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 .27قٛؼج اٌؿِؽ، ا٠٢ح: 
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3
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 عرٌف المثل لغة:ت -1

                                                           
لبنان، الطبعة  –ابن منظور أبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم اإلفرٌمً المصري، لسان العرب، دار صادر، بٌروت  -1

 .611م، المجلد الحادي عشر، ص  1990-هـ  1410األولى، سنة 

2
 ِٚا تؼع٘ا. 49ٌثٕاْ، اٌدؿء اٌؽاتغ، ص  –اٌّس١ط، ظاؼ اٌد١ً، ت١ؽٚخ  اٌف١ؽٚؾ أتاظٞ ِدع اٌع٠ٓ دمحم تٓ ٠ؼمٛب، اٌماِٛـ -

3
 .56قٛؼج اٌؿضؽف، ا٠٢ح: -

4
 .59قٛؼج اٌؿضؽف، ا٠٢ح:  -

5
 .1013، ص 1992ػثع هللا اٌثكرأٟ، ِىرثح ٌثٕاْ، اٌطثؼح األٌٚٝ، قٕح  -

6
 ع ٕ٘عاِٟ، ظاؼ اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١ؽٚخ _ ٌثٕاْاٌفؽا١٘عٞ اٌط١ًٍ تٓ أزّع، وراب اٌؼ١ٓ، ذؽذ١ة ٚذسم١ك اٌعورٛؼ ػثع اٌس١ّ-

 .118اٌدؿء اٌؽاتغ، ص 

إبراهٌم مصطفى، أحمد حسن زٌات، حامد عبد المادر، دمحم علً النجار، المعجم الوسٌط، المكتبة اإلسالمٌة للطباعة و النشر -7

 .854نً، ص م، الجزء الثا1972 -هـ  1392تركٌا، الطبعة الثانٌة، سنة  –والتوزٌع، إستنا نبول 
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وٌمول ابن السكٌت:

                                                           
1
اٌطثؼح األٌٚٝ، قٕح   ٌثٕاْ –، أقاـ اٌثالغح، ِىرثح ٌثٕاْ ٔاشؽْٚ، ت١ؽٚخ اؼا هلل أتٟ اٌماقُ ِسّٛظ تٓ ػّؽاٌؿِطشؽٞ ز -

 .417َ، ص  1996

2
 .16ا٠٢ح:  قٛؼج دمحم-

3
 .177قٛؼج األػؽاف، ا٠٢ح: -

4
ٌعورٛؼ خاْ ػثع هللا ذِٛا، ظاؼ طاظؼ، ت١ؽٚخ ٌثٕاْ اٌطثؼح ا١ٌّعأٟ أتٛ اٌفضً أزّع تٓ دمحم تٓ أزّع، ِدّغ األِثاي، ذسم١ك ا -

 ِٚا تؼع٘ا 70َ ، اٌدؿء األٚي، ص  2002٘ـ 1422اٌطثؼح األٌٚٝ، قٕح 

5
 .69، ص 1اٌّظعؼ ٔفكٗ، ج -

6
 .70، ص 1اٌّظعؼ ٔفكٗ، ج -

7
 .70، ص 1اٌّظعؼ ٔفكٗ، ج -
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ولال المٌروانً:

 تعرٌف المثل عند علماء العرب:-2

 تعارٌف المدماء:-1.2

                                                           
1
 .16قٛؼج دمحم، ا٠٢ح: -

2
 .26قٛؼج اٌؽَٚ، ا٠٢ح: -

3
 .29ح:قٛؼج اٌفرر، ا٠٢-

4
اٌم١ؽٚأٟ أتٟ ػٍٟ اٌسكٓ تٓ ؼش١ك، اٌؼّعج فٟ طٕاػح اٌشؼؽ ٚٔمعٖ، ذسم١ك ٚشؽذ اٌعورٛؼ ِف١ع دمحم ل١ّسح، ظاؼ اٌىرة  -

 .195َ ، اٌدؿء األٚي،ص  1983 -٘ـ 1403ٌثٕاْ، اٌطثؼح األٌٚٝ، قٓ  –اٌؼ١ٍّح، ت١ؽٚخ 

5
 .70، ص  1ا١ٌّعأٟ، ِدّغ األِثاي،ج ج-
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وٌمول أبو عبٌدة:

 التعرٌف االصطالحً للمثل:

                                                           
أبو عمر أحمد بن دمحم ، كتاب العمد الفرٌد، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب  ابن عبد ربه األندلسً-1

 فهارسه 

2
ص  َ ، اٌدؿء اٌثاٌس 1982٘ـ  1402ٌثٕاْ ، قٕح  –أزّع أ١ِٓ، أزّع اٌؿ٠ٓ، إتؽا١ُ٘ األت١اؼٞ، ظاؼ اٌىراب اٌؼؽتٟ، ت١ؽٚخ  

63. 

3
 3، ِح 1973،ظاؼ اٌّؼاؼف اٌما٘ؽج، 2قاذػج، أ١ِٓ ٚطمؽ األت١اؼٞ،  اتٓ ػثع ؼتٛ أزّع تٓ دمحم، اٌؼمع اٌفؽ٠ع، ذسم١ك األ 

 .63ص

4
 .63، ِدٍع اٌثاٌس، ص 1973، ظاؼ اٌّؼاؼف، اٌما٘ؽج، 2أ١ِٓ ٚطمؽ األت١اؼٞ،   
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1

 .14، ص 1ِٕشٛؼاخ ظاؼ ِىرثح اٌس١اج، ت١ؽٚخ ٌثٕاْ، ِح  -ِدّغ األِثاي –ا١ٌّعأٟ

2
 .15، ص ٔفكٗ اٌّظعؼ 

3
 .15ٔفكٗ، ص  اٌّظعؼ 

4
 .51، ص1920، اٌطا٘ؽ اٌدؿائؽٞ، أشٙؽ األِثاي ، ظاؼ اٌفىؽ اٌّؼاطؽج ، ت١ؽٚخ ٌثٕاْ 
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"

                                                           
 .6، ص 2012، دار الهدى، عٌن ملٌلة الجزائر ، جزائرٌة شعبٌةجعكور مسعود ، حكم و أمثال -1

 2ط بٌروت ،ض الصلحمكتبة لبنان ساحة رٌا فً اللغة و األدب، العربٌةمعجم المصطلحات ، المهندسمجدي وهبة وكامل  -2

 .332ص  ، 1984
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 المثل فً المعجم األدبً:

 

                                                           
، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت ، سوشبرٌس الدار البٌضاء، سنة  1سعٌد علوش، معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة ، ط 1

 .202، ص 1985

2
 .202اٌّؽخغ ٔفكٗ، ص  
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1
 202اٌّؽخغ ٔفكٗ، ص 

 سنطٌنةلف و دراسة ، رسالة ماجستٌر، جامعة منتوري ٌنظر لسمٌة فالك، المثل الشعبً فً منطمة األوراس جمع و تصنٌ 2

 . 5، ص2005
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 ٌم:المثل فً المرآن الكر

.

                                                           
1
، ص 1986، غعاؼج اٌثمافح ٚإٌشؽ تاٌداِؼح، اٌٍّّىح اٌؼؽت١ح اٌكؼٛظ٠ح، 1ؼ٠اع ػثع اٌّد١ع ِؽاظ، ِؼدُ األِثاي اٌؼؽتح، ج 

3. 

