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Abstract                                                                                                        

Conceptual metaphor is a window into human beings and abstract concepts, so that 

it is easy for the audience to understand those intangible concepts, therefore the role 

of metaphor in individual and social life is undeniable. Proverbs are a mirror of the 

thoughts, culture and ideas of the users of that language. Animals are tangible items 

who have a great impact and role in human life, and the names of animals are widely 

used in Palestinian proverbs. The present study, with a descriptive-analytical 

approach, analyzes the forms of animals in Palestinian folk proverbs, relying on 

cognitive semantics, especially conceptual metaphor, to examine the abstract 

concepts in Palestinian folk proverbs. According to the analyzes and studies carried 

out on the book "Al-Jami 'Fi Al-Amthal Al-Amiya Al-Palestineh wa Yaleh Al-

Kanayat Al-Amiya" by Ismail Al-Yusuf, nearly two thousand proverbs have been 

studied and recorded. The result of this research indicates that in all the proverbs 

that have the names of animals, 107 maps were found in it, among which the 

conceptual metaphor of "lowliness" was the most frequent, followed by the 

conceptual metaphor of "lowliness and ingratitude", the conceptual metaphor. 

"Weakness, humiliation and fear" were the most common animals have used the 

above concepts to warn the audience. 
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 وفقاً ةينيالفلسطة يالشعباألمثال  يف ةيوانيللصور احل ةيمياملفاه ةاالستعار ةُدراس

  "سونونج" و"وف يكال" ةيلنظر

 3يمينب رحي، ز 2عسگربابازاده اقدم، 1ييروزجاين تك تبار فيحس
 رانية وآداهبا جبامعة قم، قم، اياللغة العرب أستاذ مشارك يف .1

 راني، قم، اةيالقرآن العلوم واملعارف ةوآداهبا جبامع ةيللغه العربا يفأستاذ مساعد  .2

 رانية وآداهبا جبامعة قم، قم، اياللغة العرب  يفريطالبة ماجست .3

 (22/50/2521خ القبول: ي. تأر22/50/2521خ االستالم: ي)تأر

 امللخّص

قد . والبشر إيلقة يبصِالت وث تُّمُتَ يتالّ ةيديم التجرياملفاهحنو باطن اإلنسان و آفاقاً فتحُيمفهوماً  ةتعدُّ االستعار

 نكميال ولذا .  مباررريغ لٍكبش  امللموسةريم غيفاهعاب املياملخاطب است يسهل علي كي تمّ استخدام االستعاراتي

 األديبج البحث عن املنت يلد ةية واالجتماعياة الفردياحل يها علرية االستعارة وتأثيأمهّ يمد عن نغفل أن

وانات من ياحل أنّ ماك. اهتم ومعتقداهتمياللغة وثقافاهتم وعقل يار مستخدمكأفعبارة عن أمّا األمثال ف.يالبشر

 كياحيزال ـ ي وال انك؛ ألنّ البشر ـ دبهأ يعلأثرت و. اة البشريح ي علريبك لٍكقد أثّرت بش ذج امللموسة اليتالنما

هذا املقال ض.يالترو ية عليعص زالت ال اليت كضها، أو تليألِفته أو قام بترو وانات اليتيعة، ومنها احليالطب

قوم يل ة ـ  يميـ خاصّة االستعارة املفاه     علم الداللة املعريفبناً يمستعة ينياألمثال الفلسط ت يفوانايصور احل درسُي

وانات يأمساء احل ألنّ. يليـ حتل ية مبنهج وصفينية الفلسطياألمثال العام ة املوجودة يفيديم التجريل املفاهيبتحل

 اجلامع) تابك يت عليقد أجر اليت ل والدراسةيالتحل غرار يعلو ة.ينياألمثال الفلسط نطاق واسع يف يعلتُستخدم ُ

لة هذه يحص تانكومثَلٍ.  يألفَ مِن قاربيدراسة ما  ت( متّةيات العاميناكه اليليو ةينيالفلسط ةيالعام األمثال يف

 احلظّ األوفر انكوقد وانات. يأمساء احلاستخدام ها يفمتَّ  األمثال اليت صورة يف 151 يالدراسة العثور عل

لقد متّ استخدام وضعف واحلقارة واخلوف(. ال)و ،و)التواضع واجلحود( ،(اطة لـ)االحنطيمياملفاه لالستعارة

 .عالهأ ورةكم املذيعرب املفاه يتارةً أخر هنذارإلواملخاطب تارةً،  ريبشتوانات ليأمساء احل

 سةياملفردات الرئ

 .ةينية الفلسطيوانات، األمثال الشعبية، أمساء احليمية، االستعارة املفاهيات املعرفياللغو
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 املقدمة  

كتاهبما "االستعارات  يف" مارك جونسون" و "كوفيجورج ال"ان ريات الشهيادّعى باحثا اللسان

طة ية فحسب، بل متثّل اخلرية مجاليست أدوات لغويا هبا، أنّ االستعارات ليحن الّيت

طرح ي. (121ش:1301،ي)هامشمبساعدهتا نفهم ونتعاطى مع العامل قة الّيتية العميائيميالس

ة يوميعَ الظواهر اليطة، حتكم فَهْمَنا مجية وبسيذا االدّعاء فكرة أنّ مثّة استعارات أساسه

 ."ةيمياألفضل هلا: "استعارات مفاه املقابل العريبو ه،يملتعلّقة وتؤثّر فا

اء يفَهْم األر ة تكمن يفيمية لالستعارات املفاهيفة األساسي، الو نينظر الباحث يف

من الصعب  ة، الّيتياة أو العالقات اإلنسانية؛ مثل الوقت أو احل اسحمسوسرياجملرّدة وغ

اد مفردات خاصّة لتداوهلا دون ربطها بالعامل اسحمسوس. مثلًا، نقول عن الشخص جيإ

 . أنّ الدفء والربد أمران حمسوساننيح ب القلب إنّه "دافئ"، وعن الفظّ "بارد"، يفيالط

د به إلّا صقيفال  ،نيالباحث يلد فهيوتعار دهثرت حدوكو هيإنّ األدب وإن تعددت معانو

 مها ينين أساسيرضوء عنص يإلّا عل أيتي ال ريه. وهذا التأثينفوس خماطب  يفريالتأث

 رية أو غياسية وقيتابكة أو يانت عامك . واألمثال ـ سواء(01ش:1311،)برايتلكاملضمون والش

، يرة وقالبها الفنّكهذان العامالن؛ ومها الفها يتوافر فية ـ تُعترب نوعاً مِن األدب؛ ألنّه ياسيق

ل ـ يه أو التمثيهو التشب يقالب فنّ ة يفيرية أو حتذيإررادة أو يرة إصالحكها فيوتصاغ ف

 اة. يأحداث احل التجارب والوقائع يف يغالباً ـ بناءً عل

اة يح قةيطرو  هبذه الثقافة،نياحلاف تايونفس، كريالتف مناهج نيتع اليت يالثقافة العامّة هو

األدب  ؛، وادآخرديوالتقال سنن: أحدمها قسم ادآداب والنيقسم يلعامّة الناس؛ وتنقسم إ

أو  ةيالثقافة العامول. يالً بعد جيالصدور ج يف ستقرّيف ،عرب األلسن وارثتي يالذ يالشفو

نّ إواقع ال يفوم. يلّ إقلك انك سكريقة تفيطرو ،احلوائجواملشاعر، وس االهتمامات، كتع ةيالشعب

ة يمتنح اإلنسان اليت يجوهرة الوجود هف. وجوهرهتا اةياحل ذات وجود الثقافة عبارة عن

 نيسوا منفصليأنفسهم؛ ألنّ الناس ل للناس ميركهو ت الواقع يف ةيثقافة بشر يل أيتبجولإلنسان. 

 ينّ إحدأ ماكمة والقدر. يمتنحهم الق اليت يهتُعترَبُ ثروهتم، وعن ثقافتهم، وإنّما ثقافتهم 

 األمثال. يعرب اللسان ه اتمعتمن ثقافات اجمل اًريثكس كتع العناصر اليت

. واالهتمام رة بالدراسةيـ مستقلّة متاماً وجد هبا صّهة ختتكهلا ن لغةكاألمثال ـ و

لّ كل هايقورُاتساع رُقعة الثقافة  يها اخلاّّ علريوتأث هاانتشار يومد األمثال استعمالف

 ات.يها علم اللغة/ اللسانيألنواع الدراسات املختلفة مبا ف بةخص ةيأرض ئيهتجمتمع 
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ة يالصور الظاهر يأن نتخطّو بُدَّ ، الاهيتدلّ عل األمثال وما من أجل معرفة معاينو

االستخدام  يأبرز خصائص األمثال هفسة. ية والرئيات األساسيق الفرضيلألمثال عن طر

، يفيورر ي)فضائل ه عنريوالتعب اهلادف يالجتماعا يغز املينية لتبيالواسع للصور اجملاز

 .(131: ش1312

 ية. وعليللدراسات املختلفة؛ منها الدراسات اللغو واملصادر من أهمّ املناهل نّ األمثالوإ

ة. يم ذهنيمفاهكتثبت عنده  يعرفه عن العامل اخلارجياإلنسان وما  اربهذا املنهج فإنّ جت

 نينيم مستعياملفاههذه  عابياستو ةيديالتجر مياملفاه ريفسقوم الباحثون بتيقة يوهبذه الطر

 باالستعارة.

 من جوانب ريٍثك وقد استخدموها يف ،واناتيش البدو من األعراب مع احليلقد تعا

 إذ استخدموها يف ؛واناتية تامّة خبصائص احليعلم ودرا ياهتم، وهذا األمر جعلهم عليح

 .هايطمحون إلي، وقصدوهنايانوا ك اليت رادةم املُيه املفاينيأمثاهلم لتب أدهبم وخاصّة يف

اق االستعارات يس يف ةينية الفلسطيراسة األمثال الشعبهذا املقال د حناول يف

ة( يات العاميناكتاب الكه يلية وينية الفلسطياألمثال العام تاب )اجلامع يفكفإنّ ة. يمياملفاه

مل  اليتة ينية الفلسطيات الشعبيناكوال األمثال تب يفكوسف أحد أمثن اليل اليف إمساعيتأل

 .ينيرانيالقرّاء اإل  نيب ينبغيما ك بها  من الشهرة يأخذ نصت

 هتابك يف داينيقة امليطر ية عليهلجائب احلروف ايترت يتاب بناءً علكدُوّنَ هذا ال

: كقولك، ةيفياتب هذا األثر بأوّل حرف بعد )الـ( التعركلقد استعان و)معجم األمثال(. 

