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 ُمقاربةٌ سوسيولوجيَّة أدبيَّة- ِّ ال ُمك َِّوناتُ ال َم ْع ِّرفيَّة في ال َمث َ ِّل الشَّعبي ِّ الفلسطيني
Cognitive Components of the Palestinian Popular Proverb
Sociological Approach to Literary
خليل قطناني
Khalel Qatanani
 فلسطين،قسم اللغة العربية كلية الدعوة اإلسالمية
khaleela11@hotmail.com :بريد الكتروني
)2017/5/3( : تاريخ القبول،)2017/1/20( :تاريخ التسليم
ُملَخص
تكشف الدراسة عن ال ُمك َِّونات المعرفية للمجتمعِّ الفلسططييي وحضطوراا الميجطف فطي األمثطال
َّ ال
شططعبية الفلسطططييية بمططا تحمل ط مططن مرجعيططات ديييَّ طة واجتماعيَّ طة واقتصططاديَّة وسياس طيَّة فالمث ط
َّ ب ال
َّ ال
شعبي استيعابا لتلك التمثالت ليس فقط بما يحمل مطن قطدرة علط
األد
ل
أشكا
أقدر
من
عبي
ش
ِّ
ِّ
ِّ
 ب لصطياةة تلطك التجطارب صطياةة مرمطفة مكثفطة بلغطة شطعبية فييطة تدط ِّد ُم،التجارب اإلنسانية
ِّ نق
ِّ
 وترسطططم صطططورة عطططن حيطططاة المجتمطططع الفلسططططييي فطططي عالقاتططط،العمليطططةَ التواصطططليةَ التفاعليطططة
.السوسيولوجية الداخليَّة والدارجيَّة
َّ  المث ال:الكلمات المفتاحية
. المعرفي، السوسيولوجيا،شعبي
Abstract
The study reveals the cognitive components of the Palestinian society
and its presence accomplished in the Palestinian proverbs; including in
respect of the religious authorities and the social, economic and political;
proverb popular than appreciate forms of popular literature
comprehension of those representations; not only the magnitude of the
ability to transport human experiences, but the wording of that
formulation experiments color-coded intense popular language arts serve
the communicative process interactive, and paint a picture of the lives of
the Palestinian community in the internal and external relations
sociological.
Keywords: Popular Proverb, Sociology, Cognitive.
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أهميَّة البحث
تبططدو الدراس طةُ وجيهططة وجططديرة كونهططا تعتمططد األمثططا َل ال َّ
شططعبية الفلسطططييية أرضططية مرجعيططة
للكشططف عططن الططوعي المعرفططي ال ط تميَّ طف ب ط المجتمططع الفلسطططييي فالمث ط لططيس بريئططا تمامططا مططن
عبطر التطاريخ،
معطيات معرفية سابقة ،كما أنَّ لطم يولطد عاريطا مطن المي َجطف المعرفطي الممتطد لممطة َ
و َّ
وتمثط ُ الوج ط َ الحضططار َّ للشططع الفلسطططييي ال ط
ألن األمثططا َل التراثيَّطةَ تعططد ديوانططا ل ُهويَّطة أ َّمططة،
ِّ
َ
َ
حضطوراا
يتعرض للتط وي واإلمحطا بفعط الكولونياليطة اإلسطراييلية ،فطنن الفاعليَّطة المعرفيطة لهطا
ُ
ليس في المضمون الحدثي وحس  ،ب في شك الدطاب ،وتحديد الموقف ،وبيية التعبير اللغو .
إشكالية البحث
تشتبك الدراسة في تياولها األمثا َل ال َّ
شعبية مع إشكاليَّة ثقافيَّة تدص بيية المجتمع الفلسطييي،
ت التطي تضط َّميها المثط فطي رهاا الفكريطة حيطال مدتلطف
ت والتياقضطا ِّ
بر ُز الدراسطةُ التوافقطا ِّ
بحيث ت ُ ِّ
ُحقطر ،وحططين يقططرأ الططدارل المث ط
مج طد وتططارة ي ِّ
القضططايا الحياتي طة فمططرة يمططدو ومططرة ي ط م ،وحييططا يُ ِّ
س طخ فططي العقلي طة الفلسطططييية بداصططة مططن ثقافططات تراثيَّ طة فططي األدب والططدين يجططد
ويوازن ط بمططا تر َّ
توافقات جمة في كثير من الحاالت ،ةير أن يتعث َّر بتياقضات أيضا مما يستدعي من الباحطث فطك
لغف المتياقض ،وتأصي المتوافق ،ولع اإلشكالية تيضج حين يطرو الباحث أسئلة الدراسة:
أسئلة الدراسة
حين نبحث في المث

بر ُز الدراسة أسئلة مؤدااا:
ورا ،ونشأ ِّت  ،وتوظي ِّف  ،ت ُ ِّ
ماايَّ ِّت  ،وج ِّ

 .1ما ال ُمك َِّونات المعرفية للمث ال َّ
شعبي؟
 .2كيف استطاع المث ُ
التعبير عن البيئة المحلية للمجتمع في حاالت المتعددة ؟
َ
ور التي رسمها للمجتمع الفلسطييي ؟
 .3ما الص ُ
 .4ما مدى التوافق والتياقض بين المرجعيات ال َّ
شعبية للمث ومثيالتها في األدب الرسمي ؟
منهج البحث
ييطلط ُ
طق البحططث مططن رهيططة سوسيولوجيط ة إجراييططة تشططتغ علط حضططور المعرفططي فططي المثط
َّ
ال َّ
ي طريقطا للدراسطة،
شعبي الفلسطييي ومحاورت ثقافيَّا ،بوصف شكال أدبيا ،مت ِّد ا الميه َج الوصطف َّ
حيث سيدرل ظاارة َ المث ال َّ
شعبي من خالل عيية مدتارة ،ووصف إحالتهطا المعرفيطة فطي بييتهطا
مث الميطوق اللغو َّ  ،وفي بييتها العميقة التي تحم الداللة االجتماعيَّة التداوليَّة.
ال َّ
سطحيَّة التي ت ُ ِّ
الدراسات السابقة
تيوعت الدراساتُ التي تياولطت األمثطا َل ال َّ
شطعبية واتسطعت إ إن لكط ِّ قطوم أمثطالَهم الداصطةَ،
ولك ِّ بلد عادات ُ وتيوعاتط الثقافيطة ،ومطن ايطا نطرى أن البطاحثين تيطاولوا األمثطال الداصطة ببلطدانهم
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ْ
تياولت بالبحطث األمثطا َل الفلسططيييةَ سطوا
ومجتمعاتهم ،وسأعرض ألام الكت والدراسات التي
بالجمع أو بالدراسة وميها:
أولا :الكتب التي جمعت األمثال الشَّعبية الفلسطينية
 .1معجم األمثال الفلسطييية ( )1999حسين علي لوباني.
 .2موسوعة األمثال الشعبية ( )2002أحمد توفيق حجاز .
 .3المث ال َّ
شعبي الفلسطييي ( )2012محمد كمال ج .
ثانيا ا :الدراسات
يفسح الباحث ايا المجال لدراستين مهمتين:
األولى :مالمح الشخصيَّة الفلسطينيَّة في أمثالها الشَّعبية ( )2006سليم المبيض

()1

يعد ا ا الكتاب مرجعا أساسيا للدارسين بما حواا من ميهجية تبويبيَّة لممثال ال َّ
شعبية بحس
الموضوع فيراا يبوب األمثال السياسية في فص  ،واألمثال التي تيدرج في حيِّف القرابة والعايلطة
في باب آخر ،والتجارة في باب ثالث ،واك ا ...حت نهاية الكتاب ،وفي ك مجموعة من األمثطال
يقططدم تصططورا للموقططف ال ط قيلططت في ط  ،وقططد أجططاد مؤلف ط إجططادة جمعططت بططين الحسططييين التبوي ط
ومكونطات معرفيَّطة تحطدد أصط
والتفصي  .ةير أنط لطم يسطرد مطا ورا األمثطال مطن خلفيطات ثقافيَّطة
ِّ
مضمون المث  ،واو ما أخ ا الدارل عل عاتق في ا ا الدراسة.
الثانية :التراث الفلسطيني والطبقات –دراسة تراثية في طبقات المجتمع العربي الفلسطيني من
خالل أمثلته الشَّعبية.)2( -
كشف الكات في مقدمة كتاب عطن المسطوةات التطي دعتط للتطأليف بحكطم خصوصطية الشطع
الفلسطططييي الواقططع تحططت االحططتالل ،ومحاولططة المحاف ططة عل ط الشدصططية الفلسطططييية عططن طريططق
المحاف ة عل التراث ،وأرجع تحليالتط لممثطال المدروسطة للمفهطوم الطبقطي للمجتمطع الفلسططييي
بطططين بيياتططط االجتماعيطططة التطططي تصططط حطططدَّ التيطططاقض واالحتطططراب ،سطططوا علططط مسطططتوى العالقطططات
االجتماعية التي تقوم عل ال كوريطة ،أو علط مسطتوى البييطة االقتصطادية بطين طبقتطي اإلقططاعيين
والفالحين ،وحت عل مستوى السياسة بين الحاكم الفعلي والشع .
وفي التفسير الطبقي ِّ وتعميم عل األمثال ال َّ
شعبية من التعسف وعدم اإلحاطة العلمية بحيث
يستثيي المرجعيات والدلفيَّات المعرفية األخرى ،ويعم عل إلغايهطا ،وقطد اعتطرل الدليلطي بهط ا
المأخ بقول " :فقد تعسفتُ -ال شك نسبيا -في إقحام بعض األمثال لج ور طبقية معيية ،قد يتحطر
( )1المبيض ،سليم :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،د.ط،
.2006
( )2الدليلي ،علي :التراث الفلسطييي والطبقات –دراسة تراثية في طبقات المجتمع العربي الفلسطييي من خالل
أمثلت الشعبية ،-ميشورات صالو الدين ،القدل ،د.ط.1977 ،
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المث ال َّ
شعبي بين أكثر من طبقة"( .)1كمطا أ َّنط لطم يطدرل األمثطال دراسطة سوسطيولوجية أدبيَّطة كمطا
صرو الدليلي ب لك حييما قال" :لن تيتهج ا ا الدراسطة ميهجطا
يفع الباحث في دراست ا ا ،وقد َّ
سوسيولوجيا ...ب ستحاول أن تلتفم عدة ميااج معا"(. )2
الموقطف
موضطحة
ضطها قطد تيطاول المثط وصطفيا،
ون رة ٌ لتلطك الكتط والدراسطات نجطد أن بع َ
ِّ
َ
ال قي في وا ا ديدن معجمات األمثال ،ولم تدرل الدلفيَّات الثقافية ،ونلحظ أن بعضا ميهطا قطد
درل زاوية معيية ،ولم يلم بجميع أططرال المثط ِّ وإحاالتط وتمثالتط  ،وقطد أفطدتُ ميهطا ،سطوا فطي
المضمون أو الشك التعبير مما عمق الدراسة وأثرااا.
محاور البحث
يتمحور البحث حول المسارب اآلتية
 مدخل :الدراسة السوسيولوجيَّة لمدب
 التمهيد :الدلفيَّة الي ريَّة لممثال ال َّ
شعبية ،وفي أربعة مطال :
 المطل األول :مفهوم المث ال َّ
شعبي.
 المطل الثاني :أامية دراسة المث ال َّ
شعبي.
 المطل الثالث :روافد المث ال َّ
شعبي.
 المطل الرابع :أسالي التعبير في المث الشعبي.
الديني في المثل الشَّعبي وتمثالت ُه السوسيو -ثقاف َّينة .وفينه
 المبحث األول :ال ُمك َِّون المعرفي
ُّ
مطلبان:
 المطل األول :قيم دييية
 المطل الثاني :قضايا اعتقادية (القدر ،البدت ،والحظ) .
الجتمنايي وأثنر يلنى التفسنير التنداولي ِّ للمثنل الشَّنعبي.
 المبحث الثاني :ال ُمك َِّون المعرفي
ُّ
وفيه مطلبان:
 المطل األول :فضا المرأة وعاليقها االجتماعية .
 المطل الثاني :التيشئة االجتماعية .
 المبحث الثالنث :النويي المعرفني وانعكاسناته فني النسن القتصناد ِّ للمثنل الشَّنعبي ،وفينه
مطلبان
 المطل األول :فضا الفقر.
 المطل الثاني :فضا البطالة.
( )1الدليلي :التراث الفلسطييي والطبقات –دراسة تراثية في طبقات المجتمع العربي الفلسطييي من خالل أمثلت
الشعبية ،ص .6
( )2المرجع السابق نفس  ،ص .5
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تجليات البنية المعرفية للمثل الشَّعبي في النَّس ِّ السياسي ِّ ،وفي مطلبان:
 المبحث الرابعِّ :
 المطل األول :فضا السلطان ومتعلقات السياسيَّة.
 المطل الثاني :فضا المقاومة .
 النتائج والتوصيات
 المصادر والمراجع
مدخل :الدراسة السوسيولوجية لألدب
تركطططف الميطططااج اليقديَّطططة اللسطططانية كالبييويَّطططة والسطططيمياييَّة وةيراطططا علططط دراسطططة لغطططة الطططيَّص
وجمالياتِّ البالةيَّة والدالليَّة ،ولكن ا في اليص شي ةير األدبية ؟
أن المث ال َّ
ومما ال شك في َّ
شعبي  -باعتبار المث نصا أدبيا  -ييطو في بييتط العميقطة علط
ُ
مصادر معرفية وحوارات خارجية وتياصات وإحاالت تجعط ميط بيئطة للتطاريخ والمجتمطع ،وتعطد
َ
الدراسة السوسيولوجية مصدرا من مصادر الثَّقافة المجتمعية بما تحمل مطن خطابطات تحيط إلط
المجتمع وخلفيَّات وأنسطاق  ،فبعطد ْ
كونطا لغويطا فقطط تغي ْ
َّطت القطرا اتُ اليقديطة تفكيكَط
أن كطان الطيص ُم ِّ
()1
واستيباط عالمات الدالة ،أصبح "وسطيلة وأداة" الستكشطال إحاالتط الدارجيطة واسطتيطاق نسطق
الثَّقافي والمعرفي ال "يتولَّد عن حركة العالقة بين العياصر ال ُمك َِّون ِّة للبيية ،إال َّ
أن له ا الحركط ِّة
ي اططططو حقيقططططةٌ
ن امططططا معيَّيططططا يمكططططن مالح تطططط وكشططططف " ( )2وعليطططط ف طططط َّ
"إن التيططططو َ
ع الثَّقططططاف َّ
سوسيولوجيَّة"(.)3
ويسطططتقي األدبُ  -بأجيا ِّسططط وتصطططييفا ِّت المدتلفطططة  -مضطططامييَ المعرفيطططةَ مطططن عمطططق الواقطططعِّ
طدايم بتططاريخ الشططعوب وثقافاتِّهططا "فالثَّقافططة قب ط ك ط شططي اططي نتططاج
االجتمططاعي ِّ فططي
ِّ
ارتباط ط الط ِّ
()4
اليصطوص األدبيطة معطيطات نسطقية
ح
لتصطب
"
طرة
ومتغي
وناميطة
مكتسطبة
واي
ساني
اجتماعي وإن
ُ
َ
تحم ُ سياقات ثقافيَّة تفاعلية في محتوياتِّها وبيياتِّها اللغوي ِّة والفيية.
ِّ
وتبحططططططث السوسططططططيولوجيا ( ) Sociologyفططططططي موضططططططوع نشططططططأة األشططططططكال المدتلفططططططة
للتجمعططات البشطططريَّة ومطططا يجطططر فيهطططا مطططن ظطططواار وعمليطططات ناتجطططة عطططن التطططأثير المتبطططادل بطططين
اليططططال ليططططدخ فططططي إطاراططططا علططططم اجتمططططاع األدب والسياسططططة والططططدين والفططططن  )5( ...بحيططططث
()1
()2
()3
()4
()5

