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ملخص:
تروم الدراسة يف مقامها األول بيان أ ّن النصوص الرتاثية غنية حتتاج إىل حتيني بنيتها بأدوات علمية جديدة ،كما يرى
أ ّن جتديد اآلليات املعرفية و األدوات املنهجية يف الفحص والقراءة يستتبع بالضرورة جتديدا يف الفهم والتأويل .ولعلنا ال
العريب القدمي هو إشكال قراءته؟ وإشكال هذا الرتاث هو أيضا أحد أوجه
جنانب الصواب إذا قلنا إ ّن إشكال الرتاث ّ
احلضارة :كيف السبيل إىل فهم طبيعته ؟ ولعلّه حان الوقت كي جنعل من االهتمام برتاثنا حلظة تأمل فيما ينبغي صنعه
قدي من غري اجلهة الّيت سعى إليها معظم نقادنا يف السنوات األخرية .وإمجاال حتاول الدراسة
من أجل تطوير احلقل النّ ّ
بيان أ ّن تراثنا العريب يقدم من اإلجابات بقدر ما يتلقى من أسئلة وسيظل هذا الرتاث ينجلي عن معان وقيم جديدة
كلما تواصل معه القراء وجتددت آفاق التلقي وأسئلة القراءة وأدوات التحليل ومعايري التقييم.وهكذا يتجسد اهلاجس
الرئيس للدراسة حول أسئلة مركزية ترتبط بـ سؤال الكيف/املنهج يف فحص النصوص ؟
الكلمات المفتاحية :منهج ،التراث العربي ،إجراءات ،الحداثة الغربية ،رؤية.

Abstract:
This study aims mainly at the critical approach of Arabic discourse and questions
on the relationship with others, so that the critical discourse of contemporary Arabs
and its plaza in the space of world criticism on the import of the program of Studies
and current reviews of the West has created a number of issues centered on the
relationship with each other, especially the European Union and the West, and to read
these issues require a call to the program of all Imports and anxiety resulting
systematic speech printed contemporary Arabic critic
The paper arises four research questions, these are: how do critics present their
?critical approaches in their studies
Key words: Method- The Arab heritage - procedures,- Western modernity - the
Rabian critical discourse -, point of view,
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أوال  :كيف أقرأ نصا ثراثيا :
« إعادة فهم التراث واختياره عملية متواصلة ،خاصتها الجدل بين طرفين  :أحدهما سلبي فاعل،

موضوعا للتأمل والفهم ،تقابلها إيجابية الحاضر التي
واآلخر إيجابي منفعل .سلبية التراث معناها كونه
ً
تتحقق بحماسته لتأمل التراث وفهمه »

عبد الحكيم راضي :مدخل في قراءة التراث
يتأكد التذكري يف البدء أن قضية املنهج تستم ّد أمهيتها من كوهنا متثل حجر الزاوية يف نظريّة املعرفة ،فال تكاد
املعارف اإلنسانية تنبين وتتق ّدم إالّ إذا توفّرت هلا األدوات املنهجيّة املالئمة ،وقد أدرك املف ّكرون والفالسفة منذ القدم
يلحون على أ ّن االرتقاء بالتفكري لتحقيق املعرفة
الرتابط الوثيق بني حتصيل املعرفة وااللتزام بشروطها املنهجيّة ،فكانوا ّ
الصحيحة يستوجب بالضرورة وضع قواعد وأسس حت ّدد عالقة الذات العارفة مبوضوعها ،وتضمن أن يكون التفكري
سليما ،فيقود إىل معرفة احلقيقة ،وال يوقع يف الزيغ واألوهام .ما هي طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن نرومها يف قراءة النص
ً
نؤوله أم نقاربه ؟ هل نتعامل مع النص القدمي مثلما نتعامل مع
الرتاثي ؟ هل حنلّل ذلك النّص ،أم نشرحه ،أم نفسره ،أم ّ
بأي أداة أو رؤية نفعل ذلك :بواسطة وسيلة عربيّة معاصرة أم باالستفادة من املالحظات اجلماليّة
النص املعاصر؟ مثّ ّ
وااللتفاتات النّقديّة القدمية املبثوثة :نلتقطها مثّ نستثمرها استثمارا حداثيّا ؟ هل نقارب ذلك النّص يف ضوء مفاهيم
عريب ؟ حتاول هذه املقاربة تعميق القلق
نظريّات التّلقي واألجناس األدبيّة ،والبالغيّة ،واألسلوبيّة الغربيّة ،أم مبنهج ّ
نقدي ّ
ٍ
غري
السعي احلثيث من أجل املزيد من التفكري يف فتح أبواب جديدة للقراءة األدبيّة والنقدية ال تزال َ
املعريف ،وال ّدعوة إىل ّ
ّ
وسيظل اإلبداع يف شأنه مفتوحاً؛ فكذلك ما يُكتب من حوله
ص الرتاثي ال حت ّده احلدود،
مفتوحة ،فكما ثبت أ ّن النّ ّ
ّ
يظل مفتوحاً ،وهو حتليله وقراءته وتأويله
جيب أن ّ
ورَؤاهم ،تؤثّر يف
وتصوراهتم ُ
القراء وحاجاهتم ّ
حوالت الّيت خيضع هلا وعي ّ
ولعلنا ال جنانب الصواب إذا صدحنا بأ ّن التّ ّ
يكف عن التّح ّق ّق يف وعي ّقرائه
صوص الرتاث املقروءة ويف دالالهتا ووظائفها وقيمها؛ فالرتاث العريب القدمي مل ّ
بنية نّ ّ
ٍ
دالالت وقيماً خمتلف ًة عرب تاريخ التّل ّقي؛
املعاصرين ويف متثّالهتم املختلفة له .ولقد اكتسبت نصوص الرتاث بأمناطها احملتلفة
حتوالت سياقات
فقد خضعت ملناهج متباينة يف الفحص والتأويل ويف مجيع األحوال ظلّت نصوص الرتاث مرهتنة إىل ّ
( )8
القراء
القراءة وتب ّدالت وعي ّ
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تصدر قراءتنا لفكرة عالقة املنهج بالنص الرتاثي عن مبدأ يقر بأن أحد وجوه بالغة النص الرتاثي يكمن يف مشاركة
القارئ يف إنتاج معانيه ،غري أن هذا املبدأ قد يكون مناقضا لطبيعة ووظيفة بعض النصوص؛ كنصوص اليت مل حت َظ يف
أديب
مجايل أو تأويل ّ
تاريخ تل ّقيها القدمي بتجاوب ّ

غري أن تعاقب القراء وحتول آفاق القراءة كشفاً عن جوانب أدبية ظلت مضمرة يف التلقي القدمي ،وهذا دليل على
ص الذي حيمله على إجناز القراءة.
ال ّدور الذي يضطلع به القارئ ،ودليل على فعاليّة النّ ّ
ولعل املتأمل لنصوص الرتاث العريب-حىت تلك اليت مل تقارب مجاليا يف تاريخ تلقيها -سيجد ال حمالة أن مثة عالمات
أخرى غري حمددة بشكل كاف ،تقتضي أن يعيد القارئ تأويلها وإدماجها يف سياق خطابات وأنساق ثقافية لعلّها
انبثقت عنها أو تؤول إليها.
معريف عام مداره على استجالء اخلواص النّظريّة والعمليّة الوامسة املنظومة النّقديّة
تتنزل هذه الدراسة ضمن تصور ّ
الرتاثيّة يف الفرتة احلديثة أُشبعت حبثا وتدبرا من لدن دارسني
الرتاثيّة  ،وبيان ذلك أ ّن املدونة ّ
احلديثة يف تعاملها مع الظّاهرة ّ

ندبوا أنفسهم هلذا األمر وأناطوا بعقوهلم ووجداهنم تلك املهمة ،فاختلفت مقارباهتم وتباينت نتائجهم ،حىت كادوا أن
لعل مرد اختالف هذه املقاربات
يفرتقوا وتتيه مراكبهم يف حبر ّ
الرتاث تيها يضل معه املوضوع املدروس ومتّحي رسومه ،و ّ
الرتاث وتقوميهم إيّاه.
راجع إىل تباين مستويات المباشرة اليت يتّخذوهنا منطلقات لنظراهتم يف ّ
وقد حصر بعض من اعتىن هبذا املشغل مستويات املقاربة يف مخسة مداخل بارزة :املفهوم/املنهج/العمق
ارخيي/منط املعاجلة/املوقف من اإلحياء ،وكل مستوى يتفرع فرعني وينقسم قسمني فيصري التّـراث يف حميط هذه الرؤية،
التّ ّ
مفهوما مش ّكال تتعدد مقارباته وتتنوع منطلقات النّظر فيه (*).

صن ّفت القراءات السائدة من منظور الغاية يف اجملاالت التاّلية :القراءة االنتقائية اليت حتاول التّوفيق بني األصالة
ُ
الرتاث إىل
املاضي واحلاضر ،والقراءة التّثويريّة اليت هتدف إىل تقدمي مشروع رؤية جديدة ،ننتقل هبا من ّ
واملعاصرة ،و ّ

الثّورة ،حسب تعبري طيب تيزيني ،أو من العقيدة إىل الثورة ،حسب رأي حسن حنفي ،أو من الثّابت اإلتباعي إىل
الضرورة إىل احلريّة ،حسب رأي حسين مروة ،والقراءة التنويرية اليت
املتحول
اإلبداعي ،حسب رأي أدونيس ،أو من ّ
ّ
ّ
تسعى إىل الكشف عن "تكوين العقل العريب" ،يف فكر محمد عابد الجابري ،أو الكشف عن املستويات اخلطابيّة
العريب بأبعاده العربيّة اإلسالميّة يف فكر محمد أركون.
السائدة يف الفكر ّ

بالرتاث ال يعين االندراج يف ثقافة ماضيّة
الرتاثيّة دليل على أ ّن االشتغال ّ
إ ّن تعدد التّفريعات يف مباشرة الظّاهرة ّ
بقدر ما يعين استحضار متام أمة من األمم( عقيدة وشريعة ،لغة وأدبا ،عاطفة وعقال ،حنينا وتطلعا) وهكذا «فإذا كان
اإلرث أو املرياث هو عنوان اختفاء األب وحلول االبن حمله – كما حتيل إىل ذلك مادة األصل املعجمي "و،ر،ث" يف
لعريب املعاصر عنوانا على حضور األب يف
التقليدين العريب واألعجمي – ،فإ ّن ّ
الرتاث قد أصبح بالنّسبة إىل الوعي ا ّ