 تاب هو مصدرنا يفكوهذا ال .«ة األحبابيالعتاب هد»و ،«يعديثل اجلرب م يق الرديالرف»

 هذا املقال. جئنا هبا يف ة والشواهد اليتية الشعبياالمثال العام ياحلصول عل

 ة البحث وضرورتهيأمه

ب ومن جان ،لغتها ودقائق لمجتمعات املختلفةل ةياألدب ةقئذاتُظهر لنا الاألمثال من جانبٍ 

 اليتوارهم كس ثقافتهم وأفكتع كذلكو ،ومعرفتهم األمّة كان أصحاب تلمي إنيآخر تب

 م.اهتدتقعمارهم وكان أفيقة هلم لبيأفضل طركاستخدموها 

 إيل النظر فتَلّ أمّة مِن أن نلكأمثال  ة يفيبوالظرائف األد ينعنا اجلمال اللفظميوال 

انة ملفتة كوانات مياجملتمع. وهنا فللح كذل يرق ة املؤثّرة يفية واألخالقياجلوانب التربو

وانات يأمساء احل ية علياألمثال اسحمتو النظر يفو. هذا النوع من األدب الشعيب للنظر يف

ن كمي يمن أنواع األدب الذ يل هااألمث قابلة للفهم. رية غيديم التجرياملفاهعاب ياستسهّل ي
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 نيب املقارنةن كمي ة،يميالستعارة املفاهة ايقاً لنظروففة. يالدالالت املعرف ضمن دراسته

 ةيديلتجرم اياملفاه ينيتب يألنّ األمثال قادرة عل ؛)املصدر واهلدَف( املقصدواملبدأ  جمايل

م. ياملفاه كتل عابياستل يقة لتسهيطر يوبأفضل وأجل ،ل من األلفاظ واملفرداتيبالقل

شعب ستخدمها الي وانات اليتية عرب احليديم التجرياملفاه يبوسعنا أن نقوم بشرح إحدف

 ل.ثَلّ مَك يف ينيالفلسط

 أسئلة البحث

 115ة، حاولنا ـ بعد أن استخرجنا ينياألمثال الفلسط وانات يفية دور احليأمه بالنظر إيل

م يثر ـ حاولنا أن ندرس املفاهكوان واحد أو أيها اسم حياستُخدمَ ف مثَالً من األمثال اليت

ة ية الدالالت املعرفي بنظرنينياة البشر مستعيح يف تواناياحلإطار أمساء  ة يفيديالتجر

 ة.يميوخاصّة االستعارة املفاه

 :يليما ك يها هذا املقال هيب عليجي فإنّ األسئلة اليت

ها ياألمثال املستخدمة ف يفراراً و هوراً كثر تكة( أيهل )األمر بالفضائل األخالق -1

 كتل ظّ األوفر يف( احلةيعل الرذائل األخالقعن ف يوانات، أم أنّ لـ)النهيأمساء احل

أمساء  ة يفيمياالستعارة املفاه إطار ة يفيديم التجريأهمّ املفاه يما ه -2 األمثال؟

 ة؟ينية الفلسطياألمثال الشعب وانات يفياحل

 رب إيلكأ تعرّفٍ جمالَ وانات ـ يها أمساء احلياستُخدمَ ف ـ اليتدراسة األمثال ح لنا يتت

ها يف األمثال اليتوة. ية والشعبيومياللغة ال ة استخدامها يفيفكيو ،ةيديالتجر مياملفاه

م يعاب املفاهيستق اليت الطرطّدو م اليتيوانات من أبرز وأوضح املفاهيأمساء احل

ل أمثا ة املوجودة يفيديم التجرياملفاه البحث يف نتّجه إيل كواضحة. لذلال ريغة يديالتجر

 ة.ينيسطة الفليوانات الشعبياحل

 ة البحثيخلف

 :يه هذا اجملال تُب يفكالأهم مثة دراسات وجمال علم اللغة ومعرفة األمثال  يف

  «اتيمالاجلخلق ر وكالف االستعارة، أساس»"ينيآفر ييباير و ابزار زكتف ي"استعاره، مبنا

ة يعرفات امليمن املقاالت حول اللغو اًريثكتاب كتضمّن هذا الي( م2511) قلم فرهاد ساساينب

 Michael يديل ريكوما« االستعارة»  Umberto Ecoويكة بقلم أمربتو إيميواالستعارة املفاه

Reedy «وف كجورج الو، «لغتنا رة اإلطار يفي؛ منوذج من مغاياستعارة اجملر 



  243 دراسُة االستعارة المفاهيمية للصور الحيوانية في األمثال الشعبية الفلسطينية وفقًا لنظرية "اليكوف "و "جونسون"

 

Lakoff George «ت ريجون روبو، «ة االستعارة املعاصرةينظرJohn Robert ررح »لر يتا

 االستعارة مبعين»  wanshaymer رمي، جوئل وانسها«االستعارةة: اجملاز ويوبسط نظر

 «.االستعارة»تشارد موران يرو، «استعارة الفهم

 :عبارة عن يتطرقت لألمثال، فه اليت املقاالتأمّا و

ه بر كيش الر با تيوگ يوانات در ضرب املثلهاياربرد نام حكاز  ل معنارناخيتي"حتلـ 

 وانات يفيالستخدام أمساء احل ل الداليليالتحل»"ياعرد اجتمكاردكت و يداللت، موضوع

 يفيبقلم رر(« ية واألداء االجتماعيالداللة، املوضوعاالستعانة بة )بيأمثال اللهجة الالر

ع يمواض يعادة عل ية حتتويحمصّل املقال هو: األمثال الالرو(. ش1312) يميمقدّم وند

ة يالترب جمال يفواسع  ريإذ هلا تأث ؛واناتي ألمساء احلريثكها استعمال ية فية وأخالقيتربو

 م.يوالتعل

؛ مورد يمعنا رناس -رد نشانه يكاملثلها با رودر ضرب زماين يل زمان و راخصهاي"حتل 

األمثال عرب استخدام منهج  ة يفيواملؤرّرات الزمن زمنل اليحتل»" يمطالعه: زبان فارس

(. ش1313عزم ) يكن يأطهارة يمرضم بقل« أمنوذجاًة ية؛ اللغة الفارسياإلرارة الدالل

ل عام و ك" بشيل واسحمتوك الشني"العالقة ب فهم الزمان بالنسبة إيليف كي :يلة هياحلصو

 الً؟يثر دقّة وتفصكل أك" بشةيوالقوّة الباطن ياحلضور املادّ"

ة يمياملفاهت دراسة االستعارا» "يفارس يدر ضرب املثلها يمفهوم ياستعاره ها ي"بررسـ

 (. جماالت املبدأ يفش1311) يميمقنرجس و يرضائحممد بقلم « ةيمثال الفارساأل يف

ة لإلنسان، هذه التجارب امللموسة ية واالجتماعياة الفرديلة احلية حصياألمثال الفارس

 ة.يمياالستعارات املفاهكة يعامل مبلغاً جتعل األمثال عامّة ورية قد تبلغ من التأثينيوالع

 George وفكيف جورج اليتأل« ش معهاينع االستعارات اليت»  ByMetaphors We Liveـ 

Lakoff جونسون  كومارMark Johnson (1310بُحثَ يف )ثة ية حديتاب عن نظركهذا ال ش

 .يذهن البشر والعامل اخلارجبارتباطها ة يفكية، ويمياالستعارة املفاه بالنسبة إيل

 ؛ةيات املعرفياللغو يإطاللة عل» مياهها و مف  هينظر .رناخيت يرناس  زبان بر يدرآمدـ 

، تاب علم اللغة املعريفكتناول هذا اليش( 1311ف حممد راسخ )يتأل« ميات واملفاهيلنظرا

ة، والفضاءات يمية، واالستعارات املفاهي، واألطروحات التصوّروعلم الداللة املعريف

 . النظام املعريفنية، وقوانية، واألمناط املعرفيالذهن
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ف زولنت يمِن تأل« ة لالستعارةيمقدّمة عمل» r: A Practical IntroductionMetaphoـ 

ة يمية االستعارة املفاهيتاب مناقشة بنكهذا ال ش( متّت يف1310) Kovecses Zoltan وتشك

ة ياملبدأ واملقصد، والصور اجملاز يمتّ استخدام جمالَ كذلكذهن البشر. و وأصوهلا يف

 مثال.األ ة يفيميواالستعارة املفاه

ة من يمية االستعارة املفاهينظر»اف و جانسون"يكاه لگدياز د يه استعاره مفهومي"نظرـ 

هذا املقال عن  ش( حبثَت يف1310) يبقلم زهرة هامش« وف وجونسونكيمنظور ال

وف وجونسون كحبثها ال ة اليتيث استنتجت أنّ النظريش معها؛ حينع االستعارات  اليت

ر واالعتقاد. علماً بأنّ االستعارة كأعماق الف إيل ياللغو ياملستو االستعارة من يت مستوريغ

 يأمر جذر ية، وإنّما هيع خاّّ باللغة األدبية أو علم بدية وأدبيست جمرّد صناعة بالغيل

اة يأفعال وو ائف احل ة يفياإلنسان؛ إنّ االستعارة جار يعاب لدير واالستكنظام الف يف

 ة.يومية اليالبشر

الصور »"يبرآمده از متون ادب فارس ياملثلهاوانات در ضربيح يااستعاره يهانگاشت"

 نيآخرمقدّم و يعلو بقلم« ةيالفارس األمثال املأخوذة من النصوّ نات يفواية للحياالستعار

أمثال  وانات يفية ألمساء احليميه عن دراسة االستعارة املفاهيمتّ البحث ف ي(. الذش1310)

وانات ياحل ة تظهر يفيديم التجريلّاً من املفاهكأنّ  إيلالبحث  لوقد وص. ياألدب الفارس

 عامل الواقع. م يفياملفاه كـ باعتقاد الناس ـ رمز تل يه اليت

 ة املوجودة يفيميل ودراسة االستعارات املفاهيجمال حتل تابة مقالٍ يفكادآن  يتمّ حتّيفلم 

 هذا اجملال. يفتب كعَدّ أوّل ما ية وهذا املقال ينياألمثال الفلسط

 ياإلطار النظر

 ةيات املعرفياللغو -1

 نيب ل العالقةيتقوم بتحل ثة اليتيحلدات ايمدارس اللسان يإحد يهة يات املعرفياللغو 

ة لإلنسان عرب البحث والدراسة حول خصائص ية واالجتماعيوالتجارب املاد ،اللغةوالذهن، 

قة يطروجتاربنا من العالَم،  ياللغة بناءً علمنهجٌ لدراسة  ية هيات املعرفياللغة. إنّ اللغو

دراسة حول أمناط  ير، هوة التصوّر. إذن الدراسة حول اللغة من هذا املنظيفكيو كاإلدرا

رفة آراء تها ومعيليكار وهكقة األفين معرفة حقكمير. بالبحث والدراسة حول اللغة يالتصو

علماء  نيب« اتياللغو اعات يفالزن»لة يحص ينّ هذه النظرة ه. إكذلكة ياإلنسان الذهن

أنّ  إيل ركوف ورونالد الجناكرج الجو فقد توصّل. كيوأنصار جامس ةيديدالالت التولال
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ن اعتقديانا كوأنصاره  كيامسجلخالفاً  ااً. إنّهمي جذرريأن تتغو دَّات ال بُياللغو النظرة إيل

 ة. كياإلنسان اإلدرا يقو نظراً إيل املعين يب أن تقوم علجية يبأنّ أسس الدراسات اللغو

ل يكاهل يعل يحتتور ـ كالفكـ  بأنّ اللغة ونيأو املعرفة ية املعرفينظرالعتقد أصحاب ي

 كر أصحاب تلكس بناء فكعياللغة  ائن يفكعتقد هؤالء أنّ البناء املنظّم اليما كوالنظام. 

