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 اوي إلاشازيات هموذجا "رألابعاد التداولية في مقامات بديع الزمان الهم

 -الجزائس  -د. هوزالدين دزيم قسم اللغة العسبية/ جامعة الشلف

  مقدمة:

ل هزا ألامش في  
ّ
جإزش الىاط في اللشن الشابو للهجشة )الهطش الهباس ي( بىؾإة الفلش والخشمان، وكذ جمش

بذٌو الضمان  –خعب سؤي هشحر مً الذاسظحن –اإلالامت، والزي وان ساثذها ألادب، ووان هخاج رلً فً 

الهمزاوي، وغذث ملاماجه ساجهت مً سواجو الفً اللطص ي، ساويها نِس ى بً هشام وبؿلها ؤبى الفخذ 

 لخا وهىادس ونكاث.  ؤّنها جخػمً م   اؤلاظىىذسي، غلب نليها ؾابو السجو، هم

في اإلالامت، هى ظبب قهىسها بلى الىحىد، ملاسهت مو  فه الغمىع  بّن الجاهب الىخُذ الزي قّل ًىخى

النىا  –ؤشياٌ ؤدبُت ؤخشي، فاإلاهشوف ننها ؤّنها نشبُت اإلايشإ، ولم ًّبحن باخث 
ّ
نً ألاظباب  –في خذود اؾ

التي ؤدث بلى وشإتها لذي الهشب، ًلٌى نبذ الفخاح هُلُؿى مخدّذزا نً رلً " لىً ؤظباب قهىسها لِعذ 

ت خاحت زلافُت كذ اظخجابذ، فؿىاٌ اللشون ألاسبهت للهجشة، سؤث الىىس واضخت ًّ ذا بلى ؤ ُّ ، فال ًخضح لىا ح

بلى حهبحر  نبذ الفخاح هُلُؿى ؤفػل ما نّبر به نً 1هشحر مً ألاهىام لخلبي هزا الؿلب الهام ؤو ران" ، ٍو

ت، ال ًذسي هُف جفّخدذ " الفاسق الضمني بُيىا وبحن وشإة هزا الفً ، ف2وشإتها، ومفاده " جبذو اإلالامت صهشة بٍش

م بها، ضّهب نلى الباخث 
ّ
مً الفىىن ألادبُت، وبغفاٌ اإلاالفاث الترازُت الخذًث نً ؤظباب وحىدها وما ًخهل

لذ اإلالامت هللت هىنُت في اإلاجاٌ ألادبي نلى الشغم مً وحىد 
ّ
ؤن ًذسن سوافذ اإلالامت، ومو رلً فلذ شي

.اللطُذة الهمىدًت، نلى م   عخىي ؤلابذام الفني مً خُث الخذاٌو
ا واهذ اإلالامت بمشابت خياًت كطحرة، فلذ جػمىذ بذاًت ونهاًت، واشخملذ نلى شخطُاث مدىسٍت 

ّ
إلا

وؤخشي هامشُت، هما ؤّن لها بهذا صماهُا وآخش مياهُا، وفيها نلذة جىهلذ وجخإصم وخٌل هى النهاًت، وهي جخطف 

 اإلايان والضمان والصخطُاث مً الذاخل جاسة ومً الخاسج جاسة ؤخشي. بالخىاس والىضف الزي ًبّحن هُئت 

ل 
ّ
ال ًىىش داسط للترار ؤّن اإلالاماث كذ اهماصث بلغت بًداثُت، وؤكىاٌ حجاحُت، وؤبهاد ظُاكُت؛ فشي

 بزلً الخؿاب اإلالاماحي خلال خطبا إلاماسظت ؤلاحشاءاث وآلالُاث الخذاولُت.

