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 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 

 

 

   َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم
  وَالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدرََجات  

 

 

 (ٔٔالمجادلة آٌة  )
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 إْذاء

 إلً الشموع التً أنارت لً درب الحٌاة

 إلً زوجً العزٌز الغالً رمز المحبة واإلخالص

 إلً والدي رمز الصبر والتضحٌة والعطاء الذي ال ٌنضب

 إلً والدتً رمز العطاء والمحبة والوفاء

على درب العلم  وضعنً على سلم الحٌاة وثبت خطاي إلً من

 األمل أمامً فاتحا أفاق

 إلً شركاء الجسد والروح إلى أحبائً

 إلى إخوتً رمز المحبة والقوة

 إلً أخواتً  رمز الصداقة والمساعدة

 إلى زمالئً مناهل العلم ومنارات المعرفة

 لشهداء األبرار واألسرى خلف القضبانإلى كل ا

 عن وطنهم العزٌز فلسطٌن إلى كل المبعدٌن

 ٌسعون لتجسٌد الحلم الفلسطٌنً وتحقٌق االنتصارإلى الذٌن 

 إلً كل من ساروا على درب العلم والمعرفة

 إلى كل من ساهم فً إنجاح هذا العمل المتواضع

 الباحثة
  ٌونس أحمد مً حسن
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 شكر وتقدٌر

والصالة والسالم على  لحمد هللا حمدا ٌلٌق بوجهه الكرٌم ؛ لتوفٌقه لً على إتمام رسالتً العلمٌة،ا    

 .الطٌبٌن الطاهرٌن وعلى آله وأصحابه صلى هللا علٌه وسلملمبعوث رحمة للعالمٌن سٌدنا محمد ا

ْشُكُر لَِنْفِسهِ  انطالقا من قول هللا تعالى      ٌَ َما  ْشُكْر َفإِنَّ ٌَ أتوجه وإٌماناً بفضل االعتراف بالجمٌل  َوَمْن 

نقد فً الجامعة أستاذ األدب وال غنٌمأحمد ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور كمال  بالشكر والتقدٌر

 .، وتوجٌهه، ونصحه لًإلشـرافه علـى رسـالتً اإلسالمٌة بغـزة

د. نبٌل أبو علً، و د. محمد أ.  لجنة المناقشة العلمٌة عضاءألوتقدٌري كما أقدم عظٌم امتنانً     

 ،من ٌستحق منً العرفان والتقدٌر أقدم له حًبا ووفاءً ول، اللذٌن تفضال بقبول مناقشة هذا البحث حسونة

جرهما عنً كل خٌر؛ أأن ٌ –سبحانه  –ن فأبتهل إلٌه ٌإلى والدّي العزٌز ،فروض االحترام والطاعة

لمواصلة رسالتً العلمٌة  ودعمانً ،فً أوقات الشدة ، فطالما وسعانًه لًن، وما سٌقدماجزاء ما قدما

 .دون كلل

وال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر الجزٌل إلى زوجً الحبٌب م. رشاد السلوت ؛ لدعمه الدائب لً على     

  .المستوى المعنوي والعلمً

ه أن وأتمنى علٌه سبحان. نجاز رسالتً خٌر الجزاءإاهم فً وأسأله سبحانه أن ٌجزي عنً كل من س

 .العربٌة ، وألمـتًإلى ما فٌـه الخـٌر لً، ولـوطنًٌوفقنً 

 

 الباحثة  
 يونسأحمد مي حسن 
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  :مقدمة
الحمد هللا العظٌم سلطانه، الجزٌل إحسانه، الواضح برهانه، قدر األشٌاء بحكمته، وخلق الخلق بقدرته،     

ى المبعوث رحمة للعالمٌن،  ة والسبلم علالصبلننه الوافرة، وأحمده على ما أسبػ من نعمه المتوافرة وس

أوضحها،  وأظهر سله هللا بؤحسن اللؽات وأوضحها وأفصحها، وأبٌن العبارات  وبن عبد هللا،  أرمحمد 

خصها به،  دون سابر المرسلٌن صلوات هللا علٌه وعلى آله على لسانه وجعلها ؼاٌة التبٌٌن ونور فضلها 

 أما بعد: دى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن،واهت ه،وصحبه أجمعٌن ومن اتبع درب

األدبٌة سجبلً للنتاج الفكري فً بٌبته المعنوٌة، وظروفه المادٌة، وفً هذا البحث المعنون  جنا تعد األ   

أال وهً المقامات؛ وأحسب أن  جنا ٌث" سٌتم تناول إحدى هذه األبـ "المقامات فً األدب العربً الحد

 فً أشد الحاجة إلى مثل هذه الدراسات.دراسة األدب الحدٌث والمعاصر هً 

على هذا النوع من فبل أخفً أننً كنت قبل اإلقدام على الكتابة فً هذا الموضوع بالذات قلٌلة االطبلع    

، ولكن عندما اطلعت علٌه العصر العثمانًاألدبٌة، ولم ٌكن لدّي دراٌة بوجود هذا الفن فً األجنا  

للبحث فٌه، وذلك لكشؾ جانب مهم من األدب العربً الحدٌث، وعلمت بوجوده، أصبح لدي الفضول 

وراً بٌن الفنون النثرٌة، والربط بٌن األدب القدٌم والحدٌث، وفتح آفاق جدٌدة لفن المقامة وجعله أكثر حض

مكانة قٌمة فً معالجة قضاٌا األمة وتسلٌط األضواء على همومها وآالمها، وتصوٌر الحٌاة  من لما له

  وانبهتمع؛ ألنها تصور الكثٌر من جعند األقوام بكل وقابعها وتفاصٌلها، فهً مرآة المجاالجتماعٌة 

إن صح التعبٌر خٌر مرآة تعك  ما مّر به أي مجتمع من أحداث  وتصور أحواله  المقامةو ،ونفسٌات أهله

ح الهادؾ أو فً مختلؾ الجوانب، كما أنها تتعرض لما ٌعانٌه أفراد األمة من مشاكل سواء كان بالتلمٌ

ٌعد أٌضاً لهواً فارؼاً ال قٌمة له؛ بل هو لون من ألوان  التعرٌض البلذع، فهذا الفن لٌ  شٌباً مبتذالً وال

ش ومعاناة الشعوب، ذلك ألنه نتاج أدبً ٌنبع من دافع ٌالذي ٌعبر عن هموم الواقع المع األدب العربً

وذلك ألنه ٌعتمد على تصوٌر الواقع ببراعة لؽوٌة  نفسً جمعً، كما أنه ٌقوم بنقد الواقع بكل جرأة وثقة

 وبؤسلوب مجازي قد ٌكون بعٌدا عن المعنى المباشر.

والمقامة وثٌقة سجلت من خبللها الشعوب واقعها السٌاسً واالجتماعً والثقافً واالقتصادي، كما أن    

ت سٌبة ومذمومة ٌحة وصفالها دور بارز فً التعبٌر الصادق عن قضاٌا الشعب وما ٌعانٌه من عادات قب

وقد نرى فً بعضها أنها تزٌح عن النف  الهموم بما ترسمه  الجبن وؼٌرهاوالؽرور، ، ووذلك مثل البخل

  من بسمة على الشفاه فهً تتنقل بالقارئ ما بٌن الجد والهزل وبذلك تتركه بعٌداً عن الهم والحزن.

محطة تارٌخٌة مهمة تركت هً  ر العثمانًالعصتعد مقامات "ناصٌؾ الٌازجً") مجمع البحرٌن( فً 

نشؤت فٌه، دون اإلخبلل  روح العصر الذيالوجود، عبرت عن رإٌة مبدعها، و األخرى بصمتها فً

الخصابص الفنٌة أو البناء العام الذي ٌحفظ له هوٌته، من حٌث هو جن  أدبً له خصابصه بالشكل و

 الممٌزة.

باإلضافة إلى توضٌح  ،النثر الذي ٌعمل على إمتاع القارئوالهدؾ من الدراسة هو إجبلء فن من فنون 

الشعارات إٌصالها فتصبح المقامة دور مهم قد ال تستطٌع الخطابات ومعاناة الشعوب، وبذلك ٌقوم بتؤدٌة 

 وسٌلة من وسابل العصر للدفاع عن حقوق المواطن العربً وأداة من أدوات اإلصبلح ونبذ الجور والظلم.

ء على أنه مجرد تقلٌد بحرٌن" لم ٌلق االهتمام البلزم من طرؾ النقاد؛ فقد نظر إلٌه هإالمجمع الؼٌر أن "

مسبقا، على ؼرار "مارون عبود"، و"شوقً ضٌؾ"، الحرٌري"، منجرٌن خلؾ أفكار معدة لمقامات "

 . ومن هذه األسباب أٌضاً:"علً عبد المنعم عبد الحمٌد"و

 حول ما  مناهج حدٌثة؛ حٌث تركزت دراساتهممقامة بطرابق ولعرب بدراسة فن القلة اعتناء النقاد ا

 أفكار.قدمته مقامات الهمذانً والحرٌري من موضوعات و



6 

 

  تهمٌش مقامات "الٌازجً" التً كان حظها من الدراسة قلٌبل جدا، اقتصرت على اإلشارة إلٌه من

 منظور تارٌخً. 

 صه بمنهج حدٌث.استقراء نصومجمع البحرٌن، و الرؼبة فً فتح باب مؽلق هو 

 العبلمات التً تختزلها ولة إثبات داللٌة مجمع البحرٌن وتعبٌره عن الواقع، والكشؾ عن الرموز ومحا

 نصوصه.

ها من البحث فً نطلق فٌتعلى قراءة جدٌدة لهذه المقامات، رإٌة مؽاٌرة تتؤس   لباحثةكان لولكن 

الوقوؾ عند الدالالت التً انبثقت وتها، ها جمالٌاالكٌفٌة التً حققتاتها السردٌة، ومستوٌخصابصها الفنٌة و

عن هذه التراكٌب باعتبارها أنظمة من العبلمات التً تحٌل إلى موضوعات حدٌثة فً قالب فنً قدٌم، 

تمٌز عن األجنا  األخرى بخصابص مراعٌن فً ذلك خصوصٌة فن المقامة من حٌث هو جن  أدبً ٌ

على إشكالٌة جوهرٌة هً: ما هً الخصابص الفنٌة التً  بحثاللهذا فقد بنً ، وبهامقومات ٌنهض و

إن لم مجرد محاكاة لمقامات الحرٌري؟ و هل كانت مقامات الٌازجً اعتمدها المإلؾ للتعبٌر عن رإٌته؟

أهم السمات األسلوبٌة لمجمع تكن كذلك فإلى أي مدى استطاعت أن تعبر عن واقع عصر النهضة؟ ما هً 

 رسم مبلمح عصر النهضة؟مت فً إنتاج الداللة وأي مدى ساهإلى ؟ والبحرٌن

ومع كثرة الدراسات العلمٌة والبحوث األدبٌة التً تناولت األدب بشعره ونثره وقضاٌاه المختلفة التً جاء  

الحدٌث عن المقامة فٌه ربما عارضاً إال أن الباحثة وجدت الحاجة الماسة لدراسة متخصصة تتناول 

عن مكنوناتها ومضامٌنها األدبٌة والفكرٌة  جلً جوانبها المختلفة وٌكشؾنحو ٌالمقامة الحدٌثة على 

وصوالً إلى بٌان قٌمتها وأهمٌتها بٌن روافد الحركة األدبٌة. وبالرؼم من وجود المقامة فً كثٌر من 

ألدبٌة هذا وقد القت المقامات ا الدراسات األدبٌة إال أنها جاءت إلبراز القضاٌا التً أثارتها تلك المقامات.

العربٌة الكثٌر من العناٌة حٌث عكؾ على تحلٌلها ودراستها الكثٌر من العلماء واألدباء قدٌماً وحدٌثاً، فقد 

زخرت المكتبة العربٌة بالعدٌد من المإلفات التً تدلل على العناٌة بهذا الفن ومن هذه الكتابات: صبح 

ً لحنا فاخوري، والمقامة فً القرن الساد  ندي، وتارٌخ األدب العربقلقشعة اإلنشا للاألعشى فً صنا

للدكتور حسن عبا  حٌث تحدث فٌه عن المقامات من حٌث أسباب االزدهار لهذه المقامات وأنواعها 

واتجاهاتها المتعددة، ودراسات فً األدب المقارن للدكتور بدٌع محمد جمعة، وكتاب مقامات أبً الفضل 

الشٌخ محمد عبده تقدٌم جمال الؽٌطانً، الذي ٌتحدث فٌه عن بدٌع بدٌع الزمان الهمذانً وشرحها للعبلمة 

لدكتور إبراهٌم السعافٌن، لأصول المقامات والزمان وسرد لمقاماته، وكتاب المقامة للدكتور شوقً ضٌؾ، 

ورأي فً المقامات لعبد الرحمن ٌاؼً، وفن المقامة بٌن البدٌع والحرٌري والسٌوطً ألحمد أمٌن 

إلى مقامات العصر الحدٌث ذلك مثل مقامات إبراهٌم الٌازجً ومنها مجمع البحرٌن، مصطفى، إضافًة 

بن هشام وأول القرن لمحمد الموٌلحً، وكتاب لٌالً سطٌح لحافظ إبراهٌم، والمقامة  ىوحدٌث عٌس

الشرٌفٌة لمحمد أفندي الشرٌؾ، ومقامات البربٌر ألبً الحارث محمد بن علً خمٌ  البروانً، ومقامات 

وهام إلبراهٌم شمٌل، وسفوح األفكار لعلً مبارك؛ ولكن هذه المقامات لم تحظ بالدراسة النقدٌة فكان األ

الحدٌث عنها بقصد التعرؾ علٌها دون أن ٌطالها شرح أو تحلٌل إال عند البعض، لذا ستبذل الباحثة جهداً 

 فً التحلٌل والتعرؾ على كتابها وشخصٌاتها.

إذا ما استثنٌنا  -الباحثة على حد علم -فهً ؼٌر موجودة  جمع البحرٌن خاصة عن م أما الدراسات السابقة

إشارة "عبد الملك مرتاض" فً كتابه " فن المقامات فً الوطن العربً" بشكل موجز إلى المبادرة التً قام 

إلى بها الٌازجً فً مجال حركة الوعً العربً، كما تطرق "نادر كاظم" فً كتابه" المقامات و التلقً" 

عثر تلم  –توجد دراسة التلقً، و أهمٌة مجمع البحرٌن فً التعبٌر عن فترة زمنٌة معٌنة فً ضوء نظرٌة

 المكشوؾ، مجلة الٌازجً، مقامات فً العربً الوعً ٌقظة: بعنوان" الخوري لربٌؾ"  الباحثة علٌها

 .النهضة عصر فً لعربٌةا باألمة النهوض فً اإلحٌاء وحركة األدب دور تفعٌل فً الٌازجً دور تناولت



7 

 

 .جزبٌاتها بتحلٌل وٌقوم وٌصفها الظاهرة ٌتناول الذي التحلٌلً المنهج على الدراسة هذه وتقوم

 .وخاتمة مقدمة بٌن فصول وخمسة تمهٌد من الدراسة هذه وتتكون

 الفن اهذ فً كتب من وأبرز نشؤتها وأسباب المقامة مفهوم توضٌح وفٌه للدراسة المدخل ٌعد الذي التمهٌد

 التحول ظل فً وذلك خاصا، تعبٌرٌا شكبل باعتباره المقامات فن عند الوقوؾ وتم وحدٌثا، قدٌماً 

".  البحرٌن مجمع" لكتاب عامة للمحة  التقدٌم كما موجز، بشكل المقامة فن خصابص وعرض االجتماعً،

 محاولة فً ،"ٌازجًال ناصٌؾ"ـل الفكرٌة المرجعٌة إلى وأشرنا. الٌازجً بناصٌؾ التعرٌؾ ثم ومن

 والمكونات الموضوعات حٌث من ثم النصوص، هذه ظهور فً ساعدت التً العامة األطر عن للكشؾ

 فً الٌازجً عالجها التً والقضاٌا للموضوعات التعرض سٌتم األول الفصل فً أما. السردٌة و الفنٌة

 هذه تصنٌؾ وتم الٌازجً سردها التً القضاٌا وأبرز المقامات، هذه عدد حٌث من البحرٌن، مجمع

 الثانً الفصل وخصص. فلك أو طبأو  خطابة أو أدب من عنها تحدث التً المواضٌع حٌث من المقامات

 عن نبذة رضبع وذلك المقامات فً البدٌع ألنواع ضرع فً البحرٌن مجمع فً البدٌع تجلٌات عن للتحدث

. أنواعه بحسب البدٌع تقسٌمو. واصطبلحاً  لؽةً  البدٌع مفهوم عند والوقوؾ أنواعه، وذكر البدٌع تارٌخ

 سابقٌه عند للبدٌع عرض مع الٌازجً عند البدٌع ذكر ثم ومن. للبدٌع والجمالٌة الداللٌة الوظٌفة وإظهار

تم التطرق فٌه إلى تعرٌؾ سٌالتناص  بتجلٌات المعنون الثالث الفصل وفً. الحرٌري أو الهمذانً من

وأدبً ثم التطرق إلى مواضع   تارٌخًواع التناص من تناص دٌنً، أنوسرد  .التناص لؽًة واصطبلحاً 

فً مجمع  السرد تجلٌاتسٌتم عرض ل الرابع الفصل . وفًالتناص فً مجمع البحرٌن وشرح مضمونً له

البحرٌن وتحلٌل المقامات من حٌث الرإٌة السردٌة والتببٌر، والشخصٌات وعنصري الزمان والمكان، 

فً  "مجمع البحرٌن" بـ والجدٌد القدٌمإجمال فٌه  الذي سٌعرض الخام  الفصل والعقدة والحل. أما فً

 وقد .البحث لها توصل التً النتابج ألهم رصد فٌهاالتً ذٌل بها البحث ف الخاتمةنظرة عامة وسرٌعة. أما 

 نظاما اباعتباره" الٌازجً" مقامات لدراسة المناهج أنسب باعتبارهفً الدراسة  األسلوبً المنهجاستخدم 

 الطرٌق ٌكن ولم. والداللة البنٌة تحلٌل ٌقتضٌه لما وفقا للتؤوٌل، المجال للقارئ تفسح التً العبلمات من

 معالجة بكٌفٌة ٌتعلق ما ومنها التجربة، بقلة ٌتعلق ما منها صعوبات؛ واجهت الباحثة فقد فً البحث معبدا

 دالالتها وكثافُة ولؽتها تركٌبها حٌث نم معقدة نصوص عن عبارة فالمقامات المطروحة، اإلشكالٌة

 األسلوبً المنهج تطبٌق صعوبة عن ناهٌك ،فٌها السردٌة العناصر دراسة صعوبة إلى إضافة وتشعبها،

 .صلخا فنً بناء ذات عربٌة مدونة على

 كمال" المشرؾ األستاذ من بتوجٌه و وجل، عز هللا من بفضل الصعوبات هذه كل تجاوز وفً النهاٌة تم

لً  مد من كل نشكر كما وإرشادات، توضٌح من قدمه لما والعرفان الشكر بجزٌل إلٌه نتقدم الذي ،"ٌمؼن

 هذا العمل ٌفتح وأن البحث، إشكالٌة مع التعامل فً ّوفقناٌ أننسؤل هللا تعالى و البحث، هذا إلنجاز العون ٌد

 .للدراسة جدٌدة أبوابا  المتواضع

 

 الباحثة
 ٌونس أحمد مً حسن
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 التعرٌف بفن المقامات

 التعرٌف بناصٌف الٌازجً
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 نغح ٔاططالحاً  انتؼزٚف تفٍ انًقايحأٔالً : 

 انًقايح نغحً: 

 ها ، فٌحسن بنا قبل الحدٌث عنبتعارٌؾ متقاربة م القدٌمة والحدٌثة لفظة المقامةلقد عرفت المعاج   

جم القدٌمة أبو منصور ان ذكرها من أصحاب المعمفم ي،بوصفها فناً أدبٌاً أن نتعرؾ على معناها اللؽو

 " مقامات النا  مجالسهم، وٌقال للجماعة ٌجتمعون فً المجـل  مقامة ومنه قول لبٌد : : ٌقول إذاألزهري 

قاب كؤنهم ، لدى باب الحصٌر قٌام ومقامٍة ُؼلِب الرِّ  جنٌّ

 .ٔ" وإقامةوٌقال: قمت بالمكان مقاما 

ماعة من النا ، أٌضا عند الجوهري حٌث ٌقول: "المقامة بالفتح المجل ، والج كما نجد هذا المعنى

 .ٕ"قامةوالمقامة بالضم اإل

؛ قال العبا  ابن مردا : المقام والمقامة : المجل ، ومقامات النا  مجالسهموجاء فً لسان العرب "

 أنشده ابن برّي:

 ٌراها فقٌد إلى المقامة ال             فؤي ما وأٌك كؤن شراً 

 ون فً مجل  مقامٌة، ومنه قول لبٌد:عة ٌجتمعوٌقال للجما 

، لدى باب الحصٌر قٌام قاب كؤنهمومقامٍة ُؼلِب الرِّ   جنٌّ

 وقال زهٌر:

 وأندٌة ٌنتابها القول والفعل وفٌهن مقامات حسان وجوههن

، ٖ"، والمقامة: السادةتقوم منه : الموضع الذي امُ قَ والمَ  والجمع مقامات ومقامات النا  مجالسهم، والَمقاَمةُ 

قامة، كالمقام والمقام ٌكونان المقامة المجل  والقوم، والضم اإلورد فً القامو  المحٌط:"  والمعنى نفسه

 .ٗبمعنى الموضع "

ومن المجاز المقامة: القوم ٌجتمعون ة المجل ، ومقامات النا  مجالسهم، وكذلك فً تاج العرو : المقام

 .٘فً المجل "

من األحدوثة " المقامة فً أصل اللؽة اسم للمجل ، والجماعة من النا  وسمٌت  القلقشندي فٌقول: أما

، أما المقامة بالضم لسماعها فً مجل  واحد، ٌجتمع فٌه الجماعة من النا  الكبلم مقامة، كؤنها تذكر

 .ٙقامة من فضله"أحلنا دار الم الذي"  فمعنى اإلقامة ومنه قول هللا تعالى حكاٌة عن أهل الجنة:

                                                           
ٔ
، 9م ، مادة) قوم ( ، ج99ٗٔهـ، 3ٖٗٔت: عبد الحلٌم النجار، محمد علً النجار، القاهرة،  تهذٌب اللؽة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري،  

 .ٖٙ٘ص
ٕ
 .  1ٖٔ، ص٘م، مادة) قوم (، ج9٘1ٔهـ/11ٖٔعبد الؽفور عطار، دار الكتاب العربً، القاهرة، الصحاح، إسماعٌل بن حماد الجوهري، ت: أحمد 
م، 9٘٘ٔ/ هـ1ٖٗٔ سنة بٌروت، صادر دار طبعة هـ،1ٔٔ سنة المتوفى المصري اإلفرٌقً منظور بن مكرم بن محمد الدٌن لسان العرب، لجمال ٖ

 .131ٖمادة قوم، ص
ٗ
 . 3ٙٓٔ، صٗم،  ج9ٖ3ٔهـ/1ٖ٘ٔروز أبادي، القاهرة،القامو  المحٌط، مجد الدٌن الفٌ 
٘
 . 9ٖ، ص9م، ج9ٖٙٔهـ/3ٖٖٔ تاج العرو ، محمد مرتضى الزبٌدي، بٌروت، 
ٙ
م، نسخة مصورة عن الطبعة األمٌرٌة، المإسسة المصرٌة  3ٔٗهـ  3ٕٔصبح األعشى فً صناعة اإلنشا، ألبً عبا  أحمد بن علً القلقشندي  

 ٓٔٔ، صٗٔالعامة، ج
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تار الصحاح، المقامة بالضم اإلقامة والفتح المجل  والجماعة من النا ، وأما المقام والمقام، فقد وفً مخ 

فمفتوح جعلته من قام ٌقوم  إذاٌكون كل واحد منهما بمعنى اإلقامة، وقد ٌكون بمعنى موضع القٌام ألنك 

بالضم ال  (ال مقام لكم)" : ام لكم أي ال موضع لكم وقولهن جعلته من قام ٌقٌم فمضموم وقوله تعالى ال مقوإ

وبهذا ٌكون أصل المقامات أنها تطلق على المجل  الذي ٌجتمع فٌه القوم سواء كان للتفاخر ، ٔلكم" إقامة

 أو المدح أو الوعظ أو التسلٌة.

كلمة المقامة تستعمل  وجدنا الجاهلً " فإذا رجعنا إلى الشعر ،منذ القدٌمالمقامة لفظة  وٌبلحظ بذلك أن

 بمعنٌٌن فتارة تستعمل بمعنى مجل  القبٌلة أو نادٌها، عل نحو ما نرى عند زهٌر إذ ٌقول:

 وأندٌة ٌ ٌنتابها القول والفعل نوفٌهم مقامات حساٌن وجوهه

ات ، وعلٌه تبدو المقامة كؤنها من عادٕوتارة تستعمل بمعنى الجماعة التً ٌضمها هذا المجل  أو النادي." 

،"وفً العصر اإلسبلمً العرب فً العصر الجاهلً حٌث كانوا ٌجتمعون فً المجل  و ٌنشدون الشعر

، ٖاتسعت داللتها لتشمل مقام الوعاظ ومجال  الخلفاء، وما ٌقال فً تلك المجال  من نصابح وعظات"

ظة والنصٌحة، وتطور معناها لتدل على أوضاع المتلقٌن لها حٌث أصبحت لتلقً الخطب الدٌنٌة والموع

على نحو ما نرى فً مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك فً كتاب عٌون األخبار البن قتٌبة وذلك "

الدٌنوري، وبشٌر ابن المدبر فً الرسالة العذراء إلى كتب المقامات والخطب ومحاورات العرب مثلما 

  . ٗ"ٌورد ابن عبد ربه فً العقد الفرٌد مقامات العباد عند الخلفاء

اإلرشاد والنصابح، أي أنها أحادٌث زهدٌة قد لتلقً الوعظ واستعملت لفظ المقامات ومما سبق ٌتضح أن    

الذي له فضل السبق فً ابتداع لون  ٘تروى مجال  الخلفاء، وهذا ما وجدناه عند بدٌع الزمان الهمذانً

ً النا  واعظاً وعظاً بدٌعٌاً، ٌخطب ف  سكندرياإلإذ نرى أبا الفتح " أدبً جدٌد أطلق علٌه المقامات،

قد طرأ ال أعرؾ شخصه، فاصبر وراع ذلك منه عٌسى بن هشام فقال للسامعٌن: من هذا؟ فقال: ؼرٌب 

اإلكثار من المحسنات مجال الصنعة و، أي أن المقامة بذلك انتقل معناها إلى ٙ"علٌه إلى آخر مقامته

 بلؽة مختارة.البدٌعٌة والكبلم الفصٌح 

فً المعاجم القدٌمة ومن  ج عن المعنى المتقدم للفظةتخرلم إلى المعاجم الحدٌثة نجد أنها  انتقلنا ما وإذا   

 ذلك ما جاء فً أقرب الموارد:" المقامة: المجل  والجماعة من النا ، جمع مقامات، وتطلق المقامات:

                                                           
ٔ
 . 1٘٘م، مادة )قوم(، ص 9ٖ9ٔهـ / 3ٖ٘ٔتار الصحاح، محمد بن أبً بكر عبد القادر الرازي، بٌروت، مخ 
ٕ
 .1ص م،9٘ٗٔ، ٖالعربٌة، د. شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ، مصر، ط األقطار أدباء من لجنة المقامة، القصصً، الفن 
ٖ
 .ٖ٘ٓم، ص99ٖٔ. نبٌل أبو علً، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، هـ، دٙ٘ٙنقد النثر فً تراث العرب النقدي حتى نهاٌة العصر العباسً  
ٗ 

 .٘ٔم، ص931ٔ، ٔأصول المقامات،د. إبراهٌم السعافٌن، دار المناهل ، بٌروت ، ط
٘
وعلم، هـ، وهو من أسرة عربٌة ذات فضل  3ٖ٘بدٌع الزمان الهمذانً:هو أبو الفضل  أحمد بن الحسٌن بن ٌحٌى، ولد فً همذان شمالً فا  سنة  

وفً همذان تلقى دروسه فً اللؽة واألدب وعلوم الدٌن، فتتلمذ على خٌرة العلماء فً همذان أمثال أحمد بن فار  ومحمد بن الحسٌن الفراء 
إلى  خذ صناعة الترسل... ثم تنقل فً الببلد اإلسبلمٌة فمن الريٌث التقى بالصاحب بن عباد وعنه أهـ، ح3ٖٓوؼٌرهم.. ثم ارتحل إلى الري سنة 

هـ ، وهناك أملى مقاماته وكثرت مراسبلته وأشعاره، ثم استقر به المقام فً مدٌنة 3ٕٖجرجان ومنها إلى نٌسابور قابل الخوارزمً وناظره سنة 
 . (ٙٙٔ،صٕمعجم األدباء،ج )هـ. انظر93ٖهراة الخرسانٌة حٌث توفً ودفن فٌها سنة

ٙ
 . 3-1:ص شوقً ضٌؾ،المقامة، 
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لذي ٌقال فٌه وفً تسمٌة للكبلم بالموضع ا ٔعلى خطب من منثور الكبلم ومنظومة كمقامات الحرٌري

 .ٕو عظة أو ؼٌرها، والمقامة بالضم اإلقامة"حسنة، وبمقامات بخطبة أ قام بٌن ٌدي األمٌر بمقامة األسا 

أو العظة ونحوهما، وقصة قصٌرة  ا  والمجل  والخطبة: الجماعة من النالمقامة"وفً المعجم الوسٌط 

 .ٖبراعتهم " مسجوعة تشتمل على عظة أو لمحة كان األدباء ٌظهرون فٌها

 على أطلقت ثم أقام، من مكان اسم أّنها المقامة فً ٌتضح أن األصلالسابقة  اتومن خبلل التعرٌف   

 على تطلق أصبحت وٌتسامرون، ثم فٌها ٌتحدثون التً مجالسهم أي النا ، مقامات: فقٌل  ،المجلـ

لمة المقامة ٌتؽٌر مدلولها نسبة ، وهنا نلحظ أن كالمجاز باب مـــن السمر مجال  فً ٌدور الذي الحدٌث

 ، وهذا ما رأٌناه فً العصر الجاهلً حٌث كانت تدل عل اجتماع القبٌلة،للموقؾ والظرؾ التً تكون علٌه

بعدها انتقلت لتدل على التوجه الدٌنً فً العصر اإلسبلمً واألموي حٌث تلقً الوعظ، وفً العصر 

 .اَ العباسً أصبح مدلولها أدبٌ

 حٙ:انًؼُٗ االططال

التعرٌفات اللؽوٌة للمقامة قدٌمها وحدٌثها أنها ُتجمع على أن معناها هو ما ٌدور من  ىالمبلحظ عل     

وأشعار فً مجل  ٌجتمع فٌه النا ، لذا عندما نرٌد تعرٌفها اصطبلحٌاً نجد أنها أحادٌث وأخبار وقصص 

 أو لشخص وقعت قصة ٌمثل فظٌةالل األناقة من فٌه ٌكون بما ٌمتاز الفنً النثر من لون عبارة عن 

 أو السجع فٌه وٌلتزم والتزٌٌن، التحسٌن فٌه ٌجتهد حوارا ألسنتهم على وٌضع الكاتب ٌتخٌلهم أشخاص

عرٌؾ فن المقامات بتمن قام األدباء  والباحثٌن هناك العدٌد من و ،طرابؾ من ٌشاء ما وٌودعه منه، ٌكثر

أنها حكاٌة قصٌرة ٌسودها شبه حوار درامً، وتحتوي  حٌث ٌقول:" لؼنٌمً هبل محمدالدكتورومنهم: 

ٌكون هذا البطل شجاعاً ٌقتحم أخطاراً وٌنتصر فٌها، وقد ٌكون طل، وقد عن ب ؽامرات ٌروٌها راوِ على م

ً حاالته كلها  اً فً مسابل الدٌن أو مسابل اللؽة، ولكنه فسٌاسٌاً ، وقد ٌكون فقٌهاً متضلعناقداً اجتماعٌاً أو 

متسول ماكر، ولوع بالذات ، مستهتر ٌحتال للحصول على المال ممن ٌخدعهم، ثم هو دابماً أدٌب تقرٌباً 

أي أنها عبارة عن كبلم المجل  الذي ٌستمع إلٌه مجموعة من  ،ٗ"ٌجٌد فً أسلوبه عن بدٌهة وارتجال

 .به الحكاٌة، ٌقصُّ علٌهم ما ٌشالنا 

ً ٌودعها الكاتب ما ٌشاء من فكرة أدبٌة أو فلسفٌة أو وعرفها الدكتور زكً مبارك"القصص القصٌرة الت  

 .٘خطرة وجدانٌة أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون"

وعرفها الدكتور فكتور الكك بؤنها :"حدٌث قصٌر من شطحات الخٌال أو دوامة الواقع الٌومً فً    

ٌَنشرشحاذأسلوب مصنوع مسجع تدور حول بطل أفَّاق أدٌب  ث عنه و ٌَُحدِّ الة قد ٌلب   ،  طوٌته راوٌة َجوَّ

                                                           
ٔ
 ٙٗٗ سنة(( المشان)) البصرة تسمى من قرٌبة قرٌة فً ونشؤ ولد الحرٌري ، عثمان بن محمد بن علً بن القاسم محمد أبو  الربٌ: هو والحرٌري 

 فً المخابرات عمل ٌشبه ما الخبلفة، دٌوان فً" الخبر صاحب" ٌعمل فٌها وكان. حرام  بنً مّحلة فً البصرة حٌاته، وسكن طٌلة فٌها وظل للهجرة،
 اتصل والفطنة، وقد الذكاء فً ؼاٌة هـ، كان ٙٔ٘ سنة وتوفً باسمه، سمٌت التً اشتهر بمقاماته ؼناه، من رؼمال على وذمًٌما بخٌبًل  كان هذه، أٌامنا
 والببلؼة. انظر معجم العلم مراتب من مرتبة رفٌعة وَبلػ الفصاحة، عنان فامتلك واألدب، واللؽة والحدٌث الفقه وأخذ عنهم عصره، علماء بؤكابر
 .(ٗٙ:ٗخلكان) البن األعٌان ، و َوفٌات (9٘ٔ:ٙ) دباءاأل
ٕ
م، الطبعة األولى، مادة 39ٖٔ -م339ٔأقرب الموارد فً فصحى العربً و الشوارد، سعٌد الحوري الشرتونً، مطبعة مرسلً الٌسوعٌة، بٌروت،  

 . ٗ٘ٓٔ، ص  ٕ) قوم (، ج
ٖ
 . 1ٙ3، صٕم، مادة ) قوم (، ج91ٕٔهـ ـ 9ٕٖٔالمعجم الوسٌط، مجمع اللؽة العربٌة، القاهرة،  
 .ٕٕٗألدب المقارن، محمد ؼنٌمً هبلل، بٌروت، صا ٗ
٘ 

 .ٕٕٗ، صٔم، ج91٘ٔالنثر الفنً، د. زكً مبارك، دار الجبل، بٌروت، 



02 

 

جبة البطل أحٌاناً. وؼرض المقامة البعٌد هو إظهار االقتدار على مذاهب الكبلم وموارده ومصادره فً 

 .ٔعظة بلٌؽة تقلقل الدراهم فً أكٌاسها  أو نكتة أدبٌة طرٌفة أو نادرة لؽوٌة لفظٌة أو شاردة لفظٌة طفٌفة"

 –أي فً القرن الرابع  –فً ذلك العصر أطلقت المقامة بلح بقوله: "عبود فٌعّرؾ هذا االصط أما مارون 

على قصة خٌالٌة أُنشبت بعبارة مسجوعة ؼالباً محبلة بؤنواع البٌان والبدٌع مشتملة على كثٌر من الؽرٌب . 

األدب بدٌع الزمان ، وحذا حذوه الحرٌري وؼٌره ، وال عٌب فً هذه القصص الصؽٌرة بدأ هذا النوع من 

أنها ترمً ؼالباً إلى االحتٌال وطلب الرزق عن طرٌق النصب وهً مفٌدة بؤسلوبها وحفظها ألفاظاً  إال

  ٕ"كثٌرة، إال أنها ؼٌر شرٌفة المبادئ وال ُتَعلِّم عزة النف 

ٌسودها الحوار والثانً نها كانت حكاٌة ذات أصول فنٌة والمبلحظ على هذه التعرٌفات أن األول ٌقول إ

ٌمكن أن ٌستنتج منه أن المقامة كانت تشكل جسراً كبٌراً عبرت خٌالٌة وحاصل التعرٌفٌن ذكر أنها قصة 

القصة إلى ما هً علٌه اآلن، وذلك ألن المقامة فً مراحلها السابقة الذكر تشمل على مبادئ أو  همن

 بشكل ؼٌر ناضج. وإن كانت ً القصة الحدٌثة،عناصر أساسٌة ف

دم من أنها ؼٌر شرٌفة المبادئ وأنها ال ُتَعلِّم عزة النف ، فلعل سببه أنها ما جاء فً كبلم عبود المتقأما 

ت هو تقوم ؼالباً على التحاٌل والتسول لتحصٌل المال، وٌمكن أن نوضح أن الهدؾ والؽرض من المقاما

تنشٌط ذهن القارئ بما فٌها من ؼرٌب اللؽة وزخرفة لؤللفاظ المسجوعة وؼٌر ذلك ال تعلٌم اإلنشاء و

 فاتخذت أسلوب التحاٌل للوصول إلى الهدؾ.تصوٌر األخبلق الفاضلة ل

وٌعرؾ عمر رضا كحالة المقامة بقوله: "تطلق لفظة المقامة اصطبلحاً على قصة نثرٌة قصٌر مشتملة 

، وقد تورد من خبللها أشعار فرضً، وقد تكون طوٌلة أٌضاً على ملحمة ٌروٌها الكاتب على لسان شخص 

كلمٌن قوة والمترسلٌن ببلؼة ، وال بؤ  بؤن تكون لصاحب المقامة أو لؽٌره ، ومن كثٌرة لتزٌد المت

ملتزمات المقامة أن ٌضع الكاتب فٌها ؼرابب اللؽة وشواردها ، وٌذكر حظاً وافراً من الكلمات وٌكثر عداد 

وأن مبلك مثال األلفاظ وٌبذل واضع المقامة كل همته فً تزٌنها وتحسٌنها بما استطاع من الحكم واأل

،  ٖ"المقامات وقوامها قصة حادثة تقتصر على رجل معٌن ال تتجاوز منه أبداً وهو خٌالً فً األؼلب.

، فقد جمع فٌه الكاتب معظم عرفت به المقامة بتصورها النهابًمن أشمل ما  ن هذا التعرٌؾوٌبدو أ

 خصابص المقامة وقواعدها األسلوبٌة.

ٌتؤنق فً ألفاظها  نها "حدٌث على شكل قصص قصٌرةأما الدكتور شوقً ضٌؾ فعرفها بؤ   

فالمقامة أرٌد بها التعلٌم منذ أول األمر، ولعله من أجل ذلك سماها بدٌع الزمان مقامة، ولم وأسالٌبها،.

ٌسمها قصة أو حكاٌة، فهً لٌست أكثر من حدٌث قصٌر، وكل ما فً األمر  أن بدٌع الزمان حاول أن 

 .ٗل قصصً"ٌجعله مشوقاً فؤجراه فً شك

فٌها من فن القصة  ؾ فن المقامة من القصص الفنً، فبل ٌوجدبهذا التعرٌؾ أخرج الدكتور شوقً ضٌ   

إال أنه ٌوجد فٌها بطل؛ لكن هذا البطل ال أهمٌة له مقارنًة بؤهمٌة الحدث وهدفه هو التعلٌم ال اإلثارة؛ ولكن 

لتبلمٌذ الراؼبٌن فً معرفة أسالٌب اللؽة العربٌة، اشكل مشوق لٌجدب انتباه الطبلب و هذا التعلٌم جاء على

 ولذلك تؤنق فً ألفاظها وأسالٌبها.

                                                           
ٔ
 .3ٔص إبراهٌم السعافٌن،أصول المقامات، 
ٕ
 .9ٖٔم، ص9ٙ3ٔالعرب، مارون عبود، بٌروت، أدب  
ٖ
 .ٕٙٓ/ٕ٘ٓم، ص91ٕٔ-هـ 9ٕٖٔسبلم ، عمر رضا كحالة، المطبعة التعاونٌة، دمشق، األدب العربً فً الجاهلٌة واإل 
ٗ
 .3صشوقً ضٌؾ، المقامة،  
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 ارتبطت التً الؽاٌة حٌث من وخاصة العربً، األدب فنون أهم من المقامة "فن وبذلك نخلص إلى أن   

ت صٌػ وهً التعبٌر، َصٌػَ  الناشبة وتلقٌن التعلٌم ؼاٌة وهً به، ٌَّ  البدٌع، بؤلوان حلٌَّ  بزخارؾ نتوز

ًَ  السجع، عبارة ، وهً أٌضاً ٔالصوتٌة" ومقاببلتها وأبعادها اللفظٌة، ومعادالتها بنسقها العناٌة أشدَّ  وُعنِ

ومتسول، ولها راٍو ٌسرد الرواٌة، وتقوم على  ٕكدٍ لها بطل مُ  ،قصٌرةالقصة عن حدٌث قصٌر ٌشبه ال

ِضعت فً إطار لؽوي وُ  ،أو محادثة مضحكة أو مسؤلة دٌنٌة وعظٌة، ،حدث طرٌؾ، مؽزاه مفارقة أدبٌة

 بلٌػ، تسعى إلى التسلٌة والتعلٌم بما ٌتخللها من دعابات وكدٌة.

 خظائض انًقايح:

وهً تشبه إلى حٍد ما القصة ، النثر العربً، ظهر فً القرن الرابع الهجريفنون فن من المقامة تعد    

، "ولكن بلؽة فصٌحة مسجوعة، ٖفً حقٌقتها فحٌلة" من القصة إال ظاهٌر فقط، أما هً الٌ  فٌهالقصٌرة،"

لؽة فصٌحة ٌؽلب علٌها  ،على شكل حكاٌة ولكن هذا الشكل له لؽة خاصة بهوتمتاز بؤن أسلوبها سردي 

، ومن جهة ثانٌة على ادثة معٌنةالسجع ٌظهر فٌها األدٌب براعة لؽوٌة وأدبٌة، لنطلع من جهة على ح

ة ٌؽلب علٌها الخٌال، ٌم بطابع ساخر الذع فكاهً مضحك، أحداثها ؼٌر حقٌققد تتس .ٗ"أسالٌب أنٌقة ممتازة

فهً تعتمد على بطل وراوي ؼٌر محورٌٌن )وهمٌٌن(، ؼٌر موجودٌن على أرض الواقع ألن الهدؾ منها 

لجمٌل فً وؼاٌتها لٌ  البطل أو الحدث إنما هدفها تدرٌ  وتعلٌم اللؽة والبٌان والتدرب على األسلوب ا

اللفظ على المعنى فً المقامة، فالمعنى لٌ  شٌباً مذكوراً إنما هو خط ضبٌل ُتنشر  بة لذا " جاءت ؼلبةالكتا

 المكدي وٌكون واحد مجل  فً بالمكدي الراوٌة ٌجتمع بؤن دابماً  المقامة وتنعقد .٘علٌه الؽاٌة التعلٌمة"

 حضر إذا أو لحضوره ـ المجل  إلً بقهس قد كان  إذا ـ لوجوده الراوٌة ٌفطن قلما ولذلك متنكراً، دابماً 

 للراوٌة أمره المكدي ٌكشؾ أو األقل على للراوٌة المكدي أمر ٌنكشؾ بؤن المقامة عقدة وتنحل. بعده

أو  ماال المجل  أهل من قد نال ٌكون أن إال بعد أمره المكدي ال ٌكشؾو ،األؼلب فً( للحاضرٌن وأحٌاناً )

ال  ولكنهم وسلبهم، خدعهم قد المكدي أن المجل  أهل ٌعلم ما راً وكثٌ. عطفهم استدر أن بعد ثٌاباً،

  وإفادتهم. وقام بتسلٌتهم أطربهم ألنه شرا له ٌضمرون

 أهم ما ٌمٌز المقامات: بذلك ٌكونو

لها بطبلن ، لكنها لٌست قصة ولٌ  فٌها من القصص إال الشكل الظاهر فالقصص فٌها ٌكثر .ٔ

  .المكديأحدهما الراوي واآلخر البطل 

 تلك األحداث، ٌروي وراوٌة حوله، المقامات حوادث تدور بطبلً  لمقاماته المقامات كاتب ٌختار .ٕ

 هشام. بن عٌسى وراوٌها اإلسكندري، الفتح أبو الهمذانً الزمان بدٌع مقامات فبطل

 بالسجع. تام والتـزام وطباق، جنا ، من اللفظٌة الصناعة فٌه ٌكثر المقامات أسلوب .ٖ

 الؽرابة. المقامة ألفاظ على تؽلب .ٗ

  مفٌدة. لؽوٌة بذخٌرة تزودهم فإّنـها واللؽة األدبطبلب  ٌحفظها فعندما تعلٌمٌة، فابدة للمقامات .٘

                                                           
ٔ
 .٘ص شوقً ضٌؾ، المقامة، 
ٕ 

 : الفراء قال؛  القلٌل وقطع أي قٌل؛  وأكدى قلٌبل وأعطى:  العزٌز التنزٌل وفً.  بخل:  وقٌل ، عطاءه قلل:  وأكدى ٌكدي الرجل مكٍد:" و كدى

 . الببر فً الحفر من وأصله ، قطع أكدى معنى:  الزجاج وقال ، وقطع العطٌة من أمسك أكدى
لٌك، والكدٌة: الشدة من الدهر. وحفر فؤكدى: إذا بلػ الصلب، وصادؾ كدٌة. سؤله فؤكدى: أي وجده كالكدٌة، وٌقال الٌكدٌك سإالً: أي ال ٌلح ع

 ال: الذي ال ٌثوب له مال ٌنمى")انظر: لسان العرب البن منظور، مادة كدا(.وأكدى الرجل: قل خٌره، وقٌل بالمكدي من الرج
ٖ
 .9ص شوقً ضٌؾ، المقامة، 
ٗ
 .9ص شوقً ضٌؾ،المقامة،  
٘
  . 9ص شوقً ضٌؾ، المقامة ، 
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  الرزق. لجلب بالبلدان والطواؾ االحتٌال، على أؼلبها ٌدور .ٙ

 :وبناؤها المقامة دعائم

 : الدعابم هذه ومن ة،واحد فنٌة وحدة إلى بها لتصل دعابم من مكون علٌه تسٌر بناء للمقامة   

 ال، ووالتتابع ،التسلسل بطرٌقة عرضها ثممن وجود الحدث فً بناء الحكاٌة، ومن  البد :الحادثة  .ٔ

 . السرد إلى ذلك بعد الكاتب لٌنطلق التشوٌق عنصر على اشتمالها من أٌضا بد

 انتباه ٌستثٌر حتىوطرق عرض الحكاٌة  أبطالها نفسٌة من العنصر هذا ٌنبع: التشوٌق عنصر .ٕ

 . القارئ

 بعرض وذلك المتابعة على القارئ ٌحمل حتى مؽري، المقامة فً السرد ٌكون أن بد ال :السرد .ٖ

لٌحدث تنوعاً فً العرض حتى ال ٌمُل القارئ أو  البعض بعضها مع ببراعة وربطها ،المشاهد

 .السامع

 على اعتمادها ثم الحل فً تدرجحتى ٌ : التً ٌتؤزم فٌها الموقؾ فً المقامة لٌصل إلى الذروةالعقدة .ٗ

 .النهاٌة إلى الكاتب بعدها لٌصل الدقٌق التحلٌل

 نشأة المقامات:

كان السابد فً األوساط األدبٌة إلى عهٍد قرٌب أن بدٌع الزمان الهمذانً هو مبتدع فن المقامات فً    

 التراكم من وٌلةط لمرحلةنتاجاً  كان" الزمان بدٌع" ٌد على الفن هذا استواءاألدب العربً، ولكن 

ر تؤثفبل ٌستبعد . أًٌضا وفرًٌدا ومبدًعا جدًٌدا شًٌبا سبق مما ٌنشا أن فاستطاع إلٌه، وصلت والخبرات التً

ال ٌتصور أن فن المقامة وصل ، والهمذانً بمن سبقه من فنون نثرٌة فاألجنا  األدبٌة ال تنشؤ من فراغ

فقد أشارت  الشكل النهابً الذي وصل عند بدٌع الزمان،الشكل النهابً دون محاوالت متعددة أخرجته ب ىإل

"فٌرجح كارل بروكلمان إلى أن أقدم  ،ارمفً هذا المضبعض المصادر القدٌمة أن هناك ممن سبق البدٌع 

 -المقامة -معانً المقامة ٌرجع إلى أٌام الجاهلٌة، وكانت عبارة عن مجتمع القبٌلة. وفً أٌام األموٌٌن تتخذ 

فإذا هً أحادٌث زهدٌة تروي فً مجال  الخلفاء ثم تطور معناها فصارت تقترن بالشعر  شكبلً دٌنٌاً 

فً الكتابة  كثٌرة قبل بدٌع الزمان الهمذانً هناك محاوالتنرى أن ، فٔواألدب وأخبار الوقابع القدٌمة"

ها فً أقوال على شكل المقامات ومنها مقامات الوعاظ "فحفلت مجال  الزهد بالمواعظ التً أنشؤها أصحاب

، وٌظهر  ٕمسجوعة وضمنوها اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة، واألحادٌث الشرٌفة، واألقوال المؤثورة، والشعر"

 مما سبق أن المقامة لها عبلقة بمجال  الرواة الذٌن كانوا ٌقصون األحادٌث الدٌنٌة على تبلمٌذهم.

 وجود أشار إلى من أولو هذا المضماروقد أشارت بعض المصادر القدٌمة أن هناك من سبق البدٌع فً   

 الشعر" كتابه فً  -سنة  وثمانٌن الذي توفً قبل الهمذانً باثنتٌن - ٖ "قتٌبة ابن" هو المقامات ٌسمى ما

 ،ٗ"والجوابات والمقامات الرسابل فً المنثور وكذلك الكبلم: " نصه ما الكتاب هذا فً جاء فقد والشعراء،

                                                           
ٔ
 .1ٔم ، ص919ٔ، ٙتطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العربً، أنٌ  المقدسً، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط  
ٕ
 .1ٕم، ص931ٔ، ٔلمقامات ، د. إبراهٌم السعافٌن، دار المناهل ، بٌروت، طأصول ا 
ٖ
 كان فٌها، وتولى القضاء بؽداد سكن هـ ، 1ٕٙ سنة وتوفً ه ٖٕٔ سنة الكوفة فً ولد الدٌنوري، قتٌبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو هو: قتٌبة ابن 

 ابن األعٌان، انظر وفٌات". )الكاتب أدب"و ،"الشعر والشعراء"و ،"األخبار عٌون: "له لنقد،ا فً كتب من أول وهو و الشرع، والنحو اللؽة فً عالًما
 .(ٕٔ٘ ص ،ٔ ج خلكان،

ٗ
 .ٕٓٗ ص أنٌ  المقدسً ،. د العربً، األدب فً النثرٌة األسالٌب تطور 
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 بثبلثٌن" الهمذانً" مٌبلد قبلتوفً الذي  - ٔ"ربه عبد بن أحمد" ٌضاً عندأ المقامات إلى اإلشارة نجدو

 رسابل من فتصفح: "لكاتبه األموٌٌن ٌقول األمراء ألحد كبلًما نقل إذ ،"الفرٌد العقد" الشهٌر كتابه فً -سنة

 ومن به، ٌنتستع ما الكبلم نوادر إلٌه، ومن ٌُرجع ما المتؤخرٌن رسابل ومن علٌه، ٌُعتمد ما المتقدمٌن

ٌَر واألخبار األشعار  المقامات كتب فً وانظر قلمك، به منطقك وٌطول به ٌتسع ما واألسماء والسِّ

 بدٌع"مٌبلد  قبل أيـ ه ٕٖٔ العام فً توفً الذي" درٌد ابن" ؾ هذا، عند األمر ٌتوقؾ وال. ٕ"والخطب

طاء الهمذانً اإللهام لصنع مقامته حٌث له أحادٌث قد ٌكون لها أثٌر كبٌر بإع -أًٌضا سنة بثبلثٌن" الزمان

، فجاء فً كتاب زهرة ٌمكن اعتمادها أنها األصول األولى التً اعتمد علٌها الهمذانً فً إنشاء هذا الفن

وهذا اسم ٌوافق ، الحسٌن الهمذانً بدٌع الزماناآلداب: عند ذكر الهمذانً حٌث قال: "أبو الفضل أحمد بن 

م ؼض المكاسر أنٌق الجواهر ٌكاد ٌسرقه لفظاً والهوى ٌعشقه ظرفاً ولما مسماه ولفظ ٌطابق معناه وكبل

بن الحسٌن بن درٌد األزدي أؼرب بؤربعٌن حدٌثاً، وذكر أنه استنبطها من ٌنابٌع محمد رأى أبا بكر 

ألفكار والضمابر، فً صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها لؤلبصار والبصابر، وأهداها إلى ا

ع له حجبها األسماع ، عن قبوله الطبابع وال ترف اظ حوشٌة، فجاء أكثر ما أظهر تنبو، وألفمٌةمعارض عج

بؤربعمابة مقامة  اعارضهومعانٌها فً وجوه مختلفة وضروب متصرفة، و وتوسع فٌها، وّصرؾ ألفاظها

قؾ  مساجلتها ووال مناسبة بٌن المقامتٌن لفظاً وال معنى، وعطؾ  فً الكدٌة، تذوب ظرفاً، وتقطر حسناً،

ما ٌتبارٌان الدر، ، واآلخر أبا الفتح االسكندري، وجعلهما عٌسى بن هشاممناقلتها بٌن رجلٌن سمى أحده

، ومإدى هذا النص أن البدٌع لٌ  المبتكر ٖ"افثان السحر فً معاٍن تضحك الحزٌن وتحرك الرصٌننوٌت

"وإنا نربط : فٌقول شوقً ضٌؾ ،المذكورة نلفن المقامات وإنما كان ٌحاكً ابن درٌد فً أحادٌثه األربعٌ

 ٌرى ذلك، إلى واستناًدا ،ٗ"وبٌن أحادٌث ابن درٌد ألنها هً التً ألهمته مقامته -بدٌع الزمان -دروسه 

ألنه هو أول  ،٘"درٌد ابن ابتكره المقامات، وإنما فن مبتكر لٌ  الزمان بدٌع" أن" مبارك زكً" كتوردال

 اآلداب مإرخً ؼفلة أسباب وبرر ،، ولم ٌذكره فً أي مصدر آخرلنوع الفرٌدت االنتباه إلى هذا امن لف

 أن إال ٙمقامات قصصه سمى" الزمان بدٌع" فٌما أحادٌث، قصصه سمى" درٌد ابن" أن إلى ذلك عن

وأن البدٌع عمل على محاكاة أحادٌثه إال  المقامات، لفن المبتكر هو" درٌد ابن" أن مع" إنه ٌقول" مبارك"

 طرٌقة عن تختلؾ القصص فً وطرٌقته وأظهر، أقوى الفن هذا فً" بدٌع الزمان" عمل نبؤ ّسلم أنه ٌ

 هذا منشا بذلك فهو ،"الزمان بدٌع" فن ؼٌر أذهانهم فً ٌكن لم ذلك بعد مقامات والذٌن كتبوا ،"درٌد ابن"

سمٌت  وإنما ،" رٌدد ابن" سماها كما أحادٌث ذلك بعد القصص هذهتسمِّ  ولم العربٌة، اللؽة فً الفن

 من ما كتب كل" أن" مبارك زكً" الدكتور ٌرى ذلك، من وأكثر 1"الزمان بدٌع سماها كما مقامات

 وطرٌقة واالزدواج، السجع حٌث من واحدة فالصورة ،"الزمان بدٌع" فن جوهره إلى فً ٌرجع المقامات

 التعلٌمٌة الطرٌقة حتى ،"الزمان بدٌع" مبتكرات من كذلك هو فً الموضوعات واحدة، واالفتنان الَقصص

 .3"الزمان بدٌع ابتكر مما أًٌضا هً" القلقشندي"و" الجوزي ابن"و" السٌوطً" مقامات فً التً عرفت

                                                           
ٔ 

األندل ، كان شاعًرا مطبوًعا وحافًظا، اشتهر بكتابه ابن عبد ربه هو: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبً، أصله من موالً بنً أمٌة فً 

وهو شعر قلٌل فً العربٌة. و"العقد الفرٌد" كتاب  -أي سرد القصة شعًرا –"العقد الفرٌد"، وهو من أوابل الشعراء الذٌن جعلوا من شعرهم سرداً 
 ٌان، ابن خلكان(هـ. )انظر وفٌات األع 3ٕٖاحتوى على خبلصة كل العلوم فً عصر مإلفه، توفً العام 

ٕ
 ٖ٘ٙتطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العربً، أنٌ  المقدسً، ص  
ٖ
 .ٖ٘ٓ،ص ٔ، ج91ٕٔزهرة اآلداب، ألبً إسحاق إبراهٌم بن علً القٌروانً، ت: محمد محً الدٌن عبد المجٌد، دار الجبل، بٌروت،  
ٗ
 .1ٔص شوقً ضٌؾ،المقامة،  
٘
 .   ٖٕٗص ، ٔالنثر الفنً، د. زكً مبارك، ج  
ٙ
 .ٕٗٗص ، ٔالنثر الفنً، د. زكً مبارك، ج 
1
 .1ٕٗ – ٕٙٗ، ص ٔج  ، د. زكً مبارك، فنًالنثر ال- 
3
 .1ٕٗ، ص ٔ، ج ، د. زكً مبارك، فنًالنثر ال  
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من  ؼمالر على - السجع تلتزم تكن لم" درٌد ابن" أحادٌث أن أًٌضا فٌضٌؾ" المقدسً أنٌ " الدكتور أما   

 وتخٌر والفكاهة والقص بالوصؾ تختص كونها فً مقاماتال مع تشترك لكنها ،- ذلك من خلوها عدم

 .ٔوتنمٌقها رصفها فً والعناٌة األلفاظ

 المقامة فن ابتدع وعلٌها ومنها فنٌة، لؽوٌة أشكال من هسبق ما على بنى" الهمذانً" نإ القول ٌمكن إًذا،   

 مقدمة فً بذلك ٌقر" ريالحرٌ" وهذا إنشابها، فً السبقفضل  له كان بطرٌقة العربً النثر تارٌخ فً

 وأن آٌات، وصاحب ؼاٌات سباق هللا رحمه البدٌع بؤن اعترافً مع هذا: "العبارة بصرٌح ٌقول إذ مقاماته

 المسرى ذلك ٌسري وال فضالته، من إال ٌؽترؾ ال ببلؼة قدامة، أوتً ولو مقامة، إلنشاء بعده المتصدي

 .ٕ"بداللته إال

 المقامات باب عمل فتح من أول إن: "ٌقول إذ" األعشى صبح" فً ًٌضا،أ ،"القلقشندي" ٌإكده ما وهذا   

 الببلؼة ؼاٌة فً وهً المنسوبة إلٌه، المشهورة مقاماته فعمل ،"الهمذانً البدٌع" األدب وإمام الدهر عبلمة

 المقامة جعل من أول هو" الهمذانً" أن ٌعتبر زٌدان جرجً أن من الرؼم وعلى ٖ"والصنعة الرتبة وعلو

 كتب رسابل ألنه المقامة كتب من أول هو ٗ"فار  بن أحمد الحسن أبا" اللؽوي العالم أن ٌعتبر لًما، فإنهع

أول من وفاه حقه وجعله  -بدٌع الزمان –، فٌقول: "هو الزمان بدٌع اشتؽل وعلٌه ه،نسقـ منها العلماء اقتب 

 ٘"علماً، وقد اقتب  نسقه من أستاذه ابن فار  اللؽوي

ٌدي  علىفً همذان  تتلمذ"" الزمان بدٌع" أن لو علمنا  خصوًصا قصوى، أهمٌة ٌكتسب كبلمال وهذا   

وأٌضاً أن الهمذانً كان كثٌر الترحال؛ فتتلمذ على ٌد الصاحب بن عباد فً  ،العبلمة أحمد ابن فار 

د على الذي أفاد من ترسله وسعة اطبلعه ومذهبه فً التفكٌر واإلنشاء، وكان الصاحب بن عبا الري،

 لم لذلك ٙاتصال بشعراء الكدٌة ، والشك أن الهمذانً قد أفاد من االطبلع على شعر هإالء فً مقاماته"

إلى  مرتبال وؼٌر المنسق ؼٌرما تعلمه وأخذه  من أساتذته  ٌُحّول كبٌر مبدع ٌؤتً أن المستؽرب من ٌكن

 .ومبدع فرٌد فنً شكل

 :ٌلً ما إلى أخلص كله، هذا من

 هذا الفن هو ابن درٌد ولكنه لم ٌسِم كتاباته مقامات وإنما أحادٌث.أول من كتب ف ً 

 "ًإلٌه لفتت بدٌعة حلة فً وأخرجه وأنضجه ورتبهبهذا االسم  الفن هذا وسم من أول "الهمذان 

 من قبله. معروفة كانت أن المقامةمن رؼم على ال، األبصار

 األسباب  لنضج الهجري الرابع نالقر فً بذاته قابًما فًنا وأصبحت المقامة، تطورت لقد

الذٌن تنافسوا فٌما بٌنهم على  العلماء ولكثرة علم، إلى اللؽة تحول حٌث من لذلك، الموضوعٌة

 .ذلك

                                                           
ٔ
   .ٖٖٙ ص  د. أنٌ  مقدسً، العربً، األدب فً النثرٌة األسالٌب تطور 

 
ٕ

 .ٓٔ ص بٌروت، الثقافٌة، المكتبة ،المنعم خفاجً عبد محمد إشراؾ ري،أبو محمد القاسم الحرٌ البصري، الحرٌري مقامات شرح
ٖ
 ٓٔٔ ص ، ٗٔ ج للقلقشندي، اإلنشا، صناعة فً األعشى صبح 
ٗ
 ٌدٌه على تتلمذ خصوًصا اللؽة، شتى، علوم فً إماًما كان الرازي، حبٌب بن محمد بن زكرٌا بن فار  بن أحمد الحسن أبو: هو فار  ابن 

 ابن األعٌان ، وفٌات. )هـ 9ٖٓ عام توفً األلفاظ المستعملة، على مإلفه فٌه اقتصر معجم وهو ،"اللؽة فً المجمل" كتاب وله ،عباد بن الصاحب
 (ٖ٘ ص ،ٔ ج ،خلكان

 
٘

 .11ٕ ص ،ٕ م، ج9ٔٔٔ، ٔت: د. شوقً ضٌؾ، دار الهبلل، ط ،زٌدان جرجً العربٌة، اللؽة آداب تارٌخ

 .1ٕٙص، ٔخلٌل أبو رحمة ومؤمون جرار، جامعة القد  المفتوحة، ط، انظر فنون النثر العربً القدٌم ٙ
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 وتلك هذه من تؤخذ هً بل أًٌضا،حكاٌة  ولٌست للكلمة، الحدٌث بالمفهوم قصة لٌست المقامة إن 

ا نسًقا لتصبح ًٌ  .ٔالمقامة اسمه جًدا خاًصا فن

 :انًقايح َشأج أسثاب

 السٌاسٌة الوجهة من فوجدها اإلسبلمٌة الدولة على الهجري الرابع القرن أطل :السٌاسٌة الظروؾ     

 لهم دوٌبلت قٌام فً العبا  بنً خلفاء فٌها واالختبلؾ، أسهم ، الخبلؾ رٌاح بها عصفت وأجزاء، تفارٌق

 الدوافع حركت العبا  بنً أنشؤها التً وٌبلتالد هذه .شدٌداً  قوٌاً  إؼراء بقٌامها اإلؼراء فً ساهموا

 أو عرقً أسا  على العباسٌة الدولة جسم فٌها ٌتشكل التً األجنا ، والقومٌات من كثٌر نفو  فً الكامنة

 فن برز مرٌع سٌاسً تدهور من اإلسبلمٌة الدولة أصاب وماالسٌاسٌة،  الظروؾ هذه ظل فً. إقلٌمً

 واسع بروزاً  األدبٌة الحركة برزت، مبلمحه، وسماتهو ومقوماته، أصوله، له ناضجا استوىو المقامة

 البناء، أسالٌب فً العباسً المجتمع فً تؽٌٌرات إلى باإلضافة والفتن المشاكل، به كثرت عصرٍ  فً النطاق

 فً جهد الجدٌد، والتً العباسً المجتمع علٌها قام التً األسا  أصبحت التً هً والؽناء، واألكل،

 .مقاماته خبلل من الهمذانً الزمان دٌعب تصوٌرها

 المتناثرة الدوٌبلت تلك أمراء وراح السٌاسٌة الحٌاة برداء االجتماعٌة الحٌاة اتشحت :االجتماعٌة الظروؾ 

 فً وٌفتنون ،فً ألوان البدٌع اإلسراؾ من ألوان ابتداع فً ٌتنافسون اإلسبلمٌة العربٌة األرض بقعة على

 من كان .ٌحققها أن عن تماما ٌعجز ولكنه ،ٌتخٌلها أن العقل ٌستطٌع قد ،الترؾ من ضروب ابتكار

 الشعب ٌتحملها أن ٌجب الباهظة التكالٌؾ وهذه ،التكالٌؾ باهظة الممزقة الحٌاة هذه تكون أن الطبٌعً

 البلهٌة الحٌاة هذه ظل فً. وعٌشهم ،مسرتهم علٌهم وٌنؽص ،متعتهم سادته على ٌفسد ال كً المقهور

 فشًتوت ،السرقات وتنتشر ،المجاعات تكثر أن الطبٌعً من كان آخر جانب من والقاسٌة ،جانب من ةالعابث

 . واالستجداء ،الكدٌة وتشٌع، والفجور ،الفسق من ألوان

 األطٕل انفُٛح انتٙ اػتًذخ ػهٛٓا انًقايح:

ذات مسا  بالمقامات،  إذا تؤملنا جملة المإثرات أو األعمال األدبٌة التً سبق ذكرها نجد أنها جمٌعها 

بعضها شدٌد التؤثٌر إلى حد المحاكاة، وبعضها ضعٌفة وذلك من حٌث الشكل أو األسلوب والموضوع، 

كتؤثره بؤحادٌث  ،اتضح أن المقامة استوت فناً أدبٌاً على ٌد بدٌع الزمان لكنه تؤثر بكتابات من سبق حٌث

 لفن بشكله النهابً ومنها:وؼٌره، وهناك عدة أمور أثرت فً خروج هذا ا دابن درٌ

  ،البٌبة الثقافٌة التً كانت تسودها كتابات وأعمال أدبٌة لكبار أدباء األمة اإلسبلمٌة مثل الجاحظ

األلفاظ والتؤنق والتعقٌد فً التعبٌر لؽوا مبلؽهم فً تنقٌة العبارات والذٌن بوابن درٌد، وابن فار  

 ناقة اللفظٌة والموسٌقى.والكتابة، حتى إن الكتابة أصبحت مزٌجاً من األ

  البٌبة االجتماعٌة التً كانت تسود العصر من قٌم ومعاٌٌر، حٌاة قاسٌة تحتاج إلى الحٌل لكسب

 ٕالعٌش والكدٌة لتوفٌر قوت الٌوم.

                                                           
 قصص وبٌن بٌنها قصة، والفرق إنها: "ٌقول إذ الهجري، الرابع القرن بشروط ولكن قصٌرة قصة المقامة أن ٌثبت أن عبود مارون الناقد حاول ٔ 

 اآلخر والقسم شًء، ال منها فقسم قصًصا، مقامات البدٌع كل لٌست نولك معه، ورحمنً هللا، رحمه جدك، وهندام أنت هندامك بٌن كالفرق الٌوم
(ٖ ص الهمذانً، مارون عبود، الزمان بدٌع". )عظٌم شًء

 

 .3ٕٓم، ص: 99ٔهـ، ٔٔٗٔ، ٔفن المقامة بٌن البدٌع والحرٌري والسٌوطً، د. أحمد أمٌن مصطفى، ط ٕ
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 : انًقاياخ أغزاع

 : ٔاألؼراض هذه أهم ومن ملحوظاً  تعدداً  المقامات أؼراض تعددت     

، "ولكن ال نستطٌع أن نقول أن الكدٌة هً الموضوع العام اماتالمق معظم علٌها وتقوم: الكدٌة .ٔ

 .للمقامات"

والبراعة اللؽوٌة  واأللؽاز األحاجً من المقامة تعرضه ما خبلل من :التعلٌمٌة األؼراض .ٕ

  والمحسنات البدٌعٌة.

الطب والعرافة ومحاولة كتصوٌر العٌوب االجتماعٌة، كادعاء  اجتماعٌة: وأبعاد ظواهر تصوٌر .ٖ

 .سرقسطً والقرطبًفاء المجانٌن أو لعب القمار أو تصوٌر لحٌاة البإ  والفقر مثل مقامات الإش

 .الحلوانٌة والمقامة الجاحظٌة المقامة فً ٌبدو كما: األدبً النقد .ٗ

وفً والبؽدادٌة والمضرٌة والمجاعٌة والنهدٌة للهمذانً  الخمرٌة المقامة فً ٌبدو كما: الوصؾ .٘

 حٌث "جاءت الكدٌة مقترنة بوصؾ بارع لمختلؾ األطعمة واألشربةى كثٌر من مقاماته األخر

 .  ٌر دقٌق للكثٌر من وجوه الحٌاة فً عصره"ووتص

حٌث الحدٌث عن الحٌاة والموت والدنٌا  للهمذانً الوعظٌة المقامة فً كما والهجاء والوعظ المدح .ٙ

 .واآلخرة

 .للهمذانً الحلوانٌة ـــةوالمقامـ المضٌرٌة المقامة فً ٌبدو كما واإلضحاك الهزل .1

 :انًقاياخ أْذاف

 أهداؾ هناكوكما عرفنا أن المقامة هً فن أدبً ف لكل عمل فنً أو أدبً هدؾ ٌرمً إلى تحقٌقه،    

 :وهً تحقٌقها إلى تسعى

والتسلٌة وهذا ألن المقامات تشبه الفن القصصً إلى حٍد ما وبما فٌها من  السامع أو القارئ إمتاع .ٔ

 .ة من السجع والجنا  والترادؾٌموسٌقى داخل

 .الشخصٌات خبلل من وفكره الكاتب، موقؾ إظهار .ٕ

لجعلها نموذجاً ٌحتذى به وٌتعلم  وفنونها اللؽة أسالٌب استخدام فً وبراعته الكاتب قدرة إظهار .ٖ

 ٕ.منه

 انثُاء انذاخهٙ نهًقايح:

 المقامة على عدة أمور وهً: تقوم

الراوي  بطل.اللمقامة وعلى اثنٌن وهما راوي اٌات الشخصٌات: وفً المقامات تقتصر الشخص .ٔ

هو الذي ٌسرد أحداث المقامة، وهو الذي ٌتنقل فٌها، والبطل هو شخصٌة خٌالٌة خارقة للعادة 

 من شجاعة وفروسٌة ومؽامرة وثقافة عالٌة وإتقان الشعر وؼٌرها.ٌتمتع بجمٌع الصفات الحسنة 

                                                           
ٔ
 .ٕٖٔ – ٕٖٔنقد النثر، نبٌل أبو علً، ص 
ٕ
 .9ٌٓٔن البدٌع والحرٌري والسٌوطً، د. أحمد أمٌن مصطفى، ص: فن المقامة ب 
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جدت لهذا السبب والكدٌة هً وسٌلة نها وُ حٌث إة قامت علٌه المقام وهً األصل الذية: الحٌل .ٕ

 لكسب العٌش وقوت الٌوم من خبلل االستجداء وهً تبرز صورة المجتمع ومشكبلته.

، حٌث وضع بدٌع الزمان المقامة لؽرض اً البراعة اللفظٌة: فالمقامة هدفها األساسً كان تعلٌمٌ .ٖ

 دب.سحر األسلوب وجمال األلفاظ وحسن صنعة األتعلٌم تبلمٌذه 

 :نهًقاياخ األدتی األثز

 المعانً و واألخٌلة واألسالٌب األلفاظ فً ؼنابه إلی العربی األدب فً المقامات ظهور أدی -ٔ

 .القصٌرة القصة فن هو قبل من وجود له ٌکن لم جدٌداً  أدبٌاً  فناً  العربً األدب إلی المقامات أضافتو

 منوالها، مما علی وٌسٌروا وٌحاكوها لٌحتذوا بها دبٌنوالمتؤ لؤلدباء جمٌلة أدبٌة نماذج المقامات قدمت

 ومن صور وأسالٌبها، اللؽة مفردات من كثٌراً  المقامات أحٌت قد و. والموهبة الملكة قوة علی ٌساعد

 والعالم العربی، مصر فً الحدٌثة األدبٌة النهضة بناء فً المقامات أسهمت وقد. فٌها والتعبٌر األداء

بها،  ٌتؤدبون القراء، وتناولها األٌدی، فتداولتها من الكتب القدٌمة، طبع ما أوابل نم المقامات كانت إذ

  .النثر صناعة فً علٌها وٌتخرجون

 حمٌد الدٌن مقامات ففً. الفارسی األدب فً -المقامات جن  ٌخص فٌما - العربی األدب أثر وقد -ٕ

علی نهج  مإلفها سٌرٌ ،ـه 9٘٘ عام وفىالمت( محمود بن عمر) البلخی الدٌن حمٌد للقاضی الفارسٌة،

فلٌ  . فٌها المباشرة األولی المكانة تحتل المإلؾ فشخصٌة: وجوه من العربٌة المقامات عن تختلؾ

 لٌ  إّنه ثم. أسماءهم ٌذكر ال أصدقابه، من كبٌر عدد عن أحداثه المإلؾ ٌروی وإنما. معٌن راوِ  فٌها

 بل .الزمان وبدٌع الحرٌری مقامات فً رأٌنا کما المقامات مختلؾ فً مواقفه تتعدد .بطل فً مقاماته

أو  اسمه عن ٌبٌن أن دون ٌختفی ثم بمؽامراته، ٌقوم بطبلً  الفارسٌة مقاماته من مقامة کل فً إننا نری

 .واإلبهام الؽموض ستار وراء مجهوالً  وٌظل مصٌره،

 ؼذت هذه فقد الداللة، متنوع واسعاً  تؤثٌراً  األوربی األدب فً كذلك العربٌة المقامات أثرت وقد -ٖ

التؤثٌر  انتقل ثم الواقعی، الطابع ذات وعناصرها الفنٌة بنواحٌها األسبانٌة الشطار قصص المقامات

تقرٌب  وعلی الرعاة، قصص موت علی فساعد األوروبٌة، اآلداب من سواه إلی األسبانی األدب من

التی  وهی الحدٌث، معناها فً التقالٌد و تالعادا قصص مٌبلد علی ثم الحٌاة، واقع من القصة

 بعد. فٌما االجتماعٌة القضاٌا قصص هی فكانت تطورت
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 تٍٛ انقذٚى ٔانحذٚث:انًقايح  أػالو 

اد ّٔ  :انًقاياخ ر

فمنذ أن أملى الهمذانً مقاماته، وذاعت بٌن  ً،للمقامات فً األدب العرب البدٌع هو الرابد الحقٌقً ٌعـتبر   

وال سٌما عند  زلة ما ٌضاهً منزلة الشعر،نوأصبح لها من الم واإلعجابلوها باالستحسان النا ، واستقب

ظهاراً للقدرة والبراعة اللؽوٌة والفنٌة، وكؤنً إتسابق األدباء فً النسج على منوالها الخلفاء والوزراء 

منذ عصر البدٌع بالمقامات أصبحت مقٌاساً للفن واألدب الرفٌع، لذلك لم نجد عصراً من عصور األدب 

  وحتى عصرنا الحالً ٌخلو من مقامات.

 وفٌها األؼلب فً قصار الزمان بدٌع مقامات إن: ومقاماته(  هـ93ٖ هـ1ٖ٘) الهمذانً الزمان بدٌع

 له تجد أن قل االبتكار حسن الزمان وبدٌع ،والتهكم والمرح الدعابة جانب إلً ووضوح وسهولة فصاحة

 الطبابع دراسة وٌحسن والتحلٌل الحّسً والوصؾ السرد مقاماته فً ٌجٌدوهو  واحد، معنً فً مقامتٌن

 وإنّما بنصح، المساوئ هذه إصبلح إلى ال ٌقصد أّنه ؼٌر المجتمع، مساوئ وعرض المصاعب وتصوٌر

 وأسلوب .للنا  االحتقار وهو كثٌر واستعراضها، بتصوٌرها اآلخرٌن وإطراؾ بؤصحابها التهكم ؼاٌته

 فً) المعنوٌة الصناعة كثٌر الوصؾ جمٌل التركٌب سابػ حلو األلفاظ خاصة، مقاماته فً الزمان بدٌع

 بدٌع بدأ التً الخمسٌن وللمقامات .السجع فً إؼراق وال تكلّؾ ؼٌر من( والتورٌة والكناٌات االستعارات

 فتحهو أبو ال واحد( بطل) و مكد هشام بن هو عٌسً واحد راوٌة هـ 1ٖ٘ عام منذ كتابتها الزمان

 ومن .تارٌخٌتان شخصٌتان وهما( الفرات علً الكوفة قرب هً التً اإلسكندرٌة إلً نسبة) اإلسكندري

 براعة فٌها فتظهر المضٌرٌة المقامة أما. البشرٌة المقامةو المضٌرٌة المقامة ن؛ همامقامتا مقاماته أشهر

 التً فهً البشرٌة، األخرى أما. حالرو وخفة فٌها الكثٌر من السخرٌة  التصوٌر، ودقة الوصؾ فً البدٌع

 . ٔالعبدي عوانة بن أال وهو بشر بعده، من التارٌخ تبّناه جاهلً شاعر الختراع الزمان بدٌع بها وفق

خطوات البدٌع ابن نباته بوأول من تؤثر لقد كانت مقامات البدٌع  بداٌة لفٌض زاخر من الفن المقامً،   

، ولكن ٖ"وله مقامات كمقامات الحرٌري اطلعت على شًء منها" وله:، وأشار الثعالبً إلى ذلك بقٕالسعدي

ن ٌقول فً معرض كبلمه عن ابن نباته:" ولم تحفظ اممنها إلٌنا شٌباً، ؼٌر أن بروكل هذه المقامات لم ٌصل

ٌا عبد هللا بن محمد بن الحسٌن، ، ثم جاء بعد ذلك ابن ناقٗ"3ٖ٘ٙعنه إال مقامة واحدة فً برلٌن تحت رقم 

،  ومن كتبه ملح الممالحة، وتفسٌر الفصٌح لثعلب، ، مترسل، لؽوي...و القاسم، ٌقول ابن خلكان:" شاعربأ

، عبلم: جاء فً مقدمة مقاماته، "وٌقول صاحب األ٘"والجمان فً تشبٌهات القرآن، ومقامات فً األدب...

تسع مقامات طبعت فً استنانبول  وهً ٌا بن داود...،د هللا محمد بن ناقال األستاذ الفاضل أبو القاسم عبق

بن عبد فٌقول شوقً ضٌؾ:" أول من حاول تقلٌد بدٌع الزمان فً مقاماته، أبو نصر عمر  ،ٙ"هـٖٖٔٔسنة

ثم . "هـ(3٘ٗ، وأبو القاسم عبد هللا بن محمد ابن ناقٌا المتوفى)هـ( ٘ٓٗ)نة العزٌز السعدي، المتوفى س

، وهو أشهر من حذا حذو البدٌع فؤلؾ الحرٌريلقاسم بن على ا ، أشهرهم أبو محمدجاء بعده كتاب كثٌرون

أكسبته شهرة عرٌضة امتدت قروناً طوٌلة بعد وفاته ٌتضح خمسٌن مقامة بلػ بها قمة الجودة األدبٌة التً 

                                                           
ٔ
 . 9ٖٗ ـ 9ٖٓ ص ،ٕ جم، 919ٔ، دار الجبل، بٌروت، البستانًبطر   ،فً األعصر العباسٌة العرب أدباء انظر: 
ٕ
لدولة الحمدانً قال فٌه أبو هـ ، وهو من شعراء سٌؾ ا٘ٓٗ -هـ 1ٕٖهو ابن نصر، عبد هللا بن عمر بن أحمد ابن نباته السعدي عاش من سنة  

 .3ٗٔ/ٗحٌان: " شاعر الوقت ال ٌدفع ما أقول إال حاسد أو جاهل أو معاند..." انظر األعبلم 
ٖ
 .ٖٖٔم، ص9ٖٓٔهـ/ ٕٖٔٔالمنتحل، ألبً منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل الثعالبً النٌسابوري، المطبعة التجارٌة، اإلسكندرٌة،  
ٗ
 .ٙٔٔ، صٕم، ج 9٘ٗٔوانحبللها فً األندل ، كارل بروكلمان، ترجمة نبٌه فار ، ومنٌر البعلبكً،بٌروت، تارٌخ األدب العربً  
٘
 .93، صٖم، ج91ٕٔوفٌات األعٌان،البن خلكان، بٌروت،  
ٙ
بٌروت، لمبلٌٌن، دار العلم ل ،٘ٔط، خٌر الدٌن الزركلً،قامو  تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن األعبلم 

 .ٕٙٙ، صٗج ،مٕٕٓٓ
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ذلك من عدد  الشراح الذٌن اعتنوا بها شرحاً وتعلٌقاً، فقد أحصى صاحب كشؾ الظنون أكثر من خمسة 

 .ٔهـ9ٔٙمن أشهرهم الشرٌشً أحمد بن عبد المإمن القٌسً المتوفى وثبلثٌن شارحاً و

ٌقول ٌاقوت مشٌداً بصنع الحرٌري لمقاماته:"إن الحرٌري أبر بكتاب المقامات على األوابل وأعجز 

ما لم ٌوافق مثله كتاب فإنه  ق كتاب المقامات للحرٌري من السعدوٌضٌؾ قاببلً: "لقد واف ،األواخر..."

لما  اإلعجازله البراعة... حتى لو ادعى بها ة الجودة والببلؼة، واتسعت له األلفاظ وانقادت جمع بٌن حدٌق

مع  –وجد من ٌدفع فً صدره وال من ٌرد قوله وال ٌؤتً بما ٌقاربها فضبلً عن أن ٌؤتً بمثلها، وقد رزقت 

، ومع ٕ"استحقت وأكثرموافق والمخالؾ ما الصٌت، واالتفاق على استحسانها من ال دمن الشهرة وبع -ذلك

نجد الحرٌري ٌرد الفضل ألهله فٌعترؾ بسبق البدٌع فً هذا المجال، وأنه مقلد  اإلبداعهذه اإلجادة وهذا 

األدب الذي ركدت فً هذا العصر رٌحه،  أندٌةنه جرى فً بعض "وبعد فإ فٌقول فً مقدمة مقاماته:

ـ وعزا إلى  ـ رحمه هللا تعالى ذانمهن وعبلمة وخبت مصابٌحه، ذكر المقامات التً ابتدعها ، بدٌع الزما

تعرؾ  ٌعرؾ ونكرة ال والى عٌسى بن هشام رواٌتها وكبلهما مجهول ال نشؤتهاأبً الفتح االسكندري 

ؤو تلو البدٌع وإن لم ٌدرك الظالع شو فٌها لحكمة وطاعة ؼنم إلى أن أنشا مقامات أت إشارتهمن  فؤشار

خمسٌن  ناصبهه من قرٌحة جامدة وفطنة خامدة وروٌة ناضبة، وهموم الضلٌع... وأنشؤت على ما أعانٌ

ونوادره إلى ما  األدبوؼرر البٌان ودرره وملح  وجزلهمقامة تحتوي على جد القول هزله رقٌق اللفظ 

وشحتها به من اآلٌات ومحاسن الكناٌات ورصعته فٌها من األمثال العربٌة، واللطابؾ األدبٌة واألحاجً 

 .ٖ"والمواعظ المبكٌة واألضاحٌك الملهبة،... المحبرةفتاوى اللؽوٌة والرسابل المبتكرة والخطب وال النحوٌة

 ، فقد نقل ٌاقوت الحموي عن عبد هللا بن حمد النقور البزاز ببؽداد قال:الحرٌري لمقاماته إنشاءأما سبب 

سروجً كان شٌخاً شحاذاً أبا القاسم بن علً الحرٌري صاحب المقامات ٌقول: أبو زٌد ال الربٌ "سمعت 

جد بن حرام فسلم ثم سؤل النا ، وكان بعض سم، ورد علٌنا البصرة فوقؾ ٌوماً بمكدٌاً فصٌحاً  بلٌؽاً و

والمسجد ؼاص بالفضبلء، فؤعجبهم فصاحته، وحسن صٌاؼته كبلمه، ومبلحته ثم ذكر  حاضراً،الوالة 

لبصرة وعلمابها، فحكٌت لهم ما ن فضبلء اأسر الروم ولده... واجتمع عندي عشٌة ذلك الٌوم جماعة م

، إٌرادهته، وتحقٌق مراده، وظرافه إشاراته فً تسهٌل ، وما سمعت من لطافة عبارذلك السابل دت منشاه

وزٌه،  ٌؽٌر فً كل مسجد شكله أحسن مما سمعت منه وكانفحكى كل واحد من جلسابه أنه شاهد فعبلً 

، فؤنشؤت المقامة إحسانه، وتصرفه فً تلو مٌدانهجرٌانه فً ، فتعجبوا من وٌظهر فً فنون الحٌل فضله

. ومهما ٌكن السبب فإن المقامات ٗ"أول شًء صنعتهبنٌت علٌها سابر المقامات وكان  الحرامٌة ثم

وصارت مضرب المثل فً الفصاحة والبٌان وطارت  واإلتقانالحرٌرٌة عمل فنً بلػ الذروة فً الروعة 

ادت أن تطؽى على كله فً ذلك الوقت، ونسج على منوالها الكثٌرون، فك ًاإلسبلمشهرتها فً العالم 

 وإمام، تح باب عمل المقامات عبلمة الدهر" واعلم أن أول من ف ، ٌقول القلقشندي:مقامات الهمذانً

المرتبة فً  ىفعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إلٌه وهً ؼاٌة من الببلؼة وعل األدب، البدٌع الهمذانً

، فجاءت نهاٌة فً ي فعمل مقاماته الخمسٌن المشهورةأبو محمد القاسم الحرٌر ة، ثم تبله اإلمامالصنع

الحسن وأتت على الجزء الوافر من الحظ وأقبل علٌها الخاص والعام، حتى أنست مقامات البدٌع وصٌرتها 

 . ٘"كالمرفوضة

                                                           
ٔ
 .19ٓٔ-131ٔ، صٕم، ج 9ٗٔٔخلٌفة(، مكتبة المثنى، بؽداد،  انظر كشؾ الظنون، مصطفى بن عبد هللا)حاجً 
ٕ
 .ٕٕٙ، صٙٔمعجم األدباء، أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي،القاهرة، ج 
ٖ 

 .ٙ-ٗم، ص9٘٘ٔالمقامات األدبٌة، القاسم بن علً الحرٌري، ط مصر، 
ٗ
 .ٖٕٙ، صٙٔمعجم األدباء، ج 
٘ 

 .ٓٔٔ، صٗٔصبح األعشى، القلقشندي، ج
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: قوله علً کالبدٌع ٌقتصر ال نهولك م،هّما بن رثاالح ٌتهاراو إلً بلمالك بإسناد مقاماته الحرٌري ٌبدأ

(. قال)و( أخبر)و( ًحك)و( روي)و( حّدث) بٌن فٌنتقل مقامة کل بدء فً التؽٌٌر إلً ٌمٌل بل( حدثنا)

أن البدٌع ٌخلو من  بمقامات البدٌع نجد يمقامات الحرٌروعند مقارنة  .زٌد أبو هو مقاماته( بطل) وكان

رى الطبع وٌعتمد على االبتكار، وإن كان فً بعض األحٌان ٌوشٌه على البدٌهة وٌجري مج التكلؾ وٌنشؤ

أما بالصنعة بعض الشًء كالجنا  والمزاوجة مراعاة لمذهب الصنعة والتؤنق الذي كان سابداً فً عصره. 

 مقامة فً موضوعٌن اجتماع وذلك بسبب البدٌع مقامات من أطول الؽالب فً مقاماتهالحرٌري فنجد 

 من اراإلكث بسبب أو. المعانً علً الجمل ومعاقبة المترادفات، وکثرة األلفاظ، ضفٌ بسبب أو. واحدة

 الجمل قصٌرة متٌنة، لؽة وللحرٌري .أخباره وٌقص أحواله، زٌد أبو بها ٌشرح التً القصابد وفٌه الشعر،

وته من ، وقد اشتهرت مقامات الحرٌري أكثر من شهرة مقامات البدٌع لما احتموسٌقٌاً  تقطٌعاً  ٌقطّعها

، وٌضٌؾ الدكتور زكً مبارك لؽة الحرٌري تعد من أؼرب نماذج النثر الؽرٌب من األلفاظ والمعانً

وعند الرجوع إلى آثار من تؤثروا بفن المقامات نراهم فً األؼلب تبلمذة الحرٌري ال  المصنوع فٌقول:"

. وعلى أي ٔ"فطرته إال القلٌل تبلمذة البدٌع ، فقد أولع أكثرهم بالصنعة والزخرؾ، ولم ٌؤن  منهم إلى 

حال فإن فضل الحرٌري على المقامات كبٌر فهو الذي أعطاها الحٌاة التً استمرت قروناً طوٌلة، ولواله 

المتؤخرٌن ألن جلهم لم ٌضٌفوا شٌباً جدٌداً ٌذكر وإنما اكتفوا بتقلٌد ما اشتهر من اشتهر من هإالء 

 الحرٌري والسٌر على نهجه، ومن أشهرهم:

وخرج فٌها عن  ( فكتب خمسٌن مقامة ؼرضها تقدٌم الوعظ واإلرشاد،3ٖ٘)ت ٕالزمخشرير هللا جا

راٍو وال بطل، بل خاطب فً جمٌعها نفسه وذكرها باآلخرة ورؼبها فً  أصول المقامات فبل ٌوجد بها

حرٌري، وإنما مقامات ال دولكن ٌبدو أنه لم ٌكن ٌقل ،ورضوان هللا األعمال الحسنة التً توصله إلى النعٌم

"ٌبدو أنه لم  ، فٌقول شوقً ضٌؾ فً كتابه:ستعار لها لفظة مقامة من الحرٌرياه التً كان ٌكتب مواعظ

 ٌٖكن فً ذهنه أن ٌقلد مقامات الحرٌري، فقد كان ٌقول:

 و معشر الحج ومٌقاته أقسم باهلل وآٌاته 

 نكتب بالتبر مقاماته أن الحرٌري حري بؤن 

قد كتب خمسٌن مقامة أنشؤها بقرطبة عند وقوفه على  - هـ 3ٖ٘المتوفى سنة - ًٗسطلكن أبو طاهر السرق

، فقد ه فً إصرار أبو طاهر السرقسطً...أول من حاول تقلٌدما أنشؤه الحرٌري بالبصرة، "وربما كان 

وأسهر ناظره،  ، وكد ذهنه،أتعب فٌها خاطرهمعارضة لها، اطلع على مقاماته، فؤنشؤ خمسٌن مقامة 

من تعداد القوافً واشتراط أن تكون فً نثرها ونظمها ما ال ٌلزم  سالك فٌها، والتزممب على نفسه الوصع

 مقامات أن كما .٘"السابب بن تماموجعل بطلها المنذر بن حمام واتخذ راوٌتها ، من حرفٌن فؤكثر

 فنجد البدٌعٌة، صنعةال استخدام فً الؽلو بعض مع البدٌعٌة للمقامة الفنٌة األصول على حافظت السرقسطً

 ولذلك قبله، من المقامٌون طرقها التً والموضوعات طرقتها التً الموضوعات بٌن الواضح التشابه فٌها

 لم بحٌث قبل، من المشارقة تناولها التً الموضوعات تقلٌد على تركٌزها اللزومٌة المقامات على ٌإخذ

  .األندل ببلد فً واألدباء الكتاب حٌاة من جدٌداً  تقدم
                                                           

ٔ
 .9ٕٗ/ٔد. زكً مبارك،  النثر الفنً، 
ٕ
 ٌناهز عمر عن هـ3ٖ٘ سنة وتوفً هـ1ٙٗ سنة ولد المعتزلً، اللؽوي النحوي الخوارزمً محمد بن عمر بن محمود الزمخشري القاسم أبو هو 

. «الرواة أسامً متشابه»و ،«األخبار نصوص»و «األبرار ربٌع»و ،«الببلؼة أسا »و ،«القرآن تفسٌر فً الكشاؾ» :تصانٌفه أهم من عاماً، 1ٔ
 االسم. بهذا وعرؾ هللا جار بذلك فسمً زماناً  بمكة جاور قد وكان

ٖ
 .11المقامة، شوقً ضٌؾ، ص  
ٗ
 ٌلزم ال ما فٌها التزم ألنه اللزومٌة، بالمقامات مقاماته أسمى ولقد هـ،3ٖ٘ سنة المتوفى األندلسً، السرقسطً التمٌمً ٌوسؾ بن محمد القاهر هو 

 . وتكلؾ صنعة من
٘
 .1ٙالمقامة، شوقً ضٌؾ، ص 
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مقامتً جد وصدق  الملقب بملك النحاة، وكان ٌقول :وفً القرن الساد  نجد الحسن بن صافً"المصري 

العبا  ٌحٌى بن سعٌد بن  أبو، "وٌصنع صنٌعه ٔ"(هـ3ٙ٘ ) ومقامات الحرٌري هزل وكذب، وتوفً سنة

المتوفى  الجوزي ، وممن حاول أٌضاً ابنٕ"تهرت مقامته بالمقامات المسٌحٌةمار النصرانً الطبٌب،واش

هـ(، "ٌإلؾ خمسٌن مقامة بموضوعات أدبٌة مختلفة، ٌسعى بها نحو الوعظ على نحو ما سعى 91٘سنة)

وكان ٌعاصره أبو العبلء أحمد بن أبً بكر بن أحمد الرازي الحنفً، الذي ألؾ  الزمخشري فً مقاماته.

 .ٖ"دثبلثٌن مقامة طبعت فً استانبول مع مقامات ابن ناقٌا فً مجلد واح

فكثر المقلدون لهذا النوع من األدب وكثر الموضوعات من المقامات التً كتبت بعد ذلك  وهناك الكثٌر

الذي كتب خمسٌن هـ( 1ٓٔالمتوفى)ابن صقٌل الجزري "التً تحدثت عنها المقامة على نحو ما نجد عند 

ضوع عن الحٌوانات ووصفهم وقد ٌكون الموأسماها المقامات الزٌنٌة، فً النحو والحدٌث والفقه، مقامة 

مثل  مقامات ابن  البلدان ؾهـ(، وقد ٌكون فً وص119كما نجد عند ابن حبٌب الحلبً المتوفى سنة)

ثم التنوخً كتب مقامته فً وصؾ نار العجم وذلك فً أول القرن ، ٗ"هـ(1ٗ9الوردي المتوفى سنة)

، ومع بداٌة القرن العاشر ونهاٌة اإلنشاب القلقشندي مقامة لتعلٌم السابع، ومع منتصؾ القرن الثامن كت

وهً تسع وعشرون رسالة كل مقامات كثٌرة  هـ(9ٔٔالمتوفى سنة ) التاسع كتب السٌوطً جبلل الدٌن

شهاب الخفاجً الذي ٌصفه كما نجد فً هذا القرن مقامات للعدة موضوعات،  واحدة منها مقامة، لها

قه وبراعته، وكان فً أفراد الدنٌا المجمع على تفو" صاحب التصارٌؾ السابرة وأحد  قوله:المحبً ب

العلم، ومنٌر أفق النثر والنظم، رأ  المإلفٌن وربٌ  المصنفٌن سار ذكره سٌر المثل،  عصره بدر سماء

فً الفلك، وكل من رأٌنا أو سمعنا به ممن أدرك وقته معترفون له بالتفرد  الشهبوطلعت أخباره طلوع 

المقامة حتى نصل إلى العصر وهكذا تبقى السلسة متصلة فً كتابة  ،٘اإلنشا" فً التقرٌر والتحرٌر وحسن

بكتابة أربع مقامات فً األدب والنصابح والحكم قام الشٌخ نعمان خٌر الدٌن األلوسً فنجد  العثمانً

وجاء الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً وكتب مقاماته المشهورة التً أطلق علٌها )مجمع البحرٌن(وهً  والوصاٌا،

 نقوال  إضافًة إلى من سبق العصرذاك  فً المقامات كتبوا الذٌن ومن، ٙ"ؼرار مقامات الحرٌري على

، وإبراهٌم الموٌلحً الذي كتب مقامته (م 3ٖ٘ٔ. ت) مصر فً العطار وحسن ،( 3ٕ3ٔ. ت)الّترك

 ًالٌازج مقامات وتعدّ  الشام، فً( م 331ٔ. ت) الشِّدٌاق وفار  ،المسماة بحدٌث عٌسى بن هشام

 . الحدٌث العصر فً المقامات أنضج من والشِّدٌاق

 أو منهم سواء المتقّدمون بعده، المقامات كتبوا لمن األمثل النموذج كانت الزمان بدٌع مقامات أنّ  وحّقا   

 .المتؤخرٌن من وهكذا، وانتهج نهجه إثره، وخطً مقاماته، فً الحرٌري حاكاه فقد. المتؤخرون

 :المقامة اتجاهات

 بدٌع وضعه الذي النمط على سارت التً المقامات بها ونعنً :الكبلسٌكً المنحى التزمت اماتمق - 

 الٌازجً. مقامات مثل بعده من المقامٌون إلٌه سبق قدٌم نموذج بتقلٌد التزمت أو الهمذانً الزمان

 . للموٌلحً هشام بن عٌسى كحدٌث :القصة أدب نحو مالت مقامات - 

                                                           
ٔ 

 .19ٔٔ، صٕج مصطفى بن عبد هللا "حاجً خلٌفة"، كشؾ الظنون،
ٕ
 .11، ص ، شوقً ضٌؾالمقامة 
ٖ
 .11، ص، شوقً ضٌؾالمقامة 
ٗ 

 .13، ص، شوقً ضٌؾانظر المقامة
٘ 

 .ٖٖٓ، صٔصة األثر فً أعٌان القرن الحادي عشر، محمد أمٌن بن فضل هللا المحبً، بٌروت، جخبل
ٙ 

، 99ٖٔزٌع، انظر بدٌع الزمان الهمذانً رابد القصة العربٌة و المقالة الصحفٌة، د. مصطفى الشكعة، الدار المصرٌة اللبنانٌة للطباعة والنشر والتو

 .ٕٕٗ – ٕٔٗص
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 مزاٌا فً الشرٌفٌة المقامة مثل : القصصٌة بصورتها أو العام بوجهها المقالة بأد نحو مالت مقامات - 

 .شرٌؾ أفندي محمد العربٌة اللؽة

 التً المختلفة عناصرها من والتحلل التفكك، إلى أمرها آل فقد له كما كان فً السابق لمقامةفن ا دٌع لمف  

 أن الممكن من ٌكن ولم األنواع فً لتخصصا عصر العصر القصة، والمقالة. هذا وهً منها تتكون ظلت

 فنون وهً( الكارٌكاتورو ،والمقالة ،القصة عصر) العصر فهذا المقامة كفن فناً  المعاصر العام الذوق ٌقبل

 نحو أولى كخطوة متشعبة اتجاهات المقاماتفٌه  تتجه أن الطبٌعً منلذا  المقامة. فن عن تؽنً جمٌعها

 .مستقلة كفنون وظهورها القدٌمة المقامة ٌهاعل اشتملت التً الفنون اتصال
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 َاطٛف انٛاسجٙ

 اسًّ ٔنقثّ:

، شاعر من كبار ٕبن سعٌد الٌازجً، الشهٌر بالٌازجً ٔعبد هللا بن ناصٌؾ بن جنببلط هو ناصٌؾ بن   

 .ٖكنٌته: أبو حبٌب  األدباء فً عصره.

