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قدمت أالمثال الشعبية صيغة 
شامQ لثقافة إالنسان الشعيب واحتوت 

والبحث يف . نظرته ٕاىل احلياة بوضوح
املثل العام ٕامنا هو حبث يف حياة فئات 
العامة من الناس عىل اختالف نشاطهم 
وسلوكهم يف تعاملهم ؤاخالقهم 

فٕان املثل الشعيب من ، من هنا.وعاداهتم
الل اجلزئيات الصغرية اليت يعرضها يف خ

تواضع وهدوء يناقش هذه املواضيع 
  .ويفرسها ويعطي صورة حية لطبيعهتا

  
  
  

  

 

Résumé: 
Les proverbes populaires ont 

donné une idée globale de la 

culture de l’individu populaire, 

ils ont contenu sa vision claire à 

la vie.la recherche qui touche le 

proverbe de la population c’est 

une recherche qui touche la vie 

d’une grande partie de la 

population quelques soient leurs 

activités, leurs comportements, 

leurs mœurs et leurs traditions. 

De ce fait, le proverbe populaire 

en exposant les détails avec 

calme et modestie aborde ces 

sujets, les explique et donne une 

image vivante deleurs nature.   



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          جمQ لكية االٓداب و اللغات

 2019 جوان                                           356                                     لكية االٓداب و اللغات

من احلقائق املؤكدة ٔان تراث ٔاي جممتع من ا�متعات هو انعاكس للحياة �ج�عية يف املايض 
 Qمثلام هو صوت احلارض املدوي وصدى �، ويف ضوء هذه احلقيقة ميكن القول ٕان ٕالقاء نظرة  شام

ه الثقايف عىل مكنو�ت هذا الرتاث وعنارصه ا�تلفة تعطينا صورة واحضة عن بنية ا�متع وعن نسق
  . بشلك عام
وتناو� كحياة ودراسـته .الرتاث الشعيب مركب خصب من الثقافة الروحية واملادية للشعب 

ويف ضوء هذه املعطيات فقد ظهرت اه�مات . كتعبري هو دراسة للشعب وكشف عن خشصيته
ه�مات يف وطنية وقومية يف معظم شعوب العامل جبمع الرتاث وتصنيفه ودراسـته وقد متثلت هذه �

جزء كبري مهنا يف تأسيس متاحف اثنوغرافية وطنية ٔاو قومية تشـمتل عىل لك ما ٔاجنزه ٔافراد هذا ا�متع 
وذ´ هبدف ٕاحياء هذا الرتاث واحملافظة عليه وصونه من  ،ٔاو ذاك من عنارص ثقافية مادية وال مادية

حيوية هذا ا�متع ودليال حسـيا عىل الضياع و�ند¸ر من ·ة، وليكون هذا الرتاث عالمة ¶رزة عىل 
  .قدرة ٕافراده عىل موا·ة حتديدات وجودمه من ·ة ٔاخرى

هبذا �عتبار تتحول املتاحف ٕاىل ورشة ٔاو مصنع لٔالفاكر اليت هبا تنتعش املشاريع  
 �ج�عية و�قتصادية والثقافية يف البالد، وهبا يتقدم البحث العلمي خطوات ٕاىل أالمام، وهبا يمت

وهبا ٔاخريا يمت التعارف والتعاون والتقارب بني  ،نرش ثقافتنا وقمينا احلضارية، والتعريف بقضا¾ القومية
 .أالمم والشعوب
اليت تعد ، مبا ٔان الرتاث الشعيب مادة واسعة ومتشعبة اخرت� احلديث عن أالمثال لشعبية و

سأركز يف هذا البحث عىل . بوضوح صيغة شامQ لثقافة إالنسان الشعيب واحتوت نظرته ٕاىل احلياة
سوف . ٕاظهار مدى فعالية هذا الفن معمتدا مجع العديد من �متثال الشعبية اليت تعكس تو·ـي

اعمتدت التنويع يف املواضيع اليت عاجلها املثل ٔالبني مدى ، ٔاحاول ٔان ٔانوع يف جماالت احلياة وجوانهبا
  .يعاجلها ويقدم احللول، فهو يصف الظاهرة ، معقه وفعاليته يف ا�متع

البحث يف املثل العام ٕامنا هو حبث يف حياة فئات العامة من الناس عىل اختالف نشاطهم 
ٕان املثل من خالل اجلزئيات الصغرية اليت يعرضها يف تواضع ... وسلوكهم يف تعاملهم ؤاخالقهم وعاداهتم

  وهدوء يناقش هذه املواضيع ويفرسها ويعطي صورة حية لطبيعهتا
ن هنا يتبني ٔان أالمثال قد اسـمتدت مادهتا من ا�متع فهـي بذ´ احتوت قميه ومعتقداته وم

. وحقائقه وقدمهتا من بعد للفرد حمكة يسرتشد هبا يف حياته، Ê´ فٕان ارتباطها ¶�متع ارتباطا وثيق
واملعتقدات وميكن ٔان نسـتوحض صورة ا�متع، قميه ومعتقداته ومثÎ من خالل أالمثال، وهذه القمي 

  .واملثل يه روافد حمكة إالنسان الشعيب يف احلياة
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هذا املفهوم يسـتطيع ٔان يفرس ٔامهية �جتاه حنو دراسة أالمثال اليت تعد دراسة للقطاعات  و
  .الشعبية صاحبة اجلهد احلقيقي يف بناء ا�ول

يف جمال ا�راسات  والواقع ٔان دراسة القطاعات الشعبية من خالل نتا·ا الفكري تعد خطوة جديدة
  .إالنسانية تفرضها رضورات ٕانسانية واج�عية وعلمية

ٕان املثل الشعيب يغذي الفكر السائد للطبقات املكونة للمجمتع من خالل اخلربات والتجارب 
اليت مرت هبا وصاغهتا يف تØ العبارات القصرية اليت تلخص حد¸ ٔاو جتربة فتحصيه وموقف إالنسان 

هذه التجربة يف ٔاسلوب غري خشيص ؤانه تعبري شعيب يأخذ شلك احلمكة اليت تنبين  من هذا احلدث ٔاو
 . عىل جتربة ٔاو خربة مشرتكة

تؤدي العالقات �قتصادية اجلديدة اليت ٔاحدÝا الشلك اجلديد لٕالنتاج ٕاىل خلق ٔاشاكل 
وختتفي ٔاخرى جديدة من الترصفات يف عنارص البناء اللكي من فرتة ٕاىل ٔاخرى فتربز مظاهر جديدة 
  .ويبقى بعض مهنا من فرتة ٕاىل ٔاخرى حيث تؤلف هذه العنارص التقاليد يف جمال احلضارة

يتضح من هذا ٔان هناك ٔاساليب ثقافية يسـتطيع بواسطهتا إالنسان التعبري عن نفسه، 
وٕ¶ماكن هذه أالساليب احلفاظ عىل قمية اسـتخداãا اليت حتققت عرب أالزمان وذا´ بسبب امتداد 

وٕ¶ماكهنا ٔان تتخذ بعدا جديدا مبرور الزمن وستتخذها أالجيال اجلديدة ليس . ورها معيقا يف ا�متعجذ
 .بسبب قمية اسـتخداãا أالصلية، بل بسبب قميهتا الثقافية العالية

