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 الملخص:
النشاط اللغوي يف اجملال الداليل معرفة ما يتصل بالكلمة، وما ينضم إليها من عناصر من اىتمامات إّن 

يكون ادلعٌت الداليل ذلا  ومكونات على اختبلف أنواعها، فتكون مجبًل أو نصوصاً يصعب الفصل بينها، وال
 ذبٌت باقتطاع ادلعٌت من األلفاظ مفردة. العبارات وىي مركبة الواضحاً إال باجتماع ىذه األلفاظ، وإّن داللة 

وىذه الدراسة الداللية هتدف إىل الوقوف على ادلعٌت الداليل لؤللفاظ ادلتبلزمة يف األمثال الشعبية 
تؤدي ادلعٌت ادلطلوب منها وىي منفردة، مث ال على أن ىذه األلفاظ  -أيضاً –موضوع البحث، والوقوف 

بعض مناذج للسلوكيات االجتماعية اليت تطرقت ذلا تلك األمثال، هبدف تقومي سلوك الفرد الوقوف على 
 وضبطو داخل رلتمعو.

ABSTRACT:  

Knowing what is related to the word is one of the interests of linguistic 

activity in the semantic field.  It is similarly beneficial to determine to what 

the word elements and components of all kinds are joined. There are usually 

sentences and texts that are difficult to separate, and the semantic meaning is 

evident only by joining these words. The connotation of complex phrases 

does not require reducing of isolated words meaning. 
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   This present semantic study aims to consider the semantic meaning of 

correlative words in popular proverbs, and to expect that these isolated words 

do not reflect required meaning. Equally, the study intends to presume some 

models of social behaviors, in order to evaluate individual behavior and to set 

discipline within the community.  

 المقدمة:
احلمد هلل رب العادلُت، والصبلة والسبلم على خامت األنبياء وادلرسلُت، سيدنا زلمد وعلى ألو 

 وصحبو أمجعُت وبعد...
للغوية عند العرب قد شهدت تقدماً يف شىت التخصصات النحوية والصرفية، وفقو اإن الدراسات 

ظح  أن النشاط يف اجملال الداليل يعد من التخصصات ادلهمة اللغة، والداللة، وادلعاجم، وما إىل ذلك، وادلبل
ظحيث سبيز بدراسات وأحباث علمية، هتتم دبعرفة ما يتصل بالكلمة وما ينضم إليها من عناصر ومكونات 
على اختبلف أنوعها، فتكون مجبًل أو نصوصاً، فتنشأ عبلقة بُت الكلمات داخل اجلملة ادلتعددة، وبذلك 

بُت الكلمات داخل اجلملة الواظحدة، وعبلقة أخرى بُت الكلمات داخل اجلمل ادلتعدد، يكون ىناك تبلزم 
وبذلك يكون ىناك تبلزم بُت الكلمات داخل رلموعة من األبنية اللغوية اليت يصعب الفصل بينها؛ ألن 

، أو يكون ذلك الفصل قد يكون سلبًل بقواعد اللغة، كاظحتياج االسم ادلوصول إىل صلتو، والنعت إىل منعوتة
سلبًل بادلعٌت الداليل، فبل يكون ادلعٌت واضحاً إال باجتماع اللف  مع اآلخر، فيكون عند ذلك التكامل بُت 
ادلعٌت وادلبٌت، وأن داللة العبارات وىي مركبة ال ذبٍت باقتطاع ادلعٌت من األلفاظ مفردة، على سبيل ادلثال 

ركب ىو "استنقصتو" وىذا ادلعٌت ال يكون يف سسقط  وال يف قوذلم: "سقط من عيٍت" فادلعٌت الداليل ذلذا ادل
سمن  وال يف سعُت  وظحدىا، بل عندما تكون مركبة مع بعضها، وأيضًا مثل قوذلم يف ادلثل الشعيب: "عُت 
تضحك وعُت تبكي" فادلعٌت الداليل ذلذا ادلركب ىو "تصارع العواطف وادلؤثرات يف صدر اإلنسان ظحول 

دلعٌت ال يكون يف سعُت  وال يف ستضحك  وال يف سوعُت  وال يف ستبكي  وظحدىا بل أمر واظحد" وىذا ا
 عندما تكون مركبة مع بعضها.
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وعليو فقد اخًتت أن تكون دراسيت يف ىذا البحث يف ادلتبلزمات اللفظية يف األمثال الشعيب، من  
تلك األمثال الواردة  لكثرةو م، 1978كتاب األمثال الشعبية يف ليبيا، للمصنف زلمد ظحقيق الصادر سنة 

أن أسلط الضوء على جانب معُت  ارتأيتيف الكتاب ادلذكور، واإلدلام هبا حيتاج إىل دراسة أكرب، لذلك 
منها، فاقتصرت على دراسة األمثال ادلشتملة على أعضاء جسم اإلنسان، دراسة داللية، ما كان منها على 

عٌت الداليل أللفاظ تلك األمثال وىي متبلزمة مع بعضها، سبيل احلقيقة أو اجملاز، وذلك للوقوف على ادل
على أن ىذه األلفاظ ال تؤدي ادلعٌت ادلطلوب منها وىي منفردة، وكان عنوان حبثي  –أيضًا  –والوقوف 

سادلتبلزمات اللفظية يف األمثال الشعبية ادلشتملة على أعضاء اجلسم من كتاب األمثال الشعبية يف ليبيا 
 ظحقيق، دراسة داللية ومناذج سلوكية .للمصنف زلمد 

وقد قمت بتقسيم البحث بعد ىذه ادلقدمة إىل مبحثُت، فجعلت ادلبحث األول للتعريف دبفهوم 
ادلتبلزمات اللفظية، وبيان خصوصياهتا وشليزاهتا، والتعريف بادلثل لغة واصطبلظحاً، مث ذكرت ادلميزات 

وبُت احلكمة، مع بيان موارد األمثال الشعبية واستخداماهتا، والعناصر األساسية للمثل الشعيب والفرق بينو 
وادلبحث الثاين خصصتو للجانب التطبيقي ويشتمل على توضيح ادلعٌت الداليل لؤلمثال، وأنواع األمناط 
الًتكيبية ذلا، وذلك بتصنيفها يف جداول حبسب أعضاء اجلسم، مراعياً يف ذلك ترتيب ادلصنف ذلا يف كتابو، 

عض مناذج للسلوكيات اليت تطرقت ذلا األمثال الشعبية هبدف تقومي سلوك الفرد وضبطو داخل مث ذكر ب
اجملتمع الذي يعيش فيو، وقد كانت اإلفادة كبَتة يف توضيح ادلعٌت الداليل لؤلمثال الشعبية وذكر بعض 

ف مغنية، وكتاب بيب يوسحلمناذج للسلوكيات اليت تطرقت ذلا من كتاب معجم األمثال الشعبية الليبية، 
على مصطفى ادلصرايت، ورسالة ماجستَت يف األدب العريب لالتعابَت الشعبية الليبية دالالت نفسية واجتماعية 

أمنوذجاً، للباظحثة غنية عايب  -بعنوان الدالالت االجتماعية يف األمثال الشعبية منطقة أوالد عدي لقبالة
 ./ اجلزائرجامعة زلمد بوضياف بادلسيلة

يف ىذا البحث بعون اهلل تعاىل وتوفيقو كيف أن التبلزم اللفظي يف ادلثل اللييب ما ىو إال وسنرى 
إبداع داليل، وأن مفرداتو وضعت وضعًا فنيًا مقصودًا يف مكاهنا ادلناسب، مع سبيزىا بالتناغم ادلوسيقي يف 
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خبلقية الفاضلة والعادات ألفاظها، اليت هتدف إىل توجيو وضبط سلوك الفرد داخل رلتمعة وفقًا للقيم األ
 احلسنة.

