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 مقامات الحريري :

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ، ولد بضاحية من ضواحي البصرة تسمى هو     

هـ ، ولما شب ذهب إلى البصرة حيث "سمع الحديث 516هـ ، وتوفي في سنة 446المشان سنة 

، وقرأ األدب واللغة" ، وسرعان ما أصبح بفضل فطنته ، وذكائه صاحب الخبر في ديوانه 

وظيفة "مصلحة االستعالمات" في العصر الحديث ، واستمرت هذه الخالفة ، وهي وظيفة تشبه 

هـ ، إذ زار العماد األصبهاني البصرة ، ورأى أوالده 556الوظيفة في أوالده إلى آخر سنة 

يقومون عليها ، وكان الحريري يسكن في البصرة بمحلة بن حرام ، وكان قبيًحا دميم الحلقة 

لحيته ، ومن الطرف التي تروى بصدد ذلك "أن رجالً  قذراً في لبسته وهيئته ، مبتلى بنتف

قصده ليقرأ عليه ، فاستدل على مسجده الذي يقرأ فيه ، فلما أراد الدخول ، رأى شخصاً دميم 

الخلقة ، فاحتقره ، وقال: لعله ليس هو هذا ، فرجع ، ثم قال في نفسه: لعله يكون هذا ثم استبعد 

كرر هذا منه ، تفرس الشيخ فيه ذلك ، فلما كان في المرة أن يكون هو، والشيخ يلحظه ، فلما ت

األخيرة ، قال له: ارحل ، فأنا من تطلب أكبر من قرد محنك" ، وربما كان هذا القبح هو الذي 

 ولد فيه ميله إلى الدعابة في أعماله ، وآثاره .

، أنه كان ذكياً ذكاء شديداً يقول ابن الجوزي: "إنه فاق أهل  يوكان مما خفف قبح الحرير     

زمانه بالذكاء والفطنة" ، ويقول العماد األصبهاني: "طلعت ذكاء ذكائه في المغرب والمشرق ، 

وامتأل ببضائع فوائده ، ونواصع فرائده حقائب المشئم والمعرق" ، ويقول ياقوت: "كان غاية في 

هذا الذكاء في جانبين ، أما الجانب األول ، فاألدب شعره ونثره ، وقد  الذكاء والفطنة" ، واستغل

ترك في هذا الجانب مجموعة من الشعر، كما ترك مجموعة من الرسائل ، وأيضاً فإنه ترك أهم 

كما -مجوعة ألفت في المقامات ، وأما الجانب الثاني فهو جانب التأليف في النحو، إذ نراه يترك 

"ملحة اإلعراب" ، وهي قصيدة في النحو، كما يترك كتاب شرح ملحة كتاب  -يقول ياقوت

 اإلعراب ، وأيضاً فله كتاب "درة الغواص في أوهام الخواص" ، وهو معروف .

على أن الحريري إنما اشتهر بجانبه األول ، إذ يعد أهم كاتب ظهر في المشرق بعد أبي      

ره ، لما كان يقوم به من عناية بآثاره عناية العالء ، وقد نال شهرة مدوية في عصره وبعد عص

تحيلها إلى ضروب خالصة من الزخرف ، والوشي األنيق حتي ليقول العماد األصبهاني: إن 

"وشي بالغة الحريري ذهبي الطراز، سحباني اإلعجاز قسي اإلسهاب واإليجاز، ومتى قد رقس 

شم ، لؤلؤي النظم ، كالمه على ترصيع كلمه ، وتصريع حكمه، حريري الوشي ، عراقي الو

يتيمة البحر، وتميمة النحر" ، ولكن ال تظن من وصف العماد أن الحريري كان من ذوق 

أصحاب التصنيع ، فقد انتهى هذا المذهب في المشرق ، وانتهى أنصاره وحل محله مذهب جديد 

رف القديم إلى هو مذهب التصنع ، وهو مذهب كان يعتمد على التلفيق ، والتعقيد ، وإحالة الزخ



أشكال هندسية جديدة ، وقد تشبث أصحابه بزخرف الجناس ، واستخرجوا منه كل ما يمكن من 

 عبث ، وعقد على صور مختلفة .

