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 حفريات األنساق المهّمشة. •
 (1) النثر العجائبي في التراث العربي. •

 

ا النمط األدبي في تلك الكتابة التي اهتمت بالنثر العربي القديم والتي لم تجد ذه يتمثل   
، فمثل هذه الكتابة العربية بالغة الحظي به الشعر ضمن موروث  مامخرجا لبالغة تضارع 

هيمنة ، ألن م  وعدم االكتراث وعليه ظل حضورها يباشر اإلهمال ،لقيت تبّرما قويا وإعراضا
، أم أن حاصل األمر يرجع إلى مسألة َتخّلق ئدة تتأّبى وجود النثربالغة الشعر ظلت سا

الذي يمثله ميالد الشعر أم أن  األّوِلي ئياللة التكوين البد  البالغة كونها صدرت أساسا من س  
في م ن جِز  مصطفى ناصفظل يشايع بالغة اإليجاز. ولعل هذا الذي التفت إليه الناقد حاله 

ِم مؤلفه "  ولكن  )" ، حين يذهب في طرحه لهذه اإلشكالية : مع  النثر العربيمحاورات وس 
التشيع لنمط من  للشعر أو التشّيع  ذلك هو بالكتابة  لقيت عنتا  من أنصار الشعر .. وسب 

اإليجاز ال يليق إال بالشعر.. واإليجاز على خالف حرية الكتابة واإلسهاب  والتخلِّي  عن 
لجنس  اصطالح الكتابة مصطفى ناصف.وفي ضوء هذا أسند 1المنتظم (اإليقاع الواضح  

نيا التكِوينّية ةيّ و ن الت أنساقه البِ و  م  ش  النثر كي ينبري إلى مَ  كالتي  ودقة تفاصيله وإلى فروعه الدُّ
صّية منها والقَ كتب الحساب العطر و األصباغ واألطعمة واآلالت والفالحة والتجارة )ر ـــــــ باشت  

ي لبِّ ، ذلك ألن النثر ي  2في نجو كتب الِحساب  والطب والمنطق  والهندسة ومعرفة النُّجوم ..(
عن  عبر اإلعراضوقية الشعر وقواعده ث  حاجات الناس عبر البسط المرسل واالنفالت عن و  

 طرائق أبنيةه من صوغ األشكال و وق  د المعياري إلى رحابة الكتابة بكل ما تس  ثقافة القي  

 
 الكويت ،  –، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -سلسلة عالم المعرفة  -حاورات مع النثرناصف )مصطفى( ، م   - 1

 .73، ص/ 1997فبراير         

     . 
 .    73ينظر، المرجع نفسه، ص/    - 2 
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جهبدل ما وقع فيه الشعر من أ ،تعّددوح الم  البانية في حذو المفت  لف التراكيب ت خ  م  األنساق وب  و 
 .ات التفريقميّ لّ مراتب التفريع وس  عبر التشجير  تشّعبو يد ومسالك التعريف حدِ التّ 

 التبجيل والتعظيم و  ه  باشر  شة لم ي  الذي ظلت مسالكه خفّية مهمّ  العربي القديم النثر إن  
وما بعده   – اإلسالمما قبل  –ي به الشعر منذ عهد عوت الواصفة التي حظِ النُّ  بخاصة بتلك

دارة مبدأ الفضيلةيازة كما لم يأخذ حِ  ،باتطات والمذهّ سمّ قات والم  علّ كالم    متون  ضمن أو الصَّ
 . طات والموازناتالواس  ك موازية كالتي شهدها الشعر 

ر افي  النثر األسطوري ثل في مالمح مالمت  ،ندرك أن النثر العربي القديم ،من هنا ِكي الخ   والمح 
إرهاصات   -في ح دود حضورها التاريخي وتّحدِدها الّنسقي  -لدى قدامى العرب والتي أفرزت

