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 المثل في روايات نجيب الكيالني الواقعية

 (دراسة وصفية تحليلية)
 

 د. خنساء اجلاجي 
Abstract  

Realism takes an important place in Najeeb Al-Kilani’s novels because it is the 
reflection of a man’s life, his experiences, thoughts and believes. This article focuses on 
the proverbs that have come in about twenty-two of the novels of Dr. Najeeb Al-Kilani. 
We studied these proverbs with respect to their source; whether they were from the period 
of Jahiliyah, or from the Qur’an, the Hadith or the folklore. I also shed the light on the 
language of the proverbs, whether it is from the classical language or the slang. And 
last, I studied the role of these proverbs in these novels and their values and principles 
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حتتل الواقعية منزلة هامة يف رواايت جنيب الكيالين، ألهنا تعكس لنا حياة اإلنسان وخرباته وأفكاره معتقداته، وهذا البحث 
ملثل يف هذه الرواايت وعدد الرواايت موضع البحث اثنتان وعشرون روایة، قمت يف هذا البحث بدراسة األمثال من یتناول ا

حماور عدیدة: فتناولت املثل من انحية مصادره هل كانت من العصر اجلاهلي أو القرآن الكرمي أو احلدیث النبوي أو الرتاث 
دراسة األمثال وفرزها من انحية لغتها: هل هي لغة عامية أم فصحى مبسطة الشعيب، مث انتقلت إىل لغة هذا املثل فقمت ب

مث أهنيت البحث  لتقرب من العامية، أم بقيت فصحى كما نقلت إلينا من العصور السابقة وكما تداولتها كتب األدب العريب.
البيئة املصریة يف تلك الرواايت. مث أتبعت مبحاولة حلصر القيم واملعاين اليت أخذت االهتمام األكرب يف جمموع هذه األمثال يف 

 البحث خبامتة فيها ملخص ألهم النتائج اليت صدر عنها هذا البحث.
 كلمات مفتاحية:

 املثل. الروایة. جنيب الكيالين. األدب العريب احلدیث. نقد.

ین أفكار اجملتمع وأخالقياته تعد الروایة يف عصران احلاضر من أكثر األجناس األدبية انتشارًا وأشدها أتثريًا يف تكو 
ومفاهيمه. ومن أشهر الروائيني يف العصر احلدیث الروائي اإلسالمي جنيب الكيالين الذي استطاعت رواايته أن تنقلنا 

بواقعيتها من الریف ومعاانة الفالح الفقري وكده وظلم اإلقطاعيني وتسلطهم، إىل املدینة ومعاانة من نوع آخر،  
طة، والفساد اإلداري املستشري، والسجون واملعتقالت لإلسالميني ولغريهم، واجلامعات وما یدور يف السل ستبدادكاال

فيها من حراك، وقد استطاع الكاتب أن یقّدم لنا صورة اجملتمع املصري بكل دقائق بيئته، واملثل فاكهة الشرق كما 
ياة، فهو مرآة تعكس لنا اجملتمع املصري  یقال، وهو املعرب عن جتارب اإلنسان وخرباته وهو شامل لكل نواحي احل

كاشفة عن حقيقته وموضحة خلصائصه ومميزاته، ولن جيد املثل السائر تربة أكثر خصوبة من تلك البيئة املصریة لينشأ 
 فيها وینتشر جيالً بعد جيل، ینقل خربة السلف للخلف أو یعرب عن حالة متكررة أو معىن ما.

 سبب اختيار املوضوع:
ما دفعنا الختيار موضوع دراستنا هذه هو أنه يف العصور األخرية ظهرت حقول معرفية مهتمة ابإلنسان انصبت على 
دراسة األمثال وجعلتها ميدااًن لبحثها لالطالع على ثقافة الشعوب واترخيها ومن هذه العلوم: األنرتبولوجيا 

الشعوب وأفكارها وتصوراهتا وآرائها ومعتقداهتا ودرجة ارتقائها  واإلثنوغرافيا، ملا وجدوا من أمهية لألمثال يف حياة هذه
أو ختلفها، ودراستنا هذه حماولة للتعرف على كيفية توظيف الكيالين للمثل يف رواايته، وذلك برصد األمثال يف 

                                                 


اِضرة يف قسم اللغة العربية، جامعة بيشاور.   حمح

The  proverb  in  Naguib  Al - Kilani ' s  realistic  novels
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كرمي، احلدیث الرواايت اليت تعد رواايت واقعية ودراسة هذه األمثال من انحية مصادرها )العصر اجلاهلي، القرآن ال
النبوي، الرتاث الشعيب( أو من انحية لغتها )عامية أم فصحى(، أو من انحية داللة هذه األمثال والوظيفة اليت أراد هلا 
الكاتب من تثبيت لقيم أو توصيف هلا، وهي دراسة نقدیة اعتمدان فيها املنهج الوصفي التحليلي، وحبكم املوضوع 

 ملصدر األساس هلذا البحث.ذاته كانت رواايت الكيالين هي ا
 الدراسات السابقة: 

 سبق حبثنا هذا دراسات تناولت هذا املوضوع من جوانب خمتلفة وهي كما یلي:
 األمثال والعصر اجلاهلي لد. حممد توفيق أبو علي: وهو دراسة لألمثال يف حقبة زمنية حمددة ابلعصر اجلاهلي.١ .1
 مزاوي: وهي دراسة فيها فائدة جيدة يف اجلانب اللغوي والدال ي لألمثال. األمثال العربية واألمثال العامية لعالء احل .2
 رسائل جامعية تناولت األمثال وتوظيفها أدبياً، مثل: .3
  الرتاث الشعيب يف روایة "سيد اخلراب" لكمال قرور، إعداد: أمسهان مزايين، مقدمة لنيل درجة املاجستري يف جامعة حممد

م، واملوروث السردي يف الروایة اجلزائریة، رواايت "الطاهر وطار وواسيين األعرج" ٢٠١٦-م٢٠١٥بسكرة/اجلزائر، -خيضر
م، ٢٠١٢-م٢٠١١ابتنة/ اجلزائر،  -أمنوذجاً، إعداد: جنوى منصوري، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة احلاج خلضر

 ة حمل دراستنا يف حبثنا هذا.وهااتن الدراستان تنحصران يف بيئة جزائریة ختتلف عن البيئة املصری
  :توظيف املوروث الشعيب يف الشعر األردين احلدیث "عرار، عز الدین املناصرة، حيدر حممود" أمنوذجاَ، إعداد

م، وهذه الدراسة تتناول ٢٠٠٩أمل حممد محد العمایرة، مقدمة لنيل شهادة املاجستري من جامعة مؤتة/األردن، 
  أن دراستنا هذه تتعلق ابلروایة.املثل يف الشعر األردين، يف حني

وختتلف دراستنا هذه عما سبق من الدراسات أبهنا تنحصر يف املثل يف رواايت جنيب الكيالين الواقعية املستمدة من 
 البيئة املصریة املعاصرة.

 ختريهتا العرب، )وشي الكالم، وجوهر اللفظ، وحلي املعاين، واليتأنه املثل كمصطلح أديب یراه ابن عبد ربه األندلسي و 
وقدمتها العجم، ونطق هبا كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من اخلطابة، مل یسر شيء 

وهو كلمة مفيدة قصرية، عميقة األثر، واسعة االنتشار، تناقلتها  1مسريها، وال عم عمومها، حىت قيل أسري من مثل(
بني تشابه ما یقع من حادثة حاضرة مع حادثة سابقة عفى عليها الزمن، األزمان جياًل بعد جيل، یقصد قائلها ألن ی

فجهلها الناس يف معظم األحيان، لكن بقيت هذه الكلمة املأثورة تدور وتنتقل على ألسنة الناس، یستدلون هبا على 
م هلذه الكلمة اليت أمر ما، أو حيتجون هبا لنصرة آرائهم الشخصية، أو غريها من األسباب والدوافع، وذلك ابستدعائه

 بسبب انتشارها يف اجملتمع فكأمنا حازت موافقة هذا اجملتمع على حمتواها وليس هلا خمالف أو معارض. 
 املثل: ومميزات مسات 

  ،جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم: إجياز اللفظ، إصابة املعىن، وحسن التشبيه، وجودة الكنایة
 .2فهو هنایة البالغة

 واالستمراریة حبفظه، إذ إنه عادة ال یداخله تغيري ویبقى على حالته األوىل البدائية اليت قيل فيها. األصالة 
  إجياز اللفظ: فاللفظ وجيز لكنه مبا حيمله من عناصر ذاتية قادرة على إحداث الدهشة واختزال املوقف بعبارة

 .إلجياز يف اللفظ ابلبالغة والفصاحةمكثفة تصف احلدث وتربز املفارقة. وكثرياً ما یرتبط ا
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  إصابة املعىن والتشبيه: وذلك يف االختيار الدقيق للمثل املناسب للمقام الذي یحستشهد به عليه، وهذا عائد إىل
براعة املمثل وذخريته من األمثال، والبد من أن یكون األمر احلا ي حيتوي على وجه شبه ابحلال الذي قيل فيه 

 لغابر.املثل يف الزمن ا
  الكنایة: تتحقق التوریة والتعریض ابلكنایة يف قولنا للمثل يف وقت ال یكون فيه تصریح مباشر للمعىن الذي نرنو

 إليه أو نطالب غريان ابالنتباه إليه. 
  تركيز الفكرة: بسبب اإلجياز الشدید الذي هو من صفات املثل اللصيقة به، فالبد أن یكون هناك نوع من الزخم

 الغين يف ألفاظه قليلة العدد ليعطي التأثري املطلوب منه.املعنوي 
  كثرة التداول: یرى أبو هالل العسكري أن هذه النقطة هي الفارقة بني احلكمة واملثل، فهو یقول : )كل حكمة سائرة

