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 اجلامعة األمريكّية يف مادبا

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 : ملقدمة ا

نالت المرأة في اإلسالـ منزلة سامية، وبخاّصة في العصر العّباسّي. وأّوؿ ما يتبادر إلػ  
األذىػػاف مػػن النسػػا ، رنػػد ذلػػر ىػػذا العصػػر، ىػػو الجػػواري، اللػػوااي لػػاف لهػػن إسػػهاـ فػػي الحيػػاة 
الثقافّية العّباسّية، فظهرت بينهّن الشوارر والمغّنيات، لمػا أذػذف مػن لػّل رلػف بفػرؼ، فقيػل فػي 
جارية اسمها رريب: "لانت رريب مغّنية محسنة، وشاررة صالحة الّشػعر، ولانػت مليحػة الخػّ  
والمذىب في المػالـ، ونهايػةف فػي الحسػن والجمػاؿ والظػرؼ، وصسػن الّصػورة، وجػودة الّ ػر ، 

. ويقػوؿ صػاصب األنػاني فػي ٔوااقاف الّصنعة والمعرفة بالّنغف، واألواار، والّرواية للّشعر واألد "
ريػػة أذػػرم اسػػمها متػػّيف: "لانػػت صػػنرا  مولػػدة مػػن مولػػدات البصػػرة، وبهػػا نشػػ ت وا ّدبػػت، جا

ونّنت، وأذذت رن إسػح  ورػن أبيػو مػن ،بلػو، ورػن طبقتهػا مػن المغنػين... ولانػت مػن أصسػن 
. ٕالّناس وجهاف، وننا ، وأدباف، ولانت اقوؿ الّشعر ليس مّما يستجاد، ولمّنو يستحسن من مثلها"

انير: "مػػو ة يحيػػ  بػػن ذالػػد البرممػػي، ولانػػت صػػنرا  مولػػدة، ولانػػت مػػن أصسػػن ويقػػوؿ فػػي دنػػ
 .ٖرواية للغنا  والّشعر" رىنّ الّناس وجهاف، وأظرفهّن وألملهّن وأصسنهّن أدباف، وألث

ولعّل األذبار لثيرة في بفوف المتب، ولمّن الواضح أّف وصف األصنهانّي يعرض رلينا 
ذلك العصر، فلف نجده يرّلز رل  جمالهّن في أشػمالهّن، بػل ىػو  نسا ف ينتمين إل  )أنتللجنسيا(

 يعرض جوانب الك الثقافة األدبّية، والننّػّية، معرفةف، وأدا ف. 



 

 ( ٖٕٔٓ)(        امػوز ٚ) العدد(        ٕٓ) المجلد  
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وبنػػا  رلػػ  مػػا سػػب ، وانسػػجاما مػػا أذبػػار ذلػػك العصػػرم فّنّػػو يغػػدو مػػن المسػػوّغ ،ػػرا ة 
ِر مقامات الهمذانّي والحريرّي صورة المرأة في جز  من األد  العباسّي، وىو المقامات، ما َاَخي  

نموذجين لهذه القرا ة، فلعّل صورة المرأة في الحياة العّباسػّية، وفػي لثيػر مػن شػعر ذلػك العصػر 
وأدبو، يممن التنب ؤ بها، أو بمالمحها، ولمّن اساؤ  يمتسب مشرورّية ىنا، صػوؿ انسػجاـ الػك 

المقامػػات نػػوع مػػن األنػػواع األدبيّػػة ذات الصػػورة المتوّ،عػػة مػػا مقابلتهػػا فػػي المقامػػات،  ذلػػك أّف 
الخصوصّية، وىو أ،ر  إل  الوا،ا، وأدن  من الوا،عّية، فيما ينبغػي. ولػذلك يجػي  ىػذا البحػ  
لقرا ة ىذه الصورة، بادئا بتحديد منهـو المقامة، واتّبا افّورىا، فّي اح مالمح المرأة في العصر 

 العّباسّي، وفي المقامات.

 الّلغوي والمعن  ا صفالصي: المقامة بين الوضا
لقػػػد مػػػّرت للمػػػة )المقامػػػة( ربػػػر افّورىػػػا فػػػي مراصػػػل، ،بػػػل أف اسػػػتقّر رلػػػ  منهومهػػػا 
ا صػػفالصّي، الػػذي يّتصػػل بػػذلك اللّػػػوف األدبػػّي، الػػذي وصػػل إلينػػا فػػػي إطػػار  ابػػت مػػن صيػػػ  

بػػػالنتح:  : "والَمقامػػػةٗالّشػػػمل والهيمػػػل اللنظػػػّي منػػػذ القػػػرف الّرابػػػا للهجػػػرة،  يقػػػوؿ ابػػػن منظػػػور
المجلس، فمقامات الّناس مجالسهف، ويستدّؿ رل  ذلك بقوؿ العّباس بن مرداس، نقالف رن ابن 

 بّري:
 َفقيَد إل  الَمقامِة   يراىا  ف ّيي وأي ك لاَف شّراف 

 ويُقاؿ للجمارة يجلسوف في مجلٍس: )َمقامة(، ومنو ،وؿ لبيد:
ـُ ِجنٌّ، لد  َوَمقامٍة ُنْلِب الرِّ،اِ  ل نّهف  م با  الحصير ،يا

 والجما مقامات، أنشد ابن بّري لزىير:
 وأندية ينتابها القوؿ والنعل وفيهف مقامات صساف وجوىهف

ومقامات الّناس: مجالسهف أي اف. والَمقامة والَمقاـ: الموضا الذي اقـو فيػو، والَمقامػة 
 الّسادُة".
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مػراب  ب وضػاع المتلّقػين، أو  ّف افّور مدلوؿ اللنظة، صّت  أصبح الظّرؼ أو المو،ػف ال
الخفبػػة الّدينيّػػة، والمورظػػة األذال،يّػػة لمػػا ىػػي فػػي "مقامػػات الّزىػػاد رنػػد الخلنػػا  والملػػوؾ" فػػي  

. ويذلر ابن ربد ربّو في العقد النريد مقامػات العبّػاد ٘لتا  "ريوف األذبار"  بن ،تيبة الّدينوري
 .ٙرند الخلنا 

 ٚي مػّرات رديػدة، فنجػدىا فػي المقامػة األسػديةو،د وردت لنظػة المقامػة رنػد الهمػذان
، وفػػػي ٛصػػػين ،ػػػاؿ: "لػػػاف يبلغنػػػي مػػػن مقامػػػات اإلسػػػمندري ومقا اػػػو"، وفػػػي المقامػػػة الجرجانيّػػػة

، يقوؿ: "ومن ي اي الَمقاَمات". أّما بالّنسػبة لورودىػا رنػد الهمػذاني لتػدّؿ رلػ  ٜالمقامة الّرصافّية
: "،اؿ ريس  بن ىشاـ: فقلت لبعض الحاضرين: من ٓٔالعمل النّني، فماف في المقامة الورظّية

 ىذا. ،اؿ: نريب ،د طرأ   أررؼ َشْخَصو فاصبر رليِو إل  آذر مقامتو، لعّلو ينبئ بعالمتو. 
 ػػّف افػػّور منهػػـو المقامػػة، صتّػػ  أصػػبح يحمػػل د لتػػو ا صػػفالصّية، والتػػي اػػدّؿ رلػػ : 

رة أدبّية، أو فلسػنّية، أو ذفػرة وجدانيّػة، "القصص القصيرة التي يودرها المااب ما يشا  من فم
 .ٔٔأو لمحة من لمحات الّدرابة والمجوف"

ورّرفهػػا فمتػػور المػػك ب نّهػػا: "صػػدي  ،صػػير مػػن شػػفحات الخيػػاؿ، أو دّوامػػة الوا،ػػا 
  رنػػو، وينشػػر   اليػػومي فػػي أسػػلو  مصػػنوع مسػػجا، اػػدور صػػوؿ بفػػل آفػػاؽ أديػػب شػػحاذ يتحػػدّ 

