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ب  

 مقدمة

. تعد األمثال الشعبية من أكثر األشكال التعبريية املنطوقة تناوال وتعبريا عن جتارب اإلنسـان      

فتستحضـرها العقليـة   . وهي من األشكال اليت تتعدد موضوعاا وتتنوع تبعا لتداوهلا بني األفراد

ة تنقل تراكما معرفيا لكل ماله صلة حبياة مييالشعبية كلّما توفرت الدواعي لذلك، فغدت وسيلة تعل

  .اإلنسان، فعبرت عنه بدقة وإحكام، فكانت مؤونة وزادا يستعني ا كلّما دعت الضرورة

  :ـ ب عنوان مذكريت موسومافكان . من هذا املنطلق اخترت دراسة األمثال الشعبية     

  قة األوراسـطـنـي يف مـبـعـشـل الـثـامل"

  ".يف الوظيفة والتشكيل الفين ةاسمجع وتصنيف ودر

أوالمها وخيص احملاور أو املوضوعات : وكان اهلدف من هذه الدراسة اليت تركزت على جانبني     

  .الكربى اليت تناولتها األمثال واليت تتحدد واإلستعمال اليومي لألفراد، تبعا لألغراض اليت طرحتها

اجلوانب اجلماليـة   زي لألمثال، بإعتبار أن اللغة الفنية تربأما ثانيهما وخيص تبيان البناء الفين اللغو

  .للمثل

حيث حاولت الوصول إىل كل مـا  . وكانت بداية البحث مع العمل امليداين، وهو مجع املادة     

فانتهى يب اجلهد على مستوى الفضاء اجلغرايف للمنطقة احملـددة إىل  . يتداول يف املنطقة من األمثال

  .مثل لفاألز حتقيق ما جتاو

من ذلك قُمت بتصنيف املدونة اتمعة لدي وفق موضوعاا بقدر مـا آتاحـت يل    االنتهاءوبعد 

  :مث شرعت يف الدراسة وهذه قد تكونت من. ذلك

موعةمقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة وملحق باملادة ا.  

أي -تعرضت ألصـل التسـمية  " اساإلطار املكاين ملنطقة األور"املعنون بـ  التمهيدففي      

وداللتها وملعرفة معناها والكشف عن خصوصية املنطقة اجلغرافية مستعرضـة اجلانـب    -األوراس



 

ج  

 مقدمة

التارخيي هلا يف حدود املُتاح يل متنقلة إىل اجلانب االجتماعي، حيث تناولت تركيبة اتمع األوراسي 

منهية بالوضـع الثقـايف    طبائعه الشخصية وتقاليده االجتماعية وجوانب من وخصوصياته اللسانية

  .اصة منه املثل الذي هو حقل الدراسةحتديدا ما تعلّق باألدب الشعيب وخبو

ففيه حاولت تعريـف  " املفاهيم والنشأة والتداول واملدونة"العنوان  وذ الفصل األولأما      

ليت أهلته أن يكـون حمـال   وتتبع مراحل نشأته إىل أن استوى على الصورة ا. املثل لغة واصطالحا

  .متنقلة إىل عرض املدونة اموعة وكيفية تداول مادا يف املنطقة. للدراسة

حبسب موضوعاا وفق الترتيـب الـديين،    صنفت فيه املادةالذي  الفصل الثاينتال ذلك      

 ألن بعض وهو تصنيف نسيب. النقديفالتربوي، ففاإلجتماعي، فاإلقتصادي، فالسياسي، فالتعليمي، 

األمثال تتداخل فيها املوضوعات ما ميكنها أن تصنف يف أكثر من غرض وهذه واحدة من خصائص 

  .املثل الشعيب

، االجتماعيـة  الوظيفـة  حبيث وجدا متجليـة يف  وظيفة املثلطرحت  الفصل الثالثويف      

مع التصنيف حبيث أا هناك ، والتربوية، والثقافية، بشكل عام وهي تتقاطع ةوالتعليميواألخالقية، 

  .الوظيفة اليت أداهااملضمون وهنا طرحت على أساس  حددت كميات املثل على أساس

وقد ركزت فيه علـى دراسـة   " التشكيل الفين: "واألخري واملعنون بـ الفصل الرابعأما      

  . اللسان، واملعجم، والتصوير، واإليقاع: خصائص املثل الشعيب يف املستويات

  .حددت فيها النتائج اليت توصل إليها خبامتةمنهية جهدي هذا      

وعموما فإن البارز منـها  . وقد اعتمدت يف تناول املدونة على أكثر من منهج بطبيعة املوضوع     

اليت تستدعيها أي دراسة تتناول موضوعا أدبيا شعبيا مع اجلغرايف والتارخيي والتحليلي وهي املناهج 

  .حضور املنهج الفين أيضا مبستوى أو بآخر



 

د  

 مقدمة

فقد صنفت فيه املدونة املتحصل عليها مرتبة ترتيبا هجائيا كونه الترتيب األجدى  امللحقأما يف      

  -سبق وأن ذكرت كما-لتداخل املوضوعات يف مثل واحد امادام الترتيب املوضوعي غري دقيق نظر

وكون . املصادر واملراجعومن حتصيل حاصل فإن كل حبث يستدعي آليات ووسائل ويف مقدمتها 

. اد تكـون منعدمـة  اخلاصة به تك املراجع املباشرةفإن  ،املوضوع تأسيسي ألنه ألول مرة يتناول

  :ويف حدود حمدودة جدا هي واليت اسعفتين إمجاال

  .ألمثالأبو اهلالل العسكري، مجهرة ا*

  .املفضل الضيب، أمثال العرب*

  عبد املالك مرتاض، يف األمثال الزراعية/ د*

  .امليداين، جممع األمثال*

  .العريب القدمي النثر عبد ايد عابدين، املثل يف/ د*

  :فأذكر منها غري املباشرةأما 

  .العريب دحو، الشعر الشعيب ودوره يف الثورة التحريرية الكربى/ د*

  .ة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيبنبيل/ د*

  ، األدب الشعيبأمحد رشدي صاحل*

  .أمحد علي مرسي، مقدمة يف الفولكلور*

  :أذكر منها مراجع التحليل اللغوي واجلمايلإىل جانب بعض 

  .ةاللغأنيس، أسرار  إبراهيم/ د*

   .ةوالوصفيمتام حسان، اللغة بني املعيارية / د*

  .مناهج البحث يف اللغة/و                 



 

ه  

 مقدمة

  مالك يوسف املطليب، الزمن واللغة*

اليت تعترض أي  الصعوباتميكن أن يقال عن  اآلليات والوسائلاألمر نفسه الذي قيل عن و     

دام الدراسات صعوبات انعويف مقدمة تلك ال. حبث وخباصة عندما يكون ميدانيا كهذا الذي أجنزته

فَضالً عن طبيعة مكـان  . حمتريف رواة األمثال يف املنطقة وانعدام -بقكما س-املباشرة عن املوضوع

والعـادات والتقاليـد   . بيسر وسهولةاإلطار اجلغرايف املتميز جبباله الوعرة اليت ال تسمح بالتنقل 

املتحكمة يف اتمع الريفي فيها واليت تصعب كذلك الوصول إىل كل األشخاص خباصة النساء اليت 

فيدين يف املوضوعميكن أن ت.  

حبثي حىت وصلت إىل إخراجه ذه الصـورة   إجنازوبالرغم من كل ذلك مل يثبط عزمييت، فثابرت يف 

  .من زاد معريف وما حصلت عليه من مادة يوِفقًا ملا لد

العـريب  /د"ويف اخلتام أتقدم جبزيل الشكر واإلمتنان إىل أستاذي ورفيق حبثي أستاذي الفاضل      

أشرف عنه، وكان له طول النفس والصرب، فلم يبخل علي بتوجيهاته وعلمه ووقته منذ الذي " دحو

  .اللحظة اليت وضعت فيها خطوايت األوىل

كما أتقدم بالشكر اجلزيل ومبعاين اإلمتنان والعرفان باجلميل إىل كل من أمدين يد العون، فكانوا حبق 

  .خري سند يل يف مسرية حبثي

من صواب، فمن اهللا، ومن فيض وسعة صدر أستاذي املشـرف،   كان فيه فهذا جهدي أقدمه، فما

  .وما كان دون ذلك فلقلة الوسيلة املسعفة والظروف العسرية

ويف األخري أسأل اهللا سداد الرأي، وعصمة القول، وأرجو أنين قد وفقت إىل ما أصـبو إليـه        

بالرتر القليل يف إثراء مكتبتنـا  فأكون قد سامهت . طأت قدماي مقاعد الدراسةووأطمح منذ أن 

  .األدبية، ويف حتقيق حلمي، وحلم من زرع بذرته يفَّ يوما
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 متـهـیـد: اإلطار املكاني ملنطقة األوراس

  اإلطار املكاني ملنطقة األوراس :متهید
 أصل التسمیة وداللتها : األوراس     -ا
 األوراس جغرافیا   -ب
 األوراس تارخيیا  -ـج
 األوراس اجتماعیا   -د
 أصل السكان                       -1

 العنصر األول -ا                             
ــر العن -ب                              صـــــ

 الثاني
 بناء اتمع األوراسي -2
 ثقافة اتمع األوراسي -3

ــادات   -ا                              العـــ
 والتقالید

 املعتقدات -ب                             
ــ                              ــون  -ـجـ الفنـ

 الشعبیة
 األدب الشعيب   -د                             

 
  

  

  

  أصل التسمية وداللتها: األوراس/ ا

ومعظم األمكنة هي ملجأ ومقصد الستقرار العنصر  إن المكان هو جزء من الطبيعة،     

 نلذلك فإن معظم التجمعات البشرية والسكانية تأخذ تسميتها من اسم المكان، وم البشري،

ن قبل على أساس إن أسماء األماكن كانت تحدد م .الطبيعي أن ينتسب اإلنسان لمكان تواجده

ارتباطها بحكايات وقصص وأساطير وخرافات نسجت لكنها في حقيقتها ال تمت بصلة للوقائع 

على )La Toponymie(ستوجب وجود علم يختص بدراسة أسماء األماكناالتاريخية وهذا ما 

  .اعتبار أن اسم المكان جزء ال يتجزأ من تاريخ اإلنسان وبيئته
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 متـهـیـد: اإلطار املكاني ملنطقة األوراس

ما أصل  :والتي ننطلق منها لطرح عدة تساؤالت من هذه األسماء،نموذج " وراسأ"وكلمة      

؟ ما عالقة التسمية بالمنطقة التي أطلقت عليها؟ ماهي حدودها ؟هل  هذه التسمية وما معناها

  .....سماء األماكن من تحديد مدلول هذه الكلمة؟أتمكن علم 

لغوية والطبيعية لتحديد أصل إلى تتبع المعطيات ال تقودناإلجابة عن هذه التساؤالت فا     

  .التسمية وداللتها

  ."ورس"و " َرسأ"وكلمتي  "أوراس" فالمعطيات اللغوية تبين وجود صلة بين كلمة

منها إطالقها على أمير القوم كما في حديث "نجد لها معاني كثيرة " َأرس" ومع تتبعنا لمعنى     

ِإن َأبيتَ فَعلَيك ِإثْم " :التي بعثها إلى هرقل الرومالذي منه قوله الذي ضمنه رسالته  )ρ(الرسول 

  :كما في قول الشاعر وتطلق أيضا على المرِؤوس". اََألرِيسيين

  .1"الَ تَبَئني، وَأنْتَ ِلي، بِك وغْد     الَتَبىء بِالْمرُؤوسِ اَألرِيسا 

نبت أصفر يكون باليمن :"...في مختاره الرازيفمن معانيها ما ذكره " ورس" وأما مادة     

  .2..."تتخذ منه الغمرة للوجه

  

ومالءة . سروورداء م سورِمو سارِمره فهو وثأصفر : ثُمالر سروَأ:"الزمخشريويضيف 

مورمصبوغة بالْ: ةٌسوسِر .وقدح ورسمن األثل: ي .وحمام ورسوزعفران . أصفر: ي

ارِوالَبٍ :امرؤ القيسقال . ..سمِّ صلَى صتَخْطُو علُبِ ،واتُ بِطُحارِسِل وة غَيارجا   ح3".كََأنَّه  

نبت من الفصيلة البقلية والفراشية ثمرته ...:"في المعجم العربي األساسيمعاني مماثلة وردت و

  .1"قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراء، يستعمل لتلوين المالبس

                                                
، المؤسسة الوطنية 1ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األوراس، جالعربي دحو، الشعر الشعبي /د 1

  .14م، ص1989للكتاب، الجزائر، 
 ،عصام فارس الحرستاني/اعتنى بضبطه وتدقيقه  ،مختار الصحاح ،)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(الرازي 2

 .349ص، مادة ورس ،م1996، ـه1417، 1ط، عمان ، األردن، دار الفجر الجديد، دار عمار
ف عرو ،عبد الرحيم محمود/ األستاذ :تح ،أساس البالغة، )جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر( الزمخشري 3

  .496ص، مادة ورس، دت، دط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، أمين الخولي/ به األستاذ
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 متـهـیـد: اإلطار املكاني ملنطقة األوراس

  .تجمع على وجود لون أو نبات أو صخرة" ورس" بتة لمادةفالمعاني المث

" أرس"و" أوراس"وجدنا أن الصلة بين كلمتي" ورس" و " َأرس:"وبفحصنا لمعاني مادتي     

توجد قرب مسجد قباء " أريس"اللهم إال ما كان من قولهم بوجود بئر تعرف باسم "بعيدة الوقوع 

احتمال ) العربي دحو(فيرى " ورس"و" أوراس"عالقة بين كلمتي أما ال. 2" عند المدينة المنورة

غير أن ذلك مستبعد جدا . 3"وجود معنى يربط بينهما وهو األرض، أو النبات" وجود صلة لـ

  ".الورس"ألن سكان المنطقة لم يعرفوا أو يستخدموا نباتا عرف بـ

اشتق من التراب " األوراس" التسمية لمعطيات طبيعية فإننا نجد أن اسم أرجعناأما إذا      

لوجود هذه التربة بكثرة فعال إلى اليوم " يرجع - إذن-فسبب التسمية. األبيض الموجود بالمنطقة

ولكونهم يستخدمون هذه التربة في غسل عماماتهم البيضاء ألنها مساعدة " تفلفال"بمكان يسمى 

  .4"على تلميعها

  

  

  

) ARRIS" (أريس"إلى " أوراس"جاع أصول كلمة ويقودنا الحديث لتأكيد الترجيح السابق بإر

الموجود   "التراب األبيض"أو )TERRE BLANCHE( "ءاألرض البيضا"والتي تعني بدورها 

 OUED("الوادي األبيض"ويرجح سكان المنطقة أن أصل التسمية تعود إلى . في المنطقة

LABIOD (لسوف أمالّ" قبلمن ريس والذي يسمى أالموجود ب" )SOUF AMELLAL (

فإن صح هذا الفرض، فيمكن أن تكون كلمة . باللهجة المحلية " ِإغْزر َأمالَّْل"ويسمى أيضا 

                                                                                                                                          
، مـادة ورس م، ALESCO ،1989، الروس، المعجـم العربـي األساسـي   ، أحمد مختار عمر وآخرون/د 1

  .1301ص
 .14ص ،1ج ،الشعر ودوره في الثورة التحريرية الكبرى لمنطقة األوراس، العربي دحو/د2 
 .15المرجع نفسه، ص 3
  /و/14ص، المرجع نفسه 4

 Ammar NEGADI, Histoire de l’aurés,(http://www.aures.fr.st)03-11-22/07 :09, p16        
   .  

http://www.aures.fr.st)03-11-22/07
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 متـهـیـد: اإلطار املكاني ملنطقة األوراس

" آريس"ن تأنيث كلمة أخاصة و .وأطلقت على المنطقة" أوراس"بعد االستعمال أصبحت " أريس"

وهكذا :" ولهلهذا التعليل بق) العربي دحو(المحلي لذلك فترجيح وهذا مطابق للنطق ،"ثَارِيستْ"هو 

والنتفاع الناس بها فعال . لوجودها في المنطقة حقا[...] هي المرجحة" ثاريست"تبقى كلمة 

  .يؤكد ذلك 1"...والتفاقها مع لهجتهم المحلية

وتعني " ذيس" و "َآر"الكلمة إلى  إلى تقسيم" أريس"غير أن هناك افتراضا آخر يرجع تسمية 

ألوراس وحدها الخاصة يمكن أن تكون منطقة ا ألنه ال ،بعيد جدا ضوهو فر .2"األسد فيه"

 .!!بوجود األسود

لتسمية أصلها جاء من كلمتين أن ا" مفاده )امحمد عزوي( أشار إليه ماهو  أيضا والرأي اآلخر

ويمكن أن تكون العالقة بينهما عالقة صراع، أحدهما صرع  "الحصان-األسد" "ذُبِيس-َرا"هما

" َنْزنطاهأ"أو"ْ َأنْزانَزدير"كقولهم  يطلق على مكان الحادثة) َأنْزا(منطقة بـالثاني وهو ما يعرف بال

لكن عدم وجود اسم المكان، هذا التعليل بعيد القبول من وجهة ...أي المكان الذي مات فيه فالن

  .3الدال والمدلول

     

 لى اآللهة اليونانيةأطلقت ع "أريس" إلى الحقب الزمنية البعيدة فنجد أن لفظهوبالعودة      

)ARES( الذي اعتقد هوميروس أنه ورث حب المشاغبة من والدته واشتد  :ابن زوس وهيرا

ونضيف رأيا آخر يرجح أن  .4"يء ما غير القتال وسفك الدماءشولعه بالعراك حتى لم يعد يسره 

إلى  -ربيةوالذي لم أجد مقابال له في الع - )Ad-Aras(اسما التينيا قديما هو" أريس"تكون 
                                                

 .15ص ،1ج ،شعر ودوره في الثورة التحريرية الكبرى لمنطقة األوراسال، العربي دحو/د 1
اآلثار األدبية الكاملة لألديبـة  ، شربيط أحمد شربيط :للتفصيل، بمعنى باب األسد" باب آر" "بابار"كذلك كلمة  2

 الجزائـر،  ،وزارة الثقافة واالتصال، أضواء على حياة األديبة، )م1972-م1943(الجزائرية زوليخا السعودي 
  /للتفصيل/وهناك رأي مخالف مفاده أن بابار تعني اسم شخص.13صم، 2001 ،1ط

                                                    Ammar NEGADI- Histoire de l’aurés, p14.       
ـ (القصة الشعبية في منطقة األوراس ،امحمد اعزوي 3  ،)دب الحـديث األ يبحث مقدم لنيل درجة الماجستير ف

 .3ص ،م1994 ،م1993 ،جامعة باتنة ،معهد اآلداب واللغة العربية ،العربي دحو/ د: إشراف
 41صم، 2،1981ط ،دار الفكر العربي ،الملحمة الخالدة لشاعر اليونان القديم هوميروس ،اإللياذة ،ن سالمةأمي4 
/م، 1981 ،1ط ،لبنان ،بيروت، عويداتمنشورات  ،ترجمة جعفر صادر الخليلي ،األسطورة ،ك راثقين.ك/ و

، دار 7مـج عربي، فرنسي، انكليزي، التينـي،  : يوسف خياط، معجم المصطلحات العلمية والفنية/و/.145ص
 .23الجيل، دار لسان العرب، بيروت، ص
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كما ينطقها السكان األوائل ) Aoures"(َأوراس"أو) Aurres"(أوراس"جانب ذلك فداللة كلمة 

  2.بالقرب من منطقة خنشلة" أوراس" 1للمنطقة، يمكن أن تكون اسما بربريا قديما أطلق على جبل

لرومان إلى عند ا)L’arasius Mons("سانْم وسياسرأو"بالرغم من اختالف التسمية من و

"أوراسوي ")L’aurassion( بوركوب عند )PROCOPE( وصوال إلى جبل أوراس)Djebel 

Aures(3عند العرب فإن داللة اللفظة تبقى واحدة لتدل على جبل معروف له حدوده الجغرافية.  

بائل ة بالد وقجبل بأرض إفريقية فيه عد...:"بقوله في معجم البلدان ياقوت الحمويفه عروالذي ي

وهو  قطعة يقال أنها متصلة من جبل درن المغرب،...:"بقوله اإلدريسيصفه يو .4"من البربر

  .5"ومياهه كثيرة وعماراته متصلة وطوله نحو من اثني عشر يوما، كاألم منحني األطراف،

وإطالق . مما تقدم نستنتج أن التسمية معروفة منذ أمد غير أن مدلولها لم يحدد بعد       

   تـية على الجبل المعروف، الذي شهد الكثير من المعارك والثورات، وفي أحضانه تشكلالتسم

التي كان الدور الكبير في إنشائها لقبيلة  نوميديانواة أول دولة جزائرية في التاريخ وهي دولة 

فالتسمية تعكس خصوصية المنطقة التي تقع تحت تأثيرات المناخ الصحراوي، هذا من  .يايلماس

  .من جهة ثانية يحتمل أن أجدادنا الذين أطلقوا هذه التسمية كانوا يقصدون بها التربةجهة و

وحتى " أوراس"بالضبط المقصود من كلمة  وتبقى اإلشكالية مطروحة ألننا ال نستطيع أن نحدد

  .أن الجبل الذي أخذ هذه التسمية لم يتحدد حتى اليوم؟ هل هو في منطقة خنشلة، أم في باتنة؟

  وراس جغرافيا األ -ب

                                                
 .م1550جبل علو قمته  1

2LE–LT-Colonel de Lartigue, Documents sur BAT NA et sa région,Monographie de 
l’Aurés, du 3°Zouaves, Constantine,1904, p2./et/ -Mathéa Gaudry, la femme Chaouia 
de l’Aurés, librairie Orientaliste, Paul Geuthner, 1929, Chihab, Awal,1998, p19. 
3Philipe Thiriez, En flânant dans les aures, Edition Numidia, Ain M’lila, Alger;1986, 
p18.   

، دار صـادر  ،1ج، معجم البلـدان ، )شهاب الدين أبي عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي (الحموي ياقوت4
  .278ص ،دت ،دط، بيروت

مقتبس من كتاب نزهة المشتاق ألبي عبـد اهللا الشـريف   (القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس، إسماعيل العربي 5
  .185ص م،1983 ،دط ،جزائرال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)اإلدريسي
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ليس من الصعب وضع حدود جغرافية فاصلة لألوراس الجغرافي، فهو عبارة عن كتلة      

جبلية تقع في الشمال الشرقي للجزائر، وهو المنطقة المحصورة بين باتنة وخنشلة شماال، خنشلة 

منطقة وتتربع ال. 1وزريبة الوادي شرقا، وزريبة الوادي وبسكرة جنوبا، وباتنة وبسكرة غربا

  . 2كلم 100.000:على مساحة تقدر بـ

كحصن بارز فوق المنخفضات الصحراوية :"...األوراس فيقول يبدو جلول مكيويقدم      

لناحية بسكرة والزاب الشرقي، وبين منخفض باتنة غربا ومنخفض وادي العرب وسهل العمامرة 

ية من الجنوب وهذا الحاجز شرقا، وهو يشكل حاجزا طويال يغلق على السهول العليا القسنطين

  .األخضر وسكانه الجبليون يضفيان على المنطقة طابعا خاصا

فالكتلة  االرتفاعلسلسلة األطلس الصحراوي لهذا فجباله متباعدة وقليلة  امتدادفاألوراس هو      

وجبل  )م2328(تتجه برؤوسها نحو الشمال حيث توجد أعلى قمة بشمال الجزائر بجبل الشلية

وهذه القمم هي خط تقسيم المياه بين شمال وجنوب الكتلة األوراسية، فالسفوح  )م2321(محمل 

على السهول العليا القسنطينية كما تنحدر السفوح الجنوبية رأسا  )م1300(الشمالية تنحدر بمقدار

  .2"على الشطوط الكبرى) م1800(بمقدار 

فاألوراس أكبر كتلة  )MATHEA GAUDRY(ولتفصيل أكثر نورد التحديد الذي أوردته     

يحدها من الغرب . بين باتنة وبسكرة، خنقة سيدي ناجي وخنشلة. جبلية تقع في شرق قسنطينة

وهو اليوم *)Vescera(وفيسكرا*)Lambirid(المبريديالطريق الروماني القديم الممتد من 

  .الطريق الرابط بين باتنة وبسكرة

                                                
  .2ص، القصة الشعبية في منطقة األوراس، أمحمد عزوي  1
  .15ص، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األوراس، العربي دحو/د  2
  



  

 12
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أما من الشرق فتمتد الكتلة من منحدر ساخ وحوض الطَّبوبالضبط الطريق الرابط بين باتنة  ف،ر

حده الصحراء من الطريق الرابط بين تالجنوب  ومن .ربرواد بيجر وبني ب شمالمن ال .وخنشلة

 .1ةبسكرة إلى خنقة سيدي ناجي، سيدي عقبة، عين الناقة ، زريبة الوادي، وليان

رفاعة، جبل اجبل متليلي، جبل : نهاوالمنطقة تتكون من مجموعة كتل جبلية نذكر م     

وهو أعلى  -الشلعلع، جبال مستاوة، جبال بوعريف، جبل المحمل، جبال أحمر خدو، جبل شيليا

  .-قمة في هذه المجموعة الجبلية

ففي غرب األوراس تستقبل المياه التي تصب  .ومن منحدرات هذه الجبال تتكون الوديان     

أما منخفض الجنوب  ).م900ارتفاعه حوالي (باسم سهل سباخ من الشمال األوراسي والمعروفة 

 توجد أربعو .2جميع مياه األوراس الجنوبية تصب في سبخة ملغيغوفهو تابع لمنطقة السبخة، 

    .لعرب يواد–عبيود يواد–عبدي يواد –القنطرة يواد :أودية تصب من الكتلة األوراسية وهي

كتلة األوراسية يتنوع مناخ المنطقة بحيث يمكن تقسيم الكتلة وتبعا لتنوع الطبيعة الجغرافية لل     

  .المنطقة الصحراويةوة المنطقة التلي: الجبلية إلى قسمين

أما عن المنطقة التلية فتتغطى قمم الجبال بالثلوج ابتداءا من شهر نوفمبر خاصة القمم المرتفعة 

، وتصل حارة في الجنوب الشرقيالمنطقة الصحراوية تسودها الرياح الأما  .قمة شيليا مثل

إضافة ) م7ْ- (،)م6ْ-(أما شتاءا تصل درجة الحرارة أحيانا إلى ). م50ْ(،)م48ْ(درجة الحرارة إلى

  .إلى التساقط المستمر للثلوج

  األوراس تاريخيا/ ـج

 أرض"أو "أرض القداسة" أو "حريةالأرض "حتما يكون "أوراس" عن مرادف للفظة إذا بحثنا     

لم تكن بمعزل عن ف. لخصوصية المنطقة لكونها أرض المعارك والبطوالت ، وهذا تَبعا"لاألبطا

قد مرت عليها أمم عديدة تركت آثارها واألدلة التاريخية شاهدة خاصة وأنها مجريات األحداث، 

                                                
*Vescera-Lambirid :أسماء رومانية.  

1  Mathéa Gaudry, la femme Chaouia de l’aurés, p19. 
2  LE –LT-Colonel de Lartigue, Documents sur BAT NA et sa région, p 2. 



  

 13

 متـهـیـد: اإلطار املكاني ملنطقة األوراس

تبين داللية وجود شعب قديم ) جبل فرطاس(والحلزونية) بوحمر(المغارات الكلسية ف .على ذلك

  .منطقةجدا بال

فالمصريون  .قبل العهد المسيحي كانت شعوب مختلطة جاءت من شرق البحر األبيض المتوسطف

أما الرومان فأطلقوا  ،والقرطاجيون أطلقوا عليهم تسمية النوميديين ،أطلقوا عليهم تسمية اللبيين

المناطق  في الكتلة الجبلية مكنهم من العديد من )البربر(هؤالء  تمركزو .عليهم تسمية البربر

  .وكامل األوراس أيضا ،جرجرة ،مرتفعات األطلس: الخصبة مثل

استطاع أن يتمسك والذي تجنبوا هذه الكتلة وشعبها الذي يعيش في الظل،  فقد نيالمحتل أما عن

لتي كان يتعرض لها عقب بشخصيته القوية، بالرغم من التغيرات االقتصادية والثقافية والدينية ا

  .كل احتالل

فإذا عدنا إلى التواجد الفينيقي فإنه ال - كما سبق الذكر- د مرت على المنطقة أمم مختلفةلق     

لعل المصادر القديمة المتعلقة بتاريخ االستعمار الفينيقي لم تميز  "و. آثار أو دالئل واضحة دتوج

ين دائما بين طور التعرف واالكتشاف الذي يفسح المجال لتجارة غير منتظمة وبسيطة نسبيا، وب

  .1"طور االستعمار الحقيقي الذي تؤسس فيه المراكز التجارية

) تبسة(إلى تيفستوتمكنوا من إقامة عدة مناطق حربية، واتجهوا  ،وبعدهم جاء الرومان     

وظلوا في المنطقة يفرضون لغتهم ). خنشلة(وماسكوال ) تيمقاد(وموقادي) تازولت(ولمباز 

 .2وديانتهم

الذي يحث أهله عما يخلصهم من "الدين اسيحية إلى األوراس، هذدخلت المهم وفي عهد     

ثم ظهرت حركة مذهبية  .3"االضطهاد الروماني فبادروا حينئذ إلى اعتناق هذا الدين الجديد

سيطر الرومان على المنطقة من القرن  .4التي كان مقرها مدينة تيمقاد" دنتون"جديدة هي حركة 

                                                
محمد مزالي والبشير بن سالمة، الدار التونسية للنشر، : ، تعريبتاريخ افريقيا الشمالية ،شارل اندري جوليان 1

  .85صم، 1983، فيفري الرابعة النشرة
2  Philippe  Thiriez, En flànànt dans les aurés, p22. 

 .73ص، م1988، 1ط، دار الثقافة بيروت، 1ج، تاريخ الجزائر العام ،الرحمان بن محمد الجياللي عبد3
  .94ص، المرجع نفسه 4
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لرغم من ذلك فلقد حافظ سكان المنطقة على ثقافتهم ولغتهم الثاني إلى القرن الخامس لكن با

  .وتقاليدهم أيضا

قبل أن يحتل الوندال لكن  ينتهي االحتالل الروماني ويبدأ زحف الوندال على المنطقةو     

)HIPPONA)(فكان احتالال قاسيا خاصة ضد . مرت أقدامهم أوال على منطقة األوراس )عنابة

فلقد نزل " .1فتعرضوا للنهب والتخريب، ومختلف المجازر عيان واألكابر،واأل )المسيح(الكاثوليك

 )THEVESTE(فأصبحت تبسة. المدن الزاهرة نسكان جبال األوراس إلى السهول يستبيحو

وقصر باغاي ولمباز بعد أن خلت من سكانها وانكسرت شوكتها أثرا  )TAMUGADI(وتيمقاد

  .2"ال على حدود قسنطينةبعد عين ولم يقف سيل التخريب والتدمير إ

) JUSTICIEN(في حين أن البالد مازالت تعاني ويالت الحرب والدمار حتى يقرر اإلمبراطور

فتحوا أوراس والحضنة ووطن :" فـ يشن احتالل جديد على إفريقيا وهو االحتالل البيزنط

  .3"باتخاذ حصون قوية شماله فاكتفواتثبت أقدامهم بأوراس، لم ولكن  ،سطيف

ووجد السكان أنفسهم أمام . مرت المقاومة ليظهر احتالل جديد وهو دخول العنصر العربيواست

بعدها ظهرت مقاومة أخرى بين  .م667احتالل جديد في عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة 

وتظهر مقاومة . ضد البربر بالقرب من خنشلة ولمباز" عقبة بن نافع"البربر والعرب قادها 

  ."4عقبة بن نافع" الذي أظهر بسالة وقوة إلى غاية مقتل" يلةكس"البربر بقيادة 

وتنتهي  .المقاومة التي دامت طويال 5الكاهنةلتتزعم  .حروبا عديدة إلى أن لقي حتفه" كسيلة"قاد

وظهرت حركات . فيدخل إلى األوراس ويخضع البربر له" حسان بن النعمان" بمقتلها على يد

  .1اإلباضية ،لصفرية، االخوارج: عديدة منها

                                                
1  Philippe  Thiriez, En flànànt dans les aurés, p22. 

  .347ص، تاريخ افريقيا الشمالية، شارل اندري جوليان 2
  .353ص ،دط، م1976 ،الجزائر ،ت ،ن ،و ،ش ،ديم والحديثتاريخ الجزائر في الق ،مبارك بن محمد الميلي 3
 ":   عقبة بن نافع "و"  كسيلة"لمزيد من التفصيل عن  4

Kaddach Mahfoud, l’agérie Medievale, Société Nationale d’édition et de Diffusion, 
Ahmed  Zabana, Alger, 1982, p8 .          

ويـدل  . وبعدها ترجمها العرب إلى السـاحرة    .……- Damiah – Danya – Dina: الكاهنة  سميت بـ 5
  .كاهنالقسيس أو الويعني "   Khen" وهو اسم عبري   Prêtresseاسمها على كاهنة عند الوثنيين  
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تنتمي قبيلة بني هالل إلى  "وبقيت المنطقة على ما هو عليه لغاية قدوم بني هالل إلى المنطقة و

وكانت لديارهم أحياء  .الكتلة القبلية التي كانت تقطن نجد الحجاز وشمال الجزيرة العربية عامة

الذي عم البالد  وقد نتج عن هذا االندماج" وحدث امتزاج وتالحم مع السكان .2"عديدة هناك

  .3"لةيتعريب المغرب لغويا واجتماعيا بدخول العادات العربية التقليدية واألخالق البدوية األص

اهتموا خاصة بالمناطق والمراكز  الذين وبقيت المنطقة على وضعها إلى غاية مجيء األتراك

 ،م1550كرة منذ إضافة إلى احتاللهم لبس ،وفرضوا الوصاية). تونس، الجزائر، جيجل(الساحلية

  .4م1817وجود األتراك إلى غاية  رواستم

ثم في . م1837فلقد وقعت قسنطينة في قبضة فرنسا سنة  ،وهكذا إلى أن جاء االحتالل الفرنسي

وبعد معارك ومجازر وحشية تم . م وصلت الحملة الفرنسية إلى باتنة واتخذتها قاعدة1844

  .5م1845احتالل األوراس في جوان 

أن تتحد لتفجر الثورة التحريرية الكبرى خيرة كان البد لهذه األو .عديدة 6عب بمقاوماتوبادر الش

إلى أن حصد الشعب  -األوراس- وتنبعث شرارتها األولى من أرض القداسة. م1954نوفمبر1في

  .م1962 جويلية 5استقالله في 

راس اإلداري ليشمل ويتحدد بذلك األو .ثورة البناء التشييد وهي وتبدأ بذلك ثورة جديدة     

، )سدراتة، امداوروش(، سوق أهراس)النمامشة(باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة: الواليات التالية

                                                                                                                                          
ديوان المطبوعـات   ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي ،روزلين ليلى قريش: لمزيد من التفصيل 1

ترجمـة نسـيم    ،الحضارات اإلفريقية ،دنيز بوليوم/ و/66إلى  59ص من ، م1980، دط، ائرالجز ،الجامعية
دراسات في  ،ر قويدرابش/د/و/68إلى  61ص منم، 1982، 2ط ،لبنان ،بيروت ،دار منشورات عويدات ،نصر

 ،دت ،دط ،بوزريعة ،طبع في المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد ،منشورات حلب ،تاريخ المغرب اإلسالمي
  ).حول الكاهنة( 74إلى  69و ص من  ،)ن بن النعماناحول حس( 63إلى  50ص من 

  .67ص ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي ،روزلين ليلى قريش 2
  .69ص، المرجع نفسه 3

4 LE-LT-Documents sur BATNA et sa région ,p123, 124. 
 م،1986، دط، الجزائـر  ،ك.و.م م،1879، ثـورة األوراس  عبـد الحميـد زوزو  : لمزيد مـن التفصـيل   5

  /و/.18،22ص
LE-LT-Documents sur BATNA et sa région, pp124-155 ./et/ Philippe  Thiriez, En 
flànànt dans les aurés, p24-25. 

ـ /التراث، مجلة تاريخية أثرية، األستاذ 6 م، 1837يين محمد الطاهر عزوي، مقاومة األوراس للمحتلين الفرنس
 .75إلى  59من /و/58إلى  39،38،37، دار الشهاب، باتنة، ص 1، العددـه1406 م، جويلية، ذو القعدة1879
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كانت تلك أهم المحطات التاريخية التي مرت على الكتلة ). عين زعطوط، مشونش(بسكرة

  .الجبلية األوراسية

  اجتماعيااألوراس  -د

عن التحديد الجغرافي واإلداري يكون أعم  ام اجتماعي بعيدإذا أردنا تحديد األوراس بمفهو     

خارج الكتلة  ،وأشمل بكثير ألن رقعته تشمل انتشار اإلنسان األوراسي عبر مختلف األزمنة

وبلغ هذا االنتشار  .ولهجته ،وعاداته ،)أي اإلنسان األوراسي(وتبعا المتداد أنماط حياته . الجبلية

  .1ووصل إلى حمالة قسنطينة غربا ،وط جنوبا والحضنة شماالوالشط ،الحدود التونسية شرقا

 :أصل السكان -1

 :من عنصرين أساسيين ي،تكون المجتمع األوراسي     

   :لالعنصر األو- أ

يعتقد  2وهم أقوام بربرية) الشاوية(المعرفون باسم ولهذه المنطقة  نواألصليوهم السكان "     

ويرى البعض أن هذه التسمية قد  ،ون لهذه المنطقةالكثير من المؤرخين أنهم السكان األصلي

   .3..."أي رعاة الماشية ،"شاه"اشتقت من كلمة 

والتي تعني " مازيغ"لكلمة  ةمرادفهي و ،"راعي القطعان"عربية األصل وتعني " شاوية" وكلمة

-إذن- كلمةللف .4"أمازيغ"وتطلق أيضا على الطوارق لفظة ...،الشريف ،عالرفي ،الجنس الحر

". رعاة الماشية" أو "القطعان مربو"المعنى األول وهو لصيق بسكان المنطقة والذي يعني: ناعنيم

والذين  ،فهو خاص بميزة نطقية عند برابرة األوراس –كتعليل لهذه التسمية –أما المعنى الثاني

  ".اشَتْ"كمقطع لفظي ينطق ) ك(في نطقهم للحرف كاف

                                                
1 Philippe  Thiriez, En flànànt dans les aurés, p07.    

و الكالم عندهم تعني العجمة أ) بربر(وكلمة . البربر اسم أطلقه الكنعانيون والرومان على سكان شمال إفريقيا 2
 .مفهوم بالنسبة إليهمالغير 

  .10ص، القصة الشعبية في منطقة األوراس ،د اعزويممح 3
4Revue Africaine, M. le professeur, E.Masqueray; Documents Historiques, Recueillis 
dans L’Aures(juillet 1876), 21 année, N ْ122, Mars 1877, p 96./et/Maurice Chevalon, 
Documents sur Batna et sa région, Extraits de particularités du curiosités du Maghreb, 
Alger en 1958, p40.   
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 إضافة إلى ذلك فإن. ؤلفون أصل سكان شمال إفريقياي البربرفإن  ،ومهما يكن من أمر     

  .1استعمله الرومان لتعيين سكان شمال إفريقيا" بربر"مصطلح 

خاصة وأن  .ونظام حياته ،لقد حافظ المجتمع البربري القديم على لغته وعاداته وتقاليده     

ية متماثلة نسبيا فلغتهم ذات هياكل أساس. صفات مشتركة ذات طابع واضح رغم تنوعها للبربر"

لغة شفهية منذ الزمن البعيد رغم أنها كانت تكتب فهي [...] رغم تعدد اللهجات واللغات المحلية

المكتوبة كالقرطاجية والالتينية والعربية ومن دون أن يؤدي  للغاتقديما ولطالما تركت مكانها 

أهم تعمير شمال ضعف استعمال اللغة البربرية إلى اضمحالل الحدث البربري الذي يميز 

  . 2"افريقيا

  

  

  

  

  :العنصر الثاني -ب

الذين قدموا من مصر سنة ، وترجع أصوله إلى بني هالل ،والمتمثل في العنصر العربي     

 لعبت الهجرة الهاللية دورا هاما في تعريب المغرب ونشر اللغة العربيةلذلك فلقد  .م1051

ل الجنوبية والجاليات العربية، سواء ذلك في حياتهم شدة التشابه بين هذه القبائ"  ساعد على ذلكو

  .3"في أذواقهم وميولهم واتجاهاتهم] أو[البسيطة الساذجة، 

                                                
اسطنبولي رابح ومنصف  :تر ،الجزائر بين الماضي والحاضر ،إيف الكوست ،اندري نوشي، اندري برنيان 1

  /     و ./ 61-60صم، 1984 ،دط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،عاشور
Sir Godfrey Fisher, Legende Barbaresque(Gerre, Commerce et Piraterie en Afrique 
du Nord de 1415 à 1830), Traduit et annoté par / Farida Hellal, Office des Publications 
Universitaires, Ben Aknoun, Alger, 2002, p 47-48-49/et/Kaddache Mahfoud, L’Algérie 
Medievale, p 37-38     .   

  .61، صالجزائر بين الماضي والحاضر اندري نوشي، إيف الكوست، ،اندري برنيان 2
، السياسة والدين عند ابـن خلـدون   ،جورج البيكا/ و/.187ص، 1ج،تاريخ الجزائر، عبد الرحمان الجياللي3

ــب د ــة/ تعري ــدويهي/ د /و/ .موســى وهب ــوقي ال ــارابي ،ش ــروت، دار الف ــباط، 1ط ،بي  م،1980 ،ش
  .159،160،161ص
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وهذا ما أورده . هالل فيها يبعد استقرار بنإالّ أن هناك من يرى أن المنطقة تعربت نهائيا      

لهجرات الهاللية التي وإذا كان لهذه ا" :)عبد الحميد يونس(في قول  )عبد الحميد بورايو(

ألن  كاتخذت مظهر الفتح من أثر في شمال إفريقية، فهو العمل على تعريب هؤالء البربر، ذل

حتى أصبح  [...]الفتح اإلسالمي األول وإن طبعهم بالدين واللغة، إال أنه لم يطبعهم بالدم العربي

ميز إال ببعض الظواهر اللسانية األثر البربري القديم ال يلتمس إال في معاقل طبيعية ضيقة، وال ي

  1."العامة

  :بناء المجتمع األوراسي - 2 

وهذا حدد بناء المجتمع األوراسي  ،ريعيش سكان األوراس في مجموعات أو قبائل أو عشائ     

  .وهذا النظام يجمع عدة عائالت تربطهم رابطة الدم ،فهو مجتمع عشائري يسوده النظام القبلي

ضمير الجمعي ألعضاء الجماعة الشيء الذي الزالوا ينتمون إليه عن طريق في ال" والقبيلة تعني

الدم أو التحالف أو العقد وهو الشيء الذي هيحطمون أنفسهم  ،في استعداد لالستماتة من أجله م

من أجله وهوالجد األكبر هو الذي يؤسس  .2"على استعداد على أكبر التضحيات لضمان بقائه م

فإن أعضاء القبيلة المسماة " السلطة في تنظيم العالقات بين العائالت وبهذاهذه الجماعة وله 

من جهة األب ويعلنون انتسابهم المشترك إلى نفس الجد  ةبالعرش يعتبرون بعضهم أبناء عموم

ويتحقق  .3"وفي الغالب يكون رجال مصلحا أو على األقل صاحب تقوى معتبر ،المكون للعرش

، واللغة الواحدة ،الث مكونات رئيسية تتمثل في المكان المحددبتوافر ث "للعرش تواجده

  .4"والحضارة الموحدة

                                                
 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،)دراسة ميدانية(القصص الشعبي في منطقة بسكرة  ،عبد الحميد بورايو بن الطاهر 1

  .13ص م، 1986 ،الجزائر
، ةديوان المطبوعات الجامعي ،دمري أحمد :تر ،)التطور والخصائص( العائلة الجزائرية ، مصطفى بوتفنوشت 2

  .43صم، 1984، الجزائر، بن عكنون
  .25ص، السابقالمرجع  3
  .209ص، 1طم، 1974 ،دار النهضة العربية ،علم االجتماع البدوي ،صالح مصطفى الفوال  4
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: المصطلح المميز الوحيد"ويتكون على مستوى العشيرة أو القبيلة ما يعرف بالفرقة أو الفرق و 

  .1"ويقوي الجانب التعاقدي االجتماعي للعالقات... ف أي عضو في العشيرةيعر ،بن عم

تضم عدة "...األساسية ووإذ تمثل العائلة الوحدة االجتماعية  ،جموعة من العائالتوتضم الفرقة م

  .2"المعيشة الجمعية والسلطة الواحدة .أسر تربطها روابط القرابة المباشرة والعمل الجمعي

والسلطة فيه تعود إلى  ،وهكذا كان المجتمع األوراسي قديما يقوم بناؤه على نظام العرش

وتتولى الحفاظ على النظام  ،نة من كبار العائالت ومن حكماء القبيلة أو العشيرةوالمكو 3الجماعة

  .وإصدار مجموعة من القوانين المتفق عليها

فنظام العرش يقوم على فكرة الزواج  -مثال- يتعلق بالقضايا االجتماعية كالزواجما ما أ     

الزواج من عائالت خارج  ويكون. لبهدف المحافظة على األص) أي داخل العشيرة(الداخلي 

معارضة من طرف كبار العرش الذين يسهرون على  ىوكثيرا ما يلق"العرش غير مرغوب فيه 

ر فيشار فإذا ما تم تظل الزوجة التي تدخل العرش من عرش آخ ،كيانه ويحافظون على استقالله

  ال اإلطالع على ثفال يسمح لها م ، وقد تعامل معاملة خاصة بسبب ذلك،"برانية"إليها على أنها 

  

  

وتغير أيضا  ،أما اليوم فلقد تغيرت هذه النظرة. 4..."فتعامل معاملة حذرة جميع أسرار العرش،

واستبدل بنظام العائالت واألسر  ،إال في مناطق قليلة والذي لم يعد له وجود ،النظام القبلي

بط الدم انهارت نهائيا في وليس معنى هذا أن الفواصل العائلية وعالقات القرابة وروا" .البسيطة

  .5"رواسبها القديمة موجودة لبل ال تزا ،القرية

                                                
  .61ص ،العائلة الجزائرية، مصطفى بوتفنوشت 1
 ،بيـروت ، والنشردار النهضة العربية للطباعة ، دراسات في علم االجتماع القروي ،محمد مصطفى غيث/د 2

  .149ص، دت، دط
  : لمزيد من التفصيل: الجماعة3

Inrevue Archéologique-H-J-Arripe, sur Batna et sa région, Extraits de "Dans L’Aurés: 
les Chouia tels, moeurs et  folklor",  constantine ,1925, p114.                                            

  .17ص ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،الحميد بورايو بن الطاهرعبد  4
  .64ص، دراسات في علم االجتماع القروي ،محمد عاطف غيث/ د 5
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ة الشاوية دورا أوتلعب المر، والعائلة من الصنف األبوي شيمتها الشرف والتضامن والتعاون

هذه المفارقة  ،فتعمل جنبا إلى جنب مع أخيها وزوجها ،مهما في النظام وفي الحياة االجتماعية

 ،أما الرجل األوراسي فهو رجل كادح مرتبط جدا بتربة أرضه .دارة أعمالهاتعطيها حرية في إ

وال يمكن بحال من األحوال التفريط فيها أو التنازل  ،فاألرض بالنسبة له تعني العرض والشرف

   .1"هي تراث األجدادف" تقليدي " مصدرها فقداسة األرض بالنسبة للقروي "عنها فـ 

النشاط أما عن األوراس اقتصاديا، فيمارس سكانه . ياهذا عن األوراس اجتماع     

  .إضافة إلى ذلك تربية الحيوانات .)حرث األرض والبستنة(الزراعي

: منها نذكر مجموعة من الصناعات المنطقةفيمارس سكان  ،النشاط الصناعي والتجاريعن أما 

  . أيضا 2المنازل بناءو، الزيوت، الفخار، الحلفاء، صناعة الصوف

ونجد  .ظاهرة مهمة البد من اإلشارة إليها وهي ظاهرة التنقل واالرتحال بحثا عن الكأل وهناك

مناطق الهضاب العليا إلى صيفا  :"إذ يتجه سكانها هذه الظاهرة في جنوب جبال األوراس

 فحتى نهاية شهر مايو تظل الحيوانات ترعى في ،بنواحي قسنطينة وسطيف وسوق أهراس

وما أن تنتهي  ،عملية حصاد الحبوب في منطقتي بسكرة وأوالد جالل ىفي حين تجر ،األودية

  .3")التلية(و إلى المناطق الشمالية العملية حتى يتجه البد

  :ثقافة المجتمع األوراسي -3

وفي مجموعة من النظم  ،إن التراث الثقافي للمجتمع األوراسي يظهر في سلوكات أفراده     

ي األوراسي يعكس عقلية مجتمع لذلك فإن الرصيد الثقاف. ألفرادلها دالالتها الصادرة عن حياة ا

إذا أردنا الخوض في الثقافة الشعبية و. وما هو إال صورة مصغرة لنماذج الحياة ،بأكمله

                                                
  .51ص، المرجع نفسه 1
  :لمزيد من التفاصيل حول البيوت األوراسية 2

Mathéa  Gaudry , Documents sur Batna et sa Région, Extraits de " Document Algériens " 
1948, p258, 260./et/LAUSSEL, Habitat Indigene, Enquête générale, Khenchela le 1er -
11-1938 ( Archives Constantine). 

تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغير في المجتمع ( مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري  ،محمد السويدي/ د 3
  .166ص ،الجزائر ،بن عكنون ،الجامعيةديوان المطبوعات  ،)الجزائري المعاصر
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األدب  ،الفنون ،المعتقدات، العادات والتقاليد: عديدة نذكر منها مجاالتإننا نجد فاألوراسية 

  .... الشعبي

  :العادات والتقاليد - أ

ع األوراسي االحتفاالت بالمواسم زخر بها المجتميمن العادات والتقاليد الشعبية التي      

العادات أو الطرائق الشعبية باعتبارها ميكانيزمات كبرى تنظم التفاعل " هذه. وفصول السنة

  :ذكر منهاون. 1"اإلنساني والتأثيرات المتبادلة التي يمارسها الناس كل على األخر

 :ارين1ّ- 

ومن ). ثالث حجرات(.أو الكانون تقوم النساء بتغيير مناصب الموقدف. وهو عيد رأس العام     

عتقاد مفاده هذا اال. على األشجار تفاؤال بمحصول جيد والذرى العادة خروج النساء ورمي القمح

وموته وسقوطه في  ،فينار سمي بيوم فرعون ،فرعون: االخضرار والقوة للمحصول مثلإعطاء 

  ".امي السف دمحماء وملْي اَف ونعرفَ"لذلك تردد عبارة  ،الماء

أما إذا  ،ومن العادات أيضا أنه عند رفع المناصب إن وجد تراب أبيض معناه سيولد مولود جديد

معناه أن فأما في حالة ما إذا وجد نمل  ،اوجد عشب أخضر معناه أن المحصول سيكون جيد

  .لماشية سوف تتكاثرا

  :بوعيني -2

وكلمة . ويكون بعد مرور ثمانية أيام من حلول عيد رأس العام ،"ارراس ينّ"ويطلق عليه      

" عيني" أما. كلمة عربية بمعنى األب واستعملت في غير معناها الحقيقي" بو: "تعني" بوعيني"

  .2لعبة الباصرةقديما ب "بوعيني" سميو. فهي كلمة بربرية وتعني صاحب الموقد

  : ليلة الربيع أو عيد الربيع -3

                                                
علي عبد الرزاق الحلي، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية، دار المعرفة، الجامعية، اسكندرية، دط، /د 1

  .93م، ص1989
  .جمعها بواصر، وتعني العين: الباصرة كلمة مفردة  2
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تبدأ احتفاالت الربيع وهي شبيهة باحتفاالت شهر ماي عند  ،ارشهر ونصف بعد ينّ     

تحضر الشخشوخة وترمى في اتجاهات . هذا االحتفال إلحياء األرض ).تونس( القيراونيين

وما يميز هذا االحتفال . الموقدكما تقطف األغصان الخضراء واألزهار وتوضع بجانب . المنزل

  .هو اللعب بالكرة ألن ذلك يعطي القوة

  :احتفال الخريف - 4

الرقص والغناء واللعب فيها يكون و ثالثة أيام مدووي. يقام بعد جني الثمار والمحاصيل     

وحلول شهر سبتمبر يمثل  ،عدد كبير من السكان عالمة أو وشمة على باب دارهضع وي .بالكرة

  .الزواجفترة 

  :    مارس -5

تشعل النار في المزرعة وهذا لحماية الماشية والقطعان والمحاصيل وتحضر في هذا اليوم      

  .الشخشوخة

  :ليلة ابريل -6

وتجلب األغصان الخضراء  ،يحضر الرفيس مع الزبدة) أفريل(الليلة األولى من ابريل      

  .لمناصب الموقد وهذا تفاؤال بمحصول جيد و وفير

، )العيد الصغير(عيد الفطر: إضافة إلى ذلك هناك المواسم واألعياد الدينية المعروفة مثل     

  .المولد النبوي الشريف، عاشوراء، )العيد الكبير(عيد األضحى

له مراسمه  ، هذا األخيرالزواج: أما بالنسبة لبعض األعراس واألفراح فنذكر على سبيل المثال

فالعروس ترش بماء : نذكر بعض العاداتمسك بها المجتمع األوراسي التي يتوعاداته وتقاليده 

لترميه " الدهان "ـإضافة إلى أن أم العريس تتقدم لتعطي العروس ما يسمى ب. الزهر كفأل خير

 تطلقوإن سقط فربما  ،في سقف البيت فإن لصق جيدا ولم يسقط فهي ستبقى إلى األبد في بيتها

خطايف " بـ ىتدخل بها العروس فهي تستعمل لطرد ما يسم أما عن الشموع التي. أو تموت

وكل ما تقوم به العروس عند عتبة بيت زوجها يعتبر . وأي نوع من الشياطين والجن" لعرايس
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الدار كي لذلك تطلب العروس عتبة .... رمز الدخول واالبتداء"هذا ألن العتبة  ،من العادات

  .1"يكون ابتداء حياتها خصب

المتمثلة في  ظاهرة التجمعات الشعبية: دات الموجودة في المجتمع األوراسيومن العا     

فباإلضافة للبيع والشراء هناك التعرف على األسعار، وتفقد األحوال، وسماع الروايات . األسواق

  .وغيرها ،والقصص واألخبار، وحضور الحلقات

والتي تقام للمشاركة والتعاون  ،عادة التويزةة األخرى المنتشرة في المجتمع األوراسي هي والعاد

...) بناء ال، الحصاد، جني وقطف التمور.(للقيام بعمل جماعي لصالح العائلة أو لشخص معين

  .للتعاون الجماعي مظهروهو  .ويتم العمل في جو بهيج مليء بالزغاريد

 :المعتقدات -ب

بر الرموز غالبا عن القيم وتع"من المعتقدات السائدة في األوراس ظاهرة الرموز واإلشارات      

ومن بين هذه الرموز أن سكان  .2"والمعتقدات التي تدعم من حين إلى آخر عن طريق الطقوس

وهذا اتقاء للحسد  3أو حدوة حصان أو خمسة، المنطقة يثبتون على مداخل منازلهم قرون ثور

   .والعين

تقوم على أساس اعتقاد عبدتها " ومن المعتقدات الراسخة إلى يومنا هذا ظاهرة األولياء وهي     

أن أرواح أسالفهم التي تسكن القبور القريبة منهم وفي وقت إذا ما ارتكب خطأ يستوجب العقاب 

والقرابين ال تقدم التقاء غضب أرواح األجداد فقط ... والبد من تقديم القرابين ألرواح األجداد

  .4..."اجةشفاعة روح جده في قضاء ح...وإنما تقدم لهم أيضا النذر

                                                
 ،دار الطليعة للطباعة والنشـر  ،ة واألسطوريةطها السلوكياالتحليل النفسي للذات العربية وأنم ،علي زيعور/د 1

  .163ص ،دت ،2ط ،لبنان ،بيروت
 ،دط ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية ،علي عبد الرزاق جلبي/د 2

ديوان  ،)يدانياألنثروبولوجيا الثقافية والبحث الم( الثقافة والمجتمع  ،محمد حسن غامري/د/و./96ص ،م1989
  .29،30ص م،1989 ،دط ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية

. واللون األزرق يحمي من األشرار ،حسين ،حسن ،محمد ،علي ،تدل األصابع على فاطمة: هي اليد: الخمسة 3
إنتـاج التلفـزة    ليندة تيمـدراري، : نيةوزييتلفُأجري حديث مطول حول الموضوع في حصة . وهو لون البحر

  .16:30 ،م2004أفريل19يوم الثالثاء ،الخمسة ،)حصة القعدة(، Canal Algérieية الجزائر
  .268ص ،علم االجتماع البدوي ،صالح مصطفى الفوال 4
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حالة تبشيرية ...تعتبر" تأتي القبائل أو العشائر لزيارة ضريح الولي وإقامة الزردة والتي     

ويمكن أن  ،وتقام الزردة خالل يوم أو سبعة أيام 1"باهللا  ]الشرك[وثنية أكثر من كونها تدل على 

على ضريح الولي ويوضع  .شرط أن يكون لونها أسود إضافة إلى تقديم ذبيحة .تتعدد الزردات

وهكذا . أمانيهم تإذا ما تحقق" الوعدات"ويقدم الحاضرون . الشموع والبخور واألعالم الخضراء

للفكر األسطوري حال مثاليا يتلخص بكرامة أو معجزة وحل المشكالت الواقعية بالهرب إلى " فإن

  2."إلى كائنات عليا أو قدسية ،عالم آخر

وتحمل الزيارة اسم ولي ). د سيدي الحاج بن اعمر في باتنةأوال( "الزيارات" وتوجد أيضا     

  .القبيلة

  

  

  

 كال يترمن ذلك . ومن المعتقدات السائدة في األوساط الشعبية األوراسية اعتقاد وجود الجن     

وتضع له والدته في عنقه ربطة بها تعويذة معلقة في الجهة اليمنى . المولود وحده مدة سبعة أيام

ويوضع للطفل الصغير عالمة زائد  .من الصوف وقليل من الملح في قماش أزرقبواسطة خيط 

كذلك بالنسبة للعروس تترك األضواء مضاءة طيلة سبعة أيام  .صغيرة لحمايته من الجن والحسد

   .بعد زفافها

  .هذه بعض المعتقدات الشعبية السائدة في المجتمع األوراسي

  :الفنون الشعبية -ـج

الموسيقى ، الوشم :ع األوراسي بمجموعة من الفنون الشعبية نذكر منهايزخر المجتم     

 .....األزياء والحلي، األلعاب الشعبية، والرقص

                                                
 ،الجزائـر  ،ج.م.منشـورات عويـدات  د   ،وجيه البعيني :تر ،الدين والطقوس والتغيرات ،طوالي نور الدين 1

  .133ص ،1ط م،1988
  .106ص ،3ط م،1986 ،بيروت ،دار الطليعة ،األسطورة في الفكر العربيمضمون  ،خليل أحمد خليل 2
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وتضعه . األوراسية خاصة ةأبالمرالتصقت  ، نجدها قدأو الوشاممثال 1ظاهرة الوشمعن ف     

ولكي  ،قبل اإللهالتي تضع الوشم سوف تعاقب من  ةأالمرويقال أن . في سن مبكرة ةأالمر

أما عن الرجل . تتجنب هذه العقوبة البد من إعطاء المال للفقراء بمقدار مساو للوشم الذي تضعه

يوضع إما على الجبهة . الوشم إال نادرا وفي بعض المناطق فقط عفالرجل ال يض ،والوشم

  .)التداوي بالسحر( كعالمة لجلب الحظ أو على المعصم كنوع من العالج

  : الشعبياألدب  -د

: ومادة خام تتضمن دفات عديدة لألدب الشعبي نذكر منها ،تزخر المنطقة برصيد هائل     

  ...األمثال الشعبية، )األلغاز(لعب األلفاظ والجمل واألحاجي ، الشعر الشعبي ،القصص الشعبي

 غْزنَأ:والقصة الشعبية باللهجة المحلية انتشار واسع في المنطقة، وأبطالها في الغالب     

وجملة . حديدوان، بشكركر: وشخصيات إنسانية مثل). الذئب( ُأوشَن، )الغولة( طَامزة، )الغول(

وتختتم ). كان يا ما كان ربي يعطينا الخير" (يالَّ واقْالَن ربِّي اَغْنْيوشْ َأقَحالَن: "القصة اإلفتتاحية

  ).القصة راحت للغابة واحنا ادينا الصابة" (نَوي الصابثْالقَصتْ ثَعنَا الغَابثْ ونَتْشْنين "القصة 

  .2...)قصص أخالقية، ترفيهية، تخويفية، قصص العريس والعروس(وتختلف مواضعها فنجد 

  :وعن الشعر الشعبي نذكر مثال ما يقال عند حنة لعروس 

  ةنّالح لتْماعة             ويفَة قطبج تْسبلَ"

لَمع وكربرلع ابجي         كمع نى ب3"ةوس  

 :ومن أغاني األطفال
                                                

 ،ة األوراسـية أالوشام عند المر ،بوزيدي فطيمة ،خنشلة تاريخ وحضارة: لمزيد من التفصيل: طريقة الوشام 1
  .دون صفحة، م31/12/1997خنشلة في  ،رية الثقافةيمد ،والية خنشلة، دليل والئي للثقافة

قصة الشعبية في منطقة األوراس، ملحق النصوص، بحث مقدم لنيل درجة الماجسـتير فـي   محمد عزوي، ال 2
قصة هـارون  ( م،1994م، 1993العربي دحو، معهد اآلداب واللغة العربية، باتنة، /األدب العربي، اشراف د

يشـة  ، اللـة ع 93، فزنـك لبغـل ص  57، الشمس ما بين حيطين ص14، اَسحمحم واسقَمقَم ص1الرشيد ص
محمد الصالح أونيسي، عيسى الجرموني رائد األغنية األوراسـية، المؤسسـة الوطنيـة للنشـر     /و)/104ص

  /و./125، 122م، ص2000، دط، ANEPواإلشهار،
Med Salah Ounissi, Conte de Berhérie et du monde, Traduit par: Djebailli Abdellah, 
ENAG, Alger, 2003, pp 15, 35.                                                                                             

ديـوان المطبوعـات    م،1962م، 1955الشعر الشعبي والثورة التحريرية بدائرة مروانـة   ،العربي دحو /د 3
  .44صدط، دت،  ،الجزائر ،الجامعية
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  اشَعللَاو يردنْ اشْو          ةـشَـابـي يـنـنَ"   

  1"اشَعتْتَ اشْب كملَ         ةشَبالدي بِارِو الجيردانْ     

وتنتشر . يعة بوجه عامتشمل الطبل ،الطقوس المختلفة هاتطرح فيف األحاجيو األلغازأما عن      

واألحرف والكلمات  ،وتعتمد على السجع والجمل القصيرة ،األلغاز بكثرة في األوساط الريفية

  .المتشابهة أو المتضادة

وإلى جانب هذه األجناس أو األنواع األدبية المطرقة أو المبدعة فإننا نجد في المنطقة نظائر      

غة وطنية أمازيغية، وهي أيضا تتناول العديد من لها باللهجة المحلية، أو ما عد اآلن ل

  :ا ورد في الشعر الشعبي باللغة األمازيغيةمموضوعات األدب الشعبي نذكر مثال م

  

  

  

  

  

                                                
  .51ص، نفسهالمرجع  1

  ةـمـرجـتـال  لــاألص

1/"اسرلو  

اسرا للويراَلْق  

اسذُوم رما عي نقَسِإذ  

ي َأفْالَكُوالَسبَأفْر َأتَكْلَن  

الَملَع فَالَس دِإب اِئرزلْج  

 نَاسعاياِئر بزاَلْج انوتَار  

اسلْتْمْل وقَارِيطْ أتْقَاي  

اسا ذُوماببِحيتْ حري  

  ثورة األوراس/1

  ثورة األوراس

  عملها عمر وأخوه

  اعتمدوا على اهللا وعلى الزناد

  علم الجزائر واقف عليه

  أبناء الجزائر بايعوه

  تهاحراسة مقابل أخ

  ربحها حابا وأخوه

  أمي الحنونة  أيمة حنَّة/2
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وتسجل األمثال الشعبية باللهجة المحلية حضورا واسعا خاصة وأنها تنقل جانبا مهما وأساسيا من 

لكننا نحتاج بحق أن  يعني عدم دراستنا لها أننا أهملنا وجودها، وال تركيب الفرد األوراسي،

  : ونذكر بعضا منها .تخصص لها دراسة مستقلة

  

  

  

  

  

  

  ةـمـرجـتـال  لـاألص

ويانَسلَكْر لَّكاس ثْ، اداري دذ نقِّيم.  

اسذغْم ِفْذَكْسآتْ ي، فُوسس نسيقَرِوي ت  

دتَاد اغَفْ آدم ،اتْ انْذَارأوز ذَار سثَر  

اري انْدميي غَر كَاسراوقُور ايذْنُو س  

 كامإم ا آدوِيرزام اإلالَّناينَقُور لالَّن  

ريابيزذَنُو م يدوسقبِثْ يي اتْمْل سو  

  تَمطُّوثْ اين اَم تْرجتْ

  اللِّي قَاعد في الدار، يخَلَّص اكْراها

نِّينا بالسلَّهحي ، ينداليا بهقَدعاللِّي ي  

  .طيحرجْل قَبْل رجْل الَتْ

ابالب تَّى لفُمح الكَذَّاب عي مشام  

  الَّوِلين ، ايكُونُو لَخْرِين كيما كَاُنوا

ابيزتْ الما تَحة جالقُطْر نم بره  

  هذيك لَمرا كي الجمرة

                                                
بي عن الثورة التحريرية في الوالية التاريخية األولى بالعربية واألمازيغية العربي دحو، ديوان الشعر الشع/د 1
م، 2003، منشورات جـائزة األوراس، باتنـة، دط، ديسـمبر    )جمع وتوثيق وتصنيف وترجمة وشرح وتعليق(

  . 141، 149ص

  َأيمة ياحنَّة            َأفَراقْ يوغَد َأجنَّة

  ماموثَغْ ماتَّه فَالَّ      ساْل َأفْيمةَ ماثلَّةْ

أمي الحنونةْ              الطائرة سلكتْ السماء  

  1"إن بقيتإن مت فالباس عليه      سلّم على أمي 
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خَّامانْو ابتَلَّفِْ اب ، نيجِيوا اَيرتَز  

اريد لَخْبووقْ نِّيْل يس والَني وِيد انَدم  

نرقْ وس رفَّدتَّى اياْد مدآز يمآقْل  

  تَسنَد رنُويواتَّسنَد اقْزِير ا ميوذَ

  ايفَسن همدن،يوْل يحمى

  ين انْتُوثْالَيثْاتطَّاوِين تغَنْجي

  يوض غَرو ما مان يور يسوِي

  فَذْ يزندايمي وقَّن اُو تً

  يحلَى يرني يدرغَْل

وذَاني انْييمثْ سريساتَتْ ت  

  يوذَان يلُّوزويعولَن فُو منْسي انْ

  وايتَّا من تُوثْمين، َأم ويكَتْبن فُو ودفَْل

ونَكانْتُوس فُولَقْذَر نَنْكاطْلَقْ اذَار  

  شَافَتْ الضيفْ طَلْقَتْ مولَى الدار

  .خْباراشْكُون ارجع من قَبرو ومعاه ا

  المزود الرقيقْ، واشْ يرفَد من الدقيقْ

  الوجه اللِّي تَعرفُ خير من اللِّي ما تَعرفُوشْ

خُوناس ة، القَلْبدارب يندالي  

غَاَرفْ لَكْالَمم ونيلَع.  

با شْراءَ ومْل لَلْمصو  

  .بانالفَم المغْلُوقْ ما يدخْلُو الذَّ

  .امليح اوزادلو لَعمى

النَّاس بفُم اكُْل الثُّومي.  

اناتْ جِيعيب،ْ شَا النَّاسْل علَى عواللِّي ع  

علَى الثَّلْج كْتَبي اللّْي يا كالنْس ناماللِّي ي .  

اشَكفْر رلْى قَدع يكلجاطْلَقْ ر.  
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املفاهیم والنشأة والتداول  :الفصل األول

  واملدونة

 املفاهیم  لغة واصطالحا -أ
 املثل لغة -1                             

 اصطالحا -2                               
ــل  -3                                ــني املث ب

 واألنواع األدبیة املتماهیة معه
                                                                                            

 املثل واحلكمة -أ
                                                                                            

 املثل واألقوال املأثورة -ب
 واملدونة النشأة والتداول -ب

                                                 
 النشأة تارخيیا -1

                                                 
 تدوینا ودراسة يف األدب العربي -2

                                                 
 يف املنطقة املدروسة -3

                                                          
 توطئة  -

                                                                                            
 الكمیة -أ

                                                                                            
 التداول  -ب

                                                                                            

          

  

منها جذورها  لكلبين دفَات النثر األدبي، اجتمعت العديد من ألوان الفنون األدبية،      

، مالحك ،ةحيالمسر ،ةالمقام القصة، :فتعددت تبعا لذلك القوالب األدبية وتنوعت فكانت وأصولها

  ...لواألمثا
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تطورت إلى أن واألمثال فن من الفنون األدبية التي امتدت جذورها منذ القدم إلى اليوم، ف     

ومن  ،الموروث المتنقل من جيل إلى جيل وأصبحت ذلك أخذت شكال فنيا وقالبا أدبيا خاصا بها،

عن صورة حية  ليكونمجتمع، إحدى وسائل التعبير التي يستخدمها أفراد الو هو .مكان إلى أخر

  .المختلفة تهمأفراده ومرآة عاكسة لصور حيا

  المفاهيم لغة واصطالحا - أ

  :المثل لغة -1

  :في اللغات السامية - أ-1

رية القديمة بفي اللغات السامية، فنجد في األسفار الع) مثل(إذا بحثنا عن معنى مادة     

) himšil (،)الحاكم((MÒSÈL):ادة، فقالواللداللة على الحكم والسي )màšàl( استخدمت لفظ

الحكم ()]MǓSL[ (MÒŠÈL على وزن فُعل فقالوا االسم، واشتقوا )ولي في الحاكم وعينه(

  ).والسلطة والسيادة

واستخدمت اللغة . ووردت صفة الحكم منسوبة إلى اهللا وإلى الناس وإلى األجرام السماوية

وجود عالقة أسطورية بين " وھذا لـ ،1لمعان والسطوعبمعنى ال (màšàlµ )اآلشورية البابلية لفظ

أما في اللغة  .2"نور األجرام السماوية الذي اقترن بالقوة والسلطان وبين معاني اللمعان والظهور

  .3"بمعنى لمس وقبض(Màšàl) العبرية المتأخرة فورد"

 أطلقامي القديم وباإلضافة إلى معنى الحكم والسيادة ومعنى اللمس والقبض نجد أن الذهن الس

خاصة وأن العبرانيين كانوا  .mesl(4(مسْل (كذلك اللفظة للداللة على الصورة أو التمثال

، وهي )terăphim(في مساكنهم الخاصة ويسمونها الترافيم "يستخدمون هذه التماثيل الصغيرة 

                                                        
م مع مقارنتها بنظائرها في اآلداب السامية األخرى، دار عبد المجيد عابدين، األمثال في النثر العربي القدي/د1 

 .3، 2م، ص 1989المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دط، 
  .3المرجع نفسه، ص  2
 .3المرجع نفسه، ص  3
  .3، ص  السابق المرجع 4
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رتبطت في فمجمل معاني التمثال ا .1"بمثابة حمائل وطالسم لحماية السكان من الشر واألذى

أو ) meslمسل (حين سمى الصورة " فالسامي. الذهن السامي القديم بالحكم والسيادة والخضوع

  .2"اللفظ من معنى الغلبة والسيطرة قتمثاال، اشت

وانطالقا . )الشيء المصور( كلها بمعنى (amsàl, messàlé, mesl) واستخدمت الحبشية كذلك

معاني أخرى ارتبطـت بالمشـابهة   ) metal, mesl, màšal :المثل(من هذا المعنى ورد للفظ 

فـي  ) mašàlu( فـي العبريـة،  ) màšal(اشـتقوا الفعـل    "فلقد .والمشاكلة، وبالشبه والنظير

فـي    (métal)في اآلراميـة،  )métal( في الحبشية القديمة واآلمهرية،) masala(اآلشورية، 

  .3" السريانية، وكلها أفعال تدل على المشابهة والمشاكلة

)  màšal(، واستخدمت بلفظي)مثل(إضافة إلى ذلك فلقد ورد في التوراة معنى آخرِ للَفظة     

)méšöl(،  4"على اآلفة والعقوبة التي تقترن بالتشهير" وهذا للداللة.  

معاني مشتقة من " مثل"في إعطائها مدلوال للفظة - إذن- وبهذا فقد استخدمت اللغات السامية     

  .خضوع، ومعاني أخرى مشتقة من الشبه والنظيرالحكم والسيادة وال

  :في اللغة العربية -ب-1

صل أ لالمالميم والثاء وا:" في المعاجم العربية فيعرفها ابن فارس بقوله) مثل(ما عن مادة أ     

ى نَعي مف اُلثَوالم ُلثَوالم. هيرظنَ يوهذا مثل هذا، أ ،صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء

 .قَتَلَه قَودا، والمعنى أنه فعل به مثَْل ما كَان فَعلَه:َأمثََل السلْطَان فُالَنًا :تقول العرب[...] . واحد

 [...].أي العقوبات[...]تالَثُالمو .جدعه:ل بالقتيلثَم:ويقولون [...]َلكَّنَ ال به، إذوقولهم مثّ [...]

                                                        
  .5، صنفسهالمرجع  1
  .5المرجع نفسه، ص 2
  .4المرجع نفسه، ص 3
 .6المرجع نفسه، ص 4
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راش والجمع الف: اُلثَوالم. ةلَثمَأ اُلثَوجمع الم [...]انتصب: اماِئجل قَالر َلثَوم[...]. ةٌلَثَم اوواحده

1"لثُم.  

هذَا مثْله ومثَلَه :"...نذكر منها) مثل(في لسان العرب عدة معاني لمادة ابن منظور أورد ولقد      

ههشَبو ههبوفالن: موقوله[...]. كما يقال ش ،هثْلِلم ادتَرسةفالن م  طْلَبي ثْلُها أي مهثْلة ِلمادتَرسم

 اُلثَالمو [...].بمعنى العبرة ُلثَالم[...].وهي األمثال [...]الحديث نفسه: والمثَُل[...] ويشَحّ عليه

[...] لثُحذى عليه والجمع المي هأي مقدار لغير االَثَعل مما ج :ُلثَالمبه، والمقدار وهو من الشّ

وثالالم :القالب ثْالذي يقدر على مله[...] مالرجل، بالض َلثُوقد م أي صار فاضال ةًالَثَم [...]

اَألواألفضل ُلثَم .[...]  

أرضون ذات جبال يشبه بعضه بعضا ولذلك سميت : واَألمثَال[...]. للمبالغة ومثََّل بالتشديد فه

  .2..."الموضع: ُلوالْمثْ. َأمثَاالً وهي من البصرة على ليلتين

به  يوِالشيء بالشيء س َلثمو:"....في أساس البالغة الزمخشريونفس المعاني أوردها        

ر تقديرهوقد. لْقال سعبد الواليم بن م     :  

جى اُهللاز المِلاوي فنَ يكفَصلُّكُا     و صحابلَ ةهم جزاء 

 بِفعهِلِإفَ مخَ نيخَفَ اريــرِإا     وشَ نا كَرما مَلث ذَالحاء  

الة عويقال زادك اهللا ر] ...[إعتمله :هلَثَّموتَ ،االًثَم َلثَّمو ،لثُالمة ولَثمثال وعلى اَألعلى الم وحذاه

    :العباسقال  .كلما ازددت مثالة

                                                        
، 5وضبط عبد السالم محمد هارون، مـج  ق، معجم مقاييس اللغة، بتحقي)الحسين احمد زكريا أبو(بن فارس ا 1

أبو الحسين (ابن فارس/و./297، 296يثلثهما، مادة مثل، ص ادار الجيل، بيروت، دط، دت، باب الميم والثاء وم
لرسـالة، دط، دت،  ، مؤسسة ا)4، 3(وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، ج ةجم اللغة، دراسع، م)احمد زكريا

  .823ص
، حرف الـالم، دار صـادر، بيـروت، دط،    11، لسان العرب، مج)جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور2 

، مختار )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر( يالراز /و)./216إلى210من (م، مادة مثل، ص1992هـ، 1412
محمد فريد وجدي، دائرة /و . /257، 256يم، صم، باب الم1986الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، دط، 

إسـماعيل بـن حمـاد    / و./ 435، دت، ص3، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط8معارف القرن العشرين، مج
، دار العلم للماليين، 5، تحقيق إسماعيل بن حامد الجوهري، ج)تاج اللغة وصحاح العربية(الجوهري، الصحاح

  .1816مادة مثل، ص م، فصل الميم،1984هـ، 1404، 3ط
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  .1"ابِتَّع ينب نة ملَاثَي الموِذَهم     وكلّ ابٍهش ينب يرفنَ غِلْبَأ

  .2"للقول السائر المثل مضربه بمورده"  :ويضيف أنه قيل

القول السائر بين الناس  "العبرةوالحديث " الثَمج َأ):"المثل(األبجدي مادة دجالمنوشرح      

وتأنيثا تغيََر تذكيرا  ألمثال الا وألفاظ. الممثل بمضربه أي الحالة األصلية التي ورد فيها الكالم

، "اَلْمثَِل الساِئر":فيها دائما إلى مورِِد المثَِل أي أصله، يقال وإفرادا وتثنية وجمعا بل ينظر

  3..." الشبيه والنظير"،"الحجة"،"الصفة"

تعني في مجملها الشبه والنظير، وأن أصل ) مثل(فالتعاريف السابقة تُجمع على أن معاني مادة 

  .لمشابهة والمماثلةالمثل في اللغة هو ا

  :في القرآن-جـ-1

. 4في القرآن الكريم فترد بمعنى التماثل في الصفة ال في العدد) المثل(أما عن معنى كلمة     

  .]5هلثْم نم ةورسوا بِتُْأا فَنَدبع لىع انَلْزا نَمم بٍيْي رف منتُكُ نِإو[:ومن ذلك قوله تعالى

  

                                                        
  .420ص ،مادة مثل، كتاب الميم ،أساس البالغة، الزمخشري 1

الزمخشـري، تفسـير   /و./72م، ص 1947، دار الكتاب العربي، بيـروت، دط،  1الزمخشري، الكشاف، ج2 
مراجعة الطبع  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجه التأويل، تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر

، 2القـاهرة، ط  ، دار المصحف، شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمـان محمـد،  1، جلشعبان محمد إسماعي /د
   .49، 39م، ص 1977هـ، 1397

، دت، 8، طقالمنجد األبجدي، المؤسسة الوطنية الكتاب، الجزائر، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان، دار المشر3 
مطول للغة العربية، مكتبة لبنان، ساحة الرياض الصلح،  بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس/و./903ص

، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط، 5أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج/و./838بيروت، دط، ص
راتب أحمد قبيعة، أبجـد، القـاموس العربـي    : المشرف العام/ و./245م، مادة مثل، ص 1960هـ، 1380

اهـا، دار الراتـب الجامعيـة، بيـروت، الطبـع مؤسسـة جـواد، دط، دت،        ألف كلمـة ومعن 30الصغير،
راتب أحمد قبيعة، األسيل، القاموس العربي الوسيط، هيئة األبحاث والترجمة بالدار، : المشرف العام/و./371ص

  .  641م، ص1997، 1دار الراتب الجامعية، بيروت، الطبع مؤسسة جواد، ط
هــ،  1420، 2لكون في القرآن، دار الحرف العربي، بيـروت، لبنـان، ط  داود سلمان السعدي، أسرار ا/د  4

  .149م، ص1999
  .23 :البقرة  5
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لترسيخ اإليمان،  فيه وضرب اهللا أمثاال. آن الكريم باألمثال الموجزة والمطولةلقد زخر القر

 .]1ٍلثَم لِّكُ نم آنِرقُلْي اْفِللنَّاسِ ا نَبرض دقَلَو[ :ولتقريبه إلى أذهاننا معاني هي غيب عنا

]ويرِضلَّاْ بألََاْ لهلَ اسِلنًَِّل اَلثَملَّعهم كَّذَتَير2.ون[   

على أنه البد لنا أن نتفطن إلى أن اهللا سبحانه وتعالى حين يضرب األمثال في القرآن الكريم إنما 

 [،]4اارنَ دقَوتَسي اْذلَّاْ ِلثَمكَ مهلُثَم [:ومن ذلك قوله .3يأتي باألمور مجتمعة وال يأتي بها فرادى

اْورِضلَ بهلْاَ َلثَم محياْ اةنْلد5]اي.  

ا هيَأي [:مثل قوله تعالى .6القرآن على ذلك بل فيها تحديا للبشرية هذا األمثال في تقتصر وال

 واْعمتَجاْ وِلَا واببذُ واْقُلُخْن يلَ ِهللاْ ونِن دم ونعدتَ ينذلَّاْ نِإ هلَ واْعمتَساْفَ ٌلثَم برِض اسلنَّاْ

   .7]هلَ

  .أمثال كامنة وأمثال موجزة وأمثال قياسيةوقسمت أمثال القرآن إلى 

ومن  اال بألفاظهالقرآن بأنها أمثال لكنها أمثال بمعانيها  حال يصرفأما األمثال الكامنة فهي التي 

  ]8.كِلذَ نيب انوع ركْبِ الَو ضارِفَ الَّ[:ثم سميت كامنة كقوله تعالى

مبادىء خلقية  تملتشاف لية بعد نزول القرآن،أما األمثال الموجزة فهي التي اكتسبت صفة المث

  .10]ةَيرثكَ ةًَئف تْبلَغَ ةيلَلقَ ةَئن فم مكَ[:ومنها قوله تعالى .9ودينية

  

                                                        
  .58 :الروم  1
  .25 :إبراهيم  2
 .31، مطبعة أمزيان، الجزائر، دط، دت، ص1محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن، ج  3
  .17 :البقرة  4
  .45 :الكهف  5
 .33، ص1لقرآن، جمحمد متولي الشعراوي، معجزة ا  6
  .73 :الحج 7
  .68: البقرة 8
ابن الشيخ الحسن سفيان، المعجزة /و./136، 135عبد المجيد عابدين، األمثال في النثر العربي القديم، ص/د 9

 .153، 152م، ص1985هـ، 1403، 1القرآنية، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، ط
  .249: البقرة 10
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فهو إما أن يصور  يتعاطى أحد األمرين، سرد قصصي أو وصفي،" وأما المثل القياسي فهو

وإما أن يجسم مبدأ يتعلق  .لتوضيحنموذجا من السلوك اإلنساني بقصد التأديب أو التمثيل وا

يجمع  ]بمعنى أنه[ :يجمع بين مزايا المثلين الكتابي والشعبي ]أي أنه[] ...[بملكوت اهللا ومخلوقاته

ويقرن بين الغايتين فقد يقصد إلى التأديب وقد يرمي إلى  بين عمق الفكرة وجمال التصوير،

ا هاءج ذَِإ ةيقرلْاْ ابحصَأ الًثَم مهلَ برِضاْو[:ومن ذلك قوله تعالى .1"مجرد التوضيح والتصوير

المرلُسَأ ذِْإ ونرلَا ِإنَلْسهِيم ذَّكَفَ ينِنَثْابوها فَمعزاِلثَا بِنَزلَِإ انَّوا ِإالُقَفَ ثكُيم مرلُسالُ، قَونتُنْا َأوا مم 

  .2]ونبذكْتَ الَِّإ متُنَْأ نِإ ءيشَ نم انمحالر َلزنْا َأما ونَلُثْم رشَب الَِّإ

العديد منها من ذلك أما عن الحديث فإنه ال يقل اهتماما باألمثال عن القرآن فقد ورد      

ي لثْم ":في باب األمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال )ρ(الرسول ل اق قدف .3تتضمن أمثاال

وكُلُثْمكَ مِلثَم رَأ ٍلجقَونَ دا فَارجَلع نَالجادب الفَواشَر قَيعن فيها هو ذْيهبهن نْعهأنَا وذُا آخ 

ي نثَعا بم ُلثَمρ(: "( الرسولوعن فضل العلم قال  .4"ي دي نم ونتُلفْتَ متُأنْ، وارِالنَ نِع مكُزِجحبِ

 بشْأل، والعالكَ تْلَبِة قَبيطَ ةًفَاِئا طَهنْم تْانَكَا، فَضأر ابصَأ ثيغَ ِلثَمكَ مِلْالعى وداله نم هاهللا بِ

وا، عروا وزقُا وسهنْوا مبرِشَ، فَاسا النَهاهللا بِ عفَنَ، فَاءالم تْكَسمَأ بادجا َأهنْم ان، وكَيرثالكَ

ََأوصفَاِئطَ ابنْة ما ُأهى إنَخرما هي قيعتُ ، الَانمسك ذَأل، فَكَ تُبِنْاء، وال تُمُلثَلك م فَ نمقي ه ف

                                                        
خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني فـي  /و./158مثال في النثر العربي القديم، صعبد المجيد عابدين، األ/د  1

 . 82، 81، 80، 79، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، دط، دت، ص)منهجها وأسس بنائها(القصة القرآنية
  .15، 14، 13 :يس  2
وخرج أحاديثه وعلق عليـه  يحي بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصالحين، حقق نصوصه  ءزكريا وأب  3

محمـد بـن   (البخـاري / و./389، 86، 85م، ص1998هـ، 1419، 3شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
ضبطه وحققه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الرحمان العـك، دار   ،)الجامع لآلداب النبوية(، األدب المفرد)إسماعيل

  .83، 125ص م،1999هـ، 1420، 2المعرفة، بيروت، لبنان، ط
  . 86، 85ص ،رياض الصالحين ،زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي وأب  4
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فَاهللا، ونَ ينِدعه ما بثَعي اهللا بِنفَه ،علم وعلمو ،ُلثَم ملَ نم يفَرِلذَبِ عك ْأرسلَا، وم ْلبِقْي هى اهللا د

   . 1"سلت بهرأَُ

ي ف عجِري بِلْالكَه كَتبيي هائد فوء العالس ُلثْا منَلَ سيلَ ":ره أمثال السوءفي من ك )ρ(هوقول

   .2"هِئيقَ

كذلك الشأن بالنسبة للفالسفة والحكماء واألئمة والصالحين الذين نجدهم من جانبهم قد       

  :رد مايليضمنوا كتاباتهم وأقوالهم ما يعد في صنف األمثال والحكمة، وعلى الذكر نو

 :أيضا ،3"عظَم الخَاِلق عنْدك يصغّر المخْلُوقَ في عينك...":- رضي اهللا عنه- عليفمن حكم 

"هانتَ ِلستَح وءخْبم ءرالم فُوا، فَِإنروا تُعأيضا ،4"تَكَلَم: "مآد ناب ينكسم : كْنُونِل، ماَألج كْتُومم

  . 5" وظُ العمِل، تُْؤِلمه البقَّةُ، وتَقْتُلُه الشَّرقَةُ، وتُنْتنُه العرقَةُالعلَِل، محفُ

  :في اللغات األجنبية -د-1

 )proverb(يقابلها  "مثل" وعن المثل في المعاجم األجنبية، نجد في المعجم اإلنجليزي مادة     

نة أو حالة من حاالت الحياة وبهدف موجزة تنقل قوال ذائعا أو حقيقة معي وتعني جملة قصيرة

  .6تقديم النصيحة

حقيقة عامة ، نصيحة، حكمة، وتعني مثل ( proverbe ) "مثل"وفي المعجم الفرنسي يقابل مادة 

 .7متداولة إلى أن أصبحت شعبية

  

                                                        
  .389ص ،نفسه المرجع  1
  .125ص، األدب المفرد ،البخاري 2
سيد عطية أبو النجا، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب /علي بن أبي طالب، نهج البالغة، مراجعة وتحقيق د 3

 .692، دط، دت، ص)بيروت(، دار الكتاب اللبناني)القاهرة(المصري
 .698المرجع نفسه، ص 4
 .700، 698المرجع نفسه، ص 5

6 Oxford, Advenced Learner‘s dictionary, New Edition, p 933. 
7 Philipe Amiel, Hachette, Dictionnaire juniors, 20000 mots. langue Française, 
Direction pédagogique de Bonnerie, Nouvelle Edition, p827./et/ Larousse de poche, 
32000 mots, p307./et/ Larousse de français, plus de 60000 mots définitions et exemples, 
Imprimé en France, juin 2002, p342 . 
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وعن مقابل بعض المفردات التي وردت في المعاجم العربية وما يقابلها في المعاجم اإلنجليزية 

  :نسية فنورد ما يليوالفر

ال  ثَم                           -(Type – model – pattern- idéal – symbole)  

ياِلثَم    -( Ideal – typical – exemplary)                                                   1  

  

  :فنورد ما يلي، أما عن المعاجم الفرنسية اإلنجليزيةهذا بعض ما ورد في المعاجم 

  )Ressembler à , le produire(مثََل، مثُوالَ، وماثََل                      

   )  Ressemblance, image de(       مثْْل، ج، َأمثَال                     

                            -Argumenter -  Récit- Conte )مثَل، ج، َأمثَال          

  (Maxime – proverbe                                  )نفس معنى مثْل(         

  (proverbial – e – aux – adj )                   ) ذو عالقة بمثل(مثلي      

  Proverbialement  2)                   (adv -)     على طريقة المثل( مثليا          

سواء في اللغات السامية، أو في المعاجم العربية، " مثل"أن مادة  من كل ما تقدم نصل إلى     

  .تعني الشبه والنظير والمماثلة) مثل(أو في المعاجم األجنبية تتفق في مجملها في أن داللة مادة 

  :اصطالحا -  2

                                                        
جورج مدلك، راتب قبيعة، األثير، قاموس عربي، إنجليزي، لجنة األبحاث والترجمـة بالـدار، دار   /إشراف 1
  .681راتب الجامعية، دط، دت، صال
سـهيل ادريـس   / د/و./754، دت، ص22الفرائد الدرية عربي، فرنسي، دار المشرق، بيـروت، لبنـان، ط   2

، قاموس عربـي، فرنسـي، منشـورات دار اآلداب،    )ALMANHAL(صبحي الصالح، المنهل/د: بمشاركة
منهل، قاموس عربـي، فرنسـي، دار   جبور عبد النور، ال/ د/و./988م، ص2002، عام 31بيروت، لبنان، ط

  .840اآلداب، بيروت، دار العلم للماليين، دط، دت، ص



 
 
 

 38

 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

القدماء والمحدثون في نظرتهم إلى المثل تبعا الختالف ثقافاتهم وعصورهم،  فلقد اختل     

ختلفت تعاريفهم التي تدل على حقيقة المثل وفقا الختالف الجوانب اللغوية، واالجتماعية لذلك ا

إلى تعريف يبين حقيقة أخيرا اإللمام أوال ثم الوصول له بقصد  ضما نتعرهو و .المتعلقة به

  .المثل

  :في اآلداب السامية - ا-2

على فنون من "ثل، منها إطالقه القديمة مدلوالت واسعة على الم لقد أطلقت اآلداب السامية     

الموجزة التي اكتسبت صفة  أطلقوه على الكلمة ]كما[ .التعبير بعضها موجز وبعضها مطول

الجامعة المركزة الدالة على مهارة الصنعة والقدرة على والكلمة  الشيوع والشهرة في الناس،

أو الفقرتين من الكالم والتي تقص ة األدبية التي تبلغ الفقرة طعاأللغاز والتعمية، وأطلقوه على الق

نبوءة من النبوءات، أو تنزع منزع األنشودة الشعرية، أو ترد مقياسا أو مقارنة لتفسير فكرة، أو 

  .1"توضيح عبارة، أو تحكي قصة خرافية ذات مغزى

فمفهوم المثل في االصطالح السامي القديم أطلق على أشكال تعبيرية مختلفة، تختلف بحسب 

  . ، وبحسب المعنى الذي تؤديهموضوعاتها

عندما قام الفرنجة بترجمة أسفار التوراة واإلنجيل إلى اليونانية ثم إلى سائر اللغات " ونضيف أنه

   .في العبرية واآلرامية(màšàl*)األوروبية أدركوا ذلك المدلول الواسع الذي تشتمل عليه كلمة

 الكلمتـــان لغـــاتهم للتعبيـــر عنهـــا ومنهـــا يفاســـتخدموا ألفاظـــا عـــدة فـــ

وكان االصطالح  ).proverbe(παpαβολή*)( ،  (παpoιμґα*)(proverbe)اليونانيتان

هو العبارة التي تتصف بالشـيوع  : فإذا عرفوه قالوا. األول منهما هو اللفظ الشائع عندهم للمثل

  .2"وحدة المعنى وصحته زواإليجا

                                                        
  .8عبد المجيد عابدين، األمثال في النثر العربي القديم، ص/د 1

 *màšàl ،παpoιμґα ،παpαβολή  :تعني المثل  
  .9، 8عبد المجيد عابدين، األمثال في النثر العربي القديم، ص/د 2
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قديمة ُأطلق على أشكال تعبيرية إلى أن مفهوم المثل في اآلداب السامية النصل  وبذلك     

إضافة إلى العبارة الموجزة . مختلفة شملت تهيؤات الكاهن، وأحالم النائم، والخرافات، واألنشودة

فضال عن ذلك فالمثل يحمل في طياته معنى المجاز والتشبيه إضافة . المعبرة عن رأي الشعب

  .إلى الشيوع واإليجاز وإصابة المعنى

  ):لعربا(عند القدماء –ب- 2 

   :حيث وصفه بقوله)ابن عبد ربه(لقد اهتم القدماء بتعريف المثل وأفاضوا في ذلك ومنهم      

العجم، ونطق بها في  اتخيرتها العرب، وقدمته[...] لى المعانيحاللفظ، و روشيء الكالم، وجوه"

 ها،يسر شيء مسير ممن الخطابة، ل فأبقى من الشعر، وأشر يكل زمان، وعلى كل لسان، فه

بين جمال اللفظ وبالغة الكلمة،  عتجمعنده فاألمثال . 1"أسير من مثل :والعم عمومها، حتى قيل

  .بالشيوع والذيوع بين الناس موتتس

لفظ يخالف لفظ المضروب له يوافق معناه معنى ذلك :" فيعرف المثل بـ ابن سكيتأما      

  .ها األمثالب التي تتميز ةاشرمبالتعريفه يركز على طريقة التعبير غير ف. 2..."اللفظ

بإضفاء صفة أخرى  .3"قول سائر يشبه به حال الثاني باألول:" أنه المبرد في حين يرى     

ن بعض العرب عحديث أثر  "المبردفالمثل عند  .إضافة إلى التشبيه". قول سائر" للمثل وهو أنه

  .4"في مورد خاص ثم ضرب فيما يشبهه وسائر منتشر بين الناس

ة، في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما ما ترضاه العامة والخاص" :هوف الفارابيأما المثل عند      

بينهم، وفاهوا في السراء والضراواء، واستدر به إلى المطالب  اووصلو ،به الممتع من الدر

القصية، وهو من َأببه عن الكرب والمكر اجوة، وتفربلغ الحيجتمعون على الناس ال كمة، ألن   

                                                        
، 2رمضان عبد التواب، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط   /العربية القديمة، ترجمة د لاألمثارودلف زلهايم،  1

  ).مقدمة المترجم(7م، ص1982هـ، 1403
دار مكتبة الحياة، بيروت،  ت، منشورا1، مجمع األمثال، مج)أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري( الميداني 2

  . 13منقحة، دت، ص 2لبنان، ط
  . 13نفسه، ص صدرالم 3
  .2، الكامل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، ص)أبي العباس محمد بن يزيد( المبرد 4
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رناقص أو مقص في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ الم1"اسةفَى في النَّد.   

