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 املقدمة :
ال . فاالمثػاؿ زػ    (1)تقوؿ العرب " المثؿ في الكالـ كالممح فػي الطعػاـ"  

. وىػػي يميمػػم يػػمـ المزتمعػػات  ال  ػػريم يتزػػ ع  ػػف  يػػاة وتػػاريا االمػػـ وال ػػعوب 
في  ياة الناس " ينت ر كانت ار النار في  ميماً وال ؽ اف المثؿ لكونو لعب مورًا 

الي ػػيـ " . ولمػػا كػػاف لالمثػػاؿ مػػف  ػػػعم ال ػػيوع و ػػيرة الػػ يوع  ػػيف النػػاس كػػػاف 
لمماللػم  مػش  ػي  مػا  ػائ  ( 2)ف مثػؿ "القمما  ي تعمموف القوؿ القائػؿ " ا ػير مػ

ومنت ػػر . وازمػػػ  العممػػػا  فػػػي  يػػػمنا ال ػػميث  الػػػ ات  مػػػش اف االمثػػػاؿ العر يػػػم 
كمػا ي ػ يوف االمثػاؿ  (3)نتيزم لتزارب االمم وخالصم تزػارب العػرب فػي ال يػاة

وتعكس آماؿ ال عب  (4)تنعكس  مييا اخالؽ وييـ و امات وتقاليم ال عب مرآة  
 .( 4)ار ووافكاره وتز

وال ػػميث  ػػف زػػوىر المثػػؿ ي ػػتت عو  اليػػرورة ال ػػميث  ػػف  ػػكؿ المثػػؿ  
وتعريفو ، انو لمف الممىش  قًا اف ر ياًل مف العمما  القمامش في القروف االولػش 

ىػػ( الػش 221ىػػ( وا ػراىيـ النظػاـ )ت 142مف ا ػف المقفػ  )ت  ا ً مف اليزرة ا تم
 ػػػاولوا ت ميػػػم خصػػػائص المثػػػؿ  ىػػػػ(421ىػػػػ( والمر ويػػػي )ت 339الفػػػارا ي )ت 

االمر ال ي يػمؿ   اتػو  مػش يػمـ اىتمػاـ العمػـ العر ػي  ػالتراث ال ػع ي  –وتعريفو 
مف غا ر اال ماف فنكتفي ىنا  تقميـ يوؿ ا راىيـ النظاـ ال ي كػاف  مػش  ػؽ فػي 
ى ا التع ير : )يزتم  في المثؿ ار عم ال تزتم  في غيره مف الكالـ ايزا  المفػظ 

وفػي  (6)المعنش ، و  ف الت ػ يو ، وزػومة الكػالـ ، فيػو نيايػم ال الغػم، واصا م 
 –الويت ال اير نرى  يف العمما  واالم ا  مف يق ػؿ ويكػرر ىػ ه الخػالؿ االر ػ  

ر ػمي صػالح ومف يييؼ الييػا  ػيئًا زميػمًا كمػا فعػؿ  – (7)كما فعؿ ا مم اميف
ئ   الروايػػػػػػػم ا  يػػػػػػػاؿ )اف المثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػو ىػػػػػػػ ا اال ػػػػػػػموب ال الغػػػػػػػي القصػػػػػػػير الػػػػػػػ ا

 .(8)ال فاىيم(
وال قيقػػػػم التػػػػي يزػػػػب اف ال تنيػػػػب  ػػػػف اال ىػػػػاف اف المثػػػػؿ لػػػػو وظيفتػػػػو  

يؤمييػا المثػؿ  صػفتو  ػال ًا يويػًا لموازيػم االن رافػات االزتما يػم  (9)االزتما يم
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ولخممػػػم المزتمػػػ  وي ػػػؿ كػػػؿ  ػػػي  زمػػػاىيره ال ػػػع يم . ومػػػف المعػػػروؼ انػػػو فػػػي 
ب اىتمػػػاميـ  مػػػش مرا ػػػم الزوانػػػب المنويػػػم القػػػروف الو ػػػطش ركػػػ  العممػػػا  العػػػر 

واالم يػػم لالمثػػاؿ  ينمػػا نػػرى اال ت ػػراؽ النر ػػي ييػػتـ اكثػػر  العوامػػؿ االزتما يػػم 
كمػػا يػػ مام ىػػ ا االتزػػاه ر ػػوخًا فػػي ال مػػماف العر يػػم فػػي العقػػوم االخيػػرة مػػف القػػرف 
م الع ػػريف .  مػػش انػػو ين نػػي اف يؤخػػ  فػػي اال ت ػػار اف النظػػرة الماميػػم التاريخيػػ

لتطػػور المزتمػػ  تفػػتح افايػػًا وا ػػعم لمرا ػػم االمثػػاؿ ال ػػع يم ، وا ا ارمنػػا اف نت ػػيف 
ويػػت من ػػه وظيػػور المثػػؿ يزػػب  مينػػا اف نقارنػػو  تػػاريا ال ػػعب و ياتػػو و اماتػػو 
وييمو ونظرتو في كؿ فترة منفرمة مػف فتػرات تػاريا ىػ ا ال ػعب ، والميػـ ىنػا اف 

