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بسم اهلل الجميل و الصالة والسالم عمى سيدنا محمد و عمى آلو و من واله و الحمد هلل الذي 
ىذانا ليذا و ما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل فبنعمتو تمت الصالحات و ال حول وال قوة إال 

.باهلل العمي العظيم  

لى كل من ساعدني معنويا  لى أمي الغالية وا  بمعربي : اىدي ىذا العمل إلى أبي العزيز وا 
محمد ياسين،عبد مجيد، جنات، فتيحة، : أسماء ، إبتسام ، خديجة و إلى  أعّز األصدقاء

لى أساتذتنا الكرام .مميكة، بختة، كمثوم وا   

 

. و من ليم الفضل عمينا أحببنا من المولى العمي القدير أن يجعمو خالصا لوجيو الكريم  

 

 



 
 

بداية و قبل كل شيء، نتوجو بشكرنا الخالص لرب السموات و األرض، رب كل شيء و 
مميكو، ولي الدنيا و اآلخرة عمى توفيقو لنا إلنجاز ىذا العمل المتواضع، راجين أن يتقبمو 

.خالصا لوجيو الكريم و أن يفتح لنا بو طريقا إلى الجنة  

.عبد الوىاب بن دحان: كما نوجو تشكرات الصادقة إلى األستاذ المشرف  

 و نتقدم بعميق الشكر و خالص التقدير و االحترام لو وعمى جيده المتواصل في إسداء كل 
.ما ىو مفيد من أجل نجاح ىذه الدراسة  

  

.   و نشكر كل من ساندنا في ىذا العمل من قريب أو بعيد  

و نشكر أساتذتنا أعضاء المجنة المناقشة الذين لم يتوانوا لحظة عن تقديم كل ما ىو مفيد و 
نشكرىم أيضا عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الدراسة و إسداء النصح لنا في استكمال ما 

.فاتنا من ضعف و قصور  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين إن الحمد   
هلل، أحمده و أستعينو و أستهديو و أعوذ باهلل من شر نفسي و سيئات عملي، من 

و أشهد أن ال إلو إال ...يهد اهلل فهو المهتد و من يضلل فلن تجد لو ولًيا مرشًدا
...اهلل وحده ال شريك لو و أشهد أن محمًدا عبده و رسولو صلى اهلل عليو و سلم  

:   ثم أما بعد  
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   تعرف المقامة عمى أّنيا أحد الفنون األدبية في األدب العربي، و التي تراوح القصة 

القصيرة، و تقترب من الشعر من ناحية المغة، و تتميز بوجود درجة عالية من الخيال الذي 

قد يصل إلى ذكر أحداث غريبة و ألفاظ غير مألوفة من قبل، و ميما تشابو ىذا الفني 

.األدبي، و تقاطع مع األلوان األدبية األخرى فإنو فن أدبي مستقل و قائم بذاتو  

   و من أشير رّواد المقامة كان الحريري و بديع الزمان اليمداني في العصر العباسي، 

حيث امتازت المقامات الحريري بأسموب فريد من نوعو تتجمى فيو الفصاحة و حسن اإلبتكار 

فقد تم إبداعيا بطريقة شفوية و جرى التفكير في كمماتيا عمى نحو صوتي فاحتوت عمى 

ألوان من التكرار، تتري جانب اإليقاع فييا حيث يقع السجع في مقدمتيا فيو الخصيصة 

.األولى من خصائص األسموب في مقامات  

و ليذا السبب فقد اخترت موضوعا قريبا من الدراسات البالغية أوال و ىو عمم البديع من 

جانب المحسنات المعنوية و المحسنات المفضية التي تتمّيز بيا مقامات الحريري من ىنا    

ماىي المقامات و من ىم أىم رّوادىا؟  :   نطرح اإلشكال اآلتي  

  فيما تتمثل المحسنات المعنوية و المفظية في مقامات الحريري؟

   و لعل اختياري ليذا الموضوع يعود إلى اقناعي بقيمة المغة العربية الثرات الشعري العربي 

و ليذا قدمت بحتي بالحديث عن البالغة العربية سواء من أساليب و صور بيانية ثم في 
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جانب التطبيقي ركزت عمى المستويات البديعية في المقامات التي تمجأ إلى تشكيل األسموب 

.و بناء نصوصا  

  تناولت في المدخل بتعريف المغوي و اإلصطالحي لممقامة تم نشأتيا و خصائصا و 

.أنواعيا و أيضا درست بالتفصيل عن أحد أعالم مقامات الحريري  

  و في الفصل األول تطرقت إلى البالغة في مقامات الحريري من حيث األساليب البالغية 

.و الصور البيانية  

:         و تمحورت دراستي ليذه األساليب و الصور  

قمت بالتطرق لمواضيع البالغة من  بيان و معاني و بديع و اىتممت : األساليب البالغية-أ

بالتفصيل في عمم البديع ألّنو محور الرئيسي لموضوع المذكرة ففصمت في ذكر المحسنات 

.المعنوية و المفظية بشرحيا مع األمثمة  

ناقشت العالقات و التغيرات الداللية التي تتمتل في الكناية و اإلستعارة : الصور البيانية-ب

. و التشبيو و المجاز  

   و في الفصل الثاني تطرقت إلى المستويات البديعبة في المقامات من حيث المحسنات 

.المعنوية و المحسنات المفظية  
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قبل التطرق إلى ىالمحسنات المعنوية و المفظية تطرقت إلى تمييد و المعنى اإلجمالي 

.لممقامة الصنعانية  

:     و تمحورت دراستي ليذه المحسنات المعنوية و المفظية  

طباق : اخترت المقامة الصنعانية و قمت باستخراج المحسنات المعنوية من بينيا-أ

.اإليجاب،المقابمة  

: و من نفس المقامة استخرجت أيضا المحسنات المفظية من بينيا-ب

.السجع،الترصيع،الجناس ناقص،االقتباس  

   و تبنيت في بحتي المنيج الوصفي التحميمي، و قد اصتصعب عميا األمر في استخراج 

طباق :كل المحسنات المعنوية و المفظية، فوجدت من بين ىذه المحسنات المعنوية

.السجع و الترصيع و الجناس ناقص،االقتباس:اإليجاب،المقابمة، و المحسنات المفظية  

  و أخيرا أشكر اهلل تعالى عمى منحو لنا القدرة و الجيد الفكري في إنجاز ىذا البحث، نقدم 

عبد الوىاب "بجزيل الشكر و كثير االمتنان و التقدير األستاذ المشرف عمى موضوع المذكرة 

".بن دحان   

  

 و اهلل ولي التوفيق
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 :تـــــــــــمــــهـــٌــــد

ٌعتبر فن المقامة من الفنون العربٌة القدٌمة و الذي استخدم فً المجالس األدبٌة، و التً تهتم 

برواٌة النوادر و القصص الفكاهٌة و أٌضا احتوى نصها على العدٌد من الفوائد اللؽوٌة، و 

الجمالٌات األدبٌة، و األمثال، و األبٌات الشعرٌة الؽرٌبة، مما ساهم فً انتشارها بٌن الناس، 

و اهتمامهم فً متابعتها، من أجل إدراك الفائدة المرتبطة بنص المقامة
1

. 

 :مفهوم المقامة- 1

إذا رجعنا إلى الشعر الجاهلً وجدنا كلمة مقامة تستعمل بمعنٌٌن فتارة : المعنى اللغوي- أ

تستعمل بمعنى مجلس القبٌلة أو نادٌها، على نحو ما نرى عند زهٌر إذ ٌقول
2

. 

 .      وفٌهم مقامات حسان و جوهها              و أندٌة ٌستتابهاالقول و الفعل

 .وثارة تستعمل بمعنى الجماعة التً ٌضمها هذا المجلس أو النادي

 : على نحو ما نرى عند لبٌد إذٌقول

 .      و مقامة ؼلب الرقاب كأنهم           جّن لدى باب الحصٌر قٌام

فالكلمة تستعمل منذ العصر الجاهلً بمعنى المجلس أو من ٌكونون فٌه، و فتقدم فً العصر 

اإلسالمً فنجذ الكلمة تستعمل بمعنى المجلس ٌقوم فٌه شخص بٌن ٌدي خلٌفة أو ؼٌره و 

ٌتحدث واعظا و بذلك ٌدخل فً معناها الحدٌث الذي ٌصاحبها، ثم فتقدم أكثر من ذلك 

 .فنجدها تستعمل بمعنى المحاضر

                                                           

.  120ص  .2016 ماي 10-12 ، خصائص المقامة ، مجد الخضر  http – 
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و على هذه المشاكله تعطى الكلمة من معنى القٌام و تصبح دالة على حدٌث الشخص فً 

المجلس سواء أكان قائما أم جالسا و بهذا المعنى استعملها البدٌع الزمان فً المقامة 

الوعظٌة،إذ نرى أبا الفتح اإلسكندري ٌخطب فً الناس واعظا بدٌعٌا، وراع ذلك منه عٌسى 

 :بن هشام فقال لبعض السامعٌن

"ؼرٌب قد طرأ ال أعرؾ شخصه، فاصبر علٌه إلىأخر مقامة: من هذا؟ فقال"
1

. 

 :المعنى االصطالحً-ب

وبدٌع الزمان هو أول من أعطى كلمة مقامة معناها االصطالحً بٌن األدباء،إذ عبر بها 

عن مقاماته، و هً جمٌعها تصور أحادٌث تلقى فً جماعات، فكلمة مقامة عنده قرٌبة 

المعنى من كلمة حدٌث
2

. 

 .و هو عادة ٌصوغ هذا الحدٌث فٌشكل قصص قصٌرة ٌتأنق

فً ألفاظها و أسالبٌها، و ٌتخذ لقصصه جمٌعا راوٌا واحد هو عٌسى بن هشام، كما ٌتخذ لها 

بطال واحدا هو أبو الفتح االسكندري الذي ٌظهر فً شكل أدٌب شحاذ، ال ٌزال ٌروع الناس 

 .بمواقفه بٌنهم و ما ٌجرى على لسانه من فصاحة فً أثناء مخاطباتهم

ولٌس فً القصة عقده و ال حبكة، و أكبر الظن أن بدٌع الزمان لم ٌعنى بشًء من ذلك، فلم 

ٌكن ٌرٌد أن ٌؤلؾ قصصا،إنما كان ٌرٌد أن ٌسوق أحادٌث لتالمٌذه تعلمهم أسالٌب اللؽة 

العربٌة و تفهم على ألفاظها المختارة فالمقامة، أرٌد بها التعلٌم منذ أول األمر، و لعله من 

أجل ذلك سماها بدٌع الزمان مقامة، و لم ٌسمها قصة و ال حكاٌة فهً لٌست أكثر من حدٌث 

قصٌر، و كل ما فً األمر أن بدٌع الزمان حاول أن ٌجعله مشوقا فأجراه فً شكل قصصً 

و عمى على كثٌر من الباحثٌن فً عصرنا، فظنوها ضربا من القصص، و قارنوا بٌنها و 

بٌن القصة الحدٌثة، ووجدوا فٌها نقصا كثٌرا، وهذا حمل لعمل البدٌع الزمان على معنى لم 

                                                           

.  140ص .2016 ماي 10-12  ، خصائص المقامة ، مجد الخضر  http – mawdoo3.com 1 
 2 . 132 نشأة المقامة، حسن عباس ، دار المعارف ص 
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فكل الذي قصده أن ٌضع تحت أعٌن تالمٌذه مجامٌع من أسالٌب اللؽة العربٌة : ٌقصد إلٌه

 .المنمقة

كً ٌقتدروا على صناعتها، و حتى ٌتبع لهم أن ٌتفوقوا فً كتاباتهم األدبٌة
1

 

 : نشأة المقامة- 2

اختلؾ الدارسون فً نشأة المقامات، و أشار بعضهم إلى أحادٌث أبً بكر محمد بن الحسن 

المتوفً فً )و إلى رسائل أبً الحسٌن أحمد بن فارس  (ه321المتوفً فً سنة )بن درٌد 

و قٌل إّن هذه الرسائل و تلك األحادٌث هً النشأة الحقٌقٌة للمقامات (ه395سنة 
2

 

أما فٌما ٌتعلق بأحادٌث ابن درٌد، فقد صّرح أبو إسحاق الحصري بأن بدٌع الزمان الهمذانً 

كما رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي اؼرب بأربعٌن حدٌثا و نكر انه 

استنبطها من ٌنابٌع صدره، و استنجبها من معادن فكره، و أبداها األبصار و البصائر، و 

أهداها لألفكار و الضمائر، فً معارض أعجمٌة، و ألفاظ حوشٌة، فجاء أكثر فً ما اظهر 

تنبؤ عن قبوله الطباع، و ال ترفع له حجبها األسماع، و توسع فٌها اذ صرؾ ألفاظها و 

بأربعمائة مقامة فً  (بدٌع الزمان)معانٌها، فً وجوه مختلفة وضروب متصّرفة عارضها 

الكدٌة تذوب ظرفا و تعطر حسنا، ال مناسبة بٌن المقامتٌن لفظا و ال معنى، و عطؾ 

مساجلتها، ووقؾ مناقلتها بٌن رجلٌن سمى احدهما عٌسى بن هشام، و األخرأبا الفتح 

اإلسكندري و جعلهما ٌتهادٌان الّدر، و ٌتنافٌان السحر، فً معان تضحك الحزٌن، و تحرك 

 .الرصٌن، ٌوقؾ منها على كل لطٌفة، و بما أفراد احدهما بالحكاٌة و خّص احدهما بالرواٌة

                                                           

. 140نشأة المقامة، حسن عباس،  دار المعارف ص  1 
م 2006- هـ 1426فنون النثر في األدب العباسي، محمود عبد الرحيم صالح دار جزير لمنشر و التوزيع 

 2 . 167ص 
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وقد أورد أبو علً القالً هذه األحادٌث فً الكتاب األمالً، و نستطٌع من خالل ما أورده 

احدهما ٌؽلب طابع اللؽوي،و ٌزخرباأللفاظ : القالً أن نقسم أحادٌث ابن درٌد على قسمٌن

 .العربٌة، و ٌتجه اتجاها فنٌا

و الصلة بٌن القسم األول و المقامات منقطعة،أما القسم الثانً فإن الصلة بٌنه و بٌن 

فقد : المقامات ضعٌفة، و لعل من المفٌد أن نشٌر إلى أحد أحادٌث ابن درٌد من القسم الثانً

ذكر ابن درٌد أن أحد الملوك عاش فترة طوٌلة و هو محروم من اإلنجاب، ثم أنعم هللا علٌه 

فلما مات الملك تولت : فحملت امرأته، وولدت طفلة،فرباها فً قصر ال ترى فٌه إال النساء

ابنته الحكم
1

. 

