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  ):المفهوم واالصطالح(لشعبي العام األدب ا: األولى المحاضرة -

  :مفهوم األدب الشعبي العام - 1

هو وجه من وجوه الرتاث الشعيب الذي ميثل مظاهر احلياة الشعبية قدميها وحديثها ومستقبلها، وهو         

اخلالقة اليت  مصطلح يقابل مصطلح الفلكلور عند الغرب، إذ أن هذا األخري يستعمل للتعبري عن امللكات

تصدر عن شخصية فردية، وخباصة يف ا�االت اليت يتواصل فيها بالكالم الشفوي، وهو يتألف من 

  :احلكايات واألغاين واألمثال، وميكن متثيل مفهومه يف النقاط التالية

قة األدب الشعيب مرتبط شكًال ومضمونًا بقضايا الشعب، فاخلروج عن املألوف ما هو سوى قراءة بطري -1

خاصة للواقع، إن العجز عن حتقيق الرغبات واالنشغاالت يؤدي باملبدع إىل اللجوء إىل اخليال، فالرموز 

  .والسحر واخليال والغرابة تعبري عن حرمان اجتماعي يهدف على إعادة النظام إىل أصله والتوازن يف اإلنسان

جمهول املؤلف أو معروًفا، متوارثًا أم أنشأه األدب الشعيب هو أدب العامة سواء كان مطبوًعا أو مكتوبًا،  -2

  .معاصرون متعلمون

األدب الشعيب هو املعرب عن ذاتية الشعب املستهدف تقدمه احلضاري، الراسم ملصاحله يستوي فيه  -3

  .أدب الفصحى وأدب العامية وأدب الرواية الشفهية وأدب املطبعة

ول بالفعل املتوارث جيًال بعد جيل املرتبط بالعادات األدب الشعيب هو القول التلقائي العريق املتدا -4

  .والتقاليد

األدب الشعيب هو الذي يصدر عن الشعب فيعرب عن وجدانه وميثل تفكريه ويعكس اجتاهاته ومستوياته  -5

  .احلضارية

  : خصائصه وسماته - 2

ط اليت حتكمها من ميكن حتديد مقوماته اللغوية فيه من خالل عدم التقيد بالضواب: من حيث اللغة -1

  .خالل، ترك اإلعراب، واستعمال أمساء ومصطلحات حملية

هو يتناول كل موضوع وأي موضوع له اتصال مباشر بالشعب، ويرتقي فوق : من حيث املوضوع -2

عاملي الزمان واملكان فينتشر يف مجيع بقاع األمة بالدرجة نفسها، ويبقى على مر العصور باملستوى نفسه 

  .يل إىل جيل مرياثًا مقدًسا وتراثًا خالًداوينتقل من ج
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يعترب األدب الشعيب قمة الوعي املثلي يف هذه الناحية، فهو ال يعدد لنفسه معيًنا، : من حيث الشكل -3

وال يأنف أن يستعري لنفسه أي شكل جيد فيه حتقيق ألهدافه ومراميه، لذلك فبالنسبة للون القصصي يبدأ 

  .وينتهي بالسرية اليت تعد صفحا�ا باآلالف لتستوعب العمل القصصيمن األحدوثة أو احلدوثة، 

هو الذي  ميكن القول بأنه هو الذي أعطى لألدب الشعيب مكانه ومكانته، او: من حيث املضمون -4

جيعله شعبًيا مس وتر إحساس كل فرد من األمة، وشد انتباه كل عضو يف ا�تمع، وأثر على مشاعر كل 

  .شخص على طول املدى

  :من هنا نستطيع أن حندد للشعبية معلمني أساسيني   

  .حبيث يشمل جمموعة أفراد األمة لكامل طبقا�ا، وطوائفها وأفرادها: االنتشار أو التداول -

حبيث يستطيع أن يطفوا فوق سطح الزمن ليقابل كل عصر باجلدة نفسها واحليوية، : الرتاثية أو اخللود -