 بن الكلبياألصنام الللتخييل العربي قبل أن يدركه الشعر عبر تعدد أغراضه في نحو نثر 
عربي القديم الذي ظل الرد ئية للسّ وغيرها، إنها األنماط البد   مرج الذهب للمسعوديونثر *
وعليه فنثر القصص   ج للمعّري احِ ونثر الّصاهل والشّ  شا دون أداء له ملمح التفكير فيه،هم  م  

ومن ثم فإن النثر الخرافي أو  تكوينه غامضاالمتعلق بوجود اإلنسان العربي قبل اإلسالم ظل 
ه بالغة العرب من االلتفات ومن ثم فإن التفات ن  مكِّ األسطوري لدى العرب القدامى لم ت  

و قين بالتنقيب عليها عبر المستشر  عنها، مهما أثار ذلك من نهم من الكتابة مكّ  اتيّ نثر الم ر 
لما كان التنازع وال التنافس الذي تقابله كل آٍن، فلنأخذ دراسة األسطورة  ال  التنازع حولها )

خاطئ أو مصيب ، بل باعتبار أنها  طور من تاريخ  أطوار  فكرة باعتبار أنها إدراك  
 .3اإلنسان (

من جهة واردا في أضحى أّنه  ،بالنثرن العرب من طلب األخذ الذي لم يمكِّ  الحرجَ  ولعلّ 
أن ما صدر  ،د ومن جهة أخرى ده لخصوصية التحدّ رِ ف  ي   كيلتفكير لإذ لم يحصل  ،خطاباتهم
ت من األكاذيب الوثنية والخرافات دُّ ع   ،وتا عنهك  في جاهليات العرب ظل مس   من نثرٍ 

 
 ، 1995الكتب المصرية، القاهرة، ي نظر، الكلبي ) أبو المنذر هشام بن محمد  بن السائب(، كتاب األصنام، تح/ أحمد زكي باشا، دار  - * 

 ...24.، 20ص/ 

 .18، ص/ 1982، 04عبد المعيد ) خان(ـ  األساطير والخرافات عند العرب، دار الحداثة، بيروت ، ط/  - 3 
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نفترض ضياعها بحكم زهد الرواة فيها، وتوّرعهم في  كثيرا من األساطير كنالجاهلية ) ول
من الشرك  باهلل  فضي إلى شيءٍ نقلها ، خشية أن يسيء ، بعض ذلك إلى اإلسالم ، أو ي  

..وإذا كان األدب العربي  يعجُّ  باألساطير بالمعنى المعجمي ، أي باألباطيل، أي كل ما  
َعَالى، واألغوال، والحيوانات  الّطائرة يخالف   الحقيقة  وٌيناقضها ، فإذا العفاريت، و  الجان والس 

أنه كان  التي هي أصال تمشي أو تزحف والهوِاتف التي ال ترى ، والّرِئي الذي كانوا يزعمون 
كيف غلب الجّد في األدب العربي على الهزل..فضاع عليه  ننا ال ندري إ...و  يأتي الشعراء.

جنس ما عرف األدب العربي من  ؟... ثم إذا استثنيناشيء كثير من المتاع واإلمتاع معا 
 تتسم بصفات...فإن باقي األعمال األدبية العربية  الهمذاني والحريري وال سيما لدى  المقامة

 .4(أسطورية.مختلفة إال أن تكون 

ولعل هذه العتبة المفقودة لحفريات األنساق النثرية المنسية والتي كانت تستوجب تأصيل   
لًة في دائرة المس  مقدمات  هو عنه، على الرغم من تشكل العجائبية في تراثنا النثري ظلت غ ف 

ل بها من التثر الغربي العجائبي وهذا عن تلك التي نتوسّ  لُّ تقِ  ة البيّ كونا تجلي أنساقا عجائِ 
يعزف على ز إلى رومانسيات الغرب كي فقكي ي حال من تناسى وجدانيات النثر الصوفي 

