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يناقش هذا البحث ِحَجاِجي�ة املثل عند ٔاكمث بن صيفي من   

وحيتوي عىل املهاد : املطلب أالول: خالل تقسـميه ٕاىل مطلبني
ويشـمتل عىل دراسة : النظري للبحث، واملطلب الثاين

تطبيقية عىل ِحَجاِجي�ة الـَمثل ِعنَد ٔاكَمث بِن َصيِفي بعد تقسـميه 
السائر، واملثل القيايس، والتعبري املثل : ٕاىل ٔانواع يه

الـَمثَيل، مع عرض شواهدها وتطبيقاهتا من مدونة البحث، 
  :واكن ٔابرز ما خرج به من نتاجئ يه

ارتباط أالمثال حبياة العرب وعاداهتم وثقافاهتم، حىت ٔاصبحت 
 .وثيقة �رخيية ملا اكنت عليه احلياة آنذاك
َجاج �لمتثيل يتأسس تربز عالقة اِحلَجاج �ملثل يف ٔان احلِ 

  .عىل نوع من املقارنة القامئة عىل التشبيه بني طرفني
الهدف أالمسى من اِحلَجاج �ملثل هو ٕايصال الرسا� حلصول 

  .إالقناع و�قتناع
يعد� ٔاكمث بن صيفي ٔابرز خشصية يف العرص اجلاهيل مبا  ميتلكه 

  .من خربات ورؤى  انعكست عىل احلياة العامة آنذاك
املثل السائر، واملثل القيايس، والتعبري : أالمثال بأنواعهاقيام 

  .الـَمثَيل، بدورها اِحلَجاِ¥ إالقناعي كام ٔاراد قائلها
بروز دقة الفهم يف ٔامثال ٔاكمث، وحسن الهتدي يف النصح، 

  .رغبًة يف حتقيق املراد
غالًبا ما يلجأ ٔاكمث ٕاىل ٔامثا¬ من خالل نظرة شام» للحياة، 

  .حداثوفاحصة لالٔ 
  
  

  

:   ABSTARCT 

THIS RESEARCH DISCUSSES THE PROVERB 

CONFUTATION OF AKTHAM IBN SAYFI 

ACROSS DIVIDING IT INTO TWO SECTIONS: 

THE FIRST INCLUDES THE THEORETICAL 

RESEARCH ASPECT, WHILE THE SECOND IS 

AN APPLIED STUDY OF THE PROVERB 

CONFUTATION OF AKTHAM IBN SAYFI. 

AFTER CLASSIFYINS IT INTO: PROVERB, 

ANALOGICAL PROVERB and PROVERBIAL 

EXPRESSION WITH THE EVIDENCES AND ITS 

APPLICATIONS FROM THE RESEARCH 

CORPUS. OF THE RESEARCH SIGNIFICANT 

FINDINGS ARE THE FOLLOWINGS: 

THE CONNECTION OF THE PROVERBS WITH 

THE ARABS LIFE, TRADITIONS AND 

CULTURES TO THE EXTENT THAT THEY 

BECOME A HISTORICAL DOCUMENT FOR THE 

LIFE AT THAT TIME. 

THE RELATION OF THE CONFUTATION WITH 

THE PROVERB APPEARS IN THAT 

CONFUTATION BY EXEMPLIFICATION IS 

FOUNDED ON A TYPE OF COMPARISON 

BASED ON COMPARISON OF SIMILA RITIES 

BETWEEN TWO ELEMENTS. 

THE ULTIMATE GOAL OF CONFWTATION BY 

EXEMPLIFICATION IS TO TRANSFER THE 

MESSAGE AIMING AT CONVINCING AND 

CONVENIENCE. 

AK THAM IBN SAYFI WAS A REMARKABLE 

CHARACTER IN THE JAHILI ERA, DUE TO HIS 

EXPERIENCES AND VISIONS CONVEYED IN 

LIFE AT THAT TIME. 

THE PROVERBS WITH THEIR DIFFERENT: 

MENTIONED TYPES  PLAY THEIR 

CONVENIENT CONFUTATIVE ROLE AS THEIR 

NARRATOR WISHED. 

THE ACCURATE COMPREHENSION IN 

AKTHAM‘S PROVERBS BESIDE HIS GOOD 

GUIDANCE AND ADVICESE ARE VERY CLEAR 

IN SATISFYING THE PURPOSE. 

IN MOST, AKTHAM HAD  RESORTED TO 

MAKE HIS PROVERBS THROUGH A 
COMPREHEN SIVE VIEW TO LIFE AND TO 

INCIDENTS. 
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 صحت عن قمي ذ´ ا³متع وسلواكتهارتبطت أالمثال حبياة العرب وعاداهتم وثقافاهتم، فأف
ازها واختصارها فهـي تتضمن خربات ذ´ و¹ا اتصفت �لشمولية والعموم، وبرمغ ٕاجي

  العرص، وخالصة جتاربه احلياتية مفضاميهنا ومعانهيا تمتثل يف مجموعة من احلقائق العامة 
، وتأيت ٔامهية أالمثال عند العرب من خالل ما حتمÆ من معاٍن كبرية )1(و املعاين اللكية

أالفاكر واملشاعر إالنسانية بÊم موجز، ويه بذ´ تعد� تعبًريا صادقًا عن التجارب و 
  .  )2(والنفسـية تبًعا لتعدد جماالت التصور ا¹هين للحا� اليت يواÍها إالنسان

وتمتزي أالمثال برسعة نفاذها ٕاىل ذهن املتلقني، وبلوغ مقاصدها يف عقوهلم، فهـي تُظهر 
 بهتا املعىناملعقول حمسوًسا من النفس، والبعيد قريًبا من الفهم؛ ;قهتا يف الوصف، وٕاصا

من ٔامه املوضوعات اليت تناولهتا احلياة الفكرية العربية بوصفها تعبًريا ٔادبًيا عن :"و¹ا تُعد� 
جتربة عايشها إالنسان ٔاو خربة اكتسـهبا من خالل ممارساته اليومية، فضًال عن كوهنا تعبًريا 

  . )3"(عن رؤية فكرية قصد هبا العربة
ه ) ق هـ 6ت (واملتأمل يف ٔامثال ٔاكمث بن صيفي  يلحظ ٔان ٔامثا¬ äٔهنا تقتات من حّسِ

الكبري، وتنطلق من جتاربه وخرباته، ال من فيوض القول العاطفي، و¹ا جاءت معانهيا قامئة 
 حتواء، فهـي متثل عصارة التجاربعىل احلسم ال عىل التأجيل، وعىل التوعية ال عىل �

 ها ِلَما عاش من السـنوات الطوي»قل قائل وتقريَر املشاهدات، واِحلَمك اليت قد ترخست يف ع
ومر به من أالحداث املتنوعة، ومن هنا جاء هذا البحث ا¹ي يناقش ِحَجاِجي�ة املثل عند 

وحيتوي عىل املهاد النظري : املطلب أالول: ٔاكمث بن صيفي من خالل تقسـميه ٕاىل مطلبني
اِجي�ة الـَمثل ِعنَد ٔاكَمث بِن ويشـمتل عىل دراسة تطبيقية عىل ِحجَ : للبحث، واملطلب الثاين

املثل السائر، واملثل القيايس، والتعبري الـَمثَيل، مع : َصيِفي بعد تقسـميه ٕاىل ٔانواع يه
  .عرض شواهدها وتطبيقاهتا من مدونة البحث، مث ختام البحث بأبرز ما خرج به من نتاجئ

  ِحَجاِجي�ة املَثَل ِعنَد ٔاكَمث بِن َصيِفي
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  املهاد النظري
  . ٔالمثال آلي�ة ِحَجاِجي�ةا

اِحلَجاج �لمتثيل يتأسس عىل نوع من املقارنة، ويه :" تربز عالقة اِحلَجاج �ملثل يف ٔان
تسـهتدف ٕايصال الرسا� ٕاىل املتلقي حلصول ) 4"(التشبيه بني عالقة وعالقة ٔاخرى

: احلُجة:"فــ �قتناع، واِحلَجاج يف ٔاصÆ اللغوي مبعىن الربهان، وقد يأيت مبعىن اجلدل،
احلُجة الوجه ا¹ي يكون به : احلُجة ما ُدوفع به اخلصم؛ وقال أالزهري :الربهان؛ وقيل

: واحلجةُ ...التخامص: والَتحاج� . جدلٌ : وهو رجل حمَجاجٍ، ٔاي. الَظفُر عند اخلصومة
ا تِخَطــــــــاب ٕاْقنَاعي، هـــــــدفه الت�أِثري يف امل :" ، ويف �صطالح)5"(ا;ليل ـــــلقي، ٕام�

فه، وٕاما لتغيري رٔايه فيتبىن� موقًفا جديًدا، سواء اكن هذا املوقف يقترص عىل لتدعمي موقـ
ٕاذعان العقول �لت�صديق ملا :" ، فهو يسـتقصد)6"(�قتناع ا¹ايت، ٔاو يقتيض فعًال ما

