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 الخالصة
ا على رثاء المدن بغداد في الدولة العباسية لظهير الدين ابن الكازروني شاهد   قواعد لقد مثلت مقامة في

بغداد وصف ا  ، ووصفمضمون واقعي تاريخي، بأسلوٍب أدبي سردي قائم على ومنها مدينة بغداد، المنكوبة

من الدمع الغزير، التي بكاها الشعراء والكتاب بفيٍض ، ألدق تفاصيل حياة الدولة العباسية مؤسساتي ذات بعد

ا على أوراق ذاكرتهم بعد أن   كنها تبقى حاضرة الدنيا ، لم(6551ه/151احتلها المغول عام ) وقد ُخطت حبر 

اقوعنوانها   .البرَّ

 

 

 

 

The Analysis of the Narrative Element the Maqama in the Bases of 

Baghdad During Abbasid Caliphate by Dhaheer Al-Deen Ibn Al-

Kazrony (697AH/1298AD) 

 

 

ABSTRACT 
The analysis of the narrative element the Maqama in the bases of Baghdad during 

Abbasid Caliphate is a real evidence written in a narrative style of the elegiac 

poetry that mourns the distressed cities including Baghdad. This piece of literature 

is based on historical and real events in addition to a full description of Baghdad 

during the Abbasid Caliphate which was mourned by writers and poets after the 

invasion of Moguls (656AH/1258AD). Till now this glorious city is a livable and 

amazing one. 
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 المقدمة

وعندما يرحل الصبر مودعا ،  ،هانفسللشمس  ا  جديد ا  عندما توشك الشمس على المغيب، نؤمن بان هناك إشراق

يات العمر، وبذلك نؤمن ان هذا الحزن والغروب مقترنان برثاء طمتُه ضينهض القلب ليواسي الحزن الذي 

 اسطوانة. ةودور هحلم ىاوطاننا واهلنا وذكرياتنا ليبق

بغداد عندما تعرضت للخراب والدمار، ورثاها الشعراء والكتاب بدموع غزيرة وقلوب مكلومة، عادت  نَّ إ

وني في مقامته، وال يخفى ان المقامة جنس ادبي له رظهير الدين ابن الكاز هُ لتنهض من جديد وهذا ما جسد

العصر في بع الهجري اي القرن الرفوالهمذاني  اهمية عرف عند العرب وتميزوا به بدء من الحريري

 العباسي.

العرض والموضوع، فهو كاتب مرموق  ثيابن الكازروني في مقامته من ح هالذي اكسب التغايرنلحظ قد و

ؤسساتية لهذه المدينة العريقة، التفاصيل الم ادق   د احتاللها، ذاكرا  عوصف مدينة بغداد بعمق انساني راق قبل وب

 ار في العلم واالدب والحضارة.ظط انها محن  أل

 بينالمقامات فن كتاب )في هذه المقامة التي جاءت االشارات اليها سريعة وخاطفة منها  فيالضوء  ناسلط قدو

هذا  ،الجانب الموضوعي بوصفها تعتمد غرض الرثاءوتوضح نور عوض، يوسف  (والمغرب المشرق

 اق االدب العربي منذ الجاهلية.جذوره في اعم التي تمتدل يصرض العربي األغال

له وي والمروي االر ثيردية تعتمد مالحقة العناصر القصصية من حساالضاءة من خالل قراءة  جاءت

كة والشخصيات، وقد جاءت ببالدرجة االساس، فضال عن العناصر االخرى المتمثلة بالزمان والمكان والح

 وي والمرويا)الوصف في المقامة من حيث الر هوو تحت عنوان واحد، م منطوٍ حهذه العناصر بشكل متال

(، ولم افرد عناوين مستقلة لكل عنصر من هذه العناصر القصصية، وانما جاءت متداخلة متضافرة مع له

 رف  عُ  اصيال   عربيا   نا  فكونها لمية المقامة ها بيانسة، هو االساس من هذه الدرا كان الهدف .ا  بعضها بعض

يعتمد  ا  راقي ا  قصصي فنا  هذا من جهة، ومن جهة اخرى محاولة ابراز كون المقامة  ؛واشتهر به العرب ال غير

 .بصورته الفنية الخاصة عناصر القصة

عن تحقيق حالة من الصورة  الوصف المشهدي القائم على التقاط الجزئيات وتنبع دقائقها، فضال  بالمقامة  تبدت

لة العباسية، فعلى الرغم من عدم سعة المقامة وتوسعها، حققت المبهجة لمدنية بغداد وبيان ازدهارها ايام الدو

 بالفنية. فلغاالطار، الم يح السردي ذمالتوازن الموضوعي، والمل من نوعا  

عن المقامات االخرى التي عرفت  مختلفا   جديدا   ل اسلوبا  وانتت فهيعها، وموضمن خالل  جاءت جدية المقامة

المدن المنكوبة، وهو غرض جديد او برثاء يث طرح الموضوع المتمثل في العصور االدبية العربية، من ح

اال في حقبة العصر الوسيط  دهتحت لواء غرض الرثاء، لم يعرف في سابق عه نضماالقول  فرع جديد ان صحَّ 

، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لم يكتب ابن الكازروني (م6551هـ/151ول لبغداد سنة )مغالمتمثل باحتالل ال

 .مقامة أخرى فظلت هذه فريدة في جهوده األوبيةأية 

صف مدينة بغداد يعبر عن االبداعين االدبي الفني، عن وفي المامة موجزة عن مقامة  ،هذا البحث يتناول

 راها.تتعيشها و كأنك ألحداثطريق مشاهد 

التي مرت على  ثدايان االحب، وومحاولة توضيحهاالكازروني  الدين ابن اللة على حياة ظهيرإطالتمهيد  جاء

ثم عرضنا المقامة  ومن ،ة اراء العلماء فيه ومعرفة ثقافته ومؤلفاتهنهم لها. مبيحتياجبغداد بدخول المغول وا

 كوبة.نها في ابراز غرض رثاء المدن المرودو

ي ردسه فضال عن التركيز على الملمح الحالعنوان ودوره في الولوج الى عالم المقامة، وتوضي وتناولت ايضا  

وي والمروي له(، التي ا)النزعة السردية القصصية( من خالل عنوان )الوصف في المقامة من حيث الر

 ضافر فيه عناصر القصة معا .تت

وبما  ،نيوبعض النصوص الشعرية البن الكازرمن يتخلله  ومااسلوب المقامة النثري  كما يتناول البحث

الجزئية ذات اللمحات واالستعارية والكنائية القائمة على  يةالتشبيه اتهاطاقو)الصورة النثرية( يتخللها من 

 يلي.صاالطار التف
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النصوص ذلك من خالل بيان وردي(، وري )السَّ الص   لألسلوبوجاء التركيب اللغوي بتفضيالته مكمال  

 إظهار أفضل بشكل وكيفية بنائها في النص، ودورها في اظهار طلبيةبما تتضمنه من اساليب  ،ومالحقتها

 .صورته

وفواصلها فضال  القران الكريم من خالل  آياتمن  وع مستفيدا  تنالنثري )الموسيقي( فقد  يجانب االيقاعاما ال

 السجع، والتصريع المرتبط بالجناس، واالزدواج والتوازي.ع نا شاع فيها من 

القاء لت بحاجة الى اازننا نقف ازاء نتاج يعبر عن كم هائل من النتاجات االخرى في هذه الحقبة، مأوبهذا ف

لتكون متاحة بين ايدي دارسينا وباحثينا، فهذه المقامة قبس في هذه  ،الزمن عنها الضوء عليها ورفع غبار

 الحقبة من تاريخ امتنا العريقة.

 

 (الكازروني وعصره   ابن الدين )حياة ظهير التمهيد:

احمد بن اسحاق بن ابراهيم الكازروني،  ابي العز بنبن د بن محمود حم  هو الشيخ ظهير الدين علي بن مُ 

البغدادي، الشافعي
(1)

. 

ضى دمحم بن سعيد سمع الحديث من االمير ابي دمحم الحسن بن علي ابن المرت ،(م6561هـ/116) ولد سنة

م(6533هـ/131)ت الواسطي دبيثيالمعروف بابن ال
(2)

. 

ن البحرين وشيراز، قال بيمدينة بفارس  و هيوسمي الكازروني نسبة الى كازرون بتقديم الزاي واخره نون

 القصبمن  عملت كانت ن التيكتالي: كازرون بلدة عامرة كبيرة، وهي دمياط االعاجم؛ وذلك ان ثياب ارالبشا

ونخيل ممتدة عن يمين وشمال، وبها سماسرة كبار، وسوق كبيرة ، ثم هي كلها قصور وبساتينمنها
(3)

. 

 هـ( على عهد المستعصم باهلل، وقد قال ابن الكازورني:116) انية سنةويظهر انه كان يباشر االشغال الديو

قد  هُ يت عجبا  وينبغي ان تشاهدأني رإالصخر، وقال لي:  اقشق  كنت اتولى عمارة الرباط المسجد، فجاءني ))

الدودة والورقة، وجعلته في  فأخذتاتصلت من موقع تعداه المنشار وفيه اوراق خضر ودودة تضطرب 

)المستعصم باهلل( فعجب  وختمت عليه وحملته الى الشيخ صدر الدين ابن النيار، فحمله الى الخليفةقرطاس، 

من قدرة هللا عز وجل، ثم ان الخليفة حضر وشاهد الصخرة، ولم يكن عليها سبيل من ظاهرها((
(4)

. 

كتاب الحوادث في قال مؤلف  هـ(150) د تمت عمارة هذا الرباط على يد ظهير الدين ابن الكازروني سنةقو

 اخبار هذه السنة:

م بعمارته الى جانب تربتها بشارع ابن رزق هللا، صح الرباط المسجد الذي امرت ام الخليفة المستعت))فيها ف

وحضر الوزير ابن العلقمي وكافة ارباب الدولة((
(5)

. 

الذي تعلم فيه مبادئ القراءة  سعفنا المصادر الموجودة في معرفة المحلة التي ولد فيها ببغداد، وال الكتابتلم 

النظامية ام المدرسة المستنصرية ام مدرسة فخر الدين المدرسة هي أوالكتابة، وال المدرسة التي درس فيها، 

؟ابن المطلب
(6)

. 

))ووضعت سيوف المغول  هـ،151رين من سنة شواستولى هوالكو الطاغية على بغداد في اليوم الحادي والع

سراديب جوعا الو رسر كثيرون، وهلك كثيرون في القني واالباأثير، من الخلق، وفي اهل بغداد، فقتل ك

د تغيرت الوانها، وذهلت عقولهم فخرج من استتر وبقي حيا  من اهل موتى بغداد، وق باألماندي نووخوفا ، ثم 

يامة((يوم الق هنكأ
(7)

. 

كيفية نجاته فنعرفه الواسع نعثر على تاريخ ا لموكان ظهير الدين ممن نجا من اهل بغداد، ولكنن
(8)

  

هـ( فقد ولد له ابنه )عبدهللا( الملقب )جمال 156) الكازروني قد فارق العزوبية قبل سنةابن كان ظهير الدين 

، وكان جد ابيه محمود شيخا  قدوة، وتفقه حعلى االص اصوليا   الدين(، وهو الذي قيل في ترجمته: ))كان جدهُ 

ن الكوفي والنسخ، وسمع الحديث من الشيوخ وعليهم، وعني بالتجليد والتذهيب واشتغل بالعلم وكتب بالخطي

خانقاه الطاحون بدمشق في شهر ب وماتره في االخر بص   لو المحاضرة، وكفَّ ح   الفائق، وكان متصوفا  خيرا  

هـ((161رمضان من سنة 
(9)

. 
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بن اخر اسمه دمحم لم نقف له على ترجمة، له الك وهذا موجز سيرة ابنه جالل الدين عبدهللا ابن الكازروني، وكذ

وذكر المؤرخون ان حفيدا له اسمه شرف الدين احمد بن دمحم بن علي بن دمحم بن محمود الكازروني
(10)

. 

 

 راء العلماء التي قيلت فيهآثقافته من خالل 

وان في خدم الدي ،الكازروني من رجال العصر في العصر العباسي، من اهل بغدادابن كان ظهير الدين 

 د.جي   بخطاالعمال الجليلة، وكتب 

لغويا ، شاعرا (( ))مؤرخا ، حيسوبيا ، فرضيا ، كان
(11)

كان عالما فاضال خدم الديوان )) عنه ابن الفوطي:وقال  ،

في االشغال الجليلة((
(12)

كان حيسوبيا  فرضيا مؤرخا شاعرا (()) وقال السبكي: 
(13)

 وقال عنه الحافظ الذهبي 

(())وله شعر وادب
(14)

تمهر في الفنون وصنف التصانيف(()) قالني:سوقال ابن حجر الع 
(15)

. 

باالمام المؤرخ االديب(()) بردي: ىرغوقد وصفه ابن ت
(16)

وكان فرضيا  حاسبا  )) وقال كمال الدين االدفوي: 

مؤرخا  شاعرا  كثير التالوة والعبادة مهيبا وقورا ((
(17)

. 

واشتهر بالعلم والعمل فكان عالمة بغداد وعالمها االمام )) ية المرام:اسين العمري في كتابه غايوقال الشيخ 

المقري المجود((
(18)

. 

ونعته السبكي واالدفوي )بالحيسوب والحاسب( مما يدل على اشتغاله بعلم الرياضي المعروف في عصرنا 

 بالرياضيات.

 وفاتُه:

هـ 161غال الديوانية والرواية والتأليف سنة ه في االشبعد هذا العمر الطويل الذي سلخُ " توفي ابن الكازروني

" بن جنكيزخان، ببغداد يعلى عهد السلطان محمود غازان بن ارغون بن اباقا بن هوالكو بن تول
(19)

. 

 مؤلفاتهُ:

ولكن الخسارة بضياع مؤلفاته  ،ةالكازروني ليست بالقليل ابن لة الوقوف على ترجمةلقد كانت الخسارة بضا  

أن  مؤلفات ها، فقد ذكر مترجموه ء  متدت يد الضياع الى مؤلفاته، التي ال نعرف منها اال اسماح واكبر، وقد اأفد

( و)االختبارات(، وهذه المقامةريختااال )مختصر المنها لم يصل الينا  ةركثي
(20)

، التي نحن االن بصدد الحديث 

 عنها.

 

 ومن هذه المؤلفات:

)اختيارات نجومية(،  وهو لإلنسانل والحركات ااالعمال واالفع.االختيارات: في علم النجوم واختيار اوقات 6

علم االختيارات وهو فرع من فروع علم النجوم، فهو علم باحث عن احكام )) وقد وصف هذا العلم، ونصهُ:

وقت وزمان من الخير والشر واوقات يجب االحتراز فيها عن ابتداء االمور، واوقات تستحب فيها مباشرة 

حسب كون الشمس في البروج، والقمر في المنازل، بوبذلك  تكون مباشرة االمور فيها. االمور واوقات

واالوضاع الواقعة بينها وبين المقابلة والتربيع والتسديس... اختيار وقت لكل امر من االمور التي تقصدها 

ثيرة((ع هذا العلم ال يخفى على احد، وفيه كتب كنفر والبناء الى غير ذلك من االمور وفالس  ك
(21)

. 

.تاريخ المعدلين عند قاضي القضاة )سراج الهنايسي(5
(22)

 

))ولم نقف على هذا الكتاب في فهارس خزائن  . النبراس المضيء في الفقه: قال عنه الدكتور مصطفى جواد3

الكتب المعروفة المنشورة اسماؤها في العالمين((
(23)

. 

غانيا)اسماء االسد( للص غة العربية نظم فيها رسالة. المنظومة االسدية في اللغة العربية: وهي في الل1
(24)

. 

ابس  اب في الح  س  .كنز الحُ 5
(25)

: وهو في مجلد واحد
(26)

. وال تعرف له نسخة خطية
(27)

. 

.المالحة في الفالحة1
(28)

وموضوعه من اجل الموضوعات، وعلمهُ من )) : وقال عنه الدكتور مصطفى جواد:

، وهذا مما يؤسف عليه وف ايضا  رر والبركة في االرضين، ولكنه غير معج الخيتاجل العلوم العلمية التي تن

اشد االسف((
(29)

. 