 .يبرز صفة التداول في األمثال، على أساس أنها خاصية مميزة للمثل يالفارابمعنى هذا أن 

العام (إضافة إلى إبرازه للسمة اللغوية الفنية التي تكون عليها خاصة وأنها تشيع بين كل الناس 

ويتعرض للدور الذي تلعبه من خالل تأثيرها على األفراد . أي بين كل الطبقات) والخاص

هذا التأثير الذي ينقل صورة تعبيرية تعكس وتصور تلك المشاعر والحاجات  والمجتمعات،

   .لخبايا النفس اإلنسانية سالنفسية والشخصية لإلنسان، أي أنها تعبير وانعكا

جملة من القول مقتضبة من أصلها، أو مرسلة بذاتها، فتتسم :" هو يرزوقالم ثل عندمالو     

، فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من تغير يلحقها في لبالقبول، وتشتهر بالتداو

لفظها، وعما يوحيه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي 

حقيقة المثل، فيشبه مضربه مورده، ويبقى متداوال حتى  يوضح وقيفالمرز. 2..."خرجت عليها

  .ولو جهل أصله، وهذا دون تغير لفظه

حكمة العرب في الجاهلية واإلسالم، وبها :" تمثل لامثاألف أبو عبيد القاسم بن سالمأما      

جتمع لها كانت تعارض كالمها فتبلغ بها ما حاولت من حجتها في المنطق بكناية غير تصريح، في

   .3"، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه إيجاز اللفظ :ثالث خالل

                                                        
وضـبطه وصـححه وعنـون     هفي علوم اللغة وأنواعها، شرح ر، المزه)عبد الرحمن جالل الدين(السيوطي 1

، دار 1فضل إبراهيم، جأبو ال دمحمد الباجوري، محم يمحمد أحمد جاد المولى، عل: موضوعاته وعلق حواشيه
والنشر والتوزيع، دط، دت، النوع الخامس والثالثون، معرفة األمثال،  ةالجيل، بيروت، لبنان، دار الفكر للطباع

  . 486ص
 .487 ،486ص ،المرجع نفسه 2

  .486ص، المرجع نفسه3 
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أن المثل ما هو إال حكمة ناتجة عن خالصة وثمرة تجربة إنسانية، إضافة إلى  يرىأبو عبيد ف

أن التعبير بالمثل يصاغ بأسلوب غير مباشر معتمدا في ذلك على اللفظ الموجز الذي ينقل تلك 

  .التجربة

يجتمع في المثل أربعة ال تجتمع في غيره من :" المثل بقوله خصائص امالنظّ براهيمإ حددوي     

مثل فال .1"فهو نهاية البالغة ،إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية: الكالم

ي، فلو اجتمع اإليجاز مع دقة في تحديد المعنى مخصائص تميزه عن الكالم العا عنده يتوفر على

كل ذلك . ة غير مباشرةقيار اللفظ المعبر وحسن اختيار الصورة إضافة إلى التعبير بطريواخت

يؤكد على وجوب  -إذن– امفالنظّ. من شأنه إعطاء صورة تعبيرية جديدة ممثلة في المثل

  .االلتزام بالجانب البالغي

، قدامة بن جعفرف. للمثل تبرز الخصائص اللغوية والفنية لهالتعاريف السابقة وإذا كانت      

  .، يركزون في تعريفهم للمثل على أهميتهابن المقفع، وأبو هالل العسكريو

جعلت القدماء أكثر آدابها وما دونته من علومها باألمثال والقصص عن :"قدامة بن جعفرفيقول 

األمم، ونطقت ببعضه على ألسن الوحش والطير وإنما أرادوا بذلك أن يعلوا األخبار مقرونة 

يتبين لسامعه ما آلت  ىنتائجها، وتصريف القول فيها، حتبعواقبها، والمقدمات مضمونة بذكر 

  .2"إليه أحوال أهلها عند لزومهم اآلداب أو تضييعهم إياها

ثم إني ما رأيتُ حاجةَ الشَّريف إلى شيء من آداب اللِّسان :" أبي هالل العسكريونضيف قول 

يزِيد ذلك  نرة والكلمة السائرة، فإشَّاهد والمثَل، والشَّذْإلى ال كحاجته. بعد سالمته من اللحن

القلوب  ووحالوةً في الصدور، ويدع. المنْطق تفخيما، ويكسبه قَبوالً، ويجعُل له قَدرا في النُّفوس

وان إلى وعيه ويبعثُها على حفظه، ويأخُذها باستعداده ألوقات المذاكرة، واالستظهار به أ

المجاولة في ميادين المجادلة، والمصاولة في حلَبات المقَاولة، وإنَّما هو في الكالم كالتَّفْصيل في 
                                                        

  . 14ص ،1مج ،مجمع األمثال ،الميداني 1
 ،فيه األمثال ببا ،تد ،طد ،نلبنا ،تبيرو ،الكتب العلمية ردا ،النثر دنق ،)يأبو الفرج البغداد (قدامة بن جعفر 2

  .66ص
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العقْد، والتَّنويرِ في الروض، والتَّسهيم في البرد، فينبغي أن يستَكثَر من أنواعه، ألن اإلقالَل منها 

ورفي التماسه قُص منفعتَه كاسمة إقالل، والتَّقصير ا فمعرفتُه ألزم، ألنوما كان منه مثالً سائر ،

  .1"أعم، والجهَل به أقبح

إذا جعل الكالم مثال، كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع :" ابن المقفعوهنا يصدق قول 

أقرب وسيلة  ييقر بأن األمثال أداة تعبيرية توصل المعنى، فه فابن المقفع. 2..."لشعوب الحديث

  .يرللتعب

وتميزت تعاريفهم . من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن القدماء اختلفوا في تعريفهم للمثل     

  . فالمثل لون من ألوان األدب يتسم بالشيوع والذيوع. بالتركيز على الجانب األدبي واللغوي

في  جمال اللفظ وبالغة الكلمة، وجودة العبارة، وعلى الطريقة غير المباشرةويعتمد على 

  .3"حكمة الكثرة وبداهة الواحد:" التعبير، فالتعريف القديم للمثل هو

  :عند البالغيين -جـ-2

وهذا ما قاله عبد ...ن حاالت من التمثيل، وهو تشبيه أو استعارة أو كنايةيالبالغيالمثل عند      

أو برزت  ،لمعانين التمثيل إذا جاء في أعقاب اأ":...أسرار البالغة "ي في كتابه نر الجرجاهالقا

وكسبها  ،أبهةكساها  ،ونقلت عن صورها األصلية إلى صورته. هي باختصار في معرضه

ودعا القلوب  ،، وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاامن ناره وشب أقدارهاورفع من  ،منقبة

ن إو..] [. بهى وأفخمأفإن كان مدحا كان  [...]لها من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا راثإليها، واست

سمه ألذعيه أوجع ومكان ذما كان مس، شأوه  كأن افتخاراوإن كان . [...]ه أحدووقعه أشد وحد

                                                        
األمثال، حققه وعلق حواشـيه ووضـع    ة، جمهر)أبو هالل حسن بن عبد اهللا العسكري(أبو الهالل العسكري 1

  .4، دت، ص2، لبنان، طت، دار الجيل، بيرو1فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، ج
  .13م، ص1979-7-1، 1فؤاد علي رضا، أمثال العرب، دار العودة، بيروت، ط 2
نظمي لوقا، مطبعة دار العالم العربي، القـاهرة،  /باحثا من المتخصصين، الفولكلور األمريكي، ترجمة د 25 3

  .307م، ص1980دط، 
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وإن كان وعظا كان [...]. ل أقرببووإن كان اعتذارا كان إلى الق. ولسانه ألد ،وشرفه أجد ،أبعد

  .1..."والزجر تنبيهفي ال غوادعى إلى الفكر، وابل ،أشفى للصدر

البالغين يمثل في حقيقته حالة خاصة من التمثيل، أي أنه عبارة استعارية  المثل عندف     

  .تصور في مضمونها مثال، وهذه الطريقة التعبيرية تنقل تصويرا يحمل في طياته معنى التمثيل

نتزع من عدة أمور وهو تشبيه تشبيه وجهه غير حقيقي م:" فنصل إلى أن المثل عند البالغين

  .2"حال بحال

  :عند المحدثين-د-2    

إنها قمة البالغة :" فطه حسين يصف األمثال بقوله. عرف المحدثون المثل تعريفات عديدة     

  وحتى تذكرة . وأبدع أنواع االختصار واالختزال في حكمة بالغة بارعة فيها جميل إرشاد للسامع

يهه يستقيم عله من جليل توج بالمثل ومعلومة بحدث تاريخي ارتبط. له بصورة من الماضي

هو مزاج من نصح وهداية على قدر كل نفس وما لديها من ملكات [...] عوده ويتكامل بنيانه

اختصار الكالم في درر من المعاني الموجزة  طه حسينفاألمثال عند . 3"تنهل منه ما تقنع نفسه

يد اختيار ما فَيخْتَصر التاريخ في عبارات دقيقة وواضحة هذا ألن النفس البشرية تج. المختصرة

  .القرائح بما يترك وقعه في النفس دفتجي  .يعبر عن خلجاتها وملكاتها العقلية

هو األسلوب البالغي القصير الذائع بالرواية :" فيعرف المثل بقوله رشدي صالحأما      

الشفاهية المبين لقاعدة الذوق أو السلوك أو الرأي الشعبي وال ضرورة ألن تكون عباراته تامة 

فتناقل . 4"تركيب بحيث يمكن أن نطوي في رحابه التشبيهات واالستعارات والكنايات التقليديةال

البد أن يعيش المثل في " أي رواية ومشافهة هو السبب في ذُيوعه وانتشارهالمثل بين األفراد 

                                                        
، 2صـيدا، بيـروت، ط  عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبـة العصـرية،    1

  .89، 88م، ص1999هـ، 1420
شرح الكافية البديعية في علـوم البالغـة   ، )عبد العزيز بن سرايا بن علي السنيسي الحلي(صفى الدين الحلي 2

  .115ص ،دت، دط، الجزائر ،ةديوان المطبوعات الجامعي ،نسيب نشاوي/ تحقيق د ،ومحاسن البديع
  . 11ص ،أمثال العرب ،فؤاد علي رضا 3
ـ 1391، دط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،إبراهيم أحمد شعالن 4  ـ،ه

  .15،16ص، م1972
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ة خرج المثل العامي من دائرأحياة العامة بين طبقات الشعب وفئاته فهو وليد الرواية، وبذلك 

األدب المكتوب كالشعر وخالفه وخلص بذلك المثل العامي من اختالطه بالمثل العربي الفصيح، 

إضافة إلى ذلك  .1"وعلى هذا فإن المثل العامي هو ما يردده العامة عن طريق الرواية الشفوية

فالمثل تعبير عن رأي الشعب وسلوكه وذوقه، وصورة لنمط الحياة، وسلوكيات الفرد داخل إطار 

تجربة سلوكية لما أجمع عليه الناس على اختالف أذواقهم وسلوكهم في -إذن–فهو. معيشته

أما عن ألوان البديع أي الفنون البالغية والتي تشمل التشبيه واالستعارة والكناية فال تعد . الحياة

أساسا في  دضرورة لتكوين المثل على أساس أن وجودها يضفي جماال ورونقا، لكن ال يع

  .اتكوينه

نوع من أنواع األدب تمتاز بإيجاز اللفظ وحسن :" فهيأحمد أمين أما عن األمثال عند      

ومزية األمثال أنها تنبع . أمة من األمم اتخلو منه دالمعنى ولطف التشبيه وجودة الكناية وال تكا

وأمثال كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ األخالقي واالجتماعي [...]. من كل طبقات الشعب

ستطيع كل منهما أن يعرف كثيرا من أخالق األمة وعاداتها وعقليتها ونظرتها إلى الحياة ألن ي

  . 2"األمثال عادة وليدة البيئة التي نشأت عنها

 بعلى جانبين أساسيين وهما الجانب األدبي، والجان للمثل يركز في تعريفه فأحمد أمين

ماء وهذا في وضع خصائص ومميزات فيه مع القد قأما الجانب األدبي فيتواف. الموضوعي

وهي جوانب . التشبيه ن، وحسةالكنايوجودة المعنى،  إصابةاإليجاز، و: للمثل يتوفر عليها وهي

األمثال لون من ألوان األدب  أن حدد فيأما الجانب الموضوعي في .بالغية بالدرجة األولى

وانب حياته، فتكون بذلك مرآة من كل طبقات الشعب ألنها تعكس جوإحدى بواباته، ثم أنها تنبع 

  . صورة مصغرة لحال معيشته ومعبرة عن واقعه، أ

                                                        
 . 16ص ،السابقالمرجع  1
م، 1953 ،دط ،طبـع لجنـة التـأليف والترجمـة     ،قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ،أحمد أمين 2

  .60صم، 1955، 7ط ،القاهرة، سالمفجر اإل، احمد أمين/و./61ص
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أنماط تفكيره، ونظرته إلى الحياة، وعقلياته،  هفاألمثال تنقل واقع الشعب، عاداته وتقاليده، ثقافات

 وهنا إشارة إلى العالقة التي تربط بين المثل. بع من كل طبقات الشعبتنفهي وليدة البيئة، ألنها 

من خالل الدور أو الوظيفة التي تؤديها األمثال في المجتمعات الشعبية، وكيف وهذا  .والشعب

أنها تعكس كل صور الحياة الشعبية بأدق تفاصيلها، وتلك هي الوظيفة التي تؤديها األمثال 

  .صاغها فأصبحت ملتصقة بهالذي نبع من الطبقة الشعبية والشعب هو تمادامت 

على تعريف دقيق وشامل للمثل حيث  قال تتفواضيعها  اختالفلمذكورة على إن التعاريف ا     

. سواء الشكل أو المضمون أو الوظيفة: أن كل واحد منها يركز على جانب من عناصر المثل

عبارة قصيرة تلخص حدثا " :خر للمثل فيقولآوفي هذا المضمار يضع  أحمد مرسي تعريف 

نسان من هذا الحدث أو هذه التجربة في أسلوب غير أو تجربة منتهية، وموقف اإل ماضيا،

ويؤكد  .1"نبني على تجربة أو خبرة مشتركةتشخصي، وأنه تعبير شعبي يأخذ شكل الحكمة التي 

قد أتى ...مثل هذا التعريف وال نزعم أن:" صعوبة إيجاد تعاريف جامعة مانعة للمثل فيقول

دو بها، وربما كانت المشكلة الرئيسية في يب قد إن األمر ليس بالسهولة التي .بجديد تماما

الدراسات اإلنسانية عامة، والفنية منها خاصة هي مشكلة التعريفات الدقيقة المحددة، وتبرز هذه 

ذلك أن تعدد الصور واألشكال  .المشكلة بشكل واضح في مجال المأثورات الشعبية عند دراستها

  . 2"ا الشأنفصل في هذ هناك واألطر، تجعل من الصعب أن يكون

أما خصائصه فال يمكن  .لمثلل التي وضعها المحدثون ريفاتععض البب قما يتعل- إذن- هذا     

هذا األخير  نأن تكون أكثر دقة من تعريفه، ألن الخصائص تستمد من التعريف، وبقدر ما يكو

 "نبيلة إبراهيم"وقد استخلصت . التوصل إلى تحديد عناصره نشامال ومحددا بقدر ما يمك

  :عناصر المثل وهي

  
                                                        

م، 1972أحمد أبو زيد وآخرون، دراسات في الفولكلور، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، القـاهرة، دط،     /د 1
  . 311ص

 .311ص نفسه،المرجع  2
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  المثل ذو طابع شعبي -1

  المثل ذو طابع تعليمي                   -2

  المثل ذو شكل أدبي مكتمل -3

   1. المثل يسمو عن الكالم المألوف رغم أنه يعيش في أفواه الشعب -4               

  :عند الغربيين -هـ-2

تبع بعض التعريفات ونحللها لنرى ما مفهوم وعن المثل في دوائر المعارف الغربية نحاول ت     

  .المثل عند الغربيين؟

جملة قصيرة مصيبة المعنى :"..ف المثل بـومن تلك دائرة المعارف األمريكية التي تعر

تستحضر بدقة الحقيقة الشائعة، وتتولد أساسا في المجتمعات األولى بأسلوب عامي غير أدبي 

  .2"األجيالوتكون شكال فولكلوريا شائعا في كل 

المثل جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شائعة :" ونجد في دائرة المعارف البريطانية أن

  .3"االستعمال

فاألمثال أصداء للتجربة والمثل هو اختصار معبر في كلمات :" وعن دائرة المعارف الفرنسية

  .4"أصبح شعبيا حتى قليلة

بحيث أجمعت على أن األمثال . تعريفها للمثلإن دوائر المعارف الغربية السابقة لم تختلف في 

فالمثل يعبر في  .، إضافة إلى أنها حصيلة لتجربة إنسانيةرتتسم بالشيوع، وتعتمد اإليجاز والقص

حقيقته عن تجربة تنقل في عبارة أو في جملة مثلية تعبر عن تلك اإلرهاصات األولى الصادرة 

ية تكون معبرة خاصة وأنها تعتمد على األسلوب عفوالعفويا عن األفراد والجماعات، فالتجارب 

                                                        
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مكتبة الفكـر،  أشكال التعبير في األدب الشعبي، نبيلة إبراهيم/د 1

 .140ص، دت، دط
  .18ص ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،إبراهيم أحمد شعالن 2
  .18ص ،المرجع نفسه 3
  .18ص، المرجع نفسه 4
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في ) عامية األسلوب(أضافته دائرة المعارف األمريكية إذ تقر بوجوب توفره  امالعامي، وهذا 

  .الجملة المثلية حتى تكون أقرب للواقع واالستعمال أيضا

  :وعن بعض اآلراء الغربية والتي عرفت بدورها المثل، فنعرض اآلتي     

     عبارات متداولة بين الناس تتصف بالتكامل ويغلب :" المثل بقوله فريدريك زايلرف يعر

ويضيف أن  .1"عليها الطابع التعليمي وتبدو في شكل فني أكثر اتقانا من أسلوب الحديث العادي

القول الجاري على ألسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أدبي :" المثل الشعبي هو

  .2"أشكال التعبير المألوفة مكتمل يسمو على

أما الجانب الموضوعي . جانب موضوعي وجانب شكلي: لها جانبان زايلرفالجملة المثلية عند 

  .فيتضمن الطابع التعليمي للمثل، في حين يتضمن الجانب الشكلي أو األدبي التركيب اللغوي

يع في مأثورات الناس جملة مصقولة محكمة البناء تش:" فهو رشر تايلورآأما المثل عند      

باعتبارها قوال حكيما، وأنه يشير عادة إلى وجهة الحدث، أو يلقي حكما على موقف ما، وهو 

شديد الصعوبة بحيث ال يكافىء الجهد  "ويضيف . 3"أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية

  .4" المبذول

هلة في لغة كل يوم جملة قصيرة صورها شائعة، تجري س:" أن المثل سوكولوفويرى      

فتعريفه يتحدث عن الجانب اللغوي في . 5"وتسود مقاطعها الموسيقى اللفظية. أسلوبها مجازي

إلى استخدام المجاز، وتناغم المقاطع  ةتتميز باإليجاز والشيوع، إضاف ذالجملة المثلية، إ

التعبير  بالغة -إذن-وذلك فالمثل لغة كل يوم وتلك هي بالغته، فه نفضال ع. الموسيقية

أسلوب :" فيقولللمثل في التركيز على الجانب اللغوي  سوكولوفرأي  دهلويوافق . ياليوم

                                                        
  .309ص ،دراسات في الفلكلور ،أحمد أبو زيد وآخرون/د 1
  .140ص ،أشكال التعبير في األدب الشعبي ،نبيلة إبراهيم/د 2
  .310ص ،لكلوردراسات في الف ،أحمد أبو زيد وآخرون/د 3
  .306ص، نظمي لوقا/ ترجمة د ،الفولكلور األمريكي ،باحث من المتخصصين 25 4
  .310ص، دراسات في الفولكلور، أحمد أبو زيد وآخرون/د 5
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فالقصر والتناغم والمجاز صفات . 1"الجملة القصيرة نسبيا المنغمة في الغالب المجازية دائما

  .للمثل

دون  مختارات جديدة تعني بالكيف:" تمثل .Browning)  (D.Cبراونيجواألمثال عند      

المثل أسلوب تعليمي أو تهذيبي سديد محكم السبك شائع  :"فتضيف) Leach( ليش أما. 2"الكم

كما أنه يرسم " حكمة الجماعة وإنتاج الفرد " االستعمال ضمن العرف والتقاليد فهو كقول القائل

يهتم باألمثال من ناحية  فبراونيج. 3"طريق السلوك أو العمل وطريق الحكم على الموقف

مضمون دون الشكل، فال يهم القالب الذي تعرض فيه بقدر ما يهم الموضوع الذي تتناوله أو ال

وأنه ينتجه  خاصة ،للمثل تعليميالسلوب التربوي األ على" ليش" وتركز. الفكرة التي تعالجها

  .فلقد ارتبط بالجماعة وأصبح يعبر عنها ويرسم طريق السلوك أو العمل .الفرد وتتبناه الجماعة

يعبر في شكله األساسي عن حقيقة مألوفة صيغت في :" هقولبلمثل ا فيعرف كرابأما      

فمن خالل تعريفه نصل إلى أن المثل . 4"أسلوب مختصر يتداوله جمهور واسع من الناس

يستخدم عدة أساليب للتعبير عن حقيقة مألوفة حتى يتسنى وصولها إلى الجمهور الواسع من 

  .ويعتمد في ذلك على األسلوب التعليمي .الطبقات أو الفئات الشعبية جميع الناس ونعني بذلك

على أن المثل جملة تعبيرية تتفوه  من خالل ما تقدم ذكره نصل إلى أن اآلراء الغربية تُجمع     

وتركز . تتسم باإليجاز والشيوع، إضافة إلى اعتمادها األسلوب التعليمي. بها الجماعات الشعبية

  .ب موضوعي وآخر شكليجان :على جانبين

 فال يمكن. وبهذا ننتهي إلى القول عن موضوع تعريف المثل أنه غير مستقر وغير نهائي     

لكن ما نستطيع قوله . أن نحصر تعريف المثل في تعريف أو رأي من التعاريف واآلراء السابقة

                                                        
  . 21 ،20ص  ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،إبراهيم أحمد شعالن 1
  .19ص ،المرجع نفسه 2
  .20، 19ص ، المرجع نفسه 3
  .235ص ،م1967 ،دط ،ب العربياطبعة دار الكت ،رشدي صالح :تر ،علم الفولكلور ،هجرتي كرابالكزاندر  4
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ول إلى الدقة فإن ذلك يعطي أمال للوص. هو أنه ما دامت جهود الباحثين والعلماء متواصلة

  .والشمول خاصة في موضوعات العلوم اإلنسانية بشكل عام

  :بين المثل واألنواع األدبية المتماهية معه -3

 ز، واللغةكالقول المأثور، والحكم. لقد تداخل المثل الشعبي مع ألوان من فنون األدب الشعبي     

  .وغيرها من أشكال التعبير الشعبي... والنكتة

مع غيره من أنماط التعبير الشعبي الفنية في بعض خصائصه إن قربا أو بعدا،  يشترك "فالمثل

ن كان المثل جملة إفإذا قيل أنه جملة قصيرة عند تحليل شكله فإن ذلك ينطبق على اللغز أيضا، و

مكتفية بنفسها على عكس اللغز الذي يقتضي إجابة أو حل حتى يكتمل المعنى، وإذا قيل أنه 

. اختالف بينهما في الدرجة ىاللغز، علعلى إليقاع انطبق ذلك على األغنية ويحتفظ بقدر من ا

وعليه . 1"اشترك مع األنماط األخرى أيضا في ذلك[...] كما أنه إذا وصف بجودة التشبيه والكناية

  :تخليص المثل وجب

  :المثل والحكمة - ا-3

ور الصعبة لتداخلهما، لذلك وجب إن التفريق بين المثل والحكمة يبدو للوهلة األولى من األم     

  .هإرجاع كل منهما إلى مصدر

في دائرة معارف  تفلقد ورد. اكتسبت عدة مدلوالت تبعا لنواحي استخدامها"  حكمة"كلمة ف

) الحكيم(و. يحكُم حكْمةَ صار حكيما) حكَم(يحكُم حكْما وحكُومةً قضى، و حكَم:" القرن العشرين

  .2"واله)في األمر حكَمه(و. مالعال

                                                        
حلمي بدر، أثر األدب الشـعبي فـي األدب   /د/و/.311ص، دراسات في الفولكلور، أحمد أبو زيد وآخرون/د 1

 .33، 32م، ص 2002الحديث، دار الوفاء، اإلسكندرية، د ط، 
، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت، مادة حكم، 3عارف القرن العشرين، مجمحمد فريد وجدي، دائرة الم 2

، دار الجيـل،  2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، بتحقيق وضبط عبد السالم محمد هـارون، مـج  /و./437ص
موسوعة لغوية (أحمد رضا، معجم متن اللغة/و./91بيروت، دط، دت، باب الحاء والكاف وما يثلثهما، حكم، ص

، 139م، مادة حكم، ص1958هـ، 1377، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط، )ح،ز(2، مج)ديثةح
140/.88م، ص2001اللسان العربي الصغير، قاموس عربي، دار الهداية، مكتبة دار الحياة، دط، /و. 
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ة، مكْو الحذُ يمكالح...:"في لسان العرب ابن منظورباإلضافة إلى المعاني السابقة أضاف 

كْوالحة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلومم. ناعات ويقال لمن يحسن دقائق الص

تْوينهاق[...]. كْالحم وكْالحمة ملمن الع[...]، وكْالحم: لْالعم وقْالف1"ه.  

 )فيلسوفيا(فالحكمة قديما تعني الفلسفة، فكلمة  " عديدة، يفي معان" الحكمة" استخدمت كلمةو

والفيلسوف هو ) الحكمة(يعني ) سوفيا(و) محب(يعني) فيلو(اليونانية مركبة من كلمتين هما 

  .2"محب الحكمة

اء أو فالسفة يتمتعون بدرجة عالية من التفكير والتمعن فالحكمة ال تصدر إال عن أفراد حكم     

إنما تعني محاولة الوصول إلى دقائق . في حقائق األمور، لهم قدرة على التدبير واالستنتاج

والحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر ."...األشياء، فهي معرفة بجوهرها، والوصول إلى ماهيتها

ومحيية لها . الغفلة، ومنقذة للبصائر من سكرة الحيرةفي اللسان، وهي موقظة للقلوب من سنة 

  .فهي مناقضة للجهل والضاللة 3.."من موت الجهالة، ومستخرجة لها من ضيق الضاللة

 .4)يوتي الحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤت الحكْمةَ فَقَد ُأوتي خَيرا كَثيرا (:كما تؤكد آيات القرآن 

ولَقَد آتَينَا لُقْمان الحكْمة َأنِ َأشْكُر هللا ومن يشْكُر فَِإنَما (:لقمان عليه السالم وقال أيضا في وصف

 يدمح ياهللا غَن فَِإن كَفَر نمو ،هِلنَفْس شْكُر5)ي.   

ياته، ويزكّيهِم ءاهِم يتْلُوا علَيهِم لَقَد من اهللا علَى المْؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم رسوالً من َأنْفُس(:أيضا

  .6)ويعلمهم الكتَاب والحكْمةَ و ِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضالٍل مبِينٍ

                                                        
  .140صم، مادة حكم، 1993هـ، 1413وت، لبنان، دط، ر، بي 12ابن منظور، لسان العرب، مج 1
أحمد أبو النعمان، سمات الشخصية الجزائرية من منظور األنثروبولوجيا النفسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، /د 2

  .140م، ص1988الجزائر، دط، 
 ،دار الكتب العلمية، عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة ،الحسين علي بن عبد الرحمان بن هذيل وأب 3

  .12ص ،دت ،2ط، لبنان، بيروت
  .369 :البقرة  4
  .12 :لقمان   5
  .164 :آل عمران  6
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فالحكمة  ،1)هلَ رامع اب الَرخَ يتبكَ يءة شَمكْالح نم يهف سيلَ بلْقَ (:)ρ(الرسولوأضاف      

 عبتَا ما، ثُهديا قَهدجا ومثُيح نِمْؤالم ةُالَة ضمكْالحρ(:) (رسول اهللاوأكد ذلك . دايةباب لله

خُْأ ةًالَض2)ىر.   

قول "فالحكمة . فالكالم النافع يبعد اإلنسان عن االنزالق دون تفكير منساقا ألهوائه ونزواته     

قضية، ويعتني بتجارب اآلخرين، والتأمل  يلخص تجربة إنسانية تجاه موقف أو حادثة أو

فإذا هو أشبه بقانون ينظم األحداث ويحدد . ورجاحة العقل وعمق البصيرة، وبعد النظر والثقافة

  .3"العالئق بينها

فتحمل بذلك الحكمة بين طياتها ثنائية الخير والشر وتلك فلسفة الحياة، فمحتواها فكري،      

ومادام مصدرها فرديا، فإنها تنم عن شخص مفكر  .والعمق ةخلقي يصل إلى درجة الشمولي

والوصول  تومتدبر له تجربته وخبرته في الحياة، إضافة إلى قدرته على التحليل وربط العالقا

في حين أن المثل العامي الذي مصدره الشعب والتجربة اليومية . إلى االستنتاجات المختلفة

 كط مباشر يتضمن التعابير واأللفاظ السهلة، لذلالممثلة في أبسط صورها تنقل بأسلوب بسي

  .فالمثل العامي أكثر انتشارا بين األميين لبساطته

هذه الحقيقة في تعريف مفهوم الحكمة والمثل تحملنا إلى محاولة تلمس بعض الفوارق      

قنون الكتابة األمثال أكثر انتشارا بين األميين منها بين المثقفين الذين يت" :أما. الموجودة بينهما

على حفظها  صوالقراءة، والبيئات التي تعتمد على الثقافة الشفوية تتداول األمثال وتحر

لذلك كان سلطان األمثال في البوادي . واالستشهاد بها أكثر من البيئات ذات الثقافة المكتوبة

الجتماعية وتفسير هذه الظاهرة من الناحية النفسية وا. والقرى أقوى منه في المدن والحواضر

يتمثل في ارتباط شخصية الفرد في البيئات الساذجة بالشخصية الجماعية أشد وامتن واحترامه 

                                                        
  .13، 12ص ، عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة ،الحسين علي بن عبد الرحمان بن هذيل وأب 1

  .13، 12ص المرجع نفسه،2 
، م1986ـ، ه1406 ، 2ط، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، 1ج ،الرائد في األدب العربي، إنعام الجندي 3

  .181ص
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للقيم الجماعية وكراهيته للشذوذ عن الجماعة يجعله ذهنيا يتداول العملة التي صدرت أو ضربت 

كما أو في دار الجماعة وهي المثل السائر الذي صبت فيه حكمة األجيال السابقة الذي جعل ح

كالحكم في المنازعات ومنظما للسلوك وقائما مقام الدستور أو القانون في المعامالت والتصرفات 

  .1"فيستخدم األمثال للتعبير عن نفسه، وإلقناع سامعيه وللتأثير على معارضيه

يين أكثر ي ينتشر في األوساط الشعبية فضال على أنه ينتشر ويعيش بين األمبعشإن المثل ال     

وهذا . فغدا المثل بذلك دستورا أو قانونا يحكم المعامالت، وينظم العالقاتن طبقات المثقفين، م

  . بالتراث الشعبي، وأكثر محافظة عليه التصاقادليل على أن األميين أكثر 

" ـونخلص إلى أن األمثال الشعبية في معظمها هي وليدة بيئات شعبية أو مجتمعات شعبية ف     

القرويون أو سكان الريف بصفة : نسب إليهم التراث الشعبي هم العامة من الناسالناس الذين ي

  .2"عامة وأيضا الطبقات الشعبية في المدن 

ي يأخذ الحياة بمنظور البساطة دون تعقيد أو إبهام، انطالقا من بساطة التعامل، بعشفالفرد ال     

لمختلفة بأسلوب مباشر وفكرة بسيطة فكالمه العادي تعبير لصور الحياة ا. والعالقات الواضحة

للتوصل إلى  ا، ومستوى تحليلياعالي اعكس الحكمة التي تستوجب مستوى فكري. واضحة

األخيرة هي بيئة  هذه فضال على أن بيئة المثل تختلف عن بيئة الحكمة ألن. الدالالت المختلفة

الشعبي فهي بيئة الحياة الممثلة في  أما بيئة المثل....العلماء والمفكرون والفالسفة: الطبقة المثقفة

وإذا كان الحكماء يستعملون المثل . أبسط صورها، والتفكير البسيط الخالي من تعقيدات الحياة

  الشعبي 

العلماء بفإن العامة ال يستعملون إال األمثال الشعبية في اتصالهم  .في اتصالهم بالطبقات العامة

  .كمة، وليس كل حكمة مثالويصح هنا القول أن كل مثل ح .والحكماء

                                                        
  .28ص ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،إبراهيم أحمد شعالن  1
  . 32ص، نفسهالمرجع   2
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 هالل العسكري وأبا ما أورده ذوه .إن مسألة التفريق بين المثل والحكمة ظلت قائمة عند القدماء

قد يأتي القائل بما تحسن من الكالم يتمثل به إال أنه ال يتفق : في قوله" جمهرة األمثال"في كتابه 

الد من قولك ضرب في األرض إذا أن يسير فال يكون مثال، وضرب المثل جعله يسير في الب

  .1"سار فيها

وجود اتفاق بين المثل والحكمة لكنه سرعان ما ترتسم معالم  نستنتج من هذا القول     

االختالف والتي تتمثل في الشعبية التي يحظى بها المثل، ألنه ينتشر لدى العامة من طبقات 

  .مثقفة أو لنقل الطبقة الخاصةالشعب، في حين أن الحكمة يقتصر تداولها على الطبقة ال

يمكن أن نتصور أن مجموعة من الناس قد  إذ الفرديا،  كان إنتاجااألصل فالمثل في      

اجتمعت وتباحثت في جملة معينة لكي تطلق عليها اسم المثل، لكن األصح أن المثل كان فرديا 

  .األجيال هلانتقل إلى الجماعة فهذبته وتبنته، وأصبح بذلك تراثا جماعيا تتداو

أما الحكمة فال يمكن أن تكون من خلق الجماعة، بل هي إنتاج فردي معروف قائلها في      

أغلب األحيان، وهنا نفرق الحكمة عن المثل في أن الحكمة تبقى منسوبة لقائلها، في حين أن 

في أغلب  فيجهل قائله .المثل بمجرد أن تتبناه الجماعة يصبح تراثا وملكا للجماعة وليس الفرد

  .األحيان

الجملة الحكمية تجربة فردية تنقل تجربة قائلها، وتظل منسوبة إليه ومحافظة على لفظها كما أن 

في حين أن الجملة المثلية إنتاج فرد في ظرف معين، وبعد  .الذي وردت به على مر الزمان

الف الزمان وصولها إلى الجماعة تصقل وتهذب وتصبح تراثا جماعيا تتداوله األجيال باخت

  .والمكان

من المثل والحكمة على الرغم من اختالفهما في درجة الشيوع ونوعية المتلقي إال  إن كال    

وجود بعض عناصر التشابه ال يمكن أن ينفي عنهما أنهما بالرغم من هذه االختالفات الواضحة 

                                                        
  .32ص ،السابقالمرجع   1
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رة أو بأخرى، وعليه اإليجاز الذي ينم عن التجربة والخبرة، فيترجم فلسفة الحياة بصو :ومنها

وهو الوعظ وتقرير ) Didactic(المثل والحكمة يكادان أن يكونا شيئا واحدا هدفهما تعليمي "فـ

أصول قضايا السلوك وقواعد المعرفة والمعتقدات والتشريع الشعبي والمبادئ الفنية والذوق إلى 

   .1"ي المختلفة من النشاط اإلنسانيحأخر هذه المنا

يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة وهي غاية ويصدران عن رغبة واحدة  -إذن-كمةالمثل والحف     

ويؤكد ذلك وظيفة كل منهما في البناء األخالقي واالجتماعي . تعليمية أخالقية بالدرجة األولى

ألن كل منهما يبقى محتفظا بكيانه مهما توالت الحقب واألزمان، ويبقى لكل منهما . للمجتمع

  .ك من خالل وظيفة المثل في المجتمع في فصل الحقوظيفته، ونتبين ذل

  :المثل واألقوال المأثورة - ب -3

قول يسير مسير األمثال، ينقل أو يعبر عن تجربة عملية دون االرتباط  والقول المأثور ه     

فالقول كالمثل لكنه يخالفه  .في األمثال الحرفية - خاصة– وتكثر األقوال وقد يرتبط بها، .بحادثة

صيغة التعبير عن الموضوع، فإن كان حادثة فهو مثل وإن كان تجربة شعبية فهو من 

  ).األقوال الشعبية( قول

ويتفق المثل مع القول في أن كالهما ينقل مجموعة من التجارب الفردية التي يعيشها الناس      

يل إلى تح يباختالف صورها وأنماطها، تأتي وقد حفلت بالرموز واإليحاءات والدالالت، وه

  .وغدت بعد ذلك دستورا للحياة .أشياء معروفة أو مبهمة استنتجها الضمير اإلنساني

خصائص المثل السابقة - نبيلة إبراهيم اإن الخصائص التي تتميز بها األمثال والتي حددته     

نبيلة فتقول  .هي المنطلق في التفريق بين المثل الشعبي والحكم واألقوال المأثورة-الذكر

 عقوال المأثورة ال تخضالفرق بين المثل الشعبي، وبين األقوال والحكم المأثورة، فاأل:"...هيمإبرا

                                                        
  .34ص السابق، المرجع 1
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على أن األقوال والحكم "...م تضيفث 1."زايلرلهذه الخصائص وإنما هي أمثلة ذهنية كما قال 

وهو تلك . المأثورة تتفقان مع المثل الشعبي في كونها ترجع جميعا إلى اهتمام روحي واحد

في تلك األقوال الموجزة الحكيمة، وبذلك فإن هذه  صتجارب الفردية التي يعيشها الناس، وتتلخال

  .2"األقوال المأثورة تنفصل عن العمل الفني لتعيش بمفردها أحقابا طويلة

أن الخصائص المحددة للمثل الشعبي هي السمات المميزة له مع : نخلص من كل ما سبق     

ألن الكثير من األمثال تتضمن ...دقة بين المثل والحكمة والقول المأثورأنه يصعب التفريق بكل ب

حكما كما أن الكثير من الحكم كانت في األصل أقواال مأثورة، وبمرور الزمن أصبحت متداولة 

  .بين الناس شأنها في ذلك شأن المثل الشعبي

فإن . ع للمثل الشعبيباختصار مادامت البحوث العلمية لم تصل إلى وضع تعريف جامع مان     

ألن الخط ...) األقوال المأثورة، الحكمة(ذلك يترتب عليه صعوبة التفريق بين المثل وغيره 

الفاصل بين هذه األنماط وبين األمثال كثيرا ما يكون غير واضح لحدوث التمازج بينها ومن ثم 

  . صعوبة التمييز

  :ولداالنشأة والت -ب

اريف اللغوية واالصطالحية للمثل، وحددنا المفاهيم المختلفة بعد أن تعرضنا لمختلف التع     

وباعتبار أن المثل . إضافة إلى التركيز على المثل بصفة عامة والمثل الشعبي بصفة خاصة. له

والمتتبع لهذا اللون . فن من الفنون التي سجلت وتسجل حضورها المستمر بين صفحات األدب

 مثل؟ وكيف يمكن تقصي مراحل تطوره؟ وهل مصطلحكيف نشأ ال السؤال يتبادر إلى ذهنه

  . أطلق منذ البداية على هذا النوع الذي عرفناه سابقا؟" المثل"

لذلك فإننا  .كل اآلداب على اختالف لغاتها لها مساهمات في خلق وتطوير هذا الفنإن      

األدب العربي اوله في اآلداب المختلفة عامة، ودومن ثم ت ،نحاول أن نتتبع نشأة هذا الفن

                                                        
  .162ص نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي،/ د 1
  .171ص ،نفسهالمرجع  2
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صحيح أن المثل عامة لقي وقعا في كتابات األدباء منذ القدم وال زال، وسجل حضوره . بخاصة

المثل الشعبي نفس االهتمام والحظ في كتابات األدباء؟ وهل  لقي بين أقالم األدباء، لكن هل

سئلة استطاع تسجيل حضوره على اعتبار أنه تراث إنساني وسجل لذاكرة الشعوب؟ كل هذه األ

  . اوله في األدب العربيدتقودنا إلى البحث عن النشأة التاريخية للمثل وعن مدى ت

 :النشأة تاريخيا-1

نتتبع العصور . كيفية تطورهلجرت العادة أنه عند التقصي التاريخي لفن من الفنون، و     

وسماته  ل مدى حضور الفن في كل عصر ومدى تطوره،يسجتالتاريخية وامتداداتها الزمنية، و

ولن . وكذلك درجة التأثير والتأثر وفقا لمعطيات كل عصر .وطريقة تناول األدباء له ،المميزة

وعلى أساس ذلك . النشأة التاريخية لألمثال وفقا لعمرها رضنخرج عن المألوف، ولكن سنع

  : تقسم األمثال بحسب أعمارها إلى ثالثة أقسام

ثم نربط بين كل قسم ومدى . األمثال الحديثة - 3- األمثال المولدة  - 2- األمثال القديمة -1

والعوامل المساعدة على . مع مراعاة الخطوط العامة للمثل العربي. انتشاره في كل عصر

  .والمثل الشعبي بصفة خاصة ،ونتناول المثل بصفة عامة .ظهوره، ومن ثم جمعه وتدوينه

رب من مراكز ثقافية ساعدت على بوادر المثل في العصر الجاهلي بفضل ما كان للع تبدأ     

ولعبت األسواق دورا مهما في ذلك، فلم تكن ...االهتمام بأنواع أدبية مختلفة كالقصص واألخبار

بل تعدى دورها إلى ...مجاال لتالقي القبائل وتبادل التجارة، وعقد االتفاقات، والصلح بين القبائل

  .ائع أضيفت لألدب فيما بعدكونها مسرحا تتبارى فيه األقالم لتجود القرائح برو

هذه األسواق العربية التي كانت تتخذ محطات على خط دائري يمر على مناطق ساحلية أو "     

ما كانت هذه األخيرة مكانا تجاريا واقتصاديا، كانت كذلك مركزا أدبيا كف .1"قريبة من الساحل

، [...]م من ربيع األولكان العرب ينزلون في أول يو" واجتماعيا له حضوره ومكانته فلقد

                                                        
  .26ص ،لنثر العربي القديماألمثال في ا ،عبد المجيد عابدين/د 1
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، ثم [...]فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر [...]فيقيمون أسواقهم بالبيع والشراء واألخذ والعطاء

ثم  [...]م يرتحلون فينزلون عدنث[...]ثم بصحار يرتحلون إلى عمان، فتقوم سوقهم بديار دبار

فتقوم أسواقهم  يرتحلون فينزلون الرابية من حضر موت، ومنهم من يجوزها ويرد صنعاء،

إذ كانت تقام من أول ذي القعدة إلى "من أهم األسواق  وهي .1.."ثم يرتحلون إلى عكاظ[...]بها

 األسرى ةوكان يجتمع بهذه السوق أكثر أشراف العرب للمتاجرة، ومفادا. [...]اليوم العشرين منه

سب والكرم سب والنَطب في الحعر والخُافرة بالشِّلمفاخرة والمنَلوالتحكيم في الخصومات و

  .2"جاعة وما شاكل ذلكوالفصاحة والجمال والشّ

فلم تكن مكانا للنشاط . كانت هذه األسواق ملتقى لمختلف األجناس العربية وغير العربية     

بل كانت كذلك مكانا يجد المعلمون والوعاظ والمبشرون مجاال لتعاليمهم  :التجاري فحسب

كما كانت األسواق العربية . وكل أنواع المنافرة والمفاخرة ولألحاديث المختلفة والمساجالت

تشكل مناطق تجارية هامة كانت أيضا مراكز ثقافية خاصة وأن هذه الرحلة التي تعقد سنويا 

هذا  نفضال ع. وتبدأ من مركز وسط شمالي الجزيرة، وتنتهي إلى بصرى مشارف الشام

ولم يكن هذا . ختلف األنشطة والمبادالتاالنتشار فإنها تجمع مجتمعات مختلطة لممارسة م

. دورها فحسب، بل تعداه لكونها مسرحا شعريا يتبارى فيه الشعراء وتبذل الجوائز ألشهرهم

إضافة إلى رواية القصص واألخبار وتبادل الطرائف ، مسرحا للرياضة كذلك األسواق كانتو

  .وسماع النوادر

وهكذا  .لمناذرة ملوك الحيرة من أنشط المراكزوتعد المنطقة التي كانت تقع تحت نفوذ ا     

وأدى  .عن الثقافة اآلرامية التي كان لها حضورها كاهيناستطاعت اآلرامية أن تبسط نفوذها، 

                                                        
 .27، 26ص، السابقالمرجع  1
 ،)في أدبيات وإنشاء لغة العـرب (جواهر األدب ،براهيم بن مصطفى الهاشمي األزهري المصريإأحمد بن  2
  .243ص ،م1999 ـ،ه1419، 1ط ،لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون، 1ج
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كانوا يعنون بتدوين ف. ن وأولوا عناية بالغة لتناقل أخبار الحيرةيذلك إلى انتشار الرواة واإلخباري

  .1ذلك في بيع الحيرة ونغُصك منهم وكانوا يأنسابهم وأنساب ملوكهم وأعمار كل مل

لقد كان لملوك الحيرة تأثير واضح على األدب العربي والحياة العربية، خاصة وأن أقوى      

راجع لعناية المناذرة بإنعاش  امظاهر النشاط األدبي في الجاهلية كانت في منطقة العراق، وهذ

  .هذه المنطقة ثقافيا واجتماعيا

قوى وأغزر في الشرق منـه فـي   يجة ذلك انتشار الشعر العربي الجاهلي، فقد كان أوكان من نت

   .2الغرب

بالط المناذرة والغساسنة موئال للشعر، ومرجعا لمعظم  في هذا الجو وهذا الوضع كان     

قسما من حياته في  يوإذا عدنا إلى تاريخ شعراء الجاهلية وجدنا أكثرهم يقيم أو يقض. القبائل

  .المناذرة والغساسنةبالطي 

فلقد كانت . إلى جانب الشعر ظهرت الخطابة كمظهر حضاري آخر، شأنه في ذلك شأن الشعرو

والخطباء أن ينظموا  ،الغالب في الشعراء أن يخطبوا" نبعان من نبع واحد وكانيالخطابة والشعر 

  .3" سموه خطيبافيكون الواحد شاعرا وخطيبا، فإذا غلب عليه الشعر سموه شاعرا أو الخطابة 

ومع نهاية العصر الجاهلي تبدأ العناية بتدوين األمثال العربية، خاصة بظهور حركة التدوين في 

مي وعالقة ابن كرشم هرة الجيربيد بن شَاس وعببن الع ارحصفألّف . العراق بعد اإلسالم

ويرجع االشتغال . كرويظهر أن مؤلفاتهم قد فقدت منذ عصر مب. 4في األمثال اكتب الكالبي

بالتأليف في األمثال إلى أوائل عصر الخلفاء األمويين، أما عن العصر الجاهلي فقد جمعت 

، صحار بن عبيد بن شرية(-صحائف في األمثال في نهاية العصر، قبل هؤالء الرجال الثالثة 

                                                        
نشره دي  ،مطبعة الحسينية ،طبع في القاهرة ،2ج ،تاريخ األمم والملوك ،)ريرأبو جعفر محمد بن ج(الطبري 1

  .37ص ،دت ،دط م،1879طبع في ليدن  ،جويه
  .79، 75م، ص1911، مصر، دط، 1جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج 2
  . 168ص، 1ج ،نفسه المرجع 3
مصطفى الشويمي، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،    /د ، الفهرست، حققه وقدم له)محمد ابن إسحاق(ابن النديم 4

، )أبو عثمان بن بحـر (الجاحظ/ و./413، 412م، ص1985هـ، 1406، 1الجزائر، الدار التونسية للنشر، ط
  .361، 97، 96، القاهرة، دط، دت، ص1البيان والتبيين، نشره وحققه عبد السالم هارون، ج
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إال  مؤلفيهاغير أنه لم تصل إلينا أخبار مؤكدة عن كتب األمثال و -)عالقة بن كرشمالعباس، 

فلقد حملت  -)أي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة(-من القرن الثامن إلى التاسع الميالدي

أعوام الخالفة األموية أدبا للمسامرة تكون من أقاصيص القرآن، والكتاب المقدس، وحكايات 

ثوب روائي،  والفتوحات األولى في ،)ρ(الرسولكما حكيت أخبار حياة  جنوبي الجزيرة العربية،

ولم تكن قصص  .مادة محبوبة للمسامرة" بأيام العرب"وأصبحت الحروب العربية، أو ما يسمى 

يشتهرون أيام العرب، وليدة الخيال الشعبي أو من صنع أحد أعراب البادية، ولكن كان رواتها 

 ينطبق الحديث على قصص األمثال كذلك التي ارتبطت برجال معينينبالموهبة القصصية، و

  .1تلقوا ميراثهم من الحكماء والعلماء الذين كانوا يقصون أخبار اهللا والعالم

وتستمر الحركة الثقافية العراقية في غضون القرن الثاني للهجرة، وتحمل الكوفة والبصرة      

لواء التأليف والكتابة في األمثال، وهذا عندما استقر سلطان الدولة العباسية الجديدة، بعد سقوط 

ونشأت مدارس في البصرة  الخلفاء األمويين في سوريا، بدأ المركز الحضاري للدولةآخر 

  . والكوفة

المدرسة الكوفية الكلبية  تفقام. وقد ألف علماء البصرة والكوفة األوائل كتبا في األمثال     

ب أمثال كتبا في أخبار األوائل ومنها كتا هشام الكلبيوكتب  .اميطًبن القُ يقرشَوعلى رأسها 

  .2حمير

. 3للمفضل الضبيومن أقدم مؤلفات المدرسة الكوفية في األمثال كتاب في أمثال العرب      

  . 4"يمثل صورة دقيقة لمعرفته باأليام، واألساطير الجاهلية والحكايات" هوو

  .1كتابا في األمثال، ولكننا ال نعرف عنه شيئا يبحبيونس بن وفي القرن الثاني أيضا ألف      

                                                        
  .51 ،71 ص رودلف زلهايم، األمثال العربية القديمة، 1
، 435، 417، 414ص ،الفهرست ،ابن النديم/و./35ص عبد المجيد عابدين، األمثال في النثر العربي القديم،/د 2

436 ،437...  
 ،بيـروت ، دار الرائد العربي ،إحسان عباس/ قدم له وعلق عليه د ،أمثال العرب ،)المفضل بن محمد(الضبي 3

  .33ص ،م1981 ـ،ه1401، 1ط ،لبنان
  .312ص ،الفهرست ،يمابن الند 4
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وتوالت . إلى أنه في الكوفة والبصرة تكونت الصياغة النهائية لألمثال -إذن - نصل     

ويظهر ذلك في أبيات بعض . الفتوحات وحملت معها األمثال التي ترجع إلى ما قبل اإلسالم

، التأثر شكل التعبير في األمثالشمل  قدو. وبمجيء اإلسالم تأثرت األمثال. شعراء الجاهلية

ألن المضمون ال يمكن أن يتغير ألنه يشمل المضمون اإلنساني  .ظت على مضمونهالكنها حاف

والرذيلة، الفرح والبؤس،  ةالحياة كالخير والشر، السعادة والشقاء، الفضيل تثنائياوالعام، 

لكن ما تغير حقا . ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتغيرف. عليها منذ القدم وال زالت فمتعار

ثم تغيرات  ،بير في األمثال وهذا وفقا للتأثيرات والتغيرات التي حملها اإلسالم أوالهو شكل التع

  .كل عصر تبعا لمعطياته

ويعد كتابه خطوة مهمة في  .2كتابا في األمثال جرَؤأبو فيد م كتب في هذا العصر أيضاو    

فقد . في الدراسة مهجهالعالج اللغوي لألمثال، ويظهر فيه عقلية اللغويين العرب القدامى، ومن

  .3جمع هؤالء العلماء مادة ادخرت لينظمها الجيل التالي من خلفائهم في البصرة والكوفة

إذ ارتبط المثل برواية . إلى قصص األمثالدون اإلشارة ولن نبرح تأليف األمثال القديمة      

ح أن تكون األمثال واألرج. فكأن الناس كانوا ال ينطقون األمثال إال ومعها هذه القصص. قصة

هي األصل الذي تفرعت عنه هذه القصص لغاية الشرح والتفسير، هذا إلى جانب أن الناس 

كانوا ينطقون األمثال بصورتها الموجزة المعروفة، وتتداولها األلسنة بطريقة بسيطة 

ن أن هذه القصص يمكن أن ترجع في أصولها إلى أزمنة غابرة، لك ىسهلة،وتجدر اإلشارة هنا إل

يكثر في قصص هذه " الذاكرة استرجعتها بغرض تحقيق التوافق بينها وبين المثل المطلوب و

يات تاريخية أو خرافية، أو حيوانات مشهورة، أو أماكن أو أسماء خصاألمثال، أن يذكر فيها ش

على أنها نماذج عالية تمثل المهارة، والتخصص، والفضيلة، [...] أجناس من الحيوانات والنباتات

                                                                                                                                                                   
 .199، 198، 197، صالسابق المرجع 1
  .220، صنفسه المرجع 2
  .82، 81، 80، 79، 78ص رودلف زلهايم، األمثال العربية القديمة، 3
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غير أن أبطال هذه القصص مجهولة عندنا في . وغير ذلك من الصفات والخصائص. والخطأ

   .1"معظم األحوال

وفي العادة هي شخصيات . إضافة إلى ذلك فإن الرواة ربطوا بعض األمثال بشخصيات مختلفة

ى وعل .أيضا ءمعروفة لها مكانتها سواء أكانت شخصيات تاريخية، أو رجال علماء، أو حكما

نشوء أيضا قصص في و ،التي سايرت المثل وساهمت في نشوئه 2لقمان شخصية يل المثالسب

  . األمثال

هو مصدر هذه  - إذن-فالشرق .ذرة مصدرا للعديد من القصصالقد كانت منطقة المن     

والمناذرة قاموا بتدوين هذه القصص واألخبار وتداولها الرواة، فكانت نقال لحياتهم في . القصص

مجالسهم بأخبار البطولة والحروب،  تاتسمولواقعهم وأحوالهم،  اراحلها، وتصويرمختلف م

واصطبغت هذه القصص واألمثال بصبغة . وطبعتها النوادر، وفيها ما ذهب في العرب أمثاال

  .3مفاخرهم وأحوالهم في الجد والهزلحكت " وطنية"

  .4اة البدويةكما سردت األمثال أخبار البطولة والمغامرة، صورت أيضا الحيو

وبعد ما نقلت هذه األمثال إلى المصنفات العربية، منذ أواخر القرن الثاني، على أثر حركة      

فقد نشطت . فئة معلمي اللغة ورواتها إنهاجديدة قامت بها فئة أخرى غير الرواة اإلخباريين، 

ن شعر وأخبار وقصص حركتهم في ارتياد بقاع شبه الجزيرة العربية، يتلقون الشواهد العربية، م

وعنوا عناية خاصة بلغة البادية العتقادهم أن لغة البداوة  .من أفواه العرب واألعراب وأمثال

                                                        
  .55ص ،السابقالمرجع  1
ي لقيم، وابنته صحر، ورد هذا النسب ف هفقيل هو لقمان بن عاد، وابن .اختلف النسابون في نسب لقمان :لقمان 2
، تحقيق وشرح عبد السالم هـارون ، 5، 3،4مج ،الحيوان ،)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ :جاهليالشعر ال

  ). 5/331مج/4/452مج/447، 3/67مج(ص، م1992هـ، 1412، دط، بيروت، لدار الجي
  .54ص، األمثال في النثر العربي القديم عبد المجيد عابدين،/د 3
  .55ص ،نفسه المرجع 4
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بعد تأثرا باللغات الطارئة على مواطن الحضر، وكانت هذه العناية نعمة على أأصفى ووأنقى 

  .1األدب الشعبي األصيل

نحط بالمراكز الغربية من صنعاء جنوبا إلى ل قلنا من شرق شبه الجزيرة العربيةإذا انتو     

ماذا خلفت هذه المنطقة منذ  ىعن تراث المثل العربي القديم، لنر ثبصرى شماال، للبح

  .الجاهلية؟

لقد عمل اآلراميون والفرس على تنشيط الحركة الثقافية واألدبية في الشرق، فظهر نتاج      

لكن . التأليف والتدوين في إثراء هذا اإلنتاجالعرب في مجاالت أدبية مختلفة، وساهمت حركة 

وبالرغم . يهتم البيزنطيون بتشجيع العرب على اإلنتاج األدبي إذ لماألمر بالنسبة للغرب يختلف، 

من ذلك فلقد برزت تيارات ثقافية آرامية في بعض المناطق وهذا بفضل احتكاك القبائل العربية 

تجارية التي كانت تقام في الغرب، من صنعاء إلى مختلف األجناس خالل األسواق والمدن الب

  .2بعض الجاليات في الحجاز، وسكن بعضها في اليمن فاستقرت. بصرى

لكنها لم تلق . مما الشك فيه أنه كان للحجازيين واليمانيين في جاهليتهم األولى أمثالو     

ق الغربي من األمثال فلقد كان نصيب الش .العناية وهذا أدى إلى ضياعها وعدم وصولها إلينا

  :يعتمد بوجه عام على ثالثة موارد

   :المورد األول

أو بعدها وعليها طابع قبيل اإلسالم  التي نطق بها الحجازيون أو اليمانية األمثالويمثل      

 عن أفكار ونزعات وهي كذلك تعبر ،من اللهجات لهجة إلىحادثة، أو  ما إلىتشير إفهي  .محلي

 واستمرت قترن هذا الطابع بأمثال الحجازيين واليمانية التي حدثت في اإلسالموقد ا. متعلقة بهم

  . امتداد للمثل الغربي القديموهي في كل األحوال . إلى ما يقرب من نهاية القرن األول الهجري

  

                                                        
  .57ص، لسابقا المرجع 1

  .64، 63ص، نفسه المرجع  2
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  :المورد الثاني

 د اإلسالم بين العربالشرقية التي انتقلت إلى المنطقة الغربية بعد أن وح األمثالويخص      

فتلقى الحجازيون أمثال الشرق واتخذوها . اختالط تراث العرب الشرقي والغربي حيث نجم عنه

ثم توسعوا في استخدامها . وميولهملغتهم و جزءا من تراثهم مع إحداث تغيير مع ما يتناسب

  .فقاسوا عليها واقتبسوا منها

  :المورد الثالث

تعليمي، ولم تكن لها دائما  ،اجت في هذه المنطقة، ومصدرها كتابياألمثال التي ربعلق تيو     

فقد أخذت أفكارها من كتب قديمة أو تعاليم قديمة ثم . الصبغة التي تتوفر في المثل الكتابي

  .1صيغت في صورة المثل الشعبي

 إضافة إلى ذلك، فإن عددا من األمثال اصطبغت بطابع اإلغراب، وهي شبيهة في ذلك باأللغاز

. وبما أن المثل وليد البيئة فإنه يعكس صورتها ويقدم تفاصيل حياة أهلها .التي ظهرت في الشرق

  :منها حجازية صورة عن البيئة، ونذكرلذلك فلقد عكست األمثال ال

  .التمر في البئر "                   

  .أصح من عير أبي سيارة                    

  .2"الثعلب ذنبه شاهد                    

وطائفة أخرى حظيت باأللفة الشعبية في الحجاز، يطالعنا منها روح فكه وعذب، وتصور "      

والصحابة أقوال  )ρ(للرسول و. به الحجازيون في كتب األوليين من ظرف ودعابة فما عر

  . 3" هةكانوا يرسلونها في ساعات االسترواح على التسلية والفكا[...] ذهبت في الناس أمثاال

                                                        
  .65ص، األمثال في النثر العربي القديم ،عبد المجيد عابدين/ د 1
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والتي نجح صانعوها في صياغتها . وطائفة أخرى من األمثال هي الخرافات الشعبية     

وهناك نوع من قصص الخلق نجدها منتشرة في األوساط الكتابية، يذيعها " .بعبارات شعبية

المعلمون والوعاظ لبيان حكمة الخالق في خلقه، وهنالك عدد من قصص الخلق ذاعت في الكتب 

  .1"القديمةالمقدسة 

أما عن نسب هذه القصص في كتب األمثال فإنها تنسب إلى األعراب، ومن ثم إلى البيئة      

  .2"زعمت األعراب كذا وكذا"  :البدوية، فيقال مثال

لقد استطاع المثل العربي تسجيل حضوره في البيئات العربية القديمة واستمد موضوعاته      

اها العرب نَبتَقَست ثوبا شعبيا لبلكن هذه األخيرة  .من أصول عربية وغير عربية كذلك

وأصبحت جزءا من تراثهم، ضف إلى ذلك الدور الذي لعبته حركة التدوين التي قامت في 

ن والفرس قاموا يالعراق، بحيث كانت محطة لجمع األمثال العربية وتدوينها، السيما أن اآلرامي

  .شيا مع الحركة الثقافيةبتشجيع حركة جمع األمثال وتدوينها وهذا تما

لقد استمد العرب أمثالهم من حوادث وأفكار وقصص وشخصيات مستمدة من مناطق      

وأودع العرب في أمثالهم نصوصا استمدوها من . مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

وادث وتضمن المثل العربي القديم شخصيات مختلفة وح .نصوص مدونة من األوساط الكتابية

وهذا . أمثالهم من الفكاهة بعض وال تخلو .جاهلية وعربية وعددا من القصص الخرافية، وألغازا

راجع إلى الدور االجتماعي الذي لعبته األسواق والمجتمعات في الربط بين القبائل، فكانت مجاال 

  .ا كانت فرصة أيضا للهو، وتبادل القصص واألسمارمللتالقي كَ

ير اآلرامي دور في جمع وتدوين األمثال العربية القديمة إذ نقلت أفكار جديدة لقد كان للتأث     

ظهر المثل المولد له ف. يتسربت إلى المثل الشعبي خاصة مع نهاية العصر األمو يومعان

تجارب إنسانية عامة، أو تشير إلى أشياء أو " األمثال المولدة "وتتناول . ةصفاته اللغوية واألدبي

                                                        
  .77ص ،السابق المرجع 1
  .77ص، نفسهالمرجع  2
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تلك الكثرة الغالبة من األمثال ال يمكن أن تكون [...] ة في بالد الشرق جميعا معروف تجماعا

وإنما وصفت بأنها مولدة ألنها ظهرت في تلك العصور، ال ألنها . كلها مستحدثة في اإلسالم

  .1"اخترعت فيها

. للهجري لقد زاحمت األمثال الجديدة، أو األمثال المولدة األمثال القديمة، منذ القرن الرابع     

وهذا راجع النقطاع الصلة بين . فنجد أن معظم األمثال العربية القديمة قد اختفت من االستعمال

المولدين وبين مختلف الحوادث وسبا أدى إلى م. في بيئات غير عربية اوأن نشذلك أن المولدي ب

عات خاصة، وهذه األخيرة ارتبطت بمجتم. تواجدهم في مجتمع له حوادثه وعاداته وشخصياته

هذه القطيعة بين األمثال المولدة واألمثال . وعبر عنها بأمثال صدرت في الجاهلية أو في اإلسالم

 .القديمة أدت إلى صعوبة تعبير المثل المولد عن مختلف الحوادث ما دامت ال تمت لهم بصلة

ستطاعت أن لكن ذلك ال يمنع من أنها ا. فأصبحت تطبع بطابع الغرابة في حوادثها وشخصياتها

ضف إلى ذلك أن المثل المولد كانت له . تطابق أحوال الناس على اختالف بيئاتهم وحياتهم

واستمرت األمثال المولدة بعد أن ظفرت  .خصوصياته وطريقته في التصوير والتركيب أيضا

ارجة باأللفة الشعبية حتى انتهت إلى العصور الحديثة في األمثال المحدثة، ولنقل هذه األمثال الد

   .أو العامية

أن الصلة بينهما قوية، "جد ن) الدارجة(األمثال المولدة واألمثال المحدثة وعند المقارنة بين     

عينها مشتركة بينهما إلى حد أنه يمكن أن يندرج بأفي كثير من الصيغ والمواد، وإن أمثاال 

   .2"لمثل العربي القديمقابل مجموعة االنوعان في مجموعة كبيرة لها خصائصها المشتركة في م

فإن المثل الكتابي يتميز بالنغمة التأديبية التي تسري  ،أما عن المثل الكتابي والمثل الشعبي     

أما المثل الشعبي . قوية واضحة يصوغها الحكيم في معنى كلي أو مبدأ إنساني، أو قاعدة عامة

دثة أو شخص، أو هيئة أو فغايته فنية غالبا أي أنه يستهدف وصف جزئية من جزئيات كحا

                                                        
  .184ص ،األمثال في النثر العربي القديم ،عبد المجيد عابدين/د 1
  .185، صنفسهالمرجع  2
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المثل الشعبي عن البيئات العربية لذلك ينبغي على مؤرخ المثل ويصدر  .حركة، أو نكتة لفظية

الشعبي أن يتجه في فهم صورته ومادته إلى هذه البيئة العربية التي يصدر منها عكس المثل 

  .1الكتابي، فهو تراث مشترك بين شعوب مختلفة، يمثل وحدة ثقافية بينهم

ه التغيير نتيجة لعوامل متعددة نذكر منها تناقل األلسنة رومن المؤكد أيضا أن المثل قد يعتو     

فيلحقه من جراء ذلك التغيير والتحريف، وربما التقصير والتطويل، حتى مغزاه يمكن أن . له

  . يتغير تماشيا مع صورته الحديثة

ن خالل تتبعنا ألهم المحطات التاريخية وهكذا عرفنا كيف تهيأت األرضية لنشوء المثل م     

والعوامل التي ساعدت على ظهوره وتطوره أيضا حتى أصبح له طابعا أدبيا،  :التي مر بها

  . وقالبا خاصا، وسمات مميزة

  :تدوينا ودراسة في األدب العربي-2

دوين الذكر أنه كان لحركة الجمع والتدوين في العراق أثر كبير في تسجيل وت كما سبق     

اب واللغويون والقصاصون واألدباء على عاتقهم جمع تراثهم ومن فلقد حمل الكتّ. األمثال العربية

  . منها ما وصل إلينا، ومنها ما لحقه الضياع ،فظهرت مؤلفات عديدة. ثم تسجيله وتدوينه

ؤلفات فلم تصلنا مدونات أو م -نعرف–كما  تميز العصر الجاهلي بقلة التدوين لألمثالوقد      

كتبت في هذا العصر، وأقدم كتب األمثال لم تذكر الكتب والصحائف التي قد تكون ألفت في هذا 

وا ضمنوشعراء العصر الجاهلي . إال أنه قد تم تدوين بعض األمثال في صحيفة ،العصر

   .3كان ينسب هذه األمثال إلى لقمان الحكيم )ρ(النبيوأن  2قصائدهم باألمثال

                                                        
 .126،127، صالسابقالمرجع  1
زهير بن أبـي  (،...)45طرفة بن العبد، ص (دار صادر، بيروت، دط، دت،  ،الزوزني، شرح المعلقات السبع2

   .63،15،14،8، ص 1المبرد، الكامل، ج/ و...)./73سلمى، ص 
 .44رودلف زلهايم،األمثال العربية القديمة، ص 3
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 ،لعبيد بن شرية الجرهمياألموي فظهرت أوائل الكتب المؤلفة في األمثال  أما في العصر     

كما سبق - غير أن هذه الكتب لم تصل إلينا. سابصحار بن الع، وكرشم الكالبي عالقة بنو

   .-الذكر

وهو أقدم كتاب . للمفضل الضبي" أمثال العرب"بكتاب  وتطالعنا المدرسة الكوفية الضبية     

وكتاب  بن سلمة للمفضلمثل كتاب الفاخر ...شهد النقول التي جاءت بعد ذلكبذلك ت" لألمثال

وجمهرة  البن األنباريوالزاهر  لحمزةوالدرة الفاخرة  سالم ألبي عبيد القاسم بناألمثال 

 للميدانيومجمع األمثال  ألبي عبيد البكري وشرح األمثال للواحديوالوسيط  للعسكري األمثال

  .1"للزمخشري ي في األمثالصوالمستق

 :تنتهي بعبارة تعلى مجموعة من القصص والحكايات والخرافا المفضلويحتوي كتاب      

أما عن التقديم فيكون ". فصار مثال" أو" ذهب قوله مثال" أو" هبت مثالفذ"أو" فأرسلها مثال"

ثال أما عن األم .أكثر من مثل يوقد تتضمن القصة مثال واحدا، وقد تحتو". زعموا" :بعبارة

  .2المختلفة نفسها، فقد ارتبط بعضها بصور الحياة البدوية

وكتابه في األمثال بقي في مجموعة خطية، تضم  .ألبي فيد مؤرجأما الكتاب اآلخر فهو      

   .1705المجموعة هي مجموعة اإلسكوريال  هثمانية كتب هو األخير فيها، وهذ

سار " ، ويدل على معنىكهذا المثل أو ذا في ثالثة مواضع من كتابه متى يستعملالمؤرج وبين 

 وما يطبع كتابه هو شرحه اللغوي .بقوله ضربوا به المثل أو يضرب أو جعلته العرب مثال" مثال

  .4للميدانيفي مقدمة مجمع األمثال  المؤرجوذكر كتاب  .3لألمثال

وأبو زيد  ،يلالنضر بن شم( :مكتبا في األمثال لكنها ضاعت نذكر منه افقد ألفو أما معاصروه

  .1)وأبو عبد اهللا بن زياد األعرابي ،عبيدة األصمعي وأبو ،األنصاري

                                                        
 .36،37الضبي، أمثال العرب، ص 1
 .181، 55، 50، 49، 48المرجع نفسه، ص  2
  .82، 81، 79، 78ص ،األمثال العربية القديمة ،رودلف زلهايم 3
  .12، ص1الميداني، مجمع األمثال، مج 4
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لكن كتابه لم يصل  في األمثال، الجاحظوفي حوالي منتصف القرن الثاني للهجرة، كتب      

 الموروثتخلو من مادة  وال...) ن، الرسائليالحيوان، البيان والتبي(وما وصل إلينا كتبه .2إلينا

   .3وعلى وجه الخصوص المثل الشعبي

أما عن الشعر فال  .4فاألمثال فيه متنوعة ألنه جمع صنوف المثل" كليلة ودمنة"ونضيف كتاب 

   .5من األبيات الشعرية والتي تتضمن أمثاالالمبرد يخلو من األمثال المختلفة، ويورد 

ته من علماء البصرة أخذ ماد. كتابا جديدا في األمثال أبو عبيد ألفالقرن التاسع  فيو     

  . والكوفة وأضاف إليه مادة جديدة

راسة في مدارس مختلفة وأماكن عديدة في دمن األمثال، حظي كتابه بال أبو عبيدوألهمية ما ألفه 

أبو عكرمة  بفكت ،وظهرت العديد من المؤلفات خالل هذا القرن .6القرن الثاني عشر الميالدي

كتبا أيضا في  9وابن سكيت 8البن قتيبةوكان . 7ثالكتابا في األم عامر بن عمران الضبي

، في نهاية القرن الثالث الهجري، كتابا في المفضل بن سلمة بن عاصم الضبيلف أو األمثال

   .10"الفاخر" األمثال بعنوان

                                                                                                                                                                   
  .313، 249، 245ابن النديم، الفهرست، ص 1
  .164، صاألمثال العربية القديمة ،زلهايمرودلف  2
 1من ، دط، وزارة اإلعالم، بغداد، معجم مفصل، الموروث الشعبي في آثار الجاحظ، مركز الفولكلور العراقي 3

 .240إلى  267، ص من آذار 10إلى 
، 277ت، دط، دت، صبيدبا، كليلة ودمنة، نقله من الفهلوية إلى العربية، ابن المقفع، المكتبة الثقافية، بيـرو  4

275 ،260 ،247 ،232،238 ،225 ،215 ،190. 
ــل، ج 5 ــرد، الكامـ ، 229، 219، 218، 214، 168، 166، 131، 130، 114، 117، 108، ص1المبـ

 .14،104، 11، ص2ج/و./254
  .99، 98 ص ،األمثال العربية القديمة ،رودلف زلهايم 6
 .159، 158المرجع نفسه، ص  7
، من كتاب عيون األخبار والحرب والفروسـية،  )بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد(ابن قتيبة 8

 .34م، ص1971مديرية إحياء التراث العربي، دمشق، دط، 
ابن سكيت، إصالح المنطق، شرح وتحقيق عبد السالم محمد هارون، دار /و./326ابن النديم، الفهرست، ص 9

 ).332ىإل 314(م، ص1970المعارف بمصر، دط، 
   .165ص ،األمثال العربية القديمة ،رودلف زلهايم10
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الزاهر في معاني كلمات " بعنوان في ربع القرن الرابع الهجريكتابا في األمثال  األنباريألف 

   .1العديد من األقوال واألمثال فيهو". الناس

من  دويع ،ألبي هالل العسكري" جمهرة األمثال" كتاب دنج ،أما عن القرن الرابع الهجري     

ودعم كتابه بشواهد من  ،شتمل على أخبار العرب في الجاهلية واإلسالما إذ ،أصول كتب األدب

م شرحها ث ى حروف المعجم،وأمثاله منسوقة عل. وكالم العرب شعره ونثره .الحديثوالقرآن 

على ما يقرب من ألفي مثل شرحت  كتابه يشتملو .شرحا وافيا مشتمال على مواردها ومضاربها

  .2شرحا مستقصيا، عدا مئات من األمثال وردت أثناء الشرح كشواهد

جمعت األمثال العربية القديمة في كتابين  ينمع ملتقى القرن الخامس بالسادس الهجريو     

ن اوهذ. للزمخشري" المستقصي في أمثال العرب"و للميداني" مجمع األمثال" :هماضخمين 

  .ن مرجعان مهمان لألمثال العربية القديمةاالكتاب

ه على عظيم ما ورد من األمثال وهو ستة آالف ئفسبب تسميته احتوا "مجمع األمثال"كتاب  اأم

ثال القديمة التي اقتبس منها أهم مصادر األم الميدانيلقد ذكر ضف إلى ذلك ف .مثل ونيف

وجعل الباب "ذكره لمجموعة من األمثال المولدة والتي لم يذكر مصادرها  نفضال ع. 3مجمعه

والخلفاء  )ρ(النبي من كالم  ذبالتاسع والعشرين في أسماء أيام العرب، والثالثين في نُ

  .4"الراشدين

النظام األبجدي أنه يسير على  "ذكر في مقدمة كتابه، فقد لزمخشريلعن المستقصي و     

الدقيق، ألنه أصح النظم للعثور على األمثال بسهولة، وأنه يذكر في شرحه لكل مثل القصص 

                                                        
، الزاهر في معاني كلمات النـاس،  )أبو بكر محمد بن القاسم األنباري(األنباري/و./186المرجع نفسه، ص  1

، 133م، ص1979، هـ1399، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، دط، 2حاتم صالح الضامن، ج/تحقيق د
377 ،201 ،166 ،250 ،199 ،235...  

  ).ي،ط(ص ،تصدير ،1ج ،جمهرة األمثال ،أبو الهالل العسكري 2
 .13، 12، ص 1مج  ،مجمع األمثال ،الميداني 3
  .5ص ،2مج  المصدر نفسه، 4
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وبعض الشواهد، وكذلك  ،والحكايات والتعبيرات التي يتطلبها المثل، وطريقة فهمه واستخدامه

  .1"الرواة والمصادر التي يرجع إليها

ية القديمة التي حفظها العرب في مدوناتهم، ثم توالت الدراسات هذا عن األمثال العرب     

م بباريس والذي جمع 1500العربية، وجدت الدراسات األجنبية، فالمؤلف الذي ظهر في عام 

مثل من المؤلفات اليونانية والالتينية وأثار شرحها انتباه الشعوب األوروبية الحديثة إلى  800

ويون واألدباء يجمعون األمثال ويرتبونها ترتيبا أبجديا أو على حسب فقد أخذ اللغ". علم األمثال"

       .ةوغيرهم بهذه الدراس يالميدان، وأبي عبيدفحظي كتاب . الموضوعات

عددا من أمثال العرب في  )S.de Sacy("دي ساسي" مع بداية القرن التاسع عشر أدخلو     

أبي ألمثال  )G.W . Freytag(" يتاجفرا"أيضا دراسة . )Chrestomatihie Arab( كتابه

، وأربع البن قدامةوكتاب غاية الكمال  للزمخشريوكتاب المستقصي في أمثال العرب  عبيد

مخطوطات أخرى في األمثال، فعالج األمثال العربية بالتفصيل من ناحية أصلها ومعناها 

  .2قهايالغومصدرها، ففتح بذلك مجاال لفهم األمثال العربية وفتح م

 محمد الجوهريفلقد قام . والحديثة ولقي المثل الشعبي العربي حظه في الدراسات القديمة     

هذا فضال عن ذكره لكتب . مشروحة بمصادر دراسة الفولكلور العربي ببلوجرافية بكتابه قائمة

ألبي ، وجمهرة األمثال للضبي، وأمثال العرب للميدانياألمثال العربية القديمة كمجمع األمثال 

    .3هالل العسكري

كتابا في " فريدريش زايلر"وفي غضون القرن السادس عشر ثم القرن السابع عشر، ألف      

  .عن المثل الشعبي األمريكي" آرشر تايلور" المثل الشعبي األلماني، وألف 

                                                        
  .212ص رودلف زلهايم، األمثال العربية القديمة، 1

  .19، 13ص ،السابقالمرجع   2
م، 1978، 1، قائمة ببلوجرافية مشروحة، دار الكتاب للتوزيع، طمحمد الجوهري، دراسة الفولكلور العربي/د 3

  ).588إلى  575(ص
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 الدراسات العربية واألجنبية لألمثال الشعبية، فأصبحت المكتبة العربية تزخر بالعديد منوتوالت 

  .المؤلفات

، وفؤاد علي رضا، ومصطفى الطاهر الخميريفمن بين المؤلفات العربية نذكر ما ألفه 

  ....1يعلي

ية، ، عايدة بامعبد المالك مرتاضأما عن المحاوالت الجزائرية في دراسة األمثال فنذكر ما ألفه 

  .....2قادة بوتارن

المثل لم يقف فبالرغم من تعدد مفاهيم  وهكذا استطاع المثل أن يتطور منذ نشأته التاريخية     

فمنذ بذرته األولى سارعت األقالم إلى تناقله ومن ثم إلى تدوينه . ذلك حائال دون تطوره

فسجل بذلك حضورا بين األنواع األدبية واستطاع أن يتطور منذ نشأته األولى خاصة . ودراسته

طوطات ومؤلفات تضمنت فظهرت بذلك مدونات ومخ. وأن عوامل عديدة ساهمت في ظهوره

وترك المهتمون باألمثال ذخيرة للمكتبة العربية بصفة . العديد من األمثال والتي حظيت بالدراسة

لهذا الفن وعلى وجه أخص المثل  وال أدل على ذلك من تعدد الدراسات العربية واألجنبية. عامة

  .بات والممارسات المتداولةالشعبي ألنه يدرس الحي الجاري في االستعمال، فينقل كل تلك الترس

                                                        
  .م1981الطاهر الخميري، منتخبات من األمثال العامية التونسية، الدار التونسية للنشر، النشرة الثانية، /د 1
  .فؤاد علي رضا، أمثال العرب *
 .الدار البيضاءمصطفى يعلي، األمثال المغربية الشعبية، المدارس، /د *
عبد المالك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، /د 2

  .م1981
نشر بدعم مـن  (، دار الحضارة، مطبعة الصنائعي)شرح وتحليل(رابح خدوسي، موسوعة األمثال الجزائرية *

  .م2002ائر، ، الجز)المحافظة العامة لسنة الجزائر بفرنسا
، دار الحضـارة،  ةمثل وحكمة من كنوز الـذاكر  3000رابح خدوسي، موسوعة الجزائر في األمثال الشعبية *

  .م2000، 3، طJSBNم، 1997حقوق الطبع محفوظة، 
، مجلـة مركـز   )المثل الشعبي فكر وفن، منطقة األوراس(ية، األمثال الشعبية، الشرق الجزائريمعايدة با/د *

  .بحاث الخاصة بالتنمية الجهويةالدراسات واأل
هــ،  1395، محـرم، صـفر،   25، العدد 5الثقافة، مجلة تصدرها وزارة اإلعالم والثقافة، الجزائر، السنة  *

  .م1957فيفري، مارس، 
*Kadda Boutarene, Proverbe et Dictons Populaires Algériens, Office des Publications 
Universitaires, Ben Aknoun (Alger).                                                                                    
*Ounissi Mohamed Salah, Proverbe et Devinettes Chaouis (Insan d timsearequ), 
(Traduits au Français et a l'arabe), ALGER 2002.                                                               
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  :في المنطقة المدروسة -3

       : تـوطـئــة

     أعطى ذلك خصوصية للمنطقة،. ا بين الصحراء والتلتشكل منطقة األوراس حاجزا طبيعي 

أن المنطقة  متشكل منطقة عبور من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وبحك الكونه

اء ذلك حدوث تأثير فكان من جر. الوافدة عليها تن األمم والحضاراكانت محطة هامة للعديد م

كل . المنطقة نتيجة االحتكاك المتبادل بين مختلف األمم التي تعاقب وجودها عليهاأهالي  على

وردود أفعاله، وهذا الرتباطه المباشر  هذه التأثيرات انعكست في سلوك اإلنسان األوراسي

وأسفر هذا البحث على توفر المجتمع  .حث عن أصوله ومن ثم عن تراثهفبدأ بالب. بثقافته المادية

مادة التراث الشعبي  األوراسي على مادة ضخمة من التراث الشعبي والتي تشكل حيزا كبيرا من

وتحتل األمثال الشعبية التي سجلت وتسجل حضورها في المجتمع األوراسي قسما  .الجزائري

يعود في أغلب األحيان إلى ظروف سياسية - أي األمثال- نبثاقهاهاما من هذه المادة، خاصة وأن ا

وفترة  .المجتمع ةاقتصادية وغيرها من الظروف التي مرت في حياوجتماعية وا ةتاريخيو

االحتالل الفرنسي أدت إلى تفجر أمثال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالظروف االجتماعية واالقتصادية 

  .والتاريخية لهذه الفترة ةوالسياسي

فهو . المثل الشعبي ليس وليد شعب معين أو عصر ما، إنما جذوره ممتدة منذ القدمو     

لذلك . ف إلى ذلك مدى تفاعل اإلنسان مع هذه المواقفضأ. ترجمة لمواقف اإلنسان المختلفة

كما اتضح ذلك في نشأة  فالمثل الشعبي ينقل التغيير االجتماعي الذي مس ويمس حياة الفرد

   .هالمثل وتناول

احتلت األمثال الشعبية بذلك مكانة خاصة ألنها تعكس التفكير الشعبي في كل مكان وزمان ف     

وتتناول جميع جوانب حياته، بكل ما تحمله الحياة  ،وكيف ال واألمثال ترافق الوجود اإلنساني

 .انيةلذلك فعمر األمثال يتحدد بعمر الوجود اإلنساني أو اإلنس. وأضداد تومرادفا يمن معان
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تشيب وال تضعف وال ينتهي وجودها بانتهاء حياة األفراد أو بتعاقب وباختالف  فاألمثال ال

   .الحضارات

 دال يح ا لعملنا فإنه من تحصيل حاصل القول بأن هذا التحديدجغرافي فضاءا ناحددإذا كنا قد و

   .من انتشار المثل الشعبي، وإنما هو وسيلة علمية ضرورية بغية الدراسة

. لك فمنطقة األوراس على غرار المناطق الجزائرية تزخر بِكَم هائل من األمثال الشعبيةلذ

هذا من جهة، أما من . والمتأمل لمضمونها يجدها عميقة وهادفة تدل على ذكاء العقلية الشعبية

جهة أخرى فاألمثال ال تكاد تخطيء حديثا من أحاديث العامة، فتتناقلها األفواه، وتحفظها 

   .كل ذلك من خالل المدونة المجموعة لدينا ويتبين. كرة، ويستحضرها الحديث اليوميالذا

  :الكـمـيـة - أ

هذه المجموعة كانت مجاال . المدونة المجموعة من منطقة األوراس عددها يجاوز األلف     

  .وهذا العدد المتداول من األمثال يمكن أن يكون متداوال في مناطق أخرى. للدراسة

د مكنتني المالحظة المباشرة عن طريق المشاركة في الحياة االجتماعية من تسجيل فق     

السهرات، المناسبات : حضور للمثل الشعبي، فالطبقات الشعبية تردد المثل في مختلف المناسبات

المختلفة كالخطبة والزواج، والختان، والحرث، والبذر، والموت، ومناسبات الغربة، 

المتعلقة بالصلح خاصة خصومات النساء، وحتى هدهدة األمهات والخصومات، والمجالس 

إضافة إلى ذلك االعتماد على التلقائية عن طريق محاورة األفراد بطريقة مباشرة أو ...ألبنائهم

  .غير مباشرة بغية استقصاء المثل

في جمع المادة، لقد كان لعملية التسجيل المباشر من أفواه المتحدثين وكبار السن أكبر األثر      

خاصة وأن محاورة الناس . ألنها مكنتني من الحصول على عينات شاملة لمختلف أنماط الحياة

ودفعهم للحديث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أتاح الفرصة للمشاركة في الحياة االجتماعية 

  .ومالحظة السلوك اليومي لألفراد



 
 
 

 74

 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

ي الخبرة والتجربة والعارفين والمهتمين بهذا فضال عن ذلك فلقد كان لتقصي المادة من ذو     

. النوع من الدراسات، وحتى الهواة من جامعي األمثال الشعبية أثر كبير في الحصول على المادة

  .إلى جانب ذلك اإلطالع على ما تم تأليفه في هذا المجال من كتب ومقاالت ومطبوعات أيضا

رفين، فأغلب سكان المنطقة يعدون رواة وهذا وما يجدر اإلشارة إليه عدم وجود رواة محت     

  .ما يجعلني ال أقترح أسماء بذاتها تستحق التنويه أو الترجمة

  :أما عن بعض المالحظات حول الكمية المجموعة من المنطقة نذكر ما يلي     

ا وراسي كمإن األمثال المستخدمة في الدراسة ال تمثل كل األمثال الموجودة في المجتمع األ -1

  .ونوعا

باختالف المناطق -طبعا–األمثال الشعبية تتكرر في المعنى مع اختالف في اللفظ وهذا -2

تختلف األمثال بحسب المناطق لكن . فتبعا الختالف اللهجات من منطقة إلى أخرى .األوراسية

وكمثال على ذلك هذه . المعنى إال نادرا إلى هذا االختالف يقتصر على األلفاظ، وال يتعدى

  : لنماذجا

"منْدا ينْهامة واللّي يارا غَدَّّنْيالد" ،"نْياالَد را اخْسليهْل اعمعارة واللّي يغَد"  

"انيرع كْسي بقَشْ النَّاسالم" ،"فْالَن انيرالَ عكْسي وم فْالَن."  

" الَ تْخَاويه اسْل الركَح"  ،"نم ا كَحي نَكامطبيعة يب نَكاشْياس    مْل الر  

  ".السن يضحك للسـنَ        والقَلْب فيه خْديعة                           

َ " وهكْمح برسي احر،ا ولىم لىدي اتْ "،"راحب ضرعي احر"،" جواز خْطَبي احر."  

"حيالر برضي ي اللية كاورة "،"بِهاورْل بِهاللي برضي ي الليك ."  

الصيد "."الجرح يبرى ولَكْالَم اَلْعار ما يبراشْ :االسد قَاْل"،"الجرح يبرى والْعيب ما يبراشْ "

  ".الجرح يبرى وكَلْمة السو ما تَبراشْ :قَاْل 

  ".قيس قَبل ما تْغيص"،"ه قياس لَحديثْ ِلي"
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" الشّهر يستَاهْل اَرفيسة وضيفْ كُْل يوم يستَاهْل اطْرِيحة ضيفْ اْلعام يستَاهل اذْبِيحة، وضيفْ"

  ".  م يستَاهْل اَذْبِيحةضيفْ اَنْهار يستَاَهْل اَطْرِيحة وضيفْ الشّْهر يستَاهْل  اشْرِيحة، وضِيفْ الْعا"

  ".كُْل فُولَة وِليها كَيالْها"."كُْل برمة وِليها َأغْطَا"

  ".اْلقَاعد ما اَعطَاتُو نَنَّاه اَتْعشَّى" ،"الْقَاعد ما اعطَاتُو مو كَسرة"

"زاية خَبمرلَى بع زايجلَى " ،"ثَالَثْ عع رايرح وجز رفَطَاي وجز  ."  

" ارجلَع يرا غهْة خَصياشة ميناْل" ،"هورالس يرو غخَص كَلب ."  

  "جحشنَا قَصير كُْل عام ايقُوْل َأنَا صغَير"،"اِللّي عنْدو مرتُو اَقْصيرة كُْل عام ايقُوْل اصغيرة"

"نَّـــــسوا ييثْ النْسدة      حـاملفْه لَّمعيو  

  ".يديرو شَركَةَ من الريـــح       وحسنُولَك بالَ ماء

ـَّــــس      ويعلَّم لَفْهـامـة "   حديثْ النْسا يون

  ".يديروا شَركَة من الريــح        ويخَلِّيوك بالَ غْمامة

 "نَادْل خُو الزاجالر"، " نَادة خُو الزالكَلْم  ."  

................................................................................................................................  

ص نطقية ئاصيعود إلى خ- طبعا-اللفظ وهذا اختالف في تتكرر في معناها مع-نإذ-فاألمثال

  .منطقة ولهجية خاصة بكل

ن يقتصر معنى المثل أمكن يلذلك ال  .تحمل األمثال الشعبية أكثر من معنى في مضمونها -3

نحصر استعمال المثل في نطاق ضيق لذلك فالحكيم الشعبي ولو كان ذلك أل .على مضمون واحد

  :لذلك على نماذج هذهستخدمه في نطاق واسع وأف .أدرك تعدد المعاني والمضامين للمثل الواحد

عنْد الشِّيب "،"لَيام كي اسبوْل"،"الدنْيا داالَتْ "،"َآخَر اسبولَة قَطَّع يدو"،"يعرفْ لَوقَاتْ وما يصلِّيشْ"

يبالْع رظْهي"،"كَبا راتْ مالطِّيح نفَا" ،"اللِّي خَافْ مْقَلَّتْ الدا وهذَا"،"لَبا وزجلَع نا تَامالَّت  مص

يضرب في "،"تَقَطَّع البنْدير تَفَرقُو الْمداحة"،"اعطيني مالَك والَّ نَسود حالَك"،"واللّْياِلي اذَا اصحاَتْ

  ،"لَّبرِي اذَا اتْحـْبـجـن الـم افْـماتخَافَشْ من البابور اذَا تَقَلَّب وخَ"،"راس الشَّجرة وقَاعها
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"وردلْقَاتْ احة وبس"،"يدةْ اَلْعزي خُبة فزِيي"،"اُوالَ اممهاُوكُوْل س بِي ركَب"،َ" اقْرِيب طَاسالْفر راس

  "......عانَد أوما تَحسدشْ"،"اتْعلَّم واتْرك"،"فَردة ولقَاتْ اخْتها"،"كي سيدي كي جوادو"،"لربي

األمثال الشعبية الجزائرية عامة، واألمثال  ناالنتباه حقا هو وجود تشابه بي تأما ما يلف -4

ن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة القيم والتراث إو. الشعبية من مختلف األقطار العربية

  . الشعبي والمنبع التاريخي

رد بعض والجزائري عامة ن وراسي والمجتمععن بعض النماذج التي يشترك فيها المجتمع األف

  .يمكن بحال تجزئة القطر الجزائري ألنه ال. األمثلة على سبيل التدليل وليس الحصر

"يحالَانْط وقُوبِيسي وثُوندحي وونكْبر       "            "سنَنْع ودالَانْع وردو بِي زهنِّي وركب."  

  ".مايقْعد في الواد االَّ احجاروا"         "                       احجاروا مايبقَى في الواد االَّ" 

  ".ضربتَينِ في الراس  ايحيروا"          "                         ضربتين في الراس يوجعوا"

جوز على الْواد الهرهار والَاتْجوز "         ى واد اسكُوتياعقْب علَى واد هدار او متَعقُبشْ علَ"

  ".علَى الواد الصامتْ 

"وزِيده بيوُموانْسيِ ايزِيدك "                        "يدعوه سمانْسو يزِيدتَّى اح."  

"اْل اطْبِيباُوالَ اتْس براْل المجس"      "ساغْ الذِّيبمي ادف لَبالثَّع مد اْل اطْبِيبالَاتْس برجاْل الم"  

هربتْ من قَطَّاع الروس طَحتْ في "       "هربتْ من قَباض لَرواح طَحتْ في سلْساْل لَعقُوْل"

ارماالَع اضقَب."  

  ".بِين الثْرِيد والثْرِيد عنْد ربي ماا ايرِيد"           " ما ايرِيدكي ايطيب الثْرِيد يعمْل ربي "

"نَاكة لحوجلع اكوي السطعي يبر "                "ين   ". ربي يعطي اللّحم اللِّي ماعنْدو السنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

"محي القَافْلَة مف انيري"                         "يالْعبر اهعلَة امي القَافيفْ فعالض......."  
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اخْدم ابدورو " :فنجد مثال في الجزائر يقال. ذا انتقلنا إلى األمثال العامية العربيةإوالحال سواء 

اخْدم القَرداْش " :في مصرو. "اخْدم بِقَفْصي وحاسب البطَّاْل" :في تونس يقال. "وحاسب الَبطَّاْل

  .1"اخْدم بِبارة وحاسب البطَّالَة" :وفي العراق وسوريا يقال ،"ولَو ابالَشْ

"بِالنُّوم اقَدا الراو كُوله سلَى النَّاعع سالتَّاع ملَى " :فيقابله في تونس. "اخْدع سا تَاعي ماخْد

النَّاع اقَدالر اْكهي" :أما في العراق فيقال. "ستَّكم مي ِللنَّاياشَقي ب2"اتْع.  

اذَا قْصددتْ " :أما في تونس ،"اقْصد الدار الكَبِيرة إذَا ما اتْعشِّيتْ اتْباتْ دفْيان" :يقال في الجزائر

ِإذََا ابتَلَيتَ بِالشَّحاذَة دقْ علَى " :اي سوريوف ."اقْصد دار اكْبِيرة إذَا ما تَتْعشَّى اتْباتْ في الدفََا

اربالك ابو3"اب.  

إذَا عجبك رخْصو في " :أما في تونس. في الجزائر. "اللِّي عجبك رخْصو في الدار يبقَى نَصو"

  .4"الثْنية اتْلَوح نَصفَه

 " ارلَّة ودسالَ امب اددالح اردنْشَارالَ ماب ارويقابله في مصر ."النَّج: " خَلَّعام ارالنَّج ابوفي  ،"ب

مرةْ السكَّافْ " :ويضيف المثل السوري. "دار النَّجار ابالَ سكَارة ودار الحداد ابالَ سكِّين" :تونس

  .5"باخْ جوعانَةحفْيانَة ومرةْ الحياك عريانةَ، ومرة الطَّ

"اهداع يهتُو فاشَمم ،شَاهلَع اها اغْدشَاتَه، " :ويقابله في المغرب. "اللِّي خَباتَه لَعاغْد فَّراللِّي و

طَاتَهاع ام6"االَي.  

  :ورد مايليمن األمثال العربية الفصيحة ن اأما إذا انْتَقَلَنَا إلى األمثال العربية العامية وما يقابله

 "بالنُّوم اقْدا الراو كُولْه سعلَى النَّاع ساالتَّاعم ياخْد"                "ِداعِِ  ِلقَاعس ب7".ر                                                                                                                             

  

                                                        
  .15الطاهر الخميري، منتخبات من األمثال العامية التونسية، ص/ د 1
  .16المرجع نفسه، ص 2
  .20، صنفسهالمرجع  3
  .20المرجع نفسه، ص 4
  .97المرجع نفسه، ص 5
  .35المرجع نفسه، ص 6
  .418، ص1الميداني، مجمع األمثال، ج 7
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"كَكحضاللِّي ي ايا تَاخُذَشْ راو م يككباللِّي ي ايخُوذْ ر "             "اُم نفَى مَئة احشَان ب1."ر                                                                

  .2"بز من عز"                    " اضرب اذْراعك تَا كُْل المسقِّي"

  .3"تَلْدغُ العقْرب وتُصيء"                " اضربني وابكَى واسبقْني واشْكَى"

 "ارالد ابلب الكَذَّاب عا"                       " تَبَذَكُور با فَكُنَكُنْتَ كَذُو 4"ِإن.  

  .5"كُلُّ شَاةِ بِرِجلها ستُنَاطُ"                "      كُْل شَاةْ تَتْعلَّقْ من اكْراعها" 

 "نِّيهسا ابلَّهيه ايحديا ابطْهبالََ"                    " اللِّي ارح اذْكُر داقا ع6"ي.  

.................................................................................................................................................................  

  .هذا عن التراث العربي والتراث الجزائري

  : وننتقل إلى. ات عن الكمية المجموعة من منطقة األوراسهذه بعض المالحظ

  :الــتــداول  -ب 

ن هذه األخيرة لو أل. مثالإن سمة التداول هي من السمات األساسية التي تساهم في حياة األ     

  .نهاية مطافها النسيان نتفقد خاصية التداول تندثر وتزول، ويكو

ففي أحيان كثيرة تستحضرها العقلية . وتظهر قيمة األمثال الشعبية في تداول العامة لها     

إلى وال يتوقف األمر عند مجرد االستشهاد بها بل يتعداه . الشعبية فتكون فاكهة حديثها اليومي

ومن هنا تبرز القيمة الحقيقية لألمثال المتداولة في . ضرورة إدراك مضمون ومقاصد المثل

األوساط الشعبية، إذ أن جل األفكار المطروحة في األمثال إنما تتصل اتصاال مباشرا بكل ما 

طة فضال عن ذلك فلسهولة تداول األمثال وبسا. ييرتبط بالحياة أو بكل ما تحمله الحياة من معان

مضمونها وقربها من عقول العامة من الناس أضفى عليها ذلك صفة أخرى وهي صفة التناقل، 

  .وهذا ما نلمسه أثناء عملية جمع األمثال
                                                        

  .421، ص1، ج السابق المصدر 1
  .341، ص2صدر نفسه، جالم 2

  .173، ص1المصدر نفسه، ج3 
  .102، ص1، ج نفسه المصدر 4
  .106، ص2المصدر نفسه، ج 5
   .487ص، 2ج، نفسه صدرالم 6



 
 
 

 79

 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

انتشار و تناقل وعن بيئة تداول األمثال، نجد أن البيئات الريفية ساهمت بشكل كبير في     

الشعبي هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى األمثال باعتبارها أكثر البيئات محافظة على التراث 

 :فتشتهر المسنات من النساء بتداول األمثال، فيرددن أثناء الحديث واالستشهاد باألمثال عبارة

ض األمثال، إال أن النساء عترك الرجال أحيانا في تداول بشوي. "صدقُوا نَاس بكْرِي كيما قَالُوا"

. وتتداول األمثال خاصة أمام األحفاد والكنّات. تشهاديفقن الرجال في الحفظ وسرعة االس

فيتعرضن بذلك ألغلب المواضيع وفي مختلف المناسبات وهذا كلما توفرت الدواعي لحضور 

  .المثل كصورة تعكس نمطا من أنماط السلوك اليومي لألفراد

لحياة وتتسم األمثال ببساطة المضمون وقربها من عقول العامة لذلك غدت من مستلزمات ا

فعكست ما يخالج . موإحساساتهاالجتماعية، فهي أكثر تعبيرا عن نفسية غالبية أفراد الشعب 

فالمثل الشعبي ينقل السمات األساسية التي تعبر عن ثقافة   .ضمائرهم وما تصبوا إليه نفوسهم

  .المجتمع األوراسي وهذا ما نلمسه عند جمع المادة

نستطيع ة األمثال التي تناولتها المدونة قامت عليها مجموع والمحاور التي عالجتها أ أما عن     

محاور أساسية ) 9(ويمكن حصرها في تسعة . المحاور الكبرى لألمثال الشعبية تمثل القول أنها

  : هي

  .أمثال دينية -1

  .أمثال اجتماعية -2

  . أخالقية أمثال -3

  .أمثال اقتصادية -4

  .أمثال سياسية -5

  .أمثال تعليمية -6

  .أمثال تربوية -7

  .أمثال ثقافية  -8

  .نقدية أمثال -9
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وسنفصل  - هذه المحاور الكبرى لألمثال الشعبية يندرج ضمنها العديد من الموضوعات المختلفة

  .-في ذلك في الفصل الموالي

فنجد بذلك حضورا  تلسنة الحيواناأأيضا أن بعض األمثال تتداول على  هاالنتبا توما يلف     

ن الفرد أل يولي الحيوان جانبا كبيرا من األهمية فروظن المثل الشعبي فبحكم الللحيوان ضم

مكنه ذلك من إدراك ف فيتعامل مع الحيوان والطيور، .يعيش مع الحيوان في بيت واحد

وال يتوقف األمر عند ذلك بل يتعداه إلى أن الحكيم الشعبي  فنطق على لسانها، .خصائصها

ونذكر  ة لتمرير الرسائل، فأصبح المثل بذلك يحمل أكثر من معنى،استعمل الحيوان كرمز ووسيل

    :بعض األمثلة

انَا وعمْي لبغَْل نَهزو " ،"انْعلُو فْطُور الصباح الحمار قَاْل،" :عن الحمار لما قي -1

يناعقْ"،"صطْلوخَافْ المالمشَكَّْل ي برْل"،"اضالنْح ابكْي د"،" لُوكَانوهبِيعايثْ مرحي"،" اكَبر ابالد

  . "علَى موالَه

تَضربني :الذِّيب قَاْل " ،"الذِّيب قَاْل عشْر دوراتْ والَ تَنْقيزة" :وما قيل عن الذئب نذكر -2

    ".اه الذِّيب حفْظُو اسلُوقياللِّي اقْر"،"جنْب ذيب جنْب اسلُوقي"،"من هو شَاهد الذِّيب ذيلَه"،"القَايلَة

ما يخَص الكَلْب غير "،"جوع كَلْبك ايتَبعك"،" الكَلْب قَاْل اهللا الَتبدلَلْنَا وجوه" :وعن الكلب قيل -3

  ."السرواْل

دبارة الفَار "،"مارةقَطْ في ع"،"القَطْ البراني حاَور القَطْ الدخْالَني" :ويضيف عن القط والفأر -4

اروْل الدعلَى م."  

اللِّي عينُو في لعذَاب ايدير معزتين "،"لخْروفْ الجيد من الربقَة يبان" :أما عن العنزة -5

ابود"، "يبلاح يكافة مزعَأخْ َأم."  

  ."ة السو ما تَبراشْالصيد قَاْل الجرح يبرى وكَلْم" :وعن األسد -6

  ."اللِّي سمتَ عليه احشيشَة اكْالَها :تالغزالة قال" :ويضيف عن الغزال -7
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  ."كُْل خَنْفُوس عنْد مو غْزاْل" :فقال أما عن الخنزير، -8

تتعلق  أمثال لىإلسنة الحيوانات بل تعداه أمثال على ولم يكتف الحكيم الشعبي بتداول األ     

كذلك فهي . وليست للنبات في حد ذاته أيضا وتوظيفه لهذه األمثال إنما لتمرير الرسائل .تالنباب

وقْتْ الشَّدة ايقُولُو " :فقال الحكيم الشعبي. للهرب من مواجهة المنقود اُستعملتأمثال نقدية 

اسيرقْتْ الرخَا ايقُولُو الدو ونَافَعب"، "وحي رف طَاْل شَكالخُرعالَ " :لتاالنخلة ق ."و زراللِّي ع

  ".انْعُلو اللَّحية اللِّي تَنْبتْ تَحتْ التْراب" ،"عالَ بروحو واللِّي وطَا وطَا بروحو

رهم ظتعكس صورة اآلخرين في ن التي األمثال بعض أفراد المجتمع األوراسي يتداولو     

كي جِيشْ بغْداد الماكْلَة "،"ياداخَْل مصر منَّك ُألُوفْ"،"اب المصريكي الد"،"كي صيد سوريا" :فيقال

الرڤَوالْطَة"،"ادي مف ذَّني اللِّي يونترجم كل ما سبق الحديث عنه في المدونة المجموعة من  ".ك

صص لكل ، والجدول أدناه يبين التوزيع المخمثل تجاوز عددها األلف والتي ،منطقة األوراس

محور بحسب الموضوع، وهو ما يكشف عن مستويات االهتمام الشعبي بالموضوعات الممثلة 

  .للمثل وفق تلك النسبة المئوية
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 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

 النسبة المئوية عدد وروده في المجموعة محور االهتمام الشعبي األرقام

 %1.39 14 العقائد الدينية 01

 %1.19 12 القدرة والعناية اإللهية 02

 %1.89 19 العبادات ،الدين 03

 %1.09 11 الدنيا واآلخرة 04

 %1.09 11 الخير والشر 05

 %0.99 10 القضاء والقدر 06

%1.48 15 األرزاق والنعم 07  

 %4.69 47 الزواج 08

 %5.18 52 المرأة -ا 09

 %2.39 24 الرجل- ب 

 %1.18 12 الضرة 10

 %0.69  07 الوالدة 11

 %3.09 31 التربية 12

 %1.59 16 الوراثة 13

 %1.09 11 الربيب واليتيم 14

 %2.29 23 صلة الرحم 15

 %0.89 09 الحماة 16

 %0.59 06 الجار 17

%1.69 17 الضيف 18  

 %1.09 11 العرفان بالجميل ونكرانه 19

 %1.99 20 الصبر والزمن 20

 %0.99 10 الوفاء والغدر 21

%0.79 08 التعاون 22  

 %5.38 54 )الشهور والفصول(والفالحة األنواء  23

 %3.59 36 العمل 24
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 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

 النسبة المئوية عدد وروده في المجموعة محور االهتمام الشعبي األرقام

25 
  %0.69  07  االدخار

%1.69 17 القناعة 26  

% 5.48 55 الحكم، السيطرة، السلطة 27  

% 0.89 09 االنتهازية واالستغالل 28  

% 1.79 18 المسؤولية 29  

% 0.29 03 الغربة 30  

% 0.69 07 الفقر والغنى 31  

% 0.69 07 الظلم 32  

% 1.99 20 السن، التجربة، الخبرة 33  

% 2.79 28 النصيحة، الموعظة، التحذير 34  

% 1.59 16 القول، العقل، الحكمة 35  

%2.79 28 التبصير بالعواقب، اليقظة والحذر 36  

% 0.59 06 الصحة والعالج 37  

% 0.49 05 الطبع والتطبع 38  

% 0.69 07 األسرار 39  

% 0.79 08 جوهر اإلنسان ومكانته 40  

% 2.69 27 المعاملة، آداب السلوك واللياقة 41  

% 1.89 19 الخيانة 42  

% 1.19 12 الصداقة والمظاهر الطيبة 43  

% 3.69 37 الخدع والخديعة: المظاهر الخداعة 44  

% 2.39 24 والتأثير التأثر المشاركة، 45  

% 2.39  07 التوافق 46  

% 1.39 14 الشح الطمع، البخل، 47  

% 2.29 23 الفطنة الغباء، الذكاء، 48  

% 1.29 13 الكلمة وتأثيرها 49  
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 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

 النسبة المئوية  عدد وروده في المجموعة محور االهتمام الشعبي األرقام

% 1.79  18  العيوب 50  

% 0.29 03 التطفل 51  

% 1.69 17 لحظ وسوءها 52  

% 1.19 12 المعالي وطلبها 53  

% 4.89 49 السخرية، الدعابة، التهكم 54  

 

الدعابـة  والسـخرية،  والحكـم،  والسيطرة، والسلطة، و ،األنواء والفالحةوتحتل أمثال المرأة،  

  .الصدارة لما تشغله من حيز كبير في حياة األوراسي. الزواجووالتهكم، 

فالمرأة مـثال هـي   . يسلط الضوء على المحيط االجتماعي، فيترصد كل جزئياته فالحكيم الشعبي

  .نتها داخل المجتمع األوراسيامحور الحديث اليومي وهذا تبعا لمك

فتمثل الفالحة أهم نشاط يمارسه الفرد األوراسي ونتيجة لذلك نالحـظ   االقتصاديةأما عن الحياة 

من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد نقل الفالح خبراتـه  العالقة الوطيدة بين الفالح وأرضه، هذا 

  .ومجموع ممارساته والتي أصبح يستحضرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

فكل هذه الموضوعات تكشف عـن  . والحديث سواء عن أمثال السلطة والسخرية والزواج أيضا

  .-وسنوضح ذلك الحقا -الشعبي بها االهتماممدى 

 ،والمسؤولية ،والمشاركة ،ناولة في الجدول أهمية عن سابقيها فالتربيةوال تقل الموضوعات المت

  .كلها موضوعات تثير اهتماما لدى الفرد الشعبي....والعقائد الدينية ،والقضاء والقدر ،والقناعة

فهي موضوعات تستحضرها العقلية الشعبية كلما ....وعن الحماة واالنتهازية، والطمع واألسرار

 .حضورهاتوفرت الدواعي ل

التسعة التي اشرنا إليها سابقا حتى نتمكن مـن معرفـة عـدد     المحاور ولتوضيح أكثر فإننا نبين

  :تكرار كل محور داخل المجموعة محل الدراسة
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 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

في المجموعة هعدد تكرار النسبة المئوية  المحور 

 يـنـمثل دي -1 92  09.18%

  مثل اجتماعي -2 255  25.44%

  مثل أخـالقي -3 49  04.89%

  مثل اقتصادي -4 114  11.37%

  مثل سيـاسي -5 99  09.88%

  مثل تعليـمي -6 98  09.78%

  مثل تـربوي -7 66  06.58%

  مثل ثقـافـي -8 117  11.67%

  مثل نـقـدي -9 112  11.17%

  :أما عن ترتيب هذه المحاور بحسب ورودها في المدونة وتبعا لنسبها المئوية نجد اآلتي

  اعيـمـمثل اجت -1

  يـافـقــمثل ث -2

   اقتصــاديمثل  -3

   نقــــديمثل  -4

  سياســـيمثل  -5

   تعليمــــيمثل  -6

  ي ــنــمثل دي -7

  ويـربــمثل ت -8

  يـالقــمثل أخ -9

تمثل محاور  ،والتعليمية والسياسية، ،والنقدية واالقتصادية، ،فاألمثال االجتماعية، والثقافية 

بي بحكم طبيعة العالقات بين األفراد من ناحية، ومن ناحية االهتمام الكبرى لدى الفرد الشع

   .أخرى بحكم بناء المجتمع األوراسي
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 الفصل األول: املفاهیم والنشأة والتداول واملدونة

األخالقية فهي محاور ال تقل اهتمام عن المحاور و ،والتربوية ،أما عن األمثال الدينية     

ة تحتل وكما هو مالحظ أن األمثال االجتماعي. السابقة بالرغم من اختالف النسبة المئوية بينها

 .ذلك أننا نقلل من أهمية األمثال األخرى يوال يعن. يالحديث اليومي للفرد األوراس يالصدارة ف

وسوف نلمس أهمية المثل عند تصنيفه  .فبالعكس أن المثل مهما كان مجاله إال أن دوره يبقى أهم

  .تحديد وظيفته مومن ث



 
 
 

 87

  الـتـصـنـیـف :الثانيالـفـصـل 
 

  الـتـصـنـیـف :الثانيالـفـصـل  

 ينـدیـالل ـثـملا   -ا

 جتماعياالثل امل -ب

 خالقياألثل امل -ـج

 قتصادياالثل امل  -د

 سیاسيالثل امل -ـه

 تعلیميالثل ملا  -و

 رتبويالثل امل -ك

 ثقايفالثل امل -ل

 نقديالثل امل -ي

 كيفيـة و ،تهاوعرضنا لكمي ،سوراتناولنا في الفصل السابق المدونة المجموعة من منطقة األ     

  . والفرد األوراسي بخاصة ،المجتمع ككل حضور المثل في حياة أو دواعي

ه تبعا للفكـرة  نحاول تصنيفإننا ف أحيانا، مزدوج المضمون يأتي متعدد األغراض،وبما أن المثل 

دا على ذلك فلقد الغالبة عليه، ما يمكننا من تحديد مجمل المواضيع التي تضمنتها المدونة، واعتما

  : ، الذي حددته المدونةتياآل التصنيف انتهينا إلى 

  .يــنـل ديثالم  -  أ

  .جتماعياالمثل ال  -ب

  .القيـخاألمثل ال  -ج

  .قتصادياالمثل ال   -د

  .يـسياسالمثل ال-هـ
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  الـتـصـنـیـف :الثانيالـفـصـل 
 

  .يـتعليمالمثل ال  -و

  .ويـتربالمثل ال -ك

  .يـافـثقالمثل ال -ل

  .نقديالثل لما  -ي

  :دينيالالمثل  -أ

  :ةـيـنـد الديـائـقـالع -1

صـاحبه   هـر ء عن إدراك شعوري  أو ال شعوري يقىعلى التصريف الناش"تطلق العقيدة      

ن انتشار المعتقـدات الدينيـة   إوعلى أساس ذلك ف .1"...نعلى اإلذعان لقضية ما من غير برها

هوم الشـعبي عـن اهللا وعـن    حقيقة المف إنما هو واقع معبر عن وشيوعها بين الطبقات الشعبية،

   .الدين

النزعـة   أن هـذه وخاصـة  . فهذه المعتقدات لها حضورها في التعامل والعالقات اليومية للعوام

  فتنعكس بصورة مباشرة  .العقائدية تسيطر بشكل خاص على المفهوم الديني لهذه الطبقة الشعبية

ديـر اَلْخيـر   " :ر لينقلها في أمثالهفي حياته وفي تفكيره، فترتسم أمامه دواعي الخير وموانع الش

 وفَاعْل الخير ضفَاعْل اَلْشَّر مقْبو" ،"دير الخير َأوراك تَلْقَاه قُدامك" ،"واَنْساه ودير الشَّر واتْفَكْرو

 الَكس ."  

معرفة هنـا تتمثـل   وال. يعتمد على المعرفة ابل اعتقاد ليست إيمانا فحسب، عندهم العقيدةف     

َأنْشَد علَى دينَـك لَشْـتَا   "،"اَسَأْل علَى دينَك حتَّى اَيقُولُوا مهبوْل" :في معرفة الدين فيقول المثل

وْلڤُيبهولُو م"،"يني الدف نْفَعي اَلْزِّين لَكْالَم".  