والحريري لم يكن يشذ على هذا المذهب الجديد ، بل كان ينساق فيه ، وفيما اقترحه أبو      

يستعير منه بعض صوره ، ولكن ليس العالء من تصعيب ، وعرف القدماء ذلك ، فقالوا: إنه 

هذا هو الجانب المهم ، فقد استعار منه كثيراً من عقده التي بثها في أعماله وخاصة عقدة 

الجناس ، إذ ذهب يستعين بها في تعقيد فنه تعقيًدا شديداً ، وإن من يرجع إلى ما اقتبسه العماد 

ظاهرة التعقيد واضحة فيها ، وقد األصبهاني في خريدته ، وياقوت في معجمه من رسائله يجد 

رويا له جميعاً رسالتين غريبتين بنهاهما جميعاً على حرف واحد ، أما األولى فبناها على حرف 

السين ؛ ولذلك سميت بالرسالة السينية ، أما الثانية فبناها على حرف الشين ؛ ولذلك سميت 

 بالرسالة الشينية . 

 * مقامات الحريري :

الحريري أهم نموذج أدبي ظهر في العصر العباسي بعد نماذج أبي العالء ،  تعد مقامات     

وقد أخذ الناس يشيدون بها منذ ظهورها ، وعبروا عن هذه اإلشادة ، بعبارات مختلفة ، لعل من 

 أطرفها ما جاء عن الزمخشري ، وكان يعيش في عصر الحريري تقريباً ، إذ يقول:

 ياتـــــه      ومشعر الحج وميقاتهأقـــــــســــــــم باللــه وآ

 إن الحريري حري بأن      نكتب بالتبـر مقاماتـــه                            

أما ياقوت ، فيقول: إن الحريري "أبر بكتاب المقامات على األوائل ، وأعجز األواخر" ،      

يوافق مثله كتاب ، فإنه جمع  ويقول أيضاً: لقد وافق كتاب المقامات "للحريري" من السعد ما لم

بين حقيقة الجودة والبالغة ، واتسعت له األلفاظ وانقادت له البراعة ... حتى لو ادعى بها 

اإلعجاز لما وجد من يدفع في صدره ، وال من يرد قوله وال يأتي بما يقاربها فضالً عن أن يأتي 

التفاق على استحسانها من من الشهرة وبعد الصيت ، وا -مع ذلك   -بمثلها ، وقد رزقت 

الموافق والمخالف ما استحقت وأكثر " ، ويقول ابن خلكان: إن الحريري "رزق الحظوة التامة 

بعمل المقامات" ، وبينما يشيد هؤالء بعمل الحريري في مقاماته نجد آخرين يحطون من هذا 

حريرية تصغر الهمة ؛ العمل ، وعلى رأسهم ابن الطقطقي ، إذ زعم أن المقامات البديعية ، وال

ألنها بنيت على السؤال واالستجداء والتحيل القبيح ، والطريف أن الحريري أشار في مقدمة 

مقاماته إلى أن سيغض منها بعض الناس، إذ يقول: "إني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ، 

،  ونصح عني المحب المحابي ، ال أكاد أخلص من غمر جاهل ، أو ذي غمر "حقد" متجاهل

يضع معنى لهذا الوضع ، ويندد بأنه من مناهي الشرع ، ومن نقد األشياء بعين المعقول ، وأنعم 



النظر في مباني األصول ، نظم هذه المقامات ، في سلك اإلفادات ، وسلكها مسلك الموضوعات 

 ، عن العجماوات والجمادات ، ولم يسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات" . 

الحريري يحتج على صواب عمله بكتاب كليلة ودمنة ، وأمثاله من القصص وأوضح أن      

التي بنيت على الحيوان ، فإن أحًدا لم يذمها لما فيها من حكم وآداب ، ولكن هل يفهم من ذلك 

أنه قصد إلى بث معان أخالقية في مقاماته؟ إن من يقرأها قلما يرى شيئاً من ذلك ، إال في 

قامة الساوية ، ويظهر أنه كان مشغوالً عن هذه المعاني بتدبيج أساليبه ، المقامة الدمشقية والم

 وتحبيرها .

