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 (الفنون النثرية اآلخرى في العصور المتأخرة)   

 

   شااا ت مومو ااة فنااون فقااد فااي العصااور المتااأخرة  النثريااة وفيمااا يتعلاال بااالفنون

وظهارت والرساال  اخخوانياة الديوانياة  والكتاباة فن الخطاباة  : نثرية ومن ابرزها 

والمفااااخرات  و المناااااظرات المقامااااات : ) مومو اااة فناااون نثيريااااة  خااارى ومنهاااا

 (. الخيا  وطيف والشوعان  المسلية  وسير الفرسان األقاصيص ومومو ة 

 المقامات. 1

           وضااعا السااابقون فااي هاالا العصاار ما لقااد تغياارت طريقااة كتابااة المقامااات
ال تخلصت من الرواية واكتفت بالحكاية   ؛والحريريوالسيما بديع الزمان الهمداني 

واسااتخدما وِواادهم وَهاازلهم  وقااد  باار الكتاااب بهاالا الفاان  اان افااراحهم واحاازانهم 

المااديو والهوااال والوصااف مثاا  : بعضااهم فااي األ اارا  التااي يسااتخدم فيهااا الشااعر 

 .والرثال
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 :المقاماتُكتاب 

 :اسمال كثيرة في كتابة المقامات منهم ولمعت 

   (.هج 697ت)ظهير الدين  لي بن دمحم البغدادي المعروف بابن الكازروني 

  (.هج 701ت) بابن الصيق  الوزري   المعروف بن نصر هللا  بو الندا 

 (.هج 722ت)الدمشقي الحسن الدين دمحم بن شمس 

 (.هج 749ت)بن الوردي زين الدين  مر 

  (.هج 750ت)الثنال محمود بن سليمان ابو 
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 ظهير الدين الكازروني: الكاتب

ظهير الدين الكازروني  : 

( 1297)الهورية وتاوفي سانة 1214) )الكازروني ولد سنة الدين  لي بن دمحم ظهير 

الثالا  /  القارن الساابع الهواري فاي ولاد فارساي وكاتب  راقاي مان  صا الهورية   اِلم 

وهو  لم   االم بغاداد  ياام حكام دولاة هوالكاو  الميالدي في مدينة كازرون بفارس   شر 

تغازالت الكازرونياة   : بغداد  وكاتب وشا ر ومؤرخ لا مؤلفات كثيرة منهاامؤرخ وشيخ 

 (.في قوا د بغدادمقامة )والكتاب المشهور صاحب المقامة المالحة في الفالحة  وهو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_7_%D9%87%D9%80
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 :نمولج من مقامة الكازروني

  المقامااة فااي قوا ااد " هنااا واازلا ماان مقامااة اباان الكااازروني المعروفااة ب  اا  وننقاا

التاي واالت وصافا دقيقاا للوقاالع الدامياة والمواازر " بغداد فاي الدولاة العباساية 

الرهيبة التي انتابت بغاداد بعاد مقتا  الخليفاة المستعصام باال ودخاو  التتار حيا  

  :قا  

"   البس سروالي الباالي وافاارا اشابالي واوعا   ْن خطر ببالي في بع  الليالي

الاازورال فراياات فااي إلاا  هللا اتكااالي فااي قطااع فيااافي البياادال ورفاا  الد ااة للحاا  

اراه  ال وإْن كناُت سامعي صاوتا ماراه  ويما ُ المنام قالال اسمع نداله وال اتحقل 

يا  بد هللا فالا  زمت فتوك   لا  هللا   فانه  باي  زماي الواباة الادا ي : يقو 

لبعاد المساافة وام  بالماال للرحلة زادي لودا ي  و نا ا ُد وقعد اطفالي ينتحبون 

 "   ... مزادي

 الكازرونيلظهير الدين ( بغدادفي قوا د مقامة )ما وال في كتاب وهلا.     
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  المناظرات والمفاخرات. 2 

   راوت المناظرات والمفاخرات كالمناظرة بين السيف والرمو  وبين السيف ولقد

المناظرة بين السيف والقلم )وفيما يلي نص  .والقلم  والمفاخرة بين دمشل والقاهرة

  :ال يقو  في بعضها( البن الوردي

 "َصا  فصاحب السيف بال سعادة كاألَ َز : قا  القلم.  

  السيفقا : ّ   .ِمغَز ُ َما   فَقَلَُم البليِغ بغير حظ 

نا  زك  و طهر: قا  القلم  . 

 نا  به  و بهر:قا  السيف  . 

 الكوثرا طيناك إنا ﴿: لقلما ( لو القلم)فتال﴾ . 

 وانحرلربَك فص  ﴿: لسيفا( صاحب السيف)فتال﴾. 

 ما وكتابي المسطور وبيتي :قا    ﴾االبترشانلك هو إنَّ ﴿: لقلما ( لو القلم)فتال 

بك  تكشف   إْن لَْم والقرآن لي التبوي  واخنوي  المعمور والتوراة  وتبعد  نّي  رَّ

 ". الُحكم ليَك بعلمي سوالً بهلا الصَم البُكِم  وألّسُطرنَّ ألكتبنَك من قربك  مني 
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 :السيف والقلم ألبن الورديمناظرة ل السمات الفنية 

 

1. استخدام اسلوب الحوار والمناظرة بين الطرفين. 

2 . شعرية كأقتباس البيت الشعري من الشا ر ابي تضمين آيات قرآنية وابيات

 ( .قلم البليغ بغير حّظ  ِمغَز ُ ) العالل المعري 

3. ووود الزخارف اللفظية والمعنوية. 

4. وضوح القصد وصدقا. 

5. قوة التعبير وتأثيره. 
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 الفرسانر يّ وسِ األقاصيص المسلية . 3

   

        مثا  سايرة ( األقاصايص المسالية وساير الفرساان والشاوعان)وقد شا ت ايضاا

 .يزنبن لي وسيرة سيف  نترة بن شداد 

  فياا ملماو وناوادر واشاعار وهاو قرياب مان   (طيف الخياا )ب يسم  اخر وظهر لون

األربلااي  يساا  باان الاادين وماان اشااهر ماان كتااب فااي هاالا اللااون بهااال المساارحية  

 .هج 710ت وشمس الدين دمحم بن دانيا  الموصلي هج  692ت

  

   واللغااة والتاااريخ والاارحالت والوغرافيااة واألدب وامااا النثاار الاالي كتااب بااا النحااو

مؤلفاات » اراد االطاال   لا  المزياد يمكناا الرواو  الا  ومن  والعلوم و يرها فكثير

  .« ابن الوردي