                                                        
 ،دار القلم الكويـت ، 2ج، )دراسة على ضوء الكلم الطيب(المجتمع والحياة  ،علي عبد المنعم عبد الحميد/ د1 
  .107ص، م1981ـ، ه1401، 1ط
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َإذَا اخْتَلَفَـتْ  " :لى دينـه وحتى يكون إيمانه واضحا ومبنيا على دعائم صحيحة يجب المحافظة ع

ينَكلَى دفَظْ عتَحاَس انيوليس ذلك فحسب بل يجب اإلقرار بإعطاء المكانة الحقـة لإلسـالم    ،"لَد

  ."اَكْتَبوا بالعود وحلُّو لَحدود وما تَلْبدوشْ كي ِليهود" :والمسلمين فيقول

. ية لللّه، واإليمان به، واالعتماد عليه والخـوف منـه  والمثل الشعبي ينقل حب هذه الطبقة الشعب

فالـدين  . حسه ومشـاعره عليه وعليه فالفرد األوراسي يؤمن إيمانا جازما بعقيدته، فإيمانه يملك 

 :يمثّل اإللزام واإلذعان والخضوع، والعبارات الدينية تعترض الحديث في أمور شـتّى كقـولهم  

"عيضا يةاَ"،"اللِّي اَخْلَقْ معاساهللا و ابوي"،"ببر ِليه ـاْل   "،"لَغْرِيبقَـى حبا يارِي مع تَرسدارِي م

يموتْ النَّفاقْ ويبقَـى  "،"اَحواْل تَشْكي ِلحواْل واحواْل تَشْكي ِلربي"،"علَى حالُو غير ربي سبحانُو

  ."الرزاقْ

    :ةـيـهـة اإللـايـنـدرة والعـالق -2

فيـنعكس   .نه على كل شيء قديرأو وراسي إدراكا جازما أن اهللا خلق الكون،يدرك الفرد األ     

ـ تْا تَمو راطَالخَ بحا ينوِ ْلجرلْي اَشما تَم" :فيقول في أمثاله قدرة اهللا ومشيئتهاستسالمه ل حرك 

  . "يننحي لَبر يرغ يْلِلد ي الَاِلو الَ "،"اهللا نِذِْإبِ الَّة إِّرعشَ

ـ ح يـد رِالثَ يـب طا يم" :ويؤكد هذا المثل القائل .له تصاريف الدهر كما شاءوفالرب موجود  ى تَّ

يعْلم ربي مرِا يلق تعلو قدرة اإلنسان الذي  يجد نفسه عاجزا أمامهـا فيقـول  االخفقدرة  ." يد: 

  ." محتَسي ْلظَي انوكَا لُي محفَل لَثْم ْلحكْاَ"،"فياخَتَ الَ ةُبارها لَي يباتكَالمبِ يالشَ"

 كلَرفَا حم كهري كَاللِّو رصقَ كالَنَا بم اكغَي بلِّلْاَ" :ملغاة أمام قدرة الخالق المخلوق قدرةفتصبح 

ـ و حارفَ "،"لقَافَلَةُ محميالعريان في ا" :بقوله هعجزي في نقل بعفرد الشيستمر الو ."ربقَاَ زِحين 

   ." ينالد ومى يلَِإ

ـ   لح على االستسالم لقضاء اهللا واالعتراف بقدرته،ي يبعشال الفرد ويظل      ى فيطلـب ويترج

  ."ياِلا الغَي ياِلح محرة اَمحر اتْقَا بم وبلُي القُف" :ثلقول الميف .عنايته اإللهية
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ويؤكد ذلك مجموعـة مـن األقـوال     .بفضل اهللا عليه ولو أعطاه رزقا قليال الفرد يعترفو     

  ـياعبر المكَ تْبجة           وزعر مهي الدف تْبسكَ " :المأثورة نذكر منها

                    اذَما ماَ ناْطَعه ربــي          واَ وْلقُيطَعي ذَانرياع."  

َأنْـتُم السـابقين   " :تتوارثه األجيال، وتعبر عنه في قوله إن اإليمان بمشيئة اهللا إيمان فطري     

ينقنَا الالَّحاحواالتكال على اهللا واإليمان به واالستسالم لقضائه وإرادته وعجز قدرة اإلنسان  ".و

 دقُارة ويالن يرد"،"ىقَبيطيح وشْوِي ي دير الهم في الشَبكَة شْوِي" :أمام قدرته فيأتي المثل فيقول

ي الثْفنةي".  

  :ادات ـبـالع ،نـديـال -3

فال تخلو حياة المجتمع  .المقصود بالدين تلك الممارسات والشعائر الدينية التي يمارسها الفرد    

كم في تصرفات من تلك الممارسات اليومية والتي تتح -كغيره من المجتمع الجزائري-وراسياأل

فالصالة والزكاة والصوم والحج واألعياد كـل هـذه الشـعائر     .وتضع األسس لتعاملهم األفراد،

فالكثير مـن العـادات والتقاليـد     .الدينية تقوم بدور بارز وواضح في قيام العالقات االجتماعية

  .وراسيهذه األخيرة أعطت مميزات ومالمح للمجتمع األ .تطبعها التعاليم الدينية

من األوقات المقدسة التي ال يجب  هاوقتو .فالصالة من الشعائر والممارسات الدينية الهامة     

ـ ي وي فينزع اتْي مي اللِّدلْي وي فينزعتْالَ" :فيقول على الفرد التقاعس في أدائها ـ ع تْقْ صر 

الجمُأ لِّخَ" :ويصل إلى القول ." اتْي فَة اللِّعمتَ كتْوم وِلص غْالمرالَ ب الفرد ويمقت ." وتْفُي 

كل  ." يشْلصا يو مُأ اتْوقَلُ فْرعي"،"يشْلصا يو مُأ ةَلَبالقَ فْرعي" :ي تارك الصالة  فيقولبعشال

وال يتسامح مع  ذلك له داللته الواضحة على أن الصالة فرض واجب ال تترك ألي سبب كان،

والعبادة الواضحة التي لهـا ركائزهـا    ." اديعو ةُعمج اديالقُ ةْالَي صك" :لالمث فيقول .تاركها

  :ومعزل عن الناس فيقول نىءوال تتم بم .ودعائمها

"العبةَاد يشْم في رلَ وسجاْلب         العبةَاد بلَّالخَ ينالْلالخَة و ."  
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للتقاعس عن أداء الواجبات وااللتزامـات األخـرى   تكون العبادة حجة  ي أنبعفرد الشويرفض ال

ومن جهة أخـرى المحافظـة    فيؤكد على ضرورة المحافظة على العبادة من جهة، .كالعمل مثال

ـ  عفَراَو كالتَص ضِقْاَ" :على التزامات العمل وغيرها فيقول صاتَبلقد حـذر المثـل الـذين     ." ك

وليت الزمن يقف عند الندم على مـا   .لزمن عاقبةفال يحسبون ل .تنقضي أعمارهم هباءا وسدى

 .الندم على اآلخرة التي لم يعد لها العـدة  أسوسلبتهم بملذاتها ومغرياتها بل األفاتهم في الدنيا التي 

  ." انورقُ يكبِ يتْرِا قَمو يكبِ يتْجِا حي مرِماعي يرِماعي" :ي ذلك بقولهبعفرد الشويؤكد ال

ذلك ألنه  .تحدث عن مكان العبادة أال وهو الجامع أيضانه إف دث المثل عن الصالة،وكما تح     

فهـو بمنزلـة البيـت     .فنظرة العامة للجامع هي نظرة تقديسية المكان الذي تقام فيه شعائر الدين

  ."وارد يي هبر ارد ارد وشْدنْا عي ماللِّ" :ويدل على ذلك مثلهم القائل .وأكثر

اإلسالم وهو فرض من العبادات التي رسـم اهللا حـدودها    أما الحج فهو شعيرة من شعائر     

 .ي أن الحج تطهير للنفس من الذنوب وهو دليل على صدق اإليمانبعفرد الشويدرك ال .ومعالمها

ومـادام   .ن الحج المبرور يقوي اإليمان ويضاعف األجر ويسقط الذنوب ويهذب النفسأخاصة و

   .نه يحذر من حدوث العكسإيدرك هذه المعاني السامية للحج ف يبعفرد الشال

الموازين فبدل الورع والتقوى  نجد صورة الحاج انقلبت إلـى الخبـث    نقالباوالعكس هنا هو 

ي ينفر من كذب ونفاق الحاج ويضيف بعشفال ." مزحتْى ملَبلْلَ حوّرو مزمزو جح" :والنفاق فيقول

  ." يهف تْالَازم ةُرزخَالْوِ اجح ةْاممع ةُاممعلَ" :بقوله

فكلما تكرر الحج تكررت التوبة وهكذا إلى أن يصل إلـى   .ي مرآة للتوبةبعشفالحج في المفهوم ال

  ." اتْوبتُ عبس تْبتُو          اتْجح 1عبس يتْجح"  :القول

                                                        
له حضور واسع في حياة اإلنسان األوراسي وتكراره في القرآن الكريم وفي الخلق له حكمته ) 7(الرقم سبعة 1

  :نذكر ما يلي)7(وعن بعض ما يمثله العدد سبعة .وداللته
  .سبع مستويات مدارية :الذرة

  .سبع طبقات، سبع محيطات، سبع قارات :األرض 
  .   يتألف من سبع طبقات ):السماء(الجويغالف األرض 

  .  يمر بسبع مراحل: القمر
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كـي  "ِ :الحاج ويصل إلى درجة السخرية منه فيقول يستنكر نفاق وكذب حكيم الشعبيوال يزال ال

حاج بذَكْلَ ةُقَرب والّسةقَر".  

                                                                                                                                                                   
  .الكواكب السيارة غير األرض

  ).    43:يوسف( ،)6:الحاقة(،)12 :الطالق(السماوات السبع
  .الذي نعرفه من سبع ألوان)المرئي(الضوء األبيض

  .قوس قزح
  .الطيف األبيض

  أنواع من اإلشعاعات  7:الضوء غير المرئي
  .سبع أنواع أساسية من النجوم :مالنجو

  ).87 :الحجر(المثاني السبع
  ).2، 1:األعلى/ 1:التغابن/ 1:الجمعة/1:الصف/ 1:الحديد/ 1:الحشر/ 1:اإلسراء(المسبحات السبع

، 24:، الحشـر 41:، النـور 36:النـور ، 44:، اإلسـراء 13:الرعد(سبع مرات في سبع آيات" يسبح"ذكر الفعل
  )1:الجمعة،1:التغابن
  .سبعة :الفرقان: ف كتاب اهللاحرو

  ).14-12:المؤمنون(خلق اإلنسان من سبعة
  ).31-25 :عبس(رزق اإلنسان في سبعة 

   .ليلة القدر
  ).261 :البقرة(مضاعفة الحسنة 

  .جسم اإلنسان يتكون من سبعة أشياء
  .سبعة :أطوار اإلنسان
  .سبعة :مواضع السجود

  .فقرات عنقية 7:ما بين الجمجمة والصلب
  .مرات7:اف الطو

  .السعي بين الصفا والمروة 
  .رمي الجمرات سبع جمار

  .ألسبوع سبعة أيام ا
  .خلق السماوات واألرض في سبعة أيام 

  .ثالثة للفطر وأربعة لألضحى أيام األعياد سبعة،: األعياد
  .)227الى217من(ص ، الكون في القرآن أسرار، داود سلمان السعدي/د :لمزيد من التفصيل

، عناصر التراث الشعبي في الـالز في  السحري أو الفولكلوري كما سماه عبد المالك مرتاض) 7(لعددأما عن ا
الغول خطافة العرائس  .الغول التي حاربها علي بن أبي طالب لها سبعة رؤوس: في األساطير الشعبية :فيذكر

  ======.لها سبعة رؤوس
  .   المسحور يخطو فوق مجمر البخور سبع مرات=====

دراسة في المعتقـدات واألمثـال   (الشعبي في الالز ثعناصر الترا، عبد المالك مرتاض/د:يد من التفصيل لمز
ونضيف ما هو شائع أيضا فـي  ، 26، 25، 24، صدت، دط، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، )الشعبية

  .المعتقدات الشعبية
  .أسبوع للميت
  .   أسبوع للعرس
   .أسبوع للمزيود

  .افسأسبوع للن
  .ةتسبيع الملح لطرد العين الشريرة وغيرها من المعتقدات الشعبية السائد
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ما عن الوضع االجتماعي المتمثل في حالة التكافل االجتماعي بهدف الحفاظ علـى الكيـان   أ     

فرد فال .نساني فالسبيل لتحقيق ذلك هو الزكاة والصدقةمن اإلضاوتحقيق الت والروابط االجتماعية،

حبـه للصـدقة    فـرد فينقـل ال  .يجابي للزكاة في حفظ الكيان االجتماعيي يدرك الدور اإلبعالش

ـ ارة زكَّملْاَ احي ري اللِّا كاهوفَة بصرقََ دي ماللِّ" :والترغيب فيها بقوله قصـى  أن هـذا أل  ." اه

  .كثرأة في الترغيب فيها بالصدقة بغي –ذنإ–زيارة البقاع المقدسة فربطها فرد الشعبيمنيات الأ

ـ اللِّ" :ي من الشخص الذي يتعلل هروبا من أداء واجبه فيقولبعفردالشوينفر ال      ي مـ ا ي حشْب 

يصّاَ قْدشَ وْلقُيـ ِل ي  ،لكنه يقف موقفا حازما ويؤكد على ضرورة معرفة الشخص لقدرته ."ىاميتَ

داء فرضـه  أهله لمجـرد  أا حرمان نفسه ووال يجوز أيض ن يكلف نفسه فوق طاقتها،أفال يجوز 

  ."اقْفَّا نَربالْق واْشَفَّ اردي الْفَ"، "اْليعلَ يتْي بفكْى تَتَّة حقَدالص وزجا تْم" :فيقول

فـراده وفـي   أفتتحكم في تصرفات  وراسي،ن المفهوم الديني تتغلغل روحه في المجتمع األإ     

داء هذه الفروض بدقة وهي مواطن أ فرد الشعبيذا المفهوم يرصد الومن ه حياته الدنيوية كذلك،

  :للنقد االجتماعي فيقول

  يننس اْلبجلَي ف تْدبع يلة        ويسك دعا بسنْالْ نامتَ الَ "

  ." ينسمخَ ةَيلَالح نا مهدنْعو       ـة    ين درا فَهدنْة عينالْ   

  

ـ  الَ" :ن ذلك نقص في الـدين فيقـول  أل داء الفرائض،أذر المثل من عدم التظاهر في ويح  نامتَ

  ."تْاما صذَا ِإسنْالْ نامتَ الَو ،تْارا سذَََِإ ْلبِاِإل نامتَ الَو ،اتْحا صذَي َإاِليلَالْ

ضرحة والزيارات ة األقامإدليل على ذلك لوا ولياء،متنان للشيوخ واألوالوجدان الشعبي يحس باإل

وكل هذا ناتج عن الكثير من العادات الدينية التي تولدت نتيجة شيوع كثير من المعتقـدات التـي   

وليـاء والشـيوخ    وراسي باألبصورة جلية في سلوك الفرد األ نعكستاف .ترسبت على مر الزمن

ـ  قامة األإولعل عادة  .يمانه بمعتقداته الدينيةإتضاهي درجة   ا والتبـرك بهـا،  ضـرحة وزيارته
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وراسـي  ولياء والمشايخ والتبرك بهم من السمات التي طبعت وتطبـع المجتمـع األ  يمان باألواإل

ذا كان نموذجا حسنا يحتذى به فـي سـلوكيات   إوراسي يحترم الشيخ وخاصة بصفة خاصة فاأل

  :ليرصد ذلك فيقول ثورأتي القول المأفي ويقدسه لدرجة العبادة، .الحياة المختلفة

  ةاممع اسرالْ وقْفُ وهلُمعيو       ـوهبّحة نْبلْْطََّالْ بي حاللِّ"

                   ي كْاللِّورلْطَّالْ هكْة نَبرهوه          ِإلَىى تَّح يوم القيةام ".  

  :الدنيا واآلخرة  -4

يجابياتهـا ومسـاوئها   إولها  ومباهجها،ن لها ملذاتها أل دراكية،إللدنيا نظرة  فردن نظرة الإ     

وبين لذة الـدنيا ولـذة    .جل محدودن النهاية مؤكدة واألفالبقاء في الدنيا قليل مهما طال أل .يضاأ

 السير في طلبها سـير " :نأفحقيقة الدنيا هي  .دومأعظم وأ اآلخرة، فلذة الدنيا أفضل ولذة اآلخرة

المفروح به منها هو عين المحـزون   في غدير التمساح، والسباحة فيها سباحة ،ةعبسم رضٍأفي 

هذه المعـاني   فرد الشعبيلذلك فلقد نقل ال .1"هاحمن أفرا وأحزانها اتها،ها متولدة من لذّآالم .عليه

ـ عي ياللِّة واردّا غَينْدالْ"،" مدنْا اَيهلع ْلمعي ياللِّة واردا غَينْدالْ" :في قوله ْلم عـ ل ـ خْا اَيه سر". 

ويـدرك   ."بالَا كْهبالَّطَة ويفَا جِينْالدّ "،" هاورع اميلبِ قْرداَ نم يعمج" :يام الدنياأ ويضيف لغدر

  ." اكعم دقُري نمالَ كربي قَف" :فيقولخرته آلفي لحظات صفاء نفسه والعمل  فردال

حكـيم  مانتـه فيرصـد ال  المولى أل ستالماتي تظهر نتائجها بمجرد نسان الفعال اإلأعلى  اكيدأوت

وتناسي  الدنيوي، ءما في لحظات الصفاأ ."راْطَنْزبِ يرغ شْمكَم اتْا مم داحو" :ذلك بقوله الشعبي

يام اة في توالي األوتلك سنة الحي ." بعالتْا وقَالشَّبِ ْلدبتْا يم برالطَو وهالز" :يقول فرداآلخرة فال

  :ويطابق ما سبق القول المأثور ."الدنْيا كي اَسبوْل"،"وْلبسي اَك ليام"،" تْاالَا دينْالد":في قوله

                         " نْالديتْلَثَا مها دراعــة      ملْا يبسها غاللِّ يرطَشْي يح  

              لْيبسها ويدوبِ حها ساعة      وكَنْيد عليها بعدمفْا يرح ".  

                                                        
، 2ط، بيـروت ، صـيدا ، المكتبـة العصـرية  ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضـلي ، الفرائد، ابن قيم الجوزية 1

  .58ص، م1999ـ، ه1420
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، و حتى التالهي عن الدنيا فهـذا مرفـوض  أعمال الدنيوية ما جعل اآلخرة سببا وعدم القيام باألأ

  ." وتْمي لْى فنَتَسيو وتْقُي الْف ْلاكُي" :فالفرد يرفض ذلك وينقله بسخرية

  :شرالخير وال -5

ن كنـه  أ فـرد ويـدرك ال  ،وحياة اآلخرة يمثلها الخير ،يمثلها الشر فرد الشعبيالدنيا عند ال     

ن غلب على كنهه الشر فهـو  إو ،رنسان خيإفهو  ن غلب على كنهه الخيرإف ،نسان خير وشراإل

لرغبـة  لى الدين تتمثل فيها اإفنظرته  .ليهإ ويلح على الخير ويصب فردومع ذلك فال .نسان شريرإ

ـ ظْي َأادبالْو رشَّالْبِ رشَّالْو مركْي َأادالبو يرخالْب يرخلْاَ" :في الخير والرهبة من الشر فيقول  ،" ملَ

  ."يوقلُس بنْجو يبذ بنْج" :ويضيف

وعلـى   .ه الخير والعكـس ؤر جزافاإلنسان الخي بالجميل، االعتراف الشعبيومن خصال الفرد 

ن الفرد يقيم وزنا لتعامالتـه مـع   أخاصة و .وراسيتقوم المعامالت في المجتمع األ ساس ذلكأ

ـ الْ يرخ"،"يرخالْ اهوداَ يرخالْ وْلم" :تي المثل ليقولأليه فيإفنفسيته تحبذ الخير وتسعى  .غيره  اسنَ

عدالَو و رأيضاوالسيما الدعاء بالخير  ."ود: "رخَي اَبّلـ ا خَيه ضراء وراك ـ و وتطفـو   ."كامدقُ

 يتْجِ" :ر فيقولنسانية ليظهر الفرد في بعض مواقف التأسف والندم على فعل عمل خيالطبيعة اإل

   ."يبِرقُي الْلقْرحتْي اَبر يردنْاَ

  

  : ما مبادرة الخير فال ينتظر منها الخير دائما فيقولأ

  هاسر ابا جينْالدو          برــغَلْى ِلشَم درالفَ" 

  ".هاسى رلَع سرغَنْا يم        ْلصي البف يرالخ انو كَلُ    

ـ " :ن يكون مقابل خيره شر فنجده يقولألذلك نجده يلتزم بعض الحذر في تعامالته خوفا من  ا م

ـ " :فرد الشـعبي فيردد ال فعال الخيرأما عن تبجيل النفس في أ ."رْ شَ يكجِا يم يرخ ْلعفْتَ ي اللِّ

يدير الخير ي النَّفِا اسيديرو في روحاو سنظرة يسودها الخير والشـر -ذنإ–فردفنظرة ال ."ع. 
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فال بقاء لحال فينقل ذلـك فـي   -إذن–وال شر كذلك ن ال حال دائم فال خير يدومأفمن قناعاته 

ي ك شْركَالْ "،"ييننِّي هاساري وْلقُتْا وعجتْاي كي ويلنِّغَ يسااري وْلقُاتْ شْرالكَ عبشْي تَك" :مثله

  ."ي يلنِّغَ اسلرِل وْلقُاتْ عبشْتَ

  :القضاء والقدر -6

تتكامل سمة إيمان الفرد بقضاء اهللا وقدره مع تدينه، فيؤمن إيمانا مطلقا بما كُتب عليه فـي       

ـ ي الجف وبتُكْي ماللِّ" :ة بوضوح في قولهقضيبية هذه الوتعكس أمثاله الشع. القضاء والقدر  ينبِ

ـ عاي اللِّ"،"وانُحبي سبر ال االَّى حلَع ومدا يم"،"ولُجر دّّّّّّّمو يلُجَأ اءي جاللِّ"،" ينعو الْوفُشُتْ  اهطَ

ربي منْا يو الْيلُحعبلْاَ"،"دعين قْح والطةَير ْلاطَب ".  

والشيء غير المكتـوب يضـيع    .و قصرأتيه مهما طال الزمن أن ما قدره المولى لعبده يإ     

ـ ُأ بكَرمي لْة فوسرعلَ "،"دا حيهدا يم دح تْرم" :ثلالمقول في .حتى ولو كان قريبا انَو معفْر 

ذلـك   فـرد ويدرك ال .رادتهإال بإون شيء تعالى وال يك بإذنهال إفال تتحرك شعرة  ."بتَكْتَ نملَ

ن تمنـع  أوال تستطيع قوة  ."ة يرا خيهة فيرخْأتَ ْلكُ "،" اُهللا هارتَخْا اَيمة فيرالخ" :فينقله في مثله

  ."بالَا الطَّي بالَاهللا غَ" :فيقول المثل رادة اهللا ومشيئته مهما كان،إ

  

  

  :األرزاق والنعم -7

فهـو الـذي خلـق     .رزاق والنعم بيد اهللا وحـده ن األأيمانا جازما بإ م الشعبيحكييؤمن ال     

فالنصيب والرزق  .وسبحانه هو الذي يرزق العباد ويضمن لهم ذلك رض وقدر فيها أقواتها،األ

ـ و نْما يي ماطي العطعي يك" :ذلك فينقله في قوله فرد الشعبيويدرك ال .من عند اهللا وحده ي ك

ـ طعي يك"،"ياطي وجِيا يش ْلي كُاطي العطعي يك"،"ْلحا يي منحياَ ي العـ اط ـ ا تَي م ـ قَشْ ا ى م

  ."ارالد ابب دنْع اببرزق اشْ" :كل واحد مقسوم له رزقه ونصيبهف ،"ياطبتَ
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بالنصـيب  يضا قبلها الرضـا  أو متنانواالبفضل اهللا يتمثل في آيات الشكر  عترافاالن إ     

 دى قَلَع" :مثلبنعم اهللا مهما كان نصيبه فيقول ال عترافاالن ذلك يحمل الفرد على مهما كان أل

رجليك مْاْطَغْاَ دفينقـل   .يمانهإلك دليل على قصور وضعف فذ ما من ال يرضى بنصيبه،أ ." ك

ـ رمعا يم ينعالْ"،"تْكُسا نَنََأ تْالَة قَوبالطُّو ،يتْلِّبي اتْانر تْالَة قَرجحالْ" :قوله في ذلك ها غ يـر 

الدود تْالْوراب".  

فرد فـال  .فهو الجحود بعينه هما نكرانأ .بفضله عترافان الحمد والشكر على نعم اهللا هو إ     

مـا  أ ."حالَم اْلقَ حالَص عبشْاي ك"،"يتْوِر يتْلكْ الَو تْبرج تْسبلْ الَ" :ينقل ذلك في قوله الشعبي

 :ويـأتي المثـل ليقـول    .ياه المولى فقد خسر نعمة ربهإمن ال يعرف قيمة النعمة التي وهبها 

ـ عي يبر"،"واطُبى صسنْا يفَحلَبِ فْالَي ماللِّ"،" بايكَراَ اتْجوي عف حمقَلْاَ تْارساخْ" ـ اي ط سواك 

  ."جوعو َأمو فَُأ جنْفَي السف ْلاكُي"،"اكنَحة لَجوعِل

فتتمثل في المجتمع صور  مارة بالسوء،أن النفس إف ومادامت القسمة والنصيب بيده تعالى،     

ـ  بعلْي داحو" :في أمثاله الشعبي محكيوينقل ال الحسد على النعمة، ـ و انورقُالْبِ احد ـ لْاام  اشْقَ

اباشْو يالْ"،"يلِّصمسوعد كْيسب والموطْخُس يحسب ".  

ت بـر وع الشعبين النزعة الدينية هي نزعة فطرية عند الفرد أ إلىمن كل ما سبق نصل      

   .الطبقة الشعبية عن مفهومها الديني ونزعتها العقائدية عن طريق أفعالها اليومية

فعـال سـاعدت   ن هذه األأك لى ذلإضف أ .فرادخيرة التي تمثل صورا تعبيرية لحياة األهذه األ

لمجموعـة   ن يعبر عن هذا بصياغتهأ الفرد واستطاع .ي عن الدينبعشعلى صياغة المفهوم ال

  .  من األمثال الشعبية التي تتناول العقائد الدينية

ـ إفب .لى كل شيءإن اهللا معه في كل شيء وسلطانه يمتد أيؤمن  فرد الشعبيفال ن ورادته نظم الك

لذلك فلقد غدت العقيدة الدينية  .يظل مستسلما لقضاء اهللا وقدره فردن ثم فالوم .ونظم شؤون خلقه

  .الشعبيمن أهم مقومات حياة الفرد 
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  :مـثـل اجـتـمـاعـي -ب

  : الزواج  -1

نَكُم مـودةٌ  نْفُسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بيكُم من َأق لَلَومن ءاياته َأن خَ(:قال تعالى     

ونتَفَكَّرمٍ يِلقَو اتآلي يِ ذَلَكف ةًِ إنمحرالزواج سنة من سنن اهللا تعالى في الخلق والتكوينف .1)و. 

فهو رابطة مقدسة  .نسانحياة اإل ستمرارالومثل الذي اختاره اهللا تعالى للتكاثر سلوب األوهو األ

ن إف ،نسان للبقاءدامت الرغبة في تنظيم الفطرة وحاجة اإلوما .نسان للشعور بالمسؤوليةاإل تهيئ

فهـي النـواة لبنـاء     .جتماعيـة اصغر وحدة أسرة التي تعد ول لتكوين األالزواج هو السبيل األ

تتفرع عنها فروع  وأغصان وسرة التي تتكون منها األ جتماعيةاالهذه العملية  .المجتمع وتكامله

سـرة  سس البنائية التي تقـوم عليهـا األ  وبالتالي تضع األ .أخرى لتكون بدورها شعوبا وقبائل

 خـرى وراسي كغيره من المجتمعـات األ والمجتمع األ .والعالقات الطيبة ستمراراالفتضمن لها 

ن الزواج هـو العتبـة   أنه يدرك أل ،يعطي أهمية وقدسية لهذا الرباط الذي عرفه الناس منذ القدم

هذه العالقة هي في الواقع محـور   .المرأةوسا من الرجل سرة التي تتكون أساولى لتكوين األاأل

  .جتماعيةاالالعالقات 

ن أل .المـرأة والرجل  :التي تشغل كال الطرفين هتماماتاالمثال جانبا من تلك لقد سجلت األ     

مثـال  لذلك فلقـد صـورت األ   .وحياتهما القادمة اذلك يعد محطة أساسية مهمة ترتبط بمستقبلهم

ومادامت العالقـة بـين   . الطرفين بهذه الخطوة هتمامالى مدى إرجع في معظمها جوانب عديدة ت

ل قينف .كريما مبنيا على رضاهما رتباطاا همارتباطإ َلعجفُ  نثى ال تتم بشكل فوضوي،الذكر واأل

 ودى علَع انوكَالُي سايرة أفْبحلَم"،" يفْكالْبِ بالح الَ يفْالسبِ يْشَ ْلكُ" :هذه الصورة بقوله ثلالم

يابوليس العكس ." س :"حّبالْي بِنيفْس الُيالْ" ،"يفْوصغْمصوبا تَة مكَرح ووالَمها ما يربح".  

                                                        
 .21:الروم  1
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نه الميثـاق  مسؤولية مشتركة أل عتبارهاب والتهيئة للزواج، ستعداداالويسبق الرضا والتوافق      

ـ " :ذلك وينقله في قوله ثلفيدرك الم نجاب أبناء وتربيتهم،إالذي يترتب عليه تكوين أسرة و سّقْب 

للزواج عن الرجل،  ةأالمرتختلف نظرة  وهنا ،" امو عتُاربداة يلَِل اجوزاَ"،"بطَخْا تَم ْلبقْ بطَحلَ

 عنـد  لـذلك فـالزواج   .مسؤولية عتبارهابليه إالزواج لذاته أما الرجل فينظر  إلىتنظر  ةأفالمر

  .الرجل يشكّل أهمية في بناء مستقبله ووضعه االجتماعي

ويترتـب   .ه البيولوجية والنفسيةحاجات شباعإورته طشباع فإنسان هذا الرباط الذي يحقق لإل     

 :ذلـك بقولـه   ثـل الم نقليف .اهي والالمباالةبللت اجتماعيا اهرظوليس م عليه شعور بالمسؤولية،

"حفَر اجوش الزبساتَحم  احنَوكَا وب اهر تَفَاحو"،"رهالشْقَا طُوْل الدِليلَة و حالْفَر".  

مـام الـزواج   أن ذلك يرسم الطريق الزوجة أل ختياراي في بعالش هتماماالمثال مدى وتُظهر األ

البِيضا مثْلْ لَبياض والَ  :بالَك الَ تَاخُذْ البِيضا والَ تَخْسر مالَك عليها" :لشعبيالناجح فيقول المثل ا

هي كي الركْنَة الظَّلْمـة والَ   :طَاح في لَغْنَم يعميه، وبالَك ماتََاخُذْ  اَلْكَحلَة وماتَخْسر ما لَك عليها

الَ طَـاح فـي اَلْكْـرشْ    خُوذْ السمرا واخْسر مالَك عليها راَهي كي عسْل النْحْل و خَشُّيتْ فيها،

فالمثل تعبير عن  .ساسا في الزواج لكنه مطلوب ومرغوب فيهأيعد  فمقياس الجمال ال ."يداوِيها 

 :لشـعبي تعبير ا حدوعلى  .بالجمال الحسي-احيانأ-ن المجتمع الشعبي يحفلالذوق الشعبي هذا أل

واللِّي ايحب  اللِّي ايحب ارجِيلَة ايموتْ رجِيْل،" :شعبيويضيف ال ،"ايروح الزين ويقْعدو مايروا"

،اهوتْ بِدمتَلْقَـاه  ذِْليلَة ي يهنبِع اطْوِيلَة تْلُوح بحـال      "،"واللِّي ية بزِيـزـْل ولََعينَـة بِـال كْحالْز

للّي عنْدو مرتُو قصيرة كُْل عـام ايقُـول   ا"،"اطْوِيلَة علْقَتْ كَلتَتْها ولقْصيرة ماتَتْ بِعلَّتْها"،"طْفَْل

  ."ْكُْل عام ايقُوْل أنا صغَير  جحشْنَا قَصير" :حيانا يقولأو، "صغيرة 

 رِشْاَ" :ثلالمرموق فيقول الم جتماعياالالزوجة بسب النسب الرفيع والمركز  ختياراعن  امأ     

 رِشْاَو ودعلْاَ وفْشُ" :فرد الشعبيمها فيقول الالزوجة تبعا أل تيارخاوعن  ."ياِلغَ انوكَالُي ياِلعالْ

   ."اهتْنْبِ
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نـه مجـرد مظهـر    أمن الجمال الحسي عندما يـدرك   أخرىحيان أي في بعحكيم الشويسخر ال

ـ فْالطَّ ينزِِل وفْشُاتْم" :فيقول. في الزواج ساسيا عند التفكيرأيعد  ظاهري فحسب، فال ـ ة حلَ ى تَّ

ـ  جوزتْاتَم سرغَم يْلخ ني مرِشْاتَم"،" ْلايعفْلَ وفْشُاتْ من ـ ب ـ الْ اتْنَ عرس "،" الـززِ الَ ين يـن 

خـالق،  ويبقى المقياس في الـزواج هـو األ  . "ةولَلُ يهف ينزِ ْلكُ"،" ْلايعفْة لَينَة شينَالشِّ"،"ْلايعفْلَ

ـ خَ الَا برمي لَة كلَصب الَة بمربالْ" :فيقولا ذلك جيد فردويدرك ال ما الذي يفضل الجمـال  أ. "ةلَص

ـ  ارنَ رهسي ينالز بحي ياللِّ" :مثلال فيقول. هؤعباأن يتحمل أفعليه  ذَعقـول  ال ضـيف ون. "واب

  :ثورأمال

  ْليالَالظْ رايد ادي الوى                       فلَفْالد ارونَ كبجعي الَ"

  ". ـْلايعلفَا وفْشُى تْتَّة                       حلَفْالطَّ ينزِ كبجعي الَ   

عليـه  و لى عناصر الجمـال، إفالمجتمع الشعبي يحفل بالجمال الحسي ويميل الذوق الشعبي      

ـ تَّملْا يـر الز" :مثـال ة الذميمة وهي التـي تقـول عنهـا األ   أنه ينفر من المرإف يك مـ اي ضحك 

ماييكِّب"،"كَي تْجِاتْمالْ ْلحعمياى تَّة حوتْفُي العرس "،"هنياشْة مخَ ةيْصها غلَ يرعجهذا مـن   ." ار

سـرة علـى   أقارب بهدف بناء زواج األوراسي يشجع أما من ناحية أخرى فالمجتمع األ ناحية،

ـ ع تْنْب" :تي المثل ليقولأفي. واصر القرابةأساس سليم والمحافظة على أ مـ  ك ي لَكـ ع ـ  ْلس ي ف

   ."تْارب ولََو ملعاْ تْنْب وذْخُو تْدعب ولَة ويافْعالْ يقْرِطْ وذْخُ"،" جوزااَو ممع تْنْى بدي ماللِّ"،"كمفُ

ـ ب وهشُّيطَ ْلاجالر" :ي الرجل الذي ال يتزوج من بنات عمه فيقولبعفرد الشويحتقر ال ـ ع اتْنَ و م

و أ ةوراسي وهي تسمية فالن لفالنلذلك فلقد كانت عادة منتشرة في المجتمع األ ." اتْبايالس وهملَ

لى التحـوالت  إوهذا راجع  ثارها،أت تختفي ألكن هذه العادة بد .عالقة القرابة فالنة لفالن لمجرد

وتبعـا   .لى مجتمع صناعيإمن مجتمع البداوة والريفية  لهنتقااالجوهرية التي شهدها المجتمع في 

  .لذلك تغيرت الكثير من القيم والعادات تماشيا مع البيئة الحضارية الجديدة
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ة يالرِ ْلاكُي محاللَّ اقْتَشْم" :اهرة الزواج غير المتكافيء فيقولظلى إويشير المجتمع الشعبي      

اقْتَشْم الزواج يزوج هنةي" .  

 .قدام على هذه الخطوةعند اإل تزانوااليلح على ضرورة التروي والتعقل  فردلى ذلك فالإضف أ

ة أوالمـر  ." اوداَ ارهو انْباسو مبطْخَ ارهو انْركْاشَم" :المثل لفيقو نفعا يال يجدن الندم بعدها أل

فالمجتمع يعطيه السـيطرة  مام قوته أن الرجل رب البيت والمسؤول عنه، فتحس بضعفها أتدرك 

كامل الحريـة، فتنقـاد لـه     جل الشهم الذي لهرويمنحه الحرية، لذلك فلقد صور المثل صورة ال

ي اللِّ" :ما الرجل فيقولأ. "ينعنَميي ونعلَخْي ْلحفَلَ ْلجاَالر جوزتْنَ" :ة ليقول المثل على لسانهاأالمر

  ."ةاغَبالد اري دو فصلْخَتَ اْلبجلَ اسر ية فزعو المتُالَكَ

ة أعـن طلـب المـر    لى الزواج، كل بطريقته، وعبر المثلإن اة يسعيأل الرجل والمرظوي     

 مزي اعاللِّ" :شعبيال الفرد ما عن الرجل فيقولأ ."اجوة الزّبالْطَة وكَوسة ملَحكَم" :للزواج بقوله

لَعى حة اقْاجضاهاي اللِّا وعزم لَعى مذَخْاَ ارااه".  

لى ترويض البنـت،  إول ما عن حقيقة التفكير الشعبي والعقلية الشعبية فيسعى في المقام األأ     

ة ظوراسي المحافن من سمات المجتمع األأل. يضاأتقتضيه العادات والتقاليد والعرف  ما ن هذاأل

لـذلك   .ولياءالتي تشغل األ لتزاماتاالهم أبة وتزويجها من لذلك فسترة البنت واج .على الشرف

 إَِذَا كتَنْبو ،يدداح ونكُيي اَاللِّ بالَّكُا بِيهحنَ كاتَعجو ِإذَا كتَسرض" :هذه الصورة بقوله مثلال ينقل

  ." يدزِا اييمد اري الدا فهالَو اباها ريهطاع تْربكَ

ـ وراسي هي اهر الحالية التي يعاني منها المجتمع األظالم ومن      اهرة العنوسـة والـزواج   ظ

فتنقـل  . مام الـزواج أالمادية ووقوفها حائال  تمكانيااإللى قلة إخر والسبب يرجع في العادة أالمت

و جوزتْي يمع اتْنَبا"،"وارثَ يشْشوتْب اتْنَباووا ارب روحملَ اتْنَاب" :سها لتقولأة تحسرها ويأالمر

فْا نََأنَورقُلِْل حكَ"،"ملْحتْلاطَي ب سكْوتجِالَ ْلاطَي بيتى الْلَي عاْلب الَو اطَى الخَلَعوبسبب هـذه  . " ر
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 ْلوَأ" :مثلة فيقول الأخر، والتي تنعكس سلبا خاصة على المرأالظاهرة تظهر حاالت الزواج المت

  ، وسنُرب تْسبلْاَ اْلقَة والَبرد سبلْاَ نم وسعتْاَ ْلو، َأوسعتْاَ ثْالَالثَّ، ووسعتْاَي ناثَ، ووسعتْاَ

ثَّالْوتْاَي انعوس مالْ قْلَطْاَ نمقُفَى الْلَا عوس، تْاَ ثْالَالثَوعوس من جاَ ابعجـ  ُأو وز ـ ج اْلقَ تْب 

عراَ ِإذَا" :بقوله شعبيال الفرد خر ينقلهأي أمقابل رهر في الظوي. " وسباَ يتْغيوْلز ـ ه ماَ كزوج 

نْبتاُ تْيجماللِّ" :يضاأ. " كتْاتَي م منْ اخُذْو يتتْيج وم".  

ـ َآ" :لذلك فيقول مفهوم الشعبيالفي الزواج بحسب  ظة الحألوهنا تبرز مس      ـ ي رخُ ـ  ذْاخُ ما ر

ومرمرآخَة ور ذْاخُي ضرة الْبقَنْعفـي مثلـه    شعبيال الفرد والزوج غير المحظوظ يعبر عنه. "ةر

ـ ي وزه ىقَالَتْتَ كالَة بيّزِراَ ذْاخَيامو يكمعي ا الَهاربغَاَ نم كالَبو ورمطْمالْ رافَاحي" :بقوله مان 

عليك هو جِاييك لَعى راسك وهجِاتْ ييك لَعى رجلالنْ :"ويضيف. " يكسا هما هرِخْا ُأمـ  ين ي ك

ـ  ظلة الحأومع ذلك فمس ."امه الَو وتْمالْ ينرِخَْأة وومجري القَف ْلسعلَ لة نسـبية  أوالزواج مس

 .فيندوم رابطـة بـين الطـر   أة، ولعمق صأن الزواج يبقى أل رد الشعبيفوتقديرية في نظر ال

وراسـي  بعض التصورات الخرافية التي شاعت في المجتمـع األ  تنه سادألى إشارة وتجدر اإل

ـ اَ" :ولقد عبر المثل عن ذلك بقولـه . من العادات والتقاليد نها تعكس الكثيرأل ضرـ  ب  وسارالطَ

  .ارةضلحطور ا إلىجتمع من طور البداوة مال نتقالال تلكن هذه النظرة تغير ." وسرعلَ افْخَتْ

  

  

  

  : ة والرجل وعالقتهماأالمر -2

  : ةأالمر -أ

هذان الشقان همـا ركيـزة   . ة والرجلأسرية هي المرن ثنائية الحياة األأن نقر أمن البديهي      

قدم ما نعـرف مـن عصـور    ألى إرجعنا " ذا ماإنه ة ألأكثر نقول المرأوبتحيز . العالقة العائلية
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ولية للتـاريخ،  بل هن في الحق بمثابة المادة األ ،انأوش افيه مكان ن للنساءأينا أر ]حيث[ التاريخ،

ن حيـاة  أر نجد ظم الننعننا حين نأعلى . لف منه هذا التاريخأنهن نصف النوع البشري الذي يتأل

سات قد خلقن لهداية المـؤرخ  ين بعض ملكات، وحسان  وبغايا وقدإنعم ] غموض[يكتنفها ءالنسا

ن غيرهن من النساء، وهن جمهرة الفضـليات وغيـر   أن، بيد صور وجوههن وسجالت حياته

ن الرجال هـم الـذين   أن نتصور أ اعتدنأالمشهورات قد بقين مغمورات في حلكة الماضي، وقد 

 ،لى العـالم إوالد تين باألأ، يقمن لهم بشؤون الدار، ويمهءن وراحبن النساء قد ألمدنية وبا اتقدمو

   .1"ناآلخذ به أي لوال يزاالماضي خذ به في أي التاريخ الذي أوهذا ر

ة فـي المجتمـع، فهـذا    أهمية ودور المرأؤكد على هي تو 2)راي ستراتشي(ي لصاحبتهأهذا الر

فـي   " ةأن المرأة معا، فضال على أالرجل والمر: نسانيةخير تحرك ويتحرك بتفاعل شقي اإلاأل

منتشرة ومثبتة فـي   "قاتعال" و جمودهاأفيه، وهي في تحركها  "مكون"تاريخ أي مجتمع عنصر

ـ أباته الظاهرة والخفية، وفي تكوينه وحركته، شجنجميع  هـو  ن الرجـل الـذي   أنها في ذلك ش

ن لم يكن من المستحيل عزل سـيرتها فـي   إالطبيعي،  غير العنصر الثاني المكون فيه، ولذا من

 . 3"طيرها ضمن حدود معينة ال تجاوز فيهاأو تأهذا المجتمع، 

ة حتى ولو كان ذلك بين طيات الكتمان والحرص بحكـم  أتعترف بالمر شعبيةة اللكل ذلك فالعقلي

الشـعبي فسـجلت    ة كانت والزالت محور الحـديث أن المرأذلك  على دلأوال . العرف والتقاليد

بمجموعة من األمثال تناقلتها األجيال لتعبر  حكيم الشعبيخصها ال لذلك فقد اوتسجل حضورا قوي

  . ءاوراسي بكل ممارستها السلبية وااليجابية على حد سومجتمع األعن صورتها داخل ال

                                                        
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد ، )رب قبل اإلسالمفي تاريخ الع(ة في التاريخ العربيأالمر ،ليلى صباغ/ د 1

 .6، 5ص، مقدمة، م1975، دط، دمشق، القومي
  " فرانسيس بيالر حياتها وعملها"وهي مؤلفة كتاب . باحثة وأديبة أنجليزية معاصرة 2

                                                           "Frances Willard, Her life and work"         
  .5ص ،المرجع نفسه.    ""Marching on" القافلة تسير " وكتاب

  .11ص، مقدمة، المرجع نفسه 3
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ة أن المـر خاصة وأ. للزوج ةأعبرت األمثال عن طبيعة العالقات الزوجية، ونظرة المرفلقد      

ضف إلى أن المجتمع يمنحه كل الحرية ويعطيه الحـق فـي   أ .تخضع بطبيعتها لسيطرة الرجل

ـ لَ" :بقولـه  لشعبيهذه الصورة ويعبر عنها افتنقل األمثال  .السيطرة والتصرف ـ  سرفْ ـ ف ي يد 

ـ لَ" :ن ذلك سوف ينعكس سلبا فيقولوليس معنى ذلك الكبت التام لحريتها أل. "سارالفَ مرـ ا م  لثْ

الدلْكُ يسشْا تَمبح عليه يجرحك ".   

كـل   فـرد الشـعبي  صـد ال د رة وال زالت محور الحديث الشعبي، لذلك فلقألقد كانت المر     

وسلط الضوء على أدق تفاصيل حياتها خاصة فيما يتعلق بممارستها السـلبية  تها وسكناتها احرك

عتبار أنها ربة البيـت  اة من واجباتها القيام بأعمالها المنزلية على أكمل وجه، بأفالمر. داخل بيتها

ة الكسـولة  أهي صورة المر عبيفرد الشومن الصور السلبية التي رصدها ال. وأعماله موكلة إليها

انعكاس لسوء اختيار الزوج خاصة إذا كان  وهذه الصورة ما هي إال ،ةأعمالها اليومي التي تترك

 مثـل  فينقل. بعد زوال انبهاره به من جوع وال يسمنه همقياس االختيار هو الجمال الذي ال يغني

 "،"ةيضرِا امهدي نمة ويضرِة واعينَزِ"،" يكدي ْلغْشُي ينرو اكهواب كينَزِ نم يتْيعاَ" :ذلك بقوله

نَا تْمعتيشْل فَاضايرلْا كنَمعة نَسعتيلي ييدبِ كالنْ يناس".  

ة أن المرأ، خاصة ورجلوتبقى صفة الكسل والخمول من صفات المذمومة التي ال يحبذها ال     

، باإلضافة إلى بعض األعمال التـي  المنزلأعمالها تنحصر في وراسي كانت كل في المجتمع األ

ة أومع ذلك فمهمـا كـان مسـتوى المـر     .هذه النظرة تأما اليوم فلقد تغير. تساعد فيها زوجها

ال تخلو في مجملها مـن نبـذ    شعبيةلذلك فاألمثال ال. االجتماعي أو الثقافي فإنها تبقى ربة منزل

ـ حلَ وهيدي اتْبايالخَ وفْص"،" وفْو الصمدخْايمفيا هماَ وقْرع" :ة الكسولةأالمر صور "،"ـ اذْح ة قَ

بِانْويهتَة وقَّرم فنَي اجالطِّ احير "،" نْاتَمصِل ابصايبة كي الدة الخَابايةب"،"ي النَّفهوفْطَتْاَ ار وي ف

ّغْتَ ْلياللْلز طَ"،"وفْالصلْة اَالَويطْخ خَا تْمغَ"،" طَيتْلَس تْالَخَو قْرتْبهنْكُا وتْس تْالَّخَو تْعـ تْب اه".  

  :وكل ذلك ينطبق مع القول المأثور
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  يكمعيا الَهانْخَد نم كالَب           يمدالقَ ثْاراحي يكصونُ" 

  ". يكلع انمالزي وه ناوعتْة         تَونَفُعملْا اَرملَ يي شَدتَ الَ   

ي ونرحس وْلقُة اتْبايا الخَرملَ" :فيقول المثل ة تجد في بعض األحيان تعليال لكسلها،غير أن المرأ

بأمور غيبية  تربطه ة لكسلهاأوحتى تعليل المر ." رحالس يبِ وْلقُا اتْهاعرا ذْهانْي خَاللِّ"،"يانيرجِ

لكن هذه المعتقـدات   وراسي،في فترة من الفترات على المجتمع األ تسيطر ،خرافيةوتصورات 

  .بدأت تختفي من حياة األفراد تدريجيا

. ة العاملة الجادة في عملها، التي تتفانى في خدمة بيتهاأفي المقابل تتحدث األمثال عن المرو     

ـ " :قول عنهـا المثـل  في هر حذاقتها وبراعتها لتتوج منزلها وتكون ملكة فيه،ظفت ـ تَ رعالشَّ تْح 

المحرمة والييدبِ نالنْ ينبِ"،"اسيتي مبنارِنَوة ُأيقْي مدلَ" :، ويضيف المثل"ةيمذَا ِإرا جتْر دارا ه

عملاَ "،"تْرْليك حراير غَ وشْمـ ر ايقة إلى طري أيلج الشعبي محكيولتوضيح الصورة أكثر، فال ."ر

   :ة الجادة العاملة المدبرة فيقولأاملة، والمرعة الكسولة الأبين المر ،المقارنة

                        "الحرالَي كْة فما تَهفَغْتَسُأ              ري لْفباسشَا تَهمر  

  ْلوعتْي لَّي التَا فهلْجر ثْرا حم  ا                  ذَِإ ْللَّقَا تَهيقْقي دفُأ                        

 رجرجا تَهاسبي لَفُأ                رثَّعا تَهمالَي كَة فبايالخَ           

  ."ْلوعتْا يم ْلي التَّا فهلْجر ثْرح  ا                   ذَر ِإثَّكَا تَهيقْقي دفَُأ                       

  ." بورة تَبايالخَ ودعتَ  بوذَة اتَلَحالفَ ودعي تْك" :ويضيف

ة الكسـولة علـى العمـل    أفيشجع المر إلى التشجيع بغية تغيير الوضع، فرد الشعبيال أويلج     

ـ  بلْالقَ"،"ةارة حرالح"،"ةركْالبم بِيهِبِلَة اغْرثْالكَبِ وكبلْغَ اذَِإ" :بقوله ـ اللِّ ي مايغير ـ ي تَسـ ل قُاه ة فَ

يرفض العمل غير المـتقن،   شعبيومن جهة أخرى فال ،" يرخ يهافم يرغايي ماللِّ بلَْالقَ "،"يرعاشْ

ـ  ـ " :فيقـول   عويحذر من الكثرة التي ال تنف الَبـ  ك من المـ فُع ـ قْا رذَة ِإونَ تْم وتْالمـ ر  اذَة ِإوكَ

كْحالنْ"،"تْما سي كثْكْيروا مايفْحيتْبِ"،"ور وحدة مبنيـ اثْ يتْبِة، و نين ـ وِطْم ة،ي ـ الَثَ يـتْ بِو ة ثَ
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خْملثْالَثَ"،"ةي عجايز لَعى  برة خَمبايز "،"زوج حراير لَعى زـ فَ وج ـ كَ"،" رايطَ سرة المـ فُع ة ونَ

لُاكْيا اَوهالَوداه"،"سبي ياسبوبوِلكُة وي رفيس الحشَراي"،"ربنْ عسالقَا ورة فَبويتحـدث   ."ةغَار

 :ة فيقـول المثـل  أا راجع لسوء تقدير وتصرف المرذي عن بعض مظاهر التبذير وهبعشالالفرد 

"هو لَطْيب ومو تَتُرصالذَ" :ة بقولهأويضيف عن مكانة المال عند المر ." قْدهب المرصص ى لَع

ة والرجل انطالقا مـن التبـذير   أأخرى يقارن فيها بين المر اويضيف صور ." صصقَالم بلْالقَ

  ." دايدشِْل دايدحلَ"،"ةبايا خَرملَة وبياج ْلاجالر" ،"دّْا سرملَو ادو ْلاجالر" :واالقتصاد فيقول

  :ه يدرك قدرتهن وكيدهن أيضا فيقولمن النساء ألن شعبيال الفردوعن تحذير

                        "مزيالنْ نا بِسضوكَلُ                اتْكَحان فيها يدواوم  

                        وتْالح في الماء ومعي              وهالَا بِم ماء يعواوم  "  

ي كوا وربدوا يبحي يا كسالنْ"،"وعدب ادسفْوا لَمدا خَذَِإوا واخُد حالَالص وامدا خَذَا ِإسالنْ" :وأيضا

كْيرهخَوا يبوا ر"،" تْوالَم شْالوة تَمْلخُد الَب شْحويجمع كل ذلك في قوله ."ةم:  

 "بالنْ تْهسا بهتين        من بتْههيتْجِ م هارب  

   تْيحزفَاللِّوا بِماع             ووا بِلُلْخَتْيقَالعارب ".  

  ي ونزاحي مهيدك نمو                     ينديا كَسالنْ ديكَ" :ويؤكد ذلك القول المأثور

                          اكْرى ظَلَبة عهر السبع              وْلقُتَو الحادء لُكْاييون."      

  

  :ة ويحذر الرجل منهالفرد الشعبي الضوء على بعض تصرفات المرأويسلط ا

  اايرم هجو انو كَلُو               ْلمتَّي ْلجالر يفْفخَ"

  ".ةيفَتكْتَ ْلاهتَسة                        تَيفَفخَ ْلجراَ   

  ". حولَم امزحلَُأ        ة          يضرِة مماطْفَ"و 

  ".ودمحي مزعتَ تْاحرو                   وددمو متُالَخَ"و 
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ـ م اتْسانْا ويهلجر تْلَسة غَاجحلْاَ" :ة حتى بعد توبتها فيقولأمن المر فرد الشعبيويسخر ال  اتْافَ

علايه".  

ـ وِللُ" :لكن مع ذلك تبقـى  ،" اهتْدرا ورملَة ووكَاة شُيحلْاَ" :ال يمكن بحال أن ننكر أنإنه       ة ي

ِلويي تْة كعود قَلْحة بابا ذَههتأكيده وترسيخه أيضا فرد الشعبيال لهذا ما يحاوو، "ب.  

تتسم بهـا   أما إذا انتقلنا إلى تصرفات أخرى غير الكسل والتبذير والمكر، فنجد سمة أخرى     

ال تكتم غيضها، وال تتحكم في و فال تسيطر على انفعاالتها،. االنفعالعموما وهي سرعة  ةأالمر

  نقل ذلك  فرد الشعبيوحاول ال فردودها انفعالية فورية لذلك تتصف دائما بنقص العقل، .غضبها

  ."ةيحرِا اشْهودداخْ تْالَّة خَيحة الريحى رِلَع" :ليأتي المثل ليقول

ـ ة أو أاهر عديدة تجمع بين الرجـل والمـر  ظالمجتمع الشعبي عن ملقد عبر       ين الـزوج  ب

ن خيبـة  أل. فحاالت التوافق واالنسجام واردة وموجودة والعكس أيضا احتماله موجود. والزوجة

لذلك فالمثل الـذي  . ومن ثم على حياتهما حدهما أو كليهما تنعكس مباشرة على تصرفاتهما،أأمل 

ـ حا نَنََأ ْلجاا الرهالْقَ" :حمل خيبة أمل كليهما ليقولي حكيم الشعبيرصده ال سبـ  ك مخَا بِرـ ر اسك 

أنْوت غير ما بِرالَحسوا لَلُاتْ، قَكما نَرحسبك رْلاج بنُروسكتَأنْ، و غلْكَ يربِ بعصوصوعن " ك ،

ـ " :بقولـه  فرد الشعبية فيعبر عنه الأخيبة أمل المر ـ  وتْالص ـ  وتْص ـ الْو اسرالتَ ـ  وْلطُّ  وْلطُ

المهراَ" :الشعبي فردة من الرجل يقول الأوعن تحذير المر. "اسراْلج الْوزمان مافيهَآ ممان ".  

  

  :الرجل -ب

ال تنقل قوبمجموعة من األ إننا نجد المثل قد خصه أيضاة إلى الرجل، فأوإذا انتقلنا من المر     

ة هي ربة المنزل، ومع ذلك نجدها تتملص أحيانا أفإذا كانت المر .تصرفاته وآراءه أيضاواقعه و

يتملص من مسـؤولياته، فينقـل    هو اآلخر نجدهإذ . من القيام بواجباتها فالحال سواء عند الرجل

ـ ي َآرِكْفَتْاَ" :وفي حواره مع زوجته يقول ،"مهملَي ونانُاكَنَو مهامة وعبس" :المثل ذلك بقوله ما ر



 
 
 

 108 

  الـتـصـنـیـف :الثانيالـفـصـل 
 

ـ ذَي ِإوقلُساَ" :المثلفيقول عنه . فينحدر الرجل بذلك عن مكانته. "والُسنَ نملَ ـ االرو حبا نْ ا ذَِإ ْلج

  . " والَلُاعي تَي فانر وْلقُياَ وه اداه الوداَ ْلاجالر"،" حبذْاَ يرغ احبذَ كانَكَلَ حطَشْاَ

الماديات، خاصة عندما غـدت هـذه األخيـرة     هلمجتمع الحالي مجتمع تطغى عليوبما أن ا     

 علَطْي ورعقْملْاَ ولْكالد اشْوسايم اْلم الَب ْلاجر" :مقياسا للفعالية وإلثبات الوجود، فالمثل ينقل ذلك

ويهطْب يتْبِ" :ه أو عن مالهعوقر عن مظما فيما مضى فقد كان للرجل مكانته بغض النأ. " شْالَب 

وحتى في اختيار العمـل فـال يهـم    . "والُمبِ وشْو مالُعفْبِ ْلاجالر"،" اْلملْاَ يتْبِ نم يرخ اْلجراَ

، ومن هنا تتمثل " مهيدس اْلجار امدخَ" :فرد الشعبيالمنصب بقدر مايهم الكسب الحالل، فيقول ال

ـ تْاَ ينوِ يبلذاكَ يكلِّاهللا اخَ" :لخيرصورة للدعوة للرجل بالرزق وا هجِتْاَ د وحتـى عنـد   . " يـب

  .المقارنة بين الجنسين فالكفة للرجل نظرا لما يتميز به من وقار وحكمة ورزانة

ـ  ْلاجالر"،"ادنَو الزخُ ْلاجالر"،"ةيلخْا مسالنْ اردة وينَبم اْلجراَ ارد" :فيقول عنه المثل  في الشة د

ايبان"، "الَبرج بقَ وقُموم راح البارح ولْاَ لىيوم".  

و فُلْا حذَِإ" :ة فيقولأفي التحذير من كيد النساء، ومن انقياد الرجل للمر فرد الشعبيويستمر ال     

فيك ارتْاَغير ب اْلج اقَروِإذَا، د فُلْحو فالنْ يكسقَ اتْا باعد"،" سرك فَاحو بِلُرير خَوبيه فَواحو ر

  :المأثوروهذا يطابق القول . "ةامزرو اَيلُيهان اتْتَّح يهوا وادلُكْحاض كتَرم مالَكْة ولَامقَ يربِ

         "حالنْ يثْدسا ينَّوس                        ويلَّعفْلَ مهةام  

        يدو شَيركَرة من وِ يح                    الرحولَنُسالَبِ ك ماء."  

        "حالنْ يثْدسا ينَّوس                         ويلَّعفْلَ مهة ام  

       يدو شَيركَرة من لِّخَوِ  يح                    الريوك غَ الَبمة ام."  

 وهي صورة مناقضة للصـورة األولـى،   .الصورة المعاكسة فهي توعد الرجل للرجل أما     

 اْلجار" :أيضا ."سالَج اتْب اْلجار يكوا ففُلْا حذَِإو ساعنَ اتْا بسالنْ يكوا ففُلْا حذَِإ" :المثلفيقول 

فيقر بدورها في  الرجل فضل زوجته،وفي بعض المواقف يدرك  ،"اشْقَالَتْا تَم اْلبجو لَى ُأقَالَتْتَ



 
 
 

 109 

  الـتـصـنـیـف :الثانيالـفـصـل 
 

أما إذا فارقـت زوجتـه الحيـاة     ."يوتخُا وم نم يري خيتي بِي فاللِّ" :فيأتي المثل ليقول حياته،

هـذه   فـرد الشـعبي  وينقل ال ففي هذه الحالة يحس بفضل زوجته األولى، وحلت محلها أخرى،

ر الرجل فـي مواقـف   بويع ."ةومقُرملْة اَرسالكَ يتْلكْا ة مومحرالم تْاتَم يننم" :الصورة بقوله

ـ الْي بدياغَ" :هذه الصورة مثلفينقل ال أخرى عن حسرته وخيبة أمله في زوجته، ـ ي اددغَ اضحك 

مرتلَي عوكَا لُيينَزِ انخَي لَارِقَة مدتْم الَ وفْالص هي جالذْ تْابيارِر"،"سملْكَالْت بِعب ـ ع ساس 

كي ولْصني صبح اقَررِغَ"،" ديب ا بِنَاَونَ يناسي مزوج نََأونْا زاللِّ"،" وطْطْبـ ينُي ع ـ ي لََو ف ذَعاب 

النْ طْلَّخَيسا مالَكْلَ عاِل"،"بلي ينُعي لََو فذَعاب زِييدالنْ ولوسا مالَكْالَ عب".  

  :الضرة-3

ـ  ،كانت العالقة بين الزوجة وحماتها تقوم على الكراهيةإذا       كثيـرا عـن    ففإنها ال تختل

فالضـرة صـدمة حقيقيـة    . ولنقل أنها أكثر كراهية وعداء ونفـورا  ،عالقة الزوجة وضرتها

فهي مساس بأنوثتها وتهديد لوجودها وقلق يهدد استمرار حياتها الزوجية، وإيذان دائم  ،للزوجة

حتى فـي بعـض   و. ثلكما يقول الم ،"الضرة مرة وتْولَّد لَعسْل "،"ضرة مرةال" :بالمشاكل ألن

المواقف التي تكبت فيها الزوجة مشاعرها وتخفي غيظها لتتصف بنبـل األخـالق وباألصـل    

ي الزوجة بعشالالفرد فيصور . الطيب إال أن حقيقة الوضع تؤلمها بالرغم من محاولة تظاهرها

. "لَمرا حرة حتَّى وِين جاتْ عليها ضرة " :تتنازل عن سعادتها مقابل سعادة زوجهاالحقة التي 

وكما قلنا أنفا أن غيظ الزوجة من الضرة مهما حاولت إخفاءه إال أنه يظهر عند أول احتكـاك  

  ."الَ عقَْل بعد الضرة وال زِين بعد الجدرِي" :وأول صدام فيقول المثل

والحقيقة أن المتضرر من هذه الوضعية ليست الزوجة وحدها وإنما الزوج أيضا وهذا بسـبب  

هـذا   فـرد الشـعبي  فيدرك ال. المشاكل المستمرة التي يخلقها لنفسه بسبب زواجه للمرة الثانية

  ."الضراير جايب ِلراسك لَمصايب  ْليا عام" :الوضع وينقله في الصورة التالية
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فالزوج يبحث عن السـعادة   .قابلنا حالة أخرى غير حالة الضرة وهي حالة الطالق واالنفصالوت

أما في حالة صعوبة استمرار الحياة مع زوجته وفشل محاوالت الصلح . واالستقرار واالطمئنان

تَبداْل "،"مراح تَستَراحبدْل لَ" ،"بدْل لَمنَازْل تَربح " :ذلك فرد الشعبيوينقل ال. فإنه يلجأ إلى الطالق

يرجـع السـبب األول فـي    -عادة-يبعفرد الشوال .وهذا لدعم الزوج في قراره. "السروج راحة

. "الهجالَة من رب والمطَلَّقَـة مـن فَعايلْهـا   " :الطالق إلى الزوجة، فيحملها مسؤولية ذلك فيقول

ضرر والخالفات المتكررة والتي يعبر عنها، لينقل عـدم  في حالة حدوث ال فرد الشعبياليرى و

  ."شَردودة الَ مطَّلْقَة الَ مردودة" :استقرار الزوجة بقوله

فالطالق هو الحل لرفع الضرر عن الزوجين خاصة عند محاوالت الصلح، وعدم جدوى      

  :فيقول المثل. ألن كل ذلك يزيد الطين بلة. الحلول المؤقتة

  وْل هانَة، والثَّاني هانَةاللَّ"  

  اللَّوْل هانَة اللِّي يبني بِجنْب دارو دكَّانَة     

  ".والثَّاني هانَة اللِّي يرجّع لَمرا الغَضبانَة     

وتكرار الزوج للزواج يكون ظلما لـه أيضـا   . وفي بعض األحيان يكون الطالق ظلما للمرأة

: فيقول لـه المثـل  . لى طالق زوجتهتقراره مرة أخرى فيندم بذلك عخاصة في حالة  عدم اس

  ."اهللا الَ تْبدلَنَّا وجوه  :الكَلْب قَاْل"

  

     : الوالدة -4

نفوس اآلباء واألمهات على حـب  فطر اهللا . 1)اينْالد اةيحلْة اَينَزِ وننُبلْاَو اُلملْاَ(:قال تعالى     

ة وحدها أعمالن ينبثقان من طبيعة المر) الوالدة(و)الحمل (ين األوليين وهما العمليت"  فـ األطفال

برضا مع ما فيهمـا مـن    وهما من األعمال الممتعة لديها وتتقبلهما .إذ خصتها بهما دون الرجل

                                                        
 .46 :الكهف 1
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حـدث مهـم فـي حيـاة     -إذن–فالوالدة. 1"خذهما على أنهما من أساس حياتها وتأ مشقة وعناء،

وحـاول أن   .هذا المعنـى  فرد الشعبيوقد أدرك ال .األوالد امتداد لوجودهمن إنجاب أل .الوالدين

 :مثـل فيقـول ال  .ينقل العكس في مجموعة من األمثال والتي تبرز حرمان األبوين من اإلنجاب

"الدار الَب غَصار كيمنَا جان نَ الَبوالَ"،"ار سعنَظْ ا الَايوراسـي أن  وما نلحظه في المجتمع األ ."ااي

ه ؤن ذلك يخدش كبريـا تلصق بالرجل أل حال أن وال يمكن بأي .ةأحالة العقم يسند دائما إلى المر

  ." ادتَواَ الَة بيمخلْي اََك دالَواَ الَا برملَ" :يقول فرد الشعبيلذلك فال .وينقص من رجولته

لمتأخرة والتي تـنعكس سـلبا علـى    ومن اآلثار السلبية للزواج المتأخر هو اإلنجاب أو الوالدة ا

ن األوالد ال يحظون بالرعايـة الكافيـة خاصـة إذا فـارق     إومن جهة أخرى ف ة من جهة،أالمر

 مهلْاكُي يبالش دالَاو"،" يبذلل اوقَبي يبالش دالَوَأ" :ن الحياة لذلك يأتي المثل ليبرز ذلك بقولهااألبو

  ." يبالذِّ

ن المجتمـع  أة في الـوالدة خاصـة و  أر الحالة الصحية والبنية الجسمية للمرونشير أيضا إلى دو

  ة ضالصورة المناق فرد الشعبيوينقل ال .ة الممتلئة لقدرتها على اإلنجابأوراسي يحبذ المراأل

ي جِة تَيالذرِبِ اكعمو لُّح ولَو ينموا سمظْع نوا ممهرية ويزِر اتْبايخَلْاَ اتْذَا خَامّي" :لذلك بقوله

وراسـي هـو   الغابرة في المجتمع األ ومن الترسبات الباقية من األزمنة ." يننم يبصا تْم كلَستَ

فينقـل   إذا كان المولود بنتا، ما إذا كان المولود ذكرا، بعكس ىفالرجل يتباه حب إنجاب الذكور،

  ."يرِكْب حوري يرِدبلْو اَاتُفَ لياِل" :ذلك بقوله فرد الشعبيال

  :الوراثة -5

فيـرث  . يزمات معقدةنتلعب الوراثة دورا مهما في انتقال الصفات تبعا لنظام خاص وميكا     

فيتميـز كـل   . وتبعا لذلك تتوارث األجيال ،ويرث الفرع صفات األصل ،االبن صفات والديه

                                                        
  .78ص، ة في التاريخ العربيأالمر، ليلى صباغ / د 1
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والوراثـة ال تقتصـر   . لبشريةمجتمع عن غيره بسماته الوراثية التي تحدد مختلف السالالت ا

  .على الصفات الخلقية فحسب بل تشمل الصفات الخلقية والطباع والمزاج والعادات وغيرها

الرغم من بساطة الطبقات الشـعبية إال  بف ،في أمثاله الحديث عن الوراثة الشعبي حكيمولم يهمل ال

الشعبي اكتفى بالمالحظة العينيـة  فالفرد . أنه وبعيدا عن تعقيدات العلوم التي تحدد انتقال الصفات

اَمنين هاذيك لُورِيقَـة قَـاْل   " :فيأتي المثل ليقول عن ذلك. وعلى أساس ذلك أدرك عامل الوراثة

كَسكَسلُوا يرجـع  "،"اسَأْل علَى عروقْ باباك ُأجدك ،َألْبس قَدك وامشي نَدك"،"من هاذيك الشَّجرة

يدرك أن الوراثة تتمثل في الرجوع  فردفال. "كي الماْل كي لَماِلي كي الشِّيخْ كي اَذْرارِي"،"صلُوالَ

لذلك فدور عامل الوراثة مهم جدا في إقامة مختلف العالقـات  . إلى األصل والبحث عن الجذور

لَخْروفْ الجيد مـن  " :هبقول فرد الشعبيوهذا المفهوم يعبر عنه ال. كالزواج أو التعامالت المختلفة

 انبقَة ايباتْ "،"الرلَى لُمنَاتْ عاتْ"،"خُوذْ لَبادلَى السيْل عخُوذْ الخاتْ ولَى لُمنَاتْ عخُوذْ لَب"،" كُب

  ."البرمة علَى فُمها تَطْلَع البنْتْ ألمها

فـيلح  . بالرجوع دائما إلى الجذور واألصولي األصل الطيب عن الدنيء شعبويميز الفرد ال     

ما تَخَافَشْ من الشَبعان ِإذَا جاع خَافْ " :ويعبر عن ذلك. في السؤال عن األصل كنوع من الحذر

عِإذَا اشْب انالجِيع نم"،"يهف ّضالعو كالص هلُودج نهبِالزِيتْ تَدو غَْل ال تَغََنْجِيهشْ البحَج   يكـذه

  ."الكَرشْ ما تْجِيب عدو" :والصورة المعاكسة. "عادةْ جدوده

الزين في الـزين ايجِيـب فَـرخْ الطَّـاوس     " :ويتحدث المثل عن انتقال الصفات الخلقية بقوله

 خَنَافَس جِيباي ي الشِّينف الشِّينال"،"و موهبحو يالدي أواغاللِّي ب ينزِين مهجِيبي نَـاتْ  "،"نَّاسب

  ."العم معروفَاتْ والبرنياتْ محقُوراتْ

وعلـى أسـاس ذلـك تحـدد     . ترتبط في مجملها باألصل شعبيإن مفهوم الوراثة عند ال     

وحتى ما يمكـن تسـميته   . ي يدرك أن األصل يورث الفرعبعشوهذا يدل على أن ال. العالقات

  ."ولْد الفَار يخْرج حفَّار "،"ولْد الفَار حفَّار " :لمهنية فيقولبالوراثة ا
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  :التربية -6

حتـى   تنمية قوى الطفل الجسمية والعقلية والخلقية والنفسية وغيرهـا، " :تعرف التربية بأنها     

  .1"يةوينفع مجتمعه واإلنسان ويتمكن الطفل من العيش السعيد في دنياه وأخرته، تصل مداها

ال يمكن التقليل  لذلك .صدارةالفلقد كانت من المواضيع المهمة التي لها  ونظرا لما تعنيه التربية،

  .ياتوولن هذا األخير يدرك أهمية التربية فهي من األنها حتى في المجتمع الشعبي ألأمن ش

ق التي يـنص  األخال أوالهما :المجتمع الشعبي يستند في تربية األوالد على ركيزتين أساسيتينف

بنـاء واآلبـاء فغـدت مرشـدا للتربيـة      العادات والتقاليد التي تجمع األ اوثانيهم .عليها اإلسالم

 ."شْدسحا تَو مُأ دانَع"،"ةدت الشَقْو مهيبصتَ عوسي لُف كدالَواَي بر" :الصحيحة لذلك يقول المثل

ـ  يبِرتْملْاَ" :ثللطيب فرعه طيب فيقول المفاألصل ا ،ضف إلى ذلك دور المنبت في التربيةأ من 

بِرْلكُ"،"ي طير لْيغغَلْي باه".  

ن الشـدة  حتى في حالة المعاناة أل واهتمت األمثال بالحزم في التربية بغية التهذيب والتقويم،     

ـ وحلْاَ دمرمتْتَ" :دعى للتربية على أسس سليمة لذلك يقول المثلأ ةوالمعانا .مطلوبة اشـ ي و  يِلوتْ

جاْلم تْتَومرمد الَلود تَوِلوي رـ ا كْذَِإ" :أما إذا كبر األوالد فالطريقة المثلى هي ."اْلج بر ـ و  كدلْ

   .وذلك ألي سبب كان ،وقد حذرت األمثال أيضا من فساد التربية ."يهاوِخَ

ـ عتْ ةابرهلْاَ سرفْلَ"،"تْاحجة وابص" :الصورة هذه فرد الشعبيفينقل ال ـ لَ ملَّ وِهـ "،"ير ـ وتْ ارالنَّ  دلَّ

الرملْكَ"،"ادب السوجِء ياللَّ يبة لْنَعهوالَم".  

ـ ر لـي اِل" :ي يحذر من يربي أوالدا ليسو من صلبه فيقولبعفرد الشضف إلى ذلك أن الأ      ي ب

لْوالنَّ داس ي اِلكقََ ليربلْاَ عملْي اَاء فمهروهذا يطابق القول المأثور  ." اس:  

"سلْاَ وررتْ الَ ْلمعلتْ الَيه              وعقْم في سهاس  

لْوالنَّ دتْ الَ اسربيه                كْيبر ويِلونَِل يهاس."  

                                                        
 .13ص، التمهيد، دت، دط، ديوان المطبوعات الجامعية ،التربية العائلية في اإلسالم ،العربي بختي 1
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  يهلِّعتْ ل الَمالر سساو             يهبرتْ الَ اسالنَّ دلْو"             :أيضا

       لْوالنَّ داس يرولنَِل حاسو           والرْلم تْيهدبِ مالدبِ ارسواس."  

فهـي ليسـت    .ولقد أشارت األمثال إلى العالقة الروحية الحميمية التي تجمع األم مع أبنائها     

ـ " :فينقل المثل ذلك بقولـه  والمشاعر سكتلة من األحاسي عالقة عطف ورعاية بقدر ما هي  ْلكُ

   ."اْلزو غَم يني عف وسفُنْخَ

 .كما يقول المثـل " ةانَنَحى لَلَي عكبتَ ينعلَْا" :لذلك .هي ينبوع الحنان الذي ال ينضب-ذنإ- فاألم

 :ي على لسـانها بعفرد الشفيقول ال .ال تنسى أمومتها حتى ولو كان الجزاء الجحود والنكران هيف

  ." مٍْهاقْرفْ الَو مهاررماَ" :ويضيف ." رجى حلَي عناب بقلْو ي،ناب بلْى قَلَي عبِلْقَ "

هـذه األخيـرة    .إال أن الثابت في ذلك هو مكانة األم وبتغير األزمان واختالف األوطان،     

وتتحدث األمثـال   ويدرك األبناء فضلها، .بنائهاالتي ال يمكن بحال أن تنحدر عن واجبها نحو أ

ـ يحرِ"،"ي ارِع انبايي مارِاجم انو كَلُ"،"يوِكْتَ ارنَ انكَالوا يم كالَقَ" :عن مكانتها ّـ غْتَ اة م ي ن

  ."يينَقرتَ مس ودعتْ انوكَلُ

 فرد الشـعبي فينقل ال .لشاغلويشير الواقع إلى أن مهنة األم الحقة هي أوالدها فهم شغلها ا     

  ."يتنْبا ونََأ دربلْي اَف حمزنَ ينوِا نَهي اَتلْزغْي ماذه ي،تفْري حاذه": ذلك بقوله

ر المثل عن ذلـك  والصورة المناقضة عندما يتسبب األبناء في كثير من المشاكل للوالدين وعب

  ."يافا صايم تْبراشَم تْدولَُأ ارهانْ نة مابالد تْالَقَ ":بقوله

واألم تفرح لوجـود البنـات    .فهذه األخيرة تتمتع بحب أمها ،أما عن عالقة األم مع البنت     

وبعيدا عن المساعدة والمشاعر فـاألم تحـس    .بجانبها لمساعدتها ولمشاركتها مشاعرها أيضا

  ."اتْمملْى اَتَّح ماله ازه اتْنَبلَ تْدلْوا ِلي": بمسؤولية جسيمة تجاه البنات فتعبر عن ذلك بقولها

ـ لَفْو طَدنْع لياِل" :وعكست األمثال هذه المشاعر االجتماعية تجاه البنت فيقول المثل      ي ة ف

فْاللَّكَ ْارالدعلَ"،"ارغَلْي اَى فاتْنَب فْاري الد والزمغَ اندفـالمجتمع   نت،وعن عالقة األب بالب ."ار
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ن الفشل في تربيتهـا يجلـب   أل .وراسي يولي عناية كبيرة بتربية البنت حتى أكثر من الولداأل

لذلك فاألمثال تعكس قلق اآلباء وخوفهم من البنات ويصـور   .العار والذل ويشتت كيان األسرة

 انَم وهامو اتْنَب بعر"،"اتْوررڤْلوا امعي ما اتْنَبلَ"،" تْالَاخَم تْرماعم اتْنَبلَ ةْشَّع" :المثل ذلك

دلَتَ ارمهم".  

 لـي اِل" وعكست األمثال هذا االهتمام في لذلك فلقد اهتم المثل بزواج البنت الن ذلك راحة لألب،

الـدعاء   إلـى  ويصـل األمـر   ." يدنْع نة مضخْم يدزِنْو تْنْب دمنَ"،"اهادقَار يسو يتُنْى بطَعاَ

  ."اهدمة ييبِو صدنْع ليا اِلهدْي قَبرا ي" :لزواجها

مهـا  قرب ألأن البنت أل .فهي عالقة تحيز .عن عالقة األم بالبنت فيما يخص الزواج أما     

  ."يتالْخَوا ي منتْركْشَ"،"اهمفُ الّا وِهمة اَوسرعلَ ركُشْي ونكُاشْ" :فيقول المثل عن يوم عرسها

  :يب واليتيمبالر -7

إن لم نقل محط  وراسي،الحقيقة أن كال من اليتيم والربيب له وضعية خاصة في المجتمع األ     

ها بحالة اليتيم سـواء  ؤنبد .بمجموعة من األمثال فرد الشعبيلذلك فلقد خصها ال أنظار الكثيرين،

 تْاْتَم لية واِلبكْالر دوستْي اهابب اتْم لياِل" :عبيفرد الشفي حالة فقدانه لوالده أو لوالدته فيقول ال

متْو يوسلْاَ دتْعفاليتيم يدرك حقيقة وضعه  .فينقل هذا المثل مدى تأثير اليتم في حالة وفاة األم ."ةب

ـ   .حياته وهما والديه يبعد فقدان ركيزت وما تحمله الحياة من مآسٍ ية لذلك فال يحتاج إلـى توص

ـ وا تْم"،"يهدالْا وكى بلَع مييتي ِلصوا تْم" :يقول وهذا المثل أصابهليعزي نفسه فيما  ي ِلصـ ي تيم 

ڤْى لَعبر باباه"،"ملْزِ اعتْييم فم اِلاْي علي اتْم فيه بوه يدور العلْح امم ستسـوء، يفحالة اليت ."وڤُي 

فيعبر عن كـل ذلـك    ،وسوء الحظ هتماماالكال من الظلم يصطحبها قلة ألنه سوف يقع عليه أش

ـ ة حيميتاِلي كرهز"،" اشْرفْلَ تْعطْڤَي اللِّ يميتِل ْلجار" :بمجموعة من األمثال بقوله ـ ى القَتَّ ي اض

   ."ياضالقَ باة غَيميتِل سري عف رمقْلَ ابة غَيميتِل سري عف"،"ةينَدملَ نع ابغَ
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نوع من الرأفة بحال اليتيم خاصة عند فقدان والده وزواج والدته كو فرد الشعبيفلكل ذلك يرى ال

 بحي دالَبلَ بحي ياللِّا وهدالَأو بحا ايرملَ بْي احاللِّ" :فينقل الصورة للزوج بقوله .للمرة الثانية

عبادفرد الشعبيلذلك يقول ال .يم خاصة إذا كانت بنتاوذلك تحسبا لتصرفات اليت ."اه: "ـ الم  اقْتَشْ

  ." ڤْاالس اتْبا رذَة ِإيمتاليو اقْقَلزِل طْبا هذَي ِإانرالبو ڤْاا ضذَِإ

 :لذلك يقول المثل .هذا األخير عن اليتيم ةووضعية اليتيم موازية لوضعية الربيب فال تقل معانا

  ." يببِطْ الَة بلَّع يببِالر"،" يببِي طَلِّويا ابى الدتَّح يببِح يببِرى اللَّا وذَِإ"

ة بعـد وفـاة   أفانّه ال يحبذ فكرة زواج المـر  ،وراسي مجتمع محافظوبما أن المجتمع األ     

 بعكس الزوج الذي يلجأ إلى ترك األوالد عند من هم أقرب زوجها خاصة إذا كان لديها أوالد،

بعـض   أة بعد وفاة زوجها إثما ارتكبته أو جرما اقترفته لذلك تلجأزواج المر يعتبرو .نسبا إليه

كـذلك   افظة على األبناء باعتبار صلة الرحم،حخ الزوج بهدف المأة بأويج المرزالعائالت إلى ت

  .أما ماعدا ذلك فتبقى الفكرة مرفوضة إلى حد بعيد الزوج يتزوج أخت زوجته لنفس السبب،

  :صلة الرحم  -8

ن يكتفـي  أو فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش بمعزل عـن الجماعـة،   بحكم الطبيعة اإلنسانية،     

ـ  اَلقَ "لذلك فعالقات الرحم تفوق أهمية العالقات األسرية فلقد  بأسرته الصغيرة فحسب، لَّاهللا ج 

وعنََأ(:زا الرحمان تُقْلَا خَنََأو الرحم، لَ تُقْقَتَاشْوها من اسي فَممن ولَصها وتُلْصه، ومطَقَ نعا ه

تُّتَب1")ه.   

هذه الخصوصـية   .وعالقات الرحم بين األخوة لها خصوصيتها مقارنة بعالقات الرحم األخرى

ـ ا عويخُا ونََأ" :في أمثاله بقوله فرد الشعبينقلها ال ـ ى ولَ ـ ع دلْ مـ َأي و ـ وا ونَ ـ ع دلْ مـ ي ع ى لَ

  ." كباحص كرغَي الَ وكخُ وكخُ"،" وكدع اسن النَّابو وكخُ وكخُ"،"يبرِغْلَ

                                                        
 .38ري، األدب المفرد، صالبخا 1
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فيكون سندا له لذلك يأتي  يلبي احتياجات أخيه، هوف ويظهر ذلك في وقت الشدة، فاألخ درع واق

االجتماعية بين األخـوة تحكمهـا    والعالقات ." اكاتَو نم وشْاهم كالَو نم وكخُ" :مثل ليقوللا

لذلك يمكن أن تسيء صالت الرحم األخرى على هذه العالقة األخوية  .المصلحة وتحقيق المنفعة

ـ "،" وكخُ دلْى ولَع فْاستَستَ الَ وكخُ وتْمي يك" :ذلك بقوله فرد الشعبيفينقل ال ـ ا اقْذَِإ وكخُ سم 

علاَ يكحسبو جارالمثل األخير يبين انه على أساس المنفعة والحاجة تتحدد العالقـات  وهذا  ." ك

  ."ةبلْغَة الْيلَو لَيبصة نَبلْالكَ دلْة وويخُ" :لذلك يضيف .بين األخوة

ن هـذه  أل وال تقتصر العالقات االجتماعية على األخوة بل تتعداها إلى العالقـات مـع األهـل،   

ألنه ال يمكن اقتصار العالقات بين األفراد علـى   الجتماعي،األخيرة لها دورها أيضا في البناء ا

بل تمتد لتشمل فروعا وأصوال أخرى والتي تكون بدورها هيكال اجتماعيا يشكل  األسرة فحسب،

ووشـائج   ويدرك الفرد ضمن هذا التركيب االجتماعي على أهمية األواصـر األسـرية،   .العائلة

فـرد  ويشير ال ."ويرعى بلَو عينُع داحو لَّكُ الَافْڤَ الَافْڤَ" :ذلك بقوله فرد الشعبيويوضح ال الرحم،

 :هم وسائل التجمع العائلي فيقولأحد وأإلى الدم الذي يسري في األسرة الواحدة باعتباره  الشعبي

"الدذَِإ ما ماحن نْكَيدطْڤَ"،"ررة دم خير من ماية صاحب ".  

وليس هنا معناه التفكك االجتماعي بقدر ما هـو   من العالقات بين األهل،ورأي أخر يحذر      

 :عن هذا بقوله فرد الشعبيويعبر ال .للخطر ن العكس يظهر بمجرد التعرضأل .مجرد التحذير

ـ و وكدعا وه نم"،"وتُخْا دلْى ونَّتَسو يدع وشْدنْاعي ماللِّ"،"كمه انكَ ينوِ كمد انكَ ينوِ"  دلْ

 وال يشمل هذا التحذير األهل واألقارب بـل يتعـداه إلـى    ."ويلُذ يبد الذِّاهشَ وِه نم"،" كتَخْاَ

  ."اري الدف اتْاتَوخَ وجز الَو ارلداي ى فعفْلَ" :فيقول المثل .األخوة أيضا

سوده النظام القبلي الذي يجمع وراسي مجتمع عشائري ين المجتمع األفإوكما أسلفنا الذكر      

القرابة إلدراكـه انـه ال يسـتطيع     لذلك فالفرد يولي عناية بأواصر .عدة عائالت رابطها الدم

   .العيش بعيدا عن جماعته
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 فرد الشـعبي من بعض الصور التي نقلها ال مالرغبف وعليه فالقرابة الدموية تشكل روابط متينة،

ـ و"،" كوعزافْ نو مبسحاتَم كوعي جاه فڤلْاتَي ماللِّ" :ومنها ـ ا اقْذَِإ كدلْ سا معل اَ يـكـ ح سو ب

جارك"،"تْانَي كَك خَْأو انُاكَماِلوي وكي رتْاح مارخْاَ واحياِلو"،"رتْاح ياعي وِينين حإال  ."يبِاج

والحقيقـة تظهـر إزاء    .عينةأن هذه الصور تبقى مجرد حاالت تنقل تذمر األفراد في مواقف م

 .القصوى فيدرك الفرد خاللها أهمية القرابة الدموية األبويـة منهـا واألمويـة    ةالخطر والحاج

ـ ي اَاحوراَ"،"يتالْا آخَمّ تْيحرِ يكف" :فرد الشعبيفيقول ال ا نَمـ تْع ـ اَ ارد كلَ ـ "،"ياِلوخْ ـ ك و ي خُ

يـرى ضـرورة تكـوين     فرد الشعبيفال .قدان األهلوحتى في حالة الوحدة بسبب ف ."وسرعلَ

ـ كَللْ وْلڤُياي اِلو ودنْاعي ماللِّ" :عالقات عائلية ألنه يدرك مدى أهمية الروابط العائلية فيقول  بلْ

  ."ياِلآخَ

  :الحماة -9

فتشـمل العالقـات أهـل     ،وتتكون عالقات عائلية بعيدا عن القرابة الدموية بسبب النسب     

  .هائأهل الزوجة ألن كليهما يشارك في األسرة الجديدة ويلعب دورا كبيرا في بناالزوج و

. لذلك نجد األنظار متجهـة إليهـا  . ة في األسرتين وهي الحماةأواألمثال تهتم أول ما تهتم بالمر

ضف إلى ذلـك أن المجتمـع األوراسـي     ."الحماة"فذلك يعني مباشرة " أهل الزوج"قول نفعندما 

لذلك فالمشاكل تبدأ بين الزوجـة وحماتهـا مـن    . استقالل االبن ببيته عكس اليومالقديم يرفض 

فالواضح أن الحماة تمثل مشكلة كبرى فـي حيـاة   . الخطبة إلى الزواج وتستمر باستمرار الحياة

ـ  زوجعلَ الَو ارالنَّبِ يّالكَ"،"ينتْبذْع وزجعة لَنَّا جامي": الزوجة فتنقل تذمرها بقولها ف ي الـدار "، "

الغة وِيرالحة تَيررلَ دعجوز صغةير".  

. فاألمثال صورت الحماة في صورة الشريرة ووضعتها في مكانة الشخص غير المرغوب فيه

 :بسخرية عن الوضع فيقول فرد الشعبيفيعبر ال. فتتناسى الزوجة أنها أم زوجها وجدة أوالدها

"ديفَة جِابة ومصورهْلالَا ح".   
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لكونهـا فـي أغلـب     .ألنها تمثل مشكلة عويصة بالنسبة له. بالنسبة لحماة الزوج يانسواألمر 

 :وقد عبرت األمثال عن عالقة الرجـل وحماتـه فقالـت    .األحيان مصدرا للكثير من المشاكل

  ."اهتْوصو يتُيبسى نَلَا عقَشْي اَللِّا" ،"وراوجتَ الَ وأ وورانَ يبسالنْ"، "وارد مكَحي يبسانْ اريخَ"

والواقع أن األمثال تتحدث بوضوح عن طبيعة العالقات األسرية خاصة وأن أهل الزوجة      

بأسـرة   اهتمامهـا وهذا راجع لمدى إهتمام الزوجة بأسرتها وقلـة  . أكثر قربا من أهل الزوج

ـ الر مُأة وحري الما فرملَ مُأ"  :فيأتي المثل معبرا عن ذلك في هذه الصورة ،زوجها ـ  ْلاج ي ف

ألن النظرة اليوم تغيرت خاصة من طرف . وليس معنى ذلك أن الحماة دائما شريرة. "ةحرالطَّ

. ة للحياة بسبب التعامل والتفكير والموضـوعية أيضـا  أوهذا راجع لتغير نظرة المر. الزوجة

األسري، والـذي قلـل مـن دور     االستقاللاة هو والشيء الذي قلل من حدة المشاكل مع الحم

  ." فْعي ربكْي اَاللِّ فُْأ"  :وهنا يصدق المثل القائل. الحماة وقلل من مشاكلها أيضا

  :الجار -10

ألن هنـاك  . بصلة القرابة الدموية باالكتفاءال ينتهي الحديث عن العالقات األسرية العائلية      

تلعـب دورا فـي حيـاة     خيـرة هذه األ .وهي عالقة الجار هاعالقات أخرى ال تقل أهمية عن

ال يستطيع العيش فإنه  اجتماعياإلنسان كائن  أن وبما. العالقات العائلية بحكم المكان والتعامل

فهو قرين األفراح ورفيق . لذلك فالجار له دور ال يقل أهمية عن دور العائلةبعيدا عن محيطه، 

  .األحزان

 :ومن هنا ينصـح المثـل فيقـول   . االجتماعيةت دورا مهما في العالقات هذه الحقيقة لعب     

والَ تَسيح المـاء   ارالج وفْشُتْاى تَّح ارالد نِبتَالَ "،" اري الدرِشْايم ْلبقَ اري الجرِشْي يارِالشَّ"

  ."ماتَشْرِي الدار حتَّى تَشُوفْ الجار "،"ى الماءڤَحتَّى تَلْ
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وبما أن المجتمع األوراسي يقيم وزنا للتعاليم الدينية والتي توصي في مجملهـا بحـق الجـار    

 نم"أيضا و. 1" هثُرويس هنََّأ تُنْنَى ظَتَّح ،ارِالجي بِينوصي يُلرِبال جِازم" :قال )ρ(النبيعن "ـف

سعادة المرء المسلم المكَسن الواسع، والجار اِلالصح ،والمكَرب الهنـ خَ" ونضيف. 2" يء ير 

  .3"هارِجِل مهريخَ اهللا، دنْع انِيرالجِ ريخَو ،هبِاحصِل مهريخَ ،ىالَعاهللا تَ دنْع ابِحصاَأل

 .يةوهذا تبعا للتعاليم الدين. وعلى أساس ذلك فالتعامل مع الجيران يتم في الجانب اإلنساني     

فال يمكـن بحـال تجنبـه أو    ، ألن الجار أحد العناصر المفروضة على األسرة لمالزمته إياها

  . تجاهله

تفرضـه الجيـرة    االلتزاموهذا . بها االلتزاموعليه فمالزمة الجار يفرض أخالقيات معينة ينبغي 

  ." كارد ابب ْلوال حو كارج يردياا يمك يرد"،" كارد ابب ْلدب الّو كاري جارِم" :فيقول المثل

ففـي بعـض   . هذه الحقيقة التي نقلتهـا األمثـال  . عالقات الجيرة لها دورها في حياة األسرةف

هـذه الحقيقـة    فرد الشعبيفيدرك ال. تفوق أهمية الجار أهمية األخ -إن لم نقل أغلبها-األحيان

  ." يدعبلَ وكخُ نم يرخ يبرِڤْلَ كارج" :وينقلها في قوله

  :الضيف-11

 مالَس اَلا قَالموا سالُقَفَ هيلَوا علُخَد ذِْإ ينمركْالم يماهربِإ فيض يثُدح اكتََأ ْله(:قال تعالى     

  .)4ونلُكُْأتَ الََأ اَلقَ مهِيلَِإ هبرقَفَ ينمس ٍلجعبِ اءجفَ هلهى َألَِإ غَارفَ ونركَنْم موقَ

وتعد من أهم الخصال والشيم التي تدل على نبل . دها الفردافإكرام الضيف من الصور التي اعت

  .أخالق أفراد المجتمع األوراسي

                                                        
 .50البخاري، األدب المفرد، ص 1
  .53المرجع نفسه، ص 2
 .53المرجع نفسه، ص 3
  .27، 26، 25، 24: الذاريات 4
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ـ " :)ρ(رسول اهللا قول ل ثاالتمإتظهر في مدى كرمه لضيفه  هفأخالق  مـ  ن ـ  انكَ ْؤيمـ  ن اهللا بِ

ـ وي" :اَلاهللا؟ قَ وَلسر اي هتُزاِئا جمو :واالُقَ"  هتُزاِئج هفَيض مرِكْيلْفَ راآلخ مِواليوِ مه لَوـ لَي . هتُ

والضَأ ةُثَالَثَ ةُافَيفَ ،امٍيا كَمان ورِلذَ اءفَ كهو صةٌقَد لَعي1"ه.  

قال عن أصول  فقد. له مجموعة من األمثال نقل فيها صورا عديدة عن الضيف فرد الشعبيوال

ـ لَ"،"انيفْد اتْبتْاَ يتْشعاتَا مذَِإ ةيرِبِكْلَ ارالد دصقَْأ" :الضيافة وإكرام الضيف مايلي حـ ا م ضافْي 

برلْالَة اطْوشَبةب"،"برة لَوشَبحللَِّل يببِح والصورة األخرى التي تتوسط بين الكرم وعدمه . " يـب

ـ  يفْضو ،ةيسفراَ ْلاهتَسي رهالشَّ يفْضو ،ةيحبِذْاَ ْلاهتَسي ماالع يفْض" :يقول المثل ـ  ْلكُ يوم 

يتَسرِطْاَ ْلاهةيح"،"انْ يفْضهار يتَسرِطْاَ ْلاهةيح، والشَّ يفْضهر يتَسـ  ْلاه ـ و ة،يحرِاشْ يفْض 

العام يتَسبِاذْ ْلاهةيح".  

تحمل جانبا سلبيا في الضيافة وتطابق األمثـال التـي    فرد الشعبيها الهذه الصور التي نقل     

ـ علَ يـه لجر وهابي جاللِّ"،" فْفَّخَو ارز نم دعاسي"،"ةوشَشُعا لَنَولْتُدز ر اواْوا دنَحَأ" :قالها ا ص

ـ  نم اشْو"،"يدا ييمف عامطَي ودغَتْمو تْايب"،" اشْرفَ الَب اتْبة ايضرع الَا بي جاللِّ "،"يهِل ا رتَ

جالغَ ابي نَاشحا الصاطْب وجا مياش"،"جا زايى لَلَّخَ رمعاير ".  

مه بالرغم من اكرإ يبالغ في وكثيرا ما .ن المجتمع األوراسي يولي عناية خاصة جدا بالضيفإ

  ." يفْرِخَا وتَشْ دعڤْي انوكَالُي يفْض يفْالض" :عجز قدرته ألنه يدرك أن

ا م يفْالضو طْرفَا يم ارالد وْلم" :أما الضيف فالواجب عليه مراعاة حالة من استقبلوه لذلك يقال

شَتْياللِّ"،"طْرخَ طْي حمألن . الضيف ملزم بقبول واجب الضيافة مهما كـان بسـيطا  ف ." الَكْة َأس

  ." راطَالخَ بحي يني وِشمتَ ْلجراَ" :أهم بكثير من األكل والشرب فيقول راحته النفسية

فيـأتي المثـل بهـذه    . ضيفه إلى درجة تناسيه ألهل بيته فيها دلليصورة فرد وبطرافة ينقل ال

  ." ارالد وْلم هركْاَ يفْالض ماهج" :الصورة الطريفة

                                                        
  .236أبو زكرياء يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين، باب إكرام الضيف، ص 1
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  :خالقياألمثل ال-جـ

     الق بأنها مجموع الصفات واألعمال التي يتصف بها اإلنسان فتوصف بالحسن ف األختعر

ومن صورها الواردة في المدونة  .1وتشمل العادات والقيم وتختلف باختالف الظروف. حأو القب

  :اآلتي

  :العرفان بالجميل ونكرانه -1

أفـراد المجتمـع    ونلمس هذه الشيمة في. إن العرفان بالجميل من الشيم التي تستحق الذكر     

ـ فمن عـادات األفـراد االعتـراف بال    .ه وتقارب التعامل بين أفرادهئاألوراسي بحكم بنا  ،لجمي

ـ و يبِ ربكَ" :والتي نقلها في قوله. يةبعشوالدليل على ذلك حضور هذه الخصلة في أمثالهم ال  وْلكُ

سهاطْ"،"يمعالكَ متَ شْرتَسحي العين".  

ألنهـا تمـس    ،بل يعد ذلك من السلوكيات المرفوضـة ، من نكران الجميل عبيفرد الشوينفر ال

هذا المعنى في صور عديدة تجمع في مجملها علـى عـدم العرفـان     ونقلت األمثال .األخالق

ـ ي حتوشَبربة وودا عنََأ" :ومن ثم نكر مبادرة الخير فيقول. بالجميل ـ ج"،"ةولَ ـ  دلْ قَاتْمر ف يـه 

دةاغَب"،"لُاكْيلَّي الغَوا فة ويسّبو فةلَّي الم"،"ي كَكان حْي ـ تَ اقْتَشْم مـ ر ـ ة ك اتْي م ـ ڤُلْع و ولُ

عرجون".  

ـ . نكران الجميل بعد الفرج وزوال الكرب فرد الشعبيويستقبح ال بـاألخالق   األن ذلك يعد مساس

ـ ى لَلَا عونَڤُبة ساتَحي اشْف ماهنَملَّع" :الفاضلة فيصور المثل ذلك بقوله بواب "،"لَّعـ م ـ  ماهنَ ي ف

ةْالَالص سونَڤُبا فّكْي الراتْع "،"من هاللِّ واْلي س عليك يغْارة أنْدهار العوالَُأ "،" يد ـ زِم ـ  ةي ي ف

  ." يدة العزبخُ

                                                        
  .419ص، المعجم العربي األساسي، أحمد مختار عمر وآخرون/ د 1
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المرفوضـة فـي المجتمـع    وإذا كان نكران الجميل بعد المعروف من الخصال القبيحـة       

حتى ولو كان زلـة ودون   ،فإنها ال تقل رفضا في التباهي بفعل جميل والتفاخر به ،األوراسي

  . قصد وتعمد

  :    ذلك بقوله فرد الشعبيفينقل ال

              "السڤْاب من الختْ يرثَعر           وربي يدبر علايه  

               اإذَو الفَ خْلَكَبم ربي              ال يحاسبين علايه".  

  :الصبر والزمن -2

  ،1) ونحلفْتُ مكُلَّعوا اهللا لَقُاتَّوا وطُابِِروا ورابِصوا وربِوا اصنُآم ينا الذِّهيَأي (:تعالىقال      

 )لَومن صبر فَغَور ِلذَ إنلَ كمن عاُأل مِزم2)ور.  

ـ للْ إالَّ دحَأل كِلذَ سيلَو ،ريخَ هلَ هلُّكُ هرمَأ إن نِمْؤالم رِما َألبجعρ(: "( رسول اهللاوقال  ْؤمنِم: 

َأ إنصتْابه سركَشَ اءكَفَ رخَ انيا لَره، وَأ إنصتْابه ضراء صبكَفَ رخَ انيا لَر3" ه.  

فـإذا كـان    ،وال يستقر صفاء ،فال يدوم سرور ،فهي كثيرة التغير ،حياة ال تستقر على حالال

وكيف ال وأن اهللا ورسوله . فإن الصبر ال يقل مرتبة عنه ،العرفان بالجميل من أسمى األخالق

يظهر في مواقف الشدة عندما تحل  -عادة-والصبر. يحثان عليه ألنه من أعظم وأجل األخالق

. لكن األوراسي ينصح به في كل صـغيرة وكبيـرة  . تنغص الحياة ويذهب صفوهاالمصائب و

  ....وفي كل ما يقدم عليه، وفي شدته ،فيصبر الفرد في أحزانه وأفراحه

يتعـرض لـه    مـا  ومواقف مختلفة تختلف باختالف ،صورا عديدة للصبر فرد الشعبيوينقل ال

ـ  ونكُ يبِاحا صي" :فيقول. الفرد صابر ـ و اصبر ـ ع ـ لَ ـ ري اجى اللِّ ـ زالرْبِ"،" كالَ ـ تْة تَانَ باع 

الُڤَ"،"وفْالصاشْوا و زهاك، لَ اشْوهاك، لَّڤَ اشْوشَ باشتَيُأ كالْڤَ ك؟اْورهم مازهيان، الَمهي ان

                                                        
 .200: رانآل عم  1
  .43: الشورى  2
 .42أبو زكرياء يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين، باب الصبر، ص 3
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غلَڤَي ا اللِّأنَ يرتْبالْا بِهعِل"،"يانيتَ اممرض تَوبرى والصبر هو ادواهم ـ م ـ  تْاتَ الَسطين وى رِز

ڤُالويقَ ادا تْلَبعزاهم ".  

 :ذلك بقولـه  نقلفي .ألن العجلة والصبر ال يلتقيان. يكره التعجل في األمور فرد الشعبيفال     

ـ دبة ييلْڤَ اهشَعاي اللِّ" ،"ةيلْڤَالْا بِدبي زالغَبِ اهشَي أعاللِّ" ـ و زلغَاا بِ ـ رِطْا يـه لعي االلِّ ـ ي ڤْي با د

ا هافْي شَكو رباص ربصاَ"،"وا رفْين كَيزعتْالموا وربص ينتيالم"،"ودي عطَّڤَة ولَباس رأخَ"،"زبالخَ

اجِي الطَففَكْاَ ينويؤكد ذلك هذا القول. فالصبر باب للفرج مهما طال ." ر:  

          "ياصاحانَكَ بك صبار          اصبر لَعااطْى مالَرك  

                           ڤُارد ى الشُلَعوك عريان        تَّحلَطْى يانْ عهارك ."  

ذلك وينقله فـي   فرد الشعبيفيدرك ال. ومعنى ذلك أن الصبر مهما طال أمده ففرجه قريب     

 ."ةانَرى جلَع رطَوافْ امع امص"،" اْلبجلَ مدهي اْلالب وْلطُ" ،" يدعاب اْلالح وْلڤُااتْم ممخَاتَم" :قوله

  ."ونُّم رْماللْكَ رّملل كزالَم" :فال خيار أمام المرء. والصبر ضرورة البد منها

لـذلك  . عالمة على كمال العقل فالتحسب للزمن نإذا كان الصبر عالمة على كمال اإليماو     

ـ اللِّو ارداغَي انمزا" :فيقول. على ضرورة الحيطة والتحسب للزمن فرد الشعبييلح ال ي يو نُام

نْيدا"،" مزمغَ اندار كَوسرني مذْ نري طَاعيي كَاللِّ تْحان طَلْسان وكَّربت مكَ نان ري اللِّ"،"ياع

ما يحسب للزمان لَوڤَعايجِ بلَي عى راسكْو مبويطابق كل ذلك القول المأثور . " وب   :  

   وبذُنَ اصصل الرثْت مدعڤْة           ووبڤُي رف يتْڤي راللِّ أنا"                          

                          مالَ ن قْيرا للزمان ڤُعة وب         جِيلَي عى راسـُبـْكه موب ."  

