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 2تحليل مقامة 

 النثر الفني

 المرحلة الرابعة قسم اللغة العربية

وقبل أن نبدأ في تحليل البنية السردية للنص ال بد لنا من التوقف عند عنوان المقامة، وهذا 

اللفظ مشتق من لفظ القيام، وهو قريب من مصطلح المقام الذي استعمله المتصوفة كثيرا وهم 

يتحدثون عن مقامات متعددة ومتدرجة للمريد في طريق وصوله إلى الذات اإللهية، وهي مقامات 

أن يتوقف عندها المريد ويتأملها ويستفرغ ما فيها لكي ينتقل إلى المقام التالي، وقد بُني لفظ  يجب

ألن من وظيفة المقامة أن تلوح بالمتعة المرتبطة بالمقام، فإذا كان ( مقامة)المقام هنا على التأنيث 

ة سفر نحو المتعة، يراد من المقام بناء الرجل الكامل فإن المقامة تريد إمتاعه إنها أشبه بمحط

والمتعة هنا متعة االستماع إلى حكاية، والتي كان العرب يشكلون من أجلها جلسات سمر ليلية 

تتحلق حول القاص لكي تستمتع بفن القص، وفي الوقت نفسه فإن التأنيث يرتبط بالنسل والرحم، 

ريعا فن المقامات وقلد إن بإمكان المقامة أن تنتج الكثير من المقامات المشابهة، ولهذا انتشر س

 .الهمذاني الكثير من األدباء والكتاب

والمقامة التي نريد تحليلها اسمها المقامة األرمنية وقد جرى الهمذاني في أغلب المقامات  

على ذكر أسماء مدن عربية إسالمية معروفة في عناوينها وذلك ليقترب من فن الرحلة الذي كان 

تع أن يغير مكان إقامته باستمرار باحثا عن المتعة ومتفكرا في سائدا آنذاك، وكأن على المستم



تلونها وأشكالها، لقد كانت المتعة عندهم مرتبطة بجسد المدينة وبمعرفة القراء عنها، بخياالتهم 

 .وذكرياتهم، إنها عنوانات مثيرة لذكريات العربي الرحال، الذي اعتاد على عدم االعتياد

وقد أشار الباحثون إلى ارتباط : ( حدثنا عيسى بن هشام قال)ة وتبدأ المقامات كلها بعبار

هذا النمط برواية الحديث الذي يشترط فيه ذكر سلسلة الرواية لكي يكون موثوقا، ولكن هذه 

المشابهة مجرد مشابهة شكلية، فالقصد في ذكر العبارة لم يكن التوثيق وال االقتراب من رواية 

رف أن شخصية عيسى بن هشام شخصية خيالية غير موجودة على األحاديث واألسانيد، وكلنا نع

أرض الواقع ، لقد أراد الهمذاني على العكس مما يُفهم من الظاهر إسناد مقاماته إلى غائب، إلى 

مجهول لكي يبعد ويطرد أية رغبة في التوثق من الحديث، إن هدف المقامات على العكس إبهام 

نه ال يريد من القصة أن تكون حقيقية أبدا وال تمت إلى الحقيقة الراوي والقصة لكي يعلن أمامنا أ

 .تخييل الحكاية : بأية صلة، إنها حكاية منقوشة في الوهم في الخيال وهذا هو هدفها

وقبل أن نتناول العناصر الثالثة التي ينبني عليها أي سرد ال بد لنا من التعريج على لغة 

على قاعدة التلوين، فهو يجمع كل عبارتين متتاليتين بسجع المقامة، لقد صاغ الهمذاني مقاماته 

موحد إال ما ند عنها من عبارات تفتقر إلى عبارة مشابهة أحيانا، إن االهتمام بفن التلوين هذا إنما 

يقوم على مبدأ المتعة نفسه، إنه يسرد اللفظين الذين يختتم بهما العبارتين بحرف واحد ونسق 

ين، وهذا يقوم على مبدأ المشابهة مع المخالفة، فالسجعات تتشابه في متشابه للفظتين األخيرت

تركيبها وحرفها األخير ولكنها تختلف في المعنى بالتأكيد، إن السجعات تزيد من المتعة النصية، 