الغ امي ،عبد هللا ،اليقد الثَّقافي – دراسة في األنساق الثقافية العربية – المركف الثَّقافي العربي ،المغرب ،ط ،3
 ،2005ص .144
بو قرة ،نعمان" ،المصطلحات األساسية في لسانيات اليص وتحلي الدطاب،عالم الكت الحديث ،عمان،
الطبعة األول  ،2009 ،ص .140ويي ر أيضا :بورحي  ،زبيدة :تحلي الدطاب كميهج في السوسيولوجيا،
مجلة البحث العلمي ،المغرب ،عدد  ،1984 ،34ص .170
عبد الغيي ،عماد ،سوسيولوجيا الثَّقافة – المفاايم واإلشكاليات – من الحداثة إل العولمة ،مركف دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،2006 ،1ص.14
عبد الغيي :مرجع سبق كرا ،ص.14
يي ر :حسيين ،جمال ،سوسيولوجيا المجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،ط ،2005 ،1ص.6
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ت االقتصطططططادية والسياسطططططيَّة وتغيراتِّهطططططا،
ت المعرفيطططططة وتحوالتِّهطططططا والتيوعطططططا ِّ
يطططططدرل المسطططططتويا ِّ
ضططط ُح صطططاحبا
ويعطططود تطططاري ُخ اططط ا االرتبط ِّ
ططاط بطططين األدبطططي واالجتمطططاعي إلططط عهطططد أفالططططونَ  ،ويو ِّ
ٌ
ططررانَّ :
األدب حقيقطططة اجتماعيَّطططة لطططك
"أن
َ
كتطططاب (سوسطططيولوجيا األدب) تلطططك العالقطططة حطططين يقط ِّ
ق إال بالتبططططادل أ حططططين يُقططططرأ أو يُسططططمع أو يُططططرى
أن الط َّ
طططيص ال يصط ُ
طططير أدبططططا بططططالمعي الططططدقي ِّ
()1
كأدب ،إ ن حين يصير ُم َج ْمعَيا" .
والعالقة بطين ال ُمك َِّونطات المعرفيطة والسوسطيولوجيا عالقطة جدليَّطة فالتطاريخ ،والطدين ،والقطيم،
والتراث ،عياصر ال تيفك تتداخ وتيدمج في كليهما بحيطث يصطع علط الدارسطين معرفطة ِّأيهمطا
أسططبق فططي الوجططود القططيم أم الثَّقافططة ،واط الثَّقافططة تيططتج السططلو أم أن السططلو يصططيع الثَّقافططة ،واط
التططاريخ نتططاج ثقافططة أنتجت ط الجماعططة أم أن الجماعططة اططي مصططدر التططاريخ حططين تصططيع بوعيهططا
وممارستها (.)2
وانطالقا من رهية سوسيولوجي ة إجراييَّة لليَّسق الثَّقافي الوطيي ،يمكن تقسيم ا ا اليَّسق إل
كونات أو ثقافات أو إنتاجطات اطي :الثَّقافطة اليدبويطة أو العليطا ،والثَّقافطة الوسطيطيَّة ،والثَّقافطة
ثالثة ُم ِّ
()3
َ
ُ
ال َّ
ت الشفوية للمجتمع كاألمثال واللهجات. .
شعبية أو القاعدية .وتضم ا ا األخيرة اإلنتاجا ِّ
ا ا ،ويُعد األدبُ ال َّ
شعبي مطن أكثطر المجطاالت األدبيطة امتصاصطا للتمطثالت الثقافيطة والفكريطة
َ
التي تميف جيال عن جيط  ،وشطعبا عطن شطع  ،وبيئطة عطن أخطرى ،ولعط َّ األمثطا َل ال َّ
شطعبية بوصطفها
أوسططع انتشططارا ،وأكثططر تكثيفططا ،وأسططه تداوليططة مكيتْهططا مططن حم ط مدططفون معرفططي يك ِّشططف ال ُهوي طةَ
الثقافية المحلية للشعوب التي تتداولها.
وتأسيسننا علط مططا سططبق كططرا فططنن المثط َ ال َّ
طيس أدبططي مكتمط ُ اليضططوج لط أسططاليبُ
شططعبي جط ٌ
اللغوية ،ووسايلُ التعبيرية ،ل ا ستقوم الدراسة بالحفر فيما ورا ا ا الجطيس األدبطي بغيطةَ الكشطف
عن مرجعيات المعرفية فالوعي بالمعط المعرفي يُعد قاعدة للمعط األدبي.
التمهيد :الخلفيَّة النظريَّة لألمثال الشَّعبية
تعدَّدت اآلرا حطول تعريطف المثط ال َّ
ةيطر أنَّهطا تُجمطع علط مطدى
شطعبي لغويطا واصططالحيا،
َ
داعطي الط ِّكر لروافطد
األاميَّة التي يح بها ن را للوظيفة التثقيفيَّة التداوليَّة التي يكتسبها ،ولع
َ
الصلة بدراستيا ايا إ إنها تشي باإلحاالت الثقافيطة
األمثال وأسباب نشأتها يتأت من كونها وشيج ِّ
واالجتماعية من جهة  ،والتحلي للميططوق اللغطو مطن جهطة أخطرى ،وسطتتياول الدراسطة فطي اط ا
التمهيد المث ن ريا واست هار ميطلقات بحس المسارب اآلتية:

( )1أرون ،بول و فياال ،آالن ،سوسيولوجيا األدب ،ترجمة :محمد مقلد ،دار الكتاب الجديد ،المغرب ،ط،1
 ،2013ص .58
( )2يي ر :عبد الغيي ،عماد :مرجع سابق ،ص .138-133
( )3عبد هللا محسن ،سوسيولوجيا وأنساق الثقافة واأليديولوجية – اليسق السياسي  -الحفبي نمو جا ،مجلة اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،المغرب ،عدد  ،2008 ،8ص  124بتصرل.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)11(31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األول :مفهوم المثل الشَّعبي
ُضطرب لشطي
جا في لسان العرب  -في معرض تعريف المث  -ما نص " :الشطي الط ي َ
المثطال
مثال فيجع ِّمثْلَط  ...قطال الجطوار  :و َمثَط ُ الشطي أَيضطا صطفت  ...وإنمطا ال َمثَط مطأْخو مطن ِّ
وال َح ْ ِّو" ( .)1ولفطظ المثط فطي اللغطات السطامية متشطاب تقريبطا فهطو فطي العبريطة ) ،)mashalوفطي
اآلرامية ( ،)matlaوفي الحبشية (.)2()mesel
وشاع المث في أدبيا القديم ،فانتشطرت اآلرا حولط  ،وتعطددت التعريفطات التطي تياولتط فقطد
عرف ضيا الدين ابن األثير بأنط " :األسطلوبُ البالةطي القصطير الط اي ُع بالروايطة الشطفاايَّة ،المبيطي
عل قاعدة ال وق أو السلو أو الطرأ ال َّ
شطعبي ،وال ضطرورة ألن تكطون عباراتُط تامطةَ التركيط ،
()3
بحيث يمكن أن تيطو في ِّرحابِّ ِّ التشبيهاتُ واالستعارات" .
ل المث ُ ال َّ
شطعبي الفلسططييي أيضطا بأنط " :جملطةٌ مطوجفة ،محكمطةُ البيطا  ،بليغطة المعيط
وي َّ
ُعر ُ
(.)4
وواسعة االنتشار بين فئات الشع  ،وتيبع من تجربة حياتية فلسططييية جمعيطة وليسطت فرديطة "
(.)5
و"أسلوب المث أسلوبُ الجملة القصيرة نسبيا ،ال ُميغم ِّة في الغال  ،المجازي ِّة دايما"
والمث جف من الفلكلور "والفلوكلور او الموروث ال َّ
شعبي الط يتضطمن األعمطا َل الفكريطة
والقولية ،واليدوية والفيونَ المدتلفةَ لشع من الشعوب  ...والفلوكلور كك متكامط تتحطد أجطفاها
لتعطي صورة واضحة عن حياة الشعوب الماضطي ِّة والحاضطرة"( .)6فالشطع
بتشكيالتها المدتلفة
َ
بتجارب الحياتية "يستطيع دايما أن يدتفن حكمة اايلة في جملة ،وفي َمث َ مطن كلمطات موسيقيط ة
()7
معدودة ،يستطيع أن يعبر عن حادثة وعطن ومضطة حياتيطة بكط أبعاداطا وظاللهطا وتموجاتهطا".
بلغة عامية ترتقي إل مستوى التعبير الرسمي.
ي عفطو ٌّ مدتطفل مكثطف يحمط خالصطةَ
شعبيةَ
أن األمثا َل ال َّ
لتتفقَ التعريفاتُ عل َّ
ٌ
تعبير شعب ٌّ
خبرة حياتية عن موقف أو مشهد لط ارتبطاط بمجطاالت ثقافيَّطة اجتماعيَّطة ،ةاياتط ته يبيَّطة ،تعليميَّطة،
ترفيهيَّة ،ل صفة االستمرارية التداولية والدالليَّة ،واو ما جع األمثال ال َّ
شطعبية مجطاال للدراسطات
االجتماعية واألنثروبولوجيَّة وحت األدبية واللغوية إ ت ط األمثطال تمتلطك طاقطة تعبيريطة دالليطة
تسمو عن المألول المتداول من عاد الكالم.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ابن مي ور :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط  ،1994 ،3مادة (مث ).
يي ر :محمد التونجي ،المعجم المفص في األدب ،دار الكت العلمية – بيروت ،ط ،1993 ،1جف  .2ص
.757
ابن األثير ،ضيا الدين ،المث الساير في أدب الكات والشاعر ،تقديم :أحمد الحوفي وبدو طبانة ،دار
نهضة مصر – القاارة ،1995 ،القسم األول ،ص .27
جبر ،محمد كمال ،المث الشعبي الفلسطييي ،جامعة اليجاو الوطيية – نابلس ،د.ط ،2012 ،ص .10
الشعالن ،إبراايم ،الشع المصر في أمثال الشعبية ،الهيئة العامة لقصور الثَّقافة ،القاارة ،د.ط،2004 ،
ص .32
علوش ،موس  ،األةاني الشعبية الفلسطييية ،دار علوش لليشر – بيرزيت ط  ،2001 ،2ص  9و .10
حجاز  ،أحمد توفيق ،موسوعة األمثال الشعبية ،دار أسامة لليشر ،عمان ،ط ،2002 ،1ص .8
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الثاني :أهمية دراسة المثل الشَّعبي
ُشك ُ المث ُ الوج َ الحضار َّ والتراثي للشع الفلسطييي ،ويرسم صورة عن حياة المجتمع
ي ِّ
ُ
الفلسطططييي فططي خلفياتط الثقافيططة واالجتماعيططة" ،واألمثططال  -مططن حيططث اططي موسططوعة  -فهططي مططرآة
ي الشططعوب
تع ِّكططس أحططوال اليَّ ِّ
ططال االقتصططادية وال اييَّططة فهططي أشططب ُ بميططفان ِّ
نططفنُ بوسططاطت رقطط َّ
()2
ص (كارل باكستورم) أاميةَ المث بالقول:
وانحطاطها"(ِّ .)1
ويلد ُ
 .1تُحد ُ
ِّث األمثا ُل عن سعادة من يتداولها وعن شقايهم ،وعن الغيط والفقطر ،والشطرل والدطف
والجمال والقبح ،والقوة والضعف ،والع مة والوضاعة.
 .2واألمثال من الياحية العملية تريح اليفس ،وتسدر ،وتمدو ،ثم تهفل في الوقت ال
في أفكارا جادة.

تتضطمن

 .3تلقي الدرول بأسلوب من المرو الحا ق ،واي مليئة من األحكطام السطلبية ،والحكمطة العمليطة
والعدالة.
ولع الدصوصية التي يحققها المث الفلسطييي عطن بقيطة أمثطال الشطعوب األخطرى فطي كطون
األكبر في الحفاظ عل ال ُهوية الوطيية في مواجهة الفكطر
األثر
الشع محتال ما يفال ،وكان ل لك
ُ
ُ
التفييفي للتطاريخ الفلسططييي ،يقطول البيجطي" :إن سطرقة التطراث الفلسططييي لطيس جديطدا علط بيطي
إسرايي  ،ب لقد سرقوا وحدة الوزن الفلسطييية القديمة – الشطقلة – قبط ثالثطة آالل سطية وأطلقطوا
اسم العُ ْملة لطديهم (الشطيق )" )3(.لطيس اط ا وحسط  ،بط وتمطارل األمثطال ال َّ
شطعبية نوعطا مطن
عليها َ
التحد للصمود في وج االستالب الفكر ِّ والحضار ِّ ال يمارس المحتط الصطهيوني ،لتثبطت
ل مدى االرتباط الروحي والتاريدي بطالوطن وال ُهويطة اللغويطة والفكريطة الفلسططييية ميط القطدم إ
تشك األمثال الفلسطييية رصيدا معرفيا وثقافيا يعكس فكر المقاومة والصمود للشع الفلسطييي،
ِّ
ولع ا ا الداصطية تبطرز تلطك األاميطة التطي اكتسطبتها كشطك مطن أشطكال األدب ال َّ
شطعبي فطي حقط
الدراسات األدبية و االجتماعية.
الثالث :روافد المثل الشَّعبي
ال ري في أن المث َ بصورت ال َّ
شعبية ال ُمثبتة تداوليا وكتابيا  -كان نِّتاجا عطن سطابق ،وحادثطا
ُلدص عمر فروخ روافد المثط
متقدم ،بمعي أن للمث روافدَ نجم عيها،
عن ِّ
ومواقف قي فيها ،وي ِّ
َ
فيقول" :ربما نشأ من لفتة لشاعر في بيت من الشعر ،أو َب ْرقة فكر لرج في أثيا الحديث فوافق

العلمية – بيروت،

( )1الميداني ،أبو الفض أحمد بن محمد :مجمع األمثال ،قدم ل  :نعيم زرزور ،دار الكت
د.ت ،مج  ،1المقدمة ،ص .10
( )2حسونة ،خلي  :الفلوكلور الفلسطييي – دالالت ومالمح – المؤسسة الفلسطييية لإلرشاد ،رام هللا ،ط،1
 ،2003ص  ،178بتصرل.
( )3جبر :مرجع سابق ،ص  .11لالستفادة حول موقف الصهايية من التراث :يي ر :حسونة :ص .42- 30
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مططا أ ِّل َف ط اليططال فططي حيططاتهم ،فأصططبح قاعططدة فططي السططلو اإلنسططاني خيططرا أو شططرا أو واقعططا ال مفططر
فيلدص روافد المث بما يأتي(:)2
مي "( )1أما ممدوو حقيِّ ،
 .1األمثال الياجمة عن "حادث" واي التي تقال بعد انتها حادث ما.
 .2األمثال الياجمة عن تشبي .
 .3األمثال الياشئة عن شعر.
 .4األمثال الياشئة عن جملة.
 .5األمثال الياشئة عن قصة .
ُرج ط ُع صططاح ُ كتططاب "المعجططم المفص ط فططي األدب" نشططأة َ األمثططال إل ط أمططر مهططم فيقططول:
وي ِّ
"بعض األمثال يأتي رمفا أو خرافة ،إ ا تهي َ األدي ُ من كر الواقع لغطرض سياسطي ال يرضط
الصطلة
عي األمير" ( .)3ولع
داعي ال ِّكر لروافد األمثال وأسطباب نشطأتها يتطأت مطن كونط وشطيج ِّ
َ
بدراستيا ايا إ إنها تشي باإلحطاالت الثقافيطة واالجتماعيطة مطن جهطة ،والتحليط للميططوق اللغطو
من جهة أخرى .ولع َّ األمر يتَّضح باالستتباع عيد التحلي اإلجرايي لممثال عيية الدراسة.
الرابع :أساليب التعبير في المثل الشَّعبي
ميفَ المث بها بوصطف بييطة لغويطة،
من الجدير بالدراسة أن تتعرض لمسالي اللغويَّة التي ت َ ِّ
ومططن الجمي ط ْ
أن ت ُستكشططف الوسططاي التعبيريططة التططي توس ط بهططا المث ط فططي التوصططي والتواص ط
بوصف المث فيا أدبيا قايما ب ات  ،وقد تميف المث بنشارات بالةيطة مكيتط مطن التمطايف عطن ةيطرا
من الفيون يقول إبراايم الي ام  ":يجتمع في المث أربعة ال تجتمطع فطي ةيطرا مطن الكطالم إيجطاز
اللفظ  ،وإصابة المعي  ،وحسن التشطبي  ،وجطودة الكتابطة  ،فهطو نهايطة البالةطة "( .)4وقطد تيوعطت
األشكال التعبيرية للمث عل مسطتوى اإليقطاع والبالةطة دون إخطالل بالمضطمون بط " إن البالةطة
الشعبية في الشك (اللهجات) والمضمون ،والواقع االجتماعي تتكرل في أمثاليا الشطعبية بانطدماج
الشك والمضمون معا"( .)5ومن أام تلك األسالي :
 .1أسننلوب التشننبيه البينناني :وةالبططا مططا يكططون نططوع التشططبي بليغططا ،كقططولهم" :العتططاب صططابون
ور ِّلب َْر ْق كط اليَّطال
القلوب"( .)6وقد ترد في مفردة (ز ) في مقدمة المث  ،كقولهم" :ز ْ الث ْ
بْتعرف "(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
((7

يي ر :فروخ ،عمر :تاريخ األدب العربي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط  ،1997 ،7جف  ،1ص .89
حقي ،ممدوو :المث المقارن بين العربية واإلنجليفية ،دار اليجاو –بيروت ،1973 ،ص  ،26-22بتصرل.
محمد التونجي :المعجم المفص في األدب ،ص .758
الداليلي ،كمال :معجم كيوز األمثال والحكم العربية ،مكتبة لبيان – بيروت ،ط ،1998 ،1ص ا  .وك لك
الميداني :مجمع األمثال ،ص .7
الدليلي :التراث الفلسطييي والطبقات ،ص .36
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص .67
جبر :المرجع السابق نفس .213 ،
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 .2أسلوب الحوارية :واي من األسالي التعبيرية التطي شطكلت ظطاارة فطي األمثطال سطوا أكطان
الحطوار بططين األشطداص مططن مثط " :شططو صطبر علط المطر قططال :اللطي أمططر ِّميط "( ،)1أو بططين
الحيوانات للداللة عل موقف ما ،كقولهم" :قطالوا يطا قطرد هللا يمسطدك قطال بعطد ااالمسطدة مطا
في مسدات" ( .)2ومبتغ الحوارية ايا استحضار اآلخر وإضفا الدرامية عل المث ولعل
يحسن أن أسوق رأ (باختين) حول الحوارية فهي تعيي" :وجطود أصطوات كثيطرة وتالقيهطا
()3
داخ نص تعبر عن نفسها ،في وجهاتُ ن ر أيديولوجية واجتماعيطة متباييطة بط متيطافرة"
وال يشترط فطي الحطوار وجطود متحطاورين ،أو وجطود لفطظ القطول ،بط قطد يُلمطس الحطوار مطن
خططالل األمططر والطل ط بحيططث يسططتدعي مداطبططا ةايبططا "دق الحديططد واططو حططامي" أو اليهططي
كقولهم" :ال تْعايِّ ْرني وأعطا ْي َر والهطم ططايِّ ْليي وطا ْيلَطك" ( )4ويُسطتدل علط وجطود الحطوار فطي
الططيص القصططير بمططا يتضططمي مططن قططراينَ دالططة عل ط الدطططاب والطل ط وتبططادل األدوار بططين
المتحدثين(.)5
ضط َّح ْكيي
 .3أسلوب النداء :من مث قولهم" :يا بدت من بَكاني و َب َّك علي ِّ اليَّال ،ويا وي مطن َ
وض َّحك علي اليال" (.)6
 .4النهي :كقولهم" :عي ِّد العقربْ ال تِّقربْ "(.)7
 .5الشرط :من مث قولهم" :إ ا الرزق ما ا ُْو ببلَدَ ْ  ،ال او إِّ ْ
لك وال ِّلولدَ "(.)8
"أكبر ميَّك بْش ِّه ْر أعل ْم ميَّك ْبدَا ِّْر"(.)9
 .6الموازنة والتفضيل :كقول المث :
ْ
"البوم ْة ِّأم ْس ِّل ْ
ْ
سلطان"(.)10
شافت ابيها ع
يمان،
 .7المبالغة :بقصد التأثير:
الطيور ُ
ِّ
ْ
 .8المفارقة  :فالمث يضرب للتدلي علط معيط موقطف آنطي يتعطرض لط الفطرد فطال يفعط إال أن
يحي ا ا الموقف عل الدبرة الماضية للجماعة ال َّ
شعبية ليعيد إنتاج الدرل المسطتدلص فطي

