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ملخص:
يرمي ىذا البحث إذل تسليط الضوء على األمثال يف عمومها باعتبارىا ظاىرة لغوية ورصد تطورىا تارخييا مع
تبعا لذلك ،مع التعريج على األمثال الشعبية اجلزائرية كوهنا واجهة للثقافة الشعبية ،وعرض
التصنيفات اليت مستها ً
ما يكافئها يف اللغة العربية الفصحى.

وتبعا ذلذا فقد دلسنا ارتباطا وثيقا بُت العامي من األمثال والفصيح منها رغم اختالف مستويات اللغتُت العامية
والفصحى ،ولقد كان لعاملي الدين والبيئة االجتماعية دور يف رواج أمثال شعبية تكافئ نظَتىا يف الفصحى.
كلمات مفتاحية :ادلثل العريب  ،تصنيف األمثال العربية  ،األمثال اجلزائرية  ،التكافؤ  ،الثقافة.
Abstract:
This paper studies proverbs as a linguistic phenomenon .At the same time, it
traces its development historically. And classifies it. It also studies popular
Algerian proverbs as it represents the Algerian culture. It also offers equivalents
from ancient Arab proverbs, according to this research; We found a close
connection between Algerian proverbs and classical Arabic proverbs, despite the
difference in the level of the two languages
Keywords: The Arabic proverb; Classification of Arabic proverbs; Algerian folk
proverbs; Equivalence; culture.
المؤلف المرسل :محودة جالل.
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 .1مقدمة:
ترتبط اللغة ارتباطا وثيقا بالعادل الواقعي فتعرب عنو وتتجاوز وظيفة التواصل فيما بُت األفراد لتصل إذل التعبَت عن
الثقافة ادلشًتكة فيما بينهم ،عرب ظواىر لغوية تظهر من خالل االستعمال ادلختلف للغة ،ومن بُت ىذه الظواىر األمثال،
فهي استعمال فريد من نوعو يسود بُت أىل اللغة ،وحيضر يف مجيع اللغات ،إذ يتيح ادلثل للناطقُت مبختلف اللغات التعبَت
عما خيتلج مشاعرىم وأحاسيسهم من جهة ومن جهة أخرى يقدم ادلثل أيضا فرصة التعبَت عن الواقع ،ويتعدى ذلك
ليكون مثل احلقيقة ادلتعارف عليها ،أو القاعدة اليت ال جيب خرقها.
تطور األمر إذل أن صارت األمثال مسة ثقافية ،دتثل واجهة ثقافية ولغوية دلختلف العادات والتقاليد
وقد ّ
والبيئات ،كما تشمل العديد من ادلواضيع ،وغالبا ما يدور ادلثل يف فلك ادلورد وادلضرب؛  ،وادلورد أول حادث قيل خاللو
موضع يسمح بقول ادلثل رلددا وىكذا تداول الناس األمثل لعصور وعصور.
ادلثل ،بينما ادلضرب ىو
ٌ

وعلى أساس أن ادلثل مرتبط بكل ثقافة ولغة ،فقد شهدت العامية اجلزائرية الكثَت من األمثال اليت يزخر ّٔا

آّتمع اجلزائري على تعدد عاداتو وتقاليده ،وسنحاول يف ىذا البحث التطرق لألمثال وأمهيتها الثقافية ،وحضورىا يف
سلتلف مستويات اللغة العامي منها والفصيح ،كما سنعرج يف الشطر الثاين من البحث على ِ
جرد مجلة من األمثال الشعبية
اجلزائري مع شرحها ،ويف الوقت نفسو ،نطرح ما قابلها من العربية الفصحى؛ يف زلاولة لًتمجتها ترمجة تكافئية .توفيها نفس
ادلعاين ويكون القاسم ادلشًتك فيما بينها عنصر االستعمال أي مىت يُضرب ادلثل.

وسنحاول يف ىذا البحث التطرق إذل األمثال باعتبارىا ظاىرة لغوية وثقافية ،أثبتت حضورىا لدى سلتلف

الشعوب على اختالف لغاهتم بل وعلى اختالف مستويات اللغات يف ح ّد ذاهتا ،بُت الفصيح والعامي ،عرب إظهار ماىية
األمثال ،وتصنيفها يف اللغة العربية حسب التصنيف التارخيي ،وكذا تبيُت دور البيئة آّتمعية يف ضرب األمثال وتداوذلا،
لنعرج يف الشطر الثاين من البحث على جرد رلموعة من األمثال السائرة يف الثقافة اجلزائرية ،على اختالف مواضيعها،
كل منها بشرح يسَت حول معٌت ادلثل وفيما يُضرب عادة ،وعرض مقابلو من األمثال يف اللغة العربية الفصحى.
وإرفاق ّ

 .4األمثال؛ الماىية ،والتصنيفات حسب التاريخ.
1.4

التعريف االصطالحي لألمثال:

يُ ّعرف ادلثل على أنو مجلة من القول مقتضبة من أصلها ،أو مرسلة بذاهتا ،فتتسم بالقبول ،وتشتهر بالتداول،

فتنقل عما وردت فيو ،غلى كل ما يصح قصده ّٔا ،من غَت تغيَت يلحقها يف لفظها ،وعما يوجبو الظاىر إذل
أشباىو من ادلعاين ،فلذلك تضرب ،وإن جهلت أسبأّا اليت أخرجت عليها (زذلاًن ،1981 ،صفحة )25
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ِ
ومثْ لُو كما تقولَ :شب هتو ِ
الشي ِءِ .
وشْب ُهوُ ،أل ّن
يقول علماء اللغة العربية أن كلمة ال َمثَ ِل مأخوذةٌ من قَ ْول َ
َ ُُ
ك َمثَ ُل َ ْ
األصل فيو التشبيو ،مث جعِلَت ُك ُّل ٍ
كلمة سائرةٍ مثالً ،ويرى غَتىم أن الكلمة مأخوذة من العربية ففيها كلمة
ُ ْ

"م َشل" تدل على ىذا ادلعٌت بل أوسع منو فهم يطلقوهنا على احلكمة السائرة وعلى احلكاية القصَتة ذات
َ
ادلغزى،وعلى األساطَت أيضا( .أمُت ،2012 ،صفحة )68
تتيح األمثال للناس قول ما يريدون بالشكل الذي يرغبونو وتليب رغبتهم يف التعبَت عن تفاعالهتم .وتتضمن
ٍ
األمثال خربات يومية ومالحظات شائعة بلُ ٍ
اصطالحية موجزة ،جعلتها سهلة احلفظ ،وجاىزة لالستخدام
غة
الفوري كوسيلة بالغية فعالة يف وسائل االتصال ادلكتوبة واحملكية (جرادات ،2018 ،صفحة )80
ِ
لكل
ويتحقق معٌت ادلثل ومفهومو؛ يف اعتبار إحدى خربات احلياة ،اليت حتدث كثَتا يف أجيال متكررةُ ،شلثلة ّ
احلاالت األخرى ادلماثلة( .زذلاًن ،1981 ،صفحة  )27فيصَت ادلثل ىو النموذج أو القالب اللغوي الذي
يُقال يف كل حادثة مشأّة حلادثتو األوذل