وٕ¶ماكننا القول بأن التمنية تنشأ من أالمثال الشعبية بسبب قمية املثل االتصالية عند ٔافراد 
وما دامت مجيع وسائل االتصال توحد وتقوي �ه�مات املشرتكة �ى فردين يف ا�متع  تØ ا�موعة،

  .فٕاننا نسـتطيع ٔان جند هناك ٔامهية اج�عية وêرخيية وسـياسـية لهذه إالبداعات اليت تشلك نتاجا تراثيا
يشون يف يربط الرتاث بني أالجيال ا�تلفة ويوجد اه�ماهتا حيث يربط بني أالفراد اÊين يع 

وهنا تمكن أالمهية التارخيية للرتاث، فهو يزيل حواجز الزمن  .ماكن واحد وينمتون ٕاىل مناطق خمتلفة
 .  ويشلك كيا� قوميا وثقافيا معينا ويصبح جزءا من الكيان �ج�عي �متع معني

هنجهم ويتخذ املثل الشعيب طابعا ٔاخالقيا، فهو يدعو ٕاىل قمي امجلاعة وٕاىل تكريس مثلهم و 
أالخاليق وميكننا رصد عنارص هذا الهنج أالخاليق من خالل أالمثال املتوفرة عن جامعة ما ٔاو بيئة 

يبدو املثل مادة يسهل التعرف من خاللها عىل كثري من العادات والتقاليد اليت  و .شعبية معينة
 .اعتادت امجلاعة عىل سلوكها وممارسـهتا

كام هو نتاج احلوار املتبادل بني كثري من أالوضاع  ،ردمما ال شك فيه ٔان أالدب نتاج خالق ف
الشخصية،  �يدولوجيإانه نوع من الرصاع احلمتي بني . الثقافية والسـياسـية، بل و�ج�عية

  .امجلاعية لشعب ما و�يدولوجيا
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فكام هو تعبري ذايت، يعد ¶ملامثل تعبريا اج�عيا، Êا يوصف يف كثري من أالحيان ¶لظاهرة 
�ج�عية، يمل جبميع احلمتيات اليت تفرضها الظروف �ج�عية، Êا´ فهو ال يو� ٕاال من رمح 

  .الرصاع القامئ يف معق النفس بني ما هو ذايت وما هو جامعي
ومبا ٔان إالنسان خيضع دامئا يف تفكريه وشعوره لسلطة ا�متع فهو يف شد وجذب بني السلوك 

جند أالمثال الشعبية، اليت تعد حبق  من الرموز أالدبية للسلوك الشعيبو .الشعيب والسلوك غري الشعيب
. رسا من ٔارسار إاللهام الشعيب وتعبريا حيا عن املكنو�ت والطاقات الهائQ اليت تزخر هبا الشعوب

 لقد عربت .ٔاخالق أالمم ؤاطوارها، ومهنا تؤخذ حالهتا �ج�عية وإالخبارية ٕاىلفبواسطهتا يمت التوصل 
وخباصة ما يتعلق بمنط العالقات والتفاعالت �ج�عية بني أالفراد  ،بصدق عن حقائق احلياة العامة

  .وا�متعات
فرمغ قرص املثل الشعيب ٕاال ٔانه لفت انتباه ا�ارسني ؤاولوه عناية خاصة، فراحوا يبحثون 

تت النظرة ٕاليه من حيث وقد تفاو  .فلسفته، امجلالية و�ج�عية والسـياسـية وما ٕاىل ذ´ عن ّرس 
يرى عبد الرحامن التكرييت بأن أالمثال تعّد خالصة التجارب وجسل الوقائع ومصدر .شلكه ووظيفته

ٔامثال لك ٔامة خالصة جتارهبا ومسـتودع خرباهتا (( يقول .الرتاث، بل فهو مرآة أالمم اليت تعكس واقعها
فهـي مرآة ... لها ومصدر تراÝا ومتنفس ٔاحزاهناومنار حمكهتا ومرجع عاداهتا وجسل وقائعها وترجامن ٔاحوا
  .1))أالمة تعكس واقعها الفكري و�ج�عي بصفاء ووضوح 

بيþ يرى حسني اجللييل ¶ن أالمثال خالصة حاكية ٔاو حادثة ذهبت وبقي هو رمزا لها كام 
اÊي (( ول يق. قد يكون قوال يأخذ طابع التعلمي والوعظ وإالرشاد دون ٔان يرتبط بقصة ٔاو حاكية

فذهبت وبقي املثل  ،خالصة حاكية قيلت ٔاو حادثة وقعت يف وقت من أالوقات: ٔاعتقده ٔان املثل
وقد يكون املثل تعلمييا ٔاو وعظيا ٔاو ٕارشاد¾، ومل يرتبط بقصة ٔاو  ،رمزا لتØ احلاكية ٔاو موجزا حلوادÝا

  .2))حاكية 
من ٔانواع أالدب ميتاز ٕ¶جياز اللفظ نوعا (( ٔاما ٔامحد ٔامني، فأالمثال الشعبية متثّل عنده 

وحسن املعىن ولطف التشبيه وجودة الكناية وال تاكد ختلو منه ٔامة من أالمم ومزية أالمثال ٔاهنا تنبع من 
  .3))لك طبقات الشعب

وعند ¶حث آخر جند أالمثال حياة اكمQ، وفضاء حيوي لك الفنون،ٕاىل جانب كونه صورة 
حبق، دنيا  ،ٕان أالمثال(( ويف هذا املعىن يقول فوزي رسول  ،الفنيةمن البالغة العربية برتكيبته 

Qحامسة ووصف،سـياسة واقتصاد وقواعد حصية واج�عية،يه صور من البالغة ،حمكة ؤاحالم:اكم
  .4))العربية، ويه بعد ذ´ حياة وما فهيا من مهوم وجشون 
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فاملثل عند أالول .ر كرابومن الباحثني الغربيني نعرض موقفني لفريدريك زايلر والكسـند
القول اجلاري عىل ٔالسـنة (( املثل هو ،يمتزي بطابع تعلميي وبشلك ٔاديب،يقول،قول يتداو� الشعب

  .5))الشعب اÊي يمتزي بطابع تعلميي وشلك ٔاديب مكمتل يسمو عىل ٔاشاكل التعبري املألوفة
ة تردد خالصة التجربة من ٔاساليب الفوللكور العريق(( ٔاما كراب فاملثل عنده ميثل ٔاسلو¶ 

اليومية ؤان إالبداع يف صياغة أالمثال يمكن يف ٕابداع ٔافراد يف أالصل، ولكن مجهرة الشعب والعامة مه 
  .6.))اÊين ٔاذاعوها ورّوجوها وتواتروها

ٕاال ٔانه يف الهناية ال خيرج عن كونه  يف النظرة ٕاىل املثل الشعيب، –اجلزئية  –رمغ هذه 
 .وجسل ثقايف حافل بلك ٔامناط احلياة وتفّرعها ؤانشطهتا ا�تلفة ،عة الشعبصورة حية �طقة لطبي

وهذا ما يفرس ٔامهيته يف جمال اّ�راسات �ج�عية ¶عتباره وثيقة اج�عية، كام يف جمال ا�راسات 
رة حني تتآزر ا�راسـتان �ج�عية وأالدبية، فٕان الصو  و. أالدبية ¶عتباره من ٔالوان الفن أالديب