وتبلغ عدة مقاماته خمسين ، وهي كمقامات البديع ، كلها حكايات درامية تفيض بالحركة      

التمثيلية ، وإن كان الحريري لم يقصد بها إلى القصص من حيث هو، وإنما قصد بها إلى تعليم 

، إذ يروي الحارث بن همام أحاديثها ، ويقول  الروايةاألساليب األدبية ، وقد بناها على  الناشئة

ابن خكان: إنه عنى بهذا الحارث نفسه أخذاً من قوله صلى هللا عليه وسلم: "كلكم حارث وكلكم 

همام"، والحارث: الكاسب ، والهمام: كثير االهتمام ، أما األديب المتسول الذي تروى عنه 

قامات ، والذي يقابل عند الحريري أبا الفتح اإلسكندري عند بديع الزمان ، فهو أبو زيد الم

السروجي ، وهو من أهل الكدية الذين احترفوا التسول متخذين وسيلتهم إلى ذلك الحلب بصوغ 

اللسان ، وسحر البيان ، وصور الحريري في المقامة الساسانية دواعي هذا التسول ، ودوافعه ، 

ياقوت وكذلك ابن خلكان أن شخصية أبي زيد شخصية حقيقة ، ولكن الباحثين المحدثين  ويزعم

يتهمون ذلك ويردونه ؛ ألنه ال مبرر له ، وما أبو زيد إال كأبي الفتح اإلسكندري صاحب بديع 

 الزمان ، بل كأي بطل لقصة أخرى ، ليس من الضروري أن يكونوا معبراً عن حقيقة خلفه .

أن الحريري استهل كتابة مقاماته بالمقامة الثامنة واألربعين ، وهي المسماة  والمعروف     

هـ ، 495باسم المقامة الحرامية ، ثم أخذ في كتابة بقية المقامات ، وقد بدأ في هذا العمل سنة 

هـ ، وأقر في مقدمتها بأن الذي أشار عليه بكتابتها شخص "إشارته حكم ، 504انتهى منه سنة 

" ، وهو السياسي الفارسي المشهور أنو شروان بن خالد ، الذي كان وزيراً تحت وطاعته غنم

إمرة الخليفة المسترشد باهلل ، والسلطان مسعود السلجوقي ، ورأى ابن خلكان على نسخة من 

المقامات، كتبها الحريري نفسه أنه صنفها لوزير آخر للمسترشد يسمى ابن صدقة ، فشك في 

ي تذهب إلى أن أنو شروان بن خالد هو الذي أشار عليه بها ، ولكن من الرواية األولى ، الت

يدري ؟ ربما كانت المسألة ال تزيد على أن الحريري كتب نسخة ، وأهداها إلى ابن صدقة ! 

ويقال : إن الحريري كتب خطه على سبعمائة نسخة من مقاماته قرئت عليه ، وأكبر الظن أن 

الذي حال بينها وبين البتر والحذف، والتغيير، ولذلك كانت  اهتمامه بها على هذا النحو، هو



مقاماته من هذه الوجهة ، أتم وأطرف من مقامات البديع التي تبدو مبتورة في كثيرة من األحيان 

. 

ولعل أهم جانب تفترق به مقامات الحريري من مقامات بديع الزمان ، هو أنها كتبت في      

نما كتبت مقامات البديع في ظالل مذهب التصنيع وزخرفه ، ظالل مذهب التصنع وعقده ، بي

وليس معنى ذلك أن الحريري لم يبن مقاماته على السجع ، وال على وشي البديع ، بل لقد بناها 

على أساس هذه المواد ، ولكنه أخرجها في صورة جديدة هي صورة مذهب التصنع ، وما يمتاز 

غريبة عن دوائر الفن من حيث هو، وإما بتعقيد ما به من تصعيب األداء ، إما بجلب أشياء 

يندمج في هذه الدوائر من جناس ، وغير جناس ، وإما باستحداث طرق جديدة كالطريقة التي 

قابلتنا في رسائله ، إذ وجدناه يبني بعضها على حرف واحد ، ومن يرجع إلى مقدمة مقامات 

ها به من اآليات ، ومحاسن الكنايات ، الحريري يجده يقول فيها: إنها تحتوي على "ما وشحت

ورصعته فيها من األمثال العربية ، واللطائف األدبية ، واألحاجي النحوية ، والفتاوى اللغوية ، 

 والرسائل المبتكرة ، والخطب المحبرة" . 

وهذا نفسه الذي يجعلنا نقول: إن الحريري عقد أسلوب الكتابة في مقاماته ، فهو يعترف منذ      

سطور األولى فيها بأنه سيوشحها باآليات القرآنية ، وكان هذا التوشيح إحدى سمات أصحاب ال

التصنع ، وهو ال شك مقصد جميل في ذاته ، ولكنه يقترن بأشياء أخرى تتصل بتصعيب األداء 

وتعقيده ، ولعل أول ما يالحظ من ذلك هو الكنايات ، التي يشير إليها الحريري ، وإنها لتحيل 

 من جوانب مقاماته إلى ما يشبه األلغاز، وارجع إلى المقامة التاسعة عشرة الملقبة بالمقامة كثيراً 

النصيبية تجده يكثر من الكنايات على النحو مبعد في اإلغراب ، إذ يكنى عن الموت بأبي يحيى 

، وعن الجوع بأبي عمرة ، وعن الخوان بأبي جامع ، وعن الخبز الحواري بأبي نعيم ، وعن 

لجدي بأبي حبيب ، وعن الخل بأبي ثقيف ، وعن الملح بأبي عون ، وعن البقل بأبي جميل ، ا

وعن السكباج بأم القرى ، وعن الهريسة بأم جابر، وعن الفالوذج بأبي العالء ، وعن الطست 

واإلبريق بالمرجفين ، وهو حقاً ال يكثر في مقاماته األخرى من هذه الكنايات ، ولكنها على كل 

موجودة في جوانب كثيرة منها ، وهو كما يوشح مقاماته بهذه الكنايات ، كي يعقد أسلوبها ، حال 

باألمثال على نحو ما نجد في المقامة الوبرية ، وقد قال :  -كما يقول في المقدمة-نراه يرصعها 

 إنه وضع في المقامة الحجرية بضعة عشر مثاًل ، وكما عني باألمثال عني بالحكم على نحو ما

نجد في المقامة القهقرية ، أما األحاجي النحوية ، فقد خصص لها المقامة المسماة بالمقامة 

النحوية ، إذ عرض فيها طائفة من أحاجي النحو ومشاكله ، وكما عني بأن يخصص للنحو 

 مقامة ، كذلك عني بأن يخصص للفقه مقامة سماها المقامة الطيبية ذكره فيها مائة مسألة فقهية .



أرأيت كيف تطور الفن في النثر العربي ، وأنه أصبح يعتمد على أشياء لم نكن نألفها عند      

الكّتاب قديماً ؟ فإذا الحريري يسلك في مقاماته مسائل النحو والفقه ، كما يسلك فيها الكنايات 

 -د واألمثال ، وكل ذلك ليقدم لمعاصريه طرائفه الجديدة ، وهو ال يقف عند ذلك ، إذ نراه يعم

إلى الفتاوى اللغوية من ذكر بعض االشتقاقات واألبنية الغريبة ، ولعل  -كما يقول في مقدمته 

ذلك ما جعل ابن خلكان يقول : إنها "اشتملت على كثير من كالم العرب من لغاتها" ، وشكا 

الشريشي شارحها في مقدمته من هذا الجانب فيها وصعوبته ، وما من ريب في أن ذلك يدلنا 

ى أن الحريري كان يبحث عن وسائل جديدة ، يوشى بها عمله ، ولكنه حين اتجه هذا االتجاه عل

ضل سبيله ، فوقع في هذه الطرق الغريبة من التصنع لشوارد اللغة ، أو شوارد األمثال ، أو 

مسائل النحو، أو مسائل الفقه أو غرائب الكنايات ، كأن اللغة العربية قد أجدبت ، ولم تعد 

ع أن تقدم من زخارف التعبير سوى هذه الطرق الملتوية المعقدة ، التي ال تتصل بالفن وال تستطي

 بأي زخرف من زخارفه ، إال إذا جعلنا التعقيد من حيث هو زخرفاً وفنا يقصد لذاته .

إلى رسائل مبتكرة وخطب محبرة ، وإذا ذهبنا نبحث  -في مقدمة مقاماته  -وأشار الحريري      

رسائل ، والخطب لنرى ما فيه من طرافة يدل بها الحريري ، وجدنا هذه الطرافة عن هذه ال

 تستقر في صور معقدة بل قل: في صور ملتوية ، إذ مضى يؤلف رسالة على هذا النمط .

والرسالة تمضي على هذا النحو الذي نرى فيه كل كلمة تتألف من حروف منقوطة ، وغير      

ائماً تتفاصل هذا التفاصل ، الذي يجعل الطرف ينتقل بين حرف منقوطة بحيث ال تتوالى بل د

منقوط ، وغير منقوط ، أرأيت إلى هذا البدع الجديد بدع الحريري ؟ وإنه لبدع يبرهن به على 

مقدرته ، ومهارته في صوغ الكالم ، ولكن أي صوغ ؟ طبعاً هذا الصوغ المعقد في األداء ، 

يعوج هذا االعوجاج الذي يتيح له مثل هذه الصعوبات  فإذا هو ال يستقيم في كتابته ، بل

من كلمات ال تشتمل على أي  -في المقامة المسماة بالواسطية  -والتعقيدات ، وقد ألف خطبة 

حرف منقوط ، وقدمها بقوله: إنها "لم تفتق رتق سمع ، وال خطب بمثلها في جمع" ، وليست 

يبحث عن طرائف جديدة ، يظهر بها مهارته هذه هي كل طرائف الحريري ، فقد كان ما يزال 

في تعقيد أدائه بالقياس إلى من سبقوه وعاصروه ، وذهب يحاول غريبة ، هي أن يأتي بالجملة 

ثم يعكسها في الجملة التالية ، وسمي ذلك في المقامة المغربية ما ال يستحيل باالنعكاس ، ومثل 

إذا برينم ، سكت كل من نم لك تكس ، بكل له بقوله:"لم أخا مل ، كبر جاء أجر ربك من يرب 

مؤمل إذا لم وملك بذل".؟ وهذه آخر صورة ، وصل إليها التعقيد عند الحريري ، فقد ذهب يقلب 

تعبيراته هذا القلب لتطرد له صورة من األلفاظ المتعاكسة في عباراته ، وكأن ذلك هو ما 

عاً أساليب التصنع ، وما يطوى فيه من يحرص عليه الفن في أساليبه! ولكن أي أساليب ؟ أنها طب

تعقيد ، وتصعيب في طرق األداء على هذه الهيئة ، فإذا الكاتب يفر من األداء المستقيم إلى 



األداء الملتوي ، ال ليدل على شيء سوى مهارته في اللعب والعبث باأللفاظ ، وأنه لعبث ينتهي 

 جماالً ، وإنما تحوي تعقيداً ، كأنما التعقيد به إلى هذه الصورة الهندسية ، التي ال تحوي فنا وال

 غاية ينبغي أن يطلبها الكاتب في آثاره وأعماله . 

ونحن في الواقع نبحث عبثاً إذا حاولنا أن نجد كاتباً مهماً بعد أبي العالء ، ال يركب مثل      

مقدرة الكاتب هذه الطرق الملتوية في تعبيره الفني ، إذ كانت هي المقاييس التي تقاس بها 

وبراعته ، وليس معنى ذلك أننا ننكر جمال مقامات الحريري ، وتوفيقه في كثير من جوانبها ، 

وإنما نريد أن نالحظ هذه المالحظة ، وهي أن خير نموذج أدبي قدمته لنا العصور التالية بعد 

ع لهم فيه أبي العالء ، لم يستطع صاحبه أن ينفذ به إلى إعجاب الناس من حوله دون أن يض

ضروباً من التعقيد ، والتصعيب في األداء بجانب ما فيه من سجع رشيق وترصيع وبديع ، فقد 

مسح عليه ال بالتزامه ما ال يلزم في نهاية سجعاته ، بل باستخدامه الواسع للكنايات ، واألمثال ، 

ف المهملة، وما والمسائل النحوية ، والفقهية والشعبذة برسالة رقطاء ، وخطبة من ذوات الحرو

يتصل بذلك من استخدام ما ال يستحيل باالنعكاس ، فإن هذه الجوانب كلها سقطت إلى عمله عن 

طريق مذهب التصنع ، الذي كان يعجب به وبأصحابه ، ومن الخطأ أن نبحث في هذه العصور 

ام للناس ، عن كاتب ال يستخدم مثل هذه العقد والطرق الملتوية في فنه ، فقد كان ذلك الذوق الع

وكان الكاتب ما يزال يحتال على إرضاء هذا الذوق بصور وطرق مختلفة ، وما من شك في أن 

الحريري كان يعرف ذلك معرفة دقيقة ، ومن أجله ذهب يغرب على الناس في مقاماته بهذه 

المواد التي قدمناها حتى يظفر بإعجابهم ، وقد استمرت به رغبته تلك ، حتى استطاع أن 

ث هذه الطرفة الغريبة ، طرفة ما ال يستحيل باالنعكاس ، وهي طرفة تعبر أبلغ تعبير، يستحد

 عما انتهى إليه الفن لعصر الحريري من تصعيب وتعقيد .

