذور  بها  املقامات  بع�ص  اأن 
والأرمنية  الأ�صفهانية  ال�صابقة كال من:  الق�ص�صية  املقامات 

وال�صريمية واخلمرية واملطلبية)19(.

ويوؤيدهما كذلك الدكتور م�صطفى ال�صكعة، فيعترب حماولة 
لكتابة  العربية  يف  عرفت  حماولة  اأول  مقاماته  يف  البديع 
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الناجحة  الق�صة  اأ�صول  خالل  من  املقامة  ويدر�ص  الق�صة، 
واملفاجاأة  احلركة  وعن�صر  والغر�ص  العقدة  على  تعتمد  التي 
تلك  لديه  فتتحقق  الجتماعية،  احلياة  من  األوان  وت�صجيل 
الأ�صول يف بع�ص املقامات مثل : املو�صلية واحللوانية والأ�صدية 
الأول  الرائد  هو  الزمان  بديع  باأن  �صرح  ثم  ومن  والب�صرية، 

للق�صة العربية)20(.

موقفًا  وقف  قد  الثالثة،  الباحثني  هوؤلء  من  كال  اإن 
اإل  الق�صة  جن�ص  من  يعّدوا  فلم  وحذر،  حيطة  ذا  متو�صطًا، 
مقامات معلومة، بعنواناتها، ومعظمها كان من تدبيج البديع 
نف�صه)21(. وباحثون اآخرون عّدوا املقامة ق�صة اأو اأق�صو�صة، 
وبني  بينها  »والفرق  ق�صة  باأنها  ي�صرح  عبود  مارون  فهذا 
جدك  وهندام  اأنت  هندامك  بني  كالفرق  اليوم،  ق�ص�ص 
–رحمه اهلل– ورحمني معه، ولكن لي�صت كل مقامات البديع 
عظيم،  �صيء  الآخر  والق�صم  �صيء،  ل  منها  فق�صم  ق�ص�صًا، 

وح�صب الرجل ما خلف، اإنه لفنان بديع«)22(.

وميثل  اأق�صو�صة،  �صانع  البديع  علبي  اأحمد  يعد  بينما 
على ذلك باملقامة احللوانية، ثم يقول: »ولنزيد الأمر و�صوحا 
املتعارف عليه لفن  التعريف  املتلكئني بني ل ونعم  نطرح على 
م�صهد  ت�صوير  على  تقوم  الأق�صو�صة  فنقول:  الأق�صو�صة 
عابر، اأو اإيراد موقف يتحلى بنكتة �صفافة، اأو ر�صم �صلوك قد 
فالأق�صو�صة هي  �صاخرة حرجة،  اإن�صان يف فرتة  ي�صدر عن 

مل�صة ق�ص�صية فنية«)23(.

والراأي ذاته، هو ما قال به الدكتور زكي مبارك، من اأن فن 
املقامات هو اأظهر اأنواع الأقا�صي�ص يف القرن الرابع الهجري، 
وهو »الق�ص�ص التي يودعها الكاتب ما ي�صاء من فكرة اأدبية، 
الدعابة  ملحات  من  ملحة  اأو  وجدانية،  خاطرة  اأو  فل�صفية،  اأو 

واملجون«)24(.

وكذلك فاإن الدكتور حممد جنم يعد كتـّاب املقامات هم 
الق�ص�صي  العن�صر  يعد  لكنه  الأق�صو�صة،  نحو  حبا  من  اأول 

فيها �صعيف، اإذ اإنها تخلو من اأهم مقومات الأق�صو�صة، وهي 
احلادثة الواحدة، كما اأنها تخلو من ال�صخ�صيات الق�ص�صية 
احلياة  ببقية  يذهب  املتكلف  املقيد  اأ�صلوبها  اأن  كما  احلية، 
ينفي  ل  وهذا  القارئ  نف�ص  تاأثريها يف  وبوحدة  فيها،  الباقية 
اأن هناك مقامات – كامل�صريية لبديع الزمان – بلغت مبلغًا 

كبريًا)25(.

حتى  اأو  ق�صة،  تكون  لأن  ت�صلح  مقامة  كل  لي�صت  اإذن، 
يجيبنا  تلك؟  مقارناتهم  يف  الباحثون  �صل  فهل  اأق�صو�صة، 
الدكتور �صوقي �صيف، وهو يتحدث عن املقامة، قائاًل: »وعمي 
من  �صربان  فظنوها  ع�صرنا،  يف  الباحثني  من  كثري  على 
الق�ص�ص، وقارنوا بينها وبني الأق�صو�صة احلديثة، ووجدوا فيها 
نق�صًا كثريًا، وهذا حمل لعمل بديع الزمان على معنى مل يق�صد 
اأعني تالميذه جماميع  اأن ي�صع حتت  الذي ق�صده  اإليه، فكل 
من اأ�صاليب اللغة العربية املنمقة، كي يقتدروا على �صناعتها، 
وحتى يتيح لهم اأن يتفوقوا يف كتاباتهم الأدبية... فالق�ص�ص 
واحللية  اخلارجي  العر�ص  الأ�صا�ص  واإمنا  اأ�صا�صًا،  لي�ص  فيها 
اإىل  ان�صاقوا  الأدباء  فاإن  النفع  اللفظية. وكان لذلك وجه من 
الرثوة اللفظية، واأخذوا يبتكرون �صورًا جديدة للتعبري ولكن يف 
حدود �صطحية، وكاأنهم اأجلمو عقولهم واأطلقوا األ�صنتهم، فلم 
يتجهوا باملقامة اإىل و�صف حوادث النف�ص وحركاتها، ول اإىل 
وحتليلها)26(،  والعواطف  وامل�صاعر  الوجدانات  على  العكوف 

واإمنا اجتهوا اإىل ناحية لفظية«)27(.