.روضة االريب1
(30)

عة عشر سفرا  ب: وهو كتاب في التاريخ، في س
(31)
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يب ))وروضة األر اريخ( البن الكازروني،)مختصر الت وقال الدكتور مصطفى جواد في مقدمته على كتاب

صحف في اكثر الكتب االخرى الى )روضة االديب( بالدال تون، وبالراء كما جاء في كشف الظن

طريقته كانت على حسب  إن  ... ه  المهملة...كتاب في التاريخ جليل لم نعثر اال على نقول منه تدل على جزالي

السنين(( تمراراس
(32)

. 

 :اول الزمان الى منتهى دولة بني العباسمن .مختصر التاريخ 1

نشرته وزارة االعالمفه الدكتور: مصطفى جواد، ولكنه توفي قبل ان يطبع، حقق هذا الكتاب وعلق علي
(33)

 .

، وفقت عليه بخط مؤلفه، كتبه بعد سقوط الخالفة العباسية بنحو 6636في سنة)) وقال عنه عباس العزاوي:

ن االثار العراقية، وتوضيح لمشاهدات في عمارات خيرية، وكالم في عسبع سنين... وفيه مطالب مهمة 

ه، متين في نوهو صفوة تاريخ العراق، ومت هختصارافي غيره، فكان عظيما في  هانجد االسرة العباسية ال

فهو زبدة التصانيف وروح المطالب(( ،سفارهيعني على اختصاره على مطالعة إ
(34)

. 

 . التذيل او ذيل تاريخ ابن العمراني6

مراني في الدولة العباسية من اولها الى ايام هذا الكتاب جاء ذيال على تاريخ الع)) قال عباس العزاوي:

نجد باهلل((تسالم
(35)

. وهو تأليف الشيخ الثقة دمحم بن علي بن دمحم العمراني
(36)

. 

. السيرة النبوية60
(37)

: 

وقد سماها صاحب كتاب)هدية العارفين(
(38)

 )الذروة العليا في سيرة المصطفى صلى هللا تعالى عليه وسلم(.ـب 

.التنزالت66
(39)

 : 

مقامة قواعد بغداد في الدولة العباسية()وقد ذكر هذا المؤلف محققا 
(40)

 وهما كوركيس عواد وميخائيل عواد،

 مصطفى جواد في مقدمة مختصر التاريخ عند تعريفه لمؤلفات ابن الكازروني. على ذكره د. يأتولم 

 . مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية:65

م وهي موضوع بحثنا، ومدار 6616في مجلة المورد، العدد الرابع  نفا  المذكورات أن رها المحققاشوقد قام بن

 هللا تعالى. ن شاءإحديثنا 

 

 رثاء مدينة بغدادالمقامة ودورها في 

مها الكبيرة التي المت بها على الرغم من ركة االمة احداثها، ومشاركتها األفي مشا وفيا  ))ظل االدب العربي 

عن  ر المغول في القرنين السادس والسابع الهجريين، فضال  حمالت التتلاالمة العربية  ، وتعرضتدهور الواقع

ار وتهديد الثغور تحتها على ايدي التاجة، وسيطرتها على بيت المقدس، ودمار بغداد واستبنخطر االفر

وبشريا (( وحضاريا   وجودها فكريا   ءاغلالمصرية وتعرضها للتهديد وا
(41)

. 

يعيشوها، ويرسموا االحداث  أن  لحقبة، وال شعراؤه غائبين عن الساحة، اذا استطاعوا لم يكن ادب هذه ا

فيكشفوا عن اوضاعها ووقائعها
(42)

. 

لم يتجاهل الشاعر والكاتب المكان الذي يعيش فيه، ويستوطنه ويمر عليه، ولكن هذا المكان يتنازعه في داخله 

 بنوازع شتى.

ت ابواب السور، قغلأوقد  ،وال ينقذ قدره "جيش ال يحصى عددهفي " لقد وصل هوالكو الى ظاهر بغداد

فعرف بذلك ضعفهم عن لقائه في خالفه المستعصم باهلل الخليفة العباسي
(43)

نزل الجانب الشرقي منها بجيشه ف 

الف محارب ئتيرار الذي يقدره ابن كثير بماجال
(44)

مدينة بغداد الكثير من  ىوقد رث حاصروا اسوار بغداد.ف ،

عراء واالدباء، والمصادر والدواوين حافلة بهذا الحدث الجللالش
(45)

. 

وقد وردت كثيرا من  ،وقد اخذت المقامات في العصر العباسي حيزا  واسعا  في تناول الموضوعات االجتماعية

 عند بديع الزمان الهمذاني )المتوفي سنة منهاوالمقامات التي اطلق عليها تسمية )المقامة البغدادية(، 

م( في المقامة الثانية عشرة6001/ه361
(46)

. 

م( عرفت بالبغدادية6655هـ/561المقامة الثالثة عشرة من مقامات الحريري المتوفي سنة ) ن  كما أ
(47)

 .

 دبي يدور حول الكدية والتسول.ات الهمذاني والحريري موضوعها األومقام
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ه االولى التي عرفت م( فقد خصص مقامت6306هـ/106ما ابن صقيل الجزري المتوفي سنة )أ

بـــ)البغدادية(
(48)

الفصحى في العصر الوسيط في عصر  باأللفاظها النهوض منالهدف  ،لغوية تعليمية بقضايا، 

 االحتالل المغولي، وتفشي العامي واالعجمي.

)المقامة  مقامة بعنوان م(6653ه/6111) سنة ىوافرد الشيخ عبدهللا مصطفى الفيضي الموصلي المتوف

ة( لم تطبعالبغدادي
(49)

. 

ىللشيخ ناصيف اليازجي اللبناني  (مجمع البحرين)وهناك كتاب  مقامته الثامنة، )المقامة البغدادية( س مَّ
(50)

. 

، حضارية تاريخية   دبية  أ وني، فهي مقامة  رر الكازيالبن الظه (مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية)ما أ

المغول بأيدي قوعهاالدولة العباسية، وبعيد وبالوصف مدينة بغداد في اواخر  تتناول
(51)

. 

العصر  في ائها، وبيان حالهاك، ورثائها وبدتناولت هذه المقامة الوصف الخارجي والداخلي لمدينة بغدا

 اع.يفيها من دمار وض دبَّ  خول المغول اليها ومادالعباسي، وبعد 

 وصف بغداد في كتب الرحالة العرب:

اتها وحيواناتها((باالنسان في الحياة من حوله بن عما يشاهدُ  ، فهو تعبير  فس  م الن  د  ق   قديم  )) الوصف   نَّ إ
(52)

. 

كلمة السفر مشبعة بتلك الداللة التي كنا قاربنا لها، وكان ف ،فر اليهاسَّ وصف مدينة  بغداد من خالل ال ارتبط

الكلمة هي التي تسافر عن  عبر احداثه، وان االشباع للزمن هو الذي يغذي هذه الرحلة، وصارف -الزمن

موطنها الداللي، هذا المكان الذي يكون موضوعا  الكتشاف االخر، واكتشاف ثقافته، وموضوعا لصراع 

ثقافتين
(53)

. 

م( بقوله: ))مدينة دار السالم، وحضرة 6351هـ/151سنة) ومما وصفت به بغداد في رحلة ابن بطوطة

الخلفاء، ومقر العلماء(( ثوىمل المنيف، ضالشريف، والف ذات القدراالسالم، 
(54)

. 

 نبغداد، دار مملكة خلفاء بني العباس، وفيها اربع لغات: بغداد بدالي" :بقوله  اما الحميري فقد وصفها، 

بالفارسية، بمعنى عطية  ذاذعذان، بالميم بدال من الباء، وتذكر وتؤنث، وقالوا: وبغمدان بالنون، غمهملتين( وب

"عطية م، وذادصنم، الن بغ صنال
(55)

. 

 :الضمب وينيزووصفها ابن زكريا الق

الظرائف، بغداد ام الدنيا وسيدة البالد وجنة االرض، ومدينة السالم، وقبة االسالم، ومجمع الرافدين، ومعدن ))

الطف من كل هواء، وماؤها اعذب من كل ماء، وترتيبها اطيب من كل تربة،  ومنشأ ارباب الغايات، هواؤها

كل نسيم(( سميها، ارق منتو
(56)

. 

 تراثهاها في لحلي ،شاء القدر ان يحيى رميم مدينة كان لها شان في احدى حواضر العراق، طواها الزمان))لقد 

، ومركز دولة هخل مناانى موارده، واعتدغالتاريخي مدينة جنى عليها موقعها الجغرافي، بخصوبة ارضه، و

((وتأدبا وثقافة   الحضارية علما   بروافدهه االسالم ن  إ(، رسول هللا مد  ح  )ال اله اال هللا...مُ  ةسع لقولتت
(57)

. 

المقامة التي هي مدار بحثنا  ن  ذلك أل ،لمدينة قديما وحديثا  ا وما ذكرناه هو اختزال لما ذكره الواصفون لهذه 

 تي على توضيحه الحقا.نأل اليها، وهذا ما سقد ارتح راوٍ بغداد، ووجود  وصف لمدينة ،فيه

 :(لتسميةا)العنوان 

شكل الرسالة التي ي)ه )ن  أي له، بخاصة ووي والمرافي تشكيل الخطاب بين الر كبيرة   لقد شكل العنوان اهمية  

 ان تتوفر فيه شحنات داللية مكثفة، تجعله قادرا   د  ، لنقلها الى القارئ، وعليه فال بُ ؛يسعى المؤلف من خاللها

نص((على ان يتحمل الجينات الوراثية الكامنة في ال
(58)

. 

 وقد اختلفت وظيفة العنوان من ناقد اخر، فقد حدد جيرار جنيت الناقد اربع وظائف للعنوان:

 عن الكتب. ينية: تعطي الكتاب اسما يميزهُ ية تعوظيف .6

 ا معا .مهب وأبنوعه  وظيفة وصفية: تتعلق بمضمون الكتاب او .5

 و اسلوب عنونة الكتاب.و ذات قيمة تضمينية: تتصف بالوظيفة الوصفية اأوظيفة تضمينية  .3

قراءته القارئ باقتناء المؤلف او بإغراءوظيفة اغرائية: وتتعلق  .1
(59)

. 
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))ال تنطوي على التجاذب فحسب، بل هي انطالق بالهواجس االنسانية في عمق التاريخ، فصار  التسمية   نَّ إ

تباط، الى التعيين كتجسيد، واتحاد يين( كارتع)الال ، وهكذا تحولت التسمية منازليا   االرتباط هو االخر ارتباطا  

التسمية هي من باب كسب االزلية((
(60)

. 

)مدينة بغداد( على  مضطربة في العصر الوسيط تمثلت باحتالل العراق تعبير عن حقبة وعنوان هذه المقامة 

 ة(.)مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسي يد المغول، فجاء عنوانها من لدن ظهير الدين الكازورني

 : كما يأتيل العنوان ك  وقد شُ 

ن العقلي والذاكرة، وخزمبذلك داللة التعميم، وهذه مقامة  قائمة على ال فأعطت.مقامة:  استخدمت)نكرة(، 6

لما  ريخ نظرا  أى بالوعود واالسرار الخفية، ولذا فهي ليست اكثر من مجرد تمأل)) حضر فيها، فهي:وما است

تها((تحمله من خفايا تكمن بين اجنح
(61)

. 

كتسبت تخصيصا  لموضوع اف ،لكنها مضافة )قواعد( التي جاءت نكرة ايضا .في قواعد بغداد: ونعني بها5

فيه  كانتالعصر العباسي ازدهار حضاريا  وفكريا في السلطة او النظام السائد  بغداد( وهي تعني)الوصف هو 

 ها.ءبغداد حاضرة للدنيا، واسسها وبنا

حقبة التي اختصت بها هذه المقامة وهي الدولة العباسية ال: وقد حدد ابن الكازروني .في الدولة العباسية3

، وان كان قد كتبها فيما يطلق عليه)العصر الوسيط( ةعلى جميع االصعد يةووصفها باعتبارها دولة مؤسسات

ما آلت اليه هـ( ثم وصفها بالمقابل ب115) سبع سنوات من سقوط الدولة العباسية اي في حدود نحواي بعد 

 نتيجة االحتالل.

ومتن  تهصورة طبق االصل للكاتب وذاكر))يكاد يكون العنوان  ألنه ؛وهذا ما نلمسه في مضمون المقامة

المقامة، وما تحمله من احداث الشخصيات وامكنة، هو من صنع الذاكرة المعتمدة على الواقع والخيال في ان 

واحد((
(62)

. 

صياغة العنوان،  هفي توجي فاعال   وهذا يعني ان للنص دورا   ،ة النص الدالليةيبنوالبد ان تراعى بنية العنوان 

شكلي داللي بين العمل وعنوانه فهناك توازٍ 
(63)

لت ثر الكازروني في هذه المقامة التي ميابن الظه ه، هذا ما طبق

ها يكشف في كثير من ي بينئفي عملية الربط السيميا مون التردي والعنوان، والذي يتجلى  ))تالقي بين المض

ابعاده عن حالة النسجام بين المؤلف الضمني وبنسبة السرد((
(64)

. فقد حمل العنوان بذلك وظيفة داللية، 

 وتاريخية، ليطبع في طيات ذاكرة االمة حالة التشتت والضياع التي عاشتها في ظل االحتالل.

 :(وي والمروي لهاحيث )الرمن الوصف في المقامة 

، واحسن هنصب عينيالقارئ يراه معاني الموصوف حتى كأن  تستوعبواع الوصف هو ما جود اناو نَّ إ

مثله عيانا للسامع((ي))ما نعت به الشيء حتى يكاد  هـ(:151الوصف عند ابن رشيق القيرواني)ت
(65)

. 

 ان هو الذيوالمك من جملة اقتراناية االخرى المادية والمعنوية  ان الوجود االنساني مقترن بالذاكرة المكانية

يمكن ان تبيح مفاهيمها اال للذي صيرته جزء  ))يدل ويرشد لوجودنا المرتبط عادة بذاكرته، فهي فكرة ال

ارتباطيا وتداخليا في صلب مركبها((
(66)

. 

هل حققت عناصر السرد من حيث المكان، ف قصهل المقامة قصة، واذا ما كانت هوهناك سؤال يطرح نفسه 

 سرد والحوار؟ال والزمان، والشخصيات،

عائقا امام الفهم " التفصيالت العينية لفضاء مدنية بغداد ستكون بإيرادوالجواب: ان الرؤية التجزئية التي تكتفي 

المجازية التي  تعن ادراك التعبيرا ح نتيجة لذلك، قد ن عاجزة  بصتقد و تهالشامل لوظيفة المكان ودالل

"والقيمباعتبارها فيضا من المعاني  ينةتتضمنها المد
(67)

. 

يسرد  وال يخفى ان المقامة ))شكل من اشكال السرد، تقوم بنيتها كالقصة على )حكاية( و)خطاب(، وهناك راوٍ 

شخصيات الاالحداث والوقائع واالفعال التي تقوم بها شخصية مركزية هي شخصية البطل، اضافة الى 

ري تحديدها((جالهامشية كما ان احداثها تدور في امكنة ي
(68)

. 

م مكان من اقام، ثم اطلقت على المجلس، فقيل: مقامات الناس، اي قامة اس: واالصل في المالمقامة لغة  و

فيها ويتسامرون واقام بالمكان اقامة اتخذه وطنا   مجالسهم التي يتحدثون
(69)

. 



 

 
663 

 

 هي في االدب العربي قصة مسجوعة تتضمن عظة او ملحة او نادرة، واشهر كتابها بديعفصطالحا : اما أ

هـ(560هـ( والحريري )المتوفي 363الزمان الهمذاني )المتوفي
(70)

. 

