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 دراسة بالغية:املستوى الداليل اجلمايل للخطاب الشدوي يف اللهجة الشدوية
)للنص ذي اجلملة الواحدة يف دائرة فن التشكيل التعبريي (البيان
""يف ضوء جغرافية النص
 حممد بن عبد هللا بن حسني الشدوي الغامدي.د
أستاذ األدب والبالغة املشارك يف قسم اللغة العربية
بكلية العلوم واآلداب بقلوة يف جامعة الباحة

:امللخص

 اهو دراسـ ـ ــة بلنية للاجل لل ا ملة،هذا حبث يف املسـ ـ ــدويل الدطا لللشاو ال ـ ـ ــدال يف الل ة ال ـ ـ ــداية
الواحدة يف دائرة فن الد ـ ـ يل الدعب(ل (البيايف) يف ــوف ج رافية الاجلت حيث لليج الل ة ال ــداية يف شا ا
الل ول أبلوايف البيـايف املداوةـة الت لمـدم املعل الواحـد أبمثر من ةريمـة نيمع بع املدعـة االد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ااإل اـا ـا ي مـد
 اأش ال مداوةة من، اةم صلد ا ابألساليب العربية البيانية ا ميلة يف ظواهر ل وية بيانية،أصالة الل ة ال داية
. الذلك مانت جديرة ابلبحث االدحليل،أش ال نجل ا ملة الواحدة

. الدطات اخلشاوت ال دالت البيايف:الكلمات املفتاحية
Semantic rhetoric of Shada district A rhetoric study of the text that carries a single
sentence in relation to the art of rhetoric "in light of the text geography"
Dr. Mohamed bin Abdullah bin Hussein Al-Shadawi Al-Ghamdi
Associate Professor of Literature and Rhetoric in the Department of Arabic Language
Faculty of Science and Arts in Qilwa at Al-Baha University

Abstract:
This research work is concerned with the semantic rhetoric of Shada district.
It is a rhetoric study of the texts that carry single sentences in relation to the art
of rhetoric in light of the text geography. It has been found that Shada dialect
overflows with various rhetoric styles that express the same meaning in a way
that combines both enjoyment and suspense. The study concludes that Shada
dialect has a deep originality in the Arabic rhetoric with great links to the Arabic
attractive rhetoric that merits further research.
Keywords: Semantic, Speech, Alshadwi, Statement.
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د .د .حممد بن ةبد هللا بن حسع ال دال ال امدل :املسدويل الدطا ا ماا لللشاو ال دال يف الل ة ال داية :دراسة بلنية للاجل لل ا ملة الواحدة يف
دائرة فن الد يل الدعب(ل (البيايف) "يف وف ج رافية الاجل"

مقدمة:

املمصود ابخلشاو ال دال يف هذه الدراسة هو الاجل اخلشايب لل ا ملة الواحدة املدمثل يف أنوا من
اخلشاو الدارج ةلى ألساة أهاا جبل شدا األةلى من بلد نامد ازهرايف يف هل د م العامية الدارجة ،االت يدم
نظرا ملا طحظه اس له مث( من الباحثع حول بلنة أساليب اخلشاو لديل
الداميب ةا ا من لل هذا البحث ً
أهاا ماشمة الباحة ةامةت ا حدا بصاحب هذا البحث إىل ا ديار اخلشاو ال دال يف الل ة ال دال ةياة
صاحلة طةدبارات سدذمرها الدراسة لل م وارها املمدع حيث سدعرض ألنوا من منالج اخلشاو ال دال لل
ا ملة الواحدة.
اًن يف جبل شدا األةلى ،اجبل شدا األةلى جبل ةظيم لمره امل ر ويف ااألدابف
الدمثل حداد دراسداا م ً
االرحالة يف مدب م ،احيول أمثر من ة رين رية يس ا ا أبااف بيلة نامد ازهرايف من دمي الزمايف امن للك المريل:
ريف ا رفة اجوة ةع االلحن ا امللليح اال مار االسلةع ااملالك ااملساةدة اهلن ااملالك ،اال بسة االعرابف
االصور االصمرايف ،العد ريل بيلة نامد من جبل شدا األةلى األمثر ةددا من ريل بيلة زهرايف إل أيف ريل زهرايف
ط لدعديل مخس ريل من المريل الساللة الذمر انُعت ابألةلى للدلري بياه ابع شدا األسلل امها مما لمر اي وت
احلمول( )1يف مع مه ،اأارده األسدال أمحد السيارل فمال" :ال داايف جبليف بد امة أمحرايف ،اجبل شداايف يمعايف
يف هتامة بع اادل األحسبة ادا ة ،اسمامة ا ٍاد معراف ذا اطسم حملالاله جبل شدا األةلى من ا ة ال ر ية"(،)2
ايعد جبل شدا األةلى من أبرز جبال شبه ا زيرة العربية ،ايدميز ب شاف نبايت مداو األش ار االابااتت ااحليواًنت،
لاوةا
انظرا لذلك فمد جعلت اململ ة العربية السعودية أجزاف مب(ة ماه حممية من أنل حمميات اململ ة ،اأمثرها ً
ً
حيث يابت فيه ش رة النب ال دال ال ( ،ان(ها من الابااتت ااألش ار املثمرة ،امذلك يدميز ا بل جبوه العليل
مث(ا من احليواًنت الت من أمه ا الامر العريب ان(ه من
الذل يراتده الزاار من مجيع أصما األرض ،مما لضم بيئده ً
احليواًنت االشيور.
االدراسة سد ويف يف وف نظرية ج رافية الاجل الت ل من مجاليد ا يف موهنا لبحث ةن األمامن العديدة
الت لدامل فيما بيا ا حوادث الاجل األديب ،ايف موهنا لبحث ةن الدلاصيل ا رافية الت لدوز ما بع اصف ال الب
اسلوك ال لوص .حبث الاظرية ةن األمامن املدعددة االدلاصيل ا رافية ،يضلي يمة مجالية رائعة ةلى ةملية نمد
الاجل األديب احتليله ،لذلك فاملرا ب لادائج الامد االدحليل الت لعشي ا الاظرية ةاد لشبيم ا ةلى أل نجل ،يدرك
متاماً أيف لعدد األمامن اافرة الدلاصيل ا رافية ،مها من أبد اأرا ا ماليات الت حتوي ا نصوص األدو .ا مال
( )1مع م البلدايف ،اي وت احلمول ،ص :ج ،372 /3ت :فريد ةبد العزيز ا ادل ،دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م
( )2لامرة األرض ،ص ،30 :أمحد بن صاحل السيارل ،الشبعة األاىل ،م دبة امللك ف د الوةاية1425 ،ه – 2004م.
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يف هذه الاصوص األدبية ي من يف مويف حوادث ا ط لدمو ع يف م ايف ااحد ،بل لدوز يف حوادث ا الدامل بع
األمامن ا رافية للبيئة ال داية ،اا مال يف نظرية الدحليل ا رايف ل من يف موهنا لدرس نصوص م ذه الاصوص
لات ا ملة الواحدة االت لصدر من أهاا شدا األةلى فدع س الظراف ا رافية الت يعي وهنا حسب ا دلف
حياهتم امعاي م الرةوية االزراةية ااطجدماةية ،امل نجل من هذه الاصوص مليل أبيف يع س ا انب ا رايف
الذل حيدوبه.
أما اللرتة الزماية الت حنن بصدد حبث ا فأةين ا مئة ٍ
ةام لت بل ةاماا الذل حنن فيه اآليف 1439ه
شأًن ةاليًا
حيث مايف ا بل يعج ابلس ايف احرمة الرةي االزراةة االدعليم إىل الدرجة الت بلغ في ا اإلنسايف ال دال ً
بعيدا ةن ليار احلضارة املعاصرة اما محلده يف ةياهتا من ثمافات ال ة
من الاضج الل رل االعملي االل ول االثمايف ً
مث(ا ةما مايف ةليه الااس حيث د لة ةلي م ة مة الدحضر االدمدم الثمايف االصااةي إىل الدرجة
شاو خمدللة ً
الت أصبح في ا أبااف ا يل احلضر يسد اويف ل ة آابئ م اأجدادهم دايف دراية ما م أبيف ما يسد اونه من ل ة
شاو أجدادهم اربة جذاره يف أرض اللصاحة االبلنة العربية.
االذل ساةدين يف مجع ملردات اأساليب أهاا شدا األةلى ةامليف م مايف أحدمها هو ا لوس إىل مبار
مث(ا من
السن ما م االذين مانوا من أهل للك احلمبة امل ار إلي ا آن ًلا حيث ةاي وا آابفهم اأجدادهم اارثوا ما م ً
امللردات ااألساليب الل وية اللصيحة البلي ة ،مما أيف معظم أهاا ا بل ما زالوا يدحدثويف ا.
أما العامل الثاين ف و موين أًن أحد س ايف جبل شدا األةلى احلمت ال يف ال ث( من أهل للك احلمبة
املميزة ب ل ما لعايه ال لمة حيث الدآلف اصلة األرحام اإناثة املل وف ،امحاية ا ار ،اإمرام الضيف ،ان(ها من
العادات االدماليد الت ما زلاا حندلظ ا م ٍيل معاصر ألهل احلمبة الزماية.
أسباب اختيار املوضوع:
طحظت أيف أهاا جبل شدا األةلى من نامد ازهرايف يوظلويف يف حياهتم اطجدماةية االيومية ملردات
اأساليب ل وية اربة يف جذار الل ة العربية اللصحى رمبا مل يعد يسدعمل ا ن(هم من أبااف المبائل األ ريل امن
للك امللردات املع مية ةلى سبيل املثال ط احلصر وهلم :ما يرزاك أل ما يضرك .بدلليف اهلمز ،اأصل ا :ما
يرزؤك .ا وهلم :فليف ملت أنرا ه أل مجع ا اهي ملمة فصيحة اما ا وله لعاىل":أملْ َْنع ِل ْاأل ْرض مِلااتً"
(املرسلت  )25يمال ملت ال يف أملده إلا مجعده ا ممده مما أاردها الزجاج(.)1
مدوسدا لراةه :مااية ةن دله ،.ااسدعماهلم هلاف الس ت اارد يف
امن أساليب م الل وية وهلم :اهللا ليصبح
ً
بعج المريل ف م ط يمولويف :أيب ،أمي ،ماا .اإمنا يمولويف :آبيه ،أُِميه ،ماليهِ ،
حم ْيه.
ْ ْ ْ
( )1ةمدة المارئ شرح صحيح البلارل ،أليب حممد بدر الدين العيين ،ج/8ص ،457:دار إحياف الرتاث العريب ،ب(ات( ،د .ت).
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انظرا ملا يدمدع به أهاا شدا األةلى ايدرج ةلى ألساد م من ح م اأمثال اأهازيج اأساليب ل وية مداوةة
ً
اربة يف جذار الل ة العربية اللصحى يف ملرداهتم اأساليب م آثرت أيف أحبث ا انب البياين يف للك اخلشاو البديع.
أمهية املوضوع:
أهاا شدا األةلى من أبااف نامد ازهرايف من بائل األزد الت لاسب إىل دراف بن ال وث بن نبت بن مالك
بن زيد بن م ليف بن سبأ ابن ي ب بن يعرو بن حشايف( ،)1ااألزد من أفصح بائل العرو الت نزل المرآيف
ال رمي بل د ا،ا د ال في م رسول هللا صلى هللا ةليه اسلم" :نعم الموم األزد ،ةيبة أفواه م ،برةٌ أمياهنم ،نمية لو م"
(سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ،مج ،)33/3ا يمول أبو ةمرا بن العلف" :أفصح الااس أهل السراات،
اهي ثلث :ا بال املشلة ةلى هتامة ا يلي اليمن ،أاهلا هذيل ،اهي الت للي الس ل من هتامة ،مث جبيلة ،اهي
السراة الوسشى ،ا د شرمد م ثميف يف ًنحية ما ا ،مث سراة األزد أزد شاوفة،اهم باو معب بن احلارث بن معب بن
ةبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد" ( ،)2ا د أرجع ال يخ محد ا اسر فصاحة الموم إىل " مويف بلدهم بعيدة ةن
اط دلط مبن ليس ةربيًا ،فشرق الموافل الد ارية اةرق احل اج الذين أيلويف من ارج ا زيرة مل ا ط متر ذه
السرااتت امن هاا ل ا دلط أهل ا ابألةاجم فصلت ل د م ا لصت من الع مة"( )3مما مدب األسدال األديب
سعود السديرل أم( ماشمة الباحة ساب ًما ،يف ممال ن ـره ةام (1389هـ) بعاوايف (ما أة بين يف ماشمة السراات)
مدب يمول ةن أهل ا" :مث هم فوق للك يدمس ويف ابل ث( من أللاظ العربية اللصحى يف حمادثد م العامة ،اهي
ظاهرة لبعث يف الالس اطةدزاز ،ال مد أيف ما اةرتيل ل داا يف بعج املااة إيف هو إط بسبب اط دلط ب ( العرو،
االدأثر مبا جلبوه من بضاةة مل ل ن ماشمة السراات من أسوا ا يف يوم من األايم ،اهلذا احدلظ أهاا ماشمة
السراات ابل ث( من أللاظ ل د م اللصحى ،امم يسر املرف حياما يريل ةللً ص ً(ا ي ـ( إىل امل نث المريب بمولـه:
(يت) أا ةلب حاجة من اآل ر فيمول( :هب ا هذا) أا يسدمع إىل املد لم العادل ةن ش رة العاب فيمول:
(الرْهوة أا ال َّعف) أا الشري فيمول:
(حبـلة) أا امل ايف املاللج فيمول( :الوْهدة) أا امل ايف املرللع فيمولَّ :
(السْبل) أا مب( المرية اهو الذل دايف شيخ المبيلة فيمول( :الع ِريف) أا ا بل ال ليظ املاماد يف األرض الذل
ُّ
يصعب صعوده فيمول( :العِْرق)أا ةن دةوله إىل اآل ر ليمرتو فيمول :هلُّم)إىل ن( للك من األللاظ العربية احملضة
الت أتيت دامنا ل لف أا لمعر"( ،)4اهلذا رأيت من األمهية مب ايف الو وف ةلى للك اإلرث الل ول البلني ال ب(،
ادراسده دراسة أسلوبية بيانية لسرب أنواره ،الدعرف أسراره.
( )1انظر :مج رة أنساو العرو أليب زيد المرشي ،ت :ةلي فاةور ،ص ،330 :ةبعة :دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م.
( )2مع م البلدايف205 /3 ،
( )3يف سراة نامد ازهرايف ،محد ا اسر ،ص  ،486ةبعة :دار اليمامة ،الرايض ،الشبعة :الثانية1397 ،ه – 1977م.
( )4املا ل ج ،2جملد  ،30الساة  ،35صلر 1389ه.
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أمهية املوضوع :يظ ر للك يف بيايف أمهية دراسة الل ات اصلد ا ابألساليب البلنية الدعب(ية حىت نمف

