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  دراسة وصفیة تحلیلیة - لغة المثل العربي
  

  فوز سهیل نزال. د  و     حنان إسماعیل عمایرة .د
  كلیة اآلداب    مركز اللغات

    الجامعة األردنیة
على جانب من الخصائص اللغویة الممیزة للغة المثل، فالمثل قول ًا تلقي هذه الدراسة ضوء: ملخص

سمات األسلوبیة التي منحته فرادة في البناء وقوة في مختصر كثیر التداول، یتكئ على عدد من ال
  .االنتشار والذیوع

وتوصیف تركیبها اللغوي،  ،الدراسة النظر في عینة من األمثال القدیمة أهدافوقد كان من     
على المثل من تحوالت في  أن ما طر من أمثال حدیثة، في سعي إلى تبی ومقارنتها بما یستخدم الیوم

  .لغته
هو امتداد للمثل العربي القدیم، إذ  -الفصیح –إلى أن المثل العربي الحدیث  صلت الدراسةوتو     

ا أن المثل األسلوبیة الفارقة بینهما، ومنه مع وجود بعض السمات ، یشتركان في كثیر من الخصائص
وأما في حد ذاتها إلى جانب غایة المعنى، ) غایة(لى الشكل اللغوي البالغي بوصفه القدیم یركز ع

المثل الحدیث فیمیل إلى البساطة الشكلیة أكثر، وتستخدم فیه بعض المؤثرات األسلوبیة بدرجة تقل 
  .عن استخدامها في المثل القدیم

  .مثل، مقارنة، خصائص لغویة، تركیب: الكلمات المفتاحیة
Language of Arab Proverb: Descriptive  

Analytical Study 
 

Abstract: This study aims of recognizing features of proverb language, 
which has many distinctive features, that give it strong structures and 
popularity in using  one aim of this study was to know the differences 
between old and modern proverb language, in order to see the changes which 
occurs in proverb language. 
    One conclusion of this study is that modern proverb is following old one, 
excepted a some differences between them in style: concentrating on 
language shape in old  proverb , modern proverb is more simple in its shape, 
uses less techniques than old one 
Keywords: proverb, comparison, features, structure. 

  :لخمد
شدّ له األسماع وتولیه إصغائها مقرة بأنه مستلهم من  ْ ن للمثل في حیاة العرب قیمة فكریة عالیة، تَ

  .لسان صدق وعمیق فكر وصواب رأي
فالمثل : الذائع من خالل امتالكه عددا من السمات وقد اكتسب المثل قیمته هذه، وحقق صیته

ه إلى جمهور متفاوت من حیث الثقافة والفهم والتأثر وجّ ُ  قابالً  وهو لیس كالماً . قالب جاهز ی
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للتحویر، فیكون مادة قابلة للتشكّل، بل یفترض فیه أن یكون محققا ألقصى قدرة على اإلبالغ، بما 
مفترضة؛ ولذا نجد المثل متنوعا في مصادر بالغته، التي تجعل یتالءم مع أكبر عدد من المواقف ال

  .داللته قویة مؤثرة، موصلة للفكرة، كاشفة عن التشابه بینه وبین الموقف المستخدم فیه
ومن جانب آخر، فإن المثل بإیجازه الشدید، یعد من أكثر األنماط عرضة لالنتشار والرواج؛ فهو 

في عدد قلیل من األلفاظ، مما یجعل تناول  المثل واالتكاء علیه لمحة دالة وفكرة عمیقة، مضمنتین 
  .أمر میسورا مرغوبا فیه

یحتاج إلى اجتماع المستویین السابقین فیه، إذ إنه ال یحقق ما   -على إیجازه وخفته  –والمثل 
نما تناط به مهمة الولوج إلى ذهن ٕ المتلقي  یستفاد من العبارة البسیطة في مستواه اإلبالغي األول، وا

  .على أنجح ما یكون ذلك من حسن التأثیر وتحقیق اإلفهام
فإنها مخادعة للغایة  –ومهما بدت اللغة بسیطة ومعتادة في مثل العبارات القصیرة المختصرة مثال 

وعنصر . فهي تخفي  في ثنایاها أدق مظاهر األسلوب وأكثر األفكار فجائیة )1(كما یقول تشیتشرین
نما تكمن المفاجأة في ) اجأةأو المف(الفجائیة  ٕ ال یتجلى بطبیعة الحال في قول یتكرر أمام سامعه، وا

صالحیة هذا القول لتجدد االستعمال وتكرار التداول، بما یحمله من عناصر ذاتیة قادرة على إحداث 
  .الدهشة واختزال الموقف بعبارة مكثفة تصف الحدث وتبرز المفارقة

ل نفسه، فإن هدف التحلیل اللغوي لیس مجرد تحلیل لأللفاظ وبما أن لغة القول جزء من القو 
وهكذا فإن لغة المثل لیست شیئا خارجا عنه، . )2(ومكوناتها، بل هو وسیلة لفهم القول  المضمر فیها

فهي تحمل كثیرا من شخصیة منتجه، ولعله یصعب أن ینسب المثل بصورة دقیقة لغویا إلى قائل 
المجتمع، تعرض لتنقالت بین قائل وسامع، وال شك أن ثمة تغیرات بذاته، فالمثل منغمس في لغة 

  .طرأت علیه بزیادة أو نقصان أو استبدال لحرف أو كلمة بأخرى
والبنیة األساسیة للمثل وغیره . وهذا بحث في البنیة األساسیة للكالم وما یطرأ علیها من تحوالت

ة في الحالة األولى من حاالته، التي یعد هي النظام اللغوي التجریدي الثابت لتصور تركیب الجمل
عد ما یعترض التركیب األساسي لبنیة الجملة من عوارض . تنفیذا حیا واقعیا له) بناء الجملة( ُ وی

  .)3(مجرد إضافات إلى معناه األول.. النفي واالستفهام والحذف والتوكید

                                                
-19: ، ترجمـة حیـاة شـرارة، وزارة الثقافـة، بغـداد"دراسة في الفن الروائي ولغته: "األفكار واألسلوب: ق. أ. تشیتشرین )1

32. 
 .12: ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة"ة العا ماللغة ورؤی: تكوین الروایة العربیة): "1990(الخطیب، محمد كامل  )2
 .237: ، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة"بناء الجملة العربیة): "2003(عبد اللطیف، محمد حماسة  )3
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ع والحضور في االستعمال ال یزال یحتفظ بكثیر من رونق الشیو  –والمثل في حیاتنا المعاصرة 
وقد وأخذت تحتل . العام، مع األخذ بعین االعتبار أن األمثال الحدیثة صیغ كثیر منها بالعامیة

مكانة المثل الفصیح، الذي خف حضوره في لغة التخاطب الدارجة، وبقي حاضرا في لغة التعبیر 
الشعر المعاصر الذي یتكئ على  الرسمي، كما  أنه لم یفقد حضوره في الساحة األدبیة، وال سیما في

  .)1(التراث، وأما في  األصناف األدبیة اإلبداعیة األخرى فقد تضاءل حضور المثل
ومهما یكن من أمر المد والجزر بین حضور المثل وغیابه في الحیاة المعاصرة، فإن للمثل 

عوب والتطور الفكري أهمیة ال تنكر في تاریخ الفكر، وال یدركها إال من تعمق في دراسة نفسیة الش
  .)2(لدى البشر

وقد قیل في نشأة المثل شيء كثیر، واألرجح أن یكون نشوؤه قد ترافق مع ذیوع الكلمة، فالكلمة 
قلت فأصبحت مثال   .)3(موقف إذا تكرر تكررت الكلمة، وصُ

  وصفه: المثل
هو لفظ یخالف : "وقد اهتم اللغویون بالمثل والتفتوا إلى معناه ولغته، یقول عنه ابن السكیت

وهذا یشیر إلى أن التعبیر التصویري غیر المباشر أمر . )4("المضروب له، ویوافق معنى ذلك اللفظ
والتعبیر بالمثل كنایة بطریقة غیر . والمثل هو الحكمة الناتجة عن التجربة. )5(ضروري في المثل

، إذ لیست كل )6(علم البیانمباشرة، وهذا یكون صوابا إذا لم نأخذ الكنایة بمعناها االصطالحي في 
ال تكن حلوا : ، نحو)7(األمثال تصاغ بالكنایة،  فهناك التعبیر بالتمثیل عن تجربة أو موقف معین

بَ الدهر أشطره َل َ ٌ من سمین غیرك، ح ثك خیر رًا فتُلفظ، غَ ُ   .فتُزدرد، وال م

                                                
 .9: 1، مكتبة األقصى، عمان، ط"األمثال العربیة ومصادرها في التراث): "1982(أبو صوفة، محمد  )1
 .160: ، القاهرة"ن ومذاهبه في النثر العربيالف): "1946(ضیف، شوقي  )2
 .110: 2، الدار الوطنیة الجدیدة، السعودیة، ط"الروائع في الحكم واألمثال): "2002(طه، جمانة  )3
 .6/3: ، دار المعارف، القاهرة"إصالح المنطق): "1956) (هـ244ت (ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن اسحق  )4
روت، ط"األمثــال العربیــة القدیمــة: ")1982(زلهــایم، رودلــف  )5 : 2، ترجمــة رمضــان عبــد التــواب، مؤسســة  الرســالة، بیــ

23. 
 .407: ، استانبولـ"المطول على التلخیص): "هـ1330) (هـ793ت (التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر  )6
 .23": األمثال  العربیة القدیمة: "زلهایم، رودلف )7
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، فإن )الحكمة(فكرة مشابهة له هي  بلفظ آخر یعبر عن) المثل(ان  فظ وعلى الرغم من اقتر 
الحكمة تجمع كل ما یتّصل بالعادات والتقالید والتدبیر واألقوال السائرة والعبارات النادرة، فهي تعبیر 

  .)1(مباشرة في صیغة تجریدیة –أو بعضها  -عن خبرات الحیاة، 
نها، ولكنه یتجاوزها أحیانا في عمق فكرته، فهو  ّ ن تضم ٕ ولذلك فإن المثل لیس هو الحكمة، وا

وأما الحكمة فقوامها التفكر والتبصر . عن المراد منه حامال في داخله تشبیها وتصویرا وتمثیال یعبر
ر  في شؤون الحیاة، في محاولة لكشف أسرارها، وغالبا ما یكون قائلها معروفا في محیطه متمتعا بقَدْ