إن اخلاصية األساسية لألمثال تكمن يف اإلجياز ،فهي قليلة اللفظ كثَتة ادلعاين ،وىي حتتوي على منط من
احلياة وعلى فلسفة بل على فن احلياة ،فإهنا تعرب عمن ما تكنو الشعوب يف أعماق أنفسهم .وذلذا يكاد
يُعرف قائلوىا من بُت ىذا الشعوب مبجرد اإلطالع على مضموهنا وأسلؤّا وطريقة التفكَت فيها فادلثل الصيٍت
ال يشبو إطالقا ادلثل العريب أو الساليف أو مثل أفريقيا السوداء( ...حاج صاحل ،1987 ،صفحة )05

فاإلنسان ابن بيئتو وكذا اللغة اليت يستعملها واألمثال إحدى خذه الظواىر اللغوية ،واستعماذلا خيضع لبيئة
قائلها بشكل كبَت.
يوم وختتفي فيو ليس ىناك دليل على أن األمثال قد
لكن ،يف
خضم ىذه ادلدنية احلديثة ،ىل يأ ي األمثال ٌ
ّ
أصبحت بالية يف آّتمعات التقنية احلديثة ،وقد يظهر ىنا أو ىناك من ي ّدعي أن األمثال يف طريقها ضلو

االنقراض يف آّتمعات ادلتطورة جدِّا ،ولكن ال ديت ىذا القول للحقيقة بصلة ،فقد تكون بعض األمثال قد
سقطت من االستخدام كون مضموهنا أو كون آّاز الذي تضمو ال يناسب الظروف احلالية (جرادات،
 ،2018صفحة )80
إن اخلوض يف احلديث األمثال يدفعنا للتساؤل عن ما إذا أمكن إحصاء ىذا الكبَت منها ،لقد خصص ذلذا
اللغويون علما أمسوه، "paremiography" :أو " ِع ْل ُم مجَْ ِع األ َْمثَال" وىو أحد فرعي البحث ادلثَلي ،أما
َ
سمى" " paremiologyأو "علم دراسة األمثال" وذلذا اجلانب تاريخ طويل أيضا
الفرع الثاين فهو ما يُ ّ
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يعود إذل عهد أرسطو على األقل ،وينصب اىتمام علماء دراسة األمثال على عكس جامعي األمثال،على
بعض القضايا كتع ريف ادلثل ،وشكلو ،وبنائو ،وأسلوبو ،وزلتواه ووظيفتو ،ومعناه وقيمتو يف آّتمع كما يقومون
بالتفريق بن سلتلف أنواع األمثال اليت تشمل األمثال البحتة والعبارات ادلثَلِيّة( ...جرادات ،2018 ،صفحة
َ
.)82
إهنا تتجلى يف صورة الفلسفة ،ففيها فلسفة الوجود،وفلسفة احلياة وفلسفة اآلمال واألطماع ،وفلسفة ادلثُل
ُ
العليا يف األعمال االجتماعية ،وفيها فلسفة السعادة واللذة ،وفلسفة الصفات والفضائل والرذائل ،وفيها
فلسفة الروية واإلمعان وفلسفة الطبيعة واخليال ،وفيها ما ال حيصره ِذ ْكٌر( .السنوسي ،1951 ،صفحة )98
عهد ُُخُ ٍ
ول لبعضها ،وذلك يرجع
وىناك عهد ازدىار وانتشار لبعض األمثال العامية العربية ،كما أن ىناك ُ
إذل أحداث األيام والسنُت  ،وما جيد فيها وما تستلزمو ىذه اجلِدَّة من أمثال تُطابقها وىذا كشأن بعض
الكلمات اليت تُتداول بكثرة يف ظروف ُمعينة ،أو يف بيئة معينة ،وغَتىا كلمات تُ ْه َمل ويبور منوذجها وتندثر
يف سوق اللّْسان( ...السنوسي ،1951 ،صفحة )98

 4.4تصنيف األمثال العربية تاريخيا:
يكون ادلثل وليدا لوقت معُت من الزمن ،إذ يف األصل يكون مورد ادلثل يف اللغة العربية كما ىو معروف من
عناصر متنوعة نذكر منها القرآن والسنة ،احلوادث اليومية عند الناس ،أقوال العلماء وادلشاىَت ،فيجري استعماذلا
وتداوذلا بُت الناس .لكن كم من الزمن تُستعمل األمثال
تتقسم األمثال العربية ،حبسب أعمارىا إذل ثالثة اقسم( :زذلاًن ،1981 ،صفحة )43
دون
* األمثال اجلاىلية أو القددية :وتبدأ من العصر اجلاىلي ،ودتتد حىت بداية العصر العباسي األول .لوم تُ ّ

مدونة يف صدور الرجال ،وتناقلها الناس جيال عن جيل يف جاىليتهم
األمثال يف العصر اجلاىلي ...فقد ظلّت ّ
وإسالمهم (الزيد ،1984 ،صفحة  )08وقد عربت عن البيئة االجتماعية لذلك الزمن ،عن عادهتم وتقاليدىم،
مثل قوذلم ":العشَتة تشًتك يف اجلريرة"" ،أنصر أخاك ظادلا أو مظلوما" ...وقد لعب الشعر دورا مهما يف جرد
ىذه األمثال ونقلها ،إذ حرص الشعراء على ذكرىا يف قصائدىم( .الزيد ،1984 ،صفحة )09
* األمثال يف صدر اإلسالم :مع فجر اإلسالم دل يتعارض ذلك مع األمثال ،بل ساىم يف ضلت اجلديد منها كارل
وردت يف القرآن الكرًن ،وإمنا دل يقبل اإلسالم من األمثال اجلاىلية اليت فيها من النزعة والتعصب ،ونبذىا ،كما
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صموا ِحبب ِل اللَّ ِو َِ
ِ
مج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا " آل عمران اآلية  ،103وكما ورد أيضا يف احلديث
جاء يف القرآن الكرًن " َو ْاعتَ ُ َْ