معرفة  بغية  واملقامة،  الق�صة  بني  املقارنة  عقد  وعند 
اأ�صول  املوا�صيع هو من  التنويع يف  فاإنا جند  بينهما،  الفوارق 
الأق�صو�صة، بينما األفت اأكرث املقامات على مو�صوع واحد هو 
»الكدية «، ولي�ص التنويع يف حيل ال�صكندري �صوى تنويع فرعي 

ل يخرج عن دائرة التكدية.

من  �صواه  ما  وتهمل  البطل،  حياة  يف  اإل  املقامة  تهتم  ول 
الأ�صخا�ص الذين يلتقيهم، فال تبني عالقته بهوؤلء الأ�صخا�ص، 
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�َصَرِكه، ول  اإل بعبارات عامة مبهمة، تطلعنا على وقوعهم يف 
يك�صف لنا من نف�صياتهم �صوى جوانب باهتة ل يعتد بها، وهي 
جتعل  الإ�صكندري–  الفتح  –اأبو  البطل  على  الرتكيز  بهذا 
كليًا  ت�صابها  مت�صابهة  لها  يتعر�ص  التي  احلوادث  اأو  املواقف 
باأ�صخا�صها  اأق�صو�صة  كل  ت�صتقل  بينما  الأحيان،  بع�ص  يف 

وحوادثها اخلا�صة.

واملقامة يف عر�صها لت�صرفات البطل ومزاياه من احتيال 
ومل  نف�صيته،  تطور  لر�صم  تعر�ص  مل  وجراأة  وذكاء  وف�صاحة 
توحد بني �صجاياه وت�صرفاته يف لوحة واحدة، اأو عدة لوحات 

تقر يف ذهنك فكرة عامة �صاملة عن �صخ�صيته.

تبنى  التي  والت�صرفات  احلوادث  اأن  يت�صح  كله  ذلك  من 
عليها الأق�صو�صة قلما ق�صد اإليها البديع، واإمنا كان هدفه هو 
تبيان احليلة التي ي�صطنعها بطله يف الو�صول اإىل غر�صه من 

الكدية، واإظهار مقدرته يف اللغة وفنون املعرفة. 

ثم اإن اأ�صلوب املقامات ل يداين من قريب اأو بعيد اأ�صلوب 
الأق�صو�صة، فهو اأ�صلوب كثيف، ل يراعي الب�صاطة يف ال�صرد، 

وال�صهولة يف الأداء الق�ص�صي)28(.

فاإن  املقامة  يف  اأما  ما،  حقيقة  لندرك  الق�صة  توؤلف  قد 
احلقيقة م�صوهة، اإذ ي�صمح لنا بادراكها من خالل وجهات نظر 
ال�صخ�صيات فقط، وهكذا فقد �صّوهت احلقيقة لنا مبجاراتهم 
يف الزاوية التي يرونها منها. ولذا، فالعامل كما يقدم لنا عامل 
ذاتي، عامل لي�ص هو العامل الذي يخربنا العقل به، ولكن كما 
يت�صور الإ�صكندري وعي�صى وجوده، مع كل نقائ�صهما. ولأنهما 
ثقتهم،  ك�صب  بعد  اأموالهم  النا�ص  ي�صلبان  حمتالن،  رجالن 
ن�صك  لأن  مدعوون  فنحن  �صطحي،  احلقيقة  اإدراكهما  ولأن 
يف قبولهما لها. وهما ل يتعلمان اأبدا، يف حني اأنه يطلب اإلينا 
امل�صتوى  وعلى  ف�صلهما،  من  معينة  ا�صتنتاجات  ن�صتخل�ص  اأن 
اأن  حقيقة  نتوقع  اأن  نتعلم  ما  �صرعان  قراء  فنحن  الأب�صط 

�صيكون  مقامة  اإثر  مقامة  يف  يظهر  الذي  الف�صيح  املتحدث 
يوا�صل  فهو  اأبدا  يتعلم  ل  عي�صى  ولكن  حتما،  الإ�صكندري 
األ نثق  الوقوع �صحية ملن يخدعه، بعد وقت طويل من تعلمنا 

باملظاهر)29(.

وبالرغم من اأوجه التاآلف بني املقامة والق�صة، فاإن بع�ص 
�صكل  »و�صعت يف  املقامات  لأن  بالكلية،  ينفون ذلك  الباحثني 
حوار ق�ص�صي، لكن هذا احلوار ياأتي على الهام�ص لأن الق�صد 
الألفاظ،  من  مبجامع  الإتيان  كان  املوؤلفني  ذهن  يف  الأول 

والأ�صاليب التي ت�صد  ال�صامعني«)30(. 

اإن  اإذ  الن�صاج،  حامد  �صيد  الدكتور  به  ينادي  ما  وهذا 
»اخلطابية واملبا�صرة وال�صت�صهادات الطويلة اململة ل ميكن اأن 
تكون من �صمات الق�صة الق�صرية اجليدة... الق�صة الق�صرية 
تقوم على النتخاب من الواقع، ودقة الأ�صلوب، واحلوار املركز 
ي�صعد  اأو  باحلدث،  ينمو  الذي  الدرامي،  وال�صراع  احلي، 
لكل  بد  ول  ال�صخ�صية،  من  خفية  جوانب  يجلي  اأو  بالفكرة، 
ق�صة ق�صرية من اأن تكون لها وحدتها اخلا�صة، حيث يلتحم 
ال�صكل وامل�صمون معًا، اأما اإذا تكررت ال�صور –كما يف املقامة– 
وحامت  ال�صت�صهادات،  واأعيدت  ال�صخ�صيات،  ت�صابهت  واإذا 
بل�صان  ذلك  كل  و�صجل  مفرغة،  واحدة  حلقة  يف  املو�صوعات 
واحد ل يتبدل، وت�صبيهات ل تتنوع، فاأين يكون الفن املتجدد 

اإذا؟ واأين هي العالقة بني املقامة والق�صة الق�صرية؟«)31(.