 ويتبين للناظر في مقامة ظهير الدين ابن الكازروني ثالثة مقاطع وصفية:

 الذي وصف مدينة بغداد قبل االحتالل. زالمقطع االول: قاضي تبري .6

 قبل االحتالل. هاعن)المسافر( وهو يحلم بمدينة بغداد التي سمع  المقطع الثاني: المرتحل .5

 .وبعدها)السارد( الذي وصف مدينة بغداد قبل االحتالل  المقطع الثالث: الراوي .3

 مقامته قواعد بغداد في الدولة العباسية قبل االحتالل المغوليفي الكازروني ابن  ينر الديظه ف  ص  ذن و  إ

قي هو وصف مدينة بغداد، ، اذ اتخذت شكل المقامة من حيث المروي والمروي له، لكن متنها الحقيوبعدهُ 

وهو الشكل االول اما الشكل الثاني:  ،همخلفاء ار فيهصالعباسي، الذي عا رصعووصف مؤسساتها في ال

اشبه  تاريخيا   فوصفها وهي بيد المغول، بعد احتاللها من لدنهم، مما اعطى ابن الكازروني لهذا الوصف بعدا  

 الهجري، وما ارتبطت به من المعاناة واالالم.حداثها فيما يحض القرن السابع أصل أبوثيقة تت

وبذلك يبدا التركيز على المكان وانتقاله من االليف الى )المعادي( فتحولت االحوال، ودارت االقدار بغير 

 تشبيهه السفن في ابحارها.

لتبين في داخل المقامة؛  تاناو المركزي تانالرئيسي انوال يفوتنا دور الراوي والمروي له وهما الشخصيت

 الحديث عن مكانين وزمانين ما قبل، وما بعد االحتالل المغولي لمدينة بغداد.

الوصف السردي على لسان الراوي الضمني نقال عن لسان قاضي تبريز بقوله:))حدثنا قاضي تبريز،  أدبتالقد 

وهو ثقات المحدثين وسادات المحدثين، قال: كنت ال أريمُ 
(71)

وكنت  األلوفبعن بلدي المألوف ولو رغبت  

اق البالد ر  اب االقطار وطُ و  ان افارق بلدة بتربتها نيطت على التمائم اال اني كنت اسمع من جُ  ا  نضني

االمام ومعدن الكرام ودار الخالفة ومحل االمن من  مرحواالمصار. ان دار السالم هي كعبة االسالم و

ككالمخافة.... تذعن الملوك بالطاعة لسلطانها، وتتدا
(72)

واق دود الرَّ مابوابه لتقبيل اركانها والعدل بها م على 

والعلم مديد االطناب((
(73)

. 

نلحظ في هذا النص على لسان قاضي تبريز الذي لم يرها اال انه سمع عنها من جواب االقطار والمسافرين، 

يجعل ا هم  د دخل الراوي الى دار السالم وسمع عنها، قف ،بان البعد النفسي يضفي اجواء خاصة على المكان

هندسيا ،  ومن ثم يأخذ المكان بعدا   ،انجذابهُ للمكان من دون رؤيته مرتبطا باإلحساس به، ومدى التكيف معه

قائما على التوصيف الهندسي في لغة الوصف
(74)

. 

يسرد لمروي له غير مشارك في الحدث، وال يخفى ان  ،من معرفته به   ،شارك في الحدثغير مالراوي  ن  إ

 المتكلم او الناطق بلسان او صوت الخطاب السردي. الراوي( هو)

، وعذوبة الكالم باألصالةوينتقل بعد ذلك الى وصف اهلها، وبيان ما يتمتعون به من مزايا اخالقية متمثلة 

 والمفاكهة، بقوله:

صفاهم انها من اعذب الناس اخالقا، واكثرهم حياء واطراقا ، واثقب العالم بصيرة واعد لهم سيرة، واط  ))وقُ 

حناهم على الصاحب والرفيق وزاهدهم العالم المشهور، والقدوة المشار اليه في أهم للصديق، وندمسريرة، وا

االمور. وعوامها الشوقة تغتنم مفاكهتهم وتروق مجالستهم اخالقهم عذبة للصاحب وخواطرهم من اعجب 

((العجائب. يسبق ادراكهم البرق الالمع. ويدهش ذكائهم الرائي والسامع
(75)

. 

)مدينة بغداد(، هو المكان  وهو ،إن المكان الذي نحن بصدد الحديث عنه على لسان ظهير الدين الكازروني

الثقافي الذي لم يبق محايدا جامدا، وانما امتزج بعادات الناس فيها، وتقاليدهم، وطريقة تفكيرهم متمثلة بكل 

التفاصيل
(76)

. 

المتمثل بـــــ)االمكنة المدينية(وقد اعتمد الكازروني على التصوير السردي 
(77)

حين يمكننا تشكيل المقامة  

 على النحو االتي:

.الفضاء المديني العام: وهو وصف مدينة بغداد، وما حل فيها من دمار وخراب بفعل االحتالل المغولي 6

 م(.6551-هـ151سنة)
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فة، فصل الربيع، شهر الصيام الخاص: وهو وصف القصور، ديوان الوزارة، ابواب الخال . الفضاء المديني5

 رمضان، عيد الفطر....الخ.

ال الى مدينة بغداد، د االرتحيني الذي يرضم)الخارجي( من خالل الراوي ال ويمكن ان نطلق على النوع االول

 ،بالماء ون لوداعي، وانا اعد للرحلة زادي، وامال  حبتالداعي، وقعد اطفالي ين إلجابة))فنهض به عزمي  بقوله:

، ودمنة جاليةة مسافتي، وافيتها بلدة خالية، وام في قطعوأنضيتها ادي، فلما اقتعدت راحلتي زالمسافة م لبعد

ة ها وتمزقوا في البالد، ونزلوا بكل واد، وقصورها المشيدنساكنها، وبان عنها قطا اائلة، وقد رحل عنهح

 الحال على سكانها، عظام العظام باليةبلسان  باكية ،مهدومة، ونعماؤها مسلوبة معدومة، موحشة لفقد قاطنها

))فهل ترى لهم من باقية((
(78)

. 

ها هي حفريات المكان تطغى على جميع ابناء هذه المدنية وزمانها، وتجعل منهم نسخة طبق االصل لها في 

كل شيء في الوقت الضائع، هذه الثقافة التي تساهم في بناء الشخصية، وتترك اثرها على هذا المكان الذي 

و تصورات وسلوكا  مرتبطا بهذا المكان الثقافي، الذي أ بقاء الطويل يحمل افكارا  لصبح بفعل الديمومة، واي

الراوية والمزاوجة بين الهموم االجتماعية، وظالل  بأفقعلى االلمام  ليكون قادرا   ؛كشف داللتهيو ،هُ شخصي

الهموم العاطفية واالنسانية والتوابع السياسية
(79)

. 

التزام الموضوعية في نقل  ن  أهدف الى خلق نوع من التشويق لدى المتلقي، ذلك يول ارد األ)الس  ) حضور إن  

يخلق لدن المتلقي نوعا  من الفضول، ويجعله ينتظر الحكاية،  ،ن ما ستحكييوب ينهة بفالحدث، واتخاذ مسا

ويستعد للتفكير في امرها((
(80)

. 

 ستحضارابعلى الراوي  المهيمن ، وهي قائمة على االسترجاعخرالى توثيق سيرة األنا او اآل وتهدف الرحلة

شكال  افقيا، اي ان االحداث تسير في خط  قد أخذت  الزمن القائم على المشاهدة، حتى ان الحبكة القصصية

د استطرد الراوي االول في سطر احداث مدينة بشكل عام، ويتركها من دون الرجوع اليهافقمستقيم، 
(81)

 ؛

ني يما الوصف السردي المدأ .الذي اصابها فوضى التي حلت بمدنية بغداد، والبؤس الحضاريليبين بذلك ال

ما في داخل قصر الخالفة من ذلك، قوله: ))وكانت البدرية فيتناول)الداخلي(،  الخاص
(82)

احد ابواب الخليفة  

سيد العام ه، وخاص الخواص، ومالعلية يسكن بها الشرابي احد خدمه ، وصاحب الحكم في داره وحر

 تفضترجع المماليك والخدم، وعلى يده  اد ومالك االمر من البالد، واليهقو  والخاص، وزعيم الجيوش وال

االموال والنعم((
(83)

. 

ارددات الزمنية المفعمة باالستطرادات الخارجية المعممة، تا من خالل الان الفعل المكاني يركب سردي    أم 

صيغة الماضي المختزلة زمنيا، فقد اعتمد على البناء  حافتخالل ان التناول البنائي الذي يفرضه الراوي

، المنبثق من الخطاب الواقعي المعلن الذي اتضح في المقامةسهالسردي وتأسي
(84)

. 

 خرى من دار الخالفة:أ ألبوابونلحظ ذلك ايضا في وصفه 

يب))فاذا وصل باب النو  
(85)

مرة بعد مرتين ليحصل له  عضدوه وفسحوا له محطوهُ فصلى به ركعتين، وقبل 

بذلك كمال الدخول في طاعة الديوان، والتشرف بالمثول في ذلك المكان. ثم يحمل الى دار خدمته وندر عليه 

ارتحاله، كتب له الجواب،  ن  أاالقامة من ساعته كذلك ثالثة ايام، ثم يستدعي للكالم فاذا أنجزت اشغاله و

ياب((فخر الث  أرف بش  وُ 
(86)

. 

 بأمكل شيء  رأى)الراوي العليم(، الذي  تفاصيل دار الخالفة قبل االحتالل المغولي، هو دق  أ صف  الذي ي ن  إ

الكازروني(، اما )الراوي( االول الذي ارتحل لمدينة بغداد، ابن في حقيقة االمر بـــ)ظهير الدين  متمثال   هعيني

 فقد اصبح )المروي له(.

نظر بعين الكاميرا، ي، الذي (الراوي العليم)تناوله االحداث، فهو  رد الثاني على صيغة الغائب فيالسااعتمد 

 فيصف الفوضى الزمانية والمكانية بدخول المغول الى بغداد.

لقد وظف الراوي المكان في تمثيل واقعية المجتمع االنساني، وخلف مواقف اجتماعية تظهر الصراعات 

اساليب تقديم المكان وعرضه، وبيان قيمته، وما تحمله  والتناقضات التي تعرضت لها مدينة بغداد، فقد تنوعت

اويد شعوري، يمن رص القيمة، التي يسعى الى الكشف عنها لقد منحه الر 
(87)

. 
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كانت عليه،  ج التيبذلك دالالت االبتها راها، موظفا  بغداد، وقُ  ر)الراوي( الى وصف انها وقد عمد البطل

ون نهر عيسىويدخل)) سرة على ما آلت إليه، قائال:حوال
(88)

ايس، ويباكرون نحوهُ تغل
(89)

، فيجتمعون 

ولح  بالمُ 
(90)

الذي عليه المعول، فيخترفون اشجاره 
(91)

ون رياضة وازهاره شويقطعون ثماره ونوارهُ، ويفتر 

وينزلون غيطانه وانهاره((
(92)

. 

نة بصيغة المضارع كونه خاصية حكائية في المقام االول، ولكلالكازروني على السرد االستذكاري ابن اعتمد 

ان تكون قد حدثت في زمن ما البد )اي الزمن الحاضر( باعتباره على لسان الراوي، فالقصة لكي تروى، 

يحيلنا من خالله الى االحتفال  ا  للسرد واستذكار غير الزمن الحاضر، اذن العودة للماضي تشكل بالنسبة

مثل ملء  ،الستذكارات عددا من المقاصد الحكائيةلتوظيفه بنائيا عن طريق تحقيق هذه ا ستدعائهاوبالماضي 

اختفت عن مسرح االحداث ثم عادت من جديد، وهو نوع من  يالفجوات التي يخلفها السرد وراءه، وهي الت

المفارقة الزمنية
(93)

. 

انه وصف تفاصيل مدينة بغداد من حيث المكان باعتباره عنصرا مهما من عناصر القصة المقامية، وانتقل الى 

 نصر اخر متمثال بالزمان، ومنها قوله في وصف االيام واالوقات في الدولة العباسية:ع

االوقات وااليام والساعات كاملة المسار واللذات، ولهم فيها من الثمرات ألهلها))وقد كانت تمضي 
(94)

 ،

السنة التي تكل عن سم اايامها للنظارة فمنها موسم الحج، وهو اعظم مو ذ  والمواسم تجلى في حلي النضارة، وتل

على دجلة الحياض  ضربُ ت، وضعيفوصف حسنه االلسنة، وتفتح فيه ادر المضيف لكل بائس من الحاج و

في حلل االبريز(( زة على التبريجايا، ثم يهرع الناس الى الفرعوالرؤيا، ويؤذن بالحج في سائر الر
(95)

. 

ذ لم يكن المروي له على إوما قد وقع من قبل،  للقارئ حالراوي العليم اعتمد على االسترجاع، فهو يوض نَّ إ

ووصف حال  ،توثيق ألنهاالسترجاع؛ علم او بصيره به، اما الراوي الضمني المتمثل بالمسافر فاعتمد على 

 .وما رآه من دمار في بغداد ،متمثال  برحلته   ،قائم

الخوالي للدولة العباسية،  يامباألوتجسد ذلك في الراوي الرئيس الذي يصف دقائق وجزئيات مشهدية متعلقة 

ى صيتق مستقال   وشاهدا   ،اصبح مرويا له، سامعا   اما الراوي االول)ثانوي( فقد ،ايام بغداد وهي حاضرة الدنيا

 االحداث ونقلها.ما سمع من الحقائق، اذن الراوي هو)البطل( اما المروي له فهو شخصية ثانوية في وصف 

 ، بقوله:للراوي الثانوي رجاعويتمثل االست

، في قطع فيافي البيداء، ورفض تكاليا))خطر ببالي في بعض الليالي ان البس سربالي البالي، واجعل هللا 

الداعي، وقعد اطفالي ينتحبون لوداعي، وانا اعد للرحلة  إلجابة،... فنهض بي عزمي راءالدعة للحث الى الزو

زادي، وامال بالماء، لبعد المسافة مزادي
(96)

ت راحلتي وانضنيها في مقطع مسافي، وافيتها بلدة دتعق، فلما ا

كانها، وبان سية، قد رحل عنها كمة، وقصورا خاوية، وعراصا باث، ودمنة حائلة، ومحنة جاجاليةخالية، وامة 

انها، وتمزقوا في البالد...((عنها قط  
(97)

. 

)مروي له(  الة المسافر(، الى)الرح حول الراوي الذي هوقد ان المكون السردي في متن المقامة  هومما نلحظ

 .وهو االعم االغلب الذي يشكل مجرى القاعدة القائمة على تقصي االخبار، وتتبع االحداث

( اذ تعرض احداث القصة كما هي بعيون fiaural narration) وريالسرد الصَّ على ن وصف المقامة قائم أ

صوص بال ساردشخصية الشخص الثاني او المؤثر الداخلي، وكانه النصوص هي ن
(98)

. 

وار القائم على اوج الحدث، واعلى الحبكة في النص متمثال بالرؤية السلبية للمروي له، بعد ان حمن ذلك ال

 ، بقوله:ألجلهاذرفان الدمع الغزير يكان راويا، والتقائه مع الراوي ليبكيا معا على مدينة بغداد، و

عني، فاني اتمتع بالبكاء، دعني، واذهب لسبيلك و ))فقلت له ما جالؤوك فقد اعجبني حالك، فقال: اذهب

سعأو
(99)

الدمع ويستمع  الذر   رأيتمن هذه البلدة ما  رأيتزاء، فلو عصداء واقيم مأتم المع على هذه األالدَّ  

اشاهد، وصف لي ما بها من المشاهد. فقال: يتصدع قلبك ويطير لسماع  كأنيبكاؤك الجمع، فقلت له: حدثني 

ف بي على وقخلفه اقص اثره، حتى  فأسرعتي وحدث عن نفسك وال تروعني، عنبشئت فاتذلك لبك. واذا 

عبرة ما اعتبره((
(100)

. 
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رود له، وهو الذي يرتب العرض، وهو من س))الوسيط الذي يقيم االتصال مع المتلقي او الم هنا هو ن السارد  إ

يعزز ما الذي يجب ان يقال وكيف يجب ان يقال((
(101)

. 