 3ثالً(تسمى مثالً، وإن القائل قد أييت مبا حيسن من الكالم أن یتمثل به إال أنه ال یتفق أن یسري فال یكون م
  ،اجلرس املوسيقي والتناغم يف األلفاظ: )فغالبية األمثال هي مبثابة مجل موسيقية متجانسة األوزان والكلمات

 4سهلة اإللقاء، هلا إیقاع خاص(.
  یتميز املثل بوصفه أداًب شعبيًا خباصية جمهولية املؤلف، إذ أنه يف معظم األمثال مل یعد معروفًا من قائله، لكنه

النتشار وهو بذلك یصبح إبداعًا شعبيًا مجاعيًا وليس نتاج فرد، وإن كان يف البدایة إصدار شخص مستمر يف ا
واحد فإنه ال خيضع للنزعة الفردانية مما جيعله یتمتع ابستمرار ابنفتاحه على العصور والبيئات املختلفة اليت مير هبا، 

فتها وأدهبا، وتؤثر فيه جبعله مناسبًا ملتطلباهتا، ومثال یؤثر فيها ویتأثر هبا: یؤثر فيها بكونه أصبح جزءًا من ثقا
ذلك ما یصيب املثل األصلي من تغري يف مفرداته أو لغته أو غريها... بينما یرى كراب أنه ال ینبغي )اعتبار املثل 
إنتاجًا مجاعياً، بل لقد صيغ كل مثل ذات مرة ويف مكان واحد، وزمن حمدد، وصاغه عقل فرد جمبول على 

 . 5اغة احلكم واألمثال، مث صادف رواجاً عند سائر اجلماعة البشریة(صي
  األمثال نتاج القرحية العفویة للمجتمع العريب وابلتا ي )الوثيقة التارخيية( األقرب إىل جتسيد الشخصية األدبية

ینة األمور، بل العربية من سواها من النتاجات األخرى، والعفویة هنا ال ترمز اىل اإلسفاف أو التسطح يف معا
  6ترمز إىل الفيض التلقائي دومنا تكلف أو صنعة.

  النصوص املثلية تعد من أبطأ ألوان التعبري الشعبية تغيريًا أو زوااًل العتبارات منها: صغر اجلملة املثلية ووضوح
قتناع اجلماهري أفكارها، وسهولة تداوهلا بني الناس يف كل مكان وبني كل الفئات حبریة وطالقة ودون عوائق. وا

جبدواها ونفاذها إىل نسيج العالقات اليومية، وارتباطها بكل طوائف اجملتمع دون استثناء، وهي حبق روح 
  7الشعوب احلقيقة.

  املثل هو جزء من الرتاث الشعيب والرتاث هو ذلك املخزون الواسع الذي یشمل مجيع اجلوانب املتعلقة ابإلنسان
ملموس... وهو ميثل حصيلة القيم اليت بواسطتها یعرب هبا اإلنسان عن معتقداته سواًء أكان ملموسًا أم غري 

 8والقيم الدینية واالجتماعية اليت یتوارثها عن أجداده.
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 ملاذا ندرس األمثال؟
یرى د. طه حسني أن األمثال بطبيعتها أدب شعيب مضطرب متطور، یصح أن یؤخذ مقياسًا لدرس اللغة، ومقياساً 

وال شك أن الدراسة ، 9ة القصرية كيف تتكون، ومقياسًا بنوع خاص لعبث الشعوب ابأللفاظ واملعاينلدرس اجلمل
احلقيقية للمجتمع ال تبدأ إال من دراسة ما ميكن أن نسميه الفلسفة السائرة، أو اليومية يف العالقات االجتماعية 

  10 وطبائعهم، بكل مافيها من سلبية أو إجيابية.إذ إن هذه األمثال تعكس لنا تصورات الناس وأفكارهم واإلنسانية، 
 وظيفة املثل يف الرواية:  

للمثل سلطة خاصة وطعم مميز يف استفزاز القارئ وخلق ردود فعل مجالية ومعرفية لدیه، ولذلك نرى كثرياً من املبدعني 
قدرهتم على إجياد بدیٍل هلا يف اللغة  یضّمنون رواايهتم أمثااًل سائرة ألهنم أدركوا مدى أتثريها، وهم كذلك یَ عحوَن عدم

 11نفسها یقوم مقامها ویسد مسدها.
اليت تقوم على السرد واالسرتسال، وتثري لغة النص بتداخل ولألمثال يف النص الروائي دور يف كسر بنيته االنسيابية 

 12.ى أصوات اجملتمع املتعددةلغات كثرية فيه، وهو یهب النص اتساعاً وبعداً جوهرايً يف التعبري، وجيعله منفتحاً عل
وقد یكون من أهم وظائف املثل يف الروایة االستئناس ابلرتاث، واالقتباس منه حبيث یومهنا الكاتب بواقعية الروایة اليت 

جعله  وبعضهم یرى أن من أهم أغراض األمثال13یقدمها خاصة حني یكون ضمن احلوارات بني شخصيات الروایة.
 14.ينه وتشجيع القارئ على أمر ما، أم بتقبيحه وتنفري القارئ من أمر ماحمرضاً ذاتياً سواء بتزی

وتكمن قدرة الروائي الفنان على توظيف املثل الشعيب يف أعماله الروائية من خالل التزامه بثالثة شروط أساسية، 
 لضمان جناحه يف التوظيف الفين للمثل الشعيب: 

 حىت ال یبدو عبئاً ثقياًل على كاهل السياق الروائي أو متعارضاً معه. األول: ورود املثل الشعيب يف سياق یتطلبه، 
الثاين: عدم ورود املثل الشعيب على لسان السارد، ملا یتبع ذلك من تدخل الكاتب يف السرد، وبروز شخصيته اليت 

لة: )هذه املدرسة كالعقلة حيققها وجود املثل. ففي روایة رحلة إىل هللا یقول الكيالين على لسان عطوة يف حواره مع نبي
 15يف الزور( مث یشري يف اهلامش بقوله: )تعبري عامي مصري یعين كالعظمة يف احللق(

الثالث: ورود املثل الشعيب بصيغته األصلية اليت وحضع عليها أول مرة أو صيغة قریبة منها، وهذا ما فعله الكيالين يف 
ين يف رواايته، واألمثال اليت مجعها أمحد تيمور ابشا وهي من أوثق الكتب رواايته، فقد حاولنا املقارنة بني أمثال الكيال

وأقدمها اليت یحعتمد عليها يف البحث عن األمثال الشعبية املصریة، فوجدان أن األمثال يف غالبها متطابقة وبعضها 
فصحى البسيطة خيتلف يف بعض األلفاظ، ونعتقد أن أي تغيري حصل من الكاتب كان ألجل تقریب املثل من ال

وتسهيل فهمه على قارئه غري املصري، وقد أشران يف جداول الصفحات التالية لكل اختالف كان بني أمثال الكيالين 
 وأمثال أمحد تيمور يف هامش الصفحات. 

 املثل واللغة املستخدمة فيه:
لتجربة... واملثل ال ميكن أن یكون انقصاً فهو قد یعرتي املثل قليل من التغيريات الطفيفة ولكنه یظل یؤدي دوره كاماًل كنتيجة ل

مجلة اتمة تؤدي معىن كامالً كما أنه ال حيتاج لغوايً إىل مكمالت، لذلك عاشت هذه اجلمل أحقاابً طویلة تؤدي دوراً يف البناء 
من خالل دراستنا لرواايت جنيب الكيالين وجدان أن املثل فيها ینقسم لقسمني رئيسني: إما و  16.األخالقي واالجتماعي

فصحى أو عامية، وبعض األحيان وجدان بعض األمثال العامية قد حّور فيها الكاتب بعض ألفاظها لتصبح فصحى بسيطة. 
ليس هناك مصدر لألمثال إال الرتاث، وهذا ینحو بنا منحى آخر وهو البحث يف مصادر هذه األمثال، ومن البدهي أن 



  2018دیسمرب_یوليو المثل في روايات نجيب الكيالني الواقعية 2،العدد9پشاوراسالميكس: اجمللد

 

84 

 

فاألمثال كلها هي خمزوننا الثقايف الذي ورثناه عن أسالفنا، وهذا الرتاث له مرحلتان : األوىل: أمثال العصر اجلاهلي وما بعده إىل 
واملرحلة األوىل حني بدء تفشي العامية بني الناس، واملرحلة الثانية: مرحلة تفشي العامية واختالف اللهجات بني بلد وآخر، 

حتتوي على أمثال العصر اجلاهلي وما بعده، كما قلنا إضافة إىل األمثال اليت جاءت بتأثري اإلسالم يف احلياة واألدب، وهي تلك 
كس دور كبري يف اجملتمع العريب وتنع لهاليت اقتحبست من اآلايت القرآنية واألحادیث النبویة أو القيم واملعاين اإلسالمية. فاإلسالم 

، وقد یكون املثل الشعري بيتاً من الشعر اتماً أو شطراً منه 17يف هذه األمثال العقائد والقيم الدینية والتقاليد والتعاليم اإلسالمية(
 18أو جزءاً من الشطر.

وخالصة األمر هنا أن دراستنا للغة املثل وتقسيمنا هلا فصحى وعامية أجلأتنا إىل دراسته من جانب البحث عن 
 ونسبته إليها، وهكذا فقد تشابكت هااتن النقطتان يف هذا احملور من حبثنا.      مصادره

واألمثال اليت وردت إلينا من العصر اجلاهلي هلا مصادرها املعتمدة املشهورة منها على سبيل املثال ال احلصر: كتاب 
مثال أليب هالل العسكري، وجممع أمثال العرب للمفضل الضيب، والعقد الفرید البن عبد ربه األندلسي، ومجهرة األ

األمثال أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري املعروف ابمليداين، وكتاب األمثال أليب عبيد القاسم بن سالم، 
 واملستقصى يف أمثال العرب للزخمشري. 