 

 * نص من مقاماته : 

من المقامة البغدادية على لسان عجوز مستجدية )) إعلموا يا مآل اآلمل ، وثمال األرامل ،      

ائل ، وسريات العقائل ، لم يزل أهلي وبعلي يحلون الصدر، ويسيرون أني من سروات القب

القلب ، ويمطون الظهر، ويولون اليد ، فلما أردى الدهر األعضاد ، وفجع بالجوارح األكباد ، 

وانقلب ظهرا لبطن ، نبا الناظر، وجفا الحاجب ، وذهبت العين ، وفقدت الراحة ، وصلد الزند ، 

ليسار، وبانت المرافق ، ولم يبق لنا ثنية وال ناب ، فمذ اغبر العيش ووهنت اليمين ، وضاع ا

األخضر، وازور المحبوب األصفر، سود يومي األبيض ، وأبيض فؤادي األسود ، حتى رثى 

 . لي العدو األزرق ، فحبذا الموت األحمر((

 * التعليق :



الهجري وبلغ نضجه واكتماله على يد المقامة أسلوب نثري عرفه العرب في القرن الرابع      

هـ( ، ثم في القرن الذي يليه على يد 398أبي الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذاني )ت

أبي القاسم بن علي الحريري والمقامة حديث يقترب في بنائه من القصة ، ولكنها ليست قصة ، 

سلوب أنيق ممتاز ، غايته اإلطار وإنما هي في أساسها حديث أدبي بليغ تروي حادثة معينة بأ

الذي بموجبه تعرض الحادثة تتخللها الموعظة والتوجيه والتعليم الذي يتوخاه الكاتب ثم تدخل 

بينها خطوات أدبية وجدانية ودعابة قد تبلغ حد الخروج من المألوف وإبراز شخص المقامة 

اً أخبار بطله مثل الحارث بن راوية وبطل ، يبدأ الراوية بذكر اسمه في مستهل المقامة متتبع

 همام راوية أبي زيد السروجي في مقامات الحريري .

والبطل في المقامة أديب ذكي متقن لمهنته ، يحسن قرض الشعر وكتابة النثر ويعالج قضايا      

األدب واللغة والنقد والفقه ، ويلم باألحداث اليومية الصغيرة والتاريخية الكبيرة لكنه في الوقت 

سه يمتهن الشحاذة ويرضى بها وسيلة لكسب الرزق ، ويسلك إلى غايته بألوان من الخدع نف

والحيل ليحصل على مبتغاه من المال والطعام واللباس ، والنثر في المقامات يتميز بقدرة بيانية 

 لغوية وزخرفة لغوية يتخللها أشعار من نظم المؤلف نفسه .

ي الراوي الذي يعطي بعض المالمح الواقعية ، وذلك تعتمد المقامة على دعائم أربع ه     

بمنحه أسماً ، رغم كونه شخصية هالمية ذات حدود محدودة وال سمات خاصة ، والدعامة 

الثانية البطل ويكون عالماً عبقرياً بارعاً في إيقاع الناس في شراكه ، متقناً لحرفة الكذبة ممارساً 

والدعامة الثالثة الموضوع وتكون موضوعات المقامة  لها بحيله الذكية وأساليبه البالغية ،

متغيرة ، تنقل صور اجتماعية ملتقطة من بيئات مختلفة ، والدعامة الرابعة األسلوب ، إذ تصور 

 المقامة أساليب واضعيها وفق العصور التي عاشوا فيها .

ارات التفخيم ومقامات الحريري تمثل أسلوب أدب القرن الخامس الهجري الذي تميز بعب     

والتعظيم والتهويل مع جنوح نحو الزخرفة اللفظية ، وتنسيق العبارات ، وبعبارة أخرى كانت 

مقامات الحريري أكثر التزاماً في توفير أصناف البالغة والزخارف وأشد تمسكاً بوسائل 

 التصنيع اللفظي .

وير األشخاص وتحليل وخالصة القول : ان أصحاب المقامات لم يتخذوا من مقاماتهم تص     

نفسياتهم وأعمالهم وإنما كانوا يهدفون إلى تهيئة أساليب بليغة منمقة يحتذيها الشداة في مطلع 

 حياتهم األدبية .
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