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العناصر املشرتكة لألمثال العامية العربية
(دراسة مقارنة يف االنثروبولوجيا الثقافية)

كلية التربية االساسية

د .فخري صبري عباس

املقدمة :
تقو ا البوورا م الفيووا فووك الكووفي كووالفل فووك ال بووايم ( . )1فاالفيوواا ء و ال
يتء و ع عووا يوواي توواري االفووي الشووب ا هووك يديفووة يوودي الفءتفبوواي البشوورية .
ال ق اا الفيوا لك هول لبوا د را فهفوا فوك يواي الهواس م يهتشور كاهتشوار الهوار فوك
الهشيي م  .لفا كاا لففياا فا سبة الشي ع شهري الذي ع بويا الهواس كواا القودفا
يسوتبفل ا القو ا القا وا م اسوير فوا فيوا م( )2للداللوة علوش شوك فوا شوا ع فهتشوور .
اءفووع البلفووا فووك عهوودها ال ووديل بالووذاي علووش اا االفيوواا البربيووة هتيءووة لتءووارا
االفووة خفصووة تءووارا البوورا فووك ال يوواي( )3كفووا يشووبه ا االفيوواا بفوور ي تووهبكس
عليهوووا اخوووف يووويي عووواداي تقاليووود الشوووبا( )4تبكوووس فووواا الشوووبا افكوووار
تءاربل(. )4
ال ووديل عووا ءوو هر الفيووا يسووتتببل بالووور ري ال ووديل عووا شووكا الفيووا
تبريفل  ،اهل لفا الفدهش قا اا رعيف فا البلفا القدافش فك القر ا اال لوش فوا
الهءري ابتدا فا ابا الفقفع (ي 142هـ) ابراهيي الهظاي (ي 221هـ) الش الفارابك
(ي 339هووـ) الفر يووك (ي 421هووـ) ووا ل ا ت ديوود خصووا و الفيووا تبريفوول –
االفوور الووذي يوودا بذاتوول علووش يوودي اهتفوواي البلووي البربووك بووالترال الشووببك فووا ووابر
اال فاا فهكتفك هها بتقديي ي ا ابراهيي الهظاي الذي كواا علوش وق فوك هوذا التببيور
(يءتفع فك الفيا ارببة ال تءتفع فك ير فا الكفي ايءا اللفوظ  ،اصوابة الفبهوش
 ،سا التشبيل  ،ء دي الكوفي  ،فهو ههايوة البف وة( )6فوك ال يوي ال اوور هور
بيا البلفا االدبا فا يقبا يكرر هذ الخفا االربع – كفا فبوا ا فود افويا(– )7
فووا يووويي اليهووا شووي ا ءديوودا كفووا فبووا رشوودي صووال اذ يوواا (اا الفيووا ه و هووذا
االسل ا البف ك القصير الذا ع بالر اية الشفاهية)(.)8
ال قيقووووة التووووك يءووووا اا ال تنيووووا عووووا االذهوووواا اا الفيووووا لوووول ظيفتوووول
االءتفاعيووة( )9يؤديهووا الفيووا بصووفتل سووف ا ي يووا لف اءهووة االه رافوواي االءتفاعيووة
لخدفة الفءتفع يبا كا شك ءفواهير الشوببية  .فوا الفبور ي اهول فوك القور ا
ال س ش رك البلفا البرا اهتفافهي علش دراسة الء اها اللن ية االدبية لففيواا
بيهفا هر االستشرا النربك يهتي اكير بالب افا االءتفاعيوة كفوا يو داد هوذا االتءوا
رس خا فك البلداا البربية فك البق د االخيري فوا القورا البشوريا  .علوش اهول يهبنوك
اا يؤخذ فك االعتبار اا الهظري الفادية التاريخية لت و ر الفءتفوع تفوت افايوا اسوبة
لدراسة االفياا الشببية  ،اذا اردهوا اا هتبويا يوي فهشوه ظهو ر الفيوا يءوا عليهوا
اا هقارهوول بتوواري الشووبا ياتوول عاداتوول ييفوول هظرتوول فووك كووا فتووري فهفووردي فووا
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فتراي تاري هذا الشبا  ،الفهي هها اا ه و فوا هو الوذي يق لول الفيوا بوا كيوي
يق لل الفيا .
