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 ص:ملخّ 

لت وازي، ركز على: اتة لصورة المرأة في األمثال العربية واألمثال الس واحلية، والخصائص الفني   بتبيانتُعنى هذه الدراسة   

ور البيانية في أمثال المرأة السواحلية والعربية.  أة دراسة مضامين األمثال وداللتها للكشف عن صورة المرم بوتقووالت كرار، والص 

 في األمثال العربية والسواحلية، وذلك من خالل الوقوف على جملة من أوجه التشابه واالختالف في األدبين العربي والسواحلي.

ة الخصائص الفني وكان منهج البحث المستخدم لهذه الدراسة هو المنهج المقارن، إذ به تمت تقديم صورة عن المرأة من خالل  

امين ، كما استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي لتسليط الضوء على مضالمتعلقة بالمرأة األمثال العربية واألمثال السواحلية في

عربية أن األمثال الوكانت نتائج البحث تشير إلى . ف عن صورة المرأة التي تعكس وضعها في المجتمعاألمثال وداللتها للكش

؛ ألنه متداول بين أغلب طبقات المجتمَعْين العربي والسواحلي، لتمي زه بخصائص فنية في شكله وفي  والسواحلية جنس أدبي حي 

التذوق، وسهل الحفظ، وسريع  أيضاً كثيرمن التفاوت، وألنه مضمونه بصفة عامة وفي موضوع المرأة على رغم وجود شيء 

 التداول، وواسع االنتشار، وقوي التأثير. 

 الخصائص الفني ة، التوازي، التكرار، التشبيه، اإليقاع، المجتمع.  :الكلمات المفتاحيّة
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The Artistic characteristics of the image of women in both Arabic and Swahili proverbs 

(Comparative Study( 

 

Abstract: 

This study deals with explaining the artistic characteristics of the images of women in both 

Arabic and Swahili proverbs, and focuses on Parallelism, Repetition and graphic images in the 

Arabic and Swahili proverbs. It studies the contents of the proverbs and their connotations to reveal 

the image of women in Arabic and Swahili proverbs by examining a number of similarities and 

differences in Arabic and Swahili Literature.  

 The research methodology used for this study was the comparative approach whereby an image 

of women was presented through Arabic and Swahili proverbs, and the researcher also used the 

descriptive analytical approach to highlight the contents of proverbs and their significance to reveal 

the image of women that reflects their status in society. 

 The results of the research indicated that the Arabic and Swahili proverbs are a living literary 

genus, because it is circulated among most classes of the Arabs and Swahili societies, and because 

it is distinguished by technical characteristics in its form and in its content, in general and in the 

topic of women, despite the presence of something of inequality and it's a living genus because of 

a lot of taste, easy to preserve, fast circulation, widespread, and its strong influence. 

Keywords: Artistic characteristics, Parallelism, Repetition, Rhetoric Metaphor, Metonymy, 

Rhythm, Society. 

 

 :مقدمة البحث

وكها ينفصل عن سل جزءاً الاألمثال تردد خالصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعيا معينة التي صارت   

وتعد األمثال من أبرز عناصر الثقافة الشعبية، ألنها تحتل حجر الزاوية في معرفة الشعوب، فهي  في حياتها اليومية الجارية،

ر الثقافة ، مثلها في ذلك مثل بقية عناصالصورة المعبرة لطبيعة الناس وتصوراتهم ومعتقداتهم وتناقضاتهم، بل إن لها شأنا خطيراً 

 بية، في تشكيل أنماط اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم الشائع في المجتمع.الشع
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والمثل لم يترك في حياة الناس شيئاً إال وله فيه قول، ونجد ذلك في األمثال العربية والسواحلية التي تعبر عن صورة المرأة 

وشر، فضيلة ورذيلة، حب وكراهية، فرح ووضعها ومكانتها، ويكمن ذلك أيضا في تشابه الطبيعة اإلنسانية، بما فيها من خير 

في انتقال األمثال من مجتمع آلخر، ومن ثقافة ألخرى، فاختالف المجتمعات والثقافات التي  وحزن، ويؤدي االنتشار الثقافي دوراً 

في  نتهااووضعها ومكالخصائص الفنية لصورة المرأة تعبر عنها أمثالها الشعبية المحلية، ال تحول دون وجود تشابهات تعكس 

 المجتمع.

