
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 مستغانم -جامعة عبد الحمید بن بادیس 
 كلیة األدب العربي والفنون

 الدراسات األدبیة قسم 
 

 مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في األدب العربي 

 أدب قدیم تخصص: 

 موسومة بـ: 
 

 

 

 

 

       

 إشراف:      : إعداد الطالبة

 .عبد الوھاب بن دحان* د     *بن دعماش جنات بدرة 

 

 

 

     
2018-2017السنة الجامعیة:   

 البد�ع في المقامات الهمذاني 

-أنموذجا –المقامة الجاحظیة   



    

  

 

 

وخرج هذا العمل �عون وتوفيق منھ، وهدى إن الشكر � رب العامل�ن الذي خلق 

أحمده و أشكره، وفق�ي وأ�عم ع�� بنعمتھ وأكرم�ي بفضلھ وعطائھ وأمد�ي بالقوة وأله�ي 

 هبة الص�� النجاز هذا العمل املتواضع.

دحان" الذي لم  كما أتقدم بجز�ل الشكر لألستاذ املشرف السيد "عبد الوهاب بن

يبخل ع�� بنصائحھ وتوج��اتھ القيمة طول ف��ة البحث فجزاه هللا ع�ي خ��ا وأطال هللا �� 

 عمره.

 كما أتوجھ بالشكر إ�� صديق�ي  "بلعر�ي إيمان" ال�ي ساعدت�ي �� انجاز هذا البحث.

إ�� �ل من رافق�ي �� تقديم هذا البحث �� نص�� ��جي�� ومساعد�ي وأو ب�لمة 

 من قر�ب أو �عيد.طيبة 

 



    

  

 

 

�عد ا�حمد � لعا�� القدير والثناء ع�� جاللھ، نص�� و�سلم ع�� خ�� خلق هللا 

 وخاتم األنبياء واملرسل�ن محمد ص�� هللا عليھ وسلم:

أهدي هذا العمل املتواضع إ�� من رافق�ي �� هذه الدنيا ورعا�ي و�ان دائما إ�� 

إليھ، إ�� من فرج كر��ي وأزال ع�ي ه�ي وإ�� جان�ي وسيظل وإ�� الذي لم يخيب�ي عند ال�جوء 

 من أعطا�ي ف�ان عطاؤه ال حدود لھ سبحانھ و�عا��.

أهدي ثمرة جهدي إ�� ال�ي حملت�ي وهنا ع�� وهن، ور�ت�ي ع�� صفات واألخالق 

 ا�حميدة حبيب�ي أمي أدامها هللا.

ة و املثابة إ�� من ��جز السطور وال�لمات عن االمتنان لھ، والذي ألهم�ي روح القو 

 وعلم�ي مع�ى التحدي أمام الصعاب وقهر الظروف وا�حن أ�ي الغا��.

 إ�� قرة عي�ي و��جة سروري إ�� زهور حيا�ي أخوا�ي: أسماء.

 إ�� �ل من لهم معزة خالصة �� قل�ي وأجد ف��م الصداقة والوفاء.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین محمد وآله وصحبه 

 أجمعین أما �عد:

ي ة الت�عتبر فن المقامة من الفنون العر�یة القد�مة والذي استخدم في المجالس األدبی

ات جمالیتهتم بروا�ة النوادر والقصص واحتوى نص المقامة على العدید من الفوائد اللغو�ة وال

 األدبیة واألمثال واألبیات الشعر�ة.

الفائدة  إدراكمما ساهم في انتشارها بین الناس واهتمامهم في متا�عتها من أجل 

 المرتبطة بنص المقامة.

ومن أشهر رواد المقامة بد�ع الزمان الهمذاني والحر�ري والعصر العباسي، حیث 

قد فتكار، بیه الفصاحة وحسن اإلامتازت مقامات بد�ع الزمان �أسلوب فر�د من نوعه تتجلى ف

ن متم إبداعها �طر�قة شفو�ة وجرى التفكیر في �لماتها على نحو صوتي فاحتوت على ألوان 

التكرار تثري جانب اإل�قاع فیها حیث �قع السجع في مقدمتها فهو الخصیصة األولى من 

راسات خصائص األسلوب في المقامات ولهذا السبب فقد اخترت موضوعا قر�با من الد

 قاماتمالبالغیة أال وهو علم البد�ع من جانب المحسنات المعنو�ة واللفظیة التي تتمیز بها 

 الهمذاني ومن هنا نطرح اإلشكال اآلتي: ما هي المقامات وأهم روادها؟

 غة العر�یة؟ما هي األسس التي تقوم علیها البال-

 اني؟نو�ة واللفظیة في مقامات الهمذفیما تتمثل المحسنات المع-

الشعري  والتراثقتناعي �قیمة اللغة العر�یة اولعل اختیاري لهذا الموضوع �عود إلى  

ولهذا تطرقت في �حتي للحدیث عن البالغة سواء من أسالیب وصور بیانیة وفي الجانب 

 التطبیقي ر�زت على المستو�ات البد�عیة في مقامات الهمذاني.

 مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة. عن هذه التساؤالت قسمت �حتي إلى ولإلجا�ة

صطالحي للمقامة إلى جانب النشأة التعر�ف اللغوي واإلتناولت في المدخل 

 والخصائص الفنیة التي تمتاز بها.



 مقدمة
 

 ب
 

 والفصل األول یتمحور حول األسالیب البالغیة والصور البیانیة 

ت واهتمم: قمت �مناقشة مواضیع البالغیة من معاني و�یان و�د�ع األسالیب البالغیة-أ

 �التفصیل �شكل خاص في علم البد�ع من محسنات معنو�ة ولفظیة �شرحها مع األمثلة.

 عارة.واالست : حاولت تبیان المواضیع والتغیرات الداللیة �التشبیه والكنا�ةالصور البیانیة-ب

 أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة تطبیقیة للمقامة الجاحظیة.

 يزمان الهمذانلمحة عن حیاة بد�ع ال-أ

تطبیقي حاولت قدر المستطاع استخراج المحسنات المعنو�ة المتمثلة في في المجال ال-ب

باس الطباق والمقابلة والمحسنات اللفظیة التي �ثر فیها السجع والجناس ز�ادة على االقت

 والتضمین و لزوم ما ال یلزم.

وصفي لفهم واستنطاق المستو�ات البد�عیة في تحلیلي وقد تبنیت في �حثي المنهج  

مقامات الهمذاني، و�ذا استوجبت الحدیث عن الصعو�ات والعراقیل هي أنه شق علي 

 استخدام �ل المحسنات الموجودة في المقامة.

وفي األخیر أتقدم �خالص الشكر والتقدیر لكل من أعانني على هذا البحث وعلى 

 .ب بن دحان""عبد الوها رأسهم أستاذي الكر�م
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ة إن مفهوم األدب الذي تحققه المقامات �عد شفاهیا، و�رتبط في أصل نشأته �البیئ

حیث یتم االنتقال خال نصوصها من نثر إلى شعر ومن جد إلى البدو�ة ونمط الحیاة الرعو�ة، 

هزل وقد تم التأسیس لهذا المفهوم في �تب األدب عند العرب منذ فجر التار�خ األدبي في القرن 

ه) خاصة البیان والتبیین 225الخصوص وحملته �ل من مؤلفات الجاحظ (ت ه على وجه 3

ه) في �تا�ة 285ه) في �تا�ة عیون األخبار، والمبرد(ت 276( ت قتیبةوالحیوان، وابن 

 1الكامل في اللغة واألدب.

 شأت المقامة:ن

في نشأة المقامة وأشار �عضهم إلى أحادیث �كر محمد بن در�د (ت  الدارسون اختلفت 

وقیل أن هذه الرسائل وتلك ه) 593الحسین احمد بن فارس (ت  أبيه) و�لى رسائل 321

 2 األحادیث هي النشأة الحقیقیة للمقامات.

أما فیما یتعلق �أحادیث ابن در�د األزدي أغرب �أر�عین حدیثا و ذ�ر أنه استنبطها من 

كار والضمائر، في معارض لأل�صار والبصائر وأهداها لألفوأبداها ینابیع صدره ومعادن فكرة 

معانیها في وجوه و ألفاظها  أعجمیة وألفاظ حوشیة، فجاء أكثر ما أظهر وتوسع فیها، إذ صرف

مختلفة، وضروب متصرفة، و�ر�د الد�تور زعى مبارك أن یثبت أن مقامات بد�ع الزمان مشتقة 

�ة أحادیث عن ه)، هذا �ان روا�ة وعالما لغو�ا وقد عنى بروا123من أحادیث ابن در�د (ت 

 .3األعراب وأهل الخضر

                                                           
 .65، ص 1993، 9لزمان الهمذاني، دار المشرق، بیروت، طینظر: مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، بد�ع ا- 1
 .127، 2006، 2فنون النثر في األدب العباسي، محمود عبد الرحیم صالح، دار جر�ر عمان، ط- 2
 .127المرجع نفسه، ص - 3
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وال ر�ب في أن بین أحادیث ابن در�د و�ین المقامات شبعا قو�ا من حیث القصص 

واستخدام السجع، ولكن هناك أ�ضا فروقا �بیرة في الصناعة والعقدة وفي وجود �طل المقامات 

 .1لمقدرة فيوهو المكدي، وفي بناء المقامة على الكد�ة والهزء من العقول مع إظهار ا

ادیث فنون العلم واألدب، �اإلضافة إلى أن هذا ال �عني أن بد�ع الزمان لم �طلع على أح

روي عن العرب  عن العرب من أحادیث وأسمار لكن الفرق بین ما ابن در�د أو على ما روي 

 من أحادیث و�ین المقامات من حیث الغا�ة واألسلوب �بیر جدا.

بة ئة مقامة في الكد�ة، تذوب ظرفا وتقطر حسنا، ال مناسعارضها  بد�ع الزمان �أر�عما

ألخر مناقلتها بین رجلین سمي أحدهما عیسى بن هشام، وابین المقامتین لفظا وال معنى، ووقف 

تحرك ان السحر في معان تضحك الحز�ن، و سالدر، و�تناف نأ�ا الفتح اإلسكندر، وجعلها یتهاد�ا

 ا أفرد أحدهما �الحكا�ة وخص أحدهما �الروا�ة.الرصین یوقف منها على �ل لطیفة ور�م

ن لبن در�د لم یلتزم السجع في أحادیثه، لم یتخذ األسلوب أعلى  التنبیهو�نبغي 

القصصي فیها �لها، بل أورد فیها الخطب والحكم والنكت األدبیة والفوائد اللغو�ة، وقد �ان 

�عضها حتى �كون الحدیث یوجز في حدیثه حتى �كون الحدیث في �ضعة أسطر، و�طیل في 

 .2في صفحة أو أكثر، و�قتصر أحیانا على أبیات شعر�ة

أما رسائل ابن فارس، فقد لحظ العالمة شمس الدین بن خلكان في ترجمته في وفیات 

ه، وأنه 516األعیان أن هذه الرسائل تر�ت أثرا في إحدى مقامات الحر�ري المتوفي سنة 

 .3ة في المقامة الطبیة وهي مائة مسألةاقتبس من ابن فارس المسائل الفقهی

                                                           
 .20، ص 2نشأة المقامة في األدب العر�ي، حسین عباس، دار المعارف، مصر، ط- 1
  .129، ص 2006، 2دب العباسي، محمود عبد الرحیم صالح، دار جر�ر عمان، طالنثر في األ ینظر: فنون - 2
 .138المرج نفسه، ص - 3
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ال ولعل ملحوظ ابن خلكان الذ�یة، و�ون بد�ع الزمان تلمیذ االبن فارس هما اللذان جع

�ع �عض الدارسیین یرى أن رسائل ابن فارس هي أصل المقامات، والرأي الذي نختاره هو أن بد

قصص النمطیة (النوادر) القصصي مثل أقاصیص الفشر وال التراثاستلهم  الزمان الهمذاني

 فن المقامات ووضع له األسس الفنیة وأرسي دعائمه األسلو�یة. فابتكروالقصص الفكاهیة، 

 التعر�ف اللغوي واالصطالحي للمقامة:

 المعنى اللغوي:-1

�م على موضع القیام، و�قال مقام دتدل �لمة "مقامة" �فتح المیم في االستعمال العر�ي الق

 .1ة، وهما في األصل اسمان لموضع القیامومقامه �مكان ومكان

بدأت �لمة المقامة داللتها على ألسنة العرب �الداللة على المجلس والجماعة من الناس 

 2ه4وظلت هذه الكلمة تستخدم في الشعر والنثر بهذا المعنى حتى ق

 على نحو ما نرى عند زهیر إذ �قول:

 ا القول والفعلُ هَ بنتابُ  ند�ةٌ أَ و     حساب وجودهما  اتُ قامَ مَ  مْ یهُ فِ وَ 

فالكلمة تستعمل منذ العصر الجاهلي �معنى المجلس أو من �كونون فیه، ونتقدم في  

العصر اإلسالمي فنجد الكلمة تستعمل �معنى المجلس �قوم فیه شخص بین یدي الخلیفة أو 

لك غیره و�تحدث واعظا، و�ذلك یدخل في معناها الحدیث الذي �صاحبها، ونتقدم أكثر من ذ

 فنجدها تستعمل �معنى المحاضرة.

                                                           
 .9، ص 1992، 2ینظر: نشأة المقامة في األدب العباسي، حسین عباس، دار المعارف مصر، ط- 1
 .11-10المرجع نفسه، ص - 2
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وعلى هذه الشاكلة تعفى الكلمة من معنى القیام وتصبح دالة على حدیث شخص في 

 المجلس سواء �ان قائما أو جالسا.

ب لفتح اإلسكندر�ة �خطستعملها بد�ع الزمان في المقامة الوعظیة، إذ نرى أن او�هذا المعنى ا-

 في الناس واعظا وعظا بد�عا.

