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لقد متيزت األمثال عن الشعر باحلفظ و البقاء، و شرفت عن اخلطابة، فلم يسر ضرب من 
  ضروب الكالم مسريها، و ال عم عمومها و لذلك ضرب اهللا عز و جلّ األمثال يف حمكم ترتيله 

ئل رسله، و ختريا العرب وقدمتها العجم و لن جتد ثقافة ختلو من األمثال فهي و جعلها من دال
و كل ذلك تناولته األمثال . السجل الذي حيوي بني طياته حضارة اتمع اإلنساين بآماله وآالمه

بدقّة لغتها، وحمكم سبكها، فلهذا و غريه تربز أمهية هذا اجلنس األديب الذي صار حمطّ أنظار 
رسني، و حظي برعاية األدباء و املؤرخني و الباحثني سواء كان فصيحا أو عاميا فكالمها الدا

سجل فكري من العطاء البشري و كلّ منها يكتسي طابع الشعبية باعتبار أن املثل يتصل جبذور 
  . اتمع

بدءاً على ستة وستني كتاباً وكان من شدة اهتمام العرب باألمثال أن وضعت فيها ما يزيد 
وهذا ). هـ1308ت(ووصوالً إىل إبراهيم األحدب الطرابلسي ) هـ40ت(حار العبدي من ص

كله حصيلة معرفتهم بأمهية األمثال يف جمال فتنة اللغة أو اإلمتاع اللغوي وحسن األداء، فضالً عن 
قية رصد األمثال ألحوال اتمعات والتطور العقلي للعرب، مع إحساسهم بقيمة وظيفتها األخال

التربوية، وأثرها يف الترفيه وإعادة قص املاضي وربطه باحلاضر واملستقبل، وهلذا ما خصص هلا سفر 
  .يف العهد القدمي من الكتاب املقدس، وحيز واسع يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

 La fontaine إىل Rousseauواألمثال يف البيئة الفرنسية هلا مقدارها فمنذ 

Hugo لعبت األمثال Proverbes دورها يف احلياة الفرنسية، وهي تدل عليه يف العربية من 
أا عمل جرى قبل، يقاس بعمل جيرى بعد، وكل هذا دليل على أن البشري حريص على حياته 
وحياة آبائه وأجداده، أولئك الذين سكنوا يف األمثال بكل شؤوم وشجوم فهو يرددها أمثاال 

على أن املثل مبقدار ما هو واقعي، يكون يف الفن مسرحا ولوحة . لتلك الرغبةلذلك احلرص و
ومنحوتة ومعزوفة فيجيء منوذجا أو مثاليا أو مركبا كما يف تراث شكسبري ومنه ما يعاجل قضية 

 اإلنسانية مجيعا يف صراعها مع القدر والوجود على سطح هذه املعمورة
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دراية تامة خبصائصها التركيبية كن على ة ، مل أكحني فكرت يف دراسة التعابري املسكو
بصيغها اللغوية و مل أكن قد وفقت عند اإلشكالية اجلوهرية اليت تثريها حىت بدت يل و كأا و

  .أزمة لغوية صعبة إذا ما مت اخلوض يف خباياها 
ناها ناها و معكوكة ال يزال حيا ، فإن مبعلى الرغم من أن الكثري من هذه التعابري املس و

وتداوهلا يف التراث العريب نثرا رمبا خافيا و غامضا لدى األجيال الشابة و ذلك لكثرة ورودها  
  .نظما سواء الفصيح أو الشعيب و شياع إستخدامها بني اخلاصة و العامة و

 حسب إطالعي على املواضيع اآلكادمية املقدمة – ألن موضوع التعابري املسكوكة و
  الشعبية حول األمثالأحباثاليه أي باحث من الناحية اللسانية فوجدت فقط  مل يتطرق إ–جبامعتنا 

نذرت نفسي لتحمل عبء الزيادة و سد الفراغ حسب . لكنها مل تدرس من هذا اجلانب قطّو 
  إستطالعايت دون ميش للبحوث
  . و اإلشكاليات املطروحة مسبقا

 لغوية متعددة ايف طياته صيغ يف هذا اال الرحب الذي جيمع بحثفكان أن اخترت ال
حية و النادرة و القول املأثور إىل نفس العائلة أمهها األمثال و احلكم و التعابري اإلصطالتنتمي 

 مل  إال أنين مل أدرجها كنموذج يف عنوان حبثي ألنين؛ة و لكين ركزت على األمثالز و النكتاللغو
 األول من بني مجيع التعابري املسكوكة اليت سبق ا تأيت يف املقامأكن على إطالع تام مسبقا على أ

  اير ما عهده املتلقي العريب، ها تسو سبب إختياري لألمثال و تركيزي عليها  أن. ذكرها سلفا 
 ذلك  واحلديثقام و الذوق و جتمع بني القدمي وو ألا متثل منوذجا لكل عنصر كما أا تراعي امل

 .سنبني األللسهولة حفظها و تداوهلا 

  : البحث يف هذا املوضوع أثناء وجدناها إشكالياتهناك عدة 

  ر املسكوكة؟ـ يف اخلطاب من خالل التعابيأإلقناعيكيف يتحدد املستوي  

 ر املسكوكة يف اخلطاب السياسي؟ـما هو البعد التداويل للتعابي  

 كيف تساهم الدراسة التقابلية هلذه العبارات يف تعليمية اللغات؟   
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 اخلطاب –ف هذه التعابري يف جمال خصب آخر أال و هو ظذلك قررت أن أوو ألجل 
هج يف آن واحد و هو وحدة ناملطاب ميكن أن خيتزل املوضوع و ذلك أن مصطلح اخل–السياسي 

 أو كالما له أول و آخر و كل  متتالية تكون هلا رسالة هلا بداية و اية، منشكل يت،ولغوية
الزمان هنا من حيث و يكون التأثري حسب املكان و حمدودة جهة نظرخطاب له إجتاه معني جيمل و

 يتوقف حسب الزمان واملكان بل ما من حيث املضمون و التأثري فالتأثري ال، أالشكل فقط 
مها و يقاس مدى تأثري خطاب ما بقوة ختطيه حباضري الزمان و املكان ألن عملية اإلمتداد يتجاوز

 .هلا تأثري 

ها التعابري للمسؤولني الكبار يف الدولة تتخلّلب الرمسية باللغة الفصيحة طإن الكثري من اخل
املسكوكة بأنواعها و خاصة األمثال الفصيحة و الشعبية اليت ختدم الفكرة بإصابة املعىن و تفيد 

 فأخذت هذه ،عتمدت على مدونة متنوعةن خصائص أسلوب اخلطابة ، وهلذا ااإلقناع كخاصية م
 ب رمسية سياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و رؤساء األحزاب السياسية األخرىالتعابري من خط

 فقمت ، االستفتاء من أجل املصاحلة الوطنية و قانون الوئام املدينابان حقبة زمنية معينة وهي 
   .  و غريهاجبمعها و جتريدها من االت و اجلرائد اليومية و شبكة اإلنترنيت

وجها للتأثري و اإلقناع فإن املخاطب حيتل الركن األساسي يف عملية اخلطاب إذا كان مإن 
اخلطاب و هذا ما دفعين لدراسة هذا اجلانب أال و هو البعد البالغي اإلقناعي و كيف يوظفها يف 

التعابري املسكوكة و دورها يف اخلطاب  « :اخلطاب السياسي ، لذلك كان عنوان البحث 
  » .  السياسي 

تعاظل اإلصطالحي حىت تتوضح املفاهيم و تتحدد املعارف على إعتبار أن فتعرضت لفك ال
انب التداويل و بشروط اجللإلقناع بعدا جوهريا يف كل خطاب و هلذا عمدت إىل اإلهتمام أكثر ب

تأدية اخلطاب ، آخذة بعني اإلعتبار أن النشاط اإلبداعي يتمركز عند حموري اإلنتاج و التأثري يف 
متاشيا مع أغلب النظريات احلديثة اليت أصبحت تويل إهتماما كبريا لتحليل اخلطاب اآلخرين و هذا 

اإلقناعي التداويل و لقد تولد لدي هم أويل هو إكتشاف كيف ميكن ان تؤثر التعابري املسكوكة يف 
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اخلطاب اإلقناعي السياسي و كيف تعاجل مظاهره التواصلية اإلقناعية فتناولت أهم مظاهر احلجاج 
  .ملكونات النصية يف عالقاا مبا هو تواصليو ا

 تتجاوز يف أهم جوانبها جمرد الوصف للبنيات احملايثة – عن تواضعها –و دراسيت هذه 
  . للداللة ، و وصف العالقات بني مكونات داخلية مع أخرى خارجية كالتلقي الفعلي للنصوص 

 مساحة عرضت فيها كل »ة  التعابري املسكوك«  و لقد كان الفصل األول الذي عنونته
 و أنواعه و احلكمة و أنواعها  عند القدماء و احملدثني ما له عالقة ا فتعرضت لتعريف املثل

رق احلاصل بني اللغز و األحجية سيمات التعبري اإلصطالحي و خصائصه و الناذرة و بينت الفو
 يف وظيفتها اجلمالية و اإلستداللية النكتة و القول املأثور و مزاياه فمن خصائصها مثال أا تتشابهو

و اإلشارية اليت يلوح ا على املعاين تلوحيا و لكنها ختتلف عنها يف بنيتها األسلوبية ألن هذه 
املسكوكات جاءت على هيئة تراكيب لغوية تشبه اجلمل العادية يف األسلوب و ختتلف عنها يف 

  .املعىن 
لنشأا نة اليت إعتمدا يف هذا البحث فتعرضت ركزت على التعابري املسكوكة ألا املدو

ب النحوي موردها و أغراضها و فوائدها و خصائص األسلوب فيها كما قمت بدراسة اجلانو
جية العالقة املركزية الداخلية و اخلار: ، و تعرضت خلاصيتني لسانيتني مها والصريف هلذه التعابري

ألما تشخيص الذي متتاز ا هذه التعابري عن سواها؛وكذلك العالقة الالزمانية و  خاصية غياب ال
أي أا ليست قابلة للتغيري يف . خاصيتان لسانيتان متتازان ا عن باقي التعابري العادية األخرى 

تركيبها فكما وردت أول مرة تقال بنفس الطريقة و على نفس املنوال عرب العصور و من منطلق 
 :دراسة تعرضت يف الفصل الثاين إىلالذي هو جوهر هذه الاخلطاب السياسي اإلقناعي ذاته 

  و قمت بتعريف اخلطاب من » التوظيف االقناعي للتعابري املسكوكه يف اخلطاب السياسي «
لخطاب السياسي ذلك أن التداولية هي املعرفة  مث إنتقلت إىل التحليل التداويل  لمجيع اجلوانب ،

ملفاهيم و معرفة عميقة باملاضي لعميقة بداللة الكلمات و او املعرفة االعميقة للنفس البشرية 
احلاضر؛و بالعالقات القائمة بني األشياء و الظواهر و األفكار و األحداث و الوقائع،ومعرفة و
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و معرفة عميقة مبعرفة اإلنسان لإلنسان و عالقة  ة كانت أو سياسية أو اجتماعية،بقضايا علمي
  .اإلنسان بالعامل

ال تعطي التواصل اللساين أو غري اللساين اإلطار النظري ملعاجلة قضايا مثل أفعال فالتداولية 
الكالم أو احلجاج أو قواعد احلوار و لكنها تقدم صيغة ملقاربة جريئة للمشاكل اليت كانت تعترب 

ك تدخل يف اهتمامها لذلجع و السياق و االقتضاءات،و هي تقليديا يف صلب الداللة مثل املر
  .االجنازية و القدرة التأويلية و قدرة الفهم،كما تدرس كيف يصل املتلقي إىل املعىن املرادالقدرة 

و من منطلق اخلطاب االقناعي ذاته الذي هو جوهر نظرية التلقي،تعرضت حلل إشكالية 
البعد البالغي يف اخلطاب االقناعي السياسي أي جمال االستعمال و بعبارة أدق الطرح البالغي 

فتناولت مفهوم اإلقناع و كنت ملزمة بأن أتعرض إىل أدواته .ها حبيث يؤثر يف املتلقيكيف يوظف
 اإلقناع دعامة لتربير األقوال فكان احلجاج أول و أهم وسيلة من الوسائل املنطقية اليت يتخذها

  .األفعالو
و كما سبق الذكر فقد أسهبت يف حتليل التوظيف البالغي هلده التعابري يف اخلطاب 

ياسي كي أرفع نوعا ما املالبسات اليت قد يتعرض هلا الباحث الحقا،و من مث حبثت يف عالقة الس
 إىل املستوي التطبيقي الذي لثالث و احتكمت يف الفصل ا.كل عنصر بالتأثري و اإلقناع

 فقبل أن أخوض يف الدراسة التطبيقية ،" التعابري املسكوكة العربية و الفرنسيةباينات بنيالت"عنونته
تعرضت للفروق املوجودة بني اللغتني و بينت الفرق بني اجلملة و العبارة و مقومات النص؛ألن 

  .التعابري املسكوكة هي وحدات تأليفية حيسن السكوت عنها
   و اعتبارا من أن التعابري املسكوكة خاصة األمثال و احلكم تقع بني مستوى الكالم 

 مجلة أو شبه مجلة فان مهمة املترجم تصبح ممثلة ؛ألا تأيت يف(Saussure)مبصطلحات سوسري
  و االجتهاد يف إدراجه ضمن السياق الذي جتري  عن املثل املعادل للمثل األجنيبخاصة يف البحث

و هي .فيه األحداث،و األسلوب الذي يراعي خصائص لغة االنطالق،و خصائص لغة الوصول
 أما األمثال .ملترمجة ترمجة قريبة من احلرفيةمثال اأهداف ال تتحقق إال يف عدد قليل منها،أو يف األ
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 و إن اقتربت دالليا من بعضها بسبب اجلوار حمافظة على خصوصيتهااألصيلة يف كل لغة فإا ستبقى 
  .اجلغرايف، و االحتكاك الثقايف و االجتماعي القدمي و احلديث

تعد ني يف لغتني خمتلفتني ا فان مواجهة لغتني ليست من السهولة مبكان،و مواجهة مثلذو هل
ا مل جيد معادال هلا يف ذ املترجم يف وضعها أربعة عناصر ا يراعينأكثر تعقيدا و صعوبة لوجوب أ

 داليل،و العنصر اللفظي،العنصر ال:ه العناصر اليت اعتمدا هي على التوايلذو ه.للغة الوصو
  .العنصر املرجعي،و العنصر الوظيفيو

 األمثال القريبة دالليا يف اللغتني،مث قمنا بإجياد املقابل و شرحناه لقد حاولنا القيام جبمع
شرحا حرفيا لتتضح بنيته التركيبية و الداللية باللغة العربية،و اتبعناه أخريا باملقابل من األمثال 

  .العربية الفصيحة إضافة إىل بعض احلكم البليغة
وعا لدراسة وافية من حيث عدد و حاولنا أن نبني بعض الوجوه اليت ميكن أن تكون موض

 و أيت البحث خبامتة حوت أهم النتائج العامة اليت وصل إليها .نهجيةو من حيث امل الشواهد،
البحث و فسحت فيها اال ألعرض فيها بعض االقتراحات اليت أعتقد أا بداية طيبة ملوضوعات 

  .فيهايبحث مهمة ملن يريد أن 
ة نوعا ما يف احلصول على املراجع اليت تبحث يف التعابري و ال أنكر أنه واجهتين صعوب

املسكوكة ألنه مل يسبق البحث فيها بشكل عميق خاصة بالعربية،أما فيما خيص  املصادر باللغة 
ة،ومن  خالل قيامي  تكاد أن تكون منعدمذإيد الفرنسية فهي كثرية و لكن ليست يف متناول ال

 ا املوضوع الشيق،ذة رسائل جامعية قيمة حبثت يف هعدنترنيت وقعت على بتفحص شبكة األ
،يف جامعة Maurice et Gaston GROSSخاصة تلك اليت قام ا األخوين و

Paris13.  
ا البحث مع النقائص و اهلفوات اليت ميكن أن تالحظ فيه،مدخال ذو بعد فاين أعترب ه

 و مالحظات أساتذيت الكرام خاصة رمست معامله أفكار و اقتراح-لدراسة التعابري املسكوكة العربية
 خيبت أمله ا املوضوع إال أنينذذي أبلى بالءا حسنا يف اقتراحه هعمر ديدوح ال:األستاذ الدكتور
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ا إال أنين ال ذة آلية،و بالرغم من ابتعادي عن هه التعابري دراسذلك لعدم قيامي بدراسة هذنوعا ما 
دم بفائق احترامي و امتناين ألستاذي و مشريف و يف اخلتام أتـق .نه كلفين جهدا كبرياأأخفي 

و الذي ابدي   يعود له الفضل األوفريف توجيهي  سيدي حممد غيثري الذي األستاذ الدكتور 
اهتماما كبريا باملوضوع من الوهلة األوىل،و تشجيعا أكسبين ثقة بالنفس و هلما الفضل كذلك 

الحظاما و اقتراحاما القيمة و هلما و لكل تزويدي بأهم املراجع املعتمدة و مل يبخال علي مبب
  . أستاذ ساعدين من قريب أو بعيد جزيل الشكر و فائق االحترام و التقدير

  
  
  
  

  متّت بعون اهللا يوم
  1431  ذو احلجة30 املوافق ل 2010 ديسمرب06االثتني 

   ليلى موساويميينة: الطالبة
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  :المسكوكةالتعابير -1
تزخر لغتنا بالعديد من املسكوكات اللغوية أو التعابري املسكوكة اليت جرت يف سريورا 

 كثر ورودها يف التراث العريب نثرا وذيوعها جمرى األمثال، وإن مل تكن أمثاال باملعىن القياسي، كما
لكه من مسكوكـات وقد تقاس عبقرية اللغة مبا مت. ونظما، وشاع استخدامها بني اخلاصة والعامة

أو صيغ لغوية يتناقلها أبناء اللغة جيال بعد جيل، شفهيا أو كتابيا ومن خصائص هذه املسكوكات 
أو التركيبات أو الصيغ إجياز اللغة وإصابة املعىن وحسن التشبيه وجودة الكناية، وهي مغلقة على 

غتها التكوينية، حبذف أو إضافة نفسها ومكتملة بذاا، وذات صياغة ثابتة، ال جيوز التغيري يف صيا
على الرغم من ذيوعها أساسا على حنو شفهي، ومن خصائصها أيضا أا تشبه األمثال من الدرجة 
األوىل يف وظيفتها اجلمالية واالستداللية واإلشارية اليت يلوح ا على املعاين تلوحيا ولكنها ختتلف 

والعبارة التقليدية أو التعبري  '' Maximes''عنها يف بنيتها األسلوبية، وشأا شأن احلكم 
وغريها وكل هذه العبارات تندرج يف  '' Sentence'' والنادرة  '' Idiomes'' االصطالحي 

، بصفة عامة بالرغم من بعض  '' Les Expressions figées'' إطار التعابري املسكوكة 
  .االختالفات اليت تنفرد ا كل عبارة عن أخرى

دة ثرية مبثل هذه املسكوكات املوروثة منذ العصر اجلاهلي وصدر اإلسـالم، ولغتنا اخلال
 – لغة التخاطب –وظلت حية يف معظمها حىت اليوم، وقد استخدمها العرب يف لغة احلياة اليومية 

كما استعملها الكتاب والشعراء قدميا وحديثا على السواء وقد جاءت هذه املسكوكات على هيئة 
نوعة، أو على هيئة مصادر مساعية أو دعائية أو على صورة أمساء حتمل الدعاء  تراكيب لغوية مت

  .فعوملت معاملة املصدر
ال ختضع التعابري املسكوكة لنفس الضوابط اليت تنظم التعابري اللغوية احلرة فإذا كانت التعابري 

وظائف اليت تربط هذه احلرة ختضع للنظام القوا عيدي العادي لتقبل حنويا يف إطار العالقات و ال
الوحدات ببعضها، و هي تعد بذلك مكونا حنويا لنوع من التراكيب اللّغوية،و هي تقبل التغيريات 

أو أجزاء من مجل "قضى حنبه:"املوقعية من تقدمي و تأخري،فان التعابري املسكوكة عبارة عن مجل حنو
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،ذلك 1داللتها و ليس على تراكيبها،و هي ال يتوصل إليها إال باالعتماد على "لقي حتفه"زيد :حنو
 . 2أن توزيع وحداا اللغوية املكونة ثابتة يف مواقع واحدة،و برتب حمفوظة غري قابلة للقلب املكاين

كما أن معىن الكلمة ال يتدخل يف تأويل التعابري املسكوكة،ذلك ألن هذه التعابري حتفظ عن 
  . 3قلبظهر 

هلذا النوع من الوحدات هو صالحيتها للتوزيع يف التراكيب و ما نود االنتباه إليه يف تعرضنا 
اللغوية يف مستوي الحق متاما مثلما تتوزع الوحدات املعجمية يف اللغة العربية،أي يف شكل 

  . 4وحدات مسكوكة يف بناء تأليفي ال يقبل التحليل الذي ختضع له التراكيب اللغوية العربية
 تعريفها حتيينا مستمرا لنمط من النصوص املتغرية و قد ركّزت يف عملي هذا على مدونة

 ".اخلطاب السياسي"واملسايرة ألحداث الساعة، متمثلة يف 

  :تعريف السياسة-2
 هي مصطلح علمي معقد له تعريفات عديدة تتضمن جوانب كثرية، أمهها السياسة

كوم، وعالقة الدولة العالقات االجتماعية اليت تشمل السلطة واحلكم، كالعالقة بني احلاكم واحمل
جبرياا، والعالقة بني احلكومة واألحزاب السياسية، والعالقة بني الدراسات املتعلقة باحلكومة 
واملكونات السياسية األخرى للدولة كاألحزاب السياسية والنظام السياسي والدستور والعالقات 

  . أو الوزير أو النائب5الرئيسالدولية،الوظيفة املتعلقة باحلكم و الشؤون السياسية السياسية، ك

                                                
 تلمسان جامعة دكتوراه رسالة -غیثري محمد سیدي.د -حاسوبیة لسانیة دراسة– العربي الفعلي التركیب -1

 .                  239.،ص1998الجزائر،

2-Jacques Labelle :lexique-grammaire comparée ;formes verbales en français du Québec, 
université du Québec a Montréal, LADL , « LANGUES » ,revue trimestrielle, les expressions 

figées par Laurence DANLOS et autres, N09 larousse,Paris,1988,P.74. 

 الثاني، المجلد العربیة، للغة آلیة معاجم بناء في لسانیة-حاسوبیة نظریة مشروع اللساني، التواصل مجلة الحناش، محمد -3
 .        110.ص ،1990الثاني، العدد

 .                 277.ص غیثري، محمد سیدي.د -حاسوبیة لسانیة دراسة–العربي، الفعلي التركیب-4
  .2009أغسطس،-اجتماعیة،اب ثقافیة فكریة أدبیة مجّلة العرب دیوان مجلة السیاسي، الخطاب في  سعدو، مظھر أحمد -5
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ل ـق املنجى يف العاجـتعرف القواميس السياسية بأا اصطالح اخللق بإرشادهم إىل الطري
أو اآلجل، و بأا فن احلكم و إدارة أعمال الدولة الداخلية، و تعرف السياسي بأنه الذي يزاول 

 . 1السياسة أو يتخذها حرفة له

 رهم   وتوىل أمرهم، " ساس القوم"ىن الفعل و كلمة سياسة من فعل ساس و معأي دب
و السياسة عند العرب املسلمني تعين الرياسة، و ساس األمر سياسة قام به، و السياسة 

 .2القيام على الشيء مبا يصلحه

 3والسياسة يف املنظور اإلسالمي موضوعها الرعاية و التدبري و هدفها حتقيق الصالح.  

 الغ السمو و شريف املقصد، فهدف السياسي يتخطى و هكذا جند أصل الكلمة ب
فالسياسي، باملعىن السليم، مترسل، يتوىل . املصلح اخلاصة إىل املصلحة العامة بامتياز

فن "أمر الناس من أجل تدبري شؤوم على سنن العدالة و االستقامة و بذلك يصبح 
ل بعض النظريات و تقو. من أرقى الفنون اإلنسانية يف حقيقة مضمونه" السياسة

الفلسفية أن السياسة هي من صلب األخالق، بل أكثر، أا من صلب الدين نفسه 
، و ال فعالية لألخالق ال ترتبط بالسياسة؛ 4فال قيمة لسياسة ال ترمي إىل غاية أخالقية

حتما ليس املقصود بالسياسة هنا املناصب و األحزاب فقط بل و محاية احلياة و 
 . 5احلرية واألمالك

                                                
 ھامیل،أفلین دو شاتلیھ،أولیفیھ السیاسیة،فرانسوا المؤلفات معجم بیزیھ ھامیل،أفلین دو شاتلیھ،أولیفیھ فرانسوا -1

-1417لبنان، األولى،بیروت والتوزیع،الطبعة والنشر للدراسات الجامعیة صاصیال،المؤسسة عرب محمد بیزیھ؛ترجمة
 .07.ص المقدمة عن ، 1997

 .108.ص ،1999 -1414 الثالثة، الطبعة ،2 بیروت،الجزء صادر دار العرب، منظور،لسان ابن -2
 .  07.ص ،2007 العلوم، دار السیاسة، علم الى المدخل النور، عبد ناجي -3
 دار األول، الجزء ممارسة، و فكرا بالسیاسة شامل تعریف السیاسة، عالم موسوعة الباحثین، من لجنة و مفّرج أسعد -4

 .35.ص ،2006 بیروت، ،Nobilis النشر
 من ولجنة مفّرج أسعد عن نقال یلیھا ما و 106.ص) 1961 بیروت،(الوطني اقالمیث فلسفة یوسف، كمال الحاج -5

 .36.ص وممارسة، فكرا بالسیاسة شامل تعریف السیاسة، عالم موسوعة الباحثین،
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 "تـأمني خبز اجلسد، و تأمني : ان السياسة فعل يدور، مبعناه األمسى، على مبدأين
حرية النفس و ليس يف حياة االنسان ما هو أوجب من هذين املبدأين، تلك هي 

 .  2"السياسة بعد انساين، اا جوهر يف وجودنا: "و يقول أيضا. 1"السياسة

 تكالب على املكاسب؟ و يذهب بعضهم السياسة فعال، هي ال: "و ماذا يف من يقول
 . 3"اا عمل قدر:" اىل أبعد ذلك فيقول

  4، جالريي"فن منع الناس من االهتمام مبا يعنيهم" أو هي" هي ما ال يقال"السياسة. 

جل هذه االقوال األخرية مسلية و جيدة الصياغة و تصب يف الواقع اال أا ليست سوى 
 .نيةمزحات ترتكز على أحكام و قيم ضم

  : ماهية الخطاب السياسي-3
 السياسي حقل للتعبري عن اآلراء واقتراح األفكار واملواقف حول القضايا السياسية اخلطاب

من قبيل شكل احلكم كالدميقراطية واقتسام السلطة والفصل بني أنواعها، ويعترب اخلطاب السياسي 
بصدقية الدعوى عن طريق توظيف خطابا إقناعيا يهدف إىل محل املخاطب على القبول والتسليم 

حجج وبراهني، و ميكننا اعتباره مؤقتا خطابا سياسيا، عندما يقال من طرف رجل سياسي يف 
  . 5هدف سياسي

و ذوو التأثري هم ...دراسة السياسة هي دراسة ذوي التأثري و تأثريهم«: لذا يقول السويل
 .6"قامسه اتمعأولئك اللذين يأخذون حصة األسد من كلّ  ما ميكن أن يت

                                                
 تعریف السیاسة، عالم موسوعة الباحثین، من ولجنة مفّرج أسعد عن نقال ،126.ص المیثاق، فلسفة یوسف، كمال الحاج -1

 .39. ص ،وممارسة فكرا اسةبالسی شامل

 .نفسھا نفسھ،الصفحة المصدر عن نقال ،127.المیثاق،ص یوسف،فلسفة كمال الحاج -2

3- Mc Bride William Leon, The nature of political philosophie and the attempts to go beyond 
politics, Akten des InternatiolenKongress Fur philosophiesm Wien.2-9 Sept 1968 Universitad 

Wien, 1970,p.247 59.ص نفسھ، المصدر عن نقال                                                                                 . 

 التوزیع، و النشر و للدراسات الجامعیة المؤسسة صاصیال، عرب محمد ترجمة السیاسة، علم دانكان، ماري جان -4
 الطبعة عیسى، خیري محمود السیاسة، علم في المدخل ، غالي بطرس بطرس  ایضا نظری .15.،ص997 ت،بیرو

 . 06.،ص1976الخامسة،

5-Christan BAYLON , sociolinguistique société, langue et discours, Nathan 
Université,1996,p.248. 

 االفتتاحي،نقال المقطع ، 1936، نیویورك قصد؟ وبأي لمن، وسیلة، ،بأیة یقول یقول،ماذا من: السیاسة ھارولد، السویل -6
 .48. السیاسة،ص عالم موسوعة الباحثین، من ولجنة مفّرج أسعد عن



 
 

17

  .1و اخلطاب السياسي يسمح بتعايش التناقضات و التعارضات
 يبتعد الذي احلايل السياسي اخلطاب ماهية على الضوء تسليط تقتضي ماسة ضرورة مثة

 ملفاهيم بعضا خالل من وذلك اخلطاب ماهية يف العلمي املعطى عن حاالته جممل ويف كثرياً
 والتحليل، الدراسة إىل حباجة أضحى والذي اخلطابات من النمط هذا تشكل باتت اليت األساسية

 يقتضي وقيامه واملكان، الزمان يف إجناز هو فاخلطاب. اللسانية أو اللغوية بالنظريات االستعانة عرب
 حدوثه عن تعلن ،ومكوناتاخلطاب كيان واملخاِطب،وحتديد خاطَبامل أمهها من شروط وجود
                                                                     :                      وهي

 وجود لخطابل فإن ذلك كان وإذا والتداول، والداللة والتراكيب واملفردات األصوات
 بنية وهي وتوصيلية، وتعبريية اجتماعية ظاهرة كوا جانب إىل فيزيائية، ظاهرة اللغة فيزيائي،ألن

 فيما مترابطة الكلمات من نسيج عرب متماسك لغوي كيان إىل انتمائها عن تعلن عالقات حتكمها
  .    2وباطناً ظاهراً الدالة العالمات من نظاماً اخلطاب يكون وذا بينها،

  
  :بين الخطاب والممارسة السياسية-4

يرى ميشيل فوكو أن التساؤل حول عالقة اخلطاب باملمارسة السياسية، يتطلب جانبني من 
ليل، من جهة، ضرورة حتليل خمتلف العمليات النقدية اليت يقوم ا خطاب ما يف ميدان خطايب التح

معني، ومن جهة أخرى تعيني حقل التحليالت وجمال املوضوعات اليت حياول اخلطاب إظهارها 
ومتفصلها مع سياسة ما أو ممارسة سياسية معينة، فبالنسبة للجانب األول النقدي، يتطلب إقامة 

  : ة من العمليات اليت ميكن تلخيصها يفمجل
إقامة حدود على عكس التاريخ التقليدي الذي يبقى حقال ال متناهيا وغري حمدود، مع . 1

  .إبعاد املسلمة التأويلية، ومسلمة الذات املؤسسة، ومسلمة األصل

                                                
 .15.ص صاصیال، عرب محمد ترجمة السیاسة، دانكان،علم ماري جان -1

 .   2009أغسطس، آب اجتماعیة، قافیةث فكریة أدبیة مجّلة العرب دیوان مجّلة السیاسي، الخطاب في سعدو، مظھر أحمد -2



 
 

18

بداع، حمور التعارضات الشكلية من مثل القدمي واجلديد، األصيل واملعاصر، التقليد واإل. 2
  .الثبات والتغيري، وإقامة حقل التحليالت التفارقية

إلغاء الفروع العلمية املعترف ا، مثل تاريخ الفكر، وتاريخ العلوم وغريها، وحتليل . 3
  .اخلطابات يف شروط تكوا، وحتوهلا وخمتلف عالقاا

سلطته، ذه العمليات النقدية، يظهر اخلطاب، ويؤسس يف نفس الوقت الستقالليته و
للخطابات، بدال من تاريخ '' Histoire Générale''وحيقق هدفا أساسيا هو إقامة تاريخ عام 

، تاريخ يتأسس على وصف خصوصية املمارسات اخلطابية ويف ''Histoire Globale''كلي 
  .1إطار هذا التاريخ العام، ميكن إقامة ما يسميه فوكو بالتحليل التارخيي للممارسات اخلطابية

ا اجلانب الثاين، فيتطلب يف نظره، دراسة عالقة هذه اخلطابات يف فرادا وخصوصيتها أم
باملمارسات السياسية، وذلك بدراسة شروط ووظائف اخلطابات العلمية كالطلب واالقتصـاد، 

وإن دراسة اخلطاب العيادي الذي . أو بصفة عامة خطاب العلوم اإلنسانية اليت اهتم ا الفيلسوف
 عشر، يبني أن هنالك عالقة بني هذا الشكل من اخلطاب العلمي 19ب يف بداية القرن ميز الط

  ...وظهور بعض األحداث السياسية، واليت حيملها يف حدث الثورة الفرنسية
وعلى أساس هذا التحليل، ميكن أن حندد خمتلف العالقات بني اخلطاب واملمارسة ...

الدور الذي تلعبه املمارسة السياسية يف خطاب علمي السياسية، وتعيني جزئيات هذه العالقة، و
معني، كيف تنعكس هذه العالقات على جماالت أخرى من احلياة االجتماعية وبتعبري دقيق تعيني 

  '' Positivité des discours''وضعية اخلطابات 
سة إن هذه املقاربة املعرفية اجلديدة اليت يقترحها فوكو لدراسة عالقة اخلطاب، باملمار

السياسية، نستطيع القول عنها، أا مقاربة تبعده عن املفهوم املثايل للممارسة اخلطابية، وتؤسس 

                                                
1- Michel, Foucault, réponse à une question. In Esprit, N°371, 1968, p: 861-862-864-  

 – ماي 18-17 رقم إنسانیات مجلة عن بوعزة، الزواوي اجتماعیة، فلسفیة مقاربة والمجتمع، والخطاب اللغة بین: عن نقال
 .37-36: ،ص2002 دیسمبر
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تدرس عالقة املنطوقات الطبية مثال '' Sociolinguistique''إمكانية إقامة السنية اجتماعية 
  .1مبجال اجتماعي هو املستشفى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1- Copalle, Daniel et Gardin, Bernard: Discours du pouvoir et Pouvoir (S) du discours- In la 

pensée, N°: 209, 1980-p: 154  
 37-36 .ص ،اجتماعیة فلسفیة مقاربة والمجتمع، والخطاب اللغة بین : عن نقال
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 ما جيب النظر فيه من البداية يف أي حبث علمي أكادميي، هو حتديد مصطلحاته حىت إن
تتبني املفاهيم، وتتميز احلقائق وتتجلى احلدود املعرفية احملصلة ومن هنا اخترت البدء بتحديد 

  .مفاهيم املصطلحات الواردة يف عنوان البحث

I  
1  الشبه والنظري، واحلديث واِملثال : تلفة منها، معان عديدة وخمةللمثل يف اللغ

والصفة واخلرب، والعربة،واملقدار، واالنتصاب، ) تشبيه شيء بشيء(، والتمثيل )الشعار(
  إخل ...1واحلذو

وقال أبو . 2واألصل السامي العام هلذه الكلمة يتضمن، حسب اشتقاقها، معىن املماثلة
، وهو ''كَما تِدين تدانُ ''  الشيئني يف الكالم، كقوهلم أصل املثل، التماثل بني'' : هالل العسكري

  .3''هذا مثل الشيء، ومثَلُه كما نقول ِشبهه وشبهه '' :من قولك
ضرب : واملثل يف اللغة يطلق على الشيء الذي يضرب لشيء فيجعل مثله، يقال متثل فالن

 ﴿: قال اهللا تعاىل. 4ثل واجلمع أمثالمثال، ومتثل بالشيء ضربه مثال، واملثل واملثيل كامل
﴾ 5 يريد أنه سبحانه أمر عباده بتوحيده ونفي كل إله سواه، فاملثل األعلى التوحيد 

   6. العليا اليت ال ينازعه فيها أحد سبحانهةاخلالص والصفات اإلهلي

                                                
  ).مادة مثل (612-610: ،ص11د المجّل1999 -1414 لبنان، - ، بیروت3طدار صادر،،   العرب ابن منظور لسان-1
ایم-2 ف زلھ ال رودل ھ و   ،األمث ة، ،ترجم ة القدیم ھ  العربی واب،  حّقق د الت ضان عب شر     رم ة والن الة للطباع سة الرس مؤس

 .12: ، ص1987 ،3ط  لبنان، -،بیروت والتوزیع
د المج   : تحقیق ، جمھرة األمثال ، ، أبو ھالل العسكري    -3 راھیم و عب د قطامش  محمد أبو الفضل إب روت   دار الفكر ،ی –،بی

  .7: ، ص1 ج 1988الطبعة الثانیة ،   ،لبنان
 )مادة مثل( 610: ،ص11 ،ج، ابن منظور،  لسان العرب -4
 .60اآلیة :  سورة النحل-5
ة   التعبیر اللغوي في أمثال ،  محمود السید حسن   -6  -القرآن الكریم ، جامعة اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریط

 .17: ، ص2001اإلسكندریة، 
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 :  قال عز وجل'' ه وشبه مبعىن واحد واملثل يكسر امليم الشبه، يقال مثل، ومثيل، وشي'' 

 ﴿﴾ 1.  

  :فقد عرف العرب ثالثة أنواع من األمثال وهي: أما يف االصطالح

11 : بالفرنسية)Proverbe ( وباإلجنليزية)Proverb( وسنعرفه فيما ،

  .سيأيت

12:  وهو سرد وصفي أو قصصي أو تصويري، لتوضيح فكرة، عن طريق

تشبيه شيء بشيء لتقريب املعقول من احملسوس أو أحد احملسوسني إىل اآلخر، أو اعتبار أحدمها 
وميتاز هذا النوع من النوع األول . باآلخر لغرض التأديب، أوالتهذيب أو اإليضاح أو غري ذلك

وهذا النوع من األمثال مل تعن به مصنفات األمثال . تصويرباألطناب وعمق الفكرة، ومجال ال
  . 2العربية القدمية وهو موجود يف القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، وغريمها 

 ﴿: ومنه يف القرآن الكرمي قوله تعاىل
﴾ 3  

  .4وهو ما صرح فيه بلفظ يدل على التشبيه: ويسمى أيضا باملثل الصريح

﴿ : وقوله تعاىل


                                                
  .11اآلیة :  سورة الشورى-1
 .18-17: م، ص1995- ھـ1415، 1، دار الجیل، بیروت، ط1 أمثال العرب، ، ج ، موسوعة  إمیل بدیع یعقوب-2
  .171:  سورة البقرة، اآلیة-3
 .68: ، ص5 األمثال من الكتاب والسنة، ، مجلة منار اإلسالم،عدد ،محمد محمود بكار. د -4
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﴾ 1  

13:   

وهو قصة ) Parabel ويف اإلجنليزية لفظة Paraboleويقابله يف الفرنسية لفظة (
كليلة '' قصرية بسيطة رمزية غالبا هلا مغزى أخالقي وقد تكون على ألسنة احليوانـات كقصص

مثل البعوضة مع النخلة حيث وقفت البعوضة '' :  فهو ال يكاد يرى فيه،2البن املقفع '' ودمنة 
 فإين أريد أن أطري عنك فقالت ييا هذه استمسك: على خنلة عالية وأرادت أن تطري عنها فقالت هلا

وهو مثل يضرب للواثق '' واهللا ما شعرت بك حني وقعت علي فكيف أشعر بطريانك عين : النخلة
أو على ألسنة   '' La Fontaine'' وكقصص الشاعر الفرنسي الفونتني .3بنفسه، واملغرور ا 

 ، فها هو اإلجنيل يضرب 4الواردة يف اإلجنيل املقدس )  عليه السالم( السيد املسيح ةالناس كأمثل
مثال للغل واحلقد بالنخالة من حيث يبقى يف الصدر وخيرج من اللسان معسول الكالم كما تبقى 

وقد حوى اإلجنيل أكثر من مثل كما أن هناك سفرا يف . ل ويرتل منه كرمي الدقيقالنخالة يف املنخ
وكذلك فشت األمثال يف كالم األنبياء والسلف الصاحل واحلكماء '' سفر األمثال '' التوراة يسمى 

   .5السابقني 
ويقصد باملثل الرمزي ما اخترع على لسان احليوان أو اجلماد ويصاغ يف قلب قصص 

اص يراد منه تقرير الوقائع اليت متس حياة الناس وتبصريهم بعواقب األمور، وبالتايل وأسلوب خ
فهو حيقق غرض التأثري ويصحبه احلث واإلغراء، كما يصحبه الزجر والتنفري تبعا للمضمون 

                                                
  .35:  سورة النور، أیة-1
 .19: موسوعة أمثال العرب ، ص،   إمیل بدیع یعقوب-2
 .72: ، صالمصدر السابق -3
 .19: موسوعة أمثال العرب، ، ص، إمیل بدیع یعقوب   -4
 .72:  األمثال من الكتب والسنة ، ص،محمد محمود بكار ، -5
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''  اِسك كَيف أُعاِودك وهذَا أَثَر فَ'' مِجري أَم عاِمر '' القصصي واحلدث املرموز له، كقوهلم 
  .1وغريها 

يف أن األحاسيس اإلنسانية فيه تنسب إىل غري '' القياسي '' عن '' اخلرايف '' وخيتلف املثل 
فاحليوانات فيه، أن استخدمت ال تبدو أن '' املثل القياسي ''  غريه، أما يف واإلنسان من حيوان أ

موز إىل ناس أو إىل أمور أو إىل تكون جمرد توضيح للفكرة، ويف األول تستخدم األشياء على أا ر
  .2أشياء أخرى، أما يف الثاين، فتقصد لذاا أو يؤتى ا لتوضيح الفكرة عن طريق التشبيه والتمثيل 

14  

 وهو مجلة أو مجل مل يصرح فيها بلفظ مفيد للتشبيه لكنها تشري إىل معان يصح نقلها إىل 
اإلتقان يف '' والعربة يف هذا القسم ما نقله السيوطي يف كتابه . ألمثالنظائر معناها فجرت جمرى ا

قال املاوردي مسعت أبا إسحاق إبراهيم يقول مسعت '' : نقال عن املاوردي فقال'' علوم القرآن 
أيب يقول سألت احلسن بن الفضل فقلت إنك خترج أمثال العرب والعجم من القرآن الكرمي فهل 

  ري األمور أوسطها؟خ:جتد يف كتاب اهللا

  .  ﴾ 3 ﴿ :قوله تعاىل: قال نعم يف أربعة مواضيع. 1

  ﴾ 4﴿ : وقوله تعاىل. 2

 ﴾5 ﴿  :وقوله تعاىل. 3

    ﴾ 6 ﴿ :وقوله تعاىل. 4

  :من جهل شي عاداه ؟ قال نعم يف موضعني:قلت فهل جتد يف كتاب اهللا تعاىل

                                                
 .67:  ص،رآن الكریم التعبیر اللغوي في أمثال الق،، محمود السید حسن  -1
 .19: موسوعة أمثال العرب ، ص، إمیل بدیع یعقوب  -2
 .68اآلیة :  سورة البقرة-3
 .67:  سورة الفرقان، اآلیة-4
  .29:  سورة اإلسراء، اآلیة-5
  .110:  سورة اإلسراء، اآلیة-6
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   ﴾1﴿: له تعاىلقو. 1

  ﴾2 ﴿: وقوله أيضا. 2

  .قل نعم'' احذر شر من أحسنت إليه ؟ '' : قلت فهل جتد يف كتاب اهللا  تعاىل

 ﴿: ؟ قال نعم يف قوله تعاىل''س اخلرب كالعيان لي'' : قلت فهل جتد يف كتاب اهللا تعاىل
 ﴾3.  

 ﴿: يف احلركات الربكات ؟ قال نعم يف قوله تعاىل: قلت فهل جتد فيه
﴾4.  

 ﴿: كما تدين تدان ؟ قال نعم يف قوله تعاىل: قلت فهل جتد يف قوهلم  
 ﴾5.  

 ﴿: تدري ؟ قال نعم يف قوله تعاىل تغلي حني: قلت فهل جتد يف قوهلم
﴾6.  

﴿: من أعان ظاملا سلط عليه ؟ قال نعم يف قوله تعاىل: قلت فهل جتد فيه
 ﴾7.  

                                                
  .39:  سورة یونس ، اآلیة-1
  .11:  سورة األحقاف، اآلیة-2
  .260:  سورة البقرة ، اآلیة-3
  .100:  سورة النساء ، اآلیة-4
  .123:  سورة النساء ، اآلیة-5
  .42:  سورة الفرقان، آیة-6
  .4:  سورة الحج، اآلیة-7
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 ﴿: ال تلد احلية إال حية ؟ قال نعم يف قولـه تعاىل: قلت فهل جتد فيه قوهلم
﴾1.  

 ﴿: للحيطان آذان ؟ قال نعم يف قوله تعاىل: قلت فهل جتد فيه
﴾ 2.  

 ﴿: اجلاهل مرموق والعامل حمروم  ؟ قال نعم يف قوله تعاىل: قلت فهل جتد فيه
 ﴾3.  

