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 أ علىأبانمل حتيط بقلم أعياه التعب واألرق وال يقوى على احلراك يتك  

 راق بعديشوبه الف   ...... حزنح واحدر  يف آنر  ح  والفر   زن  ابحلح  مملوءةر  حبر  قطرات  

 من حيايت هو يوم خترجي أتطلع فيه ملا هو جديدر  لبزوغ فجرر  والفرح   التجمع  

 .املشرق   ابلتفاؤل واألمل  دنيا املليئة الهذه  من مهسات   آتر 

 ماء مملوءة بغماميف الس   فقة  حنن والر  لتحليق لإهدائي هنا ليس لتخرجي فقط بل 

 وها أان أقف اليوم ألقطف تقطف   تقتضي ومتراتح  هي فرصح  ،يصحبه املزن

 إحدى هذه الثمرات وهي خترجي.

 سأضع كلمات لكل من ترك بصمة يف حيايت وغري من جمراها وعمق

 توسيع مداركي العلمية والعقلية........يف 

 إهدائي إليك أيتها األم اليت كنت عوان ودفء بني أضلعي.

 من إضاءة مشعةر  إليك أيها األب الذي علمين أبن عندما تطفأ األنوار البد  

 .وال نقوم بلعن الظالم  

عمر حممد دون أن أنسى أعز ما أملك عبد القادر،، و :فاطمة، حياة، كوثر،مسرية زاين بني فرتة واألخرى أخوايت حلكل من مللم أ
 .زيزو، و إبراهيم و صاحل و عز الدين مبك محزة، باللسرااي و إىل أعز األصدقاء حبيبيت سامي  ابنيتو األمني 

 إليكم:

 من كل                          ها لكم أبنين أحببتكمد  رد  وأسيمفونية مسعتها  وأعذب   رق التحية  أ أبعث

يع األساتذة الذين رافقوين يف مشواري ومج" الدكتور بوغازي حكيم" املؤطر  قلب أستاذي 
أنظاركم ما كتبت لعلها هذه املفردات تكون الدراسي.  سيقف قلمي هنا برهة ليستقر بني 

 خويدمي عربية          .                              خري معينة حىت تتذكروين يوما



 

 

 .ذقت قبول الرحيل على مشارق االنتهاء من أعوام

 .العيش و حالوة العلم و على ذلك الدرب الطويل سطران أمجل ذكرايتنا ةذقنا مرار 

 سنرتدي عباءات خترجنا و نسمع أصوات تصفيق من حولنا، نرى فرحة أهلنا لنا، هذه اللحظات اليت انتظرانها.

 كفيه،قبعات خترجنا توديعا لسنوات مجيلة مضت يف كل صباح نطرق الباب لنتلقى ذلك املبىن و يغمران بني   سنرفع

 إختلطت دموع فرحيت بتخرجي و حزين بوداع أحبيت، يف غمضة عني. بني أجواء عائلية سادها احلب و الود،

 قطافا و نودع أحبتنا و املكان الذي مجعنا و ها هو اتج العلم قد توجت به. و ها حنن اليوم جنين مرت أايمنا

لن تفي عن أسطري  أليب و أمي احلبيبني، أعلم جيدا خنفض هلما جناح الذل من الرمحةأهدي خترجي هذا إىل ملن 
زي كل من كان هلم الفضل جناح بعوضه، مهما حتدثت من حروف و كلمات ال أستطيع أن أويف أو أج حقكما شيئا و ال ما يزن

 .'' سيد أمحد''  بعد هللا يف دعمي سواء املادي أو املعنوي خالل دراسيت و مرحليت التعليمية ال سيما اجلامعية

و إىل إخويت احلاج و قديرو ريب حيفظهما و يفرج عنهما، و إىل الكتكوتة الصغرية اليت ملئت البيت فرحا و سعادة 
 دين منهم حسنية لطروش و فاطمة و محيد و عدانن.اإلدارة الذي سن حلبيبة و إىل طقم''رشا'' ا

  و الشكر الدكتور بوغازي حكيم رو أخص ابلتقدي

  " أن احلوت يف البحر و الطري يف السماء ليصلون على معلم الناس اخلري" صلى:الذي نقول له لشراك قول هللا 

كما أنين أتوجه له خباص الشكر الذي علمنا التفاؤل و املضي إىل األمام إىل من رعاان و حافظ علينا، إىل من وقف إىل 
 .''الدكتور بوغازي حكيم''جانبنا عندما ضللنا الطريق 

             

 قايد كلثوم                  

 



 

 

 

 

 

 احلمد والشكر هلل العلي القدير

 الذي زودان ابلصرب اجلميل إلمتام هذا العمل.

 ''الدكتور بوغازي حكيم''تقدم بوافر الشكر واإلمتنان إىل ن

 هذه نالقبوله اإلشراف على مذكرت

 من نصائح وتوجيهات ناوملا قدمه ل

 ملا حتلى به من صفات علمية قيمة و

 .ناوإنسانية يف تعامله مع

 يد العون واملساعدة. ناو إىل مجيع من قدم ل
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املختصني يف هذا لقد حظي األدب الشعيب اجلزائري يف اآلونة األخرية ابهتمام كبري من قبل الباحثني والدارسني 

، ابعتباره مورواث ثقافيا ال ميكن االستغناء عنه وعن كل مظاهره التعبريية فهو مرآة عاكسة حلياة الشعوب الاجمل

بكل طبقاهتا وفئاهتا، واألدب الشعيب كغريه من اآلداب ميتاز ابلتعددية والتنوع من حيث أشكاله األدبية التعبريية 

اخلرافات واألحاجي واألمثال الشعبية، فهو مركب خصب من الشعبية كالقصة واحلكاية والنكتة واللغز واألساطري و 

الثقافة الروحية واملادية للشعب والتعرض ألحد أشكاله وتناوهلا ودراستها هو دراسة للشعب و كشف عن 

يؤدي بنا إىل استكشاف كل املظاهر والدالالت املتعلقة مبجتمع ما وكل تناقضاته وتعقيداته فهو  ألنهشخصيته 

ذاكرة احلية للشعوب ينتقل من جيل إىل جيل وخيلد، ويعكس ثقافته وواقعه مبختلف مستوايته بذلك يعد ال

 .(الثقافية، االجتماعية، االقتصادية)

واألمثال الشعبية جزء من هذا األدب الشعيب تتميز عن ابقي أشكال األدب الشعيب مبا حتمله يف طياهتا من 

السائدة يف اجملتمع فهي بذلك حتمل كل جتارب اإلنسان وحتاول  دالالت تعرب عن خمتلف مظاهر احلياة العامة

 .تلخيصها يف عبارات موجزة ونقلها لآلخرين لالستفادة منها وتداوهلا

و جمتمعنا اجلزائري كغريه من اجملتمعات اإلنسانية، ثري أبمثاله الشعبية هذا اإلرث العظيم و الضخم الذي أودع فيه 

رة أحاسيسه و تصوراته و سلوكاته إزاء العامل الذي حييط به فكان حبق صوت املبدع الشعيب اجلزائري عصا

 الشعوب، و مرآة عاكسة ألفراحه و أحزانه.

سلط الضوء على جانب نأن  نامثال الشعبية أمر صعب لذلك ارأتيهلا األ نافاإلملام بكل اجلوانب اليت تطرق وعليه

" الدالالت اإلجتماعية يف األمثال  :نافكان عنوان حبثمعني يف األمثال الشعبية وهو" اجلانب االجتماعي" 

 هذا على النحو التايل: البحثو من هنا  جاءت إشكالية  الشعبية "

 ؟ما هي األمثال الشعبية اجلزائرية و كيف جاءت الدالالت اإلجتماعية اليت توحي هبا 
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 هذا املوضوع كثرية نذكر منها: إلختيار او األسباب اليت دفعتن

 . قلة الدراسات حول األنواع األدبية الشعبية إال قليال من اجتهادات بعض الكتاب 

  معاانة األدب الشعيب من مشكلة التهميش، نتيجة نظرة الباحثني غري الصحيحة فقد نظروا إليه نظرة إحتقار

 احلقيقة جزء أساسي من املشهد الثقايف اجلزائري.و إزدراء بينما هو يف 

 .حماولة كشف حقيقة األمثال الشعبية من خالل توضيح املعاين و الدالالت و اخللفيات اليت حتملها 

 .خدمة الثقافة الشعبية اجلزائرية ابإلهتمام بكل ما هو موروث ثقايف ألنه جزء من اهلوية الوطنية 

  الفنون األدبية الشعبية املتداولة على ألسنة الناس على غرار القصة و اللغز و يعربون  األكثراملثل الشعيب من

 .هبم عن إنشغاالهتم و ظروفهم و أحواهلم

  حضور املثل الشعيب يف مجيع األوساط الشعبية و توظيفه يف كالمنا دون أن نشعر به و هذا ما لفت إنتباهي

 فجعلت منه موضوعا لدراسيت.

 املوضوعي فيتمثل يف :عن السبب  أما

  أن املثل الشعيب تعبري عن سلوكات معينة متت ابلصلة للتصوير الثقايف العام للمجتمع و هذا ما جعلنا هنتم

 به، و جنعله موضوعا لبحثنا.

  مل تنل األمثال الشعبية اجلزائرية حظها الوافر من الدراسة مقارنة ابحلكاية الشعبية اليت عرفت رواجا يف الساحة

 دبية.األ

 ا كله هبدف :ذو ه      

 املسامهة و لو جبزء بسيط يف مجع تراثنا و حفظه من الزوال. -

 إضافة شيء و لو بسيطا إىل الدراسات األدبية الشعبية. -
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و مبا أن األمثال الشعبية جاءت لتعرب عن خمتلف العالقات و الفئات داخل اجملتمع و داخل األسرة ميكن طرح 

 عدة تساؤالت و هي :

 فيما تكمن خصائصه؟ ما هو املثل الشعيب؟ ما هي وظائفه و أمهيته و دوره داخل اجملتمع؟

 إىل فصلني تسبقهما مقدمة و تعقبهما خامتة. عملالبتقسيم  ناو لإلجابة عن هذه التساؤالت قم

فيه أوال : إىل تعريف املثل لغة و إصطالحا مث  نااملثل الشعيب تطرق و منطلقات فيه ماهية انمهد األولالفصل 

املثل يف القران الكرمي يتبعه الفرق بني املثل و احلكمة مث ذكر خصائص املثل الشعيب  ناناولتعريف املثل الشعيب مث ت

 إىل أهم املصنفات لألمثال الشعبية يف اجلزائر. ناأمهيته و دوره و يف األخري تطرق وصوال إىل

ابلبعد اإلجتماعي يف املثل الشعيب اجلزائري و هو عبارة عن دراسة حتليلية للبعد  هفعنوان الثاينالفصل  أما

فيه أوال  ناتناول اإلجتماعي للمثل اجلزائري، الذي محل يف طياته مواضيع متعددة متعلقة أساسا ابحلياة اإلجتماعية

عالقات داخل األسرة و العالقات خارجها وصوال إىل الزواج إىل ال ناالغنية و الفئة الفقرية، مث تطرقالعالقة بني الفئة 

 األمثال الشعبية اجلزائرية السلوكات و األخالق يف ناها ابحمليط اجلديد هلا كما تناولو مراحله و املرأة و عالقت

مع  وار...(فيه أوال السلوكات احلسنة) من حياء و إستقامة و تعاون و حسن اجل نا، تناولجزأينها إىل ناقسم

 ستهزاء، غيبة، منيمة...اخل( مع إعطاء أمثلة أيضا.االسلوكات املنبوذة) حسد، إعطاء أمثلة على ذلك،و أيضا 

 .مث قائمة املصادر و املراجع إليها نامبجموعة من النتائج اليت توصل ناحبث ناو يف األخري ختم

و قد إقتضت منا طبيعة املوضوع أن منزج بني منهجني، املنهج التارخيي عندما تناولنا املوضوع من انحية       

ديد دالالهتا اإلجتماعية، و هذا ما أاتح من خالل حماولة شرح األمثال و حت النشأة، و املنهج الوصفي التحليلي

 مكوانهتا الفكرية و الفنية.لنا فرصة الغوص يف عمق هذه النصوص املثلية، و تلمس 
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عليهما بكثرة مها   انعتمدامن  هاكثريا و أمه  اى العديد من املراجع اليت أفادتنعل انعتمدإهذا  ناو من خالل حبث

 صورة املرأة يف األمثال ''و كتاب  الشعيب اجلزائري للتلي بن الشيخ'' املنطلقات التفكري يف األدب''كتاب 

بن هدوقة و عبد او كال من مصنفان  ''لسان العرب''يف  ، ابن منظورالشعبية اجلزائرية للخضر حليتيم''

غريمها من الكتب اليت تطرقت و  ''أشكال التعبري يف األدب اجلزائري''نبيلة إبراهيم يف كتاب و راتض مامللك 

 ملوضوع األمثال الشعبية.

يسعنا يف اخلتام إال أن نسأل املوىل عز و جل أن نكون قد وفقنا إىل ما قصدانه من خالل هذه الدراسة،  و ال

 لتكون مفيدة للقارئ و الباحث مستقبال يف جمال األدب الشعيب.

 خويدمي عربية، قايد كلثوم
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 متهيد:

األديب، اجتمعت العديد من ألوان الفنون األدبية، لكل منها جذورها وأصوهلا فتعددت  بني دفَات النثر       

 اخل...تبعا لذلك القوالب األدبية وتنوعت فكانت: القصة، املقامة، املسرحية، احلكم، واألمثال

أخذت شكال فنيا فاألمثال فن من الفنون األدبية اليت امتدت جذورها منذ القدم إىل اليوم، وتطورت إىل أن       

وقالبا أدبيا خاصا هبا، وأصبحت ذلك املوروث املتنقل من جيل إىل جيل، ومن مكان إىل أخر. و هو إحدى 

 .وسائل التعبري اليت يستخدمها أفراد اجملتمع، ليكون صورة حية عن أفراده ومرآة عاكسة لصور حياهتم املختلفة
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 املبحث األول: ماهية املثل الشعيب

 تعريف املثل    املطلب األول:

 لغة:  - أ

الشبه، لقد أوىل العلماء كلمة :"مثل" عناية فائقة وأعطوها عدة تعاريف تتفق كلها على عدة معان أمهها: 

  :...اخل وأهم هذه التعاريف نذكرالنظري، العربة، احلجة، الصفة

   ل -ث -مبقوله : املثل مأخوذ من اجلذر الثالثي : ابن املنظوريعرفه 

الفرق "  و شبهه مبعىن،قال ابن بري: ه  هَ ب َ شَ  –ابلفتح  -كلمة تسوية، يقال: ِمثله، و َمثَله   –بكسر امليم  -مثل 

بني املماثلة و املساواة تكون بني املختلفني يف اجلنس و املتفقني، ألن التساوي هو التكافؤ يف املقدار ال يزيد و ال 

لى ينقص، و أما املماثلون إال يف املتفقون تقول: ََنْو ه َكَنْحوِِه و ِفْقه ه َكِفْقِهِه وَلْون ه  َكَلْونِِه فإذا قيل: هو ِمثله ع

 1".ناه أنه َيس د  َمَسَده  ، و إذا قيل هو مثله يف كذا فهو مساٍو له يف جهة دون جهة اإلطالق فمع

و  اجلوهري:و املثل الشيء الذي يضرب لشيء مثال فيجعل مثله و يف الصحاح ما يضرب به من األمثال، قال 

، و قد 2املتقون{ مثل الشيء أيضا صفته، قال ابن سيده: و قوله عز و جل من قائل: }مثل اجلنة اليت وعد

 .اآلخرونأي عربة يعترب هبا  3يكون املثل مبعىن العربة:و منه قوله عز و جل }فجعلناهم سلفا و مثال لآلخرين{

 و قد ورد أيضا مبعىن الشبه والذكر والعربة يف معجم األلفاظ املشرتكة يف اللغة العربية:

 الشبه املثل:«

 
                                                             

 ط610  ص 1968  11ظنور    لسان  اسرب"ل   اا  انا   يورت    سنظنن   اط     ابن  -1
 ط35سر ة اسبعد  الآية  -2
 ط56سر ة اسزخبف  الآية  -3
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 1املثل: السنن:و يف التنزيل } و ملل أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم{.

 2املثل: الذكر و يف التنزيل}ماذا أراد هللا هبذا مثال{.

 «.املاثل: الالطي ابألرض و املنتصب الظاهر ومنه ماثل بني يديك

 كما ورد بنفس املعاين السابقة يف املعجم العريب األساسي.

  اللغة العربية تدل على عدة معاين أمهها:العربة و الصفة و احلجة و املشاهبة.و عليه فكلمة "مثل" يف

 إصطالحا:-ب

ابعتباره جنسا أدبيا قائما بذاته كاألجناس  -املثل  -ختلفت تعاريف املثل وتنوعت حسب رأي كل كاتب إ

البالغة واللغة وأعطوه تعاريف عدة األدبية األخرى )من قصة، ورواية، ورسالة، مقالة، وشعر( لذلك عين به علماء 

 منه:

املثل مأخوذ من املثال و هو سائر يشبه به حال الثاين ابألول، و األصل فيه التشبيه، فقوهلم: »يعرفه املربد بقوله: 

معناه أشبه الصورة املنتصبة، و فالن أمثل من فالن أي أشبه مبا له الفضل، فحقيقة « مثل بني يديه إذا انتصب» 

 ما جعل كالعلم للتشبيه حبال األول، قال كعب بن زهري:املثل 

 كانت مواعد عرقوب هبا مثال               و ما مواعيدها إال األابطيل

 3«.فالكالم إذا جعل مثال كان أوضح للمنطق و أنق للسمع و أوسع لشعوب احلديث 

                                                             

 .214سورة البقرة، اآلية  -1

 .31سورة املدثر، اآلية  -2

 .13،د.ت،ص 2،منشورات دار مكتبة احلياة،بريوت،لبنان،ط1امليداين أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري، جممع األمثال،مج-3
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شيء و مثله كما تقول: شبهه، ألن من قولك هذا مثل ال مأخوذةإن كلمة مثل »كما يعرفه أمحد أمني بقوله: 

 األصل فيه التشبيه، مث جعلت كل حكمة سائرة مثال. 

و يرى غريهم أن الكلمة مأخوذة من العربية ففيها كلمة "مثل" تدل على هذا املعىن أوسع منه فهم يطلقوهنا على 

 1«.احلكمة السائرة، و على احلكاية القصرية ذات املغزى، و على األساطري

،و هناك من ركز يف تعريفه للمثل على اخلاصية اجلمالية اليت يتميز تعاريف كلها تركز غلى خاصية الشبه فهذه ال

األمثال و شيء الكالم و جوهر اللفظ و حلي املعاين و اليت ختريهتا »عبد ربه يف هذا الصدد:  ابنهبا املثل، يقول 

ن، فهي أبقى من الشعر و أشرف من اخلطابة، و العرب و قدمتها العجم ،و نطق هبا يف كل زمان وعلى كل لسا

 «مل يسر شيء مسريها و ال عم عمومها حىت قيل أيسر من مثل

 و قال الشاعر:

 2ما أنت إال مثل سائر                   يعرفه اجلاهل و اخلابر.                 