 يوإنّما ه ،ةيلذهنا يعتقدون بأنّ اللغة نظام منفصل عن سائر القويإنّهم ال  كذلكاللغة. 

  (10ـ  12ّ: نفس املصدر، . )جزء منها

ة يات املعرفيالنماذج وادآل يد علكتؤ ة جزءاً من علم اللغة واليتيالدالالت املعرفتُعدّ 

 ا ـ اليّتيأنّ و ائفنا العل ية عليالدالالت املعرف البناء يفوائنة خلفَ ما تقوم به لغتنا. كال

امتداد نشاطات حواسّنا وإنّها   يفريتس يقة هياحلق  ـ يفنينكواالستدالل مم جتعل املعين

 ة ومنفصلة عنها أبداً.ك منفريغ

س ياللغة ل ظهر يفيوأنّ ما  ،ةي اهرة معرف ية أنّ االستعارة هيعتقد علماء علم اللغة املعرفي

ستنتج يعرف ويان كعارض ما ي ينّ هذا الرأكة، وليالظاهرة املعرف كمظهر من مظاهر تل يسو

وف يكالة يوفق رؤ ي( واالستعارة عل11، ّ: ش1301راد،  يوسفيلفام وگ) من االستعارة.

، واجلسد شيوالواقع املع ،ةيالذهن، وللتجربة االنسان ة تنشأ يفية تصورياهرة ذهنوجانسون  

ق يالذهن عن طر ة( يفية)التصوريميوتتم االستعارة املفاه ها،يمعان كوإدرا لها،كتش أثر يف

 ك اجملاالت، وإدارنية االسقاط بيبعمل ية االنتقاء وتنتهيم وتقابلها، مث عمليهعرض املفا

 م القارة. ياملفاه ضاف إيليد ين مفهوم جديوك، وتل املعينياملقصد، وحتص

 ةيمياملفاه االستعارة -2

 ة يفيديرم التجيان للمفاهيوب كلّ إدراك ينّ لفظة االستعارة تطلق علأون يعتقد املعرفيما ك

ة يالدراسات املعرف ة اهلامّة يفيميبات املفاهكيالتر أهمّ يإحدو وأوضح، يم أجليب مفاهقال

 عاً هامّاً يفادآن تُعدّ االستعارة موضو ينات وحتّيمنذ الثمانوة. يمياالستعارات املفاه يه

 ة.يالدالالت املعرف

من أجل  ك؛ وذلاللغة ات ـ حول معينيعلم اللسانل اًزكبحث علم الدالالت ـ باعتباره مري 

ة تظهر لنا اجلوانب اهلامّة هلذا االرتباط يمياالستعارات املفاهور. كدراسة ارتباط اللغة والف

 . يل واضح وجلكبش

، والنظام اًياستعار اًأساس ةية الذهنيميرفة اجملاالت املفاهوف وجونسون أنّ ملعكعتقد الي

 ينيتب س يفيدورٌ رئ يمينظام املفاهوهلذا ال .ياالستعار التصوّرلة أداء يهو حص يمياملفاه
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 ومبا أنّ هلذا النظام بناءً  (1-0:ص، ص1311، ي)أفرار ة.يومياة الياحل احلقائق يف

وأساس  ةينبِباألمور امنا يوقتسابنا للتجارب كرنا واكقة فيلطرون يك كذلكف اًياستعار

 .ياستعار

صناعة  يد ـ هين منذ زمن بعيركألفتت انتباه املف قة للّغة ـ والّيتيات الدقكيالسلو يحدإ

ن يرك من املفريثكاللغةُ االستعارةَ؟ هذا السؤال ألفت انتباه ال ف تَستخدمُكياالستعارة. ملاذا و

. واحلال اتيعارة ال تنفصل أبداً عن اجلمالبدا أنّ االست يات ـ حتّيـ خاصّة من جانب اجلمال

اللغة اجملرّدة يف وجود االستعارة أنّ
1
ست يات ليمالهذه اجلشهد أنّ وجود يات، يعن اجلمال 

 (12: ، ّش1315، األصول. )ساساين وإنّما هلا جذور يففحسب، ة يخصائص فرع

 نيالاجمل ها أحديف كدري ، واليتينيميفاهم نيجمالإطار  ة يفيمياالستعارة املفاهل كتتش

ات. يالتجربوعة موحّدة ومنسجمة من مجم هو يميجمال مفاهلّ كف. ال  ادآخرإطار اجمل يف

ستخرج تُ يالذ يميفاجملال املفاهة أمساء خاصّة. يمياالستعارات املفاه  يفنين اجملاليذوهل

( / املصدربـ)جمال املبدأ يسمّية لنفهم من خالله اجملال ادآخر يبارات االستعارالع همن

/ املقصدات )جمال يه من خالل هذه اجملرينتعرّف عل ياجملال الذ يطلقُ عليو

 .(10: ، ّش1310ش، چوك)(اهلدَف

 األمثال -3

وقبل  ،الشعر بإنشاد اإلنسان قوميقبل أن ف. ةيالبشر ابدته ادآكما تر تُعدّ األمثال من أقدم

الم كمبدأ تواجد هذا النوع من الوحواراته.  ستخدم األمثال يفيان كتابة كع من اليستطيأن 

 .(11، ّ: 1301ار، ي)هبمننه حمالييامل وتعكجمهول بال

لّ كس لنا كـ مرآةٌ تع / الشعيبيأو العام يتُعَدُّ جزءاً من األدب الشفو األمثال ـ واليت إنّ

، ومالبسات، ومناسبات كمة، وجتربة، وعقائد، وسلوكة، وحيخ، وثقافة، وعقليتأر

وحضارة أُمّة من األمم، ورعبٍ من رعوب املعمورة. بل األمثال من أقدم ما تُقدّمها 

األمّة سواءً اخلواّّ منهم  كلّ أفراد تلكتناسب مذاق  يأمّة، فه لّكالثقافات العامّة ل

ن الصدور عرب قرون كاأللسن، وتس يهذه األمثال عل يأن جتر والعوام. وهذا هو السبب يف

تها يغاإنّ ( و13ش، ّ: 1310، يچريتاب. )حركات يط وإن مل تُجمع يف ية حتّيمتماد

 .(1ـ  3ش، ّ: 1313وب، كتثارة العواطف )زر، واسنينفوس القرّاء والسامع  يفريالتأث

                                                                                                                                        
 ك.ما إلی ذلو، الفنّيةوالشعريّة، وة، عن االستخدامات األدبي ةًجمرّد فحسب ـنقل األخبار لاللغة يف االستخدام العادي  .1
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انوا كوانات؛ إذ ياحل كحاءٍ من أبرز صفات تليصنعون أمثاهلم باستيان األعراب ك

 صفاتٍ بارزة يف يل املثال إنّهم قد اعتمدوا عليسب يقالب األمثال. فعل نسبوهنا لإلنسان يفي

لب، كالنمر، وحراسة ال ره، وقفزةكلة الثعلب ومَيشجاعة األسد، وحكوانات؛ يبعض احل

حاءٍ يوانات وقد قاموا بإبداع أمثاهلم باستيها من صفات احلرية للجراد وغيريوالقوّة التدم

ة بأنواعها يميولالستعارة املفاه (15: 1 م،1112، من هذه الصفات. )راجع: االصفهاين

ف كيراسة أثناء الدفضال عن تقابالهتا، وسوف نلحظ ات يقة بالوجدانياملتعددة عالقة وث

ل جعل النص كة بشيمية عن التجارب باالستعارة املفاهينية الفلسطيعرب االمثال الشعب

 ذهنه. تضاف ملا هو قارّ يف كجماالت فهم وإدرا ينح املتلقمياة ية وحكنبض حري

ن. كاملبدأ واملقصد أمر مم ي جمالَنية فإنَّ التطابق بيميملفاهة االستعارة ايوفقاً لنظر

، ّ: ش1312، آخرونعاهبا. )رورن ويواست األمثال رية حتصل عرب تفساملقارن وهذه

ار كفواألتعقّل، الأعماق  ن الوصول من خالل الثقافة إيلكميالثقافة؛  يإنّ األمثال ه (05و11

 نية نواجه جماليمياالستعارة املفاه (. فمثالً يف1ش، ّ: 1311، يشمي)ابرداتعتقاملو

اتنا عنه تفعّلُ عِلم جمال املقصد كه األمثال، وإدرايإلترجع  ي: جمال املبدأ والذنياثن

قوم بدراسة األمثال ياول هذا املقال أن حي البناء. ستخدم املثل يفيهذا اجملال  اً؛ ويفيتلقائ

 ة.يميإطار االستعارات املفاه ة يفينية الفلسطيالعام

 اناتيل البيحتل

ة املستخرجة يوانياألمثال احل املوجودة يفة يمياالستعارات املفاهأبرز ل يحتل أدناه أيتيما يف

ل يف إمساعيتألة( يات العاميناكاله يلية وينية الفلسطياألمثال العام تاب )اجلامع يفكمن 

 ة.يوجهة نظر داللمن وسف يال

 النعمة

اهتم. فمرّة يجوانب ح يرتّ يف اوهنستخدمياألعراب ان ك ليتاوانات يو أحد احلل همَاجلَ

ة كايحل وبره ستخدموني أو شربون لبنهيحلمه ولون كأي يل وأخراثقستخدمونه حلمل األي

 يف ما أنّكصداقٍ ومهرٍ للعروس. كستخدم اجلمل يان ك كذلكم. ياب وصناعة اخليالث

لعائلة املقتول أو اجملروح. إذن فللجمل دور  ةٍيدكستخدم ياجلمل ان ك زناعاتاحلروب وال

 ومفهوم )النعمة(هم. يأمثاهلم بنعمة اهلل عل عنه يفعبّرون يانوا كاة األعراب إذ يح  يفريبك
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ة واملوفّرة ريثكعترب هنا اجلمل النعمة الياجلمل(.  ياألمثال حتت عنوان )النعمة ه ظهر يفي

 ل.يالنَزْر والقل مبعين ونكت واألذُن

 
 عدد االستخدام النموذج الصورة

 ـ النعمة مجل1ٌ
، 2552وسف، ي)ال   أَخذْ مِنِ اجلملْ ذانهْ

 (23ص
1 

 

 «.قطرة من حبر»قوهلم:  يف ة هذا املعينياللغة الفارس ستخدم يفيـ 

جتربتنا اجملسدة للعامل،  ة تقوم بدور مهم يفية واالجتماعيشيألن جتربتنا املع ونظرا

 ة يفيشيصبح جتاربنا املعتف كي لشرح يعيل طبكة مناسبة بشيميملفاهة االستعارة ايفإن نظر

ان كن اجلمل ث أية. ومن حية للنعمة اجملازيميهن تصوراتنا املفاسا مياة جزءا رئياحل

 يمعظم جماالت حصوهلم عل ظهر يفيان اجلمل كعراب واأل ع وجتاربيزال من مواضيوما

 أمثاهلم واستخدامه يف وان يفيس هلذا احلرَّك مباررة جند الظهور املريالنِّعَم مباررة أم غ

 اخلطاب املتعلق باالنعام.

