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Poetic Awareness in the Makamat
of Badee’ Al-Zaman Al-Hamadani
Prof. Hashem Al-Azzam

Abstract:
The research sought to examine the poetic awareness in Makamat Badi» Al- Zaman in
regard to different cores. The first core discussed poetic talent; the second discussed quiz
poems and; the third discussed critical views and the fourth discussed poetic inclusions.

Keywords: maqamat, badea” al-zaman, al-hamathani, religious awareuess, abualfatih al-iskandri, issabin hisham.

233

العدد  - 26شتاء 2015م

ال�شعري عند الهمذاين كمو�ضوع م�ستقل مت التعر�ض
�إليه �ضمن مو�ضوعات كثرية جاءت يف املقامات؛ لذا
يجري البحث وهمه معاجلة ظاهرة الوعي ال�شعري
يف مقامات الهمذاين على �أنها ظاهرة �أ�سلوبية يتكئ
عليها املبدع يف رفد و�إغناء �سياقاته الأدبية ،وهي
بهذا املعنى �أداة (بنائية من ناحية ،و�أداة �أ�سلوبية
من ناحية �أخرى)( ،)4يلج�أ �إليها الهمذاين مدفوع ًا
باملوقف النف�سي مرة �سواء �أكان هذا املوقف فكري ًا
ثقافي ًا �أم عاطفي ًا انفعالي ًا ،وتدفعه احلاجة الفنية
مرة �أخرى ،يظهر ذلك احلوار الذي يجري داخل
ن�صو�ص املقامات� ،إذ �شكل احلوار ج�سرا يعرب به
ال�ستدعاء ال�شعراء و�شعرهم وق�ضاياهم النقدية،
بحيث �ساهم احلوار م�ساهمة فعالة يف بناء الن�ص
الإبداعي ،ورفع درجة التهي�ؤ النف�سي عند املتلقي،
رغبة يف الو�صول �إلى النتيجة التي �سيف�ضي �إليها
الن�ص.
وقد �أخذ احلوار �أحيانا �سمة ال�س�ؤال واجلواب� ،أو
�صيغة قال وقلت ،و�أي ًا كان احلوار ،ف�إنه يجري داخل
املقامات وهمه عر�ض قدرات الهمذاين يف ال�ش�أن
الفكري والثقايف واللغوي واالجتماعي والأدبي ،وقد
قام يف الك�شف عن ال�شخ�صيات املتحاورة داخل كل
مقامة ،ي�ساعد يف ك�شف ذلك ال�سجال الذي يجري
بني عي�سى بن ه�شام و�أبي الفتح الإ�سكندري ،وال
يغيب عن الذهن �أن الوعي ال�شعري كان حا�ضر ًا
عند الهمذاين يف املقامات عندما كان يعر�ض لبع�ض
الق�ضايا النقدية يف �أمور ال�شعر وال�شعراء ،والدليل
على ذلك �أن �أ�سماء بع�ض املقامات حملت م�ضامني
الوعي ال�شعري واهتمامه به كاملقامة القري�ضية
وال�شعرية والإبلي�سية ،ف�ض ًال عن م�ضامني املقامات
الأخرى كالعراقية مث ًال ،وال�صيمرية وامل�ضريية.

املقدمة:
املقامة حديث يف الثقافة والفكر واالجتماع،
(فبديع الزمان �صور م�شكالت ع�صره يف املقامات)
( ،)1وناق�ش فيها م�سائل فكرية وفقهية و�أدبية �صيغت
بقوالب ق�ص�صية حكائية �صورت احلياة االجتماعية
والثقافية ،وك�شفت يف الوقت ذاته عن متكن الرجل
وطول باعه فيما يطرحه من �أفكار يف املو�ضوعات
داخل املقامة بعد �أن كان يعتقد (�أنها �أالعيب لفظية
لي�س فيها من املعاين ما ي�ستحق الدر�س ،لكن فيها
من �أمارات العقل والذكاء وخفة الروح ما يوجب
الإعجاب)( )2ف�ض ًال عن �أنها حتمل يف طابعها
ال�سردي احلكائي �إلقاء بقع من ال�ضوء على بع�ض
الأمرا�ض االجتماعية وف�سادها بق�صد �إ�ضاءتها ليتم
جتنبها ،فهي م�ساهمة من الرجل يف �إعالء الدور
الوظيفي للأدب.
وقد وجد الدار�س �أنه ال تكاد تخلو مقامة من
مقاماته من الوعي بال�شعر وق�ضاياه ،جاء ذلك من
خالل الت�ضمينات املنت�شرة على م�ساحة املقامات،
ال بل املقامة الواحدة هي ف�سيف�ساء من االقتبا�سات
الرتاثية ،وقد �شملت هذه االقتبا�سات القر�آن الكرمي
واحلديث النبوي وال�شعر العربي والأمثال واحلكم
والأقوال امل�أثورة“ ،ال ريب �أن هنالك دوافع قوية
حركت بديع الزمان الهمذاين كي يوجد يف النرث
الأدبي منوذج ًا يعدل يف �شرفه ديباجة الق�صيدة
اجلاهلية املعروفة ،كان يجرب مقدرته متام ًا ،كما
فعل ال�شعراء مع الديباجة ال�شعرية  .ومل يكتف بديع
الزمان ب�إبداع النموذج الفني فح�سب( ،)3بل طرح
الوعي ال�شعري برمته يف املقامات من خالل �إحاطته
بكل ما ميت لل�شعر ب�صلة.
تقوم فكرة هذا البحث على معاجلة مو�ضوع الوعي
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وموقفه”( .)6فقد ر�أينا اهتمام الهمذاين بهذه
الق�ضية �إذ �أفرد مقامة م�ستقلة بذلك ،وهي املقامة
الإبلي�سية ك�شكل من �أ�شكال الوعي ال�شعري لديه
داخل املقامات ،فعنوان املقامة يحمل داللة وا�ضحة
على ربط الإبداع ال�شعري بقوى خفية ،و�إبلي�س �أحد
هذه القوى ،وم�ضمون املقامة يتولى �إي�ضاح االعتقاد
العربي بهذه القوى ،وفيها يروي عي�سى بن ه�شام
“�أنه خرج ين�شد �إب ًال �ضالة له ف�إذا به يلتقي ب�شيخ
جال�س يف واد من الوديان ،ويدور بينهما احلديث،
في�س�أله ال�شيخ �أن يروي له �شيئ ًا مما قالت العرب،
فين�شده ابن ه�شام من �شعر امرئ القي�س وعبيد
ولبيد وطرفة ،فال يطرب ،ويبد�أ ال�شيخ يف �إن�شاد
�شيء من �شعره:

لذا تعتمد الدرا�سة مقاربة الوعي ال�شعري عند
الهمذاين عرب م�ستويات جميعها ذات �أطر مرجعيتها
ال�شعر ،وغايتها النفوذ �إلى هذه امل�ستويات ،والذي
متظهر بعدة �أ�شكال ات�سع لها ف�ضاء املقامات بدالالت
معان خمتلفة ،وهذه الأ�شكال هي
ووظائف ذات ٍ
الآراء النقدية املتعلقة مبجمل جتارب ال�شعراء كما
وردت يف املدونة النقدية القدمية ،وحماولة تف�سري
املوهبة ال�شعرية ،وا�ستدعاء ال�شخ�صيات ال�شعرية،
�أو ا�ستخدام الوعي ال�شعري يف التعليم من خالل
تناول املعميات من الأ�شعار� ،أو احلديث عن الأغرا�ض
ال�شعرية ،ف�ض ًال عن الت�ضمينات ال�شعرية التي جاءت
�صراحة يف ثنايا الن�صو�ص داخل املقامات.
قدم لنا الوعي بال�شعر وت�ضمينه تنويعات خمتلفة
لألوان الثقافة التي يتوفر عليها الهمذاين يف جمال
ال�شعر العربي ،كيف ال وهو يقول“ :وت�صفحت
دواوين ال�شعراء حتى ظننتني مل �أبق يف القو�س منزع
ظفر”( ،)5يتولى البحث بعد الإ�شارة �إلى �أ�شكال
الوعي ال�شعري� ،إلى مقدرة الهمذاين يف توظيفه
ملعاجلة الق�ضايا الأدبية والنقدية اخلا�صة بال�شعر
من خالل املحاور الآتية:
 - 1الوعي ال�شعري من خالل املوهبة ال�شعرية:
يناق�ش هذا املحور الوعي بال�شعر يف املقامات
مبتدئ ًا بالق�ضية الأولى التي متثل الوعي واالهتمام
بال�شعر من خالل املقامة الإبلي�سية� ،إذ تناولت تف�سري
الإبداع ال�شعري عند العرب ،والهمذاين -كما يرى
الدار�س يف هذه املقامة -بد�أ احلديث عن املو�ضوع
والفكرة من عنوان املقامة ومقدمتها“ ،واملقدمة
لي�ست ذلك الن�ص الذي ميكن جتاوزه ب�سهولة ،بل
�إنها العتبة التي حتملنا �إلى ف�ضاء املنت املركزي ...
على اعتبار �أنها وعاء معريف تختزن ر�ؤية امل�ؤلف