 :االصطالحينى )المع2

المقامات قصص قصیرة، تدور حول شخصیات نمطیة من أصحاب الكد�ة غالبا، 

وتعتمد فن اإلضحاك من تصرفات تلك الشخصیات وحیلها وأقوالها، بهدف اإلضحاك أو 

السخر�ة أو النقد االجتماعي واألدبي أو الموعظة وتصاغ �أسلوب �كثر فیه الغر�ب والصور 

 .1البیانیة وضروب البد�ع

ثم تحر�ت خطوة أ�عد لتدخل دائرة المصطلحات األدبیة، لتدل على ضرب السرد �سند 

إلى راو و�حكي عن �طل مكد یتشكل من مجموعة أفعاله وأقواله متن الحكا�ة التي �حملها 

خطاب المقامة، وتكون الحكا�ات متنوعة أو متشابهة یوجد بینهما وجود الراوي والبطل المشترك 

 .2والكد�ة والفصاحة االرتحالد ومواضیع والبناء الواح

و�عد بد�ع الزمان الهمداني أول من أعطى �لمة مقامة معناها االصطالحي بین األد�اء 

جمیعها تصور أحادیث تلقي في جماعات، فكلمة مقامة 3إذ عبر عنها �مقاماته المعروفة وهي

ص قصیرة یتأنق في عنده قر�بة من �لمة حدیث، وهو عادة �صوغ هذا الحدیث في شكل قص

�ا واحد هو عیسى بن هشام، �ما یتخذ �طال واحدا ، و�تخذ لقصصه جمیعا راو ألفاظها وأسالیبها

                                                           
 .9-8، ص 1976، 3المقامة، شوقي ضیف، دار المعارف مصر، ط- 1
 .105، ص 1997، 2المصطلحات األدبیة الحدیثة، محمد عناني، الشر�ة المصر�ة للطباعة والنشر القاهرة، ط- 2
 .20المقامة، شوقي ضیف، ص - 3
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الناس �موافقة بینهم  هو أبو الفتح االسكندري الذي �ظهر في شكل أذیب شحاذ ال یزال یروع

 وما �جرى على لسانه من فصاحة أثناء مخاطبتهم.

، و�نما �ان یر�د أن �سوق م �كن یر�د أن یؤلف قصصاوأكبر الظن أن بد�ع الزمان ل

د بها مة أر�أحادیث لتالمذته تعلمهم أسالیب اللغة العر�یة وتتقفهم على ألفاظها المختارة، فالمقا

�ة، التحلیم منذ األول ولعله من أجل ذلك سماها بد�ع الزمان مقامة ولم �سمیها قصة أو حكا

بد�ع الزمان أن �جعله مشوقا، فأجراه في شكل فهي لیست أكثر من حدیث قصیر حاول 

قصصي الذي قصد أن �ضع فیه مجامیع من األسالیب اللغو�ة المنمقة ووضعها في صورة 

قصصیة �كون الحوار  فیها محدود و�كون فیها ما �شوق و�جذب الناشئة لإلطالع على ما 

 یؤلفه و�صوغه.

 خصائص المقامة:

 :وللمقامة خصائص نستعرضها فیما یلي

: �جب أن تدور حوادث المقامة في مجلس واحد ال ینتقل منه إال في ما شد وندر المجلس-1

الروا�ة:ولكل مجموع من المقامات روا�ة واحدة ینقلها عن المجلس الذي -2(وحدة مكان ضیقة) 

 .1�حدث فیه

برز : ولكل مجموع من المقامة مكدى واحد، وهو شخص خیالي في األغلب أالمكدي-3  

میزاته أنه واسع الحیلة، ذرب اللسان ذو مقدرة في العلم والدین واألدب و�كون شاعرا وخطیب 

                                                           
 .22المقامة، شوقي ضیف، ص - 1
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�الجد و�ضمر الهزل و�بدو  غالبا في ثوب التاعس  1یتظاهر �التقوى و�ضمر المجون و�تظاهر

 البائس إال أنه في الحقیقة طالب المنفعة.

ي في مجلس واحد و�كون المكدي دائما وتنعقد المقامة دائما �أن �جتمع الروا�ة �المكد

أمر المكدي للروا�ة  2متنكرا، ولذلك قلما �فطن الروا�ة لوجوده (تنحل عقدة المقامة �أن ینكشف

األقل أو �كشف المكدي أمره للروا�ة وفي األغلب ال �كشف إال �عد ان �كون قد نال من  على

ا ما �علم أهل المجلس أن المكدي قد أهل المجلس ماال أو ثیا�ا، �عد أن �سثدر عطفهم، و�ثیر 

 ولكنهم ال �ضمرون له شرا ألنه أكر�هم وسالهمخدعهم وسلبهم 

: هي الفكرة التي تدور حولها القصة المتضمنة في المقامة، الملحة (النكة أو العقدة)-)4

 .3وتكون عادة فكرة طر�قة أو جر�ئة

 س ثمة صلة بین مقامة وأخرى إال: �ل مقامة وحدة قصصیة قائمة بنفسها ولیالقصة نفسها)5

�ان  �ة واحد والمكدي، وقد تكون القصص من أزمنة مختلفة متباعدة و�نوالراو  المؤلف واحد أن

 الراو�ة واحد.

 :مواضیع المقامة مختلفة منها أدبي فقهي، فكاهي ومنها حماسي وأ�ضاموضوع المقامة-6

 أمایب مخصوص عند بد�ع الزمان خمري أو مجنوني، وهذه الموضوعات تتوالي على غیر ترت

الحر�ري فالتزم أن تكون الموضوعات متعافیة على نسق مخصوص وقد تكون طو�لة او 

 قصیرة.

                                                           
، 9991فن المقامات �األندلس، نشأته وتطوره وسماته، الحسیني قصي، عدنان سعید، دار الفكر للطباعة، األردن، دط، - 1

 .66ص 
 .52-50، ص 1976، 3المقامة، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط- 2
 .65المرجع نفسه، ص - 3
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البلد الذي انعقد فیه المجلس نحو: المقامة الدمشقیة،  اسم: هو مأخود عادة من المقامة اسم-7

 1لكوفیة، البغداد�ة...الخالتبر�ز�ة، الرملیة (نسبة إلى الرملة �فلسطین)، السمر قند�ة، ا

 ..أو من المصدر الذي تنطوي علیه المقامة نحو: الخمر�ة، الشعر�ة اإلبلیسیة، الحرز�ة...

 شخصیة المقامة:-8

إن الشخصیة التي تبدو في المقامة لیست شخصیة المكدي ولكنها شخصیة المؤلف، 

أو المؤلف، فهو واسع  على الدرا�ة  الواسعة �كل شيء �طرقه المكدي وتنبني هذه الشخصیة

الذهن، قوي العر�یة و�صیر �الفنون األدبیة من شعر ونثر وخطا�ة حاد  اإلطالع على  العلوم

 .2المالحظة في حل األلغاز و�شف الشبهات مرح وطروب في اختبار العقبات و المصائب

ع : فن المقامات ذو تصنیع وتأنق لفظي، فهناك إغراق في السجالصناعة في المقامات-9

 والبد�ع من جناس وطباق ومقابلة وموازنة وفي سائر أوجه البالغة.

: المقامة قصة نثر�ة قد یتخللها شعر قلیل أو �ثیر  من نظم صاحبها على لسان الشعر-10

 .3البد�عالشعر إلظهار المقدرة في النظم  المكدي أو من نظم الشعراء و�كون إیراد

الحكا�ة في حال من المرح مع اإلشارة إلى ما الفكاهة وهي روا�ة  ع المقامات فن بو�ت

تقتضي من اإلنسان  الناس عادة من اللهو واإلضحاك وقد تكون عرضا ألمور ال �ستطیبه

منها �ظاهر القول وفي هذا الباب أخبار المكدین من المتسولین والطفیلیین  تفكیرا بل �أخذ

اإلجا�ة إلى النباهة وشدة الذ�اء المنهاج المنطقي تحتاج في  واألحاجي، وهي أسئلة على غیر

                                                           
 .110م، ص 1993المقامات السرد واالنساق الثقافیة، �یلیطو عبد الفتاح، دار تو�قال للنشر المغرب، د ط، - 1
 .54-53المرجع نفسه، ص - 2
 .130، ص 2006، 2بد الرحیم، دار جر�ر عمان، طفنون النثر في األدب العباسي، محمود ع- 3
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تسمى وفي المقامات شيء �ثیر من هذا �له مبني على التور�ات وراجع إلى أحوال مفردة 

 .1�األلغاز

: لقد صاغ بد�ع الزمان مقاماته في قالب فني قصصي متنوع اإلكار انيذمقامات الهم-

وانیة والقرد�ة، و�عضها له والمضامین، فبعض المقامات لها مضمون اجتماعي مثل المقامة الحل

مضمون أدبي نقدي مثل المقامة الجاحظیة، و�عضها له مضمون فكري فلسفي مثل المقامة 

المارستانیة، ومنها له مضمون وضعي مثل المقامة الخمر�ة والحمدانیة التي وصف فیها الخیل 

 .2وفضائلها

 :فنیتها

ع القمة القصیرة لكنها تمتاز أما من حیث الجانب الفني للمقامات، فتعد نوع من أنوا 

علیها من حیث الصیغة في أسلوب أنیق الفاظه رشیقة منتقاه، وعبارته ساحرة آسرة �جمالها 

من المجازات والصور البیانیة، فیض  وجملة مسجوعة سجعا غیر متكلف في الغالب، وفیه

أ�ضا أسلوب الفكاهة ذات واألمثال السائرة واآل�ات القرآنیة والرموز الثراثیة واألبیات الشعر�ة و 

 .3المستوى الرفیع

 ان:ذوقد تكاملت القصة في غیر من مقامات الهم

ففیها الحدث المستلهم من الخیال والذي یتنامى من خالل المواقف المتتا�عة تتا�عا 

خیوطها تتشا�ك في أوائل المقامة حتى تصبح العقدة  منطقیا، بینما العقدة القصصیة التي تبدأ

تأخذ سبیلها إلى الحل في آخر المقامة، غیر أن �عض المقامات  تضمن عقدتین  أو متبینة ثم 

                                                           
 .54المرجع نفسه، ص - 1
 .60المقامة، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ص - 2
 .134، 2006، 2ینظر: فنون النثر في األدب العباسي، محمود عبد الرحیم صالح، دار جر�ر عمان، ط- 3
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أحد  ألهلما �سمى العقدة المر�بة مثال في المقامة الموصلیة، عقدة أبي الفتح االسكندري 

 ."أنه مازال حیا و�مكن أن �عود �ما �ان" 1الموتى

  

   

  

 

                                                           
 .140، ص السابقالمرجع - 1
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 تمهید:

ع، البد�و قسم البالغیون البالغة العر�یة إلى ثالثة أقسام وهي علم المعاني والبیان  دلق

جاء  وقد �انت البالغة العر�یة وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بال تحدید وال تمییز، حتى

ه ووضع نظر�ة علم المعاني في �تا�ه "دالئل اإلعجاز"، 5عبد القهار الجرجاني في ق 

 .عتا�ه "أسرار البالغة" �ما وضع ابن المعتز من قبله أساس علم البد�وعلم البیان في �

 علم البیان:-1

البیان: مابین الشيء من الداللة وغیرها وهو أ�ضا الفصاحة واللسن، والبیان: اإلفصاح  لغة:

 1.مع الذ�اء

هو علم �عرف �ه إیراد المعنى الواحد في صور مختلفة متفاوتة في الوضوح  2: اصطالحا

 .والداللة، وقد عرفه الجرجاني �قوله "البیان عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع

ه.ت) فقد عقد له �ا�ا من أبواب �تا�ه البیان والتبیین �عنوان: "�اب  255أما الجاحظ (

البیان" وضح فیه معنى البیان قائال: "الداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البیان الذي 

 3عز وجّل �مدحه و�دعوا إلیه".سمعت هللا 

 ر�ز الجاحظ على وظیفة البیان فحصرها في التعبیر الواضح عن المعنى الخفي.

ه) "مفتاح  226و�قي فهم الجاحظ للبیان سائدا إلى أن ظهر �تاب السكاكي (ت 

 العلوم" الذي غدا فیه البیان علما مستقال من علوم البالغة وقد عرفه �قوله: "هو معرفة إیراد

                                                           
 .46، ص 1979ینظر معجم المصطلحات العر�یة في اللغة واألدب، وهبة المهندس مكتبة لبنان، د.ط،  - 1
 .137، ص 2003، 1البد�ع والمعاني، محمد أحمد قاسم، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، د طعلوم البالغة البیان،  - 2
 .75د ت، ص  3البیان والتبیین للجاحظ، تد: عبد السالم هارون، مؤسسة الخانجي، القاهرة، ط - 3
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المعنى الواحد في طرق مختلفة �الز�ادة في وضوح الداللة علیه و�النقصان لیحترز �الوقوف 

  .1على ذلك من الخطأ في مطا�قة الكالم لتمام المراد منه"

ة ستعار و�تضمن علم البیان على: التشبیه، الحقیقة والمجاز العقلي والمجاز المرسل، اال

  شعر�ة. وأنواعها، الكنا�ة وأقسامها، الصور ال

 علم المعاني: -2

ه ما عرف �هو أحد علوم البالغة العر�یة (المعاني، البیان والبد�ع) وهو العلم الذي � :تعر�فه

 یلحق اللفظ من أحوال حتى �كون مطا�قا لمقتضى الحال.

و�عد من أصول وقواعد �عرف بها أحوال الكالم العر�ي التي �كون بها مطا�قا لمقتضى 

  2 وفق الغرض الذي سیق له. الحال، �حیث �كون 

 اللفظ العر�ي من حیث إفادته المعاني التي هي األغراض المقصودة للمتكلم من :موضوعه

 جعل الكالم مشتمال على تلط اللطائف والخصوصیات التي �طابق بها مقتضى الحال. 

