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 الملخص
،ولكن لم تستتتتقم هذل الةكرة ويكته ل ا   هذا البحث فكرة راودت الباحث منذ مراحل متقدمة من حياته األكاديمية 

البحتث تحتت ونوانث انتا يتة الترويته والترهيته فل الماتل القر نل الظ ور إال اليوم ،وشتتتتتان ي ين ي يتدهتا ب تذا  

ه الةكرة إل  األذهان  ثدراستتتتة فل تتتتتون تحايل الوااهثث ،واألماال فل القر ن الكريم ماا ا مال الق تتتتة تقرى

نان ،فل من   من التحايل لما االه الرحمن فل انا ية الترويه والترهيه الاذين يستتقي َن ان  وتشتحذها فل الققل وال

مادت ما من الاواه والققاه ،واد ارتأى الباحث االستتقانة بقد ي بقدد من الم تادر التل اناام من ا فل التحايل  

والبحث والتمحيص ،فكانت التةاستتير يول ا وم تتادر تحايل الوااه ااني ا ،واد استتم الباحث دراستتته هذل وا   

ترويه والترهيه لغة وا تتااحا ،فيما َان المبحث يربقة مباحث يستتبق ا تم يد استتتقره فيه المال ولةظتل ال

الاانل تحت ونوان ثامتداد المال وبر الموروث اإلنستتتتانلث،بينما اهتم المبحث الاانل بتتتتتتتتتثوااة المال بانا ية 

الترويه والترهيهث،فيما اتتاا  المبحث الاالث بتتتتتتثوظا ل المال وبر ون تري الترويه والترهيهث،واد اتَه  

األوير لبيان ثفتتتتانات القااة بين التركيه والداللة تتتتمن الستتتياي التقبيري لامالث، ام يوتتم المبحث الراب  و

 البحث بأهم النتا   التل تو ل إلي ا مشةووا بمظان الم ادر.

 

Abstract 

     In this research under the title (dualism of intimidation and intimidation 

in the Qur’anic proverb (study in the light of discourse analysis)) The 

researcher divided this study into four topics preceded by a preamble in 

which he reviewed the ideals and the terms “enticement and intimidation” 

language and convention While the second topic came under the title (the 

extension of the parable through the human heritage), while the second 

topic dealt with (the relationship of the parable with the dualization of 

intimidation and intimidation), while the third topic carried out (the 

functions of the parable through the elements of enticement and 

intimidation), and the fourth and final topic went to show (relationship 

spaces Between structure and significance within the expressive context 

of the ideal).                                                                     
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 المقدمة:

والباسطططل ال لل لل لق  ،األول الذي ليس كمثله، العظيم بما خلق، الحمد هلل الذي عال في ملكه     
،الحمد هلل الذي ضطططط م األمثال، واعلجا لذو لذوي   ،يقضططططي بالحق وا يعاّلا لان لمّ للن وف ططططق

الج هوا والج غوا في قلفاظجا ومعانوجا ،فقار   العقول واأللبام ،فاسطططططططجحلم وقالل القول فوجا ،وقو    
،وقفحم المعانديّ والملحديّ ، ل ططططططا  ع ني مأوّ، وقسططططططلي وقسططططططلم عل  الذي  المشططططططلكوّ والملذ وّ

قرسطله   رلمو للعالموّ ،محمد الجا ي األموّ الذي قظج  الحق به ،وعل  لله اليوأوّ  رر الجد  
 يوم اللقاء ،ونال خو  الذلاء بعد النصا والعناء. ،وقسحابه اواه  الجق  ،ومّ اتبعجم لل 

يمثل ضط م األمثال في الن  الق لني  ورا  مجما في رفد الفك  ومداببو األهها  فججداخل ال ى       
عند قعجام ال يام وقلوانه الم جلفو ،وي طططططططططجق  المثل  اخل هذا الفضطططططططططاء الف طططططططططي  كمحجو  مذاور  

 بيو والعقائديو ،فضططططال عّ الحقائق العلميو، وينظ  لل  المثل لمحجوياته األخ   ،مثل األللام الشطططط
ك ططططططططططططند مع في ورافد مّ روافد الحضططططططططططططارب امسططططططططططططالميو والوعي الم    بمذموعو مّ ال يم ال ل يو  
والججذيأيو والعقليو امرشطططططططططا يو في  وتقو األن طططططططططال المجي  للجقأل الذهني في ضطططططططططوء انججا  ال طططططططططيال  

كالميو مجناسططططططططقو ومنجظمو فيما يع م بالنظام و الجه  اخل ليا    المع في للمجلقوّ عأ  سططططططططالسططططططططل
،فجحيم هلط  الحطاال  المثطل الق لني ،فججحلم سططططططططططططططيوب القول ال نطاني بطالعقول عل  وفق هلط  النظطام

الألوري في الذهّ عأ   وتقو النظام الأالغي المجماسط  لليحقق فجما ا يشطونه ااخجالف في الجحلول  
ال مّ رتابو الجن ططططططوق لل  الجعقود المجوافق ما األلدار في ف   سططططططليو امّلنا   وااسططططططجنباف واانجق

 ،وإللام الن يج ال يا ي وكما ب مع فيو لصياغو المفاهيم ونناء ال ى . 

ولذل  فمقارنو الموضطططططو  تف   عل  البالا مّ الناليو المنجذيو رنل المثل بذانا محد  مّ      
ورو هما،  ونقدر ما يمثال  ثنائيو ت نويو في تذ ططططططططططود ال    مّ  اوانبه وهما )الج غوا والج هوا(،

وتأليغ رسطططططائل نف طططططيو تجشطططططلل مّ ال وم   مضطططططامونجما،ما يعل طططططا  قسطططططلونا في الكشططططط  عّ   بقدر
 واليما ، فيعمد المثل لل  توظيف هاتوّ األ اتوّ لجحقوق المقاسد الج نويو الجي ي مي للوجا المثل.

لبالا ما ب البحا عأ  مبالا قرنعو ي ططططططططبقجا تمجود اسططططططططجع   فيه  وفي ضططططططططوء ما تقدم تجي  ل    
اطاء المبحطا الثطاني تحطو عنوا  )امجطدا   واسططططططططططططططياللطا، فيمطاالمثطل ولفظجي الج غوطا والج هوطا ل طو  

اهجم المبحطا الثطاني  طططططططططططططططططططططططططططط)عالّلطو المثطل  ثنطائيطو الج غوطا   ا(،  ونمطالمثطل عأ  المورور امن ططططططططططططططاني
لثالا  ططططط)وظائ  المثل عأ  عنص ي الج غوا والج هوا(،وّلد اتذه  والج هوا(،فيما اضيلا المبحا ا
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المبحطا ال ابا واألخو  لأيطا  )فضططططططططططططططاءا  العالّلطو  وّ الج كوطا والطدالطو ضططططططططططططططمّ سططططططططططططططيطال الج غوا  
 والج هوا(، ثم قخججم البحا ب هم النجائج الجي توسل للوجا مشفوعا  ثأو المصا ر.

رفد البحا بلل ماهو مفود وعلمي ، ملنّ البالا مّ   وّلد كا  للجفاسطططططططططططططو  الق لنيو  ور مجم في    
الجح ك  اخل الن  الق لني ورسططد الملونا  والعناسطط  الم هلو للدخول في  وتقو الجحلول ال يا ي  
المجمثطل بقيأوّ مّ قّليطام العالّلطو  وّ كطل مّ الج غوطا والج هوطا ، ولم ي ططططططططططططططج ّ البحطا عّ كجا  

ي نظ يطا  ال يطام(،و)الن  وال يطام واما اء(، تلط   تحلوطل ال يطام الحطديثطو مّ مثطل )مقطدمطو ف
الجي هي   للبحا قرضطططيو يجح ك فوجا لأيا  موا ّ الدالو القصطططديو مّ ال يام الق لني في رسطططد 
مالمحجا األ  يو والذماليو. وا ي ف  عما تم ض عنه مّ سططعونو ولو  مثل هلذا موضططوعا  في 

جلفو في ال و  في  راسطططو األمثال الق لنيو ألهموججا في البحا الق لني ،وهل  لجلالم الدراسطططا  الم 
المذجما وت نوجططه ونالغططو خيططابططه الططذي ا يعلو عليططه خيططام، وّلططد كططا  منجج تحلوططل ال يططام هو  
المنجج األرلا م ارب البحا ،فالجدم األول مّ الدراسطو هو الم طاهمو في ليذا  منفذ منجذي للدفا 

 له عأ  األمثال وض نجا ضمّ ّليأي الج غوا والج هوا. باأل م باتذاه  الج سول امسالمي 

 التمهيد:

 .المثل الق لني في ضوء الل و وااسيالح:1
ااء في الل ططططططا  عّ المثل : ))تمثل فال  ضطططططط م مثال،وتمثل بالشططططططيء ضطططططط م مثال...وّلد يلو     

...)) َوَاَعْلَناُه َمَثال   المثل بمعن  العأ ب ...وّلد يلو  المثل بمعن  اآليو ،ّلال تعال  في سطططططفو بي ططططط 
هطططططططططططططط( :  244عنه  ا ّ ال لوو )   قما في ااسيالح، فقد ّلال  ،(1)(( قي ليو تدل عل  نأوءته((ِلَأِني ِلْسَ اِئولَ 

ألُجوه بالمثال الذي ُيْعَمُل  )) الَمَثُل: َلْفٌظ ي الُ  لفَظ المضطططططط وم له، ويوافق معناه معن  هل  اللفظ، شططططططَ
هططططططططططططططططططط( عند تعقوبه عل  بعض ليا  األمثال  ب نجا  817وّلد وسطططط  الفو وللبا ي)  .  (2)((عليه غو ه.

األمثال  ر  اواه  ،ون   لواه ،وكنل شططططططططططط م ،وعالم  سططططططططططط   الق ل  ،له يقول: ))وكل مثل مّ هذه 
،وّلد قوال  .محمد (3)علم،ولق لقائق،ونحار  رر  رايو ، ومصطططططططططا ي  سطططططططططالكي م طططططططططال  ال طططططططططنو ((

الصططططط و  قهميو المثل عندما لد  الجدم منه عندما قشطططططار لل  عالّلجه بالصطططططورب الفنيو ، وارت يو ق   
 قضا هل   نقاف ثالر:

 ّلو  وّ الج ول والواّلا..))المثل يلش  العال1
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 .المثل ي نل المذ   بالما ب.2
 .(4).المثل تعأو  عّ الذهني بالمجذ د((3
 

ومطا يجمنطا هنطا في األمثطال وضطططططططططططططط نجطا هو العأ ب الجي اطاء  جطا الق ل  ت جل  في  يطاتجطا تلط  القوب     
الالمجناهيو في ر   المشططططططططلكوّ الكاف يّ الذيّ قظج وا العداوب لجذا الديّ العظيم،فذاء المثل شططططططططوكو 

 م األمثال ق لغ  في عوونجم  ل و ق  يو عاليو ا يملّ لجم ق  يذاروها ب ي لال مّ األلوال ،فضططططططططططططط
رٍ  مما لو لم تضطططططط م ، ل تليد ّلوتجا كلما لا  الجحدي وّلويو المناف ططططططو ، ل ّلد ي طططططط ل سططططططائل ،لماها 
ضط م   سطبحانه األمثال في الق ل  العظيمو وهل كا  لضط م األمثال مناسطبوو وهل غايججا امّلنا   

  الجي تحملجا اآليا  األخ  و  وامفجام فح طاو قم لجا  ورا عظيما في اسطجكمال األلدار والمشطاهدا
كل هذه األسطططططبلو ا د ق  نذوا علوجا مّ خالل تحلول خيام األمثال نف طططططجا وسطططططياّلجا الجي ااء  

اِر َلَعللُجْم َيَجَفكلُ و َ فيططه ،وغططايججططا كمططا ّلططال سططططططططططططططبحططانططه )الجفك (: )) ِ ُنجططا ِللنططل َ  اأْلَْمثططاُل َنضططططططططططططططْ ((.  َوِتلططْ
 (.21)الحش :

 ب في ضوء اللغة واالصطالح:. الترغيب والترهي2
ااء في مقاييس الل و )) رغا ،ال اء وال وّ والباء قسطططال : قلدهما: لا لشطططيء،واآلخ : سطططعو      

،وّلد ااء  لفظو)رغا( بمعاٍ  عديدب ، ومايجمنا هنا هو  (5)في شطططططيء، فاألول: ال يبو في الشطططططيء((
كل مايشطططططططول المدعو لل    ال يبو في الحصطططططططول عل  الشطططططططيء، واسطططططططياللا قسطططططططلوم الج غوا)) هو

، أل  الج غوا بال يام ب م  معوّ هو ت هوا وت ويف عّ  (6)ااسطططططططططجذابو وّلأول الحق والثبا  عليه((
ال يام بضططططططططططده ، ّلال ا ّ ّلدامو المقدسططططططططططي رلمه  : ))األم  بالشططططططططططيء نجي عّ ضططططططططططده مّ لوا  

 .(7)المعن ((
يَء َقْرَهبُ قما الج هوا ل و فجو ))    ، ااء في معذم الف ول (8)((ُه َرَهبا  وَرْهبو ، قي: خفجهَرِهْأُو الشطططططططططططططل