یكون املثل ابللغة العربية يف كثري من األحيان یكون املثل ابللغة العربية البسيطة اليت تفهم بسهولة، ويف أحيان أخرى و
الفصحى وهذا له مناسبات أو أحوال خاصة، فهو ینتشر يف أوساط املتعلمني واملثقفني واألدابء، ويف كتاابت هؤالء 
ونقاشاهتم، ويف أحيان كثرية یكون املثل ابللهجة العامية، وهنا حيتاج السامع والدارس إىل معرفة وطيدة ابللهجة تلك 

هلا جو ومذاق لن یناله إال من كان على اطالع دقيق هلذه اللهجة، وفيما هو شدید الصلة بنا هنا  ألن اللغة احملكية
يف هذه الدراسة أن اللهجة العامية هي اللهجة املصریة اليت هي اللهجة األكثر انتشاراً يف الدول العربية بل وغري العربية 

 إذا ما قورنت ابللهجات العربية األخرى. 
 ايت جنيب الكيالين: املثل يف روا

 ن: وجدان أهنا قسمارواايت الكيالين حبسب دراستنا ل
 ( روایة، وهي: ٢٠القسم األول: وهو مدار البحث هنا وهي الرواايت اليت تدور أحداثها يف البيئة املصریة املعاصرة، وعددها )

 اخلالد، الربيع العاصف، الذین حيرتقون،الطریق الطویل، يف الظالم، طالئع الفجر، ليل وقضبان، رأس الشيطان، النداء 
اليوم املوعود، رحلة إىل هللا، حكایة جاد هللا، رجال وذائب، ليا ي السهاد، أهل احلميدیة، ملكة العنب، اعرتافات عبد 

 .املتجلي، امرأة عبد املتجلي، محامة سالم، قضية أبو الفتوح الشرقاوي، مملكة البلعوطي
تناوهلا حبثنا هذا ألن البيئة فيها ال متت بصلة للبيئة املصریة املعاصرة، وهي إما الرواايت القسم الثاين: رواايت مل ی

التارخيية أو رواايت معاصرة لكنها بعيدة عن البيئة املصریة، وهذه الرواايت هي: الراايت السوداء، ليا ي تركستان، 
لظل األسود، نور هللا، مواكب األحرار، رمضان عمالقة الشمال، عذراء جاكرات، قاتل محزة، عمر یظهر يف القدس، ا

 حبييب، أرض األنبياء، حبيبيت سرایيفو، الرجل الذي آمن، أمرية اجلبل. 
ومن اجلدیر ابلذكر أن هناك بعض الرواايت مفقودة وال ميكن احلصول عليها، وهي: ليل اخلطااي، الكأس الفارغة، 

  19ابتسامة يف قلب شيطان، عذراء القریة.
األمثال اليت مجعناها من الرواايت املختارة لثالثة أقسام یسهل ترتيبها يف جداول لتكون واضحة للدارسني، قسمنا 

 كما یلي:  فجعلنا
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یشمل األمثال ابلعامية املصریة أو ما كان ابلفصحى البسيطة القریبة من العامية، وقد قدمنا هذا  :اجلدول األول
قتنا يف ترتيب اجلدول أن نسجل مجيع الرواايت حمل البحث، ففي العمود الصنف ألنه األكثر ورودًا وقد كانت طری

األول أرقام الرواايت حسب تسلسلها يف اجلدول، والعمود الثاين: اسم الروایة، والعمود الثالث: عدد األمثال العامية 
: سجلنا األمثال مجيعها مع امسعدد األمثال الكلي يف تلك الروایة، ويف العمود اخليف تلك الروایة، والعمود الرابع: 

التنبيه لرقم الصفحة لكل مثل ليسهل الرجوع إليها ملن أراد، وهكذا فعلنا يف اجلداول األخرى التالية، وترتيب اجلداول 
 خيضع لعدد األمثال الواردة يف كل جدول، فاألول فيه األمثال األكثر عدداً مث یليه األقل منه وهكذا...

من األمثال القدمية من العصر اجلاهلي وما بعده أو من الشعر، يف املأخوذة یوضح توزیع األمثال : اجلدول الثاين
، مث اجملموع الكلي لتلك األمثال يف مقابل اجملموع الرواايت موضع البحث مع العدد الكلي لألمثال يف كل روایة

 الكلي لألمثال بشكل عام.
سة من اآلايت القرآنية واألحادیث النبویة يف الرواايت موضع البحث مع یوضح توزیع األمثال املقتب: اجلدول الثالث

 ، مث العدد الكلي هلذه األمثال مع اجملموع الكلي لألمثال يف الرواايت كلها.العدد الكلي لألمثال يف كل روایة
 اجلدول األول:

عدد األمثال  اسم الرواية م
 العامية

عدد 
األمثال 
 الكلي

 املثل  )رقم الصفحة(

الطریق  ١
 20الطویل

حينما تروح  –( ١٢یسرقوا الكحل من العني )ص ١٨ ١٠
أحب احلسني  –( ٥٩السكرة وأتيت الفكرة )ص

الدنيا مل تحنَب  –( ٦٩ولكنما لساين عليه وقليب معه )ص
ليس من املكتوب هروب  –( ٨٤يف یوم واحد )ص

اي غا ي اي  –( ١٠٨ابن األوزة عّوام )ص –( ٨٥)ص
كنًت أظن أن –( ١١٢)ص 21سليمان والطلب رخيص
من یلتقي أبحبابه  –( ٢٣٢حتت القبة شيخًا )ص

املكتوب على اجلبني البد  –( ٢٤٦ینسى أصحابه )ص
  –( ٢٩٦أن تراه العني )ص

إن الذي خياف الذئب لن  –( ١٢الغائب حجته معه )ص ٥ ٥ 22يف الظالم ٢
البخت یلقى العضم يف قليل  –( ٦٥یريب الدجاج )ص

تصلون الفرض وتنقبون األرض  –( ٦٩)ص 23الكرشة
 (٢٥٦)ص 25إللي على الرب شاطر –( ١٣٠)ص24

طالئع  ٣
 26الفجر

حياتنا على كف عفریت  –( ١٩علمي علمك)ص ١٧ ٦
ليس من  –( ٤٨دع امللك للمالك )ص –( ٤٨)ص

تضرب عصفورین حبجر  –( ٥٤املكتوب هروب )ص
 ( ١٠١القبة شيخاً )صیظنون أن حتت  –( ٥٨)ص
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الزوج آخر من  –( ١٦١مولد وصاحبه غائب )ص ٢ ٢ 27ليل وقضبان ٤
 (١٦١یعلم )ص

رأس  ٥
 28الشيطان

 (١٠٠)ص 29من ال یعرفك جيهلك ١ ١

قالوا: بلدك  -(٩٢)ص 31من خرج من داره قل مقداره ٢ ٢ 30النداء اخلالد ٦
 (٢٣١)ص32فني اي جحا؟ قال : اللي فيها مرايت

الربيع  ٧
 33العاصف

( ٤٤)ص34امش يف طریقك املستقيم حيتار عدوك فيك ٣ ٣
كالم امللوك ال   –( ٦٢ابب النجار مكسور)ص –

 (٧٧یرد)ص
الذي  ٨

 35حيرتقون
ايما يف اجلراب اي  –( ٢١الغرابل اجلدید له شدة)ص ٧ ٦

قسمة  - 36حلم اجلوعان عيش –( ٧٧حاوي )ص
من أيكل على ضرسه ینفع  -(٩٠ونصيب )ص

 (٢٠٠)ص38زامر احلي ال یطرب – (١٢٤)ص37نفسه
 - ٢ ٠ 39اليوم املوعود ٩

عندك البضاعة الناس  –( ١١الكتاب یحعرف من عنوانه)ص ١١ ١١ رحلة إىل هللا ١٠
إهنم  –( ١٣٧عمر الشقي بقي)ص -(١٢٣)ص40جوعانة

اكسر للبنت ضلع -(١٣٥)ص41بسبعة أرواح مثل القطط
ایش ايخد الریح من  –( ١٧٠)ص42یطلع هلا ضلعان

هذه املدرسة كالعقلة يف  –( ١٨١البالط)ص
 –( ٢٦٣ايما يف اجلراب اي حاوي )ص –( ١٩٧الزور)ص

أمسع كالمك أصدقك، أرى  –( ٣٠٣عمر الشقي بقي)ص
فلن یعرف مكانه اجلن  -(٣٩٤أفعالك أستغرب)ص

 (٤١٥األزرق)ص
حكایة جاد  ١١

 43هللا
ليس هناك  –( ٣٨يك)صامش مستقيم حيتار عدوك ف ٢ ٢

 (٤١دخان بدون انر)ص
 (٢٥من خاف سلم)ص ٢ ١ 44رجال وذائب ١٢
الشجرة اليت ال تظلل على أهلها حالل  ٨ ٧ 45ليا ي السهاد ١٣

 -(٣٨)ص47كثرة النوح تعّلم البكاء  -(٢٤)ص46قطعها
شيلين وأان  –( ٤٤الغرابل اجلدید له شدة )ص

 –( ٥٥حاميها حراميها )ص –( ٤٩)ص48أشيلك
ميوت الزمار  –( ١٢٨هایصة وانس الیصة )ص انس

 (١٢٩)ص49وأصبعه یلعب
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أهل  ١٤
 50احلميدیة

