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Abstract 

The Greek proverbs and its moral and educated contents and its  

Egyptian parallel  

Proverbs are considered  the most important form of folklore because 

of its expression  of thoughts  in  our daily lives . 

Proverbs are based on two main parts ; the first one is known as the 

formal or literary part , because it is based on rhetoric . the second part is 

known as the social part , because it is concerned with the ethics of people .  

Noteworthy is the difference between wisdom and proverb ,because 

wisdom means knowing the best ideas with the best methods . so,proverbs 

more spread among the uneducated than among educated people . It is 

important to mention that the study of Greek proverbs could shed light on 

the life and thoughts of the Greeks . 

Greek proverbswith moral content lead us to hold on to positive 

values and to avoid negative values . Moreover, Greek proverbs with 

educational content appears more in didactic proverbs than in other kinds of 

proverbs . 

Because most nations express their experiences through proverbs , it is 

natural to find similarties between proverbs in different cultures . 

This similarity compelled me to hold comparison between Greek 

proverbs and their equivalent ones in Egypt proverbs . 

In addition , this similarity between proverbs –in Greek and Egypt – 

Could lead to future studies exploring cultural aspects between Greek and 

Egyptian culture . 
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  ملخص البحث

كاف المثؿ والزاؿ مف أهـ األنواع األدبية الشعبية , نظرا لما يعبر عنه مف أفكار ال تزاؿ تحيا 
فػ  المماراػات اليوميػة فػ  حياتنػا م فالمثػؿ هػو مػا ترمػاو العامػة والظا ػة فػ  ليظػه ومعنػاو ويعتبػػر 

 الحكـ ,ألف الناس ال يجتمعوف عم  ناقص م أبمغ 
ولتعريػػػؼ المثػػػؿ نجػػػدو يرتكػػػز عمػػػ  جػػػانبييف أاااػػػييف , وهمػػػا   الجانػػػب الشػػػكم  والمعػػػروؼ 
بالجانػػػب األدبػػػ  ومتمثػػػؿ فػػػ  الجانػػػب الببلاػػػ  لممثػػػؿ م والجانػػػب المومػػػوع  والمعػػػروؼ بالجانػػػب 

 اإلجتماع  والمتعمؽ بالمناخ األظبلق  واإجتماع  لؤلمة م 
وال شػػؾ فػػ  أف هنػػاؾ فػػرؽ شااػػم بػػيف الحكمػػة والمثػػؿ وينح ػػر اليػػرؽ بيػػن ـ فػػ  أف الحكمػػة 
عبػػارة عػػف معرفػػة أفمػػؿ األشػػياع بمفمػػؿ العمػػـو , حيػػث يطمػػؽ ليػػظ قحكػػيـق عمػػ  مػػف يحاػػف دقػػا ؽ 
ال ناعات ويتقن ا م   أما األمثاؿ فنجد أن ا أكثر إنتشػارا بػيف األميػيف من ػا بػيف المثقيػيف ملػذلؾ كػاف 

 طاف األمثاؿ ف  البوادى والقرى أقوى منه ف  المدف والحوامر م ام
وتمت  أهمية درااػة األمثػاؿ فػ  معرفػة الكثيػر مػف أفكػار الشػعوب وتياػير اػموكيات ا وروايت ػا 

 لذات ا و لآلظريف أيما م
عمػ  أاػموب الحيػاة والتيكيػر عنػد  وال شؾ ف  أف درااة األمثاؿ اليونانية بإمكان ا إلقاع المؤ

اليونػػاف , حيػػػث أن ػػا ت ػػػطحب اإلناػػاف وكمنػػػه ماػػافر عبػػػر الحيػػاة , فمػػػبل عػػف إاػػػتظدام ا أحيانػػػا 
وكػاف إظتيػار ال ػور الظياليػة وتوظيي ػا فػ  انية مػا أو ق ػيدة شػعرية معينػة م إلمياع جماؿ عم  أ

 ؿ با ولة ماألمثاؿ يمي  عمي ا لونا شاعريا يا ـ ف  تو يؿ راالة المث
كثيػػرا مػػا ترشػػدنا إلػػ  التشػػبث بػػالقيـ  –ذات الممػػموف األظبلقػػ   –وكانػػت األمثػػاؿ اليونانيػػة 

األظبلقيػػة واإليجابيػػة واإلبتعػػاد عػػف القػػيـ الاػػمبية م  هػػذا باإلمػػافة إلػػ  ماتحممػػه فػػ  طيات ػػا ممػػمونا 
ليونانيػةى يظ ػر فػ  األمثػاؿ دينيا قوامه إحتراـ اآلل ة والن ح م  أما المغػزى التعميمػ  ىفػ  األمثػاؿ ا

 ذات طابم الوعظ أكثر مف ظ ورو ف  أى نوع آظر مف األمثاؿ الشعبية م 
وبما أف معظـ األمـ تعبر عف تجارب إناانية تكاد تكوف متماثمػة , فمػف هنػا نجػد أف األمثػاؿ 

 ال تنح ر ف  حقؿ ثقاف  واحد , بؿ تتجاوز حدودو وتشيم عبر أوااط ثقافية مظتمية م 
يناظرهػػػا مػػػف أمثػػػاؿ وأقػػػواؿ م ػػػرية ا مػػػا دفعنػػػ  لعقػػػد مقارنػػػة بػػػيف األمثػػػاؿ اليونانيػػػة ومػػػا وهػػػذ

فمػػبل عػػف هػػذا أف هػػذا التشػػابه ربمػػا يػػدفعنا فػػ  درااػػات ماػػتقبمية إلػػ  البحػػث عػػف أوجػػه المشػػترؾ م
    الثقاف  بيف الثقافتيف اليونانية والم رية عم  ماتويات عميقة م
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 مقدمة
ؿ والحكػػػػـ اليونانيػػػة, ااػػػترع  انتبػػػػاه  مػػػا تحممػػػػه عنػػػدما طالعػػػت بعػػػػض األمثػػػا

هػذا التشػابه الكبيػر  -أيمػاً  –بداظم ا مف ممػاميف أظبلقيػة وتربويػة, كمػا ليػت نظػرى 
فيما بين مػا وبػيف بعػض األمثػاؿ والحكػـ الم ػرية القديمػة والحديثػة أيمػًا التػ  ال تػزاؿ 

 متداولة حت  يومنا هذام
لينػػػوف الشػػػعبية فػػػ  ثرا  ػػػا , نظػػػرا لمػػػا والشػػػؾ فػػػ  أف األمثػػػاؿ هػػػ  واحػػػدة مػػػف ا

 تجادو مف تعبير ناتج عف تجربة شعبية طويمة تظمص إل  عبرة وحكمةم
وربما كاف المثؿ مف أهـ األنواع األدبية الشعبية ,نظرا لما يعبػر عنػه مػف أفكػار 
ال تػػزاؿ تحيػػا وتعػػيش فػػ  المماراػػات اليوميػػة فػػ  حياتنػػا, وألنػػه يمثػػؿ اليماػػية العمميػػة 

 (1)الذيف ياتظدمونه كما يبدو مف أفكارهـ وت ورات ـ  ومباد  ـ األظبلقيةم ل ؤالع
ولعمنا إذا تمممنا اموكنا اليوم  بدقة لوجدنا إلػ  أى مػدى يتػمثر هػذا الاػموؾ بمػا 

وجػػداننا مػػف معتقػػدات, ومػػا ألينػػاو مػػف عػػادات  توارثنػػاو مػػف أمثػػاؿ شػػعبية ومػػا راػػ  فػػ 
انحػػدرت إلينػػا مػػف المجتمػػم الػػذى نعػػيش فيػػه , إمػػا بشػػكؿ مباشػػر عػػف طريػػؽ التجربػػة 
ما بشكؿ مكتاب نتيجة لمظبرات الت  ينقم ا إلينا ايرنا ممظ ػة فػ  مثػؿ  والمماراة, وا 

 أو أق و ة أو فزورة أو نتيجة لمتعميـ المنظـم
كار الشعب وت ػوراته وآراعو ومعتقداتػه ودرجػة ارتقا ػه ومف ثـ يمكف أف ندرؾ أف

 م(2)أو تظميه مف ظبلؿ أمثاله
ويمتقػػػ  المثػػػؿ الشػػػعب  مػػػم ايػػػرو مػػػف الينػػػوف الشػػػعبية األظػػػرى فيمػػػا يحممػػػه مػػػف 
ظ ػػا ص, و من ػػا أنػػه مج ػػوؿ الم ػػدر, فػػبل يعػػرؼ قا مػػه أو الزمػػاف والمكػػاف المػػذيف 

نمػا ي ػبح مػف األقػواؿ المػمثورة فيؿ في ما, فإذا ُعػرؼ م ػدرو فػبل يعتبػر مػث بل شػعبيًا وا 
التػػ  يعػػرؼ قا م ػػا والتػػ  تناػػب إلػػ  األدبػػاع والحكمػػاع والميكػػريف واليبلاػػية, وهػػذا أمػػر 

 م(3)معروؼ شا م يكاد يكوف مف البدي يات ظا ة بيف طبقة المثقييف
والواقم أف انتشار المثؿ وذيوعه ف  مكاف ما يكي  لنابته إل  هذا المكػاف, ألف 

لشيوع يعن  أف الناس قد ارتموو وأنه وجد قبواًل عندهـ فتناولوو فيمػا بيػن ـ وااتشػ دوا ا
 م(4)به ف  الاراع والمراع
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 تعريف المثل :
تعػػػددت تعرييػػػات األمثػػػاؿ الشػػػعبية, وكػػػؿ تعريػػػؼ مػػػف هػػػذو التعرييػػػات يتعػػػرض  

رة تداولػه عمػ  لزاوية يراها األهـ, فالمثؿ لغة الشبه والنظير, والمثؿ هو القوؿ الذى لكث
ال يجػدوف أبمػغ  -عند تشابه الحاؿ –ألانة الناس اكتاب قيمة تعبيرية ظا ة جعمت ـ 

 منه وال أوجز ف  التعبير عما بمنيا ـ, و عف مرادهـم
ولقد اظتميت التعرييات اال طبلحية لؤلمثاؿ, فيػ  القػرآف الكػريـ ورد ليػظ المثػؿ 

َوَيْمػػِرُب المُػػُه اأَلْمثَػػاَؿ  ؾ قولػػه تعػػال    قم ومػػف ذلػػ(5)كثيػػرا بمعنػػ  قالشػػبهق أو قالنظيػػرق
 ق  دؽ اهلل العظيـمَوالُمُه ِبُكؿِّ َشْيٍع َعِميـٌ  ِلمُناسِ 

والمثػػؿ الشػػعب  هػػو األاػػموب الببلاػػ  الق ػػير الػػذا م بالروايػػة الشػػي ية والمحػػدد 
ماعيػة لماموؾ والرأى الشعب , وتنشم األمثاؿ الشعبية نتيجة تجارب إناانية فرديػة أو ج

عميقة الجذور ف  مجتمم معيف, وقد تنتقؿ مف مجتمم إل  أظر عبر االندماج اليكرى 
والثقاف , وأهـ ما يميز األمثاؿ الشػعبية فػ  أى مجتمػم منػتج ومتػداوؿ ل ػا هػو  إيجػاز 
الميظ وا  ابة المعن  وحاف التشبيه وجودة الكتابةم فمبل عف أنه يمكف التعرؼ عمػ  

أمثالػػه ألن ػػا تمثػػؿ فماػػية الجمػػاهير واػػبلح ا القػػوى الػػذى طبيعػػة أى شػػعب مػػف ظػػبلؿ 
 (6) تدافم به عف عادات ا وأعراف ام

ومػػف ظػػبلؿ محاولػػة تعريػػؼ المثػػؿ نجػػدو يرتكػػز عمػػ  جػػانبيف أاااػػييف , وهمػػا  
الجانػػب الشػػكم  المعػػروؼ بالجانػػب األدبػػ , والجانػػب المومػػوع  المعػػروؼ بالجانػػب 

 االجتماع م
األدبػػ  نتعػػرض لعػػدة حقػػا ؽ البػػد مػػف توافرهػػا فػػ  وفػػ  اػػبيؿ تومػػيح الجانػػب 

المثػػؿ, حيػػث إنػػه ينبغػػ  أف يمتػػاز باإليجػػاز ولطػػؼ التشػػبيه و حاػػف الكنايػػة , وأامب ػػا 
 شروط تتعمؽ بالجانب الببلا م

لكون ػا تنبػػم  -أمػا الجانػب المومػوع  فيتمثػؿ فػ  اإلشػارة إلػ  أف هػذو األمثػاؿ 
الم ادر الم مة لدرااة المناخ األظبلق  تعد مف  -مف طبقات الشعب كم ا دوف تيرقة

واالجتمػػػاع  لؤلمػػػػة, ولكون ػػػػا ال تنبػػػػم مػػػػف بي ػػػػة محػػػػدودة أو ظا ػػػػة, فإن ػػػػا  اكتاػػػػبت  
أهميػة كبيػرة لػداللت ا المباشػرة عمػ  حقيقػػة عػادات األمػة وعقميت ػا ونظرت ػا إلػ  الحيػػاة, 
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 حيث أن ا ظامة طبيعية ماتمدة مف البي ةم
االجتمػاع  فػ  المثػؿ ُيبػرز أنػه وليػد البي ػة, ونتػاج وفمبل عف هذا فإف الجانب 