حكام العبارة،  والمثل والحكمة یتشابهان من حیث اإلیجاز والتكثیف. من الفصاحة والعلم والفلسفة ٕ وا
  .)2(إال أن الحكمة قد تمیل إلى الطول واإلسهاب

ویرى عفیف عبد الرحمن أن األمثال لم تلق عنایة كافیة من قبل اللغویین؛ إذ لم یقوموا بدراسة 
ویعود هذا في رأیه إلى صعوبة تحدید المثل، إذ . األمثال وتحلیلها، واكتفوا بجمعها وتدوینها وشرحها

أمثال عربیة قدیمة، وأمثال : إلى وهو یصنّف األمثال. ر أو المأثورحكمة والقول السائهو یختلط بال
  .)3(مولدة، وأمثال عامیة شعبیة معاصرة

وعلى الرغم من أن تحدید المثل بصورة خالصة مستصفاة عما یختلط به من سائر األقوال 
ئناس بأسس للمیز بینهما والحكم أمر یصعب الوصول إلى غایة كاملة فیه، إال أنه یمكن االست

ه به  حال الثاني : "تُستجلى من تعریف المثل السابق البن السكیت، وتعریف المبرد له قول سائر یشبّ
صفَ أبي عبید القاسم بن سالم المثل بأنه حكمة العرب في الجاهلیة واإلسالم، . )4("باألول َ وقد و

ت في المنطق، بكنایة من غیر وبها كانت تعارض كالمها، فتبلغ ما حاولت فیها من حاجا
فالحكمة أقرب إلى المباشرة والمثل أقرب إلى التمثیل والتشبیه، أي إلى التصویرغیر . )5(تصریح

المباشر، ولعل في هذا  الوجه فرقا بینهما على وجه اإلجمال، وكما یقول عفیف عبد الرحمن فإن 
  .)6("والمثل لون  من ألوان الحكمة. سلوبالمثل والحكمة یلتقیان في الهدف والنتیجة ویفترقان في األ

  .)6("الحكمة

                                                
 .32: نفسه )1
 .34": الروائع في الحكم واألمثال" :طه، جمانة) 2
، 10، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة الكویت، عـدد "األمثال العربیة القدیمة): "1983(عبد الرحمن، عفیف  )3

 .17-13: 3، مجلد 10
 .5: ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، القاهرة"مجمع األمثال): "1955(المیداني، أحمد بن محمد  )4
 .34: ، الریاض"أمثال أبي عبید القاسم بن  سالم): "1970(القاسم بن سالم ، أبو عبید  )5
 .30": األمثال العربیة القدیمة: "عبد الرحمن، عفیف )6
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  :خصائص المثل
وقد أجمع دارسو األمثال على أن للمثل خصائص یتوافر فیه بعضها، وتتوافر في مجملها للمثل 

وهذا ما یجعل المثل قادرا على تحقیق الرواج والذیوع،  إیجاز اللفظ: بصورة عامة، ومن بینها
صابة المعنى ٕ بضعة األلفاظ التي یتكون منها المثل قادرة على لملمة شتات ، إذ ینتظر أن تكون وا

ه معروف . المعنى وضمه في قالبها الموجز كما یتضمن المثل تشبیها من باب اقتران المعنى بمشبّ
  .)1(بما من شأنه ترسیخ الفكرة في األذهان بنسبتها إلى ما هو أقوى وأبلغ

كلبك یأكلك، ترى الفتیان كالنخل، وال تدري ما  سمِّن: (ومن صور البناء اللغوي للمثل االزدواج
وباإلضافة . )3(، وهي ظاهرة متأصلة تدل على ذوق شعبي في هندسة األلفاظ والتعابیر)2()الدّخل

إلى كونها ظاهرة تنمیق لأللفاظ فهي تضفي إیقاعا خاصا یجعل من حفظ المثل أمرا یسیرا 
  . مستساغا

ثال المولدة یشتمل على االزدواج، ویحتوي غالبا على  وترى أماني سلیمان أن كثیرا من األم
القصاصین والمؤدبین الذین كانوا یعلِّمون تالمیذهم حكم ) المهمة(طباق، والسبب أن من مصادرها 

  .)4("الحیاة بطریقة واضحة مفهومة
ل وهي مستعملة في األمثال : ومن األنماط التعبیریة المفضلة لغویا في بناء المثل َ صیغة أفع

  .)5(على نحو الفت، وكأنهم وجدوا فیها قالبا میسور التناول یصبُّون فیه كل تشبیه یجول في خیالهم
  ویرى عفیف عبد الرحمن أن لهذه الصیغة داللة مهمة من الوجهة النفسیة، فالعقلیة العربیة القدیمة

تقیم  هوة بین المثال  أقرب إلى المثالیة منها إلى الواقعیة، وهي ال تكاد – وربما الحدیثة أیضاً  –
  .)6(والواقع، أي أن الواقع من وجهة نظر القائل یفوق المثل األعلى أو هما متشابهان على األقل

                                                
 .21، 20: نفسه )1
: عبـد العلـیم الطحـاوي، مراجعـة محمـد علـي النجـار، دار إحیـاء الكتـب. ، ق"الفـاخر: "المفضل بـن سـلمة، أبـو طالـب )2

126 ،127. 
 .1/93: ، دار الكتب"النثر الفني في القرن الرابع): "1930(مبارك، زكي  )3
 .49: ، رسالة دكتوراه"األمثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة): "2004(سلیمان، أماني  )4
 .231: 1، مكتبة األنجلو المصریة، ط"التعبیر االصطالحي): "1985(حسام الدین، كریم زكي  )5
 .37": األمثال العربیة القدیمة: "عبد الرحمن، عفیف )6
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أبصر من : (وتقسم األمثال العربیة من حیث ظروف نشأتها إلى مثل ینشأ عن حادثة حصلت    
قة: (، ومثل ینشأ عن تشبیه)1( )زرقاء الیمامة كما أن هناك مثال نشأ عن حكمة، ، )2( )أحمق من هبنّ

  :سواء أكان مصدرها شعرا أم كالما
ب ْط عشواء من تُصِ ب ــــرمِ   رأیت المنایا خَ ــ ـــ ــ ـــ ْ ته ومن تُخطئ یعمَّر فیه   )3(تُمِ

ثمة دراسات عدیدة تناولت المثل وما یكتنفه من خصائص وسمات في بنائه اللغوي والفكري، و     
  .عنها بثلة من األلفاظ، تختصر فكرة أو موقفا وتقدم رؤیة له ومیزانا نقدیا فالمثل فلسفة حیاة معبَّر

تصب في مجال الدراسة التذوقیة للمثل وتتناول الجوانب  –على كثرتها  –والدراسات المتعلقة بالمثل 
ور وغالبا ما ید. السردیة والحضاریة والداللیة له، كما تتحدث عن تاریخ األمثال وأنواعها ومناسباتها

ن لم تلق النصیب الوافر من  ٕ الحدیث عن األمثال القدیمة كما یشار إلى األمثال المولدة أحیانا، وا
  .االهتمام والدراسة، ولعل هذا یعود إلى ابتذال كثیر منها
هذا البناء اللغوي الضئیل  واسع االنتشار، ما : وهذه الدراسة تركز على الخصائص اللغویة للمثل

: ا األسالیب التركیبیة التي بني علیها؟ كما أنه تعرض لجزئیة تبادرت إلى الذهنالذي یمیز لغته؟ وم
ة نماذج حدیثة من األشكال األدبیة المختلفة تجري مقارنتها بمثیالتها القدیمة، فالقصة لها نماذجها  ّ ثم

ن المثل العربي م) حاضر(القدیمة والحدیثة، وكذلك الشعر وسائر فنون القول، فهل لنا أن نرى 
خالل االجتهاد في فرز بعض أمثلته الحدیثة، ومن ثم عقد موازنة بین لغة هذه األمثال ولغة األمثال 
في الكتب القدیمة التراثیة؟ كان هذا منطلق هذه الدراسة ومبتغاها الذي ال تدّعي سوى تحقیق جهد 

  .یسیر فیه
، وصنفتها )األمثال العامیة(نأن الدراسات تناولتها ضمن عناویوأما األمثال الحدیثة فمن الالفت 

وقد صنفت مصنفات عدیدة في األمثال العامیة ... مصریة وسوریة ولبنانیة وخلیجیة: في عامیات
  .حسب القطر الذي یؤرخ الكاتب لألمثال فیه

                                                
 .38: ، تحقیق محمد علي قاسم، مكتبة المعارف، بیروت"مختارات –مجمع األمثال : "المیداني، أحمد بن محمد )1
 .60: نفسه )2
دار صـــادر،  ،"شـــرح المعلقـــات الســـبع): "2002(البیــت لزهیـــر بـــن أبـــي ســلمى، ینظـــر الزوزنـــي، الحســـین بـــن أحمــد  )3

 .86: بیروت
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  :المثل في العصر الحاضر
ضر وعلى الرغم مما هو دارج في عصرنا الحدیث من أمثال تُتداول على ألسنة العامة، وتستح

إال أن ثمة حضورا لألمثال الفصیحة، ولو  –لما تحمله من اإللف بعامیتها وتركیبها المعبِّر الغني 
  .على نطاق أضیق ونصیب أقل

واألمثال الحدیثة المصوغة بالعربیة الفصیحة تستخدم في لغة الكتابة الرسمیة في الصحافة 
األمثال، وما مصادرها؟ هل تعد امتدادا  ووسائل اإلعالم والخطابات الرسمیة ولغة األدب،  فما هذه

للمثل العربي القدیم بلغته المسبوكة سبكا خاصا متشحا بالسجع والجناس، ومفعما بألوان الطباق 
والتشبیه والمفاضلة؟ أم هو سبك جدید یوائم العصر الحدیث، بما یمیل به إلى بساطة التعبیر 

 ُ حكام البیان؟ وهل ی ٕ به المثلُ الحدیث المصوغ بالفصیحة األمثال الشعبیة والتحرر من جزالة البناء وا شْ
لى أي مدى یمكن تبیّن أثر ألمثال الشعوب األخرى في لغته؟ وال سیما األمثال اإلنجلیزیة  ٕ العامیة؟ وا
التي تمثل نتاج ثقافة أثرت في الثقافة العربیة من خالل االتصال بینهما، واطالع العربي على اللغة 

  .ر معرفیة شتىاإلنجلیزیة في مصاد
فالمثل القدیم هو ابن بیئة محددة المعالم اللغویة، فالفصحى هي السائدة، ولو بلهجات تتفاوت 