السلف يف اخللف ،حضور املاضي يف احلاضر»( )5وحي ّدد الباحث خالد سليكي أمناط قراءة الرتاث يف:
االبن ،حضور ّ
651

مجلة اآلداب واللغات – المجلد  81العدد  52 - 18نوفمبر 5181
أعمال الملتقى الدولي الرابع حول مناهج البحث في اللغة واألدب والفنون
أهم مميزات هذه القراءة
 -6القراءة الماضوية :وهي القراءة اليت حتاول بعث ّ
الرتاث وع ّده األمنوذج األرقى ،ومن ّ
الرتاث على حساب وجوه أخرى فهي تعمل على
اقتصارها على ّ
القوة يف ّ
الشرح والتّلخيص ،والبحث عن مواطن ّ
«اإلقصاء» و«االنتقاء» (.)3

منوها .ومستها اجلمع
 -2القراءة التّاريخيّة :وهي اليت تبحث يف متابعة احلياة املعرفيّة متابعة تارخيية بتتبع بداياهتا و ّ
املتسلسل تارخييّا ملادة البحث (.)4
الرتاث معاصرا ،من خالل بعث مواطن تساؤالت
 -3القراءة الحداثيّة :وهي القراءة اليت يكون الغرض منها جعل ّ
معرفيّة جديدة فيه .ومثة منطان من القراءة احلداثية مها:

أ-

قراءة استعمال التّراث :وهي قراءة تؤمن بإمهال النّظر إىل عالقة املاضي باحلاضر «إذ جيمع الدارس بني آراء
املتقدمني وآراء النّقاد املعاصرين»( .)2ويف السياق الواحد يُربط بني تصورات اجلاحظ ونظريات جان كوهن
وياكبسون مثال ،فهي تقوم على استعمال النّصوص القدمية على أساس جيعل من النّص جسرا لتّدعيم بعض
التّصورات بغية االستدالل والتّمثيل ال التفكيك ملعرفة طبيعته( ، )6كما تقوم أيضا على تغييب اجلدار الفاصل بني
الرتاثيّة توظيفا غري
القدمي واحلديث أو االختالف والتّقاطع بينهما لقيام املقاربة املزعومة .إذ تُوظّف النّصوص ّ

تارخيي .وال تعدو هذه القراءة أن تكون إعادة قول ما سبق أن قيل في الماضي بصورة مغايرة
ّ

()7

ب -قراءة التراث التأويلية :وهي تشبه القراءة التنويرية عند الباحث جابر عصفور.
إ ّن مقولة احلداثة عند العرب اليوم «أغزر طرافة وأكثر إخصابا إذ تتن ّـزل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخر يقوم مقام
الرتاث من حيث هو يدعوهم اليوم اىل «قراءته» – على حد عبارة
البديل يف التّفكري املعاصر وهذا االقتضاء مداره قضية ّ
اضي
الراهنة – ومعىن ذلك أ ّن العرب يواجهون تراثهم ال على أنّه ملك
ّ
املنهجيّة ّ
حضوري لديهم ولكن على أنّه ملك افرت ّ
املنهجي املتجدد ومحل الرؤى النّقدية
بالقوة ما مل يسرتدوه ،واسرتداده هو استعادة له ،و استعادته محله على املردود
يظل ّ
ّ
ّ
املعاصرة عليه ،حىت لكأ ّن االستعادة عند العرب اليوم مقولة قائمة بنفسها تكاد ال تعرف وجودا عند سواهم على النّحو
الذي هي عليه عندهم  ،ومن رام الوقوف على القواعد التّأسيسيّة يف هذه املقولة كفاه النظر يف غائيتها وهي فك
()1

الزمن»
الصراع بني القدمي واجلديد ،فمقولة االستعادة تنفي الدميومة إذ هي تكسري ّ
إشكاليّة ّ
كل قراءة للرتاث إمنا هي نتاج سياقاهتا املعرفية والتارخيية ،وإ ّن كل فعل قرائي ال يعي شروطه وآلياته يظل بعيدا
إ ّن ّ

– مهما كان حرصه – عن النفاذ إىل أغوار النصوص وبواطنها ،يقول الباحث عباس أرحيلة معربا عن ذلك« :إذا كانت
الكتابة انتصارا على الزمن وختليدا له ،فإن القراءة تأمل يف دالالت املقروء عن طريق فهمه وتفسريه واستنطاقه وتأويله...
والتطور احلضاري ما هو إال قراءة للنصوص ...ولقد لوحظ خالل التاريخ أن القراءات للنصوص تتنوع وتتعدد ،وإن كل
قراءة تنسجم مع سياقها التارخيي وخلفياهتا احلضارية .وتبني خالل التاريخ ،أن هناك نصوصا تعددت قراءاهتا ألمهيتها
وتعددت داللتها وكثرت إحياءاهتا .إذا كان من نافلة القول أن القارئ ينفعل باملقروء ،فإنه قد انكشف للباحثني أن القارئ
تتحكم فيه ظروف متعددة تتداخل مع حقول معرفية أخرى منها :البحث النظري ،والنقد ،واملنهج ،واإليديولوجيا،
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وحتليل النصوص اإلبداعية بصفة خاصة ،واتضح أن القراءة عملية معقدة يدخل فيها املكتوب مع ما لدى القارئ من
تكوين ثقايف ،ومن تصورات وقناعات ،وأن القراءة تتطلب قدرة على حتويل الرموز إىل مفاهيم ذهنية يف ضوء مرجعية

خاصة ،وقدرة على الفهم» (.)9

وما يشري إليه هنا الباحث عباس أرحيلة ال يعين بتاتا اعتقاده بإمكانية قراءة الرتاث قراءة حمايدة أو بريئة ،بل هناك
دائما بالضرورة قراءة منحازة أو مغرضة ختتلف درجاهتا وحمركاهتا وأهدافها بني خدمة الرتاث والعمل على االستفادة منه
وتطويره ،أو التنكر له والتهجم عليه بغية التخلي عنه.

يقول حسني مجعة « :إن الظروف املوضوعية والذاتية اليت حتيط حبركة النقد العريب مل تسمح حىت اآلن

بتشكيل رؤية نقدية موحدة وواضحة املعامل على وجود االنتماء للثقافة واجلنس الواحد غالباً ...فاحلركة النقدية
()81

العربية تتقاذفها رياح التقليد؛ إما للموروث والتمسك به ،وإما لآلخر الغريب»
الرتاث «تلزمنا التّثبت والتّأين يف اختيار املنهج املالئم واملقاربة املواتيّة ،وهذا ال
انطالقا مما تقدم ،فإ ّن احلديث عن قراءة ّ
()88
السؤال املطروح هنا إىل
و
.
بالرتاث ،أم بالنظريّات الغربيّة»
املعريف املعني ،سواء أكان هذا خاصا ّ
ّ
يتأتى إال داخل النّظام ّ
جتسدت هذه الرؤيّة عند ّقراء الرتاث؟
ّ
أي مدى ّ

غىن وفائدة ،يظل النص
وعلى الرغم مما حتمله حتوالت األسئلة النظرية إىل املعرفة النقدية وإىل مفهوم التأويل من ً
األديب هو املعيار احلقيقي يف أي تفكري نقدي .وإذا ما تعلق األمر بصياغة مفهوم لتأويل نصوص الرتاث ،فإننا مطالبون
احليوي الدائر يف النظرية األدبية املعاصرة ،بالقدر الذي تطالبنا فيه نصوص الرتاث مبعايشتها ومتثلها
باستيعاب هذا النقاش
ّ
باعتبارها جزءاً من املوروث األديب الكالسي؛ فكثري من هذه النصوص تفرتض متلقياً ال يكتفي بتلقي رسائلها الصرحية،
ولكنها تسهم يف بناء معناها

()85

ثانيا :النقد المعاصر وعواضل فهم النص التراثي (مقامات الهمذاني أنموذجا):
خليق بقارئ التراث أن تكون عينه على الحاضر؛
« ُ

أي البحث عن مدى انعاكاسات قراءته في واقعه الثقافي المعاصر»
إ ّن القارئ احلديث الذي حياول أن يأخذ وجهة نظر منسجمة عن مقامات اهلمذاين سيصاب بال ّدوار أمام اآلراء
حق مقامات اهلمذاين؛ فأنت جتد التأويل وضده ينسبان ملقامات اهلمذاين نفسها (مقامات
املتضاربة اليت صدرت يف ّ

اهلمذاين حديث أدبي بليغ ويف اآلن ذاته هي ال تفسح للعقل كي يعبر عن العواطف ويحللها؟)( ،مقامات اهلمذاين
فيها خاصية جتنيسية تتمثل يف احتدام الصراع بني الشعر والنثر /التوتر بني الشعر والنثر  ،ومرة فهي تقوم على اإلثارة
واملفاجأة واملفارقة والسخرية).
دون اهتمام بتفسري نصوص املقامة ،وهذا كله ناتج يف نظر البحث عن غياب القراءة النّسقيّة املستندة إىل األسئلة
واخللفيّات واإلحراجات اليت حكمت نصوص املقامة.
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(*)
ائي النّقدي ( La
ر
الق
الوعي
من
منط
حتقق
ـمة
ي
قد
نصوصا
بوصفها
يقتضي النّظر يف مقامات اهلمذاين
ّ
ّ
 )conscience Lisante critique؛ متسم بتعدد واجهاته ،وتنوع اسرتاتيجيّاته حىت يتمكن من االنتشار يف
معريف ويقدر على مواجهة األسئلة املخصوصة اليت يفرزها تراثنا القدمي :ما هي طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن
أكثر من اجتاه ّ

نؤوله أم نقاربه؟ هل نتعامل معه مثلما نتعامل مع نصوصنا
نرومها؟ هل حنلّل ذلك النّص ،أم نشرحه ،أم نفسره ،أم ّ
بأي أداة أو رؤية نفعل ذلك :بواسطة وسيلة عربيّة معاصرة أم باالستفادة من املالحظات اجلماليّة
املعاصرة؟ مثّ ّ
وااللتفاتات النّقديّة القدمية املبثوثة :نلتقطها مثّ نستثمرها استثمارا حداثيّا ؟ هل نقارب ذلك النّص يف ضوء مفاهيم
عريب ؟
نظريّات التّلقي واألجناس األدبيّة ،والبالغيّة ،واألسلوبيّة الغربيّة ،أم مبنهج ّ
نقدي ّ
يف وقت مبكر من عصرنا احلديث بدأت خصائص املقامة من جديد تشكل موضوعا للمناقشة وإبداء الرأي؛ كان النهج