 ضاعفالم   د في أداء التهميشوهو يمارس فعل التقصُّ  فالواعدة باالكش   داثةح مشارف ال
 تراثنا النثري القديم . كي يعّمق عدم االكتراث بحفريات ،انتهى إليه ما بحجة أننا ال نرقى إلى

د أوجهه إثر نزول القرآن الكريم دّ عداد أنساق مباني النثر العربي القديم وتع  يؤدي هذا، إلى تِ   
القرن الرابع حيث اتضح مسلكه الِبَنوي القوي بجالء في  وبخاصة في العصر العباسي

لٍة أو قرينة بين البيان القرآني والنثر غير القرآني،  الهجري، ص  وإن كان ال مجال هنا لعقد و 
، )لم يحسب حساب البتة للنثر أّنه -به واإلشادة  قصد التنويه  –والم ِلح  ،ت هنافِ إذ إن الاّل 

ظ وِته ولهج الّناس بهغير القرآني . فكان النثر، بالنظر إلى  سن  ح   مكانة  الشعر  وح 
كان النثر بمنزلة الدخيل  لم يرزق هتمامهم البالغ  بجميع شؤون  الخاص منها  والعام.. وا 

 
، المؤسسة الوطنية للكتاب ، -دراسة لمجموعة من األساطير  والمعتقدات العربية القديمة  –مرتاض ) عبد الملك(، الميثولوجيا عند العرب  - 4 

 .16، ص/ 1989الجزائر / الدار التونسية للنشر، تونس، 
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....ولعل من أهم مظاهر هذا اإلهمال والتهاون  المواطنة  الحق في األدب العربي القديم 
كّل تعريف صالح  من ِدّقًة   ...أننا ال نجد  حّدًا صحيحا للنثر قد استوفى  ما يشترط  في

وإحاطة واستقصاًء  في ِحين أن الشعر  قد حظي  بتعريفات ....تتسم بالضبط واإلحكام " 
دة البن رشيق  ومنهاج البلغاء وسراج األدباء م  نحو ما ورد  في مقدمة ابن خلدون  والع  

صوصيته ... على النفاذ إلى حقيقة الشعر وخ  .." وقد حرص أصحاب ها لحازم القرطاجني 
 باعتبار الشكل فهو والتصنيف التقسيمورد في حّقه من تعريف ال يتعّدى  النثر فماأما 

وصورة التعبير يتفرع إلى نثر  األدبي ...ينقسم إلى  خطب ورسائل . وهو باعتبار اللفظ
عٍ   وٍج  وسج  ٍل  وم زد  س  ، " نحو ما صدر عن ابن وهب في كتابه  الرهان في وجوه البيان"م ر 

وا  في الفصل بين هذه  الفروع الثالثة ، فخّصصوا لكل  المزدوج  والمالحظ أنهم أل حُّ
حتى  ئر البن األثير"والسجع  فصال على ِحدة   في كتبهم " نحو كما ورد في  المثل السا

كأنهما ليسا من النثر في شيء . وهكذا أغفل  القدامى ...فنا من األدب المنثور غزير 
المادة  بالغ األهمّية  بعيد األثر  قد شغف به العوام والخواص على الّسواء  وهو القصص 

هم ألغو  بجميع ألوانه  من حكايات وأخبار  وأحاديث ونوادر  وٌمل ٍح  وفكاهاٍت ، كما أنّ 
الِحكم واألمثال ، مع اعترافهم ببالغة المثل  ومكانه من البيان العربي.....أما الرسائل  

وعّظموا من  يوانية فقد صرف البالغيون  اهتماما خاصا زائدا  إلى صنف منها الرسائل الدِّ 
لكتب  في  شأنها ، مع أن حّظها من النثر الفني قليل  نسبيا ، فع ٍقدت الف صول   وأ لٍّفت ا

يوانية .( ول فن الكتابة ، والمقصود بها  الكتابة الدِّ ولعل االهتمام بهذا النمط ، 5تلقين أص 
نحو  ،تراكيبه ةٍ نويّ بالغة بِ  عبرالشعر  نسق قارب وظيفةكونه يضاهي وي  ،  من النثر الديواني

 وأنساق شعر االعتذارياتشعر الفخر والمدح  -في حذو أنساق أنساق اإلشادة وبيان االنزياح
 .-والمراثي... 