اياه، ليكون المروي له تلميذا  هلي، وتبجلألولالقة بين الراوي والمروي له باحترام الثاني لقد انحازت الع

العلمية فيعظم شانها آرائهللراوي، او انه اخ كبير له، او ربما عالم، يستأنس به، ويطمئن الى 
(102)

. 

 رد بالسنة ثالث شخصيات:سلقد اعتمدت المقامة على ال

 .فهو مروي له ثم أصبح راٍو() ها قبل االحتاللآرقد بغداد، و قاضي تبريز الذي سمع عن مدينة .6

 .فهو راٍو ثم مروى له() المسافر الى مدينة بغداد، ما شاهد بعد االحتالل .5

وشاهد ما قبل وبعد  ،يسكنها ألنه ،فهو ينقل ما رآه من بغداد الراوي الرئيس() :ابن الكازروني .3

 .فهو راٍو فقط ،االحتالل

)االنا( للسرد، وتدفق التداعيات التي تبدو ظاهريا ملتقى  بين استعمال مميز الثالثت ونجمع هذه الشخصيا

ومفترقا لالنا ولآلخرين في االن نفسه
(103)

. 

 ا اي الراوي والمروي له بقوله:مالعالقة بينه توتوطد

كرت له عن صالح ما نواه، وقطعت اجلي عمن شبك الى داري، واسهمك درهمي وديناري، ف وسأنكفئ))

يان ان اعرف ما كانت عليه بغدان((عسواه..، فقلت لهُ: غرضي، حيث قد فاتني ال
(104)

. 

اصبح االنتقال بالحديث،  إذ المكان متحوال  من مشهد الى اخر، كونعن  لقد اعتمد السارد على الحوار، فضال  

يخية، فضال عن االرتداد محتوياتها التار بأدقوي له بقية التفاصيل الرا، ليسرد يوالمكان ثابتا في دار الراو

))الى الماضي البعيد، لتفسير اللحظة الراهنة، وهنا يدخل السرد في نطاق زمن  بالزمن الى الوراء

تفسيري((
(105)

. 

ومنهم  ،عملهم مومها ،الكازروني حاشية الخليفة المحيطة به، وبيان تسمياتهم واموالهمابن لقد وصف 

، وصاحب المخزن، والنقيبان، وعارض الجيوش( وهي كلها )صاحب البالد، استاذ الدار، قاضي القضاة

 رحل بعيدا . ٍض لماشخصية ثانوية 

 ومنها وصفة لقاضي القضاة، قائال:

))وقاضي القضاة المصالح المسلمين، وتشيد قواعد الدين، واتيان الحقوق الشرعية والعمل بالشريعة المحمدية، 

سلمين((د االنكحة بين المقعيسجل بشهادة المعدلين، وي
(106)

. 

زمن الخطاب وابراز )) عن الشخصيات، ان يكون حديثا عن زمن الحكاية يمن خالل حديث حاولت

ة الزمن في الخطاب... الى الكشف عن بؤرة الزمن التي تسهم يالتفصيالت الزمنية الكبرى التي تتوزع اليها بن

ارنته بالخطاب التاريخي في تعامله في تعميق هذا التخطب، وطبعة بطابع خاص يمكن ان يتضح لنا اكثر بمق

مع الزمن((
(107)

. 

 من الخليفة تخدم عمل الدولة ومؤسساتها. ةا لقطات مشهدية جزئية تقوم بها شخصيات مقربنه  إ

ونرى مما سبق ان كل هذا الوصف قائم على الحوار، وما فيه من زمان ومكان، متناوال تسلسل االحداث وفق 

)الحدث( الذروة قائم على ضياع الملك وانتهاء رونقه، واوانه  ل: بما ان الحبكةاطار تاريخي، ولكن يبقى السؤا

بالحسرة وااللم، ولكن كيف جاءت الخاتمة
(108)

. 

 على المفارقة في بقوله: ا  قائم  توقع لل ا  لقد جاءت الخاتمة كسر

العرش اهتز  ن  أرم ال  جعلى الفجور، وسفك الخمور. و م، واصرواأتمم انتهكوا المحارم وارتكبوا النه  أ ال  إ))

))اخذ عزيز متقدر(( هللا تعالى اليه فأخذهمادت لهبا، زغضبا، وشعرت جهنم حصبا، وا
(109)

. 

وتكمن المفارقة مع هذه الرحلة القائمة على الحدث التتابعي المتسلسل في وصف الدولة العباسية، وبكائه 

 عليها، اال انه في هذه الخالصة ما ذكره في تاريخه بقوله:

ينقضي ملكة، وال يزول سلطانه، والحمد هلل رب العالمين وصلواته  ))وانقصت الدولة العباسية فسبحان من ال

على سيد المرسلين دمحم النبي االمي، وعلى اله الطبين الطاهرين وسالمه((
(110)

. 
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بسبب  ؛كهموعز هذا لزوال لملأوا االثام والفجور، وشربوا الخمر، ففتررمات، واقذكر انهم انتهكوا المح

بسب ، هالذي عزز المعنى ووثق آنيتباس القرقمستعينا باال ،النار لهبا  وحصبا سيعمدإذ غضب هللا وجل، 

 .ضعف الدولة وانقسامها

انهم ال يتناسب مع هذا التعليق الذي ذكره ابن س، واحأليامهموحقيقة االمر ان تستغرب، مما تقدم من وصف 

ون خط تكد االحداث، والحدث سلسلة افعال ووقائع، وهو مجموع الوقائع ثم اختتم ذلك بعد تصاع ،الكازروني

القصة على مستوى الفعل السردي
(111)

. 

 )الحدث( ترتبط بتصاعد االحداث بعدما احتلت مدينة بغداد.الحبكة ولكن 

ذي ))ال يحكمها منطق خاص كالذي نجده في الخطاب الروائي، بل ان الزمن التاريخي هو ال االحداث هنا ن  إ

ئي فان اوالريحددها، لذلك قد نجد بعض االحداث الثانوية... وهذا ما يميز الخطاب التاريخي، اما في الخطاب 

الحدث يرتبط بغيره وفق منطق خاص((
(112)

. 

جميعا  تأتيائية وتفسيرية، لكنها ضة ذات وظيفة ايكاحن كل المفارقات التي يتضمنها حاضر الأ)) ونلحظ 

تكشف عن سيكولوجية هذه الدولة ومؤسساتها  املتكشف لنا عن االحداث، ك ؛تلخيصيةمتداخلة، كونها مشاهد 

ودورها في بناء الحضارة العربية((
(113)

. 

 ، والعمل الصالح، بقوله:لألخرةار نهايته، ومن تعرف عليه في اختياره يومن ذلك قول ابن الكازروني في اخت

الطباع، فقلت: نعم  بأحسنالمصالح، ورفض الدنيا، والتطبع  تمال علىشها العبد الصالح، في االي  أيك أ))فما ر

ما نويت، فعاهدني عل الزهادة والتخلي لنوافل العبادة((لك ما رايت والبشرى 
(114)

. 

)القصة( متداخلة من دون افراد عناوين مختلفة، من خالل وصف  وختام القول انني استخدمت عناصر الحكاية

 ( فجعلت عناصر الحكاية متوازية ومتداخلة في عملها داخل المقامة.وي والمروي لهامدينة بغداد )الر

 اسلوب المقامة:

هو  يحديث عن الوطن الحقيقي الواقعي الرسمي، الذ" الكازروني عبارة عن الدين ابن المقامة عند ظهير ن  إ

ت لها قيمة مثلما رية، النها ليسمهما اتسع، لكن الوطن المثالي ممتد ليست له حدود برية، وال بح يقضفضاء 

"مثل االوطان وشطانا   ا  للمعنوية التي تشع عليها الشمس، وسعى فيها االنسان؛.... واالنسانية ليس حدود
(115)

. 

 امام القارئ. التأثيرة بالغة دايحائية ذات دالالت متعد ةبين طياته طاق ة النثريمقامالمل نص حي

 التي حملت ظالالت واسعة االفاق. ولعل اول هذه السمات االسلوبية هو الصورة النثرية

 

 الصورة النثرية:

يسمو على المعنى، وكل كلمة فيها ليست  تاما   لغويا   ))البد ان تكون تجسيدا   ثريةورة الشعرية او الن  الص   ن  إ

ما يمكن ان ينفتح عليه ذهن القارئ المثقف من  )عائمة/سابحة( يتمثل فيها كل   لباسا للمعنى، ولكنها اشارة حرة

((موجات نفسية او ثقافية
(116)

. 

)الفنية( تتمثل بــــ))تنوع الجوانب التشكيلية تمثل مناطق عدة، منها  ميزة الصورة ذات الظالل االسلوبية لولع

ة، وما تعكسه الصورة الذهنية يورنظام المعاني، واخر تراتيب المعاني المتعددة، وكذلك طابع المشهدية الص  

على المكتوبة((
(117)

. 

 )الصورة التشبيهية(. هيالتي تطالعنا النثرية ور المقامة واول ص

 

 الصورة التشبيهية:

في معنى من المعاني، على وجه االستعارة التحقيقية(( آلخرالتشبيه هو: ))الداللة على مشاركة امر 
(118)

. 

 )خلفاء( الدولة العباسية، بقوله: ومن الصور التشبيهية قول ابن الظهير في وصف ملوك

ي، والمماليك كالبدور والبراة وواري، او كالعقيان على ظهور المهاضال كاألُسودكانت الملوك ))ولقد 

مملؤة  اآلمالوالصقور، وشخص العطاء مهزوز االعطاف، وسحائب االنعام غدقة العطاف، وبروق 

االنواء((
(119)

. 
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 لقد اتكأت الصورة التشبيهية على المجاز، فقد شبه الكازروني:

 

 

 ووجه الشبه الشجاعة والبسالة            االسود الضواري                            الملوك                 

 العقيان على ظهور المهاري                                         

 

 ووجه الشبه الضياء والنور               البدور جمع بدر                           المماليك أما

 وارح  جوهي من الطيور ال                 اة والصقور  زالب                                        

 

 السرعة والقوة واالنقضاض على الفريسة )العدو(ووجه الشبه 

 

ى هنا))ال يقوم عل هتقليدية ال جديد فيها، ومتعارفة عند العرب منذ العصر الجاهلي. وان التشبيالهذه التشبهات 

مبدأ المطابقة واالتحاد، ولكنه يؤلف بين االشياء المختلفة دون ان يمس بمبدأ انفصال الحدود... ويستشيرها 

للتعبير عن المعنى المقصود، وتقريبه من فهم القارئ مع مراعاة االنفصال بين ماهياتها((
(120)

. 

 هاته، وصفه ليوم السبت في ظل الدولة العباسية، بقوله:يومن تشب

اصوات الشحارير، والغلمان  عد  جديد، وموسم سعيد، يخرج الناس الى الرياض لسمايل سبت ع))ففي ك

 كحل واغيد واعطر:أكالحور الحسان ما بين اهيف، واحور، و ريكالولدان، والجوا

 في العين من طرفه وفترة   ةنكت نته  جفي البدر من و

((ه يمشي الى خلفه  ن  أكــــــــــــــ اذا مـــــــــــــــــشى جاذبة ردفه
(121)

 

 

، ه))سياحة تاريخية متنوعة داخل كيان النص الشعري متعددة الوجو م علىئاقري ث  عري والنة النص الش  نين بإ

فمن المكان الذي يمثل جغرافية النص الى الرموز التاريخية المتباينة في المواقف والتسلسل التاريخي((
(122)

. 

الحسن  الشبهن ووجه المان بالوالدغ)اله ة والمعروفة فقد شبرثهات المتوالقد عبر النص عن مجموعة من التشبي

تقدم، وهذه التشبيهات لها عالقة  هو نفسه)الجواري بــــــالحور الحسان( ووجه الشبه هوالجمال(، تم عاد وشب

غة )افعل( وصي يد، اعطر( على الوزن ذاتهغأف، احور، اكحل، يهأ) بمجموعة من البحوث واالوصاف وهي

يل ))للداللة على شيئين اشتركا في صفة معينة وزاد احدهما على االخر في تلك ض)افعل(: اسم مشتق للتف

الصفة((
(123)

)اهيف هيفاء( و)احور  ميم، ويكون الوزن منهتع)نكرة( لتعطي صفة ال . وقد جاءت هذه الصفات

 ء(.غيداء( و)اعطر، عطراء( اي )افعل، فعال ،عيدأحوراء( و)اكحل كحالء( و)

والطرفة، واالعتدال مشيئة بحيث ان الردف متناسق، ولشدة  ةبالبدر، ولكنه فيه شيء من النكت هوعاد شبه وجه

 مبتدأفي الخبر المقدم )في البدر( و)نكته(  والتأخيررشاقته فانه يمشي الى الخلف وقد استخدم اسلوب التقديم 

 مؤخر.

على  لوحات صورية تشبيهية قائمة   ألنها، لمألوف التقليدياستحضار اعلى  المقامة في تشبيهاتها قائمة   ن  إ

 .عاودة استعادة الحلم الذي انتهى باستيقاظ النائممالتذكر واالسترجاع، ومحاولة 
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ل في جمع ي))فال يزال الموكب والعساكر كالسب وصف موكب الخليفة:في الكازروني ابن قال ظهير الدين 

وكنجوم الليل((
(124)

. 

ثم على اللون في صورته التشبيهية  ،اعتمد عل الحركة الجارفة لموكب عساكر الخليفةروني تشبيه الكاز ن  إ

 العدد بنجوم الليل في سواده الحالك.حيث اياهم من  هالثانية، فشب

الحكاية تتمرد سرديا ما دامت  تحتضن في داخلها عدة اماكن ن  إ
(125)

 ، بقوله:، ومنها )سرير الخليفة(

 ركن العتيق مالمحُ وفيه من ال   ةــــــــبوة هيبلن  عليه ل مقامُ         

فيه طرائحُ  هبُ الش   بساط وان   ه لهو لو ان  لجل د بسيط  يو          
(126)

 

 هشبهتالهيبة والوقار والمكانة، ثم عاد و لشبهاوجه بوة ولقد كان في تشبيهه مبالغة فقد شبهة تارة بمقام الن  

 ،يطيرُ  ه بساط  ن  أرغبة بلفظة )يود( لو  التصريحية اذ جعل للجو   المكانةه المالمح وبشووجه ال ،بالركن العتيق

 .ته  فتطرح ارضا له الشهب في السماء سقوطا لهيب

 ثم انتقل الى تشبيه حجاب الخليفة، بقوله:

))فحجاب المناطق
(127)

في الليل الدامس(( كاألقماركالعرائس في صدور المجالس، او  
(128)

. 

المضيئة في  باألقماراصة بالعرائس في صدور المجالس، وشبهها ية بتشبيه حجاب الحالتشبيهات متمثل ن  إاذن 

 ليل الدامس.الليل األ

 فضال عن كونها مكررة وواضحة. ،العمق والصعوبةبال تمتاز  تقليديةها عيجمفما التشبيهات أ

 الصورة االستعارية:

 معروفا تدل عليه الشواهد  ي الوضع اللغويف صل  ان يكون للفظ ا)) واالستعارة عند عبد القاهر الجرجاني:

اليه نقال  غير الزم(( انه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر او غير الشاعر في ذلك، وينقلهُ  على
(129)

. 

قها ورونقها، يوني االحتفاالت واالفراح، عن طريق لوحة ناطقة، القت عليها الحياة بررازكالابن لقد وصف 

 بقوله:

ان... وكلما طرب ان، وتمتد األفنغصقُص االيان، وتصطخب العيدان، وتصفق الغدران، وترق))ثم تعزف ال

باب((حاب ضحك الحُ الرعود، وكلما بكى الس   تالعود زمجر
(130)

. 

ح افاق جديدة، وانتاج شفرات متنوعة، تربط النص بالواقع؛ ت))تحطيم سكونية البنية بقصد ف ونلحظ من هنا

من حقيقة، او مؤلف او قارئ(( وراء حدودٍ  يجسد ما هو قائم   تناصيا   ، او تبادال  ا  لذلك يكون االدب تناص
(131)

. 