 أسأل اهلل سبحانو التوفيق والسداد
 المبحث األول

 مفهوم ادلتبلزمات اللفظية، خصوصياهتا وشليزاهتا. -
 التعريف بادلثل لغة واصطبلظحاً، ادلميزات والعناصر األساسية للمثل الشعيب. -
 الليبية، استخداماهتا.الفرق بُت ادلثل الشعيب واحلكمة، مورد األمثال الشعبية  -

 مفهوم المتالزمات اللفظية:
إن ظاىرة ادلتبلزمات اللفظية من العناصر اللغوية اليت ال زبلو منها لغة طبيعية بشرية، وقد شغلت 
الباظحثُت يف سلتلف زبصصاهتم اللغوية، وقد تعددت ادلصطلحات ادلعربة عنها ومنها أن ادلتبلزمات اللفظية 

يف نظام اللغة، متواترة يف االستعمال، مركبة من أكثر من مكونُت متعاقبُت  ىو "كل عبارة مًتسخة
متبلزمُت تبلزمًا يذوب معو ادلعٌت ادلفرد لتلك ادلكونات باالمتزاج فتدل العبارة على معٌت اصطبلظحي يكون 

سابن  عٌت اهنزم"على درجة ما من البلشفافية ويعادل يف الغالب قيمة ادلعجمية البسيطة الواظحدة فوىّل دبره دب
وىناك من الباظحثُت من عرف ادلتبلزمات اللفظية بأهنا: "عبارات ببلغية مؤلفة   .117، ص2007عمر، 

، نفهم  5، ص2007سغزالة،  من كلمتُت وأظحيانًا ثبلثة أو أكثر تتوارد مع بعضها عادة وتتبلزم يف اللغة"
دة لغوية تتكون من كلمتُت أو أكثر انضمت إىل من التعريفُت السابقُت أن ادلتبلزمة اللفظية عبارة عن وظح

بعضها، فتدل على معٌت جديد خيتلف عن ادلعاين اليت تدل عليها الكلمات ادلكونة لو منفردة، ألن داللة 
قد غابت وتولدت دالالت جديدة نشأت عن تضام تلك  -يف ادلتبلزمة اللفظية -الكلمات ادلفردة

لتها عالقة يف ذاكرة أفراد اجملتمع الواظحد، فاظحتفظوا هبا واختزنوىا الكلمات مع بعضها بعضاً، وأصبحت دال
يف ذاكرهتم، فَتجعون إليها ويستخدموهنا يف ظروف مقامية مشابو، وقد يتحقق ذلك بيسر بفضل تواتر 

 االستعمال، وقد اتسمت ىذه ادلتبلزمات اللفظية خبصوصيات وشليزات وىي:
 زمية مًتسخة وذلك بكثرة التداول واالستعمال.التواتر: جيعل التواتر التعابَت التبل -
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الًتكيب: ىو تبلزم بُت قسمُت من أقسام الكبلم فأكثر تنشأ فيو متتالية سبثل عنصرًا جديداً، ال  -
 نستطيع فيو أن نستغٍت عن بعض مكوناتو أو استبداذلا بأخرى.

ع داللة مكوناهتا، فتمتزج إمجالية ادلعٌت: إن ادلتبلزمات اللفظية ال ديكن أن جيٍت معناىا من مج -
 . 38-37، ص ص 2007سابن عمر،  ةمكوناهتا امتزاجاً تفقد بو تلك ادلكونات داللتها ادلفرد

وعليو فإن التعابَت الشعبية تعد من أىم اجملاالت لدراسة نفسية أي شعب من الشعوب يف مجيع 
هنا تظهر مدى ثقافة ذلك مراظحل ظحياتو من جد واستهتار، وذلو وعيش، وسلبيات وإجيابيات، كما أ

الشعب، ومن طبيعة اإلنسان أنو مل يًتك شيئاً يف احلياة إال ونظر إليو فاظحصاً ومتأمبًل وقال رأيو فيو، وكذلك 
مل يًتك شيئُا حييط بو يف ىذه احلياة إال وتصيد منو تعبَتًا أو تصويرًا أو تشبيهاً، وازبذ ذلك التعبَت وسيلة 

يا، أو إلبداء رأيو يف مشكلة أو ظاىرة من الظواىر، ومن األشياء اليت ربيط بو للتعبَت عن قضية من القضا
   .165-164ص ص  ،1982سادلصرايت،  أعضاء جسمو

 سوف أقوم بدراسة داللية دلا ورد منها يف كتاب األمثال الشعبية يف ليبيا للمصنف زلمد ظحقيق. و 
 تعريف المثل لغة واصطالحًا: 

 المثل لغة:
كما يطلق على  على الشبو والصفة والِعرْبِة واالنتصاب، وعلى العقوبة، وعلى القدوة،يطلق ادلثل 

 . 616-610، ص ص 1956سابن منظور،  خرآخر مث آإنشاد بيت مث 
 المثل اصطالحاً: -

 ديتلك ادلثل يف االصطبلح دالالت كثَتة منها:
سادليداين،  لتشبيو، وىو مأخوذ من ادلثالأن ادلثل ىو قول سائر يشبو بو ظحال الثاين باألول، واألصل فيو ا

 . 5، ص 1955
لص من ظحادثة خوادلثل ىو قول سائر يؤيت بو للداللة على احلال، ويكون يف األصل عبارة أو ظحكمة تست

 . 162-161، ص ص 1992سالكرمي،  جرت يف ادلاضي
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بليغة، واألسلوب وادلثل الشعيب لون من ألوان األدب العامي، الذي ديتاز بالعبارة ادلوجزة ال
البسيط، وادلعٌت القريب الواضح، وىو تعبَت عن احلقائق ادلألوفة، واألعراف االجتماعية، والظواىر السائدة 
يف اجملتمعات الشعبية البعيدة كل البعد عن الوىم واخليال، فهو حييا يف ذاكرة الناس، وينتشر بينهم عن 

 طريق ادلشافهة، زلمبلً بتجارب من سبقهم.
يو فمهما اختلفت تعريفات ادلثل الشعيب وتعددت فهي كلها تتفق على أن ىذا اللون من وعل 

، ص 2016سعايب، األدب يعرب عن سلتلف الظواىر السائدة لدى الشعوب وحياول نقل ذبارهبا لآلخرين 
 . 12-10ص 

 المميزات والعناصر األساسية للمثل الشعبي:     -
ة بو، وشليزات ديتاز هبا عن غَته من األشكال التعبَتية األخرى نذكر ادلثل الشعيب لو عناصر أساسية خاص

 منها:
 يتيح للمثل االنتشار بُت األفراد لسهولة ظحفظو وتداولو. االقتضاب والببلغة والوضوح: وىذا ما -
الًتكيب البسيط: فبل يشًتط يف ادلثل الشعيب أن يكون من ظحيث اللغة متوافقًا مع قواعد اللغة  -

بأساليبها الببلغية والبيانية، فببلغة ادلثال تكمن يف إجيازه، ووضوح مقصده، وقدرتو على وزلّلى 
 إيصال ادلعٌت إىل اآلخرين بيسر وسهولة.

التعبَت عن احلقائق ادلألوفة واألعراف السائدة: وذلك أن األمثال تعكس الواقع االجتماعي جبميع  -
 ة عاكسة حلياة الشعوب.بعاده السياسية واالقتصادية والدينية فهي مرآأ

الرواية الشفاىية: أي أن األمثال تنتشر بُت الناس عن طريق ادلشافهة بسبب اإليقاع والتناغم  -
 ادلوسيقي يف ألفاظها شلا جعلها سهلة التداول.