يف البداية يسري على منوال األحاديث القدمية اليت ال تكاد خترج عن وضع هذه اخلصائص يف موضعي الدفاع أو اهلجوم.
ولكن مع تقدم الزمن والتطورات اليت حدثت يف مناهج الدراسات األدبية يف الثقافة العربية (مناهج نفسية واجتماعية
ولسانية أسلوبية وبنيوية وبالغية )..وحتولت هذه اخلصائص/البالغة إىل موضوع نظر وتأمل يف ضوء تعاقب سلسلة من
األسئلة اليت أسهمت يف الكشف عن أسرارها وتفسري مساهتا والوقوف على معانيها املتجددة.
-8شوقي ضيف واألفق اللغوي و معيار هدم البالغـة:

لعلنا ال جنايف الصواب إذا قلنا إ ّن املقامة تعد أكثر األنواع األدبية القدمية تعرضا إلدانة الدارسني احملدثني؛ فقد َّ
شكل
اختالفها الكبري عن األنواع األدبية احلديثة وعن مفهوم األدب احلديث،أحد أهم العوامل اليت جرت عليها اعرتاضاهتم.
ورمبا كان من الضروري اإلشارة إىل أن موقف اإلدانة الذي تبناه هؤالء الدارسون العرب احملدثون ال يعرب عن مقت لألدب
العريب ،بقدر ما يعرب عن رغبة يف أن يقوم األدب العريب على جنس أديب يضاهون به األجناس السردية احلديثـة.

وهكذا ،فهم يصدرون عن فكرة أن املقامة جنس أديب عريب أصيل كان من املمكن مضاهاته بأنواع سردية حديثة
مثل القصة والرواية ،لوال أنه تورط يف مجلة من العيوب أضرت به وأعاقت منوه وتطوره .وواضح أن األمر يتجاوز اإلدانة
مبعناها اإليديولوجي ،إىل اإل دانة مبعناها األديب اخلالص؛ فهؤالء على حنو ما يرى عبد الفتاح كيليطو وقعوا ضحية التصور
الغريب آلداب القرن التاسع عشر ،جمارين يف ذلك آراء املستشرقني الذين كانوا يصدرون يف تذوقهم لألدب عن هذا
التصور .فاملوقف احلديث الرافض للمقامة ينطوي يف العمق على موقف شائع رافض للبالغة على أساس أن املقامة فن
بالغي بامتياز،وهو يف واقع األمر ليس سوى انعكاس للموقف الغريب الرافض للبالغة اليت أصبحت سيئة السمعة يف
الثقافة الغربية عموما منذ القرن التاسع عشر قبل أن تسرتد جمدها ابتداء من السبعينات من القرن املاضي

(،)83

يقول

كيليطو «:إن االنصراف عن البالغة العربية ليس سوى واحد من خملفات أزمة البالغة الغربية .اهتم املستشرقون بكل
ميادين الثقافة العربية ،لكنهم ،ما عدا استثناءات نادرة ،أمهلوا البالغة .والقارئ العريب،إذ يقتفي خطاهم ،فهو حيكم على
نفسه بأن يتجاهل مظهرا من مظاهر الثقافة الكالسيكية ،وأن حيجب عن نظره األلعاب اللفظية،اليت تقاس أمهيتها مع
ذلك بأمهية املقوالت اللغوية اليت جتلوها للعيان،وأن ال يرى،يف كتابة عريقة ،سوى تعفن واحنطاط»
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يتضح مما سبق قوله أن املواقف املدينة للمقامة ليست سوى انعكاس للمعايري السائدة يف الزمن الذي تشكلت فيه هذه
املواقف.
وتبعا هلذا ،جند مجلة من املعايري األدبية احلديثة تسخر إلدانة املقامة والتقليل من قيمتها السردية واألدبية؛ فباسم
معياري البساطة واالبتعاد عن بالغة التزيني وبالغة التعليم ومعايري التعبري عن الذات وعن احلياة وعن العصر واجملتمع
وتصوير النفس اإلنسانية ،أدينت املقامة وحوكمت يف الثقافة العربية احلديثة .مثلما جنده عند شوقي ضيف الذي
لعل املتأمل لقراءة شوقي ضيف املبكرة للمقامة يلحظ أهنا نزعت إىل استبعاد املقامة
أصدركتابه "املقامة" سنة  ،4591و ّ
من دائرة األدب للمكانة الرفيعة اليت حظيت هبا األساليب البالغية يف هذا اجلنس األديب ،وألغراضها التعليمية  ،يقول
شوقي ضيف « :وإذا كانت الغاية األوىل للمقامة هي التعليم ،فقد أطلق عليها صاحبها اسم "مقامة" ،ومل جيعلها "قصة

" وال "حكاية" ،بل جعلها "حديثا قصريا"" ،مشوقا"" ،أجراه يف شكل قصصي » ( )82بيد أن شوقي ضيف يف تعريفه
للمقامة مل يكتف برفض إجراء املقارنة بني املقامة والقصة ،بل إنه يستبعد املكون السردي من تعريفه مما يشي بنظرة لغوية
للمقامة يقول « :ليست املقامة إذن قصة وإمنا هي حديث أديب بليغ ،وهي أدىن إىل احليلة منها إىل القصة ،فليس فيها
من القصة إال الظاهر فقط»

()81

وقد أدان شوقي ضيف املقامة على أساس ما أمساه بالغتها اللفظية.

لقد كانت البالغة يف الفرتة اليت شهدت ظهور موقف شوقي ضيف -وغريه من املواقف املستبعدة لفن املقامات من
دائرة األدب ، -تعاين اجلمود ومخول الذكر وكان امليل يف التعبري يتسم باالبتعاد عن التعابري املثقلة بأساليب
البديع،وحتاشي اخلطابة .وقد أثر هذا الوضع يف تبخيس القيمة الذاتية للمقامة اليت كانت تستمدها من هذا املكون
البالغي مبعناه األسلويب أو التداويل؛ فال ميكن تصور املقامة مغسولة من البالغة الشعرية ،ألهنا فن تشكل يف عصر هيمنة
الشعر والبديع؛ فامل قامة ما كان هلا أن تتشكل خارج دائرة الشعر الذي فرض مكانته على األدباء يف القرن الرابع
()87

للهجرة»
ألجل ذلك كانت إحدى أهم مسات هذ ااجلنس األديب كما يقول حممد أنقار ،التوتر بني الشعر والنثر« :التوتر
البنيوي الذي حيتدم يف عمق املقامة اهلمذانية بني شىت أجناس األدب،وختصيصا الصراع بني جنسي النثر والشعر»

()81

كما أن املقامة فن تشكل يف عصر مل ينفصل فيه األدب عن وظيفته التواصلية؛ فرتاثنا األديب مل يفصل بني الوظيفة

األدبية والوظائف التداولية اليت تنهض هبا النصوص سواء أكانت قصائد أم مقامات أم نوادر أم أخبارا( ، )89كما جند أن
شوقي ضيف يدين املقامة على أساس معيار مجايل معاصر يتمثل يف أن األدب احلقيقي اجلدير بالتقدير هو األدب
الذي يتغلغل يف تصوير النفس اإلنسانية ويفسح اجملال للتعبري عن الذات اإلنسانية بوصف وحتليل عواطفها ودقائق
حركاهتا النفسية .يقول شوقي ضيف « :وكأمنا أجلموا عقوهلم وأطلقوا ألسنتهم ،فلم يتجهوا باملقامة إىل وصف حوادث
النفس وحركاهتا،وال إىل اإلفساح للعقل كي يعرب عن العواطف وحيللها ،وإمنا اجتهوا هبا إىل ناحية لفظية صرفة؛ إذكان
اللفظ فتنة القوم ،وكان السجع كل مالفتهم من مجال يف اللغة وأساليبها،وكانت ألوان البديع كل ماراعهم منها ومن
أسرارها»

()51

وهناك امتدادات عديدة لقراءة شوقي ضيف ؛ فاملقامات حسب يوسف اخلال ليست أدبا ألبتة ،بل هي
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هرطقات تعليمية ،وهراء فارغ ،وشكل متعفن غرق يف الشطارة اللغوية اللفظية ،فمات ومات فيه اإلنسان واحلياة وهكذا،
أصبحت املقا مات حسب اخلال تستدعى تلقائيا كلما جرى احلديث عن شكلية األدب واحنطاطه وسخفه وتعفنه،
يالحظ يوسف اخلال يف سياق تعليقه على قصيدة لشاعر"طليعي شاب" أ ّن هذه القصيدة بإغراقها يف القوايف وفوضى
أوزاهنا تذكر مبقامات اهلمذاين املنحطة و«كأننا يف عودة إىل مقامات بديع الزمان واحلريري وأشباههما من بلغاء عصور

االحنطاط»

()58

وجند أن أمحد أمني ال خيرج عن أفق التلقي االستبعادي أوأفق اإلدانة ،ففي مقال بعنوان"أدب اللفظ وأدب املعىن " مل
جيد أمحد أمني مثاال على أدب اللفظ يف األدب العريب كله أظهر من مقامات اهلمذاين واحلريري  ،فإذا كان يف كل أمة
أدب لفظ وأدب معىن ففي األدب العريب أمثلة واضحة هلذه القسمة" قل أن تعثر فيها على معىن جديد  ،أو خيال رائع،
ومها من الناخية القصصية يف أدىن درجات الفن ولكنهما تؤديان غرضا جليال من الناحية اللفظية ففيهما ثروة من
األلفاظ والتعبريات التقدر»

()55

-5القراءات الحداثية للمقامة ومراعاة األنظمة/األسيقة المعرفية:
يبدو أ ّن أصحاب املقاربات املنتمية إىل هذا االجتاه أكثر حرصا على جتنب ما ميكن أن يوجه إليهم من هتمة قراءة