  .ويلتقي مع كل جيل باالنفعال نفسه والتأثري

  :الشعر الشعبي: المحاضرة الثانية - 

  :مفهوم الشعر الشعبي -1

جاءت لتخصص الكلمة " شعيب" ، والثانية"شعر"متكون من كلمتني، أوهلما الشعر الشعيب مصطلح        

األوىل وحتصرها، والشعيب ال يعىن �ا كل من نظم الشعر بلغة مهذبة يفهمها املتعلم واألمي على السواء، 

وهو الشعر  من خالل التعبري عن وجدانية الشعب ومكنوناته، وهو نابع من روحه وكيانه، وهو لسان حاله، 

ئه، ومعانيه، وأسلوبه، ومن احلياة العامة أو الشعبية، حيث يكتب الذي يستمد كلماته، وألفاظه، وطريقة أدا

بكلمات من اللهجة احملكية بني الناس، وال يستخدم الفصحى، لكن خيتار أمجل التوصيفات اليت يقوهلا 

  .الناس يف كالمهم وهلجاته احملكية

  :أنواع الشعر الشعبي -2

وترابط كلماته وسالمة معانيه، وهو أقدم عهًدا يف الغرب وهو املتميز بألفاظه اجلزلة : الشعر البدوي -1

  .األوسط من املوشحات األندلسية

وهو شعر مييل به الشاعر إىل الرقة والغزل باحملبوب يف إجالله ألماكن وأزمنة خمتلفة  : الشعر احلضري -2

  .كإطاللته يف الصباح، أو عندما يدامهه النعاس يف الصحو بعد سهرة شاعرية
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  :خصائص الفنية للقصيدة الشعبيةال -3

للقصيدة الشعبية خصائص مميزة جتعلها ختتلف عن القصيدة العربية الفصيحة، إن على املستوى        

الشكلي من خالل اعتمادها على التوقيع، أو التاريخ، أو على مستوى املضمون من الناحية الفنية كاحلديث 

الدارجة، الفصحى، أو اللغات األجنبية، إذ خيتص الشعر الشعيب عن اللغة باختالف مرجعيا�ا، العامية أو 

مبقومات وخصائص فنية وأدبية مكنته من االنتشار واالستمرارية واالستحواذ على قلوب اجلماهري الواسعة، 

فهو يقوم على أسس لغوية وفنية جعلته شكًال تعبرييًا قائًما بذاته، منها خصائص فنية تشرتك فيها كل 

  .تعبري الفنيةأشكال ال

  : اللغة واألسلوب - 1

لغة الشعر الشعيب هي لغة عامية هلا أصول عربية فصيحة، بعضها حملي والبعض اآلخر أجنيب دخيل       

ناجم عن االستعمار والغزو الثقايف، وأحيانًا ختتلف األلفاظ الشعبية عن الفصحى يف النطق حيث يعتقد 

از بلغة معينة من الصعب وصفها، ولكنها على وجه القطع ليست األدب الشعيب ميت: "بأن" حممود ذهين"

  ".عامية، على أساس الرتجيح فصحى راعت السهولة يف إنشائها

  : المستوى الشكلي - 2

من السمات البارزة يف الشعر الشعيب توقيع القصائد وهو تقليد يقوم فيه الشعراء بذكر : توقيع القصائد -

  :ل قول أبو مدين بن سهلةأمسائهم يف �اية القصائد، مث

  مت نظمي اشتهر كنييت          بن سهلة ظاهرا عتيق البنات

وهو أن يعتمد الشاعر يف آخر أبياته على نظم كلمات إذا حسبت حروفها حبساب : تأريخ القصائد -

حممد اجلمل اجتمعت منها سنوات التاريخ املقصود من والدة أو وفاة أو سفر أو انتصار، مثل قول الشاعر 