اخطب البنتك وال ختطب  –( ٢٢جمنون أفلت عياره)ص ١٤ ١٢
أمها ليس هلا يف الثور وال يف  –( ٥٨)ص51البنك

اي خبت من بّكاين وبّكى الناس  –( ٦١)ص52الطحني
 اي -(٧٥علّي، وال ضّحكين وضّحك الناس علّي)ص

واخد القرد على ماله یروح املال، ویبقى القرد على 
مل حيصل على عنب الشام وال بلح  –( ٨٢)ص53حاله

 –( ١٧٨الضربة السابقة سابقة )ص –( ١٧٨)ص54اليمن
البعيد عن العني بعيد  –( ١٨١زي الوز حنّية بال بز )ص

عندما یشيخ اإلنسان...خيرف  –( ١٨٦)ص55عن القلب
( ٢٢٥الناس ینفخون يف قربة مقطوعة )ص –( ٢٠٧)ص

 (٢٥٨)ص56ميوت السمك إذا خرج من املاء –
كالم امللوك ال   –( ١٣على قد حلافك مّد رجليك)ص ٨ ٦ 57ملكة العنب ١٥

 –( ٥٢بلد ال متشي إال بضرب احلذاء )ص –( ٤٠یرد)ص
اضرب املربوط خياف  –( ٦٨اي روح ما بعدك روح )ص

 (١٣٢كأنه فص ملح وذاب )ص  -(١٠٩السایب )ص
اعرتافات عبد  ١٦

 58املتجلي
دع العلم ألهل العلم  –( ١٣لكل مقام مقال)ص ١٤ ١١

قالوا جلحا: أین بلدك اي جحا؟ قال: اليت  –( ١٣)ص
عقلك يف راسك واعرف  – 59(١٤فيها امرأيت )ص

اجلنون فنون )تكرر مرتني:  –(٢٣خالصك )ص
 –( ٤٤حاميها حراميها )ص –(١١٨و ٢٦ص

أحبث عن إبرة يف   –( ٦٠الفاضي یعمل قاضي )ص
ميوت السبع أييت  –( ٦٦كومة هائلة من التنب )ص

 ( ٧٦امللك لصاحب امللك )ص  –( ٦٩سبع غريه )ص
امرأة عبد  ١٧

 60املتجلي
 -(٥٥عمر الشقي بقي)ص -(٨حاميها حراميها )ص ١٤ ٦

 -(٦٤حترق أصابعه)صالذي یلعب ابلنار ال بد أن 
ال تلعب ابلنار اي عبد  -(١٣٩)ص61ثور هللا يف برسيمه

املتجلي ألنك ستكون أول من حترتق 
 (١٦٩دع اخللق للخالق)ص -(١٥٥أصابعه)ص

 - ٦ ٠ 62محامة سالم ١٨
قضية أبو  ١٩

الفتوح 
 63الشرقاوي

له يف كل خرابة  -(١٠الرب اي طالب الدفن)ص ١٤ ١٠
اجلبني ال بد أن تراه  املكتوب على -(٢١عفریت)ص

لو كان أليب  -(٣٢)ص64طویاًل هبيالً  -(٢٣العني)ص
احلشيش  -(٤٢)ص65الفتوح ظهر ملا ضربوه على بطنه
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زّوجها وضمن  –( ٦٩على قفا مني یشيل )ص
املال احلالل ال  -(٧٣السر يف بري)ص -(٧٣خبتها)ص

 (٩٥مقطع من شجره)ص -(٧٦یضيع)ص
مملكة  ٢٠

 66البلعوطي
ْت اي ١٧ ١٣ الولد سر  -(٤١)ص67محار إىل أن أيتيك العليق مح

عالقيت  -(١٠٨إن للصرب حدوداً)ص -(٩٧)ص أبيه
عشم  -(١١٧بسيدان مثل زواج النصارى فال فكاك)ص

 یضع سره يف أضعف خلقه -(١٢٤إبليس يف اجلنة)ص

الولد  -(١٨٣له يف كل خرابة عفریت)ص -(١٦٥)ص
 حذاِر أن تلعب بذیلك -(٢٠١سر أبيه )

املضطر  -(٢٣٣السجن للرجال)ص -(٢٣٠)ص
شجرة الرمان ال تثمر إال  -(٢٤١یركب الصعب )ص

 (٢٨٨احلال من بعضه)ص -(٢٤٤)ص الرمان
  ١٦٧ ١١٤ جملموع الكلي:ا

 :الثاين دولاجل
عدد األمثال  اسم الرواية م

من العصر 
اجلاهلي وما 

 بعده ...

عدد األمثال 
 الكلي

 املثل  )رقم الصفحة(

الطریق  ١
 الطویل 

عند االمتحان  -( ٢٤٧اليوم مخر وغدًا أمر )ص ١٨ ٣
من عاشر  –( ١٥٩)ص 68یكرم املرء أو یهان

 (١٢٢القوم ثالثني یوماً أصبح منهم )ص
هل یغين حذر من قدر  –( ٢١)ص69وهل خيفى القمر ١٧ ٦ طالئع الفجر ٢

 –( ٤٣)ص 70أسد علي يف احلروب نعامة –( ٢٧)ص
 71العود أمحد –( ١٠٨ال یغين حذر عن قدر )ص

 (٢٢٩)ص 72لقد أعذر من أنذر –( ١١٧)ص
 (٢٢٣یكاد املریب یقول خذوين )ص  ٧ ١ الذي حيرتقون ٣
كالعيس   –( ٢٦)ص 73جنت على نفسها براقش  ٢ ٢ اليوم املوعود ٤

 ( ٢٥١)ص  74يف البيداء یقتلها الظمأ
 (١٢٧)ص 75لقد سبق السيف العذل ٢ ١ رجال وذائب ٥
أهل  ٦

 احلميدیة
وال  –( ٢٤)ص 76إن مل تكن ذئبًا أكلتك الذائب ١٤ ٢

 ( ٢٢٥)ص  77حياة ملن تنادي
 ( ٥١)ص  78شر البلية ما یضحك ٨ ١ ملكة العنب ٧
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اعرتافات  ٨
 عبد املتجلي

 ( ١٠٦)ص 79عبد املتجلي ال يف العري وال يف النفري ١٤ ١

امرأة عبد  ٩
 املتجلي

البادي  –( ٣١هو ليس يف العري وال يف النفري )ص ١٤ ٧
 81احلدید ابحلدید –( ١١٧وص ٦٩)ص 80أظلم
صدیقك من صدقك ال من  –( ٦٩)ص

 83ندمت ندامة الكسعي – (٨١)ص 82صّدقك
ع املقادیر جتري يف أعنتها         د  –( ١٣٨)ص

 ( ١٥٥)ص  84وال تبيتني إال خا ي البال
من یزرع الشوك  –( ٢٢)ص 85أحسنت إليهاتق شر من  ٦ ٤ محامة سالم ١٠

ال ميسح الدم إال الدم  –( ٣٠)ص 86ال جيين الورد
 (  ٨٧من قَ َتل یحقتل ولو بعد حني )ص –( ٨٧)ص

قضية أبو الفتوح  ١١
 الشرقاوي

 ( ٣٤ال له يف العري وال يف النفري )ص ١٤ ١

مملكة  ١٢
 البلعوطي

ال یفل احلدید  –( ٣٦على الباغي تدور الدوائر ) ١٧ ٢
 (٢٠٦إال احلدید )

  ١٣٣ ٣١ اجملموع الكلي:
يف الظالم، ليل وقضبان، رأس وهي: ، ٨: ا بعدهالرواايت اليت ختلو من األمثال من العصر اجلاهلي أو ممعدد 

 الشيطان، النداء اخلالد، الربيع العاصف، رحلة إىل هللا، حكایة جاد هللا، ليا ي السهاد.
 :الثالث دولاجل

 اسم الرواية م

عدد األمثال 
من اآلايت 

أو 
 األحاديث

عدد 
األمثال 
 الكلي

 املثل  )رقم الصفحة(

الطریق  ١
 الطویل

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل ألخرتك   ١٨ ٥
 88ال یغين حذر –( ١٤٥)ص87كأنك متوت غدًا 

 –( ٢٣٨)ص  89ألدغ من جحر مرتني –( ١٤٦)
سبحان من  –( ٢٣٣)ص 90إن بعض الظن إمث"

 ( ٢٤٠)ص 91حييي العظام وهي رميم
طالئع  ٢

 الفجر 
 93خري الرب عاجله –( ٢٧)ص 92اعقلها وتوكل ١٧  ٥

ال یلدغ املؤمن من جحر  –( ١٢٥ص  و ٣٧)ص
 (١٢٥)ص 94الزواج نصف الدین –( ٥٨مرتني )ص

 (٥٥)ص 95إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ٨ ١ ليا ي السهاد ٣
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 (١٩٥)ص 96استعينوا على قضاء حوائجكم ابلكتمان ٨ ١ ملكة العنب ٤
اعرتافات  ٥

 عبد املتجلي
 (٧٦و بعض الظن إمث )ص -( ٤١إن بعض الظن إمث )ص ١٤ ٢

امرأة عبد  ٦
 املتجلي

 (١٧٠)ص 97علمتين أن اليد العليا خري من اليد السفلى ١٤ ١

العني  –( ٣٠)ص 98كل نفس مبا كسبت رهينة ٦ ٢ محامة سالم ٧
 (٨٧)ص 99ابلعني

قضية أبو  ٨
الفتوح 

 الشرقاوي

ال تسألوا عن  –( ١٠)ص 100إن ربك لباملرصاد ١٤ ٣
اذكروا  –( ٥٤)ص101أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