املقامة من منظور أفق اإلدانة الذي مل ير يف املقامات سوى حيل حياتة مغلقة بقشور الصنعة والتكلف ،ومن مث كان
صح ما يراه بعض املنظّرين من أ ّن
جلّهم إىل اجملادلة أنزع وإىل إبراز األسس السليمة اليت ينبين عليها اختيارهم أميل ،وإذا ّ
كل دراسة تنهض على إجابة عن سؤال وإثارة آلخر ،فإ ّن للسؤال الذي حياول هؤالء أن جييبوا عنه بعدا مزدوجا قائما
ّ
الرتاث دون أن نغرتب عن عصرنا ،وأن ننخرط يف العصر دون أن نغرتب عن
على ما يلي :هل بوسعنا أن نقرأ املقامةّ /
أنفسنا وما به نكون؟ أو َوفق تعبري حممد العمري الذي يرى« :أ ّن تغيّـَر املعطيّات اليت منتلكها ،واإلمكانيّات اليت
ِ
تغريت شروط القراءة و ظروفها.
ِّ
نسخرها ،وتغيّـَر األسئلة املطروحة على األدب ،جيع ُل من الالزم إعاد َة الكتابة كلّما ّ
فاحلاضر يغين املاضي بقدر ما يغتين مبحاورته .املاضي نص مفتوح للقراءة على ال ّدوام» (.)53
إ ّن ّقراء املقامة وفق هذا األفق طمحوا إىل إعادة التّأسيس والكتابة ،ومل يكن هذا الطّموح يتوجه إىل اإلدانة أو االستعادة
الصامت بقدر ما كان يتوجه إىل االنتقاد والتّثوير واجملاوزة.
أو اإلسقاط أو كتابة نوع من التّاريخ ّ
الوقوف على مقاربتني طريفتني؛ حرصتا على جتنب ما ميكن أن يوجه إليهما من هتمة قراءة
السياق
َ
نتغيّا يف هذا ّ
املقامة من منظور أفق اإلدانة ،ومن مث فقد حاولتا بيان واستبطان طبيعة املقامة من حيث األطر البنيوية واألسلوبية
املغريب عبد الفتاح كيليطو موسومة بـ«املقامات السرد واألنساق» ،والثّانيّة للباحث السعودي
والثقافية؛ األوىل للباحث
ّ
عبد اهلل الغذامي موسومة بـ« القمر األسود أو النص القاتل ضمن كتابه املشاكلة واالختالف :قراءة يف النظرية النقدية
العربية وحبث يف الشبيه واملختلف».

-5أ عبد الفتاح كليطو وتجنيس المقامة /سمة التعرف:
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لعلِّنا ال جنايف الصواب إذا اعتربنا أعمال الناقد املغريب عبد الفتاح كيليطو مفصالً مهما يف الدراسات النقديَّة احلديثة،
الَّيت اهتمت مبجال نقد املوروث السردي استنادا إىل املنهجيات احلديثة ،فقد بذل كيليطو جهدا خصيبا يف هذا اجملال
منذ أعماله األوىل الَّيت كتبها بالفرنسيَّة ،مث ما لبثت أن ظهرت بالعربيَّة تباعا يف وقت متقارب خالل العقود األربعة

األخرية مثل (الكتابة والتناسخ :مفهوم املؤلف يف الثقافة العربيَّة) و(املقامات – دراسة يف السرد واألنساق) و(العني
واإلبرة ،دراسة يف ألف ليلة وليلة) .وعدا ذلك توجه كيليطو إىل الكتابة بالعربيَّة ،فظهرت له مجلة أعمال أكب فيها على
خصه
فحص ودراسة بعض اجلوانب اجلزئيَّة املتَّصلة بقضايا السرديات ،الَّيت تفرغ هلا كيليطو فشكلت مشروع عمره الَّذي َّ
بكل وقته وجهده .وميكن التمثيل لدراسات كيليطو الَّيت انشغلت جبوانب جزئيَّة من املوروث السردي بـ(املقامات السرد
واألنساق الثقافية).

بدأت مسرية كليطو مع املقامات العربية يف أول الثمانينات مع القرن امليالدي املنصرم،حيث درس يف كتابه (األدب
والغرابة) ألوانا من السرد العريب القدمي دراسة بنيوية ،وألن املقامة جنس سردي فقد برزت بشكل واضح يف عمله،إذ
حاول تلمس أدوار الرواية يف مقامات بديع الزمان (.)54
والقول احلق أن كتاب (األدب والغرابة) أقرب إىل لفت النظر إىل األجناس السردية يف الرتاث العريب ،ولعل أظهر
(*)
مبحث يوضح التصور اإلجناسي للباحث هو الفصل الَّذي ومسه كيليطو بـ(تصنيف األنواع)
مل يقارب كليطو املقامة اهلمذانية بعيدا عن األنساق الثقافية اليت تعين مواضعة اجتماعية ،دينية،أخالقية تفرضها يف

حلظة معينة من تطورها الوضعية االجتماعية واليت يقبلها ضمنا القارئ ومجهوره" (.)52

عمر مئات السنني،
بينت مقاربة كليطو أ ّن مقامات اهلمذاين من حيث االطار الزماين عن أن راويته عيسى بن هشام ّ
وتلك لفتة مل يفطن هلا-فيما رصدت من آراء الدارسني -ناقد قبله ،ويسوق كليطو األسباب املقنعة اليت دفعته إىل ذلك
الرأي سالكا سبيل االستقراء لألحداث القصصية اليت يرويها ال عيسى بن هشام،فهو مرة يشرتك يف غزوة ضد البيزنطيني
سنة  579هـ ،وتارة جيالس عصمة بن بدر الفزاري الذي عاين دون وسيط مناقضة شعرية جرت يف قلب الصحراء بني
الفرزدق وذي الرمة،ومها شاعران عاشا أواخر القرن األول اهلجري

()51

ويقوده التأويل املقنن إىل اكتشاف ملخصه أن

الشعر كان وصمة خزي وعار يف عهد اهلمذاين،وهو ال يطلق هذ احلكم جزافا ،بل يصل إليه بعد حتليل عميق للمناضرة
اليت جرت بني بديع الزمان واخلوارزمي

()57

وهكذا مل يقرأ كليطو املقامة يف ضوء مكونات فنون القص احلديث ؛ كان كيليطو كما يقول نادركاظم "يقف على
الطرف النقيض من كل تلك القراءات الساخطة املتربمة أو املأزومة املربرة .فقراءة النص جيب أن تتقبل طبيعته ،و حتاول
بعد ذلك تفسريها ،بدل أن تشجبها أو تدينها أو حىت تربرها«.إن ما كان يهم الباحث هو "احلديث عن املقامة

باعتبارها نوعا ذا مسات ثابتة» ()51؟ ؛ أي احلديث عن املقامات بوصفها جنسا أدبيا ذا مكونات نوعية خاصة ثابتة.بل
كما يقول نادر كاظم بوصفه« شكال أدبيا يتضمن داخله أنواعا خمتلفة ،مثله يف ذلك كمثل الشعر حني يكون شكال
أدبيا يتضمن داخله جمموعة متنوعة من األنواع »

()59
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أعمال الملتقى الدولي الرابع حول مناهج البحث في اللغة واألدب والفنون
واحلال هذه فقد نفى الباحث أن يكون األسلوب الرفيع ،والكدية ،ونسبة اخلطاب إىل شخصيات متخيلة مكونات
خاصة باملقامة .فاألسلوب األنيق يوجد يف املقامات كما يوجد يف الرسائل ،والكدية ال تنحصر يف املقامات ،ونسبة
اخلطاب إىل شخصيات متخيلة جندها يف حكايات كليلة ودمنة .من هنا كان على كيليطو أن يبحث عن مكونات نوعية
خاصة باملقامة لعل أبرزها يتمثل يف:
أوال« :شعرية الكتابة املرموزة» ؛ من املكونات النوعية اليت وقف عليها الباحث ما أطلق عليه «شعرية الستار»،أو شعرية
الكتابة املرموزة"،حيث املعىن يتوارى "يف أفق عائم ،ومن أجل الوصول إليه جيب اقتحام عقبة الغريب واجملازات« .الكتابة
املرموزة مبنية بشكل حيفر مسافة بني الدال واملدلول ،لذا فهي حباجة إىل عملية شاقة لفك الرموز)31( » .ويضيف

قائال «:إن شعرية الكتابة املرموزة تدفع بالناثر إىل استخدام األشكال األسلوبية ذاهتا اليت يستخدمها الشاعر ،وأن يلجأ
إىل القافية اليت بتجزئتها لسلسلة اخلطاب إىل أجزاء تتميز بفواصل ثنائية(أو أكثر أحيانا) تُدخل إيقاعا للقراءة-
االستماع مغايرا إليقاع القصيدة(اخلاضعة لبحر حمدد وقافية وحيدة) لكنه إيقاع متليه يف مبدأه إرادة حمو احلدود بني النثر
والشعر»

()38

ثانيا« :التعرف» باعتباره فعال سرديا أي حني يتعرف الراوي على شخصية البطل ()35؛ «التعرف» حسب الباحث
عنصر أساس يف املقامات وهو « :الشكل السردي الذي يتكرر بوترية كبرية يف املقامات مرتبط بعودة الشخصيتني
الرئيسيتني .مهما يكن تنكر أيب الفتح ،ينتهي الراوي دائما إىل التعرف عليه.يفرتض التعرف عبورا من املعرفة الومهية إىل
معرفة حقيقية ،لكن هذه األخرية ليست ممكنة إال إذا كانت معرفة سابقة على التجربة اليت جرى وصفها» ( )33إن مسة

التعرف اليت وقف عليها كليطو هي حسب الباحث خالد بن حممد اجلديع«غري صحيحة أو على األقل هي حمل نظر-
على حد تعبري األسالف-فهناك مقامات كثرية لبديع الزمان ومن جاء بعده ال تعرف فيها ،بل قد ال حتتوي حكاية
()34

أصال،ومل يستطع كليطو حىت على الرغم الذي بذله عند احلديث عن املقامة الوحشية أن يقنعنا بوجهة نظره»
يقول نادر كاظم« :لقد فتح كيليطو باب البحث يف البنية السردية للمقامات ،غري أنه كان أكرب من أن يقع فريسة
لتثبيت قراءته على هذا املظهر .فقد كان حذرا وهو يقارب تلك البنية السردية يف املقامات ،وكان بإمكانه أن يقارن بني
االثنتني واخلمسني مقامة للبديع ،وينطلق من ذلك ليجلو هذه البنية املشرتكة بينها،غري أنه قاد قراءته حنو جهة أخرى،
وآثر أن يقود حبثه يف اجتاه آخر ،فاختار مقربة غري مباشرة ،وراح حيلل نصوصا قريبة من املقامات،ومن خالل ذلك
()32