 ريح لكؿ الطبقات الشعبية, وهكذا يتـ عزلػه عػف الينػوف األدبيػة األظػرى مثػؿ الشػعر 
 أوالنثر, باعتبار أن ما لطبقة ظا ة ه  طبقة المثقييفم

وممػا الشػػؾ فيػػه أف الم ػػدر الحقيقػ  لؤلمثػػاؿ فػػ  كػػؿ الع ػور وفػػ  كػػؿ مكػػاف 
ب هػػو الػػذى ي ػػوغ هػػذو األمثػػاؿ وهػػو الػػذى يعطي ػػا القػػوة الدافعػػة هػػو الشػػعب, فالشػػع

لبلنتشػػار, كمػػا يعطي ػػا  ػػكا بالبقػػاع أو الينػػاع, لػػذلؾ نجػػد أف التعرييػػات م مػػا اظتمػػؼ 
ف  بعض العنا ػر, ذلػؾ ألف األ ػؿ واحػد  -إل  حد ما –زمان ا ومكان ا فإن ا تتيؽ 

 م(7)والتربة تكاد تتشابه , فم درها  وتربت ا الشعب
 الفرق بين المثل والحكمة:

, حيػػث يطمػػؽ ليػػظ  الحكمػػة هػػ  عبػػارة عػػف معرفػػة أفمػػؿ األشػػياع بمفمػػؿ العمػػـو
قحكيـق عم  مف يحاف دقا ؽ ال ناعات ويتقن ام ومػف ثػـ فكممػة حكمػة تعنػ  محاولػة 
الو ػػوؿ إلػػ  جػػوهر األشػػياع بػػاليكرم بمعنػػ  أنػػه ينبغػػ  لكػػ  تكػػوف حكيمػػًا أف تحػػيط 

 ػوؿ إلػ  جػوهر األشػياعم هػذا فمػبل عػف أف كممػة قحكمػةق تعنػ  بالمعرفة البلزمة لمو 
الكػػبلـ النػػافم الػػذى يبعػػد اإلناػػاف عػػف الج ػػؿ واالنػػزالؽ إلػػ  الاػػيه وتحمػػؿ فػػ  معناهػػا 
معن  العظة, حيث إن ا قامت بدور دين  معروؼ يحث عم  الظيػر وين ػ  عػف الشػر 

 والج ؿ, ف   تمثؿ فماية الظير ف  مواج ة مي ـو الشرم
األمثاؿ فنجد أن ا أكثر انتشارا بيف األمييف من ا بيف المثقييف, الػذيف يتقنػوف أما 

الكتابة والقراعة, فالبي ات الت  تعتمد عم  الثقافة الشيوية تتداوؿ األمثاؿ وتحرص عم  
حيظ ػػػا واالاتشػػػ اد ب ػػػا أكثػػػر مػػػف البي ػػػات ذات الثقافػػػة المكتوبػػػةم لػػػذلؾ كػػػاف اػػػمطاف 

 ى أقوى منه ف  المدف والحوامرماألمثاؿ ف  البوادى والقر 
أمػػا المجتمعػػات الحمػػرية المثقيػػة فقػػد نمػػت في ػػا الشظ ػػية اليرديػػة ووجػػد في ػػا 
الثػػا روف عمػػػ  قػػػيـ المجتمػػم المعتػػػزوف بتيكيػػػرهـ الشظ ػػ , الواثقػػػوف بنيواػػػ ـ, الػػػذيف 
يعتقدوف أن ـ بمقوال ـ وأااليب ـ يممكوف األداة الت  ت دؽ ف  التعبير عف أنيا ـ دوف 

لحاجػػة إلػػ  ااتشػػ اد بممثػػاؿم وعمػػ  ذلػػؾ نجػػد األمثػػاؿ تعػػيش بػػيف األميػػيف أكثػػر من ػػا ا
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بػػػيف المثقيػػػيف, ذلػػػؾ ألف األمػػػ  أكثػػػر ارتباطػػػا بالشظ ػػػية الجماعيػػػة, واحترامػػػه لمقػػػيـ 
والمعتقػدات الاػػا دة أشػػد وأقػػوى, فالمثػػؿ عنػػدو يمكػػف أف يحػػؿ محػػؿ الداػػتور أو القػػانوف 

 الذى يحكـ المعامبلتم
م إذف أف نت ػػور أف بي ػػة المثػػؿ تظتمػػؼ عػػف بي ػػة الحكمػػة, فػػاألظيرة تعػػيش ناػػتطي    

فػػ  جػػو مغمػػؽ, هػػو جػػو العمػػـ والعممػػاع والحكمػػاع واليبلاػػية, أى بي ػػة الثقافػػة الظا ػػة, 
 أما بي ة المثؿ ف   بي ة الثقافة العامة, بي ة الشعب بكؿ ما فيه وبكؿ طبقاته وتيكيروم

الحكيمػػػة لياػػػت مػػػف ظمػػػؽ مجموعػػػة ولكن ػػػا وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػه أيمػػػًا أف الجممػػػة 
معروفػػة  -االبػػاً  –إنتػػاج فػػردى وتناػػب فػػ  كثيػػر مػػف األحيػػاف إلػػ  قا م ػػا, ف ػػ  جممػػة 

الزماف والمكاف, أمػا جمػؿ األمثػاؿ فػبل يمكػف أف تنػدرج مػمف األمثػاؿ إال بعػد أف تمػر 
هنػػػا  بعػػػدة تعبيػػػرات تقتمػػػي ا طبيعػػػة الزمػػػاف والمكػػػاف, بػػػؿ إن ػػػا تتجػػػدد بااػػػتمرارم ومػػػف 

ي ػح أف نقػػوؿ  إن ػػا نتػػاج جمعػ  باعتبػػار أف الجماعػػة هػػ   ػاحبة هػػذو العبػػارة وهػػ  
العامؿ األوؿ ف  نشرها وذيوع ا ومف هنا يمكف القوؿ تجاوزًا أن ا نتاج جماع , ألن ػا 

 م(8) درت ومربت ف  قدار الجماعةق
, وراـ ما أشرنا إليػه مػف وجػود بعػض االظتبلفػات الوامػحة بػيف المثػؿ والحكمػة

فػػػإف ذلػػػؾ ال ينيػػػ  وجػػػود بعػػػض عنا ػػػر االلتقػػػاع والتشػػػابهم فمػػػف المبلحػػػظ أف الجممػػػة 
اواع كانت مثبل أـ حكمة, تعتمد عم  اإليجاز الذى يوح  بيماية ظا ػة تولػدت عػف 
ظبرة وتجربة, ومف ثـ فإف قالمثؿ والحكمةق يكاداف أف يكونػا شػي ا واحػًدا هػدف ما أاااػًا 

يػر أ ػوؿ قمػايا الاػموؾ والمعتقػدات والػذوؽ إلػ  آظػر تعميم , متمثؿ ف  الػوعظ وتقر 
 هذو المناح  المظتمية مف النشاط اإلناان م

فالمثػػػػؿ والحكمػػػػة راػػػػـ اظتبلف مػػػػا فػػػػ  درجػػػػة الشػػػػيوع ونوعيػػػػة المتمقػػػػ , فإن مػػػػا 
ي ػػػدراف عػػػف رابػػػة واحػػػدة وي ػػػدفاف إلػػػ  اػػػرض واحػػػد هػػػو الغػػػرض التعميمػػػ , وهػػػذا 

 الغرض االبا ما يكوف أظبلقيًام
احية أظرى يبلحظ أف المثؿ والحكمة المػمثورة همػا ظبل ػة تجػارب فرديػة ومف ن

تتركز فػ  جمػؿ مػوجزة, وعمػ  ذلػؾ ف ػ  تني ػؿ عمػا يمكػف أف يكػوف مع ػا مػف عمػؿ 
فن  لتعيش بميردها وتؤدى دورهػا ال مػف ظػبلؿ الػنص األدبػ  الكبيػر, بػؿ تقػـو بالػدور 
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 بميردها أحقابًا طويمةم االجتماع  أو األظبلق  بنيا ا وتظؿ تؤدى هذا الدور
وأظيًرا,  قد يعترى المثؿ قميؿ مف التغيرات الطييية ولكنه يظؿ يؤدى دورو كامبًل  
بو يه نتيجة لمتجربة, كذلؾ الحكمة الت  تحتيظ بكيان ا عم  المدى الطويؿم ومف ثػـ 
ينبغػػ  أف نعمػػـ أف كػػبل مػػف قاألمثػػاؿ والحكػػـق ال يمكػػف أف يكونػػا ناق ػػيف, فكػػؿ من مػػا 

إلػ  مكمػبلتم لػذلؾ  -لغويػاً  –كوف جممة تامة تؤدى معن  كامبًل, كما أن ا ال تحتاج ي
أحقابػػًا طويمػػة تػػؤدى دورًا فػػ  البنػػاع األظبلقػػ   -أمثػػاال أو حكمػػا –عاشػػت هػػذو الجمػػؿ 

 م(9)واالجتماع 
 أهمية دراسة األمثال:

ـ تػػػػمت  أهميػػػػة األمثػػػػاؿ الشػػػػعبية مػػػػف األاػػػػباب العامػػػػة التػػػػ  تػػػػدفم إلػػػػ  االهتمػػػػا
هو أحد األجزاع الر ياة ف  بناع اإلبػداع  -الشؾ –بالممثورات الشعبية عمومًام فالمثؿ 

الشعب , بؿ لعمه أكثرها انتشاًرا, وذلؾ لعدـ ارتباطػه بمنااػبة ظا ػة ذات مرااػـ متيػؽ 
عمي ػػػا, بػػػؿ تنبػػػم الحاجػػػة إليػػػه أو إلػػػ  ترديػػػدو مػػػف الموقػػػؼ أو التجربػػػة التػػػ  يمػػػر ب ػػػا 

البحث عما ينااػب هػذا الموقػؼ أو التجربػة مػف أاػموب يمظ ػ ا  اإلنااف, وتحيزو إل 
 م(11)به أو يبررها مف ظبلله

وتعتبر األمثػاؿ الشػعبية معينػًا ال ينمػب, وم ػدرًا م مػًا لمباحػث لمعرفػة الكثيػر 
ذا كانت هنػاؾ  مف أفكار الشعوب وتياير اموكيات ا وروايت ا لذات ا ولآلظريف أيمام وا 

رب ثقافػػة بعين ػػا, فمػػف ج ػػة أظػػرى هنػػاؾ أمثػػاؿ متشػػاب ة بػػؿ أمثػػاؿ تعبػػر فقػػط عػػف تجػػا
بجانػػب تعبيػػرو عػػف  –وأحيانػػا متطابقػػة فػػ  المعنػػ  عنػػد بعػػض الشػػعوب,  ألف المثػػاؿ 

 ال يتوقؼ عف االنتشار ما دامت التجربة اإلناانية متشاب ةم -ظ و ية المجتمم 
تػػه وهػػو مػػا واألمثػاؿ تنتقػػؿ مػػف مجتمػػم آلظػػر مػػا دامػػت معبػػرة عػػف أفكػػارو وتوج ا

ياػػػم  قباالاػػػتعارة الثقافيػػػةق, وقػػػد تتشػػػابه ظػػػروؼ المجتمعػػػات المتنوعػػػة فتنػػػتج ثقافات ػػػا 
 أمثااًل متشاب ةم

هػػذا فمػػبل عمػػا تقدمػػه لنػػا األمثػػاؿ الشػػعبية مػػف قػػراعة وامػػحة وحقيقيػػة لممجتمػػم 
وطرقه المتنوعة لمتعايش مم ظروفه وأحواله, وكذا قدرة أفراد هذا المجتمم عم  اإلنتاج 

 الثقاف  المبل ـ لمظتمؼ أدوارهـ االجتماعية ومواقي ـ اليكريةم
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وال نغيػػؿ أيمػػًا مػػا تقػػوـ بػػه األمثػػاؿ الشػػعبية مػػف دور م ػػـ فػػ  عمميػػات الغػػرس 
الثقاف  والتنشػ ة االجتماعيػة, إذ يقػوـ المثػؿ الشػعب  بػدور تعميمػ  وامػح, محػاواًل نقػؿ 

 لمجتمم وادو مالظبرات مف الامؼ إل  الظمؼ حت  ياتمر وجود هذا ا
وتمكننػػػا درااػػػة األمثػػػاؿ الشػػػػعبية كػػػذلؾ مػػػف ر ػػػد المتغيػػػػرات التػػػ  تطػػػرأ عمػػػػ  
المجتمم ومعرفة أاباب  هذا التغيرودوافعػه وقػد تقػوـ أحيانػًا بػدعـ التغيػر والتػرويج لػه, 
ولكػػف قػػد تكػػوف فػػ  أحيػػاف أظػػرى واػػيمة لمقاومػػة الجديػػد, فتعمػػؿ عمػػ  تراػػي  القواعػػد 

 المحػافظوف فػ  المجتمػم, وفقػا لماػياؽ الثقػاف  وااػتعداد المجتمػمم الثقافية الت  يتبناها

(11) 
 األمثال اليونانية وتوظيفها 
 الت  تعنػ  قمثػؿق هػ  مشػتقة مػف كممػة  و نبلحظ أف كممة 

