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 بسم هللا الرحمن الرحيم،

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين. 

محاضرة وتطبيق في النص األدبي القديم/سنة أولى/ فوجا 

 "أ، هـ"

 تقديم

أحبائي الطلبة والطالبات، أنهي معكم هذا السداسي بهذا 

النموذج من النثر العربي في القرن الرابع الهجري، وهو في 

األلوان األخرى التي عرفناها في مظهره ومراميه يختلف عن 

الخطابة والرسائل والوصايا وما إلى ذلك مما تشابه في الشكل 

وتنوع في المضمون، وقد يعجز اإلنسان على اإللمام بكل ما تناولته 

أقالم الكتاب عبر مراحل الكتابة في جميع الفنون، ولهذا ارتأينا نختم 

قدير بديع الزمان أحمد الفصل الثاني ب مقامة من مقامات األديب ال

بن الحسين الهمذاني الذي سخر هذا النوع من األدب لتبيان فساد من 

تولى أمر رعيتهم كالملوك والوزراء والقضاة، وما إلى ذلك ممن 

 تخندق في الصفوف األولى لخدمة السلطة.

 .ملخص 

 ـ الكتابة في خدمة المجتمع. 

الدولة  كان طبيعيا وقد أسهمت الكتابة في مختلف شؤون

اإلسالمية من سياسة ودبلوماسية وحربية إسهاما فعاال على نطاق 

واسع، أن تسهم أيضا في عالج شؤون العامة للشعب واستعراض 

مشاكله المعقدة، فكلما تشعبت مرافق الدولة واتسعت آفاقها ازدادت 

مشاكلها وتعددت بعض أمورها، ومن ثم فإن المجتمع لم يخل من 

ف أو مظاهر الفساد في الحكم والسلوك العام، بعض ألوان االنحرا
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وهنا كان على الكتابة أن تؤدي دورها في عالج هذه الظواهر. أو 

بعبارة أخرى كان على الكتاب بصفة عامة، واألحرار منهم بصفة 

روا أقالمهم وقرائحهم لهذه المهمة المفضلة التي  خاصة أن يسخ ِّ

 والتعقد.فرضتها طبيعة الحياة اآلخذة بسبل التنوع 

ومن أولئك األحرار الذين اقتحموا الميدان بأقالمهم وأفكارهم  

بديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاني الذكي الفذ الذي لم ينخرط 

في سلك وظيفة رسمية أو يتولى عمال حكوميا، وإنما عاش من قلمه 

ولقلمه، يعبر به عن خواطره ويستخدمه في خدمة الناس ومجتمعهم. 

مان رغم حياته القصيرة التي لم تستمر أكثر من أربعين وبديع الز

عاما أثرى األدب العربي بآثاره الشعرية والنثرية، وإذا كان شعره 

ليس من المرتبة التي تجعله ينتظم عقد الشعراء المجيدين، فإن نثره 

قد أمدَّ األدب العربي بظاهرتين جديدتين كل الجدَّة، الرسالة التي 

م والمجتمع بالقد والتوجيه، والقصة القصيرة التي تتناول شؤون الحك

تظهر على مسرح األدب العربي ألول مرة في تاريخه متخذة اسم" 

 المقامة " التي نستعرضها بعد حين.

 ومسيرته من حياة بديع الزمان الهمذانيـ  

لقد عاش بديع الزمان الهمذاني  أربعين عاما وقعت كلها في 

ف  398ـ  358النصف الثاني من القرن الرابع الهجري )  ( هـ طوَّ

خاللها في المدن الهامة من العراقيين العربي والعجمي، واتصل 

بكثير من أعالم وأمراء وحكام وملوك زمانه من أمثال الصاحب بن 

مد في سجستان والسلطان محمود في عباد في أصبهان وخلف بن أح

غزنة وبني ميكال في نسابور، واغترف من أسباب المعرفة والثقافة 

ثم هضمهما بعقله وقلبه، ثم ما لبث أن قدم للفكر العربي ما خلد 

ذكره عبر الزمان من رسائل في الشؤون العامة، ومن قصص 
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دبنا قصيرة ممتعة تعتبر من الثمرة اليانعة الباكرة في مسيرة أ

 الطويلة. 