لقوود ا اال اا لتش وفير السوواعد فووا اءووا تهظوويي تهسوويق الدراسوواي الفقارهووة
لف لكلو ر الشووبا البربووك عافووة االفيوواا البافيووة خاصووة  .دراسووة التوورال الشووببك
البربك تستل ي االهتفاي الصواد ب يواي الءفواهير ايافوة دعوا ي اليقافوة الشوببية التوك
يفتد ترايها الوخي فا ءذ ر الفاووك البفيوق الوذي هو هتوا عقليوة الءفواهير فوك
هذا الء فا البالي(.)11
اكير فا يفي االفياا البافيوة البربيوة اليو ي هو اههوا فءف عوة فوا البهاصور
الفشوتركة فهشوه لفظوا فبهوش هوك فوك ال ايوع دليوا يوا ع علوش ودي هوذ االفيواا
تهبع فا – اشتراك البفيواي التاريخيوة االءتفاعيوة اليقافيوة – فوك الفهشوه اللنوة
الووديا الء و ار  .التووك كاهووي توورب بوويا البوورا علووش فوود البص و ر ال يلووة فووك
الءاهليووة ببوود اهتشووار االسووفي  .تبوور فووا خووفا كووا ذلووك ال قيقووة التووك تق و ا اا
االفيوواا البافيووة يوود ك هووي ترايووا عربيووا فشووتركا اردا فووا ايوودي البص و ر يوودا علووش
ال دي اليقافية لففة البربية الش ءاها دي االدا البربوك باللنوة الفبربوة( ،)11كفوا
()12
يووودا علوووش (التوووراب الفكوووري االءتفووواعك اليقوووافك ال وووواري بووويا ابها هوووا)
االهتفاي باالدا الشببك باللهءواي البافيوة اليبهوك اهفواا اللنوة الفصو ش اذا رعيهوا
فك اللهءاي بهاي عرا س فالفص ش هك (االي الرؤ ي االي ال هو ا  ،فوك صودرها
يلتقك البرا فا يديها يروب ا  ،فك ظلها ال اري يرتب ا)(.)13
قراءة يف بعض االمثال العامية العربية :

 -1االمثال المحلية :

تشووير ببووا الب و ل الفبوواءي الفيليووة – تووش ببها يههووا – الووش اا افيالهووا
تص ر ياي بلدها ع ايليفها  .فهوذكر فههوا علوش سوبيا الفيواا كتوابيا هفوا (الفءتفوع
الليبوووك فوووا خوووفا افيالووول الشوووببية) (توووهليي علوووك فصووو فش الفصوووراتك) (الشوووبا
الفصري فك افيالل البافية) (توهليي ابوراهيي ا فود شوبفا)  .ربفوا كواا هوذ التهكيود
ص ي ا – ف و عيا علفيا – لكهل يد ال يك ا كافيا – تاريخيا علفيا – ففوا ال
شك فيل اهها (عي االفياا الليبية الفصرية) فع فر ر ال فواا اكتسوا صوبنة ف ليوة
(عي اصوووب ي ته وووق بلهءوووة ف ليوووة) فاسوووت عبتها الءفووواهير الشوووببية فوووك كوووا بلووود
سوويك ل ءيا سسووي ل ءيا تقليووديا كهي الهووا الق فيووة الخاصووة التووك تت وودل فق و عووا
بي تها الف لية  .ذلك يخوو اال لبيوة السوا قة فوا االفيواا البافيوة الف ليوة التوك لهوا
ءذ ر عربية ا دي فشتركة االصا .
يتو و فووا ذلووك اا اءووا كووا با وول ف لكل و ري ه و ابوورا هووذا الت و ارد
لففيوواا فووا يووي تفسووير اسووباا تنيراتهووا الفتتاليووة فقووا لظوور ي تاريخيووة اءتفاعيووة
ءديوودي فووك كووا بي ووة دييووة  .فووا ءهووة اخوور هءوود بوويا االفيوواا البافيووة لكوا بلوود ع
فديهة عددا ال يسوتهاا بول فوا هفواذ فيليوة ب توة هشوهي فوك هوذ البي وة تت ودل عوا
تاريخهووا الخوواو خصووا و ياتهووا ال يبرفهووا ال يسووتبفلها ال اهووالك هووذ البي ووة .
