
  
  
  
  

   المقامة في األدب العربي و اآلداب العالمية

 زادهيالدکتورة  مهين حاج
*

  

  جامعة أذربيجان إلعداد المعلمين ب ذة مساعدةاستا
  )١۵/٩/٨۵: ؛ تاریخ تصویب١۴/۶/٨۵: تاریخ دریافت (

  اخلالصة 
نشأ يف العصر العباسي شكل قصصي، فيما يعد إفرازاً جديداً هلذه الفترة، و هو شكل قصصي توفر عليه كاتب                   

الـشكل األديب وسـيلة لطـرح األفكـار         ، حيث يتخذ هذا     »املقامة«، و أطلق عليه مصطلح      )اهلمداين(معروف  
و يف العصر الوسيط فقد برز اسم احلريري يف هذا الفن، سائراً على خطى اهلمداين يف صـياغة                  . االجتماعية املختلفة 
  .لها و طرح موضوعاهتااملقامة و رسم بط

األدب الفرنسي و غريه    ضاً يف اآلداب العاملية خاصة يف األدب الفارسي و األدب االسباين و             يتسرب فن املقامة ا   
 يتغلغل املقامة يف العصر احلديث أيضاً يف أواخر القرن التاسع عـشر و أوائـل القـرن                  ،و أخرياً . من اآلداب العاملية  

و اهتم الكثري من األدباء املعاصرين بانشاء املقامة و اشتغلوا باحياء الفنون األدبية القدمية خاصة املقامات و                 . العشرين
  ...د فارس الشدياق و شيخ ناصيف اليازجي، أمحد شوقي وأمح: من أمههم

درسنا يف هذا املقال نشأة املقامة و ظهورها يف األدب العريب کفن من الفنون األدبية من خالل تأثريه يف اآلداب                    
  .اهبالعاملية و تأثره 

   :کلمات الرئيسة
   املقامة، املقامة يف األدب العريب، املقامة يف اآلداب العاملية
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  مجلة اللغة العربية و آدابها
  م١۴٢٧/٢٠٠۶السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع و صيف 
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  ةمقدم
و هي أحاديث تلقی    . املقامة فن من فنون األدب العريب و رائعة من روائع الفن القصصي           

 لقصـصه   يتخذيف مجاعات علی شکل قصص قصرية يتأنق يف ألفاظها و أساليبها املتحدثة و              
مجيعاً راوياً واحداً مثل عيسی بن هشام يف مقامات بديع الزمان اهلمداين و بطالً واحداً مثل                

  .يب الفتح االسکندري الذي يظهر يف شکل أديب شّحاذأ
اللغة و البيـان أوالً مث تنـاول شـتی          ب و قد احنصر هذا التعليم       الغرض من املقامة تعليم   

و لعل أول من وضعها و هو بديع الزمان کان يريد لتالميذه            . املعارف الشائعة يف کل عصر    
و يتخذ هذا الشکل األديب وسيلة لطـرح        . ام أساليب اللغة العربية و وقوفهم علی ألفاظه       تعلّ

  .ابراز الثقافة األدبية و اللغوية: األفکار اإلجتماعية املختلفة منها
تيار أدب احلرمان و التسول الذي انتشر يف القـرن          : املقامة مثرة تيارين يف األدب العريب     

أما .  من التأنق و التعقيد    الرابع للهجرة، و تيار أدب الصنعة الذي بلغ به املترسلون مبلغاً بعيداً           
احلرمان فقد کان نصيب الکثرة الکثرية من الناس يف القرن الرابع، تلک الکثرة اليت کانـت                

وحياة کهذه کـان البـد أن       . تعيش عيشة فقر و بؤس و امالق حتت ظل احملن و اخلطوب           
  .تأملتتمثل يف األدب، فتمثلت من جهة بالتسول و الکدية و من جهة أخری بالشکوی و ال

و ّمما ال شک فيه أن هذا الکاتب        . إن املقامة تظل شکالً أدبياً ينتسب إلی الفن القصصي        
يظل رائداً له قيمته األدبية يف هذا امليدان، إذ أن ابتداعه للـشکل القصـصي                ) بديع الزمان (

ـ               داً املذکور يعد ظاهرة أدبية جديرة بالتسجيل، خباصة أهنا تقترن بطابع استقاليل و ليس تقلي
  . لتجارب سابقة

 منهم أبو حممد القاسم     :و قد استهوی هذا الفن عدداً کبرياً من العلماء بعد بديع الزمان           
وأعجـب النـاس    . ابن علي احلريري الذي وضع مخسني مقامة عارض هبا مقامات اهلمداين          

دبـاء  األخاصة يف العصر احلديث اهتم الکثري من        . مبقامات احلريري فراح الکثريون يقلدوهنا    
هذا الفن ال خيتص باألدب العريب فحسب بل يف .  يف جتديدهامة حماولنياملعاصرين بإنشاء املقا

اآلداب العاملية جند مقامة مثل مقامة القاضي محيد الدين ابوبکر البلخي باللغة الفارسية و يف               
الفتح  امسه بيکارون و هو يشبه من بعض الوجوه أبا         هلا بطل قصص  خاصة يف اسبانيا    أوروبا  
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  .االسکندري عند بديع الزمان و أبازيد السروجي عند احلريري

  :ةاملقام
  من بدايتها يف العصر العباسي حىت      ة العربي ةدبيعذب فنون األ  أهم و   أيعد فن املقامات من     

 قبل  و. ء الفقرا ء و دبا األ ةتصوير حال  و   ةن الغرض من ايرادها اظهار الرباع      أل ،العصر احلديث 
ن نوضح معناهـا اللغـوي و       أ اليوم علينا     حىت ة املقامات منذ البداي   أةن نش باحلديث ع ء  البد