املقامة  باأن  ي�صرح  اإذ  تيمور،  حممود  ذلك  يف  ويوؤيده 
القالب  يف  و�صعت  كانت  واإن  ق�ص�صية،  قيمة  اأي  لها  »لي�ص 
الق�ص�صي، لأنها خلت من اأهم مميزات الق�صة، وهو احلادثة 
املمتازة،  الروائية  ال�صخ�صيات  من  خلت  كذلك  العقدة،  اأو 

وحتليل نف�صياتها، ودر�ص اأخالقها«)32(.

بع�ص  يف  الق�صة  مع  تاأتلف  املقامة  اأن  القول  وخال�صة 
كل  يف  ولي�ص  مقامات،  عدة  يف  ذلك  ويتجلى  اخل�صائ�ص، 
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ولي�صت  الق�صة،  بذور  حتمل  املقامة  اأن  يعني  مما  املقامات، 
بق�صة.

يف  الق�صة  مقام  يوم  اأن  املقامات  لفن  املمكن  من  وكان 
والتقاليد  العادات  نقد  انحرف عن  اأنه  »لول  الغربية،  الآداب 
اللغوية،  والألغاز  اللفظية،  املماحكات  اىل  العامة  والق�صايا 
على  تعود  ل  التي  اللفظية  باحللى  الزاخر  املتكلف  والأ�صلوب 

املعنى بطائل يذكر«)33(.

ثانيًا: بذور الفكاهة

على  �صاعدت  كثرية  ظواهر  العبا�صي  الع�صر  يف  وجدت 
ازدهار فن الفاكهة، ولعل اأهمها هو رقي العقلية العربية التي 
ا�صتطاعت ا�صتيعاب الفكر اجلديد، وما رفدتها به احل�صارات 

الأخرى.

وتنوعت م�صادر الثقافة يف تلك الفرتة، ومنت ثقافة الفرد 
وتعاظمت، ورفدت الثقافة العربية بروافد جديدة نالت قبول 
ثقافيا  احتكاكا  ولد  مما  اأخرى،  جهات  من  ورف�صا  جهة  من 

جعل هذا الفن يزدهر.

من  العديد  فيه  يجتمع  العبا�صي  كاملجتمع  جمتمعا  اإن 
الفكاهة وال�صخرية،  اأدب  اأن ي�صهد منو  التناق�صات حلري به 
فاملذاهب الدينية تت�صارع، والعرب وال�صعوبيون ي�صخر بع�صهم 
من بع�ص، و�صراع الطبقات يغذي هذا الجتاه، ليولد ذلك كله 

اأدبا فكاهيا يوجه وي�صخر وينتقد.

ولقد كان الطابع املميز لهذا الع�صر هو التثقيف والتعليم، 
ولكن هذه الغاية كانت تغلف بقالب فكاهي اأو ق�ص�صي لتطرد 
امللل، اأو لتموه على ال�صامع، اأو لأن هذا الأ�صلوب يروق لل�صامع. 
وكان من جملة املوؤلفات يف اأدب الفكاهة وال�صخرية، مقامات 

بديع الزمان الهمذاين)34(.

ح�صن  الروح،  »خفيف  باأنه:  الزمان  بديع  و�صف  لقد 
بعث  على  خارقة  قدرة  وله  الظرف«)35(،  نا�صع  الع�صرة، 
الفكاهة، وانتزاع ال�صحك من اأعماق القلب. نلم�ص ذلك عند 
ا�صتعرا�ص ر�صائله، اأما مقاماته فهي اأكرث فكاهة واأوفر مرحًا 

واإ�صحاكًا، ومثال ذلك يف املقامة احللوانية«)36(.

واحلّجام  احلّمام  بو�صف  ه�صام  بن  عي�صى  يبدوؤها  اإذ 
و�صفًا فكهًا خفيفًا، فقد دخل احلّمام، وق�ّص كيف لطـّخ الرجل 
راأ�صه بالطني لكي يحجزه لنف�صه، ثم يجيء الثاين ويدلكه دلكًا 
�صديدًا، ويغمزه غمزا يهد اأو�صاله ، ثم كيف اختلف الرجالن 
انتقاًل  ذلك  كان  بالأجر،  يفوز  لكي  لنف�صه  يدعيه  كل  عليه، 

بالقارئ من الإح�صا�ص بالفكاهة اإىل البت�صام.

احلّمام،  �صاحب  اأمام  الرجلني  بني  امل�صاحنة  ي�صور  ثم 
وكل يدعي الراأ�ص لنف�صه، هذا يقول اأنا �صاحبه لأين لطـّخت 
وغمزت  دلـّكت حامله  لأين  مالكه  اأنا  بل  يقول  والثاين  طينه، 
ال�صاحكة �صرب جميل من �صروب  امل�صاحنة  فهذه  مفا�صله، 

النزعة الفكاهية.

والأدهى من ذلك اأن يطلب �صاحب احلّمام من عي�صى بن 
ه�صام اأن ي�صهد احلق فيما اإذا كان راأ�صه يخ�ص اأحد العاملني، 
فيده�ص عي�صى هذا الأمر وي�صتنكره، ويق�صم اأن الراأ�ص راأ�صه 
في�صتنكر  العتيق،  بالبيت  معه  وطاف  الطريق،  يف  �صحبه  قد 
�صاحب احلّمام من عي�صى هذه ال�صهادة – الزور– ثم يردف 
�صاحكة  حماورة  �صك  ول  وتلك  ف�صويل،  يا  ا�صكت  له:  قائال 

خفيفة الروح .