 يٕنذِ:

 ٗم3ٓٓٔسنة  مار /آذارٕ٘ار بٌروت، فً بجوالساحل اللبنانً  ىولد فً قرٌة كفر شما وهً من قر  

الخام  والعشرٌن من آذار لعام ألؾ وثمانمابة للمٌبلد، ألسرة الٌازجً التً نبػ كثٌر من أفرادها فً الفكر 

ًّ  ٌعمل فًالده ان وواألدب ك انب ذلك كان ، وإلى جٙ، على مذهب ابن سٌنا٘، وٌنظم الشعرالطب العرب

 فً روع ولده ناصٌؾ فنشؤ على محبة العلم. ٌحب األدب وٌمٌل إلٌه، فبث ذلك

 ٛح ٔانُخهقٛح:طفاتّ انجسً

ٌّة، ، أسود الشعر، أجش العٌنٌن أشهل " كان معتدل القامة فوق الربعة ممتلا األعضاء، أسمر اللون حنط

 الصوت، مهٌب المنظر، شهماً وقوراً، متواضعاً، متؤنٌاً فً حدٌثه وحركاته، قلٌل الضحك، عؾُّ اللسان، لم

 الذاكرة، قوي الفهم، سرٌع تسمع له كلمة بذٌبة قط، ال فً حدٌثه وال فً كبلمه". إضافًة إلى ذلك "كان

 رواٌاته لكثرة أنٌساً  جلٌبلً  فكان محضرة أما. الجدلٌة والمسابل الدٌنٌة للمباحث تعرض بؽٌر التدٌن حسن

 أنه ٌظن ال قد ٌسمعه من أن حتى لؽوٌةال األلفاظ تجنب و البساطة مع القلوب بمجامع أخذ حدث إذا. ونكاته

 التروي بعد إال أمراً  ٌباشر ٌكن لم ألنه باشره أمر فـً ٌتردد ال الفكر ثابت كان و العلم من شًء علی

وهو نصرانً من طابفة الروم الملكٌٌن، فكان محافظاً على تقالٌد أهل ببلده من ملب ، ومؤكل،  "،فٌه

 جبة والقفطان على جسمه وٌربطه بالدواة.ومشرب، فلباسه هو عمامة الرأ  وال

 فـً له ٌسمع فلم. ٌسمع لم كؤنه وأؼضی أطرق اً سوء أحد أمامه ذكر إذا وكان أحد هجاه ال و أحد ٌهج ولم

 :1الشدٌاق فار  أحمد فٌه قال قد و أحداً  هجا أنه رسابله أو قصابده

 حدثان أحبلكُ  قرٌحته ذكا حجبت ال و ٌهجً ال و ٌهجو كان ما

 إحسان ؼٌر فً قوله ٌَضعْ  لم و عبثاً  عمره من ساعةً  ٌضع لمف

 :قوله ما ٌشٌن كل عن ترفعه و الهجاء عن ابتعاده لنا ٌثبت وما 

 أثرُ  عرضه فً لنا ٌبٌن لمن قصابدكم خلّوا الهجا ناظمٌن ٌا

 الحجر ٌشعرُ  ال إذ السٌؾ تثلّم حجراً  قاطع بسٌؾٍ  ضربتم إذا

                                                           
ٔ
بٌروت، دار العلم للمبلٌٌن،  ،٘ٔط، خٌر الدٌن الزركلً،ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌنقامو  تراجم  األعبلم 

 .ٖٓ٘، ص1،  جمٕٕٓٓ
ٕ 

 .اآلن وحتى عشر، الثامن القرن أوابل منذ األسرة بها ُعرفت وقد( .. الكاتب) بمعنى( الٌازجً) كلمة
ٖ 

 .ٖٔ٘األعبلم ، خٌر الدٌن الزركلً، ص
ٗ 

 .ٓٔ،صٖنوابػ الفكر العربً"الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً"،  عٌسى مٌخابٌل سابا، دار المعارؾ، بمصر، الطبعة 
٘ 

 .9ٗ،ص99٘ٔ، ٕالجامع فً تارٌخ األدب العربً)األدب الحدٌث(، حنا الفاخوري، دار الجبل، بٌروت، ط
ٙ
هـ ، ٌسمى أرسطو اإلسبلم، وتوفً 1ٖٓسوؾ عربً، ولد فً بخارى سنة ابن سٌنا: أبو علً الحسٌن بن عبد هللا وٌلقب بالشٌخ الربٌ ، طبٌب وفٌل 

هـ، ومن كتبه)اإلشارات، والشفاء والنجاة، رسابل فً اإلنصاؾ والمسابل العشرٌن... وؼٌرها(.انظر )تارٌخ آداب اللؽة العربٌة، جرجً 3ٕٗسنة
 (.ٖٓٗ، صٕزٌدان، ج

  
1

 .ٗٔص – ٕٔالشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا، ص
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. سنوات خم  عمره كان ٌوم سمعها أو له وقعت ؼرٌبة وأحادٌث كثٌرة أموراً  ٌذكر كان أنه عنه وٌروى"

 صوت ذا وكان ـ تبلمذته، ألحد التواشٌح ٌلقن كان أنه حتى الحسن والؽناء الجمٌل بالصوت مولعاً  وكان

 .ٔ"أصولها على لٌنشدها ـ حسن

 وأسماء بتوارٌخها القصة ويٌر والنوادر، النكات كثر االطبلع، واسع كان أنه: معاصروه عنه "وٌتحدث

 من عاداتهم جمٌع فً ألجداده مقلداً  قومه، لهجة علً المحافظة اشد محافظاً  وكان. وأمكنتهم أصحابها

 و سوداء، كبٌرة عمامة البساً  تبلمٌذه أمام ٌبدو فكان. الخارجٌة المظاهر وسابر واللب ، والشرب األكل،

 فً القدٌم الزي بهذا ٌظهرون كانوا من قلة على ذلك ،بدنه لًع القفطان و حمراء، وصرماٌةً  طوٌلًة، جبةً 

 شبلى الدكتور وطنه وابن تلمٌذه أمام مرة: قال وقد ٌتركها، ال هذه بعاداته متثبتاً  كان ولكنه. عصره

 قطعة لبنان، عامة لؽة فً والقطوعة، «بالقطوعة العتممتُ  الشاش فقد لو: »المزاح سبٌل علً الشمٌل،

ٕه"حٌات آخر حتى ٌحلقها كان بل قط لحٌته ٌطلق لم إال أنه. عتٌقال الحصٌر من
 كانإلى جانب هذا كله " 

بل ٌطٌب له إال أن ٌؽنً أؼانً قومه وٌحذو حذوهم فً كل ف محافظاً على لهجة قومه وتقالٌد أهل ببلده 

 ما لم خبراً  ٌإكد وال ٌتحّققه لم حكماً  بٌتّ  ٌكن لم أنه عنه، تنوقلت و بها ازدان التً صفاته ومن"، ٖ"شًء

 عقله فً لحصافة ذلك و وكتاباته حدٌثهفً  دأبه هذا وكان علٌها، النظر ٌعد لم رواٌة ٌثبت وال ٌتمحصه

 :ذلكفً  أقواله ومن وحده هلل إال العصمة وما النسٌان موضع اإلنسان أن معترفاً  خلقه، فً وشهامة

 .رهأم حقٌقة علً تقوم حتى أمره لك بدا ما حكمك تعط ال

  :مثبلً  جري الذي المشهور البٌت وله

 .ُترى ؼلطة أولُ  فإنها جرى أمر فً أؼلط ال قال من

 وال الكبلم قلٌل كان أنه عنه نقل وقد وتواضعه، عرٌكته ولٌن أخبلقه جودة ٌتبٌن المتقدمٌن البٌتٌن فمن 

ٌّما  فاضل، شجاع، حلٌم، عادل، ،عاقل الحمٌدة، الصفات كل "جامع: صفاته فً قالوا ، وٗ"ٌعنٌه ال بما س

ٌّن، كرٌم،  هذا ،٘ؼٌور" صبور، فتاك، جبار، خدوم، رزٌن، صادق، فطن، ٌقظ، شهم، مهاب، عفٌؾ، َد

 ثابت كان فقد" نٌتاً، صفاء و بساطةً  أقل الداخلٌة صفاته تكن لم و الخارجٌة، بساطته فً ناصٌؾ الشٌخ

 ال» إبراهٌم الشٌخ ابنه عنه ذكر كما ،تَ حَ السَ  تناباج فً مبالؽاً  القلب، رقٌق الصداقة، مخلص المحبة،

 أركان من وركن الٌازجً بٌت عمٌد ، "فهوٙ"، وال ٌكتب صكاً فٌه ربابالربا ماالً  ٌؤخذ وال ماالً  ٌعطى

، قٌل أنه كان ٌحفظ القرآن الكرٌم آٌة بعد آٌة، وشعر 1به" نعرؾ من أشهر وهو سورٌا فً العلمٌة النهضة

بحرؾ، ولم ٌسمع بٌتاً من الشعر إال عرؾ قابله، وربما ذكر السبب الذي قٌل عد بٌت، ال ٌخُل المتنبً بٌتاً ب

 .3من أجله ووعى فً صدره أٌام العرب وأشعارها ونوادرها وأخبارها"

                                                           
ٔ
 .1ٔعٌسى مٌخابٌل سابا، ص  الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، 
ٕ
 .3ٕٗم، ص993ٔ، الثالثة الطبعة بٌروت، المشرق، دار البستانً، أفرام فإاد ،(الٌازجً ناصٌؾ الشٌخ) الروابع 
ٖ 

 .1ٔ، عٌسى مٌخابٌل سابا، صالٌازجً ناصٌؾ الشٌخ
ٗ
 .ٖٔص ، عٌسى مٌخابٌل سابا، الٌازجً ناصٌؾ الشٌخ  
٘
 .3ٕم، ص93ٖٔفات مارون عبود، المجموعة الكاملة فً الدراسة، مارون عبود ، دار مارون عبود، بٌروت، الطبعة الثانٌة، مإل 
ٙ
 .3ٗٔالروابع )الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً(،فواد افرام البستانی..ص 
1 

 .3ٕٗم، ص9ٕٕٔتراجم مشاهٌر الشرق فً القرن التاسع عشر، جرجً زٌدان، مصر، الطبعة الثالثة، 
3 

 .ٖٔ، صالشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا
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  :ّـاتـٛـح

نشؤ ناصٌؾ الٌازجً محباً لؤلدب واللؽة ونظم الشعر، ٌدر  اللؽة وٌتصفح كتب النحو والصرؾ "  

تنقل بٌن دواوٌن األشعار، حتى أنه نظم الشعر وهو صؽٌر، تلقى تعلٌمه على ٌد راهب مارونً بنفسه، وٌ

"فكان لبنان فً مطلع القرن  ،، لم تكن الكتب المطبوعة متوفرة فً زمانهٔمن بٌت شباب اسمه مّتى"

ر ، وال كتب النعدام وسابل التعلٌم فٌه، فلم ٌكن هناك مدا التاسع عشر، ٌؽط فً سبات عمٌق من الجهل،

حٌث كان هناك كتاتٌب تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وٌتولى ذلك بعض المعلمٌن ، وال جرابد"

فبل ٌملكها إال القلٌل  والكتب فً ذلك العصر كانت نادرة، وأكثرها من المخطوطات الؽالٌة الثمن ،البسطاء

ها من المكتبات الخاصة، وبهذا انصرؾ لزٌارة "لذا كان اعتماده فً التعلم على كتب ٌستعٌرمن األثرٌاء 

فً السادسة عشرة من عمره بما كان ٌنظمه، وعنً تؤلق نجم الشٌخ ناصٌؾ وهو بعُد ، المكتبات للتحصٌل

وبعد اكتمال شخصٌته الثقافٌة أصبح الشٌخ ناصٌؾ إماماً من أبمة  "بالخط عناٌة خاصة فجّوده وبرع به

الواقع  عاه البطرٌرك الكاثولٌكً الملكً أؼانطٌو  الخام  إلى دٌر القرقفةفاستد"اللؽة والنحو و البٌان، 

، سنتٌن"، لما كان معروؾ عنه أنه كان خطاطاً ماهراً بقً عنده مدة كفر شما، ف على هضبة من هضبات

من أعمال كسوران، ترك ناصٌؾ مهمته ورجع إلى قرٌته ٌواصل  (الزوق)"وبعد انتقال البطرٌرك إلى 

 .ٕلمطالعة وقرض الشعر"الدر  وا

 :الشهابـً بشٌر عند األمٌر

 هو طً،لالما أو بالكبٌر "المعروؾ الكبٌر الشهابً بشٌر األمٌر فاستدناه أنحاء لبنان فی شهرته تمادتو  

 قدموا قرٌش، إلً نسبهم ٌتصل عرب وهم األخٌرة األجٌال فً لبنان جبل حكام شهاب بنً أمراء أعظم

 من األخرى األسر مع التٌم ووادي لبنان فً األحكام ٌتناوبون زالوا ما و سبلماإل صدر فً الشام ببلد

 بشٌر الشهابً ولؤلمٌر ، هذاٖعشر" التاسع القرن أواسط إلً العالً الباب رعاٌة تحت وؼٌرهم األمراء

ٌّة الحركة فً حسن تؤثٌر الكبٌر  بٌنهم راتالمناظ وكانت. وأجازهم والكّتاب، الشعراء قّرب فإّنه" األب

 والشٌخ الترك، ونقوال كرامة، بطر  شعرابه ومن. والنثر للنظم قرابحهم ستحثّ تف حضرته، فً تجري

 نحواً  خدمته فً لبث أنه ومع سره وكاتم ٌده، كاتب جعله و إلٌه الشٌخ قرب فاألمٌر .ٗ"الٌازجى ناصٌؾ

 . ٘منفٌاً  الشام الببلد من شٌرب األمٌر فٌها خرج التً السنة هًو م3ٗٓٔ سنة إلً أي سنة عشرة اثنتً من

 الكبٌر األمٌر شاعر صوت إلً صوته ضاماً  عقٌرته ٌرفع الٌازجً ناصٌؾ دٌوانه وكاتب شاعره وهذا "

 األمٌر أٌام أماالعصر،  ذلك ملوك ببلطات من ببلط مثلها ٌشهد لم جوقة جمٌعاً  الءهإ من فتتؤلؾ وؼٌره،

 ما ٌسمع وسعادته، جدٌداً  موضوعاً  ٌوم كل لهم وتخلق بحهم،قرا وقعاته تفتق الشاؼل، شعرابه شؽل فكانت

 حصة إلً الشعراء ٌنظر ،آلخرٌن وشرها للنا  خٌر الحرب هً وكذلك ،نهب مما ٌهب مؽتبطاً  ٌقال

 .ٙ"الرٌق على ٌبقون فبل قلبهم ٌسند بما علٌهم ٌبخل ال جواد وأمٌرهم. لعابهم فٌسٌل األسد

 األمٌر نتصرا وحٌن ،لؤلمٌر وكرامة احتراماً  ذلك كان وربما قلٌبلً  الإ كان ما األمٌر فً الشٌخ ومدح"

 نابضة قصٌدة فً مدحه م3ٕٗٔ لسنة الموافقة هـٕٓٗٔ سنة وقعت التً الحروب فً مقاومٌه على بشٌر

 :ومطلعها

                                                           
ٔ
 .9ٗصحنا الفاخوري، تارٌخ األدب العربً،  
ٕ
 . ٔٔـ 3ص،الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا انظر: 
ٖ
 .٘ص، م9ٕٕٔ مصر، الثالثة، الطبعة عشر، التاسع القرن فً الشرق مشاهٌر تراجم 
ٗ
 ٖٖٕص ،م991ٔ بٌروت، لبنان، الجٌل، دار ر  البستانً،بط واالنبعاث، األندل  فً العرب أدباء 
٘
 .ٖٙٗص م،9ٕٓٓ/  هٖٓٗٔ عشر، الثانٌة الطبعة المعرفة، دار الزٌات، حسن العربً،احمد األدب تارٌخ 
ٙ 

 .3ٕص الدراسة، فـى الكاملة عبود،المجموعة مارون مإلفات
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هنٌكَ   البشرُ  فلتنَعم بل أنت، إَذن فانعم والَظَفرُ  النَّصرُ  هذا ٌَهنٌكَ  ٌَ

 للمتنبً تقلٌداً  بها ونلمح. اإلهاب ؼض شاّباً  زال ما وهو بشٌر األمٌر بها مدح التً بدالقصا خٌر من ولعلها

 قصٌدة إلٌه فؤرسل المالطً أمٌره ناصٌؾ ٌن  لم الببلد من األمٌر نفً وبعد"، ٔشدٌداً  حّباً  ٌحبه كان وقد

  :ٕاألمٌر نفً بعد للحال وصؾ صدقأ مدحٌة

 مٌعاد من لكلذ هل فنري البعاد هذا لطول شوقً طال

 الطراد فً فكلنا عنا، الدهر ثناه الرجاء أقبل كلما

 محمد منهم زاره من جملة وفً والوزراء الُعلماء وفٌهم صقع كل من الزابرٌن ركابب تقصده وكانت 

 :مطلعها فً ٌقول الٌةارتج بؤبٌات فمدحه السلطانٌة الجنود قواد أحد باشا عزت

 نعله بوطؤة ساحتنال شرفاً  فضلهِ  من عزةٍ  محمد أعطً

 (:التؤلٌؾ و الدر  حٌاة) بٌروت فـً

وب بٌن الدروز والنصارى سنة انتقل بعد ذلك ناصٌؾ وأسرته إلى بٌروت ؛ وذلك بسبب الحر    

 جملة فً ناصٌؾ الشٌخ فكان م،3ٗٔٔ سنة والنصارى الدروز بٌن األولً الحرب وقعت، "ٖم3ٗٔٔ

راسل األدباء ة والتؤلٌؾ والتدرٌ  ونظم الشعر وغ للمطالعتفر وهناك. بٌروت مدٌنة ىإل المهاجرٌن

" اتصل بالمرسلٌن األمرٌكٌٌن واشتؽل بتصحٌح ، ٌته وساد ذكره فً الببلد العربٌةوالشعراء، فذاع ص

حٌث دخل عضواً فٌها  ٗكتبهم وعمل على تنقٌح ترجمتهم للكتاب المقد ، وانضم إلى الجمعٌة  السورٌة"

، فالتؾ حوله الكثٌر من ٘مل القوي الذي أٌد الدكتور عالى سمٌث فً إنشاء الجمعٌة"فكان "هو العضو العا

 فؤقبل ،العربً العالم فً صٌته وطال نجمه تؤلقطبلب العلم الذٌن استفادوا من معرفته الواسعة بالعربٌة. ف

 الشامً لقطرانا بذكره لهج حتى العربٌة األقطار شتً من األدبو العلم رجال أدبه إطراءو مراسلته على

ٌّة الفتاوى ومرجع العلماء، مباءة بٌته "فكان. المصريو  والمطارحات العلمٌة المحاضرات وعكاظ األدب

 سنة الوطنٌة فً ٌنشؤ المدرسة البستانً بطر ب، إذا بٌروت إلً ناصٌؾ الشٌخ هبطوما إن . اللؽوٌة

 السنة وفً، اعدة للمعلم بطر كمس، 1الشٌخ ناصٌؾ لٌدر  الصؾ العربً المنتهً" فانتدب"، 3ٖٙٙٔ

 ٌدّر  أن ناصٌؾ من وطلب بٌروت فً البطرٌركٌة المدرسة ٌوسؾ جرٌجورٌو  البطرٌرك أنشؤ التالٌة

 الدٌنٌة، األؼانً وبعض المزامٌر لهم فنظم. معاً  المدرستٌن فً بالتدرٌ  ٌقوم فكانبها  واشتؽل أٌضاً  فٌها،

 السورٌة اإلنجٌلٌة الكلٌة فً التدرٌ  إلى ُدعً فترة وبعد المقدسة، األسفار تعرٌب فً منه واستفادوا

 ٌعقوب الدكتور تبلمٌذه، ومن". وآدابها العربٌة اللؽة فٌها فدّر ( الٌوم ببٌروت األمٌركٌة الجامعة)

 وعبدهللا ،«الجنان» محرر البستانً وسلٌم ،«األهرام» منشؤ تقبل سلٌمو ،«المقتطؾ» منشؤ صروؾ

طراد  وأسعد ؼانم، وخلٌل «األخبار حدٌقة» صاحب الخورى وخلٌل ،«ستانالب» صاحب البستانً

 األدب ىعل فضل لوجوده، كان كما األمٌر، عهد النقضاء وكان .األدب وأعبلم الُكتَّاب فحول من سواهمو

                                                           
ٔ 

 .ٔٔص،الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا انظر:

 
ٕ

 3ٕص الدراسة، فـى الكاملة عبود،المجموعة مارون تمإلفا
ٖ
 .ٔٔ، ص،الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا انظر: 
ٗ
 .ٖٔ٘، ص: 1ج للزركلً األعبلم، 
٘
 .ٕٔص ،الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا 
ٙ
 .11، ص ه3ٕٖٔ الثالثة، الطبعة أهواز، شمران، دانشكاه أنصاري، انتشارات محمود شكٌب المعاصر، العربً األدب انظر: تطور 
1
 .ٕٔص،الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، عٌسى مٌخابٌل سابا 
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 علً طابعاً  التؤلٌؾ إلً فانصرؾ ومشاؼله، الدٌوان مشاكل من ناصٌؾ الشٌخ استراح إذ لبنان، فً العربً

 .ٔ"القدماء رؼرا

 وفاته:

 الحركة تلك محوربعد ذلك انقطع ناصٌؾ إلى التؤلٌؾ والتدرٌ ، ٌعلم وٌإلؾ فً آخر عمره فظل     

 فً ضعؾ مع الرأ  فً شدٌد وثقل بدوار فشعر م،3ٙ9ٔ سنة آذار ٙٔ الثبلثاء لٌلة حتى الفكرٌة، "

 الشطر عّطل نصفى بفالج ساعة ٖٙ بعد انتهت نزٌفٌه سكتة عقبته الحوا ، فً مبهم وألم والذاكرة البصر

 عدّ  أن ٌلبث لم األمل أن علً. تخمد أن الجذوة تلك علً وخافوا ومرٌدوه، طبلبه فجزع الجسم، من األٌسر

 ٌمض ولم ،ٕالكبلم" علً قادراً  ٌكن لم ولكنه العقل، سبلمة رأستا عٌنٌه فً و أٌام، بعد الشٌخ أفاق إذ قلٌبلً 

 التً كان األبٌات بعض ٌملً فاقبل مراده، عن اإلفصاح وأمكنه لسانه عقدة لتانح حتى ذلك على القلٌل

 والمستفٌدٌن السابلٌن تلقىوٌ الشعر ٌنظم برح سنتٌن، وما نحو ذلك على وظلَّ  الحالة، تلك فً وهو ٌنظمها

 فً وهو م،31ٓٔ األول كانون ٖٔ فً حبٌب الشٌخ البكر ولده بوفاة األلٌم المصابب القدر فاجؤه أن إلً

 من صدره فً حوي وما فهمه، وسرعة أخبلقه، لطٌب الكبٌرة اآلمال علٌه ٌعلّق أبوه وكان، الشباب رٌعان

 دابم الحزن، دابم كان بل بعد، الصبر ٌمكنه لم حتى الشٌخ فحزن. األمل ذلك فضاع. الكثٌرة المعارؾ

 المصباح ذاك فانطفؤ ،ٖ"ٌوماً  ربعٌنأ إال ذلك بعد ٌعش ولم الصاعقة وقوع علٌه الحادث ذلك فوقع البكاء،

التً  - الدمشقٌة( صابات إلٌا) زوجته من أنجب أن بعد .ٗم31ٔٔشباط  3وتوفً فً بٌروت فً ، المنٌر

 إبراهٌم، مرٌم، هللا، عبد خلٌل، راحٌل، نصار، حبٌب، فار ، آسٌن، حنه، سارة،  -33ٔٔ عام  توفٌت

 :صورته على كتب وقد. وردة

 تقٌم والرسوم الحقابق تمضً فتعجبوا ًصورت وتبقى أمضً

 المرسـوم الهٌكل لمات روحاً  حوى فلو الحٌاة تجلبه والموت

 : ٔيؤنفاتّ ّٛاتأدت

 ٌبلػ ٌكد "ولم ، بلؽت مبلؽها فً تقلٌد القدٌم قد فٌه أدبها و العربٌة اللؽة كانت عصر فً الٌازجً عاش   

 رواد أحد من كان والٌازجً. العربً المشرق إلً تنفذ الجدٌدة الحضارة أشعة بعض أخذت حتى أشده

"إلٌها والنشاط القوة وإعادة عثراتها من اللؽة إقالة فً طولً ٌد له كان الذي الحدٌثة األدبٌة النَّهضة
كان ف .٘

 اللؽة، تهذٌب نفسه على الٌازجً ناصٌؾ الشٌخ أخذ وقد ،العصر العثمانًناصٌؾ الٌازجً أحد أدباء 

 النا  حمل إذ العربٌة، القومٌة الحركة محركً من وأصبح القلوب إلى فحببها تناولهام تقرٌب على وعمل

 العربً القومً للوعً مباشرة ؼٌر دعوة منه ذلك فكان ونشره، اللؽة تراث إحٌاء فً المساهمة على

 إلى نتمواا الذٌن الشعراء أبرز من كان الٌازجً بؤن نشٌر  أن علٌنا وٌجب .الهاجع العربً للفكر وإٌقاظاً 

تطاع بجده ونشاطه أن ٌكون خزانة علم، وأن ٌجمع فً صدره "اس .(Classicism) األدب فً الكبلسٌكٌة

فكان ملماً ببعض العلوم والفنون ،  .ٙ"خبلصة العصور لؽًة ونحواً وبٌاناً وعروضاً ومنطقاً وطباً وموسٌقى

 ناصٌؾ الشٌخ إن نجد المتعّددة، «العلوم» تلك سلسلة عرضنا إذا ونحن .بالرؼم من تضلعه باللؽة العربٌة

عدة  تركف وقٌمة، وأسلوباً، طوالً  تختلؾ مإلفات أكثرها فً وألَّؾ األقدمٌن، طرٌقة علً كلها وعاها

                                                           
ٔ
 .٘٘ص م،93ٖٔ خورى، ربٌؾ الحدٌثة، العربٌة النهضة عصر فً أعبلمها و األدبٌة الفنون 
ٕ 

 .1ٖ3اد افرام البستانی، صإالروابع )الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً(،ف
ٖ
 .3ٖ9اد افرام البستانی، صإالروابع )الشٌخ ناصٌؾ الٌازجى(،ف 
ٗ
 .ٖٔ٘ص الزركلً، انظر األعبلم، 
٘
 .99ٖم، ص939ٔتطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العربً، أنٌ  المقدسً، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، الطبعة الثامنة،  
ٙ
 .ٔ٘ص حنا الفاخوري، تارٌخ األدب العربً، 
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 ٌة رؾ عن شعره أنه ذو نفحة وطنحٌث عُ كما ترك شعرا متنوع الموضوعات، مإلفات فً شتى المجاالت 

، جرى على عادة القدماء فٌه "قلد المتنبً بنوع خاص، قاً ممٌزاً ٌنبعث من أعماق قلبه فٌخرج شعراً صاد

ه من القدماء لمن سلففالٌازجً مقلد فً شعره  "، ٔ"كمة واعتباراً فؤكثر من المدٌح والرثاء ومؤلهما ح

باالبتعاد عن التصنع والتعقٌد والسبلسة والسهولة، ومن أؼراض  شعر الٌازجً ٌمتازخاصًة المتنبً، و

، وأٌضاً كتب شعر الرثاء فمؤله حكمة داللة ٕالباشوات والوالة واألدباء" ىالذي كان ٌوجهه إل شعره المدح

زهد فً الدنٌا والقناعة على وقوفه الطوٌل وتؤمله العمٌق فً حاالت اإلنسان ومصٌره لذا دعا إلى ال

 :ٖجمٌعاً  علومال تلك فً مإلفاته من نستعرض بعضو. المإلفات تلك در  علٌنا ٌسهل ، ولكًبالمقسوم

  فٙ انظزف ٔانُحٕ:

قسمه ، وهو"كتاب نثري فصل الخطاب فً قواعد العربٌة ، وهً رسالة فً التوجٌهات النحوٌة  .ٔ

ومطبوع عدة طبعات آخرها للمطبعة األمرٌكٌة سنة  "قسمٌن، كتاب التصرٌؾ وكتاب النحو

 .م9ٕ٘ٔ

ق علٌها شرحاً، سماه عل الجمانة فً شرح الخزانة، "وهً أرجوزة طوٌلة فً علم الصرؾ .ٕ

الجمانة جمع فٌها مبادئ هذا الفن معتمداً على كتب األبمة، مقتصراً على ما ٌحتمل وقوعه فً 

مختصرة بقلم ابنه المإلؾ لها ثبلث طبعات، وطبعت  "االستعمال دون الشوارد والمفروضات

 م.339ٔالشٌخ إبراهٌم الٌازجً سنة

رٌن صفحة صؽٌرة" مطبوع طبعة واحدة ، طوق الحمامة: "وهو مختصر نثري ٌقع فً عش .ٖ

 .3ٙ٘ٔطبعة المخلصٌة سنة 

، وهو"موجز وضعه للطلبة األصاؼر فً خم  عشر صفحة د فً فن الصرؾالجوهر الفر .ٗ

 إبراهٌم الشٌخ ابنه شرحه ثم م،3ٙ٘ٔ سنة ببٌروت المخلصٌة المطبعة فـى طبع صؽٌرة الحجم"

 اختصرت وقد ،«الفرد الجوهر شرح فً السعد مطالع» بعنوان 333ٔ سنة بٌروت فً وطبعه

 ذلك. من بؤكثر ٌختصر أن ٌمكن ال ختصاراً ا والنحو الصرؾ فـى العربٌة قواعد فٌه

، "أرجوزة مستفٌضة األبحاث النحوٌة، ضم إلٌها ما نار القِرى فً شرح جوهر الفرا فً النحو .٘

سٌما  خدمة  تذكر فتشكر والتفرق فً كتب أبمة النحو، خدم بها المتؤدبٌن اآلخذٌن بعلم العربٌة 

، فهو أول كتاب عصري بالشرح الذي سماه نار القرى فقد جمع دقابق النحو وأصول قواعده

صفحة متوسطة  39ٖم، وطبع فً 3ٙٔٔضه سنة ٌصنؾ فً موضوعه، فرغ المإلؾ من تبٌ

 ه طبعة واحدة، وقام بشرح، ول" صفحة 9ٕٙم فً 33ٕٔه إبراهٌم سنة دالحجم، ثم اختصره ول

 .شواهده المعلم شاهٌن عطٌة سماه الدرر فً عقود الجوهر

 فً طبعت. المإلؾ بقلم شرحها مع النحو مبادئ فً قصٌرة اإلعراب: أرجوزة أصول فـً اللباب .ٙ

 .صفحة عشرٌن و ثمان فـً م339ٔ سنة بٌروت

لمحة المطرؾ فً أصول الصرؾ: أرجوزة فً سبع عشر صفحة مشروحة بقلمه ، ألفها سنة  .1

، مقتصراً فٌها على ما تهم معرفته من هذا العلم . طبعت فً المطبة المخلصٌة ببٌروت م 3٘ٗٔ

 م.31ٓٔسنة 

                                                           
ٔ
 .ٙ٘صحنا الفاخوري،  تارٌخ األدب العربً، 
ٕ
 ٙ٘السابق، ص انظر 
ٖ
 .ٖٔ٘، ص1جللزركلً،  انظر األعبلم، 
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ٌضا بتصحٌح كتاب )بحث المطالبٌن( تؤلٌؾ المطران جرمانو  فرحان فتولى ضبطه بنفسه "واشتؽل أ

 .ٔونسخه بقلمه جارٌا فٌه مجرى األوجه الصحٌحة فً كل مسؤلة"

 ؼزٔع:ٔفٙ انثٛاٌ ٔانثالغح ٔان

به بحثاً عقد الجمان فً علم البٌان، "جمع خبلصة المعانً والبٌان بٌن متن وشرح وألحق  .ٔ

وله عدة طبعات آخرها طبعة المطبعة األمرٌكٌة سنة  "هو)نقطة الدابرة( فً العروض والقافٌة

 ، وهً الطبعة التاسعة رتبها على نمط جدٌد مدمجاً المتن فً الشرح ، لبٌب جرٌدٌنً.م9ٖٕٔ

صفحة صؽٌرة  1ٕٔتقع فً  العروض والقوافًبلمعة فً شرح الجامعة: أرجوزة فً علمً ال .ٕ

وشرحها ولده حبٌب وسمى الشرح البلمعة طبعت فً بٌروت  م،3ٖ٘ٔأنهاها سنة  الحجم

 .ٕم3ٙ9ٔ

 ٔفٙ انهغح ٔانشؼز:

 العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، هذبه وأكمله ابنه إبراهٌم. .ٔ

 مختارات اللؽة. .ٕ

 :انشؼز فـٙ اتّيؤنف

 ولده بقلم مصححة: الٌازجى ناصٌؾ الشٌخ دٌوان من نبذةثبلث دواوٌن شعرٌة أسماها النبذة األولى، 

له طبعتان األولى بعنوان النبذة األولى ومصدرة بترجمة الناظم بقلم سبطه الشٌخ أمٌن  و ،إبراهٌم الشٌخ

 .الحجم متوسطة صفحة 3ٕٔ فً تقع و م3ٖ٘ٔ سنة بٌروتالثانٌة كانت فً  و، م9ٓٗٔالحداد سنة 

 صفحة 3ٖٔ فً تقع و م3ٙٗٔ سنة بٌروت فً العمومٌة مطبعة فـى األولـى: طبعتان لها و: الرٌحان نفحة

، م393ٔبعة الثانٌة فً المطبعة األدبٌة سنة والط.إبراهٌم الشٌخ ولده بقلم مصححة. الحجم متوسطة

 . ٖمصححة بقلم ولده إبراهٌم

 .إبراهٌم الشٌخ ولده بقلم مصححة وأٌضاً  طبعتان وله صفحة ٙٗٔ فً عٌق: القمرٌن ثالث

نت شعرٌةٍ  ومجموعة: األدباء مراسلة فً الندماء فاكهة   وبٌن بٌنه دارت التً الشاعر قصابد من نبذةً  َضمَّ

 .طبعتان ولها عصره أدباء

 فٙ األدب:

 قامات البدٌع والحرٌري.: كتاب مقامات نسج فٌها على منوال ممجمع البحرٌن فً فن المقامة .ٔ

 فراحوا وآدابها العربٌة اللؽة علً حرصوا جماعة لبنان فً قام ،"عشر التاسع القرن مستهل فً   

 ما آثار ٌحٌون اآلستانة أو أوربا فً مطبوعة أو مخطوطة كتب من لهم وقع ما ٌتدارسون و ٌتلقفونهما

سون ٌقلِّدونهم االوز وما األفذاذ، ّمةاألبو العلماء أفكار نتابج من اندثر  لهم استقامت حتى منوالهم علً وٌطرَّ

 ٌخلو ال بؤسلوب وبٌانها هاروعت الضاد إلً فؤرجعوا وٌنشرون، ٌنظمون فشرعوا الببلؼة، لهم ودانت اللؽة

 حرصت قد المسجوعة هذه رٌقتهمطو التركٌب، وضعؾ الركانة عن ٌترفَّع أنه إال أحٌاناً، المملّ  السجع من

                                                           
ٔ
 .ٕٓ-9ٔالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص: انظر: 
ٕ
 .ٕٔالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص انظر: 
ٖ
 ٕٕالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص انظر: 
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 ابن وسهل المقّفع ابن فقلَّدوا الكتابة فً الترّسل إلً القدٌم النهج وسلوك الذوق وسبلمة اللؽة مفردات علً

 ؼٌر نبػ وفٌه الضاد حصن كان لبنان إن الحقٌقة أعدو وال الفاضل، القاضًو الصاباو والجاحظ هارون

 المنزح الحمّصًو لاألص الحورانـىّ  الٌازجً ناصٌؾ الشٌخ جملتهم فًو العربٌة لواء حملة من واحدٍ 

 .ٔ"المولد و الموطن اللبنانًو

 أخذ إال بادرة عند نّدت وال خاطرة عنه شردت فما بجذورها، وتمسك منها فتمكن العربٌة اللؽة له انقادت

. األعبلم أبمتها حذو احتذىو ودقابقها حقابقها علً ووقؾ ؼورها وسبر الفصحى بؤسرار وتمّر  بتبلبٌبها

 الترتٌبو االختصار حٌث من لهم تؤّتت قلما التً النواحً من كثٌر فً نقل لم إن. بشًء عنهم قّصر فما

 فً علمابهم أنبػ مقتفٌاً . ٕشعرابهم أفخم وعارض بإنشابهم العرب منشبً أمتن فتحّدى مانعة، جامعة بلؽة

 ؼدا حتى نفسه على هذه معارفه حّصل وقد وطبّ  ومنطق وبدٌع وبٌان ونحو صرؾ من المختلفة علومهم

 کبار فراسله العربٌة األقطار فً اسمه صدي تجاوب. للمٌبلد عشر التاسع القرن فً مسٌحً نابؽة أول

 .واعتبار احترام نظرة إلٌه نظروا و العلماء وعٌون األدباء

 رجال أفراد و الدهر نوادر من كان أنه» جٌله أبناء بشهادة هو و. الحدٌثة النهضة فً عامل أكبر فكان"

 الفصحى اللؽة بعثوا الذٌن طلٌعة فً فهو، «األقبلم بؤسّنة مآثرهم نشرت و األٌام بهم باهت نالذٌ العصر

 فً حجة فكان. علٌه تخّرج و خبرها و كتب طالع لمن ٌتضح كما محاسنها أظهروا و طوٌل هجوع بعد

 التاسع رنالق فً األدبٌة النهضة فً خاصة مرتبة الٌازجً ناصٌؾ للشٌخ أن لنا فوضح. األدب و اللؽة

 .المإلفٌن و المفكرٌن و األدباء من بارعة نخبة مع الفكرٌة و األدبٌة الرٌادة مرتبة إلً لبنان رفعوا و عشر

 الشٌخ به لنا برر و «البحرٌن مجمع» عنوان تحت الصادر مإلفه ناصٌؾ للشٌخ الفكري النتاج أبرز من و

 بتقلٌد التزمت أو الزمان بدٌع هوضع الذي نمطالعلى  سارت التً المقامات بها نعنً و الكبلسٌكٌة نزعته

 .ٖ"بعده من المقامٌون إلٌه سبق قدٌم نموذج

وقد  مٌمون بن خزام،ن مقامة جعل مسرحها قدٌماً، وراوٌتها ُسهٌل بن عباد، وبطلها "وعدد المقامات ستو

إال أنه ت الحرٌري، مقاما وحاكى فٌها كان ٌلصق بالبطل فً كثٌر من األحٌان ابنته لٌلى وؼبلمه رجبا،

أنه بدأ مقاماته لٌتم التعارؾ فٌها بٌن الراوٌة زاد على عددها عشر مقامات، ومن محاكاته للحرٌري 

وأدبٌة ؼزٌرة من نحو وأودع فٌها الٌازجً مادة لؽوٌة  ،وأٌضاً كان التؤثر فً أسماء المقامات والبطل،

وفً نهاٌة  .ٗ"والنوادر، واألمثال والحكموبٌان وعروض وفقه وطب وؼٌرها حٌث أتى بؽرابب الفصحى 

، وٌلتزم ة ٌتوب وٌقلع عن أفعاله التً مارسها فً جمٌع المقاماتممقاماته جعل الٌازجً بطل المقا

ومن دراسة مجمع البحرٌن نتعرؾ على أسلوب الشٌخ الكتابً وإلى مقدرته اللؽوٌة وسعة " المسجد.

مثالهم وأٌامهم وؼرٌب اللؽة وال تخلو مقامة من مقاماته من وآدابهم وأإطبلعه ووقوفه على تارٌخ العرب 

 .٘أمثال ٌضمها المقامة ثم ٌشرحها شرحاً أدبٌاً مشبعاً وال ٌترك فٌه زٌادة لمستزٌد"

وتمتاز مقاماته بالسبلسة نظماً ونثراً، وحسن تسلسل الحوادث ، ووفرة المصطلحات اللؽوٌة واألوضاع 

ٌَّنة. و من البداوالطبٌة والفلكٌة، كل ذلك فً ج ٌّنها مما بؤوضح المعالم فتب  و ثقافة، أوسع كان إذ سلفه، تب

 المعجزة تصبح مقامته وإذا تنتظره، كانت التً القمة إلً بالفن ٌصل هو فإذا تعبٌراً، وأقوي صٌاؼة، أحكم

 العربٌة ألقالٌما جمٌع فً واألدباء الطبلب علٌها وعكؾ .العصور مر علً ُتلحق وال ُتسبق ال التً الخارقة

ٌَُرتَّلونها،  وٌحفظونها ٌتدارسونها نال بها قصب السبق ال بٌن معاصرٌه  ٌقول شوقً ضٌؾ عن مقاماته:"و
                                                           

ٔ
 .ٙص م،9٘3ٔ -   ه11ٖٔ بٌروت، ن،لبنا النشر، و للطباعة رصاد دار و بٌروت دار الٌازجى، ناصٌؾ البحرٌن، مجمع 
ٕ
 .1ٖ-ٖٙم، ص93٘ٔ/   ه٘ٓٗٔ بٌروت، دار المعارؾ،: سابا، مٌخابٌل عٌسً ،(الٌازجً ناصٌؾ الشٌخ) العربً الفكر انظر. نوابػ 
ٖ
 .1ٖٖص م،919ٔ ،ٔ، طبٌروت القلم، دار عوض، نور ٌوسؾ والمؽرب، المشرق بٌن المقامات فن 
ٗ 

 .ٕ٘-ٔ٘ص،  حنا الفاخوريل انظر تارٌخ األدب العربً،
٘
 .ٖٕصالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا،  
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، بل بٌن كل من جاءوا بعد الحرٌري، إذ عرؾ كٌؾ ٌقلده، وكٌؾ ٌحكم هذا التقلٌد وٌضبطه ضبطاً فحسب

ألدبٌة التً كانت تسود عصره، فبعث فً العصر فكتاب مجمع البحرٌن ٌقدم نموذجاً عن الفكرة ا .ٔ"دقٌقاً 

ؤقبل علٌها أدباء عصره لمطالعتها  وتارٌخ العرب وأدبهم وأمثالهم، فعد العربٌة القوا أودع فٌهانهضة أدبٌة 

  :ٕومنهم "السٌد حسٌن من أعٌان بٌروت قال مإرخاً  وقراءتها

 نظٌر صابؽه ٌزهو به األدبُ  هذا كتاب فرٌٌد فً محاسنه

 على الضوامر عجم النا  والعربُ  ن فً الزمن الماضً لحج لهلو كا

 ٌإمه بثمار دونها الضربُ  كؤنه روضة ؼناء تتحؾ من

 الدر من مجمع البحرٌن ٌكتسبُ  قد قالت مإرخة رُّ أوصافه الؽُ 

وتمتاز مقاماته بالسبلسة نظماً ونثراً وحسب تسلسل ": قوله «البحرٌن مجمع» عن المقدسً ٌذكره ومما

 كلُّ . اللفظٌة واأللؽاز العربٌة، الفلكٌة،واألمثال و الطبٌة األوضاع و ،حوادث ووفرة المصطلحات اللؽوٌةال

 األولً، عصور العربٌة فً أو األعراب، مضارب بٌن ٌعٌش أنه فٌه القارئ ٌشعر البداوة من جو فً ذلك

 النا  سوء الظن و التشاإم روح الحرٌريّ  مقامات ٌسود كما ٌسودهاو بٌبته و عصر الكاتب عن بعٌداً 

 لبلوغ المكر والحٌلة والتذرع استعمال من للعاقل بد ال لذلك نهالمكارم، وانتشار المآثم، وأ واالعتقاد بذهاب

 .ٖممكنة" وسٌلة بؤٌه األمانـً

م جملتها فً المقامات "وهذه ٌَّما وال المتعة والفابدة للقارئ تقدَّ  وفٌها الثَّري اللؽوّى، مخزونها حٌث من س

ٌَّة تعلٌم نفطر منا مما شعر ناصٌؾ كثٌر من  شعر من مقاماته فً ناصٌؾ نظمه وما وفنونها وآدابها العرب

 تقدٌم فً ونشاطه إنكار فضله وفـى النَّظم، فً ذوقه عابوا علٌه ولذلك التَّعلٌم، ؼرض النُّقاد فٌه بعض ؼفل

ٌَّة ٌَّة مطلع فً للناشبة العرب  نقادنا فً بعض وقد عاب. رجاالتها من واحداً  فهبوص عصر النَّهضة العرب

 وبذلك كالشدٌاق، اإلبداع علٌه بارٌ  هنرى فؤنكر لؤلقدمٌن، تقلٌده ناصٌؾ لشٌخا علً العصر الحدٌث

اللؽة  بؤن قال لمن التحدي من المقامة ضرب وكتابته .التجدٌد من خالٍ  تقلٌدي أدب أنه علً أدبه نعتوا

 قدرة العربٌة وأصالتها وأنها بؤلؾ أثبت فالٌازجً. العباسً فٌها روعة األدب تتأصالتها وما العربٌة ذابت

 الحرٌري باسم الٌازجً اسم فاقترن. ذلك علً حدّرها إال دلٌلٌ  التً الستون وما المقامات تمت، ولم خٌر

 األحوال هذه كل وهو فـى. العرب عند األدبً لهذا الفن الثبلثة قابمة مثلّثة شكلٌلِ  الهمذانً الزمان وبدٌع

 .ٗبمظهره" ٌنخدعون ممن هدفه لنٌل الفصاحة والذكاء والحٌلة والخداع ٌعتمد علً

 صورة فً تطابقها الوجوه، جمٌع من تطابقها فهً ،الحرٌري لمقامات تعد محاكاة دقٌقة الٌازجً مقامة إن

ل،متس أدٌب البطل أن فً وتطابقها والبطل، الراوي  ابنته مع وخصوماته كرهتن أسالٌب فً وتطابقها وَّ

 قالب على أسلوب فً مقاماته فً وٌعتمد. الخصومات فً ٌنظر قاض من هناك ٌكون ماو وؼبلمه،

 الؽرٌب توظٌؾ علىو المختلفة، بؤنواعها واللفظٌة البدٌعٌة المحّسنات استخدام مناإلكثار  وعلً السجع،

  .٘خاصة بصفة الحرٌري مقامات فً الحال هو كما

 -صر ناصٌؾع -الكتاب إعجاب أدباء العصر قامات الٌازجً: "كان الداعً إلى وضع هذا سبب تؤلٌؾ م

 .ٙ"، فؤنشؤ ستٌن مقامة من مثلهاالتً عرضها على الجمعٌة السورٌةقامته العقٌقٌة مب

                                                           
ٔ
 .19صشوقً ضٌؾ، انظر المقامة،  
ٕ
 .ٕٗصالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا،  
ٖ
  .ٓٗص أنٌ  المقدسً، تطور األسالٌب النثرٌة، 
ٗ
 .1الشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص 
٘ 

 .3ٖصشوقً ضٌؾ، المقامة، 
ٙ
 .ٖٕى مخابٌل سابا، صالشٌخ ناصٌؾ، عٌس 
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 انٓذف يٍ تأنٛف انًقاياخ:

ٌة من خبلل أسلوب شٌق كان قدٌما تؤلٌؾ المقامات الهدؾ منه تعلٌمً أي لتعلٌم طبلب العلم علوم العرب   

جنساً أدبٌاً من عابلة األدب العربً وٌشد انتباه الطبلب، فؤصبح بعد ذلك فناً من فنون العربٌة ٌزاحمها 

ٌتبارى األدباء فً الكتابة فً مثل هذا اللون، ومن هإالء الكتَّاب الٌازجً، الذي سار على منوال  بامتٌاز،

، من ننً قد تطفلت على مقام أهل األدب: " إٌقولقدمة مقاماته فوهو ٌذكر ذلك فً مالحرٌري فً مقاماته، 

لخزام أبمة العرب، بتلفٌق أحادٌث تقتصر من شبه مقاماتهم على اللقب، ونسبت وقابعها إلى مٌمون بن ا

ًّ مجهول النسوراوٌتها إلى سهٌل بن عباد ًُّ بن ب جمع فٌها ما ، وقد تحرٌت أن أة والببلدب، وكبلهما ه

، والقصص التً والحكم واألمثال فٌها ما استطعت  الشوارد،ووالؽرابب  ،الفوابد والقواعد استطعت من

التً ال  واألسماء األسالٌب،ومحاسن  ،إلى ؼٌر ذلك من نوادر التراكٌب ،عى لها القدمٌجري بها القلم، وتس

بعد انتشار ما  ،ولن ذلك ضرب من الفضذا مع اعترافً بؤه ،ٌعثر علٌها إال بعد جهد التنقٌر والتنقٌب

ن كان من سقط طمعا فً طبلوة الجدٌد وإ ،تطاولت علٌه مع قصر الباع أنًؼٌر  ،الفحول أولبك أبرزه

عن  اإلؼضاءن فإ ،ذنبً بالمؽفرة وٌعاملون ،ٌقابلونً بالمعذرة أن األلباب أولًمن   لتمأ وأنا ،المتاع

 .ٔ"المبلم من شٌم الكرام

 عام األولً طبعته صدرت الذي .ناصٌؾ للشٌخ الفكري النتاج أبرز من نالبحرٌ مجمعو أول طبعة للكتاب

 بالمقامات خاصة صفحة ٕٗٗ منها صفحة ٕٖٗ فً ٌقع وهو بٌروت فً األمٌركٌة المطبعة عن م3٘ٙٔ

 للكتاب التقرٌظ من صفحات ست منها صفحات ثمانً إلٌها مضاؾ الٌازجى ناصٌؾ الشٌخ وضعها التً

 فً األخطاء المطبعٌة بعض الٌازجً فٌها ٌبٌن ٕٖٗ الصفحة فً واردةطوٌلة  ةفقر مع للفهر  وصفحتان

 م3٘ٙٔ سنة بٌروت فً طبع قد البحرٌن مجمع أن الصفحة األخٌرة إلً هذه نهاٌة فً اإلشارة مع كتابه

 :ٌلً ما الٌازجً أورد ناصٌؾ مإلفه من ٕ٘ٗ الصفحة فً أننخلة المدور علماً  الخواجا بنفقة مسٌحٌة

 الخواجا بطبعه وقد اعتنً للمسٌح م3٘٘ٔ سنة من نٌسان شهر فـى هذا الكتاب تبٌٌض من الفراغ انوك"

 ".الفاترٌن وتنشٌط القاصرٌن إفادة علً منه ؼٌرة البٌروتى المدّور ٌوسؾ الخواجا المرحوم نخلة ابن

باء العصر على مطالعة ، إقبال أدمقام الٌازجً فً عصره وما ٌدلنا على " رأي األدباء فً مجمع البحرٌن:

وقرظوه واستعظموه لما راعه من ببلؼته ففضلوه  األحباء، فقد أجله أكابر العلماء وٌن(ركتابه )مجمع البح

 قال الشٌخ شهاب الدٌن العلوي الموصلً من قصٌدة:. حٌث على مقامات ؼٌره

 قال أذن الدهر ما سمعتبمثلها  أشعارها األصمعً لو كان ٌنشدها

 بؤن ٌقول مقاماتً قد اتضعت أحرى لو ٌقاومهاثم الحرٌري 

وإن نحن نظرنا إلى آخر صفحات مجمع البحرٌن نظفر بجملة صالحة من التقارٌظ التً قالها أصحابها 

 معجبٌن بما أنشؤه الشٌخ: ونختم ببٌتٌن قالهما أسعد طراد:

 بحر ٌفوق على جمٌع األبحر هلل در الٌازجً فإنه

 فً مجمع البحرٌن كنز الجوهر تقًوإذا سؤلت عن الجواهر تل

، إلى نشاء من درجة الركاكة واالنحطاطرفع مستوى اإلأنٌق اإلنشاء منتخب األلفاظ، قد وعلى الجملة فإنه 

دراسٌة وما نشره أو بثه فً أفبدة طبلبه ى ذلك بما وضعه من كتب طبقة الفصحى فكان الممهد إل

 .ٕوأصدقابه

                                                           
ٔ
 .ٖ-ٕم، ص33٘ٔمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، المطبعة األدبٌة،  بٌروت، الطبعة الرابعة، 

 .ٕ٘-ٕٗانظر الشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص ٕ
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 الفصل األول

 ٌا فًالموضوعات والقضا

 مجمع البحرٌن
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 انثحزٍٚ: يجًغ يقاياخ

 الحرٌري كمقامات فن المقامة  علً ٌشتمل كتاب وهو تاج الفكري للشٌخ ناصٌؾ الٌازجً،من أبرز الن   

 الهمذانً، ٌنثر فٌها مإلفه الفرابد والشوارد، وٌسكب فً جوانبها المعارؾ والعلوم. جاءت الزمان وبدٌع

 فً ٌرؼبون الذٌن لؤلدباء عذباً  كما أنها تعد منهبلً  ونثراً، نظماً  اللؽة فً كعبه وعلوِّ  علمه سعة على برهاناً 

 ٌجدونها ال مما البٌانٌة واألسالٌب الوضعٌة، واأللفاظ التراكٌب وألوان الصحٌحة، األسالٌب على االطبلع

دابرة  «بحرٌنال مجمع» كتاب فإن الجملة . وعلى"البحرٌن مجمع" فً كما واحد كتاب فً مجموعًة إال

شاردة أو واردة إالّ  ٌدع فلم والشارد، الؽرٌب دفتٌه بٌن حوىو اللؽة العربٌة، علوم فٌه جمع لؽوٌة معارؾ

 ذكرها.

حكاٌات قصٌرة، ال تخضع لمعاٌٌر القصة بمفهومها الحدٌث، وإنما هً أقرب إلى تلك ٌازجً مقامات ال 

ة، وال سٌما كتب الجاحظ وكتاب األؼانً، حٌث كانت الحكاٌات التً نجدها مبثوثة فً كتب األدب القدٌم

حسن الجواب، ُولطؾ التدبٌر، وقوة الحجة، وبراعة ؤخبار الكلمة، و جمال الَقول، وتلك الحكاٌات تعنى ب

و بإبراز الصراع ال ٌتم عاًدة بكثرة الحركة وتنوٌعها، أهذا الجدل، واإلرشاد والنصح والنقد والفكاهة. و

كز على إعطاء الشخصٌات سمات فنٌة ره المحرك األساسً لؤلحداث، كما ال تلِ عْ جَ بٌن الشخصٌات، و

، ولٌ  لها نظام فنً تسٌر األحداث وفق  ضوابطه، كما هو الشؤن فً الحبكة القصصٌة لكمقصودة لذ

فجاءت على شكل حكاٌات درامٌة تفٌض بالمعارؾ اللؽوٌة وبتصوٌر األسالٌب الفنٌة بالمفهوم الحدٌث. 

الدقٌقة،  والتفاصٌل التارٌخٌة والحوادث من الرموز واألحاجً فٌه ٌري هذا الكتاب ل اللؽة. وقارئوتحلٌ

نهاراً،  وللزابر لٌبلً  للطارق ومعاملتهم وملبسهم ومشربهم ومؤكلهم وؼزوهم ومفاخرهم العرب عادات عن

، ورعهالقلوب بزهده و وٌسحرخزامً الرجل الورع الذي ٌقري الضٌوؾ نجد ال ففً المقامة األولى مثبلً 

ثم ٌكتشؾ أمره سهٌل بعد أن ٌؤخذ كل األسبلب وٌتركه هو  معهم، وٌحمً الحمى من اللصوص بحٌلته

، وّدقة بٌان المقدرة الشعرٌةا  وضعت من أجل نه. والذي ٌقرأ المقامة ٌشعر أوفرسه فً الصحراء

من حوار قصٌر، فالؽرض منه إٌجاد ، وما جرى بٌنهما الخزامً وسهٌلالصٌاؼة. أما مشهد التعارؾ بٌن 

وفً المقامة الثانٌة ٌظهر  الحوار والحركة.ولَفنٌة اا، دون قصد تهظام عام ٌربط هذه المقامة بؤخوانِ 

 ومن ثم استجادوه إال بٌتا منه ال ٌكاد ٌسمع الحاضرون وشٌخاً جلٌاً من أبمة اللؽة شاعرا كبٌرا،  خزامًال

. فالؽرض من هذه المقامة إبداء اإلشارات النقدٌة من الؽنى إلى الفقر ٌبدأ فً بٌان حاله وتبدل أحواله

هامشٌا،  سهٌل بن عبادللشعر، وإظهار المقدرة على النظم، والتفوق فً هذا المضمار، فً حٌن ٌبدو دور 

. والفابدة من ذكره هً نظم هذه المقامة فً سلك المقامات األخرى. ردً ذٌول السٌازجلم ٌتجاوز به ال

ى الرؼم من وجود الحوار فإنه حوار هادئ، وظٌفته اإلسهام فً العرض وخدمة المعنى، دون اإلسهام وعل

 فً نمو الحدث وتطوره. وهكذا الشؤن فً سابر المقامات.

عدد هذه المقامات ستون مقامة، فهو لم ٌكتب خمسٌن مقامة كما فعل الحرٌري بل زاد على الخمسٌن   

م ل عمله بمقدمة اعترؾ فٌها متواضعاً بقصر باعه عن الحرٌري وسمى صنٌعه مقامة عشر مقامات، وقدَّ

 اآلٌة من وأراد بالبحرٌن النظم والنثر، "أخذا «البحرٌن مجمع» ضرباً من الفضول. ووسم هذا العمل بـ

 النظم بالبحرٌن وٌرٌد ٔ(البحرٌن مجمع أبلػ حتى أبرح، ال لفتاه موسً قال وإذا: )القرآن فً الكرٌمة

"ولبن كانت التسمٌة قدٌمة فً األدب العربً فقد قصد الٌازجً بها أن ٌكون كتابه دٌوان  ،ٕر"ثالنو

 .لم ٌوضحه الٌازجً فً مقدمة كتابهولكن هذا السبب  ٖالدواوٌن، وخزانة علم األولٌن واآلخرٌن"

                                                           
ٔ
 .39القرآن الكرٌم، سورة الكهؾ، آٌة: 
ٕ
 .3ٓص: المقامة، شوقً ضٌؾ، 
ٖ
 .ٔ٘ث(، حنا الفاخوري، صالجامع فً تارٌخ األدب العربً)األدب الحدٌ 
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 شخصٌة: مختلفتٌن تدور األحداث فً داخلها حولهما وهما شخصٌتٌن علً للمقامة الفنً اإلطار ٌقوم

 طبقة إلً ٌنتمی الذي البطل، وهذه الشخصٌات خٌالٌة ال أصل لها فً الحقٌقة، فالراوي وشخصٌة الراوي

 طرٌقة ٌُحسن هذا كل فً وهو حٌثما حل، ٌتابعه البطل، لظهور ؼالباً  ٌمّهد الذي هو متوسطة اجتماعٌة

 ولدٌه متدنٌة، اجتماعٌة طبقة إلً بلٌؽة تنتمی ذكٌة فصٌحة ساخرة شخصٌة عادة ٌكون الذي البطل تقدٌم

 ثالثة ومرة كؤ ، ندٌم وأخري واعظاً  ناسكاً  نراه فتارةً  األقنعة، لب  ٌجٌد فهو الّتنّكر علً عجٌبة قدرة

 ممن هدفه لنٌل والخداع والحٌلة والذكاء الفصاحة علً ٌعتمد األحوال هذه كل فً وهو وهكذا فقٌها

 .لمظهره ٌنخدعون

 أن صاحب المقامات خزام، وحاولال بن مٌمون هو وبطلها عباد، بن سهٌل لمقاماتهراوًٌة  ناصٌؾ واتخذ

 فانقلب ؼنٌاً  كان وأنه. ؼبلماً وابنة له خزامً، وأن أنه فزعم حقٌقی شخص بؤن مٌمون بن الخزام ٌوهمنا

بطل  ًروجزٌد السَّ  أبـى نوع من شّحاذاً  النا ، فؽدا أدٌباً  عطاء إلی محتاجاً  فقٌراً  وؼدا الدهر علٌه

. وقد طوؾ به فً اآلفاق، وجعله ٌمتطً االسكندري بطل مقامات البدٌع الفتح وأبـى مقامات الحرٌري

. فكان مختلفة أزٌاء فً متنكراً  آخر إلی بلد من متنقبلً  ، ٌجوب اآلفاقالبحار، وٌرافق الَقوافل والحجٌج

فٌظهر زاهدا تقٌا مًرة،  المال، علی للحصول متوسبلً  ٌنصب حبابل الحٌل لٌصطاد الدراهم والدنانٌر،

ومعرفة الَرقى  ة، وبارعا فٌحل األلؽاز وابتكار األحاجً،نا، وعاًلما فً النحو واللؽة تاروشاعرا مجٌدا حٌ

فً المقامات مستهترا، ال ٌنتهً عن  خزامًالمفٌدة، والتمابم العاصمة من السوء، أحٌانا أخرى. وٌظهر ال

لمحرمات، وٌلج كلَّ مدخل لتحصٌل األموال، ؼٌر عابا على تقدم الكبابر وا وال ٌتوانى فً ارتكابمنكر، 

 ً إلى أن استمرارٌازجبما ٌترتب على ذلك من آثام. وقد فطن ال - سنه وتوهج الشٌب فً لحٌته ورأسه

، ٌثٌر فً النف  شعورا بعدم االرتٌاح، وهو ما دعاه إلى الرأفة به ذاً بطله على هذه الصفات ٌجعله منبو

، فإذا به ٌقوم اللٌل وٌصوم النهار، وٌبالػ فً العبادة قدسٌة، فجعله ٌتمسك بحبال التوبة فً المقامة الأخٌراً 

والزهد، وٌكثر من البكاء واالستؽفار، وٌودع راوٌته المخلص على تلك الحال، منتظرا مكتوب القضاء 

مة والحٌلة التً تنضوي علٌها المقامة . ولكنه استعان بشخصٌات ثانوٌة تساعده فً حبك المقاومحتوم القدر

أعطى أحٌانا تلك الشخصٌات فقد  المقامات، من كثٌر فً به وهما ؼبلمه رجب وابنته لٌلى فؤلصقهما

ؼبلمه ، أو ٌخاصم مدعٌاً بؤنها زوجته أمام القضاةابنته و لخزامًحٌن كان ٌختصم ا وذلكأدوارا مهمة، 

وعلمه،  الخزامًصاًحة فً القول، وأدبا رفٌعا ال ٌقل عن أدب تظهر فَ  فتاة عند أحد الوالة، فكانت ال

 مع ٌتشاجر وهو مقاماته، من كثٌر فً عرضه إذ زٌد بؤبً الحرٌري ُصنع ما نحو "علً،  ؼبلمهوكذلك 

، وعامة لصوصالوالة والقضاة والعلماء والمثل  باقً الشخصٌات من، ؤوتابعه" تلمٌذه مع أو زوجته

فكان مؽرما بالرحلة والتنقل، مشؽًوفا بسماع  ونؤتً إلى الراوي)سهٌل بن عباد( ٌة،فقد كانت ثانو النا 

فً رحبلته مصادفة  الخزامًحب التعرؾ إلى رجاله واألخذ عنهم. فكان ٌلتقً داببا على   األدب وأخباره،

ال ٌرضى  قوراوَ  ، وٌكشؾ أمره، وٌروي مؽامراته. وكان رجبلً األحداث من حدث فً به ٌلتقً أو فٌتعرفه

، إال أن حبه لؤلدب كان ٌدفعه إلى طلبه، والتزود من بضاعته التً ال توجد عند خزامًسلوك شٌخه ال

ولشخصٌة البطل تباٌن فً  .تخدماً أسالٌب التشوٌق، وتؤتً مهمته لتقدٌم البطل بؤسلوب شٌق مسؼٌره

 المجٌد وأالعٌبه بتصرفاته الخبٌر ذلك عباد بن سهٌل حبابل من ٌنفك ال األخبلق والنزاعات، ولكنه

كما  -ولكنه ٌعتمد على الراوي الذي ٌؤتً بدوره  مر، ودور البطل فً المقامات أسا األ آخر فً الكتشافه

لٌكشؾ الخداع الذي ٌقوم به البطل، ما هو مثٌر لبلهتمام فً مقامات الٌازجً أن رحبلته لم تكن ذات  -قلنا 

لم ٌؽادر موطنه ولم ٌتجول فً شتى الببلد العربٌة، وإن تنقل "  -الٌازجً  -حقٌقة فً السفر فهو تجربة 

                                                           
ٔ
 .3ٔشوقً ضٌؾ، ص المقامة، 
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الترحال على أرض بعٌدة عن تجربة السفر ومصطنعة  ، فكانت هذه الرحبلتٔ"داخل الحدود اللبنانٌة

 الواقع بل كانت داخل الكتب والمراجع. 

لم تكن لها عبلقة فً مقاماته التً عالجها الٌازجً وإن أتٌنا إلى مسرح مجمع البحرٌن، نجد أن القضاٌا    

حقٌقٌة بالعصر الذي عاش فٌه بل عبرت بصورة كبٌرة عن الماضً وعصوره القدٌمة من الحٌاة الجاهلٌة 

، بل اتخذ من حٌاة العرب قدٌماً بٌبة ومسرح ة فموضوعاته لم تعالج قضاٌا عصرهإلى العصور العباسٌ

والتقالٌد التً تتكرر فً حٌاة  ألسواق والخانات والنزل،لمقاماته بكل جوانبها ومواطنها من ركوب الخٌل وا

ت فً حلقات الداللالنا ، كالمثول أمام القضاة، والتخاصم إلى الوالة، واالستماع إلى العظات، وانتشار ا

، "بعٌد جّد البعد عن البٌبة العلم، وسلوك المناظرات فً مجال  األُن ، واإلٌمان بدور الرقى والتعوٌذات

ة وأحوالها، وذلك ألن المإلؾ جعل على جمع  شوارد األلفاظ وؼرابب الكلم، وانتحل الحٌاة القدٌمة اللبنانٌ

بد له والحالة هذه من خلق مسرح ٌنسجم واللؽة واألسلوب، وإذا المسرح  فً مناهجها وأسالٌبها، فكان ال

ها نٌران القِرى؛ وفً فً المقامة البدوٌة بادٌة واسعة األطراؾ ضربت فٌها خٌام األعراب، وشبت فٌ

المقامة الحجازٌة مدٌنة ٌثرب بلد السباسب والبساب ، وفً المقامة الشامٌة بلد الشام وهو خٌر مسرح 

الٌازجً من بلد إلى  ز الثقافة والعقل... وهكذا ٌنقلناللمعالجة الطبٌة؛ وفً المقامة الكوفٌة بلدة الكوفة مرك

. تمر بنا الجاهلٌة مرور هكذا فنحن معه فً العصور القدٌمة. وبلد وفاقاً لموضوع دراسته ومادة معالجته

علم وثقافة عقٌدة وإٌمان. والحضارة األموٌة والعباسٌة مرور بداوة وبداءة. والحقبة اإلسبلمٌة مرور

لتبلعب  عصره، وإنما كانت عبارة عن مسرحِ ، وهذا ٌإكد أن المقامات عنده لم تعالج قضاٌا ٕوازدهار."

مفردات اللؽة وتراكٌبها. ان والبدٌع فكان الهدؾ منها عرض بارات ومكاناً لحشو ألوان البٌاأللفاظ والع

ولعل السبب فً هذا أن الٌازجً اتخذ من مقامات الحرٌري قدوًة له فاعتبره المعلم الذي ٌحتذي على 

مبتكرة ولكنها األحداث هنا  منواله وٌتعلم من تفانٌنه فرسم مقاماته الستٌن على نهج مقامات الحرٌري.

، ونجد أٌضاً فً  مجمع البحرٌن تقلٌداً للحرٌري فً تسمٌته ألسماء واقعة فً ظل الحرٌري وتؤثٌره

 مقاماته.

، بلدان ٌتم  اجتٌازها ومدن ٌتم التوقؾ فٌها ، ففضاء مقاماته واسع مفتوح مباح لكنه فثمة سفر متواصل   

لؽة عربٌة فصٌحة والموضوع ة، ٌتم الحدٌث فٌه بفً نف  الوقت مؽلق محدود بحدود الدولة اإلسبلمٌ

 الذي تحدث عنه هو األدب العربً. األسا 

أسماء لذا جاءت مقاماته تحمل  ،المقامة مجل  فٌه انعقد الذي دلالب اسم من عادة مؤخوذ المقامة واسم 

منطقة إلى أخرى  فٌها فهو ٌتنقل من بلد إلى آخر وممن دان التً ٌكون فٌها وٌقص حكاٌاتهاألماكن والبل

قاماته بؤسماء ن هذا هو السبب فً تسمٌة مإ وٌذكر الحكاٌة  التً حدثت فً هذه المنطقة لذا ٌمكننا القول

 أثر أي نجد لها ال أسماءً  لها اقترحها التً البلدان الشامٌة التً كانت فً ببلد الشام. "كذلكاألماكن كالمقامة 

 بصدد هو إنما شٌباً، عنده ٌعنً ال االسم فهذا. واللبنانٌة لمصرٌةوا الشامٌة المقامة اسم فلٌكن عمله، فً

 البلدان باسم سمٌا مقامتٌهما قبله من الزمان وبدٌع الحرٌري أن وتصادؾ ٌعرضها عامة أدبٌة صورة

تتنسب إلى ؛ ولكن لٌ  كل المقامات بؤسماء األماكن فهناك مقامات كانت ٖ" اقاعدتهم واتبع سنتهما فاستنَّ 

 المقامة مثل مقامة الحكمٌة فهً وصاٌا وحكم ٌلقٌها مٌمون على ؼبلمه، والمقامة الخطبٌة وفٌها موضوع

ٌّام فً وأرجوزةٌ  العرب مآثر فً خطبة  ضرٌح علً الخزامً خطبة تتضمن: المعّرٌة حروبهم، والمقامة أ

م ٌتبع منهجاً واحداً فً ، ومن هذا نخلص أن الٌازجً لمقامات الجدلٌة والهزلٌةالعبلء، وؼٌرها من ال أبـى

ً موضوعات المقامات ما تسمٌة مقاماته وإنما اتخذ التسمٌة على عدة أوجه ولعل ذلك كان سببه أنه نوع ف

                                                           
ٔ
 .ٕٔالشٌخ ناصٌؾ، عٌسى مخابٌل سابا، ص 
ٕ
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ٖ
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ؼٌرها فهً كما أوضحنا لم تكن جمٌعها كدٌة وإن اتخذت فً بعضها شكبلً ظاهرٌاً ٌعالج بٌن كدٌة و

 هجاءً  صارت أنصافها ُطرحت إَذا التً األبٌات ٌهاوف: العراقٌة موضوع آخر ؼٌرها وذلك فً مثل المقامة

بها، ففً ظاهرها أنها كدٌة واضحة ولكن مضمونها  ٌتعلق وما القوافً وأنواع وأجزابها الشعر أبحر وذكر

الداخلً كان أبٌاتاً من الشعر فً مدح األمٌر ولكن إن قرأت على الطرٌقة الصٌنٌة أصبحت هجاءاً وذم، 

ٌدل على الزمان، أو اسم ٌدل على األشخاص أي نسبة إلى األشخاص كالعبسٌة  وقد تعطى المقامة اسم

 والتؽلبٌة. 

، لكن لم تكن القصة هً الهدؾ والمؽزى من ات على شكل سرد قصصً عند الٌازجًالمقام تجاء     

لى ؼاٌته زجً لٌصل إعن المقامة كؤنها أداة اتخذها الٌاتبرت القصة بمثابة وسٌلة للتعبٌرالمقامة ولكن اع

آخر المقامة إلى موضوعها  فهو اعتبر السرد القصصً نسٌج متشابك خٌوطه لتخلص فًفً المقامة، 

طبلعه على ٌ  العربٌة ومفردات تعبر عن سعة امنتقاة من القوام اً مستخدماً لؽة مسجوعة وألفاظ األسا 

والتراكٌب وٌقوم  المفردات ا فؤخذ ٌدخل فً مقاماتهاآلداب والعلوم العربٌة بمختلؾ ألوانها وأصنافه

 دروسة لذلك فاعتبر الؽاٌة عنده هًٌظن القارئ لها أنه اتخذ خطة منهجٌة م ت حتى بحشوها داخل المقاما

، ذلك نراه واضحا جلٌا فً بٌان سعة اطبلعه على كبلم العرب والمفردات العربٌة، لكن بؤسلوب المقامات

وقد ٌكون الحوار مع الؽبلم   -ؼالبا  -ٌن الراوي والبطل ومن الشكل القصصً نجد الحوار ما ب مقاماته.

هو أداة اتصال لٌصل وأو الفتاة لٌلى ابنته واستخدامه أسلوب الحوار كان هدفه أن ٌصل إلى مبتؽاه 

مقامة وٌلفت انتباهه إذا تشتت. لموضوع المقامة وكؤنه ٌنوع فً أسالٌب السرد حتى ال ٌمل القارئ من ال

العقدة أو الحل وإنما ؼاٌتها صوغ ألفاظ وعبارات تثٌر السامع والقارئ  تقلنا لٌسوؼاٌة القصة كما 

ً من السجع الظاهري تً تؤتً من تناؼم األلفاظ والمعانبؤسلوب مسجوع فٌه نوع من الموسٌقى العذبة ال

لقصة وٌقول حنا الفاخوري فً ذلك: "لم ٌحد الٌازجً عن سنة المقامات فً القصص، بل اتخذ الؤللفاظ. 

ا ٌنهً . فهو ٌستخدم اللؽة الشعرٌة كثٌرا فً مقاماته وؼالبا مٔطرٌقاً، وأوالها من الهم ما ٌولً اإلطار"

، وقد ٌكون الشعر لٌؤخذ لة التً استخدمها لٌصل إلى مرادهلٌوضح الكدٌة والحٌالمقامة بؤبٌات من الشعر 

نرى أنه لم تخُل مقامة من مقاماته من من ورابه الدراهم والدنانٌر ولٌستجدي المال من الحاضرٌن. و

الشعر فلم ٌكن الؽرض من أشعار الٌازجً المدح كما كان الحال فً القدٌم  وإنما استخدم لؽة الشعر لٌظهر 

، وهذا نراه كثٌرا وصفً براعته اللؽوٌة واألدبٌة، فالشعر ؼالباً ٌزاحم النثر سواء كان  لؽرض تعلٌمً أو

، ولعل القارئ لهذا اللون ٌبلحظ أنه بالػ -سٌرد أمثلة ذلك -لتؽلبٌة والخزرجٌة فً المقامات مثل المقامة ا

فً هذا وشََّق على نفسه بعرض كل ذلك فً مقاماته بؤسلوب اللؽة الشعرٌة الذي زاحم المقامات بها وجعلها 

عن فكان اهتمامه باألسلوب أكثر من اهتمامه بالموضوع، فجاءت طرٌقة العرض عنده عبارة  جامدة.

 .صناعة لؽوٌة، دقٌقة الحبك والترصٌع

كل مقامة عند الٌازجً تتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة، المقدمة  تدور حول فكرة واحدة ولكنها ترد    

فً صٌػ لؽوٌة مختلفة فهً تتضمن فكرة السفر واللقاء بٌن البطل والراوي وٌظهر فٌها البطل فجؤة فً  

، بحٌث ٌكون الراوي كتابع لقة ال تتجاوز حدود الوطن العربًاللقاء مؽ أماكن مختلفة متباعدة ولكن منطقة

مة ٌظهر له وال ٌملُّ صحبته بل بالعك  ٌشتاق إلٌه وٌتمنى أن ٌكون بجواره وإلى جانبه دابماً. وفً المقا

عند  ةعاد المقامة ٌمهد لظهوره وٌشد االنتباه له لٌثٌر التشوٌق. تبدأ -الراوي- البطل فٌها ظهور ؼرٌب ؾ

الٌازجً بالوصؾ إما للرحلة التً ٌكون فٌها الراوي سهٌل أو بوصؾ المكان التً تدور أحداث المقامة 

 .فٌه
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فاء البطل فجؤة أما الخاتمة فهً تدور حول فكرة واحدة ولكن فً صٌػ مختلفة إنها تشٌر إلى فكرة اخت   

، مل على زٌادة التشوٌق فً المقامةٌع ، كما هو الحال فً مقدمة المقامة فهذا األمرعن أعٌن الناظرٌن

، فً المقدمة -عند ظهور البطل  -فً الخاتمة تكمل صفة المطاردة  -عند اختفاء البطل -فصفة المراوؼة 

، فالراوي امات رابطة كلٌة كؤنها كل متكاملوبٌن الفكرتٌن المراوؼة والمطاردة نوع من الحركة تمنح المق

لذي ٌخبرنا عن طرٌقة اختفاءه وابتعاده عن األنظار. وٌعٌد الكرة مرة هو الذي ٌعلن ظهور البطل وهو ا

 أخرى فً المقامة التالٌة وهكذا فً كل المقامات وهذا النوع من التفاعل والترابط ٌجعل من المقامات عمبلَ 

 . اَ متماسك

ٌُّعرؾ الراوي بالبطل فسهٌل بن عباد ٌملُّ الحضر وٌمٌل إلى  السفر، وٌمتطً ونراه فً المقامة األولى 

ناقة، وما ٌزال ٌضرب فً الفبلة حتى ٌهجم اللٌل ، فٌرى ناراً مشبوبة وخٌمة مضروبة فٌمٌل إلٌها وٌنادي 

 ٔمن القوم؟ وٌجٌبه شخص قاببلً:

 أمامً ابنتً لٌلى وهذه الخزام بنً مٌمون إنً

 ذمامً فً ٌدخل أن رام من ؼبلمً رجب وهذا نعم

 ٕاألٌام بوابق من ٌؤمن

التعارؾ بٌنهما، ثم تكون المقامة بعد ذلك، وٌتردد اللقاء والفراق بٌن البطل والراوي حتى ٌصل إلى  وٌتم

المقامة قبل األخٌرة )المكٌة( التً ٌمهد فٌها لؽلق المقامات وانتهاءها باالعتراؾ بالخطؤ والندم علٌه وطلب 

نا الٌازجً لئلش راؾ على الحلقة األخٌرة من مقاماته فً التوبة من ربه على ما قدم من ذنبه، وبذلك ٌعدُّ

، فٌلتقً سهٌل بن عباد بصاحبه فً المسجد األقصى، والنا  قد تجمعوا علٌه لستون )القدسٌة(المقامة ا

وهو ٌعظهم وٌحذرهم النار وسوء عقبى الدار وٌنظر إلى راوٌته فٌّذكر ما ارتكب من األوزار وٌتوب إلى 

 ٖ. حتى إذا جن اللٌل سمعه سهٌل ٌنشد:هللا توبة نصوحة وٌخفى عن األبصار

 ترقد األسرة فوق متى حتى المتعبد أٌها ٌا الدجى فً قم

 المسجد دعاك فقد وامض والصبح الدجى خلق الذي موالك وادع قم

 ٌحقد ال فإنه رضاه واطلب بذلة العظٌم هللا واستؽفر

 الؽد به ٌجًء ما واذكر باألم  مضى ما واندب فات ما على واندم

 ٌعضد ما لً لٌ  عفوك دون من إننً عفوك رب ٌا وقل واضرع

سهٌل أنه قد حول عن حاله وٌلزمه شهراً ثم  والتضرع لربه ال ٌفتر وال ٌمل، وٌعلم وٌستمر فً الدعاء

 واحد مجل  فً ديكبالم الراوٌة ٌجتمع بؤن دابماً  المقامة وتنعقد ٌودعه، وكان ذلك آخر عهدهما باللقاء.

 لحضوره أو ـ المجل  إلً سبقه قد انك إذا ـ لوجوده الراوٌة ٌفطن قلما كولذل راً،كمتن دابماً  يدكالم ونكوٌ

 .للراوٌة ديكالم أمر شؾكٌن بؤن المقامة عقدة وتنحل. بعده حضر إذا

أما الموضوع فهو ٌتنوع من مقامة إلى أخرى قد ٌدور حول الوعظ أو األدب واللؽة أو الشحاذة وهكذا   

لمقامات تنوعاً فرٌد من نوعه فً األعمال األدبٌة األمر الذي ٌجعل كل من القارئ أو السامع مما ٌمنح ا
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للمقامات مبهوراً بذلك ٌتنقل من موضوع آلخر ومن فن  إلى فن ومن جدٌد إلى جدٌد بكل ارتٌاح  وٌسر 

 ببل مشقة أو عناء.

ون نصاً متكامبلً ال عبلقة  لها ٌدور مجمع البحرٌن حول موضوعات مختلفة ومتنوعة فكل مقامة تك   

بالتً تلٌها فالمقامة الواحدة مستقلة بذاتها، فالموضوعات منفصلة عن بعضها البعض ؼالباً، فمثبلً الصفة 

هً لكن ال نستطٌع القول إن الكدٌة  الؽالبة للمقامات كانت الكدٌة والحٌلة التً ٌصل بها البطل إلى مراده،

ومنها  ،ظهار القدرة األدبٌة لدى الٌازجًهناك مقامات كان الؽاٌة منها إ، فالموضوع العام لمجمع البحرٌن

ا كان للوعظ وتقدٌم النصٌحة واإلرشاد. ففن المقامات أرٌد به جمع شوادر نهما هو ذو ؼاٌة فكاهٌة، وم

 اللؽة ونوادر التركٌب بؤسلوب مسجوع ولٌ  الؽاٌة منه الكتابة فً موضوع محدد للمقامات.  

 :انٛاسجٙ يقاياخ ػاخيٕضٕ   

الموضوع عند الٌازجً لٌ  واحدا بل تنوعت المقامات ما بٌن كدٌة  ووصؾ وؼٌرها، فهو ٌلب  مقامته 

لكل حال حلتها وثوبها بما ٌناسب مع الموضوع. وتظهر عند الٌازجً القدرة الفذة والفابقة على الوصؾ 

لمثقؾ الناقد والشاعر البلٌػ، وإن كانت تعبر ودقة التشبٌهات، فإن تحدث عن اللؽة ٌظهر براعة األدٌب ا

عن الحٌاة االقتصادٌة ٌظهر طرقا فً التحاٌل. وكذلك الحال عند الحدٌث عن الحٌاة االجتماعٌة، وبراعته 

فً وصفه الدقٌق للشخص فهو ٌرسم مبلمح شخصٌته كؤنه ماثل أمامه. وهناك موضوعات أخرى تناولها 

 جمٌعها تتآلؾ متعددة -الموضوعات  -وصاٌا واألحاجً واأللؽاز. فهً الالٌازجً فً مقاماته مثل الوعظ و

لؽزارة ثقافته وإظهار القدرة األدبٌة لدى  شاملة صورة تقدٌم ناصٌؾ، وهً إلٌها رمى التً الؽاٌة لتخدم

 :وتتلخص الموضوعات فًفً األدب فً عصره،  ثورة خبللها من الٌازجً، وهذا لٌحدث

 .واالحتٌال الخداع طرٌق عن واالستجداء الكدٌة ٔ.

 .األدبٌة باألمور تتعلق المقامات التً  ٕ.

 وتقدٌم النصابح والوصاٌا. الدٌنً، المقامات التً تتحدث عن الوعظ ٖ.

 والفر ، كاألسد الحٌوانات بعض أوصاؾ لمعرفة والوصفً التعلٌمً المقامات ذات الجانب ٗ.

 األحاجً واأللؽاز.و العربٌة، واللؽة الفقه وتعلٌم

 ٔاالستجذاء: انكذٚح أٔالً:

سإال النا  من خبلل خطاب لؽوي مثٌر وهو لٌ  موضوعاً وتدور المقامات فً معظمها حول الكدٌة    

بطولٌاً؛ ألنه ٌعنً النزول للشارع وكسب عطاء النا ، والمستعطً كونه فً أسفل السلم االجتماعً هو 

زجً كمرآة تعك  حنكة البطل وظرفه وقدرته جاءت الكدٌة عند الٌاعلى رإٌة المجتمع واكتشافه، و األقدر

على المكر ألنه جاء ٌقلد من سبقه من كتاب المقامات وال ٌرٌد أن ٌصور الواقع االجتماعً الذي ٌعٌشه، 

عند الٌازجً فً عشرٌن مقامة حٌث تجلت فٌها شخصٌة البطل مٌمون األدٌب الشحاذ  -الكدٌة  -ونجدها 

لها عدة ألوان فً باقً بٌانه  العذب وأسالٌبه الساحرة. ولب العقول بالذي كان قادراً وباستمرار على س

ٌحتال مٌمون بن خزام البطل فً أسالٌبه  إلخراج ت فً أؼلبها كدٌة خفٌة ؼٌر ظاهرة حٌث المقامات فكان

خري تراه أدٌبا بارعا ٌخلب عقول النا  بفصاحته فتراه شحاذا مقتضٌا تارة وتارة أ النقود من الجٌوب

لحدٌث العذب وهكذا من الكبلم الخبلب وا ٌن ٌؽدقون علٌه بالمال لما ٌمنحهمنه مما ٌجعل الحاضروبٌا

عه. ودور البطل فً المقامات خرى بثوب الشٌخ الجلٌل الورع فٌسحر النا  بقوة إٌمانه وورٌتراءى تارًة أ

 بطل.لكنه ٌعتمد على الراوي الذي ٌؤتً بدوره لٌكشؾ الخداع الذي ٌقوم به الأسا ، 

 ولكشؾ ذلك فً المقامات نبٌنه على النحو اآلتً: 
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ؾ فً المقامة البدوٌة وهً المقامة األولى والتً تتضمن  وحٌلة وؼبلمه وابنته الخزامًب سهٌل تعرُّ

وأرادوا أن  فً طرٌقه، اً اللصوص ففً أثناء سفر الخزامً فً إحدى رحبلته وجد لصوص مع الخزامً

ر علٌهم أن ٌهبطوا إلى المراعً فهناك الؽنابم أكثر، وهو سٌبقى عند متاعهم ٌؽٌروا علٌه لكن الخزامً أشا

 قد لصوص لنا عرضبعدها ذهب هو إلى المراعً وأذاع خبر اللصوص فقبضوا علٌهم فٌقول فٌها: "

 التقت ولما. خلق ما شر من ،ٔالفلق برب أعوذ وقال القلق، الشٌخ فؤخذ. األسنة وأشرعوا األعنة، أطلقوا

 وما: قالوا الؽارة؟ بحق تقوم تجارة، على أدلكم هل قوم ٌا: قال. ٕقوسٌن قاب من أدنى على بالعٌن، العٌن

 أراعً هنا أقؾ وأنا الرٌؾ، مراعً إلى بهم اهبط ؼبلم ٌا: فقال! وبٌاك هللا حٌاك ذاك؟ ٌكون أن عسى

 ىفناد الحً أتى حتى ،ٙالقلوص ناقته على الشٌخ ٘أوفض بهم ٗتوارى فلما: سهٌل قال. ٖكاللؽٌؾ

 خطب أنه الخزامً دعوى . وفً المقامة الحجازٌة 1"الرجال أثره فً فانهالت المراعً وطلب. اللصوص

 ٓٔبراجمً وٌخدش ،9الصفا وطؤتً 3تصدع كانت لطالما وإنً المهر ومنها" بتحصٌل واحتٌاله البنه

 حان فلما أذل ولد، سوى لدهرا لً ٌبق ولم. ٖٔاألكنب راحة وأبسط. ٕٔاألخنب بقدم أمشً فصرت. ٔٔالسفا

 كجابً ؼٌر بما أسعى وخرجت راج، ما فنقدتهم. باإلمهار إال صهار، ال: ذووها قال. البناء وآن ٗٔالهداء

 من فؤنا أحسنتم فإن. ٙٔوبجري عجري على وأطلعتكم. ٘ٔوبضٌضتً حضٌضتً، لكم أبرزت وقد. الخراج

 الدار، بك رحبت: وقالوا. عبارته واستلطفوا ،إشارته فاستحسنوا. العاذرٌن من فإنً وإال ،نالشاكرٌ

 ". بدٌنار واحد كل 1ٔوحباه

 واختصامها بالؽنً ؼّرها وأنه بعلها انه الخزامً ابنة اّدعاءَ  التً تتضمن: الصعٌدٌة تؤتً بعدها المقامةو

 ذلك وهً خدعة لكسب المال، فؤشفق الحاضرون لسوء حاله وأؼدقوا علٌه من الدراهم والدنانٌر، على

 به رحل ثم منه استؤجرها ناقةٍ  على ورجل الخزامً احتكام وتتضمن: الٌمنٌة ومن ذلك أٌضا المقامة

 فارسً رجل بؤنه أبٌها وتظاهر رجل ؼنً بلٌلى تعلق تتضمن: الحلبٌة المقامةو .الناقة أخذ وحاول

 أقعدها قد أباها بؤن ًالقاض إِلً لٌلى تظلم تتضمن: الصورٌة المقامةماله. و بسلب الرجل على واحتٌالهما

 رجل افتنان تتضمن: الموصلٌة المقامةالطرٌق. و من فرارها ثم منه بتزوٌجها علٌه واحتٌالهما الزواج عن

 تتضمن: التمٌمة المقامةامرأته. و أنها االحتكام عند ودعواه علٌه أبٌها اضضقان ثم المهر أباها ونقده لٌلىب

 سهٌبلً. والمقامة ورهنه منه استؤجرها بؤن عنده وجدها الذي على احتٌاله ثم ناقته الخزامً إِضبلل

ل له أبٌات قوافً بّدل ألنه رجب علىوتظلمه للقاضً  الخزامً دعوى تتضمن: الساحلٌة  إِلً مدٌحها فتحوَّ

عبد  فً بٌعه لؽبلمه رجب بصفته احتٌال الخزامً تتضمن: المصرٌة المقامةالهجاء ما أدى لحبسه فترة. و

مآثرهم  احتٌال الخزامً على أمراء بنً عب  وذكر وفٌها: العبسٌة المقامةمشترٌه. و من جبر له وفرار

وتشاجرهما حتى تجمع   زوجته لٌلى أن الخزامً دعوى تتضمن: لنٌل الدراهم والعطاء. والمقامة الرشٌدٌة

                                                           
ٔ
 الفلق: الصبح. 
ٕ 

 قاب قوسٌن: أي قابً قو  وهو طرفهاها من المقبض إلى السبة، وهذا من باب القلب.
ٖ 

 اللؽٌؾ: الذي ٌحر  ثٌاب اللصوص وال ٌسرق معهم.
ٗ
 ن العٌنتوارى: ابتعد ع 
٘
 أوفض: أسرع 
ٙ 

 القلوص: الفتٌة.
1 

 .٘مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص 
3 

 تصدع: تشق.
9 

 الصفا: جمع صفاة وهً الصخرة الملساء.
ٔٓ

 براجمً: مفاصل أصابعً
ٔٔ 

 السفا: شوك البهمى ونحوها، ٌرٌد أنه كان قوي األعضاء لكنه ناعم مترفه لكثرة الرؼد وسعة العٌش.
ٕٔ 

 ؾ الرجلٌن.األخنب: الضعٌ
ٖٔ 

 األكنب: من ؼلظت ٌده من كثرة العمل.
ٔٗ
 الهداء: الزفاؾ. 
ٔ٘
 بضٌضتً: أي كل ما عندي. 
ٔٙ
 عجري وبجري: أي عٌوبً وكل أمري. 
ٔ1
 حباه: أعطاه. 
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 مخاصمة تتضمن :األنطاكٌة حوله النا  الذٌن بدورهم أشفقوا على حاله وأعطوه بعض الدراهم. والمقامة

: العدنٌة منه. والمقامة فرارها ثم طبلقها بعد القاضً من إٌِاها وتزوٌجه زوجها أنها بدعوى للخزامً لٌلى

الباقً  النصؾ فً وتسببه ثمنه نصؾ وقضً رجباً  اشتري أنه الخزامً ودعوى الٌمن أهل مآثر وفٌها

: األنبارٌة م فرار الؽبلم منه. والمقامةوكان بٌن الحاضرٌن سٌد كبٌر قومه فاشترى منه الؽبلم ومن ث

: المضرٌة علٌه. والمقامة شاهدٌن ورجب الخزامًب ومجٌبها أباها قتل أنه رجلٍ  على لٌلى دعوى تتضمن

 المقامةبها الخمر. و أن سبٌته ٌعنً بعد ذلكاتضح  فكاكها ٌطلب سبٌة له أن الخزامً دعوى تتضمن

: الٌمامٌة والمقامةتحصٌلهم بعض الدراهم والدنانٌر. للقاضً وورجب  الخزامً فٌها اختصام و: السخرٌة

 على جرت إِذا التً واألبٌات العربً اللفظ ٌحسن ال أعجمً أنه ودعواه لرجب الخزامً مخاصمة تتضمن

ت العجم لفظ له  ندٌماً  قتل أنه رجل على الخزامً دعوى تتضمن: الؽّزٌة فظة. والمقامة معانٍ  إِلً أدَّ

 على لٌلىو رجب اختصام تتضمن: الدمٌاطٌة والمقامةالقوم.  من الدٌة وجمعه كتاباً ـ  به دوصاحبه ـ ٌرٌ

 المهر. تحصٌل فً احتٌاالً  لها وتطلٌقه امرأته أنها

ؼٌر ذلك فتظهر  مبطنة داخلٌة ألن موضوعها األسا أما فً باقً مقاماته جاءت الكدٌة شاحبة اللون    

ً مثقؾ ٌسلب النا  والحاضرٌن بقوة بٌانه وفصاحته، فهً لم تخُل البطل )مٌمون( على شكل أدٌب واع

من الكدٌة ولكن خفت حدتها ولبست أثواباً جدٌدة وأقنعة مختلفة، قد تكون مقترنة بوصؾ دقٌق وبارع 

لوجوه الحٌاة المختلفة، وفً جانب آخر من مقاماته كان الجانب األدبً أظهر أؼراضها وكانت الكدٌة 

وانها، إذ كانت تظهر روح الكدٌة بٌن الوقت واآلخر وفً الؽالب كانت تظهر الحٌلة فً أضعؾ لون من أل

 آخر المقامة.  

استؤثرت باهتمام كبٌر فً مقامات الٌازجً فتحدث  -أي الكدٌة  -ونخلص من كل ما سبق أن هذه الوسٌلة 

 عن طرقها وعن التفنن فً كسب المال فكانت  كاآلتً:

 تتحول التً الهجاءِ  أبٌات وفٌها: التؽلبٌة ٌة كما رأٌنا فً المقامةالبراعة اللؽوعن طرٌق  .ٔ

 .ٔرالمٌس وأزالم وآنٌتها أبٌاتها وذكر وخٌولها العرب مشاهٌر وتعدٌد مدحاً  بالتصحٌؾ

عب ، واحتٌال الخزامً على  بنً مآثر ذكر وفٌها: عن طرٌق الزٌارات كما فً المقامة العبسٌة .ٕ

 أمرابها.

 الطب معرفة الخزامً دعوى تتضمن: الشامٌة المهن كما فً المقامة عن طرٌق إدعاء بعض .ٖ

  .األطباء حذاق كؤحد ومحاورته

 والبروج السٌارة الكواكب ذكر وفٌها: عن طرٌق إدعاء الدجل والتبصر كما فً المقامة الفلكٌة .ٗ

لسامعون فنرى الشٌخ عالماً من علماء الفلك، فٌعجب به ا متعلقات الفلك. من ذلك وؼٌر والمنازل

وٌطلبون منه أن ٌنظر لهم من الفلك من سعود ونحو  فٌفعل حتى ٌخٌل للقوم أن عنده علم الؽٌب. 

 ٕوهكذا ٌجمعون له المال فٌقبضه وٌنصرؾ وهو ٌقول:

 حتى ٌشاء القضاء إنً خلقت ألحٌا

 ٌجول حٌث ٌشاء ولً فوابد لبٌب

 فما تضٌق السماء إن ضاقت األرض عنً

                                                           
ٔ
 أزالم: السهام قبل أن تراش وتركب لها النضال، المٌسر: قمار العرب بهذه األزالم. 
ٕ
 .3ٕٔمجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص: 



44 

 

كتبدل الحال وإدعاء الفقر واالقتضاء للحكام واألمراء، كما فً المقامات  وهناك أسالٌب أخرى .٘

ٌّة والرجبٌة والرشٌدٌة والسخرٌة الصعٌدٌة  الدمٌاطٌة.و والهزل

 :األدتٛح ثاَٛاً: انًقاياخ

حٌث تحدث فً أؼلب المقامات عن آخر وهو ما ٌتصل بالحٌاة األدبٌة، اعتنى الٌازجً بموضوع    

ها ما ٌتصل بالنحو، أو البٌان، أو اللؽة؛ ولكن جاءت فً الؽالب عن اللؽة وعلومها موضوعات أدبٌة من

ومفرداتها ومن ثم البدٌع والبٌان وألوانهما، حٌث برع الٌازجً فً تشكٌل اللؽة وصوغ التراكٌب المفردات 

تابة اللؽوٌة والقدرة باللؽة واأللوان البدٌعٌة، فحفلت المقامات بإظهار البراعة فً الكة رابعة ٌتبلعب بطرٌق

على تطوٌع اللؽة والمعرفة الواضحة بعلوم النحو والصرؾ والعروض والببلؼة لٌ  فً األسلوب فقط 

وإنما فً معرفة قواعد الخطابة والشعر والنثر ونجد ذلك فً أؼلب مقاماته، وأولى هذه المقامات المقامة 

ٌَُذاكر فٌها الشعر والعلم حٌث السادسة ) الخزرجٌة( فهً تمثل نوادي العرب وجلساتها ا لجماعٌة التً كان 

. المنهج بعض ألسنتهم من وآخذ وأتخرج، ألتفرج ،ٔوالخزرج األو  يناد فقصدتٌقول سهٌل الراوي: " 

 وإذا. الجماعة إلى ٖأحدق وأنا ساعة، القوم بٌن فجلست. فإادي بمجامع أخذ النادي، ٕبهرة فً صرت فلما

. ٘مزٌنة شاعر أو ،ٗجهٌنة ٌعرؾ أن أراد من: ٌقول وهو. المقام ذلك فً تصدر قد خزام، بن مٌمون شٌخنا

 فً النعامة إن كرى، أطرق: وقال رجل إلٌه فعمد. ٙالفرا جوؾ فً الصٌد كل فإن، وٌرى لٌسمع فلٌحضر

: قال. األنصبة من القداح فً ما لنرى مسإوالً  أو ساببلً  فكن ،3معجبة بؤبٌها فتاة كل: الشٌخ فقال. 1القرى

 ٓٔ:األٌك 9كهزار وأنشد! وسعدٌك لبٌك: قال المطاعم؟ أسماء هً فما العالم، ٌسؤل إنما

 الحقٌقة عارؾ عند ٕٔللطفل والعقٌقه ٔٔالخر  للنفساء

 القرآن حافظ الحذاق وذو للختان اإلعذار كذلك

 الوضٌمه له والمٌت للعر  والولٌمة المبلك للخطبة

 العقٌره برج ولهبلل الوكٌره جعلوا وللبناء

 وجد إذ ٌضل لما وشندخ ٌرد لزابر تحفة وقٌل

 حضر عندما للضٌؾ القرى ثم سفر من القدوم نقٌعه كذا

 العرب عند مؤدبة فإنها سبب ذاك من ٌك لم وحٌثما

 النقرى فتلك خصت وإن تدعى فالجفلى دعوة تعم وإن

                                                           
ٔ
 أي مجتمع بنً األو  وهو ابن حارثة بن ثعلبة من عرب الٌمن، والخزرج أخوه كل منهما أبو قبٌلة تنسب إلٌهما. 
ٕ
 بهرة: وسط. 
ٖ
 أحدق: أنظر. 
ٗ
 رجل من الٌمن ٌضرب فٌه المثل فً كثرة الرواٌات واألخبار حتى ٌقال له جهٌنة األخبار. 
٘
 وهو زهٌر بن أبً سلمى أحد أصحاب المعلقات. 
ٙ
 الفرا حمار الوحش وهو مثل ٌضرب فً عظم الصٌد فمن ظفر به أؼناه عن كل الصٌد. 
1
 مثل ٌضرب لمن تكلم ولٌ  عنده ؼناء. 
3
 مثل ٌضرب فً افتخار كل رجل بما عنده. 
9
 هزار: طابر حسن الصوت. 
ٔٓ
 . ٖ٘ناصٌؾ الٌازجً،  ص: مجمع البحرٌن، 
ٔٔ
 عٌنها وكذا البواقً. المراد به طعام الوالدة ال ما تطعمه النفساء  
ٕٔ
 كانوا ٌصنعونها عند حلق شعره. 
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ٌَُتخذ فً مناسبة إال حشده فً هذه وواضح أنه لم ٌترك اسماً لط وذلك عندما سبل عن أسماء المطاعم، عام 

 ٔ:األبٌات، وٌسؤل عن نٌران العرب فٌجٌب

 جرى بعدها الوسم نار وذكر القرى نار عندهم نار أول

 التزاحؾ لدى والحرب والصٌد والتحالؾ االستسقاء ونار

 األسد نار كذا راحل ونار تعد وسبلمة ؼدر ونار

 هإالء النٌران فجملة والفداء للسلٌم والنار

  ٕول:قوهذا إحصاء دقٌق لنٌران العرب، فلم ٌترك مٌمون نارا إال أحصاها، وٌسؤل عن ساعات النهار، فٌ

 طار والبزوغ البكورُ  هً النهار من ساعة أول

 عدوا الزوال ثم ظهٌرة بعد وعتُ المُ  حىوالضُ  دوالرأْ 

 تكمل والؽروب وبالحدور لُ فَ الطَ  ثم فاألصٌل فالعصر

 ٖ:اعات اللٌل فٌنشدوٌسؤل عن س

 الؽسق ٌتلوها العشوة وبعدها الشفق اللٌل من ساعة أول

 رجل ٌا هزٌع وزلفة جنح قل ثم شرعٌ  ثمت فهدأةٌ 

 ٌنفجر الذي والصبح والفجر وسحر ؼبش ذاك وبعد

وكؤنما كان الٌازجً معجماً حٌاً، فهو حافظ لؽرابب اللؽة وشواردها، بل إن اللؽة قد توزعت عنده على 

ٌُسؤل عن رٌاح الجهات فٌجٌب بؤبٌات من الشعرأث  ٗ:بات، فً كل ثبت مجموعة منها. وانظر إلى مٌمون 

 ذهبا ٌمٌن عن الجنوب ثم الصبا فذلك شرق من هب ما

 سرت رٌحٌن كل بٌن نكباء وجرت والدبور، الشمال ثم

 ٘هآتٌ الجربٌاء ثم فالهٌؾ الصابٌه ثم األزٌب فذلك

 ٙوز قال:وعندما سبل عن برد العج

 والمإتمر اآلمر وبعده ٌذكر ووبر رٌ بْ نَّ وصِ  نٌ صِ 

 فادر العجوز أٌام هاتٌك الجمر ومطفً معلل كذا

                                                           
ٔ
 .ٖ٘مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٕ
 ٖٙمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٖ
 .ٖٙناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
ٗ
 .ٖٙناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
٘
الشمال والهٌؾ بالفتح بٌن الجنوب والدبور والجربٌاء بكسر الجٌم والباء وسكون أي أن األزٌب رٌح بٌن الصبا والجنوب والصبابة بٌن الصبا و 

 الراء بٌن الشمال والدبور.
ٙ
 .1ٖمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
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 ٔوٌذكر أبٌات فً المقامة الخزرجٌة عن سباقات الخٌول:

 المسلً بعده المصلً ثم المجلً هو سابق أول

 والمإمل الحظً والعاطؾ ٌقبل علٌه ومرتاح تال

 أعطٌت قد أعطٌت فما فاحفظ ٌتوالسك اللطٌم كذلك

أزالم المسٌر. وهكذا تنتظم المقامة الخزرجٌة كل هذه المسابل اللؽوٌة، كؤنه ال ٌرٌد ها وآنٌتوذكر أبٌاتها و 

بمقامته أن ٌعلم التلمٌذ األسلوب األدبً فحسب، بل هو ٌقصد قصداً إلى تعلٌمه اللؽة وعوٌصها وما ال 

 لٌلى البؽدادٌة ففٌها إٌراد لمسابل نحوٌة، عن طرٌق مناداة المقامة الثامنةالخاصة، أما فً  ٌعرفه إال خاصة

أن أوضحت  اللبن وفً أثناء بٌعها كانت تلحن فً الكبلم فتؤتً به على جمٌع أوجه اإلعراب، وبعد بٌع فـً

فؤجزل  نما هً وجوه إعراب أكد كبلمها الشٌخ مٌمون وأعطى أمثلة من كبلم العربالفتاة أنها ال تلحن وإ

 فإن. ٌوم صمت ال: قولهم القوم، كبلم فً ذلك أمثال من جاء قد الحاضرون له العطاء،فٌقول فً ذلك: "

 ال: المثل فً فقولهم استزدتم فإن. رطب منه أطٌب سرب هذا: فقولهم العرب، تصارٌؾ من فوقه ما شبتم

 حٌن الت: وقالوا به فتعلقوا. القٌام ابتدر حتى الكبلم، من الشٌخ فرغ وما: قال. جمل وال هذا فً لً ناقة

 المقام، إلى فعاد. لٌ  حٌث من تذهب فبل أٌ ، حٌث من أتٌت ولقد. ٌحاص أن الشق دواء فإن مناص،

 علٌه فانهالت والقلوب، العٌون مؤل حتى كالٌعبوب، شرحه فً اندفع ثم. الكرام مجامر على: صبراً  وقال

 .ٕ"ٌعقوب نف  فً حاجة تبق لم حتى الجوابز

ولٌست المقامة الثالثة عشر )التؽلبٌة( بؤقل حشداً من سابقتٌها لمسابل اللؽة، وقد بدأ فٌها بنظم مشاهٌر 

العرب الذٌن ترسل بهم األمثال من مثل السموءل فً وفابه، وحاتم فً كرمه، ومعن بن زابدة وحلمه، 

  ٖ:وق  وفصاحته، فٌقول فً ذلك

 حمى كلٌب وابلعزة ذي ال من أشهر األمثال فً القبابل

 ٌنسب كالوفاء للسموأل وطلب الثؤر إلى المهلهل

 شاع وفتك الحرث بن ظالم ورأي قٌ  مثل جود حاتم

 وق  ذو الفصاحة ابن ساعده وحلم معن وهو ابن زابده

 وهكذا الخطبة عن سحبان وشاعت الحكمة عن لقمان

 عن عامر والحذق عن إٌا  واشتهرت فراسة األفرا 

 وحٌلة القصٌر نعم الملكه ى لسلٌك السلكهوالحضر ٌعز

 تذكر والجمال للمقنع وهكذا رواٌة ابن أصمع

 مثل اشتهار بصر الزرقاء واشتهر الحزن عن الخنساء

  ٔ:ثم ٌنتقل فٌنظم مشاهٌر الخٌل عندهم على هذه الشاكلة

                                                           
ٔ
 .1ٖناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
ٕ
 .ٓ٘-9ٗناصٌؾ الٌازجً، ص:  مجمع البحرٌن، 
ٖ
 .9ٔ-9ٓناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
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 ثم النعامة التً ال تنكر أشهر خٌل العرب: المشهر

 الخطار والحنفاءكذلك  وداح  منهن والؽبراء

 كذلك العبٌد والعقاب وأعوج والحق سكاب

 ٕوكم لهم أماً وكم بنٌه كذا العصا وأمها العصٌه

وكل فر  من هذه الخٌول كانت ملكاً لبطل أو شٌخ من شٌوخ العرب أو ملك من ملوكهم، واستقصاها 

والفسطاط، كما أنشد ألوان  الٌازجً استقصاء، ولم ٌلبث أن أنشد أبٌات العرب من مثل الخباء والخٌمة

طعامهم وأسماء آنٌتهم، ولم ٌكتؾ بذلك، فقد أنشد أٌضاً أزالم المسٌر وهً القداح التً كانوا ٌتخذونها 

 ٖ:للقمار، ٌقول

   والرابع قٌل الخام لوالح قٌب ناف رفذ وتوأم 

 مما على النصٌب قد تولى كذلك المسبل والمعلى

 ٗها إلى النصٌب رشدلٌ  ل ثم السفٌح والمنٌح الرؼد

أنها عشرة قداح وقد أسماها كلها، وأشار إلى أن الثبلثة األخٌرة ال ٌكون لها حظ مقسوم، ومعروؾ 

والسبعة األولى ٌكون لها نصٌب معلوم، كما أشار إلى ترتٌب الرواة للناف  وأن منهم من قال هو الرابع 

ة عشر )الخطبٌة( فنجده ٌنظم أٌام العرب ومنهم من قال بل هو الخام . ونمضً إلى المقامة التاسع

 ً الجاهلٌة.وحروبهم ف

 األبٌات وفٌها: البصرٌة استخدامه أللوان البدٌع فً مقامته العشرٌن المقامةومن تبلعب الٌازجً باأللفاظ  

 وعكسهما مدٌح طردهما اللذان باالنعكا ، وعدد األبٌات فٌها أربعة عشر بٌتاً، والبٌتان تستحٌل ال التً

 ،"إثم الظن بعض إن: "فتبل. الظنة نفسك عن دفعت وقد المنة، فلك إٌاها تنشدنا أن رأٌت إن: قالوا هجاء، "

 ٘:ٌقول وأنشد. العلم أولً ٌا اسمعوا قال ثم

 ٌرمق طرؾٍ  دمع ماء رش مشرق عمداً  ٌفرط قمر

                                                                                                                                                                                         
ٔ
 .91مجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٕ
المشهر: هو فر  المهلهل بن ربٌعه، النعامة: فر  الحرث بن عباد الٌشكري، داح : فر  قٌ  بن زهٌر العبسً، الؽبراء: فر  حذٌفة بن بدر  

فٌان، سكاب: فر  األجدع بن مالك، العبٌد: الفزاري، الخطار: آخر لحذٌفة، الحنفاء: أخرى لقٌ ، أعوج: فر  بن الهبللٌة، الحق: لمعاوٌة بن أبً س
 العبا  بن مردا  السلمً، العقاب: فر  زٌد الخٌل النبهانً، العصا والعصٌة: فرسان لجذٌمة األبرش. 