ة يه  هو الغاية من لك ِحجَاج، فأجنع. يطرحه املرسل، ٔاو العمل عىل زJدة إالذعَان ُحج�
ة إالذعان عند من يسمعها، وبطريقة تدفعه ٕاىل املبادرة سواء  تû اليت تنجح يف تقوية ِحد�
�ٕالقدام عىل العمل ٔاو إالَجحام عنه، ٔاو يه عىل أالقل ما حتقّق الرغبة عند املرسل ٕاليه يف 

اجِ ، ويُسـتخلص من ا;ال� املعجمية للِحجَ )7"(ٔان يقوم �لعمل يف اللحظة املالمئة
  : الت�صورات االٓتية

ٔان� الـُمغالبة �حلُجة ٔاول معاين اِحلَجاج، ويه ال تشرتط ِنزاعًا ٔاو ُخصومة، بقدر ما 
 .تسـتقصد حصول الت�أِثري وإالْقنَاع

ٔان� اِحلَجاج قد يعين الت�َخاُمص، والت�نَازُع، والت�غالب، �سـتخدام الَوَسائِل الل�غَوية الـُمعينة عىل 
ِليل والُربَهان، من خالل اشرتاك الـُمَحاِجج مع الـُمَحاَجج يف نشاط ذ´، اك سـتحضار ا;�

 . )8(فكري تواصيل، ¬ غاية حمددة، وهدف مقصود ¹اته يف ٔاثناء اِحلَجاج
ا يف لك ِحَجاج، فقد يكون هناك ِحَجاٌج دون خصومة  ٔان� الت�خاَمص والت�نازَع ليسا ُحمكًا عام�
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 .  اخلطابة ا;ينية، ٔاو َخَطابة السـيايس يف ٔانصارهٔاو ِنزاع، كام يف
ة، والت�َحاجج، والت�َحاج، والـُمحاَجَجة( : ن� لفظ اِحلَجاج ومترصفاتهإ   وغريها ) الـُمَحاج�

َفر، والت�َخاُمص، فاِحلَجاج يكون :  تسـتقي ِدالَالهتا من خلصومة، يدل�  -ٔاحيا�ً  -اجلََدل، والظ�
عي) َبةغَلَ (عىل ذ´ لكمة  ِليل عىل ِحص�ة ما يد� ة، والُربَهان، وا;�  . اليت تكون ملن يقمي احلُج�

د يف اِجلَدال ا¹ي يفرتض وجود طريف الت�خاطب ٔاو   ٔان� صورة اِخلَطاب اِحلَجاِ¥ تَتجس�
�ه ال وجود ِخلَطاب خارج وال  اِحلَجاج الت�َحاج؛ لتحقيق العملية اِحلَجاِجي�ة الت�واُصلي�ة بتقدير ٔان

 .  )9(ِحَجاج بال تواصل �للَِّسان
يإ  تََمد� واملمتث»  ن من سـياقه ومعلياته الت�خاطبيةن� اِحلَجاج حيمل يف مضمونه ِدالَ� ومعىن ُمسـْ

 . )10(يف الت�َخاُمص، والت�نَازُع، واِجلَدال، والغَلََبة بصفهتا معليات فكرية تواصلية
كتقدمي الـُمتلكم رسالته وُحَججه اليت يرغب يف ٕايصالها ٕاىل وللحجاج وظائفه اليت يؤدهيا 

املسـمتعني ٔاو املتلقني، وٕايصال الـُمَخاَطب ٕاىل ِوÍَة نظر جيهلها، ٔاو رٔاي يُنِكره، ٔاو قناعة 
 ، وٕاىل زJدة درجة تû �سـ��َجيَحدها، اسـ�� الـُمتلقي ٕاىل القضاJ اليت تُعرض عليه

 . )11(ي عىل الرأي املعروض عليهٕاضافة ٕاىل َمحْل املتلق
ِلية ونعٌت، ويقال:"ٔاما املثل يف اللغة فهو متث�ل فالٌن : ما�خوذ من اِملثال واحلَْذِو والصفُة َحتْ

مج» من القول مقتّضبٌة :"، ويف �صطالح)12"(رضب َمثًَال، وتََمث�َل �ليشء رضبه َمثًَال 
تشـهتر �لتداول فتنقل عام وردت فيه ٕاىل ّلكِ من ٔاصلها ٔاو مرسٌ» بذاهتا فتت�سم �لقبول و 

ما يصح قَْصُده هبا من غري تغيري يلحقها يف لفظها وعام يُوجبه الظاهر ٕاىل ٔاشـباهه من 
:" ، وتعد� أالمثال)13"(املعاين ف�´ تُْرضب وٕان Íُلت ٔاسـباُهبا اليت خّرجت علهيا

وبالغهتا اليت ٔاعربت هبا عن ...اقُصارى فصاحة العرب العر�ء، وجوامع لكمها، ونوادر حمكه
 حيث ٔاوجزت اللفظ فأشـبعت املعىن...القراحئ السلمية، والركن البديع ٕاىل َذَرابة اللسان
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وقرصت العبارة فأطالت املغزى، ولوحت فأغرقت يف الترصحي، وكن�ت فأغنت عن 
  . )14"(إالفصاح

، فقد )15"(قتصارأالمثال مبنية عىل إالجياز و�ختصار، واحلذف و�:" ؤالن طبيعة
جعلها ذ´ تنفتح عىل جماالت التأويل والتلقي، مما عُد� أن من ٔامه خصائصها تشلكها 

 ًJحىت ُوِصف املثل )16(البنيوي، ا¹ي يعزز نصيهتا ٕاذ ٕاهنا يف معو�ا مكمت» بنيو ،
ال يعرب عن الوقائع :"، فاملثل ٕاًذا)17"(يصلح ٔان يكون موضوعًا لعمل ٔاديب كبري:"بأنه
لك مبارش، وٕامنا ميثل لـها متثيًال عرب صورة ٔاو قصة ما، ¹´ اكن لك مثل يف مجلته بش
 تضع أالمثال ٕاال ٔالسـباب ٔاوجبهتا مل:"، فالعرب)18"(حتيل ٕاىل معىن ٔابعد) ٕاشارة(

وحوادث اقتضهتا، فصار املثل املرضوب ٔالمر من أالمور عندمه اكلعالمة اليت يعرف هبا 
  . )19"(جز مهنا، وال ٔاشد اختصاًرااليشء، وليس يف ��م ٔاو 

اكلرموز وإالشارات اليت يلوح هبا عىل املعاين تلوًحيا، صارت من ٔاوجز :"ومبا ٔان أالمثال تُعد� 
ٕانه القول الوجزي املرسل ليعمل : الÊم ؤاكرثه اختصاًرا، ومن ٔاجل ذ´ قيل يف حّدِ املثل
، و¹ا اكن من املمكن )20"(فهتاعليه، وحيث يه هبذه املثابة فال ينبغي إالخالل مبعر 

توظيف املثل مبثابة المتثيل لغريه، فٕان� المتثيل ٔاو اِحلَجاج �لمتثيل ينمتي ٕاىل صنف اِحلَجاج 
حتت ) Perelmanبريملان،(�سـتقرايئ، ا¹ي ينطلق من العام ٕاىل اخلاص، وقد صنفه 

�ِحلَجاج ) kienpointnerكني �ونرت، (، وسامه )املواضع اليت تؤسس ِبنيَة الواقع(عنوان 
املؤسس لقواعد �سـتنتاج، فاالنطالق من مثل خاص وتعمميه عىل وضعية عامة من ٔاكرث 

، فاملثل )21(أالساليب الناحجة يف ٕاقناع االٓخرين، لقرب املثال من تصور االٓخرين وفهمهم
ُمِعني  املوجز البليغ يكون فهمه متاًحا ;ى سامعيه، ومعرفة مبتغى مسـتعمÆ من ذ´ خري

  . )22(للسامع عىل الفهم و�قتناع فضًال عن �سـمتتاع مبا حيمÆ من ٔاثر فين
  . )23(ِحَجاِجي�ة املَثَل ِعنَد ٔاكَمث بِن َصيِفي
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املثل من حيث هو منط ِحَجاِ¥ يؤسس لرؤية ٕاقناعية :"تتجىل ِحَجاِجي�ة املثل يف ٔان
لسامع وتوجهيه الوÍة اليت ، من خالل قدرته عىل ٕاقناع ا)24"(وفعل تأثريي واحضني

ٕاذا ُجعل الÊم مثال ً اكن ٔاوحض للمنطق وآنق للسمع ؤاوسع :"يريدها القائل، فــــــ
، وعليه ميكن تناول ِحَجاِجي�ة أالمثَال عند ٔاكَمث بن َصيفي من خالل )25"(لشعوب احلديث

  : تقسـمي املثل ٕاىل أالنواع االٓتية
  .ِحَجاِجي�ة املثل السائر 

بني الناس، ويتصف ) 26"(املثل مأخوذ من املثال، وهو قول سائر:"لسائر، وهواملثل ا
جيمتع يف املثل ٔاربع :" ، وعليه فٕانه)27"(ٕاجياز اللفظ، ٕوٕاصابة املعىن، وحسن التشبيه:"بــــ

ٕاجياز الل�فظ، وٕاصابة املعىن وحسن الت�شبيه وجودة الكناية فهو : ال جتمتع يف غريه من الÊم
ُجل بَني :"،  ومن مناذج ذ´ عند ٔاكمث بن صيفي قو¬)28"(غةهناية البال َمْقتَل الر�

، وقد جاء املثل )30"(ٕان إالنسان ٕاذا ٔاطلق لسانه ف6 ال ينبغي قتÆ:"، ٔاي)29"(فَكي�ه
ين معره، وäٔنه شعوٌر �لضعف، وٕاحساس �لهناية  مضن وصيته ِلَبِنيه اليت افتتحها بذكر سـِ

 ام لها من ٔاثر يف َشّدِ �نتباهعامل صيغة التوكيد يف مطلعها لِ القريبة، ودليل ذ´ اسـت
هر صفحته، فتذهب مٔالى �حلمك والتجارب، اليت  واجتالب أالسامع، قبل ٔان يطوي ا;�

 الصورة البليغة للهناية املؤملة ، وتربز ِحَجاِجي�ة املثل يف رمس)31(لو بقيت فهيم النتفعوا هبا
 خطورة اللكمة، ؤاثرها يف صاحهبا رم املبين عىل التحذير منوالقامئة عىل إاليصاء الصا

لتحقيق إالذعان وقبول التوجيه، وقد جاء التحذير قو�J وشديًدا، مدعوًما �لنتيجة املؤملة 

اليت تشمزئ مهنا النفوس خشـية ٔان يُطلق ٔاحدمه اللكمة ٕارضاء لزنوٍة، فتتسبب يف ٕاشعال 
جل بني فكي�هُكف�و :" �ر احلرب والعداوة، يقول   . )32"(ا ٔالِسنَتَمك، فٕان� َمْقتَل الر�

ة وال تَأُلك بثَْديَهيا:"ومن مناذج املثل السائر قول ٔاكمث  وتمكن .  )33"(قَد َجتُوُع احلُر�
ِحَجاِجي�ة املثل يف التضمني ا¹ي جاء مالمئًا لسـياق النص، فبعد ِذكر ٔاكمث ملنصوحه ما 
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ى عن نفسه، ٔارشده ٕاىل متام ذ´ وِقوامه، فا;ال� عىل يكون به صيانة سريته، ودفع أالذ
اخلري والرتغيب فيه ضامٌن حلُسن السرية، ونقاء الرسيرة، و�ع�د عىل الناس وسؤاهلم 

فعىل  لنفسها عىل ُجعٍل يلحقها َعيُبه ضعٌف وصغاٌر، فاحلرة ترتيض اجلوع، وال ترىض �خلنا
نعة والسالمة، وملعرفته مبا يف النفوس من توٍق ٕاىل ٕاجياز العبارة ٕاال ٔان فهيا  ما يوجب امل 

  . العال وحض� ما يسـتوجبه ذ´
ٔاي ال تَِضيُق احليُل :"  ، ٔاي)34"(املَرُء يَعَجز ال املََحا� :" ومن مناذج هذا النوع قو¬

، وتربز ِحَجاِجيته يف تقدير املوقف )35"(احلي»:  وخمارُج أالمور ٕاال عىل العاجز واحملا�
ين ا¹ي جاء موافقًا لرغبة الـُموِيص يف ال�م صف القبي»، وعدم الُفرقة، مبينًا ٔانه ٕاذا االٓ 

اكنت طاعة أالمري وقَت السمل واجبة فهـي يف احلرب ٔاوجب، ؤاكمث بن صيفي خري من 
يدرك ذ´، فالطاعة واج�ع اللكمة وعدم �ختالف، ٔاقوى من الرضب والطعن، فهو 

وعدم التفرق، ويرمس هلم مهنًجا لكيفية خوض املعارك حتت لواء  يويص قومه �الج�ع
أالمري، وحتقيق النرص والغنمية، فليس من احلمكة �عرتاض عىل رٔاي الرئيس بأمور قد 

  .  تكون سببًا يف إالخفاق، وٕاحلاق الرضر، ودفع النفع، ورمبا جلبت للقوم اخلذالن والهزمية
م قَبَل الت� :"وكذ´ قو¬ مالت�قد� اجن بنفسك قبل لقاء ما ال ِقوام ´ :"، ومعناه)36"(ند�

، وتربز ِحَجاِجيته يف ٕاحلاح ٔاكمث )38"(يف لقائك َمْن ال ِقوام ´ به:" ، ويرضب)37"(به
 تيان حبمك متفرقة لتقوية املعىنوحرصه عىل توكيد ٔافاكره بعبارات منفص» متوالية، واالٕ 

سـي�ا يف ذهن املتلقي، فاملوضوعات القبلية دامئًا ما وتقريره، فيكون ارتباط امجلل ذهنًيا ونف 
 وعدم ترك االٓخرين يقومون مبهمهتمحتث عىل املبادرة يف ا;فاع عن محى القبي» ورشفها، 

وجاءت ا;عوة صارمًة لرجال القبي» ٕاىل مبادرة عظامئ أالمور، وترك صغريها لغريمه، ؤان 
  . تَمت احلرب وفق ٔاساليب وخطط درسوها

رب:" قو¬وكذ´ خري عواقب أالمور عاقبة الصرب، ؤالن : ٔاي.  )39"(َخْري أالُموِر َمغَبة الص�
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الصرب سبب يف الفوز والظفر اكن ¬ حضور يف ٔامثال ٔاكمث، وقد جاء املثل مضن عدد من 
الوصاJ أالخالقية اليت خمتها �;عوة ٕاىل الصرب، ٔالن من تعود الصرب يدرك  مطلبه، وينال 

فعىل  )41(كام ٔان الظفر يف احلرب مقرون �لصرب، وهو ِحيُ» من ال ِحي» ¬ ،)40(مراده 
لك فرد ٔان يبادر يف ٔاخذ زمام أالمور، ؤان يتحمل نصيبه من التعب واملشقة يف سبيل 

  . الوصول ٕاىل الراحة
ٔان الرجل ال :"، ومعناه)42"(رَضا الن�اِس غَايٌَة َال تُْدَركُ :"ومن مناذج ذ´ قو¬   

ن الناس عىل لك حال، فينبغي ٔان يسـتعمل ما يصلحه وال يلتفت ٕاىل يسمل م
، وتظهر وظيفته اِحلَجاِجي�ة يف حرص أكمث عىل تزويد ٔابناء ا³متع بلك ما  )43"(قوهلم

يضمن للقبي» بقاءها وماكنهتا ومتاسكها يف عرصمه القامئ عىل التكتالت القبلية، فالفرقة داء 
، وهذا Eاجلوانب  مسـتعٍص، وشقاء ُممض ûيويل ت Æما شلك هاجًسا ;ى ٔاكمث، جفع

عناية يندر مثيلها، لئال تتصدع جدران الوحدة، وتظهر بوادر الشقاق ا¹ي ال يغتفر، و¹ا 

جاء احلث عىل التواصل بني ٔافراد القبي» ل�سكها، ورٔاب صدعها، وبقاء املودة واحملبة، 
ِلقَاء أالِحبّة َمْسالٌة :"، و)44"(ّدة عَْدُل التَّعاُهدفبَقَاء املَو "وتفويت الفرصة عىل املرتبصني،

 نظم التواصل، وتزيد من اسـمتراره، وال تعدم وجود بعض التوجهيات اليت تُ )45"(للَهمِّ 
وعليه ال بد يف ). 47"(َمن يَُزر ِغب�ا يَزَدد ُحب�ا:"، و)46"(ِمن ُسوء أالَدِب َكرثُة الِعتَاِب :"فـ

وتوJ  Kاطب، مع  حتري ا;قة يف الوصفبأسلوب يفهمه امثل هذه أالمثال من عرضها 
ٕاصابة يف املعىن، ٕاضافة ٕاىل مراعاة ٔاحوال اJاطبني واختالف مداركهم، لتكون ٔاوقع يف 

  .السمع، ؤادعى للقبول، ؤاجلب لٕالذعان، ؤامضن لالقتناع
  .ِحَجاِجي�ة املثل القيايس 

، ويسمى عند البالغيني )48"(ول �لثاينقول سائر يشـبه به حال االٔ :" املثل القيايس هو
وأما التّمثيُل ا¹ي يكوُن :"، ويسميه عبد القاهر �لمتثيل ا³ازي، يقول)49(�لمتثيل املركب
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ُد يف الّيشِء بني فعÆِ وتركه جل يرتد� َ للر� ُ́ : جمازًا ³يئك بِه عىل َحّدِ �سـتعارة مفثاُ¬ قو
خر  Mُر ا ُم ِرجًال وتؤخ� دَك مكْن يُقدُم ِرْجًال ويُؤّخر : فأالصُل يف هذا. ى ٔاراَك تقد� ٔاراَك يف ترد�

خرى Mْجَل ويؤّخُرها عىل احلقيقة. ا ، وقد ٔاشار )50"(مث اخُترص الÊُم وُجعل äٔنه يقّدُم الر�
فالقول :"ٕاىل ِحَجاِجي�ة �سـتعارة بصفهتا ٕاحدى ٔابرز صور ا³از، ؤاكرثها قدرة عىل الت�أِثري

يمتزي عن القول احلريف يف اِحلَجاج بكونه يؤدي عدة وظائف يف معلية  �سـتَعاري

الت�خاطب، ومعلييت الَفهْم والت�أِويل بني املتلكم والسامع، و¹ا فٕان� القول �سـتعاري يعد� 
 ها، ففي تقدميه للت�مثيل بصفته ٔامعق صور الـُمشاهبة ؤاوسع )51"(آِلي�ة ِحَجاِجي�ة �متياز