احلالل ال يأتيك إال قوتا واحلرام ال يأتيك إال جزافا ؟ قال نعـم يف : قلت فهل جتد فيه

  ﴾4 ﴿: قولـه تعاىل

 
  :آليت يف اجلدول ا5 وسنلخص ما تقدم 

  املثل الذي يقابلها يف املعىن  اآلية الكرمية
1. ''ذَِلك نيانٌ بوع الَ ِبكْرو الَّ فَاِرض''   
2 . '' ذَِلك نيكَانَ بوا ورقْتي لَمِرفُوا وسي ِإذَا أَنفَقُوا لَم الَِّذينو

  '' قَواماً
3. ''نلُولَةً ِإلَى عغم كدلْ يعجالَ تِطوسا كُلَّ الْبطْهسبالَ تو ِقك 
''  

   ''والَ تجهر ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً''.4

  ''خري األمور أوسطها '' 

  ''من جهل شي عاداه ''   ''بلْ كَذَّبواْ ِبما لَم يِحيطُواْ ِبِعلِْمِه'' . 5

                                                
  .27:  سورة نوح، اآلیة-1
  .47: سورة التوبة، آیة-2
  .75:  سورة مریم ، اآلیة-3
  .163:  سورة األعراف، اآلیة-4
 .69-68: ص، والسنة األمثال من الكتاب  محمد محمود بكار،-5
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   ''ولُونَ هذَا ِإفْك قَِدميوِإذْ لَم يهتدوا ِبِه فَسيقُ'' . 6
  ''ليس اخلرب كالعيان ''   ''قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَـِكن لِّيطْمِئن قَلِْبي'' . 7
ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَماً كَِثرياً '' . 8

   ''وسعةً
'' ركات الربكات يف احل'' 

  )حتركوا ترزقوا(
  ''كما تدين تدان ''     '' من يعملْ سوءاً يجز ِبِه''. 9

  ''حني تغلي تدري ''    ''وسوف يعلَمونَ ِحني يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سِبيالً'' . 10
لُّه ويهِديِه ِإلَى عذَاِب  كُِتب علَيِه أَنه من تولَّاه فَأَنه يِض''. 11

  ''من أعان ظاملا سلط عليه ''    ''السِعِري

  ''ال تلد احلية إال حية ''   ''ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجراً كَفَّاراً'' . 12
13 . ''مونَ لَهاعمس ِفيكُمللحيطان آذان ''    ''و''  

اجلاهل مرموق والعامل حمروم  ''    ''مدد لَه الرحمن مداًانَ ِفي الضلَالَِة فَلْيـقُلْ من كَ''.14
''  

ِإذْ تأِْتيِهم ِحيتانهم يوم سبِتِهم شرعاً ويوم الَ يسِبتونَ الَ '' .15
أِْتيِهمت''   

احلالل ال يأتيك إال قوتا  '' 
  ''واحلرام ال يأتيك إال جزافا 

 
15 

إرسال املثل نوع لطيف من البديع و مل ينظمه :" ،و قال احلموي1ذكره الثعاليب ومل يعرفه
يف بديعته غري الشيخ صفي الدين،و هو عبارة عن أن يأيت الشاعر يف بعض بيت مبا جيري جمري 

  . 2"املثل من حكمة أو نعت أو غري ذلك مما حيسن التمثيل به
هو أن يورد املتكلم :" السبكي يف البديع و قال عنه،و ذكره 3و نقل املدين هذا التعريف

  ". 1مثال يف كالمه،و قد عرف ذلك يف علم البيان يف جماز التمثيل
                                                

وب     : نقال عن  219-214.ص1، یتیمة الدھر،ج    - 1 د مطل ي    ، أحم ة، عرب ان    -معجم لمصطلحات البالغی ة لبن ي، ،مكتب عرب
 .56.ص،  1996 ،2طناشرون ،

 .، نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا83.خزانة ،ص- 2
 .ا ، نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھ109.، نفحات ص59. ص2أنوار ج- 3
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،و ذكروا له 2و كان الوطواط و احلليب و النويري قد ذكروه قبل ذلك و لكنهم مل يعرفوه 
  :أمثلة كقول أيب فراس احلمداين

  

وهو كسابقيه مل يصرح فيه بذكر املثل فهو كالم دقيق موجز بليغ يصلح ألن يتمثل به 
  .فيورث للكالم اء ورونقا، واملقام وضوحا وجالء

والعربة يف هذا القسم ما نقله لنا السيوطي عن جعفر بن مشس اخلالفة يف النوع البديعي 
وذكر يف هذا النوع ألفاظا من القرآن الكرمي جارية جمرى .  يف كتابه اآلداباملسمى بإرسال املثل

  ﴿﴾ 4: وقوله ﴾ 3﴿ : املثل خنتار منها قوله تعاىل

﴿ :  وقوله ﴾6﴿ : ، وقوله ﴾5﴿: وقوله
 ﴾7 وكثري من ألفاظ القرآن الكرمي حوت بديع األلفاظ ودقيق املعاين مما جعلها 

  .مضرب املثل
'' : والسنة املطهرة كذلك حاوية الكثري من هذا النوع نذكر منها قوله صلى اهللا عليه وسلم

رأس احلكمة ' : فإنه مبرتلته قوله القائل'' علمتم العلم الذي ال جهل معه لو خفتم اهللا حق خيفته ل
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم '' : ومنها قوله عليه السالم'' خمافة اهللا 

  .8'' الدال على اخلري كفاعله '' : فإا مرتلة قولك'' القيامة 
  :إرسال املثلني

                                                                                                                                                   
 .، نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا473. ،ص4عروس االفراح ج- 1
ة  281.،التبیان في البیان ص127. ص7،نھایة اإلرب ج 242. ،حسن التوسل ص   155.حدائق السحر ،ص  - 2  ،شرح الكافی

 . ، نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا118.ص
  .51:  سورة یوسف، اآلیة-3
 .58:  سورة النجم، اآلیة-4
 .67:  سورة األنعام، اآلیة-5
 .91:  سورة التوبة، اآلیة-6
 .13:  سورة سبأ ، اآلیة-7
 .70-69:  األمثال من الكتاب والسنة، ، ص، محمد محمود بكار-8
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وتكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر مثلني يف :"ه الوطواط بقوله،و عرف1ذكره الثعاليب
   ".2بيت واحد

 احلليب و النويري هذا التعريف و نقل".3هو عبارة عن اجلمع بني املثلني:" و قال الرازي
  :من الشواهد هلذا الفن قول لبيدو

 
  : فراس و قول أيب

       

تعريفات عدة ختتلف باختالف الزاوية '' املثل السائر ''  وأعطى النوع األول من األمثال، 
 224(اليت ينظر منها الباحث إىل املثل، ومن هذه التعريفات قول أبو عبيد القاسم بن سالم 

 األمثال حكمة العرب يف اجلاهلية واإلسالم، وا كانت تعارض كالمها، فتبلغ ''):  م383/هـ
إجياز : ا ما حاولت من حاجاا يف املنطق، بكناية غري تصريح، فيجتمع هلا بذلك ثالثة من خالل

  .4'' اللفظ، وإصابة املعىن، وحسن التشبيه 
ا، أو مرسلة بذاا، فتبسم املثل مجلة من القول مقتضية من أصله'' : ويقول املرزوقي

بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه إىل كل ما يصح قصده ا، من غري تغري يلحقها 
يف لفظها، وعما يوجيه الظاهر إىل أشباهه من املعاين، فلذلك تضرب وإن جهلت أسباا اليت 

   5'' خرجت عليها 

                                                
 .57.أحمد مطلوب  ،ص.عربي، د- ، نقال عن معجم لمصطلحات البالغیة ،عربي117ص 1 یتیمة الدھر،ج - 1
 . عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا،، نقال156.حدائق السحر ،ص -2
 .،، نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا112.نھایة االیجاز،ص- 3
سابوري              (المیداني   ،-4 راھیم النی ن إب د ب ن أحم د ب ن محم د ب ع ، )أبو الفضل أحم د       مجم ق حواشیھ محم ھ وعل ال، حقق  األمث

د،     د الحمی دین عب ي ال روتار الفكر ، د3طمحی ان ، -، بی ة ا (1982  لبن ل     )لمقدم ى أن المث ذا التعریف عل ي ھ شدد ف و ی ، وھ
 . حكمة، وھو حكمة ناتجة من التجربة

سیوطي-5 دین   ( ال الل ال ان ج د الرحم ا ،      ا، )عب ة و أنواعھ وم اللغ ي عل ر ف ون     لمزھ ّححھ و عن بطھ و ص رحھ و ض ش
راھی        و الفضل اب روت  موضوعاتھ و علق حواشیھ محمد جاد المولى، علي محمد البجاوي ، محمد أب ل، بی ان،  -م، دار الجی لبن

 .487-486: ، ص1ت،  ج.ط،د.د
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وشي الكالم، وجوهر اللفظ، وحلي ' 'إن األمثال): م940 -328(ويقول ابن عبد ربه
املعاين، اليت ختريا العرب، وقدمتها العجم، ونطق ا يف كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من 

   1'' أسري من مثل : الشعر، وأشرف من اخلطابة، مل يسر شيئا مسريها، وال عم عمومها حي قيل
موجزة يستحسنها الناس شكال إن املثل عبارة '' : وخنلص من هذه التعريفات بالقول

ومضمونا  فتنتشر فيما بينهم، و يتناقلها اخللف عن السلف دون تغيري، متمثلني ا، غالبا، يف 
  .2'' ، وإن جهل هذا األصل حاالت متشاة ملا ضرب هلا املثل أصال

 ووفق هذا التعريف يشمل املثل عندنا، كما مشل يف كتب األمثال العربية القدمية، أربعة
  3: أمور

، Proverbح اإلجنليزي ـ أو املصطلProverbeسي ـل املصطلح الفرنـما يقاب. أ
 ، وهو خربة من خربات احلياة حتدث كثريا يف أجيال متكررة، ممثلة Spirichwortأو األملاين 

  .كل احلاالت األخرى املماثلة
تعبري وتوضحه، ومنه التعبري املثلي، وهو عبارة أو جزء من مجلة قائم بذاته، تثري ال. بـ
 ويندرج حتت التعبري املثلي ما فيه تشبيه بني شيئني وهو 4'' سكت ألفا ونطق خلفا '' : قول العرب

كما . 6'' وإنباض خبري توتري ''  ، 5'' سواسية كأسنان املشط '' : كثري يف أمثال العرب ومنه
وأبصر من '' ، 7''  حية أظلم من'' ومنه '' أفعل منه '' يندرج فيه ما يشتمـل على صيغة 

  . 8''غراب

                                                
ب  ،)أبو عمر أحمد بن محمد( ابن عبد ربھ االندلسي  -1  العقد الفرید، ، شرحھ و ضبطھ و صّححھ و عنون موضوعاتھ و رّت

روت             ي ، بی اب العرب اري ،دار الكت ان ، –فھارسھ، أحمد أمین، أحمد الزین،ابراھیم األبی .  63: ، ص3،  ج1982-1402 لبن
 .وفي ھذا التعریف تأكید مسألة ثبات األمثال عبر الزمن، وأھمیتھا، واستحسان الناس لھا، وشدة انتشارھا

 . 21:  ، ص1موسوعة أمثال العرب، ، ج، إمیل بدیع یعقوب .  د-2
 .35-27: نظر رودلف  زلھایم، األمثال العربیة القدیمة، صی -3
د قطامش ، دار الفكر   محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق مثال ، جمھرة األ ،  العسكري ھالل  ، أبو  -4 روت   و عبد المجی –،بی

شري  ، المستقصى في أمثال العرب ، 509/ 1، 1988 الطبعة الثانیة ،     لبنان   و  اهللا جار  (الزمخ ود  القاسم  أب ن  محم ) عمر  ب
 .3/83، العقد الفرید 330/ 1ي ، المیدان119/ 2 1977 لبنان بیروت، العلمیة، الطبعة الثانیة،  الكتب ،دار

 .1/329 ، والمیداني2/124 المستقصي -5
 .3/109، العقد الفرید 2/340، المیداني، 1/378، المستقصى  1/186 جمھرة األمثال-6
  .3/73، العقد الفرید 2/45، 1/445، المیداني 1/232، المستقصى2/29 جمھرة األمثال-7
  .1/115المیداني، ،1/21، المستقصى1/240 جمھرة األمثال-8
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  .احلكمة املنتشرة بني الناس. جـ
'' : العبارة التقليدية املستخدمة يف الدعاء، اللعن، واخلطاب والتحية وحنوهـا ومنهـا. د

 .2'' رماه بأحقاف راسية '' ، 1'' بالرفاء والبنني 

  

2Maxime  
وهلا يف . العلم واإلتقان واملنع: ة، وهيللحكمة يف اللغة معان متعددة، أمهها ثالث

لكالم الذي يقل  لفظه وجيل ا'' االصطالح تعريفات خمتلفة، ومنها أا كالم موافق للحق 
، أو العبارة التجريدية  اليت تصيب املعىن الصحيح، وتعرب عن جتربة من جتارب احلياة، أو 3''معناه

عصارة خربة يف احلياة، '' : أو هي'' ة والنصيحة املوعظ'' خربة من خرباا، ويكون هدفها عادة 
وخالصة فهم ألسرارها، يدجبها ذهن ذكي فطن يف مجلة مرصوصة رصا حمكما تستخدم يف 

   .4'' املناسبات 
واملراد . ''احلكمة ضالة املؤمن فهو أحق ا إذا وجدها '' : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ن غري أهلها، كما يقال رب رمية من غري رام، وهذا ال خيص بذلك أن احلكمة قد يستفيد أهلها م

، دون غريه، ومذ مسعت هذا اخلرب النبوي جعلت كدي يف تتبع ةعلم البيان من الفصاحة والبالغ
أقوال الناس يف مفاوضام وحماورام، فإنه قد تصدر األقوال البليغة واحلكم واألمثال مما ال يعلم 

   5.مقدار ما يقوله
 على سبيل املثال احلكم املوجودة يف الكتاب املقدس يف اإلصحاح األول، من كتب ونذكر

 ملعرفة حكمة وأدب إلدراك أقوال 2أمثال سليمان بن داوود ملك إسرائيل . 1'' : األمثـال
 لتعطي اجلُهال ذكاء والشاب معرفة 4. لقبول تأديب املعرفة والعدل واحلق واإلستقامة3.الفهم

                                                
  .2/73، 100/، المیداني،2/6، المستقصى  369-1/206 جمھرة األمثال-1
  .3/89، العقد الفرید 1/287، المیداني2/102، المستقصى 1/387 جمھرة األمثال-2
    . 1989 تركیا، اسطنبول، الدعوة، المعجم الوسیط، ،دار  ،أحمد حسن الزیات،محمد علي النجار -3
 .23:  موسوعة أمثال العرب، إمیل بدیع یعقوب، ص، یعقوبإمیل بدیع -4
 .69: ، ص1990، المكتبة العصریة، بیروت، 1 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج،ابن األثیر -5
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 لفهم املثل واللغز أقوال احلكماء 6.معها احلكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبريا يس5. وتدبرا
  1''  خمافة الرب رأس املعرفة أما اجلاهلون فيحترقون احلكمة واألدب 7. وغوامضهم

 2''طوىب لإلنسان الذي جيد احلكمة وللرجل الذي ينال الفهم . 13'' : وقوله أيضا
  3. عند مؤمين الفصاحة والبالغة واحلكمة هي الضالة املطلوبة

إصابة احلق "عرفت احلكمة لغويا بتعريفات كثرية، قد غرفها الراغب األصفهاين بأا 
  4.و عرفها ابن منظور بأا معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم". بالعلم و العقل
إذ يقال للرجل الذي يتقن األمور بعد أن أحكمته التجارب و صقلته، '' احلكيم'' و منه 

و الذي حيكم األشياء و يتقنها، أحكم األمر أي أتقنه فاستحكم و منعه من الفساد، فاحلكيم ه
  5.يضع األمور يف موضعها ويرتهلا منازهلاو

و احلكمة يف االصطالح، ال ختتلف كثريا عن املعىن اللغوي، حيث عرفها العلماء تعريفات 
فعل ما ينبغي على '' : و منها تعريف ابن القيم اجلوزية.''اإلصابة يف القول و الفعل'' : كثرية منها

  .''بأا الكالم احملكم الصواب'' : و عرفها الزخمشري. ''الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغي 
و مجلة التعريفات تبني أن يف احلكمة جانبا إجيابيا، يتمثل يف العمل بالعلم، و اإلصابة يف 

ى ما هي عليه، و اإلصابة يف القول و الفعل و العمل مبقتضاها و إتقان معرفة األشياء و احلقائق عل
األمور و اإلعداد لكل أمر عدته، و توخي القصد و االعتدال ما أمكن، و التصرف يف األمور بتأن 
و روية و تبصر مع إدراك العلل واألسباب و النهابات، كما ذكر العلماء يف معىن احلكمة إجيابا 

العمل به، و اخلوف من اهللا وخشيته، و اإلصابة يف معاجلة األمور ال تكون مبنية إال معرفة العلم و 
  .على الفهم و الفقه و املعرفة و العمل بذلك

                                                
 .937: ، ص7-1 الكتاب المقدس، سفر األمثال، إصحاح األول، آیة -1
 .939: ، ص13، آیة 3 المصدر السابق، اإلصحاح-2
 .69: ، ص1مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثیر، ج  ال-3
  .280، ص 3 ابن منظور، لسان العرب، ج- 4
  .09، ص 2006 الحكمة و الحوار عالقة تبادلیة، عالم الكتب الحدیث، ،عباس محجوب - 5
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منعها و. النفس من الظلم، و الوقوع فيهمنع " املنع"أما يف جانبها اآلخر فاحلكمة فيها معىن 
هما من اجلهل و الوقوع يف ما يترتب على من الغضب و احلمق و التعامل بردود األفعال؟، و منع

  .اجلهل من املعاصي و اآلثام و الفساد
 

 -سبحانه-و قد وردت كلمة احلكمة يف القرآن الكرمي تسع مرات بينما جند تسمية احلق 
باحلكيم يف أكثر من تسعني موضعا، بينما جند السنة النبوية مليئة باحلكمة القولية و الفعلية، حيث 

      1. رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، كلها متسمة باحلكمةكانت أفعال
و مبا أن العقل هو األداة اليت يتحصل ا اإلنسان املعرفة مهما كانت، فإن العقل أيضا أداة 

فإن احلكمة يف القرآن الكرمي . وإذا كان الفكر اليوناين يرى احلكمة فضيلة من الفضائل. احلكمة
يؤيت احلكمة من يشاء و من : "، قال تعاىل2ألنبياء و الصاحلني من عبادهخري يؤتيه اهللا الرسل وا

  3".يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا
فاحلكمة تشمل جمموعة معان منها احللم و الرفق و العفو و الترغيب و لني الكالم، و إتقان 

 4.األمور ووضعها يف أماكنها

21احلكمة نوعان: 
211 

 مبسبباا، خلقا و أمرا، قدرا و هي االطالع على بواطن األشياء، و معرفة ارتباط األشياء
  .شرعاو

212 
 

                                                
  .10،  ص  الحكمة و الحوار عالقة تبادلیة،عباس محجوب - 1
  . 12، ص المصدر السابق - 2
  .269 سورة البقرة، ص - 3
  .13 ، ص المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا - 4



 
 

34

علم و احلكمة ال خترج عن هذين النوعني يف جانب ال. هي وضع الشيء يف موضعه
لصواب علمية، ألن كمال اإلنسان يف معرفة احلق لذاته مث العمل اإلدراك نظرية و يف فعل العد و او

 سأل اهللا العلم و احلكمة -عليه السالم-به و هو الذي يسمى بالعلم النافع فسيدنا إبراهيم 

فقد "، فأتاه اهللا احلكمة النظرية  ﴾2 ﴿:  يف قوله1العلمية

  .3"ا آل إبراهيم الكتب و احلكمة و آتيتهم ملكا عظيماآتين
قول املسددة و األلباب الرزينة و احلكمة هي العلوم النافعة و املعارف الصائبة، و الع

  4.إصابة الصواب يف األقوال و األفعال، و هذا أفضل العطايا و أجل اهلباتو

3 
31 

 Idioms: ددة هيـات حمـ مبصطلح 5ةـي اإلجنليزيـة فـتعرف التعابري االصطالحي
و املصطلح الثالث هو . Turms of expressions، و Idiomatic expressionsو 

 Idios مشتقان من الكلمتني اليونانيتني Idiomatic و Idiomsو املصطلحان . األقل شيوعا
عىن التفرد و اخلصوصية، و تدالن على أمناط التعبري يف لغة ، اللتني حتمالن مIdiomaticosو 

  6.خاصة، أو على أمناط التعبري اخلاصة يف لغة شعب أو جمتمع ما

                                                
  .31 ، ص المصدر نفسھ - - 1
  . 83 سورة الشعراء، اآلیة - 2
  .54 سورة النساء، اآلیة - 3
  .32 ، ص المصدر نفسھ - 4
  : نظر ی- 5

-Dictionnaire des expressions idiomatiques Françaises, Mireille Huchon et Michel Simonin, 
librairie générale Françaises, 1995, dictionnaire des expressions et des locations, Rey Alain, 
1928, Chantreau Sophie, 1997. Dictionnaire de Robert 1990, Paris- dictionnaire de 

proverbes, Sentance et maximes, Maurice Maloux, 2001.  
  : نظر ی- 6

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, Lexicon publication, Inc. 
United States of America, 1992. 
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 مبجموعة من املصطلحات، 1و تعرف التعابري االصطالحية يف الدراسات العربية احلديثة
لقول السائر، و التعبري األديب، و التعبري العبارة املأثورة، و الكالم املأثور، و القول املأثور، و ا: أمهها

املبتذل، و التعبري البايل، و التعبري اخلاص، و التركيب املسكوك، و اخلوالف، و الصيغ املسكوكة، 
  . و غريها2و العبارات املعيارية، و التعبريات الشائعة، و العبارات اجلاهزة و املصطلح

هو اعتمادها على " التعابري االصطالحية"ح و لعل ما يسوغ اختبار الدراسة احلالية مصطل
على " التعابري االصطالحية" اليت تؤثر على 3جهود املشتغلني مبعاجم املصطلحات اللغوية الثنائية

  .Idiomatic expressions وIdioms: غريه من املصطلحات العديدة مقابال ملصطلحني
تعمالن كوحدة ) أو أكثر(و يعرف التعبري االصطالحي دالليا بأنه اجتماع كلمتني 

أو بأنه منط تعبريي خاص بلغة ما، يتميز بالثابت و يتكون من كلمة أو أكثر، حتولت عن . 4داللية
أو بأنه تعبري له معىن خاص خيتلف . 5معناها احلريف إىل معىن مغاير اصطلحت عليه اجلماعة اللغوية

لغري أبناء اللغة (مساعه للمرة األوىل يصعب إدراك املقصود به عند " عن جمموع معاين كلماته حبيث
  6).اخلاصة

إن التركيب الغامض للحياة يرفض أساليب للتعبري أكثر دقة من األمثال و النوادر، فاحلكم 
قال كونديالك . هي كالم جامع، تلفظ بنبل، هدفها الوعظ و اإلرشاد للطريق الصحيح

                                                
ذكر أن  - 1 دین   : "جدیر بال سام ال ة، و الحظ          " كریم ح ة و الحدیث ة القدیم ي الدراسات العربی د استقصى ورود المصطلح ف ق

صطلح   ة م دماء، خاص تخدام الق طالحیة " لالمث"اس ابیر االص ن التع ر ع ل  -للتعبی صود بالمث ن المق دیھم ع ف ل و مختل  و ھ
Proverb-            ا وم الحدیث ھم ي المفھ ر االصطالحي ف ى التعبی ین عل ل و  :  إضافة إلى استخدامھم مصطلحین آخرین دال التمثی

ص         ن م ل م و أق ى نح دماء عل دى الق ردان ل ا ی ة، و لكنھم ل"طلح المماثل دین  ی".(المث سام ال ر ح ر   نظ ي، التعبی ریم زك ، ك
  .31-25، ص 1975، 1االصطالحي، مكتبة األنجلو المصریة، ط

ب        - 2 الم الكت ة آل البیت،ع وي تقابلي،جامع ة،تحلیل لغ ة و االنجلیزی ي العربی ة ف ضر،التقابالت الداللی و خ ر أب عید جب  س
  .65. ص.2008الحدیث،أربد األردن، 

ھ  معجم مصطلحات علم اللغة :  من ھذه المعاجم- 3 ة    1983الحدیث، لمحمد حسن باكال و زمالئ ، معجم مصطلحات العربی
ة، لرمزي البعلبكي، ط   1984، 2 و األدب، لمجدي وھبة و زمیلھ، ط ةفي اللغ  ، 1، مكتبة لبنان، و معجم المصطلحات اللغوی
زي       1990 ة، إنجلی ال المقارن ي، د -، دار العلم للمالیین، معجم األمث یم عا   . عرب ي، نع سیر الكیالن ان، ط   تی ة لبن ور، مكتب ، 1ش
  . 65.نقال عن المصدر السابق،ص. 1991

ا، ص    - 4 ي لھ و خضر      . 25 علي القاسمي، التعابیر االصطالحیة و السیاقیة و معجم عرب ر أب عید جب ال عن س ،التقابالت نق
  .66. و االنجلیزیة،تحلیل لغوي تقابلي ، صالداللیة في العربیة 

  .34، ص 1985، 1 االصطالحي، مكتبة األنجلو المصریة، ط حسام الدین، كریم زكي، التعبیر- 5
6- Baalabaki, R. Dictionary of linguistic terms, P 235         ي ة ف و خضر،التقابالت الداللی ر أب عید جب ال عن س  نق

                                                                                        .67. العربیة و االنجلیزیة،تحلیل لغوي تقابلي ، ص
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Condillac" :مبنية على الربهان و اخلربة هااحلكمة هي عبارة عن رأي حيث احلقيقة في 
احلكمة هي التعبري الصحيح والنبيل عن حقيقة : " يعرفها كاآليتLoubertو لوباغ ". التجربةو

  1".مهمة ال ريب فيها
التعبري االصطالحي الذي يقوله العرب يف بعض املناسبات، " بالعبارة التقليدية"نقصد 

حياك "، و بقوهلم يف التحية 2"تربت يداك"و عليه ، "بالرفاء و البنني: "كقوهلم يف الدعاء لآلخر
ألرينك : "، و يف التهديد"حبا و كرامة"، و قوهلم يف االستلطاف 3"أهال و سهال"، و "اهللا و بياك

ال أي تركته و ( 5"تركته على أنقى من الراحة: "، و يف الكناية عن الفقر املذقع4"الكواكب بالنهار
  ).شيء عنده
  

  : االصطالحيمسات التعبري-3-2
ميكن تعريف التعبري االصطالحي بأنه وحدة لغوية تتكون من كلمتني أو أكثر تدل على 
معىن جديد خيتلف عن املعاين اليت تدل عليها الكلمات املكونة له منفردة، و لكي يتضح لنا مدلول 

  :التعبري االصطالحي نعطي األمثلة التالية
  .أخذ بيد فالن مبعىن أعانه و ساعده.1
  .فالن طويل اللسان، مبعىن بذيء و فاحش يف القول.2
   6.وضعه على الرف، مبعىن أمهله و تركه.3

و الرأي : "و هذه العبارات التقليدية، فقال" املثل"و ميز الدكتور عبد ايد قطامش بني 
عندي أن املثل أساسه التشبيه، فإن استوفت العبارة السائرة هذا الشرط إىل جانب شروط املثل 

                                                
1- Dictionnaire de proverbes sentences et maximes, Maurice Maloux, Larousse, 2001 

Moréal, Québec, « introduction » page 02. 
  .1/133، المیداني 2/23 المستقصي - 2
  ).رحب(، مادة 1/414 لسان العرب، - 3
  .1/121 المیداني - 4
  .1/121، المیداني 2/25صي  المستق- 5
ان، ص 1996، 1 عربي، مكتبة لبنان ناشرون، ط-المعجم السیاقي للتعبیرات االصطالحیة، عربي- 6 من  . (ز.، بیروت، لبن

  ).المقدمة
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األخرى اليت ذكرناها آنفا، كانت مثال، و إن فقدت شرط التشبيه مل تكن مثال، و إمنا تكون 
عبارة جارية جمرى املثل، الستحساا، و إجيازها، و كثرة دوراا على األلسنة، و حنن إذا قسنا 

اسبات الدينية أقوال العرب اليت تكثر يف أحاديثهم اليومية وحماورام و أدعيتهم، و حتيام، يف املن
و غريها، ذا املقياس، وجدناها ال تشتمل على تشبيه البتة، و من مث، فهي ليست من األمثال يف 

  ".شيء، و إن كانت جتري جمراها
و لكن هذا الرأي يتعارض مع ما جاء يف كتب األمثال العربية اليت أثبتت الكثري من 

 يف التهديد و الوعيد و الدعاء ليت تقالالعبارات التقليدية على أا أمثال، و خاصة تلك ا
  2.و غري ذلك1الكناياتو

4Sentence 
النادرة حكمة صحيحة تؤدي ما يؤدي عنه : "، فقال"املثل"و " النادرة"ميز الفرايب بني 

املثل، إال أا مل تشع يف اجلمهور، و مل جتر إال بني اخلواص و ليس بينها و بني املثل إال الشيوع 
    3".وحده

الفعل  (Sentencia ،de sentire ،sentirهي كلمة مشتقة من الالتينية القدمية 
و هي عبارة رأي أخالقي قصري نتيجة ) أي وجهة نظر أو رأي شخصي) (أحس، حيس يف العربية

  .اخلربة الفردية أو جتربة اإلنسان يف احلياة من حيث رؤية األمور
اما ا ذات معىن أقو ختتلف النادرة عن احلكمة على أل تداوال و شكال و أكثر إ

  1.غموضا، فاملثل يوضح احلياة اليومية و النادرة تفيد التأمل و التفكري أكثر يف احلياةو

                                                
وال  "للعجلة، و " أم الندامة"للجوع، و " أبي عمرة" و یقصد بھا المكنى من األسماء، نحوه - 1 ن أق ى    " اب در عل للرجل المقت

و    " بنت المنیة "م، و   الكال ي، نح شمس و القمر، و   " القمران "للحمى، و المثنى التغلیب شرقان "لل شرق و المغرب، و   " الم للم
اال     ... للتمر و الماء  " األسودان" ست أمث و الواقع أن المثنیات التغلیبیة لم یصنفھا أي الباحثین القدماء ضمن األمثال، و ھي لی

ماء المصدرة     " أم"و " أب"لقدماء الكنیة على األسماء المصدرة بـ و إن جرت مجراھا، قصد اللغویون ا  وا لألس م یتعرض و ل
و میز حمزة األصفھاني بین المكنى و ھو الكنیة التي تبدأ بلفظة . أو أخت أو عم، أو عمة، أو خال أو خالة" بنت"أو  " ابن"بـ
ت، إ          "أم" "أبي" ن، أو بن ة اب دأ بلفظ ي  تب ة الت و الكنی ات    ، و المبني و ھ و، أو بن ا أو بن اخرة   (بن درة الف ال   ) 2ال وعة أمث موس

  . 27-26العرب، إمیل بدیع یعقوب، ص 
  .26-25 موسوعة أمثال العرب، ، ص ،إمیل بدیع یعقوب - 2
  .486 المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ، ص ، ، السیوطي- 3
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5 
51 

غز ما الغز من فشبه ألغز الكالم و ألغز فيه،عمى مراده وأضمره على خالف ما أظهره،و الل
الكالم امللبس،و قد ألغز يف كالمه يلغز إلغازا إذا ورى فيه و عرض :معناه كالم فشبه معناه،و اللغز

   .2حفرة حيفرها الريبوع يف حجرة حتت األرض:و اللغز و اللغيزي و األلغاز.ليخفي
يا عن رأيت أعرابيا يسأل أعراب:"وكان اخلليل ابن أمحد الفراهيدي قد ذكره فقال 

فقد ألغز رجاز :"قال اخلليل.البلنصي:فكيف جتمعه؟قال :قال.البلصوص ما هو؟ فقال طائر
،و ذكر "اللغز و اجلواب"وعقد اجلاحظ بابا يف ".3فما البلصوص يتبع البلنصي ،كان لغزا:"فقال

الغنم يا راعي :كان احلطيئة يرعى غنما له و يف يده عصا فمر به رجل فقال:قالوا :"عدة أخبار منها
و لكن .4"للضيفان أعدا:"إين ضيف،فقال احلطيئة:قال .يعين عصاه.عجراء من سلم:ما عندك؟قال

و امنا مسي اللغز لغزا،الن اللغز و األلغاز ما خفي :"وقال احلامتي.ذلك أقرب إىل أسلوب احلكيم 
غوي،ولكن وهذا تعريف ل". 5مذهبه و بعد مطلبه مأخوذ من األرض اللغز و اللغزي و هي اخلفية

والفائدة يف ذلك يف .هو قول استعمل فيه اللفظ املتشابه طلبا للمعياة و احملاجة:"ابن وهب قال عنه
العلوم الدنيوية رياضة الفكر يف تصحيح املعاين و إخراجها من املناقضة و الفساد إىل معىن الصواب 

    6".و احلق و قدح الفطنة يف ذلك و استنجاد الرأي يف استخراجها
  :ذلك مثل قول الشاعرو 

  ونهار في ليلة ظلماء       رب ثور رأيت في جحر نمل

                                                                                                                                                   
1 - Dictionnaire de proverbes, Sentences maximes, Maurice Maloux, Larousse 2001, page 1-2 

(Introduction).  
 .   405. ،ص5، مجلد ان العربلس، ابن منظور -2
  .180.، صأحمد مطلوب.يعرب-لبالغیة، عربي نقال عن معجم لمصطلحات ا23.صمراتب النحویین، - 3
احظ     - 4 ر الج ن بح رو ب ان عم و عثم ین أب ان و التبی ق  ،،البی رح و تحقی د ش سالم عب ارون ال ر ار،د ھ ل دار و الفك  الجی

 .   147.، ص2، ج1985بیروت،
 .181.أحمد مطلوب ،ص.،، نقال عن معجم  المصطلحات البالغیة و تطورھا178.،ص2حلیة المحاضرة،ج- 5
 .181.، نقال عن معجم ا لمصطلحات البالغیة و تطورھا ، ص147.البرھان في وجوه البیان،ص- 6
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 القطعة من األقطّ و هي اللنب اليابس،و النهار فرخ احلبارى،فإذا استخرج هذا افالثور هاهن
  .صح املعىن،و إذا محل على ظاهر لفظه كان حماال

  :ا يف قول بعضهمو ذكر بعض أشعار اللغز من ذلك أكل أوالد العقرب بطن أمهم كم

  وحاملة ال يكفل الدهر حملها     تموت و يبقى حملها حين تعطب
و أدخل فيه األمساء املشتركة مثل انون الذي به اخلبل و انون الذي اخلبل و انون 
الذي جنة الليل،و النبيذ الذي يشرب و النبيذ الصيب املنبوذ،و العلي املرتفع و العلي الفرس 

و مثل ذلك كثري و قد مجعه أهل اللغة،و ممن .جلرح مصدر من اجلراح و اجلرح الكسبالشديد،و ا
بعض تلك " عبد القاهر اجلرناين"، و قد ذكر "املالحن"يف كتاب "ابن دريد"جوزه و مجع أكثره 

  .  1املالحن
و من أخفى اإلشارات و أبعدها اللغز و هو :"اللغز باب اإلشارة و قال"ابن رشيق"و أدخل 

  : كقول ابن املقدام2" يكون للكالم ظاهر عجيب ال ميكن و باطن ممكن عجيبأن

  و غالم رأيته صار كلبا        ثم بعد ذلك صار غزاال
مبعىن عطف و ما أشبهه،و مستقبله يصور، و قد جاء يف القران الكرمي قوله "صار"فقوله 

هو أن تذكر شيئا بصفات اللغز :"،وقال الصفدي3"فخد أربعة من الطري فصرهن إليك:"تعاىل
يشاركه فيها غريه فريجع الذهن يف ذلك إىل غريه ال يدري مصرفها إىل أي متصف منها بتلك 

  . 4"الصفات لكوا تصدق من جهة و تكذب من أخرى

                                                
ى،  مكتبھ الخانجى محمود محمد شاكر  غة، ،تحقیقأسرار البال،عبد القاھر الجرجاني   -1 - 365. ،ص1991  الطبعة األول

366. 
ي - 2 یق القیروان ن رش د، ط  ،اب د الحمی دین عب ي ال د مح ق محم ده، ؛ تحقی ھ و نق شعر و آداب ن ال ي محاس دة ف ، 2 العم

  577.صمطلوب، أحمد . ، نقال عن معجم ا لمصطلحات البالغیة و تطورھا ،307.،ص1،ج1955- 1374القاھرة،
  ) اللغز(
 .260.ةسورة البقرة، آی -3
   ،347.،ص1982نصرة الثأر على المثل السائر، ،تحقیق محمد علي سلطاني،دمشق ،صالح الدین ابن أیبك الصفدي  -4

  ، نقال عن معجم ا لمصطلحات البالغیة 224.،ص2و ینظر المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر،ابن األثیر،ج
 .577.صو تطورھا،
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اللغز و يسمى األحجية و املعمى و هو قريب من التورية و أمثلته ال تكاد :"و قال السبكي
  . 1"تنحصر،و فيه مصنفات للناس

ميلك :اللغز:" ابن فراسلاإللغاز مصدر ألغز الكالم و فيه أتيت به مشتبها، قا:" وقال املدين
بالشيء عن وجهه،و يف االصطالح أن يأيت املتكلّم بكالم يعمى به املقصود حبيث خيفى على 

       .   2"السامع فال يدركه إال بفضل تأمل و مزيد نظر
 لى وجه األلغاز قد قصد قائله إغماض املعىن و إخفائهإن املوضوع ع:"و قال اخلفاجي  

و ذكر أن شيخه أبا ". 3جعل ذلك فنا من الفنون اليت يستخرج ا أفهام الناس و متتحن أذهامو
  :  العالء املعري كان يستحسن هذا الفن و يستعمله يف شعره كثريا،و منه قوله

   و لكن ما لهن نهود       جوار   وجبت سرابيا كأن اكامه           
        رواهب خيط و النهار يهودهتمجس حرباء الهجير حول

كأن جيرين يف السراب، : هو يريدوعن اجلواري من الناس، "جوار:"فألغز بقوله
أي كأن جيرين يف السراب و ما هلن " وض" هو يريد بنهودوعن ود اجلواري، "ود:"بقولهو

أي صار الستقباله الشمس كاوس أليت تعبدها "جتمس حرباء:" لهو أراد بقو.على احلقيقة وض
يرجع،و هو يلغز بذلك عن اليهود ملا ذكر :و تسجد هلا و جعل الرواهب النعام لسوادها،ويهود

  .اوس و الرواهب 
و أما :"و األلغاز عند ابن األثري األغاليط من الكالم أو األحاجي و قد يسمى املعمى، قال

و احلرز ال بداللة اللفظ  حجية فإما شيء واحد،و هو كل معىن يستخرج باحلدساللغز و األ
  :حقيقة و جمازا و ال يفهم من عرضه ألن قول القائل يف الضرس

  و صاحب ال أمل الدهر صحبته      يشقى لنفعي و يسعى سعي جمتهد

                                                
راح، ج  -1 ري ص 473.، ص4عروس األف ات الحری رح مقام ي ش ضاح ف ر اإلی ریح ص22.، و ینظ روض الم ، 122.، ال

 .المصدر السابق، الصفحة نفسھا  نقال عن ،246.التبیان في البیان ص
رف،      -2 ف األش كر ،النج ادي ش دني،تحقیق ھ ن معصوم الم دین ب ع،علي صدر ال وار الربی ، 40.، ص6،ج1953-1388أن

  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا نقال عن 
  .180.، صالمصدر نفسھ نقال عن  ،265. سر الفصاحة،ص- 3
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  ما إن رأيت له شخصا فمذ وقعت   عيين عليه افترقنا فرقة األبد
ق ااز و ال من طريق لى أنه الضرس ال من طريق احلقيقة و ال من طريال يدل ع

  ".  1إمنا شيء حيدس و حيرزاملفهوم،و
  التعمية أعم أمسائهوإن األلغاز يسمى احملاجاة، :و قال"األلغاز و التعمية"و مساه املصري

 هو يكون و عليه، أن يريد املتكلم شيء فيعرب عنه بعبارات يدل ظاهرها على غريه و باطنها:"هوو
اشتقاقه وو هو ميلك بالشيء عن وجهه، :"و األلغاز عند العلوي األحجية قال". 2يف النثر و الشعر

إذا كان يلتوي و يشكل على سالكيه و يقال له املعمى أيضا و ذكر البيتني ".طريق لغز:"من قوهلم
ف املتنيب للسفن يف قصيدته السابقني يف الضرس و علق عليهما مبثل تعليق ابن األثري من ذلك وص

  :اليت ميدح ا سيف الدولة عند ذكره لصورة الغزات

  و حشاه عادية بغير قوائم           عقم البطون حوالك األلوان
  تأتي بما سبت الخيول كأنها      تحت الحسان مرابض الغزالن

ئل السور من و ذكر بعضهم أن األلغاز وقع يف القران الكرمي و جعل منه ما جاء يف أوا
ملا سئل عن كسر -عليه السالم-احلروف املفردة و املركبة و من قوله تعاىل يف سورة إبراهيم

قابلهم ذه املعارضة ليقيم عليهم "  3بل فعله كبريهم هذا:"أنت فعلته؟فقال:األصنام و قيل له
  ". 4احلجة و يوضح هلم احملجة

مثل قول الشاعر . ذكره املتقدمون و ال خيرج كالم احلموي و السيوطي و املدين عما
  : الفراءهأنشد

  . ابن دأية    و عشش في وكره به،جاشت به نفسيزو لما رأيت النسر ع
أراد بالنسر الشيب شبهه به لبياضه،و شبه الشباب بابن داية،و هو الغراب األسود،ألن 

  .شعر الشباب أسود
                                                

 .224.، ص1990، المكتبة العصریة، بیروت، 2، جالسائر في أدب الكاتب و الشاعر، المثل ،ابن األثیر  - 1
 .181. نقال عن معجم ا لمصطلحات البالغیة و تطورھا،ص579.صتحریر التحییر، - 2
 . 63سورة األنبیاء،آیة - 3
 .المصدر السابق، الصفحة نفسھا نقال عن البرھان في علوم القران، - 4
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 رجال أويت حظا من الباه وبسطة فالن أنكح من ابن ألغز،و كان:ويف املثل.رجل:وابن ألغز
  .1يف العيشة،فضربته العرب مثال يف الباب،يف باب التشبيه

فقد نقل من املعىن املادي احلقيقي،اىل املعىن اازي ارد،فاذا .و من هذا املفهوم أخد اللغز
  . 2التعمية يف الكالم على املتلّقي:مفهومه املصطلحي

كما أنه كان يسويهما يف . األسطورة،و احلكاية اخلرافيةشكل أديب شعيب قدمي قدم"و اللغز
فليس اللغز إذن جمرد كلمات حمرية تطرح للسؤال عن معناها بني ثلل األصحاب يف .االنتشار

ومن مثّ فانه يتحتم علينا أن نبحثه بوصفه عمال أدبيا شعبيا أصيال شأنه شأن .األمسيات اجلميلة
   .الشعبية األخرى3"األنواع األدبية

و ميكن أن نالحظ أن األلفاظ اليت وضعت لأللغاز يف معظمها استعارات وكنايات 
 أن العقل البشري ال ذوهذه الظاهرة ليست عادية يف هذا النوع من األدب الشعيب؛ إ.جمازات

 مألوف العادة على إدراك الترابط،و معىن العالقات الداللية و الصوتية املختلفة بني يصبح قادرا، يف
و قد ذهب موريس . و حمتواه أي العالقات بني الدال و املدلول؛إال حني يرقى و ينضجاللفظ

أن اللغز نشأ منذ قدمي الزمان حني كان العقل البدائي ميرن نفسه على التالؤم مع "بلومفيلد إىل
  .4"الكون الذي حييط به

صائص أي خ.شكل و مضمون:إن أي فن من الفنون األدبية،يفترض فيه جانبان اثنان
تتصل باللغة اليت يصطنعها الفنان يف التعبري عن أفكاره،و األسلوب الذي هو مبثابة عقد ينتظم هذه 

و األلغاز الشعبية عاجلت .املفردات اللغوية لتؤدي وظيفة مجالية تؤثر يف املتلقي و تبهر لبه
جدا،تبعا و من الواضح أن موضوعات هذه األلغاز متنوعة .موضوعات كثرية يعسر حصرها بدقة

فمنها ما هو :للبيئات اليت طرحت فيها،و لألشخاص الذين أرسلوها،و للمستمعني الذين تلقوها

                                                
 .406.ص، 5 لسان العرب، مجلد ، ابن منظور- 1
 . 17.ص ،1982 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،،األلغاز الشعبیة الجزائیة عبد الملك مرتاض -2
 .33.ص ،المصدر السابق،نقال عن 154.عبیر في األدب الشعبي،دار النھضة القاھرة مصر،ص نبیلة ابراھیم ،أشكال الت-3
  .19-18.  األلغاز الشعبیة الجزائیة ،ص-4
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ومنها ما هو حضاري،ومنها . ما هو ثقايفامث منها ما هو زراعي، ومنه.بدوي،و منها ما هو قروي
    1.... جرام ما هو تعليمي، وهلاو منها ما هو طيب، ومنه.ما هو فلسفي أو شبه فلسفي

  :نود أن نتوقف عند لغز شعيب حول السلحفاة كمثال حنو
             !  يف الوسط روحومن فوق لوح، و من حتت لوح،  -

الذي يقصدون به اخلشب، و جعلوه حميطا به من أعلى و من " اللوح"  لقد استعملوا هنا 
فما هذا . مع أن يف الوسط،أي يف وسط هذا اجلسم اخلشيب،روحا يتحرك،و قلبا ينبض.أسفل

  اجلسم الغريب العجيب؟
و الذي يتأمل اخلشب يف صالبته،و قشر السلحفاة يف مساكته،يندهش إلدراك هذه العالقة 

  .  2،جسم اخلشب،و جسم السلحفاة بني اجلسمني،على حد تعبري الفيزيائينيةالدقيق
تتعلق و قد عين اللغز مبعظم املوضوعات اليت تشغل اإلنسان و تتصل حبياته اليومية أو 

و من اليت جتمعت لدينا،و .كما عين باحليوانات و األشجار و الطبيعة بوجه عام.مبصريه املهدد
إذا اعتربناها أا أقل دورانا على األلسنة من األمثال اليت متتلئ ا أذهان  -عددها يتجاوز األلف

 املوضوعات اليت  تبني لنا أا انصبت على أهم-الشعب،و ال تكاد ختطيء حديثا من أحاديثهم
   .  3تتصل باحلياة

52 
يقال كلمة حمجية أي خمالفة املعىن للّفظ،و هي األحجية و األحجوة و األحجية و احلجيا 

و فالن يأتينا .أخرج ما يف يدي و لك كذا:لعبة و أغلوطة يتعاطها الناس بينهم،و هي من حنو قوهلم
  . 4باألحاجي أي ب األغاليط

                                                
 .40.ص  األلغاز الشعبیة الجزائیة ،- 1
  .42. ،ص،األلغاز الشعبیة الجزائیة عبد الملك مرتاض -2
 .22.المصدر نفسھ،ص 3
  .)حجا ( ةاد منظور، من لسان العرب، اب-4
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عند "املعمى" هي األغاليط من الكالم و تسمى األلغاز و قد يسمى هذا النوعو األحاجي
و إذا ثبت هذا فاعلم أن هذا الباب الذي هو اللغز و األحجية و املعمى يتنوع :"ابن األثري مث قال