يستطيع أن حييط بسمات هذه املقامات الذاتية واملشرتكة »
وهكذا مثلت قراءة كليطو للمقامة وعيا بضرورة فهمها وتفسريها يف سياقها الثقايف واجلمايل القدمي،ألجل ذلك كانت
النتائج اليت انتهت إليها القراءة مفيدة وجديدة
وتعلق الباحثة فاحتة الطايب أحمزون على تأويالت كليطو بقوهلا « :إن تأويالت كيليطو ملختلف أنواع اخلطاب الرتاثي
أيضا من داخل تيار فكري حي يعترب السؤال يف مركز الثقافة .والقارئ املتعود
العريب إذ تتم يف إطار أمة وتقاليد أمة  ،تتم ً
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أعمال الملتقى الدولي الرابع حول مناهج البحث في اللغة واألدب والفنون
مشدودا بفعل قوة سحرية إىل النهاية  ،وهو يتابع بعثرة املؤول لعناصر النصوص اليت يقوم
على قراءة هذه التأويالت يظل
ً
()31

بتحليلها من أجل إعادة بنائها من جديد وبصفة الهنائية»
أساسا ،هو النتيجة اليت يسفر عنها دمج املؤول كيليطو بني اآلفاق  ،أي
وتضيف قائلة« :ولعل ما خيلق الدهشة ً

طريقة اندماج أفقه التأويلي اخلاص بصفته قارئًا عربيًا حديثًا واعيًا بوضعيته التأويلية  ،مع أفق النص الرتاثي الذي يدرك
جيدا املسافة اليت تفصله عنه مما يف يد  ،أن دهشة القارئ حتفزها نتيجة التأويل اليت تنزع عنه اإلحساس باالطمئنان
ً
لعالقته التقليدية بالرتاث من جهة  ،والنهايات امللغومة اليت تشكك يف وضوح مقصدية املؤول من جهة أخرى.فتأويالت
أيضا على طرح أسئلة
كيليطو ال حتث القارئ على طرح أسئلة حول عالقته بذاته املاضية واحلاضرة فحسب  ،وإمنا حتثه ً
حول التأويل الذي هو بصدد قراءته  .خالقة بذلك دينامية مزدوجة :دينامية املؤول والنص الرتاثي املؤول ،وجدل املؤول
وقارئ التأويل  ...هكذا وبال هناية»...

)37

-5ب عبد اهلل الغذامي ومقوالت اإلثارة والمفاجأة /المفارقة والسخريـة:
رام الغذامي يف حبثه املوسوم :القمر األسود أو النص القاتل ضمن كتابه :املشاكلة واالختالف :قراءة يف النظرية النقدية
العربية وحبث يف الشبيه واملختلف ،فحص املقامة البشرية حبيث تكشف املقاربة منذ مفتتحها عن السر الذي دفع هذا
الناقد الختيار هذه املقامة فهي عنده"مقامة فريدة ومثرية ،فيها خصائص متيزها عن سواها من املقامات ،مثلما أهنا
تنطوي على أسئلة هامة هتم الباحث يف نظرية اإلبداع ،ويف التداخل النصوصي ،وتكشف عن وجوه مثرية من وجوه
املشاكلة واالختالف

()31

حياول الغذامي أن يستمع إىل صوت النص،فيقرر-بداية -أن الوظيفة السردية حتتل املقامة وتطغى عليها ،ويف مقابل
ذلك يرتاجع اإليقاع ،وأن االتكاء على األحدوثة والرتكيز عليها كان نتيجة تعويضه لفقد عنصر البطل فيها

()39

وهكذا ،حياول الباحث من منظورتأويلي تنشيط الرتاكيب وملء بياض النص من خالل الرتكيز على داللة الفعل
الناقض الذي صدرت به املقامة«كان بشر بن عوانة صعلوكا » ناقال احلركات اإلعرابية النحوية إىل أفعال داللية مصريية
يسقطها على بشر

()41

وتبعا هلذا حيرض الفعل الغائب-الذي أعقب اجلملة الفاحتة -هذا الناقد على مزيد من التأويل والتساؤل يصل بعده
إىل أن«هناك فضاءات داللية يضمرها النص،حيث ترك هلا فراغا داخليا تتحرك فيه وتتوالد يف ظله»

()48

وقد تنبه

الغذامي يف حتليله للمقامة البشرية إىل بعض مسات املقامة اليت جتعل بالغتها خمتلفة عن بالغة الشعرحسث بني الباحث
أهنا تتجه إىل اإلثارة واملفاجأة واملفارقة والسخرية مستخدمة لذلك أساليب اللغة وحيلها باإليقاع والسرد .حيدث ذلك يف
زمن أديب عريب اشتهر وعرف بأنه زمن البالغة والبديع ،وهذا هو املزاج الثقايف للعصر.
-2ج نص المقامة بوصفه نصا قارئا /شارحا (:محمد أنقار/محمد مشبال)

(جتليات التوتر التجنيسي بني الشعر والنثر  :قراءة في المقامة الجاحظية)
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أعمال الملتقى الدولي الرابع حول مناهج البحث في اللغة واألدب والفنون
«التوتر البنيوي الذي حيتدم يف عمق املقامة اهلمذانية
بني شىت أجناس األدب،وختصيص االصراع بني جنسي
النثر والشعر»
محمد أنقار :تجنيس المقامة
يف سياق حتليله للمقامة اجلاحظية يفرتض الباحث حممد أنقار أن «املقامة اهلمذانية إمنا تكتسب قيمتها التجنيسية
نتيج ة تأجيج ذلك الصراع بواسطة املكونات التخييلية ،ومن الراجح أال يناقض هذا االفرتاض التجنيسي تلك الغاية
األخرى اليت كان يتوخاها جنس املقامة عامة ،أي العمل املتدرج على تأصيل السرد القصصي يف تراثنا العريب».

()45

لقد انتهت قراءة أنقار إىل التأكيد على أن صناعة املقامة مل تكن لتقوم دون مراعاة الرتبة احلضارية اليت كان حيظى
هبا الشعر يف القرن الرابع؛ « لذلك خرجت املقامات من بني يديه مثل سبيكة فريدة ،فيها من روح الشعر نصيب،ومن

استشراف فنون املستقبل نصيب.)43( » .

نص المقامة الجاحظية (:)44
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ِ ِ
بـني األَلْو ِان ،وتَأْخ ُذ وجوه ُّ ِ
الرقْـ َع ِة ،يَـ ْز َح ُم
ض اجلِري ِانَ ،وَجتُ ُ
ص َع ِةَ ،كالُّر ِّخ يف ُّ
ول يف ال َق ْ
الرغ َفانَ ،وتَـ ْفقأُ عُيُو َن اجلفانَ ،وتَـ ْر َعى أ َْر َ
َ َْ َ َ ُ ُ ُ َ
ضغَ ِة املضغَة ،وهو مع َذلِك ساكِت الَ يـْنبِ ِ ٍ
ِ ِ
ف بِنَا
باِللُّ ْق َم ِة اللُّ ْق َم َةَ ،ويَـ ْه ِزُم بِامل ْ
ََْ َ َ َ
س حبًرفَ ،وَْحن ُن ِيف احلَديث َْجنري َم ْعهَُ ،ح َّىت َوقَ َ
ٌ َ ُ
ْ
َ
آخر اخلِو ِان ،وزلْنا عن َذلِ
ف اب ِن امل َق ّف ِع و َذرابتِ ِه ،ووافَق أ ََّو ُل احل ِ
ِ
ِ
ِ
علَى ِذ ْك ِر ِ
ك امل ِ
ِ
كان ،فَـ َق َال
يث
د
ص
و
و
،
ه
ت
طاب
اجلاح ِظ َو َخ
َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الرجل :أَين أَنْـتم ِمن احل ِد ِ ِ
ِِ
ِِ ِ
ِِ
صِ
صاح ِة َو ُسنَنِ ِه،
يث الَّذي ُكْنتُ ْم فيِ ِه؟ فَأَ َخ ْذنَا فِي َو ْ
ف َ
الجاحظ ولَ َسنهَ ،و ُح ْس ِن َسنَنه في ال َف َ
َّ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
ان ج ِ
ِ
ال ،ولِ ُك ِّل م َق ٍام م َق ُ ِ
ِ ِ
ٍ
احظٌَ ،ولَ ِو
فِيما َع َرفْـنَاهُ ،فَـ َق َ
الَ ،ول ُك ِّل َدا ٍر ُس َّكا ٌن ،ول ُك ِّل َزَم َ
َ َ
ال :يَا قَـ ْوم ل ُك ِّل َع َم ٍل ِر َج ٌ َ
انْـتَـ َق ْدتُ ْم ،لَبَطَل َما ا ْعتَـ َق ْدتُ ْم ،فَ ُكلٌّ َك َشر لَهُ َع ْن ِ
ب ما
ناب ا ِإلنْ َكا ِرَ ،وأَ َش َّم بِأَ ْن ِِف ا ِإل ْكبَا ِرَ ،و َ
ض ِح ْك ُ
ت لَهُ ألَجلُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَّ :
ف ،والبَلي ُغ َم ْن لَ ْم
ْت :أَف ْدنا َوِز ْدنا ،ف َق َ
الجاح َ
ف ،وفي اآل َخ ِر ي َق ُ
َحد ش َّق ِي البَالَغَة يَـ ْقط ُ
ِع ْن َدهَُ ،وقُـل ُ
إن َ
ظ في أ َ
بشع ِرِه ،فَـهل تَـروو َن لل ِ
ِ
ال :فَـ َهلُ ُّموا إِلَى َكالَِم ِه،
ْجاح ِظ ِش ْعراً رائِعاً؟ قُـلْنَا :الَ ،قَ َ
يُـ َق ِّ
المهُ ِ ْ
ص ْر نَظ ُْمهُ َع ْن نَـثْ ِره ،ولَ ْم يُـ ْزِر َك َ
َ ُْ
611
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ِ
ان ال َكالَِم يستَـ ْع ِملُهُ ،نَـ ُفور ِمن م ْعتَ ِ
العبارات ،م ْنقا ٌد لعري ِ
ات ،قَلِيل ْ ِ ِ
فَـ ْهو ب ِعي ُد ا ِإلشار ِ
اص ِه يُـ ْه ِملُهُ،
ٌ ْ ُ
َُْ
يب َ َ ُ
َ َ
ْ
َ
االست َعارات ،قَ ِر ُ
ُ
ِ
ِّف
وع ٍة؟ فَـ ُقلْنَا :الَ  ،فَـ َق َالَ :ه ْل ُِحت ُّ
وع ًة ،أ َْو َكلِ َمةً غَْيـ َر َم ْس ُم َ
صنُ َ
فَـ َه ْل َس ِم ْعتُ ْم لَهُ لَ ْفظَةً َم ْ
تس َم َع م َن ال َكالَِم َما ُخيَف ُ
ب أَ ْنَ ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
كَ ،ويَنِ ُّم علَى َما يف يَ َديْ َ
َع ْن َمْن ِكبَـْي َ
ت :إِي َواهلل ،قَ َال :فأَطْل ْق ِيل َع ْن خْنص ِرَك ،مبَا يُع ُ
ك؟ فَـ ُقلْ ُ
ني على ُش ْك ِرَك ،فَـنُـلْتُهُ
قال:
ِرَدائِي ،فَ َ
ثياب بِ ِه َم ْج َدا
لَ َع ْم ُر الَّذي أَل َقى َعلَ َّي ثِيَابَهُ لَ َقـ ْد ُح ِشيَ ْ
ت تِل َ
ْك الِّ ُ
ضرب ْ ِ
ت نَـ ْر َدا
صبَ ْ
الم ْك ُرَم ُ
ت ق ْدحاً والَ نَ َ
اءهُ َوَما َ َ َ
تى قَ َم َرتْهُ َ
ات ِر َد َ
فَ ً
ِ
ـام تَـ ْهـ ِـد ُمنِي َهـ َّـدا
ع ْد نَظَراً يا َم ْن َحبَانِي ثِيابَهُ
َوالَ تَ َد ِع األَيَّ َ
ِ ِ
ٍ
العلْياَ ،وبـُلُّوا َهلَانـَ َها فَ َخْيـ ُر النَّ َدى ما َس َّح
َوقُ ْل لأل َ
َس َف ُروا ُ
َس َف ُروا أ ْ
ُوىل إِ ْن أ ْ
حى وإِ ْن طَلَعُوا يف غُ َّمة طلَعُوا َس ْعدا صلُوا َرح َم َ
ض ً
ِ
ت اجلماعةُ إِلَي ِه ،وانْـثَالَ ِ
واِبلُه نـَ ْق َدا .قَ َال ِعيسى بن ِه َش ٍام :فَار ِ
ت ِّ
ت لَ َّما تآنَ ْسنَاِ :م ْن أَيْ َن َمطْلُع َهذاَ
ت َعلَيهَ ،وقـُلْ ُ
الصالَ ُ
َ ُ
ْ َ
تاح َ َ َ ْ َ
َ ُْ
ِ ْس َكنْ َد ِريَّةُ َدا ِري  ...لَ ْو قَـ َّر فِيها قَـ َرا ِري
قال:
البَ ْد ِر؟ فَ َ
لك َّن لَيلِى بِنَج ٍد  ...وبِ ِ
ِ
الح َجا ِز نَها ِري»
ْ
ْ
َ
أهم خالصة انتهى إليها الباحث حممد مشبال هي أن بالغة نثر الجاحظ لم تكن تتسم بسمات الشعر؛
لعل ّ

