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المقّدمة

ما انفّك قارُب )أفاننَي برصية( ُيبحُر يف تراٍث زاخر باآلثار املحمودة؛ حتقيقًا 
العباسية  للعتبِة  التابع  البرصة  تراث  مركُز  عينيِه  نْصَب  وضعه  منشود  هلدف 
املقدسة يف رضورة األخذ بأطراف األحاديث من عيون البرصة امُلرتعة بألوان 

العلوم واملعارف.
وعىل طريِق هذا امُلبتغى يأيت القسُم الثاين من تلك األفانني؛ لُيسّلط الضوَء 
احلريري  مقامات  من  األوىل  املقامة  وهي  الصنعانية(،  )املقامة  يف  املرة  هذه 
للفن  إثراًء  لُتسّجل  البرصية؛  العقلية  صاغتها  التي  اليواقيت  تلك  البرصي، 
ال  فٌن  وهو  اهلمداين،  الزمان  بديع  بدأه  ان  بعد  العريب  األدب  يف  الرسدوي 
تنحرص متعته يف بنيته احلكائية، وإنام تتعّداها إىل تقديم منافَع متعّددٍة لقارئها 
من: نحو، ورصف، وبالغة، وأدب، وداللة، فضاًل عن مواعَظ وِحكٍم ُتغّذي 

اجلوانَب الرتبوية عند متلقيها.
لقد ارتكز حتليلنا للمقامة الصنعانية عىل عكازيت: الُعمق واإلجياز؛ شعورًا 
منا بأن النصوص العالية، املحكمة البناء، يستلزُم تأوياًل واعيًا، وعمقًا قرائيًا 
للوقوف عىل قصدية اخلطاب، وقصدية منتجه، وقد ارتأينا أن تتعّدد القراءات 
من أجل أْن ننأى باملتلقي عن أحادية الفهم، أو التسليم إىل سلطة النّص تسلياًم 

قاطعًا.
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القراءُة إىل ما ال هناية -عىل ما  تنفتَح  أن  ولسنا نروم يف ذلك 
تدعو إليه مناهج احلداثة-، وإنام مرادنا هو الوصول إىل فهم سليم 

يف احتامالت متعّددة تصبُّ مجيعها يف مصلحة التلّقي.
تراثنا،  قارئنا بجانب من  ُوّفْقنا يف رفد  اهللُ أن نكون قد  نسأل 

وندعوه سبحانه أن يوفقنا للتواصل عىل هذا السبيل
واحلمد هلل رب العاملني

                                           د. عامر السعد

من كنوز التراث البصري:

)مقامات الحريري(

1- المقامة الصنعانية

مل ُيكتب للمقامات أن تشيَع شيوع فنون األدب األُخر، ولرّبام كان الشعر 
كفاية  اىل  حيتاج  املقامة  فن  أّن  عن  فضاًل  التلّقي،  جلمهور  األكرب  الشاغَل  هو 
عالية، واطالع واسع، وخيال وّقاد، فهو فٌن أبسُط ما يمكن أْن يقاَل عنه: إنه 
ملتقى الفنون األدبية، وساحٌة لتجليات علوم العربية من نحٍو ورصف وبالغة 

وداللة.
هلذا يمكن تفسري حمدودية هذا الفن واقتصاره عىل أقالم اختربْت أصحاهبا 

يف العبقرية والكتابة.
أن  بعد  إاّل  املقامات  باب  يراعُه  يطرق  مل  برصيًا،  َعلاًم  احلريري  كان  لقد 
هذه  من  واحٍد  كّل  يف  عليا  قامًة  وكان  والشعر،  والبالغة  النحو  يف  امتحنُه 
العلوم، وكانت له جمالس يف البرصة حيرضها األدباء والبلغاء، ويكفيه شاهدًا 
كتابه )ُدّرُة الغّواص يف أوهام اخلواص( ففيه الكثري من التصويبات ملا يرد عىل 
األلسنِة توّهًا، نحو قوله – مثاًل-: ))ويقولون: زيٌد أفضُل إخوته، فُيخطئوَن 
فيه؛ ألّن أفعَل الذي للتفضيل ال ُيضاف إاّل اىل ما هو داخُل فيه، ومنّزٌل منزلَة 
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ُيريُد َحْرَث اآلخرِة نِِزْد لُه يف َحْرثِه، وَمْن كاَن ُيريُد حرَث الدنيا ُنؤتِه منها وما له 
يف اآلخرة من نصيب. ))الشورى: 20((.

اهلاّمم فهو من الصفات  أّما  الدنيا أم يف اآلخرة،  فاحلرث كسٌب، سواء يف 
باليشء  هيتُم  الذي  وّهام  وُيريُد،  يعتزم  الذي  هو  هيتمُّ  الذي  ألن  املحمودة؛ 

ويعتني به؛ ألنه قد سعى إليه وطلَبُه.
إّن أول ما حتّدث به الراوي هو حكاية )الُغربة(، مبينًا الدواعي التي قادتُه اىل 
ركوهبا َقرْسًا ال اختيارًا، وقد رّصح ببعٍض من ذلك، قائاًل: ))أنأتنَي املرتَبُة((، 
الفاقَة  باملرتبة؛ ألّن  )الفقُر(، وقد عرّب عنه  )البصـرة(،  أبعدين عن وطني  أي: 

ُتلِصُق صاحَبها بالرتاب.
بأنه  الرحيل، وهي صورة توحي  قبل  يعيشها  التي كان  الصورة  هذه هي 
التي  فئة اجتامعية معدمة، ومل تكن حاله هذه بأسواء من تلك  ينتمي اىل  كان 

كابدها حال دخوله اىل مدن االغرتاب، فقد كان كام قال:
))خاوي الوفاض((؛ أي ال زاَد عنده، و)الوفاض( هو ما ُيصنع من اجللد؛ 
ليوضَع فيه الزاد، وهلذا فهو يف حرية من أمرِه، جيوب الُطرقات، مشّبهًا نفَسُه 
باحلائِم، و)احلائم( طائٌر إذا اشتّد به العطش، ورَد املاء، فيحوم عليه حتى يغرَق 

وهو يرشبه، وإذا ما نالُه املاُء تساقَط ريشُه.
هذه الصورة تعكس شّدَة معاناته، وهو حيطُّ الِرحاَل يف أّوِل األمكنة التي 

كان ينوي الرحيَل إليها.

هذا  وتصحيُح   ،... إخوته،  مجلِة  يف  داخٍل  غرُي  وزيٌد  منه،  اجلزُء 
الكالم أْن ُيقاَل: زيٌد أفضُل اإلخوِة، أو أفضُل بني أبيه؛ ألنُه حينئٍذ 

يدُخُل يف اجلملة التي أضيَف إليها((.
البرصي،  الرتاث  ُتعدُّ مقاماُت احلريري كنزًا من كنوز  لذلك 
وهي فٌن عاٍل من فنون اجلامل واإلبداع؛ وال شّك يف أّن يف مقاربتها 
للمقامة  إّن  ثانيًا،  للمتلقي  معرفيًا  وإثراًء  أوالً،  برتاثنا  تعريفًا 
يف  الرحال  الراوي  حّط  حيث  األوىل  املقامة  وهي  )الصنعانية(، 
مدينة )صنعاء( اليمنية، لتكون املكان األول الذي قصده؛ لُيسّجَل 
فيه أّوَل رحلٍة من رحالته املتعددة، وقد اختار صنعاء أوالً؛ لكوهنا 

-عىل ما ُيروى- أّوَل بلدٍة ُصنِعْت بعد الطوفان.
جتليات  ومالحقة  الصنعانية،  املقامة  يف  احلكاية  استنطاق  إّن 