لتُضاف إلى متعة الحكاية وغرابتها، فعلى الرغم من تشابه الحروف وأنساق السجعات وظهورها 

 .ها تبقى غريبة وفريدة، إنها تسير على مبدأ االختالف في المشابهةبمظهر األلفة إال أن

وفضال عن هذه األشكال من المتعة فقد أضاف الهمذاني شكال ثالثا منها، يتجلى في 

النصوص الشعرية التي تتخلل الحكاية أحيانا والتي تُختتم بها المقامات غالبا، ويقوم بسرد هذه 

قامات وهو أبو الفتح اإلسكندري، وهي أبيات غالبا ما تدور حول األبيات الختامية البطل في الم

حكمة تلخيصية للقصة ولموقف اإلسكندري فيها، ولكنها ليست حكمة ينطق بها حكيم أو شاعر، 

إنها حكمة تصف غالبا الزمان الذي كان يعيش فيه الهمذاني وتدعو إلى التلون والتقلب والحيلة 

ه المتلون والمتقلب وفق المنفعة، وقد قلنا أن هذه األبيات تضيف لكي يكون االنسان مشابها لعصر

 .متعة ثالثة إلى المقامة لشدة تعلق العربي عموما بالشعر وبشعر الحكمة أو التلخيص عموما

وال بد لنا أن نتناول المقامة وفق العناصر السردية الثالثة المعروفة وهي الزمن والمكان 

أوال إلى أن الزمن الذي يتم فيه سرد المقامة معروف وهو ما بعد  والشخصية، وتجدر اإلشارة هنا



منتصف القرن الرابع الهجري، وأما المقامات نفسها فال يخبرنا الهمذاني عن سنوات محددة وال 

فصول سنوية محددة اللهم إال اإلشارة في هذه المقامة إلى البطل الذي كان مقرورا وكان بحاجة 

فصل الشتاء، ولم يشر مع ذلك إلى أي شهر محدد، المهم فيها أن يتم  إلى الدفء مما يشير إلى

سرد القصة بصيغة الفعل الماضي، إنها كلها مبنية على الزمن الماضي الذي غادر نهائيا ولم يعد 

ثمة إمكان في العودة إليه، إنه زمن غائب أيضا وصار بعيدا عن المتناول على الرغم من أن 

ما أيضا من حيث أنه قد تم اكتماله بالفعل وأنه قد تحقق فعليا، إن  صيغة المضي تضم مصداقية

الهمذاني يستند إلى فكرة الذي تحقق ولم يتحقق، يريد إقناعنا بأنه حدث في الماضي أي أنه تحقق 

فعليا، ولكنه مع ذلك لم يقع فعليا ألن الحكاية كلها خيالية وغير حقيقية، ولكنه يعرض علينا 

 .ابل تخييله لما تحقق، أي أنه يعرض الحقيقة ولكنه يريد الخيالالتحقق الفعلي مق

ولم تتخلل المقامة أية تنقالت زمنية فقد ابتدأت روايتها زمنيا من نقطة زمنية في الماضي 

واستمرت في سرد أحداث يوم كامل ابتداء من شروق الشمس حتى الليل لتواصل السرد في اليوم 

قرية ثانية بعد مدينة المراغة، ولم تتحدث المقمة عن التفصيالت  التالي حينما ذهب الرفيقان إلى

الزمنية لهذين اليومين بل أن هناك اختالفا واضحا بين الزمن الحقيقي الذي يمكن كتابة الكثير 

 .عنه وزمن المقامة الذي لم يستمر ألكثر من بضع دقائق

مة وهي التقنية التي انتشر لم يستعمل الهمذاني تقنية التنقل بين األزمان في هذه المقا

، فلم يستعد الراوي هنا أية حوادث (الفالش باك)استعمالها في السرد المعاصر والتي تسمى تقنية 

أو ذكريات تعود إلى زمن قديم، وفي الوقت نفسه لم يقفز إلى زمن متقدم بتقنية االستشراف 

 .ى يصل إلى اكتمالهواالستبصار، إنه يترك الزمن يسير بتؤدة كما هو من نقطة ما حت

أما بالنسبة إلى المكان فلم يعمد الهمذاني إلى تقنية الوصف التفصيلي للمكان كما هو دأب 