بان اخلليط ولو طوعت مابانا
ّ
وقطعوا من حبال الو�صل �أقرانا
فقلت :يا �شيخ ،هذه الق�صيدة جلرير قد حفظتها
ال�صبيان ،وعرفتها الن�سوان ،ووجلت الأخبية ...
فقال :دعني من هذا ،و�إن كنت تروي لأبي نوا�س
�شعر ًا ف�أن�شدنيه ،ف�أن�شدته  ...قال :فطرب ال�شيخ
وزعق و�شهق ،فقلت :قبحك اهلل من �شيخ! ال �أدري
�أبانتحالك �شعر جرير �أنت �أ�سخف �أم بطربك من
�شعر �أبي نوا�س وهو فوي�سق عيار ،فقال :دعني من
وام�ض فما �أحد من ال�شعراء �إال معه معني منا،
هذا ِ
و�أنا �أمليت على جرير هذه الق�صيدة ،و�أنا ال�شيخ �أبو
مرة « كنية �إبلي�س» قال عي�سى بن ه�شام :ثم غاب ومل
�أره»( ،)7فالهمذاين يعرب عن الفكرة الأدبية تعبري ًا
مبا�شر ًا� ،إذ يعزو �شاعرية جرير -على �سبيل املثال-
ل�شيطان ال�شعر ،الذي كانت العرب ت�ؤمن به كملهم
لل�شعراء ،وبغيابه ي�صبح قلع ال�ضر�س �أهون من نظم
بيت من ال�شعر ،فاملقامة ال تقر�أ �إال يف �سياقها الثقايف
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الذي كان �سائد ًا ،والذي �شغل حيز ًا من التفكري يف
املدونة النقدية القدمية ،وقد عزي يف مرحلة من
مراحلها لقوى خفية كال�شيطان الذي يعادل �إبلي�س
عند الهمذاين“ ،وت�أ�صيل هذا املفهوم جاء من
خالل ربطه بال�شيطنة يف الوعي ال�شعري والنقدي
العربيني ،فال�شيطنة نوع من ال�شرود والعت ّو والتمرد،
كما �أن ال�شعر خروج على عادي اللغة وم�ألوف القول
والدالالت امل�ستقرة ،ومن ثم ربط العرب بني ال�شعر
وال�شيطنة ،فك�أن ال�شعر نفث �شيطان”(.)8
 - 2الوعي ال�شعري من خالل املعميات وامللغزات
من ال�شعر:
يتولى هذا املحور ت�سليط ال�ضوء على الوعي
بال�شعر يف املقامات من خالل مناق�شة املقامات ذات
العالقة مبعرفة الهمذاين بنوع خا�ص من ال�شعر
امللغز “فما يتلفظ به يكون �أحيان ًا غام�ض ًا عن عمد
ويحتاج �إلى �شرح دقيق فاملعرفة يف املقامة العراقية
واملقامة ال�شعرية لهما �شكل اللغز”( ،)9وقد وظف هذا
ال�شعر لأكرث من غاية� ،إذ يرى الدار�س الإ�سكندري
يف املقامات ي�ستخدم �أ�ساليب �شتى كالأ�سئلة املحرية،
والألغاز لغايات تعليمية كما يف املقامة العراقية
“ومن ال�شائع �أن يقال �إن املقامات مبناها ال�س�ؤال
واال�ستجداء واالحتيال”( ،)10فاملقامة العراقية –
مث ًال -عر�ض لقدرات الهمذاين يف معرفته الدقيقة
بالأبيات التي كانت مبثابة الأحاجي� ،إذ ي�شكل مفهوم
امل�ساءلة واملحاورة حجر الزاوية يف املقامات ،حيث
�إن الهمذاين يدرك �أبعاد فن ال�س�ؤال و�إمكاناته يف
�إن�شاء عالقة وثيقة بني املتلقي ون�صه الأدبي ،ويف
هذه املقامات يفر�ض احلوار وال�س�ؤال نف�سه.
جاء يف املقامة ما ن�صه بعد �أن يدور حوار بني
عي�سى بن ه�شام و�أبي الفتح الإ�سكندري في�س�أل

الإ�سكندري عي�سى بن ه�شامَّ � :أي العلوم حت�سن؟
فقلت :ال�شعر (فقال :هل قالت العرب بيتا ال ميكن
حله؟ وهل نظمت مدحا مل يعرف �أهله؟ و� ّأي بيت
ال يرق�أ دمعه؟ و�أي بيت يثقل وقعه؟ و�أي بيت ي�سهل
عك�سه؟ و�أي بيت ال ميكن مل�سه؟ و�أي بيت هو مهني
بحرف رهني بحذف؟ و� ّأي بيت ي�شج عرو�ضه وي�أ�سو
�ضربه؟ ...و� ُّأي بيت هو ك�أ�سنان املظلوم واملن�شار
املثلوم؟ و� ُّأي بيت ي�سرك �أوله وي�سوءك �آخره؟ و� ّأي
بيت ي�صفعك باطنه ويخدعك ظاهرة ،و�أي بيت هو
�أطول من مثله وك�أنه لي�س من �أهله؟” ( ،)11وبنيت
املقامة بطريقة حوارية جاءت على �شكل ال�س�ؤال
ال�صعب الذي يلقيه �أبو الفتح الإ�سكندري على عي�سى
بن ه�شام ،وهذا ال�س�ؤال هو يف الواقع �أ�سئلة كثرية،
�أو قل هو املقامة العراقية� ،إذ يبد�أ الهمذاين املقامة
بفكرة جنينية توطئ لبناء الن�ص ،ثم �سرعان ماتنمو
هذه الفكرة وتتكامل لتكون الن�ص ،فالوعي ال�شعري
حاالت عند الهمذاين تتحقق بهيئات متعددة ،واملقامة
العراقية واحدة منها� ،إذ يتهي�أ الن�ص امل�ستدعى تبع ًا
لل�س�ؤال ،حيث ال يقوم الوعي ال�شعري يف هذه املقامة
بطريقة اعتيادية م�ألوفة ،بل يجيء من خالل ق�صة
ممتعة �إذ ينه�ض بطريقة تقوم على توظيف احلوار
القائم على ال�س�ؤال� ،س�ؤال التحدي الذي �سيظهر
ثقافة الهمذاين ال�شعرية ،فجمال الكتابة الإبداعية
يف هذه املقامة يكمن يف التو�سل بال�س�ؤال وباحلوار
الذي اتخذ �سمة ال�س�ؤال الذي ي�سمح بتبادل اال�ستماع
على نحو يعزز فيه ح�ضور الوعي ال�شعري يف ذهن
املتلقي ،فيبدو الوعي بال�شعرهنا على �أنه و�سيلة
ق�ص�صي،
ن�ص
جديدة ،يعتمد ويرتكز لي�ؤ�س�س لبناء ّ
ّ
وعلى هذا املنوال يفتح الف�ضاء الن�صي باحلوار
ويعتمد على �إثارة الأ�سئلة وتبنى املقامة وفق خطة
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بعينه ،واللعب بهذا احلرف ين�سف املعنى كام ًال،
وينقله من مو�ضوع �إلى مو�ضوع ،وعليه يتوقف م�صري
ال�شاعر عند املخاطب ،وهذا البيت �أنقذ �أبا نوا�س بعد
التغيري الذي �أحدثه يف حرف العني .و�أما البيت الذي
()14
ال يخلق �سامعه حتى تذكر جوامعه قول طرفة:
علي مط ّيهم
وقوف ًا بها �صحبي ّ
أ�سى وجت َّل ِد
يقولون التهلك � ً
هذا البيت يف معلقة امرئ القي�س وقافيته
(وحتمل) ،وهي �أكرث دورانا على الأل�سنة و�أكرث �شهرة
من معلقة طرفة ،فقبل �أن يذكر القارئ القافية ال
يدري ال�سامع �أنه ين�شد لطرفة ،فهذا ا�ستدعاء بيت
ببيت ل�شاعرين خمتلفني ،و�أما البيت الذي ال ميكن
()15
مل�سه فكقول اخلبزرزى:
تق�شع غيم الهجر عن قمر احلب
و�أ�شرق نور ال�صلح من ظلمة العتب
فالبيت قائم على “ التج�سيد الذي هو ف�ض ًال
عن كونه عن�صر ًا من عنا�صر تزيني ال�صورة ،ف�إنه
و�سيلة مهمة لتو�ضيح املعنى وجالئه ،فالذي يدركه
احل�س هو الذي ت�ستطيع تخيله”( )16فكيف ميكن مل�س
غيم الهجر وقمر احلب ونور ال�صلح وظلمة العتب
باملعنى املادي ،لكن بالت�أكيد هناك ف�ضاءات ميكن
�أن يتحدث عنها النقاد يف التحليل الفني لهذا البيت
وجماليات التعبري التي تنطوي عليها من �أحا�سي�س
مرهفة غاية يف الرقة.
واملقامة ال�شعرية ا�ستعرا�ض لقدرات الهمذاين يف
نادر ال�شعر وهي كاملقامة العراقية من حيث املو�ضوع
فهما يف الألغاز ال�شعرية لغايات تعليمية ،وهذا لي�س
من باب التكرار اململ الذي ال يخرج بفائدة ،بل جاء
تكرير املو�ضوع لغر�ض ت�أكيد معرفته وم�ساحة هذه

