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 :شكر وعرفان

 َلِئن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنََُّكْم﴾ الحمد هلل القائل﴿

 وقول نبيه:" من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

لذي أمدنا بالعقل والجهد ووفقنا إلتمام هذا العمل نحمد اهلل ونشكره ا

المتواضع واعترافا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل وأسمى آيات االمتنان 

إلى من قدم لنا يد المساعدة والعون طيلة تحضير هذا العمل زمالء 

وزميالت، أصدقاء وصديقات، وإلى الوالدين، حفظهما اهلل ورعاهما، 

واتي الذين كانوا سندا وعونا، فلهم منا أجزل وأطال في عمرهما، وإخ

شكر وأعطر ثناء، وال تسع عبارات الشكر والعرفان ونحن نتوجه بها 

إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة، ومهدوا لنا طريق العلم 

والمعرفة، جميع أساتذتنا األفاضل، وخاصة أساتذة جامعة تاسوست 

كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة بقيادة معالي مدير الجامعة، وعميد 

م اتهلنا من علمهم واستفدنا من توجيهالعربية وآدابها الذين ن

 وخبراتهم بكل رحابة صدر وتوجيه صادق.

 

 

 



 

 إلى الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا...

وأحسب منهم الوالدين واإلخوة واألصدقاء وأساتذتي 

األفاضل، الذين فتحوا علي بأنوار العلم والمعرفة ... 

وكل أفاضل أهل اإليمان والتقوى أهدي هذا العمل 

المتواضع، الذي قصدت به وجه اهلل، لخدمة العلم 

 ... والمعرفة

 

 إهداء
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 مقدمة

لقد صار اخلطاب حمور عدد من الدراسات احلديثة اليت اهتمت بدراسة اخلطاابت املؤثرة يف اجملتمع مثل: 
أحد فنون القول ذات األمهية البالغة يف حياة الفرد يعترب اخلطاب السياسي، واإلعالمي، واألديب...( كونه )

الذين يعربون عن أنفسهم ابللغة واليت هي وسيلة االتصال األوىل  هواجملتمع، ملا يعكسه من صور التفاعل بني أفراد
 إلقناعهم بشىت املسائل املهمة و تنفريهم من كل عمل سيء. بينهم. فيثري لديهم احلماس

ومن بني اخلطاابت اليت نتعايش معها يف حياتنا اليومية جند خطاابت احلب اليت يعرب فيها احملب حملبوبه عن 
بة واليت جند املثل قد تسلل لليها ابعتباره من اخلطاابت الشفوية املنطوقة األكثر تناوال و تعبريا خمتلف عواطف احمل

العقلية الشعبية كلما  فتستحضرهعن جتارب اإلنسان والذي تتعدد موضوعاته و تتنوع تبعا لتداوله بني األفراد، 
كل ماله صلة حبياة اإلنسان، فعرب عنه بدقة توفرت الدواعي لذلك، فغدا وسيلة تعليمية تنقل تراكما معرفيا ل

 ولحكام، فكان مؤونة يستعني به كلما دعت الضرورة.

من هذا املنطلق اخرتان دراسة األمثال الشعبية فكان عنوان الدراسة موسوما ب "خطاب احملب يف األمثال 
 "يف منطقة جيجلالشعبية 

نها ما هو ذايت قائم على دوافع شخصية ومنها ما و يرجع اختياران هلذا املوضوع لىل مجلة من األسباب م
 هو موضوعي.

فأما األسباب الذاتية فتتمثل يف: امليل لدراسة األمثال بصفة عامة والشعبية بصفة خاصة والشعور 
لىل حد  –لىل وسط قروي مازال يعيش  ناملنطقة وغريهم، لضافة لىل انتمائابملسؤولية حنو لجناز عمل مفيد ألهل ا

 الثقافة الشعبية. جو –ما 

أما األسباب املوضوعية فتتمثل يف: املسامهة يف حفظ الرتاث الشعيب من الضياع، لضافة لىل ندرة و 
 الدراسات العلمية املتعلقة ابألدب الشعيب يف املنطقة.

أن األمثال الشعبية جاءت لتعرب عن خمتلف العالقات والفئات داخل اجملتمع وداخل األسرة، ميكن  ومبا
 طرح عدة تساؤالت هي: 

؟ وكيف عربت عن خمتلف عالقات ةكيف نطبق الدراسة التداولية واالسلوبية على خطاابت األمثال الشعبي  -
 ؟احلب القائمة بني الفرد وجمتمعه

 فيما يلي:  يف منطقة جيجلاب احملب يف األمثال الشعبية وتكمن أمهية موضوع خط
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 التعريف أبحد أشكال املوروث الشعيب الذي تزخر به منطقة جيجل، وتوضيح قيمته وأمهيته يف احلياة. -

 توطيد العالقة بني أهل املنطقة و موروثهم الشعيب. -

األدب الشعيب  نفاذرة اإلستصغارية من الدفاع عن األدب الشعيب عامة، واألمثال الشعبية خاصة، ولبعاد النظ -
 ابلنزعة اللغوية. املتأثرين

أبن تكشف للقراء عن حقائق و معطيات مل تكن هلم معرفة هبا من حرية دراسة أمثال احلب مبنطقة جيجل  -
 قبل.

 الكشف عن اجملهول و املنسي يف البنية النفسية و الشخصية ألهل املنطقة. -

نبنت هذه الدراسة على مدخل و فصلني مع مقدمة و الغاايت السابقة الذكر، ا  ومن أجل حتقيق األهداف و 
 خامتة طبعا.

 فاملقدمة كانت عبارة عن لطار عام للموضوع.

 ومعناها وعرفنا جبغرافيتها أما املدخل فقد كان خلفية، لطارية للمنطقة، تعرضنا فيه ألصل تسمية جيجل
من حيث املوقع و احلدود و املناخ أو األقاليم. بعدها تناولنا اتريخ املنطقة عرب املراحل التارخيية الكربى، ملعرفة 
اإلطار احلضاري العام الذي تشكلت فيه الثقافة اجليجلية مث تطرقنا لىل اإلطار الفلكلوري للمنطقة ومظاهره من 

 شعبية.عادات و تقاليد و فنون و ممارسات و معتقدات 

وأما الفصل األول فقد تناولت الدراسة فيه " مفاهيم نظرية حول اخلطاب و احلب و املثل" يف ثالثة 
مباحث، تطرقنا يف املبحث األول لىل مفاهيم حول اخلطاب و يف الثاين مفاهيم نظرية فلسفية حول احلب و احملب 

 حول املثل الشعيب. أما الثالث و األخري يف هذا الفصل فقد حتدث عن مفاهيم نظرية

يف مثال الشعبية مث الفصل الثاين و كان عبارة عن دراسة حتليلية "تداولية أسلوبية" خلطاب احملب يف األ
 تضمن املبحث األول الدراسة التداولية أما املبحث الثاين الدراسة األسلوبية  يف مبحثني منطقة جيجل

 صل لليها.و وأخريا اخلامتة و متثل زبدة البحث، حيث كانت حوصلة للنتائج املت

املنهجني التداويل  " اعتماديف منطقة جيجلاقتضت دراسة موضوع " خطاب احملب يف األمثال الشعبية 
 فنأنه يستلزم ابلضرورة التحديد الضم ي للسيا  اليت تؤول فيه اجلملة وهذا ما رأيناه ينطبق واألسلويب فأما التداويل

 على األمثال، واألسلويب للتقصي عن اجلماليات البالغية للمثل.
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تعد املصادر و املراجع من اآلليات و الوسائل اليت ال ميكن ألي حبث االستغناء عنها، و لكون البحث 
 ألوىل، فإن املصدر الرئيسي الستخراج األمثال هو من ذاكرتنا.ميداان ابلدرجة ا

أما عن أهم املراجع اليت ساعدتنا يف الدراسة نذكر: "صاحل عباد: مدخل لىل اتريخ جيجل، املدينة و 
لسعيد يقطني  ئري("املنطقة" كأهم مصدر يف املدخل لضافة لىل مرجع " حتليل اخلطاب الروائي )الزمن، السرد، التب

مبحث اخلطاب ومرجع "احلب" لعمر رضا كحالة يف مبحث احلب. و"أشكال التعبري يف األدب الشعيب" لنبيلة  يف
 ابراهيم يف مبحث املثل.

 من مجلة الصعوابت اليت واجهت البحث عن األمثال الشعبية ابملنطقة مايلي:

 انعدام رواة حمرتفني لنأمثال ابملنطقة. -

 يت يف سيا  احلديث عن موضوع ما.صعوبة مجع األمثال، ألهنا أت -

أما عن الصعوابت اليت واجهتنا يف دراسة األمثال الشعبية فتتمثل يف ندرة املراجع املتخصصة يف دراسة 
 األدب الشعيب يف املنطقة.

غري أن الرغبة امللحة يف هذا البحث، ختطت كل الصعوابت واملعوقات فواصلت مسرية البحث لىل أن وصل لىل 
 يت عليها اآلن، وما أضنها مكتملة أو منتهية، بل هي حجر يف بناء عال وخطوة يف طريق طويل.الصورة ال

وختاما فإن الواجب والفضل يقتضي منا أن نتقدم ابلشكر اجلزيل لنأستاذ املشرف على توجيهاته و 
 مالحظاته القيمة، ولىل كل من ساهم يف لجناز البحث و تقوميه.
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 أوال: اإلطار اجلغرايف ملدينة جيجل

 أصل التسمية -1

ذات أصل فينيقي، وأهنا من األماكن اليت أسسها  jijelإن أغلب املصادر التارخيية تقول إن مدينة جيجل 
لفت املصادر يف حتديد تسميتها، الفينيقيون يف احلوض الغريب املتوسط قبل امليالد بعشرة قرون تقريبا، ولكن اخت

تعين شاطئ الدوامة ابللغة الفينيقية، ويف  IGILGILIمنهم من يقول أهنا فينيقية األصل وأن كلمة إجيلجيلي ف
يبدو أن »: 1856حني زار جيجل بعد زلزال  MALTZNهذا الصدد يقول الرحالة األملاين "مالتسان" 

الشاطئ و يرتجم غيسينيون كلمة  امسها فينيفي مثل أمساء املدن القدمية اليت تبدأ ابلياء؛ فاحلرف "ي" يعين
 1«إجييلجيل بعبارة شاطئ الدوامة، وال ريب أبن معناها املرسى الرديء، وال تزال إىل يومنا هذا كذلك حقا

وهي مدينة صغرية على ضفة البحر، والبحر  »بقوله:  ي"اإلدريس"وأما املسلمون فسموها جبيجل و يصفها 
وهلا ظفر أسطول امللك املعظم " راجار" ارتفع أهلها إىل جبل على بعد ميل من املدينة، و  ربضحميط هبا، وهلا 

بنوا هناك مدينة حصينة، فإذا كان زمن الشتاء سكن املرسى والساحل، وإذا كان زمن الصيف ووقت سفر 
اب معدمة الداير مثلمة األسطول تعلوا أمتعتهم ومجلة بضائعهم إىل احلصن األعلى البعيد من البحر، وهي اآلن خر 

األسوار، ليس هبا ساكن وال يقر هبا قاطن، وهي مدينة حسنة، هبا األلبان والسمن والعسل والزروع الكثرية، وهبا 
فاإلدريسي هنا أيضا يصف املدينة أبهنا كانت ممرا للسلع والبضائع وأيضا متتلك ثروة . 2«احلوت الكثري العدد

 ات الفالحية.مسكية وحيوانية وخمتلف املنتوج

الذي يعد أول من ألف عن اتريخ مدينة جيجل فريجع أصلها  "Charles Feraudشارل فريو "أما 
إىل مدينة القلقة الفلسطينية اليت هاجر ملكها أثناء العهد الفينيقي إىل مدينة جيجل فسماها ابسم املدينة اليت 

 هاجر منها.

                                                           
للنشر و التوزيع، اجلزائر،  األملعية، دار 1871صاحل عباد: مدخل إىل اتريخ جيجل املدينة واملنطقة من ما قبل التاريخ إىل   1
 .32، ص1ط
يوان املطبوعات اجلامعية، د، -دراسة لسانية للهجة بني فتح -بلقاسم بلعرج: الدارجة اجلزائرية و صلتها ابلعربية الفصحى   2

 .10، ص2008، 1قسنطينة، ط
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 منهم يدعي أهنا حملية كتامية، نسبة إىل قبيلة كتامةأما البعض فقد اختلف يف أصل كلمة "إيقيقلي"، ف
Kotama ألهنا قريبة من النطق األمازيغي احمللي، إذ كان الرومان يكتبوهنا إيقيلقيلي حسب اللوحة احلجرية ،

 1اليت تعود إىل عهدهم. Musée du Constantine احملفوظة يف متحف قسنطينة

 ميكن قوله أن أغلب املؤرخني يرجعوهنا إىل األصل الفينيقي كوهنا كانت عبارة عن قلعة أسسها الفينيقيون. وما

 املوقع واحلدود: -2

متتع والية جيجل ابلعديد من مقومات اجلذب السياحي، كالشواطئ واجلبال وغريها  كوهنا مدينة ساحلية 
توسط، جنواب والييت ميلة وسطيف، شرقا والية سكيكدة، غراب تقع يف الشرق اجلزائري، حيدها مشاال البحر امل »

 25كلم مربع، وميّتد طوهلا بني خطي طول   2396.63مساحتها رابعية األضالع تقدر ب   2«والية جباية
 مشاال. 36درجة  50و  36درجة  10شرق غرينيتش، وخط عرض  6درجة  30و 5درجة و

 تد من شاطئ وادي زهور شرق إىل شاطئ األرمر بزايمة.كلم، مي  120متتاز بشريط ساحلي خالب طوله 

 التضاريس: -3

إقليم إداري تغلب على سطحه السالسل اجلبلية اليت تنتمي إىل األطلس التلي ومتتد  »تعترب مدينة جيجل 
وتتكون التضاريس هبذه  .3«هذه السالسل من الغرب إىل الشرق موازية تقريبا ساحل البحر األبيض املتوسط

 املنطقة من: 

ابملائة من جمموع املساحة  10وتنتشر على الشريط الساحلي، وهي حمدودة جدا إذ ال تتجاوز  السهول: -أ
الكلية، تظهر خاصة يف حوض الطاهري وضفاف الوادي الكبري ومنطقة العوانة إضافة إىل سهل األمري عبد القادر 

النطاق احليوي للوالية، حيث تعد الشراين الرئيسي ملعظم النشاطات هبا خاصة و سهل القنار، تتميز بكوهنا 
 الزراعة.

                                                           
 .06، ص1طت األنيس، اجلزائر، راستعمار الفرنسي، منشو خنوف: مقاومة سكان منطقة جيجل لالعلي   1

 .06، ص2018، 1موسويف فوزية: جيجل لؤلؤة الشرق، مطبعة ابب السور، جيجل، ط   2

 .04: مدخل إىل اتريخ جيجل املدينة واملنطقة، ص دصاحل عبا  3



                                                                                مدخل
 

 

7 

تعترب منطقة جيجل كتلة كبرية من اجلبال سواء أكانت صخرية أو غري صخرية فهي متثل الطابع  اجلبال: -ب
  2كلم  1966 % من املساحة اإلمجالية هلا، أي ما يقارب82الغالب على تضاريس الوالية إذ تغطي حوايل 

 م.1600م  وتتعدى يف بعض األحيان 1000إىل  500ز بوعرهتا مع ارتفاعات ترتاوح بني يوتتم

  الشبكة اهليدروغرافية: -ج

هام مثل   صبيب تتميز والية جيجل بشبكة هيدروغرافية هامة، إذ تتوفر على عدد كبري من األودية ذات
 1.«، كيسري، عبد العزيز، بوقرعون، الواد الكبري...إخلواد جنجن، واد زهور، بوغريون، النيل، اتزا»

  املناخ: -د

تصنف منطقة جيجل ضمن املناطق األكثر تعرضا لألمطار يف اجلزائر، حيث تتميز مبناخ متوسطي، ابرد 
ملم سنواي، يتخلله  1200و  800درجة مع معدل تساقط بني  15و  5ممطر شتاء ترتاوح درجة حرارته بني 

صيفا ترتاوح درجة حرارته تساقط كثيف للثلوج خاصة على املناطق اجلبلية كأوالد عسكر و اتكسنة، وحار رطب 
 درجة. 35و  20بني 

 اثنيا: اإلطار التارخيي ملنطقة جيجل

  جيجل عرب التاريخ: -1

يعود اتريخ والية جيجل إىل عصور ما قبل التاريخ، والدليل على ذلك وجود خمتلف البقااي واملواقع األثرية 
ان غرب املدينة ابلقرب من شاطئ البحر، حيث املنتشرة عرب ربوعها كمغارة اتزة و هضبة بين قايد اللتان تقع

تعرضت املنطقة لالستعمار من طرف الفينيقيني مث الرومان والوندال والبيزنطيني، وبعدها كان العهد اإلسالمي، مث 
الغزو اجلنويب، الشيء الذي أدى إىل التواجد العثماين هبا و حتريرها، فكانت جيجل النواة األوىل لقيام جزائر 

 ديدة وفيما يلي أهم املراحل اليت مرت هبا:حديثة ج

  عصر ما قبل التاريخ: -أ

حيث أكد الباحثون واملؤرخون أن منطقة جيجل كانت موجودة منذ غابر األزمان مربرين ذلك مبا حتصلوا 
احلصى املشذب الذي يرجع اترخيه إىل حوايل ثالثة  »عليه من أدوات حجرية تعود إىل األصل احلجري القدمي ك

                                                           
 .08، ص 2007، 2علي خنوف: اتريخ منطقة جيجل قدميا وحديث، منشورات األنيس، اجلزائر، ط  1
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، إذ وجدت مبدينة الشقفة لكن املوقعني البيفاسوكذا حجر يسمى: ذات الوجهني أو  1«ماليني سنة خلت
 األساسيني ابلدراسة مها: اتزا و منطقة بين قايد.

  مغارة اتزا: -

أرام بورغ "كلم، وقد اكتشفها أحد الباحثني الفرنسيني   25وتقع غرب مدينة جيجل على بعد 
Arambourg " مساها مغارة "المادلنيو  1926سنة La maadeleine ألن األدوات اليت عثر عليها ،"

 هبذه املنطقة تشبه األدوات املوجودة مبدينة المادلني الفرنسية.

حول بعض العينات لصناعات حجرية وعظام حيوانية، بني  1991و 1949وتواىل التنقيب بني سنة 
ه اآلاثر حمفوظة مبراكز الدراسات التارخيية ابجلزائر العاصمة، فرنسيني وجزائريني أمثال ابلو وكمال براهيمي، وهذ

 وهبذا تغري اسم املغارة إىل اتزا.

ويشري السيد سعيد بوزرينة العامل يف املتحف الوطين إىل ما حتصل عليه من بقااي أثرية هبذه املنطقة، إذ 
بعد البحث والتنقيب من طرف األساتذة والباحثني خلصوا يف تقريرهم إىل تقدمي قائمة  1989ويف سنة  »يقول: 

عنصرا  329عنصرا عبارة عن مصنوعات حجرية،  325ابلبقااي اليت التقطوها من املوقع األثري وهي كالتايل: 
  2«.قطعة فخار 46هي بقااي عظام بشرية و حيوانية، 

 : هضبة بين قايد -

تطل هذه اهلضبة على مدينة جيجل من الناحيتني الغربية واجلنوبية اليت تشمل على عدة مواقع أو حمطات و 
و  1952أثرية موزعة على مدرجات اهلضبة يف اهلواء الطلق وليس داخل املغارات أو الكهوف وقد اكتشفت بني 

تعود إىل عصر ما قبل على مصنوعات حجرية  1965، وقد عثر الباحث الفرنسي "رامندو" عام 1954
 يف نفس املنطقة. 1964التاريخ، وقد وجدت بعض الصناعات احلجرية حتصل عليها الباحث "ريشو" سنة 

 

 

                                                           
 .11صاحل عباد: مدخل إىل اتريخ جيجل، املدينة واملنطقة، ص   1
 .18، ص املرجع نفسه  2
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  املرحلة الفينيقية: -ب

تؤكد معظم املصادر والواثئق التارخيية أن مدينة جيجل ذات نشأة فينيقية مت أتسيسها عندما نزل الفينيقيون 
حنو »بكامل الساحل اإلفريقي مؤسسني بذلك  افريقية، إذ تقدموا إىل ليبيا و انتشرو بسواحل مشال القارة اإل

 -وصلداي –اجلزائر  –ثالمثائة مركزا ما بني مستودع جتاري. وحنو مائيت مدينة، كان منها ابلقطر اجلزائري مدينة 
شرشال. اجليجلي  –وبول  – القل –وشولو -ماتيغو  –ورسجونتا  -بونة  -سكيكدة -ورويسكادى  –جباية 

 .1«جيجل –

ولعل أهم املعامل التارخيية اليت بقيت شاهدة على هذا العصر، تلك القبور اليت شيدها الفينيقيون على 
صخور الشاطئ الغريب للمدينة وهي: مقربة جبل سيدي أرمد: و تقع حبي الرابطة، وتنتمي إىل القبور السردابية 

 .تقع غرب مدينة جيجل، وتنتمي إىل القبور السردابية وهبا مخسة قبورمقربة حي مصطفى:  18وعددها 

  املرحلة الرومانية: -ج

ستعمار الروماين غري أهنم مل يتغلغلوا م( إذ خضعت مدينة جيجل لال 670 – ق.م 146وكانت ما بني ) 
يف إقليمها اجلغرايف بسبب صعوبة  تضاريسها وجباهلا الوعرة، لكن ورغم هذا استطاع الرومان استغالل بعض 
ثرواهتا كاألخشاب من أجل بناء السفن احلربية اخلاصة هبم و استنزاف الثروة احليوانية الستعماهلا يف مسارهم و 

الثقافية، ابإلضافة إىل جتنيد الفرد اجليجلي يف جيوشهم ضد احلروب اليت كانوا يشنوها على حياهتم الرتفيهية و 
كما اعتربها هذا الفرد مبثابة اليد العاملة الرخيصة اليت توفر هلم األموال واحلياة الرغيدة من  البلدان اجملاورة هلم،

 2عليهم. خالل اعتمادهم على املنتجات الزراعية والفالحية وفرض الضرائب

 املرحلة اإلسالمية: -د

م بعد جميء الفاتح موسى بن نصري إىل أفريقية 720يعود تواجد العرب املسلمني ببالد املغرب إىل سنة  
م، وهكذا أصبحت جيجل جزءا من 772تونس حاليا(، وبعدها نزح جبيش من القريوان إىل منطقة جيجل سنة (

احلكم اإلسالمي و كان هلا أمهية كبرية الحتوائها على ميناءين األول يصعب الوصول إليه والثاين مسي "مرسى 
انت جيجل جزءا منها، واملعروف أن أهايل م، ك882شارا". وأثناء قيام دولة األغالبة بتونس و عاصمتها القريوان 

                                                           
 85، ص 2009، 8، دار األمة  للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط1عبد الررمان بن رمد اجلياليل: اتريخ اجلزائر العام، ج   1
 .84 -82ينظر: صاحل عباد: مدخل إىل اتريخ جيجل، ص   2
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م، 10جيجل من قبيلة كتامة الرببرية، وقد لعبت هذه القبيلة دورا هاما يف أتسيس الدولة الفاطمية خالل القرن 
وذلك من خالل اختصاصها لدعوة عبد هللا الشيعي، حيث وانطالقا من جنوب املدينة انطلقت الدعوة و اجتهوا 

 ة األغلبية، مث وصلوا إىل مصري و شيدوا القاهرة واختذوها عاصمة خلالفتهم.شرقا و أسقطوا الدول

 جيجل حديثا:  -2

كان حترير مدينة جباية  لقد حرر اإلخوة األتراك وخري الدين وإسحاق املنطقة من االحتالل اجلنويب وبعدها
دائما، ليتقربوا أكثر من املستوطنة عزم اإلخوة على نقل قاعدهتم البحرية إىل الغرب »اليت احتلها اإلسبان ولقد 

م، ووحدوا أن أحسن قاعدة هلم هي مدينة 1512اإلسبانية ببجاية، اليت شنوا عليها هجوما غري انجح عام 
 1514جيجل اليت كان حيتلها اجلنويون الذين كانوا ميارسون صيد املرجان ابملنطقة، فشنوا عليها رملة انجحة عام 

  1«حملتلني اجلنويني، و نقلوا قاعدهتم البحرية إليها.م وحرروها، وطردوا منها ا

ولقد كانت ابملنطقة قلعة استقر هبا اإلخوان وحدد املؤرخون موقعها على أهنا كانت ابلساحة اليت تعرف 
بساحة انبليون، وانطلق اإلخوان ابجتاه اجلزائر ومعهم جيش عرمرم من سكان منطقة جيجل والقبائل الرببرية 

ان هلم ذلك، ومن هنا يتضح أن مدينة جيجل كانت مفتاح فرج األزمة العربية واإلسالمية يف مطلع لتحريرها فك
 العصر احلديث.

، هذا إىل جانب األحداث اليت تعرضت هلا  1839ولقد سقطت املنطقة يف يد االحتالل الفرنسي سنة 
ك بينت املدينة اجلديدة وإابن وقضى على جزء كبري منها و بعد ذل. 18562كالزلزال العنيف الذي حدث عام 

 احلرب التحريرية الكربى كانت املنطقة حامية الوطيس إذ وقعت هبا معارك طاحنة إىل غاية االستقالل.

 اثلثا: اإلطار الفلكلوري للمنطقة:

 Folkloreتعريف الفلكلور  -1

" William Jhohn Thoms تومز جون إن أول من استعمل مصطلح الفلكلور هو اإلجنليزي "وليم
( ويعين املعرفة، وهبذا يكون املعىن Lore( يعين العامة أو الشعب، والثاين )folkويتألف املصطلح من شقني )

وقد شرح "تومز" يف مقاالته ما عناه هبذا املصطلح، وبنّي أهنا املعتقدات   احلريف للمصطلح معارف العامة،
                                                           

 .250، ص 2009، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر، 1حيي بوعزيز: موضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعرب، ج 1
 11، ص 2010شارل فريو: اتريخ جيجلي، تر: عبد احلميد سرحان، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط،  2
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. 1واألساطري والعادات، وما يراعيه الناس، واخلرافات واألغاين الروائية واألمثال اليت ترجع إىل العصور السالفة" 
 فهو مبثل ثقافة الشعوب و يلخص خمتلف معتقداهتم وعاداهتم وأساطريهم.

 فلكلور"" يف قاموس "مصطلحات األثنروبولوجيا والElfredan ويتطور تعريف املصطلح على يد "الفردان
Dictionnaire des termes d’authropologie فيعرفه أبنه: أنثروبولوجيا تتعلق ابإلنسان ،

البدائي، وتعكس هذه األنثروبولوجيا جمموعة من املعارف واخلربات والفنون، عرّب اإلنسان بواسطتها عن أحاسيسه، 
جتماعية، وحيافظ اجملتمع على نقلها من جيل إىل ورغباته وجتربته، وجعلها هاداًي له يف تنظيم أموره احلياتية واال

 اجليل الذي يليه.

 أهم عادات و تقاليد اجملتمع اجليجلي:  -2

  اللهجة: -أ

إن اللهجة اجليجلية يف سياقها تشرتك مع بقية هلجات القطر اجلزائري ومنها منطقة تلمسان، ويبدو واضحا 
ملنطقة ولعل هذه اللهجة تعود إىل اللسان احلمريي، كما أهنا تتميز أن أتثر املناطق اجلزائرية ابلسكان الذين فتحو ا

 مبميزات أمهها:

"انعدام األصوات بني اإلنسانية )الثاء و الضاء والذال(، إبدال القاف كاف، إبدال السني صادا يف بعض 
  2الكلمات و العكس صحيح، البدء ابلساكن، تسهيل اهلمزة أو حذفها، أو إبداهلا."

ينطق قبائل جيجل على العموم حرف القاف " كافا "، و حرف الكاف ينطقونه على العموم مبزج حريف التاء  -
و الشني أي " تشاف " ) خاصة يف املناطق الشرقية للوالية ( مثل القرميد ينطقونه كرميد أو الكرمود، كما 

 ينطقون حرف الضاد " طاء" مثل مرض ينطقونه مريط.

هجة اجليجلية مبيزة إدخال حرف " احلاء " من أجل اإلشارة إىل األمساء بصيغة اجملهول، فبدال من تتفرد أيضا الل -
 قول شجرة يقول: حالشجرة،  واد يقول َحالواد...إخل .

                                                           
 . 16، ص1993، 3ة إنعاش األسرة، طمنشورات مجعيالبرية،علقم نبيل: مدخل لدراسة الفلكلور،  1
، مديرية النشر جلامعة قاملة،  - راسة لسانية للهجة بين فتح جيجلد -لهجات اجلزائرية وصلتها ابلفصحى بلقاسم بلعرج: ال 2

 .ف، ص:جل، مقدمة املؤ 2008
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هذا و تنطق اللهجة األمازيغية غرب مدينة جيجل ولكنها مزيج بني اللهجة الرببرية والغربية و تنتشر يف 
على وجه اخلصوص، وسلمى و إراقن. ومثال ذلك كلمة أَْزُغَول  Ziama mansoriaاملنصورية  منطقة زايمة

أَْزُروق و تعين الطريق الصغري املوجود بني األحراش، أما هلجة امليلية  –اليت تعين املعلقة الكبرية، أََزْرِوْي أو أَْزْروي 
Milia  وأوالد عنان وأوالد بوزيد،  جنقدور و عنفنطقة اتإىل نون و يتضح ذلك يف مفغالبا ما يقلب حرف الالم

وبين حمبوب. كما يقلب حرف الكاف إىل تشي و ينطقون عرف القاف بني خمرج حرف الكاف والقاف، كما 
 ميتازون ابلسرعة يف الكالم.

يتميزون بقلب الضاء طاء  Taherو منطقة الطاهري  Taxanaواتكسنة  Jijel كما جند منطقة جيجل
م "أنظر إىل: أَْنَطر لِيَّا وعموما فإن بعض احلروف تشرتك يف النطق بني سكان املنطقة مثل زايدة حرف مثال قوهل

 احلاء للمفرد ودي للنسبة.

 : األكل -ب

خيتلف حتضري األكل من منطقة إىل أخرى ابختالف املناسبات واملراسم اليت حتضر فيها كونه يعترب أهم 
 موروث ثقايف.

ومبا أن سكان منطقة جيجل مزيج بربر وعرب وأندلسيني وأتراك ولعل معظمهم برابرة، و طعام القبائل 
حلوم احليواانت الداجنة والطيور والصيد ومن نبااتت الرب والفول والكرم و الزيتون »الرببرية يف القدمي يتكون من 

ع عند غريهم إىل اآلن، وهم يستعملونه غالبا يف وأشهر ألوان أطعمتهم التارخيية هو الكسكسو وال يعرف هذا النو 
 1«العشاء.