بالفهاسبة هشير الش اا فا تقاليد الدراساي الف لكل رية تقسويي االفيواا الوش فشوتركة
عافة ف لية خاصة  .استهادا علش هذا الفبدع البلفوك يود هسوت يع اذا اا هقو ا بوها
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االفياا البافية لكا بلد عربك تتهلي فا يسفيا فوا افيواا فشوتركة ( هوك فهتشوري
فبر فة فوك البلوداا البربيوة) فوا افيواا ف ليوة ( هوك التوك هشوهي فوك بي وة فبيهوة
تسير فك د دها فق ) هذ االخيري يد تك ا دييوة يديفوة فوا االفيواا ال دييوة
الف ل و دي فووك القوورا البشووريا فووك البوورا اي و اا تببوور الءفوواهير الشووببية فيهووا عووا
اسووته ا ها سووخريتها فووا السووي ري البري اهيووة االسووتبفارية (شوويكلك كلوول يووس) (هو
لهدا واري بءاهوا) (( )14هله لول للءاتوا لءفوا) ( .)15بويا افيواا البصوري خاصوة
هوور هوور الفيووا التووالك الووذي يووذكرها ب و ادل البصووري سووهة  1914عهوودفا فوورا
اال تفا البري اهك للبصري بالقهر الق ي (الق ي تاخذ البصري) الفبهش فه وق القو ي
ال يوورد ال بقو ي اعظووي فهوول( .)16الفيووا الليبووك (التووريس – عي الرءوواا – فاتووي يو ي
السبي) ي ك فك ذاكرتها (فبارك خالدي خاوها الشبا الليبك وود يو اي االسوتبفار
االي الك كاهي تشري تاري الب الي الكفاح  ،استشهد فيها الكيير فوا الشوباا
الرءاا)( .)17ذلك فا دل اباا ال را التك شهتها اي اليا فك خريي سوهة 1911
رابلس النرا برية التك صوفها ليهويا (ك ورا اسوتبفارية هف ذءيوة لد لوة
لن
()18
كاهي فءو ري دف يوة للسوكاا االفهويا يتوا الفبتود ا
فتفدهة فك القرا البشريا)
ال ليوواا خفلهووا  14811شووهق ا الووي عربووك  ،فلهخووتي وودييها عووا االفيوواا الف ليووة
بتقديي فيليا فا فصر ا دهفا يديي ه (ديار فصر خيرها لنيرها) يود اهتشور هوذا
الفيا (عهدفا كاا الف توا يههوا خيوراي الوبفد لصوال ل لصوال بوفد  ،يود ذايوي
فصر فراري ال رفاا سهيا يلة ففوا البيفواهييا الوش الفرهسوييا الوش االهكليو الوش
اا يافي ي ري فصر فك  1952رري البفد فا اال تفا كافها النربا )(.)19
الفيا الياهك ه ديل البهد اذ ظهر ببد اليو ري (البور فوك التودريا يو فر
الدي فك الفبركة) سفبل االسوتاذ ابوراهيي ا فود شوبفا فوا ا ود الءهو د الوذيا عواد ا
فووا فبركووة يووراا  1967يوودع الفيووا الءهوودي الفصووري الووش اا يسووتفيي فووك
التدريا يخلو فك التبليي لكك يستبد استبدادا كافف لخ ا الفبركوة( )21هوذا فوا
يخو االفياا الف لية .

 -2االمثال المشتركة :

اا روك فا هذا الب ل دراسة االفياا الفشوتركة ذاي االصو ا الفتشوابهة
 .فووك عفلهووا هووذا اسووتفدها كييوورا فووا الفوو اد الفيليووة االفكووار الوو اردي فووك الكتووا
الفذك ري اهفا كفا اعتفدي علش االفيواا البربيوة التوك ءفبهوا هشورها البلفوا ابتودا
فا الشي دمحم عباد ال ه ا ي تش الفستشورييا الفباصوريا كوذلك لءوهي ههوا الوش
ببا االفياا التك سفبتها ءفبتها .