أي ّإهنا بالغة تشكلت يف سياق خمالفتها للبالغة الشعريّة وإنشاء بالغة أخرى ،على حنو ما ستكشف عن ذلك جمموعة
من القراءات احلديثة لنثر اجلاحظ (*) ..واحلق أ ّن هذه البالغة النّثرية املتميزة عن البالغة الشعريّة ،هي اليت لفتت نظر
األديب؛ حيث أشاروا إىل مجلة من السمات يف نثره تثبت خصوصية هذه البالغة اليت
القدماء بانزياحها عن معايري تلقيهم ّ
قامت على التناقض واهلزل واحلجاج والعري واملوسوعية (.)42

ولعلنا نستطيع أن خنلص من جمموع هذه القراءات املعتمدة على مناهج خمتلفة أن بالغة مقامات اهلمذاين قامت
على مكونات أساسية لعل أبرزها هي:
 «االتعرف» باعتباره فعال سرديا أي حني يتعرف الراوي على شخصية البطل؛ ففعل «االتعرف» عنصر أساس يفاملقامات وهو « :الشكل السردي الذي يتكرر بوترية كبرية يف املقامات مرتبط بعودة الشخصيتني الرئيسيتني .مهما يكن
تنكر أيب الفتح ،ينتهي الراوي دائما إىل التعرف عليه»
 «شعرية الستار» ،أو« شعرية الكتابة املرموزة»،حيث املعىن يتوارى يف أفق عائم ،ومن أجل الوصول إليه جيب اقتحامعقبة الغريب واجملازات.
خاصية جتنيسية تتمثل يف احتدام الصراع بني الشعر والنثر /التوتر بني الشعر والنثر عطفا على هتجني األسلوبالنثري،واعتماد الشعر باعتباره وسيلة تصويرية متجانسة جتانسا مطلقا مع الوسيلة النثرية املضادة
التوسل بالسجع والقافية والتصريع والرتصيع من حيث هي مكونات مستمدة من موسيقى الشعر اخلارجيةاإلثارة واملفاجأة واملفارقة والسخرية.611
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-خاصية بنيوية ؛ حيث تقوم املقامة على مكونني أساسني :أوهلما :راو يقوم بوظيفة اإلخبار .وثانيهما :بطل يقوم بفعل

مهم .ويتكون املنت احلكائي من تفاعل الراوي والبطل؛ أي من الرواية واحلكاية ،والعالقة اليت تربطهما(.)41
 تستحضر املقامة البنية التقليدية للحديث النبوي الشريف وامللحمة الروائية ،والسرية  ،ذلك أن معظم املقامات تبدأبذلك التوكيد« :حكى لنا/يل،عيسى بن هشام فقال )...( :وهو موجود يف األحاديث النبوية الشريفة.

()47

خالصة
الرتاث العريب ال يثمن إال بالوقوف على مسائله َوفق رؤى،
لعل ما أثري يف هذه ال ّدراسة من أفكار يسمح بيان أن ّ
وأدوات تستمد من أصول معرفيّة أثبتت الممارسة النّقديّة َّ
جدتها في تفحص كثير من اإلشكاالت التي تثار من

السؤال أكثر من ّادعاء القول الفصل فيها ابتعاداً
حول اإلبداعات الكبرى ،إمياناً منها أ ّن الفكر النّ ّ
قدي هو الذي يثري ّ
العريب
املنهجي ،وبذلك أدرك النّقد
عن املعياريّة ،واألخذ بالنّسبيّة اليت أصبحت القاعدة األساس اليت يتبناها الفكر
ُّ
ّ
احلديث؛ وهو يقارب مقامات العمذاين َوفق رؤى خمتلفة (سياقيّة ،ونسقيّة) ،أ ّن هذه املقاربات ال ميكن أن تتحقق إال
مظاهنا الغربيّة.
باستيعاب املفاهيم الكربى للقراءة احلديثة يف ّ
كل هذه املقاربات أجهدت نفسها يف
لقد كانت مقامات اهلمذاين كما ّ
مر بنا موضوع مقاربات نقديّة متعددة ،و ّ
مدارستها ،وحاولت االقرتاب من عاملها ،بأدوات إجرائيّة خمتلفة اختالف املنطلقات املعرفيّة واألدوات اإلجرائيّة اليت
العريب احلديث على حماولة االجتهاد ،االجتهاد الذي أدرك أ ّن
قدي
تتبناها ،مما أعطى ثراءً نقديّاً ّ
وشجع اخلطاب النّ ّ
ّ
الزمن لتعيش يف الالزمان ،وأ ّن
مقامات اهلمذاين رسالة ذات شفرات غري حمددة حتديداً يقينيّاً ،بل هي نصوص خترتق ّ
لتفك
لكل قراءة جادة حتاول أن تتعامل مع بنيته ال ّداخليّة بأدوات فيها من اجلدَّة واألصالةّ ،
أصالتها نابعة من تفتحها ّ
َّ
السؤال لتنبثق منه أسئلة متعددة.
السقوط يف املعياريّة ،وإمنا تعمل من أجل طرح ّ
شفراته دون ّ
العلمي مع الثّقافات األجنبيّة وهو حوار متواصل
وهكذا ،فإذا كانت تلك ال ّدراسات تع ّد امتدادا للحوار
ّ
الفكري و ّ
قدي
منذ قرون ،فإ ّهنا ال بد أن تتأثر بالطّرف الثّاينّ يف احلوار (الغرب) سلبا وإجيابا؛ فهي من جهة ،من قبيل التّجريب النّ ّ
العلمي؛ إذ إ ّهنا تعكس رغبة ّقراء اهلمذاين/الرتاث يف جتديد أدواهتم ويف مواكبة التّطورات واملستجدات العلميّة واملنهجيّة
و ّ
قصد تقريب النّصوص وكشف قيمها الفنيّة ومواقفها الفكريّة والفلسفيّة واإليديولوجية وغري ذلك من املهام اليت ينبغي أن
يضطلع هبا النّاقد والباحث .ومن جهة ثانيّة ،ال بد أن تكون حمكومة بقيود وعيوب املنهج املطبق ،موسومة بنواقصه