 ، 2002ثمافة، الماهرة، مصر ، أحمد أمٌن، لاموس العادات والتمالٌد والتعابٌر المصرٌة، مؤسسة هندامً للتعلٌم وال 2

 .69ص 

ص  2010، دار الفجر للتراث،  2عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تٌسٌر الكرٌم الرحمان فً تفسٌر الكالم المنان، ج  -3

917 
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 ﴾ون  م  ال  الع   ال  إ   اه  ل  م  ع  ا ٌ  م  و   اس  ا للن  ه  ب  ر  ض  ن   ال  ث  م  األ   ن  ل  ت  و  ﴿

ألنها تمرب للعلوم و لكونها من الطرق الموضحة مهمألجلهم والنتفاعهم وتعلٌ": أي

فٌتضح المعنى المطلوب بسببها، فهً مصلحة عموم  ،باألمور المحسومة م المعمولة،العلو

الناس"
2

 

 

"إال"  ، وعملها فً الملب،ما ضربت له تدبرها، وتطبٌمها علىما ٌعملوها بفهمها و

 إال ٌعملهـامدح لمن ، وا وتعملهاـل العلم الحمٌمً وحث على تدبره: أه العاملون العاملون

 وأنه عنوان على أنه من أهل العلم  » ٌفهمها وٌتدبرها لمن 

4
الراسخون فً العلم المتضلعون "

﴾وال تحملنا ما ال طالة لنا به﴿" منه

                                                           
 .917 المرجع نفسه، -1

2
 .259ػثع اٌؽزّاْ تٓ ٔاطؽ اٌكؼعٞ، اٌّؽخغ ٔفكٗ،  -

3
 .259، ص 2اٌىؽ٠ُ اٌؽزّاْ فٟ ذفك١ؽ اٌىالَ إٌّاْ ،ج  ١ك١ؽاإلِاَ ػثع اٌؽزّاْ تٓ ٔاطؽ اٌكؼعٞ،ذ259-

، ص  6ج ، أبً الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ، تحمٌك سامً بن دمحم السالمة ،تفسٌر المرآن العظٌم -4

279. 
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 ﴾أال تحبون أن ٌغفر هللا لكم﴿

إذا عاملتم عبٌده بالعفو  

الجرائم"  أهلوالحث على العفو، ولو جرى علٌه ما جرى من  والصفح عاملكم بذلن...
1

 

على عبدنا فأتوا  إن كنتم فً رٌب مما أنزلنا﴿و 

 بسورة من مثله﴾

ته من اللحن سالم حاجة الشرٌف إلً شًء من أدب اللسان بعد إنً ما رأٌت

منطك تفخٌما وٌكسبه لبوال الكلمة السائرة فإن ذلن ٌزٌد الكحاجته إلى الشاهد والمثل و

ٌبعثها على حفظه ٌدعو الملوب إلى وعٌه ووٌجعل له لدرا فً النفوس وحالوة فً الصدور و

 "
2

 

                                                           
 .158 ، ص 1سٌر الكالم المنان، ج الكرٌم الرحمان فً تف عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تٌسٌر -1

2
 .2أتٛ ٘الي اٌؼكىؽٞ ، وراب خّٙؽج األِثاي ِىرثح اٌّظطفٝ اإلٌىرؽ١ٔٚح ص   
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للذٌن ال ٌؤمنون باآلخرة مثل السوء وهلل المثل األعلى وهو العزٌز ﴿

  ﴾الحكٌم

الذٌن عبدوا مع هللا  ٌخبر تعالى عن لبائح المشركٌن

  علوا لهل نصٌبا مما رزلهم هللا...األنداد، وجواألوثان وام غٌره من األصن

علٌه  هم عــن ذلن الذي افتروه، ولٌمابلنهملٌسألن ه الكرٌمةهللا تعالى بنفس فألسم 

أوفر الجزاء فً نار جهنم" لٌجازٌنهمو
1

 

ذ واضرب لهم مثال أصحاب المرٌة إ﴿

 ﴾جاءها المرسلون

﴾كذلن ٌضرب هللا الحك و الباطل ﴿
                                                           

،ص  ،4لسالمة ، تفسٌر المرآن العظٌم، جأبً الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ، تحمٌك سامً بن دمحم ا-1

577. 
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ولال الظالمون إن تتّبعون إالّ رجال مسحورا انظر كٌف ضربوا لن األمثال فضلّوا فال ﴿

 ﴾ٌستطٌعون سبٌال

مثل الجنة 

التً وعد بها المتمون

لئن شكرتم ألزٌدنكم ولئن كفرتم إن عذابً لشدٌد

الخبٌث والطٌب ولو أعجبن  ال ٌستوي""وبالوالدٌن إحسانا

ب ال ٌغنً من الحك شٌئا إن الظن"ثٌكثرة  الخ 

اآلن حصحص الحك  ألٌس الصبح بمرٌب"

لكل نبأ مستمر  "

عن ابن 

: عباس وغٌر واحد: أي لكل

  لو بعد حٌننبأ حمٌمة، أي لكل خبر ولوع، و 

                                                           
، ص 3بن دمحم السالمة ،تفسٌر المرآن العظٌم ،ج أبً الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً ، تحمٌك سامً 1

278 . 

2
 .423، ص 1ػثع اٌؽزّاْ تٓ ٔاطؽ اٌكؼعٞ،  ذفك١ؽ اٌىالَ إٌّاْ ، ج   
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 زمان ال ٌتمدم عنه وال ٌتأخر"فٌه و ولت ٌستمر»

 المثل الشعبً )األصول واألرضٌة(: 

                                                           
1
 .45، ص 1978، 3، ظاؼ اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ت١ؽٚخ، ٌثٕاْ،  1ػّؽ فؽٚش، ذاؼ٠ص األظب اٌؼؽتٟ، ج  

2
ؼؽب، ذر: ٌدٕح ِٓ اٌداِؼ١١ٓ، ِٕشٛؼاخ ِؤقكح اٌّؼاؼف، ت١ؽٚخ، أزّع اٌٙاشّٟ، خٛا٘ؽ األظب فٟ أظت١اخ ٚإٔشاء ٌغح اٌ  

 .288ٌثٕاْ، ظ  ، ظ خ، ص 

3
 .375أتٛ اٌفضً ا١ٌّعأٟ، ِدّغ األِثاي، ص   

4
 .67، ص 1998، 3اٌكاِؽائٟ، اٌرطٛؼ اٌٍغٛٞ، ظاؼ األٔعٌف، ت١ؽٚخ، ٌثٕاْ،   إتؽا١ُ٘  
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1
 .49، ص 1982، 2ػثع اٌرٛاب، ِؤقكح اٌؽقاٌح، ت١ؽٚخ، ٌثٕاْ،   ؼٚظٌف ؾٌٙاَ، األِثاي اٌؼؽت١ح اٌمع٠ّح، ذؽ: ؼِضاْ  

2
 .035، ص 0875، 1ػثع إٌّؼُ ضفاخٟ، اٌشؼؽ اٌداٍٟ٘، ظاؼ اٌىراب اٌٍثٕأٟ، ت١ؽٚخ، ٌثٕاْ،    