الخبر اإلسناد الحقیقي واإلسناد المجازي، أحوال المسند والمسند إلیه،  :و�شتمل على

النداء  وأغراضه واإلنشاء وأنواعه والتي تتمثل في اإلنشاء الطلبي (األمر، النهي االستفهام

طلبي (القسم، الترجي، صیغ العقود والتعجب) النفي والتو�ید والتمني) واإلنشاء الغیر 

 3 .القصر، الفصل والوصل، اإل�جاز واإلطناب والمساواة 

أسرار الجمال في القرآن الكر�م ومعرفة إعجازه، الغرض منه جلیل فهو �كشف عن  :غرضه

وما خّصه هللا �ه من جودة السبك وحسن الوصف و�راعة التر�یب ولطف اإل�جاز وعذو�ة 

  .ألفاظه وسالمتها

                                                           
 .139علوم البالغة البیان، المعاني، البد�ع، محمد أحد قاسم، ص  - 1
 .60، ص 1985الیب القرآن، عبد الفتاح الشیث، دار المعارف، مصر، د ط، المعاني في ضوء أس - 2
 .102، ص 1975مع البالغة العر�یة في تار�خها، محمد علي سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق، دط،  - 3
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ه) وقد بین ذلك في �تابیه أسرار البالغة  471الشیخ عبد القادر الجرجاني (ت :واضعه

لعمل، و�تضمن علم المعاني: اإلسناد الحقیقي ودالئل اإلعجاز وقرن فیهما بین العلم وا

 واإلسناد المجازي، أحوال المسند والمسند إلیه، أحوال متعلقات الفعل، الخبر واإلنشاء،

اإلنشاء الطلبي (األمر، النهي االستفهام النداء والتمني) واإلنشاء الغیر طلبي (القسم، 

الفصل والوصل، اإل�جاز واإلطناب  الترجي، صیغ العقود والتعجب) النفي والتو�ید القصر،

  1 والمساواة.

 المبحث األول: األسالیب البالغیة:

 علم البد�ع:

دأه. جاء في اللسان (بدع): بدع الشيء یبدعه بدعا وابتدعه أي أنشأه و� :البد�ع لغة-أ

 البد�ع: الشيء الذي �كون أوال، وأبدعت الشيء: اخترعته ال على مثال.

ن �ل م، وهو البد�ع األول هللا الحسنى إلبداعه األشیاء و�حداثه إ�اها: من أسماء والبد�ع

 ).101شيء، وجاء في القرآن الكر�م "بد�ع السماوات واألرض" (األنعام آ�ة 

فالبد�ع إًذا الخلق واإلبداع ومن هنا �جب التر�یز على التمیز والفرادة ال على المشاكلة 

 2 والمماثلة في ضروب البد�ع وأفانینه.

تز�ین األلفاظ أو المعاني �ألوان  3جاء في معجم المصطلحات البدع:  :البد�ع اصطالحا-ب

بد�عة من الجمال اللفظي او المعنوي و�سّمى العلم الجامع لطرق التز�ین. وهكذا نرى أن 

معجم المصطلحات رّ�ز على جانب التز�ین في هذا العلم وجعله ثانو�ا في التعبیر، ونتوجه 

وصل في �تا�ه ه) الذي ت 729االتجاه لمحمد بن علي الجرجاني (ت  �الذ�ر في هذا

                                                           
 . 104، ص 1975مع البالغة العر�یة في تار�خها، محمد علي سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق، دط،  - 1
 . 120، ص 1952لسان العرب، ابن المنظور، دار صادر، بیروت، دط،  - 2
 .116، ص 1987معجم المصطلحات البالغیة وتطورها، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  - 3
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(اإلشارات والتنبیهات في علم البالغة إلى تعر�ف علم البد�ع تعر�فا رائدا جامعا مانعا �قول 

"علم البد�ع: علم �عرف منه وجوه تحسین الكالم �اعتبار نسبة �عض أجزائه إلى  1فیه: 

نین �عض �غیر اإلسناد والتعلیق، مع رعا�ة أسباب البالغة" ورتب أبواب البد�ع تحت عنوا

 كبیر�ن هما: 

وتتضمن: المقابلة، المطا�قة، المناسبة، المشاكلة، االستطراد،  2 :المحسنات المعنو�ة-1

التور�ة، العكس، اإلرصاد، المزاوجة، الجمع، التفر�ق، التقسیم، الجمع مع التفر�ق، الجمع مع 

 .هالتقسیم، المبالغة، التجر�د، التعلیل، تأكید المنح �ما �شبه الذم، التوجی

د وتتضمن: الجناس التام، الجناس الناقص، الملحق �الجناس، ر : المحسنات اللفظیة-2

 العجز على الصدر، السجع، التصر�ح، لزوم ما ال یلزم، االقتباس والتضمین، الموازنة،

ن واإلبداع فكا القلب، التشر�ع البالغي في حین رّ�ز المعنى القاموسي على جانب الخلق

 التعبیر البالغي ال ضر�ا من الكمالیات.أساسیا وجوهر�ا في 

تعر�فان �كادان أن �كونان تعر�فا واحدا، �قول في  3 ه) 734وللخطیب القزو�ني (ت 

أولهما: "هو علم �عرف �ه وجوه تحسین الكالم �عد رعا�ة المطا�قة ووضوح الداللة"، �ما 

�عرف �ه وجوه تحسین الكالم �عد رعا�ة تطبیقه على مقتضى  �قول في ثانیهما: "هو علم

 ،الحال ووضوح الداللة"

وهكذا �قتصر المعنى االصطالحي: عن المعنى القاموسي في إظهار أهمیة البد�ع 

ى خلقا ال على مثال إلى تحسین الكالم و�هرجته وتز�ینه شر�طة أن �طابق مقتضالذي بدأ 

 غامضة أو زائفة. الحال وتبقى الداللة واضحة غیر

                                                           
 .76، ص 1954أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني: مطبعة المعارف، اسطنبول،  - 1
 .203، ص 1971غة ، الخطیب القزو�ني، تد دار الكتاب اللبناني، بیروت، دط، اإل�ضاح في علوم البال - 2
 .300المرجع نفسه، ص - 3
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هذا المعنى االصطالحي المر�ز على التز�ین حمل �عض الدارسین على تحدید دوره 

ورة وحصره �الصورة الصوتیة عندما قال: "البد�ع والعروض والقافیة علوم تهتم أساسا �الص

  الصوتیة في التعبیر الشعري".

ع والجزر والتداخل م وهكذا �اتت أبواب البد�ع مقننة �إحكام ولم تعد خاضعة للمدّ 

ه ه) في �تا� 734غیرها من أبواب البالغة وسلك هذا االتجاه أ�ضا الخطیب القزو�ني (ت 

ات اإل�ضاح في علوم البالغة حیث أفر القسم الثالث لعلم البد�ع الذي تضمن عنده المحسن

  المعنو�ة واللفظیة.

 المحسنات المعنو�ة:

الشیئیین إذا جمعت بینهما على حد واحد وألزقتهما"، قال الخلیل: "طا�قت بین  الطباق:-1

 1وجاء في اإل�ضاح: "هو الجمع بین المتضادین، أي معنیین متقابلین في الجملة".

  أنواع الطباق:

مین أو وهو ما �ان طرفاه لفظین متضادین في الحقیقة و�كونان إما اس الطباق الحقیقي:-1

  "َوَتْحَسُبُهْم َأْ�َقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد"فعلین أو حرفین. مثال: قوله تعالى: 

َوَمْن و�كون طرفاه غیر حقیقیین أي مجاز�ین، ومثال قوله تعالى: "أَ الطباق المجازي: -2

 .َكاَن َمْیًتا َفَأْحَیْیَناُه"

هو ما �انت المقابلة فیه بین الشيء وضده في المعنى ال في اللفظ،  الطباق المعنوي:-3

 2 رجع العجوز. ≠مثال: ذهب الشیخ 

                                                           
 . 5/109، ص 1980�غداد،  الثقافة�تاب العین، الخلیل بن أحمد، تدم هدى المخزومي، وزارة  - 1
 18سورة الكهف  -
  122سورة األنعام  -
 .477، ص 1971الخطیب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط، اإل�ضاح في علوم البالغة، القزو�ني  - 2
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 أقسامه:

 نائمة ≠اهرة طباق اإل�جاب مثال: س-أ

  ال �علمون  ≠ن طباق السلب مثال: �علمو -ب

هي إیراد الكالم ثم مقابلته �مثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو  المقابلة:-2

متوافقة ن یؤتى �معنیین متوافقین أو معان اء في قول الخطیب القزو�ني: "هي أالمخالفة، وج

 1ثم �ما �قابلهما أو �قابلها على الترتیب".

ین المقابلة والطباق: ال �كون الطباق إال بین األضداد، والمقابلة بین األضداد ب -

 وغیر األضداد. ال �كون الطباق إال بین ضدین، المقابلة أكثر من اثنین. 

 صورها: 

 2ا"یرً ثِ وا �َ كُ بْ یَ لْ  وَ یًال لِ وا قَ كُ حَ ْض یَ مقابلة اثنین �اثنین: مثال: قوله تعالى "َفلْ  -أ

 ول المتنبي (الطو�ل): مثال: قمقابلة ثالثة بثالثة -ب

  رُ بِ دْ مُ  دُ لجِ اوَ  الَ ي المَ قِ بْ یُ  لُ خْ البُ  الَ وَ             لُ بِ قْ مُ  دُّ الجَ وَ  الَ ي المَ نَ فْ �ُ  ودُ ال الجُ فَ 

 مقابلة أر�عة �أر�عة: مثال: قول جر�ر (الطو�ل) -ج

 هِ الِ مً شِ �ِ  مْ كُ دَ نِ  عِ رَّ شَ  ُض ا�ِ قَ وَ                     هِ ینِ مِ یَ بِ  مْ یكُ فِ  رُ یْ خَ  طُ اسِ �َ وَ 

 

 

                                                           
 .485، ص 1971اإل�ضاح في علوم البالغة، الخطیب القزو�ني، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط،  - 1
 .82سورة التو�ة  - 2
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عرفها الخطیب التبر�زي �قوله "هي أن �طلق لفظ له معینان قر�ب و�عید، و�راد 1 التور�ة:-3

المقام �ه البعید منها: فالتور�ة عبارة عن دال واح له مدلوالن: األول مدلول قر�ب ال یالئم 

 لذلك فهو ملغى ومستبعد والثاني �عید یالئم المقام المقبول والمعتمد.

 2 اكتفى القزو�ني �قسمتها إلى قسمین: أنواعها:

عنه.  هي التي ال یذ�ر فیها شيء مما یالئم المورى �ه وال المورى التور�ة المجردة: -1

 معنیان: لها مثال: قوله تعالى "الرَّْحَمْن َعَلى الَعْرِش اْسَتَوى"

 االستقرار في المكان     معنى قر�ب-

 اإلستالء والملك     معنى �عید -

والسماء هي التي ذ�ر فیها ما یالئم المورى �ه، مثال: قوله تعالى "التور�ة المرشحة: -2

 بنیناها �أید و�نا لموسعون"

هة جعلى  هو الید الحقیقیة وهذا المعنى المورى �ه وقد سبقت بلفظ (بنیناها) المعنى القر�ب:

 الترشیح.

 قوة الخالق وعظمته، مورى عنه. المعنى البعید:

 المحسنات اللفظیة (السجع):

تي ولعل �ثیرا من خصائص االستخدام اللغوي في المقامات �مكن تفسیرها �الشفاهیة ال

النصوص على شكل أنماط حافزة للذاكرة وفق دینامیات  تلجأ إلى تشكیل األسلوب و�ناء

 متعددة منها التكرار واإل�قاع المتوازن والكلمات المتجانسة أو المسجوعة.

 
                                                           

 .499اإل�ضاح في علوم البالغة، القزو�ني، ص  - 1
 .1989، دار المنار جدة، التور�ة وخلو القرآن منها، محمد جابر فیاض - 2
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 و�عد السجع من أهم أبواب البد�ع اللفظي:

قال السكاكي "ومن جهات الحسن األسجاع: وهو في النثر، �ما القوافي في الشعر،  تعر�فه:

 1ل القرآنیة".ومن جهاته الفواص

وعرفه الخطیب التبر�زي: "هو تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد، وهو معنى 

 2قول السكاكي، هو في النثر �القافیة في الشعر".

 أقسامه:

هو ما اختلفت فیه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت رو�ا وذلك �أن یرد في المطرف: -1

عروضیا، و�شرط أن �كون رو�ها روي القافیة لقوله أجزاء الكالم سجعات غیر موزونة 

، فاآلیتان متفقتان رو�ا (را) مختلفتان 3ا"ارً وَ طْ أَ  مْ كُ قَ لَ خَ  دْ قَ ا وَ ارَ قَ وَ  هللِ  ونَ جُ رْ ال تَ  مْ كُ ا لَ تعالى: "مَ 

 .وزنا ألن األولى أطول

الزمان �ما أن السجع �عد الخاصیة األولى لألسلوب في المقامات الذي اعتمده بد�ع 

في تشكیل اإل�قاع الخاص وتوفیر قیم موسیقیة فإن اعتماده �ان في السجع القصیر ألن 

 4 سجاعته ال تتألف من عبارات و�نما من ألفاظ و�لمات.

ومثال ذلك في المقامة القزو�نیة "حیث �قول االسكندري: وقد تر�ت وراء ظهري حدائق 

ر مقنطرة...وخرجت خروج الحیة من جحره وأعنا�ا، و�واعب أترا�ا، وخیال مسمومة وقناطی

 5و�رزت بروز الطائر من و�ره".