فإن الطبق األكثر شهرة فيها هو الكسكس األسود ابحلوت ، جيجل تشتهر ابحلوت الكثريومبا أن منطقة 
وهو ما يعرف ابللهجة اجليجلية سكسو دحلوت. والكسكس األبيض ويطلق عليه مصطلح الطعام و يكون يف 

أفراح أو أقراح، ويطلق عليه يف بعض املناطق اسم الرببوش أو الرببوشة مثل: امليلية و  املناسبات سواء أكانت
 سطارة و غبالة و كذلك يف انحية بين خطاب و بين فرقان أو ابألحرى املناطق الشرقية للمدينة )جيجل(.

                                                           
 .76عبد الررمن بن حممد اجلياليل، اتريخ اجلزائر العام، ص  1
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من شهر حمرم من كل ومن األطباق أو املأكوالت اليت حتضر يف مناسبة عاشوراء أكلة بويشة، وذلك يف العاشر 
سنة هجرية، عندما تقوم رابت البيوت بغسل معدة الكبش الكرشة مث تتم ابقي العملية من خالل مقادير متبعة 

 واملتمثلة يف )السميد اخلشن، التمر األصفر اجلاف، زيت الزيتون وامللح(.

مي فهي أنواع منها شوربة الفريك، وكذلك فيما خيص األكلة املفضلة واملشهورة عند اجليجليني يف شهر رمضان الكر 
 الشعريية )إضافة إىل البوراك، والتحلية املتمثلة يف الزالبية، البقالوة، قلب اللوز و غريها.

 : األعراس -ج

تنفرد األعراس اجليجلية خبصائص ومميزات عن غريها من األعراس اجلزائرية، فكل منطقة أو والية هلا عادات 
 ل سابقة و تستمر عرب األجيال.وتقاليد اكتسبتها من أجيا

فاألعراس اجلزائرية واجليجلية خباصة متر مبراحل قبل وصول يوم الزفاف حتديدا وأشهرها: الشوفة )او 
 التعيينة(، اخلطبة، يوم الزواج.

  الشوفة: -

املرحلة األوىل هلذه العالقة، وفيها يتقدم شخص من أهل العريس ويف األغلب يكون كبري العائلة  وهي
املتمثل يف أبوه، أو أخوه أو عّمته... إىل أهل العروس لطلب يد البنت من أبيها أو كبري عائلتها، وعند إعطاء 

ى الرؤية الشرعية و يف ذلك اليوم حتضر القبول يتم حتديد يوم ليتعرف أهل العريس على أهل البنت، أو كما تسم
عائلة العروس احللوايت واملشروابت و تقّدم القهوة مع تبادل أطراف احلديث للتعرف على بعضهم البعض، ويف 

 آخر اللحظات و قبل خروج أهل العريس يقومون إبعطائها مبلغا ماليا و كلٌّله احلرية يف مقداره.

  اخلطبة: -

يف هذا اليوم، تذهب العروس صباحا إىل صالون احلالقة لتجهيز نفسها )متشط و  هي املرحلة الثانية، و
تضع مساحيق التجميل(، و يف تلك األثناء تكون التجهيزات قائمة يف بيت كل من أهل البنت وأهل العريس، 

علو الزغاريد وتعود العروس إىل بيتها لتستقبلها الفرحة و زغاريد النسوة، و تنتظر أهل العريس يف غرفتها، فت
واألصوات و عبارات االستقبال والتحية ما يدل على وصول أهل العريس، حاملني األزهار و حقيبة املالبس 
واحللوايت و سلة الفواكه و تقابلهم بذلك طاوالت من أشهر و ألذ أصناف احللوايت و املشروابت و العصائر و 
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ملة أبطباق من الكسكس و الشخشوخة ابللحم واخلضار  خمتلف الفواكه، بعدها ينتقلون إىل طاوالت العشاء احمل
كأطباق رئيسية وأطباق أخرى ختتلف يف كل مرة، بعدها تتقدم أخت العريس لغرفة العروس و تقوم إبخراجها إىل 
قاعة االستقبال ابلزغاريد و التصفيقات، فيأتون بقالب احللوى و تبدأ مراسم اخلطبة و تلبيس اخلوامت، بعدها تتقدم 

 م العريس لتختم املراسم بوضع احلنة.أ

ويف حلظة املغادرة تتقدم العروس هبدااي ألهل العريس متمثلة يف أطرفة قماش، عطر، سجادة، مصحف،...، 
 ويعودون بنصف الكعكة و بعض من احللوايت اليت تقدمها والدة العروس.

 يوم الزواج:  -

يه مراسم احلنة، بعد عودة العروس من صالون آخر مرحلة و تكون مقسمة على يومني، يوم أول تقام ف
احلالقة مبشط شعرها بعد صباغته ابللون األصفر كما هو كما هو يف العادة ووضع املساحيق التجميلية فرتتدي 
لباسها التقليدي املناسب للحنة، و تنتظر وصول أهل العريس، وهنا يقوم أهل العروس بتجهيز املكان ابلديكورات 

صيص مكان جللوس العريس و العروس، و يف هذه اللحظات يبدأ املدعوون يتهافتون على مكان و الزّينة و خت
 الزفاف إما يف بيت العروس أو يف مكان آخر كقاعة احلفالت عادًة.

ويف مساء هذا اليوم أييت أهل العريس بزمري السيارات واألغاين واألضواء املشتعلة، فيستقبلون ابلزغاريد 
لوى و حقيبة املالبس و حقيبة الذهب، تتقّدم حينها أخت العريس إلحضار العروس لتبدأ حمملني بقالب احل

 مراسم احلنة و تبادل تلبيس اخلوامت، متزامنة مع توزيع احللوايت و املشروابت على أهل العريس.

احلالقة و حتضر  املوايل ما يسمى ابللهجة اجليجلية "الرّكبة"، تذهب العروس كعادهتا لصالون ينويف اليوم الثا
نفسها، و تعود إىل البيت فرتتدي الفستان األبيض والطرحة اخلاصة به و الربنوس و تنتظر قدوم أهل العريس 
ألخذها، عند وصوهلم يدخل العريس إلحضار عروسه وسط صيحات وزغاريد و مزامري و مفرقعات متنوعة، 

الكوراثج"، فيتوجهون إىل مكان  يجلية "الوزنة" أولتنطلق السيارات من بيت العروس وراء بعضها كما تسمى ابجل
لتقاط الصور كالبحر أو ... ويعودون إىل منزل العريس أين تستقبلها أم العريس بكأس حليب أو لنب و متر أو ال

مملوءة ابحللوى لرتمي هبا خلفها ليلتقطها األطفال الصغار، و تكمل دخوهلا إىل املكان  الطمينة ... و سينية
 املخصص جللوسها ليتهافت عليها الضيوف وأهل العريس لرؤيتها والتعرف عليها و التقاط الصور برفقتها.
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 الفنون و املمارسات الشعبية: -3

  األلغاز الشعبية: -أ

تشتهر هبذا اجلنس األديب، الذي يرمي إىل لعبة التفكري عن طريق فك  وتعترب جيجل من املناطق اليت
 الشفرات املوجودة يف األلفاظ املوضوعة هلا، واليت غالبا ما تكون استعارات، وجمازات و كناايت.

وجند "يوسف بومجيعة" قد مجع األلغاز الشعبية اجليجلية يف كتاب حتت عنوان "حاجيتك" عن طريق 
ما تتمحور األلغاز حول حماور كربى وهي: اإلنسان وأعضاء جسمه، واحليوان والطري، واآلالت برانمج إذاعي. ك

والسالح، واألبواب العامة، والنبااتت واألشواك، ومظاهر الطبيعة وكذلك املؤسسات... وللغز دالالت البيئة 
تمع اجليجلي كان متعلما وله احلضارية التقليدية و االجتماعية و حضارة علمية و غريها، وهذا يدل على أن اجمل

 عناية خاصة أبدوات الثقافة ووسائلها.

وتطرح األلغاز يف شكل طقوس؛ إذ تكون يف مناسبات األفراح أو األعياد وأحياان بني األم و أطفاهلا قبيل 
إذ تساهم يف  النوم و حيبذ إطفاء املصباح أثناء املالغزة وابلتايل فاأللغاز تعرب عن طبقة اجتماعية يف زمن معني،

 توثيق العالقات اإلجتماعية بني الناس وبني أفراد األسرة مما يزيدهم حمبة وأخوة.

ويقابل لفظ اللغز يف اللهجة اجليجلية مصطلح "الْتَحاَجانِيِّة"، وهي مأخوذة من "حجا" مبعىن العقل، و ما أكثر 
الوسائل التكنولوجية اليت حّلت حمّلها، ومن  األلغاز يف ذاكرة الشعب اجليجل، لكنّها ال تطرح إاّل اندرا بسبب

 األلغاز اجليجلية نذكر:

 "َمْطُموْراَن ْورَا اجلَْباْل َما ْعَرفْ َناْه اَل َقْمْح ْواَل َجْلَباْن" )اجلنني(. -

نَّانَة اَلْبَسة ْمَياْة َكتَّانَة، وحَتْْت الَّْكَبة َعْراَينَة" )الدجاجة(. -
َ

 "اَللَّة امل

ْمْس ِدميَا" )الصلوات اخلمْعَلى الِّ  -  سة(.لي تَ ْبَدا ابلصَّاْد، والصَّاْد َسْلْسَلة ْقِدميَة أَْربَ ْعطَاْش يف الظَّْلَمة ومْثَانْ َية يف الشَّ

 "ِطرْي ْمَرقَّْم جَلَْناْح، َما ِفيْه ال َعْرْق واَل َدْم يَ ْنَساْح" )الفراشة(. -
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  األمثال الشعبية: -ب

تعترب األمثال الشعبية مستودع ضخم للتجارب واألفكار والقيم واملعتقدات والعادات والتقاليد واحلكم ... 
إخل ومن خالل هذا نستوضح صورة اجملتمع اجليجلي من خالل أمثاله وهو ما جعل حسني بن خبمة جيمع كما 

مثال أهل جيجل( حرصا عليها من الضياع هائال من األمثال الشعبية يف كتاب امسه )ذرات النيكل يف النادر من أ
أخف على السمع، وأحب للقلب، وأمتع للنفس، وأسهل للحفظ. وأبلغ يف  »والتالشي وقد وصفها أبهنا: 

 1 «اإلفهام... واألمثال الشعبية تتنوع بتنوع األجناس والبيئات

دح، والذم، والتنبيه، تتعدد بتعدد املواضيع و اللهجات... فهي تضرب للم»وكما تتصف أيضا أبهنا : 
والزجر، والتذكري، والتمويه والوعظ، والرتغيب، والرتهيب، والوعد والوعيد... فموضوعاهتا تشمل كل مناحي 

 2«احلياة... ومضامينها تعاجل كل شؤون الناس

م كما يتميز املثل الشعيب ابلبساطة والسهولة و العفوية فهو يُعرب عن عقلية أسالفنا إضافة إىل أنه يتس
تعبريا عن نفسية غالبية أفراد الشعب وإحساساهتم، »بعبارات مسجوعة. وقد تكون األمثال الشعبية أكثر 

وانعكاسا ملا خياجل ضمائرهم و ما تصبو إليه نفوسهم من نشر للقيم اليت يتمسكون هبا، و يرغبون يف نشرها، 
أن املثل العليا اليت يطمحون إىل احملافظة عليها، حتقيقا ملا يف أعماق األفراد و أذهاهنم من املعتقدات الراسخة بش

  3«وجعلها سائدة يف احلياة العملية قوال و فعال.

فاألمثال الشعبية جبيجل، تبنّي حضورها القوي يف اجملتمع، فهي حتتل مكانة الصدارة مقارنة ابلقوالب 
كسبها خاصية التداول وأبعدها عن التعبريية الشعبية األخرى، و هي منتشرة يف كالمهم بشكل كبري، هذا ما أ

الشعبية. واملالحظ على األمثال الشعبية أيضا أهنا حاضرة على مدار واثت دائرة النسيان كما حدث لبعض املور 
أايم السنة، فال ترتبط مبناسبة معينة، كما أهنا حمببة لدى اجلميع؛ ألهنا واقعية بعيدة عن الوهم واخليال، غري أن 

ثال الشعبية يف كالمهم ختتلف من منطقة ألخرى، فاملناطق الريفية أكثر تداوال و تناقال هلا نسبة استعمال األم
حبكم حفاظهم على الرتاث الشعيب، أّما أهل احلضر فينخفض تداوهلم هلا بفعل التمّدن الذي أصاهبم هذا مقارنة 

                                                           
 .03ص  دت،حسني بن خبمة: ذرات النيكل يف النادر من أمثال أهل جيجل، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، 1
 .04، ص املرجع نفسه 2
، 1988أرمد بن نعمان: مسات الشخصية اجلزائرية من منظور األنثربولوجية النفسية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط،  3

 .348ص 
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واثت الشعبية األخرى لوجدان الفارق مع أهل الريف، لكن لو قاراّن استعماهلم للمثل الشعيب مع استعماهلم للمور 
شاسعا، فحصة املثل يف التداول مع هذه املورواثت أكرب بكثري، و منه نقول أبن املثل الشعيب مازال مستعمال يف 

 احلياة اليومية رغم متطلبات حياة املدينة ولو بنسبة أقل من حياة الريف أو من احلياة القدمية.

ثل الشعيب مبنطقة جيجل هي الفئة البالغة العاقلة، خصوصا املسّنني الذين إّن الشرحية األكثر تداوال للم
 أكسبتهم احلياة العديد من التجارب واخلربات، فصاغوها على شكل أمثال اختصرت هلم طول الكالم.

األطفال فهم حديثو العهد ابحلياة، لذلك ال جندهم يتداولون األمثال، فهم يف مرحلة التعّلم واالستفادة  أّما
من مواقف احلياة، وإذا ضرب الكبار أمثاال للصغار فهي من أجل العظة والرتبية فاملثل الشعيب إذن هو ملخص 

 جتارب الكبار ومدرسة لتعليم الصغار.

تعماال للمثل فهو جنس النساء؛ ألهنّن يكثرن اجللسات، وحيبنب التكّلم وأّما عن اجلنس األكثر اس
 ابلكناايت، ومن خصائص املثل جودة الكناية.

فهو يستعمل يف احلياة اليومية كالتجارة، كأن يعرض ابئع أدوات تقليدية فهو يردد  اعتباطا،املثل وال يذكر 
والقدمي ال نفرط فيه" أو سلعة غالية الثمن يقول للزبون "بورخصو طّيش نصو" أو "اشِر  قول املثل: "اجلديد حبو

 الغايل ولو كان سومو غايل".

وَمْن يَتاَذى" و"ُكْل َعْطَلة فيَها ِخري"
ُ

عن للتخفيف و "الشغل املليح يطول"  أو يُقال املثل "الصَّابَ ْر يْ َناْل" و"امل
 ب الدهر أو حدث له عسر يف أمر ما، حىت يطمئن و يهدأ ابله.لشخص الذي ابتلى بنائبة من نوائا

ويقال هذا املثل يف حالة أن شخص ما استشار آخر يف موضوع شراكة فيجيبه "الشركة هلكة ولوكان يف مكة" أو 
 "من واحد تعمر ومن عشرة ختلى"، فيفهم أهنا ليست بشيء جيد.

و ُتستدعى يف الكالم هلدف معني قصد تقريب املراد و تفهيم املعىن فاألمثال يف جمتمعنا تؤدي دور املريّب واملوّجه 
 و إيصاله إىل ذهن السامع.
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  األغاين الشعبية: -ج

و هي يف حقيقة األمر عبارة عن قصائد شعبية جتمع بني اللحن كخطأ حنوي واملوسيقى، ومبا أهنا جزء ال 
ية اليت يعرب هبا اإلنسان عن حاجاته وعن واقعه املعاش، فهي يتجزأ من ثقافة اجملتمع فهي وسيلة من الوسائل التعبري 

 بذلك تعبري عن دورة احلياة و عالقة اإلنسان مبحيطه و هذا ما يؤدي إىل تنوع أشكال األغنية إذ جند:

 األغنية الثورية:  -

جه إىل خماطبة واليت تلعب دور اإلعالم واإلخبار حيث تنقل كل ما يستجد مبنطقة الثوار إضافة إىل أهنا تتو 
الشعب لتحسيس بروح املسؤولية و الوطنية اجتاه الثوار الذين اختذوا من اجلبال مسكنا هلم قصد رفع الظلم عنهم و 
حتقيق حياة العزة والكرامة، وعموما فهذا النوع من األغاين مس منطقة جيجل حيث أصبحت تغين يف املناسبات 

 بكل أنواعها مبا يف ذلك األفراح.

  األغنية االجتماعية: -

وجندها يف األعياد و الوالئم واألفراح واملناسبات اليت تعد عامال أساسيا للتواصل بني أفراد اجملتمع اجليجلي، 
مبا يف ذلك عمليات اخلتان واحلج إىل بيت هللا احلرام وعاشوراء واملولد النبوي إضافة إىل األعراس و طقوس احلصاد 

جل ذلك يعرب عن عادات و تقاليد اجملتمع اجليجلي  واالنتماء العريق ألفراحه و هي من ومجع الزيتون و غريها. و 
الثقافات االجتماعية اليت هلا الطابع املهرجاين، ففي أغلب األحيان تلتقي الزرنة مع الطبل الذي يعد العنصر 

لل هذه األفراح الرقصات بنوعيها األساسي للتعبري عن الفرحة إضافة إىل طلقات البارود و زغاريد النساء، كما يتخ
الفردي و اجلماعي و عادة تكون بضرب األقدام يف األرض متماشية مع موسيقى الطبل و الزرنة و من األغاين 
االجتماعية نذكر هذه األغنية اليت تقال يف نواحي منطقة امليلية الواقعة يف الشمال الشرقي ملنطقة جيجل يف 

 مناسبة احلنة للعروس:

َرْد ْوايَْ  ْ فَاْلَمت ْ اَنْت احَلينِّ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل َلْواَلْد َأرْمَدْ  ***َعجَّ

ْ َوبْ َيدِّْي  اَنْت احَلينِّ  ْوْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل َلْواَلْد بِْيِدي ***ْواَيَْعجَّ

ْ فَاْلَمْهرَانْ  اَنْت احَلينِّ  َلْواَلْد ْعَنْانْ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحلْ  *** ْواَيَْعجَّ

ْ ْوَحْرُصوَهاْواَيَْعجَّ  ْوَها *** اَنْت احَلينِّ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل يْ َفكُّ
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ْ َلْعاَلْليْا  اَنْت احَلينِّ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل لَْلِمْيِلَية ***ْواَيَْعجَّ

ْ ْو حَلْنيَنةْواَيَْعجَّ   َلْقَسْنِطيَنة َلْمَكْاَحلْ ْصيُحْو َلْعَرْب  *** اَنْت احَلينِّ

ْ ْعَلى الَشْكرِيد اَنْت احَلينِّ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل لَْبيِن بَ ْلِعيدْ  *** ْواَيَْعجَّ
انَ  ْ على احلَْريبْ ْواَيَْعجَّ  ْصيُحْو َلْعَرْب َلْمَكْاَحْل َلْواَلْد َعْريبْ  ***ْت احَلينِّ

 أغاين األطفال: -

 يُؤّدى هذا النوع من الغناء ملداعبة الصغار أو لتنوميهم كأغنية: 

 َواْش ْنِديُرو لَْلْعَشا***  نَ ينِّ نَ ينِّ اَي َبّشة

ْبَشة ا***  ْنِدُرو اجلَارِي اَبلدَّ َعشَّ  نْ َعْرُضو اَباَب يَ ت ْ

  احلكاية الشعبية: -د

شعب بروايتها واالستماع إليها، إىل قصة ينسجها اخليال الشعيب حول حدث مهم )...( يستمتع ال »هي 
تكون نثرا، تتميز ابلبساطة واخللّو من الزخرف  1«درجة أنه يستقبلها جيال بعد جيجل عن طريق الرواية الشفاهية

اللفظي، يسردها راٍو واحد على مستمع واحد أو جمموعة من املستمعني، يؤديها بلغته اخلاصة دون التقّيد أبلفاظ 
طموح نبني تقّيد ابألحداث و الشخصيات، و تستمد مادهتا من الواقع املعيش، "ومن خالهلا احلكاية، لكّنه ي

اإلنسان إىل مراقبة واقعه وإخضاعه للمالحظة، وحماولة توجيهه و إجياد حلول للمعضالت اليت يطرحها والسعي 
  2."ثريهااليت يإىل اإلجابة على جمموع األسئلة 

إن احلديث عن حكاية الشعبية جبيجل يعين شيئا كبريا من القيم واملعارف، فأهل املنطقة حيفظون الكثري 
منها، خصوصا الشيوخ الذين حيرصون على روايتها وختليدها يف ذاكرة الناشئة، غري أهنا مل تعد كما كانت يف 

فأخدت املسلسالت واألفالم مكاهنا وما  القدمي، حيث تراجع حضورها نتيجة التقدم العلمي يف وسائل اإلعالم،
إىل ذلك من وسائل الرتفيه ومن احلكاايت الشعبية املشهورة ابملنطقة حكاية "بقرة اليتامى" اليت حتكي قساوة زوجة 

                                                           
 .92براهيم: أشكال التعبري يف األدب الشعيب، دار هنضة مصر، القاهرة، دط، دت، ص نبيلة إ 1
، دار القصبة، اجلزائر، -دراسة األشكال فنون األداء التعبريية الشعبية يف اجلزائر  –عبد احلميد بورايو: األدب الشعيب اجلزائري  2

 .186، ص2007دط، 



                                                                                مدخل
 

 

20 

األب على زابئنها، فلم تكتف إببعادهم عنها من البيت، بل تبعهم شّرها إىل غاية املكان الذي ِاستقروا فيه ولكّنه 
 هاية انتصر اخلري على الشر وأخدت زوجة األب جزاءها.يف النّ 

وحكاية "قرن فضة وقرن ذهب" اليت تعاجل صراع اخلري مع الشر، وانتصار اخلري يف األخري، وحتكي عن األذى 
الذي القته املرأة "ْقِشريَة" من ضرّاهتا، ال لشيء إاّل أهّنا أجنبت ولدا ذا قرنني، واحد من ذهب واآلخر من فضة، 
حيث آتمرن عليها، وألقني بطفلها بعيدا، ورمينها يف زريبة احلمري، لكّن الفضيلة تعلو دائما، فقد ظهرت احلقيقة 

 وزهق الباطل بعودة االبن الذي أعاد ألّمه االعتبار.

 الشعر الشعيب: -ه

معرّفا ويصطلح عليه "الشعر امللحون" أو "املوال"، فنجد "صاحل املهدي" يوظف مصطلح الشعر الشعيب 
إايه بقوله: "فالشعر الشعيب هو الشعر العريب الذي تغلبت عليه اللهجات احمللية اليت مل تطبق فيها قواعد اإلعراب 

  1الشعر امللحون"."اخلاصة ابللغة العربية ابسم 

غريه من ابقي املصطلحات، نظرا لذيوعه وانتشاره لدى  ملصطلح "الشعر الشعيب"دونع جتسيدان ونرج
أغلب الدارسني، وكذلك مشوليته إذ ينطوي حتته كل من )الشعر العامي، وامللحون، واملوشحات، واألزجال(، 

 فالشعر الشعيب أعم وأمشل من ابقي املصطلحات، وحتقيق ملا يتماشى والبيئة الثقافية السائدة يف منطقة جيجل.

 ضا من أبيات للشعر الشعيب عند بعض الشعراء الشعبيني اجليجليني:بعسنمثل و 

  الشاعر علي بوملطة: -

 َمْعُدوَلة مَسْرَا َهبَّاَلة***  َوقْ َفْت يل يف ْمَناْم ْغزَاَلة

َعانَة َشْرَبْت َلْمرَارْ  *** َتْشِكي َخانُوَها الرََّجاَلة  2َشب ْ

 
                                                           

، 1986وأدهبا، دط، الدار التونسية للنشر/ديوان املطبوعات اجلامعية، تونس/اجلزائر، صاحل املهدي: املوسيقى العربية اترخيها  1
 .183ص 

  ابلشقفة، والية جيجل، تلقى تعليمه األول مبسقط رأسه، مث انقطع عن الدراسة  10/12/1961علي بوملطة، من مواليد
 ، يكتب الشعر الفصيح وامللحون.1985ابلتكوين املهين فتحصل على شهادة يف أعوان اإلدارة العامة، وكان ذلك سنة  واحتق

 علي بوملطة:خمطوط شعري خبط يده، قصيدة "منامي خري" 2
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  الشاعر حممد معمري: -

 َصْنِديَدة َمْنَخاْفْش ْعِليَها ***بَ ْنْت ْباَلِدي أاََن نَ ْبِغيَها 

َها َفْكاَلمْ *** َعْنَدَها نَ ْقَطة َما تْ َعِديَها   1رَمْرَة َمْنِجيب ْ

  الشاعر عبد احلليم التهامي: -

 آْه َمايِْلي َصْدْر ْحِننْي *** ْواَليل طَاَقة َلْدُروَبكْ 

 * يَ ْنْكَمْل َرَجااَي َو ْنُشوَفكْ َما َصْبْت ْمِننْي ** لِيكْ 

ي َلَعْنَدْك فَاحلِْنْي *** جَبَْواْرِحي هَلَْفاِننيْ   َوجنِْ

َرْد ِنريَاين *** آْه اَي َكاْمَلة الِّنيْ   2آْش َما يَ ب ْ

 املعتقدات الشعبية: -4

ابلعامل اخلارجي وما تلك األفكار اليت يؤمن هبا الشعب فيما يتعلق »يقصد ابملعتقدات واملعارف الشعبية 
انبعة من نفوس أبناء الشعب ذاته عن طريق الكشف  –يف األصل  –وراء الطبيعة، وهذه املعتقدات قد تكون 

 3«.واإلهلام، أو أهّنا كانت معتقدات دينية )...( مث حتوبت مع الزمن إىل أشكال جديدة من االعتقاد املغاير

                                                           
  ة على الشهاد متحصلم 1973، وخترج منها سنة 1963بزايمة منصورية، دخل املدرسة  1956حممد معمري، من مواليد

 بتدائية، يسكن حاليا ابلقرية السياحية عربيد علي ابلعوانة، حفظ القرآن الكرمي.اال
 حممد معمري، خمطوط شعري خبط يده، قصيدة "بنت بالدي". 1
  مبنطقة جيجل، تلقى تعليمه األول مبسقط رأسه، حفظ القرآن الكرمي يف صباه، مارس  1947عبد احلليم التهامي، من مواليد

عدة مهن حرة، بدأ التأليف الشعري مبكرا، وانظم إىل الفرقة املوسيقية عبد الباقي صاحل جبيجل، له ديوان شعري يف الشعر امللحون 
 خمطوط.

 مي، خمطوط شعري خبط يده، قصيدة  "آه ما يلي صدر حنني"عبد احلليم التها 2
، دار األمة، برج الكيفان، اجلزائر، دط، -دراسة علمية يف األنطروبولوجيا النفسية  –: نفسية الشعب اجلزائري  أرمد بن نعمان 3

  .65، ص 1994
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اليت يؤمن هبا الناس من خالل مالحظتهم املتكررة لنفس النتيجة، واملعتقد ينشأ من جمموعة التجارب العقلية 
يسهم يف تكون سلوك الفرد ويطبعه بطابع خاص، ليصبح فيما بعد قانوان » فيصبح نظاما مشرتكا فيما بينهم 

 1«يسري عليه كما لو كان فريضة من فرائض الّدين

عة من املعتقدات والتصورات، وهي واسعة جدا، ومنطقة جيجل كغريها من مناطق الوطن تنتشر بني سكاهنا جممو 
 يصعب اإلهلام هلا مجيعا، وما سيأيت هنا هو اختيار الشائع منها واملشرتك فقط.

 الطب الشعيب: -أ

عرب مشافهة هو أحد عناصر الرتاث الشعيب، يعتمد على جمموعة من املعارف واخلربات واملمارسات املتوارثة 
 2لة من التوازن بني املريض وبني اجملتمع احمللي.األجيال، ويهدف إىل حتقيق حا

وسائل العالج يف هذا الطب التقليدي بسيطة، غري مكّلفة وال ترتك آاثرا جانبية، لذلك مازال سكان 
 جيجل يقبلون عليه، رغم تراجع كبري مقارنة ابملاضي، ومن صفاهتم: 

ثوم لضغط الدم املرتفع، والبصل لصداع الرأس، يوصف النعناع كعالج للقلق والتوتر، والزعرت لإلسهال، وال -
وإكليل اجلبل آلالم البطن، وأوراق شجرة الكاليثوس من نوع األنثى ملعاجلة آالم القدمني، كما تستخدم أيضا  

 كبخور للزكام أو شراب للسعال، وتوصف أوراق شجرة الزيتون )الْزبُوْش( كعالج للثة.

 سر إىل مكانه.تستخدم اجلْبرية كعملية إلعادة الك -

 يوضع سوار من النحاس يف معصم اليد ملعاجلة الروماتيزم. -

 يوصف حليب األم املرضعة لطفلة كعالج للطفح اجللدي. -

تستعمل التمائم )الْكتاابت( املكتوبة بلغة مقروءة فيها آايت قرآنية كآية الكرسي أو املعوذتني كعالج لبعض  -
األطفال الصغار على النوم، وحتميهم من شر اإلنس واجلّن. أما التمائم اليت  اآلالم اجلسدية كاحلّمى، كما تساعد

 حتتوي على جداول وطالسم غري مفهومة فهي من اختصاص السحر واملشعوذين.
                                                           

ستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب مذكرة ماج –دراسة ميدانية –أمينة بلعبدي: احلكاية الشعبية مبنطقة الشلف   1
 .43، ص 2000/2001واللغات ، جامعة اجلزائر، 

ينظر، فاروق أرمد مصطفى ومرفت العشماوي عثمان: دراسات يف الرتاث الشعيب، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   2
 .226، 225، ص 2011دط، 
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 هذه الوصفات من البيئة عن طريق التجربة، لذلك يقال يف املثل الشعيب " َساْل املَْجرَّْب وَمْتَساْلشْ  تاكُتشف
 1الْطِبيْب" وال ختضع للعلم إال من ابب الصدفة، مما يدل على بدائيتها.

 معتقدات متعلقة ابإلنسان:  -ب

يف هذه احلياة، وكل شيء يدور حوله، ومن  ألنه قطب الرحىاملعتقدات املرتبطة ابإلنسان يف جيجل كثرية، 
التغيريات واالعتقادات اخلاطئة لظاهرة هذه املعتقدات ما هو مستوحى من الّدين اإلسالمي، وطرأت عليه بعض 

 .2«الَعنْيُ َحقّ » العني املوجودة يف الّسنة، إذ يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

فإنَّ هبا  اْستَ ْرُقوا هَلَا » جارية أم سلمة:  اليت أجابتويف حديث آخر يقول عن طريق الوقاية من العني 
 3«. النَّْظرَةَ 

فالرقية هي طريقة الوقاية من أضرار العني، لكن البعض من سكان جيجل، جعلوا هلذه الظاهرة طرق وقاية خمالفة 
للشرع، كوضع نبتة الصبار يف شرفة البيت، أو أي نبتة شوكية أخرى، أو وضع عجلة مطاطية أمام البيت أو املقولة 

 يق املالحظة والتجربة املتكررة، ومن بينها مايلي:الشهرية "مخسة يف عينيك" وغريها ...ومنها ما نشأ عن طر 

إذا شعر اإلنسان حبكة يف الشفة العلوية، فهذا دليل على أنه سُيسلِّم على شخص، لذلك يقولون عند شعورهم  -
 هبا: " أَْو ْكاَلين َشاَرْب الْسالْم"

 إذا عّض اإلنسان على لسانه، فإنه سيأكل الّلحم. -

ة يف حاجبه األمين، فمعناه أن هناك أانسا يتكلمون فيه خريا، وإن كانت احلكة يف إذا شعر اإلنسان حبك -
 احلاجب األيسر فهم يغتابونه.