ل في صیاغتها غیر رافد منها امتدادها لصورة المثل . فصاحة وأما المثل الحدیث فهو عبارة تدخَّ
مثال األجنبیة علیه بما العربي القدیم، ومعایشتها للعصر الذي تطغى علیه العامیات، وانعكاس األ

  .في ذلك المفاهیم المنقولة من الثقافات األخرى
وكان من منطلقات هذا البحث النظر في األمثال القدیمة والحدیثة، بدافع التعرف إلى مدى 

وكان مصدر . الصیاغة اللغویة األسلوبیة لها ص أو تباعدها فیما بینها، من حیثتقارب الخصائ
، فالمظان األدبیة اشتملت على أمثال عربیة قدیمة متنوعة قیلت في مناسبات  ً األمثال القدیمة میسور 

  . شتى
مأخوذة من اثنین من ) مثال 100(وقد انتقي في هذه الدراسة ما شأنه أن یمثل عینة محددة دالة 

مع األمثال(ه  و291للمفضل بن سلمة ) الفاخر(: عیون كتب األمثال وأكثرها استیعابا وتنوعا ْ ج َ ) م
  .هـ518لمیداني ل

وأما المصادر الحدیثة لألمثال فلم یكن التوصل إلیها میسورا كالقدیم، إذ جرى تتبع األمثال 
. الحدیثة في عدد من مظانها الحدیثة، وهي مظان تختص بإیراد األمثال الشعبیة في األقطار العربیة

جموع األمثال العامیة، وكان من مهمة هذا البحث استخالص ما یقوم بناؤه على تركیب فصیح من م
حتى یصلح المثل المختار الستعماله ضمن أحد النصوص الفصیحة، دونما نشازه عنها أو كونه 
عالمة فارقة تنأى نحو العامیة، وكان التوصل إلى تصنیف دقیق للمثل من حیث زمنه أمرًا فیه قدر 
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القدیمة والحدیثة، وتحاول  المظان من المغامرة، ولذا كان أمام هذه الدراسة أن تنظر في عدد من
ها حدیثة باالستناد إلى ما ذكر بشأن  قربها من عامیة  إحصاء عینة من األمثال التي یمكن عدّ

في حدود االطالع على  –الیوم، أو هي تفصیح لها، أو باالعتماد على خلو المظان القدیمة منها 
ها ابنة العصر الحدیث،  –عدد منها   عینة هذه األمثال وقد تضمنتمما یفضي إلى إمكانیة عدّ

  .مثًال عربیاً ) 200(، وبذا یكون مجموع األمثال في عینة الدراسة مثالً ) 100(
ثمة مرجع حدیث اختص بجمع األمثال الفصیحة الرائجة حدیثا في حدود ما توافر ولیس 

، )1(درا لهااالطالع علیه في هذه الدراسة، ولذا كانت كتب األمثال الدارجة في البلدان العربیة مص
باإلضافة إلى كتب متخصصة في األمثال عموما، فهي تورد المثل العربي، بغض النظر عن زمنه، 

  .)2(تنتمي إلى ثقافات شتى من  الحدیث  والقدیم وهي كذلك تورد أمثاالً 
وقد ألحقت الدراسة بملحق صغیر فیه ذكر األمثال التي جرى التوصیف في الدراسة بالنظر 

ي مظانها، وقد اقتصر توثیق المثل على المالحق لئال تثقل صفحات البحث فیها، موثقة ف
  .بالهوامش

لهو أمر محفوظا بالتحوط والحذر في تصنیف أي ) مثل عربي حدیث فصیح(إن الحدیث عن 
ذا كان معروفا أن األمثال الحدیثة ). أن یكون فصیحا وحدیثا(مثل من األمثال ضمن هذه الفئة  ٕ وا

ات الدارجة، فإن وجود مثل فصیح ینتمي إلى العصر الحدیث یشبه أن یكون تغلب علیها اللهج
ن المثل المستخدم في الكتابة األدبیة وفي لغة . حدیثا عن عملة نادرة، ال تراها في كل مكان ٕ وا

  :الكتابة الرسمیة لهو واحد من صنفین
ح عن أمثال العامة الحدیثة، أي أن شكله الكتابي ال یخالف قواع .1 د الفصحى مثل مفصّ

وألفاظها، فیمكن أن یعدّ فصیحا، كما أن نطقه بطریقة ما من حیث  األصوات یجعله یمیل إلى 
 ).القرش األبیض للیوم األسود: (الهیئة الدارجة

وهنا یجدر التنویه بأن من الصعوبة بمكان الجزم بعروبة بعض . مثل مترجم عن آداب أخرى .2
فات أخرى، فالمثل معنى وموقف إنساني یتكرر هنا األمثال الحدیثة أو كونها تنتمي إلى ثقا

وهناك في أرجاء المعمورة، والخبرات اإلنسانیة تمتلك قدرًا كبیرا من االشتراك بینها، ولذا ربما 
                                                

ر )1 ، معهــد البحــوث والدراســات العربیــة، "دراســات فــي المثــل العربــي المقــارن): "د ن ت(التكریتــي، عبــد الــرحمن : ینظــ
 .، دار الفكر، دمشق)4(، الموسوعة الشامیة "معجم األمثال العامیة الشامیة): "2004(والدایة، محمد رضوان 

ان، وجماعـة مــن  2، ط"م  الحكــم واألمثـال واألقــوال الخالـدةمعجـ): "2002(عیـد، أمجــد : ینظـر )2 ، األهلیــة  للنشـر، عمــ
): 1987(، مكتبـــة لبنـــان، وشـــیخاني، ســـمیر 1، ط"معجـــم التعـــابیر االصـــطالحیة): "1985(األســـاتذة الجـــامعیین 

 .، مؤسسة عز الدین، بیروت1، ط"قاموس الحكم واألمثال"
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تجد للمعنى الواحد غیر مثل في غیر ثقافة عبّرت عنه، وقد یتشابهان إلى حد یصعب معه 
أن ثقافة ما ترجمته عن األخرى، ومن ذلك الجزم بأنهما مثالن مستقالن عن بعضهما، أو 

: إن كان الكالم من فضة فالسكون من ذهب، الذي له ردیف في اإلنجلیزیة: المثل المعروف
Speech  is silver, but silence is gold)1( .الطیور على أشكالها تقع، مقابله : والمثل

  . )Birds of a feather flock together)2: في اإلنجلیزیة
 Eagles do not: إنك ال تجني من الشوك العنب، تقابل المثل اإلنجلیزي: ذلك المثلوك

breed doves)3( .بلغ السكین العظم، : كما أن  من األمثال العربیة التي اشتركت فیها مع التركیة
وهو یرد بالصورة نفسها في اللغتین، وقد یقع اختالف في بعض األلفاظ كما في المثل العربي 

بحكم الظروف الحیاتیة التي عاشها األتراك، ) لألرض آذان: (الذي یقابله في التركیة) ان آ انللجدر (
  .)4(فقد أمضوا سنوات طویلة في الترحل ولم یسكنوا البیوت حتى بدایة عصر السالجقة

راه جزءا من الرصید الثقافي المعرفي العربي، وما  ومهما یكن من أمر، فإن رواج المثل وشیوعه صیّ
لغة إال تداول واستعمال، فسواء أكانت هذه األمثال ومثیالتها عربیة ترجمت إلى لغات أخر، أو ال

  .هي مترجمة عن هذه اللغات، فقد أضحت أمثاال عربیة من حیث تداولها واإللف بها
  :في المضمون والداللة •

موجزة تكشف  على اختزال موقف ما بعبارة رشیقة ال شك في أن المثل ُأعد لیكون معبرا وقادراً 
  .مفارقة  أو تبرز رأیا أو تقدم درسا بوصفه تعلیقا على حدث ما

ذا كان المثل ولید البیئة وأحد نماذجها األدبیة المعبرة عنها، فإن النظر إلى النمطین ٕ القدیم : وا
ح عن تفاوت وافتراق في المضامین والدالالت، ولعل هذا یقود إلى أن المثل الحدیث  فْصِ ُ والحدیث لی

  .ن لنفسه صیاغته داللیة المستمدة من روح هذا العصركو 
/ كل على  ذوقك والبس على ذوق الناس/ الحاجة أم االختراع: فمن األمثال المستخدمة حدیثا

من كان بیته من زجاج ال / الضغط یولد االنفجار/ رحلة األلف میل تبدأ بخطوة/ یقتل ذبابة بمدفع
یفرش له البساط / یسحب البساط من تحت قدمیه/ م الحصانیضع العربة أما/ یرمي الناس بالحجارة

  .جوِّع كلبك یأكل قطك/ األحمر
                                                

1( http://morjana.ahlamontada.com 
 . نفسه )2
ان، رمضـــان  )3 ّ كلیـــة اآلداب، ) حـــوار اآلداب(، المـــؤتمر المعرفـــي الـــدولي "األمثـــال بـــین العربیـــة والتركیــة): "2010(قــز

 . 6: الجامعة األردنیة
4( http://morjana.ahlamontada.com 
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فهذه األمثال وغیرها تحمل ألفاظا ذات دالالت تنتمي إلى الزمن الحدیث، ولعلنا نجرؤ على نفي 
فات قدمها من خالل اإلشارات الموجودة فیها الدالة على زماننا، أو التي تحمل تأثرا بالشعوب والثقا

  ).العربة والحصان، البساط األحمر(األخرى 
وعلى الرغم من أن المثل الحدیث یحمل ما أشیر إلیه من دالالت العصر، إال أنه من وجه آخر 

یحرق سفنه، / إذا  مات بالل بطل األذان؟: یحافظ على بعض العالمات الممیزة للقدیم، ومن ذلك
دیث كانتمائها إلى القدیم، وهذه األمثال حدیثة العهد فهذه الدالالت ال تنتمي إلى مالمح العصر الح

تحمل خیوطا من الماضي وتفید من رموز معروفة بادیة یقرؤها الجمیع ویتعرفون إلیها دونما كبیر 
  .جهد

 :البنیة الشكلیة للمثل قدیمًا وحدیثاً 
  :الشرط والطلب •

المثلین القدیم والحدیث یستدل من النظر في مجموعة األمثال الخاصة بهذه الدراسة، على أن 
  .یشتركان في مجموعة من الخصائص في بنیتهما اللغویة، كما یفترقان في مجموعة أخرى

ومما یقع التالقي فیه صیاغة المثل بأسلوب الشرط أو الطلب، وفیه تضمن لموقف أو فكرة مقترنة 
نة بارزة في البناء وتحتل هذه الصیغة مكا. شرطیا بفكرة أخرى وینبني على األولى تحقق الثانیة

