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إىػػداء

الحمد ﵀ الذم جعؿ في كؿ مكاف فترة مف الرسؿ لبقايا مف أىؿ العمـ مف ظؿ إلى
ىدل،كيصبركف منيـ عمى األذل.

بإنسانة ليا قمب أعياه التعب ....ال يقكل عمى الحراؾ ...يتكئ عمى قطرات و
دـ مممكءة
بالحزف كالفرح ...حزف يشكبو الفراؽ بعد التجمع كفرح بزكغ فجر جديد مف حياتي كىك يكـ
تخرجي.
إلى التي رعتني بالصمكات كالدعكات،
إلى تاج الزماف كصدر الحناف،
أمي ،ثـ أمي الحبيبة.
إلى أغمى كنكز الدنيا أمي ،ثـ ٌ
إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ،كيفرح بكؿ عمؿ أقكـ بو ،أبي الحبيب.
ىخ ىكاتًي ىكًا ٍخ ىكتًي.
إلى الذيف أفتخر بيـ أ ى
كمرىا ،بفرحيا كحزنيا(فدكل) .
إلى صديقتي التي شاركتني ىمكـ الدراسة بحمكىا ٌ
إلى كؿ مف كاف محطة في حياتي الشخصية كالدراسية.

فطيمة

إىػداء

الحمد ﵀ الذم كفٌقنا ليذا كما كنا نصؿ إليو لكال فضؿ ا﵀ عمينا.
أما بعد:
فإني أىدم ىذا العمؿ:
ٌ
إلى مف ال يمكف لمكممات أف تكفي حقٌيما
إلى مف ال يمكف لؤلرقاـ أف تحصي فضائميما
الديا العزيزيف أداميما ا﵀ لي.
إلى ك ٌ
الجديف العزيزيف الذيف أعانكني بالدعاء.
إلى ٌ
إلى أخي العزيز "كليد" حفظو ا﵀ لي.

إلى صديقتي التي شاركتني المذكرة حبيبتي الغالية "فطيمة".
كفي األخير أرجكا مف ا﵀ تعالى أف يجعؿ عممنا
نفعا يستفيد منو جميع الطمبة المقبميف عمى التخرج .

فدكل

شكر و عرفان
إىل الواحد األحد الذي ال إلو إال ىو رب العرش العظيم الذي بفضلو
وبفضل رمحتو نستعني على أن نتم حبثنا املتواضع ىذا ،فنحمده ونشكره
على كل ما منحنَا إياه،ولنبيّنا الكرمي وسيّدنا وحبيبنا وبارئنا يوم الدين.
كما نتق ّدم بأمسى وأرضى آيات الشكر واالمتنان ،والتقدير إىل الذين محلوا
لواء اجلهاد يف أقدس رسالة نزلت عليها أول آيات من الذكر احلكيم ىي
مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة إىل األساتذة
«اقرأ» يف سورة العلق ،إىل الذين ّ
درسونا يف قسم اللّغة العربية وآداهبا
الذين ّ
جبامعة العقيد آكلي حمند أوحلاج.
كما خنص شكرنا إىل الذي من كان لنا الشرف العظيم واحلظ الكبري يف
التعرف عليو وإشرافو على حبثنا ،والذي ساعدنا كثريا بنصائحو وتوجيهاتو يف
ّ
خترجنا املتواضعة،
إجنازنا ملذكرة ّ
إىل األستاذ احملرتم « :بن زياني زين العابدين».

مقدّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
تعد األمثاؿ الشعبية كعاء تصب فيو ثقافة المجتمع الذم أىمتو لمشيكع كالتداكؿ ،باعتباره مكركث ال
ٌ
يمكف االستغناء عنو ،فيك يعكس كاقع المجتمع كأصالتو بمختمؼ مستكياتو (جغرافية ،تاريخية،
إجتماعية،إقتصادية ،ثقافية) كلذلؾ تعد دراسة الشعب كالكشؼ شخصية فيك المرآة العاكسة لحياة الشعكب
بد مف إبراز تجميات
كاألمـ بكؿ طبقاتيا كلغاتيا ،كما أف أصؿ المثؿ ىك تشبيو شكبلن كمضمكنان ،كليذا ال ٌ
التشبيو مف خبلؿ االمثاؿ باعتبار أف ليا حضك انر قكيان.
تعرضنا فيو إلى
ثـ ٌ
تحدثنا في الفصؿ األكؿ تحت عنكاف "المثؿ الشعبي تحديدات كمفاىيـ" كالذم ٌ
ٌ
تعريؼ المثؿ (لغة كاصطبلحا) ،ثـ المثؿ الشعبي كسماتو ثـ ذكرنا كظائفو في األخير.
كما أدرجنا الفصؿ الثاني" :تجميات التشبيو في األمثاؿ الشعبية" حيث ضـ مفيكـ التشبيو(أركانو،
ببلغتو ،فكائده ،أقسامو) ،ثـ العبلقة المكجكدة بيف التشبيو كالمثؿ الشعبي ،ثـ خاتمة فييا أىـ النتائج التي
قسمناه إلى قسميف
تكصمنا إلييا ،ثـ ألحقناىا بممحؽ ٌ
ٌ

أكالن :ممحؽ خاص بالركاة الذيف ساعدكنا

سنا.
في جمع األمثاؿ الشعبية كالذم رتٌبناه حسب العمر مف األكبر إلى األصغر ٌ
ثانيا :ممحؽ خاص باألمثاؿ الشعبية التي جمعناىا جمع ميداني مف المنطقة كرتٌبناىا كفؽ الترتيب
فنية.
األلفبائي ،ثـ قائمة المصادر كالمراجع فضبلن عف فيارس ٌ
كقد اقتضت طبيعة البحث القائمة عمى الجمع كالتصنيؼ كالدراسة أف نتٌبع المنيج الكصفي التحميمي
الذم يقكـ بكصؼ األمثاؿ الشعبية كتجمييا،كاستخبلص النتائج في األخير.
بد مف الرجكع إلييا كمف بينيا":أساس
كلقد اعتمدنا عمى العديد مف المصادر كالمراجع كخمفية أساسية ال ٌ
الببلغة لمزمخشرم"" ،أسرار الببلغة لعبد القاىر الجرجاني" "،أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي لنبيمة
ابراىيـ"" ،معالـ نحكية كأسمكبية في األمثاؿ الشعبية الجزائرية لمحمد عيبلف كغيرىا.

كرغـ الصعكبات التي كاجيتنا ك المتمثمة في :
-

صعكبة النزكؿ إلى الميداف  ،كذلؾ مف خبلؿ جمعنا لمماد التراثية في المنطقة ألنو

مادة شفاىية

معرضة لمنسياف مف قبؿ الركاة.
كفي األخير نأمؿ أف نككف قد حقٌقنا ما كنا نصبكا إليو في ىذا البحث مف خبلؿ دراسة كجمع
األمثاؿ الشعبية في المنطقة التي تكشؾ عمى أف تندثر كتزكؿ.
عز كج ٌؿ الذم أعطانا القكة كالقدرة عمى إنجاز البحث
فإننا نتكجو بالشكر كالحمد ﵀ ٌ
كفي الختاـ ٌ
أكالن ،ثـ إلى األستاذ المشرؼ عمينا " بف زياني زيف العابديف" الذم نشكره جزيؿ الشكر لقبكلو اإلشراؼ
القيمة.
عمى ىذا البحث المتكاضع كعمى تكجيياتو كنصائحو ٌ

مدخؿ
 .1التعريؼ بمنطقة عيف بساـ :جغرافيا،تاريخيا،إجتماعيا ،اقتصاديا ،ثقافيا.
 1.1جغرافيا:
تقع دائرة عيف بساـ أك كما تسمى باأللؼ بئر ،عمى بعد  20كيمكمتر غرب كالية البكيرة الجزائرية ،تحدىا
الجباحية كسكؽ الخميس ،كجنكبا بمدية سكر الغزالف كالياشمية ،كمف الشرؽ بمدية عيف
شماالن مدينة
ٌ
العمكم،كمف الغرب نجد بمديات :بئر غبالك ،الركراكة ،كالخبكزية.
كىي تعتبر مف البمديات المؤىمة إلى أف تككف كالية مف كاليات الكطف المعمف عمييا في سنة .2010
كتقدر
تبمغ مساحتيا  12كيمكمتر مربع ،عدد سكانيا  4235نسمة حسب إحصائيات ٌ ،2008
مساحتيا الغابية ب ػ  1233ىكتار.

أ .المناخ:
جاؼ،تتميز بشتاء بارد كقميؿ
إف منطقة عيف بساـ مف حيث مكقعيا عمى طابؽ بيكمناخي نصؼ
ٌ
ٌ
األمطار بنسبة تساقط 300ممـ في السنة ،كصيؼ حار تصؿ أحيانا درجة ح اررتو إلى  40درجة مئكية.

ب .األحياء:
عدة أحياء منيا :حي ممكؾ عيسى(ليتكر)،حي سعيداني محمد ،حي
تنقسـ منطقة عيف بساـ إلى ٌ
كعدة أحياء أخرل.
عراض الصالح ،حي سنكسي عمي،كحي بف غرابي عيسى أعمر،كحي عمي بشير ٌ

 تكجد بيا حديقة جميمة تسمى"حديقة األمير عبد القادر" كانت عبارة عف كنيسة في عيد االستعمارالفرنسي ،تعتبر مدينة عيف بساـ مف البمديات التي مازالت محافظة عمى التراث الكطني مف المعالـ
التاريخية كالمباني القديمة.
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 1.1تاريخيا:
كمثمما اىتـ سكاف مدينة "عيف بساـ" بالعمـ كالفكر كالثقافة كالتربية كالتعميـ ،اىتمكا كذلؾ بمقاكمة
كقدمكا تضحيات كبرل
االستعمار الفرنسي الذم غزل الجزائر كاحتميا عاـ( )1830لمدة قرف كثمث قرف ٌ
ال يستطيع أحد نكرانيا ،كمف مظاىر ىذا ما يمي:

مركز التعذيب " "014بعيف بساـ :
رؼ آنذاؾ باسـ "مركز تعذيب "014بعيف بساـ،حيث عانى
كع ى
« يعكد تاريخ إنشائو إلى سنة" "1591ي
المعتقمكف في ىذا المركز الكيبلت بإشراؼ ضابط يدعى "أستركفار" بمساعدة النقيب "باربي" حيث كاف
يحكلكف بعد
ينقؿ إليو المشتبو فييـ مف مختمؼ المناطؽ :عيف الحجر،سكفبلت المقراني ،عيف العمكمٌ ،
ذلؾ إلى المكتب الثاني بسكر الغزالف».

2

فالجانب التاريخي ليس مجرد دراستو لمماضي بكؿ مككناتو المتفاعمة،كانما ىك بحث لو كاحياءه في
كجداف الحاضر ،كحقيقة يعد اإلطار التاريخي ىك مزيج بيف البعد الثقافي ،الفكرم،العممي ،إضافة إلى
الجانب السياسي كاالَّ أصبح غير تاـ.

1.1اجتماعيا:

1

الموقع اإللكتروني :منتديات  alafdal, net ,http://www.ainbessem ;lkhttp://lfawdjalamalفي الساعة

 2ينظر :نادي المجاهد ،قاموس الشهداء ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الرغاية ،الجزائر ،د ط2 ،

 ،ص. 2

يتككف مجتمع "عيف بساـ" كباقي المجتمعات مف ثبلث طبقات :طبقة غنية،طبقة متكسطة ،كطبقة
كادحة،إضافة إلى ىذا نجد المجتمع يتككف مف ثبلث تركيبات:
أ .العرب:ىـ السكاف األصمييف بحيث يمثمكف األغمبية الساحقة.
ب .القبائؿ:كتمثٌؿ نسبة قميمة مقارنة مع العرب.
ت .البدك الرحؿ:تكجد نسبة ضئيمة متناثرة ىنا كىناؾ يسكنكف الخياـ.
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كرغـ االختبلؼ الحاصؿ في تركيبة ىذا المجتمع،إال أنو يمثؿ بنية اجتماعية متماسكة
كمكحدة،كيظير ذلؾ في أعماليـ التطكعية الخيرية ،كىذه التركيبة السكانية ساعدت في إنتاج الثقافة
الشعبية.

 0.1اقتصاديا:
أ .الصناعة
كتعدد مراكز تبريد
تيعرؼ منطقة عيف بساـ بكثرة تربية الدكاجف مثؿ(أكراؾ) ،كصناعة أغذية األنعاـٌ ،
البطاطا،كصناعة مكاد البناء.

ب .الفالحة:

تتميز

كيتميز ىذا
عيف بساـ بتربعيا عمى أراض فبلحية مف سيؿ حمزة ،كينسب إليو باسـ الحمزاكية ،
ٌ
السيؿ بخصكبتو كامتداد أراضيو،كتزرع فيو محاصيؿ ميمة كالحبكب (القمح،كالشعير)
كالخضركات عمى رأسيا البطاطا.

ج .التجارة:

 3ينظر :أرشيف مديرية الفالحة بعين بسام(
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سـ المنطقة بنكع مف الحركة التجارية كذلؾ لتكفرىا عمى أسكاؽ شعبية أشيرىا سكؽ الجمعة،ىذا
تتٌ ي
ما ساعد عمى التقاء َّ
كركاة القصص كالحكايات الشعبية.
المداحيف ٌ

د .السياحة:
تبرز في مدينة عيف بساـ مكاقع سياحية خبلٌبة رغـ صغر مساحتيا فيي مزيج بيف الريؼ كالمدينة،
كتتحمٌى بمناظر طبيعية خبلبة يكتسييا الضباب نظ انر الرتفاعيا عف سطح البحر ،كليا مناخ جميؿ جدا
خاصةن في فصمي الربيع كالصيؼ.
ٌ
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ثقافيِّا:
تمثٌؿ الثقافة الشعبية في المنطقة رصيدان معرفيان ثريان حامبلن لمككنات اليكية الكطنية نجد أىميا:

أ.الثقافة الدينية:
ُّ
تعد مف أىـ الثقافات المكجكدة في المنطقة ،كيتجمى ذلؾ في المدارس القرآنية كالزكايا،كعمكـ
الشريعة،كأصكؿ الديف،كىي ال تزاؿ تنشط في أداء الرسالة القرآنية.

ب .العادات كالتقاليد:
تعبر عف الثقافة كاليكية،كتختمؼ مف منطقة إلى
تعتبر العادات كالتقاليد مف المقكمات الكطنية ،كالتي ٌ
مادية.
أخرل،كمف بمد إلى آخر،كاف تشابيت في شيء اختمفت في أشياء أخرل ،كتككف مادية كغير ٌ

 .1المادية:
نجد في منطقة عيف بساـ َّ
عدة صناعات تقميدية تتمثٌؿ في صناعة األكاني ،صناعة النسيج ،الحياكة،
الفخار(الطيف).
الزرابي ،البرانس ،غزؿ الصكؼ ،حياكةاأللبسةٌ ،
 4ينظر :أرشيف مديري الفالحة بعين بسام (

)،ص

.

المادية:
 .1غير
ّ
تتمثٌؿ في الزكاج،الختاف،السبكع ،الكليمات(الكعدة) ،زيارة المقابر.
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الشعبية:
ج .المعتقدات
ّ
تعتبر المعتقدات الشعبية جانب مف جكانب الثقافة التي يكتسبيا الفرد،كيقكـ بيا داخؿ المجتمع ،فيي
تعبرعف أفكاره كسمككو،كلع ٌؿ أىـ المعتقدات التي تكجد في منطقة عيف بساـ ىي:
ٌ
يعد السحر في المعتقد الشعبي ألىؿ المنطقة كسيمة مف كسائؿ إلحاؽ األذل باآلخريف
 .1السحرٌ :
كاإلصابة باألمراض كأحيانا يؤدم إلى الكفاة فيمجؤكف إلى المشعكذ قصد -مثبل -إبطاؿ زكاج فتاة،
كيسمى «بالتعريضة» أك خرب البيكت....إلخ.
ٌ
ضار بالعيف الحاسدة كىناؾ عديد مف الممارسات يدخؿ فييا كاألفراح
يعد الممح بصفة عامة ِّا
 .1الممحٌ :
عند المكلكد الجديد....إلخ.
مقدس ال يمكف إلحاؽ
أف األكلياء الصالحيف شيء ٌ
 .1األكلياء الصالحيف :يعتقد بعض أىؿ المنطقة ٌ
يقدسكف األكلياء الصالحيف لدرجة
الضرر بيـ،كنجد ىذا االعتقاد عند كبار السف خاصة ،فيـ ٌ
استعبادىـ،كىذا يخالؼ الشريعة اإلسبلمية.
 .0التعميـ :تكجد بيا ثانكيات:
ثانكية الشيخ المقراني ،متقنة عبد ا﵀ بربار ،طالب ساعد.
كتكجد إكماليات ىي:
بكقرة ،إكمالية
محمد الجعدم ،إكمالية كماؿ جمببلط ،مصطفى مييكبي ،إكمالية العقيد سي امحمد ٌ
سيدم يحي ،مرابطي ناصرم.
 5ينظر :أرشيف مديرية الفالحة بعين بسام(
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كتكجد العديد مف اإلبتدائيات نذكر منيا:
إبتدائية خالفي اعمر،بف غرابي عمر ،حمبلكم عبد القادر ،حيدكش أحمد كغيرىا.

 .9الجمعيات كالنكادم:
بعدة جمعيات مف بينيا :الكشافة اإلسبلمية الجزائرية ،فكج األمؿ عيف بساـ،
تزخر مدينة عيف بساـ ٌ
جمعية بسمة لؤلشخاص المعكقيف،نادم المجاىد.6
الشعبية المتمركزة فييا قد
اسة،فإف الثقافة
كعميو نقكؿ أنو كفي إطار تناكؿ منطقة "عيف بساـ" لمدر
ٌ
ٌ
كتعددىا.
تـ رصدىا كتعدادىا عمى تنكعيا ٌ
تمثٌمت في المعتقدات الشعبية التي ٌ
فإف الثقافة الشعبية( األمثاؿ في منطقة عيف بساـ) ىي تعبير عف ثقافة
كانطبلقا مف ذلؾ ٌ
المنطقة تكارثتيا جيبلن عف جيؿ كىي مف بيف عادات كتقاليد ىذا المجتمع.
تصب فيو ثقافة المجتمع الذم أنتجيا أىمتو لمشيكع كالتداكؿ
يعد المثؿ الشعبي بالمنطقة كعاء
إذ ٌ
ٌ
بيف األكساط الشعبية.
تعمقنا في المنطقة كمٌما كثير انتشار المثؿ خاصة في المناطؽ المنعزلة ،التي مازالت
فكمما ٌ
محافظة عمى عاداتيا كتقاليدىا كمعتقداتيا الشعبية ،فالمثؿ بالنسبة ألىؿ المنطقة كسيمة ترفييية
لمتيـ ،فاألمثاؿ
كتعميمية ،كتربكية ،فيـ يتسامركف بيا أطراؼ الحديث،مما يزيد المتعة كالمٌذة في ٌ
بالنسبة ليـ كنز ال يقدر بثمف.
كبما أف األمثاؿ الشعبية جزء مف التراث الشعبي ،فيي تقتضي في سيرىا ،كتداكليا كتناقميا شفكيا
بيف كؿ طبقات لشعب.