ٖ
 .99مجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
( كٌ ) بخرٌطة ٌؤتون قسماً، ثم شرٌنوع ثمانٌة وٌجعلونه فٌذبحونه؛ بالجزور فٌؤتون الجزور، ٌشترون الجاهلٌة من الثروة أهل كان ٗ

 هذه من قدح وكل األبٌات، فً المذكورة وهً األزالم وٌسمونها أعواد هٌبة على وهً أقداح، عشرة فٌها وٌضعون الربابة، ٌسمونها

 التً حظاً. فٌسمون فٌها ٌجعلون ال وثبلثة ، حظ فٌها سبعة: أي مقدرة، ؼٌر وثبلثة مقدرة أنصبة منها لسبعة وٌفرضون اسم، له األقداح

 المجٌل ٌسمونه عدلٍ  رجلٍ  ٌد فً وٌضعونها الخرٌطة، هذه فً األقداح ٌخلطون ، ثم وؼداً  أو منٌحاً  أو وهً سفٌحاً  ؼفبلً  حظ فٌها لٌ 

 ثمن ُؼرم له نصٌب ال قدح له خرج ومن نصٌبه، أخذ األنصبة ذوات من قدح له خرج فمن منهم للرجل قدحاً  فٌؤخذ المفٌض، أو

 ثبلثة، وٌؤخذ الرقٌب، ٌسمونه اثنٌن، والثالث وٌؤخذ التوأم، ٌسمونه واحداً، والثانً وٌؤخذ الفذ، أحدها ٌسمون :السبعة زور، واألقداحالج

عشر،  خمسة المجموع فٌصٌر خمسة؛ الناف ، وٌؤخذ ٌسمونه أربعة، والخام  وٌؤخذ الحل ، ٌسمونه ستة، والرابع ذهب قد فٌصبح

: ٌقولون أحداً  مدحوا إذا فالنا  المعلى، القدح ٌسمى وعشرٌن، والسابع واحداً  المجموع فٌصٌر ستة، وٌؤخذ سبل،الم ٌسمونه والساد 

 وعشرٌن. ثمانٌة وعشرٌن واحد مع فتصٌر سبعة، وٌؤخذ المعلى، القدح له

 
٘
 .ٙ٘ٔمجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
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 ٔطرق فٌه الجٌد مٌاه من أٌمنٌ  جبله ديفٌ هقرط

 وفً ختامها:

 قطل ودمع رهن كبٌد كمب رد دونه طعم قل

ٌخ وبعد أن فرغ الشفبل تختلؾ األلفاظ وال المعانً، إذ نستطٌع أن نقرأ البٌت من آخره كما نقرأه من أوله، 

 من باهلل أعوذ: قال ن الفخر لٌ  بالكثٌر وإنما خٌر الكبلم ما قل وجّل، "من إنشاده وإذا بشخص ٌقول له: إ

 ٌنظر فكان. هجاءٌ  وعكسهما مدٌح طردهما األمراء، لبعض بٌتٌن نظمت إنً. العبد وسفاهة ،ٕالعمد ةزل

! وسعدٌك لبٌك: قال علٌك، هللا فتح بما فهلم: قال. األطوال الباع عنهما وٌقصر األحول، بعٌن إلٌهما

 ٖ:وأنشد

 مسند قدٌرٌ  كرماً  الب ٌ  المراحم باهً

 ٗمرفد لعمرك ؼنم مإملٍ  لكل باب

 :بهما قولٌ هو فإذا قلبهما، إلى عمد ثم

 ٌهاب ال المحارم كسب قامر مرٌد دن 

 باب كل مإمل نؽل معلم مكر دفر

فحن نرى أن ذلك ال ٌكون بمقدور كل إن لم ٌكن قد ضرب بسهم  وافر من معرفة اللؽة  وأسرارها، ومن 

نجد  لخط، حٌثا جناسات من بدٌعٌة منظومات وفٌها: الرملٌة أمثلة تؽاربه فً النظم ما جاء فً المقامة

فً مكتبة مكتظة بطلبة العلم وأراد أستاذهم التباهً بما ٌلقنهم فؤشار إلى أحدهم وقال: أنفسنا مع الخزامً 

 بٌتاً لٌ  فٌها حرؾ منقط ومطلعها: ستة وعشرٌنهل تذكر األبٌات العواطل فؤنشد قصٌدة من 

 حال السرور والكمد الحمد هلل الصمد

طالباً آخر وٌطلب منه أن ٌنشد أبٌاتاً معجمة )أي كل حرؾ منها منقط( فٌقول له األستاذ: أحسنت ثم ٌنادي 

بٌتاً، ثم ٌطلب طالباً آخر وٌطلب منه أن ٌنشد أبٌاتاً ملمعة )أي التً شطر منها مهمل  إحدى عشرةفٌنشد 

 :وشطر معجم(، من مثل

 فً شجن ذي فتنة ٌشفق ال عهود الود راع وال

 ٌنشد أبٌاتاً خٌفاء )كلمة فٌها منقطة وكلمة بدون نقط(، وذلك مثل قوله: وهكذا بقٌة القصٌدة، وٌقوم آخر ف 

 تنجز الوعد فتشفى العلبل ال تفً العهد فتشفٌنً وال

وآخر أبٌاتاً رقطاء )التً حرؾ منها مهمل وحرؾ معجم(، فلما استتم اإلنشاد تهلل وجه األستاذ مفتخراً  

أٌن عاطل  ،٘جٌنجٌن وتركت اللُ ه وٌقول: " ما بالك ذكرت اللَ بتبلمٌذه، وإذا بالشٌخ الخزامً ٌثب من مكان

                                                           
ٔ
 د: العنق، ٌرمق: ٌنظر.ٌفرط: ٌتجاوز الحد، قرطه: ما وضع أسفل األذن، الجٌ 
ٕ
 زلة العمد: التً صدرت عن ؼٌر قصد. 
ٖ
 .9٘ٔمجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٗ
 ؼنم: ما ٌناله من ؼٌر مشقة، مرفد: معٌن، وهذه األبٌات تمدح األمٌر وتصفه بالرحمة والكرم والقدرة. 
٘
 اللَجٌن: الزبد الذي ٌخرج على شدق البعٌر، اللُجٌن: الفضة. 
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العاطل الذي ال نقطة فً اسمه وال مسماه )أي ال لفظة وال رسماً كالحاء والدال مثبلً(، فقال األستاذ ذلك 

 مما ال ٌتصور فإن استطعته فؤنت الؽالب المقدم. فبادر الشٌخ إلى إنشاد أربعة أبٌات من هذا الباب أولها:

 هل له للحر ورد ول در حل وردح

فؤعجب الجمٌع به وقالوا: ربما واحد ٌعدل ألؾ، إنا نراك شاسع الوطن، واسع الفطن، فخذ هذه النفقة عدا، 

 . ٔوإن شبت تبقى معنا أجرٌنا علٌك ماًء عدا، فؤخذ المال وضرب لهم موعداً ثم انصرؾ ولم ٌعد

النحو التً  علم فً مختصرة أرجوزة وهً الخبلصة ةخبلص ونؤتً بعدها إلى المقامة الدمشقٌة وفٌها

 هنالك، ٌتذاكرون القوم وأخذ"  صاغ فٌها مٌمون أبٌاتا من الشعر تلخص قواعد العربٌة، حٌث ٌقول فٌها:

 كان قد ولكن. العبر وعبرة ،ٖالكبر إلحدى إنها جرم ال: األستاذ فقال. ٕمالك ابن خبلصة ذكر جرى حتى

 ربض قد خزام بن مٌمون شٌخنا وكان: قال. ٘الكا  وحبب ،ٗاآل  بعذار ونهجٌل ال نا ، النا  إذ ذلك

 المشهور، اإلمام لهذا بالفضل المعترؾ إن قوم ٌا: وقال. 1كالصمصام ٙمجثمه من فانتدب المقام، ذلك فً

 3جشمت وإذا ٌجٌب، سبل إذا من بقً فقد الزمان هذا فً وأما. بالظهور للطود أو بالنور، للشم  كالمعترؾ

 وال ٌذكر ،ٓٔاألحمر كالكبرٌت إال ذلك نرى ما: قالوا. 9نصٌب الكرام كؤ  من فلؤلرض ٌصٌب، اإلنشاء

 وهللا المنصفٌن، لمن إنكم هلل أشهد: قال. نرى حتى قلوبنا تطمبن ال ،ٌٔٔفترى حدٌثاً  ذلك ٌكن لم فإن. ٌبصر

 نؤب خلٌقة ،ٗٔوالخصاصة اكورةالب جامع ،ٖٔمعتاصة أبٌاتاً  عندي نإ .ٕٔالمرجفٌن من لست أنً ٌشهد

 واندفع القبول، كعاصفة فهب. فاستجلها شبت فإن مثلها، سماع نتوقع إننا: قالوا! الخبلصة خبلصة تدعى

 ٘ٔ:ٌقول

 معنى حرؾ ثم وفعل اسم ٌبنى حٌن الكبلم بسابط

 فضبل ما وأعربوا بنوا كاسم ال والفعل مثله واسماً  والحرؾ

 وضم صرفه نعلم فتحإ كاسم مثل كفعل واسماً 

 تمنع وعرؾ واعجم وصؾ وزد واجمع وأنث واعدل وزن ركب

 ًبن ما واترك للفعل خذ والجزم ننوِّ  ثم المصروؾ وأطلق

 العامل دعاه حٌث نٌة أو حاصل بلفظ إعراب وكل

                                                           
ٔ
 .9ٙمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: انظر 
ٕ
 هً األلفٌة المشهورة وإنما قٌل لها الخبلصة ألنه كان قد نظم أرجوزة أطول منها سماها الكافٌة ثم استخلص منها هذه فسماها الخبلصة. 
ٖ
 جمع كبرى. 
ٗ
 كناٌة عن حب الجمال. 
٘
 ما ٌطفو على وجه الكا  من الفقاقٌع. 
ٙ
 مجلسه. 
1
 الذي ال ٌنثنً.السٌؾ الصارم  
3
 تجشم: تكلؾ. 
9
 مثل أي أن العلماء األوابل قد تركوا فضلة للمتؤخرٌن كما أن الكرام إذا شربوا من الكا  ٌتركوا فضلة ٌفرؼونها على األرض. 
ٔٓ
 مثل ٌضرب لما ال ٌوجد. 
ٔٔ
 ٌختلق. 
ٕٔ
 أرجؾ القوم إذا أكثروا من األخبار الكاذبة. المنصفٌن:أي أنهم قد أنصفوا فً طلبهم الوقوؾ على حقٌقة األمر ، المرجفٌن: ٌقال 
ٖٔ
 ممتنعة. 
ٔٗ
 الباكورة: أول الفاكهة. والخصاصة ما ٌبقى فً الكرم بعد قطافه. 
ٔ٘
 .ٗٙٔناصٌؾ الٌازجً، ص:  مجمع البحرٌن، 
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 .فؤؼدقوا علٌه الدراهم والدنانٌر ن بفصاحتهانتهى من قصٌدته حتى أعجب الحاضرون وما إ

من  اً حاوٌ ردات العربٌة األصلٌة  فهو ٌعدمقاماته األدبٌة فً إبراز ثقافته العالٌة بالمف وبرع الٌازجً فً

لبعض المفردات مثل ذكر  اً ، حصرحواة حٌث نجد فً مقاماته الطابٌة والحمٌرٌة والتهامٌة والرصافٌةال

مما ٌجعل  اً أسماء الفر  وأصوات األشٌاء ومواقع العرب ومراتب العسكر على شكل شعر ولٌ  نثر

السامعٌن له ٌعجبون بسعة علمه وثقافته،  وتدخل فً المقامات األدبٌة المقامة الرابعة والثبلثون والتً 

لؽبلمه، فؤظهر فٌها  ووصٌته القلم فً الخزامً ألؽاز أطلق علٌها الٌازجً اسم المقامة األدبٌة وفٌها

 وإذا لتً تنم عن ثقافة عالٌة فٌقول فٌها: "الخزامً ذكاءه وقدرته األدبٌة الرابعة فً وصاٌاه الجمٌلة ا

 وكن باإلحسان، استطعت ما النا  عامل بنً ٌا: قال ثم. عنً األدب وخذ منً ادن ؼبلم ٌا: ٌقول بالرجل

 ولو الصدٌق على وحافظ. بالذكر الجمٌل وأحً بالشكر النعمة وقابل. واللسان والٌد الطرؾ عفٌؾ بٌنهم

 فإنه المزاح واجتنب. صاحبك معاٌب قبل معاٌبك إلى وانظر .الرٌبة بب  ًفه الؽٌبة، وإٌاك. الحرٌق فً

 من طاقة ولو النا ، ٌد فً ما تطلب وال. بخٌبلً  بلتسُ  إذا وال ثقٌبلً  سؤلت إذا تكن وال. الجناح ٌخفض

 نهاراً  تكلمت وإذا فاخفض، لٌبلً  تكلمت وإذا. كبلمك فانتقد حدثت وإذا مقامك، فاعرؾ جلست وإذا. اآل 

. فتسؤم الزٌارة ٔتؽتم وال فتكرم، النا  وأكرم. قابم وأول جال  آخر فكن الوالبم، إلى دعٌت وإذا. فانفض

 الكسل، واحذر. والكبرٌاء الرٌاء واجتنب والحٌاء الوداعة والزم. بالجلٌ  ٌزري فإنه الخسٌ  تجال  وال

 وال. الراح إلى ،ٖالطماح واقصر. ٕالهوى عن النوى واطلب. بالمنى الؽنى تطلب وال. العمل آفة فإنه

 عن حضر قد ما ٌذهلك وال الرضى، من بقٌة فاترك ؼضبت وإذا. القبول عن فتخرج الفضول فً تدخل

ن قدم إلى المقامة السادسة والثبلثٌ. ثم نتٗ"عندك لٌ  بما تدع وال جهدك، اإلفادة واطلب. مضى ما ذكر

ٌه، وٌعود معها نظمه لؤلسماء المتشابهة، وهو ٌبدأ ذلك المسماة بالطابٌة فنجد حاسته اللؽوٌة تعود إل

 ٘:بعرض  أسماء الجماعات فً اإلنسان والحٌوان فٌقول

 الخٌاله كوكبة وهكذا الرجاله حاصب نا ٍ  زجلة

 الشاء وقطٌع خٌل رعٌل النساء لمة رجال هطر

 حمر من عانةٌ  معزٍ  حٌلة البقر صوار المها وربرب

 النقلة حكتها قد السباع من وعرجله إبل من وصرمة

 الوادي ظباء من وسربٌ  رجل الجراد ومن النعام خٌط

 العدد تتمة النحل وخشرم ورد الطٌر عصابة وهكذا

ضار، ثم ٌنظم مراتب سٌر اتبه من مثل الخبب والتقرٌب واإلحوٌخرج من ذلك إلى نظم عدو الخٌل ومر

قال، ثم ٌنتقل فٌنظم أنواع المشً لئلنسان والحٌوان، الجمال من مثل الدبٌب والذمٌل والرسم والوخد واإلر

فالصبً ٌدرج والشٌخ ٌدلؾ والفتى ٌخطر والمرأة تمشً والرجل ٌسعى والرضٌع ٌحبو والفر  ٌجري 

 ٙ:والؽراب ٌحجل والنعام ٌهدج، ثم ٌذكر ترتٌب جماعات العسكر، فٌنشد

                                                           
ٔ
 تؽتم: تكثر. 
ٕ
 النوى: البعد. الهوى العشق وٌمكن أن ٌكون هوى النف . 
ٖ
 من قولهم طمح بصره إلٌه أي ارتفع. 
ٗ
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص:  
٘
 .ٕ٘ٙالسابق: ص 
ٙ
 .ٕ٘ٙمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص 
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 المزٌدة السرٌة وبعدها الجرٌدة العسكر جمع أقل

 فالخمٌ  فالفٌلق فالجٌش تمٌ  بةٌ كتٌ وفوقها

ثم ٌنشد مراتب النخٌل من مثل الفسٌلة لصؽرى النخل، ثم القاعدة والعٌدانة، ثم الباسقة، ثم السحوق 

ءه على الترتٌب، فؤوله طلع ثم َسٌاب فخبلل فبؽٌو ك بل ٌنظم أٌضاً ثمر النخل وأسماالشاهقة. وال ٌكتفً بذل

مقامة إلى ما ٌشبه متناً من متون اللؽة، وهو متن على الطرٌقة المعروفة فبسٌر. وعلى هذا النحو تتحول ال

عند العرب إذ حولوا معارفهم إلى أراجٌز، وكان للٌازجً أراجٌز مختلفة. وهو ٌطبق هذا اللون من نظم 

ن قدم فٌما سبق مالمعارؾ فً مقاماته، فإذا جوانب منها تتحول إلى متون للحفظ والتسمٌع. وال ٌكتفً بما 

ٌنظم فٌها مراحل الحٌاة امنة والثبلثٌن وهً الحمٌرٌة، الثمثل هذه المعارؾ، فنحن نراه فً المقامة 

الخاصة بالرجل، فهو جنٌن فً الحشا، ثم طفل ثم صبً ثم ؼبلم ثم ٌافع ثم فتى. وكذلك  ٌنظم مراحل 

 . وٌنظم أشكال الصفات الخاصة بالمرأة وما ٌخصها دون الرجل فهً كاعب وناهد ونصؾ كهلة وعان

اإلشارة فاإلنسان ٌشٌر  بالٌد  وٌوما بالرأ  وٌومض بالجفن وٌؽمز بالحاجب وٌرمز بالشفاه وٌلمع 

بالثوب وٌلوح بالكم. وٌنتقل إلى ترتٌب المطر، فؤوله الطل وبعده الرذاذ ثم النضح ثم الهطل ثم الوابل 

وأما الجبال فؤصؽرها النبكة، ثم الرابٌة، ثم المنهل. أما األنهار فؤصؽرها الجدول ثم السرى ثم الجعفر، 

األكمة، ثم الزبٌة، فالنجوة فالقؾ، فالهضبة، وأما الؽبار فالحاص منه بالحرب ٌسمى القسطل وأم العشٌر 

، وما تهٌجه الرٌح ٌسمى عجٌجاً وما ٌزال حتى ٌذكر جل، وما ٌثٌره الحافر ٌسمى نقعاً فخاص بؽبار األر

سلك وللجوهر السمط ولخٌط اإلبر النصاح وللبناء الزٌج. ونمضً إلى المقامة أنواع الخٌوط، فللخرز ال

الحادٌة واألربعٌن المسماة بالتهامٌة فنجده ٌنظم األصوات التً وضعتها اللؽة لمختلؾ األشٌاء، وهو ٌستهل 

 ٔ:ذلك بقوله

 المطر ودوي رعد هزٌم الشجر وحفٌؾ رٌح هزٌز

 القفل ضمن احالمفت قلقلة النصل صلٌل حلٌة وسوا 

الجن وزفٌر رنة القو  وصرٌر األقبلم وعزٌؾ  وٌستمر فٌذكر كل ما تمكن أن ٌمر بالخاطر من مثل

النار ونؽم المؽنً وؼطٌط النابم وعوٌل الباكً وقهقهة الضاحك وإهبلل المولود وحشرجة المحتضر 

الذبب ومواء القطط ونباح وحنٌن النوق وصهٌل الخٌل وشحٌج األسد وضباح الثعلب وبؽام الظبً وعواء 

الكلب ونعٌب الؽراب وهدٌل الحمام وسجع القمري وشقشقة العصفور وزقاء الدٌك وفحٌح األفعى وطنٌن 

النحو فنراه              فً لمسابل وإلقاء العرب لؽة فً خطبة الذباب. وٌعرض بعدها فً المقامة البحرٌة

باء ٌتذاكرون فً حقابق اللؽة ودقابق اإلعراب، وإذا ٌعرض الشٌخ مٌمون فً حلقة من األد  -الٌازجً -

ٌتحدث عن مزاٌاها  بشٌخ منهم ٌقوم خاطباً فٌهم، فٌحمد هللا الذي جعل العربٌة أفصح اللؽات. وبعد أن

 تلقاهضاع مفتاحها، وانطفؤ مصباحها". "  " قد نقضوا ذمامها، وقوضوا خٌامها، حتىوكٌؾ أن النا  

ٌَّ  باسم بثؽر الخزامً  من الفار  فؤٌن ،ٌٕساجل بمن لدٌك أنا ما موالي ٌا: وقال. المواسم كعادة اهوح

 ٌفٌدك عما أستفٌدك أن فؤردت. ٗنجدتها ورب ،ٖبجدتها ابن رأٌتك ولكننً الزاجل من والقناة الراجل

وهنا ٌندفع بؤسبلة نحوٌة أشكلت على الخطٌب فؤخذ الخزامً ٌشرحها حتى  .بالجواب مننت إن الثواب،

وهكذا ،  ٘ب القوم بؽزارة علمه ودفعوا له ما تٌسر من المال، فانثنى بعد ما ودع، وهو قد أثنى فؤبدع"أعج

تتحول المقامة إلى متن لؽوي قصٌر، ٌجد فٌه الطبلب وسٌلتهم إلى حفظ موضوع مهم من الموضوعات 
                                                           

ٔ
 .ٖٖٓمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص 
ٕ
 ٌباري وٌفاخر. 
ٖ
 دخٌلة أمرها وهو مثل ٌضرب فً العلم بالشًء. 
ٗ
 قوتها وشدتها. 
٘
 .ٖ٘ٔمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
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ب األدبٌة، عرض األسالٌل على أن الٌازجً نسً مهمة المقامة األولى وؼاٌتها داللؽوٌة، وإن فً ذلك ما ٌ

ا ألواح لؽوٌة للحفظ والتسمٌع. ولعل ذلك ما جعله ٌعرض علٌنا فً المقامة الخامسة وكؤنما ُخٌل إلٌه أنه

والظاء من مثل الظهر والضهر، والظب والضب. أما  الضاد تتنازعها التً األلفاظ واألربعٌن )الفراتٌة(

واأللوان، فقد عرض فٌها لمراتب  األسنان باعتبار اإلبلو الخٌل على ما ٌطلق ذكر الرصافٌة فً المقامة

أسماء الخٌل وألوانها من مثل أدهم وأبٌض وأحمر وأشقر وأبرش وأبقع وأشهب وكمٌت وأحوى، حتى إذا 

لؽوٌة ال فروقفٌها الذكر  اللبنانٌة فقد استوفى ذلك فً الخٌل ذهب ٌؤتً بنظٌره فً الجمال، وأما المقامة

ؤلنؾ ع لدسر والحصص، ٌنظم أسماء القطع فالجزُّ للصوؾ والحصد للنبات الٌاب  والجوالك القطع وقٌود

، والقصم للظهر والحطم للعظم والهصر للؽصن. وٌنظم الحصص والقطع، والقص للشعر والتقلٌم للظفر

، ومن الشراب صبابة ومن النار جذوة ومن الشعر خصلة ومن فلذة الكبد فالقطعة من الخبز كسرة، ومن

 ثوب خرقة.ال

 تعرض لعلوم اللؽة جمٌعها عل النحو اآلتً: -الٌازجً - وخبلصة القول إن

 :النحو فً خم  مقامات تطرق فً مقاماته لعلم

 نحوٌة مسابل إٌِراد و اللبن بٌع فـى لٌلى مناداة وفٌها: البؽدادٌة المقامة.  

 نحوٌة مسابل فـى محاورة وفٌها: الكوفٌة المقامة. 

 النحو علم فً مختصرة أرجوزة وهى الخبلصة خبلصة وفٌها: الدمشقٌة المقامة.  

  الصرؾ.  و النحو دقابق فً مسابل وفٌها: السوادٌةالمقامة 

 نحوٌة مسابل فً محاورة وفٌها: الكوفٌة المقامة.   

 النحو. فً مسابل إلقاء و العرب لؽة فً خطبة وفٌها: البحرٌة المقامة 

ً مقاماته، وذلك فً عدة مقامات، نظم فٌها كثٌراً من األسماء الصرؾ فوتعرض أٌضاً لعلمً اللؽة و 

الخاصة ببعض الموضوعات، وهً أسماء تفٌدنا فً معرفة معلومات عن العرب وحٌاتهم قبل اإلسبلم 

 وبعده، ونوردها على هذا النحو:

 ت ، ونٌران العرب، وساعات النهار واللٌل، واتجاهاة الخزرجٌة: وفٌها أسماء للمطاعمالمقام

 الرٌح، وبرد العجوز. 

 شتً لؽوٌة قٌود وفٌها: العكاظٌة المقامة. 

  وقدٌمها اللؽة ؼرٌب من أشٌاء إٌِراد وفٌها: النجدٌة المقامة.  

 والكسر والحصص القطع لؽوٌة وقٌود وفٌها ذكر فروق :اللبنانٌة المقامة.  

 األصوات قٌود سرد وفٌها: التهامٌة المقامة.  

 اللؽة فقه فً شتً ومسابل لؽوٌة مباحث هاوفٌ: الحمٌرٌة المقامة.  

 اللؽة فقه فً مسابل وفٌها: الطابٌة المقامة.  
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 الصرؾ فً مسابل إٌِراد وفٌها: األزهرٌة المقامة. 

 والظاء الضاد تنازعها التً األلفاظ وفٌها: الفراتٌة المقامة. 

 واأللوان سناناأل باعتبار اإلبل و الخٌل على ما ٌطلق ذكر وفٌها :الرصافٌة المقامة. 

وتعرض للشعر وعلم العروض، فكان الشعر موضوعاً أساسٌاً لفن المقامة، فنجده فً كل منها، حتى لو 

كان المقام ال ٌقتضً الشعر، ٌورده الٌازجً كحكمة ٌنهً بها مقامته، أو ملخصاً لمؽزى المقامة، بل إن 

 ا فًٌز كمٌز هذا الشعر بالخطابة واألراجالشعر ٌتخلل المقامة لٌإدي دور الحادثة والحوار فٌها، وٌتم

 وأنواع وأجزابها الشعر أبحر وذكر هجاءً  صارت أنصافها ُطرحت ذاإ التً األبٌات وفٌها: العراقٌة المقامة

 .بها ٌتعلق وما القوافً

 مثبلً هذا البٌت: مدحاً  بالتصحٌؾ تتحول التً الهجاء أبٌات وفٌها: التؽلبٌة المقامة

 وال ٌبالون بإحراز النشب فٌهم والرٌبال تعرؾ األقذار 

 ٌصحؾ وٌحرؾ، فإذا هو على هذا النحو:  

 وال ٌبالون بؤحراز النسب ال تعرؾ األقدار فٌهم والرتب

 من مثل: باالنعكا  تستحٌل ال التً األبٌات فٌها و: البصرٌة و المقامة

ٌُْفَرُط عمداً ُمشِرقُ   رشَّ ماًء دمُع َطْرؾ ٌرمق قمٌر 

هجاء فإن  وعكسهما مدٌح طردهما اللذان ٌع أن تقرأ البٌت من آخره كما تقرأه من أوله، والبٌتانإذ تستط

 :قرأتهما مستقٌمٌن كانا مدحاً، على نحو

ٌٌر ُمْسندُ  باهً المراحم ، الب ٌ   َكَرماً قد

 ُؼْنٌم لعمرك ُمْرِفدُ  باٌب لكل مإمِّلٍ 

 لهما أصبحا هجاًء وذماً على هذه الشاكلة:إلى أو بالحروؾ ما وقرأتهما من آخرهماهفإن عكست

 ٔكسَب  المحارم ال ٌهابْ  دنٌ  مرٌٌد قامرٌ 

 َٕنِؽٌل مإمٌل كلِّ بابْ  مكرٌّ ُمْعلَمٌ  دفرٌ 

هجاًء  أصبح بالكلمات قراءتهما عكست إذا اللذان المدٌح بٌتا وفٌها: الرجبٌة وكرر هذه اللعبة فً  المقامة

 وذلك فً:

 منن لهم شحت فما سمحوا، ٌمش لهم ساءت فما حلموا

 سنن لهم ضلت فبل رشدوا، قدمٌ  لهم زلت فبل سلموا،

 على هذا النحو: وعند قلبهما ٌصبحا هجاءً 

                                                           
ٔ
 قامر: مقامر. اتً،مرٌد: ع 
ٕ
 دفر: دن ، معلم: علٌه سمة الحرب أي أنه ٌرٌد الشر دابما، نؽل: فاسد. 
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 حلموا فما ساءت، لهم شٌم سمحوا فما شحت، لهم منن

 سلموا فبل زلت، لهم قدم رشدوا فبل ضلت، لهم سنن

  .ق آخرواستطاع أن ٌصل إلٌها فً المقامة التؽلبٌة عن طرٌ

ل له أبٌات قوافً بّدل نهأ رجب على الخزامً دعوى تتضمن: الساحلٌة وفً المقامة  إِلً مدٌحها فتحوَّ

أما عن البٌان فعالجه فً المقامة اإلسكندرٌة من حٌث التفرٌق بٌن التشبٌه واالستعارة وبٌن  .الهجاء

 .االستعارة والكناٌة

 فً عرض األلفاظ، وطرٌقة استعمالها، وإمكانات التعبٌرزجً التً كتب فٌها الٌاوتتلخص المسابل اللؽوٌة 

، وبعض المسابل النحوٌة، والفرق بٌن الضاد والظاء، والحدٌث عن ا، ونقد الشعر، وتنوٌع الوصؾبه

كنى الوحوش والبهابم، إضاًفة إلى عرض األلفاظ التً تخص ، وسماء النٌران وبرد العجوز وأسماء الخٌلأ

وذلك كله فً الؽالب ٌحصٌه وٌستقصٌه فً أبٌات من الرجز، وذلك  بتداولها طبقتهم.المتسولٌن، وتنفرد 

كان ٌفعله الذٌن ٌنظمون الشعر التعلٌمً، لذا نجد الٌازجً قد اعتبر نفسه معلماً ٌعلم اللؽة وفنونها 

 وأالعٌبها بؤسلوب ٌشدُّ االنتباه، وهذا فً األصل هو ؼاٌة المقامات وهدفها.

 عنده: ح والوصاٌاالدٌنً والنص الوعظ مقاماتثالثاً: 

بنى الٌازجً كثٌراً من مقاماته على المواعظ الدٌنٌة واألدعٌة، ٌعظ وٌذكر وٌدعو النا  إلى العمل    

الصالح، ورفض الدنٌا ومتاعها، وانتظار ما عند هللا وثوابه، واألمل فً جنته ورضوانه، فهو جعل 

 والقدسٌة.  عقٌقٌة والرجبٌة والمعرٌة والمكٌةظاً فً خم  مقامات وهً: الالخزامً واع

ً  الخزامً قٌام تتضمنو ٌقول فً المقامة العقٌقٌة على لسان مٌمون وهو واقؾ على ضرٌح مٌت  خطٌبا

 ٌا: فقال. الخطاب افتتح قد ٔةِ كّ دَ  على وشٌخ التراب، أودعوها قد جنازة وإذا"  جنازة، ٌقول فٌها: على

 المٌت؟ هذا وأسمج البٌت، هذا ٖأحرج ما أرأٌتم والبصابر، األبصار ولًوأ والعشابر، ٕرالمعاش كرام

 منه بشًء أتى وهل جمع، ما أٌن فانظروا. األموال واحتشد األهوال، وركب. واعتد واشتد وكد، جد طالما

 واستكرم والشراب، الطعام فً وتؤنق. ٘واستطرؾ وأسرؾ،. ٗوبذخ شمخ، وطالما. المضجع هذا إلى

 أن تستطٌع ال وكرٌهة تطاق، ال جٌفة صار كٌؾ فاعتبروا. ٙوالمبلب بالعبٌر وتضمخ ٌاب،والث المهاد

ً  رأٌتم ما واتركوا ملٌاً، بشهواتكم فتمتعوا. اللحود وأنتم الخلود، ضمنتم قد كنتم فإن. األحداق تلحظها  نسٌا

 األهبة وأخذ دنٌاه، دون دٌنه إلى نظر من السعٌد فإن. الؽرار العالم طرح إلى البدار، فالبدار وإال. منسٌاً 

. شٌباً  الولدان ٌجعل ٌوم عن وؼفل رحٌباً، وعاش خصٌباً، فبات قرٌباً، نظر من والشقً أواله قبل ألخراه

 1:وأنشد. الخشوع من برأسه وأطرق بالدموع، عٌناه فاضت ثم

ثبٌٙذٜ اٌنالي ِٞؾزش ٚػبف ٚارمٝ اإلٌٗ خبف ٌّٓ ٚا٘ب  
8

 

 إٌّزٙٝ اٌىش٠ُ اٌشة اٌٝ اْ اٌٜٙٛ ػٓ ٔفغٗ ٠ٕٙٝ ٚظً

 ٠شٜ عٛف عؼ١ٗ ٚاْ! ٔؼُ عؼٝ ِب اال ٌإلٔغبْ ١ٌٚظ

                                                           
ٔ
 مسطبة. 
ٕ
 جماعات النا . 
ٖ
 أضٌق. 
ٗ
 اعتز وتكبر. 
٘
 تنقل بٌن طعام وآخر. 
ٙ
 :نوع من الطٌوب.والمبلب : أخبلط من الطٌب، بالعبٌر : تلطخ،تضمخ 
1
 .٘ٔمجمع البحرٌن،ناصٌؾ الٌازجً، ص 
3
 لمة تحبب.ك 
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فهو ٌنذرهم من الدنٌا وزوالها وٌرؼبهم فً األعمال الحسنة، وعندما أعجب الحاضرون بحدٌثه وأجزلوا له 

موت تناسب وضع ال جً من القرآن الكرٌم من آٌاتالعطاء، وواضح فً هذا االقتبا  ما استعاره الٌاز

 وانتهاء عمل اإلنسان.

 أمر قد هللا إن العرب كرام ٌا " ٠ٚمٛي ف١ٙب:النعٌم،  زوال فً الخزامً خطبة تتضمن: الرجبٌة المقامة

 على وحافظوا. ٔوالحرم الذمم ورعاٌة والكرم، بالمروءة فعلٌكم. العبادة بفروض أمر كما عباده، بالمعروؾ

 ،٘نعم بعد ال الردؾ بب  فإن. ٗالرضؾ بمطفبة ولو فدكملو ٖواحدسوا ،ٕالخسؾ إلى أفضى ولو الوفاء

 عذر من النا  خٌر: وقالوا حضر، بما لهما فرضخوا: قال. العدم من خٌر والقلٌل القلٌل من خٌر والكثٌر

. باللسان ال بالقلب مدحكم على وحق بالبنان، ال بالجنان، بركم قبلت قد إنً: وقال مٌسورهم الشٌخ فتناول

 ٙ:ولى قد وهو وأنشد ،فتدلى دنا ثم

 منن لهم شحت فما سمحوا، شٌم لهم ساءت فما حلموا

 1سنن لهم ضلت فبل رشدوا، قدمٌ  لهم زلت فبل سلموا،

 أرسلنً قد هللا أن واعلموا"  العبلء، ٌقول فٌها: أبـى ضرٌح على الخزامً خطبة تتضمن: المعّرٌة المقامة

 تلك شرب ذكر عن تؽفلوا فبل. 3قمطرٌراً  عبوساً  ٌوماً  ألذكركم منٌراً  اً جسرا بٌنكم وأقامنً نذٌراً، إلٌكم

 أمامكم درج ومن واألقران، القرون من تقدمكم بمن واتعظوا. النا  له المجموع الٌوم ذلك وهو الكؤ ،

 عن وٌعفو عباده عن التوبة ٌقبل هللا فإن فات، ما على واندموا باربكم إلى وتوبوا واألعٌان العٌون من

 ال الصلوات على المحافظة فإن. 9الدمن خضراء على تلووا وال والسنن الفروض حفظ واعتمدوا .السٌبات

 ال ٓٔوالعمرة الحج وتجشم. القوم ٌإذي من تنفع ال الصوم ومكابدة. الخلوات فً الشهوات ٌتبع من تفٌد

، ٔٔ"والسبلم؟ ىاتق من البر ولكن الحرام، المسجد شطر وجوهكم تولوا أن البر فلٌ . الخمرة شارب ٌزكً

 ونرى أنها عبارة عن خطبة وعظٌة فٌها تضمٌن للقرآن.

 وقؾ لما الحجاج فً بٌت هللا الحرام، ٌقول فٌها:" على وخطبته الخزامً حج تتضمن: المكٌة المقامة 

 ،سبٌبلً  إلٌه استطاع من البٌت بحج أمر الذي هلل الحمد: وقال. إماماً  أمامهم قام ثم سبلماً،: قال بهم الشٌخ

 الكرام، العرب معاشر ٌا بعد أما. سلسبٌبلً  تسمى وعٌناً  األنهار تحتها من تجري جنات المتقٌن عباده ووعد

 الحرمٌن بزٌارة وال. الخطاٌا على أصر ممن والضحاٌا ٕٔبالوذابم ٌرضى ال هللا فإن. الحرام البٌت وحجاج

 نشاوي من البٌت، حول بالطواؾ وال. وفجر طؽى ممن الحجر، باستبلم وال. ٖٔوالمٌن بالنمٌمة فاه ممن

 إلى ال المكمنة، السرابر إلى ٌنظر هللا إن. ٘ٔواألؼمار الشحناء ذوي من الجمار، برمً وال. ٗٔالكمٌت

 فاعبدوا. اإلحرام لبا  من خٌر ذلك التقوى ولب  األقدام، حج من خٌر القلوب حج وإن. واأللسنة الشفاه

                                                           
ٔ
 الذمم:العهود، الُحّرم: كرامات النا . 
ٕ
 أدى إلى المكروه أو المشقة. 
 من الحد  وهو اضجاع الشاة للذبح. ٖ
ٗ
 أي أكرموا طٌفكم ولو بالنعجة الهزٌلة التً تطفا الرضؾ )الحجار التً ٌحمى علٌها اللحم( بما ٌسٌل منها من المابٌة)وهو مثل(. 
٘
 بة أن تقول ال بعد ما قلت نعم)وهو مثل(.أي بب  األشٌاء المتعاق 
ٙ
 .ٗٗٔناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
1
 شٌم: أخبلق، منن: ِنَعم، سنن: ُطرق. 

 :شدٌدا.قمطرٌرا 3
9
 خضراء الدمن: ما ٌخضر فً المنبت السًء من النبات، وهومثل، أي ال تؽتروا بما قد ٌزهر فً التربة الخبٌثة، كناٌة عن زخارؾ الدنٌا. 
ٔٓ
 العمرة: الحج األصؽر. 
ٔٔ
 .ٕٓٓناصٌؾ الٌازجً، ص مجمع البحرٌن، 
ٕٔ
 الهداٌا التً تهدى إلى البٌت الحرام. 
ٖٔ
 المٌن: الكذب. 
ٔٗ
 نشاوي سكارى، الكمٌت: الخمرة 
ٔ٘
 الشحناء: األعداء، األؼمار: األحقاد. 
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، ففً هذه المقامة ٌرى ٔ"المبٌن الضبلل هو فذلك ؾحر على ٌعبده ممن تكونوا وال الدٌن، له مخلصٌن هللا

سهٌل بن عباد مٌموناً وابنته وؼبلمه فً مكة، ٌإدون مناسك الحج والمشاعر، وٌبلحظ علٌه شٌباً من 

التؽٌٌر، إذ ٌراه ٌخطب فً النا  واعظاً منذراً، صادقاً فً إنذاره ووعظه. وٌختم مٌمون خطبته بهذا 

ً  عفٌفة وأنفساً . ساهرة وعٌوناً  طاهرة، قلوباً  لنا هب. ٕاإلٌبلء ونابػ اآلالء سابػ ٌا همالل الدعاء:"  وألسنا

 وعٌشة هادٌة، وسٌرة. حاذقة وندامة صادقة، توبة لنا وٌسر. مستقٌمة ونٌات سلٌمة وأخبلقاً . حصٌفة

. ونداك وهداك .وعطفك ولطفك،. ورحمتك نعمتك، علٌنا وأفض. سعٌدة وخاتمة حمٌدة وعاقبة. راضٌة

 أرحم ٌا برحمتك األمٌن، فردوسك فً الٌمٌن، أصحاب مع وأحصنا. مؽفوراً  وذنبنا مبروراً، حجنا واجعل

 وواضح أنه فً هذا الدعاء ٌطلب التوبة من ربه، وٌندم على ما قّدم من ذنبه. ،ٖ"الراحمٌن

ً سهٌل بن عباد بصاحبه فً وتوبته، فٌلتق األقصى المسجد فً خطبة الخزامً تتضمن: القدسٌة المقامة

وٌتذكر أثناء ذلك ما ارتكب  والنا  قد تجمعوا علٌه، وهو ٌعظهم وٌحذرهم عذاب النار، المسجد األقصى،

ً  حرمه جعل الذي هلل الحمد: فقال الخطبة، استؤنؾ ثم األحبة، تحٌة فحٌانً من أوزار، ٌقول فٌها: "  أمنا

 جعل والذي. ىٌوأح وأمات وأبكى، وأضحك فهدى، وقدر فسوى خلق الذي وهو. ادبَّ للعُ  ومقاماً  بادللعِ 

 ال برزخ بٌنهما ٌلتقٌان، البحرٌن مرج والذي. شداداً  سبعاً  فوقكم وبنى. أوتاداً  والجبال مهاداً، األرض

 سبحانه. أحد كفإاً  له ٌكن ولم ٌولد، ولم ٌلد ال الذي الصمد الفرد هو إال إله ال. شؤن فً ٌوم كل وهو ٌبؽٌان

 الخاطب، الفقٌه مقام فٌكم قمت قد فإننً بعد أما. وإحسانه منته وأوسع وشؤنه، قدرته أعظم ما حانهورٌ

 المؽارم، واجترحت. األقذار وتبطنت األوزار، ارتكبت طالما فإنً. ٗحاطب ٌشهدها لم صفقة وهً

 أن إلى شببت، مذ دأبً ذلك زال وما. بٌاض كل منها فسودت األعراض وانتهكت. المحارم واستبحت

 قد أنا وها. نفسً وعظ على درسً أقصر أن علىو. أبداً  ةبخطب أفوه وال أحداً  أعظ أن لً فلٌ . ٘دببت

 ال بفضله وٌعاملنً. حكمهب وال بحلمه، ٌؤخذنً أن لً هللا افادعو. بالتوبة واعتصمت األوبة، اعتمدت

 البدو من حضر، من أبكى حتى. 1جوالنشٌ النحٌب بٌن ٌراوح وجعل والضجٌج، ٙجٌاألج فً أخذ ثم. بعدله

، وٌعرض عن الدنٌا، فٌها المسجد للدعاء والتضرع لربه، وٌتوب إلى هللا توبًة نصوحًة، ٌلزم 3"والحضر

 لآلخرة. طلباً 

ولعل ما ٌسترعً االنتباه فً مقامات الٌازجً أنه جعل من مٌمون شٌخاً جلٌاً ٌخطب فً النا  وٌعظهم، 

ة والمعرٌة ٌظهر البطل كؤنه شٌخ جلٌل ٌخطب فً النا  وٌعظهم وٌذرهم  حتى ففً كل من المقامة العقٌقٌ

زلوا له العطاٌا على حسن خطبته وجمال عبارته ولكن فً نهاٌة جٌسلب عقول الحاضرٌن وٌؤسر لبهم فٌ

 المقامة تظهر حقٌقة الشٌخ الجلٌل على أنه مستجدى ٌنتظر العطاء، وهنا ٌظهر التباٌن فً شخصٌة البطل.

ا فً المقامة المكٌة والقدسٌة الحال تبدل عند بطل المقامات ألنه فً النهاٌة ٌتوب وٌقلع عن الكدٌة وٌلزم أم

المسجد ففً المقامة المكٌة والتً هً عبارة عن خطبة وعظٌة للنا  فً مكة أثناء أداء مناسك الحج 

الكدٌة  اإلعبلن عن اإلقبلع عنوانتهت المقامة بؤداء مناسك الحج وفً المقامة القدسٌة التً ٌتم فٌها 

 فً المسجد األقصى.والشحاذة  وإعبلن توبته 

 
                                                           

ٔ
 .1ٔٗمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص 
ٕ
 : ظاهر اإلحسان.اإلٌبلء ونابػ 
ٖ
 .3ٔٗالبحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص مجمع 
ٗ
 مثل ٌقال لكل أمر ٌبرم دون أربابه، ومراد الشٌخ أن قٌامه فٌهم هذا المقام صفقة خاسرة إذا لم ٌكن من أربابه. 
٘
 أي صرت شٌخاً ٌدب على العصا وهو مثل. 
ٙ
 التوهج. 
1
 النحٌب: البكاء بصوت، النشٌج: البكاء من ؼٌر صوت. 
3
 .ٕٕٗ-ٕٔٗالٌازجً، ص مجمع البحرٌن، ناصٌؾ 
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 :واألحاجً واأللغاز والوصفً التعلٌمً مقامات الجانبرابعاً: 

، ولعل هذا اللون اته ولكنه لم ٌتعمق فً هذا اللونواتخذ الٌازجً من األحاجً واأللؽاز موضوعاً لمقام   

ألن مثل هذا النوع من  للمقامات السابقة كمقامات الحرٌري والهمذانً، فٌاً من الموضوعات ٌعتبر تقلٌداً حر

قدٌماً حٌث كان األدباء ٌتبارون فً  أدبٌة األدب قد ال ٌشّد االنتباه للكثٌرٌن ولكنه اعتبر بمثابة صرخة

صوغ األحاجً واأللؽاز التً ٌمتحنون بها ذكاء السامع ومدى حضور بدٌهته ولعل ما جعل الٌازجً 

العقول  ه بمقامات الحرٌري، فهو ألؾ األحاجً المتحاناأللؽاز فً خم  مقامات هو اقتداإ ٌخص

بذلك بل قام بشرحها بنفسه فً متن مقاماته أو فً الحاشٌة وذلك فً  واستخراج المعانً الخفٌة، ولم ٌكتؾِ 

 ٔ:والنون وذلك فً قوله بلفظً العٌن اإللؽاز وفٌها: األزهرٌة المقامة

 فنون فللحدٌث سمعاً  ألق مصرا مالمٌم اكبالر أٌها

 ٕونون ونون نون فٌها قام وعٌن وعٌن عٌن مصر دون

 وٌقصد أن بٌنهم وبٌن مصر مٌاه فٌها أسماك ولصوص تقوم بؤٌدهم السٌوؾ، ورإساء ذوي محابر وأقبلم.

 ٖ:الصوت فً قوله اسم فً لؽزو

 ٗسابل من مسؤلة مقتبساً  كامل بؤلؾ الشام فً سمحت

 ٘متن الباطل التركٌب فً ٌركب طابل بؽٌر اسم أي: ولٌق

 العاقل ؼٌر أفاد وربما بعامل وال بمعمول لٌ 

 ٙالنابل ذاك مثل جعلت وقد الفاضل اللبٌب إفادة فوق

 الفاصل بالجواب ٌجًء لمن

 1:السحاب قو  فً ملؽزاً  هدانش، ومن ذلك إشتى مسمٌات فً ألؽازاً  تتضمن: اللؽزٌة المقامة

 وتر وال سهمٍ  ببل قو ٍ  فً الكرامة ابن ٌا ترى، اماذ

 أثر من اللٌل فً له ٌبقى وال النهار بعض فً تلقاه

 :الؽٌم فً ملؽزاً  أنشد ثم

 المسها ؾُّ ك عنها ترتد ملونةٌ  صبػ ببل حلل

 البسها دون تعرق البرد فً بالٌة األذٌال مرفوءة

 :الماء فً ملؽزاً  وأنشد

                                                           
ٔ
 .11مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٕ
 عٌن:ماء، عٌن: رصد، عٌن: ربٌ ،  نون :حوت، نون :سٌؾ، نون:دواة. 
ٖ
 .13مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٗ
 الؾ: ألؾ درهم، مقتبسا: مسستفٌدا. 
٘
 طابل :معنى، التركٌب: أي تركٌب الكبلم. 
ٙ
 رضت ألؾ درهم.: فالنابل كاذ مثل جعلت 
1
 .ٕ٘ٓناصٌؾ الٌازجً، ص:  مجمع البحرٌن، 
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 جانب كل إلى رجل ببل وٌمشً فسهبن مٌتٌ  وهو وٌحًٌ ٌمٌت

 السحابب طور فوق تسامى نراه طوراً وتارةً  األرض حضٌص فً ٌرى

  ٔ:القلم، فٌقول فٌه فً لخزامًا إلؽاز وفٌها: األدبٌة المقامة

 صبلب بؤسمر قهرته ؼبلب مدجج بطل كم

 باألعقاب الطعان ٌعرؾ ال والكعاب األوصال معتدل

 الشهاب من أمضى نانهس الشراب من يٌرو ال ظمآن

 ٕكالحباب السموم وٌنفث واأللباب األحشاء فً ٌخوض

 :وقال قلمه إلى فؤشاروٌبٌن الٌازجً ذلك فً متن مقامته 

 للطعان أعددته ٌومً منذ سنانً وهذا رمحً، هذا وٌك

 كاألفعوان الهجاء سم ٌنفث وقد المداد من ٌروى لٌ 

 البنان خضاب رأسه خضبت حتى المحابر فً ضخا قد وهو

 ٖ:أحاجى فً أسماء األشخاص من مثل إلؽازه فً اسم محمد فٌقول و معّمٌات فٌها و: الحلٌة المقامة

 لدٌه تحٌتنا ضاعت وإن سبلم أسمٌه ال من على

 مقلتٌه من دم قلبً وفً حظاً  فٌه لً أرى ال ملٌح

 :علً فً معمٌاً  وأنشد 

 علً؟ ٌا تلبً وال علً ٌا أنادي لً ما

 لً فؤنت عمٌت وإذا مبصراً  نفعك  للنا

 فً عثمان: وقال ملؽزاً  

 الزمان؟ بدٌع عنً حجبوا قد حسد فً أصنع ترى ماذا

 ثمان تبلها عٌن بدت إذا لنا راصدات عٌون لهم

 وذلك كله بلؽة شعرٌة، حٌث ٌورد اللؽز فً أبٌات من الشعر.

 وعرض لمسابل فقهٌة وذلك بلؽة نثرٌة. العرب أحاجى من أشٌاء مطارحة وفٌها: اإلسكندرٌة المقامة

 ٌبرأ ال ؼاصب وأي فاستوفاه؟ الثمن واستحق أباه بٌعه صح رجل فؤي فٌقول فٌها ملؽزاً بؤمور فقهٌة: "

                                                           
ٔ
 .ٕٓ٘مجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٕ
 مدجج:مسلح، أسمر: صفة للرمح، األوصال:ما بٌن الكعاب، الكعاب:األنٌاب، األعقاب:جمع َعِقب وهو المإخر من كل شًء ،الحباب: الحٌة. 
ٖ
 .ٕٕٖ-ٕٖٔمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص  
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 شهادة وتقبل مسلمٌن، شهادة ترد وأٌن هنالك؟ شٌبان فلزمه شٌباً  أتلؾ رجل وأي المالك، على بالرد

 ر لؽوٌة وببلؼٌة، والٌازجً ٌبٌن هذه األلؽاز فً حاشٌة المقامة.. وأشرك فً هذه المقامة  أمؤ"ذمٌٌن؟

باطنها األمور التً ظاهرها منكر والحموٌة: وفٌها ألؽاز نثرٌة، أظهر فٌها تفننا وبراعة، ففٌها المقامة 

 معروؾ. 

 خامساً: أغراض أخرى للمقامات:

إلى الهدؾ األساسً للمقامات وهو  اتخذت مقامات الٌازجً الجانب التعلٌمً، فرجع الٌازجً فً هذا   

فقدٌماً صاغ البدٌع مقاماته لهذا السبب حٌث كان ٌدر  الطبلب العلوم العربٌة من " الهدؾ التعلٌمً، 

، فنجده قد سلك هذا الجانب فً مقاماته وخاصة التً تتعلق بالنواحً األدبٌة فنرى فً ٕ"خبلل المقامات

زام فً حلقة علم ٌدر  فٌها الطبلب علوم اللؽة العربٌة، وكذلك المقامة الكوفة أنه ٌعرض مٌمون بن الخ

الحال فً المقامة الدمشقٌة، ونجده فً المقامة الطبٌة ٌسرد فٌها بعض النصابح الطبٌة، وفً المقامة 

: الجدلٌة الرصافٌة جمع كل ما استطاع من أسماء للخٌل واإلبل باعتبار األسنان واأللوان. وهناك المقامة

 المال. و العلم بٌن التفضٌل فً ساجلةم وفٌها

لها وأسماها  والهزل موضوعاً أللؽاز موضوعا لمقاماته جعل أٌضا السخرٌة وعلى نحو ما جعل ا

قدرته فً الكتابة من المرح على مقاماته لٌبرز  اً ، حٌث أراد الٌازجً أن ٌضفً جوالسخرٌة، والهزلٌة

ٌح عن النف  وبٌان خفة الروح، فمقامته السخرٌة لم ، باإلضافة إلى اإلضحاك والتروبشتى الموضوعات

تكن سرد للفكاهات والنكت وإنما أظهر فٌها البطل على شكل شخص هزٌل البنٌة  ٌسٌر فً الشارع 

وٌضحك النا  علٌه بتصرفاته وسوء حسابه وشكله  المضحك. كؤن الٌازجً أراد بذلك أن ٌجعل البطل 

 إذا حتى ، فٌقول فٌها: "بالرسوم الكارٌكاتورٌةة مضحكة أشبه ٌبدو كؤنه مهرج بالسٌرك فرسم له صور

 اشتمل قد وهوٖ وجثم حً فبٌنما. أسمال رثاث فً بال، شٌخ وفد. بمنتداه الحً تؤلب وقد الؽداة كانت

 فً السحاب قو  ألوان جمعت قد كالطبق، مكورة بلفابؾ واعتم خلق بكساء تزمل قد رجل أقبل. والتثم

 وأخذ رجلٌه، بإحدى خفاً  ولب  عٌنٌه إحدى كحل قد وهو. قصبة من أطول عذبة مامتهلع وأرخى. ٗالخرق

. والعطسة بالثإباء بالفطسة، أخذتك: وقال. ٘واكفهر لونه وامتقع ازمهر الشٌخ رآه فلما. ٌدٌه بكلتا عصاً 

 بالفشار، مولع أحمق هو: قال الثكلى؟ ٌضحك منظره الذي هذا من األعلى، ربك اسم تبارك: القوم فقال

 وأنا. أراه سكعت فحٌثما ملتقاه لً هللا قبض وقد. الخفشلق بمثل إال ٌنطلق، ال ولسانه.الخنفشار كتلفٌق

 أو عمداً  وٌفاجنً لحاقاً  أو سباقاً  ٌداركنً وهو. الرجٌم الشٌطان من أتعوذ كما الذمٌم، منظره من أتعوذ

. فهً سخرٌة مطلقة ٙ"األرض برجله ٌرف  وهو ىالفت فاقتحم. ساقاً  ممسكاً  إال الساق ٌرسل فبل وفاقاً،

 بهدؾ التروٌح عن النف  وبٌان خفة الروح من خبلل بٌان حال البطل بصورته المضحكة. أما المقامة

ٌّة جارٌته التً ترٌد العتاق، وعندما أعجب  أنها بدعوى سهٌل على وابنته الخزامً  احتٌال تتضمن: الهزل

خطبتها ودفع لها المال، وفً الٌوم التالً وجد أن الفتاة هً لٌلى بها سهٌل وأعجب بفصاحتها أراد 

الذي وجد فٌه صدٌقه وبات لٌلته عنده وفً  الخزامٌة وذلك الشٌخ هو والدها مٌمون ففرح سهٌل لهذا اللقاء

  1:نما وجد رقعة مكتوب فٌها أنه جبل على كٌد البشر، فٌقولصباح لم ٌجد سهٌل مٌمون وابنته وإال

 !عذر من عندي النا  فخٌر عذرا السحر فً ٌهب إذ للسهٌ قل

                                                           
ٔ
 .93ٖمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص:  
ٕ
 .3صشوقً ضٌؾ، المقامة،  
ٖ
 سلم وجل . :جثمثٌاب بالٌة،  : كبٌر فانً، أسمال:بالمكان اجتماعه،  :بمنتداهتؤلب:اجتمع،  
ٗ
 ٌجمع ألوان قو  قزح فً الخرق التً تجمع عمامته. 
 :اؼبر.واكفهرتؽبر، :لونه وامتقععب ، :ازمهر ٘
ٙ
 .ٌٖٖٖن، ناصٌؾ الٌازجً، ص:مجمع البحر 
1
 .ٓٔٔناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
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 الفطر تؽٌٌر لئلنسان ولٌ  البشر كٌد على مطبوعاً  خلقت

 كفر أو اإلله عصى الذي إال والقدر القضاء ٌعاند وال

 !عبر ما فً حسنة وكم فكم ندر ما فً سٌبة تجد وإن

 خبر وال لها علم ال فتلك ظهر ما منها ؼرك ٌكن وإن

 الؽرر هذه صاحب ترد فإن استتر ما فً علمتها يالذ إال

 حضر قد إلٌه أم  من والمهر العبر أم إنه! أباها فخذ

 الذكر حظ من المفروض على جرٌاً 

 هذه ٌترك وال الصنعة هذه عن ٌحول ال أنه وعلمت الرقاعة، تلك من الرقعة،عجبت تلك قرأت فلما

فالقارئ  ."الفاقة من سفري دون اعترض لما أدراجً جعتور الناقة، ٌؤخذ لم إذ نعمته فشكرت. الصناعة

، ي فٌها تٌاراً من الهزل والفكاهةفهو ٌحاول أن ٌجرزجً جامدة وأن تٌارها ال ٌتدفق، ٌبلحظ أن فكاهة الٌا

 ولكن ال ٌوجد فٌها خفة ورشاقة.

عالجته فً مقامتٌه أما علم الطب والصحة فقد ورثه عن أبٌه، وبلػ فٌه مبلؽاً مرموقاً ولهذا عمل على م

الشامٌة والطبٌة، فبٌن فضٌلة الصحة فً البدن، وهاجم األطباء المتطفلٌن الجهلة، وراح ٌنثر اإلرشادات 

 الصحٌة فً حكمة واتزان. 

 ىكان الشٌخ ناصٌؾ فٌه من المطلعٌن العارفٌن، وقد ترك لنا فً مقامته الفلكٌة ما ٌدلل علوفً علم الفلك 

كب السٌارة والبروج والمنازل وؼٌر ذلك من متعلقات الفلك فنراه ٌنظم بروج السماء ذلك فعالج فٌها الكوا

 ٔ:فٌقول

 تعتدل إذ الشم  فٌه تنزل الحمل السماء فً البروج من

 وسنبله أسد وسرطان المنزلة نعم والجوزاء والثور

 ٌشرب حوتٍ  دلو وجديٌ  قو ٌ  العقرب ثم المٌزان كذلك

بران والنشرة والسماك وسعد السعود وسعد األخبٌة، حتى إذا أكمل ثل الثرٌا والدَّ نازل القمر من مثم ٌنظم م

ذلك انتقل ٌنظم لٌالٌه المسماة وطوالع أضوابه وؼوارب أنوابه وأمطاره وهو فً ذلك كله ٌستخدم الرجز 

َد أصدا ء أكثر مما كؤنه السٌل الذي ال ٌنقطع. وعرض لقضٌة التنجٌم بإشارة سرٌعة، وكان فً كل ذلك مردِّ

كان جالً لؤلمور الؽامضة، ومن األلوان التً استخدمها الٌازجً فً مقامته أسلوب الوصاٌا التً تتضمن 

الحكم والمواعظ التً تدلل على سعة علمه واطبلعه وخبرته فً الحٌاة، وذلك فً أربع مقامات وهً 

 كاألتً:

 ال بنً ٌا: فقال بدٌه بٌن رجبلً  ٌوصً وشرعوٌقول فٌها " لؽبلمه الخزامً وصٌة تتضمن: الحكمٌة المقامة

 عن نفسك ونزه. قدرك ٌعرؾ لمن إال أمرك، تفوض وال. سواك سرك تستودع وال هواك، إلى نفسك تسلم

 ما فً واقتصد. الزلل من رجلك تحفظ أن قبل الخلل، من لسانك واحفظ. الدساب  عن وقلبك الخساب ،

                                                           
ٔ
 .ٖٕٔناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 



60 

 

ً هذه المقامة قصٌدة الٌازجً الشهٌرة التً ناف  بها ابن درٌد ، وفٔ".تستعمل ما فً تستعجل، وال. تعتمد

 صاحب المقصودة ومطلعها: 

 حتى عرفت ما بدا وما اختفى إنً لقد جربت أخبلق الورى

باطنها فهو ٌوصً سهٌل ببعض  ٌخالؾ ظاهرها التً الوصٌة وفٌها السروجٌة: ثم تؤتً بعدها المقامة

 فاطلب الصحراء، متن ركبت إذا بنً ٌا: فقال له ومما ٌقول فٌها: " األمور التً جعلت الحاضرٌن ٌنشدوا

 واشرب. البٌضاء عزت إذا بالسمراء، واقنع. النبً على تصل وال الصبً فاعتنق نمت وإذا. العذراء خد

 الجنازة، حمل كلفت وإذا. الفقٌر ؼر  بجنى األمٌر، على وتصدق. التاجر كؤ  من ال الفاجر، كؤ  من

حتى انتهى من خطبته فتجمع النا  حوله مستنكرٌن وصاٌاه لؽبلمه التً ٌظهر فسادها  ٕ".ازةالمف فاطلب

 فؤوضحها لهم الخزامً مما أذهلهم. 

طبٌة، فترى الشٌخ  مسابل وإٌِراد الصحة حفظ فً ووصٌة الطب فً خطبة الطبٌة، وفٌها وفً المقامة

 تجل  ال بنً ٌا: فقالى تبلمٌذه كقوله مثبلً: "ٌناقش أستاذاً فً مدرسة للطب كان ٌملً بعض الوصاٌا عل

 والزم العشاء، فً تتما  وال الؽداء، فً وباكر. قانع الشبع دون بما وأنت وقم جابع، وأنت إال الطعام على

 تكثر وال. المنام بعد تشرب وال طعام، على طعاماً  تدخل وال. االمتبلء عند واجتنبها الخبلء، فً الرٌاضة

 الطعام من بات وما ٌنضج لم ما كل واجتنب واالزدراد، المضػ فً تعجلال و. الخوان ىعل األلوان، من

 العلم إن هٌهاتعنها، فقال الشٌخ: "  اإلجابة، فانبرى الشٌخ بؤسبلة لم  ٌستطع األستاذ للفساد مجلبةٌ  فهو

تن فً إلقاء الوصاٌا . فتلعثم األستاذ وتصدر الشٌخ المقام وأخذ ٌفٖ"الوصاٌا تنمٌقب ال القضاٌا، بتحقٌق

 .للدهقان الخزامً وصٌة فٌها و: العاصمٌة والحكم الطبٌة حتى أذهل الحاضرٌن. وٌنهً وصاٌاه بالمقامة

 على لقابه، إلى الشوق حمله حتى. الٌوم بعد الٌوم ٌتردد القوم، دهقان عند ذكره وصار " ٌقول فٌها:

 الخشوع، من برأسه فؤطرق. الصدٌق أٌها أوصنً: قال ثم الصدٌق، هشاشة إلٌه هش حضر فلما. استدعابه

 تخاؾ كما منه خابفاً  وكن عنك، ٌؽٌرها لببل هللا نعمة اشكر موالي ٌا: قال ثم. بالدموع عٌناه واستهلت

 ال النا  فإن بٌن، بٌن والشدة اللٌن فً وكن. ٌؤتٌه من على هللا ؼضب فإن والتٌه، الكبر وإٌاك. منك النا 

 لببل النقم سرٌع تكن وال. القابد نعم للفرج فإنه الشدابد، فً بالصبر وعلٌك. لطرفٌنا من بالمحض ٌإخذون

 واتق والشراهة الطمع واجتنب. التجربة قبل بؤحدٍ  تثق وال اشتبه، عما البحث فً وبالػ. الندم فً تسقط

  ٗ"الكراهة مجلبة فإنه البخل

                                                           
ٔ
 .ٖٗٔمجمع البحرٌن، ناصٌؾ الٌازجً، ص: 
ٕ
 .1ٗٔناصٌؾ الٌازجً، ص: مج البحرٌن، 
ٖ
 .1ٕٕناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
ٗ
 .9ٖٕناصٌؾ الٌازجً، ص: مجمع البحرٌن، 
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 الفصل الثانً

 

 تجلٌات البدٌع
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  :أوالً: مفهوم البدٌع

 وجوه به ٌعرؾ علم وهو تقدم، مثال ببل لؤلشٌاء الموجد بمعنى ـ تعالى ـ هللا أسماء من اسم البدٌع   

ٌب، والمخترع، تطلق لفظة بدٌع فً اللؽة على معان متقاربة هً: المحدث، والعج، ٔالكبلم تحسٌن

ه، بدعاً، وابتدعه: أنشؤالشًء ٌبدعه على ؼٌر مثال، جاء فً المعاجم العربٌة: بدع  والجدٌد، الذي ٌنشؤ

ًٌ وبدأه، وبد لشًء الذي ٌكون أوالً، بدٌع، حدٌثه الحفر، والبدٌع والبدع ا ع الركٌة استنبطها وأحدثها، ورك

المختار الموجد على  وهوالمحدث العجٌب والبدٌع المبدع وأبدعت الشًء: اخترعته ال على مثال. والبدٌع: 

وتحمل لفظة  .ٕ، وأبدعه، اخترعه ال على مثالًءبدع الش: همقول ؼٌر مثال سابق. وهو مؤخوذ ومشتق من

ُسلِ  لْ قُ  " :البدٌع معانً متشابهة لهذه المعانً فً االستعمال القرآنً، كقوله تعالى َن الرُّ  ،ٖ"َما ُكنُت بِْدًعا مِّ

. وإذا ٗهأي ما كنت أولهم، فقد جاء قبلً ؼٌر وإنً لست مبتدعاً ألمر ٌخالؾ أمورهم، بل جبت بما جاءوا ب

استعمل البدٌع مع هللا تعالى فهو إٌجاد الشًء بؽٌر آلة وال مادة وال زمان وال مكان، ولٌ  ذلك إال هللا عز 

ُكونُ ، نحو قوله تعالى: "٘وجل ٌَ قُوُل لَُه ُكْن َف ٌَ َما  َماَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا َقَضى أَْمًرا َفإِنَّ ، وٌتضح ٙ"َبِدٌُع السَّ

ٌحمل معانً لؽوٌة متقاربة ومترابطة؛ ألننا نفهم من المحدث الشًء الذي ٌتسم بالجدة،  مما تقدم أن البدٌع

والمخترع الذي لٌ  له مثال سابق ولذلك فهو عجٌب؛ ألنه ٌترك أثراً فً النف  لجدته وحداثته واختراعه 

 على ؼٌر مثال.

، قد مٌزوا 1أن فرٌقا من الباحثٌن أما عن مفهوم البدٌع فً التراث الببلؼً والنقدي عند العرب، فنجد     

، وهما قبل القرن السابع للهجرة، ومرحلة ما بعده، إذ افترقتا من حٌث الفهم والتناول بٌن مرحلتٌن مّر بهما

 والتطبٌق.

على الداللة المعجمٌة التً وجهت إلى معنى الحدٌث والجدٌد  ففً المرحلة األولى بقً البدٌع محافظاً 

درجت أؼلب فنون الببلؼة تحت هذا المسمى، ولٌ  ذلك فحسب وإنما أصبح ٌطلق والمخترع، وعندها ان

على كل ما هو الفت للتنبٌه وقادر على التؤثٌر، من استعمال الصور البٌانٌة والمحسنات اللفظٌة الشكلٌة 

بدٌع ٌعنً ، والمٌل بالمعانً القدٌمة إلى وجهة جدٌدة االستعمال مؽاٌرة لما جرى علٌه العرؾ، فالةوالمعنوٌ

. ولذلك تزاحمت مع 3التجدٌد بصفة عامة، سواء أكان التجدٌد فً الصٌاؼة، أم فً المعانً أو تحسٌنها

 البدٌع ألفاظ أُخر من قبٌل: بلٌػ وجمٌل وؼٌرها.

 الرواة أن ذكر فقد البدٌع، عندهم لفظة وردت الذٌن العرب العلماء أوابل من (ـه ٕ٘٘ ت) الجاحظ وٌعد

 الشعراء الخطباء ومن " :قال الشعرٌة، الفنون من المستطرؾ الجدٌد على البدٌع اسم أطلق من أول هم

، 9العتابً عمرو بن كلثوم: الحسن البٌان مع الفاخرة والرسابل الجٌد والشعر الخطابة، ٌجمع كان ممن

 اءشعر من مثل ذلك ٌتكلؾ من جمٌع ٌقول البدٌع فً ومثاله وحذوه ألفاظه وعلى عمرو، أبو وكنٌته

                                                           
ٔ
 .9ٓٔم، ص:99٘ٔدار البٌان، القاهرة،،  
ٕ
 .ٙ-٘/٘، ولسان العرب، البن منظور، مادة )بدع(:ٓ٘/ٔ، مادة )بدع(: الزمخشري أحمد بن عمر بن محمود هللا جار القاسم أبوأسا  الببلؼة،  
ٖ
 .9سورة األحقاؾ، آٌة: 
ٗ
، روح 1/ٗٔ،الرازي الدٌن ضٌاء بن الدٌن فخر بن ، محمدٌب، مفاتٌح الؽ1٘/3، األندلسً حٌان بابن الشهٌر ٌوسؾ بن محمد البحر المحٌط 

 .ٙٙٔ/9، اآللوسً محمود شهاب الدٌن الفضل أبوالمعانً، 
٘
 .ٔٔٔ -ٓٔٔ، مادة بدع: األصفهانً الراؼب مفردات ألفاظ القرآن، 
ٙ
 .1ٔٔسورة البقرة: آٌة: 
1
 الفكر دار أحمد، ناٌل محمد. د النظري، العلم سلطان وتحت ألدبًا الذوق ظبلل فً عهدٌن بٌن الببلؼة، 1ٖالبحث الببلؼً عند العرب، ص: 

، البدٌعٌٌن الببلؼة العربٌة 9ٖٔص:  ،عٌد ،  فلسفة الببلؼة بٌن التقنٌة والتطور،د. رجاءفٌود الفتاح عبد ، علم البدٌع، بسٌونًٕٕٓ، ص:العربً
 .ٗٔ، ص:المجٌد عبد جمال. دواللسانٌات النصٌة، 

3
 المجلد) للكتاب، المصرٌة الهٌبة)مجلة(،  "فً "فصول منشور السمٌع، )بحث(، عبد حسنة ترجمة كٌفتش، ستٌت سوزان ٌع،البد صٌاؼة إعادة 

 .3ٕٙ، ص: م99ٗٔ خرٌؾ، (،ٖ العدد) (،ٖٔ
9
 عذب الشعر على دراً مقت مجٌدا كان قنسرٌن،. أهل من أبا عمرو وٌكنى التؽلبً، كلثوم بن عمرو ولد من تؽلب بنً من وهو عمرو، بن كلثوم اسمه 

 .9ٕٙ-9ٕٗ: المحدثٌن الشعراء طبقات. الببلؼة الوافٌة، محمود السٌد شٌخون الكبلم
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 بّشار حذو ٌحتذي العتابً وكان األنصاري وأشباههما، الولٌد بن ومسلم ،ٔالنمري منصور نحو المولّدٌن

 ٕهرمة". وابن بّشار من أصوب بدٌعاً  المولّدٌن فً ٌكن ولم البدٌع، فً

 ٖ:رمٌلة بن األشهب قول على تعقٌبه فً أٌضاً  البدٌع لفظة ووردت
 

 بساعد تنوء ال كؾّ  ٌرخ وما به ٌتقى الذي الدهر هم ساعد

 :المثل على الجاحظ . فؤطلقٗالرواة البدٌع" تسمٌه الذي وهذا مثل، هو إنما( الدهر ساعد هم) :وقوله " :قال

 قصر إلى قاده الفهم هذا ولعل الواسع، اللؽوي البدٌع بمعناه إلى نظر أنه ذلك ،٘البدٌع اسم( الدهر ساعد)

كل  على وأربت لؽة كل لؽتهم فاقت أجله ومن العرب، على مقصور والبدٌع " :إذ قال العرب، على البدٌع

 أؼلب ألن ؛1للعربٌة فورات حماسه من فورة بؤنه القول هذا عصفور جابر الدكتور وصؾ وقد ،ٙ"لسان

 تؤثٌري، جمالً إٌحابً:واآلخر تواصلً، نفعً: األول من االستعمال، جانبان فٌها  كلها أقل لم إن اللؽات

 .نظر فٌها مسؤلة العرب على الجمال البدٌعالجاحظ  فقصر

عرفه الخطٌب القزوٌنً بقوله: "هو علم ٌعرؾ به تحسٌن وجوه الكبلم بعد رعاٌة تطبٌقه على مقتضى و 

 .3الحال ووضوح الداللة"

ومن هنا نتبٌن أن المناسبة ظاهرة بٌن المعنى اللؽوي والمعنى االصطبلحً؛ ألن من شؤن الجدٌد 

أن ٌكون فٌه حسن وطرافة وروعة وإمتاع، وهذا مما سوغ التسمٌة وقرب الصلة بٌن  والمخترع الحدٌث

المعنٌٌن، إال أنه قد تفرع من القول بؤن هذه األلوان محسنات، تفرع من ذلك القول أنها لٌست من مقومات 

لذٌن فصلوا هذا هو قول المتؤخرٌن ا الببلؼة وال الفصاحة، فالحسن الذي تحدثه فً الكبلم عرضً ال ذاتً.

البدٌع عن علمً الببلؼة: المعانً والبٌان، إال أن من رجال العصر الحاضر من له رأي ؼٌر هذا حول 

ردت كما طهذه األصباغ البدٌعٌة، إذا جاءت فطرٌة كما وجدت فً األدب العربً القدٌم، واتفقت اتفاقا وا

ر تكلؾ وإعمال فكر، فإن كانت بهذه هً فً كبلمهم حٌث تؤتً عفو الخاطر وفٌض الفطرة السلٌقة، من ؼٌ

الصورة فهو ال ٌرى أنها عرضٌة تابعة للببلؼة، أو أنها ال تؤثٌر لها فً فن القول: ألن الذٌن أخرجوا 

جاء منها مخالفا للفطرة والسلٌقة، بل  البدٌع من الببلؼة اعتمدوا على التقسٌمات البحتة، ونظروا إلى ما

وروٌة، فهو ٌرجع بفن القول إلى أصله ومٌدانه، وٌنظر إلٌه من زاوٌة جاء بعد تفكر وتدبر وإعمال فكر 

 التذوق والتؤثٌر النفسً فً المخاطب وبناء المعنى وعمقه، فهً من هذا الجانب من مقومات الببلؼة.

 بما التخاطبً فً الموقؾ اللؽوٌة للعبلمات التركٌبً األثر بدراسة ٌعنى علم هو: البدٌع وعلٌه ٌكون علم

لفظً : إلى قسمٌن الكبلم. وقد تم تقسٌمه تحسٌن وجوه به الذي ٌعرؾ العلم النف ، وهو على بوقعها ٌتصل

 .إنتاج المعنى فً المتلقً ٌشِرك ومعنوي المعنى، ؼامض وٌكون النص سطح فً ٌتجلّى

 

 
                                                           

ٔ
 الشعراء طبقات العتابً، عمرو بن كلثوم تلمٌذ كان شاعر ، قاسط بن النمر بنً من النمري شرٌك بن سلمة بن الزبرقان بن منصور وهو 

 .99ٕ، 1ج الزركلً، ، األعبلم، خٌر الدٌن9ٕ٘ - 9ٕٗ: المحدثٌن
ٕ
 .ٔ٘، ٔالبٌان والتبٌٌن، للجاحظ، ج 
ٖ
 الشعراء من الرابعة الطبقة فً سبلم ابن وضعه دارم، بن نهشل بنً أحد وهو الفرزدق ٌهاجً شاعراً  األشهب وكان ثور، وأبوه أمه، رمٌلة 

 .3٘٘-ٕج: الشعراء فحول طبقات. اإلسبلمٌٌن
ٗ
 .٘٘، ٗوالتبٌٌن، للجاحظ، ج البٌان 
 .1ٕم، ص: 93ٖٔ واإلعبلم، الثقافة وزارة العراقٌة، العامة،الجمهورٌة الثقافٌة الشإون دار مطلوب، أحمد. د الجاحظ، عند الببلؼة ٘
ٙ
 .ٙ٘-٘٘، ٗالبٌان والتبٌٌن، للجاحظ، ج 
1
 .ٖٓٔ، ص:م93ٖٔ، ٕط للطباعة والنشر، التنوٌر دار ،الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب 
 المنعم، عبد محمد. د وتنقٌح وتعلٌق هـ(، شرح1ٖ9 القزوٌنً )ت المعروؾ بالخطٌب محمد هللا عبد أبو الدٌن جبلل الببلؼة، علوم فً اإلٌضاح 3

 .ٖٙٔ ، ص:.م91ٔٔ، ٖلبنان، ط بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار خفاجً،
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 :أنواعه بحسب البدٌع ثانٌاً: تقسٌم

الجنا   :اللفظٌة وأشهرها أٌضاً المحسناتنوعان لفظً ومعنوي. أما عن اللفظً وٌطلق علٌها  البدٌع 
 التلمٌح. والقلب، ووحسن التقسٌم،  والسجع، بؤنواعه،
تؤكٌد واللؾ والنشر، ووالتجرٌد،  التورٌة،والمشاكلة، والمقابلة، والطباق،  وأشهرها: المعنوٌة المحسنات

البدٌعٌة؛ ألنها  ٌها المحسناتتجاهل العارؾ. ونسموحسن التعلٌل، وأسلوب الحكٌم، والمدح بما ٌشبه الذم، 

  الجمال. من بدٌعة بؤلوان المعانً أو األلفاظ تزٌن هً التً

 علىوهو ،ٔوضدها الكلمة الكبلم فً وضده الشًء بٌن الجمع تضادٌن، أوالجمع بٌن الم :الطباق -ٔ

 : نوعٌن

" ثم :عالىٌكون الجمع بٌن متضادٌن، مثبتٌن معاً، أو منفٌٌن معاً كقوله ت أن :اإلٌجاب طباق  .أ 

  .بٌن منفٌٌن ( تضاد باإلٌجابت وال ٌحٌىال ٌموفبٌن )، ٕالٌموت فٌها وال ٌحٌى"

" : ، أو أمر ونهً، كقوله تعالىهو الجمع بٌن فعلً مصدر واحد مثبت ومنفً :السلب وطباق  .ب 

 بٌن األمر والنهً. طباق بالسلب ال تخشوا، واخشون فبٌن ،ٖفبل تخشوا النا  واخشون"

كقوله تعالى:  .ٗالترتٌب على ذلك ٌقابل بما ٌإتى ثم أكثر أو بمعنٌٌن ٌإتى أن هوو :المقابلة -ٕ

، فالمقابلة فً اآلٌة بٌن المقطعٌن: )فٌضحكوا قلٌبلً( و )لٌبكوا كثٌراً(، ٘"فٌضحكوا قلٌبلً ولٌبكوا كثٌراً"

 فً ورسوخها ، الفكرة لىإ االنتباه إثارة والمقابلة الطباق وجمالفقابل الضحك بالبكاء، والقلٌل بالكثٌر. 

 وتوكٌده. المعنى، وإبراز النف 

 نوعان: ، وهوٙالمعنى فً وٌختلفان النطق فً اللفظان وٌتفق ٌتشابه أن وهو الجناس: -ٖ

عددها، و شكلها،والحروؾ،  نوع هً:أمور ةأربع فً اللفظٌن اتفاق فٌه وٌكون تام: جناس .أ 

 .المعنى فً االختبلؾ ترتٌبها، معو

 السابقة. األربعة الجوانب من جانب فً اللفظان فٌه اختلؾ ما وهو :(ناقص  )تام  غٌر جناس .ب 

 االنتباه، وتحرٌك اللفظ، وإثارة فً التشابه من نابعة جمٌلة موسٌقٌة نؽمة الكبلم فً ٌشٌع :جمال الجناس

 المعنى. فً االختبلؾ طرٌق عن الذهن

وٌوم تقوم الساعة ٌقسم المجرمون ما لبثوا ؼٌر اتفاق اللفظتٌن فً الجنا  التام: فً مثل قوله تعالى: " -

، فالجنا  بٌن الساعة وساعة، فاألولى بمعنى: ٌوم القٌامة، والثانٌة بمعنى: الزمن المعروؾ وهما 1"ساعة

 اسمان.

 ( . ٌسرو ،عسر)  ،( خٌرو ،خٌل)  ،( رهبةو ،رؼبة)حرؾ:  فً االختبلؾ -

                                                           
ٔ
 .1ٕٗم، ص:ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ ،ٖببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ط 
ٕ
 .ٖٔسورة األعلى، آٌة  
ٖ
 .ٗٗسورة المابدة، آٌة: 
ٗ
 .ٕٕ٘من ببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ص:  
٘
 .3ٕسورة التوبة، آٌة:  
ٙ
 .9ٔٔالببلؼة الوافٌة، محمود السٌد شٌخون، ص: 
1
 .٘٘سورة الروم، آٌة: 
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 ( . صفابح ،صحابؾ) الترتٌب:  فً االختبلؾ -

 ( . هوان، هوى) ، ( الجوانح ،الجوى)  العدد:  فً االختبلؾ -

 ( . ُظْفر ،َظَفر)  ،( َعبرة، ِعبرة) التشكٌل:  فً االختبلؾ -

 بالسكون علٌه وٌوقؾ)  الحرؾ األخٌر المتجاورتٌن فً الجملتٌن فً الفاصلتٌن توافق هو السجع: -ٗ

 .ٔالنثر فً إال السجع ٌكون ، وال( السجع ٌظهر حتى

 أعطٌناك إنا) مثل: فواصل ٌسمى القرآن فً والسجع (. تلفا ممسكا وأعط خلفا، منفقا أعط اللهم ):مثل

 ترتاح جمٌلة موسٌقٌة نؽمة ٌعطى السجع أنه جمالو .ٕ(األبتر هو شانبك إن وانحر، لربك فصل الكوثر،

لشعر هو القافٌة ألن نظٌره فً ا .فقط النثر فً إال ٌؤتً ال والسجع .النف  لها وتطرب األذن لها

 والتصرٌع.

 المنافق آٌة)  األخٌر، مثل: الحرؾ فً اتفاق ؼٌر من الفقرات بٌن الموسٌقى التوازن هو االزدواج: -٘

 موسٌقً تؤثٌر االزدواج هو إحداث . وجمال( خان أإتمن وإذا ؼدر، عاهد وإذا كذب، حدث إذا: ثبلث

 تقسٌم. ُحسن سمً الشعر فً وجد وإذا النثر فً ٌوجد واالزدواج .األذن ٌطرب هادئ

قوله  ، مثلٖالمقصود وهو خفً وبعٌد مقصود، ؼٌر ظاهر قرٌب: معنٌان أن ٌكون للكلمة التورٌة: -ٙ

، فكلمة جرحتم لها معنٌان قرٌب ظاهر، وهو إحداث جرح فً ٗ"" وٌعلم ما جرحتم بالنهار :تعالى

 الذهن هو إثارة التورٌة لجماالجسم، وبعٌد مراد وهو ارتكاب الذنوب أو اقتراؾ المعاصً. و

 المشاعر. عن والتعبٌر الفكرة، أداء فً اللؽة ثراء واستؽبلل وتحرٌكه،

 فً وذلك واحد؛ حرؾ فً الثانً الشطر نهاٌة مع البٌت من األول الشطر نهاٌة اتفاق هو التصرٌع: -1

 القصٌدة.مثال: فً بٌت أول

 ملفحو الدخول بٌن اللوى بسقط ومنزل حبٌب ذكرى من نبك قفا

 .القصٌدة من بٌت أول وفى الشعر فً إال ٌكون ال والتصرٌع .جمٌلة موسٌقٌة نؽمة ٌعطٌنا :التصرٌع جمال

 والقٌته الصدٌق مثل: قابلت .اللفظ فً االختبلؾ مع المعنى فً أكثر أو كلمتٌن اتفاق هو الترادف: -3

 .جدٌد بلفظ تكراره طرٌق عن المعنى الترادؾ هو تؤكٌد عجل. جمال على

قول الشاعر خلٌل  مثل .واإلٌقاع الطول فً متساوٌة جمل إلى الشعر بٌت تقسٌم هو :التقسٌم سنح  -9

 :مطران

  بعنابــً متفــــرد بكآبتً، متفــــــرد بصبابتً، متفـــــــرد
 

 فقط. الشعر فً التقسٌم األذن. وحسن لها ترتاح جمٌلة موسٌقٌة نؽمة ٌعطٌنا التقسٌم حسن جمالو

                                                           
ٔ
 .3ٕٙشعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ص:  من ببلؼة القرآن، د. محمد 
ٕ
 .ٖ-ٔسورة الكوثر،آٌة:  
ٖ
 .3ٕ٘من ببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ص:  
ٗ
 .ٓٙسورة األنعام، أٌة: 
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 والشم )تعالى:  مثل قوله .تضاد ؼٌر من المعنى فً به ٌتصل وما الشًء ذكر هً ظٌر:الن مراعاة -ٓٔ

 .وتقوٌته المعنى هو تؤكٌد النظٌر مراعاة جمال .ٔ(ٌسجدان والشجر والنجم ، ٌسبحان والقمر

 طرٌفة أدبٌة بعلة وٌؤتً المعروفة، الشًء علة ضمناً  أو صراحة األدٌب ٌنكر أن هو التعلٌل: حسن -ٔٔ

 اللطم أثر وجهه فً ولكنهـــا قدٌمــــــــــة المنٌر البدر كلفة مثل: وما .إلٌه ٌقصد الذي الؽرض تناسب

 .(الكدرة هً والكلفة) ،(الرثاء فً.)

 .شبهه على العٌن تقع ال أنه سوى عٌبٌ  به مثل لٌ  الذم: ٌشبه بما المدح تأكٌد -ٕٔ

 . فابدة ؼٌر فً طوٌلة نهاأ إال الخطبة فً جمال مثل ال المدح: ٌشبه بما الذم تأكٌد -ٖٔ

 والجمالٌة الداللٌة البدٌع ثالثاً: وظٌفة

 كبٌرا إسهاما تسهم التً أجزابه والعبلقات بٌن الروابط بإٌجاد النص مستوى على البدٌع وظابؾ وتتضح   

 وٌلهاوتؤ الداللة تلك لتفسٌر لؽوٌة وخبرات جمالٌة ذابقة ٌمتلك من بما المتلقً ذهن وإثارة النص، داللة فً

المنظومة  إثراء على  البنابٌة مستوٌاتها باختبلؾ التكرارٌة البنٌة تعمل معها، وبذلك التجاوب ثم ومن

 النص بوساطة المتلقً والمتكلم بٌن داللٌاً  وتجاوباً  وموسٌقٌاً  إٌقاعٌاً  تناؼماً  ٌفرز إذ األدبً، للخطاب النصٌة

 .ومقصود بالػ وأثر أثر أنه ذلك النص، لمتعة مولدا تكرارال  ٌعد أن ذلك بعد ؼرابة فبل ،البنى لتلك الحامل

 :أسلوباً  بوصفه رابعاً: البدٌع

 على ال أوجده: أي وأبدع، َبَدع من هو سابق، والبدٌع مثال ؼٌر على المنشؤ الشًء هو :اللغة البدٌع فً

 واألرض ماواتالس خالق ألنه( واألرض السموات بدٌع) عن ذاته عز وجل هللا قال سابق، ولذلك مثال

الصور  ابتداع فً ٌتنافسون األدباء ألن االسم هذا البدٌع علم أخذ وقد :.سابق، واصطبلحاً  مثال ؼٌر على

 صادراً  المعنى خدمة دام فً ما ومشرقاً  مقبوالً  العمل هذا وٌظل والزخارؾ اللفظٌة والمحسنات البدٌعٌة

الهدؾ  هو اللفظ تزٌٌن وأصبح المعنى على للفظطؽى ا إذا أما إجهاد أو تصنع أو بؽٌر تكلؾ األدٌب عن

 التعبٌر.  سٌبات من األدٌب وسٌبة عٌوب من عٌب فهو

 وجوه به ٌعرؾ علم: الببلؼة اصطبلح علماء سابق، وفى مثال ؼٌر على الموجد المخترع فالبدٌع   

 تزٌٌن ٌتناول. المراد المعنى على الداللة ووضوح ،لمقتضى الحال المطابقة رعاٌة بعد الكبلم تحسٌن

 وتنقسم .ارتآه األدٌب التً البٌانٌة بالصورة الحال مقتضى ٌطابق بلٌؽاً  أداء أداء المعنى بعد الكبلم

 تحسٌن تبعه وإن ،أوالً  المعنى تحسٌن ما قصدا: فالمعنوٌة. ولفظٌة ،معنوٌة: قسمٌن البدٌعٌة المحسنات

 .المعنى تحسٌن عهتب وإن ،أوالً  اللفظ تحسٌن قصدا ما: واللفظٌة .اللفظ

 

                                                           
ٔ
 .  ٙ-٘سورة الرحمن، أٌة:  
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 انهفظٛح: أٔالً: انًحسُاخ

 انجُاص:

 ضرب من: والمحكم العرب ولسان الصحاح شرحها كما وهً( الجن ) كلمة من مؤخوذ: لؽة الجنا    
   النوع. من أعم وهو شًء، كلّ 

 بهان نطقاالمتشا اللفظان وهذان. المعنى فً واختبلفهما النطق فً اللفظان تشابه: الببلؼة علم فً والجنا 
فً  ٌكفى بل الحروؾ جمٌع تشابه الجنا  فً ٌشترط الجنا (. وال )ركنً :ٌسمٌان معنى المختلفان
المعنى،  فً وٌختلفا ،النطق فً اللفظان ٌتفق المجانسة. وعلٌه ٌكون تعرٌفه: أن به نعرؾ ما التشابه

 وهونوعان جنا  تام وجنا  ناقص.
 

 انجُاص فٙ انًقاياخ انقذًٚح:

 : ػُذ انثذٚغانجُاص 

اهتم بدٌع الزمان الهمذانً بالجنا  فً النثر والشعر فً المقامات، ولكنه كان معتدالً بعض الشًء فً    

ل لنا أن الكبلم ٌٌخ لجنا فهو عند إٌراده ل ٔ"وهذا االعتدال من أسباب خفة أسلوبه وسبلسته"استخدامه، 

لبلخٌة: "فؤٌن ترٌد؟ فقلت: الوطن، فقال: بلؽت الوطن قوله فً المقامة ا ٌنساب منه انسٌابا كالسٌل ومن ذلك

، وهنا جنا  بٌن الوطن ٕوقضٌت الوطر، فمتى العود؟ فقلت: القابل، فقال: طوٌت الرٌط وثنٌت الخٌط"

 الجملة تحملها التً المعانً ألن جمٌل، تاموهو جنا  ؼٌر والوطر، وبٌن الرٌط والخٌط، وال ثقل فٌه، 

 المتكسب ذلك لصورة جدًٌدا شًٌبا تضٌؾ كلمة كل إذ المراد، للمعنى كامبلً  إطاراً  وبنت ومتوافقة، متآلفة

 فبل بالوطن أهم وأنا" :الفزارٌة المقامة فً كقوله واضح، بشكل الجنا  استخدام حٌلته فً أو بفصاحته

 بحوافر اللٌل بطنَ  وأخوضُ : "ذاتها المقامة فً قوله وكذلك ".بٌده ٌلوٌنً البعد وال بوعٌده، ٌثنٌنً اللٌل

 ة،نجببً  بلً مرتحً " وكذلك ".الَوطواط فٌها ٌبصر وال الؽطاط فٌها ٌَضلُّ  لٌلة فً أنا فبٌنا: "وقوله ".الخٌل

 خمسة فً ورد الجنا  الحشد هذا كل .ٖ"التَّسٌار بعصا النهار، ورق طأخبُ  فظللت: "وقوله ".جنٌبة وقابًدا

، فؤخذه: "الموصلٌة المقامة فً قوله وكذلك .الفزارٌة المقامة من فقط أسطر  والجؾ ،"األكؾُّ  وملكته الُجؾُّ

رة ومرة بالِمّرة، مرة اإلكراه" :المارستانٌة المقامة فً قوله ذلك ومن. الجمهور: هنا ة ،"بالدِّ : هنا والِمرَّ

 .محله وفً متكلؾ وؼٌر عفوٌا وكان .العقل

رة ومرة لِمّرة،با مرة اإلكراه: "المارستانٌة المقامة فً قوله ذلك ومن ة ،ٗ"بالدِّ  جنا هو العقل و: هنا والِمرَّ

واإلٌقاع،  بالمفردات اللعب فً وبراعته" الهمذانً" صنعة هنا وتظهر المرة والدرة، بٌن وسجع تام ؼٌر

 ؼٌر ٌملك ال" :البخارٌة المقامة فً" البدٌع" قول ذلك ومثل وصؾ،ال فً ودقٌقتان جمٌلتان كلمتانفهما 

 فً البِرِّ  من "ولقٌنًالبلخٌة  المقامة فًورعدة،  بردة بٌن ، جنا ٘"رعدة لحماٌة ٌكتفً وال ،ُبردة القشرة

 ذلك ٌشوبها الضعؾ، والصورة. والثناء السناء بٌن تام ؼٌر جنا  العبارة فً .ٙالثناء" فً تهزد السناء بما

 علٌه، الكاتب بثناء مرتبط له بالشا احترام أن بمعنى وإكرامه إٌاه، الشاب على ثنابه بٌن ربط الكاتب أن

 وُبِسطت أنماطها، بساطها، المقصود. وفً المقامة الجاحظٌة" قد فرش للشاب أصٌلة صفة الكرم ولم ٌجعل

 تام. ؼٌر وجنا  سجع العبارتٌن فً ،1ِسماطها" وُمدَّ 

                                                           
ٔ
 .ٖ٘ٓم، ص:99ٔهـ، ٔٔٗٔ، ٔفن المقامة بٌن البدٌع والحرٌري والسٌوطً، د. أحمد أمٌن مصطفى، ط 
ٕ
 . الرٌط الثوب الرقٌق ٌرٌد طوٌت اللٌالً حتى ٌاتً العام القابل.ٖمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة البلخٌة، ص 
ٖ
 .ٔٔمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة الفزارٌة، ص 
ٗ
 .9ٔمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة المارستانٌة، ص 
٘
 .ٌٖٔع الزمان، للهمذانً، المقامة البخارٌة، صمقامات بد 
ٙ
 .ٖمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة البلخٌة، ص 
1
 .ٕٔمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة الجاحظٌة، ص 
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 انجُاص ػُذ انحزٚز٘: 

و الخاطر ولكن فً بعض األحٌان أفرط الحرٌري فً استخدام الجنا ، ولكن كان ٌنساب منه عف لقد    

الجنا  اهتماماً أكبر، وٌؤتً الجنا  عنده فً الدرجة األولى بٌن المحسنات،  "فهو ٌولً كان ٌؤتً متكلفاً،

ٌكاد ٌساوي السجع فً شٌوعه، وإنه لٌحرص على إٌراد الجنا  فً الجملة الواحدة أو فً الجملتٌن، وقد 

القصابد وٌراعً أن ٌشتمل كل بٌت  تلفة فً المعنى، وإنه لٌنشؤروؾ مخٌؤتً بثبلث كلمات متفقة فً الح

 صفو والعٌش صحو والجو زهو العمانٌة: "والبحر فً المقامةنورد من جناساته ما ذكره و ٔعلى جنا "

 عصفت أن إلى بمنجاته الؽرٌق فرح بمناجاته وأفرح بعقٌانه وْجد المثري للقٌانه أجد وأنا لهو والزمان

ْفر ونسً اْلُجُنوب، سفتاْلَجُنوب، وع  إحدى إلى الثابر لهذا الحدث فملنا مكان، كل من وجاءهم كان، ما السَّ

 بٌن المضارع بالجنا  أتى ثم ٕالمسٌر" اعتٌاص فتمادى الرٌح تواتً رٌثما ونسترٌح، لنرٌح الجزابر،

 :فً نف  المقامة . وٌقول وعقٌانه لقٌانه،

 المهٌن العذاب فً لٌلقٌك ك ٌرقً لك مخادع من واحتر 

 موسٌقى أعطى ؼٌر متكلؾ، مضارع جنا  وهو لٌلقٌك، ٌرقٌك: قوله فً الجنا  األبٌات هذه فً ونلحظ

 وَعبٌُدهُ  عمٌده واستطٌر حبورا، القصر : "فامتؤلأٌضاً  وٌقول فً نف  المقامة .جمٌبلً  داخلٌاً  وإٌقاعاً  للبٌت

ًّ  ُخٌل حتى طمرٌه، بمسا  وتتبرك ٌدٌه، بلعلٌه، وتق تثنً زٌد بؤبً الجماعة وأحاطت ُسرورا،  أّنه إل

 من معنى أراد هنا الكاتب وكؤن وعبٌده، عمٌده: قوله فً المضارع الجنا  نلحظ "، كماأوٌ  القرنً

تشابهوا  أو تجانسوا - فعبل - فؤلنهم والخدم الربٌ  بٌن جان  فحٌن اللفظٌة، مجرد الحلٌة من أكثر الجنا 

 تلك فً أنه شك ال الربٌ  حوله، وهذا من مع تجان  اإلنسان فرح وكلما فرحاً، طار فً أن كبلً منهم قد

 دونه من وبٌن بٌنه كالحاجز كانت التً ونزع الكلفة، تباسط قد هٌبته بعض أفقدته التً السعٌدة اللحظة

 أبو ة: "فاكتفىوفً المقامة العمانٌ .فنه وحسن الكاتب براعة على ٌدل الذي الرابع معناه الجنا  لهذا فكان

 وأن حزانته، إلى بضمه أوعز بل بركته بعد تجربة بحركته، الوالً ٌسمح فلم للرحلة، وتؤهب بالنحلة، زٌد

 واألدٌب متكلؾ، ؼٌر مضارع جنا  وهو وبركته، حركته فً الجنا  ، نلحظٖ".خزانته فً ٌده تطلق

وظٌفتها  مإدٌة سٌاقها، فً داللتها عن شًء كل قبل معبرة الجنا  بؤلفاظ اإلتٌان القادر على هو البارع

 حتى َتَطلََّبهما السٌاق الذي هذا فً اللفظتٌن هاتٌن نظم من أجمل ترى ال فؤنت الجمالٌة، الوظٌفة مع الداللٌة

 قوله فً الجنا  أجل من لفظة ؼرٌبة إٌراد فً تكلفاً  رأٌت لو إنك ثم. عنه عبرا عما ؼٌرهما ٌعبر ٌكاد ال

 كبلهما الخزانة فً ٌده إلى الحزانة وإطبلق فضمه ٌبرره ما الجنا  لهذا تجد ما رعانس أنك إال خزانته

 .الخصوصٌة خصوصٌة فهذه منهم مإمل ٌإمله ٌمكن أن ما ؼاٌة وهو الحاضرٌن بٌن من به خص عطاء

 انجُاص ػُذ انٛاسجٙ:

وعة مبرمجة تؤتً بعدة توسع فٌه حتى ٌخٌل لنا أن الٌازجً موس هولم ٌبخل الٌازجً فً هذا اللون ف   

 على نوعٌن: تحمل نف  األحرؾ وجاء فً مجمع البحرٌن ألفاظ

 ،وشكلها ،وعددها ،نوع الحروؾ: هً أمور أربعة فً اللفظان فٌه اتفق ما هو :التام الجناسأوالُ:  

 .ومركب ،ومستوؾ ،مماثل: هو على ثبلثة أنواعو وترتٌبها.

                                                           
ٔ
 .ٖ٘ٓفن المقامة بٌن البدٌع والحرٌري والسٌوطً، د. أحمد أمٌن مصطفى، ص: 
ٕ
 .1ٖٔالمقامة العمانٌة، ص المقامات األدبٌة مقامات الحرٌري، 
 مع أعطوه ما بكثرة ٌكتفوا ولم ٌعطونه، زالوا ما حٌث وسذاجتهم القوم بساطة ٌصور.1ٖٔالمقامات األدبٌة مقامات الحرٌري، المقامة العمانٌة، ص ٖ

 إلى ضمه بل بحركته، الوالً ٌسمح ولم ،أعطوه ٌكتفوا بما لم لكنهم للمؽادرة، مستعداً  وتؤهب العطاٌا، هذه من ناله بما اكتفى قد نفسه البطل إن
 أٌضاً  الربٌ  سذاجة على دلٌل وهذا حساب، ؼٌر من أمواله من ٌشاء ما ٌؤخذ خزانته، فً ٌده وأطلق خاصته،
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 .حرفٌن فعلٌن، أو أو ،اسمٌن ٌكونا بؤن الكلمة نوع فً ناللفظا ٌتفق أن :األول: التام المماثل 

 الناصٌة، أشمط رجل فإذا ودخلت. الجاش من جاش، ما منً فسكن"ومن ذلك قوله فً المقامة البدوٌة: 

فجاش األولى بمعنى ٌقال جاشت القدر  جنا  تام بٌن اسمٌن ، بٌن جاش والجاشٔ"والجارٌة الؽبلم ٌكتنفه

 ٕ فً المقامة الحجازٌة: . ومن مثل ذلك قولهقلب عند الخوؾمعنى اضراب الإذا ؼلت، والثانٌة ب

 راحتً من راحتً فراحت رٌحاً، راحت وراحً كرٌحانً، روحً

 ٖ:الكوفٌةوقوله فً المقامة  ولى بمعنى الراحة والثانٌة بمعنى كؾ الٌد،األ الجنا  بٌن وراحتً، وراحتً.

 ةواصل العباد هللا إلى به النافلة صبلة من خٌر العلم

 باطله فهً المال كنوز ودع مسابله والتقط علٌه فاحرص

 بحاصلة واصلة تضع وال بعاجلة آجلة تبع وال

وواصلة فً البٌت الثالث بمعنى قادمة. وأورد بمعنى تصل فً البٌت األول  ةهناك جنا  تام بٌن واصل

 السٌطرة، سجٌته فانتدب. الساهٌة األعٌن ٌهتنب فؤرادجنا  تام بٌن ثبلث كبلمات فً المقامة األزهرٌة: "

 ٗ:ٌقول وأنشد. الضبطرة عقٌرته ورفع

 فنون فللحدٌث سمعاً  ألق مصراً  المٌم الراكب أٌها

 ونون ونون نون فٌها قام وعٌن وعٌن عٌن مصر دون

بمعنى  فهناك جنا  تام بٌن عٌن، وعٌن، وعٌن، فاألولى بمعنى عٌن ماء، والثانٌة بمعنى رصد، والثالثة

ربٌ ، وجنا  تام بٌن نون، ونون، ونون، فاألولى بمعنى حوت، والثانٌة بمعنى سٌؾ، والثالثة بمعنى 

، ٘"عداً  ماء علٌك أجرٌنا معنا تقٌم أن شبت وإن عداً، النفقة هذه فخذ"وٌقول فً المقامة الرملٌة: دواة. 

لعدد، والثانٌة ؼٌر مقطوعة أي جعلها نفقة فالجنا  بٌن عداً، وعدا، فاألولى بمعنى العد معدودة ومعروفة ا

فإن استطعته جعلناك حالً الحالً فً  " قوله أٌضاً فً نف  المقامة: ومن ذلك جارٌة من ؼٌر انقطاع.

 فاألولى بمعنى الكبلم المنقط، والحالى الثانٌة مؤخوذ من الحلٌة. تام. فبٌن حالى والحالى جنا  ٙ"الحال

 1:فً قوله الجنا  التام بٌن سهٌل وسهٌلأورد المقامة الدمشقٌة فً و

 لٌبل زار والبعض اللٌل، فً لٌلى زار السهٌلٌن بعض

 لٌلى وتلك لٌلٌ  وذاك سهٌلٌ  وذا سهٌلٌ  فذا

وهو ما أوضحه فً بٌت الشعر التالً بٌن سهٌل قامات والثانٌة بمعنى النجم. مفاألولى اسم  لراوي ال

 .3وسهٌل

                                                           
ٔ
 .ٙمجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة، ص 
`
ٕ
 ٓٔمجمع البحرٌن، المقامة الحجازٌة، ص: 
ٖ
 .٘ٙمجمع البحرٌن، المقامة الكوفٌة، ص:  
ٗ
 ، الضبطرة: الشدٌدة.11مع البحرٌن، المقامة األزهرٌة، ص:مج 
٘
 .ٕٗٔمجمع البحرٌن، المقامة الرملٌة، ص:  
ٙ
 .ٖٕٔنف  السابق، ص:  
1
 .1ٔٔمجمع البحرٌن، المقامة الدمشقٌة، ص: 
3
 .1ٔٔمجمع البحرٌن، المقامة الدمشقٌة، ص: 
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 الحلك ثوب البلب  هاأٌ ٌا الفلك سهٌل أم أرض سهٌل

 :ٔومنه قوله فً المقامة السروجٌة

 واشتهر ربٌع شهر أتى وقد صفر حتى صفر شهر أقمت

 ملك عندي إنك"ر فً األشهر العربٌة، والثانً بمعنى فرغ.ٌن صفر ، وصفر، األولى بمعنى الشهالجنا  ب

 له فضرب" :فً المقامة التمٌمٌة هلوقوالمبلك والثانٌة بمعنى الحاكم.  ، فملك األولى بمعنىٕ"ملك فً

ضرب األولى بمعنى أعطى موعدا والثانٌة بمعنى الضرب بالٌد على . ٖ"عجل على بها وضرب األجل،

الكنانة األولى  ،ٗ"كنانة بنً من ركب فً الكنانة إلى الشخوص أزمعت"وذكر فً المقامة المصرٌة: الناقة. 

 ل العرببمعنى مصر أما الثانٌة فهم بنً كنانة من قباب

  ٘وعلٌه قوله:

 رشٌدا سبٌبلً  ذاك فؤلفٌت رشٌدا أتٌت قد ولكننً

 فالجنا  بٌن رشٌدا األولى وهً مدٌنة الرشٌد بمصر والثانٌة بمعنى الرشاد والصواب أو المرشد. 