البفػل أصيانػاف، ونػرض المقامػة البعيػد ىػو إظهػار ا ،تػدار رلػ  طويتو راوية جوالػة ،ػد يلػبس جبّػة 
مػذاىب المػػالـ، ومػػوارده، ومصػػادره فػي رظػػة بليغػػة اقلقػػل الػدراىف فػػي ألياسػػها، أو نمتػػة أدبيّػػة 

 .ٕٔطرينة، أو نادرة لفينة، أو شاردة لنظّية طنينة"
يغ. وىػي ويذىب شو،ي ضيف إل  أّف المقامة "ليست ،ّصة، وإنّما ىي صدي  أدبي بل

أدن  إل  الحيلة منها إل  القّصة، فليس فيا من القّصة إ  الظّاىر فق ، أّما فػي صقيقتهػا  فحيلػة 
يفرفنا بها بديا الّزماف ونيػره، لنفّلػا مػن جهػة رلػ  صاد ػة معّينػة، ومػن جهػة  انيػة رلػ  أسػاليب 

ة. إنّمػا الغايػة الّتعلػيف أنيقة ممتػازة. بػل إّف التػي احػدث للبفػل   أىميّػة لهػا. إذ ليسػت ىػي الغايػ
 .ٖٔواألسلو  الذي اعرض بو الحاد ة، ومن ىنا جا ت نلبة الّلنظ رل  المعن  في المقامة"

 ػػػػّف يػػػػ اي بروللمػػػػاف في ػػػػيف إلػػػػ  المقامػػػػة بعػػػػداف جديػػػػداف، فيجعلهػػػػا "صافلػػػػة بالحرلػػػػة 
 .  ٗٔالّتمثيلّية"
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 :نش ة المقامات
،ّية، وأّمػا الػذي   ااّنػاؽ رليػو فهػو زمػن   اذتالؼ في أّف نش ة المقامات األدبّية مشر 

الّنشػػػ ة، وصػػػاصب الن ػػػل فيهػػػا. ويػػػدور ىػػػذا ا ذػػػتالؼ رلػػػ  منشػػػئ المقامػػػات صػػػوؿ اسػػػمين  
. ولمػػّنهف يجمعػػوف رلػػ  أّف أّوؿ مػػن ٚٔ، وابػػن دريػػدٙٔ،  وىمػػا: بػػديا الّزمػػاف الهمػػذاني٘ٔلبيػػرين

، رلػػػ  أنّهػػػف ٛٔهمػػػذانيأطلػػػ  اسػػػف المقامػػػات رلػػػ  رمػػػل أدبػػػي مػػػن إنشػػػائو ىػػػو بػػػديا الّزمػػػاف ال
 ٕٜٖو  ٕٖٛيختلنوف صوؿ الّسنة التػي أملػ  فيهػا مقامااػو األولػ ، وىػو ذػالؼ ينحصػر  بػين 

، ،ولػو: "وبعػد فّنّػو ،ػد جػرم بػبعض أنديػة األد  الػذي ٕٓفقد ورد في مقّدمة الحريري .ٜٔللهجرة
مػاف وَرالمػة  ّ زرلدت في ىذا العصر ريحو وَذَبت مصػابيحو ِذلػُر المقامػات التػي ابتػدرها بػديا ال

 .ٕٔىمذاف رصمو اهلل اعال  ورزا إل  أبي النتح اإلسمندري نش اها وإل  ريس  بن ىشاـ راويتها"
ولذلك ذلر القلقشندي: "أّف أّوؿ من فتح با  رمل المقامػات، رالمػة الػّدىر، وإمػاـ 

النػػة، األد ، البػػديا الهمػػذاني: فعمػػل مقامتػػو المشػػهورة المنسػػوبة إليػػو، وىػػي فػػي نايػػة مػػن الب
 . ٕٕورلّو الّرابة في الّصنعة"

ويقوؿ زلػي مبػارؾ: "ولػف أجػد فػيمن ررفػت مػن رجػاؿ الّنقػد مػن اراػا  فػي سػب  بػديا 
. ورلػػ  الػػرنف مػػن ذلػػك ٖٕالّزمػػاف إلػػ  ىػػذا النػػّن، وإنّمػػا رأيػػت مػػن يعلػػل سػػبقو بنزرتػػو النارسػػّية"

إسح  الحصري الػذي  اإلجماع الذي يصنوم فهو يشّمك في ىذا الّسب  معتمداف رل  نّص ألبي
جعل مبتمر فّن المقامات ىو ابن دريد، صين ،اؿ: "لالمو نّض المماسر، أني  الجػواىر، يمػاد 
الهوا  يسر،و لنظاف، والهوم يعشقو ظرفاف، ولّمػا رأم أبػا بمػر محمػد بػن الحسػن بػن دريػد األزدي 

معػادف فمػره، وأبػداىا  أنر  ب ربعين صديثاف وذلر أنّو اسػتنبفها مػن ينػابيا صػدره، واسػتنتجها مػن
لألبصار والبصائر، وأىداىا لألفمار والّ مائر، في معارض رجمّية، وألنػاظ صوشػّية، فجػا  ألثػر 

بػػاع، و  ارفػػا لػػو صجبهػػا األسػػماع، واوّسػػا فيهػػا، إذ صػػرؼ ألناظهػػا   مػػا أظهػػر انبػػو رػػن ،بولػػو الفّ 
ة فػي المديػة، اػذو  ظرفػاف ومعانيها في وجوه مختلنة، وضرو  متصّرفة، رارضػها ب ربعمائػة مقامػ

واقفػر صسػناف،   مناسػبة بػين المقػامتين لنظػاف و  معنػ ، ورفػف مسػاجلتها، وو،ػف منا،لتهػا بػػين 
 .ٕٗرجلين: سّم  أصدىما ريس  بن ىشاـ، واآلذر أبا النتح اإلسمندري"
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ويّتن  ما مبارؾ، في ما ذىب إليو، شػو،ي ضػيف، الػذي يقػوؿ: "ورلػ  لػّل صػاؿ أنشػ  
 .ٕ٘ماف مقامااو معارضة ألصادي  ابن دريد"بديا الزّ 

ولعػػّل الّسػػعة فػػي موضػػورات مقامػػات الهمػػذاني. ىػػي التػػي اجعلنػػا نظنػػر بوجػػود نمػػاذج 
منهػػا فػػي لتػػب األد  العربػػي األصػػيلة، فحػػين نقػػرأ مقامتػػو األسػػديّة يقنػػز إلػػ  أذىاننػػا )المجلػػس 

، وىػو مػن أصاديػ  ابػن ٕٙنّػوادر(الثّاني في صنة األسػد( الػذي رواه القػالي فػي )ذيػل األمػالي وال
 . ٕٚدريد

ولعّل من أىّف من لتب المقامة بعد بديا الّزماف الهمذاني: أبو صػػامد محمد بن محمد 
ىػ(، وأبو سعيد ربد المريف ٙٔ٘ىػ(، والّزمخشري )تٓٔ٘ىػ(، والحريري )ت٘ٓ٘الغزالي )ت

ىػػ(، ٛٛٙلظّريػف )تىػػ(، والّشػا  اٚٛ٘ىػػ(، والّسػهَروردي )تٕٙ٘بن منصور السمعاني )ت
ومحمد فريد وجدي، وناصيف اليازجي، وبيـر التونسي، وربد السالـ العجيلي، ويوسف الخاؿ، 

 ورّباس األسواني.
وإذا لػػاف مػػا سػػب  صػػديثا صػػوؿ المقامػػاتم فنيمػػا يػػ اي إيجػػازل لوضػػا المػػرأة فػػي العصػػر 

 العّباسّي.