التضاد بين  بتقنية، مستعينا واحدٍ  نٍ آوالحركة في  مع، والصوتُ سورة االستعارية على النظر، والالص  تعتمد 

 ابتهاج المشاعر، واستقرار احوالها. ضزمجر(، و)بكى، ضحك(، لغر ،)طرب

وطفلة تكامل شبابها، وطاب )) ، قائال:اءلوحة اخرى ذات بهجة من خالل وصفة جارية حسن وانتقل الى

 عرفها، وعذب رضابها، ترمي عن مشي الحواجب

 صلُ بحدها الن   ما ال تنالُ  مقلتها حد  ب منكوتناُل 

((فلكل موضع نظرة تنلُ  واذا نظرت الى محاسنها
(132)

 

ا))يكون التاريخ يتحرك وفق فكرة النص الشعري ويعبر ان ميزة الشعر في السياق النثري هي عندم

عنها((
(133)

. 

 ، بقوله:فذ  ضاء، وجعله ذا حكم ناقشخص الفالكازروني ابن د عاد لق

جناح الحمام في القضاء(( تسهم القضاء، وانتشر فنقد))
(134)

. 

ة ماللغة العادية، والكل يقوم بين ألنهذلك ف))ورة الص   ضاء الذي يتضح على اللغة مكونا  فر هو الثهذا الن ن  إ

(( ة بالمعنى اي استعارةبستالمك
(135)

. 

من ازر المعنى الذي اراد ابرازه جسيم يشد  هذا الت   ن  أونلحظ 
(136)

؛ وذلك ))في لحظة دقيقة جدا تقف الذات امام 

، ةباهتالنتلمس مالمحها لكن الغريب انها بالكاد  ،ةآنها ترى الى نفسها في المرأكوؤال الوجودي للقلق، سال

ع، او ما حدث في قالذاكرة بالماضي، بما حدث في الوا ند، وتستحيرةنها ليست هي ذاتها، فتقع في الوكأ

م((لالحُ 
(137)

. 
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الطابع ووحقيقة االمر ان الصورة االستعارية اكثر حيوية وحركة، من الصورة التشبيهية ذات المالمح الجامدة 

انها صور ذات طابع حيوي في صلب  ال  إ ،ة بالتقليديةقلمغة غير التقليدي، وال يعني ذلك ان الصورة االستعاري

 المقامة.

 ا.وتنتقل الى نوع اخر من الصور النثرية للمقامة متمثلة بالصورة الكنائية وقد جاءت قليلة جد  

 الصورة الكنائية:

الكناية لغة هي الستر والخفاء
(138)

المتكلم اثبات معنى  : ))ان يريدكما يقول الجرجاني اما عند البالغيين فهي 

ورديفه في الوجود  همن المعاني، فال يذكره باللفظ الموضوع له في اصل اللغة، وانما يجيء الى معنى هو تالي

ويجعله دليال  عليه((
(139)

. 

:  فقد وصف القصور في الخالفة العباسية بنبرة حزينة، مع التساؤل العقيم الذي ال جدوى منه، وذلك بقوله 

التي تراها، والنعمة الظاهرة اثرها، اين من بناها، كانت الجهات بها محمية الجانب الى ان ))وهذه القصور 

حكم فيها االجانب((
(140)

. 

القدر يدة الجليلةة السأ)الجهات(، واحدتها جهة، وهي كناية عن المر وتكمن الكناية هنا بلفظة
(141)

، ولقد اعتمد 

)هذه القصور( مكونة من مسند  الكنائية، فالجملة االولى ابن الكازروني على الجملة االسمية في رسم صورته

 ، ثم انتقل الى تركيب لغوي متمثلد اليه، والثانية قائمة على مضمر محذوف تقديره و)هذه النعمة(نومس

 ن من بناها(.أي) بـ)االستفهام( القائم على الحيرة والحزن

عني بالظروف التي او االسلوب.... وقد يكون مقاميا يُ وقد جاء :))السياق مقاليا، يعني بموقع الكلمة في الجملة 

بالكالم واثر تلك الظروف في الداللة(( هفي اثناء التفو ،صل بالمكان او المتكلم او المخاطب وغيرهاتت
(142)

 

 ومعناها.

بذلك  يولم نقف اال على هذا النص في الصورة الكنائية، وقد اثرنا ذكره، وعدم االغفال عنه وتركه، ليستوف

عناصر الصورة ان صح القول وتنتقل الى جانب اسلوبي اخر تمثل في التركيب اللغوي، وادواته، وما جاء 

 منها في المقامة.

 التركيب اللغوي:

جمع الحروف البسيطة ونظمها ليكون ): )والتركيب هو ، يحيا باللغة وتحيا به،حي   االنسان كائن   ن  أ

((كلمة
(143)

 فردات اللغة لتعطي معنٍى.فضال  عن كونه التأليف بين م.

عتمدها، تالل، تمتد جذورها الى دروس اخر وارفة الظ   واللغة: ))ميدان خصب للدراسة والبحث، وهي شجرة  

كاألدب، والنقد والبالغة((
(144)

. 

، أصلحوهاا كانت االلفاظ عنوان المعاني وطريقها، فقد اهتم بها العرب وعمدوا الى اظهار اغراضها وولم  

الغوا في تجنبها، ليكون ذلك اوقع لها في النفس، واذهب بها الى الداللة على القصدوزينوها وب
(145)

من  ألنه ؛

 الطلبية. باألساليبة خالل االلفاظ ترسم العبارات التي تكون اللغة، واهم تراكيبها المتمثل

 االستفهام:ولعل اهم االساليب الطلبية التي تشكل التركيب اللغوي مقامة ابن الكازروني هو اسلوب 

))هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل(( واالستفهام:
(146)

. 

احدهما استفهام حقيقي )ين:)يفي المقامة، متخذا ابن الكازروني من خاللها معن واضحة   ظاهرة   االستفهامُ ويعد 

ن واحد ، ويراد به االستخبار وطلب االجابة، واالخر: غير حقيقي يخرج الى معاصيالحوار القص ضمهُ ي

ستقاة، يضمها السرد القصصي((موثقافة عربية  ،عن مرحلة سياسية مضطربة م  نمتعددة لها اغراض ت
(147)

. 

فاين الملك الباذخ، والشرف الشامخ، )) ملك، وما كان عليه في الدولة العباسية:لمن ذلك قوله متساءال عن ا

وهللا الشهوات، وبقيت التبعات(( تذهب
(148)

. 

ن المضمرة بقوله: )والشرف الشامخ( على تقدير يأ(، وخين الملك الباذأن الظاهرة( بقوله:)فأيالتساؤل بـــ) ن  إ

 بانه زال كل شيء بسبب االتجاه نحو الشهوات.باهلل الشامخ(، مقسما  الشرف ن أي)و

ي او لين الذين استطالوا الحدث عن ماض حقيقفاغتذكير بمكر التاريخ، وغدره بالمقصرين ال)) هذا االستفهام:

رحبت، وانسدت امامهم ابواب النجاة(( متوهم الهاهم عن كل مكرمة، هكذا ضاقت عليهم االرض بما
(149)

. 
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 ن( مرة اخرى، بقوله:أيد عمد ابن الكازروني الى التساؤل بـــ)كما

، كانت اهله بالمنبكمينن الساكني))هذه دار الطبل، ولكن ا
(150)

وقت التأذين(( إلدراك، عامرة بالساعتية 
(151)

. 

ودمع سائل، ال  ،ات من ملك زائلف رة على ماسما فيه الح ()لكن شكل هذا االستفهام مع حرف االستدراك

)من(  باألداةثم عمد بذلك الى االستفهام  ،المنبكمين()المتمثلة بـ الت العزفالساعتية، وآ ا  فات، وصف يرجع ما

 و)كيف( بقوله:

 وكيف ابلغ الى حقيقة نعتها؟ كانت دار الوزراء ينزلها االمراء((.))اما الدولة االمامية فمن ينتهي الى وصفها؟ 

تراف من اجل فهم غة الماضي بل هو اأوالعقل من وطوتخليص الروح ضمير المتكلم  استعمال)يعتمد الكاتب )

، ومحاولة اعادة ترميم الذات من الداخل((ىما جر
(152)

ت أ، والتي انهارت نتيجة للمتغيرات الكبرى التي طر

 الحكم العباسي. على

 القسم. بأسلوب حيانا  أاما اسلوب النفي فقد كان له حضور ايضا في نصوص المقامة، وكانت ترتبط 

الرجل: اذا اطردته يت  لطرد، يقال: نفي لغة: انفوال
(153)

ي قلب نف، اما النفي اصطالحا : هو عكس االيجاب، فال

المعروفة احكام الجملة او الكالم، ويكون بدخول احدى ادوات النفي
(154)

. 

 ت عينيه اجمل منها:أر مدح مدينة بغداد، بانه ما يومن ذلك قوله ف

، وكيف تمثل بها او يقاس، او يشبه بالقدم، ن منها بلدة ابدا  س))فال وحقك ال وهللا، ما نظرت عيني الى اح

الراس((
(155)

. 

الثانية جاءت مع القسم. واسلوب القسم وجاء النفي بـــــ)ال( مكررا مرتين في العبارة، االولى مرتبطة بالنفي، و

((د الكالم وتقويتهيوكت)) الطلبية، والغرض من القسم هوغير احد االساليب 
(156)

ويطلق على القسم اليمين  

ثارة إوالحلف، وهما بمعنى القوة، ويؤتى به التوكيد جملة اخرى، وازالة الشك عن معناها او لتحريك النفس و

الشعور((
(157)

. 

ذكر المحلوف به )المقسم به(، فوظف ابن الكازروني بالنفي يعلى نية اليمين، ولم النص  م في لقد جاء القس

))ورقة احتجاج ورفض للواقعين، السياسي واالجتماعي السائدين انذاك(( قسموال
(158)

)ال(  ، ثم عاد ليوظف

 النافية في نص اخر، بقوله:

 قول: يا عبدهللاي هراأ ال كنتُ  ن  إسمعي صوته، و ويمأل ة،آوال اتحقق مر ه))فرايت في المنام قائال اسمع نداء

))فاذا عزمت فتوكل على هللا((
(159)

. 

 باألذن) على الحلم، ولحظة النوم، من خالل توظيف عامل الصوت وعالقته بالحواس التركيب اللغوي قائم   ن  إ

االت فكرية، ثيعات نفسية، واننزا وانما هيفهو نداء معلق ليس فيه منادى حقيقي، وال تلبية ترجى،  ،والسمع(

وانتقادات اجتماعية ذات سمات رمزية
(160)

 مهما.امقترنا بالسرد ونفي الرؤية والبصر وانعد 

هو طلب المتكلم اقبال المخاطب بواسطة احد حروف النداء ملفوظا كان النداء او ملحوظا (()) والنداء:
(161)

. 

وت رفع الص  )) ها ادوات لغوية والنداء هو:تباس، وهي كل  لقد اعتمد ابن الكازروني في اسلوب النداء على االق

اء((عوالمناجاة والد خاروالص
(162)

. 

 بقوله: فيه تجزل على الفقراء وااليتام يويصف ابن الكازروني شهر رمضان، والهبات الت

كذلك النعام ويحصل على القوت في الصيام، وما من الملوك اال من عليه راتب، وا شملهى من ال ييبق ))فال

واصحاب المراتب(( الصدور
(163)

. 

ة، معتمدا على دخولها على االفعال فيوبـــ)ما( نا ،لقد اكد ابن الكازروني نفية بــــ)ال( لمرتين

سف على ضياع يحسه ابن الكازروني بضياع السلطة تأ مل(، وما احسب هذا النفي االالمضارعة)يبقى، ويش

 والملك.

من االسناد الى صيغة المبني للمجهول، وذلك  لغائب)هو(، مستخدما  لنقل الحدث بضمير ا الكاتبويعود 

 د، بقوله:يلوصف ايام الع

د المشهود والمجمع المحشود،....فال ينتهي الى بغية قول قائل، وال يصل الى قبله االواخر ي))ثم يهيأ الناس للع

ما يقاربه((وال اوائل، وال رئي الحد من الملوك ما يناسبه وال حكي ان لهم مثله او 
(164)

. 
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شكل وصفا ونقال اليام الشرف ي)ال( اربع مرات. معطوفة احدهما على االخرى، باألداة الجمل المنفية  ن  إ

 والنعيم في الحضارة العربية.

مرتبطا  باالستفهام في مخاطبة الراوي للمروي له،  يأتيولكنه قد  ،ارتبط بالنفي فيما تقدمالذي د الى النداء اوع

 بقوله:

تمال على المصالح، ورفض الدنيا واالنقطاع((شها العبد الصالح، في االيك اي  أما ر))ف
(165)

. 

ها( باالشتمال على التساؤل ي  أ( واالصل )يا هيبنتفقد استخدم ابن الكازروني اداة نداء مضمرة بـــ)اي + هاء ال

ي له بين العمل الصالح ولمروالمخاطبة من خالل االستفهام بـــ)ما(؛ لتحقيق هذا التساؤل معنى ان يخير ا

من وويالت وحروب  عريقةوترك الدنيا وملذاتها محاولين االثنين الراوي والمروي االيقاظ مما مرت به امة 

 فاتخذوا ذلك موعظة لهم.

، وستاتي (من االمور اللغوية االخرى من غير االساليب الطلبية، نوع اخر هو )االقتباس والتضميننالحظ و

 على ذكرها.

 قتباس والتضمين:اال

ريف، وقد جاءت العبارات المسجوعة الش   بوي  القران الكريم، والحديث الن   منن االقتباس يكون أالمعروف 

وغير  الفاصلة مسجوعة   ن  جع؛ ألمن الس   والفاصلة اعم  ))متماثلة مع اآليات القرآنية وفواصلها،

مسجوعة((
(166)

. 

قامة يتناسب مع المعنى مة في الوصفي تي تنتهي بها كل فقرةالقصيرة ال اآلياتوقد أقتبس ابن الكازروني 

 منها قوله في زوال دولة بني العباس: القرآنيةالسجع مع الفواصل  غمانوتتفق مع فكرتها، بحيث يت

تعالى اليه))اخذ عزيز  فأخذهموازدادت لهبا،  هنم حصبا  جرت عساهتز غضبا و رم ان العرش  ج ))وال 

((رمقتد
(167)

اية فهل من مدكر(( اهاد تركن))وق 
(168)

يت الرفات من اعظم العظات، فالمرجع الى هللا قس... و

الدرجات(( رفيعتعالى في الملمات فانه ))
(169)

ويعفوا عن السيئات(( هو))هو الذي يقبل التوبة من عباد 
(170)

. 

تقر في مكانها لقد بلغ ))القران الكريم...الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي يستحقه في التعبير بحيث تس

عي سياق الكالم اريبة تفي وصف االلفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عج القران الكريم دقيق   ن  إالمناسب.... 

واالتساق العام في التعبير على اكمل وجه وابهى صورة((
(171)

. 

قابل ه من تدثحنويتجلى ذلك فيما  ،لطاقة الكامنة القرآنياالداء ظف وونلحظ في النص ان ابن الكازروني 

ة والمنفية((تبثي وداللي بين التراكيب المتوتوازن صو
(172)

 في استخدام اسلوب الوعيد والتهديد. 

ني، مع مراعاة التوافق بين آها مبنية على استخدام التعبير القرتها الى خاتمئوحقيقة االمر ان المقامة منذ بد

 ين المعنى والسياق.عن محاولة المقاربة ب ، فضال  القرآنيةالسجع المقامي، والفاصلة 

 وقوله في بيان االوامر الشريفة التي تصدر من الديوان بعلم الخليفة:

هم مالك الملك تؤتي ))ويستبكي على تغير احواله، فسبحان من له الدوام والبقاء والعظمة والكبرياء ))قل الل  

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء((
(173)

. 

على ما في  يطل   ةة ونافذطمح عد  ي)لثورة، فهو )ل المستوى الدالليركيب القسم معلما بارزا في بناء لتايعد 

ا بارزا((داللي   عد ملحما  لذا ي   أعتمدها ية وداللية نابضة مصورةحالخطاب من ظالل مو
(174)

. 