((1
((2
((3
((4
((5
()6
()7
()8
()9
()10

جبر :المرجع السابق نفس .229 ،
لوباني ،حسين ،معجم األمثال الفلسطييية( ،مكتبة لبيان ناشرون) ،بيروت ،ط  ،1999 ،1ص .590
أرون ،بول  :سوسيولوجيا األدب ،ص .44
لوباني ،مرجع سابق ،ص .670
يي ر :القيص  ،أحمد علوان :حوارية المث الشعبي الليبي – دراسة تحليلية  ،-مجلة فكر وإبداع – مصر،
 ،2013ج ،75ص .28
حسين لوباني ،مرجع سابق ،ص .872
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص 267
لوباني ،معجم األمثال الفلسطييية.42 ،
لوباني ،مرجع سابق ،ص .78
لوباني ،مرجع سابق ،ص .232
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سياق جديد  ...ومن ايا ،فيمكن تسمية المفارقة التطي ييططو عليهطا المثط ال َّ
شطعبي (مفارقطة
اإلحالة) (.)1
 .9السجع السمعي :واو من عياصر السمع والترديد الموسيقي في المث
المتلقي.

ما يجعل متقبَّال لدى

 .10السنننكتة البال ينننة " :حيطططث تقطططوم السطططكتة بطططأدا وظايفهطططا التطططي مطططن أامهطططا  :تحديطططد المعيططط
مطططن ناحيطططة تقسطططيم إلططط موضطططوع ومحمطططول فطططي إططططار المثنننل ،أو فطططي إططططار أشططططرا،
التطططي يقطططوم عليهطططا حيطططث يكطططون أداها  -مقترنطططا بالسطططكتات الطبيعيطططة  -ا تطططأثير أكبطططر ممطططا
اططو علي ط حييمططا يلق ط خاليططا مططن ا ط ا السططكتات" )2(.فالمث ط يقسططم قسططمين دالليططين يفصطط
ططرةْ مطططا ِّحبلططط ْ
ططرةْ" (،)3
ت األميط ِّ
بييهمطططا سطططكتة أو وقفطططة دالليطططة وموسطططيقية كقطططولهم" :لطططوال ال ِّغيط ِّ
فطططالجف األول "لطططوال الغيطططرة" مطططرتبط ارتباططططا شطططرطيا مطططع الجطططف اآلخطططر للمثططط "مطططا
حبلطططت األميطططرة" فالوقفطططة عيطططد األول مطططع مطططا يضطططيف التسطططجيع مطططن إيقطططاع أعطططط علططط
المث شكال تعبيريا ،وصياةة موسيقية حاثة للقرا ة.
الديني في المثل الشَّعبي وتمثالت ُه السوسيو –ثقافيَّة
المبحث األول :ال ُمك َِّون المعرفي
ُّ
يُعَد الميجف الدييي أحدَ األركان األساسيَّ ِّة للتي يم االجتماعي ن را ألاميَّة المعتقدات الديييطة
طاليم
فططي الضططبط والتماسططك االجتمططاعيين ،فهططو يططؤثر فططي سططلو اإلنسططان بمططا يحمل ط مططن قططيم وتعط َ
وأن مططة وطقططول وممارسططات يتعلمهططا الفططرد مططن المؤسسططة الديييططة واألسططرة مي ط الطفولططة "عل ط
اعتبار أن ايا ارتباطا وثيقا بين طبيعة الي ام االجتمطاعي وطبيعطة التصطور االعتقطاد  ...أ أن
األن مطططة االجتماعيطططة قطططديمها وحطططديثها فطططي المجتمعطططات المتباييطططة صطططادرة أساسطططا مطططن التصطططور
االعتقاد " ( .)4وسيدرل ا ا المبحث ضمن مطلبين:
المطلب األول :قيم دينية
ي علط األخطالق ،وقطاي ٌم علط مكطارم الدصطال ،وقطد لدطص اليبطي 
إن ِّ
الدين أو المعتقد مبي ٌّ
()5
رسالت بالقول" :إنمطا بعثطت ألتمطم مكطارم األخطالق"  .ويُستشطف مطن اط ا الحطديث الشطريف أن
اإلسططالم جططا ليبيططي عل ط األخططالق الجليل طة فططي الجااليططة ،كططالكرم والفروسططية وحمايططة الضططعيف،
وسأقصر الحديث عل قيمتي الكرم والبد  ،وقيمتي الجبن والشجاعة.
()1
()2
()3
()4
()5

يي ر :وليد ميير :األشكال التعبيرية في المث الشعبي -تأم في خصايص الصياةة ،-مجلة الفيون الشعبية،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،1992 ،ص .70
الدسوقي ،إبراايم :السكتة في المث الشعبي ،مجلة الفيون الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر،
 ،2002ص.180
جبر :مرجع سابق ،ص .326
الدريجي ،عبد هللا :علم االجتماع الدييي ،رامتان ،جدة ،ط ،1990 ،2ص .26 ،25
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،السين الكبرى ،المحقق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكت العلمية ،بيروت
– لبيان ،الطبعة :الثالثة.323 / 10 ،2003 ،
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أول :الكرم والبخل
واما من األخالق التطي شط َّكلت نسطقا ديييطا واجتماعيَّطا فالمثط الفلسططييي يشطمت مطن البديط
ير ْا" ( )1ويدعو المث الستغالل مال البدي رفضطا
بمفارقة ساخرة بالقول" :البدي حارل مالُ ْ لَ ِّغ ُ
لسياسططت "مططال البدي ط بِّطيِّ ط ال َّ ِّهط ْطر"( ،)2وإ ا كططان "البدي ط عططدو هللا" فططنن "الكططرم بِّغ َِّطططي ك ط ْ
()4
ِّعي ْ "( )3وا ا المعي مقتبس من قول الشافعي:
س َّركَ ْ
أن يكونَ لها ِّ طا ُء
و ِّإ ْن كثُرتْ يُيوبُكَ في ال َبرايا
و َ
ب
س ِّ
تست َّ ْر بال َّ
خاء فكـــــ ُّل يي ٍ

سخا ُء
يُ ِّ
غطي ِّه كمــــــا قي َل ال َّ

َّ
رو ُج لصورة سلبيَّة عن البد  ،وتدتفل ثقافة فلسططيييَّة عطن
إن الميطوقات الشفويَّة السابقة ت ُ ِّ
تلك القيمة في عالقة البدي مع ات فطي حراسطة المطال إلفطادة ةيطرا ،وفطي عالقتط مطع الضطيول،
عيية األمثطال السطابقة ،وترتطد الدلفيطة الديييطة فطي م
ِّ
موظفة الجملة االسمية الدالة عل الثبوت في ِّ
َّ
البد ط والحططث عل ط الكططرم إل ط الثقافططة التططي ترب ط عليهططا المجتمططع خططالل قططرون ،وشططكلت نسططقا
اجتماعيا ارميا ،ومن ا ا الثَّقافة التي ت م البد وتُدين البدي اآليات القرآنيَّة

ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (.)5
ومن األحاديث الشريفة التي تُعد خلفيَّة ديييَّة ما ورد في دعا اليبي الكريم" :اللهم إني أعو بك
من الهم والحفن ،وأعو بك من العجف والكس  ،وأعو بك من الجبن والبد  .)6( "...وفي الحث
عل فضا الكرم قول اليبي الكريم" :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيف " )7(.ولع
فضا الشعر العربي يفخر بالحديث عن تلك الثيايية فاليال أصدقا الكريم وأعدا البدي قال
( )8
الشاعر:

()1
()2
()3
()4
((5
()6
()7
()8

جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص .41
المرجع السابق نفس ،ص .181
المبيض :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية ،ص .328
الشافعي ،محمد بن إدريس :ديوان اإلمام الشافعي ،دار الكت العلمية – بيروت ،ط .1992،24 ،4
آل عمران اآلية.180 :
السجستاني ،سليمان بن األشعث أبو داود ،سين أبي داود ،تحقيق :ش َعي األرنؤوط ،دار الرسالة العالمية،
الطبعة األول 651 /2 ،2009 ،
البدار  :صحيح البدار  ،المحقق :محمد زاير بن ناصر الياصر ،دار طوق اليجاة ،الطبعة :األول ،
1422ا . 32/8 ،
األبشيهي ،شهاب الدين ،محمد بن أحمد :المستطرل في ك فن مست رل ،شرح  :مفيد قمحية ،دار الكت
العلمية  ،بيروت ،د.ت ،الجف األول  ،ص .185
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أرى
اس ُخالنَ الجَوا ِّد ول َ
أ َ َرى الن َ

بَ ِّخيالا له في ال َعالَ ِّمـي َ َخـ ِّلـي ُل

طيول" ( )1كمططا فططي المث ط ،والمعي ط نفس ط يتكططرر فططي البيططت الشططعر
"والبدي ط ِّب ْكط َطرا الضط ْ
()2
اآلتي:
َ
أذان
األضياف َخرسا
خشية
تراهم
ِّ
يُقيمونَ الصَّالةَ بال ِّ
ثانيا:الشجاية والجب
الجطبن مططن األخططالق ات المرجعيططة السوسيولوجيط ة الياتجطة عططن الراططاب والدططول أيططا كططان
مصططدر ا ط ا الدططول ونوع ط ودرجت ط سططوا أكططان مططن المططوت ،أم مططن السططلطان ،أم المدططاطر،
والعجي أن المث يقف من ا ا القيمة موقفا متياقضا حين يمتدو الجبان بطريقة توحي بنيجابيت ،
وتتياقض مع ما حكاا الدين والشعر والثَّقافة العربية عن الجطبن مثلبطا ،وعطن الشطجاعة والفروسطية
"م ْ
ْ
جبطان وال قُ ْو ِّل ْطة هللا ِّيرح ُمط ْ" ( )3واط ا ممطا يتيطاف دالليطا مطع مطا ورد مطن
يطة
مطلبا ،يقول المث ِّ :
مدفون ثقافي يشي باالستدفال بالجبان وازدراي  ،ومن لك تعو الرسول الكريم من الجطبن فطي
()5
أحاديث كقول علي السالم ..." :وأيوذ بك م الجب والبخل" )4(.ويقول الشاعر المتيبي:
وإذا ما خال الجبانُ
بأرض
ٍ