هءوود فووك االب ووال الف لكل ريووة ال دييووة ارا ع فه لقوواي علفيووة فختلفووة فووك
تقسيي االفياا البربية  .يبتفود ببوا البلفوا علوش الفبودع التواريخك – كفوا رد فوك
ب وول ابووراهيي السووافرا ك – اذ يسووي االفيوواا البربيووة الووش يسووفيا االفيوواا الءاهليووة
االفيوواا االسووففية  ،يووي يوور ووور ري تقسوويي االفيوواا ءنرافيووا الووش افيوواا ءاهليووة
عرايية افياا ءاهلية ءا ية افياا ءاهلية يفاهية  ..ال  ،ع اءتفاعيوا الوش افيواا
الباديوووة ال اووووري( )21افوووا الفبووودع اللنووو ي ا باالصووو الفبووودع اللنووو ي التووواريخك
االءتفاعك اليقافك  .فاهبكس هذا فك تهليي عبد الر فا التكريتوك فوا خوفا تقسويفل
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االفياا البربية الش فص ش عافية( )22فا االرا االخر التك تبر شوتش االيسواي
الفيلية سا اختفي ور هشوهتها تبوايا فووافيهها هو رد علوش سوبيا الفيواا يو ا
عبوود الل يووي الدليش وك بووها الفيووا الشووببك (فهوول فوواه فقتووبس فووك فبهووا فووا ي فووا
القر ا الكريي  ،ع ال ديل الهب ي الشريي ع الفيوا الفصوي  ،ع فواه ف وري فوك
لفظل فا الفيا الفصي ايوا  ،كفا اا فهل فا يبتفد فوك فبهوا علوش ا ودال تاريخيوة
اءتفاعية فبيهة  .ع اب اا لهي شهرتهي بالشءاعة ع الكري ع ال فا االييار)(.)23
فا هك اذا ال ر الر يسية لهش االفياا البافية ال ر التك سوببي التشوابل
دتها ؟ اا ال ريق اال ا االساسوك لهشوهي اكيريوة االفيواا يهبيوق فوا تءربوة
فيها
()34
اكد البا ي ا هذ الفكري اكيور فوا
ال ياي االءتفاعية التاريخية للءفاهير الشببية
فري اشار ا الش اا (الفصدر ال قيقك لففياا فك كا البصو ر فوك كوا فكواا هو
الشبا)( )25الشبا ه الذي يتخذ افيالل فا صفيي ايبل( )26اهها عي االفياا هتوا
()27
االبداع الءفاعك الءياا كييري اكير االفياا ال يبوري يا لهوا ال تواري فهببهوا
فافياا هذا القسي الفتفايلة فك فختلي البلداا البربيوة االيواليي ال تو اا فتشوابهل اا
كاهوي تختلووي فووك ببووا اء ا هوا فووك هتيءووة اهتشووارها التواريخك فووك فهووا ق ءديوودي
()28
ت ي تهيير اللهءاي البربية الف لية .
 -1بنداد الءفا ل يش ي دبتل ءاا اهكسري ركبتل .
س ريا الءفا ل شاي ردبتل كاا يقع يكسر ريبتل .
هءد الءفا فا يش ي سهافل .
الفنرا الءفا فاكيش فشك ا دبت .
 -2هءد اذا كاا رفيقك عسا فف تل سل كلل .
بنداد اذا كاا صا بك ل ال تاكلل كلل .
الء ا ر اذا كاا بيبك عسا فا تاكلل شك كافا .
 -3بنداد ايد دي فتصفك .
فلس يا االيد ال دي فا بت يي .
هءد االيد ال دي فا تصفق .
يءا عليها اا هبلق اهفيوة خاصوة علوش ايو اا البلفوا القودفا الوذيا ذكور ا
استبفاا ببا االفياا فك ا سا الب اي هر اا عبد ربل ال القاهك ال فخشري
هسب ا الش البافة فءف عة فا افياا فاههي فهها يستبفا فك البرا (يورا علش
ديد بارد) (اللك تبول ال ية يخاي فا ال با) .
ههاك افياا شفاهية االصوا يديفوة ءودا بيههوا فوا ظهور يبوا االسوفي كوذلك
عدد كبير لد فع اهتشار اليقافة البربية االسوففية الفورا ا الفراسوي الديهيوة (ببود
فا شاا د ا للكتاا) بنداد ( ،صاي صاي ف ر علش بصلة) فصر.