هم يف ظحياة مومن خبلل ما مت ذكره من شليزات وعناصر للمثل الشعيب ديكن القول أن ادلثل الشعيب لو دور 
 . 19، ص 1425سمغنية،  ألنو تعبَت عن ظحياتو يف اجملتمع بكل تناقضاهتا وتعقيداهتاالفرد؛ 
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 الفرق بين المثل الشعبي والحكمة:
ىناك بعض ادلصطلحات وادلفاىيم اليت قد تتداخل وتتشابك فيما بينها جملرد ذكر واظحدة منها، ومن 

الشعيب  فهناك العديد من الباظحثُت من مصطلحي ساحلكمة وادلثل  ،بُت ىذه ادلصطلحات اليت قد تتداخل
اتفق على أن ىذين ادلصطلحُت حيمبلن نفس ادلعٌت، وىناك من أكد على استقبللية كل منهما عن اآلخر 

 بوجود فروق بُت ادلثل الشعيب واحلكمة نذكر منها.
 أن أسلوب ادلثل دائماً موجز، عكس أسلوب احلكمة الذي قد يطول نسبياً. -
اول ادلثل الشعيب بُت الناس على عكس احلكمة، اليت قد يصعب فهم بعض سهولة انتشار وتد -

 معانيها خاصة على اإلنسان العادي البسيط.
ادلثل يصدر عن الناس عامة، وعند سلتلف طبقات الشعب، خببلف احلكمة اليت ال تصدر إال  -

 . 18-16، ص ص2016سعايب،  عن طبقة معينة من الناس
 بية:مورد األمثال الشعبية اللي

إن األمثال الشعبية الليبية كغَتىا من األمثال، فهي ظحصيلة تراكمات ظحضارية وثقافية متنوعة، ومل 
تكن مجيع األمثال الشعبية من وظحدة ثقافية واظحدة، بل كانت نتاج خليط ألمناط  ظحضارية وثقافية متعددة، 

وىو  خرآيوجد سبب  وي ظحضارات وثقافات جديدة، وكذلكذوالسبب يف ذلك اظحتكاك الناس بشعوب 
أن طائفة من األمثال وفدت إىل ليبيا من البلدان اجملاورة، إما مشافهة عن طريق الرظحالة وادلهاجرين والتجار، 
أو عن طريق ادلصادر الكتابية، وىذه األمثال الوافدة أصبحت جزءًا من الًتاث الشعيب اللييب بعد إجراء 

روفهم االجتماعية وتطابق ذلجتهم احمللية، بعض التحويرات عليها، لكي توافق ميول الليبيُت وتناسب ظ
فاندرلت بعفوية وتلقائية باألمثال الليبية األصلية اليت تعكس عادات الناس وتقاليدىم، وتصور نوازعهم 
الفكرية والنفسية، وتذكر تارخيهم جبميع ظحوادثو وظحكاياتو، وربف  لبيئتهم اليت عاشوا فيها جبميع صورىا يف 

 . 21-20، ص ص 1425سمغنية، راح وأتراح ادلاضي واحلاضر من أف
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 استخدامات األمثال الشعبية:
هم يف ظحياة الفرد، دلا ربملو من خصائص ذبعلها ذا مكانة ىامة، ماألمثال الشعبية تقوم بدور 

وىي وسيلة تعبَت تصور أخبلق وطبائع وسلوكيات أفراد أي رلتمع وفقًا لقيمو األخبلقية، وتعكس نظرهتم 
ىي أسلوب تعبَت صادق عن ثقافة األمم يف توضيح أسلوب ظحياهتا  -أيضاً  -بعضاً، و ذباه بعضهم
. كما تستخدم األمثال الشعبية كوسيلة من وسائل اإلصبلح للمجتمع، فتقوم  6، ص 1978سظحقيق، 

  ةبتوجيو أفراده ضلو السلوك ادلستقيم، وذبعلهم دييزون بُت احلق والباطل، واخلطأ والصواب، يف مجل سلتصر 
كجرع دوائية لعبلج بعض الظواىر احلياتية بأساليب متباينة، فأظحياناً تكون للزجر، أو للتوبيخ، أو للمدح، 
 أو التشجيع ظحسب ادلوقف، كما تكشف عن الوضع االجتماعي واالقتصادي السائد ألفراد اجملتمع

  .468، ص 2006سجربيل، 
ودبختلف الفئات على السواء ادلتعلم وغَت  فاألمثال الشعبية هتتم بكل ما يتعلق حبياة اإلنسان،

 ادلتعلم، الصغَت أو الكبَت، الذكر أو األنثى، وال ديكن االستغناء عنها نظراً لدورىا الفعال يف ظحياتنا.
 :الجانب التطبيقي: المبحث الثاني

ية أبرز ادلصنف زلمد ظحقيق أمهية األمثال الشعبية يف مقدمة كتابو، ظحيث ذكر أن "األمثال الشعب
ىي الوسيلة التعبَتية اليت يتخذىا اإلنسان يف وصف ذبربتو اخلاصة، ويف تقييم تصرفات غَته، ويف عرض 

  .5، ص1978سظحقيق،  وسائل ظحياتو، وطرق معيشتو ونفسيتو وطبائع أفراد رلتمعة"
ح قام ادلصنف بًتتيب األمثال يف كتابو ألفبائيًا ظحسب الكلمة األوىل يف كل منها، دون شر قد و   

 وتوضيح للمعٌت الداليل اليت ربملو تلك األمثال.
وكما سبق الذكر أنٍت اقتصرت يف ىذه الدراسة على دراسة األمثال اليت ذكر فيها أعضاء جسم 

  مثبلً، وقد مث وضع ىذه األمثال يف جداول ربمل نوع العضو من أعضاء 128اإلنسان واليت بلغ عددىا س
اجلدول ادلعٌت  جسم اإلنسان ادلذكور يف ادلثل مراعيًا يف ذلك الًتتيب الذي اتبعو ادلصنف، كما يوضح

الداليل للمثل، ونوعو الًتكييب من ظحيث االمسية والفعلية واحلرفية، مث ذكر رقم ادلثل ورقم الصفحة يف كتاب 
 يت:الشعبية على النحو اآل عاجلتها األمثالعرض بعض أىم اجملاالت اليت  مثادلصنف 
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 )العين( -1
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

اجعلك نوارة يف عيون  1
 النغارة. 

أدام اهلل عليك سعادتك وسرورك وأعمى عنك عيون 
 ظحاسديك

 7 13 فعلي 

شبحي يا عُت وكذيب ال بال ا 2
 .تيشيما ر 

أخذ احليطة واحلذر الشديدين عند اإلدالء بالشهادة أو 
 احلكم على أمر من األمور

 9 42 فعلي 

  دبعٌت ماذا تريدس إش ودك 3
قال: ظحىت من يا أعمي، 
 القفة عيون.

رغبة اإلنسان يف ربقيق الشيء الضروري الذي حيتاجو 
وتقدمي األىم لديو وإن توفر لو ذلك فسيطلب األكثر من 

 نوعو

 9 43 امسي

اطعم البطينة تستحي  4
 العوينة. 

تقرب من اآلخرين وتودد إليهم باذلبات والعطايا يتغاضون 
 عن تقصَتك وإساءتك ويلبون طلبك  

 10 61 فعلى 

على عيون الزيت تتكل  5
 الفيتورة.

إكرامًا لشخص ما حيضى أشخاص أخرون بالرعاية  
 والكرم 

 11 74 ظحريف

دبعٌت أن ادلولود اجلديد يولد وعيناه على طبيعتهما، وأنفو  العُت بدرية واخلشم مازوزي. 6
يكون صغَتًا مث يزيد مع زيادتو إىل أن يأخذ وضعو 

 الطبيعي.

 17 183 امسي 

إن البخيل الطماع يرغب بشدة يف احلصول على أكثر  العُت واسعة والكيسة ضيقة. 7
قدر من متاع احلياة، ولكنو يًتدد يف ربقيق رغباتو ظحرصاً 

 منو على عدم تناقص مالو. 

