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 القاضي ال �سمع ما �كره:
 النساء، والبالغة، وشعرّ�ة الكنا�ة في المقامة الشامّ�ة للهمذاني

 *مور�س بومرانتز
 **بالل األرفه لي

 سالميّ اإل ر الهمذاني من الفنّ تصوّ حة و ل

 بذةنُ 
السبب في )؛ و م١٠٠٨/ه٣٩٨َغَفَل ال�احثون طو�ًال عن المقامة الشامّ�ة لبد�ع الزمان الهمذانّي (ت 

م هذا  لذلك القرار الذي اّتخذه محّمد عبده في إسقاط هذه المقامة من ُأوَ  الط�عات الحدیثة للمقامات. و�قدِّ
ل بالغة الكنا�ة ودورها في إظهار سلطة و المقال أّول تحقیٍق علمّي للمقامة الشامّ�ة، مع دراسٍة لها تطا

 اللغة واألداء األدبّي.

 الكلمات المفات�ح
 الكنا�ة –المقامة الشامّ�ة  –زمان الهمذانّي بد�ع ال

                                                   
 .أبو ظبي - جامعة نیو�وركأستاذ األدب العر�ّي في   *

 .دنىاأل الشرق  ولغات العر�ّ�ة دائرة ورئ�س بیروتب األمیر�ّ�ة الجامعة في العر�ّ�ة الدراسات في أستاذ **
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 ١المقّدمة
األد�اء المسلمون األوائل عن مالمح نظامهم  �شفَ على نحٍو مشا�ٍه للدراما التلفز�ونّ�ة الحدیثة، 

ن التشر�عّي َعْبَر قصٍص جرت أحداثها في مجالس القضاء. ولم تكن هذه األعمال األدبّ�ة  جزًءا من  تكوِّ
القضائّ�ة، إّال أّنها تلقي الضوء على الوجوه المختِلفة التي تلّقى فیها المسلمون األوائل  َمحاضر الجلسات

ُتظهر مالمَح  –�ما برهنت مقالٌة سا�قة  –الشر�عة والنظام التشر�عّي وتفاعلوا معهما. و�ّن هذه القصص 
 ٢�الفقه والشر�عة. م�اشرةعنى في مصادر أخرى تُ  دُ ر ال ت التشریعيّ للنظام 

القضاء ل�كون  مجلَس  –ر فّن المقامة مبتكِ  –) م١٠٠٨/ه٣٩٨ختار بد�ع الزمان الهمذانّي (ت ا
 –وذلك أّن محّمد عبده  ؛�اف وجهٍ ب نة �الشامّ�ة لم ُتدرسمسرًحا إلحدى مقاماته. لكّن هذه المقامة المعنوَ 

رًضا مع معاییر زمانه ومثیًرا المقامة الشامّ�ة معا موضوعَ عدَّ  –الهمذانّي  لمقاماتوهو المحّقق األّول 
 ٣الط�عات الحدیثة للمقامات. عنفاختار إقصاءها  ،ةللحساس�َّ 

و�مكن القول إّن الرقا�ة التي فرضها عبده على هذا العمل قد قّللت من تقدیر �عض خصائص 
من مقاماٍت  منعت ال�احثین من تتّ�ع أثر هذا العمل على ما ُأّلفإنَّها  ثمَّ مجموعات مقامات الهمذانّي. 

 أر�ع مقاماٍت تتناول أموًرا قضائّ�ة: المقامةَ  مجموعته) ضّمن م١١٢٢/ه٥١٦(ت  �عده. فالحر�ريّ 
التاسعة اإلسكندرّ�ة، المقامة العاشرة الرحبّ�ة، المقامة األر�عین التبر�زّ�ة، والمقامة الخامسة واألر�عین 

محاكاًة للمقامة الشامّ�ة، وتبّین الطر�قة التي �ان  الرملّ�ة. ومن بین هذه األر�ع، ُتعّد المقامة الرملّ�ة
 ٤�ستقي فیها من نماذج الهمذانّي ثّم یبني علیها و�توّسع. الحر�ريّ 

                                                   
)، والشكر موصوٌل لمجلس ٢٠٢٠ترجمتها هذه المقالة التي ُنشرت سا�ًقا في مجّلة أراب�كا ( )لینا جّمال( د�تورةللَ�شكر المؤّلفان  ١

ة (المؤّسسة األلمان�َّ  ، ولجامعة برلین الحّرةال�حوث في الجامعة األمیر�ّ�ة في بیروت، وللمكت�ة العر�ّ�ة في جامعة نیو�ورك أبوظبي
 العمل والترجمة. الدعمه�حث العلمّي) لل
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و�قّدم هذا المقال تحق�ًقا جدیًدا للمقامة الشامّ�ة استناًدا إلى المخطوطات األقدم التي وصلتنا. ثّم 
رعّ�ة التي تثیرها هذه المقامة، لوضعها ضمن الخلفّ�ة التي �خوض في األ�عاد التار�خّ�ة واالجتماعّ�ة والش

تلّقاها فیها قّراؤها. ونفترض أّن الهمذانّي قد استند في ث�مات هذه المقامة إلى أخ�اٍر تار�خّ�ة سا�قة، 
 �بیٍر مع نّص المقامة. وجهٍ واحد یتقاطع ب خبرٌ  خاّصةٍ و�

 نّص المقامة الشامّ�ة
  ٥على خمس مخطوطاٍت أساسّ�ة:هذا ة �َّ لمقامة الشامایرتكز تحقیق 

 )م١١٢٦/ه٥٢٠( ٤٠٩٧استنبول فاتح   ف .١
 )م١٢٠٦/ه٦٠٣( ٦٣) Beinecke)، بین�كي (Yaleجامعة �ال (  ب .٢
 )م١٨٧٩/ه١٢٩٦ط�عة حجرّ�ة إیرانّ�ة (  ر .٣
 )م١٨٨١/ه١٢٩٨ط�عة الجوائب ( ج . ٤
 )١٦٠٧لثاني تشر�ن ا ١٠١٦/١٠رجب  ٢٠( ٣٥٤٢استنبول أسعد أفندي  .٥

وا مخطوطات مقامات الهمذانّي حّقها من الدراسة. لقد أشرنا في مقاٍل سابٍق إلى أّن ال�احثین لم یوفُّ 
ن (فاتح و�ال) وط�عة حجرّ�ة إیرانّ�ة وط�عة یْ ن قد�مَ یْ و�ستند التحقیق الذي نقّدمه هنا إلى مخطوطَ 

�ذلك نقّدم تحق�ًقا ثانً�ا �عتمد على الجوائب، وقد اعتمدنا على مخطوطة فاتح �أساٍس للتحقیق. و 
وهي ُتظهر إلى أّي  م١٦٠٧/ه١٠١٦والتي ُنسخت بتار�خ  ٣٥٤٢مخطوطة متأّخرة وهي أسعد أفندي 

 لتغییرات والتدّخالت أن تطرأ على نّص مقامة.ا�مكن  مًدى

مقامة. ونعتقد في السطر األّول من ال )تانُملْ (لفت االنت�اه هو اإلشارة إلى الموضع ولعّل أكثر ما یَ 
أّنه ُأض�ف إلى نّص المقامة �غرض التسج�ع مع االسم المثّنى "امرأتان" وهما زوجتا �طل المقامة. 

ند �ان معلوًما للهمذانّي ومعاصر�ه. ونظًرا إلى طب�عة لْ والجدیر �الذ�ر أّن موضع مُ  تان في السِّ
ة أو تار�خ إضافتها. وتكثر األمثلة أة، فإّنه �صعب تعیین سبب هذه الز�ادالمجزَّ  المقاماتمخطوطات 

 نْ قراءاٍت مختلفة �ثیرٌة في أعمال الهمذانّي وما زالت تنتظر مَ  المشابهة لذلك، فاأللفاظ التي تحملُ 
 �كتشفها.