 المرأة في العصر العّباسي:
وضا المرأة في المجتمػا العّباسػّي، الػذي يممننػا أف  لعّل من المشروع أف نتسا ؿ رن

ـّ، وجػػواٍر. فربّمػػا لانػػت األذبػػار المتعّلقػػة  نصػػّنف الّنسػػا  فيػػو إلػػ  صرائػػر شػػرينات، وصرائػػر العػػوا
بالقسمين األّوؿ والثّاني، ،ليلة، صي  أررض جّل من أرّخ لهذه البالد، رن ذلػر أذبػار الحرائػر، 

 فقد لثرف في ىذا العصر. صّت  امتألت بهّن القصور.وجا  جّل الحدي  رن الجواري، 
ولانػػػػػت الجػػػػػواري مختلنػػػػػات األنػػػػػواع، ىنػػػػػديّات، وسػػػػػنديّات، ومميّػػػػػات، ومػػػػػدنّيات، 
وسودانّيات، وصبشّيات، وارلّيات، وروميّػات، وأرمنيّػات. وىػذا مػا جعػل ،صػور الخلنػا  واألمػرا  

لمػػا وجعػػل   ٕٛاع والعػػادات والّلغػػات،واألننيػػا ، مػػ وم لر،يػػ  مػػن أمػػف متعػػّددة، اختلػػف فػػي الفّبػػ
 .ٜٕاذتالؼ أنوارهّن الّرجاؿ ينّ لونهن رل  الحرائر
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اّاجاىػػاف  -رلػػ  اذػػتالؼ أنػػوارهنّ –و،ػػد اّاجػػو الخلنػػا  العّباسػػّيوف إلػػ  اعلػػيف الجػػواري 
شػاراف  ،ويّاف، إذ لانت الجاريّة اعّلف أدباف، وفّناف، وبخاّصٍة الغنا . فقد انتشر الغنا  في ىذا العصػر انت

لبيراف، فماف المغّنوف والمغّنيات في القصور، والفّرؽ، ورل  الجسور ويقاؿ إّف" الجسػور لانػت 
. و،ػد  ٖٓامتلئ بالّناس ، ويزدصمػوف رليهػا صتػ  ذيػف رليهػا أف اتقفّػا لثقػل مػا رليهػا مػن نػاس"

  لػػاف للخلنػػا  أننسػػهف أصػػوات يتغن ػػوف بهػػا، فقػػد ذلػػر لنػػا صػػاصب األنػػاني مػػا لػػاف مػػن للوا ػػ
. ولػػف يقتصػػر األمػػر رلػػ  الخلنػػا  بػػل ٖٔوالمنتصػػر مػػن أصػػوات يُتغنّػػ  بهػػا، ولانػػا يجيػػداف ذلػػك

 .ٕٖاعّداىف إل  أو دىف، فماف لُعَلّية بنت الخلينة المهدي أصوااها الخاّصة بها
إّف للمرأة في لّل ُأّمة، وفي لّل رصر ف الف رل  األد ، مػن نػاصيتين: األولػ  مػا اثيػره 

من ناصية راطنة ،ويّة، اجيش في صدورىف، فتخرج رل  ألسنتهف شعراف وأدباف،  في ننوس الرجاؿ
والثّانية مشارلُة المرأِة الّرجَل في إذراج القفا الننّية واألدبّية في المواضيا التي امػّس شػعورىّن، 

 . ٖٖوىّن رليها أ،در
الحرائر. ويعود  لقد لانت الجواري في النّن األدبّي، بناصيتيو ّسابقتي الذّلر، أنش  من

ذلػػػك إلػػػ  أّف النّػػػاس فػػػي العصػػػر العّباسػػػّي لػػػانوا يغػػػاروف رلػػػ  الحرائػػػر ألثػػػر مّمػػػا يغػػػاروف رلػػػ  
الجػػواري، ويحجبػػوف الحػػّرة، ويشػػّددوف فػػي احجيبهػػا، وإذا أراد أصػػد أف يتزّوجهػػا بعػػ  بخاطبػػة 

ج. ولمػػّن الجاريػػة انظػػر إليهػػا، واصػػف للّرجػػل محاسػػنها وريوبهػػا، أّمػػا ىػػو فػػال يراىػػا إ  بعػػد الػػّزوا 
شػػ نها نيػػر ذلػػك. فهػػو   يَعي ػػر بهػػا لمػػا يعيّػػر بقرينتػػو الحػػّرة.  ػػّف إّف الجاريػػَة سػػافرة إلػػ  صػػّد بعيػػد 
بحمف أنّها، في لّل و،ت، ررضةل ألف اباع وُاشَرم، وىػي اق ػي للّرجػل صوائجػو، وإذا أراد أصػد 

يغػذين ميلػو إلػ  الّسػماع، ورنبتػو فػي  من العاّمة أف يستما لغنا ، أو يلهو بالقّينػات، فهػّن الالئػي
اللهو، أّما الحرائر فال يقا رليهّن إ  نظر أ،اربهّن، لذلك لاف طبيعّياف أّف األدبا  والّشعرا  يغذوف 
أدبهف وشعرىف بالجواري ألثر مّما يغذونهما بالحرائر. ومن ناصية أذرم فقد رني الّرجاؿ بتعليف 

حرائػػر، فلػػف يمػػن يُعنػػ  بتعلػػيف الحرائػػر، واػػربيتهّن إ  طبقػػةل الجػػواري ألثػػر مػػن رنػػايتهف بتعلػػيف ال
، ولمػن  ،ليلة، وىي طبقة األشراؼ، ومن في صممهف، و،ليلل ما ىػف. فقػد اشػتغلن بػبعض العلػـو

 .  ٖٗألثر ما اشتغلن بو لاف البار  رليو دينياف، لمثير من المحّد ات والمتصّوفات
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رض لصػػورة المػػرأة فػػي مقامػػات بػػديا وسينقسػػف البحػػ  فيمػػا يػػ اي ،سػػمين: واصػػداف يعػػ
 الّزماف الهمذاني. وآذر يعرض لصورة المرأة في مقامات الحريري.

 أ. صورة المرأة في مقامات الهمذانّي:
يممػػن العثػػور رلػػ  مػػواطن متعػػّددة يػػذلر البػػديا فيهػػا المػػرأة فهػػو يفػػرح فػػي "المقامػػة 

لمػرأة ربّػة المنػزؿ، فيقػوؿ: "درػاني بعػض المَ يريّة" مثال، ما يشبو المواصنات التي يتفّلبها فػي ا
الّتّجار إل  َم يرٍة ، وأنا ببغداد وَلزَِمني مالزمَة الغػريف، والملػب ألصػحا  الػّر،يف، إلػ  أف أجبتػو 
يها بمهجتو. ويصُف صذ،ها فػي صػنعتها،  إليها، و،منا َفَجَعَل طوؿ الفّري  يُثني رل  زوجتو، َويُػَندِّ

يا مو ي لو رأيَتها. والخر،ُة في وسفها. وىي اػدور فػي الػّدوِر. مػَن  وؿ:وا َن قها في طَْبِخها. ويق
الّتنػػوِر إلػػ  الُقػػدوِر. ومػػن الُقػػدور إلػػ  الّتنػػور. اننػػُ  بنيهػػا النّػػار. واػػدؽ  بيػػديها األبػػزار. ولػػو رأيػػَت 

احػار فيػو الد ذاَف و،د َنبػ َر في ذلك الوجو الجميل. وأ ّر في ذلػك الخػدِّ الص ػقيل. لرأيػت منظػراف 
العيوف. وأنا أرشقها ألنّها اعشقني. ومن سعادة المر  أف يُرزؽ المساردَة في صليلتو. وأف ُيْسَعَد 
ِبظعيَنتِػػِو. و  سػػّيما إذا لانػػت مػػن طينتػػو. وىػػي ابنػػة رّمػػي لّحػػاف طينتهػػا طينتػػي. ومػػدينتها مػػدينتي. 