ب ال َّطع َ وح َد والنِّزال
طلَ َ

يوضططح أيضططا القيمططة االجتماعيططة للجبططان فططي محطيط األسططرة األولط والقرابططة
والمثط اآلتططي
ِّ
فر ْو وال بْتحفَ ْن"( )6واو ما يوحي بالسلبية والتياقض مطع قيمطة الشطجاعة
ت
ب
ال
الجبان
"أم
ْ
الحميمةِّ :
ِّ َ
َّ
التي عمقتهطا الثقافطة العربيطة والسطلو االجتمطاعي الراقطي مطن امتطداو الشطجاع والفطارل فالشطعر
شعبي ،واألدب ال َّ
بيوعي الفصيح وال َّ
شعبي بأنواع  :السيرة ،واألةيية ،والحكايطة تمتطدو الفروسطية
()7
والشجاعة ،ومن لك قول عيترة العبسي:
جبان
مع
س ْلتُ ر ْم ِّحي ْ
أر َ
ولو ْ
ٍ

لكان بِّه ْيبَتي يَل َقى السِّبايا

لم ش المث ال َّ
شعبي عن ا ا اليسق والفضا العام ؟
والسؤال المطرووَ :
الط
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ولع التفسير األقرب لح ِّ ا ا اإلشكالية أن المقصودَ بالجبن فطي األمثطال اطو الجطبن السطلبي
يعيطي التقطاعس عطن اإلقطدام ،أمطا مطا ورد فططي امتطداو الجطبن فقطد يكطون ممطا تحملط الط اكرة
جبر :المث الشعبي الفلسطييي :ص .41
األبشيهي :المستطرل في ك فن مست رل ،ص .186
جبر :مرجع سابق ،ص .360
السجستاني ،أبو داود ،سين أبي داود.651/2 ،
المتيبي ،أحمد بن الحسين :شرو ديوان المتيبي ،وضع عبد الرحمن البرقوقي ،دار الكتاب العربي – بيروت،
 ،2006د.ط ،ص .147
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص .116
العبسي ،عيترة :شرو ديوان عيترة بن شداد ،تحقيق:عبد الميعم شلبي ،دار الكت العلمية ،بيروت ،ط،1
 .1980ص.103
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الجمعية من ضرورة لالبتعاد عن المداطر ،وتوقي الوقوع في المهالك ،واالحتيال لسطبي اليجطاة،
ومن ناحية أخطرى ،فمطن المعلطوم أن المثط قيط فطي تجربطة فرديطة خاصطة بموقطف مطا فقطد يكطون
المث متوايما ومتساوقا مع لك الموقف ات  ،وال يمكييا تعميم عل المواقف جميعها.
المطلب الثاني :قضايا ايتقاديَّة (النصيب ،البخت ،القدر)
ومن القضايا المتعلقة بال ُمك َِّون الدييي ما يبطرز مطن قضطايا تُعَطد مطن المسطلَّمات االعتقاديطة فطي
ال ط ان ال َّ
شططعبي العربططي عامططة والفلسطططييي بداصططة ،ا ط ا القضططايا ات الدلفيططة السوسيولوجيطط ة
عُولجت تحت ُمس َّم ال ُمقدَّل ،والفكر الدييي فالمجتمع "كثيرا ما كان يصوغ تجربت االجتماعية
صياةة ميتافيفيقيَّة"( ،)1يقول المث ال َّ
حر ْم ع ِّليطك" " ُكط ْ إ ِّشط ْي
شعبيِّ :
"اللي إلَك واللي ما ا ُْو إلك ْم َّ
ْمة ْونَصي " و "اللي ما إلو ْ
ْ
قِّس ْ
سك ْ
رت ِّل ْمديية"(.)2
ت
حظ ال يِّتع ْ وال يِّشقَ " و"عل بد ِّ
الحفيية َ
ولع السب يرجع إل تعفيف اإليمان ،واالستسطالم لقطدر هللا ،وقطد يكطون السطب االجتمطاعي
راجعططا إل ط اخططتالق التفططاهل ،أو اخططتالق األع ط ار فططي عططدم تحصططي المططراد ،أو تبريططر العجططف
"فالحكمططة ال َّ
شططعبي ة ال تجه ط تمامططا ال ططرول المحيطططة بهططا ،ب ط إنهططا أقططدر علطط تحلي ط اليسططيج
االجتماعي مطن أ تجريطد ن طر آخطر ،ةيطر أن اإلحسطال بطالعجف أمطام شطي يبطدو حتميطة أبديطة
"(.)3إن ورود ا ط ا الجم ط الثقافيططة ات الداللططة القيميططة فططي المث ط ال َّ
شططعبي تؤكططد فاعليططة الدراسططة
السوسيولوجيط ة فططي التواصط مططع المجتمططع ونتاجات ط مططن جهططة ،وتعمططق فهميططا للمجتمططع وخلفيات ط
الدييية والشعورية تجاا األحداث.
ةيطر أن الصططياةة
خيطرا
وشطرا مطن أركططان اإليمطان فطي الطدين اإلسطالميَ ،
ِّ
إن اإليمطانَ بالقطدر ِّ
در ُج من نطاق اإليمان الحقيقي والتوك واإلقدام والتحفف إل حالة الركون وإلقطا الطتهم
ال َمثَليَّة ت ُ ِّ
عل القدر فيغدو اإليمان بالقدر سلبيا ،وما قي عن القطدر يقطال أيضطا عطن اليصطي والبدطت "إن
القططدر كلمططة ديييططة خالصططة ،أمططا الحططظ والبدططت فكلمتططان اجتماعيتططان لهمططا تططاريخ حاف ط بالسططعادة
والشططقا فططي حيططاة البشططر ...ويصططبح اط ا الثططالوث الدططرب :القططدر والبدططت ،والحططظ ،مجططرد عربططة
محطمة عل طريق التاريخ الطوي والحديث يكشف عن فطروق دقيقطة بطين كلمطة القطدر األخالقيطة
اإللهيططة وكلمططة الحططظ االجتماعيططة " )4(.واك ط ا يمث ط الططدين نسططقا "يجططر اسططتدعاها واالحتمططا
()5
بيما ج في التحديات وفي توفير المياعة والصمود".

()1
()2
()3
()4
()5

أبوسية ،محمد إبراايم :القدر الحظ البدت في المث الشعبي ،مجلة األدب ،مصر ،مجلد  ،6عدد 1961 ،6
ص.336
المبيض :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية :الصفحات.211 ،210 ،125 ،124 :
أبوسية ،محمد إبراايم :مشكلة الفقر في المث الشعبي ،مجلة األدب ،مصر ،مجلد  ،4عدد ،1960 ،9ص
.536
أبوسية:القدر الحظ البدت في المث الشعبي ،ص .338
عبد الغيي :سوسيولوجيا الثَّقافة ،ص .139
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الجتمايي وأثر يلى التفسير التداولي ِّ للمثل الشَّعبي
المبحث الثاني :ال ُمك َِّون المعرفي
ُّ
ت والسططلو َ والعاليططق
للمثط سططيرورت االجتماعيطة المتولططدة مططن تجربطة حياتيَّططة تضططم العطادا ِّ
َ
االجتماعيططة بططين فئططات المجتمططع ،ويهططدل الططدارل فططي ا ط ا المبحططث إل ط رصططد تططأثيرات ال ُمكط ِّطون
المعرفي عل البيية االجتماعية في مطلبين اما :فضا المرأة ،وفضا التيشئة االجتماعية .
المطلب األول :فضاء

المرأة ()1

حططين نسططبر أةططوار المث ط فططي بييات ط المعرفي طة الديييططة ميهططا واالقتصططادية والطبقيَّططة نجططد أن
البيطات لَ
ْ
ْ
لممطات"
األمثال تضطهد المرأة في جميطع مراحط حياتهطا ميط الطوالدة حتط المطوت" :ا َِّطم
طيراا للطبططيخ" ،أوفططي
صططل ِّ
ت المط ِّطريخ َمصط ْ
طاور المططرة مططرة" و"المططرة لططو ِّو ْ
وفططي فكراططا "اللططي بِّشط ْ
()2
عاطفتها "المرة بتْ ِّح يوم وبتكر ْا أر ْب ِّعين" ،أو في إنسانيتها "المرة إ َّما َج ِّب ْراا أو قَ ِّب ْراا".
تعتمد ا ا العيية من األمثال ال َّ
شعبية في بييتها اللغويطة أسطالي الشطرط (لطو و إمطا) واأللفطاظ
َّ
السططوقية (  ) ...والسططدرية المططرة ،ةيططر أنهططا مططا تططفال فططي بييتهططا المعيويططة العميقططة ومرجعيَّتهططا
المعرفية :أخالقيَّا وديييَّا وإنسانيَّا رايجة متداولة في المجتمع ،وما تفال تمارل سلطتها التوجيهيطة
عل ط عقططول اليَّططال وتحططدِّد تمططثالتِّهم ،وتصططيع قططيمهم ،وتُشط ِّطك تصططوراتهم ال اييططة ،وتُططؤثِّر فططي
ن رتهم إل ال ُمك َِّونات البشرية التي يتشط َّك ميهطا نسطيج المجتمطع .وقرا تيطا للحمولطة الفلسطفية لهط ا
األمثال تعر وتكشف الدلفية العيصرية والطبقية التطي كانطت ورا صطياةتها فطي شطك إبطداعات
شعبيَّة شفاايَّة مست ِّف َّفة ،تحم في ثيايااا فكرا متطرفا ومشروعا إقصاييا ،والسؤال المطروو مطن
أين اسطتمدت األمثطال اط ا الحيثيطات واألفكطار والموضطوعات المعرفيطة ؟ ولعط اإلجابطة عطن لطك
تكمن في الدلفيَّات اآلتية:
أولا :الخلفية الدينية
فقططد وردت نصططوص شططرعية يُ ططن مططن ظااراططا أنهططا تعلططي مططن قيمططة الرج ط عل ط حسططاب
المرأة ،وتعطي السلطة القهرية ل دونهطا ،وقطد أسطقطها الوجطدان العربطي علط تعامالتط الواقعيطة،

وبططرر مططن خاللهططا اضطططهاد المططرأة  ،ومططن اليصططوص الشططرعية قولط قولههتعاله ل

عﭧ ﭨ ﭽ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

( )1لالستفادة يي ر :مي أسعد :المث الشعبي والمرأة الفلسطييية ،من كتاب :الحركة اليسايية الفلسطييية ،مكتبة
جفيرة الورد ،ط ،1القاارة ،2011 ،ص  ،149 -127حيث أرجعت الكاتبة مشكلة المرأة في المث إل
الصراع الطبقي واأليديولوجي .وك لك فع الدليلي في كتاب "التراث الفلسطييي والطبقات –دراسة تراثية
في طبقات المجتمع العربي الفلسطييي من خالل أمثلت الشعبية" ،ص  137وما بعداا .ودراسة سليم مبيض:
مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية ،الفصالن  22و .26حيث تحدث الكات عن األمثال الداصة
بالمرأة من جوانبها كافة ،مي والدتها حت خروجها إل بيت زوجها ،وأعط ك مث رقما.
( )2جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،الصفحات عل الترتي .91،109،347،109 ،42 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2017 ،)11(31

15

Published by Arab Journals Platform, 2017

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 31 [2017], Iss. 11, Art. 7
 2088ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ال ُمك َِّوناتُ ال َمع ِّْرف َّية في ال َمث َ ِّل الشَّعبي ِّ الفلسطيني ِّ – مقارنة "......