 (لضعف واجلنبة لـ)ايمياملفاه االستعارة

هذه  لتسع مرّات. يف ةينة الشعبيالفلسط األمثال ( قد استخدمَ يفمفهوم )الضعف واجلنب

رد والقِ كي( بالدلب وعن )اجلنبك( باجلمل والةراعَبَّر عن مفهوم )الضعف واحلقيألمثال، ا

 لب.كوال

 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (21، 2552وسف،ي)ال  نهْكياكثْرَت سَكإذا طاح اجلمل  اجلمل املنحوركالضعف  ـ2

 1 (10)املصدر نفسه:   ته سبعْيبابْ ب يفلْب كاِل لبكالك اجلنبُ  ـ3

 2 (212)املصدر نفسه:  احْيعَ مِزبلْتَه صَ كْيلّ دك كيالدك اجلنب  ـ1

 2 (11)املصدر نفسه:  لْب ما بِعُضّ ذَنَبْ أخوهْكاِل لبكالك ارةاحلق ـ0

 1 (10)املصدر نفسه:    ياهلل بِمَوّتْ جَمَلْ عَ رانْ عَشَا واو اجلملكر الضر ـ1

 1 (112)املصدر نفسه:  مِنّهْ كلْبْ مِن ثِمّهْ تَتوخِذْ حاجَتَكبُوسْ ال لبكل فَمِ اليبتقكاحلقارة  ـ1

 1 (120 )املصدر نفسه:  الَهْياِلقرْد بِخافْ مِن خَ القِردك اجلنب ـ0

 

 حةيالفص األمثال املعادل ضاً يفيوانات أياستُخدمَت صوَر احل 0و 1، 3، 2نماذج ال ـ يف

واجلمل  كيلب والدكالكوانات يار استعارات حيوتتعدد أسباب اخت ة.يوالفارس ة،يالعرب
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ن اثلها ألمياحلقارة والضرر والضعف واجلنب وما كم جمردة ير مفاهيتصو والقرد يف

د أطراف يحتد الوضوح يف ل إيليثرة وجاذبة ومقنعة ومتؤوانات تظل دائما ميجماالت احل

 يز علكوانات ترتيخصوصا أن هذه احلاها وأّبعادها ي قضاينيم اجملردة وتبيهذه املفاه

 يلأو مسع هبا وبآثارها. باالضافة إ أو راهدها ة رائعة وممتدة جرهبا العريبيخربة إنسان

حساسات نقل بسرعة إياملشاعر ألنه  يعلوثر يوانات يذه احلعن ه إن التصور الذهين كذل

الالزم  والذهين يوانات الربط التصورياحلقارة والضعف واجلنب وهلذا حتقق جمازات احلك

ما جرهبا  ي جمال اهلدف الذنيوب العريب يمصدر خربة معروف لدكوانات ي جمال احلنيب

 حق التجربة. العريب

 ر(كة لـ)امليمياالستعارة املفاه

ة. الشخص ياألمثال. عُبّرَ عن هذا املفهوم بالقرد واحل رَ لسبعة مرّات يفك( ذُلةيمفهوم )احل

لٌ ية  اهرٌ مجيللح ما أنّكب يقترب من اإلنسان وهو خمتبئ خلف قناع احلنان والطِياسحمتال 

ع من يستطي يفخّه حتّ قع ادآخرون يفيار بانتظار أن كجلس الشخص اسحمتال امليف. فيلط

ة أو ملس جلدها الناعم ين اقترب من احلمَ لَّكما أنّ كان؛ كحنو  يأ ياإلضرار هبم عل

رمز  ية هينيالثقافة الفلسط ة يفيفإنّ احل كل فإنّها تلسعه وقد تتسبّب مبوته. لذلياجلم

طان إلضالل )آدم يعوناً للشانت كة ية فإنّ احلي القرآنريرت التفاسكما ذكر. وكلة وامليللح

 (.وزوجه

 

 دد االستخدامع النموذج الصورة

 2 (330)املصدر نفسه:  مثّهَا ة جلِدها مِلِس وِالسَّمّ يفيمِثِل احل ةياحلك لةياحل ـ1

 3 (311 )املصدر نفسه:   مِن بَرّه ورْدة ومِن جُوّهْ قِردَهْ لة قردياحل ـ15

 1 (330 )املصدر نفسه: يةِ التِِّبِن تِلسَع وتِتخَبّيمِثِل ح ةياحلك لةياحل ـ11

 1 ( 110)املصدر نفسه:   تَحت اللفّةْ قْرودْ مِلتفّةْ القِردك لةياحل ـ12

 

 لة( يفير واحلكوانات ملفهوم )امليقد استخدمَت احل 12، 11، 15، 1مناذج  ما يفكـ 

هذه  وجند يف لٍ تامّ.كبش يطابق مرادفه باللغة الفصحي 1رقم والضاً. ية أياللغة الفارس

ة؛ يوميخطابات العرب العامة وال نطاق واسع يف يمبثوثة علة يمثال استعارات القرد واحلاأل

 كريالتف يل قدرهتم علينطاق واسع لتفع ية علية مبنكمعرفة مشتر يألهنا تعتمد عل
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ل واضح عن جتربة جتذب االنتباه كد من املواقف ألهنا تعرب بشيوالتواصل حول العد

 لة واجلنب . ية من احليوتستحضر صورة قو

 ة لـ)الظلم(يمياهاالستعارة املف

 نيتبيل أوضح؛ ك لم األقرباء وأذاهم( بشلفهم مفهوم )مرّات.  1استُخدمَت هذه االستعارة 

 كالسمكة يؤذامل ريغوانات يالعقرب واحلكة ية واملؤذر احلشرات الضارّكهذا املفهوم بذ

 روه من جانبهم.كبه ميصيلّا لّ أقربائه ألك نتبه املخاطب إيلي كي دانيوالد
 

 عدد االستخدام النموذج رةالصو

 لدغة العقربك لم األقارب  ـ13
 مِنْ لَسعِ العقارِبْ يبْ أقوي ُلْمِ القرا

 (215، 2552وسف،ي)ال
3 

 كالسَمك لمُ األقارب  ـ11
 )املصدر نفسه:   لْ بَعضَهْكويبْ ككمِثلِ السَّمَ

232) 
1 

 2 (111 سه: )املصدر نف  هيدودُ اخلسِ مِنّه ف الدودك لم األقارب  ـ120

 

 ان مفهوم الظلم.ية لبياللغة الفارس ة يفية والودّيـ  استُخدمت العالقات األسر

 ان مفهوم الظُلم.يلب 10و 13للنماذج  يحالفص باللغة املعادل وانات يفيخدمَت احلـ  استُ

 بلدغة احلشرات وعضها نين املعانكات االستعارة وفائدهتا إذ إهنا متيابجيوهذه من إ

ة هبا يم اجملردة املرتبطة أو املتوازيواملفاه  عن خرباهتم وفهم املعاينريمن التعب وأذاها

مجال مبدأ كوانات يخدم هذه احلشرات واحلتح أبعاد متنوعة للظلم فتسينهم من توضكومت

وانات ياحلشرات واحل ية أذيرؤ يعيالظلم ألنه من السهل والطبكم جمردة ي مفاهينيلتب

ة الستعارة هذه احلشرات يع واالطارات اجملازيوتتعدد املواضبوصفها إزعاجا و لما 

وانات جند يللح و رامليناريس علها أقرب إيلجيل كشخطاب الظلم وتظهر ب وانات يفيواحل

ها رية واملوت وغكطرة والعدو والعض والقتال واملعرياهلجوم والسكم يمفاه يله االرارة إيف

 ة.ياملؤذوانات يم املتعلقة مبجال احليمن املفاه

 هل(ة لـ)اجليمياالستعارة املفاه

ة يالثقافة العرب يف ةعَبّرُ عنها عادي م ايليملفاهمن ا ية، الغباء واجلهل( هيعقالنالال)

 ت مستثناة يفيما بقة ينية الفلسطين االمثال الشعبوإ ر )احلمار والبقرة(.كة بذيوالفارس

نشاهد مناذج  يليما يار والثور والبقر وفاحلمكوانات ير حك هذا املفهوم بذنيتبيهذا اجملال و

 م:يمن هذه املفاه
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 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (125، 2552وسف، ي)ال   رار بِعَلِّمْ احلمارْكالتِّ احلمارك الغيب

 1 (121)املصدر نفسه:   مهْيبَرْسِ ثورْ اهلل يف الثورك ماقةاحل

 1 (331)املصدر نفسه:   نهْمِثلْ حْمارْ الطاو حمار الطاحونةكاجلاهل 

 

ر ك هذه الصورة عرب ذنيُة، تتبياللغة الفارس يف 11ـ من أجل أن تتّضح الصورة رقم  

 خبربة نيباتا مشبع يه االجتماعكرة االنسان وإدراكذا إن الثلوج(. حتتَضع رأسه ي)حجلٍ 

مع جمال   ارتباط جمازات احلمارنيالالزم ب جراء الربط الذهينإ ية قادرة عليخيتار

سهالن جناح االستعارة ي كاملشتر كدراة ألن اخلربة واإليهل والالعقالنهدف هو الغباء واجل

اته وتصرفاته كي احلمار وسلونيات بيتواز ألن مثة ل مستجدات الواقع. يمتث ة يفيمياملفاه

 .كي اجلهال النونيات املغفلكي سلونيوب

 (حودارة والذلة واجلة لـ)احلقيمياالستعارة املفاه

ة ياألمثال الشعب لب معاً يفكالذئب والكئة يوانات احلسنة والسيتُستخدَم صفات احل

ذبه. فإّن ك وريلب وجحده للخكررارة الذئب وحقارة ال يد هنا علكيثر التأكة؛ أينيالفلسط

 :واناتير صفات احلكنت عرب ذي والنعمة( تبريوجحد اخل ،الشرارةوم )احلقارة، يمفاه

 
 عدد االستخدام النموذج الصورة

 2 (110)املصدر نفسه:  تْعَدَّلْيه ما لْبْ أعوَجْ عُمرْكذَنَبْ ال لبكالكة ريالنفس احلق  ـ11

 1 (211 )املصدر نفسه:   ب خَنّاقهحيِلب ما بِحِبّ إلّا خنّاقه/ إلقُطّ كإل لب أو القطّةكالك ةرااحلق ـ25

 1 ( 22 سه: )املصدر نف  يأخْبَثْ مِنْ واو الثعلبكث اخلب ـ21

 لبكالكد وحاجل ـ22
  )املصدر نفسه:  البْكةْ الِيتَرب يتِحْرَمْ عَلَ عَقَرْ جَنيب ليْبكت يرَبِّ