أحداثها، يوقفنا عند مشهدين: األول: اجتامعي. والثاين: ثقايف.
وسنتبنّي تفاصيل ذلك فيام يأيت:

أوالً: املشهد االجتامعي
ابتدأت املقامُة –كالعادِة- بحديث الراوي: )احلارث بن ّهام(، 
ومع أّن هذين االسمني )احلارث وّهام( علامن، إاّل أّن احلريري 
اختارها ال بقصد العلمية، وإنام بقصد الصفة فيهام، فاحلارث يف 
اللغة هو )الكاسب(، واحرتاُث املاِل كسبُه، قال تعاىل: َمن َكاَن 
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مع هذا، فهناك أمٌل بدأت أناملُه تفَتُح كّوًة لكي يتسّلَل النور 
أن  أملُه  وكان  صدره،  عىل  بكلكلِه  ينوُء  الذي  العيش  ظالم  إىل 
والثاين:  الكريم،  )األول:  الناس:  ِمن  صنفني  املدينة  هذه  يف  جيد 
)مادي  بأمرين:  يوحي  املبتغى  هذا  أن  يف  شّك  وال  األديب(، 
اجلانبني يف حياتنا؛  ُيبنّيَ رضورة هذين  أْن  أراد  ومعنوي(، وكأنه 
للثقافة أن يكون هلا حضوٌر يف  بّد  إْذ ال  فاملادُة وحَدها ال تكفي؛ 
حياة اإلنسان؛ لذا كان مطلبُه: )كرياًم يبوح إليه بحاجته، أو أديبًا 

ُتفّرُج رؤيُتُه غّمَتُه، وترّوي روايُتُه ُغّلتُه(.
هكذا تؤّكد املقامُة قيمتني ال تقّل إحداها أهيًة عن األخرى، 
حاجات  من  الكثري  تتعّطل  الكرم  فبغرِي  والثقافة(،  )الكرم  ها: 
مصاحبة  من    عيل  اإلمام  حّذر  لذا  ومتطلباته،  املجتمع، 

البخيل، ففي وصّيٍة لولده احلسن ، قال:
»إّياك ومصادقة البخيل، فإّنُه ُيقِعُد عنك أحوج ما تكوُن إليه«.

وهللِ َدّر َمن قال:

أرى وال  الكريِم،  خاّلَن  الناَس  )أرى 

خليُل( العاملنَي  يف  له  بخياًل 
كّل ذلك يعطي للكرم وظيفًة اجتامعية عظيمة األهية، ومثل 
مصلحَة  يعرفون  ال  الذين  اجلَهلُة  يسوُد  فبغريها  )الثقافة(،  ذلك 

األمِة، وال يميِّزون بني ما ينفع وما يرّض، وقد أعطى أبو الطّيب املتنبي األولويَة 
للثقافة حني قال:

الشجعاِن شجاعِة  قبَل  الثاينالرأيُّ  املحلُّ  وهي  أّوٌل،  هو 
ذلك هو مطلُب الراوي، وهو جيوُل يف صنعاَء، آماًل أْن يتلّطَف به الباري 
)عّز وجّل(، فينال ما يروم، وبالفعل، رسعاَن ما غمرتُه الرعايُة اإلهلية، فاهتدى 

اىل ))ناٍد رحيٍب، حُمتٍو عىل ُزحاٍم ونحيب((.
لقد مّثلْت هذه املحطة انعطافًا يف حياة الراوي؛ لكونِه انتقَل من مكاٍن غري 
حمّدد، إىل مكاٍن حمّدد، وهو مل يصف ذلك املكان املتعّدد املشارب، بل اكتفى 
بوصِف حالِه فقط؛ لكنّه يف هذا املكان جيُد رضورة يف وصفِه، ولعّله قد شعر 

بالقرار، فضاًل عن أنه وجد فيه ما يشّدُه ويزيد من فضوله للتعرف إليه.
لقد وصف املكان بثالث صفات، هي:

)االتساع –رحيب-، واالمتالء-زحام-، واحلزن –نحيب(.
هبذا الوصف يكون الراوي قد أعطى املكان وظيفته، وأكسبه داللته، فهو 
-قبل كل يشٍء- إطاٌر يدفُع إىل تصّور احلدث، ولعّل هذه الوظيفة التأطريية قد 
تؤدي وظيفة ثانية هي إهيام املتلقي بواقعية احلدث، ومع هذا فاملكان املوصوف 
ُيعِط  مل  فالراوي  لذا  به؛  إدماجه  املقامة، وإنام يعمل عىل  ال يؤسس احلكي يف 
ُه كان منصّبًا عىل الكشف عن األرسار  املكاَن مساحًة كبريًة يف الوصف؛ ألّن هَّ
التي تقف وراء ذلك العويل، وما خيتبئ حتته من أوجاع؛ لذا راح يلج ))غابة 
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هي  األصل  يف  فالغابة  االستعارة،  مجال  يتجىل  وهنا  اجلمع((، 
الشجُر امللتّف، وقد استعارها للتعبري عن شّدة الزحام.

املشهد  أن  ُتنبئ  املكاين  وانتقاله  هذه،  الراوي  حركة  إّن 
متعّدد  األول:  مكانيني،  فضائني  يف  يتشكل  املقامة  يف  االجتامعي 

النادي الرحيب. بيَّنا-، والثاين حمّدد يتمّثُل يف  –كام 

يف  رشكاء  له  أّن  الراوي  يكتشف  األخري  املكان  هذا  يف  هنا 
األوجاع، فلم يعد البكاء حالًة فردية، وإنام هو ُهوّية جمتمع عصف 

به الظلُم واحلرمان.
الصنعانية، وهو  املقامة  االجتامعي يف  املشهد  هذه هي صورة 

رسعان ما يندمج بمشهٍد آخر هو املشهد الثقايف.
ثانيًا: املشهد الثقايف

وهي  املقامة،  يف  املحورية  الشخصية  تربُز  املشهد  هذا  يف 
اجلمع  يتحول  حني  يف  اخلطاب،  انتاج  بوظيفة  تقوم  شخصية 

الشاغل للمكان ومعه الراوي اىل مجهوٍر متلٍق للخطاب.
مجيعًا  فهم  املتلقني،  عن  غريبًا  ليس  اخلطاب  صاحب  إّن 
حيملون هوية واحدة هي )الفقر واجلوع واحلرمان(، ولعّل الراوي 
حني وصف شخصية املتكلم أراد أن يؤكد هذه احلقيقة، فهو رجٌل 
نحيف، يف جسمه مسُّ اجلوع، وعىل وجهه آثار احلزن، وهو يئنُّ 

أنينًا يسمُع الراوي له صوتًا، ويرى له مالمَح منطبعًة يف حُمّياه؛ ُيشعرك أّن معاناًة 
كبريًة تسكُن يف داخلِه.