ةلى ما ل دازه الل ة ال داية من ملردات فصيحة ،اأساليب بلي ة أس مت يف بااف نجل اخلشاو ال دال يف
ل ده ابلنده ،امل أت ذ نصيب ا من اطهدمام ،اأيف هذا اجملال ما زال يادظر املزيد من الدراسة االبحث ،اط بد من
اطسدااد ةلى مرل زات اثوابت اا حة ،امصادر مدياة ا وية يف احل م ةلى أصالة اخلشاو يف الل ة ال داية،
انيذره العمي يف أصل اللصاحة االبلنة.
فروض الدراسة :لاشل هذه الدراسة من اللراض اآللية:
 .1هل اخلشاو الل ول يف الل ة ال داية جدير ابلدراسة؟
 .2ما األثر الذل يعود ةلياا اةلى ل ة المرآيف ال رمي من دراسة الل ات العامية؟
 .3ما مديل الدباةد االدمارو بع اخلشاو ال دال اأساليب اخلشاو العريب اللصيحة البلي ة؟
 .4هل مثل هذه الدراسة لعع الباحثع ةلى الرجو إىل مصادر الل ات من رافات رآنية ،اأحاديث نبوية،
مث(ا أا مل
اأشعار ،افاويف الدعب( األديب األ ريل حىت يدم نلي شب ة أيف اخلشاو يف الل ة العامية ا دلف ً
يعد يف صورة اخلشاو الل ول البلني األصيل؟
موصدا إىل اآليف يف الدراسات األسلوبية
اباب
ً
 .5هل دراسة اخلشاو الل ول لل ا ملة الواحدة سدلدح لاا ً
العربية؟
منهج الدراسة :لموم هذه الدراسة ةلى املا ج البلني يف وف ج رافية الاجل لل ا ملة الواحدة.
وقد جاءت هذه الدراسة على النحو اآلت:

• املقدمة.
• الفصل األول :اخلطاب الشدوي يف اللهجة العامية يف ضوء األسلوبية العربية ،وفيه ثالثة مباحث:
 .1بنية التشبيه.
 .2بنية اجملاز.
 .3بنية الكناية.
• الفصل الثاين :اخلطاب الشدوي والنص ذو اجلملة الواحدة ،وفيه مبحثان:
 .1أشكال اخلطاب الشدوي ذي اجلملة الواحدة.
 .2بناء النص ذي اجلملة الواحدة ،وخصائصه الداللية.
• اخلامتة والنتائج.

• الفصل األول :اخلطاب الشدوي يف اللهجة العامية يف ضوء األسلوبية العربية ،وفيه ثالثة مباحث:
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 .1بنية التشبيه.
 .2بنية اجملاز.
 .3بنية الكناية.
بل الولوج إىل دراسة اخلشاو ال دال لل ة ال داية لريل الدراسة أيف من الضرارل أيف حندد املمصود
مث(ا من ةلماف الل ة األفذال مابن ديبة اابن دريد
ابلل ة حيث فرق العلماف املعاصرايف بيا ا ابع الل ة – رنم أيف ً
اابن فارس اابن سلم اابن سيده ،االسيوةي ،االزبيدل صاحب الداج مل يدللوا ةن ملمة (ل ة) مبعل (هل ة) يف
مصالاهتم.
أما املعاصرايف فالل ة ةادهم مصشلح يدل ةلى جمموةة اخلصائجل الصولية ااإلةرابية ،اهي للك الت لموم
ةلي ا العربيةُ بل اهتا امللدللة،اأما الل ة ف ي جمموةة الصلات الل وية الت لادمي إىل بيئة اصة ،اي رتك يف
()1
"ميل وم
أهنا
ةلى
ياجل
اسة
ر
الد
هذه
إليه
يل
مت
ة
لل
ر
آ
يف
ر
لع
اهااك
،
هذه الصلات مجيع أفراد البيئة
ُ
ب لم م ةن وم آ رين ،أا أهنا ةدال يف أسلوو ال لم ،أا الاش  ،أا يف نو الصيانة الت لُصاغ ا امللردات،
اللك يف وم ةن وم آ رين أا يف بيئة ةن بيئة أ ريل م ايرة هلا"( ،)2الذلك مله سرتمز هذه الدراسة ةلى حتليل
اخلشاو اليومي أا ما يسمى بل ة احلياة اليوميةت ابةدبار أيف الل ة "هي الوسيلة الت يبين ا اجملدمع حياله العملية
االل رية ،االت ياد ر ا الل ر من م ايف إىل م ايف ،امن ا ٍ
ت إىل آ ر ،االت يدوارث ا اجملدمع حضارله من
جيل إىل جيل ،العد من أهم الراابط الت لربط بع أبااف اجملدمع الواحد"(.)3
العل ما لموم به هذه الدراسة يـُع ُّد بدايةً جادة لألسلوبية العربية الت اند ى إلي ا ةبد الماهر ا رجاين
ب وفاله الباهرة ةلى مسدويل اطسدلدام اللين لل ة من حداد الاحو اماشمة ،العيياه املديل ملسدعمل الل ة مي
يدحرك ُحًّرا ،اهو ي سس الدَّطلة األدبية يف صورة لَّ ة ابهددائه إىل ف رة الاظم ،اللك ابةدبار أيف األسلوو
الدعب(ل ابألداف املثاا الذل أ َّره الاحو ط يعين ةلى صعيد الدراسة األدبية االبلنية شيئًا ما مل يعمد املد لم إىل
العدال ااطنزايح ليدحول ال لم إىل صيغ فاية اةلمات أسلوبية لرتك جماطً للمبد مي يدل ةلى بصمده اخلاصة
ةلى الل ة.
إيف اطحنراف األسلويب أا ما يُعرف ابلعدال ةن األصل د أشار إليه ةبد الماهر ا رجاين يف أمثر من
مو ع اأملح إىل أيف األللاظ ما هي إط رموز للمعاين ،هلذا ف ي ط ل دسب صلة اللصاحة يف لاهتا ،أليف اللصاحة
( )1يف الل ات العربية للدمدور إبراهيم أنيس ،ص ،16 :ةبعة :م دبة األَنلو املصرية ،الماهرة( ،د .ت)
( )2مع م اللصيح من الل ات العربية ،اما ااف ما ا المرافات المرآنية ،ةبد الواحد حممد أديب مجرايف ،ص ،8:م دبة العبي ايف ،الشبعة األاىل 1421هـ 2000 -م.
( )3يف ةلم الل ة اطجدماةي ،د .أبو السعود أمحد الللراين ،ص ،3 :الااشر .م دبة املداىب .اتريخ الا ر.2017 .
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ةاده مسة للمد لم دايف اا ع الل ة ،ااملد لم ط يسدشيع أيف يزيد من ةاده يف الللظ شيئًا ليس يف الل ةت فإيف فعل

لما إط إلا اسدعمل الل ة ةلى ما ا عت له ،ايف للك دطلة
للك رج ةلى الل ة ،اةليه ط ي ويف املد لم مد ً
ةاده ةلى أيف اللصاحة ط لدصل ابلللظ مبثل الصاهلا ابلرتميب ،ا رو ةلى للك مثاطً بموله" :فإلا لت يف للظ
(اشدعل) من وله لعاىل( :ااشدعل الرأس شيبا) إهنا يف أةلى مرلبة من اللصاحة مل لوجب للك اللصاحة هلا احدها،
ماصواب"(" ،)1اإدرامه اصية األسلوو يف
اممراًن إليه ال يب ُما َّ ًرا
معرفًا ابأللف االلم
ال ن موصوطً ا الرأس َّ
ً
ً
وف الاحو ةلى هذه ا ة من الد ة اال مول جعله يلدمي مع ةلماف الل ة احملدثع يف أمثر من مو ع"( )2رنم
الدمدم الدمين لدراسة الل ة.
ةضواي بع الاحو االاظم من ج ة ،ابيا ما ابع األسلوو من ج ة
لمد أدرك ا رجاين أيف هااك ارلباةًا
ًّ
اثنية ،ف ااك ةل ة ةضوية بع األسلوو االبلنة ةاده لظ ر لاا من لل اهدمامه ابملعل االدطلة اال رض ااجملاز
من اسدعارة امااية امتثيل إل الدطلة ط يبعث ةلي ا ال لم العادل ،اإمنا ي ويف الباةث ةلي ا اجملاز الذل جيرل
أساسا يمول " :إيف اطسدعارة اال ااية االدمثيل اسائر راو اجملاز من ممدضيات الاظم ،اةا ا
اف آلة الاحو ً
حيدث ا ا ي ويفت ألنه ط يدصور أيف يد ل شيف ما ا يف ال لم ،اهي أفراد مل يدوافر فيما بيا ا ح م من أح ام
الاحو ،فل يدصور ه اا فعل أا اسم د د لده اطسدعارة من دايف أيف ي ويف أُلِف مع ن(ه "( ،)3امل لعب( يدوافر
فيه ح م من أح ام الاحو ف و جدير بدراسده دراسة أسلوبية سوافً أمانت ال لمة يف سيا ه مسدعملة اسدعماطً
حميميًّا أا جمازًّاي.
احنن هاا سادعامل مع أسلوبية اخلشاو ال دال من لل الل ة ال داية الت سيدم رصد مث( من
شواهدها احلية الت ما زالت لابج ا أسلوبية اخلشاو ال دال يف هيئة الاجل لل ا ملة الواحدة ،اما اهدماماا
اآليف إط يف م ف معيارية أا انزايحات اةدال للك األساليب البيانية املداوةة لل ة ال داية لات اخلشاو الذل
يعدمد يف أنلب صوره ةلى الاجل لل ا ملة الواحدة .فما دائرة البيايف الت نمصدها يف دراسداا هذه؟ اما لا نعين
ابلاجل لل ا ملة الواحدة؟
ي ( املعل الل ول ل لمة (البيايف) إىل ال ف االو وح االظ ور ،ا د جاف يف المرآيف ال رمي وله لعاىل:
ِ ِ
﴿هذا بـيايف لِلا ِ
َٰ
لمد َِّمع﴾[آل ةمرايف ،]138:االبياة مما يصرح الرانب األصل اين " هي الدطلة
َّاس اُهديل اموةظة ل ُ
الوا حة حسية مانت أا ةملية "( ،)4فالبيايف يف سياق الاجل ،املاش  ،االل م ااإلابنة ةن ممصود ال لم.

()1دطئل اإلة از لعبد الماهر ا رجاين ،:حتمي حممود شامر ،م دبة اخلاَني مبصر( ،د.ت) ،ص .361:
()2البلنة ااألسلوبية ،ةبد املشلب ،حممد ،:الشبعة األاىل ،ب(ات1993 ،م ،ص44 :
( )3أسرار البلنة لل رجاين ،ص ،281 :حتمي  :حممود شامر ،م دبة اخلاَني مبصر1991 ،م
( )4امللردات يف نريب المرآيف للرانب األصل اين ،ص ،68 :ت :حممد سيد ميلين ،الماهرة1961 ،م.
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االبيايف مبعااه اطصشلحي :اإليضاح ،اال ف ةن مل ما يدار يف لهن صانع اخلشاو من دططت،
اأف ار بواسشة مرمبات أسلوبية لموم ةلى اإلصابة االد ة اا مال ،اهو بذلك الدوجه اطصشلحي يدعامل مع
ثلثية البلنة (البديع ،املعاين ،البيايف)
فن يمدم الدطلة إىل املدلمي بشرائ مدعددة حبيث لادظم دائرة هذا اللن ثلثة أباية
إط أنه من ماظور آ ر ٌ
هي:
• بنية التشبيه.
• بنية اجملاز.
• بنية الكناية.
اهذه الدراسة سدس ل ما ا ع يف دائرة هذا اللن أببايده الثلثة من اخلشاو ال دال ،االل ة ال داية
الت نيمع بع الدلييل االوا ع.
أما الوا ع (فل يعين ال ل الليزايئي للزمايف اامل ايف ،بل هو السلوك ااخلربة االدعايش ،مما أنه ط يعين
احلميمة أليف احلميمة أمثر نمو ً ا من الوا ع ،ف ي ليست أمثر من مل وم لُبل ةليه أيدلوجية (ةلم األف ار) العصر،
اهذا ط يعين ةدم اجود حميمة أا اا ع مو وةي ،ال اه ي ( إىل صعوبة إدراماا هلما ،فما أراه أًن ن( ما لراه
أنت ةلى الرنم من اجود أااصر م رتمة دا ل البيئة اطجدماةية الواحدة ،امن ن( املاشمي أيف نبحث ةن اا ع
مجيعا .فما الوا ع اط احلميمة إط ش ل من أش ال الل ة ،امنط من أمناط
اثبت أا حميمة هنائية ندل ةلي ا ً
السلوك"( ،)1أما الدلييل فاملمصود به هاا " حضور األشياف احملسوسة مع نيبة ةياد ا"( ،)2امن هاا نسدادج أيف احللم
ااخليال احىت األساة( ما هي إط مظاهر للوةي اإلنساين نياه الوا ع ،ا رافة له ل ل ا الل ة يف ل يلت مداوةة
حبسب امللاهيم ا ديدة للحياة االت لموم ةلي ا الباية اطجدماةية ملرحلة زماية بعيا ا" .ااخلشاو اطجدماةي الذل
يا أ يف مرحلة اترخيية معياة هو الذل يلرتض ةااصر الد ابه االدضاد ....فدا أ األش ال األدبية (االبلنية) من
لل الرتابط بع املعاين ااألشياف "( ،)3االدلاصيل ا رافية الت لضلي مجالية رائعة ةلى الاجل.
ادائرة البيايف من أجزاف ةلم البلنة ،ايرتمز هذا العلم يف إبراز املعل الواحد يف صور خمدللة ،الراميب مدلاالة
يف ا وح الدطلة مع مشابمة مل ما ا ممدضى احلال.