زروني في ربطها مع فكرة دها ابن الكامتن من اهم المالمح التركيبية التي اعالقرآاالقتباس من ن توظيف إ

 النص النثري المقامي بما يتناسب مع السياق والمعنى والمبنى.

بدخول  ،هُ هللا سبحانه وتعالى ارسل عذاب ن  شعر والحكم والوصايا، فذكر أمين: وهو االخذ من الضاما الت

 المغول الى بغداد، قائال:

نفذ سهم الفضاء، وانتشرت جناح فله وصوابه، ان سبحانه وتعالى لما ارسل عذابه سلب كال منهم عق ال  إ))

هم بل التدبير وحار الوزير، فنزل ص  فالحمام في الفضاء، فلم تنفع الجنة وال السالح وال البواتر وال الرماح... و

وا وما غزي قوم في عقر دارهم اال ذلوا((فحين اختل والعد
(175)

. 
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ه على الجهاد، وذم القاعدين، وقد الف بين ثم( في حفي نصه على قول االمام علي)عليه السال الكاتب أكتلقد ا

 السياق العام في المقامة والنص المضمن.

 التأثيرية)) لفعل الماضي في النص تذكري، وكانت الجملة الفعلية هي المهيمنة على النص وانبا شتغالكان اال

والبد لنا  ،النص إغناءفي  ئيسيا  ر لذائقة الفطرية... كانت سببا  ان أ، فضال عن للنص التراث باإليجابحكمت 

او االتجاهات االخرى(( التأثيريةبين  ثان نضع الترا
(176)

. 

يريد  مستزيدا   ا  التي تجعل القارئ متشوق وهي ،بين الجمل االنتقاالت السريعة يان اهم ما يميز هذه المقامة ه

ة االجتماعية والنفسية في عصر ودقيقة للحيا من خالل وصفها في السراء والضراء ،ما جرى لبغدادان يعرف 

القصة وبيئتها
 (177)

. 

 االيقاع الموسيقي:

لف أ))يسترسل بالوصف والحدث تبعا لرغباته الخاصة، بينما يت وهو صوره النثريةبع من ايقاع السرد ين نَّ إ

ذات واحدة،  بع مننه ال ين  أل ؛ا  ايقاع الحوار مع المشاركة مع االخر، اي انه ليس ذاتيا محضا وثابتا بل متغير

))التفصيل والدخول في الجزيئات  شير ان الحوار اسرع من السرد.... اذ يتجه الخطاب نحونان  بد  ال وهنا

لوج الداخلي الذي يستدعي اعمال الذاكرة التأملية وما فيها من نواستلهام اجواء ذاتية خاصة تقرب كثيرا من الم

ائي((حككانة مع االسلوب التبطء وهدوء واس
(178)

 المقامة. في 

ومن ابرز هذه االيقاعات النثرية التي جاءت في مقامة قواعد بغداد في الدولة العباسية السجع: وهو توافق 

، وهو احد سمات االسلوب التي ظهرت فيهما معا   وأمفردات القرائن المتتالية في الوزن او الحرف االخير، 

بيعة الموضوع ومزاج االديبد بعيد، وااللتزام به تبعا لظروف الحياة وطمه منذ افي
(179)

. 

، وهذا ما اتفق عليه االدباء والبالغيونيلفظ نسَّ حمُ  جعوالس  
(180)

قوام وذكره القلقشندي بقوله:))السجع هو  

((تهور وعلو رتبثالكالم المن
(181)

. 

ترب ويكاد يق ،ايقاعها يبرز ،اتخذت المقامة اسلوب السجع، والجمل القصيرة القائمة على التوازن والتوازي

 االيقاع الشعري.

ة على المستويات الكلية والجزئية، لكنها غير متماثلة، ية تجميعية تظهر فيها اشكال متوازيوالتوازي: هو بن

وهي توثر في االستجابة االيقاعية، )الوزن، التمطيط، التجميع(
(182)

. 

عند لحظة الوداع بين  يلفظعه المتوازي على الجناس القائم على الترادف الجوقد اعتمد ابن الكازروني في س

 ، بقوله:له المروي والمروي

))ثم اكد بيني وبينه الميثاق، وعزم على االنطالق، فزودته بما حضر من العين، وودعته وعيني 

كالعين((
(183)

. 

ة المزدوجة في مدينة بغداد، غربة مكانية وغربة ابداعية، بعلى فكرة مهمة هي فكرة الغر المقامة تنهضُ  نَّ إ

صال هذه الفكرة باستخدام اكثر الوسائل قدرة على التكثيف اللفظي، ومن ثم انشاء يابن الكازروني ا ويحاول

لمبني على تتابع اللقطات التصويريةاايقاع عبر التسلسل الحكائي 
(184)

ة البديعية الذي اعطى نعفضال عن الص 

 ع المتوازي وتوظيفه داخل النص.جسالب مستعينا  الفقرة المقامية حيوية من خالل الجناس التام في النص، 

 وقوله في نص اخر:

من على الطارف والتالد، الحكم المطاع في السهل تالم، وصاحب البالد، والمؤق))االمام وسيد اصحاب اال

اع االمر ان قال او فهل((طوالجبل، الم
(185)

. 

اد الكالم موزعا على فقرات على))التعادل الوزني او التقفوي او على االثنين معا ، ثم اير السجع قائم   ن  إ

ثير الكالم في النفوس، وتحبب سماعة لدى أشبه متساوية مما يوفر ظاهرة ايقاعية بارزة تريد في ت أو متساوية

وما ترتبط به من داللة(( لأللفاظالمتلقي من خالل القيمة الصوتية 
(186)

. 

على فقرات طويلة، بحسب الموضوع، وما  قائم   جع  الس   ن  ؛ ألوهناك من السجع ما يسمى بــــ)السجع الطوال(

وصف شهر في ري، منها قوله يا السجع الصوتي، واقامة الوزن النث الحاجة، فضال عن تخفيف هتستدعي

 رمضان:
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ات، المنور الليالي بالصلوات، ففي اول يوم قدبالص  تح ))ومنها شهر الصيام، المختص بالعبادة والقيام، المفت

دن االنعام ما يجاوز حد االكثار، ويعني وقت االنعام وتُ  روالنبالء من مد تصوفةمنه يفض على العلماء والم

المضيف للعوام والفقراء وااليتام(( دراالفطار، ثم تفتح ا
(187)

. 

ور الكالم ال يحسن، وال يحلو حتى يكون مزدوجا وال نجد لبليغ كالما محلوال من نثويمكنان القول ان ))م

االزدواج((
(188)

. 

 والروي.... ويطلق عليه الرماني نتفق اللفظة االخيرة من القرينة مع نظيرتها في الوزت) وهو انواالزدواج: 

)السجع العاطل(
(189)

. 

 ومنها قول ابن الكازروني:

واوقاته طاعه وزيادة(( ،التذكير، وايامه كلها عبادة يررشحاثم ترفع قناديل التسحير وتتناغى ))
(190)

. 

)في شكله االساسي المجرد هو الوعاء او المحيط االيقاعي الذي يخلق المناخ هذا الوزن النثري المسجوع) ن  إ

تكتسب شكلها اال من خالل  الالتي الصالحة للزراعة  كاألرضوهو  ،المالئم لكل الفعاليات االيقاعية

تتغير مادة وايقاعا بتغير النوع.. .المزروع، وهو يخلق منها صورة
(191)

. 

كل وقت تضرب طبول الهناءوفي ة االفنان، ق، واقطار المواهب عبممطرة االنواء اآلمال قروب))و
(192)

على  

السراء مؤذنة بدوام النعماء(( توقابأخفق الهناء على ابواب االمراء، وت
(193)

. 

االوزان متساوية االجزاء مستويةلفاظه فيها قرينة أوهذا النوع اشبه بالتصريع في ان 
(194)

. وال يخفي دور 

 المسجوعة سواء اكانت التامة منها ام الناقصة ومن ذلك قوله:الجناس داخل العبارات 

سم تحلى في حلى النضارة، وتلد ايامها للنظارة((ا))ولهم فيها من كل الثمرات، والمو
(195)

. 

من استثمار القيم االيقاعية والداللية التي تنطوي عليها  ،ولتحقيق اعلى مستوى فيه ،النسق الموسيقي والبد من

 اللغة الصوتية وقيمتها الجمالية. بأسرارراية دة يستلزم يدالداخلي في القصة االيقاع يبن

ثل في المقاطع القيامها على تم ...وعليه فان االزدواج الموسيقي هو ))متتالية من الجمل المتماثلة االوزان

اختلفا في درجة  والمتلقي وان الباثحقق االنسجام في االيقاع لدى يالصوتية وتناظرها وتطابقها احيانا، بما 

التأثر الفاعل مع الخطاب((
(196)

. 

وثمة تصرف  ،ة اللغويةنععلى الفن المقامي وهي الشخصيات والهدف واستخدام الص)) لقد اشتملت المقامة

واضح في استخدام هذه العناصر، اذ يجعل المؤلف الراوي محورا تدور حوله االحداث. اما الشخصيات 

ن شخصية البطل فتبدو كالظل((االخرى، والمفروض فيها ان تكو
(197)

. 

عميقة  وتاريخا  طويال  حافال  بالتناقضات  أهمية)واعطاها ) ،لقد عبر ابن الكازروني عن اهمية الهوية االنسانية

بالرغم من االسس  ،ماتجدد والمتطور على الدوموالص راعات والنزاعات ذات الطابع المتحرك باستمرار وال

تعتبر من بين الثوابت االساسية المحافظة على هذه الهوية او الذاتية االنسانيةوالمكونات االصيلة التي 
(198)

. 

قلها من ذاته المحدودة لين ؛فذ ابن الكازروني هويته االنسانية بكل ابعادها السياسية والثقافية والتاريخيةنلقد است

 ،يعبر من خاللها عن جودة وكينونتهل ؛فقد امتلكه المكان والزمان بسطوتهما ،الى الواقع والمجتمع الالمحدود

والوصول  ،والتطور ،ذلك التغييرمتأمال  ب ؛وجسده، وروحه ،بلغته ،ووجوده ،عن هويته وانتمائه الى موطنه

 .بعادها السرديةأالى المستقبل لرؤية جديدة متفتحة قائمة على الهوية ب

 نتائج البحث:

إال  أنه موجود في  يوجد له شبيه في كل ثقافات العالمال  المقامة جنس ادبي، وهو الجنس العربي الوحيد الذي

كتب بلغة السجع او النثر الفني، وهو لغة وسط بين  وقد ؛النثر العبري متأثرا  بالمقامة العربية في االندلس

 فتها واصالتها وعمق جذورها.ار برع فيها الهمذاني والحريري وانتشرت لطرثالشعر والن

عن المقامات االخرى التي عرفت في االدب  ةمستثنا (بغداد في الدولة العباسية مقامة في قواعد) تعد   .6

موضوعها فيها ميزة الجدة، ورسم لمالمح التاريخ السياسي واالجتماعي والثقافي لعاصمة الدولة  نَّ عربي، ألال

من االلم والبكاء رثاء المدن المنكوبة، مع ما يحمل في طياته وبين جوانحه  فهي)بغداد( رتهاضالعباسية وحا

 والحسرة على ما كان وفات.
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يغلب على المقامة وصف لمؤسسات الدولة ومراكزها بين عهدين متناقضين قبل احتالل بغداد بيد  .5

 ليه وضعها العام نحو التردي.إل آالمغول)حبكة(، وبعد االحتالل وما 

وي اة من حيث الرد عناصر السرد، وبخاص)حكائية( تعتم المقامة من خالل كونها قصة تبد ت .3

والمروي له، والذي لم تكن لهم اسماء معينة كما هو معروف في المقامات التي سبقتها، ومنها مقامات 

 الحريري والهمذاني على سبيل المثال ال الحصر.

تفاصيلها،  بأدقعلى وصف جزيئات المشاهدة القائمة على االسترجاع  قائما   ا  يكان الوصف فيها مشهد .1

وشاملة، فهو يتذكر، وانت تعيش  دقيقةحة وصفية، فقد كانت قدرة الراوي ابن الكازروني يرسم لو وكأنه

 نك تراها.أاالحداث من خالل مخيلته القائمة على الوصف الواقعي، وك

 .والمبكي عليها ةثي، وثابتا وهو مدينة بغداد، المرحدااما المكان فقد كان وا .5

برغم ذلك ها االفئدة واالقالم،  لكن تبكمدينة  ألحداثاويا لقد وقف ابن الكازروني في مقامته واصفا ور .1

الوصف حقيقي قائم على االسترجاع، وان كان هذا لم يغير شيئا من الواقع، فاالحتالل المغولي باق في فأن 

حجم الدمار الذي خلفه االحتالل بعد ما كانت بغداد عاصمة وجاء وصف ابن الكازروني له لبيان  ،تاريخال

 الدنيا.

 ع نصوص المقامة.يجمفي  وظفت المقامة المقتبسات القرآنية بفواصلها واسجاعها  .1

وكان التركيز ،،وانما كانت سلسلة واضحة ،وصعوبة االلفاظ وغرابتها ،خلو المقامة من التعقيد اللغوي .1

على الرغم من انه يحمل في طياته محورين: الفرح والسرور  تهفيها على طرح الموضوع، واظهار اهمي

 اركان دولة قوية مثلت بغداد عين القالدة فيها، واالخر الحزن والحسرة على الملك الزائل والدمار والخراب.ب

جد الشخصيات في المقامة من دون مسميات تطلق على الشخصيات، وانما جاءت الشخصيات بين ن .6

 الراوي والمروي له بشكل عائم من غير ان تطرح اسماء بعينها.

داخل النص واحد مما يشكل  ،ثرائه النثري المتمثل بالسجع واالزواج والجناسو ،التنوع الموسيقي .60

 لوحة او معزوفة تعتمد االيقاع الداخلي والخارجي في آن واحٍد.

وح وضياعها على المستوى الفردي المتكئ بذلك على الجماعة .66  ؛لقد جسدت الهوية السردية خواء الر 

اي عدم بالالواقع واقصد  ،نتماء(الالا)الواقع )االنتماء( الى الالواقع من  ،ليعبر عن واقع ضياع الهوية وفقدانها

 مما ادى الى فقدان الهوية القائمة على الس رد. ،حتاللالباالخضوع والقناعة بواقع جديد مرير متمثالُ 

 

 الهوامش والمصادر

                                                           

هررـ( تحقيررق واعتنرراء: احمررد 111تررأليف: صررالح الرردين خليررل بررن أيبررك الصررفدي )ت -ينظررر: الرروافي بالوفيررات (1)

م: 5000 -6150تركري مصرطفى، دار احيراء الترراث العربري، بيرروت، لبنران، الطبعرة االولرى،  -االرناؤوط

ظر: الدرر الكامنة فري اخبرار المائرة الثامنرة: ترأليف: االمرام الحرافظ شرهاب الردين برن احمرد برن ، وين55/16ج

هـ( ضبطه وصححه الشيخ: عبد الوارث علي، الطبعة االولى، دار الكترب الحديثرة، 155)ت حجر العسقالني

أليف برن تغررى تر -وينظر: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 3/10م: ج6661هـ/ 6161بيروت، لبنان، 

بردي االتابكي، جمال الدين ابو المحاسن، حققه ووضع حواشريه: دمحم دمحم امرين، مطبعرة دار الكترب والوثرائق 

الترراث عمر رضرا كحالرة، دار احيراء  -، وينظر: معجم المؤلفين1/616م: ح6135/5066القومية، القاهرة، 

 .1/535ط: حالعربي، بيروت، لبنان، د.

تاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بنى العباس، تصنيف الشيخ ظهيرر الردين علري برن دمحم ينظر: مختصر ال (2)

هرـ(، حققره وعلرق عليره: الردكتور مصرطفى جرواد، ووضرع 161-166) البغردادي المعرروف برابن الكرازروني

 . 1م:6610فهارسه واشرف على طبعه سالم االلوسي، وزارة االعالم، بغداد، 
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هرـ( 151للشيخ شهاب الدين ابي عبدهللا يراقوت برن عبردهللا الحمروي الرومري البغردادي)ت -انينظر: معجم البلد (3)

، 1/663،ح5قرردم لرره: دمحم بررن عبررد الرررحمن المرعشررلي، دار احيرراء التررراث العربرري، بيررروت، لبنرران، د.ت: ج

لصرررفي الررردين عبرررد المرررؤمن برررن عبرررد الحرررق  -وينظرررر: مراصرررد االطرررالع علرررى اسرررماء االمكنرررة والبقررراع

هررررـ(، وهررررو مختصررررر معجررررم البلرررردان، اليرررراقوت الحمرررروي، تحقيررررق وتعليررررق علرررري دمحم 136لبغرررردادي)تا

، 6613/ 3م( ح6655هرـ/6311،دار احيراء الكترب العربيرة )عيسرى البرابي الحلبري وشرركاؤه( )6البجاوي،ط

دكتور: وينظر: الروض المعطار في خبر االقطار)معجم جغرافي(، تأليف دمحم عبد المنعم الحميرري، حققره الر

 .160م: 6611، 5م، ط6615، 6احساس عباس، مكتبة لبنان، بيروت،ط

 .61ينظر: المصدر نفسه:  (4)

البررن الفرروظي، حققرره وضرربط نصرره وعلررق عليرره الرردكتور: بشررار عررواد  -الحرروادث الجامعررة والتجررارب النافعررة (5)

 .305-301هـ: 6313معروف، الدكتور: عماد عبد السالم رؤوف، منشورات رشيد، قم 

 .1ينظر: مختصر التاريخ : (6)

 .561المصدر نفسه: (7)

 .516ينظر: الحوادث الجامعة:  (8)

تأليف: دمحم بن احمرد  -، وينظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور5/510الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة:ح (9)

دار الكترب والوثرائق القوميرة،  بن اياس الحنفري، حققهرا وكترب لهرا المقدمرة والفهرارس: دمحم مصرطفى، مطبعرة

 .6/561م: ح5001هـ/6156القاهرة، 

 .65ينظر: مختصر التاريخ:  (10)

م(، تحقيرق: 6561-هرـ161ترأليف: ظهيرر الردين الكرازروني )ت -مقامة فري قواعرد بغرداد فري الدولرة العباسرية (11)

 .1/151م: ج6616بغداد،  -كوركيس عواد وميخائيل عواد، مجلة المورد، دار الحرية للطباعة

 .315الحوادث الجامعة:  (12)

: تاج الدين ابي نصر عبد الوهاب ابن تقري الردين السربكي، تحقيرق د. عبرد هللا تأليف -طبقات الشافعية الكبرى (13)

 -م، دار المعرفرة للطباعرة والنشرر والتوزيرع بيرروت6616هرـ/6366، مطبعرة االرشراد، بغرداد،6الجبوري،ط

 .516: 1لبنان : ج

م(، تحقيرق: الردكتور: صرالح الردين 6311-هرـ111) لمؤرخ االسرالم الحرافظ الرذهبي -في خبر من عبر العبر (14)

 .5/666م: ح6611-هـ6311المنجد، مطبعة حكومة الكويت، 

 .663/ 3الكامنة:ح الدرر (15)

 .1/616ح المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: (16)

 .1/61هـ(، مكتبة الفاتيكان،د.ت:ح111)ت بن جعفر االدفويالبدر السافر وتحفة المسافر، جعفر بن ثعلب  (17)

 ترأليف: الشريخ ياسرين خيرر هللا العمرري الخطيرب الموصرلي -غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السرالم (18)

 ،، دار الكترب العلميرة3ط ،باشرعالم العمرري هـ(، قدم لره واعتنرى بره االسرتاذ/ سرامي عبردهللا6531-هـ6651)

 .511م : 5063 – 6131 ،بغداد

 .61مختصر التاريخ: (19)

 .155لظهير الدين ابن الكازورني:  -ينظر: مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية (20)

مفتاح السرعادة ومصرباح السريادة، ترأليف: احمرد برن مصرطفى الشرهير بطراش كبررى زادة، مراجعرة وتحقيرق:  (21)

 6/310د.ت: ج ،تب العلميةعبد الوهاب ابو النور، دار الك -كامل بكري

سراج الردين الهنايسري: هرو دمحم برن  156، 551، 6/556،ق1البن الفوطي: ح -ينظر: تلخيص معجم االلقاب (22)

)الهنايس(، من قرى واسرط، وهرو مرن كبرار قضراة الشرافعية والري قضراء بغرداد  ابي فراس، وهو منسوب الى

 .56-50مته: مختصر التاريخ: هـ( في ايام الدولة االيلخانية، ينظر لترج111سنة)

 .10/  3ينظر: الدرر الكامنة : ج (23)



 

 
651 

 

                                                                                                                                                                      

 .61ينظر: مختصر التاريخ: (24)

 .3/10ينظر: الدرر الكامنة:ح (25)

 .10/ 3ينظر: المصدر نفسه: ح (26)

)كسر( في معجم المؤلفين: ولم نجرد لهرذا المصردر ذكررا  ، وقد تصحف االسم الى61ينظر: مختصر التاريخ: (27)

ظهير الدين ابن الكازروني، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد الذي اهمل ذكره فري  -مختصر التاريخفي كتاب 

 .155 على ذكره وينظر: مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية: يأتمقدمته، ولم 

 .3/10ينظر: الدرر الكامنة، ح (28)

 .61مختصر التاريخ:  (29)

 .155تصر التاريخ: ، وينظر: مخ3/1ينظر: المصدر نفسه: ج (30)

 مصررطفى بررن عبرردهللا كاتررب جلبرري،ينظررر: كشررف الظنررون عررن اسررامي الكتررب والفنررون تررأليف الحرراجي خليفررة  (31)

 ،لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة االولى ،هـ(، اعتنى به: دمحم عبد القادر القط6011)المتوفي سنة 

م( الرى سرنة 6551هرـ/ 151) ب العربي في العراق مرنوينظر: تاريخ االد 533/  5م( : مج5001ه/ 6156)

م( الطبعررة 6610هررـ/6130) م( للمحررامي: عبراس العررزاوي، مطبعررة المجمرع العلمرري العراقري6531هرـ/616)

 . 516/ 6م : ج5001-هـ6156لبنان،  -االولى، دار الكتب العلمية، بيروت

 .61مختصر التاريخ: (32)

 .56ينظر: المصدر نفسه:  (33)

م( بقلرم المحرامي عبراس 6531-هرـ616م: 6501-هرـ106) يف بالمؤرخين فري عهرد التركمران والمغرولالتعر (34)

 .656-651م: 6651-هـ6311العزاوي، شركة التجارة والطباعة المحدودة، 

 .656المصدر نفسه:  (35)

 .511ينظر: مختصر التاريخ:  (36)

 .10/ 3ينظر: الدرر الكامنة: ج (37)

مؤلفه: اسماعيل باشا البغدادي، طبعة استانبول سرنة  -اسماء المؤلفين وأثار المصنفينينظر: هدية العارفين و (38)

 .6/165م: 6656

 .165/ 6ج  ينظر: المصدر نفسه: (39)

 .155ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (40)

عرالم، د. نروري حمرودي القيسري، وزارة الثقافرة واال .المترأخرةتقويم جديد لدور االدب العربي فري العصرور  (41)

 .616م:6611مجلة المورد، المجلد السابع، العدد الثاني، 

 .616ينظر: المصدر نفسه:  (42)

 .35، 31/ 1ينظر: كنز الدرر في محاسن اهل المدر: ح (43)

ينظر: البداية والنهاية: ترأليف االمرام الحرافظ المرؤرخ المفسرر: عمراد الردين ابري اسرماعيل برن عمرر برن كثيرر  (44)

م( راجع نصه وضبطه: االستاذ الردكتور سرهيل زكرار، دار 6315-6306هـ/111-106)البصروي الدمشقي 

 .63/3111م: ج5005هـ، 6151، 6صادر، بيروت، ط

 -هررـ6151هررـ(، تحقيررق: أ.د. نرراظم رشرريد، دار الضررياء، عمرران، 115ينظررر: ديرروان شررمس الرردين الكرروفي)ت (45)

ابررراهيم بررن الحسررن االربلرري المترروفي  ، وينظررر، ديرروان مجررد الرردين اسررعد بررن13، 15، 53، 11م: 5001

، جامعرة اآلدابهـ( دراسة وتحقيق، عبدهللا محمود طه، رسالة ماجسرتير علرى االلرة الطابعرة، كليرة 151سنة)

 .665م : 6615 -هـ6105الموصل:  

 : دمحم القاسررم بررن علرري بررن دمحم بررن عثمرران الحريررري البصررريتررأليفينظررر: مقامررات بررديع الزمرران الهمررذاني.  (46)

هـ( شرحها ووقف على طبعها: دمحم محي الدين عبد الحميد، دار االحياء العربي، بيروت، لبنان، دار 561)ت

 .10م : 5066، 6الطالئع للنشر والتوزيع القاهرة، ط
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ينظررررر: مقامررررات الحريررررري، دار بيررررروت للطباعررررة والنشررررر، دار صررررادر للطباعررررة والنشررررر، بيررررروت،  (47)

 .605م: 6651هـ/6311

هررـ(، دراسررة 106) البرري النرردى معررد نصررر هللا بررن رجررب البغرردادي المترروفي سررنة-المقامررات الزينيررة ينظررر: (48)

 .13م: 6610هـ/6100، دار المسيرة، بغداد، 6وتحقيق: الدكتور، عباس مصطفى الصالحي،ط

الررى  نقرال  عررن مقدمرة المحققرين، وذلررك برجوعهمرا 153ينظرر: مقامرة فرري قواعرد بغررداد فري الدولرة العباسررية:  (49)

 (.65) ، الرقم556مخطوطات الموصل، دار الجلبي الفيضي الموصلي: 

 .16ن، د.ت: يتأليف الشيخ: ناصيف اليازجي اللبناني، مطبعة االدباء اليسوعي -ينظر: كتاب مجمع البحرين (50)

 .156مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية:  (51)

 .563م، د.ط: 6611نسيمة راشد الغيث،  -البحتريالتجديد في وصف الطبيعة بين ابي تمام و (52)

، دار الفررارس للنشررر والتوزيررع، عمرران، االردن، 6نرراظم عررودة، ط -)تأويررل بالغررة المرروت( نقررص الصررورة (53)

 .56، 51م: 5003

تحفه النضار في غرائب االمصار وعجائب االسفار المعروفة اختصارا  بــ)رحلة ابن بطوطة(، تحقيق: كرم  (54)

 .551م: 6611ي، بيروت، البستان

م(، تحقيررق 6651هررـ/600)ت ابررو عبرردهللا بررن عبررد المررنعم الصررنهاجي -الررروض المعطررار فرري خبررر االقطررار (55)

 .606م: 6611، بيروت، 5الدكتور: احسان عباس،ط

ة تصرنيف االمرام العرالم: زكريرا برن محمرود برن دمحم القزوينري، دار صرادر للطباعر -اثار الربالد واخبرار العبراد (56)

 .361-363م: 6610هـ، 6310والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

م: 5063د. اسرراء عرامر شرمس الردين، دار فضراءات، عمران، االردن،  -ابحاث دالليرة برين االرث والترداول (57)

616. 

 .651م: 5005، مكتبة لبنان ناشرون، 6معجم مصطلحات نقد الرواية،  لطيف زيتوني، ط (58)

مالي البي علري حسرن. ولرد خرالي(. عبرد البنية السردية في الرواية. دراسة في ثالثية خيري شلبي )األ ينظر: (59)

، عرين للدراسرات للبحروث االنسرانية 6المنعم زكريا القاضي، تقديم االستاذ الدكتور احمد ابرراهيم الهرواري،ط

 .611م: 5006االجتماعية 

، دار ومكتبرة البصرائر، بيرروت، لبنران، 6ماجرد الحسرن،ط -اتمسارات تأويلية في سؤال الرذ -تجليات النص (60)

 .633م: 5061

دار الفراهيردي  ،د. اشرراق مظلروم التميمري -دراسرة سريميائية -العنوان عتبة نصية في شعر زاهرر الجيزانري (61)

 .611م: 5063، 6للنشر والتوزيع،ط

سرد. الدكتور االخضر بن السرايح، عرالم دراسة في تقنيات ال -سطوة المكان وشعرية القص في رواية الجسد (62)

 .60-6م: 5066الكتب الحديث، اربد، االردن، 

 .611العنوان عتبة نصية في شعر زاهر الجيزاني:  (63)

 610دراسة في ثالثية خيري شلبي: -البنية السردية في الرواية (64)

-360ق القيروانرري، االزدي ): ابرري علرري الحسررن بررن رشرريتررأليف -، ونقرردهوآدابررهالعمرردة فرري محاسررن الشررعر،  (65)

هرـ/ 6311، مطبعرة السرعادة، مصرر، 5هـ(، حققه وفصله. وعلق حواشيه: دمحم محي الدين عبد الحميرد،ط151

 .56/561، 5م:ج6655

 .665في سؤال الذات: تأويليةمسارات  -تجليات النص (66)

 .511: 6615ترجمة: دمحم محي الدين صبحي، سوريا،  -رينيه ويلك -نظرية االدب (67)

، دار دمحم علري 6: دمحم الحنرو، دمحم نجيرب العمرامي، طبإشررافراعي الندوة،  -المتكلم في السرد العربي القديم (68)

 .666م:5066للنشر، صفاقس، تونس، 
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م(.أعتنرى بره وأضراف 6113-6166= 6300-6531ينظر: محيط المحريط، ترأليف المعلرم بطررس البسرتاني) (69)

 .1/610م : ح5006 ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية دار ،6ط ،: دمحم عثمانزياداته

 .305م: 6611لبنان، بيروت،  ،مجدي وهبة، مكتبة -ينظر: معجم المصطلحات االدبية (70)

، د.ت : )مرادة 6ط ،بيرروت ،دار صرادر ،ابرن منظرور ينظرر : لسران العررب. ،اذا برح ،أريم : من الفعل رام (71)

 .رام(

 .331/ 3، دك التراب بالماء، خلطة به، ينظر: محيط المحيط: جدككت، ادكك -تداكك: من دك   (72)

 .151ينظر: مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية:  (73)

 .611ينظر: البنية السردية في الراوية )دراسة في ثالثية خيري شلبي(:  (74)

 .151مقامة في قواعد بغداد :  (75)

 .655ة الجسد: ينظر: سطوة المكان وشعرية القص في رواي (76)

، الشررؤون الثقافيررة العامررة دار افرراق 6ابررراهيم جنررداري،ط -ينظررر: الفضرراء الروائرري عنررد جبرررا ابررراهيم جبرررا (77)

 وما بعدها. 611م : 5006عربية،  

 .1، سورة الحاقة/ اية151ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (78)

 .15، 11ينظر: سطوة المكان وشعرية القص في رواية الجسد:  (79)

، مؤسسررة االنتشررار العربرري، 6احمررد صرربرة، معجررب العرردواني،ط -التشرركل والمعنررى فرري الخطرراب السررردي (80)

 .611م: 5003الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، الجامعرة المستنصررية، اآلدابزينرب علري عبرد الحسرن المعمروري، كليرة  -ينظر: السرد في ادب الررحالت (81)

 المقدمة. 6م:5066هـ/6153اطروحة الدكتوراه، 

)باب بدر( نسبة الى بدر مملوك الخليفة المعتضد،  كانت بدار بدر سويقة بدر الى جانب هذا  باب البدرية: او (82)

 ،الباب من الخارج، وبدر هذا هو الذي حدد بناء جامع المنصور في بغداد الغربية، ينظر، دليل خارطة بغرداد

، دار ميزوبوتاميررا 5د ،د. احمررد سوسررة ،أليف د. مصررطفى جرروادترر ،المفصررل فرري خطررط بغررداد قررديما  وحررديثا  

 .651م: 5063 ،العراق ،للطبعة والنشر ـ، بغداد

 .135ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (83)