ثم هذا التخريف الرهيف العذب البليغ من احلّجام الذي 
زار »قم« و�صلى بها الرتاويح بني اأهل ال�صنة واجلماعة. ولي�صت 
»قم« اإل مدينة �صيعية متع�صبة، ثم يغرق احلّجام يف تخريفه 
ذاكرًا مد النيل، واإغراق القناديل، ويعلم اهلل والنا�ص ان النيل 
مب�صر ل بعراق فار�ص، واأن القناديل ل ت�صاء يف »قم« اإذ لي�ص 
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مبلغ  ي�صور  اإ�صاءة م�صابيح. كل هذا  ول  تراويح،  بها �صالة 
قدرة البديع على خلق الفكاهة و�صياغتها وعر�صها)37(.

وهو ما يوؤكده غري واحد من الباحثني، فالفكاهة يف املقامة 
احللوانية، فكاهة فنية ناجحة، »ق�صد �صاحبها اإىل �صياغتها 
فاأنزلها يف حبكة حية، ورمى اإىل اأن حترك اأعماقنا مبتعة هي 
يقول  كما  اأو  للكلمات«)38(،  اللفظي  واجلدار  احلروف  وراء 
هذه  يف  الدعابة  يتاأمل  اأن  »وللقارئ  مبارك:  زكي  الدكتور 

الأق�صو�صة، فاإنها غاية من الظرف«)39(.

املقامة  ال�صاحكة)40(،  املقامات  على  الأمثلة  ومن 
البغدادية)41(، وهي �صرب خفيف الروح من �صروب الفكاهة، 
بن  عي�صى  هو  حمتال  رجل  ل�صان  على  البديع  ي�صورها  التي 
�صديقه،  اأنه  واأفهمه  ال�صوادي  �صذاجة  ا�صتغل  الذي  ه�صام 
و�صديق اأبيه وت�صوير البديع ا�صتدراج عي�صى لل�صوادي ت�صوير 
لطيف بارع، حتى ظن ال�صوادي ال�صاذج املغفل اأنه مدعّو على 
مائدة ال�صديق عي�صى بن ه�صام، فلم يعار�ص يف كرثة امل�صرتى 
من اأنواع الطعام الفاخر بالثمن املوجع، ومل يعلم اأنه الغارم يف 

النهاية.

وتنتهي املقامة ال�صاحكة امل�صحكة، باأن يحتال عي�صى بن 
ه�صام حتى يهرب من ال�صوادي املغفل، الذي ي�صتبطئ عي�صى 
الطعام  بثمن  ال�صـّّواء  فيطالبه  وحيدًا،  بالن�صراف  فيهم 
ن�صيبه  فيكون  �صيفًا،  اأكله  اأنه  وغفلة،  �صذاجة  بكل  فيجيب 
ومتى  م�صتنكرا: هاك  ي�صيح  الذي  ال�صـّّواء  واللطم من  اللكم 

دعوناك؟ فيدفع ال�صوادي الثمن، وهو نادم متح�صر حزين.

�صخ�صني  بني  مهاجمات  الدينارية)42(  املقامة  ويف 
ولقد  �صاحبه،  من  اأ�صتم  لأيهما  يعطى  دينار  على  مت�صابقني 
اأورد البديع يف هذه املقامة طائفة من ال�صتائم املقذعة املنتقاة، 
يا  اأحدهما:  قول  مثل  اللطيفة  الفكاهة  من  كثريا  بها  اأن  ولو 
يا  املحبني،  فراق  يا  البني،  غداة  يا  العني،  رمد  يا  حبني،  اأم 

�صاعة احلني، يا مقتل احل�صني، يا ثقل الدين... فيجيب الثاين 
يا هلك  امللك،  زوال  يا  ب�صتائم مقذعة منها:  اإحابات لذعة، 

الهلك، يا اأجر من قل�ص، يا اأقل من فل�ص... 

املقامة  الفكاهة،  يف  البديع  كتب  ما  اأجمل  ومن 
الفتح  اأبا  دعا  رجل  ثرثرة  فيها  ي�صور  التي  امل�صريية)43(، 
طويلة  ثرثرة  يرثثر  اأخذ  ثم  م�صرية،  اأكلة  اإىل  الإ�صكندري 
ممعنة يف الطول، ثقيلة ممعنة الثقل، ي�صف زوجته وجمالها 
وطاعتها ورقتها وبراعتها يف الطهي، ثم داره وكيف ا�صرتاها 
وا�صمه  اأخ�صابها  ي�صنع  الذي  والنجار  وح�صريها  وحيطانها 
وحذقه واخلوان والغالم والط�صت والإبريق، حتى مل يرتك ما 
يخطر على البال اإل ف�صل تاريخه تف�صياًل، ففكر ال�صيف يف 
الكربى  الطامة  الهروب واحتج بحاجة يق�صيها، وهنا حتدث 
بربيعي  يزري  باأنه  )احلّمام(  الكنيف  امل�صيف  ي�صف  حيث 
م�صهرج،  واأ�صفله  �ص،  جم�صّ اأعاله  الوزير،  وخريفي  الأمري 
حائطه  عن  يزل  باملرمر،  اأر�صه  فر�صت  قد  م�صطح،  و�صقفه 
حينئذ  فيزلق...  الذباب  اأر�صه  على  ومي�صي  يعلق،  فال  الذر 
الباب لأنه مل  ال�صيف، وينفذ حلمه، ويجري نحو  ي�صيق ذرع 
وراءه،  امل�صيف  فيجري  احل�صاب،  يف  الكنيف  و�صع  قد  يكن 
ال�صبيان  فريدد  امل�صرية،  الفتح  اأبا  يا  �صائحًا:  ويطارده 
اأن هذا هو ا�صمه، وذلك هو لقبه، فياأخذه  �صياحه وقد ظنوا 
بعمامته،  احلجر  فيلقى  بحجر،  اأحدهم  ويرمي  ال�صجر، 
اأبا الفتح النعال، مبا قدم وحدث،  فيغو�ص يف هامته، فتاأخذ 
وينال من ال�صفع ما طاب وخبث، ثم يح�صر اإىل احلب�ص فيقيم 
فيه عامني ب�صبب م�صرية النح�ص، فينذر األ ياأكل م�صرية ما 

عا�ص.