وحد ث أن اجتمعت ذات ٌوم بنساء القصر، فعرضن علٌها أن تتزوج، و أخذنا اثنٌن على 

 .الزواج و األزواج،فاسمهلتهّن سبعة أٌام لكً تعرفهن رأٌها

و بعد ذلك طلبت منهّن أن ٌبحثن لها عن الزوج المناسب
2

. 

ؼٌث فً المحل، : و بعد مدة من البحث، جئنإلٌهاٌصفناألزواج و ال ٌسّمٌنهم فقالت األولى

 ، ًّ ٌمال فً األزل، مفٌد مبٌد، ٌصلح النائر و ٌنعش العاثر، و ٌعمر الندي و ٌقتاد األب

 .عرضه وافر و حسبه باهر، ؼّض الشباب طاهر األثواب

مصامص الّنسب، كرٌم الحسب، كامل األدب، ؼزٌر العطاٌا مألوؾ : ثم قالت الثانٌة

 .السجاٌا، مقتبل الشباب،حصٌب الجناب،أمره ماض و عشٌره راض

كثٌر الفوائد، عظٌم المرافد ٌعطً قبل السؤال، و ٌنٌل قبل أن ٌستنال فً : ثم قالت الثالثة

العشٌرة معظم و فً الندي مكرم، جم الفواصلكثٌرا النوافل، بدال أموال، محقق 

 .أمال،كرٌمأعمام و أخوال

                                                           

 1 .170 نشأة المقامة ، حسن عباس ، دار المعارف ص 
 2 . 172 المرجع نفسه ، ص 
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و من الواضح أن هذا الحدٌث، و أمثالهأٌضا، لٌس من فن المقامات، و أن الصلة بٌنه و بٌن 

المقامات ضعٌفة،ال تتجاوز تحّري السجع، و اتخاذاألسلوب القصصً و ٌنبؽً التنبٌه على 

أن ابن درٌد لم ٌلتزم السجع فً أحادٌثه، و لم ٌتخذ األسلوب القصصً فٌها كلها، بل أورد 

فٌها الخطب و الحكم و النكث األدبٌة و الفوائد اللؽوٌة، و قد كان ٌوجز أحادٌثه حتى ٌكون 

الحدٌث فً بضعة اسطر و ٌطٌل فً بعضها حتى ٌكون الحدٌث فً صفحة أو أكثر، و 

ٌقتصر أحٌانا على بضعة أبٌات من الشعر
1

. 

 :خصائص المقامة-3

 :تتمٌز المقامة بمجموعة من الخصائص التً تمٌزها عن نصوص األدبٌةاألخرى و هً

 ٌحتوي نص المقامة ٌحتوي على بالؼة أدبٌةواضحة ، و ذلك من خالل االعتماد على

 .و التقٌد بالسجع, و الجناس,  استخدام األسالٌب اللؽوٌة العربٌة الممٌزة، و هً الطباق

 تتمٌز بأن ألفاظها ؼرٌبة، بمعنى أن معظم األفكار التً تبنى علٌها المقامة ترتبط بألفاظ-

 . ؼرٌبة، و قد تكون ؼٌر مألوفة عند األشخاص الذي ٌسمعون أوٌقرأون المقامة

 تحتوي على عدد كبٌر من الحكم و الفوائد، و المواعظ التً تساهم فً تسلٌط الضوء على

 .قضٌة معٌنة

 ٌجبأن تختار كاتب المقامة بطال لها تدور كافة أحداثها حوله و أٌضا من المهم أن

ٌقوم شخص برواٌة هذه األحداث، و ٌطلق علٌه اسم الراوي 
2

. 

 تهتم بالتعلٌم،أٌأنها تعمل على إثراء المعرفة األدبٌة و اللؽوٌة عن األفراد الذٌن ٌهتمون 

 .بقراءة المقامات، بشكل دائم

                                                           

 1 .175 نشأة المقامة، حسن عباس ص 

. ، خصائص المقامة ، مجد الخمد  Mawdoo3 .com2 
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 : أنواعها-4

 .المقامة الصنعانٌة-

 .المقامةالحلوانٌة-

 .المقامة الدٌنارٌة-

 .المقامةالدمٌاطٌة-

 .المقامة الكوفٌة-

 .المقامة المراؼٌة-

 .المقامة البرقعٌدٌة-

 .المقامة المعرٌة-

 .المقامة اإلسكندرٌة-

 .المقامة الرحبٌة-

 .المقامة الساوٌة-

 .المقامة الدمشقٌة-

 .المقامة البؽدادٌة-

 .المقامة المكٌة-

 .المقامة الفرضٌة-

 .المقامة المؽربٌة-

 .المقامةالقهرٌة-
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 .المقامة السنجارٌة-

 .المقامة النصٌبٌة-

 .المقامة الفارقٌة-

 .المقامة الرازٌة-

 .المقامة الفرائٌة-

 .المقامة الشعرٌة-

 .المقامة القطٌعٌة-

تفسٌر ما أودع هذه المقامة من النكت العربٌة و األحاجٌالنحوٌة* 
1

: 

 .المقامةالكردٌة-

 .المقامة الرقطاء-

 .المقامة الوبرٌة-

 .المقامة السمرقنٌة-

 .المقامة الواسطٌة-

 .المقامة الصورٌة-

 .المقامة الرملٌة-

 .المقامة الطٌبٌة-

 .المقامة التفلٌسٌة-

                                                           

 1 .50هـ  ص 1299 كتاب المقامات ، أبي محمد القسم بن عمي بن محمد بن عثمان ، الحريري 
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 .المقامة الزبٌدٌة-

 .المقامة الشٌرازٌة-

 .المقامة الملطٌة-

 :تفسٌر ما أودع هذه المقامة من األلفاظ اللؽوٌة و األمثال العربٌة

 .المقامة التنٌسٌة-

 .المقامة النجرانٌة-

 .المقامة البكرٌة-

 .المقامة الشتوٌة-

 .المقامة الرملٌة-

 .المقامة الحلبٌة-

 .المقامة الحجرٌة-

 .المقامة الحرامٌة-

 .المقامة الساسانٌة-

 .المقامة البصرٌة-

 :الحرٌري: وسوؾ ندرس بالتفصٌل أحد اعالم المقامات

ه كان أشهر كتاب المقامات، فقد كتب خمسٌن 516هو أبو محمد القاسم بن علً المتوفً 

مقامة، سار فٌها على نهج بدٌع الزمان الهمدانً من حٌث الموضوعات و المضامٌن، و من 

 .حٌث األهداؾ و المقاصد ،و من حٌث البناء الفنً و األسلوب
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فمن حٌث الموضوعات، طرق الحرٌري الموضوعات التً طرقها بدٌع الزمان، حتى إّنه 

سمً بعض مقاماته بأسماء عدد من مقامات بدٌع الزمان،كالبؽدادٌة و الحلوانٌة و ؼٌرهما، 

 .لكن الحرٌري ؼالً فً التركٌز على الكدٌة، و أكثر من إٌراد المسائل الفقهٌة

و من حٌث األهداؾ ،كانت أهداؾ الحرٌري مشابهة األهداؾ بدٌع الزمان، لكن الحرٌري 

أكثر من إٌراد الوعظ فً مقاماته، و اهتم بالجانب التعلٌمً أحٌانا
1

. 

و من حٌث األسلوب نسج،الحرٌري على منوال بدٌع الزمان، لكن الحرٌري بالػ فً 

و أكثر التالعب باأللفاظ، و أورد كثٌرا من األحاجً و األلؽاز، و . استخدام ؼرائب اللؽة

اهتم اهتماما زائد بالصور البٌانٌة و ضروب البدٌع
2

. 

و نحن ال نرحب بما استكثر منه الحرٌري فً مقاماته،ألنهأدىإلى تجمٌد هذا الفن، و إعاقته 

على التطّور المنشود ،ؼٌر أن ما ال نرضى عنه قد وجد ترحٌبا كبٌرا لدى معاصري 

الحرٌري بخّطة سبعمائة نسخة من نسخ مقاماته، و حتى صارت مقاماته مثاال احتذاه كتاب 

 .المقامات بعده

وٌنبؽً اإلشارة إلى أن المقامات الحرٌري تشتمل على مالمح الظاهرة المسرحٌة التً سبق 

ذكرها فً الحدٌث عن مقامات بدٌع الزمان،وقد أكد الدكتور الشوقً ضٌؾ وجود هذه 

 ."هً كمقامات البدٌع، كلها حكاٌات درامٌة،تفٌض بالحركة التمثٌلٌة: "الظاهرة بقوله

و ٌنبؽً أٌضا أن نؤٌد ما الحظه الدكتور محمد ؼنٌمً هالل فً مقامات الحرٌري من 

إّن الحرٌري خطا بهذا الجنس األدبً : فقالالنضج الفنً، و التعمق فً التصوٌر النفسً،

خطوات لم ٌبلػ شأوه فٌها أحد الذٌن قلّدوه، قبل عصرنا الحدٌث، فٌما ٌخص النضج 

                                                           

 فنون النثر في األدب العباسي ، محمود عبد الرحيم صالح ، دار الجزير لمنشر و التوزيع ،الطبعة الثانية 
 1 . 174 م ص 2006 هـ ،1426

 2 .175 المرجع نفسه ص 
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القصصً، فشخصٌة أبً زٌد السروجً تتكرر فً مقامات الحرٌري المختلفة لتكشؾ عن 

جوانب نفسٌة متعددة لتلك الشخصٌة
1

. 

و هذا نوع من التعمق النفسً ٌقرب من النضج الفنً فً القصص الحدٌث، فبطل المقامات 

الحرٌرٌة،أكثر وضوحا فً جوانبه النفسٌة من بطل مقامات بدٌع الزمان، علىأّن كلٌهما من 

البٌئة االجتماعٌة الدنٌا، ٌصؾ من خالل حٌله ،عاداتها و تقالٌدها، و كالهما كذلك ٌصؾ 

مفاسد عصره لٌهجوه بها و ٌنقده من خاللها، فً حٌن ٌستفٌد منها فً استهتار ٌنم عن واقع 

مسؾ ،هو نتٌجة العصر كذلك، و ٌنّص الحرٌري على أنه قصد خٌر من وراء هذا الوصؾ 

للشّر، التحذٌر منه و العظة به، و التنبٌه إلى خطره، و أن قصده خٌر من وراء تصوٌره 

لصنوؾ هذا الشّر، و لم ٌفطن إلى هذه الؽاٌة، التً هً كفاء ما ٌقصده كتاب الواقعٌة 

الحدٌثة، أحد من ناقدي العرب القدماء على أّنها ّمما تجب اإلشادة به
2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 . 120 فنون النثر في األدب العباسي ، محمود عبد الرحيم صالح ص 
 2 .122 المرجع نفسه ص 
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:   قسم العرب البالغة ثالثة علوم و هً المعانً و البٌان و البدٌع، و قد عرفوا البٌان بقولهم

البٌان اسم جامع لكل شًء كشف لك قناع »، ( ه500ن)ألبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

المعنى، و هتك الحجاب دون الضمٌر، حتى ٌفضً السامع إلى حقٌقته و ٌهجم على 

.." محصوله، كائنا ما كان ذلك البٌان، و من أي جنس كان الدلٌل 
1

 

علم البٌان (1  

: تعرٌفه لغة(أ  

: ما بٌن به الشًء من الداللة و غٌرها و بؤن الشًء بٌانا: البٌان: (بٌن)جاء فً اللسان

اإلفصاح مع : الفصاحة واللسان و كالم بٌن فصٌح ، و البٌان: اتضح،فهو بٌن، و البٌان

"ذكاء، البٌان من الرجال السمح اللسان الفصٌح الظرٌف العالً الكالم القلٌل   

اإلفصاح و الوضوح و القدرة على التصرف فً الكالم و تصرٌفه فً وجوه شتى، : فالبٌان

 و لهذا أضٌف إلى اإلفصاح شرط الذكاء و الذائقة الفنٌة الكتشاف المعنى أو لتحلٌل الصورة

فالبٌان إذا الٌكتفً بإظهار المعنى المباشر، بل ٌطلب من المتذوق أن ٌكتشف بذكائه معنى 

.المعنى  

جاء فً القران الكرٌم
2

انَر  "  ٌَر هُن الْلبَر لَرمَر انَر عَر سَر لَرقَر اإلْل نْل ،  َر انَر ءَر لَّلمَر الْلقُنرْل نُن عَر مَر حْل "الْلرَر  

. و معنى البٌان هنا أٌضا الفصاحة و الوضوح و اللسان  

:تعرٌفه االصطالحً(ب  

فالجرجانً اكتفى " البٌان عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع"جاء فً كتاب التعرٌفات 

بجانب الوضوح و أهمل جانب الذكاء و القصد إلى األعلى من طرائق التعبٌر عن المعانً 

أما المتحدثون فقد تنبهوا إلى هذه الطرائق فً التعبٌر عن المعنى مركزٌن على جانب 

                                                           

42المهندس مكتبة لبنان ص-معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة و األدب ،وهبة 1
 

{4-1}الرحمن  2
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هو علم ٌعرف به إٌراد المعنى " الت ٌٌل و التصوٌر، فجاء فً معجم المصطلحات العربٌة 

علم ٌعرف به إٌراد المعنى الواحد فً صورة : الحقٌقً بطرق م تلفة و إنه با تصار

"م تلفة، متفاوتة فً وضوح الداللة
1

 

:البٌان و الداللة  

إن تؤثر ال طٌب القز وٌنً بالبحث المنطقً فً جمله على تقدٌم علم البٌان بمقدمة تحدث 

فٌها عن أنواع الداللة و قال أن داللة اللفظ إما ما وضع له، أو على غٌره و تحدث عن
2

 

 و هً التً ٌتطابق فٌها المدلول مع اللفظ الذي وضع له من غٌر زٌادة :الداللة الوضعٌة-أ

على بٌت الحقٌقً  (بٌت)أو نقصان كداللة لفظ   

التً تدل اللفظ فٌها على جزء ما وضع له كان ٌطلق البٌت على غرفة :الداللة التضمٌنٌة-ب

 منه ألن جزء المعنى متضمن فً المعنى الكلً و دا ل فٌه كالغرفة 

التً تدل فٌها اللفظ على الزم معناه الموضوع له كداللة اإلنسان على :الداللة اإللزامٌة-ج

الضحك، و داللة األسد على الشجاعة، فمعنٌا الضحك و الشجاعة غٌرا دا لٌن فً مفهوم 

و لكنهما أمران الزمان لهما (أسد)و كلمة  (إنسان)كلمة 
3

 