تظهر فيها معرفته وبراعته يف �إ�ضعاف اخل�صم
القائم على االختيار واالنتقاء املق�صود من الأ�سئلة
املحرية الإجابة� ،إجابتها �أ�شعار حملت يف بنائها �أو
م�ضمونها لغز ًا ،ثم تظهر قدرته يف �إزالة العوائق وحل
امل�شكل من هذه الأبيات بحيث ينال ر�ضى املتلقي
و�إعجابه ،وتكلف الإجابة املتلقي على هذا ال�س�ؤال
الطواف على مدونة ال�شعر العربي القدمي ،واملتجول
بثقافته وفكره يف هذه املدونة يعرف مدى باع
الهمذاين يف اخلفي من الأبيات التي يلفها الغمو�ض
من ال�شعر ،ويف خمتلف املو�ضوعات ،ومعرفته ب�أبدع
ما نظم من امللغز ،فعندما يجيب �أبو الفتح عن �أ�سئلة
الأبيات التي �ألقاها على عي�سى بن ه�شام بعد �أن
ي�شعر الأخري بالعجز وال يجد جواب ًا ،يقول الهمذاين
“قال عي�سى بن ه�شام :ما �أجلت قدح ًا يف جوابه ،وال
اهتديت لوجه �صوابه �إال ال �أعلم � ...إين ر�أيت �أن متن
بتف�سري ما �أنزلت وتف�صيل ما �أجملت( .)12و�سيختار
الدار�س مثال على ذلك من بني الأ�سئلة الكثرية لتقف
عليه الدرا�سة ،يقول جميبا على �س�ؤال من �ضمن
الأ�سئلة التي �ألقاها� :إن البيت الذي هو مهني بحرف
()13
رهني بحذف كقول �أبي نوا�س:
�ضاع �شعري على بابكم
كما �ضاع د ٌّر على خال�صة
وقد وجد الدار�س �أن الهمذاين ال يف�سر وال يعلل
الأبيات تارك ًا للمتلقي فر�صة التفكري بها لإ�شراكه يف
ن�صه كي ي�ست�شعر اجلهد والعناء ثم اللذة ،فالبيت
ال�سابق لو حذف �صحن العني من كلمة �ضاع يف �صدر
البيت ومن عجزه ،لأ�صبحت (�ضاء �شعري) كما
(�ضاء در) ،ويتحول البيت من الهجاء والعتاب �إلى
املدح والغزل ،على اعتبار �أن الغزل نوع من املدح مع
اختالف الأعطيات ،فمعنى البيت قائم على حرف
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لإدراك الأبعاد املعرفية التي يرمي �إليها الهمذاين يف
وعيه ب�صنف خا�ص من ال�شعر.
 - 3الوعي ال�شعري من خالل النقد:
�أفرد الهمذاين للوعي ال�شعري من خالل
النقد مقامة خا�صة عنيت بال�شعر من خالل طرح
املو�ضوعات النقدية ذات العالقة بال�شعر وال�شعراء،
وتقييم جتاربهم ف�ض ًال عن �إيراد �آراء نقدية �أخرى،
جاء ذلك من خالل املقامة القري�ضية ومو�ضوعها
القري�ض كما يظهر ،وهي من ا�سمها يتحدث فيها
عن “نقد ال�شعراء وتنزيلهم منازلهم ونقد �أ�شعارهم
وبيان �صفاتها والتفا�ضل بينها”( .)18ي�ستدعي
الهمذاين ال�شاعر و�شعره من خالل الر�أي النقدي
الذي ذكره النقاد قبله .وهنا ي�ستعر�ض الهمذاين
علمه فيما جاء يف املدونة النقدية القدمية حول
ال�شعر وال�شعراء ،ف�أ�سبقية امرئ القي�س لل�شعراء يف
ريادته املو�ضوعات ال�شعرية ،والنابغة جتود �شاعريته
بالرغبة ،وطرفة لو امتد به طلق العمر لبانت �أ�سرار
دفائنه ،فهو كنز القوايف وماء الأ�شعار ،وجرير يغرف
من بحر ،والفرزدق ينحت من �صخر ،لكن هناك
فرقا يف الأ�سلوب ،فهو هنا امل�س�ؤول على خالف ما
جرى يف املقامة العراقية �إذ كان ي�س�أل وامل�س�ؤول
يعجز ،ثم يجيب �أبو الفتح ،يقول عي�سى بن ه�شام:
(فجل�سنا يوم ًا نتذاكر القري�ض و�أهله  ...فدنا �أبو
الفتح وقال� :سلوين �أجيبكم ،وا�سمعوا �أعجبكم،
فقلنا :ما تقول يف امرئ القي�س؟ قال :هو �أول من وقف
بالديار وعر�صاتها ،واغتدى والطري يف وكناتها ،قلنا:
فما تقول يف النابغة؟ قال :يثلب �إذا حنق ،وميدح �إذا
رغب ،قلنا :فما تقول يف زهري؟ قال :يذيب ال�شعر،
وال�شعر يذيبه ،قلنا :فما تقول :يف طرفة؟ قال :هو
ماء الأ�شعار وطينتها ،وكنز القوايف ومدينتها ،مات

املعرفة ،فكرر املو�ضوع ومل يكرر الأ�سئلة يف هذه
املقامة ،لكي ال يذهب وهم املتلقي �إلى حمدودية
املعرفة لديه بهذا املو�ضوع .ويرى الدار�س �أن
الهمذاين �أفرد مقامة خا�صة بهذا الغر�ض ،فكان من
ال�ضرورة الفنية �أن تتزايد الأ�سئلة وتتكاثف وترتكز
�صيغ اال�ستفهام وتنهمر على املتلقي بغزارة ،وال �أجوبة
منتظرة وال متوقعة من عي�سى بن ه�شام ،بل مزيد
من احلرية والعجز ،ثم يجيب �أبو الفتح عن بع�ضها،
وبهذا يثبت قدمه بهذا العلم ،ويعزز من تفوقة
ونبوغه ،يقول عي�سى بن ه�شام( :كنت ببالد ال�شام،
وان�ضم �إ ّ
يل رفقة ،فجعلنا نتذاكر ال�شعر فنورد �أبيات
معانيه ونتحاجى مبعاميه ،وقد وقف علينا فتى ي�سمع
وك�أنه يفهم ...وقال� :أين �أنتم من تلك الأبيات؟ وما
فعلتم باملعميات� ،سلوين عنها ،فما �س�ألناه عن بيت
�إال �أ�صاب  ...ثم قال :عرفوين � ّأي بيت �شطره يرفع
و�شطره يدفع ،و� ّأي بيت كله ي�صفع ،و� ّأي بيت ن�صفه
يغ�ضب ون�صفه يلعب ،و� ّأي بيت عرو�ضه يحارب
و�ضربه يقارب ،و� ّأي بيت كله عقارب ،و� ّأي بيت �سمج
و�ضعه وح�سن قطعه ،و� ّأي بيت ن�صفه م ّد ون�صفه
رد ،قال عي�سى بن ه�شام� :س�ألناه التف�سري فمنعناه،
وح�سبناها �ألفاظا قد جود نحتها وال معاين حتتها،
فقال :اختاروا من هذه امل�سائل خم�سا لأف�سرها،
()17
واجتهدوا يف الباقي �أ ّيام ًا فلعل �إناءكم ير�شح
فال يك�شف هذا الأ�سلوب القائم على ا�ستخدام
اال�ستفهام الذي به ميتحن قدرات خ�صمه املعرفية،
ويظهر يف الوقت نف�سه طول باعه بهذا العلم� ،إال عن
ثقة متناهية بعلمه يف معميات ال�شعر ونادره ،وهذا
هو الهدف الذي يرمي �إليه ،فالن�صو�ص الإبداعية
التي حتمل هدف ًا ما ،هي التي ت�سهم يف �إثارة �أ�سئلة
حمورية ،وت�سمح باحلوار لغايات توجيه القارئ
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عند ال�شاعر -على �سبيل املثال -فبيت امرئ القي�س
الذي يذكر بنف�سه( )21هو يقول:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
ب�سقط اللوى بني الدخول فحومل
وقد �أغتدي والطري يف وكناتها
مبنجرد قيد الأوابد هيكل
�إن هناك فكرة تلح على الهمذاين يريد تبليغها
للمتلقي ،فبنيت املقامة على هذا الهدف  -عر�ض
ثقافته النقدية -ويطوف باملتلقي يف ذاكرة النقاد
حول ال�شاعر و�شعره ب�أ�سلوب مثري لالهتمام ،فهو
الذي يختار مادة احلديث وطريقة تقدميه ،ويف هذا
ثناء �ضمني على املا�ضي بوجه عام ،وانعطاف ال يخلو
من حنني للغة املوقرة»( ،)22لذا جاءت املقامة مائدة
غنية ب�أفكار نقدية ،ثم ت�أتي بعد ذلك مهارة الهمذاين
يف و�ضع املادة النقدية (وهو ير�سل العظة� ،أو ي�سوق
الو�صف� ،أو ينمق الفكاهة� ،أو يق�ضي ب�أحكام �أدبية� ،أو
فل�سفية)( ،)23ويظهر وعيه ال�شعري يف املقامات تبع ًا
لتغري �شخ�صية �أبي الفتح الذي يتزيا ب�أثواب خمتلفة،
فمرة ناقد ًا� ،أو �شاعر ًا ،و�أخرى عامل ًا بال�شعر� ،أو
�شيخ ًا جلي ًال واعظ ًا ،ويظهر وعيه ال�شعري يف قوالب
خمتلفة ،فمرة يجيء يف قالب فكاهي هزيل ،ويجيء
مرة �أخرى بحيلة ماكرة ،فهو ينوع ب�أ�ساليبه و�أوعيته
ال�صيغية التي يتحدث فيها عن وعيه بال�شعر لي�سهل
ن�صه الق�ص�صي ويغدو �أكرث �إغراء و�إمتاع ًا ،م�ستفيد ًا
يف كل ذلك من �إمكاناته الفنية على �صعيد الأ�ساليب
وال�صور الأدبية ب�صرية كانت �أم �سمعية وحركية،
ف�ض ًال عن و�سائل الإجراء الفني الأخرى التي يتوفر
عليها.
�أما املقامة ال�صيمرية “مو�ضوعي ًا ،فتطرح
مبد�أ التتابع التكراري �إذ تتح�سر فيها ال�شخ�صية