كتب  ما  واأفكه  واأرق  واأطول  اأجمل  من  املقامة  هذه  »اإن 
البديع، وهي فكهة كل الفكاهة تاأخذ مبجامع القلب، فتهزه من 

ال�صحك هزا مي�صح عنه املتاعب والآلم«)44(.
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عرب هذه املقامات الأربعة: احللوانية والبغدادية والدينارية 
وامل�صريية، نك�صف عن الفكاهة يف املقامة، ولكن ذلك ل يطـّرد 
يف كل ما كتب من مقامات، مما يعني اأننا ل ن�صتطيع اأن نعد 
الفكاهة، وح�صبنا  تت�صمن بذور  اإمنا هي  املقامة فنا فكاهيا، 

اأننا نتعلم ون�صحك ون�صتمتع يف الوقت نف�صه. 

ثالثًا: بذور امل�صرحية 

وال�صعوب  العرب،  اإن  الوثوق–  من  –بكثري  القول  ميكن 
الإ�صالمية عامة، قد عرفت اأ�صكال خمتلفة من امل�صرح، ومن 
التا�صع  القرن  قبل منت�صف  لقرون طويلة،  امل�صرحي  الن�صاط 

ع�صر. 

والدينية  الجتماعية  الطقو�ص  على  ب�صرعة  مررنا  واإذا 
الإ�صالم،  قبل  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  العرب  عرفها  التي 
والتي مل تتطور اإىل فن م�صرحي، كما حدث يف اأجزاء اأخرى 
امل�صلمني  اأن  على  وا�صحة  اإ�صارات  ثمة  ف�صنجد  الأر�ص،  من 
اأيام اخلالفة العبا�صية قد عرفوا �صكال واحدا على الأقل من 

الأ�صكال امل�صرحية املعرتف بها وهو: م�صرح خيال الظل.

و�صكل اآخر ميتاز بالرتابة، ويتمثل يف جلو�ص اخلليفة على 
املرتبة  واحلركة  والأ�صواء  بالألوان  م�صهد حافل  وهو  عر�صه، 
من قبل، اإذ يجل�ص اخلليفة على كر�صي مرتفع يف عر�ص اأرمني 
وعلى  احلرير،  من  اأ�صود  قباء  ويلب�ص  اخلز،  اأو  احلرير  من 
راأ�صه عمامة �صوداء، ويتقلد �صيف ر�صول اهلل –�صلى اهلل عليه 
و�صلم-، ويلب�ص خفا اأحمر، وي�صع بني يديه م�صحف عثمان، 
ومي�صك  و�صلم-،  عليه  اهلل  �صلى   – النبي  بردة  كتفه  وعلى 
وحواليه،  ال�صرير  خلف  من  واخلدم  الغلمان  ويقف  بق�صيب. 
وكان  احلروب.  اأ�صلحة  بع�ص  اأيديهم  ويف  ال�صيوف،  متقلدين 
يقوم من وراء ال�صرير وجانبيه خدم �صقالبة، يذبون اخللفية 
اأمامه �صتارة ديباج،  باملذاب املطعمة بالذهب والف�صة، ومتد 

اإذا دخل النا�ص رفعت، واإذا اأريد مدت.

فهذا منظر م�صرحي ل �صك فيه، مل تغب عنه حتى ال�صتارة، 
ترفع اإذا بداأ امل�صهد بدخول النا�ص، ومتد اأمامه موؤذنة بانتهاء 

اللعب، اإذا ما �صاء املخرج واملمثل الأول يف امل�صهد)45(.

واإذا  املقامة،  ظهور  رافق  امل�صرحي  الن�صاط  من  �صيئًا  اإن 
تتمثل  �صنجدها  فاإننا  امل�صرحي  العمل  مزايا  نتتبع  اأن  اأردنا 
حدث  فيها  يتوافر  مقامة  فكّل  املقامات،  يف  وافية  ب�صورة 
حوار،  اإىل  فيها  احلديث  يتحول  التحوير  من  وبقليل  معني، 
فيها بطل وا�صح ال�صمات بنّي الق�صمات، حني ينفعل اأو يتظاهر 
بالنفعال، وحول هذا البطل اأ�صخا�ص يتقا�صمون اأدوار احلدث 
اأدوارهم مبا يتالءم  ال�صخو�ص يف  العمل واحلوار، وينطلق  اأو 
وطبيعتهم، فالعمل واحلوار ماثالن اأو كاملاثلني يف كل مقامة، 

وامل�صهد معرو�ص بحيث ي�صهل عر�صه على امل�صرح.

ويف كل مقامة �صبه حر�ص على وحدة املكان الذي يجري 
البديع  فاتخاذ  البطل،  ووحدة  الزمان،  ووحدة  احلدث،  فيه 
لهذا الإطار امل�صرحي، جعل مقاماته ت�صلح لتكون م�صرحيات 
العمل  يب�صط  ما  الوحدات  هذه  التزام  ويف  هزلية،  ق�صرية 

امل�صرحي، وي�صرف امل�صاهدين نحو م�صمون امل�صرحية.