الشريف "الناس سواسية كأسنان ادلشط" ...فقد ى ّذب اإلسالم الكثَت من تلك األخالق الذميمة (الزيد،
 ،1984صفحة )11
أخف من تلك األمثال القددية على اللسان يف ألفاظها وأدىن إذل ذوق الناس ،وتزايد
*األمثال ادلولّدة :وىي أمثال ّ
ُ
استعماذلا ،وقد تناساىا ادلولدون وسائر الناس ،رغم أن األمثال القددية ظلت تواجو الزمن ،حىت مجعها علماء
مثل الزسلشري وادليداين ،اللذان مجعا األمثال القددية من جاىليّة وأمويّة ،حىت بداية العصر العباسي فقد سامهت
حركة التأليف يف إحصاء األمثال اجلديدة يف القرآن والسنة (الزيد ،1984 ،صفحة )15
سمى أيضا الدارجة أو الشعبية :مع العصر العباسي ،توسع الدولة اإلسالمية ،دل يعد اللسان
*األمثال العامية :وتُ ّ
العريب فصيحا كما كان أوال ،فقد تعددت القبائل ادلسلمة ،ودتازجت مع األمم األخرى يف البلدان ادلفتوحة،
وانتشر اللحن يف اللغة (الزيد ،1984 ،صفحة  )16ومنو انتشر أيضا استعمال األمثال العامية .
واألمثال الشعبية ال ختلو من أمثال منحدرة من القدًن ،فبعض ىذه األمثال الشعبية عريبّّ صرف ،شلا سبق
من األمثال الفصيحة من ادلولدة ،أو ما انتشر فبداية اإلسالم وحىت من األمثال اجلاىلية (الزيد ،1984 ،صفحة
)19
ودل تكن الثقافة الشعبية اجلزائرية ،مبنأى عن ىذه الظاىرة اللغوية ،لقد جرت العادة يف داخل األسر ويف الدوار
(احلي) عندما جيلس الناس حلقات ،قبل العشاء أو بعده ،أن يزين احلديث بذكر آيات من القرآن الكرًن،
وحديث الرسول عليو الصالة والسالم ،أو باألمثال و يُ ُّ
ستدل على ثقافة ادلتحدث بكثرة ما يأ ي بو من ذلك بل

ويكون زلل احًتام وتقدير إذا عرف كيف يسردىا ويعلق عليها (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )04ومنو؛
مصف احلكماء وذوي الرأي السديد ،وتفرض على غَته
فاألمثال تتجاوز حيز التعبَت وتفوقو ،إذ ترتقي بقائلها إذل
ّ
من أعضاء احلي أو "الدشرة" اإلنصات لو واحًتامو.وىنا يظهر العبد االجتماعي ذلذه الظاىرة اللغوية.

وليست ىذه العادة موقوفة على ادلسامرات ،بل جتري أيضا يف مناسبات من احلياة اليومية ،كما يف
األسواق مثال ،فإن ادل ّداح ،ؤّدف لفت انتباه مستمعيو ،كثَتا ما يذكر األقوال ادلأثورة من األولُت ،وكذلك يف
ادلعامالت التجارية ،فعلى الرغم من طغيان التصلّب عليها فهي ال ختضع إال لسلطان الربح ،فإن ادلثل ادلؤا ي ذلا
قد يكون سببا يف عقد الصفقة (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )04ويف ىذا اجلانب تظهر قيمة أخرى لألمثال،
تتجلى يف ادلعامالت التجارية -واحلديث ىنا عن األسواق الشعبية وادلعامالت ادلشأّة ذلا -وكما ذُكر فالصفقات
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كل منهما إذل نيل
التجارية غالبا ما تكون مشحونة بشد وجذب وم ّد وجزر ،بُت البائع وادلشًتي ،إذ يسعى ّ
الصفقة مبا يرضي طمعو ،لكن الفصيح منهما الذي جييد قول األمثال يف زللّها لو حبوزتو ورقة راحبة جتعل عقد
الصفقة التجارية يف صاحلو.
واألمثال العامية فالراجح أهنا أقرب إذل حياة الناس يف حيّزىا احمللي .إذ أن فيها منطق سليم ،صلد فيو
تعودناه ،والتعريف والتقسيم
االستدالل ولكن بصورة غَت اليت عهدناىا ،والقضايا وأحكامها يف ثوب غَت الذي ّ

والتصنيف والقياس والًتكيب والتحليل واالستقراء ...وفيها احلكمة اليت إذا قيلت أوجزت ودلت ،وإذا أُلقيت

كفت وأدلّت وفيها احلكمة اليت دتنطق ادلوقف وتفحم السامع (السنوسي ،1951 ،صفحة )98
وإذا ذُكر ادلثل ُرلّردا من كل تعليق؛ فإنو يعرب حينئذ عن رأي يراه ادلتحدث أو يكون مبثابة جواب لسؤال

قد طرح عليوّ .أما إذا ذُكر دلريض فإنّو يكون كالكلمة الطيّبة تسلية وحتملو علال الرجاء دلا فيو اخلَتّ .أما يف سائر
ادلناسبات فإنّو حيض على دائم على بذل اجلهد وحيمل الناس على الضحك واالنشراح وبعبارة سلتصرة فإنو خيلق

جوا معيّنًا( .حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )04فيمكن أن نعترب األمثال فنّا من فنون اللغة ،ومن الفن أيضا
ِّ
طريقة ضرب ادلثل ومراعاة سياقو ،ففي ذلك الشطر األكرب من بالغة ادلتح ّدث ،للمريض مثال أو للمسافر ،للصيب
أو للكبَت...إخل.
العامة من آّتمع اجلزائري فإن ادلثل جيلب االىتمام ويوضح ادلقصود أو يؤكده بل ىو مثَت للخيال
ولدى ّ

كبَت على الفهم ،فهو متعة يف نفس الوقت للفكر وادلشاعر  ،فكل شيء فيو تأثَت على العقل واإلحساس؛
وعو ٌن ٌ
ٍ
وبالغة و ٍ
كو َن تركيبِو اللغوي جيمع بُت
وإيقاع
من سج ٍع
ٍ
دتثيل وغَت ذلك( .حاج صاحل ،1987 ،صفحة ْ )05
شكل صو ي تطرب لو األذن ،ومضمون بليغ يؤثر يستسيغو العقل.
.
 .3جرد لمجموعة من األمثال شعبية الجزائرية ،وترجمتها بما قابلها من الفصحى ،حسب أحوال الدنيا
وصفات الناس  ،وحسب المعامالت بينهم
 1.3حسب أحوال الدنيا وصفات الناس:
الملح :والًتمجة احلرفية حُت يرعى الذئب مع الغنم،
ينوْر
"منين يولّي الذيب ْ
ْ
يص ْ
رح مع النعجة" /منين ّ
وادلقصود بو استحالة حصول األمر ،ومقابلو يف اللغة العربية" ،حتى يشيب الغراب" ،ومقابلو أيضا مثلما ورد يف
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ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
يث
اط "...اآلية 40من سورة األعراف .كما يقابلو أيضاَ ":ح ِد ُ
ْج َم ُل في َس ِّم ال َ
اآلية الكردية " َحتَّى يَل َج ال َ
ُخ َرافَة" أي ادلستحيل وقوعو( .صيٍت ،1992 ،صفحة .)74

تطيح" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  :)12وادلعٌت احلريف ،أن اللقمة اليت قد
"اللّي ْ
مش َكاتْبة من ال ُف ْم ْ