ألابعاد التداولية في مقامات بديع الزمان الهمداوي  إلاشازيات جشوم هزه اإلاذاخلت اإلاىظىمت بـ " 

"، الىشف نً الهىاضش اإلاخىفشة في خؿاب اإلالاماث وملاسبتها جذاولُا، مىؿللا في رلً مً بشيالُت هموذجا 

ؿاب جذاولُا، وهُف حعهم اإلالاسبت ملاسبت هزا الخمفادها: بانخباس خؿاب اإلالاماث خؿابا جخُُلُا، هل ًمىً 

ت  ؟.   منها الخذاولُت في فً شفشاث اإلابهماث في الخؿاب اإلالاماحي وخاضت ؤلاشاٍس

 : املقامة بين ألادب والتداولية

خ الشلافي بهؼ ألالفاف   خ الشلافي للىاؾلحن بها، فلذ " ًخظ الخاٍس ال جىفً مفشداث اللغت نً الخاٍس

جهلها جذٌ نلى ؤهىام ؤدبُت، جلً خاٌ لفكت ملامت التي بمحزة حلُلت: ًخشحها مً خ ، ٍو مىد وال جمّحز اإلاعجم 

ت "في ؤواخش اللشن الشابو الهجشي ) اخخاسها الهمزاوي ت وشهٍش  . 3الهاشش اإلاُالدي(؛ لخذٌ نلى جألُف هثًر
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الهبث  ًشي بهؼ الباخشحن ؤّن اإلالامت لِعذ " خياًت خشافُت، فلِغ للخياًت الخشافُت مالف، ومً 

مداولت الىضٌى بلى وسختها ألاضلُت، وما ًمىً هى معاءلت الشاوي الخالي الزي اظخلاها مً سواة جػُو 

الثدت ؤظمائهم في ماع ًتزاًذ بهذا، ونلى الهىغ، فلذ سؤث اإلالامت الىىس في لخكت مدذدة، ولها مالف، 

لعمت ذ نشفذ مىز البذاًت، هلال مذّوها وهزه اولهزا اإلاالف ظحرة ًمىً الشحىم بليها ...بغافت بلى ؤّن اإلالامت ك

با مػافت بلى ظماث ؤخشي، جاشش  بلى همـ الجمهىس الزي واهذ مىّحهت بلُه، وهى حمهىس ال نالكت له جلٍش

، ونلى هزا اهماصث اإلالامت نً الخياًت الخشافُت، وىنها مهشوفت اإلاالف، وضلذ 1بجمهىس الخياًت الشفهُت "

ً م الخذٍو ت(، ًػاف بلى رلً حاهب  بلُىا نً ؾٍش مشلها مشل ؤي شيل ؤدبي آخش) خاضت اللطاثذ الشهٍش

 اإلالاماث، مّما ؤغفى نليها حمالُت جفّشدث بها نً باقي ألاحىاط ألادبُت ألاخشي. حّل الخُاٌ الزي جػمىخه 

، والخؿاب مً 2هطؿلح مجاٌ خؿاب نلى مجمىنت " ملام الخىاضل/ اللُىد ألاظلىبُت اإلاىغىنُت " 

، هُت الخإزحر نلى آلاخش بإًت خاٌ "مى . ونلى 3كىس بىفىِعذ " وّل ملفىف ًفترع مخيلما ومعخمها، ونىذ ألاٌو

والخؿاب الفلعفي، مىغىناجه، فمنها الخؿاب الذًني،  جىىنذ الخؿاباث جبها الخخالفهزا ألاظاط 

وهى ؤخذ  -لخؿاب اإلالاماحي والخؿاب ؤلانالمي، والخؿاب ؤلاشهاسي، والخؿاب العُاس ي، والخؿاب ألادبي، وا

ه خؿاب جخُلي مىفخذ ٌعخىنب نىالم مخخلفت، خُث " ًخذاخل فُه الطادق -ؤهىام هزا ألاخحر 
ّ
، وما ًمّحزه ؤه

واليارب نلى معخىي الفػاءاث والصخطُاث، وألاصمىت وألاخذار، لىّنها جخألف حمُها لخيّىن نىالم غحر 