 18 186 امسي

 18 190 امسي عدم اإلظحساس بالقناعة واالكتفاء العُت جيعانة والبطن شبعانة. 8

االعًتاف لبعض الناس بتفوقهم وتقدمهم من قبيل  ما تتعلى على احلاجبالعُت  9
 االظحًتام ادلتبادل

 18 191 امسي

 18 193 امسي شدة اذللع وعدم القناعة وسبلمل النفس. العُت شفاقة والنفس مقبلقة. 10
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

اإلصابة بالعُت ظحقيقة ال جدال فيها، سبامًا مثل نبوة  العُت ظحق وزلمد ظحق. 11
 .سيدنا زلمد 

 18 200 امسي

الفم يف ادلخلة والعُت يف  12
 النادر

وقت واظحد، وعدم االكتفاء دبا  القيام بأكثر من عمل يف
يف اليدين من خَت، وإمنا يتطلع إىل أن يستحوذ على كل 

 شيء.

 19 215 امسي 

  اليت دبعٌت الذي أوس اللي 13
 شبحك بعُت اشبحلة باثنُت.

الدعوة إىل رلازاة احملسن بإظحسان مضاعف، أو القيام برد 
 األذى على صاظحبو بأذى أشد.

 25 309 امسي

احلث على القناعة والرضا دبا قسمو اهلل لك وعدم التطلع  اللي كلي قسمو يغمض عينو  14
 عند الغَت من طعام أو مال. إىل ما

 28 359 امسي

النهار بعويناتو والليل  15
 بوديناتو.

الدعوة إىل التحف  واالنتباه يف األقوال واألفعال ومراعاة 
داب اجملتمع، فاألمساع تتلقف الكبلم يف الليل، واألنظار آ

 تلح  التصرفات واألفعال يف النهار.

 32 429 امسي

بعيد على العُت ىُت على  16
 اخلاطر

يتسبب يف أن  إن بعد ادلسافة بُت شخصُت متوادين
وال يهمو أمره،  ،ينسى الواظحدة منهما اآلخر وجيفوه

 فالبعد قد يكون نوعاً من اجلفا.

 37 20  امسي

 37 21 ظحريف يرى اخلطأ بأم عينو ويقع فيو بعيوهنم وحيصلوا 17

عدم احملافظة على ما بُت اليدين ظحىت إذا ما فقد يقوم  سيبها بالعُت وقصها باجلرة 18
 من دون جدوى.بالبحث عنو 

 53 8 فعلي

ضربوه على كعبتو قال العُت  19
 عليها ظحجاب

السخرية من الساذج أو اجلاىل الذي خيطئ يف تقدير 
 .األمور، ووضع الشيء يف غَت مكانو

 57 3 فعلي

ال ديكن ضبط العواطف واألظحاسيس وادليول العاطفية اليت  على عُت تتدارى عيون كثَتة 20
 .احلق والصاحل العامقد تكون على ظحساب 

 60 17 ظحريف
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

تصارع العواطف وادلؤثرات يف صدر اإلنسان ظحول أمر  عُت تضحك وعُت تبكي 21
 .واظحد

 61 35 اسم

زلاولة إخفاء احلقيقة الواضحة أو التسًت على فضيحة  غطى عُت الشمس بالغربال 22
 يعلم هبا معظم الناس.

 62 7 فعلي

 األذن( –)الودن  -2

 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

اللي تنقص ودنو يف احلق  1
 مايتسماش عكروت

الذي حلق بو األذى يف سبيل دفاعو عن احلق ال يبلم 
 .يف ذلك وال يشهر بو

 24 300 امسي

 32 429 امسي   ادلعٌت نفسو15ينظر: سالعُت  رقم  النهار بعويناتو والليل بوديناتو 2
 41 1 فعلي .السخرية شلن خييب مسعاه ويفشل يف ربقيق ما وعد بو الصيد من ودنوجاب  3
ال تشبع األرض من ادلطر وال  4

 تشبع الودن من اخلرب
اإلنسان ال يكف عن تسقط األخبار بإشاعة األسرار، 

 .مثل األرض ال ترتوي مهما سقط عليها من أمطار
 74 17 ظحرف

من الناس ال حيف  سرًا يسمع كلمة فبل يهنأ لو ىناك  مهبولة وزغرتوا يف ودهنا 5
 .عيش ظحىت ينقلها إىل كل من يعرفو

 81 93 امسي
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 )اللسان( -3

 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

اجلخ ظحطاطي واللسان  1
 يبلطي

داللة على البخل وعدم احلركة وكثرة اجللوس مع  
 .وعدم الرضا كثرة الطلبات والنقد لآلخرين

 13 103 امسي

لسانك سلطانك إن  2
صنتو صانك وإن ىنتو 

 ىانك

 16 152 امسي .ادلطلوب ظحف  اللسان وصونو عن قبيح الكبلم

أي الكبلم وظحده ال يكفي إلصبلح خطأ، أو  اللسان ما يطهرش ُجثة 3
مساعدة زلتاج، أو إصلاز عمل، فتحقيق ذلك 

 اجلهد.ل فيو ذيتطلب تدخبلً فاعبلً يب

 21 243 امسي

اللسان قطعة صغَتة من اللحم، ومع ذلك فهو  اللسان ىربة ويكسر العظم 4
قادر على إثارة معارك تزىق فيها أرواح، بسبب  

 كلمات قليلة مثَتة.

 22 261 امسي

أي متعب يف تصرفاتو، وكثَت الكبلم من غَت  اينبتلو الشعر يف لسانو 5
 .فائدة

 35 476 فعلي

اللسان وقلة ظحبلوة  6
 اإلظحسان

 43 20 امسي جيود بلسانو ال بيده، وتتناقض أفعالو مع أقوالو

 75 33 ظحريف داللة على الكذوب ال يف لسانو ال يف أركانو 7
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 )الفم( -4

 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

اكفي الربمة على فمها والبنت  1
 تطلع ألمها

 12 83 فعلي .تكون ابنتهاكما تكون األم 

 19 215 امسي   ادلعٌت نفسو12ينظر: سالعُت  رقم س الفم يف ادلخلة والعُت يف النادر 2
الدعوة إىل أخذ احليطة واحلدر واحملافظة  دو سنونكعظحل فمك ي 3

 سبلكو سلافة السرقة أو النهب. على ما
 43 21 فعلي

فيو اللي كلمتو يف فمو وفيو اللي   4
 عند أموكلمتو 

ىناك رجال ديلكون زمام أمرىم ويتولون 
 وىناكشؤوهنم من دون الرجوع إىل أظحد، 

 ف الشخصية.اضع ممن ى

 64 18 ظحريف

 71 63 امسي شدة تعلق األبناء بأملهم وظحبهم الكبَت ذلا كلمة أمي كيف العسل يف فمي 5
اللي مش كاتبتلك تطيح ما بُت  6

 يديك وفمك
 29 387 امسي اهلل لو من رزق ليس لئلنسان إال ما قسمو
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 )الرأس( -5

 ادلعٌت الداليل ادلثل م
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

االعتماد على ادلواقف ادلتخاذلة السلبية طلباً  اخطى راسي وقص 1
 للسبلمة الشخصية داللة على األنانية

 8 26 فعلي

وزبلص من ادلشكلة اجتث الشر من أصلو،  اقطع الراس يبسوا العروق 2
 بالقضاء على أسباهبا

 12 82 فعلي

إن اخلراب أول ما يصيب يصيب رأس األسرة أو  احلوتة خامرة من راسها 3
 اجلماعة مث يتسرب إىل باقي األفراد

 13 113 امسي

اللي حيفر ظحفرة راسو  4
 مغبلقها

الشر يعود على أىلو، فالشرير يؤخذ بشره، ومن 
 فيونصب شركاً لغَته وقع 

 23 269 امسي

اللي يقول احلق رأسو  5
 ينشق

 26 325 امسي من ينطق باحلق جيلب لنفسو الكثَت من ادلتاعب

ذبملت الفرطاسة برأس  6
 مرت خوىا

 39 1 فعلي التباىي بالشيء الذي ال منلكو

 ال هتتم بشؤون الغَت واىتم بشؤون نفسك. ظحط راسك يف مهراسك 7
 

 42 13 فعلي

الروس ظحط راسك بُت  8
 وقول يا قطاع الروس

إن ما يصيب الفرد ىو ما يصيب اجملموع ويف ذلك 
 بعض العزاء

 42 13 فعلي

 44 7 امسي اإلصابة دبصيبتُت الواظحدة تلو األخرى خرطتُت يف الراس يوجعوا 9
خرطة مش يف راسي كأهنا  10