ال ريووق اليوواهك لهشوو االفيوواا البافيووة يهبووع فووا فصووادر فختلووي الفهوو ا
للترال الف لكل ري بالذاي هك فصادر يديفة يري شفاهية الفهشه  ،فد هوة يور
فد هة  ،تءسفي فك كاياي يصوو يديفوة خرءوي فههوا  ،افيواا ايو اا تودا لتها
االلسا فها فستقف فا الف لكل ر كا فا صلها فا البهد الءاهلك يور عوا ال يواي
االءتفاعية القيي الءاهلية خاصة عا الشخصياي الءاهلية القديفة التك هقلوي عههوا
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اي و اا افيوواا فيووا اكوويي بووا صوويفك ع لقفوواا ال كوويي ع اه و ش بووا الشوويي بووا ادي
يووورهي( )29الفوووهي راي الشوووببية لهوووذا البهووود البهووو د الفتتاليوووة اصوووب ي اساسوووا
عهصرا فشتركا اخر لففياا البافية  ،فالفف ي التك ردتها عوا يصوو الوي ليلوة
ليلة ع عهتري سيي با ذي يو ا السويري الهفليوة الظواهر بيبورس تفيوا اهبكاسوا
اءتفاعيا هفسيا للفشاعر الفتك هة( )31عبر البص ر علش سبيا الفيواا هوذكر ببوا
الهفاذ الفيلية عا عهتري با شداد اتي ال ا ك
 -1بنداد هءد اشءع فا عهتر
فصر افرس فا عهتري
 -2هءد اكري (ع او ش) فا اتي الصخك
بنداد الك يي اكري فا اتي ك
ففا يهسا الش لقفاا هبرا هذيا الفيليا بلفوظ بنوداد لهفوا هظوا ر فتدا لوة
فك السب دية فصر سا ر البلداا البربية ل س ل ك ك ا فا ادري.
 تببد عا الشر تسلي .اصب ي االي اا السا ري التك لدي فوا ووفا القصوو الهو ادر الءاهليوة
بفيابة ءسر فكري ريي ي صلها الش ذلك ال فاا النابر ي لبها علش عقليوة سوكاهل
اصب ي الي ي ترايا فشتركا لءفيع البرا .
 -1البرا ال تبلي اليتيي عالبءك .
الفنرا ال ت صك يتيي علش بكا .
 -2س رية يركا علش القفر ي سبل ر يي .
البرا يركا ري الكفر عبالل ر يي .
يبتقوود التكريتووك اا اصووا الفيووا الشووببك هووذا فووهخ ذ فووا كايووة يديفووة عووا
افرعي عربية تسفش فوا ء عوي كلبتهوا توش ءبلتهوا تهوب علوش القفور الههوا ظهتول
()31
ر يفا الستدارتل .
 -2البرا رءع بخفك هيا (يصة اسكافك بال يري) .
فلس يا اا ليا رءع بخفك هيا .
فا البداهة اا الهو ادر الشخصوياي الفكاهيوة الفشوه ري ا هوي كوذلك كهو
االفياا باي اا كيفة فؤيري تاري با صاي فو كة الذعة تاري اخر هخو هها
ء ا) ( ،فسفار ء ا) ال .
بالذكر ه ادر ء ا فهها (يا
اوي الوش ذلوك افيواال عديودي اسوتقيي عوا القصوو التوك ردي علوش السوهة
ال ي اهاي .
 -1البادي اظلي يب د الفيا الش يو ا اكويي بوا صويفك الءو ا بوالء ا البواد
اظلي .
 -2فيووا ءلووا ال ووداد فيكبوود علووش دك الءوو اكي . .ذلووك بلفووظ بنووداد تشووابهل
الصينة الفلس يهية (فيا كلا ال داد فا بيق ي ال يي االكا) .
ال يخفووش علووش ا وود اا االفيوواا البافيووة تسووتبفا كييوورا فووك الشووبر الشووببك
ت يهل الشبر بد ر اهءا كييرا فا االفيواا  .هواك هف ذءوا ا ودا فوا هوذا القبيوا
(بلفظ بنداد) .
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فا ا (ع فاداي) كه ي تتا كا االف ر ته ا .
ا رد التكريتك فك كتابل ال افك هذيا البيتيا الشببييا يهب عا للفيا
فا ا كه ي تتا كا االف ر ته ا
()32
هبفر النليـ ا
فهءاا عكا البشا
ال ريووق اليالوول لهش و االفيوواا البافيووة يتوودفق فووا صووف اي فؤلفوواي االدا
الرفيع شبرا هيرا هوك افيواا يديفوة ايووا لكههوا كتابيوة الفهشوه  .خلقوي فوك بواد
االفر باللنة الفص ش يي هقلي الوش فءواا البافيوة التوك اسوت عبتها بقتهوا ء يوا ع
بالكافا  ،ا تفظي بسففة شكلها الفصي السابق افياا هذا القسي عهصور فشوترك
اخر يودا علوش ودي الفوهي راي الشوببية فوك الو ا البربوك  .الءو فههوا يبوري
يا ل ها  .يبتبر ببوها فا افياا الفيقفويا ببووها االخور سوا ر فوك البي وة الشوببية
ال اسبة  .هكتفك هها بتقديي عدي هفاذ فا هذا الصهي
 -1الي ي خفر دا عفر – يالل افرؤ القيس .