التضمنٌة و اإللزامٌة تحت عنوان الداللة العقلٌة : و قد جمع الداللتٌن  

التشبٌه، الحقٌقة المجاز، المجاز العقلً و المجاز المرسل، : و ٌتضمن علم البٌان على

.االستعارة، الكناٌة و الصور الشعرٌة   

:علم المعانً(2  

: تعرٌفه  

و هو العلم الذي ٌعرف به  ما ٌلحق  (المعانً،البٌان،و البدٌع)هو احد علوم البالغة العربٌة 

اللفظ من أحوال حتى ٌكون مطابقا لمقتضى الحال و ٌعد من اصول و قواعد ٌعرف بها 

                                                           

48كتاب تعرٌفات،الجرجانً،ص 1
 

08ص1982أحمد م تار عمر، علم الداللة، مكتبة دار العروبة، الكوٌت،  2
 

20ص-1996-2فاٌز الداٌة،علم الداللة، النظرٌة و التطبٌق، دار الفكر المعاصر ط 3
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احوال الكالم العربً التً ٌكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحٌث ٌكون وفق الغرض الذي 

سبق له
1

 

اللفظ العربً من حٌث افادته المعانً التً هً االغراض المقصودة للمتكلم من : موضوعه

.جمل الكالم مشتمال على تلك اللطائف و ال صوصٌات التً ٌطابق مقتضى الحال  

االسناد الحقٌقً و االسناد المجازي، احوال المسند و المسند الٌه، ال بر و :  و ٌشتمل على

(األمر، النهً، االستفهام، النداء، التمنً)االنشاء الطلبً :  أنواعه و التً تتمثل فً  

(القسم، الترجً، صٌغ العقود، التعجب)و اإلنشاء غٌر الطلبً   

.النفً و التوكٌد، القصر، الفصل و الوصل، اإلٌجاز و اإلطناب و المساواة  

الغرض جلٌل فهو ٌكشف عن أسرار الجمال فً القرآن الكرٌم و معرفة اعجازه، : غرضه

وما  صه هللا به من جودة السبك و حسن الوصف و براعة التركٌب و لطف اإلٌجاز و 

.عذوبة ألفاظه و سالمتها  

 تقسٌم الكالم إلى  بر و انشاء

 ما ٌصح أن ٌقال لقائله انه صادق فٌه أو كاذب، فان كان الكالم مطابقا للواقع  هوالخبر

.كان قائله صادقا، و إن كان غٌر مطابقا له كان قائله كاذبا
2

 

:و ٌنقسم ال بر إلى نوعٌن هما  

الغرض من إلقاء الخبر-أ  

 لقد نهضت من نومك الٌوم مبكرا

:األصل فً ال بر أن ٌلقى ألحد غرضٌن  

 إفادة الم اطب الحكم الذي تضمنته الجملة، و ٌسمى ذلك الحكم فائدة ال بر

                                                           

142المهندس،ص-معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة و األدب، وهبة 1 

88المرجع السابق ص 2 
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 إفادة الم اطب أن المتكلم عالم بالحكم، و ٌسمى ذلك الزم الفائدة

اظهار  (ب)االسترحام،  (أ)قد ٌلقى ال بر ألغراض أ رى تفهم من السٌاق، منها ما ٌؤتً 

الحث على السعً و الجد (ه)الف ر، (د)اظهار التحسر،  (ج)الضعف،   

أضرب الخبر (ب  

رُن :" قال تعالى ٌَر ا وَر  َر ابَر وَر ب كَر ثَر دَر رَر نْل رُن ع  ٌْل ت   َر ل حَر ق ٌت  الْلصَر ا وَر الْلبَر ٌَر نْل اةُن الْلدُن ٌَر ةُن الْلحَر ٌنَر نُنون  ز  الُن وَر الْلبَر الْلمَر

الًال  "أَرمَر  

:للمخاطب ثالث حاالت  

أن ٌكون  الً الذهن من الحكم، و فً هذه الحال ٌلقى إلٌه ال بر  الٌا من أدوات التوكٌد، 

.و ٌسمى هذا الضرب من ال بر ابتدائٌا  

أن ٌكون مترددافً الحكم طالبا أن ٌصل إلى الٌقٌن فً معرفته، وفً هذه الحال ٌحسن 

 توكٌده له لٌتمكن من نفسه، و ٌسمى هذا الضرب طلبٌا

أن ٌكون منكرا له، و فً هذه الحال ٌجب أن ٌإكده ال بر بمإكد أو أكثر على حسب إنكاره 

.قوة و ضعفا، و ٌسمى هذا الضرب إنكارٌا  

:تعرٌف اإلنشاء  

.هو ما ال ٌصح أن ٌقال لقائله إنه صادق فٌه أو كاذب
1

 

:ٌنقسم اإلنشاء إلى قسمٌن هما  

فالطلبً ما ٌستدعى مطلوبا غٌر حاصل وقت الطلب، و ٌكون باألمر و النهً، و  (أ

.اإلستفهام، و التمنً، و النداء  

ال تسقٌنً ماء المالم فاننً   صب قد استعدبت ماء بكائً:  قال أبو تمام:النهً  

                                                           

27المهندس ص-معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة و األدب، وهبة 1
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أحبب حبٌبك هونا ما عسى أن ٌكون بغٌضك ٌوما ما، و أبغض بغٌضك هونا ما : األمر

.عسى أن ٌكون حبٌبك ٌوما ما  

.ألمٌة بن أبً الصلت: إلستفهاما
1

 

 أذكر حاجتً أم قد كفانً    حٌاإك إن شٌمتك الحٌاء

قال ابن الزٌات:النداء  

 ٌا ناصر الدٌن إذ رثث حبائله    ألنت أكرم من آوى و من نصرا

  ٌا لٌت من ٌمنع المعروف ٌمنعه    حت ٌذوق رجال غب ما صنعوا :التمنً

التعجب و المدح، والذم، : و غٌر الطلبً ماال ٌستدعً مطلوبا، وله صٌغ كثٌرة منها (ب

 والقسم ، وأفعال الرجاء، و كذلك صٌغ العقود

قال دعبل ال زاعى:التعجب  

 ما أكثر الناس إال، بل ما أقله هللا ٌعلم أنى لم أقل فندا

قال زهٌر بن أبً سلمى :المدح  

 نعم امرأ هرم لم تعر نائبه إال و كان لمرتاع بها وزرا 

قال أبو نواس:القسم  

 و حٌاة راسك ال أعود لمثلها و حٌاة رأسك

عسى أن ٌكون حبٌبك ٌوما ما :الرجاء  

قال الجاحظ:الذم  

 أما بعد فنعم البدٌل من الزلة االعتذار  و بئس العوض من التوبة اإلضرار

                                                           

1هو أبو حفص عمر بن علً بن مرشد،أشعرالمتصوفٌن،أصله من حماةو مولده فً القاهرة، و له دٌوان
 

.ه و قبره معروف ٌزار632شعر،و توفى بمصر سنة   
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: قسم العرب البالغة ثالثة علوم و هً المعانً و البٌان و البدٌع و قد عرفوا البدٌع بقولهم

هو علم :"تعرٌفان ٌكادان ٌكونان تعرٌفا واحدا، ٌقول أولهما (ه7340)لل طٌب القزوٌنً 

"ٌعرفه به وجوه تحسٌن الكالم بعد رعاٌة المطابقة ووضوح الداللة
1

 

هو علم ٌعرف به وجوه تحسٌن الكالم بعد رعاٌة تطبٌقه على مقتضى : كما ٌقول فً ثانٌهما

"الحال ووضوح الداللة
23

 

:علم البدٌع (3  

:البدٌع لغة(أ  

بدع الشًء ٌبدعه بدعا و ابتدعه أي أنشؤه و بدأه: (بدع)جاء فً اللسان   

الشًء الذي ٌكون أوال، و أبدعت الشًء ا ترعه ال على مثال: البدٌع  

من أسماء هللا الحسنى إلبداعه األشٌاء و إحداثه إٌاها، و هو البدٌع األول من كل، : و البدٌع

101األنعام " بدٌع السموات و األرض"و جاء فً القران الكرٌم   

فالبدٌع إذا ال لق و اإلبداع و من هنا ٌجب التركٌز على التمٌز الفرادة ال على المشاكلة و 

.المماثلة فً ضروب البدٌع و أفانٌنه  

:البدٌع اصطالحا (ب  

تزٌٌن األلفاظ أو المعانً بؤلوان بدٌعة من الجمال : جاء فً معجم المصطلحات البدٌع

.                                      اللفظً أو المعنوي و ٌسمى العلم الجامع لطرق التزٌٌن 

   و هكذا نرى أن معجم المصطلحات ركز على جانب التزٌٌن فً هذا العلم و جعله ثانوٌا 

فً التعبٌر البالغً فً حٌن ركز المعنى القاموسً على جانب ال لق و اإلبداع فكان أساسٌا 

.و جوهرٌا فً التعبٌر البالغً ال ضربا من الكمالٌات   

                                                           

60ص1،2003علوم البالغة، البدٌع و البٌان و المعانً، محمد قاسم، محً الدٌن ط 1
 

65المرجع السابق ص 2
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عن المعنى القاموسً فً إظهار أهمٌة البدٌع الذي بدأ :   و هكذا ٌقصر المعنى اإلصطالحً

  لق ال على مثال إلى تحسٌن الكالم و بهرجته و تزٌٌنه شرٌطه

أن ٌطابق مقتضى الحال و تبقى الداللة واضحة غٌر غامضة أو زائفة هذا المعنى 

اإلصطالحً المركز على التزٌٌن جمل بعض الدراسٌن على تحدٌد دوره و حصره 

البدٌع و العروض و القافٌة علوم تهتم أساسا بالصورة : "بالصورة الصوتٌة عندما قال

"الصوتٌة فً التعبٌر الشعري  

    وتنقسم المحسنات إلى قسمٌن، فمنهما ٌتعلق بصورة األلفاظ و ٌسمى زٌنة اللفظٌة و 

:منهما ٌتعلق بمعانً االلفاظ و ٌسمى زٌنة المعنوٌة  

:المحسنات اللفظٌة-أ  

: هو أن ٌتفق اللفظان فً النطق و ٌ تلف فً المعنى، و هو ٌنقسم إلى نوعٌن: الجناس-1

لفظً، معنوي
1

 

و ٌكون الجناس تاما و غٌر تام : أنواع الجناس اللفظً-أ  

: و هو ما اتفق حروف فً هٌئة و النوع و العدد و الترتٌب نحو:الجناس التام-1  

:  كقوله تعالى
2
"و ٌوم تقوم الساعة ٌقسم  المجرمون  ما لبثوا غٌر ساعة"  

.فالمراد بالساعة األولى ٌوم القٌامة، و الساعة الثانٌة المدة من الزمان  

:أقسام  الجناس  التام و هً  

فهو تكون الكلمتان من نوع واحد كاسمٌن أو فعلٌن :الجناس المماثل-أ  

همم الرجال دالئل األقدار  و العزم طبق سوالف األقدار: كقول  

فهو أن تكون الكلمتان من نوعٌن كاسم و فعل أو حرف:الجناس المستوفً-ب  

                                                           

391أحمد الهاشمً، جواهر البالغة فً المعانً و البٌان و البدٌع  1 

55-54روم  2
 



       الفصل األول             البالغة في مقامات الحريري
 

 

18 

مامات من كرم الزمان فإنه: كول أبً تمام  

                                  ٌحٌا لدى ٌحًٌ بن عبد هللا

فهو ما كان أحد لفظٌة مفردا و اآل ر مركبا من كلمتٌن: الجناس المركب-ج  

لٌت ما حل بنلبه***  عضنتا الدهر بنابه : مثل  

ما ا تلف  فٌه اللفظان فً واحد أو أكثر و ٌجب أال ٌكون و هو : الجناس غٌر التام-2

.بؤكثر من حروف  

ٌن:" كوله تعالى ر  ذ  نْل ة  مُن اق بَر انَر عَر فَر كَر ٌْل رْل كَر ظُن ُننْل ؤ ٌنَر فَر ر  ذ  نْل ا ف ٌهُنمْل مُن لْلنَر سَر رْل
"وَر لَرقَردْل أَر  

:أما الجناس غٌر التام ٌنقسم إلى  

فهو ما توفق ركنٌة فً الحروف و ترتٌبها بدون أن ٌجمعها اشتقاق :الجناس المطلق-1

"ال أعبد ما تعبدون و ال  أنتم عابدون ما أعبد:" كقوله تعالى  

أن ٌكون اإل تالف بؤكثر من حرفٌن فً آ ر، كقول أبً تمامفهو: الجناس المذٌل-2
1

 

تصوم ألسٌاققواضقواضب***  ٌمدون من أٌد عواص عواصم   

.فهو أن ٌكون اإل تالف بزٌادة حرفٌن فً أوله: الجناس المتطرف-3  

كقول الشٌخ عبد القاهر
2

ثنائى على تلك العوارف وارف*** و كم سبقت منه إلى عوارف :   

فهو أن ٌكون بإ تالف ركنٌه فً حرفٌن:الجناس المضارع-4  

"و هم ٌنهون عنه و ٌنؤون عنه : " نحو قوله تعالى  

و هو أن ٌكون اإل تالف فً متباعدٌن: الجناس الالحق-5  

                                                           

429مفتاح العلوم، السكاكً،شرح نعٌم زرزور،دار الكتب العلمٌة بٌروت ص 1
 

202معترك األقران، السٌوطً، ص 2
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:و ٌكون ذلك فً األول كقوله تعالى
1

"و ٌل لكّل همزة لمزة"   

 السجع و اإلزدواج

:قال السكاكً: تعرٌفه
2

و هً فً النثر كما القوافً فً : و من جهات الحسن األسجاع" 

"الشعر، و من جهاته الفواصل القرآنٌة   

  و عرفه ال طٌف التبرٌزي 
3

هو تواطإ الفاصلتٌن من النثر على حرف واحد و هو " 

"معنى قول السكاكً، هو فً النثر كالقافٌة فً الشعر  

 أقسامه

:ٌؤتً السجع بصور متعددة نذكر أهمها  

و هو ما ا تلف فٌه الفاصلتٌن أو الفواصل وزنا و اتفقت روٌا، و ذلك بؤن ٌرٌد :المتطرف

ٌّها روي القافٌة،  فً أجزاء الكالم سجعات غٌر موزونة عروضٌا، و بشرط أن ٌكون رو

:نحو قوله تعالى
4

"ما لكم ال ترجون هلل و قارا ، و قد  لكم أطوارا  "   

 و هو الذي تقابل فٌه كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البٌت بلفظة على وزنها و :المرّصع

ٌّها ، نحو قوله رو
5

ح ٌمْل "  ارَر لَرف ً جَر ، وَر إ نَّل الْلفُنجَّل ٌمْل ع  ارَر لَرف ً نَر رَر بْل
َر "إ نَّل األْل  

و هو ما اتفقت فٌه اللفظة اآل رة من الفقرة مع نظٌرتها فً الوزن و الّروي، : المتوازي