والتػػ  تعنػػ  قأاػػموب انػػاع أو  والتػػ  تعنػػ  قطريػػؽ أو ممػػرق, وأيمػػا مػػف كممػػة 
 م وذلؾ لما تحممه كممات المثؿ مف تنااـ موايق  ك  يا ؿ انتقاله وتداولهم(12)شعرق

والشػػػؾ أف درااػػػة األمثػػػاؿ اليونانيػػػة بإمكان ػػػا إلقػػػاع المػػػوع عمػػػ  أاػػػموب الحيػػػاة 
والتيكير عند اليوناف, حيث أن ا ت طحب اإلنااف وكمنػه ماػافر عبػر الحيػاة,  فمػبل 

 ية ما أو ق يدة شعرية معينةمعف ااتظدام ا أحيانًا إلمياع جماؿ عم  أان
وكػاف أراػػطو هػػو أوؿ مػػف  قػػاـ بدرااػػة األمثػػاؿ فػػ  عمػػؿ يطمػػؽ عميػػه قاألمثػػاؿق 
ولكنه ُفقػدم أمػا عػف تحديػدو ألهميػة األمثػاؿ ومعناهػا فقػد بقػ  لنػا لحاػف الحػظ, ويػذكر 
أراطو أف األمثاؿ  محيوظػة فػ  اػبلؼ فماػي   إليجازهػا البميػغ وم ارت ػام كمػا يػذكر 

يما أف المجتمعات اإلناانية إذا تعرمت ألى نوع مف أنواع الػدمار, فبلشػؾ أراطو أ
بمف الحديث المنقوؿ الشي   ايمكف الباقيف عم  قيد الحياة مػف تػذكر شػن عػف الػزمف 

 قبؿ الكارثةم
و لكوف األمثاؿ  ألياظًا مرنة بايطة يمكف تذكرها با ولة, وهكذا يمكف لؤلمثاؿ 

دة بنػػاع أيػػة حمػػارة, إذا مػػا تعرمػػت ألى نػػوع مػػف أنػػواع أف تمعػػب دورًا م مػػًا فػػ  إعػػا
 م(13)الدمار أو الكوارث, وهذا إذا تـ تذكرها وف م ا بطريقة  حيحة

و مػف أهػـ المشػاكؿ التػػ  تواجػه الباحػث فػ  تياػػير األمثػاؿ, حينمػا يػذكر المثػػؿ 
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وتكوف الق ة الم احبة له متناقمة معه تمامًام وف  حالة وجود تمارب ف  ق ص 
ير األمثػاؿ,  فعمػ  الباحػث أف يحػدد أكثػر اػياؽ منااػب لتياػير المثػؿ, أمػا إذا لػػـ تياػ

يوجػػػد فعميػػػه أف يعتػػػرؼ بج مػػػه فػػػ  معرفػػػة الػػػدليؿ أو أف ياػػػع  فػػػ  اػػػرد ق ػػػة عامػػػة 
 محتممة لمعن  المثؿم

ولقػػػد كػػػاف هػػػذا مػػػف أ ػػػعب األمػػػور التػػػ  واج ػػػت أراػػػطو وأتباعػػػه فػػػ  تحديػػػد 
ألمثػػػاؿ الشػػػعبية بالناػػػبة ألراػػػطو هػػػو النافػػػذة التػػػ  تياػػػيرات األمثػػػاؿ, إذ كػػػاف تياػػػير ا

يمكف مف ظبلل ا رؤية المام  البعيد حت  ولو لـ يتمكف مف تقديم ا ف  إطػار اػياؽ 
 م(14)تاريظ  متقف

فمػػبل عػػف أنػػه كػػاف بإمكػػاف المثػػؿ أف يمقػػ  المػػوع عمػػ  الحيػػاة الايااػػية عنػػد  
  عة اإلاريؽ, فعم  ابيؿ المثؿ كانت هناؾ مقولة أتيكية شا

 
 قحت  التشنج )أى التقمص العمم ( يمكف أف يعي  مف المريبة ق

وترجم ق ة هػذو المقولػة ترجػم إلػ  طاايػة قػديـ يػدع  ق بيااػتراتوس ق, وكػاف 
هذا الطااية يطمب مف األثينييف دفم ُعشر إنتاج ـ مف المزارعم وأثناع تجوله ذات يوـ 

أرض  ػػمبة, وعنػػدما اػػمله الطاايػػة قمػػاذا  بػػيف األرامػػ , وجػػد رجػػبًل ماػػنا يعمػػؿ فػػ 
تح ػػػػد مػػػػف عممػػػػؾ هػػػػذاق, أجػػػػاب الرجػػػػؿ  اآلالـ والتشػػػػنجاتق , ومن ػػػػا يمكػػػػف إعطػػػػاع 
بيااتراتوس مريبة الُعشرقم وهنا أعجب الطااية  ب راحة الرجؿ الماف وعم  اليور 

 م(15)أمر بإعيا ه مف مريبة الُعشر
اؿ إلػػ  البػػاحثيف وكتػػاب الببلاػػة والشػػؾ أيمػػًا أننػػا نػػديف بوجػػود العديػػد مػػف األمثػػ

القدام , لما كانوا يقوموف به مف ناظ ا ف  مظطوطات يمكف أف تدرس فػ  المػدارس 
 لتعمـ المغة اليونانية أو البلتينيةم

وفمػػبل عػػف هػػذا فقػػد كػػاف الطػػبلب ياػػتظدموف األمثػػاؿ أحيانػػًا بو ػػي ا أاػػموبا 
هػا دلػيبل فػ  شػكؿ بػراهيف , وأيمػًا إفتتاحيا متميزا أو ن اية لمقاالت أو أبحاث  باعتبار 

 وايمة لتعمـ التيايراتم
ومف أهػـ وظػا ؼ األمثػاؿ التػ  ال يمكػف إايال ػا أيمػا أن ػا تشػتمؿ عمػ  بعػض 
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األفكػػار والعػػادات القيمػػة, لػػذلؾ كانػػت تتمتػػم بوظييػػة تعميميػػة م مػػةم وفمػػبل عػػف ذلػػؾ 
 م(16) أيما كاف مف أهـ ااتظدامات ا  االبتكار الببلا  ]الظطاب [

ومػػف ظػػبلؿ األمػػور اإلناػػانية عامػػة يمكػػف مبلحظػػة  األمثػػاؿ التػػ  تتظػػذ مبحثػػًا 
 محددًا مثؿ العظة  والتحذير, مثمما ال داقة عم  ابيؿ المثاؿ 

 (17)  
 قال داقات الجديدة مرورية, لكف )ال داقات( القديمة  مرورية أكثرقم

(18)  
 أ بل ( ق ق ال توب   ديقؾ عم  معروؼ )قدمه( كمنه لـ يقدمه )

فالمثاؿ األوؿ يقدـ ممحوظة عامة عف قيمة ال داقة وأهميت ا, أما المثاؿ الثان  
فيقػػدـ ن ػػيحة عػػف كيييػػة الت ػػرؼ تجػػاو ال ػػديؽ فػػ  ظػػروؼ محػػددة ]عنػػدما يقػػدـ لػػؾ 

 م(19) معروفًا[
 البالغة فى األمثال اليونانية :

مظاطبت ػػػا لكػػػؿ  عمػػػ  الػػػراـ مػػػف –الشػػػؾ أف األمثػػػاؿ بكون ػػػا لونػػػًا أدبيػػػًا مميػػػزا 
نجػػػدها تحمػػػؿ فػػػ  طيات ػػػا مػػػف الببلاػػػة مػػػا يمكن ػػػا مػػػف  –الطبقػػػات, العامػػػة والظا ػػػة 
 تو يؿ المعن  المات دؼم

فعم  ابيؿ المثاؿ نجد أف اظتيار ال ور الظيالية وتوظيي ا فػ  األمثػاؿ يمػي  
عمي ػػا لونػػًا شػػاعريا ياػػ ـ فػػ  تو ػػيؿ راػػالة المثػػؿ باػػ ولة, ومػػف تمػػؾ الراػػا ؿ حاػػف 

ا مػػف قبػػؿ الجم ػػور , واالاتشػػ اد ب ػػا فػػ  المواقػػؼ المبل مػػة لمعنػػ  المثػػؿم ومػػف ف م ػػ
هنا يمكف ألى فرد أف ييترض أف ال ور الظيالية الت  تتممن ا كممات األمثاؿ ترتبط 

 بثقافة الشعب وحمارته وتراثهم
 والشػػػؾ فػػػ  أف درااػػػة ال ػػػور الظياليػػػة تشػػػمؿ فح ػػػا لمكممػػػات الماػػػتظدمة فػػػ 
األمثػػاؿ ووظييػػة كػػؿ مػػف المجػػاز, التشػػبيه, الكنايػػة, االاػػتعارة, التشػػظيص وايرهػػا مػػف 

 ال ور الببلاية الت  يمكف ااتظدام ا ف  األمثاؿم
فعمػػ  اػػبيؿ المثػػاؿ تكمػػف ببلاػػة قالمجػػازق  فػػ  تمديػػة المعنػػ  المق ػػود بإيجػػاز, 

تظيػػر العبلقػػة  والشػػؾ أف اإليجػػاز مػػرب مػػف مػػروب الببلاػػة , مػػف حيػػث الم ػػارة فػػ 
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م فااػػتظداـ المجػػاز فػػػ  األمثػػاؿ م ػػـ جػػػًدا (21)بػػيف المعنػػ  األ ػػم  والمعنػػػ  المجػػازى
لدرجة أنه يااعد بشكؿ وامح ومميز عم  التيرقة بيف ما يطمػؽ عميػه مثػؿ ومػا يطمػؽ 
عميػػه حكمػػة,  فمػػبل عػػف أف ااػػتظداـ المجػػاز فػػ  األمثػػاؿ اليونانيػػة القديمػػة وتحديػػدو 

دى تعمػػػػػػـ الػػػػػػدارس لتمػػػػػػؾ المغػػػػػػة واألاػػػػػػاليب الببلايػػػػػػة التػػػػػػ  يعتمػػػػػػد أاااػػػػػػًا عمػػػػػػ  مػػػػػػ
م فحػػيف يػػتـ توظيػػؼ المجػػاز فػػ  المثػػؿ بطريقػػة ايػػر وامػػحة قػػد ي ػػعب (21)تاػػتظدم ا

 تحديدو إال مف ظبلؿ درااة واعية لمتعبيرات األدبية الماتظدمة, مثاؿ ذلؾ 
 (22)  

 قحينما تيقد ما كنت تممكه, فعميؾ باتباع المنطؽ ال حيحق
الت  تعن  قاتبمق والمق ود هنا ق   از هنا يكمف ف  كممةوالمج

قػػا ـ عمػػ  الظيػػاؿ  -كمػػا يبلحػػظ –إتبػػاع ق أو طاعػػة فكػػرة مػػام وهػػذا النػػوع مػػف المجػػاز 
 المقتبس مف الطبيعة والحياة اليوميةم

أما الت وير ف  األمثاؿ فيتـ التعبيػر عنػه أيمػا مػف ظػبلؿ المجػاز الػذى تعتمػد 
  االتحاد والموازنة بيف جز يف عم  األقؿ مف معن  المثؿ بماموب حرف  م وظييته عم

وهنػػاؾ أمثػػاؿ أظػػرى يػػتـ في ػػا ذكػػر جػػزع واحػػد فقػػط ويتػػرؾ التياػػير لمماػػتمم , وأمثػػاؿ 
 أظرى نجدها تاتظدـ كؿ األجزاع الر ياة لمجممة بطريقة مجازية, مثاؿ  ذلؾ  

   (23)  
 مف القمؽ )هو مرا ( الحياةقمقالميناع هو مرا  الايينة, والتحرر 

فالمجػػاز هنػػا معبػػر عنػػه مػػف ظػػبلؿ الموازنػػة بػػيف الحيػػاة والاػػيينة, والتحػػرر مػػف 
القمؽ والميناعم أما عف التشبيه, فتنشم ببلاته مف أنه ينتقؿ باليرد مػف الشػن نياػه إلػ  
شػػن طريػػؼ يشػػب ه, أو  ػػورة بارعػػة تمثمػػهم وكممػػا كػػاف هػػذا االنتقػػاؿ ممتزجػػًا بقميػػؿ أو 

 مثاؿ ذلؾ  (24)كثير مف الظياؿ, كاف التشبيه أروع  وأدع  لئلعجاب م
 (25)  

 قالوقت يظ ر معادف األ دقاع, كما تكشؼ النار عف الذهبق
فمبل عف ذلؾ أيما مف ال ور الببلاية التػ  توجػد فػ  األمثػاؿ اليونانيػة نجػد 
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كميًا وكمنػه  ظاهرة التشظيص, حيث تكمف ف  جعؿ الشن اير اآلدم  يعامؿ جز يًا أو
 م مثاؿ ذلؾم(26)ادم 

(27)  
 قالحنؽ الذى يامب المرع ) وعيه (, يجمب الجنوفق

وف  هذا المثؿ يػمت  فكػرة التشػظيص لمحنػؽ أوقلمغمػبق الػذى يتمثػؿ كمنػه بشػر 
التػ   والتػ  تعنػ  قياػمبق وكممػة   ويظ ر هذا ف  كممت    