من كان خطّا راحة يديه ملتقيني فمعناه أنّه سيكون غنيا، وسيعد الكثري من األموال بيده تلك ويطلق على هذا  -
 اليد اسم "الَيْد الزَّْهرِي".

                                                           
اجلزائر، عاصمة الثقافة العربية )وزارة الثقافة(، اجلزائر، دط،  –دراسات ميدانية  –: الرتاث الشعيب اجلزائري  ينظر، حممد عيالن 1

 .26، ص 2007
، ص 2000، 1، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط5740حممد بن إلمساعيل البخاري: الصحيح، ابب العني حق، احلديث رقم   2

1466. 
 .1466سه، ص فناملرجع   3
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إلنسان شامة كبرية )َورْمَة(، فمعناه أن أّمه اشتهت أكل نوع من الطعام يف فرتة رملها به إذا كانت يف جسم ا -
 ومل حتصل عليه.

 معتقدات متعلقة ابحليوان: -ج

عالقة اإلنسان ابحليوان قدمية جّدا، خصوصا األليفة منها، فال غرابة أن جتد يف منطقة جيجل معتقدات 
 تدور حوهلا، ومنها نذكر:

 من الطيور حمّلقا بسرعة معناه قدوم املطر. رؤية سرب -

مساع صياح الّديك داللة على رؤيته مللك، وهنيق احلمار داللة على رؤيته لشيطان، وهذا االعتقاد مل يكن من  -
َيَكِة فَاْسأَُلوا اَّللََّ ِمن َفْضِلِه فإن ََّهاملسو هيلع هللا ىلص : »املالحظة والتجربة بل من قوله  ْعُتْم ِصَياَح الدِّ ْعُتْم  ِإَذا مسَِ َرَأْت َمَلًكا، وإَذا مسَِ

ْيطَاِن فإنَّه رََأى شيطَاانً   1«هَنِيَق احِلَماِر فَ تَ َعوَُّذوا ابَّللَِّ ِمَن الشَّ

 

                                                           
، ص 2009، دار األصالة، اجلزائر، دط، 2729، ابب مهزة القطع، احلديث رقم : الصحيحنيسابوريبن احلجاج المسلم   1

237. 
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 املبحث األول: مفاهيم حول اخلطاب: 

 :Discourمفهوم اخلطاب  -1

والباحثني لذلك اختلف العلماء يف  شغلت العديد من الدارسني هم املصطلحات اليتأترب اخلطاب من يع
وضع تعريف حمدد له، فاخلطاب مل يقتصر على جمال معريف معني، بل مشل مجيع العلوم األخرى االجتماعية، 

السياسية، الثقافية، واألدبية، فأصبح من الصعب حتديد مفهومه وضبط هذا ملصطلح، ولكن مع مرور الزمن  
 وضعوا مفهوم جامع لتعريف اخلطاب.

  لغة: -أ

واخل طَاب و املخاطََبة : مراجعة  َأي َأجابَه    َبهفالٍن َفَخط   إ ىل ب فالن  َخط    عرّفه "ابن منظور" يف لسانه: "
" طااًب، ومها يتخاطَبان  اطبًة وخ  . فاخلطاب هنا مبعىن ارتباطه بفعل الكالم واحملادثة 1الكالم وقد خاطبه ابلكالم ُم 

 لغرض حكم ما يف أمر ما.

لل َمََل، أي جمموعة من وعرّفه "بطرس البستاين" على أنه: "مشتقا من فعل ثالثي َخَطَب أي َتَكلََّم وحَتَدََّث 
 الناس لغاية تبادل اآلراء واألفكار.

طَااًب وَخطابةً  ْطَبًة وخ  طَااًب وخ ْطَبًة  أما يف "معجم الوسيط": َخَطَب خ  وَعَظ وقَ رََأ خ ْطَبًة على احلاضرين وخ 
به"وا : الر َسالة ما ي َكّلم  ب ه الشخص صاح  . مبعىن اخلطاب هنا الرسالة اليت يتلقاها اخلطيب من خالل كالم 2خل طَاب 

 النصح والتوجيه.به  يقصد

 : اصطالحا -ب

يقع يف حتديد مفهومه بني امللفوظ واملكتوب كفعل لغوي وعالقته ابلنص مشولية وانسجاما، واشتغاال  يف 
فاخلطاب يشمل املكتوب  3التواصل، وحتقيقا للنصية غاية، لذلك تواله اللسانيون واللغوين ابلدراسة بغية علمنته.

 واملنطوق ويهدف إىل إقامة التواصل.

                                                           
 .336، ص 2005، 1، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1: لسان العرب، جرو مجال الدين ابن منظ  1
 .433م، ص 1995ة لبنان انشرون، بريوت، لبنان، دط، بطرس البستاين: حميط احمليط، مكتب  2
 .10م، ص 2009أمحد مداس: لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، األردن،   3
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مام الدارسني العرب والغرب وذلك من خالل األحباث والدراسات ونظرا لتعدد استقطب مفهوم اخلطاب اهت
 الدراسات احلديثة.

 عند الغرب: -

ري من طرف الباحثني بشكل يعترب اخلطاب موضوعا من موضوعات احلقول املعرفية، إذ حضي ابهتمام كب
ليت عرفتها الدراسات اللسانية وتطور مصطلح اخلطاب عند الغرب إثر التفاعالت ا منىهتمام، وقد ملفت لال

 احلديثة.

" يف كتابه "حفرايت املعرفة" أبن اخلطاب: "جمموعة كبرية Michel Foucaultيشري "ميشال فوكو" "
لقواعد اللغة، حيث  . فاخلطاب هو استخدام1من األقوال والعبارات ونعين هبا مساحات لغوية حتكمها قواعد"

 يعمل على حتويل تلك القواعد إىل خطاب.

" يعرّفه أبنه: " ملفوظ Harris Zelligويف موضوع آخر لتحديد مفهوم اخلطاب جند "هاريس زيليغ" "
خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية أو متتالية من اجلمل تكون مجلة منغلقة ميكن من 

 2وبشكل جيعلها تظل يف جمال لساين حمض".

من خالل هذا التصور نفهم أن اخلطاب وحدة لغوية، أو متتالية من اجلمل، أو عبارة عن جمموعة منغلقة 
 يف جمال لساين حمض. لوبواسطتها تشكل منهج جيعلنا نظ

مييل بنفينيست" إىل جانب "هاريس" الذي حيدد مفهوم اخلطاب على أنه جمموعة منغلقة جند الباحث "إ
"Emile Benvenisteليات وظ منظرو إليه من وجهة آليات وعم" يعّرف هو اآلخر اخلطاب "ابعتباره امللف

اشتغاله يف التواصل" وامللفوظ هو اخلطاب الوحدة االتصالية ذات معىن بغية التبليغ والتأثري، وعليه فاخلطاب عند 
الفعلي الذايت للسان، ومعىن امللفوظ ما يتحدد خارج كل إطار  "بنفنيست" يقتضي مستوى امللفوظ لكونه اجلانب 

 .كالمي

                                                           
 .81، ص 1986، 1ميشال فوكو: حفرايت املعرفة، تر: سامل ايقوت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط  1
م، 2005، 1(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طالتبئري –السرد –سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي )الزمن   2

 .17ص 
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" يقول: Ferdinand de saussureومن بني الذين اهتموا أيضا ابخلطاب "فرديناند دي سوسيري" "
، فاخلطاب هنا هو 1عروف به يف اللسانيات البنوية"" اخلطاب مرادف للمفهوم السريري "الكالم" وهو معناه امل

فهما يشرتكان يف اإلقناع والتأثري ويهدف إىل التأثري املتبادل بني أطراف العملية  اخلطاب  مرادفيعد الكالم الذي 
 الكالمية.

حيث قدموا   لقي تطورها واهتماما كبريا من طرف الباحثني الغرب،اخلطاب قد نستخلص يف األخري أن 
 مفاهيم شاملة للمصطلح مبختلف التصورات.

 العرب: عند -

فمن التعريفات احلديثة للخطاب جند "عبد السالم املسدي" يعّرف اخلطاب قائال: "أبنه بنية جيب أن 
املرجعية ألنه ال يرجعنا إىل شيء، وال  وظيفتهيدرس يف ذاته وألجل ذاته، و يضيف قائال: اخلطاب هو انقطاع 

 .2نقول يف نفس الوقت"يبلغنا أمرا خارجيا إمنا هو يبلغ ذاته، وذاته هي املرجع وامل

نستنتج من خالل هذين التعريفني أن اخلطاب هو الوسيط املستخدم ووحدة لغوية تدرس على حد تعبري 
 اجلوانب الداخلية، وأنه غري متصل ابجلوانب اخلارجية.

متعددة املعاين، انجتة عن  بالغيةحممد عزام" أبنه: "وحدة تواصلية إاخلطاب جند " اولو ومن بني الذين تنا
معني عرب سياق معني وهو يفرتض وجود سامع يتلقاه، مرتبط بلحظة إنتاجه،  ُماطب معني، وموجه إىل ُماطب

؛ أي أن اخلطاب عند حممد عزام 3يتلقاه، مرتبط بلحظة إنتاجه، ال يتجاوز سامعه إىل غريه" ال يتجاوز سامع
 التواصلية اليت ينتجها املرسل إىل املتلقي.خاضع لسياق حمدد من أجل حتقيق العملية 

أما ابلنسبة ل "عبد املالك مراتض" فريى أن اخلطاب "نسيج من األلفاظ، والنسيج مظهر من النظام 
. إذ يرى عبد املالك مراتض أبن اخلطاب هو جمموعة 4الكالمي الذي يتخذ له خصائص لسانية متيزه عن سواه"

 .ومات اليت حتمل خصائل لسانية متيزه عن غريهمتناسقة، حتمل يف سياقها املعل

                                                           
 .09، ص 1991، 1إبراهيم صحراوي: حتليل اخلطاب األديب )دراسة تطبيقية(، دار اآلفاق، اجلزائر، ط  1
 .116- 115، دت، ص 3، الدار البيضاء للنشر، طعبد السالم املسدي: األسلوبية واألسلوب  2
 286ص ، 2001دمشق، دط، حممد عزام: النص الغائب، منشورات احتاد كتاب العرب،   3
 .34، ص 1991عبد املالك مراتض: بنية اخلطاب الشعري، ديوان مطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط،   4
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أما "نور الّدين السد" فيعّرف اخلطاب على أنه: "خلق لغة من لغة، فاخلطاب ال ينشأ من العدم. فاخلطاب 
لغة متتاز ابلتحول والتجديد، وهي لغة وليدة لغة احلياة، وعليه فإن اخلطاب يعد ثالثية تكاملية بني الزمان واملكان 

لذلك فال هو اجلملة وال هو الكالم، بل هو كل جديد حيصل من خالل فاعليه، إذ ال ميكن أن نعترب   واإلنسان
، ومنه فاخلطاب عبارة عن 1فهو االنسجام والتناسق والتناغم" اصة،نسيج مسعته اخلكل كالم خطاب، فاخلطاب 

شفوية أو مكتوبة، أو عبارة يف جمموعة من مجل متتالية حتمل معىن حمدد وسياق  كانتسواء  عملية تواصلية لغوية 
 معني بغرض التأثري واإلقناع.

ويتضح أن اخلطاب عند "سعيد يقطني" أبنه: "مرادف للكالم أي اإلجناز الفعلي للغة مبعىن اللغة يف طور 
. مبعىن أن 2ة تتشكل مرسلة هلا بداية وهناية"العمل أو اللسان الذي تنجز ذات معينة، كما أنه يتكون من متتالي

 اخلطاب هو اإلجناز أو التجسيد الفعلي للغة، وقد يكون اخلطاب كلمة واحدة أو متتالية من الكلمات.

 ازدهر ونظرا ألمهيته اليتالعرب، قد قدموا تعريفات ُمتلفة للخطاب كل حسب مفهومه  وعليه فإن النقاد
 ملباحث األدبية والنقدية.خالهلا ظهور ُمتلف ا بقوة من

 الفرق بني النص واخلطاب:  -2

يقع يف إشكالية التداخل بينه وبني بعض املفاهيم اليت تقاربه يف الوظيفة مثل: العمل  Texteإن النص 
والكتابة والقراءة، واخلطاب، هذا األخري يعد تداخال مع النص وهذا ما أدى إىل اخللط بني هذين  األديب

املفهومني عند بعض الدارسني واخللط يف املفهومني حاصل يف الثقافة الغربية قبل انتقاهلما إىل الثقافة العربية، ففي 
 ختالف بينهما.دا، وهناك من أقام االمفهوما واح الساحة الغربية اختلفت املواقف، فهناك من جعلها

فاعلية النص وأن اآللية النظرية  " يشري إىل أن اخلطاب منتوج شفوي انتجVan Dayke"فان دايك" "
أن اخلطاب هو عملية اإلنتاج الشفوية ونتيجتها  »للخطاب هي النص وهلذا مييز بينهما متييزا دقيا إذ يرى 

ملفوظ )أو  اخلطابيات اآللية اليت حتكم هذا اخلطاب. وبتعبري آخر، فإن امللموسة، أما النص فهو جمموعة البن

                                                           
 .16، ص 2009، 1طاب الشعري عند نزار قباين، بيت احلكمة، طدي: جدلية احلركة والسكون يف اخلو زيد نواري سعد  1
 .21التبئري(، ص  –السرد  –سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي )الزمن   2
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فرتاضي الناتج عن لغتنا اجملرد واالتلفظ( ذو طبيعة شفوية وهلا خصائص نصية .... بينما النص هو الشيء 
 .1«العلمية

اخلطاب نتاج  ويف هذه الرؤية عند "فان دايك" جنده يقيم التمييز بني هذين املصطلحني وذلك ابعتبار أن
 شفوي، أما النص فهو الشيء اجملرد تقوم اللغة إبنتاجه.

اعتمادا على مفهوم  »أيضا مصطلح النص واخلطاب   "Julia Kristivaومتيز "جوليا كريستيفا" "
بنية البنية، فالنص ممارسة دالة وصريورة إلنتاج املعىن، فهو يدرس ابعتباره تبنينا، أي جهاز إلنتاج وتغري املعىن، أل

 .2«جاهزة للمعىن فحسب 

 ومن هذا املنطلق يتبني لنا أن جوليا كريستيفا يف متييزها بني اخلطاب والنص اعتمدت على مفهوم البنية.

وعند انتقالنا إىل الفكر العريب جند نفس اإلشكال حول مصطلح اخلطاب والنص، حبيث اعترب كثريا من 
هم فّرق بينهما ويف هذا الصدد يقول "سعيد يقطني" الذي  الدارسني العرب أن اخلطاب مرادف النص، وبعض

كانت له جهود معتربة يف الدراسة وحتليل اخلطاب والنص، وخباصة يف كتابيه "حتليل اخلطاب الروائي" و"انفتاح 
 ونظرا للصلة الوثيقة بني اخلطاب )وظيفة تواصلية( والنص )وظيفة نصية( يتم الربط بينهما»النص الروائي" يقول: 

عرب ما يستنتج على صعيد حتليل األسلوب من خالل عناصر تنتمي للخطاب )عالقة الراوي ابلكاتب والراوي 
واالنسجام(، مع النظر إىل الوظيفتني مع يف  ةاخلطي)النص ابلشخصيات )...( عالقة الكاتب ابلقارئ أو إىل 

إطار عالقتهما ابلقيم األخالقية أو اإليديولوجية أو االجتماعية، كما تتجلى على الصعيد النصي كمظهر كتايب 
 3«يتم فيه الربط بني الكاتب والقارئ

يف الوظيفة  يرتاءى لنا من خالل هذا الكالم ، أن اخلطاب والنص تربطهما صلة وثيقة فهما يشرتكان
تصال فيه عن ي ابلكاتب، أما يف النص فيكون االالتواصلية، فالتواصل يف اخلطاب يكون من خالل عالقة الراو 

 طريق عالقة الكاتب ابلقارئ.

                                                           
 .60، ص 2007، 1حسني مخري: نظرية النص، منشورات االختالف، اجلزائر، ط  1
 .132، ص 2010، 1لعربية للعلوم انشرون، لبنان، طحممد ابزي: تقبالت النص وبالغة اخلطاب حنو أتويل تقابلي، دار ا  2
 .13، ص 2006، 3سعيد يقطني: انفتاح النص الروائي، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط  3
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أما "حممد مفتاح" فكان له موقف حول هذين املصطلحني فجعل النص هو األقدم وقد تناول هذه 
إشكال انل حظا وافرا أو قليال من » ف"، حيث رأى أن هذين املصطلحنيختالتابه "التشابه واالاإلشكالية يف ك

 .1«املهتمني بنظرية األدب ونظرية القراءة مبختلف جتلياهتا: نظرايت حتليل اخلطاب ونظرايت التلقي

والدارسني إذ  اخلطاب والنص من املصطلحات اليت كثر احلديث حوهلا عند النقاد صطلحممعىن هذا أن 
 أصبحت إشكالية عند كل دارس حياول إقامة العالقة بينهما.

 أنواع اخلطاب:  -3

 ني، ومن أهم أنواع اخلطاب نذكر: يف جمال مع دد األنواع، ذلك راجع إىل اختصاصهاخلطاب متع

 : اخلطاب السياسي -أ

فهو منتوج ثقايف اجتماعي وحقل للتعبري عن اآلراء واقرتاح األفكار واملواقف حول القضااي السياسية من 
اخلطاب الذي يطرح مشكلة الدولة واجملتمع  »قبل احلكم كالدميوقراطية، فهو جزء من اإليديولوجيا، أي أنه 

ى لدراسة القضااي املتعلقة ابلدولة واملواطنني . فهو يسع2«والعالقة بينهما من منظور يعاجل ابألساس مسألة السلطة
األحداث الذين يرمسون السياسات، وهو خطاب إقناعي ابلدرجة األوىل إذ  صانعيويكون مصدره من طرف 

يسعى إىل محل املتلقي على القبول والتسليم مبصداقيته من خالل حجج وبراهني متنوعة. فهو خطاب مجاهريي 
 م السمعية والبصرية واملكتوبة.تساهم يف نشره وسائل اإلعال

  اخلطاب الصحفي: -ب

خطاب يسعى صاحبه إىل إيصال املعلومة إىل القارئ أو املستمع قصد إقناعه هبا حبجج وبراهني تدعم 
خطابه ووجهة نظره، ويعتمد على إذاعة اإلخبار يف بثه ونقل األحداث والوقائع والقضااي االجتماعية والسياسية 

والصحية ... سواء عن طريق: املقابلة الصحفية، التعليق والتحقيق، التقرير الصحفي، املقال اإلخباري ... والفنية 
 أو بطرق أخرى.

 ويتميز حبيث أنه:

                                                           
 .33، ص 1996، 1حممد مفتاح: التشابه واالختالف، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط  1
 .65، ص 1994، 5يب املعاصر، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، طحممد عابد اجلابري: اخلطاب العر  2
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 واإلخبار أكثر مما متيل إىل اإلقناع. يعتمد على لغة مباشرة وتقريرية تسعى إىل التبليغ -

قه مبختلف أشكال اإلغراء واإلاثرة الشكلية واملضمونية يف نقل تصديق اخلرب وتوثي إىليسعى اخلطاب الصحفي  -
 احلدث.

 الروابط االجتماعية. متتنيالتعرف واالكتشاف و  -

  اخلطاب اإلشهاري: -ج

يعد فنا وصناعة إعالمية تواصلية ثقافية، ذلك الهتمام ُمتلف اجملتمعات والدول خاصة املتطورة منها به، 
فهو يتأسس من القيمة االجتماعية واألخالقية واحلضارية والتجارية، الرتباطه ابلدعاية  فهو متصل ابحلياة اإلنسانية

 ىل الفئة املقصودة.من طرف الفئة املقدمة لإلشهار إملنتج ما أو وثيقة دعائية 

فاخلطاب اإلشهاري متنوع، إما مكتوب أو مسموع أو مكتوب ومسموع، من خالل بعده التأثريي على مبدأ 
 بول من طرف املستهلك، ومن خصائصه أنه:فكرة معينة، بغية اإلقناع أو القللسلعة أو لترويج 

 قناعية من أجل كسب ثقة الشاهد والسامع واملتلقي عامة.اابت األخرى يعتمد على اآللية اإلكغريه من اخلط  -

ارية وذلك بتحريك مشاعر يعتمد على الصورة والصوت حبيث أهنما أهم العناصر اليت تقوم عليها العملية اإلشه -
 املتلقي من خالل ما تقدمه الصورة أثناء عرضها وما يقدمه الصوت من نغمات ووصالت موسيقية.

 يقوم بتحقيق وظيفة مجالية وإحيائية تلفت نظر املتلقي وما حتمله من أتويالت عديدة. -

  اخلطاب الديين: -د

م وتصورات يوجه للناس سواء مسلمني أو غريهم، قد فهو كل بيان إسالمي يتناول الّدين وما حيمله من قي
 يكون على شكل خطبة، حماضرة، رسالة أو مقال أو كتاب أو مسرحية واألعمال الدرامية.

لديين، أو من مصادر االجتهاد هو ما يستنبطه ويفهمه الفقيه والعامل واملفكر من النص ا»فاخلطاب الديين 
تاوي الفقهاء وكتاابت العلماء وأحاديث اخلطباء، وآراء ومواقف القيادات ستنباط املعتمدة، فهو يتمثل يف فواال

 .1«واجلهات الدينية )...( وهلذا فإن اخلطاب الديين قابل للنقد والتقومي ألنه كسب بشري، ونتاج إنساين

                                                           
 .21، ص 2005، 1حسن الصفارة: اخلطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، املركز الثقايف العريب، ط  1
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ومواقف دينية، أي  أنه ذلك اخلطاب الناتج عن فهم الفقهاء للنص القرآين، وما يفتوه الفقيه أو اخلطيب من آراء 
 قابل للمناقشة والنقد والتقومي ألنه نتاج بشري. فاخلطاب الديين مصدره الّدين ويقوم على أساس:

عليها إلمجاع والقياس، وهي مصادر تقوم ويتمثل يف نصوص القرآن الكرمي ونصوص السنة النبوية وا الوحي: -
 الثقافة اإلسالمية.

إ انَّ  »ألنه لغة اإلسالم ووعاء أفكاره ومعارفه وهي جزء جوهري يف إعجاز القرآن، قال هللا تعاىل:  اللغة العربية: -
 1.«َجَعْلَناه  ق  ْرآاًن َعَرب يًّا لََّعلَّك ْم تَ ْعق ل ونَ 

 أركان اخلطاب: -4

نشاط شفهي حياول فيه املتحدث أن يقنع وأن حيقق هدفه مع مستمع عن طريق صياغة قوية  اخلطاب
اإلقناع املمكن يف كل واحد  فكلتتاخلطابة قوة »ماهرة للحجج اليت يستند إليها يف بناء خطابه، فيقول أرسطو 

 2.«من األمور املفردة

 ته، وهي:لذلك فإن اخلطاب يستند يف بنائه على عناصر تساهم يف فعالي

وهو اخلطيب واملتحدث، وهو املسؤول عن إلقاء الرسالة وأن يكون عاملا ملا يقول ومدركا لقيم  املرسل: -أ
 ومبادئ ومعايري اخلطابة، ليستطيع التأثري يف نفوس مجهوره.

 : وهو املخاطب واملتلقي أو املستمع لرسالة املرسل.املرسل إليه -ب

وهي نص اخلطاب، اليت يسعى اخلطيب إبالغها إىل مجهوره، ويكون بذلك حارصا على لغته  الرسالة : -ج
وأسلوبه وبالغته وتعبريه عن أجزاء قوله، وأن يستند على حجج ودالئل تساعده يف التأثري مبستمعه، فاخلطيب 

ت ووسائل اإلقناع وأبسلوب الناجح املتمكن هو من يستطيع إقناع متلقيه مبا يقوله ويؤكد قوله ابحلجج وكل مؤثرا
 التواصل الراقي.
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 خصائص اخلطاب األديب:  -5

 املرسل إليه صلية يشرتك فيها كل من املرسل إىلاخلطاب عبارة عن وحدة إبالغية انجتة عن عملية توا
 والرسالة اللغوية.

 سوم خبصائص حمددة يتميز هبا وهي:فاخلطاب مو 

  الوضوح والقصدية: -أ

بتعاد عن كل ما يدعي اإلهبام والغموض واللغة املعقدة، الوضوح والقصد، وذلك ابالفاخلطاب يقتضي 
بتوظيف لغة دقيقة بسيطة واضحة أبسلوب سلس بعيدا عن اللبس واإلحياء، فاللغة وظيفتها حتقيق التفاعل بني 

م املرسل بغية اخلطاب، وقد تكون ابللغة العامية وذلك حسب نوعية اخلطاب، أما القصدية فهي من مها طريف
عليه لتحديد معىن  حتيلوكما يعرب املرسل عن قصده يف اخلطاب من خالل اللغة، فإن اللغة »إفهام املرسل إليه، 

اخلطاب، وهلذا حيتج صاحب املعىن على أن القصد شرط يف بلوغ الكالم متامه معتمدا على مالحظة أن الكالم 
يكون دليال على مقصود املتكلم وعلى أن املتكلم أراد أن يبلغ مراده  يف الشاهد يكون أمارة ملا يريده املتكلم حبيث

 .1«مبقصوده

فالقصد حيتل أمهية ابلغة يف إنتاج اخلطاب حبيث يسهم يف امتام معىن اخلطاب من خالل اللغة اليت يعتمدها 
 املتكلم ليعرب عن مقصوده وهبذا تتحقق العملية اإلبالغية للخطاب.

  ية:التارخي -ب

اليت يقال فيها، أي مرتبط بلحظة إنتاجه من خالل أنه حمدد الزمان  أن اخلطاب مرتبط ابللحظة مبعىن
 واملكان اليت يقوم عليها.

هي مسة انجتة من كون الذات القائلة حمددة يف الزمان واملكان، وخاضعة يف الوقت نفسه، لتأثري القوى »والتارخيية 
 .2«النفسية االجتماعية اليت متيز عصرا ما

                                                           
 .182، ص 2004، 1عبد اهلادي بن ظافر الشهري: اسرتاتيجيات اخلطاب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، ط  1
 .129، ص 1عبد الواسع احلمريي: اخلطاب والنص، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط  2
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مبعىن أن املبدع أو املرسل وابعتباره الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب فهو إذن مرتبط ابللحظة اليت ينتج فيها 
 اخلطاب.

عند مكان قد نظر إىل اخلطاب، بوصفه جمموعة من فوكو،  -حسب الباحث–مسة قد أدركها »وهي بذلك: 
ابلزمان واملكان، حتدد العصر، أو اجملال االجتماعي، أو اقتصادي ولة اإلسم والتارخيية، واحملكوم دائما القواعد جمه

 .1«أو جغرايف، أو لغوي، شروط ممارسة الوظيفة املقالية

جتعل اخلطاب مرتبط ابلبيئة الزمانية واملكانية اليت جتري فيها العملية اخلطابية، يف ذلك فالتارخيية مسة أساسية 
 العصر الذي ينتج فيه.

  احلوارية: -ج

عتبار اخلطاب حواري، والتخاطب يكون بني املرسل )املبدع( واملرسل إليه )املتلقي(، فإن احلواية مسة اب
أساسية يف كل عملية ختاطبية، فهو حيمل دالالت خطابية متنوعة ي كّون حوار بني املرسل الطرف األول يف 

 عملية التخاطبية.الة اليت يستقبلها املتلقي الطرف الثاين يف الساخلطاب حامل بذلك للر 

  السياقية: -د

أي ارتباط اخلطاب ابحمليط الذي يتولد عنه اخلطاب، أي مرجعه واإلطار املعريف والثقايف واإليديولوجي 
هو الطاقة املرجعية اليت جيري القول من فوقها، فتمثل »الذي أجنز اخلطاب يف ضوئه، والسياق حسب جاكسون: 

تفسري املقولة وفهمها. إنه الرصيد احلضاري للقول وهو مادة تغديه مبادة حياته خلفية للرسالة متكن املتلقي من 
 .2«وبقائه، وال تكون الرسالة بذات الوظيفة إال إذا أسعفها )السياق( أبسباب ذلك ووسائله

ال فهو بذلك عنصر أساسي يف معرفة الرسالة وفهماها فهو ميثل اخللفية املعرفية للخطاب إذ ال ي فهم اخلطاب إ
 ابرتباطه ابلسياق احمليط به.

                                                           
 .129لنص، ص عبد الواسع احلمريي: اخلطاب وا  1
 .10، ص 1998، 1عبد هللا حممد الغدامي: اخلطيئة والتفكري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط  2
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نتهاء وحالة إدراك )...( وهو سابق له سياق حيتويه، ويشكل له حالة اال»فإن كل رسالة أو نص أديب أو خطاب 
يف الوجود، فالسياق أضخم وأكرب من الرسالة )...( وموقع النص من السياق مثل موضع الكلمة من اجلملة، فال 

 .1«لما أنه ال وجود للجملة من دون كلمةقيمة للكلمة من دون مجلة. مث

لكل خطاب سياقه اخلاص به فهو مرتبط به أشد االرتباط، ابعتباره أسبق من اخلطاب نفسه، وابعتبار اخلطاب 
 ئا إال من خالل كلماهتا، نفس الشأو النص ال يفهم إال من خالل سياقه، فحاله يشبه اجلملة اليت ال معىن هل

 ابلنسبة للخطاب فمكانه النص من السياق مثل مكانة الكلمة يف اجلملة.

املعرفة التامة للسياق شرط أساسي للقراءة الصحيحة. وال ميكن »ويواصل جاكسون حديثة عن السياق يقول: 
لية أخد قراءة ما على أهنا صحيحة إال إذا كانت منطلقة من مبدأ السياق، ألن النص توليد سياقي ينشأ عن عم

االقتباس الدائمة من املستودع اللغوي، ليؤسس يف داخله شفرة خاصة به متيزه كنص، ولكنها تستمد وجودها من 
 .2«سياق جنسها األديب. والقارئ حر يف تفسري هذه الشفرة وحتليلها ولكنه مقيد مبفهومات السياق

فهم صحيحا جيب أن يكون منطلقا دور أساسي يف فهم الصحيح والقراءة الصحيحة ولكي يكون الله  سياقفال
من مبدأ السياق لكونه ميثل منشأ للنص أو للخطاب فهو شرط أساسي يف توليد اخلطاابت فال يفصل معل 

 التخاطب وعناصره عن حميطه وإطاره.