بحديٍث  يتحّدُث  كان  اجلمع؛  يتوّسط  الذي  النحيف  الشخص  ذلك  إّن 
))يطبُع األسجاع بجواهر لقطه، ويقرع األسامع بزواجر وعظِه، وقد أحاطت 

به أخالُط الزمِر إحاطَة اهلالِة بالقمر، واألكامم بالثمر((.
لعنارص  كاماًل  توصيفًا  أعطى  قد  الراوي  يكون  املوجزة  الكلامت  هبذه 
كفاية  يمتلك  فاملخاطُِب  املخاطِب(،   – اخلطاب   – )املخاَطب  اخلطاب: 
عالية ومقدرًة كافية ألن يصوَغ خطابه يف أهبى ما يكون، ويرّتب عنارصه يف 
صورة رائعة تتحّقق فيها عند املخاَطب وظيفتان، ها: اإلمتاع بجواهر اللفظ، 
التي جاءت يف صورة  املفردة )زواجر(  الوعظ، وقد محلت  بزواجر  واإلقناع 
اللغة  يف  فالزجُر  يف سامعِه،  العظيم  األثر  للخطاب  بأن  توحي  داللًة  )اجلمع 
يعني: )النهَي واملنع(، بمعنى أن هذا اخلطاب سيدفع متلقيه إىل االنتهاء عن 

كل سوء، واالمتناع عن ارتكاب املعايص.
ث،  املتحدِّ مع  التفاعل  درجات  من  يكون  ما  أعىل  يف  املخاَطب  كان  لقد 
َمِر إحاطَة اهلاَلِة  وهذا ما يتضح من قول الراوي: ))وقد أحاطْت بِه أخالُط الزُّ

بالقمر، واألكامِم بالثمر((.
وواضح أّن هذه الصورة اجلميلة قد اختزلت ما كان عليه املستمعون من 
)وهي  باهلالة  إحاطتهم  وتشبيه  خمتلفون،  مجاعات  وهم  واستجابة،  مقبولية 
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وما  اخلطاب،  يتضمنه  ما  بجامل  يوحي  بالقمر(،  املحيطة  الدائرة 
الذي  القمر  من  ضوءها  تكتسب  اهلالة  ألن  املخاطب،  يكتسبه 

حتيُط به.
إليها صورة تشبيهية ال  ومل يكتِف هبذه الصورة، وإنام أضاف 
منتج  فالثمر هو  بالثمر((  تقل عنها مجاالً هي ))إحاطة.. األكامم 
بكرس  )ِكم(  مجع  وهي  التلقي،  مجهور  هي  واألكامم  اخلطاب، 

الكاف وهو وعاء الطلع.
إّن العالقة بني األكامم والثمر عالقة تعالقية، فالثمر املشار إليه 
بأّن  يوحي  هذا  ولعّل  الوعاء،  ذلك  يف  إاّل  ينضج  وال  يتكّون  ال 
اخلطاب ال قيمة له من غري وعاٍء مجاهريي حيتضنه ويعيه وجيّسده.
)املتكلم(  بني  والتفاعلية  التواصلية  الصورة  تتجىل  هكذا 

و)مجهوره( الذي جاء من أنحاء خمتلفة ليستمَع إليه...
الراوي وهو يرى هذه الصورة، يرشُع بامليش إليه رويدًا رويدًا 

ليقرتب منه؛ فيقتبَس من فوائده، ويلتقَط بعض نوادره وغرائبِه.
إذن، الراوي واجلمهور عىل ُأهبة االستعداد الستقبال اخلطاب، 
إلنتاج  يئًا  مهَّ يكون  أن  من  ّبد  ال  فاخلطيب  كذلك  األمر  ولكون 

خطاب ذي قيمة عالية ينتفُع به اآلخرون، فامذا كان اخلطاب؟؟

اخلطاب:
اآلخر؛  ينتفي  أحدها  فبانتفاِء  و)الثقافة(،  )اخلطاب(  تالزَم  ينكر  أحَد  ال 
وبنائيتِه  تشكّلِه،  وطريقة  ونمطه،  اخلطاب،  يف  يتمظهُر  الثقايف  املشهَد  ألّن 

بالطريقة التي متّكنه من إيصال رسالته.
إّن للخطاِب أنواعًا متعّددة، وقد هُييمُن واحٌد منها يف الوسط االجتامعي 
بحسب ما تقتضيه احلاجة، بمعنى أّن مقصدّية اخلطاب تتحّدد يف ضوء مطالَب 

اجتامعيٍة ُملّحة.
فتحّددْت  )املقامة(  عىل  الوعظي  اخلطاُب  هيمَن  التوّجه،  هذا  إطاِر  يف 
أهدافُه، ومراميه، ومتلقوه، ولعّل هناك من يسأل: ملاذا )الوعُظ( هو املهيمن؟؟

ال شّك يف أّن )الوعظ( يعني إنتاج قيٍم سامية ملعاجلة سلوكيات انحرفت 
عن جاّدة الصواب، أو لبناء سلوكياٍت حُتّرك احلياة يف االجتاه الصحيح.

تضمَن  راقية  قيمية  منظومة  إىل  تستند  التي  الثقافة  هي  البانية  الثقافة  إّن 
قاله  ما  أحىل  وما  واالرتقاء،  التقّدم  مستويات  أعىل  يف  األمة  وجود  ديمومه 

الشاعر:
بقيت ما  األخالُق  األمُم  ذهبوافإّنام  أخالُقهْم  ذهبْت  هُم   وإْن 

أم  الراعي  مستوى  عىل  سواء  أبنائها  بصالح  األمة  صالح  إّن 
تكون  فلن  لذا  واألخالق؛  بالقيم  اجلميع  صالح  وإّن  الرعّية، 
والتعليمية  واالقتصادية  السياسية  للمؤسسات  امُلخرجات 
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من  قيمية  منظومة  إىل  تستند  مل  ما  اجلودة  عالية 
والعدالة(. واألمانة،  والصدق،  والوفاء،  )اإلخالص، 

لقد أدرك صاحب املقامة القيمة العظيمة لثقافة القيم، فأّسس 
السلطة  أصحاب  أبواِب  عىل  يقف  ومل  أساسها،  عىل  خطاَبُه 
نفسه  يرى  أن  ُيريد  ال  ألنُه  إليهم؛  خطابه  لتوصيل  واملسؤولية 
مصطّفة إىل جانب املنافقني ممّن ُيسّمون بوّعاظ السالطني؛ فذلك 
أمام  وقف  وإنام  وفريًا،  ماالً  عليه  دّر  وإْن  كرامته،  منه  سيسلُب 
املسحوقني واملعّذبني، فبهؤالء وْحَدهم تستقيم األمور، وتتحّقق 

مطامح اخلطاب.
إّن األرَض الطيبة هي املنبت الصالح ملثل هذه القيم، لذا فليس 
ومن  العليا،  بامُلُثل  زاهرًا  بستانًا  البرصُة  تكون  أن  امُلستغَرب  من 

ذلك البستان جيني الناس الثامر.
لقد أدرك احلريري هذه احلقيقة، فدعا بطل مقاماته أن هياجر 
السامء،  صفاء  حيمل  وهو  الدنيا،  كّل  اىل  البرصي  صوَتُه  لُيسِمَع 

وبياَض األرشعة، وحالوة التمر.
إّن هذا الشيخ النحيف الذي هاجر من أرض البرصة إىل مدن 
به  َمن  اىل  الوعظ  ولكنّه حيمُل  إىل هجر،  التمَر  متعددة، ال حيمُل 

حاجة إليه.