بمعنى  ى، فالحدٌث األولٙ"الحدٌث صاحبك مع بالحدٌث، نتمتع دعنا واآلن"وذكر فً المقامة األنبارٌة: 

 فر  على استوى األضحى ٌوم كان إذا حتى د والثانٌة بمعنى الكبلم. وقال فً المقامة الحلٌة أٌضاً "الجدٌ

وذكر فً المقامة الحلٌة  العٌد، وأضحى الثانٌة بمعنى أشهب. األولى بمعنى ٌوم األضحى ،1"أضحى

 :3أٌضاً 

 العلة تشفً زهراء بحلة الؽلة شفٌت لقد طربا ٌا

 حلة فً حلةٍ  فً فحلةٌ 

 ، والثانٌة هً المدٌنة. بمعنى منزلة، فالجنا  بٌن )حلٍة، حلة(األولى 

 أو أحدهما فعبلً، واآلخر أحدهما اسماً، ٌكون بؤن الكلمة، نوع فً اللفظان ٌختلؾ أن: الثانً: التام المستوفى

 .أو فعبلً  اسماً، واآلخر حرفاً،

ركباً، وٌكون على ثبلث أنواع: المرفو، م أحدهما أو ،اللفظٌن كبل ٌكون أن: الثالث: التام المركب

  والمتشابه، والمفروق.

 فٌه إحدى اللفظتٌن مركبة من كلمة وبعض كلمة. ٌكون ما وهو: المرفو .أ 

 المتشابه: وهو ما اتفق فٌه الركنان لفظاً وخطاً. .ب 

                                                           
ٔ
 .1ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة السروجٌة، ص: 
ٕ
 نف  السابق. 
ٖ
 9ٙٔمجمع البحرٌن، المقامة التمٌمٌة، ص:  
ٗ
 9ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة المصرٌة، ص:  
٘
 .ٕٙٗمجمع البحرٌن، المقامة الرشٌدٌة، ص:  
ٙ
 .9ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة األنبارٌة، ص: 
1
 .ٕٖٓمجمع البحرٌن، المقامة الحلٌة، ص: 
3
 .ٕٖٗنف  السابق، ص: 
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 .ٔالمفروق: وهو ما تشابه فٌه الركنان لفظاً ال خطاً وٌسمى مفروق ألن الركنان افترقا فً الخط .ج 

بٌن أملك وأم  ٕ"كمٌت وفر  وجناء بناقة فجاإوا. لك أم علٌك أملك، الشرط "وقال فً المقامة الخزرجٌة: 

  .، والثانٌة للتخٌٌر وجب ، فاألولى بمعنىلك جنا  تام مركب مفروق

  ٖ:أٌضاً قوله هومن

 ٌمٌل ؼصناً  ٌا منك قلب مٌل لً قرة

 .نٌة بمعنى ٌتماٌلاأهوى، والث نى، فاالولى بمعالجنا  بٌن ل)ي مٌل(، )ٌمٌل(

 :ٗومن الجنا  التام المفروق قوله 

 بالطٌلسان اإلمام حبانً قد إنً: العراقٌن فً شبت لمن قل

 لسان طً بالطٌلسان رام حرٌص من حفاوة ال مؤرب

 الجنا  بٌن الطٌلسان، وطً لسان: فالطٌلسان لبا  ٌلبسه اإلمام والثانٌة طً لسان وهً كتم الحدٌث.

 نجُاص انُاقض:ا

 واحد فً ناللفظا فٌه اختلؾ ما هو: التام ؼٌرو .فً المعنى اختبلفهما مع النطق فً كلمتٌن اتفاق: الجنا 

 عددها، فً أو الحروؾ، نوع فً االختبلؾ إما ألن أحوال، أربعة على وهو ،األربعة السابقة األشٌاء من

 . ترتٌبها فً أو شكلها، فً أو

 مضارع: نوعٌن الجنا  على كان الحروؾ، نوع فً اللفظان اختبلؾ اإذ: النوع فً االختبلؾ .أ 
 سواء. فً المخرج متقاربٌن االختبلؾ بٌنهما وقع اللذان الحرفان فٌه كان ما والحق، فالمضارع

 متباعدٌن المختلفان الحرفان فٌه كان ما: والبلحق .آخره فً أو وسطه، فً أو اللفظ، أول فً كانا
 .كذلك آخره فً أو وسطه، فً أو اللفظ، فً أول اأكان سواء المخرج فً

 سمً. زابداً  اللفظٌن أحد ٌكون عدد بؤن: الحروؾ عدد فً اللفظان اختلؾ إذا: العدد فً االختبلؾ  .ب 
 ومكتنؾ، مطرؾ،: أنواع ثبلثة على وهو عن اآلخر، اللفظٌن أحد لنقصان" الناقص الجنا "

 اللفظ وسط فً الزٌادة فٌه كان ما: والمكتنؾ اللفظ، أول فً الزٌادة فٌه كان ما: فالمطرؾ .ومذٌل
 .اللفظ آخر فً الزٌادة فٌه كان ما: والذٌل

 محرؾ،: نوعٌن على كان الجنا  الحروؾ، هٌبة فً اللفظان اختلؾ إذا: الشكل فً االختبلؾ .ج 
 لم أو كلٌهما، أحدهما إعجام زال لو بحٌث ا،نطق اللفظان فٌه اختلؾ ما: فالمحرؾ .ومصحؾ

 .اآلخر عن أحدهما مٌزٌت
 .٘القلب سمى جنا  الحروؾ، ترتٌب فً اللفظان اختلؾ إذا: الترتٌب فً االختبلؾ .د 

 
 

                                                           
ٔ
 .3ٕٔ-3ٕٓعلوان، د.نعمان شعٌان علوان، ص: من ببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان  
ٕ
 .3ٖمجمع البحرٌن، المقامة الخزرجٌة، ص:  
ٖ
 .ٕٔٔمجمع البحرٌن، المقامة الرملٌة، ص: 
ٗ
 .3ٖٗالمقامة السوادٌة، ص:  مجمع البحرٌن، 
٘
 .9ٔٔالببلؼة الوافٌة، محمود السٌد شٌخون، ص 
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 انجُاص انُاقض ػُذ انٛاسجٙ: أيثهحٔيٍ 

 أخترق وجعلت الرٌاح، تسابق ناقة فامتطٌت. السفر إلى وملت الحضر، مللت: قال عباد بن سهٌل حكى"

 ٔ :فقلت. مشبوبة ونار مضروبة، خٌمة إلى فدفعت. الشفق صرموت الؽسق، خٌم حتى. طاحوالب الهضاب

 لنا؟ األمن أم الخوؾ بهم هل ههنا النزول القوم ترى ٌا من

، وهو جنا  مضارعفالجنا  بٌن الكلمات )الحضر، والسفر(، )الؽسق، والشفق(، )مضروبة، ومشبوبة(

 ٌشفً بحدٌث ٌطرفنا الشٌخ وبات. حمرتا جثمة وجثمت ملتاح، تحٌة فحٌٌتومن ذلك فً نف  المقامة: "

، فالجنا  بٌن )ملتاح، ٕ"السماء، حجاب وانشق الظلماء، جلباب رق أن إلى. السقام من وٌشفً األوام،

 مإدٌة سٌاقها، فً داللتها عن شًء كل قبل معبرة الجنا  بؤلفاظ ومرتاح(، )الظلماء، والسماء( فهو جاء

 ولم جنانً، جنتً بفراق ٌسمح فلمومن ذلك فً المقامة الموصلٌة: " الجمالٌة، الوظٌفة مع وظٌفتها الداللٌة

، فهناك جنا  ناقص بٌن جنتً، وجنانً، وروحً وراحتً ٖ"ورٌحانً وراحً روحً عن ٌطب

. مٌبلً  وٌخطر ذٌبلً، أكنافها فً ٌسحب لٌلى أبا شٌخنا بها فلقٌتورٌحانً. ومنه فً المقامة الحلٌة: "

فالجنا  بٌن الكلمات)ذٌبلً،  ،ٗ"الطبٌب بعٌادة المرٌض أو الحبٌب، بزٌارة المحب ابتهاج به فابتهجت

 داخلٌاً  وإٌقاعاً  موسٌقٌة أعطى ؼٌر متكلؾ، جنا  ومٌبلً(، )ٌسحب، وٌخطر(، )الحبٌب، والطبٌب( وهو

 التسلٌم وابتدرت. اؼتٌاله فً وؼوله احتٌاله فً حوله من فكسرت": فً المقامة المضرٌة قالجمٌبلً. و

. ٘"فجمرة أبى فإن تمرة أخاك أعط: وقال ملق بلسان وحٌانً طلق بوجه فقابلنً. إلٌه والتسلٌم لٌه،ع

 ومنه ذلك قوله فً المقامة اللبنانٌة: " فالجنا  بٌن الكلمات:)طلق، وملق(، )تمرة، وجمرة(، )علٌه، إلٌه(.

 أنماط من كنت إن الباع من اع،الك ٌعرؾ ال من أنت بل: قال البوع؟ من الكوع، ٌعرؾ ال من ٌا أنت فمن

 هبؤنامل ؼمز ثمالجنا  بٌن )الكوع، والبوع(، )الكاع، والباع(. ومنه فً المقامة الصعٌدٌة: " ،ٙ"النمط هذا

 بن سهٌل قال "، فالجنا  بٌن )مرفقً، ومفرقً(. ومن ذلك فً المقامة الخزرجٌة:1."مفرقً وقبل مرفقً،

ومن فهناك جنا  ناقص بٌن )العرب واألرب(.  ،3".األرب عضب التما  فً العرب، ببلد دخلت: عباد

منه فً نف  فالجنا  بٌن أهبلً وسهبلً. و ،9".سهبلً  ونزلت أهبلً، أتٌت لقد: قالوا " المقامة البصرٌة:

بٌن الكلمتٌن قبضة وقبصة جنا  ناقص  ٓٔ"اللجٌن من وقبضة العٌن، من قبصة له فجمعوا : "المقامة

 أوج  قد نفسه فً ما أدرأ وأنا"البلذقٌة: فً المقامة وذكر  واللجٌن جنا  ناقص. وبٌن الكلمتٌن العٌن

  أوج  الفعل بمعنى أضمر سجٌ  األوج  أي آخر الدهر. ٔٔ"األوج  سجٌ  ٌؤتٌك ال وأدعه

 :ٕٔأما الجنا  بٌن فعلٌن فً قوله 

 الؽد إلى أم  ردٌَ  لٌ  هٌهات ٌدي فقدت ما علً ٌردُّ  من ٌا
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. فالجنا  بٌن ٔ"سقط كما الرجل ٌد فً فسقط" :ٌرد. ومنه فً المقامة األنبارٌة لفعلٌن ٌرد،فالجنا  بٌن ا

 وابتدرت ومنه فً المقامة المضرٌة على لسان سهٌل" فسقط وسقط أي ندم ألنه وقع فً الكبلم مع سهٌل.

 لٌه بمعنى تفوٌض األمر.التسلٌم علٌه أي رّد السبلم للوداع، أما التسلٌم إ ٕ" إلٌه والتسلٌم علٌه، التسلٌم

 مرشد، وال وأسترشد  لعلً. سروج إلى الخروج أردت: قال عباد بن سهٌل أخبروفً المقامة السروجٌة: "

 ٖ:شدٌن راكب وإذا

 حذر ؼٌر على اللٌل وأخبط أثر من بً للطوى ولٌ  أطوى

 ٗوفً قوله على لسان الخزامً فً ختام مقامته البدوٌة:

 لوالي ذقت ؼصة المنون  قل لسهٌل: لست بالمؽبون

 ملك بحق لٌ  بالممنون فؤنت والناقة فً ٌمٌنً

ٌَن لحسن الْدٌن لكن عفوت عنك كالمدٌون   وهبته الدَّ

ٌن والد فبٌن المنون األولى والممنون الثانٌة األولى بمعنى المدٌن  ناقصٌن  جنا  جنا  ناقص، وبٌن الدَّ

"فتراجعت مع الراجعٌن، وتولٌت عنه حتى حٌن. فمكثت هنٌهة  وفً المقامة العقٌقٌة: والثانٌة العقٌدة.

أترقبه، ثم انبعثت أتعقبه. حتى انتهى إلى دسكرٍة فً الطرٌق، بجانب العقٌق. فنزل عن الِحْجر. واعتزل 

بٌن الَحْجرة والُحْجرة، األولى بمعنى ناحٌة، محرؾ ، جنا  ٘، وافترش أرٌكته فً ظل ُحْجرة"َحْجرة إلى

"هذه األبٌات مشطورة توهم األنصاؾ، لكنها تحسب  ومنه فً المقامة الخزرجٌة: بمعنى ؼرفة.والثانٌة 

وذكر فً المقامة البؽدادٌة: "وقالت:  بٌن األنصاؾ واإلنصاؾ.محرؾ جنا  و، ٙأبٌاتاً عند اإلنصاؾ"

لت: أما سمعتم أن السبلم ٌا أهل الكتاب، قالوا: سبلم ٌا كرٌمة األعراب! فما بالك تلحنٌن فً اإلعراب؟ قا

 . ومنه فً المقامة ذاتها:وهو جنا  محرؾ اإلعراب، الجنا  بٌن األعراب و1خٌر الكبلم ما كان لحناً"

ر، وُدر األولى بمعنى لبن النٌاق والثانٌة  3"لكنكم تشترون در الضوامر، وتستوهبون در الضمابر" بٌن دَّ

لكوفٌة: "قال اكتب ٌا سهٌل، واندفق فً إمبلبه . ومن ذلك فً المقامة اوهو جنا  محرؾ بمعنى الٌاقوت

. الشمو  األولى بالفتح أي الجرون والثانٌة 9كالسٌل. حتى إذا أترع الكإو ، وقاد الَشمو  بالُشمو "

وورد فً المقامة العراقٌة: " فقطع  بٌن اسمٌن.محرؾ  ناقصبالضم أي األلفاظ الباهرة. بٌنهما جنا  

بٌن ِنصاب األولى بالكسر بمعنى  ناقص، جنا  ٓٔا أٌسر ما به نصاب."لسان الشٌخ بنصاب، وقال: هذ

، وِبَدر فً قوله: " وٌوجد جنا  بٌن ُخبر، وَخبر، وبٌن البدر مقدار من المال، وُنصاب الثانٌة بمعنى ُنم .

قال: فؤطرق كل من حضر، ولم ٌقفوا على خبر وال خبر، وجعل الطلبة هنالك، ٌخبطون فً لٌلها الحالك. 

الشٌخ ٌعجب منها وٌعجب، وٌعظم أمرها وٌطنب. فقال األستاذ: إنً قد جعلت على نفسً ما جعل هذا و

الشاعر، فإن الفوابد تشترى بالذخابر. فترنحت أعطاؾ الشٌخ ابتهاجاً بالظفر، وقال: إن النا  ٌستنزلون 
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وبٌن البدر األولى بالفتح، جمع  .  فالجنا  بٌن ُخبر األولى بالضم، وَخبر الثانٌة بالفتح،ٔالَبدر بالِبَدر"

بدرة: وهً عشر آالؾ من الدراهم. وكنى عنها بالشًء بعٌد المنال، وِبَدر الثانٌة بالكسر. ومنه فً المقامة 

بٌن  ناقصفهناك جنا   ٕذاتها: "فقال أحدهم: إننً مشتؽل بعلم الَعروض فهل لذلك عندك من ُعروض؟ "

ثانٌة بضم العٌن وهً: عرض له األمر أي خطر على قلبه. عروض بفتح العٌن وهو علم العروض وال

بلم " بلم بالسُّ بلم، وتطارحنا السَّ ومن ذلك أٌضاً: " ونزلنا جمٌعاً على تلك السِّ
ألولى بمعنى ، فالسبلم ا ٖ

 : ٗالسبلم والثالثة بمعنى األصابع كناٌة عن كؾ الٌد. ومن ذلك قولهحجر والثانٌة بمعنى 

 وال لها ُعدد الَعدد كل سواه هالك

الجنا  بٌن قوله َعدد وُعدد األولى بالفتح بمعنى جٌش عدد والثانٌة بالضم بمعنى أدوات الحرب وعدتها. 

 ٘وفً قوله فً المقامة الرملٌة:

 هل له للحر ِورد حول در حل َورد

المقامة ً ومن ذلك ف األولى عبارة عن الخد والثانٌة بمعنى الوصول إلٌه. ناقصبٌن ورد، وورد جنا  ف

 .ٙوضربت الضحى أطنابها. نقر القوم ثبات فً تلك الرباع، وانتشروا مثنى وثبلث ورباع": "الحكٌمٌة

فً ومنه  األولى بمعنى مكان والثانٌة بمعنى ربع من  الشًء. ناقصبٌن الرباع ورباع جنا  فهناك 

العجب بالضم بمعنى اإلعجاب  ،1"فاهتز األمٌر ُعْجباً وَعَجباً حتى كاد ٌصفق طرب"المقامة التمٌمٌة: 

الطرؾ بالكسر  3"وأجلت ِطْرؾ َطَرفً بٌن الجبل " :فً اللؽزٌة والثانٌة بالفتح بمعنى التعجب. ومن ذلك

بمعنى الفر  الكرٌم والطرؾ الثانٌة بالفتح ما ٌتحرك من أشفار العٌن. ومنه فً المقامة اللؽزٌة: " فشمخ 

 نا  بٌن ملك األولى بالكسر بمعنى الحاكم والثانٌة بالفتح بمعنى المبلبكة.فالج 9بؤنفه كؤنه َملٌِك أو َملَك"

بٌن البشر األول بالكسر  ٓٔ"م ٌا بنً عب  آٌة البشر فً البشر" أما بعد فإنك :المقامة العبسٌةوفً قوله فً 

رم الطبٌعة. فلم من ك" :وفً المقامة الطابٌة أٌضاً  .ناقصبمعنى البشارة والثانٌة بالفتح بمعنى النا  جنا  

، صفاته بالكسر السمات والثانٌة بالفتح بمعنى ٌٔٔبق فً الجماعة إال من أعجبته ِصفاته، وندٌت له َصفاته"

 ٕٔصخرته وهو مثل ٌضرب فً سماحة البخٌل. ومنه فً المقامة العدنٌة قوله:

 وقصر ؼمدان الشبٌه بحضن وتلتقً جنة َعَدٍن فً َعْدن

 ٖٔ:ةعدنٌدن. ومنه قوله قً المقامة الالعذب والثانٌة مدٌنة ع فعدن األولى بالفتح بمعنى

 أعطى ٌمٌنً ٌمٌن المال والٌمن من أٌمن الحق أن الٌمن فً الٌمن
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 والٌوم قد صرت عبد العبد بالثمن قد كنت قببلً لكم عبداً ببل ثمن

ٌة جمع ٌمنة وهً البردة من فالجنا  بٌن الٌمن والٌمن، فالٌمن األولى بالفتح بمعنى البركة، والٌُمن الثان

حكى سهٌل بن عباد قال: نزلت بِحلة فً دٌار وقال فً المقامة الحلٌة: " برد الٌمن. وفً المقامة األنبارٌة.

، الجنا  بٌن بحلة، والحلة فاألولى بكسر الحاء بمعنى ومنزلة، والثانٌة بفتحها مدٌنة فً ؼرب نهر ٔالَحلة"

  ٕقوله: ة الفراتٌةومنه فً المقام الفرات بالعراق.

 بدٌع الجمال كصبر الجمال على أننً قد تقلدت صبراً 

فالجنا  بٌن الجمال، والجمال فالجمال األولى بالفتح بمعنى الجمٌل والثانٌة بالكسر بمعنى الجمل. وفً 

صاء "قال سهٌل بن عباد: خرجت للصٌد فً بادٌة الَخلْ  :المقامة السادسة واألربعون والتً تعرؾ بالسخرٌة

فالجنا  بٌن الَخْلصاء، الُخلَصاء، فاألولى بفتح الخاء وتسكٌن البلم وهً  ،ٖمع بعض الُخلَصاء األخصاء."

"قال: قد  :وفً المقامة الرصافٌة أرض فً ببلد العرب، والثانٌة بضم الخاء وفتح البلم بمعنى األصدقاء.

حرب بتسكٌن الراء والحرب بفتحها بمعنى فالجنا  بٌن ال ،ٗأصابنً سهم ؼرب، فالَحْرب بٌننا والَحَرب"

ٌِّت، ٘" فما الفرق بٌن المٌت والمٌت والوسط والوسط؟" فً المقامة اللبنانٌة: وذكر ،الؽنابم ، الجنا  بٌن الَم

ٌْت األولى بالتشدٌد بمعنى التً بقٌت فٌه الروح، والثانٌة بالتخفٌؾ بمعنى من مات حقٌقًة، والوْسط،  والَم

ومنه فً  بالسكون بمعنى من جل  وسط القوم والثانٌة بالفتح بمعنى من جل  وسط الدار.والوَسط األولى 

الجنا  بٌن َحَماة  ،ٙالمقامة الحموٌة: " قال سهٌل بن عباد: لقٌت الخزامً فً حماة فانضوٌت إلى حماه"

له فً المقامة ومنه قو األولى بفتح الحاء وهً المدٌنة وِحَماه وبالكسر بمعنى التجؤ إلٌه وأحتمً به.

ٌُعجب بالضم  .1السوادٌة: "قالوا: إن أخاك من آساك، فبل تطل أساك" ٌَعجب بالفتح بمعنى ٌتعجب، و وبٌن 

ٌُعجب" ٌَعجب منها و بمعنى فرح فً قوله: "وجعل الطلبة هنالك، ٌخبطون فً لٌلها الحالك. والشٌخ 
وفً . 3

لقنً أي  ،9لقنً وٌطلقنً إلى بلدي""فمره أن ٌقوم بؤودي أو ٌط :المقامة األنطاكٌةقوله فً  فالجنا  بٌن ٌطَّ

  ٓٔومن ذلك قوله: ٌجعلها طالق. والثانٌة ٌطلقنً أي ٌرسلها إلى أهلها.

 أوعد واسؤل ما وعد صاح ادع موالك لما

، وعلٌه فً المقامة الرملٌة: "ثم ضرب الشٌخ لهم موعداً، هو ناقصو ما وعدوفالجنا  بٌن أوعد، 

بٌنهم  فالجنا  بٌن  موعدا، وبٌنهم وعدا )مـ وعدا( المٌم فً ،ٔٔوخرج من بٌنهم وعدا"وودعهم مرتعداً، 

  .بٌن النهار وٌنهار جنا ، ٕٔنهار". "وكاد جرؾ النهار ٌوعدا جنا  ناقص

 

 ٖٔومنه قوله فً المقامة الحكٌمٌة:
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 من ذمه ٌدخل فً ذم المبل كل ٌذم النا ، فالذي نجا

، ٔواستطلعت ما أؼرب منها وما ؼرب."" قواه فً المقامة الطابٌة:. ومنه ن )فً ذم( وٌذم جنا بٌ

 فالجنا  بٌن أؼرب وما ؼرب، فؤؼرب بمعنى الؽرابة والثانٌة بمعنى الؽروب.

نطالع بعض أبٌات له فً  فدعنان القارئ قد ٌتساءل هل هو فً النثر فقط أم له منه فً الشعر أٌضا، إ

فً المقامة  مرتجبلً  أنشدبهذه األبٌات حٌث اهد فً النثر، فلنبدأ الشعر حٌث ال حاجة لنا فً زٌادة الشو

 ٕ:الفراتٌة

 بالضهر جبلٍ  من وذروةٌ   الظهر باسم البطن نقٌض ٌدعى

 قشره لبادي البٌض فً والقٌض حره بمعنى الصٌؾ فً والقٌظ

 كذا فاض قد الماء وهذا مات، إذا فاظ وقل والؽٌض والؽٌظ

 حنضل المدٌد والظل تللنب والحنظل باخل وضن ظن

 والضرب عندهم نبت والظرب الضب ثم للهاذر والظب

 وظلع اختٌاالً  المشً فً وجاظ ضلع حٌن حابداً  عنه وجاض

 عضب له وقارض مبلزماً  الرطب لعصر والحمظ والحمض

 الخطب ومض للوم والمظ عظب الصبػ جنى على وقارظ

التً زٌنها بالجنا  فقد أظهر القدرة  ٌنواألربع الخامسةقامة هذه األبٌات الواردة فً الم من الجٌد أن نورد

وأتى بمعناها معها فً الكلمات المتجانسة الٌازجً كٌؾ جمع  نبلحظفكبلمه ال ٌحتاج إلى بٌان؛  فٌها، الفنٌة

معنى النقص، )فاظ، الؽٌض( والؽٌض بو)الظهر، والضهر(،)الؽٌظ،  فجاء لك بـسٌاق الشعر للتوضٌح؛ 

الضب( الضب دوٌبة برٌة، والحنضل(، )الظب، وضن(، )الحنظل، ووالقٌض(، )ظن، قٌظ، فاض(، )ال

ظلع( ضلع الضاض بمعنى مال وجنؾ وظلع وجاظ(، )ضلع، ومعضل( معضل شدٌد، )جاض، و)معظل، 

مض( المظ أي بمعنى اللوم، مض وحمظ( ،)المظ، ووهومن ؼمز فً مشٌته وهو دون العرج، )حمض، 

 .بصورة معقدةجاء الجنا  إن وأي شدته وإٌبلمه، 

وهذا ما عرفه فً مقامته  ،لون آخر من التجنٌ ، وهو أن ٌفصل بٌن الكلمة وأختها بكلمة واحدة ٌازجًولل

 ال بقلبٍ  الضلوع تلك تتؤملوا أو البراجم؟ بإحدى الجماجم، تلك تمسوا أن لكم فهل "ٌقول فً ذلك:  المعرٌة،

وهذا األسلوب كثٌر ومتنوع ، ٖ" اإلؼضاء؟ ٌؽلبها ال بعٌن األعضاء، تلك بقاٌا تنظروا أو الهلوع ٌخامره

 ذراعٌه، بسط قد هو وإذا. السمع وأسترق الجمع أخترق " فجعلت، ومنه فً المقامة المعرٌة: فً نثره

ن التكلؾ ٌكاد ٌختفً وراء هذه البراعة، إٌطول الكبلم فً تتبعه والجري وراءه. حتى  ٗ". عذارٌه وخلل

 .نده سهل واضحوالمعنى ع

                                                           
ٔ
 .ٖٕٙمجمع البحرٌن، المقامة الطابٌة، ص:  
ٕ
 .1ٕٖمجمع البحرٌن، المقامة الفراتٌة، ص 
ٖ
 .31ٔمجمع البحرٌن، المقامة المعرٌة، ص: 
ٗ
 نف  السابق. 
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، وهو بانعكا  ٌستحٌل ال ما وهو الجنا  أعظم ه منأنوهناك نوع أبدعه الٌازجً من الجنا  فقال عنه 

جناٌ  ٌقال له المقلوب المستوي أٌضاً؛ وهو أن ٌؤتً المتكلم بكبلم ٌستوي فً القراءة طرداً وعكساً متل 

ومنه فً المقامة  .عٌة إلى أولها كان الحاصلرمٌح أحمر، بؤنك إذا ابتدأت القراءة من آخر حروفه بالتب

  ٔ:البصرٌة

 ٌرمق طرؾٍ  دمع ماء رش مشرق عمداً  ٌفرط قمر

 طرق فٌه الجٌد مٌاه من أٌمنٌ  جبله ديفٌ هقرط

 ٌسبق وعد أن  فجناه جفا إن سناه ٌدعو قب 

 الحدق بذاك تدعو لعباً  تابعٌ  وعد كاذب حبل قد

 محدق بكرهاٌ لٌل فاح حافظ لٌلٍ  ركب حماها قد

وال شك ، فهذه األبٌات تقرأ من الٌمٌن إلى الشمال وبالعك ، أي أنك تقلب الحروؾ من آخر البٌت إلى أوله

 .، إال أنه ٌكشؾ عن قدرة فنٌة عجٌبةبالؽاً  عظٌماً  أن هذا العمل قد كلفه جهداً 

بٌت واحد أحدهما  جنا  القلب، الذي هو إٌراد كلمتٌن فً جملة أو إلىالحدٌث عن الجنا   ٌجرناو

مثل قوله: "حسامه فتح ألولٌابه، حتؾ  ،أن الكبلم لو عك  كان الحاصل من عكسه معكو  اآلخر،

هو كما و ألعدابه"؛ فالجنا  بٌن: فتح وحتؾ، ألنك إذا قلبت حروؾ أحد الكلمتٌن جاءتك الكلمة األخرى.

مقصور وال قصر الممدود، أو ٌكون فً قلب الحروؾ ٌكون فً قلب الكلمات، وال ٌضر عندهم: مد ال

 تخفٌؾ المشدد أو تشدٌد المخفؾ، كذلك جعل الهمزة ألفا أو العك ، أو تبدٌل بعض الحركات والسكنات.

 ػُذ انحزٚز٘: جُاص انقهة

: االول حروؾ ركنٌه عدد، واختلفت ترتٌباً، وهو نوعان وهو ما تساوت "وٌسمى العك ، جنا  القلب   

ترتٌب كلٌاً فً اللفظٌن المتجانسٌن، مثل كلمة فتح وعكسها حتؾ، واآلخرقلب قلب الكل وهو أن ٌعك  ال

وللحرٌري ، ٕ"البعض وهو أن ٌعك  الترتٌب فً بعض الحروؾ دون اآلخر، وذلك بٌن كلمة بٌن وبنً

فً هذا المٌدان براعة ال ٌشق له ؼبار، فقد دخل الرجل فً المٌدان بالتدرٌج من المفردات إلى الجمل 

ت الشعرٌة حتى المقالة أو الرسالة الكاملة، وتكلؾ فً ذلك تكلفا بالؽا، ولم ٌترك لونا من ألوان واألبٌا

ٌتركب من كلمتٌن  وسماه: ما ال ٌستحٌل باالنعكا ، وأخذ بالترتٌب التصاعدي؛ فبدأ بما الكبلم إال قلبه.

إذا بّر ٌنم(، و )سّكت كل من و )كّبر رجاء أجر رّبك(، و )من ٌرّب  ،، و )لم أخا َمّل(مثل )ساكب كا (

وبعد هذه الجمل  ، أخٌرا جاء بجملة من سبع كلمات فقال: "لُْذ بكل مإّمل إذا لَّم وملك بذل".نّم لك تِك (

جاء الحرٌري بؤبٌات شعرٌة ٌمكن أن ٌقلب كل بٌت منها وٌقرأ من الشمال إلى الٌمٌن والمعنى ال ٌتؽٌر، 

 وكذلك الوزن والقافٌة.

 ٖ:األبٌات الواردة فً المقامة السادسة عشر المؽربٌة هذهومن ذلك 

 وارع إذا المرء أسا أ  أرمبل إذا عرا

 أِبن إخاء دنسا أسند أخا نباهه

                                                           
ٔ
 .ٙ٘ٔمجمع البحرٌن، المقامة البصرٌة، ص: 
ٕ
 .9ٕٓم، ص:ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ، ٖببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ط  
ٖ
 .ٕٙمقامات الحرٌري، للحرٌري، المقامة المؽربٌة، ص: 
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 مشاؼب إن جلسا أسل جناب ؼاشم

 وارم به إذا رسا أسر إذا هّب ِمرا

 iٌسعؾ وقت نكسا اسكن تقو فعسى

ك ، أي أنك تقلب الحروؾ من آخر البٌت إلى أوله، وهذا فهذه األبٌات تقرأ من الٌمٌن إلى الشمال وبالع

 ؼٌر عك  األلفاظ الذي سنراه فٌما بعد. ٌبدو أن الحرٌري إذا تناول أي لون من األلوان ٌفرع منه لوناً 

؛ فقد فرع فٌما ٌظهر من الجنا  الخطً هذا العمل الذي نشٌر إلٌه اآلن، وهو التزام حروؾ آخر جدٌداً 

فقة واحدة فً الكبلم، وأبرز ذلك: إخراجه الكبلم بحروؾ منقوطة فقط أو بؽٌر نقط، أو معٌنة ذات صفة مت

 .مختلطة

 انقهة ػُذ انٛاسجٙ:جُاص 

 ٔ:وهو مثل ما كان عند الحرٌري وأطلق علٌه ما ال ٌستحل باالنعكا  ومنه فً المقامة البصرٌة   

 ٌرمق طرؾٍ  دمع ماء رش مشرق عمداً  ٌفرط قمر

 طرق فٌه الجٌد مٌاه من أٌمنٌ  جبله ٌقدي قرطة

 ٌسبق وعد أن  فجناه جفا إن سناه ٌدعو قب 

 الحدق بذاك تدعو لعباً  تابعٌ  وعد كاذب حبل قد

 تحرق إذ أربع عبرات أربعٍ  عبرات ذا قرحت

 قلق مثلً إن لبعٌد، عبلةٍ  نادي ٌلثم قلق

 ترفق ال عبرٌ  فتبلها فتٌةً  أهالت الربع قفرة

 محدق بٌكراها لٌل فاح حافظ لٌلٍ  ركب حماها قد

 ٌفرق ال دفن بلقاها قلبه نداها إلؾ فً قرَّ 

 تنطبق فٌه هٌفاء إنما آمناً  فٌه هٌفاء قطنت

 األفق فضاق قاضٌنا رٌب بً ضاق فإنً قاٍض  أال قؾ

 ملق ٌرجى لٌ  ضٌق مر ضرماً  سٌلقى ٌجري قلم

 ألٌق حتؾٍ  باب راجٍ : قلت تلقه جارٍ  باب إفتح: قٌل

 طلٌق ودمع رهن كبٌد بكم رد دونه طعم قل

 ومنه أٌضاً فً نف  المقامة:

 مسند قدٌرٌ  كرماً  الب ٌ  المراحم باهً

                                                           
ٔ
 .1٘ٔ-ٙ٘ٔمجمع البحرٌن، المقامة البصرٌة، ص: 
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 مرفد لعمرك ؼنم مإملٍ  لكل باب

 :بهما ٌقول هو فإذا ، قلبهما إلى عمد ثم

 ٌهاب ال المحارم كسب قامر مرٌد دن 

 باب كل مإمل نؽل معلم مكر دفر

هجاًء وذلك  قراءتهما أصبح عكست إذا اللذان المدٌح بٌتا فٌها و: الرجبٌة المقامة  وكرر هذه اللعبة فً   

 ٔ:فً

 منن لهم شحت فما سمحوا، شٌم لهم ساءت فما حلموا

 سنن لهم ضلت فبل رشدوا، قدمٌ  لهم زلت فبل سلموا،

 وعند قلبهما ٌصبحا هجاءاً على هذا النحو:

 حلموا فما ساءت، لهم شٌم سمحوا فما شحت، لهم منن

 سلموا فبل زلت، لهم قدم رشدوا فبل ضلت، لهم سنن

ل له أبٌات قوافً بّدل أنه رجب ىعل الخزامً دعوى تتضمن: الساحلٌة وفً المقامة  إِلً مدٌحها فتحوَّ

، فإذا أخذت الجزء األول من كل بٌت أجزاءعلى تكون األبٌات تشكٌبل هندسٌا رابعا، فهً  اهذوب .الهجاء

إلى آخر  الثانً تكون عندك البٌت الثانً األول وإذا قرأت من كل بٌت )عمودٌا طبعا( الجزء لدٌك البٌت

عن  وهذا ٌكاد ٌكون ٌشبه تلك األشكال الرٌاضٌة التً ٌستعمل فٌها العقل المجرد بعٌداً  هذه األبٌات.

ذا الشكل الذي تراه الرٌاضٌون ٌؤتون به العاطفة وإثارة اإلحسا ، من خبلل تجارب الحٌاة للشاعر، مثبلً 

أمامك لمجرد الرٌاضة الذهنٌة، فؤنت إذا جمعت األعداد من الٌمٌن إلى الشمال أو الشمال إلى الٌمٌن كان 

أنه ال ٌبعث  بعضوٌرى ال ، وكذلك لو جمعتها من أعلى إلى أسفل أو العك ؛ فالحاصل واحد.لالحاص

اإلؼراب والشؽؾ باإلتٌان بما ٌستدعً  علٌه إال الؽرام بالصنعة والؽلو فً التكلؾ والولوع بحب

اإلعجاب، ولكن ال ٌبعد أن ٌكون االستنكار على هذه األنواع كلها جملة واحدة هو من باب محاولة توسٌع 

دابرة األدب والفن لٌدخل فٌه كل من أراد وبؤي شًء جمعه، إال أن التوسط فً كل شًء محمود، فالعمل 

در حق قدره، فبل ٌنبؽً أن ٌرفض، ألن صاحبه قد بذل جهدا كبٌرا الذي جاء طرٌفا وممتعا ٌنبؽً أن ٌق

ه، ال نقول إنه مّر ألن رافاق ما نستطٌع نحن بذله، فعلٌنا أن نعترؾ بحبلوة العسل مهما تعب الذي اشت

  الذي وصل إلٌه اقتحم ما ال ٌستطٌع أمثالنا اقتحامه!.

 :خبلصة القول

 أجل من المعنی حساب علی أحٌاناً  ٌعالتصن هذا انك و الٌازجً تمقاما فً التصنع وجود إنكار ٌمكن ال   

 ؼٌر أحٌاناً  کان الذی المعنی حساب علی اإلٌقاع و بالشكل المبدع احتفال علی ٌدل الذی األمر الصورة،

 األلفاظ تحوٌل علی قدرته الكاتب ٌُظهر أن منها المراد انك  مثبلً  الرملٌة، المقامة ففً أهمٌته، ذى

 . المفردات صٌاؼة على المقدرةو اللؽوٌة براعته لٌظهر توالكلما

 

                                                           
ٔ

 .ٗٗٔالمقامة الرجبٌة، ص: مجمع البحرٌن،
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 الشعراء نإ حٌث الزمن مرور مع ٌتسع وأصبح مستمر تطور فً الجنا  استمر )خاتمة للجنا ( لقد 

 عن وٌعبر موسٌقٌا جرسا وٌكسبه جماال على الكبلم ٌضفً نهإ إذ ألهمٌته نظرا علٌه اعتمدوا واألدباء

 تكلؾ ؼٌر فً عفوا الجنا  ٌؤتً أن ذلك فً ٌشترط لكن اإلحسا  هذا نقل على وٌعٌن األدٌب إحسا 

 لؽزه مفتاح فهو. عنه االستؽناء ٌستطٌع ال األدٌب فؤصبح الؽموض عن بعٌدا مما ٌساعد على نقل الكبلم

 ٌقوم الجنا  جوهر إن هذا؛ إذ إلى عصرنا وٌتطور ٌتقدم الجنا  ٌزال وال التقدم. أبواب به ٌفتح الذي

 فٌها تتوافق صوتٌة ثنابٌة ٌمثل فهو .األلفاظ جر  نؽمٌة تقوٌة فً ٌفٌد اللفظً، الذي االشتراك ىعل

 حٌن والحركة، والوزن اللفظ فً االكتمال حد إلى الجناسً ٌصل التطابق وقد الكلمتٌن، بٌن الصورة

 أصل تبدل فً أو النقط، أو الصوٌتات بعض باختبلؾ أو األصوات لبعض بافتقادها بعض أقسامه تتراجع

 بصفة وتشترك التكوٌنٌة فً طبٌعتها تختلؾ عدة، أقساما للجنا  ٌجعل مما وؼٌره، والقلب االشتقاق

 ٌإدٌه، الذي المدلول فً نظٌره ٌخالؾ المتكرر بؤن اللفظ اتصافها عن فضبلً  الجزبً، أو الكلً التكرار

 وخبلصة القول:  تمٌز الجنا . ربٌسة مزٌة وهذه

  المعنى. فً واختبلفهما اللفظ فً تقاربهما أو الكلمتٌن اثلتم هو الجنا 

 اختلؾ تاماً. إن جناساً  ذلك سمً وترتٌبها، وهٌبتها، وعددها، الحروؾ، نوع فً اللفظان اتفق إذا 

 ناقصاً. جناساً  ذلك سّمً األربعة الجوانب هذه من شًء فً اللفظان

 إلى  ٌإدي كما اللفظ، فً التشابه من نابعة ةٌقٌموس نؽمة الكبلم فً ٌشٌع هأن: الجنا  فً الجمال سر

 من نابعاً  كان إذا جماالً  الجنا  وٌزداد المعنى، فً االختبلؾ طرٌق عن االنتباه تثٌر ةذهنٌ حركة

 . فاً متكل ٌكن لم ما األدٌب عنها ٌعبر التً طبٌعة المعانً

 اعدة أنواع منهاستخدم  .ٌعتبر من أقدر الكتاب فً إٌراد الجنا  فً الكبلم ٌازجًٌبدو أن ال. 
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 :السجع
 أصوات من ٌصدر بما له تشبٌها سجعا، ٌسمى أواخره اتفقت كبلم وكل . الحمام صوت هو: لؽة السجع   

 .سجعا أواخرها تتماثل من أصوات الحمام من ٌصدر ما تسمً العرب ألن الحمام؛

 من األخٌر الحرؾ فً صلتٌنالفا توافق وهو .الحروؾ فً الجمل أواخر اتفاق هو: اصطبلحاً  السجع

كل  وجد ٔفٌها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة:" " تعالى: هللا قال كما. تساوت فقره ما: وأفضله(. النثر)

 فقرة كل األخٌر من وتسمى حروؾ بالسجع، ٌسمى ما وهذا. األخٌر الحروؾ فً فقرتٌن من ٌتؤلؾ منها

 أشكال باألحرؾ، وله الجمل رإو  اتفاق وهو. ٕجمٌلة زٌنة وهو الشعر فً كالقافٌة النثر فً فاصلة

 الموسٌقً. الجر  فً السجع جمال وسر. عدٌدة

 أقساو انسجغ: 

 : أقسام ثالثة إلى ٌنقسم والسجع

ِب ٌىُ ال ) تعالى قوله ٌه، نحوالتقف فً واتفقتا فً الوزن، فاصلتاه اختلفت ما وهو المطرؾ السجع .ٔ

 . ٖ(رشجْٛ هلل ٚلبسا ٚلذ خٍمىُ أهٛاسا
 قول مثل والتقفٌة، فً الوزن أو أكثرها الفقرتٌن إحدى ألفاظ فٌه اتفقت ما وهو المرصع السجع .ٕ

 المطر وبعد صفوا الكدر بعد إن:  الهمذانً ومثل قول. لفظه بجواهر األسجاع هو ٌطبع: الحرٌري
 .صحوا

فٌها سرر مرفوعة )  قوله تعالى نحو والتقفٌة، الوزن فى الفقرتان فٌه اتفقت ما وهو المتوازي السجع  .ٖ
 .ٗ( وأكواب موضوعة

 لناب كاألهداؾ، النا : ) تقفٌة، كقولهم دون واحد وزن فً الفاصلتان تتفق أن وهو المتوازن السجع .ٗ
 . ٘السجع من هذا النوع ٌعتبر ال وبعضهم(  األمراض

 وٌشار .المقامة إنشاء فً اَلمعاٌٌر المطلوبة أحد ٌعد الذي السجع، على الشكل حٌث من مبنٌة والمقامات

 بٌن ٌجان  أن الؽرض علٌها، ألن فاموقو األعجاز، ساكنة تكون أن على موضوعة السجع أن كلمات إلى

 مستوى فً هبوطا ةعاد ٌسبب السجع أن ٌخفى بالوقؾ، وال إال ذلك ٌتم وما بٌنها، وٌزاوج قرابنال

 من خطر فؾطبع لطٌؾ، ٌخ و افة،فش وروح كافٌة، بخبرة متمتعا الكاتب ٌكن إذا لم والمعنى، األسلوب

 األلفاظ بٌن بالمبلبمة الحالة، هذه فكره، فً ٌشؽل الكاتب ألن وذلك. لوابهاؼ و الصنعة مهاوي فً لقالتزح

 ٌصبح فالسجع متمكنا الكاتب ٌكون حٌن أما. ومحاسنها لسبلمة التعابٌر خرىاأل المعاٌٌر حساب على

 بٌن السجع أن ٌكون فٌها الؽالب إن حٌث أسلوب المقامات، فً نجده ما وهذا. النص فً عنصرا جمالٌا

 .باأللفاظ التفكٌر فً قةالبحث والمش كلفة من فؾٌخ سهل أمر وهذا. فقط جملتٌن

  :انًٓذاَٙ ذانسجغ ػُ

السجع بٌن قفل .ٙ"نزل من مع حلوان ونزلت قفل، فٌمن الحج من قفلت لما" :الحلوانٌة المقامة ومن ذلك  

لُ  ُهوَ : َقالَ  اْمِرىِءاْلَقٌِ ؟ ِفً َتقُولُ  َما: "َفقُْلَنا :القرٌضٌةالمقامة  فً ة السجعأمثل ونزل، ومن  َوَقؾَ  َمنْ  أَوَّ

ٌارِ  ٌرُ ى َواْؼَتدَ  َوَعَرَصاِتَها، ِبالدِّ قُل الشِّْعرَ  َولَمْ  ِبِصَفِاتَها، اْلخٌلَ  َوَوَصؾَ  َوَكَناِتَها، ِفً َوالطَّ  ٌُِجدِ  َولَمْ . َكاِسٌاً  ٌَ

ْؼَبة َوْانَتَجعَ  لَِساُنُه، َتَفتََّقل ْلِحٌلةِ  َمنْ  َفَفَضلَ  َراِؼباً، ْولَ القَ  اِبَؽِة؟ َتقُوُل فً َفما: قُْلَنا َبَناُنُه، لِلرَّ ثلِبُ : قالَ  اْلنَّ  إَِذا ٌَ

                                                           
ٔ
 .1سورة النبؤ ، آٌة:  
 ٗٓٗ. ص والبدٌع، والبٌان المعانً فً الببلؼة جواهر الهاشمً، أحمد ٕ
ٖ
 .ٗٔ/ٖٔسورة نوح، آٌة: 
ٗ
 .ٖٔلؽاشٌة، آٌة : سورة ا 
 13٘. ص عّكادي، فوال الببلعة، إنعام علوم فً المفصل المعجم ٘
ٙ
 .ٕٗٗ، ص:الحلوانٌة المقامةمقامات البدٌع، للهمذانً،  
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ْمَدحُ  َحِنَق، ٌَ ْعَتِذرُ  إَِذا َو ٌَ ْرمً َفبلَ  َرِهَب، إَِذا َرِؼَب، َو  الشِّعَر، ٌُِذٌبُ  َقالَ  ُزَهٌٍر؟ َتقُول ِفً َمافَ :قُْلَنا َصابِباً، إاِلَّ  ٌَ

ٌَدُعو ٌُذٌَبُه، والشْعرُ  ْحرَ  َو  َوَكْنزُ  َوطٌَنُتها، ماَُء األْشَعارِ  ُهوَ : َقالَ : َطَرَفةَ  ِفً َتقُولُ  َفَما: قُْلَنا ٌُِجٌُبُه، الَقوَل َوالسِّ

ٌَِنُتَها، اْلَقَواِفً  َجِرٌرٍ  ِفً َتقُولُ  َفَما: قُْلَنا َخَزابِِنِه، أَْؼبلَقُ  ُتْفَتحْ  َولَمْ  ابِِنهِ َدفَ  أَْسَرارُ  َولَْمَتْظَهرْ  َماتَ  َوَمد

ُهَما َواْلَفَرْزَدِق؟ ٌُّ  َوَجِرٌرٌ  َوأَْكَثُر َفْخراً  َصْخراً، أَْمَتنُ  َواْلَفَرْزَدقُ  َؼْزراً  َوأَْؼَزرُ  ِشْعراً، َجِرٌٌرأََرقُّ : َفَقالَ  أَْسَبُق؟ أَ

ْوماً  أَْشَرؾُ وَ  َهْجواً، أَْوَجعُ   ،(الّتَجاَرةِ ، واْلِعَمارةِ )فالسجع فٌها بٌن:  ،َٔقْوماً" َوأَْكَرمُ  أََكَثُرَرْوماً، َواْلَفَرْزَدقُ  ٌَ

ْفَهمُ ) (،َصَحاَبةً و ،َمَثاَبةٍ ) ْعلَمُ و ،ٌَ لَهُ ) ،(ٌَ ٌْ لَهُ ، وَم ٌْ َقهُ ) ،(َذ ٌَ لَُه(و ،ُعَذ ٌْ مَّ  ،ُجَذ ، أُِجْبُكمْ )، (اْلُعْصمَ و ،)الصُّ

 .أَزَرى(و ،أَْجَزى) ،(ْعِجْبُكمْ أُ و

 انسجغ فٙ يقاياخ انحزٚز٘:

 هذا فً بعضها ورد ،ٕتهجده" بوضوء لى مسجده،إ م برزث: قوله ومن مثل ذلك عند الحرٌري نحو   

"حتى  :كقوله جملتٌن بٌن ٌحصل ما ومنها الواحدة، الجملة أجزاء بٌن ٌحصل الذي المقطع، كالسجع

: كقوله جملتٌن من أكثر ٌكون بٌن ما ومنها ،ٖاالنفراد" لبه هوىق وأُشرب اد،باألفر التحق أنه استبنت

 . وفًٗالتبلقً" ةخاتم هذه وكانت التراقً، فراتً ٌتصعدن منوز المآقً، من ٌتحدرن وعبراتً "فودعته

ن، ، والكلمتٌن ٌتصعدن وٌتحدرفراتًزو عبراتً الكلمتٌن بٌن الداخلً بالسجع ما ٌسمى ٌوجد العبارة هذه

 وبذلك ٌكون السجع هنا مرصعاً لتوافق أوزان الكلمات أٌضاً داخل الجملة وتوافق حروفها.

 انسجغ فٙ يقاياخ انٛاسجٙ:

لطال بنا الحدٌث، فقد جمع الكثٌر من ذلك فً  مقامات الٌازجًفً  هلو تتبعناالنوع من المحسنات هذا    

 مللت: قال عبادٍ  بن سهٌل حكى"مقامة البدوٌة: من ذلك فً ال إلٌه. ةراشاإلهذا الكتاب؛ لهذا نكتفً ب

 خٌم حتى. والبطاح الهضاب أخترق وجعلت الرٌاح، تسابق ناقة فامتطٌت. السفر إلى وملت الحضر،

 وقعها لها ألن بلٌؽة السجعة ، فهذه ٘" مشبوبة ونار مضروبة، خٌمة إلى فدفعت. الشفق وتصرم الؽسق،

ومنه فً المقامة العدنٌة:  متكلفة. ولٌست ٌتطلبها المعنى ألنو لقلبا على ثقٌلة وؼٌر السمع فً الموسٌقً

 سدنة ومنكم. المشهورة والمحارٌب المذكورة والمخالٌؾ المشهودة والمحاجر المعهودة المشارؾ ولكم"

 وهو ترصٌع سجع أٌضا وهذا ٙ."العظابم محار وإلٌكم العزابم، مدار وعلٌكم. الحرام الكعبة وحماة المقام،

 تام استعداد على بؤنه القارئ تشعر التً المدابح ذكر من أراده الذي المعنى ٌظهر لم ؼٌره قال لو ألنه بلٌػ

 ذلك. فً والحذر الحٌطة وأخذ

 حتى عدنان، بن معد من نفر فً ظعنت: قال عباد بن سهٌل روىقوله فً المقامة اللبنانٌة: " ومن السجع 

 والمٌاه والؽٌاض، والخمابل. واألندٌة والمجال  واألودٌة ابالشع من به ما فراعنا. لبنان بجبل مررنا

 رعانه بٌن نجول جنباته فً أٌاماً  فلبثنا. كالعساكر الملتفة والعشابر والدساكر، والقرى. والرٌاض

 طرفهموٌ األبٌات، ٌنشدهم وهو. العلماء من بفتى أحاطوا قد العظماء، من بقوم نزلنا حتى. وهضباته

، فالسجع بٌن عدنان ولبنان، األودٌة واألندٌة، الؽٌاض والرٌاض،الدساكر والعساكر، 1"واآلٌات بالؽرابب

 فٌه المكان الذي تتحدث عنه المقامة، ربط ألنه األذن، على وخفٌؾ لطٌؾ وهو سجع األبٌات واآلٌات.

  .الوجدان فً محسوًسا وٌجعله ٌعمقه بل المعنى، ٌقتل لم هنا فالسجع

                                                           
ٔ
 .3، ص:القرٌضٌةمقامات بدٌع الزمان، للهمذانً، المقامة  
ٕ
 .ٕٓٙ -ٔٓٙ :ص ، الحرٌريمقامات  
ٖ
 نف  السابق. 
ٗ
 نف  السابق. 
٘
 .٘رٌن، المقامة البدوٌة، ص: مجمع البح 

 1ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة العدنٌة، ص: ٙ
1
 .ٖٓ٘مجمع البحرٌن، المقامة اللبنانٌة، ص: 



84 

 

 من ترون وماذا والشاء؟ اإلبل راعً من العبلء، أبا تمٌزون وهلٌة فً قوله: "ونرى فً المقامة المعر

 لم بما آلتٍ  إنً: القابل لسانه عزة أٌن بل ذكره؟ وسبلمة فكره، صحة وأٌن زنده؟ وسقط بلزومه عهده،

 واطبةمت سجعات ٌسجع ٔ"منثوراً  هباءً  الدهر وجعلهم بوراً، قوماً  الجمٌع صار قد هٌهات األوابل؟ تستطعه

 فً الفواصل فٌه اختلفت الذي المطرؾ السجع وهً فكره، زنده، بلزومه، عهده، الهاء وهً حرؾ على

 ٌتطلبه المعنى ألن بلٌؽة السجعات وهذه السمع فً الموسٌقً وقعها لها أبقت التقفٌة فإن ذلك ومع الوزن

من خبلل تقدٌم وعظه.  مأحواله قلوب النا  ومعرفة الخزامً من تمكن تصور السجعات هذه ألن طلبا

 من فقصدتها .العرب الذقٌة فً أرب، لً عن :قال: "بالبلذقٌة وتعرؾ نٌواألربع الثامنة المقامةوفً 

 فدخلت. اللؽوب إلى أدتنً حتى الؽلوب صحبته فآدتنً. بالهجرة ٌتبرد ،ٖصنافرة رجل مع ٕخناصرة

بٌن خناصر  ، فٌها سجعٗ"عجاهن وال لً خدن ال العواهن واهن ونزلتها. العدنٌة الدلو تدخل كما المدٌنة،

كلمة صنافرة وهً ثقٌلة على  فؤضاؾ أراد تشبٌه صاحبه فً الرحلة، ألنهلؾ، ومتك زابدوهو  وصنافرة؛

 قال" ة:بالسخرٌ وتعرؾ واألربعون السادسة المقامة ومن هذا التكلؾ فً .إال لٌ  السجع لمجرد السمع 

 كنجوم عدتنا فً وكنا. األخصاء اءصَ لَ الخُ  بعض مع اءصَ لْ الخَ  ٌةباد فً للصٌد خرجت: عباد بن سهٌل

فعند تشبٌه  .٘"وناطح وقعٌد وبارح، سانح من هللا شاء ما فاقتنصنا. الحمٌا كحبب انتظامنا وفً الثرٌا

لعددهم وطرٌقة سٌرهم عل أنها كالفقاقٌع التً تطفو على وجه الكؤ  وهً ما قال عنها كحبٌب الحمٌا فهذا 

 الكواكب تتنقل كما المروج، تلك فً نتنقل أٌاماً  ولبثناشًء من التكلؾ. ومن السجعات اللطٌفة قوله: "فٌه 

 كل ونرد. الفضة من أنقى قضة كل ونتوسد. الثمر فاكهة نجتنً كما السمر، مفاكهة ونجتلً البروج، فً

بؤسلوب جمٌل ٌمتع  ، فٌظهر النصٙ"الرحال وشدت الترحال، أزؾ إذا حتى. السلسبٌل من أعذب سبٌل

 بل مطوالً من األمور التً ال تفارق كبلمه؛ لهذا ال نتحدث عنه حدٌثا معنده السجع ف القارئ والسامع.

 .فً كبلمه كله وخاصة فً النثر ستبلحظه

 :التقسٌم حسن

 فقو على الكبلم أجزاء عبلقات بٌن إلٌجاد الذهن تشحذ آللٌات ٌخضع التداولً البدٌع أنواع من نوع هو   

 لتتشاكل أخرى، مجموعة ألجزاء مجموعة أو أجزاء ذلك، خبلؾ أو بالجزء، الكل كعبلقة منطقٌة، قواعد

 ذاكرته، وقد وتنشٌط المتلقً تشوٌق فً التقسٌم مباحث وتفٌد .ذلك أو ؼٌر منطقٌة أو داللٌة بروابط معها

 أجزاء الكبلم، بٌن العبلقة نوع بحسب نوع كلّ  فسمً األنواع، هذه من ضروبا الببلؼٌون القدماء ذكر

 والتعقٌد، البساطة حٌث العبلقات من باختبلؾ اآلخر، عن ٌختلؾ به خاصا اسما نوع كل على وأطلقوا

 هو .والتؤوٌل التؤمل من كشفها ٌمكن ضمنٌة وجمالٌة له وظابؾ داللٌة ،(التقسٌم) ب ٌسمى ما ذلك ومن

 صاحب الطراز بقوله: أن عرفه وقد .العماد رفٌع النجاد طوٌل: الطول، مثل فً الفقرات أٌضاً تساوي

 لما سماه وضع قد المصطلح وهذا ،1علٌها وٌؤتً الذكر فٌستوعبها فً متعددة أقسام له و بالكبلم ٌتعلق

 التقسٌم. حسن اآلخرون

 

 

 
                                                           

ٔ
 .33ٔمجمع البحرٌن، المقامة المعرٌة، ص:  
ٕ
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 حسن التقسٌم عند بدٌع الزمان:

 ٔ:البلخٌة فً المقامة 

 أصبلً  وِطْبتَ  ًعاَفرْ  ُوفْقتَ  ُجوًدا وُدْمتَ  ُعوًدا، ُصلْبتَ 

 فقد السامع، إبهار به ٌقصد النظم هذا وٌبدو أن. الكبلم وتقسٌم والطباق الجنا  من سٌاق البٌت هذا وفً

  .ابتداع وال فٌه جدٌد ال كبلًما مطروًقا الكاتب ساق

 حسن التقسٌم عند الحرٌري:

شعبت حٌنبذ آراء الجمع فً " فت قال الحرٌري فً إحدى مقاماته ٌصؾ حالة من حاالت اإلعراِب:   

تجوٌز النصب أو الرفع، فقالت فرقة : رفعها هو الصواب، و قالت طابفة: ال ٌجوز فٌها إال االنتصاب، 

 ٕفنراه قسم حاالت االعراب فً كبلمه بٌن النصب والرفع. واُْستْبِهَم على آخرٌن "

 حسن التقسٌم عند الٌازجً:

 ٖفً المقامة الخزرجٌة:

 الحقٌقة عارؾ عند ،للطفل والعقٌقه ،الخر  للنفساء

 القرآن حافظل الحذاق وذو ،للختان اإلعذار كذلك

 الوضٌمه له والمٌت ،للعر  والولٌمة ،المبلك للخطبة

 العقٌره رجب ولهبلل الوكٌره جعلوا وللبناء

 ٗومنه فً المقامة الرملٌة: 

 فبنً نخبة بٌت فً شب شنشنة فتً فن شٌخ

 ٘رجبٌة:ومنه فً المقامة ال

 منن لهم شحت فما سمحوا، شٌم لهم ساءت فما حلموا

 سنن لهم ضلت فبل رشدوا، قدمٌ  لهم زلت فبل سلموا،

هناك عبلقات صوتٌة نؽم موسٌقً بٌن العبارات المتقابلة فً المواضع السابقة، بمعنى أن هناك وحدات 

ومن ارة التانٌة أو الشطر الثانً. صوتٌة فً كل عبارة أو شطر لها ما ٌقابلها صوتا وإٌقاعاً فً العب

 :ٙعجابب هذا الفن من البدٌع قول ناصٌؾ الٌازجً

 الؽد به ٌجًء ما واذكر باألم  مضى ما واندب فات ما على واندم

 قد أصاب فً التقسٌم . ومن هذا البدٌِع البدٌع قوُل الٌازجً كذلك: ٌازجًنقول إذن إن ال

                                                           
ٔ
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 مال لؤلعقاب فً القســــمهلل وال أجسامهم للثرى ُتعطى وأنفسهم

فذكر أن أجساد األعداء للتراب، وأنفسهم هلل ،ومالهم للورثة ٌقتسمونه  فقد قسم الشاعر معناه قسمة عادلة،

  .فٌما بٌنهم

 :التصرٌع

 ُسمً .سواء حد على والشعر النثر فً وٌؤتً" إٌقاعً محّسن" اللفظٌة الببلؼٌة المحسنات من ٌعالتصر    

 نف  على مرصعه فٌحافظ الجانبٌن من متطابقا ٌكون عادةً  الذي السٌؾ ؼمد ٌعصرت بهٌش ألنه ٌعتصر

 الشعر. هو النسق، وفً نف  على جملتٌن كتابتٌن هو األدب فً وكذلك. والشكل األسلوب ونف  النقوش

 ةوهناك أمثل الفواصل ونف  الترتٌب بنف  .صدره ترتٌب نسق على عجزه فً الكلمات تكون ببٌت اإلتٌان

 المتلقً، أذن فً جماله وٌزٌد من الداخلً النص إٌقاع ٌم  الجمالً علٌه، وتؤثٌره الفصٌح فً جداً  كثٌرة

 األول الشطر اٌةنه فً التوافق فهو .متكلفاً  ٌبدو ال لكً توظٌفه عند الحذر وٌجب للتكلؾ جداً  حسا  ولكنه

 فً أي مطلع القصٌدة فً ذلك راب، وٌكوناإلع وعبلمة والقافٌة بالوزن البٌت من الثانً الشطر ٌةنها مع

  .القصٌدة فً النؽم زٌادة جمالٌته منها، ومن األول البٌت

بالتصرٌع فعند قراءة لب الشعر الذي أورده قً مقاماته ٌتسم وتناول الٌازجً هذا اللون من البدٌع فنجد أؼ

للؽوٌة لدٌه التً جعلته ٌتمكن رٌة فً المقامات نلحظ ذلك بوضوح وهذا ٌإكد على المقدرة االقصابد الشع

من ألوان البدٌع، ونورد بعض األمثلة من شعر المقامات عنده. فٌقول فً المقامة البدوٌة على لسان بطل 

 ٔمقاماته الخزامً:

 مذهب كل النا  بٌن أذهب العرب سلٌل الخزامً أنا

الشطر الثانً انتهى بحرؾ فكما نرى أن البٌت انتهى فٌه الشطر األول بحرؾ الباء فً كلمة العرب، و

 : ٕالباء فً كلمة مذهب وهذا البٌت هو البٌت األول فً القصٌدة. ومن ذلك فً المقامة العقٌقٌة  نرى

 بالهدى الضبلل مشترى وعاؾ واتقى اإلله خاؾ لمن واهاً 

ن القصٌدة م خر كلمتٌن من الشطر األول والشطر الثانً باأللؾ اللٌنة،فبٌن الهدى، واتقى تصرٌع باتفاق آ
 . ؾ روي، مع العلم أن البعض ال ٌرى األلؾ اللٌنة حروهو البٌت األول فٌها

                                                           
ٔ
 .1، ص: البدوٌة مجمع البحرٌن، المقامة 
ٕ
 .ٙٔجمع البحرٌن، المقامة العقٌقٌة، ص:م 
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 :ثانٌاً: المحسنات المعنوٌة

 :والمقابلة الطباقأوال: 
 الموافقة، والمطابقة ساواه، إذا وطباقاً  مطابقة طابقه وقد تساوٌا، بمعنى الشٌبان الطباق فً اللؽة: تطابق

 تروا "ألم: تعالى قوله ومنه ،ٔوألزقتهما واحد حذو على جعلتهما إذا الشٌبٌن بٌن توطابق االتفاق، والتطابق

  . ٖبعض فوق بعضها مطبق معنى طباقاً : الزجاج وقال ،ٕطباقاً" سموات سبع هللا خلق كٌؾ

 والتسمٌة ةاللؽوٌ التسمٌة بٌن لٌ  إذ مختلؾ فاألمر الببلؼة كتب فً االطباق فً االصطبلح: أم

 بٌن أو الضدٌن بٌن الجمع: هً البدٌع رجال اصطبلح فً الطباق ألن ذلك  مناسبة أدنى ةاالصطبلحٌ

 مختلفٌن، معنٌٌن بٌن الجمع هو أو المفردات، بٌن التضاد من نوع وهو .الشعر أو النثر فً وضده الشًء

: السلب اقطبوا، وضده الكلمةالجمع بٌن  وهو: اإلٌجاب طباق ،نوعان وهو ،ٌةالمعنو المحسنات من وهو

 .والنفً اإلثبات على اً معتمد فٌه التضاد كان ما وهو

 :الطباق صور

 هل" : تعالى قوله نحو ، حرفٌن أو فعلٌن أو اسمٌن بٌن ٌكون الذي وهو: متجانسٌن بٌن طباق .ٔ
 .ٗ"والبصٌر األعمى ٌستوي

 . ٘" ؤحٌٌناهف مٌتاً  كان من أو"  : نحو وفعل، اسم بٌن ٌكون الذي وهو: متجانسٌن ؼٌر بٌن طباق .ٕ

 :انطثاق أقساو

 ٌستوي هل: " تعالى قال، موجباً  معناهما المتقاببلن اللفظان فٌه كان ما وهو: باإلٌجاب طباق .أ 
 .ٙ"والنور الظلمات تستوي هل أم والبصٌر األعمى

 تخشوا فبل: "تعالى قال . والنفً اإلثبات بٌن أو والنهً، األمر بٌن ٌكون الذي وهو: بالسلب طباق .ب 
 .1" واخشونِ  النا 

 بما ٌإتى ثم أكثر، أو بمعنٌٌن ٌإتى أن وهً. الترتٌب على ضدها ذكر ثم أكثر، أو لفظٌن ذكر :لمقابلةا

 أو الموافقة جهة على واللفظ المعنى فً بمثله مقابلته ثمّ  الكبلم إٌراد وهً .الترتٌب على ذلك ٌقابل

 .3" كثٌراً  ولٌبكوا قلٌبلً  فلٌضحكوا: "  تعالى قالالمخالفة. 

 جًال انطثاق:

 إلى االنتباه إثارة والرونق، مما ٌإدي إلى البهجة فٌها ٌدخل البدٌع أنواع من نوعهذا الب عند توشح الجملة

، متضادٌن طرفٌن بٌن الفرق بإظهار الخٌال إثارة وتؤكٌده. المعنى، وإبراز النف  فً ورسوخها الفكرة،

 .الذهن فً وتثبته وتإكده وتوضحه المعنى تبرزو

 :الطباق والمقابلة عند الهمذانً

 َهْجواً، أَْوَجعُ  َوَجِرٌرٌ  َوأَْكَثُر َفْخراً  َصْخراً، أَْمَتنُ  مة المضرٌة: "اْلَفَرْزَدقُ فً المقاومن ذلك ما جاء    

ْوماً  َوأَْشَرؾُ   َمَدحَ  َوإَِذا َثلََب أْرَدى، إَِذاوَ  أَْشَجى، َنَسبَ  إَِذا َوَجِرٌرٌ  َقْوماً، َوأَْكَرمُ  َرْوماً، أََكَثرُ  َواْلَفَرْزَدقُ  ٌَ

                                                           
ٔ 

.ٔ٘٘البن منظور، مادة طبق، ص:  ،العرب لسان
 

ٕ
 .٘ٔسورة نوح، آٌة  
  .ٖٕٓص:   م 933ٔ -هـ  3ٓٗٔ، عالم الكتب، ٘، ط: عبد الجلٌل عبده شلبً، تأبو إسحاق إبراهٌم بن السري، الزجاج معانً القرآن وإعرابه ٖ
ٗ
 ٙٔسورة الرعد، آٌة: . 
٘
 .ٕٕٔة األنعام، آٌة: سور 
ٙ
 .ٙٔسورة الرعد، آٌة:  
1
 .ٗٗسورة المابدة، آٌة:  
3
 .3ٕسورة التوبة، آٌة:  
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ثلِبُ ٔأَوَفى" وَصؾَ  َوإِذا أَزَرى، َوإَِذااْحَتقرَ  أَْجَزى، اْفَتَخرَ  إَِذا َواْلَفرزدقُ  أَْسَنى، ٌَ ْمَدُح،  – ، فالطباق بٌن،  ٌَ

 الشًء بٌن فجمع أَزَرى( اْحَتقرَ  إَِذاأَْجَزى، وَ  اْفَتَخرَ  )إَِذا ( أَْسَنى َمَدحَ  َوإَِذا أَْرَدى، َثلَبَ  والمقابلة بٌن )َوإَِذا

 بعٌد، حد إلى والطباق بالمقابلة مؽرم" الهمذانً" أن كما .المعنى وتؤكٌد االنتباه إثارة جماله وسر وضده،

 دٌنً مإثًرا" :القزوٌنٌة المقامة فً قوله فً كما كثٌرة، أحٌان فً والتصنع التكلؾ إلى ٌقوده هذا وإصراره

ٌْري واصبل ٌسراي، إلى ٌمناي جامًعا دنٌاي، على  أو المفتعلة المقابلة توضٌح ٌمكن كما .ٕ"بُسراي َس

ةٍ  كابن: "الفزارٌة المقامة فً قوله مثل فً ثمن بؤي الطباق ًّ  طلع ُحرَّ  وؼرب الشم ، طلوعَ  باألم ، عل

 المهارة، هارإظ بقصد واإلٌجاب السلب: الطباق بنوعً جاء فقد ".تذكاره ٌِؽب ولم ؼاب لكنه بؽروبها عنً

 .المعنى توضٌح ال

 انطثاق ٔانًقاتهح ػُذ انحزٚز٘:

نجد الحرٌري ٌورد هذا اللون البدٌعً فً مقدمة خطبة المقامات مقامات الحرٌري إذا أخذنا فً تصفح     

، ٖمثل قوله: "ونعوذ بك من شرة اللََّسن، وفضول الهَذر، كما نعوذ بك من معرة اللََّكن وفضوح الحصر"

تعاذ منهما ألن االقتدار على الكبلم قد ٌإدي إلى المطاولة فً الجدل، وتصوٌر الحق بصورة فقد اس

ثم قابل االستعاذة األولى بضدها، وهً  الباطل، أو العك ، وفً ذلك إثم على فاعله؛ لهذا استعاذ منهما.

المراد من أداء  معرة اللكن وفضوح الحصر؛ ألن صاحبها ال ٌحسن التعبٌر؛ فٌشٌن بذلك نفسه وٌقصر عن

 البٌان، وأورد الحصر إذ إن من تعترٌه سٌتوالى علٌه الوهن والخجل فٌفتضح وٌشتهر عٌبه بٌن النا .

وٌحسن هنا أن نبلحظ  ر، وبٌن معرة اللكن وفضوح الحصر.ذفالمقابلة ظاهرة بٌن شرة اللسن وفضول اله

ء، فً الوقت الذي انتهت التالٌتٌن بالنون صنٌعه فً كون الكلمتٌن األولٌٌن انتهت كل واحدة منهما بالتا

 واألخٌرتان بالراء، كما دمج مع المقابلة الجنا  الناقص بٌن اللسن واللكن وبٌن الفضول والفضوح.

وبنف  هذه البراعة البدٌعٌة نجد الحرٌري ٌستمر لٌقدم لنا فً وقت واحد وخبلل نسج مسجوع متوازن 

: "ونستكفً بك االفتتان بإطراء المادح وإؼضاء المسامح، نفسها قدمةالم ٌن أو أكثر، انظر إلى قوله فًلون

كما نستكفً بك االنتصاب إلزراء القادح وهتك الفاضح، ونستؽفرك من َسوق الشهوات إلى ُسوق 

وفً نف  الوقت قدم المقابلة بٌن إطراء . ، ففً هذه الجمل أتى بالمحسنات فً أرقى العباراتٗالشبهات"

وأدرج خبلل ذلك لونا ثالثا، وهو الطباق مما ال  لمسامح، وإزراء القادح وهتك الفاضح.المادح وإؼضاء ا

 اخضر مذ لهجت: قال همام بن الحارث ومن ذلك فً المقامة العمانٌة: "حدث ٌحتاج إلى تنبٌه أو إشارة.

 طباق، ٘تارة ؼوراً " وأسلك طوراً، أنجد المهاري، ظهور على البراري أجوب بؤن وبقل عذاري إزاري،

 تضارٌ  بكل مر حتى التنقل فً أوؼل قد بؤنه مشعر وهو ؼوراً، تارة واسلك ؼوراً، أنجد: قوله بٌن

 . كلها اآلفاق طبقت: ٌقول كؤنه هنا بالطباق وأتى وأدناها، أعبلها الٌابسة

 انطثاق ٔانًقاتهح ػُذ انٛاسجٙ:

البدٌع فً كتاباته وبنوع من التوسع ومن  عند تؤملنا لمقامات الٌازجً نجده قد استخدم هذا اللون من   

فبٌن الٌمٌن والشمال طباق باإلٌجاب، وأورد فً  ٙ"الشمال وذات الٌمٌن ذات وٌتمطى ٌتخطى وأخذذلك، "

. هناك 1"الٌوم منتصؾ فً القوم، أدركت حتى .األعجاز على األرض صدور ورددتالمقامة العقٌقٌة: "

 طباق بٌن صدور، وأعجاز.

                                                           
ٔ
 .ٗٔٔمقامات الهمذانً،للهمذانً، المقامة المضرٌة، ص: 
ٕ
 .9ٗمقامات الهمذانً،للهمذانً، المقامة القزوٌنٌة، ص: 
ٖ
 .ٔكتاب المقامات، للحرٌري، ص: 
ٗ
 نف  السابق. 
٘
 .ٙٓٗات، للحرٌري، المقامة العمانٌة، ص:كتاب المقام 
ٙ
 .3مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة، ص:  
1
 .٘ٔمجمع البحرٌن، المقامة العقٌقٌة، ص:  
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 ٔ:امة البدوٌةومنه فً المق

 

 

 

 :ٌٕوجد طباق بٌن الجد واللعب، والصدق والكذب، وقال فً المقامة السروجٌة

 وسهر جفنً عند نومٍ  وكل وصدر ورد كل عندي سٌان

كده. ومن السامع والقارئ وٌقوي المعنى وٌإ وبٌن نوم وسهر وهو ٌشد انتباهٌوجد طباق بٌن صدر وورد، 

، بٌن السمراء والبٌضاء طباق بٌن متجانسٌن ٖ" البٌضاء عزت إذا بالسمراء، واقنعطباق اإلٌجاب أٌضاً "

 ٌحول فبل وؼال، مرتخص البٌع أن ؼٌر فكل من البٌضاء والسمراء أسماء. ومنه فً المقامة الموصلٌة:"

بٌن مرتخص وؼالً طباق باإلٌجاب، ٌثٌر انتباه القارئ وٌجعله ٌفكر هل سٌطلب الكثٌر أم  ٗ".المال بٌننا

القلٌل. أما فً المقامة السروجٌة فؤورد ألفاظاً توهم بالتضاد عند نطقها ولكن عند معرفة معناها التكون بها 

. النوافل على القوافل، وفضل. ًالراع بعصا الساعً، واضرب. كالبابع الشاري وانحر طباق ومنها"

فهذه المقامة عبارة عن وصاٌا باطنها ٌخالؾ ظاهرها،  ٘" اإلمارة على واإلجارة،. النسٌب على والؽرٌب،

تضاد، ولكن المعنى الخفً لها الشاري: من جهة أخرى الؽرٌب والنسٌب و، من جهة فبٌن البابع والشاري

الؽرٌب ٌرٌد الؽرٌب من الكبلم، أما النسٌب فهو ولد الضبً، واحد شراة وهم طابفة من الكفار، البابع و

التؽزل فً النساء، وٌظهر لنا من ذلك المقدرة اللؽوٌة لدى الٌازجً وتمكنه من مفردات اللؽة. وهذا 

األسلوب مستعمل فً علم النف  والفلسفة لجذب انتباه السامع. ونجد أٌضاً بٌن القدٌم والحدٌث طباق فً 

دراج نوع واحد من ، وهو لم ٌكتِؾ بإٙ"الحدٌث إلى بالقدٌم منه وأنتقل بالحدٌث، منهم تفكهأ فكنت قوله:"

البدٌع فجمع  بٌن الجنا  التام فً الحدٌث بمعنى الكبلم والحدٌث الذي هو عك  القدٌم والطباق الذي 

 أٌخطا ٌرىل ؼوره ٌسبر أن وأراد " 1أعطى موسٌقى داخلٌة جمٌلة. وبٌن ٌخطا وٌصٌب طباق فً قوله:

طباق بٌن  3" والٌقٌن الشك بٌن منها أنا مسابل على عثرت وقد "، وٌوجد فً نف  المقامة: "ٌصٌب أم ظنه

 لً جعلتموها فقد باإلنفاق الشك بالٌقٌن. وبٌن بعبلً بمعنى الزوج، وأهبلً بمعنى الزوجة طباق فً قوله: "

 راحلة وجبت قد: قال ثم ورد بٌن الحروؾ قوله: ". ومن طباق اإلٌجاب الذي 9"أهبلً  لها وجعلتمونً بعبلً،

 بٌن إلٌنا وعلٌنا طباق، ومن تضاد الحروؾ ما ورد فً المقامة العبسٌة " ٓٔ" إلٌنا وفده لٌسهل علٌنا، الشٌخ

ً، ومن هذا النوع كثٌر، أما طباق اإلٌجاب تضاد بٌن لً وعل ٔٔ" علً أو لً وٌحكم إلً المولى فلٌنظر

تضاد بٌن أروح وآجً، وهنا خفؾ الهمزة فً  ٕٔ"وأجً تلقاءهم أروح فجعلتقوله: "بٌن األفعال ورد فً 

بٌن تصبح  ،ٖٔ"وتمسً مجاعة فً تصبح...  خم ، أو أربع مذ برحت، ماأجًء للوزن. ومنه أٌضاً "

 حزنه ؼطفان لبنً وأذل وأهله، الحجاز شرؾ الذي هللا الحمد: قالوتمسً، وبٌن شرؾ وأذل فً قوله: "

                                                           
ٔ
 .1مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة ص:  
ٕ
 .1ٕٔمجمع البحرٌن، المقام السروجٌة، ص:  
ٖ
 .1٘ٔنف  السابق، ص: 
ٗ
 .3ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة الموصلٌة، ص:  
٘
 .1ٙٔمجمع البحرٌن، المقامة السروجٌة، ض: 
ٙ
 .9مجمع البحرٌن، المقامة الحجازٌة، ص: 
1
 .ٕٔمجمع البحرٌن، المقامة الشامٌة، ص: 
3
 نف  السابق. 
9
 .ٖٓ، ص: المقامة الصعٌدٌةمجمع البحرٌن،  
ٔٓ
 .3ٖ :ص ،المقامة الخزرجٌةمجمع البحرٌن،  
ٔٔ

 .ٖٕٗمجمع البحرٌن، المقامة العبسٌة، ص: 
ٕٔ
 .ٔٙالمقامة الكوفٌة صمجمع البحرٌن،  
ٖٔ
 .3ٖٔ ص: المقامة الموصلٌة،مجمع البحرٌن،  

 خلب برق كل من وأستقً اللعب ثٌاب الجد وألب 

 بالكذب فاعتصم فٌه خٌر ال العطب تحت ألقاك إن والصدق،   
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 الخٌط من األبٌض الخٌط لنا تبٌن حتىوبٌن حزنه وسهله. وذكر فً المقامة األزهرٌة: " ٔ"وسهله

وفً المقامة  .ٖ"القاهرة مدٌنة دخلنا حتى الدابرة، ونستدبر المقبلة نستقبل زلنا وما: قال، "ٕ"األسود

 تٌت وتذهب.تضاد بٌن أٌ  ولٌ ، وبٌن أ ٗ"لٌ  حٌث من تذهب فبل أٌ ، حٌث من أتٌت ولقدالبؽذادٌة: "

 ال ما رأٌت قد" :ما جاء فً المقامة البدوٌة أما عن طباق السلب فقد ورد فً عدة مقامات نذكر منها

 ،ٙ"أرى وال أرى بحٌث وتوارٌت ، وال ٌرى، ومنه أٌضاً فً المقامة "طباق بالسلب بٌن ٌرى ،٘"ٌرى

. أما عن المقابلة فقد ورد فً تضادوٌثٌر االنتباه بالفهناك طباق بالسلب بٌن أرى وال أرى ٌوضح المعنى 

 بلسان وحٌانً طلق بوجه فقابلنً" .1"أجد ال ما وأشتهً أشتهً ال ما أجد وأنا " المقامة التمٌمٌة قوله:

 .3"ملق

                                                           
ٔ
 .ٕٖٕالمقامة العبسٌة، ص:مجمع البحرٌن،  
ٕ
 .1ٙالمقامة األزهرٌة. ص:، مجمع البحرٌن 
ٖ
 .11نف  السابق، ص:  
ٗ
 .3ٗ:صمجمع البحرٌن، المقامة البؽدادٌة،  
٘
 .1ص:  ،مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة 
ٙ
 .ٙ٘:ص ،المقامة الحلبٌةمجمع البحرٌن،  
1
 .9ٕٔالمقامة التمٌمٌة، ص:مجمع البحرٌن،  
3
 .ٖٓٔمجمع البحرٌن، المقامة المضرٌة، ص: 
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 :التورٌة

التورٌة التً عرفها الببلؼٌون بؤنها: إطبلق لفظ له معنٌان قرٌب وبعٌد وٌراد البعٌد منهما عند اإلطبلق،    

 المعنى به ٌقصد ،ولكن القرٌب المعنى به ٌقصد ال لفظبة ذلك بقرٌنة خفٌة تدل على المعنى؛ مع مصاح

  مقصود وبعٌد مقصود ؼٌر قرٌب معنٌان، لها كلمة أو ، البعٌد

 الذهن انتقال فً ذهنٌة حركة وتحدث ،الؽاٌة إلى والوصول والخفاء التلطؾ على القدرة: التورٌة جمالٌة

 ولم متكلفة ؼٌر كانت أو وقؾمال استجابة كانت إذا جمالها ٌتحقق و. البعٌد ى المعنىإل القرٌب المعنى من

 .باأللفاظ تبلعب مجرد تكن

 انتٕرٚح ػُذ انحزٚز٘:

نجد الحرٌري ٌتناول هذا اللون بصورة طرٌفة جدٌدة على خبلؾ ما تعارؾ علٌه الببلؼٌون؛ إذ جاء     

ن ٌلتزم إخفاء المعنى البعٌد ستارة سمٌكة لدرجة أنه ٌصعب بها بصورة أسبلة دٌنٌة، إال أنه استطاع أ

فإلى المقامة  أحٌانا الوصول إلٌها إال لطبقة خاصة من أهل العبارة مما دعاه إلى شرح المقصود منها.

 -لة فقهٌة بصورة معٌنة، نختار بعضها للتمثٌلؤبٌة أو الحربٌة، حٌث ذكر مابة مسالثانٌة والثبلثٌن الطٌ

فما أورده من األسبلة واألجوبة جار على مذهبه، والدلٌل ، -ٌبلحظ أن الحرٌري شافعً المذهبوٌنبؽً أن 

هذه المسابل الواردة و : "اشكر لمن نقلك عن مذهب إبلٌ  إلى مذهب ابن إدرٌ ".ٔعلى ذلك قوله فٌما بعد

 :ٕجارٌة على السإال والجواب بٌن أبً زٌد السروجً وفتى آخر

فالمعنى القرٌب  الوضوء مما ٌقذفه الثعبان؟ فؤجاب: نعم! وهل أنظؾ منه للعربان؟سؤل الفتى: أٌجوز  -ٔ

للثعبان هو الحٌة، والبعٌد الذي أراده الحرٌري هو الثعبان من الثعب وهو مسٌل الوادي، )والعربان واحده 

 العرب بضم العٌن وٌجمع على العربان كالسود والسودان( .

فالتورٌة هنا فً الضرٌر والبصٌر،  ل: نعم! وٌجتنب ماء البصٌر.قال: أٌستباح ماء الضرٌر؟ قا -ٕ

فالمعنى القرٌب المتبادر إلى الذهن هو األعمى، والبعٌد هو: حرؾ الوادي، والمعنى القرٌب للبصٌر هو 

 ضد األعمى، والبعٌد المقصود هو: الكلب.

ٌضا التورٌة جاءت فً كلمتٌن وهنا أ قال: فهل ٌجب على الجنب ؼسل فروته؟ قال: أجل! وؼسل إبرته. -ٖ

الفروة واإلبرة، فالمعنى القرٌب المتبادر للفروة هو واحد الفراء وهو مما ٌستعمل من جلود الضؤن وؼٌره 

للجلو  والفرش وؼٌر ذلك، والبعٌد المراد هو جلدة الرأ ، وكذلك اإلبرة؛ فإن المتبادر هو إبرة الخٌاطة 

 ا البعٌد فهو عظم المرفق.المعلومة وبالطبع ال معنى لؽسلها، أم

فالجراب المتبادر هو الوعاء المصنوع  قال: أٌجوز الؽسل فً الِجراب؟ قال هو كالؽسل فً الِجباب. -ٗ

من الجلد، وال معنى لجواز الؽسل فٌه حتى ٌستفتى عنه، والمعنى المقصود هو: جوؾ الببر، أما الجباب 

ابَ "ومنه: فهو جمع لجب  ٌَ  ٖ"ْلُجبا تَوأَْلقُوهُ ِفً َؼ

والكراع هو ما فً البقر والؽنم بمنزلة  قال: فهل ٌجوز السجود على الكراع؟ قال: نعم! دون الذراع. -٘

الوظٌؾ من الفر  والبعٌر، وهو مستدق الساق وهو المورى به، أما الكراع المقصود فهو ما استطال من 

 الحرة، وهً أرض ذات حجارة سود.

فالدار  المتبادر فً الذهن هو  ؾ؟ قال: ال! وال حملها فً المبلحؾ.قال: أٌجوز للدار  حمل المصاح -ٙ

 الذي ٌدر  العلم، والمعنى البعٌد منه هو الحابض.

والقروة هً جلدة الخصٌتٌن إذا  قال: أتصح صبلة حامل الَقْروة؟ قال: ال! ولو صلى فوق المروة.. -1

معناها البعٌد هً مٌلؽة الكلب، ومٌلؽة عظمت وهً اإلدرة، وحملها لمن هً به ال ٌضر بالصبلة، لكن 
                                                           

ٔ
 .99ٕهـ، ص: ٓٓٗٔالبدٌع عند الحرٌري، محمد بٌلو أحمد أبو بكر، الجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة، الطبعة رجب  
ٕ
 .9ٖٔ-3ٖٔرٌري، ص:كتاب المقامات، الح 
ٖ
 .ٓٔسورة ٌوسؾ، آٌة: 
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ٌبدو أن األمثلة قد كثرت فؤرجو أن ال تكون قد وصلت  الكلب هً ما ٌشرب فٌه الكلب الماء، فهو من ولػ.

 إلى درجة اإلمبلل.

ٌبلحظ أن الحرٌري فً الؽالب ٌجعل القرٌنة: الحال أو السٌاق، أو ٌضمن الجواب تلك من خبلل ما سبق   

لحرٌري لم ٌكتؾ بهذه األسبلة واألجوبة المابة فً التورٌة، ولكن رجع إلى هذه األلوان مرة . وأالقرٌنة

فإلى  أخرى فً مٌدان آخر وهو مٌدان الشعر، وهذه األبٌات ال تقل عن األسبلة التً مرت بنا فً الخفاء.

 ٕ المقامة الرابعة واألربعٌن حٌث نجده ٌقول:

 ٌان فكنونً أبا العجبعن الع عندي أعاجٌب أروٌها ببل كذب

 بول العجوز وما أعنً ابنة العنب رأٌت ٌا قوم أقواما ؼذاإهم

فالمعنى القرٌب لبول العجوز ؼٌر مراد؛ لذلك بادر بنفً معنى آخر قرٌب منه وهو الخمر؛ فهو أٌضا 

معنى البعٌد ؛ لذلك قال: وما أعنً ابنة العنب. فال-وما أجدر به أن ٌسمى بذلك االسم  -ٌسمى بول العجوز 

 هو ابن البقرة.

 أو قصروا فٌه قالوا الذنب للخطب وقادرٌن متى ما ساء صنعهم

فالمعنى المتبادر للقادر هو ضد العاجز، ولكنه ؼٌر مقصود هنا؛ فالمقصود هو: القادر بمعنى الطابخ فً 

 القدر، والقدٌر المطبوخ فٌها.

 iلبعلى تكمٌهم فً البٌض والٌ تابعٌن عقابا فً مسٌرهمو

نوع من الطٌر، إال أن البعٌد المراد هنا هو: العقاب بمعنى: الراٌة،  -بضم العٌن  -فالمعنى القرٌب للعقاب 

 وكانت راٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم تسمى العقاب.

 نبٌلة فانَثنوا منها إلى الهرب وُمْنَدٌن ذوي ُنْبٍل بدت لهم

والبعٌد المراد هو الجٌفة، ومنه تنبل البعٌر إذا مات وأروح،  المعنى القرٌب للنبٌلة هو امرأة ذات فضٌلة،

 ٌعنً نتن.

 صبحن كاظمة من ؼٌر ما تعب ونسوة بعدما أدلجن من حلب

المعنى القرٌب لكاظمة: هو موضع على مرحلتٌن من البصرة على ما هو المتبادر، والمعنى البعٌد 

َن فً جوؾ الل ٌْ  ٌل.لكاظمة: هو كظم الؽٌظ، وأدلجن: َسَر

 :انتٕرٚح ػُذ انٛاسجٙ

الذي سار  هنفسالتورٌة عند الٌازجً تتشابه إلى حد كبٌر فً التورٌة عند الحرٌري، فهو استخدم النهج    

علٌه الحرٌري من إٌراد التورٌة على شكل معمٌات وأحاجً أو نصابح ظاهرها ٌخالؾ باطنها، إال أنه لم 

 فقال علٌه، ونورد بعضاً منها، قال فً المقامة الموصلٌة: "تخُل مقاماته من هذا النوع بشكله المتعارؾ 

أي والدتها  لٌلىالمعنى القرٌب هو أم  ،ٖ" وأمها؟ لٌلى بٌن نجمع أفبل وعمها، لٌلى بٌن جمعنا قد: الشٌخ

 إذا حتى:  "لٌلى. وقال فً المقامة العقٌقٌة والمعنى البعٌد والمراد هو الخمرة السوداء ألنهم ٌقولون لها أم

                                                           
ٔ
 .ٖٓٓانظر البدٌع عند الحرٌري، ص:   
ٕ
 .ٖٕٓالمقامات، للحرٌري، ص: 
ٖ
 .3ٔٔمجمع البحرٌن، المقامة الموصلٌة، ص:  
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المعنى القرٌب الشٌطان والمعنى البعٌد ؼزل عٌن  ٔ"الشٌطان مخاط علٌها سال وقد الؽٌطان، بعض تخللت

 أزمعت قد إنً عبادة أبا ٌا: وقال الشم . وأورد فً المقامة السروجٌة كبلماً ظاهره ٌخالؾ باطنه ومنه "

 عندك، بما أطرؾ: قلت. علٌك خلٌفتً وهللا إلٌك، ألقٌه ما عنً فخذ. القدر بٌننا ٌجمع هل أدري وال السفر،

 نمت وإذا. العذراء خد فاطلب الصحراء، متن ركبت إذا بنً ٌا: فقال! بعدك حٌٌت وال فقدك، الذقت

 من ال الفاجر، كؤ  من واشرب. البٌضاء عزت إذا بالسمراء، واقنع. النبً على تصل وال الصبً فاعتنق

 وإذا. المفازة فاطلب الجنازة، حمل كلفت وإذا. فقٌرال ؼر  بجنى األمٌر، على وتصدق. التاجر كؤ 

 من كذب ما على واقتصر السبلم، فاحذؾ الحلقة دخلت وإذا. الخٌل بنهب فعلٌك اللٌل، فً السلب اعتمدت

 من واختر. القواعد تتبع وال السواعد واقطع. الكسٌر على والجبر األسٌر، على الصبر وحرم. الكبلم

 الشاري وانحر الدافع، إلى الشافع، عن وأعرض. المتعففة المتجملة حذروا ،المتنصفة العلٌلة النساء

. النسٌب على والؽرٌب،. النوافل على القوافل، وفضل. الراعً بعصا الساعً، واضرب. كالبابع

 عند السوق وادخل الصوم من لنفسك حذرا. البٌت حج على المٌت، زٌارة وقدم. اإلمارة على واإلجارة،

 اللٌل وافتر . العاري وأكرم البلب  واطرد والقاري، الكاتب تتبع وال. الجواري مبلح واتبع. النوم

 إلى المسلمات على واعدل الجواهر، دون األعراض على واحرص. الفرا لك ٌتٌسر حتى والنهار،

 واضرب. اإلفادة ترى ال حٌث الشهادة، وأنكر. الباطل خٌط قطع تحاول وال العواطل، من وكن. الكوافر

نرى أن الٌازجً سار على نهج الحرٌري فً التورٌة  فهو جاء  ٕ".والسبلم بقٌت ما هللا واستعد اإلمام، بدك

 توضٌح ذلك:، وبالتورٌة فً سٌاق نصابح فً مقاماته، وقام بتوضٌحها فً الحاشٌة

 : المراد هو إذا سافرت فاطلب الكوفة.العذراء خد فاطلب الصحراء، متن ركبت إذا بنً ٌا .ٔ

: المقصود بالصبً: السٌؾ، والنبً: الطرٌق: النبً على تصل وال الصبً فاعتنق متن إذا .ٕ

 فالمعنى ٌكون إذا نمت فاجعل السٌؾ بجانبك، وال تإدي فرٌضة الصبلة على الطرٌق.

 إذا قلت الفضة. األسمر الخبزب: واقنع البٌضاء عزت إذا بالسمراء، واقنع .ٖ

واشرب من الماء المتفجر من النبع فهو ٌطلق علٌه : التاجر كؤ  من ال الفاجر، كؤ  من واشرب .ٗ

 الفجر، وال تشرب من كؤ  بابع الخمر.

: تصدق على األعمى من حفرة تترك حول النخلة الفقٌر ؼر  بجنى األمٌر، على وتصدق .٘

 الصؽٌرة لٌجتمع فٌها ماء المطر.

فت حمله فاطلب : الجنازة بمعنى زق الخمر، فإذا كلالمفازة فاطلب الجنازة، حمل كلفت وإذا .ٙ

 الهرب والنجاة.

: السلب هو نوع من أنواع السٌر لٌبلً، نهب الخٌل بنهب فعلٌك اللٌل، فً السلب اعتمدت وإذا .1

 الخٌل هو نوع من أنواع ركض الخٌل، والمعنى أسرع لببل تتعرض لسوء.

وال  : احذؾ السبلم أي خففهالكبلم من كذب ما على واقتصر السبلم، فاحذؾ الحلقة دخلت وإذا .3

تطل به، واقصر على ما كذب من الكبلم، أي وجب من الكبلم فهو استدل بكبلمه من كبلم عمر 

 بن الخطاب عنما قال كذب علٌكم الحج أي وجب.

: الصبر هنا بمعنى الحب  إلى أن ٌموت الكسٌر على والجبر األسٌر، على الصبر وحرم .9
 ؼتصاب.المحبو ، الجبر على الكسٌر القهر واال

: السواعد بمعنى مجاري المٌاه، القواعد النساء اللواتً لم القواعد تتبع وال سواعدال واقطع .ٓٔ
 ٌتزوجن.

                                                           
ٔ
 .ٗٔمجمع البحرٌن، المقامة العقٌقٌة، ص:  
ٕ
 .1٘ٔ-1ٗٔالمقامة السروجٌة، ص:  
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: العلٌلة  المطٌبة مرة بعد المتعففة المتجملة أحذر المتنصفة، العلٌلة النساء من واختر .ٔٔ
رب أخرى،والمنتصفة، المستترة بالنصٌؾ وهو الخمار، المتجملة التً تؤكل الشحم، المتعففة التً تش

 فضلة اللبن.
: الشافع الشامة بالخد كناٌة عن المظهر الحسن، الدافع الناقة التً الدافع إلى الشافع، عن وأعرض .ٕٔ

 ٌدر لبنها من نفسه.
: الشاري واحد الشراة وهم طابفة من الراعً بعصا الساعً، واضرب. كالبابع الشاري وانحر .ٖٔ

 ن ٌشكوه للوالً لٌإدبه.ٌرٌد أ والًالكفار، والبابع ولد الظبً، الساي النمام، الراعً ال

: القوافل الرفاق فً اإلمارة على واإلجارة،. النسٌب على والؽرٌب،. النوافل على القوافل، وفضل .ٗٔ

رٌب ٌرٌد الؽرٌب من الكبلم، والنسٌب ٌرٌد التؽزل فً النساء النوافل ٌرٌد أوالد األوالد، الؽالسفر، 

ماه ممن ٌطلبه بسوء، اإلمارة من قولهم أماره إذا أعطاه فً الشعر، اإلجارة من قولهم أجاره إذا ح

 زاداً.

 : المٌت المرٌض بنحو الخشً والصرع، حج البٌت زٌارة القبر.البٌت حج على المٌت، زٌارة قدم .٘ٔ

: احذر الصوم القٌام  ببل عمل،  والسوق عند النوم عند السوق وادخل الصوم من لنفسك حذرا .ٙٔ

 النوم أي عند الكساد. 

: مبلح الجواري:الرٌح التً تجري بها السفٌنة، والقاري الكاتب تتبع وال. الجواري مبلح واتبع .1ٔ

الجواري السفن، الكاتب: الذي ٌخرز القربة إذا انتشبت، القاري:صانع الضٌافة، ٌرٌد أنه إذا ركبت 

  البحر مبتعداً فذلك خٌر له من اتباع هذٌن لببل ٌظن أنه تبعهما طمعاً فً الطعام والشراب.

ر: البلب  بمعنى الفرا لك ٌتٌسر حتى والنهار، اللٌل وافتر . العاري وأكرم البلب  واطرد .3ٔ

خر. الفرار ، والنهار ولد الحبارى وهو طابر آالمدل ، العاري الضٌؾ، اللٌل ولد الكروان وهو طابر

 الحمار الوحشً ومعنى الكبلم اقنع بالقلٌل حتى ٌتٌسر لك الكثٌر.

: وهً جمع عرض، الكوافر إلى المسلمات على واعدل الجواهر، وند األعراض على واحرص .9ٔ

 ار الكرٌمة، المسلمات اللواتً ٌبتذلن للرجال، الكوافر المستترات.جحالجواهر األ

: العواطل الذٌن تركوا األعمال، الباطل ما ٌدخل الباطل خٌط قطع تحاول وال العواطل، من وكن .ٕٓ

تعطبل فارؼا من العمل، ال تعمل عمبل ال فابدة منه، وال فً الكوة من شعاع الشم  كالخٌط أي كن م

 أثر له كمن ٌرٌد قطع هذا الخٌط.

 : أنكر ال تقبل، الشهادة الحضور.اإلفادة ترى ال حٌث الشهادة، وأنكر .ٕٔ

اضرب اقرع، كبد وسط، اإلمام الطرٌق: أي اسلك فً  :بقٌت ما هللا واستعد اإلمام، كبد واضرب .ٕٕ

 لى أحد الجانبٌن.واستعد هللا استعن به.وسط الطرٌق ؼٌر منحرؾ إ

 بعض هااسب قد الحجال ربات من سبٌة لً وإنما ذكره فً المقامة المضرٌة عن سبٌة له، " اً ومنه أٌض

 ى، حتى تبٌن فً نهاٌة المقامة أنها زجاجة الخمر فالمتبادر إلٔ"القوام رقٌقة بكر وهً. الرجال زعانؾ

ها بعض القوم إال أن المقصود بها زجاجة الخمر، ومن ذلك فً المقامة الذهن عند قول سبٌة أنها فتاة أسر

 لؽاز وأحاجً، فٌقول:ا فً سٌاق الشعر وقال عنها أنها أحٌث أورد عدة أحاجً، عن طرٌق صوؼه ٕالحلٌة

 لدٌه تحٌتنا ضاعت وإن سبلم أسمٌه ال من على

 مقلتٌه من دم قلبً وفً حظاً  فٌه لً أرى ال ملٌح

                                                           
ٔ
 .1ٖٓمجمع البحرٌن، المقامة المضرٌة، ص:  
ٕ
 .ٕٕٖ-ٕٖٔمجمع البحرٌن، المقامة الحلٌة، ص:  
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أرى لً أي سقوط اللم والٌاء من ملٌح فٌبقى المٌم  هذا النظم هو اسم محمد، فؤراد بقوله ال فالمراد من

والحاء، وبقوله فً قلبً دم مقلوب أي أن نقلب كلمة دم لتصبح مد فٌحصل المطلوب وهو الحصول على 

 :علً فً معمٌاً  وأنشداسم محمد )م+ح+مد(،  

 لً فؤنت عمٌت وإذا مبصراً  نفعك للنا 

 وأنشد)ع+لً(،  دلٌل المطلوبلٌاء المعبر عنهما بقوله لً وهو اد بالعمى ذهاب العٌن، فتبقى البلم وافؤر

 ٔ:الذي هو اسم من أسماء الخمر بقوله سلسبٌل فً محاجٌاً 

 خلٌقا ففن بكل نراه لوذعٌاً  ٌا

 طرٌقا؟ طلبا: قال إن المحاجً قول ردؾ ما

 أٌها دونكم: قال ثم)سل + سبٌل(،  ٌل فٌتم المطلوبطرٌق أي سب والمراد بردؾ اطلب سل، وبردؾ

 :أبارٌق فً محاجٌاً  وأنشد الصعافٌق

 أجابا ما كل فً أصاب المحاجً جاءه إذا من ٌا

 رضابا؟ ٌرد لم لقوله ردفاً  ٌكون تراه ماذا

 من كحجر اندفع ثمرٌق( فٌحصل المطلوب )أبى + (رٌق)وردؾ رضاب  ،أبى (لم ٌرد)المراد بردؾ 

 :(جٌل نار) فً محاجٌاً  وأنشد سجٌل

 الكؤ  خمرة أدارت أحاجٌه من ٌا أال

 النا  من صنؾٍ  لظى ٌرادفه ما لً أبن

والنار جٌل هو جوز الهند المراد بردؾ لظى نار وبردؾ صنؾ من النا  جٌل فٌحصل المطلوب )نار 

رة فً هذا الباب بصورة عب +جٌل(، وٌذكر الٌازجً فً الحاشٌة بعد االنتهاء من هذه المعمٌات أنه ال

 الخط واختبلؾ الحركات والسكنات.