وأصسػُن َذْلقػاف. َوَصػَدرني بصػنات  ورمومتها رمومتي. وَأرومتها أرومتي. لمّنهػا أوسػا منّػي ُذْلقػاف.
 .ٖ٘زوجتو. صّت  انتهينا إل  َمَحل ِتِو"

ومن الواضح أّف النّص الساب  يعرض رل  القّرا  ،مَة ما يفمػح إليػو الرجػل مػن امرأاػو، 
من وجهة نظر الهمذاني، وىي صورة اتن  ما ما يجي  االيا في "المقامة الص يمرية"، صين يصف 

في معرض ا ستحساف، فيقوؿ: "ولانت لنا طّباذة صاذ،ة فاّاخذت رشرين لوناف الهمذانّي جارية، 
ِمن َ،اليا ُمْحرِ،ات. وألواناف ِمن طَباِىجػاٍت ونػوادر ُمَعػّدات. وألْلنػا وانتَقلنػا إلػ  مجلػس الّشػرا ، 
  ف ْصِ َرت لهف زىراُ  َذْنَدريسػّية ومغّنيػات ِصسػاف ُمْحِسػنات. ف ذػذوا فػي شػ نهف وشػربنا. فم ػ

لنا أصسن يـو يموف. و،د لنُت استعددُت لهف بعددىف ذمسَة َرَشَر َصػّناف ِمػن ِصػناِف الباذنجػاف.  
لػػل  َصػػنر ب ربعػػِة آذاف. واسػػت جَر نالِمػػي لمػػّل واصػػد مػػنهف َصّمػػا ف لػػّل صمػػاٍؿ بػػدرىمين  ورػػّرؼ 

"  .ٖٙالحّمالين منازؿ القـو
ن متفّلبػػات الرجػػل، فػػي ومػػن الغريػػب أف يّتنػػ  وصػػف المزوجػػة ووصػػف الجاريػػة، ولمػػ

 بعض البيئات، من زوجتو شبيهة بما يفلبو إل  ذادمة، أو طّباذة.
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و،د أّدم وجود الجواري أف   إل  أف يدذلَن في أصادي  الّرجاؿ، فصػار الّرجػل لمػا 
يقسف بفالؽ زوجتو يقسف بّرتاؽ جاريتو، فني المقامة الَصيمرية يقوؿ: "وصلف بع هف بالّفالؽ 

 .ِٖٚ  نلمانو، وجواريو أنّو   يمّلمني من رأسِو أبداف"الّثالث، وبعت
وفػػي مقابػػل مػػا ُيستحسػػن فػػي النسػػا ، نجػػد النقػػيض فػػي امػػرأة مبػػّذرة   احسػػن اقػػدير 
األشػػيا ، يتحػػّدث رنهػػا فػػي  المقامػػة الم ػػيريّة، فيقػػوؿ: "وىػػذا المنػػديل َسػػْلني رػػن ،ّصػػتو. فهػػو 

اشػػتريُتُو فاّاخػػذت امرأاػػي منػػو َسػػراويالف. واّاَخػػَذْت بع ػػُو َنْسػػُ  جرجػػاف. ورمػػُل أر جػػاَف. َو،َػػَا إلػػي  ف
ِمْنديال. َدَذػَل فػي َسػراويِلها ِرشػروَف ِذرارػاف. وانتَػَزْرػُت مػن يػِدىا ىػذا الَقػْدَر انِْتزارػاف. َوَأْسػَلْمُتُو إلػ  

الّصػػػندوؽ. واّدذراُػػػُو المفػػّرز صتّػػػ  صػػػنَعُو لمػػا اػػػراُه َوطَػػػر زَُه.  ػػػف  َرَدْداُػػُو مػػػن الّسػػػوِؽ. وَذّزنْػتُػػُو فػػػي 
. ولمػلِّ  للظِّراِؼ من األضياؼ. لف ُاِذل ُو ررُ  العاّمِة ب يديها. و  الّنساُ  لمآ،يها. فلملِّ ِرْلػٍ  يػـو

"  .ٖٛآلٍة ،ـو
ومػػن النمػػاذج التػػي يفرصهػػا البػػديا للمػػرأة نمػػوذج المػػرأة الخاطبػػة، فيقػػوؿ مػػن المقامػػة 

 التميمية:
 .َٜٖلَة ،   فَ َّن  لهذه المحنة""يا سبحاف اهلل ما ،ارنُت َرقي

 .ٓٗ"أنا ابن المرأة التي دلّتك رل  ابنة رّمك" فقاؿ:
وفي ىذا إشارة إل  أّف المرأة لانت اقـو بهذا العمل، ولمّن المستغر  أف ينتخر ابنها 

 بذلك.
، لقولػػو مػػن المقامػػة  ـّ المشػػتـو و،ػػد لثػػر ذلػػر النسػػا  فػػي معػػرض الّشػػتائف، وبالتحديػػد أ

ـ  لك"الَنزاري    .ٕٗ، و،ولو في المقامة الّديناريّة: "يا ضرطة العروس"ٔٗة : "  أ
وَرودا رل  ذلر الجواري، نجد في المقامة الموصلّية صػديثا ذا بعػد ذرافػي رػن جاريػة 

 رذرا ، ُاذّلرنا بقّصة رروس النيل األسفورية النررونية، فهو يقوؿ:
 وأاوني بجاريٍة رذرا ". وما أمرؾ فقاؿ اذبحوا في مجرم ىذا الما  فقالوا:

 .ٖٗ"فذبحوا البقرة. وزّوجوه الجارية"
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وأّما ما يستحسن في الجواري، فيّت ح بقولو: "جارية صنراَ  اعجُب الحاضرين. واسر  
 .ٗٗالّناظرين فّف َأَجْبَت يُػْنُجُب منها ولد يَػُعف  الِبقاَع واألسماَع"

اىتمػػامهّن، فمػػن المقامػػة  لمػػا نجػػد ذلػػر النسػػا  فػػي معػػرض افتخػػار رجػػل ب نّػػو محػػ ّ 
. لمػا يقػوؿ: "أنػا واهلِل َشػهْدُت ٘ٗالّسِجْستانّية يقوؿ: "أنا ُأْدِري ُة الرِّجاِؿ، وُأْصِجي ُة رَبّاِت الِحجػاِؿ"

صتّػ  مصػارَع الُعّشػاِؽ، ومرضػُت صتّػ  ِلَمػَرِض األصػداِؽ، وَىَصػْرُت الُغصػوَف الّنارمػاِت، واجتنيػػُت 
 .ٙٗ"ورَد الخدوِد الُمَورّداتِ 

وفػػي وصػػف امػػرأة مػػػن الجبريّػػة، نجػػده يقػػوؿ مػػػن المقامػػة الماِرسػػتانّية: "سػػمعت أنّػػػك 
َهػػػَك اهلل رػػػّز وجػػػّل أف اتخػػػذ مػػػنهف َبفانػػػة. ويلػػػَك ىػػػال َاَخي ػػػرَت  افترشػػػت مػػػنهف شػػػيفانةف. ألػػػف يَػنػْ

 .ٚٗلُِنْفَنِتَك. وَنَظْرَت ِلَعِقِبَك"
ت فػي المقامػة الموِصػلي ة، وفي وصف نوع آذر من النسا ، نجػد البػديا يصػف النّػدابا

فيقػػوؿ: "َوُدِفْعنػػا إلػػ  داٍر ،ػػػد مػػاَت صػػاِصُبها و،اَمػػػت نواِدبُهػػا. واصتنلَػػت ِبقػػػوـٍ ،ػػد َلػػوم الَجػػػَزُع 
،ُلػػػػوبَهف. َوَشػػػػق ت النجيعػػػػُة ُجيػػػػوبَهف. وِنسػػػػاٍ  ،ػػػػد َنَشػػػػْرَف ُشػػػػعوَرُىن ، َيْ ػػػػرِْبَن ُصػػػػدوَرُىن . َوَجػػػػَدْدَف 

 .َٛٗدُىن "ُرقوَدُىن . يَػْلُفْمَن ُذدو 
  ّف نجده في مشهد اسّوؿ في المقامة الممنوفّية يقوؿ:

 وطالبتني طَل تي بالمهرِ   يا ،ـو ،د أ قَل ديني ظهري
 سالَن ،َػْنٍر وَصليَف فقرِ   أصبحت من بعد نن  ووفرِ 
 يُعينني رل  صروؼ الّدىرِ   يا ،وـُ ىل بينمف ِمن ُصرِّ 