( )1املعل االدطلة يف الل ة العربية دراسة حتليلية لعلم البيايف ،د .حممد جاسم جبارة ،ص ،94:ط ،1 :دار جمدطال ،ةمايف2013 ،م 2014-م.
( )2الصورة يف ال عر العريب حىت آ ر المريف الثاين اهل رل دراسة يف أصوهلا الشورها ،د .ةلي البشل ،ص ،17 :ط ،1 :دار األندلس ،ب(ات1980 ،م.
( )3املعل االدطلة يف الل ة العربية دراسة حتليلية لعلم البيايف ،د .حممد جاسم جبارة ،ص105:
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اللبيايف مازلة ةظمى يف مساف البلنة العربيةت لد عب مباحثه ،امث رة أبوابه افصوله الت من شأهنا أيف لربز
املعل الظ ره يف أ ى صورةت ملا ياماز به هذا العلم من إيراد املعل الواحد بشرق خمدللةُّ ،
فيمد ةلم البيايف املد لم
ب ىت فاويف الدعب( ا ميل ةن املعل المائم يف نلسه ،امن مث يدل( ما ا ما ي اف يف إظ ار مماصده امعانيه ،امن
ل بيه اجماز ،امااية ااسدعارة اهذه صيصة ياماز ا ةن سائر ةلوم البلنة.
حمل أببرز الشرائ البيانية امللدللة الت دم في ا أهاا شدا األةلى شا م الل ول ،اليس معل للك
اهذا ٌ
أيف الدراسة حصرت مل شواهد للك الشرائ  ،ال ن امدلت الدراسة مبا مايف يشلو ما ا ةلى سشح اخلشاو الل ول
البياين لديل اإلنسايف ال دال يف أساليبه الدعب(ية اليومية.
نوع األسلوب

إرجاعها إىل أصلها بعد جتليتها من العامية
مناذج من األساليب البيانية الشدوية
 إلا ملماا فل ًًن لَّى مِا َّْه مل يسمع ،امِ َّن  -إلا ملماا فل ًًن َّاىل مأنه مل يسمع ،امأيف يف  -ل بيه متثيلي.
أليف ةع ،ايف األ ريل ة ع.
يف أليف ةع ايف األ ريل ة ع فب راه
 فب راه ابلل ل يف حياله.ابلل ل يف حياله.
 اَند يف األسلوو صديل وله لعاىل:﴿اإِلا لُدل َٰى ةل ِيه فايَٰدُـاا اَّ َٰىل ُمسد ِربا مأيف َّمل
يسمع ا مأ َّيف ِيف أُلُن ِيه ا را فـب ِ رهُ بِعذ ٍ
او ألِي ٍم﴾
[لممايف]7:
 اج ك مما الاور يلرح مل من يراه. -مر فليف لمول الذيب يعدل ابل ام.

-

 احل مما ال مس. -العلم نور ي دل مل من يشلبه.

-

 -الساع متضي مما ملح البصر.

 حيمل صديل وله لعاىل:ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴿امآ أ ۡمر ٱ َّ ِ
و﴾
لساةة إَِّط ملم ِح ٱلبص ِر أا ُهو أ ـر ُ
ُ
[الاحل]77:
 ل بيه بليغ(.مبددأ ا رب) -مل يع ِرت األسلوو ل ي(.

-

ليب مداو ملدوح ل ل من حيبين.

اج ك مثل الاور يلرح مل من يراه.
مر فليف مثل الذئب يعدا ةلى ال ام.
َّ
مل يع ِرت األسلوو ل ي(.
مل يع ِرت األسلوو ل ي(.

 ل بيه ملرد ملصل. ل بيه ملرد ملصل. ل بيه جممل. ل بيه جممل. -ل بيه متثيلي.

 -م ى فليف م ية الذيب.

 -م ى فليف م ية الذئب.

 -ل بيه بليغ(.ملعول مشل )

 -سود هللا اج ك سواد ال راو.

 -أل :سواد اج ك مسواد ال راو.

 -ل بيه بليغ (لرميب إ ايف)

 د ل فليف ةلياا جايًّا أزرق ،ا رج من  -أل :د ل فليف ةلياا ما ين األزرق ا رج  -ل بيه بليغ (حال) ل بيه جممل .اال ريب فيه أداةمن ةادًن مامللئ ة.
ةادًن ملئ ةً.
الد بيه (لمول) مبعل :مثل أا
 اماه ول املدايب: اماه وهلم:بدت مرا اماست وط ٍ
مأنه أا لظاُّهُ مما يف ول أيب
ابيف.
ً
دطمة (:)1
( )1انظر :معاهد الداصيجل ةلى شواهد الدلليجل لل يخ بدر الدين أيب اللدح العباسي ،ت :حممد حميي الدين ةبد احلميد ،ص134 :ت ط ،1 :دار ةامل ال دب،
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رد...
ثورا هائ ً ا.
ثور هايج.
إلا لبس العمامة لتٌ :
 رج ةلياا فليف لمول ٌ أل :رج ةلياا لظاُّه ًأل :مأنه رد.
 فليف مما محار الشع ملما نز رجلً  -أسلوو مسدميم فيه ل بيه صورة الرجل الذل  -ل بيه مرَّمب متثيلي.يدعثر يف حياله املما رج من مأزق ا ع يف
ان رزت األ ريل.
آ ر بصورة حال محار الشع الذل ملما نز
رجلً ان رست ماه األ ريل.
 ممول ةلي ا ارم يف العرابة:لوحد حىت صار لبًا حتوةه
لع
لوو من ً
الع ْرو ال رام اأ ُ
 وهلم :يف من ةرمده احلياة مبصائب ا  -اماه ول املدايب:ال بار فلم يعد يباا مبصائب ا الص ار :من ي ن يس ل اهلوايف ةليه
ٍ
إيلم
ما يرزا ممدوطً ةعاة.
ما رح مبيت ُ
 -فليف مما البحر يف ا ود االسلاف.

 -أل :فليف ي به البحر يف ا ود االسلاف.

 ل بيه مين ط يُصرح فيهبشريف الد بيه اط األداة ،بل
يُلمح فيه الد بيه ماًا.
 -ل بيه م مد ملصل.

 ل بيه بعيد نريب لُمر فيه أل :مأنه ثعبايف مسلوخ ا لد. فليف لمول الثعبايف املصلوخ.حال الثعبايف املسلوخ ا لد
 جلد فليف مما اهلاو الذل له ساة ما  -أل :مأيف جلده ا لد اليابس امل رتل الذل(امل به به) معزالةً ةن بمية
مضت ةليه ساة مل يمع فيه املاف.
ةُيب فيه املاف.
الصلات.
 اماه ول امرئ الميس:محلت رديايًا مأيف ساانه
ُ
هلب مل يدصل بد ايفِ
ساا ٍ
ب(ا ةمي ًما - .اهذا من اجملاز العملي حيث "يساد فيه اللعل  -جماز ةملي.
 بل أبوًن لاا بيدًا ،.احلر لاا ًأا ما يف معااه إىل ن( ما هو له( " )1فاألو
أيضا.
مل يمم ابلبااف بل ةمالهُ .امل حيلر البئر ً
 -سالت شعاو ا بل.

 -ااملعل :سالت سيول أا ماف ال عاو.

 -جماز ةملي ةل ده اجملاارة.

 أل :ل للليف بل ت :مجل هللا حاله اش ر له  -جماز ل ول (مرسل) اهو وهلم:اسدلدام ال لمة يف ن( ما
معرافه.
ل للليف ةلى لساين أا بلساينُ :جم َّمل
ا عت له لعل ة ن( امل ا ة.
ام ور.
 وهلم :حضر ال بسة االسلةع  -ااملعل :حضر أهل هذه المريل.امللليح ةاد فليف.
 -الولد أد ل أصبعه يف أليف أ ده.

 -ااملعل :أد ل أمنلة أصبعه....

1947م.
( )1ةلم البيايف ،ةبد العزيز ةدي  ،ص ،143 :ةبعة :دار الا ضة العربية ،ب(ات1985 ،م.
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 وهلم :اللي من أيده هللا يزيده. فليف له يد يف امل لة. -فليف أةد ر بة مسلم.

 أل :الذل هلك بسبب ما فعلده يده زاده هللا  -جماز مرسل ةل ده السببية.هل ًما.
 أل :له ةل ة يف سبب ا احداث ا.مسلما.
 -أل :أةد إنسا ًًن ً

 -جماز مرسل ةل ده ا زئية.

 ول ال اةر بلل بن اشي ال امدل  -ااملعل :لابت مثر النب الذل يُبا ابلدراهم  -جماز مرسل ةل ده السببية أليفبيع النب سبب يف لوفر الدراهم.
الور ية لات اللويف األ ضر أا العملت
يف اصف ش رة النب ال دال:
اللرنسية المدمية.
ما لُشلِع إط ارا ًا ضر افرانسة.
 وهلم أليب األاطد :الرك لليدامى ما  -أل :الرك ألباائك الذين سيصبحويف يدامى  -جماز مرسل ةل ده :اةدبار ماسي ويف.
بعدك ما يسرت حاهلم.
يسرت حاهلم بعدك.
-

وهلم :من راس الب( اط من عره.

 من رأس البئر اط من عره .ااملعل :منسك ةن  -جماز ل ول (اسدعارة)ت حيثةل ة امل ا ة بع املسدعار له
اللعل الذل نظن بعدم جدااه من أال األمر
ااملسدعار ماه اهي أةلى
بل الدعم فيه االو و فيما ط حتمد ةمباه.
العبارات يف الد بيه.

-

وهلم :مدحاا البس امل ال وة.

 مدحاا البس (المط) فأمل ال وة - .اسدعارة لصرحيية .حيث حذفامل به اصرح ابمل به به.
اال وة :إدااة من جلد مللج احلليب.
 ااملعل :الرجل احلم( ملما مدحده ا ع يف ل مجديد مالمط الذل حنسن إليه فيأمل ما مل
نمدمه له.

 -يف نيبة البس العب اي فار.

 يف نياو المط العب اي فأر. ااملعل :يف نياو صاحب السلشة يلعبحم( الموم.

 رفعاا للليف يد الشاةة. -ما جاف فليف إط بسيف احلياف.

يدا لُرفع ،اللحياف سي ًلا يمشع - .اسدعارة م اية حيث حذف
 جعلوا للشاةة ًامل به به اجيف بلزم من
لوازمه.

-

مدوسدا لراةه.
وهلم :لرماا فل ًًن
ً

 -مبعل :دلااه.

 مااية اهي " :للظ أةل اأريدبه طزم معااه مع جواز إرادة
املعل األصلي.

-

وهلم :ما ايجي من امل رق نيب.

 أل :ما جييفُ من ج ة امل رق نيب .ااملعل - :مااية ةن موصوف.ط أييت اخل( ن مل نع د ماه اخل(.

 جاف هول الليل. -رأيدم م باد ا حرة؟

 -اسدعارة لصرحيية.

 أل :الليل اهلائل الشول ،ااملعل :جاف ةويل  -مااية ةن صلة. مااية ةن صلة.المامة.
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جدا يُ بد به ال ر
ةويل ً
 م باد ا حرةٌ :ةود ٌ
لل ام يف (ا حرة) ا ت الميج ال ديد ا لة
املاف اال أل.
 -اخل( يف اج ك.

 -أل نسبة من اخل( ممرها يف اج ك.

 -مااية ةن نسبة.

 فليف ثوبه ةويل ،احذاؤه يد ل في ا  -ثوبه ةويل يسدوجب ةول امده ،احذاؤه  -مااية ريبة اهي الت لمللوازم ا الذهاية س لة.
يد ل في ا ف البع( يعين أنه مب( المدم.
ف البع(.
 فل ٌيف ةياه فارنة. -فليف ةياه حارة.

 مااية ةن مونه حيب أيف ي اهد مل شيف.-مااية ةن احلسد ،طزم أبعد من امل اهدة.

 وهلم: بشين ما هو مب(ٌ. -ما ين اسيع بشن.

 مرب البشن مااية ةن ا ع االشمع اأمل  -مااية بعيدة ا لية ل ثر في الوازم مث(ة ي ثر في ا لاف
مال الااس ابلباةل.
املراد ،ال ن اسدعماهلا ال ث(
 أل :ما أًن اسيع بشن .مااية ةن الشمع،جيعل ا ن( لية.
اأمل مال الااس ابلباةل.

-

وهلم :فليف يُصلًّى ةرف ثوبه.
ميس امرأله.
وهلم :فل ٌيف ُّ

 نزل فليف ال عب يمضي حاجده.-

وهلم :فليف من أهل ا اة.