 -2فووا اشووبل الليلووة بالبار ووة – هو عء و بيووي ل رفووة بووا الببوود  ،ا لوول (كلهووي
ار غ فا يبلا) .
 -3فا كا فا يتفهش الفر يدركل – ه بيي شبر للفتهبك .
 -4البرا يا تر ح باالبا يا – يالل ال فخشري اصلل الفصي اا البرا يوا
تهصر االبا يا .
ير اا الكيير فا هذ االفياا الكتابيوة الفهشوه ال يهسوا الوش عي ايور ع اديوا
فبوويا تتءلووش صووينتها الفهش و ية فووا ا ا يوورا ي ع سووفاع الههووا فتفسووكة بوواالعراا
صينة الفبا الفءه ا ترتيا الءفلة االلفواظ الفصوي ة فوك ببوا اال يواا هءود
الش ءاها ذلك صينة عافية خالصة .
 -1فك البرا فصر فا كا فا يبلي يقاا .
بنداد ف كا ءك يه ءك .
فصر فش كا اللك يبري يقاا .
 -2فا علفهك رفا فلكهك (صري لل  ،كهي لل) عبدا .
 -3البيا بصيري اليد يصيري .
يهبنك اا هويي الش فا يلها اا بيا فءف عة االفياا البافية كتابية االصوا
فكاهة خاصة لتلك االفياا التك ايتبسي فا القور ا الكوريي ال وديل الهبو ي الشوريي
السير الديهية فاالسفي لبوا يلبوا د ر الكبيور فوك الفءتفوع البربوك توهبكس فوك
هذ االفياا البقا د القيي الديهية التقاليد التباليي االسففية فاالص ا القر هيوة فوك
كيير فهها
 -1فا علش الرس ا ال البفغ الفبيا (س ري اله ر )24
 -2عهووود ي فيوووويع – اصووولل ايوووة فوووا سووو ري الت بوووة (اا ي ال يوووويع اءووور
الف سهيا) .
 -3الظا ي دي ءههي – فك القر ا (اا ببا الظا ايي)
تستبفا تش الي ي فك اعفق الف اي الشببية افياا عديدي  ،لهوا اصو ا يالهوا
الهبك دمحم (و) ففا يتفتع بشببية اسبة هذ الآللك
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 -1الءار يبا الدار الرفيق يبا ال ريق .
 -2ا لووا البلووي لوو فووك الصوويا – يوواا الهبووك دمحم (و) ا لبوو ا البلووي لوو
بالصيا فاا لا البلي فريوة علش كا فسلي فسلفة .
 -3البءلة فا الشي اا التههك فا الر فا .
 -4ساعة لقلبك ساعة لربك (س رية – فصر – البرا ) .
يدا تاري هذ االفياا علش اهل كاا لببوها اكير فا فصودر عي اههوا تبو د
الش اسفار االدياا االخر فوف عا ارتبا ها بااليار االسففية
 -1بيي الظالي خراا – فا االية الكريفة (فتلك بي تهي خا ية بفا ظلف ا)
()33
فك الت راي (فا يظلي يخرا بيتل)
 -2يش ي الكشاية ببيا ير فيش ي الءذع ببيهة (بلفظ بنداد) .
ءوووا فوووك االهءيوووا (كيوووي تبصووور القوووذاي فوووك عووويا اخيوووك ال تبصووور السوووارية فوووك
()34
عيهك).
ايهووا وودييها عووا الفيلوويا االخيووريا ريهووا ف و و عا ع ريقووا ءديوودا عووا
ايتباس االفياا الدخيلة عي االءهبية هذ البفلية فسوتفري و اا القور ا هتيءوة لتوهير
اليقافوواي تبووا ا الشووب ا  ،فيرءووع الفيووا (تفخووا الءبووا ف لوود فووهرا) الووش خرافوواي
ايس ا (القرا السادس يبوا الفويفد)  ،يهسوا الوش يو ا بليهو س الفيوا التوالك (فيوا
فووار ال وا ا يوود ر ال يتبوود فكاهوول) بلفووظ هءوود  .فووك البصوور الءديوود ال ت و اا
تدخا البربية الفص ش اللهءاي افياا تبوابير فوا اللنواي اال ربيوة ال دييوة (فور
تسد)  ( ،بر علش ر ) (دف ع التفاسي ) ال .