  .الشعبية تبدو زاهية ذات ٔالوان حية صادقة
ويه مسجوعة يف ٔاغلب . وما يزيد من حسر أالمثال الشعبية ٔاهنا تصاغ بلغة ممتّزية     

أالحيان، وهذا ما جيعلها ٔاسهل للحفظ ومن مثة ٔاكرث تداوال وانتشارا ؤارسع ٕاىل التغلغل يف ٔاعامق 
  .إالنسان الشعيب

بألفاظه القليQ اليت حتمل الكثري من املعاين وتطوي الكثري من  ٕاىل جانب ذ´، فاملثل ميتاز
وملا عرفت العرب ٔان أالمثال تترصف (( التفصيالت، ورمبا هذا اÊي دفع ٔا¶ هالل العسكري للقول 

وتدخل يف جّل ٔاساليب القول ٔاخرجوها يف ٔاقواها من أاللفاظ، ليخف . يف ٔاكرث وجوه ال�م
، فهـي من ٔاجّل ال�م ؤانبÎ، ؤارشفه ؤافضÎ، لقQ ٔالفاظها وكرثة معانهيا اسـتعاملها، ويسهل تداولها

ومن جعائهبا ٕاهنا مع ٕاجيازها تعمل معل . ويرس مؤنهتا عىل املتلكّم، مع كبري غايهتا، وجسـمي عائدهتا
 7)).إالطناب ولها روعة ٕاذا برزت يف ٔاثناء اخلطاب، واحلفظ مولك مبا راع من اللفظ وندر من املعىن 

وكام تفّضل فوزي رسول سابقا، فٕان أالمثال الشعبية دنيا اكمQ، حمكة وحامسة واقتصاد وحصة 
غري ٔان إالملام هبذه اجلوانب يف هذه املناسـبة ٔامر صعب، Ê´ قرص� حبثنا عىل جانب . واج�ع

  . واحد، يمتثل يف ا�الالت �ج�عية
الت �ج�عية لهذا اجلنس أالديب تعطينا ؤاعتقد ٔان ٕالقاء نظرة ـ ولو بسـيطة ـ عىل ا�ال
والوقوف عند �ختالفات احلاصQ بني . صورة واحضة عن بنية ا�متع وعن نسقه الثقايف بشلك عام

منط وآخر من أالمثال يكشف لنا عن دينامية هذا ا�متع ٔاو ذاك، وعن جحم اسـتجابة ٔافراده لعنارص 
لنصل يف أالخري اىل جانب من العالقة النوعية بني .راحÎالتجديد وقوى التغيري يف لك مرحQ من م

  .أالدب وا�متع
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الناظر يف أالمثال الشعبية اجلزائرية دون شّك ٔانه سـيخرج جبمQ من القواعد السلوكية اليت 
  .تن� عن طبيعة هذا الشعب

�ْوَرهحلْ (فلو ٔاخذ� املثل القائل  اِري  َوَ� نَْركْب َمْن ل ب ٕاىل ذواتنا إالشارة ٕاىل يترسّ )َماْر اْمحَ
. ٕانّنا حنّس بوجود فئتني يف ا�متع، فئة تشقى وتتعب وتكد ٔالجل انتفاع فئة ٔاخرى .ال�يز الطبقي

  . فهناك حا! ٔاّال عدل، ٔاّال توازن، Êا جاء هذا املثل تنفيسا للشعب جراء تسلط فئة عىل ٔاخرى
نسـتطيع ٔايضا بناء فكرة عن  و. اليت يعيشها الناس ومن هذا املثل نسـتطيع ٔان نتّصور احلا! �ج�عية

توازن و�سـتغالل ملا ٔامكن ٔان ينطلق هذا املثل عىل  ٕاحساسهم مبا مه عليه، فلوال وعهيم حلا! ٔاال
وهذا اÊي ٔاّهل أالمثال الشعبية ٔان تصبح مداخل ٔاساسـية �راسة ٔاحوال الشعوب ؤامناط .ٔالسنهتم

من هنا فأالمثال مصدر ãّم جدا للمؤرخ أالخاليق .تقّدãا احلضاريمعيشـهتا وطرق تفكريها واجتاهات 
 Øو�ج�عي، فلو نظر� يف أالمثال اليت قيلت يف العالقة بني أالم وابنهتا، السـتطعنا حتديد طبيعة ت

  :من هذه أالمثال نذكر.العالقة
ُرْج الَبنْْت لُْمهَا َىل فُْمهَا ُختْ َمة عْ �ْب الُربْ   .قَل

اَداْت  الِبنَاْت  َىل الس� ولُْقلَْمة عْ اْت ا$ َىل لُم�   .عْ
ْمهَا َوال� فُْمَها   .َما يُْشُكْر لْعُروَسة ِغْري ا$

  .ُشوْف لُْمهَا وْخُطْب بَنْْهتَا
فهذا إالجامع عىل تبعية البنت ٔالãا يعطينا فرصة حملاو! توجيه سلوك البنت وتربيهتا الرتبية 

كام يعطينا من ·ة ٔاخرى توجهيا الختيار الزوجة املناسـبة، . ماحلسـنة، ٕان حنن حتمكنا يف سلوك االٔ 
وهبذه الكيفية يصبح املثل مادة نتعرف من خاللها عىل كثري من .وبناء ٔارسة فاضQ، بل وجممتع فاضل

السلوكيات احلياتية، وسالحا ملوا·ة �حنرافات �ج�عية، ٕانه سـياج من القمي يرضبه ا�متع من 
دون شك ٔان هذا يدفعنا للحديث عن الزواج ¶عتباره النواة أالوىل لتكوين .نفسهحو� ليك حيمي 

وكيف نسجت ، فكيف عاجلت أالمثال هذه الظاهرة ،الرجل واملرٔاة بني وحيدد العالقة، ا�متع
  ؟خيوطها

ل تقو . الزواج عالقة ٔابدية ورشاكة متواصQ بني اثنني للتعاون وموا·ة ٔاعباء احلياة ومتاعهبا
  :مثالاالٔ 

  :ـــ  الزواج
  .ْزَواْج ِليQَ تْدِبُريو عَامْ 

َظْر ِغْري الْزَواْج والِبنْيَاْن ¶لِقَدرْ    .ُلكّْش  ¶لنِّ
  .ْقَعاْد الْسَالَمة ْوَال ْزَواْج الْنَداَمة
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َىض  ى والْزَواْج الّرِ َ   .احلَْرْث ¶لّرثِ
نَا َمانَْضَمْنلْكْش    .الْزَواْج نَْزْوجْك َوالهِ

ْجْهتَا    .َ¶ْش نْهتَىن� مْن بَْالَها َجابْت َاْربَْعة ْمَعاَهاَزو�
ولُوِيل َ¾ملَْنُحوَسة اْر ْوقُ وِين لَقاْصِفْني لَعم�   .يْمد+

  .ْوُخوْذ بنْْت الَعّم ْولَْو َ¶يَْرة،ُخوْذ ْطرِيْق الَعافْيَة ولَْو َدايَْرة 
  .ِزيتْنَا ِيف ْدِقيْقنَا
َىل املَْفَصْل ودِّ  ْص اللَْحْم عْ ْصلْ قُ   .ي بنْْت اال,

  .ُخوْذ بنْْت الن�اْس ِاَذا َمالِْقيْت لْهنَا تلَْقى لُْخَالْص 
  .ِبيْت الْرَجاْل ِخْري مْن ِبيْت املَالْ 
َرْت  ْت َداْرَها َمعْ ة ِاَذا صْربَ   .احلُر�

فالزواج رمغ ٔانه ، النظر يف هذه أالمثال مينحنا الوقوف عىل مدى معق الفكر امجلعي الشعيب
قت زمين قصري ٕاال انه حيتاج ٕاىل تدبر طويل نظرا ملا يرتتب عليه من مشالك حتدث بني يمت يف و 
 .وعليه ينبغي ٔان خنتار املرٔاة  أالصيQ  اليت تتحىل ¶لصرب واحلمكة لتحافظ عىل بيهتا ؤاوالدها، الزوجني

عىل متاسك أالرس  كام يفهم من هذه أالمثال إالشارة ٕاىل اختيار الزوجة القريبة تدع/ لفكرة احلفاظ
  .والعائالت

وحنن نتحّدث عن املرٔاة نشري ٕاىل ٔان هناك ٔامثاال شعبية تشري ٕاىل بعض القمي اخلاطئة يف 
  :حق املرٔاة، من هذه أالمثال نذكر

ا َشاورْ  و َخالْْف َراْهيَ   .َمْرتْك  ا$
اَسةْ    .مْعرِفَْة الْرَجاْل ٔاْكُنوْز، ومْعرِفَْة النَْساْء ٔاْجنَ

و�  ْب ٕالّيلِ ٔاْحيَ ولْ�َ ْ مْن النَْساْء ا$ َكرث�
2
َىل اخلَْراْب ا   .ْس ٔاعْ

ْة النَْساء َماتْتِنَىس    .َكي�
  .َ¶ْت ِليQَ ْمَع اْخَوêَتُو َطل�ْق َمْرتُو

اجْل يْبِيك بَْعُده ،تْبِيك ملَْره ْقْبل الْزَواجْ    .والر�
لُْفو ِفيْك النَْساء َ¶ْت قَاعْد  لُْفو ِفي،  ْحتَ   .ْك الْرَجاْل َ¶ْت َراقدْ ْوِاَذا َحتَ
ْر َحاَجة  اجْل َراْه َود� َىل َحاَجة، ِاَذا بَْىك الر� ْس عْ و� َاكْت ملَْرا َراَها ْحتَ   .ِاَذا بْ

  .الْرَجاْل ْهتدْم اجلَْباْل والنَْسا ْهتدْم الْرَجالْ 
ُبوْهبَا ُبوْب الْرَجاْل ِيف ْعُقولْهَا وْعُقوْل النَْسا ِيف شـْ   .شـْ
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من هذه أالمثال ٔان املرٔاة مصدر لكثري من املصائب واملها´ ـ ٕان مل نقل اÊي يستشّف 
وليس ٔاكرث من ٔاهنا صنّفت .لكها ـ فهـي توصف بقQ التدبّر واحلمكة، ¶لنجاسة واخلراب، ¶لفتنة والهالك

  .مع ال�ب يف مسـتوى واحد
.  ّسف واضطهاددون شّك ٔاّن هذه الصفات تقلّل من قمية املرٔاة وحتقّرها، ففهيا ظمل وتع 
وتتناىف مع تعالمي .املرٔاة هنا مقرتنة ¶خلطيئة، و6ٔهنا خملوق دون فائدة، وهذه خسرية ال يقبلها املنطق

منحها ماكنة مرشفة ومل يفّرق بيهنا وبني الرجل، ٕاهنا أالم ،الرشيعة السمحاء، فإالسالم كّرم املرٔاة وّجمدها
مفن ٔاين للرجل ٕاذا . دة واحلبيبة،وما ٕاىل ذ´ من الصفاتأالخت والزوجة، العّمة واخلا!  اجل ،و�بنة

ٕاهنا نظرة ضيقة وال تعّرب ٕاال عىل رٔاي ٔافراد دفعهتم جتارهبم الشخصية ٔالن . ٔان يطعن فهيا ويسلهبا حقها
وهذا يدفعنا للقول بأن الرؤى ليست حقائق مطلقة يف معوم أالحوال، ذ´ . يصنعوا مثل هذه أالمثال

وما يطبّق عىل جممتع قد ال يطّبق عىل جممتع  فرتة قد ال يصلح يف فرتة ٔاخرى، ٔان اÊي يصلح يف
فأالسس واملفاهمي تتغري ¶سـمترار نتيجة للتغريات الثقافية  .آخر،ٕاهنا رؤى ال تتحقق يف لك زمان وماكن

  . التارخيية و�ج�عية
لكثري من املعاين ولو نظر� ٕاىل أالمثال اليت تتحدث عن اجلار السـتطعنا ٔان نقف عند ا

ذات ا�الالت �ج�عية اليت صاغهتا اÊاكرة الشعبية وحافظت علهيا تعالمي ال ميكن للفرد ٔان خيرج 
  . عهنا

  :  ـــ اجلار
  .َجارْك لْْقرِيْب ِخْري مْن ُخوْك لْْبِعيدْ 

ارْ    .اجلَاْر ْقبْل ا��
  .َجارْك ْحَذاْك ِاَذا َما َشاْف وْ·ْك يُْشوْف ِقَفاكْ 

ِليْه عْرَ¾نْ اعْ  َىل ِجيَعاْن اَماتُْعُقْبْش عْ   .ُقْب عْ
يْر َجارْك َوال� ُحوْل َ¶ْب َداركْ    .ِديْر ِكميَا اّدِ

اُرو ْويِْشُريو، الّيلِ َعْيُنو ِيف ْعِشُريو   .ْحيُمكْ ْمحَ
ة فَت�اَشة   .العْرشَ

َىل ْقِليْل اَالْصلْ  وْن ِاال� عْ ة َماْهتُ   .العْرشَ
  .ْق َجاركْ عْس َدارْك اَماتَْرسَ 

هذه أالمثال عاجلت طبيعة العالقة بني اجلريان وبينت كيف ٔان ا�متع اكن واعيا بأمهية هذه 
ما ((  اليت يباركها ا�ين إالساليم ويشجع علهيا فلقد قال نبينا الكرمي عليه الصالة والسالم ، العالقة 

نفهم بأنه عىل الشخص اختيار اجلار من هنا . 8)) زال جربيل يوصيين ¶جلار حىت ظننت ٔانه سـيورثه 
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جفار ، فتØ العالقة اللصيقة بني اجلريان يه اليت سـتحدد مدى ارتياح الشخص، قبل رشاء بيته 
Êا ينبغي ، السوء اÊي ال يقدر قمية العرشة وال يراعي حسن اجلوار ال ينتج عنه سوى قبيح الفعل 

جنانو عادى جريانوــ ٔاي عندما نضجت غQ بسـتانه ويف هذا املعىن  قالوـــ يك طاب ، �بتعاد عنه 
فهذه أالمثال عكست املاكنة الكبرية للجار . وهذا يدل عىل اللؤم والبخل، عادى جريانه يك ال يكرãم

   .ودلت عىل وجوب التواصل معه واحلفاظ عىل العالقة نظيفة معه
  ومن املواضيع �ج�عية أالخرى اليت طرحهتا أالمثال الشعبية،