 مااية ريبة ا ليَّة ل ويف هذااملعل ن( مدداال.
 -مااية بعيدة حتداج الدأمل.

 -مااية ةن ة ره الرفعه ةن الدًنئس.

 -مااية ةن صلة( .الش ر)

أتداب.
 -أل :جيامع ا ،.اةدلوا إىل املس ً

 مااية ةن صلة (ا ما ) حيثأتداب ابمللمسة.
ُم ِين ةا ا ً

 ااملعل :نزل إىل م ٍايف لف ليد وط.

 وله :يمضي حاجده :مااية ةنموصوف اهو الد وط.

 أل هو م من لمي اسيموت لميًّا في ويف من  -مااية الدعب( ابلادائج للدطلةا ةلى أسبا ا.
أهل ا اة.

 لعريج :اهو " ةريمة يف ُماَّا زمايف نربط ةلى بشوناا أح ًارا - .أل :يلعلويف للك من شدة ا و .ال لم أ لى من ال ااية فل
 د يمول أحد ال باو لوالديه :بات  -لعريج من ابنه يريد الزااج ا اط مانع لديهي رتط يف الدعريج لزام لهين،
من شبد ا له.
ةمي صارة صبية ًن ة ،امااسبة ملن
اط مصاحبة ،اط ملبسة ما
 لعريج أبيف اللويف األسود ممبول ملويفخيشب ا.
بع ال لم ،اما يراد الدطلة به
العسل ،بياما بياض احلمياة (اللنب) ط ي هل ا
رد من لمول له ما م :أنت أمسر اللويف.
 ُّ()1
ةليه"
ملسدويل العسل.
فيمول :العسل أسود ،ااحلمياة بيضاف.
اهو يعدمد نالبًا ةلى رائن احلال ط
ةلى رائن املمال.

الن ي ويف احلديث ةن ةلم البيايف يف هذا البحث نظرايً ،مما لن ي ويف ةلى اجه العموم ،للك سيلدجل
هذا البحث يف الل ة ال داية ،اما ارد في ا من فاويف البيايف ،مما أيف هذا البحث ائم ةلى حتليل ما ارد من للك
( )1البلنة العربية أسس ا اةلوم ا افاوهنا ،ةبد الرمحن امليداين ،ص ،152/2 :ط ،2 :دار الملم ،دم 1428 ،ه – 2007م.
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اللاويف البيانية يف هل ة أهاا شدا األةلى ،انيلية ما شا ا من نبار العامية مع إيضاح للمعل االصورة البيانية ،اهذا
األمر من األمهية مب ايف يف الدراسات البلنية ،فم م جداً أيف لعل الدراسات البلنية اب انب الدشبيمي ،فإيف يف
للك ثبااتً للماةدة يف لهن املدلمي ان اةاً لعمله ،اهذا ما ياب ي أيف يد ه إليه الدرس البلني.
ابمي لاا أيف ندو ف مع بعج ال واهد للدحليل يف وف املسدويل الدطا ا ماا لللشاو ال دال من
دائرة فن الد يل الدعب(ل (البيايف) الذل يمدم الدطلة إىل املدلمي بشرائ مدعددة حيث لادظم دائرة هذا اللن ثلثة
أباية هي:
 .1بنية التشبيه.
 .2بنية اجملاز.
 .3بنية الكناية.
وسنأت اآلن على دراستها مفصلة كما يلي:
• أوالا :بنية التشبيه
الد بيه أبنواةه املدعددة من أمثر األنوا البيانية ظ وراً يف اخلشاو ال دال ،ا د لاااله مث( من الدارسع
لدعريله احتديد مل ومه ،االد بيه ل ةً يعود إىل أصل مادة (شبه) الدار حول ل ابه األشياف ال امل بعض ا مع
بعض ا اآل ر يف صلات معياة ،اال به هو "املثل ،يمال :شابه ال يف إلا ماثله" (لسايف العرو ،مادة "شبه") ،امن
ِ
البع هاا أيف للك الدعريف يدل مع لعريف اخلشيب المزايين للد بيه حيث ال" :الد بيه :الدطلة ةلى م ارمة أمر
آل ر يف معل"(.)1
ا د أمجع ةلماف البلنة ةلى شرف دره ،افلامة أمره يف فن البلنةت اللك "أنه يزيد املعل ا وحاً
اي سبه أتميداً ،اهلذا أةب مجيع املد لمع من العرو االع م ةليه ،امل يسد ن أحد ما م ةاه"( .)2ف و أمثر أنوا
األساليب البيانية اةراداً يف ملم العرو ةامة ،فضلً ةن أنه ةري طلسا معارف الب ر ،من حيث إنه يس ل ةلى
الذامرة ةمل ا ،في اي ا ةن ا دزايف مجيع اخلصائجل املدعلمة ب ل شيف ةلى حدة مبا يموم ةليه من ا ديار الوجوه
الدالة الت يسدشا ابلمليل ما ا اسدحضار ال ث( (.)3
العبد الماهر ا رجاين ا له مع الد بيهَّ ،بع ما ا م انده امازلده يف البلنة ،يمول" :ااةلم أيف ا الل
العملف ةليه ،أيف الدمثيل إلا جاف يف أنلب املعاين ،أا برزت هي اب دصار يف معر ه ،انُملت ةن صورها األصلية
( )1اإليضاح ني ةلوم البلنة للمزايين ،ص ،6/3 :شرح العلي  :حممد ةبد املاعم لاجي ،املشبعة اللارا ية احلديثة1950 ،م.
( )2مداو الصااةدع (ال دابة اال عر) ،أبو هلل العس رل (ت  395ه) ،ص ،249 :حتمي ةلى حممد ،الب اال ،احممد أبو اللضل إبراهيم ،ما ورات امل دبة
العصرية ،صيدا ،ب(ات ،ط1986 ،3 :م.
( )3ياظر :صائجل األسلوو يف ال و يات ،د .حممد اهلادل الشرابلسي ص ،158 :ما ورات ا امعة الدونسية  1981م.
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اشب من ًنره ا اةف واها يف حتريك الالوس هلا ادةا
إىل صورله ،مساها أ ة ،امسب ا مامبة ،ارفع من أ دارهاَّ ،
()1
الملوو إلي ا ،ااسدثار هلا من أ اصي األفئدة صبابة امللاً ،ا سر الشبا ةلى أيف لعشي ا حمبة اش لاً"
ايف ف م أةم للد بيه ياظر للد بيه ةلى أنه صورة نيمع بع أشياف مدماثلة ،اأساس هذا الدماثل مامن يف
الالس اال عور .اليس متاثلً ارجياً فحسب.
إيف أنلب الاماد المدماف مانوا يلضلونه ةلى ن(ه ،اهذا د ي ( إىل ةبيعة الد بيه الت لدسم بو وح
الرتميب ااحملافظة ةلى صوصية مل ةرف ايزيد من مجال الد بيه إل ل من بلنة الد بيه يف ةرافده ابعد مرماه
يف مونه يادمل ابلسامع من شيف مألوف إىل شيف ةريف ي ا ه أا صورة ابرةة متاثله .املما مايف هذا اطندمال
بعيد املاال ليل اخلشور ابلبال مايف الد بيه أرا اأدةى إىل إة او الالس فيه.
فما دور التشبيه؟ وما قيمته الفنية يف ضوء التشبيهات الواردة يف اخلطاب الشدوي؟
من أبرز أداار الد بيه ا يمده اللاية يف اخلشاو ال دال:
خلق الصورة احلسية :ا د أمجعت اآلراف يف البلنة العربية ةلى الدار احلسي الذل ي ديه الد بيه .ف و
جيسد يف صورة حسية األف ار اجملردة ،فادمثل ا امأهنا موجودة أماماا ،االد بيه ا يد ياب ي أيف يس( يف انياه ااحد:
اطنشلق من م به جمرد أا ياا ط ندرمه ابحلواس إىل م به به حمسوس ممبول ةملً اةُرفًا اللك يف مثل وهلم:
نسلة الوجه.
• الساع متضي مما ْ

• احل مما نور ال مس ما أحد يا ره.
أما ةادما لاع س العملية لي ويف اطنشلق من م به يدرك ابحلواس إىل م به به جمرد أا ياا أا ل بيه
معل بصورة مما يسميه ابن األث( ةادما ال" :اأما ل بيه معل بصورة مموله لعاىل﴿ :اٱلَّ ِذين مل ُرٓااْ أ ۡة َٰملُ ُ ۡم
مسر ِِۢ
او بِِميعة﴾[الاور ]39:اهذا المسم أبلغ ...لدمثيله املعاين املوهومة ابلصور امل اهدة"(،)2فيم ن لسمية مثل
هذا الد بيه إ راج ما ط لمع ةليه احلاسة إىل ما لمع ةليه احلاسة" ،اةادما يدم ن الد بيه من إ راج املعاين الذهاية
اجملردة إىل صورة حسية مرئية ي ويف د بلغ لراله "( )3ا ا جاف يف اخلشاو ال دال اف للك وهلم:
• أقوال فالن وأفعاله سراب يف سراب.
امن لل مل ما سب يدضح لاا مديل األثر الذل لرتمه صورة امل به به ةن امل به يف الالس.

( )1أسرار البلنة ،ةبد الماهر ا رجاين ،ص ،115:حتمي  :حممود شامر ،م دبة اخلاَني مبصر1991 ،م
( )2املثل السائر يف أدو ال الب اال اةر ،ياف الدين بن األث( ،ص ،130/2 :الماهرة1960 ،م.
( )3الصورة ال عرية يف ال دابة اللاية ،د .صبحي البسداين ،ص ،114:ط ،1:دار الل ر اللبااين ،ب(ات1986 ،م.
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اهااك صورة للد بيه ختالف الماةدة السابمة حيث ل ويف ناية الد بيه في ا إثبات امل به به ةلى لف
األصل ،اهي يف الد بيه اململوو مما يف ول أحد أهاا شدا األةلى يصف ثلث فديات صادف ن يف ةريمة:
• ثالث والواسطة كن القمر جبينها .أي :كأن القمر جبينها.
• البدر يشبه وجه أمي.
اإمنا لب الد بيه يف مثل املثالع السابمع للمبال ة ااإلنراق ابدةاف أيف الد بيه أ ويل يف ال به ،اايف اجه
ال به أ ويل يف امل به.
خروج التشبيه عن اإلطار احلسي :ليس من اإلنصاف أيف حن م ةلى الد بيه ابحلسن مب رد أنه أ رج ما

ط لمع ةليه احلاسة إىل ما لمع ةليه ،فمد يدحرر الد بيه من للك المالب املدعارف ةليه ليصبح ا ًعا يف جوهره
لبعا للسياق الدعب(ل العام لللشاو األديب.
للدشور الل رل ،ااسديعاو األمور اجملردة أببعادها امللدللة ً

اةا من الد بي ات امللدللة
التنويع يف صور التشبيه :حيث نريل يف باية الد بيه يف اخلشاو ال دال أنو ً
من أبرزها:
• التشبيه الضمين :ط يو ع فيه امل به اامل به به يف صور الد بيه املعرافة ،بل يلمحايف يف الرتميب،
اي لى به ليليد أيف احل م الذل أُساد إىل امل به ن.
اماه يف اخلشاو ال دال وهلم:

 .1أكلت حق إخوانك وأوالدك واهلامة إذا جاعت َّ
تعشت من عياهلا.
 .2ال تنكر رد فعل من سلطت عليه لسانك فإن حىت البس (القط) إذا أحد وطي (وطأ) فوق ذنبه خيمش.
امأيف صاحب اخلشاو يمول لك :أملك ألموال إ وانك اأاطدك ي به فعل اهلامة نيو فدأمل أاطدها،
ردة فعل من سلشت لسانك ةليه مردة فعل المط خيم ك إيف اةأت ةلى ليله.
فصاحب اخلشاو ال دال يل أ إىل الد بيه الضمين ةاد الدعب( ةن بعج أف اره إىل أسلوو يوحي ابلد بيه
من ن( أيف يصرح به يف صوره املعرافة ،ايف للك للان يف أساليب الدعب( ،انزا إىل اطبد ار االد ديد ،اإ امة
الربهايف ةلى احل م املراد إسااده إىل امل به ،االرنبة يف إ لاف معامل الد بيهت ألنه ملما لي ادق مايف أبلغ يف
الالس.
امثاله يف اخلشاو العريب ول أيب متام يف احلسن بن رجاف (:)1
ال تنكري عطل الكرمي من
العايل

الغىن

حرب للمكان
فالسيل
ٌ

( )1ديوايف أيب متام ،شرحه ا بشه األديب شاهع ةشية ،ص ،10:دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م
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ائما ا ال "اهللا ما مسعد ا إط اأًن ائم ملا لدا له من
فلما أن ده المصيدة ااصل إىل البيت الساب ام ً
األرحيية فلما فرغ ال :ما أحسن ما جلوت هذه العراس .فمال أبو متام :لو أهنا من احلور العع ل ايف يامك أاىف
م ر هلا"( ،)1ايف هذه المصة لبيايف لميمة الد بيه الضمين ،ابلنده يف الالس.
اال الب  -يف رأيي – أيف هذا الاو من الد بيه ي ثر يف فن احل مة حيث لموم يف أسلو ا ةلى إ امة
الدليل ةلى احل م الذل يساد إىل امل به فلي وهلم يف اخلشاو ال دال" :من لو ى ما احرتق " ح مة بايت ةلى
الد بيه الضمين حيث إيف املعل من يضع ن(ه م انه يف مس الية صعبة فإنه لن يلحمه من شرها شيف ف و د
شلصا آ ر فو اه شرها ممن يدلذ ا اية دايف ما هو حار فإهنا سدحميه من اطحرتاق.
اَّمل ا
ً

• التشبيه التمثيلي :اهو :ل بيه صورة بصورة ،ااجه ال به فيه صورة مادزةة من أشياف مدعددة ،امن أبرز
أمثلده يف اخلشاو ال دال وهلم:

 .1فالن كما محار الطني كلما نزع رجالا انغرزت األخرى .تشبيه مركب متثيلي فيه تشبيه صورة الرجل الذي
يتعثر يف حياته وكلما خرج من مأزق وقع يف آخر بصورة حال محار الطني الذي كلما نزع رجالا انغرست

منه األخرى.