                                                           
 .431، ص 1983مفتاح العلوم السكاكي، دار الكتب العلمیة بیروت، دط،  - 1
 .397، ص 1932التلخیص في علوم البالغة، الخطیب القزو�ني، تد البرقوقي، مكتبة التجار�ة، مصر، دط،   - 2
 .14-13آ�ة سورة نوح  - 3
 .161وقي ضیف، مصر، دار المعارف، د ط، د ت، ص ینظر الفن ومذاهبه في النثر العر�ي، د ش - 4
 .215، ص 1985علم البد�ع، عب العز�ز عتیق، دار النهضة، بیروت، د ط،  - 5
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 و�الحظ أ�ضا أنه قد �غلب لد�ه استعمال شكل واحد من السجع في المقامة أو تكثر

 أن تنعدم أشكال أخرى للسجع فیه.نماذجه، و 

ة هو ما تتفق الفاصلتان منه في الطول (الوزن) وحرف الروى، وترد �ل لفظالمرصع: -2

 تقابل لفظة أخرى في وزنها ورو�ها.

 1أتأمل تلك الطرائف، وأتقصى تلك الزخارف".مثال: قول عیسى بن هشام: "

 وع منوقوله أ�ضا: "أشرقني البخل بر�قه، وأرهقني المكان �ضیقه"، و�كاد �غلب هذا الن

 السجع في المقامة المضیر�ة.

 ألكبادلها الشفاه، واتقدت لها امثال: قول عیسى بن هشام: "تحلبت لها األفواه وتلمظت 

 ومضى في إثرها الفؤاد".

الذي ال تتساوى فاصلتاه في الطول (الوزن) و�نما تتفق اللقطة األخیرة منه مع  المتوازي:-3

 2 نظیرتها في الوزن والروى.

 قاءه،لمثال: المقامة األسد�ة: �قول عیسى بن هشام: "وأنا أسأل هللا �قاءه، حتى أرزق 

 قعود همته �حالته، مع حسن آلته، وقد ضرب الدهر شؤونه، �أسداد دونه". وأتعجب من

هذا النوع خاص �الشعر، وهو أن �كون لكل شعر من البیت  3 المشطور أو التشطیر:-4

 قافیتان مغایرتان لقافیة الشطر الثاني.

 نحو: قول أبي تمام (البسیط):

 هللا مرتقِب  تدبیر معتصم �اهلل منتقِم            هلل مرتغب في

                                                           
 .221شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العر�ي، ص  - 1
 .107، 1982المختصر في تار�خ البالغة، د عبد القادر حسین، دار الشروق، بیروت، دط،  - 2
 .217لبد�ع، عبد العز�ز عتیق، ص علم ا - 3
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 .فسجعة الصدر مبنیة على روي (المیم) وسجعة العجز مبنیة على روي (الباء)

و�الحظ أن السجع في مقامات بد�ع الزمان الهمذاني یؤدي دورا مهما في شد النص 

ى حد قا إلوتحقیق اتساقه إلى الدرجة التي یبدو لها النص الفاقد لعالقات الترا�ط المعنوي متس

 في الغالب من المتلقین.كبیر مقبوال 

ر من كذلك عنى بد�ع الزمان الهمذاني من أجل إثراء اإل�قاع في نثره المقامي بلون آخ

 ألوان التكرار ذي القیمة الموسیقیة العالیة وهو الجناس.

 عرفه السكاكي �قوله: "هو تشا�ه الكلمتین في اللفظ" تعر�ف الجناس:

و أن یورد المتكلم في الكالم القصیر نحح أما أبو هالل العسكري: "عرفه �قوله "هو

ا البیت من الشعر، والجزء من الرسالة أو الخطبة �لمتین تجانس �ل واحدة منهما صاحبته

 في تألیف حروفها".

 تعر�ف المحدثین أكثر دقة هو أن یتشا�ه اللفظان نطقا و�ختلفان معنى".

 أنواعه:

تجانستان في أر�عة أمور هي: نوع هو ما اتفق فیه اللفظتان الم 1 الجناس التام:-1

 یة: وترتیبها: مثال: المقامة السجستانالحروف، عددها ، هیئتها 

 "رقصت قص المحرج، وسرت سیر األعرج".

 

 

                                                           
، ص 2003، 1البدع في علم البد�ع، لیحي بن معطي، تد: محمد مصطفى أبو شوارب، دار الوفاء االسكندر�ة، ط - 1

100. 
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 1 والجناس التام أقسام هي:

مقامة المتجانسان من نوع واحد، مثال قول في ال ما �ان فیه اللفظان التام المسائل:-أ

 .القر�ضیة: "جر�ر أرق شعرا، وأغزر غزرا"

فعل، هو ما �ان اللفظان المتجانسان فیه من نوعین مختلفین �اسم و التام المستوفي: -ب

 مثال: المقامة السجستانیة: "ونفرت...نفور طبع الكر�م عن وجوده اللئام".

لف من وهو ما �ان لفظیه مر�با وسمي مرُفوا ألن المر�ب مؤ  جناس التر�یب المرُفّو:-ج

 كلمة و�عض �لمة، مثال: قول الحر�ري (الطو�ل):

 وال تله عن تذ�ار ذنبك وا�كه    بدمع �حاكي الو�ل حال مصا�ه 

فیه اللفظان في عدد أحرفهما فقط و�كون ذلك على هو ما اختلف  الجناس الناقص:-2

 حرف أو أكثر من حرف واحد.وجهین: أن �ختلفا بز�ادة 

الجناس الناقص هو النوع الغالب في مقامات الهمذاني، مثال قول عسى بن  دو�ع

 هشام في المقامة الحرز�ة: 

ج "غشیتنا سحا�ة تمد من األمطار حباال، وتحد ومن الغیم جباال، بر�ح ترسل األموا

 أزواجا، واألمطار أفواجا".

ذات لیلة، ال سانح بها إال الضبع، وال �ارح إال  وقوله في المقامة الملو�یة: "أسرى 

 2السبع، فلما انتضى نصل الصباح، و�رز جبین المصباح".

 ومن المحسنات اللفظیة هناك "رّد اإلعجاز على الصدور".

 
                                                           

 .1971�تاب الصناعتین، أبو هالل العسكري، تد: علي البجاوي، القاهرة، دط،  - 1
 .105البیع في علم البد�ع، �حي بن معطي، ص  - 2
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 تعر�فه:

و عرفه الخطیب القزو�ني �قوله: "هو أن �جعل أحد اللفظتین المكرر�ن أ في النثر:-أ

ح في آخرها"، مثال: قول أبي الفتالمتجانسین أو الملحقین بهما في أول الفقرة واآلخر 

  االسكندري في المقامة القر�ضیة:

"یذیب الشعر والشعر یذیبه"، وقوله في المقامة الحمدانیة: "ولو أمر األمیر �إحضاره 

 1هم �حضاره". الفضل

في  طیب القزو�ني "هو ان �كون احد اللفظین في آخر البیت واآلخرقال الخ في الشعر:-ب

 صدر المصراع األول، أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني، مثال: �قول الشاعر:

 فما �عد العشیة من عرارٍ          تمتع من شمیم عرار نجٍد 

 مثال: �قول الشاعر:

 مالمكما سفاها         فدعاني قبلكما دعانيدعاني من 

�قول الد�تور شوقي ضیف عن بد�ع الزمان الهمذاني: "و�جانب  قتباس والتضمین:اإل

عنایته �اللفظ الغر�ب في المقامات نجده �عنى �ما سبق أن عرضناه له من �ثرة تضمین 

 2الشعر و�ثرة االقتباس من القرآن الكر�م".

األسلوب المقامي لهذه األسالیب قول عیسى بن هشام في ومن أمثلة على اختزان 

المقامة األهواز�ة: "كنت �األهواز في رفقة متى ما ترق العین فیهم تسهل..." فإن وصف 

 3 الرفقة مستمد من شطر البیت المرئ القیس في معلقته في وصف فرسه:

                                                           
 .1971، دار الكتاب اللبناني، بیروت، دط، 542اإل�ضاح في علوم البالغة، الخطیب القزو�ني، ص  - 1
 .205، ص 1994، 1، سلسلة عالم المعرفة الكو�ت، طوالترالشفاهیة والكتابیة، أو�خ  - 2
 .253الفن ومذاهبه في النثر العر�ي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ص  - 3
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 ورحنا �كاد الطرف �قصر دونه          متى ما ترق العین فیه تسهل

ومثال قوله في المقامة الكوفیة: "ما عرض عرف العود على أحر من نار الجود... 

ك، الفضیل فلیؤاس، فلن یذهب العرف بین هللا والناس، واما أنت فحقق هللا آمال ومن ملك

 وجعل الید العلیا لك"، وأكثر هذه العبارة هي حل ألبیات مشهورة وتناص مع حدیث شر�ف

 لحطیئة:فقوله األول هو من قول ا

 من �ضع الخیر ال �عم جواز�ه     ال یذهب العرف بین هللا والناس

یر لیا خوقوله: "جعل الید العلیا لك"، من قول رسول هللا صلى هللا علیه وسلم "الید الع

 من الید السفلى"

و�ذلك قوله في المقامة الشراز�ة "نكحت خضراء دمنة" تناص مع الحدیث الشر�ف 

 .ن""إ�اكم وخضراء الدم

یه فلتزمم و�بالغ البیع في توفیر الفیة واإل�قاع في نثره حتى لنراه ی لزوم ما ال یلزم:

 أحیانا ما ال یلتزم.

ما  عرفه القزو�ني �قوله: "هو أن �جيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة تعر�فه:

 لیس بالزم في مذهب السجع".

ى ول عیسقیلزم: المقامة الفزار�ة التي یرد فیها ومن مقاماته التي عنى فیها لزوم ما ال 

ا بن هشام: "أخبط ورق النهار، �عصا التسیار، وفي لیلة �ضل فیها الغطاط وال یبصر فیه

 الوطواط، عن لي راكب تام اآلالت، یؤم األثالث �طوى إلى منشور الفلوات".

 

 .253ص  الفن ومذاهبه في النثر العر�ي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر،-1
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و�ذلك في المقامة الجاحظیة، حیث �صف االسكندري أسلوب الجاحظ �قوله: "�عید 

اإلشارات، قلیل االستعارات، قر�ب العبارات، فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو �لمة غیر 

 1مسموعة".

 أنواعه:

 تنهر-لتزام الحرف والحر�ة، مثال: تقهرا -1
 ممنون -مجنون ین أو حرفین، مثال: التزام حر�ت -2
 قصرون �-لتزام أكثر من حرفین وحر�تین، مثال: مبصرون ا -3

 وقد �كون االلتزام أ�ضا في الحرف وحده أو الحر�ة وحدها.
ومما عنى �ه بد�ع الزمان من الحسنات اللفظیة "الموازنة" ولها دور في توفیر التكرار 

تتجاور في الغالب مع اإل�قاعي إذ هي: اتفاق فاصلتین في الوزن دون حرف الروي و 

  2 السجع.

حّمامه في المقامة المضیر�ة: "قد جصص أعاله، مثال: قول التاجر في وصف 

 وصهرج أسفله، وسطح سقفه، وفرشت �المرمر أرضه".

لع محققا أ�ضا فوائد إ�قاعیة تخدم موسیقیة النص المقامي، وتحقق شیئا مما �ان یتط

 دائرة �أسلو�ها النثري �ما فیه من إ�قاع وتصو�ر منإلیه المؤلف في المقامات من االقتراب 

   الشعر.

 

 

                                                           
، 2003، 2والشفاهیة دراسة في مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، عمر عبد الواحد، دار الهدى للنشر والتوز�ع، طالسرد  - 1

 .129ص 
، 2003، 2السرد والشفاهیة دراسة في مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، عمر عبد الواحد، دار الهدى للنشر والتوز�ع، ط - 2

 .136ص 
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 الصور البیانیة المبحث الثاني:
 التشبیه: -
 تعر�فه:  -

  1 .هو التمثیل، شّبهت هذا بذاك، مّثلته �ه لغة:

یه هو بیان أن شیئا أو أشیاء شار�ت غیرها في صفة أو أكثر �إحدى أدوات التشب اصطالحا:

 المقدرة المفهومة من سیاق الكالمالمذ�ورة أو 

هو صورة تقوم على تمثیل شيء حسي أو مجرد شيء آخر مثله  والتعر�ف الجامع:

 فاشتراكهما في صفة حسیة أو مجردة.

أن  وقد عرف القزو�ني "التشبیه: الداللة على مشار�ة أمر آلخر في معنى"، وهذا �عني

 المتشابهین لیسا متطا�قین في �ل شيء.

 2 تشبیه:أر�ان ال

 تواضع البالغیون على أن التشبیه أر�عة أر�ان هي:

ى أن هو الر�ن الرئیسي في التشبیه، �غلب ظهوره، لكنه قد �ضمر للعلم �ه عل المشبه:-أ

 �كون مقدار في اإلعراب.

 تتوضح �ه صورة المشبه وال بد من ظهوره في التشبیه. المشبه �ه:-ب

 هو الصفة المشتر�ة بین المشبه والمشبه �ه. وجه الشبه:-ج

 هي �ل لفظ دل على المشابهة وقد تكون: أداة التشبیه:-د

                                                           
، ص 2003، 1والمعاني)، محمد أحمد قاسم، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، ط علوم البالغة (البیان، البد�ع - 1

143. 
 .187، ص 1994قراءات في التراث البالغي، ر�یع عبد العز�ز، دار ر�اض الصالحین، دط،  - 2
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 �الكاف حرفا:-

 ل، مماثل، محاك...إلخ، شبه، مثَ لُ اسما: مثْ -

 فعال: شا�ه، حاكى، ضارع، ماثل.-

 أقسام التشبیه:

 هو ما ذ�رت فیه األداة، مثال: قول الشاعر:التشبیه المرسل: -1

 1إنما الدنیا �بیت            نسجه من عنكبوت

حضرت األداة وحضورها �ما �قول أحدهم "یبقى على البعد أو الفضاء الفاصل بین 

 الطرفین في تصنیف الموجودات".