وه م مثل    رها قما ال هبو  فجي انصططططبام لل  واجو الج م،  الل ويو في الجفاتو اماليو ما نصططططه ))
اأطذ واطذم، فصططططططططططططططالأجطا يج م ق طدا لجوّلا العقونطو، ومّ عالمطاتجطا: ل كطو القلطا لل  اان بطا  مّ  
 اخطل، وه نطه وإلعطااطه عّ انب طططططططططططططططا طه لج  لنطه يلطا  ق  يألغ ال هطابطو في البطا ّ ما ظجور الكمطد 

ّ عدم  ،قما في ااسططططططططيالح ،فيقصططططططططد به ))كل ما ي يف ويحذر المدعو م(9)والكآبو عل  الظاه ((
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،وهذه الثنائيو مّ األهميو بملا  في (10)ااسططططططططططجذابو قو رفض الحق قو عدم الثبا  عليه بعد ّلأوله((
المثل لوا لنجا تمثل الحياب امن طططططططططانيو بلل ما تحمله مّ معن  ألنجا مأنيو عل  ال وم واليما ، 

العيططاء والمنططاف طططططططططططططططو  ومّ معططانوجمططا ق  ال هبططو: تموططل لل  ال فلططو والن ططططططططططططططيططا  ،وال يبططو :هي الموططل و 
 .(11)وامرا ب

 المبحث األول: امتداد المثل في الموروث اإلنساني:
لقد كا  الق ل  الك يم مناخا  خصطططططبا  للثقافو الع نيو الجي اسطططططجلجمو منه ليا  الأيا  والفصطططططالو       

الذللو القويو  ،وعاشطو في قلضطانه تنجل مّ او ب سطبله ول طّ نظمه ،ما اعلجا ث يو  جل  األلفا   
ها  المقاسطططططططططططد والمعاني ال يا يو المجنوعو والمجلونو ،سطططططططططططالحو لكل لما  عاشطططططططططططو فيه ،فلم تق   
ملجوفطو األيطدي لمطا يعجورهطا مّ خي  لذمطالجطا وعطذونججطا لج  سططططططططططططططمطد  قمطام قموا  عطاتيطو لطاولطو 

األنأياء    لغ اّلجا ،فجصططططد  لجا بما تحمله مّ لصططططانو قهلججا للنجو  مّ اديد ولمل رسططططالججا عأ 
 الذيّ  ل وا رسااتجم للعالموّ والنار قامعوّ.

والمثل مثنل عأ  األلما  لياب النار في قهموجه ،فما ق  ضططططُ م المثل لج  اسططططجقامو الكثو  مّ     
قمور النار اااجمابيو وااّلجصططططططططا يو والثقافيو ، فالمثل يح ك مشططططططططاع هم ويداعا عوا فجم ،ويقنا  

م المثل العقل بفحواه ومعناه،،فما اسططططجللم الضططططارم به لا الجنوي  ب م  خفي عل  الم ا ا، وضطططط  
خيام يجدم لل  سطططياغو واّلا م اي  للواّلا يهيشطططه األف ا  وسطططناعو لن طططا   جوبو اديدب ليس كما  
هو الم لوم لديه،وسطططططياغو ل ويو تيور  عأ  العصطططططور بما تقجضطططططيه قلوال الم ا أوّ ))فاألمثال  

ل  قسططططططدل شططططططيء يجحدر عّ قخالل األمو وتفكو ها وعقلوججا ...وهي قّلو   الو مّ الشططططططع  في ه 
 .  (12)ألنه ل و  ائفو ممجالب ،قما هي فل و اميا اليبقا ((

األمثططال في لظجططار فصطططططططططططططططالططو ل طططططططططططططططانجم،ونالغططو    لقططد كططا  الع م في الذططاهليططو يضطططططططططططططط نو       
ّلولجم،ويحجذو   جا مثبا  رقيجم،لج  قنجم عملوا عل  روايججا وإشطططاعججا ،وإها ما بحثنا عّ األمثال  

نجا سطططار ان طططا  ق  يا  تجفاعل معه النصطططو  الشطططع يو والقصطططصطططيو  في هل  العصططط  وادنا الكثو  م
وال وائيو فجضططططططططمنه نصططططططططجا وخيا جا ،تدعم فك تجا ومعناها ، وهي في كل هذا تنيلق مّ ّلصطططططططط  
عاشططططططجا امن ططططططا  فاخجصطططططط   في ببارا  وامل اخجفو تحججا تل  الداا  امن ططططططانيو الجي تظج   

 ومعاني الجفك  الجي تدل عل  الج هوا تارب قخ  . معاني الجذك  الجي تدل عل  الج غوا تارب
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وإها ما راعنا لل  األمثال في المورور الثقافي الع ني نذد قنجا اّلو لظوب كأو ب في العصططططططططط       
الذطاهلي ،و لوطل هلط  ق  ق  ل مّ ّلطالوا الحلم واألمثطال ،وكطا  ق  ل مّ ّلطال منجم الحلم واألمثطال في 

وّلس  ّ سطططططاعدب اميا ي،وام ى ال يس ،ورنيعو  ّ لذار ،وعام   ّ  هذا العصططططط  ،لأود  ّ رنيعو ، 
الظ م العدواني،ون ل  لديجم قل طططنو القول فوجا،ألهموججا في المواّل  والح وم لج  اخجللو الكثو   
مّ المعططاني في مواّل  بعونجططا، لج  اططاء المثططل في الق ل  ليلو  امجططدا ا  أيهيططا لجلطط  األمثططال في 

ليه ،وّلد ظلو لونا مّ قلوا  الج ثو  في المذجما تواججم وت شطططططططططططططدهم ب سطططططططططططططلوم  معانوجا وما ت مي ل
الج غوا والج هوا ، وهو بعد هل  يعد ت ار األمو ،ن سططططططططططططد خاللجا تواججا في الجعامل امن ططططططططططططاني  
ونناء شطططط صططططوجه عأ  االجفال  نظمه ك لد فنو  النث  الجي يمثلجا الشططططع  والقصططططو والحلم ،فكانو 

قشطططططلال م جلفو مّ الجعأو  واألسطططططلوم ،ثم لخ ا  المعاني في تفاسطططططول تجدم لل  ت    في ّلوالا و 
تحقوق الجط ثو  وامّلنطا  ، وأل  الق ل  الك يم هو ليطاب المذجما ومطا فيطه مّ قمثطال وّلصطططططططططططططط  اعلطو 
منه كجابا  ا يمل كما تمل األشطططططعار وال سطططططائل والق ل  يعا  وا يمل))أل  الحااو تنقضطططططي بانقضطططططاء  

،لطذلط  كطانطو الحطااطو لفمثطال في (13)ل  لذطو ألهطل كطل وّلطو ولمطا ،فلطذلط  هو ق طدا  غض((هلط ،والق  
الق ل  الك يم لااو لن ططططانيو تعأ  عّ ّلضططططيو هل  المورور الذي قثأجه   سططططبحانه في لياته له))ل  
  لااو هذه األمو لل  تل  اليقظو الجي تشطططططمل كل كيانجا ،،لااو ملنحو وشطططططديدب ،وفي ااسطططططجفا ب مّ
 رور الماضطططططططططي وعأ ه،وسطططططططططو  األولوّ واآلخ يّ،وفي ال او  لل  ليا    وّل لنه الحليم ما يذعل  

 .(14)األمو الم لمو ،والف   الم مّ،ي     يقه الصحي  ،ويذجنا العثار وال قوف((

وألهميو األمثال في لياب الشطططططعوم سطططططار  لجا م لفاٌ  وكجٌا في م جل  األلما  ، فقد ع نم       
فيططططه ،مّ مثططططل كجططططام األمثططططال لفسططططططططططططططمعي  الل  القول  ويو  والنحططططاب ّلططططديمططططا المثططططل ،وقفططططاضططططططططططططططوا 
لطططلطططفطططططططارا طططي)  216)   األ م  هطططالل  350هططططططططططططططططططططططططططططططط(،و يطططوا   أل طططي  األمطططثطططططططال  اطططمطططجططط ب  هططططططططططططططططططططططططططططططط(،و 

هطططططططططططططط(، والم جقص  في قمثال الع م لللم ش ي 518هطططططططططططططط(،ومذما األمثال للموداني)395الع ل ي)
، ومّ المحدثوّ مّ قف   لجا عنوانا  في كجبه  الم لفو ، هططط(616هططط(،واألمثال والحلم لل الي)  538)

فعل  سطططططططططأول المثال ا الحصططططططططط  ،كجام الحلقو المفقو ب في تاريل النحو الع ني لم لفه  .عأد العال 
هططططططط( له )كجام األمثال(، وّلد سال  182سالم مل م ،وّلد هك  فيما هك  عل  ق  يونس  ّ لأوا)   

يو مّ مثل)لأي  وسططططططططعدي (و)قاّ   اباله(و)الجياف والمياف( )وف ارب  للقارئ عد ا  مّ األمثال الع ن
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واألمثال   يقو قخ   مّ   ل الجعليم النااحو الجي يذن   . (15)ّلد سططططططفجو ف ارا (و)يشططططططوم واي وم(
للوجطا قكث  المثقفوّ لمطا فيطه مّ لثبطا  الحذطو العقليطو للم طا طا ، وهي  طذلط  ت ططططططططططططططجطل الجفك  والجعقطل 

ار، فجي تعجمد عل  الحواريو والجشطأيه ،وااسطجفجام والجصطوي  ،فجي ت طجثو  عقل امن طا   والجذك  للن
فارضططططططططو عليه تنميو لواسططططططططه ، ))واألمثال الق لنيو قوّلا في النفس وق لغ في الوعظ وقشططططططططد في اللا  
  وقّلو  في امّلنا  ،والبالا في الج ار الج نوي امسططططططططططططالمي يذد لل  اانا اسططططططططططططج دام الق ا  الك يم
والحديا النأوي الشططط يف لفمثال واألشطططباه كي يقو ت نويو وتعليميو ،اهجمام الم نوّ الم طططلموّ  ذل  

،ومنجم مّ  هها لل  قبعد مّ هل  ونظ  لل   (16)كما  وّ ا ّ اماعو في تذك ب ال طططططططططاما والمجكلم((
س بالنظائ   ضطططططططط م األمثال مّ لاويو نف ططططططططيو سططططططططيلولوايو فقال في هذا الشطططططططط   : ))ف   النفس ت ن

 .(17)واألشباه وتنف  مّ ال  نو والولدب وعدم النظو ((

 المبحث الثاني: عالقة المثل بثنائية الترغيب والترهيب

لقد قول  سططططططططططبحانه للمثل في كجابه العليل قهميو خاسططططططططططو ،وتحدر عنجا في عد  مّ ال ططططططططططور       
واآليا  بالج غوا م ب ونالج هوا م ب قخ  ،وفي للصططططططططائيو ّلام  جا البالا لفمثال الجي ت ططططططططجند في 

سطورب    معانوجا عل  هذه الثنائيو ،فقد  ل و في سطورب البق ب ت طعو قمثال،ولل عم ا  خم طو قمثال،وفي
ل  اهيم قرنعو قمثال،وتقاسططططم كل مّ سططططورتي النحل والف ّلا  ثالثو قمثال،فيما تولعو األمثال األخ    
عل  سططططططططططططططور الق ل  الك يم  واّلا مثطال والطد ومثطالوّ ،وفي هلط   الطو بمطا ا يقأطل الشطططططططططططططط  عل  مطا  

 عليه وسطططلم ألهموججا وعظم ضططط نجا للننار لوثأو سطططبحانه ولدانوجه وّلدرته وسطططدل رسطططوله سطططل   
 فيما يأل ه عّ رنه.

