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ةــــــــــــــمقدم  
 

 أ 
 

  من أقدم األشكال الفنية و اللغوية القديمة التي تحمل     نثري،ن األمثال جنس أدبي إ

  عن حياتهم افة اإلنسان العربي، ألنها تعب رال يتجزأ من ثق دالالت حضارية، وهي جزء

  المعرفة المبتكرة، فضال عما  وأنماط الوعي المشترك وو حوادثهم ففيها خالصة الخبرة 

  تعكسه من تطور الوعي العربي وتحوالت المجتمع القديم، كما نجد فيها الروح األدبية 

  .الحية الهادفة إلي إحياء ما تم نسيانه بأسلوب هادف

  فيعرفت انتشارا واسعا في مختلف شرائح المجتمع، كما أن لها حضورا متميزا ولقد 

  .األدب العربي القديم و الحديث 

  األدبية في العديد من الدراسات التي تناولتها بالتحليلبرز أهميتها من الناحية الفنية ووت

  من نواح مختلفة، فمن الباحثين من اعتني بلغتها ومنهم من بحث عن المصادر التي 

  .اريخيةتناولتها، وأغلب تلك الدراسات تناولتها من الناحية اللغوية والت

  يعة هذا التناول الذي قوبلت به األمثال ، تبقي في حاجة إلي وعلي الرغم من حجم وطب

  .المزيد من االهتمام و الدراسة قصد اكتشاف أبعادها األدبية و الجمالية

  دراستها دراسةفي العصر الجاهلي و تحليل األمثال األخالقية وسنركز في هذا البحث على

  قاعي الصرفي و التركيبي البالغيالمستوي اإلي: ات لغوية هي أسلوبية تقف علي مستوي



ةــــــــــــــمقدم  
 

 ب 
 

  الموجودة بين عناصر كل مستوي ، وتساهم في و الداللي ، فهي تقوم علي كشف العالقة 

  .تباين دالالت المضامين النثرية

  دراسات ولعل من أبرز الدراسات المعمقة التي تناولت األمثال بالمقاربة و البحث     

األمثال العربية دراسة (ه في كتاب) عبد المجيد قطامش: (من الباحثين أمثالمثلها ثلة 

  ) األمثال والعصر الجاهلي (في كتابه ) محمد توفيق أبو علي ( و ) تحليلية تاريخية 

  من يدعمها باإلضافة والتحليل والشرح لذلك فالدافع لهذا البحث ى وهذه الجهود تحتاج إل

  لتراث العربي األصيل برؤية حديثة تكشف عن قيمة هذا هو الرغبة في بعث جزء من ا

  التراث الذي يستحق التحليل والدراسة وهذه الدراسة أيضاالتراث الخالد ، فكانت األمثال 

في إبرازه ذلك أن جاءت في سياق حبنا للتراث العربي القديم و محاولة منا المساهمة 

  .والحضاري أية أمة هو جزء من رصيدها التاريخي تراث 

ونظرا للحاجة الماسة للبحث في التراث العربي القديم ، فإن هذا البحث يسعى إليجاد 

 الظواهر دراسة األمثال ؟ ما هي وفقت األسلوبية في  هل:عن التساؤالت اآلتية  أجوبة

  البارزة في األمثال ؟األسلوبية 

  أما عن المنهج المتبع فلقد اعتمدنا علي المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن القيمة 

  .لألمثال والفنية  الجمالية



ةــــــــــــــمقدم  
 

 ج 
 

  .وجاءت هيكلة الدراسة قائمة علي مقومات هذا المنهج 

  :مدخل وفصلين تسبقهما مقدمة وتتلوها خاتمة  ولقد قسمنا الدراسة إلى

  المثل من الناحية اللغوية واالصطالحية وأنواع األمثال  فأما المدخل تناولنا فيه  مفهوم

  .التاريخية لألمثالاألخالق وأهم المصادر  األمثال ووخصائصها وقيمتها ثم

ا األسلوب لغة واصطالحا ناألول مفهوم األسلوب واألسلوبية فعرفوتناولنا في الفصل 

  دثنا عن نشأتهااألسلوبية ثم  تحثم عرفنا ) وعند الغرب _في النقد الحديث –القدامىعند (

  )اللسانيات، النحو، النقد، البالغة( و اتجاهاتها ومكوناتها والفرق بينها وبين العلوم األخرى

  دراسة أسلوبية لألمثال األخالقية من حيث المستوي االيقاعي: وتناولنا في الفصل الثاني

 والمستوي التركيبي الذي )السجع،اإليقاع والميزان الصرفي ،الجناس،التكرار(والصرفي

أمر، نهي ،استفهام ، ( سمية والفعلية والجملة اإلنشائية الطلبية الجملة اال فيه علي ركزنا

أما المستوي ) التشبيه ، االستعارة ،والكناية ( والمستوي البالغي ركزنا علي) شرط نداء

  .فتناولنا فيه أهم الحقول الداللية المدروسة  الداللي

  .نتائج البحث المستخلصة و القابلة للنقاش  أهم فبينا فيها: أما الخاتمة 

  . من صعوبات هي عدم اإللمام بالمادة المعرفية بسبب ضيق الوقتالبحث  وإذ ال يخلو

  )الميداني (: لكمجمع األمثال : ولقد أضاءت لنا دروب البحث مجموعة من المصادر



ةــــــــــــــمقدم  
 

 د 
 

  .) لرودلف زلها يم  ( األمثال العربية القديمةكتاب  و

  عبد السالم ل(أما المراجع فنذكر علي سبيل المثال ال الحصر كتاب األسلوب واألسلوبية 

  )لصالح فضل ( علم األسلوب مبادئه وإجراءاته وكتاب)المسدي

  ة        هوفي األخير ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر لألستاذة الفاضلة المشرفة والموج   

  السديدة بنصائحها القيمة وآرائها وتقومنا،  ينير دربنا نبراسا التي كانت" ط مواهب عيا"

  . فلم تبخل علينا في أبسط األمور فجزاها اهللا كل خير

  .والحمد هللا رب العالمين 
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تعكس عاداته وتقاليده ومعتقداتـه،  نسان العربي القديم ،فهي جزء ال يتجزأ من ثقافة اإل األمثال 

  .وهي تلخص مختلف تجارب حياته، وهي موجودة منذ القدم وسلوكه،

  :المثل لغة) أ :تعريف المثل )1

  :في المعاجم العربية القديمة على النحو التالي مثللقد وردت كلمة 

ـ ثَ، ومهلُمثْالتسوية، والمشابهة، يقالِ : المثُل: "البن منظور لسان العرب جاء في ـ ثوم هلُ ، أي هيلُ

  )1("، وجمع المثل أمثال، وجمع مثال أمثلةهيهبِوشَ ههبوشَ ههبشَ

  )2("باألولبه به حال الثانيثال، وهو قول سائر يشّالمثل مأخوذ من الم"المبردقال

المثل جملة من :"فقالالفصيح في شرح  المرزوقي ه من كالمالمثل مقتبسا تعريف السيوطيفعر

ـ وتشتهر بالتداول،  بالقبولالقول مقتضبة من أصلها أو مرسلة بذاتها، فتتسم  ا وردت فتنقل عم

 أشباههمن غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى  فيه إلى كل مايصح قصده بها

  )3("ذلك تضرب وان جهلت أسبابها التي خرجت عليهالمن المعاني، ف

  . ةمرلت أول قيعلي صورتها كما  يتبق بل المخاطبين، لتبدل حال ال تبدل األمثالف

                                                           

-2000  1ط   4نان ، ج بيروت لب دار صادر للطباعة والنشر، )مثل(منظور، لسان العرب،مادة  ابن): 1(
  19- 18ص 2003-2004

   20،ص1،1987ط- مل في اللغة واألدب ،تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل بيروتالمبرد ،الكا): 2(

علوم اللغة، شرح وتحقيق محمد جاد المولى بك وآخرون، المكتبة العصرية ، مزهر في السيوطي،ال): 3(
  .289ص1987صيدا، لبنان، سنة 
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نستنتج من التعاريف السابقة أن المعنى اللغوي للمثل يعود إلى التشبيه، والمثل هو قول سـائر   

  .من حوادث مماثلة له أوأشياء  على ألسنة الناس لتشبيه شيء بما سبقه من

  :اصطالحا المثل)ب

  :للمثل نذكر منهاعديدة تعريفات  هناك

و نتبين من خاللـه  " باألولقول سائر يشبه به حال الثاني  هو" للمثلالمبرد في تعريف  ما ورد

أن يكون مثال إال إذا ذاع وانتشر وصار في األفاق، غير أن المبرد لم يحـدد   ال يمكنأن القول 

المثل عند المبرد، هو التشبيه، لنا شروط هذه السيرورة ومواصفاتها ، واألساس الذي يقوم عليه 

سـماه  لتي أطلق فيها ألول مرة، وهو مـا أ ، فالمورد هو القصة ااومضرب ان لكل مثل موردأل

تها للحال التي ورد فيهـا  مضرب هو الحال التي نستعمله فيها لمشابهاألولى، والالمبرد بالحال 

  .)1("سماه بالحال الثانيةوهو ما أ

  .المثل عند المبرد قول مشهور و منتشر بين الناس له مورد و مضرب 

مـن   جعله جنسـا ومقومات، ت بخصائصهو ذلك الفن من الكالم، الذي يتميز "الميدانيفه وعر
 ،)2(..."والقصة والمقالة والرسالة والمقامةما للشعر والخطابة يوقس األدبية قائما بذاته،األجناس 

  . فالمثل جنس أدبي نثري له خصائصه التي تم تميزه عن الفنون األخرى 

                                                           

الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، دار اليازوري العلمية للنشر البشر قط، مفهوم النثر مصطفي ):1(
  .112، ص2009، سنة1والتوزيع، األردن، عمان، ط

وعلق حواشيه، محي الدين عبد الحميد ، ، ئبه، حققه و فصله  و ضبط  غرااألمثالالميداني، مجمع ): 2(
  .6ص 2005سنة  1مكتبة العصرية صيدا بيروت، جزء ال
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المثل أفكار اختلجت في النفوس، ومعـان تصـورت فـي    " خير الدين شمسي باشافه وعر

التجارب،فأملتها على ألسـنة   أدتهاثم بها صدورهم،  وجاشت، واتصلت بخواطر الناس األذهان

، بجمـل  أقواالمتغيرة فسارت مع الزمان حكما وعبرا وصورا تتضمن الخبرة والموعظةالناس 

 إلـى مقتضبةخالية من التعقيد تعني فيها اإلشارة بالتلميح من التصريح، وترمز الصورة فيهـا  

وغ خاطره في نزهة الفكاهـة و  المعني اللطيف ، مما يجعل السمع مأخوذا بطالوة العبارة، يس

  )1("فكره في فهم المغزى، وتتعظ نفسه بالعبرةيعمل 

مـرة   سابقا يستدل به في حال وقوعـه  وقععن حدث فالمثل جملة طويلة أو قصيرة تعبر  ذنإ

بلغـة جميلـة    قونها فـي حيـاتهم اليوميـة   حكما ومواعظ وعبر للناس يسو فصار المثل ثانية،

  .وعبارات أنيقة

  :؟ يقول األمثال من)ج

  :هيفاألمثال من أقوال أناس معروفين  ليست كل 

وى العالم ساهم البشر جميعا في التجارب بالتنقيح والصقل، وعلى مستكافة، تعهدته لسان الناس 

وتختلف دالالتها بحسب بيئـتهم وطرائـق   اتهم المختلفة باألمثال كل حسب عاداته وطبائعه، لغ

وفي األمثال العربية خاصة نجد ل مشتركة الداللة بين باقي األمم، عيشهم،وقد نرى بعض األمثا

في الجاهلية واإلسالم، كمـا أن  الفرس، وذلك التصالهم بهم  أمثال ما يشابهاألمثال المولدة منها 

                                                           

 اإلسالميةوالدراسات العربية ، مركز الملك فيصل للبحوث  األمثالباشا،معجم  الدين شمسي خير): 1(
  .10ص 2002 سنة، 1ط،  1ج الرياض، 
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من جدها متماثلة األغراض والدالالت في كثيـر كثيرا من األمثال التي تمس الجوانب اإلنسانية ن

  )1(اتها وعاداتهاالشعوب واألمم المختلفة في لغ

  :التهاودال األمثاللغة )د

  :تها التي تميزها عن باقي الفنونلغ ألمثالل

هـا ولقوالبهـا   صح ما وصل إلينا من النثر الجاهلي وأصدقه رواية وذلك إليجازفهي تعد من أ

نموذجا صادقا سـليما  أن وصلتنا  إلىستمر تواترها وسيرها على األلسنة، التي يسهل حفظها، فا

لت عفو الخاطر وارتجاال بلغة التخاطب بين النـاس  ريفة، بال تنميق وال تزويق، بل قيبلغتنا الش

في ذلك الزمان الذي كانت فيه اللغة العربية لم تدخلها لوثة أو عجمة، لذلك نرى األمثال العربية 

سالمة لغتها اعتمـدها  لوين بعد دخول العجمية الى العربية، بلغ من أمثال المولدوأ أفصحالقديمة

المعاجم واللغويون نماذج في صحة وداللة األلفاظ على المعاني، وعدوها شواهد يحتـذي   مؤلفو

وفـي المثـل   (وقـولهم ) في امثالهاوتقول العرب (بها، وكثيرا ما نرى في تفسير المعاجم قولهم

  )2()كذا

، كتاباتهمها وزين الكتاب ب وعوها في القلوبفحفظوها في الصدور،و  بأمثالهمالعرب  عنيوقد 

نها الشعراء في أشعارهم، وتـداولها النـاس فـي أحـاديثهم     ووشح الخطباء بها خطبهم، وضم

  البيان والتبيـين في  الجاحظومحاورتهم، وتمثلوا بها في أقاصيصهم قبل اإلسالم وبعده،وروى 
                                                           

  .11و10ص السابق المصدر): 1(

  18و17،صنفسهمصدرال): 2(
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ولم يكـن النـاس جميعـا    ة أمثال سائرة، رجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدوقد كان ال"

  )1(" مثلللما فيها من المرفق واالنتفاع، ومدار العلم على الشاهد وا إالّبها ليتمثلوا

تنل من هذا الجانب عناية علـى أيـدي    ن لمكبرى من حيث داللتها اللغوية، وإ ولألمثال أهمية

دراسة لغوية مستوعبة تدرس خصائصها وطبيعـة   اآلن إلىتدرس  الباحثين المحدثين، ألنها لم

 أدقعلى سعة اللغة العربية وثرائها وتعبيرها عن  وتدل داللة بينة بالدقة، هاألفاظ تتميز. تكوينها

،وطواعيتهـا  يحائيااللخلجات النفس  ومقدرتها على التعبير  وتصويرهااألفكار وأعمقالمعاني،

 وجرأتهم األقدمينعلى عمق الحس اللغوي عند العرب  األمثال كما تدلين،ممختلف المضاألداء

بعيدا عن القيود التـي   ،وجرسها لتنميق العبارة، ا لمقاصدهم الفنية،يعهوتطو في استخدام اللغة،

،حيث كانـت  واالبتكار االنطالقالجمود والتحجر والقعود عن  في عصور إاللم تعرفها العربية 

  )2(واألفكارعن طريق المعاني  أهلهااللغة تلبي حاجات 

  رأكثكانوا  األقدمينالعرب  أنولغتها تتسم بالتلقائية والعفوية، وهذا يعني  األمثالي عبارات أ

  .ومعانيهم وأفكارهمهم ابيرتحررا في استخدام اللغة العربية في تع 

  :األمثال أنواع )2

                                                           

  .180،ص2جزء  )ت.د(تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الجيل بيروت ،والتبيينالبيان ، الجاحظ): 1(

العربي، حمد عبد الغفار عبيد، أمثالنا الموروثة قيمتها األدبية والفكرية ودالالتها على شخصية اإلنسان أ): 2(
  .  81ص 2007سنة سكندرية ،دار المعرفة الجامعية اال
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  تبعا لوضوح المقصد أو غموضه حينا ، وتبعا للحقيقة: القديمة  لألمثالجرى تصنيف متعدد 

 :قسمين إلىقسم المثل  األولالمستوى  وضمن،خرآرمزيتها حين أوالواقعة التي قيل فيها المثل 

ـ  دنْع" قول العربك دورانه بين الناس و كثرة بظهور معناه قريب الفهم األول الصاحِب يـ ح دُ م 

  .وهو مثل يضرب في الترغيب في السير ليال و الحث عليه )1(" يرالس موالقَ

  :كقول العربالثاني بعيد الفهم لقلة دورانه بين الناس 

  )3("عناداوهو مثل يضرب لمن ينكر األمر ظاهرا )2("رمالقَ كيلَع غِبي ،الَكموقَ كيلَغِ عبي نِإ" 

  :و هي )4(أربعة أنواع أمثال العرب إلى لف زلها يمورودوقد قسم المستشرق األلماني 

 : كقـول العـرب   ،ومعناه التعبير غير المباشر عن تجربة بلفظ موجز : المثل التصويري)أ

  .ئيم لالمثل يجعل للرجل ال أنوهذا يعني  )5("هلهَأ ؤسِب فيِ بلْكَ معنَ"

ولكنـه يبـرز    بعينها،النوع ال يعرض أخبارا معينة عن طريق حالة  وهذا :المثليالتعبير )ب

تكـون جـزء مـن     أن، فـي صـورة يمكـن    اإلنسـانية الحياة المتكررة، والعالقات  أحوال

                                                           

  .167ص1،جمثالمجمع األالميداني،): 1(

  .122، ص1،جنفسهالمصدر): 2(

  162الموروثة قيمتها األدبية والفكرية،صأحمد عبد الغفّار عبيد، أمثالنا ): 3(

رودولف  زلها يم، األمثال العربية القديمة ، ترجمة رمضان عبد التواب، دار  األمانة، مؤسسة الرسالة ): 4(
  .35و27،30،32، ص 1971،سنة 1بيروت لبنان ط