 

                                                           
ٔ
 .ٕٕٖمجمع البحرٌن، المقامة الحلٌة، ص 



96 

 

 :مشاكلةال

 ٌدعى كبلهما واحد، صوت فً إال نطقهما ٌختلؾ ال المعنى فً متباٌنٌن لفظٌن كل"  هو اللؽة فً   

 علٌه وضع عما لفظه بتحوٌل اآلخر على أحدهما تطبٌق هو اللؽوٌٌن عند اللفظٌن بٌن المشاكلة .زوًجا

 لمشاكلة همزةً  الواو فؤبدل. "مؤزورات ؼٌر مؤجوراتٍ  ارجعنَ " حدٌث نحو بٌنهما، اكلةالمش لقصد

 اإلٌقاع فى التوازن هوو والجواب، الشرط فً معنٌٌن بٌن ٌزاوج أن البدٌع علم فً المشاكلة .مؤجورات

( ولج لجّ  من: )نحو المجاورٌن، اللفظٌن تجان  وهو الموسٌقً والرنٌن الطول فى الجمل توازن. الصوتً

:  تعالىقال . ٔ"الوزن فً متماثلٌن لفظٌن بٌن الكبلم أثناء فً المتكلم ٌجمع بؤن وهو (.وجد جدّ  من)و

 .ٕ" مبثوثة وزرابً مصفوفة ونمارق"

 ػُذ انحزٚز٘: نًشاكهحا

 األبٌات هذه سمى وقد المثال سبٌل على اآلتٌة األبٌات المزدوج، نورد أطلق علٌه الحرٌري الجنا    

 ٖ:وهً تابٌمبالم

ٌّنت ُهدّ  نهد وٌبله وتبله ٌُقد بِقدّ  زٌنب ُز ٌَ 

ُحدّ  بحد ناعش ناع  وطرؾ وظرؾ جٌدها جندها ٌَ 

 ٌخد بخد واؼتدت واعتدت وباهت وتاهت زها قد قدرها

 ُوِجد وجد َنمّ  ثم وسطت وشّطت فؤّرقتنً فارقَتنً

ٌّت وحّنت فُّدٌت فدنت  ٌُود ٌَود مؽِضٌا مؽضبا وح

 وألزم تكلؾ قد الرجل أن والظاهر "هذا المزدوج،على هذا المنوال. الجنا  من كثٌر الجنا  باب فً له

 كانت وإن الفنٌة القدرة أظهر فقد حال كل وعلى .المزدوج اللون بهذا ٌؤتً لكً ببلزم؛ لٌ  ما نفسه

 إلى دعاه ذيال هو التكلؾ هذا مثل ولعل الجرجانً، القاهر عبد الببلؼة شٌخ تؽضب التً معقدة بصورة

 ذلك وعند لها المبلبمة باأللفاظ ستكتسً تركت إذا ألنها سجٌتها، على تترك أن ٌنبؽً المعانً بؤن القول

 الثالثة المقامة فً قال .منه ٌسٌرا مثاال هنا ونورد أٌضا، النثر فً المشاكلةه هذ مثل وللحرٌري .ٗتحسن"

 كبلم فً كثٌر هذا ومثل، "اصطباحا وانعموا صباحا واعم العشابر، وبشابر الذخابر، أخابر ٌا: "الدٌنارٌة

: ذلك فً ٌقول .واحدة بكلمة وأختها الكلمة بٌن ٌفصل أن وهو التجنٌ ، من آخر لون وللحرٌري .صاحبنا

 ولو الحمٌم وأود التخلٌط، أبدى ولو الخلٌط وأحتمل صال، لمن الوصال وأبذل جار، ولو الجار أرعى"

 زٌل،للن الجزٌل وأستقل بالعشٌر، ٌكافا لم وإن للعشٌر وأفً الشقٌق، على فٌقالش وأفضل الحمٌم، جرعنً

ل بالجمٌل، الزمٌل وأؼمر : قال أن إلى وهكذا،.." ربٌسً محل أنٌسً وأحلّ  أمٌري، منزلة سمٌري وأنزِّ

                                                           
ٔ
 .ٕ٘٘م، ص: ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ، ٖببلؼة القرآن، د. محمد شعٌان علوان، د.نعمان شعٌان علوان، ط 
ٕ
 .ٙٔ-٘ٔسورة الؽاشٌة، آٌة:  
ٖ
 بالوٌل لنفسه دعا: وٌبله. تبعه: تبله. االزدواج لضرورة ٌنقطع مكان( ٌقد) بلفظ جاء فقد خصره، لرقة ٌنقطع: ٌقد قوام: قد: ٌقد بقدشرح األبٌات:  

 إلٌه ٌنظر من ٌنعش الذي: والناعش. النظر الفاتر: الناع . العٌن: والطرؾ. الرشاقة: الظرؾ. عنه ٌصبر أن ٌستطٌع ال نهدا رأى ألنه والخسران؛
 ماعدا القتل حول ٌدور معناه كل وعلى النعش، على للناظر حامل بالشٌن: ناعش معنى إن لوٌقا. مهلك بمعنى البٌت هذا فً كما. تاع  وٌروى
 باهت. الكبر من ضرب وهو زهت: تاهت. تكبر: زها. عنه التسلً من رآه من ٌمنع أي ٌمنع: الحاء بضم: ٌحد. الشرٌشً ذكره الذي األول المعنى
 حزن: وجد. الحب من به ما أفشى: بالنون: نم. بطشت: سطت. بعدت: شطت. القلوب فً ٌقطع الخاء بضم: ٌخد. ظلمت: اعتدت. وعظمت فاخرت

 أكنه ما وجدي لها أفشى لما: المعنى. المفعول على والثانً الفاعل على بالبناء األول. ٌحب: ٌود. ٌتمنى: ٌود. متؽافبل: مؽضٌا. اجتهاد: جد. الحب من
 .الهجران من منها سلؾ لما المتناسً المتؽافل الؽضبان وأنا وحٌتنً شفقة ذلك عند نًم دنت بً، هجرانها من فعله ما وأبصرت حب من لها
ٗ
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 وهذا .."ذمامً ٌخفر من زمامً أعطً وال مقداري، جهل من أداري وال حبالً، صرم بمن أبالً وال"

 .ٔوراءه والجري تتبعه فً الكبلم ٌطول نثره فً ومتنوع كثٌر سلوباأل

 :ػُذ انٛاسجٙ ًشاكهحان

ولم ٌؽفل هذا اللون من مقامات مجمع البحرٌن فؤورده فً عدة مواقع نذكر منها: قال فً المقامة    

 واحتشد هوال،األ وركب. واعتد واشتد وكد، جد طالما المٌت؟ هذا وأسمج البٌت، هذا أحرج ما"العقٌقٌة: 

 وأسرؾ،. وبذخ شمخ، وطالما. المضجع هذا إلى منه بشًء أتى وهل جمع، ما أٌن فانظروا. األموال

وتتضح . ٕ".والمبلب بالعبٌر وتضمخ والثٌاب، المهاد واستكرم والشراب، الطعام فً وتؤنق. واستطرؾ

 خ وبذخ.المٌت والبٌت، اشتد واعتد، األهوال واألموال شم بٌن األلفاظ المشاكلة

  

                                                           
ٔ
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 الفصل الثالث

  تجلٌات التناص
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 بمحٌطه ٌقترن إذ به الخاص والمجتمع الواقع مع ٌتعالق بل حوله عما مستقبل كٌانا لٌ  األدبً النص   

 األدبٌة الموروثات بسلطة ٌقرّ  أن -أوالً  -النصً للقارئ ُبدّ  فبل الخارجٌة، بمساراته وثٌقة صلة على وهو

 سلطة تؤثٌر وبسبب .الخارجٌة السٌاقات عن بمعزل ٌُنتج ال ألن النص األدبً، النص على قافٌةالث والتقالٌد

 ٌفك أن قارئ أي ٌستطٌع وال التقالٌد، بهذه ٌتؤثر القارئ فإن التؤوٌلٌة للنص، العملٌة على الثقافً الموروث

 للموروثات سابرة مقٌةتع بصورة ولكن أخرى مرة النص قراءة عند إال األولى، المرة من النص رموز

 المصطلحات ومن هنا ٌؤتً مفهوم التناص الذي ٌعد من .للنص ناشبة تؤوٌبلت عن وتكشؾ األدبٌة،

 داخل نص بؤنه ٌعرؾ وهو .العربً تراثنا فً جذوراً  له أن إال .العربً األدب على دخلت التً الحدٌثة

 ما وهناك .أكثر أو نصٌن بٌن ركةمشا وجود أو. نصوص عدة بٌن أو وآخر نص بٌن التشابه أو. آخر

 من ؼٌره بنصوص الكاتب نص عبلقة بؤنه النقاد بعض إلٌه أشار ما وهو" العام بالتناص" التناص ٌعّرؾ

 تكن لم التناص كلمة أن ومع. ببعض بعضها الكاتب نصوص وهو عبلقة" الخاص بالتناص" و. الكتاب

 بؤنها الجرجانً عبد القادر العربٌة اللؽة فقٌه عنها كلمت فقد. الحدٌث بمفهومها العرب، النقاد عند معروفة

 النقدٌة الدراسات فً جدٌداً  فهو لٌ  .أو نثراً  كان شعراً  األدبٌة النصوص فً والسرقة والنسخ االنتحال

 منها أخرى ومصطلحات تسمٌات إلى والؽربٌة الشرقٌة الدراسات فً تعود جذوره أن حٌث الحدٌثة،

 ٌسمى ما التناص ومن والنسخ، والسرقة واالنتحال والمجاز والتشبٌة والقرٌنة واالستشهاد التضمٌن

قد اختلفت اآلراء وتناثرت حول هذه الظاهرة، و. من الظواهر النقدٌة التً كثر استخدامها. فهو "االقتبا "

والبعض ٌرى أنه سرقة وتجرإ من الكاتب  الكاتب حتى ٌلجؤ إلى نص ؼٌره، فالبعض ٌرى أنه فقر من

ورؼم ذلك فقد اتسع مفهوم التناص وشاع فً األدب الؽربً، والحقاً انتقل هذا االهتمام  على نص ؼٌره.

النظر فً  بداٌةً  ولتوضٌح مفهوم التناص علٌنا التناص إلى األدب العربً ضمن االحتكاك الثقافً. بتقنٌة

 تعدد خبلل من ألدبٌةالنصوص ا انفتاح فً التناص أهمٌة وتؤتً تارٌخ وتطوره.وفً  هذا المصطلح

 أن المتلقً علی ٌفرض التراثً، النص فاستحضار فٌها، والؽٌاب الحضور عبلقات وتشابك المرجعٌات،

وبالتالً  التلّقً، عملٌة فاعلٌة من درجة أعلی تحقٌق إلی ٌإدي الذي األمر حضارٌا كامبل، سٌاقا ٌستدعی

 والدٌنٌة القرآنٌة النصوص من حشدا اتهمقام فً الٌازجً ٌوظؾ لذلك تؤثٌره، وعمق النص فاعلٌة

 .وتراث عرٌق ثقافات واسعة علی بذلك النص فٌنفتح والشعرٌة،

 : انتُاص نغح

 المعانً من اللؽوٌة مجموعة المعاجم أصحاب أورد وقد ،(نصص) اللؽوي جذره إلى ٌعود لفظ التناص  

 وكل رفعه: نصا ٌنصه نص الحدٌث. الشًء رفعك: "النص أن العرب لسان فً جاء فقد الجذر، هذا تفسر

 ،...وأسند له أرفع أي: الزهوي من أنص للحدٌث رجبل رأٌت ما: دٌنار بن عمرو وقال. نصّ  فعد أظهر ما

 سٌرها، أقصى الناقة من تستخرج حتى التحرٌك: والنص ،بعض... على بعضه جعل: نصا المتاع ونص

و التناص كمادة ، ٔ"ما شًء على التعٌٌن لنصوا التوقٌؾ األكبر والنص الربٌ  إلى اإلسناد: والنص

 : تناص القوم أي اجتمعوا، أو رفعك الشًء،ربٌة القدٌمة إال فً: مادة )نصص(المعاجم الع لؽوٌة لم تذكره

، َتَناصُّ  مصدر: ، َتَناصّ ( اسم: ) التناص لؽة: َتَناصّ ، ٕونص الحدٌث ٌنصه نصاً   ِاْزِدَحاُمُهْم،: النَّا ِ  َتناصَّ

ا ٌتناصى، تناصى ًٌ  بَِنواِصً َبْعُضُهمْ  أَخذَ : النَّا ُ  تَناَصى ،( فعل: ) َتناَصى ُمتناٍص، فهو ، َتَناَص، تناص

 الُخُصوَمِة. ِفً َبْعٍض 

نَ  َتَشاُبهٍ  ُوُجودُ  ِبهِ  ٌُْقَصدُ  َنْقِديٌّ  ُمْصَطلَحٌ :  األََدبِ  فً التََّناصُّ   ٌْ نَ  أَوْ  َوآَخرَ  َنص   َب ٌْ ِة. َب   ِعدَّ

                                                           
ٔ
 البقاء، وأبو.  3ٙٔ ص اإلبل، سٌر باب السابع، السفر إسماعٌل، المخصص، بن، علً الحسن أبً سٌده، وابن نصص، المحٌط، القامو  انظر: 

  (.نصص)الوسٌط ، والمعجم9ٓ3 ص الكلٌات، موسى، بن أٌوب
 .٘مادة )نصص( ، ابن منظور ،لسان العرب ٕ
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 اصطالحاً:  تناصال

 على جملة نص، على نص   كتابة هو الّتناص إن مفهوم التناص مصطلح جدٌد لظاهرة أدبٌة قدٌمة،     

ٌّة جملة أو قرآنٌة، آٌة أو نبوي حدٌث على شعرٍ  بٌت أو آخر، بٌت على شعر بٌت أخرى،  كبلم على نثر

 مصطلح تقارب مختلفة، بؤسماء إنو النقدي، تراثنا فً عدٌدة ظهورات المصطلح لهذا أن وٌبدو .مؤثور

 المعارضات، السرقات،) مثل النقدي المٌدان وفً القتبا ،وأ اإلشارة،و التلمٌح،والتضمٌن،  مثل: التناص،

ًٌّ  أمرٌ  صوصالن لتداخ . إنَ (المناقضات  فر؛الص من نص شوءن عن ثنتحد أن كنٌم فبل منه؛ مفر ال َحتم

 منذ اإلبداع قانون هٌفرض أمر وهو ،وتؤثٌر تؤثُّر وعبلقات جالس ًف خولهاود صوصالن حبلقت ِمن بد ال إذْ 

 النصوص ًبتبن كونٌ لالتفاع وهذا قة،والساب قةالبلح صوصالن فٌها لتتفاع إرةب فالنص وعلٌه، األزل

ًٌّا بها رٌتؤث التً  وقد سابه،ح نم طهاوٌسق هاتجاهلفٌ سلًبا بها رٌتؤث التً النصوص صاءوبإق فها،فٌوظ إٌجاب

 من االقتبا  عن التناص ٌختلؾ ذلك. ال ةوحتمٌ بٌنها فٌما النصوص لتفاع سؤلةم إلى دواح ٌرؼ شارأ

 والكبلم ٌتوافق عمٌقا معنى أو سابرا مثبل أو كلمة، الذي ٌتضمن والسٌما والجمالٌة، الداللٌة الوظٌفة حٌث

 . ٔوالنثرٌة الشعرٌة األمثال فً ٌحصل ما كثٌراً  التناص فٌه ألن المدرج

 انتُاص فٙ األدب انؼزتٙ : -١

 اإلثارة إلى أقرب عنوان وهو الشعرٌة، السرقات عنوان تحت التناص مفهوم عن العرب ادالنق ثتحدو   

 مسمى التناص تحت مفهوم معالجة عند السباقٌن من العرب كان لقد العلمٌة، الدقة إلى منه اإلعبلمٌة

األخٌر،  القرن بداٌة وخبلل .الببلؼة فً مبحث إلى النقد ًف مبحث من ٌنقلون الموضوع األدبٌة، السرقات

 االتهامات ظلت إذ األدبٌة، السرقة حول النقد فً التقلٌدٌة المقوالت تجاوز العربً النقد وسع فً ٌكن لم

 انتقال ظاهرة على القدٌم العربً النقد فً( سرقة) مصطلح أطلق حٌنما .نٌوالمبدع النقاد بٌن متبادلة

 ممدوحة سرقة بٌن تمٌٌز هناك أن بدلٌل الظاهرة، فً قدحا ٌعد ذلك ٌكن لم آخر، إلى نص نم المعانً

 ذلك، سوى ما اوأم الؽصب، أو اإلؼارة على تصدق ربَّما فالسرقة السٌاق هذا وفً مذمومة، وأخرى

 ابقةٍ س ألعمالٍ  آثارٍ  من ٌخلو أدبً عمل هناك وجود كان وإذا بالسرقة، الوصم من أوسع القول فمجال

 السرقات تقسٌم فً العربً النقَّد تفنَّن وقد .استثناء ببل الجمٌع من ٌوجد ما ٌُعاب فلٌ  المستحٌل، من ضرًبا

ا وتفرٌعها،  واالسترفاد، واالنتحال، واالستلحاق، االصطراؾ،: المصطلحات من رشٌق ابن ذكره فممَّ

 األقسام وهذه والتلفٌق، والمواردة، لعك ،وا والموازنة، واالختبل ، واإللمام، والمبلحظة، واالهتدام،

ة، باعتبارات تتعلق والفروع  .وعدمها والمعاصرة المؤخوذ، ومقدار الكبلم، وبنٌة والمعنى، كاللفظ، عدَّ

م من هو العظٌم فالشاعر  وإعجابه الشعري للموروث قراءته على دلٌل فهو التراث، من بؤبٌات شعره ٌطعِّ

 األبٌات بعض شعره وسط وضع إذا ٌفتضح الضعٌؾ الشاعر ألن لشاعرٌة؛ا إثبات أو يكالتحد وهو به،

ه تمتزج بحٌث صحٌح بشكل وضعها فً ٌُخفق وقد بقوتها، ضعفه تبرز هً إذ التراثٌة؛ التراكٌب أو  بنصِّ

"  المحدثٌن الشعراء بعض نجد لهذا اومصداق ه،بنص ذلك ٌضرَّ  أن ؼٌر من الواحد كالشـًء وٌصبحان

 عبلقاتها ضوء فً نصوصهم إدراك إلى اقصد القارئ هونٌوج وكؤنهم نصوصهم صادرم إلى ٌشٌرون

 :هنأل ذلك كان سواء النصٌة؛ الدراسات فً ناٌهم فالتناص حال كل وعلى .ٕ" مإثراتها أو بمصادرها

 ونظرة .اإلحالة من نوع ألنَّه أو .الربط من نوع هألن أخرى، أو نصوص على بفتحه النص إلثراء وسٌلة

 لفظً طابع ذا ٌكون أن من النصوص تداخل ٌخلو ال إذ قسمٌن، على لً ٌبدو تجعله التناص إلى صةخا

 مفهومً، طابع ذا ٌكون أن أو النص، فً ظاهرة بوسابل الجدٌد بالنص مرتبط فٌه القدٌم النص تركٌبً،

المصطلح ظهورات  وٌبدو أن لهذا ومفهومة، ملموحة حابكة بوسابل الجدٌد بالنص مرتبط فٌه القدٌم النص
                                                           

ٔ
 ،ٕٙٓٓ/1/ٔٔ ،الثبلثاء الثقافٌة أفق مجلة ، حمداوي جمٌل ، التناص آلٌات:  انظر 

www.ofouq،com/today/moudules.php,article.sid . 
ٕ
 .3٘ٔص م،933ٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة القاهرة، الصكر، لحاتم النص، تروٌض 

http://www.ofouq،com/today/moudules.php,article.sid
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، ٔ"" لوال أن الكبلم ٌعاد لنفد بن أبً طالب: ، ومنه قول علًراثنا النقدي، وإن بؤسماء مختلفةعدٌدة فً ت

واقتفى كثٌر من الباحثٌن المعاصرٌن  ٕ"المناقضات ،السرقات، المعارضات: وفً المٌدان النقدي مثل

  إلى أن الشعرٌة العربٌة القدٌمة قد فطنت بنٌ محمد ، حٌث أشارلعرب أثر التناص فً األدب القدٌما

للمقدمة الطللٌة التً تعك  شكبلً لسلطة  وضرب مثبلً  ه من النصوص منذ الجاهلٌةقات النص بؽٌرلعبل

ببعضها وللتداخل النصً بٌنها، فكون المقدمة الطللٌة تقتضً ذات  النص وقراءة أولٌة لعبلقة النصوص

، فهذا إنما ٌفتح أفقاً واسعاً لدخول القصابد فً فضاء على األطبلل والبكاء التقلٌد الشعري من الوقوؾ

وإذا استمرٌنا فً تتبع أصول التناص فً أدبنا القدٌم نجد أن الموازنة التً أقامها اآلمدي  ،ٖنصً متشابك

 ، وكذلك الوساطة بٌن المتنبً وخصومه عندبحتري تعك  شكبل من أشكال التناصأبى تمام وال بٌن

ولقد تنبه  من النقاد العرب وبعض الشعراء قد أشاروا إلى ظاهرة التناص، كثٌراً  ، وترى أنالجرجانً

أما أمثلة الجانب  النقاد القدامى إلى ظاهرة التداخبلت بٌن النصوص، وبخاصة فً الخطاب الشعري،

ق، والجرجانً الخفاجً وابن رشٌ النقدي كالنقابض والسرقات، فقد أشار إلٌها أكثر من ناقد مثل ابن سنان

 تبٌن حٌث األدبٌة الدراسات فً التناص تبوأها التً األدبٌة األهمٌة التناص، رؼم دواعً وهناك وؼٌرهم.

 أن ٌصح وال الصدفة، ولٌد التناص أن نعتبر أن ٌمكن ال فإنه كان، أٌا الكاتب وال للشاعر عنه ؼنً ال أنه

 كانت أٌا الثقافة عمر طال وكلما واالستنتاج لتولٌدا بسمة محكومة اإلنسانٌة الثقافة إن ذلك. كذلك ٌكون

 . والماضً الحاضر بٌن ما دمجها فً حظا أكثر تكون فإنها

 إذ له، الثقافً الماضً عن االنقطاع ٌمكنه ال اإلنسان أن ٌوضح إنسانٌة كظاهرة اللؽة قضٌة فً والنظر

 مجتمعه، طرؾ من مسموعا ٌكون لن ألنه عنها االستؽناء ٌمكنه ال كما اللؽة اختراع مقدوره فً لٌ  نهإ

 ال بل إهماله ٌمكن ال اجتماعً نتاج فاللؽة اآلخرٌن مع التواصل فً االستمرارٌة عن ٌعجز نهفإ هنا ومن

 ولن النص هذا ما وراء فهم عامة بصورة والمتلقً للقارئ ٌتسنى حتى إلٌه والرجوع به التمسك من بد

 خاص اجتماعً لؽوي وضع فً األدبً النص وضع اعً، فٌجباالجتم إطاره فً بوضعه إال ذلك ٌكون

 قصد دون التراثٌة الثقافة دور إهمال ٌمكن ال نهفإ ذلك على االجتماعٌة. عبلوة وجماعته كاتبه عاشه كما

 على مرؼما نفسه سٌجد نهفإ مدلوالتها، وفهم اللؽة هذه مع انسجم الذي الشاعر هذا نأل الشاعر أو الكاتب

 جزء تشكل أصبحت معٌنة ثقافٌة مرجعٌة لدٌه وكونت ذاكرته فً استقرت حٌث منها واألخذ معها التعامل

 اإلنسان، لدى الثقافٌة التراكمات ولٌد التناص أن نذكر أن بنا الجدٌر من نهفإ لذلك .الفكرٌة بنٌته من كبٌرا

 .التراث فً الثقافٌة لخلفٌةا هً األدبً التناص قواعد إرساء فً أسهمت التً الدواعً أهم من فانه وبالتالً

 .واالتجاهات ، حٌث االختبلؾ فً اآلراءقاد الذٌن تحدثوا فً هذا المضمارأقوال بعض الن وسٌتم عرض

"واتكال الشاعر  :الذي اعتبر مسؤلة  األخذ من النصوص السابقة على أنها سرقة فٌقول ٌقول ابن رشٌق

أما ، ٗأوسط الحاالت " ، ولكن المختار عنديلوعجز وتركه كل وعً سبق إلٌه جه على السرقة ببلدة

"ومتى أنصفت علمت أن  الشعراء بالسرقة، فقال: علىالجرجانً فقد حظر على نفسه الحكم ً علالناقد 

المذمة، ألن من تقدمنا قد استؽرق  أهل عصرنا، ثم العصر الذي بعدنا أقرب فٌه إلى المعذر، وأبعد من

، وأتعب خاطره فً تحصٌل نفسه، وأعمل فكره ظمها، ومتى أجهد أحدالمعانً وسبق إلٌها، وأتى على مع

الدواوٌن لم ٌخطبه أن ٌجده بعٌنه، ولهذا السبب أحظر على  المعنى ٌظنه ؼرٌباً مبتدعاً، ثم تصفح عنه

فهو التم  للجمٌع العذر من أخذ النصوص ، ٘"على شاعر بالسرقة نفسً وال أرى لؽٌري بث الحكم

                                                           
ٔ
 .1ٕٔص ، 93ٗٔعلمٌة، بٌروت، دار الكتب ال ،ٕانظر: الصناعتٌن، أبو هبلل العسكري ، تحقٌق مفٌد قمٌحة ، ط  
ٕ
 .ٕٗص  ،ٕٔٓٓ محمد عزام ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ،انظر : النص الؽابب 
ٖ
 .3ٕٔص ،  919ٔدار العودة ، ، ٔانظر : الشعر العربً المعاصر، محمد بنٌ ، ط  
 ./ د.ت3ٕٔ دار الجٌل ، بٌروت ،لبنان، ، ٌدتحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحم ، العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشٌق ٗ
 1ٙٔ صـ، هٖٖٔٔ صٌدا،، مطبعة العرفان، تصحٌح أحمد عارؾ الزٌن ،، علً بن عبد العزٌز الجرجانً الوساطة بٌن المتبنً وخصومه ٘
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تم ذكره من التفاتات نقدٌة  ماوعلى الرؼم ملسابقٌن أخذوا واستؽرقوا جمٌع المعانً. السابقة بدعوى أن ا

 بالمبلحظات التالٌة: متمٌزة عند نقادنا القدامى فإنه ٌمكن الخروج

 أولها  من لم ٌتعاملوا معه بنظرة شمولٌةو ،بصورة جزبٌة امى تعاملوا مع النص األدبًالقد  قادالن نإ

 .قلٌل شكل جزبً على مستوىإلى آخرها بل البحث ب

 وصفٌة استحكام النظرة المعٌارٌة: حٌث مقاربتهم لمسؤلة السرقات من زاوٌة معٌارٌة ال من زاوٌة. 

 تمكنه من رد المعانً إلى  بؤنه وعاء من المحفوظات وهذه المقدرةللنص لناقد العربً كان ٌنظر ا

وقد ٌكون  ".ٔشعري بة على كل منتجالرقانوعا من فوق كل شاعر ممارساً مراقب أصولها، فٌصبح 

 ىالمعانً األول )الّتناص( فً الصور الببلؼٌة التشبٌهات، واالستعارات، والكناٌات باعتبارها تملك

ٌشبهه بالبحر لكرمه، وباألسد  ، فإنهعر عن رجل ما إنه بحر، وأسد وشم والثوانً، فعندما ٌقول الشا

لم ٌلجؤ إلى الوصؾ المباشر، وإنما إلى التشبٌه الذي هو لشجاعته، وبالشم  لبٌاضه ونقابه. والشاعر 

. وعندما ٌقول الشاعر عن ممدوحه بؤنه كثٌر مباشر لما ٌرٌد الحدٌث عنه مجاز أو وصؾ ؼٌر

بذلك عن كرمه. ولكنه لم ٌقل عنه إنه كرٌم مباشرة، وإنما لجؤ إلى وصؾ قدوره  الرماد، فهو ٌكنً

 .ٕ"ل على كرمهالرماد، والتً تد التً ٌكثر تحتها

 وفً النهاٌة هناك مجهودات نقدٌة وببلؼٌة لدي العلماء العرب سواء التً قالت بالسرقة أو االقتبا  أو

أما عن جهود العرب المعاصرٌن ومدى تحصٌلهم لهذا المصطلح،  .التضمٌن، فهذه المجهودات تحتسب لهم

 محدثٌن وجدوا فً المصطلح تقارباً كبٌراً ٌحسن أن نذكر أن نقادنا العرب الو فً عجالة آرابهمفقبل عرض 

مصطلح  مع الطرح القدٌم لمصطلحات مثل: االقتبا  والتضمٌن والمعارضة، كما أنهم وجدوا أن فً

فً الذاكرة  التناص ما ٌمكن أن ٌفعل نصوصاً قدٌمة وٌعٌد إلٌها الحٌاة بعد أن ماتت، أو كادت أن تموت

ٌحللون وفق منظومة  لموت ألنها مسروقة، أما المعاصرون فإنهموفً كتب من حكموا علٌها من القدامى با

النصوص الحاضرة وحاولت  االستدعاء النصً فً عملٌة التناص، إنها النصوص الؽاببة وٌكتشفونها فً

مصطلح التناص، ومصطلحات قدٌمة  كثٌر من الدراسات التً اتبعها النقاد العرب أن تسهم فً الربط بٌن

والحدٌث، ولقد استنار هإالء النقاد العرب  بما ٌفعل التواصل الفكري بٌن القدٌم كاالقتبا  والتضمٌن

ا فً البلدان العربٌة، حٌث بدأ االهتمام به متؤخر برإى النقاد الؽربٌٌن خاصة وأن مصطلح التناص قد ظهر

، سعٌد ٌقطٌنوح، ٌٌن مثل: محمد مفتاالمؽاربٌٌن واللبنان فً أواخر السبعٌنات من القرن العشرٌن مع النقاد

وٌمكن تحدٌد مستوٌٌن اثنٌن لتناول  ،ٖ.صبري حافظو، سامً سوٌدانوبشٌر القمري، ومحمد بنٌ ، و

 الممارسة والتطبٌق . )التناص( عند النقاد العرب وهما : مستوى النظرٌة ومستوى

 مستوٌات التناص :

 المستوى النظري: -ٔ

الذي تصال المختلفة مثل الشبكة العنكبوتٌة وؼٌرها، اال وتعدد وسابل السرٌع بفضل التطور العلمً   

ترجمة حٌث الإقبال شدٌد من قبل نقادنا هذا المصطلح بٌن أوساط النقاد العرب وكان له ساعد على انتشار 

المختصة بهذا الموضوع لفهم أكبر وأوسع لدى العقلٌة العربٌة  عدٌد من الكتب واألبحاث الؽربٌةلل

الدراسات  ساهمت الدورٌات العربٌة المهتمة باألدب فً تعمٌقوأٌضاً  ا المصطلح.واإلحاطة الشاملة لهذ

الكثٌر من الدراسات البحوث المتخصصة فً هذا الشؤن فقد كان الناقد  عن طرٌق مجال النقدفً  بالتناص

                                                           
 . (www..haifalana.net/spip.php.artical.ٕٔ9ٖ)،مجلة أزاهٌر ،انظر : األس  التكوٌنٌة لمفهوم التناص ، شكٌر فٌبلله ٔ
ٕ
 .٘ٗالنص الؽابب، محمد عزام، ص:  

 ،ٕٙٓٓ/1/ٔٔانظر : آلٌات التناص ، جمٌل حمداوي ، مجلة أفق الثقافٌة ،الثبلثاء  ٖ

www.ofouq،com/today/moudules.php,article.sid . 

http://www.ofouq،com/today/moudules.php,article.sid
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 ( القاهرٌة ألؾ ذلك فً عدد خاص أصدرته مجلة )من كتبوا عن التناصٌة، و " صبري حافظ " من أوابل

، وأشار إلى المبلمح التً ٌمكن أن تظهر فٌها التناصٌة فً األدب الؽربً الحدٌث لمظاهر وقد عرض

كما أسهمت مجلة ) الفكر العربً  .بً القدٌم حٌث االقتبا  والتضمٌنالتناصٌة فً األدب العر بذور

ٌة عند الوهاب ترو" عن مصطلح اإلنتاج عبدد خاص عن التناص، وكان ممن كتب "المعاصر ( بعد

ولقد ترجم ) جمٌل التكرٌتً ( كتاب ) شعرٌة ، )كرستٌفا( مستعرضا بعض جهود )باختٌن( و)جٌنٌت(

. ٔاللؽة ( فقد نقله للعربٌة محمد البكري، وٌمنً العٌد دستوٌفسكً ( للعربٌة، أما كتابه )الماركسٌة وفلسفة

ولبنان  مثل المؽرب بٌة محدودةوتجدر اإلشارة إلى أن المصطلح قد ظهر متؤخرا وبطٌبا فً بلدان عر

رٌن له: صبلح فضلولكنه اآلن انتشر فً جمٌع البلدان العربٌة و هللا الؽذامً،  ، وعبدمن أشهر المنظِّ

 ورجاء عٌد، ومحمد مفتاح، وأحمد الزعبً وؼٌرهم .

 :انًستٕٖ انتطثٛقٙ -٢

األعمال التً اهتمت أوابل ونؤتى للمستوى اآلخر فً مجال التناص وهو الجانب العملً له فكان من   

 –بعنوان )تحلٌل الخطاب الشعري  كتاب للباحث المؽربً محمد مفتاح صبممارسات حول التنا

التناص، من حٌث عبلقة المصطلح عند  إستراتٌجٌة التناص( حٌث ألقى الضوء على زواٌا مهمة لفكرة

عبلقة التناص بمصطلحات  فعن والمناقضة. بمصطلحات مثل المعارضة والسرقة العرب والؽرب معا،

الثقافة الؽربٌة، فإننا نجد ما ٌكاد  كالمعارضة والسرقة ٌقول: " مع أن هذه التعارٌؾ مكتسبة من مجال

فمن خبلل تعرٌفه للمصطلحات  ،ٕالسرقة " ..المناقضة ..فة العربٌة ففٌها: المعارضة ..ٌطابقها فً الثقا

 إلًللمفاهٌم فً البٌبتٌن العربٌة والؽربٌة، وقد ارتكز  الثقافًٌوازي وٌطابق بٌن التقارب  أنالسابقة، أراد 

مإكدا ، ٖالمحاكاة المقتدٌة )المعارضة(، المحاكاة الساخرة )النقٌضة( نوعٌن أساسٌن من التناص وهما:

ومحتوٌاتها، ومن  أن التناص ال مناص منه، فٌقول: " ال فكاك لئلنسان من شروطه الزمانٌة والمكانٌة على

وٌحتاج التناص فً الوقت ذاته إلً ثقافة المتناص والمتلقً، حٌث . ٗه الشخصً أي من ذاكرته"تارٌخ

" فؤسا  إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هً  اشترط المعرفة من االثنٌن، فٌقول:

داعم للتناص، مفتاح فً الحدٌث عن جانب مهم، :وقد أسهب د .٘"المتلقً أٌضا ركٌزة تؤوٌل النص من قبل

الشكل و، رالتكراواالستعارة، والشرح، والمتنوعة والمعٌنة للشعراء والكّتاب، ومنها: التمطٌط،  وهو آلٌاته

حٌث ٌقول: " فإنه من األجدى أن ٌبحث عن آلٌات التناص ال أن ٌتجاهل وجوده هروبا إلى  الدرامً.

 التناص، وإظهار الجوانب المحٌطة به السلبٌة مفتاح نقطة مهمة حول إعادة اإلنتاج فً.وٌطرح د. ٙاألمام"

 ٌجابٌة المساهمة فً نجاح عملٌة التمثل، حٌث ٌعتقد البعض أن جانبها السلبً متوقؾ عندأو اإل

وهنا  االمتصاص واالجترار لنصوص سابقة فقط، ولكن للنصوص دورها فً عملٌة إنتاج التناص للداللة،

فً حدود  ح: " إن الكاتب أو الشاعر لٌ  إال معٌدا إلنتاج سابقمفتا.ٌكمن الجانب اإلٌجابً كما ٌقول د

تدقٌقا تارٌخٌا لمعرفة  . ولذلك فإن الدراسة العلمٌة تفترض.. هن ذلك اإلنتاج لنفسه أو لؽٌرالحرٌة، سواء كا

وسٌرورتها جمٌعها وأن ٌتجنب  سابق النصوص من الحقها كما ٌقتضً أن ٌوازن بٌنها لرصد صٌرورتها

المبتذل أن ٌقال إن الشاعر ٌمتص  ء بنص واحد واعتباره كٌانا منؽلقا على نفسه، كما أنه مناالكتفا

                                                           
 .( ٖٕٓٓأكتوبر  ٔٓ، إٌمان الشنٌنً، مجلة أفق الثقافٌة )األربعاء (نشؤة والمفهوم: التناص )الرانظ ٔ

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid=ٖٔ3ٕ. . 
ٕ
 .ٕٕٔ،ٕٔٔص  ،99ٕٔبٌروت ،  –المركز الثقافً العربً ،  ٖ، محمد مفتاح ، ط تحلٌل الخطاب الشعري  

 .ٕٕٔانظر : تحلٌل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص  ٖ
ٗ
 نف  الساابق. 
 نف  الساابق. ٘
ٙ
 .ٕ٘ٔتحلٌل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص  

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid=1382
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وقد خصص )عبد هللا الؽذامً ( فصبل من كتابه الخطٌبة والتكفٌر حٌث تناول تطبٌقات ، ٔنصوص ؼٌره "

ولبن كان "  شعر حمزة شحادة وفً حدٌثة عن التناص أو ما أسماه )تداخل النصوص( ٌقول: تناصٌة فً

نصوصٌة النص، فان هذه  مفهوم جسدٌة النص وكونه كابنا حٌا ومركبا هو لب الفكرة فٌما قلناه ونقوله عن

العمل األدبً ٌدخل فً شجرة  ، وذلك ألنلنص عن سٌاقاته األدبٌة والذهنٌةالجسدٌة ال تقوم على عزل ا

كما أنه ال ٌفضً إلى فراغ إنه إنتاج  راغلكابن البشري، فهو ال ٌؤتً من فا  نسب عرٌقة وممتدة تماما مثل

وٌبٌن ، ٕتإول إلى نصوص تنتج عنه " أدبً لؽوي لكل ما سبقه من موروث أدبً وهو بذرة خصبة

مإهلة  الؽذامً عن دور التناص فً منهجٌة قراءته على المستوى الذاتً بوصؾ النص بنٌة مفتوحة

عبلقات النص مع  وقفات عن تداخل النصوص فً للتداخل فً عبلقة تناص، بقوله: "وقد كان لً من قبل

األساسٌة فً قراءة األدب  ما قبله من نصوص على أسا  أن مفهوم تداخل النصوص هو من المفهومات

ٌتحرك  مثلما أنه وجود حاضر وتحلٌله بما ٌعنً إننً أتعامل مع النص على أنه بنٌة مفتوحة على الماضً

وٌشٌر الؽذامً إلً أن ظاهرة التناص تشكل . ٖة المؽلقة على اآلنٌة "نحو المستقبل وهذا ٌناهض فكرة البنٌ

منذ زمن بعٌد ، وٌربط الؽذامً فً وعً بٌن هذه  ملمحا مهما فً ذاكرة الثقافة العربٌة ممثلة فً إنسانها

)االستطراد ( كما هو شابع فً مإلفات عربٌة ألعبلم  الظاهرة وأخرى قدٌمة فً الفكر العربً وٌعنً بها

"إن ظاهرة تداخل النصوص هً سمة جوهرٌة فً  الؽذامً: ربٌة مثل الجاحظ، وعن هذا كله ٌقولع

ومتداخلة فً تشابك عجٌب ومذهل ولقد شاع تسمٌة ذلك  الثقافة فً ذاكرة اإلنسان العربً ممتزجة

ما الجاحظ ولكن الحق هو أن ذلك تداخل نصوصً له ما ٌبرره و باالستطراد وهذا ما توصؾ به مإلفات

 ٌدور ما فهم ٌمكن ال إذ العالم، عن معزولة لٌ  كلؽة . فهو ٌرى أن النصٌٗستدعٌه من النصوص نفسها"

 تبعا  سابقة نصٌة أبنٌة من نسٌج أنه أي متعددة نصوص من متشابكة بنٌة أنه اعتبرنا إذا إال حوله،

 ٌمكن خبللها من التً تالشفرا أو العتبات هً السابقة النصوص هذه وتعتبر. ٌحملها التً لئلشارات

وقد أشار إلً ذلك رٌفاتٌر بقوله: " إن التناص هو مجموعة النصوص التً  .الحاضر النص إلى الدخول

، وهو مجموع النصوص التً نستحضرها من ذاكرتنا الذي نحن بصدد قراءته قرابة نجد بٌنها وبٌن النص

راء النص وٌمكن أن تحدد تؤوٌله وهو معٌن، أما تداخل النصوص فهو ظاهرة توجه ق عند قراءة مقطع

وكبلم رٌفاتٌر هنا ٌإكد تلقابٌة التناص وقصدٌة التداخل ، ٘مناقضة للقراءة الخطٌة " قراءة عمودٌة

ذهن قارئ النص أثناء القراءة تشٌر أو  علىالتداعٌات التً تنثال  للنصوص من جانب قارئ النص فكل

نوع  على، وٌبقً بعد ذلك الهدؾ من القراءة الذي ٌعتمد السابقة له تإكد تناصه مع ؼٌره من األعمال

ما ٌكتشفه من تناص بٌنه  على فالقارئ الناقد ٌقرأ النص لٌعٌد كتابته بناءً  القارئ وخلفٌته الثقافٌة والنقدٌة

لهذه العملٌة، أما القارئ العادي فلٌ  له من هذه العملٌة  السابقة، وٌكون واعٌاً  وبٌن ؼٌره من النصوص

أما التداخل النصوصً فهو عملٌة نقدٌة منذ البداٌة ألنه  خاطره تلقابٌاً ال ٌستطٌع تفسٌره. علىما ٌرد  إال

تؤوٌله فهو منهج نقدي مرتبط بنٌة القارئ الناقد فً البحث عن  ظاهرة توجه قراءة النص وٌمكن أن تحدد

الحدٌث تابه القول الشعري فً رجاء عٌد فً كأفاض  و ذلك النص. قراءة علىشباك التداخل قبل إقدامه 

"إن  على ما ٌعرؾ بالسرقات والمعارضات وأبدى رأٌه فٌها حٌث قال: عن مصطلح التناص، وعرج

المعارضة وحول السرقات تصلبت رإٌتها حول األصل وعلى صاحب الفضل  المفهومات التراثٌة حول

مفهوم التناص أنه حضور لنصوص وبعده تنتهً مهمة الناقد التراثً بٌنما ٌكون  وعلى فضٌلة السبق،

                                                           
ٔ
 .ٕ٘ٔ ،ٕٗٔ:تحلٌل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص 
ٕ
 ٔٔٔ :ص،  99ٖٔدار سعاد الصباح ، الكوٌت ، ، ٕمقاالت النقد والنظرٌة، عبد هللا الؽذامً، ط  ثقافة األسبلة فً 
ٖ
 .ٖٔٔثقافة األسبلة فً مقاالت النقد والنظرٌة، عبد هللا الؽذامً، ص 
ٗ
 9ٔٔ:ثقافة األسبلة فً مقاالت النقد والنظرٌة، عبد هللا الؽذامً، ص 
 .1ٔ ص، 991ٔحسن محمد حمادة ، القاهرة ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، ، بٌة : تداخل النصوص فً الرواٌة العرانظر ٘
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وٌشٌر إلى أن قٌمة ، ٔتلك النصوص بحسبانها مداخبلت نصٌة وتحوالت فنٌة " متعددة مع النظر إلى

"  :ذلك وفً هذا ٌقول التناص لٌست االقتصار على تجاوز أسوار المصطلحات السابقة بل هو أوسع من

التراثٌة السابقة وإنما ٌنفتح  ار المصطلحاتولٌست قٌمة التناص كمنهج تحلٌلً مقصورة على تجاوز أسو

ومسارات التبادالت، وكٌفٌة  لما هو أرحب فمن مجاالته العكوؾ على مقاربة تحلٌلٌة لماهٌة التحوالت

وٌعتبر )رجاء عٌد ( أن النص مفتوح سابقه أو ، ٕالتمثل لنص سابق ومدى حضوره فً نص الحق"

مفهوم النص المنفتح وعلٌه فالنص دابما منفتح على  اص من"ٌنطلق مفهوم التن حاضره حٌث أشار بقوله:

، ٖ"والنص هنا كلوح من زجاج ٌلوح من خلفه نص آخر نصوص أخرى معاصرة أو ؼٌر معاصرة،

 وركز على نقطة ؼاٌة فً األهمٌة وهً أن الكاتب عندما ٌكتب النص لٌ  هو من ٌخترعه، فقال فً

فهو  عدد من نصوص ممتدة فً مخزون ذاكرة مبدعه ومن ثم تعلٌقه: " إن النص وفق المفهوم السابق هو

هذه ، ٗ"النص لٌ  انعكاسا لخارجه أو مرآة لقابله وإنما فاعلٌة المخزون التذكري ثم فالنص ببل حدود

ال  جهود بعض النقاد العرب المعاصرٌن من خبلل فهمهم للتناص وإن كان إٌرادها على سبٌل المثال

ورؼبة  د ظهرت له مفاهٌم عدة ، حٌث رإٌة كل ناقد وتؤثره بثقافة بلد ماالحصر ألن مصطلح التناص ق

رؼم كثرة المفاهٌم الموازٌة لمصطلح التناص إال أنها متفقة . ففً الوصول إلى أدق جزٌبات هذا المصطلح

نصوص أخرى ومتداخلة مع نصوص أخرى وإن النص هو خبلصة لما ال  فً أن التناص توالد النص عن

: تحدد آلٌة التناص من مفهومٌن هماوأجملت د . مً ناٌؾ  فً ذلك عندما قالت "وت نصوصٌحصى من ال

ل رإٌة الكاتب أو الفنان بل تتم والدته من خبل إبداعهوالتحوٌل، أي أن النص األدبً ال ٌتم  االستدعاء

 ٘.ةنصٌ وتكونه من خبلل نصوص أدبٌة أخرى، مما ٌجعل التناص ٌشكل من مجموع استدعاءات خارجة

وأشكاله  ومستوٌاته إن النقد العربً مطالب باستٌعاب استراتٌجٌات التناص ومفاهٌمه وأساسه المعرفً،   

 معرفً معه ، سواء المتعددة حتى ٌتمكن من تشكٌل أرضٌة معرفٌة ونقدٌة تإهله للمساهمة فً إقامة حوار

ؼنابها لكً ال نظل فً إطار إو ت، أو لتطوٌر هذه المفاهٌم والمقواللنقض طروحاته ومفاهٌمه ومقوالته

العالمً المعاصر ، وتعدد اتجاهاته ومدارسه  االستهبلك والنقل خاصة مع التطور الواسع الذي ٌشهده النقد

بد من استٌعاب ومعرفة عوامل التحول ومرجعٌاتها،  ولذا فإن مهمة النقد العربً المعاصر تتضاعؾ إذ ال

قها .األمر الذي ٌإكد على البعد الثقافً والمعرفً الكبٌر الذي ال بد ومصادرها وكٌفٌة تحوالتها داخل أنسا

 التً بات ٌحتاج إلٌها النقد العربً المعاصر للخروج من حالته الراهنة. منه للنهوض بهذه العملٌة الواسعة

                                                           
ٔ
 .ٖٕٓالقول الشعري، رجاء عٌد، ص 

 ٖٕٙ، ص نف  السابق ٕ
ٖ
 ٕٕٙ، ص نف  السابق 
ٗ
 .ٕٕ٘ص ، نف  السابق 
٘
 .ٕٕٙ :ص  ،مً ناٌؾ ،الخطٌبة والتكفٌر والخبلص 
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 : انتُاص أًَاط

الؽربً  النقد انك وإذا تبعٌته، أو النص استقبلل مسؤلة هً األهمٌة فً ؼاٌة قضٌة التناص ٌطرح   

 النقد المعاصر فً التناص فإن االجتماعً، أو التارٌخً أو النفسً لسٌاقه النص تبعٌة على ركز قد الحدٌث

 عبلقة له أن النص صحٌح التقلٌدي، بالمعنى التبعٌة ٌمار  ال لكنه األدبً النص استقبلل عدم أٌضاً  ٌإكد

 التالً، للسإال ٌقود وهذا ٔاألصلٌة. النصوص كشؾ إلى ٌسعى ال النهاٌة فً لكنه علٌه، سابقة بنصوص

 المضمون فً ٌعٌد الشاعر ألن كلٌهما فً"  :بقوله عزام محمد ٌجٌب المضمون؟ أم الشكل فً التناص هل

 تعابٌر، أو مواقؾ أو صوراً  منها ٌنتقً أي وؼٌر مكتوبة، مكتوبة نصوص من وعاصره تقدمه ما إنتاج

 .ٕالمتناص" فً هو المتحكم الشكلو.  الشكل خارج مضمون ال ولكن

 : انتُاص أشكال

 بعض معه حامبل سبقه لما نتاج أنه كما عنه، تنتج نصوص إلى تإول خصبة بذرة األدبً العمل إن    

 فً آخر نص بتفجٌر أو ذاته، النص عن بالكتابة إما االستفادة هذه وتختلؾ. قبله ممن الوراثٌة الصفات

 بحسب وٌتنوع سابقة، نصوص مع نص تداخل المقروءة، ٌختلؾ النصوص مع تفاعلنا من ٌنشؤ نفوسنا

  :منها متعددة، أشكال فللتناص االستفادة،

 وظله بإٌحاءاته ممتداً  ٌكون أو مباشرة، وٌذكره قرآنٌاً، نصاً  األدٌب ٌقتب  بحث: القرآنً التناص 

 .نصه سٌاق فً اٌدخله قرآنٌة عبارة أو قرآنٌة، قصة من جزءاً  لنلمح األدبً، النص على

 النص فٌحاكً والسٌرة، كالسرد الشعر فً منه أكثر النثر فً النوع وهذا: الوثابقً التناص 

 لتكون واإلخوانٌة؛ الشخصٌة كالرسابل أخرى أوراق أو والوثابق، كالخطابات، رسمٌة نصوصاً 

 .واقعٌة أكثر نصوصهم

 على ٌإخذ مما وهذا الشعبٌة، ؽةالل مستوى على فٌه المحاكاة وتكون: الشعبً والتراث التناص 

 والموروث القدٌمة، والحكاٌات الشعبً، القص وتوظٌؾ االستفادة، إلى إضافة األدباء، بعض

 .الشعبً

 من تختلؾ لكنها التراث، من االستفادة ناحٌة من سابقها مع تتشابه وهً: واألسطورة التناص 

 األساطٌر بعض هناك كان وإن ؼربً، وأ ٌونانً، لكنه موروث؛ هً ما ؼالباً  األسطورة أن ناحٌة

 .بالؽرب مقارنة قلة أنها إال العربٌة،

 :انتُـاص أَـٕاع

 التجلً، بتناص وٌسمى: المباشر التناص (.الخفاء تناص) مباشر ؼٌر أو( التجلً تناص)مباشر تناص   

 فً سابق إنتاج ادةإع فهو والجمل والمحاور الكلمات فٌه وتناسله وتناقش النص توالد فً ٌتجلى حوار وهو

 فهو .واالستدعاء والتضمٌن واالقتبا  بالسرقة القدٌم النقد فً عرؾ ما تحته وٌدخل .الحرٌة من حدود

 إلى فٌه أحٌاناً  األدٌب وٌعمد ، النص إلى ومتفاعلة متداخلة نصوص وتحوٌل بامتصاص تقوم واعٌة عملٌة

  السرقة ٖوالشعر. النبوي والحدٌث ةالقرآنٌ كاآلٌات فٌها، وردت التً بلؽتها نصوص استحضار

 سرق: وٌقال بخفٌة، األخذ: السرق والسرقة واالسم ، وسِرقا سرقاً  ٌسرقه الشًء سرق:  لؽة: االقتراض

 التجدٌد إلى مبكر عهد منذ العرب فطن ، ولقد٘والمحاكاة واالقتراض النقل وتعنً ٗسرقاً، خفً الشًء

                                                           
ٔ
 .ٕٖ ص ، عزام محمد ، الؽابب النص:  انظر 
ٕ
 .ٕٖص ، عزام محمد ، الؽابب النص:  انظر 
ٖ
 .٘ٔ ص ، ٖٕٓٓ ، الكندي دار ،  ٔ ط ، الجعافرة محمد والتلقً ، التناص:  انظر 
ٗ
 .993ٔ/ ٕ ، منظور ابن ، العرب لسان 
٘
 ٕٔٔ ص ، مفتاح الشعري، محمد الخطاب تحلٌل:  انظر 
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 العربً األدب فً قدٌمة والسرقات .وقواعد لذلك أصوالً  ووضعوا عتبا وإال االبتداع بٌن وفرقوا والتقلٌد

 وطرفة القٌ  امرئ بٌن مظاهرها إلٌها ولحظوا والشعراء النقاد وفطن ، الجاهلٌة شعراء بٌن وجدت وقد

 األخذ معانٌه عن وٌنفً بكبلمه ٌعتز ثابت بن حسان ، وكانٔالذبٌانً والنابؽة األعشى وبٌن ، العبد بن

 ٕ:قال حٌث ، واإلعارة

 بل ال ٌوافق شعرهم شعري ال أسرق الشعراء ما نطقوا

 منه، وفٌه أشٌاء السبلمة ٌدعً أن الشعراء من أحد ٌقدر ال جداً  متسع باب وهذا: " فٌها رشٌق ابن وقال

 النقاد ، وٌلجؤٖالمؽفل" الجاهل على تخفى ال فاضحة وأخرى ، بالصناعة الحاذق البصٌر عن إال ؼامضة

 به ٌنفرد عما ثم الكشؾ بٌنهما، االتفاق نواحً عن والبحث وأدٌب، أدٌب بٌن الموازنة إلى نقدهم رأكث فً

 والتعبٌر، التصوٌر إلى كان مرده أم التفكٌر إلى االختبلؾ أو االتفاق مرجع أكان سواء ؼٌره، عن أحدهما

 فهم فً تعمقهم على السلٌم على ذوقهم فتدل دلت إن والتً الجهود من كثٌراً  السبٌل هذا فً بذلوا وقد

 والذكاء، الفطنة من كثٌر إلى ٌحتاج االبتداع أو اإلتباع نواحً إلى االهتداء أن والواقع ٗوتحلٌله األدب

 التراث على واسع واطبلع ، ه وفنون باألدب معرفة سعة إلى االبتكار أو بالسرقة الحكم وبالتالً ٌحتاج

 السواء على األدباء من والمؽمورٌن للمشهورٌن كبٌرة طاقة وحفظ ، ومواطنه عصوره سابر األدبً فً

 بٌن الوساطة)  كتابه فً الجرجانً ، وذكر٘البلحق من السابق وٌعرؾ ، بالمتؤخر المتقدم ربط حتى ٌسهل

 قرٌحته، من وٌستمد اآلخر بخاطر ٌستعٌن "الشاعر :قال حٌن ، السرقة موضوع( وخصومه المتنبً

 السطحٌة، أو الظاهرة السرقة من النوع هذا وٌعد ٙ"ظاهراً كالتوارد أكثره وكان ولفظه، معناه على وٌعتمد

ٌّن ون توظٌؾ د للبناء مباشرة واستعانة لؤلثر اقتفاء ألنها وساٍط  جهاراً  ؼٌره كبلم ناهب ألنه للمتبع، ب

 ابن ، وعلق1عنه اإلبداع سمة النتفاء الفنً التناص فً لٌ  داخبلً  السرقة من النوع وهذا اقتساراً، علٌه

 الشاعر اتكال" بقوله ، وسطاً  حكماً  ٌكون أن لنفسه اختار حٌث الموضوع هذا فً(  العمدة)  فً رشٌق

 أما ،3" أوسط الحاالت عندي المختار ولكن جهل، إلٌه سبق معنى كل وتركه وعجز ببلدة السرقة على

 فكره وأتعب وأعمل نفسه أحد أجهد ومتى: " قال حٌث بالسرقة الحكم نفسه على حظر فقد الجرجانً علً

 ولهذا ٌجده بعٌنه، أن ٌخطبه لن الدواوٌن عنه تصفح ثم مبتدعاً، ؼرٌبا ٌظنه المعنى تحصٌل فً خاطره

 الجرجانً أن حدٌث ٌبلحظ ـف 9بالسرقة" شاعر على م الحك بث لؽٌري أرى وال نفسً على أحظر السبب

 هو بل جدٌداً، بمخترع كبلماً  لٌ  اإلنسان ألن شعراء،بال التجرٌح عدم فً وحكمة ووسطٌة اعتدال فٌه

 التً الطرٌق على فحتماً سٌسٌر و الفطانة الحكمة من وصل مهما وبالتالً وٌشعر ٌشاهد لما ناقل مجرد

 قرون منذ المكتوب الكبلم للجرجانً هذا فإن ولذا أسلوبه، تؽٌر وإن والتؤلٌؾ الكتابة فً ؼٌره علٌها سار

 القزوٌنً الخطٌب وٌؤتً . والعصور واألجنا  المسمٌات اختلفت وإن اآلن، بثه ٌعاد ما نفسه هو طوٌلة

 فً كان إن ن القابلً اتفاق اعلم أن: " قاببلً  السرقات، قضٌة فً الجرجانً طرقه الذي الباب نف  وٌطرق

 أمور هذه نفإ استعانة وال ٌعد سرقة فبل...  والببلدة والسخاء والشجاعة كالوصؾ العموم على الؽرض

 لنا ساق ، وقدٓٔوالمفحم" والشاعر الفصٌح واألعجم فٌها ٌشترك للعقول، مقصورة النفو ، فً متقررة

                                                           
ٔ
 .ٙٓ٘ ص ، ٕٕٓٓ ، بٌروت ، انلبن مكتبة، الببلؼٌة المصطلحات معجم ، مطلوب أحمد:  انظر 
ٕ
 .ٖ٘/ٔ،  ت. د ، بٌروت ، صادر دار،  عرفات ولٌد تحقٌق ، ثابت بن حسان ، ثابت بن حسان دٌوان 
ٖ
 3ٕٓٓ/ ٕ، رشٌق ابن ، العمدة 
ٗ
 .ٖ: ص ، 9ٙ9ٔ – القاهرة ، األنجلو مكتبة ،ٕ ط ، طبانة بدوي ، األدبٌة السرقات:  انظر 
 ٗ ص طبانة، دويب األدبٌة، السرقات:  انظر ٘
ٙ
 ٙٙٔ ص الجرجانً، علً ، وخصومه المتنبً بٌن الوساطة 
1
 .9ٓ ص، 99ٔٔ ، االسكندرٌة – المعارؾ منشؤة السعدنً، مصطفى ،الشعري التناص:  انظر 
3
 .3ٕٔ / ٕ ، رشٌق ابن ، العمدة  
9
 1ٙٔ ص ، الجرجانً علً ، وخصومه المتنبً بٌن الوساطة 
ٔٓ
 .1٘٘، ص: 91ٔٔ اللبنانً، الكتاب دار ، منشوراتٖ ،ط خفاجً محمد القزوٌنً، شرح الخطٌب ، الببلؼة علوم فً اإلٌضاح 
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 إلٌها سبق التً الشاعر المعانً تناول وإذا: " قال حٌث السرقة، عن حدٌثه فً كثر أمثاالً  طباطبا بن محمد

 األمثلة . منٔ"فٌه لطفه وإحسانه فضل له وجب بل ، ٌعب لم علٌها التً الكسوة من أحسن فً فؤبرزها

 :  ٌٖقول حٌث األحوص من البٌت هذا نوا  أبو أخذ : ٕنوا  أبً قول ، كتابه فً ساقها التً

 إلى هذه السبٌل سلك من وٌحتاج وأحسنه، المعنى هذا فً قٌل ما أبدع من فهذا: " قاببلً  طباطبا ابن وعلق

 نقادها و البصراء على ى تخؾ حتى وتلبٌسها واستعارتها نًالمعا تناول فً النظر وتدقٌق الحٌلة ألطاؾ

 .ٗمنه تناولها الجن  الذي ؼٌر فً المؤخوذة المعانً فٌستعمل ، إلٌها مسبوق ؼٌر كؤنه بشهرتها بها،وٌنفرد

 وإما ، بعضه أو كله اللفظ مع إما ، كله المعنى ٌؤخذ أن فهو: "  الظاهر : نوعان فهً السرقة أنواع عن أما

انتحاالً  وٌسمى محضة سرقة ألنه مردود مذموم فهو لنظمه تؽٌٌر ؼٌر من كله المؤخوذ كان فإن .هوحد

 :ٙفؤنشده معاوٌة على دخل الزبٌر بن هللا عبد أن حكى ما ذلك ومثال، ٘" ونسخاً 

 على طرؾ الهجران إن كان ٌعقل إذا أنت لم تنصؾ أخاك وجدته

 :1أولها التً هكلمت أنشد ، المزنً أو  بن معن دخل ولما

 أولُ  المنٌةُ  تعدو أٌنا على ألوجل وإنً أدري ما لعمرك

 . له واللفظ لً المعنى:  ؟ فقال لك أنها تخبرنً ألم:  له وقال هللا عبد على معاوٌة فؤقبل

 : ٔاالقتثاص ٔانتضًٍٛ انُقم

 :  انُقم

 :3البحتري كقول محله ؼٌره إلى األول معنى ٌنقل أن وهو

 محمرة وكؤنهم لم ٌسلبوا لدماء علٌهمسلبوا وأشرقت ا

 :9فقال السٌؾ إلى الطٌب أبو نقله

 عن ؼمده فكؤنه هو مؽمد ٌب  النجٌع كله وهو مجرد

 كقول . إلى نقٌضه المعنى لقلب بذلك وسمً ، األول معنى نقٌض الثانً معنى ٌكون أن وهو:  القلب ومنه

 :ٓٔالطٌب أبً

 بسإالسبقت قبل سٌبه  والجراحات عنده نؽمات

 

                                                           
ٔ
 .ٕٔٔ ص،  93ٗٔ اإلسكندرٌة، المعارؾ منشؤة، ٖ ،ط سبلك محمود : تحقٌق طباطبا، الشعر، ابن عٌار 
 .1ٗٙ ص،  ت دون – بٌروت – صادر ،دار نوا  أبو ، نوا  أبً دٌوان ٕ
 . ٕٓٓ ص،  99ٙٔ األندل ،بؽداد، مكتبة ،السامرابً إبراهٌن تحقٌق، األنصاري األحوص ٖ
 .ٖٔٔ ص ، طباطبا ابن ، الشعر عٌار ٗ
 .3٘٘ ص ، القزوٌنً الخطٌب ، اإلٌضاح ٘
 .9٘٘ ص ، 3٘٘ ص ، القزوٌنً الخطٌب ، اإلٌضاح ٙ
1
 نف  السابق.  
 .1ٙ/ٔ،القاهرة ، المعارؾ دار ،ٖ ط ، الصٌرفً حسن تحقٌق ، البحتري البحتري، دٌوان 3
9
 ٕ/ٓٙ،93ٙٔ ، لبنان بٌروت، ،العربً الكتاب دار مكتبة ، البرقوقً الرحمن عبد ، المتنبً المتنبً، دٌوان شرح 
ٔٓ
 3ٗٔ ص المتنبً ، المتنبً، دٌوان شرح 
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 :ٔتمام أبً قول به ناقض فإنه

 على أذنٌه من نؽم السماع ونؽمة معتؾ جدواه أحلى

: مثل كثر أنواع ، وهناك" ٕمقبولة أكثرها ونحوها األنواع وهذه: " حدٌثه نهاٌة فً القزوٌنً الخطٌب وقال

 . التسمٌات هذه آخر إلى واالختبل   واالهتدام االدعاء، االنتحال،

 وال ٌستطٌعها والمهارة الحذق مجال أنها أي األدبٌة الفنٌة من ضرباً  السرقات األقدمون عد لقد النهاٌة وفً

 .ٖ( األخذ حسن)  اسم علٌها فؤطلقوا النقاد بعض تلطؾ ولذلك أدٌب، كل

 : انتضًٍٛ

 جعلته شًء القبر وكل والمٌت المتاع الوعاء تودع كما إٌاه أودعه الشًء وضمن ، ضمن من مشتق لؽة   

 منه القسم أو الشعر من البٌت إلى قصدك فهو: " الببلؼً االصطبلح فً . أماٗإٌاه ضمنته فقد وعاء فً

  .٘كالمتمثل وسطه فً أو شعرك آخر فً به فتؤتً

  :االقتثاص

 بشهاب: " تعالى منها، وقوله األخذ واقتباسها ، معظم من تقتبسها النار من الشعلة ، النار القب : "  لؽة   

 منه واقتبست ، ناراً  منه وكذلك، اقتبست قبساً  منه أعطانً أي ، فؤقبسنً ناراً  منه قبست:  وٌقالٙ" قب 

 1." استفدته أي أٌضاً  علماً 

 القدامى العرب وكان ، مبكر عهد منذ األخذ من اللون هذا عرؾ وقد ، واالستفادة األخذ هو:  اصطبلحاً 

 :الجاحظ هذا قول وفً(  بتراء)  بالتحمٌد تستفتح ال التًو( شوهاء) بالقرآن توشح ال التً الخطبة ٌسمون

 ٌبتدئ لم الخطبة التً ٌسمون زالوا ما ، بإحسان التابعٌن من البٌان وأهل الطٌب السلؾ خطباء إن"

 على بالصبلة بالقرآن وتزٌن توشح لم التً وٌسمون(  البتراء)  بالتمجٌد كبلمه وٌستفتح بالتحمٌد صاحبها

 واألحادٌث القرآنٌة آٌات ٌقتبسون ال الذٌن الخطباء على تعٌب العرب كانت ، وقد3(" ءالشوها)  النبً

 مثاالً  ونورد ، للنا  الخطٌب ٌوصلها أن ٌرٌد التً المعانً لتوضٌح أهمٌتها على خطبهم داللة فً النبوٌة

 ولم ، اٌةؼ عن فٌها ٌقصر لم أنه ظن خطبه زٌاد عند خطب أنه ان حط بن عمران قول حٌث : ذلك فً

 خطبته فً كان لو العرب أخطب الفتى هذا:  ٌقول شٌخاً  فسمع المجال  ببعض فمر علة، فٌها لطاعن ٌدع

 . بٌنهما فرق ثمة أن أم واحد شًء أهما والتضمٌن االقتبا  فً اللؽة أهل اختلؾ وقد ،9القرآن شًء من

كبل  لفهم الوصول تحاول بخبلصة للخروج ممل، إسهاب وال تعقٌد دون عنهما الحدٌث ٌتم وسوؾ

 وهو: " التعرٌؾ فً التضمٌن، قال وسماه االقتبا  عن( الفوابد)  كتابه فً القٌم ابن تحدث فلقد النمطٌن،

 كبلماً  كان فإن ترتٌبٍ  أو به الذي أتى المعنى لتؤكٌد لفظه فً ٌدرجه ؼٌره كبلم من كبلماً  المتكلم ٌؤخذ أن

 ابن أن فٌبلحظ ٓٔإٌداع" فهو نصؾ بٌت أو قلٌبلً  كبلماً  كان وإن ، تضمٌن فهو الشعر من بٌتاً  أو كثٌراً 

                                                           
ٔ
 3ٔ ، الصولً محمد ، تمام أبً أخبار 
ٕ
 1ٗ٘ ص ، القزوٌنً الخطٌب ، اإلٌضاح 
ٖ
 ٕٙٔ ص  ، طبانة دويب األدبٌة، السرقات:  انظر 
ٗ
 .1ٕ٘/ٖٔ ، ضمن مادة ، منظور ابن ، العرب لسان 
٘
 .3ٗ/ٕ ، العمدة ، رشٌق ابن 
ٙ
 .1 آٌة ، النمل سورة 
1
 .ٖٓٔ٘/ٗ ، منظور ابن ، العرب لسان 
3
 .ٕ/ٕ ،ت. د ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، الجاحظ ، والتبٌٌن البٌان 
9
 .ٖص ، ٕ ،ص الجاحظ ،والتبٌٌن البٌان 
 . 1ٔٔ ص ، المشوق الفوابد ، القٌم ابن ٓٔ
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 كثرة فً ٌختلفان كانا وإن واحد، هما بمعنى بل والتضمٌن االقتبا  بٌن ٌمٌز لم السابق حدٌثه فً القٌم

 لٌ  الحد هذا وعلى: " آخر موضع فً وٌقول .ومثله الشعر فً المودعة أو المضمنة اآلٌات أو األبٌات

 قول عن حكاٌة تعالى قوله مثل المخلوقٌن حكاٌات أقوال من فٌه أودع ما إال الشًء هذا من رآنالق فً

 بعض الكرٌم القرآن فً ورد الذي وإنما.... ٔ" الدماء وٌسفك فٌها ٌفسد من فٌها أتجعل قالوا"  :المبلبكة

 أن األدب خزانة فً( مويالح) ، وذكرٕ" واإلٌداع فؤشبه التضمٌن وجل عز هللا كبلم من..  وكلمات آٌات

 :نوعٌن على االقتبا  جعل فً وهو جدٌداً  رأٌاً  هناك

 . اقتبا  ٌسمى والمنشبٌن الخطباء من الناشرون به قام ما .أ 

 . تضمٌن ٌسمى أشعارهم فً الشعراء أٌدي على ٌتم ما .ب 

 : أقسام ثبلثة على هللا كتاب من االقتبا  أن وذكر

 . عظوالموا الخطب فً كان ما وهو:  مقبول .أ 

 . والقصص والرسابل الؽزل فً كان ما:  مباح .ب 

 : ضربٌن على وهو:  مردود .ج 

 عماله: "إِن شكاٌة من فٌها مطالعة على وقع أنه مروان بنً أحد عن ورد نفسه، كما إلى تعالى هللا نسبه ما

نا إِن ُثم ، إٌِابهم إلٌنا ٌَ  خص فقد ، لذاٗمثاله ذكر ٌح  ال هزل معنى فً قرآنٌة آٌة . تضمٌنٖحسابهم" عل

 هذٌن بٌن التداخل حول حامد أحمد للدكتور تعلٌق وفً .النثرٌة الشواهد بإٌراد االقتبا  الحموي حجة ابن

 األخذ دابرة فً ٌدخبلن المصطلحٌن أن والتضمٌن االقتبا  من لكل تعرٌفهم من ٌبدو"  :قال المصطلحٌن،

 الكبلم تضمٌن أن على العلماء ٌتفق وٌكاد ، راً شع أم حدٌثاً  أم قرآناً  المؤخوذ هذا أكان المشروع سواء

 التفرقة سبب أن ٌبدو: " آخر موضع فً ، وٌقول٘" اقتباساً  ٌسمى الحدٌث أو الحكٌم الذكر آي المنثور من

 واضح فالقرآن مقنعاً  نراه ال سبب وهو الشعر، الكرٌم عن القرآن تنزٌه هو واالقتبا  التضمٌن بٌن ما

 خلط وقد والتضمٌن، االقتبا  بٌن تشابه هناك الحقٌقة ،  وفًٙبٌنهما" الخلط ٌمكن وال واضح والشعر

 األثٌر وابن القزوٌنً والخطٌب والنوٌري، الجرجانً، المصطلحٌن ومنهم هذٌن بٌن العلماء من كثٌر

 االقتبا  لجرٌان نظٌرا الشعر على ٌجري التضمٌن أن مإداها بنتٌجة الوصول ٌمكن وبالتالً .وؼٌرهم

أما  وٌضمن، ٌعقد بل ٌقتب  ال الشاعر إن قالوا الباب هذا فً العلماء: " الحموي قول ومنه القرآن، على

معناه،  عن المقتب  به ٌخرج ال :وجهٌن على االقتبا  . وٌؤت1ًوالخطٌب" كالمنشا ٌقتب  الذي فهو الناثر

 معناه. عن المقتبِ  به وما ٌخرج

  :االستذػاء

والباقٌة،  الراسخة التفجر بالقٌم الدابم الٌنبوع هو للشعراء بالنسبة لعصورا كل فً التراث كان لقد   

 .الجدٌد الشعري الفضاء لبناء علٌها ٌقؾ التً األرض هو وأٌضاً 

 ورإٌوٌة تحمل ولؽوٌة شعرٌة وأنساق سٌاقات فً استخدامها ٌعنً واستدعاءها الشخصٌات توظٌؾ إن

 من الشاعر ٌعبر ٌد فً فنٌة تقنٌة وهً واإلٌحاء، للتعبٌر ةوسٌل تصبح أنها أي المعاصر، الشعر أبعاد

 ٌتوازى وٌتقاطع أو ، ٌحاورها أو بلسانها وٌنطلق ٌعٌش، التً المعاصرة رإٌاه عن بها ٌعبر أو خبللها

                                                           
ٔ
 .ٖٓ آٌة ، البقرة سورة 
ٕ
 .3ٔٔ ص ، القٌم ابن ، المشوق الفوابد 
ٖ
 .1ٕ/ٕٙ اآلٌة ، الؽاشٌة سورة 
ٗ
 .9ٔ٘ ص ،ت. د – بٌروت – صادر دار ، ٔ ط ، الحموي الدٌن تقً ،األرب وؼاٌة األدب خزانة 
٘
 .3ٕ ص ،ٕٔٓٓ ، عمان ، الشروق دار ، ٔ ط ، حامد حسن أحمد ، العربٌة فً التضمٌن 
ٙ
 .3ٕ ص ، حامد حسن أحمد ،العربٌة فً التضمٌن 
1
 .9ٗ٘ ص ، الحموي الدٌن تقً ، األدب خزانة 
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 خبللها من ألنهم للشعراء مهما رصٌداً  تشكل المصادر، متعددة التراثٌة فالشخصٌات ، لذأمعها"

 ٌوصلون بذلك وهم .االجتماعٌة والسٌاسٌة األدبٌة أطٌافه بمختلؾ العربً تارٌخنا اجإنت ٌستطٌعون إعادة

 استخدامها ثم ومن ومواقفها المتعددة، الشخصٌات هذه واستجبلب فٌه الؽوص خبلل من بالحاضر الماضً

 عن الرضا وعدم بالسخط أو شعور ومضحكة محزنة مواقؾ سواء إلٌه ٌرمون عما للتعبٌر أشعارهم فً

ترسل  وتظهر، تكون حٌنما ألنها للقارئ، بالنسبة الفهم زمن اختصار فً الشخصٌات هذه وتسهم .واقعهم

 باعتقاد الباحث فهً وبالتالً. الشاعر إلٌه ٌهدؾ ما إلى والوصول ترجمتها، وٌتم القارئ عقل إلى إشارة

 الشخصٌات فهذه منها، النٌلو إلٌها للوصول حٌوانات أو أشخاص آثار لتتبع ٌستخدم الذي األثر قاص مثل

 فما الناقد، القارئ حال هذا: قابل ٌقول وربما . الشاعر وقلب عقل إلى القارئ تهدي إضاءات عن عبارة

 هناك ولكن ، عقول أصحاب فكلهم الخلق، حٌث متشابهون من النا  إن القول فٌمكن البسٌط، القارئ حال

 وثقافتهم، أجناسهم فً مختلفون والنا  متعددة، ذا فالثقافاتل ، لؤلشٌاء وإدراكها العقلٌة القدرات فً فروق

 كان فإن ضالتك، تجد كً وتبحث تسعى أن علٌك منٌر إلى طرٌق مظلم طرٌق من تخرج لكً وبالتالً

 وفً .الطرٌق لهذه لٌصل وفتش اجتهد إن البسٌط ضٌر فما الطرٌق بسرعة، لهذه ٌصل الناقد القارئ

 على والتطور، بانفتاحنا السرعة عصر نعٌش الذي العصر فً ألننا حٌاناً،أ الكبلم هذا ٌصعب الحقٌقة

 واألحداث فقط الشخصٌات لٌ  ٌستخدمون العرب، والّكتاب الشعراء أصبح وثقافتهم، األخرى الشعوب

 ٌحتاج مما واألساطٌر، ؼٌر العربٌة الشخصٌات ٌستدعون وأصبحوا للؽرب انتقلوا بل فقط بالعرب المتعلقة

 األبٌات داخل توظؾ التً المتنوعة آلٌات االستدعاء عن الحدٌث ٌستدعً وهذا القارئ قبل من عالٌة ثقافة

 النص فً الموجود العلم اسم أن من القارئ تؤكد كٌفٌة هو نفسه ٌفرض الذي األول السإال إن .الشعرٌة

: مثل أسماء ٌحملون ا الن من كثٌر: " قاببلً  مجاهد أحمد ٌجٌب .سواها دون معٌنة تراثٌة ٌشٌر لشخصٌة

 أمامه ٌجد ال القارئ ؼٌرهم؟ إن أم طالب أبً بن علً الخطاب، بن هم عمر هل ولكن وخالد، وعلً عمر

 .ٕ"السٌاق وهً...  علٌها االرتكاز ٌمكنه وحٌدة وسٌلة سوى

 : انًثاشز غٛز انتُاص: ثاَٛاً 

 عملٌة وهو والرمز، والمجاز ماء،واإلٌ والتلوٌح التلمٌح تحته فٌنضوي المباشر ؼٌر التناص أما   

. ٖالجدٌد نصه فً إلٌها وٌرمز بها ٌوما معٌنة أفكاراً  معه المتداخل النص من األدٌب ٌستنتج شعورٌة

 الخفاء تناص أو البلشعوري التناص أٌضاً  وٌسمى .للنص وتحلٌله المتلقً فهم على األنماط هذه وتعتمد

 هذا وٌحتاج ٌكتبه، الذي نصه فً األخرى النصوصأو  النص بحضور واعٍ  ؼٌر المإلؾ ٌكون وقد

(  عزام محمد)الدكتور علٌه وٌطلق واسعٌن، وإطبلع وإلى معرفة الباحث عند واسعة ثقافة إلى التناص

 والمستوٌات المصادر متعددة أخرى ونصوص نص بٌن بؤنه حوار: " قاببل وٌعرفه الخارجً التناص

 مهما ولكنها حاذقة بصفة مبنٌاً  النص كان إذا وخاصة السهلة،ب الخارجً لٌست التناص استشفاؾ وعملٌة

 هذا أن فنبلحظ ٗ" مصادرها إلى إعادتها بإمكانه الذي المطلع على  القارئ تخفى فبل واختفت تسترت

 المتمر ، الناقد على ٌصعب ال السابق النص كما ولكنه البسٌط، على القارئ صعب التناص من النمط

 نهلة) أشارت وقد .الكاتب معها تناص التً المصادر إلى الوصول األمر نهاٌةفً  ٌستطٌع سوؾ وأنه

                                                           
ٔ
 ٔ ص ، المؽٌض تركً ، الٌرموك أبحاث مجلة 
ٕ
 .٘ٔ ص ، مجاه أحمد الشعري، التناص أشكال  
ٖ
 .1ٖ٘ – ٖٙ٘: هـٕٓٗٔ الحجة ذو ٕج 1٘ مج بدمشق العربٌة اللؽة مجلة من جمعة حسٌن التناص نظرٌة مقال و ،٘ٔ: والتلقً التناص: انظر 
 .ٕٖ ص عزام، محمد الؽابب، النص:  انظر ٗ
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 بل الداخلً حرفٌاً، مثل التناص تناصاً  الخارجً التناص ٌؤتً أن بالضرورة ولٌ :" قابلة إلٌه(  األحمد

 .ٕ، وله عدة أنماطٔ"مختلفة وبآلٌات خرق أو تشوٌش أو تحرٌؾ علٌه ٌمار 

انتُاص ػُذ انحزٚز٘
٣

: 

عند قوله: "حتى نؤمن حصابد األلسنة ونكفى ؼوابل استخدم الحرٌري فن التناص فً مقاماته ونذكر منه    

الزخرفة.. وأنلنا هذه البؽٌة وال تضحنا عن ظلك السابػ، وال تجعلنا مضؽة للماضػ.."، فهو ٌشٌر بقوله: 

ول هللا: إنا لنإاخذ بما نتكلم؟ "حصابد األلسنة" إلى حدٌث معاذ بن جبل رضً هللا عنه.. قال: قلت: ٌا رس

كما أشار بقوله:  فقال: "ثكلتك أمك ٌا معاذ، هل ٌكب النا  فً النار على رإوسهم إال حصابد ألسنتهم؟".

"وال تجعلنا مضؽة للماضػ" إلى قوله صلى هللا علٌه وسلم: "لما عرج بً مررت بؤقوام لهم أظفار من 

هإالء ٌا جبرٌل؟ فقال: هإالء الذٌن ٌؤكلون لحوم النا  نحا  ٌخمشون وجوههم، وصدورهم، فقلت: من 

ومنها وصفه لسفٌنة: "فاتفق أن ندبوا فً بعض األوقات الستقراء مزارع  .ٗوٌقعون فً أعراضهم"

؛ فاختاروا من الجواري المنشآت جارٌة حالكة الشٌات تحسبها جامدة وهً تمر مر السحاب، ٘الرزداقات

َحاب" ٌشٌر هنا إلى اآلٌة الكرٌمة: ًَ َتُمرُّ َمرَّ السَّ  لتناصهذا وقد ٌؤتً با ،ٙ"َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِه

خفٌا وبصورة لطٌفة، مثل قوله فً ؼبلمه فً المقامة السادسة واألربعٌن: "بورك فٌك ٌا طبل، كما بورك 

ٌٍَّة  وَقدُ "فً ال وال"؛ كناٌة عن شجرة الزٌتون المذكورة فً قوله تعالى:  ُتوَنٍة ال َشْرِق ٌْ ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َز

ةٍ  ٌَّ أما ذكره لقساوة القلب وزٌارة القبور فهو إشارة إلى الحدٌث الشرٌؾ: "عودوا المرضى  .1"َوال َؼْربِ

واحضروا المقابر؛ فإنها تزهد فً الدنٌا وتذكر اآلخرة"، وإلى حدٌث أن  رضً هللا عنه: "كنت نهٌتكم 

ومن هذه اإلشارات . 3لقبور ثم بدا لً؛ فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العٌن وتذكر اآلخرة"عن زٌارة ا

الخفٌة ما تلمحه فً قوله: "آنست من قلبً القساوة حٌن حللت ساوة، فؤخذت بالخبر المؤثور فً مداواتها 

حفر ومجنوز ٌقبر"، بزٌارة القبور، فلما صرت إلى محلة األموات وكفات الرفات، رأٌت جمعا على قبر ٌ

اًء َوأَْمَواتاً "ٌشٌر بقوله: "وكفات الرفات" إلى قوله تعالى:  ٌَ وكما نجده ٌشٌر ، 9"أَلَْم َنْجَعِل األَْرَض ِكَفاتاً أَْح

إلى اآلٌة أو ٌؤتً منها بجزء منها نجده أحٌانا ٌؤتً خبلل حدٌثه بآٌات كاملة مثل قوله فً خطبة ألقاها فً 

ْعَمِل اْلَعاِملُونَ "عشرة، قال:  نف  المقامة الحادٌة ٌَ فاذكروا أٌها الؽافلون، وشمروا أٌها  ٓٔ"لِِمْثِل َهَذا َفْل

..".ومثل قوله:  ٔٔ"ُثمَّ َكبلَّ َسْوَؾ َتْعلَُمونَ "المقصرون ...وقال فً آخر هذه الخطبة: "كبل ساء ما تتوهمون، 

                                                           
 .3ٕٗ:ص، ٕٕٓٓ،ٓٔ :السعودٌة،عدد الصحفٌة، الٌمامة مإسسة، ط دون النصً، التفاعل األحمد نهلة الرٌاض، كتاب مجلة: انظر ٔ
 بالعجلة)ابن النظرة: نظر، واللمحة:  لمح ، بعضهم وقال النظر، اختل :  وألمح لمحاً، إلٌه لمح:  لؽة -: التلمٌح -ٔ :األنماط هذه ومن بعض ٕ

 أو سابر مثل أو معلومة قصة إلى والنثر الشعر فً المباشر ؼٌر أو المباشر اإلٌماء ٌعنً: اصطبلحا، ( 3ٗ٘/ٕ ، لمح مادة ، العرب لسان ، منظور

 كبلمه أثناء فً المتكلم ٌشٌر أن هو: " الطراز فً الٌمنً وٌعرفه ،(3ٖٖ/ٔ، القزوٌنً الخطٌب ،اإلٌضاح) تفصٌل ؼٌر من الشعر من مشهور بٌت

 الطراز،)النصً التفاعل نظام فً وكالشامة كبلمه، فً عبلمة لتكون فٌوردها فٌلمحها قصة أو نادر شعر أو سابرٍ  مثل إلى خطبه أو شعره ومعاطؾ

 أو بٌد إلٌه أشرت شًء بؤي بلفظ ٌبان مما والرمز والفم، والشفتٌن والحاجبٌن بالعٌنٌن وإٌماءة إشارة الرمز:  لؽة  الرمز -ٕ (/1ٔٔ/ٖ ، الٌمنً ٌحٌى

 المرأة ورمزته( ٓٗ آٌة ، عمران آل سورة")  رمزاً  إال أٌامٍ  ثبلثة النا  تكلم أال: "السبلم علٌه زكرٌا قصة فً التنزٌل وفً رمزاً، ٌرمز ورمز بعٌن

 فً تتبدي لصورة إٌحابً داللً تكثٌؾ عن عبارة هو: اصطبلحاً (، ٖٙ٘/٘ رمز، مادة منظور، ابن ، العرب لسان) ؼمزته: رمزاً  ترمزه عٌنهاب

 الواقع فوق ما إلى ذلك بعد منه لٌنطق الواقع على الشاعر فٌه ٌرتكز صوري أسلوب بؤنه(  فار  بن بشر) عنه تحدث كما أو األدٌب، مخٌلة

 (.ٖ ص ،999ٔ،  3ٖٖ ،ع دمشق ، العرب اتحاد)  ، األدبً الموقؾ مجلة ، عٌسى جورج ، فار  بشر شعر إلى مدخل :انظر).
ٖ
 .93ٕ-91ٕانظر: البدٌع عند الحرٌري، ص: 
 ٕٕٗ/ٖوأحمد بن حنبل  ٖ٘د اآلداب راجع مسند أبً داو ٗ
٘
 ؾ وكورة. والرزداق: فارسً.ومخبل الرزداق: الموضع الخارج عن القرٌة أو المدٌنة، وٌسمى الرستاق 
ٙ
 .33 :اآلٌة ،سورة النمل 
1
 .ٖ٘ :اآلٌة ،سورة النور 
3
 صحٌح مسلم وأبً داود والترمذي )فً الجنابز( . 
9
 .ٕٙ، ٕ٘اآلٌة  ،سورة المرسبلت 
ٔٓ
 .ٔٙ :آٌة ،سورة الصافات 
ٔٔ
 .ٗ :آٌة ،سورة التكاثر 
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ٌُُهْم فًِ "خسرٌن أعماال، "كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه، فؤلحق باأل الَِّذٌَن َضلَّ َسْع

ٌُْحِسُنوَن ُصْنعاً  ُهْم  ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ ا َوُهْم  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ أما  .."، حٌث أورد آٌة كاملة وجزءا من اآلٌة التً قبلها. ٔ"اْلَح

نت لقوم قوله: "كالباحث عن حتفه بظلفه"، فهو إشارة إلى المثل العربً المعروؾ: وذلك أن ماعز كا

 ٕفؤرادوا ذبحها فلم ٌجدوا شفرة فنبشت بظلفها فً األرض؛ فاستخرجت منها شفرة فذبحوها بها.

انتُاص ػُذ انًٓذاَٙ
٣

 : 

 المقامة" فً هنجدالهمذانً استخدم أٌضاً التناص وكان ؼالبه من القرآن والنصوص األدبٌة السابقة ف   

 أو حذؾ  أو تحوٌر، أو تؽٌٌر أی فٌها ٌحدث أن دون من ن،القرآ من آٌة فٌها .الهمذانً ٌقتب ": البؽداذٌة

 اقتبسها السابقة اآلٌة أن فٌه الشك مما راجعون" و إِلٌَهِ  إنا و هلل إنا: فقلت فٌها ٌقول ملحوظة، إضافة

 عبلمتً ضمن ٌضعها لم الهمذانً أنّ  ؼٌر ،ٗ"راجعون إلٌه إناً  و هلل إنا " :تعالی قوله من الهمذانً

 مقامته فً ٌرد حٌث الكرٌم، القرآن من آٌة إلى اقتبا  المارستانٌة المقامة الهمذانً فً مدٌع و تنصٌص

 »تعالی قوله من مقتبسة السابقة العبارة أن فٌه الشك له"، مما هادی فبل هللاُ  ٌضلِلِ  من) الشكل هذا علی

 أحدثه الذي التؽٌٌر أن حواض و تنصٌص عبلمتً ضمن ٌضعها أنه هاٍد"، ؼٌر ِمن له فما هللاُ  ٌضلِلِ  ومن

" ما" بمعنی" ال"و" هادٍ " كلمة نف " هادي" كلمة إن إذ تحوٌرا، أو ٌعد تؽًٌٌرا ال القرآن آٌة فً الهمذانً

 وكما لهما، الكامل بالمعنی القدٌمة، للبنٌة تؽٌٌرا أو تحوٌرا ٌعد أن ٌمكن ال الطفٌؾ التحوٌر وهذا. النفً

 ٌقؾ ولم. المؽزى و الداللة فً ٌتفقان فإنهما التقرٌب، علی اللفظ ًف القرآن و الهمذانً عبارتا اتفق

 نصوص ثمة إذ من القرآن، نصوص أو الكاملة الشعرٌة األبٌات أو المقاطع اقتبا  حدود عند الهمذانً

 المقامة ففً العرب أمثال من مثل أو شعري بٌت من عجزا أو صدرا الهمذانً فٌها اقتب  همذانٌة، شعرٌة

 منه وٌقتب  َؼزوتهم، َؼزونً َقوم إذا كنت و: علی بن زٌد بٌت عجز من الهمذانً ٌستعٌن المضرٌة

 مقاماته. فً كثٌرة أمثاال فٌقتب  الهمذانً أما ظالُم، لَهمدانَ  ٌا ذا فً أنا َفهل:فٌقول عجزه

                                                           
ٔ
 ٖٕص  ٔ، وراجع الشرٌشً ج ٗٓٔسورة الكهؾ آٌة  
ٕ
 .3 -ٗص  ٖالوقوؾ علٌها فلٌرجع إلى كتب األمثال، وإلى الشرٌشً ج  من أراد 
ٖ
 ، 1ٔ العدد محكمة، فصلٌة آدابها، و العربٌة للؽة اإلٌرانٌة العلمٌة الجمعٌة أنموذجا، مجلة الهمذانً مقامات نص: النصً التناص انظر: أشكال 

 .ٙ-٘م، ص ٕٔٔٓ/ ش.ه 39ٖٔ شتاء
ٗ
 .ٙ٘ٔسورة البقرة، آٌة: 



004 

 

 انتُاص ػُذ انٛاسجٙ:

قٌاساً لثقافته المتنوعة،  تنوعت مصادر التناص فً مقامات الٌازجً، وهذا لٌ  بالشًء الؽرٌب   

والعصر الذي عاش به الذي كان به مزٌجاً من الثقافات التً اندمجت وانصهرت بعضها ببعض، وظهر 

هذا جلٌاً فً أدب الٌازجً، وبخاصة اطبلعه على اآلداب العربٌة المختلفة، وتعمقه فً دراسة الدٌن 

 اإلسبلمً. ومن هذه المصادر التً تناص منها الٌازجً:

 الدٌنً التناص :الأو
 : الكرٌم القرآن .ٔ

رافداً بما  ٌعد الكرٌم تجلى التناص من القرآن الكرٌم بصورة واضحة فً مقاماته وهذا أمر طبٌعً، فالقرآن

 بما ٌنضب، ال معٌن فهو للدالالت، المنتجة الوسابل أهم ٌحمله من أحكام ومعاٍن إسبلمٌة سامٌة فهو "من

 على ٌتكبون األدباء  أؼلب أن نرى حٌث المعجز، هللا كبلم وهو ال ؾكٌ .وأحداث قصص وعبر من ٌحوٌه

 أخبلقٌة، إنسانٌة، وقضاٌا أحداث تجاه ، به ٌشعرون ما مدى لٌعكسوا آٌاته، وٌقتبسون من ومعانٌه مفرداته

 م،األدباء فً كتاباته بها ٌعبر التً المصادر أهم من القرآنٌة فالنصوص لذا .ٔإلخ"... اجتماعٌة سٌاسٌة،

 إلٌها التجؤ التً القرآنٌة المتناصات حول كثب، عن إلقاء النظرة نحاول وسوؾ .وٌلمحون بها وٌرمزون

 فً القرآنٌة النصوص توظٌؾ الٌازجً من أكثر فلقد .بعض الدالالت القرآنٌة إلبراز محاولة فً الٌازجً،

النتباه فً امؽزاها، ولكن ما ٌلفت  فًو فٌها التفكٌر وٌمعن المتلقً ٌؤخذها متعددة إلٌصال دالالت مقاماته،

بعض األحٌان عند النظر إلى المقامات نجد التناص وظؾ بطرٌقة تقلٌدٌة لم تخرج عن كونه تضمٌناً أو 

ألنواع  اقتباساً، من توظٌؾ آلٌات قرآنٌة على سبٌل االستشهاد واإلحالة وإظهار الثقافة.  وسٌتم عرض 

 الكرٌم. القرآن مع اللفظً التناص

 برب أعوذ وقال القلق، الشٌخ فؤخذالنمط، ومنه فً المقامة البدوٌة: " هذا توظٌؾ الٌازجً فً أكثر قدو

 على أدلكم هل قوم ٌا: قال. قوسٌن قاب من أدنى على بالعٌن، العٌن التقت ولما. خلق ما شر من الفلق،

، تناص جملً حٌث أخذ من ٕ"وبٌاك هللا حٌاك ذاك؟ ٌكون أن عسى وما: قالوا الؽارة؟ بحق تقوم تجارة،

سورة الفلق نص اآلٌة كما هو فً قوله تعالى:"قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق"، فالتناص هنا كؤن 

الشٌخ ٌلتجؤ إلى هللا من كل شر وهو ما ٌفعله اإلنسان المسلم عند شعوره بالخوؾ. على أدنى من قاب 

لقلب، وهو أٌضاً تناص قرآنً من قوله تعالى: قوسٌن: أي طرفاها من المقبض إلى السٌة وهو من باب ا

َها ٌا ، مقتب  من قوله تعالى:"تجارة على أدلكم هل قوم ٌا.  وقوله: ٖ"فكان قاب قوسٌن أو أدنى" ٌُّ  الَِّذٌنَ  أَ

ِ  ُتْإِمُنونَ . أَلٌِمٍ  َعذابٍ  ِمنْ  ُتْنِجٌُكمْ  ِتجاَرةٍ  َعلى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا ِ  َسِبٌلِ  ِفً ُتجاِهُدونَ وَ  َوَرُسولِهِ  ِباهللَّ  بِؤَْموالُِكمْ  هللاَّ

رٌ  ذلُِكمْ  َوأَْنفُِسُكمْ  ٌْ ْؽِفرْ  َتْعلَُموَن، ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ ٌُْدِخْلُكمْ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  ٌَ  َوَمساِكنَ  اأْلَْنهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َو

َبةً  ٌِّ ، ومن ٗاْلُمْإِمِنٌَن" َوَبشِّرِ  َقِرٌبٌ  َوَفْتحٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َنْصرٌ  ُتِحبُّوَنها َوأُْخرى ْلَعِظٌُم،ا اْلَفْوزُ  ذلِكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  ِفً َط

 كادت وقد الوثاق، شدوا أثخنوهم إذا حتىذلك فً نف  المقامة قوله وهو ٌستكمل سرد قصة اللصوص: "

َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  لَِقٌُتمُ  َفإَِذا متناص من قوله تعالى: " .٘"التراق تبلػ أرواحهم  إَِذا َحتَّى   الرِّ

وا أَْثَخْنُتُموُهمْ  " َبلََؽتْ  إَِذا َكبلَّ  ، وقوله تعالى فً سورة القٌامة: "ٙاْلَوَثاَق" َفُشدُّ ًَ َراِق التَّ
 التؽٌٌر أن . واضح1

. "التراقً" كلمة نف " قالترا" كلمة إن إذ تحوٌرا، أو ٌعد تؽًٌٌرا ال القرآن آٌة فً الٌازجً أحدثه الذي

                                                           
ٔ
 .ٕٙم، ص:ٕٓٔٓ-هـٖٔٗٔاص فً دٌوان ألجل ؼزة)رسالة ماجستٌر(، حاتم عبد الحمٌد محمد المبحوح، الجامعة اإلسبلمٌة، ؼزة، التن 
ٕ
 .1مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة، ص:  
ٖ
 .9سورة النجم، آٌة: 
ٗ
 .ٓٔسورة الصؾ، آٌة: 
٘
 1مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة، ص:  
ٙ
 .ٗسورة محمد، آٌة:  
1
 .ٕٙة القٌامة، آٌة:سور 
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، وهذا تناص ٔ"نصراً  بدونه تستطٌعون وال أجراً، ٌسؤلكم ال من اتبعوا قوم ٌا: وقال ومنه فً نف  المقامة "

ِبُعوا واضح فً سورة ٌ  فً قوله تعالى: " ْسؤَلُُكمْ  الَّ  َمن اتَّ ْهَتُدوَن " َوُهم أَْجراً  ٌَ مُّ
 دالالت التضمٌن ، ولهذإ

: ٖ"على أضٌق من سم الخٌاطهمها إظهار المقدرة وسعة االطبلع. وفً المقامة الطابٌة: "واضحة، أ متعددة

لِجَ  َحتَّى.. : "تعالى وقوله ذلك فً التناصٌة العبلقة تخفى ال اِط" َسمِّ  ِفً اْلَجَملُ  ٌَ ٌَ اْلِخ
 ال ، ومعنى اآلٌة كماٗ

 تسمٌه العرب فإن ذلك ؼٌر أو أنؾ أو عٌن فً ثقب وكل اإلبرة ثقب وذلك أبداً، الخٌاط سم فً الجمل ٌلج

 قناع: قٌل كما و مخٌط خٌاط لها قٌل اإلبرة، وهً المخٌط من فإنه: الخٌاط وأما ".سموماً "وتجمعه"  سماً "

فنبلحظ هنا كٌؾ تم صهر هذا التشبٌه القرآنً بحدٌثه لٌوضح لنا المعنى. وفً نف   ومبزر، وإزار ومقنع

فنجده قد استعار هذا التشبٌه للداللة على ، ٘"سنً حتى وهن العظم منً وإنً شٌخ قد طعنت فًالمقامة: "

 إِنًِّ َربِّ  َقالَ "الظعن فً السن من القرآن الكرٌم فً قوله تعالى على لسان سٌدنا زكرٌا عند مناجاته لربه: 

ْأ ُ  َواْشَتَعلَ  ِمنًِّ اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ًبا الرَّ ٌْ ًٌّا َربِّ  بُِدَعاِبكَ  أَُكنْ  َولَمْ  َش وقال: أعوذ باهلل " الحمٌرٌة، وفً المقامة ٙ"َشِق

 َملِكِ . النَّا ِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ  نجده أخذ كل اآلٌة من سورة النا  فً قوله تعالى: " ،1."من شر حاسٍد إذا حسد

من سورة النور فً . تضمٌن قرآنً 9"وقال: لٌ  على األعمى حرج: "المقامة األنبارٌة . وف3ً".النَّا ِ 

ٌْ َ  قوله تعالى: " وقال: إن طابفتان من المإمنٌن اقتتلوا "، َٓٔحَرٌج" اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى   َعلَى لَ

 َطابَِفَتانِ  َوإِن من قوله تعالى فً سورة الحجرات: "المقامة التهامٌة  فً . تضمٌن قرآنًٔٔ"فؤصلحوا بٌنهما

َنُهَما ْصلُِحواَفؤَ  اْقَتَتلُوا اْلُمْإِمنٌِنَ  ِمنَ  ٌْ  أَْمرِ  إِلَى   َتِفًءَ  َحتَّى   َتْبِؽً الَِّتً َفَقاِتلُوا اأْلُْخَرى   َعلَى إِْحَداُهَما َبَؽتْ  َفإِن َب

َنُهَما َفؤَْصلُِحوا َفاَءتْ  َفإِن  هللاَِّ  ٌْ َ  إِنَّ  َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َب تعبدون : "،ومنه فً المقامة ذاتهإٔاْلُمْقِسِطٌَن" ٌُِحبُّ  هللاَّ

ى ومناة الثالثة األخرى. وعندكم الكتاب المنزل والحدٌث المرسل. ولٌ   رب الشعري، دون البلت والُعزَّ

بٌنكم أحمر عاد،وال فرعون ذو األوتاد. فما هذه الؽشاوة التً ؼشٌت أبصاركم حتى زرأتم أولٌاءكم 

هناك أكثر من تناص . ٖٔ"ً الببلدوتصبح دٌاركم كإرم ذات العماد التً لم ٌخلق مثلها ف ..وأنصاركم.

ُتمُ : "النجم فً قوله تعالى سورة جملى فٌوجد تناص من ٌْ تَ  أََفَرأَ ى، البلَّ الَِثةَ  َوَمَناةَ  َواْلُعزَّ ، ٗٔاأْلُْخَرى" الثَّ

وتناص من سورة الفجر فً قوله تعالى: "ألم تَر كٌؾ فعل ربك بعاد، إرَم ذات العماد، التً لم ٌخلق مثلها 

 كما ذاتها ترتسم الصورة فجعل توضٌح الهبلك، بذلك ٌرٌد وهو ،٘ٔد، وفرعون ذي األوتاد"فً الببل

 بموجبه الذي المعنى تحاورها لتقرٌب و النصوص تداخل على اعتمد بذلك فٌكون الكرٌم، القران رسمها

من وإما ٌنزؼنكم بعضا. وفً نف  المقامة ٌوجد تناص بجمل كاملة من القرآن " بعضها النصوص تفسر

ومن عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ، الشٌطان نزغ فاستعٌذوا باهلل إنه هو السمٌع العلٌم

فبل تإاخذنا إن ، والسبلم على من ذكر اسم ربه فصلى، والوٌل لمن كذب وتولى ...فإن هللا ؼفور رحٌم

 الٌازجً تعالق رآن الكرٌم. فقد. متناصات من آٌات من القٙٔ"وقالوا: صل لربك وانحر ،نسٌنا أو أخطؤنا

                                                           
ٔ
 .3مجمع البحرٌن، المقامة البدوٌة، ص:  

 . ٕٔسورة ٌ ، آٌة: ٕ

 .ٕٓٙالطابٌة، ص:مجمع البحرٌن، المقامة  ٖ
ٗ
 .ٓٗ:، آٌةاألعراؾسورة  

 .ٕٔٙالطابٌة: مجمع البحرٌن، المقامة ٘
ٙ
 .ٗ :آٌة مرٌم، سورة 
1
 .11ٕمجمع البحرٌن، المقامة الحمٌرٌة، ص: 
3
 .ٕ-ٌٔة:سورة النا ، آ 
9
 .3ٖٕمجمع البحرٌن، المقامة األنبارٌة، ص:  
ٔٓ
 .ٔٙسورة النور، آٌة: 
ٔٔ
 .93ٕمجمع البحرٌن، المقامة التهامٌة، ص:  
ٕٔ
 .9سورة الحجرات، آٌة:  
ٖٔ
 .93ٕمجمع البحرٌن، المقامة التهامٌة، ص: 
ٔٗ
 . ٕٓ-9ٔسورة النجم، آٌة  
ٔ٘
 .ٓٔ -ٙسورة الفجر، آٌة:  
ٔٙ
 .93ٕالتهامٌة صالمقامة مجمع البحرٌن،  
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 القارئ فً التؤثٌر إلى ٌشٌر واحد تقاطع وفٌها الشاعر هدؾ مع تنسُجم آٌة من أكثر مع المنتج نصه فً

إنه  وإما ٌنزؼنكم من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل":قوله فً سورة مع النص ٌتقاطع لدٌه، النص فهم وتعمٌق

 ٕ"تعالى: "إنا أعطٌناك الكوثر فصل لربك وانحر أٌضا من سورة أورد قوله، ؤ"سمٌع علٌم

"فمن أضطر ؼٌر باغ وال عاٍد فإن هللا ؼفوٌر  :أراد تبرٌر موقفه فاقتب  قوله تعالىالمقامة المضرٌة وفً 

أراد بدأ الحدٌث  القامة البلذقٌةفهذة آٌة من القرآن اقتبسها كما هً لم ٌحور فٌها ولم ٌبدل. وفً  .ٖرحٌم"

. متناص من قوله تعالى: ٗ"وهو الذي علم به اإلنسان ما لم ٌعلملكبلمه اقتب  آٌة من القرآن: "فبدأ بمقدمة 

 .٘"علم اإلنسان بالقلم، علم اإلنسان ما لم ٌعلم"

وإذا قوم من كرام اقتب  الٌازجً فً تشبٌهه لحال القوم بما وصفهم القرآن الكرٌم: " المقامة الحموٌةفً 

ناضرة، إلى ربها ناظرة. وهم ٌسبحون بحمد  من أثر السجود، قد أقبلوا بوجوهوجوههم  الوجود سٌماهم فً

فإن هللا إذا ، وفً نف  المقامة: "1"ناضرة ٌومبذ وجوه" .ٙ"ربهم، وٌستؽفرون لما تقدم وما تؤخر من ذنبهم

 .3"أراد شٌباً فإنما ٌقول له: كن فٌكون

آنً  من سورة النور فً قوله تعالى: راص قتن .9"فلما رآنً قال: نور على نور: "المقامة السوادٌةفً 

 ة:المقامة العقٌقٌومنه فً  واعٌة أو ال خفٌة المقامة نص فً القرآنٌة اإلشارة تبدو "نور على نور". وقد

،فالتناص واضح فً اآلٌة الكرٌمة: "اتقوا ٌوم ٌجعل ٓٔ"وعاش رحٌباً، وؼفل عن ٌوم ٌجعل الولدان شٌباً "

وظل ٌنهى نفسه عن الهوى ...   المقامة أكثر من موضع للتناص الجملً ومنه، " الولدان شٌباً" وفً نف

، فهو ٌستمر ٔٔ"ولٌ  لئلنسان إال ما سعى ... نعم! وإن سعٌه سوؾ ٌرى، إن إلى الرب الكرٌم المنتهى

ولما فرغ من أبٌاته زفر زفرة فً إعطاء العبر والعظات من خبلل اقتبا  آلٌات القرآن، ومنه أٌضاً: "

تناص جملً كامل آلٌات من ، ٕٔالضرام، وقال: "كل من علٌها فإن، وٌبقى وجه ربك ذو الجبلل واإلكرام"

وما أدراك ما هٌه. سورة الرحمن.  ونبلحظ كثرة المتناصات القرآنٌة التً ٌوردها فً المقامة الصعٌدٌة: "

ن. قال: فادفع عن نفسك بالتً قال: هً فرٌة وسو  بها إلٌها الشٌطان، ومرٌة ما أنزل هللا بها من سلطا

، ٖٔ"هً أحسن، وال تجادل فً أشٌاء إن تبد لك تسوإك فتحزن. قال: ال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم

قال: قد رأٌتم فً الكتاب رأي العٌن، أن للذكر مثل حظ األنثٌٌن. فإن أحسنتم فإلٌكم، نفسها: "المقامة وفً 

ضً األمر الذي فٌه تستفتٌان، فقد أحسنت وما جزاء اإلحسان إال وإال فكتاب هللا علٌكم. قالوا: ق

هناك أكثر من موضع للتناص الجملً وهو: للذكر مثل حظ األنثٌٌن، تناص من قوله تعالى  ،ٗٔ"اإلحسان

َكرِ  أَْوالَِدُكمْ  ِفً هللّاُ  ٌُوِصٌُكمُ  فً سورة النساء: " ِن" َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ ٌْ ٌَ األُنَث
ألمر الذي فٌه ، وأٌضاً قضً ا٘ٔ

                                                           
ٔ
 .ٕٓٓاألعراؾ، آٌة:  
ٕ
 .ٕ-ٔسورة الكوثر، آٌة: 
ٖ
 . ٖٙٓالمقامة المضرٌة  صمجمع البحرٌن،  
ٗ
 .ٖٗٗقامة البلذقٌة، ص:مالمجمع البحرٌن،  
٘
 .٘-ٗسورة العلق، آٌة:  
ٙ
 .ٖ٘٘الحموٌة، ص:  المقامةمجمع البحرٌن،  
1
 ٕٕ: آٌة ،القٌامة سورة  
3
 .ٖٙ٘لحموٌة، ص: المقامة ا مجمع البحرٌن، 
9
 .19ٖالمقامة السوادٌة، ص: مجمع البحرٌن،  
ٔٓ
 ٗٔ:ص ،المقامة العقٌقٌةمجمع البحرٌن،  
ٔٔ
 .ٗٔ:ص ص نف  السابق، 
ٕٔ
 .٘ٔ:ص ، ص نف  السابق، 
ٖٔ 

 .ٖٔالمقامة الصعٌدٌة، ص:مجمع البحرٌن، 
ٔٗ
 .ٖٖص: نف  السابق، 

 .ٔٔ، آٌة: النساء سورة ٘ٔ
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ًَ  تستفتٌان، تناص من قوله تعالى فً سورة ٌوسؾ: " اِن" فٌِهِ  الَِّذي األَْمرُ  قُِض ٌَ َتْسَتْفتِ
، وما جزاء اإلحسان ٔ

 .ٕإال اإلحسان تناص من قوله تعالى: "وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان"

المقامة نص، ومن ذلك فً ال لسٌاق قرآنٌة خادمة دالالت لها تكون كلمة توظٌؾ إلى الٌازجً ٌمٌلو

ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َؼْزلََها َنَقَضتْ  َكالَِّتً َتُكوُنوا "َواَل : سبحانه فقال ،ٖ"فنقضنا ؼزلنا أنكاثاً : "الفراتٌة . ٗأَْنَكاًثا" قُوَّ

ه تعالى: لمن قوو.وهذا ٌعد تناص جملً٘"واتركوا ما رأٌتم نسٌاً منسٌاً وأٌضاً فً المقامة العقٌقة: "

ْخلَةِ  ِجْذعِ  إِلَى   اْلَمَخاضُ  ا"َفؤََجاَءهَ  ا َقالَتْ  النَّ َتِنً ٌَ ٌْ َذا َقْبلَ  ِمتُّ  لَ ا َوُكْنتُ  َه  ًٌ ا" َنْس ًٌّ َمْنِس
المقامة . ومن ذلك فً ٙ

وهً سورة صؽٌرة بالقرآن ٌقال فً . 1"فما كان إال كقراءة هل أتى، حتى عادت المرأة والفتى: "الصعٌدٌة

نَ  ِحٌنٌ  اإْلِنَسانِ  َعلَى أََتى لْ هَ  أولها هل أتى على اإلنسان، " ْهرِ  مِّ ًبا ٌَُكن لَمْ  الدَّ ٌْ ْذُكوًرا " َش مَّ
المقامة . وفً 3

فً قوله تعالى:  قرآنًناص ، ت9"فلما أقلعت السماء، وؼٌض الماءأخذ األلفاظ من القرآن فً قوله: " العدنٌة

 .ٓٔالماء" وؼٌض أقلعً سماء وٌا ماءك ابلعً أرض ٌا وقٌل "

 .نحوه النور طرٌق وتلم  ، وتعبٌراته القرآنً بالقصص بتؤثره توحً فً مقاماته، قرآنٌة معانٍ  هناكو

اأْلَْعلَى  َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ  . تناص من قوله تعالى: "ٔٔ"فقال القوم: تبارك اسم ربك األعلى: "المقامة السخرٌة

 اللؽوي التشكٌل ٌتعدى ال تصرؾال أن لٌلحظ القرآنً بالنص نص المقامة عبلقة إلى الناظر . إنٕٔ"

 على الضوء تسلٌط لٌبدو للداللة مإكدا التوظٌؾ جاء بل ذاته هو الدٌنً والفضاء حالها على ظلت فالداللة

 .   النص واقع إلى اإلحالة من أوضح القرآنً النص

صحاب الفٌل الحبشة أ بؤصحابأراد  ، ٖٔ"لو رمى هللا بك أصحاب الفٌل، أؼنٌت عن الطٌر األبابٌل"

. قٌل أنهم قصدوا البٌت الحرام لٌهدموه، فؤرسل هللا لهم هذه الطٌر وكانت ترمٌهم بحجارة أبرهة األشرم

صؽٌرة حٌثما أصابت الرجل تنفذ من الجانب اآلخر فؤهلكتهم، ووردت القصة فً سورة الفٌل فً قوله 

ٌْؾَ  َترَ  لَمْ  تعالى: " ْجَعلْ  مْ أَلَ  اْلفٌِِل، ِبؤَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َك َدُهمْ  ٌَ ٌْ ِهمْ  َوأَْرَسلَ  َتْضلٌٍِل، ِفً َك ٌْ ًرا َعلَ ٌْ  أََباِبٌَل، َط

ٌلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ  َتْرِمٌِهمْ  فلما حضرت إلى بٌته وجدته كبٌت : "المقامة الصعٌدٌة، وذكر فً ٗٔ" ِسجِّ

اص من قوله ، تنٙٔ"أوهن من بٌت العنكبوت إلى أن صرتوفً المقامة العدنٌة أورد: " ،٘ٔ"العنكبوت

ًتا اتََّخَذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  تعالى: "َكَمَثلِ  ٌْ ٌُوتِ  أَْوَهنَ  َوإنَّ  َب تُ  اْلُب ٌْ ْعلَُموَن" َكاُنواْ  لَوْ  اْلَعنَكُبوتِ  لََب ٌَ
ٔ1. 