  الرتمجة والتأويل: -ه

تكون بني املرسل واملرسل إليه، عن طرق إرسال الرسالة اللغوية، من املرسل )املبدع( وهو  فالعملية التخاطبية
حمور إنتاج اخلطاب وهو املتلفظ به حنو املرسل إليه/ املتلقي وهو مستقبل اخلطاب، فيقوم بفك شفرة الرسالة 

 ُمتلف اخلطاابت. املوجهة إليه، وبذلك حتصل عملية الرتمجة والتأويل وهي العالقة املوجودة بني

 

 

 

                                                           
 .13، 11، 10، ص عبد هللا الغدامي: اخلطيئة والتفكري  1
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 .املبحث الثاين: مفاهيم نظرية فلسفية حول احلب واحملب  

 : Ameurمفهوم احلب  -1

 اشتملت املعاجم العربية على معاين عديدة للفظة احلّب:  لغة: -أ

يف  إلَّ : ح بَّ به: ما أَحبَّه  وي قال أيضاً ... الشيء    ح بًّا: صار حمبوابً اإلنسان  بَّ حَ »ففي معجم الوسيط: 
: صار ذا َحبٍّ ول ّب. و  فالانً: مال إليه. فهو بدا َحبُّه . ويقال: أحبَّ الزرع: عْر أَحبَّ الزَّ  ، وعجبح والتّ املدْ 

، وحم  بَّة ميَان  ا»، واْسَتَحبَّه آثَ رَه، : أحبَّ بعض هم بعضاً حَتَابُّوا ...حم  بٌّ سورة التوبة، اآلية  «ْسَتَحبُّوا اْلك ْفَر َعَلى اإل 
23   وحَتَبََّب إليه توّدد إليه وأَْظَهر احل ّب ... واحلّب: الو داد  )عند الفالسفة( ميل إىل األشخاص أو األشياء

أي أن معىن احلب هنا مبعىن امليل ىل الشيء  1.«العزيزة، أو اجلّذابة: أو النَّافعة  ... واحمل ّبة: امليل إىل الشيء الّسار
 والتوّدد له واستظهار احملّبة واالستئناس له. أو الشخص

: الوداد  وال َمَحبَّة ،» ففي لسان العرب البن منظور من ماّدة َحبََّب: . واحل بُّ : نَق يض  الب  ْغض  وكذلك  احل بُّ
بُّ وإ نه َلم ْن ح بَّ ، واالْست ْحباب  كاالْست ْحسان  و  احل بُّ ابلكسر ي َأي مم َّْن أ ح  ْبَت َأن وح ب َّت ك: ما َأْحب َ  ،ة  نَ ْفس 

، وال َمَحبَّة  أَيضاً: اسم للح بّ  ، ح ب ََّتك وحَمَب ََّتك من الناس وَغرْي ه م َأي الذي حت  بُّه واْختَ رْ  ت  ْعطاه ، َأو يكون لك
، بَّان  ة  لزوجها وحم  بٌّ أيضا ... امرأة حم  بَّ  –إليه: تَ َوّدَد  وتَتَحبَّبَ  ...ابلكسر: ال م حابَّة  وال م وادَّة  واحل بُّ  واحل باب  وح 

   2.«اّلّل عليه وسلم وال م َحبَّة  وال َمْحب وبة  مجيعاً: من َأمْساء  َمد ينة  النيّب، صلى، امْسان  َمْوض وعان  م ن احل بّ   وَحبَّان :

ي ك نُّ َله  ح بًّا  :حبَّ مصا(:ح بٌّ )ح ب ب» أما يف قاموس حميط احمليط للبستاين فلفظة احلب وردت يف قوله:
 عميًقا: حَمَبَّبة  

دَّة  احل بّ    *** أَمرَييت ال تَغف ري َذنيب  فَإ نَّ َذنيب ش 

                                                           
 .151 – 150م، ص 2005ه/ 1426، 5، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1اللغة العربية: املعجم الوسيط، ج جممع  1
، 1، دار الكتب العمية، بريوت، لبنان، ط4ابن منظور )مجال الدين بن مكرم(: لسان العرب، حتقيق: عامر أمحد حيدر، ج  2
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حبُّ االستطالع: امليل إىل معرفة األشياء، االطالع عليها، ، َوتَ ْعظ يم ها، اأَلانن يَّة   ح بُّ الذَّات  : تَ ْقدمي  الذَّات   
رّ كها  ح بُّ الوَطن من اإلميان: التَّعلق : حالة من حاالت التصوُّف حت  ابلوطن، والتفاين يف حمبَّته، ... احل بَّ اإلهليُّ

 .1«رغبة عميقة يف معرفة الذات اإلهلية، احلب الع ذري: التعلق الطاهر والعفيف ابملرأة ع شًق َوَوهَلًا

يف معاين احلب ويقدم لكل نوع شرحا يف لفظة َحّب حبرفيه احلاء والباء تعدد وتنوع حر جيد يف فالبستاين يف تعريفه 
 مبسطا.

: »وعن اخلليل بن أمحد الفراهيدي جند:  َحَبَب: أحببته نقيض أبغضته، واحل بُّ واحل بَّة : مبنزلة احلبيب واحلبيبة، وال بُّ
 ل األعشى: اجل رَّة الضَّْخَمة  ... احل بَّة  إذا كانت ح ب وب ُمتلفة من كل شيء ... وَحبَّة القلب ََثََرت ه، قا

 َفرَمْيت  َغْفلَة َعْينه  عن شات ه *** فأَصْبت  حبََّة قْلب ها وط َحاهَلا

َدٍة... ويف تفسري احلّب والكرامة: إن  : الفرط من َحبٍَّة واح  َوح َباب ك أن يكون ذاك، معناه: غاية حَمّبت َك، واحلبُّ
فمن تعريف الفراهيدي نرى أن احلب مرادفاته يف  .2«الع ْروتنياألرَبع  اليت ت وضع عليها اجلرّة ذات َبات  احل بَّ اخَلشَ 

املعاجم العربية تبلغ عددا غري متناهي املعاين والتعريفات، فتعريف هذا يصب يف منحى املادايت وكل ما هو 
 ملموس من َحبّ  الشعري والقمح وَثرة النبااتت.

ة من ثالثة يف كتاب العني، فيقول أهنا مأخوذ جاءوال تبتعد لفظة احلب عند ابن فارس يف مقاييس اللغة عن ما
، والثالث من الشيء ذي احَلبّ   بات، واآلخر احلَبَّة  زوم والثّ ، أحدها اللُّ احلاء  والباء  أصول  ثالثة  احلاء  والباء  »أصول: 

ّبة ، قال  ، فاألّول احَلبُّ معروف من احلنطة والشعري. فأّما احل بُّ ابلكسر فَ ب ذ ور  رْ صَ الق   َوْصف   الّرحيان الواحد ح 
يل  السَّْيل  مَن النَّار خَيْر ج وَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوم ...  ب ت  احل بَّة  يف محَ  ب  ت وَن كما تَ ن ْ ... وأما فَ يَ ن ْ

َمّبة، اشتياقه من أَحبَّه إَذا َلَزمه
َ
 3.«الّلزوم فاحل بُّ وامل

                                                           
م، ص 2009ه/ 1430، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2احمليط، تح: حممد عثمان، مجبطرس البستاين: حميط   1

304. 
ه/  1424، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1اخلليل أمحد الفراهيدي: كتاب العني، تح: عبد احلميد هنداوي، مج  2

 .278- 277م، ص 2003
، 2، دار الكتب العملية، بريوت، لبنان، ط1قاييس اللغة، تح: ابراهيم مشس الدين، جأبو احلسني أمحد بن زكراي ابن فارس: م  3

 .276 – 275م، ص 2008ه /  1429
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ب يف معنيني ما هو معنوي جمرد هو املشاعر وامليل إىل الشيء واستحسانه، الغالبية من التعريفات واملعاين تص
 واملعىن اآلخر احلسي وكل ما هو مادي من َثرة النبااتت وحب الشعري والقمح.

  اصطالحا: -ب

قبل أن نتعرف على تعريفات للحّب اصطالحا جتدر اإلشارة إىل عجزهم عن تعريف هذا املصطلح وإدراك 
 حقيقته.

حب الوطن  فيشملرأة، بل يتعدى ذلك، يقتصر احلب على تلك العالقة القائمة بني الرجل واملال 
ومواطنيه، واألسرة وما تنجبه من أطفال، وقد يتجاوز ذلك إىل حب بين اإلنسان على اختالف أجناسهم وألواهنم 

 السوء والشر.وأعمارهم، ونكران الذات، فيكن ألخيه اإلنسان كل خري وصواب وهداية وأن جينبه 

بني السماء  تلمعاحلب قوة توطد العالقات بني املخلوقات وأن ابتسامة احلب »عّرف أفالطون احلب بقوله 
. فاحلب هو احساس مجيل رائع بني 1«واألرض. وأن احلب إرادة اثبتة جذابة جتذب اجلنسني وجتعل االثنني واحدا

ر حتقق التقارب والتجاذب واالرتياح الداخلي بني البشر قلبني، وشعور متبادل بني طرفني، فهو عبارة عن مشاع
احلب امتزاج النفسني كما لو امتزج املاء مباء مثله، والنفس ألطف من »:بقراط وهي كلمة خلود بني اثنني، لقوله 

النفوس وتنصهر  لتتمازج. أي أن احلب هو ذلك الرابط الذي جيمع بني مجيع الكائنات، 2«املاء وأرق مسلكا
فاحلب إذن هو حب للجمال، وال ميكن قصره على احلب »األجساد وتلتحم مع بعضها فتصبح واحد 

فاحلب يرتقي إىل ما هو روحاين بعيدا عن الرغبة اجلنسية،  3.«الكالسيكي لَلجساد، احلب الفاين يف حد ذاته
 4.«...  ة شهوانيةلنزو يهدف إىل السعادة وليس إىل االكتفاء أبسبوع عابر  »فاحلب 

وما ال شك فيه أين احلب أعقد من هذا، إذ تشري هذه الكلمة اجملّردة يف الواقع إىل أطياف من املشاعر 
واألحاسيس، واالنفعاالت املتقاربة، واملرتابطة بشكل عضوي يف النفس البشرية، فكلمة "حب" ليست اسم علم 

َها داللته جوهر فرد، أو ماهية واحدة ال تتغري، إمنا هي جتربة حّية يعي شها اإلنسان وال يصل إىل إدراك ك ْنه 

                                                           
 .08م، ص 1978ه / 1398، 1: احلب، مؤسسة الرسالة، سوراي، طكحالةعمرو رضا    1
 09ص  نفسه، املرجع   2
إىل سيمون دي بوفاري(، تر: دينا منذور، دار التنوير للطباعة ، أود النسوالن: الفالسفة واحلب )من سقراط هماري لوميني 3

 .25م، ص 2015ه/  1436، 1والنشر، مصر، لبنان، تونس، ط
 .25نفسه، ص  املرجع  4
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فهو خيتلف حسب تركيبة اإلنسان وهو أعمق يف داللته إذ يعترب كتلة من العواطف  1وحقيقتها إال ابألمل واملعاانة.
فاحلب   2،«غري أن منطق احلب كمنطق البحر متاما بال منطق  »اليت اكتسبها وعاشها الفرد كلٌّ حسب جتربته 

أيضا أشبه ابلظواهر العلمية اليت جيتهد العلم يف إجياد تفسري هلا يستند إىل منطق معني ككل الظواهر الكونية اليت 
 تستنجد ابملنطق لتربر وجودها.

احلب ليس وحده »بقوله  Sophoclisومل يقف احلب عن هذا فقط، فعرّب املسرحي اليوانين سوفكليس 
ناايه أمساء أخرى متعددة، إنه املوت والقوة اليت ال حتول وال تزول إنه الشهوة احملض، احلب، ولكن امسه خيفي يف ث

. فهو يؤكد أن احلب يتجاوز حتكيم العقل إىل حتكيم العاطفة، واليت كثريا ما خترج عن 3«اجلنون العاصف والنواح
 إرادة صاحبها.

مزيج من االنفعاالت اليت ختتلط وتتواجد يف آن واحد ذلك اخليط من  »وتكمن صعوبة احلب يف كونه: 
الفرح واحلزن والسعادة والشقاء، واألمل والراحة، والقلق واالسرتخاء، والعذاب والطمأنينة واخلوف ... كل هذه 

ار يف . حالة غريبة حمرّية يتواجد عليها الشخص العاشقةالنشو املشاعر جمتمعة أو متناوبة حتقق حالة من  . حي 
مبعىن أن احلب هو ميالد جديد لإلنسان، وأنه خليط من  4«وصفها ولكنه يتمسك هبا ألهنا ختلقه خلقا جديدا 

 املشاعر اهلجينة واملتمثلة يف كل من السعادة واألمل.

 احملب:مفهوم  -2

أن احملب يرى أن حمبوبه هو أمجل من خلق هللا حىت وإذا  »احلب عبارة عن اشتغال حم  بٍّ مبحبوبه، خاصة 
اختلف الناس معه ... احملب ال يرى حمبوبه ككائن حاضر فقط، ولكنه يرى ماضيه، ويرى مستقبله ... وإذا كان 
 مليئا ابلعيوب ... ولكن احملب بقلبه، بعقله، حبدسه، بباطنه، بسحر احلب، السر اإلهلي، ابلقوة الكونية اخلارقة

يستطيع أن يرى ويلمس ما ال يراه وال يلمسه أحد ... يستطيع أن يدرك اجلمال احلقيق الذي ينضج به حبيبه 

                                                           
ه/  1427، 8ينظر: صادق جالل العظم: يف احلب واحلب العذري، دار املدى للثقافة والنشر، سوراي، لبنان، العراق، ط  1

 .09م، ص  2007
 .12م، ص  2015ه/  1436، 3أدهم الشرقاوي: عن شيء امسه احلب، دار كلمات للنشر والتوزيع، الكويت، ط  2
  12صادق جالل العظم: يف احلب واحلب العذري، ص   3
 .10م، ص 1998ه/  1419، 1عادل صادق: معىن احلب، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، مصر، ط  4
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فاحملب هو الكائن الذي يصيبه الذهول يف حمبوبه ويالزمه حبه وأنه يستحيل أن ينظر يف أن هناك شخص  1.«
 أحسن من حمبوبه.

خاص به ال يرى فيه إاّل حمبوبه وخياله، يدفع بذلك فاحلب جيعل صاحبه إنسان غري عادي، يعيش يف عامل 
احملب إىل أن يعيش يف عزلة عن جمتمعه، فقد مَل عليه حمبوبه كل وقته، فمحبوبه كل مهه وفكره وشغله، فهو يرى 

وانفعاالته يف عقله الباطن، فاحملب ال يستطيع ختيل نفسه من  رى الصورة اليت كونتها عواطفهفيه نفسه وذاته، أو ي
ولكل  » 2غري حمبوبه، وإذا بلغ احملب درجة الفتون واجلنون مبحبوبه مل يعد إبمكانه التخلص من حبه وحلمه به،

حمب طريقته يف احللم، ومن خالل هذه احلقائق اجملردة تغىن احملبون مبن حيبوهنم ونظموا فيهم أشعارهم الغرامية، اليت 
. هذا يعين أن 3«يت تعمى احملب عن رؤية أي نقص يف حمبوبه تبعتها تلك القوة السحرية العجيبة قوة احلب ال

احملب جيعل من حمبوبه مرآة صافية لنفسه، فهو حيب ذاته يف حمبوبه، ويصعب عليه أن يرى نقص يف حماسن 
وخصال ومجال حمبوبه، هذا ألن احلب يعمي صاحبه عن عيوب حمبوبه، وجيعله يعيش يف هذا اخليال وهذا احللم به 

 4.«احملب طالبة  له، قاصدة إليه، ابحثة عنه  ونفس  »

 فلسفة احلب عند العرب: -3

مل يكن الشعر وحده من أخد موضوع احلب يف قصائده، بل جتاوزته الفلسفة أيضا وكان ملذاهبها نصيب 
يف أخذه ظاهرة لتفسرياهتا وتصوراهتا، ولقد اختلفت اآلراء الفلسفية حول احلب الذي اعترب مصدر السعادة لدى 

بكثري من التعقل واحلرص، إال هذه العاطفة  غالبية البشر، إال أهنم أاثروه بتحفظ وتناوله حبذر، فهم يتعاملون مع
أن احلب ظل مقاوما لكل أشكال العقلنة اليت حاولت الفلسفة إسقاطها عليه، وظل متحررا من القيود املفروضة، 
ما جعل هؤالء يعانون االرتياب واخللط، فاحلب مقرتن ابلراثء واحلوادث الغامضة واالضطراابت النفسية املتكدسة 

   5وهذه األمور مل يكن للعقل تقبلها أو التسليم هبا.يف اإلنسان، 

                                                           
 .11ص ق: معىن احلب، دعادل صا  1
 . 17م، ص  1999ه /  1419، 1ينظر: شوقي ضيف: احلب العذري عند العرب، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط  2
 16نفسه، ص  املرجع  3
م، ص  2016، 1علي بن حزم األندلسي: طوق احلمامة يف األلفة واألاّلف، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط  4

13. 
 .12م، ص  1983ه/  1404، 1ريف: احلب يف القرآن، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، طحممود بن الش  5
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فاحلب عبارة عن عاطفة مصدرها القلب لذا يصعب إخضاعها للمنطق وإدراكها ابلعقل، لذا يصعب على 
 الفالسفة وضع تفسري عقلي له، ما جعل كل فيلسوف يتبني تفسريا خاصا، غالبا ما تكون على حسب جتربته.

ب املسلمون يف تعريف احلّب والبحث يف فلسفته، لذلك جاء تعبريهم يف رؤى ولقد ساهم املفكرون العر 
إّن اخلري بذاته معشوق، لوال ذلك ملا انصب كّل واحد مما يشتهي أو يتوق ...  »ُمتلفة، قال ابن سينا يف احلب: 

لذلك اخلري عاشق للخري، على إيثار اخلري يف مجيع التصرفات، و  اهلممبذاهتا معشوقة ملا اقتصرت  اخلرييّةفلوال أن 
  1«ألن العشق يف احلقيقة استحسان احلسن واملالئم جدا ... 

فالعشق عند ابن سينا أمر خري، لكون اإلنسان مييل إىل كل ما هو انفع وخري وابلتال مييل إىل العشق، كما 
أنه قوة غريزية فطرية يف النفوس البشرية واحليوانية، وهو قسمان: أحدمها طبيعي والثاين اختياري، فاإلنسان يعشق 

 2يه شيء من الشهوانية هو خاص ابلنفس احليوانية.فيها براءة وظرافة، والعشق الذي ف اليتالصورة احلسنة 

للمحّبة أنواع، وأسباهبا تكون بعدد أنواعها، أحد أنواعها ما ينعقد  »رأى أن:  " فقدسكويهمأما "ابن 
. أي أن احلب الذي يدخل القلب سريعا يكون سريع 3«سريعا وينحّل سريعا، والثاين ما ينعقد سريعا وينحل بطيئا

 ما ينتهي، أما احلب الذي يتشكل مبرور الوقت وعلى مهل يكون صعب اخلروج منه أو نسيانهاخلروج وسرعان 

نوع من احملبة إال أهنا أخّص منها، وهي املودة بينهما وال ميكن أن تقع بني مجاعة   »كما أن الصداقة 
 عم منها.. أي أن للصداقة رابط خاص وقوي من الوّد، إال أن احملبة أ4«كثريين كما تقع احملّبة 

 اثنني فقط، وال إفراط يف احملبة، وهو أخص من املودة وذلك أنه ال ميكن أن يقع بني »شق فهو عوأما ال
يقع يف النافع وال يف املركب من النافع وغريه وإمنّا يقع حملّب الّلذة إبفراط، وحملب اخلري إبفراط وأحدمها مذموم 

واملودة تكون بني شخصني أو أكثر إال أن العشق ال يكون إال بني اثنني وفقط، وهو  فاحملبة 5.«واآلخر حممود 
 أو سيئا. أكثر عما منهما، وقد يكون عشقا انفعا

                                                           
 .115احلب، ص  كحالة:عمر رضا    1
 .117 – 116ص  نفسه، املرجعينظر،   2
 .127، ص املرجع نفسه  3
 .128، ص سهفن رجعاملينظر،   4
 .129، ص نفسه املرجع  5
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احلّب أّوله اهلوى، مث العالقة مث  »كما أن هذا الفيلسوف قد تطرق يف حديثه عن احلب إىل درجاته فقال: 
يف هللا تعاىل ... مث الشخص وهو إحراق القلب  قتابلشهوة واحلب املالكلف، مث الوجد، مث العشق، وهو مقرون 

والغرام مث اجلوى، وهو اهلوى املتباطن، والتيم والسل واهليام وهو شبه  والاّلعجابحلب مع لذة جيدها، وكذلك الّلوعة 
خر إال أهنا " يف درجات احلب وإن اختلفت من فيلسوف آلمسكويه.هذا ما جاء به "ابن 1«اجلنون والعشق ...

 تشرتك.

كما ذكر "أبو حامد الغزال" يف حديثه عن احملبة جمموعة من الشواهد يف ربطه للحب مبحبة العبد لربه 
اعلم أن األمة جممعة على أن احلب هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ... فال بد أن يتقدم  »واإلخالص له: 

املائدة  ﴾حي  ب ُّه ْم َوحي  بُّونَه  ﴿إثبات احلب هلل تعاىل قوله عز وجل: احلب مث بعد ذلك يطيع من أحب. ويدل على 
–54-   2«... وهو دليل على إثبات احلب. 

فاحلب عبارة عن ميل الطبع إىل الشيء  »فالغزال يؤكد أن احلب هلل عز وجل، كما جاء يف تعريفه للحب: 
امللّذ، فإن أتكد ذلك امليل وقوي ومس ّي عشقا. والبغض: عبارة عن نفرة الطبع عن املؤمل وملتعب، فإذا قوي مسي 

. فاملتعة واللذة واإلفراط وامليل إىل الشيء هو ما يسمى 3«مقتا  فهذا أصل يف حقيقة معىن احلب البد من معرفته
هو سعة إفراط الشهوة، وهو مرض قلب  »ال، واملبالغة يف هذا كّله هو العشق، ويف تعريفه به يقول: حبا عند الغز 

. فالعشق حسبه هم ونكد ومرض وهو شر 4«فارغ ال هّم له ... فهو إذن شّر ابلضرورة وجيب االحرتاز من أوائله
 ال خري فيه.

وذلك لكون اإلنسان ابلفطرة مييل إىل   فمصطلح احلب يعين التعطش للجمال حسب ما جاء به أفالطون،
كل ما هو مجيل وحسن ، ألن جوهر احلب يكمن يف مجاله والعكس صحيح، فهو سر من أسرار الكون الذي 

وإذا ما اكتفى احلب ابجلانب الداخلي الروحي، ونبذ اجلانب  »يرتقي ابلذات اإلنسانية بعيدا عن الشهوة، 
، فاحلب احلقيقي هو الذي جيعل اإلنسان احملب ُملوقا ممتلئا 5«لد واحلقيقة السدي فإنه ينمو متأمال اجلمال اخلا

                                                           
 .134، ص عمر رضا كحالة، احلب  1
 .1657م، ص  2005ه /  1426، 1حزم، بريوت، لبنان، ط ابنأبو أمحد الغزال: إحياء علوم الدين، دار   2
 .159ص  نفسه، املرجع  3
 .136، 135حسني أمحد أمني: كيمياء السعادة، دار املعارف، القاهرة، دط، دت، ص   4
والثقافة ) فلسفة احلب والفن األورويب(، تر: نزار عيون الّسود، دار املدى للطباعة والنشر،  فياتشيالف شستاكوف: اإليروس  5

 .116م، ص 2010ه/  1431، 1سوراي، بريوت، بغداد، ط
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فإن أي منا مصريه الفناء احلتمي، فالروح هي من تصنع اجلسد وتعطي له خلودا ال  –حسب أفالطون  –روحيا 
 يكتمل إال بوجود احلب.

احلب أصعب ما ر كب، وأسكر ما  »كما أن للعرب نظرهتم حول دراسة احلب، يقول "معاذ بن سهل": 
 ش رب، وأقطع ما ل قي، وأحلى ما اشت هي، وأوجع ما بطن، وأشهى ما علن، وهو كما يقول الشاعر:

 تَ َبدَّْت َعاَلَمات  هَلَا غ َرر  ص ْفر  ***  ات  إ َذا ه َي َصرََّحتْ فَول ْلح بّ  آ

ر ه  ف ْكر  َوأَوَّل ه  ***  فَ َباط ن ه  س ْقم  َوظَاه ر ه  َجًوى  «1ذ كر  َوآخ 

ب جيعل نفسه قرابان عند العرب جيمع بني كل ما هو من فرح وحزن، ونشوة ووجع، فاحلب أيضا  ح 
 
وأن امل

، فاإلنسان يعيش احلب بسعادته وأمله 2«قتيل احلب ال دية له  »هلة احلب واملوت يف ذات احملبوب، في قال: آل
وحني تشعر برغبة دفينة يف املوت، جرب املوت حّبا  »والذي قد يؤدي إىل املوت، إذ يقول "أدهم الشرقاوي": 

 .3«حينها ستحب احلياة 

 فاحلب أمسى من أن تتم قولبته أو أتطريه يف معىن واحد، سواء حب بوعي أو بالوعي.

 اجلمال عند العرب: -4

نسان بفطرته مييل إىل كل ما هو مجيل، فهو حيرص على بلوغ اجلمال يف مجيع ميادين حياته، يف مظهره، اإل
ولباسه، ومأكله، ومشربه، ومسكنه، وأن يتحلى جبمال األخالق يف كل ما حيسه و يسمعه، فاعترب اجلمال عامل 

 أساسي يف حياته.

ختالفات اليت جرت بشأنه عند بعض الفالسفة، والباحثني  وضوع واسع بباحثيه، ومفاهيمه واالإن اجلمال م
كانت دليال عن عمقه وأمهيته، فكان موضوع اجلمال مثار تساؤل اإلنسان منذ أقدم العصور ختتلف حول مصدره 

   4وموضوعه اآلراء فقد أرجعه البعض إىل هبة اإلله اخلالق، يف حني أرجعه البعض اآلخر إىل مصدر روح شيطاين.

                                                           
 .13م، ص 1993ه/  1414، 1أمحد تيمور: احلب واجلمال عند العرب، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط  1
 .14ص  نفسه، املرجع  2
 .31أدهم الشرقاوي: عن شيء امسه احلب، ص   3
، 1998، 1راوية عبد املنعم عباس: احلس اجلمال واتريخ الفن دراسة يف القيم اجلمالية والفنية، دار النهضة العربية، بريوت، ط  4

 .11ص 
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للجمال علما هوف واجلدران والصخور، حيث أضحى ان منذ القدم يهتم ابجلمال والزخرفة على الكفاإلنس
ا من خالل مفاهيمه أبدع اإلنسان اآلاثر اجلميلة قبل أن يفلسف ددحث يف أسراره ويدرس يف مناهجه وحميب

املناهج التجريبية يف موضوعها مث عرض للبحث فيها ابلنظر العقلي ومناهجه فكانت )فلسفة اجلمال( واصطنع 
 مما يؤكد أن اإلنسان البدائي عرف اجلمال منذ األزمنة القدمية. 1دراستها فكان )علم اجلمال(،

فالعريب عرف اجلمال بداية من خالل بيئته الصحراوية وما حتويه من رمال، ومشس ورماح، وفرس وإبل، 
ة ابلعواطف، واألحاسيس العابقة ابجلمال، إال وامرأة، وأطالل، حيث أنه سكب كل مالمح بيئته يف قصائد مفعم

لكن هذا ليس ابلصحيح اجملرد  2أن البعض وصف العرب ابملادية املفرطة، وبضعف اخليال، ومجود العواطف.
فالعرب والعادات والتقاليد والرتاث واألخالق، انهيك عن الكرم العريب، والشجاعة والبطولة، والفطنة، ووحدة 

 الذكاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29، ص 2بة مدبول، القاهرة، طمصطفى عبده: املدخل إىل فلسفة اجلمال حماور نقدية وحتليلية وأتصيلية، الناشر مكت  1
 .144، ص 1999عبد القادر فيدوح: اجلمالية يف الفكر العريب، منشورات احتاد الكتاب العريب، دمشق، دط،   2
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 املبحث الثالث: مفاهيم نظرية حول املثل الشعيب:

املثل الشعيب هو من أشهر فنون التعبري يف األدب الشعيب، وقبل أن نشرع يف احلديث عنه يف منطقة 
 جيجل، يستحسن البدء بتعريفه، فما مفهوم املثل الشعيب؟ وما الفرق بينه وبني ما شاهبه من األقوال؟

 ستقصاء.تساؤالت اليت يستوجبها البحث واالإىل غري هذا من ال

 مفهوم املثل الشعيب: -1

 للمثل معاين لغوية كثرية، جنملها يف ما يلي: لغة: -أ

َمَثَل: امليم والثاء والالم أصل صحيح، يدّل »التسوية، املماثلة، الشبه والنظري، فقد جاء يف "مقاييس اللغة":  -
ْبهٍ  َثل : امل ْثل  أيضا َكَشَبٍه وش 

َ
 1.«على مناظرة الشيء للشيء وهذا م ْثل هذا، أي نظريه )...( وامل

َثل التّ مثَال بني الشيئني يف الكالم: كقوهلم: كما ت دين ت دان وهو من قولك: هذا  »ويف "مجهرة االمثال": 
َ
أصل امل

ثْ  َهه  وشَ م  ب ْ َهه  ل  الشيء وَمثَ ل ه، كما يقال ش   2.«ب ْ

إبطاللة سريعة على معاين املثل يف املعاجم العربية، تتبني غزارة معانيه اللغوية ومشتقاته، وكلها تصب يف معىن 
 التشبيه يف غالب األحيان.

 اصطالحا: -ب

جنسا أدبيا قائما بذاته   –املثل  –اختلفت تعاريف املثل وتنوعت حسب رأي كل كاتب ابعتباره 
البالغة واللغة وأعطوه  كاألجناس األدبية األخرى من قصة ورواية ورسالة، مقالة وشعر ... لذلك عين به علماء 

 تعاريف عدة منها:

 

 

                                                           
 .498م، ص  2008، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2أمحد بن فارس الرازي: معجم مقاييس اللغة، ج  1
، دت، 2، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط1أبو هالل العسكري: مجهرة األمثال، تح: أبو الفضل إبراهيم وعبد اجمليد قطامش، ج  2

 .07ص 
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 عند علماء العرب -

على  . فتعريفه يركز1«له، ويوافق معناه ذلك اللفظ ضروباملثل لفظ خيالف لفظ امل» السكيتقال ابن 
 طريقة التعبري غري املباشرة اليت تتميز هبا األمثال.

املثل ما ترضاه العامة واخلاصة  »": وقال الفارايب يف كتابه "ديوان األدب" حسبما أورده السيوطي يف "املزهر
وصلوا به إىل يف لفظه ومعناه حىت ابتذلوه فيما بينهم، وقاموا به يف السراء والضراء، واستدروا به املمتنع من الدر، و 

وتفرجوا به عن الكرب واملكربة، وهو من أبلغ احلكمة؛ ألن الناس ال جيتمعون على انقص ومقصر  قصيةاملطالب ال
 .2«يف اجلودة؛ أو غري مبالغ يف بلوغ املدى يف النفاسة 

مني يف فالفارايب جيعل من التداول خاصية تتصف هبا األمثال فهي كثرية االستعمال واالنتقال بني املتكل
ُمتلف املواقف. وهلا دور يف التأثري بني األفراد، وهذا التأثري ينتج عنه حاالت داخلية. ومشاعر تفيض لتعرب عن 

 اإلنسان. وترمجة ما بداخله.