السرد المعاصر، بل إنه اكتفى بشكل عام بذكر أسماء مدينتين أوالهما أرمينية وثانيتهما المراغة، 

وثانيتهما الموضع الذي ولم يتحدث عنهما إال بذكرهما بوصفهما موضعين أوالهما منطلق رحلة 

وصلوا عنده، والمكانان ليسا محلي إقامة، ففي أرمينية كانت لهما تجارة قد انتهت ويريدان العودة 

منها نحو الديار، وثانيتهما ليست محل اإلقامة بل هي مدينة أخرى على الطريق، ثم ذكر لنا قرية 

قامة مكان يُرتحل عنه دوما، المكان صغيرة مروا بها في طريقهم هذا نحو الديار، المكان في الم

ليس لإلقامة، إنه للمرور فقط، المكان غير ثابت دوما إنه يتغير باستمرار ويتنوع، وهذا ما يتفق 

مع عنوان هذا الفن السردي، األمكنة مقامات، يُقام فيها مؤقتا لكي يتم الرحيل عنها، يُحل فيها 



نة أليفة، وكلها أمكنة يملكها القلب إنها بالدنا التي ويُرتحل عنها بشكل مؤقت دوما، إنها كلها أمك

 .نسيح فيها، ولهذا لم يعد لإلقامة معنى

لقد قلنا أن الهمذاني لم يعمد إلى وصف المكان تفصيليا، فما دام المكان مؤقتا وطارئا دوما 

فال حاجة إذن إلى وصفه، المهم في المقامة ما يحدث ال أين يحدث وال متى يحدث، وهذا 

لمايحدث هو لب المقامة وحكايتها، ولكن ذلك يجب أن يبعد عنا فكرة أن الهمذاني مع ذلك أراد ا

أن يمنح األمكنة والحكاية من ثم طابع الحقيقة بذكر أسماء المدن، بل أنه عنون الكثير من 

المقامات بأسماء المدن لكي يطابق الحقيقة من جهة ولكي يثير وجدان القارئ وذكرياته التي 

رفها عن تلك المدن من جهة أخرى، ومع ذلك لم يكن يريد أن يعرض على القارئ توصيفا يع

دقيقا لتلك المدن لكي يحافظ على غرائبية المكان ويسمح للقارئ بالتخيل الواسع حولها، ولكي 

يحرر القارئ من قيد المكان وذلك بالتوافق مع الفكرة القائمة على كون المكان مؤقت ومرتحل 

 .عنه دوما

ولم تعتمد المقامات على تنوع كبير في األمكنة كما لم تعتمد على إيضاح كيفية االنتقال من 

مكان إلى آخر، بل ظلت تكتفي بذكر اسم المكان لتنقل لنا بعد ذلك الحدث أو األحداث التي وقعت 

ن فيه، وكأنما على المكان أن يظل مرتبطا بعدم تنوعه وعدم وضوحه، وكأنه يدعونا إلى نسيا

 .المكان، والتعويل على الرحيل

وفي الشخصيات لم يستند الهمذاني على التعريف بالشخصيات عموما، فمنذ أول شخصية 

ترد في المقامة وهي شخصية عيسى بن هشام، لم يظهر لنا إال بوصفه راويا للحكايات، ليس يبين 

للمقامات وهو من صفاته أي شيء، فهو مجرد راو ألحداث عاشها شخصي مع البطل الرئيس 

أبو الفتح االسكندري، وهذا الحال ال ينطبق على الشخصيات األخرى، فهي ال ترد إال بوصفها 

شخصيات هامشية سلبية ما عليها إال أن تتلقى فعل البطل والراوي، وليس لها أي دور مهم في 

د بناء الحكاية اللهم إال بوصفها شخصيات مكملة أو بوصفها شخصيات موضوعة من أجل ر

 .الفعل فقط

وليس في المقامات شخصية مركزية سوى شخصية البطل االسكندري، وهو الوحيد الذي 

يمتلك صفات معينة، فهو يمتاز عموما بالحيلة والغش والخداع والكذب وهذه الصفات متراكبة مع 

 الفطنة والفهم الواسع والتلون والتغير في أحواله مع تغير المنفعة وانتقالها

 



 

 