والجدير بالذكر أن األمثال العربية واألمثال السواحلية قد استحوذت على نصيب كبير من األمثال عن المرأة، فكانت محل  

اهتمام واضح في )الذاكر الشعبية( بوصفها المصدر األساسي لها، فقد تنوعت أدوار المرأة في المثل العربي والسواحلي، بوصفها 

م واالبنة والحماة، ولكل أوضاعه، ومواقفه، وأنماط سلوكه، وانعكاساته على نظرة اآلخرين والمجتمع له وموقفه الزوجة واأل

منه، إذ تختلف زاوية الرؤية للمرأة باختالف موقعها ودورها في الحياة، وتتجمع تلك الرؤى في النهاية لتكون صورة كلية عن 

 ة المرأةالخصائص الفنية لصورغلها داخله لتقدم في النهاية صورة للمرأة وتكشف عن عالم المرأة، تحاول األمثال أن تكشفه بتغل

 .   في األمثال العربي ة واألمثال الس واحلية

فاألمثال تؤدي دوراً مهما في حياة مستخدميها بوصفها وسيلة لنقل خبرات الذاكرة الشعبية وتجاربها، إذ تكمن وظيفتها     

للمواقف، فهي تعكس أمزجة الشعوب وأخالقها وعاداتها وتقاليدها وآثار بيئتها وأحوالها االقتصادية األساسية في تبسيطها 

، وتنتقل غياً بال واالجتماعية والدينية والثقافية، كونها تتشكل في جملة موجزة، شائعة ومتداولة في وعي الجماعة، وتتخذ أسلوباً 

 الزمان والمكان.ألخرى متخطية قيود  مجتمعةمن جيل إلى جيل ومن 

 :أهداف البحث

 وتهدف هذه الدراسة إلى جملٍة من األهداف، أبرزها ما يلي:    

 الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربي ة واألمثال الس واحلية. أوالً: الكشف عن 

 ثانياً: إبراز العذوبة المحسوسة في األمثال من فكاهة وجناس مما يعزز المتعة األدبية.

ور البيانية  ثالثاً: الوقوف على في تعلقة بالمرأة الم القضايا التي يتناولها أصحاب البيئة التي قيلت وذاعت فيها األمثالوالص 

 .اللغة العربية واللغة الس واحلية

رة في يرابعاً: الكشف عن بعض العلوم والمعارف والفوائد التي تتضمنها األمثال التي تكسب قارئها نوراً في العقل، وبص

 شؤون الحياة، وبالغة في القول مع اطالع على أخبار األقدمين، وما جرى بينهم من حوارات وحوادث وتجارب.

خامساً: إغناء الدراسات األدبية عبر الربط بين األدبين العربي واإلفريقي، تشجيعاً لمدرسي األدب على القيام بالربط بين 

 األدب العربي منعزالً عن األدب اإلفريقي وثقافته.األدب العربي واإلفريقي بدالً من تدريس 

 :أهمية البحث

 تتجلى أهمية موضوع البحث فيما يأتي:       
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عن طريق استعراض مجموعة الفنية لصورة المرأة في األمثال العربي ة واألمثال الس واحلية  إلى الخصائصالتعرف  .1

 والسواحلي. العربيأدوارها المختلفة )زوجة، وأم، وابنة، وحماه( التي حددها المثل  المرأة فيمن األمثال التي تدور حول 

الحكمة الكامنة في األمثال، وهي حكمة ال يمكن االستغناء عنها إذ هي ضالة المؤمن التي يجب إن يأخذها أينما  .2

 وجدها.

لفين والمدرسين يرى الباحث أن يعزز جهود قل االهتمام بها عند المؤ التيكون األمثال من الموضوعات األدبية  .3

 الباحثين السابقين في األمثال.