  :ـــ الكسل، كقوهلم
  .يQَ وْعرِيَضة ْوِيف اليِديْن ٔاْمرِيَضةْطوِ 

  .ٔاْربَْع نَْساء والقْربَة َ¾بَْسة
َىل ُزوْج فَْطايرْ    .ُزوْج ْحَرايْر عْ
  .َالال� ٔاْمِليَحة ٔاوَزاْدَها ِرْحي الْنَفاْس 
حيْ  َوا والّرِ يِدي ٔاْمِليْح ٔاَزاُدو لهْ   .سـِ

و ك  اقْد َما ٔاْعَطاتُو ٔام+ هالر�   .ْرسَ
  .الّيلِ َخانُوَها ذْرِعهيَا تُْقوْل بي�ا الْسُحورْ 
ينْ  ْك واليِديْن ْمَكْرسِ   .الفْم ْمَرش�

رْ  ْضُتو َوال� َد¶�   .نَو�
ومتثل ذ´ يف أالمثال  ،ومبا ٔان أالمثال ال تصف الظاهرة حفسب، راحت تقدم احللول     

  :االٓتية
ي ْرضْب ٔاْذَراعْك êَُلكْ لْْمَسقِّ   .ا$

  .ْدَمة اْمَع الْنَصاَرى ٔاوَال لْقَعاْد ٔاْخَساَرةاخل
  .احلُْر ُحْر واخلْدَمة َما ٔاتَْرضْ 

ينْ    .خْدَمة اليِديْن ِخْري مْن وْرْث اجلّدِ
يْدمهْ    .ِخِدْمي الْرَجاْل سـِ

ترصد أالمثال هنا الظاهرة وتعاجلها، Êا فهـي من الوسائل الفعا! يف ا�متع يف توجيه أالفراد 
  .وتعريفهم ¶لقواعد السلوكية املسـتحبة اليت ينبغي ٕاتباعها، والقواعد السلوكية اليت ينبغي �بتعاد عهنا

  .وكام عاجلت أالمثال الشعبية الكسل، عاجلت ٔايضا، الطمع والنّفاق
  :  لطمعــ ا

اْع اَ¶ْت َساِري م�   .الط�
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 ْ اْع يُْموْت عَاْم الرش� م�   .الط�
ْد الْطَبعْ    .الْطَمْع يَْفس�

ْذكْر املَاْء ٕاَ¶ْن الَعْطَشانْ    .ا$
ارْ  يَفة َطل�ْق ُموَالْت ا�� اْف الّضِ   .َكش�

َىل كْرُشو ْخَال َعْرُشو   .عْ
ْر تْسَعة   .َجا يَْسَعْه َود�
  . َمْرِتنيْ َجا يْشفْق تَْعىش� 

ة َطامْع ِيف ُموْل اجلدق   .ُموْل اخلُْزبَ
و   .ْجعبْك ْرخْصولك شْعَبة َخل� نص+
ْحَمة َالْح يد للْخِليعْ    .اعِطينَال الش�
  .اِعَرْضت بْنِْيت َجا رجلْهَا
  .اْذكْر املَاء اَ¶ْن الَعْطَشانْ 

ي ي اَطاْمْع ِيف َما يّدِ   .َ¶يْْت امْتغَّدِ
  .َوالَ� ْرشِيكْ ، ْفرِيكْ ِجْبنَاْه َ¾ُلكْ لْ 

 ْ ريْت ِجَريانُو َ¶ْت ¶لرش� َىل ْمخِ ْل عْ   .الّيلِ َعو�
ْت َطاِجنيْ ، جْبنَاَها ْشْقَفة    .وال�

َىل ُزوْج نَْساء ْر عْ ْكَسا وَدو�   .َحايْر ِيف لْ
نَا ِيف الْزَرايْْب  ايْْب قَالُو وَراْه حقّْ بُو الر� لْنَاْمه يْْرشْ   .َدخ�

اْف ْمقحْ  ْح شعريو َكش� ي�   .الن�اْس سـَ
ْحْت ِيف ُموَال ِبيْهتَا ْيْف ْمسَ   .َشافْت الض�

  :ويف النفاق
اِعي ويْبِيك ٔاْمَع الر� يْب ا$ ِÊّْلك ٔاْمَع ا¾َ.  
ْدعَة ْق ¶لَربْ ر� ويد� اْب ا$   .يْْنُقْز ا��
 �Qِوسْب ِيف امل �Qَْلك ِيف الق¾َ.  
و َحاجْهتَا ْحلُو�  ة ا$   .ةَالال� ٔاعُْدو�

  .ِيف الْوُجوْه اْمَراَ¾ ْوِيف اÊْيُوْل اْمَقاْص 
  .ِيف الوْجْه َمْرْحَبا ْوِيف الْظهَْر َمنْْد¶َ 
اْس  ْق فالط�   .َشاِيت اللَْنبْ ْوَدر�
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هَا َبة ِيف َعْيُنو َما َشافْ هَا ْوَخشـْ   .َشْعَرة ِيف َعْيِين َشافْ
  .َواْش كْذبُو لْيQَ خْطُبو
اْب  اْب َرط�   .اخلَط�

أالمثال تعبري J عن السلوكيات اخلاطئة اليت تهنش بنية ا�متع، كام يه دليل واحض  هذه
  .تطرح وتناقش وتفرس ،تعيش مع الشخص مرات عديدة يف يومه ويترسب ٕاىل دقائق وكبائر حياته

فأالمثال مبعاجلهتا لهذه املواضيع تكون قد قدمت جسال شامال عن ثقافة إالنسان الشعيب، 
 .ه ٕاىل احلياة بّلك صدق ووضوحواحتوت نظرت

ومن الكسل والطمع والنفاق ٕاىل البخل واملكر، اخلداع واحلسد، العناد و�سـهتزاء وحتّمل 
  .املسؤولية،أالصا! واحملبة

  :ـ ٔامثال البخل 
وْج َمايْبَي�ْض    .الَفر+

 �Qتَاْق ٔاْمَس   .َخي�اْط او مشـْ
و َشاِيت َمْرقَة   .َطب�اْخ ا$

اْر وْعَشا   .ْه لْفْت َجز�
ْحَمة مْد الش�

2
  .الَقْط َما ا

  .ِيف رْجِيل َوال� ِيف َصب�اِطي لَْحَمرْ 
  .ِجيُبو ِيف َظهُْرو

َدقَة َما ْختْرْج ْمْن احلْبْس    .الص�
اِيق للَباِيق    .ٔاْخَدْم َ¾ الش�

  :ـ ٔامثال املكرواخلداع
  .الّيلِ ْحَفْر ُحْفَرة اخلُوْه َطاْح ِفهيَا

  .ْل ِبيُعه بْقُشوُرهٕالّيلِ َ¶عْك ¶لُفو 
و َماتقْر ِفيْه ْدَ¶غَة ُ�  .جْ
  .اخلَادْع َما َوادعْ 

ْفQَ َحىت� ٔاتُْشوْف  و َمايْعْجبْك ِزيْن الط+ ْر اْضَاليْْل،ا$ فQَْ ِيف الِوَداْن َدايْ اْر اّ�ْ َما يْْعْجبْك نُو�
  .لْفَعايْلْ 

ينْ  ْت اّ�ِ ّْ وْقل   .الّزِيْن ا$
  :ـ ٔامثال احلسد
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اَ!  ج�   .والن�اْس ْحتسْب  ، تْكسْب الر�
  .عَانْد ِاَال حتَسدْ 