ومل تظهر �أ�سرار دفائنه .قلنا :فما تقول يف جرير
والفرزدق �أ ّيهما �أ�سبق؟ فقال :جرير � ّ
أرق �شعرا ،وجرير
�أوجع هجو ًا ،والفرزدق �أمنت �صخرا ،و�أكرث فخر ًا.
قلنا :فما تقول يف املحدثني من ال�شعراء واملتقدمني
منهم؟ قال :املتقدمون �أ�شرف لفظ ًا و�أكرث املعاين
ّ
حظ ًا ،واملت�أخرون �ألطف �صنعا و�أرق ن�سج ًا)( .)19لعل
هذا الن�ص ي�شري ب�شكل مبا�شر �إلى كل ما يتعلق ب�شعر
من ورد ذكره يف حديث الهمذاين -على �سبيل املثال-
وما دار حوله من ر�أي نقدي ،وما ا�ستقر عليه الر�أي
من قبل النقاد .وهذا �أحد �أ�شكال الوعي النقدي
ال�شعري يف ال�شاعر و�شعره ،ثم يتحدث عن جوانب
نقدية �أخرى ت�ضع املتلقي يف جو النقد الذي دار حول
ال�شعر ،وامل�سائل التي �شغلت ال�شعراء والنقاد على حد
�سواء ،فقد عر�ض يف الأ�سئلة والأجوبة على ما�ضي
ال�شعر وحا�ضره ،فبد�أ بامرئ القي�س ملقي ًا ال�ضوء
على �أ�سباب تفوقه الكامنة يف ريادته فتح املو�ضوعات
�أمام ال�شعراء ،ثم حتدث عن البواعث ال�شعرية
التي حتث ال�شعراء على قول ال�شعر ،فالنابغة -على
�سبيل املثال -ينظم بداعي الرغبة ،وهكذا عر�ض
لبع�ض ال�شعراء ،ثم تعر�ض ل�شعراء النقائ�ض كجرير
والفرزدق ،و�أبدى وجهة نظر النقد يف �شعريهما من
حيث �سهولة الألفاظ �أو جزالتها والرتاكيب ومتانتها،
ثم عر�ض لق�ضية طاملا �شغلت النقد القدمي وهي
ق�ضية املتقدم واملت�أخر من ال�شعراء ،وانق�سام النقاد
حولها فرق ًا خمتلفة ،مبدي ًا �أ�سا�س التمايز ،وف�ضل
املتقدم على املت�أخر ،وميزة املت�أخر على املتقدم ،هنا
تكمن قدرة الهمذاين ،فهو (ينطق عي�سى بن ه�شام
ب�أ�سئلة و�أجوبة تعني خ�صائ�ص ال�شعراء املتقدمني
واملت�أخرين) ،)20و�سيقف الدار�س على جملة من جمل
الهمذاين التي ي�ستدعي بها ال�سرد البيت ال�شعري
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عندما يحيل “ �إلى ما يقع خارجه من ن�صو�ص
و�أحداث ومرويات ،ف�إنه يفتح مرياث ًا وجداني ًا
ومعرفي ًا م�شرتك ًا”( ،)26فيعاي�ش املتلقي ال�شخ�صية
التي ي�ستدعيها الهمذاين ،وي�ستدعي يف الوقت نف�سه
جتربتها الإبداعية� ،إنه بهذه الأ�سماء يقوي موقفه
داخل امل�شهد التمثيلي ،يقول�( :أ�شعر من جرير) قد
يكون ال�سجع قاده ال�ستدعاء ال�شاعر جرير ،ولكن مع
هذا يجب �أن ال يغيب عن الذهن �أن جرير ًا كان قامة
يف �شعر النقائ�ض �إن جاز التعبري ،وكذلك يفعل مع
اخلن�ساء عندما يقول (�أ�شد حزنا من اخلن�ساء على
�صخر ،ومن هند على عمرو) ففي املثلني الآخرين
كلي لتجربة احلزن الإن�ساين التي �صاغتها
ا�ستدعاء ّ
اخلن�ساء �شعر ًا ،بحيث �أ�صبحت ال�شخ�صية ال تعرف
�إال بهذه التجربة امل�ؤملة ،واحلزن هو الباعث ال�شعري
لل�شخ�صية ،والوعي بهذه الأ�سماء ال�شعرية ي�أتي
�ضرورة فنية توجبها املحافظة على �صرامة اجلملة،
وجزالة الرتكيب ،وامل�ستوى الفني للن�ص ،ف�ض ًال عن
�إعجابه بهذه ال�شخ�صيات ،حتى �إن العرب توا�ضعت
على احرتامهم فني ًا وقيمي ًا ،ويلحظ الدار�س �أن
هذا الأ�سلوب املتنوع ،من �إمكانات فنية و�صور �أدبية
والذي راوح فيه بني ا�ستدعاء ال�شاعر �أو ا�ستدعاء
مو�ضوعه قد �أبدع فيه الهمذاين وذلك لتوفره على
الإمكانات الفنية وال�صور الأدبية.
 - 4الوعي ال�شعري من خالل الت�ضمني:
جتلى هذا املحور بكرثة بحيث ال تخطئه العني �إذا
جيء به لأكرث من غاية وهدف ،وك�شف هذا املحور
كغريه من املحاور عن �إمكانات الهمذاين التي تظهر
ب�شكل جلي يف قدرته على تطويع البيت امل�ضمن �شك ًال
وم�ضمون ًا �أي ًا كان غر�ض املقامة ،يتولى النهو�ض
بذلك احلوار الذي يوطئ ال�ستدعاء الفكرة قيد