 سمة عصر بديع الزمان الهمذانيـ  

َمْن يتعمق فيما جاد به قلم بديع الزمان الهمذاني سوف يجد  

ً من أشتات المناهج،  فيما كتب كنوزاً ثمينة من ألوان القول، وفنونا

وْليَكن الذي يستوقف القارئ هو تلك الظاهرة الجديدة الجريئة، 

 ً  من عامة الشعب وخاصة الحكام. ظاهرة نقد المجتمع بأهله جميعا

ً منحرفا حاد عن جادة  إنه يصف ملكا ظالما وينقده، ويشكو قاضيا

األحكام، ويستنكر بعض جرائم القتل ويدعو إلى التحقيق فيها، 

ويكتب عن مظاهر الفوضى وفداحة الضرائب والخراج 

والمصادرات وشدة الغالء إلى غير ذلك من الموضوعات التي 

ة فيها شيئا جديدا، علما أن مثل هذه األمور التي تناولها تعتبر الكتاب

بديع الزمان بالحديث والنقد تعتبر ظاهرة جديدة بالقياس لما سبق في 

الكتابة النثرية في األدب العربي إذا استثنينا رسالة قصيرة كتبها أبو 

 1بكر الخوارزمي يشكو فيها واليا ظالما مع كثير من التسامح.

الذي ال شك فيه هو أن الخوارزمي كاتب جليل، على أن األمر 

وأديب كبير، ويعتبر شيخ الكتاب آنذاك، وقد تتلمذ عليه بديع الزمان 

دون شك واتصل به ثم كاتبه، ولكن بْخل الخوارزمي وحدَّة طبع 

بديع الزمان قد أوقعت بينهما األمر الذي جعل هذا األخير يطلب 

ظرة، فجرت بينهما مناظرة الخوارزمي إلى النزال القولي والمنا

طويلة، على عدة ليال في بيوت أعيان نيسابور، أظهر فيها بديع 

الزمان كثيرا من ألوان المناورات التي جعلت القوم يحكمون لبديع 

                                                           
 107،108انظر القصة في رسائل  ديوان الخوارزمي، ص- 1
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الزمان بالنصر على األديب الكبير الشيخ الخوارزمي الذي توفى 

  2رحمه هللا بعد ستة أشهر من المناظرة

رض لزمان نجد كتاباته ذات أصالة في الغبالعودة إلى بديع ا

أوضح وأوفر منها عند الخوارزمي في مجتمع القرن الرابع 

الهجري الذي عاشه الكاتب بكل ما يملك من جوارح، لذا وجب 

ه علينا أن نطلق عليه أول صحفي عربي على اإلطالق، فليس رسائل

 بكرة،مة فيالتي تناول فيها المشاكل العامة نقدا وبناء إال مقاالت صح

إن وإذا كانت ميزات الصحافة الحديثة هي سرعة انتشار الصحيفة ف

في  نسخرسائل بديع الزمان كانت في سرعة انتشارها تتلقفها أقالم ال

كل مكان من بقعة األرض اإلسالمية، وتتبادل ما بين األدباء 

 والمتأدبين والناشئة والمهتمين بالشأن االجتماعي والسياسي.

ن بديع الزمان نفذ إلى صلب الحياة العامة للناس من قد عرفنا أ

جوانبها المختلفة وعبر في كثير من رسائله عن آالمهم وآمالهم في 

الحياة االجتماعية اليومية، وفي أسلوب الحكم في جرأة حيناً، 

ً آخر. ومن رسائله في نقده لملك ظالم لعله قصد به"  ً حينا واندفاعا

ن الذي كان معروفاً بالغلظة والعنف قابوس بن وشمكير" ملك جرجا

رغم أنه واحد من أدباء العربية الكبار، جمع بين السيف والقلم 

ووفق بين الملك واألدب، نقول أن بديع الزمان الهمذاني لم تعجبه 

صفات هذا الملك وال تصرفاته الطائشة، فكتب في ذلك رسالة 

أدباء نيسابور طريفة إلى أبي النصر بن المرزبان أحد وجهاء وكبار 

  3منها:

 رسالة من رسائله الكثيرةـ  

                                                           
 من ديوانرسائل بديع الزمان58---17ارجع إلى المناظرة، ص- 2--

 97الرسائل، ص --3
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" قد علم الشيخ أن ذلك السلطان سماء إذا تغيم لم يُْرَج صفُوه، 