 بيان المالمح اللغوية والمعنوية لألمثال العربية والسواحلية كاإليجاز وحسن التشبيه والفكاهة. .4

 )دراسة مقارنة(. الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربيّة واألمثال الّسواحلية

 المبحث األول: التَّوازي 

دة، مثل:    يعد  مصطلح الت وازي من المصطلحات الن قدي ة المعاصرة التي تناولها الن قاد العرب القدماء تحت مسمي ات متعد 

الترصيع، والتشطير، والتجنيس، وتشابه األطراف ورد العجز على الصدر، والعكس، والتبديل، والتجزئة، والمقابلة، والطباق، 

 ،خضر) مناسبة، والمماثلة، والتوشيح، والمؤاخاة، والتالؤم، واالشتقاق، واإلرصاد، وغيرها مما يعد من الظواهر البديعيةوال

قد األدبي الحديث عن طريق كتابات جاكبسون )ت والت وازي من المفاهيم اللسانية التي تسربت إلى الن   .(212 ، صم2112

تحديد هذا المفهوم إلى اإلرث السابق عليه متمثالً في الراهب )ر. لورث ت  م( على وجه الخصوص، الذي استند في1892

م( الذي يعد التوازي المبدأ المنظم للغة 1998م( الذي يعد أول من أشار إلى هذا المفهوم، ثم جيرار مانلي هوبكنس )ت 1273

في  زخرف يتل خصأي يراه الجانب الزخرفي في الشعر. وقد ال نخطئ حين نقول إن  كل  (؛ 42 ، صم2117)حسابي، الشعر؛ 

مبدأ التوازي أن بنيته هي بنية التوازي المستمر، الذي يمتد مما يسمى التوازي التقني للشعر العبري، والترنيمات التجاذبية 

 (.111 ، صم1899ون، )جاكبسللموسيقى المقدسة إلى الشعر اليوناني وااليطالي واإلنجليزي 

 

 مفهوم التّوازي:

قال ابن فارس (. 11، مصطفى، إبراهيم، وآخرين، 1121)الفيروز آباد، وازي في اللغة: من أزى الشيء حاذاه وجاراه الت       

، إليهما ترجع فروُع الباب كلِّه بإعماِل دقيق الن ظر: أحدهما المعتل  أصالنه(: ")أزى( الهمزة والزاء وما بعدهما من 387)ت 

انضمام الشيِء بعضِه إلى بعٍض، واآلخر المحاذاة. ومقصودنا المحاذاة. و)توازى( الشيئان وازى أحدهما اآلخر، و)استوزى( 

وقال (. 1131، صوآخرونمصطفى، )استبد برأيه ونفر، يقال: استوزى العير والشيء انتصب وارتفع وفي الجبل صعد فيه" 

فار فهو آز 211ابن منظور) ه(: "أزى الشيُء بعضهُ إلى بعض يأْزي نحو اكتناز اللحم وما انَضمَّ من نحوه، قال رؤبة: عضَّ السِّ

ابَله. زاءه، أي قُبالَتَه وآزاه قِزيَمه وهو يوٌم أٍز إذا كان يُغمُّ األنفاَس ويَُضيِّقها لشدة الحر، وقد آَزْيتُه إذا حاذْيتَه وال تقل واَزْيتُه وقعد إ

 (.184 ، صم2111األزهري، و ) (29 ، صم1882، )ابن منظورواإلزاُء الُمحاذاةُ والُمقابلة 
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 صدهمفمقويتضح مما تقدم أن بعض علماء اللغة قد ذكروا للتوازي عدة معاٍن منها: أزى الشيء بعضه إلى بعض، أي انضم،   

 امقصدنمن لفظ الت وازي االنضمام، وبعضهم قالوا إن  الت وزاي بمعنى الُمحاذاةُ والُمقابَلة )الموازنة والمواجهة(، وهذا المعنى هو 

 في هذا المبحث. 