  .382، ص2الميداني، مجمع األمثال ج): 5(
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بسبب ما فيهـا   وهي تثري التعبير وتوضحه، ،عبارات قائمة بذاتها والتعبيرات المثلية،الجملة،

ـ بأ" : قول العـرب   أمثلتهة على العموم ومن متداولمن بيان عظيم وهي مشهورة  صـ  ر من 

    )1("ابرـُـغ

وهو تعبير موجز شديد اإليجاز، يصوغ الحكمة بلفظ مجرد ويتضمن قيمة : المثل الحكمي) ج

  )2("السر َأمانَةٌ": كقول العرب، من القيم أو مبدأ من المبادئ يدعوا إلى العمل به 

 وفي الخطاب والتحيـة،  الدعاء واللعن، توجد العبارة التقليدية في: المتداولةالعبارة التقليدية )د

  )3(" يننوالب اءفَبالر"كقولهم  ذلك أشبهوفي الصالة وما 

  :األمثالخصائص )3

  :    التي تميزها عن باقي الفنون خصائصها لألمثال
 :بقولـه  األمثـال الخصائص الفنية التي تتميز بهـا  )ه23توفي(القاسم بن سالم  بو عبيدأدد يح

تعارض كالمها فتبلغ بها مـا حاولـت مـن    ، وبها كانت اإلسالم حكمة العرب في الجاهلية و"

 وإصـابة  اللفـظ،  إيجاز:فيجتمع لها بذلك ثالث خالل  حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح،

                                                           

  .100ص1،جالسابقالمصدر): 1(

  .498ص1نفسه،جالمصدر ): 2(

  .87ص1،جالمصدر نفسه): 3(
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ديد والتلـويح  يف ترجع إلى اإليجاز الشخصائص المثل في هذا التعر)1("لتشبيهوحسن ا المعنى،

  .وجمال التشبيهالغرض بدل التصريح وإصابة

  :هم هذه الخصائصوأ

، فهو في األمثال شـديد التركيـز   اللغة العربية تتميز بها ظاهرة اإليجازكان  إذا :اإليجاز-1
  .إعرابهايل والتقدير في وواضطر النحاة إلى التأ ،ولذلك شاع في األمثال الحذف ، والتكثيف

وتشبيهات، بلغت الغاية من الجمـال   األمثال العربية استعارات وكنايات أكثر في :التصوير-2
المثل يصور من جاء باالدعاء والكذب والباطل بصورة من  )2("ارمح ينَرقَبِ جاء"كقولهم والدقة
  .فكأنه جاء بما ال يمكن أن يكون  ،بقرني حمار والحمار ال قرون له جاء

زين العرب قولهم بتوقيعات صوتية جميلة تسير تداولها ،وتفتح لهـا القلـوب    :الموسيقي_3

إمـا   الوزن الشـعري العروضـي   واألسماع، كالسجع والتوازن واإلتباع، وربما توافر لبعضها

ن الحس الرهيف الذي شـارك فـي صـوغها أطلقهـا     ا ألفي قصائد ومقطعات، وإملورودها 

  )3("موزونة

                                                           

دمشق  ات، ر، دار المأمون للتعبد المجيد قطامش/األمثال، تحقيق دأبو عبيد القاسم، كتاب  ن سالماب): 1(
  . 34،ص1980،  1ط

  .253، ص1مجمع األمثال،ج الميداني،): 2(

دار الفكر المعاصر ، وعرفان األشقر، األدب الجاهلي،قضاياه، أغراضه، فنونه أعالمه  غازي طليمات): 3(
  .  290ص 2001لبنان، سنة  بيروت   للنشر والتوزيع
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يميز األمثال اإليجاز الذي يؤدي إلي إطناب المعاني وحسن التصوير الذي يؤدي إلي إن أهم ما 

  .، والموسيقي التي لعبت دور كبير في تواتر األمثال حسن التشبيه وجودة الكناية

  :األمثال وقيمتها أهمية)4

  :يةاآلت رألمولااإلعجاب بهعلى ألدباء والنقاد القدماء ا جمعلذا أكبري ية وقيمةمثال أهملأل

ضـرب الكـالم   للسمع من أ أنقى"أنها) ه142توفي سنة (المقفعبن اعبد اهللا رأىقد ل:بالغتها-أ

بلـغ  أمـن  " أنهالفارابياىرأو )2("نهاية البالغة" أنها) ه221توفي سنة ( اموقال النظّ)1("األخرى

  )3("الحكمة

  :يرورتهاس-ب

ابـن عبـد   حججـا وبـراهين قـال     بعضها تخذأوويتحدثون،فيها الناس  يكتب،األمثالشاعت 

مسيرها، شيءشرف من الخطابة،ولم يسر وأ من الشعر، أبقىأنها:"هربعمومهاحتى قيل  وال عم

"أيسرمن 4("ٍلثَم(  

                                                           

  295المرجع السابق ص ): 1(

  .487ص1ي علوم اللغة،جالسيوطي، المزهر ف): 2(

 1ج ، مكتبة لبنان ناشرون بيروت لبنان ، عادل عبد الجبار الشاطي، ديوان األرب، تحقيق،  الفارابي): 3(
  .ص74، 2003سنة

د، تحقيق أحمد أمين وآخرون، دار الكتاب ي، العقد الفرهرب ابن عبد): 4(
  .63،ص1982،سنة3العربي،بيروت،ج
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  :العربية  األمةتعبيرها عن - ج

ـ وأخالقهمت بكثير من ثقافة العرب وقيمهم فقد حفلخالصات تجارب، األمثالا كانت لم  ت،وواكب

ـ   صافيةمرآة  أنها:"الدكتور رمضان عبد التوابقال  ،تطورهم عليهـا  نعكس لحياة الشـعوب، ت

ـ ، وهي ميزان دقيـق لت وسلوك أفرادها ومجتمعاتها عادات تلك الشعوب وتقاليدها وعقائدها،  كل

  )1("شعوب ال

مـن  فهي تعكس حياة األمم السابقة  ،اتهاطاطها وبؤسها ونعيمها وآدابها ولغرقيها وانحمن حيث 

  .خالل تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم

الشـعور والتفكيـر وعـادات    األنغام اللغوية الصغيرة للشعوب، ينعكس فيها  إنها" يمزلهاوقال 
  )2("وتقاليدهم  األفراد

  .د كل ما يعيشه المجتمع ينعكس في األمثال من أفكار وعادات وتقاليأي  

  : صلتها بالقصة -د

الرتبـاط   د جذورا للقصة في العصر الجـاهلي، تع أنها، فيذهبون باألمثاليبالغ بعض المعجبين 

كبرى من خالل قيمتهـا الفنيـة و    وأهميةدور  لها ألمثالا وشخوص وتجارب بأحداث أكثرها

الفنون النثرية التي خلفها العـرب   وأعظمشرف حيث عدت من أ ،الجمالية و الفكرية والبالغية

                                                           

  .7رودولف زلها يم، األمثال العربية القديمة ، ص): 1(

  .22ص،نفسه المصدر): 2(
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خالصة ما يحتويه المجتمع من عادات و تقاليـد و سـلوك و    ألنهافهم يستدلون بها في حياتهم 

  . ذلك إلىوقيم وعقائد وما  أخالق

  :واألخالق ألمثالا)5

الفلسفي، لما لها من  والتأملالفضيلة كانت نظرة واقعية بعيدة عن التجريد  إلىنظرة العربي 

المختلفة، الواقعية في تمثيل الحقائق و التعامل مع الظواهر  إلىداللة على ميل العقلية العربية 

مثل  وهو)1("". هلُاعفَ رِالشَّ نا مرشَّ نِإو،هلُاعفَ رِيخَالْ نا مريخَ نِإ" أمثالهملذا قال العرب في 

 أليالفضيلة والرذيلة ليس  أنيدل على  ، إذفي نظرهم األخالق أصولمهما من  يقر أصال

يوصف بالحسن  ، وإنماقبح أوتوصف بحسن  أنمنهما وجود خارجي مستقل،ومن ثم فال ينبغي 

على في هذه العبارة  هيأتي وإلهامفاعل الخير،وبالقبح فاعل الشر، وهكذا نرى العربي بشفافيته 

السلوك  أسسمهما من  اأساسيضع  فهو بذلك به كثير من الفالسفة، يأتوجازتها بما لم 

  العربية القديمة  فاألمثال من المعاني و النظريات، أهم والنزعات األفعال أنخالصته  اإلنساني

محببة والرذائل غيـر محببـة    ائلالفض أنالتي تحث على الفضيلة وتحذر من الرذيلة نجد فيها 

  )2(.تجنبها إلىوبالتالي الدعوة 

                                                           

  98ص 1 ، جالسابقالمصدر):1(

  .81و80ص،األدبية والفكرية، أمثالنا الموروثة قيمتها الغفار عبيد حمد عبد أ): 2(
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عهود دولة  أوائللى إ األمثالفي كتب  بالتأليف يعود االهتمام: لألمثالالمصادر التاريخية )6

من صنفوا كتابا في  أوائلهو من  الجهر ميعبيد بن شرية  إن،وقيل أميةبني 

  :مصادر األمثال هي )1("المضمار

  . العرب  أمثال:كتابه ) ه168 توفي ( الظبيالمفضل -1

 .  األمثالكتاب : كتابه )ه195في سنة تو(قيد مؤرخ السدوسي  أبو-2

  .كتاب األمثال: كتابه)ه224توفي(بن سالمعبيد القاسم أبو-3

  .كتاب  األمثال:كتابه)ه250توفي (الظبي أبو عكرمة -4

  .الفاخر:كتابه)291توفي (المفضل بن سلمة-5

  .اهرالز: كتابه)ه328توفي(ريابن األنبا-6

7-الثالث المجلد المجلد الثاني الفريد العقد:كتابة)ه328توفي(هابن عبد رب.  

  .رة الفاخرةالد: كتابة)ه351توفي( حمزة االصبهاني-8

  .جمهرة األمثال: كتابه)ه395توفي (أبو هالل العسكري-9

  .التمثيل والمحاضر،ثمار القلوب: كتابه)ه429توفي (الثعالبي-10

  .الوسيط في األمثال: كتابه) ه468توفي ( احديالو-11

  .فصل المقال: كتابه) ه487توفي (البكري -12

  .األمثالمجمع :كتابه) ه518توفي ( الميداني-13

  .العرب أمثالالمستقصي في : كتابه) ه538توفي (الزمخشري-14
                                                           

  .44رودولف زلها يم، األمثال العربية القديمة، ص): 1(
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    )1(تمثال األمثال: كتابه ) ه837توفي (العبدري_15

دل صة وقعت يسقأو تعبر عن حادثة ،طويلةأو جمل قصيرة  ألمثالعبارة عنأنايمكن القول اذن 

حيـاتهم   إلـى ،كما نجد فيها نظرة الجاهلين  األزمانبها لتصبح مثال أو عبرة صالحة في جميع 

متنوعـة   لجاهليـة ل افاألمثا،من عادات وتقاليد وسلوك وعقائد ،بمجتمعهم وكلما يتعلقوبيئتهم 

  .  عن باقي الفنون النثرية تميزهامتلكه من خصائص ومميزات وقيم ومختلفة بسبب ما ت
  

                                                           

بيروت   دار النفائس للطباعة والنشر،) دراسة تحليلية(األمثال العربية والعصر الجاهلي  توفيق أبو علي، ):1(
  .57و56ص  1988سنة  1لبنان ط
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  : األسلوب واألسلوبية

قبل الخوض في خبايا هذا العلم  البد لنا أن نلقي الضوء علي أهم مفاهيم األسلوب واألسلوبية 

  . التي تعددت و تنوعت عند الباحثين العرب والغرب

  :األسلوب )1

الوقوف عند أهم مفاهيمه وتعريفاته وكان هذا  وحاولوااعتني العرب قديما باألسلوب :لغة ) ا

  :جليا في مختلف المعاجم العربية

أو السطر من النخيل ،وكل طريق األسلوب الطريق الممتد ،":البن منظورجاء في لسان العرب 

الطريق، والوجه، األساليب، وهو  ىنتم في أسلوب سوء ،و الجمع علأ:ويقال ممتد فهو أسلوب

  )1(".أخذ فالن في أساليب من القول، أي أفانين منه: "والمذهب، والفن، يقال

طريقته، : سلكت أسلوب فالن في كذا: الطريق، ويقال: األسلوب: وجاء في المعجم الوسيط

: أخذنا في أساليب من القول:"ومذهبه، واألسلوب طريقة الكاتب في كتابته، واألسلوب الفن، يقال

  )2(".ب الصف من النخيل، ونحوه والجمع األساليبمتنوعة، واألسلو فنون

  وأخذ سلب القتيل، وأسالب القتلى سلبه ثوبه، وهو سليب، ":مخشريورد في أساس البالغة للز

                                                           

  .250، ص"سلب"مادة، ، مجلد أولمنظور، لسان العرب ابن): 1(

  .152، ص1989دار العودة تركيا، سنة إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ،): 2(
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فهي مسلب، واإلحداد على  ميتهاوليست الثكلى السالب، وهو الحداد، وتسلبت، وسلبت على 

: طريقته، وكالمه على أساليب حسنة من المجاز:وسلكت أسلوب فالن. عام والسليبالزوج، 

سلبه فؤاده، وعقله، واستلبه، وهو مستلب العقل، وشجرة سليب، أخذ ورقها، وثمرها، وشجر 

أنفه في أسلوب، إذا لم يلتفت يمنه :"سلب وناقة سلوب، أخذ ولدها، ونوق سالئب، ويقال للمتكبر

  )1("وال يسره

  .يقه الكاتب في التعبير عن مواقفهطر هوالتعاريف السابقة، أن األسلوب  نستنتج من

  : اصطالحا)ب

  :تعريفات عديدة عبر مختلف العصور عرف األسلوب

  :  لقد استخدم مصطلح أسلوب عند العرب بدالالت مختلفة  :األسلوب في التراث العربي-

إنما يعرف فضل القرآن من كثر :"مصطلح األسلوب في قوله ) ه 276توفي(ابن قتيبةفقد ذكر 

نظره،واتسع علمه ،وفهم مذاهب العرب و أفنانها في األساليب ، فالخطيب من العرب إذا ارتجل 

كالما في نكاح ،أو صلح أو ما شابه ذلك لم يأت به من واد واحد بل يفتتن فيختصر تارة 

  ته بالكالم على حسبون عناي،وتكويكشف بعضها ،ويخفي بعض معانيه ،ويكرر ،ويطيل تارة ،

                                                           

  . 408ص2000الزمخشري، أساس البالغة، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، سنة ): 1(
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نه ال يقصد األسلوب المستخدم اآلن وإنما يفهم من قوله أ)1(".،وكثرة الحشد،وجاللة المقامالحال

  .خروالسمة المميزة للكالم عن كالم آ يعني به الطريقة الخاصة في النظم

نه أ "يرى  إذمحاولة لفهم أسلوب الشعر "  قواعد الشعر" في كتابه) ه291توفي ( ثعلبيقدم 

،فجعلها أساليب ي هذا التقسيم على أساليب الكالم،معتمدا فري على أربعة قواعد تمثل أساليبهيج

وهذه هي األصول على حد تعريفه ،ثم " )2(" ،واستخبار ونهي، وخبرأمر،:للشعر فإذا هي 

التقسيم ال يقوم على  هذا )3(" تتفرغ إلى أغراض الشعر المعروفة من مدح وهجاء واعتذار

  .أساس منهجي

العمدة كما نجد بعض الدراسات التي أوردت مصطلح األسلوب ضمن طرح نقدي شامل ككتاب 

فقد استخدمه بمعنى يدل داللة واضحة على ما نصطلح عليه اليوم ) ه463توفي ( البن رشيق

 قال عبد"أفراده ،يقول باألسلوب من حيث أن سمة الكالم الفنية ،وصفته التي تميزه وتشير إلى 

فرغ جزاء، سهل المخارج ،فتعلم بذلك أنه أيته ،متالئم األالرحمان الجاحظ أجود الشعر ما رأ

                                                           

د ب، ارأيوب جرجيس العطية، األسلوبية  في العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع): 1(
  22ص  2014سنة 1 ،بيروت،طبعة 

 األسلوبالنقدي والبالغي في ضوء  رؤية معاصرة في التراث األسلوبي، التفكير ينهسامي محمد عبا): 2(
، 2008، 1العالمي للنشر والتوزيع، ط وجدار للكتابعمان، .الحديث، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع

  .34، ص2010، 2ط

  34،35المرجع نفسه ، ص): 3(
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هذا ) 1(" وسبك سبكا واحدا ،فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان  واحدا، إفراغا

حتى ،رفه ويقدم له حدا يفصله عن معان أخرى كثيرة متأنية بحيث يع المصطلح لم يقف وقفة

  .معناه المعجمي

واعلم أن االحتذاء "بين األسلوب والنظم قال )ه474-471توفي ( عبد القاهر الجرجانيجزوم

ئ الشاعر من معنى له وغرض عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه ،أن يبتد

فيجيئ  فيعمد شاعر آخر إلى ذلك األسلوب_فيه لطريقةو األسلوب الضرب من النظم وا_أسلوبا

قد "نعل قد قطعها صاحبها فيقال : بمن يقطع من أدمية نعال على مثال به في شعره ،فيشبه 

  .، وهو يقصد باألسلوب الطريقة الخاصة في التعبير  )1("احتذى على مثال

على النظم "  تفسير الكشاف"واعتمد في  بعبد القاهرفقد تأثر )ه538توفي ( الزمخشريما أ