لكن ما يؤسف  .ومما ال يختلف عليه اثنان أن مرحلة الصبا والشباب أزهى مراحل العمر     

بضرورة أخذ ذلـك بعـين االعتبـار     فرد الشعبيلذلك ينصح ال. له هو عدم دوام هذه المرحلة

وينطبق ذلك على فعل الخيـر  . "يرِبڤَى لَي عرِبآكُ رِاجو ،يرِبى كُلَي عرِغْا صي رِجاَ" :فيقول

  ."كتَبكْي رف الَّو كتَكْي حف يرالخ يرد" :أيضا
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ويأتي . أضف إلى ذلك فالحاجة تستدعي التحسب لغدر الزمان ألن الشيء يدوم على حاله     

  .      "ةاطَيخْلَ ملَّعي درالبة واطَقَالسْ ملَّعي ْلالَداَ" :المثل ليعبر عن هذه الصورة

فيعبر عـن  . بسخرية هو االحتياط لغدر الزمن بعد فوات األوان فرد الشعبيأما ما ينقله ال     

  ." ابجوا احولُڤُلْع اباشَم دعب" :ذلك بهذا المثل

  :الوفاء والغدر -3

السمات الواضحة فـي الشخصـية    واألخالق الحميدة سمة الوفاء وهي من تالسلوكيامن      

وما تزال راسخة في وجدان الفرد األوراسـي  . وهي سمة تمتدد جذورها إلى القدم. األوراسية

فيقيم لها بذلك وزنا ويحـرص علـى أن   . تدرج ضمن سلوكياته وأخالقه افيحرص عليها ألنه

  . يتصف بها

هـذا   فـرد الشـعبي  م يترك الفل. لصاحبه بالكلب ألنه أكثر وفاء -عادة-تبطتوصفة الوفاء ار

صـورا عديـدة    كذلكونقل  ." بلْالكَ يرو غيى قَلَي عِلوا يم" :المعنى دون أن يشير إليه بقوله

ـ  محاللَّ" :فهذه صورة الوفاء لألهل، يتمثل فيها الوفاء في أسمى معانيه وصوره ـ  ناتَالنَ لُاكْيوه 

اِلماْلڤَ" :وتلك صورة الوفاء للصديق ." يه اشْو لَخْدك دار عداْلڤَ وك صيقْد ـ ف وأنبـل  . "ايه

  ."ينطْقَ اشْرى فَلَع ودجنْ ونكُ ينطْي ونطْو" :صورة للوفاء هي الوفاء للوطن فيقول المثل

ـ " :الحجج واألسباب للتملص من التزامهم فيقول المثـل  -أحيانا-فاألفراد يجدون سبـ لْة و  اتْڤَ

حدوكما يوجد في المجتمع أفراد يمثلون الوفاء والنبل، فالنقيض موجود أيضا يمثله الغدر  ."ور

ـ  يبالذِّ يهارِي قَاللِّ" :في مواضيع مختلفة نذكر منها فرد الشعبيعبر عنه القد و. والحيلة و ظُافْح

ولُالساللِّ"،"يڤبِيي ايعبِ وْلالفُبِ كشُقْو بِيعالَ" ،"وور عدو عمر الَّو لَّوى صيقْد "، "العدو مايرجع 

صيقْد الَخَالنَّواتَة مرجاَ عدڤْيڤ "، "شْافَخَاتَم من البابلَّڤَا اتْإذَ ورب ـ و ـ  افْخَ من ـ اج ا ي إذَرِب

  .هذا الموقف األخير ينقل موقفا فرديا، لكن مع توالي األيام أصبح يعمم. " بلَّحاتْ
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  :تعاونال -4

إن سعادة اإلنسان متوقفة على تغليب قوة الخير على قوة الشر وحتى يتحقق ذلـك، كـان        

ى لَوا عنُاوعتَ الَى ووقْالتَو رِى البلَوا عنُاوعتَو (:قال تعالى .التعاون سببا ووسيلة لتحقيق الخير

  .1)ابِقَلعا يدداهللا شَ وا اهللا إنقُاتَّو انودالعو مِاإلثْ

وال سيما إن كان . وبما أن الفرد األوراسي متمسك بتعاليم دينه، فيحرص على االلتزام بها     

فإلى جانب أن التعاون صفة حميدة فهو أيضا خدمة اجتماعيـة، يسـاهم   . ذلك من شيم األخالق

 شـعبي فرد الفال. الناسوقبل ذلك كسب رضا الخالق ورضى . في تحقيق السعادة وراحة النفس

ـ  يـد زِ" ،"عبالس بلَغْة تَنَاوعملَ" :فيبرزها في أكثر من صورة فيقوليدرك هذه المعاني  اسوْلب 

لَعى اسوْلب يطفالفرد يشجع سلوك التعاون ألنه يدرك أن القوة الفردية نتائجها ضـئيلة،   ." يب

  ." شْقْفَصا تْة مدحو دي" ،"ادڤْا م داحو ودع" :ويقول عنه. فال يحبذ المجهود الفردي

ـ ركْسب ابي دك" :ومن جهة أخرى يرفض المساعدة بالمن أو المساعدة بالمقابل فيقول      ا ة م

يمشي غكْالْبِ يرار"، "شْميانلَي عى رجلي الَو كُرفْلَ وبضايح ".  

ـ نُاوعانْ يتْجِ" :ساعدة، فقد نقلها بقولهوعن بعض الحاالت التي يرفض فيها الفرد الم      ي وا ف

احفڤْ يربر بابا اههربالفَي بِلانْ يتْجِ"،" اسعنُاووا في احفڤْ يربر او مهربفَالْي بِلاس ".  

وضرورة اجتماعية ألن آثاره الطيبة تنعكس مباشرة علـى   اديني اومع ذلك فالتعاون يبقى واجب

  .والمجتمعالفرد 

  :قـتـصـادياالمـثـل ال -د

  :األنواء والفالحة، الشهور والفصول -1

من خصوصية المجتمع األوراسي أنه مجتمع فالحي بالدرجة األولى، فالطبقات الشـعبية       

فأغلب الفئـات  . تتمهن الزراعة منذ القدم، والحياة الريفية في مجملها تقوم على زراعة األرض

                                                        
  .2:المائدة 1
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الزراعة هي أساس عيشها ومصدر قوتها اليومي إلى جانب بعـض الحـرف   الشعبية تعتبر أن 

  .البسيطة التي تزاولها العامة

تتحـدث عـن    خيـرة وقد احتوت األمثال على مجموعة من األمثال الخاصة بالريف، هذه األ

تنقـل  وفاألمثال الريفية تقدم في مجموعها خبرات وتجارب تتعلق باألعمال الزراعية . الزراعة

واإلنتـاج   فالحفثنائية المناخ واألرض لها عالقة وطيدة بال .من الممارسات والتجارب مجموعة

 ،أكثر األشخاص دراية بعوامل اإلنتاج والمتمثلة في الظروف المناخية من أمطار هألن .الفالحي

. لذلك فاألمثال تقدم النصيحة، وتنقل التجربة والخبرة .ومختلف التقلبات الجوية ،ورياح ،وثلوج

ونستدل على ما سبق بمجموعة من األمثال خاصة وأن الحديث . ذه األخيرة تتوارثها األجياله

بط بمواسم البـذر والحـرث   تعن الزراعة يستلزم حتما الحديث عن الفصول والشهور ألنها تر

فالحياة الزراعية أكسبته الخبـرة   ،وعن إمكانية معرفة الفالح بشهور السنة وفصولها .والغرس

التقويم التقليـدي يختلـف عـن التقـويم     ف .تجربة بمواعيد الزراعة ومواعيد الحصادوزودته ال

يتقدم الشهر الزراعي أبدا على الشهر الشمسي بنحو ثالثة عشر يوما، فإذا كـان  " الرسمي، فـ

  .1"يكون في التاسع منه "يبرير" أبريل الشمسي في اليوم الثاني والعشرين فإن

ففصـل   يدي ال يقيم وزنا للحساب الرسمي لتداخل الفصول وتبادلهـا، التقويم التقل" إضافة إلى أن

في واحد وعشرين من شهر دجنبر من كل سنة، وإنما يبتدئ في سـادس عشـر    ئالشتاء ال يبتد

من نوفمبر، والربيع ليس في واحد وعشرين من مارس، وإنما في رابع عشر فبراير مـن كـل   

   .2"ي سابع عشر أغسطسوالصيف في سابع عشر مايو، والخريف ف. عام

                                                        
، ديـوان  )دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثال شعبيا جزائريا(عبد المالك مرتاض، في األمثال الزراعية/ د 1

 .176المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دت، ص
  .190صالمرجع نفسه،  2
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وعليـه فالفصـول   . 1"برعلَ ورهشْ" :وهذا ما نسمع العامة تردده في المجتمع األوراسي بقولهم

فكانت بذلك الفصول والشهور مـادة لألمثـال    .الزراعية تسبق الفصول المدنية بأكثر من شهر

وكـل ذلـك   . حاسنهابعرض مزاياها وخصائصها واإلشارة إلى مساوئها وم هاتفتناول. الشعبية

يتصـف بـالثلوج واألمطـار     وفهفالشتاء من أهم فصول السنة،  .استفاد منه في حياته العملية

فـرد  فتفطن ال. وحياته نالغزيرة إضافة إلى برده القارس وكل ذلك له تأثيره على عمل اإلنسا

ـ   انطالقاإلى ذلك وحاول نقله في مجموعة من األمثال  الشعبي واهر من أن مجموع هـذه الظ

ما دام فصـل الشـتاء مـن أشـد     و .الطبيعية لها تأثيرها على الفالح واألرض والماشية أيضا

الفصول برودة، فوجب أخذ الحيطة بتوفير كل ما يلزم من لبـاس وغـذاء وحطـب وعلـف     

فكان االستعداد لهذا الفصل له خصوصيته ألن العقلية الشعبية تدرك آثار هذا الفصـل  . للماشية

 شْتْلَزاغَم لياِلو اتْا جتَالشْ امأي"َ :تقول العامةومن هنا نجد  .وماشيتهم أيضا على مزروعاتهم

تعتَالَ" :بقوله هويستمر تحذير. " اتْرامن يتَالشْ ومتَ الَا، وامن عدوك تَّحـ ى اي وتعـداه   ." وتْم

ـ و احبوح اصرانْ يحالري بِلَّبو اعدنْا اطَبا نَيمك تْالَڤَ والنُ" :األمر إلى نوع من السخرية ي لِّونْ

  ."ةيشعلَ

ـ  فرد الشعبيولم يكتف ال      تقسـيم   هبالتحذير من فصل الشتاء بل استطاع من خالل تجارب

فالمرحلة األولى تبدأ بسقوط األمطـار والثلـوج،    .ألن لكل مرحلة دالئلها. الشتاء إلى مراحل

ة مع نوع من الحذر ييستأنف فيها الفالحون حياتهم الطبيعفل، أما الثالثة والثانية يطول فيها اللي

  .والمرحلة الرابعة، فهي التي يزول فيها البرد تدريجيا .والحيطة

ي اِليوا اللَّنُاا مإذَ" :امةالع تلذلك قال. وعلى أساس ذلك قسموا الليالي إلى ليال بيض وليال سود

ما يقَبويقصدون بالليالي البيض هي التي تبدأ فيها أغصان األشجار النفضـية   ."ياِلاء تَتَشْى لل

فجاء فـي  . بغشاء أبيض، والليالي السود هي التي تبدأ فيها أغصان األشجار تسود االكتساءفي 

                                                        
/ مـايو :مـايو / أبريـل :يبريـر /مـارس :مـارس / فبرايـر : فـرار / ينـاير :ينـار أو النـاير  :أشهر العامة 1

 /ديسمبر: حمير/نوفمبر:نوفمبر/أكتوبر:توبر/سبتمبر:شتمبر/أغسطس:غشت/يوليو:يليه/يونيه:يونيو
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السود يقْـرح   في اللَياِلي"،"ودعسم ْلكُ حرفْي، وودع ْلكُ حقري ودي الساِليوا اللَّاتُا مذَِإ" :أمثالهم

ودعسكُْل م حفْريو ،ودوقد أشار العامة إلى غدر فصل الشتاء ولياليه بقولهم ."كُْل ع: "ـ م  ناما تَ

  ." اتْحا اصذَي ِإاِلياللَّو تْالَّا صذَِإ وزجعلَ

. وعأما عن الرعد في فصل الشتاء وبالضبط في الليالي فهو عالمة على مسـتقبل المـزر       

ـ رِوا الغَجي ساِليي اللَّف دعالر ملَّكَا اتْذَِإ" :فالفالحون يعتبرون الرعد عالمة خير لذلك يقال اير 

  ."يارِذَملَو وحي هي اللُّاِليي اللَّف تْدعا رذَِإ" ،"يارِووالشْ

يـذهب الفـالح لتنقيـة    ) العزارة(وبعد انتهاء األيام المسماة بالليالي تأتي عشرة أيام أخرى هي

ـ قَالْو يشْشحلَ تْبنْتَة ارزي العف" :أرضه من الحشائش، وألجل ذلك قالوا موفـي نهايـة    ."ةار

فيروون أن شهر يناير كـان بـه   . حادثة طريفة وقعت بين العنزة وشهر يناير ىالعزارة ترو

  .لشديدثالثون يوما، وذات يوم قلقت العنزة من طول انتظار زوال البرد ا

وعبرت عن ذلك بشتمها لشهر يناير لبرودته، فتوعدها وطلب من شهر فورار إعارته يومـا   

 غارالص مهوا بِبعلْي كيلجي رلِّخَار نَورفُ نم ارهنْ كلَ فْلَّسنَ" :ةزعملِْل راينَال يفقَ"لتأديب العنزة 

في الدوالعنزة وأصبح شهر يناير مزيدا بيوم وبسبب ذلك سمي اليوم بيوم. " ار.  

والحقيقة أن شهر يناير له حضور في األمثال الزراعية، ومكانته تختلف عن بقية الشهور      

ألنه ترك انطباعا في الذاكرة الشعبية بسبب برده القـارس، وأمطـاره الغزيـرة، وعواصـفه     

فيجب أخذ الحيطة والحذر . ر بالذاتلذلك نجد أن الفالح يقيم اعتبارا ووزنا لشهر يناي. الهوجاء

 راينَّي" :ويضيف العامة ." ارنَّلل بطَحر ولَاْغَصة للرسالكَ رثَّكَ راينَّي ْلخَا ادذَِإ" :فيقال. قبل حلوله

وبسقْع تَبلألن الجو ال يستقر على حال والمقصود هو يوم العنـزة أو اليـوم المعـار    . " اتْيب

  .سابقا المشار إليه
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وبانتهاء شهر يناير يحل شهر فورار وهو أقل قساوة وبرودة منه إذ يمكـن للفـالح أن يسـتعيد    

، ارجشْاَأل حقَّلَتْتَ اروري فُف" :فيقول المثل. وتبدأ بوادر الخصب بالظهور. نشاطه وحياته الطبيعية

تْتَوزاوطْاَأل جيظْ، وتَارهلْاَ رحة من اَأللَاياشَعر "،"كي يوتْم نَّيايلُ رالتْ وحبن ي النَّفـ ظْوتَ ار هر 

 عيل مى اللَّاوستْي اروري فُف" ،"ارجحلَ بلَّڤَتَ سرالفَ قْلَطَْأو اريطْوا لَجوزتْيو ارشَعلَ نة ملَايحلْاَ

على المحاصيل الزراعية، خاصة وأن وأشار الفالحون إلى ظاهرة مناخية لها تأثيرها  ." ارهالنْ

وبالطبع هذا له تـأثيره علـى   . الظاهرة تتعلق بقصف الرعود التي يتبعها المطر أو يتبعها البرد

  :ذلك في قوله فرد الشعبيفيجمع ال. المحصول 

  ارغَلصِل ڤْارطَهي الم اروري فُف تْدعا رذَِإ"                             

  سردتَ هالَع يْلس هي الخاري مف تْدعا رذَوِإ                            

  " يراه الدفَ رامطَهي الم يررِبي يف تْدعا رذَوِإ                            

إذا سقطت في شهر فيفري، فإن ذلك يلحق ضـرر بالمحاصـيل الزراعيـة     يةفاألمطار الرعد

أما أمطار . رس فإنها نافعة ومن نتائجها كثرة التبن نتيجة توفر المحصولعكس أمطار شهر ما

  .شهر أفريل فإنها مفيدة أيضا ألن المحصول سيكون حتما وفيرا

على أربعـة أيـام    ،الحسومفإن العامة تطلق اسم  ،وفي نهاية شهر فيفري وبداية شهر مارس

 .فيصبح المجموع ثمانيـة أيـام  . سوأربعة أيام األولى من شهر مار ،األخيرة من شهر فيفري

ـ  رصعا تَتَالشْ" :فتردد العامة، برد الشتاء انتهاءوالحسوم فترة تربط بين  في رأي مـا   "هـا وح

. وبعد انتهائها يبدأ الجو فـي التحسـن  . فالجو ال يستقر فيها على حال. "اءتَة الشِّرصع"يسمى 

ـ  بذَكْي الَ" :سوم فيقوليحذر من صحو الطقس بعد الح فرد الشعبيلذلك فال ـ حي الَو ابذَّالكَ سب 

الحساب نَتْى اتَّحور السدرنَّة والعاب ".  
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والذي له مكانتـه أيضـا فـي األمثـال     ، ويحل بعدها فصل الربيع مع بداية شهر مارس     

 :فيقـول ذلـك   فرد الشعبيوشهر مارس من أكثر الشهور أمطارا وثلوجا ويدرك ال .الزراعية

شهر مارس هو الشهر الذي تبعـث  وبما أن  ." ارسي مف يهسكَيه يلع يززِوأع دلْو دنْع لياِل"

ويتهيأ الفالحون للقيام بعملية غـرس   ،إذ تكتسي فيه األرض حلة خضراء ،فيه الحياة من جديد

  هذا الشهرف .األشجار خاصة أشجار الفواكه والخضر

ـ ي اكطَخَْأ" :فرد الشعبيفيقول ال. األشجار أنسب لغرس -مارس  -  ـ  سارا الغَ ـ ف ي مارس" .

عكس الفالح الخامل الـذي  . فوجوب الغرس في مارس عمل صواب يدرك قيمته الفالح المجد

نه في الربيع تأتي فترة إفولإلشارة  .يترك مرور شهر دون تحريك ساكن فيجني الندم والتأسف

 ،وتمتاز بشـدة البـرد  . وهي فترة تفصل بين البرد والحر. طيرةلفتقدر بستة عشر يوما تسمى 

فال رعد وال برد وال غـيم   ،ها يعود الجو إلى الصفاءئوبعد انقضا. وهي شبيهة بعصرة الشتاء

ة على التصرف حسـب الفصـل   أوفي فصل الربيع يكثر اإلنسان من األكل فيحث المر .أيضا

  :وتغيراته

             "يةام الجنَ وزوأخْ      ربثَّكَُأ زر    

             يامنْة مجنَ وسوخَْأ       ربُأ زدور ."  

هو الشهر الذي يتقرر فيه مصير الموسم الزراعي فإن تهاطلت و -أبريل- يحل شهر أفريلثم 

  . " يراه الدفَ رامطَملَ يه-أبريل-يررِبي يف تْدعا رذَِإ"  :األمطار تفاءل الفالحون

وإما أن تضـيع   ،فإما أن يجني خيراته. لذلك فلقد كان شهر أفريل شهرا حاسما بالنسبة للفالح

فتظهر أوائـل سـنابل القمـح    . خاصة وأن هذا الشهر يتميز بأعشابه وخضرته ،جهوده سدى

والعكس . " ريبِلْاَ اعڤَ نة مولَبأس دبجيل يرِر أبهشَ" :يقول فرد الشعبيفال. وأوائل سنابل الشعير

وما نلحظه أن شهر مارس وأفريل من الشهور المهمة لدى الفالح ألنها تحدد مصـير   .صحيح

  .محصوله
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وتظهر في هذا الشهر نتائج تأثير شـهر  . تبدأ فترة جني المحصول -مايو-وبحلول شهر ماي

ـ يمك اهعفَنْا يم يشَ" :وينقل الفالح ذلك في قوله. مارس وأفريل ا جـ  اثْد مارس ڤَتَورـ ڤ اتْيع 

مشَ ْلكُ"،"وايي يطيح في مايى َأتَّو حوالفَ اقْرلوي".  

. فيجني الفـالح محاصـيله وثمـاره   . وهو فصل النشاط والحركة ،ويأتي فصل الصيف     

قـام فيـه   وفصل الصيف له تأثير واضح على الحياة االجتماعية لإلنسان ألنه الشهر الـذي ت 

ويظهر تأثير هـذا الفصـل   . "ىحرة للحرالطَّ نم" :وتؤدى فيه الزكاة فيقال. مختلف المناسبات

فيقـول  . لذلك يجب توخي الحذر الشديد. أيضا على المراهق والمراهقة وهذا راجع لتأثير الحر

ة لَايڤَال اتْمح"،" نصا الرهيرلَدياة لَفْو طَدنْع لياِلو نالب اصرقَْأة ولَايڤَالْ اتْمح" :فرد الشعبيال

أقْوراص البن اِلولي نْعْلفَو طْد يدلُيروا الرصوتطلق العامة اسم ." ن- على الفترة التي -ووس

ونتيجـة لتـأثير   . يشتد فيها الحر في الصيف وهي ممتدة من نهاية الصيف إلى بداية الخريف

 كرعشَو، وسا دم كانَهدو، ووسبا تْم كدلْو، وسجا تَم كشَبو كَسي وف" :امةتقول الع ،الحرارة

ڤَا تْموص".  

ومن التغيرات الجوية األخرى هبوب الرياح المعروفة عند العامة باسم الشهيلي وهي رياح      

ون منها هي آخر أيـام الصـيف   حارة محملة باألتربة، ويقال أن مدتها أربعين يوما، ستة وثالث

: واألربعة الباقية من األسبوع األول من الخريف، وتعبر العامة عن هذه الرياح بقـول طريـف  

وهناك ظاهرة أخرى هي ظاهرة الجراد والتـي   ."ةيشعلَ عجرنَ احباص تْبذا غَِإ :ييلهِالشْ اْلڤَ"

  ." ادرال المو ادرالج": يخاف منها الفالح

ويـداوم الفـالح علـى    . ثم يأتي فصل الخريف، وهو فصل الحرث والبذر وجني بعض الثمار

ـ لْاَ" :فرد الشـعبي لذلك يقول ال. فال ييأس وال يتقاعس بإبداء الحجج. الحرث في وقته حثْر دوام 

والصة اَابعوام"،"الخخْو لَُأ يرمير والصابنَّة ما للدة"،" ينابا الصهاَتْالَلَس بويحـذر مـن   . "تْح

وهناك بعض العالمات التي تنبئ عن السنة الفالحية، والتي  ." حمڤَ يبجِا تْة مايصلو" :التقاعس
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 :ويضيف. "ابهو ثْراح اببالض امع" ،"يدزِو ثْراح يدجلم الْاْع" :اكتسبها الفالح بخبرته فيقول

"العام باين مويفُرِخَ ن".  

 :فيقـول . ومن جهة أخرى فالفالح ال يقدم على الحرث إال بعد تشبع األرض بمياه المطـر      

 .هـا أن يبالغ فـي حرث  يهوال يجب عل. "اضبالر واجالزى، ووالري بِسكُسكُلْاَى، ورالثَّبِ ثْرحلْاَ"

ـ   المخصصة للحرث وغير المخصصة فالفيحرث األرض  فـرد  فينقـل ال . يءيحصل علـى ش

وللحـرث وقـت    ." ورمطْالم اعڤَ شْالَا ممو وربقالْو ورالب ثْرحاَ" :هذه الصورة بقوله الشعبي

ـ هبرشَ" :له فرد الشعبيفيقول ال محدد فوجب على الفالح التقيد به، ا حب ورـ لْتَ وح علـذلك  "ب ،

وطبعـا  . لغيره وهذا بكرائهـا أو رهنهـا   يتركها ال وجب عليه أن يباكر في حرث أرضه، وأن

وبما أن الفرد األوراسـي متمسـك   . الفالح يتشاءم باألرض المكرية ألن ذلك ال يعود عليه بفائدة

ـ  تْانَكَ نم"  :خاصة وأنه نهى عن كراء األرض )ρ( رسول اهللابتعاليم دينه فإنه يمتثل لقول   هلَ

ـ " :بقوله فرد الشعبيفيحذره ال .1"اهرِكْيالَو اهخََأ اهعرِزيِل وا َأهعرزيلْفَ ضرَأ احثْر ـ ب  الَي ورِكْ

روينقل بسخرية صورة أخرى يقول فيها ."يرِكْتَ وح: "الراعالخَي وماس قَتْيابضـ وا ع ـ لَ  يى شَّ

ـ  اسالنَّ حمڤَ افْي شَك" :ضيف، فيرفْعي ا الَه متَاعرزِو حالَة الفَربة خلَق نا عمَأ. " اسالنَّ بزع 

لذلك فالفالح يفني نفسه في خدمـة  . والعالقة التي جمعت الفالح وأرضه عالقة وطيدة. "وايرعاشْ

السيما وأن الفالحة وخدمة األرض مـن األعمـال   . ألنه يدرك قيمة الكنز الذي بين يديه. أرضه

  . ولها أفراد المجتمع األوراسياالهامة التي يز

   :هذه الصورة بقوله فرد الشعبيال فينقل

  عاجرالم اسر ببطَو     ثْارا الحي ثْرحا"                              

                               راهالتُ اْلو مجار      مِل اْلا زيك راجع".  

  ." راثْحمالْة وكَالسبِ يكلي علجِنْي يكلر عقْالفَ يتْبِا حذَِإ"  :وأضاف
                                                        

، )المعامالت المالية الصلوات الخاصة، الزكاة، الصيام، الحج،(نور الدين عتر، دراسات في الحديث النبوي/د 1
  .389، ص)م1975م،1974)(هـ1395هـ، 1394(مطبعة دار الكتاب، دط، 
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ألن اإلبكار في الحرث . بذلك بل ألح على ضرورة التقيد بموسم الحرث فرد الشعبيولم يكتف ال

أما انتظار نهايته حين ظهور نور اللوز فإن ذلك دليل علـى قلـة الفطنـة    . له نتائجه اإليجابية

  ." وزبدملْاَ يرغ رثْحا يم وزاللُ رونَي نينم" :بقوله فرد الشعبيفيسخر ال. والخبرة أيضا

 :ة األصلية بقولـه أفاألرض توفر لصاحبها حاجاته للعيش فربط بين األرض الخصبة والمر     

ـ ي عصقْسا يرماَ بطَخْو يينُع لياِلا، واهفَكْ درا تَهيرخ نمو ْلصقَة تَينَمالس ضراَأل" ـ  ىلَ ْلاَص 

بابااه".  

لقد كان للحياة االقتصادية وبالضبط الحياة الفالحية دور كبير في ازدهار االقتصاد لـذلك فلقـد   

كانت الفالحة محط أنظار العامة، خاصة وأن النشاط الفالحي يشكل محطـة هامـة فـي حيـاة     

الحية، وقسـموا  فتتبعوا التغيرات الجوية، والعالمات التي تنبئ عن السنة الف .المجتمع األوراسي

فكان لكل شهر خصائصه، ولكل فصل مميزاته، فقالوا عـن  . نشاطهم بحسب الفصول والشهور

ولم يكتف . "هلُايوڤَى محتَ ارهي النْفو بصتَ اتْبتْ يْلي اللِّف: هليالَد يكطعنَ ودعسالم امالع" :السنة

ـ اكْفَ، وارا نَتَة الشْهاكْفَ" :الوا عنهابذلك فقط بل وضحوا خاصية الفصول األربعة فق هبِة الر يـع 

  ." ارمثْ يفْرِخْة لَهاكْفَ، وارمغْ يفْة الصهاكْفَ، وارونَ

لذلك فلقد كان الفالح يولي عنايـة  . والحياة الفالحية ليست األرض فحسب، بل الماشية أيضا     

فالنعـاج    .ر من األعمال إضافة إلى اسـتفادته منهـا  خاصة وأنه يحتاجها في كثي. بالغة بماشيته

ـ ي متحتَ وْلڤة اتْجعالنَّ": فيقول على لسان النعجة .تشكل ثروة للفالح بحليبها وصوفها ولحمها ة ي

فُووقي مية وأنا ميةة بالماي".  

لك فالشاري للبقـرة  ويعتز الفالح أيضا بامتالكه لألبقار ألن لها قيمة غذائية واقتصادية أيضا، لذ 

ـ يبلاح يهطغَة ايرڤْالب ينش" :لعيبها بقدر ما ينظر لخيراتها فيقول رال ينظ فـرد  وال يحبـذ ال . "اه

ـ يبلة حزنْالع" :فبالنسبة له مساوئها أكثر من إيجابياتها فيقول. امتالك العنزات الشعبي ـ ه ي اوِا خَ

شْوعرها عاوِري وكْما يسبها غير بو الدياوِع".  
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  ." ابدو ينتزعم يرداي ابذَعي لَو فينُع لياِل" :ويضيف مثال أخر يقول فيه

  :  لـعـمـلا-2

وعليه فقـد أكـدت   . شيء ينفعالعمل هو ما يبذله اإلنسان من جهد عضلي أو فكري إلنتاج      

 يـدرك و .ن خالل ما يبذله من نشاط وجهدالتجربة أهمية العمل وقيمته ألن قيمة اإلنسان تتحدد م

فالعمل ليس من ضروريات . المورد األول للحياة ونهك يهأن العمل من العبادات الواجبة عل الفرد

فمهما تعددت العوامل التي تدفع الشخص إلى العمـل فـإن   . الحياة فحسب، بل هو من األولويات

االسـتعمارية التـي عاشـها المجتمـع     نتائجه تغطي على دوافعه وال أدل على ذلك من الفترة 

فقد كان الفرد يمارس كل األعمال الشاقة مقابـل  . الجزائري ككل، والمجتمع األوراسي بخاصة

لذلك فالفرد يدرك . "ةارسخْلَ ادعڤْال ى وارصالنْ عم مداخْ" :فرد الشعبيقوته اليومي لذلك يقول ال

فـال تخلـو   . أيضا وسيلة لحفظ كرامة اإلنسان وعزتهأفضلية العمل، فكما هو وسيلة للعيش فهو 

ـ عاَ" :فتقول العامة .فتدفع إلى العمل وبذل الجهد. أمثال العامة من الحث على العمل واإلنتاج ْلم 

   :ويطابق هذا األقوال المأثورة التالية. " رضاتْة ممدالخَو رح رالح"،" اْلطَّالب باسحو ووردبِ

  هاعفَو نْرثْكَ وموالد          ومالد ثْاراحي يكصونَ"                         

                         الدم مفَنْايع الدم                 اوِييح مه ذْانَخَ نرهاع."  

  ةاداإلفَ وه زبالخُو                 زباالخُي زبالخُ"                       و 

  ".ةادبال عو يند ونكُايم                 زبالخُ انا كَمولَ                         

   :وال يهم نوع العمل المزاول بقدر ما يهم الكسب الحالل والرزق الطيب، فيقول المثل

"الرْلاج مفَ نحم جِايفَّڤُال يباللَّة وحخَ" ،" مدام اراْلج سيدهم ".   

ـ عاتْ" :أخرى يقول فيها ابذلك بل ينقل صور فرد الشعبيوال يكتفي ال ـ و ملَّ ـ فْلَ" ،" كراتْ ساد ال و

يحبـذ العمـل والمجهـود     فرد الشعبيومن المؤكد أن ال. "يقسالم ْلاكُتَ كاعرذْ براض" ،"ادعڤلَْ

  . الفردي، فال يتباهى الفرد بما ليس له
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ـ نبايم اسالنَ اعتَانْ" :والمثل يقول. ألن ذلك مهما طال فلن يدوم ي ساس ـ و ـ ي اعاللِّ ْلم ـ ع ى لَ

  ." يهنِّى سلَة عيونْيه بدالْو اعتَى انْلَع ْلمي اعاللِّ" ،"واعتَي انْلِّوي اسالنَّ اعتَنْاو اعرذْا

تشجع هذه  والعجز والتواكل، فال توجد أمثالمول جميع صور الكسل والخ شعبيويرفض الفرد ال

وكم هي صـور  . الظواهر السلبية، بل ترفضها جملة وتفصيال مستخدمة في ذلك الوسائل اللغوية

ـ ي انو كَلُ"  :نذكر منها. الرفض عديدة حـ  ثْر مبِايـ ڤَ" ،"وهع اعـ  د ـ  شْنَحلْاَك مايفَحر مـ اي اتْب 

الباللِّ"،"ىري عْلو لَعى جارا اتْو بشَعاه ى لَلَعنَماصڤَال"،" باعد مـ ااع ـ و نَاتُطَ ـ عاتْ اهنَّ  "،"ىشَّ

ـ لَ"،"ةايود الَ ملَقْ ه الَايرقْلَى لَلم ععم اءج"،"مو كَسرةاعد مااعطَاتُو ڤَال حيثْد وـ الم ـ اَ"،"ْلزغْ رِج 

  ." ومالنُّبِ دڤَاا الرهولْأو كُ ساعى النَّلَع ساعالتَّ

فـرد  وحتى الصور التي يعلل فيها الفرد كسله وعجزه بإيجاد األسـباب والموانـع يرفضـها ال   

  ." احبالص ورطُو فُلُعنَ :اْلڤَ ارمالح"،" ارضالخُ يرغ ركَّبا يم"  :، فيقال مثالالشعبي

الكسل بل تعداه إلى المواقف الفردية التي تشـير  بالحث على العمل ونبذ  فرد الشعبيولم يكتف ال

 ةيـر خ الَ" :لمزاولة أي عمل، وطبعا هذه صورة أخرى للعجز فيقـول المثـل   حإلى من ال يصل

  ." ديصا يم حبنْا يم"،" يناعو صزهنَ ْلغَي البمعا وأنَ"،"ةنَّالشَ ڤْرطْي مة كنَّظَّالَ

ن العمل فبالضرورة نتحدث عن المقابل، فاألمثال في حثها على العمل ال ومادمنا نتحدث ع     

ـ بي يحلملَ ْلغُالشْ" :فيقول المثل .تنصح باإلسراع في طلب المقابل  :والصـورة المناقضـة   ،"اطَ

  لكن مع ذلك يحث على ضرورة الحصول على المقابل خاصة . "ياطح ببر الَة ولََاجة عارسخَ"

ـ اينَاحو يكوفُأ يف" :العمل لدى الخواص فيقولإذا كان  ـ خْ الَ"،"ةاوا خَ سارة عـ از مالَة و ـ ر بح 

طَمإلى الكد والعمل والتعب والجهد من أجل الغير، وربما ال يحصـل   فرد الشعبيوأشار ال ."ْلو

ـ لَ" :منه على مقابل فيقـول  رِعيس ـ تْي عرس وـ الم ـ تْي ومشُ هرـ "،" س الشـ ڤَة للْيع مح وـ الب ة نَّ

  ." اسللنَّ اسالنَّ يشَ"،"ادعڤْلُ هالَكَْأ محاللَّو اديى الصلَة عيعنالشْ"،"حلْمللْ
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أما عن المال، فاإلنسان يحرص في الحصول عليه، ومهما بلغت مقـدرة اإلنسـان فإنـه يظـل     

  ." اجتَحم اجالتَّ وْلم" :محتاجا للعمل وللغير، فيقول

ـ ڤَي الف مكُلْحار اشْو" :فيأتي المثل فيقول. والمقصود بالمالك هم الخواص ـ غْا َأح إذَم  اشْى ولَ

اضكُلْعم فاغْ إذَ اْلي الممن  فرد الشعبيأما الحصول على المال بطرق غير شرعية فيحذر ال ."اد

أن  -خاصة في وقتنا الحـالي  -وما يأسف له حقا ." مالَي اظْف اودغْي امرحلَ دارواص" :ذلك بقوله

لـذلك فـي    فرد الشعبيوتنبه ال. المادة أصبحت مقياسا للفعالية، فأصبحت قيمة الرجل تقدر بماله

  ". وسسو ممالَكَ وسلُفْ وشْدنْاعي ماللِّ"،"ويبو جِيبع ْلاجالر" :قوله

  :االدخار -3

صـفة فرضـتها   الهـذه  . ، وتحديدا المجتمع الريفـي اتتمعاالدخار صفة من صفات المج     

الظروف الطبيعية القاسية أحيانا، ألن حياة الريف بطبيعتها حياة صعبة، تحتاج إلى الكثيـر مـن   

وحسـن التـدبير    .إلى حسن التدبير والتفكير تحتاج الجهد والتعب، وبقدر ما تحتاج إلى المجهود

قتصاد معا، فال يكون اإلنسان مسرفا إلى درجة  التبـذير  في حسن اإلنفاق واال انوالتفكير يتجسد

كمـا  و. ظاهرة االدخار ونقلها في أمثاله فرد الشعبيال هكذا سجلو. وال شحيحا إلى درجة التقتير

تصـرف  تة هي التي تقوم بتدبير شؤون البيت، فتعرف إمكانيات زوجهـا و أالعادة أن المر جرت

وإمكانياته، فيقـارن   هالمسرفة المبذرة، التي ال تراعي ظروف ةأالمر ذلفرد ال يحبفإن اوفقا لذلك 

  ." ادصة حينَشو مدنْي عاللِّ نايكَا ورو مدنْي عاللِّ نايكَ ادوالص ينالس" :الحالتين بقوله

. وبما أن حياة الريف صعبة وظروف العمل أصعب لذلك وجـب حسـن التصـرف والتـدبير     

فيقدم النصح والتحـذير فـي آن واحـد    . البخل، لكنه ينفر من اإلسراف فالحكيم الشعبي يبغض

  ةيرغة الصرسالكَ ْلمعاَ           زبالخُ راساكَي يكصونْ "            :بقوله

راللِّ اهي جاك مرهام                يقَرالكَ دسبِكْة لَرةير."  
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وهـو   ،فما يقتصده وقت اليسر يجده وقت العسر. ث على اإلقتصادفي الح فرد الشعبيويستمر ال

  ". ودجوالم نم ودجلْ"،"ىڤَا لْبي خَاللِّ" ،" كالَبخَ كالَي داللِّ" :وقت الفاقة الشديدة لذلك يقول

فيرقـع  . وال يكتفي بذلك بل ينتقل إلى ادخار من نوع أخر وهو اإلقتصاد والتدبير فـي اللبـاس  

يقـول  فـي ذلـك    غير مقتصد وال مدبر يعدسان ما تمزق من ثوبه، ألن الذي ال يفعل ذلك اإلن

  ."سبا لْم عقَا ري ماللِّ":ثلالم

 .ويمكن اعتبار الدين عدو االدخار خاصة إذا كان من أجل حياة البذخ والترف والمظـاهر فقـط  

  ." يند الَب حبصم تَحلْ الَب اتْب" :نقله بقولهف الشعبي إليهتفطن  وهو ما

  :الـقـنـاعـة  -4

القناعة من الصفات الموجودة في المجتمع األوراسي، وتتجلى مظاهر القناعـة أو عـدمها        

من السلوكيات  -إذن-فالقناعة. النواحي المادية في وأكثر تحديدا. خاصة في النواحي االقتصادية

  .في صور مختلفةالتي يتميز بها الفرد الشعبي والتي حاول نقلها 

ا نَّم"،" انيدالو ْلمحة تَرطْڤَة رطْڤَ"،" يتْبِ ْلي كُف يتْالز" :فعن القناعة بالموجود المتاح يقول المثل

ڤْا تَنَيتْا زِينَفاْلڤَ"،"انَََََيل ثَكْاا مفَ اْلڤَ رقْلَ ڤْراللِّ يْللي يدوم كْلَوثير قْيـ  . "يض ول ويطابق هـذا الق

  ةيفَرِي الشْه ْلالبو        يحن الرة مبه يْلالخ"              :المأثور

قَ اْلغَالبرصة من الهند       والحمار هةيفَي الع."  

ويحاول  لذلك وجب على المرء أن يقنع بحاله، وتدرك العقلية الشعبية أن دوام الحال من المحال،

 أو انعبشَ ومالي"،" ديداج اطْبالص يكجِى ايتَّح اسدالم سدم" :قول المثلفي-إن أمكنه ذلك-تغيره

  ." رڤَعلُ نير مخ اتْنَبلَو ،رقَفْن لَم يرخ يزعملَ"،" انيرع ةودغَ
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ـ  وفي المقابل يعبر الفرد الشعبي عن صور تنقل حاالت عدم القناعة والرضـا بالحـال،   : الفيق

ـ ڤَ شْاهفَاكْي ماللِّ"،" اسالنَّ امي أيف عمطْا يو ماميوه اَاتُي فَاللِّ"،"ةورمطْا الميهوِالَة اتْعبالشَ" بو ر

يڤُرذَ"،"وڤُوفُ دڤُووه عاد قَّلَايم"،"بعد اْلڤَى لَاكْم مسوس "،"العيرة مادـ اللِّ"،" وم ـ ي م ـ  عبا شْ من 

ـ رى الفَنَّهاتْ"،" شْانَاكَا منَاية ملَّقَو ينعرفَالتَّط ولْالز"،"اهيسحلْ نم عبشْا ية معصڤَال ـ  اسطَ من 

كَّحان الراس "،" ابالتْرو ودالد يرا غهرمعا يم ينالع".   

  :سـيـاســيالمــثـل ال -ـه

  :الحكم، السيطرة، السلطة -1

. تعتبر فترة االستعمار من أبشع الفترات التي مرت على الجزائر عامة واألوراس خاصـة      

فارتسـمت فـي   . بل تعداه إلى اآلثار السلبية التي خلفهـا  ،ولم ينته األمر عند بشاعة هذه الفترة

وصور الحرمان واالستبداد الزالت بعض . لهشكاذاكرة الشعب صور بشعة عن االستعمار بكل أ

فالحاكم المستبد يريد  .وتتجلى في قضية الحاكم المستبد وعالقته مع أفراد شعبه. رها إلى اليومآثا

  .فال يراعي شؤون الرعية ومصالحها ،أن يبقى شعبه جاهال حتى يستمر في استبداده واعتسافه

 لهوانألن الحاكم المستبد يقوده إلى الذل وا. ولقد ذاق الشعب األوراسي األمرين من الحكام     

وسيلة في  األمثال لذلك فقد كانت. ويفقده األمل في الحياة ،ويجرعه من كؤوس الجهل والحرمان

  .التعبير اتخذها متنفسا له ومنفذا للتعبير عن سخطه ورفضه وحتى سخريته وتهكمه أيضا

ـ ك" :عبر الحكيم الشعبي عن صور االستبداد والسـيطرة بقولـه  ف يمـ ا اي حّـ  ب الحْي ادور راس 

المتْي"،"هرتْب مقَ نبلَ اضروتَ احطْح فلْي سلَ اْلسوْلقُع "،"ا كَجراي اصبح وْلم الدار ".  

بل تعدت إلى أن الحاكم يسـتغل جهـل    ،والعالقة بين الحاكم والمحكوم لم تقتصر على االستبداد

خفاش أو الثعلب ظالم الليل ليصـطاد فريسـته   يشبه استغالل ال ،الرعية لتحقيق منافعه الشخصية

ي ونثُدْحي وونبكْر"،"هوالَى ملَع باكَر ابالد"،" كعبتَي كبلْكَ عوج" :فرد الشعبيفيقول ال  الضعيفة

ووا بِڤُوسال نْ يحيط"،"اكَالرولْاقُ بهم واڤُوس"  
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شؤون الرعية ومصالحها  ىن أمانة المسؤولية وال يرعإضافة إلى ذلك فالحاكم المستبد يخو     

تظهر الرشوة بكل أسـاليبها  و. فيستسلم لمغريات السلطة فتنعدم القيم. ت فيهضعكفاء الثقة التي و

  . وأشكالها

ـ اد" :في مجموعة من األمثال بقولـه  فرد الشعبيوبسب تفشي هذه الظاهرة نقلها ال هـ  ن السير 

ايسإذَ"،"يرا حبقْلَ كمانْ رجتَ ومبااع"،"فْخَار روحتْتَ كلَّعـ  م العـ "،" وم ـ الب ڤْاي ذَاللِّ ـ ة منَّ عشْاد 

تْيكَاشْ"،"ىنَّهاراْلة م قْح الحاْلم "،"شْالَاب مايشْالَح"،"ال فَاممنْو يساللِّ"،"وى مي جـ اب ـ ح كلَ ة اج

ايحب حيدرك أنهم يقولـون مـا ال    فرد الشعبيفال كام األقوال دون األفعال،سمة الح ومن. "ةاج

  ." حرالجو ضح العبنَ بلْكَ" :فيعبر عن ذلك بقوله نيفعلو

فتتعدد أوجه الهيمنة والسيطرة واالعتداد بـالقوة   ،وأغالل االستبداد تكبل الشعب من كل النواحي

ك ينقله في صور مختلفة وعديدة تعبـر عـن   الذي عايش كل ذل شعبيلذلك فالفرد ال ،والتعصب

 ابالـد "،"اوعباض وكلُكْي الَ عباض وناكُ" :مرارة ما يتجرعه من كؤوس السلطة وحكامها فيقول

دابا نَانَي وكَرب ملُ ناور"،"اضربني وكَابي واسڤْبيكَي واشْن".  

 :فرد الشـعبي فقال ال. فأصلح الفساد بالفساد. سيوبقيت األوضاع على حالها في المجتمع األورا

ـ "،"اهضري عا فهادا زهولْطُ نا مهالْحنَ" ساي يدـ م ليح أوزـ اد ـ و لَلُ اَوه و الـريح"،"زرـ د الَا ب 

غَمطْتَ"،"فْارْلاو غْاَ يطْالخا كَدبور"،"البابور كثْكْي يرو فلَ يهماِلعيم غْيالشَّ"،"قْرجرة مطَڤَا يعا الَه 

عود نْمفيأتي المثل ليقول. وسادت الفتنة بسبب سوء األوضاع. "اه: "ما يـ ح ـ ي لَم  يـر غ وردقْ

إضافة إلى ذلك أصبح . "درمي نم تْحي تَبِحي"،"يننم انخَا الدذَه وْلڤُيو اري النَّف ْلعشْا"،"ورذُجلَ

ـ ينـي م طعاَ" :وهو وسيلة لقضاء المصالح فيقول المثل .ل هو اللغة المتعارف عليهالما  الَو كالَ

ـ محي الَ احمص حرقَت مدي عيتحالَي"،" كوسباي الَاو لياِل كوسلُي فْرو"،"كالَح دوسنَ ـ ونلُ ي ي ف

ـ  لياِل"،"ونُّم كتَاجح ضِِاقْو ومفَ نم بلْالكَ وسب"،"يونجي عافَنَمت لَقْح وبذْنَ مت سدا عتَالشْ  الَكْ

  ."انوفَرخَ يهي اسالنَّ انفَرخَ
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 ،إال أن له القدرة على الحكم على أعمال الحكـام  ،بالرغم من جهله لخبايا السلطة فرد الشعبيوال

  :قلية الشعبية عن ذلك بـفتعبر الع. ويصل به األمر إلى المقارنة بينهم أحيانا

                   "ا ذَيا الزميا الغَ اندار    ا كَياسرني مذْ نرياع  

  ."ياعر انكَ نت مبكَّرو   انطَلْس انكَ نت محيطَ                  

"رتْاح ارالهِ اْلجيبة واتْقَاب أوجوه الخةيب"،"راح سدر اج مدر"،"راح بابانََأ يتْجِ ك"،"ي اِلك لـي 

يضربِ ليْلالِّ بهرةاو"،"ي اِلكلي يضرب الربِ يحهرةاو"،"وكَمل لُالجان يـ ر ي لَاع حـدـ ڤَو تَتُب  عطَّ

ڤْروتُب"،"ي غَكتْاب الطيلْاَ اتْور جهامة ادور ."  

ـ لَّدي احر"األساليب غير المباشرة فيقول  عن التعبير وأحيانا تكون وسيلته في ى مـ ا و  احر"،"ىلَّ

يسرب كْحموه"،"راح يعرض اتْب"،"راح طُخْيب زوج".  

ْلوعن سياسة مبقوله فردفيعبر عنها ال ،الفراغ ء: "كي يغلْاَ طْڤَال يبعا بفَ يار ."   

  : وم حاكمه للوصول  لغايته فيقول وأحيانا يستعطف المحك

  بة      ويا طَراد الشَمس ماك ِإالَ مهبوْلڤْلْبِِي يا حامْل الماء ِللْعڤَيا "

 "وْل ڤُلْب غير خَلي النَّاس اتْڤَالَتَبغي من الَيحبك بمحبة       وِإذَا حبك ال

  ". ةيشَعماة بالْة طَشَيشاح"،"ةوكَتُلمول ازتْ مالفُ نم حِنَ"

 :ويدرك تمامـا غـدر الحكـام    ،والخوف من المواجهة ،كل أنواع القيود فرد الشعبيويرفض ال

"صاحلْالكَ بب وا تَمصاحبش الداياِل" :لذلك يحاول ما استطاع أن يغير أوضاعه فيقول ".ةرلي ا م

ووا نُنَوفْفُكْاه بِنَلْصلُصوه بسـ أطْ " :ساكنا لذلك يقال كألن القيود ال تحر ."انَوفْي ـ لَ ڤْلَ ـ  منَغْ الَب 

حْلب"،"اشْو رلَاحا كَإذَ كقَلْاَ اناضي رْلاج أمك ."  

يدركها المحكوم المظلـوم وينقلهـا فـي     ،إن التحرر من أغالل االستبداد والحكام ضرورة ملحة

ـ  بيالذ حمقَا تْم" :مطلوبة -إذن-فالعدالة". عبشَ ْلكَّو لياِلو ،عجو براض لياِل":قوله ـ ا تْم جوع 

الرياع."  
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  :االنتهازية واالستغالل -2

هـذه األخيـرة نتيجـة لتـراكم     . االسـتغالل وإن أي مجتمع ال يخلو من صور االنتهازية      

بل يتعـداه إلـى عالقـات     ،تبداد والحكامألمر ال يتوقف عند االساف. المساوىء وفساد األوضاع

فأصبح الفرد ينتهز فـرص التسـلق    ،وتعامالت تطبعها االنتهازية. ستغاللاالا اومصالح يسوده

وكم هي صور االسـتغالل وصـور االنتهازيـة فـي      ،ويستغل الغير لتحقيق مآربه. للوصول

   .!!!المجتمعات

ـ تَ لـي اِل" :قول عن االستغاللويعبر الفرد الشعبي عن ذلك بمجموعة من األمثال في صحـ  ب ه بِ

الحداد مي بِضنْه ملَجتْنَ"،"كرة ملْاَ نوفْلُح خير مغَا يدالَا ساِل"،"ملي صاَ ابـ د هـ  ان يدهـ  ن  ْلكُ

فْمْلص"،"ملَ نو يبخَيتُحولُر"،"الشَ تْقْودولُڤُة ايافَو نَو بع قْوْخَت الرولُڤُا ايو الدريويضيف ". اس 

ـ ا يم"،"ونجرعلْي اَف طْرخَاي ادة عدوحالْي بِڤنَاي"،"ويتُرِ و الَيتُوِكْ ارهانْ نم" :نتهازيةاالعن   ركُشْ

  ."ويمدخَ عايبلْاَو انطَلْي سارِالشَ" ،" يهف حبري لياِل يرغ ڤْوسال

  : المسؤولية  -3

 ،ومنحـه حريـة االختيـار    ،خلق  اهللا تعالى اإلنسان وكرمه عن بقية المخلوقات بالعقل دلق     

ومن ثم فالفرد مسؤول عن كل ما يصدر عنه مـن  . يميز الحسن من القبيح والصواب من الخطأل

  .عمل أو قول

 تستقيم فال ،رة اإلنسانيةطوشهدت به الف ،إن مسؤولية كل إنسان عن عمله أمر قدره اإلسالم     

لذلك فلقد أدرك الفـرد  . حياة ال يتحمل الفرد فيها مسؤوليته نحو ما يصدر عنه من قول أو عمل

بل شملت مجـاالت   ،مجال معينعلى  تهولم تقتصر مسؤولي .األوراسي معنى المسؤولية وتحملها

  .وأغلبها ينقل الواقع المعاكس أي الهروب من المسؤولية .عديدة

ـ " :يعبر فيها عن ضرورة تحمل المسؤولية بقوله فرد الشعبيال ومن الصور التي نقلها ـ  ْلكُ  اةْشَ

 يرغ كلَبدنْا يم"،"اهوي هف داحو ْلكُ اهو اهو"،"وينُى عوى هلَي عشمي داحو ْلكُ"،"اهراعكْبِ ڤْلَّعتْتَ

   ."يلِّخَأُْ وحروي لِّعي وناب"،"كرفْشَ يرغ لكيكبا يمو ركفْظَ
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 :فيقول الحكيم الشـعبي . بل يتعداه إلى تحمل النتائج أيضا ،وال ينتهي األمر عند تحمل المسؤولية

ـ اروهاي اِلوة ايرڤْالب وْلم"،"يكلع ارعلْاَو كلَاتْتَبنْاة يحاللَّ"،"واعوجا تُو مدو ياتُبرض لياِل" اه"،"ا ذَا

  ". داحى ولَو عاهر كرالد  ينماهفَتْم جزو يتْڤلْا

. الهروب من المسؤولية مهما كانت األسباب ألن ذلك يعتبر ضعفا وهروبا فرد الشعبيويرفض ال

 تَنَْأو يرم انََأ"،"ةعدربالْبِ ڤْيدر ابالد زغُنْي"،"يفْلكْتَ مْلحا يم يفْهي اربِلْڤَا نََأ" :فينقل ذلك بقوله

مير كُشْوون يلَ ڤْوسحمال"،"يربوْللُه جربِ به الواد "،"واحد يلَحب واحد شَّيد الملَحب "،"ـ قْي ل تُ

الميت ويمشي فنَي جوتُاز."  

 .تهألن عكس ذلك يؤدي إلـى خسـار  . إن االعتماد على النفس نوع من تحمل المسؤولية الفردية

ى قَبيين ودالج اْلم وحراي"،"ىلَّا خَم اتْم بسا كْم اشْع" :هذا المعنى يدركه ويعبر عنه في قوله

لْاَ لاميدشَ"،"ينالنْ اوهِل ارلمهار وڤَاعالنْ اباهقُلِْل ررح."  

  :الغربة-4

 ،أن حب الوطن مـن اإليمـان  ألنه يدرك  .يشعر المرء باالنتماء الطبيعي إلى أرض وطنه     

ألن اعتزازه بوطنه يقف حائال أمام ارتحاله . ويرفض الغربة واالغتراب بعيدا عن أرض وطنه

ـ  يـر غ ني مانابي" :ها قبل إيجابيتها فيقولوئوقبوله للغربة إلدراكه مسا الَبـ  الَ د ي ِله يـه الَو 

  ".ودالَي بف دعڤْو ااهر يرخلْاَ يهف انو كَو لُبلْڤَى لَع يبرِغْل لَتُاقْ"،"دوالَلُ

ـ  يشْع" :ويبين األوراسي شيمة من شيمه وهي كرم الغريب وحسن استقباله فيقول يالَّابرـ  ج ي ف

الَباوِالشَّ دةي."  

  : الفقر والغنى -5

. وطبقة الفقـراء طبقة األغنياء  :انقسم المجتمع األوراسي تبعا لظروفه التاريخية إلى طبقتين     

فمن العادة أن الحاكم هو الغني الـذي يعـيش    .وهذا نتيجة لنظام الحكم الذي خلف هذه الوضعية

  .والمحكوم يعيش حياة الذل والهوان ،حياة الترف والبذخ
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. قير والغنـي هذه الفوارق االجتماعية في تكوين المجتمع األوراسي أدت إلى التميز بين الف     

عكس الفقير الذي يكتسب مكانة الذل وهـو  . المرموقة الرفيعة وهو السيد كانةفالغني يكتسب الم

  .العبد

وانعكست مجمل صـوره فـي    ،في حياة الفرد األوراسي واضح لقد كان للفقر والغنى تأثير     

  :حال الفقير فيقول  على أو نقل حاالت يتأسف فيها ،بين حال الفقير والغني تهمقارن

   "رْلاج الَب اْلم مڤُحور         فنْي الديا ما يسى شيو  

        شْالمركَ ارالدڤْلو لمعور         يوْلص االمء يرجع شْالَب ".  

  هاسرِل هدبج نم يرغ              دح ملَظْا يم رالشَ"

     تَي الشْفلْاَ وْلڤُا يبرد           وفيفْي الص به انَلْغْيعهاس."  

    "ضرفْكَلْي ِلفِّت كَب            خَوممي اَألت فرض سةاع  

صيء تَة الشَلَّقَ تْبري  ش       نُتْووض مال نجاعةم"  

  "وتْماي حوار يرصڤْلَو           وتْالتُ ْلاكُي يْلوِاطْ"   

   "ة تَطْبيانَةالشَاشسالح يهوه اتْضجالو         اسالر ع  

   ْي يكْسذَانَاڤاَلْمح نم وهنَوض انيراَلْعو        النَّاس عم دع"  

ولنكن أكثر تحديـدا  . كل هذه المقارنات بين الغني والفقير تبرز حقيقة الوضع االجتماعي لكليهما

 يْللاح"،"فْري الطَّى فعري ينكسالم وفْرخْ" :يأتي المثل ليقولف. حقيقة الوضع االجتماعي للفقير

الزاِلوي وحيْلل اْلح ."  

  :الظلم -6

والظلم هو وليد  .في التعامل اليومي لألفراد هاجسد ،لقد خلف االستبداد مظاهر عديدة للظلم     

  .صبح واقعا معاشابل لقد أ ،ولكن آثاره امتدت بعد ذلك ،الفترة االستعمارية
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فقد حاول االحتجاج بأمثاله التي نقل فيها . وبما أن الفرد بفطرته يرفض الظلم بكل مظاهره     

  ". مرجة المرج يفَ مرحالم دعي "،"ىبرِل يبرِڤْأ اسطَرالفَ اسر" :فقال. بعض مظاهر الظلم

ـ " :فيضيف بقولـه . لى الغيرعيقة والتعدي ولم يكتف بذلك بل تعدى الظلم إلى تزييف الحق سڤْب 

  ." ڤْيلي العقسد يرة الوبي سف"،"ْلباح امدڤُ ْلبحلَ

  :فينقل ذلك بقوله ،لقد أصبح قول كلمة الحق ظلما بل إثما وجرما يقترف

"راح ازمان نَواسءاو     ج ازمفَبِ انواس  

  "واسر رسكَ يكِلأو      قّـالحبِ ملَّكَتْاي اللِّ 

  وامجي لْف بهالذَّ زرطَ       بهاشْ بكَري بكَري ياللِّ"و     

  ".وامزي حة فاوره يردق       ية الحملْكَ وْلڤُي رودي ياللِّ        

  وامجي لْف ونكُي زرالطَّة       وقَرز بكَري بكَري ياللِّ"و    

ـُاسر رسكَ يكِلوَأ         ــقْالــحبِ ملَّكَتْي ياللِّ         ."وـ

  :                  تعليميالمثل ال -و

  : الخبرة، التجربة، السن -1

     اكتساب العادات والخبرات والمعلومات واألفكار التي يحصلها الفرد بعـد  "ف التعلم بأنه يعر

  .1"طريق احتكاكه وتفاعله مع البيئة المادية واالجتماعية التي يعيش فيها والدته عن 

خاصة وأن عوامـل عديـدة   . ق نصل إلى أن الخبرة والتجربة نتيجة حتمية للتعلملمن هذا المنط

  .-إن لم نقل أنه أكثر العوامل تأثيرا -نذكر منها السن ،تساهم في تكوين مجموع هذه الخبرات

ونقلتها في مجموعة من األمثـال تبـين دور التجربـة    . يةفردأدركتها العقلية ال هذه المفاهيم     

ـ ي فَاللِّ"،" كانَيزم يه كينَع"،" انيزم ينللع ينالع":فيقول. والخبرة والسن في الحياة ـ لبِ كاتَ ة يلَ

                                                        
عبد الرحمان عيسوي، معالم علم النفس، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان، دط،     /د1

  .105م، ص1984هـ، 1404
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ى لَع كلَسير تَبِكْلَ اير وذْخُ"،"ايهف ملَس ودي الجف كسرفَا ويهف كراتْ وعرة التْاجح"،"ةلَيحبِ كتَافَ

خكْتَ"،"يرنَّي آكَرِبتْة وعودي كاللِّ"،"اا أنَيمخْااشَي م فالَي بدو مايخْيش فالَــي بـَالنّ د   ،"اسـ

ـ "،"بالَكْا لَوهبحنْا ية ميذَوخة لُيلَِل"،" وكدرس ْلقْا عهلْقَعو وكلُملَ تْسبة لَسبالَ" اضربهم ـ ع ى لَ

 :فالفرد يقتنع بدور التجربة في تكوين الخبرة وينقل هذه القناعة في قوله ". سلَالَاتْ اوسنْي اْلبحلَ

ـ لكْتَ"،"بكَارم اتْيحالطِّ نم افْي خَاللِّ" كَة للـذَّ يحر مـ ل ـ "،"ةيح مايحـ  س ـ  يـر ة غرملجابِ ي اللِّ

  ." حارت البنْب يشْانم حارڤَي انر"،"واتُواكْ

ي و فوحى رڤَلَْأ اقْوفَُأ دڤُار"،" يهنثْى تَتَّوا حقُڤْرتَ اكد اشْو" :فرد الشعبيوعن قلة الخبرة يقول ال

ا"،"اقْقَازلعرس فْلالَّي ج نَغْلَوا في واد ْلالَه "،"د الشِّنْعيب ظْيهر العيب ".  

فيعبر عـن ذلـك    ،على ضرورة اإلقتداء باألولين وأصحاب العقول الراجحة شعبيويلح الفرد ال

ـ  عمستَ يرغالص عم دعڤْاة ودايفَ نم عمستَ يربِكْلَ عم دعڤْا" :بقوله من ـ ر ايـ "،"ةد ـ رِاطْ وذْخُ  ڤْي

الساتْاد و كَالُيان داور."  

  :التحذير، لموعظةا، النصيحة -2

يحاول الفرد أن ينقل خبراته ومجموع تجاربه التي تعلمها فـي مجموعـة مـن النصـائح          

بـل تشـمل جوانـب     ،وال يمكن أن تخص النصيحة مجاال بعينه. والمواعظ والتحذيرات أيضا

نين فتعد بمثابة قـوا  .وتتداخل النصيحة مع التحذير بهدف أخذ العبرة والموعظة. ومجاالت عديدة

  .تنظم حياته ليستفيد منها

. تجسيده في مجموعة من األمثال لتكون خالصة لتجاربه الشخصـية  فرد الشعبيكل ذلك حاول ال

ـ ع كغَدلْا تَم اري الغَف كعبص يرا دم": فنجده ينصح بعدم التدخل في شؤون الغير أمـا   ." برڤْ

  :     فيقول المثل. النصح في االقتصاد المنزلي واإلنفاق المتزن

                      "مادشْير المـَاللّة بِڤَرـحنْاي لِّخَتَ       مسللْ اكمه  

                       مادشْير المالطَة بِڤَراطَمنْاي لِّخَتَ     مسالطَطْتَ اكم ".  
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  ". دهتْتَ اْلبلجا درا تْم حِنَتَ " و

ـ دى انْلَع شْاتَبتْماو ة ُأيظَى غلَع اتْباتْ" :عالقات االجتماعية يقولوفي مجال ال وينصـح  . "ةام

 اكسنْي مْاله سانْ" :وبضرورة إبقاء العالقات مع الغير فيقول ،بحسن إدراك األمور فرد الشعبيال

كَفَا اتْإذَوتُرو أدڤَلْي تَاللِّ"،"اكاه طَّقَاتْمڤَألْ عحتى النصح بضرورة التـزام الصـمت وعـدم    و. "اه

  ."ةرابب كمفُ طْيى خَربالكُ يتْبِ اشْاخَي" :االستعجال فيقول المثل

 ڤْرد ينا زِإذَ" :أضف إلى ذلك النصيحة باتقاء مواطن الشبهات والتي ينقلها الحكيم الشعبي بقوله

روحك من العين إذَوا شين دڤْر روحك مالفَ نضايأما عن قضاء الحوائج فيقول ."ح":كَّبر ي رِكْب

  :  كل ما سبق يطابق القول المأثور ."يرِكْب حورأتْ

  هاربي غْشمي يهرح        ذَبالر وهمسح يمڤَال"                          

  ."هارغَي صهنْتَ الَالب نم     اسالنَّ نى مجنْتَ يتْغَباا إذَ                           

يرفض التمادي وتجاهل النصح وعدم االتعاظ من  فرد الشعبيفال ،ومن جهة أخرى ،هذا من جهة

فـرد  لذلك يؤكد ال ،" اْلجالهو يمتيِل يرو غاير نم عبشْا يم" :فيعبر عن ذلك بقوله .تجارب الغير

وا وتُفُ اْلالمبِ كاتَي فَاللِّ"،" دفَالنْ عبتَ ازرت طَنْا كُإذَ" :خذ بالنصيحة فيقولعلى ضرورة األ الشعبي

  ".ىقَشْا تَم بعتْا تَم اءقَالنَّبِ كاتَي فَاللِّو ،اءقَالنَّوا بِوتُة فُحالَالفْبِ كاتَي فَاللِّو ،ةحالَالفْبِ

 في غير موضعها فيقول في مـواطن مختلفـة مـا   من النصيحة التي تكون  فرد الشعبيويحذر ال

ـ كُ عبشْتَ وْلبه كوحر يرد"،"اواد اشْڤَالْو موحر دنْعو اسالنَّ دنْع يببِاطْ" :يلي سـ "،" ور ة يربِدتَ

  ."ارالد وْلى ملَع ارالفَ

لحكيم الشعبي لم يكتف فا. وننتقل من النصيحة إلى التحذير أو وجوب أخذ الحذر ومن ثم االتعاظ

 :في صور مختلفة بقوله هافينقل. خذ الحذر والحيطةبتقديم النصيحة فحسب بل تعداه إلى وجوب أ

 لـي اِل ڤْلَطْا تَم"،"ةرجالشَ ڤْوة فُرشْع الَو دي اليف خْرفَ"،"دةياالص وهفُلْخَا ية مدايفَ يهف انو كَلُُُ"
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في يدك ا تَماِل عبلي غَلْي اَفار"،"لْڤَا يوِكْنَ بالنَّبِ يكار ـ ا بِذَِإو ـ الَ"،"كلَيـد زِنَ تْالزي ـ  نامتَ في دار 

  ".افْخَتْ لية اِليلَِل امنَتْ الَاف وكَ َلظَ تَحتَ دعڤْتَ الَ وكخُ يفْك ويردو ودالع نامتَالَ"،"انملَ

  واــاسـَبــْل سـبـْلتَ الَ          اسطَرالفَ بحصتَ الَ"                  

  ."واسي رر فعالشَ لوبتْاهو نَي        رــبو ربح انو كَلُ                   

"البومكَ ة لوان فيها الطب متْا يكُروها الصيةاد"،"يرطْبهم العصخَر يرجم الَهغْمرلاِل"،"بي يـ ر  دڤْ

يڤْرو اَدياِل:"ةأويستمر التحذير ليصل إلى التحذير من المر ".واملي ْلاخَد لَعى البا ابْلخُد كُوون 

ـ  تْارد تْالَأو ص تْاما صذَا وزجعلَ نامتَ الَ"،"ماهرالدا وسالنْ يرغ اببحلَ ينبِ دسفَا يم ماهفَ ي ف

يدها سبة اِليلَوِة اطْحلي يعلُميطَوا الشان في عتَ امعلُملْاَ"،"ةيلَي ِلوا فجبل يسموه بابو ذُاخْتَ الَ ور

نَّبه متَ الَا ودهه نَوا بِماسوا حالنَّ باس كنَّي الحي الَة فحفْين يلْ خْسبواس."  

  :الحكمة، العقل، القول -3

ومنهجـا   ،فتكون ميثاقا في تعامالته المختلفة، سلوكيات الحياة التي يستفيد منها المرء وعن     

  .فينظم بذلك حياته ويتحكم في تصرفاته ،يسير عليه

ـ  لـي اِل"،" يحلو املُفْاقْ يحو الرنُّم يكجِي لياِل ابالب" :يقول الحكيم الشعبي ،فعن سداد القول  اتْفَ

خَ"،"اتْميثَ وْللقُا ارلَ اتْبوْلقُع"،"احيثْد النڤْة ايصير ."  

ي ف ڤْيالض"،"بتْنْي عراز" :وينقل الحكيم الشعبي تجارب حياته في حكم مستمدة في خبراته فيقول

 شْيرا دأو م يككبي لياي اِلر يرد"،"ىمالحبِ عنَقْي تْوالم افْشَ لياِل"،"يارِع رتَسي تَارِد"،"وبلُڤْال

اي اِلرلي يضلَكْحاِل"،"كخْتَ ليدمو طويع اِلوتَ ليرنه بِهويع".  

  هيعط ومالقُ يربِكَ       اسـَالنّ فْرعتَ رافَس" :وقول مأثور يقول

  ."ويعس بِلْفَ صنُبِ      اسالرو شْرالكَ يربِكَ                   

  .هيحلم يهة ِلرتْالسم      وـغَـلْاَ َلاهتَسم يهلْاَ"        :      أيضا

  ".رد الجلدة على الجرح    تبرا وتولي صحيحة                    
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بدور العقل ألنه الميزان الذي يحكـم تصـرفات    دبل أشا ،وال يكتفي الحكيم الشعبي بالحكمة فقط

  "ةيححة صدڤْع دڤَعتَو مجلْى تَتَّح جرستْ الَ" :الفرد

  ةيححة اصدڤْع دڤَعتَو    مجلْى تَتَّح جرستْالَ"       

  ".ةيحضفْ كلَ دوعتْالَ       ممخَى تَتَّح ملَّكَتْتَ الَ       

"لْبِ شِامتْا ْلقَعروح ابعالكَ"،" يدشْر مزود لَوْلقَع اراطْبـ  " :يضيف عن سلوك الحيـاة و ."اه  ْلكُ

اجديد مغُروب فـ الُڤَ " :فرد الشعبيأما عن عدم التريث والتعقل فيقول ال. " يه الَوا السم عل يـك 

  ". يكلع زڤَّوا انَالُڤَ

  :اليقظة والحذر: التبصر بالعواقب -4

علمتـه التبصـر بعواقـب     ألن الخبـرة  ،من عادة الفرد التزام اليقظة والحذر في تعامالته     

يلتزم الحذر مـع   ،والفرد األوراسي بطبيعته يقظ. فإن فعل غير ذلك فعليه تحمل النتائج. األمور

  .فترات االستيطان المختلفة فيواكتساب هذه الصفات يعود إلى العهد االستعماري . الغير

ـ افْالع ارجاح"،"وانُونْع نم وبتُكْالم" :فرد الشعبيفعن التبصر بالعواقب يقول ال يـ ة اد يهـ  م ي ف

ـ اللِّ"،"ةيزڤنْتَ الَو اتْورر دشْع اْلڤَ يبالذِّ"،"ةومشُة ميعبِ الَو وْلفُقْم ْلحام"،"عوسلُ ـ ي م ى را شَ

فَتْيرفيرى ضرورة التحسب لألمـور فيقـول   ،وال يكتفي بذلك بل يحذر أيضا من العواقب ". ج: 

"اللِّ"،"ةڤَلْفَة بِڤَلْزي حّج حّج، اللِّوي عڤْو عڤْو "،"ضرالفَة بِباس خير من شْعڤَالة بِرادا اذَ"،"ةوم

ـ ع يـه ي فاللِّ"،"اجنْ افْي خَاللِّ"،" مظَعلَ وسالم غْلَب"،"ساببكْي لَف طْيخَو ياهر سابطَم هويتُڤِل ة لَّ

تُالَّعالَّو و واتُد"،"اتَمخَّسالنَّ نار المهدودانْخَة دها يعمـ "،" يك ـ عاي اللِّ ـ م ىطَ ـ و مدانْ ـ اللِّ  مدي نْ

ماصاب"،"مّيرِادي ايديبِلْڤَآ افْخَاتْي م"،"اسمبِ عالحرارة دار مطَّڤَايڤُال عتَ"،"يزِربذَّالكَ عـ ِل اب باب 

الدالفَ"،" ارم وقْلُغْالم مو ذَتُالَخْادا"،"ةانَباشُورالَّ لَلْعو يدلَلْع وحذْبم".  

ـ رثْكَ" :فرد الشعبيأما عن اليقظة وعدمها فقال ال ة أصحـ  اب ـ خَم حيرتَ يرهـ "،" م ـ قْايي ماللِّ  ْلتَ

يسّمن"،"آمنين جِايلَ يكالَب لَاتْ" ،" ْلافَاغَيتْفَح واتْقَلْاَ تْاج العراتْفَ س "،"ـ انَم ضربـ  ك انُموض 
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علوإن كانـت شـرا    ،فإن كانت خيرا فله ،والفرد األوراسي بفطرته يتحمل عواقب أموره ." يك

ـ " :ويأتي المثل ليقول. فعليه ـ اري داللِّ ا بِهيد اَ يـهيـ لْح ـ ا بِه نِّسيه "،"ـ الم تْي ـ م ـ ولَُأ اتْام عا ز

اتْافَم"،"طْالَخَاتْم روحك مالَخَالنَّ عة مڤْنْايبوك الدجاللِّ"،" اجي راح لَّواشْى و من ىلَّا خَنَّب."  

  :الصحة والعالج -5

 .تاج فوق رأسـه  يكيف ال وه ،من بين ما يتعلمه اإلنسان في حياته كيفية االعتناء بصحته     

. ولنقل هي بمثابة قواعد صحية يتبعها في حياتـه . مثالببعض األ فرد الشعبيلذلك فقد خصها ال

 :ألنه يدرك تماما أن صحته أغلى ما يملك فيقـول . أحيانا عن مشورة ذوي االختصاص يفيستغن

"حاصيتافَري يّم نم يري ختيحُأخْتاْل "،"ا والم نم يرة خحالص."  

أتْغَدى وأتْمـدى ولَـو دقيقْتـين واتْعشَّـا     "  :قوله ومن القواعد التي يتبعها للحفاظ على صحته

 ينتخَطْو لَوشَّى واتْمشَّى"،"واتْمشَّا واتْعى ودى واتْهّاتْغَد".  

 :بفطرته أن الغذاء السليم هو أساس الصحة الجيدة فيقول عن عكـس ذلـك   فرد الشعبيويدرك ال

  ."نَوض المهسوس الماكْلَة المهشُوشَة ماتْ"

فيعبر عنه بصـورة مختلفـة    ،أما إذا انتقلنا إلى جانب آخر وهو جانب الماديات من أجل البطن

  ."البرمة الكَحلَة غَلْبتْ لَمرا الفَحلَة" :فيقول

  :تـربـويالمـثـل ال -د

  :  الطبع والتطبع -1

. إن التطبع هو مجموع الصفات المكتسبةف ،إذا كان الطبع هو مجموع االستعدادات الفطرية     

ونتيجـة لـذلك    .ق نصل إلى أن الطبع والتطبع يدخالن في تكوين شخصية الفردلمن هذا المنط

والحال كذلك عند أفـراد   .فلكل مجتمع سماته وخصائصه أيضا. تتباين المجتمعات لتباين أفرادها

والزمـان   الفطرة وتغير المكـان حسب باين الطباع من شخص إلى آخر بفتت ،المجتمع األوراسي

فلقد أدركت العقلية الشعبية األوراسية هذا التباين واالختالف فـي   ،الطباع وبعيدا عن علم .أيضا
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ـ غَ ينني ملا أهأنَو سمالشَّ تْصڤَ يننم كلَهَأ تنَْأ:"وعبرت عنه بقولها. الطباع ـ "،" تْاب اتي داَس

مادنْانَاتي واهللا مسى عاديات".  

 كدلْو"،"ىڤَّنَتْاتَة مڤَّد يهي فاللِّ" :وألدل على ذلك قوله. والفرد الشعبي يدرك معنى الطبع والتطبع

لْعى ماربتيه ورلَاجك لَعى مفْلَّاوتنَ" :وعن االعتقاد بتغير الطبع يقول المثل ." يهحي مـ ڤُال ن ة فَّ

طْح في اعرااه."  

  :سراراأل -2

خاصـة   .والعادات التي ينشأ عليها الفرد ويحافظ عليها هي كتمان األسـرار  تمن السلوكيا     

ومن جهة أخـرى   ،هذا من جهة ،يحافظ على تعاليم دينه ويجسدها في مختلف نواحي حياته هوأن

ـ اح" :فالمواقف الفرديـة أطلقـت مـثال   . أوجبت هذا السلوك ،أن الفترة االستعمارية ـ  ظْفَ المّيم 

  ." بلْڤَي الف بلْڤَي الي فاللِّاهللا و الَِّإ هلَِإ الَ"،"كظَفْحتَ

ذلك فـي   فرد الشعبيوينقل ال. نها عدم الثقةمأما البوح باألسرار فيؤدي عادة إلى المشاكل و     

ـ يذْا وينهعة بِابالغَ"،" اْلبرالغَى بِطَّغَتْاتَس ممالشَّ"،" فْارغَموه لَجرة أخَمري البي فاللِّ" :قوله انه". 

  ". اْلا سمً عدوملَ " :وعن الوفاء بالعهد يقول

فيأتي المثل لينقـل  . سرار لمن يلقاه أهال للثقة بغية التخفيف عن نفسهباألعادة البوح فرد ويحبذ ال

  ". هوالَم ْلتَقْي بلْڤَال ينزِخْ يرغ اهڤَلْو تَنُزخْتَ ينزِاخْ ْلكُ " :هذه الصورة بقوله

  :جوهر اإلنسان ومكانته -3

الحقيقـي فـي المواقـف     هويبرز جوهر. إن مكانة الفرد في المجتمع تتحدد بجوهره وقيمته     

ـ " :في المجتمع األوراسي قول العامة فنجد من التعبيرات المشاعة. المختلفة التي يتعرض لها  ْلكُ

واحد ولمتداول يطابق العديد من األمثال التي أطلقتها العقلية الشعبية لتعبـر  هذا التعبير ا ".والُاص

ـ اء والم يْلعي"،"واانُخَبد ودع ْلكُ" :من خاللها عن أصل اإلنسان وجوهره فيقال يي لَِلوـ م جراه 

وكَالُيان داير سوياق"،"العبد الحركللْ اولُّي ادخير يْلد الْوخير دايا فَملُعي خَي اللِّوا كازلَ نعْلس   
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فلْي جغْا دإذَ اْلزْلكَااتْا م نْيبلَ"،" اععور فالَي بد العميان انطَلْس."  

ـ  الََّي عاللِّ :تْالَڤَة لَخْالنَّ" :وتظهر قيمة المرء في المواقف التي يتعرض لها فيقول الََّع بـ ر و وح

اللِّوطَّي وطَّى وى برالطِّ"،"ووحير الحركي يحْلص مخَتْايطْب ".  

ـ  نم"،"ةرمى جلَو عبلْڤَ داحة ورمى تَلَو عبلْڤَ داحو" :فيقولالسمو وسخاء الفرد  عن أما صابي ن

  ". ةابطَّح اسالنَّة وابغَ

  :قة اإلنسان ومكانته وعن عزلته أيضاوكل ما سبق يطابق األقوال المأثورة التي تعبر عن حقي

  ةيرخذْ يا فو مبسحي       فْلَّغَم َلحي كَونافُشَ"                

                تَكَا كالْأنَواب المثْكَ       فْلَّورت فلَ يافَنَمع "  

  يوحر يتْطِّا غَوالهبِ     حرطْم تْلَمع جلْالثَّ نم"              و

               مقْلَ نمر عتْلَم مصباح     بالنْوجوم نَّوتْس ريوح."  

  :آداب السلوك واللياقة: المعاملة -4

والمثل المتداول فـي المجتمـع    .التربوية أيضا حسن المعاملة واللياقة أيضا تمن السلوكيا     

لذلك فاألوراسـي يـولي    ". انسإنْ كلَمتَ انساللَّبِ"،"ةباللَّ عضرو يلُحالْ انساللْ" :األوراسي يقول

بل يتعـداه إلـى ضـرورة     ،فال يتوقف األمر عند المعاملة فحسب. عناية في تعامالته مع الغير

  .االلتزام بآداب التعامل من لباقة واحترام

ـ " :ويعبر الفرد الشعبي عن ذلك بمجموعة من األمثـال يقـول فيهـا    صاحبالَ ك ارجـ ع  ابد كلَ

اتَمكَرشْب اعلقَ"،"يهْلب اتَمضرلْالكَ بـ  وفْشُ ب والَلمـ "،" ه ـ ڤُا نْأنَ ـ  كولَ سيدـ ي و ـ  تَأنْ اعفْر 

نَملَازتَنْ"،"ك كنْدع نالَ مي ونْدع نم ودي تْعكو عي تَنْطَبنْدع نم ودي تْعڤَك ڤُأنَـا انْ "،"طَع  ولَـك

 كرفْ قَدرأنْتَ أعي ويدإذََ"،"سبِا احيبك اعْلس لْاتَمحو لَاتُي فَاللِّ"،"ْلكُ وشْسحيثْد أ وْلڤُايسمتْع 

و اطْاتُي فَاللِّوعام  اشْ وْلڤُايبتْع ."  
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  وهملَة اهللا نَبحى ملَع      وهغُبا نَانَغَي باللِّ" :وهذا يطابق القول المأثور

                            اللِّوا نَانَفَي جفُجوه    ذَهتَ اكهنيهنْة م."  

ـ "،" ْلصاح ثْالَالثَو ،ْلصي بانالثَو ،ْلسع ْلواللَّ" :ويضيف  ـ  دالخَ ـ اللِّ نَاتَي مجـ تَ يشْم ضه يبِر

بيهوس."  

 حرالج"،"وتُارري اغْف دعڤْو يتُارري احف اشْاجي ماللِّ" :المثل وعن اإلحساس بالغير وعدمه يقول

يضر والَمه"،"دير يدك فينَي عك كا تَيمضرتَ كضر صاحبك "،"المصطْب مادالى بِرحافي والحي اف

  :يطابق القول المأثور وهذا األخير ،"اهوجُأ تْالَطَ

  وممهى لَلَع كحضي ياهالزي      وافالحى بِرادم طْبصمال"

  ". ومالنُّ يهجِياي ك انيرالعي   وافة ديفَطى القَلَع دڤَاي رواللِّ

ـ و يلَي عكبيي الَاكالب" :عن سوء المعاملة بقوله فرد الشعبيبر العوي ـ أنَ ا حي ـ لُو ـ نْ انوكَ وتْم 

انَمسموشْع"،"اهعي مشي تَماشةْ المايصو"،"اهعي مشتْ تَميةْ المايصو"،"نَها يقَ وتْمـ "،"ياس من 

ـ لْو ِلدي دم امعى الطَلَع اهنَضرع"،" ونجرو عولُڤُلْع اتْي مة كدحي واتشَ يح انكَ حـ "،"م العود 

  . "ايهف وتْماء ايوباللُّ ْلاخَادي"،"اهبنْج نم وْلالفُ تْالَّع"،" يكمعا يورقْحي تَاللِّ

ـ ح كبري ضاللِّ" :المثل السلوك فيقول تقويم وأحيانا تكون سوء المعاملة هدفا إذا كان من أجل بك 

اللِّوي جرحك دوطَ" :ويضيف عن عزة النفس قوله". اكاخْب اقْتَشْم مةڤَر".  

 :فيقـول المثـل   ،كان هذا األخير ال يستحق خاصة إذا، أما عن التأسف والتحسر من أجل الغير

"العا ينصحيحا تَة مدمع ".  

  :الخيانة -5

 .يقترفه مرتكبهـا  األنه يعتبرها إثم ،هي الخيانة الفرد التربوية التي يرفضها تمن السلوكيا     

يخصـها   الشـعبي  حكيموالدليل على ذلك أن ال. ةأنة في المجتمع بالمرويشيع إلصاق صفة الخيا

ـ "،"ىسحتْتْام مهتْقَرماى وسنْتَاتَا مسالنْ تْيكَ" :بمجموعة من األمثال تعبر عن خيانتها فيقول ي اللِّ
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جا مڤَ نبلْلة ود عم الزهلَ"،"ةرما غَردوكَه لُارتْتَ انعبِ سسبعين حلَ"،"ةارمرا مرـ از ـ ة ڤَ ا لوتْالَڤَ

اللِّ وفْشُى اتْنَّتَاسي مةاقَالطَّ ن"،"اكْرڤْوة فُب عرفين اسربِسي روحك بكَرايك من صحاثْ تْبنين 

ادى واحد وريوح"،"كالنْ يدسا كيدين وضاتْكَحهم مايدووم"،"محجّلة القَوب والراس وْلڤُتْ"،" ْلطَّا 

  ". شْخُ نايللخَ وْلڤُاتْو سُأ بلْللكَ

ـ فْتْنَ شْلَّكُ" :ة ويعبر عن ذلك بقولهأر المرغدومن جهة أخرى ينقل الرجل  ـ نْنَروا وكُ ساه غ يـر 

الَاسم مرتغَي الصيراشْة و هو اشْو منَعڤْالَ"،" اهط البّراني حاوطْڤَال ز الَخْالدـ "،"ين ـ اللِّ ي يامن 

ـ ى وسنْتَا تَا مسالنْ تْيكَ"،" ودمرالقَ جراخْو ودمعلَ ْلخُاد"،"ىعفْلَ نامي يي اللِّا كرملَ متْقَرهـ  م ا م

ـ ة مانَيك الخليعَ تْرهظَي وتنْوا خُالُڤَ يمارِِي"،"ىشَّمتْا تَم مهڤْيرِطَى وسحتْتَ برـ  وك العـ  ود ي اللِّ

رِشْايتي في غيبتنَ"،"ةنَالَافْي يبرد نَوحمكَّفَنَتْي ور الراللِّ ْلاجطَي أعى مري اللَّتـ ح الَ"،"ةمدـ ڤْر ي ت

  ." وكفُرعا يمهو يدص تنْاَ يني العف ينالع اتْڤَالَاتْ انوكَلُو وكقُحلْي يتبره الَو كووفُاشُ

ـ ڤَال يرغ كارلد ْلاخَا دي" :ر والشك والخيانة فيقولغدأمثاال أخرى عن ال فرد الشعبيوينقل ال مح 

الشْوعاللِّ"،"يرفَي احر زردخُِل ابوه ايطيح فيه "،"اجرب كَّحاك الخَوايكَّشَ ناك ".  

  :ثقافيالمثل ال -ل

خاص في موضوعات مختلفة ويدلي فيها بآراء يستحسنها فإننـا  مع أحد األش قشعندما تتنا     

ألن للثقافـة  . المتداول شعبيلكن مفهوم الثقافة ال يقتصر على هذا المعنى ال .نقول عنه أنه مثقف

. لذلك يصعب فهم الثقافة بعيدا عن المجتمـع . فهي نشاط إنساني بالدرجة األولى .جوانب أخرى

  .1وهي أسلوب حياة المجتمع ،التراث االجتماعي نبعنها مأل

بل هـي   والفنون التي يدركها الفرد فحسب، وعليه فالثقافة ليست مجموع العلوم والمعارف     

وبالتالي كـل مـا    .أيضا مجموع العادات واألوضاع االجتماعية والقيم الذائعة في مجتمع معين

  :ه الثقافة ما يليوبعض ما تشمل. يصل بطريقة حياة الناس
                                                        

دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دط، علي عبد الرزاق حلبي، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية، /د 1
،دار النهضـة  )بحث في علم االجتماع الثقافي(سامية حسن الساعاتي، الثقافة والشخصية/د/و./65م، ص1989

 .27م، ص1983، 2العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  :الصداقة والمظاهر الطيبة -1

من العادات المحبذة لدى أفراد المجتمع األوراسي تكـوين عالقـات مـع اآلخـرين بغيـة           

. لى انتشـارها إفالصداقة من القيم التي يسعى الفرد األوراسي . التواصل، وتكوين جسور للمحبة

 يهلِّخَة ايلَّز الَب بيبِي احادي عاللِّ"،"يدعب نم كولَكُحضي وكبحي اياللِّ ونيالع" :ويعبر عنها بقوله

ربالَي ب صاحب."  

على حسن اختيار الصديق ألنه يرفض الصداقة غير الموفقة، فينقـل ذلـك    فرد الشعبيويحث ال

ـ "،"لَم المتْعوس علَى خَايب الرجااتْ"،"يظْهر العدو من الصديقْ  ڤْفي الشَدة والضي" :بقوله ي اللِّ

خَايبخَي ايڤَي البمح الشْوعير منْاعدو مڤَأو تَ وْلاه للفُادبِرويع".  

 :ذلك ويعبر عنـه بقولـه   فرد الشعبيويدرك ال. أما عن الصداقة ومظاهرها السلبية فلها تأثيرها

وكما يرفض السلبية فإنه يرفض أيضا هجران ومقاطعة األصدقاء  ".يدعي برالجة وطَلْة جطَلْخَ"

  ". يببِي التَّك يببِأح وشْدنْا عم"  :فيقول

ـ :" بعض المظاهر الطيبة التي يحبذها ويشجعها أيضا فيقـول  فرد الشعبيوينقل ال ـ ي ماللِّ  كالَشَ

 كبري ضاللِّ"،"ةاحفَتَ يببِحلَ دي نة مرجلحا"  :وينقل عن الحبيب قوله. "ينتوطْوا خَيلُشة اموطْخَ

حباللِّ" :وعن حضور الحبيب وغيابه يقول ،" كي ابعيد لَعى العين ابعيد لْڤَى اللَعومظهـر   ،" ب

  ". اشْبكَْأ يربِكْلَ يدي العفو اسبلْ يرغاص يدي العف" :أخر يتعلق باألعياد فيقول

  :الخدع والخديعة: المظاهر الخداعة-2

وتتجلـى فـي    -وما أكثرهـا  -وفي مقابل الصداقة والمظاهر الطيبة نجد المظاهر الخداعة     

فـرد  لذلك نجـد ال . انتشارا هافنجد مثال االنخداع بالمظاهر وهو من أكثر. مختلف مظاهر الحياة

ي اللِّ"،"يبالذِّ انبره برهيو يدالص انده دّهاي" :يخصها بمجموعة من األمثال نذكر منها الشعبي

ـ اع"،"ْلاخَالد نم كالَح اشْى ورالب نم قْوزما ـ ع بڤَ ـ  ادى ولَ هدـ  ار اتَأو مڤَعشْب ـ ع  ادى ولَ

كُسيوت"، "الشيعاتْة دا ُأهلَ مڤْاللَع الشَوبعاتْة دا ُأهڤْاللَالشْ م "،"يـلْ ي اللِّف ـ غَي ـ حي لَطِّ صأو  ير
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ـ قَا وهبلَ"،" وطْلُزم يبالجِو وطْشُمم اسالر"،" يررِحلَ سبلْي ارهالنْفَ ة يـر بِكْا يـتْ البِ"،"افَة الـد لَّ

قْورمودهنْا هيد"،"كْالمالنَّ شْقَي بِساس عريالَن فَالَفُ"،" انكْن مسي وال عريشَ"،" انايالشَّبِ عبة ع

ومبِ تْيالجوع "،"رِاميض وهس النُّ ْلياكُوص "،"لَعضي و نَاضبو شَارريفْ ضلُوص".  

 ينبِ كفَالْوي سيرِد" ،" سرالع تْنْب جوزتْاتَم يررِاب سرفَ بكَراتَم:" ة، فلقد قال عنهاأأما عن المر

ذْونيك نَوعتيلي حّر يديك "،"ماحاسك اي كَاملَحلْي الظَّة فمـن االنخـداع    هويستمر تحـذير  ".ةم

  ةامهفْ ْلمعها تَنْم      سونَّتْا تَسالنْ لَحديثْ         :فيقول. ةأبمظهر المر

  "هااَم الَى بحنَتْتَ      يحالر نة مقَرز ْلمعتَ                              

ـ " :أما عن الحب المادي فيقول. " انيعلَ ةْلَحة كَينَوا زِالُڤَ انيمالع دالَي بة فشَمالع تْاحطَ"  الحب 

حب الروح الثَّوانثَي المرد يعوِ ييروح ."  

ـ كَ" ،" يهاوِخَال تَ اسل الرحكَ :"بقوله فرد الشعبيعن الرجل فقد خصه الو ح ل الـروِاكْ اس يـه 

وِاَالدوهذا يطابق القول المأثور ".يه : "من ينَامك اكَيْلح الراس    ا شْمنْيبِطْبِ كةيع  

                                       السن يضحك للسن         لْڤَالوب فخَ يهدةيع"  

  ". ابطَرم ابطَّخَ ْلكُ" :ل عن الرجلوفي الزواج قال المث

ـ اح رضاخْ ْلكُ وشْم: "يحذر من االنخداع بالمظاهر فيقول فرد الشعبيفال ألن ذلـك ال   ،" يشْش

  ". يكسكْي انيري عبرِل جراخْ :"يجدي نفعا ويعبر عنه بقوله

. ه، أو للتملق بغية الوصـول وفي بعض األحيان يلجأ المرء إلى الخديعة لقضاء مصالحه وحاجات

ـ د عنْع ْلاجالر"،" باره بلْڤَالو باروالشَة بِبحملَ" :فيأتي المثل ليقول الُيـ و و ـ ا نَأنَ ـ نَّتَس ي ى ف

  ". نكُسنَ اْلڤَ نكَسمتْا يج"،" يْلاللِّ يهدي ارهوا انْابي جاللِّ"،"والُياخْ

ـ المة ويـر بِة كْنَفْدالم:" غير المجدية فيقول الكثرة من هويستمر تحذير ـ  تْي ـ "،" ارفَ كـ كْي ي و رثْ

مايفْحور"،"يو كَشُمبڤْة يعو كَدبة كتْوالَي م ڤْالعةب".  
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 يهي فاللِّ" :فيقول. وال يكتفي بهذا بل يتعداه إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الغير

الخير مايرميه الغي لَاللِّ"،" يرو لَغُدشْنَح افْخَي نللَّا محْلب "،"في وهِجي مرايـ ة و ـ ي اذْف ي ارِفَ

قَمْـ " :أن التعلق بالوهم مظهر أخـر للخديعـة لـذلك يقـول     يدرك هألن، "ص ـ اِلالب ي ما ف يـه 

  ".ياشل ربي احف ادشَ اْلازم"،"اعقَرتَ

ـ لْالطَّ:" ي صورة طريفة على لسان الطلبة كداللة على النفاق والخداع فيقولبعفرد الشوينقل ال ةب 

  :لذلك فالفرد ينقل كل مظاهر الخداع في قول مأثور ".انَالْعفْاوا بِلُعفْاتَما ونَالْوقْبِ اوولُقُ :واالُڤ

                  "ال في جَلب واد ملُعوم        ي النْال فا رِسيح دياف  

                  ال في العلْڤَو دب مرحوم      ال فبِي الررِ يعيح صياف."  

ـ  انوكَلُ :"وهذا يطابق المثل الذي أصبح متداوال في األوساط الشعبية نَ شْيتَاجِمعـ ر ـ  كفَ يوطْلُّاب 

  ." اننَب يكلع وْلقُنْي اَالدباَ

  :  والتأثيرالتأثر  ،المشاركة-3

من الظواهر المنتشرة أيضا في المجتمع األوراسي والتي فرضتها ظروف المعيشـة هـي        

أحيانا يلـح   فرد الشعبيوبطبيعة الحال فإن لهذه األخيرة مساوئها ومحاسنها أيضا، فال. المشاركة

أو  كالَثَماَ طْالَخَ"،" ڤْابطَ مهنْم وذْو خُذُاخْي مهيتْڤلْا اَإذَ" :على المشاركة إلدراكه ضرورتها فيقول

اتَمعفْر غاللِّ يري يعفْر قةْيم بوك الَخَووْلكُ"،" ك ودڤْر وْلكُ الَّو فَوْڤر" ،"ادجِي ويب شَوارك 

كـن  فقط في التبادالت التجارية والمالية وغيرها، بل يم روالمشاركة ال تنحص". اهالْي مف اسالنَّ

  ." يبِ يكي بِوا اللِّالُقَ: داحوي لَكشْي داحو" :فيعبر عنها بقوله ،وجدانية كذلكأن تكون 

يسلط الضوء على الجانب السلبي  شعبيفإذا كان هذا هو الجانب اإليجابي للمشاركة، فإن الفرد ال

 يبالذِّ"،"وشْكُارشَا يم يببِو احدنْع ياللِّ"،"ينشْارڤَيي وشِّي عف" :، فيبرز ذلك في أمثاله بقولههال

ـ  كالَڤَ"،"يهلي عوتصِإ نم الَ ملَّعملَ حبرا اَم"،"يدلْو وتْما يي مدحي وارِد تْرد انوكَلُ: اْلڤَ من 

هاَ وعدالَڤَ وكيكَرِاشْ كك فنْي الصالشَّ"،"ةعكَرةكَلْة ه."  
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وال نقصد بـذلك الجوانـب   . لحد عند المشاركة بل يتعدى إلى التقليد والتأثر والتأثيرابوال يكتفي 

ـ " :وعبر عنها بقوله فرد الشعبياإليجابية بقدر ما نقصد الجوانب السلبية والتي أدركها ال جاورهم 

ـ خُ رسخْا نَي مبِرع فْرعا نَم"،"مي ثَوحر يتْڤلْي اَيكرِاشْ كرامقَنْاَ تْيجِ"،" مهعايبطْاَ زهتَا بةز"، "

ـ لَ كابد عي مابد طْبراَ"،"واسّوا ررض اهتَكْو واسب اهتَكْو"،"يدلْو ْلاكَتَّا يي مدحو تْشْع انوكَلُ ا م

  ."اهالَة أكْيشَشه احيلع تْمي ساللِّ :اْلڤَ اْلزالغَ"،" يقْهِالنَ ملَّعتْي يقْهِاشْ ملَّعتْ

ـ ي كنلْامع" :وكما هو معروف أن للمشاركة قوانينها فهي ربح وخسارة لذلك يقول المثل  وكي خُ

وحاسبني كي عدوعن توالي الخسارة يقول. " وك: "ضربتـ  ين ف ي الـراس يـ وج ـ لَ"،"وع  اخْرفْ

تْيهشُاوو والدرك جلَا عى اسطَّڤَاتْ"  :وعن إنهاء أي تجمع فيقول المثل ."وْلبع نْالبدفَاتْ يرـ ر و ڤُ

المدةاح."  

  :إلى تأثير وتأثر من نوع أخر فنبدأ بهذا القول المأثور انتقلناأما إذا 

  هاربي غَشمي يهرذَ        حبالر وهميس حمڤَال" 

  ".هاربي اخْطعي وناللُّ          وممهم اني كَاللِّ بلْڤَال     

ي طعي هوجلُ وشْشُغْم ادا عإذَ بلْڤَال:" هقولب فرد الشعبيوما يطابق هذا القول من أمثال ذكرها ال

  ".ينِّم اسالنَّ يْللحاَي ووحر نم اي أنَيللحاَ" :ويضيف "واربخْاَ

  :الـتـوافـق-4

قضية التطابق والتشابه والتوافق، ويـدخل   اتالسائدة في المجتمعمن األوضاع االجتماعية      

 احطَ انومشُ" :فرد الشعبيفعن التوافق والتطابق يقول ال .كل ذلك في نطاق العالقات االجتماعية

مشُ عاَ وْلة طُانَومسنين مفَتْا يڤُرولَة غُوشَشُ وْلڤُتْي اَوا هة وهاَ ووْلڤُي عود بوـ ر ـ "،"واقُ  احطَ

الحك صطَغْاَ ابفَ"،"اهردتَخْاُ اتْڤَلْة وْلكُ"،"اه برة ِلمولَفُ ْلكُ"،"اطَغْا اَيهـ ِلة و ا كَيهـ الْي ـ "،"اه وْلم 

ـ ":عن التشابه والتماثل قولـه  فرد الشعبيويضيف ال ".ةبصڤَال برضي اشْالشَّ ـ ك ي سـ يد ي ي ك

جوواد".  
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  :الشح ،البخل، الطمع -5

فإنه يـرفض بعـض العـادات التـي      ،بما أن المجتمع األوراسي مبني على التعاليم الدينية     

واألدل على ذلـك   ،ويحاربها أيضا فرد الشعبيالتي يرفضها ال األخيرةأصبحت متفشية فيه، هذه 

  ،"ةرڤْب قْرـسـَية رـْباَ قْرـسي اَـاللِّ" :فيقول عن الطمع وعاقبته مايلي. األمثال التي تتناولها

 "ما يقَبى في الوالَِّإ اد حجوار"،"ى كَلَعشُرخْو يلي عطَاْ"،"وشُرمع فَيسالطَ دبالطَ"،" عماْ اعـ ي اتْب 

يارِس"،"طْياْلو فَالسر ويفَاطْ فْخَزر ".  

ـ ":الضوء على ظاهرة البخـل والشـح فيقـول   فرد وفي المقابل يسلط ال ـ الم ذَا احاهم ـ و  بالغَ

ـ " ،"رمحي لَاطبي صال فو يّف"،"ياطبي صال فو يّف"،"ماهضاقْ ـ ڤَي اللِّ اعـ  د ف ي الـدار يـ ع ي ط

 أو يـتْ زِ يـه ف انوكَلُ"،" انيمالع يتْبِ نة مقَدالص تْجرخَ"،"ينترى مدغَتْي يححالشَّ دبالع"،"ااهركْاَ

باين ڤَى لَعتْصاه".  

والواقع يخـالف   ". وتْمتْ الَ كيلَوِعاَ زْه تكوتل حايالري":وت يقولكُتْ سكانومثل طريف يتداوله 

. لذلك ال أعرف سبب تداول هذا المثل بين أهل المنطقـة . هذا المثل ألن أهل تكوت سمتهم الكرم

  .وأرجح أنه أطلق على حاالت فردية

  :الغباء، الفطنة، الذكاء -6

 :إن كل ما يتصل بطريقة حياة الناس إنما هو في حقيقته تعبير عن أفكارهم، فالـذكاء هـو       

 ،وانطالقا من هذه المواقف التـي يكتسـبها  . 1"القدرة على التصرف السليم في المواقف الجديدة"

عن مواقـف الفطنـة   ويعبر . ائهز كيفية استخدامه لذكويبر. إلصدار أحكامه فرد الشعبيينطلق ال

ـ  ْلطَعا اشْو"،"سكْران يعرفْ باب دارو"،"وارد ابب فْرعي وْللُهب" :واإلدراك والذكاء بقوله ي ف

الفَ ةْالَصاهما كَإذَ"،" ينان لَّكَتْلمم منُجون كُاون السامع ْلاقَع"،"الموفْفُس لُاكْيالنَّ وهاس ىالَقَالع" .

  ."والتُوو وْلطُنْخَالَو وتُالَو يبالذِّ :"أما في حالة المقارنة بين الذكاء والغباء يأتي المثل ليقول
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ـ ا نُأنَ:" فيقول. ومن جهة أخرى تتعدد مواقف قلة الفطنة والتي يبرز فيها غباء الفرد ـ  وْلڤُ هاهو 

الصيد وهاَ ووْلڤُي هاهي جوتُر"،"ضربوه ى التْلَعبن ا الشَانسعير"،"لْودهى ظَلَا عهـ ر هـ ا و ي ه

   كدالَووا َأولُڤُواي رڤَعلوا بالْيكشْي"،"ةعستَ ردى وعسا يج"،"ْلصفْم يرغ نم صڤَا"،"يهلعا شْتَّفَتَ

 لـي ي اِلك"،"وهضبڤَ قْرساء يج"،"وارباغْ دصحي يحالر عرزيِل"،"وسسم اْلڤَ عبشْاا مدعب"،"اشْدڤَ

يضرب الربِ يحالهاوةر"،"اقْتَشْم اطَواح في ادةيشَش"،"بِايع القَيرد ويضحك يهارِى شَلَع"،"ـ ج  كاتْ

ـ الَذي اباو هالُڤَ ل،واللَّ زْاني دثَاء الج"،"طّْڤَم الهس نم يفْفخْلَ راالفَ"،"ويلُاكي اْلطَرالَ صـ ت ي من 

االعاللَّ مفْ ال"،" ْلورعا يةڤَمرالظَه نلَة مب".  

فتتسم تصرفاته بالغباء حتـى  . كل األمثال السابقة تنقل سوء تقدير الفرد وقلة فطنته ونباهته     

 ڤْاذَالح" :المقارنة بين الفطنة والغباء فيقولوتتناقل العامة مثال طريفا ليبدي به .عند إيجاد ضالته

  ."ةزبالدبِ وْللُهالبة وزمالغُبِ

  :نـقـديالمـثـل ال -ي

وهو نقد  -ذلكبإن صح تسميته -فإن النقد االجتماعي. فإذا كان النقد األدبي هو فلسفة األدب     

حاسـة   نوع من النقد كونالوهذا . هم من عيوب وتسليط الضوء على مساوئهمبالناس إلظهار ما 

خيرة تكونت نتيجة لرواسب األجيال السابقة، ومن هذا المنطلـق نـورد بعـض    هذه األ. لتمييزل

  :األمثال النقدية التي أطلقها الفرد األوراسي على حاالت مختلفة نذكر منها

  :الكلمة وتأثيرها -1

األمثال المتداولة التي لها قيمتهـا   لذلك فمن. للكلمة دور كبير في تحديد العالقات بين الناس     

فبحسب الكلمـة يتحـدد تأثيرهـا     ." يصغا تْم ْلبقَ يسق"،"اسيقْ يهِل يثْدحلَ" :فرد الشعبيقول ال

ـ اَأل":قولـه بوينقـل ذلـك   . لكلمة دور أساسي في حياة األفرادلوعليه ف. اإليجابي أو السلبي سد 

ـ  :اْلڤَ يدالص"،"اشْربا يم بيالعى وربي حرالج"،"اشْربا يم ارالع مالَكْلَى وربي حرلجا:اْلڤَ جرح 

يبرلْكَى ومة السْو اتَمبواألمثال السابقة تنقل مدى تأثير الكلمة وكيف ال والحكيم الشـعبي  "  اشْر
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ـ ":ومن جهة أخـرى يقـال   ."امقَو السلُتْقْاية مملْو الكَتُالَتْاقَم لياِل :"يقول اضربن ي بـالرزأو  ام

الَكْلَ يشْوِلڤُاتْمم "،"تْنْب الحدا تْاد مالْبِ وت إالَمحدبتوخي الحذر أثناء   فرد الشعبيوينصح ال ." يد

  ". ةيحضافْ كلَ ودعتْ الَ ممخَتَى تَّح ملَّكَتْتَ الَ"،"وانُسلْ نم مكْحتْي ْلاجالر:"الكالم فيقول

وهذا للداللة ".  يكبِ جوزي نَتكُا اسهالْڤَي كبا تَاهڤَلَ"،"اهاعڤَة ورجالشَ اسي رف برضي": ويضيف

 :الصمت السلبي كنوع من الحـذر فيقـول   فرد الشعبيويرفض ال  .على الكالم في غير موضعه

"تْاكَالس لَعى الهْنَ متْاب."  

  :   لـعـيـوبا -2

هذه األخيرة يمكـن أن تكـون أغلبهـا    . في أي مجتمع يمكن أن نجد مجموعة من العيوب     

الضوء عليها نذكر الحسد مـثال فلقـد قـال عـن      فرد الشعبيومن العيوب التي سلط ال .مكتسبة

ـ الزِا بِوضتْي داحو"،"ةفَصيلو يرة غيفَسالح مكَحا يم" :اإلنسان الحاسد والمرأة الحسودة مايلي تْي 

واحد اشْڤَا لْم اشْب يسيق."  