يتخذ اليديع من الدار اأو ميدان القتال اأو امل�صجد م�صرحًا، 
اإطارا  يتخذه  الذي  املكان  وحدة  على  حري�صًا  جنده  وهكذا 
النا�ص،  من  قليل  غري  جمهور  وجود  على  ويحر�ص  حلكاياته، 
يف  اجلمهور  اإقحام  على  احلر�ص  وهذا  بطله،  حول  يلتفون 
احلكاية واإدماجه يف الدور واإ�صراكه يف جت�صيد احلدث ميزة 
ر�صم  على  احلر�ص  وهذا  امل�صرحي.  العمل  يف  اأهميتها  لها 
�صورة دقيقة للمكان، وما يحيط به، وما ي�صتمل عليه، بحيث 
ي�صهل ت�صويره اأو ي�صهل اإقامة مثله على م�صرح من امل�صارح، كل 

ذلك من العنا�صر التي ل بد منها يف العمل امل�صرحي)46(.

التمثيلية غري واحد من  املقامات  اإمكانية  اإىل  اأ�صار  ولقد 
نيكل�صن  امل�صت�صرق  فهذا  العرب،  الباحثني  ومن  امل�صت�صرقني، 
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الهمذاين  مقامات  يف  »وجند  قائال:  ي�صرح   Nicholson

الدكتور  وهذا  امل�صرحي«)47(،  التمثيلي  الأ�صلوب  من  قربًا 
م�صطفي ال�صكعة يوؤكد قائاًل: »اإن بع�ص هذه املقامات لو رتب 
حوارها قلياًل، و�صميت اأ�صخا�صها، لكانت من اأمتع امل�صرحيات 

واأبرعها، كما هو احلال يف املقامة احللوانية«)48(.

فيلتم�ص  الراأي،  هذا  ال�صعافني  اإبراهيم  الدكتور  ويتبني 
اأداة  لغتها  تبدو  احللوانية، حيث  املقامة  امل�صرحية يف  القيمة 

فائقة يف حتقيق مالحمها تلك)49(.

اأما الدكتور عبد الهادي عطية، فاإنه يرجح متثيل املقامات 
متثياًل م�صرحيًا)50(، يظهر م�صمونها، والهدف منها، ويرثي 
لغة امل�صاهدين، وميتعهم باألوان من فكاهات اأبي الفتح ونوادره 
وطرائفه. ويف �صبيل ذلك يقدم جتارب لبع�ص املقامات، حتى 
�صريط م�صّور، فمن  اأو متثيليًاً على  تعر�ص عر�صًا م�صرحيًا، 
اأحدثها  متثيل  ميكن  اإذ  الأ�صدية)51(  املقامة  التجارب:  هذه 

على النحو الآتي: 

ياأخذون  اأفراد  �صحبة  يف  الراوي  منظر  الأول:  »امل�صهد 
واديًا،  وهبوطهم  اجلياد،  ظهور  معتلني  حم�ص  اإىل  الطريق 

وربطهم الأفرا�ص، وميلهم مع النعا�ص.

اخليل  وحركة  عليهم،  ال�صبع  طلوع  الثاين:  امل�صهد 
امل�صطربة، واإم�صاك كل واحد ب�صيفه، وتقدم الفتى اإىل الأ�صد، 
و�صرع الأ�صد له، وتقدم اآخر اإىل الأ�صد حتى كاد اأن ي�صرعه 
الأ�صد، وتقدم الراوي ورميه الأ�صد بعمامته، وقيام الفتى ليجاأ 
امليت  وجتهيز  اخليل،  واإرجاع  الأ�صد  وهالك  الأ�صد،  بطن 

ودفنه، وعودتهم اإىل الفالة، وموا�صلة ال�صري.

امل�صهد الثالث: ظهور فار�ص يحكي ق�صته، ويعر�ص خدمته 
اإياهم، وموافقتهم على ذلك واإ�صارته عليهم بعني املاء يف �صفح 
اجلبل، و�صريهم نحوها، وقيلولتهم يف الظل، وخدمة الفار�ص 

لهم.

ب�صهمني  اثنني  و�صرب  الفار�ص  غدر  الرابع:  امل�صهد 
رفيقه،  يد  منهم  واحد  كل  ي�صد  اأن  اإياهم  واأمره  نافذين، 
وطاعتهم اأوامره، و�صفعه اإياهم، ونزعه ثيابهم، واأمره الراوي 
اأن يخلع خفيه، وحيلة الراوي حتى متكن من اإثبات �صكني يف 
بطن الفار�ص، وخلع الراوي اأيدي ال�صحبة، وموا�صلة ال�صري يف 

الطريق اإىل حم�ص.

الفتح  اأبي  وروؤية  حم�ص،  اإىل  الو�صول  اخلام�ص:  امل�صهد 
الإ�صكندري ومعه ابن وبنّية وجراب وع�صّية، ي�صحذ، وحكاية 

ما دار بني الراوي والبطل. 

والعقدة هنا يف تعر�ص الراوي و�صحبته للمخاطر ما بني 
الأ�صد، والفار�ص، ويف التخل�ص منهما، والو�صول اإىل حم�ص، 
وهي م�صرحية من نوع املاأ�صاة اأو ق�صة من ق�ص�ص احلوادث 

العنيفة«)52(.

وعلى الرغم مما يوجد يف املقامة من عنا�صر امل�صرحية، 
راأيا  ويعتربه  ذلك،  ينفي  الن�ّصاج  حامد  �صيد  الدكتور  فاإن 
اأ�صول  عن  متامًا  يبتعد  اأنه  »ذلك  دامغة،  اأدلة  اإىل  ي�صتند  ل 
احلدث،  درامية  على  اأ�صا�صًا  يعتمد  الذي  امل�صرحي  الفن 
وعلى ال�صراع، وعلى احلوار احلي، وعلى ال�صخ�صيات القوية 
الهادفة  الكلمة  حيث  املت�صاعدة،  احلركة  وعلى  النامية، 
اأبعادها  وبكل  بدقة،  املر�صومة  وال�صخ�صية  املدببة،  املح�صوبة 
النف�صية والفكرية والجتماعية. وغري ذلك من عنا�صر لي�صت 
تعتمد  اإنها  اإذ  موجودة،  اإنها غري  قل  بل  املقامة،  متوافرة يف 
�صخ�صية  وعن  مت�صابها،  �صيئا  يروى  راوية  على  –فقط– 
اللغة  به.  تتفوه  قد  وما  وطباعها  هدفها  –�صلفا–  معروف 
غري فنية، واإمنا هي لغة ممطوطة. املناق�صات تطول اإىل حد 
غري مقبول. احل�صو كثري، ال�صتطرادات تبعث امللل وتدفع اإىل 
الفتور. مبعنى اأنه ل توجد اأدنى عالقة بني املقامة وامل�صرحية، 