 رّني ذيوؿ الّسترِ  وانَمَشَنتْ   يا ،ـو ،د ريل لنقري َصبري
 ما لاف لي من ِف  ٍة واِْبرِ   َوَفّض ذا الّدىِر ب يدي الَبْترِ 
 ذاِمَل َ،ْدٍر وصغيَر ِ،ْدرِ   آوي إل  بيٍت َلَقْيِد ِشْبرِ 
 َأْرَقَبني رن ُرُسٍر بُِيْسرِ   لو ذتَف اهللُ بخيٍر أمري

 رِ ُمْحَتِسٍب ِفي  رظيَماألجْ  ىل من فت ف فيمف لريِف الّنْجرِ 
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 ٜٗإف لف َيُمْن ُمْغَتِنماف للش مرِ                  
والمرأة التي ظهرْت ىنا ىي امرأة اعين الزمن رلػ  زوجهػا، وانػرض رليػو مػا   طا،ػة لػو 

 بو، ولمّن مشاىد التسّوؿ اتباين، فني المقامة األسديّة يقوؿ:
ـَ رلػػ   رأِس ابػػٍن وبُػنَػي ػػٍة. بجػػراٍ  "فلّمػػا انتهينػػا إلػػ  فُػْرَضػػٍة مػػن سػػوِ،ها رأينػػا رَُجػػالف ،ػػد ،ػػا

 َوُرَصي ٍة، وىو يقوؿ:
 في ِجرابي َممارَِموْ   رصَف اهلل َمْن َصشا
 ِلَسػعيٍد َوفػاِطَموْ   رَِصَف اهللُ َمْن رَنا
ـل لػَُمفْ   َٓ٘وْىَي   َشك  ذاِدَموْ   إنّو ذاِد

 فهذا الرجل يستخدـ ابنتو للشحادة رليها.
الشػػتائف، فقػد لثػر ذلػػرىن فػي معػرض الّتشػػبيو أي ػا، فنػػي ومثلمػا لثػَر ذلػػر النسػا  فػي 

المقامة األَسِدي ة يقػوؿ: "واػاَح لنػا واٍد فػي سػنِح جبػٍل ذي َأ ٍ  وأ ْػٍل لالَعػذاَرم ُيَسػرِّْصَن ال  ػنائر. 
،ػػْد . ومنهػػا أي ػػا يقػػوؿ: "َفِمْلنػػا إلػػ  َشػػَجراِت آ ٍ  لػػ نّهن  َرػػَذاَرم ُمَتبَػرِّجػػاتل ٔ٘وينشػػرَف الغَػػدائَِر"
 . ومن المقامة العرا،ّية يقوؿ:َٕ٘نَشْرَف َندائَِرُىن "

 ٖ٘لما ضاع دّر رل  ذاِلَصوْ   لقد ضاع شعري رل  بابمف
 ومن المقامة الم يريّة يشب و الدىر بامرأة صبل  في ،ولو: 

"اشتريت ىذا الحصير في المناداة. و،د ُأْذِرَج من دور آِؿ النراِت. و،َت الُمصادراِت 
اراِت. ولنػػت أطلػػب مثلػػو منػػذ الػػّزمن األطػػوِؿ فػػال أِجػػد. والػػّدىر صبلػػ  لػػيَس يُػػْدَرم مػػا وزمػػن الغػػ

 .ٗ٘يَِلُد"
ونجػػد ِذلػػرا لنتػػاة فػػي معػػرض صػػدي  رػػن أصػػوؿ الّ ػػيافة رنػػد فتػػاة ذلرىػػا فػػي المقامػػة 
ُرىا.  ػّف نػادم يػ ا األسوديّة، صي  ،اؿ: و،اـ فعلػ  بُممِّػي. فمشػيُت معػُو إلػ  ذيمػٍة ،ػد ُأْسػِبَل ِسػتػْ
فتػاَة الحػػيِّ ىػذا جػػارل نَػبَػػْت بِػِو أوطانُػػُو. َوظََلَمػُو ُسػػْلفانُُو. َوَصػػداُه إلينػا ِصػػيتل َسػِمَعُو. أو ِذْلػػرل بَػَلغَػػُو، 

 فَ جيريِو. فقالت النتاُة: اسمن يا َصَ ِري ،
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َنةف أي  ف نَت ببيِت األسوِد بِن ِ،نافِ  ا ص رّي اسمن و  اخَش ِذيػْ
 وأوفاُىُف َرْهداف ِبُملِّ مػَمافِ   در َويَػْعُر ٍ أَرزِّ ابِن أُنث  ِمن َمعَ 

 وَأْطَعِنهف من دونػِو ِبِسنافِ  َرِبِهف بالّسيِف من دوِف جارهِ َوَأض
 سحابػاِف مقروناف مؤالنافِ   لػ ف  المنايػا والعفايػا ِبَمّنوِ 

 اال،  إل  ريٍص أَنر  يماني بيَض َوّضاِح الجبيِن إذا انتم وأ
َعةل َمُو بَػيْ َفدونَ   َ٘٘يُحل ونػُو َشن ْعتَػُهْف بِِثمػاف  َت الجواِر َوَسبػْ

وفي صدي  مشابو جا  في المقامة الّنهيِديّة لالـ رلػ  بنػت لريمػة أبوىػا بخيػل، وىػو: 
"ف اتنػػػا ابنتُػػػُو ِبفَبَػػػٍ  رليػػػو ِجْلنػػػة، َوُصثالَػػػةل َوَلِويّػػػةل. وألرَمػػػْت َمثوانػػػا. فانصػػػرفنا صامػػػدين لهػػػا. ولػػػُو 

 .ٙ٘ذاّميَن"
ىنالػك صػدي  رػن امػػرأة نيػر صاذ،ػة فػػي البيػا والّشػرا ، بحيػػ  نػدْت مػوطن ذديعػػة و 

 لرجل اشترم منها، إذ يقوؿ من المقامة الم يريّة:
"وصسبك يا مو ي أَّني لنُت منُذ لياٍؿ نائماف في البيِت مَا َمْن فيو إذ ُ،رع رلينا الباُ . 

ُد آلٍؿ. فػػي جلػػَدِة مػػاٍ  ور،ّػػِة آٍؿ. اعرضػػو للبيػػا. فقلػػُت َمػػْن الفّػػارُؽ المنتػػاُ . فػػّذا امػػرأةل معهػػا رقػػ
. بعػوِف اهلِل  . َورِبْػحل واِفػرل ف ذذاُُو منها ِإْذَذَة َذْلػٍس. واشػتريُتُو بِػَثَمٍن َبْخػٍس. وسػيموف لػُو نَػْنػال ظػاِىرل

 .ٚ٘ودولَِتَك"

  . صورة المرأة في مقامات الحريري:
  رّدة أ،انيف، أبرزىا مػا يستحسػن اتوزّع منردات صورة المرأة في مقامات الحريري رل

فػي الّنسػا ، ومػا يسػتقبح، ف ػالف رػن أصاديػػ  يممػن اصػنينها فػي البػا  ا جتمػاري، ومقارنػػات 
ادذل الّنسا  طرفاف فيها، و، ايا شررّية محّملة بُنمت لغويّػة، و،ليػل مػن المتنّر،ػات. وفيمػا يػ اي 

 بياف ذلك جميعو.
مت ىػذه الثّيمػة إلػ  محػورين ىمػا: مػا يستحسػن أّما ما يستحسن في الّنسا  فقد انقسػ

في الحّرة من الّنسا ، وما يستحسن في الجواري. ف ّما الحّرة فقد ورد ذلر األمر نير مّرة، وأبَيُن 
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ما يموف ذلك في المقامة الّتاسعة اإلسمندريّة، إذ ،اؿ رل  لساف امرأة: "أيّد اهلل القاضي، وأداـ 
. وىػػو وصػػف طويػػل لهػػذه المػػرأة ٛ٘لػػـر جر ومػػة، وأطهػػر أرومػػة..."بػػو الّتراضػػي، إنّػػي امػػرأة مػػن أ

ابس  فيو القوؿ في النخر بننسها، وامثر مػن ذلػك، صتّػ  اعػّرج رلػ  أصسػن مػا يستحسػن مػن 
 الّنسا  الحّرات.