تسقط من فم اإلنسان ليست مقدرة لو ،وأن الشيء ادلق ّدر لإلنسان يقع لو ال زلالة ،وما دل يكن من نصيبو دل

ينلو ،ومثلما ورد يف احلديث " ،ما أصابك لم يكن ليخطئك"  .وقد يُقال أيضا ":ل َْو بَـلَ َغ ِّ
الرز ُق فَا ْه ،لَتَـ َوّالهُ
لتحول إذل قفاه وبعد عنو.
قَـ َفاه"؛ فقد ال يكون ألحدىم
ٌ
نصيب يف الرزق فلو أن ّ= الرزق دنا من فمو واقًتب ّ
(صيٍت ،1992 ،صفحة )22

فات" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )14وادلقصود بو ،أن
تندم على اللّي ْ
"التفرح للّي جا ْ
ت ال ْ
ْ
يأس
يعيش اإلنسان على قَ ْدر حاضره ،فال حيمل ّ
ىم ادلستقبل أو يبالغ يف الفرح مبا حيملو لو  ،كما ال جيب أن َ
ِ
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوَال
مر عليو ،ويف ىذا زلاكاة لقولو تعاذل يف اآلية الكردية  ":ل َكيْ َال تَْ َ
على ادلاضي وما ّ
تَـ ْف َر ُحوا بِ َما آتَا ُك ْم "...اآلية  23من سورة احلديد.

قنطار فهامة" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )15وادلقصود بو القليل من احلظ قد
من ْ
خير ْ
ْ
"وقيّة ْزَى ْر ْ

ينفع اإلنسان ويساعده أفضل من الكثَت من الذكاء ،ومقابلو يف الفصحى " :اسع بج ّدك ال بك ّدك"وقيل أيضا
ظ وينال بُغيتو وقد خييب آّتهد وال ينال مراده،
"ج ّدك ال ك ّدك" ومعٌت "اجلدُّ" ىنا احلظ ،فقد يفوز صاحب احل ّ
(صيٍت ،1992 ،صفحة  )22ويقال أيضا"أعطني حظًّا وفي البحر ارمني" ،وشلا يقال أيضا يف الدراجة":إذا
طاك العاطي ما تشقى ما تْـبَاطي" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة
خض"وأيضا  ":إذا ْع ْ
ْعطَ ْ
حمار تم ْ
اك ربّي من ْ

)214

الذياب"( :حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )16ويضرب ىذا ادلثل عن
شاب يطمعوا في ْو
ْ
"السبع إذا ْ
ْ
وختر قوتو ،أو أن تسوء
تقلبات الدىر ،وتغَت الدنيا من حال إذل حال ،إذ يصَت اإلنسان إذل العجز ،فيضعف ّ

َّاس
ومقابلوُ يف الفصحى":ذَ َى َ
حالة ادلرء ادلادية ،فينقلب من الثراء إذل الفقر مثال ،وحتبط منزلتو بُت الناس ُ
ب الن ُ
ِ
الذنَ ِ
اس" والنسناس نوع من القردة صغَت اجلسم طويل َّ
ب ،ومعناه ذىب األخيار وبقي األشرار الذين
َوبَق َي الن ْ
َّسنَ ُ
ِ
ش رجبًاَ ،تر
ال تصفو احلياة معهم( ،صيٍت ،1992 ،صفحة  )20ومن ادلقابالت يف الفصحى كذلك" :ع ْ
َعجبًا" أي عش دىرا من الزمن تر تقلب أحوال الناس( .صيٍت ،1992 ،صفحة  .)18وشلا يشبو يف الدارجة
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حاب
دت ال ْ
وعة وقَـ ْع ْ
وعة" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)187وأيضاْ " :
أيضاْ " :
ضبُ َ
السبُ َ
ماتت أ ْ
َص ْ
غابت ْ
أصحاب الخيبَة" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة )186
دت
الهيبة وڤ ْع ْ
ْ

للتوالى" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )42والقصد منو أ ّن يف جتارب
"األولين ما خالّو َما يْقولوا ْ
األولُت حكم ومواعظ دل يًتكوا منها شيئا إال وأخربوا بو من يأ ي بعدىم ووعظوىم ،وشلا يقابلو يف
ظ بِغَْي ِرهِ" ويُضر لالستفادة من جتارب اآلخرين ،وكذا قوذلم  ":في اال ْعتِبَِار ِغنًى َع ِن
الس ِعي ُد َم ْن ُو ِع َ
الفصحىَ ":
ِ
اال ْختِبَار" (صيٍت ،1992 ،صفحة )31
كل بيت (حاج
"الموت بطّة زيت ،معلڤة في ّ
كل بيت" أي قربة الزيت اليت كان الناس ي ّدخروهنا يف ّ
حل ادلوت ألم
صاحل ،1987 ،صفحة  )12ومقابلو يف الفصحى " إذا جاءت الحين حارت العين" ،أي إذا ّ

ضاء" ،والقضاء ىو ادلوت وفيو تنبيو للتسليم بقضاء
ضا َق ال َف َ
تبصر العُت ما أمامها ،وأيضا ":إِذَا َح َّل ال َق َ
ضاءُ َ
اهلل وقدره (صيٍت ،1992 ،صفحة )20
ستر وُك ْ
ض ْر" :حيث ىذا ادلثل اإلنسان على اليسَت والرضا مبا ىو حاضر (حاج صاحل،
ول َما ح َ
"ألبس َما ْ
ْ

 ،1987صفحة  )97فالرضا والقناعة أسس راحة البال ،وشلا يقابل ىذا ادلثل يف الفصحى":من ر ِ
ض َي بال َق ْس ِم
َْ َ
اعةُ َك ْنـ ٌز َاليَـ ْفنَى"
ت َم ِعي َ
طَابَ ْ
شتُوُ" (صيٍت ،1992 ،صفحة  ،)90وشلا يقال أيضا ":ال َقنَ َ
والبرج خالي"" /النّـ ْفخة والعود كلْخة" :يُضرب للرجل الذي مسعتو وصيتو يتجاوزان
االسم عالي
ْ
" ْ
س
أوصافو احلقيقة فكأنو صيت مصطنع( .حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)221ومقابلو يف الفصحى " :ل َْي َ

الم َعايَـنَة" ،فرؤيتك للشيء ومعاينتك إيّاه أبعد للشك من االكتفاء بسماع أخباره (صيٍت،1992 ،
الخبَـ ُر َك ُ
صفحة )116
عجين"( :حاج صاحل ،1987 ،صفحة )43
كال ُخبزتَو
سيل"" /فال ْن َ
ْ
"ال تاكلشي زرعك ڤ ْ
ونضيفُ ":م ْ
ألول مثل ال تعجل بتناول الزرع وىو ال يزال نباتا صغَتا ،أو ال
ول الع َق ْل في َر َ
احة" وادلعٌت احلريف ّ