 
 ، 1965، 02ط/  .13،14، 11، 10، 9، ص/ 1982ينظر، المجدوب ) البشير(، حول مفهوم النثر الفني، الدار العربية للكتاب ، تونس،   - 5 

 .7...3ص/ 
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 يه النثريةمبانِ  ن  كو   ،كتاب الحيوانالذي يراعي في  نثر الجاحظما نجده في  هذا، الفبخِ    
منة في أداء هي  تور خطاب الذات الم  تكّلف وهو يتضمن ف   ن إلى الخطابات الّدنيا دو  تتنّزل

ثقافة ب المأخذ هذا عّزز ت لذلك،الخطاب العالي، حيث التوّسع واإلرسال دون إيجاز مكّثف، 
طى ع  أو الم  لرقابة المتلقي المعياري  سبانها كاِبحاً ال تضع في ح   كونها ،الكتابة المدنية

 أدب الهامشالجاهز الذي ال يليق به إال السياق الشعري ، فالتاريخ األدبي أفرز أنساقا من 
 .خالف بيانه ي  فدون أن يعضدها التراث النقدي إلى مسلك ي غاير نقد الشعر 

ل فيتمثّ  ،الَواِصف النسق السردي العجيبإلى  ص  ، يخل  نثر الجاحظ في كتاب الحيوانإن    
ج الّدنيا عبر لغة اإلرسال في أداء ارِ يتنّزل إلى المدَ  فالجاحظ، لذلك بيانا جديدا أدبياته ضمن

في  فالحيوان الشعري ة في الوصف، يّ دون األخذ بانزياحات البالغة القِص متع ي الم  كِ المح  
المهّمش ضمن أدبيات البالغة  الحيوان السرديالنسق الرسمي من الشعر العربي هو غير 

إلى  من خاللها رابي تفرزه لغة عجائبية يتوّسعت   احظجفالحيوان لدى الالعربية القديمة ، 
عبر عرض  الجاحظده بطولة الفعل اإلنساني، كي يلفت صعِّ ت   أن رحابة الوصف من غير

ري الرسمي الذي يتخّطى نسق الخطاب الشع ة الخطاب المحكيعجائبيّ حضوره المجّرد إلى 
..أن االنتقال من ثقافة الشعر إلى ثقافة الكتابة  تطوي شيئا من  ظ حالجا) ورّبما أدرك 

ع بين الفضائل والّرذائل في ب والتوّسط عايِ ول المَ ب  مال فكرة  النموذج والبطولة  وقَ إه   ، والجم 
ناعات ، سياٍق واحد ، الخروج من ثقافة الشعر إلى ثقافة الكتابة هو الخروج إلى  الصِّ

والخروج من الّتعظيم إلى ميدان المالحظة ، فالتعظيم أكثر مالءمًة  لعالم الشعر، وإذا حاولنا  
شي أو الفرس، والناقة موضوعا  للمالحظة  فقد آذن أن نخرجها  من ح  أن نجعل الحمار الو 

 .6عالم التسامي  والشعر والغموض(

ان على يض  تفاخر البِ ونثر  *البخالءو  *الحيوانمن خالل نثر كتاب  ظحالجاتنا فَ لقد أل   
الصرحاء وكتاب  "الّنساء فضل ما بين الرجال كتاب"و "كتاب البغل"و مرانوالح   ودانالسُّ 