وشبيو بما سب  ما أورده في المقامػة الثّالثػة رشػرة البغداديّػة، إذ يػورد رلػ  لسػاف امػرأة 
اآلمػػػػػػل، و ِمػػػػػػاؿ األرامػػػػػػل أنّػػػػػػي مػػػػػػن سػػػػػػروات القبائػػػػػػل، وسػػػػػػريّات ،ولهػػػػػػا: "ارلمػػػػػػوا يػػػػػػا مػػػػػػآؿ 

 .وىو لذلك صدي  طويل في النخر بالّننس.ٜ٘العقائل..."
ويستممل مثل ىذا الحدي  فػي المقامػة ننسػها فػي أبيػات مػن الّشػعر اقػوؿ منهػا ىػذه 

 المرأة:
 ...ٓٙدىراف وجنن الّدىر رنهف لم يض  يا ،ـو إّني من أناس ننوا

ك المثل الذي يورده الحريري، صين يقوؿ مػن المقامػة الخامسػة رشػرة وينسجف ما ذل
 .ٔٙالنرضية: "فقد اجوع الحّرة و  ا لل بثدييها، وا بل  الدنّية ولو اضفّرت إليها..."

ويتسػػاوؽ مػػا معػػاني اإلرػػال  مػػن الّنسػػا ، ومػػا يستحسػػن فػػي الحػػّرات مػػنهّن، مػػا يػػورده 
اؿ، فيقوؿ: "وُذبح مػن صّبهػا بغيػر سػّمين، َيْملَػُف بهػا الحريري في وصف أ ر امرأة في أصد الّرج

 .ٕٙلغباواو، ويملب رليها لشقاواو، ويعتّد فيها لمناذراو..."
وفي مثل ىذا المعنػ  مػا يػورده فػي المقامػة الثّالثػة واألربعػوف البمريّػة، رلػ  ذػالؼ فػي 

البػالورة الجنيػة، والسػالفة المعن  صين يقوؿ: "أّما البمػر فالػّدرة المخزونػة، والبي ػة الممنونػة، و 
 .ٖٙالهنية، والّروضة األُُنف..."

ولمثػػػل المعنػػػ  الّسػػػاب  نجػػػد شػػػعراف يػػػورده الحريػػػري فػػػي المقامػػػة الّسادسػػػة واألربعػػػوف 
 الحلبية، صين يصف أ ر امرأة رل  المتمّلف في األبيات فيقوؿ:

 بَِتَجنر ينتػن  ِنػب  اجّني  ي فػجننتني اجنػّيػنتنفت
 ٗٙنِنٍ  يقت ي اَػَغي َض جنني...  جنِن ظبٍي ن يضشغنتني ب
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وفػػػي مقابػػػل الّصػػػورة المستحسػػػنة للمػػػرأة، ومػػػا يسػػػتحل  منهػػػا لانػػػت الّصػػػورة القبيحػػػة 
المستقبحة، فهو يعرض في المقامة األربعين التبريزية صورة امرأة من وجهة نظر زوجها، إذ يقوؿ: 

رنّػي ،َشػَف الُعْزبػة، فلقيػُت منهػا َرػَرَؽ الِقربػة، "و،اؿ ازّوجػت ىػذه لتؤنسػني فػي الغربػة، واَػػْرَصَض 
 .َ٘ٙامفُُلني بَحّقي، وامّلنني فوؽ طو،ي..."

وفػػي ا ّاجػػاه ننسػػو نجػػده يتنػػاّ  مػػا صػػدي  الّنبػػّي ) ( فيقػػوؿ الحريػػري مػػن المقامػػة 
مقامػػة .  ػػّف نجػده فػػي الٙٙالّرابعػة الدمياطيّػػة: "فتػػ ّىبوا للظّعػِن، و  اَػْلػػووا رلػػ  ذ ػرا  الػػّدمن..."

البر،عيدية يصف رجوزاف ب نّها لالسعالِة، وفي ذلك إي ػاح  سػتقباصو إيّاىػا، ومحاولػة الغػّض مػن 
 .ٚٙش نها

فّذا ما وصلنا إل  الجانب ا جتمارّي من ذلر المرأة رند الحريري، فّنّو يصف النمػر 
.  ػّف ٛٙالبنػات..."ا جتمارّي لرجل فيقوؿ: "ولاف ممن يُػػَزف  بالَهنػات، ويغلّػب صػّب البنػين رلػ  

نجده يقوؿ من المقامة الّرابعة والعشرين القفيعّية: "وفي أّي موطن الَبُس الذلراُف برا،ا الّنسواف، 
واَبػػػػػػػرُز ربّػػػػػػػات الحجػػػػػػػاؿ بعمػػػػػػػائف الّرجػػػػػػػاؿ، وأيػػػػػػػن يجػػػػػػػب صنػػػػػػػظ المرااػػػػػػػب رلػػػػػػػ  الم ػػػػػػػرو  

 .ٜٙوالّ ار ..."
ُسػَبحاف أي ػاف، فيصػف رجػالف فّذا لاف للّنسا  لواـز من الّلبػاس فػّّف الحريػري يجعػل لهػّن 

 .ٓٚفي المقامة الدمشقّية بقولو: "وبيده ُسبحة الّنسواف"
وفي المقامة الخامسة الموفّية نجػد الحريػري يجعػل المػرأة محػّل الخديعػة، فهػي دائمػاف 
مخدورة، وذادرها لرجل، فمن ىذه المقامػة يقػوؿ: " أذبرانػي أّمػي بَػرة، وىػي لاسػمها بػّرة، أنّهػا 

لغػػارة بمػاواف رجػػالف مػػن َسػراة َسػػروج ونّسػػاف، فلّمػا آنػػَس منهػػا اإل قػاؿ، ولػػاف با،عػػة نمحػت رػػاـ ا
 .ٔٚرل  ما يقاؿ، ظعن رنها سّراف..."

اجتمػػارّي، ولمػا ىػي المػرأة مست ػعنة مػن صيػ  ىػػي محػّل الخديعػة، فّنّهػا أي ػاف َمػ ا ف 
ويػػذلر لالمػػافَب ألبيهػػا فػػي و،عػػت فػػي األسػػر،  فنػػي المقامػػة الثّامنػػة واألربعػػين الحراميّػػة يصػػف بنتػػاف 

 ،صيدة طويلة منها:
 َشْمُل أُنسي واَػَبد دا  والبال  الذي بػو
 ... َأسػَروىا لػُتندم استباُ  ابنتي التي
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  ٕٚوأرني رل  فما            ؾ ابنتي من يدي العدم...
وفػػي المقامػػة الثّانيػػة واألربعػػين النجرانيػػة يعػػرض شػػفراف مػػن مو،ػػف المجتمػػا مػػن بعػػض 

 ا ، صين يقوؿ:الّنس
ـ    اُػَقر ُ  أصياناف ألجل جنينها  ولػف ولػٍد لػو ه طّلقت األ

  ٖٚوإبعاُد من لف َيستِحل رهُدُه ظُْلفُ   واُبَعُد أصياناف وما صاَؿ رهُدىا
وأذيػػػراف فػػػّّف مػػػن العػػػادات ا جتماريّػػػة أف نجػػػد الّرجػػػاؿ يقسػػػموف ب ّمهػػػااهف مقرونػػػات 

 .ٗٚب بيو وأّمو..." بآبائهف، وذلك في ،ولو: "وأ،َسفَ 
ومػػن أبػػػوا  ِذلػػػر الّنسػػػا  مػػا نجػػػده مػػػن مقارنػػػات سػػوا ل رلػػػ  مسػػػتوم الّتشػػػبيهات، أو 
ا ستعارات، أو سواىا، ومن ذلك ،ولو في وصف رسالة: "من يبتدع طريقة نّرا ، أو ينترع رسالة 

مغربّية، صين . فالّرسالة رذرا  رنده، ومثل ذلك يورده في المقامة الّسادسة رشرة ال٘ٚرذرا ..."
، وىػو يقصػد باألبمػار الِبمػَر مػن المػالـ، ٙٚيقوؿ: "نستنت  لو األفمار، وننتػرع منػو األبمػار..."

