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فنٌّ من فنون النثر العربّي، ظهر  في العصر العباس ّي، جاء في شكل أقاصيص تجمع    املقامة  :يه  المقامة  
ومحمد++   الهمذانّي،  الزمان  بديع  القديم  العربّي  التراث  في  مؤّلفيها  أشهر  ومن  والّسخرية،  الجّد  بين 

 الحريرّي. 

:خصائص المقامة   
لها بطل واحد تدور احداثها حوله ,كما أن لها راو واحد .  -1  
تحتوي على بالغة أدبية واضحة وأساليب بديعية مثل :السجع ,والجناس ,والطباق -2

 ,والمقابلة 
 

ألفاظها غريبة ,ومواضيعها تجمع بين الجد والسخرية . -4  
 

تستشهد بالشعر واالمثال . -5  

 
ة  لها أهداف تعليمية ,وتربوية ,وخلقي -6     

 
ُل:   •  وضع البداية    َويَُمث ِلُ (:  ونتهادى به طرف اْلخبار  اْلِفْقَرِة اْلولَى( إلى ) ِمْن )بِدايَِة  الَمْقَطُع اْْلوَّ

 . نبعنوان النزول إلى ميا فارقي

سياق    :ويمثل  من قوله: »فبينما نحن به«، إلى قوله: »واحتمل طّله خوف سيله«المقطُع الثَّانِي:  

 التحول بعنوان الخطيب املفوه  

: الِفْقَرةُ اْلخيَرةُ(: المقطُع الثَّاِلُث:  •  وضع الختام  ، ويَُمث ُِل بعنوان انكشاف الخدعة  )بَِقيَّةُ النَّص ِ
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 المقطع اْلول :وضع البداية 

 

ْمُت مي افَاِرقيَن، مَع ُرفقٍة   - اٍم قاَل: يم  ُموافِقيَن، ال يُماروَن في الُمناجاِة، وال يْدروَن حكى الحارُث بُن َهم 
ا أنْخنا بها مطايا   ما طْعُم الُمداجاِة. فُكنُت بِهْم كَمْن لْم يِرْم عْن َوجاِرِه، وال ظعََن عْن أليِفِه وجاِرِه. فلم 

ْينا عِن الت قاُطعِ في الغُربَِة،  الت ْسياِر، وانتقْلنا عِن اْلكواِر إلى اْلْوكاِر، تواَصْينا بتَْذكاِر الُصْحبَِة، وتناهَ 
 وات خْذنا ناِديًا نعتَِمُرهُ طَرفَي النهاِر، ونتَهاَدى فيِه ُطَرَف اْلْخباِر. 

-   

 ضعي عنوان مناسب لهذا المقطع :  -

  نميا فارقيالعنوان :النزول إلى  -

 سردي  النمط الكتابي: -

 مقالة /قصة الجنس اْلدبي: -

 :   تحليل المقاطع

 .  نالنزول إلى ميا فارقي" بعنوان:  وضع البداية  اْلول:المقطع 

 ؟ في املقطع السابق  حدد الراوي 

بن هّمام، ومن أبرز خصائصه أّنه راٍو داخلّي، يسرد بضمير املتكّلم، ويعايش األحداث التي يرويها   هو  الحارث 

 .بنفسه 

 حدد إطار الزمان واملكان في املقطع األول ؟ 
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إلى    أيبد الراوي وصحبه  النّص من وصول  في  أّما املكان  ميا فارقينالزمن  النهار.  ؛ فقد حّدد بدايته وهو 

 . د إطاري الزمان واملكان في النّص السابق ّميا فارقينفيحّدده وضع البداية وهو  ناٍد في 

 

 ؟   داللة استعمال األفعال املاضيةما

يقوم الخطاب في هذا املقطع على املاض ي، فالحدث املذكور قام في ذلك الزمن، مما يعني أّنه استذكار؛ 

في املقطع: ) حكى، يّممت، كنت، َظعَن،  فالكاتب يتذّكر قّصة حصلت معه، ومن أمثلة األفعال املاضية 

 أنخنا، انتقلنا، تواصينا، تناهينا، اّتخذنا(. 

ر استعمال  
ُ
ل على كّلٍ منهما  َكث املحّسنات البديعّية في املقطع السابق، ومنها السجع، والجناس. مّثِّ

 بمثال من النّص. 