  :بن قيطون

  أنا واحلاضرين   والّلي مسع لنشادي

  عام اثنني وتسعني    تاريخ البادي

  واأللف وامليتني   صحيح اعداد

  .م1292إذ تذكر القصيدة تاريخ النظم والذي يوافق عام 



5 
 

هو شاعر شعيب عامي، من أهم شعراء العامية يف : "أحمد فؤاد نجم"  ذج من الشعر الشعبينمو  -4

يف قرية كفر أبو محاد التابعة حملافظة الشرقية، ومن أمثلة أشعاره  1929أيار من عام  23مصر، ولد يف 

  ": من معتقل طره"نذكر قصيدته اليت عنو�ا بـ 

  من سكون السجن

  صوتي

  نبض قلبي

  من تابوتي

  بيقولولك يا حبيبتي

  كلمتي

  تيمن بطن حو 

  سلمي لي ع الحبايب

  يا حبيبتي

  سلمي لي

  كل حب

  ":دور يا كالم"وقوله يف قصيدة أخرى عنو�ا بـ 

  دور يا كالم على كيفك دور

  خلي بلدنا

  تعوم في النور

  إرمي الكلمه في بطن الظلمة

  تحيل سلمي

  وتولد نور

  يكشف عيبنا

  ويلهلبنا

  لسعه ف لسعه

  نهب نثور
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  دور يا كالم

  علي كيفيك دور

ورة جلية مالمح األدب الشعيب والذي يتمثل يف الشعر العريب الذي زخر صمثلت هته القصائد ب      

  .من خالل أقوال الشاعر أمحد فؤاد جنم مبيزات أدبية جعلته يف ميزان الشعبية األدبية

  :)المالحم( السرديات الشعبية: حاضرة الثالثةالم

هي قصة طويلة تدور أحداثها حول بطوالت فائقة ألشخاص غري عاديني يف احلرب : مفهوم الملحمة -1

أو يف السفر، وهي حسب مفهومها العام تعد قصة شعرية موضوعها وقائع األبطال الوطنيني اليت تبين هلم 

مللحمة منزلة اخللود بني بين وطنهم، ويلعب اخليال فيها دورًا كبريًا، إذ حتكى على شكل معجزات، وتتمتع ا

بقوة إحيائية كبرية تتأسس على خميلة غريبة تتمظهر يف قصيدة سردية تسهم يف خلق عامل مغاير للعامل 

  .املألوف، وهي قادرة على إخراج املتلقي من العامل الواقعي إىل عامل جديد خيايل

  : خصائص الملحمة -2

رتاوح بني اإلخبار والوصف واحلوار هي قصة منظومة طويلة موضوعها البطولة وهلا أسلوب روائي راٍق ي -

  . واخلطب، ويلعب اخليال فيها دورا كبريًا

  .التنوع والتشعب يف املوضوعات -

تتضمن حوادث مرتبطة برتاث األمم، تعود إىل أزمنة قدمية، ملا كانت اجلماهري �تم باألحداث العجيبة  -

  .أكثر من اهتمامها بالواقع

عمًال ذاتًيا خيلد فيه الشاعر أعماله وبطوالته، بل يروي فيها أعمال فليست امللحمة : املوضوعية -

وبطوالت أبطال آخرين، حبيث ال تقع يف امللحمة على أية إشارة إىل الشاعر ناظمها، أو أي دخل لشؤونه 

  .اخلاصة، وإمنا هي حديث عن الغري يتوارى فيها الشاعر وراء أبطاله

  :نموذج - 3

  :جامشدراسة نموذج من ملحة جل -

جاءت امللحمة لتعاجل قضايا إنسانية عامة كمشكلة احلياة واملوت واخللود وغريها، وقد جاءت يف       

  :م، وميكن تقسيمها إىل أربعة فصول.ق 17اثنيت عشر لوحة مدونة باللغة البابلية اليت ظهرت يف القرن 