وممطا ا ي ف  عل  قلطد مطا لفمثطال مّ قهميطو في ّلطدرتجطا عل  اسططططططططططططططجمطالطو الم طا أوّ،لوطا ولج      
عّ   يقجا الدعاب والمصطططططلحو  لل  ّللوم النار يحذرونجم مّ عذام   ل  هم خالفوا قم ه ولا وا 

فذعل   سطبحانه نصطوبا مّ عذابه ألولب   عّ اا ب الصطوام واتبعوا قهواءهم وقف طدوا في األر  ،  
المعانديّ في الدنيا ونصوبا في اآلخ ب ،وهذا المحور مّ الدعوب يقا له لتبا  قسلوم الج هوا،اضيلا  

ا َينْ { جطا المثطل ّلطال تعطال:  اء  َوَقمطلا مطَ نَطُد َفوَطْذهَطُا ُافطَ َل فَطَ مطلا اللل ُ اْلَحقل َواْلبَطا طِ ْل ِ ُم  َفُا النطلاَر  كَطَذلِطَ  َيضططططططططططططططْ
ُ اأْلَْمَثالَ  ْل ِ ُم  ،فنلحظ قنه سطططبحانه ضططط م األمثال لوثأنو المعا لو (18)}َفَيْمُكُا ِفي اأْلَْرِ  َكَذِلَ  َيضطططْ
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الح ي يو الجي تالمس عقول النار ،وهي معا لو الحق الذي قت  به النأي سطططططططل    عليه وسطططططططلم ، 
وقفعطالجم ومعطامالتجم مطالالوا عنطه معطانطديّ وملطا  يّ،  والبطا طل الطذي  عطا لطه المشطططططططططططططط كو  في قّلوالجم  

ُ اأْلَْمَثالَ { :فلذل  ّلال  ْل ِ ُم  ،وفيه  لول عل  سطططططمو ال ايو وشططططط يف القصطططططد ،لعل النار  }َكَذِلَ  َيضطططططْ
يجفك و  في قم  خطالقجم ،فطالمثطل لم يط   لا ل طايطو عظيمطو يجطدي بطه ال طالق للجفكو  والجطد   في ليطاتطه  

ي خيام األمثال القائمو عل  الجشططططططأيه والمحاكاب له ل  ))الجشططططططأيه والمحاكاب لنما هي  ،ونلم  هل  ف
لعمل م طططططجكمل فقل،لكنجا لفشطططططياء الم وفو المجولو ولفشطططططياء الحلينو الجواود،وهذه تكو  خاسطططططيو  

،وهذا الجشططططأيه لم ي   محض سططططدفو ،وإنما هي ل يقو ا يشططططونجا  (19)قكث  مما تكو  مّ الثناء...((
ل يطال قو الوهم قو م طالفطو الواّلا، وإننمطا هي   يق للججطذيطا والجط  يطا والج نيطو للمذجما بط كملطه،قمطا  ا

عالّلو المثل الق لني بالج غوا فجو ي تي مّ بام تحفول النار لجل  الصطططورب الجي ينفذو  مّ خاللجا  
المثل في ّلوله  لنول الذوائل ،في شططططططحنو ّلويو ي ططططططجلجموا منجا عأق الملاف ب ،ولنق  هنا عند ضطططططط م 

ُ َمَثال  َكِلَمو  تعال  :  ْل َ َم  َذَ ٍب َ وِنَبوٍ }َقَلْم َتَ  َكْيَف ضطططَ ُلَجا َثاِ ٌو     َ وِنَبو  َكشطططَ ،الشطططذ ب   (24ل  اهيم: )َقسطططْ
َذَ ٍب َخِأوَثٍو      (26ل  اهيم: )اليوبو هنا هي )الن لو( موضطا  خيام ت غوا َوَتاَل }َوَمَثُل َكِلَمٍو َخِأوَثٍو َكشطَ

،سطورتوّ مجناف توّ م جلفجوّ مّ مشطاهد  والشطذ ب ال أوثو هنا هي )الحنظلو(، موضطا خيام ت هوا 
، المشططططططططططجد األول الذي يييض لالوب في اليعم مّ هذه الن لو الجي تعيي ثم ا   وبا     اليأيعو الحيو

 ، ثم ينجقل  ون نوا  م جلفو و عم م جل  ،وهي سططورب ل ططيو هوتيو تشططع  المجلقي بال الو واا مبنا
ال يام الق لني  نا لل  سطططططططورب قخ   تشطططططططع نا بااشطططططططمبلال مّ نأو هو ثم  م ن في  عمه ،تح ل  

ُ اأْلَْمثاَل ِللنلاِر َلَعللُجْم َيَجَذكلُ و َ   {العوّ رائحجه ، ْل ِ ُم  ،هذا الجدفق ال يا ي المجنو  يظج  لنا  }َوَيضطططططططططْ
الفك  امن طططاني  في لتبا  سطططأل امّلنا  في اسطططجحضطططار الذهّ  المنجج الذي يجبعه المثل في مداببو  

وال يام بعمليا  عقليو في اسططططططططططططجنجا  الفعل الكالمي للمعن  المقصططططططططططططو  ،وهو هنا ينجقل مّ المفجوم  
 conversationalالج ا أي ال ا  لل  المفجوم الج ا أي العام ، ))ويقصطططططططططد بالمفجوم الج ا أي

implicature  الن طططططططططططططبو ال ارايو الجي تشطططططططططططططو  للوجا  )*(عالوب عل –و ما كل ماي طططططططططططططجنجج مّ ّلول-  
بااعجما  عل  قسططططول الج ا ا ،وليس بال او  لل  المعاني الوضططططهيو ،قو ااسططططجنجااا  المني يو  
،ويقوم المفجوم الج ا أي عل  افج ا  مفا ه ق  لسططططططططططططجاما  المج ا أوّ مج ابيو بعضططططططططططططجا  بعض  

الجي تقجضطططططططططططي ق  كال مّ    maxims of cooperation،ومحلومو بما يع م ب سطططططططططططول الجعاو   
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، ااء في الجح ي  والجنوي  عّ ضطططططططط م   (20)المجكلم ،وسططططططططامعه ي ططططططططهيا  لل   لو  ت ا ا ناا  ((
فضطططططط م   مثال لكلمو اميما  وكلمو الشطططططط ك. فقوله: قلم ت  كيف  المثل في سططططططورب ل  اهيم ّلوله: ))

د هذا الكالم، وهل  مثل ّلولجم: قلم تعلم. ولم يلّ هذا ضطط م   مثال ليقا  للذهّ لوج ّلا ما ي   بع
المثل مما سطططططأق ضططططط نه ّلأل نلول اآليو  ل اآليو هي الجي ااء  به، فالكالم تشطططططويق لل  علم هذا 
المثل. وسو  الجشويق لليه في سي و اللمّ الماضي الدال علوجا ل م لم الجي هي لنفي الفعل في 

 م بصططططي و الماضططططي لقصططططد الليا ب في الجشططططويق لمع فو هذا اللمّ الماضططططي والدال علوجا فعل ضطططط
المثل وما مثل به. وااسططططططجفجام في قلم ت  لنكاري، نلل الم ا ا منللو مّ لم يعلم ف نك  عليه عدم  
العلم، قو هو م ططططططططططجعمل في الجعذوا مّ عدم العلم  ذل  ما قنه مما تجوف  الدواعي عل  علمه، قو  

مّ يصطططططططل  لل يام. وال ىيو علميو معلق فعلجا عّ العمل بما ولوجا  هو للجق ي ، ...وال يام لكل  
مّ ااسطططططجفجام م كيف. وإيثار كيف هنا للدالو عل  ق  لالو ضططططط م هذا المثل ها  كيييو عذوبو  

،وتظج  تيمو  هذه الكيييو في ضططططططططططط م هذه األمثال في اسطططططططططططجثارب األهها   (21)مّ  الغجه وانيباّله((
ِ ُنجا ِللنلاِر َلَعللُجْم َيَجَفكلُ و َ {،ففي سطورب الحشط  للجفك  م ب وللجذك ب م ب   (21)الحشط  :  }َوِتْلَ  اأْلَْمثاُل َنضطْ

،ف   خا ا المثل النار لج غوأجم ااء  لفظو)الجذك (، ونما ي تي  لفظو)الجفك ( في ّلصططططططططططد الج هوا  
، وتظج  تيمو ضططط م (22) (())وّلد ضططط م هذا مثال لق طططوب الذيّ ن طططوا   وانجفاء ت ث هم بقوار  الق ل

هذا األمثال لما يج مل فوجا الناظ  مّ هل  الن طططططططططططق الذلي  وّ سطططططططططططياّلجا والجناغم في خيا جا  اخل 
الن  الق لني للج غوططا تططارب وللج هوططا تططارب قخ   ،وهططذه العالّلططو  وّ مثلوّ في سططططططططططططططورتوّ م جلفجوّ  

   هل :اّلجض  ن يذا  خيا يا  معمقا  في المعن  ،والشلل اآلتي يوض
 ) األمثال(                                                

 
      

 الن ق ال يا ي                                              
 الن                                  الن                               

 
 ويض م   األمثال للنار                       المفجوم الج ا أي    ويض م   األمثال للنار          

 لعلجم يجذك و )ت غوا(                                                     لعلجم يجفك و )ت هوا( 
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ي هاك تجم،غو  ق  الن طططططيا  كا   فالجذك  ي تي في األمور المشطططططاهدب للم ا أوّ،وهي م جلنو ف     

سططططططططأبا  في ال فلو عنجا،قما الجفك  في تي في األمور ال وأيو الجي ي ططططططططع  المجلق  لف  شططططططططف اتجا ،وهي  
غ يبو عّ ههنه وتفكو ه وعقله ،وا يع م كنججا، وّلد تكو  مّ ال وأيا  الجي مّ الصطططططططعونو بملا   

ذا قرشطططد الق ل  امن طططا  للجفك  ،غو  قنه لم  ااسطططجفجام عنجا وتصطططورها وتكويّ ملم  واضططط  فوجا ،ول
يلّ مللفا  جذا الجفك  لا ل ايو الجعظيم للذا  املجيو في  ّلو الصطنا وامال الجي ب لكل ما خلقه    
،وا يقصطد مّ هل  لا ل    وت هوا امن طا  عّ اليايا  والكف  ،وت سطي طا عل  هل  ي طأق ضط م 

مح ططططوسططططا  المشططططاهدب كالذبال مثال، ااء في قضططططواء الأيا  في األمثال في ال يام الق لني تل  ال
هذا الشططططط   ّلوله: ))والحلمو في ضططططط نه لفمثال ق  يجفك  النار فوجا فيفجموا الشطططططيء  نظ ٍب ...وق  

،ّلال (23)المثل المض وم يذعله   سأا هدايو لقوم فجموه،وسأا ضالل لقوم لم يفجموا للمجه...((
جفك  والجطذك : ))وكطل مّ الجطذك  والجفك  لطه فطائطدب غو  فطائطدب اآلخ ،فطالجطذك   ا ّ ال يم في لفظجي ال

يفود تك ار القلا عل  ما علمه وع فه لو سطططططططططططططل فيه ويثأو وا ينمحي فوذها قث ه مّ القلا املو ، 
والجفكو  يفوططد تكثو  العلم واسططططططططططططططجذالم مططا ليس لططاسططططططططططططططال  عنططد القلططا،فططالجفك  يحصططططططططططططططلططه والجططذك  

ا كانو عقونو الجكأ  عّ الجفك  سطططططططططططلا لرا ب الجذك  وسططططططططططط فجم عّ ليا    ،ّلال ،ولذ (24)يحفظه((
ِ مُ {تعال :   َ سططططططْ َّ َيَجَكألُ وَ  ِفي اأْلَْرِ  ِبَ ْوِ  اْلَحقِن َوِإْ  َيَ ْوا ُكلل لَيٍو ا ُيْ ِمُنوا ِ جا   سططططططَ ّْ لياِتَي اللِذي َع

ِأوال  هِلَ  ِبَ نلجُ  ِأوَل الَ يِن َيجلِ ُذوُه سطططططَ ِأوال  َوِإْ  َيَ ْوا سطططططَ ِد ا َيجلِ ُذوُه سطططططَ ِأوَل ال  شطططططْ ِبآياِتنا  ْم َكذلُ وا َوِإْ  َيَ ْوا سطططططَ
 َّ فكطا  الطذك  ق لغ لمع فطو   والجفك  بطه وااتقطاء مّ عطذام النطار  (،146)األع ام :  }َوكطاُنوا َعْنجطا غطاِفِلو

ماواِ  {  به،فقال الن في عاله: َ ِتياما  َوُّلُعو ا  َوَعل  ُاُنوِنِجْم َوَيَجَفكلُ وَ  ِفي َخْلِق ال ططططططططل ْل َّ َيْذُكُ وَ   اللِذي
ْبحاَنَ  َفِقنا َعذاَم النلارِ باِ ال   َرنلنا َما َخَلْقَو َهَذا َواأْلَْرِ   ومّ هنا نلمس عظم  (،191)األع ام:   }سطططططططططططُ

الج غوطا في الجفكو  والجطذكو  اللطذيّ يذنبطا  النطار ، وعظم الج هوطا في امع ا  عنجمطا وقث همطا في 
 غلظو القلوم الم  يو لل  ورو  اللظ .
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 مثل عبر عنصري الترغيب والترهيب المبحث الثالث: وظائف ال
 

ات ذ ال يام الق لني قسطلونا  بي ل تجناسطا والظ م الذي يقجضطيه مقام الم ا أوّ ،وهو الق طوب     
قمور ثالثو الحق والشططططططدب ،ويمثلجما الج هوا والجق يا ،وق  المنجذيو الجي ينججذجا المثل تعجمد عل ))

ل  الأ اهوّ الططدالططو عل  الجولوططد والعططدل والنأوب. وقمططا والموعظططو والططذك  . قمططا الحق: فجو لشطططططططططططططططارب ل
الذك  : فجي لشططططططططارب لل  امرشططططططططا  لل  األعمال الباتيو الصططططططططالحو. وقما الموعظو: فجي لشططططططططارب لل  

،ولجذا  (25)((الجنفو  مّ الدنيا وتقأي  قلوالجا في الدار اآلخ ب، والمذك ب لما هنال  مّ ال عا ب والشقاوب
المثططل وظيفططو مجمططو ألنجططا في تمططار ما المذجما بصططططططططططططططفططو عططامططو ،واألف ا  بصططططططططططططططفططو  كططانططو وظيفططو  

خاسطططططو،ولجذا بعد اسطططططجق اء البالا لفمثال الجي قلييو ب طططططوار مّ ثنائيو الج غوا والج هوا كانو  
 لجا وظائ  تجمثل باآلتي:

 الوظيفة اإلقناعية: .1

داما  سطططططططططططططط يحا ،وي  ي  نا  ي  ي المثل في الق ل  وظيفو لّلنابيو مّ لوا اسططططططططططططططج دامه اسططططططططططططططج     
ااسططططططططططجدال والأ ها  الذي ينك ه الم ا ا وي فضططططططططططه،وهو بعد هل  نو  مّ قنوا  الدالو في الحذو  
))ف ما الجصطططططديقا  فونب ي ق  تكو  مثأجا ،أل ن الجثأوو الم له،وهل  ق  ال صطططططومو لنما تكو  في 