به ء أن المشاهو ما حذفت منها األداة، وتأكید التشبیه الحاصل من ادعتشبیه مؤ�د: -2

 عین المشبه �ه.

 نحو: قال الشاعر:

 2والر�ح تعبت �الغصون وقد جرى     ذهب األصیل على لجین الماء

غ، والشاعر یر�د تشبیه األصیل �الذهب، والماء �اللجین وهذا الضرب من التشبیه أبل

 وأوجز وأشد وقعا في النفس.

 

                                                           
 .35، ص 1420، 2000البیان في ضوء أسالیب القرآن الكر�م، عبد الفتاح الشین، دار الفكر العر�ي،  - 1
 .120، ص 1981عبد العز�ز عتیق، علم البیان في البالغة العر�یة، دار النهضة العر�یة والنشر، دط،  - 2
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وهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه معا، فهو مؤ�د مجمل، وهو أعلى  تشبیه بلیغ:-3

التشابیه بالغة ومبالغة في آن، و�أتي على صور متعددة تبعا لموقع المشبه �ه من 

  .1اإلعراب

 صور التشبیه البلیغ:
 المشبه خبر للمبتدأ -1
 المشبه �ه حال للمبتدأ -2
 المشبه �ه مضاف إلى المشبه -3
 �ه مفعول ثان والمشبه مفعول أولالمشبه  -4
 المشبه �ه مفعول مطلق والمشبه مصدر مقدر -5
 المشبه �ه مجرور �من -6
 المشبه �ه أحد التوا�ع -7

 2 التشبیه الضمني:-4

 هو تشبیه ال یوضع فیه المشبه والمشبه �ه في صورة من صور التشبیه المعروفة، بل

 بلمحات في التر�یب.

 ه األداة أو وجه الشبه �شكل صر�ح،من مزا�اه: ال تظهر فی

 ه ارتباطا معروفا�ال یرتبط فیه المشبه �المشبه -

 .�كثر وروده في الحكم والمواعظ والمثال-

 أمثلة: نحو: قال ابن الرومي (الخفیف):

 قد �شیب الفتى ولیس عجیبا       أن یرى النور في القضیب الرطیب 

 
                                                           

 .124المرجع نفسه، ص  - 1
 .191قراءات في التراث البالغي، ر�یع عبد العز�ز، ص  - 2
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 1 التشبیه المقلوب:-5

 �صیر فیه المشبه مشبها �ه �ادعاء أن وجه الشبه فیه أقوى.هو تشبیه معكوس 

 مثال: و�دا الصباح �أن غّرته          وجه الخلیفة حین �متدح

ومعنى �ونه مقلو�ا، أن �جعل الوجه فیه أتم مشبها، یتوهم السامع أم المشبه �ه 

  المقصود �المبالغة أتم في وجه الشبه.

 أمثلة: قال الشاعر:

 النهار ضیاء          لنفوس �اللیل في اإلظالمكم وجوه مثل 

 في البیت تشبیهان:

 به وجوه �عض الناس �النهار في ضیائها وجمالهاش -1

 به نفوس هؤالء �اللیل في تجهمها و�ظالمها.ش -2

 .المشبه: وجوه، المشبه �ه: النهار، أداة التشبیه: مثل، وجه الشبه: ضیاء في األول:

، وجه الشبه: (حرف) وس، المشبه �ه: اللیل، أداة التشبیه: الكافالمشبه: نف في الثاني:

 2 اإلظالم.

 الكنا�ة (أقسامها وأنواعها):

 تعر�ف الكنا�ة:-1

الكنا�ة أن تتكلم �الشيء وتر�د غیره، و�نى عن األمر �غیره �كني �نا�ة: �عني إذا  لغة:-

 تكلم �غیره مما یدل علیه.
                                                           

 .152علوم البالغة (البد�ع، البیان والمعاني)، محمد أحمد قاسم، ص  - 1
 .148(البد�ع، البیان والمعاني)، محمد أحمد قاسم، ص علوم البالغة  - 2
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وتلمیح، أو هي مخاطبة ذ�اء المتلقي فال یذ�ر اللفظ فالكنا�ة إ�ماء إلى المعنى 

 1 الموضوع للمعنى المقصود ولكن یلجأ إلى مرادفه لیجعله دلیال علیه.

الكنا�ة في نظر عبد القاهر الجرجاني: "أن یر�د المتكلم إثبات معنى من المعاني  اصطالحا:

تالیه وردفه في الوجود  فال یذ�ره �اللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن �جئ إلى معنى هو

 2فیومئ �ه إلیه و�جعله دلیال علیه".

أما تعر�ف السكاكي فیقول: "ترك التصر�ح بذ�ر الشيء إلى ذ�ر ما هو ملزمه لینتقل 

وهو طول  ، فینتقل منه إلى ملزومهمن المذ�ور إلى المتروك، �ما نقول: ز�د طو�ل النجاد

 3القامة".

 الرماد، وهي �نا�ة عن �رمه.ومن أمثلتها نذ�ر: حاتم �ثیر 

ا ولذلك الكنا�ة لیست حقیقة وال مجاز و�نما تحمل جملتها على الحقیقة والمجاز مع

  القر�نة المانعة فهي تمثل أسلو�ا متمیزا من أسالیب البیان العر�ي.وذلك لعدم وجود 

حسب تبلورت جهود البالغیین في نها�ة المطاف بتفر�غ األسلوب الكنائي � أقسام الكنا�ة:

 المطلوب إلى ثالثة أقسام:

 الكنا�ة عن صفة:-1

وفیها نصرح �الموصوف، و�النسبة إلیه، لكن ال نصرح �الصفة المكنى عنها، بل 

  4 �صفة أو صفات أخرى تستلزمها.

                                                           
 .171معجم المصطلحات العر�یة في اللغة واألدب، ص  - 1
 .52دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص  - 2
 .174، ص 1936الكامل في اللغة واألدب، المبرد، تد. د ز�ي مبارك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، سنة  - 3
 .105الكنا�ة والتعر�ض، ألبي منصور الثعالبي، مكتبة دار البیان، �غداد ودار صعب، بیروت، د ت، ص  - 4
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صر الناس في أحادیثهم الیومیة، ففي مو�رد هذا النوع من الكنا�ة �ثیرا على ألسنة 

 �قولون، هو ر�یب أبي الهول وهي �نا�ة عن شدة الكتمان، وفي لبنان �قولون: فالن عّض 

 إصبعه: �نا�ة عن الندم.

 وقد وردت �ثیرا في الشعر القد�م والحدیث ومنها قول أبي الر�شة (�حر االرمل):

 في ملعِب نا كم َثَبت أسیافنا في ملعٍب       وَ�َبْت أجیاد

 ففي �ل من الصدر والعجز �نا�ة لطیفة عن الخیبة االنتكاسة وهي �نا�ة عن صفة.

 1 و�نقسم هذا النوع من الكنا�ة عند البالغیین إلى قسمین:

 المعنى وهي التي ال �حتاج فیها االنتقال من المعنى الحقیقي للكالم إلى كنا�ة قر�بة:-أ

 المجازي إلى أكثر من خطوة واحدة. 

ن عنا�ة �مثال: جاء في الحدیث الشر�ف: "الید العلیا خیر من الید السفلى" فالید العلیا 

 العطاء والسفلى عن األخذ، فالمقصود من الحدیث یدرك �سرعة لعدم وجود واسطة.

 المراد و�حتاج فیها إلى أكثر من خطوة واحدة للوصول إلى المعنى المجازي  كتا�ة �عیدة:-ب

 من الكالم.

بد من  الن �ثیر الرماد، فالمعنى المجازي هو (الكرم) لكن للوصول إلیه المثال: ف

-و�ثرة اإلشعال عائدة إلى �ثرة الطبخ-تفسیرات عدة، فكثرة الرماد ناجمة عن �ثرة اإلشعال

 2 و�ثرة الضیوف تدل على الكرم.-ومن �ان �ثیر الطبخ �ان �ثیر الضیوف

والكنا�ة عن صفة وردت �شكل واسع في أحادیث النبي صلى هللا علیه وسلم وتعتبر 

من أروع المسالك البیانیة والطرق األسلو�یة التي �عبر عنها المنشئ عن المعنى تعبیرا مظال 

                                                           
 .54، ص 1975الكنا�ة أسالیبها ومواقفها في الشعر الجاهلي، محمد حسین علي األمین، مكة المكرمة،  - 1
 .55الكنا�ة أسالیبها ومواقفها في الشعر الجاهلي، محمد أمین، ص  - 2
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وهادفا موجزا �قوله (ص) عن اإلساءة التي تحصل للنساء من الرجال غیر مؤدبین "من 

 1ا المهر".كشف قناع امرأة وجب له

 كنا�ة عن موصوف:-2

تصرح �الصفة �ما تصرح �النسبة ، لكن ال تصرح �الموصوف وهي الكنا�ة التي 

 القلبو تلزم لفظها ذاتا أو مفهوما، و�كنى فیها عن الذات �الرجل والمرأة والقوم والوطن س�

 والید...إلخ.

 �علبك. �نا�ة عن  �قال في لبنان: مدینة الشمس   

  2 مخاطبین أبناء مصر، �أبناء النیل.ونقول 

 و�قال عن العرب: هم أبناء الضاد �نا�ة عن اللغة العر�یة.

 هي �نا�ةو ز�نة ، الحلیة هي الو�قوله تعالى: "َأَو َمْن َینَشأ ِفي الحلَیة وهو غْیر ُمبیْن"

  وهي البنات. عن موصوف

 3 كنا�ة عن نسبة:-3

 هي الكنا�ة التي �ستلزم لفظها بین الصفة وصاحبها المذ�ور�ن في الفظ، تنفرد عن

صفة للكالم غیر مراد فه و�أننا نصرح فیها بذ�ر الالنوعین السا�قین �أن المعنى األصلي 

 المراد إثباتها للموصوف، و�ن �ان نمیل بها عن الموصوف نفسه إلى ماله اتصال �ه.

ف، إذ نسب الشرف إلى أصحاب البیت عن طر�ق إسناد أمثلة: �قال: هذا بیت شر 

 الشرف إلى البیت نفسه.

                                                           
 .283، ص 2001، سنة 1الصور البیانیة في الحدیث النبوي الشر�ف، فالح حمد أحمد الحمداني، مؤسسة الوراق، ط - 1
 .17، آ�ة من صورة الزخرف 284المرجع نفسه، ص  - 2
 .180، ص 1936الكامل في اللغة واألدب، المبرد، تد. د ز�ي مبارك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، سنة  - 3
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 و�قول ز�اد األعجم (الكامل):

 إن المروءة والسماحة والّندى       في قبة ُضر�ْت على ابن الحشرج

 والسماحة والندى إلى ابن الحشرج. ناسبا المروءة

 وقول البحتري (الكامل):

 في آل طلحة ثم لم یتحول     أو ما رأیت المجد ألقى رحله  

 كنا�ة عن نسبة إذ جعل المجد �حّط رحاله في د�ار آل طلحة فنسب المجد إلیهم.

 وتنقسم إلى أر�عة أقسام: 1 الكنا�ة �اعتبار الوسائط (اللوازم) والسیاق:-4

ن مهو نوع لطیف من الكنا�ة �طلق فیه الكالم مشار�ه إلى معنى آخر �فهم  التعر�ض:-أ

 السیاق أو المقام الذي یتحدث فیه.

 .معرضا �ه ! مثال: قولك أمام البخیل: ما أقبح البخل

 وأمام المتكبر: ما أجمل التواضع.

بین المعنى هو �نا�ة تكثر فیها الوسائط بال تعر�ض، فیكون الفضاء الفاصل  2 التلو�ح:-ب

 والمكنى عنه والمعنى الحرفي �بیرا، وسمیت �التلو�ح ألنها تقوم على اإلشارة من �عید.

 و�تمیز التلو�ح �أمر�ن:

 ى الحرفي والمعنى المقصود لكثرة الوسائط.�عد ما بین المعن -

                                                           
الصور البیانیة في شعر عمر أبي ر�شه، وجدان عبد اإلله الصائغ، رسالة ماجستیر، �لیة األدب، جامعة الموصل،  - 1

1991. 
 .60، ص 1998الكنا�ة والتعر�ض، الثعالبي، تد عائشة فر�د، دار قباء، دط،  - 2
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رب في الفهم لوضوح العالقات وسهولة العبور من واسطة إلى أخرى ومن النص ق -

 لمعنى المكنى عنه.الحرفي إلى ا

 مثال: قول الشاعر:

 وما �ك فّي من عیب فإّني             جبان الكلب مهزول الفصیل

م المراد �قوله: جبان الكلب ناجم هن دوام منعه عن الهر�ر في وجه القادمین، ودوا

ن عنا�ة منعه معناه دوام تأدیبه، ودوام تأدیبه ناجم عن �ثرة القادمین إلى دار صاحبه فهي �

 كرم صاحبه �أسلوب التلو�ح.

هي �نا�ة تتوسط بین التلو�ح والرمز �قلة الوسائط فیها و�وضوح  1 اإل�ماء أو اإلشارة:-ج

 نسبي في العالقة بین المعنى الحرفي والمعنى المراد.

 .إلیه وتتمیز �أنها قلیلة الوسائط، فتحل على المعنى المراد داللة مباشرة �أنها تومئ

 تمام في وصف اإلبل (الوافر):مثال: قول أبي 

 أبیَن فما یزرن سوى �ر�م         وحسبك أن یزرن أ�ا سعید

 فإنه في إفادة أن أ�ا سعید �ر�م ال �خفى �رمه على أحد.