115) 
1 

 1 (331)املصدر نفسه:  رْكنْيلْ وِكويمِثْلْ البِسّ  القطّةكد وحاجل ـ23

 1 (211 )املصدر نفسه:  ما بِعُضّ يبِعو يلْبْ اللّكإل لبكالكب ذكال ـ21

 1 (110)املصدر نفسه:   نُطّيرنا القُطّ إجانا كذَ القطّةك ةراالشر ـ20

 1 (150 القضيبْ.)املصدر نفسه: أُذكرْ الذّيبْ وْ حضِّرْ  كالذئب. ارةالشر ـ21

 

، 23، 22، 21، 25، 11ة للنماذج ياللغة الفارس متَّ ررح مفهوم الشرارة واحلقارة يف

 21و 20، 21، 11للنماذج  يحالفص يف عادلامل وانات. ويفير احلكعربَ ذ 20و 21

م يطارات واملفاهمن اإل واجلحودذب واخلبث كإن الشرارة وال ة.يوانياستُخدمَت الصور احل

قق حيصدر والتنا رات املتعلقة مبجاالت امل يز علكيها بالتريتم التعرف علي اجملردة اليت
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وانات ي جماالت هذه احلنيلتنا ر بفان معرفة ا ك دالالت االستعارة ولذلني اجملالنياملزج ب

جماالت  م اجملردة املوجودة يفياملفاه ك االبعاد اجملهولة لتلني وبنياملخاطب ياملألوفة لد

 اجملاالت نيب ي االستعارات الناجتة من هذا املزج التصورريمعرفة وتفس ياهلدف تساعد عل

 آخر.تطلب حبثا يالت املوضوع ي تفصينيتب ن اخلوض يفكولاملختلفة.

 (ةوالشجاع وّةة لـ)القيمياالستعارة املفاه

 كة. لذليعَدّ رمز القدرة واملوفّقيد الغابة وهو يبس يدعي يوان الذيهو احل / األسد السبع

ة، ينية الفلسطيالثقافة الشعب يفوهر. والط ،لوّالعو ،ةالقوو، ةره لوصف الشجاعكستخدم ذي

 ضاً رموزاً للقوّة والصالبة.ي أرياألسود، تُعتَبَر الذئاب واحلم باإلضافة إيل

 
 عدد االستخدام النموذج الصورة

 الذئبك ةالقوّ ـ21
)املصدر يهْ الْواويبْ إرُخّ عَليونْ ذيكما  يإللّ

 (01نفسه: 
1 

 1 (00)املصدر نفسه:  تَهْ سَبعْيبابْ ب لْ يفكإل السبعك ةالشجاع ـ20

 احلمارك ةالقوّ ـ21
)املصدر  إِعُضّ البِرْذَعهْقْدَر عَ احلمارْ يما  يإللّ

 (01 نفسه: 
1 

 

د من ينتج العديالذئب والسبع واألسد و... كوانات يإطار ح وان استخدام االستعارات يف

م جمردة القوة والصالبة ياحتواء مفاه ن ان تساعد يفكمي ة اليتيابجية االكياألثار االدرا

ن مبجرد ك الواضحة ولريوغامللموسة  ريم غيلفهم هذه املفاه يوالشجاعة واالستعداد التلقائ

م وضوحا تاما لِما راهدنا ياملفاه كتل وانات تتضح معاينياحل كذهننا تل ان نستحضر يف

 ة.يشية واملعيوميجتاربنا ال وانات يفيات هذه احلكيسلو من مظاهر القوة والصالبة يف

 

 ة لـ)األصالة والنُبل(يمياالستعارة املفاه

الثقافة  عبَّر عن األصالة يفيأمساء.  1أمثال و 1 عنها من خالل رير األصالة والتعبيتّم تصو

مة وهو عندهم يواناً ذا مثنٍ وقيعَدّ احلصان عند األعراب حية باحلصان والسبع. ينيالفلسط

قوم مبا ي أصحابه وهو لن نية بيانة العالكل امليل والنبيما أنّ لإلنسان األصكأمثن البهائم. 

 انته.كاسب رأنه ومنيال 
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 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (210)املصدر نفسه:  بْها جاْللْهايعيلهْ ما يإلفرَسْ األص الفرَسكل النب ـ35

 1 (111)املصدر نفسه:  قفص إلسّبع سَبع لو يف األسدكل النب ـ31

 3 (11)املصدر نفسه:   هايديانْ اريل مَدَّتْ الْفيذوا الْخحيإجُوا تَا  الفرَسك اقةيلال ـ32

 1 (303 )املصدر نفسه: البْ سْروجكلْ رَدّوا عَ الِيمِن قِلّة الْخ احلصانك اقةيالل ـ33

 

 وانات. وعبّرَ يفية باحليباللغة الفارس 33، 32، 31، 35مناذج  ـ عُبّرَ عن مفهوم األصالة يف

 يف ياننا نرألصالة والنُبل(. عن مفهوم )اريبالفَرَس للتعب 35عن النموذج رقم  يحاملعادل الفص

اقة وما يالنبل والشرافة والل ة بالفرس واألسد واحلصان ايلينقل اخلربة املعرفهذه االمثال 

ساعده هذه يما كم اجملردة يلفهم هذه املفاه االنسانَد ياجلد كهذا االدراد يفيقد ورتبط هبا ي

اة االنسان يترتبط حب وانات اليتياحل الهنا منم يمعرفته هبذه املفاه ية مستويتنم وانات يفياحل

م املتعلقة ي املفاهنيب يالالإراد ين التقابل التنا ريوكعرفها االنسان حق املعرفة وعرب تية ويوميال

ان ومن رأن الدالالت املباررة كاملة االركون معرفة متكم تتيوانات وهذه املفاهيهبذه احل

 اقة.ياالصالة والنبل واللكم يدائرة مفاه عيون مصدرا لتوسكوانات أن تيإلطارات هذه احل

 (ةرال واحلقة لـ)الذّيمياالستعارة املفاه

املاعز، والبوم، والب، كالوة. الغربان، يم السلبيضاً من املفاهي)الذلّ واحلقارة( أ

ع يمج س له عسل ـ يفيل يالنمل والدبّور ـ وهو النحل الذواألبقار، واجلمال، والفئران، و

عدم األصالة والذل، كوانات يئة هلذه احلية والسية، تصوّر الصفات السلبينياألمثال الفلسط

 .يوالالجدو ،البؤسو، كالفظا ة والتهتّود، يالتشروالشؤم، ووالنبل، 
 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 3 (11)املصدر نفسه:   هَايديانْ اريَلْ مَدَّتْ الْفِيذُوا الْخِحيإجُوا تَا  الفأرةك ةرااحلق ـ31

 1 (301  )املصدر نفسه:   الَبْ سْرُوجْكلْ رَدُّوا عَ الِيمِنْ قِلّّْةِ الْخِ لبكالك ارةاحلق ـ30

 1 (21 )املصدر نفسه:   إِذَا تْفَرَّقَتْ الْغَنَمْ قَادَتْها الْعَنْزِهْ الْجَرْبَا األجرب املاعزك ارةاحلق ـ31

 2 (210)املصدر نفسه:يخَالِ ٱلْفَرَسْقَالْ  كْأَبُو نيْقَالوا لِلْبَغَلْ مِ البغلكل ينبال ريغ ـ31

 2 (111 )املصدر نفسه:  عَ الْخَرابْ كْدِلَّيإِلْحَقْ الْبُومْ  البومةك الضاللة ـ30

 1 (303)املصدر نفسه:    اخلَرَاب زعَق إالَّ يفي مَا نيمِثل غرَاب الب الغرابكلتشرد ا ـ31

 1 (313)املصدر نفسه:  نيرَاب البِوِجهه مِثل غ الغرابك سوء احلظـ 15

 1 (21)املصدر نفسه:   إذَا اللّه أَتْعَسْ النملة عِمِلْ لْها جُنْحانْ كالنملة كنةاملس ـ11

 1 (310)املصدر نفسه:  وِقِف محَار الشِّيخ فِي العَقَبه الضعف كاحلمار ـ12

 2 (110)املصدر نفسه:   لْدَبِّورْ مَا فَي طِيزهْ عَسَ غري املفيد كالنحل بغري عسل ـ13

 1 (311)املصدر نفسه:      لْسَانْه لْسَانْ ثُورْ كالبقرة كالتهتّ ـ11
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 ع يفنطاق واس يالغربان والبوم والبقرة.. مبثوثة علكوانات يوإننا جند استعارات حـ 

ل ينطاق واسع لتفع ية علية مبنكمعرفة مشتر يهنا تعتمد علة أليومياخلطابات العامة وال

وانات ين هذه احلم وأليد من املواقف واملفاهيالعد  والتواصل حولكريالتف يقدرتنا عل

ة يزة جتذب االلتفات وتستحضر صورة قويل واضح عن مكاهتا وتصرفاهتا تعرب وبشكيوسلو

 م اجملردة.ين من فهم هذه املفاهكل واحلقارة ومتمن الذّ

 س(ي اجللرية لـ)تأثيمياالستعارة املفاه

عالقات الناس مع  ة يفيثرها حسّاسكا وأيس من أهمّ القضايق واجلليار الصديعدّ اختي

ه. ئرقاسعادة اإلنسان أو  ه تؤثّر يفكق وسلوياناً طبائع الصديفأح .هم البعضبعض

 ريرهم ـ باحلمكقة تفياملرء ـ وفقاً لطر يس عليللجل  السليبريعبّرون عن التأثيون ينيالفلسطو

 يق عليس والصديمن قِبل اجلل  السليبريالتأث عابيستال رّب املعينواملاعز اجلرب. املاعز تق

 مجع من الناس. يبل وعل ،الشخص ادآخر
 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (32نفسه:  )املصدر   قهْيتْعَلَّمْ مِنْ نْهِيقهْ يقهْ، إِذَا ما تْعَلَّمْ مِنْ رْهِيارْبُطْ الِحْمَارْ جَنْبْ رْفِ قيالنهكس يثأثّر اجللـ 10

 2 (211)املصدر نفسه:    يعْدِيمِثْلِ الْجَرَبْ  يرْدِي ٱلسَّوّّْإِلصَّاحِبْ  املاعزكء يس السياجلل ـ11

 

ل قدرات ينطاق واسع لتفع ية علية مبنكمعرفة مشتر يان اجلرب هنا استعارة تعتمد علـ 

 ة السوء وتصرفات الصاحب السوء.ية ملعرفة تعديالبشر الذهن

 مة(ية لـ)املال والقيميارة املفاهاالستع

ات كول من األموال واملمتَلَي واألغنام واملاعز واخلريانت احلمكوما بعده،  يالبدو العصر العريب يف

 اهتم.كد مثن ممتليخطاباهتم لتحد وانات يفيستخدمون هذه احليانوا كمة. إذ يالق
 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (32 )املصدر نفسه: قُولْ صَاحْبهْيبُطْ الِحْمار مَطْرَحْ مَا ارْ احلماركات كاملمتل ـ11