  .لقاء جلجامش بالبطل أنكيدو -

  .مغامرات جلجامش وأنكيدو -



7 
 

  .نكيدو وحزن صديقه عليه وسعيه وراء اخللودموت أ -

  .رحلة حبث جلجامش عن اخللود -

  :سنحاول أن نقف على مقطع من مقاطعها، واليت يقول فيها: التمثيل بمقطع من الملحمة -

  :العارفة بكل شيء" نينسون"قالت 

  إن رؤيتك كواكب السماء"

  )آنو(وقد سقط أحدها عليك وكأنه شهاب الّسماء 

  أردت أن ترفعه فثقل عليك والذي

  والذي أردت أن تزحزحه فلم تستطع

  واحننيت عليه كما تنحين على امرأة، وجنت به ووضعته عند قدمي فجعلته أنا نظريًا لك

  إنّه صاحب لك قوي يعني الصديق عند الضيق

  ).آنو(إنّه أقوى من يف الرباري وعزمه مثل عزم 

  احننيت عليه كما تنحين على امرأة وأما إّنك

  فمعناه أنّه سيالزمك ولن يتخلى عنك

  ".وهذا هو تفسري رؤياك

  :فتح جلجامش فاهه وقال خماطًبا أمه

  ". عسى أن يتحقق هذا الفال العظيم فيكون يل صاحب"

العارفة، أم " ننسون"من طرف اإلهلة " جلجامش"يبني هذا املقطع تفسري حلم :تحليل المقطع -

بطل امللحمة الذي كان ثلثاه إله وثلثه الباقي بشر منبئة إياه بصداقة مستقبلية آتية ينعم �ا، " جلجامش"

  .فكانت بذلك هذه النبؤة مبثابة بشرى سارة له، ليعيش بذلك مرحلة انتظار هلذا الصديق الويف

  :السير الشعبية: المحاضرة الرابعة - 

ع ن األدب الشعيب العريب، وفيه يتابنوًعا أدبًيا قصصًيا مندرج ضموهي جتسد : مفهوم السيرة الشعبية -1

القارئ مراحل حياة البطل القصصي الرئيسي، الذي تسمى السرية بامسه وتعرض وقائع اشتباك حياة هذا 

البطل مع غريه من األبطال اآلخرين املعارضني له وتصدي مؤيديه هلم، وما ينجر عن ذلك من مواقف 

  .قومه وحرو�م مع اآلخرين مصريية يف حياة
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ة الشعبية يف مرويا�ا على حياة البطل أو قومه، بل تشتمل أيًضا سرًدا لألقاليم وال تقتصر السري       

اجلغرافية وللعادات والتقاليد، وما إىل ذلك من مواضيع خمتلفة من املشاعر واألحاسيس واملواقف السلوكية 

  .املتباينة

  : ةنماذج من السير الشعبي -2

ترجع آراء ظهورها يف القرن التاسع امليالدي، كانت تروى للخليفة العباسي الواثق : األميرة ذات الهمة -1

اليت تركت فيها األمرية مريضة لتشفى بعدها، " مدينة ملطية"يكون منطلق األحداث ، م847-م841(

لتفك أسرهم " قلعة الشيطبان"الذي أسر أوالدها وأتباعها يف " كشناوش"وحتاول مباغتة القائد الرومي 

منتهزة فرصة غيابه ماضًيا إىل بغداد والبصرة مالحًقا املأمون، وتتمكن األمرية من قيادة جيش يساندها فيه 

ملك القسطنطينية األسري مع أوالد " ميخائيل"الذي كان يسعى إىل حترير " بانس املعرب" قومها بنوكالب و

أحد أتباع كشناوش نظرا ملا كان جيمعها من " صليا"اليت خدعت زوجها " مليكة"األمري وأتباعها، ومبساعدة 

الذي أنقذته وتزوجا، وكان النصر حليف جيش األمرية اليت تغادر رفقة اجلميع إىل " ميخائيل"حب مع 