  االصطالحي و ملاذا مسي هذا الفن باملقامات؟
  :املعين اللغوي

ـ  ،يقوم،  قام: من فعل  ةخوذأم )بضم االول  (ةو املقام  أ )بفتح االول  (ة املقام ةكلم و اًً أ  قوم
   :موضع القدمني :املقام  يف لسان العربء جا.ةً وقاماً قيامةً،قوم

  )١٢ ج،١٩٦٠ ابن منظور،( دلكت براح  هذا مقام قدمي رباح      غدوه حىت: قال
ـ       ةواملقامأ ةواالقام) بضم االول  (ةو املقام أاملقام    مـن   ة بالفتح هو مبعين اجمللس و اجلماع

ـ املق «  يف القاموس احمليط   ء اجملتمعني فيه وقد جا    الناس وقد انتقل من مكان االجتماع اىل        ةام
  ).٤، ج١٩٨٠ی،الفريوزآباد( .» اجملالسهي اجمللس واملقامات مبعىن

کمـا  قد وردا يف الشعر      ) من الناس  ةمها اجمللس و اجلماع   ( و ة املقام ةهذان معنيان لكلم  
ت، .  د غربال،ال(ى  نشد ابن بري لزهري بن ايب سلم      أ كما   ةالساد  يضا قد وردت مبعىن   أا  هنأ .رأينا
       ):٩٣١ص

ــأو   مـــات حـــسان وجـــوههمو فـــيهم مقا ــصلةنديـ ــول و الفـ ــا القـ   ينتاهبـ

ـ   ةالزمن فصارت معناها العظ    مّر   ىعل ًی معن ة املقام ةتطورت كلم   و  ة املـسجع  ة و اخلطب
 مـوي و  ل يف العصر األ    بغرض النصح و الرشاد و التسوّ      ة اخلليف ة يف حضر  ىاجملالس اليت تلق  

 مقامات الزهـاد عنـد      «اه  فصال مسّ » راخبعيون األ « يف كتابه    ةفقد عقد ابن قتيب    .العباسي
كمقام خالد بن صفوان بني يدي هشام عبدامللك و مقام عمرو بن عبيـد              »  و امللوك  ءاخللفا

  ).٤٥م، ص.ن( .بني يدي املنصور و مقام صاحل بن عبد اجلليل بني يدي املهدي
 ةقام امل ة استعمل لفظ  ءن كاتب اخوان الصفا   أ  ب  »ن بديعات الزما  «و قد ورد يف كتاب      

 جعلناها مقامات يقوم    «: ذ قالوا يف رسائلهم اليت قسموها دروسا      إ . من الدرس  ة احلص مبعىن
  )٤٧: ١٩٨٦،الكك(. »خذ كل منها حبظه و قسطه أ طبقات ي،هل العلمأعنده من 
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  :املعين االصطالحي
 لسان رجل خيايل    ی مسجوع جيري عل   و بليغ   ،ديبأ ،ةقصريال نوع من القصة   هي   ةاملقام
ـ  أ ةحيان تنتهي املقامات بعرب   و يف غالب األ   .  املال ى حيتال الناس للحص عل    ماكر و أ ةو وعظ
  )٢٢٣ ، ص١٩٦٢ الل،اهل(.ةخالقيأو أ ة دينيةنكت

   :عناصرها
بن ى  الراوي يف مقامات بديع الزمان هو عيس       . و بطل معني   تتشكل كل املقامات من راوٍ    

 كان  الراوي  يف مقامـات         و . خياليني هشام و بطلها هو ابوالفتح االسكندري كانا رجلني       
خوذ من هذا احلـديث      أ و هو احلارث بن مهام و امسه م        ة و خلق  ة بامس اًاحلريري رجال خيالي  

  .بو زيد السروجيأفما بطل مقامات احلريري أ. )و كلكم حارث مهام(النبوي 

  :هاورو تطّاملقامة ظهور 
 ةدبيهتا كفن من الفنون األ    أملقامات و نش   منذ زمن بعيد با    ة العربي ة و كتاب اللغ   ءدباأاهتم  

ـ   أم أصل ال الذي يطرح نفسه يف هذا اجملال هو هل هذا الفن عريب األ  ؤو الس  ر ثّأنـه قـد ت
خذ هذه  أن بديع الزمان هو مبدع و مبتكر فن املقامات و قد            أمن الشائع    دب الفارسي ؟  باأل
 مث  ة السنسكريتي ةستوباداسا يف اللغ    لقمان و اهل    ة عند اليهود و قص    ةساطري التورا أ من   ةالفكر
 حممد القاسـم    يبأ ة طريق ى عل ناسجاً مقاماته   أنشأف بديع الزمان    ىلإوحت  أقد  اليت   ةالبهلواني

 الذي ركـدت يف  ،دب األ ةنديأ ببعض   ىو بعد فانه قد جر    «: بن علي احلريري حسب قوله    
ـ ،  الزمان ذكراملقامات اليت ابتدعها بديع      ،هذا العصر رحيه و جنت مصابيحه      ـ  ةعالم ان ذ مه

 و  ، بن هـشام روايتـها     ى عيس ىلإهتا و   أدري نش كنيب الفتح االس  أ ىلإ و عزا    رمحه اهللا تعاىل  
هذا و مـا يوكـده       .)١٥٤، ص   ١٩٩٩املنـاع، ( » ال تتعرف    ةكالمها جمهول ال يعرف و نكر     

  الـدهر و   ةعالم،  ول من فتح باب عمل املقامات     أن  إ «:ىعشالقلقشندي يف كتابه صبح األ    
 و علو   ة البالغ ةليه و هي يف غاي    إ ة املنسوب ة البديع اهلمذاين فعمل مقاماته املشهور     ،دبامام األ 
 ةبو حممد القاسم احلريري فعمل مقاماته اخلمسني املـشهور        أ مث تاله االمام     ة يف الصنع  ةالرتب