3
 .27 -26، ص 0870، 0اٌّفضً تٓ دمحم اٌضثٟ، أِثاي اٌؼؽب، ذر: إزكاْ ػثاـ، ظاؼ اٌؽائع اٌؼؽتٟ، ت١ؽٚخ، ٌثٕاْ،    

4
 .28، ص اٌكاتكاٌّؽخغ   

5
 .31اٌّؽخغ ٔفكٗ، ص   

6
 .10، ظ خ، ص 6شٛلٟ ض١ف، اٌفٓ ِٚػا٘ثٗ فٟ إٌثؽ اٌؼؽتٟ، ظاؼ اٌّؼاؼف ِظؽ،    

7
 .41ؼٚظٌف ؾٌٙا٠ُ، األِثاي اٌؼؽت١ح اٌمع٠ّح، ص   
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 أهداف المثل :

                                                           
1
 .10شٛلٟ ض١ف، اٌفٓ ِٚػا٘ثٗ فٟ إٌثؽ اٌؼؽتٟ، ص   

2
 .40ؼظٌٚف ؾٌٙا٠ُ، ِؽخغ قاتك، ص   

3
 .213، ص 0855، 1زكٓ اٌؿ٠اخ، ِٓ ٚزٟ اٌؽقاٌح، ظاؼ ٔٙضح ِظؽ ٌٍطثغ ٚإٌشؽ،   أزّع  

4
 .176، ص اٌك١ع أزّع اٌٙاشّٟ، ِؽخغ قاتك  

5
 .214، ص أزّع زكٓ اٌؿ٠اخ، ِؽخغ قاتك  

6
 .58ؼٚظٌف ؾٌٙا٠ُ، ِؽخغ قاتك، ص   
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 األهداف التربوٌة واألخاللٌة:

 األهداف السٌاسٌة:

                                                           
1
از اٌشؼثٟ، ظاؼ اٌدازع ٌٍٕشؽ، اٌؼعظ اٌطاِف، اٌكٕح  الي قاٌُ اٌسع٠ثٟ، األِثاي اٌشؼث١ح اٌسٍث١ح ٚ أِثاي ِاؼظ٠ٓ، ِدٍح اٌرؽ 

 170َ، ص  1980اٌساظ٠ح ػشؽج، 

 .5جمهرة األمثال، ص  أبو هالل العسكري،2  

3
  1988اٌدؿائؽ ظ. أزّع تٓ ٔؼّاْ، قّاخ اٌشطظ١ح اٌدؿائؽ٠ح فٟ ِٕظٛؼ األٔثؽٚتٌٛٛخ١ا إٌفك١ح، اٌّؤقكح اٌٛ ١ٕح ٌٍىراب، -

 .448، ص 
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 األهداف البالغٌة:

 أنواع األمثال:

                                                           
1
 448 اٌّؽخغ ٔفكٗ،ص-

2
 .26َ،1984ؾٌٙا٠ُ ؼٚظٌٚف، األِثاي اٌؼؽت١ح اٌمع٠ّح، ذؽخّح ؼِضاْ ػثع اٌرٛاب، ت١ؽٚخ،ِؤقكح اٌؽقاٌح، -
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المثل ا لحواري: 

المثل الحكمً: 

                                                           
1
 .24،ص 1ظ.دمحم خّاي طمؽ، األِثاي اٌؼؽت١ح اٌمع٠ّح ظؼاقح ٔس٠ٛح، و١ٍح ظاؼ اٌؼٍَٛ ِٚطثؼح ِع٠ٓ ، اٌما٘ؽج،    

ٌنظر عبد  1986افة والنشر بالجامعة، المملكة العربٌة السعودٌة،  رٌاض عبد المجٌد مراد ، مجمع األمثال، غدارة الثم 2

 .40،ص1.ج1لصامش ، األمثال العربٌة دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة، ط لمجٌدا

3
 .25ص اٌّؽخغ اٌكاتك   خّاي طمؽ،دمحم  

4
 .404،ص2، اٌّؽخغ ٔفكٗ،ج ؼ٠اع ػثع اٌّد١ع ِؽاظ  

5
 .376،ص 1اٌّؽخغ ٔفكٗ،،ج  
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 :مفهوم المٌم -1

المعنى اللغوي:-أ 

ValueAxios

valeur 

المعنى االصطالحً:-ب 

                                                           
1
 .768ص  ،1979اٌما٘ؽج،  اٌؼؽت١ح، اٌٍغح ِدّغ ، 2  اٌٛق١ط، ضؽْٚ: اٌّؼدُٚآ أ١ٔف إتؽا١ُ٘  

2
 .19قٛؼج اٌدٓ ا٠٢ح ؼلُ   

3
 .34قٛؼج إٌكاء ا٠٢ح   

4
 .3قٛؼج اٌث١ٕح ا٠٢ح ؼلُ   

5
 .161قٛؼج األٔؼاَ ا٠٢ح   

6
 اٌرؽت٠ٛح، اٌثسٛز إظاؼج ٚاإلػالَ، ٌٍثمافح اٌؼؽت١ح إٌّظّح ٚاٌّثاظئ، األطٛي اإلقالِٟ، اٌؼؽتٟ اٌفىؽ وراب اٌؼٛا: ػاظي

 .216ص  ،1987ذٛٔف، 
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مفهوم المٌمة فً علم االلتصاد: -أ 

مفهوم المٌمة فً الفلسفة : -ب 

                                                           
1

ص  اٌما٘ؽج، ٚاٌرٛؾ٠غ، ٚإٌشؽ ٌٍطثاػح غؽ٠ة ظاؼ االخرّاػٟ، إٌفف ض١ٍفح: ػٍُ دمحم اٌٍط١ف ػثع ،هللا ػثع ق١ع ِؼرؿ

353. 
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مفهوم المٌمة فً علم االجتماع : -ج

                                                           
1

 .39،ص  1992 اٌى٠ٛد، ،ٚا٢ظاب ٚاٌفْٕٛ ٌٍثمافح اٌٛ ٕٟ اٌّدٍف ٔفك١ح(، اٌم١ُ )ظؼاقح ض١ٍفح: اؼذماء دمحم اٌٍط١ف ػثع

2
 .185،ص 2000ٚاٌرٛؾ٠غ،ػّاْ،  ٚإٌشؽ ٌٍطثاػح اٌفىؽ ظاؼ االخرّاػٟ، إٌفف اٌّؼا٠طح: ػٍُ اٌؽزّاْ ػثع ض١ًٍ

3
 .227ص  ،2000 اٌما٘ؽج، اٌشؽق، ؾ٘ؽاء ِىرثح االخرّاػٟ، إٌفف ق١ٍّاْ: ػٍُ ق١ع اٌؽزّاْ ػثع اٌفراذ، ػثع ٔث١ً

4
 1996ٌثٕاْ،  اٌؼ١ٍّح، اٌىرة ظاؼ ،1  األضؽٜ، ٚاٌؼٍَٛ االخرّاػٟ إٌفف ػٍُ ت١ٓ ػ١ٍّح ػ٠ٛضح: ظؼاقح دمحم دمحم واًِ