" عبد الوهاب"وقتاله مع اجليش، لكن حماولته باءت بالفشل إذ قتله " كشناوش"القسطنطينية رغم عودة 

  .ةابن األمري 

ليحقق يف قضية اختطاف األوالد والبنات " اجلبل"قلعة " بيربس"يغادر امللك : سيرة الظاهر بيبرس - 2

، وقد "نقيب األشراف"وحجزهم من قبل جمهول يف بالد الشام، وحياول حتري األمر يف دمشق أين يلتقي 

ر احلراس، وقد كان الذي ظنه خمتطف ابنته هو اآلخر، حينما سك" حسن بن اإلمام"ألقى القبض على 

عاريًا فأعارته ابنة النقيب احملتجزة معه يف املطمورة عباء�ا، وملا قدم إىل النقيب ليخربه عن مكان ابنته 

قمر "إلنقاذها كان منه ما كان، فلما مسع بيربس احلقيقة قصد املطمورة وحرر من فيها من اخلاطفني وأحرق 

ًدا يف ديار العرب، ويقوم بيربس بتزويج ابن اإلمام من ابنة ، بعدها أرسلها ملك العجم لتعبث فسا"ستان

  .نقيب األشراف، مث يعود إىل قلعته وقد عاد كل شيء إىل نصابه

  :)المفهوم والداللة(القصة الشعبية : المحاضرة الخامسة

  :مفهوم القصة الشعبية - 1

السرد القصصي الشفهي، نوع قصصي ليس له مؤلف، ألنه حاصل ضرب عدد كبري من ألوان "هي      

فن القول "، أو هي "وهي ترتبط بأفكار وأزمنة وموضوعات وجتارب إنسانية ذات عالقة حبياة اإلنسان

  ".التلقائي العريق، املتداول بالفعل، املتوارث جيًال بعد جيل، املرتبط بالعادات والتقاليد
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  :خصائص ومميزات القصة الشعبية - 2

يتغاضى ا�تمع عن املبدع األول للقصة الشعبية وتعترب حسب ا�تمع هي إرث : جهل المبدع الحقيقي -

  .شعيب مجعي ال حيق ألي شخص أن ينسبه له

تعترب ذلك العمل العتيق والفن السامي القدمي بقدم تواجد اإلنسان وال ميكن حتديد هلا : العراقة والقدم -

  .الذاكرة الشعبية زمًنا أو وقًتا معيًنا، غري أ�ا انبثقت قدميًا من

تنتقل احلكاية الشعبية مشافهة حبكم طابعها الذي مييزها عن األدب الرمسي أو : المشافهة واالنتقال -

الفصيح الذي ينبغي له التدوين وهي ذات طابع شفاهي من شخص إىل آخر، مما جيعلها مرنة تتغري بفعل 

  .املشافهةالزيادة والنقصان، وهذا ما جيعلها تتطور وترتقي عرب 

باعتبارها تعاجل موضوعات خمتلفة وكثرية منها األسطورية واخلرافية والبطولية وهذا ما : الطول والقصر -

  .حيدد حجمها على حسب احلالة القصصية اليت تعاجلها وتقدم فحواها من خالل القص

  : أنواع القصة الشعبية -3

ألفكار الراسخة يف ذهن اإلنسان وذلك وهي اليت جتسد وتشرح املعتقدات وا: القصة الخرافية -

اليت كانت تدور مضامني أحداثها ) الغراب والثعلب(باالستعانة باحليوانات كالطيور  وغريها، مثل قصة 

على غراب طيب وثعلب ماكر كان يكن الكثري من الكره له لشدة شره وال حيب أن يكون هناك حيوان 

أليام بينما كان الثعلب حياول خداع أهل الغابة ومل جيد من أفضل منه، وكانا من سكان الغابة ويف أحد ا

حيتال عليه، رأى الغراب الطيب الذي كان يقف على الشجرة حيمل قطعة جنب يف منقاره يأكل منها، 