تأكل خبزك قبل أن ينضج ،ويف ىذا نصيحة بالتزام الصرب والًتيث ،واجتناب التسرع ،وادلقابالت يف الفصحى

ت ُم ْق ِم ٌر" ،ويضرب للمسافر ليال جتنبا للخطر أن يسَت على مهل فالليلة طويلة
ويل َوأَنْ َ
كثَتة منها ":الل ّْي ُل طَ ٌ
ومقمرة ،ومن قوذلم كذلك  :في التْني السالمة وفي العجلة الندامة.
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ين" :وىذا حال الدنيا وتقلباهتا وحيدث أن يتصادف الفرح عن البعض مع
"فارح
ْ
وحزين إلى يوم ال ّد ْ
ْ
ار
الفرح عند البعض اآلخر فيُضرب ىذا ادلثل  .وشلا يقابلو يف الفصحىٌ ":
اس أَ ْخبَ ٌ
يوم لَنَا َويَـ ْوٌم َعلَْيـنَا""،النَ ُ

س َونَ ِع ٍ
ال"ُ " ،ك ُّل بُـ ْؤ ٍ
َوأ َْمثَ ٌ
يم َزائِ ٌل" (صيٍت ،1992 ،صفحة )18

تجبر" أي التزم الصربُ ،جترب كسورك أي احملن اليت واجهتك( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة )37
"اصبر ْ
ْ

الصرب فما بعد الضيق ّإال الفرج
ولو كا َن قَـ ْتـ ًرا" والقًت :شدة الفقر ،فال أحسن من ْ
ويف ال ُفصحى يُقال ":ص ْبـ ًرا ْ
(صيٍت ،1992 ،صفحة )86

"وطْني َوطْني وال ْرقادي في القطني"العيش يف الوطن ولو يف أحوال متواضعة أحسن من اذلجرة ولو
َ
كانت احلياة رغيدة" (حاج صاحل ،1987 ،صفحة ِ )62
اق أوطاني"،
ڤ أبداني وال فر ْ
ومثْلو أيضاً":حري ْ
ويقابلو يف الفصحى ما قالتو العرب":الغُْربَةُ ِذلَّة َو ِّ
الذلّةُ قِلَّة" (البيهقي ،صفحة .)138
"المزود الرڤيڤ يليق للدڤيڤ" :أي ال جتمع بُت األشياء ّإال إذا انسجمت ،والتأم بعضها مع بعض،
ور َعلَى أَ ْش َكِا َلها تَـ َق ُع".
(حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )131وشلا يقابلو يف اللغة العربية  " :الطُّيُ ُ
الحنش ىايم" الصمت
صيم ول ْد الحجلة ما يجي
"الصمت حكمة تخرج منّو
ْ
ْ
الحكايم ،لوما َ
تص ْم ْ
ْ

مصدر احلكم فلوال طقطقة فرخ احلجل دلا سطا عليو احلنش( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)121ونضيف
ْس ح ِ
صي ُد
"ر َّ
ب َرأ ٍ َ
الفم المزموم ما تدخلو ذبّانة " أي الفم ادلغلق فصاحبو يف أمان ،ومقابلو يف الفصحى ُ :
لو" ّ
ض ِر ِ
لِس ٍ
ك"،
ان" فقد يتسبب ما ينطق بو اللسان يف قطع رأس صاحبو ،وقيل أيضا :إِيَّ َ
ك عُنُـ َق َ
سانُ َ
اك أَ ْن يَ ْ َ
بلَ
َ
الر ُج ِل بَـ ْي َن فَ َّك ْي ِو" (صيٍت ،1992 ،صفحة .)72
وأيضا " َم ْقتَ ُل َ
"داري تستر عاري" :ففي ادلنزل سًت لإلنسان ،وإخفاء لعيوبو ،يستشعر فيو طمأنينتو وحريتو (حاج
ِ
َس ُتر لِ َع ْوَرتِي" وىو تقريبا نفس ادلثل( .صيٍت،
صاحل ،1987 ،صفحة  ،)124ومقابلو يف الفصحى" :بَـ ْيتي أ ْ
 ،1992صفحة . )45
ڤ" :حرفيا :الصباح الباكر رفيق لإلنسان؛ ويُراد ّٔذا القول أن اخلروج لسفر يف الصباح
اح رفِي ْ
"شاو ْ
الصبَ ْ
وقمر لك"
الباكر جيعل ادلسافر خيتصر الطريق (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )42وشلا يقابلو يف العربية" :سر ٌ

كرًة أو ْلي ًال ،فاغتنم الفرصة ما دام القمر ينَت طريقك وكأنّو مرافق لك ؛
أي انطلق يف سفرك أو حاجتك ،بُ َ
احلث على البكور واغتنام الفرص( .صيٍت ،1992 ،صفحة  .)15ويقول مثل أدلاين ":ساعة
ويُستعمل يف ّ
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الصباح في فمها الذىب" ويقابلو مثل إصلليزي ":العصفور المبكر يمسك بالدودة" (جرادات،2018 ،
صفحة  )82فلكل رلتمع طريقة يف التعبَت بواسطة ادلثل.
داخل" :ويُذكر ىذا ادلثل للرجل الذي يريد أن يعجب الناس
من
ش
ْ
المزوق من ّبرا َو ْ
أحوالك ْ
"يا ّ
ْ
فيخادعهم بادلظاىر والتنميق يف ادللبس وغَت ذلك من ادلخادعات (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)223وشلا
كل
يق ال يف الفصحى " :ال
تجعلن دليل المرء صورتو" أي ال حتكم على اإلنسان مبظهره وشكلو ،وكذلكَ ":ما ُّ
ّ
ود بِ َمائِ َها" والبارقة ىنا ىي السحابة ،فقد ينخدع ادلرءُ بربقها ويظنها شلطر مث يتبُت أهنا غَت ذلك (صيٍت،
بَا ِرقَ ٍة تَ ُج ُ

 ،1992صفحة .)58

بالزيت" يُضرب للرجل كثَت الدىاء حىت ُديكن أن ال يُطمأ ّن لو (حاج صاحل،1987 ،
"حوتة ومطليّة
ْ
صفحة ،)228فهو كثَت احليلة وادلكر ،ومن مقابالتو يف الفصحى قوذلم " فالن يعرف من أين تؤكل الكتف"
ويُضرب ىذا ادلثل بغض النظر عن الفعل (صيٍت ،1992 ،صفحة .)43

الع ّدة العظيمة و اإلجراءات
" المنْدبة كبيرة والميّ ْ
ت فار" يُضرب ىذا ادلثل عندما حيدث حادث تتهيّأ لو ُ

االستثنائية ويكثر الضجيج حولو ،وشلا قد يقال أيضا ولو أحيانا "الجنازة حامية والميت كلب" (حاج صاحل،
فْرا" (صيٍت ،1992 ،صفحة )56
 ،1987صفحة  ،)30وشلا يقابلو يف اللغة العربية" ،تم ّخض الجبل فولد ً