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ()1عفظ ه ه الطططططيص
يطوحي بأفضطلية الرجطال وسطيطرتهم علط اليسططا  ،والعقليطة ال كوريطة تعطي اط ا الجطف  ،وال يتسططع
صدراا لبيان تلطك األفضطلية واشطتراطاتها ومطن اليصطوص المقدسطة الحطديث الشطريف" :لَ ْطو ُك ْيطتُ
أن ت َ ْس ُجدَ ِّلفَ ْو ِّجهطا وال ت ُ َطؤ ِّد المطرأة ُ َّ
أن َي ْس ُجدَ أل َ َحد أل َ َم ْرتُ المرأة َ ْ
ِّآمرا أحدا ْ
حطق زَ ْو ِّجهطا َحتَّط لَ ْطو
()2
َ
سها عل قَت َ أل ْع َ
طتْ ُ" فمن الوجهة الديييطة ثمطة حقطوق للطفوج علط زوجتط ال تيكَطر،
سألَها نَ ْف َ
ةير أن التفسير التداولي ال كور لليص يقدم بوصف نصا استعالييا ييتصر للرج عل حساب
المرأة .والتفسير التداولي ات يمكن إسقاط عل القول المشهور الط ال أصط لط  ":شطاوروان
وخالفوان " (.)3
ثانيا :الخلفية القتصادية
وميططاط القططول ايططا عل ط أن الرج ط اططو المعي ط الوحيططد للمططرأة واططي عالططة علي ط  ،واططو  -أ
الرج  -من يتكلف المهر والبيت ،واإلنفاق ،فالرج يدطرج مطن البيطت يكطد ويتعط  ،فمطن الواجط
ويحقطق خطدماتها ،وترضطخ بسطب
ويطؤمن حياتهطا،
عل المرأة أن تطيع َمن يوفِّر لهطا احتياجاتهطا،
ِّ
ِّ
لك ألوامرا وإن خالفت اوااا ومفاجها ،أو كانت عل حساب شدصيتها وكرامتها وأالهطا ،كمطا
وعل المرأة أيضا أن تساعد زوجها ،وتقف إل جانب في أوقات الشدة  ،وإن لم تفعط  ،تعرضطت
لليقد واالتهام.
ثالثا  :الخلفية الطبقيـة
إن الي ططام االجتمططاعي القططايم علط العططرل والعططادات والتقاليططد ييتصططر للرجط  ،ويصططيف مططن
الطبقة األول من فئات المجتمع ،في حين يضع المرأة فطي الطبقطات الطدنيا فطي اط ا التصطييف ،إن
القانون االجتمطاعي المسطتم د مطن العقليطة العربيطة الجااليطة التطي أباحطت وأد البيطت طفلطة خوفطا مطن
العار (المرأة إما جبراا أو قبراا) يبدو أنها استقرت عميقا في ال ايية ال كورية للمجتمطع العربطي
بعامططة فططي قمططع المططرأة فططي شدصططيتها وفكراططا وعاطفتهططا ،واططو مططا أشططار إلي ط الباحططث فططي بيططد
الدراسات السابقة حين استعرض دراسة الكات علي الدليلي(.)4

()1
()2
()3
()4

اليسا 34:
الطبراني ،أبو القاسم ،س ليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ،المحقق :حمد بن عبد المجيد السلفي ،دار اليشر:
مكتبة ابن تيمية – القاارة ،الطبعة :الثانية ،د.ت.208/5 ،
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر :الدرر الميتثرة في األحاديث المشتهرة ،المحقق :محمود األرناهوط
ومحمد بدر قهوجي ،دار العروبة  -الكويت ،ط1410 ،1ا  ،الصفحة ،85 :خالصة حكم المحدث :باط ال
أص ل .
يي ر الصفحة رقم 3:من البحث.
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رابعا :الخلفية البيولوجية
"م ْ
ْ
أختك قال ِّإللي بْي ْغيُ ْج ت َحت َك"
ين أ َّم ْك أو
اإلشباع الجيسي -يقول المث ِّ :
ص ْمصيبِّ ْة"(.)2
نُ ِّ

()1

و"المرة الحلطوة

المطلب الثاني  :التنشئة الجتمايية
ومما ل وشيج صلة باليسق االجتماعي التيشئة االجتماعية ،وقد حكت األمثال ا ا العالقطات
في جم ثقافيَّة واعية وعميقة ناشئة عن تجربة حياتية ،وعن عادة سلوكية ،أو عن مرويات دييية
من مث ا ا األمثال:
ط ِّ ال َج َّرةْ علط ثِّ ْمهطا تِّ ْ
"إن ِّكبِّ ْر ابييَّك خا ِّوي ْ" ،و" ُ
ت لحية ابيك زَ يِّ ْن لحيتك"ْ ،
ْ
"إن ِّطلعَ ْ
طلَطع
()3
ْ
ْ
ْ
ْ
البيِّ ْ
ْ
عودْتِّيط "،
مطا
علط
وجطوز
يط
ت
رب
مطا
علط
ك
ي
"اب
"،
ة
سر
م
وش
ي
م
م
ة
ُر
ض
ال
"ابن
،
ها"
م
ت ِّأل
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ْ
َّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ِّ
()4
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َعطي " .
وخ ميو وال ت ِّ
"كون نسي ْ وال تكون قري ْ "" ،إ ا كان حبيبك بدَّ ْ تِّبقي ال ت ِّ
فطي األمثططال السططابقة سططياقان :اجتمططاعي ولغططو األول :يعبطر عططن سططلو اجتمططاعي قططار فططي
ال ايية العربية حول قضايا التيشئة والعالقات ،واو موقف و داللة متياقضطة فمطرة تعبطر العييطة
عن داللة إيجابية وفضا قيمي ثقافي يتعلق بوضع االبن ميفلة األخ رفعا لقيمت وتربيطة لط رجطال
فاضططال ،ومططرة تشططحن بداللططة سططلبية تتعلططق بعالقططة المصططاارة مططع القرابططة ،وتفضططي األولط علط
الثانية ،وليس له ا االتجطاا وجااطة إال فيمطا يتعلطق بطفواج األقطارب ،والحطث علط تغريط اليكطاو،
مر دايما فقد يكون أفض من ابن األم البيولوجية.
وليس صحيحا تماما أن ابن الضرة ٌّ
والسياق اآلخر لغو وتعبير يتمث بأسلوب األمر المتص مع الشرط المتعانق بين الفعط
والجواب ،كمطا فطي المثلطين األول والثطاني ،وأسطلوب األمطر المتعطالق مطع اليهطي فطي المثط الرابطع.
ا ان السطياقان أكسطبا الفضطا الموضطوعي عطادة اجتماعيَّطة اطي بمثابطة اسطتجابة ال تتمتطع بالثبطات
وتترواو بحس تطور البيئة ،وبحس الضغط االجتماعي ةير المتوازن.
المبحث الثالث :الويي المعرفي وانعكاساته في النس القتصاد ِّ للمثل الشَّعبي
َطون المعرفطي للمحمطول الطدييي وانعكاسط علط
كشف البحث في المبحثطين السطابقين عطن ال ُمك ِّ
الططوعي المجتمعططي تفسططيرا وتطبيقططا ،وفططي اط ا المبحططث نحلط إجراييططا الجملططة ات البعططد المعرفططي
االقتصاد التي حكااا المث الفلسطييي في مطلبين:

()1
()2
()3
()4

جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص .287
المرجع السابق نفس 42 :
حجاز  ،موسوعة األمثال الشعبية،الصفحات عل الترتي . 33،50 ،33 :
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،الصفحات عل الترتي .19،21،27 ،18 :
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المطلب األول :فضاء الفقر
تفيض المعاجم العربية بالمترادفات التي تشير لمعيط الفقطر مطن مثط  :العطوز ،والدصاصطة،
والحاجططططة والمسططططألة ،واإلمططططالق ،والفاقططططة ،والدضططططوع ،والعططططدم ،والططططدقع )1(...ويططططرتبط الفقططططر
سوسيولوجيا بسو الحال والط ل وديييطا بطالكفر مطا يشطك حالطة مطن تطداعي الشدصطية واسطتالبها
نفسيا وأمييا واقتصاديا .ومما ال شك في أن للفقر وشطاي َج اجتماعيطة تمطس بييطة المجتمطع مطن حيطث
توزيع الثروة ،وما ييتج عيها من ملكية فردية ،وتحكطم جيطوني ،وتفطاوت طبقطي ،وحقطد اجتمطاعي،
واختالل في موازين القوى واختالل السياسات ،فكيف عبر المث عن ك ا ا البييات الداللية ؟
ةير أن المث يجه ا ا التجريطد الي طر للقضطية فيعبطر عيهطا تعبيطرا تتضطح فيط الصطورة
الفيية متعانقة مع العالقة االجتماعية فالرج العامي ال يقول لك ما او الفقر ،بط يحسط  ،فطيعكس
"فطص
إحساس عكسطا ميطقيطا ولطيس تجريطديا ( .)2يحكطي المثط عطن الحالطة االقتصطادية للمجتمطع:
ِّ
سطاتر عيبَ ْ
ش  ،تِّس َْوى قرش" و "قرشَطك فطي ِّج ْ
طك"
يبطك
ْ
الغيي ِّبتْ َدبَّا و ِّك ْل ِّم ْة الفقير ِّب ِّطير" و"م َع ْك قِّ ِّر ْ
ْ ()3
"فقير تْ َج َّو ْز فقيرةْ
ْ
ْ
ْ
يرة" .
جابت َ
وولدت
حبلت
و ْ
ش َّحادةْ ْز ِّة ِّ
فه ا الميطوقات اللف ية المشحونة بداللة اجتماعية تيتصر للغيي عل حساب الفقير بحس
التصييف الطبقي ،واو ما يرتد لدلفية دييية ،واجتماعية وأدبية ت م الفقر
وتمجد الغي فالرسول
ِّ
الكريم يستعي من الفقر ،ويصيف مع الكفر في خانة واحدة بقول " :اللهم إني أعو بك من الكفر
والفقر"

()4

والقرآن الكريم يحث عل التصدق عل الفقرا  ،وعدم إراقة وجو هم ،عﭧ ﭨ

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}

ﮭ ﮮ

.

( )5ع

وللفقيططر فططي ال اييَّططة الشططعريَّة العربيَّططة صططورة بايسططة فهططو شططر اليططال كمططا قططال عططروة بططن
()6
الورد:
()1
()2
()3
()4
((5
()6

يي ر :الجوار  ،أبو نصر إسماعي  ،الصحاو تاج اللغة وصحاو العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة الرابعة ،1987 ،مادة فقر.
يي ر :أبوسية ،محمد إبراايم :مشكلة الفقر في المث الشعبي ،ص .535
جبر :المث الشعبي الفلسطييي 278،279،292،351 :عل الترتي .
البدار  ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعي  :األدب المفرد بالتعليقات ،حقق وقابل عل أصول  :سمير بن أمين
الفاير  ،مكتبة المعارل لليشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األول .368/1 ،1998 ،
البقرة  :اآلية . 273:
ابن الورد ،عروة :ديوان عروة بن الورد ،شرو ابن السكيت ،تحقيق :راجي األسمر ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،ط .1997 ،2ص .63
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َد ِّييني ِّلل ِّغنى أسعى فإنِّي

