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Abstract  

 

 The shrine is an ancient and ancient literary art by the Arabs 

that appeared in the fourth century AH in the Abbasid era by Badi 

Al-Zaman Al-Hamdani, who was one of the greatest writers of his 

time, the creators. And intelligence. The maqamah after Al-
Hamdhani spread widely in the Levant, Morocco and Andalusia, 

and its topic was no longer restricted to fraudsters, but rather it 

went to many serious subjects and events, and the writers 

continued to admire this art until the beginning of the twentieth 

century. In this context, we decided to go into this field by 
studying the advantages of the method in the Arab maqamat, 

“Badi al-Zaman al-Hamdhani as a model”, in which the focus is 

on style and the expressive functions that the use of language and 

structures perform. This research is an attempt to demonstrate 

how the advantages of the method are reflected in the positions of 

Al-Hamdhani, based on the study of the structural structure, the 
student sentences, and graphic imaging. 
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 "أنموذجا   الهمذاني الزمان بديع" العربية المقامات في األسلوب مميزات

 

 سالف بوحراثي
2

 
 

 ملخصال
المقامة فن أدبي قديم وعريق عند العرب ظهر في القرن الرابع الهجري في 

أدباء العصر العباسي على يد بديع الزمان الهمذاني الذي كان من أكبر 

حد المنكدين أوتتضمن المقامة عادة قصة طريفة حول ، عصره المبدعين

وهم فئة من المحتالين األذكياء البلغاء الذين يبتزون أموال البسطاء من 

 الناس بالحيلة والفطنة والذكاء.

في المشرق والمغرب  واسعا   وقد انتشرت المقامة بعد الهمذاني انتشارا  

ا مقتصرا على المحتالين وإنما تعدته إلى كثير دلس ولم يعد موضوعهألنوا

وظل الكتاب معجبين بهذا الفن حتى مطلع ، من المواضيع واألحداث الجادة

 القرن العشرين.

وفي هذا اإلطار ارتأينا أن نخوض في هذا المجال من خالل دراسة ميزات 

يتم والذي ، ا  ية "بديع الزمان الهمذاني أنموذجاألسلوب في المقامات العرب

والتراكيب من وظائف  فيه التركيز على األسلوب و ما يؤديه استعمال اللغة

 البغدادية والخمرية.: وقد اخترنا المقامتين، تعبيرية

وهذا البحث هو محاولة لبيان الكيفية التي تتجلى فيها مميزات األسلوب في  

لبية مقامات الهمذاني باالعتماد على دراسة البنية التركيبية والجمل الط

 والتصوير البياني.

التصوير ، البنية التركيبية، المقامات العربية، األسلوب: الكلمات المفتاحية

 البياني.

 

 : المقدمة
تكمن أهمية البحث في توضيح مميزات األسلوب فيي المقاميات العربيية "بيديع : أهمية البحث

ووظائفهيييا التعبيريييية وذلييين مييين خيييالل االهتميييا  بالتراكييييب ، الزميييان الهميييذاني أنموذجيييا"

وباالعتماد عليى فهيم طبيعية وخصو يية نيق المقاميات العربيية والنغيا  اللغيوي المسيتعمل 

 فيها.

يهييدإ إلييى التركيييز علييى دراسيية البنييية التركيبييية فييي مقامييات بييديع الزمييان : أهددداف البحددث

فهيم ويكشيف كيفيية تحققهيا فيي الينق مين أجيل ، الهمذاني ليبين أسرارها ومغياهر اسيتعمالها

 المعنى ومعرفة مميزات األسلوب فيها.

جاء البحث إضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع عليى النحيو : هيكل البحث

 : اآلتي

 تمهيد حول األسلوب وفن المقامات العربية.

 .(األسمية التراكيب الفعلية و) مميزات البنية التركيبية في مقامات بديع الزمان الهمذاني  -1

أسييلوب ، أسييلوب االسييتفها ) مميييزات الجمييل الطلبييية فييي مقامييات بييديع الزمييان الهمييذاني -2

 .أسلوب النداء(، األمر
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 التصوير البياني وفن البديع في مقامات بديع الزمان الهمذاني. -3

 األسلوب وفن المقامات العربية: تمهيد

 األسلوب : أول  

ذا المفهيو  أيأنه أيأن أيية مقولية مين مقيوالت هي ألننه لمن الصعوبة تحديد مفهو  األسيلوب إ

 ومن وجهة نغر إلى أخرى.، سانية التي تتجدد وتتطور من حقبة زمنية إلى أخرىألنالعلو  ا

عنيد العيرب  إليهياولعل من المفيد قبل الخوض في تحديد كلمة أسلوب عند الغربيين أن نشيير 

ه( 225) ة ميين مجيييء الجيياح القييدماء الييذين توا ييله جهييودهم وآراءهييم النقدييية والبال ييي

والييذي يعييد أول ميين اسييتعمل كلميية األسييلوب ، ه(471) و ييوال إلييى عبييد القيياهر الجرجيياني

االحتذاء عند الشعراء وأهل العليم  أنواعلم “: استعماال دقيقا في حديثه عن االحتذاء حيث قال

واألسيلوب الضيرب ، بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنى له و رضيا أسيلوبا

من النغم والطريقة فيه فيعمد أاعر آخر إلى ذلن األسيلوب فيجييء بيه فيي أيعره بمين يقطيع 

عبييد القيياهر ) ”فيقييال قييد احتييذى علييى مثالييه، أديمييه نعييال علييى مثييال نعييل قييد قطعهييا  يياحبها

ثم ذكر الجرجاني عيدة أمثلية عين االحتيذاء كاحتيذاء البعييث  .(428ص ،  2002، الجرجاني

 : الفرزدقلقول 

 بخير وقد أعيا ربيعا كبارها      أترجو ربيع أن تجيء صغارها

 : قال البعيث

، عبد القاهر الجرجاني) بخير وقد أعيا كليبا قديمها      أترجو كليب أن يجيء حديثها

 (28ص، 2002

 : نالح  من خالل هذا القول مايلي

  أي من النغم.يركز الجرجاني على االحتذاء الذي يعد ضربا من األسلوب 

 .يتحد الجرجاني عن األسلوب كمصطلح من خالل العرض التطبيقي لالحتذاء 

 فتغليب ، أأار الجرجاني إلى بروز أخصية المبدع في مقابل خفاء أخصية المحتذي

 ه يعتمد على خصو ية األول.ألنأخصية المبدع المبتكر على المؤلف الثاني 

 المعنييى فييي حيييز أسييلوبه المتميييز لكيين البعيييث المحتييذى ألسييلوب  أدخييل الفييرزدق

 ه اعتمد على مالمح  يره.ألنالفرزدق ضاع عمله 

 ه( لكلميية أسييلوب مفيياهيم لغوييية عديييدة منهييل قولييه فييي مييادة583) وقييد أعطييى الزمخشييري

وتجياوز ميادة سيلب (. ، الزمخشيري) وأخيذ سيلب القتييل"، وهيو سيليب، سلبه ثوبيه" :سلب()

، طريقتيهألن: وسيلكه أسيلوب في": العنصر اللفغي فشمل الفن األدبي وهذا في قوله األسلوب

 مادة سلب(.، دت، الزمخشري) وكالمه على أساليب حسنة"

ه( فوضييع لألسييلوب مفيياهيم لغوييية أخييرى تختلييف بيياختالإ السييياقات 711) أمييا ابيين منغييور

 هييذا فييي قولييه فييي مييادةو، وتجيياوز ذليين بءعطيياء مفهومييا ا ييطالحيا لألسييلوب، الييواردة فيهييا

ويقال للسطر من النخيل أسلوب ، سلب الشيء يسلبه سلبا...واالستالب االختالس...“: سلب()

واألسيلوب الطرييق والوجيه : وكل طريق ممتد فهو أسلوب وكل طريق ممتد فهو أسلوب قيال

ين فيي أسياليب مين القيول أي أفيان نالوالمذهب يقال أنيتم فيي أسيلوب بالضيم الفين يقيال أخيذ في

 (.456-455ص ص ، ه1300، ابن منغور أبو الفضل جمال الدين بن مكر ) ”منه...

نسييتطيع أن نميييز مفهومييا لغويييا ، منغييور لألسييلوبميين خييالل هييذا المفهييو  الييذي أعطيياه ابيين 

فنيا يقابيل معنيى الفين والميذهب  آخرومفهو  ، النخيل والطريق الممتد السطر منيتلخق في 

، أعييددنا مهميية  ييرس النخيييل وتنغيييم سييطوره فنييا إذافيينالح  تقييارب المعنيييان ، والسييلو 

وهنيييا يتضيييح وجيييه المناسيييبة بيييين المفهيييومين اللغيييوي ، والميييذهب هيييو الطرييييق المعنيييوي

 واال طالحي لكلمة أسلوب.
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واليذي يعيده سيلو  ألهيل ، ه(808) ابين خليدون إليى تيأخرهويرجع أدق تحديد لألسلوب على 

ولنذكر هنا سلو  األسيلوب عنيد “: ى المنوال أو القالب فيقول في مقدمتهبمعن،  ناعة الشعر

عبيارة عنيدهم عين المنيوال اليذي تنسي   أنهاواعلم  إطالقهمأهل الصناعة وما يريدون بها في 

 (.522ص ،  2005، ابن خلدون) فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه..."

 ييورة ذهنييية للتراكيييب  إلييىيرجييع  وإنمييا“:  ييورة ذهنييية للتراكيييب فيقييول إلييىثييم يرجعييه 

وتلن الصورة ينتزعها اليذهن مين أعييان ، ى تركيب خاصلكلية باعتبار انطباقها ع المنتغمة

التراكيب وأأخا ها ويصورها في الخيال كالقالب أو المنوال ثيم ينتقيي التراكييب الصيحيحة 

البناء فيي القاليب أو النسيا   والبيان فير ها فيه ر ا كما يفعله اإلعرابعند العرب باعتبار 

في المنوال حتى يتسع القالب بحصول التراكييب الوافيية بمقصيود الكيال  ويقيع عليى الصيورة 

الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فان لكل فن مين الكيال  أسياليب تخيتق بيه وتوجيد 

 .(522ص، 2005، ابن خلدون) ”فيه على أنحاء مختلفة

فهيو يجميع بيين ، ون مكتسب مين الملكية اللغويية التيي يحوزهيا األدييبفاألسلوب عند ابن خلد

 األسلوب واللغة أو الكفاءة اللغوية كما يسميها تشومسكّي.

وهي ضعيفة بأ ل مادتها ، أسلوبهذا عن بعض المفاهيم التي وضعها العرب القدماء لكلمة 

، األوروبييةاللغيات  أسيلوب يلة بكلمية  أييةفيي اللغية العربيية ليسيه لهيا  أسلوبفكلمة ، سلب

مراتيب  إليىفيي العصيور الوسيطى  األسيلوبالالتينيي فقيد قسيم  باأل يلوالتي يرتبط معناهيا 

السييامي  واألسييلوب، المتوسييط واألسييلوب، البسيييط األسييلوبفقيييل ، تييرتبط بطبيعيية المتكلمييين

، (55ص، 1999، هنييرب بلييث) فهييو تقسيييم يعتمييد الوضييع االجتميياعي لكييل طبقيية، الرفيييع

فقيد ، فيي أوائيل القيرن التاسيع عشير إالالحديثة  األوروبيةلم يدخل اللغات  األسلوبطلح فمص

ودخيل القياموس الفرنسيي كمصيطلح أيضيا ، 1846ميرة عيا   ألولجليزيية ألنورد في اللغية ا

 (.73ص، 1985،  الح فضل) .1872عا 

 (1788-1707) تنطليييق مييين قيييول كونيييه دي بوفيييون األسيييلوبيةوتكييياد جمييييع الدراسيييات 

بصيمة الشخصيية  األسيلوبحييث ربيط ، 1753واليذي ذكيره فيي محاضيراته عيا  ، لألسلوب

عنييده  فاألسييلوب .(22ص، دت، بيييير جيييرو) نفسييه سييانألنافهييو  األسييلوب"... وأمييا : فقييال

 .ذلن تشويه لمالمح الكاتب ألنوال يمكن نقله ، من  احبه أخذهبصمة أخصية فال يمكن 

ولعصير  األجنياسعند بيير جيرو طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب ولجنس مين  واألسلوب

هييو الطريقيية  األسييلوب“: أخييرويقييول فييي موضييع  (.5ص، دت، بيييير جيييرو) ميين العصييور.

وطريقيية تفكييير  األسييلوبفهييو يييربط بييين ، (6ص، دت، بيييير جيييرو) ”للتعبييير بواسييطة اللغيية

  احبه.

هو العلم اليذي ييدرس وقيائع التعبيير اللغيوي “: (1947-1865) أما األسلوب عند أارل بالي

من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن واقع الحساسية الشيعورية مين خيالل اللغية وواقيع 

 (.15ص، 1985،  الح فضل) اللغة عبر هذه الحساسية".

واللغية ، ركز بالي عليى الطيابع العياطفي للغية وارتباطيه بفكرتيي القيمية التعبيريية والتو ييل

 .أي عالقة الفكر بالحياة عبر اللغة عنده تعكس الجانب العملي في الحياة

فتكون كالشهادة التيي ال ، "بصمات تحملها  يا ة الخطاب: واألسلوب كما عرفه "بروسه"

وهيذا يعنيي أن قيمية األسيلوب تكمين فيي ( 44ص ، 2009، نواري سعودي أبو زييد) تمحي"

بحييث إذا  فيل عنهيا ، تبياه إليهيانالوحميل القيارئ عليى ا "إبراز بعض عنا ر سلسيلة الكيال 

 (.44ص، 2009، نواري سعودي أبو زيد) ”أوه النق

ثورة قامه في وجه البال ة القديمة وقواعدها المعممة نتيجة  األسلوبوبهذا حدثه في مجال 

عتبيير ظهييور الرومنطيقييية التييي تييؤمن بعبقرييية الفييرد والتجربيية الذاتييية الفريييدة وميين خاللهييا ا

المخاطيب والمخاطبيب والخطياب : عليى ثيالث ركيائز األسيلوبيفردا. ويقو  التفكير  األسلوب
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هيذه النغريية مسيتمدة  وأ يول، في تعريف الحدث اللسياني اإلبالغوهو وثيق الصلة بنغرية 

 .اإلخبارمن نغرية 

، سيلوبتبلور مفاهيمها األساسية في األ أنفي هذا اإلطار تحددت وجهات النغر التي حاوله 

، العالقة بيين مؤليف الينق والينق نفسيه إلىاستندت  نجد نغرية األسلوب بو فه اختيارا إذ

، والنق الذي يتشكل مين االختييارات نفسيها، أي بين المؤلف الذي يختار الكلمات والتراكيب

بينما استندت نغرية األسلوب بو فه مجموعة من االستجابات التي تصدر عن القارئ بفعيل 

ويعد هذا الخالإ النغري حول     ط التي يسلطها النق من خالل سماته األسلوبية.قوة الضغ

ومهمييا كييان تعريفييه فييان القاسييم المشييتر  بييين مختلييف ، األسييلوب تكييامال فييي وجهييات النغيير

ويبقيى األسيلوب ، وذلن باستخدا  عدد من اإلمكانات، هو اعتباره استعماال خا ا للغة اآلراء

 خلق األفكار وإبرازها في  ورتها المناسبة.الطريقة المستعملة في 

 المقامة: ثانيا  

والمقيا  والمقامية تعنيي المجليس ، المقامة كلمة مشتقة من الفعل قا  وهي تتضمن معنيى القييا 

فالمقامة"بضم الميم اسم للمجلس والجماعة من الناس وسميه األحدوثة ، والجماعة من الناس

عبيد ) واحد ويتجميع فييه الجماعية مين النياس لسيماعها" ها تذكر في مجلسألنمن الكلم مقامة 

 (.12ص، 2007، المالن مرتاض

، ه1300، ابين منغيور) "المقا  والمقامة تعني المجلس": وجاء في لسان العرب البن منغور

فالمقامة اأيتقه مين قيا  وهيو ، .أي أن المقا  والمقامة أأنهما أأن المكان والمجلس(224ص

 وسع فيه وأ بح يطلق على الحكاية واألقصو ة.ثم ت، اسم مكان القيا 

كميا ، والمتتبع لمعاني المقامة يجدها قد استخدمه في الشعر العربي الجياهلي بمعنيى المجليس

 : ورد في قول زهير بن أبي سلمى

، يوسف بين سيليمان بين سيلمى) وأندية ينتابها القول والفعل     وفيهم مقامات حسان وجوههم

 (.295ص، 2007

 : النادي في قول سالمة بن جندلومعنى 

، 2007، عبيد المالين مرتياض) ويو  سيير إليى األعيداء يأوييب      يومان يو  مقامات وأندية

 (. 22ص

 : وظفه لفغة مقامة في القران الكريم بمعان عدة منها وقد

 107سورة المائدة ّ" "فاخران يقومان مقامهما: المحل من الشهادة في قول هللا تعالى 

 سيورة اإلسيراء " "عسيى أن يبعثين ربين مقاميا محميودا: المنزلة الرفيعة في قيول هللا تعيالى

79. 

 نيا آتيين بيه قبيل أن تقيو  مين مقامين ".": المكان أو المجلس المستقر فيه في قيول هللا تعيالى 

 .39 سورة النمل

 سيورة "عوا"وإذا قاليه طائفية مينهم ييا أهيل يثيرب ال مقيا  لكيم فيارج: اإلقامة في قوله تعالى

 .16األحزاب 

 ذليين ميين خيياإ مقييامي وخيياإ وعييدي". سييورة : المنزليية فييي الربوبييية فييي قييول هللا تعييالى"

 .14إبراهيم 

  وقد استعمله كلمة المقامة عند أكبر الكتاب العرب في البال ة والنقد ومين

 : بينهم نجد

  ين"فيي حديثيه البييان والتبي“وردت لفغة المقامة عند الجاح  في كتابيه : ه(225ت) الجاح

 ""مقامييات الشييعراء فييي الجاهلييية واإلسييال ...: مكييانتهم فييي قولييه أيعيين مقامييات الشييعراء 

 (.520ص، 2005، أبو عثمان عمر بن بحر الجاح ، لجاح )
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 فيي فصيل ”عييون االخبيار”وردت لفغة المقامة عند ابن قتيبة في كتابيه: ( ه276) ابن قتيبة

، 2007، عبد المالن مرتاض) معنى الكال  والخطبكامل بعنوان مقامات الزهاد والملو  ب

 .(19ص

 وردت لفغة المقامية عنيد المسيعودي بمعنيى الخطيب والكيال  فيي آثيار : ه(346) يالمسعود

..ثيم ميا قاليه فيي بعيض مقاماتيه فيي معاينية .": علي بن أبي طالب في الخطبة والحكمة فقال

 (.22ص ، 2007، مرتاض عبد المالن) حف  الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته"

 وردت لفغيية المقامية عنييد الهميذاني فييي عيدة مقامييات منهييا : (ه398) بيديع الزمييان الهميذاني

فيها عين عيسيى بين هشيا  اليذي كيان يسيير فيي البصيرة حتيى  التي يتحدثالمقامة الوعغية 

ن هيذا  "مي: فأعجب ببال تيه فقيال ليبعض الحاضيرين، و ل إلى قو  يقف فيهم قائم يعغهم

، لعليه ينبيب بعالمتيه، خير مقامتيهآفا بر علييه إليى ،  ريب قد طرأ ال أعرإ أخصه :قال

، وخيذوا الصيفو ودعيوا الكيدر، واأيكروا القيدرة بيالعفو، زينوا العليم بالعميل: فصبرت فقال

 :ميين أنييه يييا أييي   فقييال: فقلييه، أثييرهفمضيييه علييى ، الييذهاب أرادثييم ، يغفيير هللا لييي ولكييم

المعرفيية فأنكزتهييا أنييا أبييو الفييتح  إلييىحتييى عمييدت ،  يرتهييا سييبحان هللا لييم تييرض بالحلييية

 (.120ص، 2005، بديع الزمان الهمذاني) سكندري"إلا

لييذكر النياس ، سيكندريإلفجاء معنى المقامة هنا الموعغة التي يلقيها الواع  وهو أبو الفتح ا

 هي الباقية. واآلخرةبأن الدنيا فانية 

حيدثنا عيسيى ": األسدية بمعنى الخطبية فيي قيول الهميذانيووردت لفغة مقامة في المقامة     

وينتفض له ، سكندري ومقاالته ما يصغى إليه النفورإلكان يبلغني من مقامات ا: بن هشا  قال

، بييديع الزمييان الهمييذاني) ويييروي لنييا ميين أييعرهما يمتييز  بييأجزاء اليينفس رقيية"، العصييفور

 .(261ص، 2005

ل فيين المقاميية فنييا أدبيييا قائمييا بذاتييه بمييا تحويييه ميين فبييديع الزمييان الهمييذاني هييو ميين جعيي   

حييث قيال زكيي ، أو نادرة مين النيوادر الغريبية، أو حكايات أدبية مشوقة، أقصو ات طريفة

"لم أجد من عرفه من رجال النقد من ارتاب في سبق بديع الزمان الهمذاني إليى هيذا : مبار 

 (. 242ص، 1991، زكي مبار ) الفن"

فنيون األدب العربيي النثريية تطيورت داللتهيا فأ يبحه تعنيي الحيديث اليذي فالمقامة فين مين 

، وهيي أقيرب إليى القصية القصييرة المسيجوعة أو الحكايية الخياليية األدبيية، يلقى عليى النياس

متسول ظرييف ليه أسيلوب بيارع  ولها بطل إنساني ُمكد، ينقلها الراوي من  نع خيال الكاتب

وهيي تزخير ، فقيد يضيحن النياس أو يبكييهم...، يةييتقمق فيي كيل ميرة أخصي، وروح خفيفة

 وجمال األسلوب. أناقة اللغةب

نشأت المقامية فيي القيرن الرابيع الهجيري حييث تطيور التسيول تطيورا : أسباب ظهور المقامة

وأ يبحه تتضيمن معنيى االحتييال ، فليم تعيد مجيرد السيؤال، كبيرا وأ بح اسيتجداء أو كديية

 .(29ص، 2007، عبد المالن مرتياض) ريق االستغاللعلى الناس من أجل أخذ المال عن ط

فمن النياس ، ووقع الموت العا ، وجد الغالء وفقد الطعا ، خا ة لما تفشه األمراض وكثرت

 من لم يأكل الطعا  حتى أ ابه الهال .

وفي ظل هذه الغيروإ أ يبح للكديية رجالهيا اليذين يتجوليون فيي اليبالد المختلفية واألمصيار 

تيارة ويحتيالون عليى النياس تيارة أخيرى باسيتعمال الحيلية واألكاذييب وكيان يتكسبون باألدب 

حتييى نسييبوا إلييى ساسييان ابيين سييقنديار الييذي رويييه فييي أييأنه ، أييعارهم الغاييية تبييرر الوسيييلة

أسطورة أن أباه حرمه الملين وجعليه ألختيه مميا جعليه يرعيى فقييل ساسيان الراعيي وساسيان 

 .ا فييي اسييتعطاء النيياس واالحتيييال فنسييبوا إليييهوقيييل أيضييا أنييه كييان فقيييرا بصييير، الكييردي

 .(200ص، 1959، ةفمصطفى الشك)

عرإ األدب بالصنعة والتنميق مع مجموعة مين الكتياب  -أيضا -وفي العصر الرابع الهجري

ه( 385) والصييياحب بييين عبييياد، ه(384) ه( وأبيييي إسيييحاق الصيييابي360) مثيييل ابييين العمييييد
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فأ بحه الكتابية ، والثروة اللفغية، ية هي بال ة اللف فكانه الغاية من الكتابة األدب، وعيرهم

مزيجا من الزخرإ اللفغي وانتشرت  ناعة التضمين حيث ضّمن األدبياء األدب ألوانيا مين 

، ومختليييف ضيييروب البيييديع كميييا نيييزع األدب إليييى اسيييتعمال السيييجع واالسيييتعارة، المعيييارإ

بيل ، د عليى زخيرإ البيديعكميا يعتمي، موسييقى السيجع: و"أ بح النثر يعتميد عليى الموسييقى

ص ، 2009، عزة أبل محميد) ”إذ كان األسلوب العا  للكتابة، والتشديد على استخدا  السجع

128). 

التييار األول هيو الخياص بيأدب ، فقد كانيه المقامية ولييدة تييارين مختلفيين فيي األدب العربيي

اليذي اأيتهر بيه  وتييار أدب الصينعة والتنمييق، التسيول اليذي كثير فيي القيرن الرابيع الهجيري

، األدباء فأ بح كل كاتب"يحاول أن يبلغ من تصنيعه وتجميله ألساليبه ما لم يبلغه كاتب آخر

عيزة أيبل ) "وكان األمراء والحكا  يعتدون بالكتابة المصنعة التيي أياعه فيي تلين العصيور

فانعكسه فمن هذا المنطلق كانه كتابات تلن الفترة تتميز بالتنميق .(128ص ، 2009، محمد

 على لغة المقامات العربية.

 إشكالية الريادة

على الر م من أن نشأة المقامة مرتبطة ببديع الزمان الهمذاني الذي أفاد من ميوروث الكديية  

إال أنها مازاله موضع خالإ بيين ، ومن الموروث الحكائي العربي في إبداع هذا الفن الجديد

وكيذلن ابين ، دريد قد سبق بديع الزمان الهمذاني حيث ذهب فريق منهم إلى أن ابن، الدارسين

ويييرى الفريييق اآلخيير أن الهمييذاني هييو ميين أنشييأ هييذا الفيين الجديييد إذ يقييول ، و يييرهم، فييارس

وليئن كيان بيديع الزميان مبيدع المقاميات فيالحريري مجّودهيا وميروض جمالهيا “: عيسى سابا

، مقامات الحريري) ”ل فيهاوالمخترع لشتى ضروب الكدية واالحتيا، والقابض على نا يتها

فيي مقاماتيه التيي اقتيدى فيهيا ببيديع  ه(538) وهو ما أكده الحريري (5ص ،  1978ه/1398

، نه قد جرب ببعض أندية األدب الذي ركدت في هذا العصر ريُحهء"وبعد ف: الزمان حيث قال

 -هللا تعيالىرحميه -ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان. وعالّمة هميذان، وخبه مصابيحه

وكالهميا مجهيول ال ، نشيأتها وإليى عيسيى بين هشيا  روايتهيااإلسكندري وعزا إلى أبي الفتح 

ته حكيم، يُعرإ. ونكرة ال تتعرإ وطاعتيه ُ ينم. إليى أن أُنشيب مقاميات أتليو فيهيا تليو ، فأأيارب

. فقد أقر الحريري لبديع الزمان بفضل (11ص،  1978ه/1398، مقامات الحريري) ”البديع

 سبق في إنشاء المقامات العربية.ال

دلس وليم يعيد ألنيوقد انتشرت المقامية بعيد الهميذاني انتشيارا واسيعا فيي المشيرق والمغيرب وا

، موضوعها مقتصرا على المحتيالين وإنميا تعدتيه إليى كثيير مين المواضييع واألحيداث الجيادة

، بملين النحياة الحسن بن  افي المصيري الملقيب، فبرع فيها كتاب المقامات مثل الزمخشري

 والسرقسطي و يرهم.

 مميزات البنية التركيبية في مقامات بديع الزمان الهمذاني -1

 : (األسمية التراكيب الفعلية و) 

كما هو معلو  فان الجملة الفعلية هي التي تصدرها فعل  ير نياقق أي : التراكيب الفعلية -1

وهيذه ، أي ال بيد ليه مين فاعيل، يحدثيهوالفعل يدل على حدث فال بد له من محيدث ، يكون تاما

 التراكيب الفعلية تكون بسيطة ومركبة.

يستخد  الهمذاني في المقامتين البغدادية والخمرية الجملة الفعلية قصد اإلخبار عن الحيدث     

فيوردت الجملية الفعليية بسييطة ومركبية مثبتية ، في الزمن الماضي أو المضارع أو في األمير

 : ماط التاليةألنق اومنفية وهي تتوزع وف

ميّيزت الجميل الفعليية البسييطة مقاميات بيديع الزميان الهميذاني : الجملة الفعلية البسديةة (1-1

 : ماط التاليةألنويمكن أن نوضحها وفق ا، وأّكله ظاهرة أسلوبية بارزة

 : فعل +فاعل+مفعول به+ متمم: النمط األول 
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 : ومن أمثلته قول بديع الزمان في المقامة البغدادية

أبييو ، بييديع الزمييان الهمييذاني) (3) بعييد النسيييانأو، (2) لعيين هللا الشيييطان، (1) ألزاداأييتهيه 

جاءت هذه التراكيب الفعلية مرتبية حسيب الترتييب العيادي (. 72ص، الفضل أحمد بن الحسن

وفعل وفاعل ومفعول به في ، فعل وفاعل مستتر ومفعول به في الجملة األولى، للجملة الفعلية

وظيف فيهيا الهميذاني الفعيل ، وفعل وفاعل مستتر ومفعول به في الجملة الثالثة، لثانيةالجملة ا

أفيادت المبالغية ، أفعيل(-أبعيد) ،فعيل( -لعين) ،افتعليه( -اأيتهيه) :وهو على  يغة، الماضي

 في الفعل. 

 : فعل +فاعل+مفعول به+ متمم :ثانيالنمط ال

أبيو ، بيديع الزميان الهميذاني) زان عقلييعيدله ميي: قوليه فيي المقامية الخمريية ذلن ومن أمثلة

  (.280ص، الفضل أحمد بن الحسن

الفاعيل عليى أيكل ضيمير عيدّله( فجياء ) الفعل الماضييتحدث الهمذاني عن نفسه باستعمال 

ميزان( في المرتبة الثالثة األ لية وقد ) وجاء المفعول به، متصال بالفعلالتاء( ) رفع متحر 

 .جملة وفق الترتيب العادي للجملة الفعليةفترتّبه ال عقلي() اتصل به المضاإ إليه

: من أمثلته قيول الهميذاني فيي المقامية البغداديية: فعل +فاعل +مفعول به+متمم :الثالنمط الث

، 2005، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بيديع الزميان الهميذاني) مددت يد البدار إليى الصيدار

مضيياإ إليييه ومييتمم يتكييون ميين الجييار فهييي تتكييون ميين فعييل وفاعييل ومفعييول بييه و (.72ص

 والمجرور.

أبيو الفضيل أحميد بين ، بديع الزمان الهمذاني) اتخذت إخوانا للمقة: وقوله في المقامة الخمرية

اتخييذ( والضييمير المتصييل المبنييي فييي ) تتكييون الجمليية ميين الفعييل، (280ص، 2005، الحسيين

 ة(.للمق) إخوانا( والجار والمجرور) محل رفع فاعل والمفعول به

 2+مفعول به1فعل+فاعل +مفعول به :رابعالنمط ال

أبيو الفضيل ، بيديع الزميان الهميذاني) نسيأل هللا السيالمة: يقول الهميذاني فيي المقامية الخمريية

 (.284ص أحمد بن الحسن الهمذاني

 السالمة( -هللا) سأل( إلى مفعولين) تعدى الفعل

 فعل+فاعل: الخامسالنمط 

 : البغدادية في التراكيب الفعلية التاليةجاء هذا النمط في المقامة 

، 2005، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بديع الزمان الهميذاني) جّرد وجّردت، جلس وجلسه

  (.70ص

اكتفى الهمذاني بذكر الفعل جلس والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو عطف عليه الفعيل  

 ّرد.وكذلن بالنسبة للفعل ج التاء(.) نفسه فاعله ضمير متصل

 : فعل+فاعل+متمم :النمط السادس

بييديع الزمييان ) فخيينس أيييطان الصييبوة: بييرز هييذا اليينمط فييي المقاميية الخمرييية وميين أمثلتييه

خينس( ثيم ) ذكير الهميذاني الفعيل .(280ص، 2005، أبو الفضيل أحميد بين الحسين، الهمذاني

 أيطان( الذي جاء مضافا إلى كلمة الصبوة.) الفاعل

 : +مفعول به +فاعلفعل : النمط السابع

بيديع الزميان ) حيدثنا عيسيى بين هشيا  :جاء هذا النمط فيي بدايية المقيامتين فيي قيول الهميذاني

يفتييتح الهمييذاني كييل مقاماتييه بهييذا  (.72ص، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، الهمييذاني

( نييا) حييدّث( والمفعيول بييه الضيمير المتصييل بالفعيل) التركييب الفعليي الييذي يتكيون ميين الفعيل

 عيسى بن هشا (. ) الفاعل المتأخر

ومن أمثلة ذلن قول الهميذاني فيي المقامية : فعل+فاعل+متمم+مفعول به+ متمم :النمط الثامن

 اِْنِضيد عليهيا أوراق الّرقياق: البغدادية لميا كيان يطليب مين الشيّواء تحضيير الشيواء ألبيي زييد

 (.72ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، بديع الزمان الهمذاني)
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ثيم فصيل ، أنيه() اِْنِضيد( والفاعيل المسيتتر تقيديره) يتكون هذا التركيب الفعلي من فعل األمر

وجييياء ، عليهيييا() أوراق( بالجيييار والمجيييرور) والمفعيييول بيييه الفعيييل والفاعيييل() الكاتيييب بيييين

فعل+فاعيل+المفعول  :الدنمط التاسدعالرقاق( في المرتبية األخييرة. ) المضاإ إلى المفعول به

 : به جملة

ورد هييذا اليينمط فييي بداييية المقييامتين فييي جمييل القييول وهييي كثيييرة وميين أمثلتهييا فييي المقاميية 

، إنيا   وانيأ إلييه راجعيون: فقليه، نشيدتن هللاب : قال، قد نبه الربيع على دمنته: فقال: البغدادية

ا افيرز ألبيي زييد مين هيذ :فقليه، هلّم إليى البييه نُصيب  يداء  : فقله، ظفرنا وهللا بصيد :فقله

(. فقيد جياء الفعيل 72ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، بديع الزمان الهمذاني) الشواء

قيد نبيه  ) :قال مع الضمير المستتر وجوبا في محل رفيع فاعيل والجميل الواقعية مقيول القيول

: وكذلن الفعيل قليه اليذي فاعليه، نشدتن هللاب ( في محل نصب مفعول به) الربيع على دمنته(و

إنييا   وانييأ إليييه ) ،مبنييي فييي محييل رفييع فاعييل والجمييل الواقعيية مقييول القييول ضييمير متصييل 

() ،ظفرنا وهللا بصييد() راجعون ( و افيرز ألبيي زييد مين هيذا ) ،هليّم إليى البييه نُصيب  يداء 

 الشواء ( في محل نصب مفعول به.

 : فعل+متمم+فاعل :النمط العاشر

، نطق عن لسيانن اليذي يقيول: أمثلته قولهوظف الهمذاني هذا النمط في المقامة الخمرية ومن 

، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، بييديع الزمييان الهمييذاني) ومضييى فييي إثرهييا الفييؤادُ 

عين لسيانن( ) فصل الهمذاني فيي التركييب الفعليي البسييط األول بالجيار والمجيرور (.72ص

ع فاعيل(. اسيم مو يول مبنيي عليى السيكون فيي محيل رفي: اليذي) نطيق( والفاعيل) بين الفعل

مضيى( ) فيي إثرهيا( بيين الفعيل) وكذلن فصل فيي التركييب الفعليي الثياني بالجيار والمجيرور

 الفؤاد(.) والفاعل

وهي التي تقتيرن ، هي الجملة التي تكتسي نمطا تركيبيا خا ا :( الجملة الفعلية المركبة1-2

وإضيافة معياني ، وتساهم في تشكيل األساليب المختلفة فيي مقاميات الهميذاني، بأدوات مختلفة

جديييدة كالتوكيييد والنفييي والجييواب والشييرط حيييث تقتييرن أفعييال هييذه الجمييل بييأدوات مختلفيية 

مضيافا إلييه اليزمن النحيوي بسيياقاته ، مما يترتيب علييه تحدييد اليزمن بدقية كبييرة، كالحروإ

 : ماط التاليةألنوهي تضفي على التراكيب معان إضافية ويمكن أن نوضحها وفق ا، المختلفة

 : قد+ فعل :النمط األول

ورد هذا النمط في المقامة البغدادية مرة واحدة في إطار جملة مقيول القيول مقترنية بيالزمن    

قيد نبيه : فالكاتب يعبر عن الحيدث وانقضيائه فقيال، الماضي الذي يطغى استعماله في المقامة

فلميا  (.72ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، بديع الزمان الهمذاني) الربيع على دمنته

مين الحيروإ التيي "نبيه( قربيه داللتيه مين الماضيي إليى الحيال وهيي ) دخله قد على الفعل

، زيين كاميل الخويسيكي) تختق بتوكيد الجملة الفعلية وال يليها إال الفعل المتصيرإ المثبيه"

 (190ص

قيد ، ار إمامياقيد جعلنيا اليدين: وتكرر هذا النط في المقامة الخمرية مرتين فقط في قول الهيذاني

 بعنا( فأكدت معنى الجملتين.) جعلنا( و) :دخله قد على الفعلين الماضيين .بعنا بحمد هللا فقها

لمييا كييان  جيياء هييذا اليينمط فييي المقاميية الخمرييية مييرة واحييدة: الال +قييد+ فعييل: الددنمط الثدداني

مييان بييديع الز) لقييد أسييرع فييي أوبتييه: الهمييذاني يتحييدث عيين أبييي الفييتح اإلسييكندري فييي قولييه

 لقد( عليى الفعيل الماضيي) دخله) (.281ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، الهمذاني

، 2001، محمييود أحمييد الصييغير) هييا "تفيييد التوكيييد مييع الفعييل الماضييي"ألنأسييرع( فأكدتييه )

 ن الهمذاني يؤكد لنا سرعة توبة أبو الفتح اإلسكندري.ء(. لذلن ف545ص

 : لما+ فعل: النمط الثالث
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واستعمله في المقامة الخمرية ثالث مرات  يستعمل الهمذاني هذا النمط في المقامة البغداديةلم 

فلّما أخذنا في السيبح ، ولّما مستنا حالنا تلن دعتنا دواعي الشطارة: مع الفعل الماضي كما يلي

بديع ) ولّما حشر  النهار أو كاد نغرنا فءذا برايات الحانات أمثال النجو ، ثّوب منادي الُصبح

لميا( ) اقترنيه (.281-280ص  ص، 2005، أبو الفضل أحميد بين الحسين، الزمان الهمذاني

حشر ( وهيي اسيم أيرط  يير جازمية تحتيا  إليى جملتيين ، أخذنا، مستنا) :باألفعال الماضية

 فءذا وجدت األولى وجدت الثانية بالضرورة.

  التراكيب الفعلية المنفية: النمط الرابع

ومين  يوره ميا ، ه رّكز على التراكيب المثبتةألنني التراكيب المنفية بكثرة لم يستعمل الهمذا

 : ذكره الهمذاني في المقامة البغدادية

أبييو الفضييل أحمييد بيين ، بييديع الزمييان الهمييذاني) لييم يعلييم أنييه وقييع: لم+فعييل: الصييورة األولييى

  (.72ص، 2005، الحسن

عبيرت هيذه ، فقلبتيه ماضييا، ونفيييعلم( وهي حيرإ جيز  ) لم( على الفعل المضارع) دخله

لييم والفعيل( علييى نفييي الحييدث فييي الماضيي ويقصييد بييه السييوادي الييذي ) الصييغة المركبيية ميين

 نُصب له فخا فوقع فيه.

أبيو ، بديع الزميان الهميذاني) ال يئس وال يئسه حتى استوفينا: ال النافية+فعل: الصورة الثانية

 (.72ص، 2005، الفضل أحمد بن الحسن

يئس( فنفه معناه وهو أن أبا زيد لم ييأس لما جليس ميع ) النافية مع الفعل المضارعجاءت ال 

 عيسى بن هشا  وطلبا تحضير الشواء من الشّواء.

ركنان أساسيان متالزمان تالزميا مطلقيا وهميا المبتيدأ  األسميةللجملة : األسمية التراكيب  -2

 والخبر.

وميزاتهييا األسييلوبية وهييي قليليية مقارنيية مييع  فييي المقييامتين لهييا أهميتهييا األسييميةوالتراكيييب 

وهييي تشييمل التراكيييب البسيييطة المؤكييدة ، التراكيييب الفعلييية التييي سيييطرت علييى المقييامتين

 : نتناولها فيما يلي، والتراكيب المنسوخة المؤكدة والمنفية

والتركيييب االسييمي البسيييط هييو كييل : مبتييدأ+خبر() البسيييطة األسييميةالتراكيييب  :الددنمط األول

وقيد تضياإ إلييه عنا ير أخيرى.ومن أمثلية ، تركيب لم يرد ضمنه المسند والمسند إليه جملية

 : ذلن في المقامة البغدادية

أضيمر : (72ص، 2005، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بيديع الزميان الهميذاني) أنا ببغداد -

عيسى بن هشيا  الهمذاني يتحدث على لساني الراوي  ألن األسميةأنا( في الجملة ) المسند إليه

ببغييداد( متعلقييان بخبيير محييذوإ ) وجيياء الجييار والمجييرور، الييذي يييذكر مكييان وجييوده ببغييداد

 تقديره كائن أو موجود.

 : وورد التركيب االسمي الصريح في المقامة الخمرية

: (280ص2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، بديع الزمان الهمذاني) الليل اخضر الديبا ""

أخضير( مضيافا إليى اليديبا  وهيي ) وذكر بعيده الخبير، يل( في رتبته األ ليةالل) ذكر المبتدأ

 مضاإ إليه مجرور بالكسرة.

 التركيب االسمي المنسوخ :النمط الثاني

ليم يسيتخدمه الهميذاني كثييرا ولكننيا نجيده فيي ، هو كل تركييب  يدر بناسي  حرفيي أو فعليي 

 : الخمريةومن أمثلة ذلن قوله في المقامة ، بعض التراكيب

، أبو الفضل أحمد بن الحسن، بديع الزمان الهمذاني) كان لي فيما مضى عقل ودين واستقامة-

ليي( ) التي تتكون من الجار والمجيرور األسميةكان( على الجملة ) دخله :(281ص، 2005

فعبرت ، عقل( الذي تأخر) و اسم كان، المتعلق بالخبر المحذوإ الذي تقديره كائن أو موجود

عن الماضي الذي عاب فييه أبيو الفيتح اإلسيكندري. اليذي يتمييز بالعقيل والحكمية واليدين  كان

 واالستقامة.
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 التركيب االسمي المنفي: النمط الثالث

 : يقول الهمذاني في المقامة البغدادية 

أبو الفضل ، بديع الزمان الهمذاني) لسه بأبي زيد ولكني أبو عبيد"، ليس معي عقد على نقد"

في التركيب األول دخل الناس  ليس الذي يفيد النفي عليى : (72ص، 2005، الحسنأحمد بن 

التي تقد  فيها الجار والمجرور المتعلقان بالخبر المحذوإ اليذي تقيديره كيائن  األسميةالجملة 

عقد( وهي جملية عليى لسيان اليراوي عيسيى بين هشيا  اليذي دخيل ) وتأخر اسمها، أو موجود

 .دبغداد وهو ال يملن النقو

أما التركيب الثاني فهو على لسان الّسوادي الذي التقاه عيسى بن هشا  وكان يعتقد انه هو أبو 

فجياءت الجملية المنسيوخة ، فأخبر عيسى بن هشيا  بأنيه لييس بيأبي زييد ولكنيه أبيو عبييد، زيد

ت( وخبرها محذوإ تقديره كائن أو موجود تعلق به الجار ) منفية اسمها ضمير متصل بليس

 بأبي زيد(.) والمجرور

أسددلوب ، أسددلوب السددتفها ) ميددزات الجمددل الةلبيددة فددي مقامددات بددديع الزمددان الهمددذاني/ 2

 : أسلوب النداء(، األمر

 : برز في الجمل الطلبية التي استخدمها الهمذاني في المقامتين ثالثة أساليب وتتمثل فيما يلي 

وييراد بيه طليب ، شيائية اسيتعماال وأهمييةنإلهو واحد من أكثير األسياليب ا: أسلوب الستفها 

وليه أدوات ، (634ص، 2001، محميد أحميد الصيغير) الفهم أو معرفة مال هو خيار  اليذهن

 وأيان.، ومتى ،وأنى ، وأين، وكيف، وكم، وأي، ومن، وما، هل، أ ، موضوعة وهي الهمزة

 .(308ص،   1987أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن  الي، السكاكي)

االتصال الكالمي يكاد يكيون حيوارا بيين  ، ألنواالستفها  من أكثر الوظائف اللغوية استعماال

 (.299ص، 1999، عبده الراجحي) مستفهم ومجيب واالستفها  طلب الفهم

حييث يحتيل ، وقد اعتمد الهمذاني أسلوب االستفها  في المقامتين وخا ة المقامة البغداديية    

ومين أمثلية ذلين قوليه فيي المقامية البغداديية عنيدما ، ع بياقي األسياليبالمرتبة األولى مقارنة م

مييين أيييين أقبليييه  وأيييين نزليييه  ومتيييى : سيييأل عيسيييى بييين هشيييا  الّسيييوادي عييين كيييل أحواليييه

أبييو ، بييديع الزمييان الهمييذاني) ...فكيييف حييال أبييين   أأيياب كعهييدي  أ  أيياب بعييدي .وافيييه 

 (.72ص، 2005، الفضل أحمد بن الحسن

أييين ثميين مييا : ا  كييذلن فييي قييول الّشييواء ألبييي زيييد لمييا طلييب ميين ثميين مييا أكييلوجيياء االسييتفه

، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، بييديع الزمييان الهمييذاني) ..ومتييى دعونييا  .أكلييه 

 (.72ص

وقييد ورد فييي مقامييات ، األميير أسييلوب إنشييائي يييدل علييى طلييب القيييا  بالفعييل: أسددلوب األمددر

افعيل( يقيول الهميذاني فيي ) االستفها  وجاء بصيغة فعل األمرالهمذاني في المرتبة الثانية بعد 

افيرز ": من الّشواء أن يحضر الشواء ألبي زييد المقامة البغدادية عندما طلب عيسى بن هشا 

وانضد عليهيا ، واختر له من تلن األطباق، ألبي زيد من هذا الشواء ثم زن له من تلن الحلواء

أبيو الفضيل أحميد ، بيديع الزميان الهميذاني) ماء الّسماق"ورب عليها أيئا من ، أوراق الرقاق

عيسى بن هشا  مين الشيّواء  (.فجاء أسلوب األمر عبارة عن طلب72ص، 2005، بن الحسن

 أن يحضر ألبي زيد الطعا  والحلوى والخبز ليأكل هنيئا.

فهيي جملية ، للنداء أسلوب خاص بل جملة خا ة اختليف فيي أيأنها اللغوييون: أسلوب النداء

والجميل ، ، ومنيادى وهيي تتكيون مين حيرإ للنيداء، ها تفيد معنيى كيامال حيين نقيف عليهياألن

المعروفة ال تتكون من حرإ واسم فقط وال بد أن يكون فيها إسناد بين اسم واسم أو بين فعيل 

لهذا يرى بعض اللغيويين المحيدثين قبيول هيذا التركييب عليى أنيه جملية لكينهم يطلقيون ، واسم

علييى أن النحييو العربييي يييرى أن الجمليية تاميية أييأنها أييأن الجمييل ، إسيينادية عليهييا جمليية  ييير

المنادى نوع من المفعول بيه وهيو منصيوب بفعيل  ، ألناألخرى يتوافر فيها إسناد  ير ظاهر
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وحرإ النداء ينيوب عنيه ويعميل ، وهذا الفعل ال يغهر مطلقا، محذوإ تقديره أنادي أو أدعو

 (.275ص، 1999، عبده الراجحي) عمله

ومن أمثلة ذلن قوليه فيي ، يا( في جميع أساليب النداء) ونالح  أن الهمذاني استخد  أداة النداء

 : المقامة البغدادية

ويفثيأ هيذه اللقيم ، ليقميع هيذه الّصيارة، يا أبا زييد ميا أحوجنيا إليى مياء يشعشيع بيالثل : "ثم قله

أبيو الفضيل أحميد بين ، الهميذانيبيديع الزميان ) "اجليس ييا أبيا زييد حتيى نأتيين بسيقّاء، الحارة

فعيسييى بيين هشييا  ينبييه ، شييائيةألن(. يتفيينن الهمييذاني فييي األسيياليب ا72ص، 2005، الحسيين

يييا ) السييوادي بضييرورة أييرب الميياء البييرد ليقمعييا حيير الطعييا  وذليين باسييتعمال النييداء للعاقييل

 أبازيد(.

 : /التصوير البياني وفن البديع في مقامات بديع الزمان الهمذاني3

ن اإللحيياح علييى فهييم أسييلوب المقاميية ومعرفيية خباياهييا المضييمونية يييدفعنا إلييى البحييث عيين إ

كالتشيبيه ، الجانب البياني والبديعي الليذين اختصيه بهميا المقامية البغداديية والمقامية الخمريية

 والمقابلة والطباق والسجع والجناس.، ستعارةوالكناية واإل

 : لزمان الهمذانيالتصوير البياني في مقامات بديع ا( 3-1

فيانحنى “: حييث يقيول الهميذاني، من دقائق التشيبيهات مانجيده فيي المقامية البغداديية: التشبيه

بييديع الزمييان ) “وكييالطحن دقييا ، علييى زبييدة تنّييوره فجعلهييا كالكحييل سييحقا، الشييّواء بسيياطوره

 (. أييبه الهمييذاني الزبييدة فييي رقتهييا72ص، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، الهمييذاني

 وذوبانها على الفرن أو التنّور بالكحل في سحقه وبالطحين في دقته.

كميا أنهيا تتصيل ببيئتييه ، سييانيةألنوجياءت الصيورة التشيبيهية لييدى الهميذاني موافقية لطبيعتيه ا

نغرنيا فيءذا براييات ، ولميا حشير  النهيار أو كياد“: كميا قيال فيي مقامتيه الخمريية، الحضارية

أبييو ، بييديع الزمييان الهمييذاني) ”فتهادينييا بهييا السييراء، الليييل البهيييمفييي ، أمثييال النجييو  الحانييات

(.أبه الهمذاني رايات الحانة التيي كانيه باديية مين 281ص، 2005، الفضل أحمد بن الحسن

 بعيد بالنجو  المضيئة في الليل الحالن والتي يتهادى بها الناس في الغال  إلى ما يقصدونه.

"كاللهيب فيي : في العيروق وبيرد النسييم فيي الحليوق فقيال كما أبه الخمر باللهب الذي يسري

، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بيديع الزميان الهميذاني) "وكبرد النسييم فيي الحليوق، العروق

 (.281ص، 2005

من  ير أن ييذكر  لقد عرإ البال يون القدماء الكناية بأنها كل مافهم من سياق الكال  :الكناية

تر  الصريح بذكر الشيء إليى “: لكناية كما عرفها السكاكي هيوا، اسمه  ريحا في العبارة

أبيو يعقيوب يوسيف بين أبيي بكير ، السيكاكي) ”ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتيرو 

 (.250ص، 1987، محمد بن  الي

ومن أمثلتها ما كنى به السوادي عن المدة الزمنيية الطويلية ، تكثر الكناية في مقامات الهمذاني

 ”قيد نبيه الربييع عليى دمنتيه“ :الذي نبه العشيب عليى قبيره فيي المقامية البغداديية أبيهلموت 

(. والكنايية كيذلن عين 71ص، 2005، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بديع الزميان الهميذاني)

أبو ، بديع الزمان الهمذاني) ”يومي النشر، وليكن ليلي العمر“: حداثة  نع اللوزين  في قوله

 (.73ص، 2005، حسنالفضل أحمد بن ال

"فيدفعنا إليى ذات : واستعمل الهمذاني الكناية في المقامة الخمرية فيي عيدة مواضيع منهيا قوليه

، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، بييديع الزمييان الهمييذاني) "ووأيياح منحييل، أييكل وذل

كميا تجتميع الكنايية والتشيبيه فيي و يفه للخمير ، (. وهي كناية عن جمال ساقية الخمر28ص

..كأنمييا ، .خميير كريقيي فيي العذوبية والليذاذة والحيالوة": ى لسيان الفتياة السياقية التيي تقيولعلي

، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، بييديع الزمييان الهمييذاني) اعتصييرها ميين خييدي أجييداد جييدي"

 .ذوبة ولون الخمرعوكناية عن ، (. فهي كناية عن فتنة منغرها 282ص، 2005

 ووسيلة من وسائل تقوية المعنى.، من أساليب البيانفالكناية في المقامتين هي أسلوب 
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تنتميي االسييتعارة إليى المجياز اللغييوي وهيي تشيبيه حييذإ أحيد طرفييه وعالقتهمييا  :السدتعارة

 المشابهة.

وقد استخد  الهمذاني االستعارة في مقاماتيه فيي بعيض األحيوال التيي يسيتقيم ليه فيهيا الطرييق 

 ثيم أتينيا أيواء يتقياطر أيواءه عرقيا"": مقامة البغداديةقوله في ال ومن أمثلتها، إلى المجازات

(.ذكير الهميذاني المشيبه 72ص، 2005، أبو الفضل أحمد بين الحسين، بديع الزمان الهمذاني)

فهو يشيبه تقياطر ، عرقا() سان ودل عليه بأحد لوازمهألنوهو الشواء وحذإ المشبه به وهو ا

فجاء هيذا المجياز عليى ، ن وقه الحر الشديدساألنالدسم من اللحم المشوي بتقاطر العرق من ا

ووظييف االسييتعارة فييي و ييف سيياقية الخميير فييي المقاميية الخمرييية  سييبيل االسييتعارة المكنييية.

، 2005، أبييو الفضييل أحمييد بيين الحسيين، بييديع الزمييان الهمييذاني) إذا قتلييه ألحاظهييا"": فيقييول

سيان القاتيل اليذي القيدرة ألن(.فقد أبه ألحاظ الساقية في تأثيرها على أاربي الخمير با281ص

قتليه( عليى سيبيل االسيتعارة ) على قتل الناس فحذإ المشبه به وذكر  فة من  يفاته وهيي

 المكنية.

فاالستعارة في المقامتين ساعدت على بعث الحياة في التعابير الجاميدة فيزادت المعنيى بيروزا 

 وقوة وجماال.

  :فن البديع في مقامات بديع الزمان الهمذاني( 3-2
، مهيارة فيي نغيم الكلميات"فالبيديع، فن البديع وثيق الصلة بالموسييقى التيي تنتجهيا االلفياظ إن

ومهما اختلفه أنسياقه وتعيددت طرقيه يجمعهيا أمير واحيد وهيو ، وبراعة في ترتيبها وتنسيقها

 (.45ص، 1965، إبراهيم أنيس) العناية بحسن الجرس ووقع األلفاظ في األسماع "

الجميل فيي الحيرإ األخيير وأفضيله ماكانيه فقراتيه متسياوية فيي  هو توافق فوا يل :السجع

 الطول.

حيث يحتل المرتبة األولى من حيث ، والسجع من أدوات التنميق البارزة في مقامات الهمذاني

فياق اسيتخدامها التصيوير ، حتى أ بح يمثل ميزة أسيلوبية خا ية، نسبة تواتره في المقامتين

روعة وجماال مما أضفى عليهما نغمة موسيقية جميلة تطرب لها فقد أكسب المقامتين ، البياني

 وهو يساهم في تشكيل قيم موسيقية تنوب فيه مناب الوزن والقافية في الشعر.، نفس السامع

إزاره/ -نقيد/حماره-بغيداد/ عقيد-األزاد: ومن أمثلة السجع فيي المقامية البغداديية األلفياظ التاليية

-أطيب/ القير -أواء/ أقرب-الصدار/  داء-البعد/ البدار–هد النسيان/ الع-زيد/ الشيطان- يد

-اللون/ الصارة-القشر/ الدهن-النشر-العروق/ العمر-السماق/ الحلوق -الرقاق -اللقم/ االطباق

 عبيد.-الحارة/ القريد

فالسجع في المقامة البغدادية محسن لفغيي متيين التركييب بعييد عين التكليف وقيع بيين األلفياظ 

وكييذلن مييا نجييده بييين جملتييين فييي المقاميية ، قييرات بييين جملتييين أو ثييالث جمييلالمتسيياوية الف

-الكرا /ترفيييع-الخمار/االميييا -حر/الشيييطارة-الكيييأس/ /در- يييحيح/ للنييياس-سيييجيح: الخمريييية

- ييييّراء/ إمامييييا-فسقه/السييييّراء-توبته/نسييييكه-القرية/أوبتييييه-األقفية/الصييييبية-يقطع/االردييييية

-المليق/ العيروق-الشمس/ البرق-سرور/ النفسال-جدي/ الدهور-السرو / خدي-لزاما/العلو 

 حرص.-أرضه/ انس-الغبطة/عرضه-طريف/ الخلطة-الحلوق/ ظريف

، ويلعيب الجنياس دورا هاميا فيي لفيه انتبياه المتلقيي، الجناس مين أهيم أبيواب البيديع :الجناس

فمين أيأنه أن يحقيق  يلة متينية بيين المرسيل والمرسيل إلييه ، ويحدث في نفسه ميال وإ غاء

تباهيية والتيي تحيرس عليى إبقياء التوا يل بيين ألنر بيذلن موليدا مين موليدات الوظيفية اويصي

 (.159ص، 1982، عبد السال  المسدي) طرفي الجهاز التوا لي

ه يصييعب ألنيوذليين ، وإذا عيدنا إليى المقييامتين نجيد أن الجنيياس قلييل نسييبيا مقارنية مييع السيجع

ومختلفتييين فييي ، وعييددها وترتيبهييا، العثييور علييى لفغتييين متشييابهتين فييي األ ييوات وأييكلها

من هذا فقد وظف الهمذاني الجناس في المقامة البغدادية  وعلى الر م .المعنى في الوقه نفسه
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، أبيو الفضيل أحميد بين الحسين، بيديع الزميان الهميذاني) ”أأاب كعهدي أ  أاب بعدي“: فقال

يتفقيان فيي األ يوات فهميا ، أأاب وأاب() (. ورد الجناس التا  بين اللفغتين71ص، 2005

سيان ألنحييث وقيع الجنياس بيين ميرحلتين مختلفتيين مين عمير ا، وأكلها ويختلفان في المعنيى

 وهما الشباب والشيخوخة.

"وميددت ييد البيدار إليى الصيدار : بيين البيدار والصيدار فيي قوليه وكذلن نجد الجناس النياقق

فلميا ، (72 ص، 2005، سينأبيو الفضيل أحميد بين الح، بديع الزميان الهميذاني) أريد تمزيقه"

فأسيرع عيسيى بين ، أخبر السوادي عيسى بن هشا  بميوت واليده وقيد نبيه العشيب عليى قبيره

هشييا  يريييد أن يشييق ثوبييه فردعييه السييوادي ومنعييه ميين ذلن.كمييا نجييد الجنيياس النيياقق بييين 

ي وذلين في، عرقا ومرقا( فهما متفقتان في الراء والقاإ ومختلفتين في العين والمييم) اللفغتين

بيديع ) ”ثم أتينيا أيواء يتقياطر أيواره عرقيا وتتسيايل جوذباتيه مرقيا“: و فه للشواء في قوله

 (.72ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، الزمان الهمذاني

وفي المقامة الخمرية نجد مجموعة مين التجنيسيات التيي يغليب عليهيا الجنياس النياقق كقيول 

الخلييوة ذو المعيياني الحلوة".جيياء الجنيياس  واجتمييع لييي فييي بعييض ليييالي إخييوان": الهمييذاني

 الناقق بين الخلو والحلوة حيث اتفقتا في الال  والواو واختلفتا في الحاء والخاء.

بييديع الزمييان ) طريييف المجييون".، إن لييي أيييخا ظريييف الطبييع": والجنياس النيياقق فييي قولييه

 (281ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن، الهمذاني

وبهييذا فقيد حققييا عييدة ، والجنياس فييي المقيامتين أكثير ميين اسيتخدا  السييجعنالحي  أن الهمييذاني 

 : وظائف أهمها

 .التنبيه على ذات المدلول وعلى  فاته 

 سجا  الصوتي الخاص بالمقامات الهمذانية.نالإحداث نومن ا 

 تباه إلى اللف  المقصود.ألنللسجع دور كبير في لفه ا 

 فاظ.عبرا عن التقارب الصوتي الموجود بين األل 

يتناول الهمذاني المقابلة فيي المقامية البغداديية ليكسيبها الوضيوح والسالسية والتأكييد : المقابلة

أ  أياب ، أأياب كعهيدي“: وذلين فيي قوليه، على المعنى وإعطياء األسيلوب العذوبية والجميال

(. حييث قابيل بيين 71ص، 2005، أبو الفضل أحمد بن الحسن بديع الزمان الهمذاني) ”بعدي

أبو الفضل أحميد  بديع الزمان الهمذاني) ”رقيق القشر كثيف الحشو“: والشيب. وقولهالشباب 

فقييد قابييل بييين الهمييذاني بييين معنيييين همييا رقيية القشيير وكثافيية ، (72ص، 2005، بيين الحسيين

 .الحشو

موقييف اإلمييا  الزاهييد وموقييف ، كمييا نجييد مقابليية فييي المقاميية الخمرييية بييين مييوقفين متناقضييين

، اتفيق ليي فيي عنفيوان الشيبيبة خليق سيجيح“: وذلن في قيول الهميذاني، الخمرالعربيد أارب 

، واتخييذت إخوانييا للمقيية، وعييدله بييين جييدي وهزلييي، فعييدله ميييزان عقلييي، ورأي  ييحيح

أبو الفضل أحميد  بديع الزمان الهمذاني) ”والليل للكأس، وجعله النهار للناس، وآخرين للنفقة

 (.280ص ، 2005، بن الحسن

ذا تأملنييا مقاميييات بييديع الزمييان الهميييذاني نجييد الطبيياق قلييييل الييورود مقارنيية ميييع إ :الةبددا 

وعلى الر م من هذا فليه دوره فيي ، المحسنات البديعية األخرى فهو يأتي في المرتبة األخيرة

ال يرانييي( فييي  -أراه ) بييروز أسييلوب الهمييذاني فييي المقييامتين. وميين أمثلتييه طبيياق السييلب بييين

أبييو  بييديع الزميان الهمييذاني) ”ثيم خرجييه وجلسيه بحيييث أراه وال يرانيي“: المقامية البغدادييية

 (.73ص، 2005، الفضل أحمد بن الحسن

: اللييل( فيي المقامية الخمريية فيي قوليه–النهيار ) هزلي( وبين–جدي ) ونجد أيضا الطباق بين

الفضيل أبيو  بديع الزمان الهميذاني) ”.. النهار للناس والليل للكأس.وعدله بين جدي وهزلي“

 (.280ص، 2005، أحمد بن الحسن
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 :خاتمة

، األسييمية فقييد  ييور الهمييذاني الكثييير ميين األحاسيييس باسييتعماله لمختلييف التراكيييب الفعلييية و

وكييذلن اسييتعماله للتصييوير ، والجمييل الطلبييية التييي ميزهييا أسييلوب االسييتفها  واألميير والنييداء

، قضايا المجتمع الذي كان يتخبط فيهاالبياني وفن البديع بأسلوب فيه قدرة كبيرة على مالمسة 

ولييه ، فلييه المقامييات الفائقيية، أن يتميييز بنغمييه ونثييره وبييذلن اسييتطاع بييديع الزمييان الهمييذاني

 المعاني العالية واألساليب الساحرة التي جعلته يسيطر على النثر في عصره.
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