 .13ص 

5
 .259ص  ،1966 اٌما٘ؽج، االخرّاع، غ١س: ػٍُ ػا ف

6
 .21ص  ،ِؽخغ قاتك اٌفراذ، ػثع ٔث١ً زافع
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 المصطلحات عاللة المٌم ببعض -2

المٌم واالتجاهات: 

المٌم والمبادئ:  

المٌم والمعتمدات 

المٌم واألخالق: 

                                                           
1
 اٌدؿائؽ اٌؼاِح، اٌّسّع٠ح اؼظ ٚذطث١م١ح(، ٔظؽ٠ح )ظؼاقح اٌرٕظ١ّٟ ٚاٌكٍٛن اٌثشؽ٠ح اٌّٛاؼظ ػعْٚ: إظاؼج ظاظٞ ٔاطؽ 

 .111-110ص ، 2004

2
 .42ص  ،1996 اٌّىؽِح، ِىح اٌمؽٜ، أَ خاِؼح اإلقال١ِح، اٌرؽت١ح فٟ ٚاٌم١ُ ض١ا : اٌّثاظئ خ١ًّ دمحم  

3
 اإلقىٕعؼ٠ح األؾاؼ٠طح اٌسع٠س، اٌداِؼٟ اٌّىرة االخرّاػٟ، إٌفف ػٍُ إٌٝ ؾوٟ: اٌّعضً شف١ك دمحم ػىاشح، فرسٟ دمحم 

 .240 -239، ص 1997
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المٌم والمثل 

المٌم والعادات : 

 تصنٌف المٌم: -3

المٌمة النظرٌة 

المٌمة االلتصادٌة: 

                                                           
1
 .166-156ص  ،قاتك ِؽخغ اٌٙاشّٟ، ٌٛو١ا اٌع٠ٓ، ٔظؽ خاتؽ 

2
 اٌرؽت٠ٛح ٌٍؼٍَٛ قؼٛظ اٌٍّه خاِؼح ِدٍح االخرّاػ١ح، اٌعؼاقاخ فٟ ذعؼ٠كٙا ٚ ؽق اٌم١ُ اٌشؼٛاْ: اٌؽزّاْ ػثع 

 .160ص  ،1997قؼٛظ،  اٌٍّه خاِؼح اٌرؽت١ح، و١ٍح اإلقال١ِح، ٚاٌعؼاقاخ
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المٌمة الجمالٌة الفنٌة: 

المٌمة السٌاسٌة: 

المٌمة الدٌنٌة 

                                                           
1
 اٌؼؽت١ح إٌٙضح ظاؼ ،3   االخرّاػٟ، ٌٍكٍٛن اٌؼ١ٍّح ِٕظٛؼ: اٌعؼاقح ؼشعٞ ١ٍِىٗ، واًِ ٠فٌٛ اقىٕعؼ، ٔد١ة 

 498ص. ،1975اٌما٘ؽج، 

2
 اإلقىٕعؼ٠ح اٌسع٠س، اٌداِؼٟ اٌّىرة االخرّاػ١ح، اٌطعِح ِٕظٛؼ ِٓ ٌٍشثاب اٌع١ٕ٠ح فّٟٙ: اٌم١ُ زكٓ ١ِٕؽ ٔٛؼ٘اْ  

 .54ص ،1999

3
 .169ص  قاتك، ِؽخغ ٟ،اٌٙاشّ ٌٛو١ا اٌع٠ٓ، ٔظؽ خاتؽ  

4
 .500ص  قاتك، ِؽخغ ٚآضؽْٚ، اقىٕعؼ ٔد١ة  

5
 .130ص  ،1985اإلقىٕعؼ٠ح،  ،7   اٌّؼاطؽ، إٌفف ا١ٌٍّدٟ: ػٍُ زٍّٟ  
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)ما ٌنبغً أن ٌكون(: المٌم اإللزامٌة 

 )ما ٌفضل أن ٌكون(: المٌم التفضٌلٌة 

المٌم المثالٌة)ما ٌرجى أن ٌكون(:  

 أهمٌة دراسة المٌم بوجه عام: -4

. 

                                                           
1

 .66ص  ،1982 اٌما٘ؽج، اٌّؼاؼف، ظاؼ اٌؽاشع٠ٓ، ٌعٜ تاإلتعاع ٚػاللرٗ أزّع: اٌؼّؽ اٌع٠ٓ ِسٟ زكٓ
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 مكونات المٌم: -5

المكون المعرفً: -1

                                                           
1
 .66ص  ،اٌّؽخغ اٌكاتكأزّع:  اٌع٠ٓ ِسٟ زكٓ  

2
 101ص  ،ِؽخغ قثك غوؽٖفّٟٙ:  زكٓ ١ِٕؽ ٔٛؼ٘اْ  

3
 .24ص  قاتك، ِؽخغ ؾوٟ، شف١ك دمحم ػىاشح، فرسٟ دمحم  
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المكون الوجدانً-2

المكون السلوكً:3

 ممارسة المٌمة  -1

 تمدٌر المٌمة واالعتزاز بها

                                                           
1
 93ص  قاتك، ِؽخغ فّٟٙ، زكٓ ١ِٕؽ ٔٛؼ٘اْ 
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التعرف و االختٌار -3

                                                           
1
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حسب  وفً هذا الفصل المٌدانً لمنا بجمع وتصنٌف المادة المٌدانٌة ولمنا بتحلٌلها

السٌاق الثمافً واالجتماعً الذي لٌل فٌه، ومن هنا تطرلنا إلى بعض األمثال الشعبٌة 

 الجزائرٌة تمثلت فً مجموعة من الجوانب منها: )االجتماعً، األخاللً(:

 الجانب السٌسٌولوجً: -1

2-  ًْ ًْ تَْرِش ، ْوَخَمْمْت فًَ األَْرْض َساَعة، َصْبْت لَلَة اْلِش ًْ ًْ ْلَكِف ، َوتْْنَوْض َضَربَْت َكِف

 َمْن اْلْجَماَعة.

ًْ وَ " -3 ٌَْصِل ٌْْن حْزْب، َوآََخْر َما َعْنُدْوْش ُسْوَرة بَاْه   ."اَحْد ٌَْحَفْظَسِت

 ."اَحْد لَْلبُْو ْعلَى تَْمَرة، َواآلَخْر لَْلبُْو ْعلَى َجْمَرةوَ " -4

ًْ َما َد اْر بَاْلعَْرٌَاْن َواْلَشْبعَاْْن َما َداْر بَاْلِجٌْ " -5  ."عَانْ اْلَمْكِس

ًْ اْلَخاْلفَة َواَحْد  -6 َواَحْد َدْزَداُنُْو بَاْلفََضة الََخْرَدْزَداُنُْو بَاْلُصْوْف، َواَحْد َمتَْكَسْل فِ

ٌْْنٌُشْوْف.  بَاْلعَ

 :الحٌاة الٌومٌة

ٌْنْ " -1 ًْ تََحْمُرْوٌَْعِم  ."اْلعُْوْد اْلِل

ٌْْر َمْن ثْالَثَةأَ  -2 ًْ لَاْل َكْلَمة َوَما َوفَا : نَاِخ ًْ ْخَرْج لَْصَعة َوَمااْللَ  لالت الهامة :هاَ، َواْلِل