الفصؿ األكؿ:
 6ينظر :أرشيف مديرية الفالحة بعين بسام،ص. 2

األدبية انتشا انر كذيكعان كال تخمك منيا لغة مف المغات ،لما
األمثاؿ الشعبية مف أركع األشكاؿ التعبيرية
ٌ
تجسده مف طابع إنساني ليا ،فيي مرآة عاكسة لمشاعر الشعكب كاألمـ،عمى اختبلؼ طبقاتيا كانتماءاتيا،
ٌ
حية كدالالت إنسانية شاممة مف خبلؿ ما تتٌسـ بو مف سمات ،فيي بذلؾ
كلمختمؼ تصكراتيا في صكرة ٌ
الحية لمشعكب ألنيا سريعة التداكؿ كتنتقؿ مف جيؿ آلخر ،عبر مختمؼ العصكر لذلؾ
تعبير الذاكرة ٌ
أصبحت دراسة األمثاؿ ميمة لفيـ أبعاد ثقافة البيئة كالتعرؼ عمى أثرىا عمى األفراد.
اىتماماتيـ باعتبارىا صكت
لقد تناكؿ العديد مف الباحثيف األمثاؿ الشعبية بالجمع كالدراسة ،كأكلكىا
ى
الشعب كركحو ،كحكـ األجداد التي كرثكىا لؤلحفاد.
الب ٌد مف اإلشارة إلى مدلكؿ لفظة المثؿ لغة.
الكلك ٍج إلى تعريؼ المثؿ الشعبي ي
كقبؿ ي
 .1تعريؼ المثؿ:
أ .المدلكؿ المغكم لممثؿ:
ً
كمثىميوي،
كردت لفظة مثؿ في لساف العرب البف منظكر »|:أف كممة مثؿ تعني التسكية،يقاؿ :ىذا م ٍثميو ى
كشبيىوي بمعنى،كقاؿ ابف ٌبرم :الفرؽ بيف المماثمة كالمساكاة أف المساكاة تككف بيف
كما يقاؿ شبيييوي ،ى
المختمفيف في الجنس كالمتفقيف ،ألف التساكم ىك التكافؤ في المقدار كال يزيد كال ينقص،كأما المماثمة فبل
إالٌ في المتفقيف ،تقكؿ:نحكه كنحكه كفقييوي كفق ًي ًو كلكنو كمكنو،كطعمو كطعمو ،فإف قيؿ ىك مثمو عمى
7
أف لفظة "مثؿ" -حسب لساف العرب -تد ٌؿ
اإلطبلؽ فمعناه أنو ٌ
سيدىا ماسده»  ،كمف ىنا يمكف القكؿ ٌ

عمى المساكاة،كالشبو،كالمماثمة بيف شيئيف مختمفيف.
كجاءفي أساس الببلغة لمزمخشرم ( ت 984ىػ)  :معنى لفظة مثؿ«:لي مثىميو ك ًم ٍثميو ً
كمثيميوي
ى ي
ي ى
يسكده كحمٌت بو المثكلة:العقكبة
كمثى ىؿ بو يم ٍثمىةنىك أف يقطع بعض أعضائو أك
كمماثمة،كمثى ىؿ ى
ٌ
مثؿ الشيء
كالمثكالت،كمثؿ قائمان:انتصب مثكالن كرأيتو ماثً نؿ بيف يديو،كتماثؿ مف مرضو،كمثمو بو شبيو ،ك ى
7

ابف منظكر :لساف العرب،ج ،1دار صادر بيركت،ط 1992،2ص.610

كقدر تقديره».8أم بمعنى الشيء كنظيره كالذم يقصد بو التداكؿ الشديد لمشيء في العديد
سكم بو ٌ
بشيء ٌ :
مف الكقائع التي تتشابو .
كجاء في معجـ الكجيز «:المثؿ جمؿ مف القكؿ مقتطفة مف كبلـ أك قائمة بذاتيا تنقؿ ممف كردت فيو إلى
ما يشابو دكف تغيير» .9فصفة الشعبي إذف مرتبطا بالشيكع كاالنتشار في داللتو المغكية األصيمة يعني
(المشابية) بيف شيء كشيء،كلكف لفظة "المثؿ" أكسع مف لفظة "التشبيو" كما كردت بنفس المعاني السابقة
في المعاجـ العربية.
ب_ المفيكـ االصطالحي لممثؿ:
حاكؿ العديد مف الدارسيف كالباحثيف الكشؼ عف الغمكض كااللتباس الذم يكتنؼ كممة "مثؿ"،فكؿ
شخص أ ٍىدلى بدلكه بإعطاء مفيكـ خاص لو ،كقكؿ جالؿ الديف السيكطي (ت  511ىػ)  «:كالمثؿ جممة
مف القكؿ مقتضبة مف أصميا،أك مرسمة بذاتيا،فتتـ بالقبكؿ كتشتير بالتداكؿ فتنتقؿ عما كردت فيو إلى
كؿ ما يصمح قصده بيا،مف غير تغيير يمحقيا في لفظيا كعما يكجبو الظاىر إلى أشباىو مف المعاني
فمذلؾ تضرب كاف جيمت أسبابيا التي خرجت منيا».10
،لما يتـ تداكليا بشكؿ كبير تصبح مشيكرة ك
فمف خبلؿ التعريؼ نستنتج أف المثؿ عبارة عف جممة مكجزة ٌ
تحفظ بألفاظيا الحقة في كؿ األحداث التي تشبييا.
كيعرؼ عبد المجيد قطامش المثؿ بقكلو « :كالمثؿ قكؿ مكجز سائر،صائبا لمعنى،تشبو بو حالة حادثة
11
تمخص خبر حياتية
بحالة سالفة»  .المثؿ ليس نابع مف حادثة فقط،كانما ما تفرزه حكاية أك قصة حيث ٌ

أك مكقؼ في عبارة مكجزة.

العممية ،بيركت ،ط ،1992 ،1ص .193
8الزمخشرم،أساس الببلغة ،ج ،2دار الكتب
ٌ
 9معجـ الكجيز ،مجمع المغة العر ٌبية ،دار التحرير لمطبع ك النشر ،مصر ،دط ،1989،ص.572
10

السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة  ،ج ،1دار العصرية ،بيركت  ،دط ،1986،ص.486
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عبد المجيد قطامش ،األمثاؿ العربية ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ،1988 ،1ص.11

قكم في منطقة "عيف بساـ" لكثرة االستشياد بو كتكظيفو
كمف خبلؿ ما سبؽ نقكؿ أف المثؿ لو حضكر ٌ
فتعددت التعاريؼ
معبر عف الشعبي عمى اختبلفاتو ٌ
في مختمؼ المكاقؼ،كالذم يي ٌ
عد أيضا شكبلن ثقافيان ٌ
حكلو بيف مف يعتبره جممة مكجزة كآخر يقكؿ يحمؿ المعنى كظبللو ،كالبعض اآلخر يجمع بينيما ،إضافة
إلى جممة أخرل مف اآلراء.
أف المثؿ متداكؿ يحمؿ معنان مباش انر لعدة كقائع متشابية.
كبذلؾ نخمص إلى ٌ
تعريؼ المثؿ الشعبي:
يعتبر المثؿ الشعبي أىـ محكر في دراستنا كىك مركب مف مصطمح لفظتيف اثنتيف ىما(:المثؿ+
الشعبي) كلقد تمت اإلشارة في العنصر السابؽ إلى كممة مثؿ لغة كاصطبلحان،كستتـ اإلشارة في ىذا
العنصر إلى لفظة شعب،كا ٌف الحديث عف الشعبي حديث اختمؼ حكلو العديد مف الباحثيف،لكف لف نتطرؽ
إلى تمؾ االختبلفات إال أ ٌف المقاـ ال يسمح،كانما سنتناكؿ مفيكمو لغكيا كاصطبلحيا بشكؿ مف اإليجاز.
نبلحظ كممة " شعبي" مشتقة مف كممة شعب،يقكؿ ابف منظكر (:ت 111ىػ) « كالشعب القبيمة
العظيمة،كقيؿ الحي العظيـ يتشعب مف القبيمة كقيؿ:ىك القبيمة نفسيا كالجمع شعكب،كالشعب أبك القبائؿ
ينسبكف إليو،أم يجمعيـ كيضميـ» ،12حيث حصر لفظة الشعبي عمى أساس جغرافي كيقصد بيا
الذيف ي
الناس الذيف ينتمكف إلى نفس القبيمة"الشعب".كجاء في "معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع" لفظة شعبي
بأنيا « :تستعمؿ لئلشارة إلى شيء االنتشار اك مقبكؿ عمكما كيميؿ الى تفضيؿ الناس العادييف .انطبلقا
مما سبؽ يمكف القكؿ اف صفة الشعبي قد تـ ضبطيا بضركرة الشيكع كاالنتشار الكاسع،إضافة إلى اعتبار
يفضمو الناس العاديكف( الفبلحكف) ككنيـ الزالكا يحتفظكف بالعادات كالتقاليد القديمة ككؿ
الشيء شعبي لما ٌ
السمككات كالقيـ المتكارثة.
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ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،4ص.228

كالمثؿ الشعبي باعتباره تعبي ار عف نتاج تجربة شعبية تمخص في عبرة كحكمة مجيكؿ القائؿ محفكظ
كمتداكؿ بيف أغمب فئات كشرائح المجتمع بسبب اندماج لغة المثؿ بالمٌغة المح ٌكية المباشرة،كسيكلة تناكؿ
ألفاظيا أثناء الحديث فمف غير المعقكؿ أف يتحدث المتحدث بالمٌيجة العامية كيكرد مثبلن فصيحان إالٌ ما
ىن ىد ىر،فالناس جميعا ىمكليكعكف بمثؿ ىذه األمثاؿ،ألنيا تقكـ مقاـ التعبير عما يجيش في صدكرىـ مما ال
يتيسر ليـ في كثير مف األحياف أف يحسنكا التعبير عنيا.
ٌ
كقد اىتـ العديد مف الباحثيف بدراسة المثؿ الشعبي،كاعطاء تعاريؼ مختمفة لو ،كأكؿ تعريؼالتمّي بف شيخ
يقكؿ«:المثؿ عبارة عف جممة أك أكثر تعتمد السجع كتستيدؼ الحكمة كالمكعظة ...المثؿ الشعبي تقطير
يعبر المثؿ عمى
لقصة أك حكاية ،كال يمكف معرفتو إالٌ بعد معرفة القصة أك الحكاية التي ٌ
مضمكنيا».13إذف فيك ربط تعريؼ المثؿ الشعبي بالقصة التي كرد فييا ،كال يمكف أف نعرؼ ما يقصده
المثؿ إال مف خبلؿ معرفة القصة التي انبثؽ عنيا.
أما نبيمة إبراىيـ في تعريفيا لممثؿ الشعبي تنقؿ لنا تعريؼ األستاذ الشيخ "محمد رضا" في تقديمو
ٌ
لكتاب "األمثاؿ البغدادية" لمشيخ جبلؿ الحنفي يقكؿ األستاذ محمد رضا « :األمثاؿ في كؿ قكـ خبلصة
تجاربيـ كمحصكؿ خبرتيـ كىي أقكاؿ تد ٌؿ عمى إصابة المخز كتطبيؽ المفصؿ.ىذا مف ناحية المعنى،
فإف المثؿ الشركد يتميز عف غيره مف الكبلـ باإليجاز كلطؼ الكناية كجماؿ
أما مف ناحية المبنى ٌ
عما تزخر بو النفس مف عمـ كخبرة كحقائؽ كاقعية بعيدة البعد كمٌو عف
الببلغة،كاألمثاؿ ضرب مف التعبير ٌ
الكىـ كالخياؿ».14
اشتركت األشكاؿ األدبية في خصائص متعددة لـ تقتصر عمى شكؿ دكف غيره بؿ حافظت عمى
ميزت بيا
كحدتيا كمميزاتيا الخاصة ضمف إطار المقارنة بأجناس أدبية أخرل ،كبيف تمؾ الخصائص التي ٌ

 13التمي بف شيخ ،منطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،دط ،1990 ،ص.155
14

نبيمة ابراىيـ ،أشكاؿ التعيير في األدب الشعبي ،مكتبة غريب لمطباعة ،القاىرة ،ط ، 3دت ،ص.174

األ شكاؿ األدبية بشكؿ عاـ كالمثؿ بشكؿ خاص فيي خبلصة تجارب نبعت مف كحي التجربة العميقة في
مسوي مع التأكيد عمى
إطار المحيط الذم نعيشو،كبذلؾ ىي جزء مف صميـ الكاقع أك المعنى المراد لى ى
الطريقة الفنية المتبعة في صياغة المثؿ كاعتماد اإليجاز خاصية رئيسية لو.
إف األمثاؿ الشعبية ىي رصيد ىائؿ ككنز ثميف
كما ىع ٌرؼ" صالح زيادة" األمثاؿ الشعبية بقكلو ٌ «:
مف حكمة الشعكب كتجاربيا عبر السنيف،فيي خبلصة الفكر اإلنساني،كزبدة التجربة البشرية التي تمر بيا
في عصكرىا المتبلحقة».15يتبيف لنا أف األمثاؿ الشعبية حصيمة تجارب الشعكب كعصارة أفكارىـ كقطعة
امتدت جذكره ضاربة في أعماؽ التاريخ حتى كصمت إلينا.
مف أدبيـ الراقي الذم
ٌ
أما "مرسي الصباغ"عرؼ المثؿ الشعبي بقكلو« :نجد أف أكؿ المعاني الشعبية تككف في االنتشار ،كبما
فإف المعنى الثاني لمشعبية يككف في
أف الشعكب تمتد في تاريخيا إلى جذكر عميقة متناىية في القدـ،لذا ٌ
التكزع
بد أف يتٌسـ ىذا الشيء باالنتشار ك ٌ
الخمكد،كعميو فإف كممة شعبية عندما نطمقيا عمى أم شيء ال ٌ
كالتباعد المكاني كالزماني،أك بمصطمح التداكؿ كالتراثية».16
طمى هح عميو
صى
كعميو يمكف ػأف نستشؼ أف المثؿ الشعبي عبارة عف انتشار كمف ثمة خمكد ،كىك يم ٍ
حد
بالتداكؿ كالتراثية كالذم ييعنى بيا أف االنتشار بيف الشعكب أك بيف أفراد األمة الكاحدة يصؿ إلى ٌ
التداكؿ شيئا فشيئان،أما التراثية كىك ما كاف حديثا اليكـ سيككف قديما غدان ،كما صار قديما سيصبح عبارة
يتميز بالتداكؿ لشيكعو في المجتمع،كفي الكقت نفسو بالتراثية لعراقتو.
عف تراث في المستقبؿ،فالمثؿ ٌ
تعدد التعاريؼ ال يف ً
ضي إلى اختبلؼ المفيكـ بالضركرة ،فالنظرة السطحية تيبدم
كفي األخير نقكؿ أف ٌ
ي
و
أف المثؿ عبارة عف جنس
ذلؾ االختبلؼ لكف التعمؽ ٌ
يبيف لنا أنيا تدكر في ىفمىؾ كاحد متفؽ عميو كىك ٌ
أدبي يمثؿ خبلصة كتجارب الشعكب كعصارة أفكارىـ كصفكة أقكاليـ.
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صالح زيادة ،مكسكعة األمثاؿ الشعبية  ،دار اليدل ،فمسطيف  ،ط ،2014 ،1ص.8
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الشعبية  ،دار الكفاء لمطباعة ك النشر  ،االسكندرية  ،ط ،2001 ،1ص.24
الصباغ  ،دراسات في الثقافة
مرسي
ٌ
ٌ

 1سمات المثؿ الشعبي:
المميزة كسماتيا المحددة،كتقكـ
يعد المثؿ الشعبي شكؿ مف أشكاؿ التعبير المعركفة ليا عناصرىا
ٌ
ٌ
عمى إسقاط تجربة سابقة عمى تجربة حالية،كىي ليست حك ار عمى فئة مف الناس دكف فئة ،بؿ ما ترضاه
العامة كالخاصة،كباعتباره المثؿ الشعبي يتناقؿ بيف أفراد المجتمع في العصر الكاحد كعبر العصكر
المتعاقبة مف جيؿ إلى جيؿ.
عرؼ أحمد أميف األمثاؿ الشعبية بأنيا« :نكع مف أنكاع األدب يمتاز بإيجاز المفظ كحسف المعنى
ٌ
كلطؼ التشبيو،كجكدة الكناية ،كال تكاد تخمك منو أمة مف األمـ ،كمزٌية األمثاؿ أنيا تنبع مف خبلؿ طبقات
الشعب».17كيمكف القكؿ أف ىذا التعريؼ جاء جامع لسمات المثؿ التي نكجزىا فيمايمي:
أ .اإليجاز:
ىك أبرز سمات المثؿ كأخص خصائصيا،كبو تمتاز عمى ما عداىا مف فنكف األدب كاألمثاؿ مبنية
عمى اإليجاز كاالختصار كالحذؼ كاالقتصار،كىي مكضع إيجاز كاختصار،كقد كرد فييا مف الحذؼ
كالتكسع ما لـ يجيء في أشعارىـ.
كاإليجاز ىيعمؿ عمى إشباع المعنى كىذا ما نممسو في قكؿ الزمخشرم «:أكجزت المعنى،كقد العبارة
فأطمت المغزل ك ٌلكحت فأغرقت في التصريح،ككنت فأغنت في اإليضاح».18كما يمكف مبلحظتو مف
خبلؿ القكؿ السابؽ أف األمثاؿ تككف مختصرة محممة بمعاني غريزة ،حيث تكمف ببلغتو في عدـ زيادة
المفظ ،كمما كاف المثؿ مكج از كاف أكثر دقة.

17أحمد أميف ،قامكس العادات ك التقاليد ك التعابير المصرٌية ،مكتبة النيضة المصرية ،مصر ،ط ،2دت  ،ص .69
 18جماؿ ابراىيـ قاسـ  ،مكسكعة الحكـ ك األمثاؿ ،دار ابف الجكرم ،مصر  ،ط ،2014 ،1ص .19

ب .إصابة المعنى:
تعبر عف الكاقع بشكؿ يقترب مف الصدؽ ألنيا نتاج
تعد األمثاؿ الشعبية مف األشكاؿ األدبية التي ٌ
فكر كأحداث كتجارب لمحياة اليكمية كىذا يعني أٌنيا تيصيب المعنى كحاكلنا أف نمتمس دليبل لتعضيد ىذا
الرأم،كالتي ُّ
شيئا عمى شيء ،كجممة
تدؿ عمى الثبات ال سيما صيغة "أفعؿ" ،كالجممة الشرطية التي ترتب ن
تحدث عمى خير كتزخر ش انر ،أك تسديـ كعضة كنصيحة ،قد تككف عامة فقد تككف
األمر كالنيي التي ي
خاصة بالمخاطب19.أم أف األمثاؿ تحمؿ مف المعنى الكثير رغـ بساطة ألفاظيا فيي ترصد تجارب
شاسعة مف المعنى المختزف ضمنيا باختبلؼ التكظيؼ بيف األمر كالنيي...إلخ .فالكبلـ المكجز
المختصر يحمؿ دالالت عميقة كمباشرة.