على م�صريها بعد �أن �آلت �إلى الفقر –�شخ�صية
الإ�سكندري -وحتول عنه النا�س ،في�صف نف�سه
يف حالني”( )24ويف الوقت نف�سه ميكن �أن تكون
�شاهد ًا حقيقي ًا على ثقافة الرجل املو�سوعية� ،إذ قام
با�ستدعاء رموز القيم على م ّر الع�صور من العرب
يف ال�شعر ،والبالغة ،واخلطابة ،والفرو�سية والكرم
وال�سماحة .ملقارنة نف�سه بهم �إن ت�أمل الدار�س يف
املقامة ال�صيمرية ي�ؤكد طريقة جديدة لأ�سلوب
الهمذاين يف توظيف وعيه ال�شعري خلدمة الن�ص
والأغرا�ض النف�سية والفنية للمبدع ،يقول “ :وكنت
عندهم �أظرف من �أبي نوا�س ،و�أ�سخى من حامت،
و�أ�شجع من عمرو ،و�أبلغ من �سحبان وائل ،و�أدهى من
ق�صري ،و�أ�شعر من جرير ك�أين جمنون قد �أفلت من
دير� ،أ�شد حزن ًا من اخلن�ساء على �صخر ،ومن هند
على عمرو)(� .)25إن ن�ص الهمذاين حافل بالإ�شارات
التاريخية ذات املرجعيات املختلفة يف منظومة القيم
العربية .وملا كان البحث معني ًا بالوعي ال�شعري ،ف�إنه
�سريكز على الفقرة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة،
مع �إدراكه �أن كل �شخ�صية ورد ا�سمها يف الن�ص
يدل ا�ستح�ضارها على الر�ؤية الثقافية الوا�سعة
لدى الهمذاين ،وقدرته على ا�ستعرا�ض التاريخ
و�شخ�صياته ،و�أهمية توظيفه لهما يف مقامته ،وقدرة
هذه ال�شخ�صيات على الت�أثري فيه ،فالهمذاين يتوارى
بتو�صيف حالته وتقدير منزلته مبن ذكر ،ثم عندما
يريد �أن ي�ستدر عطف املتلقي ،ي�ستح�ضر -احلزن
الإن�ساين -ممث ًال باخلن�ساء وهند ،وذلك لأن هاتني
ال�شخ�صيتني طافحتان بدالالت خمتلفة الأبعاد
النف�سية واالجتماعية والفكرية ،فهو ي�ستفيد من
هذه الدالالت من خالل امت�صا�ص دالالتها املوروثة
مبا يتالءم وال�سياق .ويذهب الدار�س �إلى �أن الن�ص
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املعاجلة �أو الن�ص املراد ت�ضمينه� ،إلى جانب ال�سرد
مبا يتوافر عليه من �أ�ساليب فنية ،كي يربر اال�ستفادة
من �أ�ساليب ال�شعراء وتراكيبهم ومو�ضوعاتهم،
وتقوية ن�صو�صه و�سياقاته من الناحية الرتكيبية ،مما
يفيدها قوة ،ويك�سبها ف�صاحة وبالغة ،لذا جاءت
اجلملة خالية من االعت�ساف والركاكة واالبتذال.
ومهمة الهمذاين عند اال�ستعانة بالن�ص ال�شعري
تذهب باجتاهني� :أحدهما -للفت انتباه املتلقي
والت�أثري فيه نف�سي ًا وفكري ًا ،وحفزه عن طريق �إدخال
طرف ثالث هو ال�شاعر بحيث يتفاعل مع مو�ضوع
املقامة ومبدعها ،والآخر -توظيف الن�ص املقتب�س
و�صهره مع الن�سيج الن�صي للمقامة دفع ًا للعملية
الإبداعية ،لغاية رفع درجة الت�شويق داخل العمل
الأدبي ،وال �ضري يف ذلك (ما دام الت�ضمني قادر ًا
على �أداء وظيفة تن�سجم مع ر�ؤية الن�ص اجلديد)
(.)27
�إن جلوء الهمذاين للن�صو�ص ال�شعرية حتم ًا
يتجاوز املعرفة الأولية بجماليات ال�شعر املو�سيقية
والت�صويرية ،وما عرف باالقت�صاد اللغوي ،واملجاز،
واملعنى املكثف ،وال�صور الأدبية الفنية مبا فيها من
�صور ت�شبيهية وا�ستعارية وكنائية� ،إلى الوظيفة التي
يوطن ال�شعر على القيام بها�“ ،إذ الطريق الثاين
القتبا�س املعاين هو ما ا�ستند فيه الفكر �إلى كالم
جرى يف نظم �أو نرث فيحث اخلاطر فيما ي�ستند �إليه
من ذلك ،على الظفر مبا ي�سوغ له معه �إيراد ذلك
الكالم �أو بع�ضه بنوع من الت�صرف �أو التغري �أو
الت�ضمني ،فيورد معناه يف عبارة �أخرى على جهة نقل
�إلى مكان �آخر �أحق به من املكان الذي هو فيه ،ليزيد
فائدة فيتممه �أو يتمم به �أو يح�سن العبارة �أو ي�صري
املنثور منظوما �أو املنظوم منثورا”(. )28
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وهذا هو الق�صد الذي يرنو �إليه يف �إثبات قدرته
على التقاء هذه الن�صو�ص خارج �إطارها الزمكاين،
والدار�س �إذ يت�أمل ن�ص املقامات يود �أن يك�شف
بو�ضوح عن امل�ساحة التي ي�شغلها ت�ضمني ال�شعر
ك�شكل من �أ�شكال الوعي ال�شعري عنده �أو ًال ،والإ�شارة
�إلى الوظائف التي ينه�ض بها فني ًا ومو�ضوع ّي ًا،
معتمد ًا على اجلانب الت�أثريي فيها .والوعي ال�شعري
عند الهمذاين وعي تتكثف داللته يف قدرة الهمذاين
على ت�شغيله باعتبار �أن “الن�ص ال�شعري و�سيط لغوي
ي�ساعد على نقل �أفكار املبدع وقناعاته للمتلقي(،)29
جاء ذلك من خالل ال�سرد الق�ص�صي� ،إذ الهمذاين
يطوع اللغة فيه وفق املو�ضوع الذي يريد ،وقد راوح
يف ا�ستخدام لغة ال�سرد بالأ�ساليب الربهانية
واحلجاجية والدعوية والوعظية واخلطابية ،وك�شفت
جميعها عن البئر االحتياطية التي ينهل منها وقت
احلاجة ،وقد ا�ستخدمت جميع هذه الأ�ساليب بهدف
�إقناع املتلقي �أو ال�سيطرة عليه ،من �أجل االنقياد
له ،منذ بداية ن�صه حتى نهايته ،ويف كل مقامة من
مقاماته مع احلر�ص على �أن ال يت�سرب �إليه اململ،
بالرغم من تكراره للبيت الواحد �أحيان ًا يف �أكرث من
موقع ،مبا يتنا�سب وال�سياق .
فالت�ضمني الذي ي�أتي يف �سياق الرتكيب ،قد جتلى
يف �أ�شكال عدة ،فكان ي�شري يف جمله �صراحة �إلى
البيت ال�شعرى �أو �شطر منه� ،أو �إلى كلمة �أو كلمتني
منه لفظ ًا ومعنى ،كما �شمل الوعي ال�شعري يف هذا
املحور �شعر ًا ل�شعراء خمتلفني ،ومل يقت�صر على
�شاعر �أو اثنني.
يقول يف املقامة البلخية( :فمتى العود ؟ قلت:
القابل ،فقال :طويت الريط وثنيت اخليط ،ف�أين �أنت
من الكرم؟ فقلت :بحيث �أردت ،فقال� :إذا �أرجعك
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اهلل �سامل ًا من هذا الطريق فا�ست�صحب يل عدو ًا يف
بردة �صديق) ( )30يتماهى هنا خطاب الق�ص و�أ�سلوب
ال�سرد باخلطاب ال�شعري مبهنية واحرتاف ب�أ�ساليب
ال�صنعة وزخرفها ،وقوة ال�سبك ،بحيث ال ي�ستطيع
املتلقي �أحيان ًا �أن مييز اخلطاب ال�شعري من اخلطاب
الق�ص�صي ،بالرغم من �أنه اقتبا�س لفظي ،وذلك
لإيغال الن�ص يف ال�صنعة الفنية( ،)31التعبري يحيل
هنا –ويذك ّر -ب�شكل مبا�شر �إلى بيت ال�شعر املن�سوب
لأبي نوا�س� ،إذ ا�ستطاع �أبو الفتح �أن يوظفه باالجتاه
الذي يريده �أن ي�ؤديه مو�ضوعي ًا وفني ًا ،وي�ستفيد من
(:)32
القالب ال�صيغي ال�شعري اجلاهز قوله
�إذا امتحن الدنيا لبيب ّ
تك�شفت
له عن عد ّو يف ثياب �صديق
�صديق
فالتعبري -فا�ست�صحب يل عدو ًا يف بردةٍ
يتماهى مع التعبري ال�شعري عدو يف ثياب ال�صديق
والذي يعني يف املقامة كناية عن طلب دينار� ،إذ قام
الهمذاين بنقل معنى البيت ال�شعري واال�ستفادة من
معناه ومبناه مع ًا.
فتي ال�سن
ويقول يف املقامة الكوفية( :كنت و�أنا ّ
�أ�ش ّد رحلي لك ّل عماية ،و�أرك�ض طريف �إلى كل غواية،
حتى �شربت من العمر �سائغه ،ولب�ست من الدهر
�سابغه ،فلما ان�صاح النهار بجانب ليلي ،وجمعت
للمعاد ذيلي  ...وطئت ظهر املرو�ضة لأداء املفرو�ضة)
(� ،)33إن مو�ضوع املقامة توبة عي�سى بن ه�شام عن
()34
غواياته ،و�سفره لبيت اهلل احلرام يقول الفرزدق:
وال�شيب ينه�ض يف ال�شباب ك�أنه
ليل ي�صيح بجانبيه نهار
هذا الرتكيب الذي ي�ستدعي بيت الفرزدق ال
ميكن عزله عن ال�سياق الذي بد�أ به املقامة الكوفية،

اذ يتحدث عن لهوه وجمونه وعبثه �أيام �صباه،
وقد متتع من عمره مبا ا�شتهى من متعه احل�سية،
والليل والنهار هنا هما -ال�شيب وال�شعر الأ�سود-
للتعبري عن مرحلتني عمريتني ،وقد ال ي�شعر املتلقي
�أن هناك ت�ضمين ًا؛ لأن الن�ص امل�ضمن يتماهى مع
الن�ص الأ�صلي معتمد ًا يف البيت على الت�صوير الفني
وال�صورة الب�صرية يف تو�صيل الإح�سا�س بالزمن فني ًا
ومو�ضوعي ًا ،يف التخل�ص من مرحلة ،وبداية دخول
مرحلة جديدة ،ومرد ذلك �إحكام �صنعته يف ن�سجه
لن�صه ب�إتقان ،وقدرة الن�ص ال�شعري على التماهي
مع الن�صو�ص ذات اجلمل املزخرفة؛ لذا ي�أتي
الت�ضمني معه وك�أنه عفو اخلاطر ،لقدرة الهمذاين
على �صهر اجلملة امل�ضمنة مع الن�سيج اللغوي العام
لن�صه ،يف حركة فنية من ال�صعوبة مبكان �أن ُتلحظ،
يقول( :وغريب �أوقدت النار على �سفره ،ونبح
العواء على �أثره ،ونبذت حوله احل�صيات ،وكن�ست
بعده العر�صات ،فن�ضوه طليح ،وعي�شه تربيح ،ومن
دون فرخيه مهامه فيح )( )35هذا ال�سياق اقتطاع
كامل لعجز بيت عوف بن ملحم عندما �صور بعده
عن بنيه ،فالهمذاين يتقم�ص احلالة ال�شعرية
ويتلب�سها� ،إذ اعتمد على البيت يف تو�صيف الإح�سا�س
بال�ضياع والتيه واحلاجة ،فهو يتو�سل وي�ستعطف
من خالل اجلملة ال�شعرية املكثفة ال�شحن ،وتظهر
قدرة الهمذاين وملكته هنا يف ا�ستقبال الن�صو�ص
()36
اجلاهزة ،نتذكر هنا بيت عوف بن ملحم:
تنوح وفرخاها بحيث تراهما
ومن دون �أفراخي مهامه فيح
ويقول“ :وال لقي وفد الرب ب�أح�سن من بريد
ال�شكر ،ومن ملك الف�ضل فلي�ؤا�س ،فلن يذهب العرف
بني اهلل والنا�س”( )37هذا امللفوظ الأخري عجز بيت
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الدالالت الأخرى يف ثناياها وقيمتها اجلمالية”(،)41
وي�صبح ن�ص املقامة مفتوح ًا مل�شاركة قرائية ثالثية
الأبعاد الهمذاين ،واملتلقي ،وال�شاعر.
()42
ويقول الهذيل:
واين لتعروين لذكراك هزة
كما انتف�ض الع�صفور بلله القطر
ويف املقامة احلمدانية يحظر �شخ�صية �سيف
الدولة احلمداين بو�صفه �أمري ًا وفار�س ًا �شجاع ًا
و�شاعر ًا ويعر�ض عليه فر�س ًا ،ثم يطلب احلمداين من
احل�ضور و�صف الفر�س (ح�ضرنا جمل�س �سيف الدولة
يوما وقد عر�ض عليه فر�س ،متى ما ترق العني فيه
ت�سهل ،فلحظته اجلماعة ،وقال� :سيف الدولة �أ ّيكم
�أح�سن �صفته ،جعلته �صلته ،فكل جهد جهده ،وبذل
ما عنده) (“ )43وي�صف �أبو الفتح الفر�س ب�ألفاظ
بلغت من الغمو�ض �أن جعلت عي�سى بن ه�شام يتبعه
ليف�سر له معناها”( )44هذه اللغة التي مت ا�ستخدامها
“حتيل �إلى الرتاث الذي ين�شر كب�ساط يف املقامات
ويذكر ب�صوت الرتاث”( )45فقد قام بت�ضمني �شطر
بيت المرئ القي�س(:)46
ورحنا وراح الطرف يرفع ر�أ�سه
متى ما ترق العني فيه ت�سهل
و�إن الهمذاين مهذب يف التعامل مع بع�ض
ال�شخ�صيات التي كان ي�ستح�ضرها .وملا ا�ستدعى
احلمداين كان ا�ضطر �إلى موازاته ب�شخ�صية تراعي
مقامه الطبقي فكانت �شخ�صية امرئ القي�س ،وقام
با�صطناع عبارة مهذبة تليق مبقامه ،ثم يت�صرف
الهمذاين ببيت ال�شعر لي�ستفيد من �إمكاناته الفنية
واملو�ضوعية ،ويبدو �أن الهمذاين معجب بامرئ
القي�س و�شعره� ،إذ �أورد ذات الت�ضمني يف املقامة