 

                                                           
ٔ
 .ٔٗ ، آٌة:ٌوسؾ سورة 
ٕ
 .ٓٙالرحمن ، آٌة سورة  
ٖ
 .ٕٖ٘: ص ،المقامة الفراتٌة مجمع البحرٌن، 
ٗ
 .9ٕ اآلٌة من: النحل 
٘
 .ٗٔ:ص ،المقامة العقٌقٌة مجمع البحرٌن، 
ٙ
 .ٖٕسورة مرٌم، آٌة: 
1
 .1ٕالمقامة الصعٌدٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
3
 .ٔسورة اإلنسان، آٌة:  
9
 .9ٕٙالمقامة العدنٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
 .ٗٗ آٌة د،هو سورة  ٓٔ
ٔٔ
 .ٖٖٓالمقامة السخرٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٕٔ
 .ٔسورة األعلى، أٌة: 
ٖٔ
 .ٕٓمجمع البحرٌن، المقامة الشامٌة، ص:  
ٔٗ
 .ٗ-ٔسورة الفٌل، آٌة:  
 .1ٕالمقامة الصعٌدٌة، ص: مجمع البحرٌن، ٘ٔ
ٔٙ
 ..9ٕٙالعدنٌة ص:مجمع البحرٌن، المقامة  
ٔ1
 .ٔٗسورة العنكبوت ، آٌة: 
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قال: فاعتمد على عصاه وقال: رب ثبت قدمً، واشد عصاي التً أتوكؤ ومن ذلك فً المقامة الخزرجٌة: "

تناص من قوله تعالى فً سورة القصص:"قال هً عصاي أتوكؤ علٌها  .ٔ"علٌها وأهش بها على ؼنمً

 .ٕوأهش بها على ؼنمً"

متناص مع قوله تعالى فً سورة عب : "عب   ،ٖ"وإن كنت ممن عب  وتولى" :المقامة الكوفٌةوفً  

ٌن تضم ٘"فلما آن  الندى، ووجد على النار هدى" :المقامة الكوفٌةوورد فً  ٗتولى أن جاءه األعمى"

قالوا: علم هللا "  :المقامة الكوفٌة، وفً ٙفً قوله تعالى: " لعلً أجد على النار هدى" قرآنً سورة القصص

وذلك تناص مع قوله تعالى فً سورة الواقعة:"السابقون السابقون  ،1"أن سٌكون ولكن السابقون السابقون

 3"نأإالبك األولو

م ، فلٌنتبه الؽافل وال ٌشتبه العاقل. ولٌعتبر كل جبار عنٌد "وأصبحوا ال ترى إال مساكنه :عرٌةمالمقامة ال

وٌذكر من كل له قلب أو ألقى السمع وهو شهٌد. واعلموا أن هللا قد أرسلنً إلٌكم نذٌراً، وأقامنً بٌنكم 

 ،9سراحاً منٌراً ألذكركم ٌوماً عبوساً قمطرٌراً."

كبت الخلة المنهً عنها، فقد قال الكتاب: إذا فؤخذت الشٌخ الحمٌة، حمٌة الجاهلٌة. وقال: أراك قد ارت"

 إلى المتلقً نقل فً الٌازجً نجاح على تعمل التً اإلشارات هذه . خبللٓٔ"حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بؤحسن منها

 تؽنً والتً الكرٌم، القرآن بها تمتع التً القوة اإلعجازٌة من مستفٌدا ٌقوله بما ٌعتقد وٌجعله ٌرٌد، حٌث

 الببلؼٌة طاقاته بكل الكرٌم بالنص، والقرآن الجمالً اإلحسا  مبعثه انفعالٌا، بعدا بهوتكس جمالٌا، النص

 جزءا فتصبح داللتها؛ مع ٌتناسب جدٌد، إلى موقع األصلً موقعها من نقلها ٌمكن معجزة صورا ٌتضمن

 ؤثٌره. وقدت بقوة ٌتمٌز فعااّل، عنصرا حٌوٌا فتضحً عناصره؛ مع وتتآلؾ معه، فتنسجم األدبً، النص من

 على القابم بالتناص ابتداء متعددة وبطرابق المختلفة سٌاقاته فً النص القرآنً توظٌؾ إلى الٌازجً سعى

 النص استحضار ٌكن فلم. التقنٌة هذه من أسا  على المبنً بالنص انتهاءً  العابرة و السرٌعة اإلشارة

 البلفت أن ؼٌر النصٌة، الرإٌة لخدمة رهوتحوٌ به تم التصرؾ بل فحسب، االستشهاد على قابماً  القرآنً

 .بٌنهما الفصل ٌتعذر ال حتى وٌتشربها القرآنٌة البنٌة بؤكمله ٌستعٌر للنص وجوداً  هناك كان أنه

                                                           
ٔ
 .ٖٖص:المقامة الخزرجٌة،  ن،مجمع البحرٌ 
ٕ
 .3ٔسورة طه، آٌة:  
ٖ
 .ٔٙالمقامة الكوفٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٗ
 .ٕ-ٔسورة عب ، آٌة: 
٘
 .ٙٙالمقامة الكوفٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٙ
 .ٓٔسورة طه، آٌة:  
1
 .1ٙالمقامة الكوفٌة  ص مجمع البحرٌن، 
3
 .ٓٔالواقعة، آٌة: 
9
 .31ٔص:المقامة المعرٌة،  مجمع البحرٌن، 
ٔٓ
 .ٖٗ:ص ،المقامة الٌمنٌة مجمع البحرٌن، 
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 : الشرٌف الحدٌث مع ثانٌاً: التناص

 توظٌفهم خبلل من الدٌنً، الخطاب إلًالمقامات تحول للنص األدبً  بعضفً  نري حٌث

 اإلسبلمً الدٌن روحتدعٌم كتاباته بل وذلك معها، والتفاعل - وسلم علٌه هللا صلً - الرسول ألحادٌث

 ،ذلك علً لٌإكد الدٌنٌة، توظٌفاتهم فً التنوع وأٌضا الكرٌم، رسولنا وأفعال بؤقوالبٌان خبرته و العظٌم،

 وإلقاء ، - وسلم هعلٌ هللا صلى - الكرٌم رسولنا وهو أال الحسنة، القدوة زاوٌة، من لها التعرض خبلل من

المقامة ومن هذا فً  .البشرٌات وفٌها السمحة، والمعانً الدالالت من الكثٌر فٌها التً أحادٌثه علً الضوء

، حدٌث شرٌؾوهذا من نص  ،ٔ"لخٌر معقود بنواصً الخٌلان إفقال الشٌخ: قد علمتم ٌا قوم " :الخزرجٌة

 األجر القٌامة، ٌوم إلى الخٌر نواصٌها فً عقودم الخٌل حٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "

 كثٌرة بؤمور ٌبصرنا صحٌحه فً البخاري رواه الذي وسلم علٌه هللا صلى الرسول حدٌث".  والمؽنم

 مع ماض الجهاد نبؤ ،رجعة ؼٌر إلى وتإول المفاهٌم هذه تضٌع أن وتكاد المسلمٌن، واقع عن الٌوم ؼاببة

 هذا وسلوك الطرٌق، هذا بانتهاج إال تقام لن اإلسبلم دولة وإن الطرٌق، هذا فً العز وإن وفاجر، بر كل

 .الدرب

 :من أقوال التابعٌن التناص :ثالثاً 

تٌان حاول اإل بل ،التوظٌفات و المحاكاة فً الشرٌؾ، والحدٌث الكرٌم القرآن علً قتبا اال ٌقتصر لم

وأورد فً حٌاة النا ،  فً هاٌمارسون واكان ًالت ،بؤقوالهم وأفعالهم التؤسً خبلل منالتابعٌن  بؤحادٌث

العلم خٌر من صبلة " قوله: هللا رحمه ٕالشافعً هللا عبد أبواقتبا  لقول إمام األمة  المقامة الكوفٌة

 اشتؽال أن ٌرى فكان النافلة، صبلة من أفضل العلم طلبالنافلة هً الزٌادة على الفرض وهو ، ٖ"النافلة

 :تعالى هللا رحمه ٗالسٌوطً قال لهذا كله، اللٌل ٌقومون  الذٌن القابمٌن اشتؽال من خٌر بالعلم المشتؽلٌن

 كـافله    بــرزق  هللا  ؼذا  فقــد نافـلة صــبلة من خــٌر والــعلم

  

                                                           
ٔ
 .ٖٖالمقامة الخزرجٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٕ
ًّ  إدرٌ  بن محمد هللا عبد أبو  ًّ  الشافع لِب ًّ  المطَّ  وصاحب والجماعة، السنة أهل عند األربعة األبمة ثالث هو( م3ٕٓ-1ٙ1/  هـٕٗٓ-ٓ٘ٔ) القرش

الحدٌث. )انظر: وٌكبٌدٌا  وعلم التفسٌر علم فً إمام أٌضاً  وهو الفقه، أصول علم إس وم اإلسبلمً، الفقه فً الشافعً المذهب

http://ar.wikipedia.org/wiki.)/ 
ٖ
 .ٔٙالمقامة الكوفٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٗ

 (م٘ٗٗٔ/هـ 3ٗ9 اهرةالق) السٌوطً، الدٌن جبلل باسم المشهور األسٌوطً الخضٌري خن الدٌن سابق محمد بن بكر أبً الكمال بن الرحمن عبد

 (./http://ar.wikipedia.org/wiki)انظر: وٌكبٌدٌا    .المسلمٌن علماء كبار من
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 :والحكم واألمثال الفولكلور مع التناص

 التراث أن كما . بلقاتهموع سلوكهم ٌصوغ حٌث تراثها، خبلل من علٌها ٌحكم أمة أي إن فٌه شك ال مما  

 تراكم نتٌجة الفلكلورٌة األعمال جاءت فلقد النا ، من قلٌل عدد أو قصٌر زمن نتاج ٌكن لم العام بمفهومه

 الحاضر وصوت البعٌد الماضً صدى هو فالفولكلور .جٌل إلى جٌل من متواتر ونقل طوٌل، معرفً

 كحب السامٌة والتطلعات العلٌا بالمثل الشعوب إلهام والتربوٌة فً الفكرٌة أهمٌته تكمن حٌث المدوي،

 أبطال، صورة فً الوطن عن المدافعٌن مصوراً  فٌؤتً الفلكلور ، شؤنه رفع سبٌل فً والتفانً الوطن،

 عن الستار وٌزٌح الجماعٌة، الشعب آراء وٌعك  الحٌاة، فً عن الطموح ٌعبر أنه كما بهم، لبلفتخار داعٌاً 

 المؤثورات الشعبً، التراث فهو مسمى، من أكثر اإلنسان. وٌحمل وفً الطبٌعة فً خبلب جمال كل

 عن لتعبر الوحٌد الخٌار أمة ألي بالنسبة الشعبً التراث ٌمثل حٌث .الشعبً واألدب الفلكلور، الشعبٌة،

 األمة ألحبلم الصادق الفطري التعبٌر هو الشعبً والتراث وتجرد فاألدب حرٌة بكل المطلقة تلقابٌتها

 فروع من واحد الشعبً األدب فإن عام، بشكل األمة لوجود مقٌاساً  األدب كان ولما" ، ٔوشقابها لهاوآما

 الشعبً بالموروث فالتمسك ، لذإ"الشعبً الموروث فً الفقري العمود فهو األمم، أمة من ي أ تراث

 عن عبارة فهو اعٌةواالجتم الوطنٌة واألخبلقٌة قضاٌاهم لدعم الشعراء، إلٌه ٌلجؤ حٌث صحٌحة، ظاهرة

 عما للتعبٌر بؤشعارهم توظٌفها فً والبلدان، والمساهمة الشعوب وثقافات وتقالٌد عادات تعك  مرآة

 مع وتفاعلها ، الوطنً وانتماءها وأمانٌها، األمة أمنٌات تعك  مرآة األدب بات" وهكذا .إلٌه ٌرمون

 المجٌد، الماضً استلهام وأبطالها، على مةاأل قادة تحث الشعبٌة واألؼانً فالقصابد األحداث القومٌة

 شعراء الستحضارات قرب عن نظرة إلقاء ، وسنحاولٖ" األلٌم الراهن الواقع من للتخلص وإعادة الوحدة

 الشاعر وعً فٌه ٌتعاظم مجال وهو"  الشعبٌة، واألؼانً بؤنواعه: األمثال، الحكم، الشعبً للتراث الدٌوان

 اإلنسانٌة للتجارب الحاضنة الشعرٌة التجربة إدراك ثم ومن فً الحاضر، المعاناة عن وصدوره للماضً

 الفولكلور، بداٌات عن . أماٗ" متعددة إبداعٌة أصول على القصٌدة أبواب ومحاولة فتح النصوص، تلك فً

 جمعٌة قبل من به وتم االعتراؾ ، م 3ٗٙٔ عام المصطلح هذا صاغ من أول(  جونز ولٌم)  فٌعتبر

 عندما ، 39ٓٔ عام حتى له تعرٌؾ دقٌق وضع فً النقاد واختلؾ ، م 311ٔ عام اإلنجلٌزٌة الفولكلور

 للفولكلور جمعٌة حددته كما ( . ٌدون لم الذي الماضً مخلفات دراسة) بؤنه للفولكلور مختصر أول ظهر

 باقٌة تزال ما لتًوا والعادات والمؤثورات القدٌمة المعتقدات من الموروثات وتحقٌق مقارنة بؤنه االنجلٌزٌة

 المصطلح ، وٌعنFolkً=  النا  ، lore = حكمة أو مقطعٌن معرفة من المصطلح وٌتؤلؾ اآلن. حتى

 تدور وبلبلة خلط وحكاٌاتها، وهناك الشعوب بعادات ٌعنى علم أنها أي الشعب، حكمة أو النا  معارؾ

 . الفولكلور ماهٌة تعرٌؾ حول

استدعاء  ، بل ما ٌعنٌنا هوالعلماء واآلراء حول هذا المصطلحأقوال  وفً هذا الصدد ال ٌتسع المقام لذكر

، ً، ٌعك  الحالة النفسٌة للشعراء، ناظرٌن له كؤدب شعبكتاباتهم سواء كان شعرا أم نثراله فً  دباءاأل

 ، حٌث سٌنظر له من حٌث المضمون ولٌ  منالتهم من خبلله وأٌاً كان المسمى، وانفعاهمومهم وتفرٌػ

تم قد لو .لتقالٌد، بؽض النظر هل ٌشمل األدب والنثر فقط ؟ أم شتى المعتقدات والعادات واشكلحٌث ال

 :إلى ما ٌؤتً ٌازجًتقسٌم األنماط الفلكلورٌة التً تناص معها ال

                                                           
ٔ
 .٘ ص ،ٕٓٓٓنابل ، الوطنٌة، الدار الفلسطٌنٌة، العلمٌة الجمعٌة منشورات نمر، عمر الفلسطٌنٌة، الشعبٌة الملحمة: انظر 
ٕ
 .9ٕ ص، 91ٕٔ ، القاهرة ، المصرٌة األنجلو مكتبة دهنً، محمود ومضمونه، مفهومه العربً الشعبً األدب 
ٖ
 .٘ ص المقدمة( ٕٕٓٓ ، ،ؼزة القادسٌة مكتبة)  ٔ ط شعث، جبر أحمد المعاصر، الفلسطٌنً الشعر فً األسطورة 
ٗ
 .1ٙ ص( 99ٔٔ، ( ، بٌروت)  ٔ ط ، ٗ مج ، الثانً القسم الفلسطٌنٌة، الموسوعة علٌوي، أبو حسن الفلسطٌنً، الشعبً الشعر 
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 ل:األمثا

 ٌوابم بشكل وتوظٌفها وأمثالها بروافدها واالنتفاع األصٌلة العروبة منبع من بالنهل الٌازجً قام حٌث   

واستخدم هذا النوع بكثرة بحٌث ال تكاد تخلو أي مقامة فً مجمع البحرٌن من التناص  النصوص، ٌاقس

  من األمثال العربٌة القدٌمة.

 أو وضع تصؾ كلمات عدة من تتكون الماضً، فً حدث ما موقؾ على ُمستدلة جملة هوو :العربً المثل

 عبر األلسن تناقلته بالماضً شهٌر بحدث ام لموقؾ تشبٌه آخر بمعنى أو الحاضر، فً ٌحدث ما موقؾ

 ٌرجع بعضها الٌوم، حتى ُتستخدم مازالت التً العربٌة العادات أقدم من واحدة األمثال هذه التارٌخ،

ومن األمثال التً وردت فً مجمع البحرٌن ققوله فً المقامة  .القدٌمة والعصور الجاهلٌة إلى تارٌخه

للرجل ٌسمح بمال صاحبه وٌضب ماله،  ، " ٌضرب مثبلٔ"ؼٌره سوٌق من جوٌن جدح: قال"البدوٌة: 

 هللا وحاشا عوؾ من أوفى إنً خوؾ، ال: قال عنً"ذكر:  المقامة السوادٌةوفً  ،ٕوالجدح شرب السوٌق"

، أوفى من عوؾ مثل ٌضرب فً الوفاء هو عوؾ بن محلم ٖ".براً  منك أؼمط أو سراً، لك أنث أن

من العدو األزرق فقد تمرد  ، "أدبً تناص ٗ"فاذهبً إلى حٌث " :نٌوالثبلث الخامسة الشٌبانً. فً المقامة

مارد حصن فً دومة جندل واألبلق حصن آخر فً أرض تٌماء  ،أدبً تناص، ٘"مارٌد وعز األبلق

وكبلهما للسمإل بن عادٌاء الؽسانً  وقصدت هذٌن الحصنٌن هند ملكة الجزٌرة المعروفة بالزباء فعجزت 

فبات عندهم أهون من درص، وأذل " المقامة التهامٌة. تمرد مارد وعز األبلق  فذهبت مثبلعنهما فقالت 

نسبةإلى قٌ  من بنى عدنان وقعت فتنٌة بٌنه وبٌن رجل ٌدعى ٌمن من أدبً.  تناص ٙ"من قٌسً بحمص.

بنً قحطان، وصار لهما عصابب من العرب حتى وقعت الفتنة ألجلهما بٌن رب الحجاز وعرب الٌمن، 

وكان أهل حمص ٌمنٌة وحدثت بٌنهم مواقع كثٌرة امتدت إلى الحضر،وحدث بٌنهم ما حدث بٌن العرب، 

  .1حتى ضرب به المثل بالذلة ولم ٌكن قٌسٌة إال رجٌل واحد كان ذلٌبل للؽاٌة

ٌضرب للرجل تزدرٌه  مثل"، أدبً تناص 3"وقالوا: تحسبها حمقاء وهً باخ : "المقامة الحلٌةوفً 

أصله أن رجبلً من بنً العنبر جاورته امرأة ذات مال،فلما نظر  :9و ٌجاذبك وٌنقصك حقك"لسكوته وه

. ٓٔإلٌها حسبها حمقاء،ال تعقل فحاول أن ٌؤخذ شٌباً من مالها، وكان أن نازعته حتى أخذت شٌباً من ماله

رب مثل ٌضرب من شدة الحوهو  أدبً تناص، ٔٔ"فبل بد بٌننا من حرب داح وفً نف  المقامة: "

 . ٕٔوداح  هً فر  قٌ  بن سهٌل العبسً الذي وقعت الحرب بسببه بٌن بنً عب  وفزارة

أدبً مثل ٌضرب فً التجهٌز لؤلمر قبل  تناص، ٖٔ"قبل الرماء تمؤل الكنابن" المقامة الفراتٌةومن ذلك فً 

شدة  أدبً مثل ٌضرب فً تناص. ٘ٔ"وترك القوم علٌه ألهؾ من قضٌب. ومن نف  المقامة: "ٗٔممارسته

                                                           
ٔ
 . ٌقال جدح السوٌق إذا لته بالسمن، زجزٌن اسم مصؽر اسم رجل٘المقامة البدوٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٕ
 .3ٕٗم، ص: 933ٔ -هـ 3ٓٗٔ، ٔجمهرة األمثال، أبو هبلل العسكري، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 
ٖ
 .19ٖالمقامة السوادٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٗ
 ٕٗ٘ :ص ،كٌةاإلنطاالمقامة  مجمع البحرٌن، 
 .9ٕٙ:المقامة العدنٌة ص مجمع البحرٌن، ٘
ٙ
 .93ٕالمقامة التهامٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
1
 .93ٕانظر: الحاشٌة فً مجمع البحرٌن، ص: 
3
 .9ٖٔ:المقامة الحلٌة، ص مجمع البحرٌن، 
9
 .9ٕٓجمهرة األمثال، أبو هبلل العسكري، ص: 
ٔٓ
 .9ٖٔانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص:  
ٔٔ
 .9ٖٔ:المقامة الحلٌة، ص البحرٌن، مجمع 
ٕٔ
 .9ٖٔانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص:  
ٖٔ
 .ٕٖ٘ص:  المقامة الفراتٌة، مجمع البحرٌن، 
ٔٗ
 .ٕٖ٘انظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٔ٘
 .1ٕٖالمقامة الفراتٌة، ص:  مجمع البحرٌن، 
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وفً المقامة  .ٔاللهؾ فقضٌب رجل من أهل البحرٌن كان ٌبٌع التمر ٌضرب به المثل فً شدة اللهؾ

مثل ٌضرب لمن ال ٌترك أمراً  ،ٕ"فبل ٌرسل الساق إال ممسكاً ساقاً السخرٌة ٌذكر مثل أدبً آخر وهو: "

  . ٖحتى ٌتعلق بآخر

وحاشا هللا أن أنث لك سراً، أو أؼمط منك قال: ال خوؾ، إنً أوفى من عوؾ : "المقامة السوادٌةفً 

. وفً ٘مثل ٌضرب فً الوفاء هو عوؾ بن محلم الشٌبانً وهو  "أوفى من عوؾموضع التناص ". ٗ"براً 

أدبً مثل  تناص. ٙ"فؤجفل إجفال الحمل، وقال: سبق السٌؾ العذل" ٌورد المثل التالً: العقٌقٌةالمقامة 

وأول من قاله ضبة بن اد المضري، وكان له ابنان أحدهما ٌقال له  ،ٌضرب لمن الم بعد وقوع ما الم علٌه

سعد واآلخر سعٌد، وكان له ابل نفرت فً اللٌل فؤرسلهما فً طلبها فً اللٌل، فوجدها سعد وردهما 

ومضى سعٌد ٌطلبهما فً طرٌق أخرى، فلقٌه الحرث بن كعب وكان على سعٌد بردان فسؤله الحرث 

وأخذهما، وكان ضبة إذا أمسى ورأى سواداً باللٌل قال أسع أم سعٌد فذهب قوله  إحداهما فؤبى علٌه فقتله

مثبلً، فمكث بعد ذلك إلى ما شاء هللا ثم حج فلما أتى عكاظ لقً بها الحرث بن كعب وعلٌه بردي سعٌد، 

ٌه فعرفهما فقال له هل أنت مخبري ما هذان البردان فقد أعجبنً مظهرهما، فقال لقٌت ؼبلماً وهما عل

فسؤلته إحداهما فرفض فقتلته وأخذتهما، قال أبسٌفك هذا فقال نعم فقال أترٌنً إٌاه إنً أظنه صارماً فؤعطاه 

إٌاه، فلما أخذه منه هزه وقال إن الحدٌث ذو شجون، فذهب قوله مثبلً، ثم ضربه به فقتله، فقٌل له: ٌا ضبة 

التً ٌوجد  المقامة الشامٌة. وفً 1ه مثبلً أٌضاً أتقتل فً الشهر الحرام فقال: سبق السٌؾ العذل، فذهب قول

. ، مثل أدبً أول من 3"قال: على الخبٌر بها سقطت، فسل عما التقطت" بها أكثر من موضع للتناص منه:

قاله هو مالك بن خبٌر العامري وكان قد ُسبل عن أمر هو أعلم النا  به فقال لسابله على الخبٌر 

وهو مثل  ، مثل أدبً"فقال: هللا أكبر إن الحدٌث ذو شجونقامة: "وفً موضع آخر من نف  الم.9سقطت

أبوه. نه أقتله واخذ بردٌه ولم ٌعرؾ  بؤنهبن كعب قاتل ابنه سعٌد اقاله ضبة بن اد حٌن أخبره الحرث 

مثل أدبً ٌضرب لمن ال ٌإثر  ،ٓٔ"ورأوا طبٌبهم كالكاتب على صفحات الماءومنه فً نف  المقامة: "

 :ٔٔكر فً المقامة ذاتهاوذ عمله شٌباً.

 فقد نجوت من فضوح العار الحمد هلل وللفرار

 ما لً وللنضال والحوار أفلت من جرادة العٌار

ٌَّار( اسم رجل كان أثرم ألقى جرادة ذات ٌوم فً النار ثم ألقاها فً فمه وهً  موضع التناص )جرادة الع

فقال: ألب  ؟ م  خطٌباً، فمتى صرت طبٌاً وقلت: عهدتك باألحٌة ففرت من بٌن أسنانه فصارت مثبلً. "

                                                           
ٔ
 .1ٕٖانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٕ
 .ٖٖٓة، ص:المقامة السخرٌ مجمع البحرٌن، 
ٖ
 .ٖٖٓانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٗ
 .19ٖالمقامة السوادٌة، ص:  مجمع البحرٌن، 
٘
كان عمرو بن هند قد ؼضب على مروان القرظ بن زنباغ وأقسم أن ال ٌعفو عنه حتى ٌضع ٌده فً ٌده. وكان مروان قد أجار خماعة بنت عوؾ  

ة من اإلبل وأتى بها إلى بٌت أبٌها وؾ. وكانت قد  تزوجت بلٌث بن مالك فمات فؤخذت بنو عب  وأفنداها من عمرو بن قارب وذإاب بن أسماء بماب
ى بٌت خٌله وأسبلبه ومالوا إلى خبابه فؤخذوا أهله وسبوا امرأته خماعة بنت عوؾ وكان الذي أصابها منهم عمرو  وذإاب. فلما أتى بها مروان إل

ان فقال عوؾ: ال سبٌل إلى ذلك فإن ابنتً قد أجارته. فلما عاد الرسول قال عمرو إنً  أضع ٌده أبٌها عوؾ جاء رسول عمرو بن هند بطلب مرو
 بٌن ٌدٌهما. فعفا عنه عمرو فضرب المثل فً وفاء عوؾ. مجمع البحرٌن الحاشٌة،

ٙ
 .ٗٔ :ص ،العقٌقٌةالمقامة  مجمع البحرٌن، 
1
 .ٗٔانظر: الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
3
 .ٕٓ:قامة الشامٌة، صالم مجمع البحرٌن، 
9
 .ٕٓانظر: الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٔٓ
 .ٕٓ:المقامة الشامٌة، ص مجمع البحرٌن، 
 ٕٕلمقامة الشامٌة ، ص:ا ،مجمع البحرٌن ٔٔ
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قد " ومنه أٌضاٌ: بالنعامة (.)اري الملقب ز. مثل قاله بهن  الفٔ"لكل حالة لبوسها، إما نعٌمها وإما بوسها

هو طوٌ  بن المؽنً كان ٌضرب فٌه المثل فً الشإم، "،  كنت أهون من قعٌ ، فصرت أشؤم من طوٌ 

وأنً فطمت ٌوم مات أبو بكر، وبلؽت الحلم ٌوم قتل عمر،  ل،وكان ٌقول أنً ولدت ٌوم مات الرسو

فرأٌت األدٌب عند أمته، أهون من قعٌ  . ومنه أٌضاً: "ل علىتوتزوجت ٌوم قتل عثمان، وولد لً ٌوم ق

الكلب إلى البٌت وتركت  فؤدخلت. رجل من الكوفة زار عمته فً الشتاء وكان بٌنها ضٌفا ٕ"على عمته

. وفً ٖالبرد وقٌل رهنته على صاع من الحنطة ثم لم تفكه فصار عبدا للبابع الرجل خارجا فمات من

جهٌزة   :أدبً تناصمثل  .ٗ"إذا قٌل: قد جاء الطبٌب، فقلت: قطعت جهٌزة قول كل خطٌبالمقامة نفسها: "

ا قد جارٌة كانت لقوم من العرب وكان أعٌانهم قد اجتمعوا ٌخطبون فً المصالحة، عن دم قتٌل بٌنهم إذا به

 .٘جاءت تقول أن أهل القتٌل قد ظفروا بالقاتل فقالوا قطعت جهٌزة قول كل خطٌب. فسار قولهم مثبلً 

فرجعت أقول: ههنا كل العجب، ال بٌن جمادى وموضع آخر من التناص األدبً فً نف  المقامة "

.  وذكر فً بمؽاٌرة لقولهم فً المثل العجب كل العجب ال بٌن جمادي ورج، أدبً مثل ناص. تٙ"ورجب

مثل أدبً ٌقال أن الحرث بن عمرو  1"فؤحسن رد السبلم، وقال: ما وراءك ٌا عصام؟: "المقامة الصعٌدٌة

اسمها عصام لتنظر له فتاة ٌرٌد أن ٌخطبها فلما عادت إلٌه قال ما وراءك ٌا  امرأةسل رملك كندة كان قد أ

 .عصام ٌرٌد أن ٌستخبرها عما ذهبت إلٌه

 . 3"فبل تلبث أن تقول: قد استنوق الجمل، وتطلقنً البتات لعك  العملٌدٌة: "وفً المقامة الصع

قال: نعم ولكن إذ تخلصت قاببة من قوب، فإٌاك مطل  وفً نف  المقامة موض آخر للتناص فً قوله: "

ت عرقوب رجل من العمالٌق أتاه أٌخ له ٌسؤله فقال له إذا طلعت هذه النخلة فلك طلعها فلما طلع .9"عرقوب

قال له دعها حتى تصٌر بلحاً فلما أبلحت قال له دعها حتى تصٌر زهواً فلما أزهت قال له دعها حتى 

تصٌر رطباً فلما أرطبت قال له دعها حتى تصٌر تمرا فلما أتمرت عمد إلٌها عرقوب باللٌل فجذها ولم 

ن كل الصٌد فً جوؾ فإ: "المقامة الخزرجٌةوفً  .ٌٓٔعط أخٌه شًء منها فصار مثبل فً إخبلؾ الموعد

إن النعامة وفً نف  المقامة: " ، مثل ٌضرب فً أنه أعظم الصٌد فمن ظفر به أؼناه عن كل صٌد.ٔٔ"الفرا

، مثل ٖٔ"فقال الشٌخ: كل فتاة بؤبٌها معجبةوفٌه أٌضاً: ". مثل ٌضرب لمن تكلم عنده ؼناء. ٕٔ"فً القرى

ً التً ٌنجو بها الوافد من جوارح النهار وهومن نف  المقامة: " .ٌضرب فً افتخار الرجل بما عنده

مثل أدبً أصله أن عمر بن حمران الجعدي كان جالساً وبٌن ٌدٌه  ،ٗٔ"وطوارق اللٌل. قالوا: كبلهما وتمراً 

وقال أرٌها . وفٌها: "زبد وتامك وتمر ورجل وقال أطعمنً من هذا الزبد والتامك فقال كبلهما وتمرا

                                                           
ٔ
 .ٕٗلمقامة الشامٌة ، ص:ا ،مجمع البحرٌن 
ٕ
 .ٕٓالمقامة الشامٌة، ص:  مجمع البحرٌن، 
ٖ
 .ٕٓانظر: الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٗ
 .ٕٓ:المقامة الشامٌة ص البحرٌن، مجمع 
٘
 .ٕٗانظر: الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص: 
ٙ
 .9ٕ :ص ،المقامة الشامٌة مجمع البحرٌن، 
1
 .1ٕالمقامة الصعٌدٌة، ص:  مجمع البحرٌن، 
3
 .1ٕنف  السابق، ص:  
9
 ٖٖالمقامة الصعٌدٌة ، ص: مجمع البحرٌن، 
ٔٓ
 .ٖٖانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص 
ٔٔ
 .ٖ٘:المقامة الخزرجٌة، ص ٌن،مجمع البحر 
ٕٔ
 ٖ٘:المقامة الخزرجٌة، ص مجمع البحرٌن، 
ٖٔ
   ٖ٘: المقامة الخزرجٌة، ص مجمع البحرٌن، 
ٔٗ
   .3ٖ: المقامة الخزرجٌة، ص مجمع البحرٌن، 
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فٌمن ٌؽالط فٌما ال ٌخفى وقاله عروة بن ألؽز األٌادي المرأة جاهلٌة  ، مثل ٌضربٔ"الشهى وترٌنً القمر

 ومعناه أنه ٌرٌها الخفً وترٌه الواضح.

قاله شقة بن ضمرة التمٌمً حٌن دخل على  وهو مثل، ٕ"، ال بثوبٌهٌهفإن المرء بؤصؽر: "المقامة الٌمنٌة

رجال بجزر تراد منها األجسام إنما المرء ٌحفل به لذمامة منظره  فقال له أبٌت اللعن ٌ  ال مالنعمان فل

 بؤصؽرٌه قلبه ولسانه.

أدبً  تناص ٖ"إن كنت ممن ٌفسر الماء بالماء، فما نحن ممن ٌستجٌر بالنار من الرمضاء" :المقامة الكوفٌة

أدبً وهو مثل ٌضرب لمن ٌرٌد الدخول فٌما لٌ  من  ناص. تٗ"وأقول لٌ  هذا بعشك فادرجً "أمثال

 .أهله

وهو مثل ٌضرب فً الدخول مع ، ٘"فؤلقٌت دلوي فً الدالء طمعاً فً اجتبلء الجبلء" :ة الكوفٌةالمقام

وبلػ السٌل أهله. "مثل ٌضرب عند وصل األمر  ،ٙ"قد عرؾ النخل أهله.ومنه أٌضاً: "النا  فٌما هم فٌه

زبوة وهً الرابٌة ل الزبى بالزاي جمع سٌمثل ٌضرب  عند بلوغ األمر إلى ؼاٌته وٌروى بلػ ال، 1"الربى

فالنقد عند . "مثل أي لكل كلمة ساقطة أذن القطة ،3"قال: إن لكل ساقطة القطة" .التً ال ٌعلوها الماء

 .. مثل ٌضرب فً سرعة القبض9"الحافرة

، مثل قالته أسماء بنت عبد هللا العذرٌة، وكان لها زوج من قومها ٌقال ٓٔ"قال: ال مخبؤ لعطر بعد عرو "

وتزوج بها زوج آخر  ٌقال له نوفل وكان بخٌبلً ذمٌماً أبخر أي خبٌث رابحة الفم أعسر  له عرو ، فمات

الٌدٌن بخبلؾ األول، فلما رحل بها جلست على قبر عرو  ترثٌه وتبكٌه، فلما نهضت سقطت منها 

 المجل .هنا أن ال مكان لهذه المسابل بعد هذا  قارورة العطر فقال لها نوفل خذٌه  فقالت المثل. والمراد

أن كعب بن "صله أوٌضرب لكل من طلب الشً مراراً، مثل  .ٔٔ"فؤشار نحوي وقال: اسق أخاك النمري"

فً حمارة القٌظ، فلما كنوا بالدهناء عطشوا، فجعلوا ٌقسمون الماء على مامة األٌادي خرج فً ركب أ

نمري، فقال كعب للساقً الحصاة، فشرب القوم حصصهم، فلما بلػ الشرب كعبا، نظر إلٌه شمر بن مالك ال

 :المقامة الموصلٌةوفً  فً تفضٌل الرجل صاحبه عن نفسه.أٌضاً وهو ٌضرب ، ٕٔأخاك النمري" اسق

مثل أدبً مثل قاله أحٌحة بن الحبلج األوسً لقٌ  بن زهٌر العبسً، ، ٖٔ"ؼٌر أن البٌع مرتخص وؼال"

ل ٌا أخا عب  لٌ  مثلً ٌبٌع السبلح وال لما طلب إلٌه أن ٌبٌعه درعه لٌثؤر لموت أبٌه من بنً عامر فقا

 .ٌفضل عنه

                                                           
ٔ
   .3ٖصالمقامة الخزرجٌة،  مجمع البحرٌن، 
ٕ
 .ٖٗالمقامة الٌمنٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
ٖ
 .9ٗالبؽدادٌة، ص:المقامة  مجمع البحرٌن، 
ٗ
 .ٔٙالمقامة الكوفٌة، ص: مجمع البحرٌن، 
٘
  نف  السابق. 
ٙ
 نف  السابق. 
1
 نف  السابق. 
3
 .ٕٙ:ص  ،المقامة الكوفٌة مجمع البحرٌن، 
9
 نف  السابق. 
ٔٓ
 .ٗٙ:ص  ،المقامة الكوفٌة مجمع البحرٌن، 
ٔٔ
 ن  السابق. 
ٕٔ
 .3ٓ، ص:ٔجمهرة األمثال، ألبً هبلل العسكري، ج 
ٖٔ
 .3ٓٔالمقامة الموصلٌة، ص:  مع البحرٌن،مج 
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 الشعر:

 ، مجمع البحرٌن فً الشعري الموروث توظٌؾ أسلوب فً النظر على المبحث هذا فً الدراسة تقوم   

 التوظٌؾ أشكال وكشؾ علٌها، الوقوؾ بؽٌة ،مقاماتال فً المتمثلة األشعار مجموعة استقراء خبلل من

 ،مقاماتال فً توظٌفها آلٌات وتوضٌح ، الشعرٌة النصوص توظٌؾ تقنٌة عن شؾالك سنحاول حٌث ، فٌها

 بمعنى"  زاٌد عشري علً عرفه كما فالتوظٌؾ . التراثً الشكل بهذا الٌازجً انتفاع مدى على والوقوؾ

 للشاعر، الشعرٌة للرإٌة المعاصرة األبعاد لحمل رمزٌاً  وتوظٌفها ، إٌحابٌاً  فنٌاً  استخداماً  معطٌاته استخدام

 تراثٌة معطٌات المعطٌات هذه فتصبح ، الخاصة معاناته مبلمح التراث معطٌات على الشاعر ٌسقط بحٌث

ً  ولٌست ، المعاصرة الشعرٌة الرإٌة نسٌج من أصٌلة خٌوطاً  التراث عناصر تؽدو وبهذا ، معاصرة  شٌبا

 الشعرٌة الموروثات فً المعاصرون دباءاأل وجد وبالتالً، ٔ"الخارج من علٌها مفروضاً  أو علٌها مقحماً 

 وٌحملون ، طابعٌن إلٌها فانساقوا والجماعٌة الذاتٌة تجاربهم عن معبرة ، هابلة طاقات تحمل خصبة مادة

 قدرة مدى"  فً الصعوبة وتكمن . حالهم لسان لتحاكً دالالتهم منه وٌنسجمون ، والتارٌخ الماضً عبق

 ومدة ، قصٌدته بنٌة من جزءاً  المضمننص ال ذلك ٌجعل نأ على سواه أشعار أدبه ٌضمن وهو دٌباأل

"  سواه أبٌات من ضمنه بما إحاطته دٌباأل فٌه ٌفترض الذي المتلقً إلى الداللة إٌصال من كذلك تمكنه

 فًومن ذلك  مجمع البحرٌن،  ثناٌا بٌن الشعرٌة التناصات على األضواء تسلٌط جاهدٌن نحاول وسوؾ

 عندالمقامة التهامٌة وفً  .ٕ"قد رأٌت ما ال ٌرى، فعند الصباح ٌحمد القوم السرى قال:المقامة البدوٌة: "

 وهل، ولٌ  النار فً الفتٌلة بؤحرق من التعادي للقبٌلة. ومن ال أخا له كساع إلى الهٌجا بؽٌر سبلحقوله: "

 :ٗمؤخوذ من قول أحدهم ٖ" جناح بؽٌر البازي ٌنهض

 إلى الهٌجا بدون سبلحكساٍع  أخاك أخاك إن من ال أخاً له

 وهل ٌنهض البازي بؽٌر جناح وإن ابن عم المرء اعلم جناحه

 :٘أورد فً المقامة الصعٌدٌة قوله 

 وصاحب األرجاز واالحاجً نا أبو لٌلى أخو العجاجأ

 كنز، ومن مطارؾ الدٌباج عندي من العلم لدى المناجً

 العرب ٌرٌد أنه نظٌره فً الشعر أخو العجاج هو أبو رإبة المشهور كان من فحول شعراء

. وهو عجز بٌت ٙ"بل أٌن عزة لسانه القابل: إنً آلٍت بما لم تستطعه األوابل؟": المقامة المعرٌة ومنه فً

 قاله أبً العبلء المعري وصدره إنً وإن كنت األخٌر زمانه.

 

                                                           
ٔ
 وأحمد منصور حمدي:  عن نقبلً  ، ٕٕٔ ص – ٕٕٓ ص(  م 93ٓٔ، ٔ فصول مجلة ، زاٌد عشري علً ، المعاصر شعرنا فً التراث توظٌؾ 

 .ٕٕ لدمج ، النجاح جامعة مجلة ، 91 ص( 3ٕٓٓ) ، المعاصر الفلسطٌنً الشعر من جوانب فً الجاهلً النص توظٌؾ ، رحاحلة
ٕ
ما  مشً اللٌل وهو مثل ٌضرب برجاء الخٌر بعد المشقة. وأول من قاله هو خالد بن الولٌد، وكان قد سافر إل العراق، فقل ماإه ولما أمسى رأى 

 ٌدل على الماء فقال :
 عند الصباح ٌحمد القوم السرى                    وتتجلى عنهم ؼٌابات الكرى

ٖ
 .93ٕ:ص ،لتهامٌةالمقامة امجمع البحرٌن،  
ٗ
 .93ٕانظر الحاشٌة مجمع البحرٌن، ص:  
 .1ٕالمقامة الصعٌدٌة، ص:، مجمع البحرٌن ٘
ٙ
 .31ٔ المقامة المعرٌة، ص:مجمع البحرٌن،  
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 :ٔالعبسٌة فً المقامة ٌقول

 واإلفك الكر بدٌع الفتك ذو السفاح أنا

 بالسبك الجلمود على ؼلبت التً ارالن أنا

 نبك قفا من وأشهر طابلة النا  أشد

 المعلقات أول وهً ومنزل حبٌب ذكرى من نبك قفا مطلعها فً ٌقول التً القٌ  امرئ معلقة إلى إشارة

 الشهرة. فً بها المثل وضرب أحد ٌجهلها لم حتى لذلك فاشتهرت العرب ملوك من وناظمها

 بمعنى معتركة أي العراك ٕ".الدراك الرسٌم فً وأخذنا العراك، إبلنا " فؤرسلنا: ٌة قولهوفً المقامة التعلب 

 :العامري لبٌد قول قول من مزدحمة مؤخوذ

 الدخال نؽص على ٌشفق ولم ٌذذها ولم العراك فؤرسلها

 

 

                                                           
ٔ
 ٕٕٗمجمع البحرٌن، المقامة الرشٌدٌة، ص: 
ٕ
 .3ٖمجمع البحرٌن، المقامة التؽلبٌة، ص: 
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 التناص التارٌخً:

 عاشها التً تجاربه واقع عن لكشؾا شؤنها من ، دالالت لها تارٌخٌة حوادث استدعاء على ٌازجًال اتكؤ   

 على النقاط لوضع سلبً هو ما منها األحداث هذه ،وبالتالً الرابً شاشات عبر وشاهدها عاٌنها أو

 عبارات من فٌه إٌجابً هو ما ومنها ، لدٌهم الخطر ناقو  ودق ، للعرب ٌحدث ما تجاه الحروؾ

 معارك أروع المسلمون فٌه خاض عرٌق بماٍض  التذكٌر أجل من الجهد بذل على والحث المواساة،

 مع العٌش نحاول وسوؾ .المستقبل ألجٌال والكرامة العزة طرٌق الزكٌة بدمابهم فٌه وسطروا البطولة،

مجمع  فً ودالالتها رإاها إلٌضاح ورمزها، بعدها عن والكشؾ ، والحضارٌة التارٌخٌة األحداث هذه

المقامة ومن هذا التناص ما ورد فً  .ومشاعرهم القراء ٌ أحاس إلثارة وقع من أحدثته ما ومدى ،البحرٌن

أما علمتم ما جرى بٌن وابل وعمرو، وما جنى بٌن تؽلب وبكر. أترٌدون أن تلحقوا بجدٌ   "التهامٌة: 

"وطسم، وعاد التً لم ٌبق لها رسم.
ٔ 

. ٕ"مع وٌرىوهو ٌقول: من أراد أن ٌعرؾ جهٌنة، أو شاعر مزٌنة. فلٌحضر لٌس" "المقامة الخزرجٌة

جهٌنة رجل من الٌمن ٌضرب به المثل من كثرة الرواٌات واألخبار ٌقال له جهٌنة األخبار، وشاعر مزٌنة ف

 .زهٌر بن أبً سلمى شاعر المعلقات

 ، ٖ"ٌا ابن أخً الحق أولى أن ٌقال. شهدت سوق عكاظ: "المقامة الخزرجٌة

حً من بنً قضاعة من ، ٗ، وأتفقد آثار بنً تنوخ"" وأنا أتنسم أخبار العلماء والشٌوخ :المقامة المعرٌة

عرب الٌمن خرجوا من مدٌنة مؤرب ونزل أنا  منهم بمعرة النعمان وهو النعمان بن بشٌر األنصاري 

 فؤقاموا بها.

تارٌخً،  وهً ماوٌة  تناص .٘"فمررت بعصبة من العلماء كؤنهم من بنً ماء السماء: "المقامة الكوفٌة

 ل بنت ربٌعة التؽلبً وهً أم المنذر ملك العراق وكنت تلقب بماء السماء لجمالها.بنت عوؾ بن جشم وقٌ

، نسبة إلى قطرب وهو محمد بن المستنٌر كان ٌبكر إلى سٌبوٌه ٙ"حتى حذتنً القطربٌة:"المقامة الكوفٌة

ٌل فعرؾ به ول ما أنت إال قطرب لقلٌؤخذ عنه علم النحو. فكان سٌبوٌه كلما ٌفتح بابه وجده لدى الباب فٌ

. ومنه 1"إذا هو أضبط من عابشة بن عثم: "المقامة الٌمنٌةوفً  .والقطرب هو ذباب ٌطٌر باللٌل وال ٌنام()

علمً أنه أطؽى من فرعون ذوي األوتاد، وأبخل من توصلت إلى القاضً بسبب ف"أٌضا فً نف  المقامة: 

 : 9وفً المقامة الرشٌدٌة ٌقول .3"كبلب بنً زٌاد

 وبٌدا فٌمشً وقر البحر على فلٌ  نوح، سفٌنة وهبنً

 به ٌتثاقل ال ثقٌل حمل فوقه كان إذا والبحر بحار القوم هإالء فإن نوح كسفسنة ثقٌبل احسبنً:  ٌقول

وفً المقامة الهزلٌة ٌورد:  .كثٌرة كانت ولو أثثقاله بحمل ٌنزعجون ال القوم أن ٌرٌد. حركته فً فٌتوانى

                                                           
ٔ
 .93ٕمجمع البحرٌن، المقامة التهامٌة، ص:  
ٕ
 .ٖ٘مجمع البحرٌن، المقامة الخزرجٌة، ص: 
ٖ
 .ٖٙمجمع البحرٌن، المقامة الخزرجٌة، ص: 
ٗ
 .31ٔمجمع البحرٌن، المقامة المعرٌة، ص: 
٘
 .٘ٙمجمع البحرٌن، المقامة الكوفٌة، ص:  
ٙ
 .٘ٙنف  السابق، ص: 
1
 .ٙٗمجمع البحرٌن، المقامة الٌمنٌة، ص:  
3
 نف  السابق.. 
 .ٕٕٗ: ص الرشٌدٌة مةالمقا، مجمع البحرٌن 9
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 وؼاب زالله، صفا ٌوماً  فقضٌناه. أمر وؼداً  خمر، الٌوم ولكن بالتمر، لجمرا فسنستبدل هللا حٌاك: قال"

ٌّر عندما فرعون مع موسى سٌدنا لقصة تارٌخٌة إشارة ٔ"عذاله  فاستبدل الجمر أو بالتمر موسى سٌنا خ

 . بالتمر الجمر موسى سٌنا

 خبلصة:

 أم ال وإنما المقروء النص فً التقنٌة ههذ وجدت إذا فٌما العبرة فلٌست جمالٌة، فنٌة تقنٌة التناص ٌعد   

 داخل إلى إلى النص بعداً جمالٌا وفنٌا قادر على إدهاش القارئ واستدراجه نجحت أن تضٌؾ  إذا فٌما

 أكان سواء السابق النص ٌتمثل فً اإلٌماء إلى معرفٌاً  بعداً  للنص ٌوفر أنه إلى باإلضافة هذا. ال أم النص

 تعمل ألنها ، ضرورٌة فهً القراءة هذه مثل فً التارٌخٌة تارٌخٌاً، أما الخطوة أم دٌنٌاً  أم أسطورٌاً  موروثاً 

 من بوجه التناص أن االعتبار بعٌن األخذ مع ، وتقنٌات توظٌفها بالنصوص الؽاببة، النص ربط على

 ستوىم على المتجاٌلة التٌارات بٌن أو ، والماضً الحاضر أو والقدٌم بٌن الجدٌد حوار بمثابة الوجوه

 ، حٌث األدب بنٌة تشكٌل فً المشاركة المصادر بٌن األول المقام القرآنً النص ٌتبوأ .الشعري اإلبداع

 .المتعلقة بها الدٌنٌة والسٌاقات الكرٌم القرآن آٌات على التناص ٌعتمد

  

                                                           
ٔ
 .ٔٓٔ: ص الهزلٌة، المقامةمجمع البحرٌن،   
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 الفصل الرابع

 تجلٌات السرد
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 تقدٌم:

تقنٌة الوصؾ حٌت  إلى إضافةً  القصصً األدبً عملال إنشاءالعنصر الضروري فً  تعد: تقنٌة السرد   

ٌعد فن المقامات أحد أهم األشكال الفنٌة التً تحمل رإى المبدع و ،تؤلٌؾ دون سرد أحدات معٌنةالال ٌمكن 

و موقفه من الواقع، فقد بنً هذا الجن  على دعابم اجتماعٌة و نفسٌة، و عبر عن البواعث اإلنسانٌة و 

عبر الزمن، و على الرؼم من أن هذا الفن قد اتخذ مسارا تعلٌمٌا، و اختص  رصد حركة النف  البشرٌة

ها تألوضاع المزرٌة التً عرفا ٌرفضستند إلٌها بطبل أبمعالجة موضوع الكدٌة، بوصفها وسٌلة فنٌة، 

رموزا ألحداث و وقابع تعبر عن  تهامختلؾ أشكال الحٌاة، لتؽدو المقامات مادة تعبٌرٌة تحمل بٌن طٌا

 قات تارٌخٌة متؽٌرة.سٌا

تعد مقامات "ناصٌؾ الٌازجً") مجمع البحرٌن( فً عصر النهضة محطة تارٌخٌة مهمة تركت هً  

األخرى بصمتها فً الوجود، عبرت عن رإٌة مبدعها، و روح العصر الذي نشؤت فٌه، دون اإلخبلل 

و جن  أدبً له خصابصه بالشكل و الخصابص الفنٌة أو البناء العام الذي ٌحفظ له هوٌته، من حٌث ه

بٌن قدم الشكل و جمع أهمٌة فً تقدٌم المادة التارٌخٌة و المخزون الثقافً فً قالب فنً، ٌوله الممٌزة. 

نات الزمن و انحرافاته. ؼٌر أن حداثة المضامٌن، و ٌتسع لرصد الموروثات الثقافٌة المصورة لرها

ء على أنه مجرد تقلٌد لمقامات قاد؛ فقد نظر إلٌه هإالاالهتمام البلزم من طرؾ الن مجمع البحرٌن" لم ٌلقَ "

نطلق فٌها من ترإٌة مؽاٌرة تتؤس  على قراءة جدٌدة لهذه المقامات، هناك كانت ولكن الحرٌري"، "

، و الوقوؾ عند تهاجمالٌا بهاالسردٌة، و الكٌفٌة التً حققت  تهاالبحث فً خصابصها الفنٌة و مستوٌا

هذه التراكٌب باعتبارها أنظمة من العبلمات التً تحٌل إلى الموضوعات حدٌثة  الدالالت التً انبثقت عن

فً ذلك خصوصٌة فن المقامة من حٌث هو جن  أدبً ٌتمٌز عن األجنا   تراعًفً قالب فنً قدٌم، 

إشكالٌة جوهرٌة هً: هل كانت مقامات  لذلك كانت هناك، و بهااألخرى بخصابص و مقومات ٌنهض 

اكاة لمقامات الحرٌري؟ و إن لم تكن كذلك فإلى أي مدى استطاعت أن تعبر عن واقع الٌازجً مجرد مح

أهم البنى ما هً الخصابص الفنٌة التً اعتمدها المإلؾ للتعبٌر عن رإٌته؟ ما هً  عصر النهضة؟

 . وؼٌرها... الشخصٌات و الزمان و المكان السردٌة التً تتكون من 

 السرد لغًة: 

ْرُد، َرُد،السَّ  اسم،: َسَرد    اِقَها ِبِذْكرِ :  األْسَبابِ  ِبَسْردِ  ِاْكَتَفى السَّ ٌَ ِباْنتَِظاٍم،  ُمَتَتابَِعةٌ :  َسْردٌ  َوَتَتاُبِعَها، ُنُجومٌ  ِس

ُروعِ  َسْردُ  ْردُ :  الدُّ ةِ  ِفً َنْسُجَها. السَّ ةِ  أوِ  الِقصَّ ٌَ َوا ةُ  أَيْ :  الرِّ ٌَ  بحٌث حداثاأل َواألَْحَداِث.  حكاٌة الَوَقاِبعِ  ِروا

ًّ  التسلسل مراعاة مع ببعض بعُضها ٌّتصل  .ٔلحدوثها الزمن

 السرد اصطالحاً: 

باستعمال وسابل تعبٌرٌة متعددة )اللؽة،  عن أحداث واقعٌة أو متخٌلة، اإلخبارتعرٌؾ السرد :السرد هو    

جمٌع  سرد حاضر فًوال .ٕ( بشكل ٌجسد تتابعها وواقعٌتها أو بعدها التخٌلًاإلٌماءالصورة ، الحركات، 

والتارٌخ والمسرح وؼٌرها من والمقامة األسطورة والخرافة والحكاٌة والملحمة  األجنا  األدبٌة من

وهو أن ٌحتوي السرد  هر الحكابً:ظالم :أساسٌٌنهرٌن ظوٌرتكز السرد على م أجنا  التعبٌر وأشكاله.

 السرد .ٖأو تنقل بها ثتحكى بها األحداهً الطرٌقة التً  هر الخطابً:ظالم، على قصة تضم أحداث معٌنة

 طبع مع ٌنسجم أسلوب وهو المسرحٌات وكتابة والرواٌات القصص فً المّتبعة األسالٌب من أسلوب هو

                                                           
ٔ
 .931ٔلسان لعرب،  مادة سرد، ص: 
ٕ
 .ٙمجلة الرقٌم، السرد العربً الروابً، فاطمة نصٌر، العدد  
ٖ
 .9ٔص ، 991ٔ ط ، بٌروت، البٌضاء الدار العربً، الثقافً المركز ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكابٌة البنٌات الراوي، قال: انظر 
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 األفعال بترجمة الكاتب وٌقوم، اإلنسانً للتعبٌر أداة ٌعد والسرد، لمرونته وذلك وأفكارهم الكّتاب من الكثٌر

 بتحوٌل قام قد الكاتب ٌكون وبذلك السرد بؤسلوب المعانً من بنى إلى كناألما و اإلنسانٌة والسلوكات

 ترتٌب فٌه ٌوجد ال والذي منتظم الؽٌر الحكً بذلك فهو لٌ  األحداث فً ترتٌب مع حكً إلى المعلومة

 أو أفكار لشرح الحاجة تتبلشى السرد وفً. ومعانٌه وجمله كلماته بٌن االنسجام فً انعدام فٌه أو لؤلحداث

 زٌادة فهو ذلك حصل وإن مراد هو ما كل ٌظهر السرد ألن وذلك، مواعظ إعطاء أو المراد لتلخٌص

 وللسرد. وتركٌبته النص بنٌة على سلبً تؤثٌر وله األسلوب لهذا ضعفاً  ٌسبب قد بل منه فابدة ال وحشو

ً  ٌكون و تواإلٌماءا الصور طرٌق عن ٌكون أن أو كتابة أو شفهٌاً  ٌروى أن فٌمكن متنوعة صٌػ  أٌضا

 دون السرد فً التفاصٌل كل بوضع ذلك وٌكون(  المفصل السرد)  السرد أشكال ومن.  أخرى بصٌػ

 األساسٌة األحداث على فٌه التركٌز وٌكون لؤلحداث اقتضاب وفٌه(  المجمل السرد)  وهناك،  اختصار

 المذكرات)  الوثابق سرد ،اشرالمب السرد، الذاتً السرد: فهً السرد طرق عن أما. ٔهادفة تكون والتً

 . ٕ( واالعترافات

 البذرة نتاج هذا لفكرته الكاتب بعناٌة نتجت التً بالنثر، وهو الثمرة المتصل األدبً المفهوم هذا السرد

ٌّمة  ولهذه التقنٌة أهمٌة القّراء لدى استمتاعاً  واألكثر الكّتاب لدى األبرز اإلنسانٌة الرسالة فهو أسلوب. الق

 الذي الحقٌقً المبدع الكاتب هو المهم لكن األدب؛ فً المستخدمة تعددت التقنٌات وقد. األدب ًف كبٌرة

 زمن ألي الواقع مبلمح تتّجلى .نفسه فً ٌجوب لما بإظهاره ٌقوم ما خبلل من معنى الكتابة ألسلوب أعطى

 بوصفها تظهر ،سردٌة أنظمة من األدبً علٌه النص ٌقوم ما خبلل من األدبٌة الكتابة فً عصر أو

 إنتاج عملٌة تسبق التً واالجتماعٌة والسٌاسٌة الثقافٌة عن األنساق الكشؾ فً تساهم ورموزا عبلمات

 جمٌع على تؽٌرات عرؾ زمن فً ظهر النشؤة، قدٌم أدبٌا جنسا المقامة كان فن وإذا األدبً، النص

 المإلؾ، رإٌة لخدمة لمكوناتا هذه ٌخضع أن العباسً العصر فً الفن هذا فقد استطاع المستوٌات،

 .العصر ذلك وموقفه من

                                                           
ٔ
 .9ٔ ص ، م991ٔ، ٔ ط بٌروت،. البٌضاء الدار العربً، الثقافً المركز الراوي، قال ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكابٌة البنٌات: انظر 
ٕ

  نف  السابق.
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 :)يجًغ انثحزٍٚ(فٙ انٛاسجٙ  انسزد ػُذ

 هو اسم اقتبسه من اآلٌة القرآنٌة الكرٌمة:ة ضمنها كتابه" مجمع البحرٌن"، وألّؾ "الٌازجً" ستٌن مقام   

نِ ا َمْجَمعَ  أَْبلُػَ  َحتَّى أَْبَرحُ  اَل  لَِفَتاهُ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ  " ٌْ ًَ  أَوْ  ْلَبْحَر لى أن ذهب الدارسون إو، ُٔحقًُبا" أَْمِض

جرى فٌها على  النثر،ارة عن مزٌج ٌتناؼم فٌه الشعر وفمقاماته عب ٕالنثرالمقصود بالبحرٌن: الشعر و

على  فلتإننً قد تط"كانت معارضة لمقامات هذا األخٌر، حٌث ٌقول فً مقدمة كتابه: منوال" الحرٌري" و

 أدب عد ولبن .ٖ"على اللقب تهمدب، من أبمة العرب، بتلفٌق أحادٌث تقتصر من شبه مقامامقام أهل األ

 صورة" نفسه الوقت فً ٌمثل القدٌمة، فإنه للنصوص تقلٌدا و للتراث إحٌاءً  النهضة عصر فً المقامة

 ٌعبر داللٌا مانظا باعتباره التؤوٌل خانة فً الجن  هذا  ٌضع مما ٗالماضً" لنموذج تبعا للمستقبل مبرمجة

أن  التؤوٌل، باعتبار آفاق أمامنا تفتح و القارئ تستهوي أن ٔٙبمن شؤ محددة زمنٌة فترة خصوصٌة عن

 من ٘المإول" النص حضور تتطلب التً بالدرجة المإول القارئ تتطلب تؤوٌلٌة عملٌة جوهره فً "اإلحٌاء

 تستثٌر و عندها رموز تستوقفنا من تحمله ما باعتبار النصوص، تلك ضمن المقامة إدراج ٌمكن هنا

 الفكرٌة، للحٌاة نتاج هً حٌث من وإدراكنا لخباٌاها، وعٌنا حضور وتستوجب واهتمامنا، فضولنا

 مضى، زمن فً وقعت المقامة أحداثا تحكً .متمٌز حتمٌة لواقع واستجابة العصر، لتؽٌرات واستقراء

 ؽالبا، فالحكابٌة العناصر أهم على الحتوابها السردٌة الفنون من المقامة تدخل فً دابرة تجعل الحكً وسمة

 فً تسرد "المقامة فـ البطل. تتبع ظهور فٌمكن المقامات بطل سٌتخذه الذي للتجلً ممهدا الوصؾ ٌعد ما

 تحقق خبلل من الكبلم فً الحكابٌة ، و تتحققٙالمال" جمع و التكدٌة أساسها مؽامرة أو أدبٌة حكاٌة العادة

 المكان زمان و الفعل، فً بدور ما ٌضطلع عامل أو فاعل و للحكً قابل حدث أو فعل: لٌةالتا العناصر

 الحكابً الطابع ٌبرر ما السردٌة، تخضع لمقومات ٌجعلها العناصر لهذه المقامة بنٌة فاشتمال. 1ومكانه"

 ، تتعالق3قٌةعبلب كورتٌ  شبكة جوزٌؾ"  عنها عبر كما البنٌات أو متسقة كمنظومة بمظهرها ٌحكم الذي

 فاعلة حٌة، كابنات الممثلون فٌها ٌكون األحداث من عن "متتالٌة عبارة وهً والداللٌة، الخطابٌة البنى فٌها

 القٌام ؼرٌماص" مهمة" ٌرجع .وأمكنة أزمنة و شخصٌات من ٌتكون نظام إذا . فالمقامة 9منفعلة" أو

 إلى هذا الداللة، علٌه تنبنً و السرد، ٌحرك يالذ المحور باعتبارها الشخصٌات أو الممثلٌن إلى بالحدث

 الربٌسة الوظٌفة أو الدور ٌإدي ال حدث دون المكانً و الزمنً الفضاء أن المكان، ؼٌر و الزمان جانب

لتتجاوز  اإلنتاجٌة، نحو باألحداث لتسٌر الحسا  الموقع الشخصٌة فٌها تحتل التً منظومة السرد، فً

 .التؤوٌل فضاء إلى النص حدود

ؼبلمه المقامات، ٌساعده كل من ابنته و دور الشخصٌة الربٌسة فً جمٌع ٌلعب مٌمونوفً مجمع البحرٌن 

فً تؤدٌة دور البطولة، أما الراوي فٌقوم بنقل األخبار و األحداث والوصؾ و التقدٌم و التحلٌل النفسً، 

شخصٌة القاضً والوالً  ها: مثلإضافة إلى بعض الشخصٌات األخرى التً ٌفرض الدور البطولً وجود

 فلسطٌن، أوسورٌا ومصر وبؽداد والشٌخ... تدور األحداث فً أماكن متعددة و بلدان مختلفة مثل: و

السوق، و ٌختلؾ هدؾ البطل و الراوي على الرؼم من تواجدهما فً مكان واحد؛ الطرٌق والمسجد و

                                                           
ٔ
 .ٓٙ اآلٌة الكهؾ، سورة 
ٕ
 .3ٓص ضٌؾ، شوقً المقامة،: اُنظر 
ٖ
 .9الحجازٌة، ص:  البحرٌن، مجمع 
 .ٔٙص: .99ٖٔ ،ٔط البٌضاء، الدار توبقال، دار الشرقاوي، الكبٌر عبد تر المقامات، كٌلٌطو، الفتاح عبد الثقافٌة، األنساق و السرد ٗ

 .9٘ ص كاظم، نادر التلقً، و المقامات ٘
 .ٖٖٙ ص: مرتاض، المالك عبد العربً، األدب فً المقامات فن ٙ

 .9ٔ ص ، م991ٔ،ٔ ط بٌروت،. البٌضاء الدار العربً، الثقافً المركز الراوي، قال ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكابٌة البنٌات: انظر 1

 ط االختبلؾ، منشورات ، للعلوم ناشرون البٌضاء الدار ، الحضري، جمال ترجمة كورتٌ ، جوزٌؾ الخطابٌة، و السردٌة السٌمٌابٌة إلى مدخل 3

 .ٕٔ:ص ، ٔ، 1ٕٓٓ
 .ٔٙٔ :ص نفسه، المرجع كورتٌ ، جوزٌؾ عن نقبل ماص،ؼرٌ المعنى، فً 9
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معرفً. تمثل الشخصٌات ى التحصٌل الو الثانً ٌسعى إل -فً الظاهر -فاألول ٌهدؾ إلى التحصٌل المادي

تشبع حاجة فنٌة مرتبطة "المكان البنى السردٌة األساسة التً تقوم علٌها نصوص المقامات، فهًوالزمان و

تحمل دالالت من شؤنها أن تحٌل القارئ إلى االنفتاح على  تمثل كل بنٌة عبلمـة ، ؤ"بؤبعاد السرد فٌها

رح فقد ؼدت نصوص المقامات نصوصا مخاتلة، ٌط" ج الحدٌثة، أكثر من قراءة فً ضوء تعدد المناه

ات الحموالت الداللٌة المتنوعة هً بدورها أصبحت ملٌبة بالعبارات ذعلٌها المتلقً أسبلة عمٌقة، و

لدراسة هذه العناصر السردٌة وعلى استكناه داللٌة النص، فً محاولة للكشؾ عن و، ٕ"الداللٌةو

رصد لٌا ٌحٌل إلى دالالت اجتماعٌة وفكرٌة، ون كون المقامة نظاما دالخصوصٌة كل عنصر، منطلقٌن م

طبٌعة تلك وتعرض إلى الكتابة األدبٌة و العصر ال إن العبلقة التً تربط مقامات "الٌازجً" بعصره. 

كشؾ عن قوى والبٌن ظروؾ إنتاجٌة النص األدبً، ة التً تجمع بٌن عملٌة اإلبداع والعبلقة الوطٌد

هم فً بنابه و فً حبكه، و ذلك فً ظل التحول االجتماعً الذي ٌفرض على الكاتب أحٌانا خارجٌة تسا

استعارة الشكل األدبً القدٌم للتعبٌر عن أفكاره و نقل تصوره للعالم الذي ٌعٌش فٌه، كما ٌفرض علٌه 

خبلل  من أجل خلق نصوص تحمل بصمة التجدٌد من تهامحاكارة الرجوع إلى األنساق القدٌمة وبالضرو

ظروؾ  هاهذا ما حذا بالٌازجً إلى اإلحٌاء بوصفه طرٌقة فنٌة أوجدالموضوعات التً ٌطرقها الكاتب، و

عصر النهضة للتعبٌر عن همومه و معالجة قضاٌا زمنه المتعددة، التً استطاع الٌازجً أن ٌلخصها فً 

دبٌة من خبلل ما ٌقوم علٌه النص تتّجلى مبلمح الواقع ألي زمن أو عصر فً الكتابة األ القومٌة العربٌة. 

ن األنساق الثقافٌة رموزا تساهم فً الكشؾ عظمة سردٌة، تظهر بوصفها عبلمات واألدبً من أن

إذا كان فن المقامة جنسا أدبٌا قدٌم النشؤة، تسبق عملٌة إنتاج النص األدبً، واالجتماعٌة التً السٌاسٌة وو

، فقد استطاع هذا الفن فً العصور األدبٌة أن ٌخضع ظهر فً زمن عرؾ تؽٌرات على جمٌع المستوٌات

 .موقفه على مدى الزمانه المكونات لخدمة رإٌة المإلؾ، وهذ

 ٔنتحهٛم أًَاط انسزد َذكزْا فٙ األتٙ:

 أٔال : انشخظٛاخ

. من خبلل األخذ وال بد من التدخل فً هذه الشخصٌةوحقٌقٌة  ٌةواقعمن الواقع ، لكنها لٌست  مصادرها   

، وهو األسا  فً تشكٌل أٌضاً من الخٌال و المعرفة التارٌخٌة. رك وإسقاط الواقع المعاصر علىوالت

، ذات الدور أنواعها: الشخصٌة المسطحةوهناك أنواع للشخصٌات ومن  شخصٌات البناء الروابً.

فرد الفردٌة )البطولة منها  مظاهرولها  .باألحداث ، التً تإثر وتتؤثرالشخصٌة النامٌةو الهامشً المساعد.

البطل االٌجابً المنتمً  (.البطولة الجماعٌة )شعب، قرٌة، مدٌنة، جماعة .محدد تتمحور حوله األحداث(

الملتزم بعقٌدة أو أٌدٌولوجٌا تنظم أفعاله وحركاته. البطل السلبً: الهروبً العاجز، الذي مّر بتجربة جعلته 

  .ٌتقوقع حول ذاته

 األسًاء: دالنح .أ 

 من المبدع ما ٌعتمده خبلل من النص فً بناإها ٌتحدد قوٌا، حضورا المقامات فً ٌةالشخص تشؽل    

 به تخبر ما و جهة، من عن الراوي ٌخبر ما خبلل من مبلمحها وتتحدد ثقافٌة، و خارجٌة أوصاؾ

 من رٙبمدلوال فً تتفاوت أسماء وفق النص الشخصٌة فً تظهر األحٌان، من كثٌر فً نفسها عن الشخصٌة

 التؤوٌل، و القراءة باب ٌفتح الترمٌز من عال بمستوى ترتبط ٔٙبأل دالة تسمٌات هً و أخرى، إلى ةشخصٌ

                                                           
  .3ٓص المقدمة، ،993ٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة بكر، أٌمن الهمذانً، مقامات فً السرد ٔ
ٕ
 .1ٕٔ ص إسماعٌل، ٌوسؾ التجاوز، و التبنً و التحوالت فً مقاربة المقامات، 
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 مٌمون البطل شخصٌة: الشخصٌات هذه أهم و الداللً، البعد فٌه تمثل و معنى خاصا، فٌه تإدي نحو على

 .عباد بن سهٌل الراوي شخصٌة خزام، و بن

 ومٌمون. وتحرك األحداث المقامات، علٌها تقوم التً المحورٌة الشخصٌة هً :خزام بن مٌمون .ٔ

ٌُمن من منظور البن العرب لسان معجم فً جاء ما بحسب  فهو قومه على فبلن ٌمِّن ٌقال أي البركة، ال

 موضع، خزام و. خزام إلى مٌمون االسم نسب. ٔأي تبركت به تٌمنت و علٌهم، مباركا صار إذا مٌمون

 الرٌح، طٌبة الزهرة حمراء الورق صؽٌرة العٌدان طوٌلة عشبة وهو ٌح،طٌب الر نبات الخزامً من وهو

 إلى هذه البطل ٌشٌر. ٕالخزامً نفحة من نفحة أطٌب زهرة الزهور من توجد ال كنور البنفسج، نور لها

 ولكنه الحروؾ اسمه فً عن ٌختلؾ اسما الهزلٌة المقامة فً ٌنتحل إذ التراكٌب، بعض خبلل من الدالالت

 طٌب للخزام جن  الرٌحان و هو مٌمون، ، فالمباركٖالرٌحان" بن المبارك ٌقول: " أنا الداللة، ف ن ٌحمل

 .الرابحة

 ٌقوم الذي مدلولها بالدور ٌربط أن إلى خبللها من الٌازجً سعى للبطل، ممٌزة سمة الٌمن أو البركة تمثل

 برٌح أهلها وانتعش قدماه، وطبته الذي البلد على البركة حلت مٌمون ذهب فؤٌنما الوظٌفً، الصعٌد على به

 البطل حضور أن أي إلٌها، ٌتطرق التً الموضوعات بالتناسق مع الداللً، البعد إطار فً وذلك الخزام،

 إلى رحبلته من الؽاٌة كانت إذ تعلٌمٌة؛ و فكرٌة و أخبلقٌة و تربوٌة من رسابل ٌحمله لما دابما مصاحب

 تنظم التً المبادئ من منظومة إطار فً جدٌد من العربً الوطن ناءب على العمل العربٌة هً البلدان

وجه  فً للوقوؾ صرحه، تشٌد و العالم، هذا فً الموحد وجوده تإس  و هوٌته، تحفظ عبلقاته و

 هذه فً بما خبره الجمهور إفادة على العربٌة البلدان بٌن تنقله أثناء عمل كما اختبلفها، على التحدٌات

 الببلد تتبرك و الخزام رابحة الصفات تعبق هذه فبمثل علوم، و أدب و أمثال و حكم و ظمواع من الحٌاة

 .الشخصٌة هذه بحضور العربٌة

 تصوٌر األحداث، و الخبر نقل بمهمة تقوم التً الثانٌة الربٌسة الشخصٌة هً :عباد بن سهٌل .ٕ

 هو وسهٌل. بالبطل لقابه منالرحلة وز بوصؾ مقامة كل فً ٌقوم والمناظرات، الطبٌعٌة المناظر ووصؾ

 بؤرض ٌرى وال العرب أرض جمٌع وفً بالحجاز وسهٌل ٌرى بخراسان، ٌرى وال بالعراق، ٌرى كوكب

 . ٌٗوما عشرون إٌاه العراق أهل ورإٌة الحجاز سهٌبل أهل رإٌة وبٌن أرمٌنٌة،

 ٘:البطل قول ٌوضحه ما هذا

 أباه أرض كل فً ٌفاجً سهٌل هذا

 نراه التفتنا حٌث نجم كل وهكذا

 مملكة تتجاوز العربً، ولم الوطن أرض فً دارت األحداث أن تعنً فهً بوضوح، النجم داللة تظهر

 حٌث ،(العربٌة القومٌة) ملٌا الوقوؾ عندها إلى سعى التً الموضوعات أهم إلى ٌحٌل رمز وهً العروبة،

 وارتحل، حل أٌنما البطل وتتبع بٌةالعر البلدان الدابم بٌن التنقل خبلل من دورها تإدي الشخصٌة جعل

 بٌن تآلؾ عبلقة إلى المإلؾ رإٌة وبٌن فقط العرب أرض على ٌطلع سهٌل الذي النجم بٌن العبلقة لتتحول

 .العربٌة القومٌة أي علٌه؛ وما ٌدل الرمز

                                                           
ٔ
 . مضؽوط قرص ،(ي باب ن، فصل) ، ٖٔ جزء ،ٔ ط بٌروت، صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان: انظر 
ٕ
 . خ باب م فصل ، ٕٔ ج نفسه، المرجع: انظر 
ٖ
 .9ٔ ص الٌازجً، ناصٌؾ البحرٌن، مجمع 
ٗ
 .  باب ل فصل منظور، ابن العرب، لسان: انظر 
٘
 .ٕ٘ٙ ص: مجمع البحرٌن، المقامة األنبارٌة، 
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 مرة،الخ هً أم لٌلى و لٌلى، المرأة سمٌت به و صعبة، شدٌدة و طوٌلة: لٌلى و لٌبلء لٌلة من :لـٌـلى .ٖ

 هذه كل اجتماع إن. ٔالمرأة به سمٌت و الخمرة، أسماء من لٌلى و السكر، ابتداء هو و النشوة، هً لٌلى و

 الشخصٌة لتوقع اإلنسانٌة العاطفة إٌقاظ فً منها وظٌفتها تجعل أن ٔٙبشؤ من لٌلى شخصٌة فً الصفات

 من به تتمٌز لما الفرسان، فً الخمرة تعمله ما فٌهم تعمل و عقول الرجال، تسكر و شراكها، فً المستهدفة

 برٙب ال التً البؤ  شدٌدة القوٌة الشخصٌة هً و الفصاحة، و العفاؾ و الرقة الرهافة و و الحسن

 ما ترجع ؼالبا و المبتؽى، إلى الوصول أجل من الصعاب صهوة تمتطً الشدابد، تضعفها ال األهوال، و

 .بالؽنٌمة

 ال الجاهلٌة، فً لتعظٌمهم إٌاه بذلك سموه شهر ورجب عظمته، ورجبته ِهبته، الشًء رجبت  :رجب .ٗ

 تحقٌقه إلى البطل ٌسعى الذي الهدؾ إلى عظمة صرٌحة ودعوة واضحة إشارة وهذا. ٕفٌه القتال ٌستحلون

 عصر)  الفترة تلك ٌمٌز الذي العام للجو وٌقظته بالمحٌط السٌاسً، المإلؾ وعً ٌستدعٌه ،"السبلم" وهو

 تجلً كان وبالتالً الطابفٌة، النزاعات لتجدد نتٌجة مضطربا، وضعا فٌها العرب عرؾ التً ،(النهضة

وتجدٌد  اآلخر، قبول و المصالحة و الحوار هً و النص، فً ٌحملها التً بالداللة رجب مرهونا اسم

 ةمبدأ القومٌ إطار فً وذلك ،(المسٌحٌة اإلسبلم، الدروز،) الطوابؾ مختلؾ بٌن تجمع التً العبلقة

 .العربٌة

 انخارجٙ: نثُاءا . ب

 أسا  سردي مكون النظام إلى هذا ٌخضع كما الحكً، أثناء الراوي ٌقدمه ما على الشخصٌات بناء ٌقوم   

 هو و التنكر، أو" القناع" هو القصصٌة، الروابٌة و: السردٌة الفنون من ؼٌره عن المقامة فن به ٌنفرد

 االجتماعٌة األوضاع فً المتمثلة التحتٌة البنٌة ولٌدللشخصٌات و المستمر للتحول تصوٌر عن عبارة

 الخارجً الوصؾ تقنٌة اعتماد إلى دفعنا ما وهذا باستمرار، الذي ٌتجدد الموضوع ولٌد و والسٌاسٌة،

 المكون هذا عند الوقوؾ من الناقد و القارئ ٌمكن، ٖباسم" استشهاد أو تلمٌح فهو" بمثابة للشخصٌة،

 نف  فً الشخصٌات مبلمح تحدٌد ٌبعث .المقامات فً داللٌة األكثر لعنصرا بوصفه المتمٌز النصً

 البناء، هذا ٌعكسها داللٌة عناصر لتفاعل حتمٌة نتٌجة الخارجً البناء من ٌجعل و خاصا، إحساسا المتلقً

 دابرة السردٌة الشخصٌة خبلله من ٌدخل أولٌاً  تصورا ٌعطً و المرجعً للشخصٌات، الفضاء ٌحدد كما

الثقافٌة  و السٌاسٌة و االجتماعٌة الحٌاة أنساق إلى تحٌل التً الدالة اإلشارات رصد عن طرٌق اللة،الد

 ضمن الشخصٌة المقامٌة وضع فً الفعال الدور" الٌازجً"  شخصٌات لبناء كان لهذا و واالقتصادٌة،

 بالدرجة وصفٌة ى معاٌٌرإل تستند التً الداللٌة، المحاور تحدٌد إمكانٌة ثمة من و لها، الداللً النسق

 صور متعددة فً" خزام بن مٌمونا" البطل تقدم التً األوصاؾ بعض نحصر أن رأٌنا لهذا و .األولى

 هذه ٌصاحب ما و الفقٌر، و الكفٌؾ الخطٌب و و الطبٌب: مثل البطل ثٙب ٌقوم التً األدوار تنوع ٌحددها

 أراد حقٌقٌة حٌاة تجسد أقنعة و متؽٌرا، اقعاو تمثل سوى رموز األدوار هذه فما دالالت، من األدوار

مٌموناً فً المقامة األولى البدوٌة:  -سهٌل-ٌقدم الراوي  .القارئ مبلمحها إلى بعض ٌنقل أن" الٌازجً"

 البطلة للشخصٌة كامبل وصفا ، ولم ٌقدم الراويٗ"فدخلت فإذا رجٌل أشمط الناصٌة ٌكتنفه الؽبلم والجارٌة"

 اختبلط إلٌه ٌوحً ما على باالعتماد سنه، على مركزا "للخزامً" العام البناء للقارئ ٌقرب أن أراد لكنه و

 من البناء هذا ٌحمله ما كل الستٌعاب قاببل نصٌا بعدا تحمل صورة تقوٌمٌة هً و بالبٌاض، الشعر سواد

 خبره فً بما لحكما اكتساب من لئلنسان ٌسمح الذي العمر باعتباره السن، فً التقدم منها داللة و مدلوالت،

                                                           
ٔ
 .ل باب ل فصل ، ٔٔ جزء منظور، ابن العرب ، لسان: انظر 
ٕ
 .ر باب ب فصل ،ٔ جزء منظور، ابن العرب، لسان: انظر 
ٖ
 .13ص: كٌلٌطو، الفتاح عبد الؽرابة، و األدب 
ٗ
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 كما جدٌدة، لكن بطرق و الواقع خلق إعادة على الخبلقة القدرة و المإهبلت تمنحه تجارب من الدنٌا هذه

 األسا  المحرك أو البإرة لكونها تمثل منه، بد ال أمراً  الربٌسة للشخصٌة الوصؾ داللة استٌعاب ٌعد

 مهمة إلٌه فٌنسب العالم، إلى رإٌته لٌقدم إال حكٌمة شخصٌة لٌختار" الٌازجً" كان ما إذ لؤلحداث،

 الوقت فً ٌعبر و الشعبٌة، الجماهٌر لدى واسع صدى أكثر، و مصداقٌة ٌقول لما ٌكون و الواقع، تصوٌر

 ٌعد كان الذي الٌازجً، لشخصٌة إسقاط هً البطل شخصٌة أن الراهن، باعتبار العرب وضع عن نفسه

 .العربٌة القومٌة و اإلصبلحٌة، الحركة ظهور فً هام دور لهم نالذٌن كا العصر العثمانًشٌوخ  أهم من

 بتنوع تنوعت عدة أشكال، هذا تنكرها اتخذ فقد بدورها، للقٌام بالتنكر هذه الشخصٌة استعانت ولبن

 الورع المسكٌن الفقٌر صورة فً المقامة الحكمٌة فً ٌظهر أن" مٌمون" اختار فقد المعالجة؛ الموضوعات

 جسمه رثاثة ، تعدٔفهو" شٌخ بال الجسم والسربال قد أن من شدة الكبلل" الدنٌا، ملذات عن هدالزا الخاشع،

 أنفسهم وسخروا مفاتنها، و الدنٌا ظهورهم لمباهج ّولوا الذٌن والمتصوفٌن، الزهاد صفات من وكبلله

 المستقٌم، اطالصر إتباع إلى ٌدٌه بٌن كان ؼبلم توصٌة شروعه فً ذلك ٌإكد ما ولعل ،رُٙآخر لخدمة

 تستودع وال هواك، إلى نفسك تّسلم ال بنً قاببل: "ٌا الحٌاة، هذه فً تجربته الطوٌلة من خبره ما إلٌه مقدما

، ٕالدساب " عن وقلبك الخساب  عن نفسك ونزه قدرك، ٌعرؾ لمن إال أمرك تفوض وال سواك، سرك

 التً وبٌن المرجعٌة النصً، بنابها بٌن فٌه ٌوازي نظاما شخصٌاته خبلل من ٌخلق أن المإلؾ ٌحاول

 هذه بٌن تجان  من هذه المقامة فً نلمسه ما وهذا إلٌها، توحً التً والداللة ،رٙبذا بناء فً منها ٌنطلق

 .المإلؾ إلٌه كان ٌصبو ما ٌحقق أن شؤنه من العناصر،

 المقامة ففً ،" خزامًال" البطل  ثٙب ٌستعٌن التً الحٌلة أنماط من آخر نمطا"  الٌازجً"  مقامات تقدم

أساتذة وشٌوخ ومعلمون "وكان فً صدر الحلقة  به كان حٌث بالمربد، ٌحل ضٌفا" سهٌل"  ٌنزل البصرٌة

 كبٌر حد إلى تخالؾ صورة فً الراوي طرؾ من البطل ، ٌتم تقدٌمٖشٌخ أفط  العتربة كؤنه أحد األؼربة"

الوصؾ  هذا ٌدل. ٗلسوادهم كذلك سموا ودان،الس أهل هم العرب وأؼربة وأفط  األنؾ الحقٌقٌة، صورته

 لدٌه التنكر ٌجعل عملٌة مما انتمابهم، اختبلؾ على بٌباتهم و العرب لخصابص جامعة معرفة على الدقٌق

 الحضور، انتباه لفت من خبلله ٌتمكن من الكدٌة، عمل خطوات أولى ٌمثل إذ ضرورة؛ و بل سهبل، أمرا

 الفابقة، قدراته وعن نفسه عن برهة بعد لٌكشؾ بٌن الشخصٌات، اعبلتف و حركة الحكً عملٌة فً ٌولد و

 مبلبسات للقارئ وٌوضح القصة، ثٙب لٌستهل الراوي، عندها ٌقؾ محطة ٌعد أهم البطل فوصؾ إذا

  .السرد وحركة الشخصٌة بناء بٌن تجمع حتمٌة عبلقة أمام ٌضعه األحداث، و

إذ  الداللة، عالم إلى جمالٌة بحتة لمقومات ٌخضع لذيا الشكلً الوصؾ إطار عن الشخصٌة بناء ٌخرج

 النص، فً ظهورها بظروؾ هذه الشخصٌات بناء تربط التً العبلقة تلك طبٌعة فً الوصؾ داللة تكمن

 فً مشاركا طرفا القارئ من لٌجعل شخصٌة لمسة على الحوار الراوي ٌضفً. أدوار من به تقوم وبما

 ٌصؾ الجدلٌة المقامة ففً الوصفٌة، المقاطع عنه تعبر ما و ت،حركة الشخصٌا رصد خبلل من القصة

وعلى رأسه عمامة مثل الؽمامة وهو قد أقبل "وإذا رجل علٌه رداء مثل اللواء قاببلً:  "مٌمونا"  الراوي

 .٘على شٌخ أدرد علٌه حنبل أجرد وقد التثم حتى صار كاألمرد"

 أسا  تعد و هذا الوجود، علٌها ٌقوم التً لثنابٌةا بوضوح ٌمثبلن إنسانٌٌن أنموذجٌن" سهٌل" وٌعك 

 هدؾ المقطع هذا ٌوضح إذ العلم(،/ )المادة :متضاربة قٌم تحكمه حقٌقً عالم إلى الولوج بها وٌتم الحٌاة،
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 الؽنى، عبلمات علٌها تظهر التً األولى وصؾ الشخصٌة بٌن المفارقة إجراء من والمإلؾ الراوي

 لمعرفة وٌشوقه إلٌه، ٌقربه و للقارئ الموضوع البنابً التحدٌد ٌمهد هذا ٌرة،الفق الثانٌة الشخصٌة ووصؾ

 والبحث التؤوٌل، و المساءلة باب ٌفتح أن شؤنه من متناقضتٌن صورتٌن بٌن التقابل فاللقاء أو سٌحدث، ما

لمت أٌها الشخصٌة األولى" قد ع قول ٌبرره ما هذا األشٌاء، مفاهٌم وعن الحقٌقة، عن الكلمات فً ؼٌاهب

 على العلم مبجلة الثانٌة الشخصٌة تقاطعه ، بٌنمأالشٌخ أن المال هو زٌنة الحٌاة الدنٌا وعلٌه نموت ونحٌا"

 بناء ٌعمل. ٕقابلة: "وٌك إن المرء بالعلم إنسان ال بالمال وهو المرقاة إلى درجات الكمال" المال

 به تقوم ما خبلل من العالم المادي، ذاه إلى" الٌازجً" رإٌة توضٌح على المقطع هذا فً الشخصٌات

 طٌلة عانوه ما جراء عنه وجوههم أفراده الذي ّولى العربً المجتمع فً للعلم مكان فبل الشخصٌتان، هاتان

 النهضة، عصر واقع هو حقٌقٌا واقعا تعك  أن ٔٙبشؤ من الحروب، التخلؾ و و الجهل من عدٌدة سنوات

وقع  و االنحطاط، قرون خلفته ما صدمة على استفاقته بعد همٌش،الت و الظلم فٌه العالم عانى الذي

 والركن َعلٌه ٌبنى الذي الرهص هو قوله: "الَمال ٌإكده ما هذا العربً، العالم ؼزت التً الؽربٌة الحضارة

 .ٖ"الَلِبٌب، وٌصرمون الفقٌه وال ٌكرمون النبٌه فتضٌع بٌنهم الكلمة ٌحرمون فهم إَلٌه، إال ٌْلَتفت ال الذي

 الرؼم على المقامة، فً نظٌره ٌزعمه ما به ٌفند ما ٌجد لم الذي العالِم من الشٌخ فعبل الكلمة ضاعت فقد

ٌخلق  الظروؾ جعلته مجتمع فً ،ثٙب البوح الكثٌر ٌخاؾ التً الحقٌقة من ضربا كان قاله ما كل أن من

 أحسن الواقع لتمثل ذلك" الٌازجً" مقامات فً الشخصٌات جاءت و الواقع، هذا عن للتعبٌر متعددة أنماطا

 فً المقامات جمٌع فً المحورٌة الشخصٌة حضور ٌتواتر " .الٌازجً" وواقع الخزامً، واقع تمثٌل؛

 على مإسسا بالفعل قٌامها كان لهذا و ٌضعها، التً األقنعة تعدد إلى هذا التنوع ٌعود و عدٌدة صور

 كشؾ الحقٌقة، و القناع بإزالة تنتهً و الخارجً، المظهر تؽٌر من تبدأ الجوهرٌة، من التحدٌدات مجموعة

 على ٌعمل البطلة وصؾ الشخصٌة أن ذلك الداللة؛ إنتاج فً أساسا عضوا القارئ تجعل أن ٔٙبشؤ من

 ٌسٌر حال إلى حال من فالتحول المرجعً للقصة، اإلطار وتحدٌد تصنٌفها، و السردٌة الوظابؾ تحدٌد

 وصؾ ٌقتصر لم .التحول لهذا مصاحبة تركٌبة صور قناع كل على ترتبت تراكمً، مسار وفق بالسرد

 فً فّعال دور" رجب" و" لٌلى" كان لشخصٌة فقد البطلة، الشخصٌة على" الٌازجً" مقامات فً الشخصٌة

 موجز عرض األحوال كل فً هً و المقامة، ظروؾ ما تفرضه وفق منهما كل تقدٌم ثم باألحداث، السٌر

 بالموضوع وصفها ارتبط إن و الجمال، فابقة "لٌلى" المثالٌة المرأة تقدٌم لصورة و ة،المشارك للشخصٌة

 األخبلقٌة االجتماعٌة و المفاهٌم جملة عن المقامة فً وضعها ٌعبر أن استطاع أنه إال" الكدٌة"األسا  

 شخصٌة تربط لتًا العبلقة من خبلل ذلك و ِسٌرهم، و النا  طبابع فً تتحكم و المجتمع، على تهٌمن التً

 شخصٌة، ألؼراض بالطبلق لها حكم و ثٙب الذي افتتن القاضً مثل األخرى، الشخصٌات بباقً" لٌلى"

 لما وذلك المطاؾ، ٌةٔٙب فً منه لتنال تؽوٌه، أن استطاعت الطرٌق و قارعة على تعلق بها الذي والفتى

 :ٗقوله مثل الفراب  لتصٌد كشبكة تستعرضها لوحات فنٌة من للقارئ تقدمه

 الٌققا النقً جبٌنها وال المطوقا جٌدها ذكرت وال

 الطلقا الجمٌل محٌاها وال الرقى ذات عٌنها سواد وال

 سبقا مهر علً لها لكن المنطقا وذاك حدٌثها وال
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 الحرٌري، مقامات عن ٌمٌزها بلفا جوهرٌااخت و الٌازجً، مقامات فً هامة تحول نقطة البحرٌن مجمع فً" لٌلى" النسابٌة الشخصٌات حضور ٌمثل
 .التقلٌد إلشكالٌة معالجتنا فً نعتمدها التً الحجج من وهً. الٌازجً علٌه لدى الحال هو كما البطولً الدور النسابٌة للشخصٌة فٌها ٌعز لم الذي
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 ألن ترقى ال صفات عرضٌة من الراوي عنه ٌفصح ما المقامات فً" لٌلى" شخصٌة وصؾ ٌتجاوز لم

 والقصة، والرواٌة الشعر مثل األدبٌة األخرى األجنا  بعض تصوره مثلما للمرأة مكتملة صورة تكَّون

 على التركٌز على فاقتصر ،"الٌازجً" لتدٌن ذلك وربما ٌعود لها، الجنسً التصوٌر عن بعدها عن فضبل

 العالم ةحقٌق نقل فً ٌتمثل الذي" لٌلى" شخصٌة تلعبه الذي الدور تحٌل إلى التً الكبرى، الداللٌة المحاور

عن  القاضً فعدول ،" المادٌة" هً النص فً جوهرٌة إشكالٌة ٌطرح أن شؤنه من العالم ككل، و العربً

 فساد كان الوسٌلة، ومنه كانت مهما ٌٙب الوصال فً رؼبته و بلٌلى، شؽفه سببه الشرٌعة لقواعد االحتكام

 التً المناصب وأهمٌة ة وحساسٌةباستراتٌجٌ وعٌهم بمدى منوطا الدولة شإون على والقابمٌن الحكام

ت التً األوصاؾ مجموع إلى إضافةً  هذا .٘بٌتقلدو  السرد مرافقة فً لتظهر" رجب" بها شخصٌة ُخصَّ

 ببناء بناإها ما ٌرتبط وؼالبا" الخزامً" بحضور مرهونا المقامة فً حضورها وكان ،"مٌمون" لشخصٌة

 ٌقول حٌث ،" الكدٌة" العام لؤلحداث باإلطار االحتفاظ مع المستمر للتؽٌٌر وٌخضع الشخصٌة، هذه

 ثقؾ فإنه. بالمكاره تحؾ لم جنة منه أرى فاره، ؼبلمٌ  وهو العدنٌة: " المقامة فً"  رجبا" واصفا" سهٌل"

 ربٌعة من وأسرى تؤبط، من وأحضر.الطٌب أبً من وأحكم نصٌب، من أشعر وهو. أصؾ ما فوق لقؾ

وٌقول فً المقامة الهزلٌة: "ودخل ؼبلم أشهل األحداق، كؤنه رهط  ،ٔ" الؽبلم إلى أشار ثم. األضبط بن

 صور فٌه تتزاحم ؼرٌب، عالم إلى الولوج ٌتم به إذ السرد، كٌان الشخصٌة هذه بناء ٌشكل. ٕشنقاق"

 إطار فً تضعها و البطل، لشخصٌة تابع إلى" رجب" شخصٌة لتتحول البطل، ٌحوكها التً والحٌل الؽرابة

 وذلك ،"خزام بن بمٌمون" لصٌقا البطولة دور ٌبقى بٌنما حسب، و السردي الفعل فً ةالمشارك وظٌفة

 للشخصٌات الخارجً البناء ٌحدد ".رجب" شخصٌة هو ثان طرؾ بحضور إال ٌتم ال الدور هذا أن ٌعنً

 اتالمعطٌ من جملة على القارئ إطبلع خبلل من التجلً فً تبدأ التً الداللة، مبلمح أولى المقامات فً

 الحدث ومشاهدة الخبر نقل وظٌفة كانت ربما و الراوي، لسان على تؤتً و المقامة، تتصدر ما عادة التً

 المادٌة، األبعاد عن بعٌدة النص فً وردت ٔٙبلكو الشخصٌة، هذه وصؾ عن نحٌد جعلنا ما القناع وإزالة

 ".رجب و لٌلى" و البطل لتقنص الدابمة مبلحقتها بتصوٌر مكتفٌة مبلمحها عن اإلفصاح من تمكنها وعدم

 على ٌخٌم الؽموض الذي إزالة وظٌفتها منهجٌة تقنٌة إال هو ما البحرٌن مجمع فً الخارجً البناء إن

 لشخصٌات واالجتماعً الثقافً مع البناء اتساقها فً خاصة خاصا، تؤوٌلٌا بعدا إعطاإها ثم ومن األحداث،

 ". الٌازجً" 

 ػٙ:االجتًا ٔ انثقافٙ انثُاءج. 