هو �نا�ة قلیلة الوسائط، خفیة اللوازم أو الكنا�ة القائمة على مسافة قر�بة فیكون  2 الرمز:-د

 فیها الخفاء سببیا �أن نقول:

عر�ض الوسادة، �نا�ة عن أنه أبله أو بلید فعرض الوسادة �ستلزم �براني الرأس 

 وطوالني العنق وهذان الصفتان هما من مستلزمات البالهة عند العرب.

                                                           
 .50، ص 1962المثل السائر، ابن األثیر، تد، الحوفي بوى طبانة، مصر، دط،  - 1
 .62المرجع نفسه، ص  - 2
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 وأ�ضا �قول الشاعر (الكامل):

 رمزت إلى مخافة من �علها         من غیر أن تبدي هناك �المها

  لخفیة.فلقد أشار إلى حبیبة له على سبیل ا

أن  �عرفها عبد القاهر الجرجاني �قوله: "أن تر�د تشبیه الشيء �الشيء فتدع ة:ر اتعساإل

 ه علیه".به �ه فتعیره المشبه وتجر�تفصح �التشبیه وتظهره، وتجيء إلى رسم المش

على عالقة بین المستعار له والمستعار  دفاالستعارة هي ضرب من المجاز اللغوي تعتم

الطرفین لكنها تتجاوز مرحلة التشبیه لتقوم على أساس ادعاء  منه، قوامها التشبیه بین هذین

�ختفي أحد الطرفین خلف اآلخر أن المشبه قد أصبح من جنس المشبه �ه ومن هنا ال بد أن 

 1 لیفهم من السیاق.

دعیا أحد طرفي التشبیه وتر�د �ه الطرف اآلخر مكما عرفها السكاكي �قوله: "أن نتذ�ر 

 دخول المشبه في جنس المشبه �ه داال على ذلك �إثباتك للمشبه ما �خص المشبه �ه".

و�هذا �حقق األسلوب االستعاري: المجاز�ة: إذ �غیر الدالل فیثر�ها واإلعارة: ألن اللفظ 

بداللته األصلیة، اإلدعاء: ألنه المستعار �كون �العار�ة في استخدامه الجدید مع احتفاظه 

�قوم على إدخال المشبه في جنس المشبه �ه والمبالغة: إثبات الحكم واالختصار و�ذلك 

  2 تعطي لالستعارة الكثیر من المعاني للتفاعل بین معاني طرفي االستعارة.

 ستعارة التصر�حیة:اإل -

القدامى، �قول عبد القاهر  هي أحد نوعین رئیسیین من االستعارة التي میزها البالغیون 

، فذلك نجده أن تفصح �التشبیه ونظیره، الجرجاني: "االستعارة أن تر�د تشبیه الشيء �الشيء

                                                           
 .176، ص 2001، سنة 1فالح حمد أحمد الحمداني، الصور البیانیة في الحدیث النبوي الشر�ف، مؤسسة الوراق، ط - 1
 .120عبد العز�ز عتیق، علم البیان في البالغة العر�یة، دار النهضة العر�یة للطباعة والنشر، ص  - 2
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رأیت رجال هو �األسد في  وتجيء إلى اسم المشبه �ه فتعیره وتجر�ه علیه، تر�د أن تقول:

 شجاعته، فتدع ذلك وتقول: رأیت أسدا".

تعر�فه هذا هو  ولعلوهو إن لم �سمیها استعارة تصرحیة، فإنه �ان �عنیها في تعر�فه 

 1 والنقاد. أول تعر�ف عند البالغیین

واالستعارة التصر�حیة هي التي یذ�ر في تر�یبها المشبه �ه الذي هو المستعار منه 

مالیات صر�حا، و�حذف المشبه الذي هو المستعار له الذي �كتسب �حذفه إ�حاءات وج

 2 نتیجة تفاعل طرفي االستعارة.

ولعل أهم ما �میز هذا النوع من االستعارة في �ونها تسبیها حذف أحد طرفیه، هو 

 المشبه وقد ناب المشبه �ه الذي هو الر�ن األساسي في التشبیه واالستعارة.

والشرط األساس الذي أكده السكاكي في االستعارة التصر�حیة أن �كون المشبه �ه 

المستعار منه والمستعار له، جلیا بنفسه معروفا، و�ال خرجت االستعارة عن �ونها استعارة 

   3 ودخلت في �اب األلغاز.

  ستعارة سواء تصر�حیة أو مكنیة إلى أصلیة وتبعیة:قسم البالغیون اإل

 مدا غیرهي ما �ان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فیه االستعارة اسما جااألصلیة: -1

 مشتق وسمیت أصلیة لعدم بناءها على تشبیه تا�ع لتشبیه آخر معتبر أوال ومن أمثلتها:

: "من خالف الجماعة فقد خلع  في الحدیث النبوي الشر�ف قوله صلى هللا علیه وسلم

ر�قة اإلسالم من عنقه". وفي قوله صلى هللا علیه وسلم ر�قة، استعارة تصر�حیة أصلیة ألنه 

                                                           
 .105، د ت، ص 2البالغة، دار المعرفة لبنان، طعبد القاهر الجرجاني، أسرار  - 1
 .135، ص 2000عبد الفتاح الشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن الكر�م، دار الفكر العر�ي، دط، سنة  - 2
 .136المرجع نفسه، ص  - 3



 لبالغة في مقامات الھمذانيا                              الفصل األول                               
 

39 
 

م بر�قة الدا�ة التي تر�ط فتمنعها من الفرار، �ما تمنع تعالیم اإلسالم المسلم شبه تعالیم اإلسال

 1 عن الخروج علیها، ومادام اللفظ الذي جرت فیه االستعارة جامدا فهي استعارة أصلیة.

تقا أو هي ما �ان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فیه االستعارة اسما مش التبعیة:-2

 فعال، فهي فرع عن األصل وتبع لها.

لى هللا علیه وسلم: "حبك الشيء �عمي ا في الحدیث النبوي الشر�ف قوله صمن أمثلته

 صلى هللا علیه و�صم". ففي هذا الحدیث استعارتان تبعیتان في �عمي و�صم، حیث شبه

وسلم تفاضي المحب عما في المحبوب من العیوب والمستنكرات �العمى والصم �جامع عدم 

 2ى والصم عن طر�ق االستعارة التصر�حیة التبعیة.التأثر في �ل منهما واشتق من العم

صر�ح والدور البیاني لهذا النوع من االستعارة سواء التبعیة أو األصلیة �كمن في الت

  بلفظ المشبه �ه.

 ستعارة المكنیة:اإل

هي ما حذف فیها المشبه �ه واكتفى بذ�ر شيء من لوازمه، وقد أشار عبد القاهر 

الجرجاني إلى ذلك عندما قال: "یؤخذ االسم عن حقیقته و�وضع موضعا ال یبین ال شيء 

ذا �شار إلیه. ولذلك تتمیز االستعارة المكنیة بدرجة أوغل في العمق، مرجعه إلى خفاء ه

حلول �عض مالئماته محله، مما �فرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافیة في المستعار و 

 العملیة الذهنیة التي �كتشف أثرها حقیقة الصورة".  

ى ال علستعارة المكنیة �ما عرفها السكاكي: أن تذ�ر المشبه وتر�د �ه المشبه �ه داواإل

لمشبه المحذوف من الكالم لذلك ینصب قر�نة تنصبها وتتحقق القر�نة �إثبات الزم المشبه �ه 

 المذ�ور فیه، وهذا اإلثبات �سمیه البالغیون استعارة تخیلیة.

                                                           
 .96ت، ص  عائشة حسین فر�د، البیان في ضوء األسالیب العر�یة، دار قباء للطباعة والنشر القاهرة، دط، د - 1
 .177، ص 2001، سنة 1فالح حمد أحمد الحمداني، الصور البیانیة في الحدیث النبوي الشر�ف، مؤسسة الوراق، ط - 2
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 والسر بالغة االستعارة المكنیة ما فیها من تشخیص وهبة حیاة ذلك أن:

 كبر من التصر�حیة.إقدرة الخیال فیها -
 االستعارة المكنیة صورة خیالیة أصلیة ملحقة بها صورة فرعیة.-
 المكنیة مر�ب أما التصر�حیة فبسیط. الخیال في-
 توجد من المكنیة الكنا�ة عن المشبه �ه المحذوف �ما استبقیناه منه داللة علیه.-

قد اجتمع لنا في صورة بیانیة واحدة هي االستعارة المكنیة مجاز و�نا�ة  وهذا �عني أنه

  1 معا.

غیر ما وقعت له في ضع عرفه الجرجاني �قوله: "المجاز �ل �لمة أر�د بها المجاز: 

 واضعها لمالحظة بین الثاني واألول".

وجاء في معجم المصطلحات "المجاز: �ل الصیغ البالغیة التي تحتوي تغییرا في 

 2داللة األلفاظ المعتادة".

أما الخطیب القزو�ني فرأى أن المجاز �كون في المفرد والمر�ب وهو عنده "الكلمة 

في اصطالح التخاطب على وجه �صح مع قر�نته عدم المستعملة في غیر ما وضعت له 

 3إرادته فال بد من العالقة لیخرج الغلط والكنا�ة".

 ونستخلص من هذه التعر�فات شروط المجاز اآلتیة:

 وجوب توافر عالقة تسوغ نقل اللفظ من مضاد الحقیقي إلى معناه غیر الحقیقي.-
 المشابهة. إمكانیة قیام هذه العالقة على المشابهة أو غیر-
وجوب توافر قر�نة لفظیة أو معنو�ة تساعد على تمییز المعنى الحقیقي من المعنى -

 المجازي المقصود. والمجاز نوعان مجاز عقلي ومجاز مرسل:

                                                           
 .124عبد العز�ز عتیق، علم البیان في البالغة العر�یة، دار النهضة العر�یة بیروت، ص  - 1
 .166، ص 1979مكتبة لبنان، دط،  معجم المصطلحات العر�یة في اللغة واألدب، وهبة، المهندس، - 2
 .120، ص 1986المجاز وأثره في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجلیل، دار النهضة، بیروت، دط،  - 3
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 1 المجاز المرسل:-1

و هو �لمة استعملت في غیر معناها األصلي، لعالقة غیر المشابهة مع قر�نة لفظیة أ

 المعنى األصیل، وجاء في تعر�ف آخر: أنه مجاز لغوي یرتبط فیه حالیة مانعة من إرادة

المعنى الحقیقي �المعنى المجازي �عالقة غیر المشابهة وسمي �المرسل ألنه غیر مقید 

 �ادعاء أن المشبه من جنس المشبه �ه والمجاز المرسل مطلق على هذا القید.

ق اسم فاعل الشيء على أمثلة عن المجاز المرسل: نزل السحاب، أي المطر �إطال

 2 الشيء، فالمطر �صدر عن السحاب.

 شرب عنبا، المقصود شرب خمرا ألن الخمر غا�ة العنب.

  تتمحور هذه العالقات حول أر�عة محاور نذ�ر منها: العالقات في المجاز المرسل:

 وتضم ما یلي:العالقة الفائیة:  -1
 السببیة (استعمال السبب للداللة على النتیجة) -أ

 المسببیة (استعمال النتیجة للداللة على السبب) -ب
 اآللیة -ج
 الملزومیة (إطالق اسم الملزوم على الالزم) -د
 الالزمیة. -ه
 العالقة الكمیة: -2
 الكلیة -أ

 الجزئیة -ب
 العمومیة (إطالق اسم العام و�رادة الخاص) -ج
 الخصوصیة (استعمال لفظ الخاص للداللة على العموم). -د
 

                                                           
 .123المرجع نفسه، ص - 1
 .88، ص 1998المجاز المرسل والكنا�ة، یوسف أبو العدوس، األهلیة للنشر والتوز�ع، عمان  - 2
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 العالقة المكانیة: -3
 المحلیة (استعمال الحاوي للداللة على المحتوى) -أ

 الحالیة  -ب
 المجاورة -ج
 العالقة الزمانیة: -4
 الماضو�ة (اعتبار ما �ان) -أ

 المستقبلیة (اعتبار ما �كون) -ب
 المجاز العقلي: -2

إسناد العقل أو ما في معناه إلى غیر ما هو له لعالقة مع وجو قر�نة تمنع إرادة هو 

اإلسناد الحقیقي والمقصود: المصدر، اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة واسم 

 1 التفضیل.

 بین المجاز العقلي والمجاز المرسل:

معنى قائما على مسند عقلي إال في إسناد، أي: في ما �ان فیه الال �كون المجاز ال-

 ومسند إلیه.

أن األصل في تسمیته عائد إلى أن المجاز هنا لیس في اللفظ نفسه �االستعارة -

  2والمجاز المرسل، بل في اإلسناد أي في العالقة بین المسند والمسند إلیه وهي تدرك �العقل.

 مثال: الجاحظ �اتب شهیر، جاء �غداد وهو في الخمسین.

هاتین الجملتین الفعل إلى فاعله األصلي حسب الظاهر في الكتا�ة لقد أسندنا في 

 والمجيء إلى �غداد تعود على الجاحظ.