 شيو واألمثال هي  »اجلمالية فيقول:  والشيء نفسه ابلنسبة البن عبد ربه الذي يركز أيضا على اخلاصية
جوهر اللفظ وحلي املعاين، واليت ختريهتا العرب وقدمتها العجم ونطق هبا يف كل زمان وعلى كل لسان، الكالم و 

 .3«فهي أبقى من الشعر وأشرف من اخلطابة، مل يسر شيء مسريها وال عم عمومها حىت قيل: أسري من مثل 

كان تركيزهم على اجلانب من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن القدماء اختلفوا من تعريفهم للمثل، ف
األديب واللغوي. فاملثل لون من ألوان األدب يتسم ابلشيوع والذيوع ويعتمد على مجال اللفظ وبالغة الكلمة 

 وجودة العبارة.

 عرف احملدثون املثل تعريفات عديدة: و 

األمثال نوع من أنواع األدب ميتاز إبجياز اللفظ وحسن املعىن ولطف التشبيه  »يعرف املثل قائال:  "فأمحد أمني"
وجودة الكناية، وال تكاد ختلو منها أمة من األمم، ومزية األمثال أهنا تنبع من كل طبقات الشعب )...( وأمثال  

                                                           
، دت، 2، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ط1(: جممع األمثال، مجنيسابوريامليداين )أبو الفضل أمحد بن حممد ال  1

 .13ص 
 .486، دار اجليل، بريوت، ص 1السيوطي: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ج  2
، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط3ابن عبد ربه )أمحد حممد األندلسي(: العقد الفريد، تح: عبد احلميد الرتحيين، ج   3

 .03، ص 1983
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خالق األمة كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ األخالقي واالجتماعي يستطيع كل منهما أن يعرف كثريا من أ
 .1«وعاداهتا وعقليتها ونظرهتا إىل احلياة، ألن األمثال عادة وليدة البيئة اليت نشأت عنها 

فهو يرى أن األمثال تتميز بعدة خصائص هي أن تكون موجزة وحسنة املعىن ومجال التشبيه والكناية كما 
 ته داخل اجملتمع.أهنا تعترب مرآة عاكسة للجانب االجتماعي وعقلية الشعب بطبقاته وعادا

ابلرواية  الذائعإن املثل هو هذا االسلوب البالغي القصري  »فقد عرف املثل بقوله:  "شدي صاحلر "أما 
الشفاهية املبني لقاعدة الذوق أو السلوك أو الرأي الشعيب، وال ضرورة ألن تكون عباراته اتمة الرتكيب حبيث ميكن 

فنرى أن املثل، من األساليب البالغية القصرة  2« التقليديةوالكناايت أن نطوي يف رحابه التشبيهات واالستعارات 
اليت تشيع يف أوساط اجملتمع شفاهية الذي يعرب عن سلوك أو ذوق أو رأي وتتضمن بداخله التشبيهات 

 والكناايت واالستعارات.

قول وجيز يعرب عن خالصة جتربة، مصدره كامل الطبقات الشعبية، يتميز  »بقوله:  "زغبأمحد "ويعرفه 
فهذا التعريف ينظر للمثل  3«حبسن الكناية وجودة التشبيه، له طابع تعليمي ويرقى عن لغة التواصل العادي 

 فهو يوضح لنا قيمة املثل ويؤكد سعة استعماله منذ القدمي حىت يومنا هذا.الشعيب 

حكمة العرب يف اجلاهلية واإلسالم وهبا كانت تعارض   »فاألمثال متثل:  "اسم بن سالمأبو عبيد الق"أما 
كالمها فتبلغ هبا ما حاولت من حجتها يف املنطق بكناية غري تصريح، فيجتمع هلا ثالث خالل، إجياز اللفظ، 

فأبو عبيد يرى أن املثل ما هو إال عبارة عن حكمة متخضت عن مواقف  4«وإصابة املعىن، وحسن التشبيه 
 وجتارب إنسانية وتكون فيها احلجة ضمنية يعين غري مباشرة وجيتمع فيها اجياز اللفظ وإصابة املعىن وحسن التشبيه.

املقفع يركزون يف ابن جعفر وابن  فقدامةالسابقة للمثل تربز اخلصائص اللغوية والفنية له:  فوإذا كانت التعاري
 تعريفهم للمثل على أمهيته.

جعلت القدماء أكثر آداهبا وما دونته من علومها ابألمثال والقصص عن  »: "قدامة بن جعفر"فيقول 
األمم، ونطقت ببعضه على ألسن الوحش )...( تصريف القول فيها حىت يتبني لسامعه ما آلت إليه أحوال أهلها 

                                                           
 .61، ص 1953ة، د.ط، مججلنة التأليف والرت املصرية، طبع أمحد أمني: قاموس العادات والتقاليد والتعابري   1
 .06، ص 1أمحد رشدي صاحل: فنون األدب الشعيب، دار الفكر، ط  2
 .95، ص 2012، 2طبيق، مطبعة سخري، حي املنظر اجلميل، الوادي، طتمحد زغب: األدب الشعيب الدرس والأ  3
 .486السيوطي: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ص   4
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دوانهتا . فقد حتدث قدامة بن جعفر عن القدماء ملا جعلوا جل آداهبا وم1«هم إايها عند لزومهم اآلداب أو تصنيع
 هبا احليوان كالطري والوحش. األسنو من األمثال والقصص عن األمم كما أهنم 

للسمع وأوسع لشعوب احلديث  وآنقإذا جعل الكالم مثال، كان أوضح للمنطق  »: "ابن املقفع"ويقول 
 أبن األمثال أداة تعبريية توصل املعىن، فهي أقرب وسيلة للتعبري. فابن املقفع يقر2«...

أنه قول وجيز حامل خلالصة جتارب الشعوب، له خصائص متيزه عن غريه، هدفه تعليمي وله لغة خاصة 
 ترقى عن لغة احلياة اليومية.

حماولة منهم إىل ربطه يه بناء على ما تقدم جند أن نظرة احملدثني إىل املثل قد أخدت صورة أمشل وأعم لوع
أبخالق الشعب وعاداته، فهو عندهم ذلك القول املوجز املستوعب من حكمة الشعب واملولود من البيئة 

 والبليغ تصويره. سبكهاالجتماعية املكثفة معاينة واحملكم 

 عند علماء الغرب: -

ابلطريقة التقليدية، يعمل  ذائعاملثل أسلوب تعليمي  »بقوله:  "  Arthar Taylorاتيلور  ثرر آ"يعرفه 
 فيتفق مع سابقيه على أنه أسلوب تربوي تعليمي، وأنه قول شائع. 3«أو يصدر حكما على وضع من األوضاع.

 4«يف الغالب اجملازية دائما. ثل أسلوب اجلملة القصرية نسبيا املنغمةأسلوب امل »بقوله:  "دهل"ويعرفه 

جتري سهلة يف لغة كل يوم مجلة قصرية صورها شائعة،  »أن املثل:  فريى "Sokolowسوكولوف "أما 
فهذان التعريفان يتحداثن عن اجلانب اللغوي يف املثل إذ  5«سيقى اللفظية.و مقاطعها امل تسردجمازي. و  أسلوهبا

 جيمعان األركان اليت حيتوي عليها املثل إذ يتميز ابإلجياز كما يشيع فيها األلوان املنغمة فهي حتتوي على مقاطع
موسيقية كما أضاف سوكولوف شرطا للحملة املثلية هو أهنا جتري سهلة يف لغة كل يوم هذا ابإلضافة إىل أهنا 

 تستخدم األسلوب اجملازي.

                                                           
 .66قدامة بن جعفر )أبو الفرج البغدادي(: نقد النثر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د.ط، د. ت، ابب األمثال، ص   1
 .70امليداين: جممع األمثال، ص   2
 .06أمحد رشدي صاحل: فنون األدب الشعيب، ص   3
 .32، ص 2004ابراهيم أمحد شعالن: الشعب املصري يف أمثاله العامية، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، دط،   4
 .32نفسه، ص  املرجع  5
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غري  فاملالحظة من هذه التعريفات أهنا تشمل نظرة مغايرة للمثل خبالف العرب وابلتال فتعريف املثل
 ه أو رأي من التعاريف.مستقر وغري هنائي فال ميكن أن حنضر تعريف

 املثل يف القرآن الكرمي: -2

جاء يف القرآن الكرمي مصطلح "مثل" بصيغة اإلفراد واجلمع فهي "تشبيه الشيء ابلشيء يف حكمه وتقريب 
 1املعقول من احملسوس، أو أحد احملسوسني من اآلخر واعتبار أحدمها ابآلخر".

ْم َوتَ رََكه ْم  ﴿كقوله تعاىل يف حق املنافقني:  َمثَ ل ه ْم َكَمَثل  الَّذ ي اْستَ ْوَقَد اَنًرا فَ َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَله  َذَهَب اّللَّ  ب ن ور ه 
ر وَن   2﴾يف  ظ ل َماٍت الَّ ي  ْبص 

ْن ع َباد اَن َصاحل َنْي   َضَرَب اّللَّ  َمَثاًل لّ لَّذ يَن َكَفر وا اْمرََأَت ن وٍح َواْمرََأَت ل وٍط ۖ َكانَ َتا﴿ويف موضع آخر:  حَتَْت َعْبَدْين  م 
ًئا َوق يَل اْدخ   َن اّللَّ  َشي ْ َا فَ َلْم ي  ْغن َيا َعن ْه َما م  ل نيَ َفَخانَ َتامه   3﴾ اَل النَّاَر َمَع الدَّاخ 

 4﴾مََّثل  اجْلَنَّة  الَّيت  و ع َد اْلم ت َّق ونَ ﴿كما يعني املثل الصفة، قال تعاىل: 

 كذلك وردت لفظة "مثل" يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي.

 الفرق بني املثل واحلكمة والقول السائر: -3

أي احلالة املشاهبة  للحالة له مضرب هو الذي له مورد أي احلالة اليت ورد فيها أول مرة، ويلخص حادثة. و  املثل:
اإلنسان يف احلياة عن حادثة أصلية وتتكرر اجلملة اليت قيل فيها أول مرة. كما أن املثل ينشأ ليعرب عن جتارب 

 امللخصة هلا بتكرار احلادثة، للعربة أو التحذير ... سواء أعرفت قصة احلادثة األوىل أو مل تعرف.

هو الذي مل يرتبط حبادثة معينة ولكن دقة تركيب مفرداته وتناغمها جعال منه )القول( الذي يشبه  القول السائر:
من جهة، ومن جهة أخرى يتضمن معلومات موجزة مركزة يف مجل أشبه ما تكون جبمل املثل، بل الكالم العادي 

يتطابقان يف البناء النحوي، ملا فيه من إدراك للموضوع، وتعابريه دالة على احلياة اليومية ... كما أن الزمن فيها 
 در زمن احلادثة.يطول أحياان ويقصر أخرى، خبالف املثل فإن موضوعه حمدود وزمنه قصري بق

                                                           
 .15، ص 1981ابن القيم اجلوزية: األمثال يف القرآن الكرمي، تح: سعيد حممد منر اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، لبنان،   1
 (.17البقرة، اآلية ) سورة  2
 (.10سورة التحرمي، اآلية )  3
 (.15سورة حممد، اآلية )  4
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: اليت تنشأ أساسا خالصة لتجارب عديدة ومتنوعة، يلعب فيها الدين دورا أساسيا، إذ تشكل توجيهاته احلكمة
موضوعا هلا كقول العامة: "تسألين عن العلم منيش عامل تسألين عن الدنيا ماراح منها سامل" فهذا القول هو حكمة 

 ن يف احلياة إال أنه ال يسلم من الوقوع يف مزالق احلياة.دنيوية، أي أنه ابلرغم مما يناله اإلنسا

يبدو أن ظروف العيش يف اجملتمع الواحد وانسجامه يف طباعه وأخالقه وعاداته وتقاليده جعل انطباق الكثري من 
لى التجارب احلكيمة واألقوال املعربة عنها من املثل، من ابب إطالق اجلزء على الكل، ملا يف ذلك من مصداقية ع

 1مستوى الواقع.

 2للمثل مورد مضرب:أركان املثل الشعيب:  -4

فأما املورد هو القصة أو احلادثة اليت أطلق فيها ألول مرة بعد إن أتثر بذلك من كان حاضرا. وأما املضرب 
 فهو احلال الذي نستخدمه فيها ملشاهبة قصة املثل.

 أمهية األمثال الشعبية: -5

انلت األمثال الشعبية حظا وافرا من األمهية يف ثنااي مؤلفات الباحثني واألدابء نظرا ملا حتمله من قيم  لقد
 وعادات وسلوك جمتمع ما وهو يعترب مبثابة تراث ضخم وجب احملافظة عليه وتداوله حلمايته من الزوال.

انلت منزلة مرموقة بني األنواع األدبية األخرى فتناول البعض خصائصها والبعض اآلخر أغراضها  وقد
وأهدافها مركزين على الشكل اترة وعلى املضمون اترة أخرى حماولني الوصول يف النهاية إىل إبراز أمهيتها البالغة 

 ويكفي أن نقف على أبرز النقاط اليت تبني أمهيتها: 

لنقل جتارب الفرد سواء كانت مفرحة أو حمزنة، فهذا التعبري عن موقفه حييل إىل موقفني: إما فاملثل وسيلة 
إصراره على مشاركة الناس أبفراحه. ومهومه واطالعهم عليها، وإما هبدف أخد الغري العربة منها، فاملثل هو رصد 

ك الفرصة للفرد يف االتزام بذلك للسلوك اإلنساين يف حاالت ومواقف متغرية، حيث يقوم بعرض املواقف مث يرت 
 السلوك أو جتاهله من خالل استعماله طريقة اإلرشاد.

                                                           
 88، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، 1ينظر، حممد عيالن: حماضرات يف األدب الشعيب اجلزائري، ج  1
– 89. 
 .30، ص 2009حممد الصاحل جباوي: األدب الشعيب اجلزائري األمثال واحلكم، دار اجلائزة للنشر والطباعة، اجلزائر،   2
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لَلمثال الشعبية أيضا دور كبري يف جتسيد املعىن وتوضيحه، لذلك اهتم العرب والعلماء به واستحضروه يف كل 
 مناسبة حتتاج إىل شرح وإفهام.

فلَلمثال أمهية كربى يف حياة  »ه على فهم املقصود: األمثال الشعبية تعني الفرد على الفهم وتنمي قدرت
الشعوب، فهي يف مقدمة كنوزها الفكرية جتلب االهتمام، وتوضح املقصود وتثري اخليال وتعني على الفهم، فتتمتع 
النفس والفكر واملشاعر، وتعكس عادات أصحاهبا وسلوكهم وأخالقهم وتقاليدهم بقلة لفظها وكثرة معانيها اليت 

 1«عما تكنه الشعوب يف أعماقها.تعرب 

التعبري عن ُمتلف طبقات الشعب وكل الفئات وليست فئة معينة، كما أنه يتابع ُمتلف مراحل منو اإلنسان  -
منذ نعومة أظافره إىل مرحلة الشيخوخة ويعرب عنها، كذلك يعاجل كل القضااي واملشاكل اليت يتعرض هلا الفرد يف 

 حياته.

متثل عراقة الشعوب وجذورها وأصوهلا، حتمل اإلرث احلضاري الذي جاء لنا مبجموعة من القيم األمثال الشعبية  -
والقواعد واألخالق واملبادئ اليت جيب أن يسري عليها الفرد، فهي تعرب عن مصائران مبا حتمله من جتارب السابقني، 

عامل األمثال، على عكس األنواع الشعبية  اليت مازالت صاحلة حلاضران ومستقبلنا: "إننا نعيش جزءا من مصائران يف
األخرى مثل األسطورة واحلكاية، فاألمثال ابلنسبة لنا عامل هادئ؛ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكري الطويل 

 2يف نتائج جتربتنا."

 وللمثل أمهية يف اجملال النفسي، حيث يعترب متنفسا عن الرغبات اإلنسانية، فاإلنسان مير يف حياته
بلحظات أليمة، فيجد نفسه حمبطا أو ايئسا من احلياة، أو فاقدا األمل من انسه وجمتمعه، فنجد األمثال الشعبية 
تساعده على إجياد احلل للحالة اليت هو عليها، فالشخص يلجأ إليها بطريقة غري مقصودة، كما يقلل من توتره 

"شدة وتزول" مبعىن أن هذه الشدة تزول وحتل مشاكلها الناتج عن شعوره ابخليانة أو الفشل واإلحباط كما يقال: 
 مع الوقت ال داعي للقلق واجلزع.

ومن كل ما سبق نستنتج أن املثل له دور وأمهية كبرية يف حياة الفرد واجملتمع من خالل قدرته الكبرية على 
ى أولوية املثل وأسبقيته يف التعبري عن ُمتلف مواقف احلياة ومعاجلتها وإجياد حلول بديلة هلا وكل هذا يؤكد عل

 التعبري عن أشكال األدب الشعيب األخرى.
                                                           

 .84، دت، ص دطيب: أنواع النثر الشعيب، منشورات انجي ُمتار، عنابة، و رابح الع  1
 .182دط، دت، نبيلة إبراهيم: أشكال التعبري يف األدب الشعيب، دار هنضة مصر، القاهرة،   2
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 وظائف األمثال الشعبية: -6

  الوظيفة التعليمية: -أ

األمثال دورا رئيسيا هاما يف التعلم لكوهنا حتوي معلومات كثرية اليت يؤمن أصحاهبا أبهنا صحيحة،  أتخذ
قواعد تعليمية  ىل األجيال الالحقة، فاألمثال هيفهي اخلربة واحلكمة املتبقية من األجيال السابقة واليت تنتقل إ
 ق وغريها من جماالت احلياة.مستحسنة ومقبولة فقد نتعامل مع املناخ والصحة وقواعد األخال

والواقع "أن اإلنسان يستطيع أن يصدر يف سلوكه وفقا ملا يرد على ذهنه من أمثلة شعبية تناسب التجربة 
 1اليت سيمر هبا، فاكتسب منها خربة وبصرية ابلنتائج اليت تؤدي إليها".

ية، "كما أنه تعبري انقد للحياة يقدم بذلك يكون املثل توجيها وإرشادا تعليميا تصنعه العبقرية البشرية الشعب
العربة الصادقة لإلنسان مبا يوجهه إىل جادة الطريق، فاحلياة مليئة ابلنقائض والعيوب، واإلنسان  كائن خطاء ومن 

اد هي ياة وكانت حاجته إىل النصح واإلرشهنا كان قادر على التغيري والتطور والتقدم يف شىت جماالت العمل واحل
النطق ابألمثال واختاذها وسيلة للهدى واإلفادة من جتارهبا، إهنا خربات وجتارب واجتاهات روحية الدافع إىل 

 2وأخالقية وآداب عامة أتخذ هبا اجلماعة ألهنا تراها تتفق مع الزمان وإن كانت قد وجدت من زمان بعيد".

نواع األدبية األخرى، والطابع التعليمي فالطابع التعليمي يكون مباشرا يف أغلب األحيان ويثبت أكثر مما تثبته األ
 األخالقي هو السبب يف ذيوع األمثال يف سائر األحناء.

 الوظائف الثقافية واالجتماعية لألمثال:  -ب

ومن القيم االجتماعية اليت يعكسها املثل الشعيب "قيم االختيار الزواجي وأمهية األصل العائلي الطيب 
ية مكانة األفراد العائلية، ويعكس أيضا بعض صفات اجلمال كطول القامة والسمعة احلسنة يف االختيار وأمه

 3وبياض البشرة كما ينفر من بعض الصفات كالنحافة ولون البشرة األمسر".

                                                           
، ص 2008دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط،  –دراسة ميدانية  –ربولوجيا ودراسة الرتاث الشعيب نثفاروق أمحد مصطفى: األ  1

169. 
 .171املرجع نفسه، ص   2
 .171، ص املرجع نفسه  3
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أي أن املثل الشعيب يتوارث نقله من جيل إىل آخر، وابلتال يعمل على نقل تلك القيم واالجتاهات ومنه 
جتماعي. فالبد من وجود أمناط معينة من القيم تتحكم يف أمناط الثقافة واملفهوم االمرار وتواصل املسامهة يف است

السلوك حبيث ميكن للفرد أن يتوقع سلوكا معينا يف موقف معني يقاس به الفعل االجتماعي ابلنسبة إليها، فاحلياة 
 االجتماعية ال تنتظم إال بتوفر قواعد حيكمها االتساق والتوافق بني أفراده.

  الوظيفة النفسية االجتماعية لألمثال: -ج

"يعمل املثل الشعيب على مدا األفراد بقدر كبري من الراحة النفسية حيث يعمل على ختليصهم من الضغوط 
اليت يفرضها اجملتمع على أعضائه كما أنه يتيح الفرصة هلم للحديث عن األمناط السلوكية اليت حيظر عليهم اخلوض 

ظرهتم إىل بعض األشخاص أو املواقف، ومن مث حيقق قدرا كبريا من الراحة النفسية فيها، كما أنه يعكس ن
 1لَلعضاء".

تبدو الوظيفة النفسية االجتماعية للمثل الشعيب يف أنه "يعكس حماولة اإلنسان اهلروب اخليال من قيود بيئته 
أغلب األحيان من عدم التكافؤ  احملدودة، ومن جمتمعه الذي يعيش فيه، ومن الكتب الواقع عليه والناجم يف

االقتصادي واالجتماعي، هذا اهلروب يتمثل يف صرب اإلنسان على قيود تلك البيئة احملددة، ويف مواجهة ظروف 
 2.احلياة القاسية"

مشتقة من مجال وخيام و فاألمثال وليدة البيئة اليت نشأت عنها "فاإلنسان البدوي يف الصحراء جند أمثاله 
و مطر، والذين يسكنون يف السواحل يشتقون أمثاهلم من البحر و السفن والصيد والسمك  وخصبأرض وجدب 

 3وحنو ذلك".

كما يعمل املثل على "مد األفراد بقدر كبري من الراحة النفسية وختليصهم من الضغوط والتوترات حيث أنه 
 4وجهة نظرهم دون خوف أو قلق". يعكس نظرهتم إىل بعض األشخاص أو املواقف، ويتيح هلم حرية التعبري عن

 

                                                           
 .176، ص ربولوجيا ودراسة الرتاث الشعيب نثفاروق أمحد مصطفى: األ  1
 .179نفسه، ص  املرجع  2
 .179، ص املرجع نفسه  3
 .185 ص املرجع نفسه،  4
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 خصائص األمثال الشعبية اجلزائرية: -7

لكل علم أو فن أديب خصائص متيزه عن بقية الفنون والعلوم األخرى ولَلمثال الشعبية خصائص متيزها 
 نذكر منها:

قدر من الداللة اجياز اللفظ حبيث يدل قليل الكالم فيه على الكثري فهو مكون من أقل قدر من األلفاظ وأكرب  -
 وهي كلمات عادة ما حتمل ورائها حاداث صارت به مثال، وتتميز جبودة املعىن واالختصار والرتكيز.

إصابة املعىن فشرط الكالم القليل الداللة مباشرة على املعىن دون زايدة أو نقصان، حبيث يصيب التجربة  -
 والفكر يف الصميم.

 1يصبح البالغة وقيمتها يف الداللة على املعىن املراد و الصيغة الطلوبة".حسن التشبيه وجودة الكناية "وهبذا  -

الطابع الشعيب فأسلوب املثل واللغة املعتمدة فيه هي اللغة احلياة اليومية، املستعملة والسائدة بني الشعب  -
مبختلف فئاته، ومن املعروف أن اللهجة العامية ال ختضع لقواعد وال لضوابط لغوية، وهذا ما ساعد األمثال على 

جملتمع، ولغة األمي واملتعلم، الغين والفقري، أي هي لغة سهولة التداول، ألن العامية هي لغة البيت والشارع، وا
 الالحواجز.

 املثل الشعيب ال خيضع لعملية التدوين أثناء نشأته األوىل، إال بعد أن يستكمل منوه على ايدي الناس. -

ت مينحها معان ال تنوط هبا كلما ا"حبيث جند كل كلمة قد اختذت موضعا مالئم االستخدام الفين لَللفاظ -
ذات  يف التعبرياإلنسان الشعيب وطريقته  ةغريها ويربط هبا كلمات غريها ويربط هبا أبفكار ربطا قواي حيمل طبيع

 2األساليب املتباينة."

ل يستخدم الكلمات استخداما فنيا يبتعد عن أي حتديد لغوي فالكلمة حتمل شحنة فنية وال تقبل تفسريا فاملث
 حنواي وإال فقد أتثريها الفين.

                                                           
 .32، ص 2002، 2حلمي بدير: أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط  1
 .72: أنواع النثر الشعيب، ص يبو لعارابح   2
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تنوع الرتاكيب، فهي قد تكون قصرية، وقد تكون طويلة، وقد تكون مرسلة وقد تكون موقعة )مسجوعة(، كما  -
، وقد حيدث أن تكون مصحوبة جبمل معرتضة أو مكررة، أو يكون تكوينها ةأو متباعدة لميكن أن تكون متسلس

 منطقيا يربط النتيجة ابملقدمة.

ينقل حالة الفرد واجلماعة بصدق ودون خوف من قوة الرئيس أو احلاكم او "املثل الشعيب صادق يف تعبريه فهو  -
 .1املسؤول، وال من نقد النقاد والدارسني، فاملثل حيتوي على معىن يصيب التجربة والفكرة يف الصميم"

التعليمي، حيث ، فهو يتميز ابلطابع ةالتعليميحيمل املثل الشعيب يف طياته وظائف ُمتلفة أمهها الوظيفة الرتبوية  -
يقوم بعرض الفكرة أو املوقف مث يرتك اجملال للغري مفتوحا، سواء بتقبل النصيحة أو التوجيه والعمل هبما أو 

 برفضهما.

كما أن األمثال الشعبية تتميز خباصية اإليقاع والتناغم املوسيقي يف ألفاظها مما جعلها سهلة التداول واالنتشار -
 احلفظ والرتسيخ يف الذاكرة. بني الناس كوهنا تصبح سهلة

ة من خالل ما مت عرضه خلصائص املثل الشعيب تنوعت وتعددت ميكن القول أنه يقوم بدور هام يف حيا
 ملا حيمله من خصائص جتعله ذا مكانة هامة وألنه يعرب عن حياة الفرد واجملتمع بكل تناقضاته وتعقيداته. الفرد
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 الفصل الثاني:

دراسة تحليلية لخطاب المحب في 

 األمثال الشعبية في منطقة جيجل
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 : ي ثناطقة جلجلاطا  ابحم   ي امأثثا  العبيلة خلامليحث امأو : دراسة تداوللة 

نظرية األفعال الكالمية، يف هذا املبحث سنتناول دراسة تداولية تطبيقية على خطاب احملب، واملتمثلة يف 
 . جيجل منطقةيف ، وذلك من خالل األمثال الشعبية واحلجاجايت، واإلشار 

 امأفبا  الكالثلة: -أوال

من خالل أفعال الكالم ما هلذه األمثال من قوة أتثري يف السامع ملا حتتويه من نصح وإخبار وتصوير نبني 
للمعاين بكل دقة وجودة عالية يف نقل املراد وإيصاله بصورة خفية تعكس لنا جوانب احلياة االجتماعية. هذه 

...، فاإلنسان احملب يوجه صداقة ت تقال يف احلب والزواج والاألخرية مفعمة خبطاابت من خمتلف املوضوعا
خطاابته حنو من يشاركه املشاعر من حمبة وتقدير وخيربه جبوانب حياته ويقدم له النصح واإلرشاد أو الرتغيب 
والتحذير ألمور ويؤكد عليه به ويقابله أبلفاظ الشكر والتقدير واحملبة، كما توجد خطاابت أخرى تعرب عن الكره 

هبا الفرد عن خيبة أمله يف صديق أو حبيب أو غريه يرتجم هبا موقفه الشخصي ويعرب هبا عن  واحلقد واألاننية ليعرب
 أحاسيسه.

فاألمثال الشعبية خطاابت يتداول استعماهلا بني خمتلف الفئات االجتماعية والعمرية يف اجملتمع اجليجلي، 
 فسنرى مدى أتثري هذه األفعال الكالمية على املتلقي السامع.

 ضا من األمثال يف اجلدول التايل:سنوضح بع

 القسم 
 الّصنف

 امأفبا  الكالثلة القوللة
 التبيللل والتبيللق جنازيالفبل اإل

 غري املياشر املياشر
اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"ال يغرك نوار 
الدفلى يف الواد 
مداير الطاليل 
وال يغرك زين 
الطفلة حىت 

تشوف 
 لفعايل" 

يدعو صراحة إىل عدم هذا املثل و  إخبار ونصح 
كرتاث ابلشكل اخلارجي للمرأة اال 

وزينتها اليت تغري وتفنت الرجل ألهنا غري 
دائمة وإمنا عليه أن يراعي ويهتم 
ابجلوانب األخرى وخاصة األخالق 
واألفعال ألهنما الدائمني يف حياة الرجل 
فبهما تتشكل األسرة، وتعود مثرة كل 

ر ذلك عليه. فمن هنا جب عليه اختيا
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شريكة احلياة على أساس األصل 
والنسب قبل كل شيء، وهلذا شبه املثل 
بشكل املرأة وزينتها بنوار الدفلى فعلى 
الرغم من زيّه البهيج والباهر واجلانب 
للنظر إال أنه سريع الذبول ويدوم لفرتة 

 قصرية.
توجيهات 

 )أوامر(
"خود بنات 
األصول لعلى 
 الّزمان يطول"

أمر و نصح  
 وترغيب

كل إنسان يف هذه احلياة حيب لنفسه 
األفضل دائما، ويف هذا املثل دعوة 
وترغيب يف الزواج من البنات ذوات 
األصول الطيبة وصاحبات احلسب 

والنسب، وإذا فاز الرجل بواحدة من 
هذا الفئة من البنات فقد سعد حياته 

فهي األصلح له على مدى الزمان حتافظ 
 سواء..على شرفه وعرضه وبيته وولده .

بوجوده أو غيابه وهي أصيلة مهما طال 
العمر تبقى بنفس اخلصال اليت تربت 

 مصطنعة يست، ونشأت فيها، ولعليها
لتظهر هبا فقط بل مبادئ مغروسة يف 

عروقها، ومن املعلوم أن احلياة ال تستقر 
على حال كل يوم يف شأن جديد مغاير 
عن األول، فيوم لك ويوم عليك، وقد 

بنائبة من نوائبه كاملرض  يصيبك الزمن
أو الفقر أو العجز ...فإهنا تصرب على 
ما حل بك وتلم شتاتك واملرأة الصاحلة  

كاجلدار صبورة تشاطر معك احلياة 
 حبلوها ومرها.

اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"نقطة دم خري  
من ألف 
 صاحب"

نفهم من ألفاظ املثل أّن أرق خيط من  إخبار ونصح
من ألف صديق؛ خيوط القرابة خري 

فهي الدنيا يصيبك الدهر ولن جتد من 
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األصحاب من ينصرك ويشد أزرك، 
عاطفة القرابة مهما كان  تتأجج ولكن

بعدها فيكون معك قلًبا وقالًب 
 والنصيحة هنا توطيد صلة الرحم.

اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"شرقة بريقك  
توريك عدوك 
 من صديقك"

ل أن أي شدة أو توحي ألفاظ هذا املث إخبار ونصح
ضيق يظهر لك صديقك الذي يقف 
معك ويساندك على ختطي األزمة اليت 
وقعت فيها وعدوك الذي ختلى عنك 
وقت احلاجة املاسة إليه على الرغم من 
شدة املصيبة، إال أهنا حتمل جانب 
إجيايب تبني من يكّن لك اخلري ومن يكّن 
لك غريه، ومن هنا فالنصيحة 

نسان يف احلياة  مستخلصة من جتارب اإل
 كقولنا "الصديق وقت الضيق"

التوجيهات 
 )األوامر(

"خوك خوك ال 
يغرك 

 صاحبك"

 تدل معاين هذا املثل على تعزيز رابط نصح وأتكيد 
غرتار األخوة وتالمحها، كما هنى عن اال

ابلصديق املقرب، فإذا وقعت يف مأزق 
فلن جتد خليال من أصحابك، لكن 

ألخ هو مهما كانت الظروف فإن ا
السند املتني يف احلياة والذي يعتمد عليه 
يف السراء الضراء، والنصيحة هنا هي 
احملافظة على متاسك أواصر األخوة مهما  

 كان الثمن.
التوجيهات 

 'األوامر(
كان إذا  "

صاحبك عسل 
ماتلحسوش 

 بلكل"

تزان يف فاملثل يدعو اإلنسان إىل اال نصح وتوجيه 
ذه األخرية حياته، فعلى الرغم من أن ه

تكتمل ابلتعاون بني األشخاص إال أنه 
ال جيب التفريط يف االتكال على الغري 

ستغالل ألنه مع حىت يصل إىل درجة اال
هذه العالقة، فيجب مرور الزمن تنتكس 
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احملافظة على الصحبة املتينة والصديق 
احلقيقي الذي يقف معك ويكون سندا 
لك على تقلبات الزمن فهو مثل العسل 

صايف اللون، حلو الطعم ال ميله أحد، ال
وهلذا جيب التعامل معه إبخالص دون 

 استغالل لطيبته.
اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"إذا تفامهت 
لعجوز ولكّنة 
يدخل بليس 

 اجلّنة"

من أهم القضااي اليت شغلت ابل األمثال  إخبار 
العالقة بني أم الزوج  الشعبية كثريا جند

"الكّنة" فهو ن "العجوز" ووزوجة االب
ز ليبني أن ال جمال للتفاهم بني العجو 

بن قد والكّنة، فاألم ترى أن زوجة اال
افتكت أو سرقت منها فلذة كبدها بعد 
أن ربته وشقيت من أجله حىت صار 

ه جال يعتمد عليه لتأيت امرأة وأتخذر 
منها على أن الطرف اآلخر جند الزوجة 
ترى أن من حقها االهتمام هبا وتلبية 

ائجها فهي األحق بذلك، فالزوج حو 
التواصل والتعايش مفقودة،  جيعل عالقة 

إال أن املثل ابلغ بشدة يف التعبري عن 
الفصل يف هذه القضية، بعدم التفاهم 

فإن إبليس يدخل اجلنة  ولو حصل هذا
 ستحالة.من ابب اال

توجيهات 
 )أوامر(

"ديرين كي 
خوك وكولين  
 كي عدوك"

شة يثل إىل التعامل واملعايدعو هذا امل أمر ونصح 
بني الناس إنشاء عالقات الشراكة 
لتحسني العالقة اليت تنشق مبرور الزمن 
وتتولد عنها تصرفات غري مرضية ألحد 
الطرفني ويكون سببه دائما طغيان 
اجلانب املادي الذي يغري ويطغى على  
كل اجلوانب األخرى، ففي هذا املثل 
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 ينصح ابلتعامل ابحلسىن واألخوة،
 آلنيةفطبيعة النفس البشرية والرغبة ا

جتعله عدواين يف تعامله، فعليه تغيري 
 تصرفاته مع من كانوا أحبته.

توجيهات 
 )أوامر(

" يصبح الصباح  
ويبانو انس 

 ملالح"

راقيل يف كثريا ما تصادف اإلنسان ع استعطاف
حياته ويصبح يف ضيق وقلق، وال جيد 
 من يسانده لتخطي حمنته وما حّل به

غري مباشرة  ففي هذا املثل دعوة
الستعطاف األشخاص الذين من حوله 
وطلب النصرة، ولكن هم ال حيركون 
ساكنا، ويوضح هلم أن بعد الشدة 
سيشرق الفجر وأييت اليسر ويظهر من  
كان يف عون أخيه وهنا يطلب يد 
املساعدة لرفع البالء عنه، ويعلمهم أبن 

ي بعد الفرج سيظهر الناس الطيبون وذو 
العقول الراجحة فهو يشجعهم لفعل 

 اخلري واالتصاف به.
اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"العني تبكي 
حنانة والرجل 
متشي وين 
 حيب اخلاطر"

ختتلف طبائع الناس وخاصة يف التعامل  اخبار 
مع بعضهم البعض يتبني لنا احلنني 
اللطيف والفظ الغليظ، ومن خالله 

اس من يتميز: األول ابلعطف وجيلب الن
خالله وينشر احلب واملودة بينهم فهو 
يطبطب على القلوب وخيفف عنهم 
اهلموم وعن مشاكلهم ويشفق على 
املهموم احلزين، فاإلنسان ميشي إىل 
األماكن اليت جيد فيها راحته ويفضلها 
قلبه يقصدها دون غريها اليت ال يراتح 
ابله فيها، والدعوة هنا إىل األشخاص 

شدة والغلطة الذين يتميزون ابل
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واستعطافهم وطلب الشفقة منهم على 
 حال اآلخرين.

التصرحيات 
 )التعبريات(

"انس هوما 
هوما وانس كي 

لعسل يف 
القرجومة وانس 

عزرائيل وال 
 هوما"

جند املثل قد قسم الناس إىل ثالثة  كره 
أصناف كل حسب أفعاله وسلوكاته؛ 
صنف كما ذكر "هوما هوما" أي 

قلبه ال ابحلسن وال  مكاهنم ال يتحرك يف
بغريه، أما الصنفني اآلخرين فقد حّدد 
أفعاهلم وأقواهلم ومكانتهم يف قلبه. 
فأصحاب الصنف الثاين طيبون وذو 
أخالق رفيعة فشبههم أبشهى 

وأفضلها طعما وحالوة   املأكلوالت 
عند تذوقه وجند يف املثل دقة  كالعسل

راعة يف التصوير فقد وصفهم ب: وب
قرجومة"، وخّصص من "العسل يف ال

اجلهاز اهلضمي منطقة القرجومة فال 
يستطيع اإلنسان البلع أثناء الكالم، 
وهذه اللفظة أبلغ من كل شيء كما أن 
الطعام إذا تعدى هذه املنطقة ال يفرق 
بني حلوه ومره، أما الصنف األخري 
فيتمىن مالقاة عزرائيل وهو ملك املوت 
الذي يقبض األرواح أفضل له من 

لطتهم والتعامل معهم، فقد فضل خما
 املوت على ذلك.

اإلخبارايت 
 )التأكيدات(

"األقارب 
 عقارب"

خيربان هذا املثل أن األقارب كالعقارب  إخبار وحتذير 
يف تصرفاهتم يلسعون على حني غرة 
فتصبح حتت وطأة سِّّهم هلذا أطلقت 
عليهم لفظة عقارب، ألن بعد أن 

بل ويف يتسرب الّسم يف جسمه ويؤمله، 
ال تستطيع اإلمساك كثري من األحيان 
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ختباء يف مكان ال خيطر هبا وتسارع لال
على ابل أحد كذلك حال األقارب 
جتدهم ينصبون لك األذى ولكن ال 
تشعر هبم وال تستطيع اكتشافهم ورؤيتهم 
ففي هذا املثل حتذير من كيد األقارب 

 فقد يتم لسعك وأنت ال تدري.
توجيهات 
 )األوامر(

ارك لقريب "ج
وال خوك 

 لبعيد"

توحي ألفاظ املثل إىل توطيد العالقة مع  نصح 
اجلريان وخماطبتهم أبلفاظ احلب وعبارات 
احملبة واملودة، فاجلار عندما حتتاجه 
سينفعك ويكون سباقا يف حتقيق 
حاجاتك اليت تنقصك اكثر من أخيك 
الذي تربطك به صلة القرابة املتمثلة يف 

بعيدا و ال يدري  األخوة، ولكن يقطن
جار رمحة" أبحوالك، فيقال "اجلار لل
خاء والتعاون فهنا دعوة ونصح إىل اإل

بني اجلريان يف الوقوف ومساندة بعضهم 
 لبعض.

توجيهات 
 )األوامر(

"خود الراي 
ليبكيك وما 
ختدش الراي 
ليضحك 
ويضحك 

 الناس عليك"

أمر ونصح  
 وحتذير

اع إن طبيعة النفس البشرية تواقة إىل س
عبارات الشكر والثناء والتعبري عن 
احلب، لذلك وجب أن أتخذ براي من 
يسدد خطاها ويدهلا إىل التصويب 
والتصحيح حىت ولو كان هذا األمر يؤمل 
ضمريها ويوجعها ويبكيها، فهذا يف 
مصلحتها وال تنخدع مبن يضحكها 
وتظن أنه معها ولكن قصده االستهزاء 

 وليجعلها أضحوكة له وللغري.
التصرحيات 
 )التعبريات(

"عبيت ابهلم 
واهلم ما عىب 

بيا حطيتو فوق 

 تشكيف و ضع 
 وتذمر

إن العبد يف هذه احلياة معرض لصنوف 
من البالء واالختبار وما ذلك إال ليعلم 
صربه ورضاه وحسن قبوله لذلك املر 
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راسي صبح 
 حتت رجليا"

له  واإلنسان عندما يصاب مبصيبة فإن
ابلعجز واجلزع وإما  إما أحواال يف تقبلها

ابلرضا وعدم التذمر وما عليه إال التأقلم 
مع ما حل به وجيد فيه فرجا، إال أن اهلم 
مل يرضى مبا أحلقه لإلنسان الذي تعايش 

يف عربدته أكثر من  زادوانسجم معه بل 
ذي قبل كما أعلى من شأنه كي خيف 
األمل وذلك بوضعه فوق الرأس إال أنه 

ّم سائر اجلسد متمرد ومتسلط فقد ع
وصوال إىل الرجلني ففي هذا املثل 

 تشكي وتذمر من سوء احلال.
التصرحيات 
 )التعبريات(

"دابرة الفار عن  
أهل الدار بيعو 
قطكم واشروه 

 زريعة"

هذا املثل خلص املكر واخلداع الذي  كره وأاننية 
يكون دائما بني القط والفأر يف كلمات 

ل على ك بسيطة، فيطلق هذا األخري
شخص أانين وحيب النفع لنفسه على 
حساب غريه فقط شبه هنا ابلفأر الذي 
طلب من أهل الدار أن يتخلصوا من 
قطهم وذلك ببيعه فهو عدوه ويف املقابل 
يشرتون حبقه زريعة وهي أكله املفضل، 
فبهذا فهو ينصحهم ليس حّبا فيهم وإمنا 
من أجل مصلحته فاملثل يطلق على كل 

مطالبه  شخص انتهازي حيقق
 واحتياجاته ابخلديعة على حساب غريه.

التصرحيات 
 )التعبريات(

"كل صبع  
 بصنعة"

حمبة وشكر 
 وتقدير

ألفاظ املثل تعلي وترفع من شأن املرأة 
وهذا املثل فيه كمية من احلب للشخص 
الذي يقال له ويعطي هلذه املرأة قدرها 
ومكانتها املرموقة يف أسرهتا وجمتمعها، 

جه للمرأة الفحلة اليت وهو خطاب يو 
تعرف كيف تتصرف مع أهل بيتها سواء 
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مع أسرهتا أم أهل الزوج، فأغلب 
األحيان هي املثل األعلى املدبرة يف 
البيت سواء أعمال منزلية، أم غريها ففيه 
داللة شاملة على مجيع النساء الالئي 

 يتصرفن ابلسلوك اجلميل.
 من خالل اجلدول أعاله:

لكالمية أغلبها مباشرة فهي ختاطب القلوب والعقول والضمائر، وتدل على عاطفة صادقة جند أن األفعال ا
الشك فيها؛ أي أهنا سهم موجه من كنانة قائل املثل إىل قلب املتلقي، فهي تدعو دعوة صرحية، أما غري املباشرة 

 فأقل نسبة من األوىل

ت، أوامر، وتصرحيات. وهذه القوة اإلجنازية جنازية تتنوع أوجه تصنيفها إخبارايكما جند بعض االفعال اإل
للفعل الذي يستنفذ صاحبه كل طاقات اللغة، وما حتمله من شحنات يف سبيل إبالغ أفضل وأتثري أعمق، كل 
ذلك حيدث يف هذه اخلطاابت بقدر بسيط جدا من امللفوظات، وبذلك تؤدي دور النصح واألمر واإلخبار 

التلقي خفيفة  د واألاننية واحملبة والشكر وخمتلف التعبريات خبطاابت سهلة التلفظوالتأكيد والتوجيه والكره واحلق
 وقوية التأثري.

 احلجاج: -اثنلا

نص املثل الشعيب ال خيلو من آليات احلجاج، فقد جلأ املبدع الشعيب إىل استعماهلا ليوجه خطابه إىل املتلقي 
ية والتداولية ليكون النص منسجما من جهة وليوجه أقواله من أجل إقناعه، فقد استعمل الروابط احلجاجية النحو 

ومقاصده من جهة أخرى، كما استعمل السلم احلجاجي ليتدرج ابحلجج الضعيفة إىل القوية حىت يصل إىل 
 ستفهام، األمر، النهي(.ىل استعمال األفعال اللغوية ) االوجهته، وذلك حسب مقصده، كما جنده جلأ إ

 احلجاجلة: الروابط والبواثل  -1

ملا كانت للغة وظيفة حجاجية، وكانت التسلسالت اخلطابية حمددة بواسطة بنية األقوال اللغوية وبواسطة 
العناصر واملواد اليت مت تشغيلها، فقد اشتملت يف اللغات الطبيعية على املؤشرات اللغوية خاصة ابحلجاج، فاللغة 

 لعوامل اليت ال ميكن تعريفها إال ابإلحالة على قيمتها احلجاجية.العربية مثال تشتمل على عدد كبري من الروابط وا
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 الروابط احلجاجلة: -1-1

تقوم الروابط احلجاجية ابلربط بني قولني أو حجتني أو أكثر، وتستند لكل قوم دورا حمددا داخل 
 وغريها(. االسرتاتيجية احلجاجية العامة، وميكن التمثيل هلا: )لكن، بل، حىت، إذا، إذن، ال ...إال

ونشري إىل أن نص املثل ال خيلو من هذه الروابط، وسوف حناول أن نقتصر على البعض منها، وندرس 
 .استعماالهتا احلجاجية فقط دون اللجوء إىل جوانب أخرى )تركيبية، حنوية، معجمية(

 ليلحجج: املدرجةالروابط  -أ

 ذي قبلها يكون نتيجة: هي الروابط اليت تدرج حججا، أي أن ما بعدها يكون حجة، وال

 الرابط )لوكان(: -

يعترب الربط )لو كام( من ألفاظ املبالغة، وقد استعمل كثريا يف املثل الشعيب، ذلك أن املبدع كثريا ما يقدم 
 الفكرة أو األطروحة وأييت حبجته متأخرة عنها، ويربط بينهما برابط مثاله: 

 كرهو ولوكان بوه شريف"واللي يكرهك  وه وصيف "اللي حيبك حبو ولوكان ب

دِّلُه ابحلب، فاإلنسان حياسب بنفسه وليس بنسبه فالشخص ال  فاملثل هنا يبني أن من يقابلك ابحلب ابا
خيتار والدية مهما كانوا جيدين أو العكس وأن من جاءك ابلكره اجعل الكره يقابله حىت وإن كان من خرية 

 النسب.

جاءات بعد الرابط )لوكان( لتدعم وتعلل النتيجتني املطروحتني  نالحظ يف هذا املثل أنه احتوى على حجتني
 قبله.

 النتيجة األوىل: اللي حيبك حبو

 الرابط: لوكان

 احلجة األوىل: بوه وصيف

 النتيجة الثانية: اللي يكرهك كرهو
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 : لوكانالرابط

 احلجة الثانية: بوه شريف

بعد إلقاء النتيجة كما جاءت احلجة قبله، وقد  فالرابط احلجاجي )لوكان( ربط بني النتيجة واحلجة، وجاء 
 كانت قوة احلجة مستمدة من هذا الرابط الذي يفيد املبالغة.

 الرابط احلجاجي )الم اجلر(: -

، أي أهنا جتر معىن الفعل إىل تعترب )الم اجلر( من احلروف اليت تدخل على االسم الظاهر واملضمر فتجره
 جيا انطالقا من وظائفها ومعانيها:سم الظاهر بعدها، وقد تعمل حجااال

 "اللي حيب لعسل يصرب لقريص النحل واللي حيب الزين يصرب لعذابو"

فاملثل بني الصعوابت والعراقيل اليت يواجهها احملب للحصول على حمبوبته، فاإلنسان يف الغالب جراء حمبته 
راء اختياراته ويتحمل مسؤوليته، لشخص ما يتحمل ويصرب ملشاكل وحياول اجياد حلول هلا وهو بذلك بقف و 

 فاملرأة اجلميلة تستحق العناء والتعب.

م( يف كلتا احلالتني ربط بني النتيجة واحلجة، كما جاءت احلجة متأخرة على نالحظ أن الرابط )الال
 النتيجة، لتعللها وتفسرها.

 يف هذا املثل نتيجتني وحجتني:

 النتيجة األوىل: اللي حيب لعسل يصرب

 الالم. الرابط:

 احلجة: قريص النحل.

 النتيجة الثانية: اللي حيب الزين يصرب

 الرابط: الالم

 احلجة: عذابو
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نستنتج من خالل هذا التحليل أن )الم اجلر( تعمل عمل )الم التعليل( يف إدراج احلجج، وربطها ابلنتائج، 
 .ة على الرابط، وتكون احلجة بعدهوتكون هذه األخرية دائما متقدم

 ابط املدرجة ليلنتائج:الرو  - 

 هي دائما روابط تسبقها حجة أو جمموعة من احلجج وأتيت النتيجة املطروحة بعدها.

 الرابط احلجاجي )إذن(: -

ملا قبله. كما يعمل هذا احلرف حجاجيا، وذلك بربطه بني  بعد حرف )إذن( يكون جوااب وجزاء ما أييت
 احلجة والنتيجة، أي أنه يدرج النتيجة بعده: 

 يصرب على شواكو" ردللي حيب الو ا"

يقال املثل فيمن حيب شيئا أو شخصا فعليه مواجهة كل أنواع الصعاب وأن يتحمل املشاق اليت تتطلبها مسرية 
 الوصول إىل حمبوبه.

 احلجة: اللي حيب الورد

 النتيجة: يصرب على شواكو

 الرابط: إذن، إال أنه جاء مضمرا، يدل عليه السياق التداويل.

 هذا النص حجة ونتيجة مستخلصة منها، ورابط حجاجي مضمر قام بربط هذه احلجة مع النتيجة، كما جند يف
 جاءت هذه األخرية مدرجة بعده.

 جاجي )خري ثن(:الرابط احل -

هذا الرابط موجود بكثرة أيضا يف نص املثل الشعيب، وهو شبيه أبفعال التفضيل يف اللغة العربية، يقوم بربط احلجة 
 جة، كما يدرج هذه األخرية بعده:والنتي

 " عدو عاقل خري من صديق جاهل"
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هكذا نقول يف أمثالنا، فالعدو العاقل ميكن التفاهم والتعامل معه على أساس من العقل الذي جينب 
الطرفني الكثري من الكوارث، أما الصديق اجلاهل أو األمحق فهو يضرك من حيث أراد نفعك، أو أنه من 

 .مل معه طاملا كان أساس التعامل الثابت مفقودا حيث يتحدث الطرفان بلغة خمتلفةاملستحيل التعا

 احلجة: عدو عاقل

 الرابط: خري من

 النتيجة: صديق جاهل

 يف هذا املثال الرابط )خري من( قام بربط احلجة مع الّنتيجة وجاءت النتيجة مدرجة بعده.جند 

 الرابط احلجاجي )غري(: -

 من الروابط املدرجة للنتائج، ويعمل حجاجيا يربط احلجة والنتيجة أيضا:أيضا جند هذا الرابط 

 "مايقرى مهك غري املهموم وما يعرف غرامك غري املغروم"

من خالل املثل نفهم أنه ال يفهم حالك إال من كانت له جتربة فيه وعاش نفس احلالة فمن ال هّم له ال 
 يفهم حال احملب.ميكن فهمه هلّمك، ومن مل يعش احلب والعشق ال 

 احلجة األوىل: ما يقرى مهك

 الرابط: غري

 النتيجة األوىل: املهموم

 احلجة الثانية: ما يعرف غرامك

 الرابط: غري

 النتيجة الثانية: املغروم

فاملثل حيتوي على حجتني ونتيجتني، فقد قام برببط هذه احلجج مع نتائجها، كما أنه دائما يدرجها بعد طرح 
 هذه احلجج.



 . ي ثناطقة جلجلاطا  ابحم   ي امأثثا  العبيلة خل يلليللةحتدراسة                                                 الفصل الثاين:

 

 

71 

 روابط التبارض احلجاجي: -ج

أي أن املتكلم يقدم حجتني، احلجة األوىل موجهة حنو نتيجة معينة، واحلجة الثانية موجهة حنو النتيجة 
 املضادة هلا، وتعترب احلجة الثانية حجة أقوى توجه القول أو اخلطاب برمته.

يف أمثال جيجل الشعبية، هلذا فاملثل الشعيب ال خيلو من هذه الروابط، وإذ كان يتعذر وجود لفظة )بل( 
 استقصر على لفظة )لكن(.

 الرابط احلجاجي )لكن(:  -

وهي من بني أدوات التقييد والنواسخ، واليت تكون بغرض االستدراك، حيث أن املتكلم يستدرك هبا يف  
 كالمه، أي أنه يقوم بتقييد خطابه، لكي يتضح احلكم وتزداد الفائدة لدى السامع املتلقي.

 نة ما تقتلش لكن ختابَّث القلب""الذاب

أي أن الشتائم واالعتداءات الصادرة من شخص يكرهك، هي مثل اعتداء الذاببة عندما تقع يف األكل 
أهل جيجل هبذا املثل عن االزدراء ألمثال هذا  أي أمر خطري إال أهنا تزعج، ويعربواملاء، ال يرتتب على ذلك 

 الشخص.

بني حجتني، فاحلجة األوىل اليت جاءت قبله )الذابنة ما تقتل( ختدم نتيجة يف هذا املثل جند )لكن( تربط 
ضمنية من قبيل )االعتداءات والشتائم الصادرة من شخص ال أيبه له(، أما احلجة الثانية )ختبث القلب( جاءت 

فيها بعد )لكن( ختدم نتيجة ضمنية معارضة لألوىل، وهي من قبيل )تشاءم واعتداءات هذا الشخص ال خطر 
 ولكنها تزعج(

فهنا احلجة الثانية أقوى من األوىل ومعارضة هلا، فيكون الكالم برمته مؤول عليها ومن خالل هذا التحليل 
نستنتج  أن الرابط )لكن( ربط بني حجتني متعارضتني وأقام عالقة حجاجية بني احلجة واحلجة، أو احلجة 

ضمنية، وتكون احلجة اليت ترد بعده حتمل نتيجة ضمنية معارضة  والنتيجة، فتكون احلجة اليت ترد قبله حتمل نتيجة
 للنتيجة اليت ترد قبل الرابط.

 احلجة اليت ترد بعد الرابط تكون دائما أقول من احلجة اليت ترد قبله وجممل القول يؤول إىل النتيجة املضادة.
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 روابط التساوق احلجاجي: -د

ن احلجج كلها قبلها وبعدها ختدم نتيجة ضمنية واحدة، وأن تعمل هذه الروابط على تساوق احلجاج، أي أ
 احلجج اليت تكون بعد هذه الروابط أقول من اليت أتيت قبلها.

 الرابط احلجاجي )حىت(: -

احلجج املربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة، أي أهنا ختدم نتيجة واحدة، 
لرابط تكون هي األقوى، لذلك فإن القول املشتمل على األداة )حىت( ال يقبل اإليصال واحلجة اليت ترد بعد هذا ا

 والتعارض احلجاجي.

 "ال يغرك نوار الدفلة يف الواد مداير الطاليل وال يغرك زين الطفلة حىت تشوف لفعايل"

 اخلارجي(.فالرابط احلجاجي )حىت( ربط بني حجتني خيدمان واحدة من قبيل )األخالق أهم من الشكل 

 فاحلجة األوىل: ال يغرك زين الطفلة

 واحلجة الثانية: تشوف لفعايل.

حسن األخالق( أو )تفضيل  والنتيجة: )اكتمال اهليئة اخلارجية واألخالق( أو متام صورة البنت حسنة املظهر من
 ألهنا دائمة على اجلمال اخلارجي( األخالق

ة واحدة، كما نالحظ أن احلجة الثانية هي األقوى، ألهنا تزيد فجاءت هذه احلجج متساوقة، أي أهنا خندم نتيج
 يف أتكيد احلجة األوىل.

نستنتج من خالل هذا التحليل أن الرابط )حىت( يعمل على التساوق احلجاجي، أي أن احلجج كلها قبله 
 أو بعده ختدم نتيجة ضمنية واحدة، كما أن احلجة اليت أتيت بعده تكون هي األقوى.

 الروابط اليت ذكرانها هناك روابط حجاجية أخرى تقوم ابلربط بني احلجج والتنسيق بينها، وإن كانت إضافة إىل
 ضعيفة، ومن بينها )الواو(، )الفاء(.
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 الرابط احلجاجي )الواو(: -

ا )الواو( الرتتيب واالشرتاك يف احلكم، وكذا قد تكون للجمع بني ما قبله وممن املعاين اليت يستعمل هلا حرف 
بل وتقوي كل حجة منها  لك لرتتيب احلجج ووصل بعضها ببعضبعده، وقد يستعمل )الواو( حجاجيا، وذ

 األخرى، وتعمل على الربط النسقي أفقيا على عكس السلم احلجاجي.

 " اللي حيبين ما يبنيلي قصر واللي يكرهين ما حيفريل قرب"

ة النتيجة املطروحة ودعمها وهي من قبيل )ال فالرابط احلجاجي قام ابلوصل بني احلجج وترتيبها لتقوي
حاجة لرأي الغري(، كما عمل على ربط احلجج وترتيبها ترتيبا أفقيا، فاحلجج جاءت متسقة غري منفصلة، فكل 

 حجة جاءت تقوي األخرى بفضل هذا الرابط.

 البواثل احلجاجلة: -1-2

وظني، ويف املقابل جند أن العوامل احلجاجية ال لقد رأينا سابقا، أن الروابط احلجاجية تقوم ابلربط بني ملف
 تربط بني متغريات حجاجية، بل تقوم حبصر وتقييد االمكاانت احلجاجية اليت تكون لقول ما.

 الباثل احلجاجي )إذا العرطلة( -

 "إذا تفامهت لعجوز والكنة يدخل بليس اجلنة"

كنة أبن التفاهم بينهما أصبح من فاملتكلم هنا يف هذا النص يصور لنا حالة كل من العجوز وال
املستحيالت، ولكن جند يف قول هذا املتكلم عامل حجاجي )إذا( الشرطية الذي يقتضي أن العجوز والكنة مازال 

 على حالتهما، ما مل حيصل التفاهم فإن إبليس لن يدخل اجلنة، ولكن هذا الشرط لن حيدث.

 جية هلذا القول.فالعامل احلجاجي )إذا( قيد لنا اإلمكاانت احلجا

فإذا احللنا هذا القول حجاجيا، فإننا جند أن حجة دخول إبليس اجلنة خيدم نتيجة التفاهم بني العجوز 
بعدم دخوله اجلنة، وبفضل العامل والكنة، ويكون نتيجة يستحيل حدوثها فإن احلجة مشروطة فيها وابلتايل 

 طاب حنو وقوع املشروط.احلجاجي وهو الشرط الذي وجه االحتمال احلجاجي يف اخل
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 الباثل احلجاجي )ثا ... غري(: -

 يف الذهن. وتقريرهوهذا العامل يفيد القصر، وغايته متكني الكالم 

 "اللي راح برضايتو ما يرجع غري برضاييت"

وهذا املثل يقال عند أهل جيجل يف الشخص الذي كان لنا عالقة حمبة معه ونكر هذه العالقة لكنه بعد 
العودة فهو بذلك يتصرف حسب مشاعره وظروفه، لكن الطرف اآلخر يقبل ذلك ويرفضه حسب ما يراه  فرتة أراد

 مناسبا لنفسه.

وإذا حللنا هذا القول حجاجيا، فإننا جند أن احلجة )ما يرجع غري برضاييت( تسري يف االجتاه نفسه للحجة 
ل احلجاجي الذي يفيد القصر وهو )ما ... )يرجع برضاييت( ومها خيدمان نتيجة ضمنية )حرية شخصية(، فالعام

غري( الذي يقابل يف اللغة العربية )ال ... إال(، قيد االحتمال االحتجاجي وقصره، إذ أن الذي يرجع إىل حيايت 
 يكون إبراديت، فاحلجة هنا كانت أقوى بوجود عامل القصر.

 السيلم احلجاجي: -2

عموداي، ومن احلجة الضعيفة إىل احلجة القوية يف فئة  السلم احلجاجي كما رأينا يقوم على ترتيب احلجج
 حجاجية واحدة، كما يكون كل قول يف السلم دليال على مدلول معني، كما يعلوه مرتبة دليال أقوى منه.

  وسنحاول أن نسقط هذا التعريف على نص املثل الشعيب:

 " ال دير ملان ال ختاف لغدر"

ه، يف حالة أن شخصا كان على عالقة حب أو صداقة مع شخص فاملثل يقال يف جيجل ومنتشر بني أهل
 آخر وكان صاحب نية حسنة، لكن الشخص اآلخر غري ذلك متاما، فينتابه اخلوف من خيانة ثقته وغدر حمبته.