 لنا قيمة املثل و سعة استعماله منذ القدم حىت يومنا هذا. فمن خالل هذا التعريف يتضح      

و املثل مجلة مقتضبة من »و هناك من ركز يف تعريفه على خاصية قصر املثل يقول السيوطي يف هذا اجلانب : 

عما وردت فيه، إىل كل ما يصح قصده هبا،  أصلها ، أو مرسلة بذاهتا، فتتسم ابلقبول و تشتهر ابلتداول فتنقل

غري تغيري يلحقها يف لفظها، و عما يوجبه الظاهر إىل أشباهه من املعاين فلذلك تضرب و إن جهلت أسباهبا من 

 3«.اليت خرجت عنها

                                                             

 60،ص10،1969العريب،بريوت،لبنان،طأمحد أمني، فجر اإلسالم حبث عن احلياة يف صدر اإلسالم إىل أخر الدولة األموية، دار الكتاب -1

 3دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،د.ط، د.ت، ص ،3الفقيه أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، ج -2
 .486، دار إحياء الكتب العربية،د.ط،د.ت، ص 1السيوطي، املزهر يف علوم األدب و أنواعها،ج -3
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ما ميكن قوله أن التعاريف مهما تعددت و تنوعت حول املثل و اختلف البالغيون و اللغويون يف تعاريفهم للمثل 

 ديب و دوره يف حياة الناس. إال أن الكل يشري إىل أمهية هذا النوع األ

 تعريف املثل الشعيب: -ج

، و قد أشران يف العنصر السابق إىل كلمة "مثل" يف اللغة و يتكون املثل الشعيب من لفظني :مثل و شعيب

 اإلصطالح، و ستتم اإلشارة يف هذا العنصر كلمة "شعب".

و ،اعترب أن كلمة الشعب من أكثر األلفاظ تعقيدا  فمحمد السعيديكلمة شعيب لفظة مشتقة من لفظ "شعب" 

إن الشعيب غري الشعويب و غري الشعبوي، » خيتلف مدلوهلا من ميدان ألخر و من ابحث ألخر يقول يف ذلك 

فالشعيب ما اتصل اتصاال وثيقا ابلشعب إما يف مضمونه أو شكله، و أي ممارسة اتصفت ابلشعبية تعين أهنا من 

 1«.هنا ملك للشعبإنتاج الشعب أو أ

 و الشعب شعب الرأس و هو شانه الذي يضم قبائله و يف الرأس أربع قبائل.»  ابن املنظور:و يقول 

القبيلة العظيمة و قيل احلي العظيم يتشعب القبيلة و قيل هو القبيلة نفسها و اجلمع شعوب و الشعب :و الشعب

 أو القبائل الذين ينتسبون إليه أي جيمعهم و يضمهم.

مث مث العصارة، مث العمارة  ،ن القبيلة مث الفصيلةمالشعب:القبائل و حكي ابن الكلي عن أبيه:الشعب اكرب  و

 2«.الفخذ

يف تقدميه لكتاب األمثال  الشيخ حممد رضا الشبييبيف تعريفها للمثل الشعيب تنقل لنا تعريف  نبيلة إبراهيمأما 

األمثال يف كل قوم خالصة جتارهبم و حمصول خربهتم، »البغدادية للشيخ جالل احلنفي يقول األستاذ حممد رضا: 

                                                             

 .70-69 ابن منظور، املرجع السابق، ص -1
 7،ص1982،مؤسسة الرسالة،بريوت،2رودلف زهلامي، األمثال العربية الشعبية القدمية، رمضان عبد التواب،ط -2
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و هي أقوال تدل على إصابة احملز، و تطبيق املفصل، هذا من انحية املعىن أما من انحية املبىن فان املثل  يتميز 

و لطف الكناية و مجال البالغة و حقائق واقعية بعيدة البعد كله عن الوهم و اخليال  عن غريه من الكالم ابإلجياز

1«.ومن هنا تتميز األمثال عن األقاويل الشعرية
 

األدب ميتاز إبجياز اللفظ و  أنواعاملثل الشعيب نوع من :» فلقد عرف املثل الشعيب بقوله محد أمنيأأما األستاذ 

ن األمم و ميزة األمثال أهنا تنبع من كل محسن املعىن لطف التشبيه، و جودة الكناية و ال تكاد ختلو منه امة 

2«.طبقات الشعب
 

» و هناك من وجد صعوبة كبرية يف إعطاء تعريف للمثل الشعيب مثل األستاذ أمحد زغب يقول يف تعريفه للمثل: 

يز يعرب عن خالصة جتربة مصدره كامل الطبقات الشعبية يتميز حبسن الكتابة و جودة التشبيه له املثل قول وج

 3«.طابع تعليمي و يرقى على لغة التواصل العادي

فهذا التعريف ينظر للمثل الشعيب أبنه قول وجيز حامل خلالصة جتارب الشعوب له خصائص متيزه عن غريه هدفه 

 عن لغة احلياة اليومية.تعليمي و له لغة خاصة ترقى 

وعليه فمهما اختلفت التعاريف حول املثل الشعيب وتعددت فكلها تتفق على أن هذا اجلنس األديب يعرب عن 

 ا لآلخرين. خمتلف الشعوب وحياول نقل جتار

 :تعريف املثل عند القدماء العرب 

الكالم، وجوهر  وشي" :وصفه بقوله هتم القدماء بتعريف املثل وأفاضوا يف ذلك ومنهم )ابن عبد ربه(حيثإلقد 

اللفظ، وحلى املعاين]...[ ختريهتا العرب، وقدمتها العجم، ونطق هبا يف كل زمان، وعلى كل لسان، فهي أبقى من 
                                                             

، نقال عن نبيلة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، مكتبة دار غريب للطباعة، 3الشيخ جالل احلنفي، األمثال البغدادية،ص  -1
 .174القاهرة،د.ط،د.ت،ص 

 .61، ص 1953أمحد أمني، قاموس العادات و التقاليد  التعابري املصرية،مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة و النشر، القاهرة،د.ط، -2

 .88، ص 1،2008أمحد زغب، األدب الشعيب بني الدرس و التطبيق، مطبعة مزاور، الوادي،ط -3
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فاألمثال عنده  ."الشعر، وأشرف من اخلطابة، مل يسر شيء مسريها، وال عم عمومها، حىت قيل: أسري من مثل

 .1الكلمة، وتتسم ابلشيوع والذيوع بني الناس جتمع بني مجال اللفظ وبالغة

أما الراغب األصفهاين أورد تعريفا إصطالحيا قائال و املثل عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر بينهما 

مشاهبة ليبني أحدمها األخر و يصوره َنو قوهلم:" الصيف ضيعت اللنب" فإن هذا القول يشبه قولك أمهلت وقت 

، و هذا التعريف يضفي صفة التشبيه اليت أشار 2ك و على هذا الوجه ما ضرب هللا تعاىل من األمثالاإلمكان أمر 

 إليها أيضا املربد.

املثل ما ترضاه العامة و اخلاصة يف لفظه و معناه "و قد قدم الفرايب تعريفا للمثل يف كتابه " يف ديوان األدب": 

اء و الضراء و استدروا به املمتع من الدر، و وصلوا به إىل املطالب حىت إبتذلوه فيما بينهم و فاهوا به يف السر 

القصية، و تفرجوا به عن الكرب و املكربة، و هو أبلغ من احلكمة، ألن الناس جيتمعون على انقص أو مقصر يف 

 3"اجلودة أو غري اجلودة أو غري مبالغ يف بلوغ املدى يف النفاسة

فتعريفه يركز  . "...لفظ خيالف لفظ املضروب له يوافق معناه معىن ذلك اللفظأما ابن سكيت فيعرف املثل ب :" 

  .على طريقة التعبري غري املباشرة اليت تتميز هبا األمثال

إبضفاء صفة أخرى للمثل وهو أنه" قول سائر".  ."يف حني يرى املربد أنه:" قول سائر يشبه به حال الثاين ابألول

عند املربد" حديث أثر عن بعض العرب يف مورد خاص مث ضرب فيما يشبهه وسائر إضافة إىل التشبيه. فاملثل 

."منتشر بني الناس
4 

                                                             

 .7، ص 1982، مؤسسة الرسالة، بريوت2العربية القدمية ، رمضان عبد التواب، ط لاألمثارودلف زهلامي،- 1
 .482الراغب األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ القران، ص  -2

ل الدين( املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، شرحه و ضبطه و صححه و عنوان موضوعاته و علق حواشيه حممد أمحد جاد السيوطي)عبد الرمحن جال -3
 .486،د.ط، دار اجليل بريوت،لبنان،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،د.ت،ص 1املوىل، علي الباجوري، حممد أبو فضل إبراهيم، ج

 .13امليداين، جممع األمثال، ص - 4
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واملثل عند املرزوقي هو:" مجلة من القول مقتضبة من أصلها، أو مرسلة بذاهتا، فتتسم ابلقبول، وتشتهر ابلتداول، 

ظها، وعما يوحيه الظاهر إىل أشباهه من فتنقل عما وردت فيه إىل كل ما يصح قصده هبا من تغري يلحقها يف لف

فاملرزوقي يوضح حقيقة املثل، فيشبه مضربه  . "...املعاين، فلذلك تضرب، وإن جهلت أسباهبا اليت خرجت عليها

 .مورده، ويبقى متداوال حىت ولو جهل أصله، وهذا دون تغري لفظه

اهلية واإلسالم، وهبا كانت تعارض كالمها أما أبو عبيد القاسم بن سالم فاألمثال متثل:" حكمة العرب يف اجل

خالل: إجياز اللفظ، وإصابة  هلا ثالثفتبلغ هبا ما حاولت من حجتها يف املنطق بكناية غري تصريح، فيجتمع 

 املعىن، وحسن التشبيه".

 تعريف املثل عند البالغيني:  

يف   عبد القاهر اجلرجاينستعارة أو كناية...وهذا ما قاله حاالت من التمثيل، وهو تشبيه أو إاملثل عند البالغيني 

كتابه "أسرار البالغة ":...أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين، أو برزت هي ابختصار يف معرضه. ونقلت عن 

صورها األصلية إىل صورته، كساها أهبة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشبمن انرها، وضاعف قواها يف حتريك 

النفوس هلا، ودعا القلوب إليها، واستثار هلا من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا]...[ فإن كان مدحا كان أهبى وأفخم 

]...[ وإن كان ذما كان مسه أوجع وميسمه ألذع، ووقعه أشد وحده أحد]...[. وإن كان افتخارا كأن شأوه 

للصدر،  كان أشفىول أقرب]...[. وإن كان وعظا  أبعد، وشرفه أجد، ولسانه ألد. وإن كان اعتذارا كان إىل القب

فاملثل عند البالغني ميثل يف حقيقته حالة خاصة من التمثيل، أي  . "...وادعى إىل الفكر، وابلغ يف التنبيه والزجر

 .أنه عبارة إستعارية تصور يف مضموهنا مثال، وهذه الطريقة التعبريية تنقل تصويرا حيمل يف طياته معىن التمثيل

 . "صل إىل أن املثل عند البالغني:" تشبيه وجهه غري حقيقي منتزع من عدة أمور وهو تشبيه حال حبالفن
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 تعريف املثل عند احملدثني:  

  يف كتابه " الفن و مذاهبه يف النثر العريب": شوقي ضيفاملثل كما يقول 

} فلسفة احلياة األوىل، و له يف اتريخ الفكر أمهية ال يدركه إال من تعمق يف دراسة نفسية الشعوب و دراسة 

 .1التطور الفكري عند البشر{

  عن املثل " و لألمثال من الكالم موقع يف األمساع و أتثري يف  الدكتور عبد الباري حممد داودو يقول

و ال يؤثر أتثريها ألن املعاين هبا مالئمة،و الشواهد هبا واضحة، و النفوس هبا القلوب، ال يكاد املرسل يبلغ مبلغها 

واقعة و القلوب هبا واثقة، و العقول هلا موافقة، فلذلك ضرب هللا األمثال يف كتابه العزيز، و جعلها دالئل رسله، 

 أربعة شروط:و أوضح هبا احلجة على خلقه ألهنا يف العقول معقولة و يف القلوب مقبولة و هلا 

 أحدها صحة التشبيه . -

 يكون العلم هبا سابقا و الكل عليها موافقا. أنالثاني -

و الثالث أن يسرع وصوهلا للفهم و جيعل تصورها يف الوهم من غري إرتياء يف إستخراجها و ال كّد يف  -

 إستنباطها.

عت يف األمثال املضروبة هذه و الرابع أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ أتثريا و أحسن موقعا، فإذا إجتم -

2الشروط األربعة كانت زينة الكالم و جالء املعاين و تدبرا لألفهام.
 

و من أهم التعاريف املعاصرة ما أوردته الدكتورة نبيلة إبراهيم يف كتاهبا " أشكال التعبري يف األدب الشعيب" }  -

أن كل مثل يصلح أن يكون موضوعا لعمل أديب   املثل قول قصري مشبع ابلذكاء و احلكمة، و لسنا نبالغ إذا قلنا

3كبري إذا إستطاع الكاتب أن يتخذ من املثل بداية، يعايش جتربة املثل و يعرب عنها تعبريا حتليليا دقيقا.
 

                                                             

 حممد إمساعيل صيين و آخرون ، معجم األمثال العربية ، املقدمة.  -1

 .89عبد الباري حممد داود ، فلسفة الصمت و الكالم، د.ط ، ص -2

  .98ص نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبري يف األدب الشعيب ، -3
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ابلغة ابرعة فيها  حكمة" إهنا قمة البالغة و أبدع أنواع اإلختصار و اإلختزال يف  طه حسني:و يف قول  -

مجيل إرشاد للسامع و حىت تذكرة له بصورة املاضي و معلومة حبدث اترخيي إرتبط ابملثل عله من جليل توجيهه 

يستقيم عوده و يتكامل بنيانه..و هو مزاج من نصح و هداية على قدر كل نفس و ما لديها من ملكات تنهل 

فين شكال و مضموان ملا حتمله من دالالت و معاين ترتك أثرا يف ، فهو يرى أن األمثال إبداع 1منه ما تقنع نفسه"

 النفوس.

"يرى املثل صفوة لألقوال و عصارة ألفكار أجيال سبقتنا عرب التاريخ اإلنساين، و هو  رابح خدوسي:أما  -

ف زينة الكالم عن البلغاء و احلكماء، و أمجع املتحدثون على صواب اإلستشهاد به من مواقف اجلدل و خمتل

،و هذا التعريف يظهر مسة التوارث عرب األجيال و كذلك بالغة و حطمة األمثال، حبيث تصلح 2ضروب الكالم 

 يف كل مكان و زمان و يف خمتلف املواقف.

أن املثل:" عبارة موجزة لطبقة اللفظ و املعىن، يصدر عن عامة الشعب، ليكون  عز الدين جالوجيو يرى  -

صادقة له، يعرب عن خمزون احلضاري و واقعه املعيشي و أماله و تطلعاته املستقبلية، و هو مرتبط غالبا حبكاية  مرآة

 .3وقعت سواء عرفنا مؤلفها أم ال

أبنه:" قول سائر أو مأثور فرض أو خرايف يتميز خبصائص و مميزات فهو  رابح العويبالدكتور يف حني يرى  -

الشيء دون تغري يف املعىن مع خمالفة لفظه للفظ املضروب الذي قام مقام على  يدل يف صميمه على ما ميثل به

 .4وجه تشبيه حال الذي حكي فيه حبال الذي قيل ألجله و هذا تشبيه ابملثال الذي يعمل عليه غريه

 

 

                                                             

 .11، ص 1979، دار العودة، بريوت، 1فؤاد علي رضا، أمثال العرب، ط -1
 .5خدوسي، موسوعة األمثال اجلزائرية، د.ط، دار احلضارة للجزائر، د.ت، صرابح  - 2

 . 11عز الدين جالوجي، األمثال الشعبية بسطيف، د.ط، مديرية الثقافة، دار الثقافة، د.ت، ص  -3

 .4-3، ص 2005، 1العريب رابح، املثل و اللغز العاميان، ط- 4
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 :الكرمي نالقرآاملثل يف الثاين: املطلب

الكرمي كتاب هللا العظيم منذ أن أنزل أعترب مصدرا أساسا للمعرفة يعود إليه العلماء و الباحثني خاصة، و  القران 

الناس عامة للتحجج و اإلقتداء به فقد جاء على مخسة أوجه مثلما أشار هلا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يف 

" إن القران نزل على  النيب صلى هللا عليه و سلم قالحديثه الذي أخرجه البيهقي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن 

مخسة أوجه: حالل و حرام و حمكم، متشابه، و أمثال، فاعملوا ابحلالل، و إجتنبوا احلرام، و إتبعوا احملكم، و امنوا 

وسائل  ، و القران الكرمي بدوره أوىل املثل عناية فائقة و جعل األمثال من أبرز1ابملتشابه و اعتربوا ابألمثال"

اإليضاح هلداية املؤمنني: " لقد أوىل القران الكرمي املثل عناية فائقة و أنزله منزلة رفيعة، و كان من أكثر األساليب 

 املستعملة يف هداية الناس، أو يف حتديه هلم و إقامة احلجة على الكافرين"

وجوب عبادته و بيان البعث و النشور، و الكرمي يزخر أبمثال متنوعة و متعددة هتدف إىل وحدانية هللا و  نفالقرآ

 التذكري بسنن هللا و أخذ العربة من األمم السابقة و الرتغيب يف اجلنة و الرتهيب من النار...اخل.

كل اجلوانب املتعلقة حبياة اإلنسان لذلك أشاد القران الكرمي القران الكرمي منهج تربوي كامل يعاجل   األمثال يفو 

، و قال تعاىل: " كذلك يضرب هللا 2القران من كل مثل"اىل: " و لقد ضربنا للناس يف هذا أبمثاله قال هللا تع

 .4، و قال هللا تعاىل:"و تلك األمثال نضرهبا للناس و ما يعقلها إال العاملون"3األمثال"

 يتميز املثل يف القران الكرمي بعدة خصائص منها: -

 .أن املثل حيمل رسالة مع كونه موضوعا مجاليا 

  جيمع املثل يف القران بني حسن البيان لفظا و جودة املضمون معىن و دقة التصوير مع إبراز العناصر املهمة

 من الصورة اجلمالية.

                                                             

 .14، ص 1993، 1األمثال يف القران الكرمي ، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط حممد جابر الفياض ، -1

 .68سورة الروم ، اآلية  -2

 .17سورة الرعد ، اآلية  -3
  .43سورة العنكبوت ،اآلية  -4
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  جييء يف أعقاب املعاين غالبا لتوضيحها: ففي مثل سورة البقرة عن املنافقني قال تعاىل:"مثلهم كمثل الذي

 يقة صفتهم عقبها بضرب املثل زايدة يف الكشف و تتميما للبيان.استوقد انرا" يقول الزخمشري :ملا جاء حبق

 :حيث إن األمثال القرآنية تتناول األمور بصورة جمتمعة دون أن أتخذ كل أمر على حدة العمومية و اإلطالق

كلها ﴾ هو تعبري عن احلياة الدنيا  45و بصورة انفرادية... كقوله تعاىل: "و اضرب هلم مثل احلياة الدنيا"﴿الكهف 

.. و هذا م يضفي على املثل القرآين صفة الطالق الن معانيه و مدلوالته ال أجزائها.دون ذكر تفاصيلها و 

تنحصر ابحلالة اليت يتناوهلا نص املثل بل تتسع لتشمل مجيع احلاالت املماثلة هلا يف اي زمان و مكان وجدت فيه 

لقران و يصف طرق تفكريهم ليسوا إال مناذج ألقوام و هذه احلاالت و حىت األقوام و األشخاص الذين يذكرهم ا

 أشخاص على شاكلتهم و مثاهلم يف هذه احلياة الدنيا.

 :و ذلك أن الشيء كلما كان اعم كان اعرف يف العقل لكثرة مرور مفرداته يف العقل و  الظهور و اإلجياز

منها القضية اجللية الن يف ذكرها تطويال  خري الكالم ما قل و دل فلهذا كانت األمثال املضروبة يف القران حتذف

 و عيا".