 ( ٦٣)ص 102حماسن مواتكم
مملكة  ٩

 البلعوطي
( ٣٨)ص 103ولكم يف القصاص حياة اي أو ي األلباب ١٧ ٢

 ( ٣٨العني ابلعني )ص –
  ١١٦ ٢٢ :الكلي موعاجمل

يف الظالم، ليل ، وهي: ١١آايت من القرآن الكرمي أو احلدیث النبوي :أمثاهلا مل تتضمن  اليترواايت العدد 
وقضبان، رأس الشيطان، النداء اخلالد، الربيع العاصف، الذین حيرتقون، اليوم املوعود، رحلة إىل هللا، حكایة 

 جاد هللا، رجال وذائب، أهل احلميدیة.
 اخلالصة هلذه اجلداول هي: 

  :روایة. ٢٠جمموع الرواايت حمل البحث 
  :مثاًل.   ١٦٧جمموع األمثال يف الرواايت حمل البحث 
  :من جمموع األمثال.٦٨مثاًل. وهي بنسبة  ١١٤عدد األمثال ابلعامية ٪ 
  :من جمموع األمثال.١٩مثاًل. وهي بنسبة  ٣١عدد األمثال من العصر اجلاهلي والشعر ٪ 
  :من جمموع األمثال.١٣مثاًل. وهي بنسبة  ٢٢عدد األمثال من القرآن الكرمي واحلدیث النبوي ٪ 
  مثالً،  ٥٣لو مجعنا األمثال من العصر اجلاهلي والشعر والقرآن الكرمي واحلدیث النبوي مجيعاً لوجدان أن جمموعها یساوي

 ٪.٦٨األمثال ابلعامية اليت نسبتها املئویة ٪ من جمموع األمثال. وهي مع ذلك أقل من نسبة ٣٢وهي بنسبة 
 : قيم اجتماعية وأخالقية عرب عنها املثل يف رواايت الكيالين

  االنتقام واألخذ ابلثأر كقيمة اجتماعية ومفهوم جمتمعي متناقل جياًل بعد جيل وقد تكررت هذه القيمة أبكثر
"ال ميسح الدم إال والم ومملكة البلعوطي(، من أسلوب فمن ذلك: "العني ابلعني" وذلك يف روایيت )محامة س

الدم" يف روایة )محامة سالم(، و"ال یفل احلدید إال احلدید" )مملكة البلعوطي(، و"احلدید ابحلدید" )امرأة عبد 
املتجلي(، و"من قتل یقتل ولو بعد حني" )امرأة عبد املتجلي(. وهكذا نرى أن هذا املعتقد الراسخ لوجوب 

النتقام متأصل يف نفوس الناس ولعل البيئة يف هذه الرواايت هي املؤثر األكرب إذ إن الدارس هلذه األخذ ابلثأر وا
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الرواايت سيجد أن مسرح األحداث فيها هو الریف. ویعضد هذا املعىن قوهلم "البادي أظلم" يف روایة )امرأة عبد 
 ستحق الرأفة أو املساحمة.املتجلي( الذي تكرر مرتني، فمن یبدأ ابلظلم هو األكثر ظلماً فال ی

  الدیكتاتوریة والظلم وهضم حقوق الناس وانتشار الفساد يف كل مرافق احلياة من أعلى رأس يف الدولة إىل أصغرها
وأحقرها، ینشر نوعًا من املفاهيم اليت تدعو إىل السلبية واالستسالم، بل يف بعض األحيان إىل مواجهة الظلم 

وردت يف هذا املعىن قوله: "دع اخللق للخالق" يف روایة )امرأة بعد املتجلي(، و"دع بظلم أكرب ومن األمثال اليت 
العلم ألهل العلم"، و"امللك لصاحب امللك" روایة )اعرتافات عبد املتجلي(، "دع امللك للمالك" يف روایة 

خاف سلم" يف روایة و"كالم امللوك ال یرد" يف روایيت )الربيع العاصف وملكة العنب(، و"من  )طالئع الفجر(،
)رجال وذائب(، و"من أيكل على ضرسه ینفع نفسه" )الذین حيرتقون(، أو "شيلين وأان أشيلك" )ليا ي السهاد(، 
و"اي روح ما بعدك روح" )ملكة العنب(، و"اضرب املربوط خياف السایب" )ملكة العنب(، و"ميوت السبع أييت 

عب ابلنار البد أن حترق أصابعه" )امرأة عبد املتجلي( ويف الروایة سبع غريه" )اعرتافات عبد املتجلي(، و"الذي یل
نفسها ختاطب زوجة عبد املتجلي زوجها بقوهلا : "ال تلعب ابلنار اي عبد املتجلي ألنك ستكون أول من حترتق 

ا یلخص أصابعه"، و"لو كان أليب الفتوح ظهر ملا ضربوه على بطنه" يف روایة )قضية أبو الفتوح الشرقاوي(، وهذ
حال اجملتمع فمن مل یكن له عالقة مبسؤول كبري يف احلكومة أو أحد حيميه فالكل یتجرأ على أذیته وظلمه، 

ایة )مملكة البلعوطي(، وذلك حال املتزلفني ألصحاب و و"عالقيت بسيدان مثل زواج النصارى فال فكاك" يف ر 
جال" يف روایة )مملكة البلعوطي(، لكثرة ما یدخل السلطة واملتخاذلني للظلم، وابلتا ي ینتشر معىن "السجن للر 

السجن من املظلومني سياسيني كانوا أو غري سياسيني، إسالميني أو غري إسالميني، وابلتا ي یسود يف اجملتمع 
لألسف الشدید معىن "إن مل تكن ذئباً أكلتك الذائب" كما ورد يف روایة )أهل احلميدیة(، ليزید من حجم الظلم 

األمل فيصبح اجملتمع غابة مليئة ابملفرتسني ینهش بعضهم بعضاً. وابلتا ي ینتشر االستسالم واخلنوع والقسوة و 
ویكثر ترداد أقوال صادقة لكنها تستخدم يف غري ما وضعت له مثل: "هل یغين حذر من قدر" ورد مرتني يف 

راه العني" يف روایة )قضية أبو )طالئع الفجر(، و"ليس من املكتوب هروب"، و"املكتوب على اجلبني البد أن ت
الفتوح الشرقاوي(، لينشر ثقافة اخلضوع ملا أييت من ظلم فيزداد الظامل قوة ویزداد املظلوم ضعفًا وختاذاًل. ویصبح 
قول "حاميها حراميها" هو السائد، وهو املعتقد، وهو یبني مقدار ثقة الناس مبن یقوم على شؤوهنم، وهذا البد 

أولئك، وقد تكرر هذا املثل ثالث مرات يف ثالث رواايت خمتلفة )ليا ي السهاد وامرأة عبد  نتيجة لكثرة خيانة
 املتجلي واعرتافات عبد املتجلي(. 

 ترتيب عدد األمثال اليت تكررت بشكل ملحوظ تتعلق بقيم اجتماعية وأخالقية:
 أواًل: أمثال لقيم تكررت ثالث مرات:

 ن حال شخص ليس له اهتمام فيما جيّد حوله من أحداث، وهذا املثل تكرر "ال يف العري وال يف النفري" حيكي ع
ثالث مرات وذلك يف روایة: )امرأة عبد املتجلي واعرتافات عبد املتجلي وقضية أبو الفتوح الشرقاوي(، ونرى يف 

  روایة )أهل احلميدیة( مثاًل یوافقه يف معناه وخيتلف يف لفظه "ال له يف الثور وال يف الطحني".
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  عمر الشقي بقي"، ورد مرة يف روایة )امرأة عبد املتجلي( ومرتني يف روایة )رحلة إىل هللا(، وهو یدل على اعتقاد"
 الناس أن املغامر أو كثري الشر ليس أقرب للموت من غريه بل لعل شقاوته تعطيه عمراً أكثر من غريه.    

 وهي:، أو مرة، اثنياً: قيم تكررت مرتني
  :أین بلدك اي جحا؟ قال: اليت فيها امرأيت" وذلك يف روایيت: )النداء اخلالد واعرتافات عبد املتجلي(."قالوا جلحا 
  :وهو یقال يف معرض السخریة من اجلدیة يف (الذین حيرتقون وليا ي السهاد)"الغرابل اجلدید له شدة" يف روایيت ،

إلخالص وینطفئ مع الوقت، وخاصة فيما یتعلق العمل وأخذ املسؤولية ابهتمام، فالناس یتوقعون أن خيف هذا ا
ابملوظفني الشباب الذین یطمحون إىل التغيري والقضاء على األنظمة الفاسدة يف جمتمعاهتم، فسرعان ما سيصدم 

 هؤالء ابلواقع املریر وینسون طموحاهتم ومفاهيمهم وینخرطون يف الفساد املستشري.
  يف روایة )اعرتافات عبد املتجلي(.قوله تعاىل "إن بعض الظن إمث" ورد مرتني 
 الربيع العاصف وحكایة جاد هللا( مع اختالف ببعض  يت"امش يف طریقك املستقيم حيتار عدوك فيك" يف روای(

ألفاظه، وهو من القيم اليت تشجع على االستقامة واالستمرار عليها فال یدع اإلنسان جمااًل لعدوه ليقتنص 
 أخطاءه أو عثراته.