هنا تتضاعُف وظيفة اخلطاب، فيصبح لزامًا عليه أْن يكون يف أعىل مستويات 
التامسك واالنسجام، والفصاحة والبالغة؛ لكي حُيّقَق ما يصبو إليه من اإلقناع 
والتأثري والتحفيز عىل حتويل مضامينه إىل أفعال، -وكام بنيَّ الراوي-، فالُبدَّ أْن 

تتوافر فيه: )جواهر اللفظ، وزواجر الوعظ(.
وبالفعل كان بطُل املقامة بمستوى املسؤولية إلنتاج خطابه يف أدّق الصور 
من  منتقيًا  والبديع(،  والبيان  )املعاين  من  البالغة  فنون  إىل  باالستناد  وأمتّها، 
يف  رصينة  منهجية  عىل  االعتامد  مع  داللًة،  وأقواها  فصاحًة،  أعالها  األلفاظ 
إاّل  يكتمُل  ال  السابَق  أّن  ُيشِعُر  انتقاالً  آخر،  إىل  معنى  من  واالنتقال  التدرج 

بالالحِق، وبالعكس.
ولبيان ذلك نعمُد إىل تفكيك اخلطاب عىل النحو اآليت:

1- أساليب الطلب:
لعّل من املناسب أن تكُثر أساليب الطلب يف اخلطاب الوعظي، ألّن الواعظ 
–عادًة- ما تكون لديه مجلة من املطالب ينوي توصيلها إىل الغري؛ لكي يرتسم 

يف ضوئها السلوك.
ومن املعروف أن األسلوب الطلبي ُينيشء معناه بعد التكّلم، ومن أجل ذا 
الفعل يف  املعنى هو إجياد  باملعنى اإلجيايب، وإجياد  فقد ساّمه بعض األصوليني 

الوقت نفسه.
 ) لقد بدأ بطُل املقامة حديَثُه بأسلوب النداء )أهّيا(؛ ألن املنادى امُلبهم )أيُّ
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رسعان ما يزول إهباُمه بالنعت الالحق له، وقد أورَد املتكّلم عددًا 
من النعوت، تصبُّ مجيُعها يف تنبيه املخاطب إىل ما عليه من حال:

ا السادُر...، الساِدُل...، اجلامُح...، اجلانُح...((. ))أهيُّ
عىل  ُتعطف  مل  أي  الفصل،  عىل  امُلنّبهُة  الصفات  جاءت  وقد 
الواحدة  مسَتأنَفة  مفصولة،  جاءت  وإنام  عطف،  بحرف  بعضها 
منها َبعد األخرى، وذلك من أرسار البالغة التي ال تتأتى إاّل ملن 
أويت فنًّا من املعرفة يف ذوق الكالم –كام قال عبد القاهر اجلرجاين 

يف كتابه: )دالئل اإلعجاز(.
يصنع،  بام  ُيبايل  ال  الذي  أي:  )بالسادر(،  الصفات  حتديد  إّن 
و)السادل(: الذي يتجاوز احلدود، و)اجلامُح(: الذي ال يرّده يشء 
الباطل،  احلديث  يستميلُه  الذي  و)اجلانح(:  اجلهالِة،  عليه من  ملا 
الوعظ،  فيه  سينصّب  الذي  للسياق  حتديٌد  هو  التحديد،  هذا  إن 
وهذا ما يتفق مع أحدث نظريات التواصل التي تؤكد رضورة أن 
يكون اخلطاب مناسبًا ومتالئاًم مع ُمتلقيِه، مما يعكس أعىل درجات 

التعاون يف املحادثة.
)االستفهام(:  هو  آخر  طلبي  بأسلوب  الوعظ  يأيت  هذا  بعد 

)إالَم... حّتاَم... ما... اهلمزة...(.
وما ُيالحظ هنا أّن االستفهام قد جاء لإلنكار، ومعنى اإلنكار: 

التقريع عىل أمٍر قد وقع يف املايض، أو عىل أمٍر خياف املرُء أن يقع يف املستقبل، 
بأن كان املخاَطب بَصدِد أْن يفعله، وهذا األخري هو الغالُب فيام يقصده صاحب 
الوعظ ما دام حديثه موّجهًا إىل مجهوٍر مل يكن قد عاش معهم، فهو جيوب املدن 
بقصد  يأيت  خطاَبُه  فإن  وعليه،  الوعظي،  خطابه  َعرب  اإلصالح  رسالة  حاماًل 
تنبيه السامعني حتى يرجعوا إىل أنفسهم، فريتدعوا من فعل ما هيّمون بفعله من 
قبيل مواصلة الَغّي، واستطابة الفعل غري املقبول، والزهِو والِكرب، واجلرأة عىل 
فعل السوء، والتخّفي عن الرقيب الذي يعلُم ما ُتفي الصدور.. ثّم يذّكرهم 
هذا  ويف  بعشريِه،  وال  بأهله  ال  املرء  ينتفع  ال  وقوعه  عند  الذي  احلرش  بيوم 

السياق يلجأ إىل احلضِّ أو احلث باستعامل أداة التخفيف )هاّل(:
َشَباَة  وقّللَت  دائك،  معاجلة  وَعّجْلَت  اهتداِئَك،  حمّجَة  انتهْجَت  ))َهاّل 

اعتداِئَك، وَقَدْعَت نفَسك فهي أكرُب أعدائَك((.
والتحضيض هو الرتغيب القوي يف فعل يشٍء أو تركه، ومن رشوطه أن 
يأيت بعد حروفه التي هي: )هاّل، أاّل، ولوما، ولوال، وأاَل( فعل مضارع داّل 
عىل املستقبل، فإذا جاء بعدها فعل ماٍض فال تكون للتحضيض إاّل إذا أخلصَتُه 

للمستقبل، وما ُيالحظ يف املقامة أّن اخلطاب ُيراُد به املستقبل.
لُيسلّط الضوء  الطلب، فيعود إىل االستفهام اإلنكاري؛  ويميض يف سياق 
يف عدد من األمور التي جيب التنبيه عليها، من ذلك التنبيه عىل أّن املوت هو 
الرقود يف  أن  العّدَة ملالقاته، ذلك  َيعّد  أن  إاّل  املرء  لكّل حّي، وما عىل  امليعاد 
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املصري  هناك سيكون  )الظهرية(،  أي  القائلة،  النوَم يف  ُيشبه  القرب 
إىل الباري سبحانه، إذ لن ينفع املرء إاّل عمله وما قّدمه يف دنياه، 
ث إىل أّن املشيَب ُيمّثل جرَس اإلنذار إىل اإلنسان  وقد نّبه املتحدِّ

بصريورته إىل حتمّية املصري.
2- الرتاكيب اخلربية

واخلرب  اإلنشاء  بني  خطابه  توزيع  اخلطاب  صاحب  حاول 
إجياد  يف  ساعَد  اإلنشاَء  أّن  ومع  منه،  املتوّخاة  األغراض  لتحقيق 
اإلعالم  وظيفة  حيّقق  اخلرب  فإّن  )السامع(،  إىل  )املتكّلم(  قصدّية 
من  ذلك  غري  أو  اإلثارة،  أو  اإلفادة  بقصد  الرسالة  بمحتوى 
املقاصد، وقد جلأ اخلطاب إىل استعامل األفعال املاضية للتنبيه عىل 
يتناعُس  اإلنسان  التي جتعُل  )الغفلة  قبيل:  املخاطب من  عليه  ما 
االهتداء  عن  ويتقاعس  له،  املستمر  الدهر  إيقاظ  من  الرغم  عىل 
واالستنارة بالوعظ، ويتعامى عن احلّق والِعرَب، ويتناسى أّن احلياة 
القصور  تعنيه  ما  كل  بل  واخلري،  الرّب  أبواب  تعنيه  ومل  تدوُم،  ال 

الفارهة، واألبنية العالية(.
ويميض يف التنبيه عىل أمور غاية يف األهّية الستقامة السلوك 
بني  مقارنة  يعُقد  وهبذا  جمتمعه،  يف  نافعًا  عضوًا  اإلنسان  وجعل 

الرغائب والواجبات، فيقول:

))يواقيُت الّصالت أعلُق بقلبه من مواقيت الصالة((.
تعّلقه  أكثر من  العطايا  باملغريات من األموال ونفائس  متعلٌِّق  قلبه  أّن  أي 
بأوقات الصالة، وهكذا يبّث خطابه الوعظي يف ِجناسات حُتِدُث وقعًا مجياًل يف 