 :حيث أن املثل يف الكثري من اآلايت يعد مقارنة بني شيئني: كقوله تعاىل: " مثل  املوضوعية يف التمثيل

﴾. فهو يوازن بينهما 24الفريقني كاألعمى و األصم و البصري و السميع هل يستواين مثال أفال تذكرون" ﴿ هود

امها. ال جرم أن كفة أهل احلق ترجح ابمليزان فتسقط كفة أهل الباطل مبن فيها يف قاع جهنم " ال فهل يستوي كفت

 ﴾. 22جرم إهنم يف اآلخرة هم اخلاسرون"﴿ هود 

فالتعبري القرآين يف رحاب املثل يتضمن استحسان املقارانت بني األشياء املتضادة للعربة و االتعاظ و معلوم أن 

 أبضدادها سواء تعلق األمر بتبيني احلسن و أصحابه أو تبيني القبح و ذويه.األشياء تتبني 

 .صدق املماثلة بني املثل و املمثل له 

 .التنويع يف عرض األمثال مرة ابلتشبيه و مرة ابلعرض املفاجئ و ابلتمثيل البسيط 
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 ن األشياء اليت يراها يف الوجود و ضرب املثل ابألشياء اليت يعلمها الناس: و ذلك أن اإلنسان ال خيرج يف تفكريه ع

ال ميكنه تصور ما ليس كائنا يف دنيا الناس هلذا فانه حىت اجلنة اليت هي من أمور الغيب مثلها هللا تعاىل لعباده مبا 

شاهدوه من األشجار الباسقة و الثمار اليانعة و النهار اجلارية مما آلفوه و عرفوه و هبذا تقرتب الصورة إىل 

املغزى يف هذا كله انه املثل القرآين يالمس احلياة الواقعة لريفع الناس إىل احلياة املثلى و احلقائق اجملردة و  أذهاهنم. و

يقرتب من إفهام البشر و مداركهم مبا ميكنهم تصوره و تدبره حىت يعقله األمثال و تنطبع يف صدورهم و تتالءم 

 ة و أنواع الشعور اإلنساين.صوره مع خمتلف األمزجة النفسية و األحاسيس البشري

 املطلب الثالث: الفرق بني املثل و احلكمة

كثرية هي املصطلحات و املفاهيم اليت تتداخل و تتشابك فيما بينها جملرد ذكر واحدة منها لذلك جيب حتديد كل 

 مصطلح و إعطاء مفهوم له، و حتديد خصائصه و الفرق بينه و بني املصطلحات اليت تتداخل معه.

 الفرقهو بني هذه املصطلحات اليت تتداخل يف هذا البحث مصطلحي " احلكمة و املثل الشعيب"، إذا ما  من

 بينهما؟ و ما هي مواطن التداخل؟.

هناك العديد من الباحثني من إتفق على أن هذين املصطلحني حيمالن نفس املعىن و هناك من أكد على 

قوا على أن املثل يقوم على أساس التشبيه: " املثل أساسه التشبيه و إستقاللية كل منها عن األخر، فالدارسون إتف

ما يقع يف حكمه من وجوه بالغية، فإذا وجدت عبارات تتفق مع املثل يف اإلجياز و الشيوع و صوغ العبارة، و 

مبعناها احلريف، و ال تعتمد ابلتايل على التشبيه، و على ما يقع يف حكمه من  استعماهلاختتلف عنه من حيث 

وجهة نظر بالغية، اعتربت أقوال سائرة أما احلكمة فهدفها إصابة املعىن و ترمي إىل التعليم، و يكون إنتاجها و 

فاحلكمة ال تسري سري ،1شيوعها بني اخلاصة، تقوم على التجريد و تستدعي التأمل، و هي أكثر قبلية للتعميم"

، فاحلكمة ال تصدر إال من فئات خاصة من الناس هم أولئك الذين املثل و ال تشيع شيوعه و إال أصبحت مثال

                                                             

 .68-67،د.ط، ص 2007عبد احلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر،اجلزائر،  -1
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أتوا قسطا موفورا من الذكاء و نفاذ البصرية، و فصاحة العبارة و بالغاهتا، كاألنبياء و احلكماء و الفالسفة و 

 .الشعراء و غريهم

ثل الشعيب خيتلف عن احلكمة ابعتبار أن املثل يقوم على التشبيه، بينما احلكمة هي أعم منه و فبورايو يرى أن امل

 تعبري كخالصة جتربة حلكيم ما تصدر عن فئة معينة من الناس.

من بني أوجه االختالف أيضا أن للمثل مورد و مضرب عكس احلكمة، فاملورد هو القصة األصلية اليت أطلق  -

 ، و املضرب هو احلال أو القصة أو الظرف املشابه للقصة األصلية.فيها املثل ألول مرة

كذلك ميتاز املثل عن احلكمة يف استعمالنا له يف حالة من حاالت اإلنسان " فنضربه عن حالة غضب أو  -

 .1استهزاء أو ثورة أو تصحيح اعوجاج...اخل، خبالف احلكمة اليت ال تكون إال للتوجيه األخالقي"

يف مقدمة مصنفه األمثال الشعبية أن الفرق بني املثل و احلكمة  عبد احلميد بن هدوقةيقول  إضافة إىل ذلك -

 اليت يعرب عنها املثل: االجتماعيةيكمل من حيث الداللة يف األبعاد 

" يبدو لنا ابلرغم من الرتابط و التالحم الواضح بني املثل و احلكمة و القول السائر، إال أن هناك بعض الفرق، 

فاحلكمة تتضمن موعظة أو نصيحة أو عربة مثل قول اإلمام علي بن أيب طالب " عمرت البلدان حبب األوطان"، 

ما يتمثل الرجل الشعيب هبذا املثل: " راحت جوايب و عشور" دبينما املثل قد يتضمن ذلك و قد ال يتضمن. فعن

فيه كما ذهبت أموال الناس يف العهد العثماين فهو ال ينصح و ال يقرر، و إمنا يصور ذهاب أمواله فيما ال غناء 

بني اجلباايت و الزكوات... و لرمبا إستخلص السامع من مثله: أن حالة املواطن مل تتغري بتغري النظام السياسي و 

على مقومات املثل الكامل من تشبيه، و إجياز، و  الشتماله... فاملثل هناك قابل لكثري من الدالالت االجتماعي

ابلذاكرة... و من مثة فهو ألصق ابحلياة الشعبية، و أصدق من احلكمة يف تصوير حياة  التصاقو سهولة بالغة 

                                                             

 .5مسعود، حكم و أمثال شعبية جزائرية، دار اهلدى للنشر و التوزيع، د.ط،د.ت، ص جعكوز -1
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اجملموعة املتداول بني أفرادها يف سرائهم و ضرائهم، و أنواع العالقات القائمة بينهم، و املثل العليا اليت يشرتكون يف 

 1تقديسها يف حقبة معينة من الزمن..."

تصوير جتربة إنسانية عاشها اإلنسان بكل إىل التعليم و التوجيه حسب رأيه بقدر ما يرمي إىل  دفهفاملثل ال ي

 تفاصيلها، و احلكمة قد ال حتمل دالالت يصعب على اإلنسان العادي فهمها و معرفة معناها.

 إضافة إىل ما سبق توجد فروق أخرى بني املثل و احلكمة:

 أسلوب املثل دائما موجز، عكس أسلوب احلكمة الذي قد يطول نسبيا. أن -

سهولة إنتشار و تداول املثل الشعيب على عكس احلكمة اليت يصعب فهم بعض معانيها خاصة عند اإلنسان  -

 العادي البسيط.

ما إىل ذلك املثل حيمل معنيني، معىن ظاهرا و األخر ابطنا: املعىن الظاهر فهو حدث من أحداث التاريخ أو  -

2أما الباطن فمرجعه إىل احلكمة و اإلرشاد يف حني احلكمة تفيد معنا واحدا من هني و إرشاد و حكمة.
 

املثل يصدر عن عامة الناس و عند خمتلف طبقات الشعب، خبالف احلكمة اليت ال تصدر إال عن طبقة  -

 معينة من الناس.

 نهما فتتمثل يف:هذه هي أوجه االختالف بينهما، أما أوجه االتفاق بي

اهلدف من كليهما هو توجيه سلوك الفرد و حماولة إصالحه " و من املالحظ أن املثل و احلكمة  -

)املأثورة(يكادان أن يكوان شيئا واحدا، هدفهما تعليمي و هو الوعظ و تقرير أصول قضااي السلوك و قواعد 

الذوق إىل آخر هذه املناحي املختلفة من النشاط املعرفة، و املعتقدات، و التشريع الشعيب و املبادئ الفنية و 

 ، فهو يشرتك معها يف إصالح الفرد و توجيهه.3اإلنساين"

                                                             

 .69-68نقال عن عبد احلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري،ص  13-12عبد احلميد بن هدوقة، "أمثال جزائرية" ص  -1

 .30، ص2002، 2النشر ابإلسكندرية، ط حلمي بدير، " أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث"، دار وفاء لدنيا الطباعة و -2

 .6-5، ص 2جأمحد رشدي صاحل ، فنون األدب الشعيب ، -3
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يلتقي املثل مع احلكمة يف إجياز العبارة فيسهل تداوهلا و انتشارها بني الناس يقول أبو هالل العسكري يف  -

مبا حيسن من الكالم أن يتمثل به إال أنه ال  مجهرته لألمثال: " مث جعل كل حكمة سائرة مثال و قد أييت القائل

 .1يتفق أن يسري فال يكون مثال"

. كالمها 2"فاحلكمة هنا نوعان نوع يسري و يفشو فيصبح مثال، و نوع ال يتهيأ له ذلك فال يسمى مثال" -

يف كوهنا ترجع  تلخيص لتجربة سابقة سواء فردية أو مجاعية: " األقوال و احلكم املأثورة تتفقان مع املثل الشعيب

مجيعا إىل إهتمام روحي واحد، و هو التجارب الفردية اليت يعيشها الناس و تتلخص يف تلك األقوال املوجزة 

 .3احلكيمة، و لذلك فإن هذه األقوال املأثورة تنفصل عن العمل الفين لتعيش مبفردها أحقااب طويلة"

فكالمها يعربان عن جتارب اإلنسان و حياوالن من خالهلا و عليه فاملثل الشعيب و احلكمة مهما اختلفا أو اتفقا 

 إصالح الفرد و توجيهه َنو األفضل.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .8،ص2007أبو اهلالل العسكري ، مجهرة األمثال، دار ابن حزم للطباعة  النشر، بريوت، لبنان ، ط -1

 .19خلضر حليتيم ، صورة املرأة يف األمثال الشعبية اجلزائرية، دار النشر، ص  - 2

 .182، أشكال التعبري يف األدب الشعيب اجلزائري،صإبراهيمنبيلة  -3
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 املبحث الثاين: منطلقات املثل الشعيب

 خصائص ومميزات املثل الشعيب:املطلب األول: 

املثل الشعيب كغريه من فنون األدب الشعيب، مبجموعة من اخلصائص واملميزات، وهي تشرتك يف أكثرها مع  ميتاز

 عناصر األدب الشعيب األخرى، وهذه اخلصائص هي: 

أول ما نشري إليه يف عده خلصائص املثل ابن املقفع يقول يف هذا الصدد: " إذا جعل الكالم مثال، كان أوضح * 

، فمن خالل قوله يتضح لنا أن للمثل خصائص أساسية هي 1سمع، و أسع لشعوب احلديث"للمنطق و انق لل

 وضوح املعىن، و مجال األداء و عموم الداللة.

و هناك من حصرها يف هذه اخلصائص يقول: أبو عبيد القاسم بن سالمفي تعريفه للمثل و ذكر خصائصه:"  *

هذا كتاب األمثال، و هي حكمة العرب يف اجلاهلية و اإلسالم. و هبا كانت تعارض كالمها فتبلغ هبا ما حاولت 

: إجياز اللفظ، و إصابة املعىن، و من حاجاهتا يف املنطق بكناية غري تصريح، فيجتمع هلا بذلك ثالث خالل

 .2حسن التشبيه"

فبما أن املثل ذو طابع شعيب ، فإن اللغة املعتمدة فيه هي لغ ة احلياة اليومية ،  :اللغة املستعملة يف املثل * 

املستعملة والسائدة بني الشعب مبختلف فئاته ، ومن املعروف أن اللهجة العامية ال ختضع لقواعد وال لضوابط 

وية ، وهذا ما ساعد األمثال على سهولة التداول ، ألن العامية هي لغة البيت والشارع ، واجملتمع ، ولغة األمي لغ

 واملتعلم ، الغين والفقري ، أي هي لغة الالحواجز. 

غة ال خيضع لعملية التدوين أتناء نشأته األوىل إذ ينقل عن طريق الرواية الشفوية عامة معتمدا على الل *الشفوية:

 املنطوقة اليت تعارف اجملتمع على فهم رموزها ومدلوالهتا.
                                                             

 .14، د.ط، ص 1امليداين ، جممع األمثال ،ج -1

 .23،ص3،1984رودولف زهلامي، األمثال العربية القدمية، ترمجة رمضان عبد التواب،مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت،ط -2
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فهو ينقل حالة الفرد واجلماعة معربة عن اآلمال واآلالم انه خالصة جتارب الشغب واملرأة * الصدق يف التعبري:

 العاكسة لثقافة األمة وفلسفتها ونظرهتا إىل احلياة.

نسبته فهي موضع شك ، فاألدب الشعيب عموما يتميز وحىت وإن وجدان :* املثل الشعيب جمهول املؤلف

ابجلماعية ، والشيء نفسه ينطبق على املثل ، فصاحب ه األصلي هو فرد م ن عامة الناس ، أطلق مثله مث ذابت 

ذاتيته يف مجاعة جمتمعه ، ليبقى مثله سائرا وصاحبه جمهوال ، وحىت وإن استطعنا التعرف ع لى املرحلة الزمنية اليت 

فيها ، أو عن املكان الذي أنتج فيها أول مرة حسب املضمون ، كاألمث ال اليت أنتجت يف الفرتة االستعمارية  قيل

 ، فال ذاكرة الشعبية ال تعطي احلق ملعرفة ق ائل املثل الشعيب.

 أيدي الناس.إال بعد أن يستكمل منوه على،أثناء نشأته األوىل * املثل الشعيب الخيضع لعملية التدوين

فه و ينقل حالة الفرد واجلماعة بصدق ودون خوف من قوة الرئيس أو احلاكم  :املثل الشعيب صـادق يف تعبريه  *

 أو املسؤول ، وال من نقد النقاد والدارسني فاملثل حيتوي على معىن يصيب التجربة والفكرة يف الصميم.

كالم فيه على الكثري فهو مكون من أقل حبيث يدل قليل ال:* معظم األمثال الشعبية تقتضي نوعا من اإلجياز

قدر من األلفاظ ، وأكرب قدر من الداللة  ، وتتميز جبودة املعىن واالختصار والرتكيز ، فهي أكثر م ا تتسم من 

حيث مستواها ابإليق اع اخلارجي الت ام أو الناقص ، ولكن ه ذا اإليقاع اثبت يف احلالتي ن ، واثنيهما االتص اف 

لدقة. وقد استمدت هذه امليزة شكلها ومرونتها من اللهجة العامي ة، لكوهنا منطوقة، وابلتايل فهي ال ابإلجي از وا

 تعتمد على قواعد اإلعراب ، وتضبط كلماهتا فقط ابلطريقة اليت تتوافق مع شكل إيقاع املثل وظروفه االجتماعية.

صة جتارب الشعب ، كما أنه ميثل مرآة لثقافة فهو خال: * املثل الشعيب ميثل فلسفة الفرد واجملتمع يف احلياة

األمة واجتاهاهتا ونظرهتا إىل احلياة ، فاألمثال تنقل لنا بصورة أمينة احلياة االجتماعية للشعوب يف فرتات خمتلفة ، 

 كاشفة النقاب عن مكنوانت الواقع االجتماعي ، فهي أصدق أداة للتعبري عن حالة الفرد واجلماعة.
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 لذا فهي تقتضي يف سريها وتداوهلا  :الشعيب هو جزء من الرتاث الشعيب * مبا أن املثل

التناقل شفواي بني أفراد اجملتمع ، وهي تبدو يف املقام األول جزءا ال يتجزأ من الرتاث اإلنساين بوجه عام ، ولشعب 

كمة الشعبية ، وآداب والتجربة العلمية احلسية ، واحلتضم يف طياهتا اخلربة الطويلة  بعينه بصفة خاصة ، حيث

تعد خاصية أو ميزة  يةو السلوك ، وكذلك األمثال تنقل من شفاه  إىل شفاه عرب أجيال متعددة. فالرواية الشف

أساسية النتقال املثل الشعيب ، بل هو جزء من الرواية الشفوية ، واألدب الشعيب أيضا يدخل يف هذا اجلانب ، 

أي ينقل عن طريق الرواية الشفوية عام ة ، معتمدا على اللغة املنطوقة ، اليت تعارف اجملتمع على فهم رموزها 

ألساسي ، هلذا اإلبداع الشفوي ، واللغة الشفوية تتميز ابملرونة والسهولة ، وال ومدلوالهتا ، وتعد الذاكرة الناقل ا

تعتمد على قواعد اإلعراب وهي اللغة األم اليت يتعلمها الطفل ، ويتلقاها من أسرته ، ويتعامل هبا يف حياته 

 اليومية.

بية ألهنا انبع ة من أوساطه ، منت متصلة ابحلياة االجتماعية ، فهي متتاز أبلفة شع :* األمثال ذات طابع شعيب

من صميم البيئة ، تبناها الشعب وحافظ عليها من عوامل الزوال واالنداثر ال تشري الصفة)الشعيب( اليت يتصف هبا 

الرتاث إىل أنه نتاج وزاد من يسمون ب )الطبقات الشعبية( أو )البسطاء( ، وإمنا تشري إىل أنه نتاج الشعب كله 

ف طبقاته ، وفئاته ، وبيئاته ، ومراحله التارخيية. فاملثل الشعيب هو وليد التجربة الذاتية ، من وزاده ، على اختال

إنتاج ، مث ذابت التجربة الفردية يف اجلماعة ، لتصبح مجاعية ومشرتكة بني الناس ، متس واقعهم ومعاانهتم ، 

 التداول والتناقل. أفراحهم وأتراحهم يف إطار اجملتمع الذي وافق عليها من خالل عملية

حيمل املثل الشعيب يف طياته وظائف خمتلف ة ، أمهها الوظيفة الرتبوية التعليمية ، فهو يتميز ابلطابع التعليمي ، حيث يقوم  *

 بعرض الفكرة أو املوقف ، مث يرتك اجملال للغري مفتوحا ، س واء بتقبل النصيحة أو التوجيه والعمل هبما ، أو برفضهما.