هل  ق  يلو  ال صطططططططططططم يماري  قواه: قما في الشطططططططططططيء الذي فيه ال صطططططططططططومو فو ت  عليه بالأ ها ،و 
،وّلطد تحطدر العلمطاء فيمطا  (26)في))قنطه لم يلّ(( فوللمطه لونبطٍذ ق  يط تي بطالأ هطا  عل  هلط  الشططططططططططططططيء((

تحططدثوا عنططه عّ خصطططططططططططططططائ  المعن  و وره في لّلنططا  العقططل وااجططذام النفس، اططاء في الجف ططططططططططططططو   
 خصائ  المعن  فجي قرنعو قيضا : المنو ))وقما

 الجوافق ما العقل والمنيق والعلم والعا فو.  -األول 
 ّلوب امّلنا ، وااجذام النفس، وتحقوق ال ايو  نحو لاسم ّلا ا.  -الثانيو
المصداتيو والجيا ق ما قلدار الجاريل، والواّلا المشاهد، وسالمجه عل   وله مّ الجعار    -الثالثو 

 . (27)والجناّلض وااخجالم، خالفا لذميا كالم البش ((
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فالوظيفطو امّلنطابيطو في المثطل تذك  امن ططططططططططططططا  بعظم خلقطو وقشطططططططططططططط فجطا وهي قّل م للعقطل وقظج ها      
و  َفَما {للحس، ون ططططططول هنا مثلوّ في ّلوله تعال  :  ِ َم َمَثال  َما َبُعوضططططططَ َجْحِوي َقْ  َيضططططططْ َ َا َي ططططططْ ْل ِل ل 

َّ لَمُنوا َفَيْعَلُموَ  َقنطلُه   ا الطلِذي َ مطل ا فطَ َذا َمَثال   َفْوَّلجطَ ُ ِ جطَ ْل اَها َقَراَ   َّ َكَفُ وا َفَيُقوُلوَ  مطَ ا الطلِذي ّْ َرنِنِجْم َوَقمطل اْلَحق  ِم
 َّ ِقو ل  ِبِه ِلال اْلَفاسطططِ ل  ِبِه َكِثو  ا َوَيْجِدي ِبِه َكِثو  ا َوَما ُيضطططِ َّ  {، وّلوله تعال  : (26البق ب: )  }ُيضطططِ َمَثُل اللِذي

 ُ  ّْ ُذوا ِم َذْ  َ ْوجططا  َوِإ ل  اتل ططَ ِل اْلَعْنَكُأوِ  اتل ططَ ِ َقْوِليططاَء َكَمثططَ ْل َّ وِ   ُو اْلَعْنَكُأوِ  َلْو كططاُنوا   َقْوَه اْلُأُووِ  َلَأوططْ
،ف طبحا    الذي يضط م هذه األمثال مّ اليأيعو الحيو الجي ي لفجا امن طا   (4العنكأو  :)  }َيْعَلُمو َ 

دا  منجا الجنأيه والجحذي  مبال و في االجقار والضطع ،هل  الضطع   ومّ المشطاهدا  الووميو له،ّلاسط
الذي تحمله هذه الم لوّلا  ،ولكّ سططططططططططنعجا عذوا و ّلوق وليس بمقدور قلد ق  يصططططططططططنا مثله وق   
ي تي ولو بصطفو والدب مّ سطفاته،فدلول عظمو الصطانا ت تي في ال لق العظيم وال لق الحقو ))َ    

ْبَحاَنُه ِلنلَما يذ  ك  مّ م لوّلاته للدالو َعَلْيِه قشططططططططط فجا وقظج ها للحس َواْلعقل وق ونجا  َاَلو وقعذأجا  سطططططططططُ
ْمس َواْلَقَم  َوالللْول َوالنلَجار والنذوم َواْلِذَبال وال طططططحام والمي  َوغو    ْنَعو كال طططططماء َواأْلَْر  َوالشطططططل سطططططَ

والأ اغوا والبعو  والأق َواْلكالم والحشططططططططططططط ا   َهِل  مّ لياتو َوَا َيْدُعو ببا ه ِلَل  الجفك  ِفي اْلقمل
و ِفي االجقططططار   ال ططططَ ال ُمبططططَ اأْلَْمثططططَ ال ضطططططططططططططط م  يططططَ َهلططططِ  ِفي سططططططططططططططِ يططططذك  مّ  ا  يططططذك  مططططَ ا  ِلنلمططططَ ا  َوَنْحوهططططَ

،ووظيفو امّلنا  عأ  المثل هنا ت تي مجوافقو ما العقل لج  يجقألجا ويصطططططدّلجا ، ولو  (28)والضطططططع ((
معن  عأ  الفك  ولما تقأل العقل هل  وألنك ه لنكارا  شطديدا  ،ولذل  كا  غو  هل  اسطجحال توسطول ال

فاألمثال الجي اعجمد  عل  المشططططططاهدا  العقليو الذهنيو اّلجضططططططو الجصططططططديق لقأول العقل لياها ،ف    
رفضطططططجا سطططططار  لذو عليه ألنجا سطططططلكو هل  الج طططططل طططططل المنيقي في لعمال الفجم وسطططططدل المعن   

النظ  في ال يام الق لني هنا ولاولنا ف  شطططططططف اته وادنا بما ا يقأل    وعظم المقصطططططططو  ، وإها قمعنا
الشططط  ق  ))ال يام منجج في البحا في قيما ما ب مشطططللو مّ عناسططط  مجمولب ومج ابيو في امجدا  
شططططأوجا  بالل و،ومشططططجمل عل  قكث  مّ املو قوليو،لنجا  نيو شططططاملو   ولي سططططواء قكانو ل و قم شططططوبا  

، وإها قر نا ق  نق  عند وظيفو امّلنا  فال د (29)لجه...قو قالاء كأو ب منه((تشطط   ال يام في ام
ق  نجذه نحو تحلول تل  الوظيفو مّ اانا القوب ،كما قشطططططار للوجا قرسطططططيو عند لديثه عّ ال يابو  
بما يع م  ططططططططططططط)ال ييوريو(،كما وسفجا بقوله: )) ّلوب تجكل  امّلنا  المملّ في كل والد مّ األمور  

 ب...فاليا يعلنم ويقنا في قنوا  الصطططططططططططحو والم  لوالجندسطططططططططططو في األشطططططططططططلال الجي تحدر في المف  

 

 

 



 

 

  

  

 أ.م.د. سمير جعفر ياسين النعيمي 
 

374 
 

،ّلال تعال   (30)األا ام ،والح ام في ض وم األعداءل وكذل  في سائ  الصناعا  والعلوم األخ ((
َلَل ِمْنجا فَ   َواْتُل َعَلْوِجمْ {في سطورب األع ام:   َّ  َنَبَ  اللِذي لَتْوناُه لياِتنا َفاْن طَ َّ اْل اِوي ْيياُ  َفكاَ  ِم َ ْتَبَعُه الشطل

ْبنا َلَ َفْعناُه ِ جا َولِكنلُه َقْخَلَد ِلَل  اأْلَْرِ  َواتلَبَا َهواهُ َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِا ِلْ  َتحْ  ِمْل َعَلْيِه َيْلَجْا َقْو  َوَلْو شطططططططططِ
َّ كَ  َ  َلَعللُجْم َيَجَفكلُ وَ  سطططططططاَء َمَثال  اْلَقْوُم  َتْجُ ْكُه َيْلَجْا هِلَ  َمَثُل اْلَقْوِم اللِذي ِ  اْلَقصطططططططَ ذلُ وا ِبآياِتنا َفاّْلصطططططططُ

ُجْم كاُنوا َيْظِلُمو َ  َّ َكذلُ وا ِبآياِتنا َوَقْنُف طَ ، وإها ما وّلفنا قمام هذا الن  الأديا  (176  -175)األع ام :}اللِذي
العقل لإلّلنا  وتل  القوب الجي تمجلكجا الل و الجي  ف ننا سططططططططنظف  بالعديد مّ الوظائ  الجي ت ططططططططجدر   

يجحدر  جا الق ل  وعنوانجا في الحديا عّ الذي لتاه   اآليا  فان ططلل منجا،وال ططلل هو ااسططجأدال  
،وهذا ال يام القصد منه))ق ن رسالو   هي وسولو لصول امن ا  عل  الحياب والذماللأل  الذلد 

الح ل وامسطططابا  الجي ت هي امن طططا ،وفي الذلد )البشططط ب( يلمّ امال    ا ي طططلل لا عند المو  قو
الصطططورب امن طططانيو ، له ل ن مالم  الذمال ت ت طططم عل  سطططفحو البشططط ب،وليس هناك ما هو قبشطططا مّ  

،ثم ي تي المثل بعد هل  لو  ي وظيفو لّلنابيو  ذل  (31)سطططططورب لن طططططا  م طططططلوح الذلد مثل المح ول((
يصل  نا لل  تشأوجه  ططططططط)الكلا( ،وهي سورب مّ مشاهدا  الواّلا الحي،مفعمو  المشجد ال لأي لج   

بالح كو ،ولم اخجار الكلا بالذا   و  سططططططائ  الحووانا  األخ   في هذا الموضططططططا ))فما يحدر في 
با نه يشطططططططططططططبه ظاه  لال الكلا ،الذي يأدو عل  الدوام عيشطططططططططططططا  ا ي توي ق دا ، فجو  ائم اللجار 

،ولذا فجو في لالو  ائمو مثل لال  (32)  بميار ته،قو توّل  عّ هل  وت كه لحاله((،سواء ّلام امن ا
الكلطا اهطا عل  مطدار الوّلطو ،))ّلطال ا ّ ا ي  : الكلطا منقيا الف ا  ،ا ف ا  لطه،ل  تحمطل عليطه  
  يلجا قو تج كه يلجا ،كذل  الذي يج ك الجد  ا ف ا  له،وإنما ف ا ه منقيا ...فضط م   مثال  لمّ
،فجو كططالكلططا ل  ت كجططه لجططا وإ     تططه  كططذم بططآيططاتططه فقططال:ل  وعظجططه ضطططططططططططططططلن وإ  ت كجططه ضطططططططططططططططلن

،وهنطا يلمّ الج هوطا مّ الجف يل في ليطا    وإتبطا  الجو  في  وتقطو امّلنطا  ،فط   لطالطه  (33)لجطا((
س  كحال الكلا،وما قسططططوق مّ شططططبه  جذا الحووا  في خصططططلجه الجي تشططططمبل امن ططططانيو منجا،وتنف  النف 

مّ ل طططططانه ولعابه ،لج  قثأو العلم الحديا تذما لام الميل ونا  الضطططططارب في ل طططططانه الذي ي     
 ما اللجا ،سواء مّ الجعا قو مّ العيش.
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 .الوظيفة التكوينية:2
تجذل  هذه الوظيفو في تولود المعاني  اخل الن  ضطمّ الشطواهد واأللدار المدراو في اآليا       

في اسططططططجمدا   نيو ال يام ب كملجا مّ العناسطططططط  األسططططططلونيو قو المعنويو الجي    الق لنيو ،وتأ ل كذل 
))المعاني تنشط  عّ الل و وا ت طبقجا   تجضطمنجا ليا  المثل ضطمّ عنصط ي الج غوا والج هوا هل  ق ن
في الواو  ...كا  هناك نوعا  قسطططططططططططاسطططططططططططيا  مّ نظ يا  المعن ،افج   كالهما ق  الكلما  تمثل  

الواو ،وّلد قكد قلد النوعوّ ق  المعاني سططططططططططدر  عّ األشططططططططططياء الجي ))مثلججا((   قفكارا  سططططططططططابقو في
الكلمططا  ،كمططا قكططد النو  الثططاني ق  المعططاني مطط خوهب مّ األفكططار الكليططو الجي عأ   عنجططا الكلمططا  

،ولعطل األسططططططططططططططولووّ هم مّ األوائطل الطذيّ اهجموا  (34)،والجي قخطذ  شططططططططططططططلال منف  ا  لطد  كطل مجكلم((
معن ،ونيا  قنواعه،وف وعه الم جلفو،وكانو ق  ل المحاوا  الجي سنعو المعن ،محاولو   جصنيف ال

 :(35) ا ّ الحااا، والشلل اآلتي يوض  تصنيفه للمعن
 

 المعن                                                  
 
 
 

 المنيول                                       المفجوم            

 

 الص ي             غو   الص ي             الموافقو                      الم الفو           

                              

 الجضمّ          الميابقو               

م طططططططجقال   نف طططططططه وليس الءا  مّ ال يام  ذاته،ولكنه مّ مقجضطططططططيا  اللفظ،ف    ))وق  المفجوم ليس  
اّلجضطط  ظجور قم  ت كه ،فاللفظ بمقجضططياته بال وفي تقدي  رفا اميا مجعلقا  المنيول رفا اميا  

ومّ هنا تأ ل عالّلو المعن  الجولودي في اللفظ الوالد،كما ، (36)مقجضطططططط  اللفظ وتعيوله ومعناه...((
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وظيفو الجكوينيو في الن األليا  في ض الي م عّ المعن  األسطلي ل    تولود المعن   تقجضطيه ال
ُ َمَثال     {الذديد الذي يقجضططططططيه المقام،ولن   بمثال عل  هل  ّلوله تعال :  ْل َ َم  ا    َعْأدا  َمْمُلوكا  ضططططططَ