ًْ َكْبَرْت بَْنتُْو َوَما أَْعَطاَها -3  َمالََها، َواْلِل

ٌَْبمَى ْبالَ َصاَحبْ " -4 ٌْْر االَْصَحاْب   ."ْكِث

ٌْنْ " -5  ."َكثَْرة التّْنبَاْش تَْجَرْح الّسنِ

ٌَْها" -6 ًْ َجاٌَّد ٌْْح اْلِل ًْ َذنَابَة الْفُرْوْج، اْلِر  "ِك

 :النفاق االجتماعًلمة 

ٌْعَة" -1 ٌْهْخِد ٌَْضَحْن لَْلَسْن َواْلمَْلْب فِ ٌْعَة، اْلَسْن  َنْكٌَا َكْحْل اْلَراْس َبْطِب ٌْ  ."َما ِش

ًْ اْلْظَهْر ْشَواٌَافِ " -2  ."ًْ اْلَوْجه ْمَراٌَا َوفِ

 ."ُكْل َمْجَراْب َحَكاْْن ْوُكْل َخاٌَْن َمْشَكانْ " -3

ًْ ٌَا بَْمَرة ْلٌُْوْم مَ " -4 ٌْبْ ُرْوِح ٌْْكْحِل  ."ا ِف

 ."اْلَصْحبَة ْصَحاْب َواْلنٌَِة َما تَْنَصابْ " -5
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 المناعة والطمع:

ٌْلْ " -1 ًْ اْلْمِل  ."اْلبََرَكة فِ

ٌْبْ " -2 ًْ اْلْحبِ ٌْْب، َواْلَصالَة ْعلَى اْلْنبِ  ."لَْهَوة بَاْلْحِل

ٌْْب، َواَل عَ " -3 ٌْبْ ُدْوُرْو فًَ اْلَج  ."ْشَرة فًِ اْلغَ

ًْ َما َكفَاه لَ الْ " -4  ."ْبُرْو، ٌَْرلَْدفُْولُوْ ِل

ٌْفََسْد اْلْطبَعْ الْ " -5  ."ْطَمْع 

 العدل والظلم:

ٌُْكْوْن َحمُْودْ " -1  ."اْلُمْوَمْن َما 

2- " ًْ ًْ اْلَرا ِع ٌْْب، َما تْبَِك  ."َما تَْجَوْع اْلِذ

3- " ًْ ٌٌَْاٌَِدْي، َما تَْخاْف ٌَا لَْلبِ ِر ٌْ  ."َما ِد

ٌْهَما تَْضَرْب اْلَكْلْب، َحتَى تَْعَرْف َمو" -4  ."اِل

ٌَتَْسَمْر َما ٌَتْنََحا" -5  ."َمْسَماْر ْجَحا، َما 

 :األمانة والغدر

ٌْْرَبْغَطاه" -1 ًْ اْلبِ  ."َخِل

ٌْْف ْطلَْمْت ُمْوْل اْلَدارْ " -2 ًْ َشافَْت اْلَض  ."ِك

ٌَتْعََشىِبٌَا" -3 ٌْه، ْلَبْل َما   ."نَتْغََدى بِ

4- . ًْ ٌْْب، َحاْفُظو اْلْسلُْولِ ًْ ْلَراه اْلِذ  ."ِل

ٌْكْ اْلْعدُ " -5 ًْ ْدلِ ٌْْك، َواْلْنَخالَة َما تَْوِل ٌْْصِد َوِل ٌْ  ."ْو َما 

 :الوفاء والخٌانة

ٌَتَْحَكْم َمْن اْلْلَسانْ " -1  ."اْلَرُجْل 

ٌْعُوبَْمُشْوُروْ " -2 ًْ بَاَعْن بَاْلفُْوْل، ِب  ."اَلِل

ٌَْشة اْلْسبَعْ " -3 ٌْْشْمِع  ."الَ تَْخَدْع الَ تَأَمْن، تِْع
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 الجانب السٌسٌولوجً:

ت كفً لكفً ، وخممت فً األرض ساعة، َصْبت للة الشً ترشً " ضرب -1

وٌعنً الفرق الموجود بٌن الغنً و الفمٌر فالغنً ٌحترمه الناس  وتنوض من الجماعة":

 ألنه صاحب مال، أما الفمٌر فٌحتمرونه أنه لٌست هنان مصلحة فً معرفته.

فً عدم ٌمال "واحد ٌحفظ ستٌن حزب ، وأخر ما عندوش سورة باه ٌصلً":  -2

 تساوي الحضوض بٌن الناس فً هده الحٌاة، فهدا ٌملن الكثٌر، ودلن ال ٌجد ما ٌمنات به

 لكنه فً أصله رفض للطبمٌة االجتماعٌة.

وٌما فً اختالف الحظوظ بٌن " واحد للبو على تمرة، واألخر للبو على جمرة":  -3

الحظ أن هدا المثل ٌموم الناس،  كما ٌمال أٌضا فً عدم اإلحساس بالغٌر. وما حٌث المبنى ن

لفظً ودلن فً اللفظتٌن ) للبو / للبو( أما اللفظتٌن ) تمرة / جمرة( تعكس  اشترانعلى 

تماثل صوتً، وٌموم على جملتٌن متماثلتٌن فً الصٌغ الصرفٌة وبمماطع  -تضاد داللً

/ للبو( متشابهة فً اإلٌماع كما نالحظ تكرار الصوت مرتٌن إما كلٌا أو جزئٌا فنجد )للبو 

تكرار كلً، و )تمرة / جمرة( تكرار جزئً، وجناس نالص فً اختالف الحرف األول من 

 الكلمتٌن.

وٌدل على غٌاب روح " المكسً مادار بالعرٌان والشبعان ما دار بالجٌعان":  -4

التكافل و التضامن بٌن أفراد المجتمع، وٌضرب لمن ال ٌهتم بغٌره وال ٌشترن فشًء من 

 ا ألمت بهم من محن وهموم ما دام هو راضٌا عن نفسه وعن مولعه.شؤون دنٌاهم مهم

" واحد دزدانو بالفضة والخردزدانو بالصوف ، واحد متكسل فً الخالفة واحد  -5

ٌبٌن هدا المثل على أن الناس درجات فٌهده الحٌاة، فهنان الفمراء وهنان  بالعٌن ٌشوف:

، و أصبح الناس ٌتسارعون إلامة األغنٌاء لكن الحٌاة أصبحت مظاهر أكثر منها أفعال

عاللات مصلحة مع الغنً حتى و إن كان من أرذال الناس فماله كفٌل بإخفاء عٌوبه ، لكن 

الفمٌر ورغم أخالله إال أنه ٌنظر له باحتمار وكأن الفمر مرض معد، ومن حٌث المبنى ٌموم 

 على تضاد داللً.
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ن )الصوف/ تشوف(، كما نجد تماثل صوتً وٌحوي هدا المثل سجعا ودلن فً الكلمتٌ

تكرار للوحدات الصوتٌة )دزدانو/ دزدانو(، ) واحد/ واحد/واحد( وهو تكرار كلً أدى إلى 

 إٌماع موسٌمً جعل المثل ٌحمل أبعادا عمٌمة للمعنى الذي ٌرادبه.