األمثال ابإليقاع ، فمن العوامل األساسية اليت جعلت معظم األمثال القدمية املوج زة تتماسك وتصمد أمام تتميز  *

الزمن ، توفرها على مصادر إيقاعية تتجسد يف االعتدال والتناسب بني األجزاء ، ويف التقدمي والتأخري ، والرتاكيب 
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ثل عمل على إظهاره أكثر من الكالم العادي ، واملتكلم البالغية والسجع واجلناس ، فاإليقاع إذا ما وجد يف امل

عندما يعتمد على األمثال يف حديثه ، فإن السامع يتفطن إىل التعابري املثلية ، وذلك لتغري نربة صوت املتكلم ، 

 يكفريدر وهذا ملا تتسم به من خصائص بالغية وإيقاعية وتركيبية.وانطالقا من كل هذا هناك تعريف قدمه األستاذ 

ائص املثل الشعيب ، يقول أبنه : القول اجلاري على زايلر يف مقدمة كتابه )عل م األمثال األملانية(  يشمل خص

 الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أديب مكتمل يسمو على أشكال التعبري املعروفة.ألسنة الشعب 

التعبري األدبية املعروفة ، ألنه يعرب عن يتبني من خالل هذه اخلصائص أن املثل الشعيب أييت يف مقدمة أشكال 

الواقع االجتماعي بكل تناقضاته وصراعات هو يكشف الكثري عن العالقات االجتماعية السائدة بني أفراده ، بل 

وميتاز عن هذه األشكال خبصائص دقيقة ، إنه الصورة الواقعية واحلية اليت تكشف أحوال اجملتمع وهذا األخري هو 

 إثراء املثل واحلفاظ عليه يف أبسط صوره املعروفة ، وهذا ما ضمن له الدميومة واالستمرارية.من أعاد خلق و 

 وظائف، أمهية املثل الشعيب و دوره:املطلب الثاين: 

يتميز املثل الشعيب ابإلجياز و الكثافة يف املعاين و الدقة يف التعبري و هذا ما جعله من األكثر األنواع األدبية 

ارا و تداوال بني خمتلف طبقات اجملتمع من خالل رصد جتاربه و التعرض هلا هبذه الكلمة املوجزة الشعبية انتش

املؤدية للغرض املطلوب، فهو بذلك يؤدي عدة وظائف يف حياة الفرد حسب كل موقف أو موضوع يواجهه، و 

جلزائري "يف حتليله ملقدمة من أهم هذه الوظائف كما استخلصها عبد احلميد بورايو يف كتابه " األدب الشعيب ا

 قادة بواترن األمثال الشعبية اجلزائرية هي : الوظيفة التواصلية، اإلقناعية، التنبيهية، الرتفيهية.....اخل.

  :الوظيفة التواصلية 

بني أفراد اجملتمع الواحد،و بني خمتلف اجملتمعات  االتصالاهلدف األمسى من املثل الشعيب هو التواصل و          

، فمن خالله االنداثركذلك الشعوب املختلفة، فاملثل ينقل جتارب اآلخرين السابقني و حيميها من الزوال و   و
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و يستدل على ثقافة »... ميكن التواصل مع جمتمع آخر و معرفة ثقافته و طريقة تفكريه و نظرته للحياة  

 «.املتحدث بكثرة ما أييت به من ذلك و يكون حمل احرتام و تقدير...

  ةاإلقناعية احلجاجيالوظيفة: 

إضافة إىل وظيفة التواصل يؤدي املثل وظيفة اإلقناع فنجد العديد من األمثال الشعبية تكون مبثابة حجة         

و كذلك يف املعامالت التجارية، فعلى الرغم من أهنا يغلب عليها التصلب و ال »تؤدي إىل اإلقناع بشيء ما : 

 1«.،فإن املثل املؤايت إذا ذكر فيها قد يكون سببا لعقد الصفقةختضع إال لسلطان الربح 

 :الوظيفة التنبيهية 

بذلك يكون املثل أداة تنبيهية يف اجملتمع فمثال قدميا عندما يكون املداح يسرد قصص األولني يوظف         

 جمموعة من األمثال فهو بذلك جيلب اهتمام الناس و يسرتعي إنتباههم.

 احلوارية: الوظيفة 

، جييبه املستمع كثرية هي األمثال اليت تكون مبثابة أجوبة جملموعة من األسئلة فمثال عندما يطرح متحدث سؤاال

 ب "مثل " يكون هذا املثل جوااب لسؤاله.

 :الوظيفة الرتفيهية 

هذا اجلانب املهم يف دائما اإلنسان حباجة إىل الضحك و الرتفيه عن النفس، و املثل الشعيب مل يغفل عن          

لشخصية الفرد فوضع لنا جمموعة من األمثال اليت صيغت يف قالب فكاهي هادف فمثال جند املثل الشعيب القائل: 

"الشر و التعفريت" فهذا املثل حيمل جانب ترفيهي له مغزى معني فهو يصف اإلنسان الذي ليس له نفوذ و ال 

 فسه يف مكان ليس له.قوة حتميه و يتدخل فيما ال يعنيه و يضع ن

 

 

                                                             

- 
 4قادة بواترن: ترمجة عبد الرمحن احلاج صاحل، األمثال الشعبية اجلزائرية، دار احلضارة ،د.ط، د.ث،ص 1



 تحديد مفاهيم المثل الشعبي.                                                    الفصل األول:     

 

 22 

 :الوظيفة األخالقية التعليمية الرتبوية 

املثل الشعيب يهدف إىل توجيه و ضبط سلوك الفرد داخل اجملتمع وفقا للقيم األخالقية له فهو من خالل          

لعادات تلخيصه لتجارب اآلخرين يوجهه إىل األخالق الفاضلة و يشجعه على القيم و العادات احلسنة، و جينبه ا

السيئة، فاملثل الشعيب يوجه الفرد َنو السلوك املستقيم و جيعله مييز بني احلق و الباطل، اخلطأ و الصواب و حياول 

 أن يضع له قواعد و معايري من خالهلا حيارب كل إَنراف أخالقي .

 :الوظيفة الفنية 

إلجياز و البساطة و الكثافة يف املعاين(مما املثل الشعيب فن من فنون األدب الشعيب له خصائص و مميزات فنية: ) كا

 جعله حيتل مكانة خاصة بني الفنون األدبية الشعبية هذه املكانة مكنته من الشيوع و االنتشار و التداول.

تنظيم اجملتمع الزراعي من خالل عمليات الزرع، احلصاد  كذلك بعض األمثال الشعبية تعترب كقوانني جاهزة حتاول

و السقي...اخل: " و هي أيضا متثل خالصة لتجارب إنسانية و اقتصادية و زراعية، غايتها أن تعلم اإلنسان العريب 

 .1يف الريف اجلزائري ما ينبغي أن يتعلمه حىت ال يقع يف فخ االرجتال و التهور و قصر النظر"

 لوظائف اليت لعبها املثل الشعيب يف اجملتمع اجلزائري و ال يزال يلعبها حىت اليوم.هذه هي معظم ا

 أمهية  املثل الشعيب و دوره :*

إن املثل الشعيب من خالل إنتشاره الواسع الكبري بني أوساط الناس أصبحت له أمهية و دور كبري يف حياتنا ملا 

 ائدية و إقتصادية.حيتويه املثل من دالالت إجتماعية و سياسية و عق

 فهو بذلك يعترب وسيلة يعرب هبا اإلنسان عن خمتلف جتاربه. و عليه فأمهية و دور املثل الشعيب يكمالن يف:

 الشعبية متثل عراقة الشعوب و جذورها و أصوهلا حتمل اإلرث احلضاري الذي جاء لنا مبجموعة من  األمثال

 القيم و القواعد و األخالق و املبادئ اليت جيب أن يسري عليها الفرد.

                                                             

 .9،ص 2007،ديوان املطبوعات اجلامعية،د.ط،الشعبية اجلزائرية االمتثالعبد امللك مراتض:  -1
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  التعبري عن خمتلف طبقات الشعوب و كل الفئات و ليست فئة معينة كما أنه يتابع خمتلف مراحل منو

عومة أظافره إىل مرحلة الشيخوخة و يعرب عنها كذلك يعاجل كل القضااي و املشاكل اليت يتعرض هلا اإلنسان منذ ن

 الفرد يف حياته بكل تناقضاهتا و تعقيداهتا.

  األمثال الشعبية تعني الفرد على الفهم و تنمي قدرته على فهم املقصود: " فلألمثال أمهية كربى يف حياة

و توضح املقصود و تثري اخليال و تعني على الفهم فتتمتع  االهتمامالفكرية جتلب الشعوب فهي يف مقدمة كنوزها 

النفس و الفكر و املشاعر و تعكس عادات أصحاهبا و سلوكهم و أخالقهم و تقاليدهم بقلة لفظها و كثرة 

1معانيها اليت تعرب عما تكنه الشعوب يف أعماقها.
 

 نسان أمام حاالت سلوكية معينة و يرتك له حرية التطبيق إستعمال املثل الشعيب طريقة لإلرشاد يضع اإل «:

املثل يستعمل طريقة اإلرشاد فيضعك أمام حاالت سلوكية معينة و يرتك لك حرية تطبيق ما تريد مما ال تريد فلو 

 رقبتو" أو كما يقال يف اجلزائر "الكلمة كي البارود إذا خرج ما عطى كلمتو مسعنا املثل القائل "اللي عطى

يرجعش" ليس يف هذين املثلني إكراه و ال توجيه إمنا هناك حالة سلوكية فاضلة من وىف بوعده كان صورة للفضيلة 

 .2«و األخالق احلميدة...

  و للمثل أيضا دورا كبريا يف اجلانب النفسي فعندما يتعرض اإلنسان يف حياته لصدمات أليمة فيجد نفسه

مل فاملثل الشعيب من خالل ذلك يساعده على إجياد احللول و هتدئته و حمبطا و ايئسا من احلياة أو فاقدا لأل

اللجوء إليه و التخفيف عنه فعندما يصيب اإلنسان شيء ما أول ما يقال له هذا املثل الشعيب الكثري التداول و 

هو مقدر و ما أصابه  أن.من اجل التخفيف عنه و  3االنتشار يف الوسط اجلزائري "كاتبة" أو      "املكتوب "

هذه الشدة تزول و حتل مشاكلها مع الوقت ال داعيا للقلق و  أنمكتوب من هللا كما يقال: "شدة و تزول" مبعىن 

 اجلزع.

                                                             

 .84رابح العويب ،أنواع النثر الشعيب ،د.ط ،د.ت،ص- -1
 .50املرأة يف األمثال الشعبية اجلزائرية، ص خلضر حليتيم، صورة  -2
 من الذاكرة الشعبية الشفوية يف اجلزائر. -3
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  يستحوذ املثل الشعيب على شعبية كبرية فهو يستخدم يف كل مناسبة فنجده حاضر عند السياسيني يف

و يف نثرهم و يف حياتنا اليومية نوظفه دون أن نشعر به  خطبهم و يف اخلطب الدينية كذلك عند األدابء يف شعرهم

 سواء لالستشهاد أو للتوجيه أو لتحسني الكالم.

   و للمثل الشعيب أيضا دورا كبري يف جتسيد املعىن و توضيحه لذلك اهتم العرب و العلماء به و استحضروه يف

 كل مناسبة حتتاج إىل شرح و إفهام.

  ...« املعاين و رفع  خفياتاستحضار املثل و النظائر شأن ليس ابخلفي يف إبراز و لضرب العرب األمثال و

 .1...«شاهد  كأنهاألستار عن احلقائق حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق و املتوهم يف معرض املتيقن و الغائب  

من خالل ما سبق يتضح لنا الدور الكبري و األمهية البالغة للمثل الشعيب يف حياة الفرد و اجملتمع  و عليه          

و ملا كانت األمثال فنا من الفنون األدبية الشعبية احلية تعلقت بكل شيء و تناولت كل شيء » على حد سواء

السخرية و التهكم و النكتة و الفكاهة و  يتصل ابحلياة. فرتاها تعاجل األخالق و احلكمة و الرتبية و التوجيه و

العظة و العربة و احلب و الكره و االضطراب و االطمئنان و اخلوف و األمن و السعادة و الشقاء و اخلصب و 

اجلدب و احلرب و السلم و احلياة و املوت. فكل ما يتصل ابحلياة و حيوم حوهلا و ينبع منها أو يصيب فيها جمال 

. إذا فهو يهتم بكل ما يتعلق حبياة اإلنسان و مبختلف الفئات سواء املتعلم 2«مضرب عريض له فسيح لفن املثل و

أو األمي الصغري أو الكبري و حياول أن يرشده و يرفه عنه و خيفف عنه و هذا ما جعله فنا حيا من الفنون األدبية 

 الشعبية  اليت ال ميكن االستغناء عنها لدورها الفعال يف حياتنا.

 

 مصنفات األمثال الشعبية اجلزائرية:طلب الثالث: امل

                                                             

 .51،نقال عن خلضر حليتيم،صورة املرأة يف األمثال الشعبية اجلزائرية،ص195.ص1الزخمشري.الكشاف،م -1
 .112، ص 1981للنشر و التوزيع، اجلزائر، د.ط،عبد املالك مراتض، العامية اجلزائرية و عالقاهتا ابلفصحى، الشركة الوطنية  -2



 تحديد مفاهيم المثل الشعبي.                                                    الفصل األول:     

 

 25 

لقد اعتىن املؤلفني اجلزائريني يف العصر احلديث جبمع األمثال الشعبية اجلزائرية وتصنيفها إىل موضوعات مثلما اهتم  

 كل بلد عريب جبمع أمثاله وشرحها وتصنيفها نذكر أهم هذه املصنفات يف األمثال الشعبية اجلزائرية:

 د بن أيب شنب:مصنف حمم 

اجلزائرية إىل مستهل القرن العشرين و كانت  األمثال الشعبية فيه تمجعاليت ب الكتأقدم هذا الكتاب من د يع »

سبقته إىل ذلك بعض الكتب اليت وضعت لتعليم اللغة العربية الدارجة من الثلث األخري من القرن التاسع عشر و 

بداية القرن العشرين و هي مؤلفات وضعها مستشرقون و بعض تالميذهم من األهايل اجلزائريني الذين كانوا 

 .1«ارجة يف املدارس العليا لآلداب ابجلزائر  النواة األوىل جلامعة اجلزائريقومون بتدريس الد

بعد هذه احملاوالت أييت أول مصنف للعالمة املشهور حممد بن أيب شنب الذي امساه ب "أمثال اجلزائر و املغرب 

غ عدد األمثال يف يبل» العربية" جمموعة و مرتمجة و مشروحة الذي اعتمد فيه على مجع املؤلفني املستشرقني: 

و قد مجعها من كتب املستشرقني و مما مسعه من حكمة  70مصيفا إليه  مثال 3127الكتاب يف هذا املصنف 

األهايل مث قام برتمجتها إىل الفرنسية و صنفها وفقا للحروف األجبدية و قام بشرحها و ذكر األماكن اليت مسعها 

عربية كما حتدث عن ما هو مستعار من القران الكرمي و احلديث أو  فيها و ذكر ما يوازيها من أمثال عربية و غري

املصنف ميثل ثروة لغوية هامة يعتمد عليها الدارسون يف  أن. كما2«األمثال العربية و بني كيفية أدائها و قيمتها

 3العشرين.خاصة يف النصف األول من القرن  املغاربةالتعرف على اللغة الدارجة املستعملة يف حواضر البلدان 

 

 

                                                             

 .69الشعيب اجلزائري. ص األدبعبد احلميد بورايو.  -1
 .54خلضر حليتيم، املرجع السابق ،ص  -2
 121.ص 2006للطباعة و النشر و التوزيع.د.ط. أسامة عبد احلميد بورايو. يف الثقافة الشعبية اجلزائرية التاريخ و القضااي و التجليات.دار -3
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 مصنف عبد احلميد بن هدوقة: 

و هو من مواليد قرية احلمراء التابعة لدائرة منصورة، والية برج بوعريريج و هي منطقة جبلية منعزلة، إذ قال فيها " 

ل املوصالت احلديثة به، أمثاال إن أمثاال متداولة يف قرية جبلية منعزلة عن العامل ال تربطها أية وسيلة من وسائ

ها متداولة يف جهات أخرى من اجلزائر، و متداولة أيضا قريبة بصيغها يف بلدان املغرب العريب، و يف األمثال جند

العربية القدمية، و هي خري تعبري عن اللحظة اللحمة اجملتمعية و الثقافية و احلضارية للشعب اجلزائري الواحد مهما 

 تتباعت جهاته و امتدت أراضيه"

«. مثال مرتبة ترتيبا أجبداي مصنفة و مفهرسة و مشروحة و معلق عليها 640على حوايل  حيتوي هذا املصنف» 

إعتمد فيه صاحبه على األمثال املتداولة يف منطقة احلمراء مبدينة سطيف: " توخي فيه مؤلفه أكرب قدر من األمثال 

 املتداولة يف قرية احلمراء غرب مدينة سطيف"

لشعبية على ما حيفظه من أمثال يف ذاكرته و من تراثه الشعيب يف قريته مث حاول و قد إعتمد يف تسجيله لألمثال ا

 . يقول عن هذا املنهج:  اتبعهشرحها وفق املنهج الذي 

كما بدا ذلك ضروراي   االجتماعيأوردت املثل و ذكرت السياق الذي يقال فيه و الحظت مدلوله األخالقي و » 

و أشعار تؤيد رؤية صاحب املثل و تبني إشرتاكه مع غريه يف تلك الرؤية خامتا مث أتيت مبثل أو أمثال متشاهبة له أ

الشرح و التعليق ابجلانب اللغوي عندما أرى ذلك مناسبا أو ضروراي كما مل أغفل عن القصص اليت تتعلق ابألمثال 

و الغرض من ذلك هو سواء ألمهيتها االجتماعية أو احلضارية أو لطرافة أسلوهبا إذا كانت من القصص القدمية 

 1«إعطاء صبغة أدبية حتبب القارئ يف مطالعته و متكنه من الدخول إىل عامل األدب الشعيب و األدب العريب القدمي

 

 مصنف قادة يواترن: 

                                                             

 .73األدب الشعيب اجلزائري، ص عبد احلميد بورايو، -1
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مثل و صنفه  1010حيتوي هذا املصنف على » األمثال الشعبية اجلزائرية قام برتمجته عبد الرمحن حاج صاحل

صاحبه على حسب املوضوعات و خصص لكل حقل داليل اباب يورد فيه األمثال اليت تداوهلا الناس يف منطقة 

 .1«اجلنوب الغريب اجلزائري 

 يقول صاحب املصنف يف هذا الصدد: 

ا ما مت من الدراسات إىل يومنا هذا فإهنا رتبت غالبا ترتيبا ألفابئيا و قد أخدان على أنفسنا أن خنرج عن أم»... 

و هو أن جتمع هذه األمثال حبسب املوضوعات و  –أو مل يكن ذلك هينا  -هذه الطريق املعبدة إىل طريق أخرى

و أن يركن يف مكان واحد ألنه قد ينتمي إىل مراكز اإلهتمام غري أن املثل يصعب أن يدرج يف ابب من األبواب 

 ويركن يف مكان واحد، ألنه قد ينتمي إىل أكثر من موضوع أكثر من موضوع و بذلك تتداخل املوضوعات 

،  و قد قال ميسي: ما من مثل إال و له مثل أخر تتكرر و قد تتعارض أحياان بذلك تتذاخل املوضوعات و

قصار جهدان يف حصر هذه األمثال و إحالل كل مثل حمله من اجملموعة حىت يناقضه، و مهما كان فإننا بذلنا 

 .2«تسهل قراءهتا و الرجوع إليها على الرتتيب األلف ابئي قد عملنا به داخل كل موضوع

قد إتسم شرحه لألمثال ابإلجياز، و لقد رتب األمثال إىل ستة أجزاء حيتوي كل جزء على جمموعة أبواب و هي  و 

 كاأليت:

بعنوان احلياة و نواميسها و يضم األبواب التالية: القضاء و القدر، تصاريف الدهر و العناية اإلهلية،  اجلزء األول:

 احلرية و الشك و القلق، مظاهر اخلداعة، الزمان و الصرب.

صداقة، الفعالية، يعمل عنوان العالقات اإلجتماعية و يضم األبواب التالية شريعة األقوايء، الوفاء، ال اجلزء الثاين:

 اليقظة، و احلذر و الالمباالة، عرفان اجلميل و نكرانه.