جند أن احلجج املستعملة يف هذا املثل حجج منفية، كما أهنا جاءت متدرجة، من احلجة األنقص مدلوال، إىل 
 مدلوال، لتؤول مبجملها إىل نتيجة ضمنها )العيس بسالم(، وميكن أن منثل هلا بسلم حجاجي  احلجة األقوى

 فيكون على هذا الشكل:
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اخلطاب، فتصبح األنقص مدلوال هي األقوى، والنتيجة املنفية  حمملنا هذه احلجج بدون نفي فإنه يتغري لولو مث
 ، وميكن أن منثل هلا هبذا الشكل:تصبح نتيجة متناقضة متاما للنتيجة غري املنفية

 

 

 

 

فاحلجة )دير ملان( تؤول إىل نتيجة وهي )العيش بدون سالم( وهي أقوى احلجج ابلنسبة لنتيجة )دير ملان( 
 وتؤول إىل النتيجة املضادة )العيش بدون سالم( فتصبح هي احلجة األضعف ابلنسبة للنتيجة املضادة.

)ال دير ملان( فكيف )خياف(، فتصبح احلجة )ال دير( هي األقوى على  دامامففقوة النفي ترتتب ترتيبا عكسيا، 
 أنه )يعيش بسالم(.

 ضد هذا النوع من السلم يسميه "طه عبد الرمحان" قانون تبديل السلم".

ونشري إىل مسألة أخرى تتعلق ابلسلم احلجاجي وهي مفهوم القوة احلجاجية، فهناك عالقة وطيدة بني مفهوم 
 هوم القوة.السلم ومف

وقد رأينا أن احلجة اليت تقع يف أعلى السلم هي احلجة األقوى، وبعبارة أخرى أن احلجج تكون متفاوتة من حيث 
 القوة احلجاجية، فاألقوال االستعارية تكون أعلى وأقوى حجاجا من األقوال العادية.

 )العيش بسالم( النتيجة

 )ال ختاف لغدر( 2حلجة ا

 )ال تدير المان( 1جة احل

 )العيش بدون بسالم واضطراب( النتيجة

 )دير المان( 2حلجة ا

 )ختاف لغدر( 1جة احل
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عارية، فاألقوال اليت ترد بعد هذه كما تكون للروابط احلجاجية وخاصة )لكن وحىت( دور مماثل لألقوال االست
 أقوى حجاجا وأعلى سلما من األقوال اليت ترد قبلها.  الروابط تكون

 اإلشارايت: -اثلثا

 ابعتبار اخلطاب وليد لغة مشرتكة بني املتكلم واملتلقي ضمن سياق خطايب من أجل إدراك مرجعها.

إال يف سياق اخلطاب الذي وردت فيه ألهنا  فاإلشارايت هي من العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها
خالية من أي معىن يف ذاهتا، لذلك سيت مبهمات أو متحوالت، إال أن اإلشارايت تتواجد يف املعجم الذهين 
للمتكلمني ابللغة دون ارتباطها مبعىن معني. أي أن اخلطاب اللغوي ينحصر يف إنتاجه على العناصر اإلشارية اليت 

 خاطيب بني املتكلم واملتلقي ضمن سياق حمدد.املرجع الت حتدد

 امأبباد التداوللة مأمناط اإلشارايت  ي امأثثا  العبيلة اجللجيللة: -

الباحثون إىل مخسة أنواع هي رايت، وقد قسمها مثال الشعبية على عدة أصناف لإلشايقوم البعد التداويل لأل
 الجتماعية.ت الشخصية والزمانية واملكانية واخلطابية وااإلشاراي

وابط اإلحالية مبختلف صورها، وذلك بوصفها احملرك جيجل الشعبية كيف ختضع هلذه الر  وسنالحظ مع أمثال
 األساس والفعال للعملية التواصلية.

 اإلشارايت العخصلة: -1

 وهي بشكل عام يقصد هبا العناصر اإلشارية الدالة على ضمائر املتكلم أو املخاطب، أو الغائب مفردا كان
أو مثىن أو مجعا أثناء االستعمال يف وضعيات تلفظية حمددة، فتأويلها احلقيقي والواقعي ال يكون إال ابستجالئها 

 يف شخص النداء.مقامي حيدد مرجعية احلقيقية كما تتجسد خطاب يف 

 ومن بعض األمثال اليت حتيل هلذه اإلشارايت الشخصية:

 "قويل شكون صاحبك نقولك شكون أنت"

ثل يدل على أن الفرد هو مبثابة املرآة العاكسة لصديقه، فهما ال ينسجمان إال بعد إذا وجدت نقاط هذا امل
 مشرتكة بينهما، وابلتايل يعرف أحدمها من خالل اآلخر.
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ضمري اإلشارة )أنت( يشري إىل حضور املتكلم واملتلقي، ويعترب أيضا املثل يف هذا املثل مركزا إشاراي ذاتيا ذا بعد 
 وأن الصديق يف اجملتمع اجليجلي هو من حيدد هوية معرفية لصديقه. ثنائي،

 "تكربي ايلكنة وتعودي كيما أان"

وهذا املثل يعرب عن العالقة بني أم الزوج وزوجة ابنها فإن كانت خماطبتهم مبحبة واحرتام ستلقى الكنة نفس 
 الشيء مستقبال وإن كانت سيئة سوف تعاين نفس املعاملة.

ة )أان( يعين حضور املتكلم يف هذا املثل ويعرب عن السلطة الذاتية وله التمكن من اكتساب ضمري اإلشار 
السلطة اخلطابية، بوصفه فاعال منطقيا، إذ مينح املتكلم فضاء أوسع للتعبري عن أفكاره و معتقداته، فقد عربت 

 )أان( أنه كما تدين تدان يف العالقة القائمة بني املتكلم واملتلقي.

حيتوي املثل على ضمري النداء )اي( يشري إىل شخص بعينه )الكنة( وال يتضح بعده إال إذا اتضح  وكذلك
لغريك لن تدوم لك، فالكنة خمصصة يف هذا اخلطاب، وبذلك جسد تدم مرجعه والقصد به أن احلياة دورة وكما مل 

خاطِّ 
ُ
خاطب الفعال يف لفت انتباه امل

ُ
 .بدور امل

 وخنليك""حتبين حنبك تكرهين نروح 

ابملثل، إن  يقابلهفالنص هنا يعرب على أن العالقات جيب أن تكون متبادلة فاحملب يبادل حمبوبه احلب و 
 حدث العكس فهو يرفض أي عالقة ويفضل الرتك والرحيل دون مقابل. 

 مه.فضمائر املخاطب املتصلة )ي، ك( كسبت الضمائر احمليلة إىل ذات املتكلم املثل الشعيب اتساقه وانسجا

شارايت الشخصية وهبا تكتسب وأثرها التوجيهي لفهم وإدراك اإل وهبذا تبقى القصدية ببصمتها الفعالة
 وتبين الضمائر الوظيفية ومُحولتها ومرجعيتها الداللية وأبعادها التداولية يف اخلطاب.

 اإلشارايت اخلاطابلة )النصلة(: -2

يريد وهي تتمثل يف العناصر اخلطابية اليت تدل على مدلوالت مقالية ومقامية تشري إىل موقف املتكم الذي 
فيشغل العنصر اإلشاري اخلطايب )لكن، بل، من مث، مهما، بال،  –هتمام إىل أمر ما اهناء خطابه بتعليق يوجه اال

 اجليجلي: فضال عن ...( وسنشري إىل بعض منها يف مستعمالت أمثال الشعب
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 " كثرة لصحاب ختليك بال صاحب"

، فصديق واحد كفيل يتصف ، وأخالقهمإمنا بصدقتهم ووفائهم وعطاءهمفاملثل يوحي أبن العربة ليست بكثرهتم 
 خبري الصفات.

بعدم  يف شق املثل وهو كثرة األصحاب وتثبت ابلرأي الثاين الرأي األول توحي ابضطراب فاللفظ اإلشاري )بال( 
ضمين واالثبات يف نفس الوقت، جسدت موقف املتكلم وبعده الفكري ال ضطرابلال تستخدم فهي م.فائدهت

 رته لصديق بعدم وجوده وقت الضيق ويثبت ذلك قول الشاعر:العميق يف مض

 ما أكثر اإلخوان حني تعدهم *** لكّنهم يف النائبات قليل

 "الذابنة ما تقتلش لكن ختبث القلب"

اص ابملتكلم، أي أن )لكن( بؤرة اإلشارة اخلطابية مشريا إىل املوقف االستدراكي اخلميثل اللفظ اإلشاري 
نب فال يرتتب عنها أمر عتداء الذاببة عندما تقع يف اللعتداءات الصادرة من شخص اتفه شبهها ابالشتائم واال

لتأمالت الفكرية العميقة هذا الشخص فعربت )لكن( عن ا ألمثال زدراءال أهنا تزعج وتكدر تعبريا عن االخطري، إ
 لإلنسان ومدى موضوعيته يف التعامل مع الوضع اخلارجي الذي نعيشه.

 االجتماعلة: اإلشارايت -3

جتماعية بني املتكلمني واملخاطبني من حيث هي عالقة رسية أو فاظ وتراكيب تشري إىل العالقة االوهي أل
ب ابلرسية، فاإلشارايت االجتماعية من اجملاالت املشرتكة بني غري رسية كعالقة األلفة واملودة أو عكسها، واأللقا

 التداولية وعلم اللغة االجتماعي.

 لك سيدي وأنت أعرف قدري"و "أان نق

هذا املثل على العنصر  يشملفاخلطاب هنا يوحي أبن املخاطب يكن مشاعر حمبة وتقدير للمخاطب، و 
بط املتكلم ابملتلقي، أي أن الظرف حمل تقدير واحرتام )مبدأ يوحي أن هناك عالقة رسية تر  ممااإلشاري )سيدي( 

التأدب(، فقد كشف مقاصد املتكلم اجتاه املتلقي للتقرب منه أكثر وحيدد مرجعيتها السياق املقامي االجتماعي 
 اخلارج هلما حلظة التلفظ، فرسم حدود املسافة االجتماعي بني طريف العملية التواصلية.
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 كانلة:اإلشارايت امل -4

وهي صيغ إشارية تشري إىل أماكن معينة، ويتوقف عليها حتدد اإلطار املكاين الذي جتري فيه عملية 
ن قريب أو بعيد  عن مكان الصيغ هي أساء اإلشارة وظروف املكان اليت تشري إىل املكاالتواصل والتلفظ، وهذه 

 ...( اكنالتكلم أو مركز اإلشارة املكانية )هذا، حتت، فوق، أساء األم

 "عبيت ابهلم ماعىب بيا حطيتو فوق راسي صبح حتت رجليا"

حييل الظرف املكاين )فوق( وكذلك )حتت( إىل ذات املتكلم ويعد مركز اإلشارة املكانية وال حيدد وجوده إال 
أبعاده املوضوعية، ابلسياق اخلارجي للمثل الشعيب واملعرفة املشرتكة بني املتكلم واملتلقي وأمهية إدراكه ملعرفة موقعه و 

 ومقصده وأتويله أي تذمره واستيائه من وضعه احلايل.

 "ال يغرك نوار الدفلى يف الواد عامل طاليل وال يغرك زين الطفلة حىت تشوف لفعايل"

اللفظ اإلشاري املبهم )الواد( يعود على ذات املتكلم للداللة الواقعية على اإلثبات والتأكيد، واملقصود هبا مركز 
ارة املكاين احلقيقي وارتباطه حسيا وماداي حبالة املتكلم، فقد ساعد املثل الشعيب يف موقعه، إذ يكون اخلطاب اإلش

أكثر إقناعا على املتلقي وأقوى أتثريا فقد رسم املادايت ليقوي فكرة  أن املظاهر اخلارجية خداعة وزائلة واملهم هو 
 للقالب احلسي. تصويرهن خالل األخالق، فقرب الصورة احلسية أبمهية األخالق م

 اإلشارايت الزثانلة: -5

وهي كلمات تدل على زمان حيدده السياق ابلقياس إىل زمان املتكلم، فزمان املتكلم هو مركز اإلشارة 
 الزمانية يف الكالم، فإذا مل يعرف زمان املتكلم أو مركز اإلشارة الزمانية التبس األمر على السامع أو القارئ.

 بك على زينك جيي النهار وميشي لغريك""اللي حي

فاخلطاب هنا يشري إىل الظرف الزمين )النهار( إىل الزمن اإلشاري املستقبلي، إذ ارتبطت اإلشارة الزمنية 
ابلداللة الكلية للمثل، مبعىن أن دوام احلال من احملال واإلنسان دائما يف حتول وتغري مستمر فمن يعشق  (هنار)ل

 ب يف حال وجد من زاد عنك، كالزمن الكوين متغري حسب أحوال الكوكب األرضي.املظاهر حتما سيذه

 مهموم ما جييه نوم" املغُروم"ليل 
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يتمثل ظرف الزمان يف هذا املثل يف لفظ )ليل( فهو حيمل يف ذاته إشارة زمنية حاضرة حييل إىل قرينة مقالية 
ه فهو فهو يعين أن العاشق ال ينام ليل على استمراريته،حتدد الزمن الكوين للمثل لتمثل زمن عصر املتكلم وأحالت 

 يف ستار الليل الطويل. يغرقيفكر يف معشوقته مما جيعل مهه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . ي ثناطقة جلجلاطا  ابحم   ي امأثثا  العبيلة خل يلليللةحتدراسة                                                 الفصل الثاين:

 

 

81 

 دراسة أسيلوبلة مأثثا  احل   ي ثناطقة جلجل:امليحث الثاين: 

 املستوى الصويت -أوال

 اجلهر واهلمس  ي امأثثا  العبيلة اجللجيللة. -1

ثال الشعبية من عدة أصوات تتداخل وتتشابك فيما بينها ومن بني هذه األصوات أصوات تتكون األم
جمهورة وأخرى مهموسة فالصوت اجملهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان وتتمثل األصوات اجملهورة يف مخسة 

 عني، الغني، النون، الواو، الياء.عشر حرف وهي: الالم، امليم، الباء، اجليم، الدال، الذال، الراء، الزاي، الضاد، ال

وأما األصوات املهموسة هي اليت ال هتتز معها الوتران الصوتيان وال يسمع هبا رنني حني النطق وهي: التاء، الثاء، 
 احلاء، اخلاء، السني، الشني، الصاد، الطاء، الفاء، القاف، الكاف، اهلاء.

 التالية: ثال احلبجدول ميثل عدد األصوات اجملهورة واملهموسة يف أم

 احلب أعمى -1

 اللي حيب الزين يصرب لعذابو -2

 احلب يطيح على عود ايبس -3

 احملبة ماشي ابلسيف -4

 مالو واش مهك فالنجوم إذا مالو كإذا حبك لقمر ب -5

 احلب اللول ما يتحول -6

 احلب من الشوارب و القلب هارب -7

 قرب  اللي حبك ما بنالك قصر و يل كرهك ما حفرلك -8

 خوك خوك ال يغرك صاحبك -9

 الصديق وقت الضيق -10
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 ما تتنسىكيت النسا  -11

 اللي ابعك ابلفول بيعو بقشورو. -12

 اللي حبك على زينك جيي النهار و ميشي لغريك. -13

 انس ابحلب تالقيها وانس الغدر ماليها -14

 لة حىت تشوف لفعايل.وال يغرك زين الطف عامل ضاليلفالواد ما يعجبك نوار الدفلى  -15

 اللي يبغيك يبغيك كما راك -16

 اللي هجرك هجرو وابخليار بدلو  -17

 عبيت بيك اي اهلم ما عبيت بيا -18

 قد ما حيبو حد واللي ميشي ملوج الناس عليه تلوج. داللي ميشي ق -19

 .انس نساو كيفاش كانو وانس وقت الشدة ابنو وانس واش رحبو كي خانو -20

 فوس عند مو غزال.كل خن  -21

 احلب بال غرية كي اخلبز بال مخرية. -22

 .كل صبع بصنعة  -23

 .اللي ما هو ليك يعييك -24

 القلب مات و العني بكات و الصحبة مشات. -25

 .اللي راح ووىل واش من بنة خلى -26

 .األقارب عقارب -27

 .عدو ابين وال صديق خاين -28

 .اجلديد حبو و لقدمي ال تفرط فيه -29
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 انس ختون و انس تصون و انس عليها العشرة هتون. -30

 البدد الصوت املهموس البدد الصوت اجملهور
 21 التاء 62 الالم
 32 الكاف 31 امليم
 11 الفاء 67 الياء
 11 اهلاء 31 النون
 21 احلاء 56 الواو
 17 القاف 19 العني
 15 السني 22 الراء
 14 الشني 50 الباء
 09 ادالص 13 الدال
 03 الطاء 07 اجليم
 00 الثاء 05 الزاي
 09 اخلاء 02 الضاد
   02 الذال
   08 الغني
   00 الطاء
 163 اجملموع 375 اجملموع

نالحظ من خالل هذا اجلدول ارتفاع األصوات اجملهورة مقارنة ابألصوات املهموسة يف أمثال احلب وذلك 
ضطراب القلب وتوتره ااملثل )احملبوب(، كما أهنا تعكس يتجلى هبا ضارب للداللة على الروح االنفعالية اليت كان 

من أجل الظفر مبحبوبته والوصول إليها وحمادثتها كما أننا نستلهم أيضا من اجلهر تلك املشاعر املكبوتة اليت أبت 
 في غليل صاحبها.إال أن تتحرر يف جمموعة من األمثال لتش
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 العدة والرخاوة  ي امأثثا : -2

أما األصوات الشديدة هي ما تعد األصوات الشديدة والرخوة من بني األصوات اليت تتضمنها األمثال ف
نفجار بسبب اهلواء املنحبس حيث أهنا يف هذه احلالة تنفصل الشفتان فجأة، وقد ينحبس اهلواء أيضا احتدث 

ن طريق ضيق املخرج فينتج صفريا أو عند التقاء الشفتان فينتج حرف الباء. يف حني أن األصوات الرخوة تنتج ع
 حفيفا.

 تتمثل األصوات الشديدة يف: الباء، التاء، الدال، الطاء، الضاد، الكاف، القاف واجليم القاهرية.

 أما األصوات الرخوة فهي: السني، الزاي، الصاد، الشني، الذال، الثاء، الضاد، الفاء، اهلاء، احلاء، الغني.

 شديدة والرخوة يف أمثال احلبجدول ميثل عدد األصوات ال

 البدد الصوت الرخو البدد الصوت العديد
 19 العني 21 التاء
 11 الفاء 50 الباء
 11 اهلاء 13 الدال
 21 احلاء 32 الكاف
 15 السني 17 القاف
 14 الشني 02 الضاد
 05 الزاي 03 الطاء
 09 الصاد  
 02 الذال  
 00 الثاء  
 09 اخلاء  
 00 الظاء  
 116 اجملموع 138 اجملموع
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ومن خالل هذا جلدول الذي يبني إحصاء كل من األصوات الشديدة والرخوة نالحظ طغيان األصوات 
الشديدة بكثافة على األصوات الرخوة وهبذا ما يدل على الشدة والضغط الذي يعانيه ضارب املثل فهو يعيش 

يف حروفه وكلماته فجرى جمراها وراح يتغىن حببه الشديد  حالة شعورية متأزمة فاضت من قلبه وأحاسيسه لتتجلى
وغريه كما أنه يربز صموده و شجاعته أمام هذه األحوال الشعورية وقام ابلتصدي هلا بواسطة تلك األمثال اليت 

 انعكست فيها نفسيته املتأثرة.

 اإليقاع اليلفظي  ي أثثا  احل : -3

قة متينة ومتالزمة، خاصة وأن طبيعة املثل الشعيب شفهية وسر إن العالقة بني املثل الشعيب واإليقاع عال
دوامه واستمراره ابلعقول، وتواتره على األلسن نتيجة لتلك اللذة اليت وجدها املتلقي أثناء التلفظ وهذا ما نسميه 

، واجلميلة ابإليقاع، حيث يكمن سر االيقاع يف املثل الشعيب يف تلك البنية البالغية القصرية الواسعة املعاين
ابلسجع، والتضاد، واجلناس، والتشبيه، والتكرار، وصور بالغية أخرى عديدة، حيث يكسب   املوسيقى املفعمة

اإليقاع النص أتشرية اقتحام الذات املتلقية حيث حتدث موسيقاه حركة انفعالية قوية لدى املتلقي الذي يتأثر أول 
 .-وقع املوسيقي الذي حيدثه السجع، اجلناس، التضادما يتأثر عند ساعه لنص املثل الشعيب بذلك ال

 فنلة اإليقاع اليلفظي  ي أسيلو  املفاضيلة: -أ

إن أمثال احلب يف منطقة جيجل جندها مفعمة أبساليب املفاضلة اليت مدت املثل الشعيب بفنيات مجالية 
ا حيث ترفق املفاضلة يف إيقاعية خاصة، حني ترجع كفة موضوع على موضوع آخر، نتيجة اختيار األفضل بينهم

غالبية األمثال الشعبية بلفظة "خري" اليت تعين "أفضل"، فأسلوب املفاضلة هو الذي جيمع بني صورتني، مييل املثل 
إىل ترجيح إحدامها عن األخرى ملا فيها من أثر طيب يعود على اإلنسان ابلنفع والفائدة. ومن بني األمثال 

 اولت أسلوب املفاضلة جند املثل القائل:اجليجلية يف موضوع احلب اليت تن

للجار القريب  املزيةفهذا املثل يتضمن مشاعر احلب واألخوة من خالل جعل  "جارك لقريب خري من خوك لبعيد"
فهو من يراه وحيس به  رحقو على األخ البعيد ألن اجلار يستطيع تقدمي اإلعانة واملساعدة ويشارك جاره يف كل فرح 

 فتغيب عنه األخبار وتعزله املسافة ليشعر أبخيه.أما األخ البعيد 

واملالحظ يف هذا املثل الشعيب أن لفظة "خري" قد أحدثت إيقاعا لفظيا مجاليا حني رجحت صورة اجلار القريب 
 عن صورة األخ البعيد.



 . ي ثناطقة جلجلاطا  ابحم   ي امأثثا  العبيلة خل يلليللةحتدراسة                                                 الفصل الثاين:

 

 

86 

س وهنا تفضيل العدو على الصديق الذي يغدر كونه ليس منافقا على عك "عدو ابين وال صديق خاين"قيل: 
 الصديق الذي يلهمك حببه لك ويف قلبه مشاعر الغدر واخليانة.

 واملالحظ يف هذا املثل أنه أسلوب املفاضلة جاء بلفظة "وال" وهذا ما أعطى املثل إيقاعا مجاليا.

 الاطياق: - 

ولطاملا احلياة، غالبا ما يشتمل املثل الشعيب على املعاين املتعارضة واملتضادة اليت تعكس لنا املفارقات يف 
ضدادها وهذا حتديدا ما يرمي إليه املثل الشعيب حني حيمل يف معناه تضادا يكسبه قيمة مجالية اتضحت األشياء أب

 فنية، دالليا وإيقاعيا.

وحني نلتفت إىل أمثال احلب يف منطقة جيجل جندها تشتمل على التضاد أبنواعه: طباق اإلجياب وطباق 
ج الكلمة وعكسها وجنده يف املثل: "اللي راح ووىل واش من بنة خّلى" فلفظة السلب فأما طباق اإلجياب هو إدرا 

"راح" متضادة مع لفظة "وىل" فعندما يغيب شخص ويهجرك ويرتكك تعاين مع الظروف مث أييت متأخرا يطرق 
 اببك ال فائدة منه.

لقرب للذي )راح( و)وىل( والداللة اليت تسهم يف إصدار إيقاع مميز للمثل متثلت يف زوال حالوة اللقاء وا
وهنا تكمن مجالية اإليضاح يف هذا املثل الشعيب. وكذا األمر ابلنسبة للمثل الشعيب القائل: "انس ختون وانس 
تصون وانس عليها العشرة هتون" املالحظ أن التضاد يف لفظيت "ختون" و"تصون" فالناس أجناس وكل شخص وما 

 صون ويكون ويف فيبقى معك طول العمر.يقده لآلخر فهناك من خيونك وهناك من ي

 كما جند الطباق السلب يف املثل القائل:

 "عبيت بيك ايهلم ما عبيت بيا"

املالحظ يف هذا املثل الشعيب اجليجلي التضاد السليب الذي أدرجت فيه الكلمة ذاهتا ومت إدخال أداة نفي 
  كلميت "عيب" عكسها "ما عبيت".يف هذا املثل الشعيب بني جلي"ما" على الكلمة الثانية كما هو 

معىن هذا املثل أن تعطي الشخص الذي حتبه قدرا من االهتمام واحلب فيحسب نفسه ويقابل هذا احلب 
 واالهتمام ابلتكرب والغرور.
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 املقابيلة: -ج

ة يف فنية  جرسا وتركيبة املثل هي املقابلة اليت حتدث  موسيقىمن املكوانت اجلمالية للمثل الشعيب املسامهِّ
بني مجلتني متضادتني فإذا جتاوز الطباق ضدين كانت مقابلة وقد وردت املقابلة يف أمثال احلب اجليجلية منها: 
"اللي حبك ما بنالك قصر واللي كرهك ما حفرلك قرب" وكأن املثل يدعو دعوة مباشرة إىل عدم إقامة عالقات 

 بقى جتارب عرب هبا األفراد عما تعرضو له يف حياهتم.بني الناس قائمة على احملبة ألهنا ال فائدة منها فهي ت

ويف هذا املثل نالحظ أنه يوجد أكثر من متضادين متثال يف: "حبك، كرهك"، "بنالك، حفرلك". وهذا ما 
 يزيد اإليقاع فنية ومجال وإيضاح وكذا األمر ابلنسبة للمثل الشعيب: 

ذي مرت عليه األايم ال ينفذ حبه وال خيتفي مهما خلفه "اجلديد حبو ولقدمي ال تفرط فيه" فالشيء األصيل وال
 بشيء آخر مبا يفوقه جودة ومجاال فنبقى نعتز ابألخري ونفتخر ابلسابق.

" فهي متد للمثل الشعيب إيقاعا موسيقيا، ودالليا تفرطوهنا املقابلة متثلت يف املتضادين: "اجلديد، القدمي"، "حبو، 
 الوظيفة ذاهتا.إذ أن للطباق واملقابلة تقريبا 

 السجع: -د

إن اجلمال اإليقاعي يف أمثال احلب اجليجلية مل يقتصر على التضاد واملقابلة فحسب، وإمنا حىت السجع  
كان قوي احلضور جبمالياته اإليقاعية يف أغلب األمثال الشعبية، فهو يؤثر يف املتلقي بكلماته املقفاة ويرتك فيه 

، وخيوله حلفظه بذاكرته، وذلك نظرا ملا حيدثه هذا السجع يف بنية املثل من ااب يستميله إىل استحسانهذوقعا ج
تناغم، وتناسق وانسجام وتالحم مثل: "ال حبك لقمر بكمالو واش مهك فالنجوم ال مالو" وهذا املثل يقال 

 ه ويفعلونه.لإلنسان الذي جيد االهتمام من الشخص الذي حيبه فال جيب عليه أن يبايل برأي اآلخرين وما يقولون

 واملالحظ أن السجع يف كلميت ""بكمالو" "مالو" 

 ابإلضافة إىل املثل الشعيب القائل:

"القلب مات والعني بكات والصحبة مشات" ويقال هذا املثل حتذيرا من الثقة العمياء ابلصديق ألنه مهما بلغت 
 ع يف كلميت "مات، بكات، مشات".نسبة الصداقة إال أهنا لن تصل أبدا إىل مرتبة األخوة. وقد متثل السج

 واملثل الشعيب القائل:
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"ما يعجبك نوار الدفلة فالواد عامل ضاليل، وال يغرك زين الطفلة حىت تشوف لفعايل" فاجلمال مجال الروح 
 وليس مجال اجلسد، فجمال اجلسد يذهب ويتالشى مع مرور الوقت أما مجال الروح فيبقى بقاء احلياة.

 لمات "الدفلة، الطفلة" و"ضاليل، لفعايل".والسجع هنا يف الك

 اجلناس: -ه

وردت أمثال كثرية يف موضوع احلب أمدها السجع بوقع خاص، إذ يعد أغلب ميزة صبغت األمثال 
إيقاعيا، كما جند اجلناس الناقص الذي ورد يف األمثال، حيث يتميز ابشرتاك لفظتني أو ثالث يف كل احلروف، 

 احد مثل:واالختالف يكون يف حرف و 

الناس عليه تلوج" وهذه حقيقة نعيشها فالناس متيل دائما إىل  ملوج"اللي ميشي قد قد ما حيبو حد واللي ميشي 
األشخاص السيئني ويعطوهم أمهية أما األشخاص املستقيمني واجليدين فال يتلقون أي تقدير أو حب أو إهتمام، 

 وج، تلوج" واالختالف كان بني امليم والتاء.واملالحظ أن احلروف ذاهتا موجودة يف الكلمتني "مل

 واملثل الشعيب القائل:

"انس نساو كيفاش كانو وانس وقت الشدة ابنو وانس واش رحبو كي خانو ما يدوم غري ريب سبحانو": فاجلناس 
 هنا ورد بني الكلمات "كانو، ابنو، خانو" واالختالف يف احلروف كان بني الكاف والباء واخلاء.

اللو فمو ينسى أمو" فاملرأة عندما هتتم بزوجها وتوفر له كل حاجياته جتده يقلل من االهتمام أبمه فينقص قيل: "أم
 ُحبُّه هلا، كما يضرب املثل أيضا ملن ختلى عن مبادئه وقيمه برتكه ألمه من أجل فوائد مادية زائلة.

 الفاء واأللف. واجلناس هنا ورد بني كلميت "فمو، أمو" واالختالف يف احلروف كان بني

 التكرار: -و

كان التكرار حاضرا يف األمثال الشعبية وابلضبط يف أمثال احلب ليسهم يف إبراز مجالية اإليقاع، حيث 
 يؤدي وظيفة مجالية تربوية املراد منها التعليم، والتأكيد واإلشادة والتأثري مثل: 

على أتكيد للمعىن وإبراز لداللة املثل، كما  "خوك خوك ال يغرك صاحبك" فتكرار كلمة خوك يف هذا املثل يدل
أنه يرتك أثرا ووقعا يف نفس املتلقي هبدف إيصال املغزى وبلوغ املراد منه وهو ضرورة احلفظ على الروابط األسرية 
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اليت تربط بني أفرادها كما يبني لنا املثل مهما وجد اإلنسان من إحسان من عند اآلخرين فال يتخلى االنسان عن 
ه وأقرابئه من أجلهم، كما دعت ايضا األمثال الشعبية إىل عدم التفريق بني اإلخوة األشقاء أو غري االشقاء، أسرت

 وهذا املثل يؤكد أن األخ أوىف من الصاحب مهما حدث، والتكرار ورد أيضا يف املثل الشعيب القائل:

لقريب الذي دائما ما تقابله ابحلب فيطعنك در ماليها" وهذا املثل يقال يف خيانة اغ"انس ابحلب تالقيها وانس ال
 خبنجر الغدر واخليانة أما الكلمة املكررة يف املثل هي "انس".

قيل: "اللي يبغيك يبغيك كما راك" فالذي حيبك حيبك على طبيعتك بغري شروط فاحملب حيب كل االشياء كما 
 هي دون أن يتمىن تغريها وذلك أصدق حب.

 ولت التكرار املثل القائل:ومن األمثال كذلك اليت تنا

خليار بدلو" فال تنتظر من الشخص الذي تركك أن يعود وإمنا جيب أن تتخلى عنه كما اب" اللي هجرك هجرو و 
 ختلى عنك واألصح من ذلك البحث عن شخص أفضل منه وغالبا ما يكون اهلجران من احملبوب حملبوبنه.