 1 (11 )املصدر نفسه:  نْسَرِقْيرْبُطْ حْمَارهْ يمَا  يإِللِّ احلماركاملال  ـ10

 1 (105 )املصدر نفسه:  كْكلهْ رِرِيحِكواَلَ  كْحْمَارْ مِلِ لةيالفرس األصكاملال املشاع  ـ11

 1 (11 )املصدر نفسه:  بْيبِدَرِّرْ غَنَماتهْ بِرْعَاهَا الذِّ يإِللِّ اماألغنكات كاملمتل ـ05

 1 (11 )املصدر نفسه: بْ تُومْيوَلِّدْ عَنِزْتهْ بِتْجِي يإِللِّ العزنكاألموال  ـ01

 2 (11 )املصدر نفسه:    النَّوَرْريْحَم طَرَهْ يفيإِتْعَلَّمْ الْب احلمارك ني الثمريغ ـ02

 2 (311 )املصدر نفسه:  ا بَادْلِ الْوَرْدهْ بْقِرْدهْي القردك نيثم الريغ ـ03

 1 (311)املصدر نفسه:  يا بَادْل النَّخْلهْ بسَخْلهْ غري الثمني كالسخلة. ـ01

 1 (10)املصدر نفسه:   بَدَّلُوا غُزْل اَنْهَا بِقْرَودْهَا الثمني كالغزال. ـ00
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وانات. ية باحلياللغة الفارس يف 00، 01، 03، 01، 05 ،11النماذج  م يفيـ عُبّر عن املفاه

عرفها  وانات ممايوان هذه احل .02طابق متاماً النموذج رقم ي يحالفص اللغة يفاملعادل ف

ان املدن كانوا من سكد من العائالت سواء يمصدر رزق للعد يه الزمان ومياالنسان من قد

عناز واالغنام ضمن قطعان، األ يتربّث ية حيمناطق الباد ان الرحل يفكسالأو  يوالقر

احلج  موسم فضلها املسلمون يفيانا يواح اهريغ يفضل االنسان تناول حلوم األغنام عليو

صناعة املالبس  جلد اخلراف يفستخدم صوف ويو يها من املواررية عن غيأضحك

م يمفاه ياستعارة للتعرف علكوانات ية ووفقا هلذه التجارب استخدمت هذه احليحذواأل

 مة واملال.يالقكجمردة 

 ة لـ)القانون(يمياالستعارة املفاه

 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (111  )املصدر نفسه:  بِالضَّربريغ يجِياحلِمَار مَا بّ يزَ )احلمار( يوان العاصياحلكاملتخلّف  ـ01

 1 (211 سه: )املصدر نف ا غَنَمْي ٱرْعُوابْ وِيغَابْ الذِّ الغنمكقض القانون ن ـ01

 1 (211)املصدر نفسه:  ا فَارْيغَابْ الْقِطّّْ وِالْعَبْ  الفأرةكالقانون  قضُن ـ00

 

نفس  ن يفكة الصعبة، وليديم التجريعات من املفاهي والدستورات والتشرنيإنّ القوانـ  

ون ش بالقانيعيان كنفسه  يلّ أفراد اجملتمع. فمنذ أن تعرّف البشر علكن فهمها لكميالوقت 

عمّ النظم ي كيتحمّل عقوبة ختلّفه يه أن ي علنيالف القوانخيلّ من كتّبعه. ويان مو ّفاً أن كو

ة ينيالثقافة الفلسط  يفنيالفون القوانخين يعبّر عن األرخاّ الذياجملتمع.  والعدل يف

 ة.يميل االستعارة املفاهيسب يعل كوذل رياألغنام، والفئران، واحلمكوانات يببعض احل

 ة لـ)اسحمال(يميتعارة املفاهاالس

 

 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (111)املصدر نفسه:    انْريَلّهْ فِكحِلْم الْبْسَاسْ  الفأرةكاسحمال  يمتنّ ـ01

 2 (203 )املصدر نفسه:  قُولْ إِحِلْبُوهْيقُولْ لهْ ثُورْ  حلب الثوركاسحمال  ـ15
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عبَّر عن هذا املفهوم يو فهمهاصعب ي ة اليتيديجرالتم يواملفاهاسحمال هو من األمور ـ 

اسحمال/  كسهل دريذا كهف ،يالعامل اخلارج قه يفين حتقكميال  يحبَلب الثور؛ األمر الذ

 ن حلب الثور.كميألنه عرف وعرب التجربة أنه ال  ل للمخاطب واملستمعياملستح

 (ية لـ)املؤذيمياالستعارة املفاه

اتنا. األرخاّ املؤذون يح وم يفيلّ كنواجهها  ة اليتيديالتجر مي( من املفاهيمفهوم )املؤذ

 :نيقسم نقسمون إيلي

 ن بقصد وغرض خاّّ.يؤذون ادآخرين ياألرخاّ الذ ـ1

 عتهم.يطب ين عليذاء ادآخريتسبّبون بإي قصد وإنّما رين بغيؤذون ادآخرين ياألرخاّ الذ ـ2

قوم بسرقة ي ية بالغراب الذينيلسطالثقافة الف يف عَبَّرُ عن أفراد القسم الثاينيـ 

 عته.يفطرته وطب يالصابون عل

 
 عدد االستخدام النموذج الصورة

 الغرابك يذاأل ـ11
 يشْ بْتِسْرِقْ الصَّابُونْ قَالْ اأْلَذَيسَأَلُوا الْغُرَابْ ل

 (111 )املصدر نفسه:   طَبعْ
2 

 

ة ي، والعربةياللغة الفارس ـ هلذا املفهوم يف يوان مؤذيحكـ استُخدمت صورة العقرب ـ  

 .يالفصح

 وقبول عواقبها( ،ةريام األعمال اخلطية لـ)القيمياالستعارة املفاه

 

 عدد االستخدام النمذج الصورة

 2 (02 )املصدر نفسه:  شهْيلْعَبْ مَعِ الْبِسّّْ مَا بِسْلَمْ مِنْ خَرَامِي يإِللِّ مخلب القططكحتمّل عواقب األعمال  ـ12

عب مع اللكة ريباألعمال اخلط اميالق ـ13

 القطط
 2 (02 )املصدر نفسه:  شهْيلْعَبْ مَعِ الْبِسّّْ مَا بِسْلَمْ مِنْ خَرَامِي يإِللِّ

 1 (01 )املصدر نفسه:  قَرِّ النَّحِل يل عَسَل بِصبُر عَلَكويبِدُّو  يإِللِّ لسعة النحلكحتمّل عواقب األمور  ـ11

 2 (11 )املصدر نفسه:  اجْيالسّّْ يقَعْ فِيلِ الدِّجاجْ كويبْ يإِللِّ ل الدجاجكأكة ريام باألعمال اخلطيالق ـ10

 

ر ك. وقد استُخدمَ ذ10 إيل 12للنماذج رقم  ياملعادل الفارس وانات يفير احلكـ استخدم ذ

رَ مفهوم كذُ .10و 13، 12للنماذج رقم  يحالفص اللغة املوجود يف املعادل وانات يفينفس احل

مساء. هذا أ 1 ضاً يفيأمثال وصوّرَ املفهوم أ 7 ة، وقبول عواقبها( يفرياألعمال اخلطام بي)الق
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الثقافة  نا الرجوع إيليعلهذه كم يلموسة. من أجل أن حنقّق مفاهامل ريغم ياملفهوم من املفاه

 ببعض ينينيثقافة الفلسط ة يفريعَبَّرُ عن األعمال اخلطيألفراد اجملتمع.  والبناء الذهين

الفخّ/ املأزق، ولسعة النحل  القطط والدجاج والنحل. خملب القطّ، والوقوع يفكوانات ياحل

 تحمّلها.يتقبّلها وياألعمال أن  كقوم بتليلّ من ك يعل ة اليتريام باألعمال اخلطيعواقب الق يه

 ار(كة لـ)التجاهل واإلنيمياالستعارة املفاه

لِ كر ين عليريتصو ( يفارهاكوإن ةريبكر الة لـ)جتاهل األمويميعُبّرَ عن االستعارة املفاه

ان مفهوم ين إخفاء اجلمل فقد استُخدمَ هذا األمر لبكميما هو واضح ال ك اجلثّة. ريبكمجلٍ 

 النظر عنه(. وغضّ ،ريبك)جتاهل األمر ال

 
 عدد االستخدام النموذج الصورة

 1 (313  )املصدر نفسه:  اجلَمَّالرُفت اجلَمَل واَلَ  الَ ة اجلمليعدم رؤك ريبكار األمر الكإن ـ11

 1 (302 )املصدر نفسه:   بلَع اجلَمَليالرَّسَن و يعَلَ يفتِي ابتالع اجلملك ريبكجتاهل األمر ال ـ11

 

اللغة  ( يفريبكان مفهوم )جتاهل املوضوع الياستُخدم اجلمل لب 11النموذج رقم  ـ يف

 .يحالفص يفدل واملعا ،ةيالفارس

 عناصر متنوّعة

)حتمّل وم(، ك)احلوب(، ي)العو)التماس األعذار(، و(، ية لـ)املَنسيميستعارة املفاهاال

(، ي)العمل اإلجباروة(، ي)احلرّوانة(، ية والصي)احلماو)الصداقة والعداوة(، واملشقّات(، 

(، كري)البو(، القوة والشدة)اقة واجلدارة( ويالل)و(، ه الزلل والزواليعتريمَن ال )و)التضرّر(، و

ام ي)القو)حسن احلظّ وسوء احلظ(، و)الالمباالة(، و)الشهرة(، وسل(، ك)الو)اجلوع(، و

ء و)سو(، احةق)الوَو)خلف الوعد(، وبالعهد(،  )الوفاءو)اإلسراف(، و(، زة)العوبالعمل(، 

)املأساة والصعوبة(، و)القناعة(، و)بذل اجلهد(، و)الطمع(، و(، ةالدائم ة)املالزمولُق(، اخل

)اخلطر(، و)احلبّ(، و)الغموض(، و)القبح واجلمال(، و)احلسن(، وة(، مياهلز)النصر وو

 )البخل(.و

األمثال.  خدمت مخسون مرّة يفتورة قد اسُكة االثنان واألربعون املذيمياالستعارات املفاه

 قسم واحد. لّها يفكرنا أن جنمعها اً فقرّريثكن يكوألنّ عدد استخدامها مل 
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 الستخدامعدد ا النموذج الصورة

 3 (111 )املصدر نفسه:  حَضَّرْ الرَّسَنْ قَبِلْ الْجَمَلْ اجلملك ياألصل املنسـ 10

 2 (211 )املصدر نفسه:  املِدوَد يالبَقَرَه بَنَ يشتَرِيقَبِل مَا  البقرةك ياألصل املنسـ 11

 2 (211 سه: )املصدر نف عَرَجْ الْجَمَلْ مِنْ رِفّّْتهْ اجلمل األعرجكتلمّس األعذار ـ 15