الفقير
شره ُم
اس ُّ
رأيْتُ النَّ َ
ُ

وأبعدُهم وأهونُهم يليهم

وإن أمسى له حسب وخير

َّغير
حَلي َلتُهُ وي ْن
فيُ ْق ِّصي ِّه الند ُّ وتزدريــه
هـــــــــــر ُ الص ُ
ُ
صبْر،
ي ،أكلتُ الحي َ ،و ْقتُ ال َّ
ومن الحكم المأثورة عن لقمان قول البي إ يوصي  ":يا بُي َّ
افتقرتَ فال تحد ْ
أمر من الفقرْ ،
ِّث ب اليَّال كيال ي ْيت َقصو " (.)1
فنن
ْ
أر َّ
فلم َ
فال ةرابةَ  -والحال ا ا  -أن يتساوق المثط ال َّ
شطعبي التطداولي مطع الثَّقافطة العربيَّطة ،وال اييَّطة
االجتماعيَّة التي ولد من رحمها ،ةير َّ
أن ال ُمالحظ في المث تلك المبالغة التي تص حطدَّ
الغلطو فطي
ِّ
َّ
وكطأن الفقطر قطدر متطوارث علط العايلطة ،أو أن قطدْر المطر
تصوير الحالة من أن ابن الفقيطر فقيطر،
بقدر مطا يملطك مطن قطروش ،وقطد نسطتملح أو نتسطامح مطع اط ا المبالغطة ال ُم ِّلحطة فطي وجطدان اإلنسطان
الع ربي ال عان من الفقر وويالت الطبقية ،واطو مطا يؤكطدا (كطارل باكسطتورم ) مطن أن األمثطال
(.)2
تلقي الدرول بأسلوب من المرو الحا ق ،واي مليئة من األحكام السلبية ،والحكمة العملية
المطلب الثاني :فضاء البطالة
يمكطططن تعريطططف البطالطططة بأنهطططا" :الحالطططة التطططي يكطططون فيهطططا الشطططدص قطططادرا علططط العمططط ،
وراةبا في  ،وباحثا عي  ،ولكي ال يجدا"(.)3
ةيطططر أن المثططط َ ال يعتطططرل بهططط ا المعطططايير العلميَّطططة ،وال يكتطططرث لتلطططك الشطططروط الي ريَّطططة
وال يتريططث لتبيططان األعطط ار ،بططط يطلططق علطط الشططدص الب َّ
ت القادحططةَ فططي المطططرو ة
ططططال الصططفا ِّ
والرجولططططة ويَ ِّسطططط ُم ال َّ
طططدص العاططططط عططططن العمطططط بأقطططط ع السططططمات ،مططططن مثطططط قططططولهم" :أكطططط
شط
َ
ومرعطططط وقل ْ
ططططة صطططط ْيعة" و "البطالططططة ِّبططططتعلم الهمالططططة" و "إيططططد الب َّ
"معلططططول
طططططال نِّجْ سِّططططة" و
ْ
()4
ْ
ْ
و"وين كيت أي َِّّام الحصايد ،كيت أةيِّي قصايد".
موقول مثِّ ْ ِّخي الدو ِّلة"
ْ
شططعبية التططي اسططتيطقيا بعض طها فططي ا ط ا الدراسططة البطال طةَ
ولقططد صططورت نصططوص األمثططال ال َّ
كصورة وكقيمطة سطلبية بيولوجيطا ،ونفسطيا ،واجتماعيطا ،وثقافيطا ،واقتصطاديا  ،لقطد تف َّ
طيطت الط اكرة
ال َّ
تطدمر الط ات
شعبية إل عواق الكس والبطالة وما تلحق بالفرد مطن سطلوكات سطلبية خطيطرة قطد ِّ
الفرديَّة واالجتماعية كالفقر ،والهمالة ،واليجاسة ،وعبَّطر المثط عطن تلطك اآلفطات بأسطالي َ تعبيريَّطة
كالسدرية ،والتشبي بالحيوان "ز خي الدولة" ،واستعارة داللة "اليجاسة" ليد البطال.

()1
()2
()3
()4

الجامعية ،الطبعة األول  ،بيروت ،لبيان،

عبد الرحيم ،محمد ،موسوعة روايع الشعر العربي ،دار الرات
 ،2000ج ،8ص.7
يي ر :صفحة  9من البحث.
بدو  ،أحمد زكي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية إنجليف فرنسي عربي ،مكتبة لبيان ،بيروت،
 ،1982ص 434
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،الصفحات .283 ،254 ،41،41 ،37
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تيطلق ا ا الرهيطة مطن مي طار معرفطي وسوسطيولوجي ،واطو بهط ا يشطك دايطرة مطن التوافطق
الداللي عبر مسيرة الثَّقافة العربيَّة واإلسالميَّة ،وتؤكد ا ا الثَّقافة تقديس العم مهمطا انحط َّ
ط شطأن ،
واالستدفال بالب َّ
طال مهما كانت دوافطع بطالتط  ،وأسطوق ايطا بعطض ال ُمك َِّونطات المعرفيطة المتيوعط ِّة
للبطالة فقد كرت كلمة العم في الثَّقافة الدييية مقرونة باإليمان أكثر مطن ( )80مطرة أمطا السطيرة
اليبويَّة ،فقد كانت أشد تأييدا للعم  ،وأكثر تقييدا للبطالة ،يقول الرسول الكريم (" :)ما أك َ أحطدٌ
طعاما قط خيرا من أن يأ ُك َ من عم يدِّا ،وإن نبي هللا داود – علي السالم – كان يأك ُ مطن عمط ِّ
يدِّا" ( .)1وقصة الرج ال أعطاا اليبي الكريم ( )قُدوما ليحتطط َ  ،ويطعطم عيالط متطواترة فطي
العقلية الجمعيَّة (.)2
ي علط قطوم يسطألهم فقطالوا :مطن أنطت ؟ فقطالَّ :
إن
ومن مواقف العرب مطا ورد" :وقطف أعرابط ٌّ
سو َ االكتساب يميعيي من االنتساب" (.)3
المبحث الرابعِّ :
تجليات البنية المعرفية للمثل الشَّعبي في النَّس ِّ السياسي ِّ
يشير مفهوم اليسق السياسي إل طبيعة توزيطع القطوة والسطلطة واليفطو داخط المجتمطع سطوا
كططان المجتمططع بسططيطا مث ط القبيلططة أو القريططة أو كططان دولططة فططي مجتمططع متشط ِّطع  ،أمططا مفه طوم علططم
االجتماع السياسي ف " يطدرل ال طواار السياسطية مطن حيطث تأثراطا بالبيطا االجتمطاعي والثقافطة،
وتأثيراططا عليهططا" ( .)4وفططي ا ط ا المبحططث سططيدرل  -حس ط قططانون التططرابط بططين األدب والحيططاة -
تأثيرات الحالة السياسية عل الديارات األدبية للمث في مطلبين:
المطلب األول :فضاء السلطان ومتعلقاته السياسيَّة
ٌ
أحطداث سياسطيةٌ كطان لهطا األثط ُطر
ت
مطرت فلسططين بحقط سياسطيَّة متعطددة ،ورافطق تلططك الحقبطا ِّ
األكبر عل المجتمع الفلسطييي "عل أن الموقف السياسي كان ييعكس بك ظروف علط الوضطع
ُ
االجتماعيِّ" ...وال شكَّ في َّ
أن الصياةة الفييَّةَ للمثط قطد أفسطحت أمامط المجطال للدلطود واالنتشطار
وتأديططة واجبط فططي نطططاق واسططع إ َّ
إن االسططتجابة السطططحيَّةَ لمحططداث السياسطيَّة اططي موقططف زميططي
)
5
(
طق فطي فهطم الجط ور"  .حكط المثط ال َّ
مؤقطت مطا لطم تتع َّم ْ
شطعبي تلطك األحطداث مطن وجهطة ن طرا
الداصططة  ،وانعكططس وعي ط المعرفططي ال ط تططراوو بططين االنهفاميططة والتراجططع حييططا ،وبططين التمططرد
طورا ،ولم يحدد المث من او العدو ،لكيَّ عبَّر بعامة عطن ضطرورة مواجهتط سياسطيا واجتماعيطا،
واي ثيايية واقعية مستمدة من حياة المجتمع ،ويعترل المث بال رول السياسيَّة ،ويصوغ داللتط
بلغة مجازيَّة أحيانا ،ولغة واقعيَّة أحيانا أخرى ا .ويمكن تقسيم مواقف المث السياسية كما يأتي:
()1
()2
()3
()4
()5

الدين الدطي

ومحمد فؤاد عبد الباقي ،المكتبة السلفية -

البدار  :صحيح البدار  ،تحقيق :مح
القاارة،ط1400 ،1ا  ،الصفحة.2072 :
السجستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث :سين أبي داود ،الرقم.1641
العاملي ،بها الدين محمد ،الكشكول ،المحقق :محمد عبد الكريم اليمر  ،دار الكت العلمية ،بيروت – لبيان،
الطبعة األول 1998 ،م ،جف .24 / 2
بدو  ،أحمد زكي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،ص .402
أبوسية ،محمد إبراايم :المقاومة في المث الشعبي ،مجلة األدب ،مصر ،مجلد  ،5عدد ،1960 ،7ص .408
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موقف المثل م السلطان
عكس المث موقف السكان من السلطان فهو السلطة العليا التي بيداا القرار والقوة التيفي ية
ْ
طلطان واللطي فطي القَ ِّلط ْ فطي القلط "( )1فهط ا المثط
ُيصطر الس
هللا ي
إن عدال وإن ظلما يقول المثط ْ " :
ِّ
يمث فئة من المجتمع خافت المواجهة مع السلطة الحاكمطة فاكتفطت باإلنكطار القلبطي و لطك أضطعف
اإليمان ،وثمة أمثا ٌل صورت فئة أخرى من الشع وقفت مع السطلطان واسطتمدت قوتهطا مطن قوتط
"اللي بُو ِّك من خبف السلطان بُض ُْربْ بِّسيفو"( )2ولكن المث يأتي به ا المعيط السياسطي اسطتعاريا
فيقططول" :كل ط الشططيخ شططيخ"( .)3ةيططر أن ثططم فئططة جبيططت عططن المواجهططة فقططدت رأيهططا ومشططت مططع
مصالحها" :اللي ما بيجطي معطك تعطال معطاا"( .)4ومطن شطأن المثط أن يقطولْ " :
إن ِّج ْ
يطت علط نطال
طْ ْ
عمططي"( ،)6و" :الهفيمططة ثلثططين
واط َع ُم ط "( ،)5وقططولهم" :اللططي ِّب َجط َّطوز أمططي بقلططو ِّ
بعبططدو العج ط ِّحط ْ
المراج " ( .)7وا ا الحكي يصور مالمح الشدصية الفلسطييية في أردئ صوراا.
موقف المثل م األمير
ويستتبع الحديث عن السلطان الحديث عن األمير أيضا فقد ورد في المث لفظ األمير ،وقد
م َّجدا ،وأعل من شأن  ،وأسقط عل العالقات االجتماعية ،وامتد أثرا عل أسما اليْ  ،يقول
أمير لو اد بيت ويشي " و"مهما أجا
ق الحمير"
و"األمير ْ
ْ
المث " :أنا أمير وأنت أميرِّ ،مين َّ
سوا ِّ
()8
ْ
ْ
وإن لبِّس ْ
و"إن عاش َِّر ْ
البس حرير" .
ِّت
من األمير كثير"
ت عا ِّش ْر ْ
ْ
أميرِّ ،
وممططا ال شططك في ط أن لتلططك ال َّي ططرةِّ ال َّ
مكونططا ديييططا فلفططظ األميططر يشططك نسططقا سياسططيا،
شططعبية ِّ
وموتيفا اجتماعيا في التاريخ اإلسالمي القديم عبر حقب المتعاقبة ،ولقط "أميطر المطؤميين" ظطاار
في ج المراسالت السياسية والمؤلفطات التاريديطة ،ولعط لغطة األمثطال عايطدة لتلطك الدلفيَّطات ،فقطد
وتطوقيرا ،ميهطا" :مططن أططاع أميطر فقططد
ورد فطي السطيرة اليبويطة أسططانيد تحطث علط طاعططة األميطر
ِّ
أطططاعيي"( .)9ولفططظ أميططر شططايع اليططوم فططي بعططض الططدول العربيططة إلط اآلن ،وكثيططر مططن األشططداص
يحملون اسم (أمير) تشبيها ،أو تفاهال.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