وثغراته

الصواب إذا قلنا :إ ّن قراءة النّصوص ينبغي أن تتم انطالقا من الفرتة التّارخييّة املعاصرة لل ّدارس؛
هكذا ،ال جنانب ّ
السياق العام الذي تش ّكل النّص يف إطاره؛ كما ال ميكن للتّأويالت
أي "احلاضر الراهن" ال "احلاضر املاضي" ،مع مراعاة ّ
أن تكون على حساب حقيقة النّص ،بل جيب أن تستنطقه وتبحث عن حفرياته املشكلة له.
ياقي اخلاص ،وإىل حالة
إىل جانب ذلك ،تبقى ضرورة البحث يف النّص عن ّما يقوله ،باإلحالة إىل انسجامه ّ
الس ّ
اخلاصة
األنساق ال ّدالليّة اليت تشكل مرجعيّته ،وعن ما جيده املرسل إليه  destinataireباإلحالة إىل أنساقه ال ّدالليّة ّ
611
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يهم
صي ،وإال صارت دراسة ّ
وحتول إىل ّ
نص ميّت .فما ّ
الرتاث لذاتهّ ،
هلذا ّ
السبب كان من الالزم عدم االلتزام بالظّاهر النّ ّ
الصامت واملسكوت عنه فيها؛ خصوصا أ ّن النّص ميارس ،دائما ،عمليّة التّغيّيب
من جمموع النّصوص ّ
الرتاثيّة هو املستوى ّ
الرموز املنتظمة واملفكر فيها سلفا .فهو خيضع للتّأمل والبحث ،كما أنّه
واإلظهار ،اخلفاء والتّجلي .ذلك أنّه عامل من ّ
يشحن بوعي يسعى إىل جماوزة املرحلة.
الرتاثيّة فجوات أو ثقوب – على ح ّد تعبري إيزر و إيكو – ينبغي ملؤها أثناء عمليّة القراءة ،ومن
ففي النّصوص ّ
هنا ،تأيت األمهيّة القصوى اليت يتمتّع هبا فعل القراءة والتّأويل.
اثي ال بد أن حيمل مشروعا؛ مبعىن أ ّن مقاربة هذه النّصوص ،خاصة تلك اليت تتمتع
كل من يريد فهم النّص ّ
إ ّن ّ
الرت ّ
خبصوصيّات نوعية تفرتض يف العمق مشروعا حتديثيّا.

الرتاث يبدأ يف االشتغال ،منذ اللحظة اليت يبدأ فيها فعل القراءة مبساءلة نصوصه واستقرائها والكشف عن
إ ّن ّ
اثي ،كيفما كانت طبيعته،
خلفيّاهتا وموجهاهتا .إذ القراءة جتلية وحتيني  ،Actualisationوهبذا تكون دراسة النّص ّ
الرت ّ
للضوء على البنيّات املشتغلة فيه ،ورصد حتركاهتا وطرائق اشتغاهلا .وهي عمليّة ال تكون هدفا يف
هي تفكيك له وتسليط ّ
للرتاث من فهم النّص وآليّاته ،كما تقتضي من جانب آخر
ذاهتا بقدر ما تشكل العتبة اليت بواسطتها يتم ّكن ال ّدارس ّ
الرتاثيّة ؟
فعل التّأويل .فما هي اآلليّات اليت ميكن توظيفها يف عمليّة تأويل النّصوص ّ
مراجع الدراسة:

(-)1عبد الواحد التهامي العلمي :قراءة السرد العريب القدمي بني وهم املماثلة ومبدإ املغايرة ،جملّة عامل الفكر ،العدد 4
يوليوسبتمرب  ،2142اجمللّد  ،،14ص55
( -)للوقوف على تفاصيل هذا املشغل راجـع :سالم رفعت ،حبثا عن الرتاث العريب ،نظرة نقدية منهجية ،دار الفارايب،
بريوت ،لبنان ،ط ،4595 ،4ص  .29 - 49ووقوفا على كون الرتاث مفهوما مشكال تتعدد مقارباته وتتنوع
منطلقات النظر فيه راجع متثيال ال حصرا املؤلفات اآلتية:
 حردان ،نواف :صانعو تراثنا الثقايف احلضاري ،دار احلداثة ،ط.4556 ،4
 عبد الرمحن طه :جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ،املركز الثقايف العريب ،ط.4551 ،4





تيزيين طيب :من الرتاث إىل الثورة ،دار دمشق ودار اجليل ،دمشق ،بريوت ،ط ،1دت.
حنفي حسن :الرتاث والتجديد ،املركز العريب للبحث والنشر ،القاهرة ،ط.4591 ،4
شكري غايل :الرتاث والثورة ،دار الطليعة ،بريوت ،ط.4575 ، 2
طرابيشي جورج :املثقفون العرب و الرتاث ،التحليل النفسي لعصاب مجاعي ،رياض الريس للكتب والنشر ،ط،4
.4554
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 أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :الرتاث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر ،رسالة دكتوراه فلسفة يف اللغة
العربية/أدب ،خمطوط (وقد طُبعت ببريوت) ،جامعة بابل ،كلية الرتبية ،إشراف قيس محزة اخلفاجي ،نوقشت سنة
. 2115
( -)2حممد عابد اجلابري :الرتاث واحلداثة ،دراسات ومناقشات ،املركز الثقايف العريب ،ط ،4554 ،4ص  ،21حيث
جند صدى هذه الفكرة ووقعها.
( -)5ينظر :خالد سليكي :الرتاث وأمناط القراءة ،جملة جذور ،النادي الثقايف ،جدة ،السعودية ،ج ،4مج ،4ع،4
4145هـ4555-م :ص .41و ينظر أيضا :أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :الرتاث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر.
( -)1ينظر :املرجع نفسه ،ص .42
( -)9املرجع نفسه ،ص .49
( -)6ينظر :املرجع نفسه  ،ص .49
( -)7ينظر :املرجع نفسه ،ص .46
( -)9املسدي عبد السالم :التفكري اللساين يف احلضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،وتونس ،ط،4594 ،4
ص .21
( -)5عباس آرحيلة :األثر األرسطي يف النقد والبالغة العربيني إىل حدود القرن الثامن اهلجري ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،ط ،4555 ،4ص .94 -91
( -)11حسني مجعة :املِ ْسبار يف الن ْقد األَديب (دراسة يف نقد النقد لألدب القدمي وللتناص) من منشورات احتاد الكتاب
العرب،دمشق.2115 ،ص5-9
( -)14صالح الدين زرال :الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حىت هناية القرن الرابع اهلجري ،منشورات
االختالف ،ط ،2119 ،14ص .54
(-)12ينظر :البالغة والسرد ،جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة عبد امللك السعدي ،تطوان -املغرب59،.2141 ،
( -)املقامة بالفتح  :اجمللس  ،واجلماعة من الناس  ،واجمللس يف األكثر تدور فيه أحاديث للمسامرة  ،وقد كانت للعرب
َ
قبل االسالم جمالس مسر يتح ّدثون فيها بقصص اجلن واحليوان ويتح ّدثون باملواعظ واألمثال  .ويف العصر اإلسالمي جند
شخصا يقوم يف هذا اجمللس بني يدي خليفة أو غريه ويتح ّدث واعظاً  .وتستخدم املقامة مبعىن احملاضرة ،وقد عقد ابن
الزهاد عند اخللفاء وامللوك) أورد فيها عشر
قتيبة ( ت  276هـ) فصاليف كتابه ( عيون األخبار) بعنوان ( مقامات ّ
مقامات  ،وهي مواعظ يقف فيها الراوي أمام اخلليفة لنصحه وإرشاده .وأصبحت املقامة فيما بعد مصطلحا أدبيّا تطلق
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منمقة يف ألفاظها وأسلوهبا  ،فيها شيء من احلوار  ،وتعتمد يف األكثر
على نوع من الكتابة الفنية على شكل أقصوصة ّ
على راو واحد وبطل أديب متحايل  ،يراد هبا وصف حالة نفسيّة  ،أو مفارقة أدبية  ،أو مسألة دينية  ،أو قضية علمية
 ،وتنطوي على لون من ألوان النقد  ،أوالته ّكم والسخرية  ،أو التصحيح والتقومي  ،أو الثورة  ،ويع ّد بديع الزمان اهلمذاين

ّأول من أعطى كلمة مقامة معناها االصطالحي بني األدباء ّ .إال ا ّن الذين ّأرخوا لألدب من احملدثني قد تضاربت أراؤهم
األول هلا يف رسالته ( الرتبيع
األول يقول  :إ ّن اجلاحظ ( ت  299هـ) هو املنشئ ّ
يف تعيني مبتدع املقامات فالرأي ّ
القواد)  ،ورأي ثان يقول  :إ ّن أبا بكر حممد بن احلسن األزدي ( ت  524هـ) هو
والتدوير) أو يف رسالته (صناعات ّ
األول هلا هو أمحد بن فارس اللغوي ( ت  551هـ) أستاذ بديع
مبتكرها والسابق هلا  ،ورأي ثالث يقول  :أ ّن املبت َكر ّ
الزمان ،ورأي آخر يرى أ ّن أبا حيّان التوحيدي (ت 141هـ) ابتدعها وأنشأهاّ .إال أن بديع الزمان كان أديبا عاملا ،
مثقفا بثقافة كبرية مستوعبا أكثر الكتابات اليت أنشأها السابقون  ،وفكرة املقامات بصيغتها وشكلها املعروف هو
صاحبها ،ويعود له الفضل يف إعطائها املعىن االصطالحي بني الفنون النثرية يف األدب العريب.