 تعن  قيجمبقم
وفمبل عمػا تتميػز بػه األمثػاؿ اليونانيػة مػف شػكؿ مػوجز ومنمػؽ فنيػا يحمػؿ فػ  
طياتػػه مػػف  ػػور الببلاػػة المتنوعػػة الاػػالؼ ذكرهػػا, نجػػد أف لممثػػؿ اليونػػان  ظ ػػا ص 
أظرى ه  ن اية الببلاة وقمػة اإلف ػاح وأعمػ  مراتػب التبميػغ , يمكػف أف نجمم ػا فيمػا 

 يم   
حيػػث أف المثػػؿ عبػػارة ق ػػيرة ال تتجػػاوز بمػػم كممػػات وهػػذا هػػو  إيجاااز المفااظ: (1)

 الابب ف  ا ولة حيظه وانتشارو, مثاؿ ذلؾ  
(28)  

 ق ما تعيبه ) أو توب  عميه ( ال تيعمهق
  بمعن  أف المثػؿ هػو عبػارة  ػغيرة ينبغػ  أف تنطػوى عمػ  فكػرة إصابة المعنى (2)

تتيػػػؽ مػػػم الواقػػػم وتظمػػػم   ػػػا بة وعميقػػػة, ونعنػػػ  بػػػاليكرة ال ػػػا بة تمػػػؾ التػػػ 
 لممنطؽم مثاؿ ذلؾ  

 (29)  
 قالغطراة نتاج البطر , والدمار نتاج لمغطراة قم

  حيث أف المثؿ الشعب  ياػع  إلػ  تراػي  فكػرة معينػة باألذهػاف تغنػ  التكثيف (3)
 عف كثرة الكبلـ, مثاؿ ذلؾ 

 (31)  

 قالشظص الواد تعس شق  حت  ولو كاف محظوظاق
ذلؾ لما نجػدو فػ  األمثػاؿ مػف جػرس مواػيق  وتنػااـ بػيف   و اإليقاع الموسيقى (4)
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األلياظ وتنااؽ الجمؿ, وتجانس بيف األحرؼ, فتمت  موايق  األمثاؿ باالعتماد 
 عم  الاجم والقافيةم مثاؿ ذلؾ  

  (31)  
 قالحياة الت  تيتقر إل  )معن  (الحياة ليات بحياة ق م

  وذلػػؾ حػػيف يمجػػم المثػػؿ لمكنايػػة لمتعبيػػر عػػف قيمػػة أو فمػػيمة  اسااتخدام الكنايااة (5)
 معينةم مثاؿ ذلؾ  

 (32)  
 قحمية المرأة اموك ا ال م اا ا قم

 
 الجدية والتهكم فى األمثال اليونانية :

التعبيػػر عػػف حكمػػة مػػا كانػػت تقػػدـ مػػف  معظػػـ األمثػػاؿ اليونانيػػة التػػ  تاػػاهـ فػػ 
ظػػبلؿ نبػػرة تكػػوف عػػادة  حػػادة, ومػػرد هػػذا  أف م مت ػػا األاااػػية كانػػت مناقشػػة األمػػور 
البشػػرية بوجػػه عػػاـ بجديػػة لتو ػػيم ا إلػػ  الماػػتمم بماػػموب اػػاـم فمعظػػـ األمثػػاؿ التػػ  
تي ػػػح عػػػف تو ػػػيؿ راػػػا ؿ جػػػادة محػػػددة, كانػػػت تراعػػػ  توظيػػػؼ أو ااػػػتظداـ كممػػػات 

مػػا  حرفيػػا أو مجازيػػا , وتشػػتمؿ أيمػػا عمػػ  ااػػتظداـ الظيػػاؿ واألفكػػار العامػػة وامػػحة إ
 لمعظـ الثقافات البشريةم مثاؿ ذلؾ  

 (33) 
 قاإلنااف الميمؿ لدى الرب, رٌب بيف البشرق

 أمػػا عػػػف مػػدى الاػػػظري و الػػت كـ فػػػ  األمثػػػاؿ, فبلشػػؾ فػػػ  أف تحديػػد ذلػػػؾ فػػػ 
األعماؿ األدبية ليس باألمر الياير, ف نػاؾ العديػد مػف البػاحثيف الػذيف كراػوا ج ػودهـ 
ف  التركيز عم  الو ػؼ المغػوى المتمثػؿ فػ  األاػموب والكممػات , األمػر الػذى اػاعد 
 عم  تحديد الت كـ وال زؿ ف  النص أو ف  األمثاؿ ك  يتمكف مف معرفة اليرؽ بيف  

عػػف الػػت كـ أو الاػػظرية , ثانيػػًا  الاػػظرية الناشػػ ة  أوال  الجديػػة ومػػدى إظتبلف ػػا
 عف الت كـم

بػػػيف الجديػػة والػػػت كـ, بػػػمف  -باػػ ولة –والشػػؾ فػػػ  أنػػه يمكػػػف تحديػػد االظػػػتبلؼ 
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األولػػ  تعنػػ  نقػػؿ مػػا يقػػاؿ بالمػػبط , بينمػػا األظػػرى تحمػػؿ فػػ  طيات ػػا معنػػ  ظييػػًا قػػد 
 يكوف أقؿ جدية عما يظ ر عم  الاطح الظارج  لمحديثم

ذا فقيمػػػة المعنػػػ  الت كمػػػ  فػػػ  األمثػػػاؿ تعتمػػػد عمػػػ  قػػػدرة القػػػارئ عمػػػ  وعمػػػ  هػػػ
 التيرقة بيف ال زؿ و الجدم

باإلمافة إل  أف ال زؿ االبا ما يشير إل  العبث والاػظرية, وفػ  لغػة األمثػاؿ  
فػإف محاولػة تقريػر , إذا كانػت ل جػة المثػػؿ هزليػة أو ت كميػة تعتمػد  عمػ  أنػه إذا كػػاف 

 م(34)ق  ف و هزل , أما إذا كاف منطقيا ف و ت كم معن  المثؿ اير منط
وفيما يم  يتـ إيماح تمؾ النقاط مف ظبلؿ بعض النماذج مػف األمثػاؿ اليونانيػة 
, حيػػث إف التو ػػؿ إلػػ  تحديػػد ال ػػزؿ أو الػػت كـ فػػ  األمثػػاؿ اليونانيػػة يتطمػػب البحػػث 

 عف الموازنة اير المتوقعة مثؿ االقترافم مثاؿ ذلؾم
 (35)  

 أو ندرة الماؿ ين   العشؽ ق قالجوع
فدرجػػة الػػت كـ هنػػا محػػػددة فػػ  االقتػػراف ايػػر المتوقػػػم بػػيف الجػػوع و العشػػػؽ, أو 
اليقر و الغراـم فاالقتراف األوؿ يكػوف التركيػز فيػه عمػ  أنػه مػف ال ػعب عمػ  اإلناػاف 
أف يتوقؼ عف العشؽ م أما االقتراف الثان  يتممف أف العشؽ يحتاج إلنياؽ الماؿ مف 

 م(36)إاعاد أو إاراع المعشوؽ أجؿ 
 وهناؾ أيمًا نوع آظر مف الت كـ النابم مف الميارقة بيف األشياعم مثاؿ ذلؾ  

 (37)  
 قالمحؾ ف  اير أوانه, مدعاة لمبكاع ق

فػػػػالت كـ هنػػػػا نػػػػاتج عػػػػف الموازنػػػػة أو الميارقػػػػة بػػػػيف شػػػػي يف متناقمػػػػيف, أالوهمػػػػا 
تحمؿ ف  معناها ت كما قاتما, حيث أن ا  المحؾ والبكاعم أما عف نماذج األمثاؿ الت 

تدور حوؿ محور الموت, ف   قميمة وتشتمؿ عم  تآلؼ ذك  وعم  تبلعب باألليػاظ م 
 مثاؿ ذلؾ 

 (38)  
 قليس الموت عارا , ولكف ) العار ( الموت الم يف قم
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التػػػ  تعنػػػ   ومػػػف المثػػػؿ الاػػػابؽ يكمػػػف التبلعػػػب باألليػػػاظ فػػػ  كممتػػػ  
التػػ  تعنػػ  قالم انػػةقم والشػػؾ فػػ  أف ال ػػدؼ مػػف ذلػػؾ كػػاف   قالمػػوتق وكممػػة

 م (39)مف أجؿ تو يؿ راا ؿ مثالية جادة
وفمػػبًل عػػف ذلػػؾ أيمػػًا نجػػد فػػ  بعػػض األمثػػاؿ اليونانيػػة نمػػاذج مػػف جمػػؿ ايػػر 

 مملوفة  ت ؿ إل  درجة الت كـم مثاؿ ذلؾ 
 (41)  

 قحينما يظطن المااف, ينطؽ بالحؽق
فمػػف ايػػر المػػملوؼ عػػادة  أف زلػػة الماػػاف يمكػػف أف تي ػػح عػػف الحقيقػػة, وأيمػػًا 

 الربط بيف زلة المااف الامبية مم قيمة الكبلـ الحقيق م
 التطابق والتناقض فى األمثال اليونانية:

المق ػػػود بالتطػػػابؽ فػػػ  األمثػػػاؿ اليونانيػػػة, لػػػيس هػػػو بالتطػػػابؽ المغػػػوى, بػػػؿ هػػػو 
ب دؼ تو يؿ راالة بعين ام ومف ثـ ايتـ اػرد بعػض  تطابؽ أو تواز ف  معن  المثؿ

النماذج مف األمثػاؿ اليونانيػة التػ  تناػب جميع ػا إلػ  الشػاعر الكوميػدى منانػدروس , 
م واػػيتـ تقاػػيـ (41)ويتمػػح مػػف ظبلل ػػا فكػػرة التطػػابؽ أو التماثػػؿ بػػيف األمثػػاؿ اليونانيػػة
مغػػػزى محػػػدد تريػػػد تمػػػؾ النمػػػاذج إلػػػ  مجموعػػػات  تبعػػػًا لمػػػا تحممػػػه كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف 

 اإلف اح عنهم
 ]مجموعة أ[  

(42)   
ال فالـز ال متق  ققؿ ما هو أفمؿ مف ال مت, وا 

 (43)  
 ق فمتقؿ ظيرا أو فمت مت ق 

 ] مجموعة ب[  
 (44)  

 قإذا كنت فانيا, يا أعز ) الناس (, فيكر فيما هو فافق
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(45)  
 هو ااـ عظيـ مق ق إف كنت قد ولدت فانيا , أي ا اإلنااف , فبل تيكر فيما

 ]مجموعة ج[  
  (46)  

ف امتمكت, فمتمتمؾ أ يياعق  قتمن  أف تمتمؾ شي ًا, وا 
 (47)  

 قليس هناؾ ما يمتمؾ أفمؿ مف  ديؽق
 (48)  

 قإكـر الميؼ, تكاب  ديقا طيباق
األمثػاؿ الاػالؼ ذكرهػا,  فمػبل عػف  فالتطابؽ أو التوازى هنا يظ ر بوموح ف 

 مبلحظة الراالة المراد تو يم ا بوموح تاـم
فعم  ابيؿ المثاؿ نجد ف  أمثػاؿ المجموعػة )أ( أن ػا تػدور حػوؿ ال ػمت و أنػه 
كثيػرًا مػا يكػوف أفمػػؿ إذا لػـ يػتمكف المػػرع مػف قػوؿ مػا هػػو ظيػرم وفػ  المجموعػػة )ب( 

ؿ األحػػواؿ  ويجػػب عمػػ  المػػرع التيكيػػر تي ػػح األمثػػاؿ بومػػوح أف الحيػػاة فانيػػة  فػػ  كػػ
 ف  هذا األمر بجديةم

أمػػػا عػػػف أمثػػػاؿ المجموعػػػة )ج( فالراػػػالة المرجػػػوة مػػػف ظبلل ػػػا هػػػ  أف ال ػػػداقة 
 أفمؿ ما يمكف أف يحوزو اإلنااف ف  حياته عم  اإلطبلؽم 

ومف ج ة أظرى, فإذا كانت هناؾ أمثاؿ تي ح عف التطابؽ أو التػوازى, ف نػاؾ 
  ح بوموح عف التناقضم مثاؿ ذلؾ نماذج أظرى تي

  (49)  
 قابحث عف امرأة لتكوف حمييا لؾ  ف  أمور )حياتؾ(ق

 (51)  
 قالمرأة دوما هـ مقيـ ق م

فعمػػػ  الػػػراـ مػػػف أف التنػػػاقض هنػػػا وامػػػح تمامػػػا , حيػػػث نجػػػد أف المثػػػاؿ األوؿ 
يظ ر المرأة عم  أن ا رفيؽ الحياة الممموؿ الذى ياتحؽ عناع البحػث عنػه, بينمػا نجػد 
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أف المثػػاؿ اآلظػػر يظ رهػػا كمن ػػا اػػبب الػػببلع والشػػقاع الػػذى ي ػػيب المػػرع م والتمػػارب 
م ومػم ذلػؾ يجػب (51)ود ك  يغدو حقيقة بحتةهنا بيف األمثاؿ محدد ف  التشبيه المق 

األظػػذ فػػ  االعتبػػار أف التنػػاقض بػػيف هػػذيف المثمػػيف إنمػػا هػػو أمػػر راجػػم إلػػ  اظػػتبلؼ 
 الاياؽ أو الموقؼ الذى يقاؿ فيه كؿ مف المثميفم