 وللمجاز العقلي أ�ضا عدة عالقات نذ�ر منها:
                                                           

 .99، ص 1998والكنا�ة، یوسف أبو العدوس، األهلیة للنشر والتوز�ع، عمان المجاز المرسل  - 1
 .133المجاز وأثره في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجلیل، ص  - 2
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 مانیة: یتم فیها إسناد الفعل إلى زمنه بدال من الفاعل الحقیقي.العالقة الز  -أ

 اه إلى المكان بدل الفاعل.لعالقة المكانیة: �سند الفعل أو ما في معنا -ب

 .1العالقة المصدر�ة: إسناد األفعال إلى مصادرها -ج

           فاعلیة. اعلیة: إسناد المبني للمفعول إلى الفاعل والقر�نة الحالیة والعالقةالعالقة الف -د

                                                           
 .135المجاز وأثره في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجلیل، ص  - 1
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 بد�ع الزمان الهمداني:

 *مولده ونشأته:

ه) نشأ بهمدان  إحدى 398-ه358اني أبو الفضل بن حسین (ذبد�ع الزمان الهم

 1مدن فارس الشمالیة

درس العر�یة واألدب و�رع فیهما حیث تعلم في شبا�ه عند أبي الحسن بن فارس 

اسع والخلق الفاضل فاستنزف علمه واستنفد �حره، مان یتمتع �حسب البدیهیة والذ�اء الو 

الروح، حسن العشرة،  خفیفوالنفس العالیة فقال عنه صاحب الیتیمة: �ان مقبول الصورة، 

ناصح الطرف، عظیم اخلق، شر�ف النفس، �ر�م العهد خالص الود، حلو الصداقة، مر 

 2العداوة "وتلك خصال لم یذ�رها أبو منصور جزافا ولكنه عرفها عنه

ي العصر العباسي، و�عترف له بهذه الر�ادة أد�اء المقامات كان رائد أدب المقامات ف

ه) حیث في 516من �عده، وفي مقدمتهم الحر�ري أبو محمد القاسم بن علي البصري (ت 

تقد�مه لمقاماته:"... هذا مع اعترافي �أن البد�ع رحمة هللا سباق غا�ات وصاحب آ�ات و�ن 

امة، ال �غترف إال من فضالته، وال �سرى المتصدى �عده إلنشاء مقامه ولو أوتى بالغة قد

 3ذلك المسرى إال بداللة"

و�ثیر من المؤلفین والباحثین في العصر الحدیث ینسبون نشأة المقامات إلى بد�ع 

الد�تور شوقي ضیف وعبد هللا الفذامي �محمد أبو 4الزمان الهمذاني، منهم �ارل برو�لمان و

                                                           
 .10ق، ص  29، 2لكتب العلمیة، طمقامات بد�ع الزمان الهمذاني، تحق، محي الدین عبد الحمید، دار ا- 1
 .9، ص 1986، 2فن المقامات في المشرق والمغرب، یوسف تور عوض، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط- 2
 .12-11، ص 1992، 1ینظر: مقامات الحر�ري، الحر�ري، دار صادر بیروت، ط- 3
 .14، ص 1992، 1مقامات الحر�ري، الحر�ري، دار صادر بیروت، ط- 4



  الھمذاني في المقامات ةالبدیعیالمستویات                                            الفصل الثاني:

45 

 

المتأخر�ن الذي  1وهو أحد �تاب اإلنشاء ه)821القلقشندي (ت  وأ�ضاالفضل وغیرهم 

�قول: "أن أول من فتح �اب المقامات، عالمة الدهر و�مام البد�ع الهمذاني، وعمل مقاماته 

 المشهورة المنسو�ة إلیه وهي في غا�ة البالغة وعلو الرتبة في الصنعة"

 ه).398ر�عین (ت لكن المنیة عاجلته وهو في سن األ-

 مقامات الهمذاني:

: "وأنشأت ام لنا بد�ع الزمان خمسین مقامة حیث �قول الحر�ري في مقدمتهدقلقد 

خمسین مقامة، تحتوى على جد القول وهزله، ورقیق اللفظ وجزله، وغرر البیان ودرره وملح 

 2 األدب ونوادره.."

وقیل أ�ضا أن بد�ع الزمان �ان �قول ألصحا�ه في آخر مجلسه: اقترحوا غرضا نبني 

یقترحون ما شاءوا، فیملي علیهم المقامة ارتجاال في الغرض الذي اقترحوه مما علیه مقامة، ف

 3الهمذانيیؤ�د شفو�ة اإلنتاج وشفو�ة التلقي لمقامات بد�ع الزمان 

 وتتمثل هذه المقامات في:

المقامة القزو�نیة، المقامة ، المقامة البخار�ة، 4المقامة الجاحظیة، المقامة المكفوفیة

قامة القرد�ة، المقامة الموصلیة، المقامة المضیر�ة، المقامة الحرز�ة، الساسانیة، الم

المارستانیة، الوعظیة، األسود�ة، العراقیة، الحمدانیة، الرصافیة، المغزلیة، الشیراز�ة، 

الحلوانیة، النهید�ة، اإلبلیسیة، األرمنیة، الناجمیة، الخلفیة، النیسابور�ة، العلمیة، الوصیة، 

                                                           
، ص 1963، 14صبح األعشى، في صناعة االنشاء، القلقشندي أبو العباس، المؤسسة المصر�ة العامة القاهرة، ج- 1

110. 
 .7ینظر: شرح مقامات الحر�ري، الحر�ري، المكتبة الشعبیة بیروت، د ط د ت، ص - 2
 .22المرجع نفسه، ص - 3
 .5، ص 1923دار الكتب العلمیة بیروت، د ط،  شرح مقامات بد�ع الهمذاني، تد: محي الدین عبد الحمید- 4
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، المقامة التمیمیة، المقامة ، السار�ة1نار�ة، الشعر�ة، الملو�یة، الصفر�ةالصیمر�ة، الدی

الخمر�ة، المقامة المطلبیة، المقامة البشر�ة، القر�ضیة، األزد�ة، البلخیة السجستانیة، الكوفیة، 

 األسد�ة، الغیالنیة، األذر�بجانیة، األصفاهیة، األهواز�ة، البغداد�ة، البصر�ة، المقامة الفزاز�ة.

 مقار�ة تطبیقیة للمقامة الجاحظیة:

أشیر إلى أنه من بواعت اختیاري للمقاومة الجاحظیة هو مدى عظمة ومكانة هذا 

المبدع عبر مختلف األزمنة والعصور فیكشف لنا بد�ع الزمان الهمذاني عن تصوره لألدیب 

ي ذو الطا�ع المثال الذي �جید في الشعر قد إجادته في النثر، ثم یتوقف عند أسلو�ه النثر 

الشعري مما أسهم في توافر الشعر في هذه المقامة  حیث یتوارى المعنى خلف الغر�ب 

والمجاز ( یؤذي اإل�قاع من المحسنات اللفظیة والمعنو�ة دوره في إزالة الفواصل بین الشعر 

 .2والنثر

 المقامة الجاحظیة:

ن  ع المأثورما للحدیث حدثنا عیسى بن هشام: قال: أثارتني ورفقة ولیمة، فأجبت إلیه

 "تُ لْ بِ قَ لَ  اعِ رَ ى ذِ لَ ى إِ دِ هْ أَ  وْ لَ ، وَ تُ بْ جَ َألَ  اعٍ رَ ى �ِ لَ إِ  یتُ عِ دُ  وْ رسول هللا صلى هللا علیه وسلم"لَ 

 فأفضى بنا السیر إلى الدار:

 ِب خِ تَ نْ تَ وَ  هُ نْ ى مِ قِ تَ نْ تَ  هُ ذُ خُ أْ تَ  نَ سْ لحُ اوَ  تُ كْ رَ تَ 

 ِب هِ تَ لْ ُض مُ عْ �َ  ْت دَ زَ تَ اسْ وَ  هِ فِ ائِ رَ طَ  نْ مِ  ْت قَ تَ انْ فَ 

الوقت بین آس مخنود ورد منضود ودن  مفصود وناي وعود فصرنا إلیهم  أخذواقد 

 وصاروا إلینا، ثم عكفنا على خوان قد ملئت حیاضه ونورت ر�اضه، واصطفت جفانه
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فاقع، ومعنا على الطعام رجل تسافر یده  واختلفت ألوانه فمن حالك �إزائه ناصع ومن تلقائه

الخوان وتسفر بین األلوان، وتاخد وجوه الزعفان وتفقأ عیون الجفان وترعى أرض  على

ة غة المضغللقمة اللقمة و�هزم �المض الجیران، وتجول في القصعة �الرخ في الرقعة یزحم ال

ینبس �حرف ونحو في الحدیث نجرى معه حتى وقفنا على ذ�ر وهو مع ذلك ساكت ال 

الخوان وزلنا عن ذلك  رابته، ووافق أول الحدیث آخردفع و لجاحظ وخطابته ووصف ابن المقا

المكان فقال الرجل: أین أنتم من الحدیث الذي �نتم فیه فأخدنا في وصف الجاحظ ولسنه 

وحسنا سننه في الفصاحة وسننه فیما عرفناه، فقال �اقوم لكل عمل رجال ولكل مقام  مقال 

 .1ولكل دار سكان ولكل زمان جاحظ

لبطل ما اعتقدتم فكل �سر له عن ناب اإلنكار  وأشم �أنف الكبار، ولو انتقدتم 

ة وضحكت له ال جلب ما عندتم، وقلت: أفدنا وزدنا، فقال: إن الجاحظ في أحد شقى البالغ

�قطف وفي اآلخر �قف، والبلیع من لم �قصر نظمه عن نثره ولم  یزر عالمه �شعره، فهل 

 نزون للجاحظ شعرا رائعا قلنا:

ات قلیل االستعارات، قر�ب العبار  فهلموا إلى �المه: فهو �عید إال شارت ال، قال:

منقاد لعر�ات الكالم �ستعمله نفور من معتاصه یهمله، فهل سمعتم له لفظة مصنوعه أو 

كلمة غیر مسموعة، فقلنا: ال قال: فهل تحب أن تسمع من الكالم ما �خفف عن منكبیك، 

، قال: فاطل قلى عن خنصرك �ما �عین على شكرك و�تم على ما في ید�ك، فقلت:أي �هللا

 فنلته فقال:

 لقْد حشیُت ِتلَك ِقْدحا وال نصبت لعمر الذي ألقى على ثیا�هُ 

 وال تدع األ�ام تهدمني هًدا فتى قمرَتُه من حباتي ثیاَ�هُ 

 و�ن طلعوا في عمٍة صنعو سعًدا وقل لألولى إن اسفروا ضحى
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ن ة إلیه وانثلت الصالة علیه وقلت لما تآنسنا معماقال عیسى بن هشام: فارتا الج

 ابن مطلع هذا الجدر؟ قال:

 َوَفَر ِفیَها ِفَراِري  ِاْسَكْنَدِرَ�ُة َداِري 

 َوِ�الِحَجاِز َنَهاِري  َلِكْن َلْیِلي ِبَنْجدٍ 

 شرح المقامة:

 أثارثني: حر�تني

 الولیمة: هي الدعوة للطعام

 أفضني بنا السیر: انتهي بنا السیر

�معنى أن هذه الدار جامعة ألنواع المحاسن فكانها خیلت �الحسن  وعرض علیها أن 

تنتقي منه خیاره وتنتخب أطایبه فأخدت طر�فه أي حدیثه وطلبت المز�د على ذلك لتهبه 

  1غیرها

 األنماط: هو غطاء الفرش

 السماط: هو ما �مد علیه الطعام وجمعه سمط

 اآلس: الر�حان

 ه أشكال الز�نةمخضود: أي اتخدت من
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 ورد منضود: �عضه فوق �عض

 الدن: وعاء الخمر

 الناى والعود: نوعین من آالت اللهو والطرب

 الخوان: المائدة قبل أن �كون علیها الطعام

 الجفان:القصعة الكبیرة

 حالك: شدید السواد، ناصع: شدید البیاض

عنه من أصناف �معنى أن هذا الرجل �ان في سرعة أكله وامتداد یده إلى البعید 

 الطعام �شبه المسافر

 د أنهالرغفان: جمع رغیف �كون رقیقا سر�ع التناول وهو الذي �ان الرجل یبادر إلیه والمرا

 ر�ن.كان �سارع إلى أطایب المأكوالت حتى أنه لیأخد أطیبها ولم �كن متأد�ا ومراعیا لآلخ

 1الرخ: قطعة من الشطرنج

 دیثاللسن: طالقة اللسان في الحجة والح

 السنن: طر�قته ومنهجه

 كسر له عن نا�ه: أظهره وأ�انه و�كون غالبا عند الضحك

 �قطف: �سیر مسرعا

والمعنى أنه لم یؤت البالغة �لها ألنه إذا نثر أتى �العجب العجاب و�ذا شعر قصر 

  دون الغا�ة وهذا لیس من نعت البلغاء ألن البلیغ یبرز في النوعین 
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 هلم: اسم فعل معناه تعال

نه ره �و انتظر في �المه أي نثره ألنهم انتهوا من الحكم على شع اوالمعنى المراد تعالو 

 �عید اإلشارة مما �قدح في فصاحته.

 اسفروا: �شفوا عن وجوههم

 الصالة: المنحة والعطیة

أتمنى و  �اإلسكندر�ةالمراد من أشعاره األخیرة ان شمس حیاتي بزغت  انتالت: إنهالت والمعنى

را و�ال رماني الدهر �ما یزحزحني عنها ولكن الدهر �قدف بي إلى الحجار طو ها أال أ�ارح

 وفي نجدا تارة أخرى.

 المحسنات المعنو�ة:-1

 من خالل دراستي للمقامة الجاحظیة الحظت توظیف معتبرا للتضاد "الطباق" بنوعیه

 والنثر معااإل�جاب والسلب والغرض منه هو تقو�ة المعنى وتأكیده حیث نجده في الشعر  

 *ورد الطباق في البیت األول في قوله:

 تنتقى منه وتنتخب تر�ت والحسن تأخذه

 تر�ت/ تأخده

 نوعه: طباق اإل�جاب-

 *وفي قوله: قوم قد أخذوا الوقت بین آس مخنود ورد منضود

 أخذوا/ ورد

 نوعه: طباق اإل�جاب
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 *وفي قوله "واصطفت جفانه واختلفت ألوانه"

 اصطفت/اختلفت

 نوعه: طباق اإل�جاب

 *وفي قوله: "ووافق أول الحدیث آخر الخوان"

 أول/آخر 

 توعه: طباق اإل�جاب

 *وفي قوله: فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو �لمة غیر مسموعة

 سمعتم/ غیر مسموعة

 نوعه : طباق السلب

 *وفي قوله:" فهو �عید اإلشارات قر�ب العبارات"

 �عید/ قر�ب

 نوعه: طباق اإل�جاب

 أ�ضا في آخر البیت الشعري �قول:*و 

 و�الحجاز نهاري  لكن لیلي بنجد

 لیلي/نهاري 

 نوعه: طباق اإل�جاب
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 المقابلة:-2

 .هي إیراد الكالم ثم مقابلته �مثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة

 الجاحظیة المقابلة �اآلتي: مةولقد وردت في المقا

 إلینا: كقوله: فصرنا إلیهم وصاروا

 فیوجد فیها معنیات األول �معنى الذهاب والثاني �حمل معنى القدوم أو اإل�اب.