 قولو المثؿ .نويح ما ىو ال ي يقولو المثؿ  ؿ كيؼ ي
لقػم آف االواف لت ػػمير ال ػػا م مػػف ازػؿ تنظػػيـ وتن ػػيؽ المرا ػػات المقارنػػم  

لفولكمور ال عب العر ي  امم واالمثػاؿ العاميػم خاصػم . ومرا ػم التػراث ال ػع ي 
العر ػػي ت ػػتمـ  االىتمػػاـ الصػػامؽ   يػػاة الزمػػاىير وايامػػم م ػػائـ الثقافػػم ال ػػع يم 

 قميػػػم المايػػػي العميػػػؽ والػػػ ي ىػػػو نتػػػاج  التػػػي يمتػػػم تراثيػػػا اليػػػخـ مػػػف زػػػ ور
 .(11)الزماىير في ى ا الز   مف العالـ

واكثػػػػر مػػػػا يميػػػػ  االمثػػػػاؿ العاميػػػػم العر يػػػػم اليػػػػـو ىػػػػو انيػػػػا مزمو ػػػػم مػػػػف  
العناصػػر الم ػػتركم من ػػًه ولفظػػًا ومعنػػش وىػػي فػػي الوايػػ  مليػػؿ يػػاط   مػػش و ػػمة 

فػي  –زتما يػم والثقافيػم ا تراؾ العاليات التاريخيم واال –ى ه االمثاؿ وتن   مف 
المن ه والمنم والميف والزوار . التي كانػت تػر ط  ػيف العػرب  مػش مػمى العصػور 
الطويمػم فػي الزاىميػػم و عػم انت ػار اال ػػالـ . وت ػر  مػف خػػالؿ كػؿ  لػؾ ال قيقػػم 
التػػػػي تقػػػػوؿ اف االمثػػػػاؿ العاميػػػػم يػػػػم كونػػػػت تراثػػػػًا  ر يػػػػًا م ػػػػتركًا وارمًا مػػػػف ايػػػػمـ 

لو ػمة الثقافيػم لالمػم العر يػم الػش زانػب و ػمة االمب العر ػي العصور يمؿ  مش ا
، كمػػػػػا يػػػػػمؿ  مػػػػػش )التػػػػػرا ط الفكػػػػػري واالزتمػػػػػا ي والثقػػػػػافي (11) المنػػػػػم المعر ػػػػػم

واالىتماـ  ػاالمب ال ػع ي و الميزػات العاميػم اليعنػي ( 12)وال ياري  يف ا نائيا(
 ش ىػي )االـ اىماؿ المنػم الفصػ ش ا ا رعينػا فػي الميزػات  نػات و ػرائس فالفصػ
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االـ ال نػػػوف ، فػػػي صػػػمرىا يمتقػػػي العػػػرب ومػػػف ثػػػمييا يريػػػعوف ، وفػػػي و الػػػرؤـو 
 .(13)ظميا الوارؼ يرتعوف(

 قراءة يف بعض االمثال العامية العربية :
 االمثال المحمية : -1
الػش اف امثاليػا  – تش  عناوينيػا  –  عض ال  وث والمعازـ المثميم ت ير 

. فنػػػ كر منيػػػا  مػػػش  ػػػ يؿ المثػػػاؿ كتػػػا يف وىمػػػا  تصػػػور  يػػػاة  مػػػمىا عو ايميميػػػا
)المزتمػػ  المي ػػي مػػف خػػالؿ امثالػػو ال ػػع يم( )تػػهليؼ  مػػي مصػػطفش المصػػراتي( 

. ور مػػا و)ال ػػعب المصػػري فػػي امثالػػو العاميػػم( )تػػهليؼ ا ػػراىيـ ا مػػم  ػػعالف( 
 –ولكنػػػػو يػػػػم ال يكػػػػوف كافيػػػػًا  –مويػػػػو يًا و مميػػػػًا  –صػػػػ ي ًا  كػػػػاف ىػػػػ  التهكيػػػػم

ومما ال  ؾ فيو انيا )عي االمثاؿ المي يم والمصريم( مػ  مػرور  –و مميًا تاريخيًا 
فا ػػػتو  تيا ال مػػػاف اكت ػػػ ي صػػػ نم م ميػػػم )عي اصػػػ  ت تنطػػػؽ  ميزػػػم م ميػػػم( 

الزمػػاىير ال ػػع يم فػػي كػػؿ  مػػم  ػػيكولوزيًا و  ػػيولوزيًا وتقميػػميًا كهيواليػػا القوميػػم 
يخػػص االغم يػػم ال ػػا قم الخاصػػم التػػي تت ػػمث فقػػط  ػػف  يئتيػػا الم ميػػم . و لػػؾ 