ـ ( » .قبل عليها اخلاص و العـام     أ من احلسن و     ةفجات هناي  ، ي اجلنـد  ؛  ١٨٠، ص   ١٩٦٢الل،اهل
    .)٢٢، ص ١٩٨٧اهلمدانی، و ٤٨١، ص١٩٨٦

قدمني كما ذكـر     من األ  ة املقام ةكتابة  خذ فكر أن بديع الزمان    أهذا و يعتقد االخرون     
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يقـول  .  الحاديث ابن دريـد ةًف مقاماته معارض  لّأنه  أ ب »داب   زهر اآل  «القريواين يف كتابه    
نه أربعني حديثا و ذكر أغرب بأ ابا بكر حممد بن احلسن بن دريد االزدي    أى ملا ر  «احلصري  

هـداها  أبصار و البصائر و     بداها لأل أاستنبطها من ينابيع صدره و انتخبها من معادن فكره و           
 عن الطباع و    ءیكثرها ينب أ ء فجا ةلفاظ عنهجي أ و   ةفكار و الضمائر يف معارض حوشي      األ ىلإ

 ال   و تقطر حـسناً    فاً تذوب ظر  ة يف الكدي  ة مقام ةربعمائأعارضه ب . مساعالترفع له حجب األ   
ـ           ًی و ال معن    بني املقامتني لفظاً   ةمناسب ي  و عطف مساجلتها و وقف مناقلها بني رجلـني ّمس

 و يتنافثـان    با الفتح االسكندري و جعلهما يتهاديان الدرّ      أخر   بن هشام و اآل    ىاحدامها عيس 
، ١٩٩٩املناع،( »سدمايل يف وصف األ    بني مقامات بديع الزمان و األ      ة واضح ةو الصل . حرالّس
  ).٧، ص ٢٠٠٢ و بوملحم، ٥٦٣، ص١٩٩٩؛ املوسوعة،١٥٤ص 

املواعظ و االرشادات هلا اتـصال      ا فيها من کثرة      و م  ة احلمداني ةوصف الفرس يف املقام   
 من  ة مباشر ة الشحاذ هو استمدّ أ ةابن دريد الكدي  بخذ بديع الزمان    أو قد    .مايلوثيق مبا يف األ   

بن دريـد يف    بـا ر  ثّأن بديع الزمان ت   أ ذلك   سجد احلرام و معىن    االعرايب السائل يف امل    ةخطب
 البن دريد   ةحاديث القصري يت يف الذيل حديث من األ     أو ي  .ةنه عارض هبا معارض   أمقاماته و   
مه و قد كف    أ ىلإ ء فجا  ابتاع شاب من العرب فرساً      «:بو علي القايل حيث قال    أاليت رواه   

 و اذا   ،ٌب ناصِ ٌيبظَ فَ اذا استقبلَ : قال.  يل فُه صِ :فقال ،مي قد اشتريت فرساً   أيا  : بصرها فقال 
 ُقعِلذَ مُ ،ريَن الناظِ ُحطاِم،  عنيسِم املُ لُولِّ مُ ، قاربٌ  فسيدٌ  و اذا استعرضَ    خاضبٌ قلٌَه فَ استدبَر
 و هـواهُ  ،   اخلصيلِ بطُ سِ  التليلِ انه مشرفُ :  قال ،غربَتأ نَت ان كُ  جودَتأ:  قالت ،الصبيَني
  ).٢١٧، ص ١٩٧٩شكعة، (. » فارتبطكرمَتأ:  قالت،الصهيلُ
اليت رواه القايل يف كتابه االمايل        البن دريد  ةحاديث القصري ن موضوع األ  أ بالذكر   جديٌر

 يف  ة قدمي ة حول حكايات عربي   ة و العجيب  ةتعليمي قد استخدم ابن دريد فيها الكلمات الغريب       
 و ة اجلميل و اخلطبءت هو االنشا و التسول ولكن اهلدف من املقاماةالتاريخ و احلب و الكدي  

 و  ةو تطول صفح  أ ةربعأ يف سطور    ةحاديث ابن دريد قصري   أ و   ة قصري ة يف اطار قص   ةاملوعظ
  .حيانا حتتوي شعراًأ

ها أنشأ ان بديع الزمان عارض مبقاماته اربعني حديثا         «:و ما يوكده الدكتور زكي مبارك     
  ).٢٢٥، ص ١٩٦٢اهلالل، ( »ةيابن دريد و املعارضات كانت تتقارب دائما يف الكد

 للجاحظ حيث   » ء البخال «ر بكتاب ثّأن بديع الزمان ت   أو يعتقد الدكتور شوقي ضيف ب     
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 كـسب   ىلإ ةدب و الشعر و الفصاح     كانت تستخدم من األ    ة يف هذا الكتاب عن طائف     ءجا
 يتحدث اجلاحظ يف هذا     . )٢٤٨، ص ٢٠٠٠،  ضيف( ةي حيل املمكن  أاملال و كانت تستفيد من      

حـد  أ حد مل يبلغها     ىلإ ة و قد بلغ يف البخل و الكدي       ة املهالب كتاب عن خالد بن يزيد موىل     ال
 املقامات من منوذج واقعي متثل      ةخذ فكر أن بديع الزمان    أيعتقد الدكتور حممد غنيمي هالل      

، ١٩٦٢اهلالل،( .حنف العكربي يب دلف اخلزرجي الينبوعي مسعر بن مهلهل و األ        أيف الشاعري   
  ).٢٢٠ص 

محـد بـن    أبا احلسني   أكان يقلد االمام اللغوي      ن البديع الزمان  أو يعتقد جرجي زيدان     
ن زمـن  أ و ابن قتيبه كانـا يعتقـدان   » العقد الفريد «ن عبدربه صاحب أ يف حني  .فارس