فمنه املصحف،و منه املعكوس،و منه ما ينقل إىل لغة من اللغات غري العربية كقول :أنواعا
بالدال املهملة -"دنكر"ي إذا صحفته بالفارسية آخر،و هذا امسه اسم تركي و هو امس:القائل
 و إذا صحفت -بالدال املهملة و الياء املعجمة بتثنيتني من حتت-"ديكر" و آخر بالفارسية-والنون

فانقلبت الياء نونا بالتصحيف، و هذا غري مفهوم إال لبعض -بالنون-"دنكر"هذه الكلمة صارت 
و إمنا وضع و استعمل ألنه مما يشحذ القرحية و حيد اخلاطر،ألنه يشتمل على .بعضالناس دون 

معان دقيقة حيتج يف استخراجها إىل توقد الذهن و السلوك يف معاريج خفية من الفكر و قد 
و ربما أتى منه مبا يكون حسنا استعمله العرب يف أشعارهم قليال،مث جاء احملدثون فأكثروا منه،

ه من البالغة و ذلك عندي بني بني فال أعده من األحاجي و ال أعده من فصيح عليه مسحتو
  .1"الكالم

  :و من األحاجي قول بعضهم

  سبع رواحل ما يخفن من الونا    شمم تساق بسبعة زهر
  متواصالت ال الدؤوب يملها      باق تعاقبها مع الدهر
و . الزمان عبارة عنهن األسبوع، فاهذان البيتان يتضمنان وصف أيام الزمان و لياليه و هي

  .  2 ال يستنبط باحلدس و احلرز كما تستنبط األلغازهقد ورد من األلغاز شيء منها، ألن

53  

   :للنكتة اللغوي فيالتعر

 :تعين املعاين اآلتية يف اللغة العربية" النكتة"

   . حز األرض، أو ضرا بعود أو عصا، وإحداث أثر فيها-1

                                                
 .224.، ص2 األثیر، جنالمثل السائر، اب -1
 . )  األحاجي(.35-34.ص مطلوب معجم المصطلحات البالغیة و تطورھا، دأحم -2
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 إخل.. النقطة السوداء كوسٍخ يف املرآة أو السيف أو العني-2

الطعان : الضربة أو الطعنة، أو إلقاء الرجل يف األرض على رأسه، والرجل النكَّات هو-3
 ..يف الناس

 . املطعون فيه: الطعان يف الناس والنِكيت): بتشديد الكاف(والنكّات -4

ات و هو طويل املنقار والساقني، يعيش يف األمريكتني وهناك طائر كبري يسمى النكّ
وأستراليا وأوروبا، ويفد إىل مصر شتاًء طلبا للدفء، وأُطلق عليه هذا االسم ألنه ينكت أي 

 .يضرب مبنقاره الطويل يف الطني حبثًا عن الديدان

يف ، وهي كما جاء "التبكيت"يف املعىن هي كلمة " التنكيت"وهناك كلمة تشبه كلمة 
 .1التقريع والتوبيخ: لسان العرب الضرب بالعصا والسيف واليد وحنوها، وهو أيضا

فهي تكشف العيوب ": نكتةلل"والتعريف اللغوي يشري يف قوٍة إىل الطابع النقدي املعنوي 
 وزها، وتضرا بالسخرية الشديدة املرة، وهي كالتبكيت حتمل معىن التقريع والتوبيخ، واملثالب

كانت اجم " التنكيت والتبكيت" هذا املقام أن عبد اهللا الندمي أصدر جملة مساها ونذكر يف
  .املستعمرين والفاسدين بسخريٍة وكم

والعالقة بني النكتة والظلم السياسي واالجتماعي عالقة طردية، فهي تكثر وتتنوع وتنتشر  
حلرية؛ لذلك كان النصف الثاين يف عهود الظلم والدكتاتورية، وتقل بل ختتفي يف عهود العدل وا

م أغزر العهود وأشدها وأمرها نكتا، وأغلبها 1952 سنة من القرن العشرين بعد قيام امليمونة
 .يرتبط بتصرفات املسئولني الكبار إذا شذت عن الطريق القومي

 :الفين التعريف

 إفراز ساخر النكتة هي عمل درامي مستقل بذاته له تركيبة أدبية مضغوطة ومكثفة، وهي
ألزمات الدول والثقافات، فيكفي أن تتعرض بنكتة ألي فئٍة حىت تنربي هذا الفئة بطريقة قبلية 

 .محاسية للدفاع عن نفسها حىت لو مل تكن النكتة متسهم بشكٍل مباشر

                                                
  )نكت(مادة  لسان العرب،ابن منظور،- 1
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شيء من قول أو فعل يقصد به غالبا الضحك : "ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية النكتة بأا
رور على النفس، وينظر يف حكمها إىل القصد منها وإىل أسلوا، فإن كان املقصود ا وإدخال الس

استهزاًء أو حتقريا مثالً، أو كان يف أسلوا كِذب مثالً كانت ممنوعة، وإال فال، وهي تلتقي مع 
دثه أن املزاح يف املعىن، وقد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ميزح و ال يقول االّ حقا،و من حوا

ما أصنع به؟انه ال :فقال ".بل حنملك على ابن البعري:" فقال.امحلين على بعري:رجال قال له
  .  1و قيل إن السائل امرأة". ما من بعري اال و هو ابن بعري:"حيملين،فقال  صلى اهللا عليه و سلم

توقع حالة من ال(ففي تعريف النكتة مير سريعا على آراء بعض الفالسفة فهي عند كانط 
وينقل عن شوبنهاور أن النكتة هي حماولة إلثارة ) الشيء (إىلالشديد الذي يتبدد فجأة فيفضي 

الضحك على حنو قصدي من خالل إحداث التفاوت بني تصورات الناس والواقع املدرك عن 
  . يف حني تظل عملية تكوين الواقع اجلاد مستمرةمفاجئ هذه التصورات على حنو إبدالطريق 

ويد فيعد النكتة مبثابة اآللية النفسية الدفاعية اليت تقوم يف مواجهة العامل اخلارجي أما فر
والعملية ,  حالة من الشعور اخلاص باملتعةإىلاملهدد للذات وتعمل على حتويل حالة الضيق 

    .2)التكثيف املصحوب بتكوين بديل(األساسية يف النكتة لدى فرويد هي 

عبد احلميد فإن هناك نكتا بريئة تقوم .ة من وجهة نظر دويف احلديث عن مضمون النكت
  . على التالعب بالكلمات والتوريةوتتكئعلى أساس األسلوب 

 نكت غري بريئة هلا هدفان األول التعبري عن امليول العدوانية ومن بينها النكت وهناك
 واالجتاهات اجلنسية  أما اهلدف الثاين فهو التعبري عن امليول،السياسية ونكت النقد االجتماعي

وليس هناك ما مينع من أن تشتمل نكتة واحدة على مكونات سياسية وجنسية ودينية يف وقت 
  .)النكتة السياسية(واحد كما أشار عادل محودة يف كتابه 

                                                
  .322. رواه ابن داود و الّترمذي و صححھ النووي،األذكار،ص-1
 .20.،ص2003سلسلة عالم المعرفة الكویتیة،الفكاھة و الضحك، ،،  شاكر عبد الحمید - 2
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 على حكايتني صغريتني كما هو احلال يف النكتة التالية فقد نزل أحد النكتةوقد تشتمل 
أليس عندكم امتياز : ل عن أجرة الغرفة ذكر رقم رآه األديب كبريا فقالاألدباء يف فندق وملا سأ

 1 .نعم نطلب منهم أن يدفعوا مقدما: خاص لألدباء فقيل له

ودوراً ..) اجتماعيا، وسياسيا، وثقافياً( ظاهرة بشرية تلعب دوراً عاماً النكتةصحيح أن 
ال أن الصحيح أيضا أن الشعوب ، ألن الضحك حاجة إنسانية، إ)نفسياً وفسيولوجياً(خاصاً 

فاألمريكيون مييلون للنكات .. ختتلف يف تأليف واستقبال النكتة باختالف األزمنة والعمر واجلنس
اليت يكون أبطاهلا سذجا أو محقى، بينما حيبذ الربيطانيون النكت اليت ا تالعب باأللفاظ، يف حني 

وأنا أجد أن النكت لدينا متيل إىل تصوير . هينأن بعض األوروبيني يفضلون النكتة ذات الطابع الذ
وإذا كان .. أبطاهلا بالسذاجة املفرطة، وتبالغ يف اللعب على التناقضات والسخرية من األوضاع

األمر كذلك، فإن للنكتة دورا خطريا تلعبه، وقبل الدخول يف هذا الدور، من املناسب حتليل ماهية 
  . النكتة

يكاتريي، بسرد غري منطقي يضخم احلاالت والسلوكيات تعتمد النكتة األسلوب الكار
وتظهر النكتة كحاجة تروحيية . بطريقة مبالغ فيها أو خيالية، وايات غري متوقعة تدعو للضحك

  .ملواجهة مصاعب احلياة والتعايل على اآلالم وإزالة احلزن والكآبة
ضع لقسوة الرقيب الذي ال وألن النكتة تعتمد على املبالغة املفرطة واخليالية، فهي ال خت

أضف إىل ذلك صعوبة السيطرة على انطالق النكتة ورواجها، فالنكت يتم . يأخذها مأخذ اجلد
وكون النكتة شفوية يف الغالب وغري مدونة، . تداوهلا شفوياً ويصعب حتديد املسؤول عن إطالقها

اقع بينما القول الشفاهي جيعلها أقل خطورة من املدون، حيث الكتابة فعل تغيريي وجماة للو
عرضة للتعديل من حذف وإضافة مبا يالئم ثقافة الناقل وجمتمعه، ومن مث يصعب حماسبتها ويقل 

 .2تأثريها

                                                
  . ،الصفحة نفسھانفسھ المصدر -1
 .2006عن جریدة الغد، ،نتشار النكتة،الھروب من الممنوعا،عبد الرحمان الحبیب  -2
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    :16 

ر أو احلكمة الصائبة،لتعم سرعان ما اتسعت دائرة تطبيق املثل السائر أو القول املأثو
و تبعا ملا يكون قد رافق عملية تشكل القول من استخالصات .ابرمته أو أمة من األمم بأسرهشعبا

مة مؤشرا على خمزون حكمة األمة احلياة ،يضحى القول املأثور أو املثل أو احلك.ومنذجات
  .مستودعا من مستودعات فلكلورها اخلاص،و معلما من معامل ثقافتها املميزةو

ت مقتضبات تروي قصص كاياو هكذا فاألقوال املأثورة و األمثال و احلكم ح
ذاكرات مجاعيات تنبض خبلفيات األمم و مشاعرها و وجهات نظرها،و حمطات الشعوب،و

هم الفتات توقف اللحظة الزمنية لتربز من خالهلا صورة معبرة عن فلسفة الناس و حقيقة مواقف
ا ما تتماثل يف و يالحظ الدارس ألمثال الشعوب و أقواهلا املأثورة اخلالدة أا كثري.زبدة آرائهمو

 ا قد تتشابه يف مبناها،فتبدو يف األعم األغلب من األحوال متقاربة إىل حدمعناها،فضال عن كو
ذلك أن األمثال و احلكم و األقوال املأثورة اخلالدة من حيث كوا حصيلة لتجارب األمم، ...بعيد

 نب غالبا ما تكون شديدة التشابه، إو هي جتار. بد أن تتشابه بتشابه التجارب اليت متّر ا األممال
  .  تبدلت األمكنة و تقلّبت األزمنةامل أقل متطابقة كلّ التطابق، مهم

إن القول املأثور هو أبلغ تعبري عن مكونات النفس البشرية،إىل جانب احلكمة املشرقة ...
 كشرط من شروط يف هذا كلّه يتجلّى عنصر اخللود.املتصفة بصفات اخللود و الدميومة و األخالق

   2.احلكمة الباقية و املثل السائر و القول اخلالد
  . 3"ال تكثر الضحك فان كثرة الضحك متيت القلب"كقول النيب صلي اهللا عليه و سلّم-
  .4"البشاشة حبالة املودة:"و قول اإلمام علي كرم اهللا وجهه يف االبتسامة-
  :1و قول املتنيب-

                                                
 .   أثرة، ماد8.، ص4 منظور، منلسان العرب، اب. مآثر العرب، مكارمھا و مفاخرھا التي تأثر عنھا أي تذكر و تروى- 1
 . 9-7.بیروت لبنان،ص ،2001 4ط  دار العلم للمالیین، ،ائع الحكمة و األقوال الخالدة  موسوعة رو، روحي البعلبكي - 2
 .18.المصدر نفسھ،ص- 3
 .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا- 4
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           ووجهك وضاح و ثغرك باسمتمر بك األبطال كلمى هزيمة 

II 
جتزم مجيع الكتب و املعاجم املتخصصة على أن التعابري املسكوكة مبا فيها األمثال و احلكم و 
النادرة والتعابري االصطالحية، هي وليدة اتمع أو بتعبري أدق وليدة التجربة اإلنسانية يف اتمع 

  .عات البشرية و أصبح تداوهلا و استعماهلا جزء من حيام اليوميةظهرت بظهور اتم
فاألمثال العربية وصلت إلينا مع اللغة العربية نفسها، هذه اللغة اليت متيزت خصائصها منذ 

آن الكرمي ا، و إقبال الكتاب العصر اجلاهلي، مث احتفظت ذه اخلصائص بفعل نزول القر
تلف أقطارهم على تدبيج أشعارهم جلاهلي إىل اليوم، و يف خمالشعراء العرب، منذ العصر او
و معظم األمثال العربية رويت غُفُالً عن النسبة إىل قاتل . خطبهم و مقاالم و أحباثهم و أدم او

بعينه ما يؤدي إىل صعوبة حتديد زمن نشأا، أو زمن مضرا األول، و مع ذلك نستطيع أن منيز يف 
فاألمثال اجلاهلية نسبة إىل أساس جاهليني، أو إىل قبائل جاهلية . 2 اجلاهلي و املولدالكثري منها بني

  3.و كذلك تعرف األمثال اجلاهلية من احلوادث اليت قيلت فيها األمثال
  :أما األمثال اإلسالمية فثالثة أقسام

  .قسم كان القرآن الكرمي السبب يف استحداثه.أ
  .فقسم أصله احلديث النبوي الشري.بـ

  4.قسم قاله الصحابة و التابعون.جـ
إن األمثال و احلكم مل تكن غري خالصة جتارب إنسانية عميقة يف خمتلف نواحي احلياة يعرب 

مة الناس و هو أيضا نتائج خربة فيه قائله بالنثر أو الشعر ليسهل فهمه، و يتيسر رواجه بني عا

                                                                                                                                                   
 .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا- 1

و العصر     - 2 ي منتصف         یقصد باألمثال المولدة تلك التي قیلت بعد عصر االحتجاج، و ھ ى ف ة األول د من الجاھلی ذي یمت ال
وادي          ى عرب الب سبة إل وعة  (القرن الثاني الھجري بالنسبة إلى عرب الحواضر، و إلى نھایة القرن الرابع الھجري بالن موس

  ).41أمثال العرب، أمیل بدیع یعقوب، ص 
ـ   ی- 3 وعة، ل ة و ا    . نظر الفصل الرابع من نفس الموس وب، و الحكم دیع یعق ل ب وب،      إمی ـعباس محج ة ل ة تبادلی وار، عالق لح

  .2006عالم الكتب الحدیث، 
  .33، ص 1 إمیل بدیع یعقوب، موسوعة أمثال العرب، ج- 4
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ى أن األمثال تعد حكمة الزمان، حصاد فكر طويل، ودليل ذكاء و فطنة، و ذلك عالوة علو
صدى التجارب، و خالصة الفلسفة، و مثرة البالغة، تتناقلها األفواه، و تتوارثها األجيال و

الختصارها و حسن صياغتها، و صدق مغزاها وهي أيضا مرآة تريك أحوال األمم و قد مضت، 
 األمم و احنطاطها  يوزن به رقيو توقفك على أخالقها و قد انقضت، و بالتايل فهي ميزان

ادات الشعوب وسلوكها و أخالقها إضافة إىل أا مرآة تعكس ع. شقاؤها و آداا، و لغتهاو
 1.تقاليدهاو

  يغلب على األمثال أا تعبري عن احلكمة الشعبية بني الناس، اا جنني جتربة 
   و بداهة الفرد، رسختها الشفاه الشعبية نتاجا مجاعيا؛ فأضحت حكمة األجيال

  . 2و صوت
  :يؤكد املختصون أن نشأة املثل تكون عرب مصدرين 

  .االنسان العادي الذي يعكس كالمه و تفكريه الواقعي* 
االنسان املفكّر،الفيلسوف الذي يقرأ الواقع و حياول تعليل الظواهر و شرحها و تفسريها * 

  .و هو ما نعثر عليه يف كتب اآلداب و التاريخ و غريها
 وليدة نظام فكري أو سلوكي تض الباحثني االجتماعيني أن األمثال ليسلذلك يعتقد بع

ها  بل هي رؤية تعبر عن السريورة احلضارية للشعوب يف ارتباطها مباضيها و حاضر،كما أسلفنا
مستقبلها حيث يشترك اكثر من ظرف يف نسخ صورة املثل ، و على العموم يساهم يف بناء املثل و

و الساسة و األفراد العاديني البسطاء مما يعطي املثل دينامية التأثري و يربطه العلماء و رجال الدين 
   .  3باألحداث و املواقف املختلفة يف احلياة اليومية

                                                
ال،   موسوعة روائع األ  محمد بن منصور،- 1 م و األمث روت، ج   قوال من خالل الحك اني، بی ، 2002، 1، ط1دار الفكر اللبن

  ).المقدمة (5ص 
  .13.  ،ص2002 ،2طائع في الحكم و األمثال ،الدار الوطنیة الجدیدة ، موسوعة الرو،جمانة طھ -2
  .23.،ص1999،  المجلة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم ،تونس،، الذاكرة و اللسانعبد الرحمان أیوب -3



 
 

51

 إن مصدر هذه التعابري يف حقيقة األمر هي عبارة عن صور مستوحاة من احلياة اليومية 
 1....)مؤسسات، عادات، تقنيات(، أو من احلياة االجتماعية ...)ميالد، حب، عمل موت(

  
  

                                                
1 - Dictionnaires des expressions idiomatiques Françaises, Mireille Huchon et Michel 

Simonin, Librairie Générale Françaises, 1995 (avant propos page XIV 14).  
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  : لثانيالفصل ا
التوظيف اإلقناعي للتعابير 

  السياسي المسكوكة في الخطاب
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1  
  : و مشتقاا حتيل على عدة معان منها" خطب"وجد يف املعاجم العربية أن مادة 

، خطب، وخطوب: الشأن أو األمر الذي تقع فيه املخاطبة سواء صغر األمر أو عظم فيقال. 1
هذا خطب جليل وخطب : ما خطبك؟ أي ما أمرك، و نقول: هو سبب األمر، يقال: وقيل
  1.يسري

  3. أو مراجعة الكالم2بالكالم املواجهة. 2
، و اخلطب اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب 4"مفاعلة من اخلطاب و املشاورة املخاطبة"و . 3

 اخلطيب خطباء، و خطُب بالضم عفيوضع موضع املصدر، و رجل خطيب، حسن اخلطبة، و مج
الم و قد خاطبه بالكالم خماطبة ، و اخلطاب و املخاطبة، مراجعة الك5خطابة بالفتح صار خطيباو
  .خطابا و مها يتخاطبانو

طلبها للزواج و يقال خطبها إىل أمهلها طلبها منهم للزواج : و خطبا و ِخطبة بكسر اخلاء
 6.خِطب وده، فهو خاطب: و يقال

 
  

﴿: قال بعض املفسرين يف قوله تعاىل) 7ج(يف كتاب التهذيب لألزهري و  
﴾7معناه أن يفصل : ، هو أن حيكم بالبينة أو اليمني و قيل

                                                
 ).الخطب(، مادة 360. ،ص 1لسان العرب ، ج ، ابن منظور- 1
األولى،  ناشرون، الطبعة لبنان المعّرى، مكتبة شوقي.نعیم، و مزید.د أساس البالغة ، حققھ،  ، محمود الزمخشري - 2

 .)خطب(،مادة 1998لبنان، بیروت
، 1995-1415األولى، العلمیة، بیروت، لبنان،الطبعة الكتب  القاموس المحیط، دار،محمد بن یعقوب الفیروز أبادي -  3

 ).خطب(، مادة 83.ص
 ).خطب(، مادة 361. ،ص 1ج  لسان العرب ،- 4
 .361. المرجع نفسھ، ص - 5
، دار الدعوة، 2-1 المعجم الوسیط، ، ج،نجار إبراھیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، محمد علي ال- 6

 . 243. ، ص1989إسطنبول، تركیا 
 .20.، اآلیة "ص" سورة - 7
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و قيل فصل اخلطاب " أما بعد"فصل اخلطاب، : بني احلق و الباطل و مييز بني احلكم و ضده و قيل
  1".قضاءالفقه يف ال"

و من اخلطب و املخاطبة، اشتق اخلطاب و اخلطابة ألما مسموعان، لذا عرفت اخلطابة 
  .بأا مشاركة يف فعل ذي شأن، إذ املفاعلة تفيد االشتراك

و هي من أكد ما حيتاج إليه الكاتب، و ذلك أن اخلطب يف : "قال أبو جعفر النحاس
يف مشاهدهم و ا نطقت اخللفاء فاخرت العرب مستودعات سر البالغة، و جمامع احلكم، مبا ت

األمراء على منابرهم، ا يتميز الكالم و ا خياطب اخلاص و العام، و على منوال اخلطابة و
 و قال أبو هالل العسكري رمحه اهللا يف 2.نسجت الكتابة، و على طريق اخلطباء مشى الكتاب

ما كالم ال يلحقه وزن و ال تقفية و قد و الرسائل و اخلطب متشاكلتان يف أ: "الصناعتني
يتشاكالن أيضا يف، من جهة األلفاظ و الفواصل، فألفاظ اخلطب تشبه ألفاظ الكتاب يف السهولة 

و الفرق بينهما أن اخلطبة يشافه : قال". و العذوبة، و كذلك فواصل اخلطب مثل فواصل الرسائل
   3".جتعل رسالة يف أيسركلفةا خبالف الرسالة و الرسالة جتعل خطبة و اخلطبة 

": الريعانالرحيان و"العتناء حىت قال صاحب و أعلم أنه كان للعرب باخلطب و النثر غاية ا
إن ما تكلمت به العرب من أهل املدر و الوبر من جيد املنثور و مزدوج الكالم، أكثر ما تكلمت "

 املوزون عشره، ألن اخلطيب إمنا به من املوزون، إال أنه مل حيفظ من املنثور عشره و ال ضاع من
ر، ـاالت، أو اإلصالح بني العشائـوك، أو احلـكان خيطب يف املقام الذي يقوم يف مشافهة املل

أو خطبة أو نكاح، فإذا انقضى املقام حفظه من حفظه و نسيه من نسيه، خبالف الشعر فإنه ال 
  ".يضيع منه بيت واحد

                                                
 .361.  لسان العرب، ص- 1
، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، 1 صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ، ج، أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي- 2

.  الترجمة و الطباعة و النشر، مطابع كوستاتسوماس و شركائھ، القاھرة، السنة؟ ، صالمؤسسة المصریة العامة للتألیف و
210. 

، 1981، ترجمة محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت )الكتابة و الشعر(اب الصناعتین كت،  أبو ھالل العسكري - 3
 .154. ص
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ر عندهم و قلة اعتنائهم به، بل لسهولة حفظ الشعر و ليس ما أشار إليه لرفض النث: و قلت
و شيوعه يف حاضرهم و باديهم، و خاصتهم و عامتهم، خبالف اخلطابة فإا مل يتعاطها منهم إال 

فلذلك عز حفظها، و قل عنهم نقلها و قد كانت تقوم ا يف : القليل النادر من الفصحاء املصاقع
 فاز بقدح الفصل و سبق إىل ذرى اد، و خيصون ذلك اجلاهلية سادات العرب، ورؤسائهم ممن

باملواقف الكرام و املشاهد العظام، واالس الكرمية و اامع احلفيلة، فيقوم اخلطيب يف قومه 
ر، ـمن وعظ يذك: فيحمد اهللا و يثين عليه، مث يذكر ما سنح له من مطابق قصده و مواقف طلبه

   1".لك مما يقتضيه املقامأو فكر أو إصالح أو نكاح أو غري ذ
تستعمل يف إصالح ذات البني و حللفاء نار : "و اخلطب حسب قول صاحب الصناعتني

احلرب ومحالة الدماء، و التشييد للملك، و التأكيد للعهد، و يف عقد االمتالك، و يف الدعاء إىل اهللا 
  ".سو يف اإلشادة باملناقب، ولكل من أراد ذكره و نشره و شهرته بني النا

و يبدو جليا مما سبق ذكره أن األسلوب و تنظيم القول إىل جانب االحتجاج و الرباهني 
مها عنصران بنائيان يف اخلطابة كما عند آرسطو، و هذا عن املعىن اللغوي للخطاب و اخلطابة 

 2.حسب بعض املعاجم والكتب العربية

2 
 التخصصات و متيزت االجتاهات اليت تم باخلطاب خاصة لقد حتدد هذا املدلول بتحدد

  3.األديب منه، لذا فإن جذور مصطلح اخلطاب تعود إىل عنصري اللغة و الكالم
فاللغة نظام من الرموز يستعملها كل فرد للتعبري عن أغراضه، حيث تكون هذه الرموز . أ

  .إما على شكل أصوات تنطق، أو حروف تكتب

                                                
 .211-210. صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، ص،  القلقشندي - 1
 .154.  ص، الصناعتین، أبو ھالل العسكري- 2
 .27.، ص 1985 في األلسنة العامة، ، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس ،  دروس فاردینان دي سوسیر- 3
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اطب ـص آخر اخلـم إىل شخـو إجناز لغوي فردي يتوجه به املتكلأما الكالم فه. بـ
بعده رسالة لغوية يبثها املتكلم إىل املتلقي " خطاب"أو املرسل إليه، ومن هنا تولد مصطلح 

  1.فيستقبلها هذا األخري و يفك رموزها
، "لغة"، املقابلة عندنا لكلمة "langage "كما مييز الفرنسيون يف أحباثهم اللغوية، كلمة 

  : يف الشواهد التالية: متييزا واضحا نتبينه، مثال" لسان"، املقابلة عندنا لكلمة "langue"من كلمة 
 Le langage est l’aptitude observée, chez tous les hommes, à 

communiquer au moyen des langues.2 
 …..Nous verrons qu’il n’en va pas autrement pour ces 

différentes modalités du langage que sont les langues.3  
 Le langage est la capacité spécifique à l’espèce humaine de 

communiquer au moyen d’un système de signes vocaux (ou 
langue) etc…4  

  : و ترمجتها على التوايل
  سطة األلسنة، لدى اآلدميني كافة، للتواصل بوا]طبيعي[اللغة استعداد. 

  ...و سنرى عدم اختالف الوضع مع هذه األمناط املختلفة للغة اليت تشكلها األلسنة. 

  اجلنس البشري من قدرة نوعية على التواصل بنظام من ] ما يتمتع به أفراد[اللغة هي
  5...، إخل)أو اللسان(اإلشارات الصوتية 

ام بالتعبري عن جمموعة األفكار و اخلطابة هي القي6"كالم اخلطيب"فاخلطبة هي باختصار 
 و حيضى اخلطاب 7.املتصلة بعضها ببعض يف موضوع ما عن طريق إلقائها أمام مجهور من الناس

                                                
 .94. ، ص1982، دار الفكر، سوریا لنقد األدبي و العلوم اإلنسانیة ا،  جان لوي كابنس- 1
2 - George Mounin, dictionnaire de la linguistique, quadriges/presses universitaire de 

France, 3ème édition, Paris ,2000. 
3 - André Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris Armand Colin, 4ème éd, 2003, p 
.09. 
4 -Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 1973. 
 .33.، ص 1996، 1ط ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت، لبنان، ، في مدار اللغة و اللسان أحمد حاطوم - 5
  فاروق سعد، فن اإللقاء العربي، شركة الحلبي للطباعة و النشرنقال عن .104.  جبور عبد النور، المعجم األدبي، ص- 6

 .12. ، ص1999، 2 و التوزیع، بیروت، لبنان، ط
 .12 . ، صن اإللقاء العربيف،  فاروق سعد - 7
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يف اللغات الغربية بقدر كبري من العناية ألنه خيرج الدراسة من االنطباع إىل التفكيك، و من وصل 
  .أداة االتصال إىل النبش عما حييط ا من مشكالت

بالفرنسية و يعنينا من معانيها ذلك الذي " discours" كلمة خطبة العربية كلمة يقابل
 Morceau oratoire dont le but est de: "بالقول" Benac"شرحه 

persuader."1 

ال يتواصل : "كما يلي" Simon Dick"أما اخلطاب يف النحو الوظيفي فيعرفه 
ل أم يكونون من هذه اجلمل قطعا أكرب و أعقد مستعملو اللغة الطبيعية عن طريق مجل منعزلة ب

 2".اخلطاب"ميكن أن نطلق عليها اللفظ العام 

  
يتبني من هذا التعريف العام أن اخلطاب يف النحو الوظيفي هو كل جمموعة من اجلمل يتم 

 ذا يصبح التقسيم الوارد يف هذا النحو التقسيم الذي مييز بني. ا التواصل بني مستعملي اللغة
  3:احلمل و القضية و اجلملة واخلطاب حسب السلمية التالية

  
  

و اخلطابة هي يف األصل فن أديب يعتمد على القول الشفوي يف االتصال بالناس إلبالغهم 
رأيا من اآلراء حول مشكلة ذات طابع مجاعي، و مبعىن أمشل هي فن املخاطبة بطريقة القافية 

  4.تشتمل على اإلقناع واالستمالة

                                                
1 - Henri Benac, Vocabulaire de la dissertation, librairie Hachette, Art, cit, p .45. 
2- Simon Dick, The theory of functional Grammar. Part II: complex and derived constructions, 

Berlin: Mouton de Gruyter, 1997, p. 409.  
-17.، ص 2001قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، ، دار األمان للنشر و التوزیع، الرباط ،  أحمد المتوكل - 3

18. 
 .25 .فن اإللقاء العربي، ، ص، نقال عن فاروق سعد .13. الخطابة و إعداد الخطیب، ، ص ، عبد الجلیل عبده شلبي- 4
  

 خطاب مجلة قضية محل



 
 

15

قوام اخلطبة عناصر معينة يقتضي توفرها فيها و مسات خاصة يلزم متيزها ا هذه العناصر و 
  : و السمات هي

  .أن يكون احلديث خماطبة جلمهور من الناس. 1
لصوت و تكييفه و اختالف خرباته أن يكون بطريقة تلقائية، و هذا يعين جهارة ا. 2

و من مكمالت هذه الطريقة أن تصحبها . التأثر اجتسيم املعاين اليت تتضمنها اخلطبة و إبداء و
إشارات باليد، كما يبدي اخلطيب انفعاالته مبا يقول، فكل ذلك يثري السامعني و يوجه عواطفهم 

  .حنوه و جيعلهم أكثر استجابة لرأيه
أن يكون احلديث مقنعا حبيث يشتمل على أدلة و براهني تثبت صحة الفكرة اليت يدعو . 3
  .يثإليها احلد
استجابتهم جيه عواطف السامعني وأن يتوافر يف اخلطبة عنصر االستمالة، و هذا يعين تو. 4

للرأي الذي تدعو إليه اخلطبة، ألن السامع قد يقتنع بفكرة ما و لكن ال يعنيه أن ينفذها أو أن 
قق هذا العنصر هو من أهم عناصر اخلطبة ألنه هو الذي حي. يتحقق من غريه فال يسعى لتحقيقها

  .الغرض املطلوب منها
و اإللقاء ذو أثر كبري يف استمالة السامعني، فمن اخلطباء من يكون فاتر اإللقاء ضعيف 
التأثري فتصبح أدلته الكثرية املقنعة هباء، و منهم من يأيت بأدلة أقل أو أضعف و لكنه يثري عواطف 

احد منهم أن يعمل على السامعني و يلهب مشاعرهم فيتحمسون لتنفيذ فكرته و حياول كل و
  1.حتقيق شيء منها بقدر طاقته

 Arsبالالتينية (و لعل هذه العناصر و السمات هي اليت محلت على تعريف اخلطابة 

oratorio وبالفرنسية Art oratoire ( ا اخلطيب يف أثناء ا جمموعة القواعد اليت يلتزمبأ
انا و مراعاة الصور البالغية و تقسيم إلقائه أمام اجلمهور و ذلك كرفع الصوت و خفضه أحي

  2.اخلطبة إىل فقرات و الضغط على املواطن اهلامة فيها، إىل غري ذلك
                                                

 .25 .فن اإللقاء العربي، ، ص، نقال عن فاروق سعد .13.، ص ، الخطابة و إعداد الخطیبي عبد الجلیل عبده شلب- 1
 .381.، ص 1974 وھبة مجدي وھبة، معجم مصطلحات اآلداب، مكتبة لبنان، بیروت - 2
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3 
، و الكالم حسب 1يعرف دي سوسري الكالم بأنه ذو نزعة فردية إرادي و ذكي كذلك
ها، و قابل خبصوبة هذا التحديد مستقل عن مؤسسة اجلماعة، و هو من مث مفرغ كليا من سلطت

  2.كبرية للتحرر و االنبعاث املتجدد الذي ميكن أن متثله يف والدة اللغة اجلديدة كاإلبداع مثال
ينفتح على فاعلية اإللقاء املستمر اليت يشكلها "و إىل جانب كون الكالم نشاطا فرديا؛ فإنه 

سالة، و أين تتم توجيه الكالم،  هذا الدافع الذي ينبعث من عملية نقل الر3".دافع اإلرادة والذكاء
  ).املرسل إليه(اليت تكتسب  فيما بعد الصبغة التخاطبية حيث يوجه املخاطب رسالة إىل املخاطب 

وضع الكالم على "و على هذا النحو مت تعريف اخلطاب يف األغلب األعم، و من هنا ميكن 
  4".قدم املساواة مع اخلطاب، فهو تكلم و تلق يف آن واحد

من أجل حتليل "صاحب كتاب " François Rastier" "انسوا راستييهأما فر
فقد دعا إىل أنه ينبغي يف حتليل اخلطاب أنه حيدد موضوعه بسبب ارتباطه الوثيق "اخلطاب

باللسانيات اليت حددت موضوعها وجنحت كعلم مؤسس و على ذلك األساس اقترح فرانسوا 
  .خلطاب مرتبطا بالكالمثالث إستراتيجيات ممكنة من بينها، اعتبار ا

و اعتمادا على املفهوم السوسريي للخطاب كونه اللغة اليت هي يف طور العمل أو اللسان 
) Dominique Maingueneau" (دومينيك مانقينو"الذي تتكلف بإجنازه ذات معينة ميز 

تنتهي إىل بني اللغة و الكالم و تبني له إثر ذلك، أن اجلملة ال تدخل يف إطار اللسان و لكنها 
  5.الكالم موئل الفعالية و الذكاء

                                                
  .42 دروس في األلسنة العامة، ص - 1
  .95، ص 2000ة تلمسان ، رسالة ماجستیر، جامع،مقولة التوازي و شعریة اإللقاء ھواري غزالي - 2
  .31، ص 1985، 3، دار اآلفاق للنشر، بیروت، ط)دراسات في النقد األدبي(ة النص في معرف  حكمت الصباغ،- 3
  .11-10، ص 1987، 1 یمني العید، القول الشعري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط- 4
، 1989، 1 الدار البیضاء، المغرب، و بیروت، لبنان، طالمركز الثقافیة العربي، ، سعید یقطین،  تحلیل الخطاب الروائي- 5

  .21ص 
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 فإن سعيد  1"كرت موضوع من خالل تطبيق الكالم"و إذا كان دي سوسري يرى أن اللغة 
 أي أنه ميثل كيانا منغلقا ال يسمح 2".اللسان ككل منته و ثابت العناصر نسبيا"يقطني يعترب أن 

املفاهيم اللسانية فقد وقع خلط كبري يف حتديد بالتفتح إال ملا تنتجه آليات اخلطاب وبناء على هذه 
مفهوم اخلطاب، مما أدى إىل نشوء عالقة جدلية بني النص و اخلطاب تبعا للعالقة نفسها بني اللغة 

 .و اخلطاب

  

4 
أكرب مدرسة نظرت ملفهوم اخلطاب، هذه املدرسة اليت غريت مجيع آليات " بنفينيست"يعد 
سانية، و ذلك بانطالقها من إلغاء اجلملة كأعلى مستوى للدراسة اللسانية، مما أحدث الدراسة الل

 .اللذان شكال مرحلة من مراحل اللسانية التقليدية" بلومفيلد"و" هاريس"قطعة مع أعمال 

 
كل تلفظ يفترض "ماهية اخلطاب على أنه " E. Benveniste" "بنفينيست" لقد حدد 

  3".ول هدف التأثري على الثاين بطريقة مامتكلما ومستمعا، و عند األ
إبداع ليس له تعريف، و تنوع بدون حدود، و هي احلياة نفسها "أما اجلملة فهي عنده 

الذي حيصر النحو عند " بلومفيلد" معارضا بذلك أيب اللسانيات األمريكية 4"للغة يف أثناء الفعل
  .جلملةحدود اجلملة، كون الوحدة اللسانية الكربى تتمثل يف ا

إىل االفتراض أن تلفظ اخلطاب يستلهم مادته من " Benveniste "و يؤدي بنا تعريف 
ليومية إىل اخلطبة األكثر صنعة األداء الشفاهي للكالم بكل تنوعاته املختلفة، ابتداء من املخاطبة ا

  1.زخرفة إىل اإلنشاء األكثر شعرية من حيث األداءو
                                                

1 - J.P. Brancard Théorie du langage, 2ème édition, Bruxelles, 1977, p 103. 
  .23-22، ص المصدر السابق -2

3 - Émile Benveniste, Problème de linguistique générale, édition Gallimard, Tome I, 1966, p. 
129-130. 

4 - Dominique Maingueneau, Initiation aux méthodes de l’analyse du discours (problèmes et 
perspectives), , ed. Hachette  Université, 1967, p. 154. 
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 إلغاء اخلطابات الكتابية ألننا مدينون للكتابة بقدر كبري، و لكن هذا االفتراض ال يعين أبدا
  .فلوالها ما أمكننا االطالع على ثقافات الغري سواء القدمية أو احلديثة

و إذا كان بنفنيسفت قد حدد ماهية اخلطاب، فإنه مل يصنع حدوده اخلاصة و إمنا حتدث 
كلم معني يف مقام معني، باعتبار أن عنه بكونه ذلك الفعل احليوي إلنتاج ملفوظ ما، بواسطة مت

  .هذا امللفوظ ميثل آلية  داخل التواصل
و لعل نظرة بنفنيست هذه تقترب من فكرة املدرسة الفرنسية للخطاب خصوصا مع 

  . الذي فصل بني امللفوظ و اخلطاب) L.Guespin" (قيسبني"اللساين 
مل املوضوعية بني بياضني امللفوظ متتالية من اجل: "أن" قيسبني"و يف فصله هذا يرى 

دالليني، أما اخلطاب فهو امللفوظ املعترب من وجهة نظر حركية خطابية مشروط ا، و هكذا فنظرة 
تلقي على نص تبنينه لغويا جتعل منه ملفوظا و أن دراسة لسانية لشروط هذا النص جتعل منه 

  2.خطابا
  .ة يف امللفوظفإنتاج اخلطاب إذا، قائم أساسا على حركية خطابية متجلي

  ماذا عن أصحاب املدرسة التوزيعية؟
اخلطاب على أنه ملفوظ طويل أو متتالية من اجلمل تكون " Harris" "هاريس"يعرف 

جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا معاينة سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية، و بشكل 
  3.جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

 خالل كالمه هذا، يود أن يطبق مفهومه و تصوره لتوزيع و يبدو أن هاريس من
للخطاب، على أنه عبارة عن متتاليات يلتقي بعضها بعضا بطريقة منتظمة تكشف عن بينة النص، 

منطلقا يف ) Equivalence" (تعادل متكافئ يف التوزيع"هذا االنتظام الذي يطلق عليه اسم 
  .دالة قابلة للوصف النحوياعتقاده هذا من اعتبار اجلملة أكرب وحدة 

                                                                                                                                                   
  .97.  مقولة التوازي و شعریة اإللقاء، ص- 1
  .22.، ص، تحلیل الخطاب الروائي سعید یقطین - 2

3 - Roget Escaprit , L’information et la communication,. Hachette. Sl. 3 éd, 1991, p 22. 
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5 
هو البحث يف ميادين و شكل و وظيفة ما قاله املتكلم، و ما كتبه الكاتب، أي عبارة عن 

ال بد من . قوليه الرسالة حسب املعرفة اليت ميلكها املستمع و كذلك مثالية األشياء بطريقة مترابطة
وظيفة " يستعمل نظيم النص، حبيث أن املتكلم أو املستمع،االعتماد على آليات تركيبية واضحة، لت

" تناوبيه  interpersonal function لكي يشارك يف التفاعل االجتماعي و لكن أيضا ، 
"  وظيفة سياقية" Textual function إن حتليل اخلطاب يعطي عددا .  لوضع نص مناسب 

استعمال بعض التعابري : مثال «coherence»  الربط هائال من النشاطات من اجل البحث يف
 إن ملتكلمي اللغة عموما ،  ! ok ، Ahمن خالل الكالم اليومي على شكله آه ، حسنا ، 

  .1هناك معىن لكل ما يقال أو يكتب ، فيما خيص جتربتهم العادية لألشياء: اعتقادات الربط أي 
دة لغوية أكرب من من املمكن عادة أن نسمي كل مقارنة تتخذ هلا موضوعا للوصف ، و ح

يبين أساسا " حتليل اخلطاب " اجلملة حتليال للخطاب ، مبعىن أن نظيف هذه املقارنة أو تلك ضمن 
على الوحدة اللغوية احملللة و حجمها لكن يترتب عن هذا التصنيف القائم على موضوع املقاربة 

ى و إن كانتا معا تعاجلان ،أننالن تدي إىل الفروق النوعية الدقيقة اليت متيز مقاربة عن أخر
هناك حتليل اجتماعي للخطاب و هناك حتليل نفسي : اخلطاب ، لنوضح هذا األمر بأمثلة عينية 
كل أنواع مقاربة للخطاب املضروبة هنا أمثلة . إخل ...للخطاب و هناك حتليل بالغي للخطاب 

للمعاجلة خمتلفة حتما ، دون تم بتحليل اخلطاب غري أن تصوراا النظرية ملوضوعها و ممارستها 
أن يلغى واقع االختالف حقيقة التداخل مبعىن أن هناك مميزات ، مهما كانت دنيا    تشكل مركزا 
ميكننا من تصنيف هذه املقاربة ضمن التحليل النفسي للخطاب ، و ليس ضمن التحليل األديب مثال 

 يف إطار عام يسمى حتليل اخلطاب تندرج" براون ويول " و من مث فإن مقاربة . ،و قس على هذا
ولكنها يف نفس الوقت تتضمن مسات تتميز ا عن شبيهاا و لكن هذا التمييز مل مينعها مع ذلك 
                                                

1-George Yule,Pragmatics,Oxford introduction to language study, Series    
Editors.H.G.Widdowson,  Oxford university press 1996, P. 45                                                          
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اللسانيات ( من استعارة أدوات علوم أخرى مارست و ما تزال متارس تأثريا كبريا يف معاجلة اللغة 
، الذكاء االصطناعي ، علم النفس 1سيبسية االجتماعية ، اللسانيات النفسية ، اللسانيات التح

2). املعريف   

6 
املكون " إن اخلطاب مرتبط بشكل نسقي مع الفعل التواصلي، و ملا كان هكذا فإن 

التداويل لن حيدد فقط شروط املناسبة بالنسبة للجمل بل سيحدد أيضا شروط املناسبة بالنسبة 
text and context ديك، فان" ( ألنواع اخلطاب    ) 3.  ، ص1977 ، 

 بأنواع اخلطاب ، مناسبة اجلمل و للمقصود باملناسبة هنا سواء فيما يتعلق باجلمل أو
اخلطاب للسياقات التواصلية اليت تنجز فيها يهدف فان ديكو  ذا التجاوز ، أي جتاوز اجلملة إىل  

تفسري العالقات " حتقيق غاية أهم و هي وحدة اخلطاب كتجل عملي لوحدة جمردة هي النص إىل 
3. النسقية بني النص و بني السياق التداويل  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

  .و یقصد ھنا اللسانیات الحاسوبیة - 1
 المغرب و بیروت لبنان ، 2ط ، المركز الثقافي العربي ، النص ، مدخل إلى انسجام الخطابلسانیات  ، محمود خطابي - 2

  30-29. ، ص2006
  30-29 .النص، ص لسانیات  ، د خطابيمحمو -- 3

ابـطـاخل  

 التداول  الداللة 

البنيات  االنسجام  الترابط 
 الكلية 

السياقات 
واألفعال 
 الكالمية  

تداوليات 
 اخلطاب  

األفعال 
الكالمية 
 الكلية 
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ان كلمة االتصال بالرغم من تداوهلا الواسع، حتمل معان خمتلفة ومتعددة فقد نستعملها 
الزم له، أو بوصفها علما أو فنا أو عالقات لنعين ا جمال الدراسة األكادميي أو النشاط التطبيقي امل

إنسانية أو وسائل اتصال مجاهريية أو حاسبات آلية شخصية أو إرشادا نفسيا، كما أنه قد تعترب 
  .اخل...عن عملية هادفة مقصودة أو طبيعية تلقائية

لغة واصطالحا لنعطي مناذج لتعريفات بعض '' االتصال '' ولنمر اآلن إىل تعريف كلمة 
  .هتمني باالتصال كعملية اجتماعيةامل

مشتقة أصال من ) Communication(إن كلمة االتصال املترمجة عن اإلجنليزية 
) Communicaire(اليت تعين الشيء املشترك وفعلها ) Communise(الكلمة الالتينية 

 أي مشترك أو عام وبالتايل فإن االتصال كعملية Common ومعناها 1أي يذيع أو يشيع
   2.من املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو إحساس أو اجتاه أو سلوك أو فعل مايتض

                                                
 .15: ، ص2003، القاھرة، 1، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط ،االتصال مفاھیمھ نظریاتھ وسائلھ فضیل دلیو -1
: ، ص2003، 3 السید التصال ونظریاتھ المعاصرة، ، الدار المصریة اللبنانیة، ط،لیلى حسین. حسن عماد مكاوي، د -2

23. 
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الذي يعين أساسا '' وصل '' واالتصال لغويا، يف القواميس العربية، كلمة مشتقة من مصدر 
نقل وتوصيل أو تبادل األفكار ''  أما قاموس اكسفورد فيعرف االتصال بأنه 1الصلة وبلوغ الغاية

  .2)بالكالم أو الكتابة أو اإلشارات ( ات واملعلوم
بالنظر لوجود االتفاق بني اللغة والتبليغ فإن هذا األخري يعد من أهم وظائفها، وهو يعين 
نقل خرب أو معلومة ما من نقطة إىل أخرى، وهذا اخلرب قد يأيت على أشكال متعددة كالصوت 

هذه الطرق وإن .  رموز خاصة كالشفرةوالكتابة واإلشارة باليد واإلمياء بالرأس أو استعمال
 :اختلفت، فهي كلها تقوم على ستة أمور أساسية

  
 
 

 على صوغ النظرية األدبية الشكالنية، ضمن إطار  Pragueلقد عملت مدرسة براغ 
لسانيات تتفق مع دي سوسري يف معظم مبادئه اللسانية، وبذلك حتت مصطلح البينة، وتكون 

فعلى الرغم من أن دي سوسري يعد رائدا يف . قة لوضع هذا املفهومبذلك هي املدرسة السبا
ففي . Systèmeاللسانيات فإنه مل يستعمل املصطلح بل كان يستعمل مفهوم النظام و النسق 

 كمصطلح حاسم Structure قدم مصطلح بنية Prague  ب1929املؤمتر الذي انعقد عام 
ضوع اللسانيات يتلخص يف دراسة القوانني يف برنامج البحث حول اللغة واألدب وأصبح مو

 صرح البنيوية للمنظومات اللغوية، أي دراسة العالقات املتبادلة بني العناصر الفردية ومن مثة
بوجوب النظر إىل العمل الشعري على أنه وظيفة ال ميكن فهم عناصرها املختلفة األمن '' فانتيك ''

    3. باموعاخالل ارتباطه
البنية حمل النظام عند سوسري، والشكل واألداة عند الشكالنيني حيث لقد حل مفهوم 

تتضمن البنية كل أوجه النص، إال أن هذا املفهوم لدى مدرسة براغ ال مييز بني النصوص األدبية 

                                                
 .مادة وصل726. ،ص11، و لسان العرب ج 634.، ص2حیط ،ج القاموس الم-1
 .15:  صالتصال مفاھیمھ، نظریاتھ وسائلھ، فضیل دلیو، ا-2
3- Les fonctions du langages, R. Jakobson, p: 123.   

    القناة          املرسل إليه          التواصل اللغوي           الرسالة            الشفرة           املرسل 
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: هلذا سنقترح مصطلح. وأفعال االتصال العادية ألا هي األخرى تشمل على بنيتها اخلاصة
  . األنواع من اخلطاباتالوظيفة للتمييز بني هذه

بأن اللغة ال بد أن '' اللسانيات والشعرية '' : ويف هذا السياق نادى جاكبسون يف حماضراته
تدرس يف كل تنوعاا الوظيفية، ولكي تتضح طبيعة هذه الوظائف ال بد من تقدمي صورة خمتصرة 

  .عن العوامل املكونة لكل صريورة لسانية ولكل فعل تواصل لفظي
ملرسل رسالة إىل املرسل إليه ولكي تكون الرسالة فاعلة فإا تقتضي سياقا قابال ألن يوجه ا

وتقتضي الرسالة بعد ذلك . وهو ما أن يكون لفظيا أو قابال ألن يكون كذلك. يدركه املرسل إليه
بطا سننا مشتركة كليا أو جزئية بني املرسل واملرسل إليه، وتقتضي أخريا اتصاال أي قناة فزيائية ور

  .نفسيا يسمح هلما بإقامة التواصل واحلفاظ عليه
تتولد عنها ) املرسل، الرسالة، املرسل إليه، السياق، اتصال، قناة(إن هذه العوامل الستة 

وظائف لسانية خمتلفة وكل رسالة تتضمن هذه الوظائف، حيث تتعلق البنية اللفظية لرسالة الوظيفة 
التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة كاهلاتف والراديو املهيمنة ويف العصر احلديث وبظهور 

والتلفاز والفاكس والرسالة اإللكترونية، واإلنترنيت واألشرطة واألقراص وغريها، أعطى 
كما أن البعض من . املهندسون مفهوما آخر لالتصال مبخطط حديث ومبقاييس خمتلفة نوعا ما

 شكل أصوات، وهذا ما كان حىت اآلن هذه الوسائل حتتفظ بالكلمة حىت وإن كانت على
تية أو الكتابية، فوظفت مستحيال، كما أا متيزت بسرعة االنتقال واإلرسال سواء للرسالة الصو

  :خطط على النحو التايل املعناصر هذا
  
  
  
  
  

  مصدر  املعلومات
Source 

d'informatio
n nىىn   

  املرسل
Transmeteur  

  قناة
Canal 

  مستقبل
Récepteur 

  املرسل إليه
Destinataire 

  رسالة
Message  

  شفرة
Code  

  وصل اإلشارة
Signal reçu  

  تشويش
Bruit  

  شارةإ
Signal  

  شفرة
Code  

  رسالة
Message  
 

1 
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II2:  

 العلم تعد التداولية فرعا من اللسانيات تطورت يف أواخر السبعينات كما أنه: ماهيتها.1
الذي يدرس كيف ميكن للبشر استنتاج وفهم أي رسالة كالمية يف حالتها الطبيعية يف إطار 

األول متعلق باجلملة املنطوقة والثاين : التحاور الفعلي، وعلى ضوئه منيز بني معنيني أثناء التخاطب
  ).1986(، وويلسون )1983(لينش . يعين ببنية املتكلم اخلفية

 هي البحث يف التأويالت اليت يوظفها السامع للتوصل إىل )1997(وحسب كاسبري 
تفسري ما عناه املتكلم، إن هذا النوع من الدراسة يبحث يف العدد الكبري من اجلمل اليت مل تقال 

علما ,والتداولية ليست علما حمضا.وتعترب قسما من التواصل، وبالتايل هو البحث يف املعىن اخلفي
بل هي علم جديد ,اللغوية و يقف عند حدودها و أشكاهلا الظاهرةيكتفي بوصف و تفسريالبىن 

للتواصل اإلنساين يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال  و يتعرف على القدرات اإلنسانية 
  .''علم االستعمال اللغوي''للتواصل اللغوي و من هنا تكون جديرة بأن تسمى 

                                                
  :ھو أي عائق یحول دون القدرة على اإلرسال أو االستقبال وینقسم إلى نوعین: Bruit: التشویش -1

، بقصد أو بغیر قصد، یطرأ على إرسال اإلشارة في رحلتھا من المرسل ویعني أي تداخل فني:  يش المیكانیك التشوی1.1
إلى المتلقي، مثل وجود عیوب في صوت المرسل، أو استخدام ترددات غیر مناسبة في اإلرسال، أو ضعف حاسة السمع أو 

 عدم اإلحساس باألنا، أو االستغراق في التفكیر، وقد یصدر :البصر عند المتلقي، وقد یحدث التشویش نتیجة مؤثر نفسي مثل
  .الشعور بالصداع أو اآلالم: التشویش نتیجة مؤثر جسماني مثل

یحدث داخل الفرد حین یسيء الناس فھم بعضھم البعض ألي سبب من األسباب، وحین یعطي الناس : التشویش الداللي. 2.1
وعند استخدام كلمات وعبارات مختلفة للتعبیر عن نفس ) یة في اللغة العربیةمثل استخدام التور(معاني مختلفة للكلمات 

والشيء المھم الجدیر بالذكر ھو أن التشویش یقوم بوظیفة عائق االتصال، وكلما زاد التشویش قلت فعالیة الرسالة، . المعنى
لیلى حسن السید، . ن عماد مكاوي، دحس. االتصال ونظریاتھ المعاصرة، د(وكلما قل التشویش زادت فعالیة الرسالة عن 

 ).51-50: ، ص2002، 3الدار المصریة اللبنانیة، ط
و ھناك من یسوي بین . نجد المشتغلین بالمنطق و الدراسات الّلغویة  في بالد المغرب العربي یترجمونھ إلى التداولیة- 2

pragmatics  و مصطلحsimiotics  سة الرموز سواء أكانت لغویة أم غیر و ھو یختص بدرا"علم الرموز" الذي یعني
لغویة،و قد دفع ھذا االختالف في الترجمة الدكتور عبده الراجحي إلى تفضیل تعریف اللفظة في الوقت الحالي على األقل 

معاجم الموضوعات .  معناھا دراسة العوامل السیاقیة في االتصال الكالمي-أي اللفظة–خشیة اللبس و ھي " البراجماتیة"
 .     304. ص2002محمود سلیمان یاقوت،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،.ء علم اللغة الحدیث،دفي ضو
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لية كدراسة علمية من حيث املنطلقات و قبل أن نستفيض يف احلديث عن أبعاد التداو
 pragmatiqueاملؤسسة و العناصر البنائية، كان ال مناص من استقراء ماهيتها، مصطلح  

له معىن   pragmaticsغامض يف اللغة الفرنسية اذ يرتبط بالواقع، أما يف االجنليزية فمصطلح 
، أول من وظفه "التداولية" مصطلح ، و يقابله يف العربية1متعلق باألحداث و التأثريات الواقعية

 يف كتابه املوسوم الوظائف التداولية يف اللغة العربية اذا لقي 1985يف املغرب سنة " أمحد املتوكّل"
  .   2قبوال لدى املتخصصني و أصبح شائعا و مستعمال بينهم

  : واضح و دقيق يقول3بالّغة االجنليزية  pragmatiqueهناك تعريف للمصطلح 
  « The study of the factors influencing a person’s choice of 

language ».       
، اذ تصب كل هذه 4"دراسة االتصال اللغوي يف السياق"كما ثقفناها تستحود على مفهوم

التعاريف يف حوض واحد أال  وهو النشاط الكالمي، مهتمة بدراسة اللغة أثناء االستعمال، و تعبري 
   . 5 احلوار أو امللكة التبليغيةأفضل هي لسانيات

أي أن الرباغماتية علم يهتم بدراسة العوامل اليت تؤثر يف اختيار الشخص للغة،و تأثري هذا 
ستعمال ما حيلو لنا من األلفاظ االختيار يف اآلخرين،أننا نستطيع من حيث الناحية النظرية ا

فسنا مقيدين بالعديد من القوانني العبارات و اجلمل،و لكن من حيث الناحية العملية جند أنو
االجتماعية اليت حتكم هذا االستعمال،و من أمثلة ذلك أن اإلنسان، جيد املتعة يف أن حيكي 
لآلخرين قصة أو نكتة و لكن ليس من املستحب أن يفعل ذلك حني يكون يف جنازة،الن املوقف 

                                                
أسس نظریة للسانیات التداولیة و آلیاتھا االجرائیة على الخطاب التواصلي، محاضرة ألقاھا األستاد أحمد عزوز بجامعة - 1

 .02.،ص2005األردن، جویلیة –اربد 
 . 176.،ص2000مباديء في اللسانیات ، دار القصبة للنشر، الجزائر،،   خولة طالب االبراھیمي-2
 و ما بعدھا،و كتابنا العالمة في 120.،و موسوعة كمبردج في الّلغة صLevison لمؤلفھ  pragmaticsنظر كتاب   ی- 3

یمان یاقوت،دار محمود سل. و ما بعدھا،نقال عن معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث،د17.النحو العربي ص
  .    304. ص2002المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،

، دار الكتب الوطنیة ، لیبیا، 1 ط، الخطاب ، مقاربة لغویة تداولیة استراتیجیات،  عبد الھادي بي ظافر الشھري - 4
 .  22.،ص2003

" نقال عن "  في سیاقات محددةذلك العنصر الذي نستطیع بھ أن ننقل الرسائل و نفسرھا و نتفاوض مع اآلخرین"  ھي-5
تصال ، غة و االتصال، مخبر اللغة العربیة و االمجّلة اللعبد الحلیم بن عیسى، االتصال اللغوي بین الدقة و الغموض، 

  .    31.،ص2005-وھران، أكتوبر
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ا يف اختبارنا لألصوات،و األبنية مثل هذه األشياء، و تأثر العوامل الرباغماتية دائمال حيتمل 
و الدليل على ذلك أن هناك فرقا بني .النحوية،و املفردات و ذلك من املنابع املتصلة بالغة األم

 حني االجابة عن بعض األسئلة  merci و thank you وpleaseاستخدام كلمات من حنو 
 would likeأحد األصدقاء يف املناسبات االجتماعية املختلفة،فاذا قيل لك و أنت يف زيارة 

some more cake ?  و أجبت بقولك thank you  فهذا معناه yes أي أريد املزيد ، 
           .  ، ال أريد املزيد non معناه merciمن الكعك،بينما اجلواب عن السؤال نفسه بالفرنسية 

قات القائمة بينها  وللحديث عن التداولية وعن شبكتها املفاهيمية يقتضي اإلشارة إىل العال
وبني بقية احلقول املعرفية املتصلة ا، حيث متثل التداولية حلقة وصل هامة بني حقول معرفية 

إل هي مصدر من املصادر املعرفية للدرس التداويل املعاصر وهي '' الفلسفة التحليلية''و. عديدة
مات روادها يف نطاق البحث ، ومن أهم إسها''التداولية املعاصرة '' السبب األساسي يف والدة 

، والنمساوي لودفيغ فيتفينشتاين Gottlob Frégéاللغوي كالفيلسوف األملاين غوتلوب فرحيه 
C. Wittgenstein .الوضعانية : ومنيز هنا بني ثالثة توجهات يف الفلسفة التحليلية هي

 الذي نشأت يف رمحه  هواملنطقية، والظاهراتية اللغوية وفلسفة اللغة العادية، وهذا التوجه األخري
، ومن أهم املفاهيم اإلجرائية للتداولية، هي متضمنات العقول، '' ظاهرة األفعال الكالمية ''

ومن هذا احلقل املعريف هو نقطة التقاء (واالستلزام احلواري، ونظرية املالئمة والفعل الكالمي 
وم كاللسانيات بني العديد من العل ) Interdisciplinarité focalisée(مركزة 

  1).والسيميائيات واملنطق والفلسفي وعلم النفس املعريف
 laو اذا كان علم الداللة يهتم بدراسة عالقة الدليل مبدلوله فان التجريبية أو الرباغماتية 

pragmatique  تدرس عالقة الدليل مبن يستعمله ،و بالتايل فهي جامعة لكل العوامل 
  2.أي ما نسميه باملقاصد و األهداف املدركةالسيكولوجية و السوسيولوجية 

                                                
 .16: ، ص2005، 1 دار الطلیعة والنشر بیروت، لبنان، ط التداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  -1
مخبر "مجلة المشعل  بحث في األبعاد الداللیة للعمارة، لغة العمارة ووسائل إدراكھا ؛  سیدي محمد ألغوثي السنوسي،-2

 .   215.،ص2008 جانفي 3،العدد "المعالجة االلیة للغة العربیة
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تداولية :كما ال نستطيع احلديث عن تداولية واحدة، اذ نصادف تداوليات عدة حنو
 و تداولية املناطقة -اللسانيني تداولية - تداولية السيكو سوسيولوجيني-البالغيني اجلدد

 . 1الفالسفةو

فه بنية كربى و الفعل الغوي بوصفه كما جيب يف كل حبث تداويل االحتفاظ باحلوار بوص
  :، اذ يستلزم التداول اللغوي شروطا رئيسية هي2بنية صغرى
ال يكون احملاور ناطقا حقيقيا اال اذا تكلّم لسانا طبيعيا معينا، مراعيا للصيغ :  النطقية -1

 .الصرفية و القواعد النحوية و أوجه دالالت االلفاظ و اساليب التعبري و التبليغ

و ختص البعد االجتماعي للوارية، اذ يسعى احملاور اطالع غريه مبا :  اعية االجتم -2
 .يعتقدو يعرف، مطالبا اياه مبشاركته اعتقاداته و معارفه

اذا طلب احملاور غريه مبشاركته اعتقاداته، فان مطالبته ال تكتسي صبغة :  االقناعية  -3
 االقناع براي احملاور، و قد االكراه، و امنا تتكىء على سبل استداللية جتر الغري اىل

تزدوج أساليب االقناع باساليب االمتناع فتكون بذلك اقدر على التاثري يف اعتقاد 
 .املخاطب و توجيه سلوكه

  
يعتقد كل حماور بالقضايا الضروربة و البديهية املسلم ا، كما يعتقد :  االعتقادية -4

  .      3الرأي الذي يعرضه على الغري و انتقاده
تم التداولية بدراسة املعىن كما هو موصل من املتكلم أو الكاتب ويفسر من : اميادينه. 2

قبل السامع أو القارئ ونتيجة فإن التداولية تعمل أكثر على حتليل ماذا يزيد الناس خبطبهم عوض 
معىن إن هذا النوع من الدراسة يشمل تفسري . كلمام أو عبارام، فهي إذن دراسة معىن املتكلم

                                                
  .05.،ص1986باط ،ترجمة سعید علوش، مركز االنماء القومي، الر   فرنسوا ارمنكو، المقاربة التداولیة-1
 مدخل الى اللسانیات التداولیة، الجیاللي دالش ، ترجمة محمد یحیاتن ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -2
  . 38.،ص1992،
 المغرب -،الدار البیضاء  2، ط طھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار و تجدید علم الكالم، المركز الثقافي العربي -3
 .38-37.، ص2000،
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األشخاص يف سياقها، وكيف يؤثر هذا األخري يف اخلطاب، ويتطلب العناية بكيفية تنظيم ما ينبغي 
  .أن يقال طبقا لنوعية السامع واملكان والزمان والظروف

إن التداولية هي دراسة األشياء املراد ا التواصل عوض األشياء املنطوقة فهذه النظرة إذا 
   1.يء الذي حيدد االختيار بني الكالم املنطوق وغري املنطوقتطرح التساؤل عن ما هو الش

 
  les actes du langage2: األفعال الكالمية. 3

ميكن تعريفه وببساطة على أا نشاط يتداول احلديث فيه شخصان أو أكثر من الناس 
  .بالتناوب أي واحد يتحدث والثاين ينصب والعكس صحيح وبذلك يتجنب تداخل احلديث

 أكثر أنواع انتشارا وتداوال بني الناس L'interaction verbalلتفاعل الكالمي إن ا
يف أغلب األحيان هو مصدر اخلرب فهل يستطيع بفضل تكوينه الفيزيولوجي وجتاربه املاضية 
ومدركاته احلسية والعقلية أن حيول اخلرب إىل أمواج صوتية ختترق اهلواء الذي يكون مهزة وصل 

وهذه العملية يف الواقع إمنا تقتصر على مرحلتني بارزتني . م الصويت وأذين املستمعبني جهاز املتكل
  :ومها

  Codageوضع الصياغة . 1
  .  كشف الصياغة وترمجتها. 2

سكسونية -تستعني اللسانيات ببعض عناصر الفكر املنسوب إىل النظريات الفلسفية األجنلو
اسة ذلك النمط اخلاص من الفعل املشكل لفعل  اليت تعىن بدر3)سريل. ر.ل، أوستني، جون.جون(

،حسب مفهوم املصطلح "األفعال الكالمية"مل يقدم أوستني نظرية متطورة ألفعال الكالم.اللغة

                                                
1-  George Yule, Pragmatics, Oxford introduction to language study, Series 

Editors.H.G.Widdowson, Oxford university press 1996, p: 04.  
2 - Catherine Kerbrat-Oricchioni, Les actes du langage dans le discours, théorie et 

fonctionnement ; Armand Colin 2008. 
3 - Austin, John langshow فیلسوف جامعة أكسفورد في ألقرن العشرین،و أحد النقاد المعروفین،حیث كانت آراءه 

المعجم الوظیفي   ،عبد القادر عبد الجلیل .محض اھتمام  الفالسفة،و علماء النفس،و اللغة و االجتماع و غیرھا من العلوم
 .        193.،ص1426-2006 ،1اء للنشر و التوزیع عمان،طلمقاییس األدوات النحویة و الصرفیة، ،دار صف
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،إمنا كان هدفه الرد على فالسفة نظرية التحقيق و شروط 1نظرية،كما يقول جون اليونز
ر تلك النظرية،و تفيد مزاعمها اليت الصدق،و كانت آراءه اليت حاضر فيها ترمي إىل تفكيك أواص

فعل الكالم يف فلسفة .حتصر مهمة اللغة الوحيدة يف إنتاج تراكيب خربية صادقة أو كاذبة
  ". 2يراد به أن يشمل انتاج كل من لغة الكتابة ولغة الكالم:"أوستني،كما يراه اليونز

جناز هذا النوع من ،أو النشاط املصاحب ال"Actاحلدث "الفعل يف رويا الفيلسوف أوستني
  .هذا النشاط هو الذي يزودنا مبعىن تلك التراكيب املتقنة معياريا .اجلمل،أو التراكيب 

 أنواع من األحداث على املستوى املتبادل بني ة هناك ثالثنيبدو من إشكاالت النظرية، أ
  :املنشئ و املتلقي

  و تركيب حيمل معىن امللفوظ أو املنطوق جلملة أlocutionary actلقويل ااحلدث -1
 امليدان ألندائي أو illocutionary actاحلدث املطلوب على مستوي االجناز  -2 

  .االستفهامي،أو غريه من التراكيب على مستوى التخاطب
 وهو ميدان املتلقي perlocutionary actاحلدث املوجه على مستوى التطبيق للمتلقي -3

  .ألدائه يف التنفيد أو ال حسب قناعته و بطرقه ا
اشرب الدواء،فاألول التلفظ باألمر،و الثاين األمر املطلوب :و ميكن متثيل ذلك باجلملة اآلتية

  .اجنازه،و الثالث مبدأ االقناع املرتبط بالثواب أو العقاب أو سواه
و من جممل حدود دائرة الرؤيا هذه،أراد أوستني أن يثبت قصور املنتج املعياري يف الصدق 

ال يفّر لنا مصدر مشوليا للمعىن،حيث هناك أمور أخرى تساعد على الوصول إىل و الكذب،ألنه 
           .   3مدارج الفهم املستندة على الوعود،و املكافآت و القوانني

          ميكن لتقاطع نظرية الفعل مع وصف اللغة، أن مييط اللثام عن وقائع مهمة تتعلق أساسا 
  ): 3(، )2(، )1( بأمناط اجلمل، فبمقارنة اجلمل بوصف ما يسميه النحو التقليدي

                                                
 .    191.ص.1987اللغة و المعنى و السیاق، ترجمة الدكتور عباس صادق،بغداد، جون الیونز، نظر ی- 1
 . 189.المصدرالسابق ،ص- 2
 1فاء للنشر و التوزیع عمان،طدار ص عبد القادر عبد الجلیل،.د . المعجم الوظیفي لمقاییس األدوات النحویة و الصرفیة،أ- 3
 .194-193.،ص2006-1426،
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 .عاد زيد .1

 هل عاد زيد؟ .2

 .عد، يا زيد .3

جند أن اجلمل الثالثية تتضمن على الرغم من تطابق حمتوياا العضوية ثالثة أفعال متباينة، 
ة إجياز، إن الفرق بني األفعال الثالثة اليت تسمى باألفعال التحقيقي) 3(استفهام، ) 2(إبالغ، ) 1(

، و بذلك فهي )من حيث النرب و البينة التركيبية(أو املتحققة، مسجل داخل شكل اجلملة املوافقة 
  .تعد من متعلقات البحث اللساين

قد ال ترتبط ببعض األفعال التحقيقية، يف بعض امللفوظات، بشكل امللفوظ على غرار 
فتتحدث يف " األمر"ر ما تتضمن بقد" االستفهام"أميكنك فتح النافذة فهي مجلة ال تتضمن : قولنا

إىل " les actes langagiers"تنحونظرية أفعال اللغة .  هذه احلالة عن فعل غري مباشر للغة
 بإجناز الفعل الذي تشري إليه، ، اليت تسمح عرب هذه اخلصوصية)األدائية(حتديد قسم من األفعال 

  : ال بالنسبة للوعد مثالذلك إذا ما صيغت يف احلاضر على ضمري املتكلم، كما هو احلو
  .أنا أعدك بالرجوع قريبا. 4

و عدا، و ال توجد أساليب أخرى يف الوعد إال بقول أنا أعدك، ) 4(يؤلف هذا امللفوظ 
أنا : "الوعد معناه قولك(حىت أن تعريف فعل الوعد حييل يف اللسان إىل صياغة ضمن ملفوظ 

قيق منجزات مهمة يف اآلليات و التداوليات على يقود فحص اللغة من هذه الزاوية إىل حت"). أعدك
على استكشاف القيمة احلجامية للملفوظات، " ديكرو"حد سواء، و يف هذا الصدد، دأبت جهود 

  ): 6(أو ) 5(فيتنب التلفظ باجلملة 
  .نصف القارورة فارغ. 5
  .نصف القارورة ممتلئ. 6
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إىل توجيه املخاطب إىل نتائج أكون قد عمدت على الرغم من تكافؤ املعىن يف اجلملتني 
) 6(دعوة املخاطب بإدراك ضرورة جلب قارورة أخرى، أما يف اجلملة ) 5(ففي ج: متناقضة

  .1فيمكن للمخاطب على العكس من ذلك أن خيلص إىل أن هذه القارورة كافية

III 
1 

ناء تصوات ألشكال اخلطابات انطالقا من مادة القياس، حيث صنعت أسهم املنطق يف ب
األقوال اىل برهان اذا كانت مادته يقينية ، و اىل اجلدل اذا كانت مادته من املسلمات ،و اىل 
اخلطابة اذا كانت مادته مشهورة، و اىل الشعر اذا كانت مادته خميلة، و اىل السفسطية اذا كانت 

ليت يقوم عليها أصناف اخلطابات  األساس أشار ابن تيمية اىل املرتكزات امادته مموهة، على هذا
أشكاهلا و حددها يف اليقني و املسلمة و الشهرة و التخيل و التمويه، و هذه املرتكزات نراها و

ي تارة بدورنا قاعدة لتصنيف مستويات تامعىن و حتديدها ، و ال سيما ام ربطوا اخلطايب بالظن
 أو باب التعريفات ( paraphée)    و ارتباطها بفكرة القول الشارح 2تارة أخرىباإلقناع و

  . 3لدى املناطقة
اهتمت البالغة باحلجاج و التواصل و مها ركيزتا التحليل التداويل للخطاب لكوما 

اما حقالن متمايزان خصص هلما كتابني منفصلني .جيمعان بني االتقناع و االمتناع و كذا التعليم
  . 4"األخالق و الشعر"مها 

إن املفهوم الذي طرحه السكاكي  خبصوص علم املعاين الذي هو تتبع تراكيب الكالم يف 
ئما و متوافقا مع مقتضى احلال يظهر أن اخلطاب ال يكون ذا وظيفة اال اذا كان مال.5االفادة

                                                
، سیدي بلعباس، 1 المصطلحات و المفاتیح في اللسانیات، ماري نوال غازي بریور، ترجمة عبد القادر فھیم الشیباني، ط-1

  .2007الجزائر 
 بحوث سمیائیة، العدد  الجدل و خطاب البرھان، عن مجّلة،أحمد یوسف نقال عن. 31.  ص1 الرّد على المنطقیین،ج- 2

 .  83.،الجزائر ،ص2006الثاني ،دیسمبر 
 .المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھا نقال عن الرد على المنطقیین ،  - 3
  .85.ص، ، الجدل و خطاب البرھان أحمد یوسف - 4
  .  91.ص.المصدر نفسھ ، نقال عن 77. السكاكي، مفتاح العلوم ،ص- 5
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احية التركيبية و مسالة أي أنه يراعي مسالة االتساق من الن.مراعيا الستراتيجية التلقي و مقامهو
كما انه وقف على الدالالت االمتناهية يف الكناية البعيدة .التواصل و القصدية من ناحية افادة املعىن

 حتليال دالليا 1اليت تنتقل من الزم بعيد بواسطة لوازم متسلسلة، حيث حلل مثال كثري الرماد 
  :أفضى اىل ست مراحل حىت وصل اىل املدلول املقصود

   كثرة الرماد              كثرة اجلمر-1
   كثرة اجلمر              كثرة احراق احلطب حتت القدور             -2
  كثرة الطبائح              كثرة احراق احلطب -3
   كثرة الطبائح            كثرة األكلة-4
   كثرة األكلة              كثرة الضيفان  -5
         انه مضياف       كثرة الضيفان-6

            rhétoriqueإن احلجاجية اللسانية أخدت مسارا خمتلفا عن املسار الذي اتبعته البالغة 
القدمية بوصفها فن لالقناع و تقنية تبتغي اقناع مجهور حمدد داخل  سياق حمدد لقبول 

قضايا بعالقات ضرورية، بعض النتائج؛ و من هنا نلفيها جتاورمقاصد الرباهني املنطقية اليت تربط ال
اذ يتوافر اخلطاب على ترسانة من الثراء احلجاجي الذي طاملا كانت البالغة حتلم بوضع منطقي 

 . 2له

2 
  :مفهومه.1.2

                                                
 .92. نقال عن المصدر نفسھ ،ص.  405. السكاكي، مفتاح العلوم ،ص - 1

2- Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, éd. DUNOD ,Paris 
,1997,p.53.   
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خيضع اإلقناع للقوانني اليت حتكم عملية اإلدراك و املعرفة و الدافعية لذي يرى حممد عبد 
إلقناع للالحاءات اليت يعتقد أا تصدر من األشخاص ذو الرمحن عيسوي أن الفرد مييل إىل ا

    2.كما يعرف اإلقناع بأنه آلية رئيسة لتكوين اآلراء و املواقف1.املكانة االجتماعية الرباقة
تأثري املصدر يف املستقبلني بطريقة مناسبة و مساعدة على حتقيق " "واالس"و االقناع عند

  .  3"لية معينة،اين تكون الرسائل حمددة هلذا التأثرياألهداف املرغوبة فيها،عن طريق عم
حماولة واعية لتأثري يف "اإلقناع بأنه(Thomas Sheidel)"توماس شايدل" و يعرف    

 4.السلوك

أن من عملية  أن اإلقناع و احلجاج جز(Austin Freely)"أوستني فريلي"بينما يرى
 احلجاج الدعاوي املنطقية أمهية خاصة ؛يويل(Emphasis)ال اختالف أال يف التوكيد واحدة،و

،و لكنه جيعل من اختصاصه أيضا الدعاوي األخالقية و العاطفية،أما اإلقناع فانه ينعكس على 
  5.التوكيد الذي يبطل ضده

  »  « Howard Martin"هوارد مارتني"    و اىل جانب ما سبق من تعاريف يرى كل من
،أن كل اتصال هدفه االقناع،و لذلك أنه » « kenneth Andersen "كنيث أندرسون"و

   6.يبحث عن حتصيل رد فعل على أفكار القائم باالتصال

                                                
  .  19.ص ،1974بیروت دار النھضة العربیة، ،، دراسات في علم النفس االجتماعیة عبد الرحمن محمد عبسوي -1
على تقییم نشأة الطفل االجتماعي في المجتمع العربي،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و  وسائل اإلعالم و أثرھا - 2

 .  170.،ص1992العلوم،تونس،
3- Theory of Ammen communication, Stephen W, Little john Charles ;E-Merrill 

company,1987,p.163.                   
4- Scheiled,Thomas M forsemanand Persuasive speaking, Co.,Glenview,1967,p.01.                    

                       
، 60النص الحجاجي العربي،محمد العبد،مجلة فصول للنقد األدبي،الھیئة المصریة العامة للكتاب،العدد : نقال عن مقال-

    .    45.،ص2002
5-, Freely Austin, J.,Wid,  Argumentation and debateds worth publishing 

Co.,Belmont,2nd,1966,p.07.                                          – 45.النص الحجاجي العربي،ص: نقال عن المقال.    
  

Communication,Matin Howard,H.,Andersen,Kenneth E-Allyn and bacon,Inc 
Boston,1968,p.06.        Speech-6  

 .45. عن المرجع السابق،ص نقال-
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و يبدو أن هذين الباحثني بتعريفهما هذا؛يقصدان اإلقناع مبعناه العام؛و ليس اإلقناع احلجاجي 
و ميكن توضيح هذه املسألة بالنظر إىل نصوص .الذي يصدر عن وسائل منطقية و لغوية خاصة

اخلطابة العربية،إذا يكون النص اخلطايب نصا اقناعيا،و لكنه ليس نصا حجاجيا بالضرورة،ألنه ال 
  .يعبر بالضرورة عن قضية خالفية

   و بناء على ذلك،فان كل نص حجاجي نص إقناعي و لكن ليس كل نص إقناعي نصا 
ملالزمة يف حميط أنواع نصية اذن باحلجاج ارتباط النص بوظيفته اجلوهرية ا حجاجيا،يرتبط اإلقناع

     1.أخرى كالوصفيات و السرديات

عملية إيصال األفكار و االجتاهات و القيم و املعلومات إما إحياءا أو :    و جممل القول فان اإلقناع
 كلّ هذا عن و يف ظلّ حضور شروط موضوعية و ذاتية مساعدة، و مراحل معينة، تصرحيا، عرب

  .طريق االتصال
ن جهة أخرى ال بد من اإلشارة إىل إن مفهوم اإلقناع يرتبط مبفهوم آخر و هو    و م
يكاد هذان املفهومان يكونان متالزمني؛فظاهر لفظ لتأثري يشري إىل عملية تبدأ من املصدر ،والتأثري

ا لتصل إىل املستقبل مع توفّر إرادة لذلك يف حني أنّ مصطلح التأثّر يشري إىل احلالة اليت يؤول إليه
    2.املتلقي بعد التعرض لعملية اإلقناع و استقبال اخلطاب و تفاعله معه

لى األقل تعديلها أو ترسيخ قيم  و االعتقادات أو اآلراء،أو عكفالتأثري إرادة و فعل لتغيري السلو
دف  مرا التأثريأفكار جديدة،أما التأثر فهو النتيجة احملققة من وراء عملية التأثري و ذا ندرك أنو

  3.لالقتناع مرادف  التأثّر، ولإلقناع
الذي يشري إىل التأثري غري املباشر " اإلحياء"   و هناك مصطلح آخر قريب من مصطلح اإلقناع و هو

      4.يف سلوك اآلخرين عن طريق النفوذ النفسي و القدرات السيكولوجية للمقنع

                                                
  .45.النص الحجاجي العربي،ص-1
  .17.،ص2000عامر مصباح ، اإلقناع االجتماعي خلفیتھ النظریة و آلیاتھ العلمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر  -2
  .18. المرجع نفسھ،ص-3
  .19. المصدر السابق ،ص-4
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لتقبل الصاغر ملا يوحي به من عمل أو التأثري النفسي القائم على ا:"على أنه"اإلحياء"    ويعرف
  . 1"سلوك أو أفكار أو رغبات

    و نستنتج من هذا أن اإلقناع ميثل عملية تتقامسها عدة مراحل حىت يصل يصل إىل النتيجة 
املرجوة،و هي التأثري يف سلوك الفرد،إما بتغيري هذا السلوك أو بتعديله،أو بناء رأي أو اجتاه 

عملية اتصال تتضمن "يعرفان اإلقناع على أنه " دونالد روبرت"و "ولربشرام"جديدين؛و لذلك جند
 ادراكه حمليطه أو النظر ) (réapprisseبعض املعلومات اليت تؤدي باملستقبل إىل إعادة تقييم 

  . 2"يف حاجاته و طرق التقائها أو عالقاته االجتماعية أو معتقداا أو اجتاهاته
 والتأثري، ومن أجل 3 حنو فكرة معينة هي هدف كل قائم باإلقناعإن استمالة الرأي العام

ذلك ينصب اهتمام القائمني به على أفضل السبل للوصول إىل تغيري اجتاهات هذا الرأي أو بناء 
  .اجتاهات جديدة أو تعديلها أو لفت انتباه اجلمهور حنو قضية معينة

ا يتعديان ذلك إىل جماالت  أخرى وال يقف اإلقناع  والتأثري عند هذين االني وإمن
كاحلمالت االجتماعية، والتسويق السياسي، كاحلامالت االنتخابية للرئاسات اليت يقوم ا 

 بضرورة االنتخابات التشريعية الختبار الرئيس املناسب ، نفس الشيء بالسياسي إلقناع الشع
بل إلقناع اجلمهور وحلصوله على بالنسبة لألحزاب السياسية، فيلجأ الستعمال كافة الوسائل والس

  .أكرب نسبة ممكنة من األصوات ليتأهل إىل منصب رئيس
  :  وسائل اإلقناع-2-2

          ميكن التمييز بني نوعني من وسائل اإلقناع يف اخلطاب االقناعي العريب،
إلجناح حيث تتضافر الوسائل فيما بينها  و الوسائل اللغوية؛ الداللية،-و هي الوسائل املنطقية

ا دورها هي األخرى يف يضاف إىل هذه الوسائل أدوات أخرى غري لغوية،هلالوظيفة االقناعية، و
  .التأثري؛كالرمز و اإلشارة و كذا حركة اجلسداإلقناع و

                                                
  . 170.،ص2000تمع العربي، دیوان المطبوعات الجزائریة،وسائل اإلعالم و أثرھا في المج  لیلى داوود،-1
  .171.،ص1975دار الفكر العربي، ، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ،جیھان أحمد رشتي -2
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2-2-1-1ج احلجا:L’argumentation   
وسيلة من وسائل اإلقناع و التعبري عن الرأي و  L’argumentation2احلجاج 

ل أي املخالف و ال خيلو جيش أديب من احلجاج حىت الشعر كما حيضر احلجاج يف أعماالر) تفنيد(
 ...، فكرية ، فلسفية ، قضائية ، علمية إعالمية ، نقدية   أخرى

   .بالرأي ومقارعة احلجة باحلجة  و اليت تعتمد على مقابلة الرأي
  :ومن مقومات احلجاج 

روف العطف ، خاصة الواو ، عبارات أو حبروف التوكيد ، ح:  الربط بني الفقرات –أ 
  .ال أريد ، مما ، ال شك فيه    اإلثبات

  .أو ، و ، ف: حبروف العطف : الربط بني اجلمل  - ب
     ...الذي ، اليت: باألمساء املوصولة    

 من املفاهيم اليت حتدث االلتباس لدى أي باحث،و مرد -احملاجة-يعترب مفهوم احلجاج
صها كاأليتذلك إىل أسباب عدة ملخ:  

   .) ...احلجاج الصريح،احلجاج الضمين،(تعدد مظاهر احلجاج و تنوعها"-
 ...اخلطابية،اخلطاب،القضاء،الفلسفة،املنطق،: تعدد استعماالت احلجاج و تباين مرجعيتها-

  خضوع احلجاج يف داللته اىل ما مييز ألفاظ اللغة الطبيعية من رخوة و ليونة تداولية،و كذلك-
  .3"من تأويالت متجددة و طواعية

                                                
الحجة ھي البرھان أو ما دوفع بھ الخصم،و تجتمع الحجة على حجج و . أدلیت بھايأي غلبتھ بالحجة الت: حاججتھ-1

 .228.ص، -حجج- منظور، ماّدةنلسان العرب، اب. محاجة و حجاجا أي نازعتھ بالحجةحاججتھ :حجاج،و یقال
 إلى الدفاع argumenterالقیام باستعمال الحجج،مجموعة من الحجج أو االعتراض بھا في مناقشة معینة،و یشیر الفعل  -2

 dictionnaire de la langue.عن اعتراض أو أطروحة بواسطة حجج أو عرض و جھة نظر معارضة مصحوبة بحجج
Française le grand Robert,Paris,1989-T1,P :535. 

 
مجلة عالم الفكر،المجلس الوطني للثقافة  ، )عناصر استقصاء نظري (مقال الحجاج و االستدالل الحجاجي  أحمد عراب،-3

 .  98-97.،ص01،العدد 30،المجّلد 2001و الفنون و اآلداب،الكویت،
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 احملاجة حيمل يف مضمونه داللة و من خالل هذه التحديدات يبدو أن لفظ احلجاج أو
معىن مستمدين مما يشكّل سياقه أو شرطه التخاطيب املتمثل يف التخاصم و التنازع و الغلبة و

  .1كعمليات مأخوذة هنا مبعانيها الفكرية و التواصلية
  : و التداولية احلجاج-2-2-2

    يرى الباحثون أن احلجاج ظاهرة متجسدة يف اخلطاب و به يتحقق،و هو ملتبس بألبسة 
لسانية و أسلوبية،و من نتائج ذلك،أن مقاربة هذه الظاهرة مقاربة لسانية غدت حاليا مسألة طبيعية 

  .إن مل تكن ضرورية
 متباينة أشد التباين،منها ه مقارباتملتقى تتقاطع فيلذا يعد التناول األلسين لظاهرة احلجاج 

  .اللسانيات العامة،و التداولية و األسلوبية و البالغية
    و لقد اعتاد الدارسون النظر إىل اخلطاب اللفظي احلجاجي،كخطاب يتوفر على 

ن اخلطابات السردية و احلكائية خاصيات بنائية و براغماتية جتعله خمتلفا عن غريه م
 . 2...اإلخبارية،و

 السردية و احلكائية: أربعة هيأمناط اخلطاب يف" جون بول برونكار"ومن هذا املنطق حيدد     
التفاعلية احلوارية،مث النظرية؛و ينبين هذا التصنيف على أسس لسانية داخلية؛و اذا كانت النصوص و
ي اطالقا أن و حىت النظرية هي األكثر احتضانا للحجاج،فانّ هذا ال ينف".احلوارية-التفاعلية"

  .3أشكال لنصوص األخرى ال حتتضن احلجاج
التعامل مع نوع خاص من التخاطب  و تسعى املقاربة اللسانية و حىت األدبية إىل   

  :  التكلّم،و عليه فانّ التخاطب احلجاجي خاضع لفظيا إىل مثلثات سيميولوجية لسانية هي كاآليتو
   Jackobson) جاكبسون (املستقبل---الرسالة--- املرسل-1
  Buhlerبوهلر (اإلقناع و االنفعال ---املعىن--- التعبري-2

                                                
  .99. المصدر نفسھ،ص-1
2 -Langage et représentation science humaines, J.P.Bronckart, N°21, Hors série, juin-juillet, 

1998, Auxerre, P.20-23.  
  . المصدر السابق ،الصفحة نفسھا-3
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   Austin)أوستني (املخاطب ---اخلطاب--- املخاطب-3
 إدراج احلجاج ضمن الدوائر السابقة،ال بد من رصد  كل األفعال الكالمية يتمو حتى     

  .تمع أو بني املخاطب و املخاطبو التكلمية اليت هلا مرجعية أو سياق مشترك بني املتكلّم و املس
    و لئن كان البعض يعتقد أن دراسة احلجاج يف اخلطاب اللفظي هو شأن التداولية 

pragmatique) ( رره،إذ بالفعل جند اخلطاب احلجاجي خيضع ظاهريافان هلذا االعتقاد ما يب،
تربز فيه مكانة و باطنيا لقواعد شروط القول و التلقي؛بعبارة أخري إنّ كل خطاب حجاجي 

  .  1القصدية و التأثري و الفعالية،و بالتايل قيمة و مكانة و أفعال الذوات املتخاطبة
 الصددوذا  جمال تداولية البالغيني، ك التداوليات جمال واسع و متشعب؛ فهناجمالو لكن 

، كما عاإلقنابأن الشاهد عنصر من عناصر احلجاج و '' البيان والتبيني'' : يرى اجلاحظ يف كتابه
أنه مرادف للحجة والدليل والربهان، وبناءا على هذا فإن احلجاج داللة بيانية وبالغية وتداولية 

     2.وكذلك له محولة عقلية ومعنوية، إذ به حيصل التصديق واالستدالل واخلرب والربهنة على صدقه
 إلرساء احلقائق وبناء ومن هذا املنظور، اعترب احلجاج البالغي القائم على الشواهد دعامة 

مدار العلم '' صرح العلم عند كل من اجلاحظ، وكال من ج جه، وهكذا يؤكد اجلاحظ أن 
  3''...على الشاهد واملثل

 يكون قد استمد دور الشاهد واملثل من عادة العرب يف هذا امليدان، وهو اجلاحظولعل 
 :ء مترادفة ومتطابقة، ويف هذا يقولهلذا كثري ما كان جيعل من احلجة والدليل والشاهد أشيا

وكان املقنع الكندي الشاعر وامسه حممد بن عمري، كان الدهر مقنعا، واإلقناع مسة الرؤساء ''
 اهللا عليه وسلم كان ىوالدليل على ذلك والشاهد الصادق واحلجة القاطعة أن رسول اهللا صل

   .4''ال يكاد يرى إال مقنعا 

                                                
  .101. الحجاج  و االستدالل الحجاجي،ص-1
 .109: ، صالمصدر نفسھ -2
 .09: ، صنفسھ المصدر -3
لبیان والتبیین، تحقیق وشرح عبد السالم ھارون، دار الفكر ودار الجیل بیروت، المجلد ارو بن الجاحظ، أبو عثمان عم  -4

 .171: األول، ص
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 أخر ليؤكد أن الدليل واحلجة متمثالن يف أقوال يستدل ا  قوله هذا يقولاجلاحظويدعم 
نصرت  :الدليل الواضح والشاهد القاطع، قوله النيب صلى اهللا عليه وسلم'' ألبطاهلا الشك، ألن 

  . 1''بالصبا، وأعطيت جوامع الكلم، وهو القليل اجلامع للكثري 
لشاهد والدليل هو الذي جعل ولعل هذا الترادف والتطابق احلاصل بني احلجة والربهان وا

  .القواميس العربية ال متيز بني هذه املفردات دالليا ووظيفيا
أما أرسطو، فإن الشاهد عنده يتمثل يف القوانني والشهود واالعترافات وأقوال احلكماء 
وخيتص إمجاال باخلطابة القضائية ومنها يف اخلطابة العربية تضمني  اآليات القرآنية، واألحاديث 

وهي حجج جاهزة  '' باألمثال يتضح املقال''  وأبيات الشعر واألمثال واحلكم،لذا يقال نبويةال
تكتسب قوا من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها، وتدخل اخلطيب ينحصر يف 

    2.اختيارها وتوجيهها إىل الغرض املرصودة االستدالل عليه
اء ال ينتمون يف خطبهم الطوال بشيء من الشعر، وأكثر اخلطب'' : جاء يف البيان والتبيني

  وقد جرى خطباء العرب منذ العصر 3''وال يكرهونه يف الرسائل إال أن تكون إىل اخللفاء 
  4.اجلاهلي على التمثيل بالشعر يف خطبهم وهي ظاهرة مميزة يف اخلطابة العربية

كن اجلزم أن املثل هو استقراء يقوم املثل يف اخلطابة مقام االستقراء يف املنطق، ومن هنا مي
بالغي، كما أنه حجة تقوم على املشاة بني حالتني يف مقدمتها، ويراد استنتاج اية ألحديهما 

  5.وذلك بالنظر إىل مماثالا
 العرب باملسامهة واملثاقفة إىل أمهية املثل يف ن والبالغيو- دارسوا النص القرآينانتبهولقد 

وأما األمثال فإن احلكماء والعلماء واألدباء '' : ء ابن وهب الذي يقولإحداث اإلقناع ومن هؤال
مل يزالوا يضربون ويدينون الناس تصرف األحوال بالنظائر واألشكال ويرون هذا النوع من القول 
                                                

 .103.ص/1، جالمصدر نفسھ -1
 محمد العمري، بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري و تطبیقي لدراسة الخطابة العربیة في القرن األول نموذجا، دار -2

 .65: ،ص1 ،ط1986ر و التوزیع، الدار البیضاء المغرب، الثقافة للنش
 .118.ص/1 جالمصدر السابق،  -3
 .198: ، ص1969 إحسان النص، الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي، دار المعارف، مصر، -4
 .82: ، ص2 بالغة الخطاب اإلقناعي، ط-5
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  ﴿: أجنع مطلبا وأقرب مذهبا، ولذلك قال اهللا عز وجل
َ ﴾1وقال أيضا ،  : ﴿

  ﴾2 ا وماوكذلك جعلت القدماء أكثر آدا،

 والقصص عن األمم، ونطقت ببعضه على السن الطري والوحش، وإمنا دونته من علومها باألمثال
  .3''أرادوا بذلك أن جيعلوا األخبار مقرونة بذكر عواقبها واملقدمات مضمونة إىل نتائجها 

إلخراج ماال يعلم ببديهة العقل إىل ما يعلم بالبديهة، '' ويستعمل املثل يف تقدير الزركشي 
  .4'' قوة له من الصفة إىل ماله قوة وما مل جتر به العادة، وما ال

قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر بينهما مشاة ليبني أحدمها اآلخر '' كما أن املثل 
  6. وهكذا فإن املثل يؤثر يف النفس مثل تأثري الدليل5''...ويصوره

هو إذا ا حيققه من تأثري وإقناع، ول دعامة كربى من دعائم اخلطابة، ملوبعد هذا، فإن املث
أخذ مبعناه الواسع الذي يشمل التشبيه، واالستعارة، صار أهم دعامة من دعائم البالغة، وهذا هو 

 Traité de(وأولبرييشت يف كتاما املشهور7املنحىن الذي سار عليه برييلمان

                                                
 .27:  سورة الزمر، اآلیة-1
  .45:  سورة إبراھیم، اآلیة-2
 .118-117: ن وھب، البرھان في وجوه البیان، ص اب-3
 .232: ، ص1980الشركة التونسیة، تونس، /  محمد التومي،الجدل في القرآن-4
 .233:  المرجع نفسھ، ص-5
 . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-6
 مجرد صیغة مبسطة بدیھیة  أن نظریة المحاجة ال یمكن أن تنمو إذا تصورنا أن الدلیل البرھاني إنما ھو'' بیریلمان'' یرى -7

ھو دراسة تقنیات الخطاب التي تسمح بإثارة ) Théorie de l'argumentation('' نظریة البرھان '' ولذلك فإن ھدف 
). 74: بالغة الخطاب وعلم النص، ص. (تأبید األشخاص للفروض التي تقدم لھم، أو تعزیز ھذا التأبید على تنوع كثافتھ

إذا كانت القرون الثالثة األخیرة قد شھدت أعماال كبرى تدور حول المشكالت '' : حدید موضوعھفي ت'' بیرلمان''یقول 
الفلسفیة واإلیدیولوجیة، واتسم ھذا القرن األخیر بازدھار الدعایة واإلعالن، فإن المناطقة المحدثین قد أغفلوا ھذا الجانب، 

  . ”لنھضة، وكذا فإننا نقدمھا باعتبارھا بالغة جدیدةمما یجعل نظریتنا تقترب مرة أخرى مبدئیا من شواغل عصر ا
(Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, Perelman, ch.Oubseches-Tytica Trad-

Madnid-1989-P:36) 
 L'Argumentation dans la langue, O. Ducrot et Anscourbe, Pierre margada, 2dition: (نظری

Paris, 1983.(  
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l'argumentation ( وال شك يف أنه املنحىن نفسه الذي انتهجه حيث ربط بني علم البيان
  1.بعلم املعاين من جهة وعلم االستدالل من جهة ثانية) لتشبيه والتمثيل واالستعارةا: وعماده(

لتشبيهي فمن املثل التارخيي، استغالل احلجاج قصة آدم اويتنوع املثل من التارخيي إىل 
وشجرة اخللد، لكي يربر موقفه احملرج بعد قتله البن الزبري، وأما املثل التشبيهي فيتمثل يف تلك 

  2. القرآنية اليت يستشهد ا احلجاج يف خطبه، كلما دعاه املوقف إىل ذلكاآليات
 : للشواهد اجليدة فوائد أساسية ثالث

 املتكلم يقدم يف الشاهد احلجة اليت يدعم ا رأيه حبيث يكون السامع أو القارئ نأوهلا، أ
لو كان الشاهد مقتبسا من  إلميانه بصاحب الشاهد أو تعظيمه إياه، كما اأكثر استعدادا لقبوله، إم

القران الكرمي أو احلديث النبوي الشريف أو مقتطفا من أقوال للكتاب املبدعني و الشعراء املخلقني 
و املفكرين املرموقني ،و مشاهري الساسة و القادة ممن يعترف بفضلهم و يقر بعلمهم،و يتفق على 

بإقناع السامع أو -ما يقولونك-فهنا يكون املتكلم قد كسب نصف املعركة.أصالة تفكريهم
  .القارئ برأيه و احنيازه إىل صفه

مث ...:”و قد تنبه إىل أمهية الشاهد كثري من األدباء منهم أبو هالل العسكري الذي قال 
إين ما رأيت حاجة الشريف إىل شيء من أدب اللسان بعد سالمته من اللحن،كحاجته إىل الشاهد 

ة،فان ذلك يزيد املنطق تفخيما،و يكسبه قبوال،و جيعل له قدرا يف و املثل،و الشذرة والكلمة السائر
 ،يف العقد،و التنوير يف النفوس،و حالوة يف الصدور،وإمنا هو يف الكالم كالتفصيل

            ». 3...التسهيم يف الربدالروض،و
فالشاهد يساعد على شرح فكرة الكاتب و جيعلها أكثر وضوحا و أبعد تأثريا و يزوده 

  . يسلحه برأي مقر بصوابهوجة قوية، ويدعمه حبكم معترف مبتانته، حب

                                                
 .85: ، ص2في بالغة الخطاب اإلقناعي، ط -1
 الخطاب اإلقناعي في ضوء التواصل اللغوي، الحجاج بن یوسف الثقفي، نموذجا، عماریة حاكم، رسالة ماجستیر، جامعة -2

 .291: ، ص2007تلمسان، 
 .4.،ص1 أبو ھالل العسكري،جمھرة االمثال،ج3
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 إضافة إىل فخامة معناه ميتاز جبزالة مبناه و مجال اللفظ و هكذا فان -الشاهد–و ثانيتها أن 
استخدام الشواهد يف ثنايا الكالم يزيده رونقا و يضيف إليه حالوة و طالوة، و يشبه األدباء 

      » 1. جوهر اللفظ و حلي املعاينوشي الكالم و « العرب ب
  :  أمهية االستشهاد باألمثال فيقول )جممع األمثال(و يوضح امليداين مؤلف كتاب

يف أثناء متصرفاا ،و حتوج اخلطيب املصقع و الشاعر املفلق إىل إدماجها و إدراجها …
لى أمد أدراجها، الشتماهلا على أساليب احلسن و اجلمال،و استالئها يف اجلودة عو

     » 2....الكمال

،أن الكتاب الذي ينسب األفكار اليت يطرحها إىل مصادرها و يعزوها إىل و ثالثتها
منابعها،و يستشهد بأقوال من سبقه من الكتاب،يقدم الربهان على أمانته و صدقه،و يعطي الدليل 

ولته و داال على على تواضعه و أدبه، بل يرى بعضهم يف استشهاد الكاتب بامرأة مؤشرا إىل رج
  .  3شهامته

 أحسن أنواع ن التمثل باملثل السائر يف موضعه، موو إيراد البيت من الشعر يف مكانه، ...
   4. الكتابة و أعظم فنوا

  
أضف إىل ذلك أن كثريا من الشواهد مأخوذة من األمثال السائرة و األقوال املأثورة اليت 

 غالبا ما نسي قائلها أو مل تنسب أبدا إىل شخص تضرب جذورها يف أعماق التاريخ العريب و
    5.معني

  : للخطابتداويلالتحليل ال.3.2.2

                                                
  .3.،ص3،بیروت،لبنان،ج1983میحة ،دار الكتب العلمیة،،مفید محمد ق.ابن عبد ربھ،العقد الفرید،تحقیق د 1
 .01.المیداني،مجمع االمثال ،ص 2
 .25. ،عن المقدمة ،ص2001،بیروت لبنان،1معجم االستشھادات، مكتبة لبنان ناشرون،ط علي القاسمي، -3
نقال .138. ،ص1988علمیة ،عبد الرحیم بن علي بن مشیت القرشي،معالم الكتابة و مغانم اإلصابة بیروت دار الكتب ال 4

  .27.ص.عن المصدر السابق
 .34.معجم االستشھادات ،ص 5
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إن املهمة األوىل حسب أنصار هذا االجتاه لتحديد عالقة البالغة بالتداولية 
)Pragmatique ( هي تعريف جمال كل منها خاصة أن هناك بعض التعريفات املوسعة املرحية

فن القول بشكل "د العلمي الدقيق و ذلك مثل من يعرفون البالغة بأا اليت تساعد على التحدي
  1.مما جيعلها جمرد أداة نفعية أو ذرائعية" فن الوصول إىل تعديل موقف املستمع  أو القارئ"أو " عام

 

3 
 املسكوكة واخلطاب السياسي فإنه ال بد من  خيص العالقة القائمة بني التعابريفيماأما 

إعطاء حملة موجزة عن هذا األخري الذي يعترب أكرب مشولية واستخداما ويفضله الكثري من الناس على 
أمساء أخرى ومفاهيم أخرى، وميكننا مقارنة هذه املفاهيم املختلفة عند العرب ملدلول كلمة 

ا جند منجد اللسانيات يعرف اخلطاب بأنه وحدة لغوية اخلطاب مبثيالا يف الفكر الغريب حيث أنن
  2.أو أكرب للجملة وهو يتشكل من متتالية تكون رسالة هلا بداية  واية

إن فالسفة الغرب وظفوا مصطلح اخلطاب مبعان متميزة منها املقالة كمـا ديكارت املقالة 
وىل أو الثانية وغريمها سواء يف كتابته  األ '' Discours de la méthode'' يف املنهـج 

لكي ندرس خطابا ينبغي : وحىت أرسطو هو أول من تناول املصطلح بصفة واضحة عندما يقول
  : عزل ثالثة عوامل

  .الذي يتحدث. 1
  .املوضوع الذي يتحدث عنه. 2
  3.الذي يتحدث إليه. 3

 البحث عن '': ، أن البالغة ويعين ا االتصال هي''فن البالغة '' ويرى أرسطو يف كتابه 
  : وقد نظم أرسطو دراسته حتت العناوين الرئيسية اآلتية مجيع وسائل اإلقناع املتاحة

                                                
  .97.، ص164 العدد 1992 صالح فضل،  بالغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، الكویت - 1

2- Jean Dubois, dictionnaires de la linguistique. Larousse, France pp: 118-136.   
3- Roland Barhesse, l'ancienne rhétorique'' communication N°16 '' le genre de Discours ''. 



 
 

44

  ).املرسل...... (اخلطيب. 1
  ).الرسالة...... (اخلطبة . 2
  ).املتلقي...... ( املستمع . 3

ونظرا ألن اخلطابة كانت الوسيلة األساسية لالتصال السياسي يف املدن اإلغريقية فقد كان 
    1. اآلنهاإلقناع الشفهي هو أقرب الشبه باالتصال الذي نعرف

 ﴿: ويقول اهللا تعاىل      ﴾2 وهنا يدين ،

ويشري الشارحون  واملفسرون  إىل أن فضل اخلطاب الوارد يف اآلية هي مبعىن الفصل يف الكالم 
  3.ويف احلكم

وعلى هذا األساس فاخلطاب يكون رسالة هلا بداية واية أو كالما له أول وله آخر وكل 
خطاب له اجتاه معني وحيمل وجهة نظر حمدودة ويكون التأثري حسب املكان والزمان هنا من 

أما من حيث املضمون فالتأثري ال يتوقف حسب الزمان واملكان بل يتجاوزمها . حيث الشكل فقط
أثريه خطاب ما بقوة ختطيه حباضري الزمان واملكان، ألن عملية االمتداد هلا تأثري ويقاس مدى ت

  .وهو جوهر اخلطاب وهنا ندرك أمناطا للخطاب
واخلطاب املكتوب هو الذي يتعامل بالنصوص املكتوبة وبالتايل ال يفترض وهو متلقي 

  . أصول النحو والصرفمستمع بل قارئ، ولغة اخلطاب املكتوب هي اللغة املعقدة اليت حتترم
أما اخلطاب املنطوق هو عكس  اخلطاب املكتوب أي أنه ال يستخدم النصوص املكتوبة 
وإمنا أداته هي احملادثة الفعلية أو احلوار والذي يفترض وجود متكلم ومستمع ويستخدم لغة 

  املصلحة التحادث العادية، وهلذا فاخلطاب له قوانني جند منها قانون الصدق واإلخالص، قانون
  .  أو االستفادةةواالهتمام، وقانون اإلعالمية أو  اإلخبارية، وقانون االستيعابي

                                                
  .354: ، ص2003، 3، الدار المصریة اللبنانیة، ط االتصال ونظریاتھ المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید،  -1
  .20:  سورة ص، اآلیة-2
 50: ، ص. ، دار األندلس، بیروت6 تفسیر ابن كثیر، ج -3



 
 

45

هذا من جهة ومن جهة  أخرى جند أنواع اخلطاب فهناك اخلطاب  السياسي الذي حنن 
بصدد الكالم عنه، واخلطاب العلمي أو البيداغوجي، واخلطاب القانوين والديين والفلسفي 

اخلطاب السياسي، إذا كان صاحبه رجال سياسيا والغاية من سياسة : واالصطالحي فمثال
) أي موضوع الرسالة اليت حيملها اخلطاب يكون سياسيا(أن يكون موضوعه سياسيا : وتصنيف

أو مهتما بالسياسة، ) ما يسمى باجلمهور السياسي(وبإمكان أن يكون املتلقي أيضا سياسيا 
أي لغة اخلطاب تكون يف أغلبها  أو عمومها لغة (السياسية باإلضافة إىل استخدام املصطلحات  

  : فلكي يكون اخلطاب سياسيا ينبغي أن يشتمل على ما يلي). سياسية
 .املرسل رجل سياسي  . أ

  .الغاية من اخلطاب السياسي. بـ
  ).القضية اليت تطرح(املوضوع . جـ 

  .سياسي أو يهتم بالسياسة) فرد أو مجهورا(املتلقي . د
  . السياسة مشتقاته ومفرداتهمصطلح. هـ

واخلطاب السياسي يف الواقع ال يشترط وجود مجهور خمتص يف السياسة بل وهذا من 
مميزاته عن بقية أنواع اخلطاب يوجد يف فئات اتمع باختالف مشاريعهم ومستويام الثقافية 

  1.والفكرية
ركن األساسي يف عملية واخلطاب إذا كان موجها للتأثري واإلقناع فإن املخاطب حيتل ال

  .اخلطاب، ومن هنا جاءت ضرورة اللجوء إىل األسلوب الذي يسري الفهم ويسهل عملية التلقي
إن الكثري من اخلطب الرمسية باللغة الفصيحة للمسؤولني الكبار يف الدولة تتخللها دوما 

، واليت ختدم خرى تارة أ الشعبية الفصيحة تارة و التعابري املسكوكة بأنواعها وخاصة األمثال
الفكرة بإصابة املعىن وتفيد اإلقناع كخاصية من خصائص أسلوب من اخلطابة ولعل إىل مثل هذا 

وملا كان الشرع مقصوده األول العناية باألكثر يف غري إغفال '' : كانت إشارة ابن رشد حني قال

                                                
 .160: ، ص1982عبد المالك مرتاض، األلغاز الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1
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ألكثر يف وقوع التصور  اخلواص، كانت الطرق املصرح ا يف الشريعة هي الطرق املشتركة اهلتنبي
  . 1''والتصديق 

  : و اآلن سنقوم  بتطبيق ما قلناه سلفا يف األمثلة املوالية 
  :مام يف الد محلوالغاية تربر الوسيلة و

 اىل أن بدون هذا املعىن ال وجود للحياة و لعلّ املخاطب 2يرمي هذا املذهب امليكافيلي
ذا املثل يرمي اىل كلّ الشرور أو كلّ ما هو مجيل السياسي أراد أن يصل اىل هدف معني على أن ه

أي أن االنسان تضيق .ال يلبث أ، يزول و يندثر،أما ما هو باق فاخلصال احلميدة و السلوك السوي
عليه االختيارات يف البعد الشمويل االّ أنه يأخد حكما مسبقا مع حرية االختيار و هذا ما نلمحه 

أي حىت و لو كان االختيار على حساب اراقة دماء  مام يف الد محلوويف الشطر الثاين من املثل  
   .األبرياء دف الوصول اىل اهلدف املنشود

  :              جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن -
  ليس كل ما يتمناه املرء يدركه      جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

كأا تبدل اخللق من أصله،و حتول العامل اذا تبدلت األحوال مجلة ف:"و يقول ابن خلدون
  .  3"باسره،و كأنه خلق و نشأة مستأنفة و عامل حمدث

فهو يكشف عن ظاهرة أطوار االمناء املختلفة و هذه األطوار موجودة يف كلّ عناصر 
 .       4الكون

                                                
: ، ص1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ابن رشد،   فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من االتصال، -1

54. 
ي، أحد أعالم عصر النھضة في أوربا، شارك في الحیاة ، سیاسي و مؤرخ ایطال)1527-1469( نیكولو میكیافیلي -2

، عرف في تاریخ الفكر 1512السیاسیة في ایطالیا ، و اعتزل السیاسة تفرعا للتألیف، عند عودة آل میدیتشي للحكم 
 أید "المحاضرات و الخطب" و أھداه الى حاكم فلورنسا و بكتابھ 1513الذي كتبھ سنة " راألمی«السیاسي بمؤلفھ الشھیر 

نظام الحكم المطلق و أحل في العالم اتخاد كّل وسیلة تكفل استقرار حكمھ و استمراره، و لو كانت منافیة للدین و " األمیر"
فأید النظام " المحاضرات" عاد في كتابھ ياألخالق، و ذلك على أساس الغایة تبرر الواسطة  أو الوسیلة ، غیر أن میكا فیل

تاریخ "ادة الشعب، و عدد مزایا ھذا النظام، و فّضلھ على النظام الملكي، و یعد كنابھ الجمھوري الذي یقوم على سی
أسعد مفّرج و لجنة من الباحثین، موسوعة عالم السیاسة، تعریف شامل بالسیاسة نقال عن   . فتحا في كتابة التاریخ" فلورنسا

 . 38.  صفكرا و ممارسة،
  .210.ص ،1981،بیروت بناني الكتاب اللابن خلدون،  المقدمة، دار  -3
  .1996عبد الغني المغربي، لفكر االجتماعي عند ابن خلدون ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ا-4
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و هلذا يؤكد ابن خلدون من جديد على أن النفس اذا كانت على الفطرة األوىل كانت 

 .1تهيئة لقبول ما يرد عليها و ما ينطبع فيها من خري أو شرم

لقد استخدم املخاطب السياسي هذا املثل يف خطابه ليبني أنه بالرغم من اجلهود اليت بدلت 
  .من قبل من أجل اصالح األموراال أا باءت بالفشل

  : ما عنديش خامت سليمان ،  ما عنديش خامت سليمان-
  

 ﴿ :قال تعاىل
﴾2  .  

 ﴿ :و قال تعاىل    
}15{

}16{﴾3.  

من خالل هاته االيات نستخلص أن سيدنا سليمان قد وهبه البارئ عز و جلّ ملكا مل 
 املثل الذي هو يف احلقيقة من يكن له مثيل و قدرة خارقة و من هذا املنطلق ندرك أن هذا

االسرائيليات ألنه يقال أن سليمان عليه السالم كان ميتلك خامتا سحريا يستعمله لتحقيق مجيع 
 ا عن كلّ ما هو مستحيل حتقيقه مبتغياته هلذا أصبحت هذه العبارة متداولة بني الناس يعربون

خاطب السياسي هذه العبارة الشعبية ليفصح صعب املنال و عن األمور املبالغ فيها هلذا استعمل املو
اها ،ألن عصر املعجزات قد ولّى ا عن احلقيقة املرة اليت ال ميكن اخلروج منها بني ليلة و ضح

  .   اندثر؛ وحده العمل اجلاد و املتواين كفيل للخروج من هذه احملنةو
                                                

 .215. ، صالمصدر السابق  -1
  .12 سورة سبأ،أیة -2
  .15،16،17: سورة النمل،األیات-3
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ا و اليهما تشدد التربية ان التكرير و التوكيد عامالن قويان يف تكوين اآلراء و انتشاره* 
يف كثري من املسائل، و ما يستعني رجال السياسة و الزعماء كلّ يوم يف خطبهم و ال حيتاج 

  .1التوكيد اىل دليل عقلي يدعمه و امنا يقتضي أن يكون وجيزا محاسيا ذا وقع يف النفس
و  - سليمان ما عنديش خامت،  ما عنديش خامت سليمان- و التكرير يف املثال السابق 

شعبية استعملها املخاطب مرتني ألن هلا تاثريقوي على املتلقي، ألن تكرير املكرر بذاته  هي عبارة
  . 2يهدف اىل جعل حمتوي اجلدال مفهوما أكثر بل انه يزيد الفهم، جيذب انتباه املستقبل و امتالكه

 الوظيفة االتصالية و مهما يكن من أمر، فاننا نعين هنا بتحليل بنية التكرير من منظور
االقناعية اليت ألقي عليها الضوء من قبل بعض القدماء كأيب اهلالل العسكري الذي يقرن التكرير 

  . 3بتاكيد احلجة جاعال التكرير مدا للقول و من مث يربط بني مد القول و بلوغه الشفاء و االقناع 
  اخلارج من احلمام ليس كالداخل اليه 

فاملعىن القريب هو . ألجل النظافة و الراحة، فيخرج منه متعبا منهمكايلجأ االنسان للحمام
أن االنسان اذا أخد على نفسه عهدة و كانت له مسؤوليات و جب عليه أن يضحي بالنفس و 
النفيس و كذلك هو االمر بالنسبة ملن يطلب امرا عظيما،فجاء هذا املثل حيمل يف طياته دالالت 

  .  هلزل أعطاه طابعا خاصا ليأثر اكثر يف النفسكثرية؛ فمزجه بني اجلد و ا
  :أهداف التعابري املسكوكة يف اخلطاب السياسي

  : ميكن اختصار هذه األهداف يف العناصر التالية
  وجعله يتقاسم مع املخاطب اعتقاده واقتناعه اخلاص) السامع أو القارئ(التأثري يف امللتقى.  
 الذي يطلبه ويريده املخاطبالتأثري يف امللتقى جلعله يقوم  بالفعل .  
  أو الضمين  لكسب تأييده وتوافقه) عقال وقلبا(استمالة وإغراء املتلقي باعتباره ذهنا وعاطفة

 .الصريح

                                                
  .66.ت ،ص.، د1طو زھرة ،دار الفكرالعربي، القاھرة،  الخطابة أصولھا ، تاریخھا في أزھر عصورھا، االمام أب- 1
 .65. مقال النص الحجاجي،ص- 2
 .156. أبو ھالل العسكري، كتاب الصناعتین، ص- 3



 
 

49

  إن التعابري املسكوكة هلا تأثري كبري إليصال املعىن الصريح باملعىن من أنه يكون بعض األحيان
ذا األخري ب اخلطباء السياسيني يستعملون هضمنية وحيقق الغاية املرجوة منه، وذلك فإن أغل

لكالم وهذا ليس فقط يف الدول العربية فحسب، بل حىت األجنبية لتوضيح املغزى من ذلك ا
لهم يستعملون هذه العبارات إلبراز قوهلم ومقولتهم حىت والغربية جند معظمهم أن مل نقل ج

 .وعشريتهتكون هذه العبارات مرادفا للمصطلح الذي خيدم به شعبيته 

  
 

  التوظيف البالغي االقناعي  العبارة املسكوكة
  . ضيق و كثرة االختيارات يف البعد الشمويل-  مام يف الد محلوالغاية تربر الوسيلة و

  . مترير للنتائج و األحكام املسبقة-
  . حرية االختيار بني اخلري و الشر-

قضاء اهللا و قدره و االمتثال  خضوع االنسان ل-  1جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن -
  .ملشيأته

 سعي النسان اىل حتقيق أهدافه و لكن ظروف -
  .احلياة و خباياها تعكس امور غري متوقعة

 تعبري عن األمور املستحيلة اليت يعجز االنسان عن -   ما عنديش خامت سليمان
  .حتقيقها يف فترة وجيزة

 وحده هو كفيل بتحقيق املعجزات  العمل-
  . اىل املستحيلالوصولو

  . ال يسمح بالوقوع يف نفس األزمة مرة ثانية-  2ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني
 البالد ة العويصة اىل اختالط أمور أدت هذه األزم-   3اختلط احلابل بالنابل

  .اضطراا من مجيع النواحي و
                                                

 )4م(ملحق  أنظر - 1
و ) أنعم علیھ نعمة طیبة( یقال ھذا من قول النبي صلى اهللا علیھ و سلم ألبي عّزة الشاعر، أسره یوم بدر، ثم مّن علیھ- 2
ملحق أنظر ". ال یلسع المؤمن من جحر مّرتین: "مّن علّي، فقال علیھ الصالة و السالم: فقال.طلقھ و أتاه یوم أحد فأسرهأ
 )10م(
 )5م (ملحقأنظر  - 3
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  1الكيل مبكيالني 
  

  . السيطرة على الصعيدين الداخلي و اخلارجي-

د حنون يف االسالم خردلة وال النصارى ما زا
 2هلم شغل حبنون

 

 وجود الذين ظلوا السبيل أم عدمه هو سواء و -
 .اعطائهم فرصة أخرى للتوبة

  
  . رجوع الشعب اجلزائري اىل سابق عهده- 3الرجوع اىل األصل فضيلة

اذا كانت النفوس كبار  تعبت  يف مرادها 
  4األجسام

  .مل لشعبه من جديد أعاد الرئيس اجلديد األ-

  . يف االحتاد قوة- 5لنضع اليد يف اليد من أجل بناء الغد

 كان الوئام املدين أفضل حل للعفو عن اللذين - 6 مسك العصا من الوسط
  .ظلوا السبيل و اعادم يف أحضان بلدهم من جديد

عله يتخبط  تأثري هذه األزمة على الوطن مما ج- 7 اخلارج من احلمام ليس كالداخل اليه
  .لسنوات يف الدماء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 )1م (ملحقأنظر  - 1
 )2م ( أنظر ملحق- 2
 )3م ( أنظر ملحق- 3
 )6م ( أنظر ملحق- 4
 )7م ( أنظر ملحق- 5
 )8م ( أنظر ملحق- 6
 )9م (ظر ملحق أن- 7
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:  

1 : 

 و یترعرع فیھا نظاما لغویا قائما أن الفرد یجد في البیئة التي ینشأالكل یعلم 
مختلف بذاتھ ، فال یتسنى لھ التملص منھ فیسیر علیھ ھو و سائر أفراد مجتمعھ ب

  

  : الفصل الثالث
ابير المسكوكة التباينات بين التع

  العربية والفرنسية
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فاإلنسان إذن مضطر إلى الخضوع لقواعد اللغة التي ال . وسائل التعلیم و المحاكاة 
تسیر وفقا إلرادة األفراد، و تبعا للنزوات الشخصیة، و إنما تخضع في سیرھا و 

و مما ال ریب فیھ أنھ ال یحدث بین اللغات ما یحدث بین . تطورھا لقواعد مطردة
اللغة الحیة بین الثقافات وعوب یؤدي إلى االحتكاك  فاالحتكاك بین الش. الجماعات

ھي التي تأخذ من اللغات األخرى أشیاء ، و تعطي لھا أشیاء أخرى فالعملیة ھي 
عملیة أخذ وعطاء، على عكس اللھجات التي تكتفي باألخذ، فتعیش عالة على 
غیرھا، مثلھا كمثل شجرة اللبالب تلتف حول شجرة أخرى، فتمتص عصارتھا 

لذا . دام الصراع قائما بین األمم، فالسعي وراء السیطرة اللغویة یضل قائماوما
تبذل الدول العظمى قصارى جھدھا في نشر لغاتھا وإصغار أمر اللغات األخرى 

  .لتبقى الشعوب المستضعفة مغلوبة على أمرھا
فاللغات '' : 1'' وحي القلم '' : وقد قال مصطفى صادق الرافعي في كتابھ

لقومیة، ولھي واهللا احتالل عقلي في الشعوب التي ضعفت عصبیتھا، وإذ تتنازع ا
ھانت اللغات القومیة على أھلھا، أثرت اللغة األجنبیة في الخلق القومي ما یؤثر 
الجو األجنبي في الجسم الذي انتقل إلیھ وأقام فیھ، أما إذا قویت العصبیة، وعزت 

ألجنبیة إال خادمة یرتفق بھا ویرجع اللغة وثارت لھا الحمیة، فلن تكون اللغات ا
  .''شبر األجنبي شبرا ال مترا 

  :ومھما یكن من أمر، فإن لكل لغة
  ). Phonèmes( سلسلة مغلقة من حروف المباني -
  ). Morphèmes( وسلسلة مغلقة من الوحدات النحویة -
  ).Lexèmes( وسلسلة مفتوحة من الوحدات المعجمیة -

 ال تترك الحریة بطبیعة الحال إلى كل شخص ومن الجدیر بالمالحظة أنھ
الختراع وحداتھ المعجمیة الخاصة وعدد الوحدات المعجمیة كبیر جدا فال یستطیع 
أي كان أن یدعي أنھ ملم بھا جمیعا أضف إلى ھذا، أن سلسلة الوحدات المعجمیة 

ث فھذه السالسل الثال. بإمكانھا أن تتطور أكثر مما تتطور للسلسلتان السابقتان
متألفة من وحدات منتظمة في جداول خاصة وانطالقا من الجملة وھي الوحدة 

 :األساسیة إال بالغ لغوي، فإنھ یتسنى لنا أن نكتب ما یلي

                                                
 وتم 1937-1934 مجموعة مقاالت أدبیة ونقدیة وبعض القصص القصیرة نشرت في المجالت والصحف ما بین - 1

  .  أجزاء ومعظمھا یدور حول قضایا إسالمیة وعربیة3جمعھا في 
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 تألیف بین تراكیب أو مكونات مباشرة : جملـة)Constituants 
immédiat.(  

 ووحدة نحویة أو ) أو وحدات معجمیة(تألیف بین وحدة معجمیة : تـركیب
  ).دات نحویةوح
 جزء ال یتجزأ من سلسلة الوحدات المعجمیة: وحدة معجمیـة.  
 1.جزء ال یتجزأ من سلسلة الوحدات النحویة: وحدة نحویـة 

2 
قد تتسع جماالت استعمال لغة معينة،و ميتد انتشارها يف مناطق متعددة خارج منطقة       

 ألنه مت التعامل ا خارج اطارها احمللّي أو ما يسمى وفق ؛صلية فتسمى اللغة العامليةاستعماهلا األ
 و ما حيدد عاملية لغة بعينها ليس خصائصها Lingua Francaمنظمة اليونسكو بلغة التعامل 

ملؤمترات و االجتماعات الدولية الصوتية أو النحوية أو الصرفية و ال حىت مقدرا املفرداتية يف ا
املكانة احلضارية ملتكلميها األصليني و غريها من املؤشرات اليت يعد ما قلناه االن أمهها و ال ميكن و

لكل اللغات أن تدخل يف خانة اللغات العاملية لعدم توفرها على الشروط السابقة الذكر،و قد مت 
 50تعمليها تصنيف احدى عشر لغة على أا  لغات عاملية يف العامل املعاصر لتجاوز عدد مس

-)األردية( اهلندية - االسبانية-االجنليزية-الصينية: مليون نسمة،ورتبت تصاعديا حسب األيت
   2. األملانية- الفرنسية- الربتغالية- اليابانية- العربية-البنغالية-الروسية

حتتل الغة العربية املرتبة السابعة عامليا،و تغطي منطقة كبرية من العامل متتد من النصف 
 دولة عربية و يصل عدد 23لشاملي من افريقيا و القسم الغريب من أسيا و هي اللغة الرمسية ل ا

 مليون نسمة،أما اللغة الفرنسية فتحتل املرتبة العاشرة عامليا و تستعمل كلغة رمسية 130متكلميها 

                                                
، شھادة ، محمد الشریف بن دالي حسن)دراسة مقارنة على ضوء المذھب الوظیفي( الزمن في العربیة والفرنسیة -1

  .59-51: ماجستیر، جامعة الجزائر، ص
قضایا و مشكالت ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع - محمود فھمي حجازي،اللغة العربیة في العصر الحدیث- 2
  .152-147.،ص1998،



 
 

54

تواجدها يف فرنسا اضافة اىل استعماهلا يف بلجيكا و كندا و سويسرا بنسب متباينة دون نسيان 
  .1مليون نسمة50الدائم يف العامل الفرنكوفوين و يصل عدد مستعملها 

    ان مكانة اللغة العربية و اللغة الفرنسية مكانة مشرفة جتعلنا نطمئن اىل أن اجلهود 
.     املبدولة يف حماولة حتسني تعليمها يف املدارس النظامية لن يضيع سدى  

3 
كّد العلماء من خالل دراسام اللغوية املقارنة التارخيية وجود صالت قرابة بني جمموعة    أ
 جتعلها تندرج ضمن أصل لغوي مشترك و استطاعوا خالل سنوات مضنية من البحث اللغاتمن 

عدد العائالت اللغوية حبوايل ثالثني عائلة يصدر عنها أربع أالف "و التحليل و املقارنة من حتديد 
ع لغات األسرة الواحدة خصائص صوتية و تركيبية و حنوية معينة رغم ما قد ،وما جيم"ة يف العامللغ

سرة اللغات السامية أشهر األسر يبدو بينها من اختالفات و تعد أسرة اللغات اهلندو أوروبية و أ
.اكربهاو  

 النسب اللغوي للعربية : 

مية،وبعضهم جيعل اللغات السامية  فرعا من أسرة       تنتمي اللغة العربية اىل فصيلة اللغات السا
تعد اللغات "لغوية أكرب هي أسرة اللغات األفروأسوية اليت متتد من الشمال أفريقيا جنوب اسيا،و 

عرب حوايل مخسة و أربعني ...السامية من أقدم اللغات االنسانية اليت وصلت الينا مدونة
اخل ، متتاز ...عربية الكادية و اللغة األجريتية واللغة االراميةتضم اضافة اللغة العربية اللغة ال،و2"قرنا

:اللغات السامية ببعض اخلصائص من بينها  
...العني و الفاء و اهلاء:احتوائها على جمموعة أصوات احللق-      

.... مفعلة-فاعل-يقوم بناء الكلمة على أساس الصوات و الوزن-      
.اىل مذكر و مؤنثتصنيف الكلمات من حيث اجلنس -      

                                                
  .157-156. المرجع السابق ،ص-  1
  .1998نشر و التوزیع ، محمود  فھمي حجازي،مدخل الى عالم اللغة، دار قباء للطباعة و ال- 2
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 النسب اللغوي للفرنسية   : 

سرة اللغات اهلندوأوروبية أو السنسكريتية،و تعد أول نسية اىل أتنتمي اللغة الفر
الفرع :أسرة مت اكتشافها و تضم هائال من اللغات املنضوية حتت فروع عديدة منها

  اللغة الفرنسية أهم لغة تعد...اجلرماين والفرع الالتيين و  الفرع اهلليين و الفرع اهلندي
  1اخل...الرومانيةانية و االيطالية و الربتغالية وتفرعت عن اللغة الالتنية األم،اضافة اللغة االسب

 التصنيف النمطي للغتني العربية و الفرنسية: 

  يقوم تصنيف اللغات على أساس الشكل الذي تتبعه اللغة يف بنائها و تركيبها و هي 
لطريقة ابتداعها شلج Schlegel   يف تقسيم اللغات و فق خصائص تعاملهامع الكلمات 

و ) التحليلية(اللغات املنصرفة:لتكوين املفاهيم و بناء اجلمل،و قسمت اللغات اىل أنواع ثالثة
  .2)الوصلية(اللغات اللصقية) العازلة(اللغات غري املنصرفة

الداخلية للكلمات عن طريق تغيري  هي اللغات اليت تتغري بناها):التحليلية(اللغات املنصرفة -1
 .الوحدات الصرفية

هي اللغات اليت ال تتغري بناها  الداخلية للكلمات  وتعتمد ): العازلة(اللغات  غري املنصرفة-2
 .يف داللتها على ترتيب الكلمات داخل السياق فأجزاؤها ال تعرف الروابط

فيها باللواصق كالسوابق  كلمات هي اللغات اليت يصل جذر):الوصلية( اللغات اللصقية-3
 .3اللواحق و الدواخل،و ا تتحدد مستويات داللة الكلماتو

تصنف اللغة العربية ضمن املتصرفة فهي لغة االشتقاق بامتياز و هلا يف ذلك طرق ذكية 
فترتيب )ضرب موسى عيسى(لتوليد املعاين،كما ميكن ادراجها ضمن اللغات العازلة يف مثل

هو املفعول به،و هي أيضا من اللغات )عيسى(هو الفاعل و )موسى(ى أنعناصر اجلملة يبني عل
:اللصقية و مثال ذلك تعدية الفعل باضافة حروف الزيادة  

                                                
  .48.،ص2003سامي عیاد حنا،مباديء علم اللسانیات الحدیث،دار المعرفة الجامعیة،/شرف الدین الراجعي- 1
  . 142.عبد القادر عبد الجلیل ،علم اللسانیات الحدیثة،ص- 2
  .110. حسن عبد العزیز،مدخل الى علم اللغة،ص- 3
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.أدخل دخل    
(    أما اللغة الفرنسية فهي من اللغات املنصرفة je voyais و هي أيضا من اللغات ) 

(العازلة Pierre bet Paul  ( و هي من اللغات اللصقية) tigresse ،ميكن للغة الواحدة )
سبة حدوث خاصية التصرف و العزل أن تصنف ضمن اموعات الثالثة السابقة لكن ن

اللصق ختتلف من لغة اىل أخرى فتتفوق اللغة العربية مثال يف حالة و تضعف فيها خاصية و
.اللصق فال تظهر اال يف مواطن حمدودة  

1 
الدراسة النحوية، ألن النحو ال يعين بالصوت وما يرتبط به من تأليف اجلملة هو ميدان 

آثار لغوية وال باللفظة الواحدة وما يتصل ا، وإمنا يهتم بالكلمة املنسوجة مع األخرى يف 
تركيب مجلي، وليست األلفاظ املتآلفة يف مجل إال صورا منطوقة ملا هو حاصل يف الذهن من 

 الذهن هو ربط الصور الذهنية املفردة بعضها ببعض على حنو والتأليف يف'' : التركيب املعنوي
تتحقق معه صلة ونسبة بني هذه الصور، فإذا أردنا أن نعرب عن ذلك، أو تنقله إىل ذهن السامع 

.1''أو املخاطب، عربنا عنه مبركب لفظي   
:  بني اجلملة والعبارة-2  

.دةإن اجلملة مركب إسنادي بسيط يتكون من عملية إسناد واح  
والعبارة مركب إسنادي مركب يتكون من عمليتني إسناد اثنتان، أو ثالث أو 

.2أو أكثر...عشر  
، فرقا بني البسيط واملركب أبصرناه بني ''العبارة''و '' اجلملة''فكان الفرق بني 

.املصطلحني  

                                                
  .83-82: ، مصر، ص1دي المخزومي، مطبعة مصطفى الحلبي، طمھ.  في النحو العربي قواعد وتطبیق، د- 1
بیروت  الطبعة األولى،  في مدار اللّغة و الّلسان، أحمد حاطوم، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر،- 2

 .23.ص.1996لبنان،
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إن املفاهيم اللغوية املتنوعة، اليت يسعى الباحثون إىل استخراجها من جزئيات الكالم 
 جديدة، إمنـا هـي شيء متحرك، دائـم التكون معرض توتتجسد أحيانـا مبصطلحا

للتغيري أو التعديل، كمثل ما عرفناه من تعقيد سيبويه لظاهرة اكتساب املضاف من املضاف إليه 
.جنسـه أو عدده  

ل يف االستعمال الشائع، كلمتان مترادفتان، سواء يف االستعما'' العبارة '' و '' اجلملة '' 
.اليومي أو يف البحث اللغوي  

وألن يف احلقل الداليل، العائد إىل البحث اللغوي، مضمونني اصطالحيني عاريني، 
وليست يف القاموس العريب ما يكسومها، وجيعلهما مصطلحني يكونان من أدوات البحث، 

م، ما نراه يناسب وألن يف الكلمتني املترادفتني، من الداللة املة، السارية يف احلس العريب العا
املضمونني، وألن يف وسع الباحث، أي باحث، أن يستند إىل مبدأ التحكم اللغوي العام 
)L'arbitraire linguistique الذي تقوم اللغة عليه، فيطرح من املصطلحات ) 
 -اجلديدة، ما يتطلبه البحث، دون أن يقوم املصطلح املطروح بالضرورة على أساس لغوي

يرتبط الشكل فيه باملضمون، فقد رأينا، يف حقل البحث اللغوي على األقل،  اشتقاقي -لفظي
.1قطع العالقة الترادفية بني الكلمتني، وختصيص كل منهما مبضمون اصطالحي مستقل  

:  اجلملــة-1.2  
 نواته اإلسناد، يرتبط Un complexe parlé ouvertمركب كالمي مفتوح 

 -ا يليه أو يرتبط مبا يسبقه ومبا يليه يف آن،  ارتباطا حنويامبا يسبقه من السلسلة الكالمية أو مب
. سانتاكسيا بشكل مقوما أساسيا من مقومات اجلملة-تركيبيا  

:يكون اإلسناد بسيطا ينعقد بعملية إسناد واحدة كقولنا  
.تدور األرض. 1  
.تولد الفصول. 2  

                                                
  .25.  المرجع نفسھ، ص- 1 
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: من قولنا  
.صولتدور األرض حول الشمس دورة يف العامل تولد الف. 3  

وميكن إذا دخل اإلسناد مبتدأ أو خرب أو ناسخ من النواسخ، أن يكون إسنادا مركبا 
: ، كقول طه حسنياينعقد بعملييت، إسناد اثنني، أو ثالث أو أربع عمليات ال يكاد جياوزه  

...أعانته/هذه احلادثة . 4  
دبسا....أكل /أنه . ... 5  

...هو ال يدري. /6  
''األيام '' من من قوله يف اجلزء األول   

هذه احلادثة أعانته على أن يفهم حقا ما يتحدث به الرواة عن أيب العالء، من أنه . 7
).20: صطه حسني، األيام(أكل ذات يوم، دبسا، فسقط بعضه على صدره وهو ال يدري   

:فأبرز ما تقوم به اجلملة، إذن شيئان  
.انعقادها باإلسناد، بسيطا أو مركبا  

 السانتاكسي يف السلسلة الكالمية وارتباطها مبا قبلها أو ارتباطها – اندراجها التركييب
.1مبا بعدها أو ارتباطها مبا قبلها وما بعدها يف آن  

 
 

: العبــارة-2.2  
 ، ونواته اإلسناد، يندرج Un complexe parlé ferméمركب كالمي مقفل 

 تركييب من مقومات – يف كالم يضمنه اندراجا دالليا مضمونيا ال يشكل أي مقوم حنوي
 املكونة لكلياته النحوية ال جزئياته، عن كالم يضمنه، ةالعبارة، وينفصل، بعناصره األساسي

. سانتاكسيا يشكل أهم مقوم من مقومات العبارة- تركيبيا-دالليا، انفصاليا حنويا  

                                                
 .26. المصدر السابق، ص- 1
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ينعقد بعملية إسنـاد واحدة يتم ا الكـالم، وهذا هو : يكون اإلسناد بسيطا
احلرب، وحيك، نور أسود وكرت :''املفكرة الريفية '' يـل أو النادر، كقول أمني خنلة يف القل

  ).13:ص.(سائل
ينعقد بعمليات إسناد متعددة تتواىل وتترابط، تبدأ باثنني، ومتتد : ويكون اإلسناد مركبا

رية أكثر، ورمبا بلغات العشرات  وميكن من الناحية النظ...إىل ثالث، أو مخس أو تسع أو 
   .1اخلالصة، أن متتد إىل آالف

عمليتان ). 19: طه حسني، األيام، األول،ص(فأما إخوته،فأغرقوا يف الضحك 
  .اسناديتان اثنان

 : اذن شيآن فأهم ما تقوم به العبارة،

 انعقادها باإلسناد بسيطا يف األقل مركبا يف األكثر،

ها من الكالم،استقالال شكليا السانتاكسي عما يسبقها و عما يلي–استقالهلا  التركييب 
لفظيا يتناول عناصر الكالم األساسية،املكونة ملا نسميه،حنن،كليات الكالم النحوية،و ال –

يتناول عناصره غري األساسية ،املتمثلة بالضمائر،و أمساء اإلشارة، و األمساء املوصولة،و سواها 
إىل هده العناصر النحوية ،يف اجلانب مما يندرج يف نطاق املطابقة،املندرجة،بدورها،و مبا يعود 

.الداليل من الكالم  

 كل عملية من عمليات اإلسناد ، يف اجلملة أو العبارة فهي نواة تركيبية

syntaxique noyau un تنضم إىل ركنيها مفردات أو مركبات غري اسنادية،ترتبط، 
 .بالركنني،جتري يف مدارمها التركييب،تكون خيوطا يف النسيج

 . كل و اجلملة جزء من أجزائهاالعبارة

                                                
 clefs pour la'' مفاتیح '' في سلسلة '' األلسنیة ''  في كتابھ Jeorge Mounin ذكر االلسنى الفرنسي مونان - 1

linguistique généralإن أـلسنیا اسمھ فرایز '' : 109:  ، صfries قد وقع في محاضر الكونغرس األمریكي، على ،
حساب المركبات ، وھذا على صعید تصورنا للجملة والعبارة، وب) ثمانیة آالف كلمة( كلمة 8000عبارة تجاوز كلماتھا 
المصدر أن العملیات اإلسنادیة للعبارة یمكن كما نقول، أن تبلغ العشرات أو تجاوزھا،  : اإلسنادیة، إنما یعني

  .27.صالسابق،
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 ،تندرج يف un segmentالعبارة سلسلة كالمية،و اجلملة قطعة طولية منها،
 .حلقاتنا،وترتبط ا

 درجة من التعقيد جتاوز ا طاقة العقل على ى غالب ما تكون، علتكون العبارة، يف
 .1امللكة و السليقة، أو احلدس بإدراكها، أداإلدراك والوصف و التقعيد، فينفر

و تكون اجلملة،من بساطة التركيب،يف كثري من احلاالت،حبيث تقع يف مدى العقل،و 
 .2تقبل الوصف و التعقيد

 phrase يف املصطلح الفرنسي،و العبارة تقابل propositionاجلملة تقابل 

 .sentence 3 يف املصطلح االنكليزي،و العبارة تقابل  clauseاجلملة تقابل .

 ص  مفهوم الن-3

عينة من الكالم املنطوق أو : "يف علم اللغة احلديث بأنه" Texte "4يعرف النص
قصيدة، أو أقصوصة، أو فصل من كتاب، أو تقرير : مثال(املكتوب ذات وظيفة تواصلية حمددة 

، متثل ضربا حمددا من ضروب االستعمال، و تصلح منوذجا لوصف اللغة و )إخباري، أو عظة
  5".حتليلها

                                                
 .28. ، ص في مدار اللّغة و الّلسان، أحمد حاطوم -1
 .29. المرجع نفسھ، ص- 2
لمنصوري، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، علي جابر ا. د.الداللة الزمنیة في الجملة العربیة، أ - 3

 .29: ، ص2002، 1األردن، ط
الكالم " في اللسانیات، إذ یعرف الخطاب في اللسانیات بأنھ " discours"والخطاب " Text"یتقارب مفھوم النص - 4

الكالم المكتوب أحیانا، وعلى الحوار أحیانا وقد یطلق على . عندما یتجاوز الجملة الواحدة طوال) خاصة(المنطوق 
ونتیجة لھذا التقارب في المفھوم فقد ذھب بعض ). Baalbaki, R. dictonary of linguistic terms , p :153".(أخرى

للداللة على أیة " النص"إال أن لغویین آخرین یمیزون بینھما فیقصرون استخدام مصطلح . اللغویین إلى أنھما مترادفین
" ویقصرون استخدام . موعة من الجمل أو المقوالت المتتالیة، نطقا أو كتابة، شریطة أن تكون وحدة لغویة متماسكةمج

ویبرز . communicative purpose والتواصلیة interactive purposeللداللة على الغایة التفاعلیة " الخطاب 
enkvist,N. أن الطرف السیاقي  العالقة التكاملیة بین المفھومین، فیشیر إلى situational envelope  یحول النص إلى 

 enkvist,N.  constractive linguistics and text linguistics in Fiask, J. (ed) contrastive. (خطاب
liguistics , prospects and problems, Mountoon Publisher, 1984, p 65.( عن سعید جبر أبو خضر  نقال

  .33:  ، صإلنجلیزیة، تحلیل لغوي تقابلي، الداللیة في العربیة واالتقابالت ، 
   .  
5-  Baalbaki, R. dictonary of linguistic terms English-arabic, dar el malayin , 1990, p: 501.  
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، و يف مقدمتهم 1 مناقشة مفهوم النص لدى بعض علماء اللغة الوظيفينيو يتضح من
 2يعـد وحـدة دالليـة: "أنـه) Hasan-R" (رقيـة حسن"و ) Hallidy" (هاليدي"
)A semantic Unit(وحدة ذات معىن ال وحدة أو صيغة جمردة : ، أي 

)Form(35 إال الوسيلة اليت يتحقق4، لذلك فليست اجلمل أو العبارات 
)Realized (ا النص."6  

  
  
  
 relation: العالقة املركزية الداخلية و العالقة املركزية اخلارجية -4

endocentrique et exocentrique   
 :relation endocentrique العالقة املركزية الداخلية -1.4

                                                
 وھو یدرس اللغة  ھو فرع من علم اللغة قوام منھجیة التحلیل الوظیفي، functional linguistics علم اللغة الوظیفي - 1

 .(باعتبارھا أداة للتواصل االجتماعي،وینظر في الوسائل التي یكتسب بھا المرء لغتھ للتواصل في بیئتھ االجتماعیة
Baalbaki, R. dictonary of linguistic terms p :204 .( نقال عن التقابالت الداللیة في العربیة واإلنجلیزیة، تحلیل

  .33: أبو خضر ، صسعید جبر . لغوي تقابلي، د
في علم اللغة على أي عنصر یشكل جزءا من بنیة اللغة ویصلح أن یكون موضوعا للتحلیل "unit" یدل مصطلح وحدة - 2

 initiation la semantique، انظر 34: المصدر نفسھ، ص. اللغوي، مثال النونیم، المورفیم، والكلمة والعبارة والجملة
du langage, Christiane Baylon et Xavier Mignot, ed-nathan université 2000, p : 37.  

. ن. م . بنیة اللغة أو شكلھا فیما یقابل المعنى والوظیفة-أعاله– في السیاق form یمكن أن یفھم من مصطلح الصیغة - 3
  .ن. ص

یقسم : " التوضیح اآلتي ، ویمكن تبیین الفرق بینھما في Clause والعبارة Sentence یمیز اللغویون بین الجملة - 4
أما الوحدات األخرى فھي العبارة وشبھ .   وأكبر ھذه الوحدات ھي الجملةUnitsنحویون، عادة، مادتھم اللغویة إلى وحدات 

وفي اللغتین العربیة واإلنجلیزیة مثال نستطیع مالحظة أن الجملة تتكون من عبارة أو .   والكلمة والمورفیمPhraseالجملة 
وعلیھ فالعبارة جملة صغرى أو جمیلة تتكون من مجموعة ....) العبارة تتكون  من شبھ جملة أو أكثر وھام جدا وأن . أكثر

عن  )  Aziz . Y, constractive grammar of english and arabic, mosul, 1989, p :09(انظر . من الكلمات
 ، 1 المطبوعات للنوزیع والنشر، بیروت لبنلن، طانظر أیضا في مدار اللغة واللسان، أحمد حاطوم شركة.35: ن ص. م

  .29-23: ، ص1996
: "  بعني في علم اللغة Actualisation وفق استخدام ھالیداي و رقیة حسن، أو  Realization مصطلح التحقیق - 5

م بصورة التعبیر الحسي عن الوحدات اللغویة المجردة، كالتعبیر عن الفونیم بصوت كالمي، والتعبیر عن المورفی
نقال عن التقابالت الداللیة في العربیة ). Baalbaki, R. dictonary of linguistic terms p :29انظر ..." (المورفیم

  .33: ، صواإلنجلیزیة، تحلیل لغوي تقابلي
نقال ).  ، Halliday,M., and Hasan, R., Cohesion in English, London, Longman , 1976,p : 02نظر  ی- 6

   .35: ، صالمصدر نفسھ عن 
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 Bloomfieldهو مصطلح أدخل إىل اللّسانيات احلديثة من طرف العامل اللساين 
املصطلح يتعلق بالتركيب النحوي،عندما تكون الوظيفة أو التوزيع هو نفسه على األقل ،وهذا 

،ال ختتلف عن cher ami:يف عنصر من هذه العناصر التأليفية مثال،وظيفة أو توزيع املركّب
  .cher ami،و هذا األخري يسمى مبركز املركّب االمسي amiالعنصر املؤلف 

 عبارة عن مركب أو اشتقاق و هذه األخرية ال  فيعرفها على أاMartinetأما 
حتدث تغيريات على مستوى االسنادات النحوية املتتابعة املوجودة مسبقا مثال يف العنصر الدال 

jaune لديه نفس اإلسناد اخلارجي مع الكلمة املشتقة منه،jaunâtre1 .  

 relation exocentrique: العالقة املركزية اخلارجية-2.4

 هو عكس املصطلح و، Bloomfield ابتكر من طرف العامل اللساين هو مصطلح
endocentrique، و هذا األخري يشري إىل اختالف الوظيفة و توزيع كل عنصر يف

،ال نلمح فيها ال نفس الوظيفة و ال نفس التوزيع لذا vers Paris:التركيب النحوي مثال 
  . مها منعزلتان يف املعىن Parisوversكل من 

 ،نقول أن هذا التركيب و االشتقاق وهو تركيب مركزي خارجي Martinetوعند 
عندما يكون العنصران اللذان يشكالن عالقات جديدة مع من هو خارجي أو مركب أو 

 و compose(r) تنتمي إىل فئة حنوية خمتلفة عن الفعل compositionمشتق،مثال 
2ition  

للها اآلن، علينا أن  نبني اختالف أخريف من بني اجلمل املتتابعة الشائعة اليت سنح*
  :املركب االمسي الذي يعترب حمورا مركزيا يف اجلملة التالية

Panier à pain, panier à provisions= سلة خبز،سلة مؤونة.  
 :أو غري مركزي يف

                                                
1- George MOUNIN Dictionnaire de la linguistique, quadriges/presses universitaire de 

France,3 ème édition, Paris France ,2000,P.125. 
2 -Ibid, p.132.  
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       Panier percé=dépensier= إنسان مبذر=  سلة مثقوبة
املوصوف هو مركز أو حمور التسلسل، -ملوصوفة األمساء ا-يف اجلملة األوىل جند أحد

هذه الصفة احملورية ميكن تستعمل . العناصر األخرى فهي مبثابة تأليف أو متييز متداولاأم
  :لوحدها بعد احملور ألتعييين يف

-Donne-moi (le panier à pain, le panier). 
  -UN panier à pain est un panier.             

 كانت العالقة بني املوصوف األساسي احملوري و ا يف اجلمل ممكن، مهمهذا االختصار
أعطت اللسانيات احلديثة اسم العالقة .العناصر األخرى مثل ما الحظناه يف املثال السابق

املركزية الداخلية على التراكيب ذات املوصوف األساسي احملوري و مجيع األنواع األخرى من 
  : هو تركيب مركزي خارجي مثل panier percé:التراكيب مثل

Luc est un (panier percé, panier*)  -                              
     *un panier percé est un panier.      

مجلتان مسكوكتان حنويا و  مها:هذان املثالن ال يشكالن أي عائق بالنسبة للتحليل
ف عن اسم عادي إال بتعدد املعىن و  ال ختتل) (suite figéesهي تسلسالت جامدة.دالليا

ضف إىل أن أي قائمة من التراكيب املركزية اخلارجية .لعالمات املرفولوجية اخلاصة بالتراكيب
 . 1ميكن أن تكون مبثابة املادة األوىل لدراسة ااز الذي يعترب هاما جدا يف هذه الدراسة

Max a opiné du bonnet. (EF)      - 

   - Max a opiné. (EL)                                            
Max a hoché. (EL)                        

  .زيد يوافق دائما على رأي اآلخرين-
  .ارتأى،عرب عن رأيه-
-ك،هزحر  .  

                                                
1-  Gaston GROSS,  Les expressions figées en français, noms composés et autres locutions, 

Ophrys,1996,p.35-36.  
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 La Notion d'Intemporalité:  العالقة  الالزمانية  وغياب التشخيص -5

Et d'Impersonnalité  
   :L'intemporalité والالزمانية La temporalitéية   الزمان-1.5

اليت هي عبارة عن ضمري الزمان وهي بذلك تقترب من '' الزمانية''ينشأ عن الزمن 
أكثر مما تقترب من الزمان، ولكن بينما ينشأ عن الفترة املعاشة وجود ) املدة املعاشة(الفترة 

، فإن الزمانية )شعر بوجود للزمن فيناحبيث ميكن أن ن('' بورجسون''عاطفة ما تبعا لرأي 
  .1مرتبطة بنشاط بشري متعلق باملعرفة، أو مرتبط بالفعل صراحة

، مبحوه الزمان نفسه، كاملوت الذي هو يف ''موريس بالنشو''والزمان كما يرى 
  .2احلقيقة نتاج الزمن، ولكنه منقطع حمايد، استحال إىل شيء منعدم املقاومة

لتمييزات الزمانية ميكن أن تتم بواسطة وسائل أخرى غري زمان  وجيب أن نالحظ بأن ا
يف صورته التقليدية، ومن ذلك الظروف، واملفاعيل املطلقة، واملفاعيل الواردة ) النحوي(الفعل 

سافر فالن يوم اجلمعة بالطائرة لدى : فقولنا مثال. يف صورة حدث، والتواريخ الصرحية
، )سافر(يتحدد بواسطة الفعل التقليدي يف حد ذاته، وحده منتصف النهار، جند فيه الزمان ال 

وإمنا يتميز بقيود أخرى ساعدت على داللة زمانية معينة، وجاءت بعده ألداء هذه الوظائف، 
  :وأمهها

  ).زمان حدد اليوم وميزه( يوم اجلمعة -
  ).زمان حدد الساعة وميزها( لدى منتصف النهار -

 ا، جند الظروف هي اليت تقوم بوظيفة التحديات الزمانية ففي هذه العبارة اليت مثلناها
ال يعدو أن يكون ألقى باجلملة يف حيز زماين بعيد املدى، ميكن وصفه '' سافر''أما . املدققة

                                                
1- Julia DIDIER, dictionnaire de la philosophie: (temp, temporalité, durée) Larousse, Paris, 

1964. 
، دیوان المطبوعات  دراسة في األلغاز الغرب الجزائرياأللغاز الشعبیة الجزائریة،، نقال عن عبد المالك مرتاض 

  .104 :، ص1982الجامعیة، الجزائر، 
2- Cf. Maurice BLANCHAT, le livre à venir, Gallimard, Paris, 1959. 

  .نقال عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
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باملتاهة، فلو أبقينا عليه وحده مع فاعله، ملا انتهى فهمنا إىل شيء، فقد يكون السفر واقفا منذ 
. ن واقعا منذ عشرة أيام، كما قد يكون واقعا منذ حلظات فقطعشرات السنني، كما قد يكو

من أجل كل ذلك ليس ينبغي أن يعين . فكل ما دلنا عليه أن السفر وقع يف الزمان املاضي
إن زمان الفعل ليس ''كل شيء يف التحديدات الزمانية الواردة يف الكالم ) النحوي(الفعل 

يضا على العالقة اخلاصة اليت تنشأ عن املتحدث صاحلا لتعيني الزمانية فقط، ولكنه يدل أ
، ال، واألمر يتعلق إذن مبدى متثيل الزمان يف عالقاته مع حلظة اجلملة 1''واملتحدث إليه

  . 2املوردة
القيد الذي حيدد العالقات الزمانية (وميكن أثناء ذلك، بالنسبة لدراسة الزمن النصي 

مستخرجني تصور الزمان الذي : زمان التاريخأن نبقي داخل زمان واحد، هو ) داخل نص ما
وحينئذ جيب أن نبحث عنه لدى املبدع باعتباره فيلسوفا يعامل الزمان كشكل، أو (يربز فيه 

وهذه النظرة األخرية إىل الزمان ذات صبغة فلسفية خالصة، وقد ظهرت . 3)بداهة أو فكرة
:  حتت عنوان1952نسا بعد حوهلا دراسات قليلة يف الغرب، منها دراسات نشرت بفر

  .4''دراسات يف الزمن اإلنساين''
أي زمان اإللقاء : زمان التاريخ، وزمان الكتابة(ومن حيث املدى الفاصل بني الزمانني 

فهناك زمان ال ) األول بالنسبة للمبدع الشعيب الذي يعول يف الغالب على استعمال املشافهة
شأن بالزمن الوارد يف اخلرافات واألساطري يوجد فيه أي عالقة بني الزمانني، كما هو ال

وهناك زمن ثان، حيث أن االثنني يلتقيان التقاء ائيا، كما هو . واألمثال واحلكم وهلم جرا

                                                
1 - O.Ducrot, T.Todororow, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, temps. 

  .105:  صاأللغاز الشعبیة الجزائریة ،، نقال نقال عن عبد المالك مرتاض 
2- Ibid. 

  .نقال عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
3- Ibid. 

  .نقال عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
4- Cf. G. Poulet, étude sur le temps humain, Paris, 1952, H. Meyer hoff, time en literature, 

BERKELAY, 1955. 
  .نقال عن المصدر نفسھ الصفحة نفسھا
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للبطل، '' Sténographie'' ''مرقوما مصورا''الشأن بالنسبة للقصة اليت تعترب مونولوجا 
  .   1دفقهاحبيث لو نقتل هذه الشخصية، النقطعت اجلملة يف أوج ت

وهلذا فالتعابري املسكوكة بكل أنواعها ال ختضع لعامل الزمانية بل االزمانية، فكما 
وردت شفاهيا ألول مرة، تضرب بنفس الطريقة وعلى نفس الزمن الذي وردت فيه سواء 
املاضي أو احلاضر أو املستقبل وذلك عرب األجيال وهذا ما ساعدها على احلفاظ على 

  . عرب األزمانخصوصيتها ورونقها
  :جند يف التعابري املسكوكة نوعني من الزمان

  ).يقابله يف الرواية زمان الكتابة(الزمان الذي وردت فيه العبارة . 1
  ).يقابله زمان القراءة واالستعمال(زمان التلقي املباشر . 2

وزماا زمان مستمر، متسلط على ما يف العبارة ومصاحب هلا وممتد معها، حبيث 
األمثال اليت وردت على شكل قصص : متثل زماين تارخيي للقضية اليت يطرحها املثليصعب 

  ). يعرف قائلها وزماا(وحكم العلماء والصحابة واألنبياء وغريهم 
فإن زماين األمثال مثال جندمها متوازيني ولكن يف تقابل تام، وهو ما ميثل التوافق التام 

  :بني زمان اإللقاء وزمان التلقي
   اإللقاء ـــــــزمان

  زمان التلقي ـــــــ
من أجل ذلك جند معظم األمثال واحلكـم تنحـو يف نسجها األسلويب منحى الزمان 

  :الدال على احلاضـر، أو املستمر وهذا ما سنالحظه يف األمثلة التالية
  
  2. ذهب أمس مبا فيه. 1

                                                
1 - O. Ducrot et T.Tdovov, Op. Cit, p: 402. 

  .نقال عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
، یضرب 267: كمال كالیلي، ص. عن مجمع كنوز األمثال والحكم العربیة النثریة والشعریة، د: 2/3 مجمع األمثال ج -2

 .في األمر الذي ال یقدر على رده
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  1. ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت. 2
  2. بالبارحةما أشبه الليلة . 3
  3. من يقدر على رد أمس وتطيني عني الشمس. 4
  4. يأتيك كل غد مبا فيه. 5
  5. اليوم مخر وغد أمر. 6

: يف هذه األمثلة، نالحظ أن الظروف هي اليت تقوم بوظيفة التحديدات الزمانية املدققة
واملستقبل، كما اليت توحي بوجود الزمن املاضي، احلاضر ... أمس، غد، اليوم، البارحة، الليلة

  :يف اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  

  املستقبــل  احلـــاضر  املـــاضي  

  ــ  ــ  أمس  1
                                                

 .، عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا3/360 مجمع األمثال -1
دیوانھ " (كلھم أروغ من ثعلب: "، المثل شطر بیت لطرفة بن العبد صدره2/312، والمستقصى 3/263 مجمع األمثال -2

 .في تشابھ الشیئین أو في تشابھ أحوال الناس ومعادتھم، عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا: یضرب) 15
المراد بتطیین عین الشمس ستر الحق : فائدة" نتطیی"بدل " لمس"، 226، والتمثیل والمحاضرة 3/364 مجمع األمثال -3

 .الجلي الناصع، عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا
أن كل یوم یأتي بما قضي فیھ من خیرو : معناه. 3/522، ومجمع األمثال 2/404، والمستقصى 245 التمثیل والمحاضرة -4

 .شر، عن المصدر نفسھ الصفحة نفسھا
، 526: 3، ومجمع األمثال 244، 205 والتمثیل والمحاضرة 431، و 2/272مثال ، وجمھرة األ127 أمثال العرب -5

  ...1/310، وتمثال األمثال 1/358والمستقصى 
القیس بن حجر الكندي، وكان أبوه قد طرده للشعر والغزل، وكانت الملوك تأنف ھذا المثل ألمريء : قال المیداني: قصتھ

: ولما جاءه األعور ألعجلي وأخبره بقتل أبیھ قال.  یزل بھا حتى قتل أبوهمن الشعر، فلحق بدّمون من أرض الیمن فلم
: معناه. ، فذھب قولھ مثال"ضیعتني صغیرا وحملتني دمھ كبیرا، ال صحو الیوم وال شرب غدا، الیوم خمر وغدا أمر"

 .یشغلنا الیوم خمر وغد یشغلنا أمر، أي أمر الحرب والثأثر
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  ما هو آت  ــ  ما فات  2
  ــ  الليلة  البارحة  3
  ــ  ــ  أمس  4
  غد  ــ  ــ  5
  غدا  اليوم  ــ  6
  
  . ذهب أمس مبا فيه-

            املاضي          مستمر يف احلاضر واملستقبل 
  . فات، وما أقرب ما هو آت ما أبعد ما -
  
 
  .ما أشبه الليلة بالبارحة -

   اليوم    أمس              
   احلاضر       املاضي       مستمر يف املستقبل              
    من يقدر على رد أمس وتطيني عني الشمس   - 

    املاضي            مستمر يف احلاضر واملستقبل                       
  
  
  
  
  
  . يأتيك كل غد مبا فيه -

  مستمر يف احلاضر واملستقبل املاضي
 

 املستقبل 
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           مستمر يف احلاضر املستقبل                
  . اليوم مخر وغدا أمر  -  

  
  زمن املستقبل          مستمر يف احلاضر             زمن احلاضر  

  : ويف األبيات التالية نلمح جالء األزمنة الثالثة
  ريبفإن غدا لناظره ق  فإن يك صدر هذا اليوم ويل

  ]هدبة بن خشرم[ 
  ومثل غد اجلاين وكل سيذهب  وما اليوم األمثل أمس الذي مضى

  ]حارثة بن بدر[ 
  

  ولكن الذي ميضي بعيد   وما ال بد أن يأيت قريب
  ]احلطيبة[

  وما هن غري األمس واليوم والغد   ثالثة أيام هي الدهر كله
  ]أبو العالء املعري[

ن العبارات الست تنحو يف نسجها األسلويب منحى نالحظ من خالل األمثلة السابقة أ
الزمان الدال على احلاضر أو املستقبل، أو املستمر وجند جلها تستخدم زمن املاضي سواء من 

ذهب، فات، آت، وباستعمال صيغة ما أفعل، أو الظروف الزمانية،  : 2 و1ناحية الفعل كاملثال 
  ...أمس، غد، البارحة، اليوم

  : ة التاليةونالحظ يف األمثل
  1. كالم الليل ميحوه النهار. 1
  1. الليل ار األديب. 2

                                                
 .، یضرب في إخالف الوعد265: ، مجمع كنوز األمثال والحكم العربیة، ص6/213الفرید ، والعقد 3/77 مجمع األمثال -1
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  4. الليل ستار كل ويل/ 3الليل ستار العيوب / 2الليل أخفى للويل. 3
متثل الليل والنهار يف تتابعهما السرمدي برفيقني يتلو أحدمها اآلخر، يف اجتاه ذي خط 

إن هذين االثنني . ن بالليل والنهار ال بزمن الفعلمستقيم حبيث ال يلتقيان أبدا، فالزمان هنا مقرو
إذ كل متتابعني، مهما كان نوعهما أو جنسهما، ال بد أن يتوقف . املتتابعني إمنا هو الليل والنهار

أحدمها بعد أن يضنيه املسري، ويلم عليه النصب، ومسه اللغوب،فيدرك الثاين األول أي الالحق 
 وال ن، فإما ال يتداركا)الليل والنهار(لزمانيتني السرمديتني السابق، إال هاتني الظاهرتني ا

  .يتالقيان
واحلق أن الليل والنهار ال يعنيان هنا جمرد ظالم ونور، وإمنا يعنيان أشياء كثرية، فالليل يرمز 

إىل الظالم، أي إىل زمان عنوان على الشر، فيه ترتكب معظم اجلرائم، ويضيق املريض ذرعا 
أما . والليل زمان سكون وعدم وخوف ورعب.  الغرام بالعاشق البعيد عن حبيبتهبنفسه، ويعصف

  .  5النهار، فكأنه رمز للحياة، والنور، واحلركة واالنتشار، فالنهار نور، أي زمان سعيد
وميكن اعتبار الزمان الليلي زمانا ميتا، الغيا، إذا راعينا النوم الثقيل الذي يعتو فيه اإلنسان، 

والدليل على ذلك أن معظم املؤسسات االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، .  احليوانوكثريا من
وال ميكن .  من ذلك إال املعامل الكربى، مصاحل األمنوال يستثين. ترصد أبواا أثناء زمان الليل

  .6قاعتبار الليل زمانا حيا إال من حيث التغيري الذي يطرأ على الكائنات فيدثرها بالظالم الصفي
 فهو زمان من الناحية املوضوعية فقط، أما من الناحية الذاتية، وهي مهمة يف الزمانية 

الفلسفية، فإنه ليس زمانا ألننا ال نعيشه، أو ال نكاد نعيشه، وإمنا تنفصل عن الزمان، على الرغم 

                                                                                                                                                   
،  مجمع كنوز األمثال والحكم العربیة، عن المصدر نفسھ، الصفحة 1/133، ونھایة األرب 242 التمثیل والمحاضرة -1

 .نفسھا
، ومجمع األمثال 242 والمحاضرة ، والتمثیل2/181، و1/494، وجمھرة األمثال 195 والفاخر65 فصل المقال، -2
 وأمالي ابن 397والمحاسن والمساوئ، . 1/151، والبیان والتبیین 1/186 وعیون األخبار 1/343، والمستقصى 3/115

  .1/411، والخزانة 1/133، ونھایة األرب 1/501 والمزھر 226درید 
 ). عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا(ھا معناه إذا أردت أن تأتي بریبة فآتھا لیال فإنھ أستر ل: قال العسكري

 .عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا: مثل معاصر -3
 .عن المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا مثل معاصر، -4
 .108.األلغاز الشعبیة الجزائریة، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري ،ص -5
  .109.األلغاز الشعبیة الجزائریة، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري ،ص 6
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ا أجسامنا ونقصد بذلك اآلثار املتبعة اليت تترك ملسا(من أن هذا االنفصال بفعل الزمان نفسه 
فنفقد السيطرة عليه من حيث تشتد آثار سلطانه ) لشدة ما ركضنا ولقينا طوال النهار األبيض

  : علينا، فيقع االنقطاع فترانا نقول
  ...رمبا يكون الغد أفضل...ليلة سعيدة، غدا نلتقي، كان هذا اليوم طويال متعبا،

الزمان اليت ميكن تصورها خطا كل هذه العبارات وأمثاهلا تشهد بوجود انقطاع يف مسرية 
دائريا مفتوحا، أوخطا مستقيما مستمرا متصفا باألبدية، فهذا االنقطاع الزمين إمنا حيدث يف 

  .1الليل
  :و عالقته بـ la notion d’impersonnalité :  غياب التشخيص-2.5

  :املورد و املضرب
 األخرى، إذ يتضمن فكرة املثل قول مأثور، موجز العبارة، شأنه شأن التعابري املسكوكة

صائبة أو قاعدة من قواعد السلوك اإلنساين أطلقه شخص من عامة الناس يف ظرف من الظروف 
مث شاع على األلسن، و أخذ الناس يتداولونه يف خمتلف املناسبات اليت تشبه الظرف الذي قيل فيه 

 جييش يف صدورهم مما ال ألول مرة، و ذلك لولعهم مبثل هذه العبارات القصرية، اليت تعرب عما
يتيسر هلم يف كثري من األحيان اليت حيسنوا التعبري عنه، لذا يعترب األمثال و احلكم صوت الشعب 

  .وللمثل مورد و مضرب
املورد هو القضية أو احلادثة اليت أطلق فيها ألول مرة، أما املضرب فهو احلال الذي 

شعبية جاءت غري فصيحة، و ال تقدم الطالوة النثرية نستخدمه فيه ملشاة لقضية املثل و األمثال ال
 .و الرشاقة اللفظية اليت يف األمثال الفصيحة

احلالة اليت قيل فيها ابتداء،و تصنف األمثال بالنسبة اىل موردها "مورد املثل"و املقصود ب 
  :أنواعا منها

 ".وافق شن طبقة":األمثال النامجة عن حادث،و هي اليت قيلت بعد انتهاء حادث ما،كقوهلم

                                                
 .113-112: ص، المصدر نفسھ   -1
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األمثال املروية يف قصة،و هي كثرية،و خاصة تلك األمثال اليت وردت يف بعض معارك 
اجلاهلية و أخبارها،كيوم البسوس،ويوم داحس و الغرباء،ويوم حليمة،و خرب جذمية األبرش 

 .  والزباء

دعو اىل الشك و مثّة أمثال كثرية رويت هلا حوادث خمتلفة،أو جاءت يف قصص خمتلفة،مما ي
 .يف هذه القصص،فال يدرى ان كانت هذه القصص حقيقية أم وضعت لتعليل األمثال و تفسريها

 .األمثال النامجة عن القران الكرمي،و هي كثرية،وقد سبق القول فيها

 .األمثال اليت أصلها احلديث النبوي الشريف،و هي كثرية و قد سبق القول فيها

،و هي كثرية،و أفرد هلا بعض "أفعل من"،و هي على صيغة األمثال النامجة عن تشبيه
   1.الكتب

 .األمثال اليت يف أصل وضعها كنايات، و عبارات اصطالحية تقال يف مناسبات معينة

      2.األمثال النامجة عن شعر،و هي من الكثرة حبيث افردت هلا الكتب
ر بني الناس و املثل له مورد ورد فيه و يعترب املرزوقي املثل مقطعا لفظيا حمدود يتميز باالنتشا

و هو احلادثة األوىل اليت قيل فيها أي مصادره، و مضرب و هو احلالة أو احلادثة املشاة للمورد 
  .دون تغيري يف التركيب اللغوي

كما وصف الزخمشري األمثال بالفصاحة و البالغة و املنطق و اإلجياز املعرب و أشار إىل أنه 
   3.انهضرب املثل هو بي

، أن املثل هو قول يرد أوال )زهر األكم يف األمثال و احلكم(و يرى احلسن اليوسي يف كتابه
  .4لسبب خاص مث يتعداه إىل أشباهه، فيستعمل فيها شائعا على وجه تشبيههما باملورد األول

                                                
 .42. ،صأمثال العربنقال عن موسوعة .لحمزة األصفھاني" الدّرة الفاخرة" و منھا كتاب - 1
 .43.ص ، موسوعة أمثال العرب إمیل بدیع یعقوب،- 2

  . 66.، صIالمستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، مجلد   الزمخشري،- 3
، 1 األمثال و الحكم ، تحقیق محمد حجي و محمد األخضر، دار الثقافة،المغرب،طزھر األكم في  الحسن الیوسي،-4

  .56.، ص1981
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ين باإلضافة إىل تعريف عبد ايد حممود أن املثل هو القول السائر الذي يشبه به حال الثا
باألول أو الذي يشبه مضربه مبورده و املراد باملورد احلالة األصلية اليت ورد فيها للكالم باملضرب 

  . احلالة الثانية املشبه إيرادات بالكالم
و عرف أيب هالل العسكري األمثال نوع من العلم منفرد بنفسه ال يعرب على التصرف فيه 

  .إال من اجتهد يف طلبه حىت أحكمه
 بدأت فردية قد نطق ا فرد -و باقي التعابري املسكوكة األخرى- املثال و احلكم إن صياغة

يف زمان و مكان معني، و ال جيب اعتباره مجاعيا بل لقد صيغ كل مثل ذات مرة و يف مكان 
واحد و زمن حمدد، و صاغه مث صادف رواجا عند سائر اجلماعة البشرية، تأخذ هذه الصياغة 

لتأثري اجلماهري العامة، فإذا كانت العقول الفردية هي من صاغت األمثال دورا آخر حيث ختضع 
واحلكم فإن مجهرة الشعب هم الذين تداعوها و روجوها و هلذا السبب ظهر التحوير و التصرف 

  .يف أساليب املثال ال من حيث التركيب و لكن من حيث الوظيفة و االستعمال
عندما يكون عبارة جمنحة باكتساب مرافقة شعبية أن التعبري يصبح مثال (و يرى استيفان 

  1.وعندما يشيع عند العامة و اخلاصة يف أحناء العامل
  :و عليه ميكن حتقيق ما يلي

  . التسليم مبجهود الفرد يف عملية خلق املثل-
  . تدخل اجلماعة و مسامهتها يف هذه العملية-
  . انتشار مرتبط مبدى التحوير و التهذيب الذي يتعرض له-

يف كثري من األحيان يكون وراء املثل قصة أو أكثر و هذه القصص تسهم إىل حد كبري يف 
غري أن بعضها يكون مضلال . كشف غموض بعض األمثال، و تشرح املناسبة اليت نشأ منها املثل

                                                
1 - Burton Stevenson : book for proverbs, maxims and familial phrases, introduction, London, 

1949. 



 
 

74

للقارئ، أو يكون ظاهر الوضع سانح للفكرة، و يف بعض األحيان قد خترج القصة عن قواعد 
  1. اللياقة و الذوقاألدب و أصول

  :األمثال و األعالم
تطالعنا األمثال بعدد من األعالم أصبح من الشهرة حبيث ظل يتردد على كل لسان إىل يومنا 

و من ال يتصور خلف املواعيد مع '' سنمار''فمن ال يتمثل سوء اجلزاء عندما يذكر له . هذا
و ما يوم حليمة (تهار األمر و افتضاحه و إذا ذكرت حليمة فسيتبادر إلينا اش. ''عرقوب''صديقنا 

على ''اليت جنت على أهلها، و جلبت هلم اخلراب و الدمار '' براقش''و من ذا يغفل عن ). يستر
الذي تسمع به خري ''الذي عنده اخلرب اليقني أ املعييب '' جهينة''، و من ينسى ''أهلها جتين براقش

و غري ذلك . وحيان به من الفشل و خيبة املسعىو ما ي'' حنني''و من ينسى خفي ''من أن تراه
الكثري من األعالم الذي ورد ذكرهم يف املثال و الندب ارتبطت أمساؤهم بطبع أو ظاهرة 

فما أن يتمثل باسم احدهم حىت يتبادر إىل الذهن اجلود أو البخل، . اجتماعية أو عضة أو عربة
   2...العقل أو احلمق، الرفعة أو الوضاعة إخل

  . العلماء على أن املثل ال يتغير مهما اختلفت األحوال اليت يضرب فيهاأمجع
و األمثال يتكلم ا كما هي،فليس لك أن تطرح شيئا من عالمات التأنيث :"قال الزخمشري

،و ان كان املضروب له مذكّرا؛و ال 4"رمتين بدائها و انسلّت"،و ال يف3"أطري فانك ناعلة"يف 

                                                
  ).المقدمة(، ص ، ش 1996، 2معجم األمثال العربیة ، مكتبة لبنان، ط،  ، محمود إسماعیل صیني و آخرون - 1
  ).المقدمة( المصدر نفسھ، ص م، - 2
؛و كتاب األمثال 169.؛و فصل المقال ص3/96؛و العقد الفرید122،1304،و جمھرة اللغة 1/50 جمھرة األمثال - 3

. 1/430؛و المیداني 1/221،و المستقصى "نعل "11/668و"طرر "4/500،و"زول "11/314،و لسان العرب 115.ص
 .62.عن موسوعة أمثال العرب ،صنقال 

،و العقد 3/60،و زھر األكم 1/16؛و الحیوان 1/475؛و جمھرة األمثال 2/442؛و تمثال األمثال 76.أمثال العرب ص- 4
؛و لسان العرب 73.؛و كتاب األمثال ص92.؛و فصل المقال ص61.؛و الفاخر ص3/87الفرید 

نقال عن المصدر . 286؛1/102؛و المیداني 2/103،و المستقصى "عضل"357و "سلل"11/338و"بجر"4/41
 .نفسھ،الصفحة نفسھا
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هذه بتلك فهل "و 1"أشئت عقيل إىل عقلك؟"يف "عمرو"و"عقيل"من أن يبدل اسم املخاطب 
  .2"جزيتك يا عمرو؟

يؤدي ذلك يف كلّ موضع على :"و قال ابن جني يف تأدية األمثال على ما وضعت عليه
  . 3"صورته اليت أنشيء يف مبدئه عليها

و األمثال تؤدي على ما فرط به أول أحوال :"و قال ابو عمرو بن العالء
أصبح "،و6"أطرق كرا"،و5"الصيف ضيعت اللنب"،و4"أطري انك ناعلة:"عها،كقوهلموقو

  .8"،يؤدى كلّ ذلك يف كلّ موضع على صورته اليت أنشيء يف مبدئه عليها7"نومان
و كذلك جتري أمثال العرب،يكنون فيها باالسم عن مجيع :"و قال أبو العالء املعري

  :}ن الوافرم{األمساء،مثال ذلك أن يقول القائل 
  فال تشلل يد فتكت بعمرو      فانك لن تذلّ و لن تضاما

،أو غري ذلك،فيتمثل ذا "عطارد"،أو "حسان"جيوز ان يرى الرجل رجال قد فتك مبن امسه
  :فيه واقعا على مجيع من يتمثّل له به،و كذلك قول الراجز"عمرو"البيت،فيكون

  
  9أوردها سعد و سعد مشتمل

                                                
نقال عن المصدر . 1/366؛و المیداني 1/175؛و المستقصى 330.؛و كتاب األمثال ص1/125 جمھرة األمثال - 1

 .نفسھ،الصفحة نفسھا
و المستقصى ؛138.؛و كتاب األمثال ص206. فصل المقال صيه و المثل األخیر ف.المستقصى ص: الّزمخشري- 2
 ).المقدمة.(م.نقال عن معجم األمثال العربیة، محمود إسماعیل صیني و آخرون، ص. 2/403؛و المیداني2/388
 ".نشأ"،1/181 لسان العرب،- 3
 .سبق تخریج المثل منذ قلیل- 4
،و 1/111،و الدّرة الفاخرة 4/105؛و خزانة األدب 575؛1/342؛و جمھرة األمثال 51.أمثال العرب ص- 5
 11/314؛و لسان العرب 247.و كتاب األمثال ص.359-357،3،358.،و فصل المقال ص111.لفاخرصا
نقال عن موسوعة أمثال  . 2/28؛و المیداني1/329؛و المستقصى"ضیع"8/231و"صیف "9/202و"أبي"14/11و"زول"

 .63.العرب، ص
نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة . 11/314"طرق"،10/319،و لسان العرب 2/38،و زھر األكم757. جمھرة اللغة ص-6

 . نفسھا
 ".نوم"12/597و " زول "11/314  لسان العرب -7
 ".زول"،11/314لسان العرب- 8
؛و "شرع"8/175، و لسان العرب 240.،و كتاب األمثال ص347.،و فصل المقال ص2/255 جمھرة األمثال- 9

 .64.إمیل بدیع یعقوب،ص.لعرب،دنقال عن موسوعة أمثال ا. 2/364،406،و المیداني 1/430المستقصى 
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،أو "بكر"،أو "خالد"من عمل عمال مل حيكمه،فيجوز أن يقال ملن امسه صار ذلك مثال لكلّ 
و يضعون يف هذا الباب املؤنث موضع املذكّر،و املذكّر موضع .ما شاء اهللا من األمساء

حمسنة "،و 2"الصيف ضيعت اللنب"، و1"أطري  انك ناعلة:"املؤنث،فيقولون للرجل
رادوا أن خيربوا بأنّ املرأة كانت تفعل اخلري،مثّ ،و إذا أ4"ابدئيهن بعفال سبيت"،و3"فهيلي

،و جاز أن 5"ذهب اخلري مع عمرو بن محمة:"هلكت،فانقطع ما كانت تفعله جاز أن يقولوا
،و 7"البكري أخوك فال تأمنه"،و ال 6"ال تبت من بكري قريبا:"يقولوا ملن حيذّرونه من قرب النساء

  .8مثل هذه كثري
ثل مهما تغيرت األحوال اليت يضرب فيها إن املثل استعارة و السر يف عدم تغير امل

متثيلية،تستعار فيها للمشبه به،فإذا غيرت هذه األلفاظ بتغير املضارب،خرج األسلوب من حظرية 
  9.االستعارة
  
  
  

 :        تعدد روايات املثل الواحد

بالشقر  "يروي1"والبقارىجاء بالشقارى "تعدد روايات جزء كبري من األمثال العربية،فاملثل
". سريطى  وخريطي:،روي2"األخذ سريط و القضاء ضريط:"،و قوهلم"بالصقر و البقر"،و"والبقر

                                                
  . سبق تخریج ھذا المثل منذ قلیل- 1
 .  سبق تخریج ھذا المثل منذ قلیل  -2
؛و المستقصى 306.؛و فصل المقال ص2/123،و زھر األكم 991.؛و جمھرة اللغة ص2/255 جمھرة األمثال - 3
 .64.ص  ،ال العربنقال عن موسوعة أمث. 2/264؛و المیداني 2/343
؛ نقال عن المصدر 286؛1/102؛و المیداني 3/20؛و زھر األكم 1/146؛و الدّرة الفاخرة2/443ال األمثال  تمث-4

 .نفسھ،الصفحة نفسھا
و عمرو بن حممة ھو أحد المعّمرین،من حّكام العرب في . لم أقع علیھ في كتب األمثال،و المصادر التي رجعت إلیھا-5

 .عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھانقال  .  5/77األعالم :الزركلي.الجاھلیة
 .نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا. لم أقع علیھ في كتب األمثال،و المصادر التي رجعت إلیھا -6
 .نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا. 1/179 جمھرة األمثال -7
 .65.نقال عن المصدر نفسھ؛ص.251. أبو العالء المعّري؛رسالة الغفران؛ص-8
 .65. ،ص أمثال العربموسوعة  -9
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دغرى و ال "،روي3"دغرا ال صفّا:"و قوهلم".سريطاء و خريطاء"،و"سريطى و خرطي"و 
  4.لغة غريهم"دغرا"لغة األزد،و"دغرى"إن:و قال امليداين".،و دغر ال صف"صفّى

و تعود هذه الظاهرة إىل أسباب عدة،منها أمية العرب يف العصر اجلاهلي خاصة،فكان جلّ 
اعتمادهم يف حفظ آدام على الذاكرة و السمع،و هاتان الوسيلتان،مهما بلغتا من الدقّة،ال 

تصالن إىل مستوى الكتابة،و منها اختالف اللّهجات العربية،و كثرة تداول األمثال، والتصحيف 
والتحريف اللذان طاال األدب عامة،ورواية األمثال باملعىن،و تقارب احلروف يف املخارج،و كثرة 

  5.اخل...االعجام يف احلروف العربية،و االختالف يف أصول املثل
إضاعته = tuer le temps'' قتل الوقت''هناك تعابري أعجمية أدخلت يف العربية مثال 

  .عبثا
  يعرض نفسه للخطر=  jouer avec le feu= فالن يلعب بالنار 

أي حياول الربح عندما  = pécher en eau trouble =فالن يصطاد يف املاء العكر 
  .تضطرب األحوال أو يثري فتنة ليجر لنفسه مغنما

أي خيدع الناس = jeter de la poudre aux yeux =يذر الرماد يف العيون 
  :وحيجب احلقيقة عنهم كقول أيب نواس

  رى يف ما  متثله              من فرص اللص ضجة السوقكقول كس
  6.مترمجة عن الفارسية'' ضجة السوق من فرص اللص''وذكر أن عبارة 

  : النحوي و الصريف للتعابري املسكوكة:  النظام اللّغوي-6

                                                                                                                                                   
؛و المیداني "شقر"4/421؛"بقر "4/76؛و لسان العرب 2/65؛و زھر األكم 730،742،1276.جمھرة اللغة ص -1
 .نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا. . 1/175
؛و كتاب األمثال 379.؛و فصل المقال ص1/66؛و زھر األكم713؛و جمھرة اللغة 181؛1/180 جمھرة األمثال -2

نقال عن المصدر . 1/41؛و المیداني 1/297و المستقصى "خرط"341؛"سرط"7/313؛و لسان العرب 69،7.ص
 .نفسھ،الصفحة نفسھا

 .نقال عن المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا. 1/271؛و المیداني"صفق"9/194و "دغر"4/287 لسان العرب - 3
 . 1/175 المیداني- 4
 .226-216.األمثال العربیة،ص:عبد المجید قطامش:نظر ی- 5
، 1 مكتبة لبنان، بیروت، طعبیة، معجم لھجي تأصیلي فلكلوري، أحمد أبو سعد، قاموس المصطلحات والتعابیر الش-6

 . 54، ص1987
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بري ال ختضع التعابري املسكوكة لنفس الضوابط اليت تنظم التعابري اللغوية احلرة،فإذا كانت التعا
 العادي لتقبل حنويا،يف إطار العالقات  و الوظائف اليت تربط هذه ياحلرة ختضع للنظام القوا عيد

 هي تعد بذلك مكونا حنويا لنوع من التراكيب اللّغوية،و هي تقبل التغيريات والوحدات ببعضها، 
أو أجزاء من مجل "هقضى حنب:"املوقعية من تقدمي و تأخري،فان التعابري املسكوكة عبارة عن مجل حنو

باالعتماد على داللتها و ليس على  ،و هي ال يتوصل إليها إال "لقي حتفه"زيد :حنو
،ذلك أن توزيع وحداا اللغوية املكونة ثابتة يف مواقع واحدة،و برتب حمفوظة غري قابلة 1تراكيبها

 . 2للقلب املكاين

أخدت -عمال العريف و بعد أن أصبحت من فئة االست-كما نالحظ أن هذه الوحدات
القيمة املعجمية و أخضعت ملداخلة،و هو ما نريد الوصول إليه يف إعطاء القيمة املعجمية هلذه 

  . 3الوحدة،و هي مبعزل عن غريها،أي دون مراعاة التركيب و خارج االستعمال
  
  
  

 حال ال تتغري بأي) األمثال(فتعابري الصحافة الرياضية مثال تسلك مسلك التعابري املسكوكة 
                  4.من األحوال،ال يف التذكري و التأنيث، و ال يف االفراد و اجلمع و ال غري ذلك

 هي وحدة داللية بنيوية،تأليفية مترابطة،حبيث ال يصح تغيري كلماته ةو التعابري املسكوك
  :ل املثالبأخرى ،أو تقدميها أو تأخريها عن مواضعها إال يف حدود ضيقة أحيانا،فنقول على سبي

  . التعبري عن اضطراب األمور و اختالطها=>ع م<. اختلط احلابل بالنابل - 1
                                                

 رسالة دكتوراه جامعة تلمسان -سیدي محمد غیثري. د-دراسة لسانیة حاسوبیة–التركیب الفعلي العربي -
   1.                  239.،ص1998الجزائر،

2 -Jacques Labelle :lexique-grammaire comparée ;formes verbales en français du Québec, 
université du Québec a Montréal, LADL , « LANGUES » ,revue trimestrielle, les expressions 

figées par Laurence DANLOS et autres, N09 larousse,Paris,1988,P.74. 
  .                                                                331.ص العربیة معناھا و مبناھا، ة، اللغ تمام حسان- 3
  جامعة تلمسان ،قسم اللغة العربیة  ، الجزائریة في نشر اللغة العربیةدور الصحافة الریاضیة،  عمر دیدوح- 4

  دور وسائل االعالم في نشر اللغة العربیة: لو ادابھا،المجلس األعلى للغة العربیة ، ،یوم دراسي حو
 127.، ص2002 و ترقیتھا،الجزائر،
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  .حابل و نابل  هم بني-2
  .أي أوله على آخره .=  دار حابله على نابله-3

  :و الفاعل>اختلط،هم،دار<نالحظ التصرف و التغيري يف الفعل 
 .>احلابل بالنابل،حابل و نابل،حابله على نابله <

، اهلاء 2يف اجلملة " و"و أداة الربط" بني"،ظرف املكان 1التعريف يف اجلملة" ال"<
 .>"على"الساكنة و حرف اجلر

 تشري إىل أا ليست مبسكوكة 3و2نالحظ أن هذه التغيريات اليت طرأت على اجلملة    
كة ألنه احدث فيها تغيريات و إضافات من حيث الفعل و احلروف أما العبارة األوىل فهي مسكو

ألا وجدت و عرفت على هذا النحو من التركيب،فال جيوز أن نقدم و ناخر يف تراكيبها كأن 
  .فهذا مستحيل.اختلط النابل باحلابل،هم بني نابل و حابل،دار نابله على حابله:نقول

  :كما جيوز أن نقول
  .>ع ح<.اختلط الزيت مع املاء-
  . >ع ح<.اختلط عقل الفىت فصار جمنونا-

  .مبعىن انتهت و توقفت= وضعت احلرب أوزارها : ثالو يف امل
  :فال نستطيع أن نقول

  .حطت احلرب أوزارها-
  أو وضعت املعركة أوزارها-
  .  أو وضعت احلرب أثقاهلا-
  .>أثقاهلا/أوزارها-املعركة/احلرب-حطت/وضعت <*

  :   كما ال جيوز تقدمي أو تأخري كلمة أو تأخريها عن موضعها فنقول
 . 1 أوزارهااحلرب وضعت-

                                                
.                                                                                                       ط عن المقدمة.المعجم السیاقي للتعبیرات االصطالحیة،ص-1
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  :و خاصة يف األمثال اليت جاءت على شكل قصة مثال
 .وصف من ال يفي بالوعد= 1كيف أعاودك و هذا أثر فأسك؟

   جيوز التقدمي و التأخري  ال جيوز التصرف فيها مطلقا، الذفهذه العبارة مسكوكة كليا؛ إ
  :يف تركيبها النحوي كأن نقول

 هذا أثر فأسك فكيف أعاودك؟

 .التعبري عن توافق الصديقني أو ائتالف الزوجني،أو متاثل الشيئني = 2قةوافق شن طب

  :فال نستطيع أن نقول
 >ع م<وافقت طبقة شن

 :و بتعبري آخر

 .>ع ح <وافق الرجل على طلب املدير

 .>ع ح<وافقه يف الرأي 

سلوب إن التعابري املسكوكة هلا أساليب متنوعة األداء ،شأا شأن اجلمل العادية؛فمرة هي أ
  .  خربي،مجلة امسية أو فعلية،و مرة هي أسلوب إنشائي فيه االستفهام أو التعجب أو األمر أو النهي

  
و قد بلغ اإلجياز يف األمثال حدا جعل املثل الواحد اليتجاوز نصه الكلمتني 

أو ثالث كلمات، ...،5"جزاء سنمار"،و4"تشددي تتفرجي"،و3"تشتهي و تشتكي:"االثنتني،حنو
،و 2"رأى الكواكب ظهرا"،و 1"جاء جير رجليه"،و7"من يسمع خيل"، و 6" الدواء الكيرآخ«، وحن
  .3"دع القطا ينم"

                                                
 )قّصة.(218. مجمع االمثال العربیة،ص- 1
 .103. المصدر السابق، ص- 2
.                                                                                                                                                           1/144المیداني،- 3-

                                                                                                                               .                      1/124المصدر نفسھ،- 4
؛و كتاب األمثال 386.؛و فصل المقال ص1222.؛و جمھرة اللغة،ص1/305؛وجمھرة األمثال 2/411تمثال األمثال -3

  .             1/159؛ و المیداني 2/52و المستقصى  سنمر؛4/383؛و لسان العرب 273.ص
  .     1/292؛و المیداني 1/3؛ و لسان العرب كوي؛و المستقصى 1/97 وجمھرة األمثال -6
                  .                                                              1/174،و المیداني 2/45؛و المستقصى26؛و الفاخر ص1/318جمھرة األمثال -7
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 باملعاين ة إجيازها، غنيىو هذه األمثال، عل.و نادرا ما جند مثال حيتل حيزا يزيد على السطر
  . تنطوي على أحداث ذات تفصيالت متعددةوو الدالالت، 

 ميل الناس يف تداوهلم وثل ضرورة حفظه بلفظه و معناه معا، و لعل من أسباب إجياز امل
  .4األمثال إىل إسقاطه مع اإلبقاء على املعىن

 :   تعبري فعلى

 .5أكذب النفس إذا حدثتها

  . بغيت لك ووجدت يل
 6يركب الصعب من ال ذلول له

  
تضمن و هي صيغة املبالغة،أي أمثال ت" أفعل من"وهناك عدة أمثال جاءت على وزن 

أحرص من "،و9"أجهل من الفراشة"،8" من ذئبعأجو"، ومنها7 هي باملئاتوتشبيهات مبالغ فيها 
  .  11"أمجع من منلة"،و10"كلب على جيفة
 :تعبري امسي

 .احلاجة مع احملّبة خري من البغض مع الغىن

 .اجلمر يوضع يف الرماد فيخمد

 .الطيور على أشكاهلا

 :تعبري حريف
                                                                                                                                                   

.                                                                              1/164،و المیداني 2/45،و المستقصي 62.،و الفاخر ص1/318جمھرة األمثال -1
                                                                    .                             1/294،و المیداني 338.،و كتاب األمثال ص3/120 العقد الفرید -2
.                                                                                                                                                            1/270 المیداني -3
.                                                                                                            51.،ص1إمیل بدیع یعقوب،ج.ثال العرب،د موسوعة أم-4
 .الحث على بّث اآلمال في النفس و عدم الیاس. 01.مجمع االمثال العربیة،ص - 5
  .38. المصدر نفسھ،ص-6
.                                                                                                       52.53.،ص1إمیل بدیع یعقوب،ج.العرب،د موسوعة أمثال -1
                   .               1/186،و المیداني 1/57،و المستقصى 2/2/56،و زھر األكم 1/117،و الدّرة الفاخرة 1/332،461 جمھرة األمثال -2
.                                                                     1/188،و المیداني 1/58،و المستقصى 1/121،و الدّرة الفاخرة 1/334 جمھرة األمثال -3
                                                                      .                            1/228،و المیداني 1/64،و المستقصى 1/161 و الدّرة الفاخرة -4
.                                                                                 1/188، و المیداني 2/444، 1/121، و الدّرة الفاخرة 1/334 جمھرة األمثال -5
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 .على قدم و ساق

 .  1 املرء بأصغريه؛ قلبه و لسانهإمنا

 .2لكلّ ساقطة القطة

 .3يف األرض للحر الكرمي منادح

  :و رغم ما ذكرناه من أن التعبري وحدة بنيوية مترابطة األلفاظ فيالحظ عليه ما يأيت
 معاملة التراكيب -الرفع والنصب واجلر-تعامل التعابري املسكوكة من الناحية اإلعرابية

تزوج،مجلة فعلية مكونة من فعل =ى أي العبارات احلرة،حنو أكمل فالن دينه،مبعىنالنحوية األخر
 .ماضي مبين على الفتح و فاعل مرفوع بالضمة و مفعول به منصوب 

 . و جمرورر، جالفعل ماضي ناقص، فاع=عاد األمر إىل نصابه 

ة و الفرنسية على غرار يف اللغتني العربي تطرأ أحيانا على التعبري االصطالحي تغيريات بناء؛
  :ما نلمحه يف صيغة األمثال و احلكم اليت ال تقبل أي تغيري،وذلك ما سنوضحه يف األمثلة التالية

  :زمن الفعل،فيجوز أن يأيت التعبري يف صيغة املاضي أو املضارع أو األمر-1
   il a lui donné le feu vert- ..       أعطاه الضوء األخضر-
  il lui donne le feu vert-  ..          ألخضريعطيه الضوء ا-
       donne-lui le feu vert- ..              أعطه الضوء األخضر-
خيتلف التعبري أحيانا باختالف الشخص املستخدم له فيكون متكلما أو خماطبا أو غائبا -2
أطلقت له : بصيغة املخاطبأطلقت له العنان،و:أطلق له العنان؛يأيت بصيغة املتكلم فنقول:فالتعبري

  .أطلق له العنان:العنان،و بصيغة الغائب فنقول
،نظرا دنظر يف األمر للمفر:  و من حيث العدد يأيت التعبري للمفرد أو املثىن أو اجلمع حنو-3

  .عللمثىن،نظروا يف األمر للجم يف األمر 

                                                
 .670. ص  مجمع االمثال العربیة، - 1
 .61.ص المصدر نفسھ، - 2
 .103. ص المصدر نفسھ، - 3
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  .أمخاسا لألسداسضرب أمخاسا ألسداس،ضربت أمخاسا لألسداس،ضربوا :و يف املثل التايل
وهناك أمثال جاءت بصيغة األمر و ال جيوز التصرف فيها من حيث صيغة املتكلّم أو 

  :املخاطب
 .1أترك الشر يتركك

 . 2احرص على املوت توهب لك احلياة

 .3حديث شريف".اتقوا النار و لو بشق مترة"

 .أجر األمور على أدالهلا

 
 
 . 4"احلسنةأدع إىل سبيل ربك باحلكمة و املوعظة "

 .أحسن إىل الناس تستعبد قلوم

 .5ألق دلوك يف الدالء

  :صيغة املتكلّم
 .أمسع جعجعة و ال أرى طحنا

 .أفضيت إليه بشقوري

 .6 بعت جاري و مل أبع داري

  :صيغة الغائب
 .طلب أمرا و الت أوان

  .أخربته بعجزي و جبري

                                                
 .240.  مجمع االمثال العربیة، ص-1
  .611. المصدر نفسھ، ص -2
 .261. المصدر نفسھ، ص3
  .                                                                                                125 سورة النحل آیة -1
 .85 .جمع االمثال العربیة، ص م -5
 .182. قاموس االمثال العربیة التراثیة، ص- 6
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  : الفعل يف التعابري املسكوكة-6-1
 :)مجل مسكوكة(وأفعال مركّبة)ة مجل حر(أفعال عادية

نسمى العبارة املسكوكة كل مجلة أو جزء من مجلة عادية،اكتشفت بديهيا كعبارة 
مسكوكة بسب خصائصها الداللية غري مركبة،و لديها ميزة قطعية و هي أا تتوزع بشكل واحد 

  :و حمدد حنو
*Luc a pris le taureau  par les cornes  

  .أي محل و تزود 
   أن تكون هذه اجلملة نصف مسكوكة ميكن

سنقوم بتحليل بعض األمثلة اليت ستساعدنا على الفصل بني اجلمل احلرة و اجلمل املسكوكة 
  .وذلك بتطبيق املعايريو التعريفات اليت أثارت مشاكل نظرية لتمثيل و دراسة هذه التعابري

اي :سكوكة و اجلمل احلرةلنذكر بأن هناك موقف شائع فيما خيص الفروق بني التعابري امل
ان اجلانب املسكوك يف اجلملة يوجد يف عالقة الفعل بواحد او جمموعة من ملحقاته ودالليا يكون 

  : 1معادال لفعل بسيط من اجلانب املورفولوجي
    1)-Max a passé l’arme à gauche= Max est mort. 

     2)-Max est passé dans mes bras  = Max est mort. 
  :أردنا ان نطبق نفس الشيء يف اللغة العربية فكانت التتيجة كاالتيي

  حتفه    -لقي زيد    
  مصرعه-       

  اهللا-  
  ربه-  

* Ses fleurs ont passé.  

                                                
1 -Maurice Gross, Les limites de la phrase figée, université Paris 7,Laboratoire 

d’Automatique Documentaire et Linguistique(LADL),dans LANGUES, revue trimestrielle 
, « Les expressions figées »,n°90 ,juin 1988,p.10. 
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* La beauté passe.        

*Il a (il est) passé dans mes bras. 

*L’amour fait passer le temps et le temps fait passer 
l’amour. 

*Contentement passé richesse.  
*Expérience passe science. 

 :و ترمجتها على التوايل كااليت

  .ذبلت هذه األزهار* 
  .اجلمال يزول و ال يدوم* 
  .مات بني ذراعي * 
  ]ترمجة حرفية للمثل الفرنسي االصلي.[احلب مضيعة للوقت و الوقت مضيعة للحب* 

   1]القناعة كرت ال يفىن*[ 
 2]اسال خبريا و ال تسال حكيما* [

 يف اللغة الفرنسية حافظ على نفس الوظيفة و نفس التركيب  passerنالحظ أن الفعل 
 أو زيد فهو اسم حر يف كلتا اجلملتني  Lucفنالحظ أن هناك اختالف يف الزمن فقط،اما االسم 

(complément libre)ن واحد أما يف العناصر ،ففي العربية جند حرية التعبري و التوزيع يف ا
  .املركبة للجملة فهي مسكوكة دالليا

    passer=ذبل،زال،مات،أضاع   -   
اما يف املثالني األخريين فنالحظ أن هناك تقابل بني العبارتني أو باالحرى املثلني أذ يستحيل  

  .ترمجتهما حرفيا الما مسكوكتان دالليا 
  :فنقو ل يف اللغة العربية 

  ]مات، تويف.     [ اىل رمحة ربه-  انتقل زيد*
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  ]مات، تويف.  [ اىل الدار األخرية-  
  ]مات، تويف.         [ وافته املنية-  زيد*
  ]تغريت أحواله.  [ من حال اىل حال-  انتقل زيد  *
3)-La moutarde monte au nez de Luc.  

     * La moutarde lui monte au nez.    
كل من االسم و الفاعل مها مسكوكان ففي اللغة العربية يستحيل نالحظ يف هذه اجلملة أن 

 :ترمجتها على نفس املنوال بل جند هلا عدة مقابالت نذكر على سبيل املثال

  
 
 . ثار    غضبه-

  . ثار    الدم يف عروقه-
 .ثارت   ثائرته-

 التوزيعية هناك مجل مسكوكة من حيث االمساء املترادفة اليت تفرضها البنية التركيبية و
  :لتشكيل قائمة من املترادفات اليت هلا نفس املعىن و تايت على شكل اسم 

  
4)-Max a perdu  -la raison 
 -la tête 
    -la boule1     
     -la boussole    
     -la nénette     
    -la tramontane2  
    - le nord   
       - le esprit   

                                                
1 -se mettre en boule  = استشاط غضبا.  
 .ریح شمالیة تھّب وراء جبال األلب و البرینیھ- 2
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   - le jugement  
   -les pédales    
  
  
  
  
  
  
 
   عقله-  فقد زيد-
   جن جنونه-  
   صوابه -  
   رباطة جأشه-  
   سياق الكالم-  
   رشده- أضاع- 
  وجهته-  
   طريقه-  ضلّ-
   اهللا على قلبه-   ختم-
  عميت عليه وجوه الرشد-   
إن مثل هذه اموعة لالمساء املضافة ال تألف أي توزيع بالنسبة للمفعول به للفعل -

perdreفقد،.  
  :و التغيريات مممنوعة حنو) جامد( جهة املسند اليه فهو مسكوك  من-
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-Max a perdu (une tête + de l’esprit + deux pédales)1 
-Max a perdu (la saine raison + le jugement normal)  

  )رباطة جأشه+ صوابه + رأسه ( فقد زيد  -
  ....)رشده+ عقله  (-
  

األمساء هي مرادفات سواء يف اللغة العربية أو  و من جهة أخرى نالحظ أن كل هذه 
: الفرنسية اال من ناحية الفعل ففي اللغة العربية نلمح عدة تغريات عكس اللغة الفرنسية

 ). (perdre....) =جن،أضاع،ضلّ،ختم،تعثر،(فقد

 :أما فيما خيص األمثال االتية يف اللغة العربية نالحظ أن التوزيع فيها مستحيل حنو

  يل على اللّجمغضب اخل*
  الغضب غول احللم* 
  غضبان مل تؤدم له البكيلة*
 ملحه على ركبته*

  فكلها تصب يف قالب واحد و هو الغضب كاالمثلة السابقة و هي تقابل العبارة الفرنسية
  )La moutarde monte au nez2 de Luc (3اليت ذكرناها سابقا  

 .التوزيعيةو هي كلها عبارات مسكوكة دالليا ختضع للنظرية 

  : اللسانيات التقابلية-6-2
هو أحدث فروع اللسانيات التطبيقية و أكثرها أمهية و قد نشأ بعد احلرب العاملية الثانية، 

توسع ميدان البحث االلسين التقابلي على يد أنصار املدرسة السلوكية و ترتكز اللسانيات التقابلية 
ا اجلانب النظري فيهدف اىل دراسة كلّ من جانب نظري و جانب تعليمي ؛ أم:" على جانبني 

                                                
1- Maurice Gross, Les limites de la phrase figée, université Paris 7, Laboratoire 

d’Automatique Documentaire et Linguistique(LADL),dans LANGUES, revue trimestrielle 
, « Les expressions figées »,n°90 ,juin 1988,p.11. 

2-Il commence à se fâcher, le Dictionnaire des proverbes et dictons de France,Durond, 
nouvelle édition revue et augmentée, Hachette,1993,p :229.    
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اللغتني املراد مقابلتهما كلّ على حدة ، دراسة حتليلية من خالل نظرية لغوية و تكون الدراسة 
على مجيع املستويات من صوتية و صرفية و حنوية و داللية، و بعد اجناز هذه الدراسة التحليلية، 

شبه و مواضع االختالف بينهما، و اما اجلانب التطبيقي نقوم بدراسة اللغتني معا، لنتبني مواضع ال
و التعليمي، فيايت دوره بعد امتام الدراسة النظرية لكلّ من اللغتني و بيان أوجه الشبه و االختالف 

  ". 1اذ تؤلّف الكتب املدرسة و حتضر املواد التدريسية بناء على نتائج املقابلة بني اللغتني...بينها
ان التحليل التقابلي هو "لباحثني يف السانيات التقابلية حيث  يرى درادجو تعددت تعاريف ا

احد شعب اللسانيات و اللذي يوجب علينا ان نقابل بني بنيتني بطريقة آنية لغرض تبيني التشابه 
   ".2و االختالف بينهما

لغتني يف ان النحو العالئقي الذي من خالله جتتمع االحناء الوصفية ل:" و يقول جون دي بوا 
  ". 3شكل واحد هدفه اعطاء املثاالت املمكنة يف البناء اللغوي

األمثال و احلكم تقع بني مستوى اللسان؛ حبكم أن متكاما ما يستعملها يف سياق خاص  ان
به ، وبني مستوى الكالم مبصطلحات سوسري لكوا تايت يف شكل مجلة أو شبه مجلة فان مهمة 

و االجتهاد يف ادراجه ضمن . البحث عن املثل املعادل للمثل األجنيباملترجم تصبح ممثلة خاصة يف
و هي أهداف .السياق الذي جتري فيه األحداث،و األسلوب الذي يراعي خصائص لغة الوصول

ال تتحقق اال يف عدد قليل منها،أو يف االمثال املترمجة ترمجة قريبة من احلرفية و أما األمثال 
تبقى حمافظة على خصوصيتها و ان اقتربت دالليا من بعضها بسبب االصيلة يف كل لغة فاا س

  .اجلوار اجلغرايف،واالحتكاك الثقايف و االجتماعي القدمي و احلديث

                                                
 . 200. ، ص1999 مصر،الطبعة الثانیة،-، دار الفكر العربي القاھرة)ة للقاريء العربيمقدم( محمد السعران ، علم اللغة -1
2-(contrastive analysis is a branch of linguistics whose duty is to contrast synchronically 

tow languages structure in such a way that similarities and dissimilarities can be relieved 
)DARDJO , Pros and cons in Aila 3rd congress,Copenhagen, 1972,proceedings .vol.1 pp 45-48. 

3 - DUBOIS George ; Dictionnaire de linguistique, Larousse ,Paris 1973, pp.123. 
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ان مواجهة لغتني ليست من السهولة مبكان،و مواجهة مثلني يف لغتني خمتلفتني تعدأكثر 
ر اذا مل جيد معادال هلا يف لغة لغة تعقيدا وصعوبة لوجوب أن يراعي املترجم يف وضعها أربعة عناص

  :وهذه العناصر هي .الوصول
  .العنصر الداليل،و العنصراللفظي ،و العنصر املرجعي،و العنصر الوظيفي

املعىن العام الذي حيمله املثل،و الصورة البيانية اليت يرمسها :        و نقصد بالعنصر الداليل
  .كب من كلمات قليلة و يتضمن دائما معاين كثريةيف الذهن خاصة اذا علمنا أن املثل قد يتر

      و أما العنصر اللفظي فاننا نعين به التركيب النحوي و احملسنات اللفظية اليت غالبا ما 
و يف حالة اللغة العربية اليت هي لغة معربة،و تقبل مفرداا التقدمي و التأخري بوصفها .تتوفر يف املثل

و غريها فان لكل حالة   عتمادا كبريا على التشبيه بأنواعه،و على الكنايةأسلوبني مجاليني،و تعتمد ا
من هذه احلاالت دورها الذي ال جيب أن يهمله املترجم أثناء حبثه عن املثل املقابل،أو يف ترمجة 

  .معناه اىل لغة الوصول اذا أمكن
ة اردة،و األشياء     و أما العنصر املرجعي فاننا نقصد به االحاالت على املفاهيم الصوري

و كل عنصر من هذه .املادية كاحليوانات و األماكن اجلغرافية و أمساء األعالم و غريها
حبيث يصبح احليوان .العناصرميكن أن يكتسي صبغة و دالالت اضافية زائدة عن احلد اللغوي

  ... واجلمادات حية ناطقة اخل1عاقال مفكرا
و هنا . به االستعمال الذي تسنده لغة االنطالق اىل املثل    و أما العنصر الوظيفي فاننا نعين

جيب أن نشري أن املثل الواحد قد يوظف بأكثر من طريقة و هو ما جيعل األمثال تتميز بتعدد 
الدالالت يف بعض املرات،و حتتم على املترجم أن يؤوهلا التأويل الصحيح الذي تستهدفه لغة 

  . االنطالق
لثالثة األوىل ميكن أن تتحقق خارج السياق،فان العنصر الرابع ال بد    و اذا كانت العناصرا

و هي و ظيفة .له من سياق جيري فيه كي يتضح استعماله بدقة،و تتضح بالتايل و ظيفته يف النص
                                                

: من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیةترجمة األمثال و الحكم  نقال عن . في مجمع األمثال للمیداني" الضّب:" تتبع مثال-1
 .405. جامعة الجزائر، ص المجلس األعلى للغة العربیة، عبد الرزاق عبید،/ الصعوبات و الحلول، د
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و هلذا طرحناه من .قد تكون خمالفة متاما ملعناه املتعارف لدى اجلماعة اللسانية مثلما ما أشرنا
  .1دراستنا هذه

 لقد حاولنا القيام جبمع األمثال القريبة دالليا يف اللغتني،مث كتبنا املقابل باللغة الفرنسية،    
وشرحناه شرحا حرفيا أو باألحرى ترمجناه ترمجة حرفية لتتضح بنيته التركيبية و الداللية باللغة 

و عربية املولدين العربية،واتبعناه أخريا باملقابل العريب؛و هي أمثال من اللغة العربية الفصحى،
وحاولنا أن نبني بعض الوجوه اليت ميكن أن تكةن موضوعا لدراسة وافية من حيث عدد الشواهد 

  . و من حيث املنهجية
  : التحليل الداليل التقابلي - 6-3

  2.ما حك جلدك مثل ظفرك
 3. ما حك ظهري مثل يدي-

 ).عياألمام الشاف(ما حك جلدك مثل ظفرك     فتول أنت مجيع أمرك -

-“On n’est jamais si bien servi /mieux servi que par soi 
même”4.جيدة مثلما ختدم نفسك} أحد خدمة{لن خيدمك '':  الترمجة''. 

  :العناصر اللفظية
مفردات املثل . 1  احلك+ اليد + الظهر 

  احلك+ اجللد + الظفر   : العريب
مفردات املثل . 2  

  النفي+ اجلودة + اخلدمة الذاتية   :الفرنسي
  .خيتلف املثالن يف العناصر اللفظية من حيث التوزيع

                                                
 .406. المصدر نفسھ ،ص- 1

  .34 ، مجمع األمثال العربیة ، محمود إسماعیل صبي و آخرون ، ص ، 1/521المستطرف  - 2
 قاموس األمثال العربیة التراثیة، 553 / 2 و تمثال األمثال 321 / 2 و المستقصي 250/ 3 ، مجمع األمثال المیداني - 3
ماحك ظھري مثل " ، و یروي 405 ، ص 1998، 1عفیف عبد الرحمن ، عربي ، عربي ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط.د

، مكتبة لبنان ) النثریة و الشعریة ( یة ، نقال عن معجم كنوز األمثال و الحكم العرب ) 318التمثیل و المحاضرة " ( ظفري 
   .324 ، لبنان ، ص 1998 ، 1ناشرون ، كمال خیالني ، ط 

4 - Le dictionnaire des proverbes et dictions de France, p: 298.  
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حيث كل منهما على االعتماد على النفس، و عدم االتكال على اآلخرين، : عنصر الداللة
  .أي االتكال على الذات، و اعتناء الرجل بنفسه

نسان يف جزء خدمة ذات اإلنسان عامة يف املثل الفرنسي، و خدمة بدن اإل: عنصر املرجعية
ال أثر فيهما للبيئة و ال ). عامل احلك+ الظهر، اليد، اجللد، الظفر (صغري منه يف املثل العريب 

  .للحياة الثقافية اخلاصة، و ميكن استبدال أحدمها باآلخر دون عناء كبري
  1.  أطرق احلديد ما دام ساخنا

- Il faut battre le fer tant qu’il est chaud.2 

  .الرطوبة+ احلال + الطني + اخلتم : ع.م.م:  ع ل-
  .السخونة+ احلال + الطرق + الوجوب : ف.م.          م

انتهز (استغالل الفرصة الساحنة، و التحذير من تفويتها فقد ال تتحقق يف املستقبل :  ع د-
  ).الفرصة قبل أن تعود غصة

، صعوبتها )طني اللني الرطبال(كالمها حييل إىل حتويل املادة، سهولتها و هي لينة :  ع م-
  ).احلديد الساخن(و هي متحجرة 

حيث يبدأ كل منهما بالوجوب و : يشترك املثالن يف صيغة التركيب و من حيث التوزيع
قبل أن يربد، و الطني قبل أن .(احلديد الساخن، و الطني الرطب: األمر، و خيتلفان يف نوع املادة

  .، الفعل طرق، و ختم)ييبس
  

  3. قوم فاحلب يف إنائهمإذا كنت يف
- A Rome faites comme les Romains. 

                                                
نقال عن ) 213، 5شرح مقامات الحریري، ج " (أطبع الطین ما كان رطبا"، و یروى، 463.ص1 مجمع األمثال، ج- 1

، سر و قمر لك مضاء، اغتنم طلوع القمر و سر في )الفرصة، المبادرة، التأخیر (374معجم كنوز األمثال و الحكم، ص 
  .ضوئھ ما دام طالعا، یضرب في انتھاز الفرصة السانحة باكر تسعد، البركة في البكور

2 - Battre, forger le fer quand il est chaud : profiter de l’occasion propice poursuivre 
activement une entreprise commencée, le dictionnaire des proverbes et dictions de France, 

p. 127.  
  .، معجم األمثال العربیة102، ص 1 مجمع األمثال، ج- 3
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  1.هاله إذا دخلت قرية فاحلف بأ-
- Il faut vivre à Rome selon les coutumes Romaines.2 

  ).قارب الناس يف عقوهلم، تسلم من غوائلهم(
  .اإلناء+ احللب + القوم + الكينونة = م م ع = ع ل

  .األهل) + احللف(اليمني + القرية + ول الدخ. 2               = 
  .الرومان+ تشبيه + روما =        م م ف

  .تقاليد الرومان+ روما + العيش + الوجوب 
  .يضرب يف األمر باملوافقة، احلث على موافقة من تكون يف ضيافتهم= ع د
يحيل إىل حييل املثل العريب على احللب يف اإلناء مهما كانت حالته، و أما الثاين ف= ع م

سيد القرية، مهما، أما املثل الفرنسي فيحيل إىل مدينة روما و تقاليد الرومانيني، أي إذا كنت يف 
  .روما ففعل مثلهم

إذا / ف ... إذا كنت: بالشرط: خيتلف املثالن يف التركيب و التوزيع يبدأ املثل العريب
ع العناصر املركبة هلذا املثل بشكل قوم، اليمني، احللب، اإلناء، اإلله، تتوز/ ف، قرية ... دخلت
  .مقابل

 Rome/Rome, vivre/faire: الوجوب: أما املثل الفرنسي

 selon les coutumes Romaines: التشبيه

يالحظ أن املثل الواحد قد يقابله من الناحية الداللية أكثر من مثل يف لغة الوصول أو 
 أمهية له و ال ميكن استبداله باسم أي مدينة، العكس، كما يالحظ أن اسم املدينة يف هذا املقام ال

 Tous les chemins mènent à. كأن نقول مثال، مجيع الطرق تؤدي إىل روما

Rome   

                                                
  .152، ص 1 مجمع األمثال، ج- 1

2 - Le Dictionnaire des proverbes, p. 288. 
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بالنسبة : هناك من يترمجها مجيع الطرق تؤدي إىل مكة، من املرجعية الداللية فهما يتفقان
و مكة هي األرض املقدسة للحج ) الفاتيكان(ألا املدينة احملببة و املفضلة للمسيحيني : ملدينة روما

  ...).يأتونك من كل فج عميق(بالنسبة للمسلمني 
-Faire beaucoup de bruit pour rien.1  
 

 3. و ال أرى طحينا2أمسع جعجعة  
    ضوضاء كثرية من أجل ال شيء-                          4.أمسع صوتا و أرى فوتا -

                         - faire plus de bruit que de besogne5. 
  .طحني+ رؤية + جعجعة + مساع : م م ع= ع ل 

  .فوتا+ رؤية + صوت +                  مساع 
  .ال شيء+ كثرة + ضوضاء :          م م ف

للجبان و(يعمل، و وصف من يعد و ال ينجز يضرب يف العربية ملن يتكلم كثريا و ال : ع د
  .و يضرب يف الفرنسية و اإلجنليزية للشيء التافه بأخذ بأبعاد واسعة) يوعد و ال يويف

يسند هذا املثل يف اللغة العربية إىل أيب العالء املعري، و يسند يف اللغة اإلجنليزية إىل : ع م
عنوان من عمل من األعمال األدبية للكاتب اإلجنليزي شكسبري،و من هنا فإن األمثال تقترب من 

ثال تقترب من بعضها دالليا بالرغم من بعد املسافات اجلغرافية، و يتم التعبري عنها هنا فإن األم
  :بكيفيات خمتلفة و لكنها ال تتطابق و ال تتقابل إال يف حدود ضيقة مثال

  .أرى، طحينا، فوتا/ جعجعة ال أرى / أمسع، صوتا / أمسع : يف املثل العريب
                                                

1-Donner de l’importance à des choses qui n’ont pas, Le dictionnaire des proverbes, p.58. 
 . الجعجعة، صوت الرحى و الرحى ما یطحن بھ الطحین - 2

، قاموس األمثال العربیة 1/182، المستقصي 1/154، جمھرة األمثال 448، فصل المقال 321 أمثال أبي عبید، - 3
آفة ). الوعد، الوعید(، 156، معجم كنوز األمثال و الحكم العربیة، ص 55ربیة، ص ، معجم األمثال الع130، ص ةالتراثی

المروءة تخلف الموعد، أنجز حر ما وعد، ال خیر في وعد مبسوط و إنجاز مربوط، كالم اللیل یمحوه النھار، یدھن من 
  .1/285مجمع األمثال "  طحیناجعجعة و ال أرى"و یروى . إلخ... قارورة فارغة، وعد الحر دین علیھ، مواعید عرقوب

، الجعجعة صوت الرحى، و الرحى ما یطحن بھ الدقیق، الطحن بكسر الطاء، ما )صوت(، اللسان 1/344 المیداني، - 4
  . طحن من دقیق أو غیره

  .مرور الوقت دون عمل، وصف من یعد و ال ینجز، وصف من یتكلم كثیرا و ال یعمل: الفوت
5- Parler beaucoup et faire peu, Le dictionnaire des proverbes, p.58.  



 
 

95

  :املثل الفرنسي
Que de besogne / pour rien, plus de bruit / beaucoup de bruit, faire / faire.  

  
  
  

 1.ال يضر السحاب نباح الكالب 

 - Les chiens aboient la caravane passe.2 
  ). مثل معاصر مترجم(القافلة تسري و الكالب تنبح 

       املرور  + القافلة + النباح + الكالب : م م ف:   ع ل
  اختالف التوزيع أثناء الترمجة          النباح+ الكالم + لسري ا+ القافلة :        م م ع

  .الكالب+ النباح + السحاب + ال يضر : م م ع
           النفي

يضرب ملن حياول النيل من إنسان عظيم القدر مبا ال يضره، من كان متأكدا من : ع د
  .مسريته فال تشغله اجللبة و إن عال صداها

، أما العربية aboient/ ، و النباح les chiens  / الكالبيتفق املثالن يف احليوان
و ) السحاب و السماء(ال يضر، و السحاب أي العالقة بني األرض و السماء، : فنجد النفي

أي أن نباح الكالب ال ميكن أن يغري سري السحاب أما يف املثل الفرنسي ) الكالب يف األرض(
م من نباح الكالب فالقافلة لن تتوقف عن السري  أي بالرغla caravane passeالقافلة تسري

  .يتفقان و خيتلفان
و ما م اإلشارة إليه يف هذا املقام هو دور احليوان يف األمثال و احلكم، إن لكل ثقافة 
حيواناا املفضلة و لكل حيوان صفات معينة فاألسد يف الثقافة العربية يتصف بالقوة و اجلربوت و 
                                                

، نقال عن قاموس األمثال العربیة التراثیة، ص 2/432، درة 541، تمثال األمثال 2/282، المستقصي 2/215 المیداني - 1
ثال و ھناك من یقلبھا، مجمع األم) السكوت عن السفھاء و الجھالء (35، مجمع كنوز األمثال و الحكم العربیة، ص 373

  .  63سورة الفرقان، اآلیة } و إذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما{، ترك الجواب جواب، 41العربیة، ص 
2 - Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Maurice Maloux, Larousse, 2001, 

Moréal, p.572, Index (Dédain) p.125. 
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الدهاء و الذئب بالغدر و احليلة و الصب باحلكمة و احلذر، و الذبابة بالعناد و الثعلب باملراوغة و 
  1.اجلسارة و الفراشة باحلمق و اخلطأ و هكذا مع كل حيوان

  
  

 شته احلية، حذر الر 2.ن األبلقسمن  
-Chat échaudé craint l’eau froide3. 

  .لبارد، خيشى املاء ا)]احلار(باملاء الساخن [ القط الذي احترق 
  .حذر الرسن األبلق+ احلية + النهش : م م ع: ع م

  .املاء البارد+ اخلوف + االحتراق + القط :       م م ف
  .خيتلف املثالن يف العناصر اللفظية و التركيب

من تعرض يف حياته لتجربة سيئة مبختلف الدروس و العرب فيشتد حذره خشية : ع د
  .من التجاربالوقوع فيها ثانية أو فيما شاهما 

  :التجربة و االختبار و احلذر يف كال املثلني الفرق هو: ع م
  .القط: احلية، أما الفرنسية: احليوان هو مذكور يف املثلني

احلية هلا عالقة باحلبل املنقط امللون و كأنه حية أما القط فلكونه ال حيب املاء بتاتا فإنه 
  .خيشاه ساخنا أو باردا
 أثلجت صدري  

                                                
  .            409عبد الرزاق عبید ، ص / الصعوبات و الحلول، د: الفرنسیة إلى اللغة العربیة ترجمة األمثال و الحكم من اللغة - 1
من لسعتھ الحیة حذر "، و )377التمثیل و المحاضرة، "(من نھشتھ الحیة حذر الرسن "، و یروى 3/344 مجمع األمثال - 2

و من لسعھ األرقش ) 110: 3العقد الفرید، (" من لدغتھ الحیة یفرق من الرسن" ، و359 /2المستقصي، " (من الرسن
  .یخشى الرشاء األبرش

الثعبان المنقط بالسواد و البیاض، الرشاء، الحبل، األبرش، : الذي فیھ سواد و بیاض، فرق یفرق فرقا، فزع، األرقش: األبلق
  .الذي فیھ نقط مختلفة األلوان

  . المقروص یخاف من جرة الحبل:ھذا المثل بروایاتھ المختلفة أصل المثل العلمي المعاصر
  .369. ، معجم كنوز األمثال العربیة، ص433. اللي لدغو الحنش یخاف من الطارفة، قاموس األمثال العربیة التراثیة، ص

  
3- Chien une fois échaudé d’eau froide est intimidé, Le dictionnaire des proverbes, p.75  
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 –Tu m’as réchauffé le cœur                                                   
  القلب+احلرارة : م م ف= العناصر اللفظية  -        

  الصدر+ الربودة :م م ع            
يالحظ يف املتالزمتني السابقتني أن داللتيهما واحدة حيث حتيل كل منهما اىل = ع د

ليت يشعر ا املتشوق للخرب املنتظر و أما السياق اللفظي فهو متعارض الطمأنينة و الراحة النفسية ا
  .متاما

جند أثر البيئة واضحا يف الفاظ اللغتني،الرغبة و التطلّع للحرارة و الدفء لرجل = ع م 
  .البيئة الباردة، و طلب الثلج و الربودة لرجل للبيئة احلارة

  .احة النفسية و الطمأنينة الر= الصدر+  الربودة = القلب +احلرارة *   
   ا1ال تدخل بني العصا و حلائه

  -  Entre l’arbre et l’écore il ne faut pas mettre le doigt2   
                                                                                           

  ع بني الشجرة و حلائها،ال جيب وضع األصب: وميكن ترمجته على النحو االيت
  .ال مدخل بني العصا و حلائها

  العصا و اللحاء + الدخول " + ال"النفي = م م ع :ع ل *
  .الشجرة و اللحاء+ الوضع " + il ne faut pas" النفي= م م ف  

يضرب هذا املثل يف املتخالني املتصافني فالشجرة و اللحاء داللة عن املتحابني = ع د * 
ترقان،فال ميكن أن جنعل أصابعنا بني الشجرة و حلائها، و هذا دليل على التدخل بني اللذين ال يف

  .األشخاص الذين جتمع بينهم عالقة مودة و رمحة و هذا قد يؤدي اىل نشوب اخلصومة
  :  نكاد جنزم أن للمثلني صبغة واحدة اذ يتقاربان من حيث العناصر اللفظية= ع م * 

                                                
  .362.، قاموس األمثال العربیة التراثیة،ص176بید ،امثال ابو ع2/231 المیداني -1

2- Il ne faut pas mettre des querelles qui surgissent entre un mari et une femme ; par 
extension, éviter de se mêler des affaires des personnes qui sont liées, Le dictionnaire des 

proverbes, p.100.  
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  .و هذه العبارات تتقارب من حيث املعىن العصا و اللحاء و الشجرة 
يقضد بالدخول هنا أي دخول :ال تدخل :عالمة النفي يف املثلني جلية ففي املثل العريب 

 و هنا األصبع il ne faut pas mettre le doigtجسم االنسان كامال أما يف الفرنسية    
  .دليل عل االنسان 

 ا 1دمث لنفسك قبل النوم مضطجعا

– Comme on fait son lit, on se couche2.                             
           

  .كما جتهز فراشك تنام عليه                                                     
  االضطجاع+النوم + النفس = م م ع = ع ل

            النوم + الفراش =  م م ف 
على وجوب االستعداد للنوائب قبل حدوثها أي كما يشري العنصر الداليل للمثلني = ع د

نفرح لسماع األشياء السارة علينا أن نكون يف قمة االستعداد لألشياء احملزنة و تقبلها بصدر 
  .رحب

  .كال املثلني هلما نفس عنصر املرجعية أي النوم و الفراش و االضطجاع = ع م
  

  العني بالعني،و السن بالسن 
Œil pour œil, dent pour den3t 

  السن + العني :م م ف = ع ل
  السن=العني: م م ع 

 
  .جيب أن يكون العقاب مماثال للجرم)  loi du talion شريعة الذّحل (=ع د

                                                
، نقال عن قاموس 2/81،المستقصى 1/265،المیداني 249، فصل المقال 1/444، جمھرة األمثال 216 ابو عبید  أمثال- 1

 .241. االمثال التراثیة،ص
2- On joint des résultats de sa prévoyance, Le dictionnaire des proverbes, p.186. 

3- C’est la loi du Talion: rendre coup pour coup, Le dictionnaire des proverbes, p : 392.  
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قد تتقلص املسافة أحيانا بني اللغتني ذات الثقافتني املختلفتني لدرجة جند فيها نفس : ع ل 
نالحظه يف الشاهد السابق،و السبب يف هذا و هذا ما .املثل بنفس الصورة و نفس الكلمات أيضا

و كتبنا عليهم فيها :"، يف قوله تعاىل 45وورد هذا املثل يف سورة املائدة،اآلية .هو املرجع الديين 
أنّ النفس بالنفس و العني بالعني و األنف باألنف و األذن باألذن و السن بالسن و اجلروح قصاص 

."  
سات التقابلية و ما زال متواصال، و ينصب أساسا لقد جرى نقاش كبري أهداف الدرا

  .األهداف النظرية و األهداف التطبيقية: حول نقطتني 
فأما األهداف النظرية فهي تتمثل يف رفع درجة املعرفة احلالية يف حقل  اللسانيات و أما 

" : " شطوران"قول ويف هذا الصدد ي.األهداف التطبيقية فهي يف تعليمية اللغة و بناء املادة التعليمية
ان نتيجة التحليل هي تقدمي القاعدة ملناهج أكثر تطورا و أكثر فعالية و ذلك لتعليمية هذه اللغة او 

  ".1اجة املتكلمنيتلك حسب ح
نستخلص مما سبق أن هذا اال ختالف البين بني الثقافتني،يتجلى يف املبىن اللغوي و بصور 

: شىت،منها على سبيل املثال ال احلصر   
أسخن اهللا : استعمال الناطقني بالعربية عناصر البيئة يف التعبري عن معاىن خمتلفة كقوهلم  * 

دعا االمام يف خطبته على العدو،بأن يسخن :عينيه، أي أنزل ما يبكيه أملا و حزنا، كما يف السياق
مثل و.  بينا سابقاهلم أثلج صدره كماو قو. 2أقر اهللا عينه:اهللا عينيه و يفرق مجعه و ضدها ، قوهلم

 قد تعوق - أي العناصر اللغوية البيئية الدالة على الطقس يف احلرو الربد-هذه االستعماالت
.اكتساب الناطقني بالفرنسية هلا فهما و انتاجا، الختالف املوقف الثقايف من هذه العناصر البيئية  

                                                
1 - Chitoran Dumitru , The Romanian-English Contrastive Analysis Project; Further 

Developments in Contrastive Studies, Center for Applied Linguistics , Vol. 5 1974, pp.37. 
ربیة واإلنجلیزیة، تحلیل لغوي تقابلي، ، جامعة آل البیت، عالم الكتب التقابالت الداللیة في الع، سعید جبر أبو خضر  -2

  . 54. ، ص2008، 1الحدیث، أربد، األردن، ط
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ات خاصة جمازية أو حقيقية حتفل اللغة العربية باستعماالت متعددة أللفاظ القرابة يف سياق* 
تعبر عن املوقف االجتماعي للناطقني و هذا ما نكاد جنده يف اللغة الفرنسية خاصة فيما يتعلق 

و ابن الليل ) الشجاع(و ابن احلرب ) املالزم لألسفار(باملكىن من األمساء حنو ابن السبيل 
  اخل)...اللص(

 عويصة أحيانا بالنسبة و تطرح مشكلةعمال األدبية تلعب األمثال دورا أساسيا يف األ*
 أن ماهو  من اللغات كما رأينا االّ  وجود عدد منها يتقطاع يف العديدعلى الرغم منو.للمترجم

 و هو الذي حيتاج من املترجم اىل جهد مضاعف لنقله اىلخمتلف يشكل العدد األكرب يف كل لغة 
كيفية شري مبنهجية اىل طرق معاجلتها، ون نها أو قد حاولنا يف األمثال اليت تعرضنا الي.لغة الوصول 
و اذا كانت الشواهد احملللة تعد قليلة  بالنسبة لعدد األمثال املتشاة يف اللغتني . التغلب عليها

و التفكري يف وضع معاجم العربية و الفرنسية فان الغرض من هذا البحث هو لفت االنتباه اليها، 
 .    على غرار اللغات األخرىربيةمقارنة ألمثال يف اللغة الع
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 عنصر املرجعية عنصر الداللة مفردات املثل الفرنسي مفردات املثل العريب املثل الفرنسي املثل العريب
 On n’est jamais si bien ما حك جلدك مثل ظفرك

servi /mieux servi que par 
soi même 

احلك+ اليد + الدهر  اجلودة + لذاتية اخلدمة ا 
النفي+   

االعتماد على النفس وعدم 
 االتكال على اآلخرين

خدمة ذات اإلنسان عامة يف املثل 
الفرنسي وخدمة جزء صغري من 
 بدل اإلنسان يف املثل العريب 

 Il faut battre le fer tant qu’il   أطرق احلديد ما دام ساخنا
est chaud 

احلال + الطني + اخلتم 
الرطوبة+   

+ الطرق + الوجوب 
السخونة + احلال   

استغالل الفرصة الساحمة 
 والتحذير من تفويتها  

كالمها حييل إىل حتويل املادة سهلة 
ومتحجرة ) طني رطب(ولينة 

)احلديد الساخن(  
إذا كنت يف قوم فاحلب يف 
 إنائهم

A Rome faites comme les 
Romains 

+ القوم + الكينونة 
اإلناء+ احللب   

+ تشبيه  + روما
 الرومان

يضرب يف األمر باملوافقة من 
 تكون يف ضيافتها 

حييل املثل العريب على احللب يف 
اإلناء مهما كانت حالته، أما 
الفرنسي فيحيل إىل سيد القرية أي 
إىل مدينة روما وتقاليد الرومانيني 
  

 faire plus de bruit que de أمسع جعجعة و ال أرى طحينا
besogne 

رؤيا + جعجعة  + مساع
طحني +   

ال + الكثرة + ضوضاء 
 شيء 

يضرب ملن يتكلم كثريا وال 
يعمل ويعد وال يفي أما يف 
 الفرنسية للشيء التافه

يستند هذا املثل إىل أيب العالء 
املعري ويف اإلجنليزية إىل عمل من 
األعمال األدبية للكاتب اإلجنليزي 
 شكسبري 

 Les chiens aboient la ال يضر السحاب نباح الكالب
caravane passe 

+ النباح + الكالب 
املرور  + ةالقافل  

+ السري + القافلة 
النباح + الكالم   

يضرب ملن حياول النيل من 
إنسان عظيم القدر ملا ال 
 يضره 

يتفق املثالن يف احليوان الكلب 
والنباح وخيتلفان يف العالقة بني 
 األرض والسماء 

 الرسن من شته احلية، حذر
 األبلق

-Chat échaudé craint l’eau 
froide 

الرسن + احلية + النهش 
 األبيض 

+ االحتراق + القط 
املاء البارد + اخلوف   

اخلوف من الوقوع يف نفس 
 التجربة 

التجربة واالختبار واحلذر يف كال 
املثلني االختالف يف احليوان احلية 
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 يف العربية والقط يف الفرنسية 
يأثلجت صدر  

 
Tu m’as réchauffé le cœur  الصدر+ الربودة القلب+احلرارة   يل كل منهما إىل الطمأنينة حي 

و الراحة النفسية اليت يشعر 
ا املتشوق للخرب املنتظر و 
أما السياق اللفظي فهو 
.متعارض متاما  

+ الربودة =  القلب +احلرارة 
الراحة النفسية و = الصدر

 الطمأنينة

 النوم دمث لنفسك قبل
 مضطجعا 
 

Comme on fait son lit, on se 
couche 

النوم + النفس 
االضطجاع+  

النوم+ الفراش  يشري العنصر الداليل للمثلني  
على وجوب االستعداد 
للنوائب قبل حدوثها أي كما 
نفرح لسماع األشياء السارة 
علينا أن نكون يف قمة 
االستعداد لألشياء احملزنة و 
.تقبلها بصدر رحب  

كال املثلني هلما نفس عنصر 
املرجعية أي النوم و الفراش و 

  .االضطجاع

 العني بالعني،و السن بالسن 
 

Œil pour œil, dent 
pour dent 
 

السن=العني السن+ العني   جيب أن يكون العقاب مماثال  
.للجرم  

املرجع الديين بني اإلسالم 
 واملسيحية 

   ال تدخل بني العصا و حلائها
 

Entre l’arbre et l’écore il ne 
faut pas mettre le doigt 

+ الدخول " + ال"النفي 
 العصا و اللحاء

" النفي il ne faut 
pas + الوضع " + 
.الشجرة و اللحاء  

يضرب هذا املثل يف املتخالني 
 املتصافني

نكاد جنزم أن للمثلني صبغة واحدة 
اذ يتقاربان من حيث العناصر 

:  اللفظية  
حاء و الشجرة و هذه العصا و الل

 العبارات تتقارب من حيث املعىن
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  : توصلنا إلیھا فیما یلي التي  النتائج وخیر ما نختم بھ بحثنا، ھذه

 سة والوضوح ساعد على رواج األمثال عند العرب القدماء اتسامها بالسال
عد من إطالقها و تداوهلا و قد اشترطوا يف عدم خضوعها لقيود تواإلقتضاب و

املثل الفصيح أن يكون مقتضيا تتمثل يف إجياز اللفظ و حسن التشبيه و جودة 
 فهذا ال يعنىي أن هناك أمثاال مل تصل إىل ذلك احلد من  ؛الكناية و غريها

 ؛الفصاحة وهي أقرب إىل السنة العامة و من مث ميكن التمييز بسهولة بني النوعني
ذا أن املثل الفصيح عندهم ميثل القدرة األدبية البارعة اليت يتحقق معها فن التأثري إ

 .بالكالم املتغري يف أذهان الناس و عزائمهم 

               اإن الكثري من التعبريات القدمية هي يف األصل أمثاال مث كثر استعماهلا و تـداوهل 
الـتغريات  بني الناس فأصبحت تغريات اصطالحية باإلضافة إىل جمموعـة مـن            

 اليت كثر استخدامها يف احلياة اليومية حىت أصبحت         ،املفترضة من اللغات األجنبية   
جزءا من معجم اللغة العربية و اإلجتماع و  اإلقتصاد وغريها و هنا نلمح التأثري               

 .و التأثر الثقايف على املستوى التداويل لألمثال 

          بصفة عامة ملا ذلك من حـضور       عاينت يف الفصل الثاين اجلانب البالغي و اخلطايب
فعال يف كل نشاط انساين و ذلك ألن اجلانب البالغي يدخل يف تشكيل اخلطـاب               
كآلة رئيسية لتحقيق تواصل مميز و متميز بني الناس، مع التركيز على طبيعة اللغـة               
االقناعية اليت يلجأ كل خطيب اىل استعماهلا مىت دعت الضرورة أو استدعى املوقف،             

ففي اخلطب اليت اخـدنا منـها       . ظيف ادوات لغوية خاصة بكل موقف     و ذلك بتو  
املدونة اليت اعتمدناها يف البحث كان املخاطب يستعمل لغة فصيحة بليغة تتخللـها             
أمثال و حكم فصيحة اللغة وكذلك استشهاد و اقتباس اخلطيب بعض السور القرآنية       
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 ألن املناسبة اليت ألقيت فيها ؛يةو األحاديث النبوية و غالبا ما حملنا وجود عبارات شعب    
هاته اخلطب كانت فترة جد حساسة فهذه اللغة ساعدت على ايـصال املغـزى اىل     

 .    املتلقي بطريقة سلسة قصد وضعه يف الصورة و استسالمه لألمر الواقع

           لمـي و عملـي     ان أمهية استعمال االمثال يف اخلطاب السياسي له مـدلول ع
اىل مجيع  الـشرائح  االجتماعيـة    موجه بصفة عامة     ن هذا اخلطاب  وتداويل؛ أل 

بالتايل فهو استعمال للغة هذه اجلماهري اليت ينتمي اليها املخاطب و لـه امهيـة             و
قصوى هي مدى التغيري الذي حيققه هذا خلطاب من خالل اثارة احلس املشترك             

 للجماهري الشعبية 

        وتية و الصرفية و النظميـة      من أهداف املنهج التقابلي التعرف على الظواهر الص
والداللية و العروضية و البالغية عن طريق رصد عناصرها و مكوناا التركيبيـة             
واصدار البيانات القيمية هلا يف النظامني أي نظام اللغة األم و اللغة املراد تعلمهـا               

فرنسية وهذا ما حملناه أثناء قيامنا برصد التباينات بني التعابري املسكوكة العربية و ال     
فالحضنا كيف تاثر البيئة و املناخ على داللة األمثال يف كلتا اللغتني وهـذا مـا       

 .تطرقنا اليه سلفا

                  ان  موضوع احليوان يف األمثال العربية و األجنبية حيتاج يف حد ذاته إىل دراسة
يت قائمة بذاا و إمنا أشرنا إليه نظرا ألمهيته يف ترمجة األمثال و ما هي الطريقة ال               

جيب على املترجم إتباعها هل صفات احليوان كما هي يف أمثال لغة االنطـالق؟            
 أو يكفيها حبسب صفات الوصول؟

         غين عن التفضيل اسهام الدين يف تشكل اللغتني، غري أن أثر الدين يف العربية أكرب
منه يف الفرنسية ، و السبب أن العربية تضم ثقافات دينية متنوعـة يف حـني أن              

ة ترتكز بوضوح على املفاهيم املسيحية لذا فمن املتوقع أن جيد النـاطق             الفرنسي
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لغة الفرنسية صعوبة يف فهم كثري من املفاهيم االسالمية و التعابري اللغوية ذات             لبا
 .البعد الديين

 .بنعمته تتم الصاحلات و هللا الفضل و املنة و احلمد هللا الذي 
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انّ الدورة اليت عشنا تطوراا تزامنت دوليا مع تطورات خطرية بينت مدى هشاشة )* 1م(
  ...1"الكيل مبكيالني" و هي بينت سيطرة ...واقع السالم و األمن الدوليني

ب بعضنا  البعض باحلب و الرمحة فهيا بنا نتشابك باألنامل وننفذ إىل قلو)* ...2م(
 يشارك يف هذا املشهد النبيل و احملفل العظيم  نطلب له اهلداية و إذا مل واملودة و ان بقي نشاز ال

  :يهتد فسيجد نفسه وحده و سيندم حيث ال ينفعه الندم و تنطبق عليه احلكمة القائلة
  2و ال النصارى هلم شغل حبنون         ما زاد حنون يف االسالم خردلة

 يغنيه عن سواه يف مواجهة احملن و متضيد أن للمجتمع اجلزائري من قيم إنسانية ما)* 3م(
 احلنيف من أوامر اجلراح و ملّ الشمل و رص الصف، و ما له كذلك من تعاليم الدين اإلسالمي

نواهي،و ملا حتث به السنة الشريفة يف هذا السياق ما ميكنه من السمو إىل مصاف الشعوب الراقية و
قضايا ف و يف خمتلف املسائل احلياتية ول و الظروإذا ما التزم ا و عمل وفقها يف كل األحوا

فرجوع اتمع اجلزائري إىل سابق "الرجوع اىل األصل فضيلة": اتمع، و لقد صدق من قال
  3...عهده مبا حيمله من قيم روحية  و تضامن و تعاون هلو من الضرورة مبكان

لكن جتري ، يامها بفضل هذه السياسة احلكيمة، عاشت اجلزائرأحلى و أى أ)* 4م(
 يرحل عنا فجأة فال 4و خنن يف هذا اخلضم من املشاريع و إذا بالرجلالرياح مبا ال تشتهي السفن

مرد لقضاء اهللا و ها قد جاء رجل املصاحلة من بعده و خلفه يف احلكم االبن البار و الدبلوماسي 
 5...احملنك عبد العزيز بوتفليقة

                                                
 .19.،الجزائر،ص2009فیفري - جانفي39مجلس األمة، العدد   مجّلة-1
  . 47.ص.2005مجّلة النائب؛مجّلة دوریة یصدرھا المجلس الشعبي الوطني،عدد خاص، -2

ن ھنالك شخص اسمھ حنون اعتنق النصرانیة وكان یظاھر دائما بأنھ من المخلصین لھذا الدین كان یحاول یحكى انھ كا
ان تكون لھ شخصیة ممیزة ودور فعال إال انھ لم یكن بھذا الحجم الن الجمیع یعرفھ جلكم اهللا منافق یبحث عن الشھرة 
 والمكاسب الشخصیة

ذھب إلى . ظھور الدین اإلسالمي وإقبال الناس على ھذا الدین .محمدیة وحین سماعھ بالدیانة الجدیدة والرسالة ال
المسلمین واعتنق الدین اإلسالمي لعلھ یجد ضالتھ الشھرة والقیادة والكسب المادي اال انھ تفاجأه ان المسلمین سواسیة 

ن أي أھمیة فزعل حنون كعمار بن یاسر وبالل الحبشي وسلمان الفارسي ومن كانوا من سادات قریش ولم یعیروا لحنو
مازاد حنون في االسالم فقال احد الشعراء ھذا البیت ...مرة أخرى على المسلمین ورجع الى الدیانة المسیحیة

 وال النصارى لھم شغل بحنون....خردلة
 .57.  عن مجّلة النائب،ص-3
 . ویقصد ھنا الرئیس الراحل ھواري بومدین طیب اهللا ثراه-4
 .62.ص عن مجّلة النائب، -5
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تخطيط لضرا باسم الدميقراطية  الصميم، فيتم الإذا باجلزائر تضرب يف)* ...5م(
 أكتوبر املشؤوم و من هنا تبدأ معاناة اجلزائر و اجلزائريني، و ب ريح 05و يأيت يوم  التعددية،و

التعددية فاستغلها أطراف؛فتارة باسم الدين اإلسالمي الذي أسيء فهمه فتاه سهمه، و تارة باسم 
 و تفكك كيان اتمع فاختلط احلابل بالنابلسم الدميقراطية النهبية؛ اجلهوية و العشائرية و تارة با

  .   1اجلزائري و دفعنا الثمن باهظا و كادت اجلزائر أن تغرق يف حبر من الدماء
و إذا بفجر األمل يسطع من بعيد و يتمثل يف شخصية الرئيس عبد العزيز )* ...6م(

قة فيه علّه يصل بنا إىل شاطئ النجاة و هنا حيق بوتفليقة، فالتف الشعب من حوله واضعا كل الث
  :فيه قول املثل 

  2 تعبت يف مرادها األجساما                اذا كانت النفوس كبار          
و نقول من خالل هذا املشروع البناء للذين ظلت م السبل و تاهو؛ فان )* ...7م(

 كما 3" ع اليد يف اليد من أجل بناء الغدلنض"شعبكم رؤوف متسامح فهلموا للعودة إىل أحضانه 
  ... أحد املهرجانات مبدينة الشلفرئيس اجلمهورية يف أشار إليها فخامة 

هناك قضية أخرى أرى أنه من الضروري العودة إليها، و قد أثريت يف بعض )*..8م(
احلة الكتابات و يف حديث الصالونات و الشارع السياسي، تتعلّق بكون ميثاق السلم و املص

 ، و احلقيقة أنه كان جيب أن ميسك العصا من الوسط مسك العصا من الوسطالوطنية مثل الذي 
ألن املصاحلة الوطنية ليست بدعة أو ابتكار جزائري ،إمنا هي مذهب سياسي تلجأ إليه األمم و 

  . 4خاصة تلك املشاكل اليت أدت إىل محل السالح...الشعوب حللّ مشاكلها الداخلية
   :خلارج من احلمام ليس كالداخل إليها)* 9م(

بوجه آخر،فان اجلزائر يف أزمتها األخرية، كانت مبثابة من دخل محاما بدرجة عالية من 
يا و لذلك فان الصدمة احلرارية كان عنيفة إىل ناحلرارة، دون أن يكون مستعدا ال نفسيا و ال بد

                                                
 .62.  المصدرالسابق،ص-1
 63 المصدر نفسھ،ص -2
 .64. المصدرنفسھ،ص-3
 .81. مجّلة النائب ،ص-4
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تخبط لعشرية كاملة،ال يعرف الطريق إىل احلد الذي مل يتحملها فخر صريعا مغشيا عليه و ظلّ ي
  .  1الباب ليستعيد أنفاسه و يستنشق هواء اجلزائر النقي من الرطوبة العفنة و من احلرارة اخلانقة

و يعترب انه  بات من واجب كل مواطن و مواطنة أن يديل بدلوه يف إشاعة )* ...10م(
 الوطنية اليت ساواتجلزائر مرة أخرى باملالسلم و األمن و يف حتقيق املصاحلة الوطنية حىت ال ا

  2. و املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني" إننا لن نقع  مرتني يف مثل هذه البلية : "تكبدا و نعلن 
  : النظرية املستعملة يف البحث

  :املدرسة التوزيعية
بدءا ، )وصف عناصر اللغة عن طريق إمكاناا التأليفية(يتلقى مشروع املدرسة التوزيعية 

، شكال آخر من أشكال التحقق، وذلك بفضل مفهوم التحويل الذي أقامه 1968من عام 
وإنه لطاملا ظهر عصيا على . وقد طبقه غروس نسقيا على الفرنسية مع تعديالت عديدة. هاريس

املمارسة أن نكشف مباشرة عن ورود عنصر من عناصر يف كل مجل اللغة فقد وجب أن حندد، 
استبدال ضمري (ن اجلمل األولية، وكذلك مجلها املعقدة اليت اشتقتها التحويالت بداية، جمموعة م

باسم، واالنتقال من املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول، وتضمني مجلة يف مجلة أخرى عن طريق 
، وأن حندد أمناط التحويل املقبولة مبا أا تشكل عددا صغريا وحمددا شكليا عن طريق ...)التبعية

                                                
 .114. عن مجّلة النائب،ص-1
 .139.  المصدر نفسھ،ص-2

 ومعناه .ال یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین :البخاري ث مخرج في الصحیحین وغیرھما ولفظھ كما في صحیحیالحد
وقصتھ باختصار أن أبا عزة الشاعر وقع .  من التغفل وتكرار الخطأ، والحث على التیقظ واستعمال الفطنةالتحذیر: إجماال

أسیرا في ید المسلمین في غزوة بدر واستعطف النبي صلي اهللا علیھ وسلم أن یخلي سبیلھ ففعل مشترطا علیھ أال یقاتل 
ركین لیحرضھم ویحمسھم ضد المسلمین فكان إن وقع في المسلمین وال یحرص علیھم فلما كانت غزوة أحد خرج مع المش

األسر مرة أخري وكان األسیر الوحید الذي وقع في أیدي المسلمین فعاد یكرر طلبھ للنبي صلي اهللا علیھ وسلم أن یمن علیھ 
ثم , "ینال تذھب تھز عطفیك في مكة تقول خدعت محمدا مرتین ال یلدغ مؤمن من جحر مرت" :فقال صلي اهللا علیھ وسلم

واللدغ في اللغة یكون باألسنان واللسع یكون بالذنب ومعني الحدیث أن المؤمن كیس فطن ال ینخدع مرتین من .. أمر بقتلھ
موضع واحد وھو ھنا یحرض المؤمن على الحذر والفطنة ولكنھ ال ینفي عنھم صفة اإلیمان إذ ال مفھوم لھذا الحدیث ـ 

  .ھذا واهللا تعالى أعلم, ا انتفت الصفةالمفھوم ھو إثبات الحكم المخالف إذ
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فنحن لكي نصف كلمة ندرس أوال سلوكها يف هذه . ية النحوية جلمل االنطالق والوصولالبن
  1.اجلمل البسيطة

واملبدأ املعتمد يف هذا هو أن لكل وحدة لغوية توزيعا إقترانيا، خاصة ا والتوزيع يف نظره 
ختلفة عن وهذا التوزيع هو الذي مييز الوحدات امل. هو جمموع السياقات اليت تظهر فيها الوحدة

  .بعضها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
منذر عیاشي، . القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، طبعة منقحة، أوزوالد دیكرو،جان ماغي سشفایر،ترجمة د-1

 .61،ص 2007، 2  لبنان، ط-المركز الثقافي العربي،المغرب وبیروت
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   عبارة مسكوكة :>ع م<

  
  

  الرموز المستعملة
   في البحث



 
 

19

   عبارة حرة:>ع ح <
  مفردات املثل الفرنسي : م م ف
   مفردات املثل العريب :م م ع

  عنصر الداليلال :ع د
   العنصر املرجعي:ع م
   العنصر اللفظي:ع ل

EL= expression libre 
EF= expression figée 
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قائمة المصادر 
  والمراجع
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 ،2007 األوىل، الطبعة اإلسالمي، الفجر دار نافع، لقراءة ورش برواية ،الكرمي القرآن-
  .وبريوت دمشق
 1990بريوت، العصرية، املكتبة والشاعر، الكاتب أدب يف السائر األثري،املثل ابن.  
 1981 ،بريوت ،اللبناين الكتاب دار املقدمة، خلدون، ابن.  
 ت.ط،د.بريوت؛د القلم، دار بدوي، الرمحان عبد :حتقيق اخلطابة، تلخيص رشد، ابن.  
 عبد حممد:وحتقيق وشرح تقدمي األبياري، إبراهيم:ض.و.ش الفريد، العقد ربه، عبد ابن 

  .ت.ط،د.العريب،بريوت،لبنان،د الكتاب تدمري،دار السالم
 1999 -1414الثالثة، بريوت،الطبعة صادر دار لعرب،ا لسان منظور، ابن. 

 القاهرة، الفكرالعريب، ،دار عصورها، أزهر يف تارخيها ، أصوهلا ،اخلطابة زهرة أبو االمام 
 .ت.د األوىل، الطبعة

 الفكر هارون،دار السالم عبد وشرح وحتقيق والتبيني، البيان اجلاحظ، حبر بن عمرو عثمان أبو 
   .1985بريوت، اجليل ودار

 دار هارون، السالم عبد وشرح احليوان،وحتقيق اجلاحظ،كتاب حبر بن عمرو عثمان أبو 
  .1992بريوت، اجليل،

 يد عبد و إبراهيم الفضل أبو حممد : حتقيق األمثال، مجهرة العسكري، هالل أبوقطامش ا ، 
  .1988 ، الثانية الطبعة  لبنان– الفكر،بريوت دار
 العلمية، الكتب دار قميحة، حممد والشعر،ترمجة الكتابة الصناعتني العسكري،كتاب هالل أبو 

  .1981 بريوت
 1969 مصر، املعارف، دار الذهيب، عصرها يف العربية اخلطابة النص، إحسان. 

 1969بريوت، العريب، باالكت دار ،األخالق أمني،كتاب أمحد 
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 والتوزيع،الرباط، للنشر األمان دار الوظيفية، اللسانيات يف العربية اللّغة قضايا املتوكّل، أمحد 
2001.  

 البيضاء، والتوزيع،الدار للنشر الثقافة دار العربية، اللغة يف التداولية املتوكل؛الوظائف أمحد 
  .1985األوىل، الطبعة

 ة مدار يف حاطوم، أمحداألوىل، الطبعة والنشر، للتوزيع املطبوعات شركة واللّسان، اللغ 
  .1996لبنان، بريوت

 1992اجلامعية،اإلسكندرية، املعرفة دار التقابلي، اللغة ياقوت،علم سليمان دأمح.  
 1988سكندرية،الثانية،اإل الطبعة الكتب، الداللة،عامل خمتار،علم أمحد.  
 لبنان مكتبة الثانية، الطبعة عريب، -عريب البالغية، املصطلحات معجم مطلوب، أمحد 

 .1996ناشرون،

 1976اخلامسة، السياسة،الطبعة علم يف املدخل عيسى،ي خري غايل،حممود بطرس بطرس.  
 العريب، الثقايف املركز الغامني، سعيد ترمجة املعىن، وفائض التأويل،اخلطاب نظرية ريكور، بول 

  .2003الثالثة، الطبعة املغرب، البيضاء الدار
 1989املصرية، ومبناها،اهليئة معناها العربية اللغة حسان، متام.  
 1982اإلنسانية،دارالفكر،سوريا، والعلوم النقداألديب كابنس، لوي جان  . 

 للدراسات اجلامعية املؤسسة صاصيال، عرب حممد ترمجة السياسة، علم دانكان، ماري جان 
 .1997بريوت، والتوزيع، والنشر

 حه و ضبطه و شرحه ،وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر السيوطي، الدين جاللعنون و صح 
 ابراهيم، الفضل أبو حممد ، البجاوي حممد علي املوىل، جاد حممد حواشيه علق و موضوعاته

 .ت.ط،د.د لبنان،-بريوت اجليل، دار

 التريكي، منري الزليطي، لطفي حممد ترمجة اخلطاب، حتليل يول، جورج براون، بول جون 
  .1997سعود، امللك جامعة مطبوعات الرياض،
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 املطبوعات ديوان حيياتن، حممد ترمجة ولية،التدا اللسانيات إىل مدخل دالش، اجلياليل 
  1992اجلزائر، اجلامعية،

 1975 العريب، الفكر اإلعالم،دار لنظريات العلمية رشيت،األسس أمحد جيهان.  
 اللبنانية، املصرية الدار املعاصرة ونظرياته االتصال السيد، حسني ىليل مكاين، عماد حسني 

  .2003 الثالثة، الطبعة
 بريوت،الطبعة للنشر، اآلفاق دار األديب، النقد يف دراسات النص معرفة يف الصباغ، حكمت 

  .1985الثالثة،
 2002اجلزائر، للنشر، القصبة دار اللسانيات، يف مبادئ اإلبراهيمي، طالب خوله. 

 الرسالة مؤسسة  التواب، عبد رمضان  حقّقه و ترمجه،القدمية العربية األمثال زهلامي، رودلف 
  .1987، الثالثة الطبعة  لبنان، -،بريوت والتوزيع والنشر للطباعة

  الكتب دار،2ط العرب، أمثال يف املستقصى) عمر بن حممود القاسم أبو اهللا جار (الزخمشري 
  .1977 بريوت،لبنان العلمية،

 ،ى شوقي.ود نعيم، مزيد.حققه،د البالغة، أساس الزخمشريناشرون، لبنان ،مكتبة املعر 
  .1998 لبنان، بريوت األوىل، الطبعة

  حققه األمثال، جممع ،)النيسابوري إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد الفضل أبو (امليداين 
 ، لبنان -بريوت الفكر، دار الثالثة، الطبعة احلميد، عبد الدين حميي حممد حواشيه وعلق

1982.  
 آل جامعة تقابلي، ويلغ حتليل واالجنليزية، العربية يف الداللية التقابالت خضر، أبو جرب سعيد 

  .2008األردن، احلديث،أربد الكتب عامل البيت،
 وبريوت، املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقافية املركز الروائي، اخلطاب حتليل يقطني، سعيد 

  .1989األوىل، الطبعة لبنان
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 املعرفة احلديث،دار اللسانيات علم مبادئ حنا، عياد سامي/الراجعي الدين شرف 
  2003ية،اجلامع

 ة، مبادئه األسلوب، فضل،علم صالح1988وإجراءاته،جد.  
 الطبعة العريب، الثقايف املركز الكالم، علم وجتديد احلوار أصول يف الرمحان، عبد طه 

 .2000املغرب، - البيضاء ،الدارالثانية

 2006احلديث، الكتب عامل تبادلية، عالقة واحلوار احلكمة حمجوب، عباس.  
 اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان خلدون، ابن عند االجتماعي الفكر يب،املغر الغين عبد.   
 للنشر صفاء دار والصرفية؛ النحوية األدوات ملقاييس الوظيفي املعجم اجلليل، عبد القادر عبد 

  .2006 عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع،
 1982ة،ياجلامع املطبوعات ديوان اجلزائرية، الشعبية األلغاز مرتاض، املالك عبد.  
 دار األوىل، الطبعة تداولية لغوية مقاربة اخلطاب، استراتيجيات الشهري، ظافر اهلادي عبد 

 .2003 ليبيا، الوطنية، الكتب

 الطبعة  اخلاجنى مكتبه شاكر حممد حممود  ،حتقيق البالغة، أسرار ، اجلرجاين القاهر عبد 
  .1991 األوىل،

 للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار العربية، اجلملة يف يةالزمن الداللة املنصوري، جابر علي 
  .2002األوىل، الطبعة األردن، عمان والتوزيع،

 1985ليبيا،تونس، للكتاب، العربية الدار العامة، األلسنية يف دروس سوسري، دي فاردينان.  
 1999لبنان، وتبري والتوزيع، والنشر للطباعة احلليب شركة العريب؛ اإللقاء فن سعد، فاروق.  
 1973اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان والتطبيق، النظرية العربية؛ الداللة علم الداية؛ فايز.  
 1986الرباط، القومي، مناءاإل التداولية،مركز املقاربة علوش، سعيد ترمجة ارمنكو، فرنسوا.  
 الطبعة لتوزيع،وا للنشر الفجر دار وسائله، نظرياته مفاهيمه االتصال دليو؛ فضيل 

  .2003األوىل،القاهرة،
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 واإلرشاد الثقافة نشا،وزارةاإل صناعة يف األعشى علي؛صبح بن أمحد العباس أيب القلقشندي 
 كوستاتسوماس مطابع والنشر، والطباعة والترمجة للتأليف العامة املصرية املؤسسة القومي؛

  .210السنة؟،ص القاهرة، وشركائه،
 تمع يف وأثرها ماإلعال وسائل داوود ليلى2000اجلزائرية، املطبوعات العريب،ديوان ا.  
 فهيم القادر عبد ترمجة اللسانيات، يف واملفاتيح املصطلحات بريور، غاري نوال ماري 

 .2007بلعباس،اجلزائر، األوىل،سيدي الطبعة الشيباين،

 غريب دار يل،الدال-النحوي املعىن لدراسة مدخل والداللة، النحو اللطيف، عبد محاسة حممد 
 .2006والنشر،القاهرة، للطباعة

 الطبعة مصر، -القاهرة العريب الفكر ،دار) العريب للقارئ مقدمة (اللغة علم السعران، حممد 
 .1999الثانية،

 الثانية، ،الطبعةباملغر البيضاء، الدار الثقايف، زكاملر واجناز، تنظري النص دينامية مفتاح؛ حممد 
1990.  

 اجلامعي املكتب اإلسكندرية، جامعة القران، أمثال يف اللغوي التعبري ،حسن السيد حممود 
  .2001األزاريطة،اإلسكندرية، احلديث،

 العريب،الطبعة الثقايف املركز اخلطاب، انسجام ىلإ مدخل النص، لسانيات خطايب، حممود 
  .2006لبنان، وبريوت ،املغربةالثاني
 للطباعة قباء دار ومشكالت، قضايا-احلديث العصر يف العربية اللغة حجازي، فهمي حممود 

  .1998 والتوزيع، والنشر
 الطبعة لبنان، بريوت، والنشر الطليعة دار العرب، العلماء عند التداولية صحراوي، مسعود 

  .2005 األوىل،
 1998 التوزيع، و النشر و للطباعة قباء دار اللغة، عامل إىل مدخل حجازي، فهمي مودحم .  
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 األوىل، الطبعة احلليب، مصطفي ،مطبعة وتطبيق قواعد العريب النحو يف املخزومي، مهدي 
 .مصر

 - 2007 العلوم، دار السياسة، علم إىل املدخل النور، عبد ناجي.  
 جملة فريفر، خنلة ترمجة االيدولوجيا،  و النص تأويل و اخلطابة فن غادامري، جورج هانز 

  .1988بريوت، العاملي، الفكر و العرب
 1974 بريوت لبنان، مكتبة اآلداب، مصطلحات معجم وهبة؛ يجمد وهبة.  
 1987األوىل، للنشر،املغرب،الطبعة توبقال دار الشعري، القول العيد، ميين. 

 س الكتاب1983 العريب، العامل يف املقدس الكتاب دار تصدرها ،املقد.  
  :واملوسوعات واملعاجم القواميس
  :القواميس.1
   ين سعد ؛البريوتية األمثال اموسقالطبعة ناشرون، لبنان مكتبة األلفية، الطبعة فروخ، الد 

 .2000األوىل،

 ناشرون،الطبعة لبنان مكتبة عريب، -عريب الرمحان فعبد عفي.د التراثية؛ العربية األمثال قاموس 
  1998األوىل،

 أبادي الفريوز  إبراهيم بن يعقوب بن حممد الدين ،جمد أبادي الفريوز احمليط، القاموس 
  .1995-1415األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار الشافعي، الشريازي

 عبية؛ التعابري و املصطلحات قاموسسعد، أبو أمحد فولكلوري، تأصيلي هلجي معجم الش 
  .1987األوىل، الطبعة لبنان، مكتبة

 سشفاير، ماغي جان ديكرو، ،أزوالد منقحة طبعة اللسان، لعلوم اجلديد املوسوعي القاموس 
 الثانية، الطبعة لبنان، – بريوت و املغرب العريب، الثقايف املركز ،عياشي منذر. د ترمجة

2007 . 

  



 
 

27

  :املعاجم. 2
 اجلامعية، املعرفة دار ياقوت، سليمان حممد.احلديث؛د اللغة علم ضوء يف املوضوعات معاجم 

  .2002اإلسكندرية،
 أمحد مصطفى.د العزيز، عبد مصطفى ناصيف صيين، إمساعيل حممود.د العربية؛ األمثال معجم 

  .  1996الثانية، ناشرون،الطبعة لبنان مكتبة سليمان،
 الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة لوباين، علي حسني عريب؛ -عريب الفلسطينية، األمثال معجم 

 .1999األوىل،

 2001األوىل، الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة القامسي، علي االستشهادات؛ معجم. 

 لبنان مكتبة خاليلي، كمال.د والشعرية، النثرية العربية؛ واحلكم األمثال كنوز معجم 
 .1998األوىل، ناشرون،الطبعة

 عرب حممد ترمجة بيزيه؛ دوهاميل،أفلني أوليفيه شاتليه، فرانسوا السياسية، املؤلفات معجم 
-1417لبنان، ،بريوتاألوىل الطبعة والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة صاصيال،
1997.   

 النجار، علي حممد الزيات، حسن القادر،أمحد عبد مصطفى،حامد إبراهيم الوسيط، املعجم 
 .1989ل،تركيا،الدعوة،اسطنبو دار

 1974 بريوت لبنان، مكتبة ، وهبة، جمدي وهبة اآلداب، مصطلحات معجم. 

  : املوساعات. 3
 ناشرون، لبنان مكتبة خاليلي، كمال.د شعرية،وال النثرية العربية، واحلكم األمثال موسوعة 

 .1998األوىل، الطبعة

 2002الثانية، الطبعة اجلديدة، الوطنية الدار طه، مجانة واألمثال، احلكم يف الروائع موسوعة. 
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 الرابعة، الطبعة للماليني، العلم دار البعلبكي، روحي اخلالدة، واألقوال احلكمة روائع موسوعة 
 .2001 لبنان،يونيو بريوت

 اللبناين، الفكر منصور،دار بن حملمد واألمثال، احلكم خالل من األقوال روائع موسوعة 
 .2002 ،1،ط1بريوت،ج

 أمحد املترمجة، األقوال صياغة عبود،-منريب العاملية؛ واألقوال واحلكم األمثال موسوعة 
 .2001األوىل، لبنان،الطبعة بريوت، والتوزيع، رللنش املطبوعات  شركة حاطوم،

 هـ 1415 ،1ط بريوت، اجليل دار ، يعقوب بديع إميل. د العرب، أمثال موسوعة- 
 .م1995

 ج أسعد السياسة، عامل موسوعةفكرا بالسياسة شامل تعريف الباحثني، من وجلنة مفر 
 .  35.،ص2006 ،بريوت،Nobilis النشر األول،دار اجلزء وممارسة،

  :اجلامعية والرسائل االت
  :االت-1
 ا التداولية للسانيات نظرية سسأألقاها حماضرة التواصلي، اخلطاب على اإلجرائية وآليا 

 .2005 األردن،جويلية– اربد جبامعة عزوز أمحد االستناد

 05،1984 العدد اإلسالم، منار جملة بكار، حممود حممد. د والسنة، الكتاب من األمثال. 

 تمع، واخلطاب اللغة بنيرقم إنسانيات جملة عن بوعزة، الزواوي اجتماعية، فلسفية مقاربة وا 
 .2002ديسمرب – ماي 17-18

 الرزاق عبد/ واحللول،د الصعوبات: العربية اللغة إىل الفرنسية اللغة من واحلكم األمثال ترمجة 
 .2006 العربية، للغة األعلى اجلزائر،الس جامعة عبيد،

 لس الفكر، عامل جملة عراب، أمحد احلجاجي، واالستدالل احلجاجوالفنون للثقافة الوطين ا 
 .01،2001 العدد ،30 الد الكويت، واآلداب،



 
 

29

 تلمسان، جامعة ديدوح، عمر الدكتور.أ العربية، اللغة نشر يف اجلزائرية الرياضية الصحافة دور 
 عالماإل وسائل دور: حول دراسي يوم العربية، للغة األعلى الس وآداا، العربية اللغة قسم

 .2002وترقيتها،اجلزائر، العربية اللغة نشر يف

 للغة آلية معاجم بناء يف لسانية-حاسوبية نظرية مشروع اللساين، التواصل جملة احلناش، حممد 
 .1990الثاين الثاين،العدد الد العربية،

 لس الفكر، العجمي،عامل شبيب فاجل.د النص، كاتب وفهم القارئ فهم بني العالقةطينالو ا 
 1999.سبتمرب/،يوليو01،العدد28 الكويت،الّد دولة واآلداب، والفنون الثقايف

 السنوسي، الغوثي حممد سيدي للعمارة، الداللية األبعاد يف حبث إدراكها؛ ووسائل العمارة لغة 
  .2008 جانفي 3 ،العدد"العربية للغة ليةاآل املعاجلة خمرب "املشعل جملة

 العامة املصرية اهليئة األديب، للنقد فصول جملة العبد، مدحم العريب، احلجاجي النص 
  .60،2002 للكتاب،العدد

 تمع يف االجتماعي الطفل نشأة تقييم على وأثرها اإلعالم وسائلالعربية املنظمة العريب، ا 
  .1992والعلوم،تونس، والثقافة للتربية

  "اللغة واالتصال،خمرب اللغة جملّة ،عيسى بن احلليم عبد والغموض، الدقة بني اللغوي االتصال 
 .2005-أكتوبر وهران، واالتصال، العربية

 ثقافية فكرية أدبية ةجملّ العرب ديوان سعدو،جملّة مظهر السياسي،أمحد اخلطاب يف 
 .2009أغسطس، باجتماعية،آ

 2003الكويتية، املعرفة عامل احلميد،سلسلة عبد شاكر.الضحك،د و الفكاهة. 

 لة أيوب، الرمحان عبد ، اللسان و الذاكرة1999،تونس،العلوم و الثقافة و للتربية ربيةالع ا. 

 2009 ،فيفري،اجلزائر-جانفي 39 العدد األمة، جملس جملّة. 

 لس يصدرها دورية جملّة النائب؛ جملّة2005 خاص، عدد الوطين، الشعيب ا. 



 
 

30

  :اجلامعية الرسائل2.
 دكتوراه رسالة -غيثري حممد سيدي.د -سوبيةحا لسانية دراسة– العريب الفعلي التركيب 

 1998اجلزائر، تلمسان جامعة

 عمارية منودجا؛أ الثقفي، يوسف بن احلجاج اللغوي؛ التواصل ضوء يف االقناعي اخلطاب 
 .2007تلمسان، جامعة ماجستري، رسالة حاكم،

 دايل بن لشريفا حممد ،)الوظيفي املذهب ضوء على مقارنة دراسة (والفرنسية العربية يف الزمن 
 .1989اجلزائر، جامعة ماجستري، شهادة حسن،

 2000 تلمسان، ماجستري،جامعة رسالة غزايل، هواري اإللقاء، وشعرية التوازي مقولة. 

  
  
  
  
  

  :األجنبية واملصادر املراجع
 Alain Rey,Dictionnaire des expressions et Locutions , Le 

ROBERT 1990. 
 André Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris Armand 

Colin, 4ème éd, 2003. 
 Burton Stevenson, book for proverbs, maxims and familial 

phrases, introduction, London, 1949. 
 Catherine Kerbrat-Oricchioni, Les actes du langage dans le 

discours, théorie et fonctionnement; Armand Colin 2008. 
 Christian BAYLON et Xavier MIGNOT Introduction à la 

sémantique du langage, éd Nathan,HER.2000. 
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 ChristanBAYLON , sociolinguistique société, langue et discours, 
Nathan Université,1996. 

 DARDJO, Pros and cons in Aila 3rd congress,Copenhagen, 
1972,proceedings .vol.1. 

 Dominique Maingueneau,  Initiation aux méthodes de l’analyse du 
discours (problèmes et perspectives), ed. Hachette université, 
1967. 

 Émile Benveniste, Problème de linguistique générale, édition 
Gallimard, Tome I, 1966. 

 Feghali Michel, proverbes et dictons syro –libanaise texte arabe, 
transcription, traduction, commentaire et index analytique , 1938. 

 Gaston Gross Les expressions figées en Français ,. Gap, Ophrys, 
coll. L'Essentiel français, 1996. 

 George MOUNIN, Dictionnaire de la linguistique, 
quadriges/presses universitaire de France,3ème édition, Paris 
France ,2000. 

 George Yule Pragmatics, Oxford introduction to language study, 
Series Editors.H.G.Widdowson,Oxford university press 1996. 

 Henri Benac, Vocabulaire de la dissertation, Art, cit. 
 J.P. Bronckart, Théories du langage,Mardaga, 2ème édition, 

Bruxelles, 1977. 
 J.P.Bronckart, Langage et représentation science 

humaines,N°21,Hors-série, juin-juillet,Auxerre ,1998. 
 Jacques Labelle : lexique-grammaire comparée ;formes verbales en 

français du Québec, université du Québec a Montréal, 
LADL , « LANGUES » ,revue trimestrielle, les expressions figées 
par Laurence DANLOS et autres, N09 larousse,Paris,1988 

 Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris 
1973. 

 MAHTAB ASHRAF et Denis MIANNAY  Dictionnaire des 
expressions idiomatiques Français, 1995. 
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 Maurice Maloux., Dictionnaire des proverbes, sentences et 
maximes, Larousse 1980,Ed originale, Larousse 2001 pour la 
présente édition. 

 Mireille Huchon et Michel Simonin., Dictionnaire des expressions 
idiomatiques Française, librairie générale française, 1995. 

 New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English 
Language, Lexicon publication, Inc. United States of America, 
1992. 

 Roget Escaprit,  L’information et la communication, Hachette. Sl. 
3 éd, 1991. 

 Simon Dick, The theory of functional Grammar. Part II: complex 
and derived constructions, Berlin: Mouton de Gruyter, 1997. 

 Stephen W, Little john Charles, Theory of Ammen 
communication;E-Merrill company,1987. 

 Dictionnaire de la langue Française le grand Robert,Paris,1989-T1. 
 Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage,Ed. 

Seuil,Paris, 1972. 
 le Dictionnaire des proverbes et dictons de France,Durond, 

nouvelle édition revue et augmentée, Hachette,1993 
 Mounged des proverbes, sentences et expressions idiomatiques 

Français /arabe –arabe/ Français. 
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    فهرست احملتويات

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ملخص
  

التعابیر المسكوكة و دورھا في الخطاب السیاسي،دراسة داللیة " یتناول موضوع الرسالة
تعابیر المسكوكة و ھو موضوع یتعّمق في دراسة البعد البالغي و التداولي  لل "فرنسیة- تقابلیة عربیة

في الخطاب االقناعي السیاسي باالضافة الي الدراسة الداللیة التقابلیة بین لغتین لیستا من أرومة واحدة 
وذلك لتذلیل  ألجل رصد عناصرھا و مكوناتھا التركیبیة واصدار البیانات القیمیة لھا في النضامین

  .لى لغة المصدرالصعوبات المتعلقة بترجمة ھذه التعابیر من لغة الھدف ا
  

 الدراسة التداولیة ،البالغة، الخطاب السیاسي االقناعي، التعابیر المسكوكة، :الكلمات المفتاحیة
 .الترجمة ،الداللیة التقابلیة

Résumé : 
 
Dans le cadre des études qu’on appelle généralement phraséologique, de 

nombreux chercheurs ont examiné les expressions figées et proposé des définitions, des 
notions d’idiome,de locution,de proverbe,de sentence,de maxime et d’autres types 
d’expressions qui  appartiennent à la catégorie dite figée.Notre emploi du terme 
expressions figées est générique et réunit tous ces types d’expressions.Voici le contenu 
général de cette études :la première partie fais le point sur l’analyse des traits 
sémantique et syntaxique des expressions figées,ensuite nous étudions le coté 
pragmatique de ces expressions dans le discours politique et comment peuvent elles 
influencé l’argumentation dans des actes de communication.Enfin nous citons les 
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problèmes de traduction de ces expressions de l’arabe vers le français(les considérations 
traductologiques et contrastives). 

 
Mot clé : Expressions figées, proverbe, maxime, idiome, discours politique, 

argumentation, pragmatique, traduction, étude contrastive. 
 
Abstract : 
 
 In the studies generally called phraseological, many researchers have examined 

the idioms and proposed definitions, concepts of idiom, phrase, proverb, sentence, 
Maxim and other types of expressions belonging to the category of fixed expressions. 
The use of the term is generic idioms and brings together all these kinds of expressions. 
Here is the general substance of the studies: the first part does an update on the analysis 
of semantic and syntactic features of words fixed, and then we study the practical side of 
these expressions in the political speech and how they can influence the arguments in 
acts of communication. In the end, we mentioned the problems of translating these 
words from Arabic into French (the translational and contrastive considerations). 

 
Key words: Fixed expressions, proverb, maxim, idioms, political speech, 

argumentation, translation and contrastive studies.  

 


