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 ه(٧٧٧ت)الخطيب بن الدين لمدان (َوُنْجَعُة الُسْشتَابِ  رِیَحاَنُة اْلُكتَّابِ )كتاب في المقامات فن
 الباحثة: غفران جبار حمزة      ن جبار    أ.م.د. صالح حدو

 كمية اآلداب / جامعة القادسية      كمية اآلداب / جامعة القادسية
 

 ، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، لدان الدين بن الخطيب(األندلديةالكممات المفتاحية : ) المقامة، المقامة 
 

يعتبػخ فػغ السقامات مػغ الفشػف التخاثیة األصیمة الستجػحرة فػي األدب العخبي، ضيخ في أواخخ القخف الخابع نتیجة  
وثقاؼیة وقػج نافذ ىحا الفغ مختمػف الفشػف األدبیة األخػخػ مغ الخصابة والخسػالة، بل احتزشتيا ضخوؼ اجتساعیة 

واسػتػعبتيا كميا؛ لسا تستاز بو مغ مخونة، وىي إلى ذلػظ تزػیف ألػنًا مػغ األدب الخؼیع، والتخاكیب الفشیة والرػر 
 األّخاذة.

السذخؽ عمى يج بجيع الدماف اليسحاني ثع ححا الحخیخؼ ححوه ؼیو، والسقامات شخاز مغ الشثخ الفشي، ضيخ أواًل في 
وعغ شخیقيا انتذخ في شتى البیئات العخبیة، ومشيا بیئة األنجلذ، وقج عخؼ األنجلدیػف السقامات عغ شخیق مغ 

والفشػف، ثع رحمػا مشيع إلى السذخؽ شمبا لمعمع، فقج درسػا ىحا المػف الججيج مغ األدب في جسمة مادرسػه مغ العمػـ 
عادوا إلى ببلدىع ناشخیو بیغ مػاششیيع، وانتذخت السقامات بػجو خاص أياـ ممػؾ الصػائف باألنجلذ، وفي أوائل 

 عيج السخابصیغ باألنجلذ ضيخت مقامات الحخیخؼ بالسذخؽ ثع لع تمبث أف انتذخت بالسغخب انتذارًا واسعا.

دبي والدیاسة والسجح واليجا,، والغدؿ، والسجػف، ووصف وال تخخج مػضػعات السقامة األنجلدیة عغ الشقج األ
فقػػػػػج بمغ أوجو فػػػػػػي ىػػػػػػحا العرػػػػػػخمع ابغ العسیج،وأبي بكػػخ الخػارزمي، وأبي إسحاؽ الرابي،  البمجاف، والخحبلت،

أنیق ومػسػیقى  والراحب بػغ عباد حتى أف التدویػق أصبح غاية، وحتى أف الكتابػة أصبحت مدیجًا مغ زخػخؼ
لفطیة غشیػة، كسا نػدع األدب إلى المفطیة والحخؼیة التي أغخقػت السعشػى الزئیل في بحخ زاخخ مغ األسجاع 

 واالستعارات وشتى ضخوب البجيع.
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The Art of Maqamat in the Book of Rehana Al-Kitab and Najat Al-Mantab by 
Lisan Al-Din Bit Al-Khatib T. 776 
A.M.D. Salah Hayoun Jabbar    Researcher: Ghufran Jabbar Hamza 

College of Arts/University of Qadisiyah   College of Arts/University of Qadisiyah 
       ghfranjbar44@gmail.com 
The Maqamat art is one of the authentic heritage arts rooted in Arabic literature. It appeared 
in the late fourth century as a result of social and cultural conditions. This art competed with 
the various other literary arts of rhetoric and message, but embraced and absorbed them all. 
Because of its flexibility, it adds to this a variety of fine literature, artistic compositions and 
captivating images. 
It was known by the name, Environment of Andalusia, and it was known for the first time on 
the way of those of them who traveled to the East in search of knowledge. The days of the 
kings of the sects in Andalusia, during the era of the Almoravids, Al-Hariri’s articles 
appeared in the East and then soon spread widely in Morocco. 
Andalusian maqama topics do not depart from literary criticism, politics, praise, satire, 
flirtation, promiscuity, describing countries, and travels. It became a mixture of elegant 
decoration and rich verbal music, as well as literature tended to verbal and literal, which 
drowned the meager meaning in a sea full of rhymes, metaphors, and various kinds of 
adorable 
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 : توطئــــــــة
يعتبػخ فػغ السقامات مػغ الفشػف التخاثیة األصیمة الستجػحرة فػي األدب العخبي، ضيخ في أواخخ القخف الخابع نتیجة  

ضخوؼ اجتساعیة وثقاؼیة وقػج نافذ ىحا الفغ مختمػف الفشػف األدبیة األخػخػ مغ الخصابة والخسػالة، بل احتزشتيا 
ىي إلى ذلػظ تزػیف ألػنًا مػغ األدب الخؼیع، والتخاكیب الفشیة والرػر واسػتػعبتيا كميا؛ لسا تستاز بو مغ مخونة، و 

 األّخاذة.
ـَ يقػـُ، قػَمػًا وِؾیامًا، وقامًة، والَقػ  ـُ نقػػػػػػیُس الجمػِس، قا مُة: والسقامة في المغة: ىي مغ الَسقػاـ مػضع القجمیِغ، والقیػػا

ؼیِو، والَسقامُة: اإلقامػُة، والُسقامُة بالزػػػػػػع: اإلقامػُة والَسقامُة بالفتح: السػّخُة الػاحػجُة، والَسقاـ: السػضُع الحؼ تؿیُع 
 .(ٔ)الَسجِمُذ والجساعُة مػػػغ الشاسِ 

وقج وردت السقامة في معجع مرػصمحات الشقػػج العخبي القػجيع بسعشى السجمذ والجساعة مغ الشاس، وقاؿ 
وىي في أصل المغة اسع لمسجمذ والجساعة مػغ الشاس، وسسیت -السػیعبفػتح –جسع َمقامة : السقامات"القمقذشجؼ:

 .(ٕ)"األحجوثة مغ الكبلـ مقامة، ألنيا تػحكخ في مجمذ واحج يجتسع ؼیو الجساعة مغ الشاس لدساعيا
أما في االصصبلح فيي قرة قریخة مدجػعة تتزػسغ عطة أو ممحة أو نادرة، كاف األدبا, يتباروف في كتابتيا 

 .(ٖ)لسا يستازوف بو مغ بخاعة لغػیة وأدبیة إضياراً 
السقامة حػجيث قرػیخ مغ شػصحات الخیاؿ أو دوامة الػاقع الیػػمي في أسػمػب "ویعّخفيػا األسػتاذ فكتػػر ألكػظ:

مرػشػع مدجع تػجور حػؿ بصل أفاؽ أديب شحاذ ویحجث عشو ویشذػخ شػیتو راویة جػالة قج يمػبذ جبة البصل 
سقامة البعیػج ىػػػػػ إضيار االقتجار عمػػػػػى محاىب الكبلـ ومػارده ومرادره في عطة بمیغة تقمقل أحیانا، وغخض ال
 .(ٗ)"الجراىع في أكیاسيا

فغ أدبي بأسمػب قرري، يتخح الجػار مصیة إلى تحقیق أغخاض تعمیسیة "أما الجكتػر رابح العػبي فعّخفيا بأنيا: 
 .(٘) "واجتساعیة ونفدیة

وأصبحت السقامة ؼیسا بعج مرصمًحا أدبًیا تصمق عمى نػع مغ الكتابة عمى شكل "وعخفيا ناضع رشیج بقػلو:  
أقرػصة مشسقة في ألفاضيا وأسمػبيا، فیيا شي, مغ الحػار، وتعتسج في الغالب عمى راٍو واحج وبصل أديب 

ة، وتشصػؼ عمى لػف مغ ألػاف الشقج أو متحايل، يخاد بيا وصف أو مفارقة أدبیة أو مدألة ديشیة أو قزیة عمسی
التيكع والدخخیة أو الترحیح والتقػیع أو الثػرة ویعج بجيع الدماف أوؿ مغ أعصى كمسة مقامة معشاىا االصصبلحي 

، ونمحع عمى التعخیف أعبله لع يمسح إلى شعخیة السقامات، بل يمسُح ویخكد عمى إنيا مغ القرز  (ٙ)"بیغ األدبا,
 فشي .أو مغ الشثخ ال

والسقامات شخاز مغ الشثخ الفشي، ضيخ أواًل في السذخؽ عمى يج بجيع الدماف اليسحاني ثع ححا الحخیخؼ ححوه ؼیو، 
، وقج عخؼ األنجلدیػف السقامات عغ شخیق مغ (ٚ)وعغ شخیقيا انتذخ في شتى البیئات العخبیة، ومشيا بیئة األنجلذ

ىحا المػف الججيج مغ األدب في جسمة مادرسػه مغ العمػـ والفشػف، ثع  رحمػا مشيع إلى السذخؽ شمبا لمعمع، فقج درسػا
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عادوا إلى ببلدىع ناشخیو بیغ مػاششیيع، وانتذخت السقامات بػجو خاص أياـ ممػؾ الصػائف باألنجلذ، وفي أوائل 
 .( ٛ)واسعاً عيج السخابصیغ باألنجلذ ضيخت مقامات الحخیخؼ بالسذخؽ ثع لع تمبث أف انتذخت بالسغخب انتذارًا 

وال تخخج مػضػعات السقامة األنجلدیة عغ الشقج األدبي والدیاسة والسجح واليجا,، والغدؿ، والسجػف، ووصف 
فقػػػػػج بمغ أوجو فػػػػػػي ىػػػػػػحا العرػػػػػػخمع ابغ العسیج،وأبي بكػػخ الخػارزمي، وأبي إسحاؽ الرابي،  البمجاف، والخحبلت،

التدویػق أصبح غاية، وحتى أف الكتابػة أصبحت مدیجًا مغ زخػخؼ أنیق ومػسػیقى والراحب بػغ عباد حتى أف 
لفطیة غشیػة، كسا نػدع األدب إلى المفطیة والحخؼیة التي أغخقػت السعشػى الزئیل في بحخ زاخخ مغ األسجاع 

 .(ٜ)واالستعارات وشتى ضخوب البجيع

 *وتشقدع السقامات األنجلدیة إلى نسصیغ:

 يدي:أوال: نمط تقم

:)الحب العحرؼ، مغ السػضػػعات التي تشاولتيا السقامات األنجلدیة التقمیجية فقط ولػع تعخفيػا مقامات الذخؽ، أىسيا
ویتبع نسػػذج بجيع الدماف اليسحاني في السذخؽ ومغ أىع مػضػعات السقامة ، رثػػػػػا, السػػػػػجف، والخحمػػػػػة البحخیػػػػػة(و 

والػصف، والبخاعة السحافطة عمى البصل والخاوؼ والعقجة، والدخخیة، ىي:  السقامات السذخؾیةالتي اشتخكت فیيا مع 
الحجاج بغ  ألبيومغ ذلظ ما كتبو لداف الجيغ بغ الخصیب ،(ٓٔ)المغػیة، والحیمة والكجية، والذعخ، واألحكاـ الشقجية

، األنجلدیةفتح ىحا القائج ألحج الجدر  أحج قادة الجولة الشرخیة، وىي مقامة في وصف رحمة إسساعیلأبي الػلیج 
نحسج هللا حسج معتخؼ ِبحقِِّو، ونذكخه عمى عػائج َفزمو ورفقو، الَِّحؼ جعل لشا اأَلْرض ذلػال، نسذي "وافتتحيا بقػلو: 

ػلػؼ الیػسفي ِفي مشاكبيا، َوَنْأُكل مغ رزقو، َوُنَرمِّي عمى سیجَنا ومػالنا ُمَحسَّج خیختو مغ َخمفو، وندتػىب لمسقاـ الس
 الشرخؼ، َسْعجا يتؤلأل نػر أفقو، ونرخا ُيْتَمى، بغخب اْلَسْعُسػر وشخقو:

 ُعشیُت بَيا َيا شقَة اْلقمِب مْغ بعجِ   وقابمُة َصفٍّ لي فجيُتِظ رْحَمةً 
 

 َفقمُت ُخحييا مْغ ِلَداِف ببلغةٍ 
 

 َكَسا ُنطَع اْلَیاُقػُت والّجرُّ ِفي ِعْقػجِ  
 

اْلَعْدـ الَِّحؼ َوقفو هللا عمى مَرالح َىِحه الجدیخة، َواْلَقْرج السعخب َعغ كخیع القریجة، َوفزل الدخیخة، عمى لسا َوقع 
تفقج ببلدىا وأقصارىا،وتسيیج أوشانيا،وتیدیخأوشارىا،رأػ ِفي َقّمجُه هللا أمػرىا، ووكل ِإَلى حسايتو ثغػرىا، َمْػاَلَنا 

اج،اْبغ َمْػاَلَنا َأِمیخ اْلُسدمسیغ وكبیخاْلُسُمػؾ وعرسة ديشَشا ودنیانا،َأِمیخ الْ  ُسدمسیغ،وضل هللا عمى اْلَعالسیغ َأُبػ اْلحجَّ
اِلحیغ أبي اْلَػِلیج ِإْسَساِعیل، اْبغ َمْػاَلَنا اْليساـ اأْلَْعَمى، الَِّحؼ تخوػ مفاخخه وتتمى،أبي سعیج، ح فع هللا اْلُسَجاىجيغ الرَّ

الشجا،َوبجر السشتجا،...َفَكاَف البخوز ِإَلْیَيا َيْػـ اأْلََحج َساِبع عذخ شيخ محـخ فاتح َعاـ َثَساِنَیة  ِمْشُو عمى اأْلَيَّاـ َبحخ
 .(ٔٔ)"َوَأْرَبعیشَػَسْبعسائة
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في ىحه السقجمة حجد الكاتب أركاف مقامتو إذ أنو حجد مػضػع نرو ىحا وىػ وصف رحمتيع لفتح بعس ببلد 
لشز ىي أبػ الحجاج بغ أبي الػلیج، وىػ أحج سبلشیغ الجولة الشرخیة أما ، والذخریة الخئیدة في ااألنجلذ

الدماف فيػ الدابع عذخ مغ شيخ محـخ الحخاـ عاـ سبع مائة وثساف وأربعیغ لميجخة، وىػ تقجيع متعارؼ عمیو في 
 .(ٕٔ)كتابة السقامات عشج الحخیخؼ وغیخه مغ كتاب السقامات السذارقة

الحخیخؼ الحؼ يأخح  أسمػبویقتخب مغ  (ٖٔ)أسمػب بجيع الدماف اليسحاني في الحػارفيػ يبتعج عغ  األسمػبأما 
واستقبمشا اْلَبمجة حخسيا " ، استثسخ الكاتب ؼیو التخاث، فشججه يدتذيج بالقخآف الكخیع والذعخ العخبي:(ٗٔ)القرة أسمػب

یَشة، فدسحت هللا ِفي تبخید سمب األعیاد احتفاليا، وغربيا حدشيا وجساليا، َناَدػ ِبَأىْ  ل اْلَسِجيَشة، َمْػعجُكْع َيْػـ الدِّ
الحجاؿ بخباتيا، والقمػب بحباتيا، والسقاصخ بحػرىا، والسشازؿ ببجورىا، َفَخَأْيَشا تداحع اْلَكَػاِكب بالسشاكب، وتجافع 

َقْػـ مغ سبلميع عمى البجور، بالرجور، َبْیَزا, كأسخاب اْلحساـ، متشؿبات،تشقب األزىار بالكسايع، َحتَّى ِإذا قزى الْ 
، يػضف الكاتب القز القخآني لیؤكج (٘ٔ)"إَماميْع فخضا، اْسَتْػَفْیَشا أعیانيع، تسییدا وعخضا، خیسشا ِبَبْعس رباىا السصمة

عمى جبللة الحجث، فيػ يرف دخػؿ أبػ الحجاج السجيشة كجخػؿ مػسى لمقا, فخعػف، فتشاص مع ذلظ الحجث 
یَشِة َوَأْف ُيْحَذَخ الشَّاُس ُضًحى { ]شو: الدماني القخآني في قػلو   [.ٜ٘تعالى: }َقاَؿ َمْػِعُجُكْع َيْػـُ الدِّ

َحتَّى ِإذا بمغَشا ُقُرػر اْلسمظ، وانتيیشا ِإَلى َواِسَصة الدمظ، وقفشا ميشئیغ ومدمسیغ، َوُقْمَشا "وقج ختع مقامتو ىحه بقػلو: 
 .(ٙٔ)"ستقخت بَيا الشََّػػ، َكَسا قخ عیشا باإلياب اْلُسَداِفخادخمػىا ِبَدبلـ آِمشیغ، َوَأْلَقْت عراىا، وا

القرري في عخضو لسقاماتو، كسا وأنو في ىحه السقامة  األسمػبومغ ىشا نمحع أف ابغ الخصیب قج اعتسج عمى 
 الشاس وشباعيع، وىحا غخضيا الخئیذ. وأحػاؿأرد أف يبیغ حخكة الجیر والسشاشق التي مخ بيا 

 غير تقميديثانيًا: نمط 
ىحا الشػع مغ السقامات أشبيسا يكػف بخسالة تقجـ ألمخما بیغ يجؼ شػخز ذؼ نفػذ وسمصاف عمى أمل نػالو أو   

 . (ٚٔ)تحؿیقو، ومػضػعاتيا: السجح، اليجا,، الغدؿ، الفخخ، الحشیغ وغیخىا
ارس والتي افتتحيا ومثاؿ ىحه السقامة عشج ابغ الخصیب ىػ ما صجر عغ ابغ الخصیب لمدمصاف ابي عشاف ف  

 : (ٛٔ)بكمسات تحتػؼ جسیعيا عمى حخؼ الدیغ فقاؿ

ْخَح حدَغ ِلَباسِ   سقْت ساریاُت الّدحِب ساحَة فاسِ   سػاحُب، تكدػ الدَّ
 ندیػػػػػػػٌع سػػػػػػػػػػػػػػَخػ لمدمدبیػػػػػػِل بكػػػػاسِ   وسارْت بتدمیسػػػػي لػػػػػدّجِة َفػػػػػػػػػػػػػػارسٍ 

بَلـ أستسشح ُمدبل اإلسعاد، وأبمذ أنفذ الحداد، وبإرساؿ التَّْدِمیع لَدیِّج اْلُسْخسمیغ، َأسج أسخاب "ومشيا قػلو:  باسع الدَّ
اْلفداد، وألتسذ لدفخؼ َسبلَمة الشُُّفػس واألجداد، َسبلـ وسیع، تدتعیخ نفذ مدخاه اْلَبَداِتیغ، ویحدجه اآلس 

اِجي والشدخ  بَلـ ُسْبَحاَنُو، ویدتبق لدجة والیاسسیغ، ویدتسجه الشخجذ الدَّ یغ، يدیخ لسجمذ، مدتخمف القجوس الدَّ
ُسْمَصاف اْلُسدمسیغ، سل الدعج حدامو، وسجد سيامو، سیف الّدشة الدسحا, َسَحاَبة َسَسا, الدخا َأسج السخاس، ممبذ 
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والتشدیع والتجشیذ َسَشج الّدشة،  السفدجيغ ِلَباس الباس، میدخ اْلَحَدَشة لمشَّاس، يعدػب اْلَخِسیذ، مدخح سػائع التدجیع
اِمي الّدشي، ُسْمَصاف الدبلشیغ، الداشي بأسو بالداشیغ، ُمْدَتشج  یِّج الّدشي السدجد، الدَّ َأسج األسشة، الباسل الدَّ

ْسبَلـ، َفارس، سجلت لدیختو اْلَحَدَشة السبلبذ، واستشار بابتداـ سعجه السدخؼ العابذ  .(ٜٔ)"اإْلِ
ت ىحه السقامة احتػت عمى حخؼ الدیغ، وىحا ما يطيخ مكانة وعمسیة وقجرة لداف ابغ الجيغ نمحع أف جسیع مفخدا

الخصیب، فقج استصاع أف يكتب مقامة شػیمة غخضيا السجح مدتعیشًا بالكمسات التي تحتػؼ عمى حخؼ الدیغ فقط، 
ػؼ عمى حخؼ الدیغ لع فبل نجج كمسة ال يػجج فیيا حخؼ الدیغ وحتى حخوؼ الجخ وأدوات الخبط التي ال تحت

يدتعسميا في نرو ىحا إال ما نجر، وما يؤكج قجرتو وتسكشو مغ لغتو أنو استسخ في نفدو ىحا حتى نياية السقامة 
وبدیغ اسسكع سعیجة سشیة، خمدة مْجِمذ، ووسع ُمفمذ. وسسحكع "فأرخيا بكمسات تحتػؼ عمى حخؼ الدیغ فقاؿ: 

بَلـ تقجس اْسسو، بتدشیع سعادتكع سُخور اْلُسدمسیغ، ویدشى بدببكع مدئػؿ، ومدتعیح سمصانكع أسعج َرُسػؿ، ن دل الدَّ
، وىحا وأف ؼیو تكمفًا كثیخًا إال أنو يجؿ عمى (ٕٓ)"سشة سیج اْلُسْخسمیغ، ورسع َتاِسع مدتفتح سشة ِسّت َوخسدیغ َوَسْبعسائة

عشاف فارس بغ عمي  أبيمغ مشيا مجح قجرة ابغ الخصیب عمى تخییخ ألفاضو، ففي ىحا السقامة وأف كاف الغخض السع
تشحػ نحػ ببلغة المفع وحب المغة لحاتيا فالجػىخ فیيا لیذ أساسًا، وإنسا األساس العخض "حاكع مخیشي، إال أنيا 

لداف الجيغ بغ الخصیب في مقامتو ىحه فقجكذف عغ ثخوة لفطیة  إبخازه، وىحا ما حاوؿ (ٕٔ)"الخارجي والحمیة المفطیة
 الحاویة عمى حخؼ الدیغ فقط. األلفاظتعساؿ بخىغ عمیيا باس

 
 

 ، التي سألو أحجىع عغ فزميسا ؼیقػؿ  وسبل ومغ ذلظ مقامتو في السفاخخة بیغ مالقة
مالقة، أرفع قجرا، َوأشيخ ذكخا، َوأجل َشْأًنا ]واعد َمَكانا[ َوأْكـخ َناسا، َوأْبعج التساسا، مغ َأف تفاخخ َأو تصاوؿ، "فیيا: 

َأو تراوؿ، َأو تخاجع َأو تعادؿ، َوَلِكشِّي سأنتيى ِإَلى غخضظ، َوأبیغ ربع مغتخضظ، وأبايغ جػىخؾ  َأو تَعارض
وعخضظ، ؼبقػؿ اأْلُُمػر الَِّتي تتفاضل بَيا اْلبمَجاِف، وتتفاخخ ِمْشَيا ِبِو اإلخػاف، وتعخفو َحتَّى الػالئج والػلجاف، ِىَي 

، يحجد ابغ الخصیب مػضػع (ٕٕ)"غ والحزارة، والعسارة واإلثارة والشزارةالسشعة والرشعة والبقعة والذشعة، والسداك
مقامتو وىػ السفاخخة بیغ مجيشتیغ األولى ىي السجيشة األنجلدیة التي عاش فیيا، والثانیة السجيشة السغخبیة التي ُنػفي 

سیبیغ أفزمیة مالقة عمى سبل  إلیيا، فيػ وإف كاف ال يجج مجاال لمسقارنة بیغ مالقة وسبل، إال أنو استجابة لمصمب
مغ مػاضع عجة ىي )السشعة،والرشعة، والبقعة، والذشعة، والسداكغ، والحزارة، والعسارة، واإلثارة، والشزارة(، وفي 

فإمَّا السشعة، فمسالقة حخسيا هللا فزل ااِلْرتَفاع، ومدیة " كل ىحه السػاضع تطيخ أفزمیة مالقة ؼیقػؿ مثبل في السشعة:
اع، أما مقبثيا فاقتعجت اْلَجَبل كخسیا، ورفعيا هللا َمَكانا عمیا بعج، َأف ضػعفت أسػارىا وأقػارىا، وسسا بدشاـ ااِلْمِتشَ 

ػر  اْلَجَبل اْلُسَبارؾ مشارىا، وقخت أبخاجيا وصػعجت أدراجيا، وحرشت َأْبَػابَيا، َوحدغ جشابيا، َوَدار ببمجىا الدُّ
اتيا مجايغ بحاتيا، وأبػابيا السغذاة بالرفايح شاىجة بسيارة بشاتيا، وىسع أمخائيا والجدػر، َواْلَخْشَجؽ السحفػر فقميخ 

باح سخباال وسبل، َكَسا عمست، سػر حقیخ وثػر، ِإَلى "، ؼیسا يرف مشعة سبل بقػلو: (ٖٕ)"ووالتيا، َكَأنََّيا لبدت الرَّ
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ُمتَِّرَمة ]َومغ َدْعَػػ الحرانة مشتقمة[ سػرىا ُمْفخد،  التشجیج والتذییج َفقیخ، إشاـ خاممة ولمخوـ آممة، وقربتيا ِباْلَبَمجِ 
، َواَل بیخ بالعحوبة َمْػُسػـ، َوِفي  اَل سمػؾیة نؿیة، وبابيا تقرج اَل َساِتخ تحسیو َواْلَسا, بَيا َمْعُجـو َوَلْیَذ َلُو جب َمْعُمـػ

غ غیخ مشجشیق نرب، َواَل َتاج ممظ َعَمْیِو عيج قخیب استباحتيا الّخـو ِفي اْلَیْػـ الذامذ، َولع تخد َيج المذ، م
 . (ٕٗ)"عرب، قمَّة سبَلح َوعجـ فبلح، وخسػؿ سػر، واختبلؿ ُأُمػر. َوقج َسَقصت َدْعَػػ السشعة

عمى السجيشة الثانیة،  األولىومغ الػاضح أف ىحه السفاخخة بشیت عمى أساس السفاضمة التي تطيخ تقجـ السجيشة     
ىحه السجيشة عمى تمظ.  أفزمیةامة ذات مػضػع واحج واف اختمفت شخؽ االستجالؿ عمى في كل أمػرىا، فيي مق

إقشاعیة كسا في قػلو: )وسبل، َكَسا عمست( وكأنو يخیج أف يشفي عغ نفدو التحید إلى مالقة،  أسالیبفيػ يعتسج عمى 
 ویؤكج إف ما يرف بو البمجيغ ىػ الحؿیقة والػاقع.

غ الخصیب قج أبجع في كتابة السقامة كسا أبجع في الفشػف الشثخیة األخخػ فقج سار ومغ ىشا نجج أف لداف الجيغ ب
 عمى نيج الكتاب القجما, وقمج أثارىع تارة وأبجع في أسالیبو تارة أخخػ . 

 ومغ أبخز السقامات في كتاب ریحانة الُكّتاب وُنجعة الُسشتاب البغ الخصیب ىي: 

 المقامة الدمطانية : -1
هللا مغ سبتة َبیغ فسغ ذلظ ما صجر عشى لمدمصاف الجمیل السعطع الكبیخ أبي عشاف فارس رحسو "وتتسثل بقػلو:  

 َيجؼ رُكػب اْلَبْحخ َوِفي كل كمسة ِمْشَيا سیغ:
ْخَح حدَغ ِلَباسِ   سقْت ساریاُت الّدحِب ساحَة فاِس سػاحُب، تكدػ الدَّ

 اسِ وسارْت بتدمیسي لدّجِة َفارٍس     ندیٌع سخػ لمدمدبیِل بك

 مشيا في ذكخ الدمصاف أبي عشاف :

 أنَدْت بسدخػ سبتٌة وتأّنَدْت     بداحتِو نفدي وأسعَج ناسِ 

ـَ ؾیاسِ   (ٕ٘)"ویّدَخْت لمُیدخػ ویّدَخ مخسمي   وسّجَد سيسي واستقا
عخیة أعبله أبیات كاف مبعثيا التأمل في تبجؿ أحػاؿ الجوؿ واألياـ وجا,ت الجشاس  البجيعي: تتخدد في الشرػص الذِّ

) أندت / تأندت/ ناس / يدخت / لمیدخػ/ ویدخ( مػحیة معبخِّة أجسل تعبیخ عغ لػحٍة مكانیة يقرجىا الذاعخ 
 الخصیب بخیالو.

باسع الدبلـ أستسشح مدبل اإلسعاد، وأبمذ أنفذ الحداد، وبإرساؿ التدمیع لدیج السخسمیغ، "ویقػؿ في نز آخخ:
مة الشفػس واألجداد، سبلـ وسیع، تدتعیخ نفذ مدخاه البداتیغ، ویحدجه أسج أسخاب الفداد، وألتسذ لدفخؼ سبل

اآلس والیاسسیغ، ویدتسجه الشخجذ الداجي والشدخیغ، مدتخمف القجوس الدبلـ سبحانو، ویدتبق لدجة سمصاف 
 .(ٕٙ)"السدمسیغ



 

8 

فالكاتب ابغ الخصیب استحزخ إلى ذىغ الستمقي لیرف حاؿ الدبلـ والصسأنیشة ویتحجث عغ تفاصیميا،     
فجا,ت الفشػف البجيعیة مػحیة معبِّخة أجسل تعبیخ حیث استصاع تػضیح السعاني وإبخازىا بقالٍب فّشي جسیل، حیث 

حدغ التقدیع  لیػصل رسالتو إلى مغ يخیج حخكت الشفػس واستثارت الخیاالت، فاستعاف بالجشاس واالستعارات و 
 الدبلـ بأحدغ شخیقة.

سل الدعج حدامو، وسجد سيامو، سیف الدشة الدسحا, سحابة سسا, "ومغ السقامات األخخػ البغ الخصیب مشيا: 
الدخا أسج السخاس، ممبذ السفدجيغ لباس الباس، میدخ الحدشة لمشاس، يعدػب الخسیذ، مدخح سػائع التدجیع 

یع والتجشیذ سشج الدشة، أسج األسشة، الباسل الدیج الدشي السدجد، الدامي الدشي، سمصاف الدبلشیغ، الداشي والتشد
بأسو بالداشیغ، مدتشج اإلسبلـ، فارس، سجلت لدیختو الحدشة السبلبذ، واستشار بابتداـ سعجه السدخؼ العابذ، 

دة السدمسیغ قدسا، يشدى الدحايب الداكشة حدبظ باسع ومدسى، ونفذ نؽیدة سكشت اإلسبلـ جدسا، وأسشت لدعا
لسدشتي الدشیغ، وتخخس ألدغ محاسشو المدشیغ، ویدتعبج إحدانو إحداف السحدشیغ، سسا مجمدو، وسعج ممتسدو، 
وتدشت سبلمتو، وحخست سبل الدشة استقامتو، وسجد سيسو، وسشى الدعادة لمشاس بأسو وسمسو، فدبحاف میدخ 

اإلكدیخ، ومدشى سمصانو يدتػعب محاسغ الدبعة السدتخمفیغ، استیعاب التیدیخ،  العدیخ، ومدجؼ الكدیخ،ومديل
فديمت السدالظ العدیخة، وحدشت الدیخة، لیدتبیغ سخ االستخبلؼ، ویتیدخ سبب االستیبلؼ، ویدتجج مبلبذ 

ذىا، لباس سمصشة األسبلؼ، وسیصيخ سیفو مداجج السدمسیغ باألنجلذ، سالبا دنذ الشاقػس، ویمبذ إبمیذ باستشقا
البؤس، ویدتفتح القجس، بتیدیخ القجوس، رسسو بدبتو حخست ساحتيا، واتدعت بالیدخ مداحتيا، مدتخؽ إحدانو، 

 . (ٕٚ)"ومدتعبج سمصانو الدعیج الدفارة والخسالة، بدببو، الستػسل بالػسائل الحدشة
األخخػ لو قج امتدج بيا الذعخ مع الشثخ جا, األسمػب في ىحه السقامة عمى غیخ السقامات األخخػ، فأكثخ السقامات 

فيػ قج مؤل تمظ السقامة بالقرز وأحیانا بالحكع والسػاعع، ویتبیغ إال ىحه فقج جخدىا مغ الذعخ وأخبلىا لمشثخ فقط،
لشا كحلظ أسمػب جسیل ومستع عشج تأمل القارغ بيا وتحمیميا يحذُّ بحبلوتيا، وإفَّ المحة تأتي بعج التأمل والتفكیخ، 

ث استصاع التعبیخ عغ السعاني مغ خبلؿ تجدیجىا وجعميا محدػسة، حیث اقتخبت تمظ الرػر الببلغیة إلى حی
 اإلفياـ ، وأصبحت أكثخ وضػحًا.

َفقمت، ِبي ِإَلى تعخؼ اْلبمَجاِف جشػح وجشػف، َواْلُجُشػف فشػف، َوقج َضفخت قبمظ بشقاب، وعػد "ومغ ذلظ أيًزا قػلو: 
ْكخ، َوِبظ يتع الدصخ ویعطع اْلخصخ، َفَقاَؿ الشَّاس ُمتَّيع ومشجج، احتقاب وبدارب نقاب، ح رل ِبِو مغ شمى الذُّ

 :َوجعل يشذج وخاذؿ ومشجج، َواَل تجػد َيج ِبَسا َتِجج، َوهللا السخشج،

 ِإذا السذكبلت ترجيغ لي ... كذفت غػامزيا ِبالّشطخْ 
 َىَحا َوَذا َما اْلَخَبخْ َولدت بائقة ِفػػػي الخَِّجػػػػػػػػػػػػػاؿ ... أسائل 

 ولكششي مجرب األصفخیغ ... أبیغ َمَع َما مزى َما غَبخْ 
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ُبَيات، قمت: َما َتقػؿ ِفي باديذ، َقاَؿ، بجأت بحسجلة الخقعة، وبخكة اْلبْقَعة، ومجفغ  ثعَّ َقاَؿ: َىات، َأمغ عقجؾ الذُّ
ي مغ الحمى، بمج الدخاوة والذجاعة، واإليثار عمى فخض اْلَػِلّي، ومطيخ الشُّػر الجمى، والشحخ غیخ العاشل َواَل الخم

اْلَجَساَعة، والشفػس األوابة ِإَلى هللا الخجاعة، َحْیُث اْلبخ والحػت، والخذب الَِّحؼ يشذأ ِمْشَيا كل مشحػت، والبأس 
وعخة  َيا مػحذة اْلَخاِرجواإلقجاـ، والفاكية الّصیَبة واإلداـ، َورب اْلجَباؿ، َوفزل السجافعة لرب الدباؿ، ِإالَّ َأنَّ 

ْیخ ِفي  السعارج مجاورة مغ غسارة بالسارد السارج، فيع ُذو َدِبیب ِفي مجارج ِتْمَظ الغخابیب، وكیجىع ببخكة الذَّ
 .(ٕٛ)"تثبیت
يبجو أف لداف الجيغ ابغ الخصیب قج أبجع في إنتاج نرػصو بسدتػیاٍت عالیة يتجمى فیيا إبجاعو الخاص،      

حیث كاف ميتسًا كثیخًا بالبجيع في شعخه؛ ولحلظ نخاه يعتشي بو كل العشاية في بعس األحیاف، مغ خبلؿ إيخاده 
الدباؿ(، وال  –الحمى(، و ) الجباؿ  -قعة(، و ) الجمىالب -الذػاىج الذعخیة والشثخیة فقج وقع الجشاس في:) الخقعة

شظ أنو مسا يجعع السػسیقى الّجاخمیة لمشز، ألنو لیذ تكخارًا محزًا لمحخوؼ بل نجج اختبلفًا بیغ ألفاضو مغ حیث 
 السعشى والجاللة.

 مقامة معيار االختيار: -ٕ
سغخب، حیث تشاوؿ ؼیو لداف الجيغ بغ لقج وصف أبغ الخصیب في ىحه السقامة أىع مجيشتیغ ىسا: غخناشة وال

الخصیب الشػاحي التأریخیة والجغخاؼیة واالجتساعیة ألغمب السجف التي ذكخىا، حیث بجأ بجبل شارؽ الحؼ يقع ضسغ 
مسمكة بشي مخیغ السغخبیة،إما السجف األنجلدیة التي ذكخىا في الػصف مشيا: ) اسصبػنة، مخبمة، سيیل، مالقة، 

خىا مغ السجف(،وأما مجف السغخب التي ذكخىا بالػصف كاألتي:) بادس، سبتة، ششجة، قرخ قسارش، السشكب، وغی
 .(ٜٕ)كتامة، أصیبل، سبل، وغیخىا مغ السجف( وابغ الخصیب لع يخاِع السجف تختیًبا تاریخًیا وجغخاؼًیا، بل حدب األىسیة

اْنَفَخدت ِصَفاتو باالشتساؿ عمى أشتات اْلَكَساؿ، اْلَحسج  الَِّحؼ "ومغ قػؿ لداف الجيغ بغ الخصیب في ىحه السقامة: 
واالستقبلؿ بأعبا, اْلجبَلؿ، السشده َعغ احتبلؿ اْلَحبَلؿ، السترفة اْلخبلؿ باالختبلؿ، اْلُسَتَعسج بالدؤاؿ، لرمة الشػاؿ، 

سغ والسقابح، ِعْشج اْعِتَبار َجاعل اأَلْرض كدكانيا ُمَتَغاِيَخة اأْلَْحَػاؿ، باْختبَلؼ اْلعُخوض واألشػاؿ، مترفة بالسحا
ـَ َخیخه بذخه، دخل َتحت خّط ااِلْعِتَجاؿ،  اليیئات واألوضاع والرشائع واألعساؿ، عمى التَّْفِریل واإلجساؿ، َفسغ َقا

، َومغ قرخ َخیخه َعغ َشخه، َكاَف أَىبل لبلستعاضة ِبِو واالستبجاؿ، َومغ أربى َخیخه عمى َشخه، َوجب ِإَلْیِو شّج الّخحاؿ
َواْلتسذ ِبَقْرِجِه َصبَلح اْلَحاؿ، َوَكِثیًخا َما اغتبط الشَّاس بأوشانيع، فحرمػا ِفي اْلجَباؿ عمى دعة الباؿ، وفازوا ِفي 
الخماؿ باآلماؿ، ِحْكَسة ِمْشُو ِفي اْعِتَبار ربع الذَساؿ، وتزي, أكشافو َعغ اْلَیسیغ َوالذَساؿ، ِإَلى َأف َيْجُعػ ِبَأْىل 

بَلة عمى سیجَنا ُمَحسَّج اْلُسْرَصفى، الَِّحؼ اأَلْرض، لسػ  َؤاؿ. َویْحىل َعغ األمل عطع اأْلَْىَػاؿ. َوالرَّ قف اْلعخض َوالدُّ
أنقح بجعػتو الػارفة الطبلؿ مغ الزبلؿ، وجا ِبَخْفع األغبلؿ، وتسیید اْلَحَخاـ مغ اْلَحبَلؿ، َوالخَِّضا َعسَّغ َلُو مغ 

 .(ٖٓ)"الرحب واآلؿ
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الخصیب في ىحه الشز السقامي التي ىي قخیبة مغ الخصبة أو الخسالة، فرػر ما رأػ حػلو مغ روائع  لقج تفشغ ابغ
الحات اإلليیة، فجا,ت الرػر الفشیة الببلغیة تجدیجًا مغ االستعارات والكشايات واألضجاد والجشاس برػرٍة ببلغیة 

 جسیمة وراؾیة في اختیار األلفاظ مغ غیخ إسياب أو تقریخ.
ْحَداِف، وأبانة المَِّداف، لسا َكاَف "لظ قػلو: ومغ ذ  ْنَداف، َوِإف اّترف ِباإْلِ أما بعج، ساعجؾ الدعج، والف اْلَجْعج، َفِإف اإْلِ

بعزو لَبعس َفِقیخا، نبیيا َكاَف َأو َحِقیًخا، ِإْذ مػنو الَِّتي ترمح بَيا َحالو، َواَل َيدعَيا انتحالو، لـد اجتساعو وائتبلفو 
ُو ِإَلْیَيا ركػنو وفخاره، ِإذا رابو إضخاره، وتختدف  عمى سیاسة ُيؤمغ َمعَيا اختبلفو، واتخاذ َمِجيَشة يقخ بَيا قخاره، َویَتَػجَّ

َبْعس ِفیَيا أقػاتو الَِّتي بَيا َحَیاتو. ویحاوؿ ِمْشَيا معاشو، الَِّحؼ ِبِو انتعاشو، َوِإف َكاَف اتخاذىا جَدافا واتفاقا. واجتدا, بِ 
ِفق وارتفاقا،تحاوؿ َخیخَىا وشخىا، وتعارض َنفعَيا وضیخىا، وفزميا ِفي اْلَغاِلب َغیخَىا، َوِإف َكاَف َعغ اْخِتَیار اْلسَخا

وتحكیع معیار، وتأسیذ َحِكیع، وتعػیس ِلْمَعْقِل وتحكیع، تشافخ ِإَلى حكسَيا لمشفخ، وإعساؿ الّدفخ، َوَكاَنت مداویيا 
 :َوَّللَّ در اْلَقاِئل َتقخ، ِإْذ وجػد الَساؿ فاضح لآلماؿ،ِبالشِّْدَبِة ِإَلى محاسشيا تفْ 

 َومغ َذا الَِّحؼ تْخضى سجاياه كّمَيا ... كفى اْلَسْخُ, فزبًل َأْف تعجَّ معايَبوْ 
وبحدب َذِلظ، حجث مغ يْعشى باألخبار يشقميا، َواْلحكع يرقميا، واألسسار بشتقیيا، واآْلَثار يخمجىا ویبغیيا، والسجالذ 

ُخح صجورىا، واآلفاؽ يذیع شسػسيا وبجورىا، َواْلحَمل يرخؼ دورىا، َوَیْأُكل قجورىا، والصخؼ ييجييا، والخؽیات َيأْ 
يبیشيا، َوقج جخػ ذكخ َتْفِزیل اْلبمَجاِف، َوذكخ القاصي والجاف، ومدايا اأْلََماِكغ، وخرائز اْلسَشازؿ والسداكغ، 

ْسذ مغ َيج  والسقابح والسحاسغ، َوالّصیب واآلسغ، َقاؿَ  بو، َوَأْشَيب قخصة الذَّ ضسشي المَّْیل، َوقج سجؿ اْلَسِدیح رـا
األمذ ناـبو، وذلفت جیػشو الحبذیة وكتائبو، َوفتحت األزىار شط السجخة كػاكبو، وجشحت الصُُّیػر ِإَلى َوَكػنَيا، 

زابيا، وباحت اْلَكّف وانتذخت الصػافات بعج سكػنيا، وعػیت الحئاب َفػؽ ىزابيا، ولػحت البخوؽ بؽیس ع
المیػث ِإَلى قدسَيا وحرريا ِفي مشاخ رحب الخزیب بخزابيا، وتدممت المُُّرػص النتياز فخصيا، َوخخجت 

ػر، َكِفیل ِبِحْفع السیدػر  .(ٖٔ)"السشصمق، وثیق الغمق، سامي الدُّ
الرشعة التكمفة التي مسا نبلحع مغ أسمػب ابغ الخصیب في ىحه السقامة سبلسة األسمػب وبداشتو والبعج عغ 

أرىقت بعس ناثخؼ عرخه كسا يمحع أيزا تأثخه بثقافتو الجيشیة واىتسامو بالصخیقة السشصؿیة حیث تخد بعس 
 السرصمحات الجيشیة والذػاىج الجيشیة وحیث يػرد العمل والسقجمات والشتائج في كثیخ مغ السػاضع.

لقخآني والحجيث الشبػؼ الذخیف والذعخ العخبي ، بػصفيا ولقج استقى ابغ الخصیب مرادر اليامو مغ الشّزِ ا    
مرادر أدبیة تخرب نرػصو السقامیة ، وتسشح الخصاب الشثخؼ سسة الترجيق والحؼ تطيخ ؼیو األبعاد اإلندانیة 
، وصاغيا صیاغًة ببلغیة فشیة ووضفيا في نّرو واستجعى األضجاد والجشاس واالستعارات وحدغ التقدیع لیختبئ 

 ویحّسميا دالالت ببلغیة عسیقة تكذف عغ ألػاف االنفعاالت الشفدیِّة لجيو. ورا,ىا

وأشل بأعبله قرخ، وأضمو فتح مغ هللا َونرخ، َساَوػ ُسػَرة اْلَبْحخ " ومغ الشرػص األخخػ  لجػ ابغ الخصیب:
َعجو َيْكِؽیِو، ولصف يخؽیو،  فأعیاه، قج تيمل بالكمذ محیاه، واستقبل الثغخ اْلَغِخیب فحیاه، واشخد صشع هللا ِؼیِو مغ
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ودا, عزاؿ يذؽیو، َفُيَػ خْمَػة اْلعباد، ومقاـ العاكف والباد، ومدمحة مغ َوَرا,ه مغ اْلعباد، وشقة اْلُقُمػب اْلسدمَسة 
َباط ِؼیِو ربیح، وحساه ِلْمَساِؿ َواْلحـخ غیخ ُمِبیح، وَ  َوضعو اْلحدغ واألكباد. َىَػاُه َصِحیح وثخاه بالخدیغ سحیح، ونجخ الخِّ

َیاح واألمصار، مكتشف بالخمل  ِمسَّا يتؿیو اَل يذاف بتقبیح ِإالَّ َأنو، َوهللا َيِؿیو بعیج األقصار، ىساز بالقصار، كثیخ الخِّ
َراع لمقخاع،  السخمف، والجػار اْلُسْتمف َقِمیل اْلسَخاِفق، َمْعُجوـ السذاكل والسخافق، ىدؿ الكخاع، لعجـ األزدراع، حاسخ الحِّ

 :وساكشو َحّي ِفي قبخ مختدؽ مغ ضّل الذخاع، كػرة دبخ،ومعتكف أزلػصبخ،
 ُىَػ اْلَباب ِإف َكاَف التداور لمؿیا ... وغػث وغیث لمزخیح ولمدؿیا
ْنَیا بَلـ عمى الجُّ  َفِإف تصخؽ اأْلَيَّاـ ِؼیِو بحادث ... وأعدز ِبِو ُقْمَشا الدَّ

اْسسَيا َوَكاَنت َمَطشَّة الشعع الغدیخة، قبل َحاِدَثة الجدیخة. قمت: فسخبمة، َقاَؿ: قمت: فأسصبػنو، َقاَؿ: َعفا رسسيا، وبقى 
َعا, والتأمیغ لسصعع اْلُحػت الدسیغ، وحج َذاتَيا مفخس اْلِعَشب اْلَقِجيع اْلفخس ِإَلى  بمج التاذيغ عمى الدخذيغ، َومحل الجُّ

غیخ ثسیغ، ومعقميا تخكبو اأَلْرض مغ َعغ شساؿ َوَیِسیغ، قمت: فديیل ؾبَّة أریغ، ِإالَّ َأف مْخَساىا غیخ َأِمیغ، وعقارىا 
َقاَؿ: حرغ ُحَرْیغ، يزیق َعغ مثمو ِىْشج وصیغ، َوَیْقِزي بفزمو كل ِذؼ عقل رصیغ، َسَبب عده متیغ، ومادة 

ُث يَخاُه، وجاد بالدسظ واديو، قػتو شعیخ وتیغ، قج عمع أَىمو مذخبيع، وأمشػا ميخبيع، وأسيمت َبیغ َيَجْيِو قخاه ماثمة ِبَحیْ 
وبالحب ثخاه، َوعخؼ َشْأنو ِبَأْرض الّشػَبة َوِمْشو يْطيخ ُسَيْیل مغ كػاكب اْلجُشػب، ِإالَّ َأف سػاحمو فل اْلَغارة البحخیة، 

یَّة، مدخح الدايسة األمیخیة، وخجاميا َكَسا عمست أُ  وَلِئَظ ىع َشّخ وميبط الّدخیَّة غیخ الّدخیَّة، الخمیقة بالححر اْلُحخِّ
، وىشا يتزح أسمػب ابغ الخصیب الكتابي الفشي بتػشیح نرو الشثخؼ السقامي بألػاف ببلغیة الستتابعة (ٕٖ)"اْلَبخیَّة

 بالدجع والتكخار والتزاد والجشاس وغیخ ذلظ، لیجعل الشز مػنقًا بمیغًا مػئخًا في نفذ الستمقي وذوقو. 
 مقامة خطرة الطيفورحمة الذتاء والريف -3

لقج وصفابغ الخصیبفي ىحه السقامة رحمة رسسیة، رحل بيا إلى غخناشة،لتفقج أحػاؿ الثغػر الذخؾیة لسسمكة    
 .(ٖٖ)غخناشة،الحؼ قاـ بيا أمیخ السدمسیغ أبي الحجاج يػسفبغ نرخ ومعو وزیخه لداف الجيغ بغ الخصیب

ئج َفزمو ورفقو، الَِّحؼ جعل لشا اأَلْرض ذلػال، نحسج هللا حسج معتخؼ ِبحقِِّو، ونذكخه عمى عػا"ومغ ىحه السقامات: 
نسذي ِفي مشاكبيا، َوَنْأُكل مغ رزقو، َوُنَرمِّي عمى سیجَنا ومػالنا ُمَحسَّج خیختو مغ َخمفو، وندتػىب لمسقاـ السػلػؼ 

 :بغخب اْلَسْعُسػر وشخقو الیػسفي الشرخؼ، َسْعجا يتؤلأل نػر أفقو، ونرخا ُيْتَمى،
 يتظ رْحَمة ... عشیت بَيا َيا شقة اْلقمب مغ بعجِ وقابمة صف لي فج

 َفقمت خحييا مغ ِلَداف ببلغة ... َكَسا ُنطَع اْلَیاُقػُت والجرُّ ِفي عقجِ 
لسا َوقع اْلَعْدـ الَِّحؼ َوقفو هللا عمى مَرالح َىِحه الجدیخة، َواْلَقْرج السعخب َعغ كخیع القریجة، َوفزل الدخیخة، عمى 

رىا، وتسيیج أوشانيا، وتیدیخ أوشارىا، رأػ ِفي َقّمجُه هللا أمػرىا، ووكل ِإَلى حسايتو ثغػرىا، َمْػاَلَنا تفقج ببلدىا وأقصا
اج، اْبغ َمْػاَلَنا َأِمیخ اْلُسدمسیغ وكبیخ الْ  ُسُمػؾ وعرسة ديشَشا ودنیانا، َأِمیخ اْلُسدمسیغ، وضل هللا عمى اْلَعالسیغ َأُبػ اْلحجَّ

الِ  حیغ أبي اْلَػِلیج ِإْسَساِعیل، اْبغ َمْػاَلَنا اْليساـ اأْلَْعَمى، الَِّحؼ تخوػ مفاخخه وتتمى، أبي سعیج، حفع هللا اْلُسَجاىجيغ الرَّ
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ِمْشُو عمى اأْلَيَّاـ َبحخ الشجا، َوبجر السشتجا، وسابق اْلَفخخ اْلبعیج السجا، وشسمو بخواؽ عرستو، كمسا َراح واغتجا، َأف 
ـِ وؾیاما ِبحقِِّو، َوَعسبل عمى َما يقخبُو ِمسَّغ اْسَتْخَمَفُو عمى ُيَباِشخَىا ِبَشفِدِو، وَ  یْجَعل آفاقيا مطمة شسدو، نطخا ِلئْلِْسبَل

َخمفو، ِفي وجية حالفيا اْلَغَساـ السدتجع، ونربة قزى َلَيا بالدعج مغ اَل يشجع، َفَكاَف البخوز ِإَلْیَيا َيْػـ اأْلََحج َساِبع 
ـ َثَساِنَیة َوَأْرَبعیغ َوَسْبعسائة، خخجَشا وصفحة اأْلُفق بالػیع متشفدة، وأدمع الدحب لػداعشا عذخ شيخ محـخ فاتح َعا

 .(ٖٗ)"مشدكبة، نتبع مغ الخَّاَية اْلَحْسَخا, َدِلیبل ىاديا، ونثق بػعج هللا ُسْبَحاَنُو ِفي َقْػلو، َواَل يقصعػف َوادياً 
ـ لداف الجيغ ابغ الخصیب نّرو السقامي  برػرٍة الفتة مسّیدة ، حیث يبجأ بحسج هللا تعالى وشكخه وفزمو ونعسائو، ُيقجِّ

ویدخد فیيا أحجاث الخحمة مثل : ) فكاف البخوز إلیيا يـػ األحج سابع عذخ.../ خخجشا وصفحة األفق بالػیع 
يع التي استغمػا متشفدو/ وأدمع الدحب لػداعشا مشدكبة..(، ومحاولة تقمبيع أثشا, الخحمة بدعِة صجر مغ خبلؿ مقػلت

فیيا التػریة وخجاعيا الفشي : ) تشبع مغ الخاية الحسخا, دلیبًل ىاديا..( ، ونمحع في الشّزِ أيزًا أنو يحكخ الجشاس 
 -دنیانا( ، وكحلظ التزاد: ) غخبو –واديًا ( ، ) ديششا  -أوشارىا ( ، ) ىاديا –الغیخ تاـ كسا في : ) أوشانيا 

الكخیع مثل : ) الَِّحؼ جعل لشا اأَلْرض ذلػال، نسذي ِفي مشاكبيا، َوَنْأُكل مغ رزقو( ،  شخقو( ، والتشاص مع القخآف
ومجػ االعجاب بالػداع ؼیقػؿ : ) وأدمع الدحب لػداعشا مشدكبة..( ،فالمغة في مقامة خصخة الصیف لغة سيمة 

 وبجيعًا وفخیجًا. وسمدة تكثخ فیيا الفشػف البجيعیة، والرػر السجازیة التي تذكمت تذكبًل دؾیقاً 
َیاح، ألفیشا عسل الدخاج " وكحلظ الشز التالي قػؿ ابغ الخصیب: باح، وبذخت بسقجمو ندسات الخِّ َولسا ابتدع ثغخ الرَّ

، وشخعشا ِفي الّدیخ الجائب، وصخفشا ِإَلى َوادؼ أنذ صخوؼ الخكائب، واجتدنا بػادؼ حستيا، َوقج متع اإلسخاجِإَلى 
ـِ، وتحاكخنا عَساَرة نػادييا،الشََّيار، وتأرجت األ بَل وتشاشجنا  زىار، فذاىجنا ِبِو معالع اأْلَْعبَلـ، وحییشا َدار حسجة ِبالدَّ

 :َقْػلَيا ِفي وادييا
 َأَباَح الذػػػػػػػػػُؽ أسخارؼ بػػػػػػػػػادؼ ... َلُو ِفي اْلحدػػػػػػػػِغ آَثاٌر بػادؼ

 يصػُؼ ِبُكلِّ َوادؼ َفسغ َواٍد يصػُؼ ِبُكلِّ رْوٍض ... َومغ روضٍ 
 َومغ َبیغ الطبي مياُةأصابْت ... قمِبػػػػػػػػي َوقج ممكػػػػػػػػػػػػت ُفػػػػػػػػػَؤاِدؼ
 َلَيا لْحػػػػػػػػٌع تخّقجُه ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػخ... َوَذاَؾ اأْلَمُخ َيْسشُعِشي رقػػػػػػػػػػػػػػػادؼ

خید سمب األعیاد احتفاليا، وغربيا حدشيا وجساليا، َناَدػ ِبَأْىل اْلَسِجيَشة، َمْػعجُكْع واستقبمشا اْلَبمجة حخسيا هللا ِفي تب
یَشة، فدسحت الحجاؿ بخباتيا، والقمػب بحباتيا، والسقاصخ بحػرىا ، والسشازؿ ببجورىا، َفَخَأْيَشا تداحع اْلَكَػاِكب َيْػـ الدِّ

ب اْلحساـ، متشؿبات، تشقب األزىار بالكسايع، َحتَّى ِإذا قزى اْلَقْػـ بالسشاكب، وتجافع البجور، بالرجور، َبْیَزا, كأسخا
مغ سبلميع عمى إَماميْع فخضا، اْسَتْػَفْیَشا أعیانيع، تسییدا وعخضا، خیسشا ِبَبْعس رباىا السصمة، وسخحشا اْلُعُیػف ِفي 

 .(ٖ٘)"داحة، رحبة السداحةِتْمَظ العسالة السغمة، والدروع السدتغمة، فحیاىا هللا مغ َبْمَجة أنیقة ال
ابغ الخصیب في رحمة الحىاب كیؽیة استؿباليع واالحتفا, بيع:) واستقبمشا وفي ىحا السػضع يرّػر لشا لداف الجيغ 

البمجة حخسيا هللا ...(، ونجج كحلظ تجاخل األبیات الذعخیة مع نز السقامة وىػ ما يكثف بشیة الشز مازجًا بیغ 
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ولیزیف لمشّزِ رونقًا ومتعة فشیَّة، ویزیئ لشا الشسط الحؼ سػؼ تؤشخ ؼیو فیجخميا في إبجاعو وإبجاع الذعخا, 
الخحمة األدبیة الػصؽیة؛ حیث نجج أف الشز يتدع باإليجاز والتكثیف والتمسیح، الحؼ أغشى عغ سخد الكثیخ مغ 

 األحجاث سػا, كانت أحجاث تترل بالخحمة أو ما تدتجعیو مغ ذكخیات وتخاكیب ججيجة.
وبمحاظ ذلظ نجج أف ابغ الخصیب يخكد عمى زوايا ميسة التقصيا وشجت انتباىو ورصجىا أثشا, الخحمة: ) فحیاىا هللا 
مغ بمجٍة أنیقة الداحة، رحبة السداحة/خیسشا ببعس رباىا السصمة..(، وكحلظ استجعاؤه لمسحدشات البجيعیة 

والسعخؼیة والذحشات الذعػریة والعاشؽیة في نّرو  والتذبیيات واالستعارات في الشز ، وكحلظ األبعاد الفكخیة
 الخحمي/السقامي واشارات خؽّیة لتكدب الشز عسقًا فشیًا .

وارتحمشا َوقج أذف هللا لمدسا, فأصحت، ولمغیػـ فدحت، ولمخیح َفبَلَنْت بعج َما ألحت، وساعج التَّْیِدیخ، "ومشيا قػلو: 
اتيا، وشبیيتيا ِفي ججاوليا وجشاتيا، َما ِشْئت مغ أدواح تػشحت ِبالشػِر َوَكاَف عمى َشِخیق قشالر اْلسدیخ، كبخػ بش

ِقیق األرجػاني. َعغ خجود الغػاني، فأجمشا اْلُعُیػف ِفي  َبا فتسػجت، سفخبيا الذَّ وتشػجت، وغجراف زرع ىبت َعَمْیَيا الرِّ
 :وتحكخنا َقػؿ الَقاِضي ِعَیاض ریاض،

ْرٍع وخاماتِو  َیاحِ اْنُطْخ ِإَلى الدَّ  يْحكى ... َوقج َماَس َأَماـ الخِّ
 كتیبُتُو خزًخا ميدومًة شقائُق ... الشُّْعَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف ِفیَيا جخاح

فتججدت َلُو مبلبذ السجادة، وتحكخ عيػد مغ  مثل أَىمو َفَدمُسػا، َومغ عجـ الشُُّدوؿ بيع تألسػا، وأتیشا فحز اأْلَْبَرار
ادة، لسا َخَفقت ِبِو راية سعج بغ عَباَدة  . (ٖٙ)"حل ِبِو ِعْشج اْلَفْتح األوؿ مغ الدَّ

ابغ الخصیب ىشا إلى إضفا, شي, مغ الخمػز والذخریات: ) القاضي عّیاض / سعج بغ عبادة(، ویدخد يعسج 
تجخبة الخحمة وذاؽ نفحاتيا، فیحكخ مػقف االرتحاؿ: ) وارتحمشا وقج أذف أحجاثًا ارتبصت بيع ، فابغ الخصیب عاش 

 هللا لمدسا, فأصحت..(، ولقج حفل الشز بالخؤػ الفشیة السسیدة مغ الفشػف البجيعیة مسثمة لسا كانت تجیر في نفدو.
 مقامة اإلشارة إلى أدب بالوزارة: -4
ما يحسمو مغ أثقاؿ، وِفعميا) وزَر( والسزارع مشو)يدُر(،  تدسى أوزارًا،و لقج ُذكخت لفطة الػزارة في كتب المغة  

 (ٖٚ)والَػزر بفتح الػاووالداؼ، وىػ مرجر لِػْزر،أؼ السمجأ، كسا يأتي بسعشى الجبل، وكل مانع أو ستار ما يحتسي بو
، 

َوِزیًخا﴾]  َىاُروفَ  َأَخاهُ  َمَعوُ  َوَجَعْمَشا اْلِكَتابَ  ُمػَسى آَتْیَشا ﴿َوَلَقجْ وقج وردت ىحه المفطة في القخآف الكخیع كقػليتعالى:
أؼ َواْجَعْل  ،[ٜٕ﴾] شو: َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِمي، وقػلو تعالى: ﴿أرسَمو هللُا إلى فخعػَف وقػِمو[، أؼ ٖ٘الفخقاف: 

 ِلي َوِزیًخايؤازرني عمى السزي إلى فخعػف ویعاضجني عمیو.

الػزارة:"الػزیخوسیط بیغ السمظ ورعیتو، ؼیجب أف يكػف في شبعو َشصخ يشاسب وقج جا, في كتاب اإلشارةإلى أدب 
 (ٖٛ)شباع السمػؾ، وشصخ يشاسب شباع العػاـ، لیعامل كبل مغ الفخیقیغ بسا يػجب لو القبػؿ والسحبة"
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ْتَبة لسغ فيع وع"ومغ قػؿ لداف الجيغ بغ الخصیب في ىحه السقامة:  قل، ُمْذَتقَّة مغ اْلَػزیخ، اْعَمع َيا َوَلجؼ َأف َىِحه الخُّ
َوُىَػ الّثقل، أِلَنََّيا تحسل مغ عب, اْلسمظ َوثقمو َما تعجد اْلجَباؿ َعغ حسمو، َوِىي اآْلَلة الَِّتي بَيا يْعسل، وبحدب 
تبايشيا يتبايغ ِمْشَيا األنقز واألكسل، َوَعَراُه الَِّتي بَيا يير، ویحتصب ویحر، ویمتقع ویسر، َویجسع ویفر، 

خمبو الَِّحؼ ِبِو يدؽ الفخخ، ویحخس العر ومشجمو الَِّحؼ يعخؼ ِبِو مغ يشاصح َومغ يغر، ومخآتو الَِّتي يخػ بَيا وم
ل بحاستو لسْعِخَفة اأْلَْشَخاص السحجػبة. َوِإذا فدج اْلسمظ َوصمح اْلَػزیخ،  مَحاِسغ َوجيو وعیػبو، وَسسعو الَِّحؼ يَتَػصَّ

ـ التَّْجِبیخ، َوَصبَلح اأْلَمخ بعكذ َىِحه اْلَحاؿ َمْحُدػب مغ اْلسَحاؿ أِلَف اْلَػاِسَصة اْلَقِخیَبة، ُربَسا َنَفعت الدیاسة واستقا
اُلػا ونكتة الدیاسة الغخیبة، ومػقعو مغ اْلسمظ مػقع اْلَیَجْيِغ مغ اْلَجَدج، المََّتْیِغ ِفي اْلَؿْبس والبدط َعَمْیِيَسا يْعَتسج َوقَ 

ة َنقمو، فاف  مخضى،والػزیخ تعخض َعَمْیِو شكاياتيع عخضا اْلسمظ َشِبیب والخعیة والشجاح ُمْخَتِبط بدجاد عقمو، َوِصحَّ
َماَمة ونربيا، وعقجىا وعربيا، َوَكاَنت ضخورتيا ِإَلى الػزارة َىِحه  اْخَتلَّ الدفیخ َبصل التَّْجِبیخ. َوِإذا تقخر وجػب اإْلِ

ػَرة، َوِفي الْ  َػاِجب َشخط، َواَل َيْدَتِؿیع َلُو بَغْیخَىا ضبط، َكیَف اَل يكػف قجرَىا خصیخا، ومحميا ِىَي، ومشدلتيا َىِحه الرُّ
الَِّحؼ اصصفاه بخسالتو وبكبلمو، واخترو بخریرتي اْلَكَخاَمة َمَع  َوسمع( وآلو أثیخا، َوَقػؿ الشَِّبي )صمى هللا َعَمْیوِ 

ْخِبِو، َواجَعل لي وزیخا مغ أَىِمي َىاُروف أخي، اْشُجد ِبِو أزرؼ، َكػنو َمْعُرػما بعرسة ربو، َغِشیا بجفاعو، متأندا ِبقُ 
واستجرار الفػايج، ومجافعة وأشخكو ِفي َأْمِخؼ، َدِلیل عمى محمَيا مغ سج اْلَقَػاِعج، وإجخا, العػايج، َوِإَقاَمة الذػاىج، 

 .(ٜٖ)"ار ِبَأف السشرب مشرب اأْلُخػة السكايج، ِإَلى غیخ َذِلظ مغ اآْلَثار السجمػة، والسحاسغ الستمػة، واإلشع
ابغ الخصیب في ىحا الشز استميع قرة الشبي مػسى)ع( وكیف أنو شّج أزره بأخیو ىاروف واستئشاسو بو    

لترػیخ السعاناة في صخاعو مع القػـ الكافخیغ: ) واجعل لي وزیخًا مغ أىمي ىاروف أخي ..( ، و) عراه التي 
ئیة تقػـ عمى امتراص السمفػظ الشثخؼ ييرُّ بيا( ، إشارًة إلى تػضیف الػضع لراحب الػزارة برػرٍة استجعا

الغائب عبخ مجلػالت إيحائیة بصخیقٍة إبجاعیة لتخریب نّرو السقامي، فشجج ابغ الخصیب قج تفشغ في وصف 
صاحب الػزارة حیث تأػتي الحكسة والتجبیخ في تجخبة الحكع ومقالیج الػزارة والتعامل العادؿ مع الخعیة؛ كسا تكذف 

جيع مغ استعارة وتذبیو وكشاية وتػریة وجشاس وتزاد والفقخات الستداویة الستحجة األحخؼ أو عغ تػضیف البیاف والب
 السختمفة.

َوَكاَف الػزرا يختاروف مغ اْلَجَػاِرؼ لمسباضعة، مغ ضيخ ِمْشَيا فزل التَّْسِیید، وأخمريا "ومغ ذلظ أيزًا قػلو:  
ي سكخ مْدقط، َواَل َفخح مفخط، َواَل كدل مْقعج، َواَل حدب ُمفدج، َواَل ااِلْخِتَیار خمػص الحََّىب اإلبخید، َواَل يغذػىغ فِ 

غزب مبخؽ مػعج. َوِإذا ىع ِبَصَمب اْلَػَلج، استفتى الكاىغ ِفي اْخِتَیار اْلَػْقت الخامق، َفبَل ُيصمق َلُو َذِلظ ِإالَّ ِفي 
ْسذ، َواْلَكَػاِكب اْلخسذ، واستحزار اأْلَْوَقات السختارة، َوالّشرب الخمیقة ِبِتْمَظ اإلنارة، َوبعجه  إْصبَلح اْلَقَسخ َوالذَّ

 اليیئات الشابية، واألشكاؿ الستشافدة الستذابية، وتقخیب القخابیغ َبیغ َيجؼ اآْللَية، ثعَّ يمقى اْلَجاِرَیة، َوِكبَلُىَسا َيُقػؿ
ُحف السػصػفة، والكتب السقجسة اْلَسْعُخوَفة، مَ  ْعَشاُه َيا مغ قرخت اأْلَْلَباب َعغ كشيو، وعشت قػال َمْشُقػاًل َعغ الرُّ

غ اْلُػُجػه لػجيو، قج اْجَتَسعَشا عمى مدج مػاد اَل َنْعِخؼ َما تحجثو ِمْشَيا، َواَل َما تطيخه َعْشَيا وتمقیشا، وتمقیشا تػؼیقظ م
ُجػد، َوَلْیَذ تزخعشا َلظ ِباْلَسْدَأَلة، وابتيالشا ِفي رحستظ  سعیشا ِبِسْقَجار السجيػد، َوَأنت مبلذ اْلُػُجػه، ومؽیس الدُّ
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ِإَلْیظ،  السدتشدلة َتْشِبیيا ألقجارؾ اْلُسِریَبة لمدجاد، اْلَجاِرَیة بسرالح اْلعباد، ِإنََّسا ُىَػ ِبَحدب َما نحخز ِبِو فزل الخَّْغَبة
اِبق مغ  َؤاؿ لسا لجيظ، َونحغ ِبحدغ اختیارؾ أوفق مشا بارائشا، وقزاؤؾ الدَّ َوَراِئَشا، فمظ اْلَحسج عمى قزائظ، َوالدُّ

ْكخ عمى نعسائظ  .(ٓٗ)"َوالذُّ
في الشز السقامي الدابق نخػ كیف يػضح ابغ الخصیب بعس تفریبلت اختیار الجػارؼ ، وابتجأ بقػلو: ) وكاف 
الػزرا يختاروف مغ الجػارؼ لمسباضعة..( ، فقج أضفى عمى السذيج صػرًا متتالیة ترف السذيج الصبیعي لحاؿ 

) تقخیب القخابیغ :د في شخٍؽ وشقػس خاصة الػزرا, وحیاتيع الخاصة ، وكیؽیة حسل الجػارؼ لغخض انتاج االوال
بیغ يجؼ اآللية / ثع يمقى الجاریة ..( ، حیث استصاع تػضیح بعس السعاني وابخازىا بقالٍب فشي جسیل، حیث 

 حخكت الشفػس واستثارت الخیاالت، لیتأمل القارغ في تمظ الرػر ویحمميا ویحذُّ بحبلوتيا.

ع، يْذَتخط ِؼیِو َأف يكػف قجيع الشِّْعَسة، بعیج اليسة، مكیغ الخأفة َوالخَّْحَسة، كخیع َوَكاَف اْلَػزیخ فیي"ومغ ذلظ أيًزا: 
رة، مػفػر اأْلََماَنة، قاْلَعْیب، نقي الجیب، ُمَدّجد الدْيع، ثاقب اْلَفيع، واثبا ِعْشج الفخصة، واصفا لمقرة، مخیحا ِفي ال

ْجر، َمْذُيػر اْلِعفَّة، أصیل الّجياَنة، قاىخ لميػػ، مدتذعخا لمتقػػ، مذسخا  َعغ الداعج اأْلَْقَػػ، جمیل اْلقجر، رحیب الرَّ
معتجؿ الكفة، ححرا مغ الشَّْقج، َصِحیح العقج، َراعیا لميسل، نذصا لْمَعَسل. واصبل لمحمع، شاكخا لمشعع، َخِبیخا بدخ اأْلَُمع، 

غیابة، َواَل ممق َواَل ـیابة، مجتدئا بالببلغ، مذتغبل َذا حشكة بالجخل والخخج، عؽیف المَِّداف والفخج، غیخ مغتاب َواَل 
، َحاِفًطا لؤلسخار، مؤثخا لؤلبخار، مبايشا بصبعو لخمق األشخار، َوقج فاؽ قجر  ِعْشج اْلَفَخاغ، مؤثخا لمرجؽ، صادعا ِباْلَحقِّ

ْتَبة َبیغ األقخاف، َوأْعصى وزانيا، َواْلَحْسج ، َحقو ِعْشج ااِلْعتِ   .(ٔٗ)"َبارَىِحه الخُّ
ومغ خبلؿ استقخائشا لشز السقامة نجج أف ابغ الخصیب أتى ببعس الرػر الكشائیة لػصف شخریة الػزیخ   

تتشاسب مع حدغ العقل والحكسة، وقج وضف االستعارات والجشاس والتزاد وغیخىا مغ السحدشات المفطیة والسعشػیة 
العفة / معتجؿ الكفة / حافطًا لؤلسخار / مؤثخًا : ) قجيع الشعسة / بعیج اليسة / كخیع العیب / نقي الجیب / مذيػر 

 لؤلبخار..( ، وال شظ أنو مسا يجعع السػسیقى الجاخمیة في الشز ، لتكػف تحفة فشیة بجيعة.
ي" وكحلظ قػلو: ت َوِإذا انرخفت ِإَلْیظ مغ ِإْحَجػ حخمو، َرْغَبة، َأو تأكجت ِفي ُمِيّع قخبو، َأو بجرت ِإَلْیظ َشَفاَعة َأو َتَػجَّ

ؿ مغ ِفي َحاَجة َشاَعة، َفبَل تدسع رسالتيا، َواَل تْعَتبخ مقالتيا، ِإالَّ مغ ِلَداف ِإْنَداف َمْػُصػؼ ِعْشج اْلسمظ ِبِإْحَداف، َحا
االبغ ، َأو أخػاتويقشو بَسَكاف، َواْحتخز ِفي محاورتيا مغ فمتات المَِّداف وىفػاتو، وراجع خصابيا ُمَخاجَعة اأْلَخ ِإَلى أْكـخ 

أمياتو. َواَل ترغ ِفي مخاشبتيا ِإَلى خزػع َكبَلـ ورقة، َتِحیَّة َوَسبلـ، وانفخ مغ َذِلظ نفختظ مغ الدُسـػ الػحیة  اإلبخ
دوف اْلَػَلج َواْلحـخ جَشاح التؿیة، واكتع سخه َعغ َأبَشا, جشدظ اَل بل َعغ َنفدظ َواجَعل َقْمبظ َلُو  وأسجؿوالسيالظ الخدية، 
َیانة وصبخا َفِإف تداحع َعَمْیظ تداحسا تَخاؼ َعَمْیِو معخة الشْدَیاف وإغفاؿ ذكخَىا عمى األحیاف، َفاتخح َلَيا قبخا، وأوسعو ِص 

رمدا يفخدؾ بعمسيا، َواَل تبح لدػاؾ َشْیئا مغ حكسَيا، َواَل تغفل َمَع األحیاف َما جخػ ِبِو رسسظ مغ عخض كتاب َواِرد، 
ستأمخه ِؼیَسا جخت ِبِو العػايج، َوِإف خرت َلَجْيِو مشدلتظ، ولصفت ِمْشُو، محمتظ، َفبَل تْتخؾ َأو خبخ َوافج، َأو بخیج َقاصج وا
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ِعْشج  [يْحَتج َلُو َبابو] مشفحاَأف يسخ َذِلظ عمى َسسعو، معتشیا لخعیو، وأذقو حبلوة االستبجاد بَأْمخه َوَنْيیو، واتخؾ َلُو 
 . سجتو َمَع األحیافمغیبظ، َكَسا تحببو اْلعْجؿ مغ نریبظ والـز 

سالظ َوِإيَّاؾ َأف َتْجَتِسع َمَعو عمى فَخاغ، َفیبقى اْلسمظ مزیعا ِبِسْقَجار َذِلظ الدََّماف، َوِإذا انرخفت ِإَلى مشدلتظ، فاختل بع
شايفة  وكتابظ، َوَذوؼ الخَّْأؼ والشریحة مغ َأْصَحابظ، عمى إحكاـ َحاؿ اْلسمظ الَِّحؼ ناشيا بظ، َفِإذا أمدیت، فاشغل

مغ لیمظ بسجارسة َشْي, مغ حكع الّجيغ، وأخبار اْلُفَزبَل, السيتجيغ، واجل صجا َنفدظ بالبخاىیغ، ومجالدة اْلعمَسا, 
اِلِحیَغ، َواْخِتْع سعیظ ِبَبْعس صحف الشَِّبییغ، وأدعیة اْلُسْخسمیغ والستأليیغ لتختع َيْػمظ ِبالصََّياَرِة والعفة، وال حمع َوالرَّ

عتجاؿ الكفة، ولیيػف َعَمْیظ الشرب والػصب، والعسخ السغترب، ِإنَّظ ميتج ِبَيجؼ َربظ الَِّحؼ يخعاؾ ویشجح والخأفة وا 
 .(ٕٗ)"مدعاؾ، ویثیبظ عمى َما ِإَلْیِو دَعاؾ

، وما يخز األسخة الحاكسة  واإلرشادلمشرح  اإلندانیةبخع لداف الجيغ ابغ الخصیب في الشز في تػضیف السعاني 
الشرح والتعامل بإيجابیة وحدغ ترخؼ مع الخعیة والحاشیة، ومغ ذلظ: ) واجل صجا  إسجا,وما يتػجب عمیيا في 

نفدظ بالبخاىیغ / ومجالدة العمسا, والرالحیغ..( وىػ ما يجؿُّ عمى ثقافتو الػاسعة ومخدونو الغدیخ ، والتسكغ 
الترػر والتخّیل والفشػف البجيعیة التي تغمغمت في نّرو السقامي، لتخجـ  أسمػبسل المغػؼ ، وتخاص البشا,، ویدتع

 مػقفو الذعػرؼ والفّشي معًا.

 

 

 

 

                                                           

 .5/345م: 1991( ٌنظر: لسان العرب, ابن منظور, مادة) قوَم(, دار صادر بٌروت, لبنان,1)
 .396م: 2001, 1العربً القدٌم, أحمد مطلوب, مكتبة لبنان الناشرون, بٌروت, ط( معجم مصطلحات النقد 2)
 . 319م: 1994, 2فً اللغة واألدب, كامل المهندس وآخرون, مكتبة لبنان ساحة الصلح, بٌروت, ط ( معجم المصطلحات العربٌة3)

 .25 :( بدٌعٌات الزمان, فٌكتور الكك, المطبعة الكاثولٌكٌة, بٌروت, د.ط4)

 . 1( المقامة البغدادٌة, د.رابح العوبً, دار الكتاب الثقافً,د.ط,د.ت, ) المقدمة( : 5)
, وأدب المقامات أو الفن األقصوصً المسجع , بحث الدكتور صفاء خلوصً, مجلة 321( األدب العربً فً العصر العباسً: 6)

 .1962, كانون الثانً, شباط, 25العدد األول,مج  –المعلم الجدٌد 
 .203-202م: 1951, 2, ط1ٌنظر: النثر الفنً فً القرن الرابع, زكً مبارك, السعادة الكبرى, مصر, ج( 1)

 .224( ٌنظر: تارٌخ األدب العربً, أحمد حسن الزٌات, دار النهضة بمصر, القاهرة, د.ط: 9)
 .611-616م: 1996, 1( ٌنظر: الجامع فً تارٌخاألدب العربً, حنا الفاخوري, دار الجٌل, بٌروت, لبنان, ط9)
المقامات األندلسٌة فً عصر الطوائف والمرابطٌن, شاهر عوض الكفاوٌن, مكة المكرمة, جامعة الملك عبد العزٌز,  :( ٌنظر10)

 وما بعدها.135م: 2001رسالة ماجستٌر, 
 . 249 -249/ 2رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب : ( 11)
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, 1ٌنظر : المقامة بٌن األدب العربً واألدب الفارسً )الحرٌري والحمٌدي خصوصا( , د. فرح ناز علً, دار الكتب العلمٌة, ط( 12)

2011 :153 . 

 .32ٌنظر: المصدر نفسه : ( 13)
 .64ٌنظر: المصدر نفسه: ( 14)

 .250/ 2رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب: ( 15)

 .264/ 2: ( المصدر نفسه16)

 .150-149/ 2المصدر نفسه:ٌنظر: ( 11)

 .2/246ٌنظر: المصدر نفسه:( 19)

 .246/ 2رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب : ( 19)

 .241/ 2المصدر نفسه: ( 20)

 . 9: 3المقامة , شوقً ضٌف وآخرون, دار المعارف , مصر, ط(21)
لمرٌة, قال الحمٌدي:هً على ساحل بحر مدٌنة باألندلس عامرة من أعمال رٌّة سورها على شاطئ البحر بٌن الجزٌرة الخضراء وا

المجاز المعروف بالزقاق, وأصل وضعها قدٌم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار إلٌها فتضاعفت عمارتها حتى صارت 
 .5/43أرشذونة وغٌرها من بلدان هذه الكورة كالبادٌة لها أي الرستاق, ٌنظر:معجم البلدان:

*ٌة من األرض قد حاذاها البحر والنهر, فالبحر شمالٌها والنهر غربٌها جار من الجنوب وفٌه نهر مدٌنة متوسطة موضوعة على زاو
كبٌر تجري فٌه السفن أقرب منه إلى البحر, وفً غربً هذا النهر اختط عبد المؤمن مدٌنة وسماها المهدٌة, كان ٌنزلها إذا أراد إبرام 

 . 3/231ً من مراكش غربٌة جنوبٌّة, ٌنظر: معجم البلدان:أمر وتجهٌز جٌش, ومنها إلى مراكش عشر مراحل, وه

 .355/ 2( رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب 22)

 .355/ 2(المصدر نفسه: 23)
 .356/ 2(رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب: 24)

 .246/ 2: المصدر نفسه(25)
 .246/ 2: رٌحانة الكتاب( 26)

 .ٕٛٚ -ٕٙٗ/  ٕىحا الذأف ثبلث مقامات: ، ولو فيٕٛٗ  -ٕٙٗ:رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب(ٕٚ)
 .304/ 2(رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب , لسان الدٌن: 29)

 .45-43( ٌنظر: معٌار االختٌار: 29)
 .219/ 2(رٌحانة الكتاب ونجعة المنتاب: 30)
 .290-2/219( رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :31)

 . 304و293و296-295/ 2هذا الشأن مقامات أخرى:, وله فً  295-2/294( رٌحانة الكتاب, لسان الدٌن :32)

 . 33, ومعٌار االختٌار, البن الخطٌب:16( ٌنظر: خطرة الطٌف,البن الخطٌب:33)
 .2/249( رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :34)
 . 250- 2/249(رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :35)
و  260و    259و    251و  254/ 2الشأن مقامات أخرى:, وله فً هذا  253 – 252/ 2( رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :36)

 .210و  219 - 269و  264و   262و  261
 .5/293( ٌنظر: لسان العرب ,مادة )وزر(:31)

 33( اإلشارة إلى أدب الوزارة, البن الخطٌب:39)
 341 - 2/340(رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :39)

 .242- 2/241( رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :40)

 .242/ 2: المصدر نفسه( 41)
 . 354-353/ 2( رٌحانة الكتاب , لسان الدٌن :42)
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 والمراجعالمصادر 

العاادد  –أدب المقامااات أو الفاان األقصوصااً المسااجع , بحااث الاادكتور صاافاء خلوصااً, مجلااة المعلاام الجدٌااد   -ٔ
 .1962, كانون الثانً, شباط, 25األول,مج 

أدب الػػػزارة، لدػػاف الػػجيغ بػػغ الخصیػػب، دراسػػة وتحقیػػق، د. م كسػػاؿ شػػبانة، مكتبػػة الثقافػػة الجيشیػػة  إلػػىاإلشػػارة  -ٕ
 .ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔلمشذخ،جسیع الحقػؽ محفػضة لمشاشخ  ط

 .بدٌعٌات الزمان, فٌكتور الكك, المطبعة الكاثولٌكٌة, بٌروت, د.ط -ٖ

 .بمصر, القاهرة, د.ط تارٌخ األدب العربً, أحمد حسن الزٌات, دار النهضة -ٗ

 .م1996, 1األدب العربً, حنا الفاخوري, دار الجٌل, بٌروت, لبنان, ط الجامع فً تارٌخ -٘

ریحانػػػة الُكتّػػػاب وُنجعػػػة الُسشتػػػاب: لدػػػاف الػػػجيغ بػػػغ الخصیػػػب، حققػػػو م عبػػػج هللا عشػػػاف، الشاشػػػخ مكتبػػػة الخػػػانجي  -ٙ
 ـ . ٜٓٛٔىػػ  ٓٓٗٔ، ٔ، ط ٔبالقاىخة، السصبعة العخبیة الحجيثة، ج

ریحانة الكتاب وُنجعة الُسشتػاب، لدػاف الػجيغ بػغ الخصیػب، تحقیػق مػػحسج عبػج هللا عشػاف، الشاشػخ مكتبػة الخػانجي  -ٚ
 ـ . ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ، ٔ، طٕبالقاىخة ،السصبعة العخبیة الحجيثة، ج

عبیػػجؼ، ىػػػ( اعتشػػى بترػػحیحو أمػػیغ م عبػػج الػىػػاب وم الرػػادؽ الٔٔٚ -ٖٓٙلدػػاف العػػخب، البػػغ مشطػػػر)  -ٛ
،  ٖ، ط ٔلبشػػػاف ، ج –دار إحیػػػا, التػػػخاث العخبػػػي لمصباعػػػة والشذػػػخ والتػزیػػػع، مؤسدػػػة التػػػاریخ العخبػػػي ،بیػػػخوت 

 ـ .ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ
معجػػع البمػػجاف: شػػياب الػػجيغ أبػػي عبػػج هللا يػػاقػت بػػغ عبػػج هللا الحسػػػؼ الخومػػي البغػػجادؼ ،السجمػػج الخػػامذ، دار  -ٜ

 ـ .ٜٚٚٔىػػ ٜٖٚٔبیخوت،  –صادر 
 .م2001, 1صطلحات النقد العربً القدٌم, أحمد مطلوب, مكتبة لبنان الناشرون, بٌروت, طمعجم م -ٓٔ

فً اللغة واألدب, كامل المهندس وآخرون, مكتبة لبنان ساحة الصلح, بٌروت,  معجم المصطلحات العربٌة -ٔٔ
 .م1994, 2ط

 .المقامة البغدادٌة, د.رابح العوبً, دار الكتاب الثقافً,د.ط,د.ت -ٕٔ

 .3شوقً ضٌف وآخرون, دار المعارف , مصر, طالمقامة ,  -ٖٔ

المقامات األندلسٌة فً عصر الطوائف والمرابطٌن, شاهر عوض الكفااوٌن, مكاة المكرماة, جامعاة الملاك  -ٗٔ
 .م2001عبد العزٌز, رسالة ماجستٌر, 

المقامااة بااٌن األدب العربااً واألدب الفارسااً )الحرٌااري والحمٌاادي خصوصااا( , د. فاارح ناااز علااً, دار  -٘ٔ
 .2011, 1العلمٌة, ط الكتب

 .م1951, 2, ط1النثر الفنً فً القرن الرابع, زكً مبارك, السعادة الكبرى, مصر, ج -ٙٔ
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