 أمثال يونانية ذات مغزى أخالقى :
توجيػػػه أفعالنػػػا لؤلفمػػػؿ, وكػػػذلؾ  الشػػػؾ أف الوظييػػػة األظبلقيػػػة لممثػػػؿ تتمثػػػؿ فػػػ 

إرشػػاد الشػػظص الػػذى يػػدور حولػػه المثػػؿ وتوجيػػه معامبلتػػه إلػػ  ال ػػواب, حيػػث تعتبػػر 
هذو الجممة الق يرة أو الحكمة الموجزة بمثابة ن يحة أو قاعػدة اػموكية توجػه الاػموؾ 

 اإلناان  م
ظبلقية وكثيرا ما ترشدنا األمثاؿ ذات الممموف األظبلق   إل  التشبث بالقيـ األ

العظيمة واإليجابية, واالبتعػاد عػف القػيـ الاػمبية , مثػؿ  الطمػم, الحقػد, الظمػـ وايرهػا,  
باإلمافة إل  بعض األمثاؿ الت  تحمؿ ف  طيات ا مممونا دينيػا قوامػه احتػراـ اآلل ػة 

 والن ح بال بر والحكمة واالعتداؿم
 موف األظبلق  وفيما يم  نماذج لبعض األمثاؿ والحكـ اليونانية ذات المم

 (52)  
 ق ال يوجد ممؾ أكثر شرفا مف الحكمةق

(53)  
 قاتظير بالمديح لو أنؾ ايطرت عم  ما يجب التحكـ فيه مق 

 (54)  
 قالتعقؿ هو دا ما أعظـ ظيرق

(55)  
 قحمية المرأة اموك ا ال م اا ا مق

 (56)  
 قرعاية المنزؿ  ية المرأة النبيمةق
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 (57)  
 فيهق قالمرع عبد لما يراب

  (58)  
 قالبحر والنار والمرأة  شرور ثبلثةق

(95)  
 قرأى الشيوخ أامـ مف ) رأى ( الشبابقم

(61)  
  قليس اليطف مف امتنم عف المحظورات, بؿ مف ترؾ المباح مق

(61) 
 ق مف حب الذات يتولد الظمـق

 (62)  
 قدفف المرأة ظير مف الزواج )عمي ا(ق

(63)  
 اير المعقوؿق قالشر هو الشن

(64)  
 ق ال يوجد شن محقؽ )أو ممموف( ف  الحياة اليانيةق

 (65)  
 ق ال شن أقوى مف الكممة مق

(66)  
 قاطمح ألف تكوف عادال أفمؿ مف كونؾ نافعًا مق

(67)  
 قتزوج المرأة )لذات ا( ال لبا نت ا مق

(68)  
 قالرجؿ الناكر لمجميؿ ال يعد  ديقا مق

(69)  
 تحب ما ال يجب, فمف تحب ما يجبققعندما 
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(71)  
 قعندما تظطن ف  قوؿ الحقيقة, فمف المرورى أف ال تظطن ف  قوؿ الكذب مق

(71)  
 قعندما ترع  األيتاـ, ات بح والدًا ألبناع كثيريف محبوبًا مف اهللق

(72)  
 قالجوع هو أعظـ ألـ  لمبشرق

(73)  
 قكؿ ما ظمقه اهلل, ظمقه مف أجؿ البشرق

(74)  
 قيجب عم  الحر أف يكوف فظورا ف  كؿ مكافق

(75)  
 قليس التق  مف قدـ  مف القرابيف الكثير, بؿ هو الذى لـ يظمـ أحداق

(76)  
 ق الغطراة ن اية البطر , والدمار ن اية الغطراة م ق

(77) 
قجرح الايؼ أظؼ مف ) جرح ( المااف, فاألوؿ يجرح الجاد, أما الثان  فيجرح 

 النيسق
(78)  

 ق ألف الحياة ليات رهنا بنا , ولكف الحياة تكوف جميمة بما )ت نعه أيدينا ( مق
(79) 

 قاهلل موجود ف  كؿ مكاف ويرى كؿ شنق
(81) 

 قاألرض تنجب كؿ الكا نات ثـ تحمم ا ) ف  جوف ا ( مرة أظرى مق
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(81)  
 قالرجؿ الشرير شق  با س حت  لو كاف محظوظاق

(82)  
 الشرير حت  عندما يتميظ  بكممة طيبةققأكرو 

(83)  
 ق ما داـ الجاد يشت  , تتجاهؿ النيس  اهللق

 أمثال يونانية ذات مغزى تعميمى :
انطبلقًا مما ابؽ ذكرو, نجد أف المثؿ الشػعب  هػو فكػر شػعب وعاداتػه وتقاليػدو, 

رد فػ  ويتممف فػ  طياتػه معػان  دينيػة وأظبلقيػة واجتماعيػة تكشػؼ لنػا عػف اػموؾ اليػ
 المجموعة الت  ينتم  إلي ام

ومف ثـ فكؿ مثؿ يوجه إل  متمؽ تتوارى ظميػه أهػداؼ وأاػراض أظبلقيػة تتحػوؿ 
إلػػ  اػػموؾ, و فمػػبل عػػف ذلػػؾ فػػإف المثػػؿ ذو طػػابم ووظييػػة تعميميػػة, حيػػث إنػػه يوجػػه 
الاموؾ اإلناان  ويحدد القيـ والمبادئ الت  ترتمي ا الجماعة, وينص عمػ  مػا ينبغػ  

ينبغ  أف يكػوف مػف الاػموؾ والمبػادئ , دوف إلػزاـ إال باػمطاف المثػؿ م ويظ ػر وما ال 
الممػػموف التعميمػػ  والت ػػذيب  فػػ  األمثػػاؿ ذات طػػابم الػػوعظ أكثػػر مػػف ظ ػػورو فػػ  أى 
نوع آظر مف األمثاؿ الشعبية, فالمثؿ ف  إطارو التعميم  يوجه الاموؾ بماموب مباشػر 

رى, وذلػػؾ بتقػديـ نمػػاذج بشػرية اػػي ة أو إبػػراز أحيانػا, وبماػػموب ايػر مباشػػر أحيانػا أظػػ
 مامؾ إجتماع  مات جف م 

والمثؿ هنا ينيرنا مف هذو النماذج أو هذا الاموؾ, وكمنه يريد أف يقػوؿ ال تيعمػوا 
هذا الاموؾ أو تكونوا مثؿ هذو النمػاذج الاػي ةم واألمثػاؿ كثيػرة فػ  هػذا المجػاؿ, حيػث 

بماموب ظريؼ ظييؼ عم  النيس , ويظمو مػف  أن ا تعمد إل  توجيه الاموؾ اإلناان 
الطػػػابم الظطػػػاب  الػػػوعظ  المباشػػػر, ويجاػػػد العيػػػب االجتمػػػاع  تجاػػػيدًا يجعمنػػػا ننبػػػذو 

 وننير منه تماما ليامـ منه المجتممم
 وفيما يم   نذكر نماذج مف أمثاؿ يونانية  تحمؿ مممونا تعميميا وامحا   

(84)  
 اتغدو عظيما عند اهللققحينما تكوف اظيا عم  اليقراع, 
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(85) 
 قما تيعمه وال تريد أف يعممه اهلل , فبل تيعمهق

(86)  
 ق ال يوجد شن ف  الحياة أفمؿ مف ال حةق

(87)  
 قاكتؼ بما عندؾ و كؼ نياؾ عما عند اآلظريفق

(88)  
 قال تيعؿ الاوع وال تتعممهق

(89)  
 قلتقؿ كبلما أفمؿ مف ال مت أو فمت مت مق

(91)  
 قاظتر المااواة وتجنب الطممق
(91)  

 قعندما تكوف بيف المظم يف, ااتمم أكثر مف أف تتحدثق
(92) 

 قعندما تحكـ كف مقت ًدا ف  كؿ شن, ظشيًة أف تغدو محتاًجا ف  الن ايةق
(93)  

 قكف قويا دوف أف تاتظدـ الجاارة ااتظداًما ميرًطاق
(94)  

 ش وات جادؾققاحتـر ما هو مركب فيؾ وال تزدرى 
 95) ) 

 قحبذ  حبة األجنب  )الطيب( , تكاب  ديقا ظيًرا )أو طيبا(
) 96)  

 قإكبح جماح الغمب ألنه ال عقؿ لهق 
  ) 97)  

 قاحترس مف الغش, ألف مف يغش ُيظدعق
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) 98)  
 قكف مجًدا ف  عممؾ, تحيا حياة طيبةق
) 99)  

 اريًباققكف مميافا )كريًما( لمغرباع, مظافة أف ت بح 
) 111)  

 قعامؿ جيرانؾ, كما تحب أف يعامموؾق
) 111)  

 قاعط اليقير ك  تتمق  العطاع مف اهللق م
112) )  

 قتجنب الحمؼ باليميف حت  لو أقامت وأنت  ادؽ مق
) 113)  

 قإحرص عم  أف تتااوى مم الجميم حت  لو كنت تيوق ـ ف  الحياة مقق
114) )  
 تغدو اريعا فقيرق قال تتعجؿ الثراع, حت  ال

) 115)  
 قال تاتظدـ الكبلـ عندما يجب عميؾ  العمؿقم

) 116)  
 قاعتبر نياؾ ثريًا, إف كاف لديؾ أ دقاع كثرق 

  ) 117)  
 قاتنعـ بحياة أفمؿ إذا تحكمت ف  امبؾق 

118) )  
 قايكرهؾ الكثيروف إف كنت تحب نياؾ )فقط(ق

) 119)  
 فقيرا قم قإف تؾ كاوال وأنت ان  فاتغدو

) 111)  
 قكف اريعًا ف  فعؿ الظير, وبطي ًا ف  العقابقم

فمػػػبل عػػػف ذلػػػؾ أيمػػػا هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الن ػػػوص التػػػ  تناػػػب أامب ػػػا إلػػػ  
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الشػػػاعر منانػػػدروس وتحمػػػؿ فػػػ  طيات ػػػا العديػػػد مػػػف األمثػػػاؿ والحكػػػـ ذات الممػػػاميف 
 م(111)األظبلقية  أو التعميمية الم مة

ه مػػف مجموعػػة مػػف األقػػواؿ المػػمثورة والمرتبػػة ترتيبػػًا مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا تػػـ العثػػور عميػػ
  (112)أبجديًا عم  قطعة مف الظزؼ , وجميع ا ن ا ح وحكـ عامة كما يم  

 
 قالاموؾ النبيؿ له ال دارة  بيف البشرقم

 
 قبالحؽ وحدو تاتقيـ الحياة  كم ا مق

 
 قاعمـ أف الممؾ هو  ورة اإللهق

 
 حكما أبدا ) يرتميه ( أحد قمقإف تؾ متحيزا فاوؼ ال تكوف 

 
 قتعود أف تكـر والديؾ وكمن ما مف األرباب قم

 
 قإزدرى الماؿ تعش بعدها ف  اعادة م ق

 
 قاعرؼ اموؾ الظبلف قبؿ أف تغدو ظميبل مق

 
 قنقمة امبؾ فاكبح حت  لو بمغ بؾ الغمب مداو مق

 
 ياةقمقإحرص عم  أف تتااوى مم الجميم حت  لو كنت تيوق ـ  ف  الح

 
 ق وقر مف بمغ الشيظوظة ت يو لؾ شيظوظتؾ مق

 
 قتحدث إذا كاف لديؾ شن جاد , فإف لـ يكف فمت متق
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 قال تعتقد أف حديث الواش   ادؽ مق

وفمػػبل عػػف ذلػػؾ أيمػػا ف نػػاؾ إحػػدى البرديػػات التػػ  تحتػػوى عمػػ  مجموعػػة مػػف 
ف  الحكػػػـ الت ذيبيػػػة المػػػمظوذة مػػػف أعمػػػاؿ إياػػػوقراطيس ومدونػػػة عمػػػ  ظماػػػة أعمػػػدة, وا 

كانػػت الحكػػـ المقدمػػة مػػف ظبلل ػػا تعػػرض لنػػا مومػػوعات ايػػر معتػػادة, إال أن ػػا تبػػدو 
 (113(حقيقية حت  يومنا هذاق

 
قثػػؽ فػػ  أ ػػدقا ؾ حتػػ  فثمػػا ال يوثػػؽ فيػػه , وال تثػػؽ فػػ  أعػػدا ؾ حتػػ  ولػػو فػػ  

 األمور ال ادقةمق

 
يتزوجوف مف طبقات أعم   قتزوج ممف هف مف ماتواؾ اإلجتماع  , ألف مف

 يتظذوف ألنيا ـ أايادا وال يكونوف أارا قم

 
 ق الت زؿ ف  مواطف الجد وال تعبس ف  مواطف ال زؿ مق 

 
قإف كنت فقيرًا فبل تحادث  األثرياع, ألنؾ اتبدو متممقػًا, وال تمػدح الرجػؿ الثػرى 

 مف أجؿ ثراع ألـ به , فاهلل يغير وال يتغير قم
ال تنشد العنؼ ألف مف ينشد العنؼ عدو , أمػا مػف ينشػد اإلقنػاع قانشد اإلقناع و 

 ف و حكيـ مق
ومػػػف الحكػػػـ ذات الممػػػموف التعميمػػػ  أيمػػػا, نجػػػد ابجرامػػػة ت ػػػؼ المعمػػػـ وهػػػو 
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 (114    (يحمؿ اوطا يم ب به أرجؿ التبلميذ الم مميف, ونص االبجرامة كمايم 