                                                                                                                                                              
Idem, “The double entendre (tawriya) as a Hermeneutical Stratagem: A ‘Forensic Maqāma’ by 
Abū Muḥammad al-Qāsim b. ʿAlī al-Ḥarīrī”, in The Weaving of Words: Approaches to Arabic, 
Wiesbaden, Ergon, 2012, p. 203-216 and Idem, “Adab standing trial - whose norms should rule 
society? The case of al-Ḥarīrī’s ‘al-Maqāmah al-Ramlīyah’”, in Myths, Historical Archetypes and 
Symbolic Figures in Arabic Literature: Towards a New Hermeneutic Approach, ed. Angelika 

Neuwirth, Beirut and Stuttgart, Franz Steiner, 1999, p. 205-224. 
 هذه المخطوطات �اإلضافة إلى مراجعٍة ألعمال الهمذانّي، انظر:عن لمز�ٍد من التفاصیل  ٥

Bilal W. Orfali and Maurice A. Pomerantz, “Assembling an Author: On the Making of al-
Hamadhānī’s Maqāmāt”, in Concepts of Authorship in Pre-Modern Arabic Texts, eds. Lale 

Behzadi and Jaakko Hämeen-Anttila, Bamberg, University of Bamberg, 2016, p. 107-127.  
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 التحقیق العلمّي للمقامة الشامّ�ة
 ٦المقامة الثان�ة والثالثون 

اختصم إليَّ رجٌل وامرأتان إحداهما تدَّعي  ٨ُوّلیت الحكم بد�ار الشام ـّمال ٧حّدثنا ع�سى بن هشام قال
 صداًقا. واألخرى تلتِمُس طالًقا و�نفاًقا. 

 ما تقوُل في الملتمسة صداقها؟  ٩فقلت

ة ف�هللا ما أثقَلْت لي وتًدا. من أهل اإلسكندر�َّ  ١١أعزَّ هللا القاضي صداق عن ماذا؟ وأنا غر�ب ١٠قال
 جراً�ا.  ١٣اً�ا. وال مألْت خر  ١٢وال أش�َعْت لي �بًدا. وال عمََّرْت لي

 قد ت�ّطنَتها؟  ١٤قلت

. ور�ًقا غیَر ١٦فًما غیَر �ارد. وثدً�ا غیَر ناهد. و�طًنا غیَر والد. وعیً�ا غیر واحد ١٥قال نعم. ولكنْ 
 ر�ِّق. وطر�ًقا غیر ضیِّق.

 ما تقولین؟  ١٧فعدلُت إلى المرأة وقلت

مله. وأكثر في اللؤم من حیله. وأشّد في أّید هللا القاضي هو أكذب من أمله. وأسمج من ع ١٨قالت
من فمه صقًرا. ومن یده صخًرا. ومن  ٢١. �هللا لقد صادفت٢٠. وأفسد ِعشرًة من أسفله١٩الشؤم من دغله

صدره َسمَّ خ�اط. ال یرشح �قیراط. ولقد ُزففُت إل�ه بدًنا �الدی�اج. ووجًها �السراج. وعیًنا �عین النعاج. 

                                                   
(المقامة الثان�ة والثالثون): ف، ب؛ المقامة الثان�ة والثالثون في محاكمة الزوج والزوجة: ر؛ المقامة السادسة والعشرون الشامّ�ة:  ٦

 .ج
 .(قال): سقطت من ب  ٧
 .ف، ر؛ الحكم ببالد الشام: ب، ج(الحكم بد�ار الشام):   ٨
 .(فقلت): ف، ب، ر؛ فقلت للرجل: ج  ٩

 .(قال): ف؛ فقال: ب، ر، ج ١٠
 .(وأنا غر�ب): ر، ج؛ وأنت غر�ب: ف؛ وأنا رجٌل: ب ١١
 .(عّمرت لي): ف، ر؛ أعمرت مّني: ب؛ عّمرت: ج  ١٢
 .(مألت): ف، ر، ج؛ مألت مّني: ب ١٣
 .(قلت): ف، ب؛ فقلت: ر، ج ١٤
 .: ف؛ لكن: ب، ر، ج(ولكن) ١٥
 .(وعیً�ا غیر واحد): ف، ب، ر؛ وعیًنا عین واجد: ج ١٦
 .(فعدلُت إلى المرأة وقلت): ب، ر؛ فقلت للمرأة: ف؛ فعدلت للمرأة: ج ١٧
 .(قالت): ف، ج؛ فقالت: ب، ر ١٨
 .(وأشّد في الشؤم من دغله): ر؛ وأشّد من دغله: ف؛ وأشّد في الشؤم: ج ١٩
 .ر(أسفله): ف، ج؛ سفله:  ٢٠
 .(من دغله... صادفت): سقطت من ب ٢١



٥ 

الِمنهاج. حاّر الِمزاج. صعب  ٢٣ضّیق الرِّتاج. خشن ٢٢ا �ظهر الهمالج. وخصًراوثدً�ا �ُحقِّ العاّج. و�طنً 
 . لو لم �خنه الوتد؟ ٢٥وال ینجز ما �عد. وهو �جّد و�جتهد ٢٤الِعالج. ولكن ��ف ألد

 فقلت للرجل قد َرَمْتَك �الُعنَّة. ونسبْتَك إلى األُبنة. 

في لیلة عشر�ن. حّتى  ٢٨ثالثین. ألم أغزك ٢٧أعلم ألم أجعل تسعینك ٢٦فمال إلیها وقال اسُت ال�ائن
 أسقطِت الجنین؟ 

 .٢٩فقالت اشهد أّیها القاضي على هذا اإلقرار. فقال خدعِتني �ا دفار

 وقالت الثان�ة أصلح هللا القاضي أسأل إمساًكا �المعروف أو تسر�ًحا �إحسان. 

َمه سلًفا؟  ٣٠فقال اإلسكندري �م نفقتها  في الشهر حّتى أقدِّ

 الدهر.  ٣١ائة في الشهر. تعینها على صروففقلت م

 فقال لعّلك قسَت شهري �شهرك. إّن أمري دون أمرك. 

 فقلت ال أنقصها عن هذا القدر. 

 . ٣٦. وقبل الماء تشر�ه٣٥دون األجل تضر�ه ٣٤نفقة شهر�ن ٣٣إن لم تعطها ٣٢فقال هي طالق

 . ٣٧�ادٌح ِسواه. وال �ادٌّ إّال إّ�اهفقالت المرأة اّتِق هللا أّیها القاضي في بناٍت صغار ل�س لُهنَّ 

 في النفقة فضًال.  ٤٠یلتمسان ٣٩�عد شهر�ن ٣٨فأمرُت بتوفیر ذلك على المرأة وعادا

                                                   
 .(وخصًرا): ف؛ وحضًنا: ب؛ وحصًنا: ر؛ وحًشى: ج ٢٢
 .خشن): ب، ر، ج؛ حسن: ف ( ٢٣
 .(ألد): ب، ر، ج؛ ألّذ: ف ٢٤
(وال ینجز ما �عد. وهو �جّد و�جتهد): ف؛ وهو ال ینجز ما �عد و��ف ینجز وهو ال �جد وهو �جتهد: ب؛ وهو ال ینجز ما �عد  ٢٥

 .ینجز ما �عد وهو ال �جد و�جهد: ر؛ وهو ال ینجز ما �عد و��ف ینجز وال �جد وهو �جتهد: جو��ف 
 .(فمال إلیها وقال اسُت ال�ائن): ب، ر، ج؛ فقال است الناس: ف ٢٦
 .(تسعینك): ف، ب، ر، ج؛ لتسعینك: ر ٢٧
  .(أغزك): ف، ب؛ أعرك: ر، ج ٢٨
 .(دفار): ب، ر، ج؛ مكار: ف ٢٩
 .مها: ب، ر، ج(نفقتها): ف؛ �ق� ٣٠
 .(صروف): ف، ب، ر؛ صرف: ج ٣١
 .(طالق): ف؛ طالق ثالًثا: ر، ج ٣٢
 .(تعطها): ر، ج؛ تعطیها: ف ٣٣
 .(عن هذا القدر... شهر�ن): سقطت من ب ٣٤
 .(تضر�ه): ف، ب، ر؛ �ضر�ه: ج ٣٥
 .(تشر�ه): ف، ب، ر؛ �شر�ه: ج ٣٦
 .(إّ�اه): ف، ر، ج؛ هو: ب ٣٧



٦ 

 . ٤١فقلت الطالق یلزم القاضي إن نظر بینكما فغی�ا غّی�كما هللا

 مجزوء الخف�ف]:من اإلسكندري �قول [ ٤٢وأنشأ

 هجائِر الُحْكِم نافذِ   ُربَّ قاٍض على الَوَرى 

 ونَضا عن نواِجِذه  ٤٣ساَمني بذَل ُمْعِوزٍ 

 آِخِذه ٤٥ساَمني في اْستِ   ُمعط�ه �عدما ٤٤َدْقنَ 

. فانصرفا وخرجا وأت�عتهما ٤٧أحتمل هذا خیر من أن أزن ذاك ٤٦فقلت القاضي ال �سمع ما �كره وألن
 ٥٠أبو الفتح اإلسكندري. ٤٩فقال ٤٨من �عرف خبرهما فرجع فقال سألته عن اسمه

*** 

 لمقامة الشامّ�ة وفًقا لمخطوط أسعد أفنديتحقیق ا
 مقامة أخرى 

الملتان اختصم إليَّ رجٌل وامرأتان اّدعت  ٥١ُوّلیت القضاء ببلدة لـّماحّدثنا ع�سى بن هشام قال 
 إحداهما صداًقا. والتمست األخرى طالًقا أو إنفاًقا. 