 يف احليط
 44 9 امسي ى أو ضررذعدم ادلباالة دبا يلحق باآلخرين من أ

اإلنسان ما دام ظحياً، تتيسر لو طرق كسب  رأس ظحي مال ظحي 11
األموال، وال يستطيع أظحد أن يستويل عليها أو 

 ينكرىا عليو

 48 2 امسي
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 ادلعٌت الداليل ادلثل م
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

كل إنسان يتمتع دبستوى من الذكاء جيعلو يتصرف  كل رأس عليو ظحكمة 12
 ظحيال ادلوضوع أو القضية اليت تصادفو

 71 64 امسي

ما يكرب رأس لُت يشيب  13
 رأس

إن األجيال البشرية تتواىل وتتعاقب، ويًتك كل 
منها يف احلياة مكانو لآلخر، فبل يتقدم العمر جبيل 

 إال وبدأ يف االنقراض اجليل الذي سبقو

 78 37 امسي

 )اليد( -6

 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

 8 27 امسي التعفف عن الشيء كذباً  أخيو وإيدي فيو 1

اشوية من احلنة واشوية من  2
 رطابة اليد

االعتدال يف التعامل مع اآلخرين، فلكي تستقيم 
األمور بُت الناس، البد من اقًتان التشدد 
بالتساىل، والقسوة باللُت ظحسب الضرورة ومراعاة 

 عملية التوازن يف السلوك االجتماعي

 10 51 امسي

اعقدىا بيدك وظحلها  3
 بسنونك

موضوع دون روية ودراية، مث يعجز عن التورط يف 
 إجياد ظحل مناسب دلشكلتو نتيجة جلهلو وتسرعو

 11 66 فعلي

اعطيها بيديك وامشيلها  4
 برجليك

 ةاحلث على العمل وبذل اجلهد أو عدم مباال
رجاع مايستعَتونو من الغَت ويقوم إالناس يف 

 صاظحبها بالذىاب إليها واسًتجاعها

 24 297 فعلي

وجوب أن خيدم اإلنسان نفسو، ويعتمد عليها ال  ياكل بيده ما يشبعاللي ما  5
 على غَتىا

 26 329 امسي

اللي ديد يده للحنة ديدىا  6
 للقص

إن اإلنسان قد يعمل خَتاً، فيجٍت خَتاً، وقد 
متقلبون يف أعماذلم  يعمل شراً فيجٍت شراً، فالناس

 27 347 امسي
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 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

 بُت النافع والضارما 

بيده ريب اللي يدير  7
 يزيده

من يؤذ نفسو بسبب سلوكو ادلشُت 
وجنوظحو إىل الشر عن عمد، يزد اهلل من 

 متاعبو ويضاعف لو األذى والضرر

 26 329 امسي

اللي مش كاتبتلك  8
تطيح ما بُت يديك 

 وفمك

 ليس لئلنسان إال ما قسمو اهلل لو من رزق
 

 29 387 امسي

اللي ما يدخل يده يف  9
يلدغوه ادلغاغَت ما 

 احلناش

 30 391 امسي ذبنب أماكن اخلطر لغرض السبلمة

اليد الذي ما تقدرش  10
 تعضها بوسها

عند عدم القدرة على اخلصم، فبل بأس من 
اخلضوع لو إىل أن تواتيك الظروف فتبطش 

 بو

 32 437 امسي

اليد ببل أختها ما  11
 تصفقش

 32 438 امسي احلث على التعاون

سبوتش اليد السخية ما  12
 مكمشة

اجلود والكرم طبع يف اإلنسان حييا بو، عزيزاً  
 كردياً، وديوت عليو راضياً مطمئناً 

 33 439 امسي

أي عفيف النفس قنوع، أو أنو نشأ يف  ايشم يده يشبع 13
 بيت عز ورخا

 34 471 فعلي

 60 14 امسياالظحتفاظ بالشيء ولو كان قليبًل، وعدم عصفور يف اليد وال فرق  14
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 المعنى الداللي المثل م
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

طمعًا يف احلصول على األكثر  التفريط بو طاير
 واألفضل شلا ال يزال يف علما لغيب

إن احملسن اجلواد، ال يًتدد يف إعطاء  قريبو يده جليبو 15
 السائل واحملتاج.

 67 31 امسي

كان خبلك مولو العرس  16
 كول ببل غسل اليدين

اغتنم الفرصة الساضلة مع استغبلذلا 
 خوف أو تردداستغبلال تاماً من دون 

 69 19 فعلي

كل يد سبسح على  17
 وجهها

ينبغي على كل إنسان أن يعتمد على 
 نفسو يف إصلاز أعمالو

 74 16 ظحريف

ال تًتك اللي فيدك وال  18
 تندم عاللي فات

ال تتخلى عما يف يدك طمعًا دبا عند 
 غَتك، وال تندم على ما كان يف ادلاضي

 74 16 ظحريف

مد يدك وتبعها،  19
 وكمشها وارتاح

ساعد اآلخرين ذبد منهم اخلَت أو إذا 
 عزمت على أمر فامضو

 80 71 فعلي

 81 83 فعلي شدة الظبلم حبيث إنك سبد يدك فبل تراىا مد يدك تنقطع 20
يويف مال اجلدين ويبقى  21

 صنعة اليدين
احلث على تعلم الصنعة فهي أبقى 

 ادلوروث لئلنسان من ادلال الوفَت
 91 48 فعلي

 )الوجو( -7
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

استحقيتلك يا وجهي خبشوك  1
 القطاطيس.

الفرصة ضاعت عند احلاجة إليها أو فقدان 
شيء أساسي يف الوقت الذي ىو يف أمس 

 9 41 فعلي
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 احلاجة إليو
مداراة الناس  اإلنسان يف الدنيا مدعو إىل الدنيا بالوجوه واآلخرة بالفعايل. 2

ومقابلتهم بادلودة والبشر والصفاء، أّما يف 
اآلخرة فبل اعتبار إال ألعمالو من ظحيث 

 ادلوافقة وادلخالفة ألوامر اهلل.

 14 128 امسي

الوجو اللي تعرفو خَت من الوجو  3
 اللي ما تعرفاش. 

تعامل مع من تعرفو أو ذبمعك بو قرابة أو 
 عرفة.صداقة فهو أفضل شلن ليس لك بو م

 32 436 امسي 

بادر دبواجهة خصمك وعدم السكوت  محرة يف الوجو وال غصة يف القلب. 4
على اعتداءاتو، لكي ال ينفطر قلبك ندما 

 و أدلاً بسبب سكوتك وخنوعك. 

 43 23 امسي

ادلنافق أو ادلداىن، يظهر اخلَت والنصيحة  يف الوجو مراية ويف القفى براية. 5
 واخلديعة.للناس، وخيفي الشر 

 64 21 ظحريف
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)القلب( -8  

 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

إظهار الرضى واخلَت للناس وإخفاء احلقد  السنون بيض والقلب مريض. 1
 والشر.

 16 155 امسي

اللي ما يقولو قلبو ما يقولولو  2
 الناس.

على اإلنسان أن يهتدي بأظحاسيسو اخلاصة 
 على ظحقيقة الناس واألشياء.للتعرف 

 23 782 امسي

 23 284 امسي  إن العمل حيقق السعادة. اللي خيدموا إيديو يفرح قلبو. 3
من حيمل قلباً يهتم ويتحسس آالم اآلخرين  اللي فيو قلب ما ديوت مسُت.  4

يصرفو عن االىتمام دبأكلو ومشربو فبل 
 يسمن.

