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 نموذج قصصي من مقامات الهمذاني الَمقَاَمةُ األَْرَمنِيَّةَ 

ه كاتب عباسي نشأ في مدينة همذان وهي 893بديع الزمان الهمذاني توفي عام الكاتب هو 

إحدى مدن بالد فارس الشمالية وقد دار خالف كبير بين الباحثين حول المقامات وطبيعتها ليس 

وعلى العموم فإن هذا البحث لن يغنينا شيئا ما دام نص المقامات قد " 2"هذا مجال البحث فيها

بية إسالمية وباللغة العربية فالنص في جميع األحوال سيبقى منتميا إلى هذه ُكتب في ثقافة عر

 .الثقافة الواسعة المتنوعة، ولن يجدينا نفعا البحث في ألصول الضائعة للنصوص األدبية شيئا

ونص المقامات نص فريد، وضعه الهمذاني على غير منوال سابق، على الرغم من 

أنماط معينة من الكتابة السردية، وفي كل األحوال فإن هذه إمكانية تأثره بشكل ما بأنواع و

األنواع واألنماط تجمعت في ذهنه لينتج لنا هذا النص الفريد مضافا إلى الفكرة الرئيسة التي 

انبنت عليها المقامات وهي فكرة التلون، والتي رأى الهمذاني أنها تمثل األساس في الحياة العربية 

وضع نصوصه محاوال نقد هذه الفكرة والتوعية بضرورة مفارقتها مغلفا اإلسالمية آنذاك ولذلك 

 .إياها بشكل أدبي فني جمالي ليكون أقرب من القبول وأبعد أثرا في النفس

وسوف نتناول في تحليلنا مقامة واحدة هي المقامة األرمنية بوصفها قصة قصيرة تمثل 

 : باكورة الكتابة القصصية العربية وهذا نصها
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 َّ ا قَفَْلنَا ِمْن تَِجاَرةِ إِْرِميِن ِيَة أَْهدَتْنَا الفاَلَةُ إِلَى أَْطفَاِلَها، َوَعثَْرنَا بِِهْم : نَاَ ِعيَسى ْبُن ِهَشاٍم قَالَ حدَث لَمَّ

ينَا بَياَض اليَْوِم، فِي أَْذيَاِلَها، َوأَنَاُخونَا بِأَْرِض نَعَاَمٍة، َحتَّى اْستَْنَظفُوا َحقَائِبَنا، وأََراُحوا َرَكائِبنَا، َوبقِ 

 ً حتَّى أَْردََف اللَّْيُل أَْذنَابَهُ، َوَمدَّ النَّْجُم أَْطنَابَهُ، ثُمَّ . َوقَدء نََظَمنا الِقدُّ أَْحَزاباً، َوُربَِطْت ُخيُولُنَا اْغتَِصابا

ا، َحتَّى َطلََع ُحْسنُ  الفَْجِر ِمْن نِقَاِب الِحْشَمِة،  اْنتََحْوا َعُجَز الفاَلَةِ، َوأََخْذنَا َصْدَرها، َوَهلُمَّ َجرَّ

ْبحِ ِمْن قَِراِب الظُّْلَمِة، فََما َطلَعَْت َشْمُس النََّهاِر، إاَلَّ َعلَى األَْشعَاِر َواألَْبَشارِ  ، واْنتُِضَى َسْيُف الصَّ

لَْلنا الَمَراَغةَ، َوُكلٌّ ِمنَّا اْنتََظَم إِلى َوَما ِزْلنَا بِاألَْهَواِل نَْدَرأُ ُحُجبََها، َوبِاْلفَلََواِت نَْقَطُع نََجبَها، َحتَّى حَ 

َرفِيٍق، َوأََخذَ فِي َطِريٍق، َواْنَضمَّ إِلَىَّ َشابٌّ يَْعلُوهُ َصفَاٌر، َوتْعلوهُ أَْطَماٌر، يُْكنَى أَبَا الفَتْحِ 

، َوِسْرنَا فِي َطلَِب أَبي َجابٍر فََوَجدْنَاهُ يَْطلُُع ِمْن ذَاتِ  لَظًي، تُْسَجُر بِالغََضا، فَعََمدَ  اإِلْسَكْندَِريَّ

ا : اإِلْسَكْندَِريُّ إِلى َرُجٍل فَاْستََماَحهُ كفَّ ِملحٍ، َوقَاَل ِلْلَخبَّازِ  أَِعْرنِي َرأَْس التَّنُّوِر، فَإِنَّي َمْقُروٌر، َولَمَّ

ُث الَقْوَم بَِحاِلِه، َويُْخبُِرُهْم بِاْختاِلَلَ  ِه، َويَْنُشُر الِمْلَح فشي التَّنُّوِر ِمْن تَْحِت فََرَع َسنَاَمهُ َجعََل يَُحد ِ

اْجَمْع أَْذيَالََك فَقَْد أَْفَسْدَت الُخْبَز َعلَْينَا، ! َما لََك ال أَبَا َلَك؟: أَْذيَالِه، يُوِهُمُهْم أَنَّ أَذًَى بِثِيَابِِه، فَقَاَل الَخبَّازُ 

ْغفَاِن فََرَماَها، َوَجعَل اإلِ  : ْسَكْندَِريُّ يَْلتَِقُطَها، َويَتَأَبَُّطَها، فَأَْعَجبَتَني ِحيَلتُهُ فِيَما فَعََل، َوقاَلَوقَاَم إِلَى الرُّ