 قلت فما تقوُل في الملتمسة صداقها؟ 

ا؟ �هللا ما عّمرْت خراً�ا. وال مألْت جراً�ا. وال أثقلْت وتًدا. وال أش�َعْت فقال أّیها القاضي صداق عّماذ
 لي �بًدا. 

 قلت قد ت�ّطنَتها؟ 

                                                                                                                                                              
 .(وعادا): ف، ب، ج؛ فعادتا: ر ٣٨
 .(شهر�ن): ف، ر؛ الشهر�ن: ب، ج ٣٩
 .(یلتمسان): ف، ب، ج؛ تلتمسان: ر ٤٠
 .(فغی�ا غّی�كما هللا): ف؛ فغّی�ا عیناكما: ب؛ فغّی�ا عینكما: ج ٤١
 .(وأنشأ): ف؛ قال: ب؛ ثّم أنشأ: ر؛ فأنشأ: ج ٤٢
 .(معوز): ف، ب، ر؛ معجز: ج ٤٣
 .(دقن): ف؛ َذَقن: ر؛ ذقن: ج ٤٤
 .ف؛ في: ب (في است): ر، ج؛ فست: ٤٥
 .(وألن): ف؛ ألن: ب، ر، ج ٤٦
 .(ازن ذاك): ر، ج؛ ازن ذا: ف؛ اذن ذاك: ب ٤٧
 .(فرجع... اسمه): سقطت من ف ٤٨
 .(فقال): ب، ر؛ فقیل: ف ٤٩
 .(فانصرفا... اإلسكندرّي): سقطت من ج ٥٠
 .(بلدة): في األصل مدینة وصوا�ه أعلى الكلمة ٥١
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قال نعم. لكْن فًما غیَر �ارد. وثدً�ا غیَر ناهد. و�طًنا غیَر والد. وعیً�ا غیر واحد. ور�ًقا غیَر ر�ِّق. 
 وطر�ًقا غیر ضیِّق. 

 قال قلت فما تقولین؟ 

ها القاضي هو أكذب من أمله. وأسمج من عمله. وأكثر في اللؤم من حیله. وأشّد في ال�خل قالت أیّ 
من َدَخله. وأق�ح عشرًة من أسفله. �هللا لقد عاشرت من یده صخًرا. ومن فمه صقًرا. ومن صدره َسمَّ 

�عین النعاج. و�طًنا خ�اط. ال یرشح �قیراط. ولقد ُزففُت إل�ه بدًنا �الدی�اج. ووجًها �ضوء السراج. وعیًنا 
كظهر الهمالج. وثدً�ا �حّق العاج. وحضًنا ضّیق الرِّتاج. لّین الِمنهاج. صعب الِعالج. حاّر الِمزاج. 

 ولكن ��ف ألد. وهو ال ینجز ما �عد. و��ف ینجز وهو ال �جد، وهو �جتهد. لو لم �خنه الوتد؟ 

 فقلت �ا هذا قد نسبتك إلى الُعّنة وقذفتك �األُبنة. 

لتفت إلیها وقال اسُت ال�ائن أعلم. ألم أجعل تسعینك ثالثین. ألم أمخرك في لیلٍة عشر�ن. حّتى فا
 أسقطِت الجنین؟ 

 فقالت أّیها القاضي اشهد على هذا اإلقرار. فقال خدعِتني �ا دفار.

 ثّم قلت فما تقول في الملتمسة النفقة؟

 فقال �م تفرض لها عقًدا حّتى أعّجله نقًدا؟ 

 ة في الشهر. تعینها على صروف الدهر. فقلت مائ

 فقال أّیها القاضي لعّلك قسَت شهري �شهرك. إّن أمري دون أمرك. 

 قلت ال أنقصها من المائة حّ�ة واحدة. 

 قال فهي طالق ثالًثا إن لم تزن لها أنت نفقة شهر�ن دون األجل تضر�ه. وقبل الماء تشر�ه. 

 ِسواه. وال �ادح إّاله.  ٥٢ي بناٍت أطفال ل�س لُهنَّ �ادّ فقالت المرأة هللا هللا أّیها القاضي ف

 فقلت �ا غالم علّي �الك�س فوزنت مائتین فمض�ا وعادا �عد شهر�ن یتخاصمان في النفقة.

 فقلت الطالق یلزم القاضي إن حكم بینكما فغّی�ا عینكما. 

 مجزوء الخف�ف]:من فأنشأ �قول [

  نافِذهجائِر الُحْكمِ   ُربَّ قاٍض على الَوَرى 
 ونَضا عن نواِجِذه   ساَمني بذَل ُمْعِوزٍ 
 ساَمني في اْسِت آِخِذه   َدْقن ُمعط�ه �عدما

                                                   
 .لمة(كاّد): في األصل �اسب وصوا�ه أعلى الك ٥٢
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فانصرفا فخرجا وأت�عتهما من  ٥٣أسمع أحّب إلّي من أودتي فقلت القاضي ال �سمع ما �كره وألن
 یتعّرف خبرهما فرجع وقال سألت عن اسمه فقال أبو الفتح اإلسكندري.

 المقامة
المقامة الشامّ�ة من واقعة طو�لة المرأتین تشتك�ان زوجهما إلى القاضي. و�مكن تقس�م هذه  تتأّلف

 الواقعة إلى جزأین رئ�سین، في �لٍّ منهما تحكي زوجٌة قّصتها لع�سى بن هشام.

تطالب الزوجة األولى �أن ُیرّد إلیها مهرها، فیّتهمها الزوج �الكذب و�نعتها �أ�شع الصفات الجسدّ�ة. 
 ٥٤ّنه ال یترّدد في اإلقرار أمام القاضي �أّنه قد "افترشها" أي جامعها.لك

وتتعّقد األمور أكثر �شهادة الزوجة، فهي تّدعي أّنها �انت فائقة الجمال حین تزّوج بها، وتّتهمه 
قٍة �سوء معاملتها و�یذائها. وتض�ف أّنه أفسد عقد الزواج لكونه ِعنِّیًنا من جهة، وشر�ًكا سلب��ا في عال

مثلّ�ة من جهٍة أخرى. و�دافٍع من غض�ه، أخبر الرجُل القاضَي عن عظ�م فحولته لدرجة أّنه جامع زوجته 
في لیلٍة واحدٍة عشر�ن مّرة، فأجهضت ِمن جّراء ذلك. وهذا یؤّ�د أّن الزوجة لم تكن عاقًرا �عكس ما اّدعاه 

أقوال زوجها لتؤّ�د أّن جم�ع ما قالته �ان  الزوج في البدا�ة. وتغتنم الزوجة هذا التناقض الذي ظهر في
و�نتهي المشهد دون أن ُ�صدر  ٥٥صح�ًحا. أّما زوجها فیّتهمها �أّنها قد خدعته و�هینها أمام القاضي.

 ع�سى بن هشام حكمه.

ثّم تبدأ الزوجة الثان�ة شكواها، و�عكس الزوجة األولى، تطلب من القاضي إّما النفقة أو الطالق. 
عن مقدار النفقة لی�ادر إلى دفعها، ف�حّددها القاضي ع�سى بن هشام �مئة درهٍم في �ّل  ف�سأل الزوج

شهر. ف�جیب الزوج أّن القاضي لم یلحظ فقره، وقد ظلمه �مطالبته �مبلٍغ �بیٍر من النفقة. لكّن الزوجة 
. و�عد مرور تصّر على حاجتها للمال لإلنفاق على بناتها. ف�قوم القاضي حینها بدفع النفقة بنفسه

شهر�ن، �عود الزوجان ل�طال�ا القاضي �مز�ٍد من المال، ف�قوم �طردهما و�هّددهما �إصدار حكم طالقهما 
 من عنده و�متنع عن الحكم في قضّیتهما.