ج .حسف التشبيو:

مف

سمات المثؿ التشبيو،حيث يي ُّ
عد ىك التمثيؿ أك تمثيؿ شيء بشيء آخر،كقد تناكلو الكثير قديمان ،كمف بينيـ"
عبد القاىر الجرجاني" الذم ٌبيف كظيفتو حيف قاؿ ...« :كىؿ تشؾ في أٌنو يعمؿ عمؿ السحر في تأليؼ
المشئًـ كالمعرؽ،كىك يريؾ المعاني
المتباينيف حتى يختصر ما بيف المشرؽ كالمغرب ،كيجمع ما بيف ي
المتمثمة البياف مف العجـ،كيريؾ الحياة في الجياد،كيريؾ التئاـ عيف األضداد،فيأتيؾ بالحياة كالمكت
مجمكعيف،كالماء كالنار مجتمعيف».20
مبيف دكر التشبيو كجمالو في جمعو بيف
انطمؽ عبد القاىر الجرجاني (ت 011ىػ) في قكلو ىذا ٌ
لكنيا تحمؿ
التضاد ككذا اإليجار الذم ييحسف تقديمو فيختصر بو ما يتناكؿ في ألفاظ قميمة بسيطة ك ٌ
و
معاف ذات كزف ثقيؿ،فالتشبيو مف ضمف الببلغة لو دكر في تكضيح الجانب اإلبداعي لممثؿ.
كمف األمثمة المندرجة ضمف التشبيو كالتالي:
19
20

العامية ،مقارنة داللية  ،جامعة المنيا ،مصر ،دط ،دت ،ص.12
عبلء اسماعيؿ الحمزاكم ،األمثاؿ العربية ك األمثاؿ
ٌ
عبد القاىر الجرجاني،أسرار الببلغة ،تح :محمكد محمد شاكر ،مطبعة المدني  ،القاىرة  ،ط ،1991 ،1ص.107

 ًكي ًس ًيدم ًكي الىالى ،نكعو" :مؤكد مجمؿ" كذلؾ بذكر األداة ككجو الشبو محذكؼ.يتٌضح ىذا المثاؿ مف خبلؿ ذكر أركاف التشبيو:
المشبو :سيدم.
المشبو بو :الال.
األداة :الكاؼ.
ً
يش:
ت ىما تٍ ًكلً ٍ
صة إً ىذا ىخ ٍرًج ٍ
صا ى
الر ى
 ال ىكٍم ىمة كي ٍالمشبو :الكممة.
المشبو بو :الرصاصة.
كجو الشبو:عدـ التكلي.
األداة:الكاؼ.
نكعو" :مرسؿ مفص ْؿ" كذلؾ لذكره لؤلداة ككجو الشبو.
نبلحظ مف خبلؿ دراستنا ليذه األمثمة أنيا تكفٌرت عمى أركاف التشبيو بأنكاعو المتعددة،نذكر مف بينيـ:
"مؤكد مجمؿ" ،كالتشبيو"مرسؿ مفصؿ" كغيرىا مف األنكاع األخرل،كاليدؼ المقصكد مف شرح ىذه األمثاؿ
ىك بياف حضكر التشبيو في المثؿ الشعبي الجزائرم.
د .جكدة الكناية:
كالكناية مف أطمؽ أساليب الببلغة كأدقيا،كىي أبمغ مف الحقيقة كالتصريح ألف االنتقاؿ فييا يككف مف
الممزكـ إلى البلزـ فيك كالدعكل بينو،فكأنؾ تقكؿ في زيد كثير الرماد زيد كريـ ألنو كثير الرماد ككثرتو
تستمزـ كذا...إلخ – كيؼ ال كأنيا تمكف اإلنساف مف التعبير عف أمكر كثيرة يتحاشى اإلفصاح عنيا

إمااحترامان لممخاطب أك اإلبياـ لدل السامعيف أك لمنيؿ مف خصمو دكف أف يدع لو سبيبل عميو أك لتنزية
عما تنبك عف سماعو،كنحك ذلؾ مف األغراض كالمطائؼ الببلغية .
األذف ٌ
خفية أك مف كراء األلفاظ
كمنو نستخمص أف الكناية تمعب دك انر ميما في إيصاؿ المعنى المراد بطريقة ٌ
الشعبية البسيطة،كجكدتييا تكمف في إبياميا لدل السامعيف مما يشكؿ لدييـ نكعان مف التفاعؿ الشديد
كالتحفز الذم يصنعو ذلؾ التحدم رغـ بساطة األسمكب.

ىػ .الذيكع كاالنتشار:
لعؿ السمات التي يتٌسـ بيا المثؿ مف اإليجاز كالكضكح كاإلصابة كغيرىا،أضفت عمييا صفة الذيكع
كالسيركرة ،كلقد لفٌت ىذا أذىاف العرب فشبيكا المثؿ بكؿ شيء يشيع كينتشر.
حيث عرؼ ابف عبد ربو(ت 118ق) األمثاؿ في كتابو "العقد الفريد" بأنيا  «:كشيء الكبلـ كجكىر
كنطؽ بيا في كؿ زماف كمكاف،كعمى كؿ لساف،فيي
المفظ كحمي المعاني ،خيرتيا العرب ،كقدمتياالعجـ ،ي
أبقى مف الشعر،كأشرؼ مف الخطابة ،لـ ىي ٍس ًر شيء ىس ٍي ىرىا،كال عمـ عمكميا» .21فمف خبلؿ القكؿ يتٌضح
فضمو عمى باقي
لنا أنو يشير إلى خاصية الشيكع كالتداكؿ في المثؿ الشعبي،فينا جعمو أحسف نكع أدبي ك ٌ
الفنكف التعبيرية األخرل كال أحد يقكـ مقامو.
األمثاؿ الشعبية مرآة الشعكب كاألمـ التي تترسـ فييا تجاربيا ،كصفكة جزء كبير مف حضارتيا ،فالمثؿ
يمثؿ حكمة الشعب كتاريخو،كما أنو يشمؿ كؿ طبقات الشعب.

ك .الطابع الشعبي:
التعريؼ الذم تراه الدكتكرة نبيمة ابراىيـ شامبلن لخصائص المثؿ الشعبي كحده ،ىك تعريؼ األستاذ
يعرؼ
"فريدريؾ زايمر" كذلؾ في مقدمة كتابو القىيّْـ "عمـ األمثاؿ األلمانية" الذم نشره عاـ  1511حيث ٌ
21

ابف عبد رٌبو  ،العقد الفريد ،ج ،3تح :عبد المجيد الرحيني ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط ،1983 ،1ص.3

يتميز بطابع تعميمي كشكؿ أدبي مكتمؿ يسمك
المثؿ بقكلو « :إف القكؿ الجارم عمى ألسنة الشعب الذم ٌ
22
يعد المثؿ الشعبي ذك طابع شعبي يكظٌؼ أسمكبان يدركو الشعب بشكؿ
عمى أشكاؿ التعبير المألكفة» ٌ .

عاـ،ككذا يحمؿ مغزل كىدفان رئيسيان ينحك نحكه "الشعب" كما أنو يشيع بسرعة.

ز .الطابع التعميمي:
يعد الجانب التعميمي جانبان غير ميمؿ حتى كاف كاف بطابع شعبكم ألف المثؿ جزء مف الكاقع
لمكصكؿ إلى المبتغى،كبذلؾ سيككف نقطة بداية لتجاربنا فيصقميا،كلكف الذم يحدث غير ذلؾ،فالتجربة تتـ
لسان ىنا بمثؿ يمخص نتيجتيا .فقكلنا «إذا ٍك ىب ٍر إو ٍب ىنؾ ً
يو»23فيك ذك طابع
خاك ٍ
كما يحمك ليا كفي نيايتيا ينطؽ ي
تعميمي رغـ أنو شعبكم كما أنو يشبو الحكمة بالنظر إلى مكضكعو الذم يتناكؿ كيفية التعامؿ مع الطفؿ
لما يكبر.

 .ح.اإليقاع:

منفردا عف غيره مف األشكاؿ
مميزات خاصة بو تجعمو
خطابا
يعتبر المثؿ
ن
شفييا،كاألكيد أنو يحمؿ ٌ
ن
ن
مما يمنح السامع
يتبيف أنو يشكؿ رٌنة مكسيقية ٌ
الشعبية األخرل،فبالنظر إلى البنية الصكتية مثبل ٌ
متميزة ٌ
رسكخا في الذىف
لممثؿ القدرة عمى الحفظ كجبلء في التمقي،كادراؾ لممعنى ك ن
إيقاعيا بالدرجة األكلى كقدأكسبتو ىذه اإليقاعية المغة الشعرية التي قاـ
« يعد المثؿ الشعبي خطابان
ن
نيان و عمى حركتيا مف جية كمف جية أخرل ما زاد في قكة ىذه اإليقاعية تمؾ البنية الببلغية المتعددة
يب ى
كسجع ك تكروار كتشبيو ...كا ٌف أساس المثؿ الشعبي ىك ذلؾ
كمتنكعة الركافد مف تضاد كمقابمة كتك واز
و
يحدث ل ٌذة أكلى لدل قائؿ القكؿ أثناء عممية التمفظ ،لتتٌسع ثانية
اإليقاع مزدكج المٌذة كاالنفعاؿ حيث ي
محدثةن نفس التأثير النفسي لدل المتمقي كما يحدث انفعاالن أكليان لدل قائؿ القكؿ الذم قد يتذكر نص المثؿ
فجأة بعامؿ التداعي كاسترجاع الصكر الماضية عمى إثر صدمة الحاضر ليتٌسع ىذا االنفعاؿ كيتحكؿ

 22نبيمة ابراىيـ،أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي ،ص.175
23المرجع نفسه ،ص. 18

إلى انفعاؿ آخر المتمقي حيث صدتو الحاضر بالماضي».24ما يتٌضح لنا خبلؿ دراستنا لسمة اإليقاع أف
الجرس المفظي يقكـ بدكر في حفظ المثؿ كسيكلة استدعائو لدل المستخدـ ،كيرقى كذلؾ في درجة تأثيره
عمى المتمقي الذم ييتىىكقىعي عادة مف القكالب الثابتة إيقاعيان أنيا تكجد في نثر الكبلـ المعتاد.

 1كظائؼ المثؿ الشعبي:
لقد فرضت عمينا سيركرة البحث في ىذا الفصؿ أف نشير إلى عنصر كظائؼ المثؿ الشعبي لككنو
يتميز بالدقة كالكثافة في المعاني كىذا ما جعمو مف أكثر األنكاع األدبية الشعبية انتشا ار كشيكعان بيف
ٌ
مختمؼ طبقات المجتمع،فاإلنساف في حياتو اليكمية كفي تعامبلتو مع اآلخريف يكظؼ األمثاؿ بكثرة
تدعيما لقكلو كاقناعان لغيره بأىمية ما يقكؿ.

أ .الكظيفة األخالقية التعميمية التربكية:
تزخر األمثاؿ الشعبية بجممة مف الكظائؼ مف بينيا الكظيفة األخبلقية التي تي ُّ
عد كظيفة بارزة ككنيا
تتمثؿ في تنشئة إما صالحة أك طالحة ،إماي تثبت بخير أك ابتعاد عف شر فاألمثاؿ تككف تكجييية إرشادية
تعدؿ السمككات كطرائؽ التعامؿ إلى األفضؿ.
ٌ
« فالمثؿ الشعبي ييدؼ إلى تكجيو كضبط سمكؾ الفرد داخؿ المجتمع كفقا لمقيـ األخبلقية لو فيك مف
خبلؿ تمخيصو لتجارب اآلخريف يكجيو إلى األخبلؽ الفاصمة كيشجعو عمى القيـ كالعادات الحسنة كيجنبو
يميز بيف الحؽ كالباطؿ،الخطأ
العادات السيئة،فالمثؿ الشعبي يكجو الفرد نحك السمكؾ المستقيـ كيجعمو ٌ
كالصكاب كيحاكؿ أف يضع لو قكاعد كمعايير مف خبلليا يحارب كؿ انحراؼ أخبلقي».25

24

محمد سعيدم ،التشاكؿ اإليقاعي ك الداللي في نص المثؿ الشعبي الجزائرم  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،بف عكنكف،

دط ،2009 ،ص.6-5
25

الجامعية،الجزائر،دط  ،2007 ،ص.9
الشعبية الجزائرية  ،ديكاف المطبكعات
عبد المالؾ مرتاض ،األمثاؿ
ٌ
ٌ

كيعد الطابع التربكم ىك الشامؿ لمختمؼ الكظائؼ ككنو يشتمؿ عمى الجانب األخبلقي ،التعميمي،
ٌ
النفسي،الترفييي...إلخ،فإذا تناكلنا الجانب التعميمي فذلؾ نكع مف التخصيص أك التجزئة مف ذلؾ
يعد اإلطار التعميمي ىك إطار تكجييي سكاء كاف بشكؿ مباشر أك غير مباشر يبتعد عف
الكؿ،كعميو ٌ
تعميميا كلكف العكس غير
الكعظ كاإلرشاد فيمكف القكؿ أف الطابع األخبلقي يحمؿ بالضركرة طابعا
ن
ضركرم.

ب.الكظيفة الفنية:
فنية اإليجاز كالبساطة كالكثافة في
المثؿ الشعبي فف مف فنكف األدب الشعبي لو خصائص كمميزات ٌ
مما جعمو يحتؿ مكانة خاصة بيف الفنكف األدبية الشعبية ،ىذه المكانة م ٌكنتو مف الشيكع كاالنتشار
المعاني ٌ
كالتداكؿ نبلحظو مف خبلؿ ىاتاف الكظيفتيف الٌمتاف أشار إلييما عبد المالؾ مرتاض المندرجة في كتابة
األمثاؿ الشعبية أف كظيفة المثؿ تكمف في تقكيـ سمكؾ الفرد كتساىـ في إصبلح المجتمعات بتأثيرىا عمى
النفكس.
ج .الكظيفة الترفييية:
مبسطة محببة مف كسائؿ
تعتبر طبيعة المثؿ الشعبي ىي التي تحدد كظيفتو،فبعض األمثاؿ كسيمة ٌ
التسمية كالترفيو عف النفس،فالمثؿ يحمؿ الناس عمى الضحؾ كاالنشراح ،كما يدخمنا في جك المرح بما فيو
فمما يقكؿ
مف أسمكب فكاىي ألٌنو في بعض األحياف يتنافس أىؿ األسرة عمى مف يحفظ أكبر قدر منياٌ ،
يرد عميو بمثؿ آخر مع كجكد صفة التفاخر بينيـ.
الشخص مثبل ٌ

د .الكظيفة الحجاجية أك اإلقناعية:
تعتمد األمثاؿ بشكؿ كبير عمى البرىاف ككنو ىك القكة التي تكظٌؼ التعبير أرم شخص ما،فأكسبو قدرة
النصي
إقناع كسجاؿ لحمؿ السامع لو عمى السككت باعتباره حامبلن لمدليؿ القاطع سكاء في الجانب
ٌ

بتكظيؼ الدليؿ القرآني أك مف السنة النبكية الشريفة أك في الجانب الطبيعي الذم يحٌي ىؿ عميو فبل ىك يحتاج
حج وة ككنيا أمر منطقي ثابت.
لسبب كال ٌ
«معظـ األمثاؿ التي نستخدميا في حياتنا اليكمية تككف مف أجؿ دعـ الرأم كتككف كحجة إلقناع
،فإف المثؿ إذا
الغير ،كنجد ىنا النكع خاصة في المعامبلت التجارية فإذا كاف المشترم أك البائع ٌ
مترددان ٌ
ذكر قد سبب عقد الصفقة».

26

يبيف لنا مف خبلؿ استعراض الكظيفة الترفييية لممثؿ أنو كسيمة لممرح
ٌ

كالتسمية كالضحؾ قديما،أما في العصر الحالي فإف المثؿ الشعبي قد حاصره التطكر التكنكلكجي الذم
أصبح أداة لمترفيو كزعزع خياـ األمثاؿ الشعبية قميبلن ،أما ما يتعمؽ بالكظيفة اإلقناعية فالمثؿ الشعبي
يكظؼ كحجة أك برىاف ليدعـ بيا أقكالو.

االتصالية:
ق .الكظيفة
ّ
المثؿ كغيره مف فنكف التعبير األدبي ىدفو االتصاؿ كالتكاصؿ بيف األفراد كالمجتمعات،كىذا التكاصؿ
يككف بنقؿ تجارب السابقيف ،كبما أف المثؿ يتٌسـ باإلبداع الفني كالجمالي كما أنو ُّ
يعد اداة تكاصمية جمالية
كأيضا ترفييية ،فيك يعتبر مصد انر مف مصادر المعرفة كالثقافة ،كما االمثاؿ تحفظ تجارب الشعكب مف
الزكاؿ كاالندثار كتساىـ أيضا في معرفة الثقافة التي تسكد المجتمع.

ك .الكظيفة التثقيفية:
مركا
كذلؾ باالستماع إلى ٌ
قصتو التي نشأ منيا ،فيرسخ في ذىف المستمع فينصح بو اآلخريف إف ٌ
بتجربة مشابية أك يينصح بو في الظركؼ المشابية لقصة

المثؿ1.

ز.الكظيفة التنبييية:
،فالمداح يستدعي انتباه مستمعيو كىك يعرؼ ىكلى ىعييـ باألمثاؿ ،فكثي انر ما
ىذا النكع نجده مثبلن في األسكاؽ ٌ
يذكر األقكاؿ المأثكرة مف األكليف يمفت انتباه الناس.
26

إيميؿ ناصؼ ،أركع ما قيؿ مف األمثاؿ ،دار الجبؿ  ،بيركت ،ط،1

 ،ص.10

ح .الكظيفة البالغية:
مميزة في لغة يصنعيا عمى مثمو،فإنو يحدث
كىي بذلؾ أنو إذ كاف المتحدث بالمثؿ ذا خصاصة كتقنية ٌ
مف المتعة في تحريؾ في النفكس كالترغيب في المثؿ.