 *وأ�ضا قوله:"منقاد لعر�ان الكالم �ستعمله، نفور من معتاصه یهمله"

 فقد قابل فیما بین منقاد/ نفور و�ستعمله/یهمله.
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 المحسنات اللفظیة:-2

ر لتفكیا إنما تم إبداعها �طر�قة شفو�ة، وجرى امقامات بد�ع الزمان الهمذاني في رأین

فاحتوت على ألوان من التكرار نثري  في �لماتها على نحو صوتي أي بوضعها أصواتا،

 جانب اإل�قاع فیها.

 السجع:-1

�عد الخصیصة األولى من خصائص األساوب في المقامات التي �عتمد علیها في 

ة في تعددة، حیث تنوب فیه مناب الوزن والقافیتشكیل إ�قاعه الخاص، وتوفیر قیم موسیقیة م

 الشعر

 مثال قوله:

 ها""قد فرش �ساطها و�سطت أنماطها ومد سماط-

حیث تتفق الفاصلتان منه في الطول وحرف الروى  �المرصعو�طلق هذا النوع من السجع 

 وتقابل �ل لفظة نظیرتها الوزن والروى 

 .�قع السجع بین: �ساطها/ أنماطها، سماطها-

 مثال قوله:-2

 " قد أخذوا الوقت بین آي مخنود ورد منضود ودن مفصود ونا وعود"

 نوعه: هوالسجع المرصع والذي �قع بین مخنود/ منضود/ مفصود

 مثال قوله:

 "قد ملئت حیاضه، ونورت ر�اضه، واصطفت جفانه، واختلفت ألوانه"
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قط اللفظة األخیرة منه فنوعه: سجع متوازي حیث ال تساوى فاصلتاه في الطول و�نما تتفق 

 مع نظیرتها في الوزن والروى و�قع السجع بین: حیاضه/ ر�اضه/جفانه/ ألوانه

 قوله: مثال-4

ن الرغفا ومعناه على الطعام رجل تسافر یده على الخوان وتسفر بین األلوان وتأخد وجود"

 أرض الجیران"وتفقأ عیون الجفان وترعى 

دة مفردات وظفها بد�ع الزمان الهمذاني  في وصفه : سجع متوازن والذي �قع بین عنوعه

 لرجل �ان معهم جالس في مائدة  الطعام: الخوان/ األلوان/ الرغفان/ الجفان/ الجیران

 مثال قوله أ�ضا:-5

 "البلیغ من لم �قصر نظمه عن نثره ولم یزر �المه �شعره"

 نوعه: سجع متوازن -

 حیث �عدد و�ظهر صفات البلیغ الفصیح.

 : "فكل �شر له عن ناب اإلنكار وأشم �أنف الكبار"قولهمثال -6

 وقوله "فاطلق لي عن خنصرك �ما �عین على شكرك"

 وقوله "....أن تسمع من الكالم ما �خفف عن منكبیك ونیم على ما في ید�ك"

 نوعه: سجع متوازي 

 حیث أن المفردات المستعملة �لها متواز�ة في الوزن والروي فقط

الزمان في المقامة الجاحظیة �اإلكثار من السجع من أول المقامة ور�ما التزم بد�ع 

 إلى أخرها وذلك إلظهار قدرته على الصنعة الفنیة
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ونالحظ أ�ضا أن السجع في المقامات بد�ع الزمان یؤدي دورا مهما في شد النص 

 وتحقیق اتساقه وانسجامه.

ن الشعر لسان البد�ع أ1حیث �قول الد�تور  شوقي ضیف: "و�نا نعرف حتى عصر

المد�ع، وأن المادین ال یتكلمون �غیره والیوم انقلبت اآل�ة، فقد أصبح المدح �قال نثرا �ما 

�قال شعرا..... وأصبحنا نجد في المقامات موضوعات المدح والهجاء والوصف والفخر 

 والغزل.

 الجناس:-2

 امي بلون منكذلك عنى بد�ع الزمان الهمذاني من أجل إثراء اإل�قاع في نثره المق

ي الحظ فالقیمة الموسیقیة العالیة فقد وظفه بنوعیة التام والناقص �ما سنألوان التكرار ذي 

 األمثلة التالیة:

 مثال قوله:-1

 "قمن حالك �إزائه ناصع ومن تلقائه فاقع"

 نوعه:جناس ناقص

 مثال قوله:-2

 "أن الجاحظ في أحد شقى البالغة �قطف وفي اآلخر �قف" 

 ناقص نوعه: جناس

 �كون االختالف فیه بز�ادة حرف بین �قطف/ �قف 
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 مثال قوله:-3

 "وقلت: أفدنا وزدنا"

 نوعه: جناس الحق

یة لجاحظهو ما �ان فیه الحرفان غیر متقار�ان أفدنا/ زدنا وقد وجد �كثرة في المقامة ا

 ومن أمثلة ذلك:

 "فهل سمعتم  له لفظة مصنوعة أو �لمة غیر مسموعة مصنوعة/ مسموعة"

 وأ�ضا:" ولو انتقدتم لبطل ما اعتقدتم"

 انتقدتم واعتقدتم: نوعه، جناس الحق.

 لزوم ما ال یلزم:-3

 م.*و�بالغ البد�ع في توفیر الفنیة واإل�قاع في نثره حتى نراه یلتزم أحیانا ماال یلز 

 مثال: حیث �صف االسكندري فیها أسلوب الجاحظ �قوله:

 ور منر�ب العبارات، منقاد لعر�ان الكالم �ستعمله نفستعارات، ق"�عید اإلشارات، قلیل اإل

 معتاصه یهمله، فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو �لمة غیر مسموعة:

 قتباس والتضمین:اإل-4

، ذلك أنه نص یتسم نص المقامات �خاصیة مهمة من خصائص الخطاب الشفهي

، فنراه �ختزن نصوصا قائم على التراكم والتجمیع بدال من التحلیل الذي هو خاصیة �تابیة

في تنشیط الذاكرة و�سهل علیها اعتالقه، فیتحول نص المقامات  متعددة من جنسه مما �فید
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إلى مخزن أللوان أدبیة شفهیة أخرى �األمثال والحكم وأبیات الشعر �عد حل نظمها، تساعد 

 فضال على تنمیط الشخصیات والموصوفات في امتداد النص ورسوخه في الذاكرة.

على حدیث شر�ف حیث �حكى عیسى بن مفتتحها مل المقامة الجاحظیة في وتشت

: وسلم هشام: أنارتي ورفقة ولیمة فأجبت إلیها للحدیث المأثور عن رسول هللا صلى هللا علیه

 إلى ذراع لقبلت" فأفعني بها السیر إلى دار: أهدى"لو دعیت إلى �راع ألجبت، ولو 

 بتنتقى منه وتنتخ تر�ت والحسن تأخده

 یؤدي التضمبن من الحدیث النبوي الشر�ف دوره في التنمیط وتز�ن األسلوب-1

 و�عتمد على الشعر في وصف الدار.-2

�ما أن النص الشفوي نصا یتشكل في الزمن، لذلك �انت المقدمة والخاتمة هي أهم 

 ى في السمع، وألصق �النفس، لقربقفتتاح أ�أجزائه، �قول ابن رشیق القیرواني حسن اإل

قال رسول هللا صلى العهد بها، فإن حسنت حسن، و�ن قبحت قبح واألعمال �خواتمها. �ما 

هللا علیه وسلم" ولهذا �انت  مقدمة المقامة استهالال سرد�ا، یبدأ �قول الراوي المجهول: 

"حدثنا عیسى بن هشام قال"، الذي یدخلنا إلى عالم السرد، فقد جعل بد�ع الزمان الهمداني 

ر مقاماته نصا شعر�ا �ما رأینا سا�قا في المقامة الجاحظیة فلعل في ذلك إشارة خاتمة أكث

إلى تضاؤل الجزء واألول والسردي من المقامة و�لى خلود او �قاء الخاتمة الشعر�ة التي 

 1 .فلسفة المكدى في األذهان توضح 
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 .167م، ص 2003، 1والنشر بیروت، ط
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 وفي األخیر توصلت إلى مجموعة من النتائج والمالحظات وتتمثل في:

ن عقامة من الفنون العر�یة القد�مة والذي استخدم في المجالس األدبیة فهي عبارة �عتبر فن الم-1

 والسخر�ة والنقد االجتماعي واألدبي. اإلضحاكقصص قصیرة تعتمد فن 

وأحمد بن  نشأة المقامة �عود إلى أبي �كر بن در�دجح اآلراء والدراسات التار�خیة إلى أن تر -2

ار فارس وهما من أد�اء العرب القدامى، ولكن لم �صلنا من مقاماتهم إال القلیل، أما عن انتش

إلى  المقامات �شكل �بیر فهو یرتبط �األدیب بد�ع الزمان الهمذاني والذي �عد من رواد المقامة

 جانب الحر�ري.

ة التي أبدعت من خاللها فبدت في شكل وحدات ثار التقالید الشفاهیحملت نصوص المقامة آ-3

 الحكي إلى عیسى إسنادسرد�ة قصیرة مغلقة متجاورة ینظمها خیط الشخصیة المتكررة حیث �كون 

كون �بن هشام لیسرد أحداث المقامة �ضمیر األنا والذي �عد راو�ة وشخصیة في الوقت نفسه بینما 

 .�طل أبى الفتح االسكندري 

 ي تسلیطفتتمیز �غرا�ة ألفاظها وتحتوي على عدد �بیر من الحكم والفوائد والمواعظ التي تساهم -4

 الضوء على قضیة معینة.

 د�ع الزمان الهمذاني نصوصا سرد�ة متجاورة لها بدا�ة ونها�ة مع استخدام الشعرتعد مقامات ب-5

 لتغییر روایتها أحیانا وقد وظفشيء من ا إحداثكوحدات داللیة، تؤدي أبیاته دور الوصف مع 

 آ�ات من القرآن الكر�م واألحادیث النبو�ة. أ�ضا

تكرار البد�ع القائمة على ال إشكالنا�ة أسلوب المقامات �األنماط الحافزة للذاكرة المتمثلة في ع-6

ت حسنامثل السجع والجناس والطباق والتي تعرف �المحسنات المعنو�ة والم إ�قاعیةالذي یوفر قیما 

 اللفظیة وتسهم بدورها في التقر�ب بین النثر والمقامي والشعر.

صنا فصال �امال عن المجال البالغي والذي یتمثل في األسالیب البالغیة ولهذا فقد خص-7

 كالبیان الذي یتمثل في:
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ملفوظة أو ملحوظة  �أداة كهما في معنى ما الشترا أشیاءالتشبیه هو عقد مماثلة بین شیئین أو -

 ف.كالكا

 عقلي ومرسل  المجاز: عكس الحقیقة و�نقسم إلى مجاز-

 الكنا�ة ابلغ من التصر�ح-

 تعارة المكنیة والتصر�حیة والتي تستعمل في القوة والشدة للتأثیر على السامعین.االس-

 المعنى الواحد في صور مختلفة. إیرادان �عرف �ه علم البیو �اختصار  -

 .تى �كون مطا�قا لمقتضى الحالیلحق اللفظ من أحوال حو علم المعاني الذي �عرف �ه ما -

الطلبي والذي  لإلنشاءلمجازي المسند والمسند إلیه الحقیقي وا اإلسنادو�تضمن علم المعاني: -8

 ینقسم إلى: األمر، النهي، االستفهام، النداء، التمني.

ر تو�ید، وأ�ضا القصالغیر الطلبي: القسم، الترجي، صیغ العقود، التعجب، النفي، ال اإلنشاء

 والمساواة. واإلطناب اإل�جازوالفصل والوصل إلى جانب 

 اص على علم البد�ع �اعتباره المحور الرئیسي لموضوعنا.خوقد ر�زنا �شكل -

ن علم البد�ع �عرف �ه وجوه تحسین الكالم �عد رعا�ة المطا�قة ووضوح الداللة أوتوصلنا إلى -9

 اني �ألوان بد�عیة من الجمال اللفظي والمعنوي.وأ�ضا هو تز�ین األلفاظ أو المع

مدح لمحسنات المعنو�ة تتضمن: الطباق، المقابلة، التور�ة تجاهل العارف، اللف والنثر، تأكید الا-

 .األرصاد�ما �شبه الذم حسب التعلیل، 

على الصدور، لزوم ما ال یلزم،  اإلعجازد المحسنات اللفظیة تتضمن: السجع والجناس، ر -

 االقتباس والتضمین.

مقامة الجاحظیة عن غیرها من المقامات في مزج بین األجناس األدبیة النثر وقد تمیزت ال-10

 �الشعر.

امات الهمذاني �السجع الذي یؤدي دورا مهما في شد النص وتحقیق اتساقه وقد تمیزت مق-11

 وانسجامه.
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المعرفة األدبیة  إثراءوفي الختام �مكن القول أن المقامة فن عر�ي أصیل �عمل على 

ألدب اواللغو�ة �ستحق اهتماما من جانب الباحثین والدارسین لیعرف الجیل الجدید جانبا من جمال 

  الضخم. وتراثهالعر�ي �مناهله الثر�ة 
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