أذن السامع، وإثارة وإمتاعًا يف نفسه:
األلوان  وصحاُف  الَصَدقات،  مواالة  من  عندَك  آثُر  ُدقات  الصَّ ))ُمغاالُة 
تالوِة  من  عندك  آَنُس  األقراِن  وُدعابُة  األديان،  صحائِف  من  إليك  أشهر 

القرآن((.
ه عىل من خيتار األدنى تاركًا  هنا يضُع اإلنساَن بنَي خيارين، وُيبدي حترسُّ
– )الَصُدقات(  النساء  مهور  يف  ويبالغون  ُيغالون  فهؤالء  واألعىل،  األسمى 
–بفتح  )الَصدقات(  الفقراء، فيحرموهنم من  يبالون بحق  الدال-، وال  بضم 

الدال-.
والقرب  والتعّبد  التقوى  زاد  من  أشهر  املوائد  زاُد  عندهم  يكون  وهؤالء 
)الصحائف(،  أما  املنبسطة،  الواسعة  األواين  هي  و)الِصحاف(  اهلل.  من 
التي هي رضورة من  الدينية  الثقافة  إىل  الكتب، ويف هذا دعوة واضحة  فهي 
من  اخلري  وطرق  الباطل،  من  احلق  معرفة  إىل  السبيل  ألهّنا  احلياة؛  رضورات 

الرش..
أمور  عن  البعد  كل  والبعيدة  الدنيا  بأمور  املتعّلقة  الرشحية  هذه  مثل  إن 
اآلخرة، تراهم: يستأنسون بمزاح ودعابة أقراهنم أكثر من استئناسهم بقراءة 
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كتاب اهلل الذي هو مناُر هدايٍة، وسبيُل صالح للفرد واألمة.
فهناك  التضاد،  من  َنَسٍق  إطار  يف  والتوجيه  التنبيه  يف  وُيلحُّ 
لكنه  الظلم  من  َمن خيشى  وهناك  ينتهكُه،  ثم  باملعروف  يأمُر  َمن 

يامرسُه، وهناك َمن خيشى من الناس واهلل أحقُّ بأن خُيشى.
املتناقضة إنام هي سلوكيات منافقة ال ُتسِعُد  هذه السلوكيات 
الفساد والظلم،  بمثل هؤالء  تبني وطنًا، بل سيشيُع  جمتمعًا، وال 

وسيضيُع هبم احلّق.
من  بأبيات  الوعظي  خطابه  خيتَم  أن  اخلطاب  منتج  وحياول 
يسارُع  الذي  الدنيا  لطالب  سيكون  اخلرسان  أن  فيها  يبنّي  الشعر 

اخلطو نحوها.
املشهد  يعود  وبنهايته  انتهى،  قد  الثقايف  املشهد  يكون  هنا 
هناية  إىل  تؤدي  التي  باحلركة  ميلء  مشهد  وهو  ثانية،  االجتامعي 

احلكي.
املقامُة  َل  لُتسجِّ الراوي  إىل  احلكي  يعود  املشهد  هذا  وبعودِة 

خامتتها عىل يديه.
ختم  ما  إذا  حتى  اخلطاب،  مع  تام  تفاعل  يف  الراوي  كان 

)املتكلم( حديَثُه بأبيات من الشعر، بدأ يرصُد حركتَه عن كثب.
ملا  ب  يتأهَّ ريَقُه،  وابتلع  أن قطع كالمه  بعد  لقد الحظ شيَخُه 

ُيشعر بالذهاب ومفارقة املكان؛ إْذ وضع قربَتُه يف َعُضدِه، وعصاه حتت إبطِه، 
وما أن أحّس القوم بعزمه عىل مفارقتهم حتى مدَّ كلُّ واحٍد منهم َيدُه يف جيبه؛ 

فأجزلوا له العطاء، وقالوا لُه:
))ارصف هذا يف نفقتك، أو فّرقُه عىل ُرفقتَِك((، فقبل العطاء عىل استحياء.

وحني خرج الشيخ، تبَعُه الراوي متواريًا عن عينيه، حتى دخل إىل )مغارة(، 
واملغارة بيت حتت األرض ُيشبه الكهف، وهنا ُيفاجأ الراوي بأن هذا الشيخ 
الذي سحَرُه حديثُه وُنصحُه ودعوُته إىل القيم العالية قد حتّوَل إىل رجل آخر 

خمتلف متامًا عام عرَفُه من قبل.
وواضح  )مادة(،  إىل  )روح(  ومن  )فعل(،  إىل  )خطاب(  من  حتّول  لقد 
ورقة  للناس  قّدم  الذي  الواعظ  فذاك  التحول،  نقطتي  بني  تناقضًا  هناك  أن 
إصالحية تضعهم عىل طريق طاعة اهلل ورضوانه، وخدمة املجتمع، جيلس هنا 
ومعه تلميذُه وأمامهام خبٌز أبيض، وَجديٌّ مشوّي سمني، وخابيُة نبيذ )واخلابية 
هي الوعاء(، وال شك يف أّن هذه كلها حتمُل دالالت الرفاهية واالنغامس يف 

امللذات...
املكان  ذلك  يف  اآلخرين  أجل  من  يعيش  أنه  بدا  الذي  املقامة  بطل  إّن 
الرحيب، قد بدا أنه ال يعيش إال لذاته يف هذا املكان الصغري حتت األرض..، 
فيه  هذا االزدواج يف تلك الشخصية قد دفع الراوي إىل أن يوّجه إليه سؤاالً 

الكثري من الدهشة واإلنكار:
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))يا هذا، أيكوُن ذاك خرَبك. وهذا خمرَبك((.
وعادًة ما تستعَمل العرب )اخلرَب( للظاهر، و)املخرَب( للباطن.

القناعَة  بأبياٍت من الشعِر ال تؤسس  وحياول الشيخ َأن جييَب 
بّينُه فيها هو أنه قد أوقع آلة صيده يف  لدى الراوي، وخالصة ما 
كل ردئ من الصيد، وُيلقي الالئمة عىل الدهر الذي مل ُينصْفُه، بل 
لُه وهو الذي أجلأُه إىل احليلة وإىل ما بدا منه، ثم خيتتم  كان ظاملًا 

أبياته بالقول:

ُحكمِه يف  الدهُر  أنصف  ولو 

النّقيصة أهُل  احُلكَم  ملَك  ملا 
هنا طلب الراوي من التلميذ أن يعّرفه هبذا الشيخ، فقال له:

))هذا أبو زيد الرسوجي، رساُج الُغرباء، وتاُج األدباء((.
وقىض  أتى،  حيُث  من  انرصف  أن  إال  الراوي  من  كان  فام 

العجَب مما رأى.
هذه النهاية ُتثري أكثر من تساؤل عند قارئ املقامة؛

- فلامذا مل ُيبِق احلريري بطله نقيًا، كام عرَفُه الناس؟
- كيف ارتىض أن جيعل بطله منافقًا؟

- ملاذا أعطى وظيفة الواعظ لشخصية تعاين من االزدواجّية؟
- كيف يكون رجٌل حمتال )رساَج الُغرباء وتاج األدباء(؟

هذه التساؤالت وغريها قد تشّكل إشكاليًة، ال جتُد هلا حاّلً هنائيًا، لكّن هذا 
القناعة،  ُس جانبًا من  فلعّلها تؤسِّ بأكثر من قراءة،  املقامة  يمنُع من مقاربة  ال 

وعىل النحو اآليت:

القراءة األولى

انبنْت يف مشهدين: )ثقايف واجتامعي(، وقد  أّن املقامة  أرشنا فيام سبق إىل 
تبّينْت نصاعُة املشهد الثقايف، وعلّو مرتبتِه، وسالمته من أيِة شائبة، يف حني مل 
يسلْم املشهد االجتامعي ممّا َيشينُه؛ إْذ جتىّل التناقض السلوكي بني ما هو ظاهٌر، 

وما هو باطن يف شخصيِة منتج اخلطاب، )أيب زيٍد الرسوجي(.
األوىل هذه  فقراءتنا  االجتامعي،  للمشهد  نتاج  الثقايف هو  املشهد  أّن  ومع 
تضعنا أمام احتامليٍة مقبولة بعض اليشء، هي أّن احلريري أراد أن يضَع حاجزًا 
بني املشهدين، بعزل اخلطاب عن مبدعه؛ فال ُيقاُس األول بالثاين، وإّنام ُيقاُس 
ما  وإذا  تعبريية وداللية،  الكلامت من سامت  اخلطاب بخصائصه، وبام حتمله 
أحسَّ املتلقي برقّي النّص وعلّو مرتبته، فذلك متَأتٍّ من ناحيته ال من صاحبِه.

إّن هذه القراءة تضعنا أمام إشكالية يصعب الوصول إىل حلٍّ هلا؛ ذلك أّن 
االستقامة املوجودة يف اخلطاب، ليسْت موجودًة عند صاحب اخلطاب، فهل 

حيظى مثل هذا اخلطاب بمقبوليٍة عند متلقيه؟
يف هذا السياق نجد أنفسنا أمام افرتاضني:

صاحب  أّن  ذلك  إليه،  يتحّدُث  َمْن  حقيقَة  يعرُف  ال  اجلمهور  األول: 
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إليه،  اخلطاب حني ألقى خطاَبُه كان غريبًا عىل َمن وقَف يستمُع 
فالرسوجي رجٌل برصّي شّد الرحال من أرض البرصة إىل أماكن 
متعددة وهو حيمُل خطابًا، وكانت صنعاء أول تلك األماكن التي 

حتّدث فيها وأسمَع أهلها مشهَدُه الثقايف.
هو  وحَده  الراوي  كان  وإنام  بنفسه،  ُيعّرْف  مل  الرسوجي  إن 
ليقوم  البرصة،  أيضًا، جاء من  الراوي غريب  يعرفه، وهذا  الذي 
ما خيتبئ حتت  ينوي كشف األرسار، وكلَّ  الذي  الرقيب  بوظيفة 

هذا الرجل )الرسوجي(.
لقد متّكن )الرسوجي( من حتقيق التواصل املنشود مع سامعيه، 
مشاعرهم،  وهّز  قلوهبم،  وأخذ  نفوسهم،  استامل  ما  فرسعاَن 
واستمطَر دموَعهم بتلك الثقافة اهلادفة التي تنوي السري باحلياة إىل 

أعىل درجات االستقامة.
هنا خيطر يف البال سؤال، هو:

الطريق، من غري  قارعة  الثقافة، ولو من  نتلقى  أن  هل يمكن 
معرفة مصادرها؟

إّن ُهوّية هذه الثقافة ال نجدها إاّل بني السطور، وحتت سطح 
الكلامت، وما دون ذلك فمجهول.

حقيقة  اكتشفوا  قد  السامعني  مجهور  أن  افرتضنا  لو  الثاين: 

وحيّث  إليها  يدعو  التي  االستقامة  مستوى  يف  ليس  وأنه  اخلطاب،  صاحب 
الناس عىل متّثلها، فهل يصحُّ جني ثامر خطابِه، واإلفادة مّما فيه من مضامني؟

إّن يف تراثنا الكثري من النصوص األدبية أو الشعرية وقد أبدعت يف توصيل 
احلكمة والدعوة إىل املثل العليا، مع أن أصحاهبا كانوا يتعاطون النبيذ، أو كانوا 

صعاليك يقطعون الطريق عىل املسافرين.
لنأخذ مثاًل قول بّشار بن برد:

بامُلنى اهلمَّ  تستطِرُد  ال  املكارِمفإّنك  بغرِي  العليا  تبلغ  وال 
كذلك خذ قوله:

معاتبًا األموِر  كل  يف  كنَت  ُتعاتبهإذا  ال  الذي  تلَق  مل  صديَقَك 
وجمانبهَفِعْش واحدًا، أو ِصْل أخاَك فإنه مّرًة  ذنٍب  مقارُف 
ظِمْئَت وأيُّ الناِس َتصفو مشارُبهإذا أنَت مل ترشب مرارًا عىل الَقذى

لقد كان بّشار مّخارًا عىل ما أشارت إليه كتب التاريخ – فهل ذلك مدعاة 
ألْن تغلق الباب بوجه شعره ومنه تلك األبيات التي حتمل أمجل احلكم وصور 

الوعظ؟
إذا أخذنا بالصورة القرائية التي افرتضناها، التي تعزل النص عن مبدعه، 
خطاب  ذلك  ومن  متّلقيها،  عند  مقبولية  النصوص  هذه  مثل  فستالقي 

)الرسوجي(.
أن  يف  راغبًا  يكون  ذلك  بحسب  فاحلريري  الفرضية،  هذه  صّحت  وإذا 
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ثقافية خالصة، وهبذا  للثقافة عىل وفق مقاسات  يتشّكل منظورنا 
فالثقافة املستقيمة تؤدي وظائفها وحتقق أهدافها بعيدًا عن منتجها؛ 

ألهنا حتمُل يف ذاهتا مسّوغات وجودها، وأسباب ديمومتها.
احلديثة  الدعوات  بعيد  حدٍّ  إىل  ُتشبه  املحتملة  الرؤية  هذه  إّن 
يسّمى  ما  أو  النّصّية،  االجتاهات  أصحاب  عند  نجدها  التي 
مستوييه:  يف  النص  حرصوا  الذين  النص،  علم  نظرّية  بأصحاب 
)الرتكيبي والداليل( واضعني احلواجز بينه وبني سياقاته التارخيية 
أو االجتامعية، ألّن حلظة اكتامل النّص عندهم تعني موت املؤلِّف 

ووالدة القارئ.

القراءة الثانية

َمن  القراءة عن سابقتها؛ ألهنا تضُع يف حساباهتا  تتلُف هذه 
إىل  ّتتجه  ثم  النص  سطح  من  متّر  ال  لكنّها  اخلطاب،  عنه  صدر 
كاتبه، كام هو احلال يف القراءات التحليلية القديمة، وإنام هي قراءة 
إعطاء  أجل  من  املحاولة يف جتاوزها  مع  وتستنطقها  البنية  ترتق 

مقبولية عالية للخطاب عرب الكشف عن حقيقة كاتبِه.
متّلقيه  من  أراد  احلريري  إّن  القول:  يمكن  هذا-  وفق  -عىل 
التدّبر والتأّكد من مصادرها،  ينساب وراء اخلطابات دون  أن ال 
فاملحتوى ليس كافيًا للتفاعل والتأّثر بعيدًا عن املتكّلم؛ إْذ البّد من 

البحث واالستقصاء للتعّرف إىل ذلك املصدر الذي صدر عنه اخلطاب.
بمهّمة  للقيام  التلّقي  مجهور  عىل  مضاعفة  مسؤولية  َتَضُع  القراءة  هذه  إّن 
استكشافّية ذات اجتاهني: األول: يقف عند اخلطاب، والثاين: يتّجه إىل صاحب 