  ن" ورد مرتني يف روایة )اعرتافات عبد املتجلي(."اجلنون فنو 
 ورحلة إىل هللا(، وفيه تشبيه حبال احلاوي الذي ميتأل جرابه  ،)الذین حيرتقون يت"ايما يف اجلراب اي حاوي" يف روای

 أو حقيبته ابملفاجآت وال تدري ما سيأتيك منه.
 يف تعبري عن حفظ السر وعدم إذاعته، وقد ورد  "السر يف بري" بتسهيل اهلمزة يف البئر وهي هلجة مشهورة، وذلك

 يف روایة قضية )أبو الفتوح الشرقاوي(.
 .الولد سر أبيه" ورد مرتني يف روایة )مملكة البلعوطي(، ویشري إىل التشابه الذي یقع بني االبن وأبيه من خلق أو سلوك" 
 .)إن خري الرب عاجله" يف روایة )طالئع الفجر" 
 حر مرتني" ورد يف )طالئع الفجر(."ال یلدغ املؤمن من ج 

 : املصریة ابلبيئةيف رواايت جنيب الكيالين الواقعية عالقة املثل 
بتتبعنا للرواايت اليت هي حمل دراستنا يف هذا البحث وجدان أن الرواايت اليت كانت البيئة الریفية هي مسرح األحداث 

وقد یكون  اجلداول السابقة تثبت هذا األمر وتؤكده، فيها كان املثل ینشط وله دور فعال، واألعداد املسجلة يف
السبب أن األمثال یكثر انتشارها بني األميني وتقل بني املثقفني الذین یعتمدون على قراءاهتم الشخصية، أكثر من 

ثر من اعتمادهم على الرتاث املتداول شعبياً، واألمثال تعتمد يف حفظها يف معظم األحيان على املداولة الشفهية، أك
 104.املداولة املكتوبة، لذلك كانت األمثال تكثر يف البادیة والقرى بشكل أوضح مما هي عليه يف املدینة واحلواضر

وكما تبني اجلداول فإن عدد األمثال األقل، عائد لألمثال املقتبسة من اآلايت القرآنية واألحادیث النبویة، وهذا لعله 
 یبني احنسار التأثري الدیين يف جمتمعاتنا وضعفه يف النفوس.

 اخلامتة: 
تنا لألمثال وأهنا الوسيلة لالطالع على تناول حبثنا هذا املثل وأمهيته ومساته ومميزاته، مث انتقلنا لبيان السبب يف دراس

تناقضات احلياة اليت تنعكس على أفعال اإلنسان خريها وشرها، لننتقل إىل وظيفة املثل يف الروایة، مث قمنا بتقسيم 
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رواايت جنيب الكيالين لثالثة أقسام حبسب عدد األمثال الواردة: األول منها سجل لألمثال الواردة ابللهجة العامية أو 
لفصحى القریبة من العامية، والثاين: لألمثال الواردة من الرتاث القدمي، والثالث: األمثال املقتبسة من اآلايت القرآنية ا

واألحادیث النبویة. مث انتقلنا إىل تصنيف هذه األمثال حسب موضوعاهتا وحسب القيم األخالقية والسلوكية اليت 
 تدعو إليها أو تظهرها.

 راسة األمور التالية:وقد نتج عن هذه الد
  األمثال األكثر ورودًا يف رواايت جنيب الكيالين هي األمثال ابللهجة العامية، فحسب اجلداول السابقة كان

مثاًل من اآلايت واألحادیث، ولو  ٢٢مثاًل من الرتاث القدمي و ٣١يف مقابل  ١١٤جمموع األمثال ابلعامية 
(، ٥٣مقابل  ١١٤قى عدد األمثال ابلعامية أكثر من الضعف )مجعنا الرتاث كله مع اآلايت واألحادیث یب

 ٪.٣٢٪ مقابل ٦٨بنسبة مئویة: 
  األمثال األقل وروداً هي األمثال املقتبسة من القرآن الكرمي واحلدیث النبوي، وهذا قد یكون له أكثر من سبب: إما ضعف

 ت وضعف صلتهم ابلقرآن واحلدیث.  جهل الشخصياهدف الكاتب أن یظهر أتثري الدین وقيمه يف اجملتمع، أو 
  املثل هو مرآة للمجتمع، فالقيم االجتماعية واألخالقية اليت تدعو إليها هذه األمثال أو تنقلها لنا هي قيم تدعو

يف معظمها إىل االستسالم واخلنوع والسكوت عن الظلم والفساد. أو تظهر االنتقام واألخذ ابلثأر كمفهوم ضيق 
 اآلاثر املؤملة يف اجملتمع وفيه كثري من الظلم والتعدي.األفق وله كثري من 

  ًدور املثل الفعال هو يف البيئة الریفية املصریة وليس يف املدینة، فمعظم هذه الرواايت تتخذ البيئة الریفية مسرحا
 ألحداثها.  

 .هذا واحلمد هلل أوالً وآخراً، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :واملصادر اهلوامش

 .٣، ص٣م(، ج١٩٨٣حتقيق: د. عبد اجمليد الرتحيين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ، العقد الفریدابن عبد ربه األندلسي،  - 1 
 .٣٣م(، د.ط، ص ١٩٨١، حتقيق: سعيد حممد منر اخلطيب، )بريوت: دار املعرفة، األمثال يف القرآن الكرميانظر: ابن قيم اجلوزیة،  - 2
الفضل إبراهيم وعبد اجمليد قطامش، )بريوت: دار الفكر،  ، جزءان، حتقيق: حممد أبومجهرة األمثالالعسكري، أبو هالل،  - 3

 . ١/٧، ٢م(، ط. ١٩٨٨
رسالة ماجستري يف األدب الشعيب اجلزائري، إعداد: راضية عداد، إشراف: د. حممد العيد  األدب الشعيب يف منطقة أم البواقي )النثر خاصة(، - 4

 .٤٩م(، ص ٢٠٠٦-م٢٠٠٥ات، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، )اتورتة، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب واللغ
 .٢٣٦م(، د.ط، ص ١٩٦٧ترمجة: أمحد رشدي صاحل، )دار الكتاب العريب،  علم الفولكلور،كراب، الكساندر هجرتى،   - 5
 .٦٢و ٦١، صاألمثال العربية والعصر اجلاهليأبو علي،  - 6
أجزاء، )القاهرة: الشركة الدولية للطباعة،  ٦ عبية املصریة والتعبريات السائرة،موسوعة األمثال الش إبراهيم أمحد شعالن، - 7

 . ١٥و ١٤، ص١، ج١م(، ط.٢٠٠٣
، رسالة ماجستري إعداد: أمسهان مزايين، إشراف: طویل سعاد، جامعة حممد الرتاث الشعيب يف روایة "سيد اخلراب" لكمال قرور - 8

 .١٣صم، ٢٠١٦ -م٢٠١٥خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 .٢٩٠م(، د. ط، ص ٢٠١٤)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  األدب اجلاهلي،يف طه حسني،  - 9

 . ١٠، ص١، جموسوعة األمثال الشعبية املصریة والتعبريات السائرةشعالن،  - 10
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، رسالة ماجستري إعداد: أمنوذجاً  توظيف املوروث الشعيب يف الشعر األردين احلدیث "عرار، عز الدین املناصرة، حيدر حممود" - 11 
 .٢٩م، ص٢٠٠٩أمل حممد محد العمایرة، إشراف: د. طارق اجملا ي، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة مؤتة، األردن، 

 .٣٥، عجملة فكر ونقد شعریة املثل يف الروایة احلدیثة قراءة يف "سرااي بنت الغول"،نور الدین حمقق،  - 12
، املنامة، جملة الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشرمقالة يف  مثال واألغاين الشعبية يف الروایة اليمنية،األصادق السلمي،  - 13

 .٥٥م، ص٢٠١٥، خریف ٣١البحرین، فصلية حمكمة، العدد 
انظر: . و ٤٠-٣٩، ص ١م(، ط ١٩٨٥)دمشق: دار القلم،  األمثال القرآنية، انظر: عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، - 14

 م.٢٠١٥نوفمرب  ١٩، ٤٤٦، العدد جریدة احلجة "توظيف القصص واألمثال يف اإلقناع اخلطايب"،الطيب بن املختار الوزاين، 
 .١٩٧، )الكویت: دار الواثئق(، د. ط، ت، صرحلة إىل هللاانظر: جنيب الكيالين،  - 15
رة: الشركة الدولية للطباعة، من منشورات اهليئة العامة لقصور ، )القاهالشعب املصري يف أمثاله العاميةإبراهيم أمحد شعالن،  - 16

 .٤٩و ٤٨م(، ص ٢٠٠٤الثقافة، 
جملة ("، "العناصر املشرتكة لألمثال العامية العربية )دراسة مقارنة يف االنثروبولوجيا الثقافيةفخري صربي عباس، مقالة بعنوان:  - 17

 .١٢٩، ص ١٣٣ -١٢٤م، صفحات ٢٠١٢، آب ٥٠، عدد الفتح
 .٤٥، صاألمثال العربية والعصر اجلاهليأبو علي،  - 18
(، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: خنساء اجلاجي، إشراف د. نصيب شخصيات رواايت د. جنيب الكيالينانظر: ) -19