 
 .73ناصف )مصطفى( ، محاورات مع النثر، ص/  - 6 

 ينظر، الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بخر (، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح/ عبد السالم هارون ـ ، شركة مطبعة البابي الحلبي ، مصر، . - * 
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جناء ما ورد في كتاب إضافة إلى  ،القحطانية والعدنانيةوكتاب  العرب والمواليوكتاب   واله 
وغيرها  الوصفية والحوارية والسردية والتعيينية  الشارحة الغائبة حيث ،وغيرها البيان والتبيين

هذه كانت غائبة ومهمشة في أداء الخطاب الشعري ،  لُّ ، وج  من الطرائق األسلوبية المتغايرة
كما أن  ،قريبة من المشهدية السيمنائية الوثائقية العجائبية كتاب االحيوانيينية في نثر فالتع  

تنفلت عن  التي الحوارية في نثره تكاد تباشر الخطاب المسرحي ، إنها فاعلية من الكتابة
صارمة   سةٍ يِ الغواية بالتوزيع المقنن وفق أق  صورية النظام الرسمي، وتتمّرد عن مسلك 

 للِ ص العِ خَ منها عبر ر   فلتَ ومعايير مغلقة، ومع ذلك تسعى األنساق الشعرية كي تن  
صة المرسلة عبر النثر العجيب في أداء  نمط من خ  ر   الجاحظ، لذلك أدرك وغيرهاافات حَ والزِّ 

ج بالغة كي يتأّوب مسلك الخروج عن معايير الوقار الوصفي إلى موالِ  ةفارقالكتابة الم  
 .6خرية تأويٌل  وفن التأويل هو فن الجاِحظفالسُّ خرية النثرية غير الهجائية ، السُّ 

 

 عجائبية نثر المقامـــــــــــــــة وخطاب الّرحلة. -

ب له المتلقي في صناعة التوزيع اللغوي بأداء متعاقب، يعجَ تتصف أنساق المقامات    
المقامة بذات مهيمنة تسهم في القول الجامع دون طاب خ هيمن صانع والبياني من غير أن ي  

غيرها، إنها ذات عادية ترتحل من غير أن تنسب ضمير األنا لنفسها، ساخرة وواعظة 
صة ومتوسلة م تكدّيةايِ ومتحَ  ،ومتوّسلة متهالكة ها لم يكن في ِصنو رحلة فارتحال   ،*لة ومتلصٍّ
وال تتنّزل إلى َدرِكها، إذ تتّصعد دوما وهي  ياى بالخطابات الّدن َردّ تت التي ال شعراء الجاهلية 

 يبوسة الطللات الخطابات الشعرية، تؤدي ضجرها المزمن من ب تؤدي خطاب الذات عبر عت 
 المقامات رحلة عكس،دواعي الموت واالندثارتصارع دوما كي ب لتوثّ طلبا ل يهرامِ مَ  راسِ دَ وان  

 
 ...33،34، ص/ 05المعارف، القاهرة، ط/ ينظر، الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بخر (،  البخالء، تح/ طه الحاجري، دار  - * 

 .63ناصف )مصطفى( ، محاورات مع النثر، ص/  - 6 

من الك دية، ظهرت في العصر العباسي في القرن الرابع الهجري ومعناها ّشدة الدهر وسؤال الناس وأصحاب االك دية قوم يتجولون قيتكسبون  - * 

بارقة وبخطابات الوعظ والتظاهر بالزهد والورع وهي األسيقة الرئيسة الرئيس التي حفّزت بديع بصيغ مقنعة  باألدب تارة  وبخطابات التحايل ال
 الزمان الهمذاني إلى كتابة مقاماته. والك دية في معاجم اللغة هي األرض الغليظة الصلبة  .
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فر عن بواطن الذات س  تتقّنع بالوقار الّدائم بل ت  ي أعاجيب الذات الباطنية فهي ال جلِّ ت  
 قتح اإلسكندري وأبي  عيسى بن هشاموت عنها من غير أن تتحّرح وفق رحلة ك  المس  