:نحو قوله تعالى
6

ةٌر "  وعَر ضُن وْل ابٌر مَر وَر ةٌر وَر أَركْل فُنوعَر رْل ورٌر مَر رُن ا سُن "ف ٌهَر  

(موضوعة ، مرفوعة )فاآلٌتان منتهٌتان بلفظتٌن متفقٌتٌن وزنا   

                                                           

01الهمزة  1
 

421مفتاح العلوم، السكاكً، ص 2
 

197التل ٌص فً علوم البالغة، ال طٌب التبرٌزي، ص 3
 

14-13نوح  4
 

14-13اإلنفجار  5
 

14-13الغاشٌة  6
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و هذا النوع  اص بالشعر، و هو أن ٌكون لكل شطر من البٌت : المشطور أو التشطٌر

 قافٌتان مغاٌرتان لقافٌة الشطر الثانً 

هلل مرتغب فً هللا مرتقب***  تدبٌر معتصم باهلل منتقم  : قول أبً تمام   

 أنواعه من حٌث الطول و القصر

 ٌؤتً السجع على ا تالف أقسامه على ضربٌن من حٌث الطول و القصر 

و هو ما كان مإلفا من ألفاظ قلٌاة ، و أقل القصٌر ما كان من لفظتٌن ، : السجع القصٌر-أ

: كقوله تعالى 
1

فَرا "  صْل فَراتَر عُن اص  فَرا ، فَرالْلعَر رْل الَرت  عُن سَر "وَر الْلمُنرْل  

و تتفاوت درجاته ،فمنه ما ٌتؤلف من إحدى عشرة لفظة ، و قد رأى : السجع الطوٌل -ب

بعضهم أنه قد ٌبلغ عشرٌن لفظة ، و لكن آ رٌن اشترطوا أالّ ٌتجاوز  مس عشرة لفظة و 

:قوله تعالى 
2

اهُن "  نَر قْل فُنورَر ، وَر لَرئ نَر أَرذَر ئُنوسَر كَر ٌَر هُن لَر هُن إ نَر نْل ا م  اهَر نَر عْل زَر مَر نَر
ةٌر ثُن مَر حْل ا رَر نَر انَر م  سَر ا اإلْل نْل نَر قْل

نَر أَرذْل وَر ل ئَر

ورٌر  حٌر فَر ُن هُن لَرفَررَر نًِّ إ نَر ات  عَر ٌ ئَر بَر الْلسَر هَر قُنولُننَّل ذَر ٌَر هُن لَر تْل سَر اء  مَر رَّل دَر ضَر عْل اءَر بَر مَر عْل "نَر  

 االقتباس 

شعلة من نار تقتبسها من : و فً التهذٌب القبس (قبس  )جاء فً اللسان : تعرٌفه لغة

...معظم، و اقتباسها األ ذ منها  

و أتانا فالنا ٌقتبس العلم فؤقتبسناه، أي علمناه ... و اقتبست منه علما أٌضا، أي استفدته 

ظاهر إذا معنى األ ذ فً االقتباس و القابس كما تمحور فً االستعمال هو اال ذ نارا أو 

علما، و العلم نور و النار من معانً النور المجازٌة فالشعر القدٌم و الحدٌث جعل معرفة 

.نارا  

                                                           

2-1المرسالت  1
 

10-09هود  2
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جاء فً معجم المصطلحات: اصطالحا
1

اد ال المإلف كالما منسوبا للغٌر فً : االقتباس" 

نصه، و ٌكون ذلك إما للتحلٌة أو لالستدالل على انه ٌجب االشارة الى مصدر االقتباس 

و ... أو بؤٌة وسٌلة أ رى  (" ")بهامش المنن و ابرازه بوضعه بٌن عالمات تنصٌص 

االقتباس فً البدٌع العربً أن ٌتضمن الكالم نثرا أو شعرا شٌئا من القران الكرٌم، أو 

.الحدٌث الشرٌف  

وقد عرفه البالغٌون قدٌما بؤنه -
2

هو أن ٌضمن الكالم شٌئا من القران أو الحدٌث ال على " 

.انه منه  

:االقتباس من القران الكرٌم- 1  

بَر "قال الحرٌري  رَر دَر فَرؤَرغْل تَرى أَرشَر ، حَر بَر وَر اقْلرَر ر  أَروْل هُن ح  الْلبَرصَر مْل
لُن كُننْل إ الَّل كَر ٌَر لَرمْل  " فَر  

ض  "فالحرٌري اقتبس جزءا من سورة نحل  َررْل ات  وَر األْل وَر مَر بُن الْلسَر ٌْل ُن غَر هللَر "وَر  

:المحسنات المعنوٌة -ب  

:الطباق(1  

التطبٌق، و الطباق، و التضاد و المطابقة، و : أطلقت علٌه أسماء عدٌدة منها: أسماؤه

.التكافإ  

:تعرٌفه  

:قال الخلٌل: قاموسٌا-أ
3
طابقت بٌن الشٌئٌن إذا جمعت بٌنها على حذو واحد و ألزقتهما "  

: الموافقة و التطابق: مستاوٌا، و المطابقة: تطبٌق الشٌئان:" (طبق)   و جاء فً اللسان 

..."إذا جعلتهما على حذو واحد و ألزقتهما: االتفاق، و طابقت بٌن الشٌئٌن  

                                                           

24معجم المصطلحات العربٌة فً األدب ص 1
 

575اإلٌضاح فً العلوم البالغة ص 2
 

109كتاب العٌن، ال لٌل بن أحمد، مهدي الم زومً و ابراهٌم السامرائً ص 3
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:جاء فً معجم المصطلحات: اصطالحا
1

هو جمع بٌن الّضدٌن أو المعنٌٌن متقابلٌن فً  "

"الجملة   

:صوره  

:و هو ما كان طرفاه لفظٌن متضادٌن فً الحقٌقة و ٌكونان:الطباق الحقٌقً-1  

:كما فً قوله تعالى:اسمٌن-أ
2

قُنودَر  " مْل رُن ا وَر هُن قَراضَر ٌْل هُنمْل أَر بَر س  "وَر تَرحْل  

:كقوله تعالى:فعلٌن-ب
3

ا "  ٌَر اتَر وَر أَرحْل وَر أَرمَر ه ُنهُن ى وَر أَرنَر كَر كَر وَر أَربْل حَر وَر أَرضْل هُن هُن "وَر أَرنَّل  

هُننَّل  " 4:كقوله تعالى: حرفٌن-ج ٌْل لَر ي عَر لُن الَّلذ  ثَر "وَر ل هُننَر مَر  

:كقوله تعالى:مختلفٌن-د
5

ن  هللاَر   " 
تَرى ب إ ذْل وْل ٌ ً الْلمَر حْل

"وَر أَر  

.(الموتى)و الثانً اسم  (أحًٌ)األول فعل   

ٌٌّن و مثاله قوله تعالى: الطباق المجازي-2 ٌٌّن أي مجاز :و ٌكون طرفاه غٌر حقٌق
6

أو  " 

"من كان مٌتا  فؤحٌٌناه   

.كان ضاال فهدٌناه:   فقد فّسر المفسرون هذه اآلٌة بقولهم  

و على المعنى المقصود ٌكون الطباق مجازٌا، و لو أ دنا اللفظان على حقٌقة لبقً الطباق 

.(فعل)و و أحٌٌناه  (اسم)قائما بٌن مٌتا   

هو ما كانت مقابلة فٌه بٌن الشًء و ضده فً المعنى ال فً اللفظ، : الطباق المعنوي-3

:قوله تعالى
1

بُنونْل ، "  ذ  تُنمْل إ الَّل تُنكْل نْل
ء  إ نْل أَر ًْل نْل شَر نُن م  مَر حْل لَر الْلرَّل زَر نَر

ا أَر ا وَر مَر لُننَر ثْل رُن م  شَر تُنمْل إ الَر بَر نْل
ا أَر قَرالُنو مَر

لُنونَر  س  مْل الْلمُنرْل كُن ٌْل ا إ لَر لَرمُن إ نَّل عْل ٌَر ا  نَّل بَر "قَرالُنو رَر  
                                                           

120المهندس ص-معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة و األدب، وهبة 1
 

18الكهف  2
 

44-43النجم  3
 

227البقرة  4
 

49آل عمران  5
 

122األنعام  6
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:أقسامه  

 ٌر المال عٌن : و هو ما لم ٌ تلف فٌه الضدان إٌجابٌا و سلبٌا نحو: طباق اإلٌجاب-أ

.(ساهرة و نائمة)فالقول مشتمل على الشًء و ضده . ساهرة لعٌن نائمة  

:و هو جمع بٌن فعلً مصدر واحد مثبت و منفً، نحو قوله تعالى: طباق السلب-ب
2

قُنلْل  "

لَرمُنونَر  عْل ٌَر لَرمُنونَر وَر الَر  عْل ٌَر ٌنَر  ي الْلذ  و  تَر سْل ٌَر لْل  "هَر  

.فً طرف الثانً (ال)أثبت فً طرف األول من الطباق و نفً ب  (ٌعلمون)فالفعل   

 ما ٌلحق بالّطباق

و هو ما تكون فٌه المطابقة  فٌة لتعلق أحد الركنٌن بما ٌقابل اآل ر : الطباق الخفً-أ

:تعلق السببٌة، نحو قوله تعالى
3

اءُن  "  مَر حَر فَرار  رُن لَرى الْلكُن اءُن عَر دَّل شَر
هُن أَر عَر ٌنَر مَر ول َرهللاَر  وَر الْلذ  سُن د ُنرَر مَر مُنحَر

هُنمْل  نَر ٌْل "بَر  

.   فالرحمة لٌست مقابلة للشدة، لكنها مسببة هللا عن اللٌن الذي هو ضد الشّدة  

و هو ما جمع فٌه بٌن معنٌٌن غٌر متقابلٌن عّبر عنهما بلفظٌن ٌتقابل : إبهام التضاد-ب

:معناهما الحقٌقان، و منه قول دعبل ال زاعً  

.ال تعجبً ٌا سلم من رجل   ضحك المشٌب برأسه فبكى  

:المقابلة  

هً إٌراد الكالم ثم مقابلته بمثله فً المعنى و اللفظ على جهة الموافقة أو : تعرٌفها

.الم الفة  

  و جاء فً اإلٌضاح
1

هً أن ٌإتً بمعنٌٌن متوافقٌن أو معان متوافقة، ثم بما ٌقابلهما أو  " 

"ٌقابلها على الترتٌب   
                                                                                                                                                                                     

16-10ٌس  1
 

09الزمر  2
 

29الفتح  3 
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ال ٌكون الطباق إال بٌن األضداد، و المقابلة تكون بٌن : بٌن المقابلة و الطباق-1

.األضداد و غٌر األضداد  

.ال ٌكون الطباق إال بٌت ضّدٌن فقط، و المقابلة تكون بٌن أكثر من اثنٌن*  

:صورها  

:قوله تعالى: مقابلة اثنٌن باثنٌن
2
"فلٌضحكوا قلٌال و لٌبكوا كثٌرا "  

:التورٌة  

ٌّون أسماء عدٌدة منها: أسماؤها :ذكرها لها البالغ  

.ذكره ال طٌب التبرٌزي: اإلبهام-أ
3

 

.ذكره ابن أبً األصمع: التوجٌه-ب
4

 

.ذكره غٌر واحد من البالغٌٌن: الت ٌٌر  

:تعرٌفها  

ٌّت الشًء ووارٌته "(روى)جاء فً اللسان : لغة أ فٌته و توارى استتر، وورٌت : ور

ٌّه تورٌة إذا سترته و أظهرت غٌره:ال بر  و ...جعلته ورائً و سترته، وورٌت ال بر أور

"الّستر: الثورٌة   

عرفها ال طٌب التبرٌزي بقوله :اصطالحا
5

قرٌب، و : و هً أن ٌطلق لفظ له معنٌان :" 

األول مدلول قرٌب : فالتورٌة عبارة عن دال واحد له مدلوالن"بعٌد، و ٌراد به البعٌد منها 

.ال ٌالئم المقام لذلك فهو ملغى و مستعبد، و الثانً بعٌد ٌالئم المقام المقبول و معتمد  

                                                                                                                                                                                     

29الفتح  1
 

485اإلٌضاح فً علوم البالغة،ص 2
 

499المرجع السابق ص  3
 

120تحرٌر التعبٌر، ابن أبً األصمع المصري ص 4
 

501اإلٌضاح فً علوم ،ص 5
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.تورٌة مجّردة و تورٌة مرّشحة: اكتفى القزوٌنً بقسمتها قسمٌن هما:أنواعها  

 (المعنى القرٌب )و هً التً لم ٌذكر فٌها شًء مما ٌالئم المورى به : التورٌة المجّردة-أ

قوله تعالى (المعنى البعٌد)و ال مما ٌالئم المورى عنه 
1

"الرحمن على العرش استوى: "   

:لها معنٌان (استوى)  فالكلمة التورٌة   

.المعنى القرٌب غٌر للمقصود ألن هللا تعالى ضره عنه- االستقرار فً المكان-أ  

.المعنى البعٌد المقصود- االستالء و الملك-ب  

.و لم ٌذكر فً اآلٌة من لوازم المعنى البعٌد أو المعنى القرٌب شًء، فلهذا كانت مجّردة  

و هً التً ذكر فٌها ما ٌالئم المورى به ،و هو أقوى درجات : التورٌة المرّشحة-2

اإلبهام فً التورٌة ألنه ٌقّوي المعنى القرٌب فٌ فً المعنى البعٌد المقصود و ٌكون هذا 

:الذكر  

قوله تعالى : قبل لفظ التورٌة-أ
2

ونَر :"  ٌعُن ا لَرمُنوس  د  وَر إ نَّل ٌْل
َر اهاَر ب ؤ نَر ٌْل نَر اءُن بَر مَر "وَر الْلسَّل  

:تحتمل معنٌٌن (بؤٌد)و التورٌة فً   

و هو الجارحة، الٌد الحقٌقٌة، و هذا المعنى موّرى به، و قد سبقت بلفظ : المعنى القرٌب

على جهة الترشٌح و هو من لوازم الٌد  (بنٌناها)  

قّوة ال الق و عظمته و هذا المعنى مورى عنه و هو المراد ألن ال الق جل : المعنى البعٌد

 و عال منّزه عن المعنى األول 

قفوا و استمعوا ما جرى   الً قد هام بها عنً : قوله: بعد لفظ التورٌة- ب  

الحتمال معنٌٌن ( الها)فً : فالتورٌة  

                                                           

05طه  1
 

47الذارٌات ص 2
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 (العمّ ) ال النسب، أ و األم، و هو المعنى الموّرى به، و قد ذكر الزمه : المعنى القرٌب