 مف االمثاؿ العاميم الم ميم التي ليا ز ور  ر يم وا مة م تركم االصؿ . 
ويتيػػػح مػػػف  لػػػؾ اف وازػػػب كػػػؿ  ا ػػػث فولكمػػػوري ىػػػو ا ػػػرا  ىػػػ ا التػػػوارم 
لالمثاؿ ومف ثـ تف ير ا ػ اب تنيراتيػا المتتاليػم وفقػًا لظػروؼ تاريخيػم ازتما يػم 

اخػرى نزػم  ػيف االمثػاؿ العاميػم لكػؿ  مػم  . ومػف زيػم زميمة في كػؿ  يئػم  ميثػم
ي ػػػتياف  ػػػو مػػػف نمػػػػا ج مثميػػػم   تػػػم ن ػػػهت فػػػي ىػػػ ه ال يئػػػػم  عو ممينػػػم  ػػػممًا ال

وتت ػػػمث  ػػػف تاريخيػػػا الخػػػاص وخصػػػائص  ياتيػػػا ال يعرفيػػػا وال ي ػػػتعمميا  ال 
اىػػػالي ىػػػ ه ال يئػػػم . و المنا ػػػ م ن ػػػير الػػػش اف مػػػف تقاليػػػم المرا ػػػات الفولكموريػػػم 

الػػػش م ػػػتركم  امػػػم وم ميػػػم خاصػػػم . وا ػػػتنامًا  مػػػش ىػػػ ا الم ػػػمع  تق ػػػيـ االمثػػػاؿ
العممي يم ن ػتطي  ا ف اف نقػوؿ  ػهف االمثػاؿ العاميػم لكػؿ  مػم  ر ػي تتػهلؼ مػف 

: مػػف امثػػاؿ م ػػتركم )وىػػي منت ػػرة ومعروفػػم فػػي ال مػػماف العر يػػم( ومػػف ي ػػميف 
وىػػ ه  امثػػاؿ م ميػػم )وىػػي التػػي ن ػػهت فػػي  يئػػم معينػػم وت ػػير فػػي  ػػمومىا فقػػط(
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االخيرة يم تكوف  ميثم ويميمم ومف االمثاؿ ال ميثم المولػومة فػي القػرف الع ػريف 
فػػػي العػػػراؽ ايػػػواؿ تع ػػػر الزمػػػاىير ال ػػػع يم فييػػػا  ػػػف ا ػػػتي ائيا و ػػػخريتيا مػػػف 

 (14) ال يطرة ال ريطانيم اال تعماريم ) يكمؾ كمو يس( )ى  لنمف ياري و زاىا(
ثػػاؿ ال صػػرة خاصػػم نػػرى نػػرى المثػػؿ التػػالي . و ػػيف ام(15) )ىميولػػو لمزاتػػؿ لزمػػف(

 نػػػمما فػػػرض اال ػػػتالؿ ال ريطػػػاني  1914 ػػػوامث ال صػػػرة  ػػػنم  الػػػ ي يػػػ كرنا 
لم صػػرة  ػػالقير والقػػوة )القػػوة تاخػػ  ال صػػرة( والمعنػػش منطػػؽ القػػوة ال يػػرم  ال  قػػوة 

ماتػت يػـو ال ػ ت( ي ػي  –عي الرزػاؿ  –. والمثػؿ المي ػي )التػريس (16)ا ظـ منػو
يم يػوات اال ػتعمار االيطػالي  المي ي ا )معارؾ خالمة خاييا ال عبفي  اكرتن

وكانػػػػت ت ػػػػرؼ تػػػػاريا ال طػػػػوالت والكفػػػػاح ، وا ت ػػػػيم فييػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف ال ػػػػ اب 
. و لػػؾ مػػا  ػػمث ا ػػاف ال ػػرب التػػي  ػػنتيا ايطاليػػا فػػي خريػػؼ  ػػنم (17)والرزػػاؿ(
 النػػػػرب و ريػػػػم التػػػػي وصػػػػفيا لينػػػػيف )ك ػػػػرب ا ػػػػتعماريملنػػػػ و طػػػػرا مس  1911

وكانػػػت مزػػػ رة ممويػػػم لم ػػػكاف ( 18)نمو زيػػػم لمولػػػم متممنػػػم فػػػي القػػػرف الع ػػػريف(
و ػػػنقوا الػػػؼ  ر ػػػي ، فمنخػػػتـ  14811االمنػػػيف يتػػػؿ المعتػػػموف الطميػػػاف خالليػػػا 

 ػػميثنا  ػػف االمثػػاؿ الم ميػػم  تقػػميـ مثمػػيف مػػف مصػػر ا ػػمىما يػػميـ وىػػو )ميػػار 
 تػػؿ ينيػػب خيػػرات مصػػر خيرىػػا لنيرىػػا( ويػػم انت ػػر ىػػ ا المثػػؿ ) نػػمما كػػاف الم