  أشكال التفاعل الشخصً الدٌنامٌكً المكثف بٌن  نشكل م الجانب السٌسٌولوجًإن

، وهو ٌنتج عن بروز Interdepedenceربطهما عاللة اعتماد متبادلالطرفٌن أو أكثر ت

لدرة من اختالف وعد التوافك فً الرؤى والمصالح واألهداف والتوجٌهات 
1

أدبٌات ، 

الصراع ثراء واضحا فً تمدمة من تعارٌفات لمفهوم الصراع، كما تتعدد أٌضا بؤر 

ٌة كبٌر عند تناولهم لمفهوم الدراسة االهتمام، ونماط التركٌز التً ٌولٌها المتخصصون أهم

 والتحلٌل.

ٌمثل " نضاال حول لٌم، أو مطالب، أو أوضاع  الجانب السٌسٌولوجًومن تم فإن 

معٌنة أو لوة، أو حول موارد محددة أو نادرة" وٌكون الهدف هنا متمثال " لٌس ي كسب 

ة المنافسٌن أو التخلص المٌم المرغوبة فمط، بل فً تحٌٌد أٌضا، أو التحاق الضرر، أو إزال

(ٌمكن أن ٌحدث بٌن Coserمنهم". الصراع فً مثل هذه الموالف، وكما ٌحدد كوزل )

األفراد، أو بٌن الجماعات ، أو بٌن األفراد أو الجماعات
2

أو بٌن الجماعات وبعضها  

 البعض، أو داخل الجماعة أو الجماعات ذاتها.

 الٌومٌة: الحٌاة

واالستهانة  االستخفاف: ٌمال هدا المثل فً عدم " العود اللً تحمرو ٌعمٌن" -1

 بالضعٌف، فمد تستطٌع أن ٌفعل ما ال تتولعه أو تتخٌله.

الهامة": أنا خٌر من ثالثة: اللً لال كلمة وما وفاها، واللً خرج لصعة " لال  -2

وٌمال داللة وتبٌها على عدم الخروج عن  وما مالها، واللٌكبرت بنتو وما أعطاها":

لتمالٌد، فالرجل الحر معروف بكلمته، أي أنه إذا وعد فعلٌه أن ٌفً بوعده فهنان العادات وا

مثل ٌمول:" الراجل ٌنحكم من اللسان"، ولد شرح" عبد الحمٌد بن هدولة" هذا المثل فً 

ه ذعلى إلتزام ما جرت به العادة فٌهكتابة " أمثال جزائرٌة " فمال: المراد بهذا الحث 

                                                           
1

 1.ص2002ٔك١ُ اٌظّاظٞ، ضالطاخ اٌىرة اٌّع٠ؽ ٚؼخً األػّاي.اٌما٘ؽج، 

2
 .156ػثع اٌؽزّٓ ض١ٍفح ا٠ع٠ٌٛٛخ١ح اٌظؽاع اٌك١اقٟ، ظاؼ اٌّؼؽفح اٌداِؼ١ح اٌّظؽ، ص
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هد واحترام الكلمة تفرضها العادات واألخالق واألدٌان فً كل الثالثة، فالوفاء بالع

 المجتمعات".

ٌمال تجنب كثرة المخالطة، واختٌار  كثٌر األصحاب ٌبمى بال صاحب":" -3

األصدلاء، كما ٌمال أٌضا " كثرة األصحاب تودر خٌارها"، والمالحظ أن المثل من ناحٌة 

ألصحاب / األصحاب( والمثل ككل ٌدل المبنى ٌموم على اشتران لفظً بٌن اللفظتٌن ) ا

 تماثل صوتً، وجناس تام وتكرار صوتً كلً. –على تماثل داللً 

 ٌمال فً دم التنمٌب عن عٌوب الناس وأخبارهم " كثرة التنباش تجرح السنٌن": -4

 كما ٌمال فٌتجنب إثارة الخصومات والنزاعات المدٌمة".

 ل فٌمن ال كلمة له و ال مبدأ.ٌما " كً دنابة الفروج، الرٌح اللً جا ٌدٌها": -5

 النفاق االجتماعً: لمة

ٌدل  ما تشٌنن ٌا كحل الراس بطبٌعة السن ٌضحن للسن والملب فٌه خدٌعة":"  -1

 على صفة من صفات المنافك وهً إظهار المحبة وإخفاء الكراهٌة.

وٌمال فً نفس السٌاق " لابلٌنً فً وجهً  " فً الوجه مراٌا وفً الظهر شواٌا": -2

ضربنٌش فً ظهري": وٌدل على الغٌبة والنمٌمة بٌن الناس، حٌث المبنى نالحظ وما ت

تماثل صوتً، فً هدا المثل  –تعاكس لفظً بٌن اللفظتٌن )الوجه/ الظهر( وتعاكس داللً 

 نجد سجعا فً الكلمتٌن )مراٌا / شواٌا(، مع تكرار جزئً للصوت.

 سوء الظن. وٌمال داللة على " كل مجراب حكان وكل خاٌن مشكان": -3

وٌمال داللة على عدم االعتراف بالجمٌل  " روحً ٌا بمرة الٌوم ما فٌن حلٌب": -4

 مصلحة. انتهاءو

وٌمال فً الصدٌك ال ٌثك بصدٌمة وال " الصحبة صحاب والنٌة ما تنصاب":  -5

ٌأمنه. تماثل داللً، تماثل صوتً، ٌحتوي هذا المثل على السجع وهو انتهاء الفواصل بنفس 

ب/ تنصاب(، وتكرار للصوت فً )الصحبة / صحاب / تنصاب( فٌعتبر الحرف )صحا

 تكرار جزئً.

  نستخلص إلى وجود نوعان من النفاق: نفاق أكبر وهو الذي ٌخرج من الملة، وهو

ما تعلك بالملب، فٌكون صاحبه مظهرا لإلمام ومبطننا للكفر، وأما النوع الثانً فهو النفاق 
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وار، وٌسمى كذلن بالنفاق العملً، وهو الذي لال عنه األصغر هو ما ٌتعلك بالعمل والج

" أربع من كن فٌه كان منافما خالصا، ومن كانت فٌه خصلة من النبً صل هللا علٌه وسلم: 

هن كانت فٌه خصلة من النفاق حتى ٌضعها إذا اإتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد 

تكون بالكذب، والخٌانة وإخالف متفك علٌه، وأما بداٌة النفاق فغدر، وإذا خاصم فجر".

الوعد والغفلة عن هللا تعالى، وعدم الخوف منه.
1

 

 المناعة والطمع:

 وٌمال هدا المثل فٌمن ٌرضى بالملٌل، لحثه على االكتفاء به" البركة فً الملٌل": -1

فهنان من ٌرضى بالملٌل فً عز حاجته، وهنان من ال ٌرضى بأي شًء وهو ٌملن كل 

 عة هً سبب البركة.شًء، ألن المنا

وال صالة على النبً الحبٌب": بمعنى أنه على اإلنسان أن ٌمنع " لهوة بالحلٌب: -2

وٌرضى بما لدٌه ، ومن ناحٌة المبنى نالحظ أن المثل ال ٌحتوي على تضاد لفظً ، تماثل 

 تماثل صوتً ) الحلٌب / الحبٌب( جناس نالص و تكرار جزئً للصوت. –داللً 

ومعناه على الفرد أن ٌرضى بوالعه،  جٌب ، وال عشرة فً الغٌب":" دورو فً ال-3

وٌلحفً  ال التعلك باألحالم الكادبة ، فالرضا بما نملن لناعة، و اإلنسان الطماع ال ٌشبع أبدا 

سؤال الناس و ال ٌشعر ببركة الرزق ، كما ٌمال أٌضا " عصفور فً الٌد، خٌرمن عشرة 

فإن المثل ٌعكس تضاد لفظً فً اللفظتٌن ) دورو /  فوق الشجرة": ومن نا حٌة المبنى

عشرة( تمابلها ) للة / كثرة( أضف إلى دلن تعاكس داللً إلختالف المدلول األول عن 

 المدلول الثانً ، و تماثل صوتً، ) الجٌب / الغٌب( جناس نالص وتكرار جزئً للصوت.