 2 (205)املصدر نفسه:  سْرَتْ رَقبتهْكانْ وِقِعْ وِانْكلَوْ اجلَمَلْ رَافْ حِرْدَبتِّْهُ  حدبة اجلملكب يالعـ 11

 1 (131 )املصدر نفسه:   كجَمَلْ مَطْرَحْ جَمَلْ بَرَ جلوس اجلملكم كاحلـ 12

 1 (131)املصدر نفسه: مَحَامِلْجَمَلْ الْ اجلمل احلامل لألعباءكالصعوبات و عباءحتمل االـ 13

 2 (352  )املصدر نفسه: يكعَل يعوِيلب كواَلَ  كمَعَ يعوِيلب ك لبكالك اوةالعدـ 11

 1 (11)املصدر نفسه:   أحفظ من كلب كالكلب راسةاحلـ 10

 1 (352)املصدر نفسه:   كلْبْ دَارِرْ واَلَ سَبعْ مَرْبُوطْ احلُرّ كالكلبـ 11

 1 (352)املصدر نفسه:كلْبْ دَارِرْ واَلَ سَبعْ مَرْبُوطْ ألسدكا ارةساإلـ 11

 1 (352)املصدر نفسه: إِلْكلْبْ اللِّي بِجُرُّوهْ للصيدْ الَ فِيهْ واَلَ فِي صِيده كالكلب املأخوذ إيل الصيد غصباًاالجبار ـ 10

 1 (352)املصدر نفسه:  وَكرْهَا إِلْكلْمهْ الطَّيبهْ بِتْطَلِّعْ الْحَيه ّْمِنْ كاحلية اجتناب الزّللـ 11

 1 (10)املصدر نفسه:   إِلْبِسّهْ بْتُوكلْ عَشَاهْ كالقطّةياقة اللـ 05

 1 (333)املصدر نفسه:    مِثْلْ الْبِسّّْ بْسَبْعْ ارْوَاحْ كالقطّة قتالالـ 01

 1 (13)املصدر نفسه:    أَبْكرْ مِن العَصَافرِيْ البكري كالعصفورـ 02

 1 (512)املصدر نفسه: عَصَافرِيْ بَطْنهْ بِتْصِيحْ ع الشديد اكلعصفورـ اجلو 03

 1 (11)املصدر نفسه:   أَبْلَدْ مِنْ ثُورْ ـ الكسل اكلبقرة01

 1 (111)املصدر نفسه:   مِثل الثُور االِبرَق اكلبقرة رةـ الشه00

 1 (11 )املصدر نفسه:  إِللِّي مَا بِغَارْ حْمَارْ عدم الغرية كاحلمارـ 01

 احلظّ كاحلمار وءحسن احلظّ كاحلمامة وسـ 01
)املصدر نفسه:     األَسَدْ عَ الْحمَارْ رَخّّْ أَدْبَرَتْ ٱنْإِنْ أَقْبَلَتْ بَاضْ الْحَمَامْ عَ الْوَتَدْ وِ

01) 
1 

 1 (105)املصدر نفسه:      حْمَارْ الشّيخ ريخْ كاحلمارلعزة اـ 00

 2 (105)املصدر نفسه:   رْ إِذَا رِبِعْ بِصرِيْ إِلَبِّطْالْحمَا كاحلمار سرافاالـ 01

 1 (105)املصدر نفسه:   الْحْمَارْ برْيْتبِطْ مِنْ ذَانه وِالرِّجَّالْ مِنْ لْسَانهْ الوفاء بالعهد كربط احلمارـ 15

 1 (301  )املصدر نفسه: قْيٱلْعَلِكْ يجيِ ملا ا حْمَارْيمُوتْ  موت احلماركخلف الوعد ـ 11

 2 (112)املصدر نفسه:   دَمّهْ أَثْقَلْ مِنْ دَمّّْ الْبَقّّْ البَقّكء اخلُلق وسـ 12

 1 (311  )املصدر نفسه:  لَزْقَهْ بْغِرَا رادةالقك ةالدائم ةاملالزمـ 13

 1 (10  )املصدر نفسه:  بْيبِدَرِّرْ غَنَماتهْ بِرْعَاهَا الذِّ يإِللِّ الذئبكع الطمـ 11

 2 (31  )املصدر نفسه: مَا بِتْحُوشْ ك رِزْقَريالِوْحُوشْ غِ يسَعْ يإِسْعَ الوحشك دّاجلِـ 10

 1 (10   )املصدر نفسه:   ارْيالطَّ يجييإِلْعَبْ بِالْمْقَصْقَصْ تَا  ريالطكالقناعة ـ 11

 2 (05 )املصدر نفسه:   طْلَعْ لهْيافْ مْنِ الضَّبعْ خيَ يإِللِّ الضبعكة يار السلبكاألفـ 11

 1 (11)املصدر نفسه:    بْ لُقُمْتهْ مِنْ ثِمّ السَّبعْيبِجِ فم السبُعكاجلهد والتعب ـ 10

 1 (111 )املصدر نفسه:  سَبع والَّ ضَبع الضبعكالسبُع واخلسارة كالفوز ـ 11

 1 (110  )املصدر نفسه:   حيصِيضَه يح منِ البيالفَصِ كيإِلدِّ .كيالدكاحلُسن ـ 155

 1 (210  )املصدر نفسه:  فَرخ البِط عَوَّام ريالبطّ الصغكه الشَبَـ 151

 1 (311)املصدر نفسه:      وَرده و خَلَّفَت قِرده القِرد.كئة يجة السيالنتـ 152

 1 (211)املصدر نفسه:     أمّه غَزَالنيعِ يإِلقِرد فِ الغزالكل يالقِرد واجلمكح القبـ 153

 1 (252  )املصدر نفسه:  حِرْبَ يفِ كْسَمَ كالسمكالغموض ـ 151

 1 ( 115 )املصدر نفسه:   انْ دِبّّْكتْحِبّّْ لَوْ  ياللِّ كْبَيحَبِ الدُبّك احلُبُّـ 150

 1 (252 )املصدر نفسه:  الْجُبّّْ يسِلِمْ مْنِ الدُّبْ وِقِع فِ الدُبّكاخلطورة ـ 151

 1 (212 املصدر نفسه: )  ر حَلَاليرَعرَه مِن جِلِد اخلزَنِ رياخلزنكالبخل ـ 151
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، 01، 00، 00، 01، 11، 10، 11، 11، 10ة عن النماذج رقم ياللغة الفارس ـ عُبّرَ يف

وانات ية ـ باحليديم التجريان املفاهيـ لب 151و 151، 150، 153، 151، 10، 11، 11، 13، 11

، 11، 11، 15، 10للنماذج رقم  يالفصح اللغة يف املعادل يف كذلكة. يالفارساألمثال  يف

ة؛ استُخدمَت ينية الفلسطياألمثال الشعب ما يفك 150و 151، 155، 10، 00، 01، 11، 10

 ة.يالذهن ميملفامهل فهم بعض ايوانات لتسهيأمساء احل

 
 األمثال يوانات فيرار أسماء الحكلت يانيالرسم الب

استخدمها القرآن  ة اليتيستعارإلاو  ةيانيالب ميبعض املفاهل جدوال سنتناول أيتيما يف و

ة ينية الفلسطياً من األمثال الشعبريثكبأنّ الباحث  يريوانات. فقد ير أمساء احلك عرب ذميركال

 كتلعرف بـ)ضرب األمثال(؛ يما ما يوال س ية الفصحيغة العربلال دة مبا جاء يفيهلا صلة وط

 (20م: ي)إبراه« رُونَكتَذَيهُمْ ضْرِبُ اللّهُ االَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّيو»اقتبست من  العبارة اليت

 
 عدد االستخدام ةيالنموذج / ادآ الصورة

 1 (01 ـ 05أنّهم محُرٌ مستنفرة فرّت من قسورة )املدّثّر: ك  اهلاربة من األسودرياحلمكاجملرمون  ـ1

احلمار احلامل كفإنّه عمل بالتوراة يمن ال ـ 2

 هايفقه ما فيتُب وهو ال كلل

مل أسفاراً حيمثل احلمار كملوها حيالتوراة مثّ مل  ن حُمّلوايمثل الذ

 (0)اجلمُعة: 
 

 لبكالكات اهلل فهو يمَن أعرض عن آـ 3
ان من كطان فياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيناه آيآت يهم نبأ الذيواتلُ عل

 (21لهث )املائدة: يه كلهث أو تتريه يلب إن حتمل علكمثل الكن فمثله يالغاو
1 

 القِرَدةكاملعتدون  ـ1
 نيونوا قِردةً خاسئكالسبتِ فقلنا هلم  م يفكن اعتدوا منيولقد علمتمُ الذ

 (10)البقرة: 
1 
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 عدد االستخدام النموذج / ادآية الصورة

ات اهلل ياجلراد والقُمَّلُ والضفادع من آ ـ0

 نيربون عنها من اجملرمكاملفصاّلت واملست

اتٍ مفصاّلت يوالضّفادع والدمَ آهم الطوفان واجلراد والقُمّل يفأرسلنا عل

 (133 )األعراف: نيانوا قوماً جمرمكربوا وكفاست
1 

 1 (111 )األعراف: نيونوا قِردة خاسئكفلمّا عتوا عمّا هنوا عنه قلنا هلم  القِردةكاهلل فهو  يعن نواه ينتهيمن ال ـ 1

 1 (1هم جرادٌ منتشر )القمر: أنّكرجون من األجداث خيخُشّعاً أبصارهم  اجلراد املنتشركفّار كال ـ1

ان كئاً ـ ولو يلق رخي اهلل عاجزٌ أن ريُلّ إله غك ـ0

 اًريصغ

ن تدعون من دون اهلل لن يها الناس ضُربَ مثلٌ فاستمعوا له إنّ الذيا أي

ستنقذوه منه يئاً ال يسلبهم الذباب ريلقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له وإن خي

 (13: احلجضعُفَ الطالب واملطلوب )

1 

 1 (31ون مثلَ هذا الغراب )املائدة: كلتا أعجزتُ أن أيا ويقال  ل اإلنسانيالغراب دل ـ1

ت يبكف يوضعك  اهلل هالريء غيلّ رك ـ15

 بوتكالعن

تاً وإنّ أوهن يبوت اتّخذت بكمثل العنكاء ين اتّخذوا من دون اهلل أوليمثل الذ

 (11بوت: كبوت )العنكتُ العنيوت لبيالب
1 

 لُ من عالئم القوّة، وإلقاء الرهبة يفياخل ـ11

 قلب العدوّ

ل تُرهبون به عدوّ اهلل يوأعدّوا هلم ما استطعتم من قوّة ومن رباط اخل

 (15م )األنفال: كوعدوّ
1 

 1 (3ل: يل )الفياً أبابريهم طيوأرسلَ عل  للعذابريالط ـ12

 1 (1الفراش املبثوث )القارعة: كناس ون اليكوم ي الفراش املبثوثكون الناس يكامة يوم القي يف ـ13

  نتائج البحث

جمال األمثال؛  الدخول يف هوة يديم التجريطرق فهم االستعارة وفهم باطن املفاه أحدإنّ 