المبيض :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية ،ص .247
نفس .246 :
نفس  :ص .251
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،ص .104
المرجع السابق نفس  ،ص .122
المبيض :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية ،ص .246
حجاز  ،موسوعة األمثال الشعبية.72 ،
جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،الصفحات .359 ،125 ،39 ،17 :عل الترتي .
الشيباني ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حيب  ،مسيد اإلمام أحمد بن حيب  ،تحقيق :شعي األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األول .286 / 12 ،2001 ،
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الموقف م الحكومة
ف الحكومة اي التطي تطدير شطؤون البلطد ،وقطد تقصطر فطي تقطديم الدطدمات الحياتيطة ،وقطد حكط
س بِّططدو ْر علط الططدفاتِّر العُتُط ْ
طق" و
المثط موقططف المجتمططع مططن الحكومططة كقططولهم:
ِّ
"الحكومط ْطة ل َّمططا بِّطتْ ِّفل ْ
()1
"حبال الحكومطة ططوال" و"ز خيط الدولطة دايمطا مشطدود عليهطا"  .وقطد توسطلت بيسطق تعبيطر
حيث استعارت الحبال للداللطة علط المماطلطة ،وبالتشطبي "ز خيط " أن نقطدات المثط للحكومطة -
حطال تقصططيراا -واضططح بجططال فططي اط ا األمثطال ألنَّهططا تمططس الحيططاة اليوميططة للمجتمططع وال مجططال
للتغاضي عيها.
وةري ٌ أمر المث حطين يعطالج حطال المجتمطع االقتصطادية البايسطة ،ويفسطراا تفسطيرا سياسطيا
"الطفران عدو السلطان" ( .)2ومطن العجيط أن يُسطق َ
ط المثط السياسطة علط العالقطات االجتماعيطة
وميها الفواج" :اللي بحط فلوس بيت السلطان عروس "( ،)3ولع العجط تدطف حدَّتط  ،والغرابطة
ي الميحدر ،ويوضح داللة المث السياسية حطين
تفول ل عتها حين يفسر أبو سية ا ا الميح الدالل َّ
يقططول" :ولكيططا ال نغف ط أيضططا أن أثوابططا ثقافيَّططة معييططة كانططت تصططاغ بططوعي ال ط ين تططؤ يهم المقاومططة
وتلحططق بهططم الضططرر ،وكانططت تفططرض بطططرق مططؤثرة علط الططوعي ال َّ
شططعبي فططي فتططرات كثيططرة مططن
مراح التاريخ"(.)4
وعلي  ،فال يقب رأ بعض الدارسين حين يبطررون تلطك الثَّقافطة االنهفاميطة بمبطررات تلطو
عيق المث كالرأ القاي حييما أورد المث ُ " :ح ْ
الطرول وقُ ْ
ْ
ول"،
راسك بطين
ط
طول يطا قططاعِّ الطر ْ
ْ
و َعدا من المالمح الحضارية للمجتمع بالقول" :في مث ا ا المثط معيط اإلحسطال باالنتمطا إلط
الجماعططة ،واططو معي ط حضططار  ،وال يعيططي مجططرد االستسططالم للمططوت مططع الجماعططة ،ولكي ط يعيططي
اليضال مع الجماعة"(.)5
ولع خلفيَّات ا ا األمثال ودالالتها لم تيحصر في فلسطين المحتلة ،بط تجاوزتهطا إلط جط
الدول العربية التي وقعت تحت سيابك االستعمار ردحا من الفمن ،وللغ امي في نقدا الثَّقافي رأ
مشاب لما ا إليط أبطو سطية يتمثط فطي دور المؤسسطة الثقافيطة واإلعالميَّطة فطي "توجيط الدططاب
والقرا نحو نما ج وأنساق وتصورات يتأسَّس معهطا الط ُ
وق العطام ،وتتدلَّطق بهطا الصطياةة ال اييطة
َّ
والفيية"( )6ما يبين وشيجة الربط بين األدبين الرسمي وال َّ
شعبي.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

جبر :المث الشعبي الفلسطييي ،الصفحات عل الترتي .215 ،171 ،48 :
المرجع السابق نفس ،ص .65
المرجع السابق نفس  ،ص .87
أبوسية ،محمد إبراايم :المقاومة في المث الشعبي،ص .407
عبال ،فؤاد ،وشااين أحمد :معجم األمثال الشعبية الفلسطييية ،دار الجلي  ،عمان ،ط ،1989 ،1ص .26
الغ امي ،اليقد الثَّقافي – دراسة في األنساق الثقافية العربية ،ص .34
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المطلب الثاني :الموقف م المقاومة
تتجلَّ خصوصية المث الفلسططييي فطي موتيطف المقاومطة وروو الثطورة "واط ا الطروو التطي
تؤكداا ا ا األمثال ليست روحا يدعو إليها االستعداد لمواجهة الدطر وحس  ،ب إن ا ا الطروو
تفدار في ضمير شعبيا دايما"( )1فقد وقف المث مع حال الشع المقا ِّومة وحالت الثوريطة حطين
()2
أيد الواقع ال يدعو للتحرر واالنعتاق من ربطق االحطتالل تقطول األمثطال" :الميايطا وال الطدنايا"
()5
"األرض ز العرض"( ،)3و"ك ْ ةري ْ لَطبالد ُا راجطع"( )4و"زَ وان بالدْنطا وال قمطحِّ الصطليبة"
و"من طين بالد حط عل أخداد "(.)6
ي لممثال السابقة يكشفان عن تصطور بعطد تحطرر
ي والمحمول الدالل َّ
إن الميطوق اللف َّ
مقاوم ،ومتشبث بحط األرض  ،وحطين نفصط الحطديث عطن األنمطاط نجطد المثط األول يقطوم علط
نمط التشبي وتصوير األرض بعرض اإلنسان ال يحافظ علي الوجدان العربي ويحرسط بالطدم،
في حين قام المث الثاني عل نمط التقرير والتعمطيم فطي رجطوع الغريط لطبالدا ،فيمطا انبيط المثط
الثالطث علط نمططط المفاضططلة والموازنطة بهططدل التططأثير الشططعور اط ا المفاضططلة المحسططومة مسططبقا
لصالح البالد عل الرةم من قلتها أو اندفاض جودتها ،أو االنتها بالموت في سبيلها ،واك ا في
المثلين الرابع والدامس أيضا ،وال ري في أن الدلفية الثقافية للمجتمع الفلسطييي بك مكوناتهطا
الدييية واألدبية ،والبيية االجتماعية والسلو التربو كان لها ع يم األثطر فطي تثبيطت اط ا الجملطة
الثورية في المث ال َّ
شعبي الفلسطييي.
ولم يكتف المث بتمجيد الحريطة ،بط تعطدااا ليسطدر مطن جطبن اليهطود فيطراا يوجط خطابط
للجبططان تشططبيها ل ط بططاليهود " :يهططود وقبضططا !"( )7ويسططتهفئ مططن خرافططات اليهططود وأالعيططبهم
"عل مين تقرا مفامير يا داود"( .)8ومعلطوم بالبديهطة تلطك المرجعيطة الديييطة والتاريديطة لليهطود.
اط ا األمثططال وأخواتهططا ش ط َّكلت حركططة مواجهططة مططع المحتلططين انتصططارا لقيمططة الحريططة ،ولططم تحططاول
الوصول لح ما مع المحتلين ولم أجد  -في حدود اطالعي -مثال دعا للتسطوية مطع اإلسطراييليين،
ب عل العكطس فقطد عبطر المثط عطن ضطياع الحقطوق والمطرو ات فطي المفاوضطات والتياقضطات:
"بين حانا ومانا ضاعت لحانا"( .)9وتلك من مكونات الحضور المعرفي للمجتمع الفلسطييي  ،فقطد
أخ المث مكان الاليق في الحلبة السياسية.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
((7
((8
((9

أبوسية محمد إبراايم :الحرية في المث الشعبي ،مجلة األدب ،مصر ،مجلد  ،5عدد ،1960 ،1ص .97
المبيض :مالمح الشدصية الفلسطييية في أمثالها الشعبية.243 ،
نفس  :ص .263
حجاز  ،موسوعة األمثال الشعبية.45 ،
لوباني ،معجم األمثال الفلسطييية،ص .400
جبر :المث الشعبي الفلسطييي.356 ،
لوباني ،معجم األمثال الفلسطييية.899 ،
المرجع السابق نفس  ،ص .535
المرجع السابق نفس :ص .250
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ومهمنننا يكننن مطططن أمطططر األمثطططال ال َّ
شطططعبية الفلسططططييية مطططن حيطططث التأصطططيليَّة ،والتداوليطططة،
والموضططوعاتية ،وال ُمك َِّونططات المعرفيطة ،والتفسططيرات السوسيولوجيط ة علط المسططتويات المدروسططة
كافة ،فنن دراستها تؤكد مبدأ التفاع والتواص بين أجيال األمة وتراثها الفكر ِّ والحضار ِّ.
النتائج
طططرو الباحططث فططي دراسططت إشططكاليَّة وأسططئلة محوريططة ،وحاكمهططا مططن خططالل مباحططث الدراسططة
وإجرا اتها .وقد توص إل نتايج تؤكد أصالة البحث وحيويت وجديت  ،واي كما يلي:
 .1أظهرت الدراسة أامية دراسة المث ال َّ
شعبي دراسة سوسيو -معرفيطة علط المسطتويات كافطة
بوصفها معلما داال عل ال ُمك َِّون المعرفي :ديييا ،واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ،ولم تقتصطر
عل ط الدلفيططة الطبقيططة وحططداا ،كمططا أظهططرت الدراسططة مططدى توافططق األمثططال مططع القططيم الديييططة
واالجتماعيططة ،سطوا أ ُولططت تططأويال صططحيحا إيجابيططا ،أو تططأويال معكوسططا سططلبيا ،وقططد راوحططت
األمثال  -عل المستوى السياسي  -بين الدول من السلطان سبيال لمواالت  ،واالكتفطا بيقطدا
قلبيا ،وبين مجابهت عن طريق التعبير الرمف  ،ةير أنَّها أكدت انحيازاا الفعلي والوجطداني
لمبدأ مقاومة المحت  ،وتقديس األرض.
اليصطي والموضطوعي بطين القطيم المعرفيطة للمثط ال َّ
شطعبي،
 .2كشفت الدراسة عن عمق التعطالق ِّ
والمرجعية الثقافية في األدب العربي الرسمي ما يؤكد مبدأ التواصلية بين أجيال األمة عبر
تاريدها الممتد زمييا وجغرافيا.
 .3أكدت الدراسة جدوى التحلي األسلوبي للميطوقات اللف ية في بيية المثط ال َّ
شطعبي مطن حيطث
تقييات ُ التكثيفية ،وتوظيفُ الرمف  ،وجماليَّاتُ أسطلوب التشطبي الحسطي البصطر ِّ فطي مع طم
األحيططان ،والسططمعي أحيانططا فططي الكشططف عططن اليسططق الموضططوعي وبيياتط العميقططة ،وتعططد اط ا
اليتيجة جديدة في بابها ،وإرااصات مستقبلية لدراسة المث ال َّ
شعبي.
 .4رسمت األمثال صورة تكاملية للمجتمع الفلسطييي في عالقات البييوية الداخليطة والدارجيطة،
الداصة والعامة ما يؤكد التصاقها بالواقع المعيْ ،ومجابهتها للكولونيالية الصهيونية.
التوصيات
يوصطططي الباحطططث برفطططد اططط ا الدراسطططة التطططي تياولطططت األمثطططال مطططن زاويطططة معرفيطططة ومقاربطططة
سوسيولوجي ط ة ،بدراسططات أخططرى ،ونقططداا فكريططا ولغويططا ،وال يعيططي الباحططث ايططا بكلمططة (نقططداا)
إلغا اططا أو االنتقططاص مططن قيمتهططا ،ب ط إعططادة تفسططيراا بحس ط البييططة المعرفي طة للططفمن التططاريدي
والتططداولي ،وتحريراططا مططن المفططاايم االجتماعيططة والفكريَّ طة القايمططة عل ط تقططديس العططادة ،وتكططريس
ي ،وتعلطن عطن وجوداطا لطيس فقطط فطي البييطة
التقليد ال ُمشوا إ ال تفال تمارل
َ
حضوراا التواصل َّ
ال اييَّة ،وإنما أيضا في العالقات االجتماعيَّة.
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