  :ـ ٔامثال العناد
َ� فَْرْغ ٔاْشُغلْ  َ� َ¾بْس،قَالُو الَلكْب ا,   .قَاْل الْعَظْم ا,

  .ْمْعَزة ولُو َطاَرْت 
ه ِليْك ٔابْرتقَاْق الكْرسَ ة َمْرِتنيْ ،ٔانِْت اعْ ِيل ¶ملَاْلكَ   .َوَاَ� ٔاعْ

  :ـ ٔامثال �سـهتزاء
َىل املَْسلُوَخةاْو ملَْقْطَعة تْضَحْك ٔاعِْلهيْم ِيف ُزوجْ املَْذبُوحَ    .ة تَْضَحْك عْ

  .ْوْش مْن كْرْش تُوْ� اÊَْراِري
 Qَ و يْْعمْل َمعْ   .ْقْد الن�ْمQَ ا$
وْل واجلَْياحْ    .الط+

َبْع تْبِيك  يْب تْسك�ْت ِفهيَا، بْنْْت السـْ ِÊّْوبنْْت ا.  
اِين وْطَعامْك َما انْك ْمعَ   .َحاِين  ُدخ�

اجْل َمْحُجوْب واملَْرا تُْنوْب    .الر�
وزْ    .َراْح لْبَالد ْالنَْسا وَجاْب ْجعُ
ْد عْنْدَها   .َراْح اِجيْب ِيف اْخُتو َعي�

  .رَاْح يْعَرْض َ¶ْت 
َىل املُوْس    .الَفق+وْس يْضَحْك عْ

ة ْل املَْسُؤوِلي� م�   .ـ ْحتَ
اكَ  َ¶تُو يُْده َمابْ   .ٕالّيلِ َرضْ

يْك ْعقَْدهتَْ  ِّ ْها ابْسن   .ا ِبيِديْك،حلْ
  .ْصَالة ْالقي�اْد اْمجلَعة ْولْعَيادْ 

  .ٔامثال ـ أالصا!
  .َمايَْبَق ِيف الَواْد ِغْري ٔاْحَجاُره

َبْح ِيف َمْجَراهْ    .ُلكْ ِطْري يلَْق بلْقَاْه،ْوْلك َماء يسـْ
  .ْولْقِدْمي َال تَفرط� ِفيهْ ، اجلِْديْد حب+و 

ْجَرة َذاْك العْرْف مْن ِذيكْ    .الس�
  .ـ ٔامثال احملبة
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و قَابْلُو   .ٕالّيلِ اْحتب+
يبِغيِين يْقَطْع ْوِجيِين  ِّ   .لل

اَحة   .َحْجَره مْن عْنْد احلِْبيْب تف�
ِيب    .ٕالّيلِ ابْغَاْه قَلِْيب َما َ¾ْلك َلكْ
َىل ُعوْد َ¾بْس    .احلُْب يِْطيْح عْ

ى   .احلُْب اْمعَ
والّيلِ َحْب الّزِيْن ، والّيلِ َحْب الَوْرْد يْصْرب لّْشوُكو، لْنَحْل الّيلِ َحْب لْْعَسْل يْصْرب لْقرِيْص ا

  .يْصْرب لْْعَذابُو
يْف ِاال� احلُْب الِكيْف    .ُلكْ ِشئ السـِّ
لْْب َهاْرْب   .احلُْب مْن الْشَواْرْب والقَ

هذه أالمثال تعبري J عن السلوكيات اخلاطئة اليت تهنش بنية ا�متع، كام يه دليل واحض 
  .تطرح وتناقش وتفرس ،تعيش مع الشخص مرات عديدة يف يومه ويترسب ٕاىل دقائق وكبائر حياته

فأالمثال مبعاجلهتا لهذه املواضيع تكون قد قدمت جسال شامال عن ثقافة إالنسان الشعيب، 
 .واحتوت نظرته ٕاىل احلياة بّلك صدق ووضوح

احلسد، العناد و�سـهتزاء وحتّمل ومن الكسل والطمع والنفاق ٕاىل البخل واملكر، اخلداع و 
  .املسؤولية،أالصا! واحملبة

  :ـ ٔامثال البخل
وْج َمايْبَي�ْض    .الَفر+

 �Qتَاْق ٔاْمَس   .َخي�اْط او مشـْ
و َشاِيت َمْرقَة   .َطب�اْخ ا$
اْر وْعَشاْه لْفْت    .َجز�
ْحَمة مْد الش�

2
  .الَقْط َما ا

  .ِيف رْجِيل َوال� ِيف َصب�اِطي لَْحَمرْ 
  .ِجيُبو ِيف َظهُْرو

َدقَة َما ْختْرْج ْمْن احلْبْس    .الص�
اِيق للَباِيق    .ٔاْخَدْم َ¾ الش�

  :واخلداع ـ ٔامثال املكر
  .الّيلِ ْحَفْر ُحْفَرة اخلُوْه َطاْح ِفهيَا
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  .ٕالّيلِ َ¶عْك ¶لُفوْل ِبيُعه بْقُشوُره
و َماتقْر ِفيْه ْدَ¶غَة ُ�  .جْ
  .اخلَادْع َما َوادعْ 

ْفQَ َحىت� ٔاتُْشوْف َما يْعْ  و َمايْعْجبْك ِزيْن الط+ ْر اْضَاليْْل،ا$ فQَْ ِيف الِوَداْن َدايْ اْر اّ�ْ ْجبْك نُو�
  .لْفَعايْلْ 

ينْ  ْت اّ�ِ ّْ وْقل   .الّزِيْن ا$
  :ـ ٔامثال احلسد

اَ! تْكسْب  ج�   .والن�اْس ْحتسْب  ،الر�
  .عَانْد ِاَال حتَسدْ 

  :ـ ٔامثال العناد
َ� فَْرْغ ٔاْشُغلْ  قَاْل الْعَظمْ  َ� َ¾بْس،قَالُو الَلكْب ا,   .ا,

  .ْمْعَزة ولُو َطاَرْت 
ه ِليْك ٔابْرتقَاْق الكْرسَ ة َمْرِتنيْ ،ٔانِْت اعْ ِيل ¶ملَاْلكَ   .َوَاَ� ٔاعْ

  :ـ ٔامثال �سـهتزاء
َىل املَْسلُوَخةاْو ملَْقْطَعة تْضَحْك ٔاعِْلهيْم ِيف ُزوجْ    .املَْذبُوَحة تَْضَحْك عْ

  .كْرْش تُوْ� اÊَْراِري ْوْش منْ 
 Qَ و يْْعمْل َمعْ   .ْقْد الن�ْمQَ ا$
وْل واجلَْياحْ    .الط+

َبْع تْبِيك  يْب تْسك�ْت ِفهيَا، بْنْْت السـْ ِÊّْوبنْْت ا.  
اِين وْطَعامْك َما َحاِين  انْك ْمعَ   .ُدخ�
اجْل َمْحُجوْب واملَْرا تُْنوْب    .الر�
  .وزْ َراْح لْبَالد ْالنَْسا وَجاْب جعُْ 

ْد عْنْدَها   .َراْح اِجيْب ِيف اْخُتو َعي�
  .رَاْح يْعَرْض َ¶ْت 

َىل املُوْس        .الَفق+وْس يْضَحْك عْ
  

ة ْل املَْسُؤوِلي� م�   .ـ ْحتَ
اكَ  َ¶تُو يُْده َمابْ   .ٕالّيلِ َرضْ
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يْك  ِّ ْها ابْسن   .ْعقَْدْهتَا ِبيِديْك،حلْ
  .ْصَالة ْالقي�اْد اْمجلَعة ْولْعَيادْ 