  :اللغوي للمثل، قدیما وحدیثا، فمن أمثلته في األمثال العربیة القدیمة
به أباه فما ظلم/ اختر وما فیهما حظ لمختار فش/ من َأشْ َ إن كنت ریحا فقد / إن لم یكن شحما فن

ّ أخوك فُكل/ القیتَ إعصارا لما / تبعكجوِّع كلبك ی/ إذا أخصب الزمان جاء الغاوي والهاوي/ إذا حز
م/ اشتد ساعده رماني َل ر الرسن األبلق/ من استرعى الذئب َظ ذِ َ   .من نهشته الحیة ح

  :وفي األمثال الحدیثة نجد للصیاغة الشرطیة والطلبیة حضورا الفتا أیضا
قل لي من تعاشر / اضحك تضحك لك الدنیا/ من ال یعرف أن یبتسم ال ینبغي أن یفتح حانوتا

اصرف ما  في  / إذا عمت البلوى هانت/ لت باض الحمام على الوتدإذا أقب/ أقل لك من أنت
إن كنت في روما، / من كان بیته من زجاج فال یرمي الناس بالحجارة/ الجیب یأتك ما في الغیب
ّع قطك یأكل فأرك/ إذا سرقت فاسرق جمال/ فافعل كما یفعل الرومان لو انطبقت السماء على / جو

  .لبصرإذا وقع القدر عمي ا/ األرض
ویعد ملمحا الشرط والطلب من األسالیب المالئمة لفكرة المثل، فهو یحمل افتراضا مقرونا 

  .بنتیجته أو مقرونا بطلب یعبر عن نصیحة أو مقترح وهو ما یتناسب والغرض من المثل
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  :البنیة اإلیقاعیة •
موسیقیة اإلیقاع،  القدیم والحدیث، اتكاؤهما على بنیة  لغویة: ومن أوجه االلتقاء بین المثلین

تعتني بجرس األلفاظ وصیاغاتها بطریقة یلمس معها ملمح صوتي جذاب، سواء أكان هذا بالسجع 
أو المزاوجة بین األلفاظ أو التجانس، والمالحظ أن هذه المزیة للمثل  امتد الحفاظ علیها من القدیم 

ة الذیوع والحفظ، لما له من إلى الحدیث، وهي مزیة أضافت إلى المثل جانبا حیویا وأكسبته سهول
وعلى الرغم من أن السجع واإلتباع من األسالیب . جرس  إیقاعي یجذب السامع وییسر له حفظه

اللغویة القدیمة، إال أن مثولهما في لغة المثل الحدیث دلیل على أنهما من العناصر الرئیسة في 
  .لیس لها خصوصیة ما تكوینه، ولوال هذا الجانب اإلیقاعي القترب المثل من أي جملة

إن محافظة المثل المستعمل حدیثا على هذه الخصوصیة األسلوبیة، یعد التزاما بالنمط التقلیدي 
  .لقالب المثل، مما یؤكد أن المثل الحدیث هو امتداد للمثل القدیم واستمرار له

ائص صوتیة وهذه باقة من األمثال التي اعتمدت هذه الخاصیة األسلوبیة في جعلها المثل ذي خص
  :وجرس موسیقي یجعل تناقلها وتعلمها أمرًا یسیرا مستساغا

ل/ سمن كلبك یأكلك :من القدیم یا حبذا اإلمارة ولو على / ترى الفتیان كالنخل وال تدري ما الدَّخْ
الموت دون الجمل / صمت ألفا ونطق خلفا/ العصا من العصیة/ ال في العیر وال في النفیر/ الحجارة
قد/ ءك أوسع لكورا/ المجلل ُ دة من الع قْ كیف / الحق أبلج والباطل لجلج/ جاء بالطم والرم/ هو عُ

  أعاودك وهذه أثر فأسك؟
ن شبع تدلل :ومن الحدیث ٕ / ال في العیر وال في  النفیر/ الصاحب ساحب/ إن جاع تذلل وا

 یكیل له الصاع/ إذا عمت البلوى هانت/ اخطب لبنتك وال  تخطب البنك/ العصا لمن عصى
إذا  سرقت / البعید عن العین بعید عن القلب/ یكیل بنفس الكیل/ العمى عمى البصیرة/ صاعین

ن عاشوا جیران/ ابني أعرفه ویعرفني/ فاسرق جمال ٕ اإلحسان یقطع / األوالد إن ماتوا  نیران وا
/ ةشرط األلفة ترك الكلف/ إذا وقع القدر عمي البصر/ الجنون فنون/ الدین سواد الخدین/ اللسان

  .احذر عدوك مرة واحذر صدیقك ألف مرة
 -ویبدو من غزارة األمثلة التي ترد فیها ألوان من التجانس الموسیقـي بالسجع والجناس والمزاوجة 

أن المثل حافظ على خصیصة عرفت في لغة النص قدیما، وهي ظاهرة تصاقب الحروف لتصاقب 
بین المعاني مسترعیة أذن السامع بما تحمله  المعاني، ومن شأنها أن تبرز ما في العبارة من عالقة

  .من إیقاع صوتي
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ولعل هذه السمة األسلوبیة ال تقتصر على المثل العربي، فالمثل عمومًا یمتلك المقومات التي تجعله 
مهیئا لالنتشار والشیوع، بغض النظر عن اللغة، فقصر المثل وكونه ذي إیقاع لفظي وألفاظ 

  :  )1(مثل في اللغة العربیة حسب، فمن األمثال اإلنجلیزیةمتجانسة ال  یمثل خصائص ال
 diamonds cut diamond) ال یفل الحدید إال الحدید(
  Easy come, easy go) ما یأتي بسهولة یسهل فقدانه(
  grasp all,lose all)  الطمع ضر وما نفع(

  Too many cooks spoil the bruth) كثرة الطباخین تفسد الطبخ ( 
جزء من قوام المثل وبنائه  –في  ي  غة  –ألشكال من إتباع الحروف وتجانس الكلمات ف ذه ا

  .التركیبي، على أنها تخص فئة من األمثال في اللغات ولیس جمیعها
  :وللمثل صلة بالشعر، فبعض األمثال هي أشطار أبیات ذاعت لتحقق سمات المثل فیها

ـــارة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   )2(إیاك أعني واسمعي یا جارة    أصبح یهوى حرة معطــ
  )3(ـــــبقریــــغإن غدا لناظره     فإن یك صدر هذا الیوم ولى  :و
  )4(سعید من یبیت قریر عین    ـــومبنأال من یشتري سهرا   :و

الشعر في شطر أو جزء منه خدم المثل في إفادته من الوزن الشعري الذي یعد میزة ) تمثُّل(إن 
كالم الموزون تتهیأ الفرص أمامه لحفظه نظرا لخفته وثباته في الذاكرة، إضافیة إلكسابه الشیوع، فال

  .یشهد بذلك أن قصائد من الشعر طویلة احتفظت بها ذاكرة العربي من المرات األولى لسماعها
  :المفارقة •

استناده في كثیر من نماذجه إلى التعبیر : یعد قاسما مشتركا بین المثلین القدیم والحدیث ومما
م المفارقة، هذه المفارقة  المعبر عنها بالطباق والصور الضدیة، وعن طریق اإلتیان بالمعنى باستخدا

األب : آكل  لحمي وال أدعه آلكل، أو تقدیم اللفظ وما یشیر إلى نقیضه: عنه بالنفي وعكسه معبراً 
ع یبقى إذا انهدّ الجام/ لو انطبقت السماء على األرض/ یعرف الغث من السمین/جالب واألخ سالب

ما یعرف قبیال من / غثك خیر من سمین غیرك/ ال یزاول سوادي بیاضك/ رب ساع  لقاعد/ محرابه
ال تكن حلوا فتُزدرد، وال / رب عجلة تهب ریثا/ الیوم خمروغدا أمر/ إن البیع مرتخص وغال/ دبیر

را فتلفظ ُ   .ما كل سمراء تمرة وال كل بیضاء شحمة/ م
                                                

 120:1دمشق، ط، دار كنان، العبارة االصطالحیة في اللغة العربیة): 2000(قویدر، حسین ) 1
 .24: ، مختارات"مجمع األمثال"لمیداني، ا )2
 .28: نفسه )3
 .32: ، مختارات"مجمع األمثال"المیداني،  )4
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المثل العربي قدیمة وحدیثه، یتضح في بنائه على المفارقة التي من  وثمة نمط أسلوبي متبع في بناء
ي فكرة، والمفارقة تُبني على  مقارنة تحمل قدرا من المبالغة التي تلفت  شأنها أن تبرز موقفا أو تُجّل

 یقتل ذبابة / الید التي ال تستطیع قطعها قبِّلها: األنظار لتجذبها إلى العمق الكامن وراء المثل بأسره
أبي یغزو / آكل لحمي وال أدعه آلكل/ من كان بیته من زجاج فال یضرب الناس بالحجارة/ بمدفع

  .أوسعتهم سبا وأودوا باإلبل/ وأمي تحدّث
  :النفي •

ومن الخصائص األسلوبیة المایزة للغة المثل اشتماله على النفي، وهو باب من أبواب المعنى 
لغوي مثبت إلى ضده، وتحویل معنى ذهني فیه  یهدف به المتكلم إلى إخراج الحكم في تركیب

اإلیجاب والقبول إلى حكم  یخالفه إلى نقیضه، وذلك بصیغة تحتوي على عنصر یفید ذلك أو 
یصرف ذهن السامع  إلى ذلك الحكم عن طریق غیر مباشرة من المقابلة أو ذكر الضد، أو بتعبیر 

  .)1(یسود في مجتمع ما فیقترن بضد اإلیجاب واإلثبات
ولیس النفي في المثل مجردا  لمعناه القائم على السلب، بل یمتد ویتسع لیكون بؤرة لنقل المعنى 

استعماال خاصا   - بغض النظر عن زمنه  –بصورة أكثر جالء وتبیانا، فالنفي مستعمل في المثل 
له في إطار محدد واضح الرؤیة، فالتعبیر بالسلب یختلف عن التع بیر أضفى على المعنى قوة وشكّ

  . باإلیجاب، في استجالبه لالهتمام
لن تعدم / ال یزاول سوادي بیاضك/ فالن ال یُصطلى بناره: ومن أمثلة النفي في المثل القدیم

ال / وقعوا في شيء ال ینادى ولیده/ ال عطر بعد عروس/ ال في العیر وال في النفیر/ الحسناء ذاما
إن / ما یعرف قبیال من دبیر/ ال یدري ما طحاها/ ءلم یبرد بیدي منه شي/ جدید لمن ال یلبس الخلقا