 و يف عصرنا احلديث )٧٣٤، ص١٣٧٧ الفاخوري،(. بعد من عهد البديعأ عهد ىلإاملقامات ترجع  
 فن املقامات ليس اهلمذاين كما   دعن مب أدب  ليوث و هو من مورخي األ     يعتقد املستشرق مرغ  

، الكـك ( لفها ابـن دريـد    أحاديث اليت   األبيعتقد الناس منذ زمن بعيد بل كان البديع متاثرا          
   ) .٥٢، ص ١٩٨٦

 ١٩٣١ ة املقتطف سنة يف جملةي الدكتور زكي مبارك فكتب مقالأو قد استحكم هذا الر    
ت فيها عـن النثـر      ء و جا  » املقامات   ةقدمي مرت عليه قرون يف نشا      أ اصالح خط  «عنواهنا  

نه بديع الزمان اهلمذاين    أمن الشائع   :  حيث يقول زكي مبارك    .العريب يف القرن الرابع اهلجري    
 الفرس ىلإترجع عهد املقامات .  املقاماتءمبدع فن املقامات و مل يكن شخص سبقه يف انشا

  ).٥٢ن، ص.م( حاديث و األ القصصىحرص من العرب علأهنم أل
إذ كان  « : ذاع هذا الغلط مث آمن الناس بقوله      أن احلريري هو الذي     أ ،يهأ حسب ر  یعل

أشهر من أقبل اجلمهور عليهم من كتاب املقامات و هو يف مقدمة مقاماته ينسب إىل بـديع                 
 ابتكـره  ن بديع الزمان ليس مبدع املقامات بلأيعتقد زكي املبارك  » ... الزمان فضل السبق  

 يعتقد  ى اخر ة البن دريد و من جه     ة مقاماته معارض  ءابن دريد و غرض بديع الزمان من انشا       
دب يف اسناد مبدع املقامات بابن دريـد هـو    مورخي األةسباب غفلأن من أزكي املبارك ب  

ن، .م(  بديع الزمان مسـي قصـصه باملقامـات        نأحاديث يف حني    أ قصص ابن دريد ب    ةتسمي
  ).٥٢ص

 صادق الرافعـي    ى كتب مصطف   املقتطف حىت  ةي زكي مبارك يف جمل    أيذيع ر و ما كاد    
نـه مل   أ و ذكر فيه     » املقامات ة حول نشا  أ يف اصالح خط   أ خط « عنوانه   ةمقاال يف نفس اجملل   
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ديع  رغم انه كان معاصرا لب     » الدهر ةيتيم«  يف كتابه    ءيذكر الثعاليب شيئا من قبيل هذا االدعا      
مث ان احلصري رجل من القريوان مل يعـرف         .  و شعر احملدثني   یامالزمان و قد عرف نثر القد     

 و كيف يعارض البديع اربعـني حـديثا         «: يقول الرافعي  . العراق ىلإ و مل يرحل     ةعنه رواي 
 يف كتب املشرق و ال تراه       ة شرقت و غربت مث اليستفيض ذكر هذه املعارض        ة مقام ةباربعمائ

منا يستطرف من كـل     إ و   ة و السند و الرواي    ةلهل القريوان ال رح   أمنقوال اال عن رجل من      
 املقامـات و هـذه      ةن البديع قلد يف صنع    أال شك   : كتاب و من كل خرب ؟  و يستمر قوله         

و كانت صنعته   . اًخبارأ عليه   ی خربا بن  ی جعلها مجال و ان را     ةصاب مجل أكلها طريقته فان    
 ان ابـن    ايضاً و يعتقد الرافعي     .)٥٢ن، ص .م( » ةن ميلي منها كما ميلي الروا     أ و يريد    ةالكتاب

 ن، ص .م( ظهرأ و   یقوأ املقامات   ء بديع الزمان يف انشا    ةدريد هو مبتكر فن املقامات ولكن قو      
٥٦(.  

   :ةتطور املقام
جت عواطفهم  و هيّ .  و الكتاب هبا   ءدباثار اهتمام األ  ا ،ان مقامات بديع الزمان   ،  كما مر 

 اليت نالت هبا مقامات بـديع       ةذ مقاماهتم الشهر  خاو ذهب الكثري منهم يقلدوهنا و لكن مل ت        
 الـذين تـاثروا     ءدبال األ ائوأ من   .عة واس ةاحلريري اليت نالت مقاماته شهر    ء  باستثنا،  الزمان

ـ ٥١٦ت  (بو حممد قاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري           أمبقامات اهلمذاين هو     ). هـ
ـ  ةق اخلطـو   عصره و رز   ةحد ائم أ كان احلريري    «يقول ابن خلكان عنه     يف عمـل    ة التام

للكـثري مـن    اهلمذاين هو اختيار الراوي     بن احلريري تاثر    أ ى الذي يدل عل   ءالشي. قاماتامل
 ءبو زيد السروجي و بذلك اتبع اهلمـذاين يف انـشا          أام و البطل    مهمقاماته وهو احلارث بن     

قد سـبق   .  ايرادها ة و طريق  ةاملقامات يف الشكل و املضمون مع اختالفها من حيث الصياغ         
ـ ٤٠٥ت(بو نصر عبدالعزيزي بن عمر الـسعدي      أ  شاعران مها     :احلريري هبذا التقليد   ) هـ

بو القاسم بن حممد بن ناقيا      أ و   .ة عند سيف الدول   ءهم الشعرا أاملعاصر لبديع الزمان و هو من       
هم املتـاثرين   أول و   أ لذلك يعد احلريري     ،الذي مل تشتهر مقاماته بني الناس     ) هـ٤٨٥ت(
  ).١٥٦،ص ١٩٩٩ و املناع،١٠، ص١٣٤٦ احلريری، ابراهيمي( »ذايناهلمب