وام الذي أفرزته ثقافة ه  المتقّلبة إنه نمط من التشرذم والضياع  والتِّ  الّسروجيوخطابات 
تشافع أساسا على التضاد المتجاور والتعاقب الم  س يتأسّ  نثر المقامة العجائبيالمدنية ، إن 

 ويتأرجح وس  ، ين  ن ال يتعب في أداء توليد الصيغ التخاطبيةحينا آخر، فبطل المقامة المتلوّ 
ات عبر مشهديّ  رف  اجج التداولية فهو الوضيع والنبيل في الوقت ذاته، كما أنه يتوَ بكل الح  
، مشهديات الِحيل والتلّصص بأزمنة متعاقبة غير ثابتةلبة يقة تتداعى كل حيٍن متقِّ بأس  المقامة 

بني نثر نسق المقامات على وتعقبها بالمفارقات الهزلية والدرامية والوجدانية والوعظية، إذ ين  
تعاقب المفارقات اللفظية، حيث تضارب المضمر بالظاهر، نسق االزدواج المتدافع أنساق 

اع الذي يتّصعد ذَ واإلق  ح ب  خطابات الهجاء ببالغة الق  صف تتّ المدح المتشاكلة بأنساق القدح، 
، إضافة إلى ذلك ما ةديّ حيث يتصف أشخاصها بالّدهاء والتك   فوق مستوى الهجاء الشعري 

كائي ونسق الحوار رد الحِ وغية، نسق السّ بتداخل األنساق الص   نثر المقامةف به نسق ِص يتّ 
هة التشكل األنواعي، التسلسل المتعاقب يتفّرد إلى جِ نه أنه ال ونسق الشعر اإلنشادي، مما مكّ 

مما تعارض في الوقت ذاته والتماثل االمتكافئ، إضافة إلى تواتر التكرير المتضارع والم  
حيث المقامة هي أنموذج  لألدب القاتم المسجوع  مل نسقا للمفارقة العجيبــــةج  أضحت في الم  

 7ها  د اللغة ونوادرِ المصنوع.. حيث عنايته مصروفة إلى األلفاظ واألساليب والتراكيب وشوارِ 

كونه  ،ل بين نسق الشعر والنثرإلى أن نثر المقامة قد شاكَ  شوقي ضيفوإذ ذاك، يلتفت  
نا إلى نفس الغاية حين كانت األرجوزة ت  فِ ل  ...حيث هذا االقتران ي   فن األرجوزةنتج وتوّلد من 

ه السهولة ى بهذؤدّ ، غير أن األمر ال يمكن أن يً 8منها تعليم الّناشئة في العصر األموي  راد  ي  
بقدر ما يمكن أن  من التخريج السهل وبخاصة في حال جمود البالغة، اآللية وعبر هذه

وما تتأسس االنسجام النسقي الذي نهضت عليه، ةوطبيع لمقامةنسق اصوصية نظر إلى خ  ي  
 

النقد العربي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في  –ينظر، كاظم ) نادر(، المقامات والتلقي  –7 

 . 242، ص/2003 01والنشر ، البحرين ،دار الفارس للنشر والتوزيع األردن، ط/ 

 .13، ص/ 17ضيف ) شوقي(،العصر الجاهلي ، دار المعارف ، مصر، ط/  - 8 
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عبر تسلسلها  تها النسقيةصوصي لخ  و  لشكلها الِبَنوي بعامة ضاعفٌ م   وإال فهو تهميٌش  عليه
، إذ يستوجب أن ودق  وال من نسق شعري مع  ل  ، فهي ليست شعرا مح   بخاصة هاسمياتِ وتعّدد م  

سقي، وعلى هذا األساس، ) فإن فينومينولوجية قراءة تشّكله النّ ننتصر للنص من جهة طبيعة 
لنماذج االنسجام وباعتبار امتدادها التطبيق األولي النصوص يمكن وصفها باعتبارها 