 بعده على جهة الترشٌح 

الّشامة التً تظهر فً الوجه غالبا، و عّدها الناس أمارة حسن، و هو معنى : المعنى البعٌد

.الموّرى عنه، و هذا المعنى األ ٌر هو المقصود   

.و هً ما ذكر فٌها الزم المورى عنه فٌعٌن على االهتداء الٌه: التورٌة المبنٌة -(3 

:كقول البحتري: قبل لفظ التورٌة-أ
1

 

.ووراء تسدٌد الوشاح ملٌة    بالحسن تملح فً القلوب و تعذب  

. المعنى المورى به و غٌر المراد، و هوالملوحة ضد العذوبة: المعنى القرٌب  

.المالحة أي الحسن و هو المعنى المورى عنه و هو المراد: المعنى البعٌد  

قول الشاعر: بعد لفظ التورٌة-ب
2

 

.أرى ذنب السرحان فً األفق طالعا    فهل ممكن أن الغزالة تطلع  

(الذئب  )و هو ذنب الحٌوان :قرٌب-أ  

أول ضوء النهار، و هو المعنى المورى عنه، و هذا المعنى هو المعنى المراد، : بعٌد- ب

.(طالعا  )و قد ٌنٌه بذكر الزم بعده بقوله   

و هً ثالثة أنواع: التورٌة المهٌأة- (4  

نحو قول ابن سناء : المهٌأة بلفظ قبلها- 1
3

 

.وسٌرك فٌنا سٌرة عمرٌة     فروحت عن قلب و أفرجت عن كرب  

                                                           

.200االٌضاح فً علوم البالغة ص 1 

.250المرجع نفسه ص 2 

.88 علم البدٌع، عبد العزٌز ص 3 
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.و فٌهما معنٌان (فرض و الندب  ) فالتورٌة فً   

و هو أن ٌعنً الشاعر بهما األحكام الشرعٌة، و هو المعنى المورى به، غٌر : قرٌب

.المقصود  

و هو أن ٌكون فرض بمعنى العطاء، و الندب صفة المرء السرٌع فً قضاء : بعٌد

.(المقصود  )الحاجات، و المعنى المورى عنه   

:تجاهل العارف  

:تعرٌفه  

:هو جاء فً كتاب الصناعتٌن 
1

هو إ راج ما ٌعرف صحته م رج ما ٌشك فٌه لٌزٌد " 

"بذلك التؤكٌد   

"هو كما سّماه السّكاكً سوق المعلوم مساق غٌر لنكتة : " و فً اإلٌضاح   

:نحو قول لٌلى بنت طرٌف
2

 

كؤنك لم تجزع على ابن طرٌف***  أٌا شجر ال ابور مالك مورقا   

 فالشاعر ٌتسائل مض مة الحدث و كؤنها ىترٌد أن توقف دورة الزمن بعد وفاة ابن طرٌف

و تستنكرنضرة الشجر و ا ضراره إذ كان علٌه أن ٌموت و ٌضرب عن اإل ضرار  حزنا 

.علٌه  

:اللف و النشر  

:جاء فً اإلٌضاح : تعرٌفه
3

هو ذكر متعدد على جهة التفصٌل أو اإلجمال ، ثم ذكر ما " 

"لكّل واحد من غٌر تعٌٌن ، ثقة بؤن السامع ٌرّده إلٌه   

                                                           

412كتاب الصناعتٌن، أبو هالل العسكري، ص 1
 

92كتاب اإلٌضاح فً علوم البالغة  ، ال طٌب القزوٌنً ص 2
 

902المرجع السابق ص 3
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: أنواعه  

ًّ -أ :قوله تعالى : أن ٌكون النشر فٌه على ترتٌب الط
1

و من رحمته جعل لكم " 

"اللٌل و الّنهار لتسكنوا فٌه و لتبتغوا من فضله   

ًّ ،أو اللّف، ثم جاء النشر عاى ترتٌب اللّف،  فلقد جمعت اآلٌة بٌن اللٌل و الّنهار فكان الط

فاألول من متعدد فً اللف هو اللٌلى، و األول من النشر لألول من المتعدد، فً اللف و هو 

السكون ألن النوم و الراحة ٌكونان فً اللٌل، ثم كان الثانً للثانً فالّنهار فً اللف تبعه 

.ابتغاء الرزق و السعً فً الكسب فً الّنهار  

ًّ -ب :قوله تعالى : أن ٌكون النشر على خالف ترتٌب الط
2

و ما كان قولهم إال أن  "

"قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فً أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرٌن  

"فآثاهم هللا ثواب الدنٌا و حسن ثواب اآل رة و هللا ٌحب المحسنٌن   

فاآلٌة تذكر دعاء المإمنٌن على سبٌل التفصٌل ثم ذكرت اإلجابة من غٌر ترتٌب، فقّدمت 

ثواب الدنٌا مع تؤ ره فً الدعاء لما كان المقام مقام القتال و النفوس متطلعة إلى النصر،و 

 صصت ثواب اآل رة، دون ثواب الدنٌا بالحسن لإلٌذان فضله و مزٌته و أنه معتد عند 

.هللا  

.تأكٌد المدح بما ٌشبه الّذم /1  

:نوعاه  

ٌّة عن الشًء صفة مدح بتقدٌر دخولها فٌها-أ :أن ٌستتنى من صفة ثم منف  

:قول ابن الرومً
3

  لٌس به عٌب سوى أّنه   ال تقع العٌن على شبهه

                                                           

72القصص  1
 

148-147آل عمران  2
 

12، دار المسٌرة،ص1البدٌع ، ابن معتز، ط 3
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و لكنه " لٌس به عٌب " بدأ ابن الرومً مدحه بؤن نفً كّل عٌب عن الممدوح عندما قال 

، فؤوهم السامع أنه تراجع عن تبرئة الممدوح من كل  (سوى )أتبع هذا المدح بلفظ اإلستتناء 

عٌب، و أّنه سٌكاشفه بعٌب اكتشفه فوجب ذكره، غٌر أن ابن الرومً  دع سامعه حٌن 

"ال تقع العٌن على شبهه : " أورد بعد االستتناء ٌفوق المدح األول ، و ٌإكد حٌن قال  

و ٌعقب بؤداة استثناء تلٌها صفة المدح آ رى ، قول : أن ٌثبت الشًء صفة مدح -ب

:النابغة الجعدي
1

 

جواد فما ٌبقى على المال باقٌا***   فتن كملت أ القه غٌر أّنه    

"كمال أ القه الفتى " فالشاعر بدأ بٌته بصفة ممدوحة هً   

، فدهشت السامع و توقّع أن ٌذكر الشاعر كا ٌناقض  (غٌر)و لكّنه أتى بعدها بلفظ االستثناء 

الكمال الذي استهّل البٌت بذكر ، لكّن الشاعر لم ٌفعل ذلك ، بل أتى بعد اإلستثناء بصفة 

.فما ٌبقى على المال باقٌا: فّصلها بقوله " جواد "ممدوحة أ رى، و هً   

.تأكٌد الّذم بما ٌشبه المدح/2  

:هو أسلوب شبه باألسلوب السابق ، و هو نوعان  

ٌّة عن الشًء صفة ذّم بتقدٌر دخولها فٌها -أ :أن ٌستثنى من صفة مدح منف  

.فالن ال  ٌر فٌه إالّ أنه ٌسًء إلى من ٌحسن إلٌه: نحو  

ٌّة (ال)فً فالن منفٌة ب  ( ٌر)فصفة المدح  ، و قد استثنى من هذه الصفة الممدوحة المنف

ٌّة (اإلساءة إلى من ٌحسن إلٌه  )صفة ذم  .و هً دا له فً الصفة المنف  

: ثم ٌإتً بعدها بؤداة استثناء تلٌها صفة ذم آ رى له، نحو:أن ٌثبت الشًء صفة ذم-ب

.فالن فاسق إالّ أّنه جاهل
2  

                                                           

95صلمرجع السابق ا 1
 

424كتاب الصناعتٌن،ص 2
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قسم النقاد البالغة الصور البٌانٌة إلى عّدة أنواع و هً الكناٌة و االستعارة و التشبٌه و 

 المجاز 

: تعرٌف الكناٌة: أوال  

، أو أن تتكلّم (لم ٌصرح)التكلّم بما ٌستدل به علٌه : كنى به عن كذا، ٌكنً و ٌكنو كناٌة:لغة

"حقٌقة و مجاز"بشًء و ترٌد غٌره، أو بلفظ ٌتجاذبه جانبا 
1

 

"أرٌد به الزم معناه، مع جواز إرادة معناه حٌن إذ" هً لفظ:اصطالحا
2

 

و من  الل التعرٌفٌن نجد اشتراكهما فً تنّوع و تعدد بٌن ظهور و  فاء و تصرٌح و عدم 

 تصرٌح و الزم و ملزوم 

 إذن الكناٌة تتضّمن الفكرة و الدلٌل علٌها 

: أنواعها  

: قسم البالغٌون الكناٌة إلى ثالثة أنواع و هً  

و هً أن ٌتفق فً صفة أو أكثر ا تصاص ": كناٌة عن ذات أو موصوف-1

" بالموصوف معٌن فتذكرها متوصال إلى ذلك الموصوف  

و حملناه على ذات ألواح و دسرا و هً كناٌة ): فً وصف سفٌنة نوح: قوله تعالى: مثل

التً أنقذ بها المولً سبحانه و تعالى و نوحا و من معه ممن امنوا، عندما دعا " السفٌنة"عن

ربه لٌنتقم ممن كذبوه و ٌنصره علٌهم، فكان الطوفان الذي، أغرق كل شًء ماعدا نوحا و 

من كانوا معه فً السفٌنة، و كان ذلك الموقف اآلٌة لكل متذكر ثم تؤمل التشكٌل القرآنً 

أللفاظ هذه الكناٌة، و هً تجمع بٌن األلواح و ما ٌلزمها لتثبٌتها و هً المسامٌر، فتتجلى 

رعاٌة هللا  (كناٌة عن الذات)الكناٌة كاشفة بدقة عما أرٌد بها أن تكشف عنه و هً السفٌنة 

.لرسله ة أنبٌائه   

                                                           

1713م ص1987-1407سنة 2القاموس المحٌط ،مإسسة الّرسالة دار الّرٌان للثرات ط: الفٌروز بادي 1
 

456اٌضاح فً العلوم البالغة  شرح و تعلٌق و تنقٌح،محمد عبد منعم  فاجً ص: ال طٌب القزوٌنً 2
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هً الكرم و الشجاعة و العفة، و هنا تذكر موصوفا و :  كناٌة عن صفة من صفات-ب

.تنسب له صفة، لكنك الترٌد هذه الصفة و إنما ترٌد الزمها   

: مثل قول ال نساء فً مدح أ ٌها ص ر و هً توظف الكناٌة فً تقدٌم صورة مثالٌة له

 طوٌل النجاد رفٌع العناد  كثٌر الرماد إذا ما شتا 

طوٌل النجاد، كناٌة عن مكانته و منزلته الرفٌعة، و : و هناك ثالث كناٌات عن ثالث صفات

كثٌر الرماد، و هً كناٌة عن كرمه العظٌم الذي ٌتجلى  اصة فً وقت الشتاء، الذي تشتد 

فٌه الحاجة إلى مثل هذا الكرم و هكذا تتجاوز هذه الكناٌات و تتآزر لرسم صورة ص ر 

المثالٌة، التً تدعم ف رها به  الل هذه القصٌدة، كما تكشف عن حزنها الشدٌد علٌه بعد 

.فقدها له 
1

 

و هً تتحقق فً كل تعبٌر ٌراد به نسبة صفة إلى موصوف ثم ال :كناٌة عن نسبة-ج

تذكر تلك النسبة صراحة، بل تنسب صفة إلى ماله بالموصوف وثٌق عالقة ففً قول 

و المجد ٌمشً فً ركابه *** الٌمن ٌتبع ظله : الشاعر فً المدح  

نجد الشاعر ٌرٌد أن ٌنسب إلى الممدوح صفتً الٌمن و المجد، و لكنه لم ٌنسبها صراحة 

الٌمن له أو هو ماجد، و لكنه صرح بما ٌكنً عنه ذلك، و هو تبعٌة : إلٌه بؤن ٌقول مثال

.األولى لظله ، و مشً الثانٌة فً ركابه 
2

 

ال ٌ تلف المدلول اإلصطالحٌاإلستعارة فً تراثنا البالغً :تعرٌف اإلستعارة- ب

نقل الشًء من مالكه أو حائزه : تعنً: عن المدلول اللغوي لمادتها، فاإلستعارة لغة

إال إذا كان بٌن المعٌر -  بداهة–إلى ش ص آ ر كً ٌنتفع به، و هذا النقل ال ٌكون 

ما و هذا المعنى اللغوي للكلمة هو ما قصده العباس بن " عالقة"و المستعٌر صلة أو 

أرأٌت عٌنا للبكاء تعار***من ذا ٌعٌرك عٌنه تبكً بها: األحنف حٌن قال  

                                                           

95البالغة و الدراسات البالغٌة، عالء عبد الهادي ص 1
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: و ٌقترب المعنى االصطالحً لالستعارة من هذا المعنى اللغوي، فاإلستعارة هً

استعمال الكلمة فً غٌر ما وضعت له، أي هً نقل الكلمة من معناها الذي ا تص 

.بها أو ا تصت به فً عرف االستعمال إلى معنى آ ر  

:قسم البالغٌون اإلستعارة إلى نوعٌن و هً:أنواعها  

، (المشبه به  )هً التً ٌصرح فٌها بلفظ المستعار منه : اإلستعارة التصرٌحٌة-أ

قد جاءكم من هللا نور و : " فً  طاب أهل الكتاب (عزوجل)و ذلك كما فً قوله 

كتاب مبٌن، ٌهدي به هللا من اّتبع رضوانه سبل الّسالم و ٌ رجهم من الّظلمات إلى 

"الّنور بإذنه
1

 

 فهً اآلٌة األولى تشبٌه للرسول صلى هللا علٌه و سلم أو لرسالته بالنور فً الهداٌة إلى 

طرٌق المستقٌم، و فً اآلٌة الثانٌة تشبٌه للكفر و الضالل بالظلمات، و لإلٌمان و الهدى 

بالنور ثم حذف المشبه فً كل تشبٌه من تلك التشبٌهات الثالثة، و اكتفى بذكر المشبه به، 

.فكانت اإلستعارة التصرٌحٌة  

فهً التً ٌحذف منها المشبه به، و ٌدل علٌه بذكر  اصٌة من :اإلستعارةالمكنٌة- ب

"  واصه أو الزمة من لوازمه، مثل قوله عزوجل على لسان  سٌدنا زكرٌا علٌه السالم 

"رّب إنً و هن العظم مّنً و اشتعل الّرأس شٌبا
2

 