  .ما یوم حلیمة بسر/ المنبتّ ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى
أن النفي فیها كثیرا ما جاءعلى  –وهي تمثل غیضا من فیض  –یلحظ على األمثلة السابقة 

للفكرة، وبالغة تكرار، وهو سمة أسلوبیة أدت وظیفة إبالغیة في إضفائها تشدیدا على المعنى وعمقا 
  .في التجانس اللفظي الذي أحدثته

إن  المنبت (والباء الزائدة للتوكید و ) ما یوم حلیمة بسر(وعندما یتجاور النفي والتوكید في المثل 
وهما مثالن قدیمان، فإن تجاورهما یعكس تجاور النقائض في النفس ) ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى

شف عما في نفس قائله، ویصور حشد المعاني من جهاتها المختلفة، البشریة، مما یؤكد أن المثل یك

                                                
 .154: 1، مكتبة المنار، األردن، ط"في التحلیل اللغوي منهج وصفي تحلیلي): "1987(عمایرة، خلیل  )1
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فهو یعكس أن ما یشوب ذهن المتلقي من تشكك أو تحفظ، یقابل بما في نفس القائل من توكید 
یمان بما یقول ٕ صرار وا ٕ   .)1(وا

بین مافي ذهن القائل ونفس السامع، یحاول القائل أن : والمثل برمته، یعكس ثنائیة دائمة
فما یكمن في ... نفي وتوكید وترتیب في عناصر الكالم: ا بما أوتي خطابه من ألوان تأثیریةیتخطاه

ذهن القائل یبقى فكرا أحادیا یمثل قائله، وما یصدر عنه یعبر عن ثنائیة بین فكر القائل وذهن 
تمثیل  المتلقي، وهنا یكون القول مجاال رحیبا لصیاغة عناصره وترتیب أجزائه، حتى تكون قادرة على

  .العقل المنتج للفكرة، ومراعاة المتلقي بما لدیه من ذهن خال أحیانا ومشكك أحیانا أخرى
  :الحذف •

یعد الحذف من السمات األسلوبیة الممیزة في لغة المثل، فالمثل قول موجز، یراد له  االنتشار 
  .ولذا یراعى أن یكون داال  بأقل عدد من  األلفاظ

ب إن الحذف في المثل العربي  ُ موضوع مستقل بذاته، وقد درسه الباحثون وتحدثوا عن أضر
  .)2(متعددة له

أحمق ، *أجود من حاتم(وأكثر ما جاء علیه الحذف في المثل، ما كان مقترنا بأسلوب التفضیل 
ذف الستغناء السیاق ) هو(فالمحذوف في األمثال السابقة یقدر باسم أو بضمیر  ) **من هبنقة حُ

والحذف في األمثال القدیمة والحدیثة ال یخرج  على كونه سمة . ال ام لهعنه، وتضمن المعنى 
تحویلیة على الجملة النواة بما من شأنه أن یختصر ویبین، فالعناصر المحذوفة یدل علیها السیاق، 
وتدل علیها القرائن، بما یحفظ للحذف خاصیته في جعل المثل بلیغا موجزا داال، تصدیقا لقول ابن 

ال كان فیه ضرب من تكلیف الغیب في  ألنه: "جني ٕ ال یكون الحذف إال عن دلیل علیه، وا
  .)3("معرفته

ومن جانب آخر فإن الحذف اقترن في مواطن أخرى باألمثال المتولدة عن قصص عرفت بها، 
مما یجعل السیاق یتكئ على ألفاظ محذوفة من المثل یشیر إلیها السیاق القصصي المشار إلیه 

عت ( ، ومن ..)اللبن، الغمرات حتى ینجلینا، أحشفا وسوء كیلة، إن لم یكن شحما فنفش،الصیفَ ضیّ
                                                

 .65: 1وطات، الكویت، ط، مركز المخط"األمثال عند العرب): "1998(حسین، عبد الكریم محمد : ینظر )1
 .1، دار عمار، عمان، ط"الحذف في المثل العربي): "1984(الحموز، عبد الفتاح  )2
  .2/360: ، تحقیق محمد علي النجار، دار الهدى، بیروت"الخصائص: "ابن جني، أبو الفتح )3
ذا أثرى أنفق* ٕ   .هو حاتم الطائي كان جوادا شاعرا إذا سئل وهب وا

فلـم تنشـده ؟فقـال :فقیـل لـه ،مـن وجـد بعیـري فهـو لـه :فجعـل ینـادي ،ن بلـغ مـن حمقـه أنـه ضـل بعیـره هو یزید بن ثـروا**
 60مختارات ص .فأین حالوة الوجدان؟مجمع األمثال 
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ذلك ما  تقتبس من أمثال القرآن الكریم، التي تجري في سیاق یستدل علیه القارئ من خالل ربطه 
، هو بريء  من الذنب )18: من سورة یوسف(فصبر جمیل واهللا المستعان : باآلیة التي اقتبس منها

، وال تلق بیدك إلى التهلكة )مقتبس من قصة یوسف، سورة یوسف(دم من ابن یعقوب براءة ال
  ).17: مقتبس من سورة الرعد(أما الزبد فیذهب جفاء : ، و)195: مقتبس من سورة البقرة(

ومن األمثال المستعملة حدیثا ما یوضح أن الحذف خصیصة متوطدة في المثل العربي فكثیر 
یمكن تقدیره بمجرد النظر في المعنى العام، ولعل الحذف من أهم   من األمثال منبي على حذف

العناصر التي جعلت المثل شكال لغویا شائع التداول سهل التناول، من خالل إیجازه المعبر، 
آخر الزمان، على كف : (واحترامه عقل القارئ وقدرته على استشفاف ما حذف من عناصر نحو

شان، ال في العیر وال  في النفیر، على هامان یا فرعون، ال عفریت، على حد السكین، حوار الطر 
َضُّ الید التي أطعمته ع َ   ..).إحسان وال لسان، كومة تراب وال  كومة قش، ینفخ في قربة مقطوعة، ی

هو باب دقیق  المسلك، : "ینطبق علیه ما ذكره الجرجاني عن الحذف عموماً  والحذف في المثل
لطیف المأخذ، عجیب األمر، شبیه السحر، فأنت ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، فالصمت  
عن اإلفادة  أزید لإلفادة، وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون إبیانا إذا لم تبن، وهذه  

والحذف تحویل یطرأ على الجملة بهدف إبالغ . )1("كرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظرجملة قد تن
  .)2("فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر: "المعنى على وجه أدق

فالحذف یقع في المباني الصرفیة التي تمثل أبوابا نحویة في التراكیب الجملیة، كما في األمثال 
مما حذف فیه ركن المسند إلیه لیفید التعمیم والتوسیع، والدلیل أن أفعل من، وهي : التي وردت على

أنت أسخى من حاتم : هذه األمثال ترد تارة دون مسند إلیه وأخرى یأتي المسند إلیه في صدرها
ذف المسند إلیه في المرة األولى لداللة الحال علیه   .)3(الطائي، هو أطیش من فراشة، فحُ

تواصل الرسمي والشعبي تستعمل فیه ألفاظ محدودة لتعبر عما ال إن المثل هو جسر من جسور ال
نهایة له من المواقف واألحداث، معلقة ناقدة، ساخرة ناصحة، وما یكون من أوجه التشابه بین 
األمثال القدیمة والحدیثة ال یعدو أن یكون تلونات لهذا الجسر التواصلي، ترسمه بلمسات العصر 

ن كان  ٕ   .القالب األصل هو ذاتهوتصوغه بألواتها، وا
  

                                                
 .112: ، تحقیق عبد المنعم خفاجي"دالئل اإلعجاز): "1969(الجرجاني، عبد القاهر  )1
 .112: المصدر نفسه )2
 .138: 1، عالم المعرفة، جدة، ط"في نحو اللغة وتراكیبها): "1984(عمایرة، خلیل  )3
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  :التوكید •
ویلفت النظر في عدد من األمثال العربیة القدیمة دخول التوكید عنصرا حاضرا في تكوینها، 

، أو إنما، أو الالم  ّ ك الكواكب بالنهار، إن (أو یتضمن تقدیما وتأخیرا فكثیر منها یبتدئ بإن ألرینّ
، إن العصا من العصیة، إن البیع مرتخص الغني طویل الذیل میاس، إن وراء األكمة ما وراءها

ومن  ..)  الصیف ضیعت اللبن،في بیته یؤتى الحكم  .وغال، إنما ُأكلت یوم أكل الثور األبیض
ویذكر  المسوغ له حضور هذا العنصر األسلوبي في بناء لغة المثل، فهو یضفي علیه قوة في الطرح

  .اللةهنا أن التوكید بالحصر لم یتردد كسمة ذات حضور ود
وأما في األمثال المتداولة في العصر الحدیث، فیالحظ فیها تراجع قیمة التوكید وقلة استخدامه، 

ذهب في هذا إلى أن التوكید وال سیما التوكید باستخدام الحروف  ُ قد میل إلى التخفیف منه في  - وی
رنة قدیمها بحدیثها كالقصة ومقا -الكتابة الحدیثة، ولعل نظرة إلى بعض األشكال األدبیة األخرى 

وما األشكال األدبیة إال بناء ائتلف من عدة جمل،  وتركیب الجملة الواحدة یتأثر . )1(یؤید هذا الزعم
الم التوكید والم القسم (إلى حد بعید بالشائع المتداول من األنماط اللغویة، والتوكید باستعمال أدواته 

ّ والحصر والمفعول المطلق المؤید للفع ّ وأن ن ٕ سمة بارزة للعیان في النص العربي القدیم ولكنه ) لوا
  .أخف استعماال وأقل حضورا في الحدیث

والتوكید في المثل تحوط یؤتى به لتوقع الشك عند المتلقي، كما أنه یمثل التقاء العقل والنفس 
ّ أو إنما وغیرهما من أسالیب التوكید، مصدره العق ل من معا في التخاطب مع المتلقي، فاستعمال إن

  .)2(جهة التوكید ومصدره النفس من جهة الشك واإلنكار
كما أن من خصائص األمثال العربیة القدیمة في عمومها توظیف االستفهام والتعجب، فكثیر من 

؟، ما أشبه اللیلة  بالبارحة(األمثال یحمل أحد هذین الملمحین  ّ الرجال المهذبُ ا وسوء ! أي شفً أحَ
  )لبارح؟ كیف أعاودك وهذه أثر فأسك؟ أمكرا وأنت في الحدید؟كیلة؟ من لي بالسانح بعد ا