 .٨٣و ٨٠و ٥١و ٤٧م، من قسم اللغة العربية يف جامعة بيشاور، ابكستان، ص ٢٠٠٧ه / ١٤٢٨دار حممد، 
 .٥م( ط.١٩٨٨ه / ١٤٠٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  الطریق الطویل،جنيب الكيالين،  - 20
 .٢٠٣٦/ ٣٦٦، غا ي وطلب رخيص، ٢م( ط.١٩٥٦)مصر: مطابع دار الكتاب العريب،  األمثال العامية،انظر: أمحد تيمور،  - 21
 .٣م( ط. ١٩٨٦ه / ١٤٠٦)بريوت: مؤسسة الرسالة،  يف الظالم،جنيب الكيالين،  - 22
 .٢٢٨٠/ ٤٠٩تيمور: قليل البخت یالقي العضم يف الكرشه،  - 23
 .٥٥٠/٣١٤٩تيمور: یصلي الفرض وینقب األرض،  - 24
 .٥٦/٣٠٦تيمور: إللي على الرب عّوام،  - 25
 د.ط.م( ١٩٩٩ه / ١٤٢٠، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالئع الفجرجنيب الكيالين،  - 26
 .٧م( ط.١٩٩٩ه /١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة، ليل وقضبان، جنيب الكيالين،  - 27
 م( د.ط.١٩٨٧ه / ١٤٠٧، )بريوت: مؤسسة الرسالة، رأس الشيطانجنيب الكيالين،  - 28
 .٦٩/٣٨٣تيمور: اللي ما یعرفك جيهلك،  - 29
 .٥م( ط.١٩٨٧/ ه ١٤٠٧)بريوت: مؤسسة الرسالة،  النداء اخلالد،جنيب الكيالين،  - 30
 .٢٥٩، رقمه: ٤٨تيمور: اللي خترج من دارها ینقّل مقدارها، ص - 31
 .٢١٩٧، رقمه: ٣٩٦تيمور: قالوا: اي جحا فني بلدك؟ قال: اللي امرايت فيها، ص - 32
 م( د.ط.١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة، الربيع العاصف، جنيب الكيالين،  - 33
 .٩٤/٥٣٢عدوك فيك،  تيمور: ِامش دحْغري حيتار - 34
 .١م( ط.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  الذین حيرتقون،جنيب الكيالين،  - 35
 .١٠٨٩، رقمه: ٢٠٢تيمور: حلم اجلعان عيش، ص - 36
 ، حبكم أن العامة ینطقون الضاد مرققة قریبة من الدال.٤١٩/ ٧٥تيمور: من ايكل على درسه ینفع نفسه،  - 37
 .١٣٥٦/ ٧٥٠احلي ماِیْطربش، تيمور: زّمار  - 38
 م( د.ط.١٩٩٩ه /١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  اليوم املوعود،جنيب الكيالين،  - 39
 .١٩٨١/ ٣٥٦تيمور: عنده بضاعة والناس َجّواَعْه،  - 40
 .١٥٠٣/ ٢٧٥تيمور: زي القطط بسبع تِرواح،  - 41



  2018دیسمرب_یوليو المثل في روايات نجيب الكيالني الواقعية 2،العدد9پشاوراسالميكس: اجمللد

 

95 

 

 .٣٨/٢٠٧تيمور: اكسر للَعيِّل َضْلْع یطلع له اتنني،  - 42 
 . ٢م( ط.١٩٨٨ه / ١٤٠٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  حكایة جاد هللا،جنيب الكيالين،  - 43
 م( د.ط.١٩٩٩ه / ١٤٢٠، )بريوت: مؤسسة الرسالة، رجال وذائبجنيب الكيالين،  - 44
 . ٥م( ط.١٩٩٧ه / ١٤١٨، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ليا ي السهادجنيب الكيالين،  - 45
 .٢٨٨/١٥٨٥على أهلها وال حل قطعها،  تيمور: السجره اللي ما تضل - 46
 .٤١٧/٢٣٢٦تيمور: كرت النوح یعّلم البكا،  - 47
 .١٧٠٨/ ٣٠٩تيمور: شيلين وأشيلك،  - 48
 .٣١٧٨/ ٥٥٥تيمور: ميوت الّزّمار وِصَباعه یلعب،  - 49
 . ١م( ط.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة، أهل احلميدیة، جنيب الكيالين،  - 50
 .١٦/٨٣اخطب لبنتك قبل ما ختطب البنك، تيمور:  - 51
 .٢٥٠٨/ ٤٤٥تيمور: ال له يف الطور وال يف الطحني،  - 52
 .٣١١٦/ ٥٤٥تيمور: اي واخد القرد على كرت ماله، املال یفىن والقرد یفضل على حاله، أو والقرد قاعد على حاله،  - 53
 .٢٤٩٨/ ٤٤٣تيمور: ال طال توت الشام وال عنب اليمن،  - 54
 .٢٤٧/ ٤٦يمور: اللي بعيد عن العني بعيد عن القلب، ت - 55
 .١٤٣٨/ ٢٦٤تيمور: زي السمك إن طلع من املية مات،  - 56
 . ١م( ط.٢٠١٥)مصر: دار الصحوة،  ملكة العنب،جنيب الكيالين،  - 57
 . ٣م( ط.١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  اعرتافات عبد املتجلي،جنيب الكيالين،  - 58
 .٤٢، هامش: ١٠ص انظر - 59
 .٣م( ط.١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة، امرأة عبد املتجلي، جنيب الكيالين،  - 60
 . یضرب للرجل املغفل الشدید اجلهل أبموره ومبا حوله.١٤٦٥/ ٢٦٩تيمور: زي طور هللا يف برسيمه،  - 61
 . ٤م( ط.١٩٩٧ه / ١٤١٨، )بريوت: مؤسسة الرسالة، محامة سالمجنيب الكيالين،  - 62
 .٢م( ط.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  قضية أبو الفتوح الشرقاوي،جنيب الكيالين،  - 63
 .٣٣٠/١٨٢٢تيمور: إلطَّویل أهبْل ولو كان حكيم،  - 64
 . ٦١/٣٣٥تيمور: إللي له ضهر ما ینضربش على بطنه،  - 65
 .١م( ط.٢٠١٢)مصر: دار الصحوة،  لكة البلعوطي،ممجنيب الكيالين،  - 66
 .٥٠٨/٣٨٩٥تيمور: محوت ايمحار ملّا جييك الَعِليق، أو على ما جييك العليق،  - 67
، حتقيق: حممد حمي الدین عبد احلميد، )بريوت: دار املعرفة، جممع األمثالامليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري،  - 68

 .٢١٢/ ١د.ت(، جزءان، 
 .٢/٤٠٤املصدر نفسه، هل خيفى على الناس القمر؟،  - 69
 لعمران بن حطان یعري فيه احلجاج، وغزالة هي امرأة من اخلوارج اشتهرت ببسالتها يف القتال فيقول: - 70

 ربداء جتفل من صفري الصافر"،  "أسد عليَّ ويف احلروب نعامة  
 .٥/١٥١، ٣م(، ط.١٩٨٥)دمشق: دار الرشيد، ، عريبجممع احلكم واألمثال يف الشعر ال، انظر: أمحد قبش

 .١/٣٣٥، ٢م(، ط. ١٩٨٧، جزءان، )بريوت: دار الكتب العلمية، املستقصى يف أمثال العربالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر،  - 71
 .٢٠٨/ ١، جممع األمثالامليداين،  - 72
 .١/٤٧٥املصدر نفسه، على أهلها جتين براقش،  - 73
 واملاء فوق ظهورها حممول، وحبثنا يف دیوان طرفة ومل جنده.  ینسب لطرفة بن العبد: كالعيس يف البيداء یقتلها الظمأ  - 74
 .١/٣٤١امليداين،  - 75
  .٢٨٥/ ٢املصدر نفسه، من مل یكن ذئباً أكلته الذائب،  - 76
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 ملن تنادي. ولكن ال حياة مما ینسب لعمرو بن معد یكرب: لقد أمسعت لو اندیت حياً  - 77 
وشر الشدائد ما یضحك"، انظر: العسكري، أبو هالل احلسن بن  قاله أبو دلف العجلي: "ضحكت من البني مستعجباً  - 78

، جزءان، ضبط وكتب هوامشه ونسقه: أمحد عبد السالم، خرّج أحادیثه: أبو هاجر حممد سعيد مجهرة األمثالعبد هللا بن سهل، 
 . ١/٥٥٤، ١م(، ط،١٩٨٨ه /١٤٠٨الكتب العلمية،  بن بسيوين زغلول، )بريوت: دار

 .١٧٢/ ٢امليداين، ال يف العري وال يف النفري،  - 79
 .٣٦٥/ ٢املصدر نفسه،  - 80
 .١٨١/ ٢، وال یفل احلدید إال احلدید، ١٤/ ١املصدر نفسه، إن احلدید ابحلدید یفلح،  - 81
 .٢٢٥/ ١، ٢م(، ط. ١٩٨٥دار الكتب العلمية، ، حتقيق: د. مروان قباين، )بريوت: املدهشابن اجلوزي،  - 82
 .٣١٠/ ٢امليداين، أندم من الكسعي،  - 83
یرى د. فاروق مواسي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية يف كلية القوامسي يف الضفة الغربية يف فلسطني أن هذا البيت نسب  - 84

، بتاریخ: جولة أدبية مع "دع املقادیر جتري يف أعنتها"ان: للكثريین ومل تثبت نسبته ألحد فهو جمهول القائل، انظر مقالته بعنو 
 .bukja.netم يف موقع بقجة على االنرتنت، ١٣/١٠/٢٠١٦

 .١/١٤٥امليداين،  - 85
 .٢٧٤، ومن یزرع الشوك ال حيصد به العنبا ص١٨٠، ص٢انظر: املصدر نفسه، ال جتن من الشوك العنب، ج - 86
 .٨، ١، )الرايض: دار املعارف(، ط.السلسلة الضعيفةانظر: األلباين، حممد انصر الدین، ال أصل له،  - 87
، حتقيق: زهري صحيح اجلامع الصغري وزايدتهانظر: األلباين، حممد انصر الدین، حدیث حسن، ال یغين حذر من قدر،  - 88

 .٧٧٣٩رقم احلدیث: ، ٣ه (، ط.١٤٠٨الشاویش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 
، انظر: البخاري، حممد بن إمساعيل، ، حدیث صحيحمقتبس من قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال یلدغ املؤمن من جحر مرتني( - 89

ه (، ط ١٤٠٠، احملقق: حمب الدین اخلطيب، )القاهرة: املكتبة السلفية، اجلامع الصحيح املسند من حدیث رسول هللا وسننه وأايمه
 .٦١٣٣، رقم احلدیث: ١

 .١٢رات: احلج - 90
 .٧٨مقتبس من قوله تعاىل: )وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم(، یس:  - 91
 .١٠٦٨ صحيح اجلامع،األلباين، حدیث حسن، انظر:  - 92
، اسكشف اخلفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث على ألسنة النليس حبدیث، انظر: العجلوين، إمساعيل بن حممد،    - 93

 .٤٦١/ ١، ٢ه (، ط.١٤٢١حتقيق: أمحد القالش، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 
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 قائمة املصادر واملراجع:
 آن الكرمي.القر 

م(. ٢٠٠٣أجزاء. )القاهرة: الشركة الدولية للطباعة،  ٦ موسوعة األمثال الشعبية املصریة والتعبريات السائرة. إبراهيم أمحد شعالن.
 الطبعة األوىل.