و�عد أن �خرج الرجل مطروًدا، ینشد أب�اًتا تكشف أّن المشهد السابق �كامله �ان مجموعًة من الحیل 
ي وتحصیل أمواٍل منه. وتشیر �ذلك إلى أّن الفقر الذي ألصقه الرجل بنفسه قد مّكنه ُأر�د بها خداع القاض

مراًرا من سرقة المال من قضاٍة متفاخر�ن. وتتضّمن أب�اته أ�ًضا قلً�ا لالّتهام الجنسّي الذي صّور الرجَل 
زوجته واصفًة إّ�اه �أّنه رجٌل شر�ًكا جنس��ا ضع�ًفا وسلب��ا. وهو بهذا القلب ینفي التهمة التي وّجهتها إل�ه 

 "مفعوٌل �ه".

                                                   
 .(أودتي): �ذا في االصل ٥٣
قدرته على  على. لكّن السؤال في هذه المقامة یتمحور حسبً�ا بدفع نصف المهر فإن لم �كن الرجل قد جامعها فس�كون مطالَ  ٥٤

 إتمام هذا الجماع.
٥٥  .London, Williams & Norgate, 1874, p. 890bArabic Lexicon, -An EnglishEdward William Lane,  

  ".ة وتعني: "أنت �ر�هة الرائحةمَ ألإلى اه عادًة أّن هذه اإلهانة ُتوجَّ  حظ هذا المرجعُ ال
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و�جیب ع�سى بن هشام �عد سماعه األب�اَت �قاعدة شرعّ�ة مفادها: "القاضي ال �سمع ما �كره." ففي 
 نظره، ی�قى تحّمل نفقة الزوجة وانصراف الزوجین عن مجلسه أفضل من سماع خطابهما غیر الجائز.

 لتقّصي ُهوّ�ة الزوج ف�عرف أّنه المخادع الشهیر أبو الفتح وُتختتم المقامة �أن یرِسل القاضي رجًال 
 اإلسكندرّي. لقد مّكنته بالغته "البذیئة" من القاضي ع�سى بن هشام، و�تبت له أن �ع�ش یوًما آخر.

 الحقائق الشرعّ�ة ودراما مجالس القضاء
مهیٌب. ومن مسؤولّ�ات على طرافة هذه المقالة ال �خفى أّن المثول أمام القاضي هو بذاته مشهٌد 

لقد �انت  ٥٦القاضي األخالقّ�ة أن �ستمع إلى المتخاصمین و�جمع األدّلة من المّدعي والمّدعى عل�ه.
فقد  ٥٧محفوفًة �الصعاب. –) Mathieu Tillier�ما یرى ماثیو تیلی�ه ( –شهادة النساء أمام القضاة 

ب�عة مجالس القضاء ش�ه العلنّ�ة، هذا إلى كان على القضاة والمتخاصمین أن یواجهوا مسائل تتعّلق �ط
 جانب وجود احتماٍل �بیر �الكشف عن تفاصیل حم�مٍة وفاضحة للزواج.

ن یْ و�النظر في موضوعات فقه األسرة، فإّن ظهور المرأة في مجالس القضاء ارت�ط عادًة �مسألتَ 
اهتمامات المرأة، وهما سداد الزوج ن هما: المال، والجنس. و�شیر تیلی�ه إلى قضّیتین �انتا ضمن یْ أساسّیتَ 

للمهر �عد الزواج، وحصولها منه على النفقة. و�انت المطال�ة �المهر أح�اًنا وسیلًة الستفزاز الزوج ودفعه 
ومن المسائل الشائعة أ�ًضا قصور الزوج عن تقد�م الدعم الزوجّي المرأته. �النس�ة  ٥٨إلى الطالق.

إّن النفقة قبل القرن الثالث عشر �انت ُتعطى �مقابٍل عینيٍّ ) فYossef Rapaportلیوسف ر�ابورت (
�طلبن  –�ما في هذه المقامة  –للسلع، �الطعام الذي �شّكل القوت الیومّي للمرء. والزوجات عادًة 

 ٥٩المساعدة من القاضي، و�ضعنه مقام الوصّي على أموال الزوج المطاَلب بتحدید مسؤولّ�اته تجاه امرأته.
هة إلى القاضي، وعلى عالقة األخیر بها. وتسلُط هذه   المقامة الضوء على األسئلة الموجَّ

و�مكن القول إّن احتمال وقوع الفض�حة یزداد �مجّرد حضور الزوجة إلى مجلس القضاء وحدیثها 
ف�ه، مع إمكانّ�ة �شفها عن أمور جنسّ�ة. و�ذ�ر تیلی�ه أّن القاضي الخّصاف قد بذل جهًدا في وصف 

شف المرأة عن وجهها في مجالس القضاء؛ إذ إّن القاضي یتوّجب عل�ه رؤ�تها، ولكن �ّلما �ان ك�فّ�ة �
وُ�ضاف إلى ذلك أمٌر أساسّي وهو قدرة المرأة على  ٦٠عدد األشخاص الذین یرونها أقّل �ان ذلك أفضل.

اللواتي ُ�سمح  مغادرة بیتها من أجل تقد�م شكوى إلى القاضي. وتنّص �تب الفقه بوضوح على أّن النساء

                                                   
٥٦   Cambridge, CambridgeSharīʻa: Theory, Practice, Transformations, See Wael B. Hallaq, 

University Press, 2009, p. 342 and following. 
٥٧ 16, 3/4, Islamic Law and Society under the Abbasids”, ī ḍQā Mathieu Tillier, “Women before the

(2009), p. 280-301. 
٥٨ ,CambridgeMarriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society, Yossef Rapaport,  

Cambridge University Press, 2007, p. 73. 
٥٩ .p. 282 ,”sidsunder the Abbaī ḍQāTillier, “Women before the  
٦٠ .Ibid., 295 
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لهّن بز�ارة القاضي هّن فقط اللواتي �حظین �مكانٍة اجتماعّ�ة عال�ة، و�ّن هذه الحق�قة قد تؤّثر بوجٍه ما 
 ٦١تأو�ل هذه المقامة. في

ُ�َعّد ال�احثون في الشر�عة اإلسالمّ�ة محظوظین؛ ال ألّنهم �عرفون أدّلة التحر�م من �تب الفقه 
من مراجعة محاضر جلسات القضاء الموجودة في جنیزة القاهرة. وقد �ان فحسب، ولكن أ�ًضا لتمّكنهم 

االّتجاه التقلیدّي في الدراسات المتعّلقة �الجنیزة �شیر إلى أّن حضور النساء الشائع في مجالس القضاء 
) اقترحت العكس؛ وهو أّن Oded Zingerدلیٌل على مكانتهّن المرموقة، لكّن دراسًة حدیثة ألودد زنجر (

وعلى نحو ما ُطِرح  ٦٢النساء واجهن صعو�اٍت �بیرة عند مطالبتهّن �العدالة في مجالس القضاء العاّمة.
سا�ًقا، یؤّ�د زنجر أّن طب�عة األسئلة الشرعّ�ة ووجود المرأة في مجلس القضاء �انا مصدر�ِن محتملیِن 

 للخزي والفض�حة.

ا القضائّ�ة في مجالس القضاء اإلسالمّ�ة؛ إذ أ�عاٍد أخرى للدرام عن�قّدم األدب معلوماٍت إضافّ�ة 
وشكواها في مجلس القضاء  –أو زوجاته  –تصّور القصص مخاوف الزوج وقلقه حول ظهور زوجته 

وتداع�ات ذلك. فعلى سبیل المثال، تشیر أكثر من قّصة إلى امرأٍة تشتكي سوء معاملة زوجها إلى 
اضي لصالح الزوجة، یّتهمه �أّنه قد أجحف في حكمه . و�عد أن �علم الزوج �حكم القالقاضي الشعبيّ 

وُتظهر قصص األدب أّن الخالفات الزوجّ�ة التي ُتعرض أمام القاضي غالً�ا ما تتضّمن   ٦٣�إغراٍء منها.
شهادًة غامضة أو غیر م�اِشرة (�سبب مضمونها اإل�احّي أح�اًنا) وتجعل القضاة في حیرٍة من أمرهم حول 

 ٦٤ك�فّ�ة إصدار الحكم.