فالًن َّ
قفى كِنَّ ْه مل يسمع ،وكِ َّن يف أذن طني ويف األخرى عجني فبشروه ابلفشل يف حياته .أي:
 .2إذا كلمنا ا
فالًن َّ
وىل كأنه مل يسمع ،وكأن يف أذن طني ،ويف األخرى عجني؛ فبشروه ابلفشل يف حياته.
إذا كلمنا ا
اَند صديل هذا الد بيه املرمب يف وله لعاىل﴿ :اإِلا لـ ۡدـلى ةل ۡي ِه فايَٰدـاا اَّىل م ۡسد ۡ ِربا مأيف َّۡمل ي ۡسم ۡ
ِ
َّ
يف
يف
أ
م
ا
ع
ُ َٰ
ٓ
ُ َٰ ُ
أُلُنـ ۡي ِه ا ۡ ۖرا فـب ِ ۡرهُ بِعذ ٍ
او ألِي ٍم﴾ [لممايف]7:
امي ن الد ا ي يف الد بيه الدمثيلي ةن شرط الرتميب ةاد ةبد الماهر ا رجاين( )2ف و يشل ل بيه الدمثيل
ةلى امللرد ااملرمب ما دام اجه ال به يف ملي ما حيداج إىل أتال ،امثال للك وله لعاىل﴿ :مثل ٱلَّ ِذين ُِ
محلُواْ ٱلدـ َّۡورىَٰة
ُ
َٰت ٱ َّللِ اٱ َّلل ط يـ ۡ ِدل ٱ ۡلمومۡ
ُمثَّ ۡمل ۡحي ِملُوها ممث ِل ٱ ۡحلِما ِر ۡحي ِمل أ ۡسل ِۢارا بِ ۡئس مثل ٱ ۡلم ۡوِم ٱلَّ ِذين م َّذبواْ بِاي ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
()3
ٱل َٰظَّلِ ِمع﴾[ا معة ]5:حيث إيف "اجه ال به يف اآلية مرمب ةملي ،اهو الدعب مع ةدم اللائدة "  ،اَند الد بيه
يف اآلية السابمة يرلسم يف لهن اإلنسايف ال دال ليوظف الصورة نلس ا مما يف وهلم ملن يراح اجييف دايف أيف
يسدليد شيئًا من فعله :فليف يسرح ايراح بدايف فائدة ممثل احلمار حيمل أسلارا.

( )1الساب  ،ص10 :
( )2البيايف دراسة يف املصشلح االدطلة ،ص ،57:د .آمال يوسف سيد اد .ماجدة زين العابدين ،ط ،1:م دبة املدايب ،الدمام1432 ،ه – 2011م.
( )3الساب  ،ص57 :
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• اثنياا :بنية اجملاز.

احلميمي األال إىل مو عه الثاين،
اجملاز :نمل الللظ من حميمده إىل ملمة أ ريلت ألهنم جازاا به مو عه
َّ
احلميمي إىل اخلياا" ،ف ل ٍ
ملمة أريد ا ن(ُ ما ا ـعت له يف ا ِع اا ع ا،
ف أنه مسلك ااسيلة اطندمال من املعل
ِ
()1
مللحظة بع الثاين ااألال ،ف ي جماز"..
ااجملاز ش ل من أش ال لداةي املعاين ةلى بساط ااحد من الللظ ،فما أيف يذمر للظ إط اأمثر من معل
يرد إىل األلهايف ،بع معل يُل م ةلى احلميمة يباشر الذهن ،لدابعه معايف لات ةل ات ممصودة فددعدد العل ات
ليظ ر لدياا أنوا من اجملاز ماجملاز العملي ااجملاز املرسل ،أا لبل فيه العل ة ةلى امل ا ة مما يف اطسدعارة.
اةادما نعااد الاظر يف حمل البيايف لللشاو ال دال يف الل ة ال داية َند أيف اخلشاو ال دال نو يف
باية اجملاز الل ول مما يلي:
وو ِم ْن أسالِ ِ
يب الُّل ِة العربِيَّ ِة ،يـُعِربُ ة ْن سع ِة ه ِذهِ الُّل ِة ،اُدرِهتا ةلى
 .1اجملاز العقليُ :
اجملاز الع ُّ
ملي أسلُ ٌ
احلميمة إِىل اخلي ِال .ا ْد ال فِ ِيه ُ ِ
نيااِز ِ
ِ
َّرو ِمن امل ا ِز ةلى حدَّلِِه،
حداد
ةبد الماه ِر ا رجاين" :هذا الض ُ
الب البلي ِغ ِيف اإلبدا ِ ااإلحس ِ
مْاـٌز ِم ْن ماُوِز البلن ِة ،امادةُ ال َّاةر امللل ِ  ،اال ِ
ايف ااطلِسا ِ ِيف ةري ِ
البـي ِ
ايف"(.)2
العملي ن( الل ول ،أليف األ ( يُسدعمل فيه الللظ يف ن( ما ُا ع له ايراد ن( ما ُا ع له ،بياما
اامل ُاز
ُّ
يُسدعمل الللظ يف اجملاز العملي فيما ُا ع له.
فلو ارد يف الل ة ال داية وهلم" :بل أبوًن لاا بيدًا" اسدعملاا فعل بل يف معااه ،امذلك ملمة (أبوًن)
اأردًن ما ا دطلد ما املو وةة ،ال ااا سل اا مسلك جماز آ ر هو املوسوم ابجملاز العملي االذل ي ويف فيه اجملاز يف
إسااد ابااف البيت إىل األو ،أل أناا ادةياا يف العمل أنه األو ،ألنه اآلمر ابلبااف مسبِبهُ هو الباين مع أنه ليس
الباين حميمة .اهذا خيدلف ةما لو اسدعملاا للظ السبب يف املسبب اأردًن ماه املسبِب مما يف اجملاز الل ول املرسل،
ُ
ُ
حيث ط يعود األو مسدعملً يف املو و له.
االعمل هو المرياة ةلى هذا اجملاز العملي اهذا اطدةاف االدازيل ،اهذا اجملاز يف اإلسااد ،أليف األو يسدحيل
يف العادة أيف يبين بيدًا احده ،بل هو ط ي ارك يف باائه يف العادة إط رمزايً ابإلشراف ةلى العمال ،بل الرجال من
م ادسع اةُمال هم الذين اموا ذا العمل ،اإسااد البااف إليه جماز ةملي اإسااد لللعل إىل ن( صاحبه .اِهلذا
ِ
ِ
اإلسااد ساو ِ ح ا ِمن ِ ل ِل األمثِل ِة ِ
اآللية الواردة يف اخلشاو ال دال
دلف
ات خمدللةٌ اب
الاَّوِ ِمن امل ا ِز ةل ٌ
ُ ْ
امن أبرزها ةلى سبيل املثال:
( )1أسرار البلنة لل رجاين ،ص 325 :فما بعدها.
( )2دطئل اطة از لل رجاين ،ص 228
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أ .العالقة السببية :مما يف وهلم :ابن ا اي الدل بيدًا أبيت فيه.
ۡ
ايف املثال َند صديل اآلية من وله لعاىل﴿ :ا ال فِ ۡرة ۡو ُيف يَٰ َٰ َٰم ُن ٱ ۡب ِن ِا ص ۡرحا لَّعلِ ٓي أ ۡبـلُ ُغ ٱأل ۡسبَٰب﴾
[نافر.]36:
فاللعل "اب ِن" أساِد إىل ن ِ( ِ
موم بِ ِ
فاةلِ ِه احلميميَّ ,
لعل البِا ِاف
فإيف هامايف ُ -
اهو الوز ُير ااملسد ُار  -ط ي ُ
ال االباَّاؤايف ,اهو من ي ِ
ِ
بالس ِهَّ ,
ِ
عشي األمر ,ال ْن ملا مايف هذا الوز ُير سبباً ِيف بِا ِاف
اإمنا م ْن يـ ُموُم
العم ُ
ابللعل ُه ُم َّ
ُ ْ ُ
َّ
إليه ,فعل ةُ هامايف ابلبِا ِاف ةل ةٌ سببِيَّةٌِ َّ ,
ِ
ِ
الصرِح ,أُساِد اللعل ِ
اد
َّ
األيف اللعل  -هاا  -أُساد إِىل سببِه ,اهذا ا ِإلسا ُ
ُ
أليف اإلسااد احلميمي هو إسا ِ
اللع ِل إىل ف ِ
ن(ُ حميمي َّ
اةلِ ِه احلميمي ،اهو جماز ةملي يام ةن أسلوو ةريب فصيح،
ُ
اد ْ
ُ
يدل ةلى سعة الل ة العربية ،ا درهتا ةلى نيااز حداد احلميمة إىل اخليال.
و .عالقته الفاعلية :اما ا يف اخلشاو ال دال وهلم :الذل ما يعلمونه أهله لعلمه الدنيا.
فقوهلهم :لعلمه الدنيا .جماز ةملي فيه صديل ول ةرفة بن العبد:

تيك ِابألَخبا ِر
َك األ اَّي ُم
َو ََي َ
َستُبدي ل َ
إسااد ُك ِ
لألايِم أ ْيف تُلُزوِ
األايِمِ ،
ِ
ِ
بدِدل الُظ ِ رَّ ،
ال
جاه
نت
اإمنا ِهي زما ٌيف
ن
ن
احن
إىل
اإلبداف
علم أنَمَّهن ط ُمي ُن َمل َّ
َّ
ا
َ
فلي هذا البيت ما ُ
َا
ُ
ُ
األايِم سد ِ
صول اإلبد ِاف ،ا د أراد ال َّاةر حميمةً أ ْيف يمول مللاةبِ ِهِ َّ :
ِحل ِ
فإساادهُ اإلبْداف إىل
بدل لك,
إيف حوادث َّ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
الزم ِ
جماز ةملي ،اِمبا َّ
اإلبداف ،ل و ُيف العل ةُ ةل ةً "زمانية".
ايف ،احمل لِوُوِ
األايم جزفٌ ِمن َّ
أيف َّ
َّ
األايِمٌ ,
 .2اجملاز املرسل :اهو :جماز ل ويف ةل ده بع احلميمة ااجملاز ائمة ةلى ن( امل ا ة.
أيضا يموم ةلى لعدد العل ات الت نربز ما ا يف اخلشاو ال دال:
فهو ً

أ .عالقة املسببية :اأهاا شدا ةادما خياةبويف من أمل أا أ ذ مال ن(ه حر ًاما يمولويف :إىل مىت
وأنت أتكل النار؟ أل :املال احلرام ،اهي صديل أسلوو اآلية ال رمية من وله لعاىل﴿ :إِ َّيف ٱلَّ ِذين
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ِِ ۡ ۖ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
ِ
َّ
َٰ
أي ُملُويف أم َٰول ٱليـدم َٰى ظُل ًما إمنا أي ُملُويف يف بُشُوهنم ًنرا اسيصلويف سع(ا﴾ [الاساف ]10:فاجملاز
املرسل يف للظة (ًنر) هي املسبب ،ااملراد املال احلرام الذل ي ويف سببًا يف د ول الاار.
و .عالقة اجلزئية :مما يف وهلم :ابردت قليب يف فالن .أل :أرحت نلسي اجسمي ط الملب
احده ،ل ا م أةلموا ا زف (الملب) ةلى مل الالس أا ا سم.

ج .اعتبار ما سيكون :حيث َند يف اخلشاو ال دال وهلم خياةبويف ًأاب ما يزال حيًّا يُرزق بع
أاطده من أم م الثانية ،ارمبا أبااف زاجده األاىل يظلموهنم بعد موله :اكتب وصية حتفظ هبا حقوق
ذَُّال (هؤالء) اليتامي .فسموهم (اليدامي) ابةدبار ما سي ويف بعد موت أبي م.
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ا د أاردت الدراسة يف احلمل البياين منالج مث(ة من هذه العل ات.