27

ىذه ىي معظـ الكظائؼ التي ساعدت المثؿ الشعبي في انتشاره كتداكلو بيف األجياؿ،فبل يكاد يخمك
بيت فييا مف استعماؿ أفراده لؤلمثاؿ في حياتيـ اليكمية.كبذلؾ تعد األمثاؿ قٌيمة كذات أىمية في حياة
الفرد كالجماعة.
الباحثيف إال أنيـ لـ يختمفكا كثي ار في تعريفيـ لمتشبيو
كفي األخير يجدر بنا القكؿ أنو رغـ تعدد ى
الفنية،كيع ٌد التشبيو أحد ركائز عمـ البياف،كقد اىتـ بدراستو الببلغيكف قديما
باعتباره مف الصكر البيانية ٌ
كحديثا ،فأخذ نصيبا كاف انر في كتبيـ كخاصة عبد القاىر الجرجاني الذم يعد أبرز المٌغكييف الذيف تناكلكا
اشتد التباعد بيف المشتبييف،كاف ذلؾ أقرب لؤلذىاف تأثي ار في النفكس كليذا ارتأينا
دراسة التشبيو،كأنو كمٌما ٌ
في بحثنا ىذا إلى دراسة التشبيو لمكشؼ عف مدل احتكائو لؤلمثاؿ الشعبية مف سر جمالو كركنقو كتقكيتو
لممعنى.
كمتميزة،فيك عبارة عف جممة مفيدة،مكجزة العبارة ،مصيبة
كبيذا يككف لممثؿ سمات ف ٌنية متنكعة
ٌ
كغالبية األمثاؿ ىي بمثابة جمؿ مكسيقية متجانسة
لممعنى ،كمازاد ركعتيا أنيا ذات طابع شعبي ،تعميمي
ٌ
ت لممثؿ الشعبي
األكزاف كالكممات،سيمة األلفاظ كالعبارات ليا ركنؽ إيقاعي خاص،فيذه الخصائص ىس ىم ىح ٍ
أف يجد مكانتو بيف مختمؼ أشكاؿ التعبير الشعبي،كأف يبقى مكركثان شعبيان محفك انر في الذاكرة.
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إيميؿ ناصؼ ،أركع ما قيؿ مف األمثاؿ ،ص.11

الفصؿ الثاني:
 .1التشبيو:
بعدة
مر ٌ
يعتبر التشبيو أقدـ عنصر في الصكر البيانية ككسائؿ الخياؿ،كأقربيا إلى الفيـ كاألذىاف،كقد ٌ
تطكر فييا كأصبح مف أركع كسائؿ البياف عند العرب.
مراحؿ كثيرة ٌ

 1.1تعريؼ التشبيو:
كردت لفظة التشبيو في معجـ أساس الببلغة.
أ .لغة:

ً
أشبوى أباهي ك ىش ىابيىوي،كما أ ٍش ىبيىوي بأبيو « .
» ىش ىبوى ،ىمالىو ش ٍبو ك ىش ىبوي كشبيوي كفيو شبو منو،كقد ى

28

أم بمعنى

المماثمة كالمضارعة.
الصحاح تاج المّغة كصحاح العربيةً «:شبوه كشبوه لغتاف بمعنى يقاؿ :ىذا شبيو،أم
كجاء في معجـ ِّ
شبييو ،كبينيما شبو بالتحريؾ،كالجمع متشابو عمى غير قياس كما قالكا محاسف كمذاكير-كالتشبيو:
عمي الشيء».29أم أف التشبيو ىك عقد مقارنة بيف شيئيف متماثميف.
التمثيؿ،كأى ٍش ي
بيت فبلنان كشابيتو،كاشتبو ٌ

ب اصطالحا:
يعد بكابة لممفيكـ االصطبلحي يمكف القكؿ أف التشبيو ىك مماثمة
انطبلقان مف التعريؼ المٌغكم الذم ٌ
الشيء بشيء آخر.
مما اتفؽ العقبلء عمى شرؼ قدره
كفي نفس الصدد يقكؿ "عبد القاىر الجرجاني"(ت 011ق) ٌ «:
تعصب المعاني بو -ال سيما قسـ التمثؿ منو -يضاعؼ قكامو في تحريؾ
كفخامة أمره في فف الببلغة ك ٌ
النفكس إلى المقصكد بيا،فإذا كاف في باب المدح كاف أبيى كاذا كاف افتخا انر كاف شاكه كسمطانو أقير،كاذا
كاف في باب ال ٌذًـ كاف ىم ىسوي أكجع كرقعو أشد،كاذا كاف كعظان كاف أشفى كأبمغ لمتشبيو».30فقد أكضح
تعددىا سكا هء في المدح،الذـ ،الرثا ،الكعظ،كقدرة التشبيو عمى
"الجرجاني" مكاقع مجيء التشبيو عمى ٌ
التأثير في النفس كتحريؾ المشاعر كذلؾ باختبلؼ المكاقؼ.
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الزمخشرم ،أساس الببلغة  ،تح :محمد باسؿ عيكف السكد،ج ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ،1997 ،1ص.393
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الجكىرم الصحاح ،تاج المغة ك صحاح العربية ،تح :أحمد عبد الغفكر عطٌار ،ج ،6دار العمـ لممبلييف ،القاىرة ،ط،2

 ،1979ص.2236

30الجرجاني،أسرار الببلغة ،تح :سعيد محمد المٌحاـ ،دار الفكر العربي ،بيركت ،ط ،1999 ،1ص.55

و
معاف أخرل
أف لفظ التشبيو يقاؿ عمى
كعرؼ "التياكني"( ت 1198ق) لفظة التشبيو في قكلو «:إعمـ ٌ
فسره بما تردد فيو الفرع بيف األصميف يشاركيما في الجمع إالٌ أنو يشارؾ
أيضان باالشتراؾ ،فمنيـ مف ٌ
و
أكصاؼ أكثر يسمى إلحاقو بو شبيان» .31كعميو فإنو يحمؿ الشبو عمى عدة أكجو الميـ أف
أحدىما في
بالحر
رجح "التياكني" في مثالو السابؽ مماثمة العبد المقتكؿ
تربط بينيما عبلقة مماثمة كمشابية،كقد ٌ
ٌ
كشدة مشابيتو مقارف بيذا األخير (الفرس).
دكف الفرس( ببلغتو ٌ
كعرؼ أحمد مصطفى المراغي التشبيو بقكلو  «:ىك إلحاؽ أمر(المشبو) بأمر المشبو بو في معنى
ٌ
مشترؾ(كجو الشبو) بأداة (الكاؼ) ككأف كما في معناىما لغرض فائدتو».32كيتضح مف خبلؿ ذلؾ أنو
ييستعمؿ بصكرة جمية لفيـ كتكضيح المعنى كتقريبو إلى ذىف السامع حيث أنو يزيد المعنى
كضكحان،كركنقان،كجماالن كذلؾ مف خبلؿ بياف أركانو كأنكاعو ،كبياف أغراضو كببلغتو.

 1.1أركاف التشبيو:
أركاف التشبيو أربعة ىي :الم ىش ىبوي ،الم ىش ىبوي بو ،كيسمياف طرفي التشبيو،كأداة التشبيو،ككجو ال ىش ىبو ،كيجب
الم ىش ىبو.
أف يككف أقكل كأظير في المشبو بو منو في ي

أ .طرفا التشبيو:
كىما أساسياف في قياـ التشبيو إف غاب أحدىما التحؽ التركيب باالستعارة كيرتبطاف بعبلقة الشبو التي
تجمع بينيما في سمة أك أكثر.

33

ب .أداة التشبيو:

31التياكني كشاؼ اصبلحات الفنكف كالعمكـ ،مكتبة لبناف،ط،1،1996ص104
32
33

العممية ،لبناف،ط ،1993 ،3ص.211
أحمد مصطفى المراغي ،عمكـ الببلغة ،دار الكتب
ٌ
عمي الجارـ مصطفى أميف ،الببلغة الكاضحة  ،دار المعارؼ لندف ،د ط ،1999 ،ص.19

تعد رابطان لفظيان ىيعقد بو المتكمـ عبلقة المشابية بيف الطرفيف كىي عبلمة عمى التكافؤ بيف طرفي
التشبيو.

كىي أنكاع:
ج.الحركؼ:
كأف:
ؾ(كاؼ التشبيو) ٌ

34

«كالزيف كاقؼ في مكانو في قمب الدائرة،بقامتو الطكيمة كجسمو النحيؿ كأنو صارم مركب»(الطيب
35
التشبيو(كأف).
شبو العريس برٌباف السفينة بتكظيفو حرؼ
صالح عرس الزيف)  .حيث ٌ
ٌ

عذب ػ ػ ػ ػة أنت كالطفكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كاألحبلـ

كالمح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف كالصباح الجديد

الضحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؾ كالميمة القمراء
كالسماء ٌ

كالكرد كابتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ الكلي ػ ػ ػ ػ ػػد

« الشابي».36
أما في األبيات الشعرية فيك يصؼ (الكاؼ)،فقد بالغ في التشبيو بحيث جعؿ ىذه العذبة مثؿ الطفكلة
جدية كالسماء بشساعتيا الباسمة،
في ب ارءتيا كاألحبلـ في عدـ انتيائيا كالمٌحف في اىت اززاتو ،كالصباح في ٌ
كالميمة المضمرة بنكر قمرىا ،كالكرد بابتياجو كبابتسامة الكليد،جمع بيف متناقضات أحيانان مثؿ:
الصباح،الميؿ،كأحيانا أخرل كانت منسجمة .
فالقائؿ أحسف صياغة التشبيو رغـ تكظيفو لكممات بسيطة متداكلة مف كاقع الحياة.

34
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36

الزناد ،دركس الببلغة العربية ،المركز الثقفي العربي ،بيركت ،ط ،1992 ،1ص.18
األزىر ٌ
الطيب صالح  ،عرس الزيف  ،دار العكدة ،بيركت ،دط ،1988 ،ص.105
ٌ
طراد ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط ،1994، 2ص.79
الشابي ،ديكاف أبي القاسـ الشابي ك رسائمو ،مجيد ٌ

صيغ

الفعاؿ

كاألسماء

متصمة

بمادة

عمى

دالٌة

الشبو(ـ.ث.ؿ)(،ش.ب.ق)(،ض.ر.ع)(،ؽ.ر.ف)(،ح.ؾ.م)(،ض.ق.م).أم ٌأنو مف الدالالت التي
تقدميا مادة (شبو) نجد :مثؿ،قرف ،ضرع،حكي،ضيي.

37

د.كجو الشبو:
كىك ما لكحظ عند التشبيو اشتراؾ المشبو كالمشبو بو في االتصاؼ بو مف صفة أك أكثر،كلك لـ
يتساكل في المقدار ،كلك كانت مبلحظة اشتراؾ خيالية غير حقيقية ،كتشبيو رأس إنساف منفر مرعب
بأف كجييا ككجو الشيطاف.38
برأس الغكؿ،كتشبيو الساحرة ٌ
المعرم يخاطب ممدكحة:
كمثؿ أبك العال
ّ
أنت كالشم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػس في ضي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء ك إف جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ت كيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف في يعمي ًك المكػ ػ ػ ػ ػاف
نكىز ٍ

39

كيكاف :إسـ لكككب زحؿ أبعد الككاكب السيارة بالنسبة إلى األرض.
فالمشبو:في ىذا التشبيو ما د ٌؿ عميو لفظ "أنت".
كالمشبو بو:ما د ٌؿ عميو لفظ "شمس".
كأداة التشبيو":الكاؼ" في عبارة" كالشمس".
ككجو الشبو :ما د ٌؿ عميو عبارة في ضياء.
فالشاعر شبو"أنت" بالشمس كربط بينيما بأداة التشبيو الكاؼ(ؾ) حيث اشتركا في صفة كاحدة خيالية
مما أضفى بعدان ساح انر عمى البيت لقكة تأثيره
تمثٌمت في (الضياء) فجاء التشبيو تاـ األركاف بكؿ عناصرهٌ ،
بتكظيؼ ىذا المٌكف األدبي.

37

األزىر الزٌناد ،دركس الببلغة العربية ،المركز الثقافي العربي  ،بيركت ،ط ،1992،1ص.18
أيمف أميف عبد الغني ،الكافي في الببلغة ،تؽ :رشدم طعيمة ،دار التكفيقية ،القاىرة ،دط ،دت ،ص.45

39

المعرم ،ديكاف سقط الزند ،دار بيركت لمطباعة ك النشر  ،لبناف،1958،ص.97
ٌ

38

 1.1فكائد التشبيو:
ييعد التشبيو أسمكب يدؿ عمى مشاركة أمر ألمر آخر في صفتو الكاضحة يكتسب الطرؼ األكؿ مف
فإف فكائد التشبيو تعكد « في أكثر المكاضع»إلى المشبو كىي:
الطرؼ الثاني قكلو كجمالو،كعميو ٌ
 .1بياف حالة :كذلؾ حينما يككف المشبو غير معركؼ الصفة قبؿ التشبيو فيفيده التشبيو الكصؼ -كقكؿ
الشاعر:
إذا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامت لحاجتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا نتن ػ ػ ػ ػ ػ ػت

كأف عظامي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف خيزراف.40

الميف(.
(شبو عظاميا بالخيزراف بيانان ليا فييا مف ٌ
 .1بياف إمكاف حالة :كذلؾ حيف ييسند إليو أمر مستغرب ال تزكؿ غرابتو إال بذكر شبيو لو كقكؿ ابف
الركمي :
ً
أليـ.
كٍقعي ٌ
السي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ كنزعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ه

كيبله إف نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرت كاف ىي أعرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت

41

( شبو نظرتيا بكقع السياـ،كأعرضيا بنزعيا:بيانا إلمكاف إال منيا بيما جميعا).
 .1بياف مقدار حالة قكة كضعفان :كذلؾ إذا كاف المشبو معركؼ الصفة قبؿ التشبيو معرفة إجمالية
ككاف التشبيو بيف مقدار ىذه الصفة كقكلو:42
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف مشيت ػيػ ػا مف بيت جارحتيػ ػ ػ ػ ػ ػا

مر السح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاب ال ريث كال عج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ.
ٌ

43

( كتشبيو الماء بالثمج في شدة البركدة).
 .4تقرير حالة في نفس السامع :بإبرازىا فيما ىي فيو أظير كأقكل.
40

محمد الطاىر أبف عاشكر ،ديكاف بشار ابف برد،ج  ،14مطبعة لجنة التأليؼ ك الترجمة  ،القاىرة ،ط1

،1966،ص.198
41

ديكاف ابف الركمي ،أحمد حسف بسج،ج ،3دار الكتب العممية  ،بيركت ،ط ،2002 ،3ص.352

42

أحمد الياشمي ،جكاىر الببلغة، ،ص.220

 43ديكاف األعشى الكبير ،ميمكف بف قيس ،تح:محمد حسيف ،مكتبة اآلداب بالجماميز ،دط ،دت  ،ص.55

التشكيو المشبو كذمو ليكره كيرغب عنو.
 .5تزييف المشبو ك تحسينو ليرغب فيو،كقد يككف
ٍ
 .6استطرافو كجعمو مستحدثا بديعانالبرازه في صكرة ما يمتنع عادة.44
تعددت
عدة صفات،كقد ٌ
أف التشبيو عقد مقارنة بيف طرفيف يشتركاف في صفة كاحدة أك ٌ
نخمص إلى ٌ
بتعدده كالرؤل المختمفة كذلؾ ،إالٌأنو يمكف القكؿ أف التشبيو غرضوي إيضاح المعنى المقصكد
فيو الفكائد ٌ
بشكؿ مف االختصار كاإليجاز مع قدرة التأثير كلفت االنتباه.

 0.1بالغتو:
أثر بالغ في المعنى،كىك ما يصطمح عميو بببلغة
ٌ
يعد التشبيو لكنان مف ألكاف التصكير ٌ
الفني كلو ه
أف ىذه األخيرة آتية مف ناحيتيف :األكلى طريقة تأليؼ ألفاظو،كالثانية ابتكار مشبو بو بعيد
التشبيو،حيث ٌ
عف األذىاف ،ال إالن في أديب كىب لمداللة استعدادانسميمان في تعرؼ كجكه الشبو الدقيقة بيف
األشياء،كأكدعو قدرة عمى ربط المعاني كتكليد بعضيا مف بعض إلى مدل بعيد ال يكاد ينتيي،كمف ببلغتو
عدة مثبلن أف يعطي مف القمر الكماؿ عف النقصاف كبالعكس
أيضا أنو يأتي مف الشيء الكاحد بأشياء ٌ
كينظر إلى بعده كارتفاعو أك قرب ضكئو كشعاعو،كالى ظيكره في كؿ مكاف.
كالشبيو في نظر الصناعة الببلغية تتفاكت درجاتو،فما استكممت فيو أركاف التشبيو فيك أقميا
مما ذكرت فيو األداة كمما ذكر فيو،كلكف األمر ال يقؼ عند حذؼ أحد
ببلغة،كما يحذفت منو األداة أبمغ ٌ
األركاف أك بقائو ،كاٌنما تتكقؼ ببلغة التشبيو عمى إفادتو الغرض المقصكد منو ،ما دامت فائدتو اإليضاح
اء ذكرت األركاف جميعا أـ لـ تذكر ،كىك مثؿ أم أسمكب بياني ليس عمى درجة
كالبياف مع اإليجاز ،سك ن
كاحدة مف الببلغة في أنكاعو كافة ،كما أنو ليس بمستكل رفيع مف الجماؿ في أنكاعو جمعاء،كانما يتفاكت

44

أحمد مصطفى المراغي ،عمكـ الببلغة،ص.234

كيتبايف كفؽ مقاييس نقدية.

45

فببلغة التشبيو ال تكمف في النظر إلى العناصر أك أركاف التشبيو فقط،بؿ

تعد ببلغة التشبيو انتقاالن مف الشيء نفسو
تعدل ذلؾ إلى الرؤية المركزية لميدؼ المنشكد مف خبللو،كعميو ٌ
ٌ
حدة الخياؿ لدل
إلى شيء أقرب لئلدراؾ بحيث يشبيو أك يماثمو،ككمما كاف ىذا االنتقاؿ غير متكقع زادت ٌ
المتمقي كبذلؾ أصبح التشبيو أكثر ركعة كاعجابان لمنفس.