فال وجه لل�صبه بينهما؟)53(.
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بذرة  حتمل  كانت  واإن  املقامات  اإن  القول،  وخال�صة 
الزمان،  ووحدة  املكان،  وحدة  على  حر�ص  من  امل�صرحية، 
جت�صيد  يف  اجلمهور  اإقحام  على   وحر�ص  احلدث،  ووحدة 
احلدث، وحر�ص على ت�صوير املكان بدقة، فاإننا ل ن�صتطيع اأن 
نعتربها فنًا م�صرحيًا، فما مل يق�صده املوؤلف، ومل ي�صع اإليه، ل 

يحق لنا اأن نحمله فوق ما يتحمل.

رابعًا: بذور ال�صعر

ملا   ، ال�صعر هي املديح  العظمى من نظم  الغاية  اإذا كانت 
ينتج عنه من �صالت وهبات، واإذا كان على ال�صاعر اأن يبتدئ 
ومن  للمدوح،  ا�صتمالة  املحبوبة،  الأطالل وظعن  على  بالبكاء 
املديح،  يف  ي�صرع  اأن  اإىل  اأثنائها  عاناه  وما  رحلته  ي�صف  ثم 
بدين  يح�ص  وكاأنه  والهدايا،  بال�صالت  يقدم  باملمدوح  فاإذا 
نحو ال�صاعر. اإذا كان ذلك كذلك، فهل ثمة ت�صابه بني املقامة 

والق�صيدة؟ 

جتولن  املقامات  يف  الرئي�صتني  ال�صخ�صيتني  راأينا  لقد 
اإحداهما عي�صى  امل�صتمر،  بالتطواف  عليهما  العامل، وحمكوم 
والنتفاع  لإنتاجه  الفتح  اأبو  والأخرى  لالأدب،  بن ها�صم طلبا 
الكرمي، ويقاي�ص بف�صاحته  البحث عن  الفتح دائب  اأبو  منه، 
هبات الراوي، واجلمهور، وعطايا �صيف الدولة؛ مما يدّل على 
اأّن الق�صيدة مل تعد هي القالب الوحيد للمديح اإذ �صار ال�صجع 
–الذي عرف ازدهارا متاألقًا يف القرن الرابع– يناف�ص ال�صعر، 

اأميا مناف�صة)54(.

ي�صاف اإىل ذلك، اأن املقامات تكاد ل تخلو من ال�صعر على 
ل�صان  على  ورد  الذي  وال�صعر  والبطل،  الراوية  من  كل  ل�صان 
كل منهما اإما اأنه لهما، مبعنى اأن هذا ال�صعر من بنات اأفكار 
البديع نف�صه، واإما اأنه ورد من �صعر غريهما، مبعنى اأن البديع 
متثل بهذا ال�صعر ليبني به ما يريد من تو�صيح ملعنى يق�صده اأو 

متثيل حلالة يبينها، اأو ا�صت�صهاد لفكرة يثبتها.

الراوية قد اجته  ل�صان  البديع على  اأورده  الذي  ال�صعر  اإن 
على  ورد  ما  ذلك  اأمثلة  ومن  غالبًا،  البحور  جمزوءات  اإىل 

جمزوء الكامل، ومنه قوله يف املقامة البغداية)55(: 

ل تقعدن بكّل حالــــــة  اعمل لرزقك كّل اآلة  

وانه�ص بكّل عظيمة  فاملرء يعجز ل حمالة 

وقد �صرع البيت الأول ، فاأتا به مرفال ، مثل العرو�ص . 

اأوزان  على  الراوية  ل�صان  على  �صعرًا  البديع  ين�صد  وقد 
املنهوك وامل�صطور من الأبحر، كقوله يف املقامة الب�صرية)56(، 

على ل�صان ب�صر بن عوانة العبدي، من م�صطور الرجز: 

تلك الع�صى من هذه الع�صّية    هــل تلــد احلّية اإل احلّيـــــــة؟

من  التامة  الأوزان  على  �صعرًا  الراوية  البديع  ينطق  وقد 
البحور، منه مثل قوله يف املقامة نف�صها على ل�صان ب�صر وهو 

يخاطب ابنة عمه: 

اأفاطم لو �صهدت ببطن خبت     وقد لقى الهزبر اأخاك ب�صرا

وزن  على  بيتًا  وع�صرين  ثالثة  على  حتتوي  ق�صيدة  وهي 
الوافر، مفاعلنت �صت مرات)57(.

حدا  مما  بيتًا،  و�صتني  و�صبعة  مئة  على  املقامات  احتوت 
باأحد الدرا�صني، اأن ينظمها يف جدول يت�صمن : عنوان املقامة 
، و عدد الأبيات فيها من �صعر البديع، والغر�ص الذي قيلت فيه، 
من مديح اأو ا�صتجداء اأو وعظ واإر�صاد اأو ت�صاوؤم اأو حالة النا�ص 

املتغرية التي ل تثبت على حال. م�صتخل�صًا النتائج التالية: 

1- البديع ماهر يف املالءمة بني ال�صعر والنرث، وبالعك�ص �صواء 

اأكان ال�صعر من نظمه اأم مقتب�صا من �صعر غريه.