 
 المعمـ مققمف ال يجمد ال يتعمـ , فالعقاب هو الذى يعمـ ال 

 نظائر مصرية لألمثال اليونانية:
عندما تكوف لممثؿ عبلقة بق ة أو حكاية, يعبر عف ذلؾ بكممة قحكمةق , حيث 
يشػػير هػػذا الميػػظ إلػػ  جممػػة ق ػػيرة مػػف شػػمن ا أف ترشػػد الشػػظص الػػذى تق ػػدو وتوجػػه 
اػػموكه ومعامبلتػػه إلػػ  ال ػػواب, فتعتبػػر هػػذو الجممػػة بمثابػػة ن ػػيحة أو قاعػػدة اػػموكية 

 تتجم  في ا ظبرة القدماع وتتاـ بالحيطة والحذرم
وبمػػػا أف معظػػػـ األمػػػـ تعبػػػر عػػػف تجػػػارب إناػػػانية تكػػػاد تكػػػوف متماثمػػػة بوااػػػطة 
أمثال ػػػا,  نبلحػػػظ أحيانػػػا وجػػػود عبلقػػػة وطيػػػدة بػػػيف أمثػػػاؿ دوؿ مظتميػػػة مدونػػػة بمغػػػات 
متباينة , مػف حيػث الممػموف أو المػدلوؿ , أو حتػ  مػف حيػث الشػكؿم ومػف هنػا نجػد 
أف األمثػػاؿ ال تنح ػػر فػػ  حقػػؿ ثقػػاف  واحػػد, بػػؿ تتجػػاوز حػػدودو وتشػػيم عبػػر أواػػاط 

 ثقافية مظتميةم
ومػػف ثػػـ, فمػػف ظػػبلؿ مػػا تػػـ عرمػػه مػػف أمثػػاؿ يونانيػػة , اػػواع كانػػت ذات نمػػط 
أظبلق  أو نمط تعميم , نجد أف هناؾ العديد مف األمثاؿ الم ػرية التػ  تتماثػؿ تمامػًا 

 ث المعن  وال دؼ المراد تو يمه إل  المتمق ممم األمثاؿ اليونانية مف حي
وفيما يم  محاولة لارد بعػض النمػاذج مػف األمثػاؿ اليونانيػة وعػرض مػا يماثم ػا 
مػػف األمثػػاؿ الم ػػرية الماػػتظدمة حتػػ  يومنػػا هػػذا, اػػواع كػػاف ذلػػؾ فػػ   ػػورة مثػػؿ أو 

 حكمة أو قوؿ ممثورم
   المثؿ اليونان 

) 115)  
 )الطيب( , تكاب  ديقا ظيرًاق قحبذ ) حبة( األجنب 

 (116 (قظدلؾ مف كؿ بمد  احب وال تمظذ مف كؿ إقميـ عدواقم   المثؿ الم رى
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 المثؿ اليونان  
) 117)  

 الشبابق قرأى الشيوخ أامـ مف )رأى (
 (118  (قأكبر منؾ بيوـ يعرؼ عنؾ بانة المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 119)  
 فيهققالمرع عبد لما يراب 
 )*(قاإلنااف عبد راباتهق المثؿ ف  روايته الم رية 

 المثؿ اليونان 
) 121)  

 قالشر هو الشن اير المعقوؿق
 )*(قما اريب إال الشيطافقم    المثؿ الم رى
 المثؿ اليونان  

) 121)  
 قالرجؿ الذى يتمتم بحظ جيد يكوف أ دقاؤو قريبيف منه مق

 (122 (أى بظير( يكثر أ حابؾققطوؿ ما أنت طيب ) المثؿ الم رى 
 وف  قوؿ آظر   قالعياف ما حد يعرؼ بابه والعي  يا مكتر أ حابهق

 المثؿ اليونان 
) 123)  

 قكؿ الشرور تحدث مف قبؿ النااعق
 (124 (قالنااع م ايد الشيطافق   المثؿ الم رى
 المثؿ اليونان 

) 125)  
 قيجب أف تتعمـ ما هو حكيـ مف الرجؿ الحكيـق

 قكؿ قريف بالمقارف ييتدىق)*(   المثؿ ف  روايته الم رية
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 المثؿ اليونان  
) 126)  

 يجعؿ )اآلظريف( طيبيفق -قالطيب مم كما يبدو 
 (127 (ق مف جاور الاعيد ياعدق المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 128)  
 قدا ما ابعد مف الحياة ما هو مؤلـق

 (129 (ايدو القمـ ما يكتبش لنياه شق ق قالم  ف    المثؿ الم رى
 المثؿ اليونان 
) 131)  

 قما تيعمه وال تريد أف يعممه اهلل فبل تيعمهق
 (131 (قربؾ و احبؾ ال تكدب عميهق المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان 

) 132)  
 قايكرهؾ الكثير إذا أحببت نياؾق

 (133)قالم  يحب نياه تكرو الناس م  المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 134)  
 قالجوع هو أكبر ألـ لمبشرق

 ( 135 (قالجوع كافرق   المثؿ الم رى
 وف  قوؿ آظر  

 (136 (ققالوا أبوؾ مات مف الجوع قاؿ هو لق  أكؿ وما كمشق
 المثؿ اليونان  

) 137)  
 قال يوجد شن ف  الحياة أفمؿ مف ال حةق
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 األ حاعق)*(قال حة تاج عم  رؤوس    المثؿ الم رى
 

 المثؿ اليونان 
) 138)  

 قالغطراة ن اية البطر , والدمار ن اية الغطراة مق
 (139 (قالرشؿ يجمب اليشؿق   المثؿ الم رى

 ]أى مف ااعت أظبلقه قمت أرزاقه[
 المثؿ اليونان   

) 141)  
 قالمحؾ ف  اير أوانه, مدعاة لمبكاع مق

 )*(قآظر المحؾ نكدق  المثؿ الم رى 
 (141 (وف  قوؿ آظر   قورا المحؾ ييج  البكاق

 المثؿ اليونان  
) 142)  

 قاألرض تنجب كؿ الكا نات ثـ تحمم ا ) ف  جوف ا ( مرة أظرى مق
 )*(قمن ا والي ا انعودق  المثؿ ف  رواية الم رية 

 المثؿ اليونان  

) 143)  
الغػػش يحمػػؿ كثيػػرا تجنػػب مػػف القاػػـ كثيػػرا, كمػػا )تجنػػب( الزيػػؼ, ألف كثيػػرًا مػػف 

 مف الزيؼق
 )*(قالوا لمحرام  احمؼ, قاؿ جالؾ اليرجق ق المثؿ الم رى 

  (144)وف  قوؿ آظر  قحميوا القاتؿ قاؿ جالؾ اليرج م
   المثؿ اليونان 

) 145)  
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 قاكتؼ بما عندؾ, وكؼ نياؾ عما عند اآلظريفق
 )*(مف تدظؿ فيما ال يعنيه , لق  ما ال يرميهق ق المثؿ الم رى 

 (146) وف  قوؿ آظر  قالم  مالؾ فيه ما تتحشرش فيه
 المثؿ اليونان  

) 147 )  
 لتقؿ كبلما أفمؿ مف ال مت أو فمت متق ق

 )*(قإذا كاف الكبلـ مف فمة, فالاكوت مف ذهبق المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 148 )  
 قاظتر المااواة وتجنب الطممق

 (149)ق الطمم يقؿ ما جمم  ق المثؿ الم رى 
 (151 (وف  قوؿ آظر  قالم  يطمم ف  حؽ ايرو يا ويمه

 وف  قوؿ عرب  قديـ  قعز مف قنم و ذؿ مف طمم مق
 المثؿ اليونان  

) 151)  
 قكف مجدا ف  عممؾ تحيا حياة طيبةق

 )*(قمف جد وجد ومف زرع ح دق المثؿ الم رى  
   المثؿ اليونان 

) 152)  
 الشرير شق  با س حت  لو كاف محظوظاققالرجؿ 

 (153)   قاألبيض ف  الكبلب نجسق المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 145 )  
 قاير ف  ظط ماتقيـ ك  تغدو عادال مق

 (155)  قإمش دارى يحتار عدوؾ فيؾق المثؿ الم رى 
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 المثؿ اليونان 
) 156)  

 قاحترس مف الغش, ألف مف يغش ُيظدعق
 قكمه امؼ وديف حت  المش  عم  الرجميفق)*( الم رى المثؿ 

 المثؿ اليونان 
) 157 )  

 قعامؿ جيرانؾ كما تحب أف يعامموؾ مق
 قعامؿ كما تحب أف ُتعامؿق)*(المثؿ الم رى 

  (158 )وف  قوؿ آظر  قمف حب الظير لجارو يمقاو ف  داروق
   المثؿ اليونان 

) 159)  
 لديؾ أ دقاع كثرققاعتبر نياؾ ثريا, إف كاف  

 قمعرفة الناس كنوزق)*(المثؿ الم رى 
 المثؿ اليونان  

) 161 )  
 قالتتعجؿ الثراع, حت  ال تغدو اريعا فقيرًاق

 قالطمم يقؿ ما جممق)*(المثؿ الم رى 
  ( 161 )قوف  قوؿ آظر  قمف طمب الزيادة وقم ف  النق اف

 المثؿ اليونان  
) 162 )  

 قابحث عف امرأة لتكوف حمييا لؾ  ف  أمور )حياتؾ (ق
 )*(قوراع كؿ عظيـ امرأةقالمثاؿ الم رى 

 (163 )وف  قوؿ آظر  قبنت األكابر االية ولو تكوف جاريةق
 المثؿ اليونان  

) 164 )  
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 قارتكاب  الظطم ذاته مرة ثانية ليس )مف شيـ( الرجؿ الحكيـق
 يمدغ مؤمف مف جحر مرتيفق)*(ال  ق المثؿ ف  روايته الم رية 

 المثؿ اليونان 
) 165 )  

 قحينما تكوف عطوفًا مم اليقراع, اتكوف عظيما عند اهللق
 قمف توامم هلل رفعهق)*( المثؿ ف  رواية الم رية

ولعؿ الغرض مف عقد هذو المقارنة بيف األمثاؿ اليونانية وما يناظرها مف أمثػاؿ 
 وأقواؿ م رية أمراف م ماف 

أول مػػا  أف األمثػػاؿ الشػػعبية تعبػػر عػػف تجربػػة إناػػانية تتجػػاوز نظام ػػا الجغرافػػ  
والثقاف  واالجتماع  الميؽ, ف   المرآة الت  تظ ر لنا  وتؤكد أف التجػارب اإلناػانية 

أف األمثػاؿ ال تنح ػر فػ   -كمػا ذكرنػا اػابقا –لدى معظـ األمـ واحدة, كما تؤكد لنا 
 دودو وتشيم عبر أوااط ثقافية مظتميةمحقؿ ثقاف  واحد, بؿ تتجاوز ح

ثاني ما  أف هذا التشابه ربما يدفعنا ف  درااػات ماػتقبمية إلػ  البحػث عػف أوجػه 
 المشترؾ الثقاف  بيف الثقافتيف اليونانية والم رية عم  ماتويات عميقةم

 نتائج البحث
ممػػا اػػبؽ عرمػػه نبلحػػظ أف المثػػؿ هػػو مػػا ترمػػاو العامػػة والظا ػػة فػػ  ليظػػه 

 او, ويعتبر مف أبمغ الحكـ ألف الناس ال يجتمعوف عم  ناقصمومعن
وعم  ذلؾ فالمثؿ قيمة أظبلقية تـ قبول ا ف  شعب ا, ويمر قبؿ اعتمادو وشيوعه 
فػػ  م ػػياة  أومعػػايير هػػذا الشػػعب, ويػػنـ  ػػراحة أو مػػمنا عػػف هػػذو المعػػاييرم فمػػبل 

بػػػرة عػػػف رأى عػػػف ذلػػػؾ أيمػػػا نجػػػد أف األمثػػػاؿ لياػػػت مجػػػرد فكػػػرة عػػػابرة بػػػؿ هػػػ  مع
ووجداف, وال تزاؿ ماتظدمة بػيف النػاس بو ػي ا بػراهيف عمػ  مواقػؼ مػا, ألن ػا مملوفػة 

ف كانت تحظ  بقبوؿ معيؼ مف قبؿ الجماهيرم  وا 
والشؾ ف  أف لكؿ أمة  أقاويم ا وحكم ا الظا ة ب ا, الت  ي عب إيجادها فػ  

ة حكيمػػة مػػف عامػػػة الم ػػادر األدبيػػة القديمػػة, فغالبػػػا مػػا يكػػوف م ػػدر األمثػػػاؿ  طبقػػ
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الشػػعب, ويػػرى بعػػض البػػاحثيف أف األمثػػاؿ مػػا هػػ  إال أقاويػػؿ مزعومػػة, يجػػب أظػػذها 
 (166 ) حرفيا وبالتدرج حيث أف هذا المثؿ يكوف أكثر مبل مة لمواقؼ مظتميةم

ونظػػرا لمظ ػػا ص المغويػػة التػػ  تمػػت اإلشػػارة إلي ػػا, تعتبػػر األمثػػاؿ بمثابػػة نػػوع 
]أى أدب اليولكمػػػور[م فمنػػػذ أف تعرفنػػػا عمػػػ  العػػػالـ  أدبػػػ  مػػػف  أ ػػػناؼ األدب الشػػػعب 