نا  َفُجَو ُينْ  ّْ َرَلّْلناُه ِمنلا ِرْلّلا  َل طططططططَ ْيٍء َوَم ِ َ ْل  َيْقِدُر َعل  شطططططططَ َجُووَ  اْلَحْمُد ِ ل ِفُق ِمْنُه سطططططططِ ها َوَاْج ا  َهْل َي طططططططْ
فقد كا  ظاه  الكالم في ّلوله)هل ي جوو ( فيه يحول لل  )) العأد (،  75)النحل : }  َقْكَثُ ُهْم ا َيْعَلُمو َ 

عن  لخ   المملوك الذي ا يقدر عل  شطططططيء ومّ رلّله   رلّلا  ل طططططنا ((،ولكّ المعن  ااء تولودا  لم
عل  سطططططططططططأول الذما ، والذما هنا قرا  به )الجشطططططططططططأيه( ،فالوظيفو الجكوينيو هنا ااء  مّ تحويل مّ  
– المثن  لل  الذما  ي طم )العدول( ، ّلال اآللوسطي ))اما الضطمو  وق  تقدمه اثنا  وكا  الظاه  

لمذكوريّ ا  لإليذا  ب   الم ا  بما هك  مّ اتصطططط  باألوسططططام المذكورب مّ الذن ططططوّ ا  -ي ططططجويا 
،ولذا ف   الذما هنا كا  قن طططططططططا مّ بام الج غوا للم طططططططططلموّ في امنفال  (37)ف  ا  معونا  منجما((

سط ا  واج ا  أل  العأد الذي ا يمل  شطوبا  ا يملّ ق  يج طاو  ما ال ني كثو  األموال)) ونجذا يصطب   
لثبططا  العأو يططو والجعظيم هلل العططدول لل  الذما قن طططططططططططططططا في هططذا المقططام مفططا ب العمومل ألنططه مقططام  

،ومّ تولود المعن  قيضططططططططا  النلو  مّ ال يام المف   لل  خيام الذما في قسططططططططلوم مّ  (38)ولده((
الج هوططا والج ويف وي فططد ال يططام بمشطططططططططططططططاهططد مّ اليأيعططو الذططامططدب ،وال ططايططو هو معططالذططو لططالططو في 

 جا ب سطططططططلوم اللا  والنج  ،ّلال   المذجما سطططططططلأيو قو قنجا ظاه ب ّلد تجفشططططططط  في المذجما ،فوذك   
ِّن َواأْلَه     {تعطال :   َدّلاِتُكْم ِباْلَم َّ لَمُنوا ا ُتْبِيُلوا سططططططططططططططَ ا اللِذي َكاللِذي  ُيْنِفُق ماَلُه ِرئاَء النطلاِر َوا   يا َقي جطَ

ُّ ِبا لِ  ْفواٍ  َعَلْيِه ُت اٌم َف َ   َواْلَوْوِم اآْلِخ ِ   ُيْ ِم ْلدا  َفَمَثُلُه َكَمَثِل سطَ ،  (  264البق ب:  ) }  سطاَبُه واِ ٌل َفَجَ َكُه سطَ
وهنا تكمّ الوظيفو الجكوينيو الجي اسططططططجحلم ال يام فوجا بصططططططي و الذما عندما خا ا الم منوّ،ثم  
ينجقل بال يام لل  المثل المف   ،ويذعل ن ططططططططيج ال يام مجوافقا  ما اليأيعو امن ططططططططانيو الجي تمول  

سطططلد))األا   الذي ا ينأو شطططوبا  م خوه مّ سطططلد يصطططلد سطططلدا  فجو  لل  المح طططوسطططا  الما يو فاأل
، وهنا ت تي االجفاتو مّ سطي و المف   لل  سطي و الذما،وّلد ناسطا الفعل)يقدرو (ما ا  (39)سطلد ((

النافيو تثأوو المعن  المحلم الذي ي طططجحول فيه امنبا  عل  األر  الصطططلدب،وفي هل   يا  للمعن   
المعن  المقصططططططططططططططو  وال في البطا ني ق    ا يجطدي القوم الكطاف يّ ،فذطاء النفي    النجطائي لييطو وهو
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 ججابا ن ططقي ب سططلوم الجق يا ما )الذي( في  الججا عل  العموم،ّلال ا ّ عثيموّ في تف ططو ه: ))أل ن  
  (04)الذي اسم موسول يفود العموم،فجو بصي جه اللفظيو مف  ،وندالجه المعنويو امال ألنه عام...((

 .وظيفة المغايرة:3

ألهميطططو المثطططل في الق ل  الك يم اطططاء  وظيفطططو الم طططاي ب لج سططططططططططططططططد معن  مّ معطططاني الج هوطططا      
– والج ويف ضطمّ ليا  عديدب، والم اي ب في قب طل تع يف لجا )) مدح الشطيء بعد همه ،قو عل طه  

كقول الح ي ي في مدح الدينار "قك م به قسططططططف  راّلو سططططططف ته" بعد همه في ّلوله: "تبا  له مّ خا    
،ومّ وظطائ  الم طاي ب وسططططططططططططططورهطا في ليطا  المثطل ق  ينجقطل ال يطام مّ الحطديطا عّ  (41)ارل"((ممط

األمّ واا مبنا  لل  علس هل  تماما  مّ ال وم والفل  وت و  الحال ،في تلاو  لالجوّ مّ النهيم  
وضطططده،وهي   يقو مّ   ل الق ل  في ل طططّ الج ليف وسطططياغو ال يام ضطططمّ الن  في الجعأو   

ُ َمَثال  َّلْ َيو  َكاَنْو لِمَنو  ُمْيَمِبنلو  َيْ ِتوَجا ِرْلُّلَجا {قونو قو المعاتبو ب طططططأا الكف ،فقال: عّ الع ْل َ َم  َوضطططططَ
اُنوا َيصططططططططططططططْ  ا كطَ ُ ِلبَطاَر اْلُذوِ  َواْلَ ْوِم ِبمطَ ْل ا  َ َهاَّلجطَ ِ فطَ ْل اٍ  َفَكَفَ ْ  بِطَ ْنُعِم  لِن َمكطَ ّْ كطُ ا ِم د  لنحطل: ا)  }َنُعو َ َرغطَ

و، عل  معن   (،الق يططو هنططا هي ملططو المل مططو ))112 ْو مثال  لملططل ونططو ُاِعلططَ َد  جططا ّل يططٌو غو  معل ُّلصطططططططططططططططِ
َو قمِن المُ منوّ، و   َّ الُقَ   ِلل  يوم ال يامو ،وهو الذي ُيْفَجُم مّ كالم َلْفصططَ الجحذي ، ألهلجا ول و ها ِم

ْلُ   ِلباَر اْلُذوِ  َواْلَ ْوِم اسططططططططجعاراٌ ، قي: لما باشطططططططط هم  »َقنَعم« اما ِنْعمو. وّلوله سططططططططبحانه: َفَ هاَّلَجا 
و(( ،فالم اي ب في هذا المثل تضمننو سورتوّ  (42)هل ، سار كاللِنبار، والضموُ  في ااَءُهْم ألهل ملل

م جلفجوّ ،األول  سططورب النهيم الجي عاشططججا الق يو ،والصططورب الثانيو الجي امجف  ت هوبا  وخوفا ،وهي  
ي اشططططجملو عل  ال وم والذو  ونق  مّ األنفس والثم ا  ،وهنا تكمّ هذه الوظيفو في الج اي   الج

ل فيه ال يام المباشطططططط  للمجلقوّ في ضططططططوء  يا  الشططططططدب ،وامفجام المأني عل    بالمعن  الذي يفصططططططن
سطططططدل القول في نظام مّ المعاني المقودب باألسطططططلوم الصططططط ي  ،))فالجدم األسطططططار مّ اسطططططجعمال  

م هو ليصطططططال رسطططططالو ما لل  شططططط   معوّ قو مذموعو مّ األشططططط ا  ،ولذل  ف   اسطططططجعمال  الكال
الكالم ي طططططجواا واو  عنصططططط يّ ،ا يلو  الحديا لا  جما ،وهو المجكلم الذي ي ل  الم سطططططلو تبعا   

، والجناسططططططططططططق ال يا ي  (43)ألهوائه وريباته ،والم ا ا الذي يقوم بف  رمول هذه الم سططططططططططططلو لفجمجا((
ّ الحططدر الكالمي ق  يلنل اللفظ بطط يحططاءا  انفعططاليططو اليأيعططو العططا ييططو للمططدلوا ، ويعمططد  يذعططل م
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ال يام لل  اخجيار الجعا و  الجي تذ طططططططططططططد معن  الج هوا وفي هل  يذن  لل  ق ))يذ طططططططططططططم الجعأو   
مّ  الذو  وال وم فيذعله لباسططططا ويذعلجم يذوّلو  هذا اللبار هوّلا ، أل ن الذول قعمق قث ا  في الحسن 

م ططططططار اللبار للذلد. وتجداخل في الجعأو  اسططططططجذابا  الحوار فجضططططططاع  مسن الذو  وال وم لجم  
ومّ الم اي ب قيضطا ،ضط م مثل م طجلجم مّ ّلصطجوّ ام قتي  ، (44)((ولذعه وت ثو ه وت ل له في النفور

الكطططاف يّ ،وام قب  ف يق    -قي ام قتوجمطططا-نأونوّ همطططا،  )نوح(و)لوف( علوجمطططا ال ططططططططططططططالم ،وهمطططا يمثال 
َّ  {ف عو )لسططططيا(، الجي تنجمي لف يق الم منوّ ،ونثنائيو الج غوا والج هوا فقال : ُ َمَثال  ِلللِذي ْل َ َم  ضططططَ

ِّ َف اَنجاُهما َفَلْم ُيْ ِنيا َعنْ  ّْ ِبباِ نا سطططططاِلَحْو ِّ ِم َّ  ُجما مِ َكَفُ وا اْمَ َقَ  ُنوٍح َواْمَ َقَ  ُلوٍف كاَنجا َتْحَو َعْأَدْي
َّ لَمُنوا اْمَ َقَ  ِفْ َعْو َ  ُ َمَثال  ِلللِذي ْل َ َم  َّ  َوضطَ اِخِلو ْوبا  َوِّلوَل اْ ُخال النلاَر َمَا الدل ِ شطَ ِّ    ْل ِلْه ّلاَلْو َرمِن اْ 

َّ اْلَقْوِم ال ِني ِم ِه َوَنذِن ّْ ِفْ َعْوَ  َوَعَملططِ ِني ِم ِو َوَنذِن َدَك َ ْوجططا  ِفي اْلَذنططل َو ِعْم اَ   ِلي ِعنططْ َّ  َوَمْ َيَم اْ نططَ اِلِمو ظططل
 َّ َّ اْلقطاِنِجو ْو ِبَلِلمطاِ  َرنِنجطا َوُكُجبِطِه َوكطانَطْو ِم ّلطَ دل ّْ ُروِلنطا َوسططططططططططططططَ نَطْو َفْ َاجطا َفَنَفْ نطا ِفيطِه ِم   }اللِجي َقْلصططططططططططططططَ

  ويظج  هنا ق  ال يام الصططططططططططط ي   ذك  قسطططططططططططماء قلوا  النأونوّ في  الو الميابقو(،12-10:)الجح يم
،ألنه لو ّلال: ن ططاءهما قو قلوااجما لكا  األم  مّ بام لثبا  الج ا ا العام ،ولكّ اسططجللم لثبا   
اسطططططططططموجما مّ بام الج ا ا ال ا   جما، وللجذكو  بما ّلد تفعله قلوا  النأي مّ المعصطططططططططيو ،وفي 

، وفيططه  الططو الجنأيططه واميمططاء وهمططا))نو  مّ الططدالططو االجلاميططو مقصطططططططططططططط ّن و ب للمجكلم  هلطط  ت هوططا لج
،ثم ّلال : ))وضطططططط م   مثال  للذيّ لمنوا يعني الم قب الم ططططططلمو الجي يجلواجا  (45)،ومقج نو بحلم...((

الكاف ،ف   كف  لواجا لم يض ها ما لسالمجا شوبا ،يقول لعائشو ولفصو : ا تكونا بمنللو ام قب لوف 
الجفططططاتططططو نذططططد ق   (46)((في المعصططططططططططططططيططططو ،وكونططططا بمنللططططو ام ق  ف عو  وم يم في اليططططاعططططو... ،وفي 

لفظطو)ام ق ( اطاء  بطالجطاء اليويلطو ، وتعلوطل هلط  ق  المقصططططططططططططططو  )ام ق ( بعونجطا وليس كمطا ّلولنطا  
َوِإِ  اْمَ قَبٌ    {)ام قب( بطالجطاء الم نو طو ،وفي  الججطا قنجطا قي )ام قب( عل  سططططططططططططططأوطل العموم ،ّلطال تعطال  :  