                                                             

 .59خلضر حليتيم. املرجع السابق .ص - 1
 .5قادة بواترن. األمثال الشعبية اجلزائرية. ص  -2
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حيمل عنوان يف السلوك و يضم األبواب التالية الرتبية و العادات و التقاليد، عزة النفس، اجلود، و  اجلزء الثالث:

 اإلستقامة، احلكمة، العقل السليم، أدب السلوك و اللياقة.

ابألبناء، الدعاء ابخلري  اآلابءالعائلة و يضم األبواب التالية املرأة، الزواج، الوراثة، عالقة  حيمل عنوان :اجلزء الرابع

 و الشر.

ؤولية و األهلية، و حيمل عنوان اإلنسان، حماسن و مساوئ و يضم األبواب التالية اإلحساس ابملس اجلزء اخلامس:

 احملاسن و املساوئ.

و التهكم و هو غري مقسم إىل أبواب و أخريا نقول أن  الدعابةحيمل عنوان التجربة السخرية و  اجلزء السادس:

 هذا املصنف إجناز كبري و حافل للمثل الشعيب.

 مصنف رابح خدوسي: 

 "موسوعة اجلزائر يف األمثال الشعبية" عنوان كتابه 

مثل  3000فابئيا و بلغ عددها لاجلزائرية رتبها ترتيبا أموسوعة األمثال الشعبية و هو جمموعة من األمثال الشعبية 

، و و فيه الكثري من األمثال املكررة و مما يالحظ على هذا املصنف انه عبارة عن مجع ليس فيه شرح و ال تعليق

 .1996ىل سنة و هي طبعته األ

ل اجلزائرية من خمتلف ربوع البالد أما يف الطبعة الثانية عنون كتابه "موسوعة األمثال اجلزائرية" مجع فيها األمثا

معتمدا الرتتيب األلف ابئي متبوعة ابلشرح و التحليل على غرار الطبعة األوىل فيقول " و تلبية لرغبة القراء 
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الشغوفني ابألمثال و احلكم و إحلاحهم من أجل شرحها بعد صدور طبعة غري مشروحة ابدرن إىل إجناز هذا 

 1اجلزائرية مع شرح أغلب ما أوردانه و ذكر القصد من كل مثل و مضربه"العمل املتضمن أشهر األمثال 

 مصنف جعكور مسعود: 

مثال مدعما بعضها بقصص مل يسبق نشرها مدلل  1070" حكم و أمثال جزائرية " حيتوي هذا املصنف على 

هللا و عونه فتناولت فبعد  جهد كبري حتقق املشروع بفضل » بعضها و علق عليها إبجياز يقول صاحب املصنف : 

حكمة و مثال حتتوي كلها على أفكار قوية و معاين رفيعة دعمت بعضها بقصص مل يسبق نشرها و هي  1070

عبارة عن أصول بعض األمثال الشعبية حولتها من الدارجة إىل الفصحى و ذلك حىت تكون االستفادة امشل و 

و تركت البعض األخر للقارئ الكرمي ليستدل عليها أوسع كما قمت بتدليل بعضها و التعليق عليها إبجياز 

 .2«ابملستندات اليت تلي كل حكمة أو مثل

 مصنف عز الدين جالوجي بسطيف: 

مثل و رتبها ترتيبا ألفابئيا و  350مجع صاحب املؤلف حوايل  " األمثال الشعبية اجلزائرية مبنطقة سطيف"

 3شرحها غري أن شرحها قليل".

نفات اليت ذكرهتا سابقا يالحظ شيئا مهما و هو أمهية املثل الشعيب يف األوساط اجلزائرية و عليه فمن خالل املص

مما جعل الكثري من املؤلفني يضعون مصنفات لألمثال الشعبية اجلزائرية و حياولون مجعها و شرحها و التعليق عليها 

 ووضعها لإلستفادة منها و كحفاظ أيضا على املوروث الشعيب اجلزائري.

                                                             

 .6رابح خدوسي، موسوعة األمثال اجلزائرية، ص  - 1
 .3ص املرجع السابق،جعكور مسعود. حكم و أمثال جزائرية.  -2
 .55ص املرجع السابق،خلضر حليتيم ..- -3
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كتاهبا معنون املثل الشعيب فكر و فن بعنابة تعد شبه دراسة قامت هبا منطقة عنابة نف ابية عبيد: مص 

مثل حاملة بعض اجلوانب املتعلقة ابملثل الشعيب كشكل أديب كما أهنا اعتربت  320حول هذه الدراسة على 

و ألهنا سلطت الضوء على  شبه دراسة إجتماعية و أدبية حبيث صبت تركيزها على معاين و دالالت األمثال

 املضمون و مجاليته رابطة بذلك املعىن و املبىن.

و هبذا نستخلص أن مجع األمثال مل يهتم فقط ابلتدوين و إمنا إعطاء الصبغة اجلمالية و اإلهتمام ابلشكل و 

 املضمون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحديد مفاهيم المثل الشعبي.                                                    الفصل األول:     

 

 31 

 خالصة الفصل األول:

ملا سبق و مما مت عرضه عن األمثال الشعبية ميكن القول أن كلمة "مثل" اشتملت على عدة معان  و خالصة

أمهها: الشبه و النظري و احلكمة و القران بدوره احتوى على العديد من األمثال اليت جاءت تدعو الناس إىل 

 اهلداية و إرشادهم لطريق احلق.

يفه و تنوعت لكن الكل يركز على أنه ميثل خالصة و عصارة جتارب كما أن املثل الشعيب اختلفت تعار           

األمم فهو حيتل بذلك مكانة هامة بني األنواع الشعبية األدبية األخرى إضافة إىل ذلك انه ميتاز بعدة خصائص  

شار بني خمتلف كاإلجياز يف اللفظ و الدقة يف التعبري و الكثافة يف املعىن مما جعله أّهال للشيوع و التداول و االنت

الفئات و الطبقات الشعبية و هو أيضا يشغل دورا هاما و ابرزا من خالل ما يقدمه للفرد و اجملتمع على حد 

 سواء من قواعد و قوانني إلصالحهم و توجيه سلوكاهتم عن طريق وظائفه املتنوعة اليت يؤديها.

مركز اهتمام من قبل الباحثني و الدارسني و بذلوا و نظرا هلذا الدور الذي يؤديه املثل الشعيب يف اجملتمع جعله 

جهدا كبريا يف العناية به و مجعه و تصنيفه يف مصنفات و شرحها و تقسيمها إىل موضوعات و من أهم تلك 

 املصنفات "مصنف أيب شنب " و "مصنف قادة بواترن" و غريهم من املصنفات يف األمثال الشعبية اجلزائرية.
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 متهيد:

إن األمثال الشعبية املتداولة يف اجملتمع اجلزائري تعترب زادا البد منه فهي مفتاح العالقات االجتماعية و           

تتناول كل اجملاالت حياة اإلنسان من سلوكات و عادات و تقاليد و أخالق يف مجيع ظروفه يف بؤسه و شقائه 

حث يف حياة فئات العامة من الناس على اختالف نشاطهم و ويف نعيمه و رقيه و إزدهاره فمن خالهلا ميكننا الب

سلوكهم و معتقداهتم و أخالقهم و األمثال الشعبية كشكل تعبريي استمدت مادهتا من اجملتمع و تناولت كل 

جتاربه يف احلياة و خلصتها يف عبارات موجزة و قدمتها حقائق للفرد لإلسرتشاد هبا و العمل مبضامينها و من 

املوروث الشعيب ملنطقة ما ميكن التعرف على الكثري من هذه احلقائق و التجارب اليت متيز جمتمع عن  خالل مجع

 اقتصادية{.،دينية  ،سياسية ،آخر فهي بذلك إنعكاس للحياة مبا فيها }إجتماعية

ياة الفرد و و األمثال الشعبية يف اجلزائر تتميز هي األخرى هبذه الشمولية فلقد مشلت كل ما تعلق حب        

تعرضت ملختلف العالقات االجتماعية و ما جيب أن يعرتيها من حب و متاسك و تعاون فمن خالهلا ميكننا 

التعرف على كل مظاهر احلياة األسرية بدا ابلعالقات داخل األسرة الواحدة و كيف هي العالقة بني الفئة الفقرية 

لركيزة األوىل يف بناء األسرة و هذا ما سيتم اإلشارة إليه يف هذا ابلفئة الغنية وصوال إىل موضوع الزواج ابعتباره ا

 الفصل.
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 املبحث األول: العالقات اإلجتماعية يف املثل الشعيب.
 .ني الفئة الغنية و الفئة الفقريةالعالقة باملطلب األول: 

 

منذ األزل البعيد يعاين اإلنسان من الطبقية أو ما يسمى "ابلتمايز الطبقي " فتجد دائما يف اجملتمع       

الواحد"طبقتني" طبقة غنية تتوفر هلا مجيع ملذات احلياة و طبقة فقرية أو فئة كادحة تشقى وتتعب وتكد ألجل 

مساواة يف جمتمعه الذي يعي  فيه لذلك  م جيد أمامه الال انتفاع الطبقة األخرى  فهنا حيس اإلنسان حبالة الالعدل

سوى التنفيس عن نفسه من خالل الروح الشعبية السارية فيه اليت يعرب هبا عن جتاربه اخلاصة اليت يعيشها يف كنف 

ر  جمتمعه و األمثال الشعبية جزء من هذا املوروث اختذها اإلنسان كوسيلة التعبري حيتاجها يف حياته ليقيم و يفس

كل ما حييط به و يسرتشد هبا يف طريقه كحكم و قواعد يستفاد منها  حىت ال يقع يف اخلطأ و أن يعرف مسبقا 

نتائج جتاربه و كما سبق ذكره "إن األمثال الشعبية بدورها  م تغفل عن أي جانب من جوانب حياة الفرد فلقد 

ية والفئة الفقرية وعن احلالة اليت يعيشها هذا اإلنسان تطرقت لعالقة الفرد مبحيطه وعربت عن العالقة بني الفئة الغن

 الكادح وكيف يربز نفسه وحياول التأقلم يف وسط الذي يعي  فيه"

 و من األمثال الشعبية املتداولة عن هذه العالقة املثل الشعيب القائل:

 "1" قلة الشيء ترشي و تنوض من اجلماعة. 

الرزق و املثل يشري إىل أن قلة املال جتعل من اإلنسان الفقري إنسان غري فكلميت قلة الشيء تعين الفقر و ضحالة 

مرغوب فيه وسط اجلماعة الغنية فهناك طبقة غنية هلا وزهنا و طبقة فقرية ال قيمة هلا يف اجملتمع فكثريا ما يتعرض 

 اإلنسان الفقري لالهانة و الظلم من أصحاب النفوذ و املال.

 

 

 
                                                             

 من الذاكرة الشعبية الشفوية. - 1



 الفصل الثاني:                                     البعد اإلجتماعي في المثل الشعبي الجزائري.
 

 34 

 "الزوايل كالمو مسوس " 

 اللي ما عندو :» و قد ورد هذا املثل بنفس السياق يف كتاب األمثال الشعبية اجلزائرية لعبد املالك مراتض

فهذا املثل الشعيب يبني لنا البعد الطبقي و يصور لنا حالة الفقري بني أفراد جمتمعه كما  1«الفلوس كالمو مسوس

ال إدا دحدث فحديثه عذب لذيذ بينما الفقري إذا تكلم يبني لنا طغيان الطبقة الكادحة و استغالهلا ...فصاحب امل

 فكالمه ابرد ثقيل.

 " محاري وال عود الناس " 

 كما يقال:  اآلخرينفاملثل كناية عن اإلنسان الفقري الذي يرضي مبا عنده ويستفاد منه و ال يطمع فيما عند 

 " كل خنفوس عند أمو غزال" 

هذا املثل املتداول بكثرة هو أن اإلنسان مهما كان موضعه و قدراته املالية و الطبقة اليت ينتمي إليها فهو  و معىن

 إنسان له طموحاته و أماله و وزنه و مكانته عند أقرابئه و أهله.

متمايزة تسيطر و عليه فمن خالل األمثال اليت مت عرضها يتبني لنل ان اجملتمع اجلزائري يتكون من فئات اجتماعية 

 فسه الفئة الغنية حسب نفوذها الذي تتمتع به من غىن و سلطة عكس الطبقة األخرى اليت تعاين احلرمان.

 ة و عالقاهتا يف األمثال الشعبيةاألسر املطلب الثاين: 

ابعتبارها  بينما تناولت العالقة بني الفئات يف اجملتمع الواحد يف العنصر السابق ستتم اإلشارة إىل موضوع األسرة

جزء من احد الطبقتني فاألسرة هي اخللية األوىل و األساس األول يف بناء أي جمتمع و اجملتمع بدوره يتكون من 

جمموعة من األسر و األسرة تتكون بدورها من جمموعة من اإلفراد ن أب و أم و أوالد. تربط بينهم روابط و 

هلا األمثال الشعبية و حددهتا ووقفت على تركيبتها و على  عالقات متبادلة هذه العالقات و الروابط قد أشارت

خمتلف أفرادها و قدمت من خالل ذلك جممل املواعظ و اإلرشادات اليت نتزود هبا يف حياتنا و يف خمتلف 

 املناسبات.
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 من األمثال الشعبية املتداولة يف جمتمعنا عن هذا اجلانب:عالقة اآلابء ابألبناء:  - أ

  سامطة " وآلد" دار بال 

فكلمة سامطة تعين الشيء الذي ليس فيه ذوق و ال نكهة فذلك مثل البيت أو املنزل الذي ليس فيه أوالد ال 

 توجد فيه حياة فهم زينة حياة الدنيا.

 "اللي خلف ما مات " 

لرتبية ا أحسنو يعمل على تربيتهم  األوالدالذي ينجب  اإلنسانن إلىاإلجناب ألفاملثل يدعو بطريقة غري مباشرة 

سيكونون له عوان يف الكرب و يكونون سببا يف ختليد امسه يف احلياة يقول رسولنا الكرمي يف هذا يف معىن احلديث 

علم ينتفع به و صدقة جارية و ذكر لنا الولد الصاحل  أشياءمن ثالث  إالعندما ميوت ينقطع عمله  أانإلنسان

 الذي يدعو لوالديه.

 ى مجرة "" قليب على مثرة و قلب ما عل 

و حبها هلم و مدى تضحياهتا من اجلهم فقد تتخلى  أوالدهاو  األميبني لنا هذا املثل الشعيب عمق العالقة بني 

و املثل فيه جرس موسيقي يف لفظيت "مثرة" و "مجرة" يرتك أتثريا يف  أوالدهايف سبيل  أحالمهاعن طموحاهتا و  األم

 .األذناملتلقي و تطرب له 

  "ذذا ما رتح  رخر  على خري"الكبري خوذرأي  

 :أخرىو يف رواية 

 "اللي ما شاور كبريو راح تدبريو " 

كبرية ابلنسبة   أمهيةو له  األسرةميثل الدعامة و الركيزة اليت تبىن عليها  األبفاألبغالبا ما يطلق هذا املثل على 

 إرشادهم.يف إعانتهم و  لألوالد
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 "اليتيم كي املزود القدمي " 

هذه النعمة تصبح احلياة عنده ال معىن هلا و يفقد مصدر احلب و احلنان و العطف و ال جيد من يعوضه  فبفقدان

و يضرب يف كون اليتيم احلقيقي الذي يرثى حلاله، هو الذي فقد أمه، ألن حنان األم ال يضاهيه حنان يف  إايمها.

نسي " ولد بدون أب نصف يتيم، و ولد بدون أم الوجود ابعتبارها أكثر عطفا من األب، و هو ما يوافق املثل الفر 

و هي الفكرة اليت يؤكدها جربان خليل جربان يف قوله " بعد والديت فقدت يدا حنية كنت أجفف هبا  1يتيم كامل"

 و كذلك قيل: 2عرق املسري"

 "يقال لتأكيد عن أمهية األم و هي دعوة صرحية إلحرتامها و تقديرها.  " اللي معندوش أمو طال مهو 

و ابنتها و  م تغفل  األماألمثال الشعبية عربت بكثرة عن هذه العالقة الوطيدة بني عالقة األبناء ابآلابء:  - ب

عن ذلك  الدالة األمثالو من  أفرادهاعن هذا اجلانب املهم يف إطار العالقات داخل األسرة الواحدة و بني 

 املثل الشعيب القائل:

 "اقلب الربمة على فمها تشبه أمها " 

فهي تواصل دائم معها ترعاها و توجهها و تعلمها شؤون  أخالقهانفس طباع األم و سلوكاهتا و  أتخذفالبنت 

 .األمالبيت و تتأثر أبمها و ابلتايل سلوك البنت انتج عن سلوك 

 "العروس تشكرها أمها و ال فمها " 

 األقاربو يضرب يف مدح  3املثل يتناص مع املثل العريب القدمي لفظا و معنا:" من ميدح العروس غري أهلها"

 لقريبهم.

ا ما يبني لنا مستمر و هذو ابنتها فهما يف تواصل  األمميكن رصد طبيعة العالقة بني  األمثالفمن خالل هذه 

 نت و تربيتها تربية حسنة.تبعية البنت المها مما يعطينا فرصة لتوجيه سلوك الب
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االبن فنجده يف الغالب بعيدا عن الوالدين و ال تربط بينهم عالقة سوى  أماو البنت  األمهذا عن العالقة بني 

 أمور مبنية على االحرتام و التقدير فقط و يف هذا اجلانب املثل الشعيب القائل:

 "ولد الفار حفار"أخرىو يف رواية " ولد البط عوام " 

كذلك   االبنأخالقه سيئة يكون  األبصاحلا و إن كان  االبنفاالبن يقلد أابه يف كل شيء فإن كان صاحلا يكون 

 إال اندرا.