9.1أقساـ التشبيو:
نذكر بعض أقساـ التشبيو،باعتبار الطرفيف أك األداة أك كجو الشبو ،أماٌ اآلف فسنذكر بعض األقساـ
يمر ذكرىا كمف ذلؾ مايمي:
التي لـ ٌ

أ .التشبيو البميغ:
كقكة المبالغة ،لما فيو مف
ىك ما يحذفت منو األداة ككجو الشبو كىك أعمى مراتب التشبيو في الببلغة ٌ
ٌإدعاء أف المشبو ىك عيف المشبو بو،كلما فيو مف اإليجاز الناشئ عف حذؼ األداة كالكجو معان ،ىذا
بصكر شتٌى مف كجكه التشبيو كقكؿ أبي فراس
اإليجاز الذم يجعؿ نفس السامع تذىب كيكحى ليا
ٌ
الحمداني:
ُّ
ىي
نمت ى
إذا ي
منؾ ي
الكٌد فال يكؿ ٌ

كك ٌؿ فكؽ التراب تراب46كعميو فإف أركاف التشبيو قد تجسد منيا ركنيف

كىما :المشبو :كؿ فكؽ التراب ،المشبو بو :تراب.
شك ْر ركحك :ييضرب ىذا المثؿ لمشخص الذم يمدح نفسو كأقرباءه ىـ أحؽ إليو،كيقابمو في
 .1حكحك ي ْ
كف َّ
شكارِتي أ َّما ْك خا ْل ِتي».47
األمثاؿ الشعبيةْ «:
شك ْ
45
كمي اآلداب  ،مطبعة ديالي  ،جامعة ديالي  ،بغداد ،ع
ينظر :نبراس جبلؿ عباس ،التشبيو في النص القرآني ،مجمة ٌ
،104ص.209
46

عبد العزيز عتٌيؽ ،عمـ البياف ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط ،2،1985ص.105

شبو (الشكارة) بػػ :األـ أك الخالة لمكانتيما كقدرتيما عمى ّْلـ شمؿ العائمة مثؿ (الشكارة)
فالمشبو:ىك(الشكارة) /كالمشبو بو:ىك( أما كخالتي).
كيقكؿ الشاعر ابف نباتة السعدم في ىذا الصدد:
كمقصػ ػ ػ ػ ػر
ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكل الثنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء مبر از
ٌ

حب الثنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء طبيعة اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف

48

كحك) حيث أف طبع اإلنساف كفطرتو ىك حب الثناء عميو سكاء
يؤيد الشاعر المثؿ
كحك ىي ٍش يك ٍر ير ي
السابؽ(ح ي
ي
عدة.
كاف مقص انر أك عكسو،فإف لـ تجد ىذا االىتماـ صار يمدح نفسو بنفسو،كاف كاف مخطئان في جكانب ٌ
ابسة :يضرب ىذا المثؿ عندما تككف اليد العاممة قميمة ككثرة العمؿ كيقاؿ أيضا:
 .1د ْار نسا كالق ْربة ي ْ
إِذا ِكثْرك ِ
اف.49
اف ما يح ْفرك ِغير ْ
الفير ْ
فشبو كثرة النساء في البيت
جسـ لنا المعنى
ككضح الفكرة ٌ
ٌ
لقد جاء ىذا التشبيو في أقصى ببلغتو حيث ٌ
كلكف العمؿ قميؿ أك منعدـ كميان لعنادىـ كألسباب أخرل فكظٌؼ المشبو كالمشبو بو كحذؼ كبلِّ مف أداة
التشبيو ككجو الشبو.
يؿ:معنى المثؿ أنو ليس دائما الرزؽ في الكثير كاٌنما في القميؿ حيث يبارؾ ا﵀
 .1البراكة ِفي ال ْقمِ ْ
تعالى في ىذا المثؿ نجده ذكر طرفا التشبيو باعتبارىما طرفاف أساسياف كىما:
المشبو:البراكة.
المشبو بو :القميؿ.
كحذؼ أداة التشبيو ككجو الشبو كىذا ما يسمى بالتشبيو البميغ.
47

بساـ.
عبلٌؽ فطيمة 65،س ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف ٌ

49

عبلؽ فطيمة  65،س ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

48
السعدم ،تح :عبد األمير ميدم حبيب الطائي ،ج ،1دار الحرٌية لمطباعة ،بغداد
السعدم ،ديكاف ابف نبابة ٌ
بف نبابة ٌ
،دط ،1977 ،ص.546

محدد أم ينبغي تجنب الثرثرة.50
الح ِد ْ
اس:معنى ىذا المثؿ أف الكبلـ لو كقت ٌ
ْ .0
يث ْقي ْ

الح ِب ِ
يب ِتفاحة :ييضرب ىذا المثؿ عندما يييديؾ شخص عزيز شيئان بسيطان.51
 .9الح ْجرة ِم ْف ع ْن ْد ْ
تمر بو أزمة مالية فينتظر
اج :ييضرب ىذا المثؿ عندما يككف اإلنساف ّّ
 .1م ْ
اج كي ْحت ْ
كؿ الت ْ
غني ،قد ٌ
ذلؾ لطمب سمفة مف الناس.

52

الر ِ
اعي
اف :يقاؿ المثؿ لمف يفتخر بشيء كىك ليس ممكو ،كيقاؿ أيضاَّ :
المك ِسي ْب ِرْز ْ
اس ع ْري ْ
ؽ الن ْ
ْ .1
ك َّ
اس.
اس يتْعا ْفرك ْعمى ِرْز ْ
ؽ الن ْ
الخم ْ

53

ِ
 .8ا ِ
الرجؿ ال يينظر لجمالو كاٌنما يينظر لجاىو كمالو.
الرج ْؿ ع ْيبكجيبك :يضرب ىذا المثؿ أف ٌ

54

يقكؿ ابف شجاع:
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ زينة الدنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا كع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّز النفكس

ييبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى كجكىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ليس ىي باىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

قدركف اإلنساف المعدكـ إال بمالو كيقاؿ:
كس م ُّ
أف الناس ال يي ٌ
كس :معنى ىذا المثؿ ٌ
س ْ
 .5ال ْكال ْـ ْبال فْم ْ
ِ
ِ
سكل.
ق ْد ما ع ْند ْؾ ق ْد ما ت ْ
.14

المؤدب الذم ييعرؼ مف خبلؿ
كؼ م ْعر ْ
ِك ْج ْو الخر ْ
الطيب ك ٌ
كؼ:يضرب ىذا المثؿ لئلنساف ٌ

مبلمح كجيو .55يقكؿ ا﵀ تعالى ﴿سيماىيـ في كجكىيـ﴾ سكرة الفتح اآلية .29

50قكيزم فاطمة 40 ،س ،خياطة ،ساكنة في عيف بساـ.

51

الراوية نفسها.

52الراكية نفسيا.
53حمكاف مسعكدة28،س ،معممة ،ساكنة في عيف بساـ.
54
55

ٌتباف عبلؿ45،س،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.
لعمش كماؿ37،س ،أستاذ جامعي ،ساكف في عيف بساـ.

.11

يؾ :معنى المثؿ ال تطمع في أغراض غيرؾ بؿ استمتع بما في يدؾ
مد ْبساط ْؾ ْعمى ق ْد ِر ْجمِ ْ
ْ

يؾ ْعمى ِق ْد ْح ِ
ص ْيرت ْؾ.56
كما في قدرتؾ ،كيقاؿ أيضا :ك َّ
س ْؿ ك ْرِع ْ

المثؿ الشعبي

األداة

المشبو

المشبو بو

كجو الشبو

نكع التشبيو

شك ْر ركحك
حكحك ي ْ

محذكفة

حكحك

ركحك

محذكؼ

بميغ

سنا كالق ْربة ي ْابسة
د ْار ْ

محذكفة دار النسا

القربة يابسة

محذكؼ

يؿ
البراكة ِفي ال ْقمِ ْ

محذكفة البركة

القميؿ

محذكؼ

بميغ

محذكفة الحديث

قياس

محذكؼ

بميغ

اس
الح ِد ْ
ْ
يث ْقي ْ

بميغ

الح ِب ِ
يب ِتفاحة
الح ْجرة ِم ْف ع ْن ْد ْ

محذكفة

الحجرة

تفاحة

محذكؼ

بميغ

اج
م ْ
اج كي ْحت ْ
كؿ الت ْ

محذكفة

التاج

يحتاج

محذكؼ

بميغ

كس
كس م ُّ
س ْ
ال ْكال ْـ ْبال ْفم ْ

محذكفة

الكبلـ

مسكس

محذكفة

بميغ

اف
المك ِسي ْب ِرْز ْ
اس ع ْري ْ
ؽ الن ْ
ْ

محذكفة

مكسي

عرياف

محذكؼ

بميغ

اج ْؿ ع ْيب ِ
الر ِ
كجيبك

محذكفة

الراجؿ

جيبك

محذكؼ

بميغ

كؼ
كؼ م ْعر ْ
ِك ْج ْو الخر ْ

محذكفة

الخركؼ

معركؼ

محذكؼ

بميغ

يؾ محذكفة
مد ْبساط ْؾ ْعمى ق ْد ِر ْجمِ ْ
ْ

أنت

56لعمش كماؿ 37 ،س ،أستاذ جامعي ،ساكف في عيف بساـ.

بساطؾ

محذكفة

بميغ

ب.التشبيو المرسؿ:
كىك ما ذكرت فيو األداة مثمذلؾ:قكلو تعالى:ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠالكاقعة :االية 23كقكلو تعالى:ﱡﭐ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ
ﱙ ﱞ ﱟ ﱠالرحمف:االية .24
صرح فيو بالمشبو كىك الجكار(السفف)،كذكر المشبو بو كىي األعبلـ(الجباؿ) كربط بينيما باألداة
كقد ٌ
المتمثمة في (الكاؼ) ،كحذؼ كجو الشبو.

57

ج.التشبيو المجمؿ:
ىك التشبيو الذم يحذؼ منو كجو الشبو كلـ يذكر في ألفاظ ظاىرة كقكلو تعالى:ﱡﭐﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱠ
سكرة الرحمف اآلية .14
فكجو الشبو في ىذه اآلية الكريمة بيف "الصمصاؿ" المشبو كالفخار
المشبو بو كىك اليابس كلـ يأت صريحان منصكصان عميو ،58كمف األمثمة الكاردة ضمف التشبيو المرسؿ
المجمؿ مايمي:

ِ .11يرق ْد ْبع ْي ْف ك ْحدة ِكي ِ
يب:ييضرب ىذا المثؿ لمشخص الفطف جدان ،ال يأمف غيره كلك لحظة.
الذ ْ
ْ

59

يساىـ ىذا المثؿ في عممية التفكير إليجاد كجو الشبو بيف مف يرقد بعيف كاحدة كالذيب كالتي يربط
كصكره بشكؿ بسيط
بينيما بأداة(كي) كعميو فيك تشبيو مرسؿ مجمؿ،فقد تناكلو المثؿ بطريقة جميمة
ٌ
يحسف بم ً
طمع ًو أف يدرؾ كجو الشبو بينيما.
ي
ب ِفي الص َّرة:ييضرب ىذا المثؿ في المرأة صاحبة األخبلؽ الحسنة.
 .11ال ِب ْن ْت الح َّرة ِكي ال ْذى ْ

57مصطفى الجكيني  ،الببلغة العربية ،تأصيؿ ك تحديد ،منشكرات منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،دط ،دت ،ص.92
58

أحمد مطمكب ،الببلغة ك التطبيؽ،ك ازرة التعميـ العالي ك البحث العممي ،مصر ،ط ،1999 ، 2ص .279

59

فاسي عمي64،س ،بناء ،ساكف في عيف بساـ.

60

زياف نريماف22 ،س،طالبة،ساكنة في عيف بساـ

60

لحر أم صاحبة األخبلؽ
يشبو القارئ لممثؿ كخاصة دقتو في التصكير ،حيث ٌ
شبو البنت األصيمة كا ٌ
(الص ٌرة) فبل يعتبر بو شيء ألنو
الفاضمة كالحسنة بالذىب .كليس أم ذىب بؿ الذىب المخبأ في
ي
محفكظ،ككذلؾ الفتاة ذات األخبلؽ العالية فيي محفكظة،حيث ربط بيف المشبو(البنت الحرة)كالمشبو
كجبلء بتكظيفو ليذا النكع مف
بو(الذىب) بأداة تشبيو متمثمة في (كي) فقد زاد المعنى كضكحان
ن
التشبيو(تشبيو مرسؿ مجمؿ).
ِ .10ي ْتم َّك ْف ِكي التاتة :ييضرب ىذا المثؿ في اإلنساف المخادع الذم ال يمبث عمى حالة كاحدة،يتمكف
كما تتمكف الحرباء في الشمس ألكاف مختمفة 61.يقكؿ اإلماـ الشافعي:
ال خي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر في ّْ
متمكف
كد امػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرئ ٌ

إذا الريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح مالت حيث تميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ.62

شبو الشخص المخادع بالحرباء ،كربط بينيما بأداة(كي) ،حيث ذكر المشبو يتمكف(ىك) كالمشبو
ٌ
بو(التاتة_الحرباء) ككجو الشبو محذكؼ كىذا ما يسمى بالتشبيو المرسؿ المجمؿ.

ِ
العس ْؿ ِفي الق ْرجكمة ْككا ِي ْف ْنسا ن ْار جي َّن ْـ
 .19كا ِي ْف ال ْنسا ىكما ىكما ْككا ِي ْف ال ْنسا كي ْ
متميزيف عف غيرىـ،كيقاؿ أيضاَّ :
اس
ْكال ىكما:ييضرب ىذا المثؿ في اختبلؼ النساء في طبائعيـ ك ٌ
الن ْ
اس.
اس ِفيي ْـ الف َّ
ضة ْكِفيي ْـ ال ْنح ْ
ْجن ْ

63

 .11ق ْم ِبي ِكي الجمرة كق ْم ْب كلِ ِ
شدة الخكؼ
يدم ْعمى ت ْمرة:ييضرب المثؿ لؤلـ التي ينفطر قمبيا مف ٌ
ْ
ْ ْ
عمى ابنيا كىك ال يكترث إال بنفسو.

64

ايرة :يضرب المثؿ لمبنت كثيرة الحركة.
 .11د ْايرة ِكي الصكفة الط ْ
61الراكية نفسيا.

65

62اإلماـ الشافعي ،ديكاف اإلماـ الشافعي ،تؽ محمد ابراىيـ سميـ ،مكتبة ابف سينا ،مصر ،دط ،دت ،ص117
63

زياف نريماف22،س،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

64الراكية نفسيا.
65

جزار ،ساكف في عيف بساـ.
بكبكر سالـ61،سٌ ،

ات:يضرب المثؿ لمشخص الذم ال يي ٍر ىح ٍـ إالٌ بعد مماتو كبعد فكات
ِ .18كي مات ْْداركلك ال ْفت ْ
األكاف.

66

تخص الصغار.
اب :يضرب المثؿ لمشخص الذم ييريد أف يفعؿ أشياء
ُّ
اب ع ْمقكلك ْحج ْ
ِ .15كي ش ْ

67

كف :معنى المثؿ أف اإلنساف ال يي ٍح وس يف إليو
اف ح ْي ش ِاتي ت ْمرة ْك ِكي ماتْع ْمقكلك ع ْرج ْ
ِ .14كي ك ْ
كقت الحاجة،أما إذا فات كقتيا فبل داعي لذلؾ.

المثؿ الشعبي

68

االداة المشبو

المشبو بو كجو الشبو نكع التشبيو

ِيرق ْد ْبع ْي ْف ك ْحدة ِكي ِ
يب
الذ ْ
ْ

كي

ىك

الذيب

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

كا ِي ْف ال ْنسا ىكما
ىكم ْاككا ِي ْف ال ْنسا ِكي
ِ
ةككا ِي ْف
العس ْؿ في الق ْرجكم ْ
ْ

كي

النسا

ىكما ىكما

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

العسؿ
جينـ

ْنسا ن ْار جي َّن ْـ ْكال ىكما

ال ِب ْن ْت الح َّرة ِكي ال ْذى ْب ِفي
الص َّرة

كي

البنت

الذىب

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

ق ْم ِبي ِكي الج ْمرة ْكق ْم ْب
كلِ ِ
يدم ْعمى ت ْمرة
ْ

كي

الجمرة

التمرة

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

66قكيزم عمر25،س ،طالب،ساكف في عيف بساـ.
67

مساسي أماؿ13 ،س ،تمميذة،ساكنة في عيف بساـ

68

الراكية نفسيا.

د ْايرة ِكي الصكفة الط ْايرة

كي

ىي

الصكفة

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

الطايرة

ات
ِكي ماتْداركلك ال ْفت ْ

كي

ىك

الفتات

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

اب
ِكي ش ْابع ْمقكلك ْحج ْ

كي

ىك

حجاب

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

اف ح ْي ش ِاتي ت ْمرة ْك ِكي
ِكي ك ْ
كف
ماتْع ْمقكلك ع ْرج ْ

كي

ىك

عرجكف

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

ِي ْتم َّك ْف ِكي التاتة

كي

ىك

التاتة

محذكؼ

مرسؿ مجمؿ

كمف األمثمة الكاردة ضمف التشبيو المرسؿ المفصؿ كاألتي:
اح :69ييضرب المثؿ في جماؿ الفتاة التي تعمك خدكدىا حمرة حقيقية
ْ .11خد ْ
كدىا ح ْم ْر ِكي التِّف ْ
طبيعية.
ت الفتاة الجميمة ذات الخدكد الحمراء بالتفاح األحمر،فعقد قائؿ المثؿ مماثمة بينيما ،حيث استخدـ
يشبّْيى ٍ
ار(ح يم ٍر) فيك تشبيو تاـ(مرسؿ مفصؿ) كقد كاف لو تكضيح في
أداة التشبيو(كي) ككجو الشبو االحمر ي
حسية.
المعنى بتجسيد ذلؾ بصكرة ٌ
ِ .11ك ْجيا ِمن ّك ْر ِكي ال ْقم ْر :70يقاؿ عادة لكصؼ جماؿ البنت التي يشبو كجييا القمر ،يقكؿ ابف
معمر المشيكر باسـ جميؿ بثينة.

69

بكعزيز خالد43،س  ،مقاكؿ ،ساكف في عيف بساـ

ً
ب
النساء ككاك ػ ي
ىػ ػ ػي البدر يحسنػ ػ ػػنا ك ي
لقد فضمت حسنا عمى الناس مثمما

كشتانا ما بيف الككاك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب كالبدر
ى
عمى ألؼ شير فضمت ليم ػ ػة القدر

71

الكضاء بالقمر المنير في عتمة الميؿ فكظٌؼ أداة
شبو صاحب المثؿ الفتاة ذات الكجو البيي
ٌ
ٌ
(منكر) ،كفي نفسالصدد تناكؿ جميؿ بثينة تقريبا نفس
التشبيو(كي) ككجو الشبو في الضياء كالنكر بقكلو ٌ
التشبيو التاـ بكؿ أركانو،فقد كصؼ البنت بالبدر دكف لككاكب رغـ امتدادىا بالضكء ،فالبدر أكثر ضياء
كجماالن،كىي كذلؾ بالنسبة لو.

ِ
يش :ييضرب المثؿ لمكبلـ الجارح الذم ينجـ عنو
الرصاصة إِذا خ ْر ِج ْت ما تْ ِكلِ ْ
 .11الك ْممة كي ْ
اش».72
خطر بالغ كاعاقة نفسية مزمنة كيقاؿ«الج ْر ْح ي ْب ار ك ْكال ْـ س ْك ما ي ْبر ْ
المثؿ يد ٌؿ عمى معناه،فيك حامؿ لو بطريقة أك بأخرل،كقد جاءت فيو كؿ العناصر الخاصة بالتشبيو بدأ
بالمشبو(الكممة) ،المشبو بو(الرصاصة)،أداة التشبيو(كي)،ككجو الشبو(الجرح)،فالمثؿ يحمؿ بعدان نفسيان
بار انز كىك مراعاة الناس كنفسياتيـ فما ييقاؿ ال يمكف التراجع عنو.