الػػ الم لصػػال و ولصػػالح  ػػالمه ، ويػػم  ايػػت مصػػر مػػرارة ال رمػػاف  ػػنيف طويمػػم 
 1952صػر فػي فمف العثمانييف الش الفرن ييف الش االنكمي  الش اف يامت ثورة م

 .(19)و ررت ال الم مف اال تالؿ و كاميا النر ا (
تػػمريب ال والمثػػؿ الثػػاني ىػػو  ػػميث العيػػم ا  ظيػػر  عػػم الثػػورة )العػػرؽ فػػي 

ال يف اال تا  ا راىيـ ا مم  عالف مف ا م الزنوم  يوفر المـ في المعركم(  معو
ويم و المثؿ الزنمي المصري الش اف ي تميت  1967 اموا مف معركم   يراف 

( 21)في التمريب ويخمص في التعميـ لكي ي ػتعم ا ػتعمامًا كػاماًل لخػوض المعركػم

 وى ا ما يخص االمثاؿ الم ميم .
  المثال المشتركة :ا -2
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اف غريػػػػػي مػػػػػف ىػػػػػ ا ال  ػػػػػث مرا ػػػػػم االمثػػػػػاؿ الم ػػػػػتركم  ات االصػػػػػوؿ 
المت ا يم . وفي  ممنا ىػ ا ا ػتفمنا كثيػرًا مػف المػوام المثميػم واالفكػار الػوارمة فػي 

كمػػػا ا تمػػػمت  مػػػش االمثػػػاؿ العر يػػػم التػػػي زمعيػػػا ون ػػػرىا  انفػػػاً الكتػػػب المػػػ كورة 
الم ت ػػرييف المعاصػػريف  م الطنطػػاوي  تػػشم مػػم   ػػاالعممػػا  ا تػػماً  مػػف ال ػػيا 

 ت ىنا الش  عض االمثاؿ التي  معتيا وزمعتيا .وك لؾ لزه
ونزم في اال  اث الفولكموريم ال ميثم ارا  عو منطمقات  مميم مختمفم فػي  

كمػػا ورم  –تق ػيـ االمثػػاؿ العر يػػم . ويعتمػم  عػػض العممػػا   مػش الم ػػمع التػػاريخي 
ا  ي ػػػـ االمثػػػاؿ العر يػػػم الػػػش ي ػػػميف : االمثػػػاؿ  –فػػػي   ػػػث ا ػػػراىيـ ال ػػػامرائي 

االمثػاؿ زنرافيػًا الػش امثػاؿ الزاىميم واالمثاؿ اال الميم ، ثـ يػرى يػرورة تق ػيـ 
زاىميػػػػػم  راييػػػػػم وامثػػػػػاؿ زاىميػػػػػم  زا يػػػػػم وامثػػػػػاؿ زاىميػػػػػم يمانيػػػػػم .. الػػػػػا ، عو 

ح الم ػػمع  االصػػ او امػػا الم ػػمع المنػػوي (21)ازتما يػػًا الػػش امثػػاؿ ال اميػػم وال ايػػرة
المنػػػوي التػػػاريخي االزتمػػػا ي الثقػػػافي . فػػػانعكس ىػػػ ا فػػػي تػػػهليؼ   ػػػم الػػػر مف 

ومػػف االرا   (22)التكريتػػي مػػف خػػالؿ تق ػػيمو االمثػػاؿ العر يػػم الػػش فصػػ ش و اميػػم
االخػػػرى التػػػي ت ػػػر   ػػػتش االي ػػػاـ المثميػػػم   ػػػب اخػػػتالؼ طػػػرؽ ن ػػػهتيا وت ػػػايف 

ي  ػهف المثػؿ ال ػع ي ملي ػؼ الميامينيا نورم  مش   يؿ المثاؿ يوؿ   ػم المطيػ
)منػػػو مػػػاىو مقتػػػ س فػػػي معنػػػاه مػػػف آي  مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ ، عو ال ػػػميث الن ػػػوي 
ال ريؼ عو المثؿ الفصيح ، عو ماىو م رؼ في لفظػو مػف المثػؿ الفصػيح اييػًا 
، كمػػا اف منػػو مػػا يعتمػػم فػػي معنػػاه  مػػش ا ػػماث تاريخيػػم وازتما يػػم معينػػم . عو 

 .(23) م عو الكـر عو الوفا  وااليثار(ا طاؿ ليـ  يرتيـ  ال زا
 ػػ  ت  يمػػا ىػػي ا ف الطػػرؽ الرئي ػػيم لن ػػو  االمثػػاؿ العاميػػم الطػػرؽ التػػ 

الت ا و فييػا وو ػمتيا ا اف الطريػؽ االوؿ واال ا ػي لن ػهة اكثريػم االمثػاؿ ين ثػؽ 
ال ػا ثوف ىػ ه واكػم ( 34)مف تزر م ال ياة االزتما يػم التاريخيػم لمزمػاىير ال ػع يم