اخلامتة :
لقوود ا لهووا اا هبووال .ءاهبووا ا وودا فق و فووا يوووية تشووابل اشووتراك االفيوواا
البافية ه ءاها الفهشه الفوف ا فك اعتقادي اا القووية ت توا الكتفالهوا الوش
الب ووول فوووك ءووواهبيا اخوووريا  ،ا ووودهفا لنووو ي ياهيهفوووا ادبوووك فهوووك  .فلفسوووها ببوووا
الخصا و اللن ية فوك سوير ت ليوا الهفواذ الفوذك ري  .الهق وة الفبد يوة التوك يءوا
ابرا ها هوك اا هوذ االفيواا القديفوة تقواا بلهءواي عربيوة االصوا التكو يا لهءواي
ابها الواد اا كاهي تختلي عا الفص ش .
تتبايا فيفا بيهها باختفي البلداا االيواليي  .ههواك افيواا فتشوابهل تفافوا فوك
ءفيع اللهءاي البلداا (صباح الخير يا ءاري اهي فك دارك اها فوك داري) (الهوار
ال البوار) ( ،القوورد فوك عوويا افوول و اا) الو  .فوع ذلووك هف ووظ فوك ا لبيووة االفيوواا
الفتشابهل فر يا لفظية ه ية ال يفكا اهفالها  .فوا ار ع الودال ا علوش هوذا ال ايوع
الفيا البندادي التالك فع هظا ر فا البلداا البربية االخر
اسووا الب الووة) يالووا الفيووا هو فووك كووا فكوواا  ،لكووا الفترادف واي
(اشووتنا ببووار
تتبدا  .فت ا ف ا (باري  ،فلس) ع كلفاي اخر داهق يفصك فك تو هس بيو –
فك هءد الك يي فصريل فلس ي بول فوك لبهواا خفوس خفسول فوك السو داا
كيري اسفا البفلة فك افياا فصر هك ءديدي يورش  ،عشور  ،هوو  ،صو لدي ،
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فيوودي  ،افووا فبووا االفوور فيقوواا اخوودي – فووك ت و هس الس و داا اشووتنا  ،فووك س و رية
لبهاا اعفا فك فصر كد فك الك يي خذ فك هءد .
اها علش يقيا فا اا دراسة الءاها االدبك الفهك االءتفاعك لففيواا البافيوة
يكشووي عووا البهاصوور الفشووتركة فووك سووا ا التببيوور االشووكاا البف يووة التشووبيل
االسوووتباري الفءوووا ال بوووا الفبالنوووة  ،كوووذلك فوووك االيقووواع الف سووويقك القافيوووة
اال اا  .لكوووا كوووا ذلوووك ف وووو ع لب ووول خووواو  .هكتفوووك ههوووا باالشووواري الوووش
الف ووا الي اال لووش الهاء ووة فووك كووا فووا الكتووابيا بقلووي ف هوور هبفوواا الوود ري عووا
االفيووواا الشوووببية البراييوووة( )35بقلوووي عبووود ال هووواا هاليبوووابيي عوووا االفيووواا الشوووببية
()36
الليبية.
هذ هك ببا اللف اي الفت اوبة عا عفق الءذ ر اشتراك البهاصر للفا
الفهي فا فه ا الترال الشببك البربوك الوذي كواا فوا يو اا ففخوري للبورا تببيورا
صاديا عا افكارهي افالهي .
املصادر :
 -1ا رد خاا صا ا عبد ي يبق ا خاا فك كتابول يواف س االفيواا البدهيوة
 ،ال ببة الياهية  ،ف ببة ابراهيي راسي  ،عدا  ، 1958 ،و.د .
 -2ابووراهيي ا فوود شووبفا الشووبا الفصووري فووك افيالوول البافيووة  ،القوواهري ،
 ، 1972و. 5
 -3دمحم عبوود النهووك سووا عبوود السووفي البشووري فووا افيوواا البوورا  ،ف ببووة
فصر  ،القاهري  ، 1958 ،و. 4
 -4دمحم يهديا البقلك  ،ص ر فا ادبها الشببك ع (الف لكلو ر الفصوري) 1962،
 ،و. 111
 -5ابراهيي ا فد شبفا  ،الشبا الفصري فوك افيالول البافيوة ،فصودر سوابق ،
و. 49
 -6الفيداهك فءفع االفياا  ،فقدفة الفؤلي  ،القواهري 1352 ،هوـ  ، 1 ،و9
.