فورد لديه مصطلح األسلوب في سياق حديثه عن  )2(وربط بين األسلوب والخصائص األسلوبية

تتانهم في الكالم وتصرفهم فيه وذلك على عادة اف"باب من أبواب البالغة ،وهو االلتفاف إذ يقول 

ا لنشاط السامع و إيقاظن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب  كان ذلك أحسن نظرية وأل

                                                           

 سنة 1ج هندسة القاهرة  أمينآدابه ونقده ،مطبعة رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر و  ابن): 1(
  .171،172ص 1925

، 1محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية للنشر لونجمان، ط): 2(
  .27، ص1994



األسلوب واألسلوبیة                                                                        الفصل األول  

25 
 

فاألسلوب عنده يعني أنحاء  التخاطب  )1("إلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ل

  . ووجوهه

  .قرآنيب كان له حضور في مبحث اإلعجاز النالحظ مما سبق أن مصطلح األسلو

في استغالل إمكانية مصطلح األسلوب،وإدراك قيمته ) ه684توفي(القرطاجينجح حازم لقد 

لحديث عنه، كما ل"  منهاج البلغاء و سراج األدباء"،وأثره على الملتقي ،فخص قسما من كتابه 

لما كانت األغراض الشعرية "ه كثيرا من القضايا التي تتعلق باألسلوب، يقول انه عالج في كتاب

يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقاصد،وكانت تلك المعاني جهات فيها 

وجهة وصف الخيال ،وجهة وصف الطلول  ،المحبوبة وصف لجه تني،منها تقومسائل جد،تو

وما جرى مجرى ذلك في غرض النسيب،وكانت تحصل للنفس ،وجهة وصف يوم الليل ،

باالستمرار على تلك الجهات،والنقلة من بعضها إلى بعض،وبكيفية االطراد في المعاني و نسبة 

من أوصاف جهة إلي جهة ،فكان  يحصل عن كيفية االطراد ألن األسلوبالنظم إلى األلفاظ،

الذي هو صورة كيفية االستمرار في األلفاظ و العبارات والهيئة  بمنزلة النظم في األلفاظ

الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض،وما يعمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء 

 التأليفاتية،والنظم هيئة تحصل عن المعنو التأليفاتفاألسلوب هيئة تحصل عن  الترتيب،

  )2(" اللفظية

                                                           

  .40سامي محمد عبانية، التفكير األسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبالغي، ص): 1(

، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ، دار الغرب اإلسالمي حازم القرطاجي): 1(
  363، ص 3،1976، بيروت لبنان، ط
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،وميزها عن غيرها من ضع لها حداوفحازم تلقف كلمة األسلوب وادخلها حيز االصطالح 

نه تحدث عن العمليات واإلجراءات التي تؤدي إلى مواضع مثل األغراض والمعاني كما أال

المعاني،فمفهومه ليس مفهوما عاما،وإنما هو مفهوم كاالستمرار واالطراد،والنقلة بين ، األسلوب

  .نقدي متطور

 تفرغ فيهبأنه المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي )"ه808توفي(ابن خلدونعرفه و

  ذهنية  صورةال إلى"نه يرجع األسلوب في اإلبداع األدبي فذكر أثم حدد بعد ذلك مفهوم )1("

وتلك الصورة ينتزعها الذهن من .انطباقها علي تركيب خاص  باعتبارللتراكيب المنتظمة كلية 

أعيان التراكيب وأشخاصها و يرصها في الخيال كالقالب أو المنوال ثم ينتقي التراكيب 

البناء في القالب، أو  رصا كما يفعل هايصرفوالبيان الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب 

بشكل  ر ابن خلدون قالب ذهني تنصب فيه التراكيب اللغوية فاألسلوب بنظ)2("المنوال النساج في

وقد وفق ابن خلدون في تشبيه عمل الشاعر بعمل  ويتالءم مع فن القول، الكالم يفي بمقصود

فالشاعر يجدها مادته وهي األلفاظ اللغوية والتراكيب الموجودة في المعاجم وفي الكتب،  البناء

  .الطبيعةكما يجد البناء أحجاره في 

يتضح مما سبق ذكره أن األسلوب يرتبط بالصورة اللفظية والمعنوية من غير انفصال بينهما 

  .وهذه هي النظرة الشاملة لألسلوب عند ابن خلدون

                                                           

  504، ص2003، سنة1إبن خلدون، المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان،ط): 1(

  504المصدر نفسه، ص): 1(
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  :األسلوب في النقد الحديث *

  النقاد ف النقاد المحدثون األسلوب تعريفات مختلفة ومن أبرز هؤالءلقد عر :  

  طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار األلفاظ"الذي يرى أن األسلوب  حمد حسن الزياتأ

  )1("وتأليف الكالم

طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار األلفاظ وتألفها " أنه أحمد الشايبيرى و 

  ) 2(" للتعبير بها عن المعاني قصد اإليضاح والتأثير

  التعريفات تصب في قالب واحد هو أن األسلوب طريقة الشاعر أو الكاتب في التعبير عما  هذه

  .يختلج في ذاته

  :األسلوب عند الغرب*

يب شعر الغربيون بصعوبة في تحديد األسلوب، وهذه الصعوبة تعود إلى اختالف األسال

  األسلوب أصعب " المارجدها تتفق على تعريف واحد، فقال وتعددها، فأصبح من العسير أن ن

  

  

                                                           

  .44، ص1967، 2لبنان، ط ع عن البالغة، عالم الكتب، بيروتالدفاأحمد حسن الزيات، ): 1(

  .44، ص1966، 6أحمد الشايب، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط): 2(
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  )1("ملكات اإلنسان تحديد

  ، وفي رأيه أن األفكار )2("األسلوب هو الرجل"عن هذا المفهوم الجديد بقوله بوفونوقد عبر

  )3(وحدها هي أساس األسلوب، واألسلوب ليس سوى النظام والحركة التي نجعلها ألفكارها

هو المبدأ التركيب النشط الرفيع الذي يتمكن به الكاتب من النفاذ "بقوله األسلوبغويتهويعرف 

ادة ليأتي إلى بواسطة لكن هذا النفاذ إلى عمق الم )4("إلى الشكل الداخلي لمادته الكشف عنه

  .إعمال الفكر

النص في تعريف األسلوب من  خالل تأثير  (M.RIFATTERRE)ريفا تيرميشال ويعطي 

إبراز بعض عناصر سلسلة الكالم ، ويحمل القارئ على االنتباه إليها "التلقي فبواسطة النص يتم 

بحيث إذا غفل عنها يشوه النص، وإذا حللها وجدها دالالت تمييزية خاصة، بما يسمح بتقرير 

  )5(" أن الكالم يعبر و األسلوب يبرز

                                                           

، 2000، دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر بيروت، لبنان، سنةاألدبيعلي أبو ملجم، في األسلوب ): 1(
  .5ص

  .22واألسلوب، ص محمد عبد المطلب، البالغة): 2(

  6علي أبو ملجم، في األسلوب األدبي، ص): 3(

  22،ص1998، سنة 1صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط): 4(

  83،ص1982، 3األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، طلمسدي،عبد السالم ): 5(
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وإرجاعا من المتلقي، فالمبدع يسعى للفت  المنشئ األسلوب إبداعا من ريفا تيرعتبر وبهذا فقد ا

  .انتباه المخاطب من خالل رموز تستوجب من القارئ كشفها

  :األسلوبية/2

لها مفاهيم عديدة ولعل أعمق هذه المباحث  لعرب باألسلوبية وحاولوا أن يضعوالقد اهتم ا

" األسلوب واألسلوبية"في كتابه  يلمسداعبد السالم األسلوبي تعريف  العربية في تقديم المفهوم

هي علم لساني يعني "يلمسدسلوبية في تعريف عبد السالم والذي فتح المجال لمن جاء بعده، فاأل

وفي تعريف أخر ، )1("بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية النتظام جهاز النقد

يحدد األسلوبية  ريلعدنان بن ذونجد ،)2("البحث عن األسس الموضوعية إلرساء علم األسلوب "

علم لغوي حديث يبحث في الوسائل اللغوية التي تكسب الخطاب العادي "أو علم األسلوب بأنها 

األسلوبية  ظاهرة ال إنها تتقرىعبيرية والشعرية ،فميزه عن غيره ، األدبي أو خصائصه الت

األساس لغوية تدرسها في هي في بالمنهجية العلمية، واللغوية وتعتبر األسلوب ظاهرة  

  )3("نصوصها وسياقاتها 

                                                           

  .35ص، السابقالمرجع ): 1(

  34.المرجع نفسه ، ص): 2(

عدنان بن ذريل، اللغة واألسلوب، دراسة ومراجعة وتقديم، حسن حميد مجدالوي، للنشر والتوزيع، ): 3(
  .140، ص2006، سنة2ط
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 أوالبحث عما يتميز به الكالم الفني عن بقية مستويات الخطاب " األسلوبية أنجاكسون يرى و 

  )1(".ثانيا  اإلنشائيةوعن سائراصناف الفنون 

  األسلوبية بالغة حديثة ذات شكل مضاعف ، إنها علم التعبير، وهي "  بير جيرووعند 

  )2("الفردية  األساليبنقد 

وشرطه  األسلوبهي تحليل لغوي موضوعه  األسلوبية"جوزيف ميشال شريم ويقول 

  )3(" األلسنيةالموضوعية،وركيزته 

  .مختلفةمنهج لغوي حديث في قراءة النص بما يحمله من ظواهر  األسلوبية إذن

  :نشأةاألسلوبية)3

  1886عام كويرتنججوستاف الفرنسيالعالم  أعلنهفيما  األسلوبيةتحديد مولد  إلىيذهب الدارسون 

يقتصرون فوضعوا الرسائل اآلن، الفرنسي ميدان شبه مهجور حتى  األسلوبعلم  إن"في قوله 

  )4("طبقا للمناهج التقليدية  أنظارهمالتي تلفت  األسلوبتصنيف وقائع  على

                                                           

  .37ي، األسلوب واألسلوبية، صلمسدعبد السالم : )1(

، 2بير جيرو، األسلوبية، ترجمة منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، ط): 2(
  9، ص1994

  .31يوب جرجيس العطية، األسلوبية في النقد العربي المعاصر، صأ): 3(

  .12صالح فضل، علم األسلوب، ص): 4(
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 إالمعنى محدد  إلىلم تصل  فإنهافي القرن التاسع عشر  هرتظقد  األسلوبيةكانت كلمة  وإذا

شارل علم اللغة ويعد  بأبحاثالعشرين وكان هذا التحديد مرتبطا بشكل وثيق  القرن أوائلفي 

في المدرسة الفرنسية ،وخليفة  األسلوبمؤسس علم )CHARLES BALLY )1865-1947بالي 

بحث " األولم كتابه 1902وقد نشر عام جنيف  في كرسي علم اللغة العام بجامعةا سويسر

  )1(التعبير أسلوبلها علم  أسس أخرىثم اتبعه بدراسات " الفرنسي األسلوبفيعلم 

،وهي األسلوبيةالدراسات  أزمنةعن  JULES MAROUZEAU ماروزوعبر  م1941وفي سنة

االستقراءات، وجفاف المستخلصات، فنادى بحق ونسبة تذبذب بين موضوعية اللسانيات 

  )2(الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسانية العامةاألسلوبية في شرعية 

، ندوة عالمية ،شارك  األمريكيةبالواليات المتحدة " ندياناأ"انعقدت بجامعة  م1960وفي سنة 

"  األسلوب"وعلماء النفس ،وعلماء االجتماع ،وكان محورها  وأدباءبرز اللسانيين ونقاد فيها أ

"  اللسانيات و اإلنشائية"،محاضرته حول ROMAN JAKOBSONجاكسونرومان فيها  ألقى

  )3("واألدببناء الجسر الواصل بين اللسانيات "سالمة  فأكد

  )4("الفرنسية  إلىالشكليين الروس مترجمة  أعمالصدر أ أن TODROVروفتود و وما لبث

                                                           

محمد خفاجي وآخرون، األسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، ): 1(
  14و13، ص1992، 1ط

  .22واألسلوبية صمسدي، األسلوب عبد السالم  ل): 2(

  .23ص ،نفسه المرجع): 3(

  23ص، نفسهالمرجع  ): 4(
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،علما لسانيا األسلوبيةستقرار ا" STEPHEN OLLMANاولمان"م يؤكد األلماني 1969وفي عام 

 غائيات ما يعتريعلى . اللسانيات صرامة أفنانأكثراليوم هي من  األسلوبية أن:"نقديا، فيقول 

من  ،األسلوبيةبما سيكون للبحوث  تنبأت أن ،من تردد، ولناومصطلحاتههذا العلم الوليد ومناهجه 

  )1(" معاو اللسانيات  األدبيفضل على النقد 

في القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية  إاللم يظهر  مصطلح األسلوبية أنيمكن القول 

  .الحديثة

  :لألسلوبية مبادئ ضرورية في العمل األسلوبي أهمها  :األسلوبيةمبادئ )4

 وهو من أهم مبادئ علم األسلوب، ألنه يقوم عليه تحليل األسلوب عند المبدع ،:االختيار)1

 المبدع عندما يستخدم لفظة من بين العديد من البدائل الموجودة العملية التي يقوم بها بها ويقصد

وقد يسمى "  ختيارا"ما يسمىهو  األلفاظفي معجمه ، فاستخدام هذه اللفظة من بين سائر 

  ،ويتصل بهذا) 2(نه استبدل الكلمة القريبة منه غيرها لمناسبتها المقام والموقف أ أي" استبدال"

  ويقصد بها"  العالقات الركنية"أو " محور التوزيع"يسمى بوهو ما  آخر شيءالمبدأ  

                                                           

  4ص، السابقالمرجع ): 1(

  138،ص نفسه المرجع): 2(
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المختارة وفق قوانين اللغة وما تسمح به من تطرف ،وهذه العملية هي  األلفاظتنظيم وتوزيع 

  )1(" محور االختبار على محور التوزيع  إسقاط:" بسونجاكالتي يسميها 

،وصوتيا، وصرفيا،ودالليا  سالمة التركيب في جميع نواحيه معجميا ونحويا: التركيب)2

يستدعى انطالقه من االختيار فكلما كان االختيار دقيقا كان التركيب بالرجوع إلى المزاج 

فاألسلوبية إذن . ب عن كاتبالنفسي للكاتب وثقافته الخاصة، ومن ثم يختلف أسلوب كل كات

نطالقا من تركيب ن الكاتب ال يتسنى له اإلفصاح عن حسه وال عن تصوره للوجود إال اترى أ"

األدوات اللغوية تركيبا يقضي إلى إفراز الصورة المنشودة ، واالنفصال المقصود ،واالنطباع 

  )2("النابع من الذات عبر النص من خالل اللغة ، ليحتضنه القارئ بحرارة 

  :العدول) 3

خيبة االنتظار " جاكسونسماه  كما أو كما سماه ابن جني قديما،" االنحراف" أو"االنزياح "ويسمى

  )4("علم االنحرافات"  بعضهمحتى سماه  األسلوبخاصة في علم  المبدأأهميةولهذا ، ) 3("

  )5(نوعين إلىينطلق من تصنيف اللغة  المبدأوهذا "  

                                                           

  139ص،، السابقالمرجع ): 1(

دار هومة، الجزائر، ) دراسة في النقد العربي الحديث(نور الدين السيد، األسلوبية وتحليل الخطاب): 2(
  169، ص1، ج1988

  164ص، لمسدي األسلوب و األسلوبيةسالم عبد ال): 3(

  37، ص1992، 2وط 1982، 1شكري محمد عياد، مدخل إلى علم األسلوب، مكتبة مبارك العامة،ط): 4(

  23، ص1، طمحمد اللومي، في األسلوب واألسلوبية، مطابع الحميضي): 4(
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 .لغة مثالية معيارية نمطية متعارف عليها-

 .ولغة إبداعية مخالفة للنمط المعياري السابق-

إلى أسلوب جديد غير مألوف عن طريق  المتعارف عليهالنمط المعياري  فالعدول هو مخالفة

  .الكامنةاللغة وطاقتها  إمكانياتاستغالل 

ويتضح من هذا التعبير شرط يضبط هذا العدول حتى ال يخرج عن الحد المقبول وهو ان يكون 

به قواعد اللغة،وكذلك يجب أن يكون هذا العدول ذا فائدة فليس  ما تسمحالعدول في حدود 

اذن فاالختيار )1( "العدول غاية في ذاته إنما المقصود منه إثارة السامع وتحفيزه على التقبل

  والعدول  

 . األسلوبية ال تقوم إال بها ، ووالتركيب مكونات أساسية 

 : األسلوبيفروع و أنواع الدراسات 5)

فروع دراسية مختلفة كل فرع منها يهتم بجانب معين من جوانب الدراسة  األسلوبيةتشكلت في 

  :وهي كالتالي  اللغوية

 :التعبيرية األسلوبية )1

تدرس  بأنها" األخير وقد عرفها هذا دي سويسروهو تلميذ  شارل باليتعرف بأسلوبية و

واقع الحساسية الشعورية  التعبير عن أيوقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي ،

                                                           

  24ص ،السابق المرجع): 1(
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الحساسية ،ويعني بالى بالوقائع اللسانية ،تلك الوقائع التي من خالل اللغة و الكالم ،عبر هذه 

  )1("تلتصق بالمؤلف 

ألسلوبية بالي في  امتدادوهي  ،وهي أكثر المذاهب شيوعافي الوقتالراهن: األسلوبية البنيوية)2

اللغة والكالم، وتكمن قيمة هذا التمييز في  بين  يزيفي  التم دي سوسير آلراءالصرفية وامتداد 

التنبيه على وجود فرق بين دراسة األسلوب بوصفه طاقة كامنة في اللغة بالقوة يستطيع المؤلف 