 26 321 امسي

إن ما يظهر من التصرفات واألقوال ال يدل  ةييا كنيساللي يف القلب يف القلب  5
على ظحقيقة النوايا وادلشاعر، فهذه ال يعلم 

 هبا إال صاظحبها

 30 403 امسي

 34 23 امسي   ادلعٌت نفسو4ينظر: سالوجو  رقم س محرة يف الوجو وال غصة يف القلب 6
أن يعمي القلب على التبصر يف ظحقائق  ما عمي إال عمي القلب 7

األشياء، أو يعجز عن سبييز اخلَت من الشر، 
ذلو مصاب أشد وقعًا على اإلنسان من أن 

 يفقد ظحاسة النظر

 79 63 ظحريف

 )الكبد( -9
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

الشيء  يقال عندما حيدث يف ادلوضوع أو الدبانة ما تقتلش غَت ادره الكبد 1
ما يثَت الشك واالرتياب  ما تعافو النفس أو

 ولكنو ليس باألمر اخلطَت.

 14 130 امسي

بعطف وظحنان  جدادداللتو على شعور األ الكبد تولد وتعاود 2
 ورقة ذباه األظحفاد

 20 228 امسي

 31 419 امسي احلث على صون ادلال ادلال قطعة من الكبد 3
 )الرقبة( -11

 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 13 107 امسي تغاضي ادلرء عن عيوبو واالشتغال بعيوب غَته اجلمل ما يشبحش لعوج رقبتو 1
ذم الطمع واحلث على تركو ذبنبًا دلا ينجم  ُتيالطمع وقطع الرقبة متحاد 2

 عليو من آثار مدمرة
 17 182 امسي

اإلخبلل بالعهد التنبيو والتحذير من خطورة  اللي أعطى كلمتو أعطى رقبتو 3
 والوعد

 29 378 امسي

 )السن( -11
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 11 66 فعلي   ادلعٌت نفسو3ينظر: ساليد  رقم س اعقدىا بيدك وظحلها بسنونك 1
 16 155 امسي   ادلعٌت نفسو1ينظر: سالقلب  رقم س السنون بيض والقلب مريض 2
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

لفت االنتباه وتذكر الشيء دبثلو عند  وقضك يف سنونكاللي عضك  3
 النسيان

 24 299 امسي

 43 21 فعلي   ادلعٌت نفسو2ينظر: سالفم  رقم س دو سنونكعظحل فمك ي 4
 )الكف( -12

 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

أي الضيعف ال ديكن أن يتصدى للقوي  الكف ما يعاندش ادلِشفة 1
 خوفاً من بطشو

 21 237 امسي

 )اإلصبع( -13
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

أي اإلنسان وقع يف مأزق خطَت وال جيد  الصبح يف العروة واجلمل ناض 1
 وسيلة من اخلروج منو

 17 174 امسي

 معرفة اأِلشياء على ظحقيقتها باالعتماد على اللي يقول بارد حيط صبعو 2
 التجربة

 26 329 امسي

 )الظفر( -14
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 34 461 فعلي يتدخل يف أمور ال تعنيو اخيش بُت الظفر واللحم 1
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة
 

أي لن أقوم هبذا العمل مهما توسل وأحل  لو كان تقلي الشحم على ظوافرك 2
 ظحىت ولو قلى الشحم على أظافره

 74 29 ظحريف

ش بُت الظفر واللحم، يا ايا خ 3
 ظاىر ببل صنة طيبة

أي من يتدخل ويدس أنفسو يف قضية ال 
 تعنيو قد يتحصل على ما يسوؤه

 89 23 ظحريف

 )الذراع( -15
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

اللي خيوهنا ذراعها تقول أين  1
 مسحورة

العفاريت ادلرأة الكسولة تعزو كسلها إىل 
 ادلتسلطُت عليها

 23 277 امسي

تكلب ادلكلوبة وما تكلش حلم  2
 ذرعاهنا

إن القريب ال يلحق الضرر بقريبو مهما كان 
 شريراً 

 40 17 فعلي

أي ىو إنسان كثَت الطمع وكثَت استغبلل  مدوا الذراع مد يده لكراع 3
 الفرص للحصول على الشيء ادلزيد

 80 72 فعلي

 )الساق( -16
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

كل إنسان مسؤول عن أعمالو، وعليو  اللي رافع قربة تقطر على سيقانو 1
وظحده أن يتحمل ما يًتتب عليها من 

 24 286 امسي
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 نتائج، أو من يعمل شراً يؤخذ بو وظحده
 )الركبة( -17

 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

اللي ديوت أبوه يتوسد الركبة واللي  1
 سبوت أمو يتوسد العتبة

ادلقارنة بُت ظحنان األم وعطفها وبُت قسوة 
 امرأة األب وظلمها ألبناء زوجها

 28 363 امسي

 )البطن( -18
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

ديكن أن يصبح عدواً إن األخ أو االبن ال  البطن ما ذبيب عدو 1
 ألبويو

 18 196 امسي

 )المصران( -19
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

السخرية من الفقَت عندما يتظاىر بالغٌت  اخللخال إيرن وادلصران يزن 1
وحياول زلاكاة األغنياء يف مأكلهم 

 وملبسهم

 14 116 امسي

يفقد قيمتو باالستعمال فادلصران الشيء  بركة ادلصران يف النار 2
يكون طويبًل، وعند وضعو على النار 

 36 13 امسي
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 ينكمش فتتضاءل الفائدة ادلرجوة منو
 53 6 فعلي ادلبالغة والتطرف يف األعمال واألقوال مسع باحلامض دار ما يقطع ادلصران 3

 )الريّة( -21
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

داللة على صاظحب احل  السيئ الذي  اقليل البخث يلقى العظم يف الرية 1
تصادفو ادلشقة والصعوبة ظحىت يف األمور 

 السهلة ادليسرة.

 11 80 امسي

 )اللحية( -21
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

اللي تنبت حليتو قبل عوارضو  1
 عارض الشيطان وال تعارضو

الشعر على خديو وذقنو قبل نبتو من نبت 
على جسده كان يف رأي العامة مفسداً 

 مشاكساً وكثَت العناد

 30 397 امسي

استعن على القليل بالكثَت شلا عندك، أو  ظحول من اللحية وظحط يف الشارب 2
عدم االبتعاد بالشيء ادلراد إزالتو من مكان 
 ما ووضعو يف مكان قريب من ادلكان األول

 43 26 فعلي

 )الشارب( -22
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 م
 ادلعٌت الداليل ادلثل

نوع 
 الًتتيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 43 26 فعلي   نفس ادلعٌت2ينظر: ساللحية  رقم س ظحول من اللحية وظحط يف الشارب 1
االضطرار إىل ادلبلزمة عن قرب لشيء تعافو  يا كاره الكسرب على شواربك ينبت 2

 أو لشخص سبقتو
 89 27 ظحريف

 

 )الخشم( -23
 م

 ادلعٌت الداليل ادلثل
نوع 
 الًتكيب

 رقمو
رقم 
 الصفحة

 17 183 امسي   ادلعٌت نفسو.6ينظر سالعُت  رقم س العُت بدرية واخلشم مازوزي 1
 

 )الكعب( -24
 م

 المعنى الداللي المثل
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

البنت اذبيب من عمتها لو كان من   1
 كعبتها

من أخبلق  الفتاة البد أن ربمل بعضاً 
 عمتها وصفاهتا

 13 99 امسي

ضربوه على كعبتو قال العُت عليها  2
 ظحجاب.

 57 3 فعلي   ادلعٌت نفسو19ينظر سالعُت  رقم س

يضرب دلن ديشي ظحايف القدمُت لعدم قدرتو  د رجلو للكعبةيا من بيّ  3
اء ويريد ذاء أو لديو ظحذعلى شراء ظح

أو احملافظة عليو فبليلبسو إال عند الضرورة 
 عند دخولو لؤلسواق مثبلً 

 91 51 ظحريف
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 )العرقوب( -25

 م
 المعنى الداللي المثل

نوع 
 التركيب

 رقمو
رقم 

 الصفحة
يضرب دلن يتحصل على الشيء دبشقة أو  خذوىا بالدين وقالوا عرقوهبا شُت 1

عن طريق الدين من الناس، مث ال يعجبو 
 ذلك الشيء ويظهر عيوبو.