 كحا يم دربمو دربم تَأنْو دربا منََأ"،" باجحلْى اَلَع ينعلْاَ الّع اشْو" :وعن التكبر والتعالي قال

مبرويضيف عن العناد والتظاهر والتطاول واإلحتقار ."د: "لْي كَكلَ ببرور "،"الذاتْ اْلڤَ يبضِني ر

ة زبالخُ" :الفرد عيوبه بقوله ىوأحيانا يتحد ."كاربا مي كارمبح ْلخُاد"،"تْارو طَلْة وزعم"،"ةلَايڤالَ

  ."ينيع ڤْربنْا وهلْاكُنَ يلَع تْاعشَ لياِل

و ه سم اججدا ابنَّو اخَولُالُڤَ" :نقلها بقولهفي ،ويعتبر الشك والعجلة في األمور من العيوب أيضا

رالخَ"،"واسشَ اْلطَرك في روحو ازرع"،"كَارخَ بنَاتْ صعنةيع."  

ـ  لياِل"،" كارفَي اذْف كالَفَ"،"كي جِيشْ الكَرمة"،"لحالنْ ابي دك" :أما عن التواكل والبالدة يقول ا م

فلْڤَال يها بيوتْم اسمنَ"،"ينلُعالَو امحك رِي اشْكاب ."   

  ".ةقَرالس ملَعيا بايالس اْلالم" :عيبا فيقول فرد الشعبيوفي ترك المال دون رقيب يعتبره ال
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  :التطفل -3

ـ و" :يقولعنها و. هي ظاهرة التطفل هر السلبية الموجودة في المجتمعمن الظوا      جـ  ه بارد 

خير من اِلموعن الطفيليين يقول ."يه: "جرب طَواح في ادأما الطفيلي األكـول يقـول   ،"ةيشَش: 

"قتْو كْالمذْتَ وْليهلَ بوْلقُع ".  

  :الحظ وسوءه -4

ه مـن  ؤفالحظ وسو .ؤهسوأكثر  التي ينقدها الفرد هي أن يندب حظه وتحديدا تمن السلوكيا     

يؤمن بها إيمانـا كبيـرا يضـاهي إيمانـه     الذي  ير في المجتمع األوراسها حضولاألمور التي 

ـ وفُشُا تْم"،"امي السا فهدعة سينَالشِّو محي لْا فهدعة سينَالز" :فيقول عن الحظ. بمعتقداته و فين 

ففي  ،والحظ يخص مجاالت عديدة ." مكُارغَم اصاْفَ نم مكُالْو فَذُوخُ"،" ياملَِّلد وعلسو ِلوفُشُ اميقْلَ

 ".تْارا دهدعى سلَع تْارا بذَة ارايالب"،"اتْبايوه الخَدي تْالَحالفَ دعس" :الزواج والمرأة يقول المثل

  ".وتْخُبا بالْونَتُفُ وتْيبفتناكم بالْ" :فالحظ له مكانته في الحياة

ـ ع يكڤألة ايكَالس دنْع يكڤالاي لياِل" :في صور عديدة عبيفرد الشفيمثله ال، أما عن سوء الحظ  دنْ

المحاثْر"،"اللي منْاعوشْد الزهر ى لَڤَلْيظَعم ي الرِفةي"،"نَتَاساي يفْاحصجِى تْتَّة حيك يتْالز من 

ـ  يتْي الزجِى اتْتَّي حاسآر ثْعاج"،"يْلي اللِّف رهظْي يْللڤَال وكشُ"،"اننَري قَنرهي زك"،"ةصفْڤَ من 

ـ علَ تْرا مي يحطْشْتَ نملَ"،"احونّى وكَبلَ يتْڤالْ احتَرا نَابب يتْبِلْ يتْجِ"،"ةصفْڤَ ـ "،"ىم هارـ  ب من 

  " زابيملْاَ تْحا تَة جرطْڤَال

  يهلع تْارد لياِل ومما الهرقْي            ارقْا يم جوز لياِل"           

  ".يهلعأ ليْلالِّ برضى يتَّح        محالشَ يبجِ محاللَّ يبجِ            

 :فيعتبر ذلك دليال عن سـوء حظـه فيقـول    ،عن تحقيق مراده فرد الشعبيوحتى عندما يعجز ال

  ."صارقَ ْلوڤُأي بنَعيه لَلع يدعبا لياِل"
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  :المعالي وطلبها -5

، السـلبية  تفيعتبر ذلك من السلوكيا ،من يطلب المعالي في غير موضعها فرد الشعبيينقد ال     

ـ اكْم يرغ وقْنُشْالم اصخَ اشْو"،"ڤْلَّقَي امعاء النْرو يرالج" :فينقلها في قوله ـ ة الحلَ ـ "،"ىولْ ا م

خُيْلْالكَ صب غا يرلصاطب" .  

ـ "،"ينكالسو ماتَالخَ يرغ ينكسالم صخُا يم" :صورا طريفة نذكر منها فرد الشعبيويبرز ال وا الُڤَ

اشْو اخصك يا العرياخَ اْلڤَ، انصواتَخْي لَونم ييوالَا م"،"ا خَمْالقَ صرد غير الوراْلڤَ"،"د اشْو 

  ."وءالض بْحانْ اْلڤ: ىمعلْاَ بْحاتْ

فـرد  ويرد ال. " اسالـر  تْوشَطُنْامي سارعلَ يرغ وكصخَ": أة التي تطلب ما ال تستحقوعن المر

  ."يكيعي يكاطخَ لياِل"،" يكيعا يرغ يكو ِلاهم لياِل" :عن ذلك بقوله الشعبي

ـ  يـر خ احبو اصارڤَ" :ويضيف عن االستعالء وطلب ما ال يحصل قوله من ـ م ـ ة نَاي ـ اقَ ي ة ف

  ."يدغَيو بتَكْي يدي هيدس"،"احرملَ

  :التهكم، الدعابة، السخرية -6

فيحمل تهكمـه   .شعبيتتعدد مواقف السخرية والتهكم، وهي من المواقف التي ينتقدها الفرد ال     

ـ هه بالَكْو اَلُهب سرع"،"رضحي رضحم ْلكُ" :فيقول. االستهزاء واالستخفاف ـ "،"ولُ  يـلْ لقْاء يالشَ

بِالذَّوان فانْ"،"يهىس احلَ افْو أو شَيثُدحالنَّ يثْداس".  

ـ بر فْالَو لياِل" :التعود والحرج في الطلب عن ويضيف ى اسـ "،"فْالَو ـ ي اَاتشَ ـ  أو نبلْ مدڤْر 

   ."اسالطَّ

  ."وبايذُ ارهيه النْلاع علَطْا اَة إذَدبالزبِ ونهدم يْلاللِّ يثْدح" :ي يقولوعن التطلع واألمان

 طْبرمالي واِلغَ مسلَ" :وسخريته من مواقف عديدة فينقلها في قوله فرد الشعبيال استهزاءويستمر 

  ."اْلبرى الغَلَع كحضة تَكَبالشَ"،"ارفَ تْيالمة ويربِة كْبدالمنْ"،"لّْعالْبِ وتْمايو بالطَّى بِعادي"،"ياِلخَ
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ـ    ."ةارمي غْف طْڤَ" :وعن السخرية من العزلة يقول  آخْ" :هأما عن عدم الصـالحية يضـيف بقول

مافي يكامعزة حلويسخر المثل من الذي ال يواجه الصعاب بقوله ."يب: "الصيد ـ اع ـ الكَو بڤَ  بلْ

نْيبح".  

ـ هب" :على حال فيقول راقروال يتوقف األمر عند ذلك بل يتعداه إلى السخرية من عدم االست  وْللُ

فَواجاِل" :ويضيف عن التأخير. "رلي ما جا ملَ ععروسة مجِا يي ماَ عماه".  

  ." يرما قْيحه لَجو" :أما عن إبداء ما ليس فيه فيقول

ـ الم يحطي" :الدنيا وانقالب األوضاع، إضافة إلى دورة الحياة فيقولويسخر الفرد من حال  ي اش

نُويوض الرفْاللَّ"،"ياششَ تْالَت وحمنْتَة وببِ اعالسياِلالغَ وم".  

ـ حي لـي اِل" :من الطموح الزائد بقوله فرد الشعبيوتتعدد مواقف السخرية، فيسخر ال سب ـ و حو د

فْيكُاذْ" :ف عن سرعة الحضور والسخرية من الحال بقولهويضي ."ولُضر الصيد جِاي ـ اذْ"،"يـك  ركُ

  ."يكواب كالَحلْ وفْي شُكِّعما لَي يكَع"،"طْنَا يج طْڤَال

ـ ج" :بين السخرية والتهكم بقوله فرد الشعبيويجمع ال ـ ال تْب ـ انَوي طْڤَ سـ ن ي عاد ـ ي بـ  ڤْر ي ف

عيهين"،"الحاج موسى موسى الحغْلُ"،"اجراب يحْب يمي كالَشحمة نْامسذَِإ"،"ويتُشْى مـ ا م اشْا ج 

  ."انصو حدنْع انسو لْدنْع لياِل"،" ودعڤْو ااتُبو اهللا نْرصنَ

ـ " :بعض المواقف التي يسخر منها فيقول مثال عن الفشـل المتكـرر   فرد الشعبيف اليويض ا ج

أما عن السخرية من حـال معـين   . "كيدا سأنَي وينرِقَ" :وعن التعالي والتكبر. "ااهما اعهلْحكَيا

  ."ةينَنرڤَا تَشَعلَو وخْالزو وخْالفُ" :فيقول المثل

ـ "،"ييه فدة رينا هي يكف لياِل" :قولفي والرجل ةأمن المر المثل ويسخر ـ ب دقَ عـ ر لَّكَتْة يـ  م من 

  ."وتُبنَ اهيفَك باروو اشْتُرم زْعي يِلالَالشْ"،"ةرعڤُ

 :ويسخر أهل البيت من الوضع الحالي في حالة دخول غريب وفرضه لحكمه وسيطرته فيقـول 

"الدار دار ونَبالنَّا واس احازونَاو".  
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ـ ُأ" :مستهزئا فرد الشعبيوفي مجال النظافة وكل ما يتعلق بالمنزل يقول ال ـ  خْوس عام نَاييـه  ح

والسخرية من التعب غير المضني والتكـرار  . "ةابالشَّ اشْرا افْهنْة مابالد سالَا احهنْم"،"ارهانْ

ـ ا اخْذَهِل وْلقُا ايذَه"،"اتْمڤْاللُّ نم رثَكَْأ واتْطْالخَ" :الممل يقول المثل بـ  ر البارـ  ح مـ تْا ي عشْود 

اليوم"،"ما يعاود غالغَ يررخْلَ"،"اْلببايجِ روه اتْبىالَو".  

  :ويطابق هذا القول المأثور

 "لَثْمك ثْمڤْول س سمران         ما سڤُبوه غير البةاج  

  ".ةاجح يهف اوضقْ ين             الَطالَس يهو ِلاحر الَ

  ."يارِس اتْة أو بڤَاوى اذْطَعَأ" :فيسخر الفرد منه بقوله ،خيرا يندم عليهوأحيانا يفعل المرء  

ـ الثَّو ينناثْ ينبِ يثْدحلَ" :من الشخص الذي يتدخل فيما ال يعنيه فيقول فرد الشعبيويسخر ال  ثْالَ

الَب ذْونين".  

ـ  لـي ه اِلجو حْصم بالَّه الطَجو حْصم" :إضافة إلى سخريته من الشخص البخيل فيقول  الَ اوالُقَ

  ."مغَلْاَ ْلاهتَسي مهلْاَ" :ويضيف عن الهموم. "الَ

ـ ة تَلوخَسمالَ" :فرد الشعبيوالصورة الطريفة قول ال ضحـ ك ع ـ بذْى الملَ وحلَة ومـ لْع ـ ة مڤَ  تْاتَ

ـ  اصعَأ نم ْلوَأ" :هأما عن اإليمان غير الصادق فيقول الفرد مستهزئا من صاحب ."كحالضبِ  رأخَ

متَ ناب" .  

ن يهمل مصلحته أو يسهو عنهـا  م، فالفرد يعبر بسخرية عةجارة والحدادنوالحديث عن المهن كال

  ."ارشَنْم الَب ارجالنَّ اردو ،ةلَّسم الَب اددحلْاَ ارد" :فيقول

 هالَكَْأة لَخْي النَّف لياِلو ارالفَ هالَكَْأ اري الدف لياِل" :وللداللة على الكسل والعجز يسخر الفرد بقوله

الزشْاو".  
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مما تقدم نصل إلى أننا في تصنيف األمثال مهما حاولنا تحـري الدقـة فإننـا ال نسـتطيع          

الوصول إلى فصل دقيق بين مضمون بعض األمثال، وهذا راجع لسبب تداخلها، وبمعنى أصـح  

  .عهاتداخل مواضي

والمثل كثيرا ما يكون متعدد األغراض مزدوج المضمون، األمر الـذي يصـعب الفصـل فـي     

ولهذا فإن المتناول لجهدنا قد يجد بعض التداخل في التصنيف الذي اعتمدناه في مـادة  . جزئياته

 وفي مقابل. ولعل هذا التداخل ناجم عن حضور المثل وتداخله في الحياة اليومية لألفراد. المدونة

ذلك وجدنا أن المثل يسجل حضوره بقوة في المجتمع األوراسي وبخاصة بين الطبقات الشـعبية  

ما جعل ترديد المثل بحسـب توافـق    -إن صح لنا هذا التعبير -التي جعلت منه فاكهتها اليومية

 بيد أن ذلك أي الحضور هذا للمثل في حياة هـؤالء . الحالة التي يردد فيها متواصال دون انقطاع

يعني أنهم متمسكون بعد بالجانب الروحي، وبالمثل المتحكمة في حياتهم كـونهم مـا زالـوا لـم     

  .يتأثروا بقوة التحوالت الجديدة التي أثرت في مجتمع المدينة
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  الوظیفـــــــــة: الثالثالفصل 
 مدخــــــل 

 الوظیفـــــة التعلیمیــــة -أ

 الوظیفــــة  الرتبویــــة -ب

 الوظیفـــــة األخالقیـــة -ـج

 الوظیفــــة الثقافیـــــة -د

 الوظیفــــة  االجتماعیـة -هـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مدخل 

بين المجتمع اإلنساني فهو الذي يحدد وظيفتهـا   ةتمثل األمثال الشعبية أحد القواسم المشترك     

  .في الحياة االجتماعية لألفراد ومكانتها

فالمثل الشعبي يتميز بالشيوع واالنتشار فضال على أن الذاكرة تحفظـه وتستحضـره عنـد         

وبالغـة   ،وبسـاطة التعبيـر   ،فإيجاز اللفظ. الحاجة وكل ذلك بفضل الخصائص التي يتميز بها

ـ كنت المثل من سهولة تداول األفراد له، فنجد األفواه تتناقله وأحيانا كثيرة يصبح منم .المعنى ذا ف
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قلنـا أن المثـل أصـبح     ذاوال نبالغ إ .للخالص وبابا لالستشهاد في كثير من األحاديث اليومية

الشعبية من مستلزمات الحيـاة االجتماعيـة    األمثاللذلك أصبحت  .اليومي األفرادمالزما لسلوك 

الـدور  "  فـ األخرىبتفاعلهم مع أبناء مجتمعهم ومع كل العناصر الطبيعية  األفرادتي يعيشها ال

الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيالت ذلك ألن وظيفة المثل تتعلق باإلنسـان  

 إذ يلتصق بحياة الناس وطرائق سلوكهم في محيط المجتمع أو البيئـة  ،في أبسط حاالته واعقدها

كما يلتصق باإلنسانية جمعاء في كل زمان ومكان ألنه يتحدث عن مشاكل اإلنسـان وتناقضـات   

على أن المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعمليـة  . الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها وشرها

  .1"الرصد والتسجيل والنقد والتعرية وغير ذلك من مهام شديدة االلتصاق بالحياة اليومية للشخص

فاألمثال تحدد مجال التعامل في الحياة اليومية للفرد، فغدا المثل ضابطا اجتماعيـا لتوجيـه        

هذا الضابط يقنن سلوك الفرد نحو الوجهـة السـليمة،    .سلوك الفرد مع نفسه، ومع أبناء مجتمعه

باعتبـار األمثـال    .فيعصمه من الوقوع في الخطأ وتجنب كل ما يخرج عن قواعد السلوك العام

ومادامت كذلك فإنها تعطي القدرة للفرد للتمييز بـين الحـق    .لشعبية هي الضمير الحي لكل أمةا

وكل ما يمكن أن تجمعه الحياة من ...الخطأ والصواب، الخبيث والطيب، والباطل، الخير والشر،

  .متناقضات

سـلوك   عليه كانت األمثال أحد الوسائل الفعالـة لتوجيـه  وكل ذلك حتى ال يضل الفرد طريقه، 

ومن ثـم  . إتباعهااألفراد من خالل القواعد السلوكية والضوابط االجتماعية التي يجب على الفرد 

  .االلتزام بتطبيقها حتى ال يقع في الخطأ أو يخرج عن قواعد السلوك العام

بل المثـل يلتصـق    .وهكذا نتبين أن للمثل دورا هاما وأساسيا في الحياة االجتماعية الفردية     

  طار الذي يعيش فيه، هذا من ناحيةة الفرد وبسلوكه اليومي في محيطه االجتماعي ضمن اإلبحيا

ومن ثم ينقل كل ما تحمله الحيـاة مـن   . فالمثل يرتبط بالحياة اإلنسانية ككل أخرىأما من ناحية 

من مصـائرنا فـي    اإننا نعيش جزء" :نبيلة إبراهيمفي ذلك تقول  .ثنائيات ومن تناقضات أيضا

                                                
 .39ص  ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،إبراهيم احمد شعالن 1
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. م األمثال ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم لألمثال على عكس األنواع الشـعبية األخـرى  عال

فاألمثال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنـا  

ها وإن لـم  ا النفسية بل إننا نشعر بارتياح لسماعنونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالت

 ،ووصول المثل إلى هذه المرحلة لم يكن من قبيل الصـدفة  .1"نعش التجربة التي يلخصها المثل

فلقد بدأ المثل بصياغة فردية، نطق به  .لى الصياغة النهائيةإوصوله حتى بل إنه قد مر بمراحل 

تحـوير  للوعندما لقي استحسان لدى الجماعة والمستمعين تعـرض   ينفرد في زمان ومكان معين

فإذا كانت العقول الفرادى هي  " .2ال شعبياثلتهذيب، ومن ثم وضع في قالبه القانوني بوصفه موا

ير والتي صاغت األمثال فإن جمهرة الشعب هم الذين أذاعوها وروجوها ولهذا السبب ظهر التح

يـات  والتصرف في أساليب األمثال، على حين لم تكن هذه التحويرات متعمدة فيما يختص بالحكا

للنسيان أو قصور الذاكرة فـإن األمثـال تعرضـت للتحـويرات المقصـودة      ت ناالشعبية بل ك

  .3"ف المتعمدروالتص

ثم إن الجماعة بعد ذلك تبنته وساهمت فـي   .بالجهد الفردي في عملية خلق المثل -إذن –فالتسليم

 .ة تتناقله وتتداولـه ومن ثم أصبحت الجماعة الشعبي .إعطائه الصياغة النهائية بعد صقله وتهذيبه

أن التعبير يصبح مثال عندما يكون عبارة مجنحة باكتساب  )Burton Stevenson ( وكما قال

 .4موافقة شعبية وعندما يشيع عند العامة والخاصة في أنحاء العالم

 .إن كل ما سبق يقودنا بالضرورة إلى معرفة دور ووظيفة المثل في حياة األفراد والمجتمع ككل

فلألمثال حاالت خاصة ومقامات مشهورة تظهر بها، فإذا عرضت  :"يقول أحد الباحثين وفي ذلك

                                                
 . 147ص  ،ي األدب الشعبيفأشكال التعبير  ،إبراهيمنبيلة / د 1
 . 140ص  ،المرجع نقسه 2
محمد المرزوقي، األدب الشعبي / و/.236ص  ،ترجمة رشدي صالح ،علم الفولكلور ،ألكسندر هجرتي كراب 3

    .33م، ص 1967في تونس، الدار التونسية، د ط، 
4 Burton Stevenson, Stevenson’s Book of proverbs, maxims and familial phrases, 
London 1949, introduction.  
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الحالة وناسب المقام أخرجها أهل النظر والخبرة بما راع من اللفظ وبدر من المعنى فتبرز فـي  

  .1"وتدوم باالستعمال الكالم ممتازة عنه فيتناولها الجمهور ويتداولها في حاالتها ثم تنتشر

  :أن المثل يظهر للدواعي اآلتية معنى هذا

  .ال يظهر دون سبب وال يقال اعتباطا ]أي أنه[الحاجة إليه -1"

  .2"وليس ضروريا أن يكون في ختام الكالم ،يظهر المثل في ختام الموقف الداعي إليه -2

 ويتسنى. أهمية المثل تبرز عند تحديد دوره أو وظيفته داخل المجتمع ومن هنا يتجلى أن        

وهذا ما سوف نلمسه عند دراسـة وظيفـة   . تحديد هذا الدور من خالل طريقة صياغته وأسلوبه

خاصة وأن المثل يعيش مع الفرد، ويتكرر مرات عدة خـالل  . األمثال الشعبية لمنطقة األوراس

وعن ذلك قال . وال يتوقف األمر عند ذلك بل إن المثل يتخلل أدق جزئيات الحياة. حياته اليومية

األمثال تردد خالصة التجربة اليومية التي صارت كذلك جزءا ال ينفصل عـن  " :ندر كرابألكس

   .3"سلوكها في حياتها اليومية الجارية

هو هل األمثال تأتي في ختام التجربة أم في بدايتها حتى  وفي هذا السياق فإن التساؤل المطروح

منين ينَور اللُّوز ما " :قولهمومن ذلك  وبفحصنا لها نجد الصيغتين معا يتسنى لها أداء وظيفتها ؟

وزبدالم يرثْ غحري".  

واألصح أنه كـان  . وهو نوع من الخبرة والتجربة نقلها أحدهم. هذا المثل يحمل تحذيرا للفالحين

لكنه قد تحول بفعل الظروف لينطق به في بداية التجربة كنوع مـن التحـذير   . في نهاية التجربة

  .…واألمر سواء في أمثال التحذير والتبصر بالعواقب، والسخرية أيضا. ذ الحيطةبغية  أخ

خاصة وأنهـا تلتصـق بالحيـاة    . ويقودنا ذلك للحديـث عـن الوظيفـة التعليمية لألمثال     

عـن هـذه    إبراهيمنبيلة وقد تساءلت . من ثم يكون  للمثل دور تعليميواليومية والعملية للفرد 

 هل يمكن أن المثل ذا طابع تعليمي ونحن ننطق به في خاتمة تجاربنا ؟" :ية فقالتالوظيفة التعليم

                                                
 . المقدمة م،1894 ،دط ،طبعة دار مصر ،المعارف ،أمثال العوام ،نعوم شقير 1
 . 41ص  ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،احمد شعالن إبراهيم 2
 .243ص  ،ترجمة رشدي صالح ،علم الفولكلور ،ألكسندر كراب 3
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وإذا كان المثل ذا طابع تعليمي فمعنى هذا أنه يكون بداية لتجاربنا، ويكون له أثر فـي صـقلها   

ولكن الذي يحدث غير ذلك، فالتجربة تتم كما يحلو لها وفي نهايتهـا ينطلـق لسـاننا يلخـص     

لعل الطابع التعليمي في المثل يرتفع به إلى مستوى أدبي فني لم يكن ليصـل  "يف وتض. 1"نتيجتها

فالتعبير عن خاتمة التجربة معناه رجوع بهـا  . إليه لو أنه كان يهدف إلى غرض تعليمي صريح

    .2"أخرىإلى الوراء حتى بدايتها، أي أننا نعيشها مرة 

فحسـب، بـل    هايتوقف عند ال األمر فإن ةميالتعلي الوظيفة وإذا كان من بين وظائف المثل     

صحيح أن المثل ذو طابع . أخرى ، تربوية، أخالقية،اجتماعيةوظائف المثل إلى وظائف  ىعدتت

، وليسـت  االجتماعيـة لكن التعليم يمثل إحدى وظـائف المثـل   . إبراهيمنبيلة تعليمي كما تقول 

 :عبد العزيز األهـواني كما أشار إليها . وهنا يتبين أن للمثل وظائف أخرى. الوظيفة الوحيدة له

كثيرا جدا من األمثال ال يشتمل على سلوك أو توجيه أو حكمة وإنما يضطلع بوظيفة أدبيـة أو  "

بالغية تقصد إلى أغراض فنية تمتع الحس وترضي النفس بما تشتمل عليه من تشـبيه دقيـق أو   

ألمثال بما تقوم به بعض الفنـون  ومن هنا تقوم هذه ا .مفارقة مضحكة أو فن من القول الطريف

   .3"من التقاط صور طريفة من الحياة ال تهدف من ورائها إلى غير اإلمتاع الفني

يؤكد على أن أسلوب المثـل وطريقـة صـياغته     عبد العزيز األهوانيإليه فهذا الذي ذهب      

 يقتصر الدور الـذي  وال. يؤديان دورا كبيرا في تحديد الوظيفة التي يؤديها المثل في حياة الفرد

يقوم به المثل في الجانب األدبي فحسب، وإنما يتعداه إلى جوانب ومجاالت أخرى، لهـا صـلة   

  . مباشرة بالحياة التي يعايشها الفرد في تفاعله مع محيطه االجتماعي وعلى نطاق واسع

خذ المثـل دور  ومن هذا االتجاه يأخذ المثل دورا آخر يظهر فيه أثر التشريع االجتماعي، ولئن أ"

تبعـا لـذلك   –الناصح الذي يقول ما ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن يزول فإنه قد فرض

الشروط واستن اللوائح والقوانين التي تنظم العالقة بين الناس بعضهم ببعض من ناحيـة وبـين   

                                                
 . 143 ص ،أشكال التعبير في األدب الشعبي إبراهيم،نبيلة / د 1
 .143ص  ،المرجع نفسه 2
 . 45 ،44ص  ،الشعب المصري في أمثاله العامية ،احمد شعالن إبراهيم 3
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لتشـريعات  الناس وولي أمرهم من ناحية ثانية وبين العبد والرب من ناحية ثالثة، ولئن كانـت ا 

القانونية قد اتخذت مصدرا رسميا لتنظيم العالقات اإلنسانية فإن األمثال بـدورها قـد اتخـذت    

  .1"مصدرا لتشريع العادات الشعبية وتشكيلها حسب االحتياجات األخالقية واالجتماعية 

وعليه فإن دراسة وظائف األمثال الشعبية الخاصة بمنطقـة األوراس يعـد مثـاال تطبيقيـا          

  .نستطيع من خالله تسليط الضوء على أهمية األمثال ودورها في حياة المجتمع ككل

  : حاول اإللمام بها قدر المستطاع ونبدأ بـ نوبما أن وظائف المثل متعددة فإننا 

   :الوظيفة التعليمية –أ 

ومـات  ينتج عن تعامله هذا اكتساب الخبـرات والمعل . أثناء احتكاك الفرد وتفاعله مع بيئته     

وهذا من خالل مـا اكتسـبه نتيجـة    . هذا التعلم يشمل كل تغير يحدث في سلوك الفرد. واألفكار

فمادام التعلم عملية مهمة في حياة اإلنسان فإن أثرها ينعكس مباشـرة   .احتكاكه المباشر بمحيطه

قتصادية ويتعداه فيبرز أثر ذلك في العقائد الدينية، وفي األمور اال. على ما تتداوله العامة وتتناقله

إن كل تغير يطرأ على سلوكنا وأفكارنا وخبراتنا إنما هـو فـي   . إلى المسائل األخالقية وغيرها

. له حقيقته اكتساب لمجموعة من المعارف واألفكار،والتي يظهر دورها إزاء كل موقف نتعرض

الخاصـة بـاألنواء   فاألمثـال  . كذلك الحال بالنسبة لألمثال الشعبية المتداولة في منطقة األوراس

والفالحة معظمها نقل لمجموعة من األفكار والخبرات اكتسبها الفالح من خالل تجربته اليوميـة  

فكل معارفه عن التقلبات الجوية وتغيرات الطقس أهلته أن يكون خبيرا . وصلته الدائمة باألرض

ومـن ثـم فـإن    . لتعلمه واكتساب الفالح لهذه الخبرة كان نتيجة. بكل ما يتعلق باألنواء والفالحة

فغدت بذلك أمثاال تعليمية يستحضرها الفالح  كلما دعت الحاجـة  . األمثال نقلت حقيقة هذا التعلم

ـ ف سارغَا لْي اكطَخَْأ" :ونورد بعض األمثلة عن ذلك. إليها ي مارـ "،"س أحثْر ـ ب  وحر الَي ورِكْ

ـ ر يكِل اْلازم ارجالتُ اْلو ماهر عاجرلما اسر ببطَو ثْارالحي ثْرأح"،"يرِكْتَ اجـ كَتْاا إذَ"،" ع  ملَّ

الرعد ي اللَّفاِليي سوا الغَجراير الشَّويارِو"،"الحالثْبِ ثْررالكُى وـ كُس ـ س  اجوالـز و ،ىوالري بِ
                                                

 . 47 ،46ص  ، السابقالمرجع  1
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ـ هدو، ووسباتْم كدلْو، وسجاتْم كشَبو كَسي وف"،" اتْيبلقْتَ عبوسب ارنَّي"،"اضالربِ ـ دام كانَ وس، 

شَوعرك قَاتْمتَ الَ"،"وصاملَ نعجإذَ وزتْالَّا ص اللَّواا ي إذَاِليصإذَ"،"اتْحـ وا اللَّاتُا م ـ اِلي ي مايى قَب

  …"  يدزِو ثْرأح يدلالج امع"،" ابهو ثْرأح اببالض امع"،"ياِلا تَتَللشْ

إن كل ما يتعلق باألرض والفالحة والشهور ودورة الفصول كان محط اهتمام الفالح األوراسي، 

فاألرض في المفهـوم األوراسـي تمثـل    . وكيف ال وأن صلته صلة وثيقة بأرضه منذ أمد بعيد

نحـو  لكل ذلك وجه الفـالح اهتمامـه   . العرض والشرف وميراث أجداده ومصدر قوته ورزقه

ومن ثم حاول نقل خبرته وكل ما اكتسبه من معارف في ما يردده من . أرضه وكل ما يتعلق بها

ويعتبر الفالح الذي ال يأخذ بها ال يستحق أن يكون فالحا، ألنه يؤمن إيمانـا جازمـا أن    .أمثال

  . األرض ملك لمن يستحقها

خبرة يوظفها الفالح كل مـا حـل   هذه ال. فالتعلم والتجربة أكسبا الفالح خبرة عن الفصول     

فصل من الفصول فالرزنامة الشعبية تعرف بوادر حلول الفصل، ومن ثم تربط بين حلوله وبين 

وال يتوقف األمر عند ذلك بل يتعداه إلى الفرد في حد ذاته مـن  . كل ما يتعلق باألرض والماشية

  . حيث استعداده وتعامله مع الفصل

ط باألنواء والفالحة له دور أو وظيفة تعليمية يهدف من خاللها إن كل مثل شعبي اقتصادي مرتب

هذه األخيرة لم يكتسبها صدفة أو . الحكيم الشعبي نقل مجموعة من الخبرات والمعارف المكتسبة

المتكرر فيمـا   االستخداموأثبت نجاعة هذه التجربة . بين ليلة وضحاها إنما لعبت التجربة دورها

ـ  سارالغَي اكطَأخْ" :رددي فرد الشعبيال فمثال. بعد للمثل الشعبي ـ ف ي ماربهـدف وجـوب    " س

الغرس في شهر مارس، ألن الغارس إذا فاته أن يغرس أشجاره المثمرة في هذا الشهر، يتوجب 

لذلك نقل الحكيم الشعبي خبرته ضمن هـذا المثـل   . عليه انتظار حلول هذا الشهر في العام القادم

  . تكون نهايته الحسرة والندم ألن الركب جاوزه، والشهر فاته حتى ال .ليكون قاعدة لكل فالح
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ـ ح ابسالح كلَ بسحْي الَو ابذَّالكَ كلَ بذَكْي الَ" :والحال كذلك في قول الحكيم الشعبي ـ تْاى تَّ  رونَ

السدرنَّة والعاب " .  

فرؤية أزهار السدرة . لق بحلول فصل الربيعتتع فرد الشعبيإن المعلومات المناخية التي يقدمها ال

فيبدؤون بنزع ثيابهم الصوفية وإخـراج المواشـي   . والعناب دليل عند العامة لقدوم فصل الربيع

  .  للمرعى

ن تجربة أخـذ خاللهـا   ع ناجم بقدر ما هو لهذا المثل لم يكن من فراغ، إيجاد الحكيم الشعبيإن 

ـ " :ونضيف مثال آخـر . سلوكا تعليميا يحتذى الفرد بهالعبرة، ومن ثم نقلها في قوله لتكون  العام 

المسعنَ ودعطيك الَدلُيتْ يْلي اللِّه فتَ اتْبصب وي النْفهتَ ارحى قَموهلُاي" .  

فالسـنة  . إن تعامل الفالح مع سنوات طوال قضاها في خدمة أرضه وماشيته أكسبه خبـرة      

فيعرف الفالح السنة المزدهرة انطالقـا  . ة االقتصادية لها عالماتها ودالئلهاالتي تزدهر فيها الحيا

هذه المعلومات المناخية ال يمكن الحصول عليهـا إال مـن عقليـة    . من فصلي الخريف والربيع

  .مجربة لها خبرتها في الحياة

  

وخبرتـه   عـن درايتـه   ينم تجربته، فقوله فكل ما نقله الحكيم الشعبي من أمثال احتوت عصارة

ـ ا رإذَو ارغَصلل قْارطَملَ يه اروري فُف تْدعا رإذَ" :بمحاسن ومساوئ الفصول فقوله عـ  تْد ي ف

مارس هي تَ يْلالخدرس اإذَو رعتْد في يرِبير هلَ يطَمامااه فَ ردينقل مـا تعلمـه أثنـاء    . " ير

  .ولتعامله واحتكاكه المباشر بالفص

الرغم من اختالف صيغة كل مثل على حسب ما يقتضيه القول إال أن دوره التعليمي يبدو جليا بف

ي كلما كـان موضـوع الحـديث    بعحكيم الشعند مناقشة أمثال األنواء والفالحة التي  يرددها ال

  .األرض والفالحة
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فقـول  . همة لتعلم الفردويكتسب الفرد الخبرة كلما تقدم به السن، فالتجربة والسن من العوامل الم

ة اجح"،"  كانَيزم يه كينَع"،" انيزم ينللع ينعالْ"،"ةيلَحبِ كاتَة فَيلَلبِ كاتَي فَاللِّ" :حكيم الشعبيال

ـ للِّا"،" يرى خلَع كلَستَ يربِكْلَ اير وذْخُ"،"ايهف ملَّس ودلجاي ف كسرفَا ويهك فرتْا وعرالتْ  افْي خَ

من الطيحات مكَا اركْتَ"،" بليحكَذْة للر ملةيح"،"مايحبِ سالجمرة غكْي اَاللِّ يرواتُو"،"رـ ي ان  حارڤَ

ميشْان نْبت البارح ".  

تحمل في مضمونها كيف أن للسن والتجربة دورا كبيرا فـي   شعبيكل هذه األمثال التي رددها ال

ـ ي فَاللِّ" :فردفقول ال. ولوال ذلك لما نقل هذا المضمون في أمثاله. لفرد وإكسابه الخبرةتعليم ا  كاتَ

بقدر ما هو إبراز لدور السن في . ليس من قبيل عرض للسن والكبر والصغر "ةيلَحبِ كاتَة فَيلَلبِ

ـ ڤَْأ"،" يرى خلَع كلَستَ يربِكْلَ اير وذْخُ" :وهذا يطابق قول. اكتساب الخبرة عن طريق التجربة عد 

مبِكْلَ عتَ يرسمع مفَ ناية،د ڤْاوعد مع الصغتَ يرسمع من رايةد"….  

من أمثال عن السن، التجربة، الخبرة هو من قبيل نقل خالصة تجاربـه   فرد الشعبيإن ما ينقله ال

  .   الفرد ولوال ذلك لما كان لهذه األمثال دور تعليمي في حياة

  

  

  وهي في حقيقتها . التعليمية التي يرددها الفرد أيضا ما يتعلق بالصحة والعالج تالسلوكياومن 

. قواعد صحية أدركها الفرد بالتجربة والتكرار، ومن ثم أدى ذلك إلى نمـو خبرتـه وارتقائهـا   

ـ تْاَ" :والدليل على ذلك أنه نقلها ورددها في أمثاله فلوال ذلـك مـا كـان ليقـول     ـ اتْى ودغَ مى د

لَووديقْقتيناتْ، وشَعاتْا وشَملَى وطْخَ ووتـ اتْ"،"ين ـ اتْى ودغَ هداتْى وـ ع ـ ماتْا وشَ ـ اكْالم"،"ىشَّ ة لَ

الموشَشُهنُاتْة موض المهسوس ".  

حة، في نقل خبراته ومجموع تجاربه وهذا ما نلمسه فـي أمثـال النصـي    حكيم الشعبيويستمر ال

 وذْخُ" :الشعبيفقول . الموعظة والتحذير ويبرز هذا النوع من األمثال من خالل أسلوب صياغتها
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ا ذَاو اكسنْي ماله سانْ"،" برڤْع كغَدلْا تَم اري الغَف كعبص يرادم"،"ةرايد ولَة ووملُعالم ڤْيرِالطْ

 كدي يف لياِل ڤْلَطْا تَم"."ورسكْ عبشْول تَبه كوحر يرد"،"يرِكْب حورتْاي رِكْب ركَّب"." اكداو تُركَفَتْا

ا تَمع اِلبلي ي الغَفتَ الَ"."ارامن في دار األماِل"،"انلي ْلاخَد لَعى الباب خُادكُل وفَ وناهم مفَا يسد 

  . …"ماهرالد ا وسالنْ يرغ اببحلَ ينبِ

بحيث تتجلى هنـا فـي موقـع     .فبين األمر والنهي نقل الحكيم الشعبي نصائحه وتحذيراته أيضا

بقدر ما هي منبثقة من  الفراغ، ملء من قبيل كذلك لم تكن نصائحه وتحذيراتهو .الناصح المحذر

ا سالنْ يرغ اببحلَ ينبِ دسفَا يم ماهفَ ونكُو ْلخُاد ابى البلَع ْلاخَد لياِل" :فقوله. تجاربه الخاصة

والدراهإنما يقدم درسا في القضية التي أثارها هنا، وهو درس مستخلص من تجربته التـي  . " م

التي تفسد العالقـات بـين    يكون قد عاشها مع النساء والمال حيث ظهر له أنهما من أهم العوامل

ره لم يكن أبدا من قبيل الصدفة أو نطق به اعتباطا ألن المقياس في األفراد، فنطق هذا المثل وغي

. ا إلى التعلم ومن ثم اكتسـاب الخبـرات  نقودتوهذه األخيرة . هذا النوع من األمثال هو التجربة

  .   خاصة وأن التكرار يؤدي إلى تغير في األداء نتيجة الممارسة المستمرة

ـ ومالب" :حووينطبق القول أيضا على أمثال التحذير ن ـ ة لُ ـ ف انو كَ ـ يه ـ  با الطَّ مـ ركُتْا ي ا وه

  ....................…"وااموا أيدڤْري دڤُري لياِل"،"ةاديوه الصفُلْخَا ية مدايفَ يهف انوكَلُُ"،"ةاديصال

من األمثـال  المتكررة لهذا النوع  االستخداماتنطق بها في نهاية التجربة لكن  شعبيصحيح أن ال

إلى بدايتها ومن ثم التحذير من اإلقـدام عليهـا لتـؤدي بـذلك دورا     بة من خاتمة التجر حولتت

  . تعليميا

. القول، العقل، الحكمـة  :من أمثال يرددها عن حكيم الشعبيوينطبق الحديث أيضا على ما نقله ال

ـ تَ لياِل" :والتي تنقل بدورها سلوكا تعليميا حصله الفرد من تجربته الخاصة فقوله ـ و طدمخْ و يع

اِلوتَ ليرو بِنُهويع"،"دير راِل ايلي ايبكيك أومادشْير راِل ايلي يضحلَ كاِل"،"كـ  افْشَ لي وتْالم  
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نَقْيالْبِ عحمى"،"الباِل ابا ليجِييك نُّمو الراو لُفْأقْ يحملتَ الَ"،"يحسرج ـ لْى تَتَّح جم تَوـ ع ـ ع دڤَ ة دڤ

صحةيح"…   

أساليب فن القول، ويضيف ما استطاع تحصيله مـن احتكاكـه ببيئتـه االجتماعيـة      ملعفالفرد يت

. وقد مكنه ذلك من الوصول إلى سلوكات معينة ألن التجربة أهلتـه لـذلك  . والمادية المحيطة به

 لياِل"،"كلَكْحضي لياِل اير شْيرا دأوم يككبيا لياِل اير يرد" :فلوال التجربة لما وصل إلى القول

   ."ويعو بِهنُرتَ لياِلو ويعو طدمخْتَ

هذه األخيرة أكسبته سلوكا تعليميا جديـدا  . لهذه األمثال بهدف نقل مواقف وتجارب معينة نقلهإن 

ال يكتفي بنقل  رد الشعبيفوالدليل على ذلك أن ال. غير السلوك الفطري الذي ولد به وتربى عليه

 همـا قلنـا  به بل ينقل الصورة المعاكسة أيضا وهذا ينطبق على  االحتذاءالسلوك اإليجابي بهدف 

وفـي  . "ةيححة صدڤْع دڤَعتَو مجلْى تَتَّح جرستَ الَ" :فمن جهة يقول. سابقا عن األمثال المتناقضة

وهذا يوضح دور قلة الخبرة والتجربة في . "يكلع زڤنْاَْ واَالُڤَ، يكلع مالَوا السالُڤَ" :المقابل يقول

  . ومن ثمة التأكيد على أن التعلم شرط أساسي لتنمية قدرات الفرد. سلوك الفرد والعكس أيضا

كـل  . ات تعليمية قوامها الخبرة والتجربة والسن أيضـا يمن سلوك حكيم الشعبيإن ما نقله ال     

فلو ال التجربة والخبرة الطويلة لمـا تمكـن   . لتبصر بالعواقب، واليقظة والحذرذلك تؤيده أمثال ا

الفرد من الوصول إلى مرحلة يتمكن من خاللها أخذ الحيطة والحذر، ومن ثم التبصـر بعواقـب   

 نخَّسا تْم"،"ةيزڤنْتَ الَو اتْورد رشْع :اْلڤَ يبالذ"،"ةومشُة ميعبِ الَو وْلفُقْم ْلحام" :األمور فقوله

 عم كوحر طْلَّخَا تْم"،"ساببكْي لَط فيخَو ياهر سابطَوه ميتُڤا الذَِإ"،"يكمعا يهانْخَة دوددهالم ارالنَّ

اع الفرد أن هذه األمثال تنقل ما استط…"مهريخَم حيرتَ ابحة أصرثْكَ"،"اججالد وكبڤْنْا ية مالَخَالنْ

والتـي نقلهـا    ومن ثم استطاع تكوين مجموعة من الخبرات،. يكتسبه باحتكاكه مع أفراد مجتمعه

  . في أمثاله لتؤدي دورها التعليمي في حياة األفراد
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من أمثال تؤدي دورا أو وظيفة تعليمية إنما هي في حقيقتهـا أمـور    حكيم الشعبين ما ردده الإ

ة االحتكاك المباشر ببيئته خاصة وأن التعلم عملية أساسية وضـرورية  اكتسبها الفرد بالتعلم نتيج

في حياة اإلنسان ألنه ال يمكن تصور إنسان يقتصر سلوكه على النشاط الفطري فحسب، لـذلك  

لـه   فيتلقن أساليب اإلنتاج، وكل مـا . ات جديدةيفالطبيعة اإلنسانية تفرض على الفرد تعلم سلوك

ارفه إلى تكوين خبرات جديدة بفضل الممارسـة الفعليـة والتكـرار    وتتعدى مع. عالقة بالفالحة

تكـرار  الالمستمر وهذا ما يؤدي إلى تزود الفرد بمهارات ومعارف جديدة، ألن الخبرة واألداء و

فلـوال   .في القيام أو ممارسة نشاط معين يؤدي بالضرورة إلى تنمية القدرات الفطرية لدى الفرد

ولقد أثبت أن للسن والتجربة دورا كبيرا فـي تكـوين   . تعلق بتجاربهذلك لما أمكنه نقل كل ما ي

فكل ما ردده عن ضرورة التبصر بالعواقب والتزام اليقظة والحذر، وكل مـا قدمـه   . المعارف

كل ذلك كان نتيجة حتمية لمـا  …أيضا من نصائح ومواعظ حتى ما يتعلق منها بالصحة والعالج

عليه فإن وظيفة هذه األمثـال أدرجـت ضـمن الوظيفـة     تعلمه وتلقاه من محيطه االجتماعي و

أضف إلى ذلـك أن المثـل التعليمـي    . التعليمية لتنقل خالصة لمجموعة من التجارب والخبرات

  .  يعتمد أسلوبا للتعليم، ونلمس ذلك من خالل صياغة المثل

  : الوظيفة التربوية  -ب

فالتربية ليست تعليما فقط وإن كان التعليم  . يتهاتبدأ العملية التربوية ببداية الحياة وتنتهي بنها     

إضافة إلـى    والتربية عملية مستمرة بالمعنى االجتماعي النتقالها من جيل إلى جيل، .اجزءا منه

  . أنها ليست عملية عشوائية أو اعتباطية

ـ     ويعتبر ن الدور التربوي من األدوار التي تؤديها األمثال الشعبية، ويبرز ذلـك فـي العديـد م

األمثال، فنجد مثال ما يتصل بالدين والعبادات خاصة وأن اهللا فرض عبادات مخصوصـة، مـن   

ويتقرب اإلنسان بها إلى اهللا حيث تكون رباطا وثيقا بـاهللا، ولقـاء    .صالة وصوم، وزكاة وحج

ألن العبادة هي المظهر العملي السلوكي لإليمان، فلها أثـر كبيـر فـي    . كريما بين العبد ومواله

  . ية النفس وطهارة القلب وتقوية الصلة باهللا والناستزك



  

 179

الوظیفة: الثالثالفصل   

ـ زع اتْم ليي اِلدلْي وي فينزعتْ الَ" :حول الصالة حكيم الشعبيفاألمثال التي رددها ال ـ ين ي ي ف

تْقْو عصر الجمة اِلعلِّخَ"،"اتْفَ لي أمتْ كوتْم ولِّص غْالمرالَ ب وتْفُي  ..."  

وتنهـاه   ها دور تربوي يكمن في أنها ترتفع باإلنسان عن السقوط في مستنقع الشهوات،فالصالة ل

وإقامة الصالة أول . أضف إلى ذلك أنها تقوم سلوكه وتهدي بصيرته .أيضا عن الفحشاء والمنكر

  . عمل  بعد اإليمان ودليل على صدقه

نشاط يـرتبط أيضـا بتكـوين    فإن هذا ال. الصالة نشاط إنساني يومي تصل العبد بخالقه أنوبما 

ـ إلى أن إضافة .المسؤولية نحو المجتمعكالشعور بعادات حسنة عند الفرد  السـبيل لتعـارف    اه

 لـي اِل" :شعبيمن خالل مكان اجتماعهم وهو المسجد وهنا يصدق قول ال –طبعا –المؤمنين وهذا

منْاعوشْد دارد ،ار ربي هي دوار" .  

 الحكـيم الشـعبي   لتعبيرات القرآنيـة تجعـل  ابوي للمسجد إضافة إلى أن وهنا يبرز الدور التر

  . الخالق حين يقف بين يديه عظمة دائمايستحضر 

ي يرتبط بالتوبة فإنه يـدرك الـدور   بعشعند ال هفإذا كان مفهوم. وينطبق الحديث نفسه عن الحج

. م الصبر علـى المكـاره  ألن هذه الشعيرة تربي المسلم على احتمال الشدائد، ومن ث. هالتربوي ل

 :إلى ترديد المثل حكيم الشعبيأيضا يغرس في المسلم الكثير من الخالل الحميدة، فوصول ال هوو

"حيتْج سبع حاتْج بتْتُو سبتُ عدليل على ذلك "اتْوب .  

ـ " :عـن الحـج كقولـه    حكيم الشعبيوالصورة المناقضة التي نقلها ال ـ ك ي حاج بـ ر ـ لَ ةْقَ  بذَكْ

والسلَ"،"ةقَرعمامة عمامة حاج الخَوزرة متْالَاز فإنما الغرض منها هو الكشف عن نفسـية  . "يه

فهذه التعبيرات المثلية إنما تنقل انعكاسا لما هو موجود في الحياة من تناقضـات ويمكـن   . الناس

  . اعتبارها أنها مساس بالدور التربوي للحج
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وتسعد . الدور التربوي للزكاة فنقول عنها أنها تزكي النفس وتفرج عن المكروبوإذا انتقلنا إلى 

فالزكاة من ينابيع الخير ألنها تطهر النفس . أفراد المجتمع ألنها إرواء وإشباع للضامىء والجائع

  . تمحو البؤس والفاقةف. من الشح والبخل، ومن ثم فهي دعامة للتكافل والتضامن في المجتمع

ـ اهوفَة بصرقَ دم لياِل" :الزكاة ولو ال ذلك لما قال أدرك دور –إذن –الشعبيف ي اِلا ك لـي راح 

كَّالمة زاراه" .  

فلو كان غير ذلك لما أشـار  . إن الدور التربوي للزكاة ال يقل أهمية عن الدور التربوي للصدقة

  .ي لها، ولما ألح على ضرورة القيام بهابعشال

هي عبادات مخصوصة فرضها اهللا تعـالى علـى عبـده،    …الحجوالصوم و ةالزكاوالصالة إن 

ألنها تجعـل  . والعبادة تشمل كل أعمال البر. ومن ثم تزداد عالقته متانة بخالقه. ليتقرب بها إليه

بهـذا   –إذن– فالعبادة. أعماله أيضاوالعقيدة حية في النفس، فينعكس نورها على الفرد في سلوكه 

وال أدل على ذلك من أن الحكيم الشعبي . ربوي في حياة الفرد والمجتمع ككلالمفهوم  لها دور ت

  . وهو ما حاول نقله ضمن أمثاله الشعبيةا المفهوم ذهأدرك 

وإذا انتقلنا من أمثال العبادات إلى أمثال الوفاء والغدر  لدراسـة الـدور التربـوي  لهـذه          

لهذه األمثال ركز على دورهـا اإليجـابي فـي     في نقله حكيم الشعبيفإننا نلمس أن ال. األخيرة

  . المجتمع

فأمثال الوفاء تؤدي وظيفة تربوية تهدف إلى ضرورة التمسك بالعالقات االجتماعية خاصـة       

وأن هذه األخيرة لها دورها في حياة األفراد وال يتوقف األمر عند ذلك بل يتعداه إلـى دورهـا   

ى لَي عِلوا يم" :و الحظنا أمثال الوفاء التي ترددها العامةفل. األوسع واألشمل وهو الوفاء للوطن

ـ  ارد كلَخْد اشْو اْلڤَ"،"ينطْقَ اشْرى فْلَع ودجنْ وني كُنطْي ونطْو"،"بلْالكَ يرو غيقَ عـ و د  اْلڤَ

صيقْد فولهـذه  . ادات التربوية التي تنشأ بـين األفـر  يلوجدنا أن صفة الوفاء من السلوك…"ايه

الصفة تأثير واضح على العالقات االجتماعية، ألن اآلثار التي تنشأ عن هذه العالقـات تـنعكس   
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التي تسـاهم فـي    ةوعليه فإن الوفاء من األساليب التربوي. مباشرة على المحيط الخارجي للفرد

ـ  ادة فـي  تكوين عالقات جديدة للفرد، إضافة إلى اكتساب مجموعة من التجارب والتي تساهم الع

  .تكوينها

ألمثال مناقضة للوفاء أي ما يختص بالغـدر لتوضـيح أن بنـاء     قول الشعبيوفي المقابل فإن 

 أنوكمـا  . اإليجاب وهو صفة الوفاء، والسلب وهو صفة الغدر :المجتمع يعتمد على الركيزتين

 :يـردد  الشعبيدام للوفاء دورا تربويا إيجابيا داخل المجتمع فإن للغدر دورا تربويا سلبيا ألنه ما 

فإن ذلك يعني …"ڤْيڤد عجرا تَة مالَخَالنُو يقْدص عجرا يو مدالع"،"يقْدى صلَّو الَو رمو عدع الَ"

وانتشار مثل هذه األوضاع مرده إلى الفترة االستعمارية التي مر بها . لعالقات االجتماعيةاتفكك 

  . مباشر لما يسود مجتمعنا من عيوبوهذا انعكاس . المجتمع األوراسي

أما عن أمثال االدخار والتي تؤدي بدورها وظيفة تربوية، فإننا نقول أنه إذا كانت شخصية الفرد 

. فمن جراء ذلك فإن تربية الفرد وخبرته تزداد بطرق مختلفة. تتكون نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته

هذه األخيـرة يكتسـب مـن خاللهـا     . ديدةوهذا نتيجة ألن الفرد يتعرض أو تحيط به مواقف ج

لم يدرك دور االدخـار   فردفلوال أن ال. وذلك ما ينطبق على االدخار. تجارب وخبرات لم يألفها

ومن ثـم يلعـب االدخـار دورا    . في حياته لما أمكنه إنشاء وترديد أمثال تتناول هذا الموضوع

  . لزمن وتقلباتهفنذكر أن الفرد يتعلم أن يحتاط ل. تربويا في حياة الفرد

والعوامل التي اكتسبها الفرد هي التي أهلته أن يكون . ثم إنه يتصرف أيضا انطالقا من إمكانياته

  . مدخرا

  ةيرغة الصرسالكَ ْلماع        زبالخُ رساَاكَي يكصونَ"      :فلوال ذلك لما قال

                        راِل اهلي جاك  مرهام          يفَرالكَ دسبِة الكْرةير "  
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وعليه فإن أمثال االدخار تسمو إلى غاية نبيلة على  "ىڤَا الْبخَ لياِل"،"كالَبخَ كالَد لياِل" :ويضيف

يرتبط بتكوين عادات حسنة عند الفرد فيغنيه عن السؤال والحاجة ومن . أساس أنه نشاط إنساني

  .ف والذلثم يحميه من االنحرا

وتهدف هذه األخيرة إلى غرس قيم اإلسالم في النفس . وينطبق القول على أمثال  القناعة وعدمها

فالفرد القانع تنتقل قناعاته إلى كل جوانب حياته، فال تنحصر قناعاته في مجـال دون  . اإلنسانية

وليسـت  . ظروفـه قانعا بحاله وبمعيشته، بكل  هجوانب حياته، فنجد بمختلفوإنما ترتبط . اآلخر

فلننظـر  . السلبي، وإنما إيمان بالمتاح وأمل في التغيير لألفضل االستسالممن  اًهذه القناعة نوع

ـ  يـر خ يزعملَ" :في أمثاله الشعبيلهذه المقارنات التي يرددها  مـ فْلَ ن ـ بلَ، ورقَ ـ  يـر خ اتْنَ من 

  … "يددج اطْبالص يكجِى ايتَّح اسدالم سدم"،"ْلوطَح مبر الَة ومازة عارسخْالَ"،"رڤَعلَ

من جهة ومحاولة تحقيـق  . فالدور الوظيفي لمضمون هذه األمثال إنما يكمن في الرضا بالنصيب

. األفضل من جهة أخرى، ألنه لوال انتشار قيم القناعة في المجتمع لعمت الفوضى وفسد النظـام 

ـ ف عمطْا يو ماموه أياتُفَ لياِل" :مل معنى عدم القناعة كقولهألمثال تح الشعبيلذلك فترديد  ي أيام 

ـ "،"اسـه يحلْ نم عبشْا ية معصڤَال نع مبا شْم لياِل"،"اسالنَّ العـ  ين ما يعمـ ر ا هغ يـر  الـدود 

التْوراب"،"طْلْالز فَالتْورعين ولَّقة منَايإلدراكه للصورة المناقضة وهي عدم القناعـة  …"شْانَاكَا م

  . وهذا ما تحاول أمثال القناعة اإلشارة إليه. وطبعا ذلك مخالف للسلوك التربوي. والرضا بالحال

فكتمان السر يحافظ على العالقات االجتماعية . وتؤدي أمثال األسرار بدورها وظيفة تربوية     

ومن ثم فالفرد يسـعى  . ى االجتماعي ينتقل من جيل إلى جيلال سيما وأن هذا المعن. بين األفراد

وهذا مـا  . بهدف المحافظة على الكيان االجتماعي للمجتمع ككل. إلى توطيد عالقاته مع اآلخرين

  . "بلْڤَي الف بلْڤَالْفَ لياِلاهللا و الَه ِإلََِإ الَ"،" كظَفَحتَ يمالم ظْفَأح" :يفسر ترديد العامة

ات التربوية المرفوضة ألن ذلك سيعمل علـى تحطـيم الكيـان    يوح األسرار من السلوكوحالة ب

وبما أن الفرد ال يستطيع العـيش بمعـزل عـن    . االجتماعي للمجتمع، وانعدام الثقة بين األفراد
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لذلك فـدور  . الجماعة فإنه ال يمكن أن تسوده عالقاته مع اآلخرين نوع من الشك أو انعدام الثقة

  .            رار توضيح لما ينجم عن كتمان السر، وما ينجم عن البوح بهأمثال األس

بدورها تؤدي دورا تربويا خاصة وأن الطبـع اسـتعداد    أما عن أمثال الطبع والتطبع فإنها     

فطري، أما التطبع فإن الفرد يتلقاه من محيطه ومن ثم هو صفة مكتسبة تساهم فيها عدة عوامـل  

فـف مـن   خوي. في احتكاكه مع أبناء بيئته يلزم عليه أن يتماشى مع طباعهم نذكر منها أن الفرد

دليل على امكـان   انتظامهاتلزم ذلك ففي  االجتماعيةألن الحياة . بغيره االتصالحدة طباعه بغية 

 :حكـيم الشـعبي  وقول ال. وليس معنى ذلك أن الطبع يتطور. االتصال بالغير من الناحية العملية

فاالختالفات الموجودة بين األفراد هي اختالفات طبيعية . دليل على ذلك "ىڤَنَتْا تَة مڤَّد يهف لياِل"

  . تعود إلى تكوين الفرد في حد ذاته

إن كل ما يقدم عليه الفرد هو محاولة منه للتكيف مع محيطه االجتمـاعي لـذلك فـإن دور         

 خيـرة األفراد حتى ولو كانت هذه األات يأمثال الطبع والتطبع إنما هي رصد لمجموعة من سلوك

ـ  بفطرية فتتدخل التربية لتبرز هذا الجانب الفطري في الفرد  ـ في همعرفـة طباع ل التعامـل  هس

  . وبالتالي تحقيق التواصل بين األفراد

ـ أو وظيفة تربوية إنما هـي ن  امن أمثال تؤدي دور حكيم الشعبيإن ما نقله ال      ل لجوانـب  ق

 يتوقف األمر عند تسليط الضوء على هذه الجوانب، بل يتعـداه إلـى   فطرية وأخرى مكتسبة وال

فعالقة العبد بربه ال تقتصر على مجرد أداء العبادات من صالة، وصـوم،  . تحليل هذه العالقات

  .وإنما يتعداه إلى الدور الوظيفي لكل من هذه العبادات. وزكاة وحج

وتحديد هيئاتها وأوقاتها ومقاديرهـا وأماكنهـا    اوفرض اهللا له .تشمل الحياة كلها -إذن –فالعبادة

هـي المظهـر العملـي والسـلوكي      هاوعليه يتقرب العبد من ربه، ألن. وهذا حتى تكون مقبولة

 هـا وأدركت العقلية الشعبية هذه المعاني ولوال ذلك لما رددتها في أمثالها فبرز بذلك أثر. لإليمان
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تؤدي دورا تربويا في حياة  يلذلك فه. باهللا والناسفي تزكية النفس وطهارة القلب وتقوية الصلة 

  .األفراد

وبرز الدور التربوي أيضا فيما تردده العامة من أمثال حول االدخار، القناعة وعـدمها الطبـع   

مـع   والتطبع، األسرار، وهذا إلدراك الحكيم الشعبي لنتائج احتكاك الفرد مع عالمه الخارجي أو

  .غيره

طرية والعوامل المكتسبة واحتكاك الفرد مع البيئة التي يعيش فيها تتكـون  ومن تظافر العوامل الف

فالقناعة تؤدي إلى الرضا، واالدخار يؤدي إلى تحقيـق   .شخصية الفرد، ولقد أثبتت األمثال ذلك

وتجتمع هـذه األمثـال   …االكتفاء، أما الطبع والتطبع واألسرار فهما من مكونات شخصية الفرد

  .في المجتمعلتؤدي وظيفة تربوية 

  :الوظيفة األخالقية  -جـ

الحـزم  وحسـن الجـوار   والكـرم  والصدق والفضيلة ويتعلم الفرد مبادئ األخالق كالعفة      

وبما أن الفرد األوراسي متمسك بدينه . هذه المبادئ هي في حقيقتها من أخالق اإلسالم…الصبرو

أنهـا تـؤدي    أي مضمونا أخالقيا تحمل في طياتها ه التيوعقيدته فإن كل ذلك ينعكس في أمثال

  . وظيفة أو دورا أخالقيا داخل المجتمع

. ها مجموعة من الوظائفنفكما ألفنا الفرد األوراسي، فهو لم ينطق بهذه األمثال هباء، وإنما ضم

  .الوظيفة األخالقية خاصة وأن الفرد يقيم وزنا للناحية األخالقية -طبعا – ومن بينها

فنجد في األمثال التـي رددهـا   . في العديد من األمثال المجموعة لدينا قيةاألخالوتتبلور الوظيفة 

ألن العرفان بالجميـل  . ألسمى معاني األخالق احول العرفان بالجميل ينقل صور حكيم الشعبيال

أضـف إلـى   . يوطد العالقات االجتماعية بين األفراد ويحقق التواصل بين أبناء المجتمع الواحد

وحفظ الجميل  .م في تقديم يد العون والمساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةذلك أن الفرد يساه

ولوال ذلك لما وجدت   وظيفة أخالقية، ألنه ليس كل شخص مؤهل لمثل هذا السلوك هفي حد ذات
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هـذه  . والتي يعتبرها الفرد من العيوب األخالقية المنتشرة في المجتمـع . حاالت لنكران الجميل

  .وأيضا تمس بالقيم اإلنسانية العليا. الدور اإليجابي للجميلالصور التي تمس ب

فنكران الجميل يؤدي إلى تفكك العالقات االجتماعية بين األفراد وانعدام الثقة بينهم، وعليه تصبح 

الروابط االجتماعية هشة يسودها الشك، فتسود أنماط من القلق واالضطراب في التعامـل بـين   

  .األفراد

 لشخصية األوراسـية ل الشخص وتقديره من السمات األصيلة التي تتسم بها اإن االعتراف بفض

  .بل هو من مكوناتها األساسية

الصبر فهو من أجل األخالق عند اهللا به يتجاوز الفرد الصـعاب   نأما إذا انتقلنا للحديث ع     

تحمـل   ويستمر في العطاء والبذل، وبذلك يؤدي وظيفة أخالقية كيف ال وهو حمل النفس علـى 

عالمة على كمال اإليمان ألنه يعين الفرد على تحمـل  هو ف. المكاره وعدم الجزع عند المصائب

  .المتاعب والمشقات، واألهم أنه يتحكم في نفسه فال يثور ألتفه األسباب

فالحكيم الشعبي أدرك بفطرته وتجربته كيف أن الصبر يبعد عن السأم والملل، فيقـوي العزيمـة   

  :إدراكه لذلك لما قالواإلرادة ولوال 

                     "يا صاحانَكَ بك صبَأ     ارصبر لَعا اطْى مالَرك     

  " كارهنْ علَطْى يتَّح      انيرع وكى الشُلَع دڤُراَ                     

عدة كالطاعة، والصـبر  لم يكتف بصورة واحدة للصبر بل عرض أشكاال  حكيم الشعبيوال     

يعلم اإلنسان كيـف   -إذن –هوف. على إنجاز األعمال، والصبر على االبتالء، وعلى الناس أيضا

وتظهر درجة صـبر الفـرد أثنـاء األزمـات     . وشهواتها هايضبط نفسه وال يندفع وراء أهواء

ـ  هوف. الناسبوالشدائد، وحين يخالط الفرد  ع الـنفس مـن   ثبات في الشدة، وجلَد في المحنة، يمن

  .فهو حصن الجتياز المشاق ومغالبة الصعاب ،الجزع والهلع
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وينطبق الحديث نفسه عن الزمن، مادامت العقلية الشعبية تضعه مرادفا للصبر، وبالتالي يـؤدي  

  .لصبراوظيفة أخالقية تطابق وظيفة 

للياقة والتـي  ومن العادات االجتماعية أيضا والتي تؤدي بدورها وظيفة أخالقية آداب السلوك وا

تمثلها أمثال المعاملة، هذه األخيرة تؤدي دورا أخالقيا بحكم أن الفرد يتعامل مع الغير في إطـار  

فلوال أن الحكيم الشعبي أدرك بفطرتـه وبخبرتـه المكتسـبة    . من التبادالت والتعامالت المختلفة

 :حكيم الشعبيقول الما أمكنه االتصال مع غيره، فلضرورة وجود هذه التعامالت داخل المجتمع 

يهدف من ورائها إلى رصد مدى ضرورة … "انسنِْإ كلَمتَ انساللْبِ"،"بة اللُّ عضرلو يالح انساللْ"

وأهمية آداب السلوك في المعامالت وغيرها، فهي من العادات االجتماعية التي توطد العالقـات  

المعامالت الحسنة مصدر لتمتين الـروابط  ف .لتمتد جسور التعامل وعلى نطاق واسع بين األفراد

إضافة إلى ذلـك فإنهـا    .بين الناس وتقوية المحبة بينهم والتي تكون سببا في تعاونهم على الخير

بحسن المعاملـة، وهـذه    -طبعا –تلزم الفرد بضرورة المحافظة على روابطه االجتماعية وهذا

بذلك على حب الغيـر وحسـن المعاملـة    الصفات يكتسبها الفرد بتعامله مع أبناء محيطه فينشأ 

  . فتحقق هذه األخيرة هدفا أخالقيا داخل المجتمع

الشح ونضيف المظـاهر الخداعـة   والبخل وأما عن بعض العيوب المتفشية في المجتمع كالطمع 

والتي تشمل الخدع والخديعة فإن الفرد األوراسي يعدها عيوبا أخالقية ويـردد األمثـال التـي    

  . يد على ذلكتتناولها للتأك

لهذه العيوب إنما الهدف عرضها ومحاربتها ومن ثم التخلص منها وهنـا يصـدق    الفردإن ذكر 

وكثيرا ما يشعرنا المثل بنقص في عالم األخالق وليس هذا سوى انعكـاس  " :إبراهيمنبيلة قول 

       .1"لما يسود عالمنا التجريبي من عيوب أخالقية
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  :يحمل أحيانا صيغة التحذير كقوله. وفق أسلوب معين لهذه األمثال يتم شعبيوعرض ال

   ْليالَاظْ رايد ادي الوى         فلَفْالد ارونَ كبجعي الَ"                     

  " ْلايعالفَ وفْشُى اتْتَّة          حلَفْين الطَزِ كبجعي الَ                     

"اخْ ْلكُ وشْمضر احاِل"،" يشْشلَ ليلَ وغَدشْنَح افْخَي ماللَّ ناِل"،"ْلحبلي فيه الخـ  ير ما يريـه  م

الباِل"،"يرالغي ما فتَ يهقَربهدف توضيح مضـمون هـذه    الشعبيهذا التحذير الذي وظفه . …" اع

  . األمثال

سنة مصدر لتمتين الروابط بـين  فالكلمة الح. أمثال الكلمة وتأثيرها في ونلمس الوظيفة األخالقية

إلدراكـه أن   "اسيقْ يهِل يثْدحلَ"،"يصغا تْل مبقَ يسق" :الشعبيفقول . الناس وتقوية المحبة بينهم

الكلمة الطيبة رسول خير ومحبة والكلمة الخبيثة ال يأتي منها إال الشر، إذ تغـرس الحقـد فـي    

 يبالعى وربي حرالج" :ي لذلك لما قالفرد الشعباك الإدر ولوالالنفوس وتنشر الفرقة في المجتمع 

ما يبفإمساك اللسان عن كل ما يغضب من دالئل كمال اإليمان أما من لم يمسـك لسـانه   . "اشْر

والكلمة الطيبة من أخالق اإلسالم ألنها توحد الصـفوف وتلـين   . عن الكالم السيئ فإيمانه ناقص

  . النفوس

أن تحافظ على العالقات بين الناس فتجمع شملهم، وإما أن تكـون سـببا فـي     إما –إذن–الكلمةف

ـ  لياِل" :في قوله حكيم الشعبيوهذا ما أكده ال. تفريقهم وتشتيتهم ـ الَتْا قََم ـ لْو الكَتُ ـ م ة مـ قْا ي و تلُ

قَالسام"،"اضربي بِنالرزام أوالَكْلَ يشْوِلڤُا تْمم"… .  

 نقـل الحكـيم  لـذلك ف . هر اإلنسان ومكانته يتحدد وفقا لمقياس األخـالق لجو شعبيإن المفهوم ال

ي ألمثال تتعلق بجوهر اإلنسان ومكانته يهدف من خاللها إلى توضيح الجانـب األخالقـي   بعشال

و لُّي الدكرد الحبالع" :هويوضح ذلك قول .وعليه فأمثال جوهر اإلنسان تؤدي دورا أخالقيا. للفرد

ـ نْل يكَا اتْا مذَِإ اْلزغْ لدي جل فسعلَ نازخَ ليي اِلو كلُعا فَمايد يرالخو لدي يرخللْ بالطِّ"،" اع يـر 

الحركي يحْلص مخَتْا يطْب "،"من صابي غَنابالنَّة واس طَّحةاب".   
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لتحديـد   حكيم الشعبيولة النستشفه من خالل محا أخالقيافهذه األمثال تحمل في طياتها مضمونا 

، وإنما يتحـدد تبعـا   االجتماعيةمكانة اإلنسان أو الجوهر الحقيقي له والذي ال يتحدد تبعا لمكانته 

هي الجوهر الحقيقي للفرد والتي تسمو عـن   هلجوهره والذي تمثله أخالقه ألن األخالق في نظر

  . -مثال–االجتماعيةكل الجوانب العرضية األخرى كالمكانة 

اإلحسان للجـار مـن   ف. ما إذا انتقلنا إلى أمثال الجار والضيف فنجدها أيضا تؤدي دورا أخالقياأ

وينظم وال يشتت وعليـه   الواجبات التي حث عليها اإلسالم، فما دام هذا األخير يجمع وال يفرق،

مبادئ ويزيل الحقد من النفوس، فتتآلف القلوب وينتشر الخير، وهذه هي ال افاإلحسان يحقق تفاهم

هذه األخالق هي من دعائم بنـاء المجتمـع    .األخالقية التي يسعى اإلسالم إلى تثبيتها في القلوب

ـ  يـر خ يبرِڤْلَ كارج" :األوراسي ولذلك فالفرد يعطيها األولوية في حياته ولوال ذلك لما قال من 

  . "ارالج وفْشُتْاى تَّح اري الدرِشْاتَم"،"اري الدرِشْا يل مبقَ اري الجرِشْي يارِالشَّ"،"يدعبلَ وكخُ

والحديث نفسه عن الضيف، فإكرامه خلة حسنة وخلق نبيل يربي النفس ويهذب الطبـع ويقـوم   

السلوك، فالضيافة ليست مجرد أكل وشرب بقدر ما هي أخالق بالدرجة األولى، هـذه المعـاني   

 ارالـد  دصقْاَ" :ثابة قواعد سلوكية يتبعها الفرد وقولهفي أمثاله لتكون بم حكيم الشعبيالتي بثها ال

  . دليل على ذلك " راطَالخَ بحي يني وِشمل تَجالر"،"انيفْد اتْباتْ يتْشعا اتْا مذَة ِإيربِكْلَ

عن الضيف والضيافة فهـي صـور    الشعبي فردأما عن بعض الصور السلبية التي نقلها ال     

وبالتالي ال يمكن أن تكون سببا في المساس بالدور األخالقي  –إن صح قول ذلك– ديةمجاالت فر

  .الذي يسمو الفرد لتحقيقه

وتؤدي أمثال العمل أيضا دورا أخالقيا، ألن العمل عبادة ينال الفرد به أجرا عظيما من عند      

  . مة وعبر كل األجيالنه عماد الحياة وسبيل لتحقيق السعادة في كل أأاهللا تعالى إضافة إلى 
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ووجب على الفرد حملهـا   هفاهللا جعل اإلنسان خليفة في األرض وتلك أمانة موكلة من عند     

واإلسالم بقدر ما يحث على العمل، فإنه يدعو إلـى إتقانـه وممارسـته    . وجه أكملوأدائها على 

  . برغبة وإخالص

، فبـاب  وأخرتـه عليها الفرد في دنيـاه  يستند  التيالعمل الجاد المثمر هو الركيزة الصحيحة إن 

من العبادات الواجبة والتـي   هوف .الجنة العمل الصالح، وباب الحياة الدنيا االستمرارية في العمل

عندما يكون  هعندما يكون خيرا وفائدة لآلخرين ويكتمل دور هصور وأفضلأخالقيا،  اتؤدي دور

  .تاما

الكريمة فيغني عن السـؤال والحاجـة وبالتـالي     ةامل الصالح يوفر السبيل إلى الحين العألهذا 

 ،لعز وجأما االستسالم والخلود إلى الكسل هو عصيان للمولى  يتمكن الفرد من تحقيق سعادته،

يكون عبئا ثقـيال  فلسؤال لفيتعرض . ألن الفرد بذلك يكون قد أهمل األمانة وهي خالفة األرض

  .على غيره

للصور السـلبية التـي    فنقلهين أمثال العمل لتؤدي دورا أخالقيا، إن العقلية الشعبية وظفت مضام

والحث عليه بصورة . بغرض التأكيد على الدور الفعلي لهشملت التقاعس عن أداء واجب العمل 

  .أو بأخرى

حكـيم  ظاهرة الظلم، والتي أشار إليهـا ال  المتفشية في المجتمع األوراسي ومن العيوب األخالقية

مساس باألخالق ألنه يعمل على تفكك الروابط وانعدام الثقـة   هفالظلم في نظر .في أمثاله الشعبي

فعندما تصبح كلمة الحق إثما وجرما يعاقـب   .بين األفراد فيتهدد البناء االجتماعي للمجتمع ككل

عليه، فان ذلك إنذار بالتخلي عن القيم والمبادئ التي حث عليها اإلسالم والتي زرعت بـالفطرة  

  . ألفرادفي نفوس ا
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  :إلى القول هفوصول

             "راح الزمان نَووا       اس      ااء جزمفَبِ انواس  

  "وا اسر رسكَ يكِلواَ        بالحق          ملَّكَتْا لياِل             

  وامجي لْف بهز الذْرطَ         بهأشْ بكَري بكَري لياِل"            

  ." وامزي حة فاورير هدة الحق     يملْكَ وْلقُيا رودي لياِل            

تثبت مـدى بشـاعة    "مالَظَ شْاتَا بأو م وملُظْم اتْب نم دعاسي" :لعبارة حكيم الشعبيإن ترديد ال

ا على النفس ألن عواقبـه  عأشد وق من األخالق المنافية لإلسالم، فهوالذي هو . اإلحساس بالظلم

  تظهر بذلك عيوب جديدة في المجتمع  و…فيؤدي إلى انتشار الكراهية والبغض والحسد. وخيمة

لذلك فالحكيم الشعبي لم . ألجل كل ذلك فلقد حارب اإلسالم الظلم ونهي عنه وبأي صورة كانتو

  . يتوان في توظيف هذا المعنى في أمثاله

 الفـرد فاألمثال التي عرضها . يث عن الخيانة ألنها مساس أيضا باألخالقوالحال سواء عند الحد

وبمـا أن المجتمـع    . تتعارض مع األخـالق  هاحول الخيانة يهدف من خاللها إلى إبراز كيف أن

فإن الخيانة في نظره من الكبائر التي يرتكبها الفرد ألنه . األوراسي يقيم وزنا للمبادئ اإلسالمية

  . حقيقتها تبقى واحدة وهي أنها تنافي األخالق أنومهما اختلفت إال  هامهما كانت صور

الخلقي، فتنعدم المبادئ األخالقية وتنعدم الثقـة ألن العالقـات بـين     االنحاللفالخيانة تؤدي إلى 

يغيب بذلك الصفاء األخوي وتتكدر القلوب، وتصبح العالقـات  واألفراد أصبحت يسودها الشك، 

 فتكـون النهايـة  . االنتقـام اللؤم والخبث ويصل األمر أحيانا إلى زرع بذرة بين األفراد يسودها 

  . تأتي على األخضر واليابس اويصبح الحصاد نار
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لهذا النوع من األمثال ليس من قبيل اإلشارة إلى وجـود خيانـة داخـل     شعبيإن ترديد ال     

ـ ى مخاطرهـا وكيـف أن  تسليط الضوء عل فردإنما أراد الو ،المجتمع ويتوقف األمر عند ذلك ا ه

  . مساس باألخالق بالدرجة األولى

ي في بعفرد الشفإن ال…والرديءوبما أن حياة اإلنسان تشمل الخير والشر، الحلو والمر، الحسن 

نقله لصور الخير والشر إنما يسمو بالنفس اإلنسانية التي تتبع الخير وتسعى إليه وتنفر من النفس 

ـ أمثال الخير إنما  فردفية التي صاغ بها الوالكي. التي يكون الشر طريقها دفع اإلنسـان لتكـون   ل

  . وجهته الخير ونبذ الشر مهما كانت مغرياته

فالحكيم الشعبي يدرك أن الخير والشر من األمور التي فطر اإلنسان على معرفتها والفرد الـذي  

  . تمأل نفسه إيمانا فيزداد طاعة وخضوعا هللا يوجه عمله وسلوكه نحو الخير

تـل  خقـد ت ف لهماألمثال الخير والشر ليعرف األفراد أن العرف وحده ال يكون مقياسا  فنقل الفرد

وكل ذلـك تـذكير   . الموازين، وتضطرب القيم لذلك فاإلسالم هو المقياس الثابت الذي نستند إليه

  . بأن أدنى عمل من خير أو شر يحاسب عليه المرء

دليل على استقرار العقيدة اإلسالمية الصحيحة فـي قلبـه   ل ةاإللهيللقدرة والعناية  هأما عن إدراك

 ينزِحو حارفَ"،"يننحي لَبر يرغ يْلِلد ي الَاِلو الَ" :جسده في قولهفقد التي ينبثق عنها سلوك قويم 

  . دعوة للعبادة الخالصة له وحده –إذن – فأمثاله…"ينالد ومى يلَِإ

حذير وسيلة لتحقيق غاياته فثنائية الحياة والمـوت أو لنقـل الـدنيا    ي من أسلوب التشعبويتخذ ال

هي دعـوة إلعـداد    لكن حضورها ليس لمجرد الحديث بقدر ما هواآلخرة لها حضور في حديث

ي للدنيا دليل على عقليـة واعيـة   بعفرد الشوتحقير ال .ان الوقتحالعدة والتأهب للرحيل إذا ما 

لذلك فالسمو الروحي يكون من  .نيوي أمر مغر ال يجدي نفعاأن اإلسراف في الجانب الد أدركت

المختلفة التي تستند في مجملهـا   االجتماعيةخالل السلوك الواقعي والقيام باألعباء، والمسؤوليات 

  . على القيم  اإلسالمية والمبادئ األخالقية
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القضاء والقدر ركـن  وأمثال القضاء والقدر فتؤدي بدورها دورا أو وظيفة أخالقية ألن اإليمان ب

ـ كْم لـي اِل" :ي من أمثالبعفرد الشفما يردده ال. من أركان اإليمان ـ  وبتُ فـ ي الج ـ تْ ينبِ و وفُشُ

العاِل"،"ينلي جلُاء اجو يمد راِل"،"ولُجا ليطَعاه ربي منَا يحيلو العبد"،"الخيرة فتَا اخْيمه اهللاار" …

كـل  لمقـدر  الن بالقدر فيكون التصديق الجازم بأن اهللا تعالى هو المسير وكلها تهدف إلى اإليما

ي يـدرك أنـه ال   بعفرد الشلذلك فال. إال بعلمه وتقديره شيءوأنه ال يقع في ملك اهللا تعالى  شيء

يحق له أن يعترض على  فال شيئا روال يغييجب عليه أن يندم أو يتحسر ألن ذلك لن يجديه نفعا 

فالخير الذي قـدره لنـا نشـكره عليـه،      ،إليمان بالقدر خيره وشرهليدعو  فهووعليه  ،قدر هللا

والمصائب نصبر عليها، وكل ذلك بهدف ترسيخ اإليمان الصحيح الذي تكون له آثار طيبة تعود 

  . على الفرد بالخير في الدنيا واآلخرة

نى الذي تحمله األمثـال  هذا المع. ويتجسد إيمان الفرد كذلك في إيمانه بما بسطه له اهللا من رزق 

ـ  ْلي كُاطي العطعي يك" :التي يرددها ـ يء اَيشَ ـ ي وجِ ـ "،"ياط كي يـ ع ـ ط ي العاطـ اتَي م ى قَشْ

اتْمبياط"،"كي يعطي العاطي ما يأن موي اَكنَيحي ما يفهذه األمثال تؤدي بدورها وظيفـة  …" ْلح

القناعة برزقه الذي قسمه اهللا له ألن ذلك يتولد عنـه الرضـا   أخالقية فهي تهدف إلى تعليم الفرد 

وكل ذلك يزيـد مـن   . تستقر وتطمئن نفسه ويصفو قلبهوبالنصيب، فيبارك له الرب في الرزق، 

  . قوة إيمانه

ففـي  . وتؤدي أمثال التربية والوالدين بدورها وظيفة أخالقية ألن بر الوالدين من أخالق المسـلم 

فيدرك أن بـر  . ة الرحم والنسب بالوالدين هي أهم الروابط على اإلطالقي أن رابطبعشنظر ال

لهذا المعنى لما حاول بثه في أمثاله ففي تركيزه على  هولوال إدراك. الوالدين من أفضل الطاعات

وخاصة عالقة األم بأبنائها فإنه يهدف إلى التأكيد على ضـرورة التربيـة   . بناء باآلباءعالقة األ

 ثـم مـن  قرن بر الوالدين وشكرهما بشكره و هام اهللا أمر العباد بعبادته وتوحيده فإنفما د. الحسنة

  .       تعالى في رضى الوالدين وغضبه وسخطه في سخطهما ى اهللارض كان
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 .ي يؤكد في أمثاله أن بر الوالدين من أفضل األعمال بعد اإليمان باهللا تعـالى وعبادتـه  بعشإن ال

سعادهما فمهمـا يحسـن   إهما وئن من مشقة وجهد في سبيل تربية أبناالديعلم أن ما عاناه الوا هوف

أن يحسن إلى والديـه ويبرهمـا    يهلذلك يجب عل. ال يفي بحقهما عليهإنه ويقدم إليهما من خير ف

فإحترامهمـا  . ويتأدب معهما بطاعتهما ألن عدم طاعتهما من الكبائر التي ترتبط باإلشراك بـاهللا 

وحتى أداء حقهما  لهما واإلحسان إليهما بالقول والعمل ومساعدتهما غفارواالستوالتواضع معهما 

  . بعد موتهما

أن كل ذلك يتحقق إذا كانت التربية سليمة وتقوم على أسـس صـحيحة    يرى الحكيم الشعبي إن

في أمثاله على دور األم ليبين مدى تعبها في سبيل أوالدهـا، فهـي التـي     فردويركز ال. ومتينة

وتسهر وتعمل لمصلحة أوالدها فتتحمل كل مشقة وجهد في سبيل تربية أوالدهـا  تحمل وترضع 

وتركيـز  . لكل ذلك فالبر بالوالدين من أعظم الطاعات وعقوقهما من أعظم الكبـائر . وإسعادهم

الحكيم الشعبي على التربية والوالدين إنما بهدف التركيز على السلوك األخالقي الـذي يجـب أن   

  . يتسم به الفرد

  : الوظيفة الثقافية  -د

هذه األخيرة تنتقل عن طريـق  . اتييكتسب الفرد كعضو في المجتمع  مجموعة من السلوك     

  . تعبر عن الثقافة التي يكتسبها الفرد كعضو في المجتمع. التعلم من جيل  إلى جيل

ى ذلـك  ه مع بيئته والدليل علكات بسبب احتكايوكلاكتسب الفرد األوراسي مجموعة من السقد و

هذه األخيرة تؤدي دورا ثقافيا في . أمثال الصداقة والمظاهر الطيبة ذلكومن . أنه نقلها في أمثاله

ـ  . المجتمع  .هفالصداقة والمظاهر الطيبة من األنماط السلوكية والعادات االجتماعية السـائدة داخل

التي بـدورها أثـرت   واكتساب الفرد األوراسي لهذا السلوك نابع من احتكاكه ببيئته الجغرافية و

  . عليه
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ي من ترديده ألمثال الصداقة والمظاهر الطيبـة إلـى تحقيـق التـرابط     بعفرد الشويهدف ال     

 ونيالع"،"ينتوطْو خَيلُشة اموطْخَ كالَشَي ماللِّ" :داخل المجتمع، واألدل على ذلك قوله االجتماعي

  . …" يدعب نم كولَكُحضي وكبي حاللِّ

أنها من مستلزمات الحياة ألنها سلوك إنساني له أثره  إدراكهإن اهتمام الفرد بالصداقة دليل على 

للصور السـلبية للصـداقة بهـدف     نقلهو هعلى الفرد والمجتمع ككل، فتؤدي دورها الثقافي داخل

مـن   وليس معنى ذلك أن المجتمـع يخلـو  . التأكيد على الصور اإليجابية لها والمظاهر الطيبة

  . التحذير إنماالمثال  افالهدف من هذ. المظاهر السلبية للصداقة أو حتى ما يسمى بالصداقة

تترجمه قيمه وعاداته والتي تظهر مـن خـالل احتكاكـه     هسلوكياتي عن بعحكيم الشإن تعبير ال

ر مثـال المشـاركة، التـأث   أالذي يكسبه خبرات عديدة وتنقل  االحتكاكهذا . بغيره من أفراد بيئته

  .والتأثير هذا الواقع، خاصة وأنها تؤدي بدورها دورا ثقافيا

فالمشاركة تعلم األساليب المختلفة للحياة وذلك عن طريق ما يتعلمه الشخص بفضل احتكاكه مـع  

  وكما تتضمن أمثال المشاركة الجانب اإليجابي فإنها تسلط الضوء على الجانـب السـلبي   .غيره

  . من النصيحة أيضافتضمن بذلك نوعا من التحذير و

فيـتعلم  . ات من مشاركته لغيره إنما ذلك تنمية لقدراتهيإن كل ما يكتسبه الفرد من خبرات وسلوك

  .ويزود معارفه ويكتسب خبرات جديدة ،الفرد بمشاركته لغيره

إن صـح   – ي لذلك فإنه يحثه على المشاركة، ويحذر من المشاركة السلبيةبعفرد الشوإلدراك ال

لذلك يمكن . نابع من تجربته واحتكاكه مع غيره هوتحذير. و لنقل المشاركة الضارةأ - قول ذلك

اعتبار تحذيره من المشاركة الضارة بمثابة النصيحة التي يقدمها بهدف األخـذ بهـا واالسـتفادة    

  .منها

لتي ات ايي عن التأثر والتأثير إنما ينقل جانبا من مجموعة السلوكبعفرد الشواألمثال التي نقلها ال

اكتسبها من خالل تعامالته اليومية وبالتالي أمكنه تسليط الضوء على الجوانـب الواقعيـة التـي    
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تشمل السلوك البشري فأدرك معنى الربح والخسارة، التأثر والتأثير، ونقله لكل ذلك إنمـا لغايـة   

ـ لُ" :والدليل على ذلك قوله. التعلم ونقل مجموعة من القواعد المكتسبة ـ ي وارِد تْرد انوكَ حي د

مْلاكَتَاي لْواللِّ"،"يدنْي عاو دبِحيب مشَا يوشْكُر "،"جاورهتَ مهطْا زبايعهـ "،" م ـ ثَام طْالَخَ  او كالَ

اتَمعفْر غاللِّ يري يعفْر قيمة بوك الَخَوك "  …  

ألنها تنقل مظهر من مظاهر السـلوك  . داخل المجتمع ثقافيةوتؤدي أمثال التوافق بدورها وظيفة 

وحتـى   األفكاروالتقاليد، والعادات، وفي السلوك،  التوافقهذا األخير الذي يشمل . وهو التوافق

  . القيموالمثل 

فيحقق بذلك التكامل الذي يـؤدي إلـى   . وعليه يتيح للفرد أن يتكيف ويتوافق مع جماعته وبيئته

التـي تتماشـى مـع النشـاط      االجتماعيـة تشكل األنماط  التناسق بين الفكر والعمل ومن هنا ت

  . وأساليب الحياة المختلفة االجتماعي

فهي تنقل جانبـا مـن   . الغباء، والتي تؤدي بدورها  دورا ثقافياوالفطنة، ومثال الذكاء، أأما عن 

على  هذه األخيرة تنقل مجموعة من األفعال اإلنسانية التي تساعد. األفكار والتصورات اإلنسانية

ألمثـال   ونقـل الفـرد  . التفاعل اإلنساني من جهة واكتساب المهارات والخبرات من جهة ثانية

الغباء يهدف إلى توضيح هذه الجوانب التي تشمل األفكار والرموز ومن هنـا  والفطنة، والذكاء، 

يستطيع أن ينسق بين مجموع خبراته وأعماله وخبرات وأعمال غيره ويبدو ذلك واضـحا مـن   

ـ ڤُنْاا نَاَ"،"وارد ابب فْرعي وْللُهب" :التهكموعرضه ألمثاله في قالب السخرية خالل  ـ  وولْ هاهو 

الصيد وها ووْلڤُي هاهي جوتُر"،"اشْو اْلطَّع فة الفَالَي صاهمإضافة إلى تركيزه على دور …"ين

  . الفرد الخبرة وقلتها في تكوين ومجموع المعارف والخبرات لدى

ات أو يتنقل مجموعة مـن السـلوك   باعتبارهاالمعاني وطلبها وظيفة ثقافية  أمثالوبدورها تؤدي 

ونقله لهذه األمثال في قالب السخرية والـتهكم  . الممارسات التي يتعلمها اإلنسان في حياته اليومية

وضعها فينقل ي في غير ملدليل على تسليط الضوء على مجموع الممارسات السلبية كطلب المعا
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أن هـذه األفعـال    باعتبارالسائدة في المجتمع بهدف تغييرها  االجتماعيةبذلك هذه العادات  فردال

هو توجيه هذا السـلوك بهـدف التكيـف مـع     –إذن– فالهدف. تدخل في تشكيل السلوك الفردي

  . المجتمع

 نقلهي من بعفرد الشالوتساهم أمثال الوراثة بدورها في أداء وظيفة ثقافية داخل المجتمع، ويهدف 

ألمثال الوراثة إلى تسليط الضوء على جانب مهم وهو الجانب السلوكي لألفراد، هـذا الجانـب   

 وذْخُ"،"انبة ايڤَبالر نم ديالج وفْرخْلَ" :هفقول. للفرد االجتماعيةالذي يعتبر من أهم دعائم الحياة 

دليل …"اهألم تْنْالب علَطْا تَهمى فُلَة عمرالب بكُ"،" اتْادسى اللَع يْلالخ وذْخُ أو اتْمى لُلَع اتْنَبلَ

  .على ذلك

ـ فال. وثيقا بعوامل الوراثة ارتباطافي المفهوم الشعبي ترتبط  االجتماعيةإن العالقات  ي بعفرد الش

حـول هـذا   وعليه فأمثال الوراثـة تنصـب   . البشرية االجتماعيةيدرك بفطرته مفهوما للوراثة 

  .المفهوم

هذا األخيـر  . والعادات والقيم التي تكون في مجموعها تراثا اجتماعيا األفكارتضم  هفالوراثة عند

تعني قواعـد تحكـم    بيعشينقل مدى فعالية وعضوية الفرد داخل جماعته والوراثة في المفهوم ال

امالته االجتماعية، كل ذلك لتحديد عالقاته وتع فردوعلى أساسها ينطلق ال. السلوك اإلنساني العام

  .نابع من إدراكه أن الوراثة تنتقل من جيل إلى جيل، ومن جماعة إلى أخرى

إضـافة   بالرجل ةأالمرما يتعلق باألسرة من زواج، وعالقة  أيضاويدرج ضمن الوظيفة الثقافية 

  .إلى الوالدة

مثـل للتكـاثر   األ ألسلوباأن الزواج هو  فرد الشعبيفالزواج سنة من سنن اهللا تعالى، ويدرك ال

   ةأبالمرارتباط الرجل  وراسي متمسك بدينه  فعلى أساس ذلكأن الفرد األ وبما واستمرار الحياة 

ارتباطا مقدسا يؤدي إلى حماية المجتمع من اختالط األنساب فيحافظ بذلك علـى سـالمته مـن    

   .الخلقي االنحالل
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  .سري، وعليه تقوية أواصر المحبةاألإن الشعور بالمسؤولية نحو العائلة يحقق الترابط 

وبما أن الفرد األوراسي . ي بفطرته أركان الزواج، فالرضا أول هذه األركانبعفرد الشويدرك ال

ألمثـال   نقلـه متمسك بتعاليم دينه، فإنه يسعى إلى تطبيقه بحذافيره، لذلك فالحكيم الشـعبي فـي   

ي تحل العشرة بين الزوجين ويسـود  الزواج أكد على ضرورة رضا الطرفين ألن ذلك وسيلة لك

ـ وبصغْالم"،"يفْالكبِ بالح الَ يفْالسبِ يشَ ْلكُ" :هقول  الوفاق والود بين األسرتين ويؤكد ذلك ا ة م

  ." حبرا يا موالهمو حكَرتَ

وبمجرد أن يتم عقد الزواج يترتب على الفرد حقوق وواجبات، فيبدأ الشعور بالمسـؤولية نحـو   

فالحكيم سري متكامل وهنا يبرز الدور الفعلي لألبوين أبناء، والحرص على رعايتهم في وسط األ

يدرك أن الزواج مسؤولية دقيقة هدفه دوام العشرة الحسنة بين الزوجين وإنجـاب أوالد   الشعبي

على ضرورة االسـتعداد   هلذلك فتأكيد. في عائلة يحوطها حنان األمومة وترعاها العاطفة األبوية

لتكوين أسـرة   األولىللزواج إنما إلدراكه لجميع مسؤولياته ألنه ليس نزوة عابرة إنما هو اللبنة 

  . تعرف حقوقها وتؤدي واجباتها وصالحها من صالح المجتمع

الزوجة إنما الهدف للتأكيد علـى مقيـاس    اختياري عن الجمال الحسي في بعشأما حديث ال     

خـالق  صحيح أن الفرد يحبذ الجمال لذاته، لكنـه يسـعى لأل   .األخالق في اإلقدام على الزواج

  . الركيزة الصحيحة التي تدوم اإلدراكه أنه

بالزواج، ليس ألنه رباط مقدس فحسب وإنما هـو حـق    االهتماميولي عناية كبيرة في  فردإن ال

وتبتعـد  نى على الحالل الزوجة معناه اللبنة األولى لتكوين أسرة سليمة تب اختياروواجب، وحسن 

ماتَشْرِي من خيـْل مغَـرس   "،"ماتْشُوفْ ِلزِين الطَّفْلَة حتَّى اتْشُوفْ لَفْعايْل " :، فيقولعن الحرام

 سرنَاتْ الْعب نم جواتَتْزْل "،"مايلَفْع الَ زِين ينْل "،"الزايينَة لَفْعالشِّينَة ش".  

ـ . أيضا مهياسرومالزواج له تقاليده وبحكم طبيعة المجتمع األوراسي ف بالبحـث   هفيستند الفرد في

وحتى زواج األقارب إنما الهـدف  . األصل الطيب امتدادعن األصول، وهذا لغاية الحفاظ على 
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اللِّـي  "،"بنْتْ عمك كي لَعسْل في فُمـك " :، فيقولاألسرالمحبة والتقارب بين  أواصرالحفاظ على 

نْتْ عى بدم جوااَزو متْ "،"مارب لََوو منْتْ اْلعخُوذْ بتْ ودعب لَوة وافْيخُوذْ طْرِيقْ الْع".  

ي لألسرة بعشألن مفهوم ال واجتماعيةي على ضرورة تزويج البنت ألهداف أخالقية بعشوتأكيد ال

، ة شرفه وعرضـه صيان –إذن – فمن الواجب عليه. إنما يعني الشرف والعرض ىلواألبالدرجة 

ضرستَك ِإذَا وجعاتَك نَحيها بِكُالَّب اللِّي اَيكُون احديد، وبنْتَك إَِذَا كَبرتْ اعطيها " :فينقل ذلك بقوله

 زِيدا اييمد اري الدا فالَهو اباهألن في تطور المجتمعات اليوم إيذانا بدق نـاقوس الخطـر    ."ر

  . أشكالههده العالم من تحوالت  مختلفة ومن غزو بمختلف خاصة ما يش

فإنما يدل علـى   شيءكانت وال زالت محورا للحديث الشعبي، فإن دل ذلك على  ةأالمر أنوبما 

 .فاإلسالم خصها بهذه المكانة وأعطاها الحق في الحياة، فصان كرامتها وحفـظ عفتهـا  . مكانتها

   .المجتمع على مكانتها المهمة والمرموقة داخل لدليل ةأالمري ألمثال تخص بعشال نقلو

، إنما دليل على مكانتها المهمة داخل المجتمـع،  ةأالمري لحركات وسكنات بعحكيم الشإن رصد ال

دليل على ذلـك ألنـه تكـريم لألسـرة      لهادعامة األسرة، وتكريم اإلسالم  ةأالمرفهو يدرك أن 

  . الرجل وبهما تقوم الحياة ويعمر الكوني شقيقة بعشفي المفهوم ال ةأفالمر. والمجتمع

 وابنـةً  ا وزوجـةً أم ةأبالمرفعالقة الرجل . نابع من عقيدته ةأالمري لمكانة بعفرد الشإن إدراك ال

لذلك تقوم عالقة الرجل بزوجته على المـودة والرحمـة ألن لعقـد    . تقوم على التكريم والتقدير

ألمثـال   نقلهلذلك ف. يمة المال والجمال والمتاع أيضاق أمامهاالزواج مكانته السامية التي تتضائل 

ليبين أن الرابطة الزوجية أقوى من كـل الـروابط ومـن كـل      ةأبالمرالزواج وعالقة الرجل 

   .االنفعاالت

 يسالـد  لَمرا مثْل"،"لَفْرس في يد الفَارس" :كقوله ةرأالمه ألمثال تخص نقلإن الحكيم الشعبي في 

إنما نابع من يقينه للمكانـة السـامية    ،"اَلْحياة شُوكَة ولَمرا وردتْها "،"شْبح عليه يجرحك كُلْما تَ

 األجيـال ة ألنها تقوم بإعداد افهي تؤدي رسالة سامية في الحي. نهأالتي خصها بها المولى جل ش
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مـن   األولـى انطباعاته  يأخذ الناشئة وعليها أعباء األمومة والحضانة والرعاية والتوجيه فالطفل

أمه، وهي االنطباعات التي تتفاعل في نفسه وتتكون منها شخصيته فيما بعد وهـذا هـو الـدور    

لرسـالة   وال يعني كل ذلـك إهمـاال  . رسالة كبيرة –إذن –فرسالتها. ةأالمراألكبر الذي تقوم به 

  . بكثير ةأالمرات الرجل أو التقليل من واجباته ألن هذه األخيرة تضاهي أو تفوق واجب

الراجْل "،"بِيتْ اَرجاْل خير من بِيتْ اَلْماْل " :فيقول ألمثال تتعلق بالرجلنقلها والعقلية الشعبية في 

فتنظر إليه بعين المسؤولية والواجب ألن  ،إنما لمكانته الرفيعة في المجتمع ."بِفْعالُو موشْ بِمـالُو 

لذلك فهو أقـوى   يءوالرجل بفطرته مه ،شؤونها وترعى مصالحهاقيادة تدبر األسرة تحتاج إلى 

  . بالواجبات الموكلة إليه وااللتزامعلى تحمل المسؤولية 

إنمـا هـو تأكيـد     ،ةلمـرأ واوعالقة الرجل  ،ي من أمثال حول الزواجبعشإن ما عرضه ال     

وإذا  .قوام المجتمع ككـل  لتحملهما لمسؤولياتهما بإعتبارهما ثنائية الحياة األساسية وقوامهما من

الَ سـعايا الَ  "،"الدار بالَ صغَار كيما جنَان بـالَ نَـوار  " :كقوله انتقلنا إلى الوالدة وإنجاب األوالد

فالرسالة الموكلة إليهمـا  . يركز على هذه المسؤولية إلدراكه لمدى أهميتها فرد الشعبي، فال"ظْنَايا

لناشئة وال يتأتى ذلك إال إذا كانت الحياة الزوجية قائمـة علـى المـودة    إنما هي إعداد األجيال ا

  . والتقدير واالحترام

فالزواج عبارة عـن تنظـيم   . المتعارف عليها االجتماعيةإن كل ما سبق يدخل ضمن النظم      

 االجتماعيـة كل ذلك بهدف القيـام بالوظـائف    ،وجوانب متعددة ،يشتمل على عدد من العادات

وعليه فأمثال الزواج واألسـرة  . ويدخل ما سبق ذكره في إطار بناء المضمون الثقافي .فةالمختل

ويتضح ذلك من خالل عالقة الرجـل   ،تؤدي وظيفة ثقافية ألن طريقة سلوك األفراد تمثل ثقافتهم

  . ةبالمرأ

ة إلـى  إضـاف  ،االجتماعيةي لهذه األمثال إنما لنقل مختلف الممارسات شعبال الحكيم نقلإن      

مجموع األفكـار والتصـورات    فردمن ثم فقد نقل ال .إبراز العادات والتقاليد المكتسبة والمتوارثة
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فـي إطـار    يندرج وكل ذلك .ةأوالمرالتي توجد في أذهان أعضاء المجتمع الذي قوامه الرجل 

  . اتهم أيضاالمختلفة التي يمارسها األفراد على اختالف أنماط حياتهم وذهني االجتماعيةات يالسلوك

ي من أمثال تؤدي دورا ثقافيا إنما هو نقل لمجموع القدرات التي يكتسـبها  بعفرد الشإن ما نقله ال

ات تمكنـه مـن تعلـم العـادات     يالسلوكهذه فمجموع  .االجتماعيومحيطه  ،في تفاعله مع بيئته

ر التـي توجـد فـي    لذلك تتحدد التصورات واألفكا. والتقاليد التي تتناقلها األجيال جيال بعد جيل

ـ وهذا فعال ما حاول ال .وتحدد العالقات االجتماعية أيضا ،أذهان األفراد ي نقلـه فـي   بعفرد الش

المعـالي  والتوافـق   أمثـال التأثر والتأثير، وحتى والمشاركة، وأمثال الصداقة والمظاهر الطيبة 

   .…الغباءووطلبها، وأمثال الذكاء والفطنة، 

 ةبـالمرأ والتي جسدها الفرد في أمثال الزواج وعالقة الرجل  االجتماعيةأما إذا انتقلنا إلى النظم 

الذي يشتمل على عدد مـن   االجتماعيفهذه النظم ينقل الفرد من خاللها التنظيم …والوالدة أيضا

ضف إلى ذلك الجوانب المتعددة التي تشمل كل ما تعـارف عليـه   أالعادات المتوارثة والمكتسبة، 

ومن ثم تسليط الضوء على النظام الـذي يـربط أفـراد     .اداتهم ومعامالتهمفي ع ،أفراد المجتمع

  . كل ذلك يدرج ضمن العرف. المجتمع

ي من أمثال تؤدي وظيفة ثقافية بغرض توضيح أن األجيال ترث عن بعحكيم الشما عرضه ال إن

تنقل سـمة مـن سـمات    ف .لها عالقة وطيدة بالمجتمع ،اتيبعضها البعض مجموعة من السلوك

   ....وتقاليده أيضا ،عاداتهوسلوكاته،  :جتمع األوراسيالم

  : الوظيفة االجتماعية  -هـ

 .يتكون المجتمع من مجموعة من أسر وأفراد تربط بينهم مجموعة من العالقات االجتماعية     

هذه  ي المجتمع مختلف الظواهر الفرديةويتحكم في نمط العالقات ف. وتؤلف بينهم روابط مختلفة

يرة تعبر عن نمط األفراد من خالل أسلوب حياتهم فتحدد تبعا لذلك واجباتهم وحقوقهم مـن  األخ

  . وهذا لكي يتحقق التكامل بين العالقات اإلنسانية. خالل عالقتهم بعضهم باآلخر
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الربيـب  و ،الضرةوالحماة، وصلة الرحم، وومن بين هذه العالقات نذكر عالقات التعاون،      

ي بمجموعة من األمثـال بهـدف توضـيح دور    بعحكيم الشقات التي خصها الهذه العال…واليتيم

 نقلهـا فأمثال التعـاون التـي ي   .وضرورتها في البناء االجتماعي للمجتمع ،العالقات االجتماعية

ا ة مدحو دي"،"ادڤْأا م داحو ودع"،" يبطي وْلبى اسلَع وْلباس يدزِ"،" عبالس بلَغْه تَنَاوعملَ" :كقوله

فهي في حقيقتها تؤدي دورا اجتماعيا داخل المجتمع باعتبـار أن الفـرد ضـعيف    … " شّْقْفَصتَ

  .بمفرده قوي بغيره

في بناء مجتمع متماسك قادر علـى   اعظيم افالتعاون صفة حميدة وسلوك إنساني نبيل ألن له أثر

ماعية التي تهدف إلى توطيد العالقـات  دا بذلك من مستلزمات الحياة االجتغو. مواجهة الصعاب

فيكون له آثاره الطيبة . بين األفراد وتحقيق األهداف المشتركة التي ال يقدر على تحقيقها البعض

  . على الفرد والمجتمع

وال أدل على ذلك  .تجاربه الخاصة نلقد أدرك الفرد األوراسي ضرورة التعاون وهذا انطالقا م

في تجميع األفراد وتوحيدهم  ببفالتعاون س .–مثال- كالزردة ها أفرادمن التظاهرات التي يقوم به

زِيـد  " ،"لَمعاونَة تَغْلَـب السـبع  ": الفرد ألمثال التعاوننقل و .بغية تماسك المجتمع ،مع غيرهم

 يبطوْل يبلَى اسوْل عبتي أدرك على أثرها ضرورة التعاوننابع من تجربته الخاصة وال  ،"اس.  