وهذا ملمح ذاوي االستعمال فیما یدرج من األمثال المستخدمة في لغة الكتابة المعاصرة، وكأن 
المثل الحدیث یتجه إلى تبسیط المستوى اللغوي والنأي به عن األسالیب اإلنشائیة، تاركا للمثل القدیم 

لمثل القدیم بناء مركب األبعاد، تشبه وجوهه المكعب، فالتوكید وجه بعض خصوصیته، فكأن ا
والمثل الواحد یجتمع فیه . إلخ... واألسلوب اإلنشائي وجه والتكرار وجه والتفضیل وجه والحذف وجه

                                                
 .، مجلة العلوم اإلنسانیة، البحرین"أثر المضمون في الشكل اللغوي القصصي: ")(2012عمایرة، حنان )1
ریم  )2 رب طبیعتهــا ومــنهج دراســتها): "1998(حســین، عبــد الكــ ز المخطوطــات، الكویــت، ط"األمثــال عنــد العــ :  1، مركــ

74. 
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غیروجه من وجوه المكعب، وهذا یدل على أن البالغة اللفظیة كانت مقصدا بحد ذاتها، فهو جزء 
ا الجملة االستفهامیة سوى جملة خبریة نواة  تولدت عنها جملة تحویلیة، من القول نفسه، وم

هُ : "فاالستفهام یقصد به إعالم السامع  بما لم یكن معلوما لدیه، یقول ابن منظور َ م َ سأله أن : استفه
مته تفهیما ّ   .)1("یفهمه وقد استفهمني فأفْهمته وفه

  :خصائص ممیزة للمثل القدیم
(االستهالل بـ  لّ ( و)  ُبّ    ):كُ

یعكس كثیرا من مالمحه ویكرر استخدامها، وهو مع هذا : إن المثل الحدیث امتداد للمثل القدیم
یحتفظ بسمات تفرقه عن المثل القدیم، فبعض التراكیب التي كانت مألوفة في المثل القدیم جرى 

(التخفف منها في المثل الحدیث، كاستعمال  من األمثال  التي مثلت استهالال ممیزا لعدید)  ُبّ 
بّ ساعٍ لقاعد: القدیمة، ومن ذلك ُ نَعت أكالت/ ر َ رب قول أنفذ من / رب عجلة تهب ریثا/ رب أكلِةِ م

(واستخدام .. رب كلمة تقول لصاحبها دعني/ صول متناسب وفكرة المثل التي تفترض انطباقها )  ُبّ 
مقدار ما ترجح صحتها في على كثیر من الحاالت والمواقف، ولكنها ال تشكل قاعدة راسخة ثابتة ب

زا وتحفظا في الحدیث بنسبته  بّ موفقا داال، یحمل في طیاته تحرُّ ُ أحداث معینة، ولذا كان استخدام ر
  .إلى االحتمالیة ال إلى اإللزام

(ومن جانب آخر نشهد ظاهرة لصیقة بالمثل القدیم، تخالف ما ذكر في  ، فمن الطریف أن ) ُبّ 
) كل(ي التحرز والتحوط جانبا ویبرز المثل على أنه فكرة تنطبق على المثل یستعمل نمطا آخر ینحّ 

بر عن  هذا النمط باستخدام ) كل(المواقف، وتندرج على  كل فتاة بأبیها ): كل(ما یشاهد، وقد عُ
  .كل الصید في جوف الفرا –معجبة، كل شاة برجلها معلقة 

ْ ال تناقض بین  استخدام المثل المبتدئ بـ  ، فاألول )كل(والمثل المبتدئ بـ ) رب(والحقیقة أن
مكانیته، والثاني  ینطلق من تعمیم یقصد به المبالغة واإلبراز، أكثر مما  ٕ ینطلق من جواز الحصول وا

  .یقصد به االقتصار
إن المثل عبارة قصیرة، وقد حافظت هذه العبارة على سطوة ماضیها، فنجد المثل القدیم مستخدما 

نجد أمثاال حدیثة صیغت بصورة تقتدي فیها بالبناء األسلوبي اللغوي في الكتابة الحدیثة، كما 
مثل : ومع ذلك فإنه یبقى للزمان تأثیره، فالمثل الذي صیغ الیوم هو واحد من اثنین. لألمثال القدیمة

عامي طغت فیه مالمح اللهجة وصبغته بصبغتها العامیة الخالصة، ومثل  صیغ بمستوى لغوي 
نه من االندغام    .في نص مكتوب بالفصحىیمكّ

                                                
 .مادة فهم: ، دار صادر، بیروت"لسان العرب: "جمال الدین محمد بن مكرم: منظور ابن )1
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  :قوة الصیاغة وركاتها
عن فصیح بلیغ، فتجده  على عامیة شعبیة وهابطاً  مرتقیاً  كثیر من األمثال یقف موقفا  متوسطاً 

یصلح أن یسمى مثال  فصیحا، وتتحفظ على بعض الضعف في صیاغته التركیبیة، ومن هذه الفئة 
الجملة العربیة المصوغة بالفصحى من ركاكة بناء أو عدد من األمثال الحدیثة التي انتابها ما ینتاب 

یضرب الحدید : إذ إن الصیاغة األفصح تقتضي القول(یضرب الحدید وهو ساخن : ضعف تكوین
، والبنت الحرة مثل الذهب بالجرة )یكیل بالكیل نفسه: الفصیح أن یقال(ویكیل بنفس الكیل، ) ساخنا

أو حتى كاف التشبیه یعد درجة ) مثل(ووجود ) ي الجرةالبنت الحرة كالذهب ف: واألفصح أن یقال(
، لصالح بالغة الجملة )1(بالغیة أدنى، فالتشبیه البلیغ هو ما حذفت فیه أداة التشبیه ووجه الشبه

وقوة الداللة فیها، فوجود أداة التشبیه یزرع فروقا وحذفها یخلق لغة وجیزة وانفعاالت كثیفة، مما 
ه عبارةٌ سهلة المأخذیجعل الوصول إلى القصد سب ن عاشوا جیران : یُل ٕ األوالد إن ماتوا نیران وا

ن ماتوا فجیران: األفصح أن یقال( ٕ   ).األوالد إن عاشوا فنیران، وا
یبدو مفصحا عن المثل العامي، ) الحدیث(ویفترق المثل المصوغ حدیثا عن المثل القدیم في أنه 
، ولذا نجد المثل العربي الفصیح الحدیث لجعله صالحا للدخول إلى نص فصیح یندغم في لحمته

إحداهما تشبه النطق العامي، والثانیة تحاول أن تلتزم بإحكام الحركة اإلعرابیة في : یلفظ بطریقتین
آخر الكلم، فالمثل نفسه یمكن أن یستعمل على ألسنة العامة، أو یلج إلى أروقة النصوص 

ن  بعض مالمحه وأما المثل القدیم فإنه یعد الحركة  ا. الفصیحة ٕ إلعرابیة فیه أساسا لبنائه، وا
یالء الحركة اإلعرابیة درجة عنایة بالغة، فال مسوغ لضبط كلمة  ٕ التركیبیة تحمل مالمح الفصاحة وا

عت اللبن(الصیف بالفتح في المثل  سوى المحافظة على محل الكلمة اإلعرابي مع ما ) الصیفَ ضیّ
قد نطقت " العرب"ان یتأتى للعربي قولها دون عناء، فـ جرى من تغییر في  الترتیب، وهي صیاغة ك

ولعله من نافلة القول . )2("على سجیتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها وقامت في عقولها علله
اإلعراب هو اإلبانة عن : "اإلشارة إلى أهمیة الحركة اإلعرابیة في اإلیضاح عما في النفس من معان

وأما المثل الحدیث فال یولي الحركة . )3("لتعاقب العوامل في أولهاالمعاني باختالف أواخر الكلم 
  .اإلعرابیة شأناعظیما وال سیما أنه متأثر بالعامیة في هذا

  
                                                

، شــــرح معــــین زرزور، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، "مفتــــاح العلــــوم): "1983(ینظــــر الســــكاكي، محمــــد بــــن علــــي  )1
 355:1ط

 .66: مازن المبارك. ق ،"اإلیضاح في علل النحو): "1959(هـ 337الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  )2
 .1/72: ، عالم الكتب، مكتبة المتن، القاهرة"شرح المفصل"هـ، 643ابن یعیش، موفق الدین أبو البقاء  )3



 دراسة وصفیة تحلیلیة -لغة المثل العربي 

77 

  :المثل بین التعریف والتنكیر •
أدوات مطواعة بین یدي القائل في إیصال المقصود، وثمة فروق  –إن أحسن انتقاؤها  –األلفاظ 

درك شأنها إال من خ ُ ّ ال ی التعریف بدخولها على ) ال(الل تبین المعنى الكلي للمثل، ومن ذلك أن
ف، والتعریف یفید العموم، وهو إن كان في الصفة فإنه یدل على  ّ دخلها في عالم المعر ُ الكلمة ی

نه باستعراض  بعض األمثال  ٕ یتبین أن ) القدیمة والحدیثة على حد سواء(استغراقها في الموصوف، وا
حسان صیاغتها، فالتعریف استعمل في محله في المثلالمثل یتوافر ف ٕ ق خیر : یه إحكام األلفاظ وا َ فَر

ق، وهذا یدل على أن فرقا، أیا كان،  َ فت الحب إلعطاء العموم، ونُكّرت فَر ّ ر لك من الحب، فقد عُ
  .خیر من الحب بأجمعه

رفت : وفي المثل د عُ عطائه بأوسع ما  لتعمیم المعنى) األخبار(ویأتیك باألخبار من لم تُزوِّ ٕ وا
، فاألخبار على إطالقها یأتیك بها  ْ ن َ ْ لم تزود(یكون علیه، مقابل تضییق المعنى في م ن َ كما ) م

ال تعدم الحسناء ذاما، فالحسناء فیها إسباغ مطلق لمعنى : تتضح  ثنائیة التعریف والتنكیر في المثل
  .رهوتعني العیب وهي نكرة تضیق المعنى وتقتص) ذام(الحسن مقابل 
  :نتائج الدراسة

لیس المثل ولید انفعال تمخّض عن موقف ما حسب، بل هو صیاغة لفظیة خضعت إلعمال  -
الفكر قبل انطالقها من قلب القائل نافذة إلى عقل المتلقي وقلبه معا، ولوال ذلك لجاز عدّ أي 