 العبلمات مجموع على بنابً، مإكدا منظور من المقامة شخصٌات ٌقدم أن استطاع قد الراوي كان ولبن

 عن تمٌزها التً البنابٌة و الفنٌة خصابصها موهوبة لها شخصٌة المقامة شخصٌة من جاعبل والتحدٌدات

 األخبلقٌة السمات نم بجملة ارتبط فقد الواقع، للتعبٌر عن أداة منها وتجعل الروابٌة، الشخصٌة

 رٙبقدر من انطبلقا تبنى جماعٌة تجارب حصٌلة هً المقامة فً فالشخصٌة .والثقافٌة والنفسٌة واالجتماعٌة

خبللها  من تسرب مصفاة إلى وتحوٌلها وتعمٌمها هاانبوذ عبر الفردٌة، كل التجارب استٌعاب على

 من تملك ما األولى باعتبار المرتبة لتاحت قد كانت البطل شخصٌة ولعل ٖالخاصة الفردٌة السلوكات

 إلى إضافة هذا خاصة، نفسٌة واجتماعٌة لمإهبلت امتبلكها خبلل من الواقع، تصوٌر على فابقة قدرات

                                                           
ٔ
 .9ٕٙمجمع البحرٌن، المقامة العدنٌة، ص: 
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 .(الجن رإساء من أنه ٌزعمون: شنقناق حمرة، عٌنٌه فً األحداق: هلأش)ٕٓٔمجمع البحرٌن، المقامة الهزلٌة، ص: 
ٖ
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 من عنه التعبٌر المإلؾ أجاد ثقافً وسط فً البطولً، متماهٌة الفعل بذلك مإدٌة تلعبه الذي األسا  الدور

 :ٔلسانه على" مٌمونا"  واصفا الهزلٌة المقامة فً "سهٌل" ٌقول. الشخصٌة هذه خبلل

 الفطر تؽٌٌر لئلنسان لٌ وَ  البشر كٌد َعلى  مطبوعا خلْقت

 َكفر اإلَله أو عصى اَلذي إالَّ  الَقدر و الَقضاءَ  ٌعاند وال

 خلًٌقة، المكر و صفتً الحٌلة من جاعبل أخبلقه، و طبعه عن -صراحة -المقطع هذا فً" الخزامً" ٌكشؾ

 البناء هذا ٌقوم الكافرٌن، من فهو فً خلقه هللا حكمة أنكر ومن علٌه، جبل ما تؽٌٌر اإلنسان بٌدِ  لٌ  و

 الكٌد وهو المقامة فً تنكره ٌخفٌها التً الحقٌقة ٌذكر أنه األول: متناقضٌن وجهٌن على المعنوي

 به ٌقوم ما لتبرٌر أخرى طرٌقا نفسه الوقت فً سلك أنه ؼٌر حد بعٌد، إلى ذلك فً وأصاب واالحتٌال،

 الحٌاة ٌقنن الذي الخفً الطرؾ فالمجتمع هو السلوك، هذا إتباع على جبله هو الذي ٌّجزّغا أن مدعٌا

 اللبنانٌٌن من بعض حال حالهم التهمٌش، والمحرومون الفقراء ٌعانً بٌنما األؼنٌاء، أفراده وٌبنً صرح

 بعض كذلك النهضة، و عصر فً اإلقطاعٌٌن سلطة لظ فً تعٌش فقٌرة طبقات إلى تنتمً التً األقلٌات

 سلطة به تقضً الذي الحكم كما أن العثمانً، الحكم سلطة تحت الوٌبلت عانت التً المسٌحٌة األقلٌات

 ظلم أنجبه جدٌد، إلنسان مٌبلدا ذلك كان البطل بالتهمٌش، على حِكم قد مادام منه، مناص ال المجتمع العلٌا

من  -شخصٌاته بناء ٌحققه ما وفق تبدو التً - رإٌته بناء فً" الٌازجً" ٌنطلق لم .البشر بطش و األٌام

 .أثناءها تكبد قصٌر زمن فً حصلت كثٌرة تؽٌرات من ببلده فً ٌعاٌنه مما انطلق بل العدم،

 إهاأبنا ٌزال ما لبنان، و عرفها التً األزمات أكثر تمثل اآلن إلى الطابفً،مازالت التعدد معاناة الوطن هذا

 مختلفة وسابل إلى البطل لجؤ لذلك و .السٌاسً الفساد فٌها تسبب التً المؤساوٌة األوضاع هذه ثمن ٌدفعون

 السٌاسة تؽلفها التً الحقٌقة معرفة لهدؾ السردي فعله نفسه سخر الوقت فً لكنه و المال، على للحصول

 فصور مرٌر، واقع عن تعبر اسدةف أصوال جوهرها فً تخفً بٌنما التقوى، الورع و بؤلوان ثٙبوأصحا

" الخزامً" لسان  على مجملة وردت التً النص فً األقنعة اختبلؾ ٌترجمها متعددة الكٌد واالحتٌال

 ٕ:نفسه

 خلب برق كل من وأستقً اللعب ثٌاب الجد وألب 

 القصب بلدن الرمح وألتقً مخلب كل باللطؾ وأتقً

 كرب عديم بن عمرو أنه لو المجرب بالفتى أبالً وال

 القضب ماضٌات عنها تكل األدب نسٌج من درع علً

 الهضب أسود بالمكر ٌقنص الحقب بقاٌا من لسان ولً

 العبر، و منها الِحكم استقى و الطوٌلة، تجربته خبلل خبرها التً الحٌاة فً المثلى طرٌقته البطل ٌبٌن

 سمح مجتمع فً العالم وضع ٌفرضه الذي البقاء، أجل من الصراع وهو الرؼد، العٌش إلى سبٌله وحدد

 العربً إلٌه المجتمع تعرض ما إلى إضافة االنتداب األوروبً، مع االجتماعً وسطه تجتاح أن للمادٌة

 الوطن من جعل الذي المسلم التركً و المسٌحً العربً العنصري بٌن التمٌٌز من العثمانً الحكم أثناء

 الطوابؾ بٌن الفتن زرع على تعمل سٌاسات إتباع على السلطة، معتمدٌن لممارسة فضاءً  العربً

                                                           
ٔ
 .ٖٓٔمجمع البحرٌن، المقامة الهزلٌة، ص:  
ٕ
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041 

 

بشرٌة  نماذج أنجبت التً الخصبة التربة العصر ذلك مثل فقد ولهذا والفقراء، وبٌن اإلقطاعٌٌن واألعراق،

 األٌام لتجنب جور الحٌلة و المبلٌنة على باالعتماد البقاء، أجل من للصراع طرقا تخلق أن استطاعت

 عالمٌن وجود عن المقطع ٌفصح هذا ،"مخلب كل باللطؾ أتقً و الهضب، أسود : "بقوله الحكام وؼطرسة

 لدن اللطؾ، اللعب، ثوب: )الداللٌان عنهما الحقبلن ٌعبر الذٌن الروحً والعالم المادي، العالم: متناقضٌن

 (.الهضب أسود القضب، الرمح، مخلب، الجد،)  و( الكذب لسان، المكر، األدب، نسٌج أبالً، ال القصب،

 األخٌر هذا ذلك أن الثانً، العالم" الخزامً" البطل ٌمثل بٌنما ،(المادي)  األول العالم اللصوص ٌمثل

 أن ؼٌر .وسٌوؾ رماح من ما ٌحملون ذلك فً سبلحهم وكان اللصوص، سلب إلى" سهٌل"  رفقه تعرض

 خطر ثّجبثٙخ العقلٌة قدراته استؽبلل أن ٌحسن استطاع حٌث منهم، ٌفلت أن استطاع" الخزامً"

 ٌجزل و الراوي و البطل قدمه ما على األخٌر هذا ٌثنً أمٌر الحً، إلى ٌقودهم و علٌهم فٌحتال اللصوص،

 على الحاجة، القضاء و الحاجة: قطبٌن على اللصوص و" الخزامً" بٌن المواجهة هذه تقوم .العطاء لهما

 فً واللصوص" مٌمون"من  كل سلكه الذي الطرٌق أي المادة،/ العقل: قوتٌن بٌن مواجهة إلى تتحول ثم

 ٌوضحه أن أراد ما وهو فً نهاٌة المطاؾ، العقلٌة القوة تتؽلب لكن و الحاجة، على القضاء محاولة

 العقل،/ المادة الحاجة، على القضاء/ الحاجة: ثنابٌات ضدٌة على ٌقوم السرد فجعل ، البداٌة منذ المإلؾ

 .الفصل من أخرى مواضع فً بالتفصٌل عنده سنقؾ ما وذلك ،...لسلطةا/الجهل، الرعٌة/ الشر،العلم/الخٌر

 الشخصٌات باقً تمٌزه عن و" الخزامً"  ٌتحلى بها التً الصفات من مجموعة ندرج أن ٌمكن هنا ومن

 ،"االبتزاز السلب، الكذب، النفاق، الحٌلة، االحتٌال،" تشمل والخداع، المكر: وهو واحد داللً محور فً

 النسق إحداثٌات خبلله من ٌحدد و إنسانٌا أنموذجا ٌخلق أن أدبٌا استطاع جنسا المقامة ٌجعل امم وؼٌرها،

 المقامة فً الشخصٌة هذه وضع أن إال .معٌنة خصوصٌات ذات زمنٌة فترة فً العالم العربً، فً الثقافً

 من تمكنه كبلمٌة بمواهب ٌتمتع خارقا إنسانا ٌبدو جعبله دهاء، ذكاء و من ٌملكه ما على مإسسا كان

الصراع  إلى بالبطل تدفع التً القاهرة االجتماعٌة الظروؾ تراكم ظل فً المواقؾ الحرجة، من التخلص

مع  متقابلة شكل صفات فً النص مستوى على وتظهر سلوكه، على بالضرورة والمواجهة، وتنعك 

" مٌمون" شخصٌة بناء علٌها أخرى ٌتؤس  سمة استقراء إلى ذلك ٌقودنا األخرى، الشخصٌات صفات

 بٌن تخبطه المعرفة، و و المادة بٌن القابم صراعه الدابم و الحٌاة، فً معركته فخبلل ،"العلم" وهً

 و لمواجهة الحاجة سبٌبل العلم جعل حٌث األٌام، به ضواري ٌواجه سبلحا لنفسه البطل اتخذ نوازعه،

 أسست الذي الدإوب عمله دٌدنه و اللؽة و دباأل بحور فً الخوض كان التهمٌش، و و الظلم رد و الفقر،

 ٌقول حٌث هذا المقطع، ٌإكده ما هذا و وؼٌرها، والبصرٌة والدمشقٌة والعراقٌة الكوفٌة من المقامات كل

 :ٔالصعٌدٌة المقامة فً

 الدٌباج مطارؾ ومن كنز المناجً لدى العلم من عندي

 النساج صناعة من لٌ  ما

 الوقت فً تمثل لكنها السرد، و فً أساسة تعد التً العلم بسمة البطولً بدوره امالقٌ فً" الخزامً" ٌستعٌن

" سهٌل"ٌلتقً. لصفة الفقر مبلزمة فً النص تظهر ٔٙبلكو للمقامة، الداللً للمسار انعطاؾ نقطة ذاته

 علوم فً الحدٌث فً أخذوا ٌخوضون الذٌن العلماء عصبة من وسط كان الكوفٌة، المقامة فً" بمٌمون"

ن و ٌراقب" أي مٌمون" والشٌخ واللؽة، العربٌة  ما بكل مدلٌا آنذاك فانطلق الجماعة، عند ما نفذ حتى ٌدوِّ

                                                           
ٔ
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 من العبد وسٌلة تقرب من العلم ٌمثله ما إلى ٌنوه وأخذ أدهش الحضور، ما الشروح من إلٌها التقطه مضٌفا

 :ٌٔقول الجهلة و الجهلثٙب  ٌواجه وأداة ربه

 واصله العباد هللا إلى به النافلة صبلة من خٌر العلم

 باطله فهً المال كنوز ودع مسابله والتقط علٌه فاحرص

 بحاصلة واصلة تضع وال بعاجلة آجلة تبع وال

 أن هدؾ النصوص تبٌن بعض استقراء فبعد المقامات، جمٌع فً الكدٌة على البطل دور ٌقتصر ال  

فً  ٌؤخذه الذي ٌتحول المال الفردٌة، كما الموهبة إبراز و التحدي إلى الكدٌة من ٌتحول" الخزامً" البطل

 ،"الٌازجً" مقامات معظم الفقٌر فً صفة عن العالم صفة فصل ٌمكن ال .هدٌة أو جزاء إلى المقامة نهاٌة

 تدفع التً الحاجة هً و العلم، و الكدٌة بالفقر الرتباط ؼنٌا البطل ٌكون فلن األسا  الكدٌة ولبن مثلت

 االجتماعٌة الوضعٌة هذه التعبٌر عن جاء لطلب الرزق، جدٌدة طرق استحداث إلى المحورٌة الشخصٌة

 مقامات اختصت فقد العربً؛ الواقع تصوٌر ٌتمثل مهَمة أن استطاع خبللها عدٌدة، بطرق الثقافً والنسق

 العربٌة، الشعوب تحٌاها التً الثقافٌة و االجتماعٌة الحٌاة لمختلؾ مظاهر صور متعددة بالتقاط الٌازجً

 المقامات، كل تإطر التً العلم تٌمة إلى القارئ انتباه تلفت الفقٌر، المكدي تقرٌبها صورة إضافة إلى فهً

 االزدهار عمرانٌا قمة العربً الوطن فٌه بلػ ذهبٌا عصرا العباسً العصر كان فإذا العصر، وتمثل سمة

 عن للتعبٌر خصابصها الفنٌة تبرمج أن أٌضا الٌازجً مقامات استطاعت فقد وفكرٌا، وأدبٌا وعلمٌا

 عصر فً المفكرون فقد اهتدى ذلك، عن كل التعبٌر كٌفٌة فً بصمتها تضع وأن العصر، هذا ممٌزات

 ٌفرق مجتمع فً بوجوده الوعً فً اإلنسان ٌنمً أن قدرة على الوسابل أكثر ٌمثل العلم أن إلى النهضة

للتوحد  العربٌة األمة سبٌل هو فالعلم واإلقطاعً، وبٌن الفقٌر سٌحًوالم وبٌن المسلم والعربً التركً بٌن

 التً العربً، أرجاء الوطن كافة فً الفكرٌة الحركات انتشار ٌفسره ما وهذا السبلم، تحقٌق فً ووسٌلتها

 فٌه تتشابك سردي ملفوظ شكل فً مواصفاته البطل ٌحدد .الحرٌة إلى سبٌل اإلنسان تعتبره و العلم تمجد

 البطل فقر ولكن العطاء، إلى دفعه ثم األخٌرة، الوداع بلحظة المستمع عطؾ متعددة، منها إثارة ثراتمإ

 تتضارب األخبلق القٌم، و فٌها تتصارع لولبٌة حركة وفق بالسرد لٌسٌر الكدٌة، إطار ضمن هنا مدرج

 هللا، إلى زمانه صروؾ ٌشكو ٌزال البطل وال ،" ...القاضً و لٌلى" المقامة؛ شخصٌات عنه تعبر ما عبر

 ٕ:فً ٌقول سندا ماال وال له تبق لم و قوته، و شبابه األٌام منه أخذت فقد

 الُؽبر بالرزاٌا رمانً فقد الدهر صروؾ هللا إلى أشكو

 الٌسر أهل الكرام وأخذ وفقر بهرمٍ  أصابنً

 الؽدر جزاء موالي جزاه لكسري جابراً  أصادؾ فلم

 الجفر فً دماإهم سفكت إذا بدر آل البؽاة جزى كما

 النص بمجموعة فً الذي حدد للشخصٌات، الثقافً البناء من آخر مستوى عن" الٌازجً" مقامات تفصح

 هو آخر، عالما لتبرز للقارئ البطل، السردي لشخصٌة الفعل دابرة من وسعت التً النفسٌة، الصفات من

                                                           
ٔ
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 المتمردة، الثابرة، الشخصٌة فهً متنوعة، بنٌات من هذه الشخصٌة تقدمه لما وفقا وذلك داللً، عالم

 :ٔلرشٌدٌةا فً المقامة ٌقول المجتمع، من المنتقمة

 واإلفك الكر بدٌع الفتك ذو السفاح أنا

 بالسبك الجلمود على ؼلبت التً النار أنا

 نبك قفا من وأشهر طابلة النا  أشد

 على إصراره بٌن ٌعٌشها البطل التً اقضالتن لحالة نتٌجة المتحولة لطبٌعتها مضطربة، شخصٌة تبدو كما

 الوضع مع وعدم انسجامه ٌّجزّغمن ا لبلنتقام فحبه ضمٌره، تؤنٌب بٌن و ٌفعل، بما ووعٌه االنتقام

 المكٌة المقامة فً دون توبته الظلم،لم ٌحوال التهمٌش و و الحرمان ظل فً ٌعٌشه الذي المؤساوي

 العربً اإلنسانً األنموذج هً صفات متضاربة، علة،متناقضة، منف شخصٌة إلى لتتحول والقدسٌة،

 أن ؼرٌبا فلٌ  العربً الوطن ٌعرفه ما كان هذا ولبن ، العربً فً العالم المتذبذب والوضع المضطرب

 فً ٌبعث ما إلى لتتعرض حال على تثبت أن تلبث متحولة، ال إنسانٌة نماذج هذا الوضع رحم من ٌخلق

 باقً تتمٌز .األتراك من أهلها ؼٌر من الببلد ٌحكم من ظل المجهول فً من بالخوؾ الدابم نفسها الشعور

 إلى إضافة هذا والببلؼة، فن القول من تمكنها و الحكابٌة، من بمستوى عال" البحرٌن مجمع"شخصٌات

 خص فقد الفعل، فً المشاركة للقٌام بدور تإهلها التً االجتماعٌةو النفسٌة المزاٌا من جملة

 البعض فً عنه ٌختلؾ و بعضها، فً البطل ٌشترك مع الهامة الخصابص بمجموعة من" يالراو"المإلؾ

 مقامة كل فً الراوي ٌعتمد إذ محتوما، من التعرؾ أمرا أن تجعل ٔٙبشؤ من الذكاء، أهمها لعل اآلخر، و

المستمع  همحاولته تموٌ و للقناع، البطل ارتداء من بداٌة القصة، تتقدم التً كل المعطٌات استٌعاب على

 األحداث إذا انتهت المراقبة، حتى إلى ٌدفعه و الشك" سهٌل"نف  فً فٌزرع المنتحلة، الصفات بمجموع

 ٌصحب برجل إذا و األمراء، مجل  بعض إلى" سهٌل"ٌصل القناع، ٌزٌل و اللؽز ٌحل أن الراوي استطاع

. ٕدرهم مابة منهما لكل ٌراألم ٌؤمر السرد حتى ٌتواصل أمرهما، فً النظر األمٌر ٌدعو و ؼبلما،

 أدواره أكثر فً ٌنسجها" الخزامً" كان التً تلك كبٌر إلى حد تشبه فهً القصة، تلك ؼرابة" سهٌل"ٌراقب

 الحقٌقة عن البحث . كانٖوالَؽبلم"  والَفتاَة الشٌخ وعرْفت الخزام، ِرٌح استروحت قد البطولٌة، "وكنت

 السرد، فً أساسا طرفا ٌكون أن استطاع لما وحٌلته وتفرسه إهذكا ولوال سهٌل، هاج  القناع ٌخفٌها التً

 لٌبقى العبث، من ضرب إلى هنا السرد ولتحول المحورٌة، بٌن الشخصٌة و بٌنه الوصال حبل النقطع و

 سهٌل" بٌن المستمر التواصل ٌعنً ال .السرد سٌد وإزالته والقناع الظهور، التخفً و بٌن الصراع

 والبناء المقامة، أوجدا لظروؾ حتمٌة استجابة لقاإهما بل كان للثانً، األول فقةموا بالضرورة" ومٌمون

 واالكتشاؾ، المؽامرة حب و الدابم السفر ٌقتضً الذي المشترك الشخصٌتٌن، وهدفهما لهاتٌن الثقافً

 معالمتحدٌد ال إلى ٌدعو فهذا الراوي، دٌدن العلم كان وإن المعرفة، و العلم مصادر عن والبحث الدابم

 وأتخلل المحافل أشهد ٌوم كل وكنت الرجبٌة: " المقامة فً قوله ٌإكده ما هذا و الشخصٌة، لهذه الثقافٌة

 بٌاض وأقمنا" الحمٌرٌة:  المقامة فً ٌقول . وٗوالحاِد" للشادي وأطرب والناثر، الشاعر وأسمع الجحافل،

 آثارهم ونتفقد المسندٌة، كتابتهم ونرى الحمٌرٌة، لؽتهم نسمع ونحن القوم، أولبك عراص فً الٌوم ذلك

الثقافً  وٌعك  المستوى الداللة، صور من صورة والبطل الراوي لشخصٌة الثقافً البناء . ٌعك ٘"التبعٌة

 جٌدا إدراكهو عصره، بظروؾ مدى وعٌه ثقافٌا شخصٌاته بناء بخاصٌة المإلؾ اهتمام ٌبٌن كما للمجتمع،
                                                           

ٔ
 .ٕٕٗمجمع البحرٌن، المقامة الرشٌدٌة، ص: 
ٕ
 .1ٕٓص: الساحلٌة، المقامة البحرٌن، مجمع: انظر 
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 نف  السابق. 
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 النهضة عصر فً العلم كان ٌمثل فقد والعدوان؛ ومواجهة الظلم العربً، طنالو بناء إعادة فً العلم ألهمٌة

 و الجزابر و مصر و لبنان و فً سورٌا التحررٌة الحركات وعلٌه قامت جدٌد، من للنهوض الركٌزة

 الدابم رؼم ِالتصاقه حمٌدة بؤخبلق ٌتمتع إذ قٌم إٌجابٌة، ذات المقامات فً" سهٌل"شخصٌة تظهر ...ؼٌرها

 أفعال من به ٌقوم لما متنكرا البلذع، النقد إلٌه موجها إلى التوبة به ٌدفع أن ٌحاول مرة كل ففً طل،بالب

 زالزل من باهلل وأستعٌذ سحره، ببلبل من أصفق وأنا وانصرفت" :ٌقول الحٌاة مشروعٌة عن تخرج

. ٔ"البساب  ترهات من مما عنده ومتعجبا المناح ، بتلك متٌمناً  فانثنٌت :الفلكٌة المقامة وفً" مكره

 دور له ٌكون أن دون متفرجاً  األحٌان من كثٌر فً ٌبدو فهو سهٌل شخصٌة من آخر جانباً  المقامة وتظهر

 عن مستكفٌا عنه فؤمسكت"ٌقول العاجزة، الضعٌقة للشخصٌة كمثال ٌنهض المقام هذا وفً السرد، فً فعال

 تحتل .البطل نفسٌة وتحلٌل الخبر بقل ٌقوم يوالذ للحدث المشاهد الراوي لشخصٌة مناسب وهذا ،"شره

 أما بقوة، النص فً حضورها منهما كل تمار  ،"الٌازجً"مقامات فً الصدارة الراوي و البطل شخصٌة

 العمل تجسٌد فً المشاركة دور لتإدٌا محتشما المقامات فً ظهورهما فكان" رجب و لٌلى" شخصٌتا

 تمكنهما اجتماعٌة و نفسٌة و عقلٌة مإهبلت من الشخصٌتان اتانه به تتمٌز بما ذلك و إنجاحه، و البطولً

 :ٕالساحلٌة المقامة فً ٌقول أدوارهما، أداء من

 مواله رزق طبلب فً ٌحوم لٌبله وهذه لٌلى أبو هذا

 جناحاه وأنتما كطابر

 عن بعٌد بشكل عرضً المقامة فً تبدو جعلها فقد شخصٌاته، لباقً بالؽة أهمٌة المإلؾ ٌِول لم 

 إلى ٌحٌل عام اسم تحت ترد أسماء، فهً حتى وال بناء أي من -األحٌان معظم فً -مجردة الخصوصٌة،

 أن ٌعنً وؼٌرها، وهذا الراعً و والشٌخ األمٌر و القاضً: شخصٌة مثل السٌاسً، أو االجتماعً وضعها

 لطبابعها وفقا ةالشخصٌ اإلنسانٌة. تكتسب األنماط فً تذوب الفردٌة فً تذوب الفردٌة الشخصٌات

 فً ذاتها عن تعبر سردٌة ذات إلى السرد، وتتحول فً للقٌام بدورها تإهلها خصابص ونفسٌاتها وصفاتها

 األخرى، الشخصٌات مع حوارها خبلل من ذلك و المجتمع، عن تعبر النصً، كما السٌاق ٌملٌه ما إطار

 ٌمكننا ٌرى بحٌث كما والسرد النص، فً ظهورها بكٌفٌة مرتبطان فً السرد ووجودها فبناء الشخصٌات

 النهضة، عصر بواقع" الٌازجً" وعً مإسسا على كان البحرٌن مجمع بناء شخصٌات إن القول

 استطاعت نفسٌة و ثقافٌة و بنابٌة خصابص منه واكتسبت أنجبها الواقع، شخصٌات" الٌازجً"فشخصٌات 

العصر،  مبلمح بعض تحدد أن من بعٌد حد إلى تمكنت و الداللٌة، و السردٌة تإدي وظابفها أن خبللها من

 . الداللً النسق تحول ترصد أن وكذلك المإلؾ، رإٌة وترسم

 ثاَٛاً: انسزد

فهو لٌ  تماما كالحدث الواقعً  إن الحدث الروابً هو العمود الفقري لمجمل العناصر الفنٌة الّسابقة ،   

ذلك ألن الكاتب حٌن ٌكتب رواٌته ٌختار من األحداث فً الحٌاة الٌومٌة ( وإن انطلق أساسا من الواقع ، )

الحٌاتٌة ما ٌراه مناسبا لكتابة رواٌته كما أنه ٌنتقً و ٌحذؾ وٌضٌؾ من مخزونه الثقافً ومن خٌاله الفنً 

، األمر الذي ٌنشؤ عنه نجد له فً واقعنا حدثا طبق األصل، ال ٌجعل من الحدث الروابً شٌبا آخر ما

مشهد الحواري، والقفز، اخلً ، والات السردٌة المختلفة كاالرتداد ، والمونولوج الدظهور عدد من التقنٌ

لرواٌة . وٌعنً القص أو الحركة وهو الحامل لكل شًء فً ا، والوصؾ، وؼٌرها من التقنٌاتوالتلخٌص

ال السردٌة، ، متنوعة ٌعبر عنها أحٌانا فً كتب النقد بالتقنٌات السردٌة أو األشكواألسالٌب السردٌة متعددة

                                                           
ٔ
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أو جمالٌات السرد، وهً تسمٌات متعددة لمسمى واحد، وللروابً حرٌة اختٌار التقنٌات السردٌة أو تركها 

أو هو الطرؾ األول من ثنابٌة السرد / الحكاٌة ، فهو  حسب ما ٌناسبه وٌحقق التوازن للبناء الروابً.

لٌقدم بها الحدث إلى المتلقً،  -الحاكً –شعبً "الطرٌقة التً ٌختارها القاص أو الروابً أو حتى المبدع ال

فكؤن السرد إذا هو نسج الكبلم ولكن فً صورة حكً". " فالسرد هو شكل المضمون ) أو شكل الحكاٌة (، 

والرواٌة هً سرد قبل كل شًء ، ذلك أن الروابً عندما ٌكتب رواٌة ما، ٌقوم بإجراء قطع واختٌار 

لقطع واالختٌار ال ٌتعلقان أحٌانا بالتسلسل الزمنً لؤلحداث، التً قد تقع للوقابع التً ٌرٌد سردها، وهذا ا

أو قرٌبة. وإنما هو قطع واختٌار تقتضٌه الضرورة الفنٌة، فالروابً ٌنظم المادة الخام التً  فً أزمنة بعٌدة

 . تتؤلؾ منها قصته لٌمنحها شكبل فنٌا، ناجحا ومإثرا فً نف  القارئ "

 نسزدٚح يا ٚأتٙ: ٔيٍ أتزس األسانٛة ا

ضمٌر الؽابب: تقنٌة قدٌمة وٌسمى األسلوب الملحمً، والسارد ٌعرؾ كل شًء عن : الضمابر .ٔ

ضمٌر المتكلم :ٌكون السارد . الشخصٌة، بل حتى ما ٌدور فً باطنها ) الراوي العلٌم كما سٌؤتً(

 مخاطب:ضمٌر ال. ( هو الشخصٌة ذاتها، وهو ضروري لمن ٌرؼب فً اختفاء الكاتب)الراوي

وهذا التداخل فً  :ضمابر متعددة. والراوي ٌخاطب نفسه ) كان وراءك ، كنت( وهو قلٌل االستخدام

 الضمابر ٌعطً الرواٌة حٌوٌة.

ٌتكون السرد من مذكرات الشخصٌة أو ٌومٌات وهً تقنٌة قدٌمة ال تتطلب بناء : الٌومٌات والمذكرات

ون من خبللها على أسرار الشخصٌة وما فٌها ، وتنسجم مع هندسٌا معقدا ، تثٌر فضول القراء ألنهم ٌتعرف

 إحساسهم بؤهمٌة األنا والفرد .

وهذه التقنٌة ) الوعً الباطن ( تتداخل مع التداعً وتمتزج أحٌانا بالتذكر وعده بعضهم : تٌار الوعً .ٕ

أن الباطن  نمطا من أنماط الرواٌة بشكل مستقل ) الرواٌة الحدٌثة ( ، وٌرى هذا النوع من الرواٌات

هو الحقٌقة والخارج الظاهر مزٌؾ.وفً هذه التقنٌة تنفعل الشخصٌات وال تستطٌع أن تفصح فٌقول 

عنها الروابً ونجد ردود أقوالها وأحاسٌسها تتناقض وتقول شٌبا وتفكر فً ضده وتشعر بشًء وال 

 تبوح به وٌكون لها رأي وتجاهر بعكسه وهكذا مما ٌزٌدها تعقٌدا وتعاسة .

وهً تقنٌة مستمدة من فن السٌنما ٌتم خبللها تجمٌد الزمن والتحرك عبر المكان فتقوم : طع المكانًالق .ٖ

الرواٌة باالنتقال من الؽاٌة مثبل إلى المدٌنة لتصور ما ٌجري فً تلك اللحظة ثم تعود إلى الؽاٌة لتتابع 

 األحداث .

قعة فً عدة أٌام أو شهور أو سنوات وهً أن ٌقوم الراوي بتلخٌص األحداث الروابٌة الوا :التلخٌص .ٗ

فً مقاطع معدودات أو فً صفحات قلٌلة دون أن ٌخوض فً ذكر تفاصٌل األشٌاء واألقوال . ومن 

تقدٌم عام . المرور السرٌع على فترات زمنٌة طوٌلة: وظابؾ التلخٌص حسب رأي سٌزا القاسم

التً ال ٌتسع النص  ت الثانوٌةعرض الشخصٌا. تقدٌم عام لشخصٌة جدٌدة. للمشاهد والربط بٌنها

تقدٌم  .اإلشارة السرٌعة إلى الثؽرات الزمنٌة وما وقع فٌها من أحداث. لمعالجتها معالجة تفصٌلٌة

 االسترجاع أو االرتداد . 

وهً أن ٌقوم الراوي التقلٌدي بضمٌر الهو مثبل بإسقاط فترة زمنٌة طوٌلة أو قصٌرة من  :الحذؾ .٘

ق إلى ما جرى فٌها من األحداث وما مر بها من الشخصٌات . أما أقسامه دون أن ٌتطر زمن الحكاٌة،

الحذؾ . فهً : الحذؾ المحدد أو المعلن: وهو الحذؾ الذي ٌصرح فٌه الراوي بحجم المدة المحذوفة

ؼٌر المحدد أو الضمنً : وهو الحذؾ الذي ال ٌعلن فٌه الراوي صراحة عن حجم الفترة الزمنٌة 

ضمنا ونستنتجه استنتاجا ٌقوم على التدقٌق والتركٌز والربط بٌن المواقؾ السابقة المحذوفة بل نفهمه 

والبلحقة وٌمكن تمثٌل هذا النوع إما بالحذؾ المقرون بتقنٌة البٌاض عن طرٌق النجمات الثبلث 
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)***( أو عن طرٌق تقنٌة النقط المتتابعة وإما من خبلل الربط البنٌوي بٌن المواقؾ المتشابهة كحذؾ 

 األسبلة مثبل واالكتفاء بذكر اإلجابات .

الحوار الروابً ٌإدي عدة وظابؾ لكن وظٌفته األساسٌة تتمثل فً الكشؾ عن خصابص : الحوار .ٙ

الشخصٌة وطبٌعتها ومستواها .و توصل كتاب روابٌون إلى لؽة فً الحوار قرٌبة من العامٌة تتمتع 

ً رواٌات نجٌب محفوظ ، لكن روابٌٌن آخرٌن بشكل فصٌح سمٌت باللؽة الثالثة وتجد مثبل علٌها ف

مالوا نحو استخدام اللهجة العامٌة فً الحوار بٌن الشخصٌات التً لم تنل حظا من التعلٌم : فبلح 

. وعامل ، بواب ...الخ . لزٌادة اإلٌهام بالواقعٌة ولتصوٌر البٌبة والمناخ الذي تتحرك فٌه الشخصٌات

سردٌة عدة التذكر والتداعً وتٌار الوعً (. الدٌالوج : ودار  المنولوج: ٌؤتً ممزوجا مع تقنٌات

 خبلؾ حول مستوى لؽة الحوار " فصٌح ، عامً ، ثالث " 

وظهرت ثنابٌة اللؽة ، لؽة ) الوصؾ متٌنة ، لؽة السرد تكثٌؾ ، لؽة الحوار حسب الشخصٌة ( :اللؽة .1

 .) عامٌة ، فصٌحة (

كلً العلم ، وهو الذي ٌهٌمن على عالم رواٌته فٌمكنه أن ٌتدخل الراوي العلٌم بكل شًء أو  أنواع الرواة:

بالتعلٌق أو الوصؾ الخارجً دون التحلٌل أو التفسٌر ، فترى بعضهم أنه مكشوؾ أحٌانا بسبب انحٌازه 

الراوٌان  ألبطال رواٌته بؽٌر قصد منه ، فقط ألنه ضعٌؾ فنٌا ، وخفً أحٌانا بفضل تطور القص عنده .

و المتصارعان بالقٌا  إلى موضوعهما المشترك فً بنٌة الرواٌة الواحدة وهما الراوٌان المتناقضان أ

ومن ثم  –اللذان ٌمكن أن ٌنطلقا من الرإٌة الثنابٌة التً تمتزج بها رإٌتان سردٌتان ) خارجٌة وداخلٌة ( 

ة الخارجٌة التً الراوي الشاهد : وهو الذي ٌظهر فً أسلوب السرد الموضوعً والرإٌ راوٌان اثنان . –

ٌنطلق منها الراوي العلٌم بكل شًء فً بنٌة الرواٌة التقلٌدٌة ، ؼٌر أنه فً بنٌة الرواٌة الجدٌدة راو 

 موضوعً ال ٌتدخل فً عالم رواٌته بوصؾ أو تعلٌق أو انحٌاز كالراوي التقلٌدي .

، وجهة النظر، و ٌطلق علٌها مصطلحات أخرى كالرإٌة ، البإرة ، التببٌر : الرإٌة السردٌة .3

المنظور، حصر المجال، الموقع ، وؼٌرها ، و هً مصطلحات تركز على الراوي الذي من خبلله 

تتحدد رإٌة العالم الذي ٌروٌه بشخصٌاته و أحداثه ،و على الكٌفٌة السردٌة التً ُتبلّػ من خبللها 

 سام :األحداث إلى المتلقً، و تقسم حسب عبلقة الراوي و الشخصٌات إلى ثبلثة أق

  ( وهً الرإٌة التً تكون فٌها معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصٌاتالرإٌة من الوراء )أو الخلؾ 

 الروابٌة . 

  الرإٌة )مع ( وهً الرإٌة التً تتساوى فٌها ) أو تتصاحب ( معرفة الراوي بمعرفة الشخصٌات

 الروابٌة .

 اوي أقل من معرفة الشخصٌات الروابٌة .الرإٌة من الخارج وهً الرإٌة التً تكون فٌها معرفة الر 

        تقابل عند توماشفسكً: .اخلٌة و الرإٌة الخارجٌةعلى هذا التقسٌم ٌقٌم تودوروؾ ثنابٌة : الرإٌة الدو    

 . أسلوب السرد الموضوعً ، و أسلوب السرد الذاتً

 :ِٓ اٌغشد ِٓ هٕظٛس ص٠ِّٟٕىٓ اٌز١ّض ث١ٓ صالصخ أٔٛاع 

 إلىحٌت ٌتجه زمن القصة من البداٌة  األحداثٌحترم تسلسل  الذيهو الحكً  الزمن التصاعدي: .ٔ

 .النهاٌة

بالنسبة للقصص  األمرالبداٌة كما هو  إلىالزمن التنازلً: حٌت ٌبدأ زمن القصة من النهاٌة ثم ٌعود  .ٕ

 األسباب   رذك إلى فٌها السارد بجرٌمة قتل ثم ٌعود ٌبتدأالبولٌسٌة التً 

وهنا ٌعرؾ زمن القصة تقطعا فً تسلسل األحداث وٌعتمد هدا النوع على تقنٌتٌن الزمن المتقطع : .ٖ

االستشراؾ:وهً ذكر أحدات قد تقع ال و ذكر أحدات وقعت فً زمن الماضً. االسترجاع: وهً:
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 ،المكان ،الزمان حدث،ال تختلؾ هندسة المبنى الروابً من رواٌة . فً تقنٌات السرد الروابً حق

 اللؽة. ،الحوار ،السرد 

وهً أن ٌقوم الراوي باختٌار المواقؾ المهمة من األحداث الروابٌة وعرضها عرضا  :المشهد .9

، إٌاه بتوقؾ حركة السرد عن النمو مسرحٌا مركزا تركٌزا تفصٌلٌا ومباشرا أمام عٌنً القارئ موهما

ٌات الروابٌة وهو إبطاء فنً من شؤنه أن ٌسهم فً الكشؾ عن األبعاد النفسٌة واالجتماعٌة للشخص

 التً ٌعرضها الراوي عرضا مسرحٌا مباشرا وتلقابٌا .

وهً التقنٌة التً تعمل على اإلبطاء المفرط لحركة السرد فً بنٌة الرواٌة قفة: )الوصؾ( الو .ٓٔ

التقلٌدٌة إلى الحد الذي ٌبدو معه كؤن السرد قد توقؾ عن التنامً مفسحا المجال أمام الراوي بضمٌر 

، على وصؾ الشخصٌات الروابٌة أو المكانثٌر عن التفاصٌل الجزبٌة المرتبطة بالهو كً ٌقدم الك

وظٌفة تفسٌرٌة  :الوصفٌة ". أما وظابؾ الوصؾ فهً" الوقفة  ـمدى صفحات وصفحات فٌما ٌسمى ب

داللٌة : للكشؾ عن األبعاد النفسٌة واالجتماعٌة للشخصٌات الروابٌة مما ٌسهم فً تفسٌر سلوكها 

وظٌفة إٌهامٌة :إذ ٌقوم الراوي بإدخال القارئ إلى عالم رواٌته التخٌٌلً موهما ومختلفة . ومواقفها ال

 إٌاه بواقعٌة ما ٌصؾ من شخصٌات وأحداث روابٌة.

 :و السرد قفةالفرق بٌن الو

، و الوصؾ ٌبطا حركة المسار السردي على قفةناقض السرد و السرد ٌتعارض حتما مع الوت قفةالو  

النص   :مثال )فً كل سرد وصؾ( أكثر من لزوم السرد للوصؾ . م الوصؾ للسردالرؼم من لزو

: النص السردي الدار بٌضاء، و سقفها وردي اللون، و نوافذها زرقاء(: هنا ال نلمح سردا.: الوصفً

نص مفعم بالسرد لوجود فعلٌن من أفعال الحركة ، وثبلثة أسماء  :اقترب الرجل من المابدة و تناول سكٌنا

 .الة على نحو ما على الوصؾد

 انسزد فٙ يجًغ انثحزٍٚ: 

 والسرد فالوصؾ .المقامات جل فً نجده ما وهذا ،حركته ٌعطل أن دون السرد فً ٌندمج الوصؾ وهذا   

السرد.  حساب الوصؾ على إٌقاع فً تبطبا لٌحدث ٌنام قد ما قلٌل أنه إال ،متكرر إٌقاع حكابً على هنا

 شبه بترتٌب ملتزما جعلت معظمها أن شؤنها من كان المقامات فً الوصؾ من ةالسرٌع الحركة ههذ نفإ

 دخول وطرٌقة الحدث طبٌعة تقتضٌها استشرافٌة تلمٌحات أو استرجاعات بعض تتخلله لؤلحداث منطقً

 داء من أعوده بالشام، لً صاحب على ٌوماً  دخلت": الشامٌة المقامة فً ذلك مثال ،فً السرد الشخصٌات

 جاء قد: قٌل إذا. لبلوه وٌتؤوه شكواه، ٌبث هو وبٌنما. دابه عن أستخبره وأنا بإزابه، فجلست. مالبرسا

إلى  الحدث بإٌقاع تذهب ٌجعلك مما والوصؾ للسرد السرٌعة الحركة نتج عن لما نموذج ،وهذأ" الطبٌب

 أنه شك دون من العبارات الموزونة من األسطر ههذ ٌقرأ فمن ،الحركة هذه ٌكمل لحدث استشراؾ

 فً والفضول الشوق ٌولد مما(  العنٌفة الحركة)  الحركة القتالٌة منتظرا النص أمام تثبته لفكرة سٌخلص

 أضعفت الضربة هذه أن هو هنا "، والمعنىالطبٌب جاء قد: قٌل إذا " الحركة استمرارٌة ٌإكد المتابعة وما

 ألن وذلك فضوله ٌسلٌه وٌشبع لما أكثر وٌتشوق ٌنتظر المتلقً ٌجعل أمر وهذا. أمره قوته وهونت

 دخول طرٌق عن)  متناسق ذكً إٌقاع على تسٌر و السرٌعة بحركتها تمتاز والوصؾ السرد فً الطرٌقة

 سبق. ما ٌلً قد ما فً استكشاؾ القارئ تحبب التً الخفٌفة إلى صٌؽتها باإلضافة ،(الشخصٌات خروج و

 وبراعة بلباقة حكاٌته خٌوط المقامٌة وٌنسج كتابته فً تبلعبٌ أن المتمٌز الفنً بحسه استطاع فالٌازجً

 تروي التً الخطابات تلك خصوصا الشخصٌات  خطابات بعض على أٌضا السرد صٌؽة تهٌمن فنٌة. كما

 صٌؽة أما .الشخصٌة حٌاتها سٌرة عن موجزا تقدم أو الماضً فً لها وقعت أحداثا الشخصٌات بواسطتها

                                                           
ٔ
 .ٕ٘مجمع البحرٌن، المقامة الشامٌة، ص: 
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 الشخصٌة تكون حٌث ،المباشرة بحواراتها متمثلة للشخصٌات المباشرة األقوال على تهٌمن فإنها العرض

 المقاطع فً أٌضا العرض وٌهٌمن .مباشر متلقً إلى بخطابها وتتوجه تحكمه بما مباشرة عبلقة على

 .الراوي قبل من تدخل دون منتجوها بها تلفظ كما ،منقولة خطابات بوصفها والمواعظ والخطب الشعرٌة

 على التبادلٌة العبلقات أبرزها والعرض السرد صٌؽتً بٌن العبلقات من أوجه عن التحلٌل كشؾ وقد

 العرض وٌؤتً معروضا لسرد ٌؤتً فقد الصٌؽتٌن هاتٌن من صٌؽة كل داخل الصؽرى الصٌػ مستوى

 هذه وتحدد ،ما سردي مقطع على الشعرٌة تهٌمن مثلما ،ما شعري مقطع على السردٌة تهٌمن أو مسرودا

 فً المتلقً حضور ودرجة ٌروٌه ما وبٌن بٌنه الراوي ٌقٌمها التً المسافة بحسب الصٌؽة لتبدالتا

 .الخطاب

 بسهولة ٌسمح وهذا ،أحداثها صٌاؼة فً مشاركٌن رواة قبل من مروٌة بؤنها الٌازجً مقامات تتمٌز   

 المقامات فً الرإٌات أن لٌلالتح أظهر وقد ،الداخلً التببٌر أو مع الرإٌة نمط ضمن فٌها الرإٌة تصنٌؾ

 األولى الرإٌتان وتشترك ،متؽٌرة ورإٌات ،البطل ورإٌة ،الراوي رإٌة هً :مستوٌات بثبلثة تتجلى

 أوال نفسها تببر الذات إن أي بالموضوع وتنتهً ،ٌةالرإٌو الذات من تنطلق واحدة تببٌر آلٌة باتباع والثانٌة

 ،العٌانٌة المشاهدة مجال تتجاوز أن تستطٌع ال دابما وهً .بها ٌطالمح العالم موضوعات تببٌر إلى تنتقل ثم

 الراوي ٌدخل إذ ،وموضوعاته التببٌر لمراكز المستمر بالتؽٌر تتمٌز فإنها الثالث توىسالم فً الرإٌات أما

 الراوي رإٌة عن بمعزل تدركه الذي الموضوع تجاه الخاصة رإٌتها لها تكون جدٌدة شخصٌة المقامة إلى

 أكثر الواحد الموضوع أحٌانا تتناوب وقد نفسه الموضوع رإٌة فً معها تشترك قد أنها أو ،البطل ٌةورإ

 ٌعٌشان الذي للعالم رإٌتهما فً مشتركان والبطل الراوي أن التحلٌل بٌن كما ،شخصٌة من ألكثر رإٌة من

 همومها المقامات تحمل ةواحد اجتماعٌة فبة إلى وٌنتمٌان مشتركة اجتماعٌة ظروؾ فً ٌعٌشان فهما فٌه

 الراوي رإٌة بٌن اختبلؾ من للقارئ ٌبدو ما وكل السابدة وقٌمه للمجتمع رإٌتها عن وتعبر معاناتهاو

 الرإٌة. فً اتفاقا تحته ٌخفً ظاهرٌا خبلفا إال لٌ  البطل ورإٌة

 :انسزد االستشزافٙ

ا قبل حدوثه، وٌمكن توقع حدوث هذه وهو عملٌة سردٌة تتمثل فً إٌراد حدث آت أو اإلشارة إلٌه مسبق   

ٌّز هذا النوع من السرد أنه ٌقدم معلومات ال تتصؾ بالٌقٌنٌة، فإذا لم ٌتم الحدٌث  األحداث. وأهم ما ٌم

بالفعل، فلٌ  هناك ما ٌإكد حصوله، ولذلك كان أسلوب السرد االستشرافً شكبل من أشكال االنتظار، 

 نوعٌن هما: هو علىو

ستشرافً الداخلً: وٌتؤلؾ من إشارات مستقبلٌة تسهم بدورها فً وظٌفة الخبر األساسً أسلوب السرد اال -

 .فً القصة

 أسلوب السرد االستشرافً الخارجً: وهو ظاهرة سردٌة تتعلق عرضا بالخبر األسا  فً القصة. - 

 :انسزد االستذكار٘

لشخصٌة، وما مّر بهما من هو خاصٌة حكابٌة وهو شكل من أشكال الرجوع إلى الماضً للتعرٌؾ با   

 أحداث أو تعرٌؾ بشًء من األشٌاء أو سوى ذلك، وٌنقسم إلى نوعٌن: داخلً وخارجً.

الداخلً: ٌتصل مباشرة بالشخصٌات بؤحداث القصة، أي أنه ٌسٌر معها وفق خط زمنً واحد بالنسبة إلى  -

، ذلك أن االرتداد فً مدلول  ٔلهواستعمل "عبد الملك مرتاض" مصطلح "االرتداد" بدٌبل  .زمنها الروابً

العربٌة ٌعنً الرجوع فً أمر ما، أو الرجوع إلى الوراء جمٌعا، فهو شامل للحركتٌن المادٌة والمعنوٌة أو 

 النفسٌة
                                                           

ٔ
 .ٖٖٙ ص: مرتاض، المالك عبد العربً، األدب فً المقامات فنانظر  
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أما االستذكار الخارجً: ٌقؾ إلى جانب األحداث والشخصٌات لٌزٌد فً توضٌح األخبار، األساسٌة فً  -

فٌة تتٌح للقارئ فرصة جدٌدة فً فهم األخبار، كما أن االستذكارات القصة وفً إعطاء معلومات إضا

 تخرج من خط زمن القصة، تسٌر وفق خط زمنً خاص بها، وٌقدم هذا النوع من السرد وظابؾ أبرزها:

 إعطاء معلومات عن ماضً عنصر من عناصر الحكاٌة ) شخصٌة، إطار، عقدة (. -

 راك متؤخر إلسقاط سابق مإقت.سد ثؽرة حصلت فً النص القصصً، أي استد -

تذكٌر بؤحداث ماضٌة وقع إٌرادها فٌما سبق من السرد أي عودة السارد بصفة صرٌحة أو ضمنٌة إلى  -

 .نقطة زمنٌة وردت من قبل

 :لمشهدا

ٌحتل المشهد موقعا هاما من السرد، و دورا فعاال فً الحركة الزمنٌة، لقدرته على تخلٌص النص من 

لمجال للتعبٌر عن أفكار الراوي أو البطل و رإٌتهما للعالم، و هو كما ٌعرفه الرتابة، و فسح ا

، أو هو تساوي زمن األحداث الواقعٌة مع زمن ٔإقحام الواقع التخٌٌلً فً صلب الخطاب"""تودوروؾ": 

 . ٌجسد المشهد ذلك الحوار القابمٕسردها، كما ٌعبر عنه "ج.جنٌت" كالتالً: زمن القصة = زمن الحكاٌة

بٌن شخصٌتٌن أو أكثر، تقدم من خبلله فلسفتها فً الحٌاة، و رإٌتها للمستقبل، كما ٌلعب دورا فً "تطور 

إذ ٌقدم المشهد صورة حٌة تعبر عن ذات  ؛ٖاألحداث، و فً الكشؾ عن الطبابع النفسٌة و االجتماعٌة"

ٌلها للقضاٌا اإلنسانٌة. الشخصٌة المتحدثة و عن طموحاتها، و عن تشخٌصها لمفاهٌم الموجودات و تحل

تتمٌز المشاهد فً مقامات "الٌازجً" بحضور مكثؾ، إذ ال تخلو مقامة واحدة منه، ٌقدم المشهد مواقؾ 

متعددة للبطل "مٌمون بن خزام"، بحٌث ٌضفً تحول هذه الشخصٌة ترددا داللٌا للموضوع، ٌحتل المشهد 

الحكً، ففً نهاٌة المقامة  بهاالزمة سردٌة ٌنتهً مواقع مختلفة من نص المقامة، ؼٌر أنه قد ٌتحول إلى 

الحلبٌة ٌدور حوار بٌن الراوي و البطل، ٌنقل إلى القارئ استٌاء األول من الثانً، حٌث ٌقول: "فقال: أهبلً 

بؤبً عبادة، متى عهدك بالشهادة؟ قلت: منذ عهدك بالفارسٌة التً نلت منها السعادة. أفبل تعلمنً هذا 

ً معك عن ترجمان؟ قال: أراك تستبٌح قطع األرزاق، فلٌ  لك عندي من خبلق، ٌعدو اللسان، ألستؽن

هذا صل بٌنهما بالرموز أمرا ممكنا، و. ٌجعل اللقاء المستمر بٌن البطل و الراوي التواٗكالبرق أو كالبراق"

ٌمكن تجاهل ما ٌفسر لجوء الراوي إلى استخدام لؽة اإلٌماء وسٌلة لمواجهة "الخزامً" و معاتبته. ال 

الوظٌفة اإلخبارٌة و التوضٌحٌة للمشهد فهو ٌساعد القارئ على فهم حٌثٌات األحداث المتنامٌة، حٌث 

مً، و إنما كان ذلك ادعاًء منه ٌتضح من خبلله أن "مٌمونا" لم ٌكن ٌجٌد اللؽة الفارسٌة، و ال هو بؤعج

وله: "أراك تستبٌح قطع األرزاق". إذا قناعا جدٌدا، ٌهدؾ من خبلله إلى طلب الرزق، هذا ما ٌجسده قو

كانت المشاهد الختامٌة للمقامة تتسم بالقصر، فهذا ال ٌعنً خلوها أو افتقارها للمشاهد الطوٌلة، إذ تزخر 

مقامات "الٌازجً" بمشاهد طوٌلة مقارنة مع الطبٌعة السردٌة للمقامة و حجمها، حتى تكاد تكون المقامة 

بعض االستذكارات و الوقفات، لٌتحول إلى "ما ٌشبه البإرة الزمنٌة كما عبارة عن مشهد مطول تتخلله 

استطاع "الٌازجً" أن ٌعك  أفكاره ورإٌته، و أن ٌنقل إلى القارئ تصوره للواقع و تحلٌله  ٘سماه جنٌت"

ً تمكن من أن ٌنتقل به من الفضاء المتخٌل)أي النص( إلى الفضاء الواقعلؤلوضاع الراهنة فنٌا )المشهد( و

المرتبط بزمن منتج النص، و ٌجعله مشاركا فٌه، ؾ"وهم الحضور ٌتقوى كثٌرا باإلكثار من الحوار الذي 

                                                           
ٔ
 .9ٗ ص: تودوروؾ، الشعرٌة، 
ٕ
 .9ٕٔ،ص:ٖط االختبلؾ، الجزابر منشورات آخرون، و معتصم محمد:تر الحكاٌة، خطابانظر:  
ٖ
 ٙٙٔ ص: بحراوي، حسن ، الروابً الشكل بنٌة 
ٗ
 .٘٘مجمع البحرٌن، المقامة الحلبٌة، ص:  
٘
 .ٖٕٗ ص القصراوي، حسن مها العربٌة، الرواٌة فً الزمن 
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. ففضاء النص مجال خصب ٌٔنتج أثرا شبٌها بما ٌحدث فً المسرح، حٌث تكون المشاهد حاضرا بالفعل"

 لتزامن الدالالت االجتماعٌة و الفكرٌة التً ٌفتح بابها الحوار المشهد.

المشهد مساحة كبٌرة من المقامة الٌمامٌة، سمح ذلك بتتبع الحوار المطول الذي دار بٌن شخصٌة  احتل

البطل المتنكر فً زي شٌخ، و ؼبلمه "رجب" المتنكر فً زي ؼبلم رومً األصل، ٌفسح المشهد المجال 

ؼفٌر من النا  للوقوؾ عند الوظابؾ التً أداها على المستوى الداللً ، إذ ٌظهر "الخزامً" أمام جمع 

مستاًء من ؼبلمه، مدعٌا أنه ال ٌجٌد اللؽة العربٌة، و أنه ممن ٌكسر نطق حروفها، و هذا ما ترفضه 

العربٌة، حٌث ٌقول: "وٌل أمك ٌا أخبث من الشٌطان، وأروغ من الثعلبان إالم تتمادى فً العقوق، 

ٌت ما تجشمت من جللك، فً وتتؽاضى عن الحقوق؟ أما تذكر تثقٌفً أودك، وتلقٌفً رشدك؟ وهل نس

مداواة عللك؟ وكم أنفقت علٌك فً المدار  والمطاعم والمبلب ؟ فبؤي آالء ربك تتمارى، ولو كنت أبله 

من الحبارى؟ هذا والؽبلم ٌتظلم، وٌتململ وٌتؤلم. وهو أحٌر من ضب وأنفر من بعٌر أزب. فلما رأى القوم 

  شكوى ببل بلوى. فؤبن أٌها الشٌخ عذرك وضع عنك ما رأوا تململه، واصطخابه وتبلبله. قالوا: لٌ

وزرك، الذي أنقض ظهرك.فؤرن كما ٌؤرن المهر، وقال: قد تجنى علً هذا الؽمر، وهللا ٌعلم أن لٌ  لً 

ذنب إال ذنب صحر. إن هذا الفتى عربً الدار، لكنه رومً النجؤر. وقد بذلت فٌه من الدٌنار والدرهم، ماال 

. وأفرؼت جهدي فً تهذٌب لسانه، وتعدٌل مٌزانه. فلم ٌزل ٌكسر شكٌمة اللجام، ٌبذله خالد بن األٌهم

وٌنزع إلى ألفاظ األعجام. فٌدعو المعلم، بالمإلم. وٌسمً القلب بالكلب. والحٌطان بالخٌطان. وٌعرؾ 

ة. المضاؾ، وٌإخر الموصوفات عن األوصاؾ. وهذا مما تؤباه السجٌة األدبٌة، وتستك منه المسامع العربٌ

وشهد هللا أنً أرٌد تهذٌبه، ال تعذٌبه. وأرؼب فً تثقٌفه ال تعنٌفه. لكننً أجتهد فً تسدٌده فٌعثر، وأروم 

تشدٌده فٌنفر. وإن كنتم فً رٌب من ذلكم فاختبروه، وإال فؤنا أمتحنه لتعتبروه. قالوا: ال جرم أن الموالى، 

، تتباطؤ حركة السرد فً المشهد لٌقدم  ٕ.."هو األولى. فؤمسك هنٌهة عن الكبلم، ثم قال قل ٌا ؼبلم.

الموقؾ الخاص بالبطل، و ٌكشؾ عن ذاته من خبلل حواره مع اآلخر، تمثل شخصٌة "مٌمون" اإلنسان 

العربً الؽٌور على لؽته و عروبته و أصالته و انتمابه، أما شخصٌة الؽبلم فتمثل شخصٌة الدخٌل الؽربً، 

بضربها فً لؽتها. استطاع "الٌازجً" أن ٌعبر عن واقعه الفعلً  الذي ٌعمل على طعن الهوٌة العربٌة

ببراعة، نتٌجة لذلك للتشابه الكبٌر بٌن زمن القصة و زمن إنتاج هذا النص، ال ٌجعل"الخزامً" األحداث 

تخرج عن نطاق موضوع "الكدٌة" إال أن القصة كانت رمزا ٌحٌل إلى زمن واقعً، عرفت فٌه اللؽة 

نتٌجة لسٌاسة التترٌك فً لبنان، أثناء الوجود العثمانً حٌث عملت آنذاك جاهدة على  العربٌة انحطاطا،

 بهذامحو كل مظاهر الكٌان العربً، متخذة من اللؽة العربٌة وسٌلة لتحقٌق أهدافها، فوعً "الٌازجً" 

ٌة مرتبطة الوضع جعله ٌكر  حٌاته لتعلم اللؽة العربٌة و تعلٌمها. عمل المشهد على إحٌاء وقابع حقٌق

بواقع "الٌازجً" فً ظل الحكم العثمانً، فاتصال المشهد بالحقٌقة أمر ٌتعلق بحرص "الٌازجً" على 

استثمار هذه التقنٌة إلجراء التقابل بٌن الزمنٌن، أي بما ٌوضحه النص، و بما ٌوحً إلٌه الحوار كرمز دال 

لسردٌة األساسة، فهً تشؽل مساحة واسعة على واقع لبنان. تمثل المشاهد فً مقامات "الٌازجً" الصٌؽة ا

من السرد، ٌعمل على أن ٌضع المتلقً أمام الواقع، و ٌكشؾ بعض الجوانب الخفٌة كما هو الحال فً 

الوظٌفة الربٌسة التً ٌقوم بها تفشً ظاهرة الكدٌة، و فساد السٌاسة و اختبلل الموازٌن، هذا فضبل عن 

إلى الحٌاة و محاولة تقرٌب بعض مبلمح الواقع العربً، و معالجة هً التعبٌر عن فلسفة البطل و نظرته و

و المساجبلت األدبٌة و اللؽوٌة بعض األفكار و الموضوعات من خبلل الحوار، كإجراء المناظرات األدبٌة 

 الثقافٌة.و

                                                           
ٔ
 .ٖٖٔ ص مندالو، الرواٌة، و الزمن 
ٕ
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 انخالطح أٔ انتهخٛض:

 تكوٌنها، بؤصل لمرتبطا االختزالً طابعها بسبب الروابً، السرد فً محدودة مكانة الخبلصة تحتل   

 ترتبط. ٔالتكثٌؾ و اإلٌجاز بكامل مركزة عرضها و األحداث، على سرٌعا المرور علٌها ٌفرض والذي

 أنها للكاتب تبدو ماض، زمن فً وقوعها انتهى أنه ٌفترض أحداثا تلخص فهً الماضً بزمن الخبلصة

 أو شهوراً  أو أٌاماً  تستؽرق قد أحداث دسر"  بـ تقوم أنها : ""جنٌت. ٌرى "ج إذ كبٌرة أهمٌة ذات لٌست

" الٌازجً" مقامات فً الخبلصة تقوم. ٕأوفقرات" صفحات بضع فً ملخّصة القصة زمن من سنوات

 ٌحاول -أحٌانا-نراه الذي البطل طرؾ من متخٌلة لقصة مجمل أو الحٌاة، من طوٌلة لفترة التلخٌص بوظٌفة

 إلى الرجوع ٌعمل االستذكار و الخبلصة بٌن الوثٌقة العبلقة تظهر هنا من و بواقعٌتها، مستمعٌه ٌقنع أن

 حول بمعلومات القارئ إمداد طرٌق عن وراءه، السرد ٌخلفها التً الحكابٌة الثؽرات سدّ "على الماضً

 متابعة و القصة بحٌثٌات اإلحاطة للقارئ  ٌتسنى ، حتىٖ"فٌها شاركت التً األحداث و الشخصٌات ماضً

 المرتبطة الدهر، بتحول البطل وعً على القابمة التحول مظاهر برصد له تسمح دقٌقة، متابع السرد حركة

 الحٌاة، مظاهر بمختلؾ متشبعة قصة لنسج الفرصة مكان إلى مكان من التنقل له ٌهٌا إذ السفر، بقٌمة

 وأشؤمت، أٌمنت طالما أننً. والعوالً المعالً بهم وأعز الموالً، هللا حٌا: قال: "الرجبٌة المقامة فً ٌقول

 ال الخبلصة "إن ،ٗ"والوضابم الوالبم وشهدت وشرقت، وؼربت وأعرقت، وأحجزت وأتهمت وأنجدت

 خبلصة" مٌمون" ٌقدم إذ ٘اشتؽالها" نمط و خلفٌتها فً متحكما ٌبقى الذي الماضً ظل من أبدا تحرر

 إلٌها سافر التً البلدان بؤسماء ارتبطت سفره طول إلى إشارات بذكر ٌكتفً و أسطر، بضعة فً سفراته

 حققها التً السرعة مدى الخبلصة من األنموذج هذا ٌبٌن...(. العراق، نجد،تهامة، الحجاز، الشام، الٌمن،)

 المقامات فً الخبلصة ترتبط. الشكل هذا على ورد الذي المقامات فً نوعه من الوحٌد هو و السرد،

 ٌرتبط و البداٌة، فً ٌتركز الذي للمقامة ع السرديبالموق خاص األول سردٌٌن؛ بمستوٌٌن"  الٌازجٌة"

 إشارات شكل فً السرد فً فترد الرحلة، وصؾ تحوال فً المكان ٌفترض فً تحول فكل السفر، بقٌمة

 خبلصات، شكل فً إٌرادها إلى الراوي ٌلجؤ شهور، إلى ٌصل قد الذي طول الزمن إلى توحً زمنٌة

 األماكن التً تعداد و السفر، قٌمة على الضوء تسلٌط فً ساأسا دورا الموضع هذا فً تلعب الخبلصة

 وقعت قصة على استرجاع السردٌة المشاهد بعض فً ٌعمل إذ بالبطل، خاص فهو الثانً أما. بٌنها ٌتنقل

 إحدى فً الفرات، بشاطا نزلنا: "الفراتٌة المقامة فً ٌقول. استذكارٌة خبلصة شكل فً الماضً فً له

 كما المروج، تلك فً نتنقل أٌاماً  ولبثنا. النضرة والخمابل الخصرة، المٌاه من هناك ام فراقنا. السفرات

 من أنقى قضة كل ونتوسد. الثمر فاكهة نجتنً كما السمر، مفاكهة ونجتلً البروج، فً الكواكب تتنقل

 تمهٌدال بوظٌفة الخبلصة . تقومٙ"الترحال أزفؾ إذا حتى. السلسبٌل من أعذب سبٌل كل ونرد. الفضة

 ٌعمد كما األحداث، وقوع مكان إلى وصوله و الراوي موجزا لرحلة وصفا تقدم بحٌث السرد، فً للدخول

 تلبٌة و جهة، من للقصة الزمنً للبناء وفقا السرد فً تتنامى التً التقنٌة مثل هذه إلى" سهٌل"الراوي

 فترة إلى القارئ الراوي حٌلٌ الهزلٌة المقامة ففً المعتمة، الجوانب بعض إضاءة المإلؾ فً لرؼبة

. النبعتٌن كرٌمة الٌدٌن، صناع زوجة لً كان: "ٌقول حٌث زوجته، موت وهً حٌاته، من زمنٌة ماضٌة

 بكرة وأنوح وعوٌبلً، زفرة أردد طوٌبلً، بعدها فلبثت. الخإون الدهر فٌها وخاننً علٌها المنون، فحسدتنً

 فً حٌثٌات القصة إدراك على القارئ تعٌن إشارة، أو ٌداتمه المقامة هذه فً الخبلصة تمثل 1."وأصٌبلً 

                                                           
ٔ
 ٘ٗٔ :ص بحراوي، حسن الروابً، الشكل بنٌة: انظر 
ٕ
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ٖ
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 إذ الحكاٌة، لبقٌة تهٌبته الراوي، و شخصٌة ماضً حول وجٌزة بمعلومات بإمداده ذلك و الحاضر، الزمن

 بها معانا عن خبللها من تفصح الشعر، من أبٌاتا تنشد جارٌة ٌسمع به وإذ زوجة عن بحثا" سهٌل" ٌخرج

 إذ ضحٌة، وقع أنه ٌكتشؾ مدة بعد و منها، الزواج قرر و الراوي لفصاحتها، عجبفؤ الشٌخ، زوجها مع

 بمثابة" الٌازجً" مقامات فً الخبلصة تعمل.  خزام بن مٌمونا" الشٌخ و ،"لٌلى" إال زوجته تكن لم

 فولتهط عن بمعطٌات القارئ الراوي ٌمدّ " الكوفٌة" المقامة ففً النص، القارئ خبلله من ٌلج الذي العنوان

تنقبلته حٌث ٌقول: " كلفت منذ الصبا بعلم األدب وشؽفت باستقراء لؽة العرب فكنت أفضً  و شبابه و

 تمثله الذي الماضً بٌن ٌتراوح الذي ، ٌحدد الراوي اإلطار الزمنً ٔإلٌها المطاٌا وأتفقد الخباٌا والزواٌا"

 عن لٌفصح السرد وتٌرة تنامىفت البطل، شخصٌة خبلل من الحاضر و البداٌة، فً الراوي شخصٌة

 عبلقتها فً الخبلصة أهمٌة هنا من العربٌة.  تظهر اللؽة و األدب" هذه المقامة فً هو و المقامة، موضوع

 التً الثانوٌة األحداث إهمال دون الربٌسة األحداث على اهتمام القارئ تركٌز و األحداث، من ٌلً بما

 الزمن فً الماضً،وترهٌنها الزمن من بمعلومات إمدادها ٌة، والحكاب الثؽرات النص، وسد بناء فً تساهم

 .الحاضر

 انٕقفح: 

تعطٌلها، "اإلبطاء ما ٌإدي إلى انعدام حركة السرد وتعنً الوقفة حدوث انقطاع كلً فً حركة السرد، م

كؤن السرد قد توقؾ على التنامً، مفسحا المجال أمام ً عرض األحداث لدرجة ٌبدو معها والمفرط ف

ٌتوزع توظٌؾ الوقفة من طرؾ الراوي  ٕلسارد لتقدٌم الكثٌر من التفاصٌل الجزبٌة على مدى صفحات"ا

ال تكاد تخلو ة، التً ال ٌتجاوز أربع صفحات، ومع طول المقام عبر مساحة عادة ما تكون قصٌرة مقارنة

، حٌث ٌتحٌن مقامة واحدة من الوقفة، ٌتوقؾ فٌها السرد بؽرض تقدٌم شخصٌة أو عرض منظر طبٌعً

الراوي المواقع الهامة من السرد إللقاء الضوء على شًء أو حدث أو شخصٌة، بتقدٌم وصؾ دقٌق 

ٌتوقؾ زمن لها حركة المسار السردي للقصة، وللموصوؾ معتمدا على الرإٌة البصرٌة فتتعطل خبل

ة المقامة وصفا موجزا الخطاب. اتخذت الوقفة مواقع مختلفة من السرد، حٌث ٌورد الراوي أحٌانا فً بداٌ

ر السرد بمقطع سردي قصٌر، ٌعمل من خبلله على التمهٌد  للفضاء المحٌط به بعد سفر طوٌل، و ٌصدِّ

للدخول فً تفاصٌل القصة، كما ٌقدم للقارئ صورة لذلك الفضاء الموصوؾ، بؽٌة إقحامه للمشاركة فً 

نان حتى مررنا بجبل لبنان فراعنا ما به من الحدث، ٌقول فً المقامة اللبنانٌة: "ظعنت فً نفر من معد عد

الشعاب واألودٌة والمجال  واألندٌة، والخمابل والؽٌاض والرٌاض والقرى والدساكر والعشابر الملتفة 

.تمثل هذه الوقفة المدخل الذي ٌلج منه القارئ إلى عالم النص فالوقوؾ عند المناظر سالفة ٖكالعساكر"

لتؤمل، حٌث تتعطل وتٌرة السرد،كما ٌهٌا الراوي الجو المناسب للسرد. كما الذكر ٌستدعً وقتا معٌنا من ا

تقوم الوقفة بتقدٌم أوصاؾ دقٌقة للشخصٌات المشاركة فً القٌام باألحداث، و خاصة شخصٌة "مٌمون"، 

تنوعا الموضوعات من مقامة إلى أخرى، و فتعدد األدوار التٌمٌة التً ٌتقلدها فً السرد، ٌضفً تنوعا فً

 سوق األمثلة التالٌة:صدد ٌكفً فً هذا الدٌها ما ٌستدعً اإلشارة إلٌها، وً األقنعة التً ٌرتف

                                                           
ٔ
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" دخل ، ٔ"وهم قد جلسوا إلى شٌخ أؼبر الشٌبة، أبلج الهٌبة. وهو ٌشٌر تارة بالبنان، وطوراً بالصولجان."

د قام صدر القوم، و هو "و إذا شٌخ أطول من شهر الصوم، ق، ٕرجل أؼبر الناصٌة، علٌه شعار البادٌة"

 ٌٖقسم تارة بالخن ،و طورا بالجواري الكن ، و ٌلهج تارة بمواقع النجوم، و أخرى بفواقع الرجوم"

تقوم الوقفات الوصفٌة فً المقامات بوظابؾ متعددة، فهً تعمل على توضٌح رإٌة الراوي للشخصٌة    

ن عن الدخول إلى النص، أو لبداٌة الحدث المتعاقبة، و هً بمثابة اإلعبل تهاالمحورٌة، و رصد تحوال

الربٌ ، كما تحدد وصفا دقٌقا للقناع الذي ٌرتدٌه البطل للقٌام بالدور القٌمً، و من ثم إمكانٌة االطبلع 

على موضوع المقامة، " األدب، الوعظ، اإلرشاد... الخ". ٌقوم نجاح البطل"الخزامً" فً أداء دور ما 

انسجامه مع الدور، فتكشؾ الوقفة فً هذا الموضوع عن التناسق الداللً على القناع الذي ٌضعه و مدى 

بٌن القناع الذي ٌخفً الحقٌقة، و بٌن ما تكشؾ عنه األحداث البلحقة من صو ر مشوهة لهذا الواقع، كما 

 تضع القارئ أمام طبٌعة العبلقة القابمة بٌن القناع و ما ٌوحً إلٌه. لم ٌتوقؾ الوصؾ عند شخصٌة البطل،

بل تناول شخصٌات أخرى، مثل شخصٌة "رجب"، و شخصٌة " لٌلى"، ارتبطت الوقفة الوصفٌة بالدور 

التٌمً األسا  الذي تقوم به "لٌلى"، و هو مساعدة "مٌمون" فً الحصول على مبتؽاه، و بالتالً تحقٌق 

ا كانت تشوٌش الداللة الؽاٌة الفنٌة للمقامة، و إن لم تكن المقصودة الفعلٌة فً الحكاٌة، إال أن وظٌفته

الحقٌقٌة للنص، و حمل القارئ على الفهم الخاطا للسبٌة التً حملت فً ذهن المستمع داللة االبنة 

األسٌرة، بٌنما جعلها البطل تؤخذ بعدا آخر لتبدو فً النص رمزا للخمرة، "وإن لً سبٌة من ربات الحجال 

كؤنها ورد الكمام لها نكهة الخزام وصفاء ماء  قد سبالها بعض زعانؾ الرجال. وهً بكر رقٌقة القوام،

ارتبط وصؾ البطل لجمال  .ٗالؽمام، وبهجة بدر التمام. تفتن العقول واأللباب، وتستعبد السادة واألرباب"

"لٌلى" الّسبٌة، و عذوبتها، و سحرها بما  ٌعتمل القصة من دوافع تجعله ٌّتبع طرقا متعددة لتحقٌق أهدافه، 

بؤسرارها، و تمكنه من فن القول هذه المقامة ببلؼته، و حسن استعماله للؽة و علمه و كان سبٌله فً 

أبعاده؛ فقد استطاع البطل أن ٌجمع بٌن وصؾ الخمرة، و وصؾ ابنته لٌلى التً ٌعد اسمها من أسماء و

ٌة فً الخمرة، لها نكهة الخزام، نسبة إلى اسمه: ابن خزام، فً صورة شّوش فٌها الصورة الحقٌقٌة للسب

ذهن القارئ، لٌتمكن من أن ٌستؤثر باهتمام المتلقً بالقصة، و ٌثٌر لدٌه العاطفة اإلنسانٌة، و ٌجعله ٌدفع 

 ثمن تحرٌر السبٌة ) لٌلى / الخمرة(.

لم تقدم الشخصٌة فً صورة متمٌزة، و تعددت األشكال الصٌؽٌة للوقفات فً مقامات "الٌازجً" التً

وصؾ، بل تعدى ذلك المستوى لٌإدي أؼراضا متنوعة داخل السٌاقات ٌتوقؾ توظٌؾ الوقفة لؽاٌة ال

السردٌة، و كان حضورها المكثؾ فً النص بحسب مقتضٌات الحكً إعبلنا  عما تخفٌه الذات الراوٌة أو 

القابمة بفعل البطولة من أبعاد سٌاسٌة و اجتماعٌة، فقد فتح الوقوؾ عند هذه التقنٌة فً المقامة الخطٌبٌة 

للقارئ إلدراك الدالالت المنبثقة عن هذا التحدٌد الزمنً. تحوي الوقفة فً هذه المقامة تحسسا  المجال

للجانب القٌمً للجن  العربً، من حٌث الفصاحة و اللؽة، و النسب و الصفات الفاضلة و األخبلق النبٌلة، 

. وأفصحهم لساناً، وأثبتهم حٌث ٌقول: "أما بعد فإنكم ٌا معاشر العرب أكرم للنا  نسباً، وأفضلهم حسباً 

جناناً، وأضر بهم بالسٌوؾ، وأقراهم للضٌوؾ. وأكثرهم ابتذاالً للمكارم واحتماالً للمؽارم، واعتقاالً 

. ٌتوقؾ السرد تماما بشروع مٌمون فً وصؾ العرب معنوٌا و أخبلقٌا، ٘بالرماح واشتماالً بالصوارم"

العروبة، و محاولة تثبٌت صورة العربً فً ذهن جاء هذا التقدٌم المع  مق بصدد استحضار معنى 
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المتلقً، خوفا من ضٌاعها و تؽٌٌبها فً زمن تتصارع فٌه القٌم و تسٌر فٌه األوضاع وفق مسار تنازلً 

هزلً. ٌعد استحضار صورة العروبة و االنتماء فً نصوص المقامات البحرٌة و الخطٌبٌة و ؼٌرها رمزا 

 تحدد هوٌته بحسب ما ٌستدعٌه زمنٌدل على وجود طرؾ ثان مناقض، ت

المإلؾ، و هو فً هذه الحالة ممثل فً "األتراك"، تتحدد رإٌة العالم بما ٌقوم به البطل"مٌمون" من أدوار 

قٌمٌة بطولٌة، باعتباره أنموذجا إنسانٌا حمل على عاتقه مهمة إنسانٌة، و عّبر زمنه عن قضاٌا عالمٌة 

ره بّدقة، و اتخذت أبعادا داللٌة ارتبطت باألزمنة المتحولة من تحكمت فً مصٌر اإلنسان، وحددت مسا

بنٌت علٌها اإلنسانٌة جمعاء هً خبلل االستذكارات و المشاهد و الوقفات...التً كشفت عن ثنابٌة 

 الماضً/ الحاضر(.)

 :انحذف

 تنامٌها فً األحداث زمن فترات إلى قصٌرة هو إشارات و للسرد، تسرٌعا التقنٌات أكثر الحذؾ ٌعتبر   

 دون األحداث بعض إلؽاء طرٌق عن السرد مساحة تقلٌص ٌتم ٔالماضً إلى تراجعها أو المستقبل نحو

 األمام إلى باألحداث القفز و القصة فً المٌت الزمن "إلؽاء: بحراوي" حسن" ٌقول كما أو إلٌها، اإلشارة

 فقط إلٌه مستشارا أو كلٌة السرد فً عنه مسكوتا من القصة جزء ٌكون" ، بحٌثٕدونها أو إشارة بؤقل

 الحذؾ: الحذؾ من نوعٌن بٌن" جنٌت.ج"ٌمٌز  و ٖ"الحكابً الفراغ موضع على تدل زمنٌة بعثارات

 زمنً، نظام عن السردي للمقامات النمط ٌكشؾ. ٗالضمنً الحذؾ و محدد ؼٌر و محدد، هو و الصرٌح

 الحذؾ البطل، ٌتوزع و للراوي الدابم الترحال ٌفسرها محذوفة، لفترات زمنٌة إشارات تواتر علٌه ٌتعٌن

الراوي  ٌقوم حٌث ،(النهاٌة و البداٌة) أي الفراق و اللقاء بثنابٌة ٌرتبط و مظهرٌن، وفق البحرٌن مجمع فً

 المقامة فً نجد ما ؼرار على شهور، و أسابٌع إلى تمتد زمنٌة مدة تستؽرق التً األحداث بعض بتجاوز

 أحسبه شهرا،ُكنت بها َفؤَقمت أقتضٌه، ودٌن لوطر أْقضٌه، بالرَملة َحلْلت : "عباد نب ٌقول سهٌل الرملٌة،

 الوقوؾ بؽٌة الحكً ٌسّرع و الوقابع من جملة على الراوي ٌقفز حٌث المحذوفة بشهر، المدة تقدر. ٘"دهرا

 للراوي عورٌةالش الحالة عن اإلخبار عن المقامة هذه فً تقنٌة الحذؾ توظٌؾ ٌعلن. البإرة الحدث عند

 اللقاء فحصول والبطل، الراوي بٌن ٌصل و خفً وثٌق ارتباط عن ٌكشؾ أن شؤنه من لسفره، المصاحبة

 دهرا، أحسبه وكنت" بقوله عبر عنه الذي بالرملة، اإلقامة من ضجره و السفر متاعب الراوي أنسى بٌنهما

 القصصً حصر الزمن" على إذا ذؾالح ٌعمل. جدٌدة مؽامرة عن باحثا شاء حٌث إلى" مٌمون" مع فسار

من  لقطات إقحام طرٌق عن القصة فً الربٌسة القضٌة لفهم البلزمة المادة فٌقدمون ضٌقة، حدود ضمن

 من عنصرا ٌمثل كما المقامة موضوع لتلقً القارئ تهٌبة على الحذؾ إلى الراوي لجوء ٌعمل .ٙالماضً"

 من البطل ٌخلق والذي الدابم، السفر ٌفرضها التً الفراق و ءاللقا ثنابٌة على القابمة السردٌة البنٌة عناصر

 فٌعمد النهاٌة، اقتراب عن لئلعبلن المقامة نهاٌة فً وٌؤتً الحكً الحذؾ ٌسّرع .متعددة مؽامرات خبلله

 طول إلى تحٌل زمنٌة إشارة بإٌراد وٌكتفً امتدادها، و لطولها متجاوزا بعضها األحداث تقدٌم إلى الراوي

، 3"الفبلح على حً: السفر" وقال ،1قماح" شهرا انقض رٌثما فمكثنا: "المقاطع هذه تمثله ما وهذا ث،األحدا
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 من ألؾ خٌرا أحسبها الدهر، لٌالً من لٌلة معه بت و"، ٔ"الآللً من أنقى اللٌالً من ثبلثا عنده وأقمنا"

 ثم الراوي، و البطل اءلق بعد السرد . ٌتباطؤٖ"زهرا روضه من أجتنً شهرا عنده لبثت "و ،ٕ"شهر

األمثلة  تبٌن الفراق، إلى النهاٌة فً لٌصل المٌت الزمن المقامة، فٌتخطى نهاٌة اقتراب مع فجؤة ٌتسارع

 تشٌر..." الشهر اللٌلة، لٌال، ثبلثة شهرٌن،:"ب حددها التً البطل مع قضاها الراوي التً المدد السابقة

 حدوث:تستدعً التً للمقامة، السردٌة الفنٌة البنٌة إلى ذلك دٌعو الشهرٌن، ٌتجاوز ال اللقاء أن زمن إلى

 َففارَقنًِ"َ األزهرٌة المقامة فً ٌقول حٌث مؤساوٌا، حدثا بوصفه الفراق و منهما، كل هاج  باعتباره اللقاء

 ال حمٌمة، عبلقة -طباعهما اختبلؾ من الرؼم على البطل و الراوي بٌن ، فالعبلقة ٗ"للجسد الروح فراق

 فً ٌقول إذ اآلخر، بلقاء كلٌهما سعادة تحقٌق دون عامل أي ٌحول ال السٌر و و المذاهب اختبلؾ حٌهاٌم

 فاللقاء ،٘"ْنلتقً أن إَلى هللاَّ  أستودعك َقال و مفرقً، قبل و مرفقً، بؤَنامله ؼمز ثم: "المقامة الصعٌدٌة

 باآلخر. طرؾ كل تعلق ٌفرضها ضرورة

 ٔانًكاٌ:ثانثا :انشياٌ 

 ٌكون خصوًصا السردٌة والفنون عموًما، األدبً الفن فً والمكان الزمان وظابؾ فً القول إعادة علل   

 السردٌة كالقصة األعمال أن ذلك الجزبٌة، للمعانً مدخبل لتإلؾ الكلٌة المعانً توكٌد جهة من نافًعا،

 أو األسطورٌة، افٌةالخر والحكاٌات والتمثٌلٌة واألقصوصة القصصٌة، والصورة والمسرحٌة والرواٌة

 الواقع ٌزلزل فعل قصصً، أو قصصً، حدث من ٌخلو ال الفنون هذه من فن كل..العلمً الخٌال وقصص

 أعمالهم عن الكذب صفة للنا ، وهناك رؼبة عند الكتاب واألدباء فً أن ٌبعدوا والمعقول والمعهود

 ومكان، بزمان وحوادثه القصصً لفعلا ربط ومنها اإلسناد، منها للقص، فنٌة اتخذوا وسابل اإلبداعٌة،

 اإلسناد، إلى بالقٌا  أو. القصصً العمل لقبول نفسٌة قاعدة تتهٌؤ والمكان بالزمان ومجرد ربطهما

 أسماء واختٌار القصصً، والفعل الحدث على الراوي وشهادة معلوم، ومكان معلوم زمان وانتسابه إلى

المجتمع  بٌبات من أخرى بٌبة فً عٌشهم ٌتخٌل أو لمإلؾ،ا فٌه ٌحٌا الذي الحً فً ٌعٌشون محددة ألنا 

 إمكانٌة من الفعل ٌقربان والمكان فالزمان .اللوازم بهذه ٌقترن ما وتصدٌق للتوثٌق كله وذلك. به المحٌط

 االفتراضً العمل تربط خطوة المإلؾ ٌخطو القصصً، و بهما المشهد أو الموضوع أو للحدث الوقوع

 الفعل أو الحدث خرج فإذا بالموجود، ٌحٌطان ومكان ؼٌر زمان من حسً وجود ال نهأل الواقعً، بالوجود

 والوهم بالخٌال الممكن واضطرب والمجهول الؽٌب أبواب فً والمكان دخل الزمان حٌز من الشخصٌة أو

 من والمكان فالزمان. الجمهور على المسرودة المادة إلنكار الداعٌة وتبادرت الظنون بالباطل، والحق

 بحدود المحدود البشر عالم من االفتراضً القص عالم ٌقرب مما البشر، المعقول عند الوجود شروط

 للعمل المبدعة الشخصٌة بتجارب االرتباط وظٌفة والمكان وللزمان .والنسبٌة والمكان والحركة الزمان

 ملهما خزاًنا تإلؾ وةحل أو مرة بمواقؾ الحٌاة فً بتجاربه والمكان الزمان وبارتباط (المإلؾ) القصصً

 النفسٌة اإلبداع قوى ٌحرض االرتباط هذا فإن ؼٌرها، أو سابًقا المذكورة السردٌة الفنون فن من أي إلبداع

التً  القص شخصٌات تقرٌب على تعمل والمكان للزمان نفسها والوظٌفة جدٌد، عمل إبداع والعقلٌة على

 من - الوجوه من وجه من أكثر على الواقعً مناعال فً البشر محاكٌة القصصً السرد عالم فً تجري

 على أشد سلطاًنا أٌهما المكان أو الزمان بعامل تهدأ أو تثور أو تفكر أو تفرح أو تتؤلم أًٌضا فهً الواقع،

 الوظٌفة هذه مثل .القصصً المسرود بنٌة فً االعتبارٌة شخصٌته ومقومات سلوكه محرضات أو نفسه

 متلقً إلى مًعا وٌشدهما إلى شخصٌاته، القاص ٌشد مما والمكان الزمان ٌجعل مما المتلقً، حال فً قابم
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 لكل الباطن أو الظاهر الوعً فً قابمة لكنها حقٌقة بها، الوعً ومراتب االستجابة درجات باختبلؾ النص

 التشكٌل فً داخل منهما كبل أن والمكان الزمان وظابؾ ومن .فٌه ٌدخل أو بالنص ٌحٌط إنسانً بعد

 المإلؾ رإى ضمن واالفتراضٌة والنفسٌة الحسٌة بطبٌعتها الحٌاة لٌعطٌه لون القصصً، للنص لؽويال

 تشكٌل فً الداخلة األخرى القص عناصر بقٌة من ومواقعها القصصٌة ورإى الشخصٌة الضابطة، الكلٌة

 الفنً التشكٌل فً نٌدخبل أنهما والمكان الزمان وظابؾ ومن .نفسها الحٌاة كتنوع اللؽوي وتنوعه، البنٌان

 ظبلله أو الحسٌة واقعٌته النص على تضفً التً الحٌة المشاهد أو رسم الصور على المعٌن والجمالً

ا وشعوًرا عقبل ونفًسا واإلٌحابٌة النفسٌة ًٌ  .القبح أو بالحسن جمال

 والزمانبالمكان  متلقٌه أو بنابه، شخصٌات أو النص لمبدع السابقة الحسٌة بالخبرة مرتبط كله ذلك

 فرٌق كل التمثل عند على القدرة بحسب للنص، الجمالً بالتشكٌل الشعور تثٌر التً المصاحبة والقرابن

ا ونًصا إبداًعا الجمالٌة العملٌة فرقاء من ًٌ  .وتلق

 فً العمل والمكان للزمان السردٌة الوظابؾ جوانب من بعًضا توضح التً العامة المقدمة هذه وبعد

 ؼٌر انفصال، من مًعا مقترنٌن جاءا وقد مقامات الٌازجً، فً والمكان الزمان فكرة إلى نعود السردي،

 من زمان به وٌحتوٌه،وال ٌحٌط زمان ؼٌر من مكان ثمة فلٌ  اإلنسان، ٌحٌاها التً الحٌاة فً كشؤنهما

 .الزمان بحركة الحٌاة حركة لمعنى البشر إدراك على ٌعٌن مكان ؼٌر

 انشياٌ:

فسه، و هو ال ٌرى بل ٌرى أثره، و الوهمً المخوؾ الذي ٌقتفً آثارنا ، وهو الوجود نالزمن: "الشبح    

: الزمن المتواصل، و المتعاقب، هو الصراع الوحٌد الذي ٌنهزم فٌه اإلنسان دابما و له أنواع أبرزهاو

ضرب من الزمان والسرد: ٌوجد ثبلثة أ المنقطع أو المتشظً، الزمن الؽابب، الزمن الذاتً)النفسً(.و

و هً زمنٌة  :)المؽامرة(أو الزمن المحكً زمن الحكاٌة الزمن تتداخل بالحدث السردي و تبلزمه وهً :

. زمن الكتابة: و ٌتصل به زمن السرد )زمن إفراغ النص إلى القرطا (. وتتمحض للعالم الروابً المنشؤ

و الزمن أكثر العناصر  .زمن القراءة:و هو الزمن الذي ٌصاحب القارئ و هو ٌقرأ العمل السرديو

الزمان: وهو  السردٌة تداخبل و اتصاال بالعناصر و التقنٌات األخرى و لهذا كثر الحدٌث عنه و الكتابة فٌه.

، ومنه تنطلق أبرز التقنٌات السردٌة، حٌث ٌفرق بٌن زمان دبًمن العناصر المهمة فً تشكٌل النص األ

ٌقة علمٌة، حسب النظام الطبٌعً الخارجً الذي ٌخضع الحكاٌة التً ٌعرض مجموع أحداث الحكاٌة بطر

للترتٌب الزمنً لؤلسباب والمسببات. فً مقابل زمن القصة أو زمن الخطاب الذي ٌتؤلؾ من األحداث 

 نفسها، ولكن بطرٌقة فنٌة تجسد فً تقنٌات أوجمالٌات االرتداد واالستباق والتسري واالستبطاء.

 انشيٍ فٙ يجًغ انثحزٍٚ:

، ومنه تنطلق أبرز التقنٌات السردٌة، حٌث ٌفرق بٌن نص المقاماتالعناصر المهمة فً تشكٌل  وهو من  

زمان الحكاٌة التً ٌعرض مجموع أحداث الحكاٌة بطرٌقة علمٌة، حسب النظام الطبٌعً الخارجً الذي 

من  ٌخضع للترتٌب الزمنً لؤلسباب والمسببات. فً مقابل زمن القصة أو زمن الخطاب الذي ٌتؤلؾ

 األحداث نفسها، ولكن بطرٌقة فنٌة تجسد فً تقنٌات أوجمالٌات االرتداد واالستباق والتسري واالستبطاء.

 جعل ما هذا األخرى، ولعل السردٌة المكونات بقٌة عن ٌنفصل أن ٌمكن ال بنابٌا مكونا الزمن ٌعدو

 نعثر أن المتعذر أنه " من مدركٌن آلٌاته أنواعه و و مفهومه فً بالبحث كبٌرا، ٌولونه اهتماما الدارسٌن

 نلؽً أن ٌمكن فبل السرد، من خال زمن فً نفكر أن افتراضا لنا جاز الزمن، وإذا من خال سرد على
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 للقارئ ٌمكن ال ، كمأالزمن" ٌوجد الذي هو السرد لٌ  و السرد ٌوجد الذي هو فالزمن السرد، من الزمن

 ٌنظم خاص نسق وفق كٌفٌة انتظامها بٌن و األحداث، وقوع بٌن تربط التً العبلقة تلك ٌؽفل أن الباحث أو

 فً القصة نحكً أن من لنا بد السرد، فبل ٌنظم عملٌة الذي هو الزمن أي. مساره ٌحكم و السرد حركة

 السرد، تقنٌة تعتمد التً السردٌة الفنون من المقامات . وتعدٕمستقبل" حاضر، أو معٌن، ماض، أو زمن

حٌز  و ،(الشخصٌات) السردٌة باألفعال تقوم األحداث و تحرك بنابٌة عناصر علٌه من تقوم ما باعتبار

 تجاهله، ال ٌمكن مهما عنصرا فٌها ٌّمثل الذي الزمن إلى إضافة األحداث، هذه ٌإطر( المكان)جؽرافً 

 محمبل تقرٌب و رإاه الزمن لخدمة دور ٌفّعل أن" الٌازجً" استطاع فكٌؾ بالسرد الزمن ارتبط ولبن

الداللٌة؟  أبعاده هً ما و الزمن، و بٌن اإلنسان الصراع مظاهر ٌرصد أن استطاع كٌؾ و عصره،

استطاعت المقامة باعتبارها فنا سردٌا أن تقدم األحداث وفق نظام زمنً خاص، لتجسد إحداثٌات الصراع 

سلطة العلٌا، و ألن بٌن شخصٌة البطل بوصفها ذاتا فاعلة أو خاضعة للفعل، و بٌن الزمن بوصفه رمز ال

الزمن الذي ٌقدم الحكً )الخطاب( هو زمن زابؾ ؼٌر حقٌقً. فقد قدمت مقامات "الٌازجً" األحداث وفق 

تسلسل زمنً متقطع، بحٌث ٌتخذ فٌها الحكً سٌرورة زمنٌة منحرفة عن مسارها الطبٌعً إلى ؼٌر 

علٌها فترة من الزمن أو ٌستشرؾ  المؤلوؾ؛ فٌرجع الراوي فٌها تارة إلى الماضً لٌتذكر أحداثا مرت

لى الصراع بٌن الذات اإلنسانٌة أحداثا أخرى قد تتحقق فً زمن الحق، بٌنما ٌبقى الحاضر شاهدا ع

الزمن، و ترصد مدى تفاعلها معه، و تساهم فً تحدٌد موقفها من الحٌاة، ٌولد تعاقب األحداث لدى و

صراع ٌنجم عن محاولة معاٌشة األحداث الذي تعبر اإلنسان إحساسا خاصا بالزمن،ؼالبا ما ٌتحول إلى 

عنه هٌمنة الماضً و تمزق الحاضر، فقد ولد عصر النهضة لدى "الٌازجً" إحساسا متمٌزا للزمن 

الماضً الذي كان ٌمثل فً نظره الزمن األمثل للحضارة العربٌة، فحاول أن ٌرصد زمن رحلة الذات 

متداد واسع، و ٌجعل من البطل ٌسافر بذاكرته إلى ذلك الزمن، العربٌة التً حملت ثقلها التارٌخً على ا

لٌحدد من خبللها رإٌته االستشرافٌة للزمن اآلتً. تعد العودة إلى الزمن الماضً الزمة سردٌة صاحبت 

إلى زمن مضى  تهاظهور الشخصٌات على مسرح األحداث، إذ ال تلبث الشخصٌة المتحدثة أن ترجع بذاكر

قع لمسة خاصة، ٌتداخل فٌها الزمن الماضً و الحاضر لتمثل فً صورة االستذكار حتى تضفً على الوا

فً مقامات "الٌازجً" ملمحا بارزا استؽله الراوي فً إلقاء الضوء على بعض األزمنة التً تكشؾ حقٌقة 

شخصٌة البطل"مٌمون"، فالرجوع إلى الماضً، أو استذكار حادثة وقعت فً زمن مضى، ال ٌعنً 

عن الزمن الحاضر بقدر ما ٌّنم عن التواصل مع الذات، التً تبقى مرتبطة ال شعورٌا مع تلك االنقطاع 

الذكرٌات، ٌقول الراوي سهٌل فً المقامة الساحلٌة: " قال سهٌل بن عباد: ألقتنً الرواحل إلى بعض 

ٌل بن عباٍد ، وٌقول فً المقامة الطابٌة: " حكى سهٖالسواحل. وكان عودي ٌومبذ رطٌباً وفودي ؼرٌبا"

 فً الزمن طبٌعة إن. ٗقال: حللت ببلد الٌمن فً سالؾ الزمن، وأنا ؼضٌض الصباء ؼرٌض الفنن"

 ٌقوم عام لقانون األوقات معظم فً خاضعة وهً األمكنة بٌن الراوي بحركة محكومة الٌازجً مقامات

 نقطة من ابتداء راويال به قام حدثا تلخٌص+  حذؾ سرٌعة سردٌة بحركة المقامة تحكً أن على أساسا

 المنطقً بالترتٌب ملتزمة تبدو بذلك وهً الحاضر نحو تصاعدٌا السرد تتابع ثم الماضً فً زمنٌة

 الخزامً ٌكون ؼالبا البطل بشخصٌة الراوي ٌلتقً حٌن االلتزام هذا عن تتخلى أن لبث ال أنها إال لؤلحداث

 حٌث السرد منه انطلق الذي الزمن قٌل ٌقع منز فً بدأت التً حٌاتها قصة برواٌة الشخصٌة هذه فتقوم

 القصة تندمج ثم ومن السردي اإلطار تشكل التً األولى القصة داخل مستعادة قصة الشخصٌة قصة تشكل

 ثم معٌن زمان وفً ما مكان فً بالبطل ٌلتقً الراوي إن إذ اإلطار لقصة السردي النسٌج فً المستعادة

                                                           
ٔ
 .1ٔٔ ص: ، ٕ، 9ٕٓٓ ط لبنان، المؽرب، العربً، الثقافً المركز بحراوي، الروابً،حسن الشكل بنٌة 
ٕ
 .1ٔٔ ص: نفسه، المرجع: انظر 
ٖ
 .1ٕٓمجمع البحرٌن، المقامة الساحلٌة، ص:  
ٗ
 .ٕٓٙمجمع البحرٌن، المقامة الطابٌة، ص: 
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 نسبً تطابق ٌولد ٌكاد حتى تقنٌة المشهد الخطاب على وتهٌمن سرعته دالسر فٌفقد مباشرا حوارا ٌتحاورا

 فً الراوي دخول ثم السرد بها ٌبدأ التً السرٌعة السردٌة للحركة ونتٌجة القصة وزمن الخطاب زمن بٌن

 طوٌلة وصفٌة مقاطع بؤٌة ٌستؤثر لم إنه إذ الدنٌا حدوده  فً الوصؾ جاء فقد الشخصٌات مع مباشر حوار

 أو الراوي به ٌقوم تؤملٌا ذاتٌا وصفا كونه ٌتعد لم منه جاء ما إن بل السرد حركة إٌقاؾ شؤنها من ٌكون

 شؤن  من أن كما تبطبتها فً أحٌانا ٌساهم قد لكنه حركته ٌعطل أن دون السرد فً مندمجا الشخصٌة

 بعض تتخلله ثلؤلحدا منطقً شبه بترتٌب ملتزما معظمها جعلت أنها المقامات فً السرٌعة الحركة

 السرد. ٌتضمن فً الشخصٌات دخول وطرٌقة الحدث طبٌعة تقتضٌها استشرافٌة تلٌمٌحات أو استرجاعات

 مإطرة واألخبار واأللؽاز والشعر والمواعظ الخطب ك األدبٌة األنواع من عددا الهمذانً مقامات نسٌج

 المقامات خطاب أن التحلٌل أظهر قدو  مختلفة بصٌػ  للمتلقً تقدٌمها ٌعٌد الذي الخطاب بوصفه بالسرد

 حدث ٌقدم الذي الراوي خطاب على السرد صٌؽة تهٌمن إذ والعرض السرد إما أساسٌتٌن صٌؽتٌن ٌتضمن

 المسافة تحددها ٌروٌه مسافة على والراوي مباشر ؼٌر المتلقً فٌه ٌكون خطاب وهو األمكنة بٌن السفر

 .(الماضً)قوع الو وزمن( الحاضر)الرواٌة  زمن بٌن الزمنٌة

 انًكاٌ فٙ يجًغ انثحزٍٚ:

مان، فهما متكامبلن ومتداخبلن، فبل مكان بدون زمان وال زال ٌقل عنصر المكان أهمٌة عن عنصر ال   

ٌنعك ، وأهم ما ٌمٌز عنصر الزمان ما ٌسمى ب"فضاء النص" الذي ٌشمل مجموع األمكنة التً تظهر 

جسد بطرٌقة فنٌة فً جملة من الثنابٌات تفضاءها الواسع المكونة بذلك نص األدبً على امتداد بنٌة ال

الفضاء،  و ٌسمٌه عبد الملك مرتاض الحٌز، و ٌسمٌه آخرون الجمالٌة المتضادة أو التطابقات المكانٌة.

و لذا بدأ ٌقل استخدامه لدى النقاد العرب، و ٌستحٌل على  النقاد الؽربٌون ال ٌستعملون مصطلح المكان،و

ٌّز ما، و ٌرتبط بشكل كبٌر بتقنٌة التقطٌع كما سٌؤتً تالٌا، و من أي كاتب روا بً أن ٌكتب نصا خارج ح

هو مظهر ؼٌر و المظهر الخلفً:و مظاهر الحٌز: الحٌز الجؽرافً )الجبال، السهول ، الؽابات، التبلل، ..(

مقامات عن وجود ال فٌها تنفك فرصة تجد . المباشر، مثل، أبحر، ركب الطابرة، سمع المإذن، مر بحقل

 وهذه المكان. و الزمان نطاق فً حوادث القصة من جعل البدَّ  و وموقعهم والمكان الزمان عنصري

 المقامات فً الموجودة المشاهد و. القصة مشاهد تعتبر المقامة حوادث فً المكانٌة و الزمانٌه المواضع

 الشخصٌات وراء ٌمشً و حرارته و برودته ٌح  ذاك المكان، فً ٌح  نفسه ألنْ  للقارئ المجال تفتح

 أحزانهم فً ٌشاطرهم أن ٌستطٌع بؤنه ٌح  و قابلٌهم ٌعرؾ و محادثاتهم إلى و ٌستمع الصور عن وٌبحث

من  ٌستفٌد ٌراهم و أن ٌستطٌع النا  من بؤنهم ٌشعر النهاٌة فً و بسمرهم ٌفرح أن کما ٌستطٌع

 أو مشهد تتجاوز عن ال و محدودة فٌها شاهدالم و قصار قصص المقامات فً القصص أن مع. نصابحهم

 جٌدا تصوٌرا أن ٌصورها القارئ ٌستطٌع منسجما متبلحما رسما المشاهد رسم الٌازجً لكن مشهدٌن

مدٌنة  عن ٌتكلم حٌن السٌما و الهمذانً کمقامات الٌازجً مقامات فً المكان عنصر .القصة إطار ٌناسب

 هذه معو. المدن لهذه والمٌزات النعوت ببعض أتى قد ازجًالٌ لكن القصة، حوادث مجري فً ال ٌإثر

 حللت": نحو بجمل مبهمة إال المكان ٌصؾ وال معٌن محدد مكان إلى ٌرشد ال النعوت و التوصٌفات

 بها ما وأتفقد النهار، سحابة فٌها أتردد فكنت المزار، بعٌد الدار، ؼرٌب وأنا األسفار، بعض فً بالزوراء

 مقامات الٌازجً فً الحوادث مكان ال ٌعرؾ لهذا القارئ و المقدار بهذا ٌكتفً و ٔ"رواآلثا المشاهد من

 أو مسجد، فندق، مكتبة، هناك بؤن ٌشٌر مثبل الحوادث حدود ٌحدد بل ٌصؾ المكان ال فهو دقٌق بشكل

 القصة جو ترسٌم فً الٌازجً حاول. ٌحب کما الجزبٌات لٌصور القارئ، أمام ٌفتح الطرٌق و. سوق

 التشجٌع و الحزن الصداقة و والحروب، االضطراب االزدحام،: مثل األمور بعض للقارئ رسمو

 فً أوصافه وجعل المفردات من كثٌر استفاد لكنه جمٌله توصٌفات الٌازجً توصٌفات أن مع والعواطؾ
                                                           

ٔ
 .ٙٗالبؽدادٌة، ص:مجمع البحرٌن، المقامة  
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 .ٌقصده ما إلى القارئ تهدى جمٌلة جمل الجو فً نف  وصؾ الهمذانً لكن القدٌمة، الحكاٌات إطار

 االزدحام ضدٌة، بٌن فً مقامات الٌازجً ثنابٌة المكان بٌن الصحراء والمدٌنة، وهذه ثنابٌات ٌواجهنا

 وطبابعهم الحكاٌات شخوص أمزجة تتؽٌر لذلك وتبعا. والخوؾ واألمان والترحال، واالستقرار والخبلء،

 لؤلفكار حقٌقٌا خزانا كان لو ماك ٌبدو"  فالمكان فٌهم؛ أثر من المكان هذا ٌتركه وما وجودهم لمكان وفقا

، ٔ"اآلخر على طرؾ كل فٌها ٌإثر متبادلة عبلقة اإلنسان وبٌن بٌنه تنشؤ حٌث والحدو ، والمشاعر

 فإن لخبلبها ونظرا البشري، التجمع هذا من فتخلو الصحراء أما بالنا ، تعج المختلفة بؤماكنها والمدٌنة

 أو الوحدة، ٌكون قد الذي النفسً الشخصٌة طابع لنا برزت الصحراء فً أحداثها تدور التً الحكاٌات

 فً بمرتحل التقابه عند الشخصٌة فرحة تظهر ولهذا باألمان؛ ٌوحً ال بمكان المرور عند الخوؾ

 فً الشخصٌة ووجود. قافلة مع أو رفٌق مع إال ٌسافر ال قد أو سفره، فً وحدته ٌإن  كً الصحراء

 مكان من االنتقال المقامة شخصٌة ترٌد وعندما باالستقرار، إٌحاء طوٌلة زمنٌة مدة البقاء ٌقتضً المدٌنة

 تتمٌز والمدٌنة .بٌنها فٌما المدن ٌربط الذي الخبلء الصحراء لتكون تصحر أن من لها بد فبل آخر إلى

 ألمور ٌتعرض قد الصحراء فً اإلنسان إن إذ حدود، وال لها قٌود فبل الصحراء وأما وحدودها بقٌودها

 وجودها ٌتنافى السلطة وهذه. والقضابٌة القانونٌة بسلطتها تتمٌز التً المدٌنة فً له لتحدث كانت ما رةخط

 قطاع أو مفترسة لحٌوانات الشخوص تعرض الحكاٌات فً تردد هنا ومن فٌه، تجمع ال متسع مكان فً

 .طرق

 نفسه على ٌؤمن فبل له، رٌظه بشري أي من خٌفة ٌتوج  ٌقصدها من فإن األمان فقدت الصحراء أن وبما

 الؽسق، خٌم حتى البدوٌة: " المقامة فً سهٌل بن عباد  مع حدث ما وهذا. هوٌته من الثتبت بعد إال منه

 :فقلت. مشبوبة ونار مضروبة، خٌمة إلى فدفعت. الشفق وتصرم

 ٕلنا؟ األمن أم الخوؾ بهم هل ههنا النزول القوم ترى ٌا من

خٌمة مضاءة سؤل  له ظهرت وعندما الخشٌة تشوبها شجاعة وهذه له مإن  ال وحٌدا ٌقول أنه ٌسافر إذ

 ال ٌعرؾ من داخل الخٌمة هل هم أنا  أشرار أم لطفاء، أنه خشٌته وكان موضع أصحابها عن األمان،

 اإلنسانٌة الحالة هذه الكاتب لنا وٌمثل ،(الخوؾ بهم هل ):قوله عند بالخوؾ وشعوره الخشٌة هذه وتتمثل

 ؛ٖ" الجاش من جاش، ما منً فسكن ": قوله هو وهذا شجاعته ازدادت خوفه زاد فكلما الداخلً؛ اوصراعه

 ٌحوي هذا وتصرفه. بالخوؾ شعوره فٌها ٌخفً قوة موقؾ على إال دلت ما بها ٌتحدث التً الطرٌقة فهذه

 شعر اناإنس ورأى الصباح حل وعندما ٌخؾ، لم حوله الوحوش ووجود اللٌل فؤثناء صارخا؛ تناقضا

 الراوي ٌذكره ما ذلك ومن .المتناقضات تحمل بنٌة بوصفها الصحراء استخدام على ٌدل ما وهذا بالخوؾ،

 من خوفاً  ناجر، معمعان فً الزاجر، بكور ٌوماً  بكرت: قال عباد بن سهٌل حكى "العقٌقٌة:  المقامة فً

 الؽٌطان، بعض تخللت إذا حتى. ساحة بعد ساحة أقطع وجعلت السٌاحة، فً فؤمعنت. الهواجر اصطكاك

 الجواد شاكلة فً فبذلت الرمال، من كثٌب على الرجال، من كتٌبة رأٌت. الشٌطان مخاط علٌها سال وقد

 زمنٌة فٌوضح لنا سهٌل كٌؾ ٌتنقل من مكان آلخر بمدة .ٗ"األعجاز على األرض صدور ورددت المهماز،

 والتنقل البقاع هذه بٌن تجواله ٌنهً حتى أشهر إلى رتستم قد زمنٌة مدة ـ واقعا ـ تمثل هً بٌنما سرٌعة

: قال عندما عرضا ارتحاله ذكر أنه إال المدن هذه بٌن االرتحال فً معاناته ؼٌب الكاتب أن ناهٌك. بٌنها

 الصحراء و عند الٌازجً نوعٌن من األمكنة وهً المدٌنة ونبلحظ.( الهواجر اصطكاك من خوفاً )

 مروره عند الكاتب أن ذلك أطول، المدن عن فحدٌثه والصحراء المدٌنة بٌن لنصا زمن قسنا فلو أوالخبلء؛
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 وما .المدن هذه بٌن به ٌصل ممرا فٌجعله الخبلء أما أهلها، مع والتعامل فٌها الوقوؾ من له بد ال بالمدن

ٌكون ٌنتقلون لمكان آخر قد  حتى المدن فً المكوث ٌطٌلون فً مقامات الٌازجً أن شخصٌاته ال نلمحه

مراده،  نٌل وبعد عربٌة قبٌلة عند وقتا ٌمضً الخزامً السبب فً ذلك هو ما تفرضه طبٌعة المقامات؛

 مإنسا رفٌقا فٌحتاج الشخص؛ نف  فً الرهبة المكان الخالً ٌلقً أن شك ال. ٌذهب للبحث فً مكان آخر

 قبل وٌرٌحه اإلنسان ٌإن  يالذ األمر ٌفسر الصحبة فً الرحلة، ما وهذا. الخبلء اجتٌاز على مشجعا أو

 سافر الذٌن فاألشخاص .وهدوبها النف  اطمبنان على ٌساعد هناك من ٌإنسه فً رحلته ذا لٌكون نومه،

 على لٌؤمنهم المرء وإن بٌنهم، نزاع وال وفاق، على فهم السفر، فً الرفقة خٌر هم سهٌل بن عباد معهم

 الخزامً على مطلبه وهو مال الكدٌة حصول فبعد صٌة؛الشخ على سلبا المكان ٌإثر وقد. مرتحله فً نفسه

 ورجعتوٌرٌد الهرب، قد ٌترك صاحبه فً الصحراء المكان المقفر وهذا ما رأٌناه فً المقامة البدوٌة: "

 المكان . ووصؾٔ"األواه صفقت فصفقت. وسار هناك ما كل أخذ قد الشٌخ وإذا النار، تلك أتنور بها

 الٌازجً مقامات فً المكان صور تنوعت فقد لذلك وتبعا ؛ والشعورٌة نفسٌةال الشخص لحالة وفقا ٌختلؾ

 :ٌلً فٌما أبرزها فنجمل الحكابٌة، السردٌة األنماط فً تشكلت التً األماكن أنواع أما

 مشاهدها وأشهد المؤلوفة معاهدها أتعهد وأنا بالكوفة ٌوماً  كنت حتى المقامة الكوفٌة: ":األنٌ  المكان .ٔ

 ٕ" .السماء ماء بنً من كؤنهم العلماء من بعصبة مررتف الموصوفة

 ـ للخوؾ، فالخوؾ مسببات هناك ٌكون قد بل بطبٌعته، مخٌفا ٌكون أن بالمكان ٌشترط ال :المخٌؾ المكان

 للشخصٌة الشعورٌة بالحالة منوط مخٌفا المكان اعتبار .بالخطر إحساسه عند لئلنسان مبلزم ـ مثبل

 لنا ٌنقل الكاتب أن ذلك فٌها، المكان طبٌعة إلى النظرة ٌحدد الذي هو المقامة شخصٌة فشعور وتقلباتها؛

 فنهضنا فٌه، ونرى ذلك فً المقامة البدوٌة: " متنقلة تتحرك التً الشخصٌة عٌنً خبلل من المكان وصؾ

 ة،األعن أطلقوا قد لصوص لنا عرض. الطرٌق ٌناوح فرٌق، على أشرفنا إذا حتى. الهٌماء تلك فً نهٌم

، ومنه فً المقامة الٌمنٌة: ٖ".خلق ما شر من الفلق، برب أعوذ وقال القلق، الشٌخ فؤخذ. األسنة وأشرعوا

 من وأنقل شًء، من أنكر فحللتها. الٌمن مشارؾ إلى الزمن، أحداث لفظتنً: قال عباد بن سهٌل حكى"

 صفاة على شماء، خٌمة وإذا .واد بطن هبطنا حتى، "ٗ" أنٌساً  لً أجد وال جلٌساً، بها أعرؾ ال. فًء

 ؼلٌل ونخمد األكتاد لنرٌح األقتاد، عن فنزلنا. رمزاً  منهم ندرك وال ركزاً، لهم نسمع قوم وفٌها. صماء

. القفار بالعسم نتلهن ونحن النار، حول كالندل وقمنا. الولٌمة فً تنصب كما األطٌمة، نصبنا ثم. األكباد

 إذ فرؼنا وبٌنما. نذر ولم نبق لم حتى حضر، ما نلتهم فجلسنا. وفلةوالن الهجم وأحضر الهٌطلة، أنزلت حتى

 .٘"شبٌح لنا تراءى

سهٌل أنه كان بصحبة رفقة فً رحلة فقابلهم بعض  التً الحكاٌة المكان هذا أمثلة ومن :المعادي المكان

. البادٌة تلك أطراؾ إلى العالٌة، أهل من نفر فً شخصت: عباد بن سهٌل قال الرجال وأخذوهم أسرى:"

 أو شق أهاجٌج كؤنها الرٌح، أساهٌجها ضربت قد مفازة تبطنا حتى. مهداً  نعلو وال جهداً، نؤلو ال فسرنا

 العوامل، أشرعوا قد فرسان إذا كذلك نحن وبٌنما.الدراك الرسٌم فً وأخذنا العراك، إبلنا فؤرسلنا. سطٌح

 األسورة إحاطة بنا أحاطوا حتى. القب  لمع وأ النف ، كرجع إال كان فما! وابل ابنة لتؽلب ٌا: ونادوا

 تظهر هنا ٙ"الذباب بٌن كالنعاج بٌنهم فسرنا. عاصم وال هللا أمر من الٌوم لكم مانع ال: وقالوا بالمعاصم،

 ٌوجد أن ٌمكن ال الحكابً المنظور ووفق. الخبلء فً فجؤة ٌظهر الذي الرفٌق من المرتحل خوؾ أسباب
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 الفاعل الدور لها لٌكون مكانٌة مساحة فً معا واألحداث؛فتتصارع والشخوص الزمان عن منفصبل المكان

 .الحل إلى وصوال العقدة تشكٌل فً

 حتى المرء مبلذا ٌقصده المكان هذا فٌكون باألمان، لٌشعره إلٌه الفرد ٌلجؤ حمٌم هو مكان: المؤوى المكان

ومنه فً  .الخٌمة هً الصحراء ًف الشخص إلٌه ٌلتجا أن ٌمكن مكان وأبرز. جدٌد من همته ٌشحذ

 ٔ"فدفعت إلى خٌمة مضروبة، ونار مشبوبة "المقامة البدوٌة: 

 ٔانحم انؼقذج خايسا :

 من نابًعا الحل ٌؤتً ما وؼالًبا النهاٌة، ومعرفة للتطلع المثٌرة العقدة تبرز الٌازجً مقامات من كثٌر فً   

 التطلع وتبعث االنتباه تثٌر حكاٌة المقامات بعض وفً وأخبلق، صفات من عنه عرؾ وما البطل نفسٌة

مع جماعة وصفهم  سهٌل بن عباد ٌخرج التؽلبٌة المقامة وفً التطلع، تشبع ال ساذجة تؤتً النهاٌة ولكن

مٌمون بن  وٌبرز لببلد تؽلب متوجهون أنهم بؤنهم من أرض العالٌة أي ما فوق نجد إلى أرض تهامة

 ولكن التطلع، تزٌد بؤوصاؾ الٌازجً وٌؤتً مشوقة، أحداث وهنا تؽلب، فٌها خطبة عن مآثر لٌلقً الخزام 

 كما وإثارة ترابط فً وتتوالى األحداث تتعدد وقد ٌنصرؾ، الخزامً ثم ٌلقٌها التً بالخطبة تنتهً الحكاٌة

 رىن كما وأخبلق صفات من عنه عرؾ وما البطل نفسٌة من نابًعا الحل ٌؤتً ما وؼالًبا الحلٌة، المقامة فً

 ٌؤتً وقد الرجبٌة، المقامة فً كما وخداعه البطل ذكاء على تعتمد التً الحلول وتتعدد الؽزٌة، المقامة فً

ا وٌؤتً الشامٌة، المقامة فً كما العوام سذاجة على معتمًدا الحل ًٌ ا أو الرملٌة، المقاملة فً كما فجاب ًٌ  ال قدر

. وهنا ٌبرز الشرعً القانون على الحل اعتمد الصعٌدٌة ةالمقام العدنٌة وفً المقامة فً كما فٌه الخزامً بد

عنصر التشوٌق الذي ٌنبع من نفسٌة أبطال المقامة و شخصٌاتها و طرٌقة رواٌتها، حتى ٌثٌر انتباه القارئ. 