ِ
ِ
المسمَّة:ييضرب ىذا المثؿ عمى االنساف الذم يأكؿ كثي انر كال
المحمَّة ْكي ْ
صب ْح كي ْ
 .10فْال ْنياك ْؿ كي ْ
يظير عمى جسمو.

73

كؾ كح ِ
ِ ِ ِ
كؾ:ييضرب المثؿ لمشخص الذم يقكؿ لشخص آخر
اس ْب ِني ِكي ْعد ْ
 .19د ْيريني كي خ ْ ْ
ثـ ىيطمب منو أف يحاسبو في المعامبلت كمحاسبة العدك.
اجعمني كأخيؾ ٌ

74

ِ .11كي ِس ِ
يدم ِكي ال ال:ييضرب ىذا المثؿ لشخصاف يتشابياف في المساكئ كالمحاسف
70

الراكم نفسو

71

جميؿ بف معمر ،ديكاف جميؿ بثينة ،دار بيركت لمطباعة ك النشر ،بيركت،دط ،1982 ،ص.23

72

رقٌي نكاؿ38،س ،ماكثة في البيت ،ساكنة بعيف بساـ.
فضيؿ الضاكية41 ،س ،معممة ،ساكنة في عيف بساـ

74

فاسي عمي64،سٌ ،بناء ،ساكف في عيف بساـ.

73

75

احب ْؾ :ييضرب ىذا المثؿ لمشخص األناني الذم ال
 .11دير ِيد ْ
َّؾ ْعمى ق ْمب ْؾ ِكيما ت ْك ْجع ْؾ ت ْكج ْع ص ْ
يفكر إالٌ في نفسو،ما ال ترضاه لنفسؾ ال ترضاه لغيرؾ.76
ت ِمنك ِق ِت ْؿ:يعني ىذا المثؿ أف أحسف الكبلـ ما
 .18ال ْكال ْـ ِكي ْ
الدكا إِذا قمّ ْم ْت ِم ُّنك ْنفع كِاذا كثَّْر ْ
ق ٌؿ كد ٌؿ.

77

المثؿ الشعبي

األداة

المشبو

ِ
المحمَّة
ْفال ف ْْياك ْؿ كي ْ
ِ
المسمَّة
ْكي ْ
صب ْح كي ْ
كؾ كح ِ
ِ ِ ِ
اس ْب ِني
د ْيريني كي خ ْ ْ
كؾ
ِكي ْعد ْ

كي

المحمٌة

ِكي ِس ِ
يدم ِكي ال ال

ِي َّد ْؾ ْعمى ق ْمب ْؾ ِكيما
احب ْؾ
ت ْك ْجع ْؾ ت ْكج ْع ص ْ
الدكا إِذا قمّ ْم ْت
ال ْكال ْـ ِكي ْ
ِم ُّنك ْنفع كِاذا كثَّْر ْت ِمنك
ِق ِت ْؿ
اح
ْخد ْ
كدىا ح ْم ْر ِكي التِّف ْ

المشبو بو كجو الشبو
األكؿ

المسمٌة

نكع التشبيو
مرسؿ مفصؿ

كي

خكؾ

عذكؾ

المحاسبة

مرسؿ مفصؿ

كي

سيدم

اللة

التشابو

مرسؿ مفصؿ

كيما

أنت

صاحبؾ

الكجع

مرسؿ مفصؿ

كي

الكبلـ

ك

مرسؿ مفصؿ

الدكا المنفعة

القتؿ
كي

خدكدىا

التفاح

الحمرة

مرسؿ مفصؿ

ِك ْجيا ِمن ّك ْر ِكي ال ْقم ْر

كي

كجيا

القمر

اإلنارة

مرسؿ مفصؿ

ِ
الرصاصة إِذا
الك ْممة كي ْ
يش
خ ْر ِج ْت ما تْ ِكِل ْ

كي

الكممة

الرصاصة

عدـ التكلي

مرسؿ مفصؿ

د .التشبيو المؤكد:

 75الراكم نفسو.
76
الراوي نفسه.
77قكيزم عمر 25،س ،طالب ،ساكف في عيف بساـ.

كىك ما حذفت منو األداة كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:
و
و
كف شرقان كغربان
أنت نجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ في رفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة كضياءتجتميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ العي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
األداة،كبيف كجو
صرح بالمشبو المتمثؿ في الممدكح(أنت) كذكر المشبو بو كىك(نجـ) كحذؼ
ٌ
حيث ٌ
الشبو كىك ( الرفعة ك الضياء).

78

ق.التشبيو المفصؿ:
كىك ما ذكر فيو كجو الشبو لفظان أك ألفاضان صريحة.
كقكؿ الشاعر:
أنت شم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػس في رفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وة ك و
سناءتجتميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ العيػ ػ ػ ػ ػ ػكف شرقان كغربان.
ه
ففي ىذا البيت ذكر الشاعر كممة "رفعة"ككممة "سناء" صفتيف مفردتيف تجمعاف بيف أنت المشبو
كشمس المشبو بو ،كجو الشبو صريح.

79

كمف األمثمة الكاردة ضمف المؤكد المفصؿ ما يمي:

ِ
 .15الع ْ ِ
يؾ :يضرب ىذا المثؿ لئلنساف الذم تىستى ً
حق ٍر بو سيبيرؾ يكما ما.
كد المي ت َّح ْقرك ِي ْعم ْ ي

80

كفي

نفس الصدد يقكؿ الشاعر:
ً
فإف
ال تحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىرَّف صغي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ٌ

الجبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف الحصى.

بمعنىأف العكد ىك المشبو بو ىك الشخص الذم يتـ االستخفاؼ بو كبقدراتو كامكاناتو ككجو الشبو ىك
ٌ
مفصبلن،كيد ٌؿ ىذا المثؿ عمى عدـ
"العمى" دكف تكظيفو ألداة التشبيو بحكـ أف التشبيو جاء مؤكدان
ٌ
االستخفاؼ بصغائر األمكر ألف عمؽ تأثيرىا ال يمكف تكقعو ككما يقاؿ مسافة األلؼ ميؿ تبدأ بخطكة.

78

مصطفى الصاكم الجكيني ،الببلغة العربية تأصيؿ كتحديد ،ص.91

79أحمد مطمكب ،الببلغة ك التطبيؽ.279 ،
80

بف عمر العارـ38،س ،معممة ،ساكنة في عيف بساـ.

اف ْيد ِ
كخ ْيد ِ
يدعي امتبلؾ دكاء ينفع
اف جا الخ ْ
اكم راسك :ييقاؿ ىذا المثؿ لمف ٌ
اكم لكك ْ
 .14لكك ْ
أصمع.
إلنبات الرأس كلكف ىك ذاتو ٍ

81

يطبؽ ذلؾ عمى نفسو فمف يصدقو
انطمؽ المثؿ مف كاقع الحياة االجتماعية فاإلنساف يبدأ بنفسو كاف لـ ٌ
أحد،فقد كظٌؼ صاحب المثؿ ىذا القكؿ بطريقة تحمؿ نغمان مكسيقيان جمع فيو بيف الخكخ ،الذم ال يعمكه
أممسا(ىك المشبو) كبيف الرأس األصمع الذم سقط منو الشعر كىك (المشبو بو) ككجو
شيء كيككف ظاىره ن
ذكية بذكر
الشبو المتمثؿ في السمع كىك أمر متخيؿ لـ يتـ ذكره أك التصريح لو بشكؿ مباشر بؿ بطريقة ٌ
لفظة(راسك).

اح ياك ْميـ ِ
ِ
اح :معنى المثؿ لمشخص البخيؿ الذم ال يتصدؽ بمالو يأتي
الم ْ
الم ْرت ْ
شح ْ
ْ .11دراى ْـ ْ
ْ
إنساف آخر كيتمتع بو.

82

كيقكؿ الشاعر أبك العتاىية:
لماؿ غير جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً ًو.
كيأك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ا ى

قد يجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع الما يؿ غير ً
آكمو
ى
ى
ي

حيث تناكؿ(الماؿ) بيف البخيؿ(المشحاح) ك(المرتاح) ليككف تضارب كصراع بينيما،فالمرتاح يأتيو الماؿ
عمى طبؽ مف ذىب أما المشحاح فبل يتمتٌع بو.
عد ىذا المثؿ مف الشبو المؤكد المفصؿ ككنو قد حذؼ أداة التشبيو كصرح بكجو الشبو،فالغاية منو أف
يي ٌ
يتحقؽ في أحد الطرفيف،متخيؿ في اآلخر فالماؿ(الدراىـ) ىي كجو الشبو بيف المشحاح كالمرتاح إالٌ أنيا
متحققة عند المشحاح ككنو يعمؿ كلكف بخيؿ كمتخيمو في المرتاح العتباره مرتاحان في األصؿ (أم دكف
عمؿ) فميس لو دراىـ.

كف ك ِ
ِ
صيفة :ييضرب ىذا المثؿ لعداكة كغيرة السمفة كيقاؿ أيضا:
تى لكك ْ
اف تْك ْ ْ
 .11الس ْمفة ْعسيفة ح ّ
لكك ْ ِ
العن ْاد م ْاي ِجيبك ل ْكال ْد.
اف ماشي ْ

83

81

بف عمر العارـ38،س ،معممة ،ساكنة في عيف بساـ.

82

الراكية نفسيا.

ِ
ب :ييضرب ىذا المثؿ أف النساء تخمؽ المشاكؿ مف
اب ْيخالِ ْ
ط ال ْنسا كال ْكال ْ
العذ ْ
 .11المِّي ع ْينك في ْ
العدـ.

84

ام ْف الما ِفي ِ
اؿ ي ِ
ِ
اؿ :ييضرب ىذا المثؿ أنو ال يجب أف تثؽ أم امرأة
الغ ْرب ْ
الرج ْ
 .10المِّي يام ْف ْ
أف
كمف تثؽ ٌ
برجؿ ،كالغرباؿ ىك "المنخؿ"كبالتالي المثؿ يعني أف الرجاؿ ليس ليـ أماف،كمف تثؽ بيـ ٌ
اف م ِ
اف.
الرج ْ
اؿ ك ْ
افيي ْم ْ
ش الم ْ
الزم ْ
الماء لف ينسكب مف المنخؿ كيكجد مثؿ آخر يطابقو في المعنىْ :

85

 .19الصم ْت ِح ْكمة لكك ْ ِ
اؿ :ييضرب ىذا المثؿ لئلنساف الذم ال يعرؼ متى يتكمٌـ
اليب ْ
اف م ْبني ْعمى ْ
ْ
كمتى يصمت لذلؾ قيؿ"،إذا كاف الكالـ مف فضة فالسككت مف ذىب".

المثؿ الشعبي

األداة

المشبو

86

المشبو كجو الشبو

كجو التشبيو

بو
ِ
اف محذكفة
تى لكك ْ
الس ْمفة ْعسيفة ح ّ
كف ك ِ
صيفة
تْك ْ ْ
ِ
اب ْيخالِ ْط محذكفة
العذ ْ
المِّي ع ْينك في ْ
ال ْنسا كال ْكال ْب

السمفة
ىك

كصيفة العسؼ
النسا

المخالطة

مؤكد مفصؿ
مؤكد مفصؿ

كالكبل
ب

اؿ ي ِ
ِ
ام ْف الما محذكفة
الرج ْ
المِّي يام ْف ْ
ِفي ِ
اؿ
الغ ْرب ْ

الرجاؿ

83

لماني فاتح46،س ،تاجر ،ساكف في عيف بساـ.

84

الراكم نفسو.

85

تكازم نسيمة26 ،س ،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

86

مساسي حكرية39،س ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

الغرباؿ عدـ األماف

مؤكد مفصؿ

يؾ
كد المِي ت َّح ْقرك ِي ْع ِم ْ
الع ْ

محذكفة

العكد

يعميؾ

كخ ْيد ِ
اف محذكفة
اف جا الخ ْ
اكم لكك ْ
لكك ْ

الخكخ

راسك

عدـ

مؤكد مفصؿ

االحتقار
التداكم

مؤكد مفصؿ

ْيد ِ
اكم راسك
ْدر ِ
اى ْـ
شحاح ْْياك ْمي ْـ محذكفة
الم ْ
ْ
ِ
اح
الم ْرت ْ
اف م ْب ِني محذكفة
الص ْم ْت ِح ْكمة لكك ْ
اؿ
اليب ْ
ْعمى ْ

المشحاح المرتاح األكؿ

مؤكد مفصؿ

البناء

مؤكد مفصؿ

الصمت

اليباؿ

ق .التشبيو التمثيمي:
عدة أمكر مثؿ قكؿ ا﵀ تعالىﱡﭐ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ
ىكماكاف كجو الشبو فيو منتزعان مف ٌ
ﱙﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ َّ الجمعة:االية05
المشبو :ىـ الذيف حممكا التكراة كلـ يعقمكا ما بيا.
المشبو بو(:الحمار) الذم يحمؿ الكتب النافعة دكف استفادة منيا.
أداة التشبيو :الكاؼ.
كجو الشبو :الييئة الحاصمة مف التعب في حمؿ النافع دكف فائدة.

تشبو الييكد الذيف نزلت عمييـ ( التكراة) فعممكا بيا مف شرائع كأحكاـ ،كحفظكا ما فييا ،ثـ
فيذه اآلية ٌ
لـ ينفذكىا ،كلـ يعممكا بيا ،شٌبيتيـ بالحمار الذم يحمؿ فكؽ ظيره أثقاال مف الكتب كاألسفار النافعة.

87

كمف األمثمة الشعبية الكاردة ضمف التشبيو التمثيمي مايمي:

اؿ ْبال ر ِ
اعي :يضرب ىذا المثؿ لمشخص الذم ال يكجد مف يحرصو كيراقبو كيقاؿ أيضا
ِ .11كي الم ْ
"مالؾ رايك".

88

ض ّْم ىف المثؿ تشبييا مف نكع آخر حيث يشٌبو الشخص الذم ال يحظى بحرص كمراقبة بػػ :الماؿ الذم ال
ي
فضـ صكرتيف مركبتيف كىك ما يسمى بالتشبيو لتمثيمي،حيث كظٌؼ كذلؾ
يرعاه شخص حكيـ( الراعي)
ٌ
أداة التشبيو(كي) ،ككجو الشبو جاء مركب ىك اآلخر مف الحكمة كالدىاء التي يعرؼ بيا الراعي دكف غيره
بييان عمى المثؿ
مما أضفى ركنقان ٌ
مف األشخاص ككذلؾ قدرتو عمى التحكـ كالفطنة في ر ٌ
عيتو( األغناـ)ٌ .
كشدة ببلغتو،كحسف تصكيره.
فنية زادت مف جمالو كداللتوٌ ،
سي بحمٌة ٌ
ك يك ى

ِ
ِ
صمة :يضرب ىذا المثؿ في تشبيو البصؿ بالمرأة بما أف
الم ار ْبال خ ْ
 .18الق ْدرة ْبال ب ْ
صمة كي ْ
الم ار ْبال ْعق ْؿ ِكي
البصؿ ىك أساس القدر ككذلؾ المرأة أساس المنزؿ بأخبلقيا كخصاليا ،كيقاأليضاْ " :
ِ
الق ْدرة ْبال ْبص ْؿ"

89

جيدة،فعقد
شبو شيئا مركبان كىك القدرة كالتي تحكم البصؿ بشيء مركب كىك المرأة التي تحمؿ خصاالن ٌ
فقد ٌ
مما أضفى عمى التشبيو بشكؿ عاـ عمقان في المعنى.
مقارنة بينيما كربط ذلؾ بأداة تشبيو(كي) ٌ

87

أيمف أميف عبد الغني ،الكافي في الببلغة  ،ص.55

88

مساسي أحمد 60 ،س،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.

89

مساسي أحمد60،س ،فبلٌح ،ساكف في عيف بساـ.

90
يف  :ييضرب المثؿ غالبانعمى الكالديف ألنيما يمثبلف الركيزة
يف ِكي القفَّة ِبال ِي ّد ْ
َّار ْبال كا ْل ِد ْ
 .15الد ْ

يبيف أىمية الكالديف،قاؿ ﵀ تعالىﱡﭐ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ
كالدعامة األساسية التي تبنى عمييا األسرة مما ٌ
ﱙﱙﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱠاإلسراء:االية

23

تجمى التشبيو بكضكح خبلؿ ىذا المثؿ بجمع شيئيف مركبيف كأىمية كؿ عنصر فييما (الكالديف كاليديف)
كتـ الكصؿ بينيما بأداة تشبيو(كي) فجاء التشبيو تمثيميان ،صنع المثؿ بيا اجتماعيا يحمؿ بعدان أخبلقيا
حسي.
تجسد أفكا انر بشكؿ ٌ
ٌ
اح :يضرب ىذا المثؿ لمشخص الذم يتمتع بقدرة خارقة كيستطيع أف
 .04دا ِي ْر ِكي الق ْ
ط ْبس ْب ْع ْرك ْ
ى ّْ
ص نفسو مف األذل كالقط لو سبع ركاح.
يخم ى

91

ش تْق ْ ِ
اس غ ِّف  :يضرب ىذا المثؿ لمشخص الذم يشبع كال يفكر في
ِ .01كي ِت ْ
ش ِب ْع الك ْر ْ
كؿ ل ْمر ْ
92

غيره كيقاؿ أيضا"المي شبع كرشك ال يساؿ عمى العقاب"

اؼ ِم ْف ِ
يب :93معنى المثؿ أف الشيب كحش
يب ِكي الن ْعجة تْخ ْ
الم ار تْخ ْ
اؼ ْمف ا ِلذ ْ
الش ْ
ْ .01
مفترس تخاؼ منو المرأة ألنيا تريد أف تككف ج ٌذابة كجميمة ميما طاؿ بيا العمر.
المثؿ الشعبي

األداة

أركاف التشبي(المشبو +المشبو بو)

اؿ ْبال ار ِعي:
ِكي الم ْ

كي

الكبلـ ىنا تمثيؿ مبني عمى تشبيو

نكع
التشبيو

يكضح لنا الشخص الذم ليس لو
رقيب.
90

بف عبدم السعيد 69 ،س ،خضار ،ساكف في عيف بساـ.

91

بف عبدم كليد22 ،س ،ممرض ،ساكف في عيف بساـ

92

بن عبدي وليد،

93

س،خضار ،ساكف في عيف بساـ.
بف عبدم السعيد69 ،
ٌ

س ،ممرض ،ساكن في عين بسام.