ول ا َقْو ِلْع َ  ّْ َبْعِلَجا ُنشطططططُ اَخاَفْو ِم ّْ ُكلِن { ،وّلوله:(128:  )الن طططططاء}اضططططط  ِلنِني َوَاْدُ  اْمَ قَب  َتْمِلُكُجْم َوُقوِتَوْو ِم
ْيٍء َوَلجطا َعْ ٌ  َعِظيٌم  جطا ِللنلِأينِ   َوَهأَطْو َواْمَ قَب  ُمْ ِمنَطو  ِلْ   {و ّلولطه:  (،23النمطل :)  }شططططططططططططططَ األللام )  }َنْف ططططططططططططططَ

:50.) 
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 التركيب والداللة ضمن سياق الترغيب والترهيبالمبحث الرابع:فضاءات العالقة بين 

ّلال الذالظ في لديثه عّ الدالو وعالّلججا بالمعن : )) وعل  ّلدر وضططططططططوح الدالو وسططططططططوام      
امشططططارب،ول ططططّ ااخجصططططار،و ّلو المدخل،يلو  لظجار المعن  .وكلما كانو الدالو قوضطططط  وقفصططط   

،وعل  هذه القاعدب يجشطططططططططططلل ال طططططططططططيال الق لني  (47)،وكانو امشطططططططططططارب ق وّ وقنور،كا  قنفا وقنذا...((
الجعأو ي في المثطططل مّ ال وم واليما ،وهمطططا يمثال  الج هوطططا والج غوطططا ،ويجح ك المثطططل بطططاتذطططاه  
مقصططططططططده وهو يحمل في  ياته سططططططططورب ممجعو لفه  والقلا والعقل ك  وا  للجلقي مما يولي  جوال   

وي  ي فضططاءا  العالّلو الج كوأيو للمثل في قسططالوا مصططا ر المع فو لد  المجلقي لل يام الق لني ،
تصططططططططططططططوي يطو تمجلا لوويطو ل كيطو واّلهيطو،ويجحطد  الم ل  مّ المثطل الق لني في تنوي  العقطل وتمذوطده  

ِ ُنجا ِللنلاِر َوما {وات اه ق اب لفجم ّلصطططططططططططد الن  ،وّلد قكند هذا الفجم ّلوله تعال  :  َوِتْلَ  اأْلَْمثاُل َنضطططططططططططْ
،الطذيّ يعقلو  عّ   عل واطلن األمثطال ،ومّ هنطا عمطد المثطل (43العنكأو :} ( اْلعطاِلُموَ   َيْعِقُلجطا ِلال 

عأ  عنصطططط ي)الج هوا والج غوا( في ت كوا الذملو ضططططمّ الدالو ال ططططياتيو مظجار سططططور الجذك  
والوعظ ب سطططلوم ّلصطططصطططي ،والحا واللا  بقصطططد تق يا القصطططد للعقل ،والذنوح لل  المح طططوسطططا   

الجي ت جلج النفس امن ططططططططططططانيو، ولنق  عند قعجام مثل  الما يو عل  نحو يذما الصططططططططططططور ومثوالتجا  
ناِ َل ِفي {امنفال في ّلوله تعال :   ْبَا سطططططَ ِ َكَمَثِل َلبلٍو َقْنَأَجْو سطططططَ ْل ِأوِل  َّ ُيْنِفُقوَ  َقْمواَلُجْم ِفي سطططططَ َمَثُل اللِذي

ْلُ  ّْ َيشطططططططططاُء َ  ُ ُيضطططططططططاِعُ  ِلَم ْل ْنُأَلٍو ِماَئُو َلبلٍو َ  ٌا َعِليمٌ ُكلِن سطططططططططُ ، فج كوا الذملو (:261البق ب  )  } واسطططططططططِ
الفعليو))ينفقو  قموالجم((و))يضطططاع  لمّ يشطططاء(( هو  الو تعأو يو في سطططيال الج غوا،أل  امنفال  
بصططططططططي و المضططططططططار  يدل عل  ااسططططططططجم اريو  ال انقيا  وق ن امنفال لفموال الاىه وقا ه يضططططططططاع   

ّ مجوافقا  ما  الو المثل في عظم الج غوا ضططططمّ ال ططططيال  قضططططعافا  مضططططاعفو،فكا  الج كوا للذملجو
ل  الدسجور ا يأدق بالف   والجكليف لنما يأدق  الجعأو ي،ااء في ظالل الق ل  ّلوله في هذا الش  : ))

بالحض والج ليف.. لنه ي ططجذيش المشططاع  واانفعاا  الحيو في الكيا  امن ططاني كله.. لنه يع   
ابضو الناميو المعييو الواهبو: سورب اللر ... اللر  الذي يعيي قضعام  سورب مّ سور الحياب الن

ما ي خذه، ويجا غالته مضطاعفو بال يار لل   ذوره. يع   هذه الصطورب الموليو مثال للذيّ ينفقو   
،ولكي يعمطد المثطل لل  لثبطا  عذل الطذيّ يلطذ و  بطآيطا    يعمطد لل  (48)قموالجم في سططططططططططططططأوطل  ((

ل ،وكثو ا  ما تج ذ منجذا  في الجعأو  ضمّ سي و)األم ( الص ي  عندما يجيلا المقام  ض م األمثا
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ّلوب الحذا  في الدالو ال طططططياتيو في لفحام النار لج  يج ك قمام العقل فضطططططاء للجفكو  المعمق فيما  
َجِمُعوا لَ   {يع   قمامجم مّ مثل ، ، ّلال تعال : ِ َم َمَثٌل َفاسططططططططْ َّ َتْدُعوَ   يا َقي َجا النلاُر ضططططططططُ ُه ِل ل اللِذي

َجْنِقُذوُه مِ  ْوبا  ا َي طْ ُلْأُجُم الذ باُم شطَ ّْ َيْ ُلُقوا ُهبابا  َوَلِو اْاَجَمُعوا َلُه َوِإْ  َي طْ ِ َل ْل ّْ ُ وِ   ُعَ  اليلاِلُا ِم ْنُه ضطَ
ول هل  سططططططي و  ،وي تي  ور العقل هنا في اسططططططجحضططططططار الجنأيه ألم  عظيم و ل(73الحج:)  }َواْلَمْيُلومُ 

ِ م( الفعل الماضططي   النداء الملحقو بالمنا   النار لقصططد عموم القول هنا،ثم ي تي سططبحانه  طططططططططططططططط)ضططُ
المأني للمذجول عل  سأول الجشويق للم ا أوّ ،لج  ينجظ وا بعده فعل األم  )اسجمعوا( في  الجه  

 ل الحلم والشططططططدب ،كمّ   عل  اسططططططجحلام اانجباهل أل  الم طططططط لو عظيمو ،ا تحجمل الج اخي في القول
ثم ينجقل مّ سطططططي و   يذ  قلدهم ألم  مجم ي طططططوّله لليه سطططططوّلا  في  الو عل  اسطططططجعظامه لجذا األم 

األم  لل  النفي القيعي نفي الحاض  والم جقأل  ط)لّ(،ولكي يعلل ضعفجم وخورهم ينجقل بال يام  
ام في تصططططططوي  تعأو ي  ، وفي خضططططططم كل هذا ينجقل بال يلل  سططططططي و اسططططططم الشطططططط ف المدعم بالنفي

ي طجلجم مّ الج هوا عنوانا  يفضطي به لل  لثبا  العذل للم ا ا عّ خلق )الذبام( الذي هو قلق   
م لوّلاته وقسطططططط  ها مشططططططاهدب ،ولعل هذا ااخجيار يدعونا للج ططططططاىل لم ضطططططط م   مثال بالذبام ولم  

ل الضططططططططططططع  قكث  مما  أل  العذل عّ خلقه يلقي في الحس ظيضطططططططططططط م مثال  للفول قو الذملو ))  
.. وّلطد اخجو  الطذبطام يل يطه العذل عّ خلق الذمطل والفوطلو  و  ق  ي طل هطذا بطالح يقطو في الجعأو .

بالذا  وهو ضطططططططططططططهيف لقو . وهو في الوّلو هاته يحمل قخي  األم ا  وي طططططططططططططلا قغل  النفائس:  
جيفو  والدوسططنجاريا  ي ططلا العوو  والذوارح، وّلد ي ططلا الحياب واألرواح.. لنه يحمل ميل وم ال ططل وال

،ثم ق ن اخجيار قضططع  م لول (49)وال مد.. وي ططلا ما ا سططأول لل  اسططجنقاهه وهو الضططهيف الحقو ((
هو موكل بضططططططع  اليالا والميلوم))ولو ّلال: وإ  ت ططططططلأجم ال ططططططبا  شططططططوبا ا ي ططططططجنقذوه منجا ... 

،ويعمد الق ل   (50)ي ططلبه الذبام((ألول  هل  بالقوب  دل الضططع . وال ططبا  ا ت ططلا شططوبا قعظم مما  
ق  يجح ك ضطمّ ال طيال  و  ق  يحد  موّلا الكلمو  اخله ،وهو  جذا يضطيف لل  المعن  شطحنو في 
ت توا األفكار لد  المجلقي بمعن  ق  ا ي ضا المعن  للج كوا ،وإنما ييو  الج كوا ل    لثبا   

ه: ))لا ب   ينظ  لل  األلفا  م تبو عل   معن  ما ،وّلد قشطططططططططططار عأد القاه  الذ ااني لل  هل  بقول
ثم ل ن لجحول اللفظ في سططططططططططططططيطال األمثطال مّ  ،(51)األنحطاء الجي يواطا ت توطا المعطاني في النفس...((

ملا  لل  ملا  قبعا  اماليو وسطططططططططوتيو تكشططططططططط  لنا عّ  اا  الن  النف طططططططططيو الفك يو،مما يحدو  
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ش في ظاللجا،وي ططططططططجنبل المعاني المجواخاب منجا،ومّ  بالمجلقي ق  يق  عند الداا  الج كوأيو ،ويهي
ْنيا    َمَثلُ {الجقديم في المثل الذي اسطططططططططططجق  ما ته مّ الج هوا ّلوله تعال :  ما ُيْنِفُقوَ  ِفي هِذِه اْلَحياِب الد 

ُجْم َفَ ْهَلَكْجُه َوما َظَلَمجُ  ُجْم َيْظِلُموَ   َكَمَثِل ِريٍ  ِفوجا سططِ أ َقسططاَ ْو َلْ َر َّلْوٍم َظَلُموا َقْنُف ططَ ّْ َقْنُف ططَ ُ َولِك ْل ُم 

هنطا ينجقطل بطالمعن  في الطذهّ مّ الج غوطا في امنفطال لل  الج هوطا منطه في هطذا ،(117:لل عم ا } (

وهنا ااء المثل لوأ ل    -الموضططا ،فييه لنفال لمّ يلف  بما قنلل عل  النأي سططل    عليه وسططلم ،
ق ن هل  غو  نافا له،كمثل ري ٍ بار ب قسطططططططططططططا و الح ر،وهذا ألنه ملذنم له في -الذانا ال طططططططططططططلأي  

الج ويف يجعلق  طدالطو )تجم مّ خاللطه عوامطل نف ططططططططططططططيطو تكجن  عمليطو الج طا طا كج ويف ال ططططططططططططططاما  
(،والذي يعد مّ قكث   (52)وت هوبه(( ،وفي تقديم شبه الذملو )مّ الذار والمذ ور(في ّلوله: )فوجا س ن

ال يام الق لني، ف نه يلث  في سطططططططيال الحديا عّ األنأياء وعالّلاتجم بقومجم  قنوا  الجقديم   ولا  في 
،ومّ هنا  (53)))مفا ب الجقويو والجوكود في مقام الدعوب لل  الجولود ونأذ ببا ب األوثا  واألسططططططططططنام..((

ي تي ااخجصططططا  ليحقق غايو لض النفس عل  اسططططججذا  امنفال الذي ا  ائل منه ،فجو كال ي   
 تذها باألخض  واليابس.الجي 
ومّ فضطططططططاءا  العالّلو  وّ الج كوا والدالو في سطططططططيال الج غوا والج هوا في المثل اسطططططططجدعاء      

العالّلو الضططططططططديو في ل ار الجك ار لفلفا  للكشطططططططط  عّ المعن  الذي يثو   افا ال يبو وال هبو لد  
َد اْلُمجلُقوَ     {هططذا  الم ططا أوّ في  الططو الثوام والذلاء للمجقوّ والعقططام للكططاف يّ   ِو اللِجي ُوعططِ ُل اْلَذنططل َمثططَ

   َ ا اأْلَْنجطططاُر ُقُكُلجطططا  اِئٌم َوِظل جطططا ِتلطططْ ّْ َتْحِججطططَ ارُ ُعْقَأ   َتْذِ ي ِم َّ النطططل َّ اتلَقْوا َوُعْقَأ  اْلكطططاِفِ ي ِذي ال عطططد )  }الطططل

ذنططو ها  قكططل  ائم وظططل ،فقططد ّلططا ططل  وّ فبجوّ األول )المجقو ( تذ ي مّ تحججم األنجططار في ال(35:
ل المثطل القول في عقأ  الم منوّ    ائم ،وهي العطاتبطو الميلقطو ها   الطو الج غوطا ، ،فبعطد ق  فصططططططططططططططن
هك  )الكطاف يّ( وعاّلأججم في  الججطا عل  الج هوطا)) وهل  ل ططططططططططططططوء اخجيطارهم وليس كونجطا عاتبطو  ار 