فلقد شبه الشٌب فً الرأس بالنار بجامع البٌاض فً كل منهما، ثم حذف المشبه به، 

.و دل علٌه بذكر الزم من لوازم لوازمه و هو االشتعال  

الداللة على وجود تشابه أو تماثل بٌن أمرٌن ٌشتركان فً صفة أو التشبٌه هو:ثالثا

:مجموعة من الصفات، ففً قول الشاعر
3

 

حب الرضاع و إن تفطمه ٌنفطم***و النفس كالطفل إن تهمله شب على  

                                                           

1 19المائدة 
 

616 ص6001 1الصورة البٌانٌة فً الحدٌث النبوي الشرٌف، فالح حمد أحمد الحمدانً ط 2
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، (الكاف) ٌتمثل التشبٌه فً المقارنة بٌن النفس و الطفل عن طرٌق أداة التشبٌه 

ووجه هذه المقارنة هو حاجة كل منهما و استجابته فً الوقت نفسه للتروٌض 

 الحاسم، و اإلرادة القوٌة التً تتسامى بالغرٌزة و تكبح جماح الهوى

:قسم البالغٌون التشبٌه إلى عّدة أنواع و هً:أنواعه  

و هو ما لم ٌذكر فٌه اللفظ الدال على وجه الشبه، كما فً قوله : التشبٌه المجمل-أ

أم تحسب أّن أكثرهم ٌسمعون أو ٌعقلون إن هم إالّ كاألنعام بل هم أضّل :" عز و جل

" سبٌال  

فاآلٌة تشبه الكفار فً ضاللهم و غفلة قلوبهم، و عدم استغالل حواسهم و توظٌف 

إدراكاتهم فً اإلهتداء إلى النهج الحق باألنعام، ووجه الشبه غٌر المصرح به هو 

ٌّلت به اآلٌة الكرٌمة ٌفٌد أن هذا الوجه هو  الغفلة و عدم التعقل، و التذٌٌل الذي ذ

أكثر تمكنا فً المشبه منه فً المشبه به، فاألنعام تقبل بفطرتها على ما ٌنفعها و 

تتجنب ما ٌضرها، أما هإالء فإن عدم استجابتهم لمنهج اإلٌمان ٌدل على فساد 

فطرتهم فً التمٌٌز بٌن الطاعة التً تثمر التواب، و المعصٌة التً ال نتٌجة لها 

 سوى الندم و ال زي و العقاب 

و هو ما ذكر فٌه اللفظ الدال على وجه الشبه، مثال ذلك قول : التشبٌه المفصل-ب

البهجة و ابن الغزال فً غٌده *** كال وط فً القد و الغزالة فً : أبً تمام  

الغصن الناعم:الخوط  

  مٌل العنق ولٌن األعطاف:الغٌد

و قوله الشاعر
1

:  

و جٌش كمثل اللٌل هوال و هٌبة و إن زانه ما فٌه من أنجم زهر، و جدٌر بالذكر أن 

بعض البالغٌون قد حصر التشبٌه المفصل فٌما ذكر فٌه وجه الشبه مجرورا بفً أو 

 منصوبا على التمٌٌز، كما فً المثالٌن السابقٌن 

هو على الرغم من تقارب المادة المعجمٌة بٌن لفظتً : التشبٌه التمثٌلً-ج

فإن معظم البالغٌٌن فرقوا بٌن تشبٌه تمثٌلً، و آ ر غٌر تمثٌلً،  (التشبٌه، التمثٌل)
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و قد قامت تلك التفرقة على أساس أن التشبٌه فً نظرهم أعم من التمثٌل، و هذا ما 

كل تمثٌل تشبٌه، و لٌس كل تشبٌه " تعنٌه تلك المقولة السائدة فً تراثنا البالغً

" تمثٌال 
1

  فعبد القاهر ٌرى أن تشبٌه على ضربٌن 

ظاهر ال ٌحتاج إلى تؤوٌل -1  

  فً ال ٌتحمل التشبٌه فٌه إال بالتؤوٌل -2

فمثال األول تشبٌه الشًء بالشًء من جهة الصورة و الشكل، نحو أن ٌشبه الشًء 

.إذا استدار بالكرة فً الوجه و بالحلقة فً وجه آ ر   

و ...و كالتشبٌه من جهة اللون، كالتشبٌه ال د بالورد و الشعر باللٌل و الوجه بالنهار

كذلك كل تشبٌه جمع بٌن شٌئٌن فٌما ٌد ل تحت الحواس نحو تشبٌهك صوت بعض 

:األشٌاء بصوت غٌره، أطٌط الرحل بؤصوات الفوارٌج كما قٌل  

 

أوا ر المٌس أنقاض القرارٌش***كان أصوات من إٌغالهن بنا  

و هذا ما ٌتضح فً التشبٌه البلٌغ الذي ٌبنى على حذف : التشبٌه البلٌغ- د

أداةالتشبٌه  ووجه الشبه، و من ذلك قال الرسول الكرٌم محمد صلى هللا علٌه و سلم
2
 

، و فً هذا الحدٌث الشرٌف قدم صلى هللا علٌه و سلم المشبه "إن من البٌان لسحرا"

أداة التوكٌد، " إن"التً تفٌد التبعٌض بعد أن أكده ب " من"على المشبه به و قٌده ب 

ف ص قسما من البٌان بالسحر، لماله من أثر فً نفوس سامعٌه، محذرا من دور 

بعضه فً إظهار الباطل فً صوره الحق و الحق فً صورة الباطل، و غٌر  اف 

ما فٌه من مراعاة للدقة، فلم ٌمثل البٌان كله بالسحر و إنما مثل بعضه، و ترك هذا 

القسم من غٌر ت صٌص حتى ال ٌنازعه فً تمثٌله إٌاه بالسحر المنازع، فجاء 

.التشبٌه حقٌقة ال تحتمل األ د و الرد
3

 

:قسم البالغٌون المجاز إلى نوعٌن وهً: نواع المجازأ  
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97 ص137-136 الحدٌث النبوي من الوجهة البٌانٌة البالغٌة، عز الدٌن علً السٌد  2
 

98ص144،منهاج البلغاء1/27 العمدة البن رشٌق 194مفتاح العلوم، السكاكً، 3
 



       الفصل األول             البالغة في مقامات الحريري
 

 

35 

 المجاز المرسل هً كلمة استعملت فً غٌر معناها األصلًّ لعالقة غٌر المشابهة :أوال

.مع قرٌنة مانعة من إرادة المعنى األصلً  

:من عالقات المجاز المرسل  

 اعتبار ما – اعتبار ما كان – اعتبار ما كان – الكلٌة – الجزئٌة – المسبّبة –السببٌة 

ٌّة –ٌكون ٌّة– المحل . الحال  

:قال المتنبً: الّسببٌة-أ  

أعد منها و ال أعّددها***له أٌاد على سابغة  

فً قول المتنبً أتظن أنه أراد بها األٌدي الحقٌٌقة ؟" أٌاد"  الكلمة   

 ال إنه ٌرٌد بها الّنعم فكلمة أٌاد هنا مجاز، و لكن هل ترى بٌن األٌدي و الّنعم مشابهة ؟

. فالٌد الحقٌقة هً التً تمنح النعم فهً سبب فٌها، فالعالقة إذا السببٌة
1

 

أي أن ٌذكر اللفظ الدال على المسبب و ٌراد به السبب فٌه، كما فً قوله : المسبّبة-ب

2
"و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة"   

و أرسلنا العٌونا***كم بعثنا الجٌش جررا:الجزئٌة-ج
3

 

ٌّن أن تفهم أن استعمالها فً " العٌون"كلمة  فً البٌت فالمراد بها الجواسٌس، ومن اله

ذلك مجازّي، و العالقة أن العٌن الجزء من الجاسوس و لها شؤن كبٌر فٌه فؤطلق الجزء 

.و أرٌد الكل، و لذلك ٌقال إلى العالقة هنا الجزئٌة  

رأٌت " و إّنً كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فً أذانهم : قال تعالى: الكلٌة-د

.أن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌضع إصبعه كلها فً أذنه و أن األصابع
1
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تجد أن فاجرا و كفارا " وال ٌلد إالّ فاجر كفارا: " قوله تعالى: اعتبار ما ٌكون-ه

مجازان ألن المولود حٌن ٌولد ال ٌكون فاجرا وال كفارا، و لكنه قد ٌكون كذلك بعد 

.الطفولة فؤطلق المولود الفاجر و أرٌد به الّرجل الفاجر  

و األمر هنا ال س رٌة و االست فاف فإننا " فلٌدع نادٌة :" قوله تعالى: المحلٌة-ز

.نعرف أن معنى النادى مكان االجتماع  

و النعٌم ال ٌحّل فٌه اإلنسان ألنه معنى من " إّن األبرارلفً نعٌم: "قوله تعالى: الحالٌة-ح

المعانً، و إنما ٌحّل فً مكانه، فاستعمل النعٌم مكانة مجاز أطلق فٌه الحال و أرٌد 

.المحل  

المجاز العقلً:ثانٌا  

إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى غٌر ما هو له لعالقة مع قرٌنة مانعة من إرادة هو

.اإلسناد الحقٌقة  

ٌكون إلىسبب الفعل أو  زمانه أو مكانه أو مصدره أو بإسناد مبنى اإلسناد المجازّي -

 للفاعل أو المفعول أو المبنى للمفعول إلى الفاعل

قال أبو الّطٌب: السببٌة-أ
2

 

آمل عّزا ٌ ضب البٌض بالّدم***أبا المسك أجو منك نصرا على العداو  

إسناد  ضب السٌوف بالدم إلى ضمٌر العز غٌر حقٌقً ألن العز ال ٌ ضب السٌوف و 

.لكّنه سبب القوة و جمع األبطال الذٌن ٌ ضبون السٌوف بالدم  

 

و قوله أٌضا: الزمانٌة-ب
1
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أقٌم الّشقا فٌها مقام الّتنّعم***و ٌوما ٌغٌظ الحاسدٌن و حالة  

إسناد غٌظ الحاسدٌن إلى ضمٌر الٌوم غٌر حقٌقً، غٌر أن الٌوم هو الزمان الذي 

.ٌحصل فٌه الغٌظ  

المعنى ال " ال عاصم الٌوم من أمر هللا إالّ من ّرحم: " قال تعالى: المفعولٌة-ج

.معصوم الٌوم من أمر هللا إال من رحمه هللا، فاسم الفاعل أسند إلى مفعول  

ذهبنا إلى حدٌقة غّناء: مثال: المكانٌة-د  

.غّناء مشتقة من الغّن، و الحدٌقة ال تغّن و إنما الذي ٌغّن عصافٌرها أو ذبابها  

 أي إسناد الفعل إلى مصدره، و ذلك كما فً قول أبً فارس الحمدانً:المصدرٌة-ه
2
:  

إلى  (جدا)سٌذكرنً قومً إذا جدا جدهم و فً اللٌلة الظلماء ٌفتقد البدر حٌث أسند الفعل 

مصدر هو لٌس الفاعل الحقٌقً له، فؤصل التعبٌر إذا جدوا فً جدهم، أي أن الفاعل 

.الحقٌقً هو الضمٌر العائد على القوم  
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:تمهيد  

ق إلى المعنّةى اإلجمالً للمقامة الصنعانٌة ارتؤٌت التّةحدث عن بعض األمور   قبل التطرّة

:منّةها  

ن من شقٌن أساسٌن، المقامة: العنوان و هً المجلس الّةذي ٌجتمع فٌه النّةاس فقد : فنجده ٌتكوّة

استعملت األدباء فً الخطبة أو العضة ثمّة خصصوها بالقصص الّةتً ٌتحدثون بها عن ألسنة 

و ٌجئون فٌها باألغراض المختلفة، كما نجد الشّةق - حقٌقة أو خٌال- قوم ٌسمونهم رواة

ة: الصنعانٌة: الثّةانً فصنعاء من . نسبة إلى اسم مكان وقوع الحدث أي مكان وقوع القصّة

ادس قبل المٌالد  أكبر مدن الٌمن و أشهرها حٌث ٌعود تارٌخها إلى ساللة سبؤ من القرن السّة

ة بالحجارة  ا نزل فٌها األحباش و نظروا إلى مبانٌها المشدّة حٌث كان اسمها أو ال آزال، فلمّة

قالوا هذه صنعة و معناها بلسانهم حصٌنة فسمّةٌت بذلك بإسم صنعاء هو سام بن نوح و هً 

.عاصمة  الٌمن اآلن  

كذلك نجد الحاكً أو الراوي فالمقامة ال تبتدىء من دونه، فالحرٌري رحمه هللا اختار هذٌن 

أحبّة " ألنهما أصدق األسماء، كما فً الحدٌث  (حارث بن همام)اإلسمٌن دون غٌرهما 

حمن حارث و همام و صدقهما أنه لٌس أحد : و أصدقهما " األسماء إلى هللا عبد هللا، عبد الرّة

ب أو ٌهمّة بحاجته .إالّة و هو ٌحرث إي ٌحاول التكسّة  

فالحاكً ٌحكً لنا عن مرحلة أو حدث أو خبر  (حدثنا الحارث بن همام) كذلك نجد صٌغة 

.ماض  

المقامة الصنعانية
1

:  

امٍة قال مّة ث الحارث بن هَة بَة االغتراب: حدّة تُة غارِة عدْة ا اقتَة رابِة . لمّة ةُة عنِة األتْة بَة ترَة نً المَة ؤتْة حت بً . وأنْة طوّة

نِة . طوائئُة الزمنِة  مَة ٌَة عاء ال فاضِة . إلى صنْة لْةتُةها خاويَة الوِة خَة فاضِة . فدَة ةًة . باديَة اإلنْة وال أجِةدُة فً . ال أملكُة بُةلْةغَة

ةًة  غَة ثلَة الهائِةمِة . جِةرابً مُةضْة قاتِةها مِة رُة
فِةقْةتُة أجوبُة طُة النَة الحائِةمِة . فطَة وَة ماتِةها جَة وْة ودُة فً . وأجولُة فً حَة وأرُة

حاتً سارحِة لمَة حاتً. مَة وْة واتً ورَة ٌِةئِة غدَة سا لِةقُة لهُة دٌباجتً. ومَة هِة بحاجتً. كرٌماًة أُةخْة ٌْة أو أدٌباًة . وأبوحُة إلَة
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مّةتً تُةه غُة ٌَة جُة رإ لّةتً. تُةفَةرّة واٌتُةه غُة وي رِة نً خاتمةُة المطااِة . وتُةرْة تْة نً فاتِةحةُة األلْةطااِة . حتى أدّة تْة إلى . وهدَة