وهتان ّٔا
يصفر ذلا وجو اإلنسان ُ
"ال ّدين يص ّفر الخدين ولو كان درىمين" إن الديون مهما كانت قلتها ّ

كرامتو ،ولذلك جيب على ادلرء ّأال يرتبط بغَته ّٔذا النوع من اجلميل ( .حاج صاحل ،1987 ،صفحة )103
وشلا يقابلو يف اللغة العربية قوذلم" :الدَّيْ ُن َى ٌّم بِاللَْي ِل َم َذلَّةٌ بالَّنَـ َها ِر" (طو ،1999 ،صفحة )129
ولى ثعبان" أي كان ذُبابة فصا ثُعبانا ،ويُضرب للشخص احلديث النعمة الذي صار ذا
" كان ذبّانة ّ

الرفش إلى العرش" فمن
شأن فجأة( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)80ومقابلو يف الفصحى قوذلم ":من ّ
ِ
محل الرفش صار يًتبع ملكا على العرش (صيٍت ،1992 ،صفحة )19

اثنين" أي أن صاحب القيمة ال خيشى من ينتقده يف غيبو( ،حاج صاحل،
ألفين ما ّ
ذموه ْ
"اللي مدحو ْه ْ
ض ُّر السحاب نُباح ِ
الك َالب"  :وفيو وصف دلن حياول النيل
 ،1987صفحة  )71ومقابلو يف الفصحى "ال يَ ُ َ َ َ ُ
من إنسان عظيم القدر (صيٍت ،1992 ،صفحة .)41
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"الجو ْد لو كا ْن من شڤفة تمرة" " /الجود من الميجود(ادلوجود)" :والقصد احلث على الكرم وعدم
ازدرائو مهما كان يسَتا( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)110وىو ما يذ ّكرنا بقولو صلى اهلل عليو وسلم":

مثال يف كثَت من األحيان.
ش ِّق تَ ْم َرة" ويُساق ىذا احلديث ً
َّار َول َْو بِ َ
اتّـ ُقوا الن َ

ب" وىذا ادلثل وصية للولدين أو للمربُت بشكل عام ،الذين يبالغون يف العقاب كالضرب
َ
ب ال تعيَّ ْ
"ىيّ ْ
ك
ادلربح وآّازات الشديدة( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ، )102وما يقابلو يف الفصحى قوذلم":علِّ ْق َس ْوطَ َ

ومزج الش ّدة باللُّت يف الًتبية والتنشئة ،فال يدع ادلريب أىلو دون ختويف
َح ْي ُ
ث يَـ َراهُ أ َْىلُك"والقصد منو احلزم ْ
فيستهينون بو ،وال يعاملهم بقسوة فينفرون منو (صيٍت ،1992 ،صفحة .)104
 4.3في المعامالت بين الناس:
ب وال ْ
ْ
احلث على
تسال
طبيب"( :حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )46يُضرب ىذا ادلثل يف ّ
مجر ْ
ْ
"سال ّ

االستعانة بأصحاب اخلربة والتجربة ،دلا لتجارب الدىر من منافع وأمهية ،قد تفوق نصيحة الطبيب وىذا رلازا
ّْ
ِ
ِ
ك مثْ ُل َخبي ٍر  ،فاطر اآلية( 14صيٍت،1992 ،
طب ًعا ،وشلا يقال يف الفصحى ما ورد يف اآلية الكردية َ ":وَال يُـنَبِّئُ َ
ْ
صفحة .)43
الراعي" :ويف ىذا ادلثل نصيحة على اختاذ ادلوقف الوسط وادلعاملة ادلرنة
"ما َّ
تجو ْ
ع ال ّذ ْ
يب ما تب ّكي ّ
"خ ْيـ ُر األ ُُموِر
لتحصيل العدل واإلنصاف( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )139ومقابلو يف الفصحىَ :

أ ًْو َساطُ َها" ،فأفضل األمور ما كان وسطا بُت صفتُت (صيٍت ،1992 ،صفحة )117
ىمك كِتدير لو؟" يقال ىذا ادلثل تنديدا مبن يتدخلون يف شؤون الناس
بهم النّاس ّ
"يا المشتغل ّ
ومشاكلهم بدعوى التودد وينسون مشاكلهم اخلاصة (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)141وشلا يقابلو يف
الفصحى قوذلم":من غربل الناس نخلوه" ويضرب للتحذير من البحث عن عيوب اآلخرين والتعرض ذلم.
(صيٍت ،1992 ،صفحة )66
حتب ىداياىا
"اللّة ّ
عدوة وحاجتها ّ
حلوة" :قد حيدث وأن دتقت اخلادمة سيّدهتا ،لكنّها يف الوقت نفسو ّ

وذما ذلذا التناقض ،ونكران
وتتقبّلها بلهفة (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)150ويّضرب ىذا ادلثل ُسخريةً ّ
ِ
س ويطَُْهُ بِ ِظل ٍ
ْف" والظلف الظّفر ادلشقوق للبقرة والشاة والظيب
اجلميل ،وشلا يقابلو يف اللغة العربية " :ي ْ ُكلُوُ بِض ْر ٍ َ َ
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وضلوىا ،إذ تق ّدم ذلا احلشائش فتأكل منها نصيبا وتدوس النصيب اآلخر حبوافرىا ،وىذا نُكران للجميل( .صيٍت،
 ،1992صفحة )110
 "فالن يخلّط شعبا ْن في رمضا ْن" ،يُضرب ىذا ادلثل دلن خيلط األمور فيما بينها ،فال دراية لو ،وشلاط َع ْش َو ِاء" والعشا :سوء البصر ،ومنو األعشى ،مثل الناقة العشواء اليت ال
ط َخ ْب َ
يقابلو يف اللغة العربية" ،يَ ْخبِ ُ
كل ما مرت بو( .صيٍت ،1992 ،صفحة )65
تستطيع دتييز ما أمامها فتخبط ّ
شا ْه ڤلية يبداه بالغز" حرفيا؛ من كان عشاؤه حبوبا أو بقوال مشوية (ڤلية) فما عليو إال أن
"اللّي ع َ

يشرع يف قضمها؛ ويُستعمل ادلثل حلث الناس على الشروع فورا يف األعمال ادلوكلة إليهم حبزم وجتنب الشكليات،

(حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )38وشلا يقابلو يف الفصحى قوذلم" :إن الحديد بالحديد يٌـ ْفلح" والغرض منو
مقابلة القوة بالقوة واالستعانة على األمر الشديد مبا يشاكلو (صيٍت ،1992 ،صفحة  )110وكذا " َعلَى قَ ْد ِر
أَى ِل ِ
الع َزائِ ُم".
الع ْزم تَْْتي ً
ْ َ
خال تسعة" يُضرب للرجل اجلشع الذي خسر صفقة إذا أراد أن يستورل على كل شيء فضاع
"جا يسعى ّ
ِ
ب قَـ ْرنَـ ْي ِن
ب الح َم ُ
ار يَطْلُ ُ
منو يف آخر األمر (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )227وشلا قيل يف الفصحى ":ذَ َى َ
اد مصلُوم األُذُنَـي ِن" والقصد منو العودة باخليبة بعد طلب احملال( ،صيٍت ،1992 ،صفحة ِ 98
)ومثْلُوُ قَ ْوُذلُ ْم
ْ
فَـ َع َ َ ْ َ