للحطيئة ،وهو ت�ضمني �شطر بيت �شعر لفظا ومعنى،
لكن مهارة الهمذاين الفنية تكمن يف جعل ن�صف
البيت جزء ًا من ال�سياق الق�ص�صي �شك ًال وم�ضمون ًا،
بحيث يكون معناه مك ّم ًال لداللة ال�سياق الذي يريده
الهمذاين �أن ينه�ض به ،عالوة على ال�ضرورة اللفظية
التي ي�ؤديها من حيث ال�سجع واالزدواج والتوازن حتى
فوا�صل اجلمل ،فالهمذاين عندما يلج�أ �إلى الت�ضمني
ال�شعري يقوم مبحاورة الن�ص و�إعادة �إنتاجه من
جديد فيحقق به املتعة واالنتفاع ملا ينطوي عليه
من الت�ضمني النف�سي واقرتابه من املثل واحلكمة،
فكثافة التعبري تغني الهمذاين عن التف�صيل ،يقول
احلطيئة(:)38
من ي�صنع اخلري ال يعدم جوازيه
ال يذهب العرف بني اهلل والنا�س
ويقول يف املقامة الأ�سدية“ :كان يبلغني من
مقامات الإ�سكندري ومقاالته ما ي�صغي �إليه النفور،
وينتف�ض له الع�صفور ،ويروي لنا من �شعره ما ميتزج
ب�أجزاء النف�س رقة ،و�أنا �أ�س�أل اهلل بقاءه حتى �أرزق
لقاءه”( ،)39ها هنا اقتبا�س جملة من بيت الهذيل
وقد تكون احلاجة اللفظية للعبارة ما�سة ،لكن املعنى
الداليل الذي حتمله العبارة هو الغر�ض النف�سي الذي
ي�سعى �إليه الهمذاين ،فاملعنى العاطفي الذي حتمله
العبارة ال�شعرية ُمركز وكثيف ،ويحمل من ال�شعور
ما يفي�ض عن طاقة الألفاظ ،فينقل الهمذاين هذه
العبارة لتخدم غر�ض ًا يف نف�س عي�سى بن ه�شام هو
�شدة ال�شوق يف التعرف �إلى �أبي الفتح والرحلة �إلى
حم�ص ملقابلته( .)40فلم يجد ُبد ًا من تذكر بيت
الهذيل ملا فيه من �صورة فنية ب�صرية حركية”
و�أجود ال�صور ما نقل امل�شاعر من نف�س �إلى نف�س،
وما ترك للمتلقي حرية البحث والتنقيب عن �سائر
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�سجيح ،ور�أي �صحيح ،فعدلت ميزان عقلي ،وعدلت
بني جدي وهزيل ،واتخذت �أخواين للمقتة ،و�آخرين
للنفقة)( )50هوعني قول ال�شاعر(:)51
وهلل عندي جانب ال �أ�ضيعه
وللهو عندي واخلالعة جانب
عندما تقر�أ املقامة اخلمرية تظهر قيمة هذا
الت�ضمني للبيت ال�شعري من الناحيتني املو�ضوعية
والفنية ،و�أثر ذلك يف املتلقي� ،إذ يجعل الهمذاين
املتلقي يتماهى مع اجلو الق�ص�صي مبا فيه من متعة
و�شوق ،فال�سرد يف الفقرة ال�سابقة يعمد �إلى �إقامة
التوازن يف كل �شيء يف حياته ،لذا مل يجد بد ًا من
اال�ستفادة من ح�سن التق�سيم يف بيت ال�شعر ملا له
من ارتباط وثيق ب�ألفاظ الن�ص ومعانيه ،وهو ت�ضمني
يظهر فيه وعيه ال�شعري باملعنى يف البيت ولي�س
بالألفاظ ،ويقول يف املقامة الو�صية( :واحللو طعام
من ال يبايل على � ّأي جنبيه يقع ،والوجبات عي�ش
ال�صاحلني)( )52ويف املقامة يو�صي بها ابنه على
احلر�ص والتقتري ،وقد قال ال�شاعر(:)53
ول�ست �أبايل حني �أقتل م�سلما
على � ّأي جنب كان يف اهلل م�صرعي
نرى الهمذاين يف هذه املقامه ي�ستعني باللغة
الربهانية احلجاجية التي حتتكم للمنطق يف �إقامة
الدليل على �صحة ما يرنو �إليه ،وهو يو�صي ولده ب�أن
يكون حري�ص ًا على ماله فيحذره من الإنفاق ومن
جملته ما يقتات عليه من �أكل احللو من الطعام،
لأنه �ضار باجل�سد ،وهذه ن�صيحة الأطباء للب�شر،
ومنه �أكل اللحوم ،فيبدو متو�س ًال بالت�ضمني الربهاين
القائم على التوظيف الأيديولوجي وامل�ستند �إلى
اخلطاب الديني� ،إذ �إن اخلطاب احلجاجي يكت�سب

الأ�سدية واملقامة الأهوازية (كنت بالأهواز يف رفقة
متى ما ترق العني فيهم ت�سهل) ( ،)47ف�إذا كان امر�ؤ
القي�س �صرف التعبري للفر�س ،فالهمذاين ا�ستفاد
منه يف و�صف الفر�س ،ويف و�صف �شخ�ص ،ويف و�صف
جمموعة �أ�شخا�ص.
ويقول يف املقامة املطلبية( :هل الدنيا �إال مناخ
راكب ،وتعلة ذاهب؟ وهل املال �إال عارية مرجتعة
ووديعة منتزعة؟ ينقل من قوم �إلى �آخرين( .)48ذكرنا
بقول لبيد (:)49
وما املال والأهلون �إال ودائع
وال بد يوما �أن ترد الودائع
فهذا اقتبا�س �إ�شاري لروح املعنى ال�شعري يف
البيت ف�ض ًال عن �إعادة نرث �ألفاظ البيت ب�ألفاظ
مرادفة ،وبالرجوع لل�سياق العام لن�ص املقامة
املطلبية التي بنيت على �أن �شباب ًا ا�ستحوذ عليهم
حب املال ،وانتهى بهم الأمر �إلى مدح الغنى و�أهله،
وذكر املال وف�ضله ،و�أنه زينة الرجال ،وغاية الكمال،
فعار�ضهم �أبو الفتح ،وبد�أ ميدح �شرف الن�سب والعلم،
و�أ�سرف يف ذلك �إمعان ًا يف �إقناعهم بحجته ،فاحتال
عليهم من خالل ا�ستخدام �أ�سلوب ال�سرد موظف ًا
اللغة الدينية ذات النعمة الوعظية الإر�شادية ملا لها
من ت�أثري قوي على النف�س الإن�سانية ،ثم ا�ستدرجهم
واحتال عليهم وقام ب�أخذ �أموالهم (ف�أمال يده وقال
من قدم �شيئا وجده ،ومن عرف ما ينال هان عليه
بذل املال ،فكل منا حباه مبا حظروا) ،ويالحظ
هنا كيف ا�ستفاد الهمذاين من م�ضمون بيت ال�شعر
م�ستخدم ًا ما فيه من نغمة الزهد يف �إقامة احلجة،
على �صحة ما يقول ،وخلدمة الفكرة التي يريد
تنفيذها بهدف �إيقاع حيلة ذكية ،وب�أ�سلوب �أذكى
جلمع املال ،ويقول« :اتفق يل يف عنفوان ال�شبيبة خلق
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ثم يقول متابع ًا املو�ضوع نف�سه« :ملا قفلنا من
جتارة �أرمينية� ،أهدتنا الفالة �أطفالها ،وعرثنا بهم
يف �أذيالها ،و�أناخونا ب�أر�ض نعامة ،حتى ا�ستنظفوا
حقائبنا ،وبقينا بيا�ض اليوم يف �أيدي القوم ،حتى
�أردف الليل �أذنابه ،وم ّد النجم �أطنابه» �إن هذا
ال�سياق يذكرنا �أي�ض ًا بقول امرئ القي�س(:)58
فقلت له ملا متطى ب�صلبه
و�أردف �إعجازا وناء بكلكل
وللهمذاين �أ�شعا ٌر يلج�أ فيها للت�ضمني والت�أثر
()59
بال�شعر العربي:
�إن هلل عبـي ــد ًا �أخذوا العمر خليطا
فهم مي�سون �أعرا با وي�ضحون نبيـطا
هذا هو عني قول املعري(:)60
ا�ستعجم العرب يف املوامي
بعدك وا�ستعرب النبيط
ويقول يف املقامة اخلمرية« :ودفعنا �إلى ذات �شكل
ودل ،وو�شاح �إذا قتلت �أحلاظها� ،أحيت �ألفاظها،
�أح�سنت تلقينا � )61(»...إن الغزل قائم لفظ ًا ومعنى
على الو�صف احل�سي جلمال العيون ،وح�سن منطق
املو�صوفة ،ويف هذا الإطار ت�شري اجلملة �إلى بيت
جرير الذائع ال�صيت يف الغزل ،يقول(:)62
�إن العيون التي يف طرفها حور
قتلننا ثم مل يحيني قتالنا
كما �أن ال�سياق يف املقامة اخلمرية ي�ستدعي
نف�سي ًا وعاطفي ًا �ألفاظ البيت ال�شعري حتديد ًا.
ويقول يف املقامة الوعظية « :ف�إلى متى ترقع
ب�آخرتك دنياك ،وتركب يف ذاك هواك� ،إين �أراك
�ضعيف اليقني ،يا راقع الدنيا بالدين� ،أبهذا �أمرك