حٌبٍة  حامٍة ونَةحٌبٍة . نادٍة رَة وٍة على زِة عِة . مُةحتَة تُة غابةَة الجمْة لَةجْة عِة . فوَة مْة ةَة الدّة لَةبَة جْة بُةرَة مَة ةِة . ألسْة رَة فرأٌتُة فً بُةهْة

لْةقَةةِة  لْةقَةةِة . الحَة تَة الخِة صاًة شخْة ةِة . شخْة ٌاحَة ةُة السّة بَة هِة أُةهْة ٌْة ةِة . عل ٌاحَة رِة . وله رنّةةُة النِّن جاعَة بجواهِة عُة األسْة بَة وهوَة ٌطْة

هِة  هِة . لفظِة ظِة عُة األسماعَة بزواجرِة وعْة رِة . وٌقْةرَة مَة رِة . وقدْة أحاطت به أخالطُة الزُّز ةَة الهالَةةِة بالقَةمَة مامِة . إحاطَة
واألكْة

مرِة 
ه. بالثّة بِةسَة من فوائدِة تَة لَةفْةتُة إلٌهِة ألقْة ه. فدَة ضَة فرائدِة قِةطَة بعْة تَة . فسمعتُةهُة ٌقولُة حٌنَة خبّة فً مجالِةه. وألْة

قُة ارتِةجالِةه قاشِة تْة شَة رَة دَة لَةوائِةهِة . وهَة رُة فً غُة ادِة ٌّةها السّة الئِةهِة . أ ٌَة بَة خُة لُة ثوْة ادِة هاالتِةهِة . السّة الجانِةئُة . الجامئُة فً جَة

بِةالتِةه عْة زَة ٌّةكَة . إلى خُة مرُّز على غَة تَة كَة . إالمَة تسْة ى فً زهوِة ناهَة امَة تتَة تّة ٌِةكَة  وحَة ى بغْة عَة ررُة مرْة مْة ستَة تَةهً . وتَة نْة وال تَة

زُة بمعصٌتكَة  كَة  تُةبارِة تِةكَة . عن لَةهوِة ٌَة تِةك! مالِةكَة ناصِة ئِة سٌرَة رُة بقُةبْة رِة تَة ى ! على عالِةمِة سرٌرتِةكَة . وتجْة وارَة تَة وتَة

ن قَةرٌبِةكَة  كَة ! وأنتَة بمرأى رقٌبِةكَة . عَة لٌكِة ةٌة على مَة ٌَة فى خافِة خْة كَة وما تَة لوكِة ن ممْة فً مِة خْة ستَة نُّز أنْة ! وتَة أتَةظُة

كَة حالُةكَة  فَةعُة نْة كَة مالُةكَة . ستَة قِةذُة نْة ٌُة مُةكَة . إذا آنَة ارتِةحالُةكَة  أو  كَة ندَة نً عنْة ٌُةغْة إذا زلّةتْة . حٌنَة توبِةقُةكَة أعمالُةكَة  أو 

كَة  رُة كَة معشَة ٌْة اُة عل طِة مُةكَة  أو ٌعْة ةَة اهتِةدائِةكَة . قدَة جّة حَة تَة مَة هَةجْة كَة  هالّة انتَة رُة شَة حْة كَة مَة مّة ةَة . ٌومَة ٌضُة عالجَة لْةتَة مُة وعجّة

باةَة اعتِةدائِةكَة . دائِةكَة  لَةلْةتَة شَة كَة . وفَة ًَة أكبرُة أعدائِةكَة  أما الحِةمام مٌعادُة كَة فهِة تَة نفْةسَة عْة كَة  . وقدَة فما إعدادُة

كَة  شٌبِة إنذارُة قٌلُةكَة . وبالمَة دِة مَة كَة  وفً اللّةحْة كَة . فما أعذارُة كَة  طالما . فما قِةٌلُةكَة  وإلى هللاّة مَةصٌرُة ن نصٌرُة فمَة

تَة  سْة ناعَة هرُة فتَة كَة الدّة قَةظَة ٌْة ظُة فتقاعستَة . أ تَة ! وجذبكَة الوعْة ٌْة عامَة رُة فتَة بَة صَة لكَة الحقُّز . وتجلّةتْة لكَة العِة حَة صْة وحَة

تَة  ٌْة كَة الموتُة فتناسٌتَة . فتمارَة رَة كَة تَة . وأذْة ٌْة ً فما آس كَة أنْة تُةإاسِة ٌهِة ! وأمكنَة عٌهِة . تُةإثِةرُة فِةلساًة توعِة رٍة تَة كْة . على ذِة

لٌهِة  راًة تُةعْة هِة . وتَةختارُة قَةصْة ٌهِة . على بِةرٍة تُةولٌِة دِة هْة تَة سْة نْة هادٍة تَة بُة عَة غَة رْة دٌهِة . وتَة هْة ستَة بّة ثوبٍة . إلى زادٍة تَة وتُةغلِّنبُة حُة

هٌهِة  تَة رٌهِة . تشْة تَة التِة . على ثوابٍة تشْة واقٌتُة الصِّن الةِة . ٌَة واقٌتِة الصّة لبِةكَة منْة مَة لَةقُة بقَة قاتِة . أعْة دُة . ومُةغاالةُة الصَّص

قاتِة  دَة كَة من مُةواالةِة الصَّص رُة عندَة حااُة األلْةوانِة . آثَة ٌانِة . وصِة حائِةاِة األدْة كَة منْة صَة ٌْة هى إلَة ةُة األقرانِة . أشْة عابَة . ودُة

آنِة  ةِة القُةرْة كُة حِةماهُة! آنَةسُة لكَة منْة تِةالوَة هِة نتَة اِة وتَة رْة رُة بالعُة تحاماهُة. تؤمُة رِة وال تَة كْة مً عنِة النُّز حْة حُة عنِة ! وتَة وتُةزحزِة

شاهُة مِة ثمْة تغْة
لْة شاهُة. الظُة شَةى الناسَة وهللاُة أحقُّز أنْة تخْة دَة ! وتخْة شَة ثمّة أنْة : 

ـٌا  نْة بِة دُة هْة *** تباًة لطالِـة بابَة نى إلَةٌها انصِة ثَة  

راماًة  فٌقُة غَة تَة هْة *** ما ٌسْة بابَة طَة صَة بها وفَةرْة  

ـاهُة  رى لَةكفَة هْة *** ولوْة دَة بابَة ٌَةرومُة صُة مما   

هُة  تَة جاجَة هُة . ثم إنهُة لبّةدَة عَة ٌّةضَة مُةجاجتَة هُة . وغ تَة وَة دَة شكْة تَةضَة هُة . واعْة تَة راوَة هِة . وتؤبّةطَة هِة ةُة إلى تحفُّززِة ماعَة ا رنَةتِة الجَة . فلمّة

هِة  زِة لَةةِة مركَة ٌَة زا هُة لمُة بَة بِةهِة . ورأتْة تؤهُّز ٌْة هُة فً ج لَة كلٌة منهُةمْة ٌدَة خَة بِةه. أدْة ٌْة الًة منْة سَة جْة مَة لهُة سَة عَة اْة : وقال. فؤفْة رِة اصْة

تِةكَة  ذا فً نفقَة تِةكَة . هَة قَة فْة هُة على رُة قْة ٌاًة . أو فرّة نِةٌاًة . فقبِةلَةهُة منهُةم مُةغضِة ثْة هُةم مُة نى عنْة ثَة هُة . وانْة ٌّةعُة ٌُةش نْة  عُة مَة لَة ٌودِّن . وجعَة

هُة  عُة ٌَة هْة هِة مَة ٌْة فَةى علَة خْة ٌَة هُة . ل عُة بَة بُة منْة ٌتْة ٌُةسرّة هُة . و عُة بَة هَةلَة مرْة ٌُةجْة ًْة  امٍة . لكَة مّة  بنُة هَة
ثُة هُة : قال الحارِة ٌاًة عنْة تُةهُة مُةوارِة بعْة فاتّة

ٌانً ٌَةرانً. عِة هُة منْة حٌثُة ال  تُة أثرَة ةٍة . وقَةفوْة غارَة تَةهى إلى مَة ةٍة . حتّةى انْة رارَة سابَة فٌها على غَة لْةتُةه . فانْة هَة فؤمْة

هِة  ٌْة لَة ما خلَةعَة نعْة هِة . رٌثَة ٌْة جلَة ل رِة تُة علَةٌهِة . وغسَة مْة مٌذٍة . فوجدتُةهُة مُةشافِةناًة لتِةلْةمٌذٍة . ثمّة هجَة زِة سَة نٌذٍة . على خبْة يٍة حَة دْة . وجَة

هُةما خابٌةُة نبٌذٍة  كَة : فقلتُة لهُة . وقُةبالَةتَة كونُة ذاكَة خبرَة ٌَة ظِة . ٌا هذا أ ٌْة ةَة القَة رَة فَةرَة زفْة كَة  فزَة رَة بَة خْة ٌّةزُة . وهذا مَة وكادَة ٌتم

ظِة  ٌْة ًّة . منَة الغ لِةقُة إل مْة لْة ٌحَة ًّة . ولمْة ٌزَة وَة عل هُة. حتّةى خِةفْةتُة أن ٌسطُة ا أن خبَةتْة نارُة هُة. فلمّة ى أُةوارُة وارَة د. وتَة شَة أنْة : 

ـهْة  بٌصَة مٌصةَة أبغً الخَة تُة الخَة ـه*** لبِةسْة ٌصَة ًَة فً كل شِة صّة تُة شِة بْة شَة وأنْة  

ًَة أُةحـبـولَةةًة  ـظـ ٌّةرتُة وعْة ـه*** وص أُةرٌغُة القَةنٌصَة بها والقَةـنـٌصَة  

ـتُة  رُة حتـى ولَةـجْة هْة ه*** وألْةجؤنً الدّة ثِة عٌصَة اِة احتِةٌالً على اللٌّة بلُةطْة  

ـبْة صـرفَةـهُة  ـه*** على أنّةنً لـم أهَة ـهُة فَةـرٌصَة نْة تْة لً مِة وال نبَةضَة  

دٍة  ـورِة عت بً عـلـى مَة ـه*** وال شرَة ـرٌصَة ًَة نفْةسٌة حَة رض ٌُةدنّةسُة عِة  

ـهِة  كـمِة هرُة فً حُة اَة الدّة ـه*** ولو أنْةصَة مَة أهلَة النّةقـٌصَة كْة لَةما ملّةكَة الحُة  
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ًَة  نُة فكُةلْة : ثمّة قال ل تَة فقُةم وقُةلْة . ادْة ئْة ه وقُةلتُة . وإنْة شِة فَةتّة إلى تِةلمٌذِة دفِةعُة بهِة : فالتَة ن تستَة كَة بمَة ٌْة تُة عل مْة عزَة

نْة ذا. األذى نّةً مَة برَة باء: فقال. لتُةخْة رَة راجُة الغُة ًُّز سِة روج دٍة السَّص ٌْة باء. هذا أبو ز فْةتُة من . وتاجُة األدَة فانصرَة

ا رأيْة . حٌثُة أتٌتُة  بَة ممّة تُة العجَة ٌْة وقضَة  

  

:المعنى اإلجمالي للمقامة  

ل فً البلدان و البعد عن األوطان  ي ركب سنام التحوّة ام الذّة ة تدور حول الحارث بن همّة القصّة

حت به إلى  من حتى طوّة أبعده الفقر عن األصحاب حٌث رمت به نوائب و مصائب الزّة

الهالك فوصل إلى صنعاء، فدخلها خاوي الخرٌطة أي خاوي الجراب من زاد و ماء ال 

ٌملك لقمة مما ٌبلغه ٌومه إلى ٌوم غد فؤخذ ٌجول األرض بالمشً فً طرقاتها كالحٌران 

ي دور حول الماء لٌشرب و ال  ائر العطشان الذّة ٌدور فٌغدو و ٌروح فً جهاتها مثل الطّة

ج عنّةه  ٌقدر، فٌلتمس وٌطلب بنظراته الخفٌفة لعلّةه ٌجد كرٌما أو أدٌبا ٌذكر له فقره فٌفرّة

إال إلى مجلس واسع  كربته و ٌسقً حرارة عطشه، و أوصله و دلّةه آخر المشً و حسن السّة

مشتمل على بكاء بصوت مرتفع فدخل لٌعرا ما الذي أبكى القوم و جلب دموعهم فرأى 

جع  ٌّةن كالمه بالسّة ، ٌز ي تتوافق )شخصا دقٌقا و رقٌقا و له صوت لٌس بقويّة الكالم الذّة

خٌار كالمه ٌضرب اآلذان بموانعه  و نواهٌه، أحدقت به أصناا  (أجزاإه فً الوزن 

ي ٌحٌط بالثّةمر –جماعات - مختلفون  مثل دائرة النّةور الّةتً تحٌط بالقمر، أو كالغالا الذّة

ٌّةد لٌؤخد و ٌكتسب، فخاطبه قائال أٌها : تقدم إلٌه بخطوات سرٌعة متقاربة مثلما ٌمشً المق

ًّة ثوبه كبٌرا و غابّةوا الجاري إلى غٌر نهاٌة  ي ال ٌهتم لشًء و ال ٌبالً المرخ السادر الذّة

المزداد استطالة و بغٌا، المائل إلى األباطل إلى متى تستمر فً ظاللتك و تستطٌب فً 

ع و  ظلمك، و أعجبك كبرك تمنع و تكاشا و تقابل بمعصٌتك هللا مالك ناصٌتك و تتشجّة

تجترىء و تبدي و تعلن حسنات أمام النّةاس و تخفً و تستر قبحك، أال تعلم أنّة هللا مالك و 

خالقك ٌراقب أحوالك كلّةها، فهو ال تخفاه خافٌة و أنّةه حان وقت رحٌلك من الدنٌا إلى اآلخرة 

فهل ٌنجٌك و ٌخلّةصك حٌن تهلك مالك أو أعمالك حٌن تزلقت قدمك أو ٌشفق علٌك قومك 

.حٌن ٌضمّةك القبر  
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   لما ال تسلك طرٌق و مسلك الهدى و تسرع بمداواة مرضك و علّةتك،  وتضع حدا 

لجورك و ظلمك فالنّةفس هً أكبر عدو لك بعد المنٌة، فإذا جاء الشّةٌب فاعلم أنّةه انذار بقرب 

تك الواضحة فإلى هللا مرجعك و مآلك  حٌل فما عذرك فً قبرك و ما قولك و حجّة موعد الرّة

بت و ظهرت لك العبر كذهاب  فمن ناصرك، فلطالما كنت ناعسا ووعظت فتؤخرت و تصعّة

تهدي لك، فؤقبل على  (الفلس و الثوب  )الشّةعر فجادلت مشككا و تغافلت تطلب الصّةالت 

الة ، وأمر بالمعروا و أنكر المنكر واخش و ال تخش النّةاس   الصّة

ي كان قد استرسل فٌه، و تهٌؤ لالنصراا واضعا  ركوة الماء تحت إبطه    فقطع كالمه الذّة

