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 املقدمة

 بعد؛ أما

 ؛عزيزي القارئ 

فما ، وللتعرف على تراثك، األمثالولالعتبار من ، هذا البحث لالستفادةبين يديك نضع اليوم 

 البحث هذا لك نقدم، هللا بحمد البحث هذا أتممنا أن وبعد، هنا نحن وها قيمة املرء بال تراث؟

على مدى . املتواصل والعمل املضني البحث من سنوات أمضينا وقد، جهيًدا جهًدا كلفنا الذي

 لف مثل شائع.أ أربعينأجمع حوالي  أنا استطعت عاًم  ينعشر 

 الصورة عندك تكتمل كي، وعامة شاملة بصورة العربي املثل في يةاألدب العناصر يتناول  هذا وبحثنا

 شامِ  االقارئ املعاِصر معجًم  أيهاأقدم لك  وكي
ً
م عنَد الَعَرب. األمثالفي  ال

َ
 والِحك

وانعكاسا  ةحقيقي ةنه يجسد صور أ إذال يتجزأ من حضارة وثقافة الشعوب  ايشكل املثل جزءً 

، . فهي خالصة تجارب حدثتلبيئة الشعوب وعاداتهم بشكل عام وللمجتمع العربي بشكل خاص

مصادر  إن. في الشدة واللين، في الفرح والحزن ، في كل ظروف الحياة األمثالفنجد أنهم قالوا 

على لسان كل  ةقديم الزمان وأصبح املثل مع الوقت وسيلة حيويإلى  وأصل املثل العربي يعود

املثل  إنوالحكمة والحصافة والقوة والوضوح وشدة تمثيله للبيئة.  باإليجاز وقد امتاز املثل  .فرد

الوزن الشعري ، السجع() ة كالنظم املقفىة والنحوي  الفني   وأسسه بأسلوبه اللغوي  ا غني جًد 

 ه ولكنه واسع في فحواه ومغزاه.نه قصير بصيغته ونص  إ، …والجناس الخ

إلى  اإلشارةحتى يومنا هذا. وتجدر  سالماإل وتطورت في فترة  ةبدأت منذ الجاهلي العربية األمثال إن

ليها ما يشاء وقت إيضيف  أن قارئ ال تكتمل في كتاب واحد ولهذا يمكن لكل  األمثالقائمة  أن

 معرفته.

ويقال بصورة عفوية ، املثل هو من نصيب جميع شرائح املجتمع وال يقتصر على فئة معينة منه إن

في  لسنِة متكلمي اللغة العربيةأمأثورة ودارجة على  وأقوال أمثلة أدخلتوسلسة. في كتابي هذا 

 القت تداوال  أنها إالاملصدر  أو ليست من نفس املنشأ  األمثالهذه  أنبالرغم من ، الشرق  دول 

 واستعماال يوميا من قبل متكلمي اللغة العربية في البالد. 

 أو لسنة سوريين أترد على ، وفي الوقت نفسه، التي تستعمل في مجتمعنا األمثالهناك العديد من 

كثيرة متشابهة في  أمثالمما يقلل من دهشتنا لورود ، عراقيين و أمصريين  أو  أردنيين أولبنانين 

 حيث االتصال فيما بينها سهل.، الشعوب العربية

بسبب عرضه للوجه الشعبي في الحضارة العربية بحيث انه يشكل  األهميةهذا الكتاب بالغ  إن

 .تربوية واجتماعية بشكل عام أهداف، ا في بلورتهاا هاًم عنصرً 
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التي بقيت منذ زمن طويل واستمرت ، واملقوالت املأثورة األمثالصدر أ أنفي كتابي هذا اهتممت 

 في 
ً
فلسطين والتي قمُت بأعدادها وجمعها من مصادٍر مكتوبة ومتناولة  أرضحتى يومنا هذا خاصة

  في الحديث اليومي وال زالت على السنِة الناس.

هذه املجموعة  إن الف مثل شائع. أربعيناجمع حوالي  أناستطعت  اعلى مدى عشرين عاًم 

هذا الش يء ال ينفي وجودها وانتشارها في  أناالنتقائية جاءت لتجسد واقع الحياة في فلسطين مع 

 األمثالجمع في نجحت  إنني، األحوالوال يعني هذا بحال من  .األوسطكبلدان الشرق  أخرى بلدان 

ها
َ
التي لم  األمثالمن  ألوفربما تقوم بجمع ، اعات منظمةما يتطلب مجهود جم، العامية كل

 يشملها كتابي.

املختلفة ابتداًء باللغة الفصحى وانتهاًء  يةاألدبواملقوالت ذوات الطوابع  األمثالإلى  وقد تطرقت

 املحكية واملتداولة على السنة الناس. األمثالببالعامية ولكنني اهتممت بشكل خاص 

الشعبية في الكتاب وذلك لكي يستوعب اكبر قدر من  األمثالوقد فكرت في عدم شرح كل مثل من 

 .األمثال

في الحفاظ على جوهرة اللغة العربية املحكية  إيجابيثٌر أبأن هذا الكتاب له  أنوهال بد لي أن 

 أرضوتكون بعيدة عن  أركانهامن  اهاًم  اتفقد ركنً  هاأمثالهذه اللغة بدون  أنوالدارجة بحيث 

هي جزٌء ال يتجزأ من جميع اللغات وبالذات اللغة العربية والتي ال يمكن  األمثالالواقع الن 

لهذا الكتاب املخصص  كقارئ انت  ها ومقوالتها وهذا ما ستستنتجهأمثالاستعمالها وتخطي 

 لتالميذ ولباحثي اللغات والحضارات.، للمعلمين، لعامة الشعب، للمثقفين

من  ال ينطبق مثٌل  اوغالبً  ألخرى بان اللهجات في اللغة العربية تختلف من منطقة  األمر يجب تفهم 

 .أخرى منطقٍة معينة على منطقٍة 

باملواضيع واملناسبات املختلفة ولذلك فهي تالئم ظروف حياتية  اغنية جًد  األمثالتلك  إن

ُم  واجتماعية عدة. ِ
رور  كتابنانقد  ي  واالعتزاز بكثير من السُّ ِحب 

ُ
ة األدبمِل اِء الَعَربي  راجيًن ، الَعَربي ولُقر 

لوه بَقبوٍل َحَسٍن  تَعة والفاِئَدة.، أن يتقبَّ
ُ
                          وأن يِجدوا فيه امل

من املحاضرين والطالب الذين تتلمذوا على يدي في  الكثير إعجابهذا الكتاب قد نال  إن

 عين االعتبار.وأخذتها ب وقد سمعت منهم مالحظات هامة في هذا الشأن( 2002-2002) سنواتال

            .شيقة أمثالو  مواد من فيه ملا إعجابكم الكتاب هذا ينال أن آمل

 

  وشكًرا
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 4102 البروفسور يوسف دانا