اإلا أتملت أنوا اجملاز املرسل االعملي رأيت أهنا يف ال الب ل دل املعل املمصود إبجياز ،فإلا لت" :هزم
جاود المائد ا يش" ،أا " رر أهل اجمللس
ُ
المائد ا يش" أا " رر اجمللس مذا" مايف للك أاجز من أ ْيف لمول" :هزم ُ
شك َّ
رو من راو البلنة .اهااك مظ ر آ ر للبلنة يف هذين اجملازين هو امل ارة يف
مذا" ،اط َّ
أيف اإلجياز ٌ
ِ
اجملازل ،حبيث ي ويف اجملاز مصوراً للمعل املمصود ( لصوير مما يف إةلق
خت( العل ة بع املعل األصلي ااملعل
العع ةلى ا اسوس ،ااألليف ةلى سريع الدأثر ابلوشاية .ا ِ
اخلف ااحلافر ةلى ا مال ااخليل يف اجملاز املرسل ،امما
لوجب أ ْيف خيدار السبب المول اامل ايف
يف إسااد ال يف إىل سببه أا م انه أا زمانه يف اجملاز العملي ،فإيف البلنة
ُ
االزمايف امللدصع.
اإلا د مت الاظر رأيت َّ
أيف أنلب راو اجملاز املرسل االعملي ط ختلو من مبال ة بديعة لات أثر يف جعل
فإةلق ال ِل ةلى ا زف مبال ة امثله إةلق ا زف اإرادة ال ل ،مما يف ول أهاا شدا األةلى:
اجملاز رائعاً لابً،
ُ
مل شيف .أا وهلم :فل ٌيف نجل اج ه ٌم .ااملمصود" :فل ٌيف
فل ٌيف ُمث ملُّه .أل "فليف فم" لريد أنه شره يلدمم َّ
مث(ا من بعج أسالذلاا يف اصف
أن ٌ
ف" ةادما لريد أيف لصله بعظم األنف فدبالغ فد عله مله أنلاً .احنن نسمع ً
رجل أنله مب( وله" :لست أدرل أهو يف أنله ْأم أنلهُ فيه".
 .3االستعارة :اهي يف أيسر لعريلاهتا :جماز ةل ده امل ا ة ،أا هي" :رد الللظ املسدعمل يف ن( ما ا ع
()1
له لعل ة امل ا ة ،مع رياة مانعة من إرادة املعل األصلي".
اهي من أمثر اسدعماطت الل ة فاةلية – مما مر باا يف احلمل البياين  -فدد ل يف جانب الدصوير االدأث(
ئيسا يف احللز ااحلث
الشوير الل ة ابث احلياة في ا ،ف ي " لدصدر ب ل مب( باية ال لم اإلنساين ،إل لُعد ةاملً ر ً
امدالسا للعواةف اامل اةر اطنلعالية ،ااسيلة مللف اللرانات يف
امصدرا لرتادف لعدد املعل،
اأداة الدعب(،
ً
ً
املصشلحات "( ،)2امن اخلشاو ال دال خندار بعج األنوا للسدعارة لادبع صحة ما جاف ةا ا ،اةن بلند ا،
امن للك األنوا :
أ .االستعارة التصرحيية :اما ا يف اخلشاو ال دال وهلم:
 .1أقبل البحر.
 .2جاء القمر بني أهله.
 .3هيا نروح نسلم على األسد العائد من حرب اخلليج.
( )1ةلم البيايف ،د .ةبدالعزيز ةدي  ،ص.167 :
( )2اطسدعارة يف الامد األديب احلديث ،يوسف أبو العداس ص ،11 :ةبعة :األهلية للا ر االدوزيع ،ةمايف1997 ،م
- 173 -

د .د .حممد بن ةبد هللا بن حسع ال دال ال امدل :املسدويل الدطا ا ماا لللشاو ال دال يف الل ة ال داية :دراسة بلنية للاجل لل ا ملة الواحدة يف
دائرة فن الد يل الدعب(ل (البيايف) "يف وف ج رافية الاجل"

اإلا أتملاا اجملاز الل ول يف أمثلة اخلشاو ال دال السابمة رأياا أنه لضمن ل بي ً ا حذف ماه للظ امل به
ااسدع( بدطً ماه للظ امل به به ،ليموم ممامه ابدةاف أيف امل به به هو ةع امل به مبال ة ،امل جماز ل ول من هذا

مصرحا به فيه مسي اسدعارة لصرحيية.
الاو يسمى اسدعارة اما مايف امل به به
ً
ب.االستعارة املكنية :اما ا يف اخلشاو ال دال:

 .1نروح مع شيخنا ،ونتعلق يف جناح اهليبة.
ّ .2ي هللا ال تلبسنا لباس اجلوع واخلوف.

الو لاا مع اطسدعارة امل اية يف املثال الثاينَ ،ندها يف وله( :لباس) لإلحاةة اال مول فاإلنسايف يدةو
ربه أط حييط به ا و أا اخلوف ،ايدم ن ماه ،اي مله مما ي مل اللباس صاحبه احييط به ،امأيف هذا اخلشاو
ۡ
ۡ
ۡ
صديل لآلية ال رمية من وله لعاىل﴿ :ا رو ٱ َّللُ مثل ـ ۡرية مان ۡت ف ِاماة ُّمشمئِاَّة أيلِي ا ِرزُـ ا رندا ِمن ُم ِل م ايف
ف لر ۡت ِأب ۡنـع ِم ٱ َّللِ فأ َٰل ـ ا ٱ َّلل لِباس ٱ ۡ وِ اٱ ۡخل ۡو ِ
ف ِمبا مانُواْ ي ۡصاـعُويف﴾[الاحل.]112:
ُ
ُ
ُ
ج .االستعارة التمثيلية املركبة :اهي :الرتميب املسدعمل يف ن( ما ا ع له ،لعل ة امل ا ة مع رياة
مانعة.
امن أبرز أمثلد ا يف اخلشاو ال دال وهلم للرجل الذل يرتدد يف ال يف بع فعله الرمه:
أراك تقدم رجالا وتؤخر أخرى .ااألصل :أراك يف لرددك ممن يمدم رجلً اي ر أ ريل ،ا دصر ال لم
اجعل مأنه يمدم رجلً اي ر أ ريل ةلى اجه احلميمة.
وجند صدى ذلك يف حديث النيب عليه السالم" :من خاف أدجل ،ومن أدجل بلغ املنزل" (رّيض الصاحلني

للنووي ،احلديث رقم  416 - 415ابب اخلوف)
ايف احلديث مما ط خيلى متثيل لل رة املبادرة يف الشاةة ،االعمل الصاحل ماذ اللحظة األاىل.
• اثلثاا :بنية الكناية.
ةادما يُمصد ابلللظة املعل اجملازل مع جواز أيف يُمصد ا معااها احلميمي فدلك هي ال ااية.

فإلا مسعت يف اخلشاو ال دال (ما فكر فالن يف صغري عمامة وال كبري عمامة) فعلى الرنم من أناا
نوةا من اجملاز اجدزًن فيه املعل احلميمي
نمصد اإلشارة إىل (ا يع امل انة أا رفيع امل انة يف الموم) أل أيف يف وهلم ً
ةمرا اح ًما) إىل املعل اجملازل (ا يع امل انة أا رفيع
(ص ر مماس العمامة لص ر ساه اح م رأسه أا زايدله ً
ةمرا
امل انة يف الموم) فإيف العبارة حتمل معااه احلميمي ً
أيضا (ص ر مماس العمامة لص ر ساه اح م رأسه أا زايدله ً
اح ًما) أليف ص ( الرأس امب(ه ط بد أيف يلبسا ما يااسب ما ،فلي وهلم مااية ط حتمل معااها احلميمي مع جواز
دائما مما رأياا.
إيراده ،أما يف اجملاز فممداع ً
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الامسم ال ااية ابةدبار اللوازم االسياق إىل أربعة أ سام:

 -1التعريض ،اهو أيف يشل ال لم ايراد معل آ ر يل م من السياق لعريضاً ابمللاةب ،اهو نو لشيف من
ال ااية يشل فيه ال لم م ًارا به إىل معل آ ر يُل م يف السياق أا املمام الذل يدحدث فيه امل ِين مموهلم
للم ذار( :إذا متا العقل نقص الكالم) ،ا وهلمّ( :ي هللا يف رضاك) للدعريج برجل يب ر يف إيذاف الااس،.
ا وهلم ةادما حيسويف يف أحدهم ل ًُّربا ،الد لً يف شأيف اآل رين( :ما أحسن اإلنسان إذا أصبح من حاله
يف شأنه)

 -2التلويح ،اهو أيف ل ثر الوسائط بدايف لعريج ،حنو( :مث( الرماد) ا(اجبايف ال لب) ا(م زال اللصيل) اماه
يف اخلشاو ال دال وهلم( :فالن وسيع اجليب) اا يب ةادهم م ايف حلظ الللوس من الثوو ،مااية ةن
ال ل .ا وهلم( :ما هم من وساع البطون) مااية ةن ا

ع االشمع ،.ا وهلم( :فالن يشب النار أقصى

البيت) مااية ةن البللت حيث خيلي الاار لعدم رنبده يف اهدداف الضيوف إلي ا.
 -3الرمز ،اهو أيف لمل الوسائط مع لاف يف اللزام بدايف لعريج ،مموهلم( :فالن ابقي شحمه على ُكاله)

شااب ،.ا وهلم( :فالن ما معه قلب) مااية ةن ةدم مباطله ابألمور.
مااية ةن وله اش اةده إلا ما يزال ًّ
 -4اإلمياء واإلشارة :اهي :مااية لَّت اسائش ا مع ا وح الدطلة بل لعريج ،ممول أهاا شدا األةلى مرددين
ول شاةر ميدح شيلع من شيوخ السراة ائلً( :أًن لقيت الفقر ًنزل من الشفا ،ملا سألته قالّ :ي عم ال
تلبشين ابن صقر والكلِاي تواصوا بذحبيت) مااية ةن موهنما مرميع ،ا ول اآل ر( :الكرم عند املالليح له

ِخ ْدر وخيمة ما تنازل عن دّي ٍر ُخلف وراب هبا) كناية عن تثبت وحتقق ال رم ألهل هذه المرية (امللليح)
دايف ن(هم.
هذه مااية اا حة ليس في ا لاف ف ي حريَّة أبيف لُس َّمى إميافً أا إشارة.
اه ذا يدبع لاا من لل ما سب أيف أسلوو ال ااية له أثره اخلاص الذل مييزه ةن ن(ه من أساليب البيايف،
ال من بلنة ال ااية يف موهنا لعشيك احلميمة مصحوبة بدليل ا ،الذمر المضية ،ايف ةياهتا برهاهنا ال اهد ةلي ا،
()1
ااةا"
ف ي متداز ابإل اا ااإلمدا  ،امىت جاف املعل
اأتث(ا ،اأ ويل إ ً
ً
أثرا ً
مصحواب بدليله مايف أشد ً
• الفصل الثاين :اخلطاب الشدوي والنص ذو اجلملة الواحدة ،وفيه مبحثان:
 -1أشكال اخلطاب الشدوي والنص ذو اجلملة الواحدة.
 -2بناء النص ذي اجلملة الواحدة ،وخصائصه الداللية.
أوالا :أشكال اخلطاب الشدوي والنص ذو اجلملة الواحدة:
( )1ياظر :ال ااية االدعريج ،أليب ماصور الثعاليب ،ت :د .ةائ ة حسع فريد ،دار باف للشباةة ،ط1998 ،3 :م.
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يف اللهجة الشدوية واخلطاب الشدوي جند ما يسمى (النص ذو اجلملة الواحدة) ،واملقصود به أيف
الاجل " د ي ويف مجلة ،أا مدوالية من ا مل"( ،)1ارجح بعج الباحثع أيف الاجل "احدة دطلية ،أا هو الل ة الت
ل دل اظيلة يف بعج السيا ات ،اهذه الوحدة ليست ش ًل ل ا ا معلت أليف الاجل يدصل اب ملة أا ابلعبارة
ص(ات فال لمة أا ال لم إيف
نصا ،أيف ي ويف ً
ابإلدراك ط ابحل م .اليس شرةًا لدُصبح ال لمة أا ال لم ً
ةويل أا ً
ِ
نصا ،ما دام هذا الاجل -
َّماسك أا الرتابط الاصي ،صار ً
حتمَّمت فيه شراط الاجل أا بعج شراةه ،اطسيَّما الد ُ
()2
ِ
اصل بع املد لِم ااملسدمبِل".
م ما ص ر -د محل دطلة ممصودة من املد لم يف سياق ما ،ا َّأديل اظيلده يف الدَّو ُ
امن الدعريف الساب للاجل لل ا ملة الواحدة يدبع لاا أيف الاجل د ي ويف ملمة ااحدة إلا جافت يف
سياق لواصلي اسياق يلسرها امي ن أيف ي ويف مجلة ااحدة ،امي ن أيف ي ويف مدوالية من ا مل ،ا د جافت هذه
(.)3
املعاين ااألف ار ةاد (درسلر) إل يمول" :إيف الاجل هو المول الل ول امل دلي بذاله ،اامل دمل بدطلده"
اةاد الاظر يف اخلشاو ال دال يف الل ة ال دال َند أيف الل ة الدواصلية بشبيعة احلال ل ثر في ا
الاصوص لات ا ملة الواحدة ،أا املدوالية من ا مل لددلذ األش ال الدالية:
امثله ،مما لمول شب هِ ،
• األمثال :من ولاا هذا مثل ال يف ِ
اشب ه ،أليف األصل فيه الد بيه .اللعرو
أمثال جيدة للوها لاا لدل ةلى ةمليد م ،أمثر ا يدل ةلي ا ال عر االمصجل ،العل سبب للك
يعود إىل أيف املثل يواف مزاج م العملي .اهو الاظر ا زئي املو عي ط ال لي ال امل .ااملثل ط يسددةي
إحاةة ابلعلم أا ش ايف احلياة ،اللمثل مورد امضرو.
فمورد املثل هو المصة أا احلادثة الت ارد فيه .امضربه هو احلالة الت يسدلدم في ا.
• احلِ َكم :هي لويف من الاثر اهي لصة نظر معم إىل احلياة ،اما يضشرو في ا من ظواهر ،لصدر ةن
لال الد ارو اخلصبة االعمول الراجحة ااألف ار الا(ة ..ا ائل ا ح يم ياظر إىل األمور نظرة شاملة

احيلل ا حتليل د يما ،مث يصدر يف شأهنا ح ما يظل سائرا مذمورا يعل ابأللهايف االملوو .في رل ةلى
األلسن ةرب العصور ااألزمايف أليف الااس جيدايف يف هذه احل م هداية اإرشادا الوجي ا إىل ما يعيا م
ةلى الللح يف حياهتم.
مثل
امتداز األمثال ابإلجياز امجال الصيانة ،ا وة الدأث( ،اط يُ ُ
املثل صحيح املاحى فمد ي د ر ٌ
لدزم أيف ي ويف ُ
ط يصح معااه يف مل ا ت ،ال ن صادف ظرفاً ش (اً فاشدُ ر به ،املا مانت األمثال نداج الااس مجيعاً فمد ِ
مجعت
ْ
نصا ،األزهر الزًند ،ص ،15 :ط ،1:املرمز الثمايف ،ب(ات االدار البيضاف1993 ،م
( )1نسيج الاجل حبث فيما ي ويف به املللوظ ًّ
( )2حنو الاجل لل ا ملة الواحدة ،د .حممود دام ،ص ،315 :ط ،1 :مرمز امللك ةبد العزيز خلدمة الل ة العربية ،الرايض1436 ،ه – 2015م
( )3ةلم ل ة الاجل امللاهيم ااطنياهات ،سعيد حسن حب(ل ،ص ،104 :ط ،1:مصر :ال رمة املصرية العاملية للا ر ،لوَنمايف1997 ،م.
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الصحيح ان( الصحيح ،اط مذلك احل مة ،فإيف احل مة اليدةُ ةمل مدميز لل ارللا فل بد أيف ل ويف صاد ة يف

مل األحوال.