وا اروا الش اف )المصػمر ال قيقػي لالمثػاؿ فػي كػؿ العصػور  رة اكثر مف مرةالفك
وال ػػػعب ىػػػو الػػػ ي يتخػػػ  امثالػػػو مػػػف صػػػػميـ  (25)مكػػػاف ىػػػو ال ػػػعب(كػػػؿ وفػػػي 
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وانيا عي االمثاؿ نتاج اال ماع الزما ي الزياؿ كثيػرة واكثػر االمثػاؿ ال ( 26)وايعو
اثمم في مختمػؼ ال مػماف المتم فامثاؿ ى ا الق ـ( 27)يعرؼ يائميا وال تاريا من عيا 
واف كانت تختمؼ في  عض از ائيا وفي نتيزم  والعر يم واالياليـ ال ت اؿ مت ا ي

 (28)انت ارىا التاريخي في مناطؽ زميمة وت ت تهثير الميزات العر يم الم ميم .

  نمام : الزمؿ لو ي وؼ  م تو زاف انك رت رك تو . -1
 ف يق  يك ر ري تو . وريا : الزمؿ لو  اؼ  رم تو كا
 نزم : الزمؿ ما ي وؼ  نامو .

 المنرب : الزمؿ ماكي وف ي ا م تو .
 نزم : ا ا كاف رفيقؾ   ؿ فال تم  و كمو . -2

  نمام : ا ا كاف صا  ؾ  مو ال تاكمو كمو .
 الز ائر : ا ا كاف   ي ؾ   ؿ ما تاكمو  ي كامؿ .

  نمام : ايم و مة متصفؾ . -3
 . لو مة ما  ت يؼفم طيف : االيم ا

 نزم : االيم الو مة ما تصفؽ .
ويزػػػب  مينػػػا اف نعمػػػؽ اىميػػػم خاصػػػم  مػػػش ايػػػواؿ العممػػػا  القػػػمما  الػػػ يف  

 كػػروا ا ػػتعماؿ  عػػض االمثػػاؿ فػػي او ػػاط العػػواـ ونػػرى اف   ػػم ر ػػو والطالقػػاني 
وال مخ ػػػري ن ػػػ وا الػػػش العامػػػم مزمو ػػػم مػػػف امثػػػاؿ  مػػػانيـ ومنيػػػا ي ػػػتعمؿ فػػػي 

  مش  ميم  ارم( )المي تعيو ال يم يخاؼ مف ال  ؿ( . العراؽ )ييرب
وىنػػػاؾ امثػػػاؿ  ػػػفاىيم االصػػػؿ يميمػػػم زػػػمًا و ينيػػػا مػػػا ظيػػػر ي ػػػؿ اال ػػػالـ  

وكػػ لؾ  ػػمم ك يػػر ولػػم مػػ  انت ػػار الثقافػػم العر يػػم اال ػػالميم والفػػرائض والمرا ػػـ 
م ، )صػػػاـ صػػػاـ وفطػػػر  مػػػش  صػػػمم( لمكتػػػاب(  نػػػما االمينيػػػم ) ػػػ  مػػػا  ػػػاب ومو 

 .مصر
مػػف مصػػامر مختمػػؼ الفنػػوف  لثػػاني لن ػػو  االمثػػاؿ العاميػػم ين ػػ والطريػػؽ ا 

وىػػػي مصػػػامر يميمػػػم غ يػػػرة  ػػػفاىيم المن ػػػه ، ممونػػػم لمتػػػراث الفولكمػػػوري  الػػػ ات 
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وغير ممونم ، تز مت في  كايات ويصص يميمم خرزت منيػا ، امثػاؿ وايػواؿ 
العيػػم الزػػاىمي وكػػؿ مػػا وصػػمنا مػػف  تػػماولتيا االل ػػف فنػػًا م ػػتقاًل مػػف الفولكمػػور

يروى  ػف ال يػاة االزتما يػم والقػيـ الزاىميػم وخاصػم  ػف ال خصػيات الزاىميػم 
القميمػػم التػػي نقمػػت  نيػػا ايػػواؿ وامثػػاؿ مثػػؿ اكػػثـ  ػػف صػػيفي عو لقمػػاف ال كػػيـ عو 

والمػػػهثورات ال ػػػع يم ليػػػ ا العيػػػم والعيػػػوم  (29)انػػػوش  ػػػف ال ػػػيت  ػػػف امـ وغيػػػرىـ
المتتاليم اص  ت ا ا ًا و نصػرًا م ػتركًا اخػر لالمثػاؿ العاميػم ، فػالمال ـ التػي 
ورمتنا  ف يصص الؼ ليمم وليمػم عو  نتػرة و ػيؼ  ػف  ي يػ ف وال ػيرة اليالليػم 

  ػػػػر  (31)والظػػػػاىر  ي ػػػػرس تمثػػػػؿ انعكا ػػػػًا ازتما يػػػػًا ونف ػػػػيًا لمم ػػػػا ر المتكونػػػػم
لعصػػور و مػػش  ػػ يؿ المثػػاؿ نػػ كر  عػػض النمػػا ج المثميػػم  ػػف  نتػػرة  ػػف  ػػمام ا