 .عبارة تصدر في موقف ما مثال على كثرة ما یقال من عبارات
من غایته اإلبالغیة نفسها، وهي تستحق االعتناء بتفاصیلها البنائیة إن لغة المثل هي جزء  -

سعیا إلى التعرف على المثل واستنطاق مبتغاه الماثل في لغته؛ واللغة وسیلة كشف واستبطان 
 .ال تخذل دارسها بل تنیر له أركانا خفیة من المعاني

ه التركیبي، فقد اهتم حافظ المثلُ المصوغ بالفصحى حدیثا على نهج المثل القدیم وشكل -
حداث جرس خاص باأللفاظ، كما استخدم الجملة الشرطیة والنفي   ٕ بالموسیقى اللفظیة وا
والتفضیل والحذف والطباق، وهذه العناصر في مجملها هي قوام المثل وأعمدته، فكان ال بد 

ومكان مع  للمثل الحدیث أن یحذو حذو القدیم في بنائه، فالقالب اللغوي للمثل صالح لكل زمان
 .اختالف المضامین أو تشابهها

لم یقف تأثر المثل الحدیث بالقدیم عند التراكیب اللغویة والقوالب الشكلیة، بل تجاوزها لیكون  -
أذان بالل، إحراق السفن، الذئب والغنم (التعبیر عن المعنى مرموزا له بألفاظ ودالالت قدیمة 

افات أخرى، وال سیما أن األمثال قد تتشابه عند إلى جانب تضمنه لأللفاظ المقتبسة من ثق) إلخ
 )البساط األحمر، العربة والحصان، الكلب والقط، االختراع إلخ(الشعوب، أو تنقل برمتها 
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(استفرد المثل القدیم بصیاغتین تركیبیتین میزتاه وهما إدخال كل من  - بدایة المثل، ) كُلّ (و )  ُبّ 
ن من تباین ظاهري، غیر أنهما یعبران عن الحال وقد أشارت الدراسة إلى ما بین التركیبی

فتوسع ) كل(متحفظة في إطالق األحكام بجزئیة، وأما ) رب(اإلنساني في جزئیاته وكلیاته، فـ 
 .النطاق وتعمم، والمعنیان واردان ومحتمالن

با من حیث األسالیب الصیاغیة المستعملة فیه،  فهو یدمج -  یمیل المثل القدیم إلى أن یكون مركّ
یقاع صوتي مثال(غیر وجه من الوجوه اإلنشائیة  ٕ لیقدم غایة في التأثیر ) نفي وتوكید وا

وأما المثل الحدیث فأبسط تركیبا؛ ولعل هذا لصیق بالنظرة اللغویة المتفاوتة إلى اللغة . الخطابي
 .قدیما وحدیثا، فالبالغة والعنایة بالقول سمة تمیز الخطابات اللغویة القدیمة في عمومها

لمح هذا من ركاكة بعض  األمثال واقترابها من  - ُ المثل الحدیث متأثر بالعامیة إلى حد ما، وی
 .اللهجة المحكیة أكثر من كونها بناء محكما فصیحا

استثمر المثل العربي ثنائیات التعریف والتنكیر، والتوكید والنفي واللفظ وضده أحسن استثمار،  -
  .في نقل المعنى بدقة تعكس فكر القائل ومرادهفكانت هذه الثنائیات أدواتٍ له بارةً 

  

  المصادر والمراجع
  

، مكتبة زهراء الشرق، دار "الداللة االجتماعیة واللغویة للعبارة): "1995(أحمد، عطیة سلیمان  -
  .الفردوس

، ترجمة حیاة "األفكار واألسلوب، دراسة في الفن الروائي ولغته: ")د ن ت(ق. أ. تشیتشرین -
  .الثقافة، العراقشرارة،  وزارة 

  .، إستانبول"المطول على التلخیص): "1930(التفتازاني، سعد الدین بن عمر  -
، معهد البحوث والدراسات "دراسات في المثل العربي المقارن: ")د ن ت(التكریتي، عبد الرحمن -

   .العربیة، العراق
  .عبد المنعم خفاجي. ، ق"دالئل اإلعجاز): "1969(الجرجاني، عبد القاهر  -
، "عربي –معجم التعابیر االصطالحیة إنجلیزي ): "1985(جماعة من األساتذة الجامعیین  -

  .1مكتبة لبنان، ط
 .محمد علي النجار، دار الهدى، بیروت. ، ق"الخصائص): "د ن ت(ابن جني، أبو الفتح  -
  .1التعبیر االصطالحي،  مكتبة األنجلو المصریة، ط): 1985(حسام الدین، كریم زكي  -
  .1األمثال عند العرب، مركز المخطوطات الكویت، ط): 1998(بد الكریم محمد حسین، ع -
  .1الحذف في المثل العربي، دار عمار، عمان، ط): 1984(الحموز، عبد الفتاح  -
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، منشورات "اللغة ورؤیة العالم، دمشق: تكوین الروایة العربیة): "1990(الخطیب، محمد كامل  -
  .وزارة الثقافة

، دار )"4(معجم األمثال العامیة الشامیة، الموسوعة الشامیة ): "2005(ن الدانة، محمد رضوا -
  .الفكر، دمشق

اإلیضاح في علل ): "1959) (هـ337ت (الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  -
  .مازن المبارك. ، ق"النحو

 مضان عبد التواب، مؤسسةاألمثال العربیة القدیمة، ترجمة ر ): 1982(زلهایم، رودلف  -
  .2طالرسالة،

  .شرح المعلقات السبع، دار صادر، بیروت): 2002(الزوزني، الحسین بن أحمد  -
مفتاح  العلوم، شرح معین زرزور، دار الكتب ): 1983) (هـ700(السكاكي، محمد بن علي  -

 . 1العلمیة، بیروت، ط
، دار "إصالح المنطق): "1956) (هـ244ت (ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق  -

  .   1956لمعارف، القاهرة، ا
  .1، مؤسسة عز الدین، بیروت، ط"قاموس الحكم واألمثال): "1987(شیخاني، سمیر  -
األمثال العربیة ومصادرها في التراث، مكتبة األقصى، عمان، ): 1982(أبو صوفة، محمد  -

  .1ط
  .الفن ومذاهبه في النثر العربي، القاهرة): 1946(ضیف، شوقي  -
  .2، الدار الوطنیة الجدیدة، السعودیة، ط"الروائع في الحكم واألمثال"): 2002(طه، جمانة  -
  .بناء الجملة العربیة، دار غریب، القاهرة): 2003(عبد اللطیف، محمد حماسة  -
  .، مكتبة المنار، األردن"منهج وصفي تحلیلي: في التحلیل اللغوي): "1987(عمایرة، خلیل  -
  .1، عالم المعرفة، جدة، ط"تراكیبهافي  نحو اللغة و ): "1984(عمایرة، خلیل  -
  .2، األهلیة للنشر، عمان، ط"معجم الحكم واألمثال واألقوال الخالدة): "2002(عید، أمجد  -
  .، الریاض"أمثال أبي عبید القاسم بن  سالم): "1970(القاسم بن سالم، أبو عبید  -
ان، رمضان  - ّ حوار (معرفي الدولي ، المؤتمر ال"األمثال بین العربیة  والتركیة): "2010(قز

 .كلیة اآلداب، الجامعة األردنیة) اآلداب
 .1دمشق، ط، دار كنان، "العبارة االصطالحیة في اللغة العربیة): "2000(قویدر، حسین  -
  .، دار الكتب"النثر الفني في القرن الرابع): "1930(مبارك، زكي  -
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م الطحاوي، دار إحیاء ، تحقیق عبد العلی"الفاخر): "1960) (هـ291ت (المفضل بن سلمة  -
  .الكتب العربیة

  .لسان العرب، دار صادر، بیروت :)د ن ت(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، -
، "مختارات –مجمع األمثال ): "1986) (هـ518ت (المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد  -

  .مكتبة المعارف، بیروت
، عالم الكتب، مكتبة المتن، "فصلشرح الم): "هـ643ت (ابن یعیش، موفق الدین بن یعیش  -

 .القاهرة
 :الرسالة الجامعیة •
، رسالة "األمثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة): "2004(سلیمان، أماني  −

  .دكتوراه، الجامعة األردنیة
  :الدوریات •
نیة، جامعة ، المجلة العربیة للعلوم اإلنسا"األمثال العربیة القدیمة): "1983(عبد الرحمن، عفیف -

 .3، مجلد 10الكویت، عدد 
، مجلة  العلوم  اإلنسانیة، "أثر المضمون في الشكل اللغوي القصصي: ")2012(عمایرة، حنان -

 ).23(العدد .البحرین
  :مواقع إلكترونیة •
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  المالحق
 :مصادر القدیمةاألمثال العربیة في ال •

 :أمثال عربیة من كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
لة .1 ْ  24 جاء بالضح والریح .2  15 هو أحمق من رِج
 61 رمتني بدائها وانسلت .4 47 وافق شن طبقة .3
 98 آكل لحمي وال أدعه آلكل .6 65 تسمع بالمعیدي ال أن تراه .5
 93 أعز من كلیب وائل .8 70 سمن كلبك یأكلك .7
 97 جاء بخفي حنین .10 93 أشأم من البسوس .9

 99 فالن ال یصطلى بناره .12 98 جاء برأس خاقان .11
 186 الصیف ضیعت اللبن .14 169 من أشبه أباه فما ظلم .13
 126 عند جهینة  الخبر الیقین .16 191 ألرینك الكواكب بالنهار .15
 130 حلب الدهر أشطره .18 132 ال یزاول سوادي بیاضك .17
 149 كالهما وتمرا .20 143 من غیر رامرب رمیة  .19
ن كان أجدع .21 ٕ  155 لن تعدم الحسناء ذاما .22 149 أنفك منك وا
ترى الفتیان كالنخل وال تدري   .23

 ما الدخل
 158 إیاك أعني واسمعي یا جارة .24 156

 143 رب أكلة تمنع أكالت .26 171 ال تعلم الیتیم البكاء .25
 176 أوسعتهم سبا وأودوا باإلبل .28 175 رب ساع لقاعد .27
ا حبذا  اإلمارة  ولو على ی .29