ةً اْصبِْر َعلَيَّ َحتَّى أَْحتَاَل َعلَى األَْدِم، فاَلَ ِحيلَةَ َمَع العُْدِم، َوَصاَر إِلى َرُجٍل قَْد َصفََّف أَوانَي نَِظيف

أْفعَْل، فَأَدَاَر في اآلنِيِة إِْصبَعَهُ، : هُ َعِن األَثَْماِن، َواْستَأْذََن في الذَّْوِق، فَقَالَ فيها أَلواُن األَْلبَاِن، فَسأَلَ 

ً َضيَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ  ! قَبََّحَك اللهُ : لَْيَس َمِعي ثََمنُهُ، َوَهْل لََك َرْغبَةٌ في الِحَجاَمِة؟ فَقالَ : َكأَنَّهُ يَْطلُُب َشْيئَا

اٌم؟ قَ  آثِْرنِي َعلَى : نَعَْم، فَعََمدَ ألَْعَراِضِه يَُسبََّها، وإِلَى اآلنِيَِة يَُصبَُّها، فَقَاَل اإِلْسَكْندَِريُّ : الَ أَْنَت َحجَّ

تَْينَا ُخْذَها الَ بُوِرَك لََك فِيها، فَأََخذََها َوأََوْينَا إِلى َخْلَوةٍ، َوأََكْلنَاَها بِدَْفعٍَة، َوِسْرنَا َحتَّى أَ : الشَّْيطاِن، فَقالَ 

للَّبَُن أَْنفاَسها، قَْريَةً اْستََطعَْمنا أَْهلََها، فَبَادََر ِمْن بَْيِن الَجَماَعِة فَتًى إِلَى َمْنِزِلِه، فَجاَءنَا بَِصْفَحٍة قَْد َسدَّ ا

 َ بَوا إِالَ بِالثََّمِن، فَقَاَل َحتَّى بَلََغ َرأَْسَها، فََجعَْلنا نَتََحسَّاها، َحتَّى اْستَوفَْيناها، وَسأَْلناُهُم الُخْبَز، فَأ

َكاَن َهذَا اللَّبَُن فِي : َما لَُكْم تَُجودُوَن بِاللَّبَِن، َوتَْمنَعُوَن الُخْبَز إِالَّ بِالثََمِن؟ فَقَاَل الغاُلَمُ : اإِلْسَكْندَِريُّ 

َوأََخذَ ! إِنَّا للهِ : فَقاَل اإِلْسَكْندَِريُّ  َغَضارةٍ، قَْد َوقَعَْت فَيهَ فَاَرةٌ، فَنَْحُن نَتََصدَُّق بِِه على السَّيَّاَرةِ،

ْحفَةَ فََكَسَرَها، فََصاَح الغاُلَمُ  ْت ِمنَّا الِجْلدَةُ، َواْنقَلَبَْت َعلَْينَا : الصَّ َواَحَربَاهُ، َواَمْحُروبَاهُ، فَاْقَشعَرَّ

 أَبُو الفَتْحِ اإِلْسَكْندَِريُّ  َهذا َجَزاُء َما: الَمِعدَةُ، َونَفَْضنَا َما ُكنَّا أََكْلنَاهُ، َوقُْلتُ 
َ بِاألَْمِس فَعَْلنَاهُ، َوأَْنشأ

 :يَقُولُ 

َّي  َّا... يَا نَْفُس الَ تَتَغَث  فَالشَّْهُم الَ يَتَغَث

 فِيِه َسِميناً َوَغثَّا... َمْن يَْصَحِب الدَّْهِر يَأْكْل 

 َواْلبَْس آلَخَر َرثَّا... فَاْلبَْس ِلدَْهٍر َجِديداً 



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

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 

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

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

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

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، 

ن المقامات وقلد إن بإمكان المقامة أن تنتج الكثير من المقامات المشابهة، ولهذا انتشر سريعا ف

 .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 

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

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 : ( نا عيسى بن هشام قالحدث)وتبدأ المقامات كلها بعبارة 

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 

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

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 

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

 .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 

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

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 



ذا يقوم على مبدأ المشابهة مع المخالفة، فالسجعات تتشابه في متشابه للفظتين األخيرتين، وه

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 

 .ى غريبة وفريدة، إنها تسير على مبدأ االختالف في المشابهةبمظهر األلفة إال أنها تبق

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 

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

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 

لون والمتقلب وفق المنفعة، وقد قلنا أن هذه األبيات تضيف لكي يكون االنسان مشابها لعصره المت

 .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 

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

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

فصول سنوية محددة وال شهور محددة، المهم فيها أن يتم سرد القصة بصيغة الفعل الماضي، إنها 

لذي غادر نهائيا ولم يعد ثمة إمكان في العودة إليه، إنه زمن كلها مبنية على الزمن الماضي ا

غائب أيضا وصار بعيدا عن المتناول على الرغم من أن صيغة المضي تضم مصداقية ما أيضا 

من حيث أنه قد تم اكتماله بالفعل وأنه قد تحقق فعليا، إن الهمذاني يستند إلى فكرة الذي تحقق ولم 

حدث في الماضي أي أنه تحقق فعليا، ولكنه مع ذلك لم يقع فعليا ألن يتحقق، يريد إقناعنا بأنه 

 .الحكاية كلها خيالية وغير حقيقية

 