المناعة و اإلكتفاء بما وٌمال هدا المثل فً " اللً ما كفاه لبرو ، ٌرلد فولو": -4

 نملن بٌن أٌدٌنا ، و التندٌد بما الٌد للغٌر.

و ٌمال فً دم الطمع لما له من ضرر على الفرد و " الطمع ٌفسد الطبع": -5

 المجتمع، فهو ظاهرة تزرع األنانٌة بٌن أفراد المجتمع.
                                                           

1
 ؿ اٌفرٜٛ/ إقالَ ٠ٚة/ / ِؽو2007-4-2/ إٌفاق أٔٛاػٗ ٚتعا٠اذٗ ٚو١ف١ح اٌرطٍض ِٕٗ/ 94258ترظؽف ػٓ فرٜٛ ؼلُ  

Islamweb.net 



 الثالث                                                        المثل الشعبي )الجمع والدراسة(الفصل 
 

32 
 

نٌا فهً كنز *إن المناعة تجعل المرء ٌشعر بالسعادة والراحة واألمن والطمأنٌنة فً الد

 ال ٌفنى.

المناعة بما لسم هللا تعالى، والرضى بما لدره ولسمه، من النعم الجلٌلة التً ٌنعم هللا 

بها عل أصحاب الملوب السلٌمة والنفوس المطمئنة، ولد مدح هللا المؤمنٌن السابمٌن بالمناعة 

ِ ال  "للفُمََراء الِذٌَن اخِصُرواوالعفاف الرضا بالممدور. فمال سبحانه :  فً َسبٌِل َّللاه

ٌستًطٌعُوَن َضربَا فً األرِض ٌْحَسبُُهم الَجِهُل أغنٌِاَء من التَعَفُِف تَْعرفُهْم بسٌماُهْم ال 

ٌْر فإنه َّللَا بِه َعِلٌُم" ٌْسؤلُوَن النهاَس إلَحافا وما تنفمُوا من َخ
1

 

" واَل لال: أما بالنسبة للطمع فهو صفة مذمومة ولبٌحة ال ٌحلها هللا تعالى حٌث 

تَْشتَُروا بآٌَاتًِ ثَمنَا لَِلٌاًل وإٌِهاَي فَاتهمُوِن"
2

 

" وإِنه َكثٌَِرا ِمَن الُخلََطاِء لٌَْبِغً بَْعُضُهْم َعلَى بَْعض"ولال أٌضا: 
3

 

 العدل والظلم:

و ٌمال فً نبد األحماد و إصالح ذات البٌن ، فالمؤمن  " المومن ما ٌكون حمود":-1

بالحمد فهدا منافً للتعالٌم اإلسالمٌة بل علٌه أن ٌتحلى بالتسامح و  ال ٌجب أن ٌتصف

 الرأفة.

وٌمال فً العدل و معاملة الناس بالتساوي و  " ما تجوع الذٌب، ما تبكً الراعً":-2

بال مفاضلة، فاهلل سبحانه و تعالى خلك الناس سواسٌة و ال فضل ألحد على أخر ، فٌضرب 

الناس و إلامة العدل بٌنهم و تمسٌم األمور بالسوٌة حتى ٌرضى  هدا المثل فً المساواة بٌن

 الجمٌع.

                                                           
1
 .273اٌثمؽج، ا٠٢ح  

2
 41اٌثمؽج، ا٠٢ح  

3
 24ص: ا٠٢ح  
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وٌمال فً ضرورة تجنب المشاكل و " ما دٌري ٌا ٌدي، ما تخاف ٌا للبً": -3

ٌضرب فً النظر فً العوالب و اجتناب الجرائم و كل فعل شنٌع، وفً سٌاق أخر ط ما 

 نعمدها بٌدي، ما نحلها بسنً".

وٌمال فً التحذٌر من المبادرة بالعدوان  ، حتى تعرف موالٌه":" ما تضرب الكلب-4

مع اآلخرٌن، وٌدون تروح، فمد نظلم أحٌانا دون لصد وتسرع فً الحكم والغضب فنعادي 

 البعض ونغضب من البعض األخر، لكن فً األخٌر نندم، والندامة ال تنفع صاحبها.

مثل داللة عن مضاٌمة الغٌر وٌمال هذا ال " مسمار حاجة، ما ٌتسمر ما ٌتنحا":-5

بذرٌعة امتالن الشًء، كما ٌمال فً المعامالت، والمالحظ من ناحٌة المبنى أن المثل ٌعكس 

      تماثل صوتً  –تضاد لفظً وهذا فً اللفظتٌن )ما ٌستمر / ما ٌتنحا( ، تعاكس داللً 

 مسمار/ ٌتسمر( تكرار جزئً للصوت.  ) 

والبعد عن الظلم حٌث لال: " إنَّ لَلَاَ ٌَأُمر بالَعْدل *لمد أمرنا هللا جمٌعا بالعدل 

ٌَْنَهى َعْن الفَْحَشاء والُمْنَكِر والَبْغً ٌَِعُظُكم لَعَلَُّكم تََذَكُرون" .واإلْحَساِن وإٌِتَاِء ِذي المُْربَى و
1

 

إن العدل هو ضد الظلم، وهو مناعة نفسٌة تردع صاحبها على الظلم وتحفزه على 

الحموق وواجبات، وهو سٌد الفضائل ورمز المفاخر، ولوام المجتمع المتحضر العدل، وأداء 

فً سبٌل السعادة والسالم. لال الراوي لعلً بن حسٌن علٌه السالم أخبرنً بجمٌع الشرائع 

:" لول الحك والحكم بالعدل والوفاء بالعهد"الدٌن؟ لال
2

 

عدي على اآلخرٌن فً *أما الظلم هو وضع الشًء فً غٌر محله ومجاوزة الحك والت

أموالهم وأعراضهم ومن فعل شٌئا من ذلن ٌكون ظلم نفسه وظلم غٌره. لال علٌه السالم: 

."من أكل مال أخٌه ظلما ولم ٌرده إلٌه أكل جذوة من النار ٌوم المٌامة"
3

 

 

                                                           
1

 .90إٌسً: ا٠٢ح 

2
 ػٓ ضظاي اٌظعٚق ؼضٛاْ هللا ػ١ٍٗ. 125وراب اٌؼشؽج ص  16اٌثساؼ َ

3
 ػٓ اٌىافٟ. ٚ٘ٛ ِٓ لث١ً اٌرشث١ٗ اٌّؼمٛي تاٌّسكٛـ. 162ص 3اٌٛافٟ ج 
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 األمانة و الغدر:

ٌمال  وٌمال حثا على كتمان السر وعدم البوح به للغٌر، كما " خلً البٌر بغطاه":-1

أٌضا "هدرت هنا تمعد هنا" وٌمال هذا المثل أٌضا فً األمر الجلل الذي ال ٌصلح لوله ألحد 

لتعدد األسباب فٌمكن أي ٌكون لصعوبته أو ألنه سوف ٌجرح لائله و لدلن ٌجب أن ٌبمى 

 سرا وال ٌمال أبدا.