• التوقيعات :االدو يعات ُم دمة يف الل ة من الدو يع الذل هو مبعين الدأث( .يمال «ا ع الدبر -بلدح
الدال االباف اهي راح لصيب اإلبل يف ظ ورها من جراف احلمل – ظ ر البع( إلا أثر فيه .امذلك
املو ع (مالب الدو يع) ي ثر يف اخلشاو ،ا يل :إيف الدو يع م د من الو و  ،ألنه سبب يف ا و األمر
الذل لضماه ،أا ألنه إيما ال يف امل دوو يف اخلشاو أا الشلب.
االدو يع :ما يو ع يف ال داو .االدو يعات مجع لو يع ،ايف اللسايف «الدو يع يف ال داو :إحلاق شيف فيه بعد
اللراغ ماه ،ا يل :أيف ُجيمل ال الب بع لضاةيف سشور ال داو مماصد احلاجة احيذف اللضول».

• مجلة القول السديد ،اهي" :ملم يدميَّز إبصابة املعل إصابة ماملة بشريمة في ا اإلجياز البليغ ،اجذو
اطندباه ،ااملشابمة ملمدضى احلال" مما ارد يف (مع م املعاين ا امع)
اهذه األنوا األربعة هي الت رج اخلشاو ال دال من لهلا يف زياده البيانية الت اشدملت ةلى فاويف
البيايف السابمة ،اساورد ما ا شواهد يف احلمول األربعة السابمة مما يلي:
األمثال
-

ب
ط (إلا) ناو البس ال ْ
اي فار.
من مِله (أمله) احلاش
الرمة.
أ رةده (أ افده) ُّ
مع اخليل اي شمرا.
من أةرض بالسه ابر.
ما دايف الضيعة (العمل) إط
اهليبة (اخلوف).
ط (إلا) أ شاك اللحم
اشرو مر ة.
لوبة الصلي (ةائر) ةن
مال (ماف) الصعيد.
إلا مات مج ًاط أاةد
ة رة.
ما أييت من امل رق نيب.
ربل اب ى اسبمين
ااشد ى.

احلِ َكم

 ح ا ميلة حماافي ا ...هللا خيلِي من
خيلِي ا.
 ما مل بيضافشحمة.
ما جيي ةلم من
حتت ح ر.
 الشبع ي لب الدشبُّع. من لوَّى ما احرتق. ما لضيع ال ِ يم منراس (رؤاس) أهل ا.
 من اق بلش ير ىبلش.
أل :من اق بل ٍ
سبب
من شيف ير ى بل
شيف(.بل لر ية)

التوقيعات

مجلة القول السديد

يامش أهاا شدا األةلى لو يعاهتم
ةلى الصلور حياما يا زايف ةملً
أا ي دبويف لمر ٍ
ايت ،أا يصلحويف
نلسا ،ا ا مدبوا:
ً
 اليد للل اط للل فعائل ا.ُّ
اخلط يبمى زما ًًن بعد صاحبه
اصاحب اخلط حتت األرض
مدفو ُيف
 ش ل سعيد الزب(ل ارفماؤه. ش ل سعيد بن صاحل ارفماؤه. ش ل ةبد هللا فشيساشرماؤه.
 يو عويف يف ةرف الرسالةبموهلم:
انسل يدك اط لمب (نيف) إط
ةادًن.

يمول أهاا شدا األةلى يف معرض
أحاديث م:
 فلنة رمادة احتد ا بزة. فليف من صدرل افوق. اي رو اي رو هب ا ماأشرو ...اأًن حتدك مثل
العمرو.
 بعد ة اًن يلحمه فاز بي ة. ليت ا ر بة مما ر بة ا ملأةلع اأنزل ما ا احملا ر.
ااحملا ر ملردها (حمرة) ااحلمر:
الذلة ااطسدص ار اال عور
أيضا:
ابطندماص .الذلك يمولويف ً
 فليف ُحمرة.أل :سريع اطنلعال اال عور
ابطندماص.
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-

-

المبس ما ِختر (ل ر) إط -
رمادة.
ر يف أمه اندا يا ح- .
ا دلط حب املسا ي
احب العثَّرل.
ُجَّرين اأًن أشد ي ا َّر.
اي ما حتت السواهي -
دااهي .أل :اراف الد افل
م ر مب(.
اراف مل ري ٍع نمَّادة.
ط ةلعاا فوق املدماك ملُّاا -
من جيي ابحلصى.
لسانك حصانك إيف صاده -
صانك ،اإيف هاده هانك.
مل شاة معلمة ب راة ا- .
سر مع ال ذاو إىل ُمثة
الباو.
لزامة الذطل ة رة.
أةعم املس ع من حلم -
شاله.

من را ب الااس
مات مها.
أبدا ما ألمدمك
ً
فالعع ما لعلى
ةلى
(لعلو)
احلاجب.
ابلع لة ما لصيد
احل لة.
يوم لك ايوم ةليك
الااس معاديف.
مما لدين لدايف.
العلو ةاد املمدرة.
من ب ى الدح ما
ال :أح.
ما ضى ا حاجت
مثل سا ي.
إيف ةاةك الزمايف
اإط ةعه.

 ا د جيعلويف من حرق ةرف -الرسالة ابلاار لو ًيعا حسيًّا
يدل ةلى ا و شر جسيم- .
 ةمود الضيعة (العمل)راةي ا.
 مل رز ه ةلى ربه. ما أحد يمشع السابلة. ةملك يف راسك لعرفلصك.
مما أهنم يو عويف شا م آبية أا
حديث أا ح مة أا بيت شعر أا -
حادثة م ورة امن للك:
 " مل من ةلي ا فايف " " إمنا األةمال ابلايات " درهم ا اية ( من اشار -ةلج.
 ما لضح ويف ةلى حممد حع -ةاح ...يشيح يف املعرض ايف
املرتس يموم.
 اجيرل الدو يع ةادهم جمريلاملثل ااحل مة االمول السديد
ف م يو عويف ا حسب مااسبة
املعاين الت يريداهنا.

نواصل فليف لو مايف ةاد
ةع ال مس.
ما فاز ا إط الرا د لاةك.
(لافك أا للك)
فليف ةويل الذرا يمدر
اي ذها ايعشي ا.
وهلم :مداحة امليِت .لعريج
مبن ميدح املً ط يسدح
املدح.
وهلم :اي هللا يف ر اك.
لعريج مبن يصبح ي لل
الااس.
ا وهلم :هللا خيلف ةلياا فيك.
ا وهلم :الذل ما فيه (
ألهله ما فيه ( للااس.
ا وهلم :الصلة لف إمام
ااحد.
من مثر شُْره ل ْد ُره.

ااآليف ا د أةدت الدراسة أبرز حمول الاجل لل ا ملة الواحدة أا ا مل املدوالية نسدادج أيف الل ة ال داية
اشدملت ةلى الاجل لل ا ملة الواحدة املدمثل يف أربعة احلمول السابمة ،اأيف للك الاجل "ش ٌل م ل له بداية
()1
اهناية".
امن لل حمول الاجل لل ا ملة الواحدة مي ااا المول أبيف الاجل لا ا ملة لدوافر فيه مل صائجل
الاصوص لاات ا مل املدعددة ،امن مث فلصائصه هي نلس ا صائجل أل ٍ
نجل آ ر ،مما أيف ل داا العربية ميداز

( )1انلداح الاجل الراائي ،سعيد يمشع ،ص ،93 :ط ،1:املرمز الثمايف العريب ،ب(ات1998 ،م.
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لراث ا بوجود منالج اا حة ام ثرة من الاصوص لاات ا ملة الواحدة ماألمثال ااحل م االدو يعات امجلة المول
السديد.
موجزا م ث ًلا داطًّ ةلى احلالة الدواصلية المائمة بع املرسل
اللك الاصوص يف صورهتا الاصية املوجزة متثل ًّ
نصا ً
ااملدلمي.
مما أيف للك الاصوص سوافً جافت يف معاين حميمية أا جمازية فإهنا مليئة بصور البيايف الت متثل إةادة
صيانة ،أا ل يل ياا للوا ع مبا لضليه ،أا لسدحدثه من ةل ات اإشارات ارموز.
اثنياا :بناء النص ذي اجلملة الواحدة ،وخصائصه الداللية:

• بناء النص ذي اجلملة الواحدة:
متثل الباية الاحوية للاجل لل ا ملة الواحدة إحديل األسس الثمافية االل رية الت مي ن اطةمئاايف إلي ا
لدوثي ن أة الل ة العربيةتإل إهنا "حتدلظ بصي د ا األصلية أمثر من أل نو من أنوا األساليب الل وية ،فل يد ل ا
شيف من الد ( االدحوير"( )1اهلذا نلمس يف أش ال الاجل لل ا ملة الواحدة احللاظ ةلى ش له اةبارله الرميبه
االصيغ امل ونة هلذا الرتميب ،ةلى الرنم من لة ما اصل إلياا ما ا إلا ما وريف ابل عر العريب ،ي مد للك ول
ا احظ (ت  255ه)" :ما ل لمت به العرو من جيد املاثور ،أمثر ا ل لمت به من جيد املوزايف ،فلم حيلظ
من املاثور ة ره ،اط ا من املوزايف ة ره "( .)2ف انت باية أش ال الاجل لل ا ملة الواحدة -ماملثل ةلى
سبيل املثال  -ب ل ما حتويه "اثيمة اترخيية ةن األدو ال لول ةاد العرو"( )3ساةد ةلى للك أيف ل ده هي ل ة
حم ية بعيدة ةن الد ذيب االد ذيب االو ع ،حم ومة بسليمة العريب ابساةدهت لذلك مايف الرتميب الاحول املثلي
لعب(ا حميميا ةن هذه السليمة البداية ،االبساةة الل وية .فمما ط شك فيه أيف الباية يف هذه األش ال" ل دمل
ةلى ألوايف من ا مال اللين يف صياند ا اإن ائ ا ،ايرجع للك إىل اندماف أللاظ ا احسن ،صون ا اما لعدمد ةليه
للك األمثال من لصوير رائع ال بيه مجيل اس ع امااية ان( للك من أاجه الدعب( امللدللة"(.)4
ايمصد ابل لمات ا امعة :للك العبارات املوجزة ااأل وال املأثورة الت لضع واةد اأصوطً ح يمة ملا لعلمه
الااس يف حياهتم أا مسعوه من أسلف م ،أا رأاه يف ال دب امللدللة ،اهذه العبارات لدل ةلى اةي اف م ،لرصد
نيارو احلياة اةل ات الااس األوايف لعامل م يف خمدلف أحواهلم اطجدماةية ،االسياسية ،االرتبوية ،االثمافية.
( )1أتريخ الل ات السامية :د .اللاسويف ،ص ،212 :مصر1929 ،م.
( )2البيايف االدبيع :ا احظ (ت  255ه) ،ص ،287 / 1 :حتمي  :ةبد السلم هارايف ،ط  ،2م دبة اخلاَني – مصر ،ام دبة املثل – ب داد 1961 ،م.
( )3األمثال العربية االعصر ا اهلي (دراسة حتليلية) ،ص ،101 :د .حممد لوفي أبو ةلي ،ب(ات 1988 ،م.
( )4دراسات أدبية (يف اخلشب ااألمثال ا اهلية) ،ص ،69 :د .سليمايف حممد سليمايف ،دار الوفاف لدنيا الشباةة
االا ر ،مصر 2004 ،م.
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االاجل لا ا ملة الواحدة يعدرب من ال لمات ا امعة الت لدسم من حيث ال ل أبهنا :ةبارات ص(ة،
حم مة البااف ،جيدة السبك ،مدياة الوصف ،في ا إشارة إىل مو ف أا صة ،لمال يف حوادث م ا ه للحوادث
احت ى ةلى صورهتا األصلية الت رايت ةلي ا دايف ل ( أا لبديل ،ا د نيرل للك
األصلية الت جافت ل ( إلي ا ُ
العبارات جمريل املثل ااحل مة ،ارمبا نياازت ةصرها اأ شارها ،الاا ل ا الااس اشاةت ةلى ألساة املدحدثع ،اأ لم
ال البع.
لدصف ال لمات ا امعة مذلك بشابع اإلجياز االد ثيف ال ديدين ،حبيث ل ديل أبللاظ ليلة لددل ةلى
معايف اف(ة جليلة ،لصلح لل دباس ،الزيع ال لم ا ،شأهنا يف للك شأيف املثل املوراث ااحل مة البلي ة الت لصدر
ةن األمة ،الاااهلا األجيال زماًن بعد زمايف.
ا د لاوةت ال لمات ا امعة ،العددت أنسا ا يف نجل اخلشاو ال دال لل ا ملة الواحدةت اف ارادها
ةلى ألساة أهاا شدا األةلى ،ا د أمسب ا هذا الداو مساحات ااسعة من الدططت ااملعاين امللدللة اما ا ما
جاف مرلبشاً أبحداث الزمايف الذل ةاشت فيه للك ال لصيات مصورة ةل ة ال لصية ابجملدمع ،اةل ة الااس
بعض م ببعج ،اأصبحت لس( مسار األ وال املأثورة ،يسد دل ا اآل رايف يف موا ف اثلة ،ا د ًنلت بذلك
نصيباً من الا اح االذيو .
ا د ل ررت ةلى ألساة أهاا شدا األةلى لعب(ات معياة ل لف جزفاً من جو احلياة ال داية اشلصياهتا
اخلاصة ،اهي ظاهرة ابرزة لللت الاظر إىل بعج أسرار الدااس الشائله يف اخلشاو ال دال ،ا ا مييزأساليب
صيانة ال لمات ا امعة ةادهم أهنا أتيت مسدماة من اا ع نيربة شلصيات امل ايف انيار م الذالية.
• اخلصائص الداللية للخطاب الشدوي ذي اجلملة الواحدة.
يعدرب نجل ا ملة الواحدة يف اخلشاو ال دال من صور اإلجياز الدطا امل ثف ،افيه رمزية بعيدة املل وم
يف أش اله األربعة حتداج إىل دراسة حتليلية معممة حىت يسرب نور دطلد ا يف وف ارلباة ا بظرف ا اسيا ا.
ااألش ال األربعة السابمة لد ل يف لب دائرة اجملاز ،الدملب يف صور من ال ااايت البلنية ،ااطسدعارات
الدمثيلية ،االدعريج االدلميح إلا ي ار ا للمعاين إشارة فلي وهلم مثلً( :أطعم املسكني من حلم شاته) حيمل
دطلة للميحية لدةو إىل إةشاف مل لل ح حمه ،اط بد أيف يظلر ب يف ماه م ما مايف عله يف الدفا ةاه.
أما الدعريج الدطا الذل أييت ةلى سبيل الرمز املوحي فا ده يف مثل هذا الدو يع من وهلم( :من كثر