اخلطاب.
إّن الثقافة احلّقة التي هتدف إىل بناء اإلنسان عىل أرضّية ُصلبة صاحلة، الُبّد 
أن  حني  يف  عالية،  ِقياًم  َيبثُّ  املحتوى  كان  إذا  أما  املنابع،  رائقة  تكون  أن  من 
منظومة القيم التي يسري هبدهيا صاحب تلك الثقافة، متّدنية، فذلك أمٌر خطري؛ 
ألّن مجهور التلقي الذي يتقّبُل ذلك املحتوى، وهو ال يعرف شيئًا عن حقيقة 
الباّث )الغريب( الذي قدم إليهم من بالد أخرى، إن مجهور التلقي سُيصاب 
دون عىل تلك القيم التي مل يكن  بالصدمة إذا ما اكتشفوا احلقيقة، ورّبام قد يتمرَّ
صاحبها سوى قناة توصيل ال غري، ومن الراجح أنه ال يؤمُن هبا؛ ألهنا مل متنعُه 

من الوقوع يف املعايص.
عدم  هو  القراءة  هذه  ضوء  يف  توصيله  ُيراُد  ما  إّن  القول:  يمكن  أخريًا، 
التعامل مع الثقافة من جانب واحد، وإنام تتحّتم العنايُة بكّل ما له صلة هبا، 
فقد تتبئ حتت قرشة النصوص اجلميلة التي ُتغري القارئ أو السامع بفصاحة 
مفرداهتا، ومتاسك تراكيبها، وانسجام دالالهتا، مقاصُد ال تصبُّ يف مصلحة 
التلّقي، وقد يقوم الكاتب عىل خداع َمن يتّلقى خطابه، واستدراجه من أجل 

حتقيق مآرب شخصية ضّيقة.
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رضورة  به  حُييط  ما  كّل  إىل  والتعّرَف  اخلطاب،  مالحظة  إّن 
ثقافية جتعُل تلّقيِه متحّققًا بثقٍة واطمئنان، وهذا ما جيعل اإلنجاز 

الثقايف حُمِرزًا نجاَحُه عىل صعيدي: القوِل والفعل.

القراءة الثالثة

يكون  التي  الصورة  وإيراد احلدث يف هذه  الرْسِد،  إّن صناعَة 
نقدًا  حتمُل  املقامَة  بأّن  ُتشِعُر  قد  الشخصية،  مزَدَوَج  البطُل  فيها 
وإذا  واالستقامة،  باإليامن  يتظاهرون  الوّعاظ،  من  لطبقة  ضمنيًا 

))َخَلوا إىل شياطينِهم قالوا: إّنا معكم((.
فاسدة،  سياسّية  أوضاع  ظّل  يف  تظهر  االزدواجية  هذه  ولعّل 

وأوضاع اجتامعّية ُمزرية.
إّن بطَل املقامِة أبا زيد الرسوجي مل يكن شاعرًا؛ فيقَف يف أبواب 
امللوك مادحًا مرتزقًا، بل كان صاحَب حكمٍة، وكفاية لغوية عالية 
لتوصيل خطابه، والتأثري بسامعيِه، وهذا الذي جعل أبناَء املجتمع 

هم من يتلّقى خطابُه.
إّن الثقافة التي تبّثها املقامة، ثقافة شعٍب ال ثقافة سلطة؛ ألّن 
احلريرّي مل ُيوِقف بطلُه عىل أبواب أصحاب الشأن والسلطة، وإنام 
أوقفه يف أماكن عامة وجهًا لوجه أمام الناس، وإذا ما أخذنا هبذه 
القراءة، فإن صاحَب املقامة ال ُيريُد للثقافة أن تكون منافقًة ُتظِهُر 

اجلامَل، وُتدِمُج الُقبَح، وإنام يريُد هلا وجهًا واحدًا، أبيَض، ال غباَر عليه.
ُبدَّ  وال  مستقياًم،  يكون  أن  من  الُبّد  االستقامِة  طريق  إىل  هيدي  الذي  إّن 

لصاحب اخلطاب من أن يكون أسوًة ملتّلقيه.
إّن الصورة املزدوجة لبطل املقامة مُتّثُل كشفًا فاضحًا للزيِف الذي يامرسه 
ُصنّاُع الثقافة؛ وهي صورة قد نجدها عند عدد من الوّعاظ، وكثريًا يف أوساط 
السياسة حيُث الظهوُر عىل املأل بوجوه حتمُل أعىل القيم عىل مستوى القول، 

لكنّها عىل مستوى الفعل ال حتمل غري الرذيلة.
إّن مثل هذه الثقافة تشّكُل خطرًا عىل أبناء املجتمع؛ ألّن اإلصالح احلقيقي 

يتحّقق باألُسوة احلسنة التي تتمّثُل فيها القيم قوالً وفعاًل.
غون اجلريمة بخطاباهتم  –عىل سبيل املثال- يسوِّ لقد كان حّكام بني أمّية 
التي توحي –كذبًا- بحّب اإلنسان وخدمة البالد، وكان منهم َمن َيُؤّم الناس 
يف املساجد، وخيطب فيهم –يف اجلُمع- واعظًا ومرشدًا، وهو يتعاطى اخلمور 

ويرتكب املعايص.
يف الوقت نفسه، كان هناك طبقة من الوّعاظ يرفعون أيدهيم بالدعاء هلؤالء 

الظلمة والطغاة، وخيدعون الناس بخطاهبم الوعظي ودينهم املزّيف.
باملقابل، كان هناك خطاب أهل البيت ؛ حيُث تتجّسد الصورة احلقيقية 
الستقامة  االطمئنان  أتّم  عىل  التّلقي  مجهوُر  وحيث  والفعل،  القول  لتالزم 

اخلطاب، واستقامة مصادره.
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عىل  حيرصون  الذي  الطاهرة  العرتة  خطاب  إّن 
رسالته  ورثوا  الذي  الدين  خطاب  هو  الناس،  إىل  توصيله 
، اهلل  رسول  بعد  به  اخللق  أحّق  فهم  السامء،   بأمر 

وسيبقى هذا اخلطاب مرتبطًا هبم إىل قيام الساعة.
أبيَت عىل   »ألن  بن أيب طالب  اإلمام عيل  وحْسُبك قول 
اهلل  ألقى  أن  ُمّقيدًا، عىل  باألغالل  ُمسّهدًا، وأجّر  السعدان  َحَسِك 

ظاملًا لبعض العباد، ملا فعلت«.
هذا اخلطاب ال حيمل دعوًة ضمنية لتحقيق العدالة، فحسب، 
احلّق،  يعلو  أن  أجل  من  للتضحية  استعدادًا  ذلك  مع  حيمل  بل 

ويسود العدل.
هذا هو النهج الذي سار عليه أئّمة اهلدى، وما أعظم خطاب 

:اإلمام احلسني
»هيهات منّا الذّلة«.

وقوله:
أّمِة جدي«، ومل يكن طلُب  »إنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
السيف  عىل  الدم  فيه  انترص  إنجازًا  كان  وإنام  قوالً،  اإلصالح 

انتصارًا ظّل التاريخ يف كل العصور ينحني له بكّل فخٍر واعتزاٍز.
املقامة لوحًة حتذيرية من خطر  القراءة جتعُل من  أخريًا، فهذه 

يف  اإلصالح  لتحقيق  يكفي  ال  وحده  فالّلفظ  ومصادرها،  الثقافة  مرجعّيات 
فكرًا  اإلصالح  لواء  حتمل  التي  للشخصية  كبرية  حاجة  هناك  وإنام  املجتمع، 
وسلوكًا، ويف الوقت نفسه، متتلك كامل الشجاعة للدفاع عن املبادئ والقيم، 

والتصّدي للمفسدين الذين يقفون بوجه اإلصالح.