 الحجارة
 177 ال في العیر وال في النفیر .30 176

خال لك الجو فبیضي  .31
 واصفري

 189 العصا من العصیة .32 179

ما كل سوداء تمرة، وال كل  .34 194 قصیرة من طویلة .33
 بیضاء شحمة

195 

 206 غثك خیر من سمین غیرك .36 195 أبي یغزو وأمي تحدث .35
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 211 عد ع وسال عطر ب .38 208 رب عجلة تهب ریثا .37
 242 هو أجل من الحرش .40 335 البالء موكل بالمنطق .39
ال تكن حلوا فتزدرد وال مرا  .41

 فتلفظ
 248 أمنع من عقاب الجو .42 247

 260 رضیت من الغنیمة باإلیاب .44 253 كل فتاة بأبیها معجبة .43
 269 صمت ألفا ونطق خلفا .46 263 مقتل الرجل بین فكیه .45
 279 لحافرةالنقد عند ا .48 277 من أشبه أباه فما ظلم .47
 286 !أي  الرجال المهذب .50 484 هو یصبن في النرد .49
 390 وقعوا في المنصف .52 288 كل شاة برجلها معلقة .51
 294 ویأتیك باألخبار من لم  تزود .54 294 الموت دون الجمل المجلل .53
 297 ال جدید لمن ال یلبس الخلقا .56 296 فرق خیر لك من الحب .55
 300 هو أقسى من النمس .58 298 هو أحلم من األحنف .57
 302 اختر وما فیها حظ المختار .60 301 وراءك أوسع لك .59
 308 هو عقدة من العقد .62 304 أعط القوس باریها .61
 313 الیوم تقضي أم عمرو دینها .64 311 سبقك بها عكاشة .63
 11 بینهم ممالحة .66 316 ما أشبه اللیلة بالبارحة .65
 14 تركه جوف حمار .68 12 امر ال ینادى ولیده .67
 19 یدري  ما طحاها ال .70 16 لم یبرد بیدي منه شيء .69
 20 إن لم یكن شحما فنفش .72 19 ما یعرف قبیال من دبیر .71
 29 أحمق من  دغة .74 24 جاء بالطم  والرم .73

  :أمثال عربیة من كتاب مجمع األمثال للمیداني •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
إن كنت ریحا فقد القیت  .1

 إعصارا
 19 إن الغني طویل الذیل میاس .2 17

إذا أخضب الزمان جاء الغاوي  .4 23 فكل إذا حز أخوك .3
 والهاوي

26 
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 10 إن المنبت ال أرض قطع وال ظهرا أبقى .6 33 بلغ السیل الزبى .5
 10 إن العصا من العصیبة .8 10 إن وراءاألكمة ما وراءها .7
إنما أكلت یوم أكل  الثور  .10 15 إن البیع مرتخص وغال .9

 األبیض
10 

 16 جوع كلبك یتبعك .12 35 أبدى الصریح عن الرغوة  .11
 51 الحق أبلج والباطل لجلج .14 58 أحشفا وسوء كیلة .13
 58 رب كلمة تقول لصاحبها دعني .16 78 رب قول أشد من صول .15
 87 أفرس من عامر .18 96 في بیته یؤتى الحكم .17
 98 كل الصید في جوف الفرا .20 107 القول ما قالت حذام .19
 109 كالحادي ولیس له بعیر .22 114 كیف أعاودك وهذا أثر فأسك .21
 112 لما اشتد ساعده رماني .24 134 ر أن ینفثال بد للمصدو  .23
 122 ما یوم حلیمة بسر .26 148 منك أنفك ولو كان أجدع .25
 144 من لي بالسانح بعد البارح .28 150 من استرعى الذئب ظلم .27
من نهشته الحیة  حذر  الرسن  .29

 األبلق
 150 أمكرا وأنت في الحدید .30 153

 151 أمنع من أم قرفة .32 161 أنم من زجاجة على ما فیها .31
 168 أوفى من السموأل .34 169 الیوم خمر وغدا أمر .33
 171 أبكر من غراب .36 172 بغاث الطیر  أكثرها فراخا .35

  :األمثال العربیة في المصادر الحدیثة •
  من الروائع في الحكم واألمثال، جمانة طه •

رقم   المثل
  الصفحة

رقم   المثل
 الصفحة

ن عاشوا ج .2 96 ابني أعرف ویعرفني .1 ٕ  98 یراناألوالد إن ماتوا نیران وا
 121 كومة تراب وال كومة ذهب .4 103 اإلحسان یقطع اللسان .3
 129 الدین هم في اللیل وذل في النهار .6 129 الدین سواد الخدین .5
 163 مزمار الحي ال یطرب .8 129 جوع قطك یأكل فأرك .7
 163 التمني بضاعة الموتى .10 162 الدخان القریب یعمي .9

 177 البحر ما تعكره ساقیة .12 173 یا دار ما دخلك شر .11
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 252 على هامان یا فرعون .14 181 ال  إحسان وال لسان .13
أكل الرجال على الرجال دین وعلى  .16 223 الترفع عن شتم اللئیم  كرم .15

 األنذال صدقة
261 

 265 ما طار طیر وارتفع إال كما طار وقع .18 261 كثرة األیادي في الحصیدة غنیمة .17
بین المغرب والعشاء یفعل اهللا ما  .19

 یشاء
 278 ن نارال دخان دو  .20 262

 303 الصلح سید األحكام .22 278 كل عود فیه دخان  .21
 303 ما یغسل الدم إال الدم .24 279 أخدمك وأنا سیدك .23
   288 الولد یكذب أهله .25

 2002، 2الروائع في الحكم  واألمثال، الدار الوطنیة الجدیدة، السعودیة، ط: طه، جمانة •
 

  محمدفایز یوسف : قاموس الطالب في الحكم واألمثال: من •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
من ال یعرف أن یبتسم ال ینبغي أن  .1

 یفتح حانوتا
 97 خیر البر عاجله .2 114

 118 العصا لمن عصى .4 159 قل لي من تعاشر  أقل لك من أنت .3
 174 الحاجة أم االختراع .6 176 عین الحب عمیاء .5
 244 كل على ذوقك والبس على ذوق الناس .8 254 قلة  الرزق راحة .7
 267 من تزوج أمي أصبح عمي .10 280 لیالي السرور قصیرة .9

 281 اضحك تضحك لك الدنیا .12 334 من أطاع غضبه فقد أضاع أدبه .11
 336 فرخ البط عوام .14 345 العتاب صابون القلوب .13
   418 الكرم ستار العیوب .15
 .1994، 1ا، طمحمد، فایز یوسفك قاموس الطالب في الحكم  واُألمثال، دار الكتاب العربي، أكادیمی •
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  من دراسات في المثل المقارن، عبد الرحمن التكریتي •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
اصرف ما في الجیب یأتك ما  .2 98 حدث عن البحر وال حرج .1

 في الغیب
143 

 199 رحم اهللا من زار وخفف .4 143 القرش األبیض ینفع للیوم األسود .3
  .ت في المثل العربي المقارن، معهد البحوث والدراسات العربیةدراسا: التكریتي، عبد الرحمن •

  معجم الحكم واألمثال واألقوال الخالدة، أمجد عید: من •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
 47 لیس كل ما یلمع ذهبا .2 35 إذا كبر ابنك، فعامله كأخ .1
العقل السلیم في الجسم  .4 49 ال تمدح  فتى حتى تجربه .3

 السلیم
69 

 84 تنتهي حریتك عندما تبدأ حریة غیرك .6 136 صدور األحرار قیود األسرار .5
 137 المال السائب یعلم السرقة .8 165 الرفیق قبل الطریق .7
یهب اهللا كل طائر رزقه،  .10 194 رحلة األلف میل تبدأ بخطوة واحدة .9

 ولكن ال یلقیه في عشه
223 

  .2002، 1ألهلیة للنشر والتوزیع، عمان، طمعجم الحكم واألمثال واألقوال الخالدة، ا: عید، أمجد •
 

  معجم األمثال العامیة الشامیة، لمحمد صنوان الدایة: من •
رقم   المثل

  الصفحة
رقم   المثل

 الصفحة
 25 األب جالب واألخ سالب .2 25 آخر الزمان .1
 60 أحر من الجمر .4 46 أبو العیال مرزوق .3
 69 اخطب لبنتك وال تخطب البنك .6 60 أحد من السیف .5
 102 إذا مات بالل بطل  األذان .8 75 قبلت باض  الحمام على الوتدإ ا أ .7
   93 إذا عمت البلوى هانت .9

 .2005معجم األمثال العامیة الشامیة، دمشق، دار الفكر، : الدایة، محمد رضوان •
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  ، جماعة من األساتذة الجامعیین)عربي – English(معجم التعابیر االصطالحیة : من

رقم   المثل
  الصفحة

رقم   مثلال
 الصفحة

 19 الید التي ال تستطیع قطعها قبلها .2 3 یصب الزیت على النار .1

 26 العمى عمى البصیرة .4 33 یأكل معه خبزا وملحا .3

 33 یعمل الخیر ویرمیه في البحر .6 41 القط یأكل عشاءه .5

 46 یسحب البساط من تحت قدمیه .8 46 یفرش له البساط األحمر .7

 46 مام الحصانیضع العربة أ .10 56 یقصقص جناحي الطیر .9

 65 كثرة الطباخین تفسد الطهي .12 69 یتحاورون حوار الطرشان .11

 82 یكیله بنفس الكیل .14 85 الغریق یتعلق بقشة .13

 100 ال طال عنب الشام وال بلح الیمن.16 106 له في كل عرس قرص .15

 110 ینفخ في قربة مقطوعة.18 130 یعض الید التي أطعمته .17
من كان بیته من زجاج فال  .19

 ارةیقذف الناس بحج
 161 على حد سكین/ على كف عفریت .20 149

 177 یبحث عن إبرة في كومة قش.22 162 یقطع رأس األفاعي .21
 195 یدق مسمارا في نعش.24 175 عش رجبا ترى عجبا .23
 201 یضرب على الوتر الحساس.26 185 یلعب على الحبلین .25
 242 یضرب عرض الحائط بكذا.28 196 الحاجة أم االختراع .27
إن كنت في روما فافعل  .29

 یفعل الرومانكما 
 252 الموت مع الناس رحمة.30 245

 263 إذا سرقت فاسرق جمال.32 253 یمد رجلیه على قدر فراشه .31
 289 یضرب الحدید وهو ساخن.34 269 البعید عن العین بعید عن القلب .33
 339 ذئب في ثیاب حمل.36 273 ال دخان بدون نار .35
   335 لو انطبقت السماء على األرض .37

عربي، مكتبة لبنان،  –عیین، معجم التعابیر االصطالحیة إنجلیزي جماعة من األساتذة الجام •
 1985، 1بیروت، ط

  