وبحر إذا تغير لم يشرب صفُوه، وملك إذا سخط لم يُْنتَظْر عْفُوه، 

ضاه والسخط عرجة، كما ليس بين غضبه والسيف  4فليس بين رِّ

فرجة، وليس من وراء سخطه فرجة، كما ليس بين غضبه والسيف 

مجازا، كما ليس بين الموت والحياة معه حجاز، فهو سي ِّدٌ يغضبه 

الجرم الخفي، وال يرضيه العذر الجلي، وتكفيه الجناية وهي 

، ثم ال تشفيه العقوبة وهي إجحاف، حتى أنه ليرى الذنب 5إرجاف

وهو أضيق من ظل الرمح، ويعمى عن العذر وهو أبين من عمود 

، وهو ذو أذنين يسمع بهذه القول وهو بهتان، ويحجب بهذه الصبح

العذر وهو برهان، وذو يدين يبسط أحداهما إلى السفك والسفح، 

ويقبض األخرى عن العفو والصفح، وذو عنين يفتح إحداهما إلى 

دُّه  الجرم، ويغمض األخرى عن الحلم، فمزحه بين القد ِّ والقطع، وجِّ

ن الظهور والكمون، وأمره بين الكاف بين السيف والنطع، ومراده بي

والنون، ثم ال يعرف من العقاب غير ضرب الرقاب، وال يهتدي من 

التأنيب، إال إلزالة النعم، وال يعلم من التأديب، إال إراقة الدم، وال 

يحتمل الهنة على حجم الذرة، ودقة الشعرة، وال يحلم عن الهفوة، 

م النقطة، ثم إن النعم كوزن الهبوة، وال يغضي عن السقطة، كجر

بين لفظه وقلمه، واألرض بين يده وقدمه، وال يلقاه الولي إال بغمه، 

وال العدو إال بدمه، واألرواح بين حبسه وإطالقه، كما األجسام بين 

حله ووثاقه. ونظرُت فإذا أنا بين جودين، إما أن أجود ببأسي، وإما 

ا الجنازة، وبين أن أجود برأسي، وبين ركوبين، إما المفازة، وإم

طريقين، إما الغربة، وإما التربة، وبين فراقين، إما أن أفارق 

أرضي وإما أن أفارق عرضي، وبين راحلتين، إما ظهور الجمال 

                                                           
 التي تقرب مثيلتها العرجة : خطوة  األعرج -- 4
 إرجاف : انفعال -- 5
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أو أعناق الرجال، فاخترت السماح بالوطن، على السماح بالبدن، 

 وأنشدت:

ً  **  فما رأى للمضطر إال  إذا لم يكن إال األسنة وركبا

 ا.ن ركوبها"

إنها حملة شعواء على الملك قابوس ، حشد فيها بديع الزمان      

جميع أسباب بالغته، واستعرض فيها كل فنون براعته، وزخرف 

مقالته بمختلف ألوان زينة القول من سجع وترصيع ومقابلة وطباق 

ومجاز واستعارات...مع محافظة كاملة على روح المعاني التي 

أراد أن يصل إليها، ولعل مثل هذه قصدها وعلى دقة األهداف التي 

الحمالت الشديدة التي تشهر بالحكام الظالمين، وتؤلب عليهم الرعية 

المغلوبة على أمرها هي التي كان تفتقدها الشعوب المتطلعة إلى 

التحرر والمساواة  والعدل والحياة الكريمة، فكانت التوعية بالكتابة 

مين، ومن ثم إزاحة طغاة وسيلة من وسائل االحتجاج بالظلم والظال

 الفساد من السلطة والمفسدين.

على أن من يقرأ نص الشكوى بعناية وروية، وبعقل فاحص  

ونافذ، مستغال في ذلك المعلومات السابقة حول ما عرفناه عن النثر، 

سيالحظ ال محالة   المستجدات في الكتابة النثرية، ال من حيث 

من حيث استعمال لغة التأثير  المضمون الذي هو بارز وجديد، وإنما

لتفعيل ردة الفعل من المتلقي، بغية التسريع في أخذ القرارات 

الالزمة في الموضوع، مستغال العوامل الطبيعية الدالة على 

اإلنذارات  المتراكمة الموحية بتحول األشياء من األحسن إلى 

بداية  األسوأ واستمرار هذا األخير نحو االكفهرار الدائم ) ارجع إلى

المقامة وتمعن في ..( ولمزيد من التأثير يستخدم المقابلة في جمل 

متوازنة متراصة ذات أصوات تقرع األذن بأصوات متفاوتة، غالبا 
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ما تكون رنانة مستحبة، وال سيما إن كان الصوت الجميل يمتزج 

 بالمعنى الجميل.

بهذة الطريقة وعلى منوالها تابع دراسة نص مقامة بديع  

ان ...مع الحرية فيما تراه يخدم النص ويوحي به ... اعرف أن الزم

 لهذا النص زمان ومكان فابق في جوهما أثناء االحتكام.

                      

                                     مالحظة                                                                                                                        

هذه األعمال التطبيقية التي تعطى في آخر كل عمل، قد   

تحسب لكل طالب أنجزها في ميزان البحوث وعالمتها   

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.   100من40

 

 األستاذ ع/ سكران                                                   

 

    

 