 و اتـ الطائي :
  نمام ونزم : ا ز  مف  نتر  -1

 مصر : افرس مف  نترة 
 نزم : اكـر )عو اي ش( مف  اتـ الصخي  -2

  نمام والكويت : اكـر مف  اتـ طي 
مػػا نظػػائر وممػػا ين ػػب الػػش لقمػػاف نعػػرض ىػػ يف المثمػػيف  مفػػظ  نػػمام ولي 

 .موؾ كوؿ ما امريالعر يم : لو  ئ متماولم في ال عوميم ومصر و ائر ال مماف
 ت عم  ف ال ر ت مـ . -
واصػػػػ  ت االيػػػػواؿ ال ػػػػػائرة التػػػػي ولػػػػمت مػػػػػف يػػػػمف القصػػػػص والنػػػػػوامر  

الزاىميم  مثا م ز ر فكري طريؼ يوصمنا الش  لؾ ال ماف النا ر ويطمعنػا  مػش 
 اثًا م تركًا لزمي  العرب . قميم  كانو واص  ت اليـو تر 

 العراؽ : ال تعمـ اليتيـ  ال زي . -1
 المنرب : ال توصي يتيـ  مش  كاه .

  وريم : يركض  مش القمر ي   و رغيؼ . -2
 العراؽ : يركض ورة الكمر   الو رغيؼ .
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ويعتقم التكريتي اف اصؿ المثؿ ال ع ي ى ا مهخو  مف  كايػم يميمػم  ػف  
ح  مػػش القمػػر النيػػا مػػؿ زو ػػت كم تيػػا  تػػش زعمتيػػا تنػػ ش  و امػػرعة  ر يػػم ت ػػم

 (31)ظنتو رغيفًا ال تمارتو .

 العراؽ : رز   خفي  نيف )يصم ا كافي  ال يرة( . -2
 فم طيف : غاب  وليف ورز   خفي  نيف .

ومػػػػف ال ماىػػػػم اف النػػػػوامر وال خصػػػػيات الفكاىيػػػػم الم ػػػػيورة اغنػػػػت كػػػػ لؾ  
ارة و اوصػػاؼ ميػػ كم ال  ػػم تػػارة اخػػرى  ػػايواؿ  كيمػػم ومػػؤثرة تػػكنػػو  االمثػػاؿ 

 . مار ز ا( الاوؽ ز ا( ، )مخص ىنا  ال كر نوامر ز ا ومنيا )يا  ن
ت  ػػػف القصػػػص التػػػي ورمت  مػػػش ايػػػؼ الػػػش  لػػػؾ امثػػػااًل  ميػػػمة ا ػػػتقي 

 ال نم ال يوانات .
ال ػػػػامي اظمػػػػـ ويعػػػػوم المثػػػػؿ الػػػػش يػػػػوؿ اكػػػػثـ  ػػػػف صػػػػيفي الزػػػػ ا   ػػػػالز ا   -1

 وال امئ اظمـ .
ؾ الزػػواكي. .  لػػؾ  مفػػظ  نػػمام وت ػػا يو  ػػمام ميكعػػم  مػػش ممثػػؿ زمػػب ال -2

 الصينم الفم طينيم )مثؿ كمب ال مام ما  يقـو  ال ويت االكؿ( .

وال يخفش  مش ا ػم اف االمثػاؿ العاميػم ت ػتعمؿ كثيػرًا فػي ال ػعر ال ػع ي 
وت ينو وال عر  موره انزب كثيرًا مف االمثاؿ . ىاؾ نمو زًا وا مًا مف ى ا الق يؿ 

 ) مفظ  نمام( .
 ما طوؿ )عو ماماـ( كيوة وتتف كؿ االمور تيوف .

 واورم التكريتي في كتا و الوافي ى يف ال يتيف ال ع ييف ين و ًا لممثؿ :
 ما طوؿ كيوة وتتف    كؿ االمور تيوف
 (32)وفنزاف  كب الع ا    ونعمر النميػوف

مؤلفػات االمب والطريؽ الثالث لن و  االمثاؿ العاميم يتمفؽ مف صػف ات  
 عرًا ونثرًا وىي امثاؿ يميمم اييًا ولكنيا كتا يم المن ه . خمقت في  ػامئ  الرفي 

االمر  المنم الفص ش ثـ نقمت الش مزاؿ العاميم التي ا تو  تيا وط قتيػا ز ئيػًا 
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عو  الكامؿ ، وا تفظت   المم  كميا الفصيح ال ا ؽ وامثاؿ ىػ ا الق ػـ  نصػر 
مة المهثورات ال ع يم في الوطف العر ػي . والزػ   منيػا م ترؾ اخر يمؿ  مش و 

يعػػرؼ يائموىػػا . ويعت ػػر  عيػػيا مػػف امثػػاؿ المثقفػػيف و عيػػيا االخػػر  ػػائر فػػي 
 ال يئم ال ع يم الوا عم . نكتفي ىنا  تقميـ  مة نما ج مف ى ا الصنؼ :

 يالو امرؤ القيس . –ًا عمر اليـو خمر وغم -1
زػ   يػت لطرفػم  ػف الع ػم ، اولػو )كميػـ وىػو   –ما ا  و الميمم  ال ار ػم  -2

 اروغ مف ثعمب( .