الػذي لػػف َيسػػِب  إليػػو أصػػد.  ػػّف نجػػد الحريػػري فػػي المقامػػة الخامسػػة رشػػرة القرضػػّية يجعػػل الليلػػة 
واستمراراف للمقارنات . ٚٚالبس جلباباف، فهو يقوؿ: "ذات ليلة صالمِة الجلبا ، ىامية الربا ..."

نجده يقوؿ في المقامة الّسابعة زالعشرين الوبريّة :"ولاف يوماف أطوؿ من ظّل القناة، وأصّر من دما 
 . فاليـو يقارف بامرأة   يعيش لها ولد فهي لثيرة البما .ٛٚالمقالت..."

اف، صين ومن المقارنات لذلك ما يقولو رجل لرجاؿ آذرين للد لة رل  إىمالو إياىف زمن
. فمػ نّهف نسػا ، ولهػػف ٜٚيقػوؿ: "،ػاؿ لهػف لقػد أّجلػتمف أجػل الِعػػّدة، وأرذيػُت لمػف طػوَؿ الُمػّدة"

 رّدة لعّدة الّفالؽ، وىي أجل للّنسا  دوف الّرجاؿ.
فػػػّذا مػػػا نادرنػػػا المقارنػػػات ألنينػػػا الحريػػػري يػػػورد ذلػػػر المػػػرأة فػػػي جملػػػة مػػػن الق ػػػايا 

، ٓٛلغويّة دوماف، ومن ذلك اخريجو إلمامة الّنسا  في الّصالة الّشررّية، التي يوردىا مقرونة بُنَمت
، وسواىا من المسائل الّشػررّية التػي اشػوبها ٕٛ، وىجر الّزوج زوجتؤٛوبعض مسائل صـو المرأة

 .ٖٛدائماف الّنمتة الّلغويّة
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و ّمػػة ذلػػر للمػػرأة فػػي أطػػراؼ متنّر،ػػة مػػن المقامػػات رلػػ  انػػاوت فػػي األىميّػػة، فمػػّرة 
من أجرا  َطْقسّي، صين يقوؿ من المقامة الّتاسعة والّثال ين العمانية: "وأمر بتعليقها  يجعلها جز اف 

. ولػػذلك فقػػد ذُلػػرت المػػرأة فػػي معػػرض ٗٛرلػػ  فخػػذ المػػاذض، وأف اعلّػػ  رلػػ  يػػد صػػائض..."
 .٘ٛاستعراض الّرجاؿ إ،باؿ الّنسا  رليهف أصياناف 

 :البحث هوامش
_____________________ 

. وابػن الّسػاري البغػدادي، ٘ٚٔ،  ٛٔ، دار النمػر، )د.ت(، جلتا  األنانيألصنهاني،  ا ٔ
 .٘٘مصر،) د.ت(،  -، احقي : مصفن  جواد، دار المعارؼنسا  الخلنا 

 .ٜٕ،  ٚاألصنهاني، األناني، ج ٕ
 .ٖٓٔ،  ٙٔاألصنهاني، األناني، ج ٖ
(  ، )ماٖبيروت، ج-، دار لساف العر لساف العر ابن منظور، ٗ   .ٜ٘ٔ-ٕٜٔدة: ،ـو

 .ٖٖٖ، ٔبيروت، ج-، دار المتا  العربيريوف األذبارابن ،تيبة الدينوري،  ٘
 -، احقيػ : أصمػد أمػين وزميليػو، لجنػة التحقيػ  والترجمػة والنشػرالعقػد النريػدابػن ربػد ربّػو،  ٙ

 . ٛ٘ٔ،  ٖ، جٕٜ٘ٔ، ٕالقاىرة، ط
 .ٕٓٔ،  ٕٜٛٔبيروت، -)د.ف( ، احقي : فاروؽ سعد،المقاماتبديا الزماف الهمذاني،   ٚ
 وردت لنظة المقامة في بيت الشعر اآلاي:  ٛ

 وأندية ينتابها القوؿ والنعل وفيهف مقامات صساف وجوىهف
 (ٛٔٔ،  المقامات)بديا الزماف الهمذاني، 

 .ٕٕٛالهمذاني، المقامات،    ٜ
 .ٕٙٓالهمذاني، المقامات،     ٓٔ
 .ٕٕٗ،  ٔ،جٜ٘ٚٔبيروت، –، دار الجيل اباالنثر النني في القرف الرّ زلي مبارؾ،  ٔٔ
 .ٜٓٔ-ٜٛٔ،  ٜٔٙٔبيروت، -، المفبعة الما وليميةبديعات الزماففيمتور ألمك،  ٕٔ
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 .ٜ،  ٜٗ٘ٔالقاىرة، -، سلسة فنوف األد  العربي، دار المعارؼالمقامةشو،ي ضيف،  ٖٔ
، دار ٕلّنجػػار، ط، نقلػػو إلػػ  العربيّػػة: ربػػد الحلػػيف ااػػاريا األد  العربػػيلػػارؿ بروللمػػاف،  ٗٔ

 .ٕٔٔ،  ٕ، جٜٛٙٔمصر، -المعارؼ
 .ٕ٘، دار المعارؼ، د.ت،  نش ة المقامة في األد  العربيينظر، صسن رّباس،  ٘ٔ
، شػػرح واعليػػ : نبيػػل ذالػػد الخفيػػب، دار صػػبح األرشػػ  فػػي صػػنارة اإلنشػػاالقلقشػػندي،  ٙٔ

لبمبػي، . وانظر رلي ربد الرؤوؼ رلػي إٗٔ،  ٗٔ.،جٜٚٛٔبيروت، -المتب العلمية
المقامػػػات وبػػػالورة ،صػػػص الّشػػػفار اإلسػػػبانّية )  ػػػاريو دي اػػػورمس( دراسػػػة مقارنػػػة، لتػػػا  

 .ٗٔ،  ٜٜ٘ٔ، ٛٗالرياض
ىػ أصمد بن الحسين بن يحي ، أبو الن ل: أصد أئمة ٜٖٛ-ٖٛ٘"الهمذاني: بديا الزماف 

الّشػػعر المتػا . لػػو مقامػػات، أذػػذ الحريػري أسػػلو  مقامااػػو رنهػػا، لػاف شػػارراف، وطبقتػػو فػػي 
دوف طبقتػػو فػػػي الّنثػػػر. ولػػػد فػػػي ىمػػػذاف  ونشػػػ  فيهػػا، فنسػػػب إليهػػػا، وانتقػػػل إلػػػ  ىػػػراة سػػػنة 

ىػ، ولو ديواف شعر صغير، ورسائل، ووفااو في ٕٖٛىػ فسمنها،  ّف ورد نيسابور سنة  ٖٓٛ
 ىراة مسموماف".