 45 26 فعلي

 والبوع()الكوع  -26
 م

 المعنى الداللي المثل
نوع 

 التركيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة

 76 4 ظحريف يقال دلن يوصف بتمام اجلهل واحلمق من بوعو ما يعرفو كوعو 1
 )العظم( -27

 م
 المعنى الداللي المثل

نوع 
 التركيب

 رقمو
رقم 

 الصفحة
 11 80 امسي نفسو  ادلعٌت 1ينظر سالرية  رقم س ث يلقى العظم يف الريةخاقليل الب 1
جيد من يعينو على  يقال للشخص الذي ال عظمو عظم شقا 2

قضاء ظحوائجو ويقوم ىو بقضائها باستمرار 
 دون عون من أظحد.

 60 15 امسي

 )الرجل( -28
 م

 المعنى الداللي المثل
نوع 

 الترتيب
 رقمو

رقم 
 الصفحة
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 م
 المعنى الداللي المثل

نوع 
 الترتيب

 رقمو
رقم 

 الصفحة
 11 67 فعلي نفسو   ادلعٌت4ينظر: ساليد  رقم س اعطيها بيديك وامشيلها برجليك 1
ادلرأة ادلاىرة تعرف كيف تدير شؤون بيتها  الفاحلة تغزل برجل محار 2

يف أصعب الظروف، وتستطيع أن تنجز 
عملها دبا بُت يديها من وسائل بسيطة 

 وإمكانات متواضعة

 19 214 امسي

 37 17 امسي ادلبالغة يف مدح الشخص بعد وفاتو بعد ديوت ادليت تطوال رجليو 3
إن اإلنسان دييل إىل من ترتاح إليو نفسو،  سبشي الرجل وين حيب اخلاطر 4

 ويقصد ادلكان الذي يهواه فؤاده
 40 18 فعلي

االرتياح واالطمئنان بعد طول عناء وقلق  جابت وضمت رجليها 5
 واضطراب

 41 2 فعلي

االلتزام حبدود اإلمكانيات وعدم ذباوزىا  على قد غطاك مد رجليك 6
 والعمل مع القناعة وظحسن التدبَتيف القول 

 60 20 ظحريف

 التحليل الوصفي:
لقد مزجت الًتاكيب التبلزمية لؤلمثال الشعبية الليبية السابقة مزجًا تامًا فأصبحت دبوجبو يف  

 ظحكم الكلمات ادلنفردة من ظحيث الداللة ادلعجمية وال تقبل التجزيء.
ذكر أعضاء اجلسم هبا، ومن خبلل استنطاق اجلداول  وبعد بيان ادلعٌت الداليل لؤلمثال اليت مَتم  

 السابقة ظهر للدراسة أهنا تأيت من الناظحية الًتكيبية يف أمناط ثبلثة على النحو اآليت:
عدد ورودىا يف كتاب األمثال الشعبية يف ليبيا  الًتكيب التبلزمي لؤلمثال الشعبية الليبية

 موضوع البحث



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

22 

 

 75 الًتكيب التبلزمي االمسي
 37 الًتكيب التبلزمي الفعلي
 16 الًتكيب التبلزمي احلريف

 128 اجملموع الكلي
وسبت التقسيمات السابقة انطبلقًا من جنس الكلمة األوىل لكل تركيب، فما بدئ بفعل مسي 

العُت ما  تركيبًا تبلزميًا فعليًا مثل: اقطع الرأس يبسوا العروق، وما بدئ باسم مُسى تركيبًا تبلزميًا امسيًا مثل:
رى عيون كثَتة، اتتعلى على احلاجب، وأما ما بدئ حبرف فقد مُسى تركيباً تبلزميًا ظحرفيًا مثل: على عُت تدّ 

ونبلظح  من ىذا احلصر ألنواع الًتاكيب، أن الًتاكيب التبلزمية االمسية كان ذلا النصيب األكرب، وىي 
تبلزمي الفعلي على الدرجة الثانية من ظحيث األكثر شيوعًا يف األمثال ادلذكورة، مث ظحصل الًتكيب ال

 الشيوع، مث تبعو الًتكيب احلريف.
وادلبلظح  على األمثال الشعبية ادلشتملة على ذكر أعضاء اجلسم اليت مت ذكرىا أن مواضيعها 
جاءت متعددة، وأهنا تعرضت للعديد من سلتلف رلاالت ظحياة اإلنسان وفق الظروف واألظحوال، ومن أىم 

ليت عاجلتها األمثال الشعبية ومل تغفل عنها موضوع سلوك الفرد داخل اجملتمع الذي يعيش فيو، اجملاالت ا
وذلك ألن صبلح الفرد من صبلح اجملتمع، فجاءت األمثال الشعبية بقواعد وقوانُت ىدفها تقومي سلوك 

يها وإىل الفرد وضبطو مع عائلتو ورلتمعو، وىذه السلوكيات قد تكون ظحسنة وأخبلق فاضلة دعت إل
االتصاف هبا وتشجيع ادلتصف هبا، أو سلوكيات منبوذة وذميمة دعت إىل االبتعاد عنها وزلاولة ذبنبها قدر 
ادلستطاع، وسأربدث عن مناذج لبعض ىذه السلوكيات اليت تعرضت ذلا األمثال الشعبية الليبية موضوع 

 يت:على النحو اآل  127-84، ص ص 2016كما أشار إىل ذلك عايب سالبحث  
 
 

 أواًل: السلوكيات الحسنة واألخالق الفاضلة:
 القناعة والرضا بما قسم اهلل سبحانو وتعالى لعباده: -
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إن ديننا اإلسبلمي احلنيف ظحث على ىذه الصفة النبيلة، وىي من أعظم الصفات اليت يتصف 
القناعة والرضا دبا قسمو اهلل هبا اإلنسان، ولذلك تطرقت ذلا األمثال الشعبية، ومن األمثال اليت دعت إىل 
 لعباده ادلثل الشعيب القائل: ساللي مش كاتبتلك تطيح ما بُت يديك وفمك .

األمانة والوفاء: -  
إن األمانة والوفاء يعدان من األخبلق الفاضلة اليت دعت إليها األمثال الشعبية؛ فاحملافظة على 

ولقب بالصادق  -  -األمانة ىو ظحفاظ على أشياء الناس وظحقوقهم، وقد اتصف هبا نبينا الكرمي زلمد 
ألمثال الشعبية بدورىا دعت إىل األمُت، واهلل سبحانو وتعاىل أمرنا حبف  األمانة، والوفاء بالعهود والوعود، وا
 ىذه اخلصلة الكردية ومن ىذه األمثال: ساللي أعطى كلمتو أعطى رقبتو .