ا الدور الذي ت  يه لفظو )عقأ ( في ،ولعل هذ (54)الدنيا مقصطو ا  بالذا  ب الم الذنو انا  عد ((
كال الفبجوّ الجمايل في الجماسطططططططط  النصططططططططي  اخل ال يام الق لني ،مّ خالل العالّلا  الداليو الجي  
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تفضططططي لل  ))قكث  سططططور الجماسطططط  المعذمي وضططططولا  وهو ما يحدر  واسططططيو تك ار الكلمو نف ططططجا  
 .(55)،بحوا تحمل نفس الم اهيو في كال الموضعوّ((

وّلد قرشططططططططططططططدتنا نظ يا  ال يام الحديثو ،في لديثجا عّ تحلول ال يام لل  رسططططططططططططططم األفكار        
ال اسططو بالنظم في األ م في ))ال يام  جحلول ال يابا  في عالّلججا بالممارسططا  النظاميو ،الجي تم  

يقوم  ،وا د لمنشطططا الن  ق  ي اعي ال طططيال الذي  (56)خاللجا تق طططيم النصطططو  ورسطططم الحدو   ونجا((
فيه لج  تجفاعل العديد مّ)) الم تكلا  والجوّلعا  والمعارم،وهذه الأوبو الشططططططاسططططططعو ت ططططططم  سططططططيال  

،ولجذا ال طططططططيال في الجعأو  الق لني يعجمد  (57)الموّل ،قما الج كوا الداخلي للنن  فجو سطططططططيال الأنيو((
يلو   في المثل عل  ال يام الذمعي الذي يفضططططططططططططي لل  اسططططططططططططجحضططططططططططططار الحوار الجي مّ خاللجا 

ال يام في لظجار ملامّ ضطع  تل  الحوار، وهو ما نيلق عليه الج هوا الما ي المح طور في 
َمَثُل  {محاولو معالذو ظواه   افيو في المذجما عّ   يق عّ   يق ضططططططط م األمثال ،ّلال تعال : 

َجِوياِ  مَ  ِميِا َهْل َي طططْ وِ  َوال طططل مِن َواْلَبصطططِ ِّ َكاأْلَْعم  َواأْلَسطططَ ،وت تي هنا  (24)هو : }َثال  َقَفال َتَذكلُ وَ  اْلَفِ يَقْو
عمق ال ىيو ال نانيو في ت توا المعن  ضططططططمّ ال ططططططيال والدالو الموليو ضططططططمّ عنصطططططط ي الج غوا  
والج هوطا وال يمطو ام طدابيطو الذمطاليطو واخجيطار األلفطا  الجي توائم المعطاني  طدّلطو فطائقطو ،فلم يقطل: مثطل  

م وال ططططميا ،أل  العم  يقا له الصططططمم ،وامبصططططار يقا له ال ططططما الف يقوّ كاألعم  والبصططططو  واألسطططط
،فأذاك يلو  المعن  مجوبا  لالسططططططططجفجام الجق ي ي ،فذاء ّلوله: ))هل ي ططططططططجويا  مثال ((، وهو هنا قنذا  
ل طططططيال الموّل  الذي ي مي مّ خالله تثأوو قركا  العقودب ال طططططليمو في الثناء عل  الم طططططلم بياعجه  

فَطِ نلجطا ا  {بعصططططططططططططططيطانطه وعنطا ه ل نطه ،فطالعم  هنطا هو العم  المعنوي ،ّلطال تعطال :  ل نطه ،وتق يا الكطاف 
ُدور ّْ َتْعَم  اْلُقُلوُم اللِجي ِفي الصطططططططططط  ،فمّ عمي بصطططططططططط ه عّ الحق (46الحج :) }َتْعَم  اأْلَْبصططططططططططاُر َولِك

َجِذوُا  ِلنلمَ {بالنجيذو لّ ي ططططما الحق ،ومّ قبصطططط  الحق ف ططططوجبعه وي ططططمعه ،لذل  ّلال سططططبحانه:   ا َي ططططْ
ُ ُثمل ِلَلْيِه ُيْ َاُعو َ  ْل َمُعوَ  َواْلَمْوَت  َيْبَعُثُجُم  َّ َي طْ ْ َتِني  { ، وّلال قيضطا :  (36األنعام:) }اللِذي ّلاَل َرمِن ِلَم َلشطَ

و ا   سطططططورب ل طططططيو  ، ااء في الظالل ّلوله في تف طططططو  هذه اآليو : ))(125) ه :  }قَْعم  َوَّلْد ُكْنُو َبصطططططِ
والذي يعيل لواسطه   -جا لالو الف يقوّ. والف يق األول كاألعم  ا ي   وكاألسطم ا ي طماتجذ طم فو

واوارله عّ ال ايو الكأ   منجا، وهي ق  تكو  ق وا  موسطططططططلو للقلا والعقل، لودرك ويجد   فك نما  
  والف يق الثاني كالبصطو  ي   وكال طميا ي طما، فوجديه بصط ه -هو مح وم مّ تل  الذوارح والحوار
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، وفي هل  ف   الفضطططططاءا  الجي يجح ك فوجا المثل عأ ي ثنائيو الج غوا والج هوا في (58)وسطططططمعه((
الجعأو  الق لني عّ هطططذه المعطططالذطططا  والظواه  المذجمهيطططو تحمطططل ال يطططام الذمعي ))ففجموا  جطططذه  
والط اطططططططل  ،واألهنطططططططا ،والطوطططططططد،والطل طططططططططططططططططططططا ،  الطعطوطنطططططططا   اطوارح:  سططططططططططططططبطا  عطلط   الطجطقطو   ق ن  األشططططططططططططططيطططططططاء 

وتل  وظيفو الق ل  العظيم في الجعأو  والجوايه والنصططط   ،(59)،والف  ،...ف ّلألوا لل  لفظجا ((،والبيّ
 للهبا  ،بعاتبو الثوام بالياعو وعاتبو العقام بالمعصيو. 

 ال اتمو: 
 
 بعد اسجكمال اوانا البحا ،تجي  للبالا نجائج تمثلو باآلتي: 

.لقد اكج ا المثل عأ  المورور امن اني قهموجه مّ خالل الم لفا  العديد الجي قلفو فيه 1 
لو القول في معانيه وت ثو ه في المذجما ونناء امن ا .   وفصن

 
 م المثل في ل ططططططّ الذلاء .الج غوا والج هوا عنصطططططط ا  مجما  في المثل ، يمثل األول ضطططططط2

 والثوام،ويمثل العنص  الثاني امنذار والج ويف والجق يا.
 
.يمثطل الج هوطا ن ططططططططططططططبطو مجوافقطو ما الج غوطا في األمثطال الق لنيطو وتعلوطل هلط  ق  الج غوطا في 3

 األعمال الصالحو يقا له الج هوا مّ فعل األعمال اليالحو.
 
معن  الجعأو  في الصططططططططططططططور الموليطو، وتمثطل الصططططططططططططططورب  .ال يطام الق لني ي جطار قلفطاظطا  تجفق و 4

 الح يو الفاضلو لالو الج غوا  كالحا عل  امنفال مثال .
 
.مشططاهدا  اليأيعو الحيو كانو لاضطط ب في األمثال وضطط نجا ،ولم يمنا ضطط م المثل بالحقو   5

 في  الجه عل  الج هوا  مّ مثل ض م البعوضو والذبام  والعنكأو  مثال .
المثل وضططططططططططط نه كانو عأ  عنصططططططططططط ي الج غوا والج هوا، وتأونّ لنا ق ن هنال  ثالر  .وظائ   6

 وظائ  ااجمعو في الوظيفو امّلنابيو ،والجكوينيو، ووظيفو الم اي ب.
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.ل ن تحلوطل خيطام المثطل الق لني مّ لاويطو الج غوطا والج هوطا ّلطد مثطل الوّلوم عل  الصططططططططططططططورب  7
  م لل  الفّ منه لل  العلم .الذماليو فيه ،والجع يف به كذنس ق  ي قّل

 
. في الج هوا ي طططططجعمل المثل فعل األم  للجحقو  والجصططططط و  ،وفي م طططططائل تجعلق بالعقودب في 8

لثبا  الولدانيو هلل،وي طجعمل في الج غوا الفعل المضطار  في  الجه عل  الجلييف وشطحذ الجمم  
 في األعمال الصالحا  وتذنا الفوالش. 

 
 ،في ضطططططط م المثل الذي ي ططططططجقي ما ته مّ الج هوا والج غوا يقصططططططد به  .ومّ الجقديم والج خو9

 ااخجصا  ما عدم الم ار بالمعن  لج  ا ي  ي لل  لل اء المفجوم الج ا أي. 
.الج هوا الما ي المح ور محاولو لمعالذو الظواه  اليافيو في المذجما ،والجي مّ خاللجا  10

 المذمو .يجم تلويّ ال يام في سيال الجعأو  عّ 
 :هوامش البحا 

 ، ما ب)مثل(.22،  13الل ا  /   (1)
 . 1، 1مذما األمثال /   (2)
 . 69، 1بصائ  هوي الجموول/   (3)
 . 14الصورب الفنيو في المثل الق لني/    (4)
 . 344-343مقاييس الل و /     (5)
 . 437قسول الدعوب/     (6)
 . 47روضو الناظ  وانو المناظ /  (7)
 . 4،47العوّ/  كجام  (8)
 . 262،  1معذم الف ول الل ويو/   (9)
 . 437قسول الدعوب/    (10)
 . 388، 1،مذمل الل و / 386،  2، معذم  يوا  األ م/   320، 1ينظ :  امج ب الل و/  (11)
 . 2005األمثال في األ م الذاهلي/ مقال  (12)
 .13الق ل  كجام لياب/   (13)
 . 171في الق ل /    عو  الحننا  في ش ح األمثال  (14)
 . 315- 314ينظ : الحلقو المفقو ب في تاريل النحو الع ني/  (15)
 . 2017مايو ،23األمثال في الق ل  الك يم مصدرا  للجدايو املجيو/ الوايو امخباريو )مقال( (16)
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 . 12األمثال في الق ل  الك يم) راسو مب يو لول األمثال الوار ب في الكجام العليل(/  (17)
 (. 17ال عد/ اآليو) (81)
 . 105فّ الشع /   (19)

 خي  شائا مّ م ل  الكجام، والصحي  )فضال  عّ(.  )*(
 . 49مقدمو في علمي الدالو والج ا ا/   (20)
 .  223،  13الجح ي  والجنوي /   (21)
 . 116،  28نف ه/   (22)
 . 246،  2قضواء الأيا  في ليضاح الق ل  بالق ل /   (23)
  .525، 1 ار ال عا ب ومنشور وايو العلم وامرا ب/  مفجاح  (24)
 . 413، 18الجف و  الكأو /   (25)
   .244ال يابو/   (26)
 . 33، 1الجف و  المنو  في العقودب والش يعو والمنجج/  (27)
 . 199،  2مفجاح  ار ال عا ب/   (28)
 . 30مقدمو في نظ يا  ال يام/   (29)
 . 9ال يابو/   (30)
 . 174في الق ل  الك يم/   الذمال  (31)
 . 175نف ه/    (32)
 . 322،   7الذاما ألللام الق ل = تف و  الق  أي/   (33)
 . 76مقدمو في نظ يا  ال يام/    (34)
 . 45  نقال عّ كجام مقدمو في علمي الدالو والج ا ا/ ، 171،  2م جص  المنجج  األسولي/  ش ح (35)
 . 177،  1 الأ ها  في قسول الفقه/  (36)
 . 289،  14روح المعاني في تف و  الق ل  العظيم/   (37)
 . 140تلويّ ال يام في الق ل  الك يم/   (38)
 .490، 1الجف و  الوسيل/   (39)
 .321-320،  3تف و  الفاتحو والبق ب/  (40)
 .1053، 1،كجام الكليا  أل ي البقاء الكوفي/ 3326، 1،تا  الع ور/ 313، 1اواه  الأالغو/  (41)
 . 445،  3الذواه  الح ا  في تف و  الق ل /  (42)
 . 52تحلول ال يام األ  ي وامعالمي  وّ النظ يو والجيأوق/    (43)
 . 2199، 4في ظالل الق ل /  (44)
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 . 60مقدمو في علمي الدالو والج ا ا/    (45)
 . 379،  4تف و  مقاتل  ّ سليما /   (46)
 . 82-81،  1والجأووّ/  الأيا   (47)
 . 306،   1في ظالل الق ل /    (48)
 . 2444، 4نف ه/   (49)
  .2444، 4في ظالل الق ل /  (50)
 . 360،  1 ائل امعذال/  (51)
 . 151الصور المدنيو) راسو  الييو وقسلونيو(/   (52)
  .169الأيانيو/  خيام األنأياء في الق ل  الك يم ،خصائصه الج كوأيو وسوره  (53)
 . 367، 4روح الأيا /   (54)
(55) M.A.K.Halliday,Ruqaiya Hassan,op.cit,p.282  /57،نقال  عّ كجام تلويّ ال يام . 
 . 72مقدمو في نظ يا  ال يام/    (56)
 . 91الن  وال يام واما اء/    (57)
 . 1868،  4في ظالل الق ل /   (58) 
 . 146  األمثال مّ الكجام وال نو/   (59)