أي أن هناك فرق بين مستوى اللغة  ،لتوجيهها، ودراسة األسلوب الفعلي في حد ذاتهإخراجها 

لغة )(رمز رسالة(المدرسة مصطلحات مختلفة من مثل ومستوى النص، وقد استخدمت هذه

 ترسيمهالذي قام بوضع  بسونجاك رومان األسلوبينومن أشهر البنيويين ) نظام نص(،)مقالة

  .الرسالة االتصالية

صب الدراسات التي تفرعت من األسلوبية من أخ األدبية األسلوبيةتعد : األدبية األسلوبية)3

التكوينية باإلجابة عن أسئلة من  األسلوبيةوتهتم  ،في القرن العشرينوأكثرها تأثيرا تكوينية ال

  .من أبرز رواد األسلوبية األدبيةو فوسلويعد كارل  أين؟لماذا؟

  

  تنطلق من اعتبار أن األسلوب هو مجموعة من الخيارات اللغوية و :اإلحصائية األسلوبية ) 4

  )1( الدراسة األسلوبية للمؤلف لذا يعد اإلحصاء معيارا حاسما وموضوعيا في
                                                           

، 1، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن طوتحليالتهاموسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاهيمها ): 1(
  10، ص2003سنة
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  :األسلوبية النفسية)5

 فهو يهتم" دراسة في األسلوب"في مؤلفاته  ليوسبيتزر من رواد هذا االتجاه في البحث األسلوبي

لوبه في ويرتكز على شخصية المؤلف عبر كتاباته وأس أسبابهابالذات البدعة وخصوصية  

فاألسلوبية خصوصية شخصية في "التعبير وطريقته في التفكير انطالقا من تفرده في الكتابة

خالل العناصر متعددة تعمل على التعبير والتي من خاللها تتعرف على الكاتب، وذلك من 

 إلى تذهب األسلوبية النفسية من خالل طرحها في مقاربة النص، )2("تكوين هذه الشخصية الذاتية

األسلوب قادر على إدراك كل ما يتضمنه فصل الكالم من أساليب أصلية تتوفر على  أن علم

 ه لها قدر تفرده في اإللقاءم )3(من نفس مبدعة  منبثقة خالقة جدتها طاقةعناصر الفرادة أو 

  .والتواصل والتبليغ  على القولكبيرة 

  :األسلوبية مكوناتال)6

محاولة لتحديد مكونات األسلوب تستلزم اإلشارة إلى بناء األسلوب، وتكوينه من جزيئات  أيإن 

مختلفة تتواشج وتتالقي لتشكل نظاما لغويا خاصا يتميز به النص وهذه الجزيئات هي أنساق 

                                                                                                                                                                                                 

سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر، دار األفاق العربية، القاهرة سنة ): 1(
  337- 336، ص2001

  126، ص1،1993مصر ، ط  سلوبي معاصرة وتراث، دار المعارفرجاء عید، البحث األ): 2(

  .73نور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص): 3(
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 الذيلغوية قبل أن تصبح مكونات أسلوبية لدى تمظهرها في نص ما أي النص هو األساس 

  )1(األسلوبيةمنه لتحديد المكونات يمكننا االنطالق 

  :أربع مكونات هيولها 

اللفظة بينة صوتية ترتبط بفكرة محددة ارتباطا وضعيا، فهي تتكون من :المكون اللفظي/أ

  )2(ات الدرس اللغوي الحديثلصوت والفكرة وقد كان من أهم معطيا: جانبيين

وهي تبحث عن الشيء المميز في وترمي األسلوبية إلى دراسة اللفظ بعد تمظهره في نص ما 

 أوصافما علم اللغة، فهي تبحث فيما يتبع تشكل اللفظ من اللفظ من خالل البعدين اللذين حدده

جانب  إلىتحت علم الفصاحة  لة والليونة التي بحثت في نقدنا القديمصوتية، كالجرس والسهو

  )3(على قيمة اللفظية الجمالية والداللية االستعمالدراستهم ألثر 

التي  األسلوبيةتم بالمكون اللفظي من جانبيه الصوتي والداللي والخصائص إذن هذه الدراسة ته

  .تخص الجانبين

  :لمكون المعنويا)ب

                                                           

، المؤسسة الدین صبحي، مراجعة حسام الخطیب محي، ترجمة األدبویلیك وأوستن، نظریة  رونیة): 1(
  .183ص ، 1975، سنة 3العربیة للدراسات والنشر بیروت، ط

عة مالك يوسف المطلبي، بيت ينظر فرديتان دي سويسر، علم اللغة العام، ترجمة يوسف عزيز مراج): 2(
  131، ص1988، 2الموصل، ط

سامي محمد عبابنة ، التفكير األسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبالغي في ضوء األسلوب ): 3(
  115الحديث، ص
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فيه، وتجسد موقفه  اإلدراكييمثل رؤية الكاتب الخاصة التي يتضمنها نصه، والجانب 

، في تصور لألسلوب األولىويعد موضوع النص ومضمونه االختيار  الحضاري والفكري،

  .بعض االتجاهات االسلوبية الحديثة 

  :التصويري المكون)ج

من خلق تراكيب لغوية مميزة قادرة على استشارة الخيال ،وبعث  وهو ما ينجم عن التركيب

ية خارجة عن ويتم ذلك من خالل تراكيب لغو ،رة الجوانب الوجدانية و العاطفيةالفكر،واستشا

علميا في نقدنا  ،واالستخدامات العادية لها ،وقد عرفت هذه التراكيباألصول الوضعية للغة 

،واالستعارة، والمجاز،والكناية،وجمعت في النقد الحديث تحت مصطلح الصورة القديم بالتشبيه

  . الفنية

  :التركيبي المكون)د

 األصولوالمعاني في بعده التوزيعي من تجاوزات  لأللفاظوهو ما ينجم عن التركيب النصي 

مخالفة  أووتناسب كالتكرار، مشاكل،والحذف وما يتميز به التركيب من والتأخيراللغوية كالتقديم 

 األسلوبيةانحرافات  أشكالالظواهر التركيبية التي تجسد كافة  أهمتشكل المباحث  إذ كااللتفات،

  )1( .للغة النص  األسلوبيخر عن النظام بآ وأوتكشف بنحو  ،النوعية و الكمية

  : األخرىسلوبية و العلوم الفرق بين األ)7

                                                           

  116- 118- 117-ص، السابق المرجع): 1(
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 بين توضيح الفروقعدم تمييز حدود العلم لذا كان لزاما  أزمة األسلوبية أسباببين ن م

والنحو وسنوضح هذه  األدبيوبين العلوم التي لها صلة بها كاللسانيات والبالغة والنقد  األسلوبية

  : الفروق كاآلتي

  )1(:هناك عدة فروق نذكر منها: واألسلوبيةالفرق بين اللسانيات - 1

  األسلوبية  اللسانيات

  تعني باإلنتاج الكلي للكالم-1  تعني بدراسة الجملة -1

كونها تعني بالتنظير للغة ب -2
  )نظام اللغة(مفترضامشكال

  )الكالم(تتجه نحو المنجز فعال -2

تعني باللغة من حيث هي مدرك مجرد  -3
  تمثله قوانينها

الذي تتركه في  األثرتعني باللغة من حيث  -3
  المتلقينفس 

كشف  إلىتدرس اللغة، وتسعى  -4
  القوانين التي تحكمها

، فهاميهاإلو، البالغيةترتكز على القيمة  -4
 استعمالوتدرس الكالم بوصفه نشاطا ذاتيا في 

  اللغة
  .،الجملةاللغة، الكالم : ختلفان في نقاط عديدة أهمهااألسلوبية واللسانيات ت

 )2( :أهمهايختلفان في نقاط : الفرق بين النقد األدبي واألسلوبية -2

  األسلوبية  النقد األدبي
بالكيان اللغوي للنص  اتعني أساس -1ينظر إلى لغة النص بأنها عنصر من  -1

                                                           

،  1السمات األسلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، أربد، ط محمد بن يحي): 2(
  24،ص2000

  25ص ،السابقالمرجع ): 1(
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  األدبي  عناصر النص األدبي وحسب
  والذاتيةاالنطباعيةالبعد عن  -2  باالنطباعية والذاتيةتتسم  -2
تدرس النص بمعزل عن  -3  ال يغفل األوضاع المحيطة بالنص -3

السياسي، التاريخي، (محيطه
  ...)جتماعيواال

ا يصف ويحلل ويركب ويفسر، فاألسلوبية تكتفي مكل منهلة بين النقد واألسلوبية وثيقة، فالص

  .يعمد إلى التقييم وإصدار األحكام بالكشف والتقرير، والنقد

  )1( :يفترقان في مجموعة من النقاط أهمها: الفرق بين األسلوبية والنحو -

  األسلوبية  النحو
  الحرية هامجال -1  القيود همجال -1

  رهينة القواعد النحوية، وهي الحقة لها -2  سابق عليها زمنيا -2
 يضبطقوله، من حيث  ماال يستطيعيحدد -3

  )ما ال نقوله(قوانين الكالم
تقفو ما بوسعها أن تتصرف فيه عند -3

  )ما نقوله(اللغة  استعمالها
  ال أسلوب دون نحو-4  العكس صحيح -4

  .واألسلوبية ال يمكنها االستغناء عن النحو ،سابق في الوجود النحون إ

  ):أوجه التشابه واالختالف(:الفرق بين األسلوبية والبالغة

أوجه اتفاق كثيرة بين علم األسلوب وعلم البالغة، كما توجد أوجه اختالف، ولعل الوقوف  هناك
على هذه الفروق يوضح لنا ويجلي مدى العالقة واالتصال بين علم األسلوب والبالغة فأما 

  أوجه

                                                           

  26ص ،نفسھالمرجع ): 2(
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  )1( :فهي كما يأتي االتفاق

  .وارتبط بهمنهما نشأ منبثق من علم اللغة  أن كالّ -1

  .دبمجالهما واحد هو اللغة واأل أن -2

كثيرا من مباحث البالغة مثل علم المعاني والمجاز والبديع، وما  استفاءعلم األسلوب  -3
  .يتصل بالموازنات بين الشعراء وأساليبهم الفردية

  .واالختياركما أنهما يلتقيان في أهم مبدأين في األسلوبية هما، العدول  -4

  .لوبية وريثة البالغة وهي أصل لهايرى بعض النقاد أن األس -5

تلتقي األسلوبية مع البالغة في نظرية النظم، حيث ال فصل بين الشكل والمضمون كما أن  -6
  .النص ال يتجرأ

 ما بينالبالغة تقوم على مراعاة مقتضي الحال، واألسلوبية  تعتمد على الموقف وواضح  -7

  . المصطلحين من تقارب

  :فهي على النحو التالي االختالفأما أوجه 

 1- ا علم األسلوب فحديثعلم البالغة علم لغوي قديم، أم.  

2- ا األسلوبية فإنها تدرس مسائلها البالغة تدرس مسائلها بعيدا عن الزمن والبيئة، أم

  :بطريقتين

  .أي عالقات الظواهر بعضها ببعض في زمن واحد:أفقيةطريقة  -

                                                           

  43،49شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم األسلوب،ص ): 1(
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  الواحدة على مر العصور أي تطور الظاهرة: طريقة رأسية -

شف مدى نجاح النص المدروس عندما تدرس البالغة قيمة النص الفنية فإنها تحاول أن تك -3

في تحقيق القيمة المنشودة، وترمي إلى إيجاد اإلبداع  بوصاياها التقييمية؛ أما األسلوبية فإنها 

  .يزة له النص المم عد إثبات وجودها وإبراز خواصتحلل الظاهرة اإلبداعية ب

من حيث المادة المدروسة فالبالغة توقفت عند الجملتين كحد أقصى في دراستها للنصوص،  -4

الوحدة الجزئية مرتبطة بالنص  إلىظر جيدة وتجزئها؛ أما األسلوبية فتنكما أنها تنتقي الشواهد ال

  .الكلي وتحلل النص كامال

تعليمية ترتكز على التقويم؛ أما األسلوبية فغايتها التشخيص والوصف  البالغة غايتها -5

  )1(.للظواهر الفنية

، فاألسلوبية رضانتعاال تل أن األسلوبية والبالغة يمكن القو المفهومينوبعد المقارنة بين 

  .اللغة من البالغة بل أنها نهضت عليها وهي تقدمت عليها في علم استفادت

نستنتج مما سبق أن األسلوب مصطلح قديم تحدث عنه النقاء القدامى والمحدثون وبالتالي تعددت 
، واألسلوبية هي امتداد لعلم بل أوجدوا تعاريف مختلفة ، فلم يتفقوا على تعريف واحدأراءهم

مها، فهي في ضبط مفهو اختلفوهي كذلك لم تحفل بمفهوم واحد بل  ضلةاألسلوب نشأت في 
التي  اآلياته اسعى إلى قراءة النص من جميع جوانبه ومظاهره ولهت ي نقدي حديث نهج لغو
 .  على ذلك اتساعده

                                                           

  53- 49 ، صالسابقالمرجع ): 1(
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  :البنية اإليقاعية والصوتية للمثل

ن الباحث من دراسة النصوص األدبية دراسة ا يمكّمناسب تعد الدراسة األسلوبية مدخالً

كما نصية شديدة القرب من طبيعتها اللغوية، أي أنها تنطلق من المادة األساسية للنص ، 

ل منها معاينة كنا، يمكنأو مستوياتمكونا من  طبقات  إلى النص بوصفه بناء أنها تنظر 

النهائية للنص ،  تظافر معا لتكوين الصورةعلى حدة ، مثلما يمكن أن تتكامل وت

والمستويات التي يتكون منها النص في نظر األسلوبية هي المستوى اإليقاعي والتركيبي 

  .الداللي البالغي وو

 :تقوم عليه الدراسة اإليقاعية  اللغة هي الجزء األساسي الذي: النظام الصوتي-1

  )1("صات، يصوت بمعنى نادى" منظور البنجاء في لسان العرب : لغةالصوت   - أ

لة اللفظ والجوهر الذي يقوم به آالصوت " بقوله الجاحظحدده : اصطالحا الصوت- ب

التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا 

  )2("إال بظهور الصوت، وال تكون الحروف كالما إال بالتقطيع والتأليف

مكونا من عدد محدود من األصوات يختلف " مختلف اللغات يبدو النظام الصوتي  وفي

من لغة إلى أخرى، وتتمايز األصوات عن بعضها البعض بعدد من الخصائص الناتجة 
                                                           

  57، ص5ج )صوت(مادة  ابن منظور لسان العرب،): 1(

  79ص، 1، جالجاحظ ، البيان والتبيين): 2(
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عن عملية النطق وإخراج الصوت، بمعنى أن خروج كمية من الهواء عبر الجهاز 

ك الهواء بمواضع معينة في هذا الصوتي يجعل للصوت خصائصا معينة نتيجة لالحتكا

  )1(" الجهاز، تلك الخصائص ينقلها الهواء في شكل موجة صوتية إلى أذن السامع

وتعني األسلوبية بدراسة هذا النظام، بهدف إبراز البنية اإليقاعية التي تقوم في جوهرها 

على خيارات هذا النظام واإلمكانيات التي تتيحها إذ يبنى النص وفق تلك الخيارات 

  )2(اعتمادا على تنوع الدالالت وعلى ما ينبني عليها من خيارات صوتية وإيقاعية 

لم األسلوب ، إذ يسعى قبل توجهه وية المهمة التي يعني بها عفالصوت من الظواهر اللغ

دراسة الداللة المعنوية للكلمة إلى دراسة تأثيرها الصوتي وطبيعة حروفها وغير ذلك ، ل

  .فضال عن ظاهرة اإليقاع 

  :يعتبر اإليقاع من القضايا الصوتية الهامة :اإليقاع-2

 :اإليقاع لغة  - أ

  أن يوقع األلحان  إيقاع اللحن والغناء، وهو كذلك نم اإليقاع" العربجاء في لسان 

  

                                                           

وإيقاع الشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة سيد البحراوي، العروض ): 1(
  110، ص1993

  95ص 1990 سنة سلوبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،منذر عياش، مقاالت في األ): 2(
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 .اإليقاع باللحن والغناءابن منظور بط رلقد )1("ويبينها

 :صطالحااإليقاع ا  - ب

 حدد والشك أن هذا هو تنظيم ألصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني م 

 )2("في إطاره خصائص هذه األصوات كافة التنظيم يشمل

أو ى بصورة أساسية على مبدأ التكرار أو اإلعادة، تكرار الوحدة أو العنصر يبناإليقاع 

 حضوره و استخدامه هوأي إعادة عنصر معين ومضاعفة ،عبر مسافات منتظمة  الصوت

 .عنصر اإليقاع الذي يوفر 

  :إيقاع المثل-3

البنية  إذ يشكل اإليقاع الذي ينتج بدوره عن ،تكمن في األمثال طاقات إيقاعية كبيرة

  .بنية المثل ويقدم مظهرا أساسيا فيه الصوتية جزءا من

  :تكرار األلفاظ-1

يعد التكرار من الوسائل األساسية التي يبني عليها اإليقاع خصوصا إذا أدى إلى الداللة 

ي تشوللتكرار خيارات ،ويقوم على إعادة وحدات صوتية وفق نظام معين ،المطلوبة 

في األمثال من  والتكرار."مكانيات التي يتيحها النظام اللغويوصور متعددة تنهض على اإل

                                                           

  261، ص  15، ج) وقع(ابن منظور، لسان العرب ، مادة ): 1(

  112سيد  البحراوي ، العروض وإيقاع الشعر، ص ): 2(
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األسس األسلوبيةالتي تقوم  على تمكين الوحدة العضوية في المثل وتكثيف التماثل وتوفير 

أسلوبية في اإليقاع سمة )1(مختلفة من التماثالت الصوتية التي تحقق إيقاع المثل أنواع