 .4ضادكت، ولىّنها جلمُدُت "

" مدُـ مهشفي ممخذ ألاؾشاف، جترن فُه  فهى الزي ًمغ حىهش بهؼ ؤهىام الخؿاب،  الخخُُلؤّما  

ه ًالمغ الخلُلت"
ّ
وهزلً فهل بذٌو الضمان في ملاماجه؛ ألّن هطه  .5الزاهشة لخبخذم مً خالله ما حهخلذ ؤه

نلى مىاغهاث مػمشة الخخُُلي ٌهّذ غشبا " مً الاظخهاسة اللطىي، فذاللخه جخجاوص اإلالفىف راجه، وجشجىض 

لت مخطىضت في اللهب مو الهالمت " هزا مً حاهب  .6خاضت، ونلى نلذ واكو بحن الياجب واللاست، بّنها ؾٍش

 ألادب.

م بالخؿاب فةّن  
ّ
بٌى ؤّما مً حاهب الخذاولُت فهىان ؤمىس جخهلم بالخؿاب واإلاخاِؾب، ؤّما ما حهل آن ٍس

فلـ، خُث جلٌى " بّن اللانذة الىخُذة التي ًيبغي للمخيلم  ؤن ًيىن ميسجمافي الخؿاب الخخُُلي اشترؾذ 

 .7ؤن ًدترمها، هي كانذة الاوسجام، فيل ألاخذار التي جكهش في الخخُُل ًيبغي ؤن جيىن ميسجمت فُما بُنها "

 اإلاخاِؾب في الخؿاب الخخُُلي ال ٌععى بلىف" وؤّما اإلاخاؾب فُه، فغاًخه لِعذ مغالؿت اإلاخللي، بل بكىانه، 

 .8مغالؿت مخاؾبه، بخطىص التزام، وال بخطىص هىاًاه "
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" جخىافم جماما مو ألانماٌ اإلاخػمىت في ألاكىاٌ الخلُلُت التي بّن ؤفهاٌ الصخطُاث في اإلالامت،  

ت للجمل في الخؿاب الخخُُلي؛ ألّنها في هكشه كذ ؤكص ى حٌر ظ، لىىىا وحذها 1جفُذ ألاخباس " ألافهاٌ ؤلاهجاٍص

غحر حادة، زّم بّنها جخشق ششؽ الجزاهت، ومو رلً فال ًمىً ؤن وهمم وحهت هكش ظحٌر ألّن نذدا مً الجمل 

ألاخشي في الخؿاب هفعه جدّلم هزا الششؽ بمهنى ؤّنها جشد ضادكت، ونلى هزا ألاظاط كّعم الجمل 

وحهت جذاولُت بلى كعمحن: حمل ال جدُل نلى واكو خلُلي، واهخفى ننها ششؽ الجزاهت، ؤكطِذ الخخُُلُت مً 

، وحمل ؤخالذ نلى واكو خلُلي، وهي مً سخم اللغت اإلاخذاولت، ال جلص ى فيها  فيها ألافهاٌ اإلاخػمىت في اللٌى

بٌى لم جش فشكا بحن  . ولىً آن ٍس لي، فمً وحهت هكشها ال فشق حمل الخؿاب الخخُُألافهاٌ اإلاخػمىت في اللٌى

ت  ت بخباٍس واثً بحن ألاكىاٌ الطادكت وألاكىاٌ الياربت فُه، فجمُو ألاكىاٌ الخخُُلُت جخػمً كىة بهجاٍص

" كادس نلى اظدُهاب وّل  –خعبها  – اإلاالءمتجىافم بالػشوسة نمل ؤلايهام دون هُت اإلاغالؿت، فمفهىم 

      .2ؤلاشياالث التي جشجبـ بالخخُُل "

 إلاشازيات:

اللغت سهً بشاسة الخؿاب خحن ًؿلبها؛ لُلّذم سظالت في ؤي شيل مً ؤشياٌ الخىاضل اللغىي، فهى  

 ؤّن  "ًخجّعذ
ّ
اتها وافت، واليلماث حضء مً هكام اللغت فخدُل وّل ولمت نلى مذلٌى مهّحن بال باللغت في معخٍى

 مً خالٌ الخلفل  بهػا منها ًىحذ في اإلاعجم الزهني دون اسجباؾه بمذلٌى زابذ،
ّ
فال ًّخضح مذلىله بال

اث، التي ال ًخدذد مشحهها بال في ظُاق الخؿاب 3بالخؿاب في ظُاق مهحن " . ومً جلً اليلماث ؤلاشاٍس

 الخذاولي.

ت فُه " فهي   ل ؤهم آلالُاث اللغٍى
ّ
اث في الخدلُل الخذاولي؛ ألّنها حشي ال ًمىً ؤن وغفل فانلُت ؤلاشاٍس

اث 4كت بحن جشهُب اللغاث والعُاق الزي حعخخذم فُه "تهخم مباششة بالهال ا واهذ ؾبُهت هزه ؤلاشاٍس
ّ
، وإلا

ت، وان ال بّذ مً بدسان العُاق اللغىي وغحر اللغىي اللزًً ًدفان نملُت الخلفل، فةبهامها " ًىمً في  لغٍى

ٌّ نلى غاثب نً الزاهشة ؤو نً الىكش الخس ّي، فالخلفل بها ًجب ؤن ًيىن  في ظُاق ًدػش فُه وىنها ال جذ

، ؤي ًجب مشاناة العُاق 5ؤؾشاف الخؿاب، خػىسا نُيُا ؤو خػىسا رهىُا، مً ؤحل بدسان مشحهها "

اث.   الخذاولي للخؿاب للىكىف نلى اإلاشحو الزي جدُل نلُه هزه ؤلاشاٍس

ت الشالزت، وهي: ؤها، و   هىا، ال ًمىً ؤن جخم نملُت الخلفل بالخؿاب دون خػىس هزه ألادواث ؤلاشاٍس

اث الصخطُت، والضماهُت، واإلاياهُت، وألّنها مىحىدة في  اث، وهي: ؤلاشاٍس ل وّل  منها هىنا مً ؤلاشاٍس
ّ
مش وآلان " ٍو

ت، فةّن اإلاشظل ال ًىؿلها في وّل خحن "  .6هفاءة اإلاشظل اللغٍى

ه ال ًخىكف نىذ الكاهش، بل ًخجاوصه  
ّ
اث في العُاق الخذاولي فةه بلى بيُت ؤّما نً دوس هزه ؤلاشاٍس

اث اإلاعخلشة في مخىه، ؤزىاء الخلفل به، وهزا ما ًػفي نليها ظمت  الخؿاب الهمُلت وبزاث في مىاغو ؤلاشاٍس
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الخذاولُت في اظتراجُجُت الخؿاب، ألّن الخلفل ًدذر مً راث بعماث مهُىت، وفي ميان وصمان مهُىحن؛ هما 

اميان الخلفل ولخكخه،   .1ث الشالرلزلً ال ًخلى خؿاب مً هزه ؤلاشاٍس

اث الشالر وهزا بُانها:  ؤّما نً ملاماث الهمزاوي فال جخلى ؤًت ملامت مً هزه ؤلاشاٍس

 إلاشازيات الشخصية:

م، ؤو اإلاخاؾب، ؤو الغاثب 
ّ
اث الذالت نلى اإلاخيل ، فالزاث اإلاخلفكت في وهي في الغالب ألانم، ؤلاشاٍس

 ٌّ  ثنلى اإلاشظل في العُاق، فلذ جطذس مىه خؿاباملاماث الهمزاوي وهي في الغالب نِس ى بً هشام، جذ

مخهذدة، فزاث نِس ى بً هشام في اإلالاماث جخغحر بخغحر العُاق الزي جلفل فُه، وهي جمشل مدىس الخلفل في 

، ججهل مً ألاها داثم الخػىس في ً كبل نِس ى بً هشام في وّل ملامتالخؿاب جذاولُا، فمماسظت الخلفل م

ال ٌهّىٌ نلى رهشها داثما؛ ألّنها مىحىدة خاغشة في هفاءة اإلاشظل بلُه. ومً رلً:  وّل منها )اإلالاماث(، فهى 

ها مفخخذ بهباسة " خّذزىا نِس ى بً هشام كاٌ:... ".مؿالو ملاماث الهمزاوي فج
ّ
 ل

فهلى ظبُل اإلاشاٌ كىله " خّذزىا نِس ى بً هشام كاٌ: ؾشخخني الىىي مؿاسخها، خّتى برا وؾئذ  

ذ فيها ًذ الهماسة "حشحان ألاكص ى، 
ْ
ا هى:  .2فاظخكهشث نلى ألاًام بػُام ؤحل هزا اللٌى جػمً بهذا بشاٍس

ٌّ نلى خػىس  ؤها ؤكٌى ؾشخخني الىىي... وؤكٌى وؾئذ حشحان... وؤكٌى اظخكهشث... وؤكٌى ؤحلذ. وما ًذ

ت ؤها في رهً اإلاشظل بلُه هى بخالخه لفكا نلى اإلاشظل نىذما ًىلل هزا ا لخبر بلى غحره مً الىاط ألاداة ؤلاشاٍس

ه ؤخاٌ اللٌى نلى اإلاشظل ألاضلي باظخهماله 
ّ
شً ؤخذ ما في صخخه، فُلٌى هى كاٌ: ؾشخخني الىىي... ؤي به َو

ت جدىاظب مو اإلاداٌ نلُه نلى معخىي ؤلافشاد والخزهحر  والغُبت. فهِس ى بً هشام في هزا اإلاىغو ؤداة بشاٍس

ه احخمو مو اإلاشظل بلُه؛ " ألّن غمحر وفي غحره مً اإلالاماث لم ًخلفل بػمحر ا
ّ
إلاخيلم في ابخذاء خؿابه، أله

. " وال ًخلفل به بال نىذ افتراغه ؤّي انتراع معبم، ؤو 3اإلاخيلم وغمحر اإلاخاؾب جفعشهما اإلاشاهذة "

غ فهله اللغىي  ، ؤو نىذ خاحخه لدعَى م  .4في الخؿاباث اإلابذوءة بـ " هدً " حعاٌئ ومشاٌ رلً " وؤخزها الؿٍش

الجُاد، خّتى ضشن والهص ّي وسحهً هىتهب معافخه ووعخإضل شإفخه، ولم هٌض هفشي اظىمت الىجاد بخلً 

للاء  ، فهِس ى بً هشام في هزا اإلاىغو شّذه الشىق بلى 5واللس ّي، وجاح لىا واد في ظفذ حبل ري ؤالء وؤزل "

ه التي رام ضُتها في ؤوظاؽ اللباثل، فإساد ؤن ًبلغ نً ُخظىىذسي بهذ ؾٌى فشاق، وظمهت شؤبي الفخذ ؤلا 

ذ لزلً في بذاًت 
ّ
رلً في شيل خؿاب غمىه الػمحر)هدً( دون ؤن ٌهٌض الخؿاب نً ظُاكه الخذاولي فلذ إلا

ًّ الػمحر ًدُل نلى حمو، ؤي بّن له بهذا زلافُا فاإلاشظل مفشد ) اإلالامت. مما حهله نِس ى بً هشام( لى

حن: اإلاشحو الخلُلي واإلاشحو الشلافي، وهى ما ال جختزهه هفاءة اإلاشظل بلُه التي ظخمىىه ًخفاوث بحن مشحه

 بذوسها مً الشبـ بحن الػمحر هدً ومشحهه اإلافشد.
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ا واهذ  
ّ
م العُاق، وإلا اث، ًخىضل إلدسان ؤلاخالت نليها نً ؾٍش حهّذ الػماثش اإلاعخترة غشبا مً ؤلاشاٍس

خؿلب البهؼ منها خػىس ؤؾشاف الخؿاب خػىسا نُيُا، في ألامش هزلً ال ًلجإ اإلاشظل بلى الخلفل  بها، " ٍو

 ذا.مازال بحن ًذًً مشاه  ؤن ًيىن اإلاهني . فإهذ ال جإمش غاثبا ؤو جنهاه، فُلخض ي ألامش 1والىهي "

اث فلذ وسد في ملاماث الهمزاوي في ظُاكاث مخخلفت، مً رلً:     ؤّما نً هزا الىىم مً ؤلاشاٍس

ذ احلغ ًا ؤب - ) جلذًش الىالم احلغ ؤهذ، فاإلاشظل " نِس ى بً هشام" خاغش والشحل  2خّتى هإجًُ بعّلاءا ٍص

، وهى فإخاٌ الػمحر نلى مشحو مً خالٌ العُاق خاغش مشاهذ ،" اإلاشظل بلُه " الزي اهؿىث نلُه الخُلت

 (.في هزا اإلالام الشحل الزي للُه نِس ى بً هشام

جلذًش الىالم الخم ؤهذ بإؾفالً، فمً خالٌ العُاق ًذلىا الػمحر نلى مشحهه .)  3وكلىا له الخْم بإؾفالً -

 وهى: الشحل الزي للُه نِس ى بً هشام وؤصخابه في اإلاشبذ بالبطشة(.

، التي جلخض ي دساظت ألافهاٌ دون   بٌى ا وان الخؿاب جخُُلُا في اإلالامت، وبخؿبُم وحهت هكش آن ٍس
ّ
إلا

ت الىكش في ضذق ألاكىاٌ ؤو هزبها،  فةهه ًمىىىا ؤن هطّىف هزا الىىم الزي جخذاخل فُه ؤلاخالت مو ؤلاشاٍس

غمً ألافهاٌ الخذاولُت؛ ألّن " قاهشة ؤلاخالت ؤدخل في الخذاٌو منها في الذاللت، بر بنها جشجبـ باإلالام، 

، هما هى 4وجدذًذا باإلاهلىماث التي ًفترع اإلاخيلم وحىدها لذي اإلاخاؾب اإلاداٌ نلُه خحن نمُلت الخىاضل "

 الخاٌ في اإلاشالحن العابلحن.

وهي جمشل اإلاشحو لخكت الخلفل؛ لزلً ًشي ؤهل الخذاولُت ؤن ًشبـ الضمً بالفهل سبؿا  الزماهية: إلاشازيات

ل الخؿاب الضمً والفانل وزُلا ؤوال، زّم ًشبـ  ت الضماهُت، وجإٍو زاهُا، " ومً ؤحل جدذًذ مشحو ألادواث ؤلاشاٍس

ال صخُدا،  اوٌ ميىهاث جإٍو ًلضم اإلاشظل بلُه ؤن ًذسن لخكت الخلفل، فُخخزها مشحها ًدُل نلُه، ٍو

ت بىاء نلى مهشفتها "  .5الخلفل اللغٍى

ت " وابً خّشة ؾلو نلّي باألمغ "  ففي هزه الهباسة ال . 6ومً رلً ما حاء في هظ اإلالامت الفّضاٍس

بالىكذ الزي ؾلو فُه ابً خّشة نلى نِس ى بً هشام ٌعخؿُو اإلاشظل بلُه )ؤبى الفخذ ؤلاظىىذسي( ؤن ًخيّبإ 

ه ًلضم
ّ
مهشفت لخكت الخلفل وي  ه)اإلاشظل(، المخذاد الضمً ) لفكت ألامغ(، وبغؼ الىكش نً امخذاد الضمً فةه

 ابً خّشة.، فهزه الهباسة ال جلّذم مشحها صماهُا ًمىً ؤن ٌعهم في مهشفت صمً ؾلىم ًبني جىكهه نليها

هظ اإلالامت اإلاىضلُت، فةرا جإملىا هزه الهباسة " وؤها ؤظلمه مفخىح الهُىحن، بهذ بخالف ما وسد في  

، وهى خؿاب جخُُلي مً ؤبي الفخذ ؤلاظىىذسي مو ؤولئً اللىم الزًً فلذوا سحال، ومىههم ؤبى الفخذ 7ًىمحن "

في الخؿاب( ، ففي هزه الهباسة ٌعخؿُو اللىم ) ًمشلىن اإلاشظل بلُه الفخذ مً دفىه مذنُا بخُاءه مً حذًذ

كهش رلً  ؤن ًخيّباوا باإلاذة الضمىُت لإلخُاء، ألّنهم نشفىا لخكت الخلفل وكّذسوا اإلاذة فبىىا جىكههم نليها، ٍو
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مً خالٌ العُاق والخىاس الزي داس بُنهم وبحن ؤبي الفخذ، فالهباساث " فلالىا ألامش نلى ما رهش،... ألاحل 

، فيها 1ً بلى غذ، ابدعم سغش الطباح، ... حاءه الشحاٌ ؤفىاحا "اإلاػشوب، ... دنىه بلى غذ، ... ال جاخش رل

ًىمان، ونلُه فةّن هزه الهباسة )ًىمحن( كّذمذ مشحها صماهُا، اظدشمشه ؤبى حل اإلاػشوب داللت نلى ؤّن ألا 

 الفخذ في خؿابه الخذاولي.

الخؿاب(، وهزا ما ًػفي ًلخض ي الخؿاب وحىد اإلاشظل في ميان ما خحن الخلفل به) : إلاشازيات املكاهية

اث اإلاياهُت فانلُت حعهم في بهخاج خؿاب مخمّحز، فبها جخدذد اإلاىاكو في الخذر الىالمي مً خالٌ  نلى ؤلاشاٍس

الاهدعاب بلى هلاؽ مشحهُت نً ؾشق الدعمُت ؤو الىضف ؤو بخدذًذ ألاماهً مً حهت ؤخشي، " هما ؤّن 

 .   2اظخهماله إلاهشفت مىاكو ألاشُاء " اب، وهى ما ًاهّذ ؤهمُتولُت الخؿجدذًذ اإلاشحو اإلاياوي مشجىض نلى جذا

اث في اإلالامت ألاظىدًت، خحن اظخجاس نِس ى بً هشام بالفتى الشانش  وكذ وكفىا نلى هزا الىىم مً ؤلاشاٍس

ه، فعإله كاثال " فهل نىذ بِذ  :ؤمً ؤو كشي، كاٌ نالزي وحذه ًلهب مو الطبُان، باخشا نً ميان ًإٍو

لذ، وؤسع اللشي خللذ، وكام فهلم بىّمي، فمشِذ مهه بلى خُمت كذ ؤظبل ظترها، زم هادي ًا فخاة ألامً هض 

ه، فلالذ  الحي هزا حاس هبذ به ؤوؾاهه، وقلمه ظلؿاهه، وخذاه بلُىا ضِذ ظمهه، ؤو رهش بلغه، فإححًر

 الفخاة: اظىً ًا خػشّي.

 كمان ؤًا خػشي اظىً وال جخش خُفت        فإهذ ببِذ ألاظىد بً

                 .......... 

ىهه شّفهتهم بشمان                   
ّ
 فذوهىه بِذ الجىاس وظبهت              ًدل

   .3فإخز الفتى بُذي بلى البِذ الزي ؤومإث بلُه، فىكشث فةرا ظبهت هفش فُه "

ا، ونلى الشغم مً مهشفت   اإلاشظل بلُه )نِس ى بً برا ؤللُىا هكشة نلى الخؿاب وحذهاه مىخمال لغٍى

ه ال ٌهشف بالخدذًذ ؤًت داس 
ّ
 ؤه

ّ
هشام ( بخفاضُل اإلايان ) داس ألاظىد بً كمان( مً خالٌ شهش الفخاة، بال

ً مً جدذًذ 
ّ
 في خاٌ جمى

ّ
ه ًطهب نلُه مهشفت مىكو اإلاشظل ) الفتى الشانش في اإلالامت(، بال

ّ
ظُدل بها، أله

إلاىاكو في الخؿاب حعخلضم شِئحن: هما مهشفت ميان الخلفل، واججاه اججاه ظحر اإلاشظل؛ " لزلً فةّن مهشفت ا

اث اإلايان في غُاب الذكت في الخدذًذ نىذ الخلفل بلى اللبغ " ه كذ ًلىد اظخهماٌ بشاٍس
ّ
 .4اإلاخيلم؛ أله

، هما هى الخاٌ في وجداشُا للبغ فةّن اإلاشظل ٌهمذ بلى افتراع مىكو اإلاشحو، ومىكو اإلاشظل بلُه 

التي ًشوي فيها نِس ى بً هشام كطت غُام ببله وخشوحه للبدث ننها، وللاثه مو الشُخ،  ،5ؤلابلِعُتاإلالامت 

الشُخ، زّم الخىاس الزي داس بُنهما، والزي وان فُه الشُخ مشظال، ونِس ى بً هشام مشظال بلُه، فىضف له 

في اإلالامت، خحن كاٌ ميان ببله التي وحذها في غاس بالجبل، بىاء نلى الخؿاب الزي داس بِىه وبحن الشحل 

لهِس ى بً هشام : " دوهً الغاس ومهً الىاس، كاٌ)نِس ى بً هشام ( فذخلخه، فةرا ؤها بةبلي كذ ؤخزث ظمتها 
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م لهِغ بً هشام ختى ًطل بلى ببله، 1" . فبالىكش بلى هظ اإلالامت هجذ ؤّن الشُخ كذ ؤؾاٌ في وضف الؿٍش

ال، الغاًت مىه جف عحر الاخخماالث اإلامىىت التي كذ ًطادفها نِس ى بً هشام وبزلً ًيىن كذ ؤهخج خؿابا ؾٍى

له مً حهت، ومً حهت ؤخشي يهذف بلى جدذًذ الاججاه لهِس ى بً هشام وكذ وان الخؿاب مدّمال  في ؾٍش

ت في ؾُاجه.    بالذواٌ اللغٍى

    خاثمة:

ت وظُاكُت،ٌهّذ الخؿاب اإلالاماحي مهُىا زّشا للملاسبت الخذاولُت، بفػل ما جطّمىه مً  - وجبها  كػاًا لغٍى

حي، والشاوي: اإلاػمش، نً  لهزه اإلاحزة، ًمىىىا ؤن هلج هزا الىىم مً الخؿاباث مً حاهبحن: ألاٌو منها الخطٍش

م آلالُاث الخذاولُت.  ؾٍش

اث بإهىانها - يذ الذساظت مذي فانلُت ؤلاشاٍس ُّ في الىشف نً مػامحن الخؿاب اإلالاماحي، مً خالٌ  ب

 الاحخمانُت بحن ؾشفي الهملُت الخىاضلُت، اإلاشظل واإلاشظل بلُه. جإظِغ الهالكت

ظاهمذ اإلاهشفت اإلاشترهت بحن كؿبي الهملُت الخىاضلُت في غبـ بيُت الخؿاب اإلالاماحي؛ ألّنها جمشل  -

ب ٌهخمذ نليها 
 
ت، واإلاخاؾ ب، فاإلاخاِؾب ًنهل منها لُىجض ؤفهاله اللغٍى

 
ت للمخاؾب واإلاخاؾ اإلاشحهُت الفىٍش

له نلى الىحه اإلاؿلىب.ل  فهم الخؿاب وجإٍو
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