   ثأو المصا ر والم ااا:
 الق ل  الك يم 

 
 م. 2002 -هط  1423، 9.قسول الدعوب / ت ليف  .عأد الك يم ليدا  ،م س و ال سالو ،ف1
.قضواء الأيا  في ليضاح الق ل  بالق ل / محمد األموّ  ّ محمد الم جار  ّ عأد القا ر الذلني 2

 م. 1995-هط 1415 و و  ،لأنا  –والنش  والجوليا  هط( ، ار الفك  لليباعو 1393الشن ييي)  
سططططططططططططططططلطططيطططططططا   3 سططططططططططططططططوطططططططد  مطططحطططمطططططططد   ، مطططقطططططططال  الطططعططط م  الطططذطططططططاهطططلطططي/   يطططوا   األ م  فطططي  .األمطططثطططططططال 

2005(.diwanalarab.com.) 
.األمثال في الق ل  الك يم) راسو مب يو لول األمثال الوار ب في الكجام العليل(/ت ليف العالمو 4

 (.books.rafed.netالمحقق،اعف  ال بحاني، )
 م.   2017مايو ، 23.األمثال في الق ل  الك يم مصدرا  للجدايو املجيو/ الوايو امخباريو )مقال( 5
.األمثال مّ الكجام وال نو/أل ي عأد   محمد  ّ علي لليم الج مذي،تحقوق مصيف  عأد القا ر  6

 م. 1989-هط1409لأنا  ،  -، و و  1عيا،م س و الكجا الثقافيو ،ف
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بطططططط مططططططام  7 الملقططططططا   : يوسطططططططططططططط   عأططططططد    ّ  الملطططططط   ّ  عأططططططد  الفقططططططه/  قسططططططططططططططول  في  .الأ هططططططا  
،  1لأنا ،ف   -هططططططططططططططط(،تحقوق سطالح  ّ محمد  ّ عويضطو، ار الكجا العلميو، و و  478الح موّ)  

 م.1997
.بصائ  هوي الجموول في ليائ  الكجام العليل/ مذد الديّ ق و  اه  محمد  ّ يعقوم الفو وللبا    8

النذار، المذلس األعل  للشبو  امسالميو    تحقوق،هط(817:  )المجوف  لذنو للياء   -،محمد علي 
 . الج ار امسالمي، القاه ب

.الأيا  والجأووّ /عم و  ّ بح   ّ محأوم الكناني بالواء، اللوثي، ق و عثما ، الشططططططجو  بالذالظ  9
 و و  اليبعو األول ،   -هططططططططططططططططططططططططططط( ، تحقوق: المحامي فولي عيوي،  ار سططططططططططططعا 255)المجوف : 

 م.1968
.تا  الع ور مّ اواه  القامور /ت ليف: محمند  ّ محمند  ّ عأد ال لنال الح وني، ق و الييض،  10

 هط(، المحقق: مذموعو مّ المحققوّ ،الناش :  ار الجدايو.1205الملقنا بم تض ، الللنودي )المجوف :  
والجيأوق/ ت ليف  .محمد شياح و .نعما   وّل ب،    .تحلول ال يام األ  ي وامعالمي  وّ النظ يو11

 م.2006  -هط1427، 1القاه ب، ف -الناش : ملجبو اآل ام 
هط( :  ار  1421.تف و  الفاتحو والبق ب /الم ل : محمد  ّ سال   ّ محمد العثيموّ )المجوف :  12

 هط. 1423ا ّ الذولي، المملكو الع نيو ال عو يو، اليبعو: األول ، 
الكأو  قو مفاتي  ال وا /الم ل : ق و عأد   محمد  ّ عم   ّ الح ّ  ّ الح وّ    .الجف و 13

هط( الناش :  ار للياء الج ار 606الجيمي ال الي الملقا بف   الديّ ال الي خيوا ال ي )المجوف :  
 هط.  1420  - و و  اليبعو: الثالثو  -الع ني 

تل  ّ سليما   ّ بشو  األل ي الأل   )  .تف و  مقاتل  ّ سليما /الم ل : ق و الح ّ مقا14
  -  و و  ،اليبعو: األول     -هط( المحقق: عأد   محمو  شحاته الناش :  ار للياء الج ار  150

 هط. 1423
.الجف و  المنو  في العقودب والش يعو والمنجج /الم ل  :   وهبو  ّ مصيف  الللولي، الناش  : 15

 هط.  1418: الثانيو ،   مشق، اليبعو – ار الفك  المعاس  
 مشق، اليبعو    –.الجف و  الوسيل /الم ل  :   وهبو  ّ مصيف  الللولي، الناش :  ار الفك   16

 هط.  1422 -: األول  
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الن (/ . ه رضوا   ه 17 وتحلول  األسلوم  علم  في  الك يم) راسو  الق ل   في  ال يام  .تلويّ 
 هط.2007-هط 1،1428رضوا ،الناش  : ار الصحابو للج ار بينيا،اليبعو  

.الذاما ألللام الق ل  = تف و  الق  أي/ الم ل  : ق و عأد   محمد  ّ قلمد  ّ ق ي بل   ّ  18
هط( تحقوق : قلمد الأ  وني وإ  اهيم  671ف ح األنصاري ال لراي شمس الديّ الق  أي )المجوف  :  

 م.   1964 -هط  1384  القاه ب ،اليبعو : الثانيو ، -ق ييش الناش  :  ار الكجا المص يو 
 م.2016 -هط 1437.الذمال في الق ل  الك يم /  .تولود اللهو ي ،اليبعو األول  ،19
هط(، المحقق:  321.امج ب الل و /الم ل : ق و بل  محمد  ّ الح ّ  ّ  ريد األل ي )المجوف :  20

 .م1987 و و ، اليبعو: األول ،   –رملي منو  بعلبلي، الناش :  ار العلم للماليوّ 
الجاشمي  21 ل  اهيم  ّ مصيف   قلمد  ّ  الم ل /  والأديا  والأيا   المعاني  في  الأالغو  .اواه  

العص يو،  1362)المجوف :   الملجبو  ،الناش :  الصمولي  يوس   وتوثوق:  .  وتدّلوق  ،ضبل  هط( 
  و و ) . (. 

م لوم الثعالأي  .الذواه  الح ا  في تف و  الق ل / الم ل : ق و ليد عأد ال لمّ  ّ محمد  ّ 22
هط(، المحقق: الشيل محمد علي معو  والشيل عا ل قلمد عأد المواو ، الناش :  875)المجوف :  

 هط) . (.  1418  - و و  ،اليبعو: األول     - ار للياء الج ار الع ني 
،اليبعو23 ال سالو  سالم مل م،م س و  العال  الع ني/  .عأد  النحو  تاريل  في  المفقو ب  ،  2.الحلقو 

 . م1993
.خيام األنأياء في الق ل  الك يم ،خصططططططائصططططططه الج كوأيو وسططططططوره الأيانيو/ عأد الصططططططمد عأد    24

 م. 1995محمد ، رسالو  كجوراه،المملكو الع نيو ال عو يو،اامعو قم الق  ،
 م.1983القاه ب، -.ال يابو/ قرسيو  اليس ، ت امو عأد ال لمّ  دوي،ملجبو النجضو الع نيو25
  هط(، 471ق و بل  عأدالقاه   ّ عأدال لمّ  ّ محمد الذ ااني)     :  ت ليف   /عذال ائل ام .26 

 م. 1995 و و  اليبعو األول  ،   -، ار الكجام الع ني  تحقوق :  .محمد الجنذي
روح المعاني في تف و  الق ل  العظيم وال با المثاني الم ل : شجام الديّ محمو   ّ عأد    .27

هط(، المحقق: علي عأد الباري عييو ،الناش :  ار الكجا العلميو 1270)المجوف :  الح وني األلوسي  
 هط،) . (.  1415 و و  ،اليبعو: األول ،  -

الفقه عل  مذها اممام قلمد  ّ لنأل/ الم ل : ق و .روضو الناظ  وانو المناظ  في قسول  28
ي المقدسي ثم الدمشقي الحنألي،  محمد موفق الديّ عأد    ّ قلمد  ّ محمد  ّ ّلدامو الذماعول 
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  ( المقدسي  ّلدامو  با ّ  والجوليا،)اليبعو  620الشجو   والنش   لليباعو  ال ينا   هط(،الناش :م س و 
 م. 2002-هط 1423(2

  - . ال ور المدنيو) راسو  الييو وقسلونيو(/ . عجو  عأد الوالد ، ار الفك  لليباعو والنش  ،عما  29
 م. 1999،  1األر  ،ف

ص  المنجج  األسولي ،عضد الملو والديّ/ ا ّ الحااا، و و :  ار الكجا .ش ح م ج 30
 م. 1983العلميو،

. الصورب الفنيو في المثل الق لني/ . محمد ل وّ علي الص و ،منشورا  ولارب الثقافو وامعالم  31
   .1981، ار ال شود للنش  ،الع ال،

قلمد عأد العال اليجياوي، ار الكجا  .عو  الحننا  في ش ح األمثال في الق ل / الشيل علي  32
 هط. 1،2004لأنا  ،ف -العلميو، و و  

فّ الشع / قرسيو  اليس،ت امه عّ الوونانيو وش له ولقق نصوسه،عأد ال لمّ  . 33 
 م. 1973،   2 و و ،لأنا  ،ف– دوي، ار الثقافو 

هط(، الناش :  ار  1385)المجوف :  الم ل : سود ّليا ل  اهيم ل وّ الشارني  /  في ظالل الق ل .34 
 هط.  1412  -القاه ب،) اليبعو ال ابعو عش ب(  - و و   -الش ول 

 .1هط، ف 1404لأنا  ،  -.الق ل  كجام لياب/ كاظم ال باعي ،م س و الوفاء ، و و  35
.كجام العوّ الم ل : ق و عأد ال لمّ ال لول  ّ قلمد  ّ عم و  ّ تميم الف اهودي البص ي  36

وملجبو 170 :  )المجوف الناش :  ار  ال ام ائي  ل  اهيم  الم لومي،    مجدي  المحقق:    هط( 
 الجالل،) . (. 

الم ل  : ق و البقاء قيوم  ّ موس  الح وني الكفوي ،تحقوق : عدنا   رويش  .كجام الكليا /  37
 م. 1998 -هط  1419 - و و   -م س و ال سالو  : محمد المص ي،  ار النش  -

الم ل : محمد  ّ مل م  ّ عل ، ق و الفضل، امال الديّ ا ّ منظور األنصاري  .ل ا  الع م /38
 هط.   1414  - و و  ،)اليبعو: الثالثو(    -هط(، الناش :  ار سا ر  711ال ويفع  امف يق )المجوف :  

)المجوف : .مذما األمثال/ الم ل : ق و الفضل قلمد  ّ محمد  ّ ل  اهيم الموداني الني ا وري  39
  و و ، لأنا .  -هط(، المحقق: محمد محو  الديّ عأد الحمود الناش ،  ار المع فو 518
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الل و /ا ّ فارر40 )المجوف :    .مذمل  الح وّ  ق و  ال الي،  القلويني  قلمد  ّ فارر  ّ لك ياء 
يبعو   و و  )ال  -  راسو وتحقوق: لهو  عأد المح ّ سليا ،  ار النش : م س و ال سالو  ،  هط(395

 م  1986 -هط   1406الثانيو( ، 
الفارا ي، )المجوف : 41  .معذم  يوا  األ م/ الم ل : ق و ل  اهيم لسحال  ّ ل  اهيم  ّ الح وّ 

هط( تحقوق:  كجور قلمد م جار عم  م ااعو:  كجور ل  اهيم قنيس  بعو: ،م س و  ار الشعا  350
 م.  2003 -هط   1424للصحافو واليباعو والنش ، القاه ب عام النش : 

.معذم الف ول الل ويو /الم ل : ق و هالل الح ّ  ّ عأد    ّ سجل  ّ سعود  ّ يحو   ّ  42
هط(، المحقق: الشيل  وو    يا ، وم س و النش  امسالمي، 395مج ا  الع ل ي )المجوف : نحو  

 هط.1412األول (،  الناش : م س و النش  امسالمي الجابعو لذماعو المدرسوّ  ط »ّلم«، )اليبعو:
 

.معذم مقاييس الل و/ الم ل : قلمد  ّ فارر  ّ لك ياء القلويني ال الي، ق و الح وّ )المجوف :  43
 م. 1979 -هط 1399هط(، المحقق: عأد ال الم محمد هارو  الناش ،  ار الفك  عام النش ، 395
الم ل : محمد  ّ ق ي بل   ّ قيوم  ّ سعد .مفجاح  ار ال عا ب ومنشور وايو العلم وامرا ب/  44

  و و . –هط(، الناش :  ار الكجا العلميو 751شمس الديّ ا ّ تيم الذوليو )المجوف : 
.مقططدمططو في علمي الططدالططو والج ططا ططا/ .محمططد محمططد يونس علي ، ار الكجططام الذططديططد المجحططدب،  45

 م.2004،  1الذماهو يو اللوأيو  ،ف
يطام/  يطا  ملطدونوطل، ت امطو وتقطديم  .عل الطديّ لسططططططططططططططمطاعوطل،الملجبطو  .مقطدمطو في نظ يطا  ال 46

 م.2001األكا يميو، اليبعو الع نيو األول  ،
ا  ،ف  .الن  وال يططططام واما اء47 ،القططططاه ب،عططططالم  2/ رون    ي  وا انططططد،ت امططططو تمططططام ل طططططططططططططططططن

 م.2007الكجا،
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