لف من حيـث    تو كتب عبداهللا بن حممد بن حسني يف القرن اخلامس مقاماته ولكنها خت            
دان ل الب ة يف االنتشار و شاع يف كاف      ةخذ فن املقام  أ .ن مقامات البديع  ع ةسلوب و الصياغ  األ

ـ   ء الكثري بانشا   و يف القرنني اخلامس و السادس قام       ةالعربي  نـسق املقامـات     ى املقامات عل
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ـ ٥٣٨ ت(بو الطاهر حممد بن يوسف السرقسطي       أ منهم   ة و احلريري  ةاهلمذاني  أنـش أ )هـ
محد رازي حنفي   أبوبكر بن   أمحد بن   أ ءبو العال أ.  ملقامات بديع الزمان   ة معارض ةمخسني مقام 

حسن املقامات يف القرن    أه من    تعترب مقامات  . نسق اهلمذاين و احلريري    ى عل ةلف ثالثني مقام  أ
  .سلوب و املوضوعالسادس من حيث األ

 و قد دخلت عليهـا موضـوعات   ةاتسعت املقامات من حيث املوضوع يف القرون التالي       
وصـف  ) هـ ٧٠١ ت( و النحو كمقامات ابن الصيقل اجلزري        ة كاحلديث و الفق   ةجديد

لبلدان يف مقامـات ابـن      وصف ا ) هـ ٧٧٩ ت(احليوانات يف مقامات ابن حبيب احلليب       
   .)هـ ٧٤٩ ت(الوردي 

ف الدين التلمساين املعروف و     يو من الكتاب الذين اتبعوا نسق احلريري هو حممد بن عف          
ـ   أ احلب و من     ةنشودأ اليت فيها    »قامقامات العش  «ب بالشاب الظريف يف   لقامل اب هـم كّت

 ةف مقامات املعروفلّأ) هـ ٧٠٣ ت(محد بن حممد بن املعظم الرازي أ يف القرن الثامن ةاملقام
ـ ةاملقامات العلي«بوالفتح حممد بن سيد الناس    أ فلّأ  .ة عشر تیباالثن  و »ة يف الكرامات اجللي

املقامـات  «ف مشس الدين حممد بن ابراهيم الدمـشقي  موضوعها مدح النيب و اصحابه و الّ     
 » الـسيوطي  مقامـات «و رمبا كانـت     .  يف جمال التصوف   »ة و الترمجات الصوفي   ةالفلسفي

 و ةشهر املقامات اليت صنفت يف العصور الوسطي يف جمال املواضيع الدينيأمن ) هـ ٩١١ت(
 و قد تتحـدث يف      .ةمنا هي رسائل مسجوع   إ و   راٍو  و ال  و ليس هلا بطلٌ   . هي تشبه الرسائل  

نواع الرياحني و الزهور و دفاع      أو   منها   نواع الطيب و فوائد كل نوع     أموضوع خيايل مثل    
  .وع من نفسهكل ن

 الـذين   ءدبـا  للعلم و من األ     الشرق طلباً  ىلإ ن رحل مبندلس   األ ىلإ ةقد انتقل فن املقام   
ف مقاماته يف زمن املعتضد     لّأبو عبد اهللا حممد بن شرف القريواين الذي         أاهتموا هبذا الفن هو     

ـ ٤٦١ -٤٣٤ت(بن عباد     و احلسن   )هـ٤٢٠ ت( عبد الوهاب بن حزم      ةبو املغري أو  )  ه
ـ ٥٦٦ ت( علي البطليوسي    بن ـ  ٥٤٢ت(بو احلجاج يوسـف القـضاعي       أو  )  ه . ) هـ

بو أ: هم كتاهبا أ من   .ةاستخدمت املقامات يف القرنني احلادي و الثاين عشر يف مواضيع متعدد          
 ةمثال السائر الفتح علوان القبالين و عبداهللا بن احلسني بن البغدادي السويدي يف مقاماهتما األ            

ـ أ اخلري عبدالرمحن هذا الطريق و       يبأاتبع ابن   . ة و احلديث  قدميةمثال ال  األ یاليت تشتمل عل   ف لّ
بوبكر أ احلريري هو    ة طريق وا و من الذين اتبع    »ةمثال الغريز ألل ة اجلامع ة املقام « عنوانه   كتاباً
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ف شـهاب   لّأ . واحد  فيها بطل و راوٍ    ةف مخسني مقام  لّأبن حمسن ابن بعبود العلوي الذي       
خريات هذا القرن   أ يف قرن الثالث العشر مقاماته  و يف          )هـ١٢٣٧ ت(سي  لوأالدين حممود   

  ).٥٦٨، ص ١٩٩٩، ٣ج ،ةاملوسوع( .»ةثار الفكري اآل«لف عبداهللا باشا فكري مقاماته أ

  ةداب العاملي يف اآلةاملقام
  دب الفارسي   األ

ء  بانـشا   اهتم منول   أ .ةدب الفارسي من القرن السادس للهجر      يف األ  ة املقام تسرب فنّ 
 ٥٥٩ت( بلخ ةيف مدين ة  بوبكر بن عمر البلخي قاضي القضا     أهو القاضي محيد الدين     ة،  املقام
 « :حيـث يقـول   » تاريخ البيهقي « يف كتابه    ةول مر  أل ةاستعمل البيهقي لفظ املقام    ).هـ
الغربـال،  (» حوالـه أ من   ى مسعود و ما جر    ة العهد باالمري شهاب الدول    ة والي معىن  يف ةاملقام

ـ ل املقامـات بال   ءانـشا ،   القاضي محيـد الـدين     أبد  )٤٧٤ص  ت،  .د  ة سـن  ة الفارسـي  ةغ
ـ             ىعل)هـ٥٥١ت(  ة نسق مقامات بديع الزمان اهلمذاين و احلريري كما يعتـرف يف مقدم