هي عالقة قوية و متينة تربطها  األبناءو  اآلابءالشعبية أن العالقة بني  األمثالو ما ميكن قوله من خالل هذه 

احملبة الصادقة و يعزيها اإلحرتام املتبادل و دحكمها عادات و تقاليد اجملتمع املسلم. و عليه فمثلما يتعب الوالدين 

طاعتهم و طلب رضاهم قال هللا  األوالدو الوقوف معهم يف احملن و املصائب جيب على  أتديباألبناءيف تربية و 

كالمها فال تقل هلما   أويبلغن عندك الكرب احدمها  إحساانإماو ابلوالدين  إالإايهتعبدوا  أالبك تعاىل: }و قضى ر 

و اخفض هلما جناح الذل من الرمحة و قل رب ارمحهما كما ربياين  23أف و ال تنهرمها و قل هلما قوال كرميا 

 1{.24صغريا

 ثل الشعيب:العاصي لوالديه يعاقب يف الدارين كما يقول امل اإلنسانالن 

 "اي سعدك اي طايع الوالدين"و يقال ملن يطيعهما  " وين هبا اي عاصي الوالدين " 

اليت تنبع من تشبعهم  أخالقيااتألفرادو من خالل هذا املوروث الذي يتداوله اجملتمع اجلزائري ميكننا رصد سلوك و 

 إليهمالرائعة يف طاعة الوالدين و التقرب  األخالقتلك  إىلابلثقافة الدينية و خمتلف العادات و التقاليد اليت تدعوا 

 و طلب رضاهم.
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تتسم عادة ابحلب و التعاون رغم ما حيدث بينهم من نزاعات و  اإلخوةالعالقة بني العالقة بني اإلخوة:  - 

ق هذه توثي إىلالشعبية اليت تدعو  األمثالجندهم عند الضرورة متحدون و ميثلون يدا واحدة و من  فإننا شقاقات

 .الرابطة

لقد أوىل ديننا احلنيف مكانة هامة لصلة الرحم، و هو ما جاء يف كتاب هللا تعاىل و هدى رسوله صلى هللا عليه و 

سلم عن اإلخوة اليت ربطوها ابإلميان بني املؤمنني، فهي لوحة فنية محلت معاين عظيمة و أصيلة ترتقي ابلفرد و 

األخوة و احملبة بينهم، لقوله تعاىل: "إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم  اجملتمع، بل ابإلنسانية مجعاء لتسود

 ،1و اتقوا هللا لعلكم ترمحون"

 " اخلو ما يويل عدو " 

تربطه بك روابط  أخوكمهما صار فهو يف النهاية  أيعندما يتشاجرون  اآلابءألبنائهمفهذا املثل عادة ما يقوله 

 و الدم. اإلخوة

 ال يغرك صاحبك " " خوك خوك 

و أقرابئه من اجلهم كما دعت  أسرتهفال يتخلى عن  اآلخرينمن عند  إحسانمن  اإلنسانمهما وجد 

 من ذلك ورد املثلني:  إخوةفكلهم  األشقاءغري  اإلخوةاألشقاءأوعدم التفريق بني  إىلالشعبية  أيضااألمثال

 "خوك من مك و ال حجرة تكسرلك فمك " 

  نصيبو هنار القلبة "ن الكلبة م" خواي 

  " 2أخ من يسعى معك" أن" عند الشدائد تعرف اإلخوان" و يف نفس املعىن
 

 األمأواألبمن  اإلخوةنتعامل مع  أنالتفرقة و جيب  إىلتدعو  أسبابمهما حيدث من نزاعات و  أخايبقى  فاألخ

 .اإلخوةاألشقاءبنفس املعاملة مع 
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مرتبطة ابحملبة و التعاون و التماسك الن  األخرىتبقى من اجل سائر العالقات  األخويةو مهما يكن فان العالقة 

الشعبية بدورها  األمثالو  اإلسالمياملتوارثة اليت حيكمها الدين  األعرافهذه العالقة العادات و التقاليد و  منشأ

التماسك فيما  األسرةإىلو تناولت هذه العالقة و بينت طبيعتها و دعت  األعرافجاءت موافقة لتلك الظروف و 

 .1بينهم

 إستطاعت أمثالنا الشعبية أن تصور لنا واقع العالقة بني األخ و أخته فقيل:

 "و يضرب املثل للتأكيد على مكانة األخ لدى األخت فهو فخرها و  2" خواي قمح و وليد الناس ملح

 الزوجية ألنه حاميها، و هو ما دل عليه قول مسكني الدرامي: إعتزازها خاصة يف البيت 

  3أخاك أخاك أن من ال أخ له              كساع إىل اهليجاء بغري سالح. 

 أما عن عالقة األخ أبخته و ابألخص املتزوج، فإهنا تتغري إذ دحل عائلة و أخوات زوجته مكانتها لذا قال املثل:

  يضرب يف تقدمي األخ لعائلة زوجته عن أخواته البنات، و مع هذا فإن  4بنساابتو"" خال خوااتتو و حلف

 األخت الشقيقة هي من تواسي أخاها و تعطف عليه و تتأ م و دحزن لفقدانه و فراقه لذا قيل: 

 "و هذا  6ختو ما عرف  الناس ابه مات" " اللي ما عندوو  5" اخلو خو مرتو كي ميوت تبكي أختو

نة األخ العظيمة يف قلب أخته، ألهنا هي من تبكيه، و لكي دحافظ على عالقتها مع أخيها وجب عليه إظهارا ملكا

 ود زوجته لقول املثل: 

 "من تود أخاها فلتصاحب زوجته لتحظى بعالقة طيبة معه. أي 7" يل بغات خوها تصاحب مرتو 

  
                                                             

 .112حممد عاطف غيث، قاموس علم اإلجتماع، دار املعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، د.ط، د.ت.ص -1
 .8رابح خدوسي، موسوعة األمثال الشعبية، ص  -2
 .28قادة يوسف حممد، قاموس الطالب يف احلكم و األمثال ، ص  -3
 .41وبولوجيا، ص دالل مجيلة، دال مليكة، األمثال الشعبية و دراسة األنرت  -4
 .141، موسوعة األمثال الشعبية، ص رابح خدوسي -5
 .142املرجع نفسه، ص  -6
 .3كمال خاليلي، معجم الكنوز األمثال العربية النثرية و الشعرية، ص  -7
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 العالقة بني األقارب ) صلة القرابة(: -د

فيما بينهم فالقرابة هي  األقاربو هي عالقة  أخرىهناك عالقة  اإلخوةو  األبناءو  اآلابءالعالقة بني  إىلابإلضافة 

ما دحققت  إذذات جانبني  أبهنا:" ذات جانبني يستخدم هذا املصطلح بطرق متعددة فكل انساق القرابة توحي 

 معا " األمو  فرابيةأبهالألبللفرد روابط 

بكل ما يتعلق حبياة الفرد و  اإلحاطةالشعبية بكل جوانبها الن من اهتماماهتا  األمثالو لعظم هذه العالقة تناولتها 

 ذلك: إىلاليت تدعو  األمثالابملدح و من  أوتناولتها ابلتفصيل سواء ابلنقد 

 "1اليها"طاح  يهزوها م ذذا"اللحمة أخرىو قد وردت برواية  " اللحم كي يننت يهزوه ماليه
 

 يقفوا معه و يتحملونه و يساندوه.أنمرض  أوأقعدهافتقر  أوحدهم حمنة عندما تصيب أ أفراداألسرةفالواجب على 

ابلدفاع عنه من غريه و املثل  فأهلهأحقيعمل عمال شنيعا  أوكما يضرب املثل عندما يتعرض الشخص الزمة 

 الشعيب القائل:

 " ما حيكلك جلدك غري ظفرك " 

فهي حكمة فصيحة يتداوهلا العامة و اخلاصة و هذا ما يدل على عمق هذا املوروث و معناه ال تنتظر العون من 

 .األقاربو  األهلغري 

 "ما كانش شجرة بال عروق "و  " الدم ما يويل ماء " 

 ضراء.الذين حيمونه و يقدمون له يد العون و املساعدة و يقفون معه يف السراء و ال أهلله  إنسان فكل

ضرورة االبتعاد عن صلة القرابة و عدم التواصل معهم من ذلك ورد  إىلتدعو  أمثالشعبيةو ابملقابل جاءت هناك 

 املثل الشعيب القائل:

 " سبب كل اهلموم و ألهنمبوجوب االبتعاد عنهم  األقارباملثل دحذير من  اففي هذ"دمك هو مهك

 املصائب.

                                                             

 288مسعود جعكور،حكم و أمثال شعبية جزائرية، ص - 1
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  "عقارب "  األقارب 

قد يلسعك بشره و صور خطره  ألنهاملثل تشبيه بليغ يصور حالة اجتماعية و هي لؤم القريب و حيذر منه 

 و عدم خمالطتهم. األقارباالبتعاد عن  إىلابلعقرب إن لذغ أصاب ففي املثل داللة و دعوة غري مباشرة 

 "خوك من وااتك مش خوك من أمك و ابابك" 

عاكسة للمجتمع  مرآةالشعبية  األمثالو  األخكان   إنحىت و  األقاربيف  تشجع على عدم الثقة االمتثالفهذه 

يعرب عن حاالت التناقض يف العالقات االجتماعية املعقدة  إمنافهذا التناقض يف األمثال «مبا فيه بكل تناقضاته 

 أوتنازعوا  إخوةأشقاءفكم من  اإلخوةالنزاع و الصراع بني  أسبابففي بعض احلاالت جند القرابة سببا من 

 .1»تقاتلوا

بكل تفاصيلها و  األقاربالواحدة و  األسرةو ما ميكن قوله ان األمثال الشعبية تناولت موضوع العالقات داخل 

طريف و روعة التعبري و  أبسلوبو عربت عنها  األفراد رصدت لنا طبيعة هذه العالقات و كل دحركات و سلوكات

الواحد كما قدمت لنا  اجملتمعزعزعت و استقرار  إىلجتنب كل ما يؤدي احلفاظ على هذه العالقات و  إىلدعت 

ببعضها  األسرصورة واضحة عن اجملتمع اجلزائري  ملشاكله و عالقاته و سلوكاته و ظروف معيشته و عالقة 

 البعض. 

 اجلار يف املثل الشعيب:  -ه

الذي يؤسس لعالقات  األخريتلعب العالقات اإلجتماعية دورا كبريا يف حياة الفرد الذي يذوب يف اجملتمع هذا 

و اإلنزواء عنه، معرضة فيه خمتلف مواقف اجملاورة، هذه  االنسالخإجتماعية متماسكة، ال تعطي املرء احلق يف 

إلساءة إليه فحق املسلم على املسلمحسن اجلوار ألن الصلة اليت حثنا ديننا احلنيف على إحرتامها، و حذران من ا

، و األمثال الشعبية املتداولة على مدى العصور و األزمان القراحاجلار مبثابة فرد من العائلة فهو قرين األفراح و 

تشع بدالالت غنية، كتلك اليت تبعث فينا روح اإلنسانية و تسعى للحفاظ على عالقة وطيدة ابجلار كي نسمو 

                                                             

 .158بن الشيخ ،منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري،ص التلي-1
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هذا ما ساعده على  اآلخرينسانيتنا أو احلذر منه من جهة أخرى، فالطبيعة اإلنسانية حباجة إىل التواصل مع إبن

أن يصور لنا هذه العالقة بكل تناقضاهتا و ما دحمله من سلبيات، أو إجيابيات و كل هذا ينبع من طبيعة اجملتمع 

 ا أمثالنا الشعبية؟اجلزائري و ثقافته فكيف هي طبيعة هذه العالقة اليت صورهت

 اإلنسان إجتماعي بطبعه فهو حياول تقليد جاره فيما حققه من جمد، و علو املكانة لذا قيل: 

 "1"دير كيما جارك و ال بدل ابب دارك. 

  "و يضرب املثل يف حسن اجلوار و إختيار اجلار، ألن اجلار الطيب لن و قيل أيضا " أشري اجلار قبل الدار

و اجلريان لن يهلكك ما دامت أشياء كثرية جتمعكم و قد ورد يف احلديث الشريف "يضرك  و لن يؤذيك و 

جار مسلم قريب له حق اجلوار و حق اإلسالم و حق القرابة و جار مسلم له حق اجلوار و حق : ثالثة

 .3"و هو ما أشار إليه املثل الفرنسي " من جاره جيد صباحه جيد 2اإلسالم، و اجلار الكافر له حق اجلوار"

و "جارك لقريب خري من خوك لبعيد"  لذا قيل اكتماهلاو يف كثري من األحيان تظهر لنا صورة اجلار يف قمة 

يضرب هذا األخري يف حسن اجملاورة ألن كالقريب يعرف ما بكينونتك، و خياف عليك كما يسعى ملساعدتك يف 

 .4" رب أخ مل تلده لك أمك" السراء و الضراء، و هو ما يؤكده املثل العريب

 كما نددت أمثالنا و حذران من جماورة جريان السوء، فكثريون من يتتبعون أسرار اجلريان ليعرفوا خباايهم فقيل

 "يقال عندما يتتبع جارك أدق أمورك اخلاصة، و هو  " جارك حذاك ذذا ما شاف وجهك يشوف ضفارك

حىت يتمكن من معرفة أسرار حياتك، و  يعطيك اإلبرة دون اخليط" " اجلار السيءما أشار إليه املثل الربتغايل 

" صباح اخلري جاري أن  يف دارك و أان يف من الناس منيحاول حصر هذه العالقة يف نطاق حمدد حيث قيل 

و يضرب يف إلتزام كل واحد منهم حدوده، و عدم تعديها ليسود بينهم اإلحرتام و بنفس املعىن يقول املثل  داري"

                                                             

 .20رابح اخلدوسي، موسوعة األمثال الشعبية اجلزائرية، ص  - 1
 .224نقال عن اإلمام مشس الدين الذهيب، الكبائر، ص  - 2
 .117إميل انصف، أروع ما قيل يف األمثال الشعبية، ص  - 3
 .79معجم األمثال العربية، ص حممود إمساعيل صيين، و أخرون،  - 4
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و لقد جاء عن النيب عليه أفضل الصالة و  " أطلب من جارك اخلري ذذا ما نل  منه تكتفي من شره"صري امل

و املعروف  من أغلق اببه عن جاره خمافة على أهله و ماله فليس مبؤمن"السالم عن دحمل أذى جاره فقال " 

 .ر و رعايته، و جتنب أذيتهأن ديننا احلنيف و األحاديث النبوية الشريفة كلها توصي ابلعناية ابجلا

 الزوا  و مراحله ، احلب و املرأة:املطلب الثالث :

 جاءت أمثال شعبية أخرى يف شىت اجملاالت كاحلب و املرأة و الزواج من بينهم األمثال التالية:

  أعمى"احلب " 

املعىن كامال و حاول نقل كل مشاعر و معاانة احملب يف  أدىانه  إالاملثل يتكون من لفظتني فقط  أنفبالرغم من 

 يف اللفظ و قوة التعبري. اإلجيازسبيل حمبوبته و هذه اجلمالية يف املثل 

 "اللي حيب الزين يصرب لعذابو " 

 :أيضايف الغالب من جراء حمبته لشخص ما و يقال  اإلنسانفكلمة عذابو تدل على ما يتعرض له 

 أيضاو يقال  عل قري  النحل" " اللي حيب العسل يصرب: 

  "احلب يطيح على عود ايبس " 

الذي حيب شخص يتحمل   فاإلنسانمساوئهااليت حيبها الرجل و يقع يف غرامها رغم  املرأةو هذا املثل كناية عن 

 كل ما حيدث له يف سبيل حمبته له و ال يهتم بشكله و مجاله.

 يقال أيضا عندما يصدر أي شيء من احملبوب جيب تقبله فيقال: كما

 "أيضاو يقال  " احلجرة من عند احلبيب تفاحة : 

 "احملبة ماشي بسيف 

 إىلالشعبية تدعو  األمثالال يتحكم يف مشاعره و ضبطها فاحملبة ابلرضا الطرفني كما جند بعض  اإلنسانالن 

 و من ذلك جند املثل الشعيب القائل: اآلخريناالهتمام براي كان حيبه حقيقة دون   إذاالتمسك ابحلبيب 
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  "حبك القمر النجوم تباعة" ذذا 

املثل استعارة تصرحيية صرح فيه ابملشبه به القمر وحذف املشبه وهو اإلنسان الذي وهبه هللا  هللاإلنسان الذي وهبه 

ابإلنسان، احلسن واجلمال وصوره فأحسن صورته،وهنا احلكيم الشعيب وظف العناصر الطبيعية وكل ما حييط 

لكل ما هو نقي و مجيل و هو  فاقتبس منها ليضفي املعاين والصورة الرمزية على املثل فاستعمل القمر ألنه يرمز

1ميثل رمز السيادة و احلب.
 

فاقتبس منها ليضفي املعاين والصورة الرمزية على املثل فاستعمل القمر ألنه يرمز لكل ما هو نقي و مجيل و هو 

 2ميثل رمز السيادة و احلب.

تماعية داخل البيت و خارجه موضوع واسع جدا و جماال كبريا ابعتبارها حمور احلياة االج املرأةموضوع  أنكما 

هذا ما جعل العديد من الكتاب يتداولوهنا يف كتبهم و يعددون خصاهلا و صفاهتا و دورها يف هذه احليان و 

يف األمثال الشعبية نذكر منهم  ني الذين تطرقوا إىل موضوع املرأةيفردون هلا كتب و جملدات .و من الكتاب اجلزائري

منذ  ابملرأةالشعبية اجلزائرية" دحدت فيه عن كل ما يتعلق  املرأة يف األمثاله " صورة "خلضر حليتيم" من خالل كتاب

اليوم و دحدث فيه عن صفاهتا و عن عالقاهتا بغريها. و الكاتب "قادة بواتن" من خالل كتابه  إىلالعهد اجلاهلي 

يف كتبهم  أوردواو غريه من الكتاب اجلزائريني الذين  املرأة"األمثال الشعبية اجلزائرية" فجعل جزءا من كتابه عن 

حيا بفضل تداوهلا بني الرجال و النساء و  أدابالشعبية تعترب  فاألمثالو خبصاهلا "  ابملرأةاألمثال الشعبية اليت هتتم 

و تناولت كل  و االتصال احلديثة اليت عمت كل املنازل اإلعالمابلرغم التطور الثقايف و االجتماعي و برغم وسائل 

من خالل الرتكيز على ما تتميز به من خصال و من خالل ما تتميز  املرأةاجملاالت فما زالت األمثال ترسم صورة 

داخل البيت و  أنشطتهاو  أدوارهابه على مستوى وضعيتها االجتماعية و الثقافية و غريها و على مستوى 

 3خارجه".

                                                             

 .98قامسي كهينة،األمثال الشعبية يف منطقة املهري،ص-1
 .98الشعبية يف منطقة املهري،ص األمثالقامسي كهينة،-2
 .121يف األمثال الشعبية اجلزائرية،ص املرأة خلضر حليتيم،صورة-3
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 الشعيب القائل: لحمبتها املثا إىلو الدعوة  إلىإدراكأمهيتهاو من األمثال اليت قيلت حول البنت و دعت

 "اللي ما عندو لبنات ما عرفوه ابه مات " 

و هو مثل واسع جدا يدل على حنان البنت إذ أن البنت هي من تبكي أبوها و جتدها ختلد إمسه و ذكراه و هي 

فهذا املثل أعطى للبنت مكانة كبرية سباقة حلمله و طاعته و املثل يضرب يف الشخص الذي  م ينجب البنات 

 و قيل أيضا : األسرةداخل 

  "لبنات عمارة الدار" 

 مصدر احلب و احلنان. ألهنافمن طبع الفتاة االحتكاك بوالديها و االهتمام هبم و 

 "الدار بال مرا ظلمة " 

يف حياة الرجل فهي ابلنسبة للرجل  أمهيةاملرأةفكلمة ظلمة تعين كل ما هو حزين و غري مجيل و املثل كناية عن 

ضرورة من ضرورات احلياة الن حياته تعترب انقصة بدوهنا فهي اليت تؤنسه و تعينه و تليب رغباته و تنجب له زينة 

 ابن تكون عنصر مهم ابحلياة. للمرأةاحلياة الدنيا فبفضلها خيلد إمسه و يستمر ذكره و هذا فخرا 

و من األمثال الشعبية الدالة  لألبناءة لالم فهي كل شيء يف احلياة و خاصة ابلنسبة ابلنسب أماهذا ابلنسبة للزوجة 

 على ذلك جند املثل الشعيب القائل:

  األم" اليتيم يتيم" 

فهذا املثل يدل على أمهية األم و دورها يف ترابط األسرة ألن اإلنسان الذي يفقد أمه يصبح فاقد لكل شيء و ال 

 إىلجاء رجل  «هريرة رضي هللا عنه قال:  أيبجيد من يعوضه عنها و حيل حملها يف دحمل املشاق و التضحية فعن 

أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: أمك، قال مث من؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال :اي رسول هللا من 

 1»قال مث من ؟ قال أبوك أمك مث أمك، قال مث من؟مث
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 "1" قويل للشمس طلي و ال نطل
 

تضاهي فيها فاملثل يضرب عادة على املرأة اجلميلة صاحبة اجلمال فهنا املرأة وضعها احلكيم الشعيب يف مرتبة 

 املثلني القائلني:الشمس جبماهلا، كما ورد أيضا 

 "مرا و نص". 