  . األمثال

سبها نابع من حركة المعاني الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحركة التعبيرية فتك فاإليقاع

  )2(قات اللغوية السياقية والعالقات الداللية اإليحائية نموا حيا يسري من خالل الطا

 ما فيهناك طائفة واسعة من األمثال العربية تعتمد في مستواها اإليقاعي على تكرار لفظة 

  :المثل مثل قول العرب

 "جزةُتُي ذْحالنَّ والّبِ ِلع3("ِلنع(  

النعل في المثل إيقاع خاصا، ويضرب المثل في المكافأة والمساواة،  لفظ يمنح تكرار

في إنهاء الجملة وإشعار المتلقي  أقرب إلى نهاية جملة المثل، وهو ما يسهم والتكرار هنا

الحسن بالحسن، هي : ةالمتابعة، وتكرار الفعل أو الموقف، مكافأصورة في  باكتمالها ويتمثل

                                                           

، 1967، سنة 3المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، طنازك ): 1(
  68ص

ابتسام أحمد  حمدان، األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، دار العلم ): 2(
  143، ص1997، سنة 1الكبير حلب، ط

  267، ص1 الميداني، مجمع األمثال ج): 3(
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تكرار الموقف البادئ باإلحسان، بما يشابه متابعة األثر وتقليد الخطوات، واإليقاع اللفظي 

  .يدعم الداللة المرادة  يعطي معنى التماثل والمتابعة بما

  )1("ينّدالهونَد ينّد لُّكُ"

مرتين واإليقاع يتحقق مع )دني(شديد الوضوح من خالل تكرار اللفظةفي هذا المثل إيقاع 

الدال (حرفين الدونه التي تتوافق صوتيا مع اللفظ المكرر باشتراكهما معه في  كلمة

والمثل يعني كل قريب وكل خلصان دونه قريب وخلصان والدني هنا فعيل من )والنون

  )2(الدني بمعنى الداني

  )3("اءنَز ءناَالز الَوٌ نضا حهنُضح الَ"

الزناد (و)حضنها حضن( على تركيبين اعتماده اإليقاع في هذا المثل واضح من خالل

ير واإليقاع الثاني جاء في التركيب األخاإليقاع األول جاء في التركيب األول واإليقاع )زناد

على تكرار األلفاظ، وهو يضرب لمن يبقى على حالة  في هذا المثل واضح ألنهاعتمد

  .الخير أو في الشر في واحدة سواء

  

                                                           

  72، ص2المصدر السابق ج): 1(

  46ص1، جنفسهالمصدر): 2(

  181، ص1 المصدر نفسه، ج): 3(
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  )1("ىلَكْالثَّ بحى تُلَكْالثَّ"-

بجملة  الجملة، ثم يأتي اإلخبار عنها انطالقنقطة  بكلمة هي الثكلى، وهيدأ هذا المثل تيب

بين  التكرار في هذا المثل، يشكل تتكون من فعل وفاعل مضمر) تحب الثكلى(فعلية بسيطة

 فصل بين كلمة الثكلىعا واضحا، خصوصا أن الكلمة التي تبداية الجملة وختامها إيقا

  )2(تتأسى بها في البكاء والجزع مصدره أنهاوالثكلى  .فعل والثكلى

  )3("مداله مدوالهَ مالد دمالَّ"

ويحقق هذا ،يتكرر كل منهما مرتين بشكل متوال )دماله(و)الدم(يتألف المثل من لفظتين

الدال (من حرفي المؤلفالتكرار قيمة إيقاعية بارزة يساعدها تكرار المقطع الصوتي 

أبايعك على أن دمي في  أنيهو وهما حرفان صوتيان مجهوران والمعنى العام للمثل )والميم

حذر سفك ي ألتحذير أونصب الدم على ا ،قاله عطاء بن مصعب ،دمك وهدمي في هدمك

عند استجالب منفقة للوفاق المثل هدمي منهدمك، يضرب دمي فإن دمي دمك، وكذلك 

  .واالتحاد

  

                                                           

  231، ص1ج  السابقالمصدر ): 1(

  232، ص 1المصدر نفسه ج): 2(

  406،ص1ج نفسه  المصدر): 3(
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  )1("رمتَ  ةرمالتَّ لىِإةُ رمالتَّ"

تتكرر مرتين بصيغة المفرد ومرة بصيغة الجمع يربط  التي مرةيتألف المثل من كلمة الت

يضرب في  مثل وهو .يجعل المثل موفقا إيقاعيا بيانياهذا التكرار  "إلى "بينهما حرف جر

  .المال  استصالح

  )2("اعجالشُّ اقَرطِْإ قَرطَْأ"

قيمته إيقاعية بارزة في  ، وهذا التكرار أعطي) أطراق إطراق( المثل من كلمتين تتألف هذا

  .وهو يضرب للشجاع. المثل

ال في اللفظ المتكرر كعنصر إيقاعي فعلى التكرار فيما تقدم قد لفت األنظار إ نالحظ أن

من داللة فضال عن أن  هبنية المثل فقد خلق نوعا من اإلبراز لذلك اللفظ األهم بما يحمل

  .المتلقي للمثل  انتباهالتكرار يسهم في جذب 

  :الجناس)4 

يعد الجناس من الظواهر التي تمنح النص الذي ترد فيه إيقاعا واضحا وذلك بما تقوم عليه 

  .أو النص الواحد بدالالت مختلفة صوتي يجمع بين األلفاظ في الجملة اشتراكمن 

                                                           

  204ص ، 1ج السابق،المصدر ): 1(

  651ص ،1المصدر نفسه، ج ): 2(
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  :في االصطالحفالجناس 

  )1("أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى" 

المتأمل في األمثال كثرة استخدامها لظاهرة الجناس، فكأن هذه الظاهرة، إحدى  يلمح

الركائز التي تقوم عليها بنية المثل الصوتية، بما يضمن لمعانيه إيقاعية تساهم في تداولها 

  وسيرها

  )2(هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وعدادها وهيئتها وترتيبها: الجناس التام -أ

  وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد  من األمور األربعة التي هي : الجناس الناقص - ب  

في أنواع الحروف، وعددها وهيئتها،  اللفظتين اختالفشروط الجناس التام، هي من 

من األمثال التي انبني إيقاعها بشكل أساسي على الجناس ن رصد عدد كبيريمك)3(وترتيبها 

  :لهممثل قو

  

                                                           

وعلومها وفنونها، دار القلم والدار الشامية  عبد الرحمن حسن، البالغة العربية  أسسها): 1(
   85، ص1996سنة ،1ط 1ج،دمشق، بيروت،

بن عيسى بالطاهر، البالغة العربية، مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد، طبعة ): 2(
  319، ص2008أولى

  319، صر نفسهالمص): 3(
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  )1("كسبوَ كسح من هي بِنْئجِ"

المتتاليتين حيث ) حسك وبسك(ظتينورود اللفخالل هذا المثل من في  يقاع يتضح اإل

تباينتا فيه في الداللة منتجين جناس ناقصا،  )الحاء الباء( ن في الحروف، عدا حرف اتشابه

حال  من حيث على كل  إئت به"والحس من اإلحسان والبس هو التفريق، ويقصد بالمثل

  )2(وسيع في الطلب حتى يقدرل استفرغشئت، ويضرب في 

-"وقُنُالع بعالنُّ د3("وق(  

النوق (وقد حقق ورود اللفظين ة حرف في أحد اللفظين المتجانسين ،في هذا المثل زياد 

واحد هو زيادة  اختالففي األصوات مع  اشتراكهماإيقاعا في المثل من حيث ) نوقوالع

والعنوق هو جمع العناق، وهي األنثى من أوالد المعز، وهو  ،حرف واحد في اللفظة األولى

ناقص  للفظتين وتوافقها الصوتي هو جناسداللة ا فاختالف،جمع نادر ،والنوق جمع ناقة

  .لمثل إيقاعا خاصا، ويضرب ليتبدل األحوال وتحديدا لمن كانت له حسنة ثم ساءتل أضفى 

  )4("وصا صهيلَع وصصَأ"-

                                                           

  260، ص1جالميداني، مجمع األمثال ): 1(

  404،ص1، ج نفسهالمصدر): 2(

  684،ص1المصدر نفسه، ج ): 3(

  38،ص1، ج نفسهالمصدر): 4(
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في ) صوص(و) أصوص(الكلمتين اشتراكلقد حقق هذا المثل إيقاعا في المثل من خالل 

، وهو )أصوص(ختلفان في حرف واحد هو زيادة األلف في كلمة األصوات، وهما ت

  .يظهر منه فرع لئيم الذي ألصيل الكريميضرب ل

  )1("ضٍيفَ نمٌ ضيغَ"

وضوح الجناس غير التام الناقص الذي ينطوي عليه  خالل المثل منيظهر اإليقاعفي هذا 

وهما تتوافقان في الحروف عدا الحرف ) فيض، فيض(والمتحقق من خالل ورود اللفظتين 

يض هو النقصان، والفيض هو الزيادة، أي أنها هما، كما تختلفان في الداللة، فالغاألول من

.د بالمثل فعيل من كثيرلفظان متضادتان ويقص  

فالجناس يمنح الكالم رونقا وجماال كما أنه يشد األسماع إليه ،لما فيه من إيقاع صوتي 

.جميل بسبب تكرار الحروف   

:السجع )5  

 ن أنماط التكرار التي تشيع في األمثال، تكرار األصوات في نهاية الفواصل حيث يعدم

في على جملة المثل طاقات إيقاعية واضحة تسهم في خصيصة أساسية في بنية المثل، فتض

                                                           

  418، ص1، ج السابق  المصدر): 1(
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على  واالنتشار، ما يوفر لألمثال سببا إضافيا للشيوع واستعادتهتسيير تلقي المثل وحفظه 

)1("ألسنة العامة والخاصة ولعل هذا النمط التكراري من باب السجع  

حرف األخير من الفاصلتين في ال توافق"ومعناه والذي يعد من أبرز الظواهر اإليقاعية 

)2("النثر  

ويأتي السجع متداخال مع بقية الظواهر كالجناس والتكرار والتضاد وغيرها من الفنون 

.البالغية والصوتية والداللية  

:السجع مع توافق الفواصل قولهم*  

)3("ىرِمَأ متُيصعي ورِمتَ متُلْأكَ"َ  

ألفاظه في الوزن والقافية ،  اشتراكفي هذا المثل إيقاع موسيقي شديد الوضوح من خالل 

 مكون من وهذا المثل)عصيتم أمري-مريأكلتم ت(يضا تقسيم متوازي في المثلكما نجد أ

.ويضرب المثل للرجل الذي يتحلى بالقوة والغضب والنبرة المتعالية /مقطع طويل  

 

                                                           

 األمثال العربية القديمة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ماني سليمان داودأ): 1(
  193ص 2009سنة  1ط ،

  404ص) ت.د(، 6أحمد الهاشمي، بواهر البالغة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ، ): 2(

  120، ص1الميداني،  مجمع األمثال، ج ): 3(
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)1("اْلبِلحاْبِ تُقْلع دقَ، واْليا ثُع اانًعورَأ"-  

 نفظيللاالمثل توافق صوتي بين  هذا لمن يراوغ، وقد وجب عليه الحق، فييضرب المثل 

ونلمس في المثل إيقاعين  ،) عالف-فعال(وتقارب في الوزن الصرفي ) تعال، جبال(

 توافققصيرين من حيث الطول، وهناك تقارب في المقاطع ويأتي اإليقاع عن طريق 

.الصوتين األخيرين في جملتي المثل  

  :ل مع الجناس والتضاد في قولهمالسجع متداخ*

"ما يطَقَُ فرِعامه طَلَْ نمام2("ه(  

متقاربتان من حيث اللفظ واإليقاع، كما يشكالن ) طامه، لطامةق(اللفظتينلمثل في هذا ا

توافقا صوتيا في نهاية الفاصلتين، ويشتركان في جميع الحروف ماعدا الحرف األول، وهما 

في المثل، كما أنها يحمالن معنيين مختلفين فالقطاه هي الردف يشكالن إيقاعا واضحا 

واللطاة هي الجبهة، ويضرب المثل لألحمق، والتضاد بين هذان اللفظان المتوافقان صوتيا 

.يعمق اإليقاع  

)3("داوالس وَل، وطُادسالو برقُ"-  

                                                           

  466،ص1، ج السابقالمصدر ): 1(

  256،ص 2 ، جنفسهالمصدر): 2(

  477،ص1المصدر نفسه، ج ): 3(
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من خالل اشتراكهما في وذلك)الوساد والسواد(في هذا المثل توافق صوتي بين اللفظتين   

من  ويعني الشخص) وهو الجناس غير التام(في ترتيبها االختالفالحروف ذاتها مع 

، وبين اللفظتين المتقاطعتين قيمة إيقاعية وهي الراحة عن طريق الوساد المتعلق الشخص

بالنوم والسواد الذي يقصد به السرور والفرح، ويتضاعف اإليقاع أيضا بالتوازن الواضح 

ين قرب الوساد وطول السواد نشأ عنه تماثل في التركيبين وتقارب طول الكلمات، إضافة ب

مما يعني أن المثل يتوفر على إيقاع شديد ) الوساد، والسواد(إلى السجعة الواضحة بين 

الوضوح ويتحقق اإليقاع في هذه األمثال من خالل وفرة التوافق الصوتي بين األلفاظ 

ما يوحي بنوع من التكرار الذي يقوم على التجانس في الحروف مع الواردة في األمثال م

ين صوتيا في بعض األحيان من تقاطع  اللفظتين المترادفت ما يلمساختالف الدالالت رغم 

من مشترك  ما يستنبطانهحيان به من تضاد، أو عن طريق في الداللة عن طريق ما يو

.داللي ما  

:لى قسمينوينقسم إ:اإليقاع والوزن الصرفي/ 6  

:الوزن الصرفي  واختالفاإليقاع الناتج عن توفق األصوات ) أ  

رد في األمثال كثير من األلفاظ تتوافق في األصوات التي تتألف منها وتختلف في ترتيبها ت

األلفاظ مع األصوات قيمة إيقاعية تنتج من  اشتراكويحقق مشكلة بنية صرفية مغايرة، 

:،مثل قول العربتكرار األصوات فتنضوي على جملة المثل  
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)1("رٍيمج نا برما جم هلُعفَْأ الَ"-  

نجد توافق صوتي بين كلمة جمر وجمير وهو من الجناس غير التام، والجمير المظلم  

والظالم يجمع كل شيء، ومنه جمرت المرأة شعرها، إذا جمعته وعقدته  ،وجمر معناه جمع

عن الفعل وربط  االمتناعير، الليل المظلم، والمثل يضرب في جم بنوفي قفلها ولم ترسله 

)2(من الفعل االمتناعهذا   

- "عهكَر ُعريمِ ك3("اَْألد(  

)4("ابذعا مامجِل كنّمجِلَْألَ"-  

.، وهو توافق لفظي واضح الداللة اإليقاعيشكل ن المثليفي هذين   

-"خيكُارم رَأِلْ مكُخَيهل5("ه(  

)6("ةيصلعاْ نما صالع نِإ"-  

                                                           

                                            179، ص 2مثال، جالميداني،  مجمع  األ): 1(

  179،ص2، ج المصدرنفسه): 2(

  721،ص1 المصدر نفسه، ج): 3(

  148ص ،2 المصدر نفسه، ج): 4(

  381ص 1 ،جالمصدر نفسه  ):5(

  22،ص1المصدر نفسه، ج ): 6(
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في  و بعض األلفاظ في المثل الواحد اشتراكالمثلين شكل إيقاعي يقوم على  في هذين

.أوزانها الصرفية  اختالفاألصوات مع   

: باين األصوات وتوافق الوزن الصرفيالناتج عن تاإليقاع - ب  

تكثر في األمثال األلفاظ التي تتألف من األصوات مختلفة غير أنها تتحد في أوزنها 

في األصوات إالأن ورودها على نمط واحد يخلق نوعا من  االختالفالصرفي ، ورغم هذا 

:اإليقاع الذي ينعكس على المثل ومن أمثلته قولهم  

)1("انِساللِّ ظُفْحِ لالَلخاْ ريخَ"-  

في الذي جاء على صيغة في الوزن الصر) الخالل واللسان(يشترك اللفظانفي هذا المثل 

فالمثل مكون من  )علف \علفَ(فظ يتقاربان في الوزن ح وفعال إضافة إلى أن كلمة خير

.اإليقاع ، هو مثل يضرب في الخلق الكريممقطعين متساويان في   

- "رطَ بَأ عٍمدِإ نيلى 2("بٍطَع(  

 نوالكلمتي،" فعل"يشتركان في نفس الوزن الصرفي) طمع وعطب (الكلمتين المثل هذا في

.هما مصدران للفعلين طمع وعطب، وهذا أضفى على المثل إيقاعا خاصا  

                                                           

  71 ،ص1 ، جالسابقالمصدر): 1(

  50،ص1المصدر نفسه، ج ): 2(
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-"ثَكَْأ نمَأ رهج1("ر(  

، وهذا ساعد على )أفعل(يشتركان في الوزن الصرفي نفسه) أكثر وأهجر(هذا المثل كلمة في

.يضرب لمن يأتي في كالمه بما ال يعنيه  .إعطاء إيقاع للمثل  

ثل إيقاعا رغم التباين في مبعض ألفاظ المثل في الوزن الصرفي، يمنح ال اشتراك إذن

.األصوات المؤلفة من األلفاظ  

بذلك إيقاعا ونغما  فاكتسبتأغلب األمثال تتوافر على التوازي والتوازن  وخالصة القول إن

إلى النفس وسهل حفظها فحملت  جعلها محببةتكرار والجناس والسجع، هما من خالل ال

 بذلك صورة جميلة عن النثر الجاهلي

 

 

 

 

 
                                                           