2- البديع فنان يف ر�صم ال�صورة الجتماعية، كتلك التي حاكتها 
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�صجاعتهم  وعن  اجلاهلية،  يف  ال�صعاليك  حياة  عن  ري�صته 
الكثري من  توهم  اأ�صطورية،  �صخ�صية  ل�صان  على  وفرو�صيتهم 

الأدباء والنقاد اأن ب�صر بن عانة �صخ�صية تاريخية حقيقية.

اإذا مل يجد  البديع فنان يف القتبا�ص من �صعر الأقدمني،   -3

بني جنبات �صعره ما ينا�صب الغر�ص)58(.

وعلى الرغم من موهبة البديع الفذه يف تاأليف ال�صعر، اأو 
– يف  – يف احلقيقة  اقتبا�صه وت�صمينه املقامات، فاإن �صعره 
خدمة نرثه، اأي اأن نرثه يف املقامات كان مق�صودًا ق�صدًا، لأنه 
الأدباء من  ي�صلكها  الأدب،  اإن�صاء طريق جديدة يف  ي�صرع يف 
بعده، وما اإيراده لل�صعر اإل ليثبت به حقيقة، اأو يوؤكد راأيًا، اأو 

يو�صح ما غم�ص من بع�ص اأحداث املقامات)59(.

مبعنى اأن البديع يف تاأليفه للمقامات، مل يق�صد اأن يكتب 
ق�صيدة، اأو ينظم �صعرًا، ولو اأراد ذلك، ل�صتغنى عن املقامات، 
التي جمعت يف  تلك  اأ�صعاره وحت�صينها،  تنميق  اإىل  وان�صرف 
ديوان م�صتقل، اإّن املقامات تت�صمن بذور ال�صعر، ولكنها لي�صت 

�صعرا على الإطالق. 

خامتة: )ذبول املقامة(

يف  الباحثون  اختلف  فريد،  اأدبي  منوذج  املقامات  اإّن 
بذور  يت�صمن  فهو  يدرجونه،  اأدبي  نوع  اأي  وحتت  جتني�صه، 
اأو  البذور  وهذه  وال�صعر،  وامل�صرحية،  والفكاهة،  الق�صة، 
وا�صتمرارها  املقامة،  بقاء  مادة  هي  املقومات،  اأو  العنا�صر 
اأما  وطرافة،  ومتعة  جتديد  من  وفرته  ملا  قرون،  ع�صرة  طيلة 
اأن تكون املقامة واحدة من تلك الأجنا�ص فال، وهذا ما �صعى 

البحث اإىل تاأكيده، والك�صف عنه.

»فاملقامات فّن ظهر يف فرتة من الزمن، مثـّل ذلك الع�صر 
الذي ن�صاأت فيه، وما من داع اإىل ت�صنيفه يف غريه من الفنون، 
اإذ هو معرّب عن نف�صه، فاملقامة اأوًل واأخريًا هي املقامة، كانت 

تعبريًا عن املراحل التاريخية التي ظهرت فيها، وا�صتجابة لذوق 
ودرا�صتها  فهمها  ينبغي  الأ�صا�ص  هذا  وعلى  حينئذ،  املتلقني 

واحلكم عليها«)60(.

حياتها،  رحلة  طيلة  املقامة  حملتها  التي  البذور  هذه  واإن 
يف  �صاهمت  التي  ذاتها  هي  املقامة،  بقاء  يف  �صاهمت  والتي 
فناء املقامة وذبولها، حتى يب�صت الأقالم عن مّد نبتة املقامة، 

مبداد احلياة.

ذلك اأّن املقامة نوع اأدبي م�صتقل، ينطبق عليها ما ينطبق 
على الأنواع الأدبية الأخري، من اأنها تتطابق مع الكائنات احلية 
يف الن�صاأة والنمو والتطور والنقرا�ص، كما يرى »�صيموند«، اأو 
فال  الطبيعة  يف  يفنى  �صيء  ل  كما  باأنه  »برونتيري«  يرى   كما 
�صيء يفنى يف الأدب، لأن النوع الأدبي كالنوع البيولوجي ين�صاأ 
ويتطور وينقر�ص، فاملنقر�ص من الأنواع الأدبيه واملنقر�ص من 
الأنواع والكائنات احلية، ل يفنى متامًا، واإمنا تتوا�صل عنا�صر 

منه يف النوع اأو الأنواع التي تطورت منه)61(.

يت�صح ذلك عندما ننظر اإىل ما اآلت اإليه املقامة يف الع�صر 
التي  املختلفة،  عنا�صرها  اإىل  والتحلل  التفكك  من  احلديث، 
يف  التخ�ص�ص  ع�صر  هو  الع�صر  هذا  لأن  منها،  تتكون  ظلت 
الأنواع، ومل يكن من املمكن اأن يقبل الذوق املعا�صر فنا كفن 

املقامة ي�صتمل على عدة فنون يف داخله.

يف  يتفرع  احلديث،  الع�صر  يف  املقامي  الفن  راأينا  »فقد 
يجنح  وبع�صه  الق�صة،  اأدب  نحو  يجنح  بع�صه  عدة،  م�صالك 
نحو اأدب املقالة، وبالطبع فقد ظل البع�ص يكتبون على الن�صق 
اإن  النجاح،  الكال�صيكي، ولكنهم ما عادوا ي�صيبون حظًا من 
هذا الع�صر هو ع�صر الق�صة، واملقالة، و«الكاريكاتور«، وهذه 
لكل ع�صر  يكون  وبذلك  املقامة«)62(.  فّن  تغني عن  جميعها 
اأو ي�صعف فن  ما ينا�صبه من فنون الأدب والتعبري، وما يزول 

اأدبي، اإل ليوؤذن مبيالد فن جديد، ينا�صب الع�صر اجلديد.
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