": وٌمال فً اإلنسان الذي ٌفرط فً شخص " كً شافت الضٌف طلمت مول الدار-2

مهما كانت مكانته مباشرة بعد ظهور شخص أخر جدٌد، وٌضرب كذلن فً االستغناء عن 

 أمر لدٌم على الرغم من أهمٌته فً حال ظهور أمر جدٌد.

وٌعنً أن اإلنسان الذي هو على أتم  " اللً لراه الدٌب، حافظو السلولً":-3

 و أنه على دراٌة  اإلدران لمكائد الغٌر ودسائسهم ، فهنان من ٌتظاهر بمعرفة كل شًء

لكنه ٌجد غٌره ملم بما ٌعرفه وٌزٌد ، وفً مثل أخر ٌلخص هدا الشرح فٌمال " اللً فاتن 

بلٌلة فاتن بحٌلة"، من ناحٌة المبنى نالحظ أن هدا المثل نالص فً المبنى كما أنه ال ٌحتوي 

الذكاء، تماثل على  إٌماع موسٌمً، إال من ناحٌة الداللة والتً تتمثل فً الحٌلة والدهاء و

 اختالف صوتً. –داللً 

وٌمال داللة فً ترلب الغدر من الطرف اآلخر  " تتغدى بٌه، لبل ما ٌتعشى بٌا":-4

حٌث ال ٌمنحه الفرصة للنٌل منه بل ٌصده أو ٌفعل به ما كان لد سٌفعله به األخر، المالحظ 

 –تماثل داللً أن المثل ٌبٌن وٌعكس تضاد لفظً ) نتغدى/ ٌتعشى(، كم أنه ٌدل على 

 اختالف صوتً، وكدا تكرار جزئً للصوت ودلن فً اللفظتٌن ) بٌه/ بٌا(.

وٌمال فً الحذر من العدو " العدو ما ٌولً صدٌك ، والنخالة ما تولً دلٌك": -5

ألنه من المحال أن ٌصبح صدٌما حتى و إن تظاهرة بالصدالة فهو ٌبنً لكً ٌغدر ، كما هو 

إلى دلٌك، من حٌث المبنى نالحظ أن هده األلفاظ تعكس تضاد الحال النخالة لن تتحول 

تماثل  –لفظً ) العدو/ صدٌك( و ) النخالة/دلٌك( و المثل ككل ٌدل على تماثل داللً 

 صوتً، ) صدٌك /دلٌك( جناس نالص وتكرار جزئً صوتً.
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*وصف هللا تعالى عباده المؤمنٌن بعد صفات ومنه حفظ األمانة وعدم خٌانتها، حٌث 

َوالهِذٌَن ُهْم ألََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن" لال تعالى:  "
1

فاألمانة خلك حسن وجلٌل ٌحبه هللا  ،

عز وجل وٌثٌب علٌه، وٌتضمن مفهوم األمانة فً اإلسالم العدٌد من الجوانب المختلفة 

ركْم  أّنْ تَُإدوا " إنه َّللاه ٌؤْمُ كحفظ أموال الناس وحفظ النفس والدٌن والعرض، ولال أٌضا: 

األَمانَاْت إلَى أَْهِلَها"
2

 

 الوفاء و الخٌانة:

وٌعنً هدا المثل أن على اإلنسان الحر أن ٌفً  " الراجل ٌتحكم من اللسان":-1

 بالوعود التً لطعها لآلخرٌن حٌث أن الدلٌل على الرجولة هً الوفاء بالوعد.

د من فضل غٌرن، ففضل من وٌمال فً نب" اللً باعن بالفول ، بٌعوبمشورو": -2

هو ألل منن علٌن ، حتى وإن كان من ألرب الناس إلٌن . كما ٌحمل معنى أخر أي أحتمر 

من ٌحتمرن وأهن من ٌهٌنن وأهجر من هجرن ورد الكٌل كٌلٌن و الصاع صاعٌن ومن 

ن باعن بالفول ثمنا ثافها فبعه بثمن أتفه ، بعد بمشر الفول ، والمالحظ من ناحٌة المبنى أ

المثل ٌموم على اشتران لفظً وهذا فً اللفظتٌن  ) باعن / بٌعو( ، كما أنه ٌدل على تماثل 

 اختالف صوتً ، تكرار جزئً للصوت. –داللً 

وٌحث هدا المثل على عدم الخٌانة  " ال تخدع ال تؤمن ، تعٌش معٌشة السبع":-3

بأي كان فثمة لغٌر أهلها تجنبا للخٌانة أٌضا فكما تدٌن تدان ، كما ٌحث على عدم الثمة 

مهلكة لصاحبها، ومن ال ٌخدع و ال ٌثك بأي شخص ٌعٌش حٌاة األسر فٌكون ملكا على 

نفسه، ومن حٌث المبنى فإن المثل ٌعكس تضاد لفظً ودلن فً اللفظتٌن ) تخدع / تأمن(، و 

 اختالف صوتً. –المثل ككل ٌموم على تماثل داللً 

للعهود والوعود، مع الحرص على أداء األمانات  *ٌعرف الوفاء بأنه الحفظ والصون

والحموق ألصحابها، واالعتراف بما لدموه من األفعال الحسنة، والحرص على صٌانة 

" مالزمة طرٌك المواساة ومحافظة عهود المودة والمحبة، ولال الجرجانً أن الوفاء هو: 
                                                           

1
 .08اٌّؤِْٕٛ، ا٠٢ح 

2
 .58إٌكاء، ا٠٢ح، 
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مته إلى الموت معه، وبعد " الثبات على الحب وإدا لال الغزالً إن الوفاء هو:الخلطاء"، 

أو هو: أداء الحك.الموت مع أوالده وأصدلائه "  
1

 

*أما الخٌانة فهً أمر مذموم فً شرٌعة هللا، تنكرها الفطرة، وتمجها الطبٌعة السوٌة 

فهً نمص لكل مٌثاق أو عمد بٌن إنسان وخالمه أو إنسان وإنسان أو بٌن فرد والجماعة لال 

ُب الَخائِْنٌَن"." إنه َّللَا ال ٌُحتعال:
2

 

" ٌَْعلَُم َخائَِنةَ األَْعٌُِن َوَما تُْخِفً الُصُدوُر"ولال أٌضا: 
3

 

 

 

 

 

                                                           
1
ػٍٝ ِٛلغ ٚاٞ  2017فثؽا٠ؽ  15ؼقاٌح ِاخ١كرؽ:اٌٛفاء فٟ ضٛء اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ ) ظؼاقح ِٛضٛػ١ح( ٔكطح ِسفٛظح  

 تان ِش١ٓ.

2
 .58األٔفاي، ا٠٢ح  

3
 19غافؽ، ا٠٢ح  
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