  .ن قلدمها يف سياقهماأ بةمقاماته و يصرح بصراح
 ة باللغ هالفتألكن   و ة العربي ةفا مقاماهتا باللغ  لّأن البديع و احلريري     أ :قال قاضي محيد الدين   

» مقامات محيدي « ـشتهرت مقامات محيد الدين البلخي ب     ا.  الفرس ةها عام يفهمل ةالفارسي
ربع و  أن عدد مقامات البلخي هو      أ و البعض يعتقد ب    .ةاليت تتشكل من ثالث و عشرين مقام      

  : نوري عن مقامات محيد الدين البلخييقول األ. ةعشرين مقام
  شـداكنون ترهـات    محيـد الـدين   از مقامات    حـديث مـصطفين ياآهر سخن كان نيست قر

ــال    دان مقامــات حريــري و بــديعىاشــك اعمــ ــاي ماالم ــيش آن دري ــات پ  از آب حي

ـ حايل از نـامنطقي جـذر ا          بـر عـدد گـر فـصلي خبـوامن تواز مقامات   م يابـد جنـات    ص

 .يد الـدين   له جبانب مقامات مح    ة ال قيم  ىن و حديث املصطف   آ القر ىن كل مقال سو   إ
حكايت كرد مرا دوسيت كـه مـونس        :العباراتب حيانتبدا مقامات محيدالدين يف اكثر األ     

 بطلـها مـن     ء وختتم هذه املقامات باختفا    )ة انيس الوحد   كان حكاين صديق  (.دخلوت بو 
 معلوم من نشد كـه      . نشنيدم ی نديدم و خرب   ی اثر یعاقبت از و  :  التالية العباراتبنظار  األ
 و مـا    و اخريا ما وجدت منه اثـراً       (ت كجا گشاد و بار كربت كجا هناد؟        افزار غرب  یپا

 الـشيب و    ىتشتمل مضامني هذه املقامات عل     .)ين ذهب أ ىلإ و ما علمت     مسعت عنه خرباً  
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ـ   ة و أ  السفر و الرفاق   و العشق   و   الوعظ و التصوفو  الربيع  والشباب    بلـخ   ةوصـاف مدين
  :ة من وجوه متعددةدين عن املقامات العربيختتلف مقامات محيد ال.. … ةالتعزي،ومسرقند
 كما ملقامات اهلمذاين و احلريري و امنا جتـري           خاصٌ ليس ملقامات محيد الدين راوٍ     -١

يقوم   بطل ةيف كل مقام   -٢.ءمساه و بذكر األ   ئاصدقا  لسان ىحداث مقامات محيد الدين عل    أ
 رغـم ان محيـد      -٣. و مصريه أن يرفع الستارعن امسه     أدون   نظارمبغامراته مث خيتفي من األ    

ا فعله اهلمذاين واحلريري من حيث املضمون اال ان مقاماته قد    تاليف مقاماته ممّ   ىلإالدين عمد   
اال انه  . يس يف مقامات احلريري و اهلمذاين     ئ هي املوضوع الر   ةفمثال الكدي   بعض الشي  ختتلف

بني و  بني الشيخ و الشباب      ةاملناظر:  منها املناظرات  ة موضوعات متعدد  ىلإيتطرق يف مقاماته    
حـاجي  و    لغـاز و األ   األ و   احلـب و اجلنـون     و   الطبيب و املنجم و احلديث عن الربيع      

ـ    ءمساأ محيدالدين بعض مقاماته ب    یّمس. ةاملوضوعات الديني   و  ة الـسمرقندي  ة املدن مثل املقام
مر الذي يصور   أل عادات و تقاليد سكان تلك املدن ا       ىلإهذه املقامات تشري    . .ة البلخي ةاملقام

 فيها و العادات و التقاليد بينما ال جيد فيها شيئا مـن             ةساليب احليا  صور أل  ةللقاري يف البداي  
 االطنابو  املثل  و   يستكثر محيد الدين يف استخدام السجع        ىخرأ ة من جه  .هتاءذلك بعد قرا  

  :ظهار غرضه  فمثال نراه يقول ألة و العربيةاالشعار الفارسيو 
 واليــت رومــي روز را ، زنگــي شــب     دل كينـــه تـــوز راىابگرفـــت از بـــر

ــياه ــب س ــيل ش ــريه ز س ــشاند آب ت ــاب  بن ــش،از آفت ــوز را  وآت ــي و س   گرم

» كلستان  «  هبار ان كتاب     ءيعتقد ملك الشعرا   .ىمسأنه قد   أوقصده من هذين البيتني     
ي راو و   أون  سـلوهبا د  أها و   ء انشا ةمن حيث طريق   ةسعدي الشريازي يعد نوعا من املقام     ل

، ص  ١٩٧٩ ؛ شـکعة،     ١١ت، ص   .ضـيف، د  : راجع(. بطل و حنن نعد مقاماته منوذجا من االبداع       
، ص  ١٣٥٧ و صـفا،     ٢٣٨، ص   ١٣٧٠ ؛ مشيسا،    ٦٦، ص   ١٣٦٥ ؛ بلخی،    ٢٢، ص   ١٩٨٧ ؛ اهلمدانی،    ٢٢٢
٤٢٠(  

  ةدب االسباني يف األةاملقام
جـنس  أ  س عشر و السابع عشر فنش      يف القرنني الساد   ة يف القصص االسباني   ة فن املقام  أثّر

 يف  ةول مـر   اليت وجدت أل   » ارطّقصص الشُ « يطلق عليه اسم     جديد من القصص و هو ما     
ی  يف اجملتمع و تـسم ة الشحاذين و عادات و تقاليد الطبقات الدنيئةو قد تصف حيا  .اسبانيا
ـ  كل.)picaresque narrative(و مسيت هـذه القـصص   )picaresca(ة االسبانيةباللغ  ة م
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 النـاس و    ى من پيكارو و هي مبعين االنسان املاكر الذكي الذي حيتال عل           ةبيكاريسك مشتق 
 هـو پيكـارون     ة بطل هـذه القـص     .ةتدور هذه القصص حول حياته و مغامراته الواقعي       