اد بُ َخ ْفي ُحنَـ ْين"
" َع َ

وف" :يُذكر ىذا ادلثل لإلشارة على التقلب ادلفاجئ من حالة إذل حالة أخرى غَت متوقعة،
ص ْ
"الغزل ولّى ُ

أو أن خيلف أحدىم بغتة وعدا وعده (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)58ونالحظ مشأّة ادلثل دلا ورد يف
ت غَ ْزل ََها ِم ْن بَـ ْع ِد قُـ َّوةٍ[ ."...النحل ]92 :يقول تعاذل ذكره ناىيا عباده عن نقض
ض ْ
اآلية الكرديةَ ":كالَّتِي نَـ َق َ
األديان بعد توكيدىا ،وآمرا بوفاء العهود ،وشلثال ناقض ذلك بناقضة غزذلا من بعد إبرامو وناكثتو من بعد إحكامو
وىي امرأة رلنونة يف قريش (الطربي ،2001 ،صفحة .)341

"اللّي خرجت من الفم تتسمى دين" والقصد أ ّن كلَّ التزٍام أو ٍ
َّخ ُذ ولو مشافهة جيب أداؤه كما
ْ
تعهد يُت َ
ّ
ْ

دين عليو" وكذا "أنجز ُح ٌّر
الح ّر ٌ
لو كان َديْنًا( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )59ويقابلو يف الفصحى" :و ْع ُد ُ

ما وعد" ،وىذا لتبيُت عظمة أمانة الوعد (صيٍت ،1992 ،صفحة .)53
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توذل شؤونك بنفسك (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )168وشلا يقابلو يف
وت" أي ّ
"ارف ْد حملك ّ
وال ُم ْ
"ما َح َّ
يتوذل ادلرء أموره فهو أدرى ّٔا وال يعتمد
احلث على أن ّ
ك ِج ْل َد َك ِمثْ َل ِظ ْف ٍر َك" ،ويُضرب يف ّ
اللغة العربيةَ :
على غَته( .صيٍت ،1992 ،صفحة )34
ِ ِ
اس َم ِعي يَا َج َارة" أنا ال
"الهدرة عليّا والمعنى على جارتي" .....:ومقابلو يف الفصحى ":إيّاك أَ ْعني َو ْ
أخاطب من يسمعٍت ولكن آمل أن يسمعٍت من أريد توجيو الكالم إليو فيفهم قصدي ،ويستعمل يف التعريض
بالشيء يبديو الرجل وىو يريد غَته (صيٍت ،1992 ،صفحة )117
ت فطيمة لعادتها الڤديمة" وال يُقصد ّٔذا ادلثل النساء فقط بل يُقال حىت يف الرجال شلّن ال يصرب
ّ
"وال ْ

فيعود إذل ما كان عليو من فل ُمعيب( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )147ومن مقابالتو يف الفصحى":
اد ْ ِ ِ
ِ
"ر َج َع عَلَى َحافِ َرتِِو" أي عاد على
َع َ
ت لع ْتـ ْرَىا لَميس" ولو نفس االستعمال ،وشلا يضرب أيضا يف الفصحىَ :
األول.
نس آثار هنجو ّ

ين يش ْد اإلنسان كيما الالّزمة تش ْد الحصا ْن" أي الدين وازع لإلنسان كالشكيمة بالنسبة للحصان ،ويف
"ال ّد ْ
ىذا ادلثل حث على احلرص على الدين ،فهو وازع للمعاصي (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)96وشلا يقال يف
ِ ِ ِِ
ِّين
اس ل َْوَال الد ُ
سا ُن إ ّال بدينو" ،فال قمة لإلنسان إال بتمسكو بدينو ،وكذلك":النّ ُ
الفصحى ":ل ََع ْم ُر َك َما اإلنْ َ
ضا" (صيٍت ،1992 ،صفحة )39
ض ُه ْم ْبع َ
يَْ ُك ُل بَـ ْع ُ
الس َو ْال"  :أي التفحص بالعُت يغٍت عن السؤال عن األمور ،ويُستعمل ادلثل مدحا
ْ
"شوف ْ
العين تَـ ْر ْك ْ
نتوخاىا يف إقرار الرأي( ،حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)46وشلا يقال يف
للتجربة الشخصية اليت جيب أن ّ

صر الدينار غ ْيـ ُر النّاقد" والناقد من يتعمال بالنقود فهو أدرى بالصحيحة منها من الزائفة ،وكذلك
العربية":ال يُـ ْب ُ
س
من القرآن الكرًن":وال ينبئك مثل خبير"فاطر اآلية ( ،14صيٍت ،1992 ،صفحة  .)43كما يقال "ل َْي َ
الم َعايَـنَة"
ال َخبَـ ُر َك ُ

قوي ىذا وغَته أقوى عليو ،ويُقال يف
الخيل تجي في
ڤ""/إذا تصا ّكت
ڤ على من طا ْ
"طا ْ
ْ
الضعيف" ّّ
ْ

عراك أو نزال أو ضلومها ،وىو بعبارة أخرى قانون األدغال (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )56وشلا يُقال يف
الفصحى":البقاءُ لألقوى"
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كأهنما قرنا كبشُت ،يُضرب ىذا ادلثل يف حالة الصراع أو النزاع ،للتأكيد على
كباش" أي و ّ
"طاحوا ڤرو ْن ْ

ضرب يف اللّغة
أن ادلتصارعُت متكافئان ودل يغلب أحدمها اآلخر (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )61وشلّا يُ ُ
العربيةُ ":ىما َك َفرسي ِرَى ٍ
ان" مبعٌت مها متماثالن يف الكفاءة والن ّدة ،ويستعمل تعبَتا عن تساوي الشخصُت (صيٍت،
َ ََْ

 ،1992صفحة )20

واالك" أي أخوك من حيبك وإن دل يكن أخاً لك من أبيك و ّأمك (حاج
واتاك ،ماىوش من ْ
وك من ْ
"خ ْ
ُ
ك" (صيٍت،
ب أِ
"ر َّ
َم تَلِ ْدهُ أ ُُّم َ
َخ ل َ
َك ل ْ
صاحل ،1987 ،صفحة  ،)67وىو ما يتقاطع مع ادلثل العريب القائلُ :
 ،1992صفحة )79
وفارق" ُوضرب ىذا ادلثل عادة للتحذير من أصدقاء السوء ونبذىم والدعوة لًتكهم دلا يف ذلك
"أخسر
ْ
ْ