 وىو  يت  عر لممتن ي . –ما كؿ ما يتمنش المر  يمركو  -3

يالػػػػػػو ال مخ ػػػػػري واصػػػػػػمو الفصػػػػػػيح : اف  –ال راطيػػػػػؿ تػػػػػػر ح  اال اطيػػػػػؿ  -4
 ال راطيؿ تنصر اال اطيؿ .

غير اف الكثير مػف ىػ ه االمثػاؿ الكتا يػم المن ػه ال ين ػب الػش عي اثػر عو 
معػػيف وتتزمػػش صػػينتيا المن ػػئيم مػػف اوؿ يػػرا ة عو  ػػماع النيػػا متم ػػكم  اميػػب

 اال راب وصينم الفعؿ المزيوؿ وترتيػب الزممػم وااللفػاظ الفصػي م وفػي  عػض 
 اال ياف نزم الش زانب  لؾ صينم  اميم خالصم .

 ما كؿ ما يعمـ يقاؿ .في العراؽ ومصر :  -1
 ين زي .  نمام : موكؿ  زي
 ي يعرؼ يقاؿ .مصر : مش كؿ الم

 مف  ممني  رفًا ممكني )صرت لو ، كنت لو(   مًا . -2
 العيف  صيرة واليم يصيرة . -3
وين نػػي اف نيػػيؼ الػػش مػػا يمنػػاه اف  ػػيف مزمو ػػم االمثػػاؿ العاميػػم كتا يػػم  

االصػػػؿ مكانػػػم خاصػػػم لتمػػػؾ االمثػػػاؿ التػػػي ايت  ػػػت مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ وال ػػػميث 
اال ػػالـ لعػػب ويمعػػب موره الك يػػر فػػي المزتمػػ  الن ػػوي ال ػػريؼ وال ػػير المينيػػم ف

العر ي وتنعكس في ى ه االمثاؿ العقائم والقيـ المينيم والتقاليم والتعاليـ اال الميم 
 : فاالصوؿ القرآنيم في كثير منيا :
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 (24ما  مش الر وؿ  ال ال الغ الم يف ) ورة النور :  -1
ال ييػػػي  ازػػػر  اصػػػمو ايػػػم مػػػف  ػػػورة التو ػػػم )اف اي – نػػػم اي مييػػػي   -2

 الم  نيف( .

 وفي القرآف )اف  عض الظف اثـ(  –زينـ  الظف يومي   -3

وت تعمؿ  تش اليـو في ا مؽ الفئات ال ػع يم امثػاؿ  ميػمة ، ليػا اصػوؿ 
 ياليا الن ي م مم )ص( ومما يتمت    ع يم وا عم ى ه الآللي :

 الزار ي ؿ المار والرفيؽ ي ؿ الطريؽ . -1
ياؿ الن ي م مم )ص( : اطم وا العمـ ولػو  –اطمب العمـ ولو في الصيف  -2

  الصيف فاف طمب العمـ فرييم  مش كؿ م مـ وم ممم .

 العزمم مف ال يطاف والتهني مف الر مف . -3

 العراؽ( . –مصر  – ا م لر ؾ ) وريم و  ا م لقم ؾ  -4

ويمؿ تاريا ى ه االمثاؿ  مش انو كاف ل عيػيا اكثػر مػف مصػمر عي انيػا 
 ارت اطيا  االثار اال الميم : اف االخرى فياًل  فش ا فار االميتعوم ال

 مف االيم الكريمم )فتمؾ  يوتيـ خاويم  ما ظمموا(  – يت الظالـ خراب  -1
 (33)في التوراة )مف يظمـ يخرب  يتو( و 

 ي وؼ الك ايم  عيف غيره ومي وؼ الز ع  عينم ) مفظ  نمام( . -2
يػػؾ وال ت صػػر ال ػػاريم فػػي ة فػػي  ػػيف اخوزػػا  فػػي االنزيػػؿ )كيػػؼ ت صػػر القػػ ا

 (34) ينؾ( .