لعم ولو ابيرة": نالحظ أن لفظة "خوذ" تكررت وهي حتمل قيل: "خود الطريق الصحيحة ولو دايرة وخود بنت ا
ك. وقد فع الطريق املعلوم حىت تصل إىل هدداللتني فخد األوىل: مبعىن تزويج أي خدها إىل منزلك وخد الثانية اتب

ا تتحد اللفظتان يف داللة واحدة حتقيق طمأنينة للرجل، إذ تروج اببنة عمه ولوكانت كبرية يف السن والرغبة فيه
قلت، وكذلك حال من اتبع طريقا معلوما، فإنه سوف يصل إىل غايته ويطمئن، وكلمة دايرة تعين الطريق الوعر 
الصعب الذي يوصل إىل املكان الصحيح املراد الوصول غليه فيجب اتباعها حىت وإن كانت بعيدة مثلها مثل 

تحمل كل شيء منك يف سبيل رابطة الزواج اببنة العم فمهما تالقي من صعوابت ومشاكل فهي اليت سوف ت
 القرابة.

قد زين املثل إيقاعيا، وبالغيا من خالل املكوانت اجلمالية اليت ختللته كالتضاد، املقابلةن السجع، اجلناس، 
 التكرار، فأحدثت حركة ابطنية استمالت املتلقي الذي مل يع حىت كيف اقتحمه املثل الشعيب وترسخ بذاكرته.
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 الداليل: املستوى -اثنلا

 اجملاز: -1

وهو من اهم األساليب البالغية املعتمدة خللق مجالية النصوص ابإلضافة إىل املثل الشعيب بتلك احلركة اليت 
تثري فضول املتلقي للبحث عن الوجه احلقيقي للكالم، فله دور هام يف نص املثل الشعيب يكشفه القارئ خاصة 

 ستعارة والتمثيل.عندما يفك ألغامه من خالل الكناية واال

 ومن أمثال احلب اجليجلية املفعمة ابجملاز جند املثل الشعيب القائل:

"احلب أعمى": فبالرغم من أن املثل يتكون من لفظتني فقط، إاّل أنه أدى املعىن كامال وحاول نقل كل مشاعر 
ب، الشخص مل يذكر لكن ومعاانة احملب يف سبيل حمبوبته وهو جماز مرسل عالقة حالية ألن احلب حال يف احمل

ذكر ما احلال فيه أي احلب، وهذه اجلمالية يف املثل اإلجياز يف اللفظ وقوة التعبري، واملثل يضرب يف الشخص 
الذي ال يرى شيئا من املخاطر اليت حتيط به، لذلك شه احلكيم الشعيب احملب ابألعمى، عندما حيب شخص ال 

 وال يرى عيوب حمبوبه بل يرى كل شيء فيه مجيل.ابملخاطر وال بسلوكاته وتصرفاته يبايل 

 من اجملاز املرسل كذلك جند املثل القائل:

"الزواج سرتة" فالزواج مبثابة السرتة واللباس الذي يتسرت به اإلنسان، وهذا املثل يتكون من لفظتني فقط إال أنه 
أي اعتبار ما سيكون  (اعتبار ما سيكون)ل جماز مرسيؤدي املعىن كامال يف بيان أمهية الزواج يف حياة الفرد. وهو 

ج، وهي ميزة يف املثل الشعيب الذي يتميز إبجياز اللفظ وقوة املعىن مما يعطي املثل يف املستقبل من سرتة بسبب الزوا 
 مجالية يف األداء وروعة يف التأثري على املتلقي.

 االستبارة: -2

حيث تشكل عالقة مجال ووضوح بينها وبني الداللة  ستعارة منزلة سامية يف البالغة واألدب الشعيب،لال
اليت ختلق فيها فضاءات واسعة جديدة ال متناهية وتعمل على توليدها، إذ جتمع بني اإلنسان واحليوان، واإلنسان 

ستعارة املعىن األصلي بلفظ آخر جمازي ياء واجلماد، وذلك حني تستبدل االواجلماد كما تشخص احليوان، واألش
  رؤية وأتمل من املتلقي الذي سيفرز خالهلا فيضا هائال من التخيالت.حيتاج إىل

 ستعارة بنوعيها يف األمثال الشعبية خاصة أمثال احلب من ذلك املثل الشعيب القائل:وقد وردت اال
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" إذا حبك لقمر بكمالو واش مهك فالنجوم دا مالو": وهذا املثل استعارة تصرحيية صرح فيه املشبه به القمر 
حذف املشبه وهو اإلنسان الذي وهبه هللا احلسن واجلمال وصوره فأحسن صورته وهنا احلكيم الشعيب وظف و 

العناصر الطبيعية وكل ما حييط ابإلنسان فاقتبس منها ليضفي املعاين والصورة الرمزية على املثل فاستعمل القمر 
تميز عن األجرام السماوية األخرى، ولذلك ألنه يرمز لكل ما هو نقي ومجيل وهو ميثل رمز السيادة واحلب وي

استعمله قائل املثل، فهو مل أيت من فراغ وإمنا انبع من الرؤية الشعبية العميقة، واملثل يقال لإلنسان الذي جيد 
 اإلهتمام من الشخص الذي يهمه األمر، ال جيب عليه أن يكرتث ملا يقوله اآلخرون ويفعلونه.

قشورو" وهي استعارة مكنية حيث شبه صداقة اإلنسان ومعاملته السيئة ببيع سلعة قيل: "يل ابعك ابلفول بيعو ب
 الفول مثال وحذفه وأبقى على شيء من لوازمه على سبيل استعارة مكنية.

 الكناية: -3

وهي أن تذكر الشيء بغري لفظه املوضوع به، وقد ذكرت الكناية وأودعت مجاال يف العديد من األمثال 
 ابحلب من بينها جند املثل الشعيب القائل:الشعبية اخلاصة 

اليت حيبها الرجل ويقع يف غرامها رغم أهنا ليست  ذميمة"احلب يطيح على عود ايبس" وهذا املثل كناية عن املرأة ال
 مجيلة، فاإلنسان الذي حيب شخص يتحمل كل ما حيدث له يف سبيل حمبته له وال يهتم بشكله ومجاله.

 كذلك املثل القائل:

لدار بال مرا ظلمة" فكلمة ظلمة تعين كل ما هو حزين وغري مجيل واملثل كناية عن أمهية املرأة يف حياة الرجل "ا
فاملرأة ابلنسبة للرجل ضرورة من ضرورايت احلياة، ألن حياته تعترب انقصة بدوهنا فهي اليت تؤنسه وتعينه وتليب له 

اسه، ويستمر ذكره وهذا فخرا للمرأة أبن تكون عنصرا مهم يف  رغباته وتنجب له زينة احلياة الدنيا فبفضلها خيلد
 احلياة.

واملثل الشعيب القائل: "اخلطاب رطاب" وهذا املثل كناية عن التودد ابلكالم وتقدمي اهلدااي والقبول بشروط 
اليت ميتاز هبا املخطوبة كلها حىت توافق عليهم لكن بعد أخدها يتمكنون منها، والكناية صورة من الصور اجلمالية 

 املثل لتعميق الفهم وبلوغ املراد.
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قيل "الصديق عند الضيق" فاملثل يتحدث عن األصدقاء والصداقة واإلنسان ال يدرك صديقه احلقيقي إال إذا 
حلت به مشكلة فيجد صديقه يف وقت احلاجة إليه للمساندة ومد يد العون سواء ماداي او معنواي فهو يسعد 

 نه، واملثل كناية عن صفة اإلخالص اليت جيب أن يتصف به الصديق احلقيقي يف مجيع احلاالت.لسعادته وحيزن حلز 

كما يقال: "السن يضحك لسن والقلب مليان خديعة": فهو كناية عن قمة النفاق فهنا الشخص يظهر لك احملبة 
  جمتمعنا.لكن ما خيفيه عكس ذلك فهو حيمل كل ما هو سيء من حقد وكراهية وبغض، وما أكثرهم يف

حول املرأة "كل صبع بصنعة" وهو كناية عن صفة املرأة العاملة النشيطة يجل كما جند املثل املشهور يف منطقة ج
اخلرية يف كل األعمال سواء املنزلية أو غريها فهي جتيد عمل كل شيء، واألم مثال تعتز وتفتخر اببنتها فتقول هذا 

 املثل.

أبوالدها جند املثل اجليجلي القائل: "اللي ما عندو أمو يدير حجرة على فمو" ويف عالقة احلب اليت جتمع األم 
لتزام الصمت واستخدام احلجرة اليت تدل على الصمت وعدم ار" معناها يضع. واملثل كناية عن فكلمة "يدي

عن احلب الكالم، ألن اإلنسان الذي يفقد أمه يلقى اللوم من الناس بسبب انتظار إحسان الناس إليه والبحث 
واحلنان، فبفقدان األم يفقد الولد والبنت على حد سواء مصدر احلب واحلنان فكأنه جلم فمه أو قطع لسانه فال 

 جيد من يدافع عنه، وهذا ما بني لنا عمق العالقة بني األم وأبنائها.

 التعيله: -4

ر ابستعمال أدوات التشبيه هو لون من ألوان التصوير األديب املشهور، وهي مشاركة شيئني يف صفة أو أكث
أشهرها الكاف ملفوظة كانت أو مقدرة، تقرب بني املشبه واملشبه به يف وجه الشبه. وهو التفنن إببراز الصورة 
الفنية للشكل، واستقراء داللتها احلسية، وذلك عن طريق تسخري قدرة التشبيه اخلارقة يف تلوي الشكل بظالل 

ل الشعبية، إذ من عنا تدرك القدرة اإلبداعية للتشبيه يف تكثيف الصورة وتعميم مبتكرة وهذا ما ملسناه يف األمثا
اجلمالية البالغية على كل األمثال الشعبية، ومن هنا يتضح أن أصل املثل هو التشبيه يف الشكل واملضمون ومن 

 :جلية املتضمنة للتشبيه جند املثلأبرز أمثال احلب اجلي

اد عامل ضاليل وال يعجبك زين الطفلة حىت تشوف لفعايل": ففي املثل تشبيه "ال يعجبك نوار الدفلة يف الو 
متثيلي، فنوار الدفلة ميتاز ابنعدام رائحته، ومبرارة مائه عند ملسه، خبالف منظره اجلميل واإلنسان جيب عليه أال 

ال اجلسد ال يكفي يغرت ويعجب ابلظاهر دون االهتمام ابلباطن، ألن اجلمال مجال الروح ال مجال اجلسد، ومج
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وحده يف اختيار شريك احلياة، إذا مل يكن مرتبط حبسن األخالق فحسن اخللق هو الذي يدوم عكس اآلخر، 
ستفادة منها، وهذا املثل جاء كخطاب عام ح ويعطيها لنا يف قوالب جاهزة لالوهنا املثل الشعيب يقدم لنا النصائ

دم التسرع يف اختيار الشريك فقط، بل يدعو إىل الرتيث يف كل يشمل مجيع املواقف املماثلة وال يقتصر على ع
 هتمام ابلباطن.خنداع ابملظاهر دون االة وعدم االجماالت احليا

 كذلك جند املثل القائل حول األقارب:

"األقارب عقارب" وهذا املثل تشبيه بليغ يصور حالة اجتماعية وهي لؤم القريب وحيذر منه ألنه قد يلسعك بشره 
غ أصاب د أكثر من البعيد فصوروا خاطره بصورة أخطر كالعقرب إن ل قاسيةضربته القاضية ونتائج تصرفاته ن وتكو 

 فب عمق وتعمق، ففي املثل داللة كبرية ودعوة غري مباشرة إىل االبتعاد عن األقارب وعدم خمالطتهم.

 واملثل الشعيب الذي حيتوي على كاف التشبيه والقائل:

ة فهو حب كاذب وزائف وغري بز بال مخرية" وهنا التشبيه قائم على احلب اخلايل من الغري "احلب بال غرية كاخل
ابلغدر واخليانة من صاحبه فاملشبه هو احلب بال غرية واملشبه به هو اخلبز  اخلايل من اخلمرية فال ومنتهي صادق 

لتشبيه جاء أبداة التشبيه الكاف اليت ميكن اعتباره خبز ألنه فقد بنته ولذته وأصبح غري صاحل لألكل ونالحظ أن ا
 ربطت بني عناصر التشبيه وهذا ما زاد من مجال ورونق داللة املثل الشعيب.

 الرثز: -5

صاحب املثل ال يبتعد عن إطار حياته، بل يرتجم من خالله ما يعيشه وما يدور حوله من خربات وجتارب 
ادية نسان الشعيب، وملا حييط به من عناصر البيئة وظروفها امليف احلياة، فاملثل الشعيب يعد انعكاسا ملا عاشه اإل

قتباس من مكنوانت السماء، لتضفي عليها معاين رمزية عميقة الداللة واملغزى، كما واملعنوية، ابإلضافة إىل اال
لتعبري يستعني مبكنوانت االرض من مزروعات وحيواانت ومجادات، فتعطي هلا أبعاد خمتلفة، تضع الصورة الرمزية ل

 واخلطاب اإلنساين املتجسد يف هيئة مثل شعيب.

من بعض األمثال اجليجلية نقول: "إذا حبك لقمر بكمالو واش عندك فنجوم إذا مالو" فهنا نالحظ أن 
بعض األجرام السماوية قد أعطت معاين وصورا رمزية خمتلفة، ويظهر القمر فيها صاحب اخلطوة، إما ما قورن 

 نجوم، فالقمر هو رمز لكل شيء نقي ومجيل فهو ميثل السيادة، احلب والتميز.ابألجرام الكربى كال
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جند يف االمثال الشعبية تصويرا للجمادات كالصخر وغريه من عناصر الطبيعة، يسقط من خالهلا معان 
 وصور ليعرب عن أفكاره، يف قول املثل: "احلجرة من احلبيب تفاحة".

ثال قد تصور املظهر اخلارجي لإلنسان يف شكل صور رمزية إحيائية أو أما إذا رجعنا لإلنسان فنجد أن األم
معنوية، فتظهر الصورة الظاهرة لإلنسان، وحتذر من الصورة اخلفية وهي األخالق واألفعال مثل: "اي مزوق من برا 

شوف واش حوالك من داخل"، "ال يغرك نوار الدفلى يف الواد مداير الطاليل، وال يغرك زين الطفلة حىت ت
لفعايل"، فاملثل الثاين حيمل معىن املثل األول نفسه، ففي هذا املثل يتحدث املقطع األول عن اجلمال الظاهري 
للفتاة ويصوره كشجرة الدفلى يف طرق الواد، فهذا املنظر مجيل، لكنه بطعم مر، كالفتاة اجلميلة سيئة اخللق 

صور رمزية عن احليوان واجلماد  يرصدريقة مجيلة، وهذا والطباع. وابلتايل فاألمثال الشعبية جسدت املعاين بط
والطباع والسلوك، ومنه كان املثل الشعيب أقدر أنواع األدب الشعيب على تصوير ونقل احلقائل والواقع أحسن 

 تصوير ونقل. 
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 خامتة

" خنلص إىل مجلة من النتائج اليت أنمل من نطقة جيجلميف هناية حبثنا "خطاب احملب يف األمثال الشعبية 
 خالهلا أن تكون منطلقا ألحباث مستقبلية و هي كاآليت:

بعينه املثل الشعيب يف جيجل رافد من روافد تراثنا األصيل، وجزء ال يتجزأ منه، و قطعة أدبية شعبية أنتجها فرد  -
من خالل جتربة عاشها أو قصة اخرتعها، مث داعت وانتقلت بني الناس عن طريق الرواية الشفهية من جيجل إىل 

 جيل، مع حفاضها على صيغتها األوىل مهما اختلقت األزمنة و األمكنة.

ات، تعلو جتماعي، كما يعد سلسلة من امللفوظات أو الوحدة إبداعية عقلية خاصة ابلرتاث االاخلطاب وسيل -
 عن اجلملة، خيضع لنظام خاص يضبط العالقات بني اجلمل.

احلب هو ذلك الشعور الرائع الذي يكنه اإلنسان ألخيه سواء كان متعلقا مبحبة األبناء أو الوالدين أو األقارب  -
حبب الرجل أو اجلريان أو حمبة الزوج لزوجته، واألمثال الشعبية تطرقت بدورها هلذه العاطفة خاصة فيما تعلق 

للمرأة أو العكس، فهو جيعل الطرفان ال يراين أمامهم سوى صورة احملبوب. فاحملب يؤدي خطاابت تعرب عن 
 مشاعره لآلخر ابستعمال ألفاظ بسيطة موجزة على هيئة أمثال شعبية.

القول و  األمثال الشعبية صورة مباشرة للمجتمع بكل أبعادها التداولية هذه األخرية تشكل مهزة وصل بني -
 الفعل دون حتقق األفعال يف الواقع التجرييب.

تداولية األفعال الكالمية يف األمثال اجليجلية جتلت قدرهتا على التواصل والتبليغ، ومل يقتصر ظهورها على البعد  -
 .اللغوي فحسب، بل على البعد العاطفي والنفسي أيضا، إذ ال جيب اغفاهلا يف اجناح التواصل املراد حتقيقه

جند بعض األفعال االجنازية تتنوع أوجه تصنيفها اخبارايت وأوامر و تصرحيات ... و هذه القوة اإلجنازية للفعل  -
الذي يستنفذ احملب يف خطابه كل طاقات اللغة، وما حتمله من شحنات يف سبيل ابالغ أفضل و أتثري أعمق، كل 

 ذلك حيدث بقدر بسيط من األلفاظ.

ه طابعا حجاجيا خالصا يريد من خالله املتكلم الوصول إىل أغراضه من جهة التأثري واقناع حيمل املثل يف طيات -
 املتلقي من جهة أخرى، وقد تنوعت هذه األغراض احلجاجية بتنوع السياق التداويل.

النتيجة  أثناء حتليلنا هلذه النماذج، وجدان املتكلم دائما يعمل على تقدمي النتيجة مث إدراج احلجج لتدعيم هذه -
أو العكس، و قد تكون هذه احلجج أو النتيجة ضمنية نقوم ابستخالصها من مقاصد املتكلم مث يوجهها وجهة 
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حجاجية، وذلك ابالعتماد على روابط حجاجية من أجل انسجام خطابه حجاجيا من جهة، وتوجيه خطابه 
 وجهة حجاجية من جهة أخرى.

 مرجعيات اإلشارايت والتحكم يف أبعادها و مقاصدها و متثالهتا. السياق اخلطوة األوىل يف تنظيم و حتديد -

تكمن فاعلية اإلشارايت بكل أنواعها يف الكشف عن مقاصد األمثال من خالل أتسيس العالقات االجتماعية  -
 بني املرسل و املتلقي.

ح الدائم، ويبتعد عن جاهزية إن مجالية األمثال الشعبية تكمن يف كوهنا تعبريا موجز ومركز، ميثل بنية االنزاي -
املعىن، أي ال يكتفي ابلقيمة التواصلية الدنيا اليت تشبه التقرير الصحفي، إمنا يتعداها إىل التأثيث الفين الذي جيعل 

 منه لوحة فنية موجزة ومجيلة، فهو قائم على التمثيل والتشبيه والكناية واالنزايح بكل أشكاله واجملاز بكل صوره.

راء هذه الدراسة من الزاد املعريف، واليت احنصر فيها اهتمامنا ثخري نرجو أن نكون قد أسهمنا يف إويف األ
، ونرجو من هللا أن يتقبل منا هذا العمل فإن وفقنا فمن هللا منطقة جيجلحول خطاب احملب يف األمثال الشعبية 

 ، ويبقى النقص من أنفسنا والكمال هل.وله احلمد وإن أخفقنا فجزاؤان الوحيد أننا بذلنا قصارى جهدان
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 :األمثال الشعبيةملحق 

 احلب أعمى -

 اللي حيب الزين يصرب لعذابو -

 احلب يطيح على عود ايبس -

 احملبة ماشي ابلسيف -

 مالو واش مهك فالنجوم إذا مالو كإذا حبك لقمر ب -

 احلب اللول ما يتحول -

 احلب من الشوارب و القلب هارب -

 اللي حبك ما بنالك قصر و يل كرهك ما حفرلك قرب  -

 خوك خوك ال يغرك صاحبك -

 الصديق وقت الضيق -

 ما تتنسىكيت النسا  -

 اللي ابعك ابلفول بيعو بقشورو -

 لى زينك جيي النهار و ميشي لغريكاللي حبك ع -

 انس ابحلب تالقيها وانس الغدر ماليها -

 ة حىت تشوف لفعايلوال يغرك زين الطفل عامل ضاليلفالواد ما يعجبك نوار الدفلى  -

 اللي يبغيك يبغيك كما راك -

 اللي هجرك هجرو وابخليار بدلو  -

 عبيت بيك اي اهلم ما عبيت بيا -
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 واللي ميشي ملوج الناس عليه تلوجقد ما حيبو حد  داللي ميشي ق -

 وانس وقت الشدة ابنو وانس واش رحبو كي خانو انس نساو كيفاش كانو -

 وس عند مو غزالكل خنف  -

 حلب بال غرية كي اخلبز بال مخريةا -

 اللي ما هو ليك يعييك -

 مات و العني بكات و الصحبة مشات القلب -

 األقارب عقارب -

 عدو ابين وال صديق خاين -

 يد حبو و لقدمي ال تفرط فيهاجلد -

 س تصون و انس عليها العشرة وهونانس ختون و ان -

 خود بنات األصول لعلى الزمان يطول -

 نقطة دم خري من ألف صاحب -

 توريلك عدوك من صديقك ريقكشرقة  -

 إذا كان صاحبك عسل ما تلحسوش بلكل -

 إذا تفامهت لعجوز والكنة يدخل بليس اجلنة -

 كي خوك وكولين كي عدوك  ديرين -

 يصبح الصباح ويبانو انس ملالح -

 والرجل متشي وين حيب اخلاطر حنانةالعني تبكي  -

 ل وال هوماي القرجومة وانس عزرا انس هوما هوما وانس كي لعسل يف -
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 جارك القريب وال خوك البعيد -

 خود الراي ليبكيك وما اتخذش الراي ليضحك و يضحك الناس عليك -

 ل الدار بيعو قطكوم واشروه زريعةة الفار عن أهدابر  -

 كل صبع بصنعة  -

 اللي يكرهك كرهو ولوكان بوه شريفاللي حيبك حبو ولوكان بوه وصيف و  -

 اللي حيب العسل يصرب لقريص النحل واللي حيب الزين يصرب لعذابو -

 د يصرب على شواكور اللي حيب الو  -

 عدو عاقل وال صديق جاهل -

 ومغر امك غري املر غاملهموم ومايعرف  ما يقرى مهك غري -

 القلب ختبثالذابنة ما تقتلش لكن  -

 اللي راح برضايتو ما يرجع غري برضاييت -

 ال دير ملان ال ختاف الغدر -

 قويل شكون صاحبك نقولك شكون أنت -

 حتبين حنبك تكرهين نروح و خنليك. -

 كثرة لصحاب ختليك بال صاحب.  -

 نقولك سيدي وأنت أعرف قدريأان  -

 ليل املغروم مهموم ما جييه نوم -

 اللي راح ووىل وش من بنة خلى -

 أماللو فمو ينسى مو -
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 خود الطريق الصحيحة ولو دايرة وخود بنت العم ولو ابيرة -

 الزواج سرتة -

 الدار بال مرة ظلمة -

 اخلطاب رطاب -

 السن يضحك للسن و القلب مليان خديعة  -

 ي ماعندو مو يدير حجرة على فمو الل -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   احلب بال غرية كي اخلبز بال مخرية -
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 املصادر واملراجع قائمة

 القرآن الكرمي

 احلديث النبوي الشريف -1

، 1الفكر، بريوت، لبنان، ط ، دار5740إمساعيل البخاري: الصحيح، ابب العني حق، احلديث رقم حممد بن  -
2000. 

، دار األصالة، اجلزائر، دط، 2729مسلم بن احلجاج النيسابوري: الصحيح، ابب مهزة القطع، احلديث رقم  -
2009. 

 املخطوطات -2

 .عبد احلليم التهامي، خمطوط شعري خبط يدهالشاعر  -

 .خمطوط شعري خبط يده علي بوملطةالشاعر  -

 .حممد معمري، خمطوط شعري خبط يدهالشاعر  -

 املعاجم اللغوية -3

 : كرمممجال الدين بن  ابن منظور -

 .م2005ه/ 1426، 1، بريوت، لبنان، ط، دار الكتب العلمية4جتح: عامر أمحد حيدر، لسان العرب، 

 .2005، 1، بريوت، لبنان، طللنشر والتوزيع ميةل، دار الكتب الع1، جلسان العرب

، دار الكتب العملية، 1ن أمحد بن زكراي ابن فارس: مقاييس اللغة، تح: ابراهيم مشس الدين، جأبو احلس -
 .م2008ه /  1429، 2بريوت، لبنان، ط

 .1953أمحد أمني: قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية، طبع جلنة التأليف والتجرمة، د.ط،  -

 .م 2008، 2بريوت، لبنان، ط ، دار الكتب العلمية،2أمحد بن فارس الرازي: معجم مقاييس اللغة، ج -
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ب العلمية، بريوت، لبنان، ، دار الكت1الفراهيدي: كتاب العني، تح: عبد احلميد هنداوي، مج أمحدبن اخلليل  -
 .م2003ه/  1424، 1ط

 بطرس البستاين:  -

 .1995ط، د، بريوت، لبنان، مكتبة لبنان انشرونحميط احمليط ، 

 .م2009ه/1430، 1ط، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية ، 2، تح: حممد عثمان، مجحميط احمليط

 .2005ه/ 1426، 5القاهرة، ط، مكتبة الشروق الدولية، 1، ججممع اللغة العربية: املعجم الوسيط -

 .2009، 2انصر سيد أمحد وآخرون: معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -

 جع العربيةااملر  -4

 .2004لثقافة، القاهرة، دط، ابراهيم أمحد شعالن: الشعب املصري يف أمثاله العامية، اهليئة العامة لقصور ا -

 .1991، 1إبراهيم صحراوي: حتليل اخلطاب األديب )دراسة تطبيقية(، دار اآلفاق، اجلزائر، ط -

 .1981عرفة، بريوت، لبنان، ابن القيم اجلوزية: األمثال يف القرآن الكرمي، تح: سعيد حممد منر اخلطيب، دار امل -

، 1ط، دار الكتب العلمية، لبنان، 3ابن عبد ربه األندلسي: العقد الفريد، تح: عبد احلميد الرتحيين، ج  -
1983. 

 .م 2005ه /  1426، 1، لبنان، طأبو أمحد الغزايل: إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بريوت -

يل، بريوت، ، دار اجل1أبو هالل العسكري: مجهرة األمثال، تح: أبو الفضل إبراهيم وعبد اجمليد قطامش، ج -
 .، دت2لبنان، ط

 :  أمحد بن نعمان -

، دار األمة، برج الكيفان، اجلزائر، دط، -دراسة علمية يف األنطروبولوجيا النفسية  –نفسية الشعب اجلزائري 
1994. 

 .1988لكتاب، اجلزائر، دط، ت الشخصية اجلزائرية من منظور األنثربولوجية النفسية، املؤسسة الوطنية لمسا
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ه/  1414، 1، تونس، طأمحد تيمور: احلب واجلمال عند العرب، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة -
 .م1993

 .1دب الشع،ي، دار الفكر، طأمحد رشدي صاحل: فنون األ -

 .2012، 2امحد زغب: األدب الشع،ي الدرس والطبيق، مطبعة سخري، حي املنظر اجلميل، الوادي، ط -

 .م2009كتب احلديث، األردن، أمحد مداس: لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، عامل ال -

 .م 2015ه/  1436، 3يع، الكويت، طأدهم الشرقاوي: عن شيء امسه احلب، دار كلمات للنشر والتوز  -

 .، دار اجليل، بريوت1السيوطي: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ج -

 .، دت2، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، ط1جممع األمثال، مج: امليداين -

 بلقاسم بلعرج:  -

ت اجلامعية، ، يوان املطبوعا-دراسة لسانية للهجة بني فتح -الدارجة اجلزائرية و صلتها ابلعربية الفصحى 
 .2008، 1قسنطينة، ط

اللهجات اجلزائرية وصلتها ابلفصحى )دراسة لسانية للهجة بين فتح )جيجل(، مديرية النشر جلامعة قاملة، 
 .ف، ص:جل، مقدمة املؤ 2008

 .2005، 1: اخلطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، املركز الثقايف العريب، طحسن الصفار -

 .رف، القاهرة، دط، دتأمحد أمني: كيمياء السعادة، دار املعاحسني  -

 دت.حسني بن خبمة: ذرات النيكل يف النادر من أمثال أهل جيجل، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، -

 .2007، 1حسني مخري: نظرية النص، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -

 .2002، 2حلمي بدير: أثر األدب الشع،ي يف األدب احلديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط -

 .يب: أنواع النثر الشع،ي، منشورات انجي خمتار، عنابة، دط، دتو رابح الع -



 قائمة املصادر واملراجع
 

 

107 

عبد املنعم عباس: احلس اجلمايل واتريخ الفن دراسة يف القيم اجلمالية والفنية، دار النهضة العربية، بريوت،  راوية -
 .1998، 1ط

، 1زيد نواري سعدودي: جدلية احلركة والسكون يف اخلطاب الشعري عند نزار قباين، بيت احلكمة، ط -
2009. 

 سعيد يقطني:  -

 .2006، 3يف العريب، املغرب، طانفتاح النص الروائي، املركز الثقا

 .م2005، 1التبئري(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط –السرد –حتليل اخلطاب الروائي )الزمن 

 .م 1999ه /  1419، 1شوقي ضيف: احلب العذري عند العرب، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط -

 1427، 8يف احلب واحلب العذري، دار املدى للثقافة والنشر، سوراي، لبنان، العراق، طصادق جالل العظم:  -
 .م 2007ه/ 

صاحل املهدي: املوسيقى العربية اترخيها وأدهبا، دط، الدار التونسية للنشر/ديوان املطبوعات اجلامعية،  -
 .1986تونس/اجلزائر، 

للنشر و  األملعية، دار 1871صاحل عباد: مدخل إىل اتريخ جيجل املدينة واملنطقة من ما قبل التاريخ إىل  -
 .1التوزيع، اجلزائر، ط

 .م1998ه/  1419، 1زيع، مصر، طعادل صادق: معىن احلب، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتو  -

، دار -شكال فنون األداء التعبريية الشعبية يف اجلزائر دراسة األ –عبد احلميد بورايو: األدب الشع،ي اجلزائري  -
 .2007القصبة، اجلزائر، دط، 

، 8، دار األمة  للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط1عبد الرمحان بن محد اجلياليل: اتريخ اجلزائر العام، ج  -
2009. 

 .، دت3: األسلوبية واألسلوب، الدار البيضاء للنشر، طعبد السالم املسدي -

 .1999لكتاب العريب، دمشق، دط، ر فيدوح: اجلمالية يف الفكر العريب، منشورات احتاد اهعبد القا -
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 .1998، 1عبد هللا حممد الغدامي: اخلطيئة والتفكري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط -
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