وعلى العكس من ذلك، �ظهر �الم المتخاصمین في المقامة الشامّ�ة أح�اًنا صر�ًحا وم�اشًرا لدرجٍة 
مفاجئة، وقد �عكس هذا واقعّ�ة الشرع. على سبیل المثال، تّدعي الزوجة األولى في هذه المقامة أّن 

                                                   
٦١ .Ibid., 296 
٦٢ Women, Gender and Law: Marital Disputes According to Documents of the Cairo“Oded Zinger,  

Geniza”, Near Eastern Studies Phd. (2014), p. 68. 
 .٤١٦، ص ٣ن تار�خ، ج ، بیروت، عالم الكتب، دو أخ�ار القضاةانظر: محّمد بن خلف بن حّ�ان و��ع،  ٦٣
. تصف ٢٢٧، ٣، ج ١٩٩٥، تحقیق عّبود الشالجي، بیروت، دار صادر، نشوار المحاضرةأبو علّي المحّسن بن علّي التنوخّي،  ٦٤

وخّي قضّ�ًة ُعرضت على أبي سعد الداودّي، وفیها أّن امرأًة صوفّ�ة طلبت إحدى القصص التي یرو�ها األدیب والقاضي التنّ 
 ن أمام القاضي، قالت الزوجة: "هذا زوجي یر�د أن �طّلقني ول�س له ذلك، فإنْ یْ ي ضّد زوجها. وعند حضور الزوجَ مساعدة القاض

رأیَت أن تمنعه." فتعّجب القاضي من �المها ورغب في معرفة مذاهب الصوفّ�ة في هذا األمر فسأل الزوجة عن السبب. فأجابت: 
أّن معناه قد انقضى مّني، وأّن معناي قائٌم ف�ه ما انقضى، ف�جب أن �صبر إلى أن "ألّنه تزّوج بي ومعناه قائم، واآلن یذ�ر 

ینقضي معناي ف�ه �ما انقضى معناه مّني." فعجب القاضي من تعابیر المتصّوفة الغامضة، ولعّل المقصود من الروا�ة انتقاد 
شیر إلى أّن لغة المرأة الغامضة تحتمل التعر�ض ألموٍر و�مكن القول إّن استعمال لفظ "قائم"، والذي �عني أ�ًضا "منتصب"، � ذلك.

 أخرى. انظر:
Florian Sobieroj, “The Muʿtazila and Sufism”, in Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries 

of Controversies and Polemics, Leiden, Brill, 1999, p. 68-92, esp. 79-80. 
ة من مفهوم الفناء في هللا والمصطلحات المرت�طة �ه، أو أّن ة المتصّوفة هي السخر�َّ أ غا�ة من لغة المر یرى هذا المصدر أّن ال

 الفناء في الزوج أو الشر�ك هو إعداٌد تر�وّي تمهیًدا للوصول إلى الهدف األسمى.
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لزوج (الُعّنة) سبٌب محتمٌل زوجها ال ُیتّم واج�اته الزوجّ�ة، وأّنه مسيء ودنيء. والعجز الجنسّي عند ا
و�ذلك إخصاء الرجل مثًال، فهو في المذهب الحنفّي سبٌب  ٦٥للطالق، ولكن �صعب على الزوجة إث�اته.

موجٌب للطالق. أّما في حاالت العجز، فكان القضاة عادًة �حّددون مهلًة زمنّ�ًة طو�لة (قد تصل إلى عام) 
وقر�ً�ا من هذا، ُتذ�ر مسألة اإلیالء وهي أن �قسم الزوج عمًدا  ٦٦ُ�منح فیها الزوج فرصًة الستعادة فحولته.

�أّال �مسَّ زوجته فترًة من الزمن. ففي مثل هذه الحاِل، َ�ُعدُّ القضاة أّن تصّرفه ذلك �سّبب المضّرة لزوجته 
  ٦٧و�ب�ح وقوع الطالق.

توِجُد للرجال الذین فقدوا الرغ�ة إّن األعمال األدبّ�ة التي عرفها القرن الهجرّي الرا�ع/المیالدّي العاشر 
في زوجاتهم أس�اً�ا أخرى. فالمیل إلى الغلمان على سبیل المثال ُ�عّد سبً�ا من أس�اب العجز الجنسّي؛ 
ألّن الزوج على األرجح لم �عد یرغب في زوجته أو ألّنها لم تعد تثیره. وهذا �فّسر ما جاء في حدیث 

لجنسّي (الُعّنة) ورغبته في أن ُ�فعل �ه (األُْبنة). و�شیر خالد الزوجة من عالقٍة ضمنّ�ة بین عجزه ا
) إلى أّن األُْبنة �انت ُتعدُّ مرًضا في الرجال ال�الغین وُتعاَمُل على Khaled El-Rouayhebالرو�هب (

ر حتًما في واج�ا ته هذا األساس. واألُْبنة في علوم الطّب �انت ُتصنَّف رغ�ًة مرضّ�ة، والمبتلى بها �قصِّ
 ٦٨الزوجّ�ة.

ها �صّرح ا حدإوفي  ٦٩یورد الراغب اإلصفهانّي العدید من القصص التي توضح عالقة الُعّنة �األُْبنة.
الزوج نفُسه أّنه ِعنِّین و�طلب وساطة القاضي الذي بدوره ُ�خضع الزوج لالخت�ار، و�جد أّنه ل�س عاجًزا 

مر القاضي الزوَج أن یتا�ع واج�اته الزوجّ�ة وأن جنس��ا و�ّنما ُیثار فقط من قبل غلمان القاضي. ثّم �أ
 ٧٠یتوّقف عن مالحقة الغلمان.

                                                   
 وتختلف هذه الحال عن أحواٍل أخرى ال �كون �مقدور الرجل فیها الدخول بزوجته. ٦٥

Kecia Ali, Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’ān, Hadith, and Jurisprudence, 
Oxford, Oneworld, 2006, p. 12. 

یؤّ�د هذا المرجع أّن المدارس الفقهّ�ة �ّلها أقّرت أّن الزواج قد َی�ُطل �سبب العجز الجنسّي، أي عدم قدرة الزوج على الدخول 
) أّن الغالبّ�ة العظمى للقضاة یرون أّن الزوجة ال �حّق لها أن تشتكي عجز الزوج الجنسّي �عد ١٣ف (ص بزوجته، ولكّنه �ض�

 دخوله بها.
٦٦ .301-p. 280”, under the Abbasidsī ḍqāTillier, “Women before the  
 لنموذٍج مماثٍل حول اإلیالء، انظر: ٦٧

David S. Powers, “Four Cases Relating to Women and Divorce in al-Andalus and the Maghrib, 
1100-1500”, in Dispensing Justice in Islam: Qadis and their Judgements, Leiden, Brill, 2006, 

p.383-409, esp. p. 395. 
٦٨ Chicago, 1800, -Islamic World, 1500-Before Homosexuality in the ArabRouayheb, -See Khaled El

University of Chicago Press, 2005, p. 19-21. 
 یناقش هذا المرجع الجانب الَمَرِضّي من األُْبنة الذي َ�حتمل أن �شّتت الزوج عن أداء واج�اته الزوجّ�ة.

 .٥٢٥-٥٢٣، ص ٣، ج ٢٠١٢، بیروت، دار صادر، محاضرات األد�اء ومحاورات الشعراء والبلغاءالراغب اإلصفهاني،  ٦٩
٧٠ . :523. See also Ibid., 3:496Ibid., 3 

 �صف هذا المرجع اّدعاء زوجٍة �أّن الرجل المفعول �ه �غدو عاجًزا (المأبون ِعنِّین).
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ُتظهر المقامة الشامّ�ة ��ف أوقعت المرأة بزوجها عبَر اّتهامه �العجز؛ إذ دفعته للرّد على ذلك عبَر 
لسابق أّنها عاقر. اّدعاء فحولٍة استثنائّ�ة تسّببت لها �إجهاض الجنین. وهذا یتنافى ط�ًعا مع اّدعاء الزوج ا

إّن المتخاصَمیِن لم یتر�ا أمًرا مخزً�ا إّال ذ�راه، حّیرا القاضي �كالمهما الدرامّي. و�بدو هذا أحَد المحاور 
 المر�زّ�ة التي تقوم علیها دراما مجالس القضاء.