نت صدورهم، فإنّنا كألسنهم وس ية ونقلت عليومياة األفراد اليخُلقَت األمثال من باطن ح

ن يلّم باألمثال أوّل مرّة أو أكون أن نعلم مَن تاتنا ديأفعالنا وح المنا بل ويفك نستخدمها يف

ستخدمون آالف ياجملتمعات املختلفة  سائر األفراد يفكضاً يون أينيان منشأها. والفلسطك

  اهتم.يلغتهم وح األمثال يف

ه يلية وينية الفلسطياألمثال العام تاب )اجلامع يفك يمتّت عل وفقاً للدراسات اليت

 151 وانات قد جتمّعت يفيها أمساء احلياستُخدمَت ف األمثال اليتة( فإنّ يات العاميناكال

ثرة االستخدام هو مفهوم )الذل( كب يترت ية علينياللغة الفلسط م يفيصورة. وأهمّ املفاه

ثر من سائر كاستُخدمَت أ ه )احلقارة واجلحود( ومن ثَمَّ )الضعف واخلوف( اليتيليو

األمثال  ة يفيابجية واإليستَخدَم الصفات السلبوانات. تُيها أمساء احليف األمثال اليت

هذه األمثال  د األوفر يفكيأنّ التأ يفخيجانب بعضها البعض؛ وال  ة إيلينية الفلسطيالشعب

حة يام باألعمال القبينصرف املخاطب من القيمِن أجل أن  كة وذليالصفات السلب يعل

وانات وبعدمها يئر احلثر من ساكلب( أكر )احلمار( و)الكئة. استُخدمَ ذيوالس

ـ: كوانات ياالستخدام. أمّا سائر احل فللـ)اجلمل(، و)القطّ(، و)القرد( احلظّ األوفر يف

(، و)السخلة(، و)القُرادة(، و)النملة(، و)الضبع( فقد استُخدمت ري)احلمامة(، و)الط
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(، و)اإلبل( البك(، و)الريأنّ )احلم يدلّ عليء فإنّما ير يها. وهذا إن دلَّ علريأقلّ من غ

 . ينية للشعب الفلسطيومياة الياً مع احلكثر تشابكأ

م ياملفاه وانات ايلية باحلية نقل اخلربات املعرفينية الفلسطياألمثال الشعب يف يإننا نر

م اجملردة يد االنسانَ لفهم هذه املفاهياجلد كد هذا االدرايفيرتبط هبا وقد ياجملردة وما 

وانات يم ألن هذه احليمعرفته هبذه املفاه ية مستويتنم وانات يفيساعده هذه احليما ك

 ين التقابل التنا ريوكعرفها االنسان حق املعرفة وعرب تية ويومياة االنسان اليترتبط حب

ان كاملة األركمعرفة مت ونتكم يوانات وهذه املفاهيم املتعلقة هبذه احلي املفاهنيب يالالإراد

م يع دائرة مفاهيون مصدرا لتوسكوانات أن تيت هذه احلومن رأن الدالالت املباررة إلطارا

م ألهنا من يمعرفته هبذه املفاه ية مستويتنم وانات يفيساعده هذه احليما كجمردة. 

 نيب يالالإراد ين التقابل التنا ريوكة وعرب تيومياة االنسان اليترتبط حب وانات اليتياحل

ان وإن هذه كاملة األركون معرفة متكم تيوانات وهذه املفاهيم املتعلقة هبذه احلياملفاه

د من العائالت سواء يمصدر رزق للعد ي الزمان هميوانات مما عرفها االنسان من قدياحل

  .ةيمناطق الباد ان الرحل يفكأو س يان املدن والقركمن س تانك

ح لٍ واضكة بشيم الذهنيهلذا الشعب ونقل املفاه يركالبناء الف ي علريبك ريان هلا تأثكو

إملامهم  ي ومدينينياة الفلسطيح وانات يفي. إنّ احلضور الدائم واملؤثّر هلذه احلنيوب

األمثال  وانات يفياستخدام أمساء هذه احل وانات وصفاهتا دفعهم إيليخبصائص هذه احل

وانات تظل دائما مؤثرة يألن جماالت احل. يل واضح وجَلكة بشيمهم الذهنيلنقل مفاه

اها ي قضاينيم اجملردة وتبيد أطراف هذه املفاهيحتد الوضوح يف إيل ليوجاذبة ومقنعة ومت

ة رائعة وممتدة جرهبا يخربة إنسان يز علكوانات ترتيوأّبعادها خصوصا أن هذه احل

عن هذه  إن التصور الذهين كذل االنسان أو راهدها أو مسع هبا وبآثارها. باإلضافة إيل

هلذه  ية الفصحية والعربياملرادفات الفارس ويفمشاعر أهل اللغة.  يؤثر عليوانات ياحل

م املقصودة. ي عن املفاهريعادةً للتعب كل مشتركوان واحد بشيتمّ استخدام اسم حياألمثال 

 ا يفيهذا اجلغراف أصحاب هذه اللغات، ويف يلد يركوالف الشبه الثقايف يل عليوهذا دل

 الشرق األوسط. 
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 املصادر واملراجع

 ميركالقرآن ال* 

هــه يمتــرجم: وج .رــناخيت يرناســ زبــان يراهنمــا(. ش1311تلمــور، جانــت. )يلــور، جــان، ليت آر.

 .يارسپسه يهتران: نشر نو ،يو جنمه فرر يفرر

 ور.يهتران: ز .يفارس يها مَثل يها دهيگز ن ينو فرهنگ(. ش1311، امحد. )يشميابر

د يـ ق عبـد اجمل يـ حتق رة.األمثـال السـائ   رة الفـاخرة يف الـدّ (. 1112، محـزه بـن حسـن. )   اإلصفهاين

 دار املعارف.  قطامش. مصر

هـا بـا   املثـل در ضـرب  زمـاين  يهـا ل زمـان و رـاخص  يحتل (.ش1313ه. )يمرضعزم،  يكن ياطهار

 .زبـاين  يها، جستارهاات و زبانيادب .يمورد مطالعه: زبان فارس ؛يرد نشانه ـ معنارناس يكرو

 . 11. ش 0 يدوره

و مطالعـــات  انســـاين علـــوم پژوهشـــگاههتـــران:  ره و رـــناخت.اســـتعا(. ش1311تـــا. )ي، آزيافرارـــ

 .يفرهنگ

ــمرت،برايت ــو ارز يبررســــ(.ش1311.)يضــ ــوم يــــنظر ايبيــ  ،مطالعــــات زبــــاين يه اســــتعاره مفهــ

 11ش.0دوره.يبالغ

 م.سوّ چاپ هتران، دانشگاههتران:  .ياريهبمن ينامهداستان(. ش1301ار، امحد. )يهبمن

مِ مربوط به زنان در زبانِ كاز زبانِ مادرروهر؛ اَمثال و حِ لمهك چند(. ش1300، بنفشه. )يحجاز

 . هتران: نشر فرزان.يفارس

 .هتران دانشگاههتران: انتشارات   .كم عريبامثال و حِ(. ش1310وز. )ري، فيرچيحر 

ه عجائـــب يـــليو يربكـــوان اليـــاة احليـــ. ح(ش1310. )ين حممّـــد بـــن موســـيمـــال الـــدك، يريالـــدم

ــد بــن حممــود القــزو  يــركودات للعلّامــة زاملخلوقــات وغرائــب املوجــ  اجلــزء األوّل.  .ينيا بــن حممّ

 الطبعة الثالثة. طهران: انتشارات ناصرخسرو.

ه عجائـــب يـــليو يربكـــوان اليـــاة احليـــ. ح(ش1310. )ين حممّـــد بـــن موســـيمـــال الـــدك، يريالـــدم

. الثــايناجلــزء  .ينيا بــن حممّــد بــن حممــود القــزويــركاملخلوقــات وغرائــب املوجــودات للعلّامــة ز

 الطبعة الثالثة. طهران: انتشارات ناصرخسرو.

 يهــا املثـل  در ضــرب يمفهـوم  يهــا اسـتعاره  يبررســ(. ش1315. )يمـ يحممـد و نــرجس مق  ،ييرضـا 

 .111ـ  11. صص 0. ش  1س  .يبالغ مطالعات زباين .يفارس

 يهـا  اسـتعاره  يا طرحـواره  يمبنـا (. ش1312) .انيوفاطمـه رـعبان   يوسـف يفاطمه س و يرورن، بلق

 .11ـ  10. صص 2. ش 1س  زبان رناخت. .النيگ ررق  يها املثل موجود در ضرب
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 .اصفهان دانشگاه  . اصفهان: ةية والفارسي العربنياألمثال املقارنة ب(. ش1313وب، منصورة. )كزر

هتــران: سـوره مهــر،   اسـتعاره.  ينيآفـر ييبــاير و ابـزار ز كـ تف مبــاين(. ش1315، فرهـاد. ) ساسـاين 

 م.دوّ چاپ

وانـات  ياربرد نـام ح كـ از  رناخيت ل معينيحتل (.ش1312. )يميو نرجس ند ،مقدم، آزاده يفيرر

 .101ـ  131. صص 2ش  .راينيا يها شيگرا وها  زبان .الر شيگو  يها املثل در ضرب

 م.دوّ چاپهتران: سوره مهر،  .يرناسبر معين يدر آمد(. 1303ورش. )ك، يصفو

 يهـا  املثـل  وانـات در ضـرب  يح يا اسـتعاره  يها نگاشـت. (ش1310اران. )كـ ار و مهيـ مقدم، مه يعلو

 .215ـ  251. صص 21. ش 1س  ه.ات عامّيادب و فرهنگ. يبرآمده از متون ادب فارس

پژوهشـگاه هتـران: سـازمان انتشـارت     قـرآن.  رـناخيت يمعنارناس(. ش1311ضا. )ريا، علين يقائم

 .دوم چاپ، يشه اسالميو اند فرهنگ

م، يابــراه  ورپن يريمتــرجم: رــ   بــر اســتعاره.   ياربردكــ  يا مقدمــه (. ش1310. )زلــنت  ،وچشكــ

 م.دوّ چاپهتران: مست، 

علـوم   يهـا  تـازه  و اسـتعاره.  رـناخيت  يرناسـ  زبـان (. ش1301راد. ) يوسـف ي فاطمـه  و ارسـالن  ،گلفام

 .3. ش 1س  .رناخيت

 .گاهآ  ، هتران: يگيب راي ممترجم: جهانشاه . رناخيت يرناسزبان(. ش1311د. )يوي، ديل

.ادب اف و جانســـــــونيكـــــــل دگاهيـــــــداز  يه اســـــــتعاره مفهـــــــوميـــــــنظر(.ش1301.زهره.)يهـــــــامش

 12،ش0.دورهپژويه

 ،ةيـ ات العاميـ ناكه اليـ ليه وينية الفلسـط يـ األمثـال العام  اجلـامع يف (. م2552ل. )يـ وسف، إمساعيال

 ه.يأردن: األهل
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