 ."العزيزة بال طفل و الزينة بال كحل" 

و تدل على اجلمال الطبيعي للمرأة من جهة و على  اإلنسان،" لفظة مكثفة تطلق على كل ما يزين فلفظة" زينة 

 تنجب مجال األخالق و الصفات احلسنة من جهة أخرى و املثل يضرب يف املرأة اليت حيبها زوجها حىت و إن  م

 جانب هام و داللة من دالالت اجملتمع و هذا املثل ميكن أن نلفت النظر إىل له الولد و  م تتزين له. و من خالل

 هي تفضيل الكثري من األسر اجلزائرية الولد على البنت و إعطاءه مكانة كبرية بني أفراد أسرته.

ها و مبكانتها داخل أسرهتا و جمتمعها تكلمت أيضا و مثلما أشادت األمثال الشعبية ابملرأة و بصفاهتا و أبخالق

 و السخرية و وصفتها ببعض القيم اخلاطئة، و من األمثال الدالة عن ذلك نذكر: االستهزاءعنها ابلسوء و 

 "شاور مرتك و خالف رايها " 

  سىتتن"كية النساء ما" 

 "معرفة الرجال كنوز و معرفة النسا جناسة 

فهذه األمثال حطت من قيمة املرأة و جعلتها بال فائدة و وضعتها يف منزلة وضيعة جدا ال ميكن الثقة يف فيها 

 م نقل   إن –وخملوق ال فائدة منه ومصدر لكثري من املصائب و املهالك  مصائبو م شؤ مهما كانت فهي مصدر 

صنفت هي  حىتفهي من خالل هذه األمثال قليلة التدبر واحلكمة والفائدة كما وصفت ابلفتنة واخلراب  –كلها 

زاد من مجاليتها وقدرهتا غلي مما  األلفاظالشعبية جاء فيها جتانس بني  واألمثالو الكالب يف منزلة واحدة ، 
                                                             

 من الذاكرة الشفوية الشعبية يف اجلزائر. األمثال -1
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يبعث علي رسوخه ويسهل حفظه ويتمتع له السامع  لفاظاألوالتكرار يف  التجانسيف النفوس كون هذا  التأثري

 يف الكلمة. األصواتموسيقيا انجتا عن ترمن إيقاعايف الذهن ويولد  املعينويبعده عن امللل ويساعد علي تثبيت 

و لو أخدان األمثال الشعبية اليت قيلت يف املرأة سواء ابملدح أو الذم لتبني التناقض الواضح بني داللة بعض األمثال 

و هذا التناقض  م أيت هكذا من فراغ و إمنا جاء من رحم اجملتمع:" كما أن بروز التناقض يف داللة بعض األمثال 

ات اإلجتماعية اليت ميكن أن توجد يف نطاق جمتمع ما.إذ يصبح  املوازنة فيما بينها يكشف عن التناقضإذا متت 

من غري املعقول اتفاق مجيع األمثال يف داللتها يف جمتمع يعرف صراعا حول القيم و التوجهات املستقبلية للجماعة 

 .1و إختالفا يف املواقف و يف املصاحل و يف القضااي املطروحة"

 موضوع املرأة و تناولت كل ما يتعلق هبا من صفات معنوية أو جسدية،و و األمثال الشعبية كما قلت تطرقت إىل

ذكرت لنا صفات منبوذة فيها و هذا ما ذكرانه و تعرضنا إليه بلمحة فقط ألننا لو تبعنا موضوع املرأة و ما قيل 

فقط املتعلقة  على بعض العناصر البارزة اقتصرانفيها من أمثال شعبية، ال تكفينا جزئية لعرض كل ذلك و إمنا 

 ابملرأة.

أتطرق إىل موضوع الزواج و كيف تناولته األمثال الشعبية  هبا، سوفكل ما يتعلق   إىلو  إلىاملرأةبعدما تطرقت 

 . مبختلف مراحله

يعترب الزواج تلك العالقة اإلنسانية اليت تنشأ هبا األسرة، كما أنه نظام عاملي و من أهم النظم اإلجتماعية، و هو 

ظاهرة تشمل كافة اجملتمعات اإلنسانية، و دحكمه جمموعة من األمناط الثقافية، فهو خيتلف إبختالف البيئات، و 

 ية اجلزائرية كامل اإلهتمام فما هي الصورة اليت رمستها لنا عنه؟      اجملتمعات، كما أنه موضوع أولت له األمثال الشعب

إذا الزواج " هو نصف الدين" كما يقال دائما يف هذا املثل الشعيب املتداول بكثرة،فالزواج أو العالقة الزوجية 

ساس تكوين أسرة و ليست عالقة طارئة أو مرحلية، و إمنا هي العالقة الدائمة و املتواصلة بني الزوجني و هي أ

                                                             

 .120،ص1،2008للبحوث و الدراسات،عنابة،اجلزائر،ط بونه يف األدب الشعيب اجلزائري،منشورات واالجتماعيعبد احلميد بورايو:البعد النفسي  -1
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تلك الرغبة النفسية املشرتكة بني الرجل و املرأة يف هذا « إجناب األوالد و دحقيق السعادة يف اجملتمع، فالزواج هو:

يدعم األسرة و يعطيها أمسى  ألنه، جمتمعيف كل  االجتماعيةيعترب من أهم العالقات  «، كما أن الزواج1»املوضوع 

، و اإلسالم حث على الزواج و على بناء هذه الرابطة 2» استقرار و متاسك اجملتمعالتقديس الذي يؤدي إىل معاين

اي   « من الوقوع يف فاحشة الزان،قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: األسرةابعثا لكيان  ألنهالقوية بني الزوجني 

للفرج، و من  م يستطع فعليه  أحصنللبصر، و  أغض نهإف معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،

 .3»ابلصوم 

 و من األمثال اليت تدعو إىل ذلك املثل القائل:

  "4" الزوا  سرتة
 

فكلمة سرتة تعين الطهارة و االبتعاد عن الفاحشة و الزان و إنشاء أسرة مثالية قائمة على املودة و الرمحة و املثل 

هلن..."،فالزواج مبثابة السرتة و اللباس الذي يسرت به مقتبس من قوله تعاىل: " هن لباس لكم و انتم لباس 

اإلنسان، و املثل السابق رغم أنه يتكون من لفظتني فقط فإنه يؤدي املعىن كامال يف بيان أمهية الزواج يف حياة 

و روعة يف الفرد وهي ميزة يف املثل الشعيب الذي يتميز إبجياز اللفظ و قوة املعىن مما يعطي املثل مجالية يف األداء 

 التأثري على املتلقي.

 "خوذ لبنات على ملات و و قد وردت برواية أخرى " خوذ لبنات على ملات و العلم على السادات ":

 اشري اخليل على السادات".

                                                             

 .161بن الشيخ، منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، ص التلي -1
 .24ثراي تيجاين، دراسة إجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف منطقة اجلنوب اجلزائري وادي سوف منوذجا، ص -2
 .4، ص3البخاري، صحيح البخاري،ج -3
 .من الذاكرة الشعبية الشفوية - 4



 الفصل الثاني:                                     البعد اإلجتماعي في المثل الشعبي الجزائري.
 

 49 

 إىلابخليول األصلية ففيه دعوة  ابالهتمامو املعروف أن اجلزائر معروفة  األصيلفاملثل فيه تشبيه بني البنت و اخليل 

 من أمها إذا كانت أصيلة فالنتيجة البنت تكون أصيلة مثلها و املقل القائل: انطالقاالزواج ابملرأة األصيلة 

 "أدي بن  األصل" 

 ستضمن له السعادة ، و يقال أيضا: ألهنااألصول  اببنةيقال عادة هذا املثل كنصيحة للمقبل على الزواج 

 "زيتنا يف دقيقنا " 

فاملرأة تتزوج من أهلها أفضل هلا أن تتزوج ابلغريب ألن األسرة ترى يف هذا الزواج تكاثف و تعاون على مصاعب 

ألن الزواج بني األقارب تكون فائدته  ،1احلكمة:" الزيت يف العجني ال يضيع" ل، تقو بينهماحلياة و تكون الفائدة 

 فيما بينهم.

 ابلقريبة:كما يقال أيضا يف احلث على الزواج 

 "و قيل أيضا يف موضوع الزواج: " خوذ الطريق الصحيحة ولو دايرة و خوذ بن  العم و لو ابيرة 

 ."ال يعجبك نوار الدفلة يف الواد دير ظالل و ال يعجبك زين الطفلة حىت تشوف لفعايل " 

  "مرا و ن " أدى 

 كاملة من مجيع الصفات اجلسدية و املعنوية.  امرأةيقال هذا يف الشخص عندما يتزوج 

لكن عادة ما يرتبط اجلمال بصعوبة املنال فكثري من يعجب ابجلمال ال يتحصل عليه أو يتعب يف الوصول إليه 

لذلك أشارت األمثال الشعبية هلذا اجلانب و دعت إىل التحمل و التضحية يف سبيل اجلمال ، و قد ورد يف ذلك 

 املثل القائل:

 للي حيب العسل يصرب لقري  النحل و اللي حيب الزين يصرب لعذابو"" ا 

                                                             

 .137جزائرية،ص مسعود،حكم أمثال شعبية  جعكور -1
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و ما نلحظه عن األمثال الشعبية أهنا ال تقتصر على طرف دون األخر بل تتناول كال الطرفني املرأة و الرجل سواء 

لرجل بسلوك معني، ا املرأةأواملثل الشعيب يف موضوع الزواج ال يفرد  أنابلنقد أو السخرية أو التوجيه " و املالحظ 

 . 1الرغبات و الدوافع النفسية سواء" املرأةأماميضع الرجل و  إمناو 

  "جعكورو قد ورد يف نفس السياق يف كتاب حكم و أمثال شعبية جزائرية ملسعود " زوا  ليلة تدبريو عام ،

 اإلنسان، فاملثل يذكر أبن الزواج من أصعب القرارات اليت يتخذها 2" الزوا  هم دميا حيتا  تدبرية عام و ليلة"

 أتن و إستعداد من كل اجلهات. إىليف حياته لذلك حيتاج 

كما تطرقت األمثال الشعبية اجلزائرية للصورة التشابه املوجودة بني األم و اإلبنة ابعتبارها مقياس احلكم على اإلبنة 

 فقيل:

  أنظر ذىل األم و "شوف ملها و أخطب بنتها" و يضرب يف العودة لألصل كما قيل أيضا و يف نفس املعىن"

3تزو  البن "
 

بيئتنا فيها نوع من التناقض فيما خيص مسألة الرتوي و التعجيل يف مسألة الزواج و من األمثال تلك اليت صورت 

 قيل:لنا التأين يف الزواج و الرتيث كما 

 حىت تزرب، و ما رخطب حىت جترب" " ما تغرس 

و يضرب يف جتريب األخالق للفتة قبل إختاذ اخلطوة األوىل يف الزواج منها، كما جند أمثاال أخرى تدعو إىل الرتيث 

 و احلذر و احليطة حيث قيل: 

 "فعلى املرء الرتيث و حسن اإلختيار حيث قيل: " من يتزو  على عجل ندم على مهل 

  "يف الصيف فاطو و يف الشتاء بوقاظو" 

 

                                                             

 .161التلي بن الشيخ، منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، ص  -1

 .135مسعود جعكوز،حكم و أمثال شعبية جزائرية، ص  -2
 .137، ص 1إميل انصف، أروع ما قيل يف األمثال ، ط - 3
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 املبحث الثاين: األخالق و اآلداب يف املثل الشعيب اجلزائري.

 السلوكات احلسنة.األخالق و املطلب األول: 

من خالل األمثال الشعبية اليت مجعتها الحظت شيئا مهما و هو تعدد األمثال الشعبية و تعرضها ملختلف 

تربوية، أخالقية، إجتماعية...وفق الظروف و األحوال،فهي  م ترتك جانبا من جوانب احلياة جماالت حياة اإلنسان 

فمثلما تعرضت حلياة الفرد وعالقاته أبفراد جمتمعه تعرضت إال و أدركته و عربت عنه من خالل عباراهتا املوجزة

يع اليت عاجلتها األمثال الشعبية و ، و من أهم املواضأيضا إىل جوانب أخرى تتعلق بسلوكه و أخالقه داخل اجملتمع

سلوك الفرد داخل الوسط الذي يعي  فيه، ألن صالح الفرد يؤدي ابلضرورة   أواليت  م تغفل عنها موضوع الرتبية 

بعدة قوانني و قواعد هدفها تنظيم سلوك افرد و ضبطه  و هذه  األمثالصالح اجملتمع لذلك جاءت  إىل

و متعددة سواء سلوكات حسنة و أخالق فاضلة أو سلوكات منبوذة و دميمة  السلوكات اليت عربت عنها عديدة

 دعت إىل اإلبتعاد عنها و حماولة جتنبها.

 من بني هذه السلوكات احلسنة نذكر:

 القناعة و الرضا مبا قسمه هللا تعاىل لعباده: 

هي رضا اإلنسان مبا ميلك و مبا حدده هللا له  ، فالقناعةإن من أعظم الصفات اليت يتصف هبا اإلنسان هي القناعة

حث على هذه الصفة النبيلة و جمدها فالقناعة كنز ال يفىن و من األمثال اليت دعت إىل  من رزقه و اإلسالم بدوره

 ذلك:

 "الربكة يف القليل " 

 "عشاك يعشيك و يعشي صاحبك " 
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 يستهان به فيصبح أقل من القليل و هو العدم بل ما فاملثل دعوة للرضا ابلشيء و لو كان قليال " فالقليل جيب أال

 1يريد كثريا فيغين و يشبع"

  "نلحس مسين و نبات مهين " 

 "اللي جاه عظم يديروا بشيشة " 

 فاملثل يضرب يف اإلنسان الذي يشتكي أمام الناس من قلة حظه.

 "اللي ما كفاه قربو يرقد فوقو " 

 يضرب يف اإلنسان الذي ال يقنع و يرضى مبا قسمه هللا له. املثل

و هو اإلميان أن ما ينزل ابإلنسان مكتوب و مقدر له سواء خريا أو شرا و هللا اإلميان ابلقضاء و القدر: 

 سبحانه و تعاىل أمران ابإلميان ابلقضاء و القدر و جعله ركنا من أركان اإلميان، و من األمثال الدالة على ذلك:

 "كلش ابملكتوب " 

 "الكاتبة تلحق " 

 "الكاتبة يف اجلبني ما ينحوها اليدين " 

 "اللي ماشي كاتبة من الفم تطيح " 

و هذه األمثال فيها داللة على أن ما حيصل لإلنسان هو مكتوب عليه و أن مصريه حمدود له قبل الوالدة، 

 فاإلنسان كتب هللا له كل مصريه قبل أن يولد .

  و أان نعينك"" سبب اي عبدي 

و يقال هذا املثل يف الدعوة إىل العمل و النشاط، و ينصح به اإلنسان الذي يتكاسل و ينتظر ما كتبه هللا له، و 

 أن جيتهد و يعمل و يقال يف هذا السياق أيضا:

 "يف احلركة بركة " 

                                                             

 .28عبد املالك مراتض، األمثال الشعبية اجلزائرية، ص -1
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  "أقرا للزمان عقوبة " 

املؤمن احلقيقي من خالل صربه على كل ما إن صفة الصرب من الصفات النبيلة اليت يتصف هبا الصرب:  

ة اإلنسان الذي دو األمثال الشعبية بدورها نوهت هبذه الصفة و جاءت ملسان ،يتعرض له من مصائب أو أذى

 التحمل، و من األمثال الدالة على ذلكاملثل الشعيب القائل: إىلو شجعته و دعته وقع يف احملن و وقفت معه 

 "شدة و تزول " 

 نال"" الصابر ي 

 و يقال هذا املثلني من ابب املواساة و بعث األمل.

 "مكانش حاجة تدوم " 

 

ذان  هللا تعاىل: " الوفاء قالمن األخالق الفاضلة اليت دعت إليها األمثال الشعبية األمانة و  األمانة و الوفاء: 

على السموات و األرض و اجلبال فأبني أن حيملنها و أشفقن منها و محلها اإلنسان ذنه كان  األمانةعرضنا 

اليت ميلكها  األماانتو من  2ذن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت ذىل أهلها"و قال أيضا "  1"ظلوما جهوال

 " السر" الذي حيفظه اإلنسان

 "سرك يف بري " 

 " السر بني زو " 

 "اللي خرج  من الفن تسمى دين " 

 "الكلمة كي البارود ذذا خر  ما يرجعش" 

 "الراجل بكلمتو " 
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  "رقبتو" عطى كلمتو عطى اللي 

و عليه فاألماانت عند اإلنسان عديدة و متعددة سواء ما تعلقت جبوارحه أو أبماانت الناس ألن اإللتزام أبداء 

األماانت و الوفاء ابلعهود دحقق إلنسان السعادة و اخلري و تنشر احملبة و اإلستقرار و الثقة بني الناس، و هذا ما 

 و ألفاظها املعربة و املشخصة للمعاين و الدالالت. املوجزةا سعت إىل دحقيقه األمثال الشعبية من خالل عباراهت

 الصداقة و حسن اجلوار: 

حظي موضوع الصداقة ابهتمام واسع املدى ال تنحصر حدوده يف إطار الدراسات اإلجتماعية، بل إتسع نطاقه 

يمة إنسانية عظيمة ليشمل جمال دراسات األدب الشعيب عامة، و األمثال الشعبية خاصة قد تطرقت إليه لكونه ق

األثر يف حياة الفرد، و اجلماعة، و اجملتمع فالصداقة عالقة عطف و مودة بني األشخاص تقوم على اإلختيار و 

 التفضيل و منشؤها التعاطف و املشاركة يف امليول و أساسها املساواة، تقومها األلفة و املخالطة

 "1" الصديق وق  الضيق
 

 ابك""خوك من وااتك ماشي خوك من اب 

  و يضرب يف املطابقة اليت دحدث بني األصدقاء"أن " قويل شكون صاحبك نقولك شكون. 

  وق  الشدة يغيبوا"أبحبابأكثرين " ما 

 "كثرة الصحاب تودر خيارهم " 

فالصداقة رابطة عميقة جدا بني شخصني لذلك ال ميكن أن نطلق على أي عالقة صداقة إال إذا كانت 

حقيقية،فكثريا من العالقات إبسم الصداقة تؤدي إىل ما حيمد عقباه لذلك جند العديد من األمثال اليت تدعو إىل 

 .االختيارعدم اإلكثار من األصدقاء و دحث على حسن 

 األمثال الشعبية املتداولة يف حسن اجلوار و على ضرورة احلفاظ على هذه العالقة ما يلي: و من 
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  "1على جارك جيعان و ما تعقبش عليه عراين" أعقب
 

 "اجلار وصى عليه النيب " 

 "أشري اجلار قبل الدار " 

 "دير كيما جارك و ال حول ابب دارك" 

 الصم ، احلياء: الكرم،رى منها التعاون، اجلود و كما أن األمثال الشعبية تناولن عدة مواضيع أخ

 "يد وحدة ما تصفق " 

 "املعاونة مع النصارة و ال القعاد خسارة " 

 "الضيف ضيف لوكان يقعد شتا و صيف " 

 "اجلود من املوجود" 

 "ابرك هللا من زار و خفف " 

 "اأن نقولك سيدي و أن  أعرف قدري " 

 "اللي عقب على كلمة كلي عقب على روح " 

 "الفم املزموم ما تذخلو ذابنة " 

 "احلياء دارو ريب" 

 "الوجه ذيل ما يعرق ما يربق يف النار يتحرق " 
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 األخالق و السلوكات املنبوذة:املطلب الثاين: 

اليت تنتشر يف جمتمعنا على غرار اجملتمعات األخرى كالغيبة و النميمة و احلسد و  اخلاطئة كثريا هي السلوكات

و  الفوضى انتشارالبغضاء و الكره و غريها من األخالق السيئة اليت تنه  بنية اجملتمع و تؤدي إىل تفكيكه و 

 نا احلنيف و جعل عقوبةاإلستقرار، فهي ن األشياء اليت جيب اإلبتعاد عنها و حماربتها لذلك حذران منها دين

املتصف هبا كبرية جدا، و األمثال الشعبية بدورها أيضا تطرقت إىل هذه املواضيع و التجأت إىل أسلوب التوجيه و 

ضرورة  إىلالوعظ لتقومي سلوك الفرد و توجيهه حنو األفضل اترة و اترة إىل السخرية من املتصف هبا كما دعت 

 شارة عنه يف هذا العنصر.عنها،و هذا ما ستتم اإل اإلبتعاد

 

 من بني هذه السلوكات السيئة نذكر:

إن من فوائد الفوز و النجاح هو العمل و املثابرة وعدم ترك أو أتجيل العمل أو أتخري إىل وقت الكسل:  

، فالتكاسل هو وسيلة من وسائل ضياع مصاحل الناس و ال يستطيع اإلنسان دحقيق طموحاته و أماله إذا كان آخر

 متكاسال.