 التعاون: -
التعاون ىو مساعدة الناس لبعضهم يف سلتلف شؤون احلياة ادلشروعة، وقد ظحثنا اهلل سبحانو 

يطلب العون من اهلل سبحانو أوالً وتعاىل عليو، وذلك ألن اإلنسان يف ظحاجة دائمة إىل من يساعده ويعينو ف
مث يطلب العون من اآلخرين، فبفضل التعاون يستطيع اجملتمع أن يصل إىل أعلى ادلراتب، ومن األمثال 

 الشعبية اليت تدعو إىل ذلك: س اليد ببل أختها ما تصفقش .
 الصمت: -

نسان يتحكم يقال: إذا كان الكبلم من الفضة السكوت من ذىب، أن فضيلة الصمت ذبعل اإل
يف أقوالو عكس الذي يتكلم كثَتًا فهو جيلب لنفسو ادلشاكل من جراء كثرة الكبلم، فاألمثال الشعبية 
تطرقت ذلذا اخللق ودعت إىل االتصاف بو، ومن األمثال اليت تدل على ذلك ادلثل الشعيب القائل: سلسانك 

 سلطانك إن صنتو صانك، وإن ىنتو ىانك .
 منبوذة والذميمة:ثانياً: السلوكيات ال

دعت األمثال الشعبية الليبية إىل االبتعاد عن السلوكيات ادلنبوذة الذميمة وزلاربتها بالتوجيو 
والوع  لتقومي سلوك أفراد اجملتمع وتوجيههم ضلو األفضل، ومن ىذه السلوكيات اليت تناولتها األمثال 

 :ما يليالشعبية 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

22 

 

 الكسل: -
دائمًا إنسانًا منبوذًا يف اجملتمع ويكون عالة على اآلخرين، إن اإلنسان ادلتصف بالكسل يبقى 

، وسخرت من اإلنسان ادلتكاسل كما يف ادلثل الشعيب القائل: ساجلخ ةواألمثال الشعبية ذمت ىذه الصف
 .ظحطاطي واللسان يبلطي  أي كسولة ال تتحرك وكثَتة الطلبات والنقد

 النفاق: -
 ىؤالء يأيتق، والنفاق ىو أن يكون اإلنسان بوجهُت ظحذرنا الدين اإلسبلمي من خصلة النفا

بوجو وىؤالء بوجو أخر، كأن يظهر لك احملبة وخيفي الكره واحلقد، وادلثل الشعيب الدال على ذلك سالسنون 
 بيض والقلب مريض .

 
 

 ع والطمع:شالج -
ما عند ع والطمع صفة ذميمة عكس صفة القناعة، واإلنسان الطماع ىو الذي يتطلع إىل شاجل

اآلخرين، ودائمًا يطلب احلصول على ادلزيد ولو على ظحساب الغَت، وىذا النوع نبذه اإلسبلم احلنيف وال 
يتصف بو ادلسلم، واألمثال الشعبية دعت إىل تركو وسخرت من فاعلو ومن األمثال الدالة على ذلك قوذلم: 

 سمدوا لو الذراع مد يده للكراع .
 المظاىر الخداعة: -

تمعات اليوم هتتم بادلظهر اخلارجي ومجع ادلال لدى الشخص دون االىتمام باجلوىر، أصبحت اجمل
واألمثال الشعبية ربث على االبتعاد عن ادلظاىر الكاذبة، فبل شيء أفضل من الصدق وعدم خدع الناس 

 يزن .بادلظاىر الكاذبة وىو ال ديلك شيئاً، ومن األمثال الدالة على ذلك: ساخللخال إيرن وادلصران 
 الغيبة والنميمة: -

إن الدين اإلسبلم هنانا عن الغيبة والنميمة ومها أمران خطَتان قد عمت هبما البلوى لكثرة 
ك ادلسلم يوقوعهما على األلسن يف رلتمعاتنا وخاصة عند النساء دون تذكر العواقب، والغيبة ىي ذكر أخ
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قصد اإلفساد بينهم، واألمثال الشعبية هنت عن دبا يكره، والنميمة ىي نقل كبلم الناس بعضهم إىل بعض ل
ذلك ودعت إىل ترك مثل ىذه السلوكيات وذلك يف قوذلم: ساخيش بُت الظفر واللحم  داللة على الشخص 

 الذي يتدخل بُت الناس قصد نشر العداوة والبغضاء بينهم.
ظحيث اخلبلصة من عرض ىذه النماذج لبعض السلوكيات نلح  تعدد مواضيع األمثال من 

السلوك واألخبلق للفرد داخل اجملتمع الذي يعيش فيو بدعوتو إىل االتصاف باألخبلق الفاضلة، واالبتعاد 
 عن األخبلق الذميمة.

 
 الخاتمة 

تعد ادلتبلزمات اللفظية يف األمثال الشعبية، ذات أمهية كبَتة يف تركيز ادلعٌت وقوتو يف الوقع والتأثَت، 
ما جعل ذلا االستقرار الداليل والثبات الًتكييب، ويف ختام ىذه الدراسة ديكنٍت االستعمال ىو  وتداوذلا يف

 تسجيل النتائج التالية:
إن األمثال الشعبية تتكون من ألفاظ متبلزمة حبيث تفرض الكلمة أو الكلمات نفسها لتكون  -

 ىي يف الًتكيب دون غَتىا.
أظحد آليات التوليد اللغوي الداليل، وذلك إن الًتكيب التبلزمي لؤللفاظ يف األمثال الشعبية يعد  -

إلعطائو ادلعٌت الداليل ادلطلوب بدقة ووضوح دون غموض، مع االقتصاد يف اجلهد يف نطق 
 الكلمات والًتاكيب.

إن ادلعٌت ادلراد من الًتكيب التبلزمي للمثل الشعيب ال يتأيت من رلموع ادلعاين ادلعجمية للمفردات،  -
 ق والتداول لذلك الًتكيب يف االستعمال.  بل يأيت ادلعٌت من السيا

إن األمثال الشعبية الليبية ىي عبارة عن مكونات متبلزمة متواترة يف االستعمال ربمل ظحصيلة  -
 تراكمات ظحضارية وثقافية متنوعة تصور ذبربة عاشها الفرد اللييب يف فًتة ما ويريد نقلها لآلخرين.

طًا وثيقًا باحلياة االجتماعية وهتتم بسلوكيات الفرد داخل إن األمثال الشعبية الليبية ترتبط ارتبا -
 اجملتمع وزلاولة إصبلظحو.
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إن اللغة ادلستعملة يف األمثال الشعبية الليبية ىي اللغة العامية السائدة يف اجملتمع، وىي غَت  -
 خاضعة لقواعد اللغة العربية، وىذا ما ساعد على انتشارىا وصدورىا عن عامة الناس.

ائص ادلثل الشعيب اللييب موضوع البحث استخدامو لصيغة اإلفراد بكثرة وخصوصاً إن من خص -
االسم ادلوصول ساللي  دبعٌت سالذي أو اليت  للداللة على أنو يشمل مجيع الناس وال يقصد بو 

 شخصاً بعينو، وكذلك استخدم الًتكيب االمسي أكثر من الفعلي واحلريف.
 

 خراً آواهلل ادلوفق واحلمد هلل أوالً و 
 

 المصادر والمراجع المستخدمة في البحث
األدب الشعيب يف ليبيا ظحصيلة وآفاق، أعمال الندوة اليت أقامها ادلركز   .2006جربيل، مربوكة الشريف س

 .منشورات اللجنة الشعبية للثقافة واإلعبلمليبيا،   ،1سط ،الوطٍت للمأثورات الشعبية
  ،1، طستصنيف زلمد ظحقيق، ليبيا، سلسلة كتاب الشعب األمثال الشعبية يف . 1978ظحقيق، زلمد س
 .5العدد 
، رسالة  ً منطقة أوالد عدي لقبالة أمنوذجاسالدالالت االجتماعية يف األمثال الشعبية  . 2016عايب، غنية س

 كلية اآلداب واللغات، جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة، اجلزائر.ماجستَت يف األدب العريب،  

رلمع األطرش  تونس، ،ادلتبلزمات اللفظية يف اللغة والقواميس العربية . 2007زاق سابن عمر، عبد الر 
 للنشر الكتاب ادلختص وتوزيعو.

 .دار العلم للمبليُتبَتوت، لبنان، ، لمتبلزمات اللفظيةل  قاموس دار العلم . 2007غزالة، ظحسن س
دار لبنان للطباعة   ،1طس ،عريب –اذلادي إىل لغة العرب، قاموس عريب  . 1992الكرمي، ظحسن سعيد س

 .والنشر
 ، طرابلس، 1طس، التعابَت الشعبية الليبية دالالت نفسية واجتماعية . 1982ادلصرايت، علي مصطفى س

 .منشورات ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعبلنليبيا، 
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