يا صديقي الغراب مسعت أن صوتك مجيل : فأخذ يفكر كيف حيتال عليه من خالل مدح الغراب قائًال له

كن بينما أراد الغراب أن يسمع صوته للثعلب انتبه إىل خطة الثعلب املاكرة فوضع فهل حتدثين به قليًال، ل

  .قطعة اجلنب حتت جناحه، وملا رأى الثعلب ذلك علم أن خطته كشفت فوىل فارًا من مكانه

كانت العربة من هذا القصة أن الشخص مهما كان طيًبا ليس بالضرورة أن يكون غبًيا أو أمحق، بل         

عكس هو شخص مسامل ال حيب أن يؤذي غريه، والغرور ال يورث شيًئا للشخص غري كره اآلخرين على ال

  .له

للحيوانات الصلة الكبرية بالقصص الشعبية ملا هلا من دور يف تقدمي الغاية األمسى من : قصة الحيوان -

خص يف حياته، حمور القص، من حكم أو عرب شعبية تالمس النفس وتعطي مواعظ إنسانية يقتدي به الش

والتعبري عن الواقع املعاش باستعمال نوع من اهلزل باستبدال اإلنسان باحليوان، مثل قصة عزة ومعزوزة 
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اجلزائرية حيث مجعن هذه القصة بني املرح واهلزل من جهة وبني املوعظة من جهة أخرى، إذ كان املغزى من 

  .احلياةالقصة هو عدم الثقة يف أي كان مهما كانت درجة قربه يف 

هي قصة تقليدية تروي أحداثًا خارقة للعادة، أو تعرب عن أعمال اآلهلة واألبطال، إذ : القصة األسطورية -

حتكي معظم القصص األسطورية على أناس وأماكن وأحداث ميكن إدراكها، وتقوم على أشخاص حقيقيني 

واليت تدور ) عشبة خضار(أو أحداث حقيقية ولكن الكثري منها يتعلق بشخصيات خيالية، مثل قصة 

أحداثها حول فتاة مسيت بعشة خضار بعد والد�ا ألن األرض اخضرت حينها، لكن سرعان ما توفيت 

والدها وبقيت على وصاية والدها الذي تزوج بعد فرتة، وجلمل عشبة خضار كانت زوجة والدها تكن هلا 

لة إىل الصحراء وكان هلا ذلك بعدما ألصقت الكثري من الكره والغرية ففكرت يف طريقة للتخلص منها يف رح

عشبة خضار بسدرة من الشوك، فتقدمت احليوانات بعدها ملساعد�ا بعدما تكلمت معهم وبعد ذلك 

تزوجت وعادت إىل مكان والد�ا وملا أصبحت يف موقع بيتهم تساقطت األمطار يف ذلك املكان فأحس 

  .ما صبت األمطار وهكذا عادت إىل حضن والدهاوالدها بوجودها ألنه من عام والدة عشبة خضار 

  :المثل والتجربة اإلنسانية: المحاضرة السادسة

  :الشعبي مفهوم المثل -1

يعرف على أنّه القول الشعيب اجلاري على ألسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أديب يكتمل     

  .ويسمو على أشكال التعبري املألوف، أي أنه الكالم الذي يشيع بني الناس ويتداولونه على ألسنتهم

  :مميزات المثل الشعبي وخصائصه - 2

يتضمن فلسفة شعبية بسيطة نابعة من احلياة اليومية، أل�ا ويتمثل يف أسلوبه الذي : الطابع الشعبي -

  .نابعة من التجربة الشخصية والفردية املصبوغة بالروح الشعبية

حيث يطلعنا املثل على حقيقة جتربة قد ختص املثل، نتيجتها يف مجلة من القول سهلة : الطابع التعليمي -

  .ميسرة بسيطة غري أن داللتها جدا واسعة

يعتمد على لغة التواصل االجتماعي اليومي، وهي اللهجة الدارجة أو العامية اليت ختلصت  : الفني الطابع -