و كذلك عصاه و تهٌؤ و استعجل لالنصراا و أخد ٌصرا القوم عنه فً كلّة ناحٌة لٌحمً 

طرٌقهم، فاتبعه الحارث مختفٌا ٌتبعه من جهة قفاه حتى دخل مسرعا إلى البٌت تحت 

نعة ٌصنع خبزا و ٌشوي جدٌا سمٌنا و ٌقابلهما  األرض فلحقه فوجده محاذٌا لتلمٌذ متعلّةم الصّة

خابٌة خمر  فسؤله أهكذا ٌكون أمرك الذي أنت علٌه، فتنفس تنفّةس المهموم أو المغتاظ من 

ة الغضب الكامن فً باطنه إلٌه، فضاا أن  ق، ٌحدّة نظره من شدّة ة الحرّة ٌتقطع و ٌتمزّة شدّة

لٌست : ٌتناوله ٌمكروه إذ أنّةه قهره و أذله فلما سكن غضبه و استتر لهبه وثار غٌظه قال

كساء مربع أسود له علمان أطلب الحلوى و الكسب فؤصبحت أختال على الناس و هذا ٌعٌب 

ماعة و ذلك أنقص و قلّةل من شؤنً، و طلب منه أن  و ٌوسخ ذكري بسبب نفسً و الطّة

ٌقترب إن شاء أكل و إن شاء قام، فالتفت الحارث إلى تلمٌذه و سؤله بؤن ٌخبره عن هذا 

ًّة مصباح للغرباء ٌفخرون به و ٌهتدون بحٌلته و  روج الرجل فقال له هذا أبو زٌد السّة

لألدباء تاج ٌتزٌنون به و ٌصنعونهم فوق رإوسهم، فرجعت من حٌث أتت و كؤنّةه بلغت 

ا رآه ب ممّة .مراده و تعجّة  
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: المحسنات المعنوية (1  

بنوعٌه : من خالل دراستً للمقامة الصنعانٌة، ال حظت توظٌا معتبرا للتضاد الطباق

.اإلٌجاب و السلب و الغرض منه هو تقوٌة المعنى و تؤكٌده حٌث نجده فً النثر  

 طباق اإليجاب

 و تجترىء بقبئ سٌرتك، على عالم سرٌرتك و تتوارى عن قرٌبك

.سرٌرتك/سٌرتك  

:مفردات  

من جراءة و هً اإلقدام: تجترىء  

أي تستتر: تتوارى  

 خاتمة المطاا، و هدتنً فاتحة األلطاا

.فاتحة/خاتمة  

طباق اٌجاب: نوعه  

 المقابلة

.هو إٌراد الكالم تم مقابلة بمثله فً المعنى و اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة  

:و لقد وردت فً المقامة الصنعانٌة المقابلة كاألتً  

.و أنت بمرأى رقٌبك، و تستخفى من مملوكك  

.أي عالم أمرك و هو هللا تعالى: رقٌبك  
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مقامات الحريري في رأينا إنما تم إبداعه بطريقة شفوية، و جرى التفكير في كمماتها عمى 

.نحو الصوتي أي بوصفها أصواتا، فاحتوت عمى ألوان من التكرار، تتري جانب اإليقاع فيها  

:المحسنات اللفظية (  2  

:السجع/1  

يعد الخصيصة األولى من خصائص األسموب في المقامات التي يعتمد عميها في تشكيل 

إيقاعيها الخاص، و توفير قيم موسيقية متعددة، حيث تنوب فيه مناب الوزن و القافية في 

. الشعر  

 ال أملك بلغة، وال أجد فً جرابً مضغة

: مفردات  

ما ٌبتلغ به من العٌش و هو الٌسٌر من الزاد: البلغة  

.هً ما ٌمضغ: االمضغة  

.السجع المتوازي: نوعه  

وي .حٌث أنّة المفردات المستعملة كلها متوازنة فً الوزن و الرّة  

.   و مساٌئ غدواتً و روحاتً، كرٌما أخلق له دٌباجتً  

:مفردات  

الغم: الغمة  

شدة العطش: الغلة  
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وي .  حٌث أنّةه ٌنتهً بنفس اللفظة األخٌرة مع نظٌرتها فً الوزن و الرّة  

.أدٌبا تفرج رإٌته غمّةتً، و تروى رواٌته غلتً   

.فسمعته ٌقول حٌن خبّة فً مجاله،  و هدرت شقاشق ارتجاله  

لت معلجة دائك، و فللت شباة اعتدائك .و عجّة  

فاتفقوا على أن السجع بٌن بلغة و مضغة، روحاتً دٌباجتً، غمّةتً و غلّةتً، دائك و 

.اعتدائك  

.السجع المتوازي: نوعه  

:الترصيع  

ا اقتعدت  "غارب اإلغتراب " لمّة  

كل شًء أعاله و اقتعده اتخده قعدة و الغارب الكاهل: غارب  

و هو التغرب عن الوطن: االغتراب  

 و تروي رواٌته

 فالترصٌع بٌن غارب و االغتراب، تروي و رواٌته

:الجناس ناقص  

 و أرود فً مسارح لمحاتً، و مساٌئ غدواتً

 إلى ناد رحٌب، محتو على زحام   و نحٌب

مع  فولجت غابة الجمع، ألسبر مجلٌة الدّة

 فرأٌت فً بهرة الحلقة، شخصا شخت الخلقة

ٌاحة، و له رنّةة النّةٌاحة  علٌه أهبة السّة
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 و هو ٌطبع األسجاع بجواهره لفظة، و ٌقرع األسماع بزواجر و عظة

 إلٌه ألقتبس من فوائده، و ألتقط بعض فرائده

مع، الحلقة و الخلقة،  فالجناس الناقص بٌن مسارح و مساٌئ، رحٌب و نحٌب، الجمع و الدّة

 السٌاحة و النّةٌاحة، األسجاع و األسماع، لفظة و عظة

 اإلقتباس

قُة :" قوله تعالى صَة الْةحَّص حَة صْة 51ٌوسا اآلٌة " وَة اآلَةنَةى حَة   

رِة :" و قال أٌضا كَة نْة نِة الْةمُة هَةى عَة نْة واِة وَة تَة رُة عْة مُةرُة بِةالْةمَة
ؤْة "تَة  

 هو بمعنى المعروا كما أن النكر بمعنى المنكر

ظِة : "قال تعالى ٌْة نَة الْةغَة وا مِة ٌَّصزُة مَة ادُة تَة كَة 8ملك اآلٌة " تَة  

ٌّةزوا .أي ٌتقطع و ٌتمزق: تم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني  المستويات البديعية في المقامات
 

 
47 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



خاتمةال  

 

 
48 

:األخير توصمت إلى مجموعة من النتائج و المالحظات و تتمثل في     و في 

يعتبر فن المقامة من الفنون العربية القديمة و الذي استخدم في المجالس األدبية فيي / 1
.عبارة عن قصص قصيرة تعتمد فن اإلضحاك و السخرية و النقد اإلجتماعي و األدبي  

ترجح اآلراء و الدراسات التاريخية إلى نشأة المقامة يعود إلى أبي بكر بن دريد و أحمد / 2
.فارس و ىما من أدباء العرب القدامى  

حممت نصوص المقامة آثار التقاليد الشفاىية التي أبدعت من خالليا فبدت في شكل / 3
 وحدات سردية قصيرة مغمقة متجاوزة خيط الشخصية المتكررة حيث يكون إسناد حكي إلى 

حارث بن ىّمام ليسرد أحداث المقامة بضمير اآلنا و الذي يعد راوية و شخصية في الوقت 
.نفسو بينما يكون البطل أبو زيد السروجي  

امتازت المقامات عموما ىي مواضيع الظرف و الفكاىية فالمقامات بديع الزمان و /4
الحريري تحمل صفة أو سمة الظرف و الفكاىية في تناول موضوعات الكدية و التسول و 

. االحتيال  

استفدت بأن المقامات مميئة بالصور الفنية التي ىي مالذ القارىء عند معرفة كيفية / 5
.استخدام المحسنات البالغية في البالغة  

عناية أسموب المقامات باألنماط الحافزة لمذاكرة المتمثمة في أشكال البديع القائمة عمى / 6
التكرار الذي يوفر قيما إيقاعيا مثل السجع و الطباق و التي تعرف بالمحسنات المعنوية و 

.المحسنات المفظية و تسيم بدورىا في التقريب بين النثر المقامى و الشعر  

و ليذا فقد خصصنا فصال كامال عن المجال البالغي الذي يتمثل في األساليب البالغية / 7
:كالبيان الذي يتمثل في  



خاتمةال  
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.الكناية أبمغ من التصريح*  

.اإلستعارة المكنية و التصريحية و التي تستعمل في القوة الشدة التأثير عمى السامعين*  

التشبيو ىو عقد مماثمة بين شيئين أو أشياء إلشتراك في معنى ما بأداة ممفوظة أو *
.ممحوظة كالكاف  

.المجاز عكس الحقيقة و ينقسم إلى مجاز عقمي و مرسل*  
.بإختصار عمم البيان يعرف بو إيراد المعنى الواحد و الصور مختمفة  

.عمم المعاني الذي يعرف بو ما يمحق المفظ حتى يكون مطابقا لمقتضى الحال/ 8  
اإلسناد الحقيقي و المجازي، المسند و المسند إليو: و يتضمن عمم المعاني*  

.األمر،النيي،اإلستفيام،الّنداء،التمني: اإلنشاء الطمبي و الذي ينقسم إلى  
.القسم،الترجي،صيغ العقود،التعجب،النفي،التوكيد: و اإلنشاء الغير الطمبي  

 و أيضا القصر و الفصل و الوصل إلى جانب اإليجاز و اإلطناب و المساواة
.قد ركزنا بشكل خاص عمى عمم البديع بإعتباره المحور الرئيسي موضوعنا/ 9  

توصمنا إلى أن عمم البديع يعرف بو وجوه تحسين الكالم بعد عناية المطابقة / 10
ووضوح الداللة و أيضا ىو تزيين األلفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمال 

.المفظي و المعنوي  
تجاىل العارف،المف و . الطباق،المقابمة،التورية: المحسنات المعنوية تتضمن*

.النشر، تأكيد المدح بما يشبو الّذم، تأكيد الّذم بما يشبو المدح  
السجع االزدواج ، الجناس،المشطور أو التشطير،: المحسنات المفظية تتضمن*  

و قد تميزت المقامة الصنعانية عن غيرىا من المقامة بالمزج بين األجناس / 11
.األدبية النثر بالشعر  



خاتمةال  
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و قد تميزت مقامات الحريري بالسجع الذي يؤدي إلتزاميا في شد النص و / 12
.تحقيق اتساقو و انسجامو  

   
...  و في األخير نرجو أن نكونا قد وفقنا فيما قصدناه، و اهلل المعين  
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 :القرآن الكريم

. برواية حفص   

:قائمة المصادر و المراجع  

أبو حفص عمر بن عمي بن مرشد،أشعر المتصوفين أصمو من حماة ومولده في القاىرة،ولو ديوان /1
.ه وقبره معروف يزار632شعر،وتوفى بمصر سنة  

 1982أحمد مختار عمر،عمم الداللة،مكتبة دار العروبة،الكويت /2

.أحمد ىاشمي،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع/3  

أسرار البالغة في عمم البيان، اإلمام عبد القاىر الجرجاني سيد محمد المجان/4  

  دار المسيرة 1البديع ابن معتز، ط/5

 2005،2534،2004البالغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، عمم الجارم و مصطفى أمين /6
 لمطباعة و النشر و التوزيع

البالغة و الدراسات البالغية، عالء عبد اليادي /7  

تحرير التعبير، ابن أبي األصمع المصري /8  

التمخيص في عموم البالغة، الخطيب التبريزي /9  

   136،137الحديث النبوي من الوجية البيانية البالغية، عز الدين عمي السيد /10

ايضاح في العموم البالغة شرح و تعميق و تنقيح، محمد عند منعم خفاجي : الخطيب القزويني/11  

 2001 1الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف، فالح حمد أحمد الحمداني، ط/12

 1426،2005 سنة 1الصورة البيانية في الموروث البالغي، حسن طبل، ط/13

عمم البديع عبد العزيز /14  

2003- 1عموم البالغة،البديع والبيان والمعاني،محمد قاسم،محي الدين ط/15  

.1996-2فايز الداية،عمم الداللة،النظرية والتطبيق،دار الفكر المعاصر ط/16  
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-ه1426فنون النثر في األدب العباسي،محمود عبد الرحيم صالح دار جزير لمنشر والتوزيع /17
.م2006  

 1407،1987، سنة 2القاموس المحيط، مؤسسة الّرسالة دار الّريان لمتراث ط: الفيروز بادي/18

  .كتاب اإليضاح في عموم البالغة، الخطيب القزويني/19

  .كتاب العين، الخميل بن أحمد، ميدي المخزومي و إبراىيم السامرائي/20

.كتاب تعريفات،الجرجاني/21  

  .كتاب صناعتين، أبو ىالل العسكري/22

.ه1999كتاب مقامات،أبي محمد القسم بن عمي بن محمد  بن عثمان الحريري /23  

  .معترك األقران، السيرطي، عمي محمد البجاوي، دار الفكر العربي/24

 723معجم البالغة العربية، بدوي طبانة /25

.1989الميندس مكتبة لبنان -معجم المصطمحات العربية في المغة و األدب،وىبة/26  

144، منياج البمغاء 1/27 العمدة البن رشيق 194مفتاح العموم، السكاكي، /27  

 1972مفتاح العموم،السكاكي، نعيم زرزور، دار الكتب العممية بيروت /28

م، 2005، 4ه ط51مقامات الحريري، أبي محمد القاسم بن عمي بن عثمان الحريري البصري سنة /29
.ه1425  

.نشأة المقامة، حسن عباس، دار المعارف/30  

 



 

  فهرس الموضوعات 
     

 
 إهداء

 شكر  وتقدير
 أ.………………………………………………………………………المقدمة
 2...............................................................................مدخل

 
  .البديع في مقامات الحريري: الفصل األول

 
 11.......……...……………………………………....األساليب البالغية:المبحث األول*

 30....................................................………الصور البيانية :المبحث الثاني*
 

 .المستويات البديعية في المقامات :الفصل الثاني
 43.........................................................المحسنات المعنوية :ولالمبحث األ*

 44.........................................................المحسنات اللفظية :المبحث الثاني*
 
 

 48.............................................................................خاتمة
 

 52..........................................................قائمة المصادر و المراجع
 

 