رفي الن حوي،  J. Tamineو ج. تامين  J. Molinoوعرف الت وازي كل من ج. مولينو    بأنه ظاهرة تتعلق بالمستوى الص 

رفي الن حوي  -وبدرجة أقل  المستوى المعجمي الداللي، فرأوا أن الت وازي: "بمثابة متواليتين متعاقبتين أو أكثر لنفس الن ظام الص 

 (.Tamine, 1999, p.18)داللية"  -المصاحب بتكرارات أو باختالفات إيقاعية وصوتية أو معجمية 

كرار في الشعر، ويعرف م( أن معالجة التوازي تتم في أثناء تحليل دور الت  1883)ت  V.Lotmanيرى يوري لوتمان و  

ل بعالقة أقرب الت   وازي بأنه: مركٌب ثنائي التكوين، أحد طرفيه ال يعرف إال من خالل اآلخر، وهذا اآلخر بدوره يرتبط مع األو 

فإن هذا الطرف اآلخر يحظى من المالمح العامة بما يميزه اإلدراك  طابق كامل(، ومن ثم  إلى الت شابه، )نعني أنها ليست عالقة ت

من الطرف األول؛ ألنهما في نهاية األمر طرفا معادل وليسا متطابقين تماماً، فإننا نعود ونكافئ بينهما على نحو ما، بل ونحاكم 

 (.128 ، ص)لوتمان، د.ت أولهما بمنطق وخصائص سلوك ثانيهما

 ومن هذين التعريفين يتبين أن التوازي يتضمن خاصيتين متالزمتين، وهما: 

 بين طرفين أو أكثر.  -تتم على مستوى أو مستويات لسانية -: إنه عبارة عن عالقة تماثل أولا 

ابه بما يتمي ز حتفظ رغم التشالعالقة القائمة بين هذين الطرفين تُبنى على مبدأين هما: الت شابه والت ضاد، ما دام كل طرف ي : إن  ثانياا 

اللغوية العربية القديمة بكل مستوياتها التوازي كمفهوم بقدر ما هو بيان اصطالحات وتسميات  الدارساتولم تعرف به عن اآلخر. 

 (.18-19 ، صم1892)العلوي،  متعلقة بالتوازي، كما نجد ذلك في المعجمات وأغلب كتب النقد والبالغة

وقد تناوله أيضاً الن قاد العرب المحدثون، منهم محمد مفتاح، فقد عرفه بأنه: "تكرار بنيوي في بيت شعري أو مجموعة أبيات       

حسن الشيخ بأنه: "عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور  دعبد الواحوعرفه الدكتور (، 82 ص )مفتاح،شعرية" 

لعبارات القائمة على االزدواج الفني وترتبط ببعضها، وتسمى عندئذ بالمطابقة أو المتعادلة أو المتوازية، متطابقة الكلمات، أو ا

 (.2 ، صم1888، دعبد الواح) سواًء في الشعر أو النثر"

وبناًء على ما تقدم في تعريف التوازي في األدب، يمكننا القول إنه مفهوم جديد إذا ما قورن بالمفاهيم المتواضع عليها في     

ن للتوازي، وهو ذلك التعادل في المباني أو المعاني الذي يأخذ  البالغة الغربية وإن كانت قريبة منه، وأن نستشف المبدأ المكو 

 أخذ أيضاً درجة التضاد والمناقضة. درجة المشابهة، وقد ي

ويالحظ أن  التَّوازي باعتباره جنس المعادلة والمناسبة، من أبلغ الصياغات البالغية الواردة في كتاب المنزع البديع في       

ناء مرتين فصاعداً. الب تجنيس أساليب البديع، عرف المعادلة بأنها: إعادة اللفظ الواحِد بنوع الصور فقط في القول بمادَّتين مختلفتَي

أما الُمنَاَسبَة فهي: تركيُب القول من (. 718-719 ، صم1891) السجلماسي، ويندرج ضمنها نوعان هما: الترصيع والموازنة 

ويندرج جزأين فصاِعداً كلُّ جزٍء منهما مضاٌف إلى اآلَخِر، ومنسوٌب إليه بجهٍة ما من جهاِت اإلضافة، ونحو ما من أنحاِء النِّسبة. 