  .أالصا!ٔامثال ـ 
  .َمايَْبَق ِيف الَواْد ِغْري ٔاْحَجاُره

َبْح ِيف َمْجَراهْ    .ُلكْ ِطْري يلَْق بلْقَاْه،ْوْلك َماء يسـْ
  .ْولْقِدْمي َال تَفرط� ِفيهْ ، اجلِْديْد حب+و 

ْجَرة   .َذاْك العْرْف مْن ِذيْك الس�
  .ـ ٔامثال احملبة

و قَابْلُو   .ٕالّيلِ اْحتب+
يبِغيِين يْقَطْع وْ  ِّ   .ِجيِين لل

اَحة   .َحْجَره مْن عْنْد احلِْبيْب تف�
ِيب    .ٕالّيلِ ابْغَاْه قَلِْيب َما َ¾ْلك َلكْ
َىل ُعوْد َ¾بْس    .احلُْب يِْطيْح عْ

ى   .احلُْب اْمعَ
والّيلِ َحْب الّزِيْن ، والّيلِ َحْب الَوْرْد يْصْرب لّْشوُكو، الّيلِ َحْب لْْعَسْل يْصْرب لْقرِيْص الْنَحْل 
  .لْْعَذابُو يْصربْ 

يْف ِاال� احلُْب الِكيْف    .ُلكْ ِشئ السـِّ
لْْب َهاْرْب    .احلُْب مْن الْشَواْرْب والقَ

ميكننا رصد عنارص الهنج أالخاليق من خالل أالمثال السابقة، ويه ٔامثال تدعو ٕاىل قمي     
  . امجلاعة و تكريس مثلهم، اليت اعتادوا عىل سلوكها وممارسـهتا

رفض لك ٔاشاكل �حنراف، فٕانه قد ٔانشأ ٔامثاال تدعوا الناس دعوة مبارشة ومبا ٔان ا�متع ي
وبشلك رصحي ٔان يعّدلوا من سلوكياهتم، فوّ·هتم حنو كثري من أالخالقيات، من ذ´، القناعة، فعىل 

  .  إالنسان ٔان يقنع ويرىض مبا �يه، كثريا اكن ٔام قليال
  :من هذه أالمثال نذكر

اَحة، وَ  ولْفَضاَحةالْشِعْري والر�   .ال� القَْمْح ا$
ا َبْع ْمْن لِْحيْسهَ َبْع ْمْن الَقْصَعة َما يْشـْ   .الّيلِ َما ٔاشـْ
ارْ  ْك  َما ات�ب�ْع الّيلِ ِيف الغَ   .َما تَْطلَْق الّيلِ ِيف يد�
ويْْقْعدْ  و ا$ و اِجيي فُوقُ   .ٕالّيلِ َما اْكَفاْه قَْربُ
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َبْع مْن اللَْحمْ  َبْع ،ٕالّيلِ َماشـْ   .ْمْن تْكَداْد لْْعَظمْ َما يْشـْ
ة ِيف الِغيْب    .ُدوُرو ِيف اِجليْب ِخْري مْن عْرشَ

  ).الّيلِ َماُهو ِليْك ٕاَعِيّيْك ( عىل املرء ٔان يتجنب الطمع ويقنع مبا �يه وذ´ ٔالن 
املثل الشعيب من حيث هو انعاكس طبيعي حلياة إالنسان، فهو ال يرددها اكلببغاء دومنا 

وحيّذره من �لتجاء ٕاىل الرش متبعا ،قصودة، ولكنه يدفع الناس ٕاىل اخلريهدف واحض ٔاو سـياسة م
  :ومن أالمثال الشعبية ا�ا! عىل ذ´ نذكر.ٔاسلوب الرتغيب والرتهيب، ؤاحيا� ٔاسلوب النصح
  .َمايَْطَمْع ِيف َوْقْت الن�اْس ،ٕالّيلِ فَاتُو َوْقُته

وَال تَْساْل ٔاْطِبيْب،اَسالْ  ْب ا$ يْب  َساْل اْمَجر� ِÊّْعلَْب ْوَال تَْساْل ا�الث.  
  .ٕالّيلِ َطاعْك ِطيُعو، والّيلِ َ¶عْك ِبيُعو
ة َىل الْرَخا ْوالشد� ْك عْ   .َرّيبِ وْ�َ

َىل ِغيْض  َىل نَْداَمة،َ¶ْت اعْ   .ُاو َماتَْباتْْش عْ
ْرلُو   .ٕالّيلِ َعْيُنو ِيف اخلُْزبْ احلَاِمي ابَك�

ْ ْوتَْفْكُرؤاِديْر ا،ِديْر اِخلْري ْونَْساهْ    .لرش�
ْل ِكَجاْركْ  ْل َ¶ْب َداْركْ ،اْمعْ   .َوال� َحو�

ْهنَا تلْقَى لْْخَالْص  َذا َما لِْقيْت لْ
2
ي  بْنْْت الن�اْس ا   .اّدِ

ْك يَْواِتيْك    .الْبْْس الّيلِ قد�
كْ  ْع عَاْدْة َ¶َ¶ْك ْوْجد� ْك ْوتَب� ْك اَخالْْط نْد�   .الْبْْس قَد�

  .ٔاُخوْض بْنْْت الَعْم ْولُو َ¶ْرْت ،الْصِحيَحْة ولُو َداَرْت ُخوْض الْطرِيْق 
ي بْنْْت اَالْصلْ  َىل املَْفَصْل وّدِ َحْم عْ ِّ ْص الل   .قُ

اْديَة ْقْبْل َما تْْضِين  ا، َطل�ْق الر� ْهبَ ْنْت َمْرضَ   .ِوَذا ْضنَاْت َمضْ
 ْ ْ́ ْل َ¶ َجاَرة َطو� ْ ْوِاَذا ْدَخلْْت سُ ، ِاَذا ْدَخلْْت التِّ ْ́   .وْق النَْساْء ُرْد َ¶

مْ  ْم ْوْخُطْب بُْنوْهتْ   .ُشوْف بُْيوْهتْ
  .َرشْ تَْعْرفُو ِخْري ْمْن ِخْري َمتَْعْرفُوْش 

  .ِيش الن�اْس للن�اْس 
كْ  ّْ ْك اَ�ْسْب الّيلِ قَْل ْمن ّْ   .َصاْحْب الّيلِ ْكَرثْ ْمن
عية اليت تمن عن دينامية هذه ٕاذا جوانب منطية من أالمثال الشعبية ذات ا�الالت �ج�
  .ا�متعات وتطور حياة ٔافرادها، ويه ٔامثال متجّددة بتجّدد احلياة �ج�عية
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مثل  ،وحنن نتحّدث عن التطّور والتجّدد، نشري ٕاىل ظاهرة توصف ¶لتناقض،6ٔن جند املثل ونقيضه
كْ        :قوهلم ْك ُهو� َمهّْ   .َدم�

  :يةفهذا املثل يتناقض مع أالمثال االٓت 
ْك َصاْحْبكْ    .ُخوْك ُخوْك َال يُْغر+
  .ُخوَ¾ َصي�ْد َوَاَ� نْتَْبُعو