المغمور  لنسق المقامةالنظر  ن  مكِ ، عبر هذا، ي  9رات التي تلحق باستمرار وببدائلها.(والتغيّ 
ملة منباستثناء  ،الذي هّمشه النقد العربي الحديث  ة من حيث براعة الدراسات الجادّ  ج 

 ةعاين م فإنه يستوجب   اس،وعلى هذا األسالقراءة النسقية، مقاربتها التحليلية ب  معالجتها عبر 
 ياتِ سمّ هة م  نت عليها وليس من جِ بَ من جهة الم مكنات النسقية التي ان   نثر المقامةنسق 

ت في نسق فَ نيا استخ  أن أنساق الشعر القديم الدّ  ،ن االنتهاء إلى القولمكِ األغراض هل ي  
نثر صوصيات ها وتحريف خصوصيتها، في حين أن خ  سِ إلى طم   ص  يث نخل  ح ب المقامات ؟
مصطفى نجد الناقد  لهذا، ظل قائما على مكّونه النسقي  وعلى عالقاته التركيبيةالمقامات 

فصح عبر بة، إذ ال يكاد ي  يستجوب نثر المقامة بصوغ شعرية األنساق الناقدة المتقلّ  ناصف
وعبر مرجعيات ة علمّية بدقّ عن خصوصيات النسق النثري للمقامة الّناقد  هخطاب  اصِ ي ت ع  ا 

، مثل هذا النسق  في غياب المباشرة اإلجرائية للنسقية المقامية مرة ال يعلن عنهاض  م  
سقية والتي تصدر عن تكوينه ركن إلى قراءة تخّصه عبر المقوالت النّ ش ظل ال ي المهمّ 

األجناسي، فنثر المقامات هو شبكة من األنساق المفتوحة انحدرت من سياق ثقافي خاص 
ل األنساق تحول الشخصيات وتحوّ وبأشكال رمزية خاصة ووفق عصر معّين كما أن طبيعة 

المتماثل للوحدات من وحدات المترادفات وتواتر الجناس وتعد  األسجاع وتنوع التواتر لّون وت 
الطباق  وأسلوب المقابلة ، وفي الحاصل فغن نثر المقامة تضمن أنساقا  شتى من ضمنها 

وأنساق األطعمة وأنساق القرابات ونسق األشعار وأنساق الروايات وأنساق ق الرحلة انسأ
وأنساق األفعال النبيلة والوضيعة وأنساق  لساميةانيا و طب الدينية وأنساق الشخصيات الدُّ الخ  

ي وأنساق األساليب من المباني التركيبية، إنها بمثابة الجامع هاجِ خطابات التداول وأنساق األَ 
 

 .2008 ، 30فالدريس ) ماريو(، بصدد التأويل،  تر/ سعيد بن كراد،  عالمات ، ع/ - 9 
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له طبيعنه النسقية وطبقاته الداللية، إذ يتفرد في المقام األول بخصوصياته  ،التكويني
للنسق التخاطبي الذي تعدد ن الفونولوجي عبر الم  وتية عبر ما ي دعي بمورفولوجيا المكوّ الّص 

 تتأسس عليه ، إنه تشخيص خاص ألداء اللغة النثرية.

مفعٌم  مقّنعٌ  جامعٌ  للتلقي، فهم نسقٌ  كّرٌس كّونه النسقي م  عجائبية م   إن نثر المقامة عبر
استيعاب األنساق عبر شبكة  ،ة، إذ ت ملي على المتلقيبالمفارقات الدالة، فهي ليست منتهيّ 

 ق.ساني  الم فارِ د اللِّ من التعدُّ  إلى نمطٍ  ص  ل  فهي تخ   ،إضافة على ذلك ،العالقات المتفاعلة
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