فُكنُت بِهْم   -: ال يمارون في املناجاة، وال يدرون ما طعم املداجاة مسجوعهالسجــــــــــــــــــــــــــع: كّل عبارات املقطع 
 َن عْن أليِفِه وجاِرِه(.كَمْن لْم يِرْم عْن َوجاِرِه، وال ظعَ 

 األكوار، األوكار(. -الجناس: ) املناجاة، املداجاة
 

َم يوحي لَك قوُله: »تناهينا عن التقاطع في الغربة«؟   بِّ
 : العبارة توحي بتالحم األصدقاء، وتشير إلى جّو  من التآلف نشأ بينهم في رحلة السفر

 

 



 
 لية البكارإعداد: أ/عا                   المقامة الفارقية                       311عرب

 

 

 الخطيب المفوه  بعنوان:   " سياق التحول المقطع الثاني: 

 من قوله: »فبينما نحن به«، إلى قوله: »واحتمل طّله خوف سيله«

ْقَوٍل جرّي، وجْرٍس جْهَورّي،  ، وقَف عَلْينا ذو مِّ ئامِّ لكِّ االلتِّ ، وقد انتَظْمنا في سِّ فَبيَنما نحُن بهِّ في بعضِّ األيامِّ
، قّناٍص لألَسدِّ والّنَق  ، ثّم قال: فَحّيا تحّيَة نّفاٍث في الُعَقدِّ  دِّ

 عندي ياقوم حديث عجيب              فيه اعتبار للبيت االريب 

 رأيت في ريعان عمري أخا                  بأس له حد الحسام القضيب 

 يقدم  في املعرك إقدام من                  يوقن بالفتك وال يستريب 

 ما كان ضنكا رحيب فيفرج الضيق بكراته                         حتى يرى 

 ما بارز االقران اال انثنى                       عن موقف الطعن برمح خضيب

 والسما يفتح مستصعبا                      مستغلق الباب منيعا مهيب 

 إال ونودي حين يسمو له                       نصر من هللا وفتح قريب  

ُنجَعَة  يا  لْوَعُتُه، قال:  ، وملا رقأْت دمَعُتُه، وانفتات  الَحبيبِّ امُلحّب على  ُبكاَء  ، وبكى  بالّنحيبِّ أعلَن  إنُه  ثّم 
ياٍن، ولْو كان في َعصاَي سْيٌر، ولَغيمي  ، وهللاِّ ما نَطْقُت بُبْهتاٍن، وال أخَبْرُتُكْم إال عْن عِّ ، وُقدَوَة األْجوادِّ   الّروادِّ

، ولكْن كيَف الّطيراُن بال َجناح؟ وهْل على  ُمَطْيٌر، الست َف الّداّل عَلْيهِّ ، وملا وْقفُت موقِّ أثْرُت بما دَعْوُتُكْم إلْيهِّ
ُد مْن ُجناح؟    مْن ال يجِّ

يأُمروَن، ويتخاَفتوَن في ما يأُتوَن. فتوّهَم أنُهم يتماأَلون على    قال الّراوي: فطِفَق القوُم يأَتِمروَن في ما
َصْرِفِه بِحْرماٍن، أو ُمطاَلَبِته بُبْرهاٍن. ففرَط منُه أْن قال: يا يالِمَع القاِع. وَيراِمَع الِبقاِع. ما هذا االْرِتياء 

 اسُتوِهبُتْم بلَدًة، ال ُبْرَدًة، أو ُهِزْزُتْم لِكسَوِة  الذي يأباُه الَحياء؟ حتى كأّنُكْم ُكّلْفُتْم مَشّقًة، ال ُشّقًة، أوِ 
ٍفّ ملَْن ال َتْندى َصفاُتُه، وال تْرَشُح َحصاُتُه! فلّما بُصَرِت الَجماَعُة بِذالَقِتِه، 

ُ
البْيِت، ال لَتْكفيِن املْيِت؟ أ

ُه خْوَف   سْيِلِه. ومراَرِة َمذاَقِتِه، رفأُه ُكلٌّ مْنُهْم بَنْيِلِه. واحَتَمَل طلَّ
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 في هذا المقطع تظهر شخصية البطل فمن هذا البطل ؟ 
 البطل املوصوف بذي امِلْقَول الجرّي في أول املقطع هو أبو زيد السروجّي بطل مقامات الحريرّي 

؟  ما الحيلة التي سعى من خاللها البطل لخداع مستمعية  
 

ل، كان صاحب أمجاد   وبطوالت ومروءات في شبابه، ثّم َكبر، وجار عليه  اخترع البطل سيرًة لفارٍس ُمتَخيَّ

 لفارسالزمان، وأدركه املوت، ويحتاج البطل إلى مساعدته باملال ليكّفن هذا ا 

ر. وّضح ذلك غّيِّ
؟ .يظهر في هذا املقطع الحدث املُ  

الحدث املُغّير هنا هو ظهور بطل القّصة )أبو زيد السروجّي( فجأة بين املجتمعين؛ فظهوره غّير  وتيرة  ؟
 األحداث. 