  314، ص2ج المصدرالسابق ): 1(
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 البنية التركيبة للمثل 

التي تتألف منها اللغة، وهو إحدى يشكل النظام التركيبي المستوى الثاني من المستويات 

هي تنفيذ "التركيب ةالمناحي التي تذهب إليها األسلوبية في دراسة النصوص األدبية، وظاهر

  )1("دبيالم ونظمه لتشكيل سياق الخطاب األالك

ب الجمل، والظواهر المطبقة ودراسة البنية التركيبية في النصوص، تعني النظر في تراكي

ادئ األسلوبية مع ربطها بأبعادها الداللية الموجودة في تركيب معين، وعند تطبيق المب عليها

  .البد من تكييفها مع طبيعة المثل في دراسة تركيب األمثال العربية القديمة

سلوبي يتضمن أبعادا داللية تخصه، وأن أي تغيير في بنية التركيب كل تركيب أ"كما أن

اته اللغوية، أو تعريف أو تنكير أو إظهار أو إضمار كل ذلك بتقديم أو تأثير في بعض وحد

لوبية في يمكن أن تظهر خاصية أسيكون بهدف وبتقصدة المنشأ عن وعي وإدراك، وال

 ويتطلبهلنسق،  استجابةفي التركيب فإنه يأتي  اان التغيير طفيف:التركيب دون قصد، فمهما 

  )2("السياق

  :الجملة في األمثال العربية القديمة كالتالي استخدامجاء 
                                                           

  168، ص1نور الدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب، جزء ): 1(

  56فضل، علم األسلوب، ص صالح): 2(



دراسة أسلوبیة لألمثال األخالقیة                                                           الفصل الثاني 
 

63 
 

  :الجملة)1

  :للجملة عند النحاة ركنان أساسيان هما

وهو المخبر عنه، أو صاحب األمر التحدث عنه، وهو المبتدأ أو ما يقوم : المستند إليه*

  مقامه في الجملة الفعلية ما قاممقامه في الجملة اإلسمية، والفاعل أو 

 ما قاموهو المخبر به، أو هو األمر المعطى إلى المسند إليه، وهو الخبر، أو  :المسند*

مقامه في الجملة اإلسمية، والفعل أو ما قام مقامه في الجملة الفعلية وكل ركن من هذين 

  )1(الركنين عمدة ال تقوم الجملة إال به

  :الجملة اإلسمية)أ

فعل أو حرف غير مكفوف مشبه  سماصريح أو مؤول، أو  اسمالتي تصدرها "وهي الجملة

  )2("بالفعل التام أو الناقص

فالجملة اإلسمية ركنها األول المبتدأ وهو يكون معرفة ورتبته التقديم والركن الثاني هو 

  . شبه جملة ، وجملة  ،الخبر، ورتبة التأخير، ويأتي مفردا

  :سمية قولهماألمثال في الجملة اإل
                                                           

  109بن عيسى باطاهر، البالغة العربية، ص): 1(

،  5 ة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي حلب سوريا، طوابفخرالدين ق): 2(
  11، ص1989
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كتاب الميداني  المثل نوع المبدأ نوع الخبر  الفضالت
 الجزءوصفحة

رف مفرد مع جملة فعلية     ِإنالعا ص
ي ذلتْعرِقُ

مِلْالح  

1-37  

 منَغْم دمالح مفرد معرف  مفرد 
وذّالمةُمغْمرم  

1-214  

 بذ ُهللا نم يٌلذَِل  281 -1
  امخذَ

جملة   اسم موصول  مفرد معرف

  الصلة

2 – 37  العلُاقمن يى ر
قَّمر سهمه من 
رميته  

جملة   اسم موصول  مفرد معرف

  الصلة

1-208  

  

الحزم سنِالظَّ وء 
اسِلنَّبا  

جار   مفرد مضاف  معرف

  رومجرو

2-23  عدو الرِلج حقُممفرد معرف   ه

  باإلضافة

    مفرد مضاف

 رِّي الشَّف نِإ  1-11

خاراًي  

    شبه جملة  مفرد موصوف

1-270  دمةٌع من عوراء 

  ةٌدارِب ةٌمنيغَ

    مفرد  مفرد معرف
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في  المبتدأفمن خالل الجدول نالحظ ورود  األمثالسمية لها حضور قوي في الجملة اإل

 إمااسمبالنسبة للخبر فهو  ما،أمحذوفا يأتية ة مفرد معرف ومرة معرف ومرمثال مراأل

جار ومجرور  أووالفضلة إما جملة الصلة  ،شبه جملة أورد مضاف مف أوموصول 

  :الجملة الفعلية )ب.

  )1(هي الجملة التي يكون صدرها فعلو

به متأخرا إذا ونتبنى الجملة الفعلية على ركنين هما الفعل والفاعل ويأتي المفعول  -

  .كان الفعل متعديا 

 :في الجملة الفعلية قولهم األمثال  -

                                                           

  11فخرالدين قباوة ، إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص ): 1(

الجزء 
  والصفحة

المثل في كتاب 
  الميدان مجمع األمثال

  الفضالت  نوع الفاعل  نوع الفعل

    ضمير مستتر  أمر  اكطَا أعمعِ ذْجِ نمذْخُ  231-1

    ضمير  أمر  وااورجال تَ وا وزاورتَ  150-1

271-1  الكَعِ دذب حثُي 

 هإنَّفَ كعفَنْي هأنَّرَىتَ

يضرك  

    ضمير مستتر  أمر
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الموضحة في الجدول  واألمثالالجملة الفعلية كان لها حضور قوي في األمثال القديمة  إذن

  مر والفاعل إما ضمير أو ضمير مستترنماذج قليلة ومنتقاة فنوع الفعل داما أ

  :الجملة اإلنشائية الطلبية) 2

ي جملة خبرية وجملة إنشائية، والجملة اإلنشائية ه: تنقسم الجملة العربية إلى قسمين

خبرا يراد نقله أو إيصاله، وتحمل جملة إنشائية، والجملة اإلنشائية هي  ال تحملالتي 

إنشائي : "خبرا يراد نقله أو إيصاله، وتحمل الجملة اإلنشاء صورة نمطين ال تحملالتي 

  )1( "طلبي وإنشائي غير طلبي

النداء واالستفهام واألمر والنهي  :ويشتمل النوع األول خمس صور معروفة هي   
  والتمني،

                                                           

  75أحمد الهاشمي، جواهر البالغة ص): 1(

209-1  بِأحب حبيكَبهنَوضمير مستتر  أمر  اام    

  حذف الفعل  ضمير مستتر  أمر  اِلجالر اضرعوَأ اكيِإ  63-1

ا م ةفَصالر نم ذْخُ  231-1
عهاَلي  

    ضمير مستتر  أمر

 شَخْتَ والَ ْلاَبل قْفنَْأ  341-2

من ذي العالَالَقِْإ شِر  

    ضمير مستتر  أمر
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وهذا النمط من حيث طبيعته لتركيبية مناسب لطبيعة المثل وهو شديد الوضوح في األمثال 

القسم والتعجب والمدح والذم، ولهذا الصور نماذج : أما النوع الثاني يشتمل على صور هي

على عكس اإلنشاء الطلبي هو  في األمثال العربية وهي من حيث الكم ليست ظاهرة أسلوبية

  سمة أسلوبية واضحة في األمثال 

  :أسلوب النداء ) 3

أسلوب النداء واحدا من األساليب التي تظهر بوضوح في األمثال بوصفه وسيلة  يعد

لعقد الصلة بين المرسل والمتلقي والنداء في األصل هو طلب المتكلم إقبال المخاطب 

  )1("المنقول من الخبر إلى اإلنشاء) أنادي(عليه بحرف نائب مناب

  : لما يتمثل فيقولهمكثير من األمثال تلجأ إلى أنماط متنوعة التركيب مث

"يا حا التُّذَبلَ اثُر2("ةُلَالذِّ الَو(   

بقصة المثل  ارتبطيتجلى االستنكار والتحسر والغضب في أن معا إذا المثل ففي هذه 

  الذي قتل أخوته الستة، وبقي وحيدا ألمة التي لم تكن تعتني به،" األحمق بهيس"

                                                           

  105در  السابق صالمص): 1(

  525ص 2، ج الميداني مجمع األمثال): 2(
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وقد قاله لما أخذت أمة يعطيه مالبس إخوته فيلبسها ويقول هذه العبارات التي أرسلها  

في فهو ال ينادي على وجه الحقيقة وال ينتظر إجابة من أحد، وإنما يعبر عما   )1(مثال

  كون أداة للتنبيه، قصد لفت االنتباه، ليس بمعنى النداءأقرب أن ت) يا(نفسه،  واألداة 

  .وفي هذا المثل تركيب ثنائي أولهما ياحبذا التراث والثاني لوال الذلة 

  )2("ُنمتَْؤالمحُ صيالنَّ انا خَمباري"ويقولون

النداء تعبير عن األلم والحزن مباشرة ف معاني ودالالت غير يحمل النداء المثل في هذا

في فيه األمانة والطمأنينة والصدق و والتشكي وفيه عتب وخيبة من الزمن الذي ضاعت

يضرب في ترك االعتماد  مثلوهو،هذا المثل دعوة لعدم انتظار الخير من اآلخرين 

  .على أنباء الزمان

  )3("ٌةعي سلنََّأ ولَ ةٌعد هاَالَي"يقولون -

ل المثل يرغب أن يكون في دعة ئمشاعر متناقضة فقا في تجليالمثل النداء ي وفي هذا

لها أنه ال يملك ماال فيهنأبها، فيبدي التحسر والغضب، وفي المثل ثنائية تركيب هي ياإال 

  .اإليحاءات والدالالتوضامين مزز هذا التركيب الدعة ولو أن لي سعة ويع

                                                           

  268ص  1، ج السابقالمصدر ): 1(

  525ص 2ج ، نفسه المصدر): 2(

  529ص 2 المصدر نفسه ج): 3(
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وتعني هذه األلفاظ الكذب " )3(ةيهضِللع":وكذلك)2("ةيتَهِبلْالَي"وكذلك )1("ةكَفيَألالَي" يقولون

ى ،بل تضرب عند المقالة عندما يرموالبهتان وال يقصد بها نداء الكذب والبهتان 

  . بب واالستغرابتعجصاحبها بالكذب، والنداء هنا مع داللة أالم يحمل ال

  )4("ِليالم ةَأطَا وذَبحو"يقولون

فالمثل يضرب لمن خالف النصيحة، وقد جاء  ،الندم على النداء داللة المثل وفي هذا

على لسان رجل يركب دابة، فمال على أحد جانبيه، فقيل له أن يعتدل، إال أنه استطاب 

  .)5(ركبته، فلم يزل كذلك حتى نزل وقد عقد دابته

  :أسلوب االستفهام) 2

من  يعد االستفهام أحد األساليب المتميزة التي تدخل في نطاق الدرس األسلوبي، وهو

التراكيب التي تحمل في ذاتها إمكانيات االتصال بين المرسل والمتلقي لما ينطوي عليه 

من مضمون وجداني ونفسي ولما يتبعه من وسائل تأثيرية تفعل فعلها في المتلقي 

                                                           

  513ص  2 ج السابقالمصدر): 1(

  513ص 2 المصدر نفسه ج): 2(

  514ص  2المصدر نفسه ج): 3(

  436ص  2ج نقسه المصدر): 4(

  436، ص2، جالمصدر نفسه ): 5(
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أكثر التراكيب اللغوية الفنية استدعاء للمثيرات عند التلقي، فهو "فاالستفهام أو السؤال من

لخمول  لقي المستكين، ووضوح المتلقيدهشة الناجمة عن قطع رتابة التاليمارس إثارة 

فاجأة التي تنتهك جمود التوقع لتنشأ مالتراكيب الجاهزة ،ويمارس فعل ال استقبالوطأة 

  جدلية 

  فاعال حيوية حركية بين المبدع والمتلقي عبر تركيب السؤال، ذلك الذي يجعل المتلقي  

  )1("بين المبدع والمتلقي ال تزولبما تتضمنه من جدلية  البدائيةأصيال في التجربة 

قبل ذلك  معلوماطلب أحدهم العلم بشيء، لم يكن البالغي هو أن يفي معناه  واالستفهام

ه المرسل فييطلب ني امعناه األصلي، معنى من المع في ، وهواالستفهامبإحدى أدوات 

  .يكن معلوما عنده من قبلمن المتلقي أو المتكلم من السامع أن يعلمه بما لم 

على أدوات متعددة  استفهامفي األمثال المتصدرة أو المتضمنة أداه  االستفهامويتوزع 

 االستفهامكما تتنوع تراكيب  )هل، ما، كيف، متى، من ، أي، أين، كم، حتى، ما(منها

بفعل مضارع هو التركيب  االستفهاممرفوقفيها، ويبدو التركيب الذي ترد فيه أداة 

 )2(ألكثر شيوعا في األمثالا

                                                           

، 1999، 1عيد بليغ، أسلوبية  السؤال رؤية في التنظير البالغي، دار الوفاء القاهرة ط): 1(
  77ص

  89ص1986عبد الفتاح عثمان، دراسات في المعاني والبديع، مكتبة الناشر، حلوان ): 2(
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  )1("؟كسْأفَ رثََأ اهو كدوِعاَُأ فَيكَ"-

ول يريد المزيد من الفرص من الشخص األالشخص جاء هذا المثل على شكل استفهام ف

ل ثاتمي الفإعطاء فرصة ثانية، والمثل يضرب  ومتردد من الثاني والشخص الثاني متخوف

  بين الطرفين

-"من رِتَشْيي سيفي وثََأ ذاَهر2("؟ه(  

جاء هذا المثل يحمل داللة االعتزاز والفخر والثقة بالنفس، فصاحب السيف عندما افتخر 
  .به، إنما يريد االستفهام إن كان أحد يرغب في شراء سيفه من قبل السامعين في األسواق

- "هذبِ هلْتفَ كْله جزتُي3("؟ك(  

ورد على هي داللة التقرير، فهبل له داللة أخرى ،هذا المثل ليس ردا على المخاطب 

  .من األول االعتبارمن صاحب الحدث الثاني ألنه يريد رد  هنا فاالستفهامالحدث األول، 

  :أسلوب األمر) 3

ها، إذ تشيع األمثال المبدوءة ائية الطلبية التي تحفل األمثال بيعد األمر من األساليب اإلنش

بفعل األمر، أو تلك التي يتخللها فعل أمر وأقل من ذلك صيغ أخرى ألسلوب األمر ، 

                                                           

  27، ص2الميداني مجمع األمثال، ج): 1(

  328، ص2، جالمصدر نفسه): 2(

  496، ص2، ج نفسه المصدر): 3(
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ارع المجزوم بالم التي تقوم في و المصدر النائب عن فعله، أو المضفعل أمر، أ باستخدام

  جوهرها على معنى األمر

اطب على وجه االستعالء مع طلب حصول الفعل من المخ"معناه الصريحويعني األمر ب

يوجه طلبا إلى (فاألمر إذن يحتاج  لتحققه إلى جهتين األولى منهما مرسل )1("اإللزام

ومخاطب يراد منه القيام بهذا الطلب أو أداء مهمة ما، وتكون المهمة أو الطلب ) المخاطب

  .هما ما يتمثالن من خالل فعل أمر، وهذه هي الوظيفة األصلية لألمر

مر في األمثال كثيرا ما تخرج عن وظيفتها األصلية إلى الدالالت البالغية التي صيغ األ

  :، مثل قول العرب  تمنحها صفة الخاصية األسلوبية

  )2("ييسه يسيِهِفَ كالييى لَدحِإ"

إذ يضرب هذا المثل  مرتين من باب التوكيد اللفظي،" يهيس"ل فعل األمر يتكرر في المث

  )3(للرجل يأتي األمر يحتاج فيه إلى الجد واالجتهاد، والهيس هو السير أي ضرب كان

- "اجلْعه ي وِفعغَ اءرِي4("بٍرِس(  

                                                           

  87أحمد الهاشمي، جواهر البالغة ص): 1(

  50،ص 1الميداني، مجمع األمثال ): 2(

  50، ص1ج المصدر نفسه، ): 3(

  253، ص1المصدر نفسه، ج): 4(
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هذا المثل يحمل معنى مجازي يبتعد عن المعنى األصلي، هو معنى النصح واإلرشاد في 

  الحث عن الصمت وكتمان األسرار وحفظها فالمثل يضرب إذن في كتمان السر وأصله في 

  غير في وعاء  اجعله، أي همائالسائل وهو السراب، يقال ال تبد سرك إبداء السقاء  السقاء

  )1(يكون للماء ، ألن السيالنماؤه سرب

  .لهداللة مؤثرة فمع أن ظاهر المثل عن حفظ الماء، إال أنه بهذا المعنى تعبير مجازي

  )2("قْذُفَ سحُأ"-  

    في هذا المثل ال يأمر المخاطب المتلقي هنا أن يشرب الحساء ويتذوق طعمه، بل يخرج إلى

كنت تنهي عن هذا فأنت جنيته فأحسه وذقه، وإنما قدم الحسو على الذوق  "معنى الشماتة أي

وهو متأخر عنه  إشارة إلى أن ما بعد هذا أشد، يعني أحس الحاضر من الشر، وذق 

  )3("المنتظر بعده

- "درب البهم باّ4("مِلر(  

                                                           

  294، ص1، جالسابقالمصدر ): 1(

  316، ص1، ج نفسهالمصدر ): 2(

  367، ص1، ج نفسهالمصدر): 3(

  411، ص1المصدر نفسه، ج ): 4(
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لرعي، بل هنا يقصد به معنى ليس المقصود باألمر تعويد البهائم على افي هذا المثل 

أخذ حيزا ، وهو من أمثال التربية التي ت)1(ولدهمجازي ، إذ يضرب المثل في تأديب الرجل 