فلٌ  التشوٌق فقط هو تلك الكلمات التً تجعلك على نار االنتظار و قمة الفضول و الرؼبة الجامحة فً أن 

ما قد ٌحدث من تطورات و تؽٌرات فً أحداث المقامة. و لٌ  التشوٌق هو فقط تلك الحركة تتعرؾ على 

التً تنعش أفكار المتلقً و تكذب تنببك و تجعلك راؼبا فً أن تصل إلى نهاٌة المقامة التً ستروي 

لمحكم فضولك و تؽدي و ترٌح فكرك. ال بل إن مقامات الٌازجً تجاوزت ذلك الحدث المفرد إلى البناء ا

المترابط فً شكله المنسوج كشبكة عنكبوتٌه تضم عددا من األنواع األدبٌة التً بدورها تشكل عنصر 

 تشوٌق بامتٌاز.
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 تقذٚى:

ٌّة التً اصُطلح علٌها بـ    كانت كتابتها  و األدب الحدٌثُكتبت مقامات الٌازجً فً المرحلة الّتارٌخ

ٌّة تمّثل المقامات القدٌمة كـ "مقامات بدٌع لتطورمصاحبة ل ٌّة الّتارٌخ األدبً بشكل عام. فهً من الّناح

الّزمان الهمذانً" نقطة تحول لوصولها لؤلدب الحدٌث فهً تجاري الحدٌث ولكن بنسق قدٌم فهل هً 

ًّ الذي  امتداد للمقامات القدٌمة ومحاكاة لها مؽامرة وخطابا أم هً تؤسٌ  جدٌد وإحٌاء لهذا الفّن األدب

 سرعان ما آل إلى الجمود؟

 انسًاخ انقذًٚح انتٙ تًٛش يقاياخ يجًغ انثحزٍٚ:

بخصابص فنٌة، خصها النقاد و الدارسون باهتمام شدٌد، أسفر عن نتابج بصفة عامة ٌتمٌز فن المقامات 

 منها ما ٌتصل بشكلها و هٌكلها، و منها ما ٌتصل بمحتواها، نذكر أهمها:

مجل : ٌجب أن تدور حوادث المقامة فً مجل  واحد ال ٌنتقل منه إال فً ما شذَّ وندر )وحدة وجود ال .ٔ

قلها عن المجل  الذي تحدث فٌه. مكان ضٌقة(. والراوٌة: ولكل مجموع من المقامات راوٌة واحد ٌن

ز المكدي: ولكل مجموع من المقامات مكٍد واحد أٌضاً أو بطل، وهو شخص خٌالً فً األؼلب، أبرو

مٌزاته أنه واسع الحٌلة ذرب اللسان ذو مقدرة فً العلم والدٌن واألدب وهو شاعر وخطٌب، ٌتظاهر 

بالتقوى وٌضمر المجون، وٌتظاهر بالجد وٌضمر الهزل وهو ٌبدو ؼالباً فً ثوب التاع  الباب  إال 

ً مجل  واحد وٌكون أنه فً الحقٌقة طالب منفعة. وتنعقد المقامة دابماً بؤن ٌجتمع الراوٌة بالمكدي ف

المكدي دابماً متنكراً، ولذلك قلما ٌفطن الراوٌة لوجوده، وإذا كان قد سبقه إلی المجل  ـ أو لحضوره 

شؾ المكدي أمره كإذا حضر بعده. وتنحل عقدة المقامة بؤن ٌنكشؾ أمر المكدي للراوٌة علی األقل أوٌ

ي أمره إال بعد أن ٌكون قد نال من أهل للراوٌة )وأحٌاناً للحاضرٌن( فً األؼلب وال ٌكشؾ المكد

المجل  ماال أو ثٌابا، بعد أن استدر عطفهم. وكثٌراً ما ٌعلم أهل المجل  أن المكدي قد خدعهم 

وسلبهم، ولكنهم ال ٌضمرون له شرا ألنه أطربهم أو سبلهم أو أفادهم. الملحة )النكتة أو العقدة(: وهً 

ون عادة فكرة طرٌفة أو جرٌبة، ولكنها ال كة فً المقامة، وتالفكرة التً تدور حولها القصة المتضمن

تحّث دابماً علی األخبلق الحمٌدة، وقد التکون دابماً موفقة. والقصة نفسها: کل مقامة وحدة قصصٌة 

قابمة بنفسها، ولٌ  ثمة صلة بٌن مقامة وأخری إال أن المإلؾ واحد والراوٌة واحد و المكدي واحد، 

أزمنة مختلفة ُمتباعدة وإن كان الراوٌة واحداً. وموضوع المقامة: موضوعات  وقد تکون القصص من

المقامات مختلفة منها أدبً ومنها فقهً ومنها فكاهً و منها حماسً، ومنها خمري أو مجونً، وهذه 

الموضوعات تتوالی علی ؼٌر ترتٌب مخصوص عند بدٌع الزمان. أما الحرٌري )فٌما بعد( فالتزم أن 

ضوعات متعاقبة علی نسق مخصوص وقد تكون المقامة طوٌلة أو قصٌرة. واسم المقامة: تکون المو

واسم المقامة مؤخوذ عادة من اسم البد الذي انعقد فٌه مجل  المقامة نحو: المقامة الدمشقٌة، الرملٌة 

المقامة نحو أومن المحلة التً تنطوی علٌها   ،لخ...إالبؽدادٌة، العراقٌة،  )نسبة إلی الرملة بفلسطٌن(،

.، وشخصٌة المقامة: إن الشخصٌة التً تبدو فً لخ..إلٌة المقامة السخرٌة، الخطٌبٌة، األدبٌة، الهز

ل كالمقامة لٌست شخصٌة المكدي ولكنها شخصٌة المإلؾ وتنبنً هذه الشخصٌة علی الدراٌة الواسعة ب

علوم العربٌة خاصة، بصٌر شیء ٌطرقه المكدي، أو المإلؾ علی األصلح، فهو واسع االطبلع علی ال

بالفنون األدبٌة من شعر ونثر وخطابة، حاد الذهن قوي المبلحظة فً حل األلؽاز وکشؾ الشبهات، 

ٌّة، وتستمّد منزلتها  مرح طروب فً اجتٌاز العقبات وسلوك المصابب. وتكتسب "المقامات  قٌمتها الفّن

ًّ عموما فً كونها لونا ٌجمع بٌن النثر  ٌّز المحدود فً األدب العرب والشعر. وإّنا سنقتصر فً هذا الح

على بٌان أبرز البنى المكّونة لهذه المقامات.والصناعة فً المقامات: فن المقامات فن تصنٌع وتؤنق 

لفظً )وخصوصاً عند الحرٌري( فهناك إؼراق فً السجع وإؼراق فً البدٌع من جنا  وطباق، 
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ه الببلؼة حتى ما ال ٌدخل فً باب الببلؼة علی وجه وإؼراق فً المقابلة والموازنة وفً سابر أوج

الحصر؛ کالخطبة التً تقرأ طرداً وعكساً والخطبة المهملة )التً ال نقط فٌها( أو التً تتعاقب فٌها 

األحرؾ المهملة واألحرؾ المعجمة )المنقوطة( وما إلی ذلك. والشعر: المقامة قصة نثرٌة ولكن قد 

نظم صاحبها علی لسان المکدي، أومن نظم بعض الشعراء، فٌما ٌروی،  ٌتخللها شعر قلٌل أوکثٌر من

علی لسان المكدي أٌضاً، وقد ٌكون إٌراد الشعر إلظهار المقدرة فً النظم أو إلظهار البراعة فً 

 . ٔالبدٌع خاصة عند الحرٌري

ث شخصٌة القالب القصصً: أي البناء العام للمقامات؛ فهً تتناول موضوعا معٌنا، ٌقوم باألحدا .ٕ

ربٌسة هً البطل، و شخصٌات ثانوٌة، إضافة إلى راو ٌتتبع حركة البطل ، تتحرك الوقابع فً شكل 

بحصول البطل على مؤربه، و تتم فً  -عادة-تصاعدي حتى تبلػ قمة التؤزم، ثم تبدأ باالنفراج لتنتهً 

 زمان و مكان معٌنٌن.

ما تتناول أفكارا طرٌفة، لم ٌسبق من هذا  كثٌرا»كما ٌلعب الخٌال دورا فعاال فً المقامات؛ إذ  .ٖ

الحتوابها على أهم  « ٕالمنطلق ٌمكننا القول إن المقامـة ذات قالب قصصً، إلٌها كاتب من قبل

القصة فً الحقٌقة لٌست »عناصر القصة)شخصٌات، زمان، مكان(، ٌرى "عبد الملك مرتاض" أن 

من األسلوب و الحادثة، كالحبكة و الشخصٌات  حادثة و أسلوبا فقط)...(و إنما هً مقومات أخرى أهم

و ٌرجع كذلك" مصطفى الشكعة" بذور القصة إلى المقامة، « ٖوالعقدة،و كل ذلك موجود فً المقامة

على أن فضل بدٌع الزمان لم ٌقؾ عند هذا اللون الرفٌع من الفكر و اإلنشاء، بل أضاؾ إلى الكتابة »

ات، حاول ألول مرة فً تارٌخ العربٌة أن ٌكتب القصـة أو العربٌة ثروة جدٌدة بما أنشؤ من مقام

تؤخذ إذا المقامة طابعا حكابٌا، ٌعتبرها "فٌكتور « ٗاألقصوصة )...( و ابتكر فنا رفٌعا هو فن القصة

ألقصوصة، من حركة و تحلٌل نفسً أنها تتوفر على جمٌع عناصر ا»الكك" من الفنون القصصٌة إذ

ط العناصر السردٌة و انسجام األدوار و توفر الحوار الخارجً و الداخلً . فارتبا٘اجتماعً و حوار"و

ٌحقق لنص المقامة الحكابٌة. و من الدارسٌن من ٌنفً الطابع القصصً عن المقامة؛ فهذا القالب ما هو 

ال تقوم على عناصر القصة،  نهاسوى وسٌلة لتحقٌق أهداؾ تعلٌمٌة وببلؼٌة و لؽوٌة، إضافة إلى أ

حدٌث بلٌػ، و هً أدنى إلى الحٌلة منها إلى القصة ، فلٌ  »"شوقً ضٌؾ" أن المقامة: حٌث ٌرى 

بدٌع الزمان و ؼٌره لنطلع من جهة على  بهامن القصة إال الظاهر فقط، أما فً حقٌقتها فحٌلة ٌطرفنا 

 ٙحادثة معٌنة، و من جهة ثانٌة علة أسالٌب أنٌقة ممتازة"

بلؼً منمق بالزخارؾ اللفظٌة؛ إذ ال تكاد أي مقامة تخلو من اللؽة: وردت المقامات فً أسلوب ب .ٗ

المحسنات البدٌعٌة، و الصور البٌانٌة، إضافة إلى اعتمادها على لؽة متٌنة و ألفاظ ؼرٌبة منتقاة، مما 

 ٌجعلها قرٌبة إلى التصنع منه إلى الفطرة.

لربٌ ، ٌتكرر فً جمٌع الموضوع: تعالج المقامات موضوعات متنوعة، و تعتبر الكدٌة الموضوع ا .٘

إذ نجد أن معظم المقامات تعتمد أساسا على حٌل »المقامات، و ٌعد األسا  الذي تبنى علٌها األحداث، 

هذا باإلضافة إلى 1، و كانت هذه الحٌل تبلػ أحٌانا مبلؽا عنٌفا"تهمالمكدٌن و أخبارهم و مؽامرا

 المدح و التصوٌر العاطفً و ؼٌرها.موضوعات أخرى؛ مثل الوعظ و الوصؾ و الطرابؾ األدبٌة و 

                                                           
ٔ
 .٘ٔٗ -ٕٔٗ، ص ٕعربً، عمرو فروخ، ج انظر: تارٌخ األدب ال 
ٕ
 .1ٓ٘فن المقامات فً الوطن العربً، عبد الملك مرتاض، ص  
ٖ
 1ٗالمرجع نفسه، ص  
ٗ
 .9ٓبدٌع الزمان الهمذانً رابد القصة العربٌة، المقدمة، مصطفى الشكعة، ص 
، هامش ص ٔ، 99ٕٔللدراسات و النشر، بٌروت، لبنان، ط أولٌة النص، فٌكتور الكك، بدٌعات الزمان، نقبل عن طبلل حرب، المإسسة الجامعٌة ٘

ٖ٘. 
 .9ٓ، صالمقامة، شوقً ضٌؾ ٙ
1
 . ٖٖٔالعربً، عبد الملك مرتاض، ص  فن المقامات فً الوطن  



064 

 

تتمٌز المقامات على ؼرار ما نجد فً مقامات الهمذانً و الحرٌري و الٌازجً بخصابص ثبلث:  .ٙ

النسبة و السفر و التخفً؛ أم النسبة فٌنسب الخطاب إلى شخصٌتٌن خٌالٌتٌن ثابتٌن، أحدهما أدٌب 

ما الثانٌة ) السفر( فهً سمة ممٌزة للمقامة، إذ وأ ٔمتسول، و اآلخر راٍو ٌتبع األول أٌنما حل و ارتحل

فالمقامات جولة واسعة فً مملكة اإلسبلم " نجد البطل و الراوي فً ترحال دابم بحثا عن قصة جدٌدة 

أما التخفً فقد لعب الدور األسا  فً استحداث قٌمة الكدٌة، ٌلجؤ البطل إلى ارتداء قناع لٌكتمل و،ٕ"

 به فعل البطولة.

المقامة: تقدم أحداث المقامة وفق خصابص بنابٌة ثابتة، تتلخص فً اللؽة ، البطل، الراوي، ثبات شكل  .1

 الفضاء، الحدث، الزمن، موضوع الكدٌة، اللقاء و الفراق.

 انجذٚذ فٙ يجًغ انثحزٍٚ:

 أٔالً:  انثُٛح انّشكهّٛح:

ؾ عدٌدة مقارنة بالعناوٌن لم تخل أّي مقامة من عنوان ٌحّددها، وهذه العناوٌن تشتمل على جوانب اختبل

ًّ للمقامة،  ٌّة الّسابقة. فكّل عنوان ٌتكّون من جزبٌن: أّولهما ٌمّثل العدد الّرتب التً ألفناها فً المقامات األدب

وهذا الجزء خلت منه عناوٌن مقامات الهمذانً ومقامات الحرٌري. وٌتمّثل ثانٌهما فً صٌؽة الّنسبة إلى 

حداث. وٌفصل بٌن الجزأٌن الّتركٌب الّتالً: "وُتعرؾ". وٌمّثل العنوان الّتالً المدٌنة التً دارت فٌها األ

 نموذجا لسابر العناوٌن: "المقامة األولى وُتعرؾ بالبدوٌة.

ٌّة الّسابقة فً حضور العنوان فً كّل مقامة، ولكّن  وتشترك مقامات الٌازجً مع جمٌع المقامات األدب

ج العنوان فً كّل مقامة على صٌؽة الّنسبة من المدٌنة التً دارت فٌها المختلؾ فً "مجمع البحرٌن" هو دم

ٌّون الّسابقون بهذا المنهج فً صٌاؼة عناوٌن مقاماتهم. فالهمذانً أورد  األحداث على حٌن لم ٌلتزم المقام

ٌّة" العنوان الّتالً: "المقامة الجاحظ
ٌّة"، وساق الحرٌري هذا العنوان إلحدى مقاماته: "المقامة الدّ ٖ ٌنار

ٗ .

والمدن الوارد ذكرها فً عناوٌن "مجمع البحرٌن" هً مدن من داخل الفضاء الجؽرافً الّتقلٌدّي 

. فمدٌنة "بؽداد"  ًّ ٌّة الّسابقة أم ما عرفناه فً الواقع الّتارٌخ للمسلمٌن، سواء أكان ما ألفناه فً المقامات األدب

ودة فً فلسطٌن. وهً مدن تنتمً إلى فضاء و"الموصل" موجودة فً العراق، ومدٌنة "الرملة" موج

ًّ داخل للفضاء الّتقلٌدّي للعرب المسلمٌن شرقا وؼربا ومواز له. فهذا وإن دل إنما ٌدل على أن  جؽراف

تؤثٌر العصر الذي عاش فٌه الٌازجً حٌث الوعً واالنتماء للقومٌة العربٌة، وتكون بذلك أمام فعل أدبً 

ٌّة. ورد فعل تارٌخً. وقد ٌكون ذلك  لتؤّثر الٌازجً بتجربته الّشخص

ٌّا من مكّونات "مجمع البحرٌن" باعتباره معلن الّسرد فً كّل  وٌمّثل الّسند إلى جانب العنوان مكّونا بنٌو

ٌّة لنفسها منذ مقامات الهمذانً.  ًّ الذي اجترحته المقامات األدب مقامة. وقد صٌػ على مقا  الّسند الفّن

 + اسم الّراوي + الفعل اإلسنادّي "قال".وٌتكّون من: عبارة أداء 

وتثٌر هذه الّصٌؽة مجموعة من المبلحظات تتمّثل أوالها فً اشتمال هذه الّصٌؽة على عناصر ثابتة 

" والفعل اإلسنادّي وهو سهٌل بن عبادوأخرى متحّولة. وتتجلّى العناصر الّثابتة فً إسم الّراوي وهو "

وأّما العناصر المتحّولة فتنحصر فً عبارة األداء. فقد استعمل الٌازجً "قال"، إذ ٌتكّران فً كّل مقامة. 

ًْ أداء فقط هما "حّدث" و"روى"، وكان للعبارة األولى الّسبق فً عدد المّرات التً اسُتعملت فٌها  عبارت

                                                           
ٔ
 .ٙٓٔاُنظر: المقامات و التلقً، نادر كاظم، ص  
ٕ
 .9ٓ، صٗ، 1ٕٓٓاألدب و الؽرابة، عبد الفتاح كٌلٌطو، دار توبقال، المؽرب،ط 
ٖ
 .ٕٔ، ص:9ٕٓٓ، ٔمقامات بدٌع الزمان، بدٌع الزمان الهمذانً، موسوعة الشعر العربً، ط 
ٗ
 .ٓٔ، ص:9ٕٓٓ، ٔمقامات الحرٌري، الحرٌري، موسوعة الشعر العربً، ط 
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مّرة. وهو بذلك ٌكون قد اختلؾ عن الهمذانً الذي لم ٌستعمل عبارة "روى"، واختلؾ  حٌث تواترت ...

ًْ "حكى" و"أخبر" بكثافة. وتتمّثل ثانً المبلحظات فً حذؾ ك ذلك عن الحرٌري الذي استعمل عبارت

الٌازجً لضمٌر المتكلّم المفرد أو الجمع المّتصل بعبارة األداء، فخالؾ بذلك الهمذانً واتخذ خطى 

حرٌري ومن بعده فقد الحرٌري، فـ "الهمذانً" أقحم نفسه فً سلسلة الّسند فورد مّتصبل مرفوعا، وأّما ال

ًّ والّراوي.  نؤوا بؤنفسهم عن الّسند فورد مقطوعا. وترّكز القطع فً الحلقة األخٌرة الواصلة بٌن المقام

وبذلك ٌكون الٌازجً قد اتبع وسار على نهج السابقٌن فً االبتعاد عن اإلسناد. وٌمّثل المتن ثالث مكّونات 

حرٌري تشبه على حد كبٌر لمقامات الفً "مجمع البحرٌن" أّنها المقامة والقسم الّربٌ  فٌها. وما نبلحظه 

صفحة، فهً بذلك أكبر من "مقامات  ٓٗٗمن حٌث الحجم واإلعداد. أم من ناحٌة الحجم فهً مكونة من 

ٌّة فتمّثل هذه المقامات توسٌعا  ٌّة الجؽراف ٌّة . ومن الّناح الحرٌري" بمقدار مابة وعشرٌن صفحة رقم

ٌّة لها.  فهذه األمكنة الجدٌدة وما ٌتبعها من عادات لؤلمكنة التً ألف ناها فً المقامات الّسابقة وإضافة نوع

 ومفاهٌم مختلفة لسّكانها سبٌبل إلى الّتجدٌد فً المؽامرة باعتبارها الموطن الذي ٌعبر عن عصر النهضة. 

 ثاَٛاً: انثُٛح انّسزدّٚح:

لب العناصر فٌوجد بٌنها وبٌن مقامات السابقٌن، مقامات الٌازجً تشبه المقامات القدٌمة فً أؼ   

كالحرٌري والهمذانً عوامل مشتركة منها اختٌار العنوان بحٌث ٌتسق مع متن المقامة، فٌوجد لها راٍو 

وبطل، وتمزج فً سردها بٌن الشعر والنثر وؼالباً ما تنتهً المقامة بالشعر لٌكون خاتمة لها، وااللتزام 

فة والمٌل إلى الترصٌع والتؤنق فً العبارات واستخدام األلفاظ الؽرٌبة والسعً الدابم بالسجع بؤنواعه المختل

ٌّة هً محور  ٌّة أساس وراء اختٌار األلفاظ والتشدد فً اختٌارها، بٌن رواٌة فً مجل ، حدٌث مسند، شخص

قوؾ الّراوٌة الحدٌث والمتصّرفة فً األحداث، واقعة تكون فً الؽالب تكدٌة وكٌدا تنتهً فً األكثر بو

ٌّة ونفاذه إلى الباطن من الّظاهر، ترّدد الّدهر وكثرة المواعظ، ولكن فً إطار  ٌّة المحور على حقٌقة الّشخص

أدبً حٌث ٌعطً الموضوع رونقاً جمٌبلً ٌثٌر التسلٌة والمرح فً نف  القارئ.أما البطل فدابم الترحال. 

مقامة؛ ألنها تبدأ به. فما إن تشعر باالستقرار فً  فحركة الّرحلة وهً عنصر الزم  ٌطالعنا فً مطلع كلّ 

ٌّل إلٌنا أّنها مقامات متحّركة. ولبن كانت  ٌُخ ٌّة، حّتى ل أّي مقامة حّتى تبدأ بالّتحّرك مع بداٌة المقامة الموال

الّرحلة عنصرا ثابتا فً جمٌع المقامات فإّنها لم ترد على نمط واحد بل وردت فً صور مختلفة تتمّثل 

ها فً الّسفر من ببلد إلى أخرى أو من البادٌة إلى الحضر، وقد ورد مّرة البادٌة فً "المقامة األولى أوال

وُتعرؾ بالبدوٌة، وبعدها انتقل إلى الشام فً المقامة الشامٌة وهكذا، وتبدو الحركة محكومة بؽاٌات عدٌدة 

لٌزور صدٌقه وأخرى للزواج وطلب تختلؾ حسب المقامة فنرى أنه ٌرٌد السفر لتلقً العلم، وتارة أخرى 

عرو  أو االتصال بإحدى الشخصٌات المختلفة أو للتجارة وأحٌاناً للعبلج أو لشراء دواء أو التروٌح عن 

النف  وفً نهاٌة مجمع البحرٌن كان السفر الؽاٌة من الرحلة إعبلن توبة البطل فً السفر لمكة والقد . 

مع البحرٌن" قد خضعت لنظام دقٌق، من بداٌتها حٌن التقى الراوي وبهذا تكون الؽاٌات من الّرحلة فً "مج

بالبطل فً البادٌة إلى نهاٌتها عند إعبلن توبة البطل. وإذا كانت هذه الؽاٌات تسمح للّراوي بمقدار من 

ٌّة فً اإلقبال على الّرحلة أو الّتراجع عنها فإّنه فً مقامات عدٌدة وجد نفسه مكرهاً على مؽادرة  الحر

مدٌنة التً ٌقٌم فٌها لتوّفر أسباب ال ٌمكن معها الّترّدد أو الّتراجع كاإلضاقة واإلفبل ، أو الزواج، أو ال

 اإلصابة بالمرضوؼٌرها.

ٌّة ال تزٌد عن كونها  وقد تنتفً الؽاٌات المرجّوة من الّرحلة وتنعدم األسباب المولّدة لها، فتؤتً الّرحلة عفو

ٌّة الّراوي. وتقود هذه الحركة حركة مستمّرة دأب علٌها الّرا ٌّزة لشخص وي. فتصبح الّرحلة الّسمة المم

المستمّرة الّراوي من مدٌنة إلى أخرى. وأحٌانا ال تكون المدٌنة مقصودة لذاتها وإّنما هً نقطة عبور 

ٌّة بالّنسبة إلٌه، ومثلما تنتفً الؽاٌات من الّرحلة واألسباب الباعثة علٌها تنتفً كذلك مختلؾ القراب ن اللّؽو
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المحٌلة مباشرة إلى حركة الّراوي فً المكان، وإّنما تستفاد من الّسٌاق. فتؽٌب الّرحلة وتحضر لوازمها، 

كؤن ٌتبلزم دخولنا إلى إحدى المقامات مع دخول الّراوي إلى مدٌنة جدٌدة. فٌكون دخولنا إلى المدٌنة منذ 

حصل من الّرحلة إاّل على حركة الوصول. وقد اهتم الٌازجً بداٌة المقامة إٌذانا بانتهاء الّرحلة، وبذلك ال ن

فً مقاماته األدبٌة  باألشعار المنثورة، واهتم بالجمل الخٌالٌة وكؤنه ٌرٌد من مثل هذه خاصة أن ٌستعرض 

 القدرات العلمٌة واألدبٌة بصورة جدٌدة للصناعة اللفظٌة واإلطناب وبتبلعب األلفاظ وبلزوم ما ال ٌلزم.

 انًٕضٕػاخ:ثانثا: 

و الجدٌر بالذكر أن الموضوع األساسً فً مقامات القدٌمة هو موضوع الكدٌة، وهذا ٌعد  نوع من تقلٌد    

الهمذانً فً الموضوع. لكن الٌازجً لم ٌجعل الكدٌة الموضوع األساسً فً عامة مقاماته، بل كان فً 

وضوعات أخرى بدال عن موضوع الكدٌة مقاماته نوع من التجدٌد، من مثل مقامته القدسٌة، وفقد جاء بم

بحٌث استطاع أن ٌإدي حق الموضوع تماما، فقد تمكن من أن ٌربط بٌن الموضوع وبٌن انعكا  

الشخصٌات األساسٌة و فً المقامة إلمام الكاتب بموضوع واحد واستخدام الموضوعات و العناصر 

وبذلك ال ٌشعر القارئ بالملل وال األخرى للموضوع األساسً قد أثر على وحدة الموضوع فً القصة 

 التعب عند قراءته لها. 

جاء الٌازجً بالعلوم المختلفة التً كانت سابدة فً عصره فً مقاماته، كالهمذانً وهو عالم بالعلوم 

إلسبلمً وعلم الفلسفة والعرفان األخرى ؼٌر األدب مثل : علوم اللؽة والببلؼة وعلم الفلك والتارٌخ ا

استفاد من أساسٌات هذه العلوم مع مصطلحاتها الخاصة فً مقاماته. والجدٌر بالذكر أن الطب و أنه قد و

بعض المقامات قد وضعت ألؼراض تعلٌمٌة ، والبعض األخر ٌرسم لنا أوضاع المجتمع وأحواله وآدابه 

وسننه وخصوصٌاته القومٌة وٌوضح لنا طرٌقة تفكٌر معاصرٌهم. وسعى الكاتب أن ٌطرح لنا آراءه 

نقدٌة بشكل من األشكال ونرى ذلك فً مقامته العبسٌة، ومقامة المعرٌة، "و الٌازجً ٌهتم بالصناعة ال

اللفظٌة والبدٌعٌة كثٌراً جداً أحٌاناً ٌحٌله إلى االبتعاد عن المحتوى األساسً للمقامة.  و الٌازجً ابتكر 

امة "الشامٌة" ، والمقامة نوعا جدٌدا من الموضوعات وهً التً تتحدث عن الطب  فاهتم بها فً مق

الطبٌة، وكذلك جرب نفسه فً مقامة"الفلكٌة" فً موضوع ذكر للفلك والكواكب السٌارة والبروج والمنازل 

وؼً ذلك من متعلقات الفلك. والٌازجً كان مولعا بسرد األحداث التارٌخٌة القدٌمة وذكر مآثر العرب 

فٌها مؤثر بنً عب ، والطابٌة التً فٌها مآثر الطابٌٌن.  وتارٌخهم وهذا ما نراه فً المقامة العبسٌة التً

والعدنٌة وفٌها مآثر أهل الٌمن، ٌمكن القول لو أن الٌازجً استفاد من موضوع المقامة عند الهمذانً 

والحرٌري وتؤثر بهم  خاصة تؤثره بالحرٌري فتكاد مقاماته تشبه لحد كبٌر مقامات الحرٌري، فكان بها 

الحٌاة، ومثل هذا الفعل أدى إلى مجاراتها لفن القصة، كؤنها تعد نواة للقصة. لو كان روح كما ٌحدث فً 

الكاتب ٌهتم بالموضوع والجو واللون القصصً أكثر من ذلك لكانت مقامته أقرب إلى تحقٌق ذلك. ونبلحظ 

ركز على فً مقامات مجمع البحرٌن بعض المظاهر الفكرٌة و االجتماعٌة السابدة فً زمن الٌازجً، و ت

إلى  ٠برُٙالفكرٌة و نظر رُٙ، و تحدد طبٌعة توجهاٌّجزّغ النزعة المادٌة التً تحكم نمط معٌشة أفراد ا

الموجودات، كما تحدد قٌمة الفرد باالستناد إلى مقدار ما ٌملكه من المال و الجاه، و ربما تزامن ذلك مع 

التطورات األخٌرة و ما حققه الؽرب فً مٌدان  اجتٌاح النزعة المادٌة للوطن العربً، و انفتاح العرب على

التكنولوجٌا و العلوم التً شهدها العالم فً هذا الزمن، ما أدى إلى تمزق الزمن الحاضر، و تشتت العربً 

بٌن نوازعه و بٌن تطور الؽرب، و فً هذا الوقت ظهرت حركات فكرٌة متعددة منها ما ٌدعو إلى التحرر 

الفرد، و منها ما ٌدعو إلى التزمت و التخلؾ و التشدد، و منها ما دعا إلى  من القٌود التً تكبل حرٌة

 مواكبة التطور دون التنكر إلى الماضً و األصالة. 
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 راتؼاً: ػُظز انفكاْح:  

مقامات الٌازجً فٌها نوع من الفكاهة كما ٌوجد ذلك فً مقامات الهمذانً والحرٌري، ولو أن الٌازجً    

ن الفكاهة بالنسبة للحرٌري ، لكن هذا القدر القلٌل ٌتسبب فً تنشٌط الموضوع و إبعاد قد استفاد قلٌبل م

القارئ عن التعب والكسل حٌن قراءته، خاصة عندما ٌرى القارئ كٌؾ استطاع البطل أن ٌؤخذ ما ٌرٌده 

 دون أن ٌّنفر منه أحداً بل ٌجزلوا له العطاء على حسن صنٌعه.

 خايساً: انؼُظز انُسائٙ:

الٌازجً، ٌمثل حضور الشخصٌات النسابٌة "لٌلى" فً مجمع البحرٌن نقطة تحول هامة فً مقامات    

اختبلفا جوهرٌا ٌمٌزها عن مقامات الهمذانً والحرٌري، الذي لم ٌعز فٌها للشخصٌة النسابٌة الدور و

شكالٌة التقلٌد. البطولً كما هو الحال علٌه لدى الٌازجً. و هً من الحجج التً نعتمدها فً معالجتنا إل

تعلن تفاصٌل قصة المرأة من خبلل بٌع اللبن عن مستوى داللً ٌكشؾ فٌه عن منظومة األفكار و المبادئ 

التً ٌقوم علٌها المجتمع، وعن معتقداتهم الذاتٌة المبنٌة على الفكر المادي الذي سٌطر على معظم 

منٌٌن: )الماضً/الحاضر(، ٌمثل األول المقامات، و الذي كان ظهوره فً النصوص مبنٌا على مظهرٌن ز

استذكار المرأة لقصتها مع زوجها فً مجل  القاضً و مطالبتها إما أن تعٌش حٌاة الرفاهٌة و إما الطبلق، 

متجاهلة ما ٌملكه زوجها من العلوم، الذي تعد الكنز الحقٌقً، أما الثانً فهو امتداد للماضً، فقد أعد 

العاطفة اإلنسانٌة للمتلقً، فً محاولة لتؽٌٌر وضعه المادي المؤساوي،  "مٌمون" هذه القصة بؽٌة إٌقاظ

الذي اضطره إلى اتباع طرق مختلفة لتجاوز هذا الوضع، فٌؤخذ االستذكار إذا أكثر من بعد" فقد ٌكون أحد 

الحوافز التً تدفع الشخصٌة لمحاولة تجاوز واقعها و وضع مستقبل جدٌد" ال ٌختلؾ هذا الوضع عن زمن 

الٌازجً"، فهو اآلخر ٌرٌد التؽٌٌر و االنتقال من حالة الضٌاع و التشتت العربً و تمزق الزمن الحاضر، "

و بٌن التعددٌة التً تخضع لسلطان الدٌن و االنتداب و التوجه، و النظام اإلقطاعً الذي ساد آنذاك، إلى 

ستذكار فً المقامة القدسٌة إلى حالة االستقرار الذي ٌحققه توفر شروط عدٌدة أهمها التوحد. ٌحٌل اال

واقعٌة األحداث التً جرت فً الزمن الماضً، و ارتباطها بالزمن الحاضر الذي ٌّمثل نقطة االنطبلق 

تجاه الماضً، ثم كان محطة الستحداث رإٌة "مٌمون" لهذا الزمن، فتوبته و إعبلنه عن ندمه عما اقترفت 

تظهر فً بداٌة المقامات. جعل الراوي المرأة فً القصة المتخٌلة  ٌداه  المفاهٌم التً أس  علٌه فلسفته التً

رمزا ٌدل على مؤساوٌة ذلك الوضع الذي ٌزداد تفاقما شٌبا فشٌبا مع استمرار السرد، و الكشؾ عن مؽزى 

القصة و حٌثٌات األحداث؛ إذ لم ٌقصد زوج المرأة بلفظة "الكنوز" المال و الجاه، و إنما ٌقصد تمكنه من 

وم و المعارؾ التً تمثل الثروة الحقٌقٌة لئلنسان، لم تستطع المرأة أن تستوعب داللة الكنوز التً كان العل

 زوجها ٌرمً إلٌها، و راحت تبحث عن الجانب المادي الفارغ.

 :سادساً: انجاَة انذُٚٙ ٔانُظزج انقٕيٛح

ة فً العالم العربً و اإلسبلمً، من فالمعالم الدٌنٌة التً أوردها الٌازجً فً مجمع البحرٌن تمثل مركزٌ   

أن تفّعل دور الدٌن فً حركة الوعً التً ظهرت مع "الٌازجً"و ؼٌره فً ذلك العصر، و بنٌت  نها شؤ

على أسا  الحوار لمحاولة تجاوز الخبلفات و النزاعات الطابفٌة و التعصب الدٌنً، و العمل على خلق 

فصال، و انكفاء الذات العربٌة على نفسها و رفضها لآلخر، فرص للحوار بٌن األدٌان، و تخطً أزمة االن

ٌبنً المإلؾ رإٌته على مجموعة من التحدٌدات الفكرٌة القابمة على اعتبار مبدأ إقرار السبلم، و توحٌد 

قادرون على إعادة توحٌد صفوفهم من جدٌد فً هذا  نهمأبناء العرب تحت راٌة العروبة، فهذا معناه أ

االحتبلل ن الوقوؾ فً وجه الوجود التركً ومن أجل تحقٌق الوحدة و الحرٌة، و التمكن مالزمن فً لبنان 

ًّ قدما إلى األمام،  الؽربً. فمكة وٌثرب، الدٌن اإلسبلمً الذي رأى فٌه "الٌازجً" السبٌل الوحٌد للمض

وار األدٌان فهو ٌقدم الحلول و المبادئ من أجل تجاوز مؤساوٌة الوضع العربً، و ذلك بتطبٌق مبدأ ح
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والتسامح، و توجٌهه نحو تحقٌق التواصل مع اآلخر، فقد كان له األثر األبرز فً توجٌه الداللة، لٌرمز إلى 

 التطلع إلى والدة وطن جدٌد موحد تحت راٌة اإلسبلم.

اٌزٟ اعزذٛرد ػٍٝ  رؼىظ ِمبِبد ا١ٌبصجٟ ِالِخ اٌؼٕقش اٌذ٠ٕٟ ٌٍمقـ اٌٛاسدح ػٍٝ ٌغبْ اٌشاٚٞ،

غبِخ ٚاٌّقبٌذخ، رذٚس دٛي ل١ّزٟ اٌز ٌمبسة، ثٛففٗ ِٓ أُ٘ اٌمنب٠ب اٌزٟ ػبٌجزٙب اٌّمبِبد، فٟٙا٘زّبَ ا

ِمبِبد "ا١ٌبصجٟ" دٚسا فؼبال فٟ ثٕبء اٌذالٌخ؛ ار ٠ؼزّذ  رٌه فٟ اهبس اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، اٌزٞ ٠ٍؼت فٟٚ

قشا١ٔخ "ا١ٌبصجٟ"، ٚ رؾجغ ِٓ اٌّزٕبلنبد ٠زّضً أّ٘ٙب فٟ اٌزمبثً ث١ٓ ٔ اٌّئٌف فٟ ثٕبء إٌـ ػٍٝ ؽجىخ

ثّؼبٌُ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ اٌزٟ رظٙش فٟ إٌـ ، ٚ وزٌه دنٛس إٌـ اٌمشآٟٔ اٌزٞ ؽغً  " ِجّغ اٌجذش٠ٓ"

فمذ ػًّ "ا١ٌبصجٟ" " ِغبدخ وج١شح ِٓ اٌغشد، ٚ ٘زا اٌذنٛس ٠ّضً "إٌـ اٌّذٛسٞ ٌٍذنبسح اإلعال١ِخ

أ٠ذ هللا ؽشع  :إٌقٛؿ اٌّذ١طخ ثٗ ِضًٌخطبثبد ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚ ثؼل اػٍٝ ؽذٓ اٌّمبِبد ثآ٠بد ِٓ 

ٌغبْ ادذٜ اٌؾخق١بد أث١بد ِٓ اٌؾؼش ٠ؼٍٛ ف١ٙب روش هللا  أِب فٟ اٌّمبِخ اٌش١ٍِخ فزشد ػٍٝ".اإلعالَ

ٚ ٍِىٛرٗ، ٚ أعّبإٖ اٌذغٕٝ، ٠مٛي رؼبٌٝ، ٚ ٚدذا١ٔزٗ
1
:  

 دبي اٌغشٚس ٚاٌىّذ أٌذّذ هلل اٌقّذ

 دذهللا ِٛالن األ هللا ال اٌٗ اال

 ٚاٌذ ال ٚال ٌٚذ ال أَ هلل ٚال

و المسٌحً الذي تعبر عنه  ٌفضً هذا التناقض القابم بٌن الدٌن اإلسبلمً الذي تعبر عنه المقامات،

م، الذي ٌمثله الصراع الطابفً بٌن 9ٔشخصٌة المإلؾ إلى الزمن الدٌنً الذي حكم لبنان فً القرن 

إلى التشتت و التفرق ثم إلى الضعؾ، فظهرت آنذاك  ا الوضعهذثٙب الدروز و الموارنة لفترة طوٌلة، آل 

بضرورة توحٌد األمة العربٌة على تعدد  ثٙبالعربٌة التً نادى أصحا فً الشام و العراق فكرة القومٌة

إن وعً المإلؾ"الٌازجً" لواقع  الحضارة العربٌة قد أٌنعت فً ظل اإلسبلم. ، مدركٌن أن ٔٙبأدٌا

و على الرؼم من دٌنه المسٌحً  جعله ٌسترجع الزمن الماضً وٌعمل على إٌقاظه،الحاضر الذي ٌعٌشه ، 

و الدٌن اإلسبلمً بوصفهما الشرطٌن األساسٌن لقٌام  لم ٌر بّدا من اإلعبلء من شؤن اللؽة العربٌة )العلم(،

العمٌق،  الحضارة العربٌة من جدٌد. فالوجود الدٌنً فً المقامات ٌجعل من هذه العبلمات خادمة للمعنى

 بٌن دٌنٌن مختلفٌن فً نص واحد إعبلنا إلجراء المصالحة بٌنهما من شؤنه أن ٌإدي إلى قٌام بحٌث الجمع

من المدلوالت  حضارة عربٌة، و بناء وطن عربً منسجم و متماسك، و هذا ما ٌدل علٌه هذا الزخم

إعادة تركٌب النص وفقا تحلٌل  ىالسردٌة التً تظهر فً هذا المستوى من القراءة، و التً تدعو القارئ إل

عن  و لبن كانت هذه النتٌجة الهدؾ األسمى "للٌازجً" فقد ورد فً المقامات ما ٌعبر سٌمٌابً خاص.

ٌّا لممارسة الحٌاة فً هذا الوجود، فاحتكام  هذه الرإٌة حٌث اتخذ البطل من تعالٌم الدٌن اإلسبلمً مبًدأ ح

رضخش اٌّمبِبد ثٍّفٛظبد عشد٠خ رُٕ  النص من تحقٌق مبتؽاه، "الخزامً" إلى مبادئ اإلسبلم ٌمكنه فً

ٚ رؼجش ػٓ ٚػ١ٗ ٌٙزا األِش، ٚ ػٓ ِٕظٛسٖ ٚ سإ٠زٗ اٌٝ اٌؼبٌُ  ػٓ ادسان اٌجطً ٌذ١ض١بد اٌذ٠ٓ ٚ اٌذ١ٔب،

فىشح  د٠ٕٟ اعالِٟ، فمذ ٚسدد فٟ إٌقٛؿ اؽبساد رذًٍ ػاللخ اإلٔغبْ ثخبٌمٗ، ٚ رؼبٌج ِٓ جبٔت

ٚ ٟ٘ فٟ أغٍجٙب سعبٌخ  اٌجؼش، وّب جؼً وً ِمبِخ رذًّ سعبٌخ ِؼ١ٕخ اٌٝ اٌمبسة، اٌذ١بح ٚ اٌّٛد ٚ

ٚفك ٔظُ اعال١ِخ رغ١ّشٖ، ٚ رذذد دٚسٖ  رشث٠ٛخ رؼ١ّ١ٍخ،رٙذف اٌٝ رٕؾئخ اٌفشد ٚ اػذادٖ ألْ ٠ّبسط د١برٗ

ٌزٞ ٠فشمٗ ِغ اٌّجزّؼبد األخشٜ فٟ ظً اٌزؼبًِ ا فٟ اٌّجزّغ ٚ ػاللزٗ ثؤفشادٖ، ٚ رّزٓ ٘زٖ اٌؼاللبد

االدزىبن ثٙب ثذىُ اٌجٛاس. ػًّ اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ فٟ ِجّغ اٌجذش٠ٓ ػٍٝ ثٕبء اٌذالٌخ، ٚ فزخ آفبق اٌزؤ٠ًٚ 
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ٌجٕبْ ِٓ  اٌؼاللخ اٌزٟ رجّغ ث١ٓ اٌمطج١ٓ اٌذال١١ٌٓ: اإلعالَ ٚ اٌّغ١ذ١خ وّؼٍُ ثبسص ػىظ فٛسح ثشفذ

ٓ ِٕظٛس د٠ٕٟ،٠ؼزّذ ػٍٝ الشاس ِجذأ  جٙخ، ٚ وزٌه اعزمشاء ِؼبٌُ فىش٠خ، ٚ لنب٠ب اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ِ

ٚارا وبٔذ اٌّمبِخ ١ٌٚذح صِٓ ِبك ٘ٛ اٌؼقش  اٌّقبٌذخ، اٌزٞ ػجّش ثٛمٛح ػٓ سإ٠خ "ا١ٌبصجٟ" ٌؼبٌّٗ.

٘ٛ ِذبٌٚخ العزذذاس اٌّبمٟ ٚ اد١بئٗ ِٓ جذ٠ذ، فضِٓ  اٌؼقش اٌؼضّبٟٔ اٌؼجبعٟ، فبْ ػٛدح ٘زا اٌفٓ فٟ

اٌّؼبسف اٌٍغ٠ٛخ، أٚ ٘ٛ صِٓ ٠شٜ "ا١ٌبصجٟ" ٚصِٓ رطٛس اٌؼٍَٛ ٚاٌؼشث١خ اإلعال١ِخ،  اصد٘بس اٌذنبسح

٠ٌٛذ رؾبثٗ ثذ أْ ٠ؼ١ذ ٔفغٗ فٟ ظً خنٛع اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٌزغ١شاد اٌؼبٌُ، أصٕبء اٌذىُ اٌؼضّبٟٔ،  أٔٗ ال

اٌفزشح اٌخضاِٟ"، ٚ" األٔغبق ث١ٓ اٌفزشح اٌزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب اٌجطًاٌّشجؼ١خ اٌفىش٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚ

 خالي اٌّمبِخ( ِٓ ؽؤٔٗ اٌزؼج١ش ػٓ رٍه اٌظشٚف ) ِٓا١ٌبصجٟ" ٔفظ اٌذٚافغ ٌٍىزبثخ، ٌٚزٟ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب "ا

١ٌبصجٟ" ٠ؼذي ػٓ ٚالؼٗ ٘زا ِب جؼً "ا ٌؼًأْ ٠ذذد ِالِخ اٌٛالغ اٌّؼ١ؼ، ٚ٘ٛ ٚالغ ػقش إٌٙنخ، ٚ

 ِؾبثٗ ٌضِٕٗ. ٠غبفش ػجش اٌضِٓ ١ٌذو سدبٌٗ فٟ فزشح ص١ِٕخاٌفؼٍٟ، ٚ

 انتأكٛذ ػهٗ انقٕيٛح انؼزتٛحساتؼاً: 

رسم تحدٌد الراوي لجؽرافٌة المكان فً "مجمع البحرٌن" إحداثٌات الداللة العمٌقة، عمل من خبللها    

على رسم خرٌطة العالم الذي دارت فٌه األحداث، و هً عبارة عن معالم عربٌة، كانت بمثابة تصوٌر 

خصٌتا "الهمذانً و الحرٌري" قد اختارتا مملكة اإلسبلم لحقٌقة الحٌاة بٌن الماضً و الحاضر.فإذا كانت ش

مكانا لوقوع األحداث فقد اختارت شخصٌات "الٌازجً" مملكة العروبة مسرحا ألحداثها، منها بدأت 

رحلتها و إلٌها انتهت، و هنا ٌمكن أن نطرح السإال: لماذا اختار "الٌازجً" خرٌطة العالم العربً تحدٌدا؟ 

ٌّاه فً  -كما ٌزعم البعض-ه تقلٌدا أعمى لمقامات الحرٌري و إذا كانت مقامات فكٌؾ نفسر عدم محاكاته إ

اختٌار مملكة اإلسبلم؟ بل على العك  حٌث كان رسمه لحدود الوطن العربً دقٌقا فً مجمع البحرٌن، 

لتتحول بذلك القومٌة العربٌة إلى القضٌة الجوهرٌة. تكشؾ رحلة "سهٌل" و "مٌمون" عن الحدود 

جؽرافٌة للعالم الذي اختاره الٌازجً فً مقاماته، التً تمتد من أقصى شمال سورٌا "أنطاكٌة"، إلى أقصى ال

و عمان، ٌقول:   ٔجنوب الٌمن. و ٌقول: "شخصت إلى أنطاكٌة الروم، فً  عصابة  كزهر النجوم"

تها التارٌخٌة، تنازلت و أنطاكٌة مدٌنة تتمٌز بشهرة سٌاحٌة ألهمٌ ٕ"ْألَقتنً  صروؾ الزمان إلى  عمان"

م، فً عهد االنتداب الفرنسً على سورٌا بموجب معاهدة أنقرة  9ٖ9ٔفرنسا عن أنطاكٌة لتركٌا عام 

الثانٌة و تمتد الحدود من األهواز شرقا إلى اإلسكندرٌة فً مصر ؼربا، كان تحدٌد الٌازجً للعالم دقٌقا 

هواز مكان بٌن البصرة و فار ، رب، فاألحتى أنه جعل من األهواز جزءا ال ٌنفصل عن ببلد الع

هً جمع مفرده حوز و ٌعنً التملك، أطلق الُفر  على هذا اإلقلٌم فً العهد واألصل فٌها األحواز، و

ربٌة، مثل إٌاد، و ربٌعة و بكر الصفوي اسم "عربستان"، و معناه أرض العرب، سكنته بعض القبابل الع

ً من األهواز عبثا، بل كان مّرد ذلك وعٌه و إدراكه لخصوصٌة ، لم تكن انطبلقة الٌازجٖتمٌم و تؽلبو

اللؽة التً  -هذا المكان، من حٌث كونه مكانا ٌقطنه من ٌتكلم لؽة الضاد، و مادام هإالء ٌتكلمون العربٌة

فببلدهم ال تنفصل عن العالم العربً، ففً شبه الجزٌرة العربٌة تقع أحداث  -أسرت المإلؾ فً رحابها 

التالٌة: " الحجازٌة، الخزرجٌة، التؽلبٌة، التمٌمٌة، العبسٌة، التهامٌة، المضرٌة، الٌمامٌة، النجدٌة،  المقامات

العكاظٌة، المكٌة " و فً العراق :" البؽدادٌة، الكوفٌة، العراقٌة، الحكمٌة، البصرٌة، السروجٌة، الموصلٌة، 

ٌة، األزهرٌة، المصرٌة، الرشٌدٌة، األنبارٌة، الحلٌة، الفراتٌة، الرصافٌة، العراقٌة" و فً مصر: "الصعٌد

الدمٌاطٌة، اإلسكندرٌة"، و فً سورٌا: "الشامٌة، الحلبٌة، الدمشقٌة، األنطاكٌة، البلذقٌة "، و فً الٌمن: 

الطابٌة، العدنٌة، الحٌرٌة"، و فً فلسطٌن:" الؽزٌة، و الرملٌة، و القدسٌة"، و فً لبنان: "اللبنانٌة "، و فً 
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العمانٌة"، كما نبلحظ أن معظم مقامات مجمع البحرٌن تحمل أسماء مدن عربٌة، و بذلك تكتمل عمان: " 

ٌرة العربٌة، و العراق، و مصر، جؽرافٌة الوطن العربً كما تصوره الٌازجً الذي ضم شبه الجز

اكن ذكرى راسخة فً ذهن المإلؾ، لبنان، وعمان تمثل هذه األموسورٌا، والٌمن، وفلسطٌن، و

ضار هذه الذكرى فً النص له أبعاده الداللٌة الناجمة عن التحام صورة المكان كما ٌصوره التارٌخ استحو

فً الزمن الماضً. بالمكان نفسه فً زمن"الٌازجً"، ثم إعادة تشكٌله فً النص، فٌجعل منه مزٌجا من 

ذكرى، و بعث الحٌاة ذكرٌات المكان األول، و حضور مظاهر المكان الثانً بؽرض إحٌاء المكان القدٌم ال

جمع البحرٌن بوصفه بٌتا واحدا، بمظاهرها العتٌقة فً المكان المتناول، و هذا ٌظهر الوطن العربً فً م

لحمة واحدة، ال ٌفرق بٌن أطرافه أي شًء، ال الحدود الجؽرافٌة، و ال االنتماء القبلً، و ال الدٌن، لتؽدو و

دور حوله السرد، و باعث الروح ألمة تعٌش أزمة العبلقة بٌن الماضً و الحاضر المحور الذي ٌ

حضارٌة، و تحتضر بٌن أحضان اآلخر، و هذا ما دفع الٌازجً إلى تتبع أهم المدن التارٌخٌة التً قاد فٌها 

 العرب العالم نحو التقدم و التحضر.

مجردة من أٌة ٌدفعنا ما سبق إلى القول إن " الٌازجً" لم ٌكن مقلدا بالمنظور الذي ٌجعل من مقاماته 

قد أخذت  -و إن حافظت على شكل المقامة القدٌم  -خصوصٌة أدبٌة ، و ٌجعل منها رهٌنة الماضً، فهً 

أبعادا إٌحابٌة تنبع من خصوصٌة عصر النهضة ذاته، من خبلل بعض االنزٌاحات و الرموز و الدالالت 

فً ارتباطها برإٌة المإلؾ ذلك  التً تنبثق عن توظٌؾ مخصوص للشخصٌات و األزمنة و األمكنة، و

نظرته لواقع متؽٌر، فقد استعار "الٌازجً" فن المقامة كشكل من أشكال التعبٌر عن أفكار حدٌثة استمدها و

من واقعه المعٌش، حاول فٌه أن ٌطرق موضوعات شتى؛ أهمها القومٌة العربٌة التً مثلت جانبا مهما فً 

العربً إلى الحكم العثمانً، فنمى لدى بعض المفكرٌن م أثناء خضوع لبنان و كافة الوطن  9ٔالقرن 

المسٌحٌٌن الشعور باالنتماء إزاء الضؽوط التً مارسها األتراك على العرب ، من محاوالت طم  الهوٌة 

العربٌة، و معاناتهم من التمٌٌز العنصري الذي ٌقضً بؤفضلٌة التركً المسلم على العربً و خاصة 

لى الوقوؾ عند فن المقامة فً ظل التحول االجتماعً المستمر،محاولٌن تحدٌد المسٌحً، وهذا ما ٌدفعنا إ

 الموضوعات وعبلقتها بالعصر.
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 وأبعاده الفنٌة، خصابصه األدبً، و الجن  هذا طبٌعة عن ،"الٌازجً ناصٌؾ" لمقامات دراستنا كشفت

 السٌمٌابً، المنهج مقوالت من المستمدة نهجٌةوالخطوات الم التقنٌات بعض إلى باالستناد وذلك الداللٌة،

 :التالٌة النقاط فً تلخٌصها التً ٌمكن النتابج من مجموعة عن وأفرزت

 .واألدبٌة اللؽوٌة البراعة إلظهار تستخدم واالحتٌال الكدٌة حول تدور قصٌرة قّصة شبه المقامة .ٔ

 البٌانی والبدٌعی، التنمٌق أسالٌب شٌوع ومن واألخبار القصص رواٌة من اً تدرٌجٌ نشؤ المقامات فنّ  .ٕ

 .الخاص الفنً شكلها فً ووضعها تنظٌمها فضل الهمذانی الزمان ولبدٌع

حكاٌات قصٌرة، ال تخضع لمعاٌٌر القصة بمفهومها الحدٌث، وإنما هً أقرب إلى ٌازجً مقامات ال .ٖ

 .تلك الحكاٌات التً نجدها مبثوثة فً كتب األدب القدٌمة

 أسهلفهً . ذلك فً تفوقها بل ال التعلٌمٌة، النزعة حٌث من الحرٌري مقامات تشبه الٌازجً مقامات .ٗ

 .األداء وتصعٌب التعقٌد و التسجٌع فً إٌؽاال والحوادث وأكثر للوقابع ابتكاراً  وأکثر تكلّفاً  وأقل مؤخذاً 

ٌّة لؽوٌة قٌمة للمقامات .٘ ٌّة صورة وهً شیء، کل فوق بٌان  .العصر لحٌاة جزب

 فً اإلحٌاء"العصر، ؾ طبٌعة تستدعٌها منطقٌة، خطوة سوى اإلحٌاء إلى زجًالٌا لجوء ٌكن لم .ٙ

 ،"المإول النص تتطلب حضور ذاتها التً بالدرجة المإول القارئ تتطلب تؤوٌلٌة عملٌة جوهره

 خصوصٌتها، ٔٙبمضمو فً فهً تحمل الخارجً، شكلها على األدبً التعبٌر أشكال حافظت ومهما

 .عالمه الخاص تشكٌل فً الكاتب ثٙب ٌتفنن أدوات هً حٌث من

 واألمثال القرآن من التناص وخاصة على المقامات، المهٌمنة الموضوعات أبرز من ٌعد التناص .1

 .داللته و والحكم

 أم ال وإنما المقروء النص فً التقنٌة هذه وجدت إذا فٌما العبرة فلٌست جمالٌة، فنٌة تقنٌة التناص ٌعد .3

 داخل إلى ى النص بعداً جمالٌا وفنٌا قادر على إدهاش القارئ واستدراجهإل نجحت أن تضٌؾ  إذا فٌما

 سواء السابق النص ٌتمثل فً اإلٌماء إلى معرفٌاً  بعداً  للنص ٌوفر أنه إلى باإلضافة هذا. ال أم النص

 ة،ضرورٌ فهً القراءة هذه مثل فً التارٌخٌة تارٌخٌاً، أما الخطوة أم دٌنٌاً  أم أسطورٌاً  موروثاً  أكان

 التناص أن االعتبار بعٌن األخذ مع وتقنٌات توظٌفها، بالنصوص الؽاببة، النص ربط على تعمل ألنها

 المتجاٌلة التٌارات بٌن أو والماضً، الحاضر أو والقدٌم بٌن الجدٌد حوار بمثابة الوجوه من بوجه

 تشكٌل فً لمشاركةا المصادر بٌن األول المقام القرآنً النص ٌتبوأ .الشعري اإلبداع مستوى على

  .المتعلقة بها الدٌنٌة والسٌاقات الكرٌم القرآن آٌات على التناص ٌعتمد األدب، حٌث بنٌة

، والتً هً عبارة اتمؤخوذ من اسم البلد الذي وقعت فٌه أحداث المقام البحرٌن مجمع عنوان جاء .9

 ولم الهوٌة العربٌة، على عن سلسلة من البلدان العربٌة فً محٌط العالم العربً، وٌدل ذلك التؤكٌد

 والخبلفات. النزاعات بٌنها فرقت التً األمة العربٌة شتات

 متحولة، مخادعة، -المطروق الموضوع حٌث من -، ثابتة شخصٌات الٌازجً شخصٌات إن  .ٓٔ

نابعة من البٌبة التً ٌعٌش فٌها الٌازجً، وتصور وضع المجتمع بما فٌه من صراع  ساخرة، منتهكة،

 عنه، تعبر التً الوضع لتؤزم متؤزمة ،الدٌن والمجتمع من مواقفها فً متناقضة الدٌن بٌن المادة و

 .وتحوله الزمن وتقلب األهوال مواجهة من أجل السبل كل اعتمدت مصارعة

 ثلتمو الثقافً، والمستمر للنسق الدابم التحول وعن الرإٌة، تحول عن الٌازجً شخصٌات عبرت .ٔٔ

 الفكرٌة المنظومة تؽٌٌر إلى مرمزة ساعٌا خطابٌة أشكال فً المقامات قدمته الذي اإلنسانً األنموذج

 .العالم حكمت التً والسٌاسٌة واالجتماعٌة

العصر انعكاسا على شخصٌة أفراد المجتمع فً  البطل تقمصها التً األدٌب شخصٌة ثلتم .ٕٔ

 روح ما ٌمثل تواستهدف فٌها، الطامعٌن أٌدي ثٙب عصفت تقهقرا اللؽة فٌها عرفت التً ،العثمانً

  .ونبضها األمة
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 مقامات عك  بدور البطولة، للقٌام أهلتها هامة، مكانة البحرٌن مجمع فً النسابٌة الشخصٌة احتلت .ٖٔ

 .الٌازجً التجدٌد لدا على دلٌل وهذا جانبٌا، دورا النساء فٌهم لزمت التً الحرٌري،الهمذانً و

 ٌمكن التً القومٌة العربٌة، ادئمب على ٌقوم إصبلحٌا مشروعا" الٌازجً" شخصٌات قدمت .ٗٔ

 ،(اإلسبلمو ،المسٌحٌة) اآلخر مع الحوار باب فتح و المصالحة :هً أساسة عناصر عدة فً تلخٌصها

 ورفض والتؽٌٌر؛ الثورة العربً، الوطن فً والمذاهب الطوابؾ بٌن الحدود والحواجز كل وتحطٌم

 استقرار ٌهدد خطرا ٌشكل بات الذي وبًاألوراآلخر  ضد والثورة والسٌطرة، امٌة والخضوعٔٙضاال

 .العربٌة والوحدة والقومٌة العربٌة، الهوٌة على الحفاظو العربً، الوطن

القوة  لزمن رمزا بوصفه ،مسرح األحداث وزمانها فً المقامات ٌدور فً الزمن الماضً .11

 بناء ادةإع ضرورة إلى العرب إلى دعوة الذات بناء وإعادة النهوض زمن ّمثل كما والحضارة،

 .جدٌد من ذواتهم 

 فً الزمن حركة ساهمتالزمن فً مجمع البحرٌن ال ٌنحصر فً زمان معٌن تجري فٌه األحداث، ف .ٙٔ

 من وذلك للواقع، خاصة رإٌة وعرض التعلٌمٌة والتربوٌة، بوظابفها للقٌام للشخصٌات ٌّجبيا فسح

 .تعطٌلها الزمن، أو حركة تسرٌع خبلل

 والتسلط السٌاسً عن الفساد وكشؾ العامة؛ الحٌاة مظاهر من ختلفةم صورا الداللً الزمن قدم .1ٔ

 .والثقافً الفكري االنحطاط إلى إضافة والجور، واالستبداد

، فهً شاملة لكثٌر من األماكن العربٌة المإلؾ رإٌة ظهور فً المقامات فً العربً المكان ساهم .3ٔ

المفكرٌن  لبعض الجادة المحاوالت وعك  العربٌة، والقومٌة األدٌان، حوار التً تإكد على مفاهٌم:

 .النهضة عصر فً القومً الوعً أنصارثٙب  نادى مبادئ على العربٌة الحضارة بناء إعادة فً

 تحقٌق ثم الدٌنٌة، ومن المذاهب بٌن والتحاور للتوحد رمزا ابوصفه المقامات فً القد  تظهر .9ٔ

 .الدٌانات تعاٌش مبدأ عن التارٌخ عْبر عّبر الذي المكان بوصفه السبلم،

 قبل ما فً المقامة البطل بتوبة ارتبطت سعٌدة، نهاٌة المقامات خاتمة فً األحداث ٔٙب٠خ كانت .ٕٓ

 وعمل تحقٌقه، أجل عاش من حلم وعلى أفضل، ؼد إلى الٌازجً تّطلع على داللة وهً األخٌرة،

 .ذلك فً األدبٌة الكتابة دور لتفعٌل جاهدا

 بٌن العبلقة خبلل الدٌنً من منها متعددة؛ خطابات فٌه تزاحمت باخص مجاال الٌازجً مقامات مثلت .ٕٔ

 بارزا حضوره كان الذي التارٌخً واألدبً، ومنها والسٌاسً االجتماعً ومنها واإلسبلم، المسٌحٌة

 .النصوص فً

مرونة اللؽة العربٌة واألجنا  األدبٌة  عن والحكابٌة السردٌة وخصابصها المقامات طبٌعة كشفت .ٕٕ

  مقامة تجمع أكثر من جن  أدبً فً وقت واحد.فٌها فال

 التؽٌرات فً وجه الصمود على قدرته العصر العثمانً فً المقامات فن واستمرار بقاء أثبت .ٖٕ

آمال  ٌحقق ما ٌحمل ّعله الذي البعٌد الزمن لذلك تؤمله الكاتب، و رإى تمثٌل أحسنت فقد الزمنٌة،

 .أفضل لؽد تطلع رجل

 بعض حمل أدبً إحٌابً شكل فً ،العصر العثمانً قارئ إلى رسالته ٌقدم أن الٌازجً استطاع .ٕٗ

 الشعور اإلنسان فً الذي نمى عصره، فً العربً الوعً ٌقظة وحركة العربٌة، القومٌة مبلمح

 .تارٌخ واحد لها واحد كٌان و واحدة أمة العرب أن باعتبار باالنتماء،

 جوانب طرق فً البحث الرؼبة هذا ٌفتح أن فً ملأ لناكو نتابج، من إلٌه توصلنا ما خبلصة هذه كانت

 العرب. قرٌحة األدباء به جادت ما أروع من ٌعد الذي الفن هذا فً أخرى
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 المصادر و المراجع
 :أوالً: المصادر

 القرآن الكرٌم  .أ 

 :السنة النبوٌة .ب 

، ٔ، دار هجر، مصر، طتركًالدكتور محمد بن عبد المحسن ال، ت: الطٌالسً أبو داود سلٌمان بن داود، مسند أبً داود (ٔ

 .م111ٔ -هـ  1ٔٗٔ

، عادل مرشد، وآخرون -شعٌب األرنؤوط ، ت: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن حنبلاإلمام مسند   (ٕ

 .مٕٔٓٓ -هـ ٕٔٗٔ، ٔ، طمؤسسة الرسالة

 .مٕٙٓٓ -هـ 2ٕٗٔ، ٔطٌبة، طدار ، نظر بن محمد الفارٌابً أبو قتٌبة، ت: مسلم بن الحجاج ،صحٌح مسلم  (ٖ
 

 :المراجعثانٌاً: 

 .1٩ٓٔ، بٌروت اآلفاق، دار ،ٖ ،ط الهندي ،نظٌر عساكر ،خلٌل عبده محمد تحقٌق.  الصولً، محمد ، تمام أبً أخبار (ٔ

 (. ٕٕٓٓ ، ،غزة القادسٌة مكتبة)  ٔ ط شعث، جبر أحمد المعاصر، الفلسطٌنً الشعر فً األسطورة (ٕ

 السود، عٌون باسل محمد تحقٌق هـ(،٩ٖ٘ الزمخشري )ت أحمد بن عمر بن محمود هللا جار القاسم أبو البالغة، ساسأ (ٖ

 م(.11٩ٔ /هـ1ٔٗٔ، )ٔبٌروت، لبنان، ط العلمٌة، الكتب دار

 .م1٩2ٔ ،ٔط ، بٌروت ، المناهل دار السعافٌن، إبراهٌم. المقامات،د صولأ (ٗ

 م .1ٙ٩ٔ بٌروت، عبود، مارون العرب،  أدب (٘

 .ت.د بٌروت هالل، غنٌمً محمد المقارن، األدب (ٙ

 .م12ٕٔ- هـ1ٕٖٔ دمشق، التعاونٌة، المطبعة كحالة، رضا عمر ، واإلسالم الجاهلٌة فً العربً األدب (2

 م.121ٔ بٌروت، الجبل، دار البستانً، بطرس العباسٌة، األعصر فً العرب أدباء (٩

 .م112ٔ بٌروت، لبنان، الجٌل، دار: البستانً بطرس االنبعاث، و األندلس فً العرب أدباء (1

 .م12ٕٔ ، القاهرة ، المصرٌة األنجلو مكتبة دهنً، محمود ومضمونه، مفهومه العربً الشعبً األدب  (ٓٔ

 .2ٕٓٓالمغرب،ط توبقال، دار كٌلٌطو، الفتاح عبد الغرابة، و األدب  (ٔٔ

 بٌروت ٩ط ً،الزركل الدٌن خٌر المستشرقٌن و المستعربٌن و العرب من النساء و الرجال ألشهر تراجم قاموس:  األعالم  (ٕٔ

 .1٩1ٔ للمالٌٌن العلم دار(: لبنان) 

 لبنان، بٌروت، النشر، و للدراسات الجامعٌة المؤسسة حرب، طالل عن نقال الزمان، بدٌعات الكك، فٌكتور النص، أولٌة  (ٖٔ

 .11ٕٔط

 وتعلٌق هـ(، شرح2ٖ1 القزوٌنً )ت المعروف بالخطٌب محمد هللا عبد أبو الدٌن جالل البالغة، علوم فً اإلٌضاح  (ٗٔ

 .م12ٔٔ، ٖلبنان، ط بٌروت، اللبنانً، الكتاب دار خفاجً، المنعم، عبد محمدد.  وتنقٌح

 .م(11ٙٔ /هـٙٔٗٔ القاهرة، ) الفكر العربً، دار السٌد، شفٌع . د وتقٌٌم تأصٌل العرب، عند البالغً البحث  (٘ٔ

 .م1٩ٖٔ ثانٌة،ال الطبعة بٌروت، عبود، مارون دار ، عبود مارون الهمذانً، الزمان بدٌع  (ٙٔ

 للطباعة اللبنانٌة المصرٌة الدار الشكعة، مصطفى. د الصحفٌة، المقالة و العربٌة القصة رائد الهمذانً الزمان بدٌع  (2ٔ

 . م11ٖٔ والتوزٌع، والنشر

 .هـٓٓٗٔ رجب الطبعة المنورة، المدٌنة اإلسالمٌة، الجامعة بكر، أبو أحمد بٌلو محمد الحرٌري، عند البدٌع  (٩ٔ

 .مٕٙٓٓ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة المجٌد، عبد جمال. د النصٌة، واللسانٌات العربٌة البالغة بٌن البدٌع  (1ٔ
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 .م 1٩ٖٔواإلعالم، الثقافة وزارة العراقٌة، العامة،الجمهورٌة الثقافٌة الشؤون دار مطلوب، أحمد.د الجاحظ، عند البالغة  (ٕٓ

 لجنة مطبعة هارون، محمد السالم عبد تحقٌق وشرح ،( هـ ٕ٘٘ ت) الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو والتبٌٌن، البٌان  (ٕٔ

 م.1ٙٓٔ/ هـ٩ٖٓٔ، ٕ،ط والنشر، القاهرة والترجمة التألٌف

 .م112ٔ ط بٌروت،. البٌضاء الدار العربً، الثقافً المركز ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكائٌة البنٌات  (ٕٕ

 .إبراهٌم الفتاح عبد الداللة، و البنٌة  (ٖٕ

 .م1ٕٓٓ ط لبنان، المغرب، العربً، الثقافً المركز بحراوي، الروائً،حسن الشكل ٌةبن  (ٕٗ

 القاهرة، العربً، الفكر دار أحمد، ناٌل محمد. د النظري، العلم سلطان وتحت األدبً الذوق ظالل فً عهدٌن بٌن البالغة  (ٕ٘

 .م11ٗٔ

 م.11٘ٔلبٌان، القاهرة،للصف الثانً الثانوي، دار االبالغة الوافٌة، محمود السٌد شٌخون،  (ٕٙ

 .م1ٔٔٔ ،ٔط الهالل، دار ضٌف، شوقً. د: ،ت زٌدان جرجً العربٌة، اللغة آداب تارٌخ  (2ٕ

 .م11٘ٔ ،ٕط بٌروت، الجبل، دار فاخوري،، حنا ،(القدٌم األدب)العربً األدب تارٌخ  (٩ٕ

 .م121ٔ، ٙ ط ،بٌروت للمالٌٌن، العلم دار المقدسً، أنٌس العربً، األدب فً النثرٌة األسالٌب تطور  (1ٕ

 .م1٘ٗٔ البعلبكً،بٌروت، ومنٌر فارس، نبٌه ترجمة بروكلمان، كارل األندلس، فً وانحاللها العربً األدب تارٌخ  (ٖٓ

 .م1ٕٕٔ الثالثة، الطبعة مصر، زٌدان، جرجً عشر، التاسع القرن فً الشرق مشاهٌر تراجم  (ٖٔ

 . م1ٕٓٓ/  هٖٓٗٔ عشر، لثانٌةا الطبعة المعرفة، دار الزٌات، حسن العربً،احمد األدب تارٌخ  (ٕٖ

 . ه٩ٕٖٔ الثالثة، الطبعة اهواز، شمران، دانشگاه انتشارات أنصاري، شكٌب محمود المعاصر، العربً األدب تطور  (ٖٖ

 .م1٩1ٔ الثامنة، الطبعة بٌروت، للمالٌٌن، العلم دار المقدسً، أنٌس العربً، األدب فً النثرٌة األسالٌب تطور  (ٖٗ

 .م1٩٩ٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة القاهرة، كر،الص لحاتم النص، تروٌض  (ٖ٘

 .م11ٕٔ ، بٌروت – العربً الثقافً المركز ، ٖ ط ، مفتاح محمد ، الشعري الخطاب تحلٌل  (ٖٙ

 .م112ٔ ، للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة ، القاهرة ، حمادة محمد حسن ، العربٌة الرواٌة فً النصوص تداخل  (2ٖ

 .مٖٕٓٓ ، الكندي دار  ،ٔ ط ، جعافرةال محمد ، والتلقً التناص  (٩ٖ

 .م11ٔٔ ، االسكندرٌة – المعارف ،منشأة السعدنً مصطفى الشعري، التناص  (1ٖ

 .مٕٔٓٓ ، عمان ، الشروق دار  ،ٔ ط ، حامد حسن أحمد ، العربٌة فً التضمٌن  (ٓٗ

 م.1ٖٙٔهـ/٩ٖٖٔتاج العروس، محمد مرتضى الزبٌدي، بٌروت،   (ٔٗ

هـ، ٩ٖٗٔبن أحمد األزهري، ت: عبد الحلٌم النجار، محمد علً النجار، القاهرة، تهذٌب اللغة، أبو منصور محمد   (ٕٗ

 .م11ٗٔ

 .م11ٖٔ ، الكوٌت ، الصباح سعاد دار ،ٕ ط الغذامً، هللا عبد والنظرٌة، النقد مقاالت فً األسئلة ثقافة  (ٖٗ

 م.1٩٩ٔ-هـ ٩ٓٗٔ، ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط جمهرة األمثال، ألبً هالل العسكري،  (ٗٗ

 .بٌروت المحبً، هللا فضل بن أمٌن محمد عشر، الحادي القرن أعٌان فً األثر خالصة  (٘ٗ

 .ت. د – بٌروت – صادر دار  ،ٔ ط ، الحموي الدٌن تقً األرب، وغاٌة األدب خزانة  (ٙٗ

 .مٕٕٓٓ- غزة ، الفلسطٌنً الكتاب اتحاد منشورات ، ٔ ط ناٌف، مً والخالص، والتكفٌر الخطٌئة  (2ٗ

 .م11٘ٔ ،ٕط بٌروت، الجبل، دار الفاخوري، حنا ،(الحدٌث األدب)العربً األدب ختارٌ فً الجامع  (٩ٗ

 .م111ٔ، ٔ ط،  العصرٌة المكتبة ،الهاشمً حمدأ ،والبدٌع والبٌان المعانً فً البالغة جواهر  (1ٗ

 هـ(،2ٕٓٔ )ت البغدادي اآللوسً محمود شهاب الدٌن الفضل أبو المثانً، والسبع العظٌم القرآن تفسٌر فً المعانً روح  (ٓ٘

 م (.ٕ٘ٓٓ /هـٕٙٗٔ، )ٕبٌروت، لبنان، ط العلمٌة، الكتب دار عطٌة، الباري عبد علً: وصححه ضبطه



076 

 

 . م12ٕٔ بٌروت، الجبل، دار المجٌد، عبد الدٌن محً محمد: ت القٌروانً، علً بن إبراهٌم إسحاق ألبً اآلداب، زهرة  (ٔ٘

 .ت ندو – بٌروت – صادر ،دار نواس أبو  نواس، أبً دٌوان  (ٕ٘

 .القاهرة ، المعارف دار ،ٖ ط ، الصٌرفً حسن تحقٌق ، البحتري البحتري، دٌوان  (ٖ٘

 ط الفارس،عّمان، دار بٌروت النشر و للدراسات العربٌة المؤسسة، القصراوي حسن مها العربٌة، الرواٌة فً الزمن  (ٗ٘

ٕٓٓٗ. 

 . 112ٔ ط بٌروت، صادر، دار عباس، بكر: تر ،مندالو.أ والرواٌة، الزمن  (٘٘

 .م11٩ٔ الثالثة، الطبعة بٌروت، المشرق، دار البستانً، أفرام فؤاد ،(الٌازجً ناصٌف الشٌخ) الروائع  (ٙ٘

 .م1ٙ1ٔ – القاهرة ، األنجلو مكتبة ،ٕ ط ، طبانة بدوي ، األدبٌة السرقات  (2٘

 ،ٔط البٌضاء، الدار توبقال، دار الشرقاوي، الكبٌر عبد تر المقامات، كٌلٌطو، الفتاح عبد الثقافٌة، واألنساق السرد  (٩٘

 .م11ٖٔ

 .م11٩ٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة بكر، أٌمن الهمذانً، مقامات فً السرد  (1٘

 .ٔط ، ٖٕٓٓ األردن، عمان، مجدالوي، دار، بنكراد سعٌد السردٌة، الشخصٌات سٌمٌولوجٌة  (ٓٙ

 .م1٩ٙٔ  لبنان بٌروت، ،العربً الكتاب دار مكتبة ، البرقوقً الرحمن عبد ، المتنبً المتنبً، دٌوان شرح  (ٔٙ

، المكتبة إشراف محمد عبد المنعم خفاجً أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشرٌشً، شرح مقامات الحرٌري البصري،  (ٕٙ

 . الثقافٌة، بٌروت

 .م11ٔٔ ، بٌروت، ٔ ط ، ٗ مج ، الثانً القسم الفلسطٌنٌة، الموسوعة علٌوي، أبو حسن الفلسطٌنً، الشعبً الشعر  (ٖٙ

 .11ٓٔ المغرب، توبقال، سالمة،دار بن رجاء و المٌخوت، شكري: ترجمة، تودوروف ،الشعرٌة  (ٗٙ

 .م121ٔ ، العودة دار ،ٔ ط بنٌس، محمد المعاصر، العربً الشعر  (٘ٙ

 .م1٩ٗٔ بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،ٕ ط ، قمٌحة مفٌد تحقٌق ، العسكري هالل أبو الصناعتٌن،  (ٙٙ

 . م1٩ٖٔ، ٕط للطباعة والنشر، التنوٌر دار العرب، عند بالغًوال النقدي التراث فً الفنٌة الصورة  (2ٙ

م، نسخة مصورة عن الطبعة  ٩ٔٗهـ  ٩ٕٔصبح األعشى فً صناعة اإلنشا، ألبً عباس أحمد بن علً القلقشندي   (٩ٙ

 .األمٌرٌة، المؤسسة المصرٌة العامة

 . ،لبنان بٌروت ، الجٌل دار  لحمٌد،ا عبد الدٌن محً محمد تحقٌق  رشٌق، ابن ، وآدابه الشعر محاسن فً العمدة  (1ٙ

 للنشر المختار مؤسسة فٌود، الفتاح عبد بسٌونً. د بدٌع، ال ومسائل البالغة ألصول وفنٌة تارٌخٌة دراسة البدٌع، علم  (2ٓ

 م (.٩ٕٓٓ /هـ1ٕٗٔ، )ٕط  اإلحساء، والتوزٌع، للنشر الثقافٌة، المعالم دار والتوزٌع،

 .م1٩ٗٔ اإلسكندرٌة، المعارف منشأة ،ٖ ،ط سالك محمود:  تحقٌق طباطبا، ابن الشعر، عٌار  (2ٔ

 .ت (.المعارف اإلسالمٌة، ) د منشأة عٌد، رجاء د. والتطور، التقنٌة بٌن البالغة فلسفة  (2ٕ

 م.11ٔهـ، ٔٔٗٔ، ٔالمقامة بٌن البدٌع والحرٌري والسٌوطً، د. أحمد أمٌن مصطفى، طفن   (2ٖ

 .مصر المعارف، دار ضٌف، شوقً. د العربٌة، طاراألق أدباء من لجنة المقامة، القصصً، الفن  (2ٗ

  .م1٩ٖٔ خورى، رئٌف الحدٌثة، العربٌة النهضة عصر فً أعالمها و األدبٌة الفنون  (2٘

 م.121ٔ، ٔفن المقامات بٌن المشرق والمغرب، ٌوسف نور عوض، دار القلم، بٌروت، ط  (2ٙ

 .11٘ٔ المعارف منشاة(: مصر)  اإلسكندرٌة عٌد، رجاء معاصرة، منظورات، الشعري القول  (22

 .م1ٗٔٔ بغداد، المثنى، مكتبة ،(خلٌفة حاجً)هللا عبد بن مصطفى الظنون، كشف  (2٩

،دار الكتب العلمٌة، بٌروت ٔالطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ٌحٌى بن حمزة العلوي، ط   (21

 م. 11٘ٔ
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 م.1ٖ1ٔهـ / ٩ٖ٘ٔت، مختار الصحاح، محمد بن أبً بكر عبد القادر الرازي، بٌرو  (٩ٓ

 .م1ٖٓٔ اإلسكندرٌة، التجارٌة، المطبعة النٌسابوري، الثعالبً إسماعٌل بن محمد بن الملك عبد منصور ألبً المنتحل،  (٩ٔ

هـ  ٩ٓٗٔ، عالم الكتب، ٘، ط: عبد الجلٌل عبده شلبً، تأبو إسحاق إبراهٌم بن السري، الزجاج معانً القرآن وإعرابه  (٩ٕ

 .ٖٕٓص:   م 1٩٩ٔ -

 دمشق، القلم، دار داوودي، عدنان صفوان (، تحقٌق هـٕ٘ٗ حدود فً ) توفً األصفهانً القرآن، الراغب ألفاظ داتمفر  (٩ٖ

 .ت (.، ) دٖ ط أمٌران، الشامٌة، بٌروت، مطبعة الدار

 . م1٘٘ٔ مصر، الحرٌري، علً بن القاسم األدبٌة، المقامات  (٩ٗ

 .م1٩ٖٔ الثانٌة، الطبعة بٌروت، عبود، مارون دار ، عبود مارون الدراسة، فً الكاملة المجموعة عبود، مارون مؤلفات  (٩٘

 .م1٘٩ٔ -   ه22ٖٔ بٌروت، لبنان، النشر، و للطباعة صادر دار و بٌروت دار الٌازجى، ناصٌف البحرٌن، مجمع  (٩ٙ

 /هـ٘ٓٗٔ، )ٖلبنان، ط الفكر، بٌروت، (، دار هـٗٓٙ ) ت الرازي الدٌن ضٌاء بن الدٌن فخر بن الغٌب، محمد مفاتٌح  (٩2

 م (.1٩٘ٔ

 .م1ٕٓٓ ،ٔط العربً، الشعر موسوعة الهمذانً، الزمان بدٌع الزمان، بدٌع مقامات  (٩٩

 .م1ٕٓٓ ،ٔط العربً، الشعر موسوعة الحرٌري، الحرٌري، مقامات  (٩1

 .مٕٓٓٓنابلس، الوطنٌة، الدار الفلسطٌنٌة، العلمٌة الجمعٌة منشورات نمر، عمر الفلسطٌنٌة، الشعبٌة الملحمة  (1ٓ

 ناشرون، للعلوم البٌضاء الدار ، الحضري، جمال ترجمة كورتٌس، جوزٌف الخطابٌة، و السردٌة السٌمٌائٌة إلى مدخل  (1ٔ

 . م2ٕٓٓ ط االختالف، منشورات

 .2ٕٓٓ دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات، إسماعٌل ٌوسف التجاوز، و التبنً و التحوالت فً مقاربة المقامات،  (1ٕ

هـ، د. نبٌل أبو علً، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ٙ٘ٙالنقدي حتى نهاٌة العصر العباسً  نقد النثر فً تراث العرب  (1ٖ

 . م11ٖٔ

 م.12٘ٔالنثر الفنً، د. زكً مبارك، دار الجبل، بٌروت،  (1ٗ

 .م1٩٘ٔ/   ه٘ٓٗٔ، ٖط نوابغ الفكر العربً"الشٌخ ناصٌف الٌازجً"،  عٌسى مٌخائٌل سابا، دار المعارف، بمصر، (1٘

 م.ٕٔٓٓب، محمد عزام ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، النص الغائ (1ٙ

عباس،  ت: إحسان خلكان، ابن بكر أبً بن محمد بن احمد الدٌن شمس العباس أبً الزمان أبناء أنباء و األعٌان وفٌات (12

 . 12٩ٔ النشر و للطباعة صادر دار(: لبنان)  بٌروت

 ٌز الجرجانً، تصحٌح أحمد عارف الزٌن، مطبعة العرفان، صٌدا،الوساطة بٌن المتبنً وخصومه ، علً بن عبد العز (1٩

 .هـٖٖٔٔ   

 : والكتب المترجمة ثالثاً: المجالت والدورٌات

 .ٕٙٓٓ/2/ٔٔ، جمٌل حمداوي ، مجلة أفق الثقافٌة ،الثالثاء آلٌات التناص (ٔ

 ةئ)مجلة(، الهٌ ""فصولفً  منشور السمٌع، )بحث(، عبد حسنة ترجمة كٌفتش، ستٌت سوزان البدٌع، صٌاغة إعادة (ٕ

 .م11ٗٔ (، خرٌف،ٖ العدد) (،ٖٔ المجلد) للكتاب، المصرٌة

 (. ٖٕٓٓأكتوبر  ٔٓالتناص )النشأة والمفهوم(، إٌمان الشنٌنً، مجلة أفق الثقافٌة )األربعاء   (ٖ

جة ذو الح ٕج 2٘، و مقال نظرٌة التناص حسٌن جمعة من مجلة اللغة العربٌة بدمشق مج ٘ٔالتناص والتلقً:  (ٗ

 .هـٕٓٗٔ
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:  عن نقالً  ، ٕٕٔ ص – ٕٕٓ ص،  م 1٩ٓٔ، ٔ فصول مجلة ، زاٌد عشري علً ، المعاصر شعرنا فً التراث توظٌف (٘

 مجلة( ٔ) ،( ٩ٕٓٓ) ، المعاصر الفلسطٌنً الشعر من جوانب فً الجاهلً النص توظٌف ، رحاحلة وأحمد منصور حمدي

 .ٕٕ:مجلد ، النجاح جامعة

 م(.111ٔ،  ٩ٖٖجورج عٌسى ، مجلة الموقف األدبً ، ) اتحاد العرب ، دمشق ،ع  مدخل إلى شعر بشر فارس ، (ٙ

، تصدر عن الهٌئة 11ٖٔ، العدد األول،  ٕٔإشكالٌة الزمن فً النص السردي، عبد العالً بوطٌب، مجلة فصول، مج  (2

 العامة للكتاب.

 .م ٕٕٓٓ، ٔ عدد ، ٕٓ مجلد ، التناص أشكال ،مجلة أبحاث الٌرموك ، تركً المغٌض (٩

 أشكال التناص النصً: نص مقامات الهمذانً أنموذجا، مجلة الجمعٌة العلمٌة اإلٌرانٌة للغة العربٌة و آدابها، فصلٌة (1

 م. ٕٔٔٓه.ش/  ٩1ٖٔ، شتاء  2ٔمحكمة، العدد 

 .ٖط الجزائر االختالف، منشورات آخرون، و معتصم محمد:تر الحكاٌة، خطاب (ٓٔ

 : الرسائل العلمٌة: رابعاً 

 م.ًٕٓٔٓ دٌوان ألجل غزة)رسالة ماجستٌر(، حاتم عبد الحمٌد محمد المبحوح، الجامعة اإلسالمٌة، غزة، التناص ف (ٔ

 :خامساً: المعاجم والقوامٌس

 -م٩٩1ٔ بٌروت، الٌسوعٌة، مرسلً مطبعة الشرتونً، الحوري سعٌد الشوارد، و العربً فصحى فً الموارد أقرب (ٔ

 .م٩1ٖٔ

 .م1٘2ٔ/هـ22ٖٔالقاهرة، العربً، الكتاب دار عطار، الغفور عبد أحمد: ت ،الجوهري حماد بن إسماعٌل الصحاح، (ٕ

 أحمد عادل الشٌخ وتعلٌق، وتحقٌق (، دراسة هـ 2ٗ٘ )ت األندلسً حٌان بابن الشهٌر ٌوسف بن محمد المحٌط، البحر (ٖ

 . ( م2ٕٓٓ /هـ٩ٕٗٔ، )ٕلبنان، ط بٌروت، العلمٌة، الكتب، دار وآخرٌن، الموجود، عبد

  . ٩ٙٓٔ، صٗم،  ج1ٖ٩ٔهـ/2ٖ٘ٔالمحٌط، مجد الدٌن الفٌروز أبادي، القاهرة، القاموس (ٗ

 بٌروت، صادر دار طبعة هـ،2ٔٔ سنة المتوفى المصري اإلفرٌقً منظور بن مكرم بن محمد الدٌن لجمال العرب، لسان (٘

 .م1٘٘ٔ/ هـ2ٖٗٔ سنة

 . معجم األدباء، أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي،القاهرة  (ٙ

  . لمعجم المفصل فً علوم البالعة، إنعام فوال عّكاديا  (2

 م.ٕٕٓٓمعجم المصطلحات البالغٌة، أحمد مطلوب ، مكتبة لبنان ، بٌروت ،  (٩

 . م12ٕٔهـ ـ 1ٕٖٔالمعجم الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة، القاهرة،  (1

 

 : سادساً: مواقع اإلنترنت

 ar.wikipidia.org/wiki  وازهاأل  (ٔ

  www..haifalana.net/spip.php.articalأزاهٌر، ، شكٌر فٌالله، مجلةفهوم التناصاألسس التكوٌنٌة لم  (ٕ

ٖ)  www.ofouq.com/today/moudules.php,article.sid   

ٗ) http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid= ٖٔ٩ٕ 

 

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid
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 تانهغح انؼزتٛح انًهخض
 

قٛي فِٙبد ٚخّغخ  ػٍٝ ذاؽزٍّ ا١ٌبصجٟ، ٚاٌزٟأعٍٛث١خ فٟ ِمبِبد ٔبف١ف رزٕبٚي ٘زٖ اٌذساعخ عّبد    

بفخ اٌٝ اٌزؼش٠ف أعجبة اخز١بس ِٛمٛع اٌشعبٌخ امدضخ فٟ اٌّمذِخ رٕبٌٚذ اٌجبد١ش ث١ٓ ِمذِخ ٚخبرّخ، 

 ثّٕٙج اٌشعبٌخ ِٚذز٠ٛبرٙب.

ِٚٓ  .ثبٌّمبِبد ٚأعجبة ٔؾؤرٙب ٚأثشص ِٓ وزت فٟ ٘زا اٌفٓ ِغ روش ألُ٘ خقبئقٗ ٍزؼش٠فٌاٌز١ّٙذ ٠ؤرٟ ٚ

 ػٕذ ا١ٌبصجٟ.  اٌّمبِبدصُ اٌزؼش٠ف ثب١ٌبصجٟ ٚروش ٌٍّشجؼ١خ اٌفىش٠خ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ اثشاص 

ٟ ِجّغ اٌجذش٠ٓ رُ عشد ٌٍمنب٠ب اٌزٟ ػبٌجٙب ا١ٌبصجٟ ففٟ اٌفقً األٚي اٌّؼْٕٛ ثبٌّٛمٛػبد ٚاٌمنب٠ب ٚ

 اٌّٛام١غ اٌّزؼٍمخ ِغ ثؼنٙب اٌجؼل. مبِبرٗ ِغ رق١ٕف ٌٙزٖ اٌّمبِبد ٚفكِ فٟ

ٚخقـ اٌفقً اٌضبٟٔ اٌّؼْٕٛ ثزج١ٍبد اٌجذ٠غ ٌٍٛلٛف ػٕذ ِفَٙٛ اٌجذ٠غ ِٓ د١ش اٌٍغخ ٚاالفطالح ٚروش 

ٟٔ بة اٌّمبِبد ِضً اٌّٙزاز  ِغ سثطٗ ِغ ِٓ عجمٗ ِٓ و  ألٔٛاػٗ ِٚٓ صُ اٌذذ٠ش ػٓ اٌجذ٠غ ػٕذ ا١ٌبصجٟ 

 ٚاٌذش٠شٞ.

أّٔبهٗ  ألُ٘ٚروش ؼشمذ ف١ٗ اٌجبدضخ ٌّٛمٛع اٌزٕبؿ ٚجبء ثؼذ رٌه اٌفقً اٌضبٌش رج١ٍبد اٌزٕبؿ اٌزٞ ر

 ػٕذ ا١ٌبصجٟ ِٓ رٕبؿ د٠ٕٟ ٚأدثٟ ٚربس٠خٟ.

ٌشإ٠خ اٌغشد٠خ ٚرذ١ًٍ فٟ ِجّغ اٌجذش٠ٓ، اٌزٞ رّذٛس دٛي اأِب اٌفقً اٌشاثغ ٚف١ٗ رج١ٍبد اٌغشد 

 ٌغشد، د١ش اٌذذس، ٚػٕقشٞ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ، ٚاٌؾخق١بد، ٚاٌؼمذح ٚاٌذً.ٌٍّمبِبد فٟ ِٕظِٛخ ا

 ٚفٟ اٌفقً األخ١ش رُ اٌذذ٠ش ػٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌذذ٠ش ػٕذ ا١ٌبصجٟ فٟ ِمبِبرٗ.

خالي ػشمٙب  ـ سإ٠خ اٌجبدضخ دٛي وً ِب رُ دساعزٗ، ٚرٌه ٌِٓزٍخرؤرٟ اٌخبرّخ فٟ ٔٙب٠خ اٌذساعخ ٚ

  .ا١ٌٙبٌٍٕزبئج اٌزٟ رٛفٍذ 

ٌغ٠ٛخ ث١ب١ّٔخ، ٟٚ٘ فٛسح  ل١ُ ٝاؽزٍّذ ػٍ، ِؾٛلخ دىب٠بد لق١شحػجبسح ػٓ ِٕٚٙب  أْ ِمبِبد ا١ٌبصجٟ 

  .اٌزٞ ػبػ ف١ٗ اٌّئٌف د١بح اٌؼقشرؼىظ جضئ١ّخ 

ثبإلمبفخ اٌٝ اعزخذاَ اٌزٕبؿ اٌزٞ ٠ؼذ  ٚرز١ّض اٌّمبِبد ثؤعٍٛثٙب اٌّغجٛع ٚوضشح اعزخذاَ أٌٛاْ اٌجذ٠غ،

  ١ّّٕٙخ ػٍٝ اٌّمبِبد، ٚخبفخ اٌزٕبؿ ِٓ اٌمشآْ ٚاألِضبي ٚاٌذىُ ٚ دالٌزٗ.ِٓ أثشص اٌّٛمٛػبد اٌ

، ٚرقٛس ٚمغ اٌّجزّغ ِٓ ث١ئخ اٌىبرت، ٔبثؼخ رٍجظ ٌىً دبٍي ٌجٛعٙبٚؽخق١بد ا١ٌبصجٟ ؽخق١بد صبثزخ، 

ؽخق١بد أ٠نب  ثّب ف١ٗ ِٓ فشاع ث١ٓ اٌّبدح ٚاٌذ٠ٓ ِزٕبلنخ فٟ ِٛالفٙب ِٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌّجزّغ، ٚػجشد 

 .١بصجٟ ػٓ رذٛي اٌشإ٠خ، ٚػٓ اٌزذٛي اٌذائُ ٚاٌّغزّش ٌٍٕغك اٌضمبفٟاٌ

األدذاس فٟ  ٔٙب٠خوبٔذ ، ٚادزٍذ اٌؾخق١خ إٌغبئ١خ فٟ ِجّؼٗ ِىبٔخ ٘بِخ، أٍ٘زٙب ٌٍم١بَ ثذٚس اٌجطٌٛخوّب 

 خبرّخ اٌّمبِبد ٔٙب٠خ عؼ١ذح، اسرجطذ ثزٛثخ اٌجطً فٟ اٌّمبِخ ِب لجً األخ١شح، ٟٚ٘ دالٌخ ػٍٝ رطٍّغ

  ا١ٌبصجٟ اٌٝ غذ أفنً، ٚػٍٝ دٍُ ػبػ ِٓ أجً رذم١مٗ، ٚػًّ جب٘ذا ٌزفؼ١ً دٚس اٌىزبثخ األدث١خ فٟ رٌه.

اعزطبع ا١ٌبصجٟ أْ ٠مذَ سعبٌزٗ اٌٝ لبسة اٌؼقش اٌذذ٠ش، فٟ ؽىً أدثٟ اد١بئٟ دًّ ثؼل ِالِخ ٚ

ؾؼٛس ثبالٔزّبء، ثبػزجبس اٌم١ِٛخ اٌؼشث١خ، ٚدشوخ ٠مظخ اٌٛػٟ اٌؼشثٟ فٟ ػقشٖ، اٌزٞ ّٔٝ فٟ اإلٔغبْ اٌ

 أْ اٌؼشة أِخ ٚادذح ٚ و١بْ ٚادذ ٌٙب ربس٠خ ٚادذ.
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Abstract 

   This study examines the Stylistic attributes in shrines Nassif Yazigi .The study 

included an introduction and five chapters. In the introduction, the researcher 

explains the importance of the study and the reasons behind the selection of its 

subject as well as presenting the thesis’ methodology and contents. 

The introduction defines the ‘novels in rhymed prose’ and shows the reasons 

behind its emergence. It also introduces the most famous writers of ‘novels in 

rhymed prose’ and their stylistic features. The introduction, then, introduces Nasif 

Alyazji and his intellectual background that contributed to the prominence of his 

writings as a form of art.   

The first chapter, that is titles subjects and issues in Alyazji’s book Majmaa 

Albahrain, discusses the subjects handled by Alyazji in his rhymed novels and 

classifying them according to relevant categories.  

The second chapter entailed ‘Art of Rhetorics’ explains the concept of rhetorics 

linguistically and conceptually. It also presents its types and relates it to the 

rhetorics of Alyazji and those who wrote rhymed novels in prose before him like 

Alhamathani and Alhariri.  

The third chapter explains intertextuality and its types in Alyazji’s novels in 

rhymed prose specially intertextuality with the holy Quran and popular proverbs 

and wise sayings.  

The fourth chapter discusses narration in Alyazji’s book Majmaa Albahrain. It 

explains how narration presents action, setting, characters, plot and resolution. 

The last chapter explains difference between the old and new novels of Alyazji. 

The epilogue of the study summarizes the researcher’s vision pertaining t what 

has been discussed in the previous chapters, then, presents the findings of the 

study as a whole. Some of these findings are: 

  Alyazji’s novels in rhymed prose are interesting short stories that include 

linguistic and rhetorical values. They reflect life at the time of the writer. 

The style of theses novels is characterized with rhymed prose and figures of 

speech as well as intertextuality that is dominant on the style of Alyazj’s writings. 

This intertextuality is from the holy Quran, proverbs, and wise sayings.  

 

Alyazji’s characters are constant characters coming from the environment and the 

society of the writer. They portray the community and the conflict between 
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materialism and religion. They also reflect the change in vision through the 

change in characters.  

Women characters in Alyazji in his rhymed prose book also have their presence 

as major characters. The stories usually end happily by the repentance of the 

major character which indicates Alyazji’s hope in a better future. He lived for a 

dream and worked hard to make this dream come true through writing. He also 

aspired to activate the role of writing to help in realizing that dream.  

Alyazji managed to present his message to modern readers in a creative literary 

form that is characterized by features of Arab nationalism and a sense of 

commitment for one Arab nation that has one common history.  

  

 