 
 تخّلل الحوار  السرد في هذا املقطع. فما قيمة الحوار في هذا السياق 

الحوار  هنا كان طرفاه البطل، ومستمعيه، وقد أسهم الحوار  في نقل القّصة من حّيز   •
ية الشفاهّية )حكاية الفارس( إلى طلب املساعدة العينّية )املال(، والتصّدق بما  الحكا

 لديهم. 

 ع ا ي هذا املقط

ر.   غّيِّ
 هذا املقطع الحدث املُ

ر. وّضح ذلك.  غّيِّ
يظهر في هذا املقطع الحدث املُ  

ر. وّضح ذلك. غّيِّ
 : يظهر في هذا املقطع الحدث املُ
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 .الخدعة  فبعنوان: انكشا "  الختام وضع  "  :الثالثالمقطع 

اَللِّ إَِّعاَدةِّ قَِّراَءةِّ اْلَمْقَطعِّ.وضع الختام يَُمث ُِّل َهذَا اْلَمْقَطُع   ْن خِّ ْح ذَلَِّك مِّ َل إِّلَْيَها اْلَكاتُِّب، َوض ِّ  التِّي تََوصَّ

قال الحارُث بُن هّمام: وكان هذا الّسائُل واِقًفا خْلفي، وُمحَتِجًبا بظْهري عْن طْرفي؛ فلّما أْرضاُه  •
ي بِهْم، خَلْجُت خاَتمي من ِخنِصري، ولفّت إليِه بَصري، فإذا هَو  القوُم بَسْيِبِهْم، وحّق علّي الّتأس ّ

روجيُّ ِبال ِفرَيٍة، وال ِمْرَيٍة؛ فأيَقْنُت  حبوَلٌة نصَبها. إال أّنني طوْيُتُه  شيُخنا السَّ
ُ
َبها، وأ كذوَبٌة تكذَّ

ُ
 أّنها أ

على َغّرِه، وُصْنُت َشغاُه عْن فّرِه؛ فَحَصْبُتُه بالخاَتِم، وقلُت: »أرِصْدُه لنَفَقِة املأَتِم«. فقال: »واًها  
هْرِوُل هْروَلتُه ِقْدًما. فنَزْعُت إلى  لَك! فما أْضَرَم ُشْعَلَتك! وأْكَرَم َفْعلَتَك!« ثّم انطَلَق يْسعى ُقْدًما، وي

ْلهوبي، حتى أدرْكُته على َغلَوٍة، 
ُ
ِعْرفاِن مّيِته، وامِتحاِن دْعوى حمّيِتِه؛ فقَرْعُت ُظْنبوبي، وأْلهْبُت أ

  واجَتَلْيُتُه في َخلَوٍة؛ فأَخْذُت بُجْمِع أْرداِنه، وُعْقُتُه عن ُسَنِن مْيداِنِه، وقلُت لُه: »وهللِا ما لك
ٌ
مّني مْلجأ
وال مْنًجى، أو ُتريني ميَتَك املَُسّجى! فكشَف عْن صدره.... ثّم ُعْدُت إلى أصحابي عْوَد الّراِئِد الذي ال 

 يكِذُب أهَلُه، وال ُيَبرِقُش قوَلُه؛ فأخَبْرُتُهْم بالذي رأيُت، وما وّريُت وال رأيُت، فَقْهقهوا مْن َكْيَت وَكْيَت.  
 . ع الثالث ضعي عنوان مناسب للمقط

 العنوان المناسب :انكشاف الخدعة 

 الراوي في النص السابق .
 الجواب :راو داخلي شارك في صناعة األحداث . 

 

في قوله: » فلّما أرضاه القوم بسيبهم« إشارة إلى:   

 

 انخداع الناس ومشاركتهم باملال. الجواب : 
فأيقنت أّنها أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة بعد انكشاف أمر البطل 

ّن يلتوحي بــأّن السروج  

اعتاد الكذب والتحايل على الناس \  
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ا أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة بعدشاف   •
طل ل من عناصر القصة الحوار بيني دور الحوار في صناعة األحداث أ  

الحوار  هنا كان طرفاه البطل، ومستمعيه، وقد أسهم الحوار  في نقل القّصة من   بــأّن :توحي  •
 حّيز  الحكاية الشفاهّية )حكاية الفارس( إلى طلب املساعدة العينّية )املال(، والتصّدق بما لديهم. 

السروجّي:   

فأيقنت أّنها أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة  
البطل لتوحي بــأّن السروجّي: بعد انكشاف أمر   

فأيقنت أّنها أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة  
 بعد انكشاف أمر البطل لتوحي بــأّن السروجّي:

فأيق فأيقنت أّنها أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه  
 العبارة بعد انكشاف أمر البطل لتوحي بــأّن السروجّي: 

أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة بعد  نت أّنها 
 انكشاف أمر البطل لتوحي بــأّن السروجّي: 

 
 
 
 