( -)15حممد مشبال :عن حتوالت البالغة ،جملة بالغات ،العدد،2115 ،4املغرب ،من ص 44.إىل ص.24.
(-)11عبدالفتاح كيليطو :املقامات السرد واألنساق الثقافية ترمجة عبد الكبري الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،ط،2
 2114ص.475.
(-)19شوقي ضيف :املقامة،سلسلة فنون األدب العريب ،داراملعارف،ط ،1.ص .9
( -)16املرجع نفسه،ص ن
( -)17ينظر :عبد الواحد التهامي العلمي :قراءة السرد العريب القدمي بني وهم املماثلة ومبدإ املغايرة ، ،ص .79
( -)19ينظر :حممد أنقار :جتنيس املقامة ،جملة فصول ،العدد الثالث4551 ،م،ص.41
( -)15حممد مشبال :عن حتوالت البالغة ،من ص 44إىل ص.24.
(-)20شوقي ضيف :املقامة،سلسلة فنون األدب العريب ،داراملعارف،ط ،1.ص 41
(-)21يوسف اخلال:دفاتر األيام،رياض الريس للكتب والنشر،لندن ،4597ص.44
(-)22أمحد أمني :فيض اخلاطر(مقال بعنوان:أدب اللفظ وأدب املعىن"مكتبة هنضة مصر،دت،ج،14ص.515
( -)25حممد العمري :البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا ،أفريقيا الشرق ،بريوت ،لبنان ،والدار البيضاء ،املغرب ،ط،4
 ، ،4555ص .15
( -)21عبد الفتاح كيليطو :األدب والغرابة،دراسات بنيوية يف األدب العريب دار الطليعة ،بريوت ،ط ،4592 ،4ص
.26
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( -)شكل الدرس األنواعي ملمحا ظاهراً يف أعمال كيليطو ،يقول أبالغ عبد اجلليل يف كتابه «شعرية النص النثري:
مقاربة نقدية حتليلية ملقامات احلريري» ،شركة النشر والتوزيع ،املدارس ،الدار البيضاء ،ط( .2112 ،4ص :)417
«يعترب هاجس حتديد النوعية حاضراً بشكل الفت للنظر يف حبث األستاذ كيليطو ،ذلك أن هذه النوعية ال تتحدد لديه

يف البحث عن السمات املشرتكة بني نصوص ذات جذور ثقافية خمتلفة فقط ،وإمنا كذلك بعقد مقارنات حتليلية نصية
بني نصوص تقرتب شكليا من املنت املقامي».
( -)29عبد الفتاح كيليطو:املقامات السرد واألنساق  ،ص.19.الكتاب يف أصله رسالة دكتوراه وتتمثل أما مدونة
كليطو يف هذه األطروحة فتتمثل يف نتاج اهلمذاين ،وابن شرف القربواين ،وابن بطالن وابن ناقيا واحلريري .أي مقامات
ق 1و 9هـ.
( -)26عبد الفتاح كيليطو:املقامات السرد واألنساق  ،ص29.
( -)27املرجع نفسه ،ص62.
( -)28املرجع نفسه،ص .19
( -)29نادر كاظم :املقامات والتلقي :حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد العريب احلديث ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بريوت ،الطبعة األوىل .2115 ،ص..551-555
(-)51عبد الفتاح كيليطو:املقامات السرد واألنساق ،ص .79
(-)31املرجع نفسه،ص ن
(-)52املرجع نفسه،ص 412
(-)55املرجع نفسه،ص ن
( -)34خالد بن حممد اجلديع :الدراسات السردية اجلديدة،قراءة املقامة أمنوذجا،دراسة علمية حمكمة،صادرة عن،مركز
كلية حبوث اآلداب،عمادة البحث العلمي،جامعة امللك سعود،2117،ص.27
( -)35نادر كاظم :املقامات والتلقي :ص.115
( -)36فاحتة الطايب أحمزون :رهانات تأويل اخلطاب الرتاثي العريب  ،تأصيل الكيان من املنظور احلواري ،الندوة الدولية
الثانية :قراءة الرتاث األديب واللغوي يف الدراسات احلديثة،حبوث علمية حمكمة ،2141،جامعة امللك سعود ،كلية
اآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا(نسخة الكرتونية).ص. 429
( -)57املرجع نفسه،ص ن
(-)59عبد اهلل الغذامي :املشاكلة واالختالف:قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيه واملختلف (القمر األسود
أو النص القاتل)،ط،14املركز الثقايف العريب،بريوت والدار البيضاء،4551ص,417
613

مجلة اآلداب واللغات – المجلد  81العدد  52 - 18نوفمبر 5181
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( -)55املرجع نفسه،ص491
( -)11املرجع نفسه،،ص499
( -)41املرجع نفسه،،ص495
(-)42حممد أنقار :جتنيس املقامة.،حبث أنقار عن تأصيل املكونات النوعية جلنس املقامة؛ حيث سعى إىل
اكتشاف"مسات تكوينية جوهرية" مل يلتفت إليها الدارسون السابقون ومل يولوها أي اهتمام وهي احتدام الصراع بني
الشعر والنثر املوجود يف صلب املقامة.
( -)43املرجع نفسه،ص .49
( -)44بديع الزمان اهلمذاين :املقامات ،بشرح حممد عبده ،دار الفضيلة ،القاهرة ،ص  .94-75وينظر أيضا :بديع
الزمان اهلمذاين :شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية بريوت،
ص.99-97.
( -)خاصة قراءات من قبيل  :قراءة شوقي ضيف ،وزكي جنيب حممود ،وعبد الفتاح كليطو ،ومصطفى ناصف.
( -)19حممد مشبال :البالغة والسرد ، ،ص .441-415
) -(46عبد اهلل إبراهيم ،السردية العربية،حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي ،املركزالثقايف العريب ،ط،4
،.4552ص 499
(-)17جيمس توما س مونرو  :فن بديع الزمان اهلمذاين وقصص البيكاريسك ،جملة فصول،اجمللد ،42العدد،.5خريف
،4555ص.491-495.
قائمة المصادر والمراجع:
 .4أبالغ عبد اجلليل :شعرية النص النثري :مقاربة نقدية حتليلية ملقامات احلريري» ،شركة النشر والتوزيع ،املدارس ،الدار
البيضاء ،ط2112 ،4
 .2أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :الرتاث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر ،رسالة دكتوراه فلسفة يف اللغة
العربية/أدب ،خمطوط (وقد طُبعت ببريوت) ،جامعة بابل ،كلية الرتبية ،إشراف قيس محزة اخلفاجي ،نوقشت سنة
. 2115
 .5أمحد أمني :فيض اخلاطر(مقال بعنوان:أدب اللفظ وأدب املعىن"مكتبة هنضة مصر،دت،ج14
 .1بديع الزمان اهلمذاين :املقامات ،بشرح حممد عبده ،دار الفضيلة ،القاهرة ،ص  .94-75وينظر أيضا :بديع الزمان
اهلمذاين :شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية بريوت
 .9تيزيين طيب :من الرتاث إىل الثورة ،دار دمشق ودار اجليل ،دمشق ،بريوت ،ط ،1دت.
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 .6جيمس توما س مونرو  :فن بديع الزمان اهلمذاين وقصص البيكاريسك ،جملة فصول،اجمللد ،42العدد،.5خريف
4555
 .7حردان ،نواف :صانعو تراثنا الثقايف احلضاري ،دار احلداثة ،ط.4556 ،4
 .9حنفي حسن :الرتاث والتجديد ،املركز العريب للبحث والنشر ،القاهرة ،ط.4591 ،4
 .5حسني مجعة :املِ ْسبار يف الن ْقد األَديب (دراسة يف نقد النقد لألدب القدمي وللتناص) من منشورات احتاد الكتاب
العرب ،دمشق.2115 ،
.41

خالد بن حممد اجلديع :الدراسات السردية اجلديدة،قراءة املقامة أمنوذجا،دراسة علمية حمكمة،صادرة عن،مركز

كلية حبوث اآلداب،عمادة البحث العلمي،جامعة امللك سعود2117،
 .44خالد سليكي :الرتاث وأمناط القراءة ،جملة جذور ،النادي الثقايف ،جدة ،السعودية ،ج ،4مج ،4ع،4
4145هـ4555-م
 .42طرابيشي جورج :املثقفون العرب و الرتاث ،التحليل النفسي لعصاب مجاعي ،رياض الريس للكتب والنشر،
ط.4554 ،4
.45

سالم رفعت ،حبثا عن الرتاث العريب ،نظرة نقدية منهجية ،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،ط،4

 .41صالح الدين زرال :الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حىت هناية القرن الرابع اهلجري ،منشورات
االختالف ،ط2119 ،14
 .49فاحتة الطايب أحمزون :رهانات تأويل اخلطاب الرتاثي العريب  ،تأصيل الكيان من املنظور احلواري ،الندوة الدولية
الثانية :قراءة الرتاث األديب واللغوي يف الدراسات احلديثة،حبوث علمية حمكمة ،2141،جامعة امللك سعود ،كلية
اآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا(نسخة الكرتونية).
.46

شوقي ضيف :املقامة،سلسلة فنون األدب العريب ،داراملعارف،ط1.

 .47شكري غايل :الرتاث والثورة ،دار الطليعة ،بريوت ،ط.4575 ، 2
 .49عبدالفتاح كيليطو :املقامات السرد واألنساق الثقافية ترمجة عبد الكبري الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،ط،2
2114
 .45عبد الواحد التهامي العلمي :قراءة السرد العريب القدمي بني وهم املماثلة ومبدإ املغايرة ،جملّة عامل الفكر ،العدد 4
يوليوسبتمرب  ،2142اجمللّد 14
.21

عبد الرمحن طه :جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ،املركز الثقايف العريب ،ط.4551 ،4

.24

عبد الفتاح كيليطو :األدب والغرابة،دراسات بنيوية يف األدب العريب دار الطليعة ،بريوت ،ط4592 ،4
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أعمال الملتقى الدولي الرابع حول مناهج البحث في اللغة واألدب والفنون
 .22عباس آرحيلة :األثر األرسطي يف النقد والبالغة العربيني إىل حدود القرن الثامن اهلجري ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،ط4555 ،4
 .25عبد اهلل الغذامي :املشاكلة واالختالف:قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيه واملختلف (القمر األسود
أو النص القاتل)،ط،14املركز الثقايف العريب،بريوت والدار البيضاء4551
 .21عبد اهلل إبراهيم ،السردية العربية،حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي ،املركزالثقايف العريب ،ط4552 ،4
.29

املسدي عبد السالم :التفكري اللساين يف احلضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،وتونس ،ط4594 ،4

.26

حممد عابد اجلابري :الرتاث واحلداثة ،دراسات ومناقشات ،املركز الثقايف العريب ،ط4554 ،4

 .27حممد مشبال :البالغة والسرد ،جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية جامعة عبد امللك السعدي ،تطوان -املغرب.2141 ،
 .29حممد مشبال :عن حتوالت البالغة ،جملة بالغات ،العدد،2115 ،4املغرب
 .25حممد العمري :البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا ،أفريقيا الشرق ،بريوت ،لبنان ،والدار البيضاء ،املغرب ،ط،4
4555
.51

حممد أنقار :جتنيس املقامة ،جملة فصول ،العدد الثالث4551 ،م

 .54نادر كاظم :املقامات والتلقي :حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد العريب احلديث ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بريوت ،الطبعة األوىل.2115 ،
 .52يوسف اخلال:دفاتر األيام،رياض الريس للكتب والنشر،لندن 4597
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