تمثيمي

ِ
ِ
صمة
الم ار ْبال خ ْ
الق ْدرة ْبال ب ْ
صمة كي ْ

كي

ِ
اس غ ِّف
ِكي ِت ْ
ش ِب ْع الك ْر ْ
ش تْقك ْؿ ل ْمر ْ

كي

اح.
دا ِي ْر ِكي الق ْط ْبس ْب ْع ْرك ْ

كي

اؼ ِم ْف ِ
يب ِكي الن ْعجة
الم ار تْخ ْ
الش ْ
ْ

كي

المثؿ فيو تشبيو القدرة ببل بصؿ مثؿ

تمثيمي

المرأة عديمة االخبلؽ
المثؿ ىنا تشبيو إلنساف األناني الذم

تمثيمي

ال يفكر إال في نفسو ك ال يبالي
بغيره
المثؿ فيو تشبيو الشخص الذم ينجك

تمثيمي

مف المصائب بأعجكبة كالقط الذم
لو سبع أركاح.

اؼ م ْن ِ
يب
الذ ْ
تْخ ْ ْ

المثؿ فيو تشبيو المرأة التي تخاؼ

تمثيمي

مف الشيب مثؿ النعجة التي تخاؼ
مف الذئب

َّ
يف
يف ِكي القفَّة ِبال ِي ّد ْ
الد ْار ْبال كا ْل ِد ْ

كي

المثؿ فيو تشبيو المنزؿ الذم يخمك

تمثيمي

مف الكالديف كالقفة منزكعة اليديف.

ز .التشبيو الضمني:
ىك نكع مف التشبيو ال يكضع فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو المعركفة ،كاٌنما يممح
التشبيو كيعرؼ مف قرينة الكبلـ كمضمكنو،كلذلؾ يسمى تشبييا ضمنيا،94كمثالو قكؿ أبي فراس الحمداني
مف قصيدة نضميا في ببلد الركـ أياـ أسره.
سيذكرنًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي قكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي إذ َّ
جدىـ
جد ٌ
94

كفي الميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الظمماء يفتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد البدر.

95

يكسؼ أبك العدكس ،التشبيو كاالستعارة ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،ط ،1عماف ،2007 ،ص.51

،كشبو حاجة قكمو إليو أياـ
شبو الشاعر نفسو بالبدر كشبو الحركؼ كالظركؼ العصبية بالظبلـ ٌ
ضمف أبي فراس ىذا التشبيو دكف أف
األزمات كحاجة ٌ
الناس إلى ضياء البدر في الميالي الحالكات ،كقد ٌ
يصرح بمشبو كمشبو بو.
كمف األمثمة الشعبية التي تندرج ضمف التشبيو الضمني مايمي:
اش ِم ْف ال ِب ّنة خمَّى96:يضرب المثؿ لمشخص الذم يذىب ك يعكد ال يترؾ
اح ْك كلَّى ك ْ
 .01المِّي ر ْ
البنة خميتي.
حبلكة لمحياة،كيقاؿ أيضا :يا المي رحتي ك كليتي كاش مف ٌ
لقد أثر صاحب المثؿ في النفس أث ار شديدا لذكائو كقدرتو عمى تكظيؼ ىذا النكع مف التشبيو(التشبيو
شبو حاؿ المغادر المياجر ثـ العائد بعد فترة مف الجفاء بحالة األكؿ الذم ال يترؾ
الضمني) ،حيث ٌ
طيبان في الفـ ،فجاءت الحالة األخير تأكيدان لمحالة األكلى ،كىنا تكمف
مذاقا ٌ

صعكبة التشبيو

استغف عنو كلـ يصمؾ أم خبر
الضمني،كذلؾ بإيراد دليؿ إلثبات كبلـ قبمو ،فالشخص الذم يعكد بعدما
ى
عنو،فقد أصبح مثؿ األكؿ المر ،إف لـ نقؿ سيء المذاؽ كيقصد بيا الحياة،فبل تصبح ىذه األخيرة ذات
مميز كما نضيؼ أف ىذا التشبيو (الضمني) ال يحتكم عمى أداة تشبيو لقيامو بضرب
حبلكة كال سحر ٌ
لمثمو بيف ىذا كذاؾ.

 .00المِّي فات ْؾ ْبمِيمة فات ْؾ ْب ِحيمة:
95

97

ييضرب المثؿ لمشخص األكثر ًس ٌنان أكثر منؾ معرفةن.

أبك فراس الحمداني،ديكاف ابف فراس الحمداني ،تح :خميؿ الدكييي ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط،1994 ،2

ص.165
96زيدكر يمينة75،س ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

كظٌؼ القائؿ تشبييا ضمنيان ،فحاكؿ الجمع بيف الشؽ األكؿ"،المي فاتؾ بميمة" كيقصد بو الشخص األكثر
سنان،كالشؽ الثاني كىك "فاتؾ بحيمة" كيعني بو الشخص األكثر منؾ خبرةن ،كدرايةن كمعرفةن ،فالجممة
منؾ ٌ
الشقيف دكف التصريح بذلؾ
ضمف المعنى في صكرة برىاف ،بحيث أكحى لمتشبيو بيف
ٍ
جاءت مستقمة ك ٌ
العتبار أف الشخص األكثر منؾ عم انر أكيد أنو أكثر منؾ معرفةن (دكف تعميـ) كذلؾ سعيان في االبتكار
مما زاد في ببلغتو كأصبح أكثر
ك ٌ
التميز عف سائر التشبييات األخرل كرغبة شديدةفي إخفاء التشبيوٌ ،
تأثي انر .

ِ ِ
ير ِم ْف الدادة خالِي:ييضرب المثؿ في الشخص قميؿ األقارب فيجعؿ مف
 .09المِّي ْبال كالي ْيد ْ
الغريب حبيب.

98

ْ .01يصمِّي صال ْة الق ْ ِ
اد:يضرب ىذا المثؿ في الشخص الذم يستيزئ بالصبلة كال يؤدييا
الرم ْ
ْ
ط في ْ
في كقتيا ،99قاؿ ا﵀ تعالى:ﱡﭐ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙ ﱙﱙ ﱙ ﱙ ﱙﱙ ﱙ ﱙ
ﱙ ﱙ ﱙ ﱠالعنكبكت:االية 45

ات ر ِ
ات ق ِ
اق ْد
اع ْد ْكِاال ْحمؼ ِف ْ
 .01إِال ح ْم ِف ْت ِف ْ
يؾ ار ِج ْؿ ب ْ
يؾ ْم ار ب ْ

100

:يضرب ىذا المثؿ لكيد

النساء كمكرىف كخداعيف عكس الرجاؿ.
 .08المِّي ّح ْب ِني ما ْبنى لِي قص ْر كالمِّي ْكرْى ِني ما ْحف ْرلِي ْقب ْر :101معنى ىذا المثؿ مف يحبؾ أك
يكرىؾ ال يزيد مف شأنؾ كال يخفض كيقاؿ أيضا :المي حبنا نحبكه كنديركه فكؽ الراس عمامة ك المي
كرىنا نكرىكه حتى ليكـ القيامة.

97
98
99

102

شايب عمي59،س ،فبلٌح ،ساكف بعيف بساـ.
شايب عمي59،س ،فبلٌح ،ساكف بعيف بساـ.

كرمية عمي 78،س ،متقاعد ،ساكف في عيف بساـ

100شايب عمي59،س ،فبلٌح ،ساكف بعيف بساـ.
101

الراكم نفسو.

غيره
.05المِّي باع ْؾ ِبالف ْ
يغيرؾ بشيء رخيس فأنت ٌ
كؿ ِبيعكِب ْقشكرك:يضرب المثؿ لئلنساف الذم ٌ
بشي أرخس منو.

103

يب
س ِم ْ
العدك ما ْي ِكلِي ْح ِب ْ
يد ك ْ
94النخالة ما تْ ِكلِي ْ

104

:يضرب المثؿ لمشخص الذم ال يغير طبائعو

ميما طاؿ الزمف.
المطمع عمى المثؿ يدرؾ اف العدك ال يصبح حبيبا اك شخص مقرب مثؿ ما كاف ،ذلؾ ليس بالعجيب
الف النخالة ال تصير سميدا ،فقد شبو ضمنيا العدك بالنخالة كالحبيب بالسميد ،فانتقى الفاظا مف كحي
المعيشة الدائـ ك المكظفة ضمف المجتمع ،فقد احسف صياغة المثؿ كاجيد التشبيو فيو لشدة ببلغتو.
المثؿ الشعبي

يدى ْـ
َّاـ الرج ْ
اؿ ِس ْ
خد ْ

أركاف التشبيو(المشبو +المشبو بو)

نكع المثؿ

يكضح المثؿ قيمة العمؿ ك أىميتو ك بذلؾ فيك ضمني
يرفع صاحبو

ست ِر ع ِ
دِ
ارم
ارم ت ْ

المثؿ تشبيو ضمني يكضح أف المنزؿ أساس كؿ

ضمني

شيء

يد
س ِم ْ
النخالة ما تْ ِكلِي ْ
يب
العدك ما ْي ِكلِي ْح ِب ْ
ك ْ
المِّي ْبال كالِي ْي ِد ْير ِم ْف
الدادة خالِي
ِ
الرم ْاد
ْيصمِّي ْ
صال ْة الق ْط في ْ

102

الراكم نفسو.

103

الراكم نفسو.

104

الراكم نفسو.

يبيف لنا أنو ميما طاؿ
المثؿ تشبيو ضمني ٌ

ضمني

الزمف ال تتغير االكضاع.
المعنى مف المثؿ لمشخص عديـ األقارب حيث

ضمني

يجعؿ مف الغريب حبيب.
معنى المثؿ لمشخص الذم ال يعطي قيمة

ضمني

لمصبلة ك ال يؤدييا في كقتيا.
المِّي فات ْؾ ْبِميمة فات ْؾ ْب ِحيمة

المثؿ تشبيو ضمني عف الشخص األكبر سناِّ

ضمني

أكثر دراية منؾ

المِّي باع ْؾ ِبالفكؿ
ْْ ِبيعكِب ْقشكرك
المِّي ّح ْب ِني ما ْبنى لِي
قص ْر كالمِّي ْكرْى ِني ما

المثؿ تشبيو ضمني عف الشخص الذم يغريؾ
مف أجؿ شيء رخيص غيره بأرخص منو.
في ىذا المثؿ مقابمة عف الحب كالكراىية عندما

ضمني

يصيباف اإلنساف ال ينقصاف ،كيزيداف منو شيئان

ْحف ْرلِي ْقب ْر
معنى المثؿ يكضح مكر النساء ككيدىف عكس
ات
إِال ح ْم ِف ْت ِف ْ
يؾ ْم ار ب ْ
ق ِ
اع ْد ْكِاال ْحمؼ ِف ْ ِ
يؾ ارج ْؿ الرجاؿ
ات ر ِ
اق ْد
ب ْ
اش ِم ْف
اح ْك كلَّى ك ْ
المِّي ر ْ
ال ِب ّنة خمَّى

ضمني

المقصكد مف المثؿ لمشخص لذم يذىب ك يعكد

ضمني

ضمني

ال يترؾ ل ٌذة لمحياة.

المي حب الشباح ما يقكؿ آح معنى المثؿ لمشخص الذم يتحمؿ عكاقب النتائج

ضمني

عالقة التشبيو باألمثاؿ الشعبية:
لؤلمثاؿ دكر بارز في المٌغة بشكؿ عاـ كنخصص األمثاؿ الشعبية باعتبارىا محكر دراستنا كاألكيد ٌأنيا
و
كفنية قكؿ كتحفة إيقاع ...إلخ ،كليذا جرت عمى ألسف الشعب فحفظيا
بقكة
كببلغة ٌ
ٌ
تميزت عف غيرىا ٌ
بسرعة كرسخت في ذىنو أجياالن ،كمف الضركب الببلغية ،التي كظٌفيا المثؿ الشعبي ىناؾ التشبيو فػ:ػ« ال
يمكف لنا الحديث عف المثؿ دكف ذكر التشبيو أك اإلشارة إليو بطريقة مباشرة كبصكرة مختمفة كفؽ

مستكيات لغكية كببلغية متباينة ...فالمثؿ كلد مف التشبيو كترٌبى في أحضاف لغتو كببلغتو كليكبر
كيصبح جنسان أدبيان مستقبلن بذاتو ،كقد

تفطٌف العمماء كالنقاد كالببلغيكف إلى قيمة التشبيو كدكره في

تحريؾ المثؿ كأىميتو حيث أف لو مف السطكة كالسمطاف عمى النفكس كالتأثير فييا».105
« يعتبر التشبيو أىـ أسمكب يبرز بكثرة في األمثاؿ ك ُّ
يعد أحد مقكمات التشخيص التي يقكـ عميو كثير
المتعددة .كالمتتبع لممكركث الببلغي العربي في مجاؿ اإلبداع كالنقد األسمكبي يمحظ
مف الصكربايحاءات
ٌ
أف حسف الصكرة
المنزلة الكبرل التي يتمتع بيا التشبيو ،حيث كاف كثير مف النقاد يتكقفكف عنده كيركف ٌ
تقدـ كيكتمؿ عمى جكدة التشبيو كحسف داللتو».
التي يرغب المتكمـ بنقميا إلى غيره ٌ

106

معنى ىذا أ ٌف التشبيو ليس أركانان مرصكفة الكاحدة تمك األخرل كلكف ىك انسجاـ بيف حسف انتقاء
لؤللفاظ كقكة داللة كاضحة المعاني.
ممحؽ الركاة:
سنان.
رتٌبنا الركاة مف األكبر إلى األصغر ٌ
 .1كرمية السعيد 78،سنة ،متقاعد ،ساكف في عيف بساـ.
 .1زيدكر يمينة 75،سنة ،ماكثة في البيت ساكنة في عيف بساـ.
 .1فاسي محمد 70،سنة ،متقاعد ،ساكف في عيف بساـ.
،خضار ،ساكف في عيف بساـ.
 .0بف عبدم السعيد 69،سنة ٌ
 .9عبلؽ فطيمة  65،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.
 .1فاسي عمي 64،سنةٌ ،بناء ،ساكف في عيف بساـ.
جزار ،ساكف في عيف بساـ.
 .1بكبكر سالـ 61،سنةٌ ،
105

محمد سعدم  ،التشاكؿ اإليقاعي ك الداللي في نص المثؿ الشعبي الجزائرم،ص.77-76

106
أسمكبية في األمثاؿ الشعبية الجزائرية ،دار العمكـ ك النشر ك التكزيع عنابة  ،الجزائر ،دط،
نحكية ك ٌ
محمد عمياف ،معالـ ٌ
دت  ،ص.22

 .8مساسي أحمد 60،سنة ،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.
 .5شايب عمي 59،سنة ،فبلٌح ،ساكف في عيف بساـ.
.14

طرافي فتيحة 47،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

ليماني فاتح 46،سنة ،تاجر ،ساكف في عيف بساـ.

.11

ٌتباف عبلؿ 45،سنة ،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.

.11

بكعزيز خالد 43،سنة ،مقاكؿ ،ساكف في عيف بساـ.

.10

فضيؿ ضاكية 41،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.19

قكيزم فاطمة 40،سنة ،خياطة ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

مساسي حكرية 39،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

بف عمر العارـ 38،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.18

لعمش كماؿ 37،سنة ،أستاذ جامعي ،ساكف في عيف بساـ.

.15

حمكاف مسعكدة 28،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.14

تكازم نسيمة 26،سنة ،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

قكيزم عمر 25،سنة ،طالب ،ساكف في عيف بساـ.

.11

ممرض ،ساكف في عيف بساـ.
بف عبدم كليد 22،سنةٌ ،

.11

زياف نريماف 22،سنة ،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

.10

مساسي امينة 13،سنة ،تمميذة ،ساكنة في عيف بساـ.

الممحؽ لألمثاؿ الشعبية حسب الحركؼ األلفبائية:
ألفبائيان.
رتٌبنا االمثاؿ الشعبي في منطقة عيف بساـ ترتيبا
ٌ
حرؼ األلؼ:

ات قى ً
ات ىرًاق ٍد.
اع ٍد ٍكًاالى ٍحمىؼ ًف ٍ
ت ًف ٍ
يؾ ىار ًج ٍؿ ىب ٍ
يؾ ٍم ىار ىب ٍ
 .1إًالى ىح ٍم ًف ٍ
يؿ.
الب ىار ىكة ًفي ال ٍقمً ٍ
 .2ى
ت الح َّرة ًكي ال ٍذى ٍ ً
الص َّرة.
ى
 .3البً ٍن ٍ ي
ب في ي
.4
.5
.6
.7

الحبً ً ً
احة.
الح ٍج ىرة ًم ٍف ىع ٍن ٍد ٍ
يب تفى ى
ى
الر ًج ٍؿ ىع ٍي يب ً
كج ييبك.
ىا
الس ٍمفىة ٍع ًسيفىة حتى ليك ىكاف ٍت يككف ك ً
صيفىة.
ٍ
ى
ٍ ٍ
ى ٌ
ً
الصم ٍ ً
اؿ.
اليىب ٍ
ت ح ٍك ىمة ليك ىك ٍ
اف ىم ٍبني ٍعمىى ٍ
ىٍ

 .8الحديث قياس.

يؾ.
كد المًي تى َّح ٍق يرك يً ٍع ًم ٍ
الع ٍ
 .9ي
ً
ً
صمىة.
.10
الم ىار ٍببلى ىخ ٍ
الق ٍد ىرة ٍببلى ىب ٍ
صمىة كي ٍ
الدار ٍببلى كا ٍل ًد ً
يف.
.11
يف كي القيفَّة بًبلى يً ٌد ٍ
ى ٍ
َّ ٍ
ُّكس.
.12
كس ىمس ٍ
ال ٍكبلى ٍـ ٍببلى ٍفمي ٍ
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

ت ًم ينك ًقتً ٍؿ.
ال ٍكبلى ٍـ ًكي ٍ
ت ًمُّنك ٍنفىع كًا ىذا ىكثٍَّر ٍ
الد ىكا إً ىذا ىقمٌٍم ٍ
ً
يش.
ت ىما تٍ ًكًل ٍ
اصة إً ىذا ىخ ٍر ًج ٍ
ص ى
الر ى
ال ىك ٍم ىمة كي ٍ
كؿ بً ي ً
كرك.
اع ٍؾ بًالفي ٍ
المّْي ىب ى
يعكب ٍق يش ي
الد ىادة ىخالًي.
المّْي ٍببلى ىكالًي ٍي ًد ٍير ًم ٍف ى
ً
ً
ّْ
ص ٍر ىكالمّْي ٍك ىرٍىنًي ىما ٍح ىف ٍرلًي ٍقىب ٍر.
المي ٌح ٍبني ىما ٍبىنى لي ىق ى
اش ًم ٍف البًٌنةى ىخمَّى.
اح ٍك ىكلَّى ىك ٍ
المّْي ىر ٍ
ً
ّْ
ب.
اب ٍي ىخالً ٍ
ط ٍ
الن ىسا ىكال ٍكبلى ٍ
الع ىذ ٍ
المي ىع ٍي ينك في ٍ
المّْي فىاتى ٍؾ ٍبمًيمىة فىاتى ٍؾ ٍب ًحيمىة.