 الحمـاة، وصـلة الـرحم،   وأما عن العالقات االجتماعية المختلفة كعالقات الربيـب واليتـيم،   

 هذه األخيرة تـؤدي بـدورها  . ي أيضا بمجموعة من األمثالبعفرد الشفقد خصها ال… الضرةو

  .                  وظيفة اجتماعية داخل المجتمع

بيعة العالقات االجتماعية التـي تقـوم بـين    فأمثال اليتيم والربيب توضح جانبا اجتماعيا بحكم ط

مـا  "،"ما تْوصي ِليتيم علَـى بكـا والْديـه   " :كقوله اليتيم والربيب ةلمعانا الفرداألفراد، وعرض 

اهابب رلَى قْبع ميتي ِليصلْ"،"تْوي امور العدي وهب يهاتْ فم اْم اِلليي عم فتْيزِ لْياعإنمـا   ،"حقُـو م

ي هـو  بعالشلذلك فالهدف الذي يسعى إليه . للتركيز على مختلف الصور السلبية للمعاناة اليومية
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توفير العناية وحق الرعاية، ويتولى توفير هذا الحق أفراد المجتمع كل بما يستطيع، ألن الـدين  

متألمة البائسة التـي  بسبب الحياة ال -طبعا –وهذا. يحثنا على التضامن، والتعاون والتكافل أيضا

  . يعيشها كل من اليتيم والربيب

والحال كذلك عند الحديث عن أمثال صلة الرحم باعتبارها أساسا مـن أسـس قيـام العالقـات     

  . االجتماعية المختلفة داخل المجتمع

ي فرد الشـعب ومع األهل أيضا نموذج للروابط الدموية، وتأكيد ال ،واألخوات األخوةفالعالقة بين 

العيش بمعزل عن األهل  –إذن– فما بالك ،ال يستطيع العيش بمعزل عن الجماعة ها بحكم أنعليه

  . واألقارب ؟

 فنقلـه . أهمية لهذه العالقـات لضـرورتها   يه االجتماعي فإنه يولئإن المجتمع بحكم طبيعته وبنا

ولْـد عمـي علَـى    َأنَا وخُويا علَـى ولْـد عمـي وَأنَـا و    ": ألمثال صلة الرحم يؤكد على ذلك

لَغْرِيب"،"وكدع ن النَّاسابو خُوك خُوك"،" كباحص كغَرالَ ي خُوك الروابط االجتماعيـة  ف ."خُوك

هذه المعاني اسـتمدها  . التفرقةوبطبيعتها تدعم البناء االجتماعي للمجتمع فتحفظ كيانه من التشتت 

كبير فـي حفـظ الكيـان     والروابط الدموية لها دور. دينيةي من عقيدته وتعاليمه البعحكيم الشال

  .          حساسه بروح االنتماء إلى جماعته، إلوكل ذك نابع من طبيعة الفرد. االجتماعي للمجتمع

تحكمها مجموعة من القواعد والمعايير هذه األخيرة تحدد مجمـوع   االجتماعيةإن العالقات      

وهـذا  . المجتمع في عالقاتهم بعضهم باآلخر أعضاءتشمل . تلفةات المتعلقة بأوضاع مخيالسلوك

ي لمختلف الصور السلبية التي ذكرت عـن  بعفرد الشفنقل ال .ما نلمسه في أمثال الحماة والضرة

وِالحيـرة  الغيـرة  " ،"الكَيّ بِالنَّار والَ لَعجوز في الدار "،"ياما جنَّة لَعجوز عذْبتْني" :كقوله الحماة

معاش، هذا الواقع أثر سلبا علـى العالقـات    اجتماعيإنما هي نقل لواقع  ."تَرد لَعجوز صغيرة

  . االجتماعية
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. ات المستهجنة التي يقوم بهـا األفـراد  يألمثال الحماة يركز على السلوك نقلهي في بعحكيم الشوال

  . ومن ثم فهي مساس بتكامل العالقات اإلنسانية

  .ألنها تعمل على التشتت والتفكك االجتماعيةصور السلبية لها تأثيرها على الروابط هذه ال

فبالرغم من أن تعدد الزوجات من . مثال التي قيلت عن الضرةاألوالحال كذلك عند الحديث عن 

والدليل على ذلك مـا   .ة ترفض ذلكبيعشإال أن العقلية ال. األمور التي أحلها اإلسالم وفصل فيها

الَ عقَْل بعـد الضـرة وال زِيـن بعـد     "،"لَمرا حرة حتَّى وِين جاتْ عليها ضرة :"ن أمثالم نقل

ومساس هـذا   ،وتهديدا مستمرا للكيان األسري ،يعتبر الضرائر سببا في التفرقةفرد فال ."الجدرِي

  . األخير هو تهديد لكيان المجتمع ككل

بل نضيف عالقات اجتماعية من نـوع   .االجتماعية على ما سبق ذكرهوال يقتصر دور العالقات 

  . وهي عالقة الفقير والغني، وأيضا عالقة الغريب بوطنه ،آخر

فإن لهـا تأثيرهـا أيضـا علـى     ، نىأو الثنائية األزلية الفقر والغ ،أما عن عالقة الفقير والغني

ثيره على المبادئ التي يقـوم عليهـا   للفقير له تأ االجتماعيمن الوضع  فردفسخرية ال. المجتمع

 :كقولـه  التي يعيشها يسودها الحقد والكراهية بـين طبقاتـه   االجتماعيةفتصبح الحياة  ،المجتمع

هو  المثل خاصة عندما أصبح ."احليْل الزواِلي وحليْل حاْل"،"خْروفْ المسكين يرعى في الطَّرفْ"

هذا الجانب السلبي له تأثيره علـى  . للفرد االجتماعيةاضح للقيم فإن كل ذلك تهديد و. لغة العصر

 .المجتمع بسيادة النظام الطبقـي  أفرادألن العواقب وخيمة إذا أحس . للمجتمع االجتماعيالتكوين 

  . الفرنسي الغاشم االستعماروال أدل على ذلك من الثورة التي قادها ضد 

من الوصول إلى هذه الحالة، ومن ثم يتفـرق شـمل   ي تحمل تحذيرا أو خوفا بعفرد الشفأمثال ال

لذلك وجب أخذ الحـذر  . وتتشتت وحدتهم ،فيضعف إيمانهم ،االجتماعيةوتتفكك الروابط  ،األفراد

وإنما هي دعوة لتحقيق العدل الذي هو قاعدة  ،والحيطة، وليس معنى ذلك تحقيق المساواة الكاملة

  . المجتمع
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، ال أهـل لـه   فردا في المفهوم الشعبي، ألن الغريب في نظر الوعن الغربة فهي تمثل جانبا سلبي

اقْتُل لَغْرِيب علَى قَلْبو لُو كَان فيه "،"ياباني من غير بالَد الَ هي ِليه والَ لُوالَد " :ويؤكد ذلك قوله

 ،مع الفرد اهي قيم تحي ،به االعتزازو ،للوطن باالنتماءاإلحساس ف ".اَلْخير راهو اقْعد في بـالَدو 

  . ينبغي عليه أن يعيش في أرضه ويموت عليهاف

وكل مـا يخـالف    .إن تقديس الفرد لوطنه نابع من إيمانه الفطري بإنتماءه الطبيعي لهذه األرض

  . لوطنه االنتماءوبذلك ال يستحق الفرد حق  ،مساس بالمقومات الشخصية هذلك فهو في نظر

وأي  ،في المفهوم الشعبي لها دورها في الحفاظ علـى كيـان المجتمـع    ةاالجتماعيإن العالقات 

   .همساس بهذه العالقات هو تهديد واضح لبناء كيان

م عن وعـي حضـاري لـه وظيفتـه     نفإنها سلوك مدني ي ،للحديث عن المسؤولية انتقلناأما إذا 

  . سرة والمجتمعوذلك من خالل الدور الذي يشغله الفرد في األ .داخل المجتمع االجتماعية

ألنها تعتبر أمانة ينبغي علـى الفـرد أدائهـا     ،ي تعني أداء الواجببعشالمفهوم ال في فالمسؤولية

ألن أي تقصير يسبب خلال في شبكة العالقات االجتماعيـة التـي تحكـم أفـراد      ،لحفاظ عليهال

  . ات متداولةيوكوسل ،وأعراف ،وتقاليد ،والتي تكون أساسا مبنية على قيم ،المجتمع فيما بينهم

كُـْل شَـاةْ   " :، كقولـه وتحمل مختلف المسؤوليات ،فأمثال المسؤولية تؤكد حتمية الجد في العمل

ما ينْدبلَك غير "،"واه واه كُْل واحد في هواه"،"كُْل واحد يمشي علَى هوى عينُو"،"تَتْعلَّقْ بِكْراعها

لكيكبا يمو ظَفْرك كشَفْر يراتْخَلِّي"،"غ وحرلِّي وعي ونألن ذلك يحقق الحياة الكريمة للفرد ،"اب. 

فضـال علـى   . للمجتمـع  االجتماعيوحفظ توازن البناء  ،االجتماعيةإضافة إلى تحقيق العدالة 

ا أسند فإن الفرد يتحمل كل م ،وبما أن كل حق يقابله واجب. تلبية الفرد لحاجاته الفطرية إمكانية

رعية، فتظهر بذلك درجـة تقـدير    وما كلف به من واجب، وما أؤتمن عليه من ،،إليه من عمل

 الحكـم، والسـيطرة،  و وهذا يقودنا للحديث عن السلطة، ،الفرد لمسؤولياته ومدى قيامه بواجباته
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وا بِـي ال  ڤُوحـدْثُوني وسـو  ركْبـوني  "،"الداب راكَب علَى مـوالَه "،"جوع كَلْبك يتَبعك " :فقوله

  . نقل لواقع معاش وفي هذا المضمار إنما ه لهفما نق. "واڤُولْهم سوڤُالراكَب ا"،"حنْطي

فيفقد الفرد الحـق   ،يعمل على طمس الشخصية، فيتولد العنف وتبقى األوضاع المزرية فاالستبداد

  . في الحياة الكريمة

حمله على التأكيد على الصور السلبية  االستعماريةته خالل الفترة لذلك خاصة معانا فردوأدرك ال

 ،ونشر الفتنـة ،الفساد بالفساد  وإصالحكخيانة األمانة الموكلة إلى الحكام،  ،الموجودة في المجتمع

  . االجتماعيةكل ذلك إنما للتأكيد على أن محور الصراع هو العدالة …والجهل بمصالح الرعية

وعليـه   .فإن ذلك حتما يحقق مبدأ تكـافؤ الفـرص  ،وره اإليجابي في الحكم فإذا كان لكل فرد د

  . الوصول إلى العدل المفروض على الحكام والرعية معا

من كـان   الإكم الح ةفمسؤولية الحكام تجاه تحقيق العدل في المجتمع اشد ثقال، فال يتحمل مسؤولي

علـى الحـاكم أن يتحـرى العـدل     وبالتالي وجـب   .وأقدر على حمل هذه األمانة ،أكثر كفاءة

واإلنصاف من جهته، ولكل فرد في المجتمع أن يصل إلى حقه بغير حاجة إلى اجـتالب رضـا   

  . الحكام برشوة أو نحوها

فإن كل ذلك يؤدي إلى محاربة المظاهر السلبية في المجتمع نتيجة الحكم والحكـام وهـذا فعـال    

نَحالْها من طُولْها زادها في " :فقوله .سلطة والحكمتأكيده من خالل أمثال ال حكيم الشعبيراد الأما

تَطْـواْل الخـيطْ اَغْـدا    "،"زردا بـالَ مغَـارفْ  "،"والـريح  اسيدي امليح أوزادلُو لَهو"،"عرضها

  ".عها الَ عود منْهاالشَّجرة ما يقَطَ"،"البابور كي يكْثْرو فيه لَمعاِليم يغْرقْ"،"كَبرو

 االنتهازيـة وهـو   ،يسلط الضوء على جانـب آخـر   فردفال أخرىهذا من ناحية، أما من ناحية 

والتي تؤدي بدورها إلى ظلم الفرد في عدم حصوله على حقه مع غيره من أفـراد   ،واالستغالل

ذا بسـبب انعـدام   وهو صراع المبادئ وه ،االستغاللألوان  أوذلك يؤدي حتما إلى أسو. مجتمعه

  . التكافؤ والعدالة االجتماعية أيضا
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فوجـب   .تحقق تكافؤ الفـرص  من المشاركة في الحكأمتمسك بعقيدته فإنه يدرك  فردوبما أن ال

  . على الحاكم أن يستمد سلطته من تنفيذ شريعة اهللا في المجتمع

لـف المظـاهر   ويقضـي علـى مخت   ،وعليه فتحري العدل من طرف الحكام يقيم الوازع الديني

  . االجتماعيةوبالتالي تحقيق العدالة  ،واالستغالل ،والسيطرة ،كاالستبداد ،السلبية

التـي ال يخلـو منهـا     ،االجتماعيةوهو ما يمكن تسميته بالعيوب  ،أما إذا انتقلنا إلى جانب آخر

 رية،وحتى السـخ  ،الحظ وسوءهوالتطفل، وألمثال العيوب،  فردلذلك فترديد ال. مجتمع بأي حال

  . للفرد االجتماعيةتسليط الضوء على جانب من الحياة لإنما …الدعابة والتهكمو

وهذا لتكون وسيلة  ،هو طريقة صياغتها االجتماعيةإن ما تتسم به األمثال التي تتعرض للعيوب 

عن طريـق تقـديم النصـيحة     ،االجتماعية االنحرافاتألنها تسعى لمعالجة . للكشف عن الحقيقة

  . شرة وغير مباشرةبطريقة مبا

 التعـالي والتكبـر، والتظـاهر،   وي يسعى إلى معالجة مختلف الظواهر كالحسـد،  بعحكيم الشفال

وتشتيت شمل  االجتماعيةألن هذه الظواهر السلبية تعمل على تفكيك الروابط …التواكلو الشك،و

  . ويتعدى األمر إلى انتشار أمراض أخرى كالحقد واألنانية .األفراد

وحتى نـدب سـوء    ،لهذه الظواهر السلبية بما فيها ظاهرة التطفل حكيم الشعبيض الاستعرا إن

كمـا   .التي تسود المجتمع بظواهر إيجابية ،معالجة هذه العيوب االجتماعية منهالغاية  إنما ،الحظ

  .أسلوب التحذير والنهي لتسليط الضوء على السلب لدفع الفرد لإليجاب حكيم الشعبياستخدام ال

 فرد الشعبيفال. جانبا اجتماعيا من جوانب الحياة تناولتف الدعابة، والتهكموال السخرية، أمث عنو

أو أكثـر تحديـدا خالصـة     ،في اعتماده على أسلوب السخرية والتهكم في نقل تجارب األفراد

  .مها بطريقة غير مباشرةدلتكون أمثاله بذلك نصيحة يق هم،تجارب
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كلها …التعب غير المجديوالتدخل، والفشل المتكرر، وية، فالطموح الزائد والتملص من المسؤول

في نقله لهذه األمثال اعتمد على أسلوب السـخرية   فردلذلك فال. ظواهر يعيشها الفرد في مجتمعه

  .بحكم أن ذلك يؤثر على المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع ،من الوضع االجتماعي

يـادعى بِالطَّـب وايمـوتْ    "،"لَسم غَاِلي والمربطْ خَاِلي" :كقوله لهذه األمثال بأسلوب ساخر نقلهف

المثل دور الناصـح   ليأخذإنما  ،"الشَبكَة تَضحك علَى الغَرباْل"،"المنْدبة كْبِيرة والميتْ فَار"،"بِالْعلّْ

لجـة االنحرافـات   في عرضه للعيوب االجتماعية الموجودة داخل المجتمع، وبذلك يتمكن من معا

  . االجتماعية وحماية القيم السائدة داخل المجتمع

الضـرة،  والحمـاة،  والربيب واليتـيم،  وصلة الرحم، وفالعالقات االجتماعية المختلفة كالتعاون، 

ظواهر اجتماعية لها دورها فـي   باعتبارها حكيم الشعبييركز عليها ال…الفقر والغنى، والغربةو

  . حياة أفراد المجتمعالتعبير عن نمط وطريقة 

فهي نقل ألسلوب الحياة الذي يمارسه األفراد في القيـام   .وبذلك فهي صورة تعبيرية لواقع معاش

نقله فـي   فردوذلك ما أراد ال. فتحدد تبعا لذلك عالقتهم بعضهم باآلخر. حقوقهم أداءبواجباتهم و

  . والمسؤولية االستغاللوأمثال السلطة 

ـ  بعحكيم الشو من العيوب االجتماعية فالوبما أن المجتمع ال يخل اعتمـد   هي في عرضـه ألمثال

تحديـد  فوعليـه   .لتكون وسيلة للكشف عن الحقيقة ،السخرية والتهكموالنهي، وأسلوب التحذير، 

  . معالجة العيوب االجتماعية التي تسود المجتمع إلى هدفي اإلنسانيةالعالقات 

للتأكيـد علـى الجانـب     إنماتؤدي وظيفة اجتماعية إن عرض الحكيم الشعبي لهذه األمثال التي 

مـن   ،في قيام العالقات بين األفراد، ومن ثم التركيز على البناء االجتماعي للمجتمـع  االجتماعي

فيتم الحفاظ على األدوار التي يشـغلها   ه،خالل تحديد القواعد والمعايير التي ينبغي أن تسود داخل

  . في عالقتهم بعضهم باآلخر هأعضاء
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بعد عرضنا ألهم الوظائف التي يؤديها المثل الشعبي في منطقة األوراس فإننا نصـل إلـى        

  : جملة من المالحظات نذكر منها

أملتها بعض  أمثالاولة على طابع الشمولية، إذ توجد دال تتصف جميع األمثال الشعبية المت*     

 تسـلوكيا أي تـأثير علـى   وبذلك فهي ال تحمـل   .فأصبحت بذلك ذات طابع محلي ،الظروف

وبالتـالي تفقـد   . بل وقد تتعارض مع بعض المضامين التي تشمل قواعد السلوك العـام  ،األفراد

ومن ذلك نذكر مـثال   .األفرادفتبقى بذلك مجرد ألفاظ يرددها  .دورها داخل المجتمع أووظيفتها 

ـ ي كَبِرالع" :مأيضا بقوله ناقله األفرادتوت ،"يهاوِدّ الَ يهوِكْاَ اسل الرحكَ" :المثل الشعبي القائل ل ح

الروِكْاَ اسوهو يحمـل   ،كان يردد في فترة االحتالل  الفرنسي الذي هذا المثلل فنقل األفراد ."يه

 وترفع من شأن يفي معناه االحتقار والذل للعرب، وهذا طبعا يتناقض ويتنافى مع القيم التي تعل

  . العربي

ماتْخَافَشْ مـن  "،" بلَّحا اتْذَي ارِبالجو بلَّقَا اتْذَا ورابالب نم كالَب" :العامةوالحال كذلك في قول 

 لَّبذَا اتْحرِي ابالج ناُو خَافْ م ذَا اتْقَلَّبا ورابفهذه األمثال ال تتصـف بطـابع الشـمولية     ."الب

  . وليست منتشرة على نطاق واسع

ن بعض األمثال تكون متناقضة مع بعضها أر في األمثال الشعبية المتداولة النظ توما يلف*    

وإنما جاء التناقض أن النفس اإلنسانية " :هذا التناقض بقوله عبد العزيز األهواني رالبعض، ويفس

ذاتها تحمل في طياتها هذا التناقض وتتجاذبها العوامل النفسية باختالف الظروف وفضال عن 

 انقسامه إلى طبقات وطوائف واختالف في المهن، وفي المستوياتبطبيعة  ذلك فان المجتمع

نواح  في نواح من وجهات النظر تختلف في العقلية والمعيشية جعلت وإن التقت نفسيات أهله

  .1"أخرى

                                                
إبراهيم أحمد / و./344، صأحمد بن نعمان، سمات الشخصية الجزائرية من منظور األنثروبولوجيا النفسية/ د 1

  .44شعالن،  الشعب المصري في أمثاله العامية، ص
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ومن  ،" اللِّي اخْلَقْ ما يضيع" :العامة لفمثال تقو .لذلك نجد معاني بعض يناقض بعضها اآلخر 

  ".اجرِ آصغْرِي علَى كُبرِي واجرِ آكُبرِي علَى قَبرِي" :ى تقولجهة أخر

أمر طبيعي ألنه يكشف عن نفسية الفـرد مـن خـالل كـل عالقاتـه      -في حقيقته-هذا التناقض

  .االجتماعية

فنجد مثل أسلوب . يلعب أسلوب المثل وطريقة صياغته دورا بارزا في تحديد وظيفة المثل *    

فمثال نجد أن أسـلوب  . كلها أساليب تلعب دورا في تحديد وظيفة المثل …ير والنهياألمر، التحذ

ـ اجح ضِاقْو ومفَ نم بلْالكَ وسب" :األمر يؤدي وظيفة اجتماعية على نحو ـ م كتَ ـ ار"،"ونُّ  فْخَ

روحتْتَ كلَّعم العوم "،"جولْكَ عبك تَيبعكُ"،" كا ونضبالَ ع لُاكْيوك اضباوع"،"ادهن السا يريسير"…  

 :عنـدما قالـت   إبراهيمنبيلة يأتي المثل في ختام التجربة، وهذا ما يؤكده ما وصلت إليه  *    

فإن اإلنسان ال يعيش في عالمه الكبير بقدر مـا   ب اإلنسان تشغله إلى حد كبيررنت تجااولما ك"

وكلما عاش اإلنسان في هذه التجارب وأحس بوقعها يعيش في عوالمه الصغيرة أي في تجاربه، 

على نفسه كان أشد ميال للتعبير عنها وعن نتائجها، فقد يحدث أن يفشل في أمر ما كـان يتوقـع   

نجاحه فيه فإذا شاء هذا الشخص أن يصف سوء مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك موقفه تماما 

إلى نتيجة موفقة في مسألة مـا، لـم   فإذا حدث أن وصل شخص " حظ"فإنه يعبر عن ذلك بكلمة 

  …" حظ"وإن يكن بنغمة أخرى . تحظر له على بال يعبر عن ذلك كذلك

لـو   "وهنا نالحظ أن الشخص لم يحكم حكما نقديا على موقفه بحيث يقول على سبيل المثال      

لكه أنني تصرفت تصرفا آخر لحدث كذا أو كذا ولكنه يبتعد عن جوهر تجربته كما يبتعد عن مس

وقف منا هذا المثال من البإزاء هذه التجربة وال يعبر إال عن نتيجتها ووقعها على نفسه وربما قر

الذي يعيشه اإلنسان حينما ينطلق لسانه بالمثل ومن المحتمل أن يحل مثل شعبي محل كلمة حـظ  

  .1"وعندئذ يكون التعبير عن نتيجة التجربة أكثر وضوحا

  .والفالحة األنواءمن أمثال شعبية حول  ما يردده الفالحينومثال ذلك 

                                                
  .143، 142، أشكال التعبير في األدب الشعبي، صإبراهيمنبيلة /د 1
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البيئة التي يعايشها الفـرد ويتفاعـل مـع مختلـف     حسب تؤدي األمثال دورا أو وظيفة ب *    

  .عناصرها وبالتالي فاألمثال تنقل واقعا معاشا

 أكانـت  سواءاألمثال مصدر لتشريع العادات الشعبية التي تتماشى حسب احتياجات الفرد  *    

ـ وعليه فاألمثال تشكل نصوصا صاغها ال .و اجتماعية أو غيرهاأخالقية أ ي لوضـع  بعحكيم الش

ـ ة فيرخْأتَ ْلكُ"،"اْلا سم عدوملَ" :القوانين التي تنظم العالقات اإلنسانية المختلفة ومن ذلك قاله ا يه

خشَ"،"ةيرالنْ اوهار للماار وهڤَعالنْ ابهللقْ ارحر "….  

ل أسلوب شعبي لتقويم السلوك باعتباره انعكاس طبيعي لحياة اإلنسان، وبكل ما تحمله المث *    

ألمثال الخير والشر، إنما لدفع اإلنسان نحـو وجهـة    نقلهي في بعحكيم الشفال. الحياة من ثنائيات

 يرالخ ْلاعفَو وضبقْم رالشَ ْلاعفَ"،" كامدڤُ اهڤَلْتَ اكرو يرالخ يرد" :الخير والدليل على ذلك قوله

الَسك"،"وْلم الخا يردواه الخير "…  

ألسلوب السخرية والتهكم إنما بغـرض الكشـف عـن مختلـف      حكيم الشعبيواستخدام ال *    

  .الصور والحقائق الموجودة داخل المجتمع، وهذا بهدف معالجتها وتغيرها أيضا

وما يجدر اإلشارة إليه أن الوظـائف التـي   . رة وتتشابكأحيانا كثي دإن وظائف المثل تتعد*     

يؤديها المثل والتي سبق ذكرها ال يقتصر المثل عليها فحسب بل يمكن أن نجد للمثـل وظـائف   

وعند دراسة الجانب الفني لألمثال الشعبية للتعرض لهذا . أخرى كالوظيفة األدبية والفنية وغيرها

. حقيقته بأداء دور ترفيهي أو ترويجي داخـل المجتمـع  الذي ال يختص في . النوع من الوظائف

  .     وهذا ما نجده في أسلوب المحسنات الذي يشيع في المثل
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 یة نظام اجلملة يف األمثال الشعبیة األوراس -2   

 املسند -أ
 فعال -1
 امسا -2

 املسند إلیه -ب
 على مستوى الكلمة  -ب-2
 على مستوى احلرف  -ـج-2

  املعجم - ب    
 الرتكیب الصوتي لأللفاظ  -1
 ل ـمـجـالـاظ بـفـألـة الـالقـع -2

  التصویر- ح    
 اإلیقاع- د   

 
را أو وظيفة وبالتالي يؤدي دو ،األمثال جنس أدبي له مضمون يتحدث عنه ويصل إليه     

 .أما شكل المثل فإنه يمثل القالب الفني الذي يعكس بدوره النظام الكالمي له .داخل المجتمع

لذلك . ال تقل أهميته عن الدور الذي يؤديه مضمونه ،ويوضح القالب الفني جانبا هاما في األمثال

لتعاريف تجمع خاصة وأن كل ا. فدراسة الخصائص الفنية للمثل تبرز جانبا خاصا وهو المبنى

لذلك نركز في هذا الفصل على توضيح  .جانب موضوعي وآخر فني ،على وجود جانبين له

  :وهيأربعة نقاط أساسية  في تناول الدراسة الفنية للمثلنو .التشكيل الفني للمثل

  :اللسان - أ

يجدر بنا قبل أن نتحدث عن لغة األمثال المدروسة أن نقف مع الظاهرة االصطالحية      

على أساس أنه إذا عدنا إلى األمثال الشعبية المدروسة في . اللغوية لمعنى كلمة لغة ولهجةو

منطقة األوراس نجدها تروى بلهجة سكان المنطقة سواء أكانت هذه اللغة هي العربية الدارجة أو 
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والتي تمثل اللغة  األمازيغية،أو اللغة الثانية وهي -والتي هي موضوع درسنا .المتفاصحة

  .بغض النظر إذا كانت لغة أم لهجة؟. صلية لسكان المنطقةاأل

  :معناها اللغوي واالصطالحي : اللغة -1

فعلة من لغوت أي  ووه ،[...]اللُّسن: واللُغَةُ" :يعرف أصحاب المعاجم اللغوية كلمة لغة بـ     

والهاء  ،وأصلها لغي أو لغ لوقي ،الماتها ووات اكله لغوة كثرة وقلة ووثبة، اأصله تكلمت،

  .1"وجمعها يعني مثل برة وبرى ،عوض

كل وسيلة لتبادل المشاعر واألفكار [...]اتٌغَى ولُغًة ج لُغَلُ" :ساسياأل المعجم العربي ويضيف

-نويوِغَاللُ: ويقال لهم أيضا ،أهل اللغة العالمون بها [...] األصوات واأللفاظوواإلشارات 

  .2"نوينسلْاَأل -ونيانساللِّ

علم اللّسان : علم يدرس أوضاع األصوات واأللفاظ والتراكيب وأنظمتها ويقال" :وعن علم اللغة

  .3"أو اللّسانيات أو األلسنية

  .4"كل قوم عن أغراضهم اأصوات يعبر به: "بأنها ابن جنيولبيان معنى اللغة قال 

ن ويتعامل بها أعضاء نظام من رموز ملفوظة عرفية يتعاو" :أما عند علماء االجتماع فهي

  .5"المجموعة االجتماعية المعينة

استعمال رموز صوتية منظمة للتعبير عن األفكار ونقلها من " :ف علماء النفس اللغة بأنهاويعر

  .6"شخص إلى آخر

                                                        
/ و./600مختار الصحاح، ص ،وعبد القادر الرازي./568، مادة لَغَو، ص20 مج ،، لسان العربابن منظور 1

  .411، 410الزمخشري، أساس البالغة، ص
  .1092أحمد مختار عمر وآخرون، المعجم العربي األساسي، ص/د 2
  .1093، صالسابق المرجع 3
مع مقدمـة محققـة   ) م1956م، 1952(هـ1376هـ، 1371 ،، طبعة دار الكتب1ابن جني، الخصائص، ج 4

  .33للشيخ محمد علي النجار، ص
ـ 1418، دط، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي  ، اللهجات العربية نشأة وتطورا، حامد هالل الغفارعبد /د 5 ـ، ه

  .24ص، م1998
  .5إبراهيم نجا، اللهجات العربية، طبعه السعادة، دط، دت، ص/د  6
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اللغة هي الرابطة التي تصل "وبالتالي تصبح . 1فاللغة بهذه المفاهيم عملية فيزيائية واجتماعية

بل وظيفتها التأثير  يلجماعات وليست وظيفة اللغة األساسية هي التعبير عن المعانبين األفراد وا

  .2"في نفس السامع

أما إذا انتقلنا إلى جانب آخر هو اعتبار أن اللغة نوع من الموسيقى نتيجة التأثير الواضح الناتج 

الت جهازنا الصوتي أشبه بمجموعة من اآل "عن تعاقب الحروف واختالف مخارجها ألن 

الموسيقية تخرج منها األلفاظ بنغمات مختلفة ودرجات متباينة من الشدة والضعف والسرعة 

إدراك ذهني  "والذي هو في حقيقته  امعين ناويؤدي تعاقب وترابط الحروف مع .3"والبطء

  .4"لألشياء

بعض المتتبع الستعمال اللغة وتراكيبها يجد أن "...وتنشأ اللغة من توالي الكلمات هذا ألن 

الكلمات والعبارات تكتسب قوة ورسوخا في ميدان اإلفادة واألداء فيكثر دورانها على األقالم 

  .5..."وعلى األلسنة

ولكنها تنطوي على كثير من النواحي الموسيقية  ،ييتضح أن اللغة مجرد ألفاظ أو معان" فـ

  .6"اء والوجدانية والخيالية، وتتضمن كذلك ألوانا من اإليحاء والرمز واإليم

 ألن الفرد في احتكاكه المباشر مع بيئته يكتسب. فضال عن ذلك فللبيئة دور كبير في نشأة اللغة

وهذا يعني أن " .مستعمال لغتها هامعينة له إمكانية التعبير عن فكل فرد ينشأ في بيئة. لغته منها

  .7"بإمكانه فهم عدد غير متناه من جمل هذه اللغة

فيمكن القول بأن كلمة لغة عندهم تظل تعني " ارسي األدب الشعبي أما عن تعريف اللغة عند د

  .1"المعنى العربي القديم الذي يقابله ما نسميه نحن اليوم باللهجة 

                                                        
  .9م، ص1955دط،  ،حاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهام، أنيس فريحة/د  1
  .48م، ص1963عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة واألدب، دار المعارف، مصر، دط،  2
  .38، 37م، ص1964، 2ط عبد الحميد حسين، األصول الفنية لألدب، مكتبة األنجلو المصرية، 3
  .37م، ص1964، 2األنجلو المصرية، ط علي بوملحم، في األسلوب األدبي، مكتبة 4
  .64عبد الحميد حسين، األصول الفنية لألدب، ص 5
  .65ص، المرجع نفسه 6
الجامعيـة للدراسـات والنشـر     ميشال زكريا، األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسـة  7

  .7م، ص1983، 2والتوزيع، بيروت، ط
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أن اللغة كائن حي يخضع للتطور والتغيير من " ويتقرر مصير اللغة بواسطة االستعمال هذا لـ

من الحرس عليها والمحافظة على  جيل إلى آخر فاللغة دائمة التطور مهما أحيطت بسياج

  .2"خصائصها

وما كان للغة من اللغات أن تبقى أبد الدهر على "... :في قوله رشدي صالحوهذا ما أكده 

مستواها األصلي، وإنما هي رهن التطور، ومعانيها نسبية ألهل زمانها في هذه الحقبة أو تلك 

  .3"وفي هذا الوطن األدبي أو ذاك

وتموت باعتبارها أنها كائن حي، وهذا يساعد على ظهور مشتقات لغوية من وهكذا فاللغة تحيا 

أن اللغة ككل مظهر اجتماعي، خاضعة لقانون  :"اللغة األصلية وهي ما تعرف باللهجات باعتبار

تضعف، هي ترقى وتنحط، ثم هي تحيا وتموت، فإذا رقيت األمة والنشوء واالرتقاء، فهي تقوى 

  .4"ت، ظهر ذلك في لغتها جليا واضحاأو انحطت، وضعفت أو قوي

اللهجة " :في تعريفه فيقول إبراهيم أنيسوتتضح العالقة بين اللغة واللهجة من خالل ما أورده 

في االصطالح العلمي الحديث مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة وتشترك في 

أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل هذه الصفات أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة جزء من بيئة 

منها خصائصها، لكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد 

هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة 

عدة لهجات، هي التي أصطلح وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من  .التي تربط بين هذه اللهجات

فاللغة تشمل عادة . فالعالقة بين اللغة واللهجة هي العالقة بين العام والخاص. على تسميتها باللغة

                                                                                                                                                                   
  .193ص، بي ودوره في الثورة التحريريةالشعر الشع، العربي دحو/د 1
  .231ص، م1974، 4ط، مكتبة األنجلو المصرية، األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس/د 2
  .19ص، م1971، 3ط، مكتبة النهضة المصرية، األدب الشعبي، أحمد رشدي صالح 3
  .29صم، 1983، 3، طدار المعارف، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، أحمد حسن الباقوري 4
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تنشأ ألسباب جغرافية أو اجتماعية أو -إذن-فاللهجات .1"على عدة لهجات، لكل منها ما يميزها

  .2و هجرات أو تجاورونضيف أيضا احتكاك اللغات واختالطها نتيجة غزو أ .فردية

-بفتح الهاء وسكونها معا، ولكن السكون أوضح وأعلى- واللهجة" عبد المالك مرتاضويضيف  

إن صح مثل " العادة النطقية"وهذه . عبارة عن العادة النطقية التي تكيف مقاطع صوت امرئ ما

  3..."ارثيةهذا اإلطالق تنشأ عند المرء تحت تأثير العوامل البيئوية والفيزيولوجية والو

فاختالف النطق يتحدد تبعا . يؤكد أسباب نشوء اللهجات عبد المالك مرتاضما ذهب إليه إن 

اللغة "  :لذلك نقول عن اللغة واللهجة أن. هذا ألن الفرد يتأثر ببيئته االجتماعية. لعوامل مختلفة

النحو وهو طريق يراد بها األلفاظ التي تدل على المعاني من أسماء وأفعال وحروف ويراد بها 

تأليف الكلمات وإعرابها للداللة على المقصود وكذا يراه بها ما يتعلق باشتقاق الكلمات وتوليدها 

وبنية الكلمات ونسجها غير أن اللهجة قد تتميز بقليل من الخصائص التي ترجع إلى بنية الكلمات 

ت اللهجة عن أخواتها ونسجها أو معاني بعض الكلمات وداللتها ومتى كثرت هذه الصفات، بعد

  .4"حتى تصبح اللهجة لغة قائمة بذاتها 

واعتمادا على معرفة العالقة بين كل من اللهجة واللغة، نصل إلى معرفة لغة األمثال الشعبية 

خاصة وأن العالقة بين األمثال الشعبية واللغة العامية شديدة الصلة باعتبار أن . األوراسية

  .مثال الشعبيةالعامية هي األصل في وجود األ

ونحن نستخدم العامية للداللة على اللهجة على النحو الذي نعرفه في الدرس اللغوي الحديث في 

 حين أن العرب القدماء حين كانوا يشيرون إلى الفروق بين لهجات القبائل لم يستعملوا مصطلح

ن لم يئل وبخاصة اللغويويبدو أن العلماء األوا" لسان" و" لغة"وإنما كانوا يطلقون عليه  "اللهجة"

                                                        
  .19ص، م1965، 3ط، المصرية مكتبة األنجلو، في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس/د1 
م، 1998جحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دار المعرفة الجامعية، اإلسـكندرية، دط،  عبده الرا/د 2

محمـد  /د/و./35، 34، 33ص عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة وتطورا،/د/و./39، 38، 37ص
سالم محين، المقتبس من اللهجات العربية القرآنية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشـر، إسـكندرية، دط،   

  .9، 8م، ص1986
    .7عبد المالك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، ص/د 3
  .5، دت، صعبد الوهاب حمودة، القراءات واللهجات، مطبعة السعادة، مصر، دط 4
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فأحيانا يطلقون لهجات العرب وتارة يطلقون لغاتهم أو ". لغة"و" لهجة" يفرقوا بين معنى كلمة

  .1وردت في القرآن الكريم بمعنى اللسان" لهجة" معنى من معاني كلمة

  :سمات اللهجة في العناصر األساسية التالية إبراهيم أنيسلذلك فقد حدد 

  .بعض األصوات اللغوية اختالف في مخرج" -1

  .اختالف في وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات -2

  .اختالف في مقياس بعض أصوات اللين -3

  .تباين في النغمة الموسيقية للكالم -4

  .2"اختالف في قوانين تفاعل بين األصوات المتجاورة بتأثير بعضها ببعض -5

إلى القول بأن " "لغة" و "لهجة"ا بين كلمة وأضاف العلماء المحدثين ممن حاولوا أن يفرقو     

المقصود باللغة هي الفصحى التي تخضع لعالمات اإلعراب والصيغ الصرفية، واللهجة هي ما 

تخص اللغات المحلية التي ال تخضع لعالمات اإلعراب أو الصرف وتسمى العامية ولكل بلد من 

  .3"البلدان العرب لهجته الخاصة

ها في مواقفه المختلفة، ألجل ذلك نقللشعب يطلقها دون تكلف أو تصنع ويوبما أن األمثال لغة ا

  .وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة. هجةلتعتبر مرآة صادقة لل

  :اللهجة العربية لألمثال الشعبية المدروسة -2

على خصائص  –إذن- إذا انطلقنا من أن لكل لهجة خصائصها ومميزاتها وجب البحث     

ن منطقة األوراس انطالقا من تراثهم الشعبي الذي تمثله األمثال الشعبية ومميزات لهجة سكا

  .المجموعة لدينا

وإذا عدنا إلى لغة األمثال الشعبية المدروسة وفحصناها فحصا دقيقا يتناول تركيب اللغة 

  .والحرف ،الكلمة، المستعملة في هذه األمثال وذلك على مستويات مختلفة تشمل الجملة

                                                        
  .19إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص 1
  .19المرجع نفسه، ص 2
  .24فتحي عبد الفتاح الدجني، لغات العرب وآثرها في التوجيه النحوي، مكتبة الفالح، دط، دت، ص/د 3
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  :ـب المستويات نستطيع تحديد لغة األمثال الشعبية الخاصة بمنطقة األوراس ونبدأمن خالل هذه 

  :                          على مستوى الجملة  - أ-2

  :مفهوم الجملة وعناصرها -1

بسبب تعدد الكلمات "هذه األخيرة تنشأ  ،يتكون البناء اللفظي لألمثال من مجموعة من الجمل     

معنى " الجزئية وتماسكها واتصال بعضها ببعض اتصاال ينشأ عنه يد المعانوما يتبعه من تعد

للوصول إلى المعنى المركب إال عن طريق واحد هو اجتماع المعاني الجزئية  لفال سبي" مركب

  .1"بعضها إلى بعض بسبب اجتماع األلفاظ المفردة التي لكل لفظ منها معنى جزئي

وما  ،ونحدد وظائفها، ونصنف أنواعها، قف عند نظامهان، يوبما أن الجملة وحدة االتصال اللغو

يطرأ عليها من تغير في ألفاظها أو معانيها إضافة إلى أنها ليست مجموعة من األلفاظ المتناسقة 

 ،والمنسجمة فحسب بل تشتمل أيضا جوانب موسيقية يعبر عنها تناسق الحروف وانسجام األلفاظ

  .وتظهر بصورة جلية في ترديدها

  :فتعددت تعاريف الجملة ونذكر منها ،ف كثير من النحاة الجملة كل وفق منهجهد عروق

أن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكالم يفيد " :الجملة بقوله إبراهيم أنيسف يعر

مهدي ويضيف  .2"سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر ،السامع معنى مستقال بنفسه

وما يعرض لها من ظروف قولية وما  ،موضوع الدرس النحوي هو الجملةإن  :"المخزومي

فقد تقع الجملة في سياق . وفي ثنايا التأليف من عوارض ،يعرض ألجزائها في أثناء االستعمال

ومن ذكر  ،وقد يعرض ألجزائها عوارض مختلفة من تقديم وتأخير ،نفي أو استفهام أو توكيد

كل هذا يقع في حدود  .عان إعرابية كالفاعلية والمفعوليةومن م ،ومن إضمار وإظهار ،وحذف

  .3"الدرس النحوي وفي دائرته

                                                        
  .14م، ص1979، 6عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط 1
  .277، 276م، ص1978، 5مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة،/د 2
م، 1964، 1مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط/د 3

  .65ص
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والفرق بين الجملة والكالم  :"رضي الدين االستراباذيوللتفريق بين الكالم والجملة نستشهد بقول 

كالجملة التي هي خبر  ،أوال أن الجملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها

فيخرج المصدر وأسماء الفعل والمفعول والصفة المشبهة  ،وسائر ما ذكر من الجمل ،بتدأالم

فكل كالم  ،والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته ،والظرف مع ما أسندت إليه

  .1"وال ينعكس ،جملة

إلبالغ خاصة وأنها وحدة ا. امن كل ذلك نصل إلى أن الجملة  تركيب لغوي يؤدي معنى معين

  .واالتصال بين األفراد والجماعات

فالجملة التي تبتدأ  . "وإما أن تكون اسمية ،إما أن تكون فعلية ،أما عن التركيب اللفظي للجملة

 جلس(وال فرق بين ،باسم مسند إليه أو بفعل مسند هي في كلتا الحالتين جملة إسنادية

  .2"لم يطرأ عليهما تغيير وظيفي فالجملتان السابقتان متماثلتان ).الولد جلس(و)الولد

والركن األخير . اإلسناد ،المسند، المسند إليه: تتوفر على ثالثة عناصر أساسية هي-إذن-فالجملة

يجد  وال، وهما ما ال يغنى واحد منهما عن اآلخر"هو أقوى الروابط بين المسند إليه والمسند 

فال بد للفعل ، ومثل ذلك يذهب عبد اهللا ،كوهذا أخو ،عبد اهللا أخوك: وهو قولك ،المتكلم منه بدا

  .3"كما لم يكن لالسم بد من اآلخر في االبتداء ،من االسم

خاصة . وننطلق من أحوال المسند والمسند إليه لدراسة األمثال الشعبية الخاصة بمنطقة األوراس

يقول  وفي هذا المضمار. وأن اللهجة العربية لسكان المنطقة قد تخلصت من ظاهرة اإلعراب

 ،وقد كان للتخلص من اإلعراب أثره على النظم اللغوية في هذه اللهجات :"عبد الرحمان أيوب

                                                        
يل بديع يعقوب، دار الكتـب العلميـة،   م، تحقيق دار إ1رضي الدين االستراباذي، شرح كافية ابن حاجب، ج 1

  .32، 31م، ص1998، 1، طبيروت
  .55م، ص1981، 2ريمون طحان، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، ط 2
، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض، دط، 1سيبويه، الكتاب، ج 3

  .23م، ص1977
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 ،ليس ولن وإن وأخواتها: ولعل من أهم آثار ذلك انقراض المفردات ذات الوظيفة اإلعرابية مثل

  .1"وتغير استعمال ما بقي منها

  :وعلى أساس ذلك ندرس

  :ية األوراسيةنظام الجملة في األمثال الشعب -2

  :بما أن المسند والمسند إليه ركنان أساسيان في بناء نظام الجملة فإننا نتطرق ألحوال كل منهما

  :يأتي المسند :المسند- أ

  .ويكون إما فعال ماضيا أو مضارعا أو أمرا :فعال -1

     

  

  :على نحو ما نجده في األمثال التالية

                                       المضارع                                                الماضي            

  .بلَة ُأوما يصلِّيشْڤَيعرفْ ال.        الَك اشْرِيكَك في الصنْعةڤَالَك من هو اَعدوك ڤَ

  .في السفَنْج أو فَمو معوج ياكُْل.               يتْ روحي ثَمڤجِيتْ انْقَامرك اشْرِيكي اَلْ

  .ي بالوحدة عاد يخَرطْ في العرجونڤني                                  ڤاْل فَرڤَاْل ما اكْثَر ڤَ

فَضالكثير اللِّي يو ومديل اللِّي يلَّ         .         ىالقَلوا في المبسياكْلُو في الغَلَّة وةي.  

  وْل للخَاين خُشْڤُوْل للكَلْب ُأس وتْڤُتْ.                               طَاح الحك صاب اغْطَاه

انيمبِيتْ الع نقَة مدتْ الصجي.                      خَرننَعميي ونخْلَعْل يْل لَفْحاجالر جونَتْز  

عتَس ردى وعسا يلِّيشْ.                                  ةجصا يقاْت ُأو مفْ لُورعي  

وهضقْ قَبرسا ياقْ.                                     جزقَى الربوتْ النَفَّاقْ ويمي  

  يستَنَّى في الموتْياكُْل في القُوتْ و.                                  جاتَك الرطَال يالْكيلُوا

                                                        
، بحث مقـدم لنيـل شـهادة    )دراسة لغوية وصفية(عبد الكريم عوفي، لهجة بريكة وصلتها بالعربية الفصحى1

  .243م، ص1986هـ، 1406خليل إبراهيم العطية، جامعة قسنطينة، /الماجستير في فقه اللغة، إشراف د
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  بِالبِردعة ڤْينْغُز الداب يدر.                   الُولُوا خَنَّاب الدجاج مس هو راسوڤَ

  يعيل الماء ويولِّي ِلمجراه يالُوكَان داير     .                           جرب وطَاح في ادشيشَة

  سواقي                                   .ه علَى التْبن انْسا اتْالَلَسضربو

 ............................................................................                      ...................................................................                          

  :األمر

  .خَلِّ أمك اتْموتْ وصلِّ المغْرب ال يفُوتْ

  .دامكڤُاه ڤَدير الخير أوراك تَلْ

كارد ابْل بوالَّ حو كارج يردا اييمك يرد.  

  دك        وامشِ نَدكـڤَس ـَبـاَلْ

 .ُأجدك باباك      ڤْاسال علَى عرو

 .خُوذْ لَبنَاتْ علَى لُماتْ

ودي ِليهوشْ كدا تَلْبمو وددلُّوا الححو ودو بِالعاكْتْب.  

احثْر يارثْا الح       طَوبب راس المراجع  

راهالتُ اْلو مجار       مِل اْلا زيك راجع.  

                                                                                                                             .ياِلغَ انوكَلُو الي العرِاشْ

اضالطَ ربارلَ افْخَتْ وسعروس.  

حبي بِنيفْالس الُييفْوص.  

ادهن السا يريسير. 

  .يرى خلَع كلَستَ يربِكْلَ اير وذْخُ

....................................................................................................................................................................  

ويكون المسند إما فعال . وما نلحظه أن نظام الجملة في األمثال تشتمل على المسند والمسند إليه

، ويلُكشْي، برضي، ْلتُقْي(وإما مضارعا ،)...تْلَسغَ، تْبره، يتْجِ، احطَ، تْجرخَ، كالَڤَ(ماضيا
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يرطْبهم ،يعفْر ،رِاشْ، وذْخُ، ضِاقْ، خلِّ(وإما أمرا ،)...ْلاكُي ،بجملة  -إذن-فهي )....طْالَخَ، ْلد

  .فعلية

الالزم  التام والناقص، ة بفعل،ل الجمل التي تكلم بها العرب مبدوءملة الفعلية يتسع لكومجال الج"

 ".1الجامد والمتصرف، ألن األفعال جميعا تشترك في حاجتها إلى المرفوع والمتعدي،

  .ونضيف أن الجملة الفعلية من حيث الصياغة فهي نفس طريقة التركيب الفصيح

يعڤَال فْرلَبة أو ا ميصيشْل  

 فعل والفاعل      مفعول به

 ضمير مستتر

  

اضرالطَ بارلَ افْخَتْ وسعروس 

 فعل والفاعل         مفعول به

 ضمير مستتر

 اتْمّى لُلَع اتْنَبلَ وذْخُ

 فعل والفاعل       مفعول به

 ضمير مستتر

ادهن السير ايسير  

 فعل والفاعل      مفعول به

 مستتر ضمير

 يتالْا وخَي منتْركْشَ

  فعل وفاعل ومفعول به

                                                        
، م1978، دط، القـاهرة ، دار النهضة العربية، بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو، نجاة عبد العظيم الكوفي 1

تحقيق وشرح عبد السالم هارون وعبد العال ، 1ج، مع في شرح جمع الجوامعهمع الهوا، السيوطي/ و/.24ص
  .37ص، م1975، دط، الكويت، دار البحوث العلمية، سالم مكرم
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.........................................................................  

أما من حيث الشكل فيختلف عن الشكل الفصيح من حيث الرفع، . هذا من حيث الصياغة

  :ط النحوية المعروفة من ذلك نجدفال تخضع األمثال الشعبية المدروسة للضواب. النصب، والجر

  

  

  

  

  

  

  

 

  عليها التغيرات التي تطرأ  الجملة الفعلية

ْلاكْي وتْي القُف  

  ودالع وفْشُ

  ةيافْالع ڤْيرِطْ وذْخُ

راح سدر جامدر  

ايروح اْلم الجدين...  

جتْا يمكَسن  

  ْلصفْم يرغ نم صڤَا

ققَ يسْلب اتْمغيص  

ْلخُاد يامبارك  

  يبر يردانْ يتْجِ

  تسكين الفعل واالسم المجرور

  تسكين المفعول به

  تسكين المفعول به

  تسكين الفعل والفاعل

  تسكين الفعل والفاعل 

  تسكين الفاعل

  نهتسكين المستثنى م

  تسكين المضاف إليه

  تسكين المنادى

  وجود فعلين ساكنين
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يتَ يِجتْح من يمرد  

.................................................  

  )يؤدي وظيفة إعرابية حرف الجر ال(تسكين الظرف وحرف الجر

.......................................................................................................................  

  

أدى إلى ظهور "الحكيم الشعبي ال يراعي القواعد النحوية مما  والمالحظ على هذه النماذج أن

 ذال تأخ" الكسرة"و ،"الضمة"و ،"الفتحة" تسكين أواخر الكلمات في الغالب وهكذا وجدنا حركة 

  .1"ومن هنا ضاع اإلعراب بضياع الحركات المحددة بمكان الكلمة في الجملة، أماكنها الطبيعية

  :اسما-2

ا ي"،" بالَا الطَي بالَاهللا غَ" :سم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة نحويكون المسند ا     

عْلام الضراير جايب براسلَ كمصاياِل"،"بلي تُكْموب فبِي الجوفُشُتْ ينو العبِ"،"ينيتي مبنة أو ي

  ،"ةموـشة ميعـبِ الَو وْلفُـْقـم ْلـحـأم"،"مدا انْيهلعأ ْلمعي لياِلة واردا غَينْالد"،"ةديڤْي مارِنَ

 اسالر"،"يروِهلَ لمعة تْابراله سرفْلَ" ،"ةانَبو ذَتُالَخْا دم وقْلُغْالم مالفُ" ،"ارالد اببلِْل ابذَّالكَ عبتَ"

موطْشُم الجِويب موطْلُز"،"هارب مطْڤَال نرا تَة جتْح الميزلَ"،"ابمرا مڤَارة مروا لُتْالَڤَة اقَز

اِل وفْشُتْاى نَتَاسلي مڤَ"،"ةاقَالطَّ ناعد ي لَكشْنَح ما يفَحر ما يلْ اتْبىبر"..........  

  :المسند إليه -ب

ا مبتدأ أو نحوه في الجمل وإم. يأتي المسند إليه إما فاعل أو نائب فاعل في الجمل الفعلية     

  :ونجد ذلك في األمثال الشعبية المدروسة ونستشهد ببعض منها. االسمية

"أبواب اهللا واسةع"،"في الداقْفَّشَ ار والبتُأنْ"،"اقْفَّا نَرم السابقين وا الالَّنَاححقين"،"وفْص 

 كولَڤُا انْأنَ"،"حارالب تْنْب يشْانم حارڤَي انر"،"واڤُوس مهولْڤُيا باكَالر"،"ورصحلَ يوهدي اتْبايالخَ

سيدتَانْي و اعفْر نَملَازولُڤُا نْأنَ"،"كوا هاهو الصيد وهوْلڤُو اي  هاهي جوتُر"،"هو لَطْيب 

ومو تْتُرقْصد........"  

  :يلي ألمثال الشعبية كماونصل إلى نظام الجملة الفعلية في ا

                                                        
 .213العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص/د 1
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  :نحو امستتر االجملة المشتملة على فعل أمر يكون فيها المسند إليه ضمير/ 1

   "اضرذْ براعْلاكُتَ ك المسيق".  

  المسند إليه ضمير مستتر/ المسند   

   "جولْكَ عبك تَيبعك."  

  المسند إليه ضمير مستتر/ المسند  

  ."ورد انوا كَالُي اتْادالس ڤْيرِوا طْوذُخُ"  

  .المسند إليه ضمير مستتر/ المسند  

  :الجملة المشتملة على فعل ماض/2

   ".يوِكْتَ ارنَ انو كَالُا يمّ اْلقَ"    

  سند  مسند إليه م    

   

  ".انيعة لَلَحينة كَوا  زِالُڤَ      انيمي العة فشَمالع     تْاحطَ" 

  مسند       مسند إليه               مسند  مسند إليه  

  :مسند+ مسند إليه 

  ."ةلَايڤَي النرضاتْ اْلڤَ يبالذِّ"

 "الحجتْالَڤَة ر ري اتْانوالطُّ تْللِّبلْتَالْڤَة وبا نَهتْكُس".  

  ."اهتْلَعبِ تْاتَة ميرصڤْلَا وهتْلَكَ تْڤَلْة عيلَوِالطْ" 

  ."اتْبايوه السمو لَمع اتْنَوه بشُيطَ ْلاجلرا" 

 ."ة يزقنْتَ الَو تْاَرود شْرع اْلقَ يبالذِّ" 

  :الجملة المشتملة على فعل مضارع/3

  "يعڤَال فْرلَبة أوما ييشْلِّص."  

 مسند  مسند إليه         
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 "ْلتُقْي المتْي ويمشي فنَي جوتُاز."  

 مسند     مسند إليه  

  : مسند+مسند إليه  

 "العين ما يعمرها غير الدود التْوراب."  

 "ارڤَالَتْتَ اْلجلَ ى أوجاْلب اشْڤَالَتْا تَم".  

 "العتَ ينبكى لَلَي عةانَنَح".  

 "بوْللُه يعفْر باب دوار."  

 "الراجتْل يكَحم نلْ موانُس."  

 "المسعود كْيسب والموطْخُس يحسب."  

 "ارتَ ْلجمي وِشين يحاطَالخَ بر."  

.........................................................................................................  

إضافة إلى أن رتبة . يه هي عالقة اإلسنادما سبق نصل إلى أن العالقة بين المسند والمسند إلم

  .المسند والمسند إليه تتغير من مثل إلى أخر

  :وأحيانا يفصل بين المسند والمسند إليه بكلمة نحو 

                "يضرب في رالشَ اسجڤَوأة راعا ه."  

                "ْلاكْي فج أو فَنْفَي السمو معوج ."  

  ". يننم انخَا الدذَه وْلڤُواي اري النَّف ْلعاشَ"                

                "يتَ يِجتْح من يمرد ."  

................................................................................  

هي التي صدرها اسم كزيد " سند اسما أو أما إذا انتقلنا إلى الجملة االسمية، والتي يكون فيها الم

   1"...قائم وهيهات العقيق وقائم الزيدان عند من جوزه 

                                                        
، مغني اللبيب عن )د بن عبد اهللاأبو محم(ابن هشام/و./37، ص1مع في شرح الجوامع، جاالسيوطي، همع الهو 1

  .376ص ،1دار الجيل، بيروت، ط ،2تح حنا الفاخوري، ج كتب األعاريب،
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  :ويكون المسند في الجملة االسمية إما مفردا وإما جملة أو شبه جملة نحو

   ".كالَس يرالخ ْلاعفَو وضبقْم رالشَ ْلاعفَ"                

                "نْالدغَا يداراِلة ولي يعْلم اعلا اخْيهسر."   

                "العين حق والطيرْلاطَة ب ."  

                "الحرة حمسند+ مسند إليه                                              ".ة ار  

                "الضرة مةر."   

                "الحوكَشُاة يلَة ومرا ورتْداه."  

                "الحثْر دوام والصابة اعوام ."  

                "رالفَ اسطَررِڤْا اسلَ يبرمسند +مسند إليه نكرة (                       ".يب(   

                "واحد لْيعالقُبِ بروان واحد اشْڤَا الم اباشْو يلِّيص."   

  ".ا هدا اوالْوهلُاكْة يونَفُعة المرسكَ"                

                "الغيرة والحة تْيررلَ دعجوز صغة ير."  

   مسند+ مسند إليه                                  ".عبالس بلَغْة تَاونَعملَ"                

                "الراعالخَي وماس قَتْيابضى شَلَوا عالنَّ ياس."   

  ". عبالطْ سدفَع يمالطْ"                

   شبه جملة                  ".اردغَ انمالزو اري الدف اتْنَبلَ"                

                "العريان لَافْڤَي الفة محيم."   

  مسند +مسند إليه                           ".سارالفَ دي يف سرالفَ"                

                "الرْلاج ي الشَفدة ايبمعرفة(                            ". ان(  

  ".ا يهنذْا وعينيهة بِابالغَ"                

  ". بتَكْتَ نملَ فْرعانَأو م بكَري المة فوسرعلَ"               

..................................................................................................................  
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مسند إليه (ونصل إلى أن نظام الجملة االسمية في األمثال الشعبية يرد بالصورة التالية 

  .ان المسند مفرداإذا ك)مسند+

فيتحدد بحسب تعريف أو تذكير المسند إليه، هذا من  )شبه جملة جملة،(أما إذا كان غير ذلك

  .ناحية الصياغة

أما من حيث الشكل، فالحكيم الشعبي ال يخضع لضوابط اللغة والقواعد النحوية من حيث الرفع، 

  :نحو ،النصب، الجر

  

  

  

  

 

  عليها التغيرات التي طرأت  الجملة االسمية

نْالديتْاالَا د  

الحثْر دوام والصابة اعوام   

   بكَري المة فوسرعلَ

  

وصةْاي المتْي ....  

هو لَطْيب   

   عبالطْ دسفَي عمالطْ

  اوعباضكْ ولُاكْالي عباض ونكُ

  تسكين أول المبتدأ وأخر الخبر 

  تسكين المبتدأ والخبر 

حرف الجر ال يؤدي (ن أخر االسم المجرور والخبر شبه جملة تسكي

  ).وظيفة إعرابية 

  تسكين أول وأخر المبتدأ والخبر 

  تسكين أخر الفعل والخبر جملة فعلية 

  تسكين أول المبتدأ وأخر الفعل والمفعول به والخبر جملة فعلية 

  أبطال عمل كان 

  



 
  

 228 

التشكیل الفين: الفصل الرابع  

شعبية يتم وفق نفس التركيب الفصيح في الجملة من خالل ما سبق نصل إلى أن تركيب األمثال ال

  .االسمية أو الجملة الفعلية

ألن الحكيم الشعبي ال يراعي الضوابط والقواعد النحوية  ،لكن من حيث الشكل فالتركيب يختلف

ة ايصو-اينْالد(إضافة إلى أن السكون يغلب على جميع أوائل الكلمات. ونصب، وجر من رفع،

  ...).عمالطْ

 أما عن الجملة المنفية والتي تحوي أداة نفي،. ن ما عرضناه سابقا يخص نظام الجملة المثبتةإ

  :ونورد بعض الصور للجملة المنفية من حيث نظامها، ن تركيبها ال يختلف عن الجملة المثبتة فإ

    ما يطرِالثْ يبيد تَّحى يعْلم ربي مرِا ييد   

  المسند إليه )    فعل مضارع(دأداة النفي   المسن

    ا تَممشي الروِ ْلجين يحاطَالخَ بر  

 المسند إليه)    فعل مضارع(أداة النفي   المسند

   

  تْا تَومحرشَ كعذِْإبِ الَة ِإراهللا  ن 

 المسند إليه)    فعل مضارع(أداة النفي   المسند

  فْا تَمْلع خير مجِا يشَ يكر  

 المسند إليه)  فعل مضارع(أداة النفي   المسند

ا       نَمعفْر                       عي       بِر خْا       نَمسخُ                     ربةز  

    المسند إليه      )فعل مضارع(المسند إليه  أداة نفي   المسند )     فعل مضارع(أداة نفي   المسند 

  ممخَى تَتَّح ملَّكَتْتَ       الَ

  المسند إليه ضمير   /أداة نفي   المسند 

  ابسالح            بسحي        الَو         ابذَّالكَ           بذَكْي          الَ

  مسند إليه      أداة نفي    مسند            المسند إليه    أداة نفي     المسند        ال
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  كْا      شَمروا انهطْخَ               اربوا  ماسوا انْبها  اراواد 

 المسند إليه      )يضافعل م(أداة نفي   المسند 

ا         خَمالقَ           صرد غير الورد 

 المسند إليه)       يضامفعل (أداة نفي      المسند

ام          دي       ير          ايديبِلْڤَا افْخَا تْي م 

 المسند إليه  )يضامفعل (أداة نفي   المسند 

   ثْارورڤْوا الُمعا        يم       اتْنَبلَ  

 نفي   المسند أداةالمسند إليه    

ة لَشَعاتْنَب    ما       عمتْر تْالَّا خَم 

 نفي    المسند أداةه   المسند إلي

 حمڤَ يبجِا          تْة      مايوصلُ

 نفي    المسند أداةالمسند إليه   

 ةرسو كَو ماتُطَا         اعم        داعڤَال

  نفي    المسند أداةالمسند إليه   

  :فنظام الجملة المنفية في األمثال الشعبية كاألتي

  ند إليهمس+ مسند+ أداة نفي

  مسند+ أداة نفي+ مسند إليه

  :إضافة إلى الجمل المثبتة والجمل المنفية نجد الجمل الشرطية

مع بعضها، أو مع جمل غير )فعلية واسمية(تركيب مبني على تألف جمل إسنادية بسيطة "

  . 1"إسنادية بعالقة مركبة

  :ة في األمثال الشعبيةوال يهمنا عرض أدوات الشرط بقدر ما يهمنا عرض نظام الجملة الشرطي
                                                        

دراسة لغوية في شعر السـياب ونـازك   ، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر، مالك يوسف المطلبي1
  .48ص،م1981، دط، العراق، دار الرشيد للنشر، والبياتي
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  :جملة الجواب فعلها ماض نحو +جملة الشرط فعلها ماض +أداة الشرط  -1

منين تْتَام المرحوماكْة مالكَ يتْلسرة المڤُرةوم.  

  .اهذَخْا اَرى ملَع مزاع لياِلا          واهضة اقْاجى حلََع مزاع لياِل

  .وااسلب سبلْتَ الَ       اسطَرالفَ بحصتَ الَ

  .واسي رر فعو الشَلُتْبو نَاهي         ربو ربح انو كَلُ

  .كاود كحرج لياِلو       كبح كبرض لياِل

...............................................................................  

  جملة جواب الشرط فعلها مضارع+جملة الشرط فعلها ماض +أداة الشرط  -2

  يارِع انبي اي مارِج امّ انو كَلُ

  يهف يحطي وهخُلَ ابدرز  رفَاح  لياِل

  يدلْو ْلاكُتَايي مدحو تْشْع انو كَلُ

  تعباشْ وْلڤُاي امعواالطْاتُفَ لياِلت               وعمس وْلڤُيْإ يثْدحوا لَاتُفَ لياِل

  جملة جواب الشرط فعلها مضارع+جملة الشرط فعلها مضارع + أداة الشرط -3

ي تْكعالفَ ودذُة اتْلَحتْ وبعالخَ وداية اتْبروب  

  واابذَعارنَ رهسي ينالزِ بحاي لياِل

............................................................................  

  جملة الجواب فعلية+ اسميةجملة الشرط +أداة الشرط  -4

  واسى رلَع سرغَتْايل مصي البف يرالخ انو كَلُ

.......................................................................  

  الجواب فعلها مضارع منفي جملة+ جملة الشرط فعلها مضارع منفي + أداة الشرط -5

كي يعطي العاطي مايمن وكنَي ايحي مايْلح  

  جملة الشرط+ األداة + جملة جواب الشرط  -6

يفْالض يفْض وكَلُ ايان ڤْيعتَشْ دا ويفْص  
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  بها ذْهابة بقَلْح ودعي تْة كيِلة ويالوِل

  يينقرتَ مس ودعتْ انو كَي لُنغْاتَة ميحرِ

....................................................................  

  .جملة جواب الشرط +جملة الشرط +األداة محذوفة -7

وْلم الدار ام فَيطْر ويفْالض ام شَتْيطْر  

..............................................................  

  .هذه بعض النماذج التي وردت عليها جمل األمثال األوراسية

  .فنظامها في األمثال الشعبية ال يكاد يختلف عن نظامها في الفصحى .أما عن الجمل الندائية

تركيب طلبي يقصد به تنبيه المنادى ودعوته بإحدى أدوات النداء مذكورة أو :" ويعرف النداء بـ

  ."1متكلم محذوفة إلبالغه أمرا يريده ال

  .ونورد بعض الجمل الندائية الواردة في األمثال الشعبية

  منادى +أداة نداء +نداء مقدم  -1

  .اننَب يكلع وْلڤُي انْدالَب وطْلُا بي كفَرعنَ شْتَيا جِم انو كَلُ

  .يافخَتْ ة الَبارا الهي يباتكَالمبِ يالشَ

  .سابي ودى علَع ناْوكَلُ اي سايرة فَبحملَ

  ).جملة شرطية(جواب نداء +منادى+أداة النداء -2

يا رڤي بدا اِلهلي نْعدبِو صية ايمداه.  

بِلْڤَا يي ياحْلام الملِْل اءڤْعبة           واطَيرالشَ ادمس مالَِإ اك مهوْلب  

  وْلڤُانْ اسالنَّ لِّخَ يرغ بلَڤَال كبا حذَابة           وحبم كبحي الَ ني مغبتَ الَ

  .النداء جواب+منادى+أداة نداء -3

ياعرِمي ياعرِمي مبِ يتْجِا حك حجان وبِ يتْرِاقْمالقُ كوران.  

                                                        
، رسالة مقدمة لنيل درجة )دراسة لغوية للهجة بني فتح(جة جيجل وصلتها بالعربية الفصحىبلقاسم بلعرج، له 1

  .306م، ص1989هـ، 1410مختار نويرات، جامعة عنابة، : األستاذ/ الماجستير في اللغة، إشراف
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يافَا حر طْالممور والَبك ماغْ نبارا لَهيعميك هاْ ويحيك لَىع راسك وجِي اتْهيك لَعى رجليك.  

يا مة لَنَّة جعجوز ذْعتْبين.  

يا مة الجنَ وزواخْ         ربثَّاكَ زر  

يا منْة مجنَ وسواخْ        ربز ادور  

ياباني من غير الَبالَ  دي ِلهيه لُ الَودوال.  

يا صحتفَا ي يرحتي خير نم ا واخْْميت.  

ا ِليلْولَ تْداتْنَب هاز الهم حتى الماتْم.  

..............................................................................  

  منادى  جملة شرطية+أداة النداء+جواب النداء -4

  .ياِلغَ انوكَلُ اي ياِلالع رِاشْ

احثْر يا الحثْار      طَوبب راس المراجع   

راهالتُ اْلو مجار       مِل اْلا زيك راجع  

  .هيرغة الصرسالكَ ْلماع    بزالخُ راسا كَي يكصونَ

اه اِلرلي جاك مرهام        يفُرالكَ دسبِة الكْرةير.  

......................................................................  

  :يلي نورد ما" آ"أما الجملة الندائية المشتملة على 

  .جواب نداء+منادى+أداة نداء+جواب نداء -1

  .اا أنَيمي كودعتْة ونَي آكَرِبكْتَ    

  . منادى+أداة نداء+جملة نداء طلبية -2

  واالُسنْ نمِل اري امرِكْفَاتْ    

    كُاَ رِاجبڤَى لَري عيرِب.  

..................................................  
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فهي من حيث التركيب  ،هذه بعض صور الجملة الندائية الواردة في األمثال الشعبية األوراسية

  .جواب النداء، أداة النداء، المنادى، المنادي: ال تختلف عن الفصحى

 ،الشرطيةو ،والمنفية ،هذه الجملة تشمل المثبتة، نظام الجملةإن ما عرضناه سابقا يخص 

  ...والندائية

  .والحظنا أن صياغة األمثال الشعبية وفق األنظمة السابقة ال تختلف عن نظام الجملة الفصيحة

  :القواعد النحوية والصرفية -3

. الضوابط اللغويةأما من حيث الشكل فالحكيم الشعبي بفطرته ال يراعي القوالب النحوية و     

ونعرض لبعض النماذج التي ال يراعي فيها . فهذه األخيرة ال تقف حاجزا أمام اإلبداع الشعبي

  :الحكيم الشعبي القواعد النحوية والصرفية ونذكر منها

، وشْدبلْا تَم: نحو 1"الكشكشة"في آخر الكلمة وهو ما أطلق عليه " الشين"زيادة الالحقة  -1

وشْم ،مايصيشْل ،يشْم ،اشْڤَالْم ،أباشْو ،اغَمشْتَلْز ،اشْو ،ميشْان ،مايساشْو ،اتْمشْاتَب ،

نَاتْمجيشْم، يشْوِلڤُاتْم ،مشَايوشْكُر ،مايباشْر ،اتَمبشْڤَع ،اتَمشْبكَر ،لْاتَمحوشْس ،

فَاكْمشْاه....  

فعندما . فأفسد ذلك الكثير من الكلمات. نها األفعالوزيادة حرف الشين في آخر الكلمات خاصة م

   : والتي تؤدي معنى...." اشْڤَا لْم"، " شْولَڤُا تْم"، " شْريادم"، " شْالَع"، " شْانَاكَم" :يقولون

         الشيء          شْانَا كَم  

         ْلقُتَ الَ         شْولَڤُا تْم  

         َشْالَع           ااذَلم  

         ما دفْتَالَ        شْيرْلع  

                                                        
  .118، 117، 116عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص/د 1
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  : أدى إلى اختفاء القاعدة النحوية مثل1هذا االختزال للكلمات 

)جمع بين أداة االستثناء  حكيم الشعبيفنجد أن ال. والتي تعني ال شيء أو غير موجود) شْانَا كَم

  .والمستثنى في كلمة واحدة

. 2"بشين النفي"التي يمكن تسميتها ". شين" ت بالالحقة قد ذيلّّ" ما" ونضيف أيضا أن أداة النفي

تصاحبه " ما"ويعني ذلك أن النفي بـ" كأداة مساعدة للنفي" الشين"الحكيم الشعبي استعمل ف

  ."3أداة نفي أوال ولتعميق نفي الحدث بها ثانيا "ما"مورفيمات وظيفتها اإلشعار بأن 

قيد فيها الحكيم الشعبي بالقوالب النحوية تسكين األفعال في ومن الصور أيضا التي ال يت -2

  "...وْلڤُأتْ"،"يتْجِ"،"برج"،"ْلمعتَ"،"احر"،"اْلڤَ"،"فْرعي"،"وتْمي"،"ْلاكُي:الماضي والمضارع في قولهم

 محاللَّ"،"رحرالح"،"ةوكَة شُاْيالح"،"قْح ينالع"،"تْالَاا دينْالد": إضافة إلى تسكين آخر المبتدأ والخبر

  ....."دارب هجو"،"ارالنَّبِ يْالكَ" ، "ناتَالنَ

 ْلتُقْي"،"ابالد زغُنْي"،"يرالسّ نهأد"،"ودالع شوفْ": ونجد أيضا تسكين آخر المفعول به نحو

المتْي"،"طْقَ تْجب"...  

، "اري الغَف..."،"علَى موْل..."،"فْرالطَ في "...،"دواح علَى:"...تسكين آخر االسم المجرور نحو

"... ي القُلُوبف"،"سابي لَكْبلَى"،"فاتْ عقَاقْ..."،"لُمي ازي"،"فاللِّيْل ف"،"انيمي العف.."،"باربِالشْو."  

  "...رافَا حي"،"راسكَ اي"،"ثْارا الحي"،"ةامي"،"يما رِي" ،"كاربا مي": تسكين المنادى في قولهم 

  ".كامدڤُ"،"تْحتَ"،"ارأو" تسكين الظرف نحو

 يرغ"،"ىولْة الحلَاكْم يرغ"،" ماتَالخَ يرغ"،"كييعا يرغ"،"ردالو يرغ" :تسكين المستثنى نحو

  ".كرفْشَ يرغ"،" وزبدالم يرغ"،" ودالد يرغ"،" محڤَال يرغ"،"اْلبرالغَ

سواء )الفعل(يلحق واو بالجماعة بالمسند فالحكيم الشعبي. أما في سياق التوافق الجملة المثلية/3

  ".وزهنَ"،"وتُالَتْقَ"،"وجس"،"وراوجتْ"،"ولُهييأتْ"،"ورفْأح"،"ووفُشُتْ"،"ويردإي" :قولهمفيمثل  قدم أو تأخر
                                                        

لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، دار الكاتب العربي للطباعـة والنشـر،   عبد العزيز مطر، /د 1
  ).قول ابن الجوزي في كتابه تقويم اللسان.(195م، ص1967هـ، 1376القاهرة، دط، 

  .229م، ص1986مالك يوسف المطلبي، الزمن واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،   2
  .227ص، نفسه المرجع  3
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فعل والفاعل نجد أنه إذا كان الفاعل مفردا مذكرا كان أم مؤنثا طابق وعن إمكانية التوافق بين ال

 وضنُي"،" ودمرالقَ جرأخْ"،.."طْالقَ زاوح"،" بحي ابرالغُ" :مثل قولهم. الفعل تقدم أو تأخر

الرياش"،"يعڤَال فْرةلَب "،"يعْلم رلِّخَ"،"يب أمك"،"يقَبى الراقْز ..".  

ألن المثنى عند العامة يعامل ، طابقه في الجمعيأما إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فإن الفعل 

 احطَ انومشُ"،"وكفُرعا يمه"،"اسالنَّ يى شَلَوا عضابقَتْي اسمخَالْي واعالر" :معاملة الجمع نحو

ع شُمةانَوم ...مالنْ"،"وارقُفَتْايسا كي يحالنْ"،"اوبسا ككْي يرهخَوا يبوار"،"مفُلْخَايوه الصيةاد."  

  :استعمل مجموعة من الصيغ نذكر منهاالحكيم الشعبي أما عن النواحي الصرفية نجد أن 

، تْقْو، سرع، تْنْب ،ابب: في قوله الحكيموهي صيغة فصيحة واستعملها " لعفَ" صيغة -1

البدر ،الصبطَال، رلْكَ، فْرب...  

، ةبرڤَ، ةلَصب، ةمرب: وهي صيغة يكثر استعمالها في األمثال ونذكر مثال" ةلَعفَ" صيغة -2

المةڤَر ،ڤْالعةب ،الرةڤَب ،غْرةد ،المرةح ،سبةع ،عرةض....  

... لعفَ، لعفن نجد لهذه الصيغة أصال في الفصحى واألرجح أنها متحولة ع ال "ْلعفْ" صيغة -3

  .اْتَشْ، نبالتْ، رعالشْ، بهذْ، ْلفَطْ، ْلبج، صقَممثل 

استعمله بصيغة واحدة في أمثاله أي استعماله للياء والنون  لحكيم الشعبيفا ،أما عن المثنى

  "... يندالي"،" ينبترض"،" ينيقتقْد"، "ينوتطْخَ"،"ينترم" :كقولهم

 :نحو هنجد في جمع المؤنث السالم إضافة ألف ممدودة وتاء في آخروفي الجمع 

  "... اتْملَ"،" اتْنَبلَ"،" اتْعكْالر"،" اتْبايالخَ"، " اتْينرالب"،"تْالَحالفَ"

  .ينماهالفَ: أما الجمع المذكر نجده بالياء والنون نحو

، " رامطَالم "، " ارغَالص"،" ورذُالج "،" وردالقْ"،" ماتَوالخَ": وجمع التكسير تتحدد أوزانه نذكر منها

  "... وتْيالب"،" وددج"،" انفَرخَ"،" يماِلعم"،" ايررالض " ،"ياِلياللَّ"
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وهي ...نالَعفَ، يلاِلعفْ، يالَعفْ، ْلايعفْ، اْلعفْ، ولعفْ، ْلاعوفْ: هي حكيمفأوزان جمع التكسير عند ال

وهذه الصيغ ليست على سبيل . تختلف اختالفا طفيفا في تغير الحركة عن الفصحى صيغ

  .الحصر

تبع ذلك من خالل هذه األمثال التي نفحدث تغير في تصريف الفعل و ،وعن تصريف األفعال

 كاعرذْ برأض"، "الَة كْسمخَ طْح ليأِل" :بصورة مختلفة، "الَكْ" ،"َلكََأ"م فيها الفعل حكياستعمل ال

ي دحو تْشْع انوكَلُ"،"ڤْرفَاُ وْلكُ الَو ڤْرأد وْلكُ" ،"اوعباض وكلُكْيالَ عباض ونكُ"،"يقسالمِ ْلاكُتَ

مْلاكُتَا ي لْواِل"،"يدلي في الدالَكْاَ ارالفَ هالخُ"،..."اربة اِلزشَ ليتْاع لَيلْاكُنَ عهنْا وبڤْر عيىين."  

تبع ذلك من خالل تصريف الفعل نمن األفعال التي تعامل معاملة الناقص اليائي و "أكل" فالفعل

  .  األمرو، المضارعو، الماضي :والتغيرات التي تطرأ عليه في األزمنة الثالث" أكل"

  )َأكََل(تسكين عين الفعل   َآكْالَ  الماضي

  )يْأكُُل(حذف الهمزة   اكُْليَ  المضارع

  /  كُْل  مراأل

    

  

  

  المالحظات  الماضي  الضمائر

  َأنَا

  اَحنَا

  اَنْتَ

اَنْت  

  َأنْتُم-َأنْتُما

وه  

  اَكْليتْ

  اَكْلينَا

  اَكْليتْ

  اكْليتْ

  اَكْليتو

  اَكْالَ

  تسكين فاء الفعل وكسر الم الفعل

  . تسكين فاء الفعل وكسر الم الفعل

  .ن فاء الفعل وكسر الم الفعلتسكي

  .تسكين فاء الفعل وكسر ال الفعل

  .بواو مشبع وإبدالهحذف الميم 

  .بالنصب الالم وإشباعتسكين فاء الفعل 
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  هي

  هم-هما

  اَكْالَتْ

اَكْالَو  

  .صبنالالم بال وإشباعتسكين فاء الفاعل 

  .تسكين فاء الفعل وتسكين واو الجماعة

  

  المالحظات  المضارع  الضمائر

  َأنَا

  َأحنََا

  َأنْتَ

َأنْت  

  َأنْتُم-َأنْتُما

وي-هه  

  هم-هما

  نَاكُْل

  نَاكْلُو

  تَاكُْل

  تَاكُْل

  تَاكْلُو

  تَاكُْل

اكْلوي  

  .الهمزة بالنون وتسكين الحرف األخير إبدال

  .الهمزة باأللف وزيادة الواو في األخير إبدال

  .الهمزة باأللف وتشبيع التاء إبدال

  .الهمزة باأللف وحذف الياء والنون إبدال

  .الهمزة باأللف وحذف النون إبدال

  .الهمزة باأللف وتسكين الحرف األخير إبدال

  الهمزة باأللف وحذف النون                إبدال

  

  

  

  

  

  

  المالحظات  األمر  الضمائر

  َأنْتَ

  َأنْتُم-َأنْتُما

  كُْل

كُلوا                         

  لم يقع تغيير فيه

  لم يقع تغيير فيه

 والضمائر التي يستعملها ،طرأت على الفعل من جهة يل ما تقدم نالحظ التغيرات التمن خال

  :من جهة ثانيه من خالل هذا الجدول الحكيم

  1استعمالها   الضمائر

                                                        
  .أشار امحمد عزوي إلى نفس المثال في دراسته للقصة الشعبية في األوراس  1

  .170، 169امحمد عزوي، القصة الشعبية في منطقة األوراس، ص        
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  َأنَا

  اَحنَا

  َأنْتَ 

 َأنْت  

  َأنْتُم-َأنْتُما

وه  

  هي

  هم-هما

  .للمفرد المتكلم

  .للجماعة المتكلمين

  .للمفرد المخاطب

  .للمفرد المخاطبة

  .)المذكر والمؤنث(للجماعة 

  .للغائب

  .للغائبة

  .)المذكر والمؤنث(للجماعة 

ــى وزن    ــرد عل ــي المج ــل الماض ــيغة الفع ــال ص ــي األمث ــد ف ــفْ"ونج ــو " ْلع  :نح

"سمتْع"،"هرتْب"،"ضرالَكْْ"،"تْب"،"ىشَم"،"نْ"،"ىكَبىس"،"وْلص" ....  

 ،"ْلدب"،"عقَّر"،" عبتَ"، "بلَّڤَ"،" رضتَ"،" ڤْوع" :نحو" ْلاعفََ"أو"  ْلعّفَ"وزن ويأتي الثالثي المزيد على

واأللف " َلعفَ"وهي أوزان نجدها في الفصحى مع زيادة التضعيف في ...." "دانَع"،" فْالَو"،" ربكَ"

  ".لاعفَ"في 

 أهذه األفعال ال تبد...." اْلقَ"،" افْخَ"،" افْشَ"،" اعب"،" اعج" :والفعل األجوف واويا أو يائيا نحو

  .بساكن ألنها أصوات لين طويلة ناتجة عن إطالة الحركات القصيرة

فنتجت عنها األلف ) الفتحة(فنجد إطالة فاء الكلمة ".... اْلڤَ"،" اْلس": والفعل المهموز الوسط نحو

  .فأصبح النطق كاألجوف

ـ فْمتَ"وصـيغة  "  دمرمتْ" :ال رباعية مزيدة مثلها مثل الفصحى نحووال يوجد في األمثال أفع ْلع "

  ..."نكَسمتَ"نحو 

ــارعة       ــروف المض ــتعمال ح ــي اس ــتالف ف ــاك اخ ــارع فهن ــن المض ــا ع  :أم

  ......"فْرعنَ"، "واولُڤُنْ"،"عجرنَ"،"ركَفَتْنَ"،"وانُاوعنْ"
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ـ لْخَتَ"،" عبشْتَ" :نحووتستعمل التاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو جمع  ـ تْ"،"واص جـ تْ"،" وع  ،"وْلڤُ

  ....."يرِشْتَ"، "ذْاخُتَ"،"واوفُشُتْ"

  .والتاء تستعمل للمخاطب

ـ نْي": للداللة على الغائب في قوله حكيموعن الياء وظفها ال ـ ي"،" عفَ عفْر "،"ـ ي صقْد "،"ـ ي  ،"ْلاكُ

"يعيط"،"يعمر".....  

  :لتي صيغ عليها الفعل المضارع نجدومن بين األوزان ا

فْيْلع :يرِشْي ،يحيم ،ييبِح............  

فْيْلع :يعفْر ،قْيرح ،يسقْر ،يحثْر ،لْيعب..........  

فْيْلع :يعيط.............  

ـ ، لِّخَ، ضِقْاَ، يرد ،ربكَ، ْلدب، سبالْ :ويصاغ فعل األمر عموما مثل الفصحى نحو ـ ، وذْخُ ، بكُ

ادهاَ، ناَ، رِجحثْر.........  

مـع   ويتـداخل أحيانـا األمـر    ،وتغير في الحركات) ذْخُ       وذْخُ(مع مراعاة زيادة حروف 

  .الماضي ويفرق من خالل صياغة المثل

ـ ع، عامس، داعڤَ: وعن المشتقات نجد مثال اسم الفاعل يصاغ بنفس الطريقة الفصحى نحو ، ْلاقَ

راينَ، حاعس ،هارب ،الَسك............  

  ...........يدغَتْم، وْلبهم، ةومڤُرالم، ةومحرالم: نالحظ فتح ما قبل األخير ونضيف أيضا

، ةونَفُعالم، ةوبصغْم، وضبقْم: أما اسم المفعول فصاغه بنفس طريقة صياغته في الفصحى نحو

تْالمةكَور ،وْلفُقْم ،ڤْولُغْم ،موطْشُم ،وقْنُشْالم............  

نجد في اسم اآللـة   .وصيغ المبالغة، الصفة المشبهة، ووعن بعض المشتقات األخرى كاسم اآللة

  :بعض من األوزان نحو

فْمْلع :نْمْلج ،مبرد...........  

فْماْلع :شَنْمار ،محاثْر...........  
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  ............وراطُس: وْلاعفَ

، وفْيســ، اسفَــ، ةامــزار، وسمــ، ةومــادڤَ: وأســماء غيــر خاضــعة لــألوزان مثــل

المهراس............  

  .في استعماله السم اآللة عن استعمال الفصيح الحكيميختلف  وال

  ...) رضخْ، ْلحكْ(ْلعفْ :أما الصفة المشبهة فنجد بعض األوزان

                                        فزِ:لعني...  

  امرح:اْلعفْ                                        

  ....يززِع:يلعفْ                                        

  .والمالحظ هو تغير الحركات عن الفصيح

  اقْزر، اقْفَّنَ، اقْفَّشَ، اعمطَ :العفَ: أوزانا نذكر منها الحكيموفي صيغ المبالغة استعمل 

                                                    فْعاْلم: اقْتَشْم....  

  

  

    .ةايود، ةامهفْ، ةايرقْ، ةحالَفْ :ةالَعفْ: وفي المصدر نجد بعض األوزان منها

  ...ةيحضفْ :ةيلَعفْ                                       

  ......اقْرفْ، ادصح :اْلعفْ                                       

ـ ِل :ألفاظا للداللة على ظرف الزمان والمكان نحو لحكيم الشعبيووظف ا ـ ا، ةيلَ لبارح ،ـ ز مان ،

اليوم ،العيد ،عام ،اشُعاور ،يرِكْب ،غْالمرلَ، باشَع ،العصر ،عيـ النْ، اد هار ،بِالر ـ ، يـع ، اتَالشْ

  ...........يفْالصّ، يفْرِخْلَ

نْعدوْلاللَّ، ك ،ورثُ، اكتَ، متْح ،ڤَعشَ، اباو ،كڤُ، ايمدامالظَّ، كهالطَّ، ةرفْر ،ْلاخَد...  
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ولة وهي من أكثر األلفاظ الموص" لـي اِل"ألفاظا للداللة على االسم الموصول فنجد الحكيمواستعمل 

استعماال في األمثال الشعبية األوراسية وتدل على المفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثـا وتـدل   

  :قل وتأتي في أول األمثال أو في وسطها نحواللعاقل وغير الع

  "ىاميتَِل يشَ وْلڤُاي قْدصي شْبحا يم لياِل"

  " دبلوا العيحنَا يي مباه رطَاع لياِل"

"اي رڤَي بدا اِلهلي نْعدبِو اصاة ييمداه"  

"ارِل ْلجاِل يتيمطْقَ ليفْلَ تْعاشْر"  

.................................................  

  .في أمثاله لحكيمونكتفي بهذا القدر عن النواحي الصرفية التي وظفها ا

  :على مستوى الكلمة -ب-2

تعماالتها في األمثال الشعبية وفقا لما يطرأ عليها من تحويل وتغيير وتبـديل  للكلمة أيضا اس     

 .1"الكلمة كتلة صوتية تمثل معنـى "ـف .فإذا كانت تتكون من مجموعة كلمات. جديدة تواستعماال

نفكر في المعاني تفكيرا جزئيا تكون المفـردة فيـه    أننا ال" ـدورها في إكمال بناء الجملة للها و

ولكـن لـيس معنـاه أن    [...] عبيرتإن الجملة أو العبارات هي األساس في التفكير والبل ، وحدة

ولها كذلك قيمـة حـين   ، فالكلمات المفردة لها قيمة في ذاتها. الكلمة المفردة ليس لها قوة خاصة

  .2"تندمج مع غيرها من الجمل والتراكيب

ما يلحقها من تبديل فـي الصـياغة   يم الشعبي في توظيفه للكلمة حافظ على معانيها بالرغم كوالح

  :وتغير في الشكل والحركات على نحو ما نجده في الكلمات اآلتية

  المالحظات  أصلها  الكلمة واستخدامها

ا                                               رملَ

الرْلاج  

  المرآة

  الرجل

  "ة-أ"حرف

  "أ"حرف 

                                                        
  .15م، ص1968علي بوملحم، في األسلوب األدبي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط،  1
  .35عبد الحميد حسين، األصول الفنية لألدب، ص 2
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أوراه  

تَّحان                                                  

منين   

   انورالقُ

  اميِل

سحوانُب  

  ْلايعفْلَ

  وراء

  حتى

  من أين

  القرآن 

  األيام

  سبحان

  األفعال

  "ء"حذف  "و، أ"زيادة 

  "ن، ر، أ "ب إبدال

  "أ"حذف 

  "و" زيادة

  دة التضعيفوزيا "ال"حذف 

  زيادة الواو

  "ال"وحذف  "ى، ل"زيادة 

  

  المالحظات  أصلها  الكلمة

مو  

  دالَبلَ

  وزجعلَ

  ْلالَحاَ

  ڤْيرِطْاَ

  يدعلْاَ

  امرحلَ

اج  

نُّمو  

وفم  

  الكلمة

  أمه

  البالد

  العجوز

  الحالل

  طريق

  لعيد

  الحرام

  جاء

  منه

  فمه

  أصلها

  "ه، أ"حذف 

  "أ"حذف 

  "أ"حذف 

  "ا"زيادة 

  "ق"تفخيم  أوزيادة 

  "ا"زيادة 

  "ا"حذف 

  حذف الهمزة

  حذف الهاءو زيادة التضعيف والواو

  حذف الهاءو زيادة التضعيف والواو

  المالحظات
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اخَالر  

وينُع  

  يشَ

لاكُي  

راي  

الراس  

نُيوض  

  ينوِ

................  

  الرخاء

  عينه

  شيء

  يأكل

  رأي

  الرأس

  ينهض

  أين

.............  

  الهمزة حذف

  وحذف الهمزةاو والزيادة 

  حذف الهمزة

  )ةلحرف الع(حذف الهمزة

  حذف الهمزة

  حذف الهمزة

  حذف الهاء وزيادة الواو

  إبدال األلف بالواو

.........................  

ا استخدام كلمات مكان أخرى أو اختزال بعض الكلمات من الظواهر التي نجدها في األمثـال  مأ

  :نحو

  هامدلول  الكلمة

َالصاطْب  

  ممخَ

كْيسب   

  يحلملَ

  ونكُشْ

جاب  

  افْشَ

في سةب  

يماك ،كام  

  الحذاء

  فكر

  يمتلك

الجيد  

من  

هاء بِج  

  رأى، رظَنَ

  ألجل

  مثل

  

  

  

  

  

  مدلولها  الكلمة
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وْلم ،والَمه  

نْا تَمجيشْم  

  والنّ

  اعتَنْاَ

البارح  

نَتَاسْاي  

جاب  

البىر  

  اليوالز-يللڤَال

  اتْڤَلْ

ينَوِعك  

  يكاطخَ

  صاحبه-صاحب

  تستطعين ال

  المطر

  ملك

  البارحة-أمس

  انتظري

  اء بهج-رضحاَ

  الخارج

  الفقير

  وجدت

  المؤونة

  ليس لك، ليس من حقك

  

إن ما نالحظه على الكلمات التي استعمالها الحكيم الشعبي ادخل عليها تغيرات لفظية وضـوابط  

أما الكلمات التي استخدمها مكـان أخـرى فهـي    . نها لم تخرج في معناها عن الفصيحلغوية لك

والمعنى ال عالقة لها بالفصيح لكن يمكن إدراجها ضمن الثروة اللغويـة   ،تختلف من حيث اللفظ

لالختصـار   1ذلك فإننا نجد أن الفرد الشعبي استعمل ظاهرة النحـت ن فضال ع. للحكيم الشعبي

     -:في الكلمات اآلتيةعلى نحو ما تجده 

  

  

  

  

  مدلولها  الكلمة

                                                        
، 1أحمد عبد الرحمان حماد، عوامل التطور اللغوي، دار األندلس للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط    1

  .34م، ص1983
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  كُلَشْ

مْلاكَتَا ي  

ميشْان  

  اشْوباَ

شْالَب  

موشْاه  

منْا عوشْد  

هاذيك  

منين  

يالل  

شْانَاكَم  

اشْڤَا لْم  

تَكْواه  

  اهفَ/اشْفَ

موشْاه  

اشْو  

ماشْا ج  

تَكْواه  

  كل شيء

  ما يؤكل منه شيء

  بالشيء لست، ما أنا بشيء

  بأي شيء

  بال شيء، بدون شيء

  ليس بالشيء

  ليس لديه

  تلك

  من أين، من هنا

  التي، الذي

  ال يوجد

  ال يوجد

  في أي وقت

  في أي شيء

  ليس هو

  ماذا

  ما جاء

  في أي وقت

  :على مستوى الحرف -جـ-2

..." وبالتحديد هايؤدي معنى فيف ،هافيؤدي دورا في تكوين. وللحرف أيضا عمله داخل الجملة     

  .1"يؤدي وظيفة معينة بوجوده في إطار الكلمة

سـواء  فـي أمثالـه    الشعبيونبحث عن التغيرات التي تلحق الكلمة في اللغة التي استعملها الفرد 

فعندما نضيف حرفا أو نحل حرف محل آخر . أو تبديل وتغير حروف بزيادة أو نقصان حروف،

  .مةأي تغير معنى الكل-فيؤدي حتما إلى تغير المعنى

                                                        
  .119م، ص2001هـ، 1421تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، طبعة/د 1
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في دراسته للقصـة   2وامحمد عزوي ،في دراسته للشعر الشعبي 1العربي دحووقد رصد كل من 

ونسير على نفس المنهج لرصد الحروف التي وظفها . الشعبية التغيرات التي تطرأ على الحروف

  .الحكيم الشعبي في أمثاله

  :الهمزة -1

االتها انطالقا من األمثال المجموعـة  تتبع حنف. من استخدامها الحكيممن الحروف التي يكثر      

  :لدينا فنجد

ـ علَ، )الشـقاء (اقَالشْ، )البيضاء( البيضا: ة نحودحذفها من أواخر األسماء الممدو* ، )العشـاء (اشَ

  )...العمشاء(اشَمالع، )السماء(امالس، )الشتاء(اتَشْ

  ....اهادقَار، اْلجار، ةيهبِانْ، تْارساخْ، يردانْ، يدعاب :زيادتها في أول الكلمة نحو*

  )اءج(اج: حذفها في آخر الفعل الماضي نحو*

  )نيَأ نم(يننم: نحو" من أين"في  حذفها*

  )دوالَاَأل(دوالَلُ: حذفها في جمع ولد نحو*

  )ُلَأسَأ، ُلأكَُأ(السنْ، ْلاكُنَ: حذفها في المتكلم نحو*

  وبسحا: أول الفعل الماضي نحو زيادتها في*

  )انَه( انَآهزيادتها في اسم اإلشارة نحو *

  )نهار(ارهآنْ: زيادتها في الظرف نحو*

  )على(ايهلآع، ىلَعَأ:حرف الجر علىزيادتها *

  )المرأة(ارملَ: حذفها من اإلسم*

  )يءجِتَ(يجِتْ : المضارع نحوأخر  حذفها من *

  )اءا جم(اشْا جم: نحو) ما( ـآخر الفعل المنفي ب تعويضها بالشين في*

                                                        
  .211إلى 205منالعربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية، ص /د 1
  .164إلى 162امحمد عزوي، القصة الشعبية في منطقة األوراس، ص من  2
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  ).عم(عماَ: زيادة األلف مع الظرفية نحو*

  :التاء -2

  ).التي( اللي: حذفها في االسم الموصول نحو*

  )أوالده( وتُالَوَ :إنابتها في ضمير الغائب*

  :النون-3

  )يأكلون(ولُاكْي: ها في األفعال الخمسة نحوحذف*

  )دمَأ(دمنْ: حوزيادتها على المضارع بصيغة الجمع ن*

  :الكاف -4

 ،)حين يكثـرون (رواثْيكْك: أيضا نحو" حين"الظرفية أو " عند"استخدامها أول الكلمة لتحل  محل *

كاتْيم   )نْعد ماتام.(  

  :الميم -5

ـ ، )ال يطمع( عمطْا يم، )اليجيء(ما جاش: النافية نحو" ال"استخدامها في مكان * تَ امـ ر جال ( ع

  )ترجع

ـ ا يم، )بكَرتَ الَ( شْبكَرا تَم :الناهية نحو" ال"وفي صيغة النفي عوض * ـ ي الَ( عبشْ ـ ، )عبشْ ا م

  ).بكَرتَ الَ(بكَرتَ

  :الالم -6

" اللـي "الـذي يصـير  " التـي "، "الـذي " ":الموصول" في االسم" الذال"استخدامها مكان حرف *

  )...كالذي ضرب" (كبرض لياِل" ،)رضالذي ح، الذي جاء"(ةضرع الَابج لياِل:"نحو

  :الهاء -7

  )....ادمهخَ" (ويمدخَ"، )هتُبقَر(تهبقْر، )هتَبدح("وتُبدح:"زيادتها في آخر بعض األسماء نحو*

  ).يتفَره حذه" (يتفْري حاذه" :نحو" هذه"عدم إثباتها في اسم اإلشارة *
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  :الواو -8

  ).....أتذكره" (وركْفَتْنَ": ي آخر الفعل الذي يدل على المفرد نحوزيادته ف*

  ).....اعهرى ذلَع(واعرى ذْلَعأََ: زيادته في آخر بعض األسماء المجرورة نحو*

  :الياء -9

  )في( "اينَف: "زيادتها في الجار والمجرور نحو*

......................................................  

وليست على سبيل الحصر بقدر مـا هـي   . قدمها عن استخدام الحروفنذه بعض النماذج التي ه

وهـي حـاالت لهـا    . أو تغير أو تبديل ،محاولة لتوضيح ما يخص الحرف من زيادة أو نقصان

  .ظهورها في األمثال الشعبية

  :المعجم -ب

كذلك دراسة النطق . دي معنىإن الدراسة المعجمية لألمثال تقوم على دراسة اللفظة التي تؤ     

ثم دراسة العالقات بين األلفاظ والجمـل  . أي دراسة التركيب الصوتي لأللفاظ. كوظيفة  للمعنى

اللفظة من اللغة الدارجة ال تعرف إال بالنسبة لمجموعة الجمل التي تسمع فيها ومـن  " باعتبار أن

  .1"الممكن أن تستخدم فيها

ة لأللفاظ التي وظفها الحكيم الشعبي في أمثاله نجد أن كـل لفظـة   فإذا انطلقنا من الدراسة اللغوي

وظف كلمـات مختلفـة لهـا     هفكما أشرنا سابقا كيف أن. في السياق هاتؤدي معنى بحسب ورود

فتدل كل لفظة على معنى معين لذلك نكتفي بالنماذج السـابقة   ،تتحدد بحسب االستعمال ،مدلوالتها

  :وندرس

  

                                                        
محمد مندور، دار العلم للماليين، بيـروت، لبنـان،   /النسون وماييه، منهج البحث في األدب واللغة، ترجمة د 1
  .107م، ص1982، فبراير، 2ط
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  1:لفاظالتركيب الصوتي لأل/ 1

  .الراء، الالم، الميم، النون: الحروف المائعة الحكيم الشعبييستعمل *     

  .أنفي، مجهور، متوسط، صوت شفوي :النون: ومن صفاتها

  .أنفي، مجهورصوت لثوي، متوسط، : يملما              

  .جانبي، مجهور، متوسط، صوت لثوي :الالم              

  .مجهورثوي، مكرر، متوسط، صوت ل: الراء              

  :ـوتتميز ب ،غير المفخمة الكاف وهي من الحروف المهموسة، العين، استخدام حرف الجيم*

  .مرقق، مركب، صوت غاري :الجيم            

  .مهموس، مجهور، رخو، صوت حلقي :العين            

  .مرقق، مهموس، شديد، صوت طبقي: الكاف            

  .لينشيوع أصوات ال*

   .نصف علي، مجهور، متوسط، صوت شفوي :فالواو: توافق مخرج الواو مع الميم*

  .أنفي، مجهور، صوت شفوي :والميم                               

  .نفس المخرج وكالهما أصوات غاري لهما الجيمو فالياء :استخدام الياء والجيم*

  .كذلك لفاألصوت غاري و فالياء :مخرج الياء هو مخرج األلف*

. من الحروف الشديدة الجيمو الكاففي حين أن . الحروف المائعة تتراوح بين الشدة والرخاوة*

  .من الحروف الرخوية العينو

  .2الياء، الواو، األلف: أما عن حروف المد فهي حروف هوائية *

                                                        
دراسة في ألغاز (األلغاز الشعبية الجزائرية: تابهعبد المالك مرتاض نفس الدراسة على األلغاز في ك/ وطبق د 1

  . 150إلى  127، ص من 1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، )الغرب الجزائري
، 6إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية، ط/د:للتفصيل عن األصوات اللغوية وخصائصها 2

  .م1979، 2حث في اللغة، دار الثقافة، المغرب، طتمام حسان، مناهج الب/د/و/م1981
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تـأتي  " اللين"روف بالنسبة لح" األلف اللينة" أن"إلى  العربي دحوفلقد أشار ، اللينة بالنسبة لأللف*

 "الواو" ثم .ومعنى ذلك أننا نجد ميال واضحا إلى الفتحة أكثر من غيرها. في مقدمة هذه الحروف

  .1"بعد الحركتين في الترتيب"الكسرة"ثم تأتي ". الضمة" أي

بالجزالة والقوة والتي ظهرت مـن خـالل    الحكيم الشعبيمت األلفاظ التي استعملها سلذلك فلقد ات

، الـذال ، الـدال ، الراء، الزاي، الظاء، العين، الياء، الواو، النون، الميم( ـمجهورة كالحروف ال

  ...).الباء، الجيم

ـ واستمدت ألفاظ األمثال قوتها من البيئة األوراسية التي ينتمي إليها ال فكـل لفـظ يحـوي    . ردف

ـ  ،ألن ما تحويه الكلمة مـن حركـات   ،مجموعة من العناصر الصوتية تؤدي داللتها  ،كناتوس

  .الحروف ينتج عنه ثقل النطق تنافر ألن ،له أثره في انسجام األلفاظ ،وحروف مد

 ،والشـفتين  ،واللسـان  ،والفـم  ،لحروف لها مخارج مـن الحلـق   لحكيم الشعبيإن توظيف ا*

واخـتالف  .... الشـدة والرخـاوة   ،والهمس ،أدى إلى تحديد صفات األلفاظ كالجهر ،والخيشوم

  .يؤدي إلى تكون اللفظة ،لحروفالمخارج والصفات في ا

 ،يفهي من أكثر األصوات الساكنة شدة وتتميز بأنهـا صـوت حنجـر    ،الهمزة حكيمووظف ال*

  .هو بالمجهور وال بالمهموس ال ،انفجاري

ـ تت" فـاألولى . والمتتبع لأللفاظ يلمس وجود ألفاظ تنتمي إلى لغة بدوية وأخرى إلى لغة مهذبة م س

نجد هذه اللغة في بعض األطوار حوشية يندر تداولها في المعجم العامي  بل أننا ،بالجزالة والقوة

  .2"نفسه

  .3"لهاهعبارة عن لغة مهذبة رقيقة تحمل آثار من حضارة المدينة ورقة طبع أ"أما الثانية 

ـ ، رايرالغَ، انَشْحج، ةبرڤَال، ةلَافْڤَال: ستدل على األلفاظ البدوية في قولهمنو ـ القْ، يارِوالشْ مةار ،

  ......رامطَالم، وسجنْم، ابنَّالع، ةردالس، ارشَعلَ

                                                        
  .204، 203العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص/د 1
  .127عبد المالك مرتاض، األلغاز الشعبية الجزائرية، ص/د 2
  .127المرجع نفسه، ص 3
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  ...ةالَص ،ينالع، يرالخ، ةيالن، وْلقُعلَ، وْلالقُ، قْزر، امالس، االم :أما األلفاظ المدنية في قولهم

  :عالقة األلفاظ بالجمل -2

أخـرى  واستعمل تارة جمال قصـيرة،   الشعبي الفردن أما عن عالقة األلفاظ بالجملة نجد أ     

  : ومن خصائصها نذكر .نية المثلبفتحدد بذلك  ،طويلة

   ).تْبنْي عراز(،)ْلزغْالمو يثْدحلَ(،)كراتْو لمعتْاَ(،)ةكَلْة هكَرالشَ(هناك جمل مؤلفة من لفظتين *

  ....)هوالَم رضي حرالج(،)واڤُوس مهولْڤُاي باكَالر( :أو لفظ يقابله ثالثة*

  .)انيرع اسالنَّ شْقَي بِسكْملْاَ(،)يدعب نم كو لَكُحضي وكبح لياِل ونيالع( :لفظ يقابله ثالثة أو*

  .)ڤْلَالَالشْ ما ُأهاتْة دعبالشَّو ڤلْالَعلَ ما ُأهاتْة اديعالش( :لفظ  يقابله خمسة أو*

  :جمل مؤلفة من وهناك

  .)ىكَاشْي ونڤْباسى وكَابي ونبرض( ):فما فوق 8        1(األولى لفظان والثانية*

  ):فما فوق 8       1(األولى ثالثة ألفاظ والثانية*

                            )واحد لْيعالقُبِ بوران واحد اشْڤَا لْم اباشْو ييلِّص(.  