وكيفية تعويدهم علي ما  ة أي ما يخص المحافظة علي األبناء،يواضحا في األمثال الطلب

  . يراد لهم أن ينشؤوا عليه من مكارم أخالق 

  : أسلوب النهي)4

، فإن معينالنهي هو الوجه السلبي ألسلوب األمر، فإذا كان األمر طلبا بفعل أمر  أسلوب

عن فعل ما فالمعني األصلي للنهي طلب الكف هي المضارع المقترن  باالمتناعالنهي طلب 

  )2("بال الناهية

أتي يصور فهي حقيقية وأخرى مجازية، من األساليب اإلنشائية  الطلبية يوالنهي كغيره  

عن معناه الحقيقي إلى معلن مجازية تفهم من سياق الكالم وبمعونة القرائن "يخرج فنجده

، وهذه المعاني المجازية التي توحي بالمعنى البالغي الذي يفهمه األديب من تذوق النص

، وتعطيه دالالت واإلفهامترفع باألسلوب عن وظيفة التقريرية في مجرد الفهم هي التي 

                                                           

  472، ص1، ج  السابقالمصدر): 1(

محمود أحمد نحلة، البالغة العربية، علم المعاني، دار المعرفة الجامعية، مصر ): 2(
  88ص2002
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، واالبتكارفتح أمام األديب مجال الخلق فهوي، )1("كر وتثري الوجدانوإيحاءات فنية تمتع الف

  :مثل قول العرب

  )2("اءكَالب يمتالي ملِّعتُ الَ"-

الناهية مع فعل مضارع وهذا النهي من الصور " ال" باستخدامأسلوب نهي بالمثل جاء  

  .وهو مثل يضرب للنصح  ،المألوفة البسيطة

  )3("هالَم رظُأنْو خَارِالص ِلَأستَ الَ"-

  .لالحتراس والنصح وهو مثل يضرب مثل يرد النهي واألمر في أن واحد،في هذا ال 

، وهو أسلوب الحصرمع وفي هذا المثل يأتي تركيب النهي  )4("كسفْنَ لىع الَِّإ قبتُ الَ"-

  .مثل يضرب لالحتياط والنصح

  

  

                                                           

  85عبد الفتاح عثمان، دراسات في المعاني والبديع،  ص): 1(

  206ص،2الميداني مجمع األمثال، ج): 2(

  185،ص2ج ، المصدر نفسه): 3(

  198، ص2، جنفسهالمصدر): 4(



دراسة أسلوبیة لألمثال األخالقیة                                                           الفصل الثاني 
 

76 
 

 ،هذا المثل يحمل تركيبا ثنائيا يتكون من وحدتين  )1("كبِ ورحيفَ يءشَ نم نرخَستَ الَ"-

 االجتماعيةبسبب وظيفته  المثل للنصح واإلرشادويضرب  ي،النهوهو جاء بصيغة 

  .والتربوية التي يدعوا إليها

  أسلوب النفي ) 5

هدف باب من أبواب المعني، ي" بية، وهولجأ إليها العرد النفي واحدا من األساليب التي تيع

به المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضده، وتحويل معنى ذهني فيه اإليجاب 

نصر يفيد ذلك، أو لى نقيضه، وذلك بصيغة تحتوي على عيخالفه إ والقبول إلى حكم

الحكم عن طريق غير مباشر من المقابلة أو ذكر الضد، أو  ذلك سامع إلىالصرف ذهن ب

الطرح "ويفيد النفي في معناه  ،)2("فيقترن بضد اإليجاب واإلثبات يسود في مجتمع ما بتعبير

 واإلخراج واالقتطاع، وهو نقيض الجمع والضم واإلحالة ،ونفي حدوث الفعل ، إخراجه من

إيجاب على فالحدوث  )3("بعيدا عن دائرة الكينونة  واقتطاعه وطرحه ،صفة الحدوث

  .المطلقاإلطالق، والنفي إخراج حدث يعينه من الوجود 

                                                           

  208، ص2، جالسابقالمصدر ): 1(

 درباخليل أحمد عمارية، أسلوب النفي واالستفهام في العربية، جامعة اليرموك ): 2(
  56ص1980

منير سلطان بالغة الكلمة والجملة والجمل، منشأة المعارف اإلسكندرية ): 3(
  166،ص1988الدوحة،
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ال  ما، لم، لن وليس، ال: بينها التي تحمل في معناها النفي من األدوات وتشيع في األمثال

ويعدها النحاة من الحروف العوامل، إذ ال تؤثر على أخر الفعل الذي يتبعه وتدخل : النافية

على الماضي وعلى المضارع، وقال جمهور النحاة على أنها نفي المستقبل، إال أن نفرا 

  )1("ها بوصفها لمطلق النفي حتى ترد في الجملة مايفيد الزمن أو يواجههيلينظر إمنهم 

  )2("هرمَأر صقَلَ اعطَي الَ"-

  .يضرب للتأكيد على األمر. )يطاع(فعل مضارع مع ال النافية جاء بصيغة النفي، هذا المثل

ونفي  حرف جزم" لم"، متكون منيغة النفيهذا المثل جاء بص،)3("ءيشَ هنْي مديبِ دربي ملَ"-

  .وهو يضرب إلنكاراألمور ،،تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلبه إلى معني الماضيوقلب

  )4("هردقََ فَرِع مرٌِئا كلَهي نلَ"-

ارع لتدخله في التي تدخل على الفعل المض" لن" ، فيه حرف  هذا المثل بصيغة النفي جاء

  .، وهو مثل يضرب في المساواة  بين األمور االستقبال والنفي: إطارين 

  
                                                           

  103واالستفهام في العربية، صخليل أحمد عمارية، أسلوب النفي ): 1(

  211،ص2ج الميداني، مجمع األمثال، ):2(

  125، ص2، جنفسهالمصدر): 3(

  96، ص2المصدر نفسه، ج): 4(
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- "ا تُماِلسخَ مالَيكَ هذبتُ اا ومسايخَ رالَيكَ هذ1("ا ب(  

) تسالم، تساير(هنا دخلت عل الجملة الفعليةالتي " ما"مع أداة  أتي بصيغة النفي، هذا المثل 

  .، وهو مثل يضرب لالحتياط لم تترك أثرا على الفعلف

  :أسلوب الشرط) 6

تتجلى الجملة الشرطية في األمثال العربية، بوصفها ملمحا أسلوبيا تلجأ إليه لما تمتاز به 

كانية  للتوسع الداللي ، ويعد تواصلية  وطاقات إيحائية ، وإم الجملة من إمكانياتهذه 

الدارسين  اهتماممن ضمن القضايا األسلوبية التي أثارت "الباحثين الوظيفة الشرطية بعض 

فاألمثال العربية عموما تميل إلى التركيب  ،)2("البالغي في سياق الجمل المركبةوالنحوي 

ألمثال قالبا ثنائيا مقدمة ثم  نتيجة، وأسلوب الشرط يتيح ل الذي يكون في صورةالثنائي 

  )3(متميزا، ألنه يقوم أساسا على وحدتين، األولى جملة الشرط والثانية جوابها

،ومن ذلك قول )من، إذا، إن، لو(أبرزهاشرط التي تظهر في األمثال بوضوح أدوات ال

  :العرب

                                                           

  302، ص2، جالسابقالمصدر): 1(

 محمد كنوني، اللغة الشعرية، دراسة في شعر حامد سعيد، دار الشؤون الثقافية العامة ): 2(
  167، ص1997 سنة،1،طبغداد

  140-139أماني سليمان داود ،األمثال العربية القديمة، ص):3(
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-"مشَْأ نبَأ هبفَ اهلَا ظَم1("م(  

وال يشترط في هذا المثل ) أشبه، أظلم(جاء فعل الشرط وجوابه فعلين ماضيينفي هذا المثل 

  وهو يضرب لتشبيه أمر بأمر آخر  يضع الشبه في غير موضعه،أن 

  )2("باِئص يمهسفَ سوالقَ تالَح نِإ "-

جاء فعل الشرط ماضيا، أما جوابه فقد جاء جملة إسمية مؤلفة من مبتدأ  في هذا المثل

مثل داللة مجازية تفيد البدل، رابط حرف الفاء ويحمل هذا البينهما ) سهمي صائب(وخبر

حالت القوس حئوال إذا : ته، فيقالمثل لمن زالت نعمته، ولم تزل مروءب هذا الويضر

  رض، يصيب الغ: ، وسهم صائباستقامتهازالت عن 

  وجوابها جملة فعلية " كنت ذقته "، في هذا المثل جملة الشرط )3("هتَلْكََأ دقَفَ هتَقْذُ تَنْكُ نِإ"-

هذا المثل ، و بحرف الفاء  المتصل" قد"وحرف التحقيق فعل ماض مكونة من "فقد أكلته "

  .يضرب للرجل التام التجربة لألمور

  )4("اهوسانْا فَدي ٍلجر دنْع متُذْخَتَا ِإذَِإ"-

                                                           

  319،ص2الميداني، مجمع األمثال، ج ): 1(

  108، ص1، ج نفسهالمصدر): 2(

  93، ص1، ج نفسهالمصدر): 3(

  47، ص1، ج نفسهالمصدر): 4(
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فعل أمر، و المثل ال يقدم شرطا أن  هجواب لمثل فعل الشرط جاء فعال ماضيا، وفي هذا ا

المرء إذا قدم يده ينساها، فاليد معنى مجازي والمعنى الحقيقي هو المعروف والخير الذي 

فالمعروف يؤدي  ،عليه أن ينساه وال يذكرهنحه المرء لغيره، فإذا  قدم عطاء ألحد ما يم

بصياغة مجازية  هنا أتي والمثل ،مكافئة اال ينتظر من ورائه ،ةأخالقي صفة لذاته بوصفه

  . عند الضرورةمكثفة، يسهل حفظها والتمثل بها 

  )1("اكنَوذَا حنَّم تنْكُ ولَ" -

والمثل ت على جملة فعلية فعلها لو حرف امتناع الجواب المتناع الشرط دخل في هذا المثل 

هم جاء في سياق قصة قطعت فيها رجل أحدهم إلصابتها باألكلة، ويقصد بالمثل، قول أحد

نت صحيحة جعلنا لك حذاء، ويضرب لمن أهمل إكرامه لو ك: مخاطبا قدما مريضة قطعت

عن فعل ما عندنا  لالمتناعلخصله سوء تكمن فيه، والمعني المجازي هو إعطاء المبررات 

  .تنقص شروط اإلقدام عليه

تحليل اللغوي التي تبين من مستويات اليعد من نستنتج مما سبق أن دراسة تركيب المثل     

لمثل من إيجاز وتكثيف وما يميزها عن غيرها من الجمل فهي ا ما تتسم به جملة اخالله

  .واكتمالها استقاللهاجمل مختزلة تمتلك 

  

                                                           

  89، ص2ج السابق المصدر): 1(
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I - الجانب البالغي:  

عبر دونھما وقد من الكالم قوة وبیانا ما كان لیظھرا سبألمثال قیمة بالغیة كبرى، فھي تكل

العقالء علیھ أن التمثیل  اتفقأن مما وأعلم"قال تعبیر حین  الجرجاني عن ھذه الحقیقة أصدق

اني أو برزت ھي باختصار في معرضھ، ونقلت عن صورھا األصلیة عإذا جاء في أعقاب الم

من نادرھا وضاعف قواھا في تحریك  ، وكسبھا منقبة ورفع من أقدرھا وشّبأبھلھكساھا 

طباع على لھا من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا وفسر ال واستشارلیھا لھا ودعا القلوب إ النفوس

  )1("أن تعطیھا محبة وشغفا

فإن كان مدحا كان أبھى وأفخم وأنبل في "ثره في الكالم وأنواعھ فیقول ثم یبین بعد ذلك أ

كان ذما  وإن. الممتدحالنفوس وأعظم وأھز للعطف وأسرع لأللف وأجلب للفرح وأغلب على 

ومیسمھ ألده ووقفھ أشد حدة أحد، وإن كان حجاجا كان برھانھ أنور وسلطانھ  كان سمة أوجع ،

أقھر وبیانھ أبھر، وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد وشرفھ احد ولسانھ ألد، وإن كان اعتذارا 

قى للصدر وأدعى على الفكر كان وعظا كان أش وإن. أخیبكان إلى القبول أقرب وللقلوب 

ر اهتم بالجانب البالغي اهتماما كبيرا  وذكر القاه فعبد، )2(..."ري التشبیھ والزجوأبلغ ف

  .في الكالم كيف يأثير و وما تمتاز به خصائص فنية وجمالية أنواعه

                                                           

ترجمة محمد الفاضلي ،المكتبة العصرية  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،): 1(
  93-92ص )ت .د(،صيدا لبنان 

  95-93المصدر نفسه، ص): 2(
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  :أھم المظاھر البالغیة التي وردت فیھا األمثال 

  :تعریف التشبیھ)1

التمثیل، فھو مشتق من مادة شبھ، والشبھ )"شبھ(جاء في لسان العرب في مادة  :التشبیھ لغة)أ

  )1("شبھ الشيء، بمعنى ماثلھباه، تقول أالجمع أشوالمثل، و: والشبیھة

  :ھناك عدة تعریفات نذكر منھا: اصطالحا)ب

  )2("، الداللة على مشاركة أمر ألمر أخر في معنىالتشبیھ"القزویني قال 

  )3("واسطة الكاف ونحوھاالجمع بین شیئین، أو األشیاء بمعنى ما ب ھو"العلوي  قال

فالتشبیھ صورة فنیة قائمة على الربط والمقارنة بین شیئین تجمعھما صفة أو مجموعة من 

  الصفات المشتركة

  :فیھا التشبیھ قول العرب التي ورداألمثال 

  )4("اٌءَفِش ُقْدالصَِّواءٌ َد ُبِذالَك"

إلى  ال یحتاجأنھ دواء وشبھ الصدق بالشفاء، أي أن الذي یقول الصدق والیكذب شبھ الكذب ب

  .الصدق أي دواء

                                                           

  510،ص5ابن منظور لسان العرب، مادة شبه، جزء): 1(

  216ين عيسى باطاهر، البالغة العربية، ص): 2(

  216، صنفسه المرجع): 3(

  89، ص 2الميداني مجمع األمثال، ج ): 4(
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  )1("ٍراِدَم ْنِم ُلَخْبَأ"-

  .المثل یضرب للبخل.، فكل من یحمل صفة البخل یشبھ بمادریضرب بھ المثل في البخل

  )2("  ٍةیََّح ْنِممُ َلْظَأ"-

  .المثل يضرب للظلم .الحية بالظلم، أي ليس هناك أظلم من الحية ةشبهفي هذا المثل 

-"اُلالد ى الخَلَعفَكَ رِياعل3("ه(  

  .بنفسه شبه الذي يدل على الخير كأنه هو الذي فعل الخيرفي هذا المثل ي

  )4("ةَقَنَّبهْ نم قُمحَأ" -

  .المثل يضرب للحمق .بهبنقةيشبه صفة الحمق فكل من  يحمل رجل شديدة الحمق، وهي 

يضرب في حث المرء على االستعداد لألمر قبل وقوعه ، )5("ناِئنَالكَ ُألمتُ اءمالر َلبقَ"-

  .في الحقيقة تشبيه حالة معنوية بحالة حسية، وهو التشبيه الضمني وهو 

                                                           

  143، ص1، ج السابقالمصدر): 1(

  550، ص1المصدر نفسه، ج ): 2(

  500، ص1ج  نفسه المصدر): 3(

  333، ص1المصدر نفسه، ج ): 4(

  815ص 1 المصدر نفسه ، ج): 5(
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  )1("بٍض نم عدخَْأ"-

  . للخداعيضرب المثل و في هذا المثل شبه من يخدع  بالضب، 

  )2("رٍافص نم نبجَأ"-

 ،رجل عرف بجبنه لذا قالت العرب أجبن من صافر هو، وفي هذا المثل شبه الجبان بصافر

  .ويضرب المثل للجبان

  :تعريف االستعارة)2

  )3("يعيره إياهن طلب منه أ: الشيء استعار"جاء في لسان العرب : لغة االستعارة)أ

  :صطالحاالاالستعارة في )ب

االستعارة هي نقل اللفظ من معناه الذي عرف به عرف به ووضع له معنى أخر لم يعرف 

به من قبل، لوجود عالقة تشبيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ووجود قرينة تمنع 

  )4(إيراد المعنى الحقيقي، وتوجب إيراد المعنى المجازي

                                                           

  298، ص1، ج المصدر السابق): 1(

  315، ص1، ج  نفسهالمصدر): 2(

   415، ص7،ج"عور"ابن منظور لسان العرب، مادة ): 3(

  253البالغة العربية، صبن عيسى باطاهر، ): 4(
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  :قول العرب االستعارة األمثال التي وردت  فيها

  )1("برِشَورهالد هيلَع َلكََأ"-

  يضرب لمن عمر طويال، يصور الدهر كائنا عاقال يأكل ويشرب ويقوم بما يقوم يه العقالء

-"الحرشُغَ ب2("وم(  

  .شبه الحرب بأنها تظلم ألنها قد تنال من لم تكن له فيها جناية وربما يسلم الجاني

-"الحليم مطةُي الج3("وِله(  

  ب في احتمال الجهوليضر

-"بيتي ي4("انََأ الَ ُلخَب(  

وهذا المثل قالته امرأة تعذر عليها منح سائلها مراده، لتدفع عن نفسها صفة البخل، وفي 

  .نسبة البخل إلى البيت محاولة من هذه العربية أن تدفع عن نفسها عار الخلق الذميم

  

                                                           

  281، ص1الميداني مجمع األمثال، ج ): 1(

  252، ص2المصدر نفسه، ج ): 2(

  323، ص1المصدر نفسه، ج ): 3(

  135، ص1المصدر نفسه، ج ): 4(
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  :الكناية )3

، تستر ومنه الكنية، وهي كنى" منظور البنفي لسان العرب  جاء :لغةتعريف الكناية )ا

  ).1("التي تقوم مقام االسم واللقب

  :الكناية في االصطالح)ب

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره " قولهب عبد القاهر الجرجانيعرفها 

به  فيومُئه في الوجود، دفُوتاليه ورِهباللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى 

  )2("دليال عليه

  )3("ما يلزمههي ترك التصريح بذكر الشيء على " السكاكيوعرفها 

  :األمثال التي وردت فيها الكناية قول العرب

  .وهو كناية عن المتهم بالزنا )4("رِافالح قُيرق"-

  

                                                           

  390، ص8، ج)كني(ابن منظور لسان العرب مادة ): 1(

  295، صالبالغة العربية، بن عيسي باطاهر): 2(

  296 ،  صالمرجع نفسه): 3(

  490، ص1، ج الميداني مجمع األمثال): 4(
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-"غَلَب السُلي بالزكناية عن تجاوز الحد)1(" ى.  