)picaroon(         ول  أ.يقضي حياته يف السفر يف فقر و نكد و ينتقل بني الناس لكسب القـوت
 ال سـاريو دي تـورمس و        ةحيـا «دب االسباين هي     يف األ   من هذا اجلنس القصصي    ةقص

 يف الطبقـات  ة الواقعيةن احلياع تنبع ةهذه القص ).lazariuo de tormes (»هحظوظه و حمن
ـ .( للمقامات ةو هذا ما جيعلها مماثل     .ة  البائس  ةالدنيا و تصف واقع احليا      ٢١٣، ص ١٩٦٢ الل،اهل

  )٩٤، ص ١٣٧٦ مشيسا، و١١ ت، ص.دف، ضي؛  ١٠ ، ص١٣٤٦ ابراهيمي احلريري، ؛ ٢١٥ـ

  :دب الفرنسي يف األةاملقام
 ءواخر العصر الوسـيط و اثنـا      أوربا منذ   أ يف   ة من القصص العربي   ةتغلغلت عناصر كثري  
 ة و بواسـط   ىومنذ العصور الوسـط    . اذا كان موضوعها الرحالت    ةالعصر احلديث و خاص   

فتـسرب   .ةوربيداب األ دخول يف اآل   طرقا لل  ة العربي ة الشرق بالغرب وجدت املقام    حتکاکا
ـ  كانوا معنيني باملقامـات و ترمج      ني املستشرق كثرياً من و . فيها فتفاعلت معها   ةاملقام  ىلإها  ت

ـ  ة اللغ ىلإ مقامات احلريري فترمجوا منها      ةلغاهتم خاص  ـ   ة الالتيني ـ   ة و االملاني  و  ة و االجنليزي
دب الفرنـسي    يف األ  ةاثر باملقامات العربي  ممن ت  .روا هبا ثّأروبيني ت ن األ أ و هذا معناه     ةالفرنسي

و قد نشرها »  احلقيقي اهلازل نيتاريخ فرانسي«  ةيف قص )charles  sorel(هو شارل سورل
 لسان  ى يف فرنسا جتري عل    ة نسق املقام  ى عل ة قص وىلأ وهي   ،للميالد ١٦٢٢يف باريس عام    

ـ  ةو هذه القص   .كدينشخاص من امل  أ ةيهجو فيها العادات و التقاليد بواسط      نيفرانسي  ی عل
اليت طبعت يف فرنـسا  » جني بال «  ةيف قص )lo sage(لوساج،  الكاتب الفرنسيةنسق قص

 لسان بطـل    ىالعادات و التقاليد اليت جتري عل     ،  و فيها يهجو الكاتب    .للميالد ١٧٤٧عام  
اسـعا  ثرا كـبريا و و    أملاين ت دب األ ثر األ أتى،  خرأ ةمن جه  . بامسه ة الذي مسيت القص   ةالقص

ـ    )ruchert( روجرت   ی و هناك شخص املاين يدع     .مبقامات احلريري   بعـض   ة قـام بترمج
ساليب دخل فيها بعض األ   أنه  أ و من الطريف     ة االملاني ة اللغ ىلإالنصوص من مقامات احلريري     

 الول  ة و من حروف مهمل    ة من حروف منقوط   ة كالسجع و استعمال الكلمات املولف     ةالبالغي
 من حيث بطل واحـد و       ة االجنليزي ة اللغ ىلإو قصص الشطار    أ ةاملقامكذلك دخل فن      .ةمر

ـ ١٥٩٤ت(لتوماس ناش   » مسافر سيي احلظ    «  ة مثل قص  ،حدوث مغامرات له    للميالد  ) ه
 جاناثـان   ی تدع ة امرا ة بطل القص  غحيث اختار هنري فلدين    .لدانيل دفو » مل فالندرز « و  
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هكلـربي  « : اليت هلا بطل واحد    ة االجنليزي ةلغ بال ة املعاصر ةهم الكتب القصصي  أو من    .وايلد
ت، . د ضيف، ؛   ٣٠٨، ص   ١٩٧٩الشكعة،( . جلان اشتاين بك   » تورتيال فلت  « ملارك تواين و   » فني
  ).٢١٥، ص١٩٦٢ و اهلالل، ١٠ ص

  :يف العصر احلديثة املقام
تغلغلت املقامة يف العصر احلديث أيضاً يف أواخر القرن التاسع عـشر و أوائـل القـرن                 

ـ  الفنـون األ   ء و اشتغلوا باحيا   ة املقام ء املعاصرين بانشا  ءدبااهتم الكثري من األ   . عشرينال  ةدبي
 و حممد لطفـي      » املارستان  « منهم حممد مهدي احلفين يف مقامات      ، املقامات ة خاص ةالقدمي
 و غرضهم االهتمام    »حديث عيسي بن هشام   «  و املويلحي يف     » ليايل الروح احلائر   « يف ةمجع

 من خالله عن قضايا عـصرهم و مـشاكل          ا ليعربو ة املقام ة القصصي القدمي و خاص    بالتراث
. ة و االجتماعي  ة الفردي ة نظام احلاكم املطلق و املفاسد يف احليا       ة، و املتغريات االجتماعي   ةاحليا

  ).٢٣٠ت، ص .، د٤، ج زيدان ؛ جرجی ١٩٨، ص ١٩٩٧الدقاق، (
  - ١٨٠٥(محد فارس شـدياق     أ:  هم ةقامهم الكتاب الذين حاولوا يف جتديد فن امل       أمن  
) م١٩٣٠-١٨٦٨(حممد املويلحي    )م ١٨٧١ - ١٨٠٠(شيخ ناصيف اليازجي     )م١٨٨٧