كليا من القواعد اإلعرابية والنحوية والصرفية وحىت اللغوية، وهو ما أسهم يف سهولتها وبساطتها ويسر 

  .على السواء اخلوض فيهاتداوهلا، حبيث ال تضع حواجز وال ضوابط يتعسر على املتلقي أو املنتج املبدع 

تتسم األمثال الشعبية بطابعها اإليقاعي التناغمي ا�سد يف التناسب والتوازي : الطابع اإليقاعي -

  .واالعتدال يف األجزاء واالنسجام يف احملسنات البديعية كالطباق أو املقابلة أو السجع والتقدمي والتأخري
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  : أهمية المثل الشعبي -3

الشعبية عن سعادة من يتداوهلا وعن شقاهم وعن الغىن والفقر، والشرف واخلّزي تتحدث األمثال  -

  .واجلمال والقبح والضعف والعظمة

األمثال من الناحية العلمية تريح النفس وتواسيها وتسخر ومترح مث �زل يف نفس الوقت الذي تتضمن فيه  -

  .أفكار جادة

ق، وهي مليئة بكنوز من األحكام السليمة واحلكمة العلمية تلقِّن األمثال الدرس بأسلوب من املرح احلاذ -

  .والعدالة واملشاركة العاطفية، مث السخرية الالذعة الذكية

  .تستقبح األمثال الرذيلة وتغلي من شأن الفضيلة فهي �ذه الصفة ذات قيمة �ذيبية -

 )نصوص عبد الرمحان ا�ذوب: (ذج من األمثال الشعبيةنما - 4

  :الصربيقول يف 

  َشافوني أكحل مغلف

  يحسّبوا ما ِفي َذِخيَرة

  وأنا كالكتاب المؤَلف

   فيه منافع كثيرة

ه حىت يصل إىل مبتغاه حسب قول ا�ذوب يف قوله هذا أن اإلنسان ال بد له من الصرب يف احلياة ألنّ       

  .منها ال بد له من الصرب على العسر

  :يقول يف الدنيا وتقلبات الدهر

  في ضيق الحال ال تخمم

  ُشف عند اهللا َما وسعها

  الّشدة تهتَزم األرذال

  أما الرجال ال تقطعها

يقصد بقوله هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يصلح األمور وييسرها، وأن الشجاعة واملروءة       

  .تتغلب على نوائب الزمان

  :ويقول يف تقلب األحوال من السعادة إىل الشقاء

  ن يا الغداريَا َذا الَزما
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  يَا كاسرني من ذراعي

  طيحت من كان سلطان

  وركبت من كان راعي

شبه ا�ذوب بقوله هذا من كان ميتلك السلطنة واحلكم ويف املراتب العليا بالراكب على اجلواد، وأراد      

  .بتشبيهه هذا داللة منه على تغري األحوال والزمان وأنه ال ميكن أن يبقى شيء على ثبات

  :املراجع املعتمدة -

حواس، مكتبة الدراسات الشعبية، هليئة العامة لقصور  حلمي الشعراوي عبد احلميد: يوري سكولوف، الفلكلور قضاياه وتارخيه، ترمجة -

  .2000، 2الثقافة، القاهرة، ط

  .2001، 1مرسي الصباغ، دراسات يف الثقافة الشعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط -

  .1967، 1حممد املرزويف، األدب الشعيب، الدار التونسية للنشر، ط -

  .1961، 1أمحد رشدي صاحل، الفنون الشعبية، القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ط -

 .2008، 1أبو هالل العسكري، مجهرة األمثال، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،ط -

  .د القادر، القول املأثور من كالم الشيخ عبد الرمحان ا�ذوب، املطبعة الثعالبية، اجلزائر، دط، دتبنور الدين ع -

- www.ar.m.wikipedia.org.com   
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