 الخوف من المرأة البل�غة

ء وترافقت مع حدیثها ف�ه إلى جانب المخاوف واألوهام التي صحبت وجود المرأة في مجالس القضا
مّما سیتضّمنه ذلك الحدیث؛ �ان هناك خوٌف شائع من بالغة النساء عاّمة. وقد تضّمنت المقامة  قلقٌ 

ن ال امرأًة واحدة، و�دا �أّن قدراتهما الخطابّ�ة تهّدد الزوج �إحراٍج عاّم أو أسوِأ من یْ الشامّ�ة امرأتین بل�غتَ 
 ذلك. 

ل�غة _التي تفضح زوجها أو تتفّوق في میداٍن ُ�حسب عادًة للرجال_ �ظهر و�ّن الخوف من المرأة الب
كتاب الوافدات من النساء على معاو�ة في غیر عمٍل أدبّي من األعمال المعاصرة للهمذانّي. و�تضّمن 

) قّصة تدور حول امرأٍة غا�ٍة في البالغة، ٨٣٧-٢٢٢/٨٣٦لعّ�اس بن �ّكار الضّبي (ت  بن أبي سف�ان
جة العالم الشهیر (والبل�غ) أبي األسود الدؤلّي. تقول القّصة إّنه ف�ما �ان الدؤليُّ �ِعظ معاو�ة في وهي زو 

تطالب الخل�فة �إنصافها من زوجها  –تكشف وجهها  –أموٍر تتعّلق �العلوم الدینّ�ة، ظهرت امرأٌة َبْرَزٌة 
یر المرأة إلى أبي األسود. ثّم یت�ادل ف�سأل الخل�فة عن ُهوّ�ة الزوج فتش ٧١الذي ظلمها �طالقه إّ�اها.

االثنان اإلهانات بلغٍة بل�غٍة تتفّوق فیها المرأة، فتهزم زوجها �استعراض براعتها في الخطاب، وتّتهمه 
�الدناءة والجهل وتخز�ه أمام الخل�فة. وُ�فتتن األخیر ببالغة المرأة فیدعوها لتحضر مجّدًدا وقت صالة 

ها و�ین زوجها حول حضانة ولدهما، وتقّدم المرأة حّجًة قوّ�ًة تجعل معاو�ة العشاء. و�دور الخالف بین
 �قف في صّفها. وال �كون �مقدور أبي األسود رغم علمه و�الغته أن ینافس زوجته.

وتتضّمن المقامة الشامّ�ة على نحٍو مماثٍل حرً�ا في البالغة بین الرجل وزوجت�ه. �النس�ة للزوجة 
مها �فیًال بهز�مة الزوج و�هانته أمام المأل. و�ذلك األمر في القسم الثاني من المقامة، األولى، فقد �ان �ال

فقد ظهرت الزوجة الثان�ة في موقٍع أفضل من الزوج، واستغّلت خطابها المسموع لمطالبته �المال مع 
 حاجته وفقره. وفي �لتا الحالتین، لم تظهر الحق�قة جلّ�ًة للقاضي ع�سى بن هشام.

 وا�ة الكالم الخفيّ ل التور�ة: غَ ما قب
تنّ�ه دارسو المقامة إلى الدور المر�زّي الذي تؤّد�ه التور�ة والكنا�ة فیها. و�ان عبد الفّتاح �یل�طو قد 

م شخصّ�ٌة ما بـ"المعنى لِّ سَ ، حیث تُ أشار بدا�ًة إلى مر�زّ�ة التور�ة في مقامات �لٍّ من الهمذانّي والحر�ريّ 
) هو في sens lontainألّن المعنى ال�عید ( ؛) و�كون هذا تضلیًال لهاsens procheالقر�ب" للكالم (

 عجوزٍ  الحق�قة المقصود. و�رى �یل�طو أّن ال�طل أ�ا الفتح في اخت�ائه خلف شخصّ�ة رجٍل أعمى أو آخرَ 

                                                   
٧١ .See Lane, Lexicon, v. 1, p. 187a 
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نُ  تا�عه في ) �ما قاله �یل�طو و�Monroeو�ستشهد مونرو ( ٧٢تجسیًدا للتور�ة �صورٍة بالغّ�ة. بذلك �كوِّ
 رأ�ه النافذ قائًال:

ما هي التور�ة إن لم تكن صورًة للكالم تمحو الفارق بین (الزائف) المعنى السطحّي للكلمة، 
نُ أّن المشاّدة بین القشرة والجوهر تظهر على الدوام في المقامة و  �ماو(الحق�قّي) المعنى الخفّي لها؟ و   تكوِّ

 ٧٣.نا�ضةور�ة والمقامة �ما وصفها �یل�طو ت�قى أحد أبرز مالمحها، فإّن العالقة بین الت

، وأّن �یل�طو إّنما المقاماتثّم �شیر مونرو إلى أّن المواضع الفعلّ�ة للتور�ة هي في الواقع قلیلٌة في 
) عن أهّمّ�ة التور�ة في Angelika Neuwirth�عده أنجل�كا نو�ورث ( و�تبْت  ٧٤قصد التشب�ه ال غیر.

�ة لها، فإّن صورة المرأة مرت�طٌة �التور�ة، وأحداث المقامة تقوم على ما هو �النس ٧٥.مقامات الحر�ريّ 
 ّل محّل القاضي.�حُ إلى أن قضائّ�ة تدعو قارئها ال الحر�ريّ  مقاماتخطاب عن خطاب (میتا خطاب)، و

 إّن مصطلح "التور�ة" لم �كن یدّل على صورٍة بالغّ�ة لدى نّقاد القرنین العاشر والحادي عشر، ولكن
ف الحقب الزمنّ�ة. و�شیر بون�اكر لداللته تلك في األعمال األدبّ�ة من مختلِ  ظهر رواسبُ تَ 
)Bonebakker إلى أّن مصطلح "التور�ة" بداللته البالغّ�ة ظهر للمّرة األولى على ید أسامة بن منقذ (

ُأر�د بها إث�ات  ال تقوم على مجّرد حیلةٍ  –�ما �ظهر الحًقا  –إّن هذه المقامة  ٧٦).م١١٨٨/ه٥٨٤(ت 
براعٍة أدبّ�ة، و�ّنما الحیلة جزٌء من ث�مٍة أكبر تدور حول أهّمّ�ة تور�ة الخطاب وتقن�عه لمداراة س�اٍق 

 اجتماعّي.

لقد �ان الهمذانّي �ستعرض في هذه المقامة مفهوم الكنا�ة الشائع. فقد �انت أداة الكنا�ة رائجًة في 
وهي ثقافة القرنین الرا�ع والخامس/العاشر والحادي عشر. وقد  ،الثقافة األدبّ�ة التي �تب لها الهمذانيّ 
 ا�ة، وأّكد ف�ه األ�عادَ ) في معالجة مصطلح الكنErez Naamanاستفاض مقاٌل حدیث إلر�ز نعمان (

                                                   
٧٢ 51, -(1976), p. 25 43 Studia IslamicaAbdelfattah Kilito, “Le genre ‘Séance’”: Une Introduction”, 

p. 33. 
٧٣ Beirut, Hamadhānī as Picaresque Narrative, -Zamān al-The Art of Badīʿ azames T. Monroe, J

American University of Beirut Press, 1983, p. 97; Philip F. Kennedy, “The Maqāmāt as a Nexus of 
Interests: Reflections on Abdelfattah Kilito’s Les Séances in Writing and Representation in 

Medieval Islam: Muslim Horizons, ed. Julia Bray, Routledge, 2006, p. 196 n209. 
) �ذلك برأي �یل�طو ومونرو، و�توّقف مجّدًدا عند تالعب الهمذانّي الالفت وتحّد�ه Kennedy. و�شید �ینیدي (المرجع نفسه ٧٤

وألزمه �أجندة صل�ة  و�ض�ف أّن مونرو في حدیثه عن الهمذانّي قد حّد األخیرَ  القارئ في �شف التلم�حات إلى �ن�ة أبي الفتح.
 وجامدة.