بع�ض العالمات التي حتدد وجهته احلجاجية ،وهذه
العالمات متنوعة ت�شتغل داخل اخلطاب ب�صورة
خمتلفة ،فهي تظهر مرة ب�صورة عوامل حجاجية،
�إ�ضافة �إلى ا�شتغال جمموعة من اخل�صائ�ص
املرتبطة ببع�ض الظواهر كاال�ستفهام والت�ضمني»(،)54
فقام الهمذاين بتلوين اللغة وفق ما يقت�ضي م�ضمون
املقامة وهدفها فهو ميرر ما يريد عرب هذه النغمة
القائمة على الن�صيحة.
ويلحظ هنا �أن الوعي ال�شعري يدخل ب�شكل
مبا�شر يف ن�سيج الرتكيب اللغوي لل�سياق وي�صبح
جزءا �أ�سا�سي ًا منه بحيث ي�صعب ف�صله عنه ،فهو ال
يت�شبث بالبيت ال�شعري من باب الرتف اللفظي �أو
الإعجاب باللفظ �أو بالرتكيب ،بل يجيئ مللء فراغ
فني يحتاج الهمذاين �إلى م�ضمونه قبل �ألفاظه،
و�ضرورة مو�ضوعية ،وغر�ض داليل ،وال يغادر
الهمذاين ال�سياق �إال بعد ا�ستنزاف طاقاته و�إمكاناته
الداللية.
ويقول( :ومالت الهاجرة بنا �إليها ،ونزلنا نغور
ونغور ،ويقول وربطنا الأفرا�س بالأمرا�س ،وملنا
مع النعا�س ،فما راعنا �إال �صهيل اخليل)( ،)55هذا
اقتبا�س ذكي� ،إذ �إن كلمتي «�أفرا�س» و«�أمرا�س» وردتا
يف بيت �شعر المرىء القي�س ،لكن احلاجة الفنية
جعلت الهمذاين يبعرث �ألفاظ ًا يف البيت ويعيد ترتيبها
مع قدرته على نقل معانيها بالفاعلية نف�سها ،وميكن
النظر هنا �إلى قدرة الهمذاين على تر�شيد اخلطاب
ال�شعري وتوجيهه خلدمة فنية يتغياها �سياق
املوقف( .)56يقول امر�ؤ القي�س(:)57
ك�أن الرثيا علقت يف م�صامها
ب�أمرا�س كتان �إلى �صم جندل
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حيله ونوادره ،فللهمذاين �أ�ساليبه املتنوعة التي يدخل
بها مموه ًا على املتلقي.
ولقد وجدت �أن الهمذاين يلج�أ ملنهج جديد يف
اال�ستفادة من معرفته بال�شعر ووعيه فيه ،هذا املنهج
يكمن يف ا�ستخدام مفردة �أو اثنتني من بيت ال�شعر،
معان مرادفة لألفاظ البيت ال�شعري
�أو الإ�شارة �إلى ٍ
الذي يعنيه ،فعندما يقول( :واجتمع �إ ّ
يل يف بع�ض
الليايل �أخوان اخللوة ،ذوو املعاين احللوة ،فما زلنا
نتعاطى جنوم الأقداح حتى نفذ ما معنا من الراح)
( )65فهاهنا مفردة ا�ستخدمت ببيت �شعر ،يقول
ال�شاعر(:)66
فك�أمنا خمر وال قدح
وك�أمنا قدح وال خمر
ومل�ست �أن الهمذاين ي�ستخدم معرفته بال�شعر
ليكون مرة مو�ضوعا يفتتح به املقامة ،و�أخرى يختم به
مقامته ،ففي نهاية املقامة امل�ضريية يقول« :فهل �أنا
يف ذا يالهمذان ظامل «( ،)67وهذا عجز بيت يقول(:)68
وكنت �إذا قوم غزوين غزوتهم
فهل �أنا يف ذا يا �آل همذان ظامل
ت�أتي اال�ستعانة بالت�ضمني يف هذا البيت كونه
حماجة مقنعة ملن
يحمل منطق ًا معقو ًال؛ ليكون مبثابة ّ
يلومه نتيجة انتهى اليها �أبو الفتح ،من �سوء العاقبة،
وهي حماولة عر�ض حال �أمام املتلقي ،ولكي يقدم
تربير ًا مقنع ًا لت�صرفه على موقفه من امل�ضرية� ،أما
الإ�شارة للبيت يف �صدر املقامة فكقوله يف املقامة
احلرزية« :وملا بلغت بي الغربة باب الأبواب ،ور�ضيت
()69
من الغنيمة بالإياب ،ودونه من البحر وثاب»
«فاملقدمة وعاء معريف يختزن ر�ؤية امل�ؤلف ،وهي
ف�ضاء ف�سيح يتيح للكاتب الكثري من �إمكانات التعبري

الرحمن؟ �أم على هذا دلك القر�آن؟»( .)63فيح�ضر
بيت ال�شاعر �إذ يقول(:)64
نرقع دنيانا ب�إف�ساد ديننا
فال ديننا يبقى وال ما نرقع
وهذه املقامة �أ�شبه ما تكون خطبة ع�صماء؛ لأن
�أبا الفتح ح�شد فيها من العظات والدرو�س والعرب مبا
ال يدع للمتلقي جما ًال لأن ي�شك للحظة فيه �أنه لي�س
بخطيب واعظ ،لكرثة ماح�شد من درو�س الرتهيب
والرتغيب يف الآخرة ،وملا كان مو�ضوع املقامة
يتنا�سب وعنوانها فمن الطبيعي �أن حت�ضر وبقوة
النغمة الوعظية الإر�شادية التي تخاطب العاطفة
والعقل مع ًا ،ولذلك �أ�صبح الن�ص مليئ ًا باالقتبا�سات
الدينية �سواء �أكانت من القر�آن� ،أو احلديث النبوي
ال�شريف� ،أو خطب ال�صاحلني ،ومن جملة ذلك
ال�شعر العربي؛ لأنه �أي�ضا له م�ساهمات ال ميكن
�إغفالها يف ممار�سة التهذيب الأخالقي وتنمية احل�س
الديني وحتذير النا�س من التماهي مع متع احلياة،
والغفلة عن احلياة الآخرة.
يذكر هنا �إلى �أن الهمذاين بارع يف قدرته على
ا�صطياد متلقيه من الناحية الذهنية ،وهو يف قمة
وعيه الذهني مع �أبي الفتح و�إ�صراره ب�أنه لن يكون
هذه املرة �ضحية له ،لكنه � -أعني املتلقي -ين�ساق يف
كل مرة ،وهو يغذو ال�سري خلف متعة الق�ص التي ت�أخذ
�شكل الن�صيحة والو�صية والإقناع� ،أو التي تعتمد على
العاطفة مبا فيها من ت�شويق وده�شة حين ًا ،ومفاج�آت
حين ًا �آخر ،بحثا عن املتعة النف�سية �أو العقلية ،ورغبة
يف حتقيق اللذة التي ين�شدها ،وقد يلتم�س املتلقي
العذر ل�ضحايا �أبي الفتح يف املقامات عندما يحولهم
�إلى مادة ق�ص�صية م�ضحكة �أو غبية؛ لأنه ال ي�ستطيع
�أحد �أن يتخيل �أن �أبا الفتح قد ي�ستغل الدين ليمرر
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كليني لهم يا �أميمة نا�صب
وليل �أقا�سيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلت لي�س مبنق�ض
ولي�س الذي يرعى النجوم ب�آيب
فهو هنا مل يذكر بيت ال�شعر ،ولكنه �أ�شار �إلى
جتربته املريرة مع الزمن �إذ يحاول �أثناء الت�ضمني
�ضبط حركة �سري امل�ضمن باالجتاه الذي يتيح له
اال�ستفادة �أكرب قدر ممكن منه بعد �إعادة ت�شكيله،
وتوفر مثل هذه الت�ضمينات الو�شائج التي تربط
ما عرف عن ال�شاعر مع مو�ضوع املقامة /ال�سياق،
ومتار�س نوع ًا من التوجيه على املتلقي ،ونف�سيته،
لي�سهل التخاطب معه لبناء �أر�ضية م�شرتكة يلتقيان
عليها ،ومرد هذا لأنواع اخلربة واملهارة يف بناء
الن�ص الق�ص�صي الكامنة مبجاورة الن�ص امل�ضمن
و�إعادة �إنتاجه يف �سياق جديد.
وتعر�ض الهمذاين للأغرا�ض ال�شعرية ،من مثل
الو�صف والفخر واملدح ...يف �سياق الق�ص ،وظهر
هذا يف املقامة احلمدونية� ،إذ �أظهرت قدرة الهمذاين
على غر�ض الو�صف عندما عر�ض عليه فر�س ،وطلب
من �أبي الفتح �أن ي�صفه فقال“ :هو طويل الأذنني،
قليل االثنني وا�سع املراث ،لني الثالث ،غليظ الأكرع،
غام�ض الأربع� ،شديد النف�س ،لطيف اخلم�س� ،ضيق
القلت .)74(”...وهو و�صف يطول .والأهم من ذلك
�إجابته التف�صيلية الدقيقة عن جميع �صفات الفر�س،
ظهر وك�أنه خبري بعلم احليوان ،مل يرتك �شيئ ًا يف
�أجزاء الفر�س �إال و�أتى عليه ،واملقام يف البحث ال يت�سع
لنقل كل ما جاء يف هذا الغر�ض ،وو�صف اخليل والإبل
غر�ض ظاهر من �أغرا�ض الق�صيدة اجلاهلية .وقد
ا�ستخدم الهمذاين من �أغرا�ض ال�شعر �أي�ض ًا املدح،
ويتجلى ذلك يف املقامة “الناجمية” .وفيها يزور �أبو