ك
َم يَـ ْنـ َف ْع َ
من فوائد أو على األقل جتنب للخسائر (حاج صاحل ،1987 ،صفحة  ،)64ويُقال يف العربية "إٍ َذا ل ْ
شوُ" والبازي نوع من أنواع الصقور يُستخدم يف الصيد ،فإن دل يصلح للصيد فاألوذل أن ينتف
البَا ِزي فَانْتِ ْ
ف ِري َ
صاحبو ريشو ،ويدعو ادلثل إذل التخلص شلا ال نفع فيو (صيٍت ،1992 ،صفحة )112

يصلح ال للعادة َوال للعبادة" :أي ال يصلح ألي شيء ،ال ما ارتبط بالدنيا وال ما ارتبط
"فال ْن ما
ْ
ضيَ ُع ِم ْن قَ َم ِر الشِّتَ ِاء" غذ حيتجب القمر
ومقابلو يف الفصحى " :أَ ْ
باآلخرة (حاج صاحل ،1987 ،صفحة ُ )73
يف فصل الشتاء بُت السحب الكثيفة فال ينتفع الناس بنوره (صيٍت ،1992 ،صفحة .)121
"على من تقرا زابورك يا داود" ويُستعمل للتأكيد على أن ال وعظ دلن ال يتعظ (حاج صاحل،1987 ،
ض ِرب في ح ِد ٍ
يد بَا ِرد" وادلقصود أن تضيّع وقتك وطاقتك ُس ٌدى يف
صفحة  )56و شلّا تقولو العربَ ":ى ْيـ َهات؛ تَ ْ ُ
َ
أمر أو مع شخص ال يتفاعل معك (صيٍت ،1992 ،صفحة  )75وكثَتا ما يُقال" :ال حياة لمن تُنادي".

حضر" :ينطبق ىذا ادلثل على صداقة الشخص االنتهازي ادلنافق( ،حاج صاحل،
صاحب َم ْن
" فال ْن
ْ
ْ
سوءٌ ّلواءٌ" فهو متب ّد ُل تارة يستوي وتارة يلتوي (صيٍت،
 ،1987صفحة  )67ويُقال يف الفصحى" :فالن ّ
 ،1992صفحة )75

عدوك من صديڤك" عثرةٌ أو حادث أو أي زلنة تصيب اإلنسان قد تكشف
توريك ّ
"شرڤة منن ريڤك ّ

لو األصدقاء ادلخلصُت واألعداء احلقيقيُت كما قد يُقال أيضا " عن ْد الش ّدة والضي ْق ،يبا ْن العدو من الصدي ْق"

تغَتت الصيغة ،قوذلم ":ال يصلح رفيقا من دل يبتلع
(حاج صاحل ،1987 ،صفحة  )67وادلقابل يف الفصحى إن ّ
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ٍ
مصيبة و ضل ِو ذلك( .صيٍت،
ريقا" أي أن يتجرع ريقو من صديقو إما ِح ْلما أو كظما للغيظ ،أو مواساة يف
 ،1992صفحة )82
للجامع" وادلقصود منو أن يتنكر أحدىم على صاحب فضلو شلن علّو أو
"علّمتو الوضوء سبقني
ْ
الرَمايَةَ
ساعده فيقابلو اجلفاء أو نكران اجلميل (حاج صاحل ،1987 ،صفحة )86ويقابلو يف العربية" :عَلَّ ْمتُوُ ِّ
فَـلَ َّما اِ ْشت ّد س ِ
اع ُدهُ َرَمانِي" .وىذا ادلثل مأخوذ من البيت الشعري( :صيٍت ،1992 ،صفحة )107
َ َ
فَـلَ َّما اِ ْشت َد س ِ
اع ُدهُ َرَماني.
الرَمايَةَ ُك َّل يَـ ْوٍم
ُعلِّ ُموُ ِّ
أَ
َ َ

 .2خاتمة:
تتيح اللغة لإلنسان من خالل ظاىرة األمثال الشعبية منها والفصيحةُ ،متن ّفسا دلا خيتلج نفسو من
ُ

صح
أفكار وأحاسيس ،يعرب بواسطتها بشكل سلتلف عن سائر الًتاكيب العادية .فادلثل الشعيب ديثل -إن ّ
القول -كبسولة ثقافية لغوية ،تصف حال الناس على اختالف بيئاهتم وقد حاولنا يف ىذه الدراسة تبيان
ذلك ،متع رصد مجلة من األمثال الشعبية الشائعة يف جلزائر مع ما قابلها من األمثال العربية الفصيحة،

وقد وجدنا توافقا يف األمثال على مستوى كال النوعُت ،تارة من ناحية الًتكيب اللفظي وادلعٌت ،وتارة من
ناحية ادلعٌت وإن اختلفت الًتاكيب.
وقد جتلى دور البيئة العربية واإلسالمية بشكل تركيب ىذه األمثال وانتشارىا بُت الناس يف سلتلف
جهات اجلزائر ،كما نلمس أن العوامل ادلساعدة على انتشارىا جتلّت على مستويُت:
أوذلما ادلبٌت اللفظي؛ فهذه األمثال عادة ما تكون ُسلتصرة لفظيا يسهل على الفرد ترديدىا ،كما
أهنا من الناحية اجلمالية تكون مسجوعة ُمق ّفاة يف الغالب ،ما يشد انتباه السامع ذلا ،وجيعلها سهلة

الًتسيخ يف ذىنو مستسيغا إياىا.

ثانيهما قوة ادلعٌت؛ فادلثل الشعيب أقرب ما يكون إذل البيئة اليت انتشر فيها من خالل ّقوة التعبَت
ِ
ض أن يقول الفرد ما
عن احلال ،وتصوير ادلوقف بشكل سلتلف ،كما يُقدم ادلثل دعامة تفاعلية للقائل ،فَع َو َ
ذما ،نُصحا أو
قد يطول يكون ادلثل خَت بديل للتعبَت عن احلال ،أيّا كانت حزنا أو فرحا ،مدحا أو ّ

سخرية...إخل.
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ومن خالل ما سبق نلحظ العالقة الوطيدة اليت تربط األمثال الشعبية اجلزائرية بالبيئة اإلسالمية
العربية ،وتتوافق معها أحيانا يف طريقة الصياغة ويف األلفاظ.
تظل شفهية غَت
واألمثال الشعبية تقدم الصورة الثقافية الشعبية يف أوضح مالزلها ،ال جيب أن ّ

مدونة ،خصوصا واحلال أن ادلثل وليد فًتة معينة ،أو موقف من ادلواقف ،فاألجدر بأىل اللغة من دارسُت
وباحثُت تسليط الضوء عليها ،ففي كل مكان وزمان جيري استعمال ىذه األمثال وتتعدد وتتنوع بتعدد
ادلناطق.
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