اليونػػان  الرومػػان  القػػديـ, كانػػت تمػػؾ المعرفػػة فػػ  المقػػاـ األوؿ مػػف ظػػبلؿ الن ػػوص 
المكتوبة مثؿ الن وص األدبية أو اآلثارمم وايرهػام وألف الثقافػة األدبيػة كانػت مزدهػرة 

وقػة والتػراث الشػي   فػ  لدي ـ, فكػاف مػف الاػ ؿ ناػياف األهميػة العظمػ  لمكممػة المنط
 المجتمعات القديمةم

وكػػاف ذلػػؾ التػػراث الشػػي  ,  متمػػمنا فػػ  أعمػػاؿ المػػؤلييف اػػواع بطريقػػة مباشػػرة 
أو اير مباشرة, وهكذا ظؿ محيوظا لؤلجياؿ القادمةم وليات الن وص األدبية وحدها 
هػػ  التػػ  كانػػت تشػػػتمؿ عمػػ  عنا ػػر هػػػذا التػػراث, بػػؿ هنػػػاؾ ن ػػوص أظػػرى كانػػػت 

أيمػػا وعمػػ  نطػػاؽ وااػػم, ومن ػػا عمػػ  اػػبيؿ المثػػاؿ  الوثػػا ؽ البرديػػة والنقػػوش موجػػودة 
 ودوا ر المعارؼ, بؿ وعدد مف  الن وص القانونية أو  األعماؿ الطبية وايرهام

هذا التراث الذى يكاد أف يعكس لنا معتقدات وعادات عامػة الشػعب, والشػؾ فػ  
رس اليمكمػور القػديـ, ظا ػة فػ  أف طبيعة بقا ه  تشكؿ مشػكمة فػ  م ػدرو بالناػبة لػدا

 معرفة أ ؿ الق ص الشي يةم
وفمػػبل عػػػف ذلػػػؾ كػػاف  الػػػدليؿ عمػػػ  أف هػػػذو الق ػػص تشػػػكؿ التػػػراث الشػػػي  , 
يتمثػػؿ فػػ  أف المؤلػػؼ يقػػر بمنػػه اػػمم الق ػػة بنياػػه )أى شػػي يا(م وفػػ  حػػاالت أظػػرى 
ج ي ور المؤلؼ الموقؼ الذى تـ اػردو  بمػا تحممػه الق ػة مػف تشػابه قريػب مػف نمػوذ

 (167) عادة شي ية يتـ ق  ام
وبنػػاع عمػػ  ذلػػؾ فػػالقوؿ المػػمثور  أثػػر مػػف أثػػار نػػادرة مػػف األدب القػػديـ المي ػػـو 
لػػدى أى فػػرد, ألنػػه يجاػػد أو ي ػػور حكمػػة عامػػةم واالبػػا مػػا تكػػوف تمػػؾ الحكمػػة مزينػػة 

يي ـ ف  الحاؿ ظميية  -عم  ابيؿ المثاؿ –بق ة, حيث إف القارئ أو الماتمم القديـ 
 (168م )وااتظدامه وما ه  المواقؼ الت  ياتظدـ في ا هذا المثؿ المثؿ

بػيف أمثػاؿ منظومػة أو أبيػات شػعريةم  –ف  بعض الحػاالت  –ومف ثـ فبل فرؽ 
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ونظػرا ل ػػغر حجم ػا و إيجازهػػا وجمػػاؿ شػكم ا, كانػػت األمثػػاؿ تحيػظ باػػ ولة وتتراػػ  
 ف  األذهافم

ترع  االنتبػػػاو ويجعمنػػػا وفمػػبل عػػػف ذلػػػؾ أيمػػػا نبلحػػػظ أف ااػػتظداـ األمثػػػاؿ ياػػػ
ن ػػغ  إلػػ  مػػف يػػتكمـ بوااػػطت ا الاػػتيعاب كبلمػػهم حيػػث كػػاف ل ػػذا الكػػبلـ دور محػػدد 
فػػػ  عمػػػـ األظػػػبلؽ وتعمػػػيـ األشػػػظاص وت ػػػذيب المجتمػػػمم و الشػػػؾ أيمػػػا فػػػ  أف تمػػػؾ 
العبػػارات تبمػػور حقػػا ؽ جذريػػة ماػػتنتجة مػػف التجربػػة البشػػرية أمػػاـ مواقػػؼ معينػػة, كمػػا 

 اموؾ إناان  مثؿ التياؤؿ والبظؿ والظداع والظمـمم ال متعبر ب ية عامة عف 
فتػػػارة يػػػذـ النيػػػاؽ واالفتظػػػار واألنانيػػػة فػػػ  كػػػؿ مجتمػػػم بماػػػموب يكػػػاد أف يكػػػوف 

 متماثبل , وتارة أظرى يتـ التنويه واإلشادة بال دؽ والكـر والحمـم
يػه وأظيرا ربما يتااعؿ البعض لماذا ال يمتـز المثؿ الشعب  بمن ج موحػد فػ  توج

الاموؾ, ولماذا يمجػم أحيانػا إلػ  اإلف ػاح  بماػموب مباشػر تػارة وبماػموب ايػر مباشػر 
تارة أظرى؟ واإلجابة تتمظص ف  أف المتمق  العػادى لػيس لديػه مػن ج عممػ  محػدد فػ  
التيكير والتعبير, ألنه ال يعتمػد فػ  مبلحظاتػه عمػ  المشػاهد الجز يػة العػابرة, وال يعمػد 

 ه المعيار الوامح لمتمعف ف  تجاربه أوالتدقيؽ في امإل  التركيز, فميس لدي
 

 الهوامش :
, قػارف 61, ص 1988أحمد عم  مرا   بيف ممثوراتنا الشعبية, مكتبة األارة, ال ي ة الم رية العامػة لمكتػاب,  (1)

 أيما 
, قػػارف أيمػػا  315, ص1978  بػػيف اليمكمػػور والثقافػػة الشػػعبية, ال ي ػػة الم ػػرية العامػػة لمكتػػاب, فػػوزى العنتيػػؿ

وزارة الثقافػػة , ال ي ػػة الم ػػرية العامػػة   مجدى محمد شمس الديف  بانوراما المثؿ الشعب  )الجزع األوؿ(,
 م177, ص2111لمكتاب, 

 م176مجدى محمد شمس الديف, المرجم الاابؽ, ص (2)
 م381مس الديف, المرجم الاابؽ, ص مجدى محمد ش (3)
 م186مجدى محمد شمس الديف, المرجم الاابؽ, ص (4)
محمػػػد أمػػػيف عبػػػد ال ػػػمد  القػػػيـ فػػػ  األمثػػػاؿ الشػػػعبية بػػػيف م ػػػر وليبيػػػا فػػػ  مجتمعػػػ  البيمػػػاع الميبػػػ  واليػػػرؽ  (5)

 م25, ص2114الم رى )درااة مقارنة ف  األنثربولوجيا الثقافية(, ال ي ة الم رية العامة لمكتاب, 
 م27محمد أمنيف عبد ال مد  القيـ ف  األمثاؿ الشعبية, ص (6)
إبػػػراهيـ أحمػػػد شػػػعبلف  الشػػػعب الم ػػػرى فػػػ  أمثالػػػه العاميػػػة, مكتبػػػة األاػػػرة, ال ي ػػػة الم ػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب,  (7)

 وما بعدهام 23, ص 2118
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 م47-36إبراهيـ أحمد شعبلف  الشعب الم رى ف  أمثاله العامية, مف ص  (8)
 م48الشعب الم رى ف  أمثاله العامية, صإبراهيـ أحمد شعبلف   (9)
 م63أحمد عم  مرا   المرجم الاابؽ, ص (11)
 م22محمد أميف عبد ال مد  المرجم الاابؽ, ص (11)

(12) G.L. Huxley: "Stories explaining origins of Greek Proverbs" Royal Irish Academy, 

vol.81c (1981) p.332. 

(13) Ibid: pp.331, 332. 

(14) Ibid: cf also, Kindstrand, Jan Fredrik: "The Greek concept of proverbs" Eranos, 76, 

(1978), pp.71-85. 

والم در األدب  ل ذا المثؿ كاف ايػر معمػـو ولكػف مػا ذكػرو أراػطو هػو ق ػة مشػاب ة فػ  قداػتور أثينػاق, وعمػ   (15)
 ذلؾ قارف 

G.L. Huxley; op. cit., p.335 

(16) Frank, J.D'Angelo: "Some uses of proverbs" College Composition and 

Communication, vol.28, No.4, (Dec 1977), pp.366. 

(17) Phil. Log. 117-118, cf.also, Nikolaks Lzaridis; "Wisdom in Loose from" the 

language of Egyptian and Greek proverbs in collection of Hellenistic of Roman 

Period-Brill, Leiden, Boston, 2007, p.213. 

(18) Phil.log. 119-120; cf. also, Nikolas L., op.cit., pp.145, 166, 213. 

(19) Nikolaos L.; Op.cit., p.213. 

, وم طي  أميف  قالببلاة الوامحةق, مكتبة البشرى, كراتش   (21)  م114, ص2111باكاتاف,  –عم  الجاـر
(21) Nikolaos L., op.cit., pp.187-188. 

(22) Sext. 264a, cf. also, Nikoloas L.; op.cit., p.188. 

(23) Men. Mon. 436, cf.also, Nikoloas L., op.cit., p.189. 

 م61عم  الجاـر وم طي  أميف  المرجم الاابؽ, ص (24)
(25) Men. Mon. 384; cf.also:Nikolaos. L.; op.cit., p.139. 

(26) Nikolas L.; op.cit., pp.189 ff. 

(27) Ps. Phoc-63; cf. also: Nikolaos L.; op.cit., p.190. 

(28) Sext. 90, cf. also: Nikolaos L.; op.cit. p.98. 

(29) Sext. 203, cf. also: Nikolaos L.; op.cit. pp. 135, 204. 

(30) Men. Mon. 21, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.147,149. 

(31) Men. Mon. 115, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.88. 

(32) Men. Mon. 148, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.88. 

(33) Sext. 376a, cf.also, Nikoloas L., op.cit. p.191 

(34) Nikolas L.; op.cit., pp.192ff. 

(35) Men. Mon. 228, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p,196. 

(36) Nikoloas L.,; op.cit; pp.196ff. 

(37) Men. Mon. 144, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.197. 

(38) Men. Mon. 742, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.197. 

(39) Nikoloas L.; op.cit. p.197. 

(40) Men. Mon. 294, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.198. 

(41) Nikolaos L.; op.cit. p.208. 

(42) Men. Mon. 292, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 140, 209. 

(43) Men. Mon. 306, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.209. 

(44) Men. Mon. 246, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.151, p. 209. 
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(45) Men. Mon. 350, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 228. 

(46) Men. Mon. 247, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.66. 

(47) Men. Mon. 575, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.99. 

(48) Men. Mon. 558, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 141, 170. 

(49) Men. Mon. 271, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.211. 

(50) Men. Mon. 450, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 211, 212. 

(51) Nokolas L., op.cit, p.211. 

(52) Clit. 68; cf.also: Nikolaos L., op.cit. p.60. 

(53) Men. Mon. 210, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.63. 

(54) Men. Mon. 14, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.88. 

(55) Men. Mon. 148, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.88. 

(56) Men. Mon. 140, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.88, 89. 

(57) Clit-12, cf.also: Nikolaos L.; op.cit., pp.89, 109. 

(58) Men. Mon. 323, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.89. 

(59) Men. Mon. 64, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.91. 

(60) Mosch. Gn.8:cf.also: Nikolaos L.; op.cit, pp.91,202,214. 

(61) Sext 138, cf.also; Nikolaos L.; op.cit., pp.60-114. 

(62) Men. Mon. 151, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.91. 

(63) Men. Mon.36, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.91. 

(64) Men. Mon.96, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p.92. 

(65) Men. Mon.361, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.92 

(66) Men. Mon.174, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.97 

(67) Men. Mon.154, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.97, 114. 

(68) Men. Mon.49, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.99 

(69) Sext. 141, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 101,102. 

(70) Sext. 165e, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p. 101. 

(71) Sext.340, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., p. 102. 

(72) Men. Mon.601, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.103 

(73) Sext. 31, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp. 103, 110. 

(74) Men. Mon.768, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.106 

(75) Clit 6, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.115 

(76) Sext. 203, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.135, 204. 

(77) Phil. Log. 103-104, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.135, 204. 

(78) Sext. 255, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.137, 226, 228. 

(79) Men. Mon.688, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.137, 171. 

(80) Men. Mon.145, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.138, 170, 211. 

(81) Men. Mon.21, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.147, 149. 

(82) Men. Mon.483, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.148, 172, 200. 

(83) sext. 136, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.149 

(84) sext.52, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.91, 109. 

(85) sext.94, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.98 

(86) Men. Mon.562, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.106. 

(87) Ps. Phoc. 562, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140 

(88) Men. Mon.24, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140 

(89) Men. Mon.292, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140, 209 
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(90) Men. Mon.366, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140, 216 

(91) sext.171b, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140 

(92) Ps.phoc. 183, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140 

(93) Men. Mon.360, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140 

(94) Sext.448, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.140, 142. 

(95) Men. Mon.558, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.171, 170 

(96) Men. Mon.355, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.141 

(97) Sext.393, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.141, 142. 

(98) Men. Mon.811, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.142, 143. 

(99) Men. Mon.554, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.150, 173. 

(100) Sext.89, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.150 

(101) Men. Mon.198, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.150, 173 

(102) Men. Mon.592, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.151, 166. 171, 172. 

(103) Men. Mon.358, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.151 

(104) Men. Mon.487, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.152 

(105) sext.163b, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.152 

(106) Men. Mon.389, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.151, 153. 

(107) Men. Mon.238, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.153, 154, 175. 

(108) Men. Mon.678, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.153, 169 

(109) Men. Mon.698, cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.154 

(110) Phil. Log. (69-70), cf.also,  Nikolaos L.; op.cit., pp.199. 

(111) Ibrahim(M.H.):                         
"

Athens (1972), pp.188-

119.                                        

(112)  J.G. Milne; "Agnomic Ostracan"; J.E.A., VIII, (1922) pp.156-157, cf.also; Mitt. 

P.E.R., N.S. II (1939), p.36 XXXIV (I.A.D.) 

تناػب أيمػا لمينانػدروس, وتمػـ مػا يقػرب  وهذو البردية تحتوى عم  مجموعة مف الحكػـ ذات الاػطر الواحػد والتػ 
هػذا إلػ  جانػب مجموعػة  "a"وتنت ػ  بػػ  "W"مقولة شعرية ف  شكؿ م يوفة اليبا ية معكواة أى تبػدأ مػف  24مف 

حكمػة ذات الاػطر الواحػد ومػمظوذة مػف عػدة  23أظرى مف الحكـ وجدت أيما فػ  شػكؿ نػص بػردى يحتػوى عمػ  
مػػف هػػذو الحكػػـ تبػػدأ  9ع تراجيػػديف وكوميػػديف ومػػا يقػػرب مػػف م ػػادر  عمػػ  وجػػه الظ ػػوص مػػف ن ػػوص شػػعرا

العشػػريف  فػػ  حػيف ال تتبػم بػػاق  الاػطور أى ترتيػب أبجػدى ومػػف المبلحػظ أف الاػطر Xبػالحرؼ  4و aبحػرؼ الػػ 
وهػػػذا القػػػوؿ المشػػػار إليػػػه موجػػػه إلػػػ  الربػػػة  1رقػػػـ  P. Bouriantمن ػػػا يحتػػػوى عمػػػ  قػػػوؿ مػػػمظوذ مػػػف مجموعػػػة 

 أفروديت  ويقوؿ  

 
 ق البحر والنار والمرأة شر ثبلث ق

(113) P.S.I., II (1913), p.120 (IVA.D) cf. also; Ibrahim (H.M.); op.cit., p.119. 

ومػػف ظػػبلؿ األاػػموب الرا ػػم الػػذى كتبػػت بػػه البرديػػة يبػػدو أف هػػذا الػػنص هػػو عبػػارة عػػف ممزمػػة مدراػػية ذات ممػػموف 
 أظبلق  تعميم م

(114) Mitt. P.E.R.N.S.III (1939) p.39, XXV (I.A.D.),cf.also; Ibrahim (H.M.), op.cit. p.292. 

 م97, هامش  رقـ 18انظر ص (115)
أحمد تيمور   األمثاؿ العامية, مشروحة ومرتبة حاب الحرب األوؿ مف المثؿ, مطػابم األهػراـ التجاريػة )الطبعػة  (116)
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 م1133, مثؿ رقـ 95(, ص1971الثالثة( )
 م61, هامش رقـ 14انظر ص  (117)
 م213, مثؿ رقـ 35لاابؽ, ص أحمد تيمور   المرجم ا (118)
 م59, هامش رقـ 14انظر ص (119)

 )*( قوؿ ماموعم
 65, هامش رقـ 16انظر ص (121)

 )*( قوؿ ماموعم
(121)  Men. Mon.71, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.92 

 .2328، مثل رقم 803أحمد تيمور؛ المرجع السابق، ص (211)

(123) Men. Mon.203, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.93 

 1020، مثال رقاام 192جماا  ااا،ر، لالياا جمااا  ااا،رع موألاوال المثاا  اللااهريل، ال،اا،رر، ل. ، ا  ار  ص (211)

kotabarabia.com.www 

(125) Men. Mon.718, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.95 

 )*( قوؿ ماموعم
(126) Men. Mon.598, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.148. 

 م2842مثؿ رقـ 473أحمد تيمور المرجم الاابؽ, ص  (127)
(128) Men. Mon.3, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.96 

 م317, مثؿ رقـ 53أحمد تيمور المرجم الاابؽ, ص (129)
 م87, هامش رقـ  17انظر ص (131)
 م1296, مثؿ رقـ 223أحمد تيمور  المرجم الاابؽ, ص  (131)

(132) Men. Mon.678, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.153, 169. 

 م445, مثؿ رقـ 73أحمد تيمور   المرجم الاابؽ, ص  (133)
 م74, هامش رقـ 15انظر ص  (134)
 م1526, مثؿ رقـ 131جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (135)
 م1534, مثؿ رقـ131جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (136)

(137) Men. Mon.562, cfl.also Nikoloas L., op.cit., p.106. 

 )*( مثؿ ماموعم
 م78, هامش رقـ 16انظر ص  (138)
 م1319,ف مثؿ رقـ 226أحمد تيمور  المرجم الاابؽ, ص (139)
 مم38, هامش رقـ  11انظر ص (141)

 )*( قؿ ماموعم
 م2931, مثؿ رقـ 223جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص  (141)

 )*( مثؿ ماموعم
 م82, هامش رقـ 16انظر ص  (142)

 ؿ ماموعم)*( قو 
(143) Phil.log.71-72; cf.also Nikolaos L., op.cit., p.139, 160. 

 )*( قوؿ ماموعم
 م3561, مثؿ رقـ 267جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (144)
 م89, هامش رقـ 17انظر ص  (145)

 )*( مثؿ ماموعم

http://www.kotabarabia.com/
http://www.kotabarabia.com/
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 م1144, مثؿ رقـ 67جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (146)
 م91هامش رقـ  ,17انظر ص  (147)

 )*( مثؿ ماموعم
 م92, هامش رقـ 17انظر ص (148)
 م3114, مثؿ رقـ 229جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (149)
 م3122, مثؿ رقـ 229جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (151)
 م111, هامش رقـ 18انظر ص (151)

 )*( قوؿ ماموع
 م83, هامش رقـ 16انظر ص  (152)
 م47, مثؿ رقـ 8جم الاابؽ, صأحمد تيمور  المر  (153)

(154) Men. Mon.101, cf.also; Nicolas L.; op.cit. p.150. 

 م531, مثؿ رقـ 87أحمد تيمور  المرجم الاابؽ, ص (155)
 م99هامش رقـ  18انظر ص (156)

 )*( قوؿ ماموعم
 م112هامش رقـ  18انظر ص (157)
 م1521, مثؿ رقـ 131جماؿ طاهر, داليا جماؿ طاهر  المرجم الاابؽ, ص (158)
 م118هامش رقـ , 19انظر ص  (159)

 )*( مثؿ ماموعم
 م116, هامش رقـ  19انظر ص (161)

 )*( قوؿ ماموعم
 م,2838, مثؿ رقـ 471أحمد تيمور  المرجم الاابؽ, ص  (161)
 م51, هامش رقـ  13انظر ص (162)

 )*( مثؿ ماموعم
 م828, مثؿ رقـ 14أحمد تيمور   المرجم الاابؽ, ص (163)

(164) Men. Mon.183, cf.also; Nicolas L.; op.cit. p.89. 

)*( حػػديث شػػريؼ مظػػرج فػػ  ال ػػحيحييف وايرهمػػا وليظػػه كمػػا فػػ   ػػحيح البظػػارى ) ال يمػػدغ المػػؤمف مػػف جحػػر واحػػد 
 مرتيف(م

(165)  Sex. 52, cf. also; Nikolaos L., op.cit., p.109. 

)*( حديث شريؼ موجود ف  مرجػم الػدرر الاػنية )مرجػم عممػ  موثػؽ عمػ  مػن ج أهػؿ الاػنة والجماعػة( المشػرؼ العػاـ 
 عبد القادر الاقاؼمعموى 

(166)  Frank J. D'Angelo; op.cit. pp.365-366. 

(167) Dominic Ingemark & Camilia Asplund Ingemark; "Teaching Ancient Folklore" the 

Classical Journal, vol.102, No.3 (Feb. Mar. (2007), pp.279-289, cf. also; Shapiro, 

Susan D. "Proverbial wisdom in Herodotus"TAPA130, (2000), pp.89 ff. 

(168) Yanniz Z. Tzrfopoulo; "proverbs in Menander's Dyskolos", the Rhetoric of popular 

wisdom menemosyne, Fourth Series, vol.48, Fasc. 2 (Apr.1995) pp.169, cf.also.; 
Kindstrand, Jan Fredrisk; "The Greek concept of proverb's" Eranos, 76, (1978), 

pp.71ff. 

 
 



 فاطمة الزهراء هاشم

111 
 
 

 المصادر والمراجع
 أواًل المصادر:

Mitt. P.E. R., N.S. III (1939), p.36, XXXIV (I.A.D.) 

Mitt. P.E. R., N.S.III (1939), p.39, XXV (I.A.D.) 

P.OXY/ XXX III (1968), 2661, (III A.D) 

P.S.I., II (1913), P.120, (IV A.D.) 

Menandri Monostichoi [or, Men.Mon.] 

The sentences of Pscudo-phocylides [or, ps.phoc.] 

The sentences of Moschion [on Mosch. Gn.] 

The sentences of Clitarchus [or, clit.] 

The sentences of sextus [or, sext.] 

The Sayings of philosophers [or, phil.log.] 

 ثانيًا: المراجع العربية
هيـ أحمد شعبلف  الشعب الم رى ف  أمثاله العامية, مكتبة األارة, ال ي ة الم رية العامػة إبرا -

 م2118لمكتاب, 
أحمد تيمور  األمثاؿ العاميػة, مشػروحة ومرتبػة حاػب الحػرؼ األوؿ مػف المثػؿ, مطػابم األهػراـ  -

 م1971التجارية, )الطبعة الثالثة(, 
بػػػة األاػػػرة, ال ي ػػػػة الم ػػػرية العامػػػة لمكتػػػػاب, أحمػػػد عمػػػ  مراػػػػ   بػػػيف ممثوراتنػػػا الشػػػػعبية, مكت -

 م2118
جمػػػػػػاؿ طػػػػػػاهر, داليػػػػػػا جمػػػػػػاؿ طػػػػػػاهر  مواػػػػػػوعة األمثػػػػػػاؿ الشػػػػػػعبية, القػػػػػػاهرة, دمت, انظػػػػػػرمم  -

www.kotobarabia.com 
, م طي  أميف  الببلاة الوامحة, مكتبة البشرى -  م2111باكاتاف,  -كراتش  -عم  الجاـر
 م1978فوزى العنتيؿ  بيف اليمكمور والثقافة الشعبية, ال ي ة الم رية العامة لمكتاب,  -
مجدى محمد شمس الديف  بانوراما المثؿ الشعب  )الجػزع األوؿ(, وزارة الثقافػة, ال ي ػة الم ػرية  -

 م2111العامة لمكتاب, 
مجتمعػ  البيمػاع الميبػ   محمد أميف عبػد ال ػمد  القػيـ واألمثػاؿ الشػعبية بػيف م ػر وليبيػا فػ  -

والغػػرؼ الم ػػرى ]درااػػة مقارنػػة فػػ  األنثروبولوجيػػا الثقافيػػة[, ال ي ػػة الم ػػرية العامػػة لمكتػػاب, 
 م2114

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/


 األمثال اليونانية ومضامينها األخالقية  والتعميمية ونظيراتها المصرية 

111 
 

 ثالثًا : المراجع األجنبية:
Dominic Ingemark & Camilia Asplund Ingemark; "teaching Ancient 

Folklore" the classical journal, vol.102, No.3, 

[Feb.Mar.2007] pp.279-289. 

Frank J. D'Angelo: "Some uses of proverbs" college composition and 

communication. Vol.28. No.4 (Dec 1977) pp.365-369. 

G.L. Huxley; "Stories explaining Oringins of Greek Proverbs" Royal Irish 

Academy, vol.81c (1981) pp.331-343. 

Ibrahim(M.H.):

Athens (1972). 

I.G. Milne: "A Gnomic Ostracan", J.E.A. VIII, (1922), pp.156-157. 

Kindstrand, Jan Fredrik; "The Greek concept of proverbs" Eranos, 76, 

(1978), pp.71-85. 

Nikoloas Lazaridis: "wisdom in Loose from", the Language of Egyptian and 

Greek proverbs in Collection of Hellenistic & Roman 

period. Brill, Leiden, Boston, 2007. 

Shapiro, Susan O.: "Proverbial wisdom in Herodotus" TAPA, 130, (2000), 

pp.89-118. 

Yannis Z. Tzifopoulos: "Proverbs in Menander's "Dyskolos", The Retoric of 

Popular Wisdom Menemosyne, Fourth Series, vol.48, Fasc. 

Z (Apr.1995), pp.169-177. 

 
 
 
 
 

 


