
1 

 

  بن زیاني: األدب الشعبي العام                                   األستاذ: مقیاس

     01/02/03:أدبیة                              األفواج. د/ السنة الثانیة لیسانس

  ةالشعبیاألمثال                       05المحاضرة 

إنسانیة مّرت بها الجماعة الشعبیة على مّر یعّد المثل الشعبي خالصة تجربة  :المفهوم -1

الزمان والمكان، فهو بمثابة النظریة التي تؤسس لعمل ما، أو حاثة ما، أو تجربة ما، فالمثل 

یعمل على تنویر الفكر اإلنساني بما یمنحه من خبرات وتجارب تعمل على إصالح سلوك 

التي عاشها أسالفنا، فهي تربي عصارة تجارب الحیاة " الفرد والجماعة بطریقة مهذبة، وهي

  .1"في نفوسنا كیفیة التعامل مع غیرنا في الحیاة االجتماعیة المعقّدة التي نعایشها

  

ومعظم الباحثین ال یختلفون في تعریف األمثال، إذ یشتركون في ذكر السّمات الخاّصة      

نواع األدب یمتاز بإیجاز نوع من أ" التي تمّیزها عن سائر األشكال التعبیریة الشعبیة، بأّنها

اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبیه وجودة الكنایة، وال تكاد تخلو منه أّمة من األمم، ومزیة 

ومن خالل هذا التعریف، یظهر لنا أن للمثل  .2"األمثال أّنها تنبع من كّل طبقات الشعب

صائب المعنى،  فهو قول بلیغ موجز، تركیبة ثابتة ُیعرف بها دون سواه من ألوان األدب،

ویلفظ به في مختلفة الحاالت والمناسبات  جودة الكنایة، جمیل التشبیه، شائع االستعمال،

  .التي تشبه الحالة التي قیل فیها ألّول مّرة

 األدب الشعبيشكال كغیره من أیمتاز المثل الشعبي  :خصائص المثل الشعبي -2

   :لها في ما یليوالممیزات العاّمة، یمكن إجما خصائصبمجموعة من ال

  .لغة الحیاة الیومیةفي المثل هي  اللغة المستعملة -

  .المثل الشعبي مجهول المؤلف -

                                         

، 2المغرب، ط، مكتبة السالم الجدیدة، الدار البیضاء، 1دادون، األمثال الشعبیة المغربیة، جإدریس  -  1

  .5م، ص2007

أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  - 2

 . 61م، ص1953
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  .المثل الشعبي ال یخضع لعملیة التدوین أثناء نشأته األولى -

المثل الشعبي صادق في تعبیره، فهو یصّور حالة الفرد والجماعة بصدق، وهو یحتوي  -

، ویعرف األفراد والجماعات بالقواعد السلوكیة والفكرة في الصمیمعلى معنى یصیب التجربة 

  .المستحبة التي یجب إتباعها، والمستهجنة التي یجب االبتعاد عنها

األمثال الشعبیة تقتضي نوع من اإلیجاز، ودّقة المعنى،  وحسن التشبیه، وجودة الكنایة،  -

  .بین األجیال والذیوع واالنتشار

الذي تتضمن األمثال الشعبیة عّدة وظائف حسب الموضوع : الشعبیةوظائف األمثال  – 3

    :وواقع حیاته الیومیة، ومن أهّمها ما یلي تتناوله، والذي یمّس الفرد

 المثل هدفه االتصال والتواصل بین األفراد والجماعات عن طریق: الوظیفة التواصلیة -أ 

لثقافة، كما أّن األمثال تحفظ نقل تجارب السابقین، وهو مصدر من مصادر المعرفة وا

  .تجارب الشعوب من الزوال واالندثار

تستعمل كثیرا من األمثال كأداة حجاجیة لتزید من قوة الخطاب، : قناعیةالوظیفة اإل –ب 

ویعطي لحدیثه مصداقیة، ومثال ذلك یكون الحدیث عن شخص تدیر له الدنیا ظهرها، 

فیستطیع أن یلخص تجربته ویقنع السامع أن وتحّول من عز إلى ذل فیكثر حوله الكالم، 

  .اهَ نْ اكَ كَ سْ اَ  رْ ثَ كْ تَ  تْ حَ ذا طاَ ة إِ رَ قْ البَ : هذا هو حال الناس یقول

فكثیرا ما یقال لجلب انتباه  یوظف المثل على أنه أداة تنبیهیة :الوظیفة التنبیهیة –ج 

اآلخرین، وكأّنك تمّرر رسالة بطریقة غیر مباشرة، وفي نفس الوقت ال تقم بجرح المشاعر، 

،  اسد النَ نْ ة عَ رَ شْ عَ  الَ ي وَ یبِ ي جِ فِ  كْ نْ رَ فْ : كما لو أّنك تقدم نصیحة بحكمة، كالمثل القائل

ي سِ كْ المَ : ویقال عند سماع من یتكلم عن أموال الناس ویفتخر وهو ال یملك شیئا، فیقال

  .انْ یَ رْ عَ  اْس النَ  ْش قَ بِ 

األمثال تحمل الناس على الضحك واالنشراح، كّونها صیغت في : الوظیفة الترفیهیة –د 

ومثل ، ةعَ سْ تَ  رْ دَ ى وَ عَ سْ ا یَ جَ : قالب جمالي فكاهي، لكّنها تحمل بعدا أخالقیا كالمثل القائل
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َك َیا اْلَعْرَیاْن؟ ْیَخْصِنْي : َما ْیُخْص الَعْمَیة ِغیْر اْلُكَحْل، ومثل آخر یقول: آخر واْش ْیَخصَّ

  .َلْخَواَتْم َیا ِسیِدي

إرث أدبي شعبي، وهو بمثابة الرقیب الذي  المثل یعتبر ،الوظیفة التعلیمیة والتربویة - ه

یوجه سلوك الفرد والجماعة وفق ما تملیه القیم األخالقیة والعادات والتقالید االجتماعیة، وهو 

یعد بمثابة رسالة تربویة وأخالقیة هادفة، تتخذ منه األجیال الحالیة والالحقة العبر والنصائح، 

لّما له من أثر كبیر في نفوس الناس، وسبیل  التي تقّوم سلوكهم وتوجههم توجیها صحیحا،

الدِّیْن ْیشَّْد اإلْنَساْن كَالَالْزَمْة ْتشَّْد : للمعرفة والتربیة االجتماعیة النافعة، كالمثل القائل

، فالعامل الدیني مهم في التوجیه الصحیح والسلیم لسلوك ومعامالت األفراد الْحَصانْ 

حدیدیة التي توضع في فم الحصان لتوجیهه یمینا أو والجماعات، كالالزمة تلك القطعة ال

  . شماال أو إلیقافه

 


	مقياس: الأدب الشعبي العام                                   الأستاذ: بن زياني
	السنة الثانية ليسانس/ د. أدبية                              الأفواج:01/02/03   
	المحاضرة 05                      الأمثال الشعبية