٧٥ Maqāma’ ) as a Hermeneutical Stratagem: A ‘Forensic tawriyaThe double entendre (“Neuwirth, 

by Abū Muḥammad al-Qāsim b. ʿAlī al-Ḥarīrī”, p. 203-216. 
٧٦ Some Early . See also Seeger Adrianus Bonebakker, 2EITawriya”, See Bonebakker, S.A., “

Definitions of the tawriya and Ṣafadī’s Faḍḍ al-Xitām ʿan at-Tawriya wa-‘l-Istixdām, The Hague, 
Paris, Moulton & Co., 1966, p. 24 and following. 
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)، tabooالمحظورة ( ضوعاتوذلك أّنها تجّنب الخوض في المو  ؛اللغوّ�ة لتور�ة الكالم-االجتماعّ�ة
 ٧٧ووصف �ذلك االختالفات الداللّ�ة بین التور�ة والكنا�ة.

 اإلظهار واإلخفاء في المقامة: الكنا�ة

را�ع/العاشر، وخّصص أصحاب المجام�ع إّن الكنا�ة �انت شائعة االستعمال بین �ّتاب القرن ال
ح�اة الهمذانّي و�عدها �فترٍة قصیرة. و�ما یذ�ر نعمان  عبرَ األدبّ�ة والنّقاد م�احث للحدیث عنها 

)Naaman ّهو من أهّم  الكنا�ة والتعر�ض) ١٠٣٨-٤٢٩/١٠٣٧(ت  ) فإّن �تاب أبي منصور الثعالبي
�تاٌب مهمٌّ أ�ًضا وهو ألبي عّ�اس أحمد بن محّمد  الكتب المصّنفة في موضوع الكنا�ة. وُ�ضاف إل�ه

  ٧٨.كنا�ات األد�اء و�شارات البلغاء) �عنوان ١٠٩٠-٤٨٢/١٠٨٩(ت  الجرجانيّ 

ر، وذلك اللًة أ�عد من معناها الم�اشِ عملت الكنا�ة على منح �عض األلفاظ في المقامة الشامّ�ة دَ 
د على رِ القاضي. وتبدأ المقامة بتعابیر مجازّ�ة تَ  إلخفاء ما قد یبدو مخزً�ا في �الم المتخاصمین أمام
غر�ٌب قادٌم من اإلسكندرّ�ة، وهذا إّنه عة، �قول فیها لسان الزوج، و�نتظم �المه في مقاطع متوازنٍة ومسجَّ 

لكّن القاضي ع�سى بن هشام لم یلتفت إلى ذلك. ثّم �عمد الزوج إلى مجموعٍة من  ،وّ�تهذاته تصر�ٌح بهُ ب
تجر�دّ�ة التي تقارب من �عیٍد اإلجا�ة عن سؤال القاضي، و�أّنه ینفي أّي عالقٍة جسدّ�ة بینه األوصاف ال

و�ین زوجته: "ما أثقَلْت لي وتًدا. وال أش�َعْت لي �بًدا. وال عمََّرْت لي خراً�ا. وال مألْت جراً�ا" و�بدو أّن 
 أسلوب التعر�ض. �استخدامالزوج قد أراد من بالغته أن ُت�عده عن التصر�ح عن هذه المسألة 

شكٍل م�اشر (و�ن �ان عن طر�ق الكنا�ة): "هل �لكّن القاضي ع�سى بن هشام �قاطعه و�سأله 
 نعم. :ها؟"  ف�جیب الزوج ب�ساطةٍ ت�ّطنتَ 

ثّم �عمد الزوج إلى الكنا�ة مجّدًدا عندما �جد نفسه مرغًما على معالجة أموٍر واقعّ�ة. و�دًال من أن 
فًما غیَر �ارد. "ه مجموعًة من الصفات السلبّ�ة مجّزأة. وتناول وصفُ  أجزاءً �كّل، قّسمها  یتحّدث عن زوجته

لكّن أسلو�ه ظّل  "وثدً�ا غیَر ناهد. و�طًنا غیَر والد. وعیً�ا غیر واحد. ور�ًقا غیَر ر�ِّق. وطر�ًقا غیر ضیِّق
لكّنه یّتكل على قدرة  ،فهو ال ینّص في �المه على صفٍة معّینة للزوجة ؛تعر�ًضا ال تصر�ًحا

 السامع/القارئ على االستنتاج.

لم �كن القاضي ع�سى بن هشام راضً�ا �شهادة الزوج، فالتفت إلى زوجته ل�عرف صّحة ما ذهب 
المجازّ�ة للمداراة  التعابیرِ �ك الزوجة طر�ًقا معاكًسا لطر�ق الزوج، و�دًال من أن تتوّسل إل�ه زوجها. وتسلُ 

من أمله. وأسمج من عمله. وأكثر في اللؤم من  الكنا�ة للفضح والكشف: "هو أكذبُ واإلخفاء، تستعمل 
حیله. وأشّد في الشؤم من دغله. وأفسد ِعشرًة من أسفله" وفي �لٍّ من هذه الع�ارات، تسخر الزوجة من 

                                                   
٧٧ ) in the kināya: Taboo and Euphemism (Erez Naaman, “Women Who Cough and Men Who Hunt

Medieval Islamic World”, Journal of the American Oriental Society, 133/3, (2013), p. 467-493. 
، أحمد بن ١٩٩٧، تحقیق أسامة �حیري، القاهرة، مكت�ة الخانجي، كتاب الكنا�ة والتعر�ض، انظر: عبد الملك بن محّمد الثعالبيّ  ٧٨

 .١٩٨٠، بیروت، دار صعب، المنتخب من �نا�ات األد�اء و�شارات البلغاءجرجاني، محّمد 



١٥ 

وتغدو  هین.ما ظهر من سلو�ه أقّل سوًءا من �اطنه المَ  زوجها وتدفع السامع/القارئ إلى االعتقاد أنَّ 
للداللة على فساد الزوج، ال سّ�ما في اللفظ األخیر "أسفله" حیث أظهرت  مؤثرةً الكنا�ة في �المها أداًة 

 األساس لهذا الفساد. غیر م�اشر المصدرَ  وجهٍ ب

، فاستعارت ألفاًظا تجري عادًة على اعروسً  وقَت �انت�صف حالها  االزوجة ذلك �المً أَعقبْت ثّم 
مجازّ�ة تصف قدرتها الجنسّ�ة.  صف النساء الحسان. ورّدت على اّتهاماته لها بتعابیرَ ألسنة الرجال في و 

و�ذلك  ٧٩وهي في ذلك تّتخذ الشعر مصدًرا، فتشب�ه الثدي �ُحّق العاج یرد في معّلقة عمرو بن �لثوم،
، ولكن ها أعضاءها الخاّصةو�طال وصفُ  ٨٠بید بن األبرص.تشب�ه العین �عین النعاج یرد في معّلقة عَ 

 بتلم�ٍح یؤّ�د قدرتها الجنسّ�ة.

بتهمٍة جدیدة، تقول: "ولكن ��ف ألد وال ینجز ما �عد. وهو  أّما الرّد األخیر للزوجة فیرمي الزوجَ  
�جّد و�جتهد. لو لم �خنه الوتد؟" لقد ألمحت إلى عجزه بلفٍظ أخذته من �المه وهو "الوتد" فقامت على 

إذ ��ف  ؛الوضوحفي  ئها المستمّر إلى التعر�ض �ان اّتهامها غا�ةً نحٍو مجازيٍّ �إخصائه. ورغم لجو 
یّتهمها �العقم وهو عاجز؟ �عدها �حاول القاضي أن �فهم معنى ما أدل�ا �ه، فیوّجه إلى الزوج سؤاًال 

یر�ط بین ذلك والفكرة التي سبق  ثمَّ إنَّهه الجنسّي. أي عجزَ  ؛اّدعاء الزوجة جوهرَ  _حسب ظّنه_�ختصر 
وهي أّن زوجها �شتهي أن �فعل �ه الرجال. ف�حاول ع�سى بن هشام أن �فهم  ؛أشارت إلیها الزوجةأن 

 مجّدًدا الداللة الحق�قّ�ة التي تقف خلف الكنا�ة التي یوّظفها الزوجان.