خطْره قل ق ْد ُره) إل مل يوجه هذا اخلشاو إىل شلجل بعياه اإمنا لمر فيه سبب لة المدر ااطحرتام املدمثل يف مثرة

اخلشْر اهو مثرة الزايرة للااس.
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شااب صرحيًا ،اط خيلو للك من وة يف دطلده الصارمة حنو وهلم( :حافظوا
احتمل بعج هذه األش ال
ً

على الصالة خلف إمام واحد)
ايعدمد نجل اخلشاو ال دال لا ا ملة الواحدة املدمثلة يف األش ال املذمورة يف بايد ا ب ل أساس ةلى
اإلجياز الدعب(ل يف لعب(ات ص(ة موجزة مما يف لو يع أحدهم يف هناية رسالة مدب ا إىل الده (اغسل يدك وال
تنشف إال عندي) ف ي ناية يف اإلجياز الللظي املسدويف للمعل املراد املدمثل يف اسدع ال حضور اطبن.
امع ما حتمله أش ال اخلشاو ال دال من مدعة لعب(ية ،امجال يف أللاظ ا يسدعذو األمسا  ،اي ذو
العمول فإهنا سامهت يف ةلج مث( من المضااي اطجدماةية ،اهتذيب السلوك بدعب( بلني موجز ،افن من المول
رفيع ،ا شاو جدل صارم.
خامتة البحث:
ا ف هذا البحث ب يف من الاماش االدحليل ةلى فن اخلشاو ال دال يف الل ة ال داية ،ا لجل إىل
أيف اخلشاو ال دال لا الاجل ا ملة الواحدة ،ااملدمثل يف األش ال األربعة للاجل اهي :األمثال ااحل م االدو يعات
ااأل وال السديدة متثل مرحلة من مراحل الاضج البلني ااألديب ةاد اهاا شدا األةلى ،اأيف للك اخلشاو رنم
ةاميده الاابنه يف الل ة العامية يدمدع أبصالة ةميمة يف اللصاحة االبلنة مبا حيدويه من احنرافات أسلوبية حولت
ال لم إىل صيغ فاية اةلمات أسلوبية لرتك جماطً للمبد مي يدل ةلى بصمده اخلاصة ةلى الل ة ،فاألللاظ ما
هي إط رموز للمعاين ن( أيف نظم ا يف مجل لعب(ية يف ةل ة ةضوية بع األسلوو االبلنة يوجب ةلياا رارة
البحث االدراسة ااطهدمام ابملعل االدطلة اال رض ااجملاز من اسدعارة امااية امتثيل إل الدطلة ط يبعث ةلي ا ال لم
العادل.
ا د ام هذا البحث بدراسة بلنية للمسدويل الدطا ا ماا لللشاو ال دال يف الل ة ال داية يف
دائرة فن الد يل الدعب(ل (البيايف) يف وف ج رافية الاجل ،ا رج ابلادائج االدوصيات الدالية:
 .1ما زال مث( من المبائل العربية إىل اليوم ،ارنم ة يايف الل ة العامية لدمدع بلصاحة ال لمة ابلنة األسلوو
رنم ما اةرتيل للك امللردات ااألساليب من نبار العامية ،الوصي الدراسة حبث الباحثع ةلى دراسة ملردات
اأساليب الل ات العامية فما هي إط معديف ل ول أصيل نالبده ظراف العصر ،احيداج إىل نيلية صدأ
طمعا يف مساف الل ة االبيايف.
العامية ةاه ليعود صلبًا ً
 .2يعدرب أهاا شدا األةلى من بع المبائل العربية األصيلة الت حافظت ةلى أصالد ا الل وية ،ابلند ا لات
األساليب العربية العذبة ،الوصي الدراسة اطلصال خبرباف اآلاثر للك مث( من أسرار رسوم امداابت أثرية لعج
ا البيئة ال داية.
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 .3ما يزال اخلشاو ال دال يعرب ةن املعل الواحد بشرق بيانية خمدللة لضرو أبةاا ا يف ةم الل ة العربية،
الدلذ من ل ة المرآيف ال رمي أصدافها املداية يف مساف الدعب( ااإلبدا  ،الوصي الدراسة إبفراد مل ةري ما ا
بدراسة مسدليضة.
 .4اجد يف اخلشاو ال دال مجيع ألوايف البيايف العريب ةلى ا دلف أبايد ا ،ا د أبرزت هذه الدراسة ألو ًاًن
متثلت يف :أباية الد بيه ،ااجملاز أبنواةه ،امذلك ال ااية ،الوصي الدراسة إبجياد فري حبث ل ول مب( يموم
جبمع امللردات ااألساليب من مظاهنا بل موت حاملي ا من مبار السن ااألدابف اال عراف.
 .5أظ رت الدراسة أيف اخلشاو ال دال يف الل ة ال داية يف أنلبه يموم ةلى الاجل لل ا ملة الواحدة
املدمثل يف المول الل ول امل دلي بذاله ،اامل دمل بدطلده ،الوصي الدراسة ابلدعم يف حبوث أ ريل لدرس
الاجل لا ا ملة الواحدة ملا له من أمهية ةظيمة لدمثل فيما ل دازه للك الاصوص من معاين م ثلة يف ةبارات
موجزة.
 .6مما أظ رت الدراسة أبيف للك اخلشاو ال دال للاجل لل ا ملة الواحدة يدمثل يف أربعة أش ال هي:
األمثال ااحل م ،االدو يعات ،ااأل وال السديدة ،.الوصي الدراسة إبفراد مل ااحد من هذه األش ال بدراسة
اصة مدعممة.
املصادر واملراجع:
 المرآيف ال رمي. احلديث الابول. .1اطسدعارة يف الامد األديب احلديث ،يوسف أبو العداس ،ةبعة :األهلية للا ر االدوزيع ،ةمايف1997 ،م
 .2أسرار البلنة ،ةبد الماهر ا رجاين ،حتمي  :حممود شامر ،م دبة اخلاَني مبصر1991 ،م
 .3األمثال العربية االعصر ا اهلي (دراسة حتليلية) ،د .حممد لوفي أبو ةلي ،ب(ات 1988 ،م.
 .4انلداح الاجل الراائي ،سعيد يمشع ،ط ،1:املرمز الثمايف العريب ،ب(ات1998 ،م.
 .5اإليضاح ني ةلوم البلنة للمزايين ،شرح العلي  :حممد ةبد املاعم لاجي ،املشبعة اللارا ية احلديثة،
1950م.
 .6البلنة العربية أسس ا اةلوم ا افاوهنا ،ةبد الرمحن امليداين ،ط ،2 :دار الملم ،دم 1428 ،ه –
2007م.
 .7البلنة ااألسلوبية ،ةبد املشلب ،حممد ،الشبعة األاىل ،ب(ات1993 ،م.
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 .8البيايف دراسة يف املصشلح االدطلة ،د .آمال يوسف سيد اد .ماجدة زين العابدين ،ط ،1:م دبة املدايب،
الدمام1432 ،ه – 2011م.
 .9البيايف االدبيع :ا احظ (ت  255ه) ،ت :ةبد السلم هارايف ،ط  ،2م دبة اخلاَني – مصر ،ام دبة
املثل – ب داد 1961 ،م.
 .10أتريخ الل ات السامية :د .اللاسويف ،مصر1929 ،م.
 .11مج رة أنساو العرو أليب زيد المرشي ،ت :ةلي فاةور ،ةبعة :دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م.
 .12صائجل األسلوو يف ال و يات ،د .حممد اهلادل الشرابلسي ،ما ورات ا امعة الدونسية  1981م.
 .13دراسات أدبية (يف اخلشب ااألمثال ا اهلية) ،د .سليمايف حممد سليمايف ،دار الوفاف لدنيا الشباةة( ،د.
ت)
 .14دطئل اإلة از لعبد الماهر ا رجاين ،حتمي حممود شامر ،م دبة اخلاَني مبصر( ،د.ت)
 .15ديوايف أيب متام ،شرحه ا بشه األديب شاهع ةشية ،دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م
 .16لامرة األرض ،أمحد بن صاحل السيارل ،الشبعة األاىل ،م دبة امللك ف د الوةاية1425 ،ه – 2004م.
 .17الصورة ال عرية يف ال دابة اللاية ،د .صبحي البسداين ،ط ،1:دار الل ر اللبااين ،ب(ات1986 ،م.
 .18الصورة يف ال عر العريب حىت آ ر المريف الثاين اهل رل دراسة يف أصوهلا الشورها ،د .ةلي البشل ،ط،1 :
دار األندلس ،ب(ات1980 ،م
 .19ةلم البيايف ،ةبد العزيز ةدي  ،ةبعة :دار الا ضة العربية ،ب(ات1985 ،م.
 .20ةلم ل ة الاجل امللاهيم ااطنياهات ،سعيد حسن حب(ل ،ط ،1:مصر :ال رمة املصرية العاملية للا ر،
لوَنمايف1997 ،م.
 .21ةمدة المارئ شرح صحيح البلارل ،أليب حممد بدر الدين العيين ،دار إحياف الرتاث العريب ،ب(ات( ،د.
ت)
 .22يف الل ات العربية للدمدور إبراهيم أنيس ،ةبعة :م دبة األَنلو املصرية ،الماهرة( ،د .ت)
 .23يف سراة نامد ازهرايف ،محد ا اسر ،ةبعة :دار اليمامة ،الرايض ،الشبعة :الثانية1397 ،ه – 1977م.
 .24يف ةلم الل ة اطجدماةي ،د .أبو السعود أمحد الللراين ،الااشر .م دبة املداىب .اتريخ الا ر.2017 .
 .25مداو الصااةدع (ال دابة اال عر) ،أبو هلل العس رل (ت  395ه) ،حتمي ةلى حممد ،الب اال،
احممد أبو اللضل إبراهيم ،ما ورات امل دبة العصرية ،صيدا ،ب(ات ،ط1986 ،3 :م.
 .26ال ااية االدعريج ،أليب ماصور الثعاليب ،ت :د .ةائ ة حسع فريد ،دار باف للشباةة ،ط1998 ،3 :م.
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 .27املثل السائر يف أدو ال الب اال اةر ،ياف الدين بن األث( ،ص ،130/2 :الماهرة1960 ،م.
 .28معاهد الداصيجل ةلى شواهد الدلليجل لل يخ بدر الدين أيب اللدح العباسي ،ت :حممد حميي الدين ةبد
احلميد ،ط ،1 :دار ةامل ال دب1947 ،م.
 .29مع م البلدايف ،اي وت احلمول ،ت :فريد ةبد العزيز ا ادل ،دار ال دب العلمية ،ب(ات1971 ،م
 .30مع م اللصيح من الل ات العربية ،اما ااف ما ا المرافات المرآنية ،ةبد الواحد حممد أديب مجرايف،
م دبة العبي ايف ،الشبعة األاىل 1421هـ 2000 -م.
 .31املعل االدطلة يف الل ة العربية دراسة حتليلية لعلم البيايف ،د .حممد جاسم جبارة ،ط ،1 :دار جمدطال،
ةمايف2013 ،م 2014-م.
 .32امللردات يف نريب المرآيف للرانب األصل اين ،ت :حممد سيد ميلين ،الماهرة1961 ،م.
 .33املا ل ج ،2جملد  ،30الساة  ،35صلر 1389ه.
 .34حنو الاجل لل ا ملة الواحدة ،د .حممود دام ،ط ،1 :مرمز امللك ةبد العزيز خلدمة الل ة العربية ،الرايض،
1436ه – 2015م
نصا ،األزهر الزًند ،املرمز الثمايف ،ب(ات االدار البيضاف1993 ،م.
 .35نسيج الاجل حبث فيما ي ويف به املللوظ ًّ
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