امف الما ًفي ً
امف الرج ٍ ً
ً
اؿ.
الغ ٍرىب ٍ
المّْي ىي ٍ ٍ ى
اؿ ىي ٍ ى
اؼ مف ً
اؼ ًمف ً
يب.
الذ ٍ
الش ٍ
يب ًكي ى
الن ٍع ىجة تٍ ىخ ٍ ٍ ٍ
الم ىار تٍ ىخ ٍ ٍ
ٍ
اف.
الم ىك ًسي ٍب ًرٍز ٍؽ ى
اس ىع ٍرىي ٍ
الن ٍ
ٍ

.24
.25

الع يدك.
الن ىخالىة ىما تٍ ًكلًي ٍس ًم ٍ
ىما ٍي ًكلًي ٍحبً ٍ
يب ي
يد ىك ٍ
المي يحب الشباح ما يقكؿ اح .

حرؼ الحاء:
.26
حرؼ الخاء:
.27

كحك.
كحك ىي ٍش يك ٍر ير ي
يح ي
اح.
ٍخ يد ٍ
كد ىىا يح ٍم ٍر ًكي التّْفى ٍ

حرؼ الداؿ:
.28
.29
.30
.31
.32
.33

ىد ٍار ٍن ىسا ىكالقى ٍرىبة ىي ٍاب ىس ىة.
اح.
ىدايً ٍر ًكي القى ٍ
ط ٍب ىس ٍب ٍع ٍرىك ٍ
ً
ط ٍاي ىرة.
الصكفىة ال ى
ىد ٍاي ىرة كي ي

احيا يك ٍميـ ً
ً
اح.
الم ٍرتى ٍ
ٍد ىراى ٍـ ٍ
الم ٍش ىح ٍ ى ي ٍ
كؾ كح ً
ً ً ً
كؾ.
اس ٍبنًي ًكي ٍع يد ٍ
د ٍيريني كي يخ ٍ ٍ ى
ً
ً
احىب ٍؾ.
ص ٍ
يما تى ٍك ٍج ىع ٍؾ تى ٍك ىج ٍع ى
دير ي َّد ٍؾ ٍعمىى ىق ٍمىب ٍؾ ك ى

حرؼ الفاء:
.34

ً
َّ
ً
الم ىسمَّة.
الم ىحمة ٍكىي ٍ
صىب ٍح كي ٍ
ٍفبلى ٍف ىيا يك ٍؿ كي ٍ

حرؼ القاؼ:
.35

ً
ب ٍكًل ًيدم ٍعمىى تى ٍم ىرة.
الج ٍم ىرة ٍكىق ٍم ٍ
ىق ٍمبًي كي ى

حرؼ الكاؼ:
.36

ً
النسا ىكما ىكماك ىكايًف ٍ ً
ةك ىكايً ٍف ٍن ىسا ىن ٍار ىجيىَّن ٍـ
ىكايً ٍف ٍ ى ي ى ي ى ٍ ٍ
الن ىسا كي ٍ
الع ىس ٍؿ في القى ٍر يج ى
كم ٍ

كما.
ٍكالى يى ى

.37

ًكي

.38

ًكي

.39

ًكي

.40

اب.
اب ىع ٍمقيكليك ٍح ىج ٍ
ًكي ىش ٍ
ً
كف.
اف ىح ٍي ىش ًاتي تى ٍم ىرة ٍك ًكي ىم ٍ
ات ىع ٍمقيكليك ىع ٍر يج ٍ
كي ىك ٍ
ات.
ات ىد ياركليك ال ٍفتى ٍ
ًكي ىم ٍ

.41
.42

اؿ ٍببلى ر ً
اعي.
الم ٍ
ى
ى
تً ٍشبًع ال ىكر ٍش تٍقي ٍ ً
اس ىغ ّْف.
كؿ ل ٍم ىر ٍ
ٍ ٍ
ال.
ًس ًيدم ًكي الى ى

حرؼ الالـ:

.43

اسك.
اف ىجا ي
الخك ٍخ ٍي ىد ًاكم ليك ىك ٍ
ليك ىك ٍ
اف ٍي ىد ًاكم ىر ي

حرؼ الميـ:
.44

يؾ.
مد ٍب ىساطى ٍؾ ٍعمىى قى ٍد ًر ٍجمً ٍ
ٍ

.45

اج.
يم ٍ
كي ٍحتى ٍ
كؿ التى ٍ
اج ى

حرؼ الكاك:
.46
.47

كؼ.
كؼ ىم ٍع ير ٍ
الخر ٍ
ًك ٍج ٍو ي
ًك ٍجيىا ًمىن ٌكٍر ًكي ال ٍق ىم ٍر.

حرؼ الياء:
.48
.49
.50

يً ٍتمى َّك ٍف ًكي التىاتىة.

يًرقي ٍد ٍبع ٍيف ك ٍح ىدة ًكي ً
يب.
الذ ٍ
ٍ ى ٍ ى
ٍيصمّْي صبلى ٍة الق ٍ ً
الرىم ٍاد.
ٍ
ى
ط في ٍ

خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
األمثاؿ الشعبية تشبو بح انر سحيؽ األغكار ،كمٌما غصنا فيو كصمنا إلى عمقو كقاعو ،خرجنا بآللئ
جديدة ال نياية ليا.
كلكؿ مثؿ مف األمثاؿ الشعبية مغزل كعبرة ،في نياية المطاؼ كما أف كراء كؿ مثؿ حكاية أك حادثة،
طياتيا ما يمكف أف نستخمصو مف حكمة كمكعضة.
تحمؿ بيف ٌ
تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج ،كسنحاكؿ
مف خبلؿ البحث عف ظاىرة التشبيو المكجكدة في المنطقة ٌ
ىنا اإللماـ بأىميا في النقاط اآلتية:

 .1بما أف المثؿ الشعبي ىك جزء مف التراث الثقافي ،فيك يمثٌؿ خبلصة تجارب الشعب ،كينقؿ حالة الفرد
كالجماعة بصد و
ؽ كدكف خكؼ ،كبالرغـ مف دخكؿ عالـ الحضارة كالتكنكلكجيا إالٌ ٌأنو ال يمكف
االستغناء عنو في أحاديثيـ اليكمية.
إف التشبيو في المثؿ الشعبي لو حضكر كثيؼ كقكم كالعبلقة بينيما كاضحة كما أف التشبيو ىك مثؿ
ٌ .1
حد ذاتو.
في ٌ
تتميز بمختمؼ الصفات مف الحقد
 .1األمثاؿ الشعبية تعتبر مرآة عاكسة لمكاقع المعيش ،حيث ٌ
المكدة كالنفاؽ كغيرىا.
كالكراىية ،كالرحمة ك ٌ
تميزه عف غيره مف األشكاؿ األدبية بإيجاز المفظ كتركيزه ،كاصابة المعنى
 .0لممثؿ سمات ككظائؼ ٌ
تعبر عف المعنى الكثير بالمفظ القميؿ ،كما أنيا ذات طابع شعبي تعميمي ييدؼ لمنصح
كدقٌتو ،فيي ٌ
الفنية التربكية حيث ترعرعت بكاسطتيا األجياؿ
كاإلرشاد كليا كظائؼ متمثمة في الكظيفة التكاصمية ٌ
السابقة فيك يمعب دك انر ميما في حياة الفرد كالمجتمعات.
 .9األمثاؿ الشعبية ببساطتيا كسذاجتيا ،يمكف أف تككف كاحدة مف المصادرالميمة التي يمكف مف خبلليا
التعرؼ عمى عادات الناس كمعتقداتيـ.
كعاء يتضمف العديد مف القيـ كاألخبلؽ البسيطة ،العفكية سريعة الكصكؿ إلى ذىف
 .1المثؿ الشعبي
ن
المتمقي ككجدانو.
 .1األمثاؿ الشعبية شفيية بالدرجة األكلى قبؿ تدكينيا كانت متداكلة بيف الشعكب.
طياتيا تراكيب ببلغية (كالتشبيو ،كاإلستعارة
 .8تعتبر األمثاؿ الشعبية لغة الخطاب اليكمي تحمؿ في ٌ
كالكناية) شأنيا في ذلؾ شأف المغة الفصيحة.
مميزات األمثاؿ الشعبية الجزائرية تعمقيا بالفصحى العربية.
 .5كمف أىـ ٌ
.14

تتميز باألصالة كالكاقعية.
األمثاؿ الشعبية عريقة عراقة البشرية ،فيي ٌ

.11

كما ٌأننا كجدنا كؿ أنكاع التشابيو متكفرة في األمثاؿ الشعبية.

المالحق:

ممحؽ الركاة:

سنان.
رتٌبنا الركاة مف األكبر إلى األصغر ٌ
 .1كرمية السعيد 78،سنة ،متقاعد ،ساكف في عيف بساـ.
 .1زيدكر يمينة 75،سنة ،ماكثة في البيت ساكنة في عيف بساـ.
 .1فاسي محمد 70،سنة ،متقاعد ،ساكف في عيف بساـ.
سنة،خضار ،ساكف في عيف بساـ.
 .0بف عبدم السعيد69،
ٌ

 .9عبلؽ فطيمة  65،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.
 .1فاسي عمي 64،سنةٌ ،بناء ،ساكف في عيف بساـ.
جزار ،ساكف في عيف بساـ.
 .1بكبكر سالـ 61،سنةٌ ،
 .8مساسي أحمد 60،سنة ،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.
 .5شايب عمي 59،سنة ،فبلٌح ،ساكف في عيف بساـ.
.14

طرافي فتيحة 47،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

ليماني فاتح 46،سنة ،تاجر ،ساكف في عيف بساـ.

.11

ٌتباف عبلؿ 45،سنة ،فبلح ،ساكف في عيف بساـ.

.11

بكعزيز خالد 43،سنة ،مقاكؿ ،ساكف في عيف بساـ.

.10

فضيؿ ضاكية 41،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.19

قكيزم فاطمة 40،سنة ،خياطة ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

مساسي حكرية 39،سنة ،ماكثة في البيت ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

بف عمر العارـ 38،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.18

لعمش كماؿ 37،سنة ،أستاذ جامعي ،ساكف في عيف بساـ.

.15

حمكاف مسعكدة 28،سنة ،معمٌمة ،ساكنة في عيف بساـ.

.14

تكازم نسيمة 26،سنة ،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

.11

قكيزم عمر 25،سنة ،طالب ،ساكف في عيف بساـ.

.11

ممرض ،ساكف في عيف بساـ.
بف عبدم كليد 22،سنةٌ ،

.11

زياف نريماف 22،سنة ،طالبة ،ساكنة في عيف بساـ.

.10

مساسي امينة 13،سنة ،تمميذة ،ساكنة في عيف بساـ.

الممحؽ لألمثاؿ الشعبية حسب الحركؼ األلفبائية:
ألفبائيان.
رتٌبنا االمثاؿ الشعبي في منطقة عيف بساـ ترتيبا
ٌ
حرؼ األلؼ:

ات قى ً
ات ىرًاق ٍد.
اع ٍد ٍكًاالى ٍحمىؼ ًف ٍ
ت ًف ٍ
يؾ ىار ًج ٍؿ ىب ٍ
يؾ ٍم ىار ىب ٍ
 .1إًالى ىح ٍم ًف ٍ
يؿ.
الب ىار ىكة ًفي ال ٍقمً ٍ
 .2ى
ت الح َّرة ًكي ال ٍذى ٍ ً
الص َّرة.
ى
 .3البً ٍن ٍ ي
ب في ي
.4

الح ًب ً ً
احة.
الح ٍج ىرة ًم ٍف ىع ٍن ٍد ٍ
يب تفى ى
ى
الر ًج ٍؿ ىع ٍي يب ً
كج ييبك.
ىا
الس ٍمفىة ٍع ًسيفىة حتى ليك ىكاف ٍت يككف ك ً
صيفىة.
ٍ
ى
ٍ ٍ
ى ٌ
ً
الصم ٍ ً
اؿ.
اليىب ٍ
ت ح ٍك ىمة ليك ىك ٍ
اف ىم ٍبني ٍعمىى ٍ
ىٍ

.9

يؾ.
كد المًي تى َّح ٍق يرك يً ٍع ًم ٍ
الع ٍ
ي
ً
ً
صمىة.
الم ىار ٍببلى ىخ ٍ
الق ٍد ىرة ٍببلى ىب ٍ
صمىة كي ٍ
الدار ٍببلى كا ٍل ًد ً
يف.
يف كي القيفَّة بًبلى يً ٌد ٍ
ى ٍ
َّ ٍ
ُّكس.
كس ىمس ٍ
ال ٍكبلى ٍـ ٍببلى ٍفمي ٍ

.5
.6
.7

 .8الحديث قياس.
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ت ًم ينك ًقتً ٍؿ.
ال ٍكبلى ٍـ ًكي ٍ
ت ًمُّنك ٍنفىع كًا ىذا ىكثٍَّر ٍ
الد ىكا إً ىذا ىقمٌٍم ٍ
ً
يش.
ت ىما تٍ ًكًل ٍ
اصة إً ىذا ىخ ٍر ًج ٍ
ص ى
الر ى
ال ىك ٍم ىمة كي ٍ
كؿ بً ي ً
كرك.
اع ٍؾ بًالفي ٍ
المّْي ىب ى
يعكب ٍق يش ي
الد ىادة ىخ ًالي.
المّْي ٍببلى ىك ًالي ٍي ًد ٍير ًم ٍف ى
ً
ً
ّْ
ص ٍر ىكالمّْي ٍك ىرٍىنًي ىما ٍح ىف ٍرلًي ٍقىب ٍر.
المي ٌح ٍبني ىما ٍبىنى لي ىق ى

اش ًم ٍف البًٌنةى ىخمَّى.
اح ٍك ىكلَّى ىك ٍ
 .18المّْي ىر ٍ
ً
ّْ
ب.
اب ٍي ىخ ًال ٍ
ط ٍ
الن ىسا ىكال ٍكبلى ٍ
الع ىذ ٍ
 .19المي ىع ٍي ينك في ٍ

.20
.21
.22
.23

المّْي فىاتى ٍؾ ٍبمًيمىة فىاتى ٍؾ ٍب ًحيمىة.
امف الما ًفي ً
امف الرج ٍ ً
ً
اؿ.
الغ ٍرىب ٍ
المّْي ىي ٍ ٍ ى
اؿ ىي ٍ ى
اؼ مف ً
اؼ ًمف ً
يب.
الذ ٍ
الش ٍ
يب ًكي ى
الن ٍع ىجة تٍ ىخ ٍ ٍ ٍ
الم ىار تٍ ىخ ٍ ٍ
ٍ
اف.
الم ىك ًسي ٍب ًرٍز ٍؽ ى
اس ىع ٍرىي ٍ
الن ٍ
ٍ

الع يدك.
الن ىخالىة ىما تٍ ًكلًي ٍس ًم ٍ
 .24ىما ٍي ًكلًي ٍحبً ٍ
يب ي
يد ىك ٍ
 .25المي يحب الشباح ما يقكؿ اح .
حرؼ الحاء:

كحك.
كحك ىي ٍش يك ٍر ير ي
 .26يح ي
حرؼ الخاء:

اح.
ٍ .27خ يد ٍ
كد ىىا يح ٍم ٍر ًكي التّْفى ٍ

حرؼ الداؿ:
.28
.29
.30
.31
.32
.33

ىد ٍار ٍن ىسا ىكالقى ٍرىبة ىي ٍاب ىسةى.
اح.
ىدايً ٍر ًكي القى ٍ
ط ٍب ىس ٍب ٍع ٍرىك ٍ
ً
الصكفىة الطى ٍاي ىرة.
ىد ٍاي ىرة كي ي
احيا يك ٍميـ ً
ً
اح.
الم ٍرتى ٍ
ٍد ىراى ٍـ ٍ
الم ٍش ىح ٍ ى ي ٍ
كؾ كح ً
ً ً ً
كؾ.
اس ٍبنًي ًكي ٍع يد ٍ
د ٍيريني كي يخ ٍ ٍ ى
ً
ً
احىب ٍؾ.
ص ٍ
يما تى ٍك ٍج ىع ٍؾ تى ٍك ىج ٍع ى
دير ي َّد ٍؾ ٍعمىى ىق ٍمىب ٍؾ ك ى

حرؼ الفاء:
ً
َّ
ً
الم ىسمَّة.
الم ىحمة ٍكىي ٍ
صىب ٍح كي ٍ
ٍ .34فبلى ٍف ىيا يك ٍؿ كي ٍ
حرؼ القاؼ:

ً
ب ٍكًل ًيدم ٍعمىى تى ٍم ىرة.
الج ٍم ىرة ٍكىق ٍم ٍ
 .35ىق ٍمبًي كي ى
حرؼ الكاؼ:

ً
النسا ىكما ىكماك ىكايًف ٍ ً
ةك ىكايً ٍف ٍن ىسا ىن ٍار ىجيىَّن ٍـ ٍكالى
 .36ىكايً ٍف ٍ ى ي ى ي ى ٍ ٍ
الن ىسا كي ٍ
الع ىس ٍؿ في القى ٍر يج ى
كم ٍ

كما.
يى ى

ً .37كي
ً .38كي
ً .39كي
ً .40كي
ً .41كي

اؿ ٍببلى ر ً
اعي.
الم ٍ
ى
ى
تً ٍشبًع ال ىكر ٍش تٍقي ٍ ً
اس ىغ ّْف.
كؿ ل ٍم ىر ٍ
ٍ ٍ
ال.
ًس ًيدم ًكي الى ى
اب.
اب ىع ٍمقيكليك ٍح ىج ٍ
ىش ٍ
كف.
اف ىح ٍي ىشاتًي تى ٍم ىرة ٍك ًكي ىم ٍ
ات ىع ٍمقيكليك ىع ٍر يج ٍ
ىك ٍ

ات.
ات ىد ياركليك ال ٍفتى ٍ
ً .42كي ىم ٍ
حرؼ الالـ:

اسك.
اف ىجا ي
الخك ٍخ ٍي ىد ًاكم ليك ىك ٍ
 .43ليك ىك ٍ
اف ٍي ىد ًاكم ىر ي
حرؼ الميـ:

يؾ.
مد ٍب ىساطى ٍؾ ٍعمىى قى ٍد ًر ٍجمً ٍ
ٍ .44
اج.
 .45يم ٍ
كي ٍحتى ٍ
كؿ التى ٍ
اج ى
حرؼ الكاك:

كؼ.
كؼ ىم ٍع ير ٍ
الخر ٍ
ً .46ك ٍج ٍو ي
ً .47ك ٍجيىا ًمىن ٌكٍر ًكي ال ٍق ىم ٍر.
حرؼ الياء:

 .48يً ٍتمى َّك ٍف ًكي التىاتىة.

 .49يًرقي ٍد ٍبع ٍيف ك ٍح ىدة ًكي ً
يب.
الذ ٍ
ٍ ى ٍ ى
ٍ .50يصمّْي صبلى ٍة الق ٍ ً
الرىم ٍاد.
ٍ
ى
ط في ٍ
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