  .)وارثَ يشْشوتْب اتْنَابو اورب ورحملَ اتْنَباَ(                           

ـ طْة يدبالزبِ ونهدم يْلاللِّ يثْدح( ):فما فوق1من(األولى أربعة ألفاظ والثانية* ـ نْيـه اَ لع علَ هار 

ذُيوب(.  

ـ ا مبيضاِل :ايهلع كالَم رسخْتَا ويضالبِ ذْاخُتَ كالَب( ):فما فوق1من(األولى ستة ألفاظ والثانية* ل ثْ

  ).ايهمعي مي الغَنَف احطَ الو اضيبالَ

.................................................................  

والمالحظ أن معظم األمثال تقوم علـى شـيء مـن    . لألمثال ةوهذه مجرد نماذج للبنى التركيبي

وتوازنت  مثل أو حتى أكثر من جملتين،  نصجملتان في  متءتالفكلما . زي والتوازن معاالتوا

  .تيسر الحفظ وتسهل النطقازن والتقارب في عدد هذه األلفاظ، واتخذت ضربا من التو ،ألفاظهم
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 ،واستعملت األسماء لرسم الحـدث  ،إضافة إلى أن البنى اإلفرادية تتسم باالسمية أكثر من الفعلية

  .حين استعملت األفعال إلنشاء الحركةفي 

  . ارغَصلل ڤْارطَالم يه اروري فُف تْدعا رذَِإ :وهناك بنى تقوم على التكرار مثل*

  .سردتَ هالَع يْلالخ يه ساري مف تْدعا رذَِإ                                    

  .يرد اهفَ رامطَمالَ يه يررِبي يف تْدعا رذَِإ                                    

  .هذا التكرار يخضع لنظام ومن ثم يؤدى معنى ضمن التركيب

   ،اضالربِ اجوالزى ووالري بِسكُسالكُى، وربالثْ ثْرالح:وجود تقابل بين األلفاظ في البنى مثل*

                                      اشْو زهاك، لَ اشْوهاك، لْقَ اشْوبشَ كاشتَيك اور؟اك  

                                      يفْض العام يتَسبِاذْ ْلاهةيح، والشْ يفْضهر يتَسْلاه    

                                                                                                                             .اطْرِيحةكَْل يوم يستَاهْل  وضيفْ، ارفيسة                                       

............................................................................................  

  .فكل وحدة تساهم في أداء داللة في مضمون المثل

واعتماد الحكيم الشعبي على هذه األنواع من الجمل في نقل أمثالـه الشـعبية ليناسـب الـذوق     

  .ألنها أكثر حفظا وتداوال وتناقال ،خاصة وأن هذا األخير أسرع إلى الجمل القصيرة ،الشعبي

أكثر تداوال بـين  ... فالجمل المؤلفة من لفظتين أو لفظين وثالثة ألفاظ أومن لفظين وأربعة ألفاظ

فتبـرز   ،اوتظهر بذلك إمكانية الفرد في تسخير اللفظ للمعنى فيربط بين الدوال ومدلوالته. العامة

 :ونسوق مثال على ذلك .اقيبراعة العقلية الشعبية في تركيب األلفاظ والجمل وفق ما يقتضيه الس

فالعالقة بين الدال والمدلول عالقة تقـوم علـى   ". يرِبڤَي لَرِبكَُأ مداخْي ورِبكُي لْرِغْا صي مدخَْأ"

أن يقتصـر الصـغر   فعوض  .والمعلول أو بين العلة ،المنطق فيتحقق التوازن بين اللفظ ومعناه

فهناك مـن يمـر بالمراحـل     .ثم تسلم المهام للكبر يعمل للقبر يطول المشوارعلى العمل للكبر، 

فتحقق بـذلك  . والقبر هو الموتالميالد،  فالصغر هو .قبر، صغر أو، قبر، كبر، صغر :الثالثة

  .العالقة المنطقية السليمة
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  :التصوير -جـ    

وبما أن األمثال فن مـن الفنـون األدبيـة    . ل أدبي ال يخلو من وجود صور فنيةإن أي عم     

بـالرغم مـن بسـاطة العقليـة الشـعبية       ،الشعبية فهي بدورها ال تخلو من وجود الصور الفنية

فتتمثـل  . إال أن أمثالها تنم عن قدرتها على صياغة األمثال وفق السـليقة والفطـرة   ،وسذاجتها

  .الصور في أبسط حللها

 وجـب تحديـد مصـطلح    ،وقبل الشروع في دراسة التصوير الفني لألمثال الشعبية األوراسـية 

قديم يقف عند حدود الصورة البالغية فـي   :الصورة الفنية مفهومان"ـفل ".الصورة"أو "التصوير"

 ،الصـورة الذهنيـة   :همـا  ،وحديث يضم إلى الصورة البالغية نوعين آخرينه والمجاز، التشبي

  .1"عتبارها رمزوالصورة با

  .والصور العقلية، وإنما تشمل أيضا الصور الحسية ،فال تقتصر الدراسة على الصورة الفنية

د في موضوعاتها إلى مجاالت الحياة اإلنسانية والحيـاة  تالصور التي تر ،وتعنى الصور الحسية"

شـاعر أو عقلـه   أما الصور العقلية فهي التي ترتد إلـى ثقافـة ال   .اليومية والطبيعية والحيوان

  .2"المجرد

مازال مصطلح الصورة غامضـا ومحيـرا   "ـلذلك لم يتم وضع تعريف دقيق ومحدد للصورة ف

يوازنان بين عمل الشاعر وعمل الرسـام ثـم    أفالطونوكان أرسطو ومن قبله . للدارسين عامة

وجنس مـن   ،كذلك أن الشعر صناعة وضرب من التسبيح ىجاء الجاحظ من بعدهما بقرون لير

فإذا تم الربط بين الصورة البالغية والغرض الذي تؤديه يظهـر جمـال الصـورة     .3"التصور

  .بدقة" الصورة" لم يضبط مصطلح ،والمالحظ أنه بتعدد التعاريف و وجهات النظر .الحقيقي

                                                        
هــ،  1403، 1والتوزيع، عمـان، ط  محمد بركات حمدي أبو علي، فصول في البالغة، دار الفكر للنشر/د 1

  .209م، ص1984
  .208المرجع نفسه، ص 2
  .219ص، 1976، دط، بيروت، دار العودة، شعر العامية في اليمن ،د العزيز المقالحعب 3
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وإنمـا   ،ةإن ما يعنينا في دراستنا ليس اختالف اآلراء وتعدد الوجهات في ضبط مصطلح الصور

رته تشـكيل هـذه   طوكيف أن الحكيم الشعبي استطاع بف ،في األمثال الشعبية ةرهو دراسة الصو

  .سواء أكانت فنية أو حسية معنوية لها آثارها في المعنى .يالصورة ليكون لها وقعها عند المتلق

والمتتبع لألمثال الشعبية األوراسية يجد صورها ال تخرج عن نطاق الصورة العربيـة القديمـة   

ـ باعتبار أن المنابع الثقافية للفرد ال. مجملها على الوسائل البالغية المختلفةالتي تعتمد في  ي بعش

خاصة وأن هذا األخير . لها عالقة وطيدة بالموروث الثقافي للفرد األوراسي ةفالصور، هي بيئته

  .أداته البساطة لتوصيل المعنى للسامع أو للمتلقي

  :في قوله "مثل"،"الكاف" 1ي ألداة التشبيهبعشال الاألمثال الشعبية استعم نقلوأول ما يالحظ عند 

"كي يعطي العاطي ما يمن واي كنَيحي ما يْلح. "  

  "محتَسي ْلظَي انوكَلُ اي محفْلَل ثَم ْلحاكْ"

"كڤُاة اللَي صياد جمعة وعياد"  

"لْي كَكلَ ببرور"  

"اي كاْللم ي لُكالي مكيخْي الش ي اذْكيارِر."  

..................................  

 ،إنما للتعبير عن مواقف معينة في صـور مختلفـة   ،في استعماله لهذه التشبيهات حكيم الشعبيفال

ربط بين صاحب المال وأهلـه   ،"رياري اذْك يخْي الشي كاِلمي لُك اْلي المك:"فنجد مثال في قوله

كـذلك تشـبيهه لحـال    . فتشبيهه بحال صاحب المال بحال أهله. وصبيته) الطالب(خ وبين الشي

، الشـيخ (،)األهـل ، المـال (فالمعنى المراد هو التوافق بين هذه الثنائيات . الصبية بحال شيخهم

  .على أساس وجه الشبه بينهم) الصبية

                                                        
، )مختصر تلخيص المفتاح(الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، المعاني والبيان والبديع/ عن التشبيه 1

  .151إلى  121يروت، لبنان، دط، دت، ص من دار الجيل، ب
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المستعملة فـي العاميـة    )ْلحكْاَ(فلفظه ، "ْمتحسي ْلظََي انكَ ولُ اي محفْلَ ثْلم ْلحكْاَ" :كذلك في قوله

بين اللون وما يمكـن أن   فردفربط ال .والفحم بطبيعته لونه أسود وهو لون طبيعي. )أسود(تعني 

  ).مثل(نحقق بذلك تشبيها باستعمال األداة  ).محفْلَ(فوظف لفظة. يقابله في تحقيق مدلول السواد

ـ  ضراَأل" :ة بأدوات التشبيه كقولهتشبيهات دون االستعان كذلكواستعمل  السـ قَة تَينَم صـ ل و من 

خيرا تْهرفَكْ داهاِلا ولي ينُعطَخْو يب امرا يقْسصى َألَي عْلص بابفي هذا المثل  فردفربط ال". ااه

الساللة أو  ،الطيب تأو المنب ،والعالقة بينهما تكمن في البحث عن األصل .ةأبين األرض والمر

ة األصيلة هي سند الحياة بمرهـا  أكذلك المر .ألن األرض الجيدة تبقى مدرارة لخيراتها .العريقة

ونقيس على ذلك باقي  .أو الجذور األصيلة هو األصل العريق الطيب-إذن-فوجه الشبه. وحلوها

  .الصور الواردة في األمثال

   :في هشتى المواقف على نحو ما نجد وفي. 1أساليب مختلفة للكناية الحكيم الشعبيووظف      

  ". اتْادى السلَع يْلالخ وذُخُو اتْمى لُلَع اتْنَبلَ وذْخُ"

  "ايهف يقْدص اْلڤَو دع ْلاخَد كلَخْد اشْو اْلڤَ"

  ".ودي عطَڤَة ولَباس رآخَ"

  ".انيفْد اتْباتْ يتْشعا تَا  مذَة ِإيربِكْلَ ارالد دصاقْ"

"وِنصيك ا كَياسالخُ ربز     اعالكَ ْلمسرة الصغة ير  

راِل اهلي جاك مرهام        يفَرالكَ دسبِكْة لَرةير."  

"جولْكَ عبك تَيبعك."  

"ا ذَيا ازمان الغَيدار        ا كَياسرني مذْ نري اع  

  ".ياعر انكَ نم تْبكَّرو    انطَلْس انكَ نت محيطَ

                                                        
، الكناية والتعريض، دراسة وشرح )أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري(الثعالبي 1

أحمد /و./52إلى  21م، ص من 1998عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، /وتحقيق د
، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )الحسين الرازيأبو ( بن فارس بن زكريا

م، ص 1993هـ، 1424، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط/حققه وضبط نصوصه وقدم له د
  .257إلى 255من 
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. في استعماله للكناية في أمثاله بغرض إبراز حاالت ومواقف عديدة عايشـها أو يعايشـها   فردفال

والدليل أن العامة تلجأ . والواقع يؤكد ذلك .على التعبير الشعبي غىفالكناية من األساليب التي تط

ال بحسب مطابقتها للواقع كنوع من التعبير غير المباشر على في ثنايا الحديث إلى استعمال األمث

  . الوضعية

كناية عن  ،كناية عن الوفاء، كناية عن األصل الطيب :فلو تتبعنا بالترتيب غرض األمثال السابقة

كنايـة عـن   ، )تحذير(كناية عن االقتصاد واالدخار ،كناية عن الجود والسخاء، العجلة والتسرع

  .....عن االستبداد والهيمنةكناية ، االستبداد

مـن ذلـك    حكـيم فمن عادة الكلب الوفاء لصاحبه فأنطلق ال". كبعتَي بكلْكَ وعج" :ونشرح المثال

وتفرض عليـه   ،فالحاجة تجعل الفرد منقادا. أو السيد والعبد ،ليحدد العالقة بين الحاكم والمحكوم

دليل على دقة التعبير والمعنى الـذي   )عوج(لفظة حكيمواختيار ال. السيطرة بكل الوسائل المتاحة

لذلك فالحـاكم يسـتعبد محكومـه     .، ألنه من العادة أن الشغل الشاغل للفرد هو قوتههإيصالأراد 

فتكـون التبعيـة    ،ومن ثم امتالك ورقـة الضـغط عليـه    ،بالسيطرة على مصدر رزقه وقوته

  .والسيطرة

  .مجموعته وذلك انطالقا من فكرته وقد سبق وأن بينا دور أو وظيفة كل مثل ضمن

ويمكن أن نجد صورا أخرى تخضع لما هو مألوف أي ال تقوم على العبارات والمفردات، إنمـا  

  .1"التقابل اإليحائي بين حالة وحالة"تقوم على اإليحاء أو ما يعرف بـ

  :الحكيم الشعبي لما يلينقل ومن ذلك 

  هاسره ِلدبج نم يرغ        دح ملَظْا يم رالشَ" 

           تَي الشْفوْلڤُا ي البرفيِد        و يفْالص لَغْينْ بعهاس."  

    لْڤَا يوِكْنَ بيك              زِنْ يتْالزِا بِإذَوكلَيد."  

                          "من صابي غَنابالنَّة          واس طَّحةاب".  

                                                        
  .644محمد غنيمي هالل، النقد األدبي، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، ص 1
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  ".وْلبى اسلَا عج كرالدو      وشُواهتَي اخْرالفْ"            

  ".ااعبتَ ومجانْ         رمقْلَ كبا حإذَ"                               

وهو الحاجـة وإمكانيـة    ،نالحظ في المثل األول أن الحكيم الشعبي وضح أوال موضوع الحديث

ليأتي بعـدها لتوضـيح    ،)السلوكو، الفرد( وبين )والظلم ،الشر(ط بين فرب. تحقيق الفرد لالكتفاء

الشتاء عند العامة هو الكد باعتبار أن مفهوم  ،دها في فصلي الشتاء والصيفجس ،بصورة أخرى

). النعـاس ، الصيف(و )البرد، الشتاء(فربط بين . ثم الراحة ،والصيف هو لجني الثمرات والجد،

فالكـل هـو    .فأطلق الكل على الجزء ،إما لتعليل ما تقدم ذكره حكيما الهذه الثنائيات التي وظفه

وهو أن  ،فعلل الجزء ليصل إلى الكل. إمكانية تلبية اإلنسان لحاجاته وال يتأتى له ذلك إال بالعمل

الصيف يتملص من العمل بحجـة  في و ،الفرد في الشتاء يتملص من العمل بحجة البرد القارص

  .يحقق الجزء -إذن-فالكل .ج كذلكائالمقدمات سلبية تكون النتوما دامت . شدة الحر

في هذا المثل أطلق الحكيم الشـعبي الجـزء علـى    ...". واشُاوهتْي اخْرفْلَ:"أما عن المثل الخامس

  ).وْلبساَ(والكل هو  )اخْرفْلَ(فالجزء هو .الكل

. هذا الضرر هـو الجـزء   والسبب في وقوع. فالكل هو الذي يقع عليه الضرر أو هو المتضرر

فمعركة الكبار أو مناوراتهم والتي جسدها في لفظـة  . بذلك ربط بين السبب والنتيجة فردفكأن ال

فالحكيم الشعبي أراد بهذه الصورة الضمنية ). َسبوْلا(هي السبب في الحالة التي آل إليها )لَفْراخْ(

فالحكام ال يلحقهـم الضـرر الـذي    . هوهي طبيعة السلطة والحكم ونتائج ،إيصال رسالة للملتقي

  .كل ذلك يدرج ضمن السيطرة والهيمنة. يلحق المحكوم

.........................................................................................  

. من خالل هذه النماذج حاولنا توضيح جزء يسير للتصوير الفنـي فـي األمثـال الشـعبية         

حـاول مـن    ،إنما هي أدوات بالغية... من تشبيه وكناية حكيمالبالغية التي استعملها ال الصور

وغيرها تنقل صورا بالغية  ،والمفردات المجازية ،ونجد الكثير من العبارات، خاللها نقل المعنى

  .مختلفة
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ـ  -بالرغم من بساطته-إلى جانب ذلك فلقد استطاع الحكيم الشعبي ددة إيراد المعنى في صيغ متع

فكان اللفظ هو األداة التـي   .وكانت وسيلته في ذلك األلفاظ التي ارتبطت بالفكرة المراد عرضها

وتـداخلت  . فاحتضن اللفـظ المعنـى ودعمـه   . وحتى عواطفه وأحاسيسه ،نقلت أفكاره وآراءه

 ألن االستعمال هو الذي يدفع األلفاظ في سياق معين مـن داللتهـا  " العالقات بين الدال والمدلول

  .1"الوضعية إلى مجال الداللة العقلية بحيث تعطى هذه األلفاظ معاني جديدة لم يتم التواضع عليها

فنالحظ أن ما سبق يدرج ضمن البالغة الحديثة التي تتخذ من العبارات واأللفاظ وسيلة لدراسـة  

ديد من الصور إال أنه استطاع تشكيل الع ،فبالرغم من بساطة العقلية الشعبية .المستويات المختلفة

فكان لألمثال دورا كبيرا  .والتي كان لها أثرها على المتلقي ،والكلية ،والمعنوية الجزئية ،الحسية

 لة الفرد األوراسي ببيئتـه مـن جهـة،   التي تنقل بدورها ص ،في نقل مختلف المواقف والصور

  .ل الشعبيةوكل ذلك يأتي من خالل الصياغة الفردية لألمثا. وأنماط تفكيره من جهة أخرى

  :اإليقاع -د

تصاغ معانيها في قوالب فنية جميلة  هذه األخيرةفإن  ،إذا كان األدب يصب في قوالب اللغة     

ليظهر أثر  ،فيكون جرس الكلمات رسوال لنقل جمال اللغة. فيطرب لسماعها ،تطرق أذن السامع

-فجمال األسلوب .ا أثرهالتكتمل الصورة الجمالية التي يكون له ،األصوات والنغمات في النفس

  .يعتمد على اإليقاع الصوتي -إذن

والتي تبـرز فـي    ،وال تقل األمثال الشعبية درجة عن الفصيحة في توظيف هذه الناحية الجمالية

لألمثـال   ةوفي عرضنا سابقا للبنى التركيبي .حرص الذوق الشعبي على توظيف الجمل القصار

 ،ويكمن اإليقاع في الصور المفـردة . ل الخارجي لألمثالإنما هي تمثل الشكل أو الهيك ،الشعبية

  .لها أثرها في نفس المتلقي ،التي تتركب من أصوات ونغمات منسجمة

                                                        
  .194ص-م1984-دط-الهيئة المصرية العامة للكتاب-البالغة واألسلوبية -مد عبد المطلبمح/ د 1
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هو إيقاعهـا النـاتج عـن قصـرها      ،والحقيقة أن السبب في بقاء األمثال متداولة إلى يومنا هذا

ي هي نتاج طبقة شعبية لهـا نمطهـا   والت ،وبقيت األفواه تتناقل األمثال ،الحفظ َلهسفَ. وإيجازها

  .المعيشي وطريقة تفكيرها

  .وحرص الحكيم الشعبي على تناقل األمثال يأتي من حرصه على إيقاعها الصوتي

قد كان عنصر اإليقاع خاصية تتوفر بدرجة عاليـة   " ونظرية اإليقاع الصوتي نظرية قديمة فـ

ا فيهمـا كثيـرا مـن التغيـر والتسـاوي      فوجدن ،كما تتوفر بشكل أو بآخر في النثر ،في الشعر

لوا جهدا وفيرا فـي  ذوب. وكلها عناصر إيقاعية اهتم لها البالغيين ،والتوازي والتوازن والتكرار

  .1"اكتشاف قوانينها

لدراسـة نمـاذج مـن     ،والدالليـة  ،وبين المستويات الصوتية ،ونربط بين نظرية اإليقاع القديمة

  .األمثال الشعبية األوراسية

من خالل دراسـة البنـى السـطحية     عبد المالك مرتاضعن خصائص اإليقاع فقد رصدها أما 

حيـث أن معظـم    ،االتصاف باإليقاع الخـارجي  :أوالهما" :لألمثال فوجدها تتسم بميزتين هما

باإليقـاع  ، من حيث مسـتواها الصـوتي   ،األمثال الشهيرة والمتداولة بين الناس ما أكثر ما تتسم

االتصـاف   :وثانيهمـا  .ين معـا تولكن هذا اإليقاع ثابت في الحـال ، و الناقصأ، التام :الخارجي

مختصر ، يكون بالضرورة دقيق الكلم ،بحيث أن كل مثل ال يشتمل على اإليقاع، باإليجاز والدقة

  .2"ال يكاد عدد ألفاظه يجاوز ثالثة ،اللفظ

مكن الفرد من تناقله وحفظـه  فاعتماد األمثال الشعبية على خاصية المشافهة أو الرواية الشفوية 

  .لتراثه الشعبي

هـذه   .اإليقاع الصـوتي لألمثـال واإليجـاز    :والسبب في تحقيق ذلك خاصيتان أساسيتان هما

تنتشر بين طبقات شـعبية  أنها والدليل على . الخصائص يسرت الرواية والتناقل والحفظ لألمثال

  .مختلفة وعلى نطاق واسع
                                                        

  .216، صالسابقالمرجع  1
  .100، ص)دراسة في المعتقدات واألمثال الشعبية(عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في الالز،/د 2
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وناحيـة  ، أو ما نسميه باإليقاع الخارجي-ية منبعثة من الخارجناحية موضوع :نميزتاولإليقاع 

وكال الناحيتين يحقـق التجـاوب    .نابع من مدى تأثر النفس. أو ما نسميه باإليقاع الداخلي-ذاتية

  . 1يلقتوالتناسق لدى الم

 ونلمس خاصية اإليقاع الصوتي في األمثال الشعبية األوراسية التي تنقل جانبا من الذوق الشعبي

  . وبطبيعة الحال سوف تقتصر دراستنا على بعض النماذج فقط. للفرد األوراسي

  2".ةيلَحبِ كاتَة فَيلَلب كاتَفَ لياِل" -1

  ).ةيلَبح، ةليلَبِ(وجزئيا، )فاتك، فاتك(كليا .يتكرر الصوت مرتين إما كليا وإما جزئيا

فهناك صوتين مـن   .وإيقاعان) بحيلة ،فاتك، بليلة ،فاتك(فالمثل يتكون من أربعة أصوات داخلية

  .ب2+أ2نوع 

  .فقط " أ"  التي هيفاتك والواقع أن تركيب النص اعتمد على صوت واحد هو لفظة 

وحتى بـالرغم مـن اخـتالف    . هذا التكرار الصوتي نتج عنه إيقاع مكن من سهولة تناقل المثل

مكن مـن   ،ة واحدة هي الكسرةإال أن استعمال أداة صوتي)بحيلة، بليلة(صوتي الحاء والالم في 

اتخـذ صـفة   )ي، ب(إضافة إلى أن ما قبل الالم والحاء وما بعدهما .االعتماد على صوت واحد

  .واحدة من الصوت 

هذا  ).فاتك بحيلة( تقابل البنية )فاتك بليلة(فالبنية :اثنتين تينللمثل وهي تقابل بني ةفالبنية التركيبي

   .التقابل بين الوحدات حقق اإليقاع

أما علـى المسـتوى الصـوتي    )فاتك(إال مرة واحدة  رفالمدلول ال يتكر، وعلى المستوى الداللي

  ).فاتك، فاتك(فيتكرر مرتين

2- ياِلي اللَّفي السود قْيرْلكُ ح عود، وفْيرْلكُ ح مسعود.  

  

                                                        
  .27، 26عبد الحميد حسين، األصول الفنية لألدب، ص 1
  .162في األمثال الزراعية، ص: مالك مرتاضعبد ال/د 2
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  :يتألف هذا المثل من حيث تركيبته الصوتية من ثالث وحدات أساسية

  .ودي الساِلياللَّ :ولىالوحدة األ

  .ودع ْلكُ حرقْي :الوحدة الثانية

  .ودعسم ْلكُ حرفْي :الوحدة الثالثة

     ج+ب+أفالوحدات الصوتية لهذا المثل هي 

إيقاعها الصوتي واحد بناء على التماثل اللفظـي  )حرفْي، حرقْي( :أما اإليقاع الصوتي الداخلي نجد

  ).ح، ر، ي(

  :فهي أصوات متجانسة بناءا على ترتيب اإليقاع الموسيقي للحركات)ودعسم، ودع، ودالس(أما 

السود  ،ودع،ْ  مسعود.  

 /00   /00   /0 /00  

أعطى انسجاما بين األصوات والنغمات خاصـة عنـد   ) 00(/فترتيب اإليقاع الموسيقي للحركات

  .تمديد السكون

  .أعطت إيقاعا للمثل)السود، عود، مسعود(هذه الوحدات الصوتية الثالث

ألن المدلول يختلف من وحدة صوتية إلى  ،أما على المستوى الداللي نجد كل صوت يؤدي داللة

  .أخرى

3-احثْر رِكْبالَي و ريرِكْتَ وح.  

  :افي تكرار مقطعين متتالين نتج عنهما إيقاعا منسجم ،يتمثل اإليقاع الخارجي في هذا المثل

       يرِكْتَ، يرِكْب  

  )يرِكْ)+(يرِكْ(       
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وإنما كرر مقطع مؤلف من ثالث حـروف   حد فقط وال اثنين،فالمبدع الشعبي لم يكرر حرف وا

  ).ي،ي(،)ر، ر(، )ك، ك(منسجمة

                 احثْر   روح     

                 يرِكْي    تَرِكْب  

  .)ت، ب(توحيد الصوت بين المونيمينوعمد المبدع الشعبي إلى 

فأعطى هذا التقابل بـين   ).ققوالتاء صوت شديد مهموس مر، ققفالباء صوت شديد مجهور مر(

ماال نابعا من الصوت الموسيقي الـذي  جفأضفى  .ما في اإليقاعاانسج) تكـري ، بكري(الفونيمين 

  .تفرزه هذه المقاطع الصوتية المنطوقة

وهـو   ،فمدلول الحرث يرتبط بالزمن. فكل وحدة صوتية تؤدي معنى ،أما على المستوى الداللي

مدلولين كـل منهمـا يـؤدي     )تكري(، )روح(في حين، مدلول واحد )يرِكْب ثْراح(مدة الحرث 

  .يتألف على مستواه الداللي من ثالث وحدات داللية -إذن–فالمثل . معنى

4-جِي تْجِي تْكيبا شَهعرة وي تْكرطَڤَتَ وحع الَالسْلس.  

والذي يقوم على عناصر صـوتية جسـدها المبـدع     ،يشتمل المثل التالي على إيقاع داخلي فقط

  :الشعبي في

  :االتفاق في عدد األلفاظ داخل كل وحدة من الوحدتين االثنتين اللتين يتألف منهما المثل

 ـجِـي تْجِي تْكـيبـا شَهـعةر  

   الوحدة األولى                                

ي اتْكرـطَـَڤتَ وحع الَـالسْلـس   

  الوحدة الثانية                                

  التشابه في وحدتي كل مثل 

            يك+أداة+أداة ي                  ك  

  فعل+فعل  =            وحرتْ+يجِتْ           
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  فعل+فعل               عطَّڤَتَ+اهيبجِتْ          

  اسم +اسم            ْلسالَالس+ةرعشَ          

  .لكنه يتضمن إيقاعا داخليا منسجما بين وحداته ،كل ذلك جعل المثل يفتقر لإليقاع الخارجي

 لياِل وه نم"، "يني العحتَستَ شْرالكَ معاطْ" :والخارجي نحو ،وهناك أمثال تفتقر لإليقاع الداخلي

اْلس عليك يغْا رة انْدهار العاِل"،"يدلي الغَاه بِشَاعز يبآخَ"،"يلْڤَالْا بِدر اسطَّڤَة ولَبع يود."   

فلم يتمكن المبدع من نسـجها   ،وذلك لقصر جملها. مثال المجموعة ال تتسم باإليقاعفبعض من األ

  .يؤدي تناغما موسيقيا ،انسجا إيقاعي

  :من خالل تتبعنا لبعض النماذج السابقة نصل إلىإن      

لذلك فقد حرص  .والتناقل ،والرواية ،لتسهيل الحفظ ،يميل الذوق الشعبي إلى األسلوب اإليقاعي*

والدليل على ذلك أنه يلجـأ إلـى تكـرار الوحـدات      ،الحكيم الشعبي في أمثاله على هذا الذوق

انطالقا من إيقاعـه الصـوتي    ،وجمالية ،قوة فنيةيمنح المثل  ،إلحداث تناغم موسيقي ،الصوتية

  .الذي له أثره في النفس

وتوالي الحركات يعطي نغما موسـيقيا نـاتج   ، فاالنسجام بين األصوات والنغمات يحقق التجاوب

البد من تـوفر   ،إضافة إلى أنه لكي يتحقق هذا اإليقاع الصوتي. عن تناسب األصوات وتجانسها

  :ونذكر منها ،عناصر

  .تحديد الفكرة لجلب االنتباه -1

  .االعتماد على السرعة والبطء من خالل تجانس درجات الصوت -2

على التكرار على المستوى الصوتي فيتحقق التوازن اللفظي عن طريـق السـجع    االعتماد -3

  .والتجانس والذي يكمن في تكرار الصوت

وفق تعاقب معـين ينـتج عنـه    هذه األخيرة التي تسير . االنسجام بين األصوات والنغمات -4

وحتى عند التخالف فإن ذلك يحقق إيقاعا موسيقيا  .ويتحقق التجانس بالتكرار. تجانس األصوات

  .له صداه في النفس اإلنسانية
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يولي عناية كبيرة في أمثاله فيحرص على استعمال اللفظة التـي تـؤدي    -إذن -فالمبدع الشعبي

فلقـد   ،ي ال تتوفر على هذا اإليقاعتأما األمثال ال. جماله إيقاعا منسجما بين وحدات المثل فيتحقق

 ،فربما صدرت هذه األمثال طورا عن ذوق أدبي مثقـف " :ذلك بقوله عبد المالك مرتاضح جر

فتكـون موقعـة بالموسـيقى    [...] واألسلوب األدبي التقليـدي ، مشبع بتذوق جمال اللفظ العربي

  .يلة أو كثيرة تبعا للظروف والمعطياتمشبعة بأدوات ألسنية تجميلية قل، اللفظية

ومعرفـة بأسـلوب   ، وثقافة قاصـرة ، وخيال نضيب ،وربما صدرت طورا آخر عن طبع جاف

إن  .كأنها أدب غيـر مصـنع   وأ وكأنها مادة أدبية خام، ،فتكون صياغتها حوشية ،الكالم ضحلة

  .                  1"هذا اإلطالق مثل صح

لى أن دراسة الخصائص الفنية للمثل تبين براعة الحكـيم الشـعبي   من كل ما سبق نصل إ       

وإيجـاز   فَنَقََل الذوق الشعبي من خالل ما تمتاز به أمثاله من دقـة التعبيـر،  . في صياغة أمثاله

تقف حاجزا أمام  والضوابط النحوية ال ،كل ذلك يؤدي أن القوالب اللغوية .اللفظ، وجمال العبارة

وأنه تمكن من خالل عباراته الموجزة القصيرة التي تحمل معاني رفيعـة   خاصة المبدع الشعبي،

فغدت أمثاله بذلك مظهـرا مـن   . النّفس ولتقوم السلوك الفردي تصل إلى الهدف لتترك آثارا في

مظاهر ثقافة البيئة األوراسية، ألنها عبرت عن عقلية الشعب، وصورت النضج الفكري والفنـي  

فالسمة الفنية التي تطبع األمثال الشعبية لها  ،ناحية، ومن ناحية أخرىهذا من . لدى هذه الطبقات

واالنسجام بين وحداته، وتناغم عبارتـه، وموسـيقى    ،وتداوله بين األفراد ،أثرها في تناقل المثل

كل ذلك ينم عن البراعة الفنية للحكيم الشعبي والتي تجسدت في استمرارية وجـود هـذا   . ألفاظه

     .اللون األدبي

                                                        
  .114عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في الالز، ص/د 1
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موضوع حبثي، وزرع بذرته اليت منت عرب  ة، فكما كانت اخلطوة األوىل الختيارلكل شيء بداية واي     

الصورة، وما ذلك إال من فضل اهللا ومعونته، وال أدعي أنين وفيت موضوعي صفحاته، أصل إىل إمتامه اته 

ويف كل األحوال فإن اهللا يشهد أنـين مل أقصـر يف   . ضةحقه الكامل، هذا لتشعبه وتداخل خطوطه العري

  .- وإمكانيايت حسب فهمي –استقصاء كل ما خيدم موضوعي 

  :اآلتية النتائج ومن خالهلا توصلت يف دراسيت هذه إىل

التأويالت وتنوعها فيما خيص تسمية منطقة األوراس، ومعىن مصطلح األوراس فإنه مل حيدد بالرغم من  -1

  .صود من التسمية بعدبالضبط املق

األوراس مل يقف حائال أمام رصد وتسجيل الثقافة األوراسية، حبيـث   إن حتديد اإلطار املكاين ملنطقة -2

إىل جانب أن املنطقة تزخر بكم هائل، ومادة خام من األدب . عكست هذه األخرية عقلية اتمع بأكمله

  .وقلَّة الدراسات أيضا جعلته يسري حنو الزوال ذا التراث، من جهة  االهتمامغري أن قلة . الشعيب

استطاع املثل الشعيب تسجيل حضوره يف املنطقة األوراسية بدليل أن األفراد إىل اليوم تتناقل جمموعة  -3

  .واملدونة اموعة من املنطقة دليل على ذلك. من األمثال تتحدد تبعا لسلوكيات األفراد

تطور املثل امة واملثل الشعيب بصفة خاصة، إالّ أن ذلك مل يقف حائال أمام تعددت مفاهيم املثل بصفة ع -4

  .بدليل أنه حظي بالعديد من الدراسات األدبية منذ نشأته األوىل

ألنه من الصعب ...لقد تداخل املثل الشعيب مع ألوان من فنون األدب الشعيب، كاحلكمة والقول املأثور-5

  .ا، ذلك أنه يشترك مع غريه من أمناط التعبري الشعيب يف بعض اخلصائصه تعريفا جامعا مانعل وضع تعريف

ينقل املثل الشعيب صورة من صور حياة األفراد يف اتمع األوراسي ألنه يدرس احلـي اجلـاري يف    -6

  .، فينقل كل تلك الترسبات واملمارسات املتداولةاالستعمال

فهو ترمجة ملواقف اإلنسان . جذوره ممتدة منذ القدم املثل الشعيب ليس وليد عصر أو شعب معني، إمنا-7

  .وتفاعله مع هذه املواقف
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. عكست األمثال الشعبية التفكري الشعيب لألفراد يف اتمع األوراسي، فهي تنقل ذكاء العقلية الشعبية-8

واملدونة . دوحتفظها الذاكرة، ويستحضرها احلديث اليومي لألفرا واه،لذلك أصبحت األمثال تتناقلها األف

  .خمتلف أمناط احلياةتشمل  اموعة من املنطقة

. لكل مثل خاصية أو ميزة أساسية وثانوية، تتحدد تبعا ملدى استعمال املثل يف احلديث اليومي لألفراد -9

، واالجتمـاعي املثل الديين، : لذلك رجحنا استعمال املثل حبسب الفكرة الغالبة عليه فكانت احملاور التالية

  .، والسياسي، والتعليمي، والتربوي، والثقايف، والنقدياالقتصاديو

. الدارس من حتديد جماالت اسـتعمال املثـل   إن تصنيف املثل الشعيب وِفْقًا للمحاور السابقة ميكّن -10

فغدا املثل ضابطا اجتماعيا لتوجيه سـلوك  ، ط احلياتي لألفرادنموبذلك أصبحت األمثال مرآة عاكسة لل

  .الفرد مع نفسه، ومع أبناء جمتمعه

ألنه خالصة لتجارب األفراد اليوميـة،  . داخل اتمع تهحتديد دوره أو وظيف أمهية املثل عند زترب -11

ـ  : وعليه حددت وظيفة املثل يف الوظائف اآلتية. وجزء ال ينفصل عن سلوكام اليومية ة، وظيفـة تعليمي

فتحددت وظيفة املثل حبسب تفاعل وتعايش الفرد مع خمتلـف  . وتربوية، وأخالقية، وثقافية، واجتماعية

  .فنقل املثل بذلك واقعا معاشا .عناصر بيئته

األمثال شكلت نصوصا وقوانني صاغها احلكيم الشعيب تتماشى مع طبيعة الفرد ومـع احتياجاتـه    -12

  ...).، اجتماعيةأخالقية(

موعة ردود أفعال األفراد، ومن هنا ل الشعيب أسلوب لتقومي السلوك الفردي بإعتباره انعكاس املث -13

فإن تسليط الضوء عليها بغرض الكشف عن خمتلف احلقائق والصور املوجودة داخل اتمـع، وبالتـايل   

  .يعد من الضرورة مبكان –إن أمكن ذلك -دراستها ومعاجلتها وتغريها 
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الشعيب يف تصنيفه وحتديد وظيفته، بل يتعداه إىل جانب اليقل أمهيـة   ألمر يف دراسة املثلا رال يقتص-14

املعجم، التصـوير،   اللسان،(فدراسة اخلصائص الفنية للمثل . عن جوانبه املوضوعية، وهو اجلانب الفين

  .أبرزت جوانب خاصة للمثل متعلقة باملبىن واجلمال....). اإليقاع

  .يف صياغة أمثاله، ومتكنه من نقل الذوق الشعيب. فنية للمثل براعة احلكيم الشعيببينت اخلصائص ال -15

ا إلنسجام وتناغم عبارات املثـل، وموسـيقاه   يف تناقل وتداول األمثال تبع للسمة الفنية دور فعال -16

  .أيضا

باللهجة احملليـة   وما جيدر اإلشارة إليه أن األدب الشعيب يف منطقة األوراس يتناقل ويتداول أيضا -17

وعدم دراستنا لألمثال الشعبية باللغة اآلمازيغية ال يعين إمهالنا هلا، وإمنا هي تستحق بالفعل دراسة . للمنطقة

لغتني خمتلفتني ألن ذلك مـن خصـائص   بمستفيضة خاصة ا،غري أنه الميكن لنا اجلمع بني دراسة املثل 

  .الدراسات املقارنة

ومهما فعلت فإن املوضوع يبقـى  . ج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحثكانت هذه أهم النتائ     

  .وهو ما ارجوه أن يكمل الحقا من لَدنه. مفتوحا يستدعي جهود غريي ملواصلته

وأجدين مقرة يف النهاية أن رحليت مع هذا اجلهد قد أفادتين وأمتعتين مما حتصلت عليه من معـارف   -18

  .أطلعت عليه من تشكيل فين وعالج موضوعي لقضايا اإلنسانوأمتعتين مبا . ومعلومات
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  َأحرثْ بكْرِي والَّ روح تَكْرِي – 10
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11 –  عاجرالَم اسر بطَبثْ  وـَار   اَحرثْ يـا الْح

ـَازاْل ِلـيك راجـعرا          هـو مـاْل التُّجار   م

12 – فْظَكتَح ميفَظْ الْمَأح  

13 – يبلة حزعآم كيا فَأخّْ م  

14 – ى وارالنّْص عم مةڤْالَ َأخْدارلَخْس ادع  

  طَّع يدوڤَآخَر سبولَة  – 15

  رةڤْوآخُر ياخُذْ ضربةَ الْعنْـ ،آخَر ياخُذْ مرا ومرمرة – 16

17 – كيكْسي انيري عبلْر جُأخْر  

18 – ساري مف سا الْغَاري َأخْطَاك  

19 – وداَلْقَرِْم جاَخْرو ودمخَْل لَعَأد  

20 – كارمحب كاربا مخُْل يَأد  

21 – يـرـسي ـرياَلس ـنهَأد  

  َأدي وجِيب وشَارك النَّاس في مالْها – 22

23 – كتْ اُميجنْتب جواَز كمْل هوزيتْ يغِإذَا ب  

  ِإذَا اَتْكَلَّم اَلرْعد في اللَّياِلي   سجو لَغْراير واَلشّْوارِي – 24

  ِإذَا حبِيبك عسْل ما تَلْحسوشْ كُّْل – 25

26 – اعتَب وماَنّْج رلَقْم كباِإذَا ح  

  عليك بالسكَّة والْمحراثْ ،ِإذَا حبيتْ لَفْقَر عنَّك ينْجلي – 27

  اعدڤَواذَا حلْفُو فيك اَلنّسا باتْ  ،دڤَِإذَا حلْفُو فيْك اَلرجاْل باتْ را – 28

29 – كيلْفُو فلاَ ِإذَا حساتْ نَاعا بنْس، الَساتْ جاْل بجاَر كْيلْفُو فذَا حاو  

30 –  نَكيلَى دفَظْ عتَحاَس انيإذَا خْتَلْفَتْ لَد  

31 –  للَنّار طَبلَحو غَارْة للَصرالْكَس كَثَّر نَّارخَْل يِإذَا د  

32 – ـيه  اري  فُــورتْ فـدعِإذَا ر ـطَـارڤْلَم غَـارْللَـص  
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        سرـَد   وإذَا رعـدتْ في مـارس هـي الْخـيـْل عـالَه ت

         يـراَد رِْ فَـاهـطَاملَم ـيه ـرـرِيـبي  يتْ فـدعِإذَا رو  

  ِإذَا رعدتْ في اللّياِلي هـي اللُّـوح والْـمـذَارِي - 33

34 – يـراَد فَـاه رطَاملَم ـيه رِيربي يتْ فدعِإذَا ر  

35 - رد نڤِْإذَا زِي نيالْع نم كحور، رد نيِإذَا شالْفْ ڤْو نم كوحرض حاي  

  ِإذَا غَلْبوك بالْكَثْرة اَغْلْبِيهمِ بالْبكْرة - 36

  كَلَّم مجنُون يكُون السامع عاقَْلِإذَا كَان لْمتْ - 37

38 - خَاوِِيه كلْدو رِإذَا كْب  

39 - النَّفْد عتَب ازِإذَا كُنْتْ طَر  

  اَلدرك راهو علَى واحد ،يتْ زوج متْفَاهمينڤلْ ِإذَا - 40

   ڤْخُوذْ منْهم طَاب ،يتْهم ياخْذُوڤِإذَا لْ - 41

  يتُوه مطَابس راهو يخَيطْ فَالْكْبابس ڤِإذَا لْ - 42

  عودڤِْإذَا ماجاشْ نَصر اْهللا نْباتُو  - 43

44 - ودعسكُّل م حفْريو ودكُّل ع حقْري دواِلي اَلساتُو اللّيِإذَا م  

  تَاِلي ِإذَا ماتُو اَللّياِلي ما يبقَى لَلشّتَا - 45

46 -  بلِّي طْبِيوي ابتَّى اَلدح بِيبح بِيبلَّى اَلرِإذَا و  

47 -  كجِيي دياَلص َأذْكُر  

  طّ جا ينَطّڤََأذْكُر اَلْ - 48

  ما تْعلَّم اَلشّْحيقْ يتْعلَّم اَلنّحيقْ لََاَربطْ دابك مع دابي  - 49

50 - وخَفْ رَأروماَلْع لَّمتَتْع كح  

  َأرواحي آما اَنَّـعـتْـلَََك دار خْواِلي - 51

  أََزرع ينْبتْ - 52

53 - تَّى يح نَكيلَى دَأْل عوْلڤُأََََسبهلُو مو  
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54 -  ارنْه هينَحيا امخْ عُأس  

  َأشْرِ اَلْعاِلي يا لُوكَان غَاِلي  - 55

56 - يو ْل فَالنَّارڤُِإشَعيننم خَّانذَا اَلدوْل ه  

  َأضرب ذْراعك تَاكُْل اَلْمسقي  - 57

58- وسرتْخَافْ لَع وساَلطَّار برَأض  

59 - اَتّـالَلَََس اونْساْل يبلَى لَحع مهبرَأض  

60 -  يني اَلْعتْحشْ تَساَلْكَر ماَطْع  

  لَغْنَم بالَ حبْل ڤْاَطْلَ - 61

62 - الَكح دوالَّ نْسو الَكي مينطاَع  

  بشْ علَى واد سكُوتيڤُما تَعب علَى واد هدار وڤُعاَ - 63

  اَعمْل بدورو وِحاسب اَلْبطَّاْل - 64

  اُفّْ اَللِّي كْبرِْ يعفّْ - 65

  عد في بالَدوڤْلْبو لُو كَان فيه اَلْخير راهو ڤَرِيب علَى اُقْتَْل لَغْ - 66

  ِإقُص من غير مفْصْل  - 67

68 - انفْياتْ دشِّيتْ تْبا تْعة  ِإذَا ملَكْبِير اراَلد دُأقْص  

69 -  فَعاَرو الَتَكاَقْضِ صاصطب ـك  

  عد مع اَلصغير تَسمع من رايدةڤْواَ    تَسمع من فَايدة مع لَكْبِير  عدڤْاَ - 70

71 - ودي ِليهوشْ كدا تَلْبمو وددلُّو لَححو ودالْعو باَكْتْب  

72 -  ـسڤاَلْــبكـشِ نَـداَمو كد  

  جـدكبـاباك و   ڤْعلَى عـرو اَسـَأْل       

  ُأم لَمرا في اَلْمرحة  وُأم اَلراجْل في اَلطَّرحة - 73

74 - يدعب وحقَْل تْرلْعشِ باَم  

  اَمَأل فُمو ينْسا مو - 75
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  اَنَا عدوة وبربوشْتي حلُوة - 76

  لْبِي رهيفْ ما يحمْل تَكْليفْڤَاَنا  - 77

  ميرِْ وشْكُون يسوقْ لَحمير اَنَا مير واَنْتَ - 78

79 - دربم كحا يم دربمو  درباَنْتَ مو درباَنَا م  

  لَّك سيدي واَنْتَ اَعرفْ قَدرك   وڤاَنَا اَنْ - 80

  لَّك سيدي واَنْتَ اَعرفْ منَازلَكوڤاَنَا اَنْ - 81

  وْل هاهي جرْتُو ڤُو اَلصيد  وهو يلُّو هاهوڤُاَنَا اَنْ - 82

83 - لَى لَغْرِيبي عمع لْدواَنَا وي ومع لْدلَى وا عخُوياَنَا و  

84 - يناعو صزغَْل نْهي لَبمعاَنَا و  

  اَنْتَ اَهلَك منين قُصتْ اَلشََّمس  واَنَا اَهلي منين غَابتْ - 85

  اَنْتَاع اَلنّاس ما يبني ساس واَللِّي اَعمْل علَى ذْراعو اَنْتَاع اَلنَّاس يولِّي نْتَاعو - 86

87 - و ينقاباَلس ااَنْتُم ينقنَا اَلالَّحح  

88 - اكتُو اَدِإذَا تْفَكَرو اكنْسي ماَلْه اَنْس  

89 -  نَكيلَى دع اَنْشَدوْلڤُلَشْتَا يبهم لُوو  

  

90 - ـوسْل تْـعَأو، ـوسي تْـعثَـانو،  ــوسثَــالَـثْ تْـعو  

ـَس دربـالَة وَأوْل تَعـو        ـَسـتْ بـرنُــوسڤَس من  لْب   اْل لَب

ـَـقْ اَلْـمــا علَى اَلْفَـ        ـَاني تْـعـوس مـن اَطْـل   س ـوڤُّوث

       و وزـجع ـابج نم وسثََـالَـثْ تْـعڤَو  وسـرتْ عـباْل ج  

91 - تَاب نم آخَرى وصع نْل مَأو  

92 - باَلذِّي ماكُلْهي اَلشّيب ُأوالَد  

93 - قَاوبي اَلشِّيب الَدُأو لَلذِّيب  

94 - ةَ اَلْعزي خُبة فزِيالَ م ُأويد  

  ِإيام اَلشّْتَا جاتْ  واَللِّي ما غَزلَتْشْ تْعراتْ - 95
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96 - يحلاَقْفْلُو م حينُّو اَلرم كجِياَللِّي ي اباَلْب  

  اَلْبابور كي يكْثْرو فيه لَمعاِليم يغْرقْ  - 97

98 - ينالَ دب حبتَص مالَ لْحاتْ بب  

99 - وشِْاَلْبعما نَستّْ مم لُوكَان  ياَنَا حو يلي عكبي الَ ياك  

100- قَاعتَر يها فاِلي ماَلْب  

  بايتْ ومتْغَدي وطَامع في ما يدي - 101

  اَلْبايرة ِإذَا بارتْ علَى سعدها دارتْ - 102

103 - حبْل تَرنَازْل لَمدب  

104 - احتْرتَس احرْل لَمدب  

105 - بِيبلَلْح يبلوشَةْ لَحبرب  

  برزانَة تَنْباع اَلصوفْ - 106

  اَلْبرمة بالَ بصلَة كي لَمرا بالَ خَصلَة - 107

  اَلْبرمة اَلْكَحلَة غَلْبتْ لَمرا اَلْفَحلَة - 108

109 - فُم نم اَلْكَلْب وسنُّو بم تَكاجاَقْضِ حو و  

  ولُو حجابڤُبعد ما شَاب علّْ - 110

111 -  عـا شْبم دعڤَبوسساْل م  

  اْل مسوسڤَبعد ما كْلَى  - 112

  بكَّر بكْرِي تْروح بكْرِي - 113

114 - وملَّى اَلْيو حاراَلْب احر قُومو قَمب جالَّرب  

  بالَشْ ما يحالَشْ - 115

116 -  ـالَكاالَ بيهـلع ـَك   تَاخُـذْ اَلْبِـيضا وتَـخْسر مـال

  اَلْبِـيضا مـثْْل اَلْبـياض اذَا طَاح في اَلْغْـنَم يعـميها          

          لع الَكم را تَخْـسملَة وتَاخُـذْ اَلْكَـح ـالَكباوـيه  

  راهـي كـي اَلـركْـنَة اَلظَّـلْمة ِإذَا خُـشِّيتْ فـيها          
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ـُـــوذْ اَلسـمــرة وَأخْـسر مـالَك  عليـها              خ

  راهي كي عسْل اَلنّْحْل ِإذَا طَاح في اَلْكَرشْ يداوِيــها          
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118 - انِإنْس لَكتَم انلّْسب  

119 - ظَملَّع وسلَغّْ اَلْمب  

120 - حاتْ ميانراَلْبوفَاتْ ورعم منَاتْ اَلْعاتْڤُبور  

121 - لَلّْقُم حَأنَا نَفْرو وجْوتْزي يمنَاتْ عب  

  بنَاتَْ لْمحور بارو وبنَاتْ بوتْشيشْ ثَارو - 122

123 - يدداْلحوتْ ِإالَّ با تْمم اددنِْتْ اَلْحب  

124-  كي فُمْل فسي لَعك كمنْتْ عب  

125 -   بـارجِيتْ ه مـتْههب نم   ينتهب تْ اَلنَّاسهب  

           مْزتْحي بقَارالْعـتْـخَلّْـلُـو بيو   اللّْـفَاعو ب  

126 - لُوْل وـَه ـَاجرب   ف

  ه اَلْـواداَلْبهلُوْل جرب بِ  - 127

ـَهلُـوْل يـعـرفْ بـاب دارو  - 128   ب

  اَلْبومة لُو كَان فيها اَلطَّبْ ما يتْركُوها اَلصـيـاده  - 129

  يتْ اَلرْجاْل خير من بِيتْ اَلْماْلبِ  - 130

ـَرمـودها هنْدي  - 131   بِيتَ كْبِيرة وق

  بِيتْ وحدة مبنية وبِيتْ اَثْنين مطْـوٍية وبِيتْ ثْالَثَة مخْليـة  - 132

ـَّةڤْو نَارِي مأبِيتي مبنيـة   - 133   دي

  علَى نْدامة شتْباتْماو اظَة تْباتْ علَى غي  - 134

  تَبداْل اَلسْروج راحة  - 135

136 -  اراَلد ابلْب اَلْكَذَّاب ـعتَـب  

  وتَتْمرمد لُوالَد وتْولِّي رجاْل ،تَـتْـمـرمـد اَلْحواشي وتْولِّي جماْل  - 137
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138 -  بِيروْل ةتَدلَى مع اَلْفَار اراَلد  

  تَطْوِيْل اَلْخيطْ غْدا كَبرو  - 139

140 - ينيقْتقلُو دى وداَتْمى وتْغَد، اوشَّى واتْعينتلُو خَطْوشَّى وتْم  

  تْمشَّىاتْعشَّى واو ،تْغَدى وتْهدى - 141

ـَّع اَلْبنْدير تْفَرقُوڤَتْ - 142   اَلْمداحة اط

  وْل لَلْخَاين خُشّْڤُوْل لَلْكَلْب َأس وتْڤُتْ - 143

  تَكْبرِي آكَنَّة وتْعودي كيما اَنَا  - 144

  تَكْليحة لَلذّْكَر مليحة - 145

  اتْ اَلْعرس فَاتْڤَتْلَحفَتْ وجاتْ لْ - 146

  تْلَمْ اَلْمتْعوس علَى خَايب اَلرْجا - 147

148 - م ْتْنَحْداْل تَـتْـهبلَج ْدا تْر  

149 - اساَلر ـَّان   تْهنَّى اَلْفَرطَاس من حك

150 - ـزـايةْ خُـبمـرلَى بع زايجثْالَثْ ع  

  جـاتَـك لَــرطَاْل يا كـيـلُـو - 151

  اَلْعام اَللَّـوْل الُّـو هاذي بالَصتي منڤَ، جا اَلثَّـاني دزْ اَللَّـوْل - 152

  رِيب خير من خُوك لَبعيدڤْجارك لَ - 153

154 - رايعخَلَّى لَم رايـَا ز   ج

155 - اروْل اَلدم حباَص ايا كَــرج  

  جا معلَّم علَى اَلْقْراية الَ قْلَم الَ دواية - 156

157 - طْـب ــزتْـه مهراوجـمـهـعـاي  

158 - ارـوْل اَلــدم  هيـفْ اَكْرـمِْ الضــاهج  

159 -  ـكَـنـسـتْـمـَا ي   ـاْل نَـسكُـنڤَج

  ـبـضــوهڤَجـا يـسرقْ  - 160
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ـَسـعـى ودر تَـسـعـة - 161   جـا ي

  جـا يـكَـحـلْـها عـمــاها - 162

ـْـوانَـسـني عـاد يـبــرـطّْ ڤَجـبـتْ  - 163   ـلي في عـنـيـهڤْي

  اَلْـجـبـْل يـسـمـوه بابور الَ تَاخُذْ بِيه منَّا والَ تَـدهمـو بِيه نَاسو - 164

  حـب اَلـنّْسا كي اَلْحـنَّة في اَلْحين يـفْـسخْ لْـباسو          

   تْغَنّْجِيه    وبالـزيتْ تَدهن جلُودوجحشْ لَبغْل الَ  - 165

             يهف ْضاَلْعو ْـَّك   ادةْ جـدودوـع كهاذي  اَلص

  وْل اَنَا صغَيـرڤُصير كُلّْ عام يڤْجحشْنَا  - 166

167 - ادرالَ اَلْـمو ادـرج  

  ةجـرب وطَـاح في دشـيـشَـ - 168

169 - ـَّاك ـَّاك واَلْخَاين شَك   جـرب حك

170 - رـبي حـَر   واَلْعيب ما يـبراشْ ىاَلْـج

171 - ـُوالَه   اَلْجرح يـضـرْ م

172 -  يـرـفَـلََّأاَلْـجي اما اَلـنّْعرڤْو  

  جـلْد ما تْـقَـرْ فيه دبـاغَـة - 173

ـَتْـ اَلْـجمْل - 174   ـبـتُـوڤْطَّع رڤَلُوكَان يراعي لْـحدبـتُو ت

175 - راَد نم ـيـعـمڤْج هاوــرع ـامـيـلب  

  يڤجـنْب ذيـب وجنْب سلُو - 176

177 - ـودـوجاَلْـم نم وداَلْج  

178 - ـكـعْـتَـبي ـككَـلْـب عـوج  

  يتْ لَبكَا واَلنّْـواحڤلْ    بابا نَرتَاح  تْجِيتْ لْبِي - 179

180 - ـري اَتَّـحبر يـري اَلْـڤْجِيتْ اَنْـدبِيڤُـلـر  

181 -  ـيرـفي حنُـو فـاوڤْجِـيـتْ اَنْـعالْفَاسي بلبراَه اهابب رب  
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182 -  ـيرـفي حنُـو فـاوو اَڤْجِيتْ اَنْـعم ربالْفَاسي بلبره  

  يتْ روحي ثَمڤجِيتْ اَنْقَامرك آشْرِيكي اَلْ - 183

184 - ْاجى اَلْحوسى موسم ْاجاَلْح  

185 - يهف لَّمس ودي اَلْجف كسفَرا ويهف كاَتْر وعتْ اَلتّْراجح  

186 - ا ويهلجلَتْ رة غَساجاااَلْحاتْ ما نْسيهلفَاتْ ع  

  اَلْحاذَقْ باَلْغُمزة واَلْبهلُوْل بالـدبزة - 187

  م في جنَاح اَلطِّيرڤَتَرنْبِيهة واة وڤَحاذْ - 188

189 - وحريى ويعي دثَري اَلْماَلثَّـانو وحاَلر ْبح ْباَلْح  

  حبْني باَلسيفْ يالُوصيفْ - 190

191 -  عسي اَلْوف ميهة اَديافاَلْع ارجح  

192 - مزتْحالَ ملَلْب حورو مزمزو ْجح  

  الْتَـلْها اَنَا نَسكُتْڤَالَتْ راني تْبلِّيتْ واَلطُّوبة ڤَاَلْحجرة  - 193

  اَلْحجرة من يدْ لَحبِيب تَفَّاحة  - 194

  وتُبتْ سبع تُوباتْ   تْ سبع حجاتْ حجي - 195

196 -  ذُوبي اراَلنّْه يهلع ا طَاحة ِإذَا مدبالزب ونهديثْ اَللِّيْل مدح  

  صيرڤْحديثْ اَلنِّـية  - 197

198 -  ْرا تْضة مملْخَدَو ْرح ْراَلْح  

  اَلْحرة حارة - 199

  

  في لْـبـاسـهـا تْـشَّـمــرا    ة في كْالَمها تَستَغْفَر حـراَلْ  - 200

          ي دفوا تْـقَـلَّـْل    ڤْـيـڤل هـوتْـعي اَلتَّْل يا فلْهاجثْ ررِإذَا ح  

             ثَّرا  تْعهي كْالَمة فباَلْخَـاي  ـرا تْــجهـاسـي  لْـبفوـرج  

          ي دفوڤْـيـڤ  ـَّر   ِإذَا حرثْ راجلْها في اَلتَّـْل ما يتْعوْل     ها تْـكَث

  اواَلزواج بالرْض ،واَلْكُسكْسي بالرْوى ،اَلْحرثْ بالثَّرى - 201
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202 - و ورثْ اَلْبرالَشْ ڤْاَلْـحا ممو ورڤَبطْماَلْم اعور  

203 - اموة عاباَلصو اموثْ دراَلْح  

  حشيشَة طَالْبة معيشَة - 204

  حليْل حاْللزاواِلي وحليْل اَ - 205

206 - ي ووحر ني اَنَا ميللنِّي حم يْل اَلنَّاسلح  

207 -  ارماْلڤَاَلْح :احبْاَلص لُو فْطُورنَع  

  ايلَة وقْرَاص اَلّبن واَللِّي عنْدو طَفْلَة ايديرلْها اَلرْصنڤَلْحماتْ اَ - 208

  ايلَة وقْراص اَلّْبن واَللِّي عنْدو طْفَْل ايديرلُو اَلرْصنڤَحماتْ اَلْ - 209

  حنَا دوار وزدتُولْنَا لَعشُوشَة - 210

  وحواْل تَشْكي لْربي حواْل تَشْكي لَحواْل - 211

  اَلْخْبر ايجِيبوه اَتّْوالَى - 212

213 - رنْبا ونَاكُلْه يلتْ عة اَللِّي شَاعزڤْاَلْخُب  يينع  

214 - يهوسب بِيهريشْ تَضمْا تْنَجاَللِّي م ْاَلْخَد  

215 -      مهيداْل سجْاَلر امخَد  

  رجتْ اَلصدقَة من بِيتْ اَلْعميانخَ - 216

217 - عرو زوحي رف ْطَاْل شَكاَلخُر  

  خْروفْ اَلْمسكين يرعى في اَلطَّرفْ - 218

  مح فيْ عوْجاتْ اَلرْكَايبڤَخْسارة اَلْ - 219

  خْسارة عاجلَة والَ ربح باطي - 220

221 - وكي خُصنْطُوشَغا مي اسرلََع تْر اساَلر  

  ماتْڤْاَلْخَطْواتْ اَكْثَر من اَللُّ - 222

  خْفيفْ اَلرْجْل ما يتّمْل   ولُو كَان اَلْوجه مـرايا - 223

  اَرجــــْل خْـفيفَة    تَـستَاهْل تَـكْـتـيفَة           
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  ا تَعرفْ غير اَللِّي يعرفْ قيمةْ بوك وخَالَكومامثَالَك اخَالَطْ  - 224

  خَلِّ امك تْموتْ وصلِّ اَلْمغْرب الَ يفُوتْ - 225

226 -  ودمحي مي فزتْ تْعاحرو وددمخَالَّتُو م  

  خَلْطَة جلْطَة واَلْجرب يعدي - 227

228 - لَكتَس لَكْبِير ايخُوذْ ر  يرلَى خع  

229 - كُمغَارص فَّام نم خُوذُو فَالْكُم  

  اَلساداتْ يا لُوكَان دور ڤْخُوذْ طْرِي - 230

  اَلْعافية ولُو بعدتْ وخُوذْ بنْتَ اَلْعمْ ولُو بارتْ ڤْخُوذْ طْرِي - 231

  اَلْمعلُومة ولُو دايرة ڤْخُوذْ اَلطّْرِي - 232

  خُوذْ لَبنَاتْ علَى لُماتْ - 233

  خُوذْ اَلْخيْل علَى اَلساداتْتْ وخُوذْ لَبنَاتْ علَى لُما - 234

235 -  كارو جبساَح يكلع مِإذَا قْس خُوك  

236 - كباحص كغُرالَ ي خُوك خُوك  

237 - وكدع اَلنَّاس ناَبو خُوك خُوك  

238 - اتَاكو نوشْ ماهم الَكو نم خُوك  

  خُويا ولْد اَلْكَلْبة نْصيـبو لْيلْةَََ اَلْغَلْبة - 239

240 -  يرأاَلْخيننَّا لَلـدة ماباَلصو يرلْخْمو  

241 - ي َأظْلَماداَلْبو الشَّرب اَلشَّرو مي َأكْراداَلْبو يرالْخب يراَلْخ  

  اَلْخيرة فيما َأخْتَاره اهللا - 242

  خير اَلنَّاس عدو  والَّردو - 243

  خْيار اَلْقُوْل ثَباتْ لَعقُوْل - 244

  خْيار اَلنّْسيب يحكَم دارو  - 245

246 -  نم كَباَنَا نَري وابد اباالاَلدلُور  
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  موالَه اَلداب راكَب علَى - 247

  دابة جِيفَة ومصورها حالَْل  - 248

249 - ارالَ نُوب نَانا جيمك غَارالَ صب اراَلد  

250 - نْشَارالَ مب اراَلنَّج اردلَّة وسالَ مب ادداَلْح ارد  

  اَلدار دار بونَا واَلنَّاس يحاوزونَا - 251

252 - ارة  ديخْلا ماَلنّْس اردة وينباْل مجْاَلر  

  دارِي تَستُر عارِي ما يبقَى حاْل علَى حالُو غير ربي سبحانُو - 253

  ستَر عارِيمدارِي  - 254

  دالَْل يعلَّم اَلسْقَاطَة واَلْبرد يعلَّم لَخْياطَة - 255

  ا ما حنْ يكَنْدر اَلدم ِإذَ - 256

257 - ا كْالَبهطُّالَّبا جِيفَة ونْياَلد  

  اَلدنْيا داالَتْ - 258

259 - را اَخْسيهلْل عمعاَللِّي ية وارا غَدنْياَلد  

260 - ما اَنْديهلْل عمعة واَللِّي يارا غَدنْياَلد  

  وْلكي اَسب اَلدنْيا - 261

262 -  يراَلْخ يرتَلْـأد اكرڤَو ڤُاهكامـد  

263 - ـتَـككْـبي رالَّ فو كّْـتَـكي حف يراَلْخ يرد  

264 - و اهاَنْسو يراَلْخ يردو اَلشَّر يروداََتْـفَـكّْـر  

  يضحكْـلَـك دير راي اَللِّي يبكِّيك وماديرشْ راي اَللِّي - 265

266 - وركْس عوْل تَشْببه كوحر يرد  

267 - كارد ابْل بوالَّ حو كارج يردا ييمك يرد  

268 - اَرة واَلنِّـي يرةڤُديي اَلـثّْـنف د  

  دير اَلْهمْ في اَلشَّبكَة شْوِي يطيح وشْوِي يبقَى - 269
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270 - كباحص ْرتْض كرا تْضيمك ينَكي عف كدي يرد  

271 -  يكدي ْري حيلـتْنَـعو يكذْنو بِين الْـفَكويرِي سد  

272 -  ي اَلْ: اْلڤَاَلذِّيبنْرلَةڤَاَتْضاي  

273 -  الََ تَـنْ: اْلڤَاَلذِّيباتْ وورد شْرعةڤـيز  

  لُوكَان درتْ دارِي وحدي ما يموتْ ولْدي : اْلڤَب اَلذِّي - 274

275 -  الَتُّو ااَلذِّيب الَ خَنْطُوْل اوالَتُّواوْو  

  صص ڤَلْب اَلْمڤَاَلذّْهب اَلْمرصص علَى اَلْ - 276

277 - ْڤُذَويلََـقَّـما ادع وه  

278 - وشْ بالُو مفْعْل باجالُواَلرم  

279 - اَلْم لْواَلداشْ كوسا ياْل مالَ مْل باجالَشْ   ڤْاَلرطْ ببهيو طْلَعي ورع  

280 - حـاْل مالَ مْل باجيء ڤُرى شـوسا يـا منْـيي اَلدف    ور  

          اَلْم لْواَلدك ارشْرڤْاَلْمْل  اَلْمصوي    وري عالَشب عجري اء و  

  اَلراجْل جابية وَلْمرا خَابية - 281

282 -  نَادْْل خُو اَلزاجاَلر  

283 - ي وهو اداَلْو اهْل اَداجي تَڤُاَلري فانلُوالَاوْل رع  

  اَلراجْل طَيْـشُوه بنَاتْ عمو لَموه اَلسايباتْ - 284

  اَلراجْل عنْد عيالُو واَنَا نَستَنَّى في خْيالُو - 285

  اَلراجْل عيبو جِيبو - 286

287 - انبة يي اَلشَّدْل فاجاَلر  

288 -  جِيبي مفْح نْل ماجڤُاَلرماَللّْحـفَّة و  

289 - ْدا سراَلْم و ادْل واجاَلر  

  يتَّحكَم من لْسانُواَلراجْل  - 290
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  راح اَلزْمان ونَاسو   جا اَلزْمان بـفَـاسو - 291

  اَللِّي تْكَلَّم بـالْـحقّْ   آوِلـيك  كَسر راسو         

  راح سدر جا مدر راح باباك جِيتْ اَنَا  - 292

293 - جوز خْطَبي احر  

  ح يدلَّى ما ولَّى راح يسرب حكْموهرا - 294

  راح يعرض باتْ  - 295

296 - ة واْل اَلْهِيبجتْ راحةاريباَلْخ وهجقَاتْ وب  

  راحتْ عيني وِين حاجبِي - 297

  اَلراس ممشُوطْ واَلْجِيب مزلُوطْ - 298

299 -  طَاساَلْفَر اسيرِيڤْربلْر ب  

300 - اَلنَّاس ْيلَى شو عضتْـقَابي اساَلْخَمي واعاَلر  

301 - ي اكَبوڤُاَلرس ماوڤُولْه  

بركَايك من صحبةْ اَثْنـين اَدي واحـد    رسبِي روحكاسعرفين  ڤْراكْبة فُو - 302

  وروحي

  بنْتْ اَلْبارح ارح مانيشْڤَراني  - 303

304 -   مهْلَمي اَنْا كَانُونو مهْاَمنَاتْ وب عبر  

  ربة فَارغَةڤَربع نْسا واَلْ - 305

306 - و اكرا ورا خَضخَلِّيهي يبڤُركامد  

  ربي اُوالَدك في لُوسع تْصيبهم وقْتْ اَلشَّدة - 307

308- برنَاكةْ لَحجولْع اكوي اَلسطعي ي  

309 - الَ طْبِيبـلَّة بع بِيبَْالر  

  ـاشْ ڤَى ُأو لَجباْل ما تَـتْـالَڤَرجاْل تَـتْـالَ - 310

311 - انَأم ميها فم انمْاَلزاْل وجر  
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312 - اَلْخَاطَر ْبحي ني وِيشْل تَمجر  

  طَّعتْ لَفْراشْڤَِليتيم اَللِّي رجْل  - 313

314 - اراَلد ابب نْدع ابقْ شْبزر  

315 - ُأو فَاقْ اَلْـڤَر قَاقْڤَدي زو فوحى ر  

  ركَب خُصْ تْنَعنيعة - 316

  و بِي الَ نْطيحڤُركّْبوني وحدْثُوني وسو - 317

  ان تْعود سمْ تَرقينيرِيحةْ اُمي تَغْني لُوكَ - 318

  زردة بالَ مغَارفْ - 319

  ـةڤَـة بـفَـلْـڤَزلْـ - 320

  اَلزلْطْ و اَلـتّْـفَرعـين و قَـلَّةْ مايـنَا مـاكَانَـشْ - 321

322 - كَّبرو لْطَانس تْ اَللِّي كَانحي طَياعذْر ني منركَسو ارغَد انمز كَان نتْ م

  راعي 

323 - منْدنُو ياماَللِّي يو ارغَد انمز  

  زهرك يا ِليتيمة حتَّى اَلْقَاضي غَاب عن لَمدينَة - 324

325 - باَلتّْـعالشَّـقَا وْل بدا تَتْبم باَلطّْرو وهْاَلز  

326 - امتُو عاربِليلَة اَد اجوز  

327 - رفْطَاَي وجلَى زع رايرح وجز  

328 - يبطوْل يبلَى سوْل عبس زِيد  

  اَلزيتْ في كُلّْ بِيتْ - 329

  اَلزير اَلْمتَّـكِّي ما يضحك ما يـبـكِّي - 330

  ين يجِيب خْنَافَساَلزين في اَلزين يجِيب فَرخْ اَلطَّاوس واَلشِّين في اَلشِّ - 331

  اَلزين الَّ زِين لَفْعايْل - 332

  اَلزينَة بالَ كْحْل ولََعزِيزة بالَ طْفَل - 333
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  اَلزينَة سعدها في لْحم واَلشِّينَة سعدها في اَلسْما - 334

335 - ة ورِيضاَعزِينَة ودي نمةيرِيضا مه  

336 - اَلسا  ڤْابيـهلع ربدلِّي يو  ثَّرتْع يراَلْخ نم  

        ـي  وْبر كْلَخْ اَلْفُما  ِإذَا بيهلي عنباسحالَ ي  

  ساداتي ماداتي واْهللا ما نَنْسى عاداتي - 337

  اَلساكَتْ علَى اَلْهمْ نَابتْ  - 338

  دوراتْ حڤَسبة ولْـ - 339

340 - مـهلَمي نَا كَانُونو  مهْاُمة وعبس  

341 - ْبْل  ڤسبْلڤُلَحبح امد  

342 - ا تُخْطُبْل مقْب طَبقْ لَحبس  

343 -  شَايراَلْح يسفْكُوِلي رة ووببا سي يبس  

  ـفْصةڤَمن  ستَنَّاي يا حفْصة حتَّى تْجِيك اَلزيتْ - 344

345 -  تَّانح يهاَدكْلُو وحاَض تَكرم لَكْالَمة وقَام لُو بِيرفَراَحو يهخَبفْروا واَح كرس

  اَرزامة تْهييلو

  سعد اَلْفَحالَتْ يدوه اَلْخَايباتْ - 346

  سكْران يعرفْ باب دارو - 347

  ذَا نْبح واَلراجْل ِإذَا شْطَح لَكَانَك ذَباح غير اَذْبحي ِإڤسلُو - 348

349 - ا يم ارة داررالْحب عماَلْڤَس زِيڤُطَّعر  

  دڤَسمعتْ بالْكَلْب عساس كي وصلْني صبح را - 350

351 - ا ورو منْداَللِّي ع نكَاي اداَلصو يناَلسادصينَة حشو منْداَللّْي ع نكَاي  

352 -  يحاَلرا وولُو لَهاداُو ز يحلي ميدس  

  سيدي هدي يكْـتَب ويغَدي - 353

354 - ردمو ني اَللّْبڤْشَات اَلطَّاس  
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  اَلشَّارِي سلْطَان واَلْبايع خْديمو - 355

  ي اَلْجار قْبْل ما يشْرِي اَلدار اَلشَّارِي يشْرِ - 356

  اَلشَّاشية تَطْبع اَلـراس    اَلْوجه تْضـويه اَلْحسانَـة - 357

          ي يكْسذَانَاڤْاَلْمح نم وهضْنَو انيراَلْع    اَلنَّاس عم دع  

358 - اَعو ارهلَلْم اراَلنَّه اڤَشَاوحلَلْقُر اراَلنّْه ب  

359 - وعالْجتْ بيمة وعالشَّبب عشَاي  

  اَلشَّبعة اَتْالَوِيها اَلْمطْمورة - 360

  اَلشَّبكَة تَضحك علَى اَلْغَرباْل  - 361

362 - ا ية مراڤَاَلشَّجنْهم ودا الَّ عهطَّع  

  لْعبشَربها حبْ وروح تَ - 363

  شَرْدودة الَ مطَلّْـقَة الَ مردودة  - 364

ـْراسه - 365 ـْده ل ـَدْ   غيـر من جب   اَلشَّرْ ما يظْلَم ح

        ي اَلشّْتَا يوڤُفاسنْع غْلَبيفْ يي اَلصفو   دروْل اَلْب  

  اَلشَّركَة هلْكَة - 366

  محرمة واَلْيدين بِين اَلنّْسااَلشّْعر تَحتْ اَلْ - 367

  اَلشّْغُْل لَمليح يبطَا - 368

  شْكَارة ماْل حقّْ اَلْحماْل - 369

  شُكْرتْني ما وخَالْتي - 370

  شْكُون يشْكُر لَعروسة اُمْها والّْ فُمْها - 371

372 - ارَتُو اَشّْورم زعتُواَلشّْالَِلي ينَب يفَاهك ب  

  اََلشَّمس ما تَتْغَطَّى باَلْغَرباْل - 373

  عادڤْاَلشّْنيعة لَلصياد واَللّْحم كْالَه لُ - 374

375 -  نولَة مبْاَلس دبجرِيْل ياَب رڤَشْهاَلْبِير اع  
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  شُوفْ اَلْعود واَشْرِ بنْتْها - 376

  قَلِّيْل يظْهر في اَللِّيْلشُوك اَلْ - 377

378 - تْفَرا يم يننانَة طُوْل سشُوم عم طَاح انتْڤُشُوم يوْل شُوشَـةْ غُولَـة   ڤُو ه

ي وهڤُوودقُو وْل عروب  

  اَلشِّي باَلْمكَاتيب يا اَلْهاربة الَ تْخَافي  - 379

380 -  ْا اُماتْهة اَدالَلَاَلشِّيعاَلشّْالَلَ ڤْلَع ْا اُماتْهة اَدعاَلشَّبڤْو  

  مح واَلْبنَّة لَلْملْحڤَاَلشِّيعة لَلْ - 381

382 - يهف اناَلذَّبيْل واَلشِّي قْل  

383 - ـَر   يعاتْ مايوڤشي ما ينْفَعها كيما جداثْ مارس وتْ

384 - اَلْب ينغَطِّڤْشة يارهيبلح يه  

385 -  لَلنَّاس اَلنَّاس يش  

  اَلشِّينَة شينَة لَفْعايْل - 386

387 -  ْبة اَتْحاباااَلصهتْالَلَس  

  جاحتْواصابة  - 388

  صاحب اَلْكَلْب اُو ما تْصاحبشْ اَلدايرة - 389

390 - كَبا تَرم ابد لَكعجالَ ر كباحصيهلشْ ع  

  صام عام و اَفْطَر علَى  جرانَة - 391

392 - كْفَر ي اَلطَّاجِينا في شَافْهكو ربص ربص  

  اَلصحة خير من اَلْماْل - 393

394 - ي اَظْالَمف اوغْدي امرلَح داروص  

  اَلْمهراس اَلصوتْ صوتْ اَلتَّراس واَلطُّوْل طُوْل - 395

396 - ورُصلَح هيوداتْ يبوفْ اَلْخَايص  

  ب واَلْكَلْب ينْبحڤَاَلصيد عا - 397
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398 -  يداشْ: اْلڤَاَلصرا تَبو مةْ اَلسكَلْمى وربي حرج  

  ادومةڤَضربة باَلْفَاس خير من عشْرة باَلْ - 399

  كَـفِّي بكَـفِّي   وخَممتْ في اَََألرض ساعة ضربتْ - 400

  صبتْ قَلَّةْ اَلشِّي تْرشِّي   وتْـنَوض مـن اَلْجماعـة        

  ضربتين في اَلراس يوجعو - 401

  ولِّيشْ لَكْالَم ڤُضربني بالرْزام ُأو ما تْ - 402

  ني واَشْكَىڤْواَسب ضربني واَبكَى - 403

404 - يرا اَلشّْعاَنْس نلَى اَلتّْبع وهبرض  

  اَلضرة مرة - 405

  اَلضرْة مرة وتُولَد لَعسْل - 406

407 - يددح كُوناَللِّي ي كُـالَّبا بيهنَح اتَكعجِإذَا و تَـكسرتْ   ،ضـرِإذَا كَب نْتَكبو

  عطيها راهو بالَها في اَلدار ديما يزِيدَأ

408- ي ا لُوكَانيفْ ييفْ ضخْرِيفْڤْاَلضشْتَا و دع  

ضيفْ كَـلّْ  و ،ضيفْ اَلشَّهر يستَاهْل َأرفيسةو، ذْبِيحةاضيفْ اَلْعام يستَاهْل  - 409

  يوم يستَاهْل اَطْرِيحة 

ضـيفْ  و ،ضيفْ اَلشّْهر يستَاهْل اَشْرِيحةو ،اَلنّْهار يستَاهْل اَطْرِيحة ضيفَ - 410

  اَلْعام يستَاهْل اَذْبِيحة

  لُوبڤْفي اَلْ ڤْاَلضي - 411

412 - اَغْطَاه ابص ْكاَلْح طَاح  

  كَحلَةْ لَعيان الُو زِينَةڤَاَلْعميان  بالَد طَاحتْ اَلْعمشَة في - 413

414 - رشْتَاقْ ماخْ مةڤَطَب  

  دواااشْ ڤَطْبِيب عنْد اَلنَّاس وعنْد روحو ما لْ - 415

  ولُوا بقْوالْنَا اُو ما تَفْعلُوا بافْعالْنَاڤُ: الُواڤَاَلطُّلْبة  - 416

  اَلطَّماع ايباتْ سارِي - 417
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  عبالطْ دسفَي عمطَلْاَ - 418

  طْوالَةْ اَلْخيطْ ما تْخَيطْ - 419

  طُوْل اَلْباْل يهدم لَجباْل - 420

  صير ايروح يموتْڤْطْوِيْل ياكُْل اَلتُّوتْ ولْ - 421

  صيرة ماتَتْ بعـلَّـتْهاڤْـتْ كَلَّـتْها ولْڤَاَلطّْوِيلَة علّْـ - 422

  كي يحصْل ما يتْـخَـبـطْ  لْحرْاَلطِّير اَ - 423

  عاشْ ما كْسب ماتْ ما خَلَّى - 424

  اَلْعام باين من خْرِيفُو - 425

426 - زِيد ثْ وراَح يدلاَلْج عاَم  

427 -  ابهثْ وراَح اببْاَلض امع  

  وايلُهڤْفي اَلنّْهار تَحمى ي اَللِّيْل تْباتْ تْصبْ وف ،اَلْعام اَلْمسعود نَعطيك دالَيلُه - 428

429 - وكدي عي كنباسحو ي خُوكي كلْنامع  

  عانَد ُأو ما تَحسدشْ - 430

431 - ْراَلْح دبلُواَلْعا فَعمايد يراَلْخلّْ ودي يرلُّـو لَلْخي َأدك، ي اَللِّي خَازـْل  كسلَع ن

 اعنْبا اَتَّكَْل ياْل ِإذَا مغْز لْدي جف  

432 - ينتْرى متْغَدي يحاَلشّْح دباَلْع  

433 - د عجا تَراَلنُّخَّالَة ميقْ ودص عجرا يم ْوداَلْعڤْيڤ  

  عرس بهلُو كْالَه بهلُو - 434

  في واد هالَْل الْغْنَو اَلْعرس في جالَّْل - 435

436 - مو لَلّْحدي دم املَى اَلطّْعع نَاهضرع  

  ُأمْها فيما يخْدمو اَلصوفْ ڤْعرو - 437

  افْـلَة محميڤَاَلْعريان في الْ - 438

  عشَّتْ لَبنَاتْ ما عمرتْ ما خْالَتْ  - 439
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  و باتْ سارِيأة ڤَعطَى اَذْواَ - 440

  عكِّي يا لَمعكِّي شُوفْ لْحالَك واَبكي - 441

  عالَّتْ اَلْفُوْل من جنْبها - 442

  علَى رِيحةْ اَلريحة خَالَّتْ اَخْدودها اَشْرِيحة - 443

  دْ رجليك مدْ اُغْطَاكڤَعلَى  - 444

  علَى كَرشُو يخْلي عرشُو - 445

446 - باتَة سي اَشْحف منَاهلَّمڤُعابولَى لَبونَا ع  

447 - بالَةْ سْي اَلصف منَاهلَّماتْڤُعكْعي اَلرونَا ف  

448 - يباَلْع رظْهي اَلشِّيب نْدع  

  لدْعاوِياَبو وما يكْسبها غيرااَلْعنْزة حليبها خَاوِي وشْعرها عراوِي  - 449

450 - يكمعو يقْراَللِّي تَح وداَلْع  

  داڤْعود واحد ما  - 451

452 - وما دة ميراَلْع  

  عيشْ يا بالَّرج في بالَد اَلشَّاوِيـة - 453

  اَلْعين تَبكي علَى لَحنَانَة - 454

  اَلْعين حقّْ واَلطِّيرة باطَْل - 455

456 - عماتَدة ميححْاَلص يناَلْع  

457 - انيزم ينلَلْع يناَلْع  

458 - اباَلتّْرو وداَلد يرا غهرمعا يم يناَلْع  

459 -  انَكيزم يه ينَكع  

460 - يدعب نم كُولَكحضي وكباَللِّي ح ونياَلْع  

461 -  زِينَك نتْ مييعيكدي شْغُْل يينرو اكهبو  

  وذْنيهااَلْغَابة بعينيها  - 462
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  اَلْغْراب يحبْ يمشي كي لََحمامة نْسا مشْيتُو - 463

  اَللِّي سمتْ عليه اَحشيشَة اَكْالَها: اْلڤَاَلْغْزاْل  - 464

465 - جوزي منَاس اَنَا بِينو طُوطْ غْرِيبنْباَنَا زو  

466 - خَالَّتْ رلَتْ واڤْغَستْهتْبخَالَّتْ عتْ وكُنْسا وتْهب  

  اَلْغيرة واَلْحيرة تْردْ لَعجوز صغيرة - 467

  اَلْفَار لَخْفيفْ من سهم اَلقَطّْ - 468

469 - يناَلد وملَى يا زِينحو حفَار  

470 - فَاطْمحلَوم امزةَ واَلََْحرِيضة م  

471 - الَكس يرْل اَلْخفَاعو وضقْبم ْل اَلشَّرفَاع  

472 - ةْ اَلشّْتَا نَارفَاكْه، ارنُو بِيعْةْ اَلرفَاكْهو،   ـارـيفْ غْمةْ اَلصفَاكْهـةْ   ،وفَاكْهو

ارلَخْرِيفْ ثْم  

  فَتُّونَا بالْبخُوتْ فَتْنَاكُم باَلْبيوتْ - 473

474 - رهاَلشّْقَا طُوْل اَلدِليلَة و حاَلْفَر  

  اَلْفْراخْ يتْهاوشُو واَلدرك جا علَى اَلسْبوْل - 475

476 -  ْدي اَلْيخْ فافَرة فُووشْرة ڤْالَ عراَلشَّج  

  جـاب راسه اَلدنْـيافَـرد مشَى لَلْـغَرب   واَلْ - 477

  لُوكَان اَلْخير في اَلْبصْل   ما ينْغْرس علَى  راسه         

  اتْ اُخْتْهاڤَفَردة ولْ - 478

479 - انيرالَّ عي وكْسم فْالَن فْالَن  

480 -  كي اَذْفَارف فَالَك  

  ما دخْالَتُو ذَبانَة  ڤْاَلْفُمْ اَلْمغْلُو - 481

  رنـينَةڤَاَلْفُوخْ واَلزوخْ واَلْعشَا تَـ - 482

  فـي ُأو فيك واَحنَا خَاوة - 483
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  في اَلدار شَفَّـاقْ واَلْبرا نَفَّـاقْ  - 484

  ڤْفي سبْةْ اَلْورد يسقي اَلْعلِّـي - 485

  اَلصْديقْ يظْهر لَحبِيب من ڤْفي اَلشَّدة واَلضي - 486

  في عرس ِليتيمة غَاب لَقْمر في عرس ِليتيمة غَاب اَلْقَاضي - 487

488 - شِّي وي عيڤَفشْنار  

  في اَلْعيد اَلصْغير لْباس وفي اَلْعيد لَكْبِير كْباشْ - 489

  مارةڤْزارة تَنْبتْ لَحشيشْ واَلْعفي اَل - 490

491 -     ـنلَـة ماياَلْح ـرتَظْهو اراََألطْي جاوتَتْزو اراََألشْج تَـتْـلَـقَّح اري فُورف

شَاراََألع  

492 - اراَلنّْه عى اَللِّيْل ماوتْسي اري فُورف  

  د معاكڤُبرك الَ من يرڤَفي  - 493

  ة اَرحم حاِلي يا اَلْغَاِليلُوب ما بقَاتْ رحمڤْفي اَلْ - 494

  فيك رِيحةْ ما وخَالْتي  - 495

496 - رِيرلَح سلْبي ارُأو فَالنّْه يرصغَطِّي لَحي اَللِّيْل يف  

497 - ودعسكُلّْ م حفْريو ودكُلّْ ع حقْري وداِلي اَلسي اَللّْيف  

  وفي اَللِّيْل تَغْزْل اَلصوفْ في اَلنّْهار اَطُّوفْ - 498

499 - ْقَصي اَذْفَارِي مفا وايرهِي مجي وف  

وشَعرك ما  ،ودهانَك ما دسو ،وولْدك ما تْبوسو ،في وسو كَبشَك ما تْجسو - 500

  ـصو ڤَتْ

  فـي والَ في صباطي - 501

  في صباطي لَحمرفـي والَ  - 502

  ة في لَمراح ڤَارو صباح خير من مياتْ نَاڤَ - 503

  اعد كي لَحنَشّْ ما يحفَر ما يباتْ لْبراڤَ - 504
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  اعد ما عطَاتُو مو كَسرةڤَاَلْ - 505

  اعد ما عطَاتُو نَانَّاه تْعشَّىڤَاَلْ - 506

  وكُلّْ واحد عينُو علَى بعيرو الافْڤَ الافْڤَ - 507

  ِإذَا غَبتْ صباح نَرجع لَعشية: اْل اَلشّْهِيليڤَ - 508

  اْل ما يا لُوكَان نَار تَكْوِيڤَ - 509

  لَقْليْل اَللِّي يدوم ولْكْثير يقْضي ڤْاْل فَرڤَاْل ما كْثَر ڤَ - 510

  اْل يخُصوني لَخْواتَم يا موالَيڤَخُصك يا اَلْعريان؟  اْل واشْڤَ - 511

  اْل اَنْحبْ اَلضوءڤَاْل واشْ اَتْحبْ آلَعمى؟ ڤَ - 512

  اْل صديقْ فيهاڤَاْل واشْ دخّْلََـك دار عدو؟ ڤَ - 513

ار من فُورار نْخَلِّي رجليك يلْعبوا بِـيهم  نْسلَّـفْـلَـك نْه: اْل ينَّاير لَلْمعزةڤَ - 514

  اَلدوار اَلصْغَار في

  من اَنْهار ُأولَدتْ ما شْربتْ مايا صافي: الَتْ اَلدابةڤَ - 515

  الَّـك اَشْرِيكَك في اَلصنْعة ڤَالَّـك من هو عدوك ڤَ - 516

لَمرا  ااتْلُوڤَ ،اجْل َأنَا نَحسبك مرا بخْراسك واَنْت غير مرا بحالَسكالّها اَلرڤَ - 517

  برنُوسك واَنْتَ غير كَلْب بعصوصك نَحسبك راجْل

  ز عليك ڤَّالُّو َأنَّـڤَالُّو اَلسْالَم عليك ڤَ - 518

  جاج مسْ هو راسوالُولُو خَنَّاب اَلدْڤَ - 519

مـا  : الّْهمڤَلَب شَاشـيْـتَـك وراك ؟ ڤْواشْ  ،واشْ لَهاك ،الُّو واشْ زهاكڤَ -520

  لَبتْها بلْعانيڤْغير َأنَا اَللِّي  ،زهاني ما لَهاني

521 - والَهٌشُوفْ لْم اَلْكَلْب برا تَضْل مقْب  

  عرةڤُبعرة يتْكَلَّم من  دْڤَ - 522

  ريني وَأنَا سيدكڤَ - 523

  طّْ اَلدخْالَنيڤَطّْ اَلْبراني حاوز اَلْڤَاَلْ - 524

  طّْ في عمارةڤَ - 525
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  طْرة دمْ خير من مياتْ صاحب ڤُ - 526

  طْرة تَحمْل اَلْوديانڤُطْرة ڤُ - 527

  لْب ِإذَا عاد مغْشُوشْ اَلْوجه يعطي اَخْباروڤَلْاَ - 528

  لْب اَلَّلي ما يغير ما فيه خيرڤَاَلْ -529

  فَّةْ اَلشّْعيرڤُلْب اَللِّي ما يغير يستَاهْل ڤَاَلْ - 530

  لْب اَبني علَى حجرڤََلْب اَبني وڤَلْبِي علَى ڤَ - 531

532 - قيصا تْغْل مقْب يس  

  كُبْ اَلْبرمة علَى فُمْها تَطْلَع اَلْبنْتْ ُألمْها -533

  كَبر بِي وكُوْل سهمي  - 534

535 - مهـرخَيم حيتَر ابحْةْ اَصكَثْر  

536 - الَ تْخَاوِيه اسْل اَلركَح  

537 - اوِيهالَ د اَكْوِيه اسْل اَلركَح 

538 - متْحسظَلّْ يي الُوكَاني مثْْل لَفْحْل مكْح  

539 - لَى اَلْخَاطَرالَ عاْل ولَى اَلْبي عاطَْل الَ جِيتي بكْتواطَْل سي بلْتكَح  

  ي وْل لَلراس غَنِّيلڤُاَلْكَرشْ كي تَشْبع اَتْ - 540

541 - ْودع ا تْجِيبشْ ماَلْكَر  

  اَلَْكَرشْ مزود واَلْعقَْل رباطْها - 542

  كَسرةْ اَلْمعفُونَة ياكْلُوها ُأوالَدها - 543

  كَسكَسلُو يرجع َألصلُو - 544

  كُلّْ برمة ِليها غْطَا  - 545

  كُلّْ تَاخيرة فيها خيرة - 546

547 - يهف غُوبرم يددكُلّْ ج  

  لْب يقْتَْل موالَهڤَاه غير خْزِين اَلْڤَكَلّْ خْزِين تَخْزنُو تَلْ - 548
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549 - طَابرم كُلّْ خَطَّاب  

  كُلّْ خَنْفُوس في عين مو غْزاْل - 550

  كُلّْ زِين فيه لُولَة - 551

552 - نَنْسو وكُلَّشْ نَتْفَكّْرنَاهعاشْ مو واشْ هة ويرغْي اَلصترم الَماَس يرغ اه  

  بكْراعها  ڤْكُلّْ شَاةْ تَتْعلَّ - 553

  كُلّْ شي بالسيفْ الَّ اَلْحبْ بالْكيفْ - 554

  كُلّْ شي يطيح في مايو حتَّى اُوراقْ اَلْفْـليو - 555

  ى بلْغَاهكُلّْ طير يلْغَ - 556

  كُلّْ عود بدخَّانُو - 557

  كُلّْ فُولَة ِليها كيالْها - 558

559 - رضحي رضحكُلّْ م  

  كُلّْ واحد يمشي علَى هوى عينُو - 560

561- والَهنَة لْماَللَّع جِيبو ياَلس كَلْب  

562-  ْْلْـنَا: اْلڤَاَلْكَلْبـداَهللا الَ تْب  وهجو  

563 - حرالَ جو ْضالَ ع حنْب كَلْب  

564 - اري اَلدف وزجالَ عو النَّارب ْاَلْكِّي  

  وْل يا راسي هنِّيني ڤُوْل يا راسي غَنِّيلي وكي تْجوع اَتْڤُكي تَشْبع اَلْكَرشْ اَتْ - 565

566 - بلَة اَتْذَوالْفَح ودي تْعك  بوة تْرباَلْخَاي ودتْع  

567-   كنْـدع الَ مني ونْدع نم ودي تْعكو عتَطْب كنْدع نمي ونْدع نم ودي تْعك

  طَعڤْتَ

568 - رمى وا تَتَّـنْسا متْ اَلنّْسْيى ڤَكسا تَتْحم متْه  

569 - ى وا تَـتَّـنْسا متْ اَلنّْسْيكرطْرِيڤَمى وسا تَتْحمْ مشَّىڤْتْها تَتْمم مه  

  كي جِيشْ اَلْكَرمة - 570
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571 - رب ْاجي حقَةڤَكراَلسو ة اَلْكْذَب  

572 - وسري خُو لَعك  

  كي داب بسكْرة ما يمشي غير بالْكْرا - 573

  كي داب اَلنّْحْل - 574

  لنّْسا كيدين  وضحكَاتْهم ما يدوموكيد اَ - 575

576 - نَاني قَرنب رهي زك  

  كي سيدي كي اَجوادو -577

  كي شَافْ قَمح اَلنَّاس بزع شْعيرو - 578

579- الَحقَاْل م الَحص عي شْبك  

  عيادصالَةْ اَلْقياد جمعة وكي  -  580

581 - كورة داماتْ اَلْهج ورتْ اَلطّْيي غَاب  

582 - ونجرلّْـقُولُو عاتْ عي مة كرشْتَاقْ تَمم ْيح ي كَانك  

  كي كَانَتْ ما كَانُو اَخْواِلي وكي راحتْ ما راحو خْواِلي - 583

584 - وررلَب ي كَلْبك  

  راَيراَلْكيْل حراير موشْ غْ - 585

  كي اَللِّي يضرب اَلشّْهِيلي بهراوة - 586

  كي اَللِّي يضرب اَلريح بهراوة - 587

  كي اَللِّي يضرب اَللِّيْل بهراوة - 588

  كي اَلْماْل كي لَماِلي كي اَلشِّيخْ كي اَلذّْرارِي - 589

590 - يدا ْيالْح بحا ييمتْ كيالْم اسر رو  

  كي يعطي اَلْعاطي كُلّْ شي يجِي واطي  - 591

  كي يعطي الْعاطي ما تَشْقَى ما تْباطي  - 592

  كي يعطي الْعاطي ما يمنْ وكي اينَحي ما يحلّْ - 593
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594 - ا فَاري باَلْقَطّْ اَلْع يبغي يك  

  يكْثْروا ما يحفْرواكي  - 595

596 - خُوك لْدلَى وفْ عتَاسالَ تَس وتْ خُوكمي يك  

كي يموتْ ينَّاير لُوح اَلتّْبن في اَلنَّار وتَظْهر اَلْحايلَة من لَعشَار ويتْزاوجـوا   - 597

 ارجلَح  تْقَلَّب ساَطْلَقْ اَلْفْرو ارلَطْي  

  كُوْل ودرقْ والَّ كُوْل وفَرقْ - 598

  كُون ضبع الَ ياكْلُوك اَضْبوعا - 599

600 -  ي اَلْقَلْبف ي اَلْقَلْباَللِّي فِإالَّ اْهللا و الَ ِإله  

601 - وكدرقَْل سا عقَلْهعو لُوكتْ مسة لَبسالَب  

  نالَ تَامن في دار اََألما - 602

الَ تَامن لَعجوز ِإذَا صامتْ ُأو صالَّتْ دارتْ في يدْها سبحة طْوِيلَـة اَللِّـي    - 603

  يعملُو اَلشِّيطَان في عام تَعملُو في ِليلَة

اَلنّْسـا ِإذَا   والَ تَامن ،والَ تَامن اَِإلبِْل ِإذَا سارتْ ،الَ تَامن اَللّْياِلي ِإذَا صحاتْ - 604

  صامتْ

605 - يفْ خُوكو كيردو ْوداَلْع نتْ ظَلّْ كَافْ ،الَ تَامتَح دِليلَةْ اَللِّي  ،الَ تَقْع الَ تْنَامو

  تْخَافْ

606 -  ينناْل سبي اَجتْ فدباَللِّي عة    ويسك دعا باَلنّْس نالَ تَام  

        ة عاَلـنِّيينسيلَة  خَماَلْح نا مهـنْدعة     وين دا  فَرهنْد  

  والَ تَامن عدوك حتَّى يموتْ ،الَ تَامن يوم اَلشّْتَا - 607

608 - نِالَ تَب اَلدارتَّى تْشُوفْ اَلْجح ار، يالَ تَستَى تَلْقَى اَلْواء حاَلْم اءحم  

  لَّم حتَّى اَتْخَمم الَ تْعودلَك فْضيحة الَ تَتْكَ - 609

  الَ تْسرج حتَّى تْلََجم   وتَعقَد عقْدة صحيحة  - 610

  الَ تْسرج حتَّى تْلَجم   وتَعقَد عقْدة صحيحة - 611

       يحفْض لَـكودالَ تْع   متَّى  اَتْخَمح ة الَ تَتْكَلَّم  
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  الَ تَصحب اَلْفَرطَاس   الَ تَـلْـبـس لْـبــاسـو - 612

ـِّي    راهو نَبتْلُو اَلشّْعر في راسو           لُوكَان حـبو رب

  الَ تْعزيني في ولْدي اَللِّي ماتْ عزيني في وقْتْ عصر اَلْجمعة اَللِّي فَاتْ - 613

  خْسارة عازمة والَ ربح مطَوْل الَ  - 614

  الَ خيرة الَ ظَنَّة كي مطْرقْ اَلشَّـنَّة - 615

616 - و شُوفُوكي يقْترالَ دو قُوكلْحي يتبرالَ هيناَتْالَقَاتْ اَلْع لُوكَان  اَنْت يني اَلْعف

و يدصفُوكرعا يومه  

  الَ ظْنَايا  الَ سعايا - 617

  الَ عدو عمر والَ ولَّى صديقْ  - 618

  الَ عقَْل بعد اَلضرة    والَ زِين بعد اَلْجدرِي - 619

  الَ لْبستْ جربتْ  والَ كْليتْ روِيتْ -620

621 - ينني لَحبر يرِليْل غاِلي الَ دالَ و  

  ذَّاب والَ يحسب اَلْحساب حتَّى اَتْنَور اَلسدرة واَلْعنَّابالَ يكْذَب اَلْكَ - 622

623 - ارغَد انمْاَلزو اري اَلدنَاتْ فلَب  

  لَبنَاتْ ما يعملُوا قْروراتْ - 624

  لََبهى اُو قَلَّةْ اَلدْفَا   - 625

626 - دايلَشّْد دايدلَح  

627 - لَح ينذْنالَ واَلثَّالََثْ بو يناَثْن يثْ بِيند  

628 -  اسقْي يثْ ِليهدلَح  

  لَحديثْ اَلنّْسا تَـتْونَّس   منْها تَعـمْل  فْهامة - 629

  تَعمْل زرقَة من اَلريح    تَـتْـنَحى بالَ ماها        

  لَحديثْ واَلْمغْزْل - 630

  لْحم ضيافْ بربوشْةَ طّْـالَلْبة - 631

632 - اِليهاُم اكْلُوهي اَلنَّاتَن ماَللّْح  
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  لَحياةْ شُوكَة ولْمرا وردتْها - 633

634 – يكلع اراَلْعو اتَـتْلَكة نْبياَللَّح  

635 - انبقَة يباَلر نم ديوفْ اَلجلَخْر  

  لَّسان لَحلُو يرضع اَللُّـبةاَل - 636

  لَسم غَاِلي والْمربطْ خَاِلي - 637

  لَعبادة ميشْ في روس لَجباْل   لَعبادة بِين اَلْخَلَّة واَلْخْالَْل - 638

639 -  تَكْتَب نفْ لَمرا نَعُأو م كَبري اَلْمة فوسرلَع  

640 - ي رِيساَلْع سرتْهي شُوملَمو سرتْع  

641 - يهالَتْ فازة مراَلْخُزو  اجةْ حاممة عامملَع  

642 - لْطَانس انيماَلْع الَدي بف رولَع  

  لَغْرِيب ِليه ربي  - 643

  اَللَّفْتْ والَّتْ شَحمة وتََتْباع بالسوم اَلْغَاِلي  - 644

645 - ساَلْفَار ْدي يف سلَفْر  

646 - وِيرلَه لَّمة تْعابراَلْه سلَفْر  

647 - ادُأو الَ لَقْع ادلَفْس  

  تَاتْ في اَلدارالَفْعى في اَلدار والَ زوج خُو - 648

649 - بِيك جوي نَزكْتا اَسي قَالَّهكا تَبلْقَاه  

  لزين ينْفَع في اَلدينلَكْالَم اَ - 650

651 -  باره اَلْقَلْبو بارالشّْوة ببحلَم  

652 -  سابي ودلَى عع الُوكَاني ساية فْربحلَم  

  لَمرا ِإذَا جرتْ دارها عمرتْ - 653

654 - الَ ُأوتَادة بيمي اَلْخك الَدالَ ُأوا برلَم  

  لَمرا حرة حتَّى وِين جاتْ عليها ضرة - 655
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  لَمرا اَلْخَايبة تْقُوْل سحروني جِيراني  - 656

  لَمرا غَدارة لُوكَان تَتْعسْ بسبعين حارة - 657

658 - كحرجي يهلع حا تَشْبكُلّْ م يسثْْل اَلدا مرلَم  

659 - ا مراَلطَّاقَةلَم نتَـنَّى اَتْشُوفْ اَللِّي ماقَة قَالَـتْـلُو اَسزراقَة مر  

660 - عبْاَلس نَة تَغْلَباوعلَم  

  رعقُلَمعيز خير من لَفْـقَـر ولْبنَاتْ خير من لُـ - 661

  لَمن تَشْطْحي يا مرتْ لَعمى - 662

   لَمودع ماساْل - 663

664 - اَتْجِيب داَتْه وِين ي اَلذِّيبك خَلِّيكاهللا ي  

665 - ا اَلطَّالَبي اَهللا غَالَب  

666 - ايةلُوص حقَم ا تْجِيبم  

667 - لَعضي و نَاضبو شَارريفْ ضلُوص  

  هـانَـة و اَلـثَّـاني هـانَـة ىاَللَّـولْ - 668

        ْل هكَّانَة اَللَّوو دارد ـنْبجي بنبانَة اَللِّي ي  

  واَلثَّـاني هانَة اَللِّي يرجع لَمرا اَلْغُضبانَة        

  َاللَّوْلَة عسْل واَلثَّانية بصْل واَلثَّالْثَة حصْل - 669

670 - با ذْههابلْقَةْ بح ودي تْعة كِلية ولُوٍلي  

  لُوكَان فيه اَلزيتْ َآو باين علَى قُصتْها  - 671

  لُوكَان فيه فَايدة ما يخَلّْـفُوه اَلصيادة - 672

  لُوكَان عشْتْ وحدي ما يتَّـاكََْل ولْدي - 673

  لُوكَان ما جارِي ما يبان عارِي - 674

  ك يا بلُّوطْ بالَدي اَنْقُوْل عليك بنَانلُوكَان ماجِيـتَـشْ نَعرفَ - 675

676 - وهبِيعا يثْ مرحي لُوكَان  
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677 -    ـادياَلْقى ورزوو ينـالَطاتَتْ سم ماهواَد وه رباَلصى ورتَبو ضرتَم امِلي

ماهزلَتْ عقَب  

  ِليام كي اَسْبوْل  - 678

  والَدو يحبوهم اَلنَّاس يجِيبهم زِينين أللِّي باغي اَ - 679

680 -  رقْب لَكفَرا حم كهاَللِّي كَرو رقْص نَالَكا بم غَاكاَللِّي ب  

681 -  لَى اَلْقَلْبع يدعب ينلَى اَلْعع يدعاَللِّي ب  

682 - نَبلَع يهلع يدعاَللِّي ب  صيقُوْل قَارا  

683 - مواَللِّي تَخْد طنُ ويعهاَللِّي تَروو وبِيع   

684 - لَكنْجم ي بِيهضم ادداَلْح بِيه بحاَللِّي تَص  

685 - لْقَاه ا تَقْطَعم اَللِّي تَلْقَاه  

  اَللِّي جا َأجلُو يمدْ رجلُو - 686

687 - الَ عا باشْاَللِّي جالَ فْراتْ ببة يضر  

  اَللِّي جابلَك حاجة يحب حاجة - 688

  اَللِّي جا من قَبلَة ولْد عمْ اَلزهرة - 689

  اَللِّي جابو اَلنّْهار يديه اَلليْل - 690

691 - ا ِليهصلَع يهلجر وهاباَللِّي ج  

  ِأيحـب ُأوالَدها  اَللِّي حب لَمـرا  - 692

  عبادها ي حب  لَبالَد   ايحـب واَللِّ        

693 - ْجح ْجقْ          ،اَللّْي حوقْ عواَللّْي عو  

  اَللِّي حطْ خَمسة اَكْالَ - 694

695 - يهف طَاح لْخُوه ابدرز فَراَللِّي ح  

696 - ِإع يكاَللِّي خَاطـيكـي  

  اَللِّي خَافْ نْجا - 697
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698 - كَبا اَراتْ ماَلطِّيح ناَللِّي خَافْ م  

699 - رحْاَلس ا اَتْقُوْل بِيهاعا ذْراَللِّي خَانْه  

  اَللِّي خَبا اَلْقَى - 700

701 - عيضا ياَللِّي خْلَقْ م  

وكُون فَاهم ما يفَسد بِين لَحباب غيـر اَلنّْسـا   اَللِّي داخَْل علَى لَباب اَدخُْل  - 702

ماهرْالدو  

703 - الَكخَب الَكاَللِّي د  

704 - نِّيهسا بلّْهيحا يهديا بهاراَللِّي د  

  اَللِّي ذَاقْ اَلْبنَّة معادشْ يتْهنَّى - 705

706 - اَللِّي راشْ ملَّى ووو نَّاحب خَلَّى ىن  

707 - اسرهي اَلْما فاَلْم عبي اَللِّي قَرك اَلنَّاس لْدى وباَللِّي ر  

  ِليزرع اَلريح يحصد غْبارو -708

709 -   اََلشّْـح جِيـب ماَللّْح جِيب يهلتْ عاراَللِّي د ومما لَهقْرا يقْرا يم جوْاَللِّي ز م

  عليه حتَّى يضراب اَللِّيْل

  اَللي سرقْ اَبرة يسرقْ بقْرة - 710

  اَللي شَافْ اَلْموتْ يقْنَع بالْحمى  - 711

  اَللِّي شْقَى علَى نْسيبتُو يصوتْها - 712

  اَللِّي صاب اَلدْهان يدهن كُلّْ مفْصْل  - 713

714 - اَللِّي ض عكَّْل شَباَللِّي وو عجو بر  

715 -  كبح كبراَللِّي ض  

716 - اكاود كحراَللِّي جو كبح كبراَللِّي ض  

  اَللِّي ضرباتُو يدو ما تُوجعو - 717

  عادي حبِيب بالَ زلَّة يخَلِّيه اَلدهر بالَ صاحب اَللي - 718
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  اَللِّي عجبك رخْصو في اَلدار يبقَى نَصو - 719

  اَللِّي عزم علَى حاجة قْضاها واَللِّي عزم علَى مرا خْذَاها  - 720

721 -  الْقَلْيا بدبي ْالْغَزب شَاهاَللِّي ع  

722 - لاَللِّي عو ْالْغَزا بدبة يقَلْي شَاهاَللِّي عْالْخَزا بدبطْرِيقْ ي يه  

  اَللِّي عطَى بنْتُو يـيس رقَادها - 723

724 - ابا صم مواَللِّي نْد ما نْدطَى ماَللِّي ع  

725 - دبيلُو اَلْعنَحا يي مبر طَاهَاللِّي ع  

  علَى سنِّيه اَللِّي عمْل علَى اَنْتَاع والْديه ِليه بونْية - 726

  اَللِّي عنْدو حبِيب ما يشْركُوشْ - 727

728 - اللَّـفْعك اري اَلدو طَفْلَة فنْدىاَللِّي ع ي اَلْغَارف  

729 - انصو حنْدع انو لْسنْداَللِّي ع  

  اَللِّي عنْدو مرتُو قْصيرة كُلّْ عام يقُوْل صغيرة    - 730

731 - ساري مف يهكَسي يهلع زِيزو علْدو ونْداَللِّي ع  

732 -  بنَاصلَى لَمع شَاهاتْ عو بارلَى جْل عواَللِّي ع  

733 - لَكْالَب عا مخَلََََََََََََّطْ اَلنّْسي ذَابي لَعينُو فاَللِّي ع  

734 -  يردي ذَابي لَعينُو فاَللِّي عابد و ينتزعم  

735 – لَكْالَب عا ملُو اَلنّْس زِيدي ذَابي لَعينُو فاَللِّي ع  

  اَللِّي فَاتْ ماتْ - 736

اَللِّي فَاتَك بالْماْل فُوتُو بالْفْالَحة واَللِّي فَاتَك بالْفْالَحة فُوتُو بالنّْـقَا واَللِّـي   - 737

النّْـقَا مب ا تَشْقَىفَاتَكم با تَتْع  

  اَللِّي فَاتَك بليلَة فَاتَك بحيلَة  - 738

  اَللِّي فَاتُو لَحديثْ يقُوْل سمعتْ واَللِّي فَاتُو اَلطّْعام يقُوْل شْبعتْ - 739

  اَللِّي فَاتُو اَلْبدرِي يروح بكْرِي - 740
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741 - ا يو ماميا اَللّْي فَاتُوه اَلنَّاس اميي اف عطْم  

  اَللِّي في اَلْبرمة ِإخَرْجوه لَمغَارفْ  - 742

  اَللِّي في بِيتي خير من ما و خُوتي - 743

  اَللِّي في اَلدار كْالَه اَلْفَار واَللِّي في اَلنَّخْلَة كْالَه اَلزاوشْ  - 744

745- ينآه يكاَللِّي ف يف يهدة ر  

746 - يراَلْغ يهمرا يم يراَلْخ يهاَللّْي ف  

  اَللِّي فيه دقَّة ما تَـتْـنَـقَّى  - 747

  اَللِّي فيه علَّة عالَّتُو والَّ داتُو - 748

  اَللِّي قَارِيه اَلذيب حافْظُو اَلسْلُوقي  - 749

  دار يعطي اَكْراهااَللِّي قَاعد في اَل - 750

  اَللِّي كْالَ خَرفَان اَلنَّاس يهـي خَرفَانُو  - 751

  اَللِّي كْالَتُو اَلْمعزة في راس لَجباْل تْخَلّْصو في دار اَلدْباغَة - 752

753 -  ا لَكْالَبوهحنْبا ييذَة مِليلَةْ لُوخ  

  شْ ِإيخَافْ من لَحبْلاََللِّي لَدغُو لَحنَ - 754

  اَللِّي ماتْ باباه يتْوسد اَلركْبة واَللِّي ماتَتْ مو يتْوسد اَلْعتْبة - 755

  اَللَّي ماتَتْ مو ياخُذْ نْتيجتْ مو - 756

757 - كوعفْز نو مبسا تَحم كوعي جف ا تَلْقَاهاَللِّي م  

  ي ما جا مع لَعروسة ما يجِي مع اُمْهااَللِّ - 758

  اَللِّي ما جاشْ في حرارتُو يقْعد في اَغْرارتُو - 759

760 - جوا زو ممنْتْ عى با داَللّْي م  

761 - سا لْبم قَّعا راَللِّي م  

762 - يخْ فشا يو مالََدي با شَاخْ فاَللِّي ماَلنَّاس الَدي ب  

  اَللِّي ما يشْبع من اَلْقَصعة ما يشْبع من لْحيسها - 763
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764 – جتْفَرشْرِي يا ياَللِّي م  

  اَللِّي ما عنْدو دار دار ربي هي دارو - 765

766 - وسسو مكْالَم و فْلُوسنْدا عاَللِّي م  

767 - آخَاِلياَللِّي م قُوْل لَلْـكَلْباِلي يو ونْدا ع  

  اَللِّي ما عنْدوشْ اَلزْهر يلْقَى لَعظَم في اَلرية - 768

  اَللِّي ما عنْدوشْ عدو يستَنَّى ولْد خْتُو - 769

770 -  ينموتْ سمي قَلْب يها فاَللِّي م  

  كَلْمة ما يـقْـتْـلُو اَلسْقَاماَللِّي ما قَتْالَتُو اَلْ - 771

  اَللِّي ما كْفَاهشْ قَبرو يرقُد فُوقُو -772

  اَللِّي مالَفْ بالْحفَا ينْسى صباطُو - 773

774 - كـيـيِإيع يرغ و ِليكا هاَللِّي م  

  اَللِّي ما وصلْنَاه بكْفُوفْنَا نُوصلُوه بسيوفْنَا - 775

  اَللِّي ما يحبشْ يصدق يقُوْل شي ِليتَامى  - 776

777 - وبكْبو ماسلَى رِإيجِي ع قَبلَعو انمْلَلز بسحا ياَللِّي م  

778 - نمسقْتَْل يا ياَللِّي م  

  اَللِّي مد قُرصة بوفَاها كي اَللِّي راح لْمكَّة زارها - 779

  اَللِّي مزوقْ من اَلْبرى واشْ حالَك من داخَْل - 780

781 - ينتيلُو خَطْوشة اَمخُطْو شَالَكاَللِّي م.  