 "الفم مشرك و اليدين مكسرين" 

 "من بكري مليح و زادوا اهلوا و الريح " 

 "اللي ما رقع ما لبس " 

 أيضا:كما يقال  .1فاإلنسان الذي ال يهتم مبظهره و ثيابه ال يكون مقتصدا و ال لبقا مدبرا

 "أضرب ذراعك اتكل املسقي " 

 "احلر حر و اخلدمة ما نضر " 

 يبكرهلا" " اللي عينو يف حاجتو 
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و عليه فهنا جاءت األمثال كلها مبثابة نصائح و توجيهات للفرد من أجل تقومي سلوكه و جتنب افة الكسل 

 فاإلنسان عندما يتفاىن يف عمله و ال يتكاسل حيقق ما يسعى إليه و يكون عنصر فعال يف جمتمعه.

 

تعاىل وال حيبها الناس و املؤمن صفة البخل عكس الكرم و هي صفة ذميمة يبغضها هللا سبحانه و البخل:  

و تعاىل ذم هذه الصفة يف العديد من املواضع يف القران الكرمي و حذران  احلقيقي ال يتصف هبا، و هللا سبحانه

} يبخلون و أيمرون الناس ابلبخل و يكتمون ما أاتهم هللا من فضله و اعتدان للكافرين منها يف قوله تعاىل:

ااثهم هللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم } و ال حيسنب الذين يبخلون مب ضا :، و قوله أي1عذااب مهينا{

 . {2و األرض مبا تعلمون خبري السماواتسيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة و هلل مرياث 

 

إليه، قل  و البخل هو الشح و التقتري، و اإلنسان البخيل يظلم نفسه و يضرها ابلدرجة األوىل مث عائلته و األقربون

} هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل هللا فمنكم من يبخل و من يبخل فإمنا يبخل عن نفسه و هللا تعاىل:

. و من األمثال الشعبية اليت 3الغين و أنتم الفقراء و ذن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم{

 تكلمت على ذلك جند املثل الشعيب القائل:

  " 4" جزار و عشاته لف
 

 ايكلهم املراتح" " دراهم املشحاح 

  "و هذا املثل يضرب يف الغالب يف الشخص الذي يتحمل الكثري من املتاعب من "أخدم اي الشاقي للباقي

 أجل مجع املال و الثروة و ال ينتفع هبا يف حياته من فرط خبله و بعدها ميوت اتركا ما تعب عنه لآلخرين.
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لسلوكات السيئة اليت تنه  بنية اجملتمع و دحاول هتدميه و جتعله يتعرض للتفرقة و النزاعات االنفاق: من  

فنهاان عنه هو و رسوله الكرمي. عن أيب هريرة  الذنوب عند هللا سبحانه و تعاىل موضوع النفاق، و هو من أعظم

م القيامة عند هللا ذا الوجهني الذي رضي هللا عنه،قال: قال النيب صلى هللا عليه و سلم: " جتد من شر الناس يو 

 . و من األمثلة الشعبية الدالة على ذلك ما يلي :1أييت هؤالء بوجه، و هؤالء بوجه"

 مق "." يف الوجوه مرااي و يف القفا 

  "يف الغلة و يسب يف امللة" أيكل 

املثل يف اإلنسان الذي يعرتف ابجلميل فكثري من األشخاص من يلقون العناية و اإلحسان من شخص ما  يضرب

 و ال يعرتفون بذلك و ال يقابلونه إال ابإلساءة، كما ورد املثل القائل:

 "السن يضحك لسن و القلب مليان خديعة " 

 "كال الطرفني و يظهر لكل   مع الذيب و يسب مع الراعي" يضرب يف اإلنسان الذي يكون مع أيكل

 واحد منهما أنه يف صفه، كذلك جند املثل الشعبيني القائلني:

 "يقتل لقتيل و ميشي يف جنازتو " 

 "ينقر الدابة و يدرك ابلربدعة " 

هذين املثلني ملن بلغ يف النفاق مبلغا عظيما فكثريا ما جتد أشخاص يتسببون يف املشاكل بني الناس و  و يضرب

 يتظاهرون ابلوقوف معهم يف حمنتهم.

فأصبحت جانبا مهما من أجل إن صفة اإلهتمام ابملظاهر كثرية هي يف جمتمعنا احلايل  املظاهر اخلداعة: 

بح ال يهمه سوى املال و املظهر اخلارجي للشخص دون اإلهتمام ضمان العي  و اإلستمرار يف جمتمع أص

 ابجلوهر، و من األمثال الشعبية الدالة عن ذلك املثل الشعيب القائل:

                                                             

 .277، ص  3البخاري ، صحيح البخاري ، ج -1



 الفصل الثاني:                                     البعد اإلجتماعي في المثل الشعبي الجزائري.
 

 59 

 1تشوف الفعايل" حىتضاليل، و ال يعجبك زين الطفلة  " ال يعجبك نوار الدفلة يف الواد داير
 

  داخليل مزوق من برا واش حوالك من " اي" 

 فارغ" " كل منفوخ 

 "املكسي بقش الناس عراين " 

  ،أعقب على واد ماشي و ما تعقب  عليه ساكت" أي ال تنخدع ابملظاهر و ال دحكم على الناس هبا "

 ألنك ال تعرف الشخص حىت تتعامل معه ففي ذلك ظلم للناس.

فاء منه إن من أعظم األمراض اليت تصيب اإلنسان هو مرض مستعصي ال ميكن اخلروج منه و الشاحلسد:  

} قل أعوذ برب الفلق بسهولة لذلك حذران هللا سبحانه و تعاىل، و أمران ابلتعود منه يف كتابه الكرمي قال تعاىل:

( و من شر حاسد 4يف العقد ) النفااثت( و من شر 3( و من شر غاسق ذذا وقب )2( من شر ما خلق )1)

 و من بني األمثال الشعبية يف ذلك: .2({5ذذا حسد )

 و متحسدش" " عاند 

 "الناس تكسب و أن  حتسب " 

 "عني احلسود ال تسود" 

 "مخسة يف عني احلسود " 

 

من أعظم الذنوب اليت يذنبها اإلنسان يف حياته و ال يدرك خطورهتا النميمة و الغيبة و النميمة و الكذب:  

خاه املسلم مبا يكره يف ظهر الغيبة و الكذب فهم من الكبائر اليت هناان اإلنسان عنها، فالغيبة هي ذكر املسلم أ

} اي أيها الذين امنوا ذجتنبوا  الغيب و ديننا احلنيف هناان عن هذه الصفة ألهنا أمر خطري جدا، قال هللا تعاىل: 
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كثريا من الظن ذن بعض الظن ذمث و ال جتسسوا و ال يغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه 

، و األمثال الشعبية هنت عن ذلك و دعت إىل ترك هذه 1 ثواب رحيم{ميتا فكرهتموه واتقوا هللا ذن هللا

 السلوكات من ذلك املثل الشعيب القائل:

 "شوف لروحك و من بعد أهدر على الناس " 

 كما أن كثرة الكالم عن الناس و كثرة السؤال تؤدي إىل ما حيمد عقباه، و احلكمة تقول:

 ال تذكر به عورة امرئ             فكلك عورات و للناس ألسن لسانك

 2و عينيك إن أبدت لك معايبا                بقوم فقويل اي عني للناس أعني

 

فاملسلم احلقيقي هو الذي ال يتكلم عن أعراض الناس و حياول إصالح نفسه و عيوبه قبل أن يتكلم عن عيوب و 

 نسان الذي يتكلم عن شيء ال يعنيه:مساوئ غريه، كما يقال أيضا لإل

 "3" اللي ما هو ليك غري يعييك
 

و مثلما حذران هللا سبحانه و تعاىل و رسوله الكرمي من خلق الغيبة و عاقبة املغتاب حذران من النميمة ألهنا ال 

هي من أعظم  تقل ذنبا عن الغيبة، فالنميمة هي الوشاية بني الناس و نقل أخبارهم و حماولة اإليقاع بينهم و

} ويل ، و قال تعاىل: 4} مهاز مشاء بنميم{الذنوب اليت جيب اإلبتعاد عنها و جتنبها ألهنا من الكبائر،قال تعاىل:

فلوال عظم هذا الذنب ملا توعد هللا سبحانه و تعاىل النمام ابلعذاب الشديد، و من األمثال  5{ملزهلكل مهزة 

 ىل اإلبتعاد عنه، من ذلك جند :الشعبية اليت تطرقت هلذا الفعل و دعت إ

 " واش دخلك بني زو " 
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 "يذخل بني اللحم و الظفر غري الوسخ " 

فهذا املثلني عميقا الداللة كثريا املعاين، فشبه النمام ملا حيدثه من ضرر ابلشيء الذي يدخل بني الظفر و اللحم 

 فعادة ما يكون األ م كبريا، و يقال أيضا:

 "القرضة و دعاوي الشر " 

 " اللي حفر حفرة فيها يطيح"و يف رواية أخرى  " اللي حفر زرديب فيه يريب " 

و مثلما أشرت للغيبة و النميمة ال بد أن أشري إىل صفة أخرى اليت تعترب كارثة يتصف هبا اإلنسان و خاصة إذا 

" إن الصدق يهدي تعود عليه و هي الكذب، فعن عبد هللا رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال: 

حىت يكون صديقا و إن الكذب يهدي إىل الفجور و  إىل الرب و إن الرب يهدي إىل اجلنة ، و إن الرجل ليصدق

فالكذب يؤدي إىل غضب الرب و  1إن الفجور يهدي إىل النار، و إن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب"

و الكفار، و األمثال الشعبية بدورها هنت عن هذه الصفة حشر املتصف هبذه الصفة يف انر جهنم من املنافقني 

 بكثرة و دعت إىل اإلبتعاد عنها، من ذلك جند املثل الشعيب القائل:

 "تبع الكذاب لباب الدار " 

 "الفوخ و الزوخ و العشاء قرنينة " 
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 خالصة الفصل الثاين:

الشعبية املتداولة يف اجلزائر تعرضت ملختلف العالقات و كخالصة ملا جاء يف هذا الفصل ميكن القول ابن األمثال 

يف اجملتمع الواحد، بدءا ابلعالقة بني الفئة الغنية و الفئة الفقرية و كيف سعت هذه األخرية إلبراز نفسها و دورها 

اليت هي  يف هذا اجملتمع و صوال إىل العالقات األسرية بني العائلة الواحدة و إىل العالقة القائمة بني األقارب

 .عموما عالقة محيمية

كما تعددت وظائف األمثال الشعبية و تنوعت بني اجلانب اإلجتماعي و األخالقي و الرتبوي و النفسي،           

كما أن األمثال اليت مّت دحليلها تعترب صورة حية عن اجملتمع و ما يدور فيه .كما تكلمنا أيضا عن سلوك الفرد 

ماعة و كيفية ممارسة هذه السلوكات،و مبا أن اجملتمع يرفض كل أشكال اإلحنراف داخل اجملتمع و عن قيم اجل

فأنشأ لنا أمثال شعبية تدعو الناس دعوة مباشرة و بشكل صريح إىل اإللتزام بكثري من األخالقيات و السلوكات 

ا السلوكات اخلاطئة كالغدر و اليت دحقق هلم االستقرار و التوازن من بينها القناعة و الرضا و التعاون، كما ذكرت لن

 اخليانة و احلسد...اخل و دعتنا إىل جتنبها و اإلبتعاد عنها .

 



 

 خامتة    



 :خاتمة

 

 

63 

 

األمثال الشعبية من أكثر األنواع األدبية الشعبية املتداولة بني الناس نظرا ملا حتمله يف طياهتا من         

خالل حبثي هذا حول األمثال املتداولة يف  عاكسة حلياة الشعوب مبختلف طبقاهتا. و من مرآةدالالت فهي 

 اجملتمع اجلزائري خرجت ابلنتائج التالية:

  جمتمعنا ال يزال حيفظ على املوروث الشعيب من عادات و تقاليد و أدب شعيب خاصة فيما يتعلق ابألمثال

ند خمتلف الشعبية فهو شكل أديب له حضوره الدائم و املستمر يف كل األوقات و يف كل املناسبات و ع

 الطبقات و الفئات.

 .إتفق الكتاب و األدابء على أن املثل يدل على عدة معاين أمهها : الشبه و النظري و العربة 

  ورد يف عدة مواضع و  و -القران الكرمي  -املثل جنس أديب هام لذلك جاء يف أرقى النصوص األدبية

 أبوجه خمتلفة.

 هي تتفق كلها على أنه جنس أديب حّي متداول يف اجملتمع مهما إختلفت التعاريف حول املثل الشعيب ف

 فهو يعرب عن خمتلف جتارهبم و مرآة عاكسة هلم.

  تتميز األمثال الشعبية كغريها من األشكال األدبية التعبريية األخرى بعدة خصائص أمهها الدقة يف التعبري و

 إلنتشار بني األوساط الشعبية.او إصابة املعىن و إجياز اللفظ ز هذا ما جعلها سريعة التداول 

  و بذلك كانت هلا أمهية و دور  كما تؤدي عدة وظائف يف حياة اإلنسان حسب املوقف الذي يتعرض له

كبري يف التخفيف عنه و توجيهه حنو األفضل، و هذا ما جعل العديد من الكتاب و األدابء يوظفوهنا يف 

 أعماهلم األدبية و يولوهنا عناية خاصة.

  من الكتاب اجلزائريني وضعوا عدة مصنفات هلا و قاموا جبمعها و ترتيبها كل واحد حسب كما أن العديد

 مسعود و قادة بواترن و غريهم. جعكورمنهجه الذي يراه مناسبا لذلك من بينهم: أيب شنب و 
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 تنشئته تنشئة  تعترب األمثال الشعبية كقواعد و سلوكات صاحلة لكل زمان و يف كل مكان لتوعية الفرد و

 سليمة.

  األمثال الشعبية من خالل عباراهتا املوجزة استطاعت أن تعرب عن خمتلف العالقات داخل اجملتمع الواحد

 نفسها.  برازإلبدء بعالقة الفئة الفقرية ابلفئة الغنية و كيف سعت الفئة الفقرية 

عربت عن العالقات داخل األسرة و األمثال الشعبية عربت عن كليهما فلم هتمل أي واحدة منهما، كما 

 الواحدة و حاولت بيان العالقة الصحيحة اليت جيب إتباعها.

  كما ذكرت لنا الزواج مبراحله و أحواله اإلجيابية و السلبية و ذكرت لنل احلب و املرأة و كل ما يتعلق هبا

 سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما... و بعالقاهتا مع أفراد جمتمعها.

  اليت ذكرهتا لنا األمثال الشعبية كلها عالقات قائمة على احملبة و املودة ابلرغم من وجود أمثال العالقات

شعبية تدعو إىل النزاع و الشقاق فهي يف أغلبها تدعو إىل التالحم و التماسك داخل األسرة الواحدة و داخل 

 اجملتمع.

  تقومي سلوك الفرد داخل الوسط الذي يعيش فيه أنشأ لنا اجملتمع العديد من األمثال الشعبية اليت هتدف إىل

 و تدعوه إىل اإلتصاف ابلسلوكات احلسنة.

  كما أنشأ اجملتمع لنا أمثال شعبية أخرى تدع إىل جتنب السلوكات املنبوذة اليت تنهش بنية اجملتمع و جتنبها

 قدر اإلمكان.

ميكن من خالل ما مت مجعه من أمثال متداولة التعرف على الكثري من أخالقيات اجملتمع و التعرف على  كما

 طريقة تفكريه و نظرته إىل احلياة.
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القول أن الثقافة الشعبية اجلزائرية حتظى مبوروث هام من كالم األولني الطي توارثه  األخريو ميكن لنا يف         

لعالقة جمتمعية ترتبط مبدلوالهتا الثقافية و احلياتية، و هي اخلزان  امتداداك حلقة جيل عن جيل مشكال بذل

الثقايف الكبري املعرب عن درجة وعي اجملتمع و نظرته  ملختلف أجزاء هذه احلياة و مناحيها، ما جعل األمثال 

إىل اليوم حتظى مبكانتها الرفيعة الشعبية من أبرز تلك املورواثت اليت تناقلتها األجيال، و اليت كانت و ال زالت 

رغم أن عمر بعضها ميتد إىل مئات السنني، فهو من جهة موجه للعقل اإلجتماعي، و من جهة أخرى مكرس 

للقيم الثقافية سلبا أو إجيااب، و هي كنز من اخلربة و قد إستطاع العقل البشري أن يصوغها يف مجل قصرية، و 

  يستهان به ملن يريد أن يتعلم و حيذوا على أاثر األجداد.هي منجم الستخالص احلكمة و مرجع ال

 
 

 و هلل كل احلمد و الشكر
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 الملخص:

يتناول بحثنا هذا األمثال الشعبية الجزائرية بوصفها نتجا أدبيا يستحق الدراسة و 
التحليل، حيث أنها تعطي فكرة شاملة عن ثقافة اإلنسان الشعبي، و تحوي نظرته إلى 

تسري بشكل اختياري و تحظى بقبول طوعي، لما تتمتع به  الحياة بوضوح، فهي قوانين
 تلك األمثال من جمالية في الشكل و كثافة في المضمون و تنوع في الموضوعات.

أننا توصلنا إلى فكرة أن المثل الشعبي يغذي الفكر السائد في الطبقات المكونة  اكم       
غتها في تلك العبارات للمجتمع خالل الخبرات و التجارب التي مرت بها، و صا

القصيرة التي تلخص حدثا أو تجربة، كما أنها تحمل موقف اإلنسان من هذا الحدث أو 
هذه التجربة في أسلوب مجرد يأخذ شكل الحكمة التي تبنى على خبرة أو تجربة 
مشتركة، إال أنه أوسع منها ألنه أكثر شيوعا و إنتشارا بين جميع الطبقات و في شتى 

 اة.مجاالت الحي

أن األمثال الشعبية جنس أدبي يحمل تجربة أو حكمة و مما يستفاد من هذه الدراسة، 
ركزت في قول موجز سائر، يعتمد التشبيه و التنغيم أحيانا، و هو موجود في ثقافات كل 
األمم بالخصائص نفسها، و هو قديم قدم الكتب الدينية، و لذلك فأمثال األمم تتشابه، إما 

المثل بينها، و تأثير بعضها في بعضها اآلخر عن طريق اإلحتكاك  بسبب سرعة تنقل
 أو بسبب تشابه تفكير الناس، ألن النفس البشرية واحدة، مع إختالف الظروف أحيان.
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