 -7ا فد افيا  ،ياف س الباداي التقاليد التبابير الفصرية  ،القاهري 1953 ،
 ،و. 61
 -8ا فووود رشووويدي صوووال  ،فهووو ا االدا الشوووببك  ،القووواهري ، 2 ، 1956 ،
و. 6
 -9اهظووور ءوووفا ال هفوووك االفيووواا البنداديوووة  ،بنوووداد  ، 1 ، 1962و13
ابراهيي ا فد شبفا الشبا الفصري فك افيالول البافيوة  ،فصودر سوابق ،
و. 46-45
 -11ل فووك الخ و ري  .وودي التوورال الشووببك فووك ال و ا البربووك  ،فءلووة الت ورال
الشببك  ،عدد 9ايار  ، 1971 ،و. 3
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 -11تقريوور لفسووتاذ الوودكت ر عبوود الب ي و االه و هك  ،فووك كتوواا دمحم يهووديا البقلووك ،
وودي االفيوواا البافيووة فووك الووبفد البربيووة  ،الف ببووة الفهيووة ال دييووة القوواهري ،
 ، 1968و. 7
 -12عبد الر فا التكريتك  ،االفيواا البنداديوة الفقارهوة فوع افيواا ا ود عشور ي ورا
عربيا  ،بنداد  ، 1 ، 1966 ،و. 13
 -13علك فص فش الفصراتك  ،الفءتفع الليبوك فوا خوفا افيالول الشوببية  ،ال ببوة
الياهية  ،رابلس – ليبيا  ، 1972 ،و. 15
 -14ا ردها د .ف هور هبفواا الود ري فوك كتابول االفيواا الشوببية البراييوة (الت ليوا
الفكري االدبك)  ،ف سك . 1979 ،
 -15لءفا واب بري اهك  ،كاا اكفا عافا ل الية دليي يتا فوك اا سوهة ، 1921
ايها الي ري ال هية للشبا البرايك .
 -16عبد الل يي الدليشوك  ،االفيواا الشوببية فوك البصوري  ،ف ببوة شوفيق  ،بنوداد ،
 ، 2 ، 1972و. 327
 -17علك فص فش الفصراتك  ،الفءتفع الليبك فوا خوفا افيالول الشوببية  ،ا ي ،
و. 96
 -18ي  .1.ليهيا  ،ههاية را اي اليا فع تركيوا – (الفءف عوة الكافلوة)  ،ا ي ،
الفءلد  ، 22و. 113
 -19دمحم يهديا البقلك  ،دي االفياا البافية فك البفد البربية  ،و.153
 -21ابراهيي ا فد شوبفا  ،الشوبا الفصوري فوك افيالول الشوببية  ،فصودر سوابق ،
و. 86
 -21د .ابراهيي السوافرا ك  ،فوك االفيواا البربيوة  ،فءلوة التورال الشوببك  ،بنوداد ،
البدد  ، 1975 ، 3-2و. 42-13
 -22عبوود الوور فا التكريتووك  ،االفيوواا البنداديووة الفقارهووة  ، 1 ،فصوودر سووابق ،
و. 18
 -23عبد الل يي الدليشك  ،االفياا الشببية فك البصري  ،فصدر سابق  ،و. 6
 -24ففديفيوور اهكوويا  ،االفيوواا اال وواءك الر سووية ف لكلوو ر اال فوواا ف سووك ،
 ، 1957و. 34
 -25ابراهيي ا فود شوبفا  ،الشوبا الفصوري فوك افيواا البافيوة  ،فصودر سوابق ،
و. 17
 -26ف هر هبفاا الد ري  ،االفياا الشببية البرايية  ،دار الفهف ا للهشور ،ا ي ،
و. 35
 -27ا فد افيا  ،ياف س الباداي التقاليد التبابير الفصرية  ،و. 72
 -28اخترهووووا هفوووواذ االفيوووواا فووووا فؤلفوووواي التكريتووووك  ،ال هفووووك  ،شووووبفا ،
الفصراتك يرهي فا اص اا كتا فءافيع االفياا الشببية البربية.
 -29د .ابراهيي السافرا ك – فصدر سابق  ،و. 312
 -31د .هاهك ال فد  ،االفياا الفتشابهة عهاصر التشابل فوك افيواا االفوة البربيوة ،
فءلة الترال الشببك  ،البدد  ، 1974 ، 6و. 11
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