    (.718-719 ، صم1891)السجلماسي، ناُسب تحتها أربعة أنواع، هي: إيراُد الُمالئِِم، وإيراد النقيِض، واالنجرار، والت  

 يشترك تعريف المعادلة أو المناسبة مع التعاريف األجنبية للتوازي في مجموعة من الخصائص يجمل في نقطتين:     

تعادل بين طرفين أو أكثر كما يتحدد من قول السجلماسي: إعادة اللفظ الواحد في القول أو تركيب  أوال: أن التوازي عالقة تماثل أو

 (.718م، 1891)أبو محمد السجلماسي،  القول من جزأين "مرتين فصاعداً"
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د ذ ثانيا: يستقطب مفهوم المعادلة االهتمام بمجموعة من سمات الت وازي على المستوى الصوتي. وإذا كان السجلماسي لك قد حد 

بعالقات مجازية  (G.Mu)في الترصيع والموازنة، فإحساسه بالقيمة الت عبيرية لألصوات، تلك القيمة التي تقترن في نظر ج. مو 

هو الذي شكل منطلق تعريفه للمعادلة. فالصورة في قوله "بإعادة اللفظ الواحد بنوع الصور" ( G. Mu, 1988, p.146)مرسلة 

تدل على مراعاة نسق الصوائت في اللفظ، والمادة في قوله" بمادتين مختلفتي البناء" تدل على مراعاة نسق الصوامت في اللفظ. 

بعة ُجل  العالقات التي يفرزها التوازي على المستوى الداللي ويرادف التكرير المعنوي جنس المناسبة، ويستقطب بأنواعه األر

 (.712 ، صم1891)السجلماسي، 

يالحظ أن الت وازي ظاهرة من الظواهر التركيبية، ومن المصطلحات ذات األصل البالغي، فقد ورد استعماله عند البالغيين     

الترصيع والسجع أو ضمن المزاوجة والمشاكلة، وغير  العرب بمصطلحات مختلفة، فعندما عرضوا له كمفهوم تناولوه ضمن

ذلك من المباحث البالغية. ومن الممكن القول إنه لم يكتب لهذا المصطلح أن يظهر إال على يد علماء القرن الثالث أمثال السلجماسي 

 ز على صعيد التنظير له والكشفه(، فكانوا قد أطلقوا عليه اسم الموازنة، مع هذا لم يكتب لهذا المصطلح الشهرة والبرو214)ت 

عن أنساقه )المتضادة والمترادفة والتركيبية النحوية( إال على يد الغربيين من اللغويين، وتحديداً عند رومان جاكبسون. وأي اً ما 

 ,Jakobson, 1966 ) ) كان األمر فإن التوازي من أهم العناصر البيانية لألعمال الفنية بوجه عام، والفنية اللغوية بوجه خاص

p.398-429. (2 ، صم1888، دعبد الواح .) 

عاريف السابقة نلحظ تقاطع مفهوم التَّوازي مع كثير من األشكال البالغية التي درست تحت مصطلح "البديع"، وبناًء على الت       

وهي أشكال أخذت أهمية بالغة في الدراسات البالغية العربية باعتبارها محسنات للكالم الفني، بينما تحولت مع التوازي لتصبح 

بدأ بانياً، ومعبِّراً بوضوح عن تحقق الوظيفة الشعرية في الرسالة اللغوية. وهناك وسيلة فنية ال تقل عن غيرها من الوسائل، وم

كثير من األمثال العربية والسواحلية التي اعتمدت على الت وازي في بنائها، بما كان يخدم هذه األمثال سواًء على مستوى التأثير 

زي عمالً مساعداً لعوامل فنية أخرى كالصورة والمفارقة في أو على مستوى الحفظ والبقاء، كما كان هذا االعتماد على التوا

 إسهامها في البناء الفني لألمثال.  

 ومن أمثلة صور الت وازي في األمثال العربية موضوع الدراسة ما جاء في األمثال اآلتية:

كان أصل هذا المثل (،21 ، ص، العسكري31 ، صم1811)الميداني،  يقول المثل العربي: )أمَر ُمْبِكياتِِك ال أمَر ُمْضحكاتِك( -1  

أن فتاة من العرب كان لها خاالت وعمات، فكانت إذا زارت عماتها ألهينها وإذا زارت خاالتها أبكينها، فقالت ألبيها: