ﻗﺴم اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺒﻲ
ﺘﺨﺼص :دراﺴﺎت أدﺒﯿﺔ

اﻷﻀﺤﯿﺔ ﻷﺒﻲ اﻟطﻔﯿل
ﻤﻘﺎﻤﺔ
ّ
-

أﺴﻠوﺒﯿﺔ ـ
دراﺴﺔ
ّ

ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺴﺘر
ﻤذﻛرة ّ
إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:

إﺸراف اﻷﺴﺘﺎذ:

اﻟﻌﻤري ﺤورﯿﺔ

ﺒن زﯿﺎﻨﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:
اﻷﺴﺘﺎذ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﺼﻔﺔ

 .1ﺒﺸﯿر ﺒﺤري

اﻟﺒوﯿرة

 .2ﺒن زﯿﺎﻨﻲ زﯿن اﻟﻌﺎﺒدﯿن

اﻟﺒوﯿرة

رﺌﯿﺴﺎ
ً

 .3ﯿﺤﻲ ﺴﻌدوﻨﻲ

اﻟﺒوﯿرة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ2017/2016 :

ﻤﺸرﻓﺎ وﻤﻘر ار

ﺸﺎ
ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗ ً
ً

شكر وتقدير:
سيدنا محمد وعمى
أشكر اهلل ّ
عز وج ّل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وصمي المّيم عمى ّ
آلو وصحبو أجمعين.
إلى ك ّل من أضاء بعممو عقل غيره ،وأىدى بالجواب حيرة سائميو ،فأظير بسماحتو
أتقدم بفائق الشكر
تواضع العمماء ،وبرحابتو سماحة العارفين ،لم يكن في وسعي ّإّل أن ّ
والتقدير إلى األستاذ المشرف "بن زياني زين العابدين" الذي قبل اإلشراف عمى ىذا العمل
تم إنجاز
وتعيده بالتصويب ،وعمى تزويده بالنصائح ّ
القيمة التي سرت عمى ىداىا إلى أن ّ
ذخر لمعمم ولطالبو.
ىذا البحث فجزاه اهلل عني ك ّل خير ،وأدامو اهلل ًا

وشكر
ًا

إهداء:
 إلى سبب وجودي في الحياة والدي رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته.تاجا عمى رأسي
 إلى من جاهدت وسهرت عمى تربيتي أميّ
الغالية ،أدامها اهلل ً
ومنهاجا الستقامتي.
ً
 إلى من قاسمني عناء البحث ،وكان سندي وموطن أنسي ،أغمى األحباب زوجيحسان ،وعائمته الكريمة.
سمية.
 إلى إخوتي األحباب :إيمان ،خديجة ،غنية ،محمد أنيس ،إسحاقّ ،قية ،سعيدة ،جميمة ،فريدة ،أمينة،
 إلى ك ّل صديقاتي :حياة ،حميمة ،ر ّسهيمة......

ﻤﻘدﻤﺔ

مقدمة:
مقدمة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى الصادق األمين.
النص األدبي
األسموبية من أىم الدراسات
إن الدراسة
قدية التي تقوم عمى تفكيك ّ
األدبية و ّ
الن ّ
ّ
ّ
ّ
الصوتية،
لغويا ،انطالقًا من دراسة بنيتو
وتشريحو
ّ
ً

التركيبية) ،التصويرّية والداللية
النحوية (
ّ
و ّ

األدبية التي
(المعجمية) .وخاصة إذا ما عولج بيذه الدراسة ًفنا من الفنون العريقة أال وىي المقامة
ّ
اآلتية :كيف
ظيرت في العصر العباسي (عصر االنحطاط والضعف) .ومن ىنا تطرح
اإلشكالية ّ
ّ
أما بالنسبة لموضوع بحثي
تجمت مستويات التحميل األسموبي في مقامة
ّ
األضحية "ألبي الطفيل"؟ ّ
أسموبية  .)-وما حفزني أكثر عمى خوض
األضحية "ألبي الطفيل"  -دراسة
فقد عنونتو ب( :مقامة
ّ
ّ
األدبية القديمة بالدراسة والتحميل ،وخاصة لما في المقامات من
غمار ىذا البحث ىو إحياء الفنون
ّ
إرشاد ووعظ ديني ،وثراء لغوي.
المغوية
البنية
ّ
وكان ىدفي من وراء ىذا البحث ىو الكشف عن ّ

األسموبية لمقامة
و
ّ

تطرقت فيو إلى مفيوم المقامة  ،نشأتيا ،عناصرىا وأشير
"األضحية" ،كما قسمت بحثي إلى مدخل ّ
األول تناولت فيو المستوى الصوتي بما فيو من األصوات المجيورة والميموسة،
روادىا ،وفصمين ّ
االنفجارية واالحتكاكية ،وعالقتيما بالمعاني والدالالت  ،والمستوى اإليقاعي بما فيو من جناس
وسجع وايقاع لمتكرار  .أما بالنسبة لمفصل الثاني فعالجت فيو المستوى التركيبي (النحوي) الذي
الفعمية ،أقسام الكالم من خبر وانشاء ،وكذلك الضمائر ،وأدوات
تطرقت فيو إلى الجمل االسمية و ّ
ّ
وتطرقت في المستوى التصويري إلى التشبيو،
الربط ،أسماء اإلشارة،
ّ

وكيفية
االستعارة ،الكناية،
ّ

ت في المستوى الداللي األلفاظ المييمنة في المقامة إلى
الفنية في المقامة ،وصنف
تشكميم لمصورة ّ
داللية .ثم خاتمة أجممت فييا أىم نتائج البحث.
معاجم وحقول ّ
1

مقدمة:
واعتمدت في دراستي عمى المنيج األسموبي الذي يتخذ من المغة وسيمة لمكشف عن بنية
أسموبية في
النصوص األدبية .و قد استعنت في بحثي ىذا ببعض الدراسات السابقة منيا :دراسة
ّ
شعر أبي فراس الحمداني "لنييل فتحي أحمد كتانو" ،وىو بحث استكمالي لنيل درجة
أسموبية لسورة الواقعة ل"بالل إحمود الفقياء" ،وىي مذكرة لنيل
ودراسة
ّ

الماجستير،

شيادة الماجستير في

تخصص المغة العر ّبية ،ومن أىم المصادر والمراجع المعتمدة" :النثر الفني في القرن الرابع" لمؤلفو
زكي مبارك ،وكذلك "عمم الداللة" ألحمد مختار ،و"التطبيق النحوي" لمؤلفو عبده الراجحي وغيرىما
العممية
وعمدت عمى استعماليا بقمة كي ال يعيب بحثي كثرة االقتباسات ،كما حرصت عمى األمانة
ّ
في ضبط المقتبسات.
أما بالنسبة لممادة المعتمدة فقد استقيتيا من كتاب "أسرار الذات بين المحو واإلثبات

– شذرات"-

لصاحبو "فيصل أبو الطفيل" والذي قدمو "عبد الجميل بن محمد األزدي".
ومما أعاقني في البحث قمة المصادر والمراجع التي تعالج فن المقامة وان وجدت فيي محصورة.
عز وج ّل أوًال ،ثم بفضل توجييات أستاذي القدير "بن زياني
تم البحث بعون اهلل ّ
وىكذا فقد ّ
قدميما لي باالبتسامة
زين العابدين" الذي ذلّل لي الكثير من الصعوبات ،وعمى وقتو وعممو الذي ّ
والترحيب ،فمو جزيل الشكر وعظيم االمتنان.

أسأل اهلل التوفيق والسداد.
البويرة في .2017 – 06 – 22
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مدخل:
المقامة :مفهومها ،نشأتها ،عناصرها ،وأشهر روادها.
 - 1مفهوم المقامة:
أ  -لغة.
اصطالحا.
ب-
ً
 - 2نشأة وتطور فن المقامة.
 - 3عناصر المقامة.
 - 4أشهر رواد المقامة:
أ  -بديع الزمان الهمذاني.
الزمخشري.
ب  -أبو القاسم ّ
ج  -أبو القاسم الحريري.
د  -ناصف اليازجي.

المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:
 – 1مفهوم المقامة:

ظير في العصر العباسي شكل قصصي عمى يد كاتب معروف أال وىو "بديع الزمان
اليمذاني" ( 398 - 357ه) ،الذي أطمق عميو اسم "المقامة" واعتبره وسيمة لطرح ومعالجة بعض
سائر عمى خطى
القضايا االجتماعية ،وفي العصر الوسط برز اسم "الحريري" ( 516 - 446ه)ً ،ا
أما في العصر الحديث (في أواخر القرن التاسع
اليمذاني في صياغة المقامة وطرح موضوعاتياّ ،
عشر وأوائل القرن العشرين) ،فقد اىتم الكثير من األدباء المحدثين بإحياء ىذا الفن األدبي القديم
حضور عند المعاصرين ومن بينيم المغربي
ًا
أمثال "ناصف اليازجي"" ،المويمحي"...الخ ،وقد شيد
1
تسرب إلى اآلداب العالمية المختمفة
"فيصل أبو الطفيل * الذي قام بإنعاش ىذا الفن واحياءه ،كما ّ

وخاصة األدب الفارسي ،الفرنسي واإلسباني وغيرىما من اآلداب األخرى.
ومن خالل ىذا التقديم يحق لنا طرح التساؤالت اآلتية :ما مفيوم المقامة؟ وما ىي عناصرىا؟
ومن ىم أشير روادىا في األدب العربي؟.
المقامة فن من فنون األدب العربي ،وىي عبارة عن أحاديث تمقى في جماعات عمى شكل
األدبية ،التي تيتم بالمّفظ و جمال األسموب والمغة.
قصص قصيرة ،وتعد من الفنون النثرّية واأللوان
ّ
لغة
أ: -
عرفيا
ورد تعريف "المقامة" في العديد من المعاجم المغوية القديمة ،ومن بينيا "لسان العرب" الذي ّ

ونقدية،
لغوية
ّ
* فيصل أبو الطفيل أديب مغربي ،حاصل عمى الدكتوراه في المغة واألدب العربي ،تخصص دراسات ّ
لو مؤلفات عديدة منيا أنموذج دراستي" :أسرار الذات بين المحو واإلثبات – شذرات –"  ،وبعض المنشورات

واألبحاث من مثل" :الجناس في شعر المتنبي"" ،الكالم عمى الكالم المضاد"....الخ ( .محاورة مع الدكتور "فيصل
صباحا ).
أبو الطفيل" يوم  14أفريل  2017عمى الساعة التاسعة والنصف
ً
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

في قولو" :المقامة بالفتح :المجمس والجماعة من الناس"
عمى ّأنيا قصة قصيرة ،وىذا ما نجده في معجم

()1

تعرف المقامة
وىناك بعض المعاجم ّ

"الوسيط" في قولو" :المقامة ىي الجماعة من

الناس ،المجمس ،والخطبة أو العظة أو نحوىما ،قصة قصيرة مسجوعة تشمل عمى عظة كان
()2
الزمن ،فبعدما
األدباء يظيرون فييا براعتيم" وىكذا نصل إلى أن مصطمح "مقامة" تطور عبر ّ

كانت تعني المجمس والمكان الذي تمقى فيو الخطب ،أصبح معناىا العظة والخطبة التي تمقى في
المجالس.
كما ذكر ىذ ه المفظة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منيا قولو تعالى[ :واذا تتمى عمييم
أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا] ( )3ويقصد ىنا بالمقام
ءايتنا بينات قال الذين كفروا لمذين آمنوا ّ
()4
أيضا في قولو [ :واذ جعمنا البيت مثابة لمناس وأمنا واتّخذوا من
المجمس والمجتمع  ،كما وردت ً

الرّكع
بيتي لمطائفيين والعاكفين و ّ
مقام إبراىيم مصمى وعيدنا إلى إبراىيم واسماعيل أن طي ار ّ
السجود]
ّ

()5

والمقام في ىذه اآلية يقصد بو اسم لموضع القيام ،وقد اتخذوا من ىذا المقام ،مكانا

لمصالة فيو وىو الحجر الذي وقف عميو إبراىيم عند بناء الكعبة.
لغوية ثالثة :مجمس السادة ،الحديث،
ومنو نصل إلى أن كممة مقامة تستعمل بدالالت ّ
الموعظة.
اصطالحا:
ب_
ً
()1

 -ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،11دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط  ،1999 ،3ص .355

الدولية ،مصر ،ط  ،2004 ،4ص .867
( - )2جمال مراد حممي ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق
ّ
( - )3سورة مريم ،اآلية .73

( - )4حمدون غسان ،تفسير من نسمات القرآن ،مراجعة جميل غازي ،دار سحنون لمنشر والتوزيع ،تونس1406 ،
ه ،ص .317

( - )5سورة البقرة ،اآلية .125
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

إيقاعية في شكل قصة قصيرة،
األدبية النثرّية ،التي تكتب بمغة
المقامة من أىم الفنون
ّ
ّ
وغالبا ما تكون
يحكييا راوي ،تعتمد عمى الخيال ال عمى الحقيقة ،تكون شخصياتيا محدودة،
ً
الثانوية ،وتدور حول حدث واحد وىي "
محصورة في البطل ،الراوي وبعض ال ّشخصيات
ّ

نوع من

الناس لمحصول
القصة القصيرة ،أدبي ،بميغ ومسجوع يجري عمى لسان رجل خيالي ماكر يحتال ّ
أخالقية" ( )1ويرى
عمى المال ،وفي غالب األحيان تنتيي المقامات بعبرة أو عظة أو نكتة دينية أو
ّ
أن أغمب مواضيع المقامة تدور حول الكدية* واالحتيال ويعرفيا بقولو
الدكتور "يوسف نور عوض" ّ
أدبية قصيرة يدور أغمبيا حول الكدية واالحتيال لجمب الرزق و تشمل عمى
"المقامة ىي حكاية ّ
نكتة أدبية تستيوي الحاضرين"

()2

ألن ك ّل مقامة تحمل موضوع
إن ىذا التعريف محدود ّ
جداّ ،
ّ

تتطرق إلى الوعظ واإلرشاد ،والمقامات ال
ّ
معين ،فتارة تتناول قضايا الفساد والسياسة ،وتارة أخرى ّ
ألنيا مجرد صفة تمتصق بالبطل.
تدور حول الكدية فقط ّ
الزمان اليمذاني" الذي يعتبر األب والرائد
و ّأول من سمى ىذا النوع األدبي مقامة ،ىو "بديع ّ
سماىا بديع الزمان مقامة ،ولم يسميا قصة ،وال حكاية ،فيي ليست
ليذا الفن "ولعمو من أجل ذلك ّ
أن بديع الزمان حاول أن يجعمو مشوقًا فأجراه في شكل
أكثر من حديث قصير ،وك ّل ما في األمر ّ
قصصي"

()3

ألنو كان ييدف إلى تمقين الناشئة المغة
وأطمق عمييا ىذا االسم عمى غرار القصةّ ،

أن الغرض األساسي من المقامات لم يكن جمال
واألسموب ،ال قص القصص والحكايات ،كما ّ

العالمية ،مجمة المغة العر ّبية وآدابيا ،ع ،4
( - )1ميين حاجي زاده ،المقامة في األدب العربي واآلداب
ّ
أذربجان 2004،م ،ص.20
*الكدية :ىي حرفة السائل الممح ( لممزيد ينظر :مجمع المغة العر ّبية ،المعجم الوجيز ،ص ) 529
( - )2يوسف نور عوض ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،دار القمم ،بيروت ،ط ،1979 ،1ص . 9 – 8
( - )3لجنة من أدباء األقطار ،المقامة ،دار المعارف ،القاىرة ،ط ( ،3د.ت) ،ص.8
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

األدبية ثروة فكرّية
أن المقامة
ّ
القصص ،واّنما جمع شوارد المغة ونوادر التركيب .ومنو نصل إلى ّ
ألنيا صورة جز ّئية لحياة العصر.
ولغوية يجب المحافظة عمييا وصيانتيا من الدنس والضياع ّ
ّ
 - 2نشأة وتطور فن المقامة:
تش ّكل في القرن الرابع ىجري نوع أدبي جديد أطمق عميو اسم "المقامة" ،التي كانت تيدف
الناس من ىموميم.
السياسية و
إلى رصد االنحطاط في الحياة
االجتماعية بشكل ساخر ،حتى يقمّل ّ
ّ
ّ
قية أي عر ّبية األصل ،واالختالف يكمن في زمن
أما بالنسبة لنشأتيا فالمتفق عميو ّأنيا كانت مشر ّ
ّ
ىذه النشأة ،وصاحب الفضل فييا ،ويدور ىذا االختالف حول ثالثة أسماء عظيمة في تراثنا
الفكري واألدبي ،وىم :ابن دريد* (ت

321ه)  -ابن فارس (ت

390ه)**  -اليمذاني

(ت397ه) .ومن ىنا نطرح التساؤل اآلتي :من المبتكر الحقيقي لفن المقامة؟.
أن مبتكر
اختمفت اآلراء وتضاربت حول مبتكر المقامة في األدب العربي ،فيناك من يرى ّ
ولكنو لم يطمق عمييا اسم
ىذا الفن ىو العالم المغوي "أبو بكر بن دريد " وقد قال أربعين حديثًاّ ،
أن موضوع األحاديث القصيرة البن دريد التي
مجرد أحاديث" ،جدير بالذكر ّ
مقامة واّنما اعتبرىا ّ
رواه القالي في كتابو األمالي تعميمي ،قد استخدم ابن دريد فييا الكممات الغريبة والعجيبة حول
ولكن اليدف من ىذه المقامات ىو
حكايات عر ّبية قديمة في التاريخ والحب والكدية والتسولّ ،
اإلنشاء الجميل والخطبة والموعظة في إطار قصة قصيرة ،وأحاديث ابن دريد قصيرة في سطور
()1
أن مواضيع
أحيانا تحتوي ًا
أربعة أو تطول صفحة ،و ً
شعر"  ،وىنا يؤكد تمميذ ابن دريد – القالي ّ -

حوشية في سطور قميمة .كما تؤكد الدكتورة "ميين حاجي زاده"
تعميمية تحمل كممات
أستاذه كانت
ّ
ّ

العالمية ،ص .21
( - )1ميين حاجي زاده ،المقامة في األدب العربي واآلداب
ّ
7

المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

إن بديع الزمان ليس مبدع المقامات بل ابتكره ابن دريد
أن المبتكر الفعمي لممقامات ىو ابن دريدّ " ،
ّ
تسمية قصص ابن دريد
وغرض بديع الزمان من إنشاء مقاماتو معارضة البن دريد.....وكذلك
ّ
الزمان سمى قصصو بالمقامات"
أن بديع ّ
بأحاديث في حين ّ

()1

كما يؤكد الدكتور "زكي مبارك" ىذا

الكالم بقولو "بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات واّنما ابتكره ابن دريد" ( )2وىو ّأول من بدأ بكتابة
ىذا النوع القصصي الذي أراد بو تدريب الناشئة وتعميميا أساليب المّغة والبيان.
بأن ابن فارس ىو مبدع فن المقامات ،من
ومن جية أخرى نجد ً
عددا من الباحثين يقرون ّ
أسبقية "ابن فارس" في كتابة ىذا النوع
خالل رسائمو التي اشتير بيا ،ويقول "جرجي زيدان" عن
ّ
ألنو كتب رسائل اقتبس العمماء منيا نسقو"
األدبي "ولو فضل التقدم في وضع المقامات ّ

()3

ومن

بين الذين اقتفوا أثره تمميذه "بديع الزمان اليمذاني" الذي اتبع نيجو ،وسار عمى خطاه ،يقول
الدكتور "أحمد الحوفي" في ىذا الصدد "وضع مقامات حاكاىا بعض األدباء ،وقد اشتير من بينيم
بديع الزمان اليمذاني"

()4

مصدر من بين المصادر التي ساعدتو في
ًا
أن "ابن فارس"
وىذا يعني ّ

صوغ أفكاره وأسموبو.
بأسبقية اليمذاني في إنشاء فن المقامة ،بعد تأثره
يقر
ّ
وخالفًا لمرأيين السابقين نجد طرفًا آخر ّ
بقصص "ألف ليمة وليمة" ،وبعض الفنون النثرية األخرى ،وبكتاب "كميمة ودمنة" البن المقفع،
أسبقية اليمذاني بقولو "وكان
ويقر "زكي مبارك" عمى
ّ
وأسموب الجاحظ في كتابو "البخالء"ّ .
أن بديع الزمان اليمذاني ىو ّأول من أنشأ فن المقامات ،ولم أجد فيمن عرفت من رجال
المعروف ّ
الفارسية ،إذ
النقد من ارتاب في سبق بديع الزمان إلى ىذا الفن ،واّنما رأيت من يعمّل سبقو بنزعتو
ّ
ّ
العالمية ،ص.22
( – )1ميين حاجي زاده ،المقامة في األدب العربي واآلداب
ّ
( - )2زكي مبارك ،النثر الفني في القرن الرابع ،ج  ،1المكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،ط  ،1934 ،2ص.198
()3

– عباس حسن ،نشأة المقامة في األدب العربي ،دار المعارف ،مصر( ،د.ت)( ،د ط) ،ص .39

( – )4المرجع نفسو ،ص.40
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

()1

كان الفرس فيما يظن بعض الناس أحرص من العرب عمى القصص وأعرف بمصنوع األحاديث"

الفارسية .كما يرى
ومرد ىذا إلى نزعتو
وفي ىذا القول تعميل ألسبقية اليمذاني في وضع المقاماتّ ،
ّ
إن خطة عمل المقامات ىي من
أن خطة إنشاء المقامة كانت من صنيع اليمذاني " ّ
"مارون عبود" ّ
عمل البديع ،فال البن فارس ،وال البن دريد في صنعتيا ،فاليمذاني ىو الذي ألبسيا ىذا الطراز
الموشي ،وعمى طريقو ىذه التي شقّيا سارت عجمة األدب ألف عام ،فعبثًا نحاول العثور عمى أثر
ليذه الخطة عند غير البديع"( )2الذي نسج عمى منوالو العديد من الكتاب ،يقول الدكتور"عبد المنعم
خفاجي" في ىذا الصدد "وليس ىناك ّإال البديع نفسو ،فيو أب المقامة في األدب العربي ،وصاحب
()3

الفضل في إنشائيا"

بأن
كما يعترف الحريري
ّ
بأسبقية اليمذاني وذلك في قولو" :ىذا مع اعترافي ّ

أن المتصدي بعده إلنشاء مقامة ،ولو أوتي بالغة
البديع رحمو اهلل سباق غايات ،وصاحب آيات ،و ّ
قدامة ،ال يغترف إال من فضالتو ،وال يسري ذلك المسرى ّإال بداللتو"( )4وىناك اختالف حول عدد
أن مقامات بديع الزمان كانت خمسين ،عمى
مقامات اليمذاني ،وفيو يرجح الدكتور"زكي مبارك" ّ
بأن اليمذاني عارض
أن المتفق عميو عند كتب التراجم ّأنيا كانت أربعمائة،
ً
مستدال عمى ذلك ّ
الرغم ّ
ّ
الكمية ،وكذلك لم
دائما في
ّ
بمقاماتو أربعين حديثًا أنشأىا ابن دريد ،والمعارضات كانت تتقارب ً
أن الحريري حين عارض بديع الزمان
يحفظ من مقامات اليمذاني غير خمسين ،يضاف إلى ذلك ّ
()5
أن عدد
لم ينشأ في ذلك غير خمسين مقامة ويؤيده في ىذا الرأي الدكتور "عمر فروخ" الذي يرى ّ

مقامات اليمذاني كان بعدد المجالس التي كان يقيميا طوال السنة "مقامات بديع الزمان إحدى
أن ىذا العدد اتخذ اعتباطًا فمع ّل بديع الزمان لما سمى ىذا
وخمسون وىي ك ّل ما ألّف .وال أرى ّ
( - )1زكي مبارك ،النثر الفني في القرن الرابع ،ج  ،1ص .197
( – )2عباس حسن ،نشأة المقامة في األدب العربي ،ص .46
( - )3المرجع نفسو ،ص .47
( – )4المرجع نفسو ،ص .25

( - )5زكي مبارك ،النثر الفني في القرن الرابع ،ج ،1ص.206
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

مجمسا ،جعل عدد المجالس بعدد أسابيع السنة اليجرية ،ولع ّل
الفن مقامات وكانت ك ّل مقامة
ً
فإن السنة اليجرّية خمسون
الخالف في العدد بين الخمسين وبين الواحد والخمسين راجع إلى ذلك ّ
)(1
أن عدد المقامات الحقيقي مرتبط بعدد المجالس
أسبوعا ونحو أربعة أيام" ومن ىنا نصل إلى ّ
ً

والمعارضات.
 - 3عناصر المقامة:
تتش ّكل المقامة من عناصر أساسية وثابتة ،تعتبر مقومات وركائز يقوم عمييا بناء المقامة
وتأسيسيا ،وتتمثل في الراوي الذي يقوم بنقل المقامة من مجمسيا ،والبطل الذي يتقمص أحداثيا،
معين"
"تتشكل ك ّل المقامات من راو وبطل ّ

()2

فمثال مقامات اليمذاني راوييا ىو "عيسى بن ىشام"
ً

وبطميا "أبو الفتح اإلسكندري" ،وراوي مقامات الحريري ىو "الحارث بن ىمام" وبطميا "أبو زيد
السروجي" ،وىناك من يضيف عنصر ثالث وىو النكتة التي تعتبر المحور األساسي الذي تدور
أن المقامة تتش ّكل من:
حولو أحداث المقامة ،ويرى "شادي مجمي" ّ
 - 1الراوي :شخصية ثابتة ،وىو الذي يحكي المقامة وينقميا عن المجمس الذي تحدث فيو.
ودائما
مرة،
 - 2البطل (المكدي) :ىو الذي تدور حولو أحداث المقامة ،وتنتيي بانتصاره في ك ّل ّ
ً
يكون ىو الكاتب نفسو.
 - 3العقدة (النكتة) :تحاك حوليا المقامة ،وقد تكون ىذه العقدة بعيدة عن األخالق الكريمة.
أن ىذه العناصر تعتبر بمثابة الحجر األساس في تشكيل المقامة التي ليا
ومنو نصل إلى ّ
خصائص عديدة نجمميا فيما يمي:

)(1

– عباس حسن ،نشأة المقامة في األدب العربي ،ص .65

( - )2ميين حاجي زاده ،المقامة في األدب العربي واآلداب العالمية ،ص .20

نموذجا،
( - )3ينظر :شادي مجمي عيسى سكر ،فن المقامات في األدب العربي ،بديع الزمان اليمذاني
ً
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()3

مدخل:

المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

التسمية.
 تسعى المقامة لتوضيح الموضوعات المختمفة بشكل فكاىي يبعث في الروح المتعة و ّ تحمل المقامة في طياتيا جممة من المواعظ والحكم والقصص تغمب عمييا الطرافة والحيمة. تيتم بالمفظ واألسموب عمى حساب المعنى ومنو "ليست المقامة إذن قصة واّنما ىي حديثأما ىي
أدبي بميغ ،وىي أدنى إلى الحيمة منيا إلى القصة ،فميس فييا من القصة إال ظاىر فقطّ ،
معينة ،ومن جية ثانية
في حقيقتيا فحيمة يطرفنا بيا بديع الزمان وغيره لنطمع من جية عمى حادثة ّ
إن الحادثة التي تحدث لمبطل ال أىمية ليا ،إذ ليست ىي الغاية"
عمى أساليب أنيقة ممتازة ،بل ّ

()1

معينة.
لغوية ّ
فيي تسعى لتزويد الباحثين واألدباء بذخيرة ّ
ضيقة تدور فييا أحداث الرواية.
 المجمس وىو وحدة مكانية ّ استعمال األلفاظ الغريبة والعجيبة ،والحوشية.فظية من جناس وطباق وسجع "تبنى المقامات عمى
 أسموب المقامات ممموء بالصناعة المّ ّالبديعية كما
الفنية أو
اإلغراق في الصناعة المّفظية خاصة والصناعة
ّ
المعنوية عامة ،والمقامة ّ
ّ
النقاد عمى تعريفيا أقرب ما تكون لقصة قصيرة مسجوعة بطميا نموذج إنساني مكد
أجمع ّ
()2
صنع.
الصنعة والتّ ّ
شائعا في العصر العباسي من ّ
ومتسول" وىذا ما كان ً
ّ

 -4أشهر رواد المقامة:
النسج عمى منواليا ،و ّأول من عرف من
قام العديد من الكتاب واألدباء ،بكتابة المقامات و ّ
أصحابيا ىو "ابن دريد" صاحب الجميرة ،ثم "ابن فارس" صاحب المجمل في المّغة ،وبعدىما "بديع

 ، www .alukah. netص .10

( - )1لجنة من أدباء األقطار ،المقامة ،ص .9

نموذجا ،ص .7
( - )2شادي مجمي عيسى سكر ،فن المقامات في األدب العربي ،بديع الزمان اليمذاني
ً
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مدخل:

المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

الزمخشري"،
الزمان اليمذاني" في العصر العباسي ،وىو أشيرىم ،وتاله "أبو القاسم الحريري" و" ّ
قائما حتى عصرنا الحالي.
و"ناصف اليازجي" وغيرىم في العصر الحديث ،كما ال يزال ىذا الفن ً
أ -بديع الزمان الهمذاني:
يعد اليمذاني من أشير رواد المقامة الذين عرفوا في العصر العباسي ،وىو "أحمد بن
ّ
الحسين ،وكنيتو "أبو الفضل" ولقبو "بديع الزمان" ،ونسب إلى ىمذان تمك البمدة الجبمية في إيران
عاما ،تمقى خالليا العمم
التي ولد فييا عام 358ه ،الموافق ل967ه ،وأمضى فييا اثنين وعشرين ً
عن العالم المّغوي ال ّشيير "أبي الحسين أحمد بن فارس"

()1

وىو من أسرة عر ّبية ذات عمم وفضل

اقية
ومكانة مرموقة ،أما عن آثاره فقد ترك مجموعة من الرسائل والمقامات من بينيا المقامة العر ّ
الرصافية التي
التي أكثر فييا الحديث عن الشعر والشعراء ،وجاءت في شكل أسئمة ،والمقامة
ّ
االجتماعية في بغداد في ذلك الوقت ومقامات أخرى ،وقد قال عنو الثعالبي في
يصف فييا الحياة
ّ
وعزة العصر ،ومن لم يمق
الدىرّ ،
الدىر "معجزة ىمذان ونادرة الفمك وبكر عطارد ،وفرد ّ
يتيمة ّ
النفس ،ومن لم يدرك
نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر ،وشرف الطبع ،وصفاء الذىن ،وقوة ّ
وسره
أن ً
قرينو في ظرف النثر وممحو وغرر ّ
النظم ونكتو ولم أر ّ
أحدا بمغ مبمغو من لب األدب ّ
()2
بشدة
فإنو كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب"
وقد عرف اليمذاني ّ
وجاء بمثل إعجازه وسحره ّ

ذكاءه وفطنتو إذ كان نابغة في الحفظ وقوة البديية "نادرة الدنيا في سرعة الحفظ ،فقد كان ينشد
()1
الزمان بين الصنعة والتّصنع ،مذكرة ماجستير في المغة العر ّبية
 صدام حسين محمود عمر ،مقامات بديع ّالوطنية ،فمسطين ،2006 ،ص.7
النجاح
وآدابيا ،جامعة ّ
ّ

العممية ،بيروت ،ط 1
( - )2الثعالبي ،يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ،تحقيق :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب
ّ
 ،1983،ص .256
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

القصيدة التي لم يسمعيا قط ،وىي أكثر من خمسين بيتًا فيحفظيا كمّيا ويؤدييا من ّأوليا إلى
آخرىا"

()1

حدثنا في البداية ،وقد استعمل راوي واحد ىو
وما نمحظو في مقاماتو ّأنو حافظ عمى لفظة ّ

تجاال "إن
"عيسى بن ىشام" وبطل ىو "أبو الفتح اإلسكندري" ،وقد كان اليمذاني يمقي مقاماتو ار ً
غرضا نبني عميو مقامة ،فيقترحون ما شاءوا،
البديع كان يقول ألصحابو في آخر مجمسو :اقترحوا
ً
تجاال في الغرض الذي اقترحوه"
فيممي عمييم المقامة ار ً

)(2

وىكذا فمقاماتو تحفة ممموءة بالزخارف

فظية وىي رائعة من روائع الفن النثري في القرن الرابع ىجري.
المّ ّ
الزمخشري:
ب -أبو القاسم ّ
يعد من بين الكتاب الذين اىتموا بإنشاء المقامات وىو"أبو القاسم محمود بن عمر بن
ّ
أن وفاتو كانت سنة ثمان وثالثون وخمسمائة واّنو
محمد الخوارزمي ّ
النحوي المّغوي المعتزلي ،ذكر ّ
أن مولده كان سنة 467ه"
عاش إحدى وسبعين سنة أي ّ

()3

لم ينسج مقاماتو عمى غرار من سبقو

أن صوتًا قد ناداه في بعض إغفاءات الفجر يقول لو "يا أبا القاسم أجل
من الكتاب ،واّنما يذكر ّ
مكتوب وأمل مكذوب ،فيب من نومو وضم إلى ىذه الكممات ما ارتفعت بو مقامة ثم أنشأ أخوات
قالئل عمى غرارىا"

()4

وبعدىا أصيب بالمرض فتوقف عن الكتابة ،ودعا رّبو أن يشفيو ليكتب المزيد

فشفي بإذنو وواصل كتاباتو التي كانت خالية من البناء الدرامي ،والديباجة
من المقامات الوعظية،
ّ
المقامية المعروفة وذلك بتوجيو الحديث لنفسو بقولو "يا أبا القاسم ،"....وقد اقتصرت مقاماتو عمى
ّ
النصح الديني ،والزىد في الحياة ،والتوجو لعمل الخير "نجد الزمخشري يؤلف مقامات تدور
الوعظ و ّ
()1
()2

– عباس حسن ،نشأة المقامة في األدب العربي ،ص .54

– يوسف نور عوض ،المقامات بين المشرق والمغرب ،ص .175

( – )3المرجع نفسو ،ص .10
)(4

نموذجا ،ص .11
 شادي مجمى عيسى سكر ،فن المقامات في األدب العربي ،بدبع الزمان اليمذانيً
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

مذكر باآلخرة،
كمّيا عمى الوعظ وليس فييا راو وال بطل ،بل يبدأ بخطاب نفسو ،وما يزال يعظ ًا
السوي الذي يؤدي إلى الفوز بنعيم اهلل
خاصا ليا أن تسمك السبيل
النفس عن شيواتيا
ادعا ّ
ر ً
ّ
ً
()1

ورضوانو"

كما نجده يمزج بين الشعر والنثر في مقاماتو "وال يختمف الزمخشري عن غيره في

لمتحمية وتمخيص المواقف وتجسيميا "( )2وقد امتازت مقاماتو
غرض استخدام الشعر داخل النثر وىو
ّ
وتعد من أروع المقامات األدبية الصوفية.
وقص القصصّ ،
ّ
بالجد ً
بعيدا عن اليزل ّ
ج -أبو القاسم الحريري:
ىو أبو محمد القاسم بن عمي بن محمد بن عثمان الحريري البصري ،المولود في البصرة
عام 516ه ،وىو أحد أئمة عصره ،تأثر باليمذاني في إنشاء المقامة ونسج عمى منوالو ،واتّبع
تميزت مقاماتو
نيجو في اختيار الراوي (الحارث بن ىمام) ،والبطل (أبو زيد السروجي) ،وقد ّ
تعد مقامات الحريري آية في الفن واألدب ،وآية اإلبداع والسحر في الكالمّ ،إنو معجزة
باإلبداعّ " ،
التالية"
لعصره والعصور ّ

()3

انية ،الدينارّية.....الخ.
ومن بين مقاماتو نجد المقامة
الصنعانية ،الحمو ّ
ّ

وقد لقيت مقاماتو شيرة واسعة .وىذا راجع لكثرة األلفاظ العجيبة والغريبة "لمحريري لغة متينة قصيرة
موسيقيا فما تتعدى جممتو الكممتين أو الثالثة ،فمما زادت بمغة الخمس أو
تقطيعا
الجمل يقطعيا
ً
ً
يتعمد الغريب ويسرف في استعمالو ويفرط في
الست ،وىو من إنشائو بادي الصنعة ظاىر التّكمف ّ
اصطناع المجاز والتّزين"

()4

وىو عكس اليمذاني يغير في لفظة البداية ،باستعمالو مرادفات أخرى

( – )1لجنة من أدباء األقطار ،المقامة ،ص .77

( – )2يوسف نور عوض ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،ص .178

( – )3عبد المؤمن القيسي الشريشي ،شرح مقامات الحريري ،تحقيق :أبو الفضل إبراىيم ،المكتبة العصرّية ،بيروت،
(د.ط) ،1992 ،ص .24

(  – )4يوسف نور عوض ،المقامات بين المشرق والمغرب ،ص .175
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المقامة :مفهىمها ،نشأتها ،عناصرها وأشهر روادها.

مدخل:

مثل ( :حكى ،روى ،قال......الخ ) ،ومنو فالحريري ىو الخميفة الحقيقي لبديع الزمان في ىذا
الفن.
كما اىتم الكثير من األدباء المحدثين بإنشاء المقامات واشتغموا عمى إحياءىا ومن بينيم:
د -ناصف اليازجي (1871 - 1800م ):
ىو عالم نحوي ولغوي ،حاكى الحريري في إنشاء المقامة ،خاصة في اختيار الراوي و
غوية وغيرىما "لم يكتب خمسين مقامة فقط كما
البطل  ،وقد ألّف ستين مقامة في ّ
النحو والمسائل المّ ّ
وبطال ىو ميمون بن حزام،
عشرا ،واتخذ راوية ىو سييل بن عباد،
ً
كتب الحريري ،بل زاد عميو ً
وىو أديب شحاذ من نوع أبي زيد السروجي ،وأبي الفتح االسكندري ،وألصق بو في كثير من
المقامات ابنتو "ليمى" وغالمو "رجبا" عمى ما صنع الحريري بأبي زيد إذ عرضو في كثير من
مقاماتو وىو يتشاجر مع زوجتو أو مع تمميذه أو تابعو"

()1

كما قمّده في اقتباساتو من القرآن الكريم

تفوق عميو في
"حتى القرآن الكريم الذي اقتبس الحريري منو
اقتباسا و ً
ً
اسعا جاراه فيو اليازجي وربما ّ
كثرة ما اقتبس منو"

()2

الخزرجية (تحدث فييا عن
البدوية ،الحجازّية،
ومن مقاماتو نجد :المقامة
ّ
ّ

الدمشقية......الخ.
الحموية (اشتيرت بألغازىا)،
غوية) ،المقامة
ّ
ّ
المسائل المّ ّ

( – )1لجنة من أدباء األقطار ،المقامة ،ص .81 ، 80
()2

– المرجع نفسو ،ص .83
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الفصل األ ّول:
األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي الموسيقي في مقامة
األضحيّة.
األسلوبية.
أواًل  -مفهوم األسلوب و
ّ
األسلوبية.
ثانيا  -مستويات
ّ
ا
 -1المستوى الصوتي.
 -2المستوى اإليقاعي.

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

األسلوبية:
أوًًل – مفهوم علم األسلوب و
ّ
أدبية في مجاالت المعرفة اإلنسانية ،نشأ عنيا
بدأت مع مطمع القرن العشرين ثورة فكرّية و ّ
اىتمام كبير بعمم المغة والمّسانيات ،كان من نتائجو ظيور عمم جديد يبحث في لغة النصوص،
عرف ب "األسموبية" أو "عمم األسموب".
أسسو "دي سوسور" وتالميذه ،وبتفاعميا
ومنو
ّ
فاألسموبية ىي وليدة عمم المغة الحديث الذي ّ
قدية.
المسانية أصبحت
مع مناىج البحث الحديثة والعموم
منيجا متداوًال في الدراسات األدبية و ّ
الن ّ
ّ
ً
عمما لو قواعد وأسس يقوم
النوعية التي شيدتيا
وبعد ىذه القفزة
ّ
ّ
األسموبية حديثًا أصبحت ً
األسموبية ىي عمم التعبير ،وليذا العمم
أن "
ّ
تقر "بشرى موسى صالح" ّ
عمييا ،وفي ىذا ّ
الصدد ّ
أصولو وقواعده ومناىجو ،أما األسموب فيو الموىبة الفطرّية الخاصة التي تش ّكل األصل اإلبداعي
وتشد بيا أصولو ،ولكن ال تخمقيا ،فيي ال
في التفرد ،وتتزود ىذه الموىبة من عناصر العمم،
ّ
تكتسب وال تعمم ،ويستعين صاحبيا بعوامل التعبير المساعدة من أجل صقميا وتنميتيا"( )1ومنو يؤكد
األسموبية اليوم ىي من أكثر
إن
األلماني"سي أولمان" عمى استقرار
األسموبية كعمم نقدي ً
ّ
ّ
قائال " ّ
أفنان المسانيات صرامة عمى ما يعتري غائيات ىذا العمم الوليد ومناىجو ،ومصطمحاتو من تردد
معا"
ولنا أن نتنبأ بما سيكون لمبحوث
األسموبية من فضل عمى ّ
ّ
النقد األدبي والمسانيات ً

( )2ومنو

شخصية المؤلف أو
فاألسموب ىو الكاشف الحقيقي عن نمط التفكير عند صاحبو ،وىو جزء من
ّ
األسموبية
أما
ّ
اإلنسان بشكل عام .وعمم األسموب ىو الذي يقوم بإنزال القيمة التّأثرّية لقيمة خاصةّ ،
فإن األسموب يمكن
فيي التي تكشف عن ىذه القيمة من نواح جمالية
ّ
ثم ّ
ونفسية وتأثيرّية  .ومن ّ
()1

( )2

الوطنية ،بنغازي ،ط ،1
 محمد كريم الكواز ،األسموب في اإلعجاز البالغي لمقرآن الكريم ،دار الكتبّ
(د.ت) ،ص .71
األسموبية ،الدار العر ّبية لمكتاب ،ط ( ،4د ت).
– المسدي عبد السالم ،األسموب و
ّ
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الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

معينة بغرض
تعريفو ّ
لغوية ّ
بأنو " اختيار  choiceأو انتقاء  selectionيقوم بو المنشئ لسمات ّ
معي تشكل أسموبو الذي يمتاز بو عن غيره من المنشئين"
التعبير عن موقف ّ

( ،)1ويدل ىذا

االختيار أو اإلنتقاء عمى إيثار المنشئ وتفضيمو ليذه السمات عمى سمات أخرى بديمة .ومجموعة
معين ىي التي
االختيارات الخاصة بمنشئ ّ
أن جوىر األثر
كما يمكن تحديد
ّ
األسموبية بكونيا "البعد المساني لظاىرة األسموب طالما ّ
اإلبالغية"
النفاذ إليو ّإال عبر صياغاتو
األدبي ال يمكن ّ
ّ

()2

أن األسموب ىو التّعبير
ويقصد بيذا ّ

األسموبية ىي دراسة ىذا التعبير وتنميتو وتقويمو التقويم الصحيح ،وىي التي تترصد
المّساني و
ّ
األدبية.
الفنية في األعمال
ّ
مكامن الجمال و ّ
النص
األسموبية
وىكذا تبقى
نقديا يعمل من أجل الكشف عن أسرار المغة في ّ
ّ
منيجا ً
ً
النص
اإلبداعي ،من خالل وحداتو المكونة لو انطالقًا من المغة كوسيمة لموصول إلى استنطاق ّ
النص.
وكغاية ألجل الوقوف عند درجة
األدبية في ّ
ّ
ثانيا – مستويات التحليل األسلوبية:
ً
غوية
تتنوع المداخل التي يمكن الشروع من خالليا إلى الدراسة
األسموبية ،وتظ ّل الظواىر المّ ّ
ّ
ألن المغة بحر ال حدود لو ،واإلنسان بطبعو يفضل
السمة الر ّ
ئيسية والمشتركة بين ىذه المداخلّ ،
شخصية المتكمم ومستواه ،فما عمى
يعبر عن
ّ
ألن ىذا األخير ّ
دائما األحسن واألفضل من الكالم ،و ّ
ً
األديب إال أن يختار األلفاظ المميزة ،ذات الذوق الجميل الذي يجعل القارئ ينساب وراء معرفة
كيفية التعبير التي تفصح عن صور التفكير والشعور ،سواء
المزيد .كما تركز
األسموبية نظرىا في ّ
ّ
( )1
()2

إحصائية ،عالم الكتاب ،القاىرة ،ط .1992 ،3
لغوية
ّ
– مصموح سعد ،األسموب دراسة ّ
المبنانية ،القاىرة ،ط ،1992 ،1
األسموبية والبيان العربي ،الدار المصرّية
– محمد عبد المنعم خفاجي،
ّ
ّ
ص .23
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الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

النص
ما تعمق منيا بالمفردة أو التركيب ،الصوت أو الصورة ،المعنى أو الداللة ،وحتى بشكل ّ
وجنس الكتابة.
عدة ّأوليا المستوى الصوتي الذي
وتتناول الدراسة
النص األدبي من مستويات ّ
األسموبية ّ
ّ
النص من مظاىر الصوت واإليقاع ،وعالقتيما بالمعاني والدالالت،
يتناول فيو الدارس ما في ّ
النص ،أىي جمل قصيرة أم طويمة،
وييتم بالمستوى التركيبي لمعرفة األنواع
التركيبية الغالبة في ّ
ّ
اسمية أم فعمية .ويدرس المستوى التصويري بما فيو من تشبيو واستعارة وكناية ،وآخر ىذه
ئيسية إلى
الر ّ
المستويات ىو المستوى الداللي الذي ييتم فيو الباحث بتصنيف األلفاظ والمفردات ّ
أن ىناك
حقول داللية ،ليستشف من خالليا الحقل الغالب في ّ
النص األدبي ،ومنو نصل إلى ّ
أن مستويات التحميل ىي مستويات
عالقة وطيدة تجمع عمم األسموب بعمم المغة ،وىذا راجع إلى ّ
مشتركة بين العممين.
 - 1المستوى الصوتي:
اإلبداعية ،من خالل
األدبية
النصوص
يعتبر المستوى الصوتي الخطوة األولى في تحميل ّ
ّ
ّ
البحث عن وظائف األصوات ودالالتيا ،وترصد مظاىرىا ،ومصادر

اإليقاع فييا من نغم ونبر

وتكرار ،والعالقة التي تجمع الصوت بالمعاني والدالالت.
اإلبداعية،
األدبية والكشف عن الجوانب الجمالية و
النصوص
ويساعد تحميل األصوات عمى فيم ّ
ّ
ّ
فسية التي تتحكم في األديب وتدفعو إلى اختيار أصوات تتماشى
وعن العواطف واالنفعاالت ّ
الن ّ
فسية .ومن ىنا نطرح التساؤالت اآلتية :ما مفيوم الصوت المغوي؟ ما ىي صفاتو
وحالتو ّ
الن ّ
ومخارجو؟ وما عالقتو باأللفاظ والدالالت في المقامة؟.
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الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

 - 1مفهوم علم الصوت اللغوي (الصوتيات):
ىو عمم يختص بدراسة األصوات المغوية ،ومخارجيا وطريقة نطقيا ،وكيفية انتقاليا من فم
المتكمم بيا إلى أذن السامع ،ويعرفو الدكتور"مختار طميمات" بقولو "ىو عمم يدرس الصوت
وكيفية صدوره ،ومخرجو ،وصفتو ،وانتقالو في موجات صوتية عبر
اإلنساني من حيث النطق بو،
ّ
اليواء واستقبالو في أذن السامع من حيث موقع الصوت في الكممة ،ومجاورتو لغيره ،وتأثره بو،
وتأثيره فيو"

()1

أما الصوت المغوي فيو عبارة عن تموجات وذبذبات يصدرىا اإلنسان أثناء النطق
ّ

اديا في صورة ذبذبات نتيجة
بيذه األصوات "ىو أثر سمعي تنتجو أعضاء النطق اإلنساني إر ً
ألوضاع وحركات معينة ليذه األعضاء" ( ،)2وىكذا فالصوت ىو ك ّل ما ىو سمعي ،والحرف ك ّل ما
الرمز الكتابي ،ونعمل بذلك
ىو كتابي "في إمكاننا نحن أن نطمق عميو اسم (حرف)
ً
مقصودا بو ّ
أما الحرف
عمى التفريق بين االصطالحين :صوت وحرف ،فالصوت ىو ذلك الذي نسمعو ونحسوّ ،
الكتابي الذي يتّخذ وسيمة متطورة لمتعبير عن صوت معين أو مجموعة من األصوات،
الرمز
فيو ّ
ّ
ال يؤدي تبادليا في الكممة إلى اختالف في المعنى"

()3

كتابيا ىي
ً
فمثال لو أخذنا كممة (العيد) ً

وسماعيا ىي مجموعة من األصوات.
مجموعة من الحروف المتتابعة،
ً
وتكشف ىذه األصوات المّغوية عن العديد من الخبايا واألسرار النائمة تحت األلفاظ ،بما فييا من
أن ىذا االنفعال
أن مادة الصوت ىي مظير االنفعال ّ
النفسي ،و ّ
انفعاالت واضطرابات "وليس يخفى ّ
شدة"
لينا أو ّ
بطبيعتو ّإنما ىو سبب في تنويع الصوت بما يخرجو فيو ّ
مدا أو ّ
غنة أو ً
()1

( )4فحروف

 -غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،دار طالس لمدراسات ،دمشق ،ط  ،2000 ،2ص .127

( – )2غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .127
(  – )3المرجع نفسو ،ص .151

النبوية ،دار المنار ،القاىرة ،ط  ،1997 ،1ص .169
( – )4الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة
ّ
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الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

أن
المد فييا مساحة واسعة لبث الشكوى واأللم ،والغنة تعبير عن االنفعال واالضطراب ،وبما ّ
األصوات ىي الوحدات أو العناصر الصغرى التي تتألف منيا المغة ،باتت ضرورية في عممية
الكالم ،كضرورة الماء بالنسبة لمكائنات الحية "أصوات الكالم تحيط بنا من ك ّل جية ،فاإلنسان
شعر يستعين باألصوات ،فالصوت إذن ضروري في
عندما يتصل بغيره ،وحينما يغني أو ينظم ًا
الحياة كاليواء والماء والطعام......وضرورتو تأتي من كونو يمثل الجانب العممي لمغة"

()1

وىكذا

فممصوت دور ميم في عممية الكالم ،إذ بتشكالتو تتم عممية التواصل والتبادل.
ب  -الصوائت والصوامت:
فيي ك ّل الحروف المنطوقة،
تنقسم المغة العر ّبية إلى صوامت وصوائتّ ،
أما الصوامت ّ
والصوائت ىي ك ّل الحركات من فتحة وضمة وكسرة ،وحروف المد.
 - 1الصوائت (: )Les vowels
أما
األول من األصوات
ّ
المغوية ،والتي يطمق عمييا اسم الحركات " ّ
وىي الشق ّ

صوائت العر ّبية

من حيث التعريف فيصدق عمييا ما سماه نحاة العر ّبية بالحركات :الفتحة ،الضمة والكسرة.
مقصودا بو األلف في مثل عدا ،والواو في مثل قالوا ،والياء في مثل
وبحروف المد أو المين (
ً
()2
أن ىذه الصوائت تتمثّل في الحركات القصيرة من فتحة وضمة
القاضي" ومن ىذا القول ّ
يتبين لنا ّ

وكسرة ،والحركات الطويمة ىي حروف المد ،ومثال الياء الممدودة (الطويمة) في نص المقامة:
(أظمّني ،لي ،األضاحي.....الخ) ،وكذلك الفتحة الطويمة (األلف الممدودة)( :عاجزا ،تفعال ،أفدنا،
زدنا ،نجا ،الفدا ،).....والواو الطويمة في مثل (السوق ،طول ،العيود .).....وما نمحظو في مقامة

( )1
مونية مكرسي ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األدب العربي ،جامعة باتنة،
– ّ
 ،2010ص .121
()2

– المرجع نفسو ،ص .127
21

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

المتتالية والمنسابة قد سمحت "ألبي الطفيل" بأخذ حصة من
أن ىذه المدات الطويمة
ّ
"األضحية" ىو ّ
وكأنو بيذه المدات يطمب يد العون من غيره لمساعدتو.
الراحة لمترويح عن نفسوّ ،
 - 2الصوامت (:)Les consonants
وتنقسم صفات الصوامت بدورىا إلى شقّين ،صفات عامة وصفات خاصة.
أ  -الصفات العامة:
وتصنف فييا األصوات المجيورة ،والميموسة ،واألصوات االنفجارّية (الشدة) ،واالحتكاكية
ّ
النفس فييا عند النطق بالحرف
(الرخاوة) .واألصوات الميموسة ىي تمك األصوات التي "يجري ّ
لضعف االعتماد عمى المخرج" ( )1وتجمع ىذه األصوات في األلفاظ اآلتية ( :سكت فحثو شخص)،
يبين نسبة ورود ىذه األصوات في نص المقامة :
والجدول اآلتي ّ
الصوت

السين

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعممو

تواتره

بالفتح

بالضم

بالكسر

بالسكون

بالتنوين

بالتشديد

08

17

15

03

06

23

72

(س)
الكاف

51

11

05

04

0

0

71

(ك)
التاء

48

68

14

35

(ت)

()1

 غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .13422

13

05

183

الفصل األول:
الفاء

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.
67

03

12

43

03

0

128

(ف)
الحاء

29

11

11

10

02

04

67

(ح)
الثاء

11

04

03

02

01

03

23

(ث)
الياء

29

51

04

42

0

02

128

(ه)
الشين

21

07

06

10

04

06

54

(ش)
الخاء

11

00

05

02

0

0

18

(خ)
الصاد

16

04

03

06

01

01

31

(ص)
المجموع

270

167

171

124

27

27

775

 الجدول رقم – 01النفس عند النطق بيا "ومعنى الجير في الحرف ّأنو
أما األصوات المجيورة فيي التي ينحبس فييا ّ
النفس أن يجري معو حتى ينقضي
أشبع االعتماد في موضعو ،ومنع ّ
23

االعتماد ويجري معو

الفصل األول:
النفس"
ّ

()1

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

وأصواتو تسعة عشر صوتًا ،تتحصل بطرح األصوات

األبجدية العر ّبية،
الميموسة من
ّ

ونشير إلييا بالجدول اآلتي:
الصوت

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

بالفتح

بالضم

بالكسر

بالسكون

بالتنوين

بالتّشديد

األلف (أ)

250

09

37

29

01

0

326

الباء (ب)

44

10

50

145

0

05

254

الجيم (ج)

16

08

06

08

01

03

42

الدال (د)

31

06

08

23

03

09

80

الذال (ذ)

16

01

04

03

0

01

25

الراء (ر)

52

14

33

27

01

10

137

الزاي (ز)

06

04

02

02

00

02

16

الضاد (ض)

07

01

03

08

0

01

20

الطاء(ط)

13

02

05

05

0

01

26

()1

 جاسم خمف مرص ،التفكير الصوتي عند ابن سنان الخفاجي ،ج  ،2مجمة واسط لمعموم اإلنسانية،العراق ،2007 ،ص .87
24

عدد تواتره

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

الفصل األول:
الظاء (ظ)

05

01

01

0

0

01

8

العين (ع)

60

08

17

22

03

0

110

الغين (غ)

15

03

01

01

0

03

23

القاف (ق)

46

24

14

12

02

03

101

الالم (ل)

121

09

33

216

05

08

392

الميم (م)

96

26

46

24

02

11

205

النون (ن)

72

15

26

59

02

15

189

الواو (و)

125

01

03

46

0

03

178

الياء (ي)

28

14

04

56

04

16

122

المجموع

993

156

303

686

24

89

2254

الجدول رقم - 2 -
يتبين لنا االستخدام الكثيف لألصوات المجيورة ،التي بمغ عدد تواترىا
من خالل الجدولين ّ
( 2254مرة ) عمى حساب األصوات الميموسة التي وردت (

 775مرة) ،واستعمال األصوات

وثانيا إلى حالة السوق المعروفة بالصخب وارتفاع
المجيورة راجع أوًال لحالة الكاتب ّ
الن ّ
فسيةً ،
األصوات ،كما استعمل األصوات الميموسة ليخفف عن حالتو ويتنفّس الصعداء من خالليا .أي

25

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

يتحدث مع غيره ،وييمس عندما يحدث نفسو .وقد أثبتت الدراسات الحديثة
ّأنو يجير بصوتو عندما ّ
المغوية في ك ّل الكالم
صحة ىذا التفاوت بين المجيور والميموس "فالكثرة الغالبة من األصوات
ّ
مجيورة ،ومن الطبيعي أن تكون كذلك ،وا ّال فقدت المغة عنصرىا الموسيقي ،ورنينيا الخاص الذي
أن نسبة شيوع
ّ
نميز بو الكالم من الصمت والجير من اليمس واإلسرار ،وقد برىن االستقراء عمى ّ
أن
األصوات الميموسة في الكالم ال تكاد تزيد عمى الخمس أو عشرين في المائة منو ،في حين ّ
أربعة أخماس الكالم تتكون من أصوات مجيورة"

()1

األضحية التي أخذت
وىذا ما نمحظو في مقامة
ّ

ظيور كثيفًا.
ًا
األصوات المجيورة فييا حصة كبيرة ،بالمقارنة مع األصوات الميموسة التي لم تشيد
ومن األصوات ما ىو احتكاكي (رخو) ،انفجاري (شديد) وما ىو بينيما ،والحرف الشديد ىو الذي
تاما في
يمنع الصوت أن يجري فيو "يتكون بأن يحبس مجرى اليواء الخارج من الرئتين ً
حبسا ً
موضع من المواضع ،ثم يضغط اليواء ،ويطمق سراح مجراه فجأة ،فيندفع محدثًا صوتًا انفجارًيا"
والجدول اآلتي يبين نسبة ورود ىذا النوع من األصوات في نص المقامة:

الصوت

األلف (أ)

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

تواتره

بالفتح

الضم

بالكسر

بالسكون

بالتنوين

بالتشديد

250

09

37

29

01

0

326

08

06

08

01

03

42

الجيم (ج) 16

( - )1بالل سامي إحمود الفقياء ،سورة الواقعة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في تخصص المغة العر ّبية ،جامعة
الشرق األوسط ،2012/2011 ،ص.36
( - )2مونية مكرسي ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،ص.123
26

()2

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

الدال (د)

31

06

08

23

03

09

80

الكاف

51

11

04

05

0

0

71

(ك)
القاف(ق)

46

24

14

12

02

03

101

الطاء(ط)

13

02

05

05

0

01

26

الباء (ب)

44

10

50

145

0

5

254

التاء (ت)

48

68

35

14

13

05

183

المجموع

499

138

159

241

20

26

1083

 الجدول رقم - 03الرخوية) ،فيي التي ال تمنع الصوت أن يجري فييا "وتتكون بأن
االحتكاكية (
أما األصوات
ّ
ّ
يضيق مجرى اليواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث اليواء أثناء خروجو
االحتكاكية ىي :الفاء والثاء والسين والصاد والشين والخاء والحاء
مسموعا ،والصوامت
احتكا ًكا
ّ
ً

27

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

والياء ،وىذه الصوامت الميموسة ،والذال والظاء والزاي والغين والعين ،وىي صوامت مجيورة"
وىذا ما يوضحو الجدول التالي:
عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

الصوت

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

استعمالو

تواتره

بالفتح

بالضم

بالكسر

بالسكون

بالتنوين

بالتشديد

الثاء (ث) 11

04

02

03

01

03

24

الحاء (ح) 29

11

10

11

02

04

67

الخاء (خ) 11

0

02

05

0

0

18

الذال (ذ) 16

01

04

03

0

01

25

الزاي (ز) 06

04

02

02

0

02

16

05

01

01

0

0

01

08

الظاء
(ظ)

23

السين

08

15

17

03

06

72

(س)
21

الشين

07

06

10

(ش)

()1

 مونية مكرسي ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،ص .12428

04

06

56

( )1

الفصل األول:
16

الصاد

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.
04

03

06

01

01

31

(ص)
07

01

03

08

0

01

20

الضاد

الفاء (ف) 67

03

43

12

03

0

128

الغين (غ) 15

03

01

01

0

03

23

الياء (ه) 29

11

10

11

02

04

67

58

111

112

16

32

555

المجموع

483

 الجدول رقم – 04يبين الجدول رقم  ،03نسبة األصوات االنفجارية (الشديدة) التي بمغ عددىا في المقامة
ّ
عاليا وخاصة إذا ما قارناىا
جيدا
كمية
صوتية كبيرة جدا تتطمب ً
ّ
(1083مرة) ،وىي ّ
صوتيا ً
ً
الرخوية) ،التي بمغ عددىا
االحتكاكية (
بالجدول رقم  04الذي يحمل في طياتو األصوات
ّ
ّ
ورودا صوت الفاء ( 128مرة) ،ويعكس اتكاء الكاتب عمى األصوات االنفجارّية
(555مرة) ،وأكثرىا ً
فسية وما حدث لو في السوق من خيانة وغدر وغالء األسعار وارتفاعيا.
حالتو ّ
الن ّ
ب  -الصفات الخاصة:
وتصنف فييا األصوات المطبقة (اإلطباق) ،والمفتوحة (االنفتاح) ،وكذلك األصوات
المستعمية (االستعالء) ،والمنخفضة (التّسفل) ،ومعنى اإلطباق "أن يرفع المتمفظ بيذه الحروف
29

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

لسانو ينطق الحنك األعمى فينحصر الصوت بين المسان والحنك"( )1واألصوات المطبقة أربعة وىي:
أما االنفتاح فيو "انفتاح المّسان وانفصالو عمى الحمق إلخراج
الصاد والضاد ،والطاء ،والظاءّ .
اليواء عند النطق بالصوت ،وأصواتو ك ّل األصوات العر ّبية ما عدا أصوات اإلطباق"

()2

ويقصد

المستعمية
باالستعالء ارتفاع المسان إلى الطبق (وسط الحمق) ،عند إخراج الصوت ،واألصوات
ّ
سبعة ىي (خ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،غ ،ق)

( )3

أي إضافة (الخاء والغين والقاف) إلى الحروف

المطبقة ،والحروف المتبقية األخرى ىي منخفضة تعرف بالتّسفل الذي نقصد بو "انخفاض المّسان
إلى قاع الفم عند إخراج الصوت ،وحروفو اثنان وعشرون وىي (أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،د ،ذ ،ر،
ز ،س ،ش ،ع ،ف ،ك ،ل ،م ،ن ،ه ،و ،ي)" ( )4وىكذا تتشكل لنا سبعة حروف مطبقة مستعمية،
الذلقية فيي التي تشترك في تقارب
والبقية ىي حروف مفتوحة منخفضة ،أما بالنسبة لألصوات
ّ
مخارجيا "أوضح األصوات الصامتة في السمع ،ويسمييا البعض أشباه األصوات الصائتة"

()5

إما من ذلق المسان (طرفو) ،أو من ذلق الشفة ،وأضاف الدكتور
ويكون خروج ىذه األصوات ّ
"مختار طميمات" بعض الصفات األخرى منيا :الصفير الذي يقصد بو خروج الصوت من بين
الثنايا العميا وطرف المسان

()6

ومثال ذلك حرف السين في الكممات اآلتية( :سندا ،نفسي،

نوعا من الصفير عند
رأسي ،)....ويستعمل ىذا الصوت لمتنفيس والراحة ،كما يصدر صوت السين ً
تسكينو مثل( :لباس ،األسواق ،يستريح ،تأنسن ،).....والقمقمة التي تعني اضطراب الصوت
واىت اززه ،وقوة الضغط في النطق بو ليسمع لو نبر وحركة سريعة وأصواتو تجمع في  -قطب جد -
( - )1جاسم خمف مرص ،التفكير الصوتي عند ابن سنان الخفاجي ،ج  ،2ص .88
()2

 -غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .134

()4

 -غازي مختار طميمات ،في عمم المغة،ص .134

( – )3المرجع نفسو ،ص .134

المغوية ،دار صفاء لمنشر ،عمان ،ط  ،1988 ،01ص .173
( - )5عبد الجميل عبد القادر ،األصوات
ّ
( - )6ينظر :غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .134
30

6

الفصل األول:

األسلوبيّة وتجلي المستوى الصوتي اإليقاعي في مقامة األضحيّة.

كبير عمى مستوى
وسنأخذ كمثال حرف القاف الذي تكرر بشكل كثيف في المقامة ،وترك صدى ًا
قررت ،الطريق ،الرفقة ،الفرقة ،األسواق،
إيقاعاتيا وزادىا بياءا ورونقًا ،ومثال ذلك (قرون ،قرعتّ ،
قسما ،القيمة،
مخنوق ،القرون ،قطعتيا ،اليقين ،القراصنة ،أرمق ،واقفًا ،النقود،
ً
قطيعا ،أقرن ،تقلً ،
قوامو ،).......ىذا إضافة إلى المين الذي يجري فيو الصوت بال كمفة وصوتاه الواو والياء
الساكنتان (بيتك ،القريض ،طول ،السوق ،الكبيش ،جيبك ،ثمود ،).....وكذلك ميل الحرف عن
تغمغال
أما صوت الالم فقد تغمغل في أحشاء المقامة
ً
مخرجو (االنحراف) ،وصوتاه الالم والراءّ ،
كثيفًا ،حتى ّأنو شكل ظاىرة أسموبية ومثالو (قال ،لسانك ،المال ،آالف ،كاممة ،الغالء ،غاليت،
ألح ،طالقة ،لسانو ،ذالقتو ،)....وصفات أخرى مثل"التكرار"
المطاولة ،المماطمة ،مطمبوّ ،
)(1
احدا ىو صوت الضاد.
و"التفشي" و"االستطالة" التي تضم صوتًا و ً

 - 3عالقة األصوات بالمعاني:
يجب اإلشارة إلى العالقة التي تجمع األصوات بالمعاني والدالالت ،إذ تستدعي ك ّل منيما
معيًنا من األصوات ،إذ تستعمل األصوات المجيورة لمتعبير عن
نوعا ّ
األخرى ،فالمعاني تتطمب ً
حاالت االضطراب واالنفعال ،والميموسة في حاالت اليمس والحزن واأللم ،وتستعمل األصوات
الرخاء وما شابو
االنفجارّية عند الضغط وفي حاالت الشدة والصعوبة ،واألصوات
ّ
االحتكاكية عند ّ
ذلك ،ومن بين العمماء الذين أشاروا لعالقة الصوت بالمعاني "ابن جني" في قولو" :من أسرار
طبيعية بينيا وبين معانييا ،من ذلك الخاء والقاف......في نحو قولك
أن ىناك عالقة
ّ
األصوات ّ
أن الخضم أكل الرطب ،والقضم لمصمب اليابس ،لرخاوة الخاء وصالبة القاف"
خضم وقضم ،إذ ّ

()2

جر) ،ىذا الفعل
ومن الظاىر ّ
أن أصوات المقامة حققت معانييا ،وتناسبت مع دالالتيا مثل لفظة ( ّ
()1

– ينظر :غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .134

()2
النجار ،الخصائص ،ج  ،2دار الكتب المصرّية ،مصر ،ط
– ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،حقّقو ،محمد عمي ّ
( ،2د.ت) ،ص .158
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نوعا من الجيد ،لذلك ما كان عمى الكاتب ّإال أن يستعممو لمتعبير عنو حرف الجيم
الذي يتطمب ً
عممية
(من األصوات الشديدة االنفجارّية) ،كما تستدعي لفظة (قطعتيا) ،حروف الشدة ،لما في ّ
الرخوية (االحتكاكية)،
القطع من صعوبة وعناء ،وعكس ذلك نجد الكاتب استعمل األصوات ّ
عبر بو الكاتب عن
ىنيا) ،وىنا صوت الياء رخوي ّ
لمتعبير عن البساطة والسيولة كمثل لفظة ( ّ
حالة الراحة واليناء.
 - 2المستوى اإليقاعي:
يشد
يعتبر الجانب اإليقاعي أحد المرتكزات التي تقوم عمييا الدراسة
األسموبية ،فيو الذي ّ
ّ
النغم والصدى الذي يتركو عمى مستوى األذن ،ويتجمى ىذا اإليقاع
انتباه وفكر المتمقي ،من خالل ّ
أي نص أدبي ،وقد وظّفو الكاتب إلبراز بعض المفردات عن
في التكرار الذي ال يكاد يخمو منو ّ
إجماعا عمى ّأنو
فإن ثمة
أما الدوافع ّ
الفنية لمتكرار ّ
ً
إما لسيطرتيا عمى فكره ،وا ّما لتأكيدىا " ّ
غيرىاّ ،
نفسيتو"
يحقق توازًنا
موسيقيا ،فيصبح ّ
النغم أكثر قدرة عمى استثارة المتمقي والتأثير في ّ
ً

()1

ويقصد

فسية والشعورّية لمناطق بيا ،والتكرار
بالنغم موسيقى العبارة أو الجممة التي تتمون بتمون الحالة ّ
ّ
الن ّ
مرة
تكررت ّ
ثمانية عشر ّ
ىو ثمرة من ثمرات االختيار والتأليف ،ومثال ذلك :لفظة (كبش) التي ّ
وجاءت بصيغة المفرد ،وبصيغة الجمع( :األكباش ،الكباش) ،واسم التّصغير( :الكبيش) وكذلك
تكررت ثمان مرات ،وقد جاءت بصيغة المفرد( :الثمن) ،وبصيغة الجمع:
لفظة (الثمن) التي ّ
موسيقيا ،وكذلك
يقاعا
(األثمان) ،ويعتبر التكرار نوع من الموسيقى
ّ
ً
نغما وا ً
الداخمية الذي يحدث ً
إيقاعيا
مظير
ًا
النظر ىذه
التّرديد "ىو ظاىرة
صوتية قواميا التكرار واإلعادة ،فيو يشكل من زاوية ّ
ّ
ً

األسموبية في الشعر المعاصر ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ط ،1
( - )1السعدني محمد مصطفى ،البنيات
ّ
 ،1987ص .173
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حر"
موسيقيا ًا
دور
ثانية ًا
لعب فيو ذكر المّفظة ّ
ً

()1

فظية عمى مقامة
كما طغت المحسنات
البديعية المّ ّ
ّ

موسيقية ،ومن بينيا السجع الذي يقصد بو تتابع الكممات األخيرة
"أبو الطفيل" ،وشكمت إيقاعات
ّ
صوتية واحدة تتشابو حروفيا وحركاتيا ،والسجع ىو "الكالم المقفى ،والمعروف
لمجمل عمى فواصل
ّ
عند البالغيين ىو :االتفاق في الحروف فقط"
وفوضت أمري لعالم
طبول الجيوبّ ،

()2

ومثال ذلك من المقامة قول "أبو الطفيل" ( :قرعت

سندا لي في
وقررت اصطحاب صديق يكون ً
الغيوبّ ،

الطريق) ،وكذلك قولو( :وسرت فمما أحمّني من األسواق سوق وردتو وأنا مخنوق لكثرة الغبار وتوىج
النفوس كتأثير السحر في اإلنسان ،وىذا لما
أن السجع يؤثر في ّ
شمس ّ
النيار) ،ومنو نصل إلى ّ
النغم الموسيقي
قوية .كما لعب الجناس ًا
ميما في إثراء ىذا ّ
يحدثو من نغمة مؤثرة وموسيقى ّ
دور ً
ويقصد بالجناس أن تتشابو حروف الكممة أو تتماثل أصواتيا ولكن تختمف دالالتيا ومعانييا
احدا ،والمعنى مختمفًا"
"الجناس ىو أن يكون المّفظ و ً

()3

جدا ،ومثال
وقد ورد في المقامة بشكل كثيف ّ

ذلك الجناس الناقص في (الجيوب /الغيوب) ،فالمّفظتين اتفقتا في عدد الحروف وترتيبيا واختمفت
في نوع الحرف (الجيم والغين) ،وكذلك (األكباش /األوباش) ،اتفقت المّفظتين في عدد الحروف
الزمن  /غناء -
وترتيبيا واختمفتا في حرف(الكاف والواو) ،إضافة إلى (العين  -الدين  /الثّمن ّ -
دسما  /السمنة  -السحنة......الخ) ،ويساىم الجناس في جذب انتباه القارئ لما
عناء ّ /
قسما ً -
وتية التي تنطوي عمى اختالف معنوي
الص ّ
يصدره من نغم موسيقى عن طريق تشابو العناصر ّ
مطبوع غير متكمف فيو ،يقتضيو المعنى ويستدعيو المقام.

جمالية ،مجمة التراث العربي ،ع  ،90دمشق،
إيقاعية
( - )1رشيد شعالل ،ظاىرة التّرديد في شعر أبي تمام ،دراسة
ّ
ّ
 ،2003ص .68
( - )2محمد بركات حمدي أبو عمي ،البالغة العر ّبية في ضوء منيج متكامل ،دار البشير ،عمان ،ط ،1991 ،1
ص .59
()3

– محمد بركات حمدي أبو عمي ،البالغة العر ّبية في ضوء منيج متكامل ،ص .64
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األضحية ألبي الطفيل من مزيجين أحدىما نثري واآلخر عبارة عن أبيات
كما تتشكل مقامة
ّ
شعرّية وضعيا الكاتب عمى شكل خاتمة لخص فييا ما حدث لو في السوق وما تحممو من عناء
وشقاء ،وغدر وخيانة واستبدال ،وقد اتّكأ في ىذه األبيات عمى حرف الروي (الراء) ،وأنشأىا عمى
انسيابا.
الصافية التي ينساب فييا الكالم
بحر من البحور
يعد ًا
بحر المتقارب الذي ّ
ّ
ً

34

الفصل الثاني:
األضحية.
تجمي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في مقامة
ّ
 – 1المستوى التركيبي (النحوي).
أ – أنواع الجمل.
ب – أقسام الكالم.
ج – الضمائر.
د  -اسم اإلشارة.
الربط.
ه – أدوات ّ
 – 2المستوى التصويري:
 – 1التشبيه.
 – 2االستعارة.
 – 3الكناية.
 – 3المستوى الداللي:
األضحية.
 – 1الحقول الداللية في مقامة
ّ
 – 2تكامل المستوى الصوتي والمستوى الداللي.

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

 - 1المستوى ال ّنحوي (التّركيبي):
النحوي من أىم مستويات التّحميل األسموبي ،التي تركز االىتمام عمى القواعد
ّ
يعد المستوى ّ
ركيبية لمجمل والكممات ،وقبل الولوج إلى ىذا المستوى وسبر أغواره يجب التّعرف عمى
ّ
حوية والتّ ّ
الن ّ
النحو كعمم "ىو العمم الذي يدرس الكممات في عالقة بعضيا ببعض ،وحين تكون الكممة في جممة
ّ
أيضا،
يصبح ليا معنى نحوي ،أي تؤدي وظيفة ّ
معينة تتأثر بغيرىا من الكممات وتؤثر في غيرىا ً
أن قبميا "فعال" بينو وبين الفاعل عالقة من
إن ىذه الكممة "فاعل" ً
مثال ّ
فإنك تعني ّ
وأنت حين تقول ّ
نوع ما"

()1

أن النحو يدرس الكممة في عالقتيا بما يسبقيا وبما يمييا ،وىو ال ييتم
وىذا يعني ّ

النحو ال يدرس أصوات الكممات ،وال بنيتيا ،وال دالالتيا ،واّنما
بأصوات الكممات واّنما بتركيباتيا " ّ
معينا"
يدرسيا من حيث ىي جزء في كالم تؤدي فيو ً
عمال ً

()2

النحوي عمى
كما يركز المستوى ّ

فعمية ،ودراسة
وصف نظام الجممة انطالقًا من تقسيمات معظم ّ
اسمية وجمل ّ
النحويين ليا إلى جمل ّ
الربط......الخ .والغاية من دراسة
األساليب
ّ
اإلنشائية والخبرّية ،الضمائر ،أسماء اإلشارة ،أدوات ّ
إن
حوية ىو الصحة والصواب في االستعمال "الدراسة ّ
البنية ّ
الن ّ
الن ّ
حوية في أساسيا معيارّية أي ّ
حوية"
اليدف منيا ىو بيان الصواب في االستعمال،
فالصحة المغوية ىي غاية الدراسة ّ
الن ّ
ّ

()3

حوية والتركيبية في االستعمال المغوي مع استخدام عناصر االتساق
ضرورة مراعاة القواعد ّ
الن ّ
النص األدبي لحمة واحدة متكاممة.
واالنسجام التي تجعل من ّ
أ  -أنواع الجمل:
()1
()2

الجامعية ،اإلسكندرّية ،ط  ،2000 ،2ص .13
النحوي ،دار المعرفة
 عبده الراجحي ،التطبيق ّّ
 -المرجع نفسو ،ص .13

األسموبية ببعض الظاىرات
تطبيقية في عالقة الخصائص
( - )3محمد عبد اهلل فضل ،األسموب والنحو ،دراسة
ّ
ّ
حوية ،دار الدعوة ،اإلسكندرّية ،ط  ،1988 ،1ص .15
ّ
الن ّ
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الفعمية.
االسمية والجممة
تنقسم الجممة في المغة العر ّبية إلى نوعان ىما :الجممة
ّ
ّ
االسمية:
 /1الجممة
ّ
أصيال ،وليا ركنان أساسيان ىما :المسند إليو (المبتدأ)،
بدءا
ً
وىي الجممة المبدوءة باسم ً
والمسند (الخبر) كمثال( :أنا مخنوق) ،أنا :ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ .مخنوق :خبر
مرفوع .وقد يعترض النحوي بعض الجمل التي تسبق بأسماء وحروف ،فيحتار في تصنيفيا ،فإذا
كان ليا محل إعرابي مثل "ما" في جممة (ما أعجبكم يا أىل الحضر

!) ،تعرب "ما" اسم تعجب

الفعمية بعده خبر ،إ ًذا ىذه الجممة المسبوقة ب"ما"
مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ ،والجممة
ّ
شدة الحذر)" ،ما" حرف نفي ال مح ّل لو من اإلعراب وال
اسمية ،وكذلك جممة (ما نفعت ّ
ىي جممة ّ
النفي ،إ ًذا ال ينظر ليذا الحرف "ما" ،واّنما
بقية الكممات ،إال من ناحية المعنى وىو ّ
تأثير لو عمى ّ
فعمية.
لمفعل الذي يميو ،ومنو تصبح الجممة ّ
النص) ىو
اسمية (األضحية) ،أي مسند إليو ،و ( ّ
أن العنوان ىو جممة ّ
كما تجدر اإلشارة إلى ّ
المسند ،وليما عالقة وطيدة مع بعضيما البعض.
 االسم المقصور والمنقوص:
النوع من األسماء في نص المقامة بشكل كثيف يستدعي الدراسة والتّفسير ،وىذا لو عالقة
ورد ىذا ّ
النقص والقصور.
فسية التي تعاني من ّ
بحالة الكاتب ّ
الن ّ
 - 1االسم المقصور:
ابية عمييا "ىو االسم المعرب
وىو الذي ينتيي بألف مقصورة يتعذر وضع الحركات اإلعر ّ
ألن األلف ال تقبل الحركة مطمقًا،
الذي في آخره ألف الزمة ،وتقدر عمييا الحركات الثالثّ ،

37

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

مقدرة منع من ظيورىا التّعذر ،أي استحالة وجود الحركة مع األلف"( )1وىذا
ولذلك نعربو بحركة ّ
أن "أبو الطفيل" يعاني من القصور والضعف ،وحتى العجز،
ّ
النوع من األسماء دليل عمى ّ
أى آن
فسية ىي التي دفعتو إلى استعمال ىذا ّ
فحالتو ّ
الن ّ
النوع من األسماء ،ومثال ذلك( :في ر ً
جره كسرة منع من
ليا األوان أن تصير مر ّئية) ،ىنا (رؤى) :اسم مجرور ب "في" وعالمة ّ
ظيورىا التّعذر.
 - 2االسم المنقوص:
مشددة ،قبميا
وىو الذي ينتيي ب"ياء" في آخره "ىو االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة ،غير ّ
ألن الياء الممدودة يناسبيا
كسرة ،وىذا االسم تقدر عميو حركتان فقط ىما الضمة والكسرة ،وذلك ّ
كسر ما قبميا ،والضمة حركة ثقيمة فيعسر االنتقال من كسر إلى ضم ،ويستثقل تحريك الياء بجزء
أما الفتحة فيي أخف الحركات ،ولذلك تظير عمى الياء" ( )2وقد استعمل "أبو الطفيل" االسم
منياّ ،
النقص الذي يعاني منو أمام ارتفاع أسعار الكباش ،ومثال ذلك( :عوارك من
ليعبر عن ّ
المنقوص ّ
جره كسرة منع من ظيورىا الثقل.
عور المشتري) ،ىنا المشتري :مضاف إليو مجرور وعالمة ّ
الفعمية:
 /2الجممة
ّ
النوع الثاني من الجمل في المغة العر ّبية ،المبدوءة بفعل تام غير ناقص ،يدل عمى
ىي ّ
الفعمية كذلك ليا ركنان أساسيان ىما
حدث يتطمب محدث يحدثو أي البد لو من فاعل ،والجممة
ّ
الفعل (المسند إليو) ،والفاعل (المسند) ،ومثال ذلك (قرعت طبول الجيوب) ،قرعت :فعل ماضي
مبني عمى السكون ،وتاء المتكمم ضمير متصل في محل رفع فاعل ،كما ظير الفعل المضارع
ياءا ،فإذا كان
المعتل اآلخر ًا
إما أن يكون آخره ألفًا أو و ًاوا أو ً
كثير في نص المقامة وىذا الفعل ّ
()1
النحوي ،ص .26
 عبده الراجحي ،التّطبيق ّ( – )1المرجع نفسو ،ص .26
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النحو الذي بيناه في االسم المقصور أي بسبب
النصب عمى ّ
الرفع و ّ
آخره ألفًا قدرت عميو حركتا ّ
التّعذر ،أما في حالة الجزم فتظير فيو عالمة اإلعراب التي ىي حذف حرف العمة .ومن أمثمة
ذلك:
 لم تزل " :لم" :حرف جزم ونفي وقمب مبني عمى السكون ال مح ّل لو من اإلعراب" .تزل" :فعلمضارع مجزوم ب"لم" وعالمة جزمو السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره "ىي" (تعود عمى القشة
التي أصابت الكبش).
 لم أدر " :لم" :حرف جزم ونفي وقمب مبني عمى السكون ال مح ّل لو من اإلعراب" .أدر" :فعلوجوبا تقديره (أنا).
مضارع مجزوم ب"لم" وعالمة جزمو حذف حرف العمة ،والفاعل ضمير مستتر
ً
 ال تقل " :ال" :حرف نيي مبني عمى السكون ال مح ّل لو من اإلعراب" .تقل" :فعل مضارعوجوبا تقديره (أنت).
مجزوم ب "ال" وعالمة جزمو السكون ،والفاعل ضمير مستتر
ً
أن الفعل يد ّل عمى الحركة
لقد غمبت الجمل
ّ
الفعمية عمى نص المقامة ،وىذا راجع إلى ّ
جدد والحدوث ،وقد أكثر الكاتب من استعمال األفعال
بالزمن ،يفيد التّ ّ
مقيد ّ
الفعالية ،وىو ّ
الحيوية و ّ
و ّ
نوعا من الرضا واالستسالم ،وقبول ما وقع بأسى وتحسر ،وقد أدت
ّ
ليعبر عن حركتو ،ويعكس ً
الفعمية إلى تماسكو من خالل عالقات الجمل مع بعضيا البعض في تواردىا وتوالييا،
النص
جمل ّ
ّ
فوضت أمري
وقد توزعت بين جمل في زمن الماضي ( عممت أن ال ّ
مفر ،قرعت طبول الجيوبّ ،
لعالم الغيوب ،)........وجمل في زمن الحاضر ( أرمق وجوه القراصنة األوباش ،أتأمل صفوف
النص
األكباش ،يمأل العين ويرغب صاحبو في إرجاع الدين ،)........،كما زادت ىذه الجمل ّ
االسمية واّنما قمّتيا بالمقارنة مع
جماال من خالل انسجاميا وتتابعيا .وىذا ال يعني إىمال الجمل
ّ
الفعمية التي طغت عمى نص المقامة.
الجمل
ّ
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الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

ب  -الكالم:
أما الخبر فيو إفادة المخاطب بأمر ما ،وىو قابل
ينقسم الكالم إلى قسمان :خبر وانشاءّ ،
ألنو ليس لمدلول لفظو
لمتّصديق أو التكذيب ،واإلنشاء "ىو كالم ال يحتمل الصدق والكذب لذاتوّ ،
وجود خارجي يطابقو أو ال يطابقو قبل النطق بو"( )1وينقسم اإلنشاء إلى إنشاء طمبي وغير طمبي.
اإلنشائية:
أوال :األساليب
ّ
أ – اإلنشاء الطمبي:
النوع من اإلنشاء :الجمل االستفيامية ،و األمرّية و الندائية ،وجمل
ويشمل ىذا ّ
اإلنشائية ،ليا صور
النيي.......الخ ،والجممة الطمبية "ىي تركيب من تراكيب الجممة العر ّبية
ّ
ّ
عديدة تختمف باختالف نوع الجممة ودالالتيا ،فإن كان التركيب يفيد األمر فالجممة أمرّية ،وان كان
النيي أو الدعاء فيي جممة نيي أو
يفيد النداء أو االستفيام فيي ندائية أو
استفيامية ،وان كان يفيد ّ
ّ
دعاء ،وان كان يفيد التّرجي فيي جممة ترج" ( )2وفي ىذه الدراسة سأقوم برصد األساليب اإلنشائية
فسية والشعورّية التي
الفنية وعالقتيا بحالة "أبو الطفيل" ّ
الن ّ
مبية محاولة الكشف عن دالالتيا ّ
الطّ ّ
جعمتو يتكأ ويروح عن نفسو من خالليا.

( – )1أحمد بن فارس ،الصاحبي في فقو المغة ،ت .مصطفى الشويمي ،مؤسسة .أ .بدران ،بيروت ،ط،1،1964

ص .189

األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ،ط ،2007 ،1ص .154
( – )2محمد العبد ،المغة واإلبداع األدبي،
ّ
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تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

 -1النداء:
بأنو التصويت بالمنادى لإلقبال والحضور "النداء طمب إقبال المدعو عمى
يعرف النداء ّ
ّ
الداعي بأحد أحرف النداء ،أو ىو تنبيو المنادى وحممو عمى االلتفات"

( ،)1وأحرف النداء وأدواتو

ثمان" :اليمزة" و"أي" لنداء القريب ،و"يا" ،أيا"" ،ىيا"" ،آ"" ،آي"" ،وا" لنداء البعيد.
 النداء في مقامة "أبو الطفيل":
األضحية بشكل الفت لالنتباه ،ومثال ذلك( :بكم ىذه البييمة
ظير النداء في مقامة
ّ

يا أخ

أن األديب وظّفيا لمناداة القريب وىذا راجع
أن "يا" تستعمل لنداء البعيد إال ّ
فبالرغم من ّ
العرب ؟)ّ ،
بعيدا وىذا البعد نفسي ،أو لحالة الصخب الموجودة في األسواق،
وكأنو يراه ً
لحاجة في نفسوّ ،
وارتفاع أصوات الباعة وامتزاجيا بأصوات الكباش ،وكذلك (رويدك

يا فيامة !) ،ففي ىذا المثال

تعجب منيا المشتري ،الذي
ألن البائع اشترط شروط ّ
استعممت أداة النداء (يا) متبوعة بالتّعجبّ ،
يتنفس من خالل حرف المد (يا) .إضافة إلى (ما أعجبكم يا أىل
وكأنو ّ
ناداه بقولو (يا فيامة)ّ ،
يتعجب من أىل المدينة ،وما نمحظو في ىذه المقامة ىو ورود أداة واحدة من
الحضر!) فالكاتب ّ
أن "فيصل أبو الطفيل" استعمميا لنداء شخص قريب
الرغم من ّ
أدوات النداء وىي "يا" لمبعيد عمى ّ
منو ،وىذا عين االنزياح أي الخروج عن المألوف المتعارف عميو.
 - 2االستفيام:
ىو السؤال واالستخبار واالستعالم لغرض الفيم واالستيعاب ،وتنقسم أدواتو إلى أسماء
وحروف "ك ّل الكممات التي تستعمل في االستفيام أسماء فيما عدا كممتين ىما :ىل واليمزة فيما

(  – )1محمد العبد ،المغة واإلبداع العربي ،ص .163
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الفصل الثاني:
حرفان"

()1

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

أي"،
وىذه األسماء ىي" :ما" ،و"أي" ،و"كم" وتوجد كذلك الظروف" :متى"" ،كيف"ّ " ،

"حين"" ،أيان"ّ " ،أنى".
 االستفيام في مقامة "أبو الطفيل":
وظّف "أبو الطفيل" العديد من األساليب التّعبيرّية لمخاطبة اآلخر وسؤالو ،ومن بينيا
االستفيام الذي ش ّكل ظاىرة بارزة في ثنايا المقامة ،ومن خاللو تش ّكل الحوار بين الشاري والباعة،
واستعمل في ىذا االستفيام العديد من األدوات ومثال ذلك:
 (بكم ىذه البييمة يا أخ العرب؟) :ىنا المشتري يسأل البائع عن ثمن الكبش باسم االستفيام (كم)الذي أشار بيا إلى العدد (الثمن) .وبيذا االستفيام يتأسف الشاري لحالتو فحتى أنحف الكباش ثمنيا
يفوق ما يحممو في جيبو.
 (أين أنت من القوامة ؟) :البائع يسأل الشاري عن شيء معنوي وىو القوامة ،وتوحي "أين" بفقدانالشيء وعدم التّمكن منو ،وىنا الشاري غير متمكن من ىذه المواصفات المطموبة.

ويقصد بيذا

االستفيام اإلستيزاء.
 (أوتأنسن الكبش؟) :اليمزة فييا نوع من التنبيو باعتبار األلف صوت انفجاري ،واعتمد الكاتبعمى اليمزة لالستفسار واالستعالم .وىنا الشاري متعجب ومحتار من أمر البائع.
 (إن كانت ىذه حقوق الكبش فما واجباتو؟) :وىنا جاء االستفيام باالسم "ما" التي جمعت بينالثانية؟ (الواجبات).
نقيضين ىما الحقوق والواجبات ،فإذا كانت األولى ظاىرة (الحقوق) ،فما حال ّ
 - 3األمر وال ّنيي:

()1

النحوي ،ص .63
 عبده الراجحي ،التطبيق ّ42

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

يأتي األمر لطمب الفعل بمعنى اإللزام "ويصاغ فعل األمر من الفعل المضارع بعد حذف
()1
النيي وىو"طمب الكف عن عمل ما ،ويتم
حرف المضارعة دون أي تغيير" ويقابل األمر أسموب ّ

بإدخال "ال" الناىية عمى الفعل المضارع فتجزمو"( )2ومن الضروري أن يكون طالب الفعل أو الناىي
في كال األسموبين (األمر والنيي) أعمى منزلة من المطموب منو.
 األمر وال ّنيي في مقامة "أبو الطفيل":
فعاال في
اإلنشائية الواردة في نص المقامة ،وقد أدى ًا
يعتبر األمر من أكثر األساليب
دور ً
ّ
فمثال قولو ( :دعك من ىذا وأسمعني لحن الثّمن) ،ىنا "أبو
نفسية الكاتب المضطربةً ،
التعبير عن ّ
فسية ال تسمح لو
ألن حالتو ّ
الن ّ
الطفيل" قمق ومضطرب ،ال يريد من البائع أن يكثر عميو الحديثّ ،
باالستماع ،وكذلك الفعل اخفض وابسط في قولو ( :اخفض لي جناحك وابسط لي راحك) ،وىنا
ألن ثمن الكباش أكبر مما يحممو في
الشاري يطمب المساعدة من البائع وذلك بتخفيض الثمنّ ،
جيبو ،كما وظف األمر ليعبر عن تجاربو األليمة والحكم التي خرج بيا من السوق في قولو:
مسترجيا
فكن أبد الدىر
ً

يسر لذي عسر
من اهلل ًا

النيي
واستعمل أفعال أخرى من مثل (ابحثّ ،
مد ،دقّق ،أفدنا ،زدنا ،).....وىكذا تضافر األمر و ّ
النصيحة والتحذير (ال تقل بييمة فتندم عمى حكم القيمة) ،ىنا البائع يحذر الشاري من
ليؤديا معنى ّ
أن النيي
إطالق ىذه الصفة (بييمة) عمى كبشو الذي تعب في تر ّبيتو والعناية بو ،ومن المالحظ ّ
حضورا ،إذ لم يكن لو انتشار واسع عمى مستوى المقامة.
ىو أق ّل األساليب اإلنشائية
ً
الطمبية في بناء المقامة:
 دور األساليب اإلنشائية
ّ
()1
()2

– المرجع نفسو  ،ص .35
النحوي ،ص .295
– عبده الراجحي ،التطبيق ّ
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الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

الطمبية بمثابة األعمدة التي اتكأ عمييا "أبو الطفيل" في إنشاء
اإلنشائية
تعتبر األساليب
ّ
ّ
توجو بيا
أن صيغة النداء ىذه ّ
مقامتو ،ويعكس اعتماده عمى أسموب النداء عالقتو باآلخرين ،إذ ّ
إلى اآلخر ،وتعكس مدى ظيور الطرف اآلخر في ذىنو ،واعتمد عمى االستفيام واألمر لييدأ من
أن أساليب النداء ،االستفيام ،األمر قد شكمت
اضطرابو وتوتره ،ومن خالل ك ّل ىذا نستطيع القول ّ
األضحية.
ظاىرة أسموبية بارزة في مقامة
ّ
ب  -اإلنشاء غير الطمبي:
وىو الفرع الثاني من فروع عمم اإلنشاء ،الذي يتضمن في ثناياه "التّعجب" و"القسم" لخموىما
تعجبية ،وان كانت تفيد القسم فيي
من صيغة الطمب ،فإذا كانت الجممة تفيد التّعجب فيي جممة
ّ
جممة قسم وتعظيم.
 - 1التعجب:
الدىشة التي يشعر بيا المرء أثناء مواجيتو لشيء غير مألوف عنده
ىو حالة من االستغراب و ّ
أمر دون أن نعرف ما يثير دىشتنا فيو" ( )1ولمتعجب صيغتان:
نفسية مبعثيا ّأننا نستعظم ًا
"ىو حالة ّ
وغالبا ما يخرج التعجب من ىذه
فعمية،
اسمية ،و(أفعل بو) وىي جممة ّ
(ما أفعمو) وىي جممة ّ
ً
الصيغ ليناسب الصيغ الذي ذكر فيو.
 التعجب في مقامة "أبو الطفيل":
جميا في المقامة ،وىذا نتيجة الصطدام الشاري بغالء األسعار وارتفاعيا،
ظير التعجب ً
كرسوا ألجميا ك ّل
ومن جية أخرى تعجب الباعة من طمبات الشاري وتقميمو من شأن كباشيم التي ّ
( - )1مونية مكرسي ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،ص .133
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تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

أوقاتيم وأمواليم ،ومن أمثمة التعجب قول "أبو الطفيل" لمبائع (ما أطول لسانك

!) ،أي ما الشيء

وحادا يتمفظ بيذا الكالم الجارح والمؤلم .وتعرب ىذه الجممة
الغريب الذي جعل لسانك
ً
طويال ً
التعجبية ( ما أطول لسانك !) عمى النحو اآلتي:
ّ
ما :اسم تعجب مبني عمى الفتح في محل رفع مبتدأ.
أطول :فعل ماض مبني عمى الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره "ىو" عائد عمى "ما" ،والجممة من
الفعل والفاعل في محل رفع خبر.
لسانك :مفعول بو منصوب بالفتحة وىو مضاف ،والكاف (ضمير المخاطب) ،مضاف إليو.
وكذلك جممة (ما ىذا الغالء !) ،ىنا الشاري تفاجئ بارتفاع األسعار إلى حد غير معقول،
فسية المتألمة جراء
فأشار إلى ىذا الشيء المعنوي (الغالء) باسم اإلشارة ،وىذا نابع من حالتو ّ
الن ّ
الرىيب .ومن صيغ التّعجب كذلك قولو( :رويدك يا فيامة
ىذا االرتفاع ّ

!) ،و(ما ىذا الجمود !)،

التعجبية التي
أما الجمل
ّ
وقولو (عميك بالتزام الحيطة والحذر فيما سالح المرء ضد غدر البشر !)ّ ،
رد بيا البائع عمى الشاري فتمثمت في قولو( :ال تقل بييمة فتندم عمى حكم القيمة !) ،أي يريد أن
ّ
ألنك لو كنت تعمم ثمنو لما أطمقت عميو ىذه الصفة ،التي ال
يقول لو ال تقل عن كبشي ّأنو بييمةّ ،
تتناسب مع قيمتو ،وقولو( :ثمنو يؤنسنو وقوامو يزينو

أن التعجب أخذ حصة
!) ،ومنو نستنتج ّ

معتبرة من المقامة ،وجاء ىذا التعجب في خضم حديث الشاري مع الباعة.
 – 2القسم:

45

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

ىو ضرب من ضروب اإلنشاء غير الطمبي ،ومعناه اليمين والحمف "القسم يمين يحمف
بيا المتكمم لتوكيد كالمو وحث اآلخرين عمى تصديقو"

()1

وترافقو جممة لو تسمى "جممة جواب

القسم".
 - 1القسم في مقامة "أبو الطفيل":
ورودا ،وىذا راجع لظيوره مرة واحدة في قول "أبو
يعتبر القسم من أقل األساليب
اإلنشائية ً
ّ
إن فيو
إن فيو
قسما) ،وجوابو جممة ( ّ
قسما ّ
تم القسم بمفظة ( ً
لدسما ] ،وفي ىذه الجممة ّ
ً
الطفيل" [ ً
إن" ،والمشتري بقولو ىذا يقسم ويؤكد عمى كثرة الشحوم في الكبش.
لدسما) ،التي جاءت مثبتة ب " ّ
ً
الطمبية في بناء المقامة:
اإلنشائية غير
 دور األساليب
ّ
ّ
كبير في المقامة ،وخاصة التّعجب الذي تغمغل في
دور ًا
الطمبية ًا
ّأدت األساليب اإلنشائية غير
ّ
أحشاءىا نتيجة الصطدام الشاري من ارتفاع األسعار ،وغدر البشر لو ،وكذلك القسم الذي وظّفو
الكاتب لإلثبات والتوكيد.
الخبرية:
ثانيا :األساليب
ّ
ً
وىي القسم الثاني من أقسام الكالم ،التي تفيد اإلخبار بشيء غير معموم "الخبر ىو ك ّل
معموما لو عند إلقاء القول عميو ،وىذا ما نسميو فائدة
عمما بشيء لم يكن
ً
قول يستفيد المخبر بو ً
فإن ىذا يسمى الزم فائدة
أما إذا قصدنا إعالم المخبر بوّ ،
بأننا عمى عمم بذلك الخبرّ ،
الخبرّ ،

()1

 مونية مكرسي ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،ص .13346

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

الخبر"( )1وينقسم الخبر إلى جزأين ىما :فائدة الخبر التي تحصل عند اإلخبار و"الزم فائدة الخبر"
محتمال لمصدق والكذب.
عندما يريد المخبر اإلعالم عن معرفتو بالخبر ،ويكون ىذا األخير
ً
 الخبر في مقامة "أبو الطفيل":
حضور تمك التي اقترنت بالتوكيد،
ًا
جميا في نص المقامة ،ومن أكثر أساليبو
ظير الخبر ً
وقد اعتمد "أبو الطفيل" عمى الخبر ليجعمنا عمى عمم بما دار بينو وبين الباعة في السوق ويخبرنا
عمي األرض بما رحبت) ومن
عن حالتو ّ
الن ّ
فسية الضنكة والمستاءة ،وذلك ظاىر في قولو( :ضاقت ّ
أمثمة الخبر المقترن بالتوكيد قول "أبو الطفيل" ( :تدافعت في رأسي ك ّل الظنون) ،وىذا بعد دخولو
أن شمس السوق
أن العديد من الشكوك دارت في رأسو ،وكذلك قولوّ ( :
السيما ّ
إلى السوق يخبرنا ّ
آلت إلى الغروب) ،في ىذا الموضع يخبر البائع عن وصول وقت الغروب ومغادرة المكان ،كما
أن ىذا الكبش ال
أن كبشو ال يتناسب مع جيبو وذلك في قولو( :الظاىر ّ
نجد البائع يخبر الشاري ّ
إن ىذا الكبش يأكل في اليوم من الشعير مائة ألف حبة) ،وىنا البائع
يناسبك وال تناسبو) ،وكذلكّ ( :
يمدح ويتفاخر بكبشو الذي يتناول وجبة من الشعير ك ّل يوم
اإلنشائية التي
وىكذا فقد تضافرت األساليب الخبرّية التي تفيد اإلخبار والتّوكيد مع األساليب
ّ
فسية ليعبر لنا عن حالة السوق وغالء األضاحي ،والغدر
كانت تساير حالة "أبو الطفيل" ّ
الن ّ
يتعرض ليا المرء من قبل بني البشر.
والخيانة التي ّ
ج  -الضمائر:

()1

 -نييل فتحي أحمد كتانو ،دراسة أسموبية في شعر أبي فراس الحمداني ،بحث استكمالي لنيل درجة الماجستير

الوطنية ،2000 ،ص .108
النجاح
في قسم المغة ،جامعة ّ
ّ
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تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

الفصل الثاني:

وتنقسم إلى قسمين :ضمائر منفصمة ،وضمائر متصمة ،أما الضمائر المنفصمة فيي
ضمائر المتكمم (أنا ونحن) ،وضمائر المخاطب (أنت ،أنت ،أنتما ،أنتم ،أنتن) ،وضمائر الغائب
دائما في ما عدا الضمير المنفصل
(ىو ،ىي ،ىما ،ىم ،ىن) ،وتأتي ىذه الضمائر في محل رفع ً
بد أن تمحقو عالمة تدل عمى من ىو لو (إياي ،إيانا،
ألنو ال ّ
(إيا) ،الذي يقع في محل نصب ّ
إياك ،إياكما ،إياكن...الخ).
وقد ورد ضمير المتكمم "أنا" أربع مرات في المقامة ،وذلك في قول الكاتب( :وردتو وأنا مخنوق
 -فإذا أنا بكبش أعور  -وبينما

أنا في طريقي إلى باب السوق -

وأنا أفضل السالمة عمى

الزعامة) ،وىنا يشير ضمير المتكمم إلى الذاتية (الكاتب) .والضمير المنفصل (إيا) مرة واحدة في
قولو( :إياك أن تنغصو) ،وكذلك ضمير المخاطب (أنت) في قول البائع (فأين أنت من القوامة ؟)،
ويقصد بالضمير "أنت" الشاري ،وضمير الغائب "ىما"( :ف ىما سالح المرء ضد غدر البشر)،
أما الضمائر المتصمة "فيي التي تتصل بآخر الكممة سواء
ويقصد بيذا الضمير الحيطة والحذرّ .
فعال أم حرفًا ،وتقع في محل رفع أو نصب أو جر" ( )1وقد وردت الضمائر المتصمة
اسما أو ً
كانت ً
بشكل كثيف عمى مستوى المقامة ومن أمثمة ذلك:
 - 1الضمائر التي تقع في محل رفع:
قررت ،رغبت ،ترحمت ،سرت ،ناجيت ،صرت،
فوضتّ ،
تاء المتكمم :كمثال :عممت ،قرعتّ ،
سرحت ،قمت ،دنوت ،أعرضت ،طويت ،أتيت ،أعدت ،أدخمت،
عرجتّ ،
رددتّ ،
توجيتّ ،
ىممتّ ،
رفعت ،عمدت ،ربطت ،سمعت ،أشرت ،قفمت ،شربت ،لمحت ،نبشت ،دقّقت ،نظرت ،أنشدت،
تسوقت ،أبدلت...الخ.
ّ
()1

 عبده الراجحي ،التطبيق النحوي ،ص .4248

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

تاء المخاطب :غاليت.
 - 2الضمائر التي تقع في محل نصب أو جر :وتتمثل في:
ياء المتكمم :ىي ضمير متصل باالسم "وتكون بعد الحرف األخير من االسم مباشرة ،وىذا الحرف
أن الحرف
األخير ىو موضع عالمات اإلعراب ،ولكن ياء المتكمم تقتضي وجود كسرة تناسبيا ،أي ّ
مكسور"( )1ومن أمثمة ذلك :نفسي ،رأسي ،مغنمي...،الخ.
ًا
أن يكون
األخير ّ
البد ّ
كاف المخاطب :مثل :يناسك ،لك ،ويحك ،لسانك ،راحك ،فصاحتك ،بيتك ،جيبك ،لعيبك ،عوارك،
أينك.
لكنو ،بظمو ،عنو ،صاحبو ،تفحصو ،تمحصو ،تنغصو ،حقوقو ،إطعامو ،عميو ،نسمو،
ىاء الغائبّ :
تصغره ،ضاربو ،استبدالو ،مالو،
لسانو ،ذالقتو ،بيانو ،واجباتو ،يأكمو ،بيعو ،خسارتو ،شرائو ،رأسو،
ّ
فيو ،لحقو ،عينو.
ىا لمغائبة :فقطعتيا ،أبيياّ ،أوليا ،فييا ،مكانيا.
ىما لمغائب المثنى:عنيما ،منيما.
ىم لمغائبين :منيم.
لقد شكمت الضمائر بشقييا المنفصمة والمتصمة ظاىرة أسموبية بارزة في نص المقامة ،خاصة
كبير في اتساق النص األدبي وارتباطو ،وجعمو
دور ًا
في الربط بين الكممات والجمل ،فيي تؤدي ًا
وحدة متكاممة.
د  -اسم اإلشارة:

()1

– المرجع نفسو ،ص .42
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بأنو "ما د ّل عمى مسمى ،واشارتو إلى ذلك المسمى"
يعرف اسم اإلشارة ّ

()1

أن اسم
أي ّ

اإلشارة يحيل إلى مسمي معين ومن أمثمة ذلك:
 "ما ىذا الجمود !"  :استعمل اسم اإلشارة (ىذا) ليشير إلى شيء معنوي وىو (الجمود) الذيسكن أىل المدن ويستعمل اسم اإلشارة (ىذا) لمقرب الحسي وتعرب كاآلتي:
 ىا :حرف تنبيو مبني عمى السكون ،ال مح ّل لو من اإلعراب ،و "ذا" اسم إشارة مبني عمىالسكون في محل رفع مبتدأ.
 الجمود :خبر مرفوع بالضمة الظاىرة. "بكم ىذا الكبيش؟ "  :ىنا أشار الكاتب باسم اإلشارة "ىذا" إلى الكبش وىنا تأخذ (ىذا) نفساإلعراب السابق:
 "ىا" :حرف تنبيو مبني عمى السكون ،ال مح ّل لو من اإلعراب ،و"ذا" اسم إشارة مبني عمىالسكون في محل رفع مبتدأ.
 الكبيش :خبر مرفوع بالضمة الظاىرة.كما وظّف "أبو الطفيل" اسم آخر لإلشارة التي تد ّل عمى المؤنث (ىذه) في قولو :إن كانت ىذه
النكسة؟ .وىكذا فقد أسيمت ىذه األسماء اإلشارية في
حقوق الكبش فما واجباتو؟  -أأذبح ىذه ّ
قبمية كمثل قولو( :دعك من
اتساق وارتباط أجزاء المقامة عن طريق اإلحالة إلى عناصر ّ

ىذا

بعدية مثل
وأسمعني لحن الثمن) ،ىنا يشير الكاتب باسم اإلشارة (ىذا) إلى طمبات البائع .وعناصر ّ
بعدية.
قولو( :ما ىذا الغالء !) ىنا يشير إلى الغالء وارتفاع األسعار فيي إحالة ّ
الربط:
ه  -أدوات ّ
()1

 -ابن ىشام ،جمال الدين ،شرح جذور ال ّذىب في معرفة كالم العرب ،ت :حنا الفاخوري ،دار الجيل ،بيروت،

ط  ،1988 ،1ص .157
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تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
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أفقيا وجب أن تكون ىذه الجمل
لما كان ّ
النص مجموعة من الجمل المتتالية والمتعاقبة ً
ّ
نصا متماس ًكا .وتتمثل ىذه الروابط فيما يمي:
مترابطة مع بعضيا حتى تصير ً
الربط اإلضافي:
أّ -
الربط (الواو) التي
ىذا ّ
الربط يضيف معنى التالي إلى السابق وقد مثمتو أداة ّ
النوع من ّ
مرة في نص المقامة ،وتتمثل وظيفتيا في الجمع بين المعطوف
تكررت حوالي تسعة وسبعون ّ
ّ
والمعطوف عميو في الحكم واإلعراب .ومثال ذلك:

فوضت أمري لعالم الغيوب،
وّ

قررت
وّ

سندا في الطريق.
اصطحاب صديق يكون لي ً
الربط العكسي:
بّ -
أن الجممة التابعة مخالفة لممتقدمة ،ويمثمو في العر ّبية حرف االستدراك "لكن" وأخواتيا،
ويفيد ّ
وقد استعممو "أبو الطفيل" في قولو( :لك ّنو وعدني بالرفقة وأوفى بالفرقة).
الربط الزمني:
جّ -
مرة ،والتي
ىو عالقة بين جممتين متتابعتين ً
زمنيا كمثل "الفاء" التي وردت سبعة وثالثون ّ
فسرحت  -فقمت  -فرفعت.......الخ.
تفيد الترتيب ّ
الزمني ومن أمثمة ذلك :فقرعت ّ -
فبش ّ -
أن "الواو"
وىكذا فقد ربطت ىذه األدوات بين معاني الجمل ،وما ّ
تبين لي بعد إحصاء ىذه األدوات ّ
الزمني.
ئيسية المستخدمة في ىذه المقامة ،وتمييا الفاء التي أفادت الترابط ّ
ىي األداة الر ّ
 - 2المستوى التصويري:
الفنية ىي أساس البناء األدبي وعماده الذي يقوم عميو ،والخيال ىو المنبع الذي
إن الصورة ّ
ّ
نفسية المبدع من خالل تعبيرىا عن
الفنية ّ
يستمد منو المبدع صوره بكل أبعادىا ،وتعكس الصورة ّ
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مقامة األضحيّة.

الفصل الثاني:

عرفيا "عمي البطل" بقولو" :الصورة تشكيل لغوي ،يكونيا خيال الفنان
أفكاره وتجاربو ومشاعره ،وقد ّ
من معطيات متعددة ،يقف العالم المحسوس في مقدمتيا"

()1

وتتمثل ىذه الصورة في :التشبيو -

االستعارة  -الكناية........الخ.
الصورة في مقامة "أبو الطفيل":
 - 1التشبيو:
عرفو "ابن رشيق
ىو أسموب فني يعمل عمى تصوير المعاني ونقميا ،ويقوم عمى المقارنة وقد ّ
القيرواني" بقولو" :ىو صفة الشيء بما قاربو وشاكمو ،من جية واحدة أو جيات كثيرة ال من جميع
أن قوليم (خد كالوردة)ّ ،إنما أرادوا بو حمرة
جياتوّ ،
ألنو لو ناسبو مناسبة ّ
كمية لكان إياه ،أال ترى ّ
أوراق الوردة وطراوتيا"( )2ومن أمثمة ذلك:
*فأين الكواكب من نجمة

وأينك من كبشي المبصر

وىنا نقارن بين حالتين :األولى ىي الفرق بين النجمة والكواكب ،والثانية ىي الفرق بين الكبش
ألننا أدركناه من الصياغة التعبيرّية لممعنى الذي
األعور والكبش المبصر ،فالتشبيو ىنا ضمني ّ
أراده الكاتب.
 يعيش في زريبة كالقبة  :تشبيو مرسل مجمل ،المشبو :الزريبة ،المشبو بو :القبة ،األداة :الكاف،وجو الشبو المحذوف :المكانة والمقام ،والغرض منو بيان مقدار حالو.

()1

 -عمي البطل ،الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني اليجري ،طبعة دار األندلس ،ط ،1970 ،1

ص .30

()2

 -القيرواني ،أبو عمي الحسن بن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر ونقده ،ج  ،1ت :محمد محي الدين عبد

الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط  ،1963 ،2ص .276
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كأنكم من غابر العيود في أسواق عاد وثمود :تشبيو مرسل مفصل ،المشبو :أىل الحضر،
 ّكأن ،وجو الشبو :في أسواق عاد وثمود.
المشبو بو :غابر العيود (األقدمين) ،األداةّ :
أن التشبيو أخذ
من خالل دراسة التشبيو في مقامة "أبو الطفيل" والنماذج السابقة نستطيع القول ّ
وجمالية في تشكيل الصورة
توكيدية،
النص األدبي ،وىذا لما يؤديو من وظيفة
حصة معتبرة من ىذا ّ
ّ
ّ
الفنية وابرازىا.
ّ
 - 2االستعارة:
وقد وضحيا الجرجاني بقولو" :االستعارة أن تريد تشبيو الشيء بالشيء ،فتدع أن تفصح
بالتشبيو ،وتجيء إلى اسم المشبو بو كاألسد في شجاعتو وقوة بطشو سواء ،فتدع ذلك وتقول رأيت
( )1
ومكنية ومن أمثمة ذلك:
يحية
ً
ّ
أسدا" وتنقسم االستعارة إلى استعارة تصر ّ

يحية ،حيث شبو وجوه بائعي الكباش بالقراصنة،
 أرمق وجوه القراصنة األوباش :استعارة تصر ّوصرح بمفظة المشبو بو (القراصنة).
فحذف المشبو
ّ
مكنية ،حيث شبو العيد بشجرة ليا ظل ،فحذف المشبو بو
 أظمّني عيد األضحى بظمو :استعارة ّالمكنية.
وأشار إليو بالزمة من لوازمو أال وىو الظل عمى سبيل االستعارة
ّ
جماال عمى المقامة ،وىي من
يحية ،قد أضفت
أن االستعارة بشقييا
ً
المكنية والتصر ّ
ّ
ومنو نستنتج ّ
التشبييية التي اعتمدىا الكاتب ،وخاصة في إظيار الخيال وتجميتو.
أبرز الصور
ّ
 - 3الكناية:
عرفيا "الجرجاني" بقولو" :أن يريد المتكمم إثبات
ىي ما يتكمم بو اإلنسان ويريد غيره وقد ّ
معنى من المعاني ،فال يذكره بالمّفظ الموضوع لو في المغة ،ولكن يجيء إلى معنى ىو تاليو وردفو
()1

 الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز،ج  ،1مكتبة سعد الدين ،القاىرة ،ط  ،1978 ،2ص .10553

الفصل الثاني:
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دليال عميو ،مثال ذلك قوليم (طويل النجاد) يريدون بو طول
في الوجود فيومئ بو إليو ويجعمو ً
القامة"

()1

حضور كثيفًا لمكناية ،التي استعمميا لمتعبير عن المواقف
ًا
وفي مقامة "أبو الطفيل" نجد

صعبا عمى
أمر
تعرض إلييا في السوق ،وتستعمل الكناية عندما يصبح البوح ًا
ً
المحرجة التي ّ
صاحبو فتكون الكناية ىي األسموب األمثل لمتعبير عن مواقفو ومشاعره.
وقد وظّف "أبو الطفيل" الكناية لمتعبير عن قمة أموالو بقولو( :فقرعت طبول الجيوب) وكنى عن
النيار) ،وكنى عن اإلقناع والكمال بقولو (يمأل العين) ،وعن البياء
ّ
شدة الحرب (توىج شمس ّ
والبياض (طمعتو غراء) ،وعن التفاخر (ك ّل فتاة بأبييا معجبة) ،وعن التطاول والثرثرة (ما أطول
قوي الدعامة) ،وكنى
لسانك) ،وعن الشرف والرفعة بقولو (لو قامة في ىامة) ،وعن الغنى والثراء ( ّ
عن صفة التواضع بقولو (اخفض لي جناحك) ،وعن صفة الموافقة بقولو (ابسط لي راحك) ،وعن
العجز (أفضح لعيبك) ،وكنى عن الوصول إلى المبتغى (قفمت إلى مثواي) ،وعن العور بقولو
عمي األرض بما رحبت)،
(حرف من حروف العمة) ،وعن الضيق والحيرة والضنك بقولو (ضاقت ّ
وكنى عن موصوف "اهلل" ب (عالم الغيوب).
الفنية ،وقد اتكأ
أن الصور
الكنائية قد أخذت حصة األسد من صور "أبو الطفيل" ّ
ّ
من المالحظ ّ
إيحاءا من الصور
ألن الكناية أق ّل
عمييا ّ
ألنو ال يريد اإلفصاح عن حالتو الكئيبة بشكل مباشرّ ،
ً
الفنية األخرى.
ّ
 - 3المستوى الداللي:
ألنو يمثل المخزون المّغوي الكامن
خصت الدراسات الحديثة المعجم المغوي باىتمام خاص ّ
في حافظة المبدع ،ويعتبر من أىم عناصر البحث والتحميل األسموبي ،إذ يركز عمى األلفاظ في
()1

– الجرجاني عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز ،ج  ،1ص .10
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الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

معجمية ،لمتمكن
داللية
ّ
األول لما ليا من تأثير جوىري عمى المعاني وتصنيفيا إلى حقول ّ
المقام ّ
من وصفيا وتحميميا ،وفيو "ييتم المحمّل األسموبي بدراسة استخدام المنشئ لأللفاظ وما فييا من
أي نوع من
خواص تؤثر في األسموب كتصنيفيا إلى حقول ّ
داللية ،ودراسة ىذه التصنيفات ومعرفة ّ
()1
بأنو" :مجموعة من الكممات ترتبط
األلفاظ ىو الغالب" ويعرف الحقل الداللي أو الحقل المعجمي ّ
()2
داللية ىو
دالالتيا وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا" واليدف من تصنيف األلفاظ إلى حقول ّ

الكشف عن العالقات المشتركة التي تجمع الكممات بالمصطمح العام.
 - 1الحقول الداللية في مقامة "أبو الطفيل":
ئيسية ،ىي معجم "االقتصاد المادي"،
داللية ر ّ
تأسست المقامة انطالقًا من ثالث معاجم ّ
ّ
"الحزن"" ،العيد" ،ويخضع المعجم األدبي لمبدأ اإلفادة ،أي يجب التّخمي عن الكممات التي ال يمكن
تم تصنيف ىذه المعاجم حسب
نعد جميع الكممات
تصنيفيا واحصائيا ،إذ ال يمكن أن ّ
معجما وقد ّ
ً
غمبتيا في المقامة.
أ  -معجم االقتصاد المادي (البيع /الشراء):
ويضم ىذا المعجم في ثناياه ألفاظ تدل عمى ما يحدث في السوق من بيع وشراء ومن أمثمة
ذلك :السوق ،الثمن ،النقود ،بائع ،القيمة ،المال ،درىم ،الغالء ،األسعار ،مشتري ،بيعو ،الخسارة،
االقتصاد ،المساومة ،يدفع ،رخيص ،شرائو.........الخ
ب  -معجم األلم والحزن:

()1
النص الشعري ،مجمة األثر ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،ع ،13
 سامية راجح ،نظري التحميل األسموبي في ّ ،2012ص .224
()2

الداللة ،دار عالم الكتب ،القاىرة ،ط  ،1985 ،1ص .79
 أحمد مختار ،عمم ّ55

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

نجده من بداية المقامة إلى نيايتيا ،أي من خيانة صديقو الذي وعده بالرفقة وتخمى عنو،
تسببت في ألمو ىي استبدال كبشو المبصر بكبش أعور،
إلى غالء األسعار وارتفاعيا ،وأكبر إىانة ّ
المعرة ،الذلة ،النكسة ،تعسو ،شؤمك.........الخ.
ومن أمثمة ذلك :الفرقة ،مخنوق ،ضاقت ،غدر،
ّ
ج  -معجم العيد:
ورودا ومن أمثمة ذلك :عيد األضحى ،الكبش ،المّباس الجديد،
وىو أق ّل المعاجم ً
األضحية.......الخ.
ّ
أن المقامة تشكمت من معجم رئيسي ىو معجم البيع
انطالقًا من ىذه الحقول
الداللية ّ
ّ
يتبين لنا ّ
تعرض فيو الشاري لمغدر
والشراء ،الذي دارت حولو أحداث المقامة في السوق ،ىذا المكان الذي ّ
والخيانة من قبل بني البشر الذين استبدلوا كبشو المبصر بكبش آخر أعور ،وآخر ىذه المعاجم ىو
يتنعم بيما.
معجم العيد ىذا اليوم المبارك الذي أراد الكاتب ألجمو شراء
ّ
أضحية ولباس جديد ّ
 - 2تكامل المستوى الصوتي والمستوى الداللي:
يعتبر المستوى الصوتي والداللي وجيان لعممة واحدة ،إذ تتكامل األصوات لتشكل لنا نوع
عممية الكالم ليا جانبان :أحدىما مادي وىو األصوات المنطوقة ،واآلخر عقمي وىو
من الدالالت " ّ
المعنى المقصود ،وعمى ىذا يجب أن يسير التحميل في خطين متوازيين"

()1

ويقر "صالح فضل"
ّ

بأن ىذا التطابق متواجد في األدب فقط "ىناك نوعين من النسيج في العمل األدبي :أحدىما ىو
ّ
النسيج الصوتي ،واآلخر ىو النسيج الداللي ،وىما ال يحتاجان عادة إلى التطابق سوى في
نوعا
األدب"( )2ويتمثل ىذا التطابق في تعبير األصوات
ّ
المغوية عن الدالالت والمعاني ،التي تتطمب ً
()1
()2

 أولمان ستيفن ،دور الكممة في المغة ،ترجمة :كمال بشر ،دار غريب ،القاىرة ،ط ( ،2د.ت) ،ص .37 صالح فضل ،عمم األسموب مبادئو واجراءاتو ،دار الشروق ،القاىرة ،ط  ،1998 ،1ص .9356

الفصل الثاني:

تجلي المستوى التركيبي والتصويري الداللي في
مقامة األضحيّة.

من األصوات ،ومنو "الخيوط التي تربط أصوات الكممات بالدالالت أي تربط مباني األلفاظ
أن األلفاظ أوعية تحمل األفكار ،وتنقميا من عقل إلى
بمعانييا ،واذا كانوا قد اتفقوا عمى شيء ،فيو ّ
صوتيا ،ىو الصورة المسموعة أو المرسومة ليا،
أن لكل كممة مبنى
لسان ،ومن لسان إلى عقل ،و ّ
ً
ومعنى فكرًيا ىو الداللة المستقرة في ىذه الصورة كما تستقر الروح في الجسد"

()1

ومثال ذلك لفظة

(ابسط) ،التي تشكمت من األصوات اآلتية (األلف  -الباء  -السين  -الطاء) والسين ىو صوت
احتكاكي ميموس ،يوافق المعنى الفكري لمّفظة التي يعني بيا السيولة والبساطة وىكذا نخمص إلى
أن ىذان المستويان (الصوتي والداللي) متطابقان ال يمكن عزل أحدىما عن اآلخر.
ّ
أن الفصل بين مستويات المغة (الصوتي ،اإليقاعي ،النحوي،
وفي األخير نصل إلى ّ
النص من
التصويري ،الداللي) ّ
يعد من المستحيالت في الدراسة األسموبية التي تعمد إلى تشريح ّ
ك ّل جوانبو وىذا التّكامل بين المستويات ىو ما يطمق عميو بالتضافر األسموبي.

()1

 غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،ص .20857

ﺨﺎﺘﻤﺔ

الخاتمة

الخاتمة:
األضحية "أبي الطفيل" توصمت إلى نتائج يمكن
األسموبية لمقامة
وبعد تتبع مستويات الدراسة
ّ
ّ
إجماليا
فيما يمي:
األدبية.
الفنية في اآلثار
 تعملّ
األسموبية عمى ترصد مكامن الجمال و ّ
ّ
 غمبة األصوات المجيورة عمى األصوات الميموسة ،واألصوات االنفجارّية عمى االحتكاكية فينوعا من
مقامة
األضحية ألبي الطفيل .وىذا راجع إلى حالتو ّ
الن ّ
ّ
فسية (االضطراب والتوتر يصدر ً
األصوات المرتفعة الجيرّية ،االنفجارية).
البديعية كالجناس والسجع ،وكذلك عن طريق التكرار.
 تشكل الموسيقى عن طريق المحسناتّ
وديناميكية.
الفعمية من حركة
االسمية ،لما في الجمل
الفعمية عمى
 غمبة الجملّ
ّ
ّ
ّ
بالنقص أمام قمة أموالو وارتفاع
 استعمال األسماء المنقوصة والمقصورة يعود لشعور الكاتب ّأسعار األضاحي.
الربط التي
 كثرة األساليب اإلنشائية وخاصة التّعجب ،االستفيام ،األمر وكذلك الضمائر وأدوات ّالنص وانسجامو.
ساعدت عمى اتساق ّ
الفنية.
 تم ّكن الكاتب بفضل التشبيو واالستعارة والكناية من رسم صوره ّألن أحداث المقامة كانت في
 تشكمت المقامة من معاجم داللية ،أبرزىا معجم البيع والشراءّ ،أضحية يتنعم بيا في العيد.
السوق عندما أراد "أبو الطفيل" شراء
ّ
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الخاتمة

األسموبية.
يعد من المستحيالت في الدراسة
 الفصل بين المستوياتالمغوية ّ
ّ
ّ
فإنو راجع إلى الجيد البشري،
وفي الختام ال يسعني إال أن أقول ّأنو ميما يعتري عممي ىذا ّ
وعمى العموم فإن أصبت فمن اهلل ،وان أخطأت فحسبي ّأنني اجتيدت وكان لي شرف المحاولة.
والمجال مفتوح لمبحث و التنقيب.
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اﻟﻤﻠﺤق

األضحيّة

المقامة:
حدثنا شحيم بن لحيم قال:

رؤى آن ليا األوان أن تصير مر ّئية،
أظمّني عيد األضحى بظمو ،فتراءت لي قرون ّ
لولبية في ً
أضحية العيد والتّنعم بنعمة لباس جديد ،فقرعت طبول الجيوب،
مفر من شراء
ّ
وعممت أن ال ّ
لكنو وعدني
وقررت اصطحاب صديق يكون ً
سندا لي في الطريقّ ،
وفوضت أمري لعالم الغيوبّ ،
ّ
وترحمت عمى قول قائميم:
بالرفقة وأوفى بالفرقة ،فرغبت عنو ّ
تيم وتفعال ]
وما العزم ّإال أن ّ

[ وما العجز إال أن تشاور عاج از

النيار .وقبل
وسرت فمما أحمّني من األسواق سوق ،وردتو وأنا مخنوق ،لكثرة الغبار وتوىج شمس ّ
الشروع في تفحص البطون من ذوات القرون ،تدافعت في رأسي ك ّل الظنون ،فقطعتيا باليقين
وناجيت نفسي بعد حين :عميك بالتزام الحيطة والحذر ،فيما سالح المرء ضد غدر البشر ! وصرت
رجال واقفًا عمى رأس
أتأمل صفوف األكباش وأرمق وجوه القراصنة األوباش ،إلى أن أخذت عيناي ً
الدين .وما إن ىممت بسؤالو عن الثمن حتى نبع نابع
كبش يمأل العين ويرّغب صاحبو في إرجاع ّ
فعرجت عنيما ورددت في
من دورة ّ
الزمنّ ،
وجر الكبش إليوّ ،
فبش في وجو البائع ومأل بالنقود يديو ّ
نفسي :في السوق كفاية وغناء ،وراحة بعد عناء.
ّ
فسرحت الطرف منو إلى كبش أقرن مميح،
توسط
ثم ّ
توجيت إلى بائع آخر قد ّ
ً
قطيعا من الغنمّ ،
لدسما ] ،ودنوت من مواله
إن فيو
قسماّ ،
ً
واقف ال يستريح ،أسنانو بيضاء وطمعتو غراء ،وقمتً [ :
فقمت :بكم ىذه البييمة يا أخ العرب؟ فأجاب من فوره :ال تقل بييمة ،فتندم عمى حكم القيمة

!

قمت :أوتأنسن الكبش؟ قال :ثمنو يؤنسنو وقوامو يزّينو ووزنو يعينو! قمت [ :ك ّل فتاة بأبييا معجبة ]،
أن ىذا الكبش ال يناسبك وال تناسبو! فابحث لك
دعك من ىذا وأسمعني لحن الثمن .فقال :الظاىر ّ
صفحا
الربيع! فقمت :ويحك ما أطول لسانك! ثم [ أعرضت عنو
ً
عن جدي رضيع تفطمو في فصل ّ
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األضحيّة

المقامة:

كشحا ] ،حتّى أتيت آخر منيم قد أمسك بجمعو عمى كبش يشارك أقرانو في السمنة،
وطويت دونو ً
يدي في جيبي
ويزيد عمييم بالصوف وصفاء السحنة ،فأعدت عمى صاحبو صيغة السؤال ،وأدخمت ّ
استعدادا لدفع المال ،فما لبث أن أجابني دون أن يستجوبني :ثالثة آالف درىم كاممة غير منقوصة
ً
السماء وقمت :ما ىذا الغالء
كفي إلى ّ
وتامة غير مخصوصة؟ فرفعت ّ

! قد غاليت في الثّمن.

النظر في مطمبو ،بعد أن ألّح
فعمدت إلى المطاولة بالمماطمة والى المغامرة بالمراوغة ،عساه يعيد ّ
فإن
إلي ً
قائال ّ :
مد يدك لتفحصو ودقّق ّ
النظر حتى تمحصو ،واّياك أن تنغصوّ ،
في طمبو .فتوجو ّ
فأوليا
ليذا الكبش بالذات ،حقوقًا وواجبات .ففحصتو وقمت [ :أفدنا وزدنا ] ،فقالّ :
أما حقوقو ّ
إطعامو بأجود أنواع العمف والحرص عميو من التمف والعناية بنسمو من الخمف.
قال شحيم بن لحيم :فأدىشتني طالقة لسانو وذالقتو في حسن بيانو ،فممت إليو وقمت لو :إن
ثمنا
سخيا ،يدفع فيو ً
كانت ىذه حقوق الكبش فما واجباتو؟ فقال عمى البداىة  :أن أختار لو مشترًيا ّ
نسيا منسيا !
مرضيا ،يأكمو ّ
ىنيا وسرعان ما يكون ً
إن ىذا الكبش يأكل في اليوم من الشعير مائة ألف حبة ويعيش في زريبة كالقبة،
وأردف ً
قائالّ :
فبيعو رخيص سبة ،وأخاف في خسارتو من المغبة .وجماع القول :ىو كبش لو قامة في ىامة ،ال
قوي الدعامة ذو األموال المستدامة ،والوسامة والشيامة ،فأين أنت من القوامة؟
يشتريو إال العالمةّ ،
فقمت :رويدك يا فيامة ّإنما أحتاج في شرائو إلى [ القيمة ال القامة واليمة ال اليامة ] ،وأنا أفضل
السالمة عمى الزعامة والحكامة عمى الندامة،

ارفع شعار االقتصاد وأقعد لممساومة بالمرصاد.

أن شمس السوق آلت إلى الغروب وآذنت باليروب:
فاخفض لي جناحك وابسط لي راحك ،ال سيما ّ
ومن نجا برأسو فقد ربح]

[ المّيل داج والكباش تنتطح
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األضحيّة

المقامة:

فقال :قد أحمت لك فصاحتك من ثمنو التخفيض ،وأجاز لك الرفق بك بيتك من القريض .فنمتو
المال بعد طول جدال ،وربطت الكبش بالحبال .وبينما أنا في طريقي إلى باب السوق بحثًا عن
رجال يقول آلخر :بكم ىذا الكبيش؟ وىو يجيبو قال :تصغره وثمنو أكبر من جيبك
نقال ،سمعت ً
وأفضح لعيبك! ما أعجبكم يا أىل الحضر! ترغبون في األضاحي السمان بأبخس األثمان! ما ىذا
كأنكم من غابر العيود في أسواق عاد وثمود !.
الجمود! ّ
يميز
قال شحيم :فمييت عنيما بعدما سمعت منيما ،وأشرت إلى سائق عربة نقل جماعي ،ال ّ
المرء فييا بين رأس الكبش ورأس صاحبو ،وال بين المضروب من ضاربو ،ولما قفمت إلى مثواي
كأسا من الشاي ،فممحت عمى عين الكبش ق ّشة ،ونبشت عمى مكانيا نبشة ،فمم تزل ،فما
شربت ً
عممية استبدالو وضياع مالو ،ودقّقت النظر فيو فإذا أنا بكبش أعور ،لحقو في عينو
شككت في ّ
عمي األرض بما
اليمنى حرف من حروف العمّة ،ولحقني منو ما لحقني من
ّ
المعرة والذلّة ،وضاقت ّ
عجل تعسو .ثم
ًا
النكسة ،أم أبيع لحمو وأحنط رأسو،
رحبت فمم أدر أأذبح ىذه ّ
تذكار وعبرة لمن ّ
شزر وأنشدت:
نظرت إليو ًا
عوارك من عور المشتري

وشؤمك من أثر البشر

فأين الكواكب من نجمة

وأينك من كبشي المبصر

تسوقت سوقًا بو معشر
ّ

يساقون فيو إلى المنكر

فأبدلت في غفمة مغنمي

شدة الحذر
وما نفعت ّ

فال وطئت قدمي السوق إن

عدة العبد من مجير
خمت ّ

صير كبش الفدا
إذا المرء ّ

أتاه المصاب بال منذر

مسترجيا
فكن أبد الدىر
ً

يسر لذي عسر
من اهلل ًا
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قائمة المصادر
والمراجع

 قائمة المصادر والمراجع : القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. -1المصادر والمراجع:
 - 1ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،ج

النجار ،دار الكتب
 ،2حقّقو :محمد عمي ّ

المصرّية ،مصر ،ط ( ،02د ت).
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،11دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط .1999 ،03
 - 3ابن ىشام ،جمال الدين ،شرح جذور الذىب في معرفة كالم العرب ،ت :حنا الفاخوري ،دار
الجيل ،بيروت ،ط .1988 ،01
قدمو :عبد الجميل بن محمد
 - 4أبو الطفيل ،فيصل ،أسرار الذات بين المحو واإلثبات "شذرات"ّ ،
األزدي ،مراكش ،ط .2016 ،01
 - 5أحمد مختار ،عمم الداللة ،دار عالم الكتب ،القاىرة ،ط 1985 ،01
 - 6أولمان ستيفن ،دور الكممة في المغة ،ت  :كمال بشر ،دار غريب ،القاىرة ،ط ( ،02د ت).
 - 7البطل ،عمي ،الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني اليجري ،طبعة دار
األندلس ،ط .1970 ،01
 - 8بن فارس أحمد ،الصاحبي في فقو المغة ،تحقيق :مصطفى الشويمي ،مؤسسة :بدران،
بيروت ،ط .1964 ،01
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 -9الثعالبي ،يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر ،تحقيق :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،ط .1983 ،01
 -10الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز ،ج  ،01مكتبة سعد الدين ،القاىرة ،ط .1978 ،02
 - 11حسن عباس  ،نشأة المقامة في األدب العربي ،دار المعارف ،مصر( ،د ط)( ،د ت).
الدولية ،مصر( ،ط .2004 ،)04
 - 12حممي جمال مراد ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق
ّ
المبنانية ،القاىرة ،ط
األسموبية والبيان العربي ،الدار المصرّية
 - 13خفاجي محمد عبد المنعم،
ّ
ّ
.1992 ،01
الجامعية ،اإلسكندرّية ،ط .2000 ،02
 - 14الراجحي ،عبده ،التطبيق النحوي ،دار المعرفة
ّ
النبوية ،دار المنار ،القاىرة ،ط
 - 15الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة
ّ

،01

.1997
األسموبية في الشعر المعاصر ،منشأة المعارف،
 - 16السعدني ،محمد مصطفى ،البنيات
ّ
اإلسكندرّية ،ط .1987 ،01
 - 17صالح فضل ،عمم األسموب ،مبادئو واجراءاتو ،دار الشروق ،القاىرة ،ط .1998 ،01
المغوية ،دار صفاء لمنشر ،عمان ،ط .1988 ،01
 -18عبد الجميل عبد القادر ،األصوات
ّ
 - 19عبد المؤمن القيسي الشريشي ،شرح مقامات الحريري ،تحقيق :أبو الفضل إبراىيم ،المكتبة
العصرّية ،بيروت( ،د ط).1992 ،
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 - 20غازي مختار طميمات ،في عمم المغة ،دار طالس لمدراسات ،دمشق ،ط .2000 ،02
 - 21القيرواني ،أبو عمي الحسن بن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر ونقده ،ج

 ،01تحقيق:

محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط 19 ،02
الوطنية،
 - 22الكواز ،محمد كريم ،األسموب في اإلعجاز البالغي لمقرآن الكريم ،دار الكتب
ّ
بنغازي ،ط ( ،01د ت).
 - 23لجنة من أدباء األقطار العر ّبية ،المقامة ،دار المعارف ،القاىرة ،ط ( ،03د ت).
 - 24مبارك زكي ،النثر الفني في القرن الرابع ،ج  ،1المكتبة التجارّية الكبرى ،مصر ،ط ،02
.1934
األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ،ط .2007 ،01
 - 25محمد العبد ،المغة واإلبداع األدبي،
ّ
 - 26محمد بركات حمدي أبو عمي ،البالغة العر ّبية في ضوء منيج متكامل ،دار البشير ،عمان،
ط .1991 ،01
األسموبية
تطبيقية في عالقة الخصائص
 - 27محمد عبد اهلل فضل ،األسموب والنحو ،دراسة
ّ
ّ
النحوي ،دار الدعوة ،اإلسكندرّية ،ط .1988 ،01
ببعض الظاىرات
ّ
األسموبية ،الدار العر ّبية لمكتاب ،ط  ،3د.ت.
 – 28المسدي عبد السالم ،األسموب و
ّ
إحصائية ،عالم الكتاب ،القاىرة ،ط .1992 ،03
لغوية
ّ
 – 29مصموح سعد ،األسموب دراسة ّ
 - 30يوسف نور عوض ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،دار القمم ،بيروت ،ط
.1979
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،01

 - 3المجالت:
العالمية ،مجمة المغة العر ّبية وآدابيا،
 - 1حاجي زاده ميين ،المقامة في األدب العربي واآلداب
ّ
أذربجان،ع .2004 ،04
 - 2خمف مرص جاسم ،التفكير الصوتي عند ابن سنان الخفاجي ،ج

 ،02مجمة واسط لمعموم

اإلنسانية ،العراق.2007 ،
ّ
النص الشعري ،مجمة األثر ،جامعة محمد خيضر،
 - 3سامية راجح ،نظرّية التحميل األسموبي في ّ
بسكرة ،ع .2012 ،13
جمالية ،مجمة التراث العربي،
إيقاعية
 - 4شعالل رشيد ،ظاىرة الترديد في شعر أبي تمام ،دراسة
ّ
ّ
دمشق ،ع .2003 ،90

 - 4الرسائل الجامعيّة:
الزمان اليمذاني بين الصنعة والتّصنع ،مذكرة
 - 1صدام حسين محمود عمر ،مقامات بديع ّ
الوطنية ،فمسطين.2006 ،
ماجستير في المغة العر ّبية وآدابيا ،جامعة النجاح
ّ
أسموبية ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في
 - 2الفقياء بالل سامي إحمود ،سورة الواقعة :دراسة
ّ
تخصص المغة العر ّبية ،جامعة الشرق األوسط.2012/ 2011 ،
مونية ،التفكير األسموبي عند ريفاتير ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األدب
 - 3مكرسي ّ
العربي ،جامعة باتنة.2010 ،
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أسموبية في شعر أبي فراس الحمداني ،بحث استكمالي لنيل
 - 4نييل فتحي أحمد كتانو ،دراسة
ّ
الوطنية.2000 ،
النجاح
درجة الماجستير في قسم المّغة ،جامعة ّ
ّ

 - 5المواقع اإللكترونيّة:
نموذجا
 شادي مجمي عيسى سكر ،فن المقامات في األدب العربي ،بديع الزمان اليمذانيً
www. Alukah. Net
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