782 -  ينتْشُوفُو اَلْع بِيني اَلْجف كْتُوباَللِّي م  

  اَللِّي والَفْ  يربي اَلسْوالَفْ - 783

  اَللِّي يامن لَفْعى اَللِّي يامن لَمرا كي - 784

  اَللِّي يبِيعك بالْفُوْل بِيعو بقْشُورو - 785



 

 307

 املــدونــة

واَللِّي يحب  ،واَللِّي يحب ذِْليلَة يموتْ بداه ،اَللِّي يحب اَرجِيلَة يموتْ رجِيْل - 786

تَلْقَاه كينعب لَة  اَتْلُوحطْوي  

787 - يناَلز بحو اَللِّي يذَابع نَار رهسي  

  اَللِّي يحسب وحدو يفْضلُّو - 788

  اَللِّي يخَبي يخَبي اَلْقَمح واَلشّْعير ما عنْدو ماداه لَلْفُوْل وتْقَربِيعو - 789

  اَللِّي يدير اَلْخير في اَلنَّاس ايديرو في روحو اَلسعا - 790

  اَللّي يرقُد يرقْدو ايامو - 791

  واَلطَّرز يكُون في لْجامـو    اَللِّي يركَب يركَب زرقَة    - 792

  آو ِليـك كَـسـر راسـو     اَللِّي يـتْكَـلَّم بـالْحـقْ           

793 -    ـباَشْه كَبري كَبراَلذّْ    اَللِّي ي زهطَرامي لْجف به  

  يدير هراوة  في حزامه     اَللِّي يدور يقُوْل كَلْمةْ اَلْحقّْ          

  يزرع اَلريح يحصد اَغْبارولِّ - 794

  اَللِّي يالَقـيك عنْد اَلسكَّة يالَقـيك عنْد اَلْمحراثْ   - 795

  اهم واَلْغَبْ اَقْضاهم اَلْماء اَحذَ - 796

  واَللّْياِلي ِإذَا صحاتْ  ،ما تَامن لَعجوز ِإذَا صالَّتْ - 797

  ما تْجوز اَلصدقَة حتَّى تَكْفي بِيتْ لَعياْل  - 798

799 - سرفُوتْ اَلْعتَّى ية حيمْل اَلْعا تْجِي تْكَحم  

800 - ْشْ اَلزبسا تَحماحنْوكَا وب اهر تَفَّاحو حفَر اجو  

801 - ـلَّبرِي ِإذَا اَتْحباَلْج نخَافْ مو إِِذَََا اََتْـقَـلَّب وراباَلْب نا تْخَافَشْ مم  

802 - عِإذَا اَشْب اناَلْجِيع نخَافْ م اعِإذَا ج انعاَلشَّب نا تْخَافَشْ مم  

  خَالَطْ روحك مع اَلنُّخَّالَة ما ينْقْبوك اَلدْْجاجما تْ - 803

804 - يدعاْل با تْقُوْل اَلْحم ما تْخَمم  

805 - سرنْتْ اَلْعب جوا تَتْزم   رِيراَب سفْر كَبا تَرم  

806 -  يكمعا يخَّانْهة دوددهاَلْم اَلنَّار خَّنا تْسم  
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807 - ارتَّى تْشُوفْ اَلْجح ارا تَشْرِي اَلدم  

808 - سرنَاتْ اَلْعب نم جوا تَتْزم سغَريْل مخ نا تَشْرِي مم  

  ما تْشُوفْ لْزِين اَلطَّفْلََة حتَّى تْشُوفْ لَفْعايْل  - 809

810 - ِليو دعشُوفْ لَلس املَقْي ينا تْشُوفُو فمام  

811 - ي اَلْغَاراَللِّي ف عا تّْبم كدي يا تَطْلَقْ اَللِّي فم  

812 -  ْشَر جِيكا يم يرْل اَلْخا تَفْعم  

  ما تْقَمح اَلذِّيب ما تْجوع اَلراعي  - 813

814 - اَلْخَاطَر ْبحا ْل وِينجْي اَلرشا تَمم،  كرا تَتْحماَْهللاو ِإذْنة ِإالَّ برشَع  

  ما تَنْصاب لْصايبة كي اَلدابة الْخَايبة - 815

  ما تْنَعتيليشْ اَضفَايرك اَلْمتَعْسة نَعْتيلي يديك بِين اَلنّْسا - 816

817 -  يهالْدكَا ولَى بع يمي ِليتصا تْوم  

  تيم علَى قْبر باباه ما تْوصي ِلي - 818

  ما حاسك يا مكَحْلَة في اَلظَّلْمة - 819

820 - دراَلْو يرغ داَلْقَر ْا خُصم  

821 -    ماللّْـحقَة  برشْ اَلْميرادم   ملَلْـه  اكتْخَلِّي اَنْـس  

           اطَمالطّْمقَة برشْ اَلْميرادتْ   متَتْـالَطَم اكخَلِّي اَنْس  

822 - بقْرع غَكا تَلْدم ي الْغَارف كعبص يرادم  

  ماديرِي آيدي ما تْخَافْ آقَلْبِي - 823

824 - يهلي عوتصي نالَ م لَّمعلَم حبا رم  

825 - كارد ابْل بدالَّ بو كارارِي جم  

  ْل شَاد في حبْل راشيمازا - 826

827 - اواَد ارو اَنْهبا سو مخَطْب ارو اَنْها شُكْرم  

  ما عز ِليتيم في عام اَللِّي ماتْ فيه بوه يدور اَلْعام و يلْحقُو - 828
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829 - يبي اَلتَّبك بِيبوشْ حنْدا عم  

  وشَة ما تْنَوض اَلْمهسوس اَلماكْلَة اَلْمهشُ - 830

  اَلْماْل اَلسايب يعلَّم اَلسرقَة  - 831

  ك لَلْمرْ  كَالْمرْ منُّوزما لَ - 832

833 -  يكلع ا نُّوضم كبرا نَضم  

  ما نَعرفْ عربِي ما نَخْسر خُبزة  – 834

  الَّ حجاروما يبقَى في اَلْواد ِإ - 835

836 - اراَلْخُض يرغ كَّربا يم  

  ما يحسْ بالْجمرة غير اَللِّي كْواتُو - 837

838 - ساَلْح كَمحا ييفَة  ملُوص يريفَة غ  

839 - ذُورالْج يرغ وري اَلْقْدمحا يم  

840 - اَلْخَاتَم يرغ ينكساَلْم ْخُصا يم كِّيناَلس و  

  ما يخُصْ اَلْكَلْب غير اَلصباطْ  - 841

  ما يدوم علَى حاْل ِإالَّ ربي سبحانُو  - 842

  ما يشْبع من رايو غير ِليتيم و اَلْهجاْل  - 843

844 - يهف حبراَللِّي ي يروقْ غاَلس شْكُرا يم  

845 - عا ياْل مباَلْغَر يرغ داو  

  ما يعرفْ اَلْقَبلَة من اَلظَّهرة - 846

847 - رِيدا يي مبْل رمعتَّى يح اَلثّْرِيد يبطا يم  

848 - ديصا يم حنْبا يم  

849 - كشَفْر يرغ ـيـلَككبا يم و كظَفْر يرغ ـلَكبنْدا يم  

850 - ماَلْكَلْب يرو غلَى قَيلِّي عوا ي  

  اَلْمتْربي من ربي - 851
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  محجوبة اَلْقُْل واَلراس يطَْل  - 852

  محْل مقْفُوْل والَ بِيعة مشُومة - 853

854 - يداطْ اَجِدباَلص جِيكتَّى يح اسداَلْم سدم  

  رة واَلْميتْ فَاراَلْمدفْنَة كْبِي - 855

  مذْبوح لَلْعيد والَّ لْعاشُورا - 856

857 - ْدا حيهدا يم ْداتْ حرم  

858- ماقْهالَ فْرو مهاررم  

859 - ْي اَلنَّصاكُْل فيو سهو رِيضم  

  ولُوكَان فـيها يدومـ   مزين اَلنّْسا بضحكَاتْ    - 860

  وهما بالَ ماء يعومو    اَلْحوتْ يعوم في اَلْماء           

861 - بسحخُوطْ يساَلْمو بكْسي ودعساَلْم  

  اَلْمسفُوفْ ياكْلُوه اَلنَّاس اَلْعقَالَى - 862

  تَتْ بالضحك واَلْمعلّْـقَة ما ،اَلْمسلُوخَة تَضحك علَى اَلْمذْبوحة - 863

  اَلْمشْتَاقْ ِإذَا ضاقْ واَلْبراني ِإذَا هبطْ لَلزْقَاقْ وِليتيمة ِإذَا رباتْ اَلساقْ - 864

  مشْتَاقْ اَللّْحم ياكُْل اَلرية مشْتَاقْ اَلزْواج يزوج هنية  - 865

  مشْتَاقْ وطَاح في اَدشيشَة - 866

867 - حايلَفْض كُوبالَ ري ولجلَى ري عاتشْيم  

868 – اهي طَالَتْ اُوجافاَلْحي وافالْحى برا دطْ مبصاَلْم  

  مصحْ وجه اَلطَّالَّب مصحْ اَللِّي قَالُّـو الَالَ - 869

  معزة ولُو طَارتْ - 870

871 - كَحا تَرة موبغْصاَلْم وحبرا يا موالَهم  

  اَلْمكْتُوب من عنْوانُو - 872

873 - اجوْة الزطَالْبكَة وْوسملَةْ وْكَحم  
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874 - ي بكْسقَاَلْمانيرع شِ اَلنَّاس  

  منَّا فينَا زِيتْنَا تَقْلينَا - 875

876 - تْ فَارياَلْمة وة كْبِيربنْداَلْم  

877 - ةمطَّابح اَلنَّاسة وي غَابنابص ن  

  من اَلطَّرحة لَلرْحى  - 878

879 - ونجرلّْـقُولُو عاتْ عي مة كدحي وشَاتو ْيح كَان نم  

  من لَحيتُو يبخَّـرلُو - 880

  من نْهار كْوِيتُو الَ رِيتُو - 881

882 - اَلذِّيب دشَاه وه نيلُو مذ  

883 - اُخْتَك لْدو وكدو عه نم  

884 - يداَلْع ارة اَنْهغْدا ري يكلاْل عاَللِّي س وه نم  

  منْها حالَس اَلدابة منْها فْراشْ اَلشَّابة - 885

  منين ماتَتْ اَلْمرحومة ما كْليتْ اَلْكَسرة اَلْمرقُومة  - 886

  منين هاذيك لُورِيقَة قَاْل من هاذيك اَلشَّجرة - 887

888 -  يننما غَافَْليجِيالَ يلَب ك  

889 - وزبداَلْم يرثْ غرحا يم اَللُّوز رنَوي يننم  

  موشْ كُلّْ اَخْضر حشيشْ - 890

  موْل اَلْبقْرة يواِلي هرارها - 891

892 - تَاجحمو وْل اَلتَّاجم  

893 - يراَلْخ اهواَد يروْل اَلْخم  

  الضيفْ ما يتْشَرطْو ،موْل اَلدار ما يفَرطْ - 894

  موْل اَلشَّاشْ يضرب اَلْقَصبة - 895

  موالَتْ اَلْوشْمة تَدخُْل بالَ حشْمة - 896
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  ولَعزا ما فَاتْ اَلْميتْ ما ماتْ - 897

  اَلْميْتين صبروا واَلْمتْعزْيين كَفْروا  - 898

899 - ادمْاَلر لَّدتْو اَلنَّار  

  نَبرد ونَحمى ونَتْفَكَّر اَلراجْل اَللِّي اَعطَى مرتي اللَّحمة - 900

  سالَم نَتْرة من اَلْحلُّوفْ خير ما يغْدا - 901

  نَتْزوج اَلراجْل لَفْحْل يخْلََعني ويمنَعني - 902

  نَحالْها من طُولْها زادلْها في عرضها - 903

904 - تُوكَة  ينَحوْل اَلْمتْز ْاَلْفُم نم  

905 - ا  ينَحاهري اَعطّْ فاَلْقُفَّة ح نم  

  بروحو واَللِّي وطَّى وطَّى بروحو  الع الاَللِّي ع: تْنَّخْلَة قَالَاَل - 906

  اَلنّْسا ِإذَا خَدمو اَلصْالَح داخُو وِإذَا خَدمو لَفْساد بدعو - 907

908 -  يثْ اَلنَّاسديثُو اُو شَافْ لَحدى حنْس  

909 - هكْري يكوا ورْبدوا يبحي يا كوااَلنّْسرْخَبوا ي  

  اَلنّْسا كي يكْثْروا ما يحفْروا - 910

  اَلنّْسا هما هما ُأخْرِين كي لَعسْل في اَلْقَرجومة وُأخْرِين اَلْموتْ والَ هما - 911

  اَلنّْسيب نَاورو والَ تْجاورو - 912

913 - فُوقة ويي متة تْقُوْل تَحجةاَلنَّعيالْمة بياَنَا مة ويي م  

914 - ابي شْرك كالَحلُو منَع  

  نْمد بِنْتي ونْزِيد مخْضة من عنْدي - 915

916 -   زاَلْخُب را كَاسي يكة     نُوصيرغْة اَلصرْل اَلْكَسماَع  

           ـامهرم اكاَللِّي ج اهاَ    ر  فَدرةية اَلْكْبِيـررلْكَس  

  كي نَبطَا اَنْدبو علَي  بالريح نْروح اَصباح ونْولِّي لَعشية: اَلنُّو قَالَتْ - 917

  هاذي حرفْتي هاذي مغْزلْتي اَهنَا وِين نْزمح في اَلْبرد َأنَا وبنْتي - 918
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919 - اَلْقُطْر نم بارهابيزتْ اَلْما تَحة ج  

  اَلْهجالَة من ربي واَلْمطَلّْـقَة من فْعايـلْها - 920

921 - ومشْ اَلْيدـوتْعا يم حاراَلْب رذَا اَخْبقُوْل لْهذَا يه  

  هربتْ من قَباض لَرواح طَحتْ في سلْساْل لَعقُوْل  - 922

923 - اَلْهْْل اَلْغَمتَاهسي ْم  

  هنَا يموتْ قَاسي - 924

925 - ارجلَع يرا غهْة خُصاشْية مينه  

  هو يطْلَب ومرتُو تْصدقْ - 926

  واحد قَلْبو علَى تَمرة  واحد قَلْبو علَى جمرة - 927

  ارواحد ما ماتْ مكَمشْ غير بزنْطَ - 928

  واحد يتْوضا بالزيتْ واحد مالْقَاشْ باشْ يسقِّي - 929

930 - لَبحي اَلْمف ْشَدي داحو لَبحي داحو  

931 - بِـي قَالُّو اَللِّي بِيك داحي لْوشْكي داحو  

  يصلِّي واحد يلْعب بالْقُوران واحد مالْقَاشْ اَبواشْ - 932

  واشْ يخُصْ اَلْمشْنُوقْ غير ماكْلَةْ اَلْحلْوى - 933

934 - ينمالَةْ اَلْفَاهي صطَّْل فعاشْ يو  

935 - ـيهتَّى تَثْـنقّْـقُو حتْر اكاشْ اَدو  

936 - كْل ماجي راَلْقَاض ِإذَا كَان لَكاحاشْ رو  

937 - لَكُماحاشْ رو لْكُمعاشْ ضِإذَا غْالَ و حي اَلْقَما  في فاْل ِإذَا غْداَلْم  

938 - باجلَى اَلْحع ينالَ اَلْعاشْ عو  

  واشْ من تْرا جاب اَلْغَاشي نَحا اَلصباطْ و جا ماشي - 939

940 - اهوي اَهف داحكُلّْ و اهو اهو  

941 - دارب هجو اِليهم نم يرخ  
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942 - يرا قْميلَح هجو  

943 - كوسبالَى ياَللِّي و كي فْلُوسرو  

944 - اهعي مشي تَماشةْ اَلْمايصو  

945 - اهقَى ُأورتْ تَبيةْ اَلْمايصو  

  وطْني وطْني كُون نْجود علَى فْراشْ قُطْني - 946

  تْ اَلشَّدة يقُولُو بونَافَع وقْتْ اَلرْْخَا ايقُولُو اَلدرياسوقْ - 947

  وقْتْ اَلْمكْيوْل تَذْهب لَعقُوْل - 948

  وكْتَاه باسو وكْتَاه ضرو راسو - 949

950 - فَّارح اَلْفَار لْدو  

951 - فَّارح جخْري اَلْفَار لْدو  

952 - كلْدو كارو جبساَح يكلع مِإذَا قْس  

953 -  يهلَّـفْـتا ولَى مع لَكاجرو   يهـيـتبا رلَى مع كلْدو  

954 - ا وهرلَى ظْها عهلْدويهلتْـفَـتَّـشْ ع يه  

955 - كمه كَان وِين كمد كَان وِين  

  د الَ هي ِليه والَ لُّوالَديا باني من غير بالَ - 956

957 - يكـمعا لَـيهاراَغْب نم الَكبو ورطْماَلْم افَرا حي،    ـالَكـة بزِياخَذْ اَرا ميو

يكلع انمْاَلزو يتَتْالَقَى ه، يكلجلَى رع تْجِيك يهو كاسلَى رع جِيكي وه  

  بِيتْ اَلْكُبرى خيطْ فُمك بابرة يا خَاشّْ - 958

  يادعى بالطَّب ويموتْ بالْعلّْ  - 959

960 -  يراَلشّْعو حاَلْقَم يرغ كاراخَْل لْدا دي  

  يا داخَْل اَللُّوباء يموتْ فيها  - 961

962 -    ارا اَلْغَـدي انمْا ذَا اَلزـ    يا كَاسيياعذْر ني منر  

           لْطَانس كَان  نتْ محيط    ي واعر كَان نتْ مكَّبر  
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  يا ربْي قَدْها اَللِّي عنْدو صبِية يمدْها - 963

رِيتي فـي  مبروك اَلْعود اَللِّي اَشْ ،يَا رِيم قَالُو خُنْتْني وظَهرتْ عليك اَلْخْيانَة - 964

  غيبتي يا فْالَنَة

  يا سعد من زار وخَفَّـفْ  - 965

966 - الَكرلَى اَللِّي جع رباَصو رابص بِي كُوناحا صي  

  يا صحْتي يا فَرحتي خير من ما واُخْتي - 967

968 - صلَم كاسلْر بايج رايرْْل اَلضاما عيباي  

969 - اناَلْقُور ا قْرِيتْ بِيكمو انجح يتْ بِيكجا حرِي مما عرِي يما عي  

يا غَـدي بلْـغَـداد يا ضحك مرتي عليا لُوكَان زِينَة مقَـارِي الَ خَـدمتْ    - 970

  اَلصوفْ  الَ هي جابتْ اَذْرارِي 

  كْوِيك بالنَّار وبالزيتْ نْزٍِيد عليك يا قَلْب نَ - 971

  ويا طَراد اَلشَّمس ماك الَ  مهبوْل     يا قَلْبِي يا حامْل اَلْماء لَلْعقْبة    – 972

  لنَّاس تْقُوْلوِإذَا حبك اَلْقَلْب غير خَلِّي اَ      الَ تَبغي من الَ يحبك  بمحبة           

973 - جوو اَعفُمو فَـنْجْي اَلساكُْل في  

  ياكُْل في اَلْقُوتْ ويستَـنَّى في اَلْموتْ - 974

  ياكْلُو في اَلْغَـلَّة ويسـبو في اَلْمـلَّة  - 975

ا عدتْ سمْ نَـذْبح وقْـتْ   يا لَحيتي عدتْ مقَرح صماح الَ يحملُوني في اَلشّْتَ - 976

  لَمنَافَع يجِيوني

  يالرايح لَـتْكُوتْ هز عوِينَك الَ تْموتْ - 977

  ولَدتْ لَبنَاتْ هازْ اَلْهمْ حتَّى اَلْمَماتْياِل - 978

  يا مة جنَّة لَعجوز عذَّبتْـني - 979

980 - نَو ـوزة اَلْجا مي   ر    كَثَّرو زاَخْب  

           رنَو وسنْجة ما مي    رودو زاَخْب  

981 - ينمو سظْمع كَان نوا ممهرية وزِياتْ ربة خْذَاتْ اَلْخَايا مي  
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        يننم يبا تْصلَك مة تْجِي تَسيالذَّرب اكعلُّو ملُو حو  

982 - لَى شَارِيهع كحضيو داَلْقَر بِيعي  

983 - درمي نتْ مبِي تَححي  

  يدْ وحدة ما تْصفَّـقْـشْ - 984

985 - بغْراَلْم مـهجخَـري رصاَلْع ـمطْـهبري  

  يروح اَلزين ويقْعدو مايرو - 986

987 - ـداْل اَلْجم وحريينـداْل اَلْيقَى مبيو ين  

  يشْكيلُو باَلْعـقْر وايقُولُو والَدك قَـداشْ  - 988

  يضرب في راس اَلشَّجرة وقَاعها - 989

990 - خَفْ اَلطّْـفَرروِي ـفَرْاْل اَلسطْوي  

  يطيح اَلْماشي وينُوض اَلراشي - 991

992 - دعي مرجةْ اَلْمري جف مرحاَلْم  

  و ما يصلِّـيشْأيعرفْ اَلْقَبلَة  - 993

  يعيْل اَلْما وِيولِّي لْمجراه يالُوكَان داير سواقي  - 994

  يـقْـتَْل اَلْميتْ ويمشي في جنَازتُو – 995

  كي موالَتْ اَلْعـقْـبة يمشُو كُـبة يقْـعدو كُـبة - 996

  يٍِْموتْ النَّـفَّاقْ ويبقَى اَلـرزاقْ – 997

  ينَّاير بو سبع تَـقْـليـباتْ - 998

  ينْغَز اََلداب يدرقْ باَلْبردعة - 999

1000 -   ونجري اَلْعطْ فخَري ادة عدحاَلْونَقِّي بي  

1001 - دهي اَلذِّيب انبره برهيو يداَلص انده  

1002 - انيرة عوغُدو انعشَب وماَلْي  
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  ورةــأثــوال املــاألق - ب
1 – قُوبي رـيتْ فقـَأنَا اَللِّي رنْذُوب اصصْثْْل اَلرتْ مدقْعة    و  

  يجِـي علَى راسـو مكْـبوب  وبة   من الَ يقْرا لَلزْمان عـقُ     

2- يثْ اَلـنّْسـدنّـْا يـحـَوة     سامـَفْه ـَلَّـم ل   وِيـع

  ن اَلريح    وِحسنُو لَك بـالَ ماءـة مـركَـيديرو شَ    

3 – يثْ اَلـنّْسـدـحنّـا ية ـَوامـَفْه ـَلَّـم  ل   س   وِيـع

  ريح   وِخَـلِّيوك بالَ غْمامةـن اَلـركَة مـرو شَيدي     

4 – ي ـزـخُـْا اَلــاَلْخُـبة ـباَِإلفَـاد وه ـزاَلْخُـبو   ز  

     اَلــا كَـلُو م ـْانةـخُـبادبالَ عو يند كُونا يم   ز  

5 – ـيْل هـَّبـاَلْخ   يحاَلر نلّْ ة مالْباَلشّْرِيفَة و يه  

  واَلْحمار هي اَلْعيفَة  ة من اَلْهنْد   ـرصـلَبغَاْل قُ     

  ما يـلْبسها غير اَللِّي يشْطَح   اَلـدنْيا مثْـلَـتْها دراعة   – 6

      دعا بيهلع نَـكَّدة   وِياعا سبِه حودي ا وهسلْبيحفْرا يم  

ـَر تَعرفْ اَلـنَّ – 7   وكْبِير اَلْقُوم طيع اس   ـساف

  بـنُصْ فَلْس بِيعو راس    ـكْبِير اَلْكَرشْ و اَل     

  والَ تْعمقْ في ساسه   يه ـِسـور اَلرْمْل الَ تْعل – 8
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  وِيولِّي لَْنَـاسه يكْبر ه   ـولْد اَلـنَّاس الَ تْربـي    

  يحسبو ما في ذْخيرة     فـَشَافُوني كْحْل مغَـلّ – 9

    اَلْم الْكْتَابَأنَا ك لَّفْ   ـوو  نَـافَعلَم ـيتْ فكَثْر  

10 –     حباَلر وهمسي حه اَلْقَماري غْـبـشمي يهذَر  

  نَحى من اَلنَّاس   من اَلْبالَ تَنْهى صغَارهِإذَا بغيتْ تَتْ     

  اَلْقَـمح يسمـوه اَلربـح    ذَريه يمـشي غْـباره  – 11

  اَلْقَلْـب اَللِّي كَان  مهموم    اَللُّون يعَـطي خْـباره      

  

  كْالَم ربـاعي كْسبتْ في اَلدهر معْزة   وجبـتْ  – 12

  ماذَا من اَعـطَاه ربـي  ويقُوْل اَعطَاني ذْراعي      

  كيـد اَلنّْسا  كيـديـن   و من كيدهم يا حزوني – 13

  راكْبة علَى ظْهر اَلسْبع    وتْقُوْل اَلْحداء ياكْلُوني      

14 –  ادْل وـبي جيالَ فافد ا رِيحي اَلـنّْسالَ ف    لُومعم  

  الَ في اَلْعدوْ قَلْب مرحوم   الَ في اَلرْبِيع رِيح صافي      

15 – وهةََ اَهللا نْلَمْبحلَى مع    ـغُوهغَـانَا نَباَللِّي ب  

  ـُهواَللِّي جفَانَا نَجفُـوه   هـذَاك تَهـنية منّ      

  الَ يعجبك نُوار اَلدفْلَى   في اَلْواد داير اَلظّْالَيْل  – 16

  الَ يعجبك زِين اَلطَّفْلَة   حـتَّى تْـشُوفْ لَفْعايْل      

  اَللِّي حبْ اَلطُّـلْبة نْحـبوه   و يعملُو فَوقْ اَلراس عمامة  – 17

  كْره اَلطُّلْبة نَكْرهوه   حتَّى الى  يـوم اَلْـقـيامةواَللِّي        

  مثْلَك مثْْل سوقْ سمران   ما سبقُوه غير اَلْباجة  – 18

  الَ راحو ِلـيه سـالَطين  الَ قْـضاو فيه حاجة      

19 – اَلزي   وـافالْحى برا دطْ مـبصاَلْمومملَى لَهع كحضي ياه  

      اَلنُّوم يـجِـيهي اانِْ كيراَلْعي   وافيفَة دلَى اَلْقْطع اقَداَللِّي رو  
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  من اَلثَّـلْج عملْتْ مطْرح   بالْهواء غَطِّـيتْ روحي – 20

  ستْ روحيمن لَقْـمر عملْتْ مصباح   وبالنّْجوم ونَّ      

  من يامنَك يا كَحْل اَلراس   ما شيـنَك بطْبِيعة  – 21

  اَلسـن يضحـك لَلـسنْ   واَلْقَلْب فيه خْديعة      

  نْوصيك يا حارثْ اَلدوم   واَلدوم كَثْـرو نْـفَاعه – 22

      اَلـد نْـفَعـَا ي   م   يا وِيح من خَانُه ذْراعهاَلـدم م

23 – يكـمعا الَ يخَّانْهد نم الَكب    يمثْ لَقْدارا حي ـيكصنْو  

      يكـلع انمْاَلزو يه ناوفُونَة    تَتْععا اَلْمري لَمي شالَ تَد  

  

  سـتْرة ِليه مليحة  اَلْهـمْ يسـتَاهْل اَلْغَـمْ    واَل – 24

  ردْ  اَلْجلْدة علَى اَلْجرح    تَبرا وتْولِّي صحيحة      

25 – ـَلِّـيه ـَاس الَ تْربـيه   وساس اَلرْمْل الَ تْع   ولْد اَلنّ

      ارالدب مدتْهْل يمْاَلرو   ولْنَاس  حوري اَلنَّاس لْدو واسسب  

26 – الَكا طْرلَى مع رباَص   اربص ـَك   يا صاحب كَان

      كاراَنْه طْـلَعـتَّى يح   انيرع  لَى اَلشُّوكع قُداَر  
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 املـــعــجـــم

 اـاهـنـعـم  المفردة  رقم المثل
1  
  

  تَقَصْل
  

تأكله الحيوانات ثم يتـرك  : أوراق الزرع األولى من غير سيقان: القصيل
  .مدة فيخلف مرة أخرى

 من الكفاية، والمراد أنها لخصوبتها ووفـرة محصـولها تـوفر لصـاحبها      كَفَاها 
  .حاجاته للعيش وحاجاتها مما يزرعه بها غيره

  .من االستقصاء أي السؤال على حسبها ونسبها  يسقْصي  
  .تذكري  آتفكري  6
7 سالتعيس  التَاع.  
  سالمتراخي  النَاع.  
   .يبقى جافا اجعثْ 9
 .المراد باكرا من البكور بكْرِي 10
11 باقلب طَب. 
 عاجرالم اسالذي يتركه المحراث في األرض الخط ر. 
 ام يستعمل للزينة في البناء ولصـنع التماثيـل ونحـوه   على رخ لفظ يطلق مرمرة 16

  .والمقصود به المرأة الجميلة الجذابة
18 أي جانبك الحظ ولم تصبه اخْطَاك.  
  سيغرس النباتات  الغَار  
21 يرالجلد الجاف الس. 
  .ددها أربعون يوماعأيام الشتاء  الليالي 24
 .هيئوا سجوا 
  رايأكياس من الشعر أو الوبر  الغَر.  
 اررداء يوضع على ظهر الحمار يالشْو. 
27 عبارة عن حديدة طولها أكبر من عرضها، ذات رأس حاد، فـي عجزهـا    كّةالس

خلخال يربطها برأس المحراث، بواسطة هـذه السـكة يـدخل المحـراث     
 .قااألرض فيشقها ش

31 نَّارشهر جانفي ي. 
 .المطر المنهمر الذي يكون السيول رعدتْ 32
 ارشهر فيفري فُور. 
 يه   رضح. 
 .العصا لَمطَارڤْ 
 رِيربشهر أفريل ي. 
 رطَامحفر كبيرة فمها صغير الحجم أما داخلها فهو مجوف لَم. 
 يراد فيما تضع فَاه. 
33 سم وفي طرفها ذراع ترفع الحبـوب  40/50لوحة ملساء مستطيلة الشكل  اللُّوح

 .إلى أعلى ثم ترمى عكس الريح لتنفصل حبوب القمح أو الشعير عن التبن
آلة بذراع من أربعة أصابع معدنية أو خشبية ترفع بها أغمـار  : جمع مذراة المذَارِي 

 .القمح أو الشعير أو غيرهما
  .اءأخْفي، الخف  درڤْ  35
  ينعيب  ش.  
 .باكرا البكْرة 36
39 أي طرق الخياطة النْفَد. 
40 كرّالتعب أو الجهد المضي  الد.  
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 اـاهـعنـم المفردة رقم المثل
44  يحأي يظهر مكان البراعم في األغصان، فهي كالقروح  قْر.  
 ودعسالسعيد الذي سيفرح بما سيجني إن كان قد عمل م. 
 .المواِلي، لم يعد له أثر، البقية تَاِلي 45
  .تَعاِلي  ارواحي  51
 .أدلك كلَتَعنَ 

 .نوع من المأكوالت التي تسقى بالمرق ونحوه المسقي  57
58 وسالجرو الصغير الطَار. 
59 الشخص الذكي المدرك لقيمة النعمة التي بين يديه اتْالَلَس.  
63 ڤَباع رمي. 
 اردة: استعملت في غير معناها(يتحدث هردالحديث: اله.( 
 .اإلستكانة تَلَبدوشْ 71
 .البس قياسك من الثوب والحذاء دكڤ 72
 .في سنك كدنَ  
 .في الدار، في المنزل المرحة 73
 -المكان–في البراح  الطَّرحة 
78  ؟ شْكُوننم. 
79 المبرديثة لكي تصبح حادةلسن اآلالت الح آلة د. 
81  لَكنَازقيمتك، قدرك، منزلتك م. 
 .اقتفاء األثر جرتُو 82
 .نَحمل نْهزو 84
 يناعولة، صاعين: صاع صمحمولتين: مقدار من الح . 
  .النشأة والظهور قَصتْ 85
 .يرجع، يعود لّييوِ  86
 .طلب المعرفة ،اسأل دشَنْاَ 89

 .حتى الشتَ 
 .ضرب من البطيخ قُّوسڤَال  90
 .أوالد الكبر يبالشِّ دوالَاَ 92
  .فضل  مزِية 94
95 غَامة لفصل الشتاء من طعام ومالبس منسوجة شْتْلَزالمرأة التي لم تُعد العد.  

  .ال تجد كسوة اتْرعتْ 
98 دقرضال ين. 
102 بت عانساصار  تْار.  
 .تباع اعبنْتَ 106
107 البرالقدرة ةَم. 

 خصال، الشمائل/ج  هلَخَص.  
108 البرة الكَمالمقصود بها المعدة  ةلَح.  

110 حجتميمة :أو الحرز  اب.  
114 الَّبرأي سكان المنطقة(طائر ال يأكله الشاوية ج(. 
114 يرجع  ىلَّو.  
117 الميةقليلة النظافة وغير المتقنة ألعمالها المنزل  ةونَفُع.  

 ڤْرتكوين أشكال فنية في المنسوجات بمهارة تْم  
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   .لألكل   مڤُلِْل 121
 .الرفيس وكل ما طاب من األكل اللذيذ روحملَ 122

 وتْبنوع من المأكوالت التقليدية يشْش.  
  .نهضوا واارثَ 

125 بالحيلة تْه. 
 وهي ما يشد به الحايكةيسمى بالخالل جعلت ما والُلْخَتْي ،. 
  .الحيلة  بهتْ 
  .يجعلن األفاعي كالحزام  يتْحزموا 

131 نْهالصبار، التين الشوكي يد. 
133 ڤْمدمتقدة ةي. 
135 السرركوبهما يوضع على الجواد قصد  وج. 
137 الحوصغار الجمال ياش. 

 .تصبح يِلوتْ 
  .عرض لمصاعب وعوائقتت دمرمتْتَ 

 .إبداء رأي لألخذ به  ةيربِدتَ 138
142 نْالبدتشبه الدف آلة  ير.  

 المدجمع مداح ةاح. 
 .أسكت سُأ 143

 .أدخل شْخُ 
 .امرأةاسم  ةنَّكََآ 144

 كمثلما ايم. 
  .يطلقها الشعبي على الشخص قليل الفطنة ةيحلكْتَ 145
  .تجمع ملَتْ 147
 .ارتاح ىنَّهتْ 149

 .التهاباألصلع أو الذي بجلد رأسه  اسطَرالفَ 
152 ددفعه بقوة ز. 

 الَبصمكاني يت. 
 .الكالم الجارح البذيء رايعملَ 154
158 صاحب وْلم. 
161 يسيكسب ىع. 
163 يانَوسنسة أي الجوارآالم ين. 
  .التحسن إليه يهجِنْغَال تَ 165

 الصالركل والضرب بالرجل  ك.  
  .البغل الصغير  جحشْ الَبغَْل  

167 المرالجراد نوع من اد.  
168 جرحاول ب. 

 دأكلة ثقيلة تسد الجوع وهي مشهورة في منطقة كيمل ةيشَش. 
 .لص: في التعبير الشعبي نايالخَ 169
172 يتعب  ڤْلَفَي.  
176 لُالسكلب الصيادة يوڤ. 
 .اعمل يردنْاَ 180
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  .الكوخ  يبِرالڤُ 180
185 حما هو ملك للغير  تْاج. 
  .تشبع األرض بمياه المطر  ىرالثْ 201

 الرالكسكسي ال يتم أكله إال بعد أن يكون ممروقا جيدا ىو. 
202 الباألرض البوار ور. 

 .أرض المقابر وحوافها وربالقْ 
203 ّالصالغلة(من خير وشر اإلنسانما يصيبه  ةاب.(  

 .مواسم اموعاَ 
204 حيأكله الغزال نوع من النبات ال(الحدج ةيشَش(. 
205 الزالفقير، المسكين ياِلو. 
 .لعن اهللا ولُعنَ 207
208 حسخنت واشتد حرها اتْم. 

 .صار حامضا اصراقْ َ 
 الرصد به الدابة، وهو في العامية للبغل أكثر من غيرهالحبل الذي تقا ن. 

 .طيعينتال تس يشْمجنَتْما 214
 .نوع من النبات مثل الزرع اْلطَرالخَ 217
  .على الحافة أو في الجانب فْرالطَ 218
 .تركته وتُالَّخَ 226
 .أخذ، تزوج وذْخُ 233

 .األمهات اتْملْ 
234 السالسادة اتْاد. 
238 تَوزادك جماال وبهاء اك. 
 .الوراء  اللورا  246
247 والَمصاحبه  ه.  

251 ياحواننوديطر اونَز. 
253 متَستخفي ر. 
255 التطفل، الشراهة في األكل ةاطَقَالس.  
 .سبيل طريق، ةينثْال 268

 .قليل يوِشْ 
 .أتحملال  ينرضتْاَ 272

 .القيلولة ةلَايالڤَ 
 .وثبة ةيزڤنْتَ 

  ).المعروفة بعائلة الشرفة( ةأي من عائلة خناطل وْلطُنْخَ 275
 .أوالده وتُالَواَ 

279 مايسال يساوي شيئا/ ليس له مكانة اجتماعية  اشْو.   
  .الفقير  المشرار 280

 الَببدون يش. 
281 جابممر صغير من البئر يصب في حوض  ةي.  

  .ي تصب فيه الجابيةالحوض الذ  ةيبخَا 
  .والمقصود بها من ينخدع بحال غير حالهاألرجوحة،  والَلُاعتَ 283
  .رموه وهشُيطَ 284
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  .وقود للتدفئة والطهي يصنع من أغصان األشجار بعد حرقه  محفَْ 288
289 ونهر اد. 
294 يسريدخل خلسة ب. 
 .مهنة كانت في الماضي بحيث يقدم الخمس من اإلنتاج للعامل في الفالحة اسمالخَ 300
 .ادخلي خلسة يبِسرساَ 302

 بكَراياتركي جانبا ك. 
والقارح أيضا هو المسـن الـذي   ، محترفة، لها خبرتها وتجاربها في الحياة حارقَ 303

 .فرظهرت علىظهره وكتفه القروح من شدة التحمل في الحرث أو الس
 ملست يشْان. 

  .وعاء من جلد الماعز يوضع فيه الماء  ةبرالڤَ 305
 .تقتلني يينقرتَ 318
324 زهرحظ ك. 
327 حرايالحرة/ج ر. 
330 الزالبوقال ير.   
334 سعدنصيبها اه.  
336 تكلم دون قصد خْلَكْب. 
339 حدالمنحدر من األرض ور. 
343 رفبفتات الكسرة والسكروع من المأكوالت المعروفة تصنع ن يس.  

 الحشَردقيق الشعير تصنع به الكسرة المسماة بهذا االسم اي. 
 .انتظري اينَتَساَ 344
347 كْسرالشخص الثمل نتيجة شرب الخمر ان. 
 .الحلق يزِرالقَ 349
352 الهالنسمة الباردة  او. 
  .يرغب  ياتشَ 354

 مديخفي ڤر.  
357 عتالئمه  تَطْب.  

 وِيهمضيئا  تَض.  
  .الحالقة  الَحسانَة 

 .في أول النهار أي ما قبل الظهيرة ارهالنْ اوشَ 358
 المهللمبتدئين ار. 
 .بعد الظهيرة، أي في وقت المساء ابڤَعاَ 
 .المحترفين حرالقَ 

 .هاتتحمل أعباء، تحتملها ايهوِالَتْاَ 360
368 ييستغرق وقتا طويال  اطَب.  
  .كيس  ةاركَشْ 369
 .اسم شخص يِلالَالشْ 372
375 يجبجيخر  د.  
  .شاهد  وفْشُ 376

 العالفرس  ود.  
 .قليل القوة أي الضعف المسكين،، الفقير يْللالڤَ 377
 .)رجل(اسم شخص انومشُ 378
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  .اسم امرأة  ةانَومشُ 378
   .من ثياب عليه كل ما يوضع قْلَالَعلَ مُأ 380

  والبالية أيضا الثياب المختلفة األنواع واأللوان قْلَالَالشْ مُأ 
383 جالقبر والمقصود به البرد الشديد وما يصاحبه من أمطار تتغلغل إلى جـذور   ثْاد

  .الزرع والنبات
  .رهقطع الزرع من جذو تْايعڤرڤَتَ 

 .الرديئة ةينَالشِّ 386
  .يعطى لها حقها اهسلَالَتْاَ 387
388 وجمن ليس له القدرة على فعل شيء لقلّة وعيه وإدراكه تْاح.  
389 الدايالحكام والسلطة ةر.  
391 جضفدعة ة انَر. 
 .أنية مصنوعة من الفخار تستعمل الطهي الخبز يناجِالطَّ 392
394 صوارالدراهم، لنقودا د. 

 غْيدنيزولون، يذهبو  او. 
 .الراجل اسرالتَ 395

 المهاردق فيه، وقد يكون من النحاس أو غيره سخشبة يـدق  /حجر منقور مستطيل ي
ببها الح.  

397 الصاألسد  يد.   
 اڤَععابر، مار ب. 

  .آلة للنجر والنحت ةومادالڤَ 399
  .هزلتُ، ضعفتُ يشَرتَ 400

  .تأمل في األمر  خََممتْ 
  .الفقر  قلَةُ الشَيء 
  .يصبح الشيء باليا  تْرشيِ 

402 الرزشبيه بالوتد لكنه أكثر غلظة ويدق به ام.  
 .هو ما ينزع منه الحب من القمح وشعير بعد الدرس نبالتْ 404
409 يتَسيستحق ْلاه. 

 .الضرب المبرح ةيحرِطْ 
413 العمصابة بمرض العيون ةشَم. 

 .العيون الحور  انيعة لَلَحكَ 
  .القرآن ومعلم الصبيان ىءقار: الطالب  ةبلْالطَ 416
417 يطوف، يجوب الليل والنهار يارِس. 
 .ستار يوضع على النوافذ اهتَلْكَ 422

 بتْلَعالداء، العلة، بدائها اه. 
  .الطائر الحر يكرالح يرالطِّ 423
424 ترك ما ىلَّاخَم.  
425 بايبادي للعيان، بارز، ظاهر ن. 
428 االعم المسعالذي يعود بالسعادة والخير على اإلنسان  ود.  

 الَدخصائصه ومميزاته، عالماته  ةلُي.  
كناية عن انجالء السحب وصفاء الجو أي تظل الشـمس سـاطعة طـول     هلُايوى ڤَمحتَ 

 .شدة الحر:نهارال
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  .قشور الحبوب من  قمح وشعير بعد طحنها  ةالَخَّالنَ 433
434 بالمجنون  ولُه. 
435 خنشلة واليةاسم لمكان ب  ْلالَّج.  

 واد اطلق على واد بجالل بششار( خنشلة واليةاسم لمكان ب  ْلالَه(.  
436 عرنَضدعوناه للوليمة اه. 
437 عأصل، جذور وڤْر. 
442 يطلقه العامة على الخائن  وْلالفُ تْالَع.   
 .وهنا بمعنى ناقص، فارغ ياوِخَ 449

 عئيلض ياوِر. 
 بو الدالمنحوس: المدعو عليه بالشر ياوِع. 

452 العغير المملوك لصاحبه المستعار،  ةير. 
 .التطير والتشاؤم ةيرطّال 455
465 نْزأعزب وطْطُب.  
 .تركت تْالَّخَ 466
يجمعها الحاصد، ثم يلف عليها  وهو الربطة من السنابل بسيقانها،، غمر/ج ارمغْ 472

 .فتسمى غمرا سيقان بعض السنابل منها،
473 النصيب، الحظ  وتْخُالب. 
475 الدرغطضالمراد هنا الهالك أو ال ك.  
 .وجدت تْاقَلْ 478
 .لفخرا  وخْلزا 482

  .نبات شوكي يؤكل بعد طهيه وتحضيره لذلك   ةينَنرڤَتَ 
485 سألجل ةب. 

 الععليق(نبت يتعلق بالشجر ويتلوى عليه  ڤْيل.(  
  .يحدث صخب وفوضى -يتعارك -ييتشاجر مع  ينشْارڤَوِ 488
ـ   ةارزّعال 490 ة أصله عزالة من العزلة وهي القطعة الصغيرة من األرض تكون معزول

  .ويمتلكها الفالح الفقير ويخرج إليها بعد أن يكون الشتاء أوشك
491 الحالتي تحمل جنبا ةلَاي. 

ويقولون عـن شـاة أو بقـرة    . الحيوانات التي تحمل جنينها عشرة اشهر  ارشَعلَ 
  .بمعنى أنها حامل) عشرة(

500 وريـح السـموم،   هي األيام التي تهب فيها الريح الجنوبية الحارة المسـماة   وس 
وهـو عشـت أي    وتسمى أيضا الغشاة تسمية بالشهر الـذي تكـون فيـه   

  .أغسطس
  .تضغط على ظهره لمعرفة هل هو سمين أم ال  تَجسو 
  -ال تختزنه–ال تحتفظ به   ما دسو 

 .سجارة ويقصد به أيضا نوم الصباح وارڤَ 503
  .العاطل  داعڤَ 504

  .األفعى  شْنَحلَ 
  .الرياح الجنوبية الحارة  ييلهِالشّْ 508
514 الدوالقرية، الريف  ار.  
517 خْبراسالمرأة المتمكنة التي تتقن كل شيء  ك.  

 بالَحسأسمال بالية ويقصد بها المرأة التي ال تتقن عمل شيء   ك  
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517 بعصوصذيله، ذنبه   ك.  
 .ربوشالط كتَياششَ 520
  .صغير الحجم  ةرعب دڤَ 522
525 عمكيس  ةار.  
529 غَيييغار   ر.  

 .تغرق يصغتْ 531
 .الذي يخطب الفتاة لنفسه أو غيره ابطَّخَ 549

 مطَرلين، مرن اب. 
 .حشرة وسفُنْخَ 550
553 كْبراعبأرجلها ا ه. 
555 مشهر ماي  واي.  

 أوالفْ اقْرلوي  
  

نوع من األعشاب المعروف في المنطقة وهو زكي الرائحة نـافع لـبعض   
  .)النعناع البري(األمراض، يوجد في األرياف 

556 غَيلْي اغَلْبيلغو بلغته   ه.  
فاستظلوا تحـت  ، وكادوا أن يهلكوا جوعا، هو جيش تعب كثيرا فنام أفراده  ةمرالكَ يشْجِ 570

في حـين أن   ،ن أحدا لم يستطع أن يأكلشجرة من التين مملوءة بالتين، لك
شخص واحد سقطت في فمه حبة من التين فحسده أصـحابه علـى هـذه    

  .على مضغها رال يقدوغة، فهو ذالنعمة، لكنه قال لهم أنها ليست مم
571 بمدينة أثرية موجودة بليبيا  ةقَر. 
  .األجر  اركْلَ 573
574 دالنْ ابحل المذكر والذي يسـتغل العسـل ويلتهمـه،    هو نوع من الن:حمار النحل ْلح

 .يضرب به المثل في التواكل
575 كالحيل  يد.  
576 بي قَننَروقة، عرف بحيلة الكثيرة وذكاءه، إضافة دشخص من السراحنة من فرقة دن  ان

  .سوء الحظ إلى
 .شاهد افْشَ 578

 بزأفرغ أو وضع  ع. 
581 الهةالبوم ةام. 
582 عرجعنقود التمر ون. 
 .الشخص الضائع الذي ال قرار له وال إستقرار ورربلَ 584
 .وهو الكيس الذي يوضع فيه القمح والشعير: غرارة/ ج رايرغْ 585
586 بهربعصا غليظة ةاو. 
 .)الذكور(األوالد يارِرذْاَ 589
 .على شكل دوائر ورداَ 590
591 العالخالق ياط. 
601 السردذكر الدجاج وك. 
 .الجبل الصخري على حافة الهاوية افْالكَ 605
606 كةأاسم امر ةيس. 
610 جرال تجعل السرج على الفرس قبل أن تجعل له اللجام  ال تَس .  
615 طْمعود  ڤْر. 

  .عود ال يصلح ألي شيء  ةنَالشَ 
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622 السدوثماره النبق نبات شوكي  ةر.  

 نَّالعنوع من األشجار اب. 
  .أي رجاء -النساء -ال ينتظر منهن اتْوررڤَ 624
  .الحلي الثمين دايدحلَ 626
629 زسبحة ةڤَر.  
631 برالكسكسي ةوشَب.  
635 الرمن القطيع ومنذ صغره ةڤَب. 

 يبظهر ان. 
 .، أنثى األسدةؤاللب  ةلبلُاَ 636
 .وهي نوع من الحلي تتزين به المرأة البدوية ةلَّالخَ 638

 .نوع من الحلي للزينة ْلالَالخْ 
 .النظرة ةرزالخَ 641
644 السالثمن وم. 
 .النافذة ةاقَالطَّ 659
 .ترقصي يحطشْتَ 662
 .الرجل األسود يفْصولَ 667

  .نهض يعرج علَضي اضنَ 
  .دلي على الجبين عند المرأةالشعر المت  اهتْصقَ 671
 .الذي يريد ياغي باللِّ 679
687 عرالدعوة إلى الحفلة أو الوليمة ةض. 
693 علم يتمكن من أداء فريضة الحج لعائق ما ڤْو. 
  .الذي ليس لك، ليس ملك أو حق لك  يكاطخَ 696
709 يضريحين وقت الليل  اب. 
  .حماته  وتُيبسنْ 712

 يصتْوحداث صوت عند الضربإالضرب المبرح،  اه. 
717 اتُموجال تؤلمه وع. 
 .حبوب القمح والذرة والحمص ةيِلڤْ 722

  .التحضير للعمل مسبقا زالغَ 
726 ونْبلكمة ةي.  
740 الباألكبراالبن  يرِد. 
744 الزـ   :نوع من الطيور شْاو فـي   هطائر صغير معروف بحجم السنونو، يبنـي عش

 .اليةعب الئالزراو الجدران  قوقششقوق الجدران أو في 
745 آهنالمرأةاسم بربري  ةي. 
 .مبلغ إيجار السكن ااهركْ 750
752 الدمكان دباغة الجلود والمقصود به في المثل في بيت زوجها ةاغَب. 
 .ة المشؤومةلاللي ةذَيخولَ 753
  .في شيء من أشيائه وتُاررغْ 759
  .صحن كبير من فخار أو خشب يوضع فيه الطعام استعداد لألكل  صعةڤَال 763
767 األهل، األقارب ياِلو. 
771 اقَالسالمرض المزمن م. 
773 تعود على سلوك أو عمل ما  فْالَم.  
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 اـاهـعنـم المفردة رقم المثل
  .نوع من الخياطة  زرالطَ 792
793 بجامه مطرز بالذهبفرس أشهب اللون ول  َأشْه  

  .العصا  الْهراوة 
796 ذَاحاهبجانبهم م. 

 .الضمأ بالغَ 
 .قضى عليهم ماهضاقْ 

 .تحرم حمقَتَ 813
819 كَمالمرأة التي تستعمل أدوات الزينة ةلَّح. 
  .المغارة  ارالغَ 822
824 يصيقفز يوت. 
  .مسك ادشَ 826
 .ويطلق أيضا على الهدهد احب أو حبيبمن ليس له ص يببِالتَ 829
831 الَمزما، الحافز بشيءالدافع، السبب للقيام  ك. 
834 عالبدوي  يبِر.  
 .الحقد والغل لَحسيفَة 838

 .لمرأة السوداءا لَوصيفَة 
840 مخُا يال ينقص ص. 
 .من الرقاقنوع من األكل مصنوع  يدرِالثْ 847
  .ار وتعني األهداب والرموش المحيطة بالعينفأش جمعها كرفْشَ 849
854 اسداَلْم سديطلق المداس على الحذاء(استعمال الحذاء لغاية الفرج وذلك بتغيره م.(  

860 ينزما أحسن  م.  
  .البس الحذاء  لَمصبطْ 868
870 معماعز ةز.  
871 غْالمصالمتزوجة من دون رضاها ةوب. 
876 نْالمدالبكاء الجماعي الذي يقع فيه الندب ةب. 
877 للربههااآللة المختصة بطحن القمح وما ش ىح. 
 .الزوجة اَلْمرحومة 886

 المةرالمزخرفة بآثار الطهي على الجمر قوم. 
 .منه اأخذ جزء ةرتْنَ 901
904 اللذيذ المذاق ةوكَتُالم.  
 .ارتفع عالَ 906

 طَىانحط  و.  
915 خْمزيادة أو إضافة على المطلوب ةض.  
916 المرهالملهوف(ضعيف الجسم ويقصد به المثل ام(.  
 .المطر الْنَّو 917

 .عند التأخير كي نَبطَا 
  .اجلس وأبقى وانتظر حمزنَ 918
   .نوع من الطيور  ارطَنْزِبِ 928
  .القطار  ارتَ 939

 .الطي يهنثْتَ 935
939 الصالحذاء اطْب. 
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 اـاهـعنـم المفردة رقم المثل
940 هوالغرام  اه.  
941 وجه بارغير الخجول  د.  

 اِلمالمال ةي. 
943 واظهر ير. 
947 ونَافَعوللعالج بشكل عام رولكسجبر ال لنبات يستعم ب. 

 اسيروهو نفسه ما يطلق عليه بونافع رولكسجبر انبات يستعمل ل الد. 
  .الماء اليطلع على العقبة وال يصعد عليها  الما لَلْعقْبة 972

  .ثمار األرض ةلَّالغَ 
975 أو المذهب الدين ةلَّالم. 
976 قْمرتعبير عن مكان خال ح. 

 صمبرد قوي وقاسي جدا اح. 
 .باتنة واليةمنطقة ب تْوكُتَ 977
983 يمرالمشي على الكرش د.  
990 فَالسالطريق  ر.  

 .البردعةجزء من  رفْالطَ 
995 ييعود  يْلع.  
 .مجموعات ةبكُ 997
1000 نْغُزيلكز على جنبه أو ظهره بهدف السرعة في المشي  ي.  

 يختفي عن األنظار درقي. 
 البردما يوضع على ظهر الحمار ولصناعتها تخاط بخيوط كثيرة متداخلة ةع. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورةاألقوال املأث
  معناها  المفردة  الرقم
01  قْرأطل من مكان عال  تْي.  
  قُرأي العالي المرتفع الموضع المشرف  ةوب.  
02  وحولَنُسنزع شعره أو قص جزء منه  ك.  
  .الدرع وهو قميص من حلقات حديد  ةاعردالْ  06
  .، عنيدمن له إعجاب بنفسه وافتخار  اسالر يربِكْ  07
  نُبنصف  ص.  
  .يكون دائما مصنوعا من النحاس فليس له قيمة معتبرة  سلْفَ  
09  الرجل الغليظ غير المتفطن  فْلَغَم.  
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  .اه بالريحنق: ذرى القمح  هيرذَ  10
  .بيتين :المقسوم على أربعة أشطر  ياعبر مالَكَ  12
  .س غيرهانوع من الطيور التي تفتر  اءدحالْ  13
14  الوالنهر  اد.  
  .ال برد فيه  ىءافد يحرِ  
  .ر فيه زهور حمراءنوع من األشجا  ىلَفْدالْ ارونُّ  16
  .ظل كبير -جمع ظل  ْليالَظَالْ  
18  وقْس سمرفائدة منه سوق ال  ان.  
  .النمل  ةاجبالْ  
  .ة التي فيها صوف عاليةيالزرب  ةيفَطقَالْ  19
22  الدثون حولها ويتركونهاشجيرة صغيرة معروفة وكثيرا ما يحر  وم.  
  اوِيما أشد حالة العجز عن العمل  يح.  
  . يليق به  ْلاهتَسي مهالْ  24
  .الكتمان وعدم الظهور  مغَالْ  
26  طْا اَمالَرما جرى لك -الذي أصابك  ك.  
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  ورش ةروای، مـكریــرآن الـقــال

 املـراجـع الـعـربـیـة-1  

 :الرواة -/ أ

  .عائشة -  ب *

  ).مكتبته الخاصة( العربي حود/ د *

  .عبد العزيز - ف *

  .عبد المجيد - ف *

  .ليليا - ف *

  .عزيزة - ك *

 :ادرـصـامل -/ب
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، مثل وحكمة من كنوز الـذاكرة  3000موسوعة الجزائر في األمثال الشعبية ، رابح خدوسي/ 1

  .م 2000، 3ط، ، الجزائردار الحضارة

منشـورات دار  ، 2، 1مـج ، مجمع األمثال، )أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري(الميداني /2

  .دت، 2ط، لبنان، بيروت، مكتبة الحياة

 

 

 :الـمـراجـع -/جـ

، هيئة المصرية العامـة للكتـاب  ال، الشعب المصري في أمثاله العامية، أحمد شعالن إبراهيم /1

  .م1972، ـه1391، مصر، دط

  .دت القاهرة،د ط، ،طبعة السعادة، اللهجات العربية، نجا إبراهيم/د /2

  .م1974، 4ط القاهرة،، مكتبة األنجلو المصرية، األصوات اللغوية، أنيس إبراهيم/د /3

  .م1981، 6ط ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصريةاللغوية،  األصوات                  /4

  .م1965، 3ط القاهرة، ،مكتبة األنجلو المصريةالعربية، في اللهجات  /                 5

  .م1978، 5ط، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، من أسرار اللغة /                 6

ـ 1371 بيـروت، ،طبعة دار الكتـب ، 1ج، الخصائص، ابن جني/7 ـ 1376، ـه ، م1952(هـ

  .،)م1956

، دار المعارف بمصـر ، شرح وتحقيق عبد السالم محمد هارون، المنطق إصالح، ابن سكيت /8

  .م1970، ، مصردط

، مديريـة إحيـاء التـراث العربـي    ، )الحرب والفروسية(من كتاب عيون األخبار، ابن قتيبة /9

  .م1977، دط، دمشق

، صـيدا ، المكتبـة العصـرية  ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، الفرائد، ابن قيم الجوزية /10

  .م1999هـ، 1420، 2ط، بيروت
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المؤسسـة  ، مصـطفى الشـويمي  /دوقدم له  هحقق، الفهرست، )إسحاقمحمد ابن (ابن النديم /11

  .م1985، ـه1406، 1ط، الدار التونسية للنشر، الجزائر، الوطنية للكتاب

 تحقيق حنا الفـاخوري،  ،ريبب األعامغني اللبيب عن كت، )أبو محمد بن عبد اهللا(ابن هشام /12

   .دط، دت بيروت، ،2ج

أبو الحسين علي بن عبد الرحمان بن هذيل، عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة، / 13

  .، دت2طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

أبو زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصالحين، حقق نصوصـه وخـرج   / 14

  . ،م1998، هـ1419، 3ط بيروت،حوليه شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،أحاديثه وعلّق 

محمـد أبـو   : أبو الهالل العسكري، جمهرة األمثال، حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسـه / 15

  .، دت2ط، دار الجبل، بيروت، لبنان، 2ج، 1جالفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، 

، القـاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشـر ، لكلوردراسات في الفو، أحمد أبو زيد وآخرون /د/16

  .دت، طد، مكتبة الفكر

  .م1955، 7ط، القاهرة، فجر اإلسالم، أحمد أمين /17

، طبع لجنـة التـأليف والترجمـة   ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية            /18

  .م1953، دط، القاهرة

في أدبيات وإنشـاء  ( جواهر األدب، هري المصريبن مصطفى الهاشمي األز إبراهيمأحمد  /19

، 1ط، لبنـان ، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 2، 1ج ، )لغة العرب

  .م1999، ـه1419

المؤسسـة  ، سمات الشخصية الجزائرية من منظور األنثرولوجيا النفسية، أحمد بن نعمان/ د/20

  .م1988، دط، الجزائر، الوطنية للكتاب
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، 3ط القـاهرة،  ،دار المعـارف ، أثر القرآن الكريم في اللغة العربيـة ، أحمد حسن الباقوري/21

  .م1983

  .م1971، 3ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، األدب الشعبي، أحمد رشدي صالح /22

، للطباعة والنشر والتوزيـع  سدار األندل، عوامل التطور اللغوي، أحمد عبد الرحمان حماد /23

  .م1983، 1ط، وتبير

دار الثقافـة للنشـر   ، تصدير عبد الحميد يـونس ، رالفولكلومقدمة في ، أحمد علي مرسي/د/24

  .م1987 ،3ط القاهرة، ،والتوزيع

مقتبس من كتاب نزهة المشـتاق ألبـي   (القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس، العربي إسماعيل /25

  .م1983، دط، الجزائر، امعيةديوان المطبوعات الج، )عبد اهللا الشريف اإلدريسي

 تـاب طبعـة دار الك ، ترجمـة رشـدي صـالح   ، رالفولكلـو علم ، الكزندر هجرتي كراب /26

  .م1967، دط بيروت،،العربي

 ،دار الفكر العربـي ، مة الخالدة لشاعر اليونان القديم هوميروسحالمل :اإللياذة، أمين سالمة /27

  .م1981، 2ط القاهرة،

حاتم صـالح  /د تحقيق، ي معاني كلمات الناسالزاهر ف، )محمد بن القاسمأبو بكر ( األنباري /28

  .م1979، ـه1399، دط، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، 2ج، الضامن

ترجمـة  ، ين الماضـي والحاضـر  ب الجزائر، إيف الكوست، أندري نوستى، أندري برنيان /29

  .م1984، دط، الجزائر، امعيةديوان المطبوعات الج، سطنبولي رابح ومنصف عاشورا

، 2ط، لبنـان ، بيـروت ، دار الرائد العربـي ، 1ج، الرائد في األدب العربي، الجندي إنعام /30

  .م1986، ـه1406

  .م1955، دط، محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها، أنيس فريحة /د/31
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وخـرج   هضـبط  ،)النبويـة  لـآلداب الجامع (األدب المفرد ، )إسماعيلمحمد بن (البخاري /32

  .م1999، ـه1420، 2ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الشيخ عبد الرحمان العك: أحاديثه

طبع في المطبعـة  ، منشورات حلب، دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي، بشار قويدر /د/33

  .دت، دط، بوزريعة، الجزائرية للمجالت والجرائد

عبد اهللا ابـن المقفـع، المكتبـة الثقافيـة،     : لى العربيةبيدبا، كليلة ودمنة، نقله من الفهلوية إ/ 34

  . بيروت، دط، دت

ـ 1421طبعـة  ، القـاهرة ، عالم الكتب، اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان /د/35 ، ـه

  .م2001

  .م1979، 2ط ،المغرب، دار الثقافة، مناهج البحث في اللغة               /36

دراسة ، الكناية والتعريض، )سابورييلنإسماعيل امالك بن محمد أبو منصور عبد ال(الثعالبي /37

  .م1998، دط القاهرة، ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، عائشة حسين فريد/دوشرح وتحقيق 

طبـع  ، 1ج، نشره وحققه عبد السالم هارون، ينيالبيان والتب، )أبو عثمان بن بحر(الجاحظ /38

  .دت، دط، في القاهرة

طبعـة الحلبـي   ، تحقيق وشرح عبد السالم هارون ،5، 4 ،3مج، الحيوان                 /39

  .م1944م، 1938، دط، بالقاهرة

  .م1911، دط، طبع في مصر، 1ج، اللغة العربية آدابتاريخ ، جورجي زيدان /40

، شوقي الدويهي/د/و، موسى وهبة/دتعريب ، السياسة والدين عند ابن خلدون، جورج البيكا /41

  .م1980، شباط، 1ط، بيروت، رابيار الفدا

  .م2002حلمي بدر، أثر األدب الشعبي في األدب الحديث، دار الوفاء، اإلسكندرية، د ط،/ د/42

دار ، )هـا ئمنهجهـا وأسـس بنا  (الجانب الفني في القصة القرآنيـة ، خالد أحمد أبو جندي /د/43

  .دت، دط، باتنة، الشهاب للطباعة والنشر
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مختصر تلخـيص  ( المعاني والبيان والبديع، اإليضاح في علوم البالغة ،وينيالخطيب القز/ 44

  .دت، دط، بنان، لبيروت، دار الجيل،)المفتاح

، 3ط، بيـروت ، يعـة لدار الط، العربـي مضمون األسطورة في الفكـر  ، حمد خليلخليل أ /45

  .م1986

مطبعة دار العـالم  ، انظمي لوق/د/ترجمة، األمريكيالفولكلور ، باحثا من المتخصصين 25 /46

  .م1980، دط، القاهرة، العربي

، 2ط، لبنان، بيروت، لعربيدار الحرف ا، أسرار الكون في القرآن، السعدي نداود سلما /د/47

  .م1999، ـه1420

، بيـروت ، دار منشورات عويـدات ، ترجمة نسيم نصر، الحضارات اإلفريقية، يوليم دنيز / 48

  .م1982، 2ط، لبنان

حسـن  /د/و، محمد الجـوهري /دترجمة وتقديم ، نظريات الفولكلور المعاصرة، ندورسو /د/49

، اإلسكندرية، دار بور سعيد للطباعة، مكتبة التراث الشعبي، الناشر دار الكتب الجامعية، الشامي

  .م1972، دط

طبع هذا الكتاب ، دار الحضارة، )شرح وتحليل(موسوعة األمثال الجزائرية ، رابح خدوسي /50

، دط، الجزائـر ، )نشر بدعم من المحافظة العامة لسنة الجزائر فـي فرنسـا  (ة الصنائعي بمطبع

  .م2002

الصاحبي في فقه اللغة العربيـة ومسـائلها   ، )أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين(الرازي /51

مكتبـة  ، عمـر فـاروق الطبـاع   /د: حققه وضبط نصوصه وقدم لـه ، وسنن العرب في كالمها

  .م1993، ـه1424، 1ط ،بيروت، المعارف

دار ، تحقيق دار إميل بديع يعقـوب ، 1ج ،شرح كافية ابن حاجب، باذيسترارضي الدين اال /52

  .م1998، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
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، مؤسسـة الرسـالة  ، رمضان عبد التواب/دترجمة ، األمثال العربية القديمة، رودلف زلهايم /53

  .م1982، ىـه1403، 2ط، بيروت

ذات األصل العربي، ديـوان المطبوعـات    القصة الشعبية الجزائرية، قريش ليلى روزلين /54

  .م1980، دط الجامعية، الجزائر،

  .م1981، 2ط، ، لبناندار الكتاب اللبناني، ة العربيةياأللسن، ريمون طحان /55

  

  

يون تفسير الكشاف عن الحقائق التنزيل وع) جار اهللا أبي القاسم محمد بن عمر(  الزمخشري/56

شـعبان محمـد   /د/األقاويل في وجه التأويل، تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر، ومراجعة الطبع

، 2ط، دار المصحف، شركة مكتبة ومطبعـة عبـد الرحمـان محمـد، القـاهرة،      1جإسماعيل، 

  .م1977هـ، 1397

  .م1947دط، ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ج الكشاف،/          57

  .علقات السبع، دار صادر، بيروت، دط، دتالزوزني، شرح الم /58

دار النهضـة  ، )الثقـافي  االجتماعبحث في علم (الثقافة والشخصية، تياسامية حسن الساع/د/59

  .م1983، 2ط، بيروت، العربية للطباعة والنشر

دار ، القـاهرة ، مكتبـة الخـانجي  ، 1ج، تحقيق عبد السالم محمد هارون، الكتاب، هسيبوب /60

  .م1977، دط، ياضالر، الرفاعي

تحقيـق  ، 1ج، جمع الهوامع في شرح جمع الجوامـع ، )عبد الرحمان جالل الدين(السيوطي /61

  .م1975، دط، الكويت، دار البحوث العلمية، وشرح عبد السالم هارون وعبد العال سالم مكرم
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شـرحه وضـبطه وصـححه وعنـون     ، في علوم اللغة وأنواعهـا ر المزه               /62

محمد أبـو الفضـل   ، لباجوريعلي محمد ا، محمد أحمد جاد المولى :ته وعلق حواشيهموضوعا

  .دت، دط، لبنان ،بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الجيل، 1جإبراهيم، 

، ن سـالمة ب محمد المزالي والبشير :تعريب، الشمالية إفريقياتاريخ ، شارل اندري جوليان /63

  .م1983 فيفري، النشرة الرابعة، ، تونسشرالدار التونسية للن

، م1943(اآلثار األدبية الكاملة لألدبية الجزائرية زوليخا السـعودي  ، شربيط أحمد شربيط /64

  .م2001، 1ط، الجزائر، والثقافة االتصالوزارة ، )م1972

يعية في شرح الكافية البد، )عبد العزيز بن سرايا بن علي السنيسي الحلي(صفي الدين الحلي /65

، الجزائـر ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، نسيب نشاوي/دتحقيق ، علوم البالغة ومحاسن البديع

  .دت، دط

  .م1974، 1ط بيروت، ،دار النهضة العربية، البدوي االجتماععلم ، صالح مصطفى الفوال /66

لرائـد  حسان عبـاس، دار ا /د، أمثال العرب، قدم له وعلق عليه )المفضل بن محمد(الضبي/ 67

  .م1981، هـ1401، 1طالعربي، بيروت، لبنان، 

، ، تـونس الدار التونسية للنشـر ، منتجات من األمثال العامية التونسية، الطاهر الخميري /د/68

  .م1981، النشرة الثانية

مطبعـة  ، طبع في القـاهرة ، 2ج، تاريخ األمم والملوك، )أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري/69

  .م1879، دط، طبع في ليدن، ويهج دينشره ، الحسينية

، منشورات عويـدات ، ترجمة وجيه البعيني، والتغيرات والطقوسالدين ، لي نور الديناطو /70

  .م1988، 1ط، الجزائر.ج.م.د

  .م1979، 6ط، مصر، دار المعارف، النحو الوافي، عباس حسن /71
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ـ ، ت مجتمعات فـي اللغـة واألدب  اأشت، عباس محمود العقاد /72 ، دط، مصـر ، ارفدار المع

  .م1963

، )دراسـة ميدانيـة  (القصص الشعبي في منطقـة بسـكرة  ، بن الطاهر عبد الحميد بورايو /73

  .م1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

  .م1964، 2ط، القاهرة،مكتبة األنجلو المصرية، األصول الفنية لألدب، عبد الحميد حسين /74

غة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبـة العصـرية صـيدا،    عبد القاهر الجرجاني، أسرار البال/75

  .م1999هـ، 1420، 2طبيروت، 

  .م1986، دط، الجزائر، ك.و.م، م1879ثورة األوراس ، عبد الحميد زوزو /76

  .م1988، 1ط، بيروت، دار الثقافة، 1ج، تاريخ الجزائر العام، بد الرحمان الجيالليع /77

، بيـروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر ، النفسمعالم علم ، عبد الرحمان عيسوي /78

  .م1984، ـه1404، دط، لبنان

اتـب العربـي   كدار ال، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبد العزيز مطر /د/79

  .م1976، ـه1376، دط، القاهرة، للطباعة والنشر

  .م1978، دط، بيروت، ودةدار الع، شعر العامية في اليمن، عبد العزيز المقالح /80

 ،دط، القـاهرة ، العربـي دار الفكر ، نشأة وتطورا العربيةاللهجات ، عبد الغفار حامد هالل /81

  .م1998، م1418

ـ   (يةراأللغاز الشعبية الجزائ، عبد المالك مرتاض /د/82 ، )يردراسة في ألغـاز الغـرب الجزائ

  .م1982، دط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

الشـركة الوطنيـة للنشـر    ، ية وصلتها بالفصـحى رالعامية الجزائ                        /83

  .م1981، دط، الجزائر، والتوزيع
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األمثـال  و دراسة فـي المعتقـدات  (عناصر التراث الشعبي في الالز                        /84

  .دت، دط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )ةالشعبي

دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثال شـعبيا  (في األمثال الزراعية                         /85

  .دت، دط، الجزائر، الجامعية ديوان المطبوعات، )جزائريا

ألمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرهـا فـي اآلداب   ا، عبد المجيد عابدين /د/ 86

  .م1989، طد، سكندريةاإل، دار المعرفة الجامعية، السامية األخرى

، دار المعرفـة الجامعيـة  ، لقـراءات القرآنيـة  اربيـة فـي   عاللهجات ال، الراجحي هعبد/د /87

  .م1998، دط، اإلسكندرية

  .دت، دط، مصر، مطبعة السعادة، القراءات واللهجات، عبد الوهاب حمودة /88

  .دت، دط الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية، التربية العائلية في اإلسالم، العربي بختي /89

العربي دحو، ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الوالية التاريخيـة األولـى   / د /90

، منشورات جـائزة  )العربي دحو/دجمع وتوثيق وتصنيف وترجمة وتعليق ( بالعربية واألمازيغية

  .م2003األوراس، باتنة، دط، ديسمبر

ديـوان  ، م1962، م1955والثورة التحريرية بدائرة مروانـة   شعبيالشعر ال               /91

  .دت، دط، الجزائر، المطبوعات الجامعية

 ،1ج ،ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقـة األوراس  يالشعر الشعب                /92

  .م1989، دط، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

سيد عطية أبـو النجـا، دار الكتـب    / د، نهج البالغة، مراجعة وتحقيق علي بن أبي طالب/93

  .اإلسالمية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني ، بيروت، دط، دت

  .م1964، 2ط ،القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، في األسلوب األدبي، علي بوملحم /94

  .م1968، دط، بيروت، صيدا، كتبة العصريةالم، في األسلوب األدبي               /95
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، دار الطليعـة ، التحليل النفسي للذات العربية وأنماطها السلوكية واألسـطورية  علي زيغور،/96

  .م1977مايو، 1ط، بيروت

 دار الطليعـة ، واألسـطورية  السلوكيةالتحليل النفسي للذات العربية وأنماطها     /           97

  .دت، 2ط، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر

دار المعرفـة  ، دراسات فـي المجتمـع والثقافـة والشخصـية    ، علي عبد الرزاق الحلي /د/98

  .دت، دط، إسكندرية، الجامعية

، 2ج، )دراسة على الضوء الكلـم الطيـب  ( المجتمع والحياة، علي عبد المنعم عبد الحميد /د/99

  .م1981، ـه1401، 1ط، الكويت، دار القلم

     .م1/7/1979، 1ط، بيروت، دار العودة، أمثال العرب، ي رضافؤاد عل /100

، دط، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتب العلمية، نقد النثر، )أبو الفرج البغدادي(قدامة بن جعفر/101

                                                                                        .دت

، بيـروت ، عويـدات  منشـورات ، يخليلللترجمة جعفر صادر ، طورةاألس، راثقين.ك.ك /102

  .       م1981، 1ط، لبنان

، دط، مكتبة الفـالح ، لغات العرب وأثرها في التوجيه النحوي، فتحي عبد الفتاح الدجني /د/103

  .دت

دار العلـم  ، محمـد منـدور  /دترجمـة  ، منهج البحث في األدب واللغـة ، النسون وماييه /104

  .م1982فبراير، 2ط، لبنان، بيروت ،ينيللمال

 منشـورات ، )في تاريخ العرب قبـل اإلسـالم  (في التاريخ العربي  ةأالمر، ليلى صباغ /د/105

  .م1975، دط، دمشق، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

  .م1986، دط، ، مصرالهيئة المصرية العامة للكتاب، الزمن واللغة، لك يوسف المطلبيام /106
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دراسة لغوية في شعر ، المعاصري التركيب اللغوي للشعر العراقي ف                      /107

  .م1981 ،دط، العراق، رالرشيد للنشدار ، السياب ونازك والبياتي

، دط، الجزائـر ، ت.ن.و.ش، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك بن محمد الميلي /108

  .م1976

 القاهرة، ،والنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة، الكامل، )يزيدباس محمد بن عأبو ال( المبرد /109

  .دت، دط

، عمـان ، دار الفكر للنشر والتوزيـع ، فصول في البالغة، محمد بركات حمدي أبو علي/د/110

  .م1984، ـه1403، 1ط

دار ، قائمـة بيلوجرافيـة مشـروحة   ، يالفولكلور العربمصادر دراسة ، محمد الجوهري/د/111

  .م1978، 1ط القاهرة، ،زيعالكتاب للتو

ديـوان  ، )األنثروبولوجيا الثقافية والبحث الميداني( الثقافة والمجتمع، محمد حسن غامري/د/112

  .م1989، دط، الجزائر، المطبوعات الجامعية

، الكويـت ، دار القلم، 1ج، )التعليم، النمو، الدوافع( علم النفس التعليمي، محمد خليفة بركات/113

  .م1979، ـه1399، 3ط

مؤسسـة شـباب الجامعـة    ، المقتبس من اللهجات العربية والقرآنيـة ، محمد سالم محين/د/114

  .م1986، دط، إسكندرية، للطباعة والنشر

تحليل سوسيولوجي ألهم مظـاهر  ( يرالمجتمع الجزائ ةمقدمة في دراس، محمد السويدي/د/115

، دط، الجزائر، بن عكنون، الجامعيةديوان المطبوعات ، )التغير في المجتمع الجزائري المعاصر

  .دت

جرموني رائد األغنية األوراسية، المؤسسة الوطنية للنشـر  المحمد صالح أونيسي، عيسى  /116

  .م2000 ، دط،ANEP، ، الجزائرواإلشهار
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، دط، ، مصـر الهيئة المصرية العامـة للكتـاب  ، البالغة واألسلوبية، محمد عبد المطلب/د/117

  .م1984

  .دت، دط، القاهرة، الفجالة، دار نهضة مصر، النقد األدبي الحديث، يمي هاللمحمد غن/118

 ،مكتبـة األنجلـو المصـرية   ، وحدة األمثال العامية في البالد العربية، محمد قنديل البقلي/119

  .م1968، دط القاهرة،

  .م1967دط،  ،، تونسزوقي، األدب الشعبي في تونس، الدار التونسيةمحمد المر/120

  .دت، دط، الجزائر، مطبعة آمزيان، 1ج، معجزة القرآن، حمد متولي الشعراويم/121

دار النهضة العربية للطباعـة  ، القروي االجتماعسات في علم راد، مصطفى غيثمحمد / د/122

   .دت دط، بيروت، ،والنشر

، بغـداد ، معجـم مفصـل  ، الموروث الشعبي في آثار الجاحظ، المركز الفولكلور العراقي/123

  .م1977، آذار 10إلى 1 من، دط، رة اإلعالموزا

، ترجمة دمري أحمد، )التطور والخصائص الحديثة( العائلة الجزائرية، وشتنمصطفى بوتف/124

  .م1984، دط، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية

ر الـدا ، المـدارس ، شركة النشـر والتوزيـع  ، األمثال المغربية الشعبية، مصطفى يعلى/د/125

  .دت، دط، البيضاء

، صـيدا ، منشورات المكتبة العصـرية ، نقد وتوجيه، في النحو العربي، مهدي المخزومي/د/126

  .م1964، 1ط، بيروت

المؤسسـة الجامعيـة   ، والتحويلية وقواعد اللغـة العربيـة  دية ة التوليياأللسن، ميشال زكريا/127

  .م1983، 2ط، بيروت، للدراسات والنشر والتوزيع

دار نهضـة مصـر للطباعـة    ، أشكال التعبير في األدب العربي الشـعبي إبراهيم، يلة نب/د/128

  .دت، دط، مكتبة الفكر، القاهرة، والنشر
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ـ بناء الجملة بين منطق ، عبد العظيم الكوفي ةنجا/129 ، دار النهضـة العربيـة  ، والنحـو  ةاللغ

  .م1978، دط، القاهرة

  .م1984، دط، ، مصردار مصرطبعة ، المعارف، أمثال العوام، نعوم شقير/130

، الحـج ، الصيام، الزكاة، الصلوات الخاصة(دراسات في الحديث النبوي ، نورالدين عتر/د/131

  .دب ،م1975، م1974، ـه1394، دط، مطبعة دار الكتاب، )المعامالت المالية

 :مــاملعاج/د

، بد المحسن سلطانزهير ع :دراسة وتحقيق، اللغة مجعم، )أبو الحسين أحمد زكريا(ابن فارس/1

  .دب ،دت، دط، مؤسسة الرسالة، 4،3ج

، 5 ،2مـج ، عبد السالم محمد هارون :بتحقيق وضبط، يس اللغةيمعجم مقا                   /2

  .دت، دط، بيروت، دار الجيل

، بيـروت ، دار صادر، 20، 11مـج ، لسان العرب، )جمال الدين محمد بن مكرم( ابن منظور/3

  .م1992، ـه1412، دط

، لبنـان ، بيـروت ، منشورات دار مكتبة الحياة، )ز، خ(2، 5مج، معجم متن اللغة، أحمد رضا/4

  .م1960، ـه1380، دط

، دط، ALESCO، الروس، المعجـم العربـي األساسـي   ، أحمد مختار عمر وآخـرون /د/5

  .دب ،م1989

بن حماد  إسماعيلتحقيق ، )تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح، بن حماد الجوهري إسماعيل/6

  .دب ،م1984، ـه1404، 3ط، دار العلم للماليين، 5ج، الجوهري

، سـاحة الريـاض  ، مكتبة لبنان، قاموس مطول للغة العربية، محيط المحيط، بطرس البستاني/7

  .دت، دط، بيروت، الصلح
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، دار العلم للماليـين ، بيروت، اآلدابدار ، فرنسي، قاموس عربي، المنهل، جبور عبد النور/د/8

  .دت، دط

لجنـة األبحـاث   ، إنجليـزي ، قاموس عربي، األثير، قبيعة أحمد راتب، جورج مدلك/إشراف/9

  .دب ،دت، دط، دار الراتب الجامعية، لدارباوالترجمة 

هيئـة األبحـاث   ، )ألف كلمة ومعناها 30(يرغالقاموس العربي الص، أبجد، راتب أحمد قبيعة/10

  .دت، دط، الطبع مؤسسة جواد، يروتب، دار الراتب الجامعية، والترجمة بالبدر

دار ، هيئة األبحـاث والترجمـة بالبـدر   ، طيالقاموس العربي الوس، األسيل                /11

  .م1997، 1ط، الطبع مؤسسة جواد، بيروت، الراتب الجامعية

، مكتبـة لبنـان  ، دائرة المعاجم، مختار الصحاح، )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر( الرازي/12

  .م1986، دط

عصـام فـارس   (اعتنـى بضـبطه وتدقيقـه   ، مختار الصـحاح                           /13

  .م1996 ،ـه1،1417ط ،عمان ،األردن ،دار الفجر الجديد ،دار عمار ،)الحرستاني

عبـد  /تحقيـق األسـتاذ   ،أساس البالغة ،)جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر( الزمخشري/14

  .دت ،دط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،أمين الخولي/األستاذ عرف بهو ،الرحيم محمود

 ،عربـي  قـاموس  ،)ALMANHAL(المنهـل  ،صبحي صـالح /دسهيل إدريس بمشاركة /د/15

  .م2002 ،31ط ،لبنان ،بيروت ،منشورات دار اآلداب ،فرنسي

  .دت ،22ط ،لبنان ،بيروت ،دار المشرق ،فرنسي ،عربي ،الفرائد الدرية/16

 ،دط ،لبنـان  ،بيروت ،دار المعرفة ،3مج ،دائرة معارف القرن العشرين ،وجدي محمد فريد/17

  .دت

  .دت ،3ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،8مج ،دائرة معارف القرن العشرين               /18

  .دب ،م2001 ،دط ،مكتبة دار الحياة ،دار الهداية ،قاموس عربي ،اللسان العربي الصغير/19
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دار  ،لبنـان  ،بيـروت  ،المكتبة الشرقية ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،جديالمنجد األب/20

  .دت ،8ط ،المشرق

دار  ،1ج ،معجـم البلـدان   ،)شهاب الدين أبي عبد اهللا الرومـي البغـدادي  ( ياقوت الحموي/21

  .دت ،دط ،بيروت ،صادر

 ،7مـج  ،التيني ،إنجليزي ،فرنسي ،عربي:معجم المصطلحات العلمية والفنية ،يوسف خياط/22

  .دت ،دط ،بيروت ،دار لسان العرب ،دار الجيل

 :اتـالت والدوریـا/هـ

ـ 1406 ،ذو القعـدة  ،باتنـة  ،دار الشـهاب  ،1العـدد  ،مجلة تاريخيـة أثريـة   :التراث/1  ،ـه

  .م1996جويلية

  .م31/12/1997خنشلة في  ،مديرية الثقافة ،والية خنشلة ،دليل والئي للثقافة/2

، صـفر  محـرم،  25الدراسات واألبحاث الخاصة بالتنمية الجهويـة، عنابـة،   مجلة مركز  /3

  .م1975 فيفري، مارس،، هـ1395

 :الرسائل/و

بحث مقـدم لنيـل   ( ، وملحق للنصوص،القصة الشعبية في منطقة األوراس ،امحمد عزوي/د/1

 ،بيـة معهـد اآلداب واللغـة العر   ،العربي دحو/د/إشراف ،)درجة الماجستير في األدب الحديث

  .م1994 ،م1993 ،جامعة باتنة

 ،)دراسة لغوية للهجة بني فـتح (لهجة جيجل وصلتها باللغة العربية الفصحى ،بلقاسم بلعرج/د/2

 ،جامعـة عنابـة   ،مختار نـويرات /األستاذ/إشراف ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة

  .م1989 ،ـه1410

 ،)دراسة لغويـة وصـفية  ( اللغة العربية الفصحىلهجة بريكة وصلتها ب ،عوفي الكريم عبد/د /3

 ،جامعة قسـنطينة  ،خليل إبراهيم العطية/د/إشراف ،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في فقه اللغة

  .م1986 ،ـه1406
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 :صـصـاحل/كـ

 ،CANAL ALGERIE ،إنتاج التلفزة الجزائرية ،حصة تلفزيونية ،القعدةليندة تيمدراري، /1

  .16:30 ،18:00 ،م2004أفريل  9الثالثاء 
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diffusion, Ahmed Zabana, Alger, 1982. 

3/Mathéa Gaudry, La femme Chaouia de l'Aurès, Librairie Orientaliste, 
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4/ Mohamed  Salah Ounissi, conte de berbérie et du monde, traduit par: 

Djebailli Abdellah, ENAG, Alger 2003.  

5/Philippe Thiriez, En flânant dans les Aurès, Edition Numidia, Ain M'lila, 
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1/Ammar Negadi, Histoire de l'Aurès, (http://www.aures,fr,st) 03,11,22 

/07:09 

2/E.Masqueray, Revues Africaine, Documents historiques, Recueillis dans 

L'Aurès,(juillet)1876,21 année ,N 122, Mars 1877. 

3/H,J,Arripe, Inrevue Archéologique, Sur Batna et sa Région, Extraits de 
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4/Laussel, Habitat Indigene, Enquête générale, Khenchela le 1er 11/1938, 
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5/LE, LT, Colonel de Lartigue, Documents sur Batna et sa Région, 
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6/Mathéa GAurdry, Documents sur Batna et sa Région, Extraits de: 
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C/- Dictionnaires 

1/Burton Stevenson, Stevenson's Book of proverbs, Maxims and familiar 

phrases, London, 1949. 

2/Larousse de Français, plus de 60.000 mots définitions et exemple, 

Imprimé en France, juin 2002. 

3/Larousse de poche,(trente deux milles mots), coulommiers, paris, 

Imprimé en France, 1er trimestre, 1967. 

4/Oxford, Advanced Learner's dictionary, New edition. 

http://www.aures,fr,st)
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5/Philippe Amiel, Hachette, Dictionnaire juniors 20.000 mots, Langue 

Française, Direction pédagogique de Bonnerie, Nouvelle édition. 



 

 351

 فهرس املوضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 352

 فهرس املوضوعات

  د -جـ -ب -أ................................................................ةــدمـقــم

ــد ــة  : متهیـــــ ــاني ملنطقـــــ ــار املكـــــ اإلطـــــ
  28 -6......................................................األوراس

  07........................................................أصل التسمية وداللتها: األوراس -أ

  11......................................................................األوراس جغرافيا -ب

  13.....................................................................األوراس تاريخيا -جـ

  16......................................................................األوراس اجتماعيا -د

      16...........................................................................أصل السكان -1

  16...........................................................................العنصر األول -أ

  18.........................................................................العنصر الثاني -ب

  18................................................................بناء المجتمع األوراسي -2

  21...............................................................ثقافة المجتمع األوراسي -3

  21....................................................................... العادات والتقاليد -أ

  21...................................................................................ينار -1

  22................................................................................بوعيني -2

  22..............................................................ليلة الربيع أو عيد الربيع -3

  22........................................................................احتفال الخريف -4

  22.................................................................................مارس -5

  22..............................................................................ليلة أبريل -6

  23............................................................................ المعتقدات -ب

  25......................................................................لشعبيةالفنون ا -جـ

  25..........................................................................األدب الشعبي -د

ــل األول ــاهیم :الفصــ ــداول   املفــ ــأة والتــ والنشــ
  86 -29......................................واملدونة

  30................................................................لغة واصطالحا: المفاهيم -أ

   30..............................................................................المثل لغة -1

  30...................................................................السامية في اللغات -أ-1

  31....................................................................في اللغة العربية-ب-1



 

 353

 فهرس املوضوعات

  33........................................................................في القرآن -جـ-1

  36..................................................................في اللغات األجنبية -د-1

   37..............................................................................اصطالحا -2

  38..................................................................في اآلداب السامية -أ-2

  39...............................................................)العرب(عند القدماء  -ب-2

  42.....................................................................عند البالغين -جـ-2

  43...................................................................... عند المحدثين -د-2

  46.................................................................... غربيينعند ال -هـ-2

  49..............................................واألنواع األدبية المتماهية معه بين المثل -3

  49.......................................................................المثل والحكمة -أ-3

  54............................................................المثل واألقوال المأثورة -ب-3

  55........................................................................النشأة والتداول -ب

  56.........................................................................االنشأة تاريخي -1

  62...............................................................................المورد األول

  62..............................................................................المورد الثاني

  63..............................................................................المورد الثالث

  66.......................................................ودراسة في األدب العربي اتدوين -2

  72.................................................................في المنطقة المدروسة -3

  72.....................................................................................توطئة 

  73..................................................................................ميةالك -أ

   78................................................................................التداول -ب

ــاني  ــل الثـــــــــــــــــ : الفصـــــــــــــــــ
  166 -87..............................................................التصنیف

  88............................................................................المثل الديني -أ

  88..........................................................................العقائد الدينية -1

      89.................................................................اإللهيةالقدرة والعناية  -2

    90........................................................................الدين والعبادات -3

    94..........................................................................الدنيا واآلخرة -4



 

 354

 فهرس املوضوعات

   95...........................................................................الخير والشر -5

  96.........................................................................القضاء والقدر -6

  97........................................................................ والنعماألرزاق  -7

  98...................................................................... المثل االجتماعي -ب

  98................................................................................ الزواج -1

  103............................................................ المرأة والرجل وعالقتهما -2

    103................................................................................ المرأة -أ

  108...............................................................................الرجل -ب

  109...............................................................................الضرة -3

  111.............................................................................. الوالدة -4

  112..............................................................................الوراثة  -5

  113.............................................................................. التربية -6

  115....................................................................... الربيب واليتيم -7

  116...........................................................................صلة الرحم -8

            118................................................................................الحماة -9

  119...............................................................................الجار -10

  120.............................................................................الضيف -11

  122.....................................................................المثل األخالقي -جـ

  122............................................................ العرفان بالجميل ونكرانه -1

  123....................................................................... الصبر والزمن -2

         125........................................................................الوفاء والغدر -3

   126..............................................................................التعاون -4

  126..................................................................... المثل االقتصادي -د

           126..................................................األنواء والفالحة والشهور والفصول -1

  135............................................................................... العمل -2

   137...............................................................................االدخار -3

  138.............................................................................. القناعة -4

  139.....................................................................المثل السياسي -هـ



 

 355

 فهرس املوضوعات

  139.............................................................السلطة، السيطرة، الحكم -1

  142................................................................ االنتهازية واالستغالل -2

  142.......................................................................... المسؤولية -3

  143................................................................................الغربة -4

  143.........................................................................الفقر والغنى -5

    144.................................................................................الظلم -6

  145........................................................................المثل التعليمي -و

  145.............................................................. الخبرة السن، التجربة، -1

             146.........................................................التحذير الموعظة، النصيحة، -2

  148.................................................................الحكمة العقل، القول، -3

  149.....................................................اليقظة والحذر :التبصر بالعواقب -4

      150......................................................................الصحة والعالج -5

  150........................................................................المثل التربوي -ك

  150........................................................................عطبع والتالطب -1

  151..............................................................................سراراأل -2

    151...............................................................جوهر اإلنسان ومكانته -3

  152......................................................ة آداب السلوك واللياق :المعاملة -4

  153.............................................................................. الخيانة -5

  154.........................................................................المثل الثقافي -ل

  155........................................................... الصداقة والمظاهر الطيبة -1

  155..................................................الخدع والخديعة  :المظاهر الخداعة -2

  157.............................................................مشاركة، التأثر والتأثيرال -3

  158..............................................................................التوافق -4

  159.................................................................الشح  البخل، الطمع، -5

  159....................................................................... الفطنة الذكاء، -6

  160.........................................................................دينقالمثل ال -ي

  160.......................................................................الكلمة وتأثيرها -1

  161.............................................................................. بالعيو -2



 

 356

 فهرس املوضوعات

  162.............................................................................. التطفل -3

  162........................................................................ الحظ وسوءه -4

  163.......................................................................المعالي وطلبها -5

  163...........................................................التهكم  الدعابة، السخرية، -6

ــل  ــثالفصـــــــــــــــــ  :الثالـــــــــــــــــ
  210 -167.............................................................یفةوظال

  168.....................................................................................مدخل

   172......................................................................الوظيفة التعليمية -أ

  178.................................................................... الوظيفة التربوية -ب

   184..................................................................الوظيفة األخالقية -جـ

  193..................................................................... الوظيفة الثقافية -د

  200................................................................ الوظيفة االجتماعية -هـ

التشــــــــــكیل : رابــــــــــعالفصــــــــــل ال
  264 -211........................................................الفين

  212................................................................................اللسان -أ

  212.................................................... معناها اللغوي االصطالحي :اللغة -1

  217........................................... اللهجة العربية لألمثال الشعبية المدروسة -2

  217...............................................................على مستوى الجملة -أ-2

  217........................................................... مفهوم الجملة وعناصرها -1

  219........................................... نظام الجملة في األمثال الشعبية األوراسية -2

  219................................................................................المسند -أ

  219..................................................................................فعال -1

  223.................................................................................اسما -2

  224..........................................................................المسند إليه -ب

  233...........................................................القواعد النحوية والصرفية -3

  241.............................................................على مستوى الكلمة -ب -2

  245............................................................على مستوى الحرف -جـ-2

  246...............................................................................الهمزة -1



 

 357

 فهرس املوضوعات

  247.................................................................................التاء -2

  247................................................................................النون -3

  247................................................................................الكاف -4

  247.................................................................................الميم -5

  247.................................................................................الالم -6

  247.................................................................................الهاء -7

  248.................................................................................الواو -8

  248.................................................................................الياء -9

  248...............................................................................المعجم -ب

  249............................................................. التركيب الصوتي لأللفاظ -1

  251................................................................ عالقة األلفاظ بالجمل -2

  253...........................................................................التصوير -جـ

  258................................................................................اإليقاع -د

  268 -266.............................................................................خاتمة

 -270............................................................................املدونـــة

317  

  270........................................................................الشعبية األمثال -أ

  315.....................................................................األقوال المأثورة -ب

ــم ــیا   " املعجــ ــق ســ ــاظ وفــ ــم األلفــ قها يف معجــ
  318...................................................."املدونة

  319........................................................................الشعبية األمثال -أ

  330.....................................................................األقوال المأثورة -ب

ــة ــادر  قائمــــــــــــــــــ املصــــــــــــــــــ
  332...................................................................واملراجع

ــرس  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        351.........................................................................املوضوعات