َبة نِْصيُبو لَْيQَ الغلَْبة   .ُخوَ¾ ْوْ�ْ الَلكْ
َطْكْش  ايْرسْ   .ُخوْك يْْمْضغْك ام�
ْب َما َ¾ُلكْ ُخوهْ    .الَلكْ
كْ    .بْنْْت َمعّْك تْْسُرتْ َمهّْ

ن جتارب مّر هبا إالنسان وخّ� هتا ٔامثQ ال تزال الواقع ٔان هذا ليس تناقضا، بل تعبري ع
وهذا من مصمي . فاÊي تأذى من ٔاقاربه دون شّك ٔانه سـيرتمج ذ´ دون ز¾دة ٔاو نقصان. تعيش بيننا

ٔاو لكشف  ومعاجلة   ،وظائف أالمثال الشعبية، اليت تكون ٕاما لتقرير وتزكية سلواكت اج�عية محمودة
فهـي ٕاذا  تعبري صادق عن حقائق احلياة �ج�عية يف خمتلف . متععيوب متفشـية بني ٔافراد ا� 

  .جوانهبا
ٕاّن أالمثال اليت صنعهتا اÊاكرة الشعبية للمجمتع اجلزائري وبقيت تزتامن معه حىت وقتنا 
احلارض بصورة حية، شلكت جانبا ãام من حياته، من حيث مسريته السـياسـية و�ج�عية 

ٕاهنا املرآة اليت عكست عقليته، واجتاهاته ؤاخالقه وتقاليده وحياته .ةوالثقافية، ترا¸ ومعارص 
فاÊي يتبحر يف مكنون هذا .مما الجنده مسجال يف ٔاي لون من ٔالوان املعرفة أالخرى �ج�عية،

ولعل هذا يفرس لنا اسـتعاملنا ا�امئ لٔالمثال،عىل عكس (( الفن، جيد نفسه يعيش جزءا ãام من حياته 
فأالمثال ¶لنسـبة لنا عامل . لشعبية أالخرى مثل أالسطورة واحلاكية الشعبية وأاللغاز وغري ذ´أالنواع ا

  .9))هادئ نركن ٕاليه حيþ نوّد ٔان نتجنب التفكري الطويل يف نتاجئ جتربتنا
ومبا ٔان أالمثال قد اسـمتدت مادهتا من ا�متع جندها قد عكست قميه ومعتقداته وطرحهتا  

. فهـي مدرسة اج�عية ترمس ٔالفراد ا�متع طريقا يتبعه دون ٕاكراه  ٔاو تلقني، سرتشد بهدسـتورا حمكيا ي 
ويتضح من هذا ٔان هناك ٔاساليب من الرتاث الشعيب يسـتطيع إالنسان بواسطهتا التعبري عن نفسه،كام 

وميكن لها . وميكن لهذه أالساليب احلفاظ عىل قمية اسـتخداãا اليت حتققت عرب املد الزمين.عن ا�متع
وما من شّك ٔان أالجيال اجلديدة ستتخذها دسـتورا، ليس . ٔايضا ٔان تتخذ بعدا جديدا مبرور الزمن

من هنا فال حرج من ٔان نقول بأن .بسبب قمية اسـتخداãا أالصيQ، بل بسبب قميهتا الثقافية العامة
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فعالية يف الرصاع من ٔاجل غىن عهنا، فهو واحد من ٔاشّد أالسلحة  لٔالمثال الشعبية ٔامهية اج�عية ال
  .احلياة، وهو ¶ق اليوم بسبب قميته �ج�عية غري املبارشة ٔاكرث من قمية حسره امجلايل املبارش

فٕان أالمثال ترصد الظاهرة وتعاجلها، Êا فهـي من الوسائل الفعا! يف ا�متع ، خالصة القول
ليت ينبغي ٕاتباعها، والقواعد السلوكية اليت ينبغي يف توجيه أالفراد وتعريفهم ¶لقواعد السلوكية املسـتحبة ا

  .�بتعاد عهنا
تكون قد قدمت جسال شامال عن ثقافة إالنسان الشعيب، واحتوت نظرته ٕاىل ، وهبذا البعد 

والنظر يف هذا السجل كشف عن حياة الناس عىل اختالف نشاطهم . احلياة بّلك صدق ووضوح
تو�ت هذه العالقات ومداها ودورها يف تكوين ٔاخالقيات وسلوكهم يف تعاملهم ؤاخالقهم، وكيف 

وٕاذا اكن املؤرخ ال يقف عند دقائق .ومن هنا تتحدد ا�الالت �ج�عية لٔالمثال الشعبية. الناس
 والشاعر ال يذكر ٕاال جوانب خاصة من جوانب احلياة �ج�عية،اليت يراها هو ،احلياة �ج�عية

. ن أالمثال الشعبية، يه املعرب الروJ واملادي عن اه�مات وانشغاالت ا�متعفإ . دون ٔان يراها ا�متع
وانطالقا من كون أالمثال . وما من شّك يف ٔان إالفادة منه ٔامر حمقق. فهو �قل حملصQ وخربة ا�متعات

وهبذه الكيفية يكون ربط أالدب بعمل . نتاج جامعي، فهو ٕاذا يكشف عن جوهر خشصية خالقه
  .ع ربطا عضو¾ وثيقا�ج�

ٕاّن عامل �ج�ع حباجة ٕاىل العودة ٕاىل أالمثال الشعبية يك يدرس وحيلل، ويكشف 
وٕاذا اكن أالدب يقّدم لعامل .ويسـتكشف ٔاحوال ا�متعات، ونوعية العالقة اليت اكنت بني أالفراد

ه يقّدم � خلفية العنارص �ج�ع هذه اخلدمة، فٕان عامل �ج�ع ميكن ٔان يقّدم خدمة لٔالدب يف ٔان
جيب ٔان ينظر ٕاىل أالدب يف عالقته غري (( التارخيية و�ج�عية، ويف هذا املعىن يقول ٕايدانوف 

هذا اكن دامئا . املنفصQ عن حياة ا�متع، ويف خلفية العنارص التارخيية و�ج�عية اليت تؤثر يف أالدب
اللينيين يف ٕادراك احلقيقة –ة وهو يرتكز عىل املهنج املاركيس املبدٔا املوجه يف أالحباث أالدبية السوفيتي

. وحتليلها، ويستبعد و·ة النظر اÊاتية و�عتباطية، اليت تعترب لك كتاب كيا� مسـتقال ومنعزال
  10))فأالدب ظاهرة اج�عية، هو إالدراك احليس للحقيقة عرب املّصورة اخلالقة 

جزءا من اجلوانب املتعددة اليت ميكن ٔان يكشفها املثل هبذه ا�راسة حنسب ٔاننا قد فدمنا 
  .الشعيب �اللته عىل العالقة �ج�عية بني أالفراد وامجلاعات
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 .القاهرة، التعابري املرصية، جلنة التأليف والرتمجة والنرش قاموس العادات والتقاليد و. ٔامحد ٔامني - 3

 .     61ص1953
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 .50ص1999، 2ط .بريوت لبنان، دار املعرفة، رمحن العكعبد ال،  الشـيخ
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 .السوسـيولوجيا وأالدب، املؤسسة اجلامعية ل�راسات والنرش والتوزيع، بريوت .قيص احلسني  -10
 115ص
  

  
  
  
  

   
  