المثل القائل: "است ال�ائن أعلم" وال�ائن هو الذي �حلب الناقة  مستخدًمافیرّد الزوج على اّتهام زوجته 
إلى أّن هذا المثل جرى للمّرة األولى على لسان  مجمع األمثالفي  جانبها األ�سر. و�شیر المیدانيّ  من

الحارث بن ظالم. وذلك أّن الُجم�ح (المعروف �منقذ بن طّماح) خرج یوًما في طلب إبٍل له. فوجد أّنها 
قبیلة. فنادى الحارث رجال شردت إلى أرض قبیلة ُمّرة. فطلب مساعدة الحارث بن ظالم لكونه من تلك ال

قبیلته أّن من �ان عنده شيٌء من تلك اإلبل فلیرّدها إلى صاحبها. فعادت جم�عها �استثناء ناقٍة واحدٍة 
ن �حل�انها. فقال لهما: "خّل�ا عنها فل�ست یْ ُ�قال لها الِلفاع. ف�حث عنها مطّوًال إلى أن وجدها عند رجلَ 

�ائن ف�ما قال المعّلي (الذي �حلب الناقة من الجانب اآلخر): "�هللا ما لكما" وأهوى إلیهما �س�فه، فضرط ال
وفي المقامة الشامّ�ة، قد �كون لفظ  ٨١هي لك." فرّد الحارث �ع�ارٍة ُأرسلت �عدها مثًال: "است ال�ائن أعلم."

دفع  عبرلته "است" �نا�ًة عن األعضاء التناسلّ�ة للمرأة. والزوج في قول ذلك �حاول مجّدًدا أن یثبت فحو 
 ٨٢القاضي إلى االسترسال أكثر في هذا السؤال.

                                                   
 .٤٨٧، ص ١٩٦٢ین عبد الحمید، القاهرة، مكت�ة محّمد علي صب�ح، ، تحقیق محّمد محیي الدِّ شرح القصائد العشر، التبر�زيّ  ٧٩
٨٠ , of Asad, and ʻĀmir ṣAbra-al The Dīwāns of ʻAbīd ibnufail, Ṭ-and ʻĀmir b. al ṣAbra-ʻAbīd b. al-al

ibn aṭ-Ṭufail, of ʻĀmir ibn Ṣaʻṣaʻah, ed. Charles James Lyall, Leiden and London, E.J. Brill; Luzac 
& co., 1913, 20. 

 .٤٢٢-٤٢١، ص ٢، ج١٩٨٨، بیروت، دار الكتب العلمّ�ة، مجمع األمثال، المیدانيّ  ٨١
 �ه." لَ ْص �مارسه ولم �َ   �ه فهو أعلم �ه مّمن لميَ لِ لمن وّلى أمًرا وَص إّن المثل "ُ�ضرب  �قول المیدانيّ  ٨٢
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و�جد الزوج نفسه مضطر�ا إلى إث�ات رجولته ف�قول: "ألم أجعل تسعینك ثالثین. ألم أغزك في لیلة 
عشر�ن. حّتى أسقطِت الجنین؟" و�المه هذا تحدیًدا ُ�عّد فظ�ا. الع�ارة األولى غیر مفهومة، وقد �كون 

ن تكون �ذلك. وحدیثه عن "الغزو" یبدو �نا�ًة عن الجماع. إّن التعابیر المجازّ�ة التي الزوج قد تعّمد أ
جاء بها الزوج غر��ٌة �عض الشيء، فهو �قّر أّن زوجته �انت حامًال و�ناقض نفسه. وتفشل مساع�ه في 

 االحتماء �الكنا�ة، فتستغّل الزوجة عثرته.

أّن التضمین  معَ لثان�ة فیبدو أكثر وضوًحا وم�اشرة، الزوجة ااضي و أّما النقاش الذي دار بین الق
واالستدالل یؤّد�ان ف�ه دوًرا أساس��ا.  وتؤّ�د الزوجة الثان�ة منذ البدا�ة أّنها تر�د إمساًكا �المعروف أو 

ل الزوجة ظهر أّن الزوج �ان �أمل تخف�ض النفقة �اإلشارة إلى فقره، ف�ما �انت تأمُ تسر�ًحا �إحسان. و�َ 
ذ�ر بناتها. وفي النها�ة یّدعي اإلسكندرّي عدم استطاعته تحّمل ذلك المبلغ من النفقة، و�هّدد  عبرَ ا رفعه

ّل المسألة و�دفع النفقة بنفسه. ولكن عندما �عودان �عد شهر�ن ل�طال�ا �طالقها فیتدّخل القاضي ل�حُ 
حكًما �طالقهما. لقد ختم �المز�د، یرفض القاضي أن یدفع شیًئا، و�أمرهما �االنصراف و�ّال أصدر 

 ته مهّدًدا إّ�اهما �الطالق.نكالقاضي هذا المشهد �ح

من یّتهمه ظلًما �العجز  إلى أّن القاضي ل�س أّولَ  لمَّحتیرّد الزوج �إنشاد مجموعٍة من األب�ات 
خوض في والفقر. ف�ستشهد القاضي �قاعدٍة فقهّ�ة "القاضي ال �سمع ما �كره" ثّم یؤّ�د أّن امتناعه عن ال

هذه القضّ�ة وانصراف الزوجین عنه مع النفقة ی�قى خیًرا من �المهما البذيء. إّن بالغة أبي الفتح التي 
 أن �ع�ش یوًما آخر.ِمن تّتسم �الفحش قد مّكنته 

 الخالصة: ما ال �جدر �القاضي سماعه
همذانّي. وتتوّسل المقامة إّن التر�یز على سلطة الكالم ُ�عّد أساًسا مر�ز��ا في الكثیر من مقامات ال

الشامّ�ة بدراما مجالس القضاء للتنب�ه على وظائف اللغة. وهي بذلك توّفر أ�عاًدا جدیدة للعالقة بین 
 البالغة والحق�قة والسلطة.

لقد نقلت المقامة الشامّ�ة مهارة اللعب �الكالم إلى مجلس القاضي، وأظهرت ��ف �مكن لّلغة أن 
السلطة. لقد وجد المتخاصمون أنفسهم مجبر�ن على اللجوء إلى الكنا�ة لوصف  تخفي الحقائق في مواجهة

أفعاٍل وأحواٍل مرفوضٍة اجتماع��ا. فكانت الكنا�ة في هذه المقامة وسیلًة إلخفاء الحقائق في مواجهة 
 السلطة من أجل الحفاظ على ماء الوجه. 

وجٍه من وجوه سلطة اللغة. فعندما  والمقامة الشامّ�ة مثل سائر مقامات الهمذانّي، تعكس غیر
یتحّدث المتخاصمون بتعابیَر مجازّ�ة بالغّ�ة ال تخلو من التعقید فإّن القاضي یندفع للتفكیر وال�حث عن 
جذور المعاني قبل أن یتفّوه �كلماٍت فّظة أو بذیئة. وفي النها�ة، و�عد سماع أب�ات اإلسكندرّي، یالحظ 

 أّن المتخاصمین ل�سوا �ما ظهروا عل�ه في البدا�ة. كلٌّ من القاضي وقارئ المقامة
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لقد ذ�ر القاضي قاعدًة شرعّ�ة: "القاضي ال �سمع ما �كره" وهو بذلك �قّر بتعّرضه للخداع. لقد ُأخذ 
منه مبلٌغ من المال ألّنه رفض أن یتثّبت في حق�قِة المتخاصمین درًءا لفض�حٍة اجتماعّ�ة. إّن األخالقّ�ات 

 ها للقاضي ع�سى بن هشام أخفقت في فهم �لمات المحتال الماكرة.المتعارف علی

قد �شعر قّراء هذه المقامة الیوم �المفارقة من إ�عاد محّمد عبده لها، وهي تحوي ما تحو�ه من قضا�ا 
�سخر تتعّلق �الكنا�ة واألعراف االجتماعّ�ة والحق�قة. و�عد قراءٍة واع�ٍة للمقامة، َتبّین أّن الهمذانّي لم �كن 

 من األخالق المتعارف علیها للقضاة فحسب، ولم تكن مقامته مجّرد حیلة �ذلك. 

القارئ لیدرك قدرة اللغة على تولید الحق�قة  –�سائر مقامات الهمذانّي  –تتحّدى المقامة الشامّ�ة 
لعهد في و�ظهارها. وقد �كون العهد الذي بین الكاتب والقارئ مبن��ا على افتراٍض �اذب تماًما �ما ا

الزواجات المؤّقتة التي اّدعاها اإلسكندرّي في هذه المقامة. ولكن ی�قى النقاش حول هذه المناظرات مفیًدا 
 هما في نها�ة المطاف جوهر األدب. - المتعة والفائدة -وممتًعا. وهاتان 
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