  .)م١٩٣٢-١٨٧١(حافظ ابراهيم 
ـ    أالفاريـاق   «: هامة على غرار املقامات هي    لفات  ؤفارس الشدياق م  ل  ىو الـساق عل
  أسفاره و  الفارياق انتقام  يصف فيه    . و هو كتاب لغوي فكاهي     )١٨٨٥( ةه سن لفّأ: »الساق
 االكريوس انتقامـا مبـا   ة الوعظ و االرشاد و انتقاد مجاعىربع مقامات حتتجميها عل  أحيوي  
 ، يف كل موضوع   ةلفاظه املترادف أ توجد فيه جمموعات من      .سلوب جديد أسعد ب أخيه  أفعلوه ب 

 ىخـر األمـن كتبـه     . دب و األ  ةفضال عن السجع و اجلناس و ابراز اجلانب التعليمي للغ         
 »روبـا أ كشف احملبا من فنون      «.باديآ انتقد فيه قاموس الفريوز      » القاموس ىاجلاسوس عل «

  )١٩٨:  ١٩٩٧ ؛ الدقاق، ٢٣٥ ت، ص. ، د٤ج،جرجی زيدان(. سلوب لطيفأيصف فيه رحلته ب
 هذا الكتاب ستني    م ض .»جممع البحرين «:لشيخ ناصيف اليازجي ايضاّ مقامات من أمهها      

 جتـري   . احلريري نسق ى عل ة احلقيقي ة املقام ة و  احلجازي ة املقام ة و  البدوي ةام املق : منها ةمقام
دهبم يف  أ العرب و حضارهتم و      ة لسان راويها و هو سهيل بن عباد عن حيا         ى عل مةهذه املقا 

ـ  و ة البصر و ة االسكندري  و  بغداد  و دمشق و    حلب و ة كالقاهر ةاملدن الكبري   مل  …ة الكوف
 ةسلوب املقام فيه أ  استخدم املولف    .ة و وطني  ة و قومي  ةهي تعليمي  بقدر ما    ةتكن غايته قصصي  
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ت، ص  .، د ٤ج، ؛ جرجـی زيـدان     ١٩٨، ص   ١٩٩٧الدقاق،  (.  السجع و اجلناس   وي  ومن حيث الرا  
  )٩٤١، ص ١٣٧٧ ؛ الفاخوری، ٢٣٥

 و  ١٩٠٧ ةلفه سن أ الذي   »حديث عيسي بن هشام     «  هو   ل حممد املويلحي  عماأشهر  و أ 
 نسق املقامات ولكنها    ى مصباح الشرق مث مجعت و قد صيغت عل        ةلهو فصول نشرت يف جم    

وضـاع   و هدفها نقد األ    ةسلوبي األ ة مع اخللوص من الصبغ    ة القصصي ةمتيزت مبزيد من احلبك   
ثر حممد املويلحي مبقامات بديع الزمان اهلمذاين حـيت يف          أ قد ت  . عقب االحتالل  ةاالجتماعي

  .)٢٥١ت، ص.دجرجي زيدان، ؛ ١٩٩، ص ١٩٩٩ف، ضي(. )عيسي بن هشام(اسم الراوي نفسه 
سلوب السجع أص من خالل ص و القة و املقالةسلوب املقامأ  حافظ ابراهيماستخدمأيضاً 

ـ    ة اليت حيض عليها اجملتمع كدعوته للعلوم االنساني       ةو اجلناس و القيم التعليمي      ى و سخطه عل
 ةبياتا شـعري  أ الوطن و يضمن مقامته      ءبناأ ىوربني عل يز األ مت الذي   ة االستعماري ةنظام االدار 

، ص ١٩٩٩   ضـيف، ؛٧٨ ت، ص. د  ضيف،:راجع.(ة االجتماعيةفكاره الوطنيأيعرب من خالهلا عن 
١٩٩(  
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  :نتيجة البحث
املقامات جمموعة حکايات قصرية متفاوتة احلجم مجعت بني النثر و الشعر و تعترب نـواة               

وحتفة أدبية رائعة بأسلوهبا و مضموهنا و ملحها الطريفة اليت تبعث           املسرحية العربية الفکاهية    
علی االبتسام و املرح، و تدعو إلی الصدق و الشهامة و مکارم األخالق التی أراد کتاهبـا                 

  .إظهار قيمتها بوصف ما يناقضها، و قد وفّقوا يف ذلک أميا توفيق
 و نسجوا علی طريقـة      باألدب العريب  األصل مث تأثر اآلداب العاملية       إن املقامة نشأ عريب   

 و حبيث يوجد يف بعض اآلداب العاملية قصص يشبه من بعض الوجوه مقامات عند اهلمـداين           
  . ياحلرير

ريد هبا التعليم و هلذا مساها بديع الزمان مقامـة و           اال توجد يف املقامة عقدة أو حبکة بل         
من القصص و خصائص و صـفات  ليست قصة أو حکاية، إال أن بعض الباحثني يراها نوعاً       

املقامة يف أهنا ليست قصة باملعنی الکامل إال أهنا تشتمل علی عناصر قصصية من حيث احلوار                
و املضمون و التصوير لعناصر الشر و الفساد باالضافة إلی احتواءها علی کلمـات لغويـة                

األسـاس هـو    جعلت من املقامة تتجه حنو بالغة اللفظ إذ أن القصة ليست األساس و إمنا               
لذا فإن البعض من األدباء أخذوا يبتکرون صوراً جديـدة          . العرض اخلارجي و احللية اللفظية    

  .للتعبري ولکن يف حدود و غالباً ما تتصف املقامة بالشحاذة و الکدية
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