والتعليق»(� .)70ألي�س هذا عجز بيت المرئ القي�س �إذ
يقول(:)71
وقد طوفت يف الآفاق حتى
ر�ضيت من الغنيمة بالإياب
واملقامة احلرزية تتحدث عن كرب الغربة و�سوء
الطالع فيها وخيبة الرجاء و�ضياع الأمل ،فهو يبد�أ
بهذا اجلو النف�سي القائم ،لي�ؤزم املوقف ويغدو
اخلروج من امل�أزق حما ًال ،ويرفع درجة الت�شوق
النف�سي بهذه املقدمة اليائ�سة والعدمية ال�صادمة،
ليظهر قدرته يف الذكاء ،ومهارته يف ا�صطناع احليلة،
حتى يجد مربر ًا منطقي ًا للكدية ،فالهمذاين ي�ستفيد
من البيت ال�شعري �شك ًال وم�ضمون ًا� ،إذ يتحدث البيت
عن املوقف الذي �أمل بال�شاعر والذي �أعياه و�أتعبه،
ف�أ�صبحت قمة االنت�صار عنده ال�سالمة البدنية،
ولوال الت�ضمني بهذا البيت ،ويف مقدمة املقامة ،فلن
ي�ستطيع املتلقي �أن ي�ست�شعر اجلو العام الذي يريد
الهمذاين �أن نعي�شه ،وهو جو برم تلفه غيوم عدم
الطم�أنينة من كل جانب ،فهو الذي ير�سم خط �سري
املقامة ،والقيادة دائما لأبي الفتح ،مهما كانت �شهرة
ال�شخ�صية التي ي�ستدعيها ،فهو لن ير�ضى �أن تتفوق
عليه ،يجيء بها في�ستفيد منها ،ويف اجلانب الذي
يريد منها �أن ت�ؤديه ،ثم يغادرها كقوله (:وبقينا يف
يد احلني بني البحرين ،ال منلك عدة غري الدعاء ،وال
حيلة �إال البكاء ،وال ع�صمة غري الرجاء ،وطويناها
ليلة نابغية ،و�أ�صبحنا نتباكى ونت�شاكى)( )72هذا
الن�ص ي�شري �إلى طول الهموم ومرارة االنتظار.
فلم يجد بد ًا من ا�ستدعاء ليايل و�ساعات النابغة
الذبياين التي كان يكابدها يف انتظار حمبوبته ،يقول
النابغة(:)73
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الإبداع ال�شعري عند العرب من خالل مقامة خا�صة
بذلك �سميت املقامة الإبلي�سية ،وقد حمل عنوان
املقامة داللة وا�ضحة على ربط الإبداع ال�شعري بقوى
خفية ،وم�ضمون املقامة يتولى �إي�ضاح االعتقاد العربي
بهذه الق�ضية كما �أ�شار �إليها البحث ،وعر�ض املحور
الثاين لنوع خا�ص من ال�شعر �سمي العمل امللغز،
وقد وظف لأكرث من غاية وهدف منها لي�ست �أن
للعلم كلفة نف�سية وجهد ًا كبري ًا ،و�سيطر على �أ�سلوب
هذا النوع من املقامات ا�ستخدام الأ�سئلة املحرية
واحلوار الذي يك�شف عن قدرات الهمذاين يف عر�ض
معرفته ،فيبدو الوعي بال�شعر على �أنه و�سيلة جديدة
يعتمد ويرتكز لي�ؤ�س�س لبناء ن�ص ق�ص�صي �شيق من
خالل هذا النوع من ال�شعر ،وجتلى وعيه ال�شعري يف
املحور الثالث من خالل معرفته مبنازل ال�شعراء من
وجهة نظر النقد والبواعث التي حتثهم على الإبداع
ال�شعري ،وقد �أفرد مقامة خا�صة ملناق�شته هذا
املو�ضوع �سميت باملقامة القري�ضية حتدث فيها عن
نقد ال�شعراء و�شعرهم ،والتفا�ضل بينهم عن طريق
ا�ستدعاء ال�شاعر و�شعره من خالل الر�أي النقدي
الذي ذكره النقاد قبله .ويف املحور الرابع جتلى
وعيه بال�شعر من خالل ت�ضمينه للأبيات ال�شعرية يف
مو�ضوعات خمتلفة ،وكلما دعت ال�ضرورة الفنية التي
يتطلبها �سياق املوقف ،وقد ك�شف هذا املحور عن
قدرة الهمذاين ب�شكل جلي على تطويع ال�شعر �شك ًال
وم�ضمون ًا ملو�ضوع املقامة ،ومهمة الهمذاين عند
اال�ستعانة بالن�ص ال�شعري تذهب باجتاهني� :أحدهما
للفت انتباه املتلقي والت�أثري فيه نف�سي ًا ،ومن ثم حفزه
على امل�شاركة .وقد جتلت هذه الت�ضمينات يف �أ�شكال
عدة ،فكان ي�شري يف جملة �صراحة للبيت ال�شعري� ،أو
�إلى �شطر منه� ،أو �إلى كلمة� ،أو كلمتني لفظ ًا ومعنى.

الفتح عي�سى بن ه�شام ويبهره بف�صاحته ،ثم يجعل
ال�س�ؤال عن وجهته تخل�ص ًا ملدح املمدوح حتى يتجرد
ملدح ممدوحه( .)75يقول يف املقامة“ :قلنا ال ف�ض
فوك ،وهلل �أنت و�أبوك ،ما يحرم ال�سكوت �إال عليك ،وال
يحل النطق �إال لك ،فمن �أين طلعت؟ و�أين تغرب؟ وما
الذي يحدو �أمامك؟ وي�سوق غر�ضك قدامك؟ قال:
�أما الوطن فاليمن ،و�أما الوطر فاملطر ،و�أما ال�سائق
فال�ضر ،والعي�ش املر .قلنا :فلو �أقمت بهذا املكان
لقا�سمناك العمر ،فما دونه ،ول�صادفت من الأمطار
ما يزرع ،ومن الأنواء ما يكرع ،قال :ما �أختار عليكم
�صحب ًا ،ولقد وجدت فناءكم رحب ًا( .)76وقد ا�ستخدم
غر�ض الفخر يف املقامة “ال�سج�ستانية” ،وفيها
ينتحي ابن ه�شام �سوق �سج�ستان فريى الإ�سكندري
واقف ًا على فر�سه مفتخر ًا بنف�سه(� :)77إذ يقول “�أنا
باكورة اليمن ،و�أحدوثة الزمن� ،أنا �أدعية الرجال،
و�أحجية ربات احلجال� ،سلوا عني البالد وح�صونها،
واجلبال وحزونها ،والأودية وبطونها  ....وهلم جرا
.)78(“ ...
حاولت هذه الدرا�سة مقاربة الوعي ال�شعري عند
الهمذاين عرب م�ستويات ذات �أطر مرجعيتها ال�شعر،
وغايتها النفوذ �إلى هذه امل�ستويات ،وقد متظهر
هذا الوعي بعدة �أ�شكال ات�سع لها ف�ضاء املقامات
معان خمتلفة ،عر�ض لها
بدالالت ووظائف ذات ٍ
البحث �ضمن حماور عدة ،هي الوعي ال�شعري من
خالل املوهبة ال�شعرية ،والوعي ال�شعري من خالل
املعميات وامللغزات من ال�شعر والآراء النقدية املتعلقة
مبجمل جتارب ال�شعراء كما وردت يف املدونة النقدية
القدمية ،والوعي ال�شعري من خالل الت�ضمينات
ال�شعرية التي جاءت �صراحة يف ثنايا الن�صو�ص.
فقد عر�ض املحور الأول ملحاولة تف�سري ظاهرة
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 .3النادي� ،أحمد ،التلقي والتوا�صل الأدبي ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عامل الفكر ،مج
 ،34ع.2005 ،1
 .4ر�شيد ،را�ضي ،احلجاجيات الل�سانية ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عامل الفكر ،مج،34
ع.2005 ،1
 .5عدمان ،عزيز ،قراءة الن�ص الأدبي يف �ضوء فل�سفة التفكيك ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،عامل الفكر ،مج  ،33ع.2004 ،2
 .6حممود ،عبد الرحمن عبد ال�سالم ،وعي ال�شعر ،قراءة ت�أ�صيلية يف اللغة وامل�صطلح النقدي ،الكويت ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عامل الفكر ،مج  ،34ع.2007 ،1
 .7مو�سى� ،إبراهيم منر ،توظيف ال�شخ�صيات التاريخية يف ال�شعر الفل�سطيني ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،عامل الفكر ،مج  ،33ع.2004 ،2
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