القراءة الرابعة

هناك –عىل ما يبدو- صنفان من مرتكبي املعايص:
األول: يامرسها يف العلن، وكأّن العمى قد أصاب بصريَتُه، فأضلَّ الطريق، 
ومل َتُعْد مداركُه متّيُز بني الصواب واخلطأ، ومثل هذا ينطبق عليه قول أيب الطّيب 

املتنبي:
بناظرِه الدنيا  أخي  انتفاُع  إذا استوْت عنَدُه األنواُر والُظلُموما 

أْن  يدًا من احلياء أخافْتُه من  املعصية يف اخلفاء، حّتى كأّن  والثاين: يامرُس 
الغالب-  -يف  الصنف،  هذا  ومثل  فعلِه،  إىل  الناس  فيتعّرف  أمره،  ينكشَف 
ُيدرك أّن معصيًة قد خالطت سلوكه، وقد مارسها مغلوبًا عىل أمره، ال يقوى 
عىل َرْدِع نفسِه، مع شعوٍر خفّي بالندم وحماسبة الضمري، وهو ما سيقوده يف يوم 

ما إىل التوبة، وطلب املغفرة من ربٍّ رحيم.
إّن كثريًا من الناس يتغّلُب هواه فينساق معه، لكنّه ال يريُد لغريه أن ينزلَق 

فيام هو فيه.
هذه القراءة قد تالقي مقبولّية ملن يتتّبُع بطل املقامة، ابتداًء من املقامة األوىل 
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بـ)املقامة  واملسامة  )اخلمسون(،  املقامة  هي  التي  األخرية  حتى 
البرصّية(.

يف هذه املقامة األخرية يعوُد )الرسوجي( إىل مدينة )البرصة(، 
بعد ترحاٍل طويل بني املدن واألمكنة؛ إذ أحّس أّن التوبة أضحت 
ُيِرْد  مل  لكنّه  اليوم؛  حياته  يف  للمعصية  مكان  ال  وأْن  حمتومًا،  أمرًا 
إعالَن توبته عىل غري تراِب البرصة، ذلك الرتاب الذي عاش فيه 
وَخرَب أهلُه، وهنا حني عاد إىل الوطن، ساَق الكثري من مسوغاِت 
البرصة دون غريها، ومن ذلك  توبته عىل أرض  عودته وأسباب 
قوله: إهنا ))أوىف البالِد ُطهرًة..، وأقوُمها قبلًة((؛ ذلك أن البرصة 
قد ُبنيت يف اإلسالم، ومل تتنجْس بعبادة األصنام، والبرصة عىل ما 
ُيروى عن أيب ذر الغفاري  عن رسول اهلل  أهنا أقوم قبلة، 

. وهي تقع مقابل باب الكعبة ومقام إبراهيم
وراح يذكر الكثري من حمامد هذا املرِْص، نحو قوله:

))ذو املعامِل املشهورة، ... واآلثار املحمودة((.
ُثّم عّرج عىل أهلها، فقال فيهم:

أوان،  كّل  يف  البالغة  واحلُّجة  زمان،  ُكّل  عاّلمة  ))عاملِكم 
ومنكم َمن استنبط علم النحو ووَضَعُه، والذي ابتدَع ميزان الشعِر 

واخرتَعُه، وما من فخٍر إاّل ولكم فيه اليُد الطوىل((.

هذه املفاخر واملحامد أشعرته بأن البرصة هي املكان املناسب لقبول التوبة 
واستجابة الدعاء، فرفع صوَتُه طالبًا العفَو واملغفرة، ومعلنًا الندم عىل ما ارتكبه 

من املعايص.
أخريًا، يمكن القول: إّن سوَق احلدث املقامي يف هذه الصورة يشفُّ عن 
بعٍد تربوي، يف أّن معاجلَة اخلطأ رضورة تقتيض من دعاة اإلصالح، ومنّظري 
القيم  من  ُصلبة  قاعدة  املجتمع عىل  بناء  اجلهد يف  ُقصارى  يبذلوا  أّن  الثقافة، 
التوبة مفتوح، وباب  مّما َيشينه، فام اعوجَّ ممكن تقويمه وباب  العالية، وتنقيته 

املغفرة واسع.



و�أن�أتني  �الغرت�ب،  غ�رب  �قتعدت  ق�ل:  هم�م  بن  �حل�رث  حدث 
�ملرتبة عن �الأتر�ب، طّوحت بي طو�ئح �لزمن، �إىل �صنع�ء �ليمن، 
وال  بلغة،  �أملك  ال  �الإنف��ض،  ب�دي  �لوف��ض،  خ�وي  فدخلته� 
�له�ئم،  مثل  طرق�ته�  �أجوب  فطفقت  م�صغة،  جر�بي  يف  �أجد 
ملح�تي  م�ص�رح  يف  و�أرود  �حل�ئم،  جوالن  حوم�ته�  يف  و�أجول 
وم�ص�يح غدو�تي وروح�تي؛ كرمي� �أخلق له ديب�جتي، و�أبوح �إليه 
بح�جتي، �أو �أديب� تفّرج روؤيته غّمتي، وتروي رو�يته غلتي،حتى 
ن�د  �إىل  �الألط�ف،  ف�حتة  وهدتني  �ملط�ف،  خ�متة  �أّدتني 
جملبة  الأ�صرب  �جلمع  غ�بة  فوجلت  ونحيب  زح�م  على  حمتو  رحيب، 
�أهبة  عليه  �خللقة،  �صخت  �صخ�ص�  �حللقة  بهرة  يف  فر�أيت  �لدمع 
ويقرع  لفظه،  بجو�هر  �الأ�صج�ع  يطبع  وهو  �لني�حة.  رنة  وله  �ل�صي�حة؛ 
�له�لة  �إح�طة  �لزمر  �أخالط  به  �أح�طت  وقد  وعظه،  بزو�جر  �الأ�صم�ع 
و�ألتقط  فو�ئده؛  من  الأقتب�ض  �إليه  ب�لثمر،فدلفت  و�الأكم�م  ب�لقمر، 
بع�ض فر�ئده، ف�صمعته يقول حني خّب يف جم�له، وهدرت �صق��صق 
�رجت�له، �أيه� �ل�ص�در يف غلو�ئه، �ل�ص�دل ثوب خيالئه، �جل�مح يف 
وت�صتمرئ  غّيك؛  على  ت�صتمّر  �إالم  خزعبالته،  �إىل  �جل�نح  جه�الته 
مرعى بغيك،وحّت�م تتن�هى يف زهوك، وال تنتهي عن لهوك، 
تب�رز مبع�صيتك، م�لك ن��صيتك؛ وجترتئ بقبح �صريتك، على ع�مل 
وت�صتخفي  رقيبك،  مبر�أى  و�أنت  قريبك،  عن  وتتو�رى  �رسيرتك، 

من مملوكك وم� تخفى خ�فية على مليكك؛ ...

�ملق�مة �الأوىل �ل�صنع�نية



مقامًة  مخسنَي  وأنشأُت.. 
حتتوي عىل جدِّ القوِل وَهْزلِه، 
وُغرِر  وَجْزلِه،  اللفِظ  ورقيِق 
األدِب  وُملِح  وُدَرِرِه،  البياِن 
َوّشْحُتها  ما  إىل  ونوادرِه، 
وحماسِن  اآليات،  من  به 
من  فيها  َوَرّصعُتُه  الكناياِت، 
واللطائِف  العربيِة،  األمثاِل 
النحوية،  واألحاجي  األدبية، 

والفتاوى اللُّغوية.

أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري 

) توفي بالبصرة في سنة 516هـ(