واثنا   ػميثنا  ػف المثمػيف االخيػريف طرينػا مويػو ًا عو طريقػًا زميػمًا  ػف  
ايت ػػاس االمثػػاؿ المخيمػػم عي االزن يػػم وىػػ ه العمميػػم م ػػتمرة طػػواؿ القػػروف نتيزػػم 

رًا( الػػش فيرزػػ  المثػػؿ )تمخػػض الز ػػؿ فولػػم فػػه لتػػهثر الثقافػػات وتعػػاوف ال ػػعوب ،
المػػيالم( ، وين ػػب الػػش يػػوؿ  مينػػوس المثػػؿ  ؿي ػػوب )القػػرف ال ػػامس ي ػػخرافػػات ا

التػػالي )مثػػؿ  مػػار الطػػا وف يػػمور وال يتعػػمى مكانػػو(  مفػػظ نزػػم . وفػػي العصػػر 
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الزميػػػم ال تػػػ اؿ تػػػمخؿ العر يػػػم الفصػػػ ش والميزػػػات امثػػػاؿ وتعػػػا ير مػػػف المنػػػات 
 الا . االور يم ال ميثم )فرؽ ت م( ، )  ر  مش ورؽ( و)مموع التما يح(

 
 الخاتمة

لقػػم  اولنػػا اف نعػػال. زان ػػًا وا ػػمًا فقػػط مػػف ييػػيم ت ػػا و وا ػػتراؾ االمثػػاؿ  
الكتماليػا العاميم وىو زانب المن ه والميموف وفي ا تقامي اف القيػيم ت تػاج 

الػػػش ال  ػػػث فػػػي زػػػان يف اخػػػريف ، ا ػػػمىما لنػػػوي وثانييمػػػا ام ػػػي فنػػػي . فمم ػػػنا 
النمػػا ج المػػ كورة . والنقطػػم الم مئيػػم  عػػض الخصػػائص المنويػػم فػػي  ػػير ت ميػػؿ 

التػػػي يزػػػب ا را ىػػػا ىػػػي اف ىػػػ ه االمثػػػاؿ القميمػػػم تقػػػاؿ  ميزػػػات  ر يػػػم االصػػػؿ 
 والتكويف ليزات ا نا  اليام واف كانت تختمؼ  ف الفص ش . 

وتت ايف فيما  ينيا  اختالؼ ال مماف واالياليـ . ىناؾ امثػاؿ مت ػا يو تمامػًا  
)ص اح الخير يا زاري انت في مارؾ وانا في ماري(  في زمي  الميزات وال مماف

)النار وال العار( ، )القرم في  يف امػو غػ اؿ( الػا . مػ   لػؾ نال ػظ فػي اغم يػم 
االمثاؿ المت ا يو فرويًا لفظيم ون ويم ال يمكف اىماليا . مف اروع الػمالئؿ  مػش 

 م االخرى :ى ا الواي  المثؿ ال نمامي التالي م  نظائره مف ال مماف العر ي
)ا تنؿ   اره و ا ب ال طالم( يالب المثؿ ىػو فػي كػؿ مكػاف ، ولكػف المترامفػات 
تت ػػمؿ . فت ػػؿ م ػػؿ ) ػػارة ، فمػػس( عو كممػػات اخػػرى مانػػؽ ويفصػػي فػػي تػػونس : 

في نزم والكويت : مصريو وفمػس ويطعػو فػي ل نػاف : خمػس وخم ػو فػي  – ي ه 
زميػػمة يػػرش ،   ػػره ،  صػػر وىػػيال ػػوماف : كثػػرت ا ػػما  العممػػم فػػي امثػػاؿ م

فػي تػونس وال ػوماف :  –ولمي ، ميػمي ، امػا فعػؿ االمػر فيقػاؿ اخػمـ نص ، صػ
 خ  في نزم .:  ل ناف : ا مؿ في مصر كم في الكويتا تنؿ ، في  وريم و 

انػػا  مػػش يقػػيف مػػف اف مرا ػػم الزانػػب االم ػػي الفنػػي واالزتمػػا ي لالمثػػاؿ  
ؿ التع يػػر واال ػػكاؿ ال الغيػػم العاميػػم يك ػػؼ  ػػف العناصػػر الم ػػتركم فػػي و ػػائ

والت ػػػ يو واال ػػػتعارة والمزػػػا  والط ػػػاؽ والم النػػػم ، كػػػ لؾ فػػػي االيقػػػاع المو ػػػيقي 
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والقافيػػم واالو اف . ولكػػف كػػؿ  لػػؾ مويػػوع ل  ػػث خػػاص . ونكتفػػي ىنػػا  اال ػػارة 
الػػش الم ػػاوالت االولػػش الناز ػػم فػػي كػػؿ مػػف الكتػػا يف  قمػػـ م ىػػر نعمػػاف الػػموري 

و قمػػػػـ   ػػػػم الوىػػػػاب نالي ػػػػا يؼ  ػػػػف االمثػػػػاؿ  (35)يم العراييػػػػم ػػػػف االمثػػػػاؿ ال ػػػػع 
   (36)ال ع يم المي يم .

لزػ ور وا ػتراؾ العناصػر ى ه ىي  عض المم ات المتوايعم  ف  مػؽ ا 
مػػف فنػػوف التػػراث ال ػػع ي العر ػػي الػػ ي كػػاف ومػػا يػػ اؿ مفخػػرة لمعػػرب  لمفػػف الميػػـ

 وتع يرًا صاميًا  ف افكارىـ واماليـ .
 

 املصادر :
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