)مقاربات تنظيرية وتطبيقية في السرد العراقي الحديث( زهير الجبوري، اتحاد الناشرين  ينظر: مرايا السرد (84)

 .11-11م: 5063العراقيين، 

)العتبررة( الترري يقيلهررا الرسررل واالمررراء  برراب النرروبي: مررن ابررواب الخالفررة العباسررية ببغررداد، وكرران يسررمى برراب (85)

 .651ورؤساء الحجاج اذا قدموا بغداد، ينظر: دليل خارجة بغداد المفصل:

 .135ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (86)

مع اهتمرام خراص بروايرات مهردي عيسرى الصرقر(. د. كرنفرال ينظر: الحقيقي والمتخيل في الرواية العراقية) (87)

 .611م: 5065، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، 6ايوب محسن، ط

وهو نهر يروي منطقة بغداد الغربية، عرف في العصر العباسي لهذا االسرم، نسربة الرى عيسرى برن علري عرم  (88)

فيسرقي الضرياع والبسراتين ويتفررع منره انهرار  الخليفة المنصرور، فروق قريرة المحرول الكبيرر، يمرر هرذا النهرر

هرـ( 511)ت كبيرة، ويدخل بعداد فيمرر بهرا: ينظرر: معجرم البلردان/ احمرد برن ابري يعقروب برن جعفرر اليعقروبي

 .511-513م: ص6113مطبعة بريل ليدن،

 هو ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بقؤ الصباح، ينظر: لسان العرب )مادة غلس(. تغليس: (89)

ول: بلده طيبة كثيرة البساتين والفواكه واالسواق والمياه بينها وبين بغداد فرسخ، وقد بنى بعرض الخلفراء المح (90)

لهم قصرورا فيهرا، وقرد سرميت)المحول الكبيرر( لتميزهرا عرن المواضرع االخررى التري بهرذا االسرم: ألن  السرفن 

رد، وتحرول مرا تح ملره مرن بضرائع الرى سرفن اخررى، كانت تأتي من الفرات من النهرر الررئيس. فتقرف عنرد الس 

 .11، 13وينظر" دليل خارطة بغداد:  ،د.ت طبع وسنقلد، 1/135ياقوت الحموي: ج -ينظر: معجم البلدان
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 يخترقون اخترق الثمر: جناه: ينظر: لسان العرب )مادة اخترف(. (91)

 .136ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (92)

، المركز الثقافي العربي، الدار 5حسن بحراوي، ط -الشخصية( -لزمنا -ينظر: بنية الشكل الروائي )الفضاء (93)

 .655، 656م: 5006البيضاء، والمغرب، 

 .55 اآليةخرج به من الثمرات رزقا لكم(( سورة البقرة: أف)) مقتبس من قوله تعالى: (94)

 .135مقامة في قواعد بغداد:  (95)

 (.ينظر: لسان العرب)مادة مزج ،مزادي: قربة الماء (96)

 .151مقامة في قواعد بغداد:  (97)

للدراسرات  نينروى)مدخل الى نظرية السرد( يان مرا نفريرد، ترجمرة امراني ابرو رحمرة، دار  ينظر: علم السرد (98)

 .16م: 5066هـ/6136والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 

(. يسح: سح الدمع نزل بغزارة، ينظر: لسان العرب (99)  )مادة سحَّ

 .151عد بغداد: مقامة في قوا (100)

 .10)مدخل الى نظرية السرد(: علم السرد (101)

داود سلمان جواد، رسرالة ماجسرتير، كليرة  -البن شرف القيرواني. دراسة متينة نقدية -مقامة مسائل االنتقاد (102)

 .31م: 5000هـ/6156، الجامعة المستنصرية، اآلداب

، المركز الثقافي العربي، الردار البيضراء، 6صالح، ط)االنا واالخر عبر اللغة السردية( صالح  سرد االخر (103)

 .13م: 5003المغرب، 

 .136مقامة في قواعد بغداد:  (104)

، النرادي االدبري بالريراض، 6)نمراذج مخترارة( نرورة بنرت ابرراهيم العنرزي، ط العجائبي في الرواية العربية (105)

 .611م: 5066والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

 .131مقامة في قواعد بغداد:  (106)

 .61م: 5005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1سعيد يقطين،ط-تحليل الخطاب الروائي (107)

 مادة حصب()لسان العرب  للوقود من الحطب، ينظر: يهيئالحصب: ما  (108)

 .136مقامة في قواعد بغداد:  (109)

 .510الى منتهى دولة بني العباس: مختصر التاريخ من اول التاريخ  (110)

 .606علم السرد، مدخل الى نظرية السرد: (111)

 .511تحليل الخطاب الروائي:  (112)

 .651ينظر: المصدر نفسه:  (113)

 .110مقامة في قواعد بغداد:  (114)

، ، المركررز الثقررافي العربرري6الحركررة دمحم مفترراح، ط -الموسرريقي -اللغررة -لنظريررة شررعرية -مفرراهيم موسررعة (115)

 .505)انغام ورموز(/ 3المغرب(:ح

 .11نظرية وتطبيق( د. عبدهللا الغدامي:  -الخطيئة والتكفير)من البنيوية الى التشريحية (116)

 .616: 5063، طبع على نفقة وزارة الثقافة، 6البنية الشعرية، المنهج والقيمة، دمحم مؤنس،ط (117)

 : الخطيرب القزوينريترأليف -مختصر تلخيص المفتراح -ديع(الب -البيان -)المعاني االيضاح في علوم البالغة (118)

 .656)جالل الدين ابو عبدهللا دمحم قاضي القضاة سعد الدين ابي عبد الرحمن القزويني، د.ت.د.ط:

 .135مقامة في قواعد بغداد: (119)

ت والنشررر ، النايررا للدراسررا5نمرراذج مررن تلقرري شررعر ابرري نررؤاس. د. دمحم مسرراعدي، ط -ترراريخ التلقرري العربرري (120)

 .611م: 5061والتوزيع، دمشق، سورية،

 .131مقامة في قواعد بغداد:  (121)
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 .650البنية الشعرية المنهج والقيمة:  (122)

ينظرر: قطررر النرردى وبررل الصرردى، ابرو دمحم عبرردهللا جمررال الرردين بررن يوسررف ابرن جمررال بررن عبرردهللا بررن هشررام  (123)

ايرران،  ،قرم ،منشرورات فيرروز آبرادي ،عبرد الحميردهـ( تحقيق: دمحم محي الدين 116االنصاري المصري )ت

 .365ه : 6313 ،1ط

 .156مقامة في قواعد بغداد:  (124)

، المركرز الثقرافي العربري، الردار 6د. محسن جاسم الموسروي،ط ،ينظر: سرديات العصر االسالمي الوسيط (125)

 .51البيضاء، المغرب:

 .156مقامة في قواعد بغداد:  (126)

ا منطقة، وهو ما يشد به الوسط، ويسمى في زمانهم الحياصرة، ينظرر: صربح االعشرى فري المناطق: واحدته (127)

ابرري العبرراس احمررد بررن علري القلقشررندي، المؤسسررة المصرررية العامررة للتررأليف والترجمررة  تررأليفصرناعة االنشررا 

 .5/653هـ: ج6161والطباعة والنشر،

 .136مقامة في قواعد بغداد:  (128)

، دار الفكررر 6الشرريخ عبررد القرراهر الجرجرراني، تحقيررق وتعليررق: سررعيد دمحم اللحررام، ط تررأليفاسرررار البالغررة،  (129)

 .53م: 6666العربي، بيروت، لبنان، 

 ، ومعنى الحباب: الفقاقيع التي تعلرو المراء والخمرر، ينظرر: لسران العررب: مرادة136مقامة في قواعد بغداد: (130)

 )حبب(.

 .15الخطيئة والتكفير: (131)

 .135بغداد:  مقامة في قواعد (132)

 .651البنية الشعرية المنهج والقيمة:  (133)

 .131مقامة في قواعد بغداد: (134)

 .55د.ت:.صالح فضل، الشركة المصرية العامة للنشر، لوجمان -بالغة الخطاب وعلم النص (135)

 .566التجديد في وصف الطبيعة بين ابي تمام والمتنبي:  (136)

 .566م: 6611، د.ط، 6واقع الى سؤال المصير( دمحم معتصم طبنية السرد العربي. )من مساءلة ال (137)

 ينظر: لسان العرب: مادة)كنى( (138)

 .55تحقيق اكرم عثمان يوسف السيد دمحم رشيد رضا:  ،عبد القاهر الجرجاني -ينظر: دالئل االعجاز (139)

 .130مقامة في قواعد بغداد:  (140)

 .5/505ينظر: صبح االعشى في صناعة االنشا:ج (141)

في كتراب العرين. د.احمرد نصريف الجنرابي، مطبعرة المجمرع العلمري،  القرآنيةمنهج الخليل في دراسة الداللة  (142)

 المقدمة/ مستل، 3-5م: 6665

 .56د.ط :  ،د.ت ،للفاضل العالمة السيد الشريف علي الجرجاني ،كتاب التعريفات (143)

 .1المصدر نفسه: (144)

 .5/663: جينظر: صبح االعشى في صناعة االنشا (145)

 .15جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع: (146)

، 6القصررة العراقيررة السررتينية )دراسررة لغويررة( د. اسررراء عررامر شررمس الرردين، فضرراءات للنشررر والتوزيررع،ط (147)

 .655م: 5061عمان، االردن، 

 .136مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية:  (148)

 .506/ 3ة: جمفاهيم موسعة لنظرية شعري (149)

والبنكمات: االت تقدر بها الزمان، وهي اصناف رمليرة ومائيرة ودوريرة اي معمولرة بردواليب تردير بعضرها  (150)

 .6/555بعضا، ينظر: كشف الظنون:
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 .130ينظر: مقامة في قواعد بغداد:  (151)

 .613بنية النص السردي:  (152)

 ينظر: لسان العرب، مادة )نعى(. (153)

/، دار الجيررررل، 5هررررـ( ط531محمررررود بررررن عمررررر الزمخشررررري)ت -علررررم العربيررررةينظررررر: المفصررررل فرررري  (154)

. وينظررر. االشررباه والنظررائر فرري النحررو، جررالل عبررد الرررحمن بررن ابرري بكررر السرريوطي 301-5/305بيررروت:ج

 م.6666-هـ6150، 6ه(، تحقيق: دمحم عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،ط666)ت

 .135د: مقامة في قواعد بغدا (155)

 .3/601م: 6611، 6611الكتاب، سيبويه، تحقيق: دمحم عبد السالم هارون، القاهرة، (156)

م: 6611د. هررادي نهررر، مطبعررة االرشرراد، بغررداد،  -دراسررة وصررفية تطبيقيرة -التراكيرب اللغويررة فرري العربيررة (157)

531. 

 .650القصة الستينية العراقية:  (158)

 .651 اآليةال عمران/  ، سورة151مقامة في قواعد بغداد:  (159)

 .650القصة الستينية العراقية:  (160)

 .3/61م: 6616محي الدين عبد الحميد، القاهرة،  -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك (161)

، الهيئرة المصرررية العامرة للكترراب، القرراهرة، 3الزمخشرري: جررار هللا ابرو القاسررم محمررود، ط ،اسراس البالغررة (162)

 .135م. 6615

 .131في قواعد بغداد:  مقامة (163)

 .131المصدر نفسه:  (164)

 .110المصدر نفسه:  (165)

 .16م: 6611د. منير سلطان، منشاة المعارف، االسكندرية،  -وتجديد تأصيلالبديع  (166)

 .16 اآليةسورة القمر/  (167)

 .61 اآليةسورة القمر/  (168)

 .61 اآليةسورة غافر/  (169)

 .136قواعد بغداد:  ، مقامة في51 اآليةسورة الشورى/  (170)

 .53م: 6661، دار عمار، عمان، االردن، 5: الدكتور: فاضل صالح السامرائي، طالقرآنيالتعبير  (171)

 -فرري ضرروء اللسررانيات المعاصرررة سررورة التوبررة انموذجررا -القرآنرريتجليررات الداللررة االيحائيررة فرري الخطرراب  (172)

 .555-551م: 5060االردن، الدكتورة: فخرية غريب قادر، عالم الكتب الحديث، اربد، 

 .55 اآلية، سورة ال عمران/ 156مقامة في قواعد بغداد:  (173)

 .551: القرآنيتجليات الداللة االيحائية في الخطاب  (174)

 البرن ابرري حديررد -، وينظررر: قرول االمررام علي)عليره السررالم( فرري نهرج البالغررة135مقامرة فرري قواعرد بغررداد:  (175)

 .6/11بد الحميد، القاهرة، د.ت:جهـ(، تحقيق: دمحم محي ع151)ت

، دار الكترب العلميرة 5قراءات نقدية في نصوص ابداعية، االسرتاذ الردكتور: فلريح كرريم خضرير الركرابي،ط (176)

 .666م: 5066هـ/ 6135للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، العراق. 

د فرروزي الهيررب، منشررورات د. دمحم حسررن عبرردهللا، د. احمرر ينظررر : االدب وروح العصررر د. عبرردة برردوي، (177)

 .661م: 6615هـ/6105السالسل، الكويت 

حساسرية االنبثاقرة الشرعرية األولرى جيرل الررواد السرتينات، االسرتاذ الردكتور: دمحم  -القصيدة العربيرة الحديثرة (178)

 .13م: 5060، عالم الكتب الحديث، اربد االردن، 5صابر عبيد، ط

رزوق فرررج رزوق، وزارة الثقافررة واالرشرراد  -لعلمرري واالدبررينظررر: عصررر سررالطين المماليررك ونتاجرره ا (179)

 .311/ 1م: مج6615هـ/ 6316القومي، القاهرة، 



 

 
633 

 

                                                                                                                                                                      

العالم االديب الشيخ تقي الدين ابي بكر علي المعروف بابن حجة  تأليف -ينظر: خزانة االدب وغاية االرب (180)

 .166م: 6666 ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان،5الحموي، شرح: عصام شعيتو، ط

 .5/516صبح االعشى في صناعة االنشا: ج (181)

 .5/660د. دمحم مفتاح:ج ،الحركة( -الموسيقى -مفاهيم موسعة لنظرية شعرية )اللغة (182)

، العرين االولرى: بمعنرى: النقرد المضرروب مرن المعردن نحاسرا  كران ام فضرة ام 110مقامة في قواعد بغرداد:  (183)

 معنى ينبوع الماء.ذهبا ، اما العين الثانية: ب

 .11حساسية االنبثاقة الشعرية االولى، جيل الرواد الستينات:  -ينظر: القصية العربية الحديثة (184)

 .331-133مقامة في قواعد بغداد:  (185)

 .5/653اللغة في الدرس البالغي:ج (186)

 .131مقامة في قواعد بغداد:  (187)

 .5/510صبح االعشى في صناعة االنشا :ج (188)

 .166زانة االدب وغاية االرب: خ (189)

 .131مقامة في قواعد بغداد:  (190)

 المقدمة ،3 – 5القصيدة العربية الحديثة: (191)

الطبول: ويقال لها الدبابات، والبوعات، والزمر والسر في الطبول، انها افخم لشأن الملك، وابلرغ فري رفعرة  (192)

 .5/653االعشى في صناعة االنشا: ج شأنه، او تقوية النفوس وتشجيعها على الحرب، ينظر: صبح

 .135مقامة في قواعد بغداد:  (193)

 .135المصدر نفسه:  (194)

 .10القصيدة العربية الحديثة:  (195)

الردكتور: رشريد شرعالن،  -البنية االيقاعية في شعر ابي تمام. بحث في تجليات االيقاع تركيبا  وداللة وجماال (196)

 .661م: 5066عالم الكتب الحديث، اربد، االردن، 

الدكتور: يوسف نور عوض، مكتبة الطالب الجرامعي، مكرة المكرمرة،  -فن المقامات بين المشرق والمغرب (197)

 .556م: 6611هـ/6101

 .66م : 5006 ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،حاتم الورفلي –الهوية والس رد  –بول ريكور  ((198