، ٔ، جٜٜٚٔ، ٗبيػػػػػػروت، ط-، دار العلػػػػػػف للماليػػػػػػيناألرػػػػػػالـ)ذيػػػػػػر الػػػػػػدين الزرللػػػػػػي، 
بيػػػػروت، -، دار العلػػػػف للماليػػػػينمعجػػػػف أرػػػػالـ المػػػػورد. ومنيػػػػر البعلبمػػػػي، ٙٔٔ-٘ٔٔ 

ٜٜٕٔ  ،ٗٚٙ.) 
، احقيػ  وشػرح: زلػي مبػارؾ، صققػو وزاد فػي انصػيلو زىر اآلدا  و مر األلبا الحصري،   ٚٔ

، ٕٜٚٔ، ٖبيػػروت،ط–وضػػبفو وشػػرصو: محمػػد محيػػي الػػدين ربػػد الحميػػد، دار الجيػػل 
 .ٖ٘ٓ،  ٔج
، ٔ. وزلػػي مبػػارؾ، الّنثػػر الننػػي...، جٕٗٔ،  ٗٔاألرشػػ ،ج ينظػػر القلقشػػندي، صػػبح  ٛٔ

 ٕٕٗ. 
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بيػروت، -، دار المناىػل للفبارػة والنشػر والتوزيػاأصػوؿ المقامػاتينظر إبراىيف السعافين،   ٜٔ

ٜٔٛٚ  ،ٔٔ. 
ىػ : ٙٔ٘-ٙٗٗالحريري: ىو القاسف بن محمد بن رثماف، أبو محّمد الحريري البصري:   ٕٓ

مات الحريرية، التي صال  فيهػا مقامػات بػديا الزمػاف،  و،ػد األديب المبير، صاصب المقا
ارجمػػػت ىػػػذه المقامػػػات إلػػػ  اإلنجليزيػػػة، ومػػػن لتبػػػو" درة الغػػػوا  فػػػي أوىػػػاـ الخػػػوا " 
و"ملحة اإلررا " و"صدور زماف النتور وفتور زمػاف الصػدور". ولػاف دمػيف الصػورة، نزيػر 

 العلف. مولده بالمشاف، ووفااو بالبصرة.
 (.ٓٚٔ. و منير بعلبمي، معجف أرالـ المورد،  ٚٚٔ، ٘رالـ،ج)الزرللي، األ

 .٘-ٗ،  ٜٛٙٔبيروت، -، دار التراثشرح مقامات الحريريالحريري،  ٕٔ
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، ضٗٔالقلقشندي، صبح األرش ...، ج ٕٕ
 .ٕٕٗ،  ٔزلي مبارؾ، النثر النني..، ج ٖٕ

، ٔ  ...، ج، والحصػػػػري، زىػػػػر اآلدا ٖٕٗ،  ٔزلػػػػي مبػػػػارؾ، النثػػػػر الننػػػػي...، ج ٕٗ 
 ٖٓ٘-ٖٓٙ. 

 .ٚٔشو،ي ضيف، المقامة،   ٕ٘
بيػػروت، -، منشػػورات دار اآلفػػاؽ الجديػػدةلتػػا  ذيػػل األمػػالي والنّػػوادرأبػػو رلػػي القػػالي،   ٕٙ

ٜٔٛٓ  ،ٔٛٓ. 
، ٜ٘ٛٔرّمػػػاف، -، دار النمػػػر للنشػػػر والتوزيػػػارأي فػػػي المقامػػػاتربػػػد الػػػرصمن يػػػاني،  ٕٚ

 ٖٚ. 
، دار العهػػد الجديػػد ألدبيػػة فػػي العصػػر العباسػػيالحيػػاة اينظػػر محمػػد ربػد المػػنعف ذنػػاجي،  ٕٛ

، ممتبػة النه ػة ضح  اإلسالـ. وأصمد أمين، ٚٔ،  ٜٗ٘ٔالقاىرة، -للفّبارة والّنشر
 .ٚٛ،  ٔ، جٚالقاىرة، )د.ت(، ط-المصرية

 .ٚ٘، )د.ت(،  ٛالقاىرة، ط-، دار المعارؼالعصر العّباسي األّوؿشو،ي ضيف،  ٜٕ
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 .ٕٚٔ،  ٛٔالنمر، )د.ت(، ج األصنهاني، لتا  األناني، دار ٖٓ
 .ٓٚٔ-ٜٙٔوٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ،  ٛاألصنهاني، األناني، ج ٖٔ
 .ٕٛ-ٜٚ، ؤ٘،  ٜاألصنهاني، األناني، ج ٕٖ
 .ٜٛ،  ٔأصمد أمين، ضح  اإلسالـ، ج  ٖٖ
، ٜٜٔٔبيػػػػرت،-، احقيػػػػ : ربػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاروف، دار الجيػػػػلرسػػػػائل الجػػػػاصظالجػػػػاصظ،  ٖٗ

 .ٜٓ-ٜٛ،  ٔ.  وأصمد أمين، ضح  اإلسالـ، جٛ٘ٔ 
 .٘ٚٔاألصنهاني،   ٖ٘
 .ٜٕٓاألصنهاني،    ٖٙ
 .ٜٕٓمقامات الهمذاني،   ٖٚ
 .ٛٚٔمقامات الهمذاني،   ٖٛ
 .ٖٖ٘مقامات الهمذاني،   ٜٖ
 .ٖٖ٘مقامات الهمذاني،   ٓٗ
 .ٖٖ٘. وٖٙٓ. وٖٛٔ، و،د وردت أي اف في الّصنحات: ٗٓٔمقامات الهمذاني،    ٔٗ
 .ٜٕٙمقامات الهمذاني،    ٕٗ
 .ٓٚٔ،  مقامات الهمذاني ٖٗ
 .ٖٓٔمقامات الهمذاني،   ٗٗ
 .ٜٗمقامات الهمذاني،   ٘ٗ
 .ٜٗمقامات الهمذاني،   ٙٗ
 .ٜٛٔمقامات األصنهاني،   ٚٗ
 .ٛٙٔمقامات الهمذاني،   ٛٗ
 .ٛٗٔمقامات الهمذاني،   ٜٗ
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 .٘ٓٔمقامات الهمذاني،   ٓ٘
 .ٕٓٔمقامات الهمذاني،   ٔ٘
 .ٜٓٔمقامات الهمذاني،   ٕ٘
 .ٕٚٔمقامات الهمذاني،   ٖ٘
 .ٙٚٔمقامات الهمذاني،   ٗ٘
 .ٕٔٔ-ٕٓٔمقامات الهمذاني،   ٘٘
 .ٜٕٗمقامات الهمذاني،   ٙ٘
 .ٙٚٔمقامات الهمذاني،   ٚ٘
 .ٛٚمقامات الحريري،   ٛ٘
 .ٕ٘ٔمقامات الحريري،   ٜ٘
 ٖٕٔمقامات الحريري،   ٓٙ
 .٘ٗٔمقامات الحريري،   ٔٙ
 .٘ٗٗمقامات الحريري،   ٕٙ
 .٘ٛٗ-ٗٛٗمقامات الحريري،   ٖٙ
 .ٕٙ٘مات الحريري،  مقا ٗٙ
 .ٜٖٗ-ٖٛٗمقامات الحريري،   ٘ٙ
 .ٜٖمقامات الحريري،   ٙٙ
 .ٔٙمقامات الحريري،   ٚٙ
 .ٜٓمقامات الحريري،   ٛٙ
 .ٕٔٗ-ٕٓٗمقامات الحريري،   ٜٙ
 .ٛٓٔمقامات الحريري،   ٓٚ
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 .ٙٗمقامات الحريري،   ٔٚ
 .ٚٙ٘-ٙ٘٘مقامات الحريري،   ٕٚ
 .ٛٙٗمقامات الحريري،    ٖٚ
 .ٕٗٔريري،  مقامات الح ٗٚ
 .ٓ٘مقامات الحريري،   ٘ٚ
 .ٖ٘ٔمقامات الحريري،   ٙٚ
 .ٖٙٔمقامات الحريري،   ٚٚ
 .ٕٕٚمقامات الحريري،   ٛٚ
 .ٕٙٔمقامات الحريري،   ٜٚ
 .ٖٔٗمقامات الحريري،   ٓٛ
 .ٖٗٗمقامات الحريري،   ٔٛ
 .ٕٖ٘مقامات الحريري،   ٕٛ
 (ٖٚٛ، ٖٚ٘-ٖٙ٘مقامات الحريري، ) ٖٛ
 .ٖٗٗمقامات الحريري،   ٗٛ
 .ٖ٘ٗمقامات الحريري،   ٘ٛ
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