Oالت�مِثيل ٕاذا جاَء يف ٔاعقاب املعاين، ٔاو :"فيؤكد ٔان� :  يكون ذا ِبنْية اسـتعاريةوخباصة حي
ةً بََرَزْت يه �ختصار يف َمعرِضه، ونُِقلت عن ُصَورها االٔ  هب� Mصلية ٕاىل صورته، كساها ا 

هبا َمنْقَبًة، ورفَع من ٔاقَدارها وضاعف قُواها يف حتريك الن�فوس لها، ودعا الُقلوب ...وَكسـَ
، وذ´ للطابع )52"(وٕاْن اكن ِحَجاًجا، اكن بُرهانه ٔانَور، وُسلطانُه ٔاْقهَر، وبََيانه ٔاْهبر...لهياإ 

ورة الت�مِثيلية يف الَبالغة، اليت حتتاج ٕاىل  الت�أميل الت�أِوييل الت�حِفزيي ا¹ي تنطوي عليه الص�
التشبيه جار :"ا ، وٕاعامل ِفكر، وكّدِ ِذهن، فـالتشبيه من ٔارشف ٔارضب البالغة ؤاعاله

 )53"(كثٌري يف الÊم، ٔاعين �م العرب، حىت لو قال قائل هو ٔاكرث ��م مل يبعد
�ك �لت اليشء �ليشء، فٕامنا تقصد به ٕاثبات اخليال يف :"وللتشبيه فائدة كبرية؛ ٕاذ ٔان ٕاذا مث

 النفس بصورة املشـبه به ٔاو مبعناه، وذ´ ٔاوكد يف طريف الرتغيب فيه، ٔاو التنفري
  . )54"(عنه

 )ُهَو َحاِطُب لَْيلٍ :"(، ويقال)55"(اِملْكثَار َكَحاِطب الل�يل:"ومن مناذج هذا النوع قول ٔاكمث
ِمِني  ِمهِ (يَتََلك�ُم �لغَّثِ والس� طٌ ِيف َ�َ ِّ ي ) ُمَخل ِ �ْيِل ا�¹ ْمرِه، َال يَتََفق�ُد �َمه، اكحلاِطِب �لل Qوا
ِطُب ُلك� َرِديٍء َوَجيِّ  زهريّ َحيْ Qَوقَاَل اال ، ِÆَِمُع ِيف َحْب �ه َال يُْبِرصُ َما َجيْ ن Qّبه اجلاِين عىل : ٍد، ال شـُ

�َما َوقََعْت  ذا َحَطَب لْيًال ُرب
R
نه ا Qْتهُ  نَْفِسِه ِبلَساِنه ِحباطِب الليِل، ال فَْعى فََهنَشـَ Qيُده عىل ا  َ ِ́ َوَكَذ
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 َ ي َال يَُزم� ِلَسانَه وَهيُْجو الناَس وي ِ ِ́ َسببا حلَْتِفها�¹ �َما َاكَن َذ هُْم رب ، ؤالن كثري )56"(ُذم�
الÊم رمبا خرج ٕاىل الÊم القبيح، ففيه حتذير من سقط الÊم، ومما يتقى من العار، 

التشبيه قادر عىل حتقيق هذا امجلال ٕ�برازه :"وتظهر ِحَجاِجي�ة املثل يف اسـتخدام التشبيه، و
ين متناظرين يعمل لك مهن ام �جتاه يلتقي فيه مع االٓخر، لكهنام ال يتحدان احتاًدا حد�

ا ، والتشبيه قادٌر عىل ٕابراز املعقول يف صورة احملسوس، فيتقبÆ العقل، ويسـتقر )57"(�م�
يف ا¹هن؛ ٔالثر الصورة احلسـية يف تقريب البعيد، وتوضيح الغامض، وجتد احلدين 

  :  املتناظرين عىل النحو االٓيت
  حاطب الليل    املكثار               

    النتيجة        

  مصادفة ما يكره                             

 فا¹ي يُكرث �مه معّرض لٔالخطار) املكثار وحاطب الليل:(فاحلّدان املتناظران هنا هام
باع، ٔاو  وقد يكون �مه سبب هالكه، وحاطب الليل معّرض لٔالخطار، فقد تألكه السـِّ

ات، ووجه الشـبه بيهنام التعرض لٔالخطار برمغ ٕاماكن الُبعد عهنا، فالصور هنا تSغه احلي� 
تسـتثري العقول، وحترك أالذهان، وتعكس جزًءا من احلياة اجلاهلية آنذاك، وحتاول مجع 

لتبين صورة جحاجية خاصة قوا�ا ٕاجياز اللفظ  الكثري من املعاين يف القليل من أاللفاظ

أ ٕاىل التشبيه ا¹ي جيعل احلجة يف ٔاعىل درجات السمل وتكثيف احلجة ،خاصة ٔانه جل
  . احلجا¥

، ومقصد املثل )58"(من فََسدْت ِبَطانَُتُه َاكَن َمكَْن غَص� �لَْماءَ :"ومن مناذج ذ´  قو¬
ٕاذا اكن أالمر عىل هذه احلا� فَال دواء ¬؛ ٔالن الغاص� �لطعام يلجأ ٕاىل املاء فٕاذا :"عنده ٔانه

، ويرضب )59"(ا¹ي يغصه فَال حيَ»َ ¬، فكذ´ بطانة الرجل ؤاهل ِدْخلَِتهِ  اكن املاء هو
 ûوتربز ِحَجاِجيته يف التشخيص البليغ  للحا� املقصودة، ولع ،Æيف اقتداء الرجل خبلي
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 سمتلحظ التناسب بني ركين التشبيه، فُظمل الرعية، والغصة �ملاء لها اVٌٓر ظاهرة عىل اجل 
الصاحلة مما يعني املû عىل العدل وإالنصاف يف رعيته، وميكن توضيح  فاختيار الِبطانة

  : احلدين املتناظرين يف اJطط االٓيت
  الغصة �ملاء    فساد البطانة        

    النتيجة        

  ظهور اVٓر الفعل عىل الفاعل                         

يرضب يف احلذق �ٔالمر وحسن  ،)60"(ُمه َكَحاِقِن ْإالَها�َِ :"ومن مناذجه قو¬  
يقال ٔا� منه كحاقن إالها� يراد ٔاين عامل به، وحاقن إالها� ال حيقهنا حىت :"املعا�ة ¬، و

يروزها فيدخل ٕاصبعه فهيا فٕان رآها قد بردت حقهنا لئال حيرتق السقاء، وإالها� الودك 
 عقل الراحج، واحلمكة البالغة ال، وِحَجاِجي�ة املثل تربز يف إاليصاء ا;ال عىل)61"(املذاب

والفكر احلصيف وطول التجربة، والمترس يف احلياة يف العناية بأرشاف القوم، وتقديرمه 
قدرمه، والصدور عن آراهئم، ولزوم ماكنهتم، مما يضاعف مسؤولية املتلقي يف أالخذ 

  . ناظرينواJطط االٓيت يوحض احلدين املت . �ٔالمر، و�قتناع �لوصية، وقبول التوجيه
  حاقن إالَها�    )املذكورين(مه       

    النتيجة        

  ٔامهية الفئتني �لنسـبة ٕاىل جماهلام                       

 يه، لهييهئم نفسـي�ا لقبول حديثهؤاحياً� تتدفق العاطفة حني ميهد أالب وصيته �لثناء عىل بَن 
�لتشبيه، ملناسبته مقام التحذير، فاملويص  وامتثال �مه، وتتجسد العاطفة �لتصوير ممثالً 

وال تَُكونُوا َاكلَلكِب، ٔاَحب� ٔاْهÆِ ٕالَيه : "يقرب ذ´ لَبنيه يف صورة يعرفوهنا، كقول ٔاكمث لبنيه
مثال للرجل حيب الشخوص وال ياكد يسـتقر، واللكب ٕاذا :"، ا¹ي يرضب)62"(الّظاِعن

لَْيِه الظاِعنُ :"ى، ويرو)63"(َخف� ٔاهÆ هش� وتبع الظاعن مهنم
R
ْهِل الَلكِْب ا Qَحب� ا Q64"(ا( 
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ٔانه ٕاذا سافر رمبا َعِطبت راحلته فصارت طعاًما لللكب، يرضب للقليل اِحلَفاظ :"وذ´
تمكن يف إالسرتاجتية اليت بين علهيا  ، وِحَجاِجيته)65"(اكللكب خيرج مع لك ظاعن مث يرجع

احلجة بيO اكنت النتيجة مضمرة يصل  املثل ٕاذ ٔافتتح �لهنـي ؤاردف �لتشبيه ا¹ي محل
ا¹ي يكشف عن احلقيقية، ويقرب الصورة   ٕالهيا املنصوح عن طريق فك شفرة التشبيه

الغائبة �لصورة احلارضة ، فتربز معها احلقائق السامية يف معانهيا ؤاهدافها اليت تقرهبا ٕاىل 
 احلدين املتناظرين يف وميكن تفسري. أالفهام، وذ´ بقياسها عىل صورة معلومة مشاهدة

  : الشلك االٓيت
  اللكب     )ٔانمت(مه 

    النتيجة        

  الطمع واجلحود                              

ابَة:" ومن مناذج هذا النوع قو¬ ْرشاف القَوم َاكملّخِ من ا;� فهم سادات القوم ). 66" (أ

ع ٕاكبار مزن� الكبري، وذوي ¹ا �ل موضو ). 67(ؤاعال�م، ويف ذهاهبم تكون الوْحَشة 
الرئاسة والرشف قدًرا من حديث ٔاكمث، فهو ٔامر حتمته أالعراف القبلية وتقاليدها، ويف 
رسا� ٔاكمث بن صيفي لقبائل Íينة ومزينة وأسمل يظهر جبالء ماكنة القادة وأالرشاف يف 

اف القَوِم اكملُّخِ م: "ا³متع اجلاهيل، ويف نفوس الن�اس، يقول ابُة ٔاْرشَ �ام تَنوء ا;� ابة، فٕان ن ا;�
افُهم ها، ؤاَشد� القَوِم َمُؤونة ٔاْرشَ وتظهر ِحَجاِجيته يف تصوير ٔاكمث ماكنة السـيد ). 68"(ِبُمّخِ

ومح»  م دعامة القبي»، وركزية العشريةيف قومه، �جلزء املهم واحلساس يف رٔاس ا;ابة؛ ٔالهن
). 69"(ملت فيه أالوصاف، فأولومه ثقهتمجعل العرب قادهتم ممن تاك:"مهو�ا ؛ و¹ا

  : وتفسري احلدين املتناظرين يف الشلك االٓيت
  مخ� ا;ابة     ٔارشاف القوم 

    النتيجة        
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  ٔامهية ماكنة املذكورين �لنسـبة ³اهلام                    

َمة َمرُهونٌَة َما مل تَنُجم ِمن الَفّم، :" وتأمل قول ٔاكمث بن صيفي فَٕاذا َجنََمت فَهـي أَسٌد  الَلكِ
جتد ٔان خوف ٔاكمث عىل بنيه من تفوههم بلكامت ال يلقون لها ). 70"(ِمْحرٌب، ٔاو َ�ٌر تَلَهتِب

�ًال، ترتك اVٓرها اخلطرة علهيم، جعÆ يسـتخدم هذا التحذير ا¹ي تفصح لكامته عن القوة، 
لريمس لَبِنيه صورة  حفني ٔاراد تصوير خطورة اللكمة، مل جيد ٔافضل من السـبع الضاري، 

من ) مرهونة، تنجم، حمرب، تلهتب:(خميفة الختاذ احليطة واحلذر، وانظر مك تفيد اللكامت
 ا تشمزئ منه النفس حني تدرك مآ¬املعاين اJيفة، وتزرع يف نفوسهم اخلوف، وترمس جو� 

. ابفاللكمة قد تكون ِمسعر حرب يف جممتع يسهل نشوء عداوة بني ٔافراده ٔالتفه أالسـب
  : وتوضيح احلدين املتناظرين يف الشلك االٓيت

  أالسد     اللكمة                

    النتيجة        

  خطورة ٔاثرهام                               

  . ِحَجاِجي�ة التعبري الـَمثَيل
فَعل(وهو ما يكون الـَمثل فيه غالًبا عىل وزن   Qعن يفرتق التعبري الـَمثَيل :"، و)71) (ا

املثل يف ٔانه ال يعرض ٔاخباًرا معينة عن طريق حا� بعيهنا، ولكنه يربز ٔاحوال احلياة 
، ومن )72" (املتكررة والعالقات إالنسانية يف صورة ميكن ٔان تكون جزًءا من مج»

َشد� ِمْن َصْولٍ :"مناذجه قول ٔاكمث Qواملراد به حفظ اللسان لـَما خياف عىل  ،)73" (ُرب� قَْوٍل ا
 )74"(الصول امحل» والوثب عند اخلصومة واحلرب:" ٔاهÆ من عقو�ت ا;نيا، و

وقد يرضب هذا املثل ف6 يتقى : يرضب عند الكرم يؤثر فمين يواَجه به، قال ٔابو عبيد:"و
إالقتناع والقبول  وجاء التوجيه مؤكًدا ٕالزا� اللبس، ودفع التومه؛ حلصول). 75"(من العار

  .;ى املتلقي
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ُل احلَْزِم املَُشوَرةُ :"وكذ´ قو¬     أالخذ يف أالمور :"، يرضب يف)76"(ٔاو�
، وتمكن وظيفته اِحلَجاِجي�ة يف حرص أكمث عىل القيام بدوره )77"(�ملشورة والنظر

ستبداد �ج�عي املمتثل يف حّثِ امللوك �لتشاور يف ٔامور القبي» مع الرعية، ونبذ �

 يف املُشوَرة َصالُح الّرِعية:"ن�ٔالمر، وحذرومه مما تكون به هنايهتم، وزوال ملكهم، الٔ 
، وٕاضاعة الرأي )79"(�ْسِتبَداد عىل الَعِشرية َجير� اجلَريَْرة :"كام ٔان). 78"(وَماّدة الّرٔاي

ا ، ويه نربات صادقة، وجتارب خبرية قُِصد هب)80(قبل الفعل سبب يف حصول الهالك 
رؤساء القبائل لتجنيب قبائلهم ويالت احلرب، والتفرق والترشذم، وٕاشعارمه ٔاهنم رشاكء 

 احد، فللك �امته، وعليه واجباتهيف الفعل والنتاجئ، وال ميكن ٔان يصنع جمد القبي» رجل و 
  . وجيب عليه ٔان يبتدر مسؤولياته وفَْق طاقاته

وتمكن ). 81" (ِمل ٔاعَْذُب ِمن َجْين ثََمِر النّدمالّصُرب عىل َجتر�عِ احلِ :"ومن مناذج ٔاكمث قو¬
ورة جب  رس حروفها للمعىن ا¹ي تدل عليهِحَجاِجيته يف جزا� أاللفاظ اليت جاءت مص�

جتسد املعا�ة العظمية اليت يشعر هبا الصابر، وجزا� هذه اللفظة توa ) جتر�ع(فلكمة 

ل الصفات اليت تدل عىل ماكنة الفضي» من ٔاج:"مبصاحبة هذا التجرع بعض أالمل؛ ٔالن احلمل
، وحني تتكشف لٕالنسان العواقب �لسالمة، فليس ٔاحىل عاقبة، وال )82" (بني العرب

  .ٔا¹ مغبة من جترع الصرب
، ففي ذ´ العرص اكن القرين )83"(ٔافْضُل الُقر�ِء املرٔاُة الّصاِلحُة :" ومن مناذج ذ´ قو¬

، ومداراهتا �حلسـىن، ومن ٔاعّزِ القر�ء الزوجة الصاحل درًة نفسـية جيب احلفاظ علهيا
الصاحلة، وقد حث� ٔاكمث عىل �قرتان �ملرٔاة الصاحلة؛ ٔالهنا خري ُمعني لزوÍا يف مسرية 
حياته، ؤاكرثمه لصوقًا به، واقرهبم منه، فاملرٔاة آنذاك لها ماكنهتا، ولها حقوق، وعلهيا 

جممتع يقمي وزً� للقمي وأالخالق، واملفاهمي القبلية واجبات يف ٕاطار الرقابة املشددة علهيا، يف 

)84( Jوقد شغلت املرٔاة وعالقهتا �لرجل، وما يتصل بذ´ من صفات النساء، وقضا ،
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الزواج حًزيا كبًريا يف حياة العرب، واكنت الـمـَناكح من ٔابرز املوضوعات �ج�عية اليت 
  . الفجور والفواحشٔاولوها عناية خاصة، فأوصوا �لنساء، وهنوا عن 

م احلَُسام:"ومن شواهد التعبري الـَمثَيل قو¬        َىك من َلكِ م اللَسان ٔانْ حفني ). 85" (َلكِ
ب  اكنت كرثة الÊم تُضيع هيبة الرجل، وتُسقط مقداره، وجتعÆ عرضة للتكذيب، ٔاو الس�

هم بعدم والشـمت؛ اكن الٓداب احلديث والتحدث ظهور يف ٔاقوال ٔاكمث، فقد ٔاوىص بعض 
إالرساع يف احلديث، ٔاو اخلوض يف لك يشء دون عمل وال روية وهذا ما جيعل املرء 
عرضة لٕالحراج و�سـهتزاء، والريم �لكِذب ُمؤكًدا ٔان جرح اللسان ٔاسؤا ؤاكرث رضًرا 

سان قد يودي بصاحبه ٕاىل الهالك، ٔاما جرح السـيف ل من جرح السـيف؛ ٔالن جرح ال 
  .م الزمنفقد يربٔا منه املصاب بتقاد

، ويه دعوة ٕاىل ٕاجياز احلديث، و�قتصار عىل ما )86" (ٔاْوىف القَول ٔاوَجزه"ومنه قو¬
يؤدي غرض املتلكم؛ ٔالن إالطا� قد يصاحهبا جتاوز وخطل، يؤدي ٕاىل إالرضار 
�ملتحدث، وهذا الـَمثل وما جاء عىل شالكته يوحض حرص ٔاكمث عىل تربية النفوس، وبث 

خالق السامية، والـُمثل العليا يف نفوس االٓخرين، ويه توجهيات انطلقت القمي النبي»، واالٔ 
 مهنم يف بلوغ غريمه مراتب الكاملمن وراء ضامئرمه النقيّة، وعقوهلم الواعية، رغبة 

ودرجات العلو، و¹´ جند فهيا العظات البالغة، والنصاحئ الصادقة، بل ٕان بعضهم عد� 
والرفعة، وِقوام السعادة والعلو، ويه هتدف ٕاىل خدمة الزتام هذه أالخالق متام السؤدد 

اجلانب الرتبوي يف خشصية االٓخرين يف ٕاطار جتربهتم ا¹اتية، ومثل هذه أالمثال خترج 
  .املعاين من اخلفاء ٕاىل اجلالء فتجعل غري املألوف مألوفًا، وتزيد املعىن وضوًحا وتأكيًدا

        خامتة البحث ونتاخامتة البحث ونتاخامتة البحث ونتاخامتة البحث ونتاجئجئجئجئهههه
  :بحث من نتاجئ االٓيتاكن ٔابرز ما خرج به ال 

ارتباط أالمثال حبياة العرب وعاداهتم وثقافاهتم، حىت ٔاصبحت وثيقة �رخيية ملا اكنت عليه 
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  .احلياة آنذاك

تربز عالقة اِحلَجاج �ملثل يف أن اِحلَجاج �لمتثيل يتأسس عىل نوع من املقارنة القامئة عىل 
  .التشبيه بني طرفني

  .ثل هو ٕايصال الرسا� حلصول إالقناع و�قتناعالهدف أالمسى من اِحلَجاج �مل 
، فقد كون ;ى ٔاكمث هاجًسا، ج Eٔالن الفرقة داء مسـتعٍص، وشقاء ُممض ûيويل ت Æع

 .يغتفرثيلها،لئال تتصدع جدران الوحدة،وتظهر بوادر الشقاق ا¹ي الم  اجلوانب عناية يندر
  .رغبًة يف حتقيق املرادبروز دقة الفهم يف ٔامثال ٔاكمث، وحسن الهتدي يف النصح، 

  .غالًبا ما يلجأ ٔاكمث ٕاىل ٔامثا¬ من خالل نظرة شام» للحياة، وفاحصة لٔالحداث
كونت أالخالق ٔامهية كربى يف العرص اجلاهيل، فقد نظمت العالقة بني ٔافراد ا³متع، ويه 
دليل عىل وجود حياة اج�عية حصيحة، وتعبري واحض عن الروابط العميقة اليت تشد 

  .عرب، وتقوي أالوارص بيهنم، وهذا ما ٔافصحت عنه ٔامثال ٔاكمثال
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        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

دار أالمحدية للنرش، املغرب، الطبعة  ٔابو بكر العزاوي، اِخلَطاب واِحلَجاج،: انظر) 1(
  .81ص : م2007، )1(
هامش يونس عبد الرمحن، احلياة الفكرية يف شـبه اجلزيرة العربية قبيل إالسالم : انظر) 2(

: م1992، لكية االٓداب ، جامعة املوصل ، )غري منشورة(وعرص الرسا�، رسا� دكتوراه 
  . 179ص 

يفي وٕاسهاماته الفكرية قبل إالسالم، جم» لكية العلوم ٕابراهمي محمد عيل، ٔاكمث بن ص .د )3(
 S³743ص : م2013-ه1434، )14(، العدد )7(إالسالمية،جامعة املوصل، العراق،ا.  

)4 ( aمالحظات حول تعلمي  -اِحلَجاج يف الـَمقَام املدريس ،كورنيليا فون راد صكو
فريق البحث يف البالغة  :ت ٕارشافاِحلَجاج يف املرح» الثانية يف التعلمي أالسايس ، حت

  ، تونس، الطبعة أالوىلمنشورات لكية االٓداب منوبة ،واِحلَجاج برئاسة حامدي مصود
  .26ص  :م2003

 :م1968, )1( بعةط ال  جامل ا;ين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت،)5(
  . 779/ 2، )جحج(مادة 

)6 ( a13ص  :كورنيليا فون راد صكو.  
مقاربة لغوية تداولي�ة، دار  -د الهادي بن ظافر الشهري، ٕاسرتاتيجيات اخلطابعب )7(

  .457،  456ص : م2004، )1( بعةط ال ن، االكتاب اجلديدة املتحدة، لبن
ٕاسرتاتيجية اِحلَجاج التعلميي عند الشـيخ البشري محدي منصور جودي، : انظر )8(

، جم» لكية االٓداب والعلوم إالنسانية )لاجلزء أالو ( أمنوذًجا) الطالق: (مقال -إالبراهميي
  .386ص : م2009، السـنة )5(و�ج�عية، جامعة محمد خيرض، اجلزائر، العدد 

 ر العقيل، املركز الثقايف العريبطه عبد الرمحن، اللَِّسان واملزيان ٔاو التكوث.د: انظر) 9(
  .254ص: م1998، )1(ا;ار البيضاء، الطبعة 

ِتْدالل اِحلَجاِ¥ حبيب ٔاعراب :انظر )10( جم» عنارص اسـتقصاء نظري  -، اِحلَجاج و�سـْ
  . 99ص : م2001، السـنة )1(، العدد عامل الفكر، الكويت
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بدر بن عيل العبد القادر، الفكر اللغوي اِحلَجاِ¥ عند ٔامحد ٔامني يف كتاب .د: انظر )11(
  .28،  27ص : ه1436، )1(، املطبعة احملمدية، الرJض، الطبعة )فيض اخلاطر(
  ).مثل(مادة .  610/ 11: ابن منظور) 12(
دار  فؤاد عيل منصور: ؤانواعها، حتقيقجالل ا;ين السـيوطي، املزهر يف علوم اللغة ) 13(

  .1/375: م1998، )1(الكتب العلمية ، بريوت، الطبعة 
محمد .د:مراقبة ،املسـتقىص يف ٔامثال العرب، ٔابو القامس جار هللا محمود الزخمرشي) 14(
  .ب، ج/ 1: م1962 ،)1(، الهند، الطبعة حيدر ٔا�د ،دائرة املعارف العrنية ان،خ
. د ٕاحسان عباس، د.قيقٔابو عبيد البكري، فصل املقال يف رشح كتاب أالمثال، حت ) 15(

  .1/51: م1981 -هـ 1401، )1(بعة ط ال ، بريوت، أالصا�عبد ا³يد عابدين، دار 
منشورات دراسة،  -شارة امجلالية يف املثل القرآيناالٕ : انظر ،عشـتار داود محمد.د) 16(

  .38ص : م2005، )1(، دمشق، الطبعة احتاد الكتاب العرب
، الطبعة القاهرة، دار هنضة مرص، ٔاشاكل التعبري يف أالدب الشعيب، نبي» ٕابراهمي. د) 17(
  .167ص : م1974، )2(
  .39ص : عشـتار داود محمد.د) 18(
قدمه وحققه وعلق املثل السائر يف ٔادب الاكتب والشاعر، ضياء ا;ين ابن أالثري، ) 19(

: م1973، )2(، الطبعة لقاهرة، اهنضة مرص بدوي طبانة، دار. ٔامحد احلويف، د. د: عليه
1/54.  
  .1/55: ضياء ا;ين ابن أالثري)20(
)21 ( a26ص  :،كورنيليا فون راد صكو.  
دراسة يف  - ودمنة البن املقفعليىل جغام، ِحَجاِجي�ة املثل يف نصوص لكي»: انظر) 22(

العدد  جامعة محمد خضري، بسكرة، اجلزائرأالسد والثور، جم» لكية االٓداب واللغات، : �ب
  .90ص  :م2013،  )12(
ٔادرك إالسالم، وقصد املدينة يف مئة من قومه يريدون ) ق هـ 6ت (ٔاكمث بن صيفي )23(

يُكىن بأيب َحْبَدة ٔاو  – عليه وسمل صىل هللا –إالسالم، مفات يف الطريق، ومل ير النيب 
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وهو حامك العرب وقاضهيا، واكن مثاًال يف الرصانة والعقل، وبعد النظر، واحلمكة بأيب حفاد، 
واحلنكة، من مشاهري خطباء اجلاهليني وفصحاهئم، وهو ٔاعرفهم �ٔالنساب ؤاكرثمه رضً� 

ء عرصه، وهو زعمي اخلطباء للمثل، وٕاصابة الرٔاي، وقوة احلجة، وقل� من جاراه من خطبا
ٕاىل كرسى ٕالظهار فضل العرب وتفوقهم، وقد ) هـ 323ت (ا¹ين ٔاوفدمه النعامن بن املنذر 

ولالسزتادة من ٔاخباره . "لو مل يكن للعرب غريك لكفى:"بلغ من ٕاجعاب ِكْرسى به ٔان قال ¬
رون، ٔابو حامت السجسـتاين، : انظر  ياء الكتب العربية، دار ٕاح عبد املنعم عامر:قيقحت املعم�

ابن جحر العسقالين، إالصابة يف متيزي ، و 25-14ص: م1961، )1(الطبعة  مرص، 
الطبعة عادل عبد املوجود، وعيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت،  :قيقالصحابة، حت 

 العقد الفريدؤامحد بن عبد ربه، . 485رمق الرتمجة  1/350: م1994 -هـ 1415، )1(
: ه1404، )1(يد الرتحيين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة عبد ا³ . د:حتقيق

 نا ومسري جابر، دار الفكر، بريوتعيل �  :، حتقيق، أالغاينٔابو الفرج أالصفهاين، و 2/13
  .73/ 15: .م1987 -هـ 1407، )1(الطبعة 

  .85ص : ليىل جغام، )24(
حسن نور . د: حتقيقشهاب ا;ين ٔامحد النويري، هناية أالرب يف فنون أالدب، )25(

  .3/4:م 2004-ه1424، )1(ا;ين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
محمد عبد امحليد، مطبعة : ، مجمع أالمثال، حققهٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين )26(

  . 5ص : ه1374، )1(السـنة احملمدية، القاهرة، الطبعة 
عبد ا³يد قطامش، دار . د: حققهٔابو عبيد القامس بن سالم، كتاب أالمثال، ،  )27(

  .34ص : ه1400، )1(املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة 
  .3/4:شهاب ا;ين ٔامحد النويري، )28(
. د:، ؤابو هالل العسكري، مجهرة أالمثال، ضبطه41ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم )29(

 )1( لطبعةمحمد زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ا:ٔامحد عبد السالم، خرج ٔاحاديثه
محد بن محمد امليداين و،2/188:ه1418  :واملثل من وصية أكمث لبنيه . 2/265:ٔابو الفضل أ

رون، مصدر سابق   .14ص: املعم�
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  .2/188: ٔابو هالل العسكري )30(
نة، وٕاّينِ ُمزوُدمك ِمن نَْفيس :"وذ´ قو¬) 31(   ".قد ٔاتت عيل� مائتا سـَ
  .14ص: ٔابو حامت السجسـتاين )32(
ٔابو الفضل  ، و1/211: ، و ٔابو هالل العسكري196ص: بيد القامس بن سالمٔابو ع  )33(

  .البارويق وقد جاء املثل مضن وصيته للنعامن بن مخيصة. 1/122: ٔامحد بن محمد امليداين
وقد . 14ص: ، ؤابو حامت السجسـتاين2/309: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين  )34(

  .جاء املثل مضن وصيته لبين متمي
ٔابو الفضل ،  و 1/221: ، ؤابو هالل العسكري204ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم ) 35(

  .2/309: ٔامحد بن محمد امليداين
. 1/136: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين ، و216ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم )36(

  .، وجاء املثل مضن وصيته ِلَبِنيه22ص  : ؤابو حامت السجسـتاين
  .216ص: بن سالمٔابو عبيد القامس  )37(
  .1/136: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين  )38(
  .لته ٕاىل قبي» طيءرساواملثل مضن  .2/183 : ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين )39(
  .23، 22ص  : ٔابو حامت السجسـتاين.  رسا� ٔاكمث ٕاىل مû جنران: انظر) 40(
أالمثال يف احلديث د أالصهباين، ٔابو محم. رسا� ٔاكمث ٕاىل النعامن بن مخيصة: انظر) 41(

هـ 1408، )2(الطبعة عبد العيل حامد، ا;ار السلفية، بومباي، الهند، . د:قيق، حت النبوي
  .1/494: ، و ٔابو هالل العسكري419ص : م1987 -
ٔابو الفضل ، و 1/400: ، ؤابو هالل العسكري277ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم )42(

  .وقد ورد املثل يف رسا� ٔاكمث ٕاىل مû جنران. 1/301: ٔامحد بن محمد امليداين
  .1/400: ٔابو هالل العسكري )43(
  .1/301: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين  املثل الٔكمث، )44(
  .24ص  : ٔابو حامت السجسـتاين.  رسا� ٔاكمث ٕاىل النعامن بن املنذر) 45(
  .25ص   :ٔابو حامت السجسـتاين.  رسا� ٔاكمث ٕاىل النعامن بن املنذر) 46(
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  .1/301: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين  املثل الٔكمث، )47(
  . 5ص : ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين )48(
 محمود شاكر، مطبعة املدين: تعليقعبد القاهر اجلرجاين، ٔارسار البالغة، : انظر) 49(

  . 169ص :ه  1412، )1(جدة، الطبعة 
 محمود شاكر، مكتبة اخلاجني: عليقإالجعاز ، ت  عبد القاهر اجلرجاين، دالئل: انظر) 50(

  . 69، 68ص : م2000،)1(القاهرة، الطبعة 
 جم» فكر ولغة إاللكرتونية. ،دالُبْعد اِحلَجاِ¥ يف الَبالغة العربية مسعود بودوخة، )51(

  ).http://attanafous.univ-mosta.dz/index :(م، عىل الرابط2013 السـنة
  . 115ص : ين،عبد القاهر اجلرجا ) 52(
محمد ا;ايل، مؤسسة الرسا�، بريوت، الطبعة . د:ٔابو العباس املربد الاكمل، حتقيق )53(
  . 2/996 :م 1997 -ه1418، )3(
  . 2/123: ضياء ا;ين ابن أالثري)  54(
وأبو  2/303: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين، و 43ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم )55(

ص  : ٔابو حامت السجسـتاين وجاء املثل مضن وصية ٔاكمث لبنيه،. 2/188: هالل العسكري
15 .  

بيدي، �ج العروس من جواهر القاموس، حقق هذا اجلزء) 56( عيل : محمّد مرتىض، الز�
مادة . 2/291: ه 1407، )2(هالل، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة 

  . )حطب(
الطبعة  لنقد الشعري، دار العلوم، الرJضعبد القادر الر�عي، الصورة الفنية يف ا.د )57(
  .  52ص: هـ 1405،)1(
ٔابو الفضل ، و 2/204: ، ؤابو هالل العسكري179ص : ٔابو عبيد القامس بن سالم  )58(

ٔابو  : وقد جاء املثل مضن رسالته  ٕاىل Íينة ومزينة ؤاسمل. 2/317: ٔامحد بن محمد امليداين
  .18ص  : حامت السجسـتاين

  .2/317: ٔامحد بن محمد امليداين ٔابو الفضل  ) 59(
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ٔابو الفضل ، و 2/135: ، ؤابو هالل العسكري203ص : ٔابو عبيد القامس بن سالم )60(
  .1/42: ٔامحد بن محمد امليداين

  .2/135: ٔابو هالل العسكري )61(
وقد جاء املثل .2/137: ، و ٔابو هالل العسكري18ص : ٔابو حامت السجستناين) 62(

  .مضن وصية ٔاكمث لبنيه
  . 2/137: ٔابو هالل العسكري ) 63(
  .1/201 : ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين )64(
  .1/201 : ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين )65(
  .18ص  : ٔابو حامت السجسـتاين. رسا� ٔاكمث ٕاىل Íينة ومزينة ؤاسمل ) 66(
و ٔابو هالل  ، 418ص:ٔابو محمد أالصهباين. رسا� ٔاكمث ٕاىل النعامن بن مخيصة:انظر   ) 67(

  . 1/493: العسكري
  .18ص  : ٔابو حامت السجسـتاين  ) 68(
 دار شريين، مع�ان حبوث يف �رخي العرب قبل إالسالم،صاحل موىس درادكه، .د  ) 69(

  .124ص :  .م1988 -هـ1408، )1(الطبعة 
 صادر، بريوت وداد القايض، دار: ٔابو حيان التوحيدي، البصائر وا¹خائر،حتقيق )70(

  . وقد جاء املثل مضن وصيته لبين متمي. 155، 154/ 1: م1988 -ه1408، )1(ة الطبع
رودلف زلهامي، أالمثال العربية : ، انظر)Zlheim زلهامي،(وذ´ حسب رٔاي ) 71(
  .30ص : م1982،)1(رسا�،بريوت،الطبعةمؤسسة الرمضان عبد التواب،: قدمية، ترمجةال
  . 30ص : رودلف زلهامي،  )72(
ٔابو  ، و1/387: ، و ٔابو هالل العسكري41ص : د القامس بن سالمٔابو عبي  )73(

  . 1/290: الفضل ٔامحد بن محمد امليداين
  . 1/387: ٔابو هالل العسكري  )74(
  . 1/290: ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين  )75(
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ٔابو  ، و1/152: ، و ٔابو هالل العسكري228ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم ) 76(
  .53، 1/52: د امليداينالفضل ٔامحد بن محم

  .228ص: ٔابو عبيد القامس بن سالم )77(
  .22ص  : ٔابو حامت السجسـتاين  املثل الٔكمث، )78(
  .24ص  : ٔابو حامت السجسـتاين  املثل الٔكمث، )79(
  .24ص  : ٔابو حامت السجسـتاين: انظر املثل الٔكمث، ) 80(
 :ٔابو حيان التوحيدي ، و257، 2/256: وصية ٔاكمث لبين متمي ، ٔابو هالل العسكري )81(
1 /155.  
مظاهر  ٔامهو  ا;ينيةو  السـياسـية ٔاحواهلم -العرب قبل إالسالممحمود عرفه، . د ) 82(

  .405ص :  . ت. ، د)1(الطبعة زهراء الرشق، القاهرة، ، حضارهتم
  .24ص:ٔابو حامت السجسـتاين: وصية ٔاكمث لبنيه  ) 83(
 دار الهنضة، بريوت ، عرص اجلاهلية�رخي العرب يف عبد العزيز سامل،. د: انظر ) 84(

ٔامحد احلويف، دار . ، واملرٔاة يف الشعر اجلاهيل،د446،  445ص :  م1971، )1(الطبعة 
  .74ص :ت . ، د)1(هنضة مرص، القاهرة،الطبعة 

:  ٔابو حيان التوحيدي ، و2/257: ٔابو هالل العسكري. وصية ٔاكمث لبين متمي ) 85(
1/154.  
ٔابو محمد  و. 1/494: ٔابو هالل العسكري. عامن بن مخيصةرسا� ٔاكمث ٕاىل الن) 86(

  . 421ص:  أالصهباين
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        ::::    قامئة املصادر واملراجعقامئة املصادر واملراجعقامئة املصادر واملراجعقامئة املصادر واملراجع

ٕابراهمي محمد عيل، ٔاكمث بن صيفي وٕاسهاماته الفكرية قبل إالسالم، جم» لكية  •
 ه1434، )14(، العدد )7(ق،اS³ العلوم إالسالمية،جامعة املوصل، العرا

  .م 2013

عادل عبد املوجود، وعيل : العسقالين، إالصابة يف متيزي الصحابة، حتقيق ابن جحر •
  . م1994 -هـ 1415، )1(معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

 د ا;ايل، مؤسسة الرسا�، بريوتمحم. د:ٔابو العباس املربد، الاكمل، حتقيق  •
  .م 1997 -ه1418، )3(الطبعة 

 نا ومسري جابر، دار الفكر، بريوتعيل � : حتقيق ٔابو الفرج أالصفهاين، أالغاين، •
  . م1987 -هـ 1407، )1(الطبعة 

محمد عبد امحليد، مطبعة : ٔابو الفضل ٔامحد بن محمد امليداين، مجمع أالمثال، حققه •
  . ه1374، )1(السـنة احملمدية، القاهرة، الطبعة 

محمد .د: مراقبة ٔابو القامس جار هللا محمود الزخمرشي، املسـتقىص يف ٔامثال العرب، •
  .م1962، )1(خان، دائرة املعارف العrنية، حيدر ٔا�د، الهند، الطبعة 

 )1(محدية للنرش، املغرب، الطبعة ٔابو بكر العزاوي، اِخلَطاب واِحلَجاج، دار االٔ  •
  .م2007

عبد املنعم عامر، دار ٕاحياء الكتب :ٔابو حامت السجسـتاين، املعمرون، حتقيق •
  . م1961، )1( العربية، مرص،  الطبعة

 وداد القايض، دار صادر: ر، حتقيقٔابو حيان التوحيدي، البصائر وا¹خائ •
  . م1988 - ه1408، )1(بريوت، الطبعة 
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 د ٕاحسان عباس.تاب أالمثال، حتقيقٔابو عبيد البكري، فصل املقال يف رشح ك  •
  . م1981 -هـ 1401، )1(عبد ا³يد عابدين، دار أالصا�، بريوت، الطبعة . د

عبد ا³يد قطامش، دار . د: عبيد القامس بن سالم، كتاب أالمثال، حققه ٔابو •
 . ه1400، )1(املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة 

 عبد العيل حامد. د.نبوي، ، حتقيقٔابو محمد أالصهباين، أالمثال يف احلديث ال   •
  . م1987 - هـ 1408، )2(ا;ار السلفية، بومباي، الهند، الطبعة 

ٔامحد عبد السالم، خرج . د : ري، مجهرة أالمثال، ضبطهٔابو هالل العسك  •
  . ه1418،  )1(محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  : ٔاحاديثه

  .ت.،د)1(ر هنضة مرص،القاهرة،الطبعةداحلويف،املرٔاة يف الشعر اجلاهيل،ٔامحد ا  •

ار الكتب عبد ا³يد الرتحيين، د.  د :ٔامحد بن عبد ربه، العقد الفريد، حتقيق •
  . ه1404، )1(العلمية، بريوت، الطبعة 

بدر بن عيل العبد القادر، الفكر اللغوي اِحلَجاِ¥ عند ٔامحد ٔامني يف كتاب  •
  . ه1436، )1(، املطبعة احملمدية، الرJض، الطبعة )فيض اخلاطر(

فؤاد عيل : جالل ا;ين السـيوطي، املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، حتقيق  •
  . م1998، )1(لكتب العلمية ، بريوت، الطبعة منصور، دار ا

  . م1968) 1(العرب، دار صادر،بريوت، الطبعة جامل ا;ين ابن منظور، لسان •

ِتْدالل اِحلَجاِ¥  • عنارص اسـتقصاء نظري، جم»  -حبيب ٔاعراب، اِحلَجاج و�سـْ
  . م2001، السـنة )1(عامل الفكر، الكويت، العدد 

ِحلَجاج التعلميي عند الشـيخ البشري محدي منصور جودي، ٕاسرتاتيجية ا •
، جم» لكية االٓداب والعلوم )اجلزء أالول(أمنوذًجا ) الطالق: (مقال -إالبراهميي

  .م2009، السـنة )5(إالنسانية و�ج�عية، جامعة محمد خيرض، اجلزائر، العدد 
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رمضان عبد التواب، مؤسسة : رودلف زلهامي، أالمثال العربية القدمية، ترمجة •
  .م1982، )1(سا�، بريوت، الطبعة الر 

حسن .  د: شهاب ا;ين ٔامحد النويري،  هناية أالرب يف فنون أالدب، حتقيق •
  . م2004 -ه1424، )1(نور ا;ين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

 قبل إالسالم، دار شريين، مع�ان صاحل موىس درادكه، حبوث يف �رخي العرب  •
  . م1988 -هـ1408، )1(الطبعة 

ضياء ا;ين ابن أالثري، املثل السائر يف ٔادب الاكتب والشاعر، قدمه وحققه   •
بدوي طبانة، دار هنضة مرص، القاهرة، الطبعة . ٔامحد احلويف، د. د: وعلق عليه

  . م1973، )2(

طه عبد الرمحن، اللَِّسان واملزيان ٔاو التكوثر العقيل، املركز الثقايف العريب، ا;ار  •
  . م1998، )1(بعة البيضاء، الط 

عبد العزيز سامل، �رخي العرب يف عرص اجلاهلية، دار الهنضة، بريوت، الطبعة   •
  . م1971، )1(

 لنقد الشعري، دار العلوم، الرJضعبد القادر الر�عي، الصورة الفنية يف ا •
  . هـ 1405،)1(الطبعة 

 ملدين، جدةد شاكر، مطبعة امحمو : عبد القاهر اجلرجاين، ٔارسار البالغة، تعليق •
  .ه 1412، )1(الطبعة 

 محمود شاكر، مكتبة اخلاجني: عليقعبد القاهر اجلرجاين، دالئل إالجعاز ، ت  •
  . م2000،)1(القاهرة، الطبعة 

دار  مقاربة لغوية تداولي�ة - اخلطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري، ٕاسرتاتيجيات  •
  . م2004، )1(الكتاب اجلديدة املتحدة، لبنان، الطبعة 
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دراسة، منشورات احتاد  -شـتار داود محمد، إالشارة امجلالية يف املثل القرآينع  •
  . م2005، )1(الكتاب العرب، دمشق، الطبعة 

مالحظات حول تعلمي  - كورنيليا فون راد صكوa،اِحلَجاج يف الـَمقَام املدريس •
 فريق البحث يف: اِحلَجاج يف املرح» الثانية يف التعلمي أالسايس ، حتت ٕارشاف

 منشورات لكية االٓداب منوبة، تونسالبالغة واِحلَجاج برئاسة حامدي مصود، 
  .م2003الطبعة أالوىل ، 

: دراسة يف �ب -ليىل جغام، ِحَجاِجي�ة املثل يف نصوص لكي» ودمنة البن املقفع  •
 اجلزائر أالسد والثور، جم» لكية االٓداب واللغات، جامعة محمد خضري، بسكرة،

  . م2013، ) 12(العدد 

بيدي، �ج العروس من جواهر القاموس، حقق هذا اجلزء • عيل : محمّد مرتىض الز�
 . ه 1407، )2(هالل، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة 

ٔاحواهلم السـياسـية و ا;ينية و ٔامه مظاهر  -محمود عرفه، العرب قبل إالسالم •
  .   ت. ، د)1(حضارهتم، زهراء الرشق، القاهرة، الطبعة 

 ربية، جم» فكر ولغة إاللكرتونيةمسعود بودوخة، الُبْعد اِحلَجاِ¥ يف الَبالغة الع •
  ).http://attanafous.univ-mosta.dz/inde :(الرابط م،عىل2013السـنة

نبي» ٕابراهمي، ٔاشاكل التعبري يف أالدب الشعيب، دار هنضة مرص، القاهرة،   •
  . م1974، )2(الطبعة 

حلياة الفكرية يف شـبه اجلزيرة العربية قبيل إالسالم هامش يونس عبد الرمحن، ا •
 ، لكية االٓداب ، جامعة املوصل )ةغري منشور(وعرص الرسا�، رسا� دكتوراه 

  . م1992
        