-"جزاء نِّسان بناء مجيدا من الروم، فبنى ك سنمارتهأن وقص،كناية عن الجزاء  )2("ارٍم

ونق للنعمان بن امرئ القيس، فلما نظر النعمان إلى الحونق استحسنه وكره أن يعمل الح

  .مثله لغيره فألقاه من أعاله فخر ميتا 

  كناية عن الجود )3("مٍاتَح نم دوجَأ"-

كان جوادا شجاعا عرف بجوده بين قبائل العرب حتى ضرب به المثل  يءقبيلة ط نوهو م

  في الجود

)4("مٍدكْن مب ةيعبِر نم عجأشْ"-  

.شجاعتهمثل لس جريء من فرسان الجاهلية يضرب به الوهو فار  

-"مواعيد ع5(وبٍقُر("  

  . وإخالف الوعد كناية عن الكذب
                                                           

  133، ص1، ج السابق المصدر): 1(

  241، ص1، ج نفسه المصدر): 2(

  278، ص1، ج نفسه المصدر): 3(

  190، ص1المصدر نفسه، ج ): 4(

  336، ص1 المصدر نفسه، ج): 5(
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مم حبا للبيان وحرصا على بالغة الكالم، فقد أحسنوا ن العرب من اكثر األخالصة القول أ

منزلة رفيعة في كالمهم فقد أجادوا  احتلتوأجادوا فيه واألمثال غير دليل على ذلك، فقد 

  .في توظيف االستعارة والكناية والتشبيه 
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II (الجانب الداللي  

المعني محورا لعدد من المعرف كالفلسفة وعلوم اللغة وهو قيمة كل دراسة لغوية،  يعتبر

  .وعلم الداللة من العلوم اللسانية التي تدرس المعنى

  الداللة-1

  :لغة  ) أ

والداللة ...على الشيء سدده إليه دلة: "داللةفي مادة  بن منظوراللسان العربجاء في 

  )1(والدلولة، والفتح أعلى الهداية واإلرشاد 

ها وأدللت أدالئوهم  المفازةدلة على الطريق، وهو دليل "أساس البالغة للزمخشريجاء في 

  )2("إليه ومن المجاز الدال على الخير كفاعله ودلة على الصراط المستقيم اهتديتالطريق 

هي : الداللة...دل عليه وإليه فهو دال، والمفعول مدلول عليه" الوسيطالمعجم ورد في -

  )3("اإلرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه

يمكن أن نستنتج من التعاريف السابقة أن المعنى اللغوي للداللة عموما هو الهداية 

  .، نحو الصواب والسداد وإلى الطريق المستقيم واإلرشاد
                                                           

  291ص، 5ج ، )داللة (ابن منظور لسان العرب، مادة ): 1(

  131، ص)دللة(الزمخشري أساس البالغة ،مادة ): 2(

  294ص، )دل (إبراهيم مصطفى وأخرون، المعجم الوسيط، مادة): 3(
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  :اصطالحا)ب

  تعريف  :تعريف واحد لعلم الداللة بل ثمة مجموعة من التعاريف نذكر منها ال نجد

العلم الذي يهتم بدراسة معاني األلفاظ والجمل دراسة وصفية " الذي بأنه مؤمن أحمد

  )1("موضوعية

  )2("علم الداللة هو العلم الذي يدرس المعنى أن" فيرى عمر مختار أحمدأما

  )3("الذي يتناول نظرية المعنىأو ذلك الفرع من علم اللغة "

الفرع الذي يدرسالشروط الواجب توفرها في لرمز حتى يكون قادرا على حمل  ذلك" أو 

  )4("المعنى

  إذن علم الداللة هو العلم الذي يدرس المعاني

  :هناك عدة تعريفات نذكر منها :مفهوم الحقل الداللي-2

                                                           

احمد مؤمن، النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر سنة ): 1(
  239، ص2007

، 3ط، 1988، 2،ط1985، 1أحمد عمر مختار، علم الداللة عالم الكتب ط): 2(
  11،ص1998، 5، ط1993، 4،ط1991

  11المرجع نفسه، ص): 3(

  11المرجع نفسه، ص): 4(
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اللغوية يعبر عن مجال معين من بأنه قطاع متكامل من المادة " ستيفن أولمانعرفه 

  )1("الخبرة

  )2("دات اللغةفرمجموعة جزئية لم بأنه"  ليونسجون كما قال عنه 

إذن الحقل الداللي هو مجموعة من األلفاظ المتقاربة دالليا والتي يمكن إدراجها تحت لفظ 

  .عام يجمعها

  :نصنف حقول األمثال األخالقية إلىنستطيع أن 

 خير، الخالل،:عربي وألفاظه التي تدل عليهوهو من الصفات المحببة عند ال :حقل الخير

  الخير

الظلم، : المحببة عند العربي وألفاظه التي تدل عليه الغير وهو من الصفات :حقل الظلم

  ظلم، أظلم، الشر

وألفاظها التي تدل وهي صفة من صفات العربي التي كان يدعوا إليها  :حقل النصيحة

ال  ،ال تسخرن ،ال تسأل ،ال تعلم،درب  في وعاء غير سرب، أحسن فذق، اجعله: عليها

  .وحبذا ، المؤتمن،تتبق

                                                           

  79المرجع السابق ، ص): 1(

  79المرجع نفسه ، ص): 2(
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  الصدق :يبها العربي ألفاظه ه امتازوهو من الصفات التي  :حقل الصدق

، جهول :ل عليهالعربي وألفاظه التي تدرف بها التي ع ات صفالمن  وهو :حقل الجهل

  جهل

عقالؤهم ات التي تميز بها العربي وحرص على التحلي بها صفالوهي من : حقل الحلم

  وأشرافهم وألفاظه، العاقل، الحليم

ومن األلفاظ التي تدل والكرم هو من أبرز الصفات التي تحلى بها العربي قديما  :حقل الكرم

  .أجود من حاتمأصوص، غيض، فيض، الرم ،: عليه

 الحمد: عليهوهو من الصفات غير المستحبة عند العرب وألفاظه التي تدل  :حقل البخل

  .يبخل، طمع، أبخل، ما أعطاكمن جذع مغنم، أنفق بالل، دمعة من غنيمة، 

  :وهذا الخلق كان موجود عند العرب وألفاظه التي تدل عليه :حقل الذل

  .يذللـهذليل ،الذل، الذلة، أخيب، 

تي تدل بها العربي وكان فخورا بها وألفاظها ال الي تحلي وهي من الصفات :حقل الشجاعة

  .عصيتم أمريأشجع ، -الشجاع: عليها

طامه، قحمقه، : رب وألفاظه التي تدل عليهوهو صفة تميز بها بعض الع: حقل الحمق

  أحمقلطامه، 
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  :حقل الحب-

  .حبيبك تحب، أحببت،

دع  :تحاشيها وألفاظه هيوهو من الصفات التي كان العربي يدعوا إلى : حقل الكذب

  ة، البهيتة، للعضيهألفيكةلا، كذبا، الكذب داء، مواعيد عرقوب، يالكذب

وتوظيفه في المثل مما أوجد  استعمالهلقد كان للمعنى حضور قوي عند العرب فأحسنوا 

  .بها ادالالت ذات قيمة كبيرة في الموروث العربي من خالل األخالق التي تحلو
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:من خالل دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلي مجموعة من النتائج أھمھا   

المثل جنس نثري موجود منذ القدم ، وھو متمیز عن غیره من الفنون بطابع جمالي  -1  

.من خالل خصائصھ و قیمتھ وأھمیتھ في المجتمع العربي القدیم   

یعتبر علم األسلوب منھجاجدیدا ال غني عنھ في الدراسات النقدیة الحدیثة ، وھو یفتح  -2  

.المجال لقراءة معمقة للنصوص   

.دراسة النص األدبي دراسة لغویة األسلوبیة منھج نقدي لساني یقوم علي  -3  

.التكرار ظاھرة أسلوبیة الفتة في األمثال   -4  

.ا من بنیة المثل سیأساإیقاع المثل یشكل جزءا   -5  

إیقاعا ونغما أغلب األمثال تتوفر علي عنصري التوازي والتوازن ، فاكتسبت بذلك  -6  

 حببھا إلي النفس وسھل حفظھا

تنوع األمثال في أقسام الجملة فاستعملت الجملة اإلسمیة لتقویة المعني ، وھي تدل   -7  

تجدد واالستمرارعلي الثبوت والسكون ، أما الجملة الفعلیة فتدل علي ال  

النداء ، االستفھام: تنوع الجمل االنشائیة الطلبیة بشكل وافر وملحوظ في األمثال بین   -8  

.واألمر ، والنھي ، والشرط  

األمثال ،وھو أروع ما خلفھ العقل  في  الظواھر المتوفرة الجانب البالغي من أخصب   -9  

.القدیم العربي  

.تنوع الحقول الداللیة في األمثال - 10  
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:لمصادرا  

 القرآن الكریم بروایة ورش 

.1966سنة  1،المقدمة ، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان بیروت طابن خلدون  -1  

الشعر وآدابھ ونقده ، مطبعة أمین ھندیةابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن  -2  

.1925،سنة  1القاھرة ، ج  

ابن سالم ،أبو عبید القاسم ،كتاب األمثال ،تحقیق عبد المجید قطامش ، دار المأمون  -3  

.1982سنة  1للتراث ، دمشق ، ط  

ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ،تحقیق أحمد أمین وآخرون ، دار الكتاب العربي بیروت  -4  

.1982سنة  3ج  

2000سنة 1لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر ،بیروت لبنان ط ابن منظور ، -5  

.2004، 3ط 2003، 2ط  

)ت.د( 2سالم محمد ھارون ،دار الجیل ،بیروت جالجاحظ ،البیان والتبیین ،تحقیق عبد ال -6  

.1989ابراھیم  مصطفي وآخرون ، المعجم الوسیط ، دار العودة ،تركیا سنة  -7  

ھاج البلغاء وسراج األدباء تحقیق محمد الحبیب بن خوجة دارحازم القرطاجني ، من_8  

.1976سنة  3الغرب اإلسالمي ،بیروت لبنان ،ط  

خیر الدین شمسي باشا ،معجم األمثال العربیة ،مركز الملك فیصل للبحوث  -9  

.2002سنة 1،ط 1والدراسات اإلسالمیة ،الریاض ،ج  

،ترجمة رمضان عبد التواب ،دار األمانة  زلھا یم ،األمثال العربیة القدیمة رودولف - 10
.1980سنة  1ومؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع  بیروت لبنان ط  

.2000الزمخشري ،أساس البالغة ،المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، سنة  - 11  

السیوطي ،المزھر في علوم اللغة ،تحقیق محمد جاد المولي بك وآخرون ،المكتبة  - 12  

.1987سنة  1ان ، جالعصریة صیدا لبن  
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عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البالغة ، ترجمة محمد الفاضلي ، المكتبة العصریة   - 13  

).ت.د(صیدا لبنان   

الفرابي ،دیوان األرب ،تحقیق أحمد مختار عمر ،الھیئة المصریة للمطابع األمیریة  - 14  

.1974سنة  1القاھرة ج  

1المبرد ،الكامل في علوم اللغة واألدب ،تحقیق حنا الفاخوري ،دار الجیل بیروت ط  - 15  

.1987سنة   

المیداني ،مجمع األمثال ،حققھ وفصلھ وضبط غرائبھ وعلق حواشیھ، محي الدین عبد - 16  

.  2005سنة  2وج1الحمید ، المكتبة العصریة صیدا بیروت ،ج  

:المراجع  

ابتسام أحمد حمدان ،األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي ، دار العلم  -1  

.1997سنة  1الكبیر حلب ،ط  

.1997سنة  2أحمد حسن الزیات ،الدفاع عن البالغة ،عالم الكتب بیروت لبنان ط -2  

.1966سنة  6أحمد الشایب ،األسلوب ، مكتبة النھضة المصریة مصر ط -3  

 1993 4ط 1991 3ط 1988 2ط 1985 1مختار ،علم الداللة ،علم الكتب طأحمد عمر  -4
.1998 4ط  

.2007أحمد مومن، النشأة والتطور ،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون سنة  -5  

أحمد السید الھاشمي ، جواھر البالغة في المعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة بیروت  -6  

) ت.د( 6لبنان ط  

یمان داود ،األمثال العربیة القدیمة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروتأماني سل - 7  

.2009سنة  1ط  

أّیوب جرجیس العطّیة، األسلوبیة في النقد العربي المعاصر ،عالم الكتب الحدیث للنشر -8  

.2014سنة  1والتوزیع إربد بیروت ط  
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للدراسات والترجمة والنشر  بیر جیرو ،األسلوبیة ،ترجمة منذر عیاشي ،مركز اإلنماء-9  

.1994سنة  2ط  

خلیل أحمد عمایرة ،أسلوب النفي واالستفھام في العربیة ،جامعة الیرموك إربد سنة- 10  

1980.  

.1993سنة  1رجاء عید ،البحث األسلوبي معاصرة وتراث ،دار المعارف مصرط- 11  

،مراجعة حسام رونیھ ویلیك وأستن وارین ،نظریة األدب ،ترجمة محي الدین صبحي- 12  

.1975سنة  3الخطیب ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ط  

سامي محمد عبابنة ، التفكیر األسلوبي رؤیة معاصرة في التراث النقدي والبالغي في - 13  

 ضوء األسلوب الحدیث ،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،عمان وجدار للكتاب العالمي

.2010 2ط 2008 1ط للنشر والتوزیع  

سمیر سعید حجازي ،قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر، دار األفاق العربیة- 14  

.2001سنة   

.1993سید البحراوي ،العروض وإیقاع الشعر ،الھیئة العربیة  العامة للكتاب القاھرة - 15  

-2ط1982 1شكري محمد عیاد، مدخل إلي علم األسلوب ،مكتبة مبارك العامة ط-  16
1992 

.1998 1صالح فضل ،علم األسلوب مبادئھ واجراءاتھ ،دار الشروق ط - 17  

عبد الرحمان حسن، البالغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا ،دار القلم والدار الشامیة - 18  

.1996سنة  1ط 1دمشق بیروت ج  

.1982سنة  3عبد السالم المسدي ،األسلوب واألسلوبیة ،الدار العربیة للكتا ب ،ط - 19  

.1986عبد الفتاح عثمان ،دراسات في المعاني والبدیع ،مكتبة الناشر حلوان سنة  - 20  

عدنان بن ذریل ،اللغة واألسلوب ،دراسة ومراجعة وتقدیم حسن حمید مجدالوي  - 21  

.2006سنة  2للنشر والتوزیع ط  
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روت لبنانعلي أبو ملجم ،في األسلوب األدبي ،دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر بی - 22  

.2000سنة   

  1999سنة 1عید بلیغ ،أسلوبیة السؤال رؤیة في التنظیر البالغي ، دارالوفاء القاھرة ط - 23

2008سنة  1بن عیسي با طاھر ،البالغة العربیة مقدمات وتطبیقات ،دار الكتاب ط - 24  

ار ر،األدب الجاھلي قضایاه وأغراضھ فنونھ أعالمھ ،داألشقغازي طلیمات وعرفان  - 25  

.2000الفكر المعاصر للنشر والتوزیع بیروت لبنان سنة   

 5العربي حلب سوریا ط دار الفكر فخرالدین قباوه،اعراب الجمل واشباه الجمل، - 26
1988.  

فردنان دي سوسیر ، علم اللغة العام ،ترجمة یوسف عزیز، مراجعة مالك یوسف  - 27  

.1988سنة  2المطلبي ،بیت الموصل ط  

،دار النفائس ) دراسة تحلیلیة (محمد توفیق أبو علي ،األمثال العربیة والعصر الجاھلي  - 28  

.1988سنة  1،بیروت لبنان ،طللطباعة والنشر والتوزیع   

محمد خفاجي وآخرون ،األسلوبیة والبیان العربي ،الدار المصریة اللبنانیة للطباعة  - 29  

.1992سنة  1والنشر والتوزیع ط  

محمد عبد المطلب ،البالغة واألسلوبیة ،مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصریة للنشر - 30  

.1994سنة  1لونجمان ،ط  

اللغة الشعریة ، دراسة في شعر حمید سعید، دار الشؤون الثقافیة العامة محمد كنوني، - 31  

.1997سنة  1بغداد ط  

).ت.د( 1میضي طمحمد اللومي ، في األسلوب واألسلوبیة ، مطابع الح - 32  

الجامعیة ،مصر  دار المعرفة ،محمود أحمد نخلة ، البالغة العربیة وعلم المعاني  - 33
2002.  
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.2002سنة   
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وزیع األردنموسي سامح ربابعة ،األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا ،دار الكندي للنشر والت  - 37  

.2003سنة  1ط  
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