العامة لقصور الثقافة، . )القاهرة: الشركة الدولية للطباعة، من منشورات اهليئة الشعب املصري يف أمثاله العاميةإبراهيم أمحد شعالن. 
 م(. بدون طبعة.٢٠٠٤

 م(. الطبعة الثانية.١٩٨٥. حتقيق: د. مروان قباين. )بريوت: دار الكتب العلمية، املدهشابن اجلوزي. 
 م(.١٩٨٣. حتقيق: د. عبد اجمليد الرتحيين. )بريوت: دار الكتب العلمية، العقد الفریدابن عبد ربه األندلسي. 

 م(. بدون طبعة.١٩٨١. حتقيق: سعيد حممد منر اخلطيب. )بريوت: دار املعرفة، مثال يف القرآن الكرمياألابن قيم اجلوزیة. 
 م(. الطبعة الثانية.١٩٥٦)مصر: مطابع دار الكتاب العريب،  األمثال العامية.أمحد تيمور. 

 ة الثالثة.م(. الطبع١٩٨٥. )دمشق: دار الرشيد، جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريبأمحد قبش. 
 . )الرايض: دار املعارف(. الطبعة األوىل. بدون اتریخ.السلسلة الضعيفةاأللباين، حممد انصر الدین. 

ه (. الطبعة ١٤٠٨. حتقيق: زهري الشاویش. )بريوت: املكتب اإلسالمي، صحيح اجلامع الصغري وزايدتهاأللباين، حممد انصر الدین. 
 الثالثة.

ه (. الطبعة ١٤٠٨، حتقيق: زهري الشاویش. )بريوت: املكتب اإلسالمي، ضعيف اجلامع الصغري وزايدته. األلباين، حممد انصر الدین
 الثالثة.

. احملقق: حمب الدین اخلطيب. )القاهرة: اجلامع الصحيح املسند من حدیث رسول هللا وسننه وأايمهالبخاري، حممد بن إمساعيل. 
 ه (. الطبعة األوىل.١٤٠٠املكتبة السلفية، 

 م(. الطبعة الثانية.١٩٨٧. جزءان. )بريوت: دار الكتب العلمية، املستقصى يف أمثال العربالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر. 
 م(. بدون طبعة.٢٠١٤)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  يف األدب اجلاهلي.طه حسني. 

 م(. الطبعة األوىل.١٩٨٥دمشق: دار القلم، ) األمثال القرآنية. عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين.
. حتقيق: أمحد القالش. كشف اخلفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث على ألسنة الناسالعجلوين، إمساعيل بن حممد.  

 ه (. الطبعة الثانية.١٤٢١)بريوت: مؤسسة الرسالة، 
. جزءان. ضبط وكتب هوامشه ونسقه: أمحد عبد السالم. خرّج مجهرة األمثالالعسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل. 

 م(. الطبعة األوىل.١٩٨٨ه /١٤٠٨أحادیثه: أبو هاجر حممد سعيد بن بسيوين زغلول. )بريوت: دار الكتب العلمية، 
 م(. بدون طبعة.١٩٦٧ترمجة: أمحد رشدي صاحل. )دار الكتاب العريب،  علم الفولكلور.كراب، الكساندر هجرتى. 

 م(. الطبعة األوىل.١٩٨٨. )بريوت: دار النفائس،األمثال العربية والعصر اجلاهليحممد توفيق أبو علي. 
. جزءان. حتقيق: حممد حمي الدین عبد احلميد. )بريوت: دار املعرفة(. جممع األمثالامليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري. 

 بدون طبعة وبدون اتریخ.
 م(. الطبعة الثالثة. ١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  عرتافات عبد املتجلي.اجنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة الثالثة.١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة، امرأة عبد املتجلي. جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة األوىل.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة، أهل احلميدیة. جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة الثانية.١٩٨٨ه / ١٤٠٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  حكایة جاد هللا.جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة الرابعة.١٩٩٧ه / ١٤١٨. )بريوت: مؤسسة الرسالة، محامة سالمجنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة األوىل.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  الذین حيرتقون.جنيب الكيالين. 

 م(. بدون طبعة.١٩٨٧ه / ١٤٠٧. )بريوت: مؤسسة الرسالة، رأس الشيطانالكيالين.  جنيب
 م(. بدون طبعة.١٩٩٧ه / ١٤١٨)بريوت: مؤسسة الرسالة، الربيع العاصف. جنيب الكيالين. 
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 م(. بدون طبعة.١٩٩٩ه / ١٤٢٠. )بريوت: مؤسسة الرسالة، رجال وذائبجنيب الكيالين. 
 . )الكویت: دار الواثئق(. بدون طبعة وبدون اتریخ.رحلة إىل هللاجنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة اخلامسة.١٩٨٨ه / ١٤٠٨)بريوت: مؤسسة الرسالة،  الطریق الطویل.جنيب الكيالين. 
 م(. بدون طبعة.١٩٩٩ه / ١٤٢٠. )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالئع الفجرجنيب الكيالين. 

 م(. الطبعة الثالثة.١٩٨٦ه / ١٤٠٦رسالة، )بريوت: مؤسسة ال يف الظالم.يب الكيالين. جن
 م(. الطبعة الثانية.١٩٩٩ه / ١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  قضية أبو الفتوح الشرقاوي.جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة اخلامسة.١٩٩٧ه / ١٤١٨. )بريوت: مؤسسة الرسالة، ليا ي السهادجنيب الكيالين. 
 .م(. الطبعة السابعة١٩٩٩ه /١٤٢٠سسة الرسالة، )بريوت: مؤ ليل وقضبان. جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة األوىل.٢٠١٥)مصر: دار الصحوة،  ملكة العنب.جنيب الكيالين. 
 م(. الطبعة األوىل.٢٠١٢)مصر: دار الصحوة،  مملكة البلعوطي.جنيب الكيالين. 
 بعة اخلامسة.م(. الط١٩٨٧ه / ١٤٠٧)بريوت: مؤسسة الرسالة،  النداء اخلالد.جنيب الكيالين. 
 م(. بدون طبعة.١٩٩٩ه /١٤٢٠)بريوت: مؤسسة الرسالة،  اليوم املوعود.جنيب الكيالين. 

 الرسائل اجلامعية: 
رسالة ماجستري يف األدب الشعيب اجلزائري. إعداد: راضية عداد. إشراف:  األدب الشعيب يف منطقة أم البواقي )النثر خاصة(. .1

-م٢٠٠٥د. حممد العيد اتورتة. قسم اللغة العربية وآداهبا. كلية اآلداب واللغات. جامعة منتوري قسنطينة. اجلزائر. )
 م(.٢٠٠٦

ان مزايين. إشراف: طویل سعاد. جامعة . رسالة ماجستري إعداد: أمسهالرتاث الشعيب يف روایة "سيد اخلراب" لكمال قرور .2
 م.٢٠١٦ -م٢٠١٥حممد خيضر. بسكرة. اجلزائر. 

. رسالة ماجستري إعداد: توظيف املوروث الشعيب يف الشعر األردين احلدیث "عرار، عز الدین املناصرة، حيدر حممود" أمنوذجاً  .3
 م.٢٠٠٩آداهبا. جامعة مؤتة. األردن. أمل حممد محد العمایرة. إشراف: د. طارق اجملا ي. قسم اللغة العربية و 

. رسالة دكتوراه يف األدب احلدیث والنقد. إعداد: خنساء اجلاجي. إشراف: د. نصيب شخصيات رواايت د. جنيب الكيالين .4
 م.٢٠٠٧ه / ١٤٢٨دار حممد. قسم اللغة العربية. جامعة بيشاور. ابكستان. 

. مقاربة حتليلية أتویلية. أطروحة لنيل اهر وطار وواسيين األعرج" أمنوذجاً املوروث السردي يف الروایة اجلزائریة، رواايت "الط .5
دكتوراه يف العلوم يف األدب احلدیث. إعداد الطالبة: جنوى منصوري. إشراف د. الطيب بودرايلة. قسم اللغة العربية وآداهبا.  

 م. ٢٠١٢-م٢٠١١كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. جامعة احلاج خلضر   ابتنة. 
 جمالت وأحباث: 

 م.٢٠١٥. خریف ٣١. املنامة. البحرین. فصلية حمكمة. العدد جملة الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر .1
 م.٢٠١٥نوفمرب  ١٩. ٤٤٦. العدد جریدة احلجة .2
 م.١٣/١٠/٢٠١٦. التاریخ: bukja.netموقع بقجة على االنرتنت،  .3
 .٣٥. عدد جملة فكر ونقد .4

 م.٢٠١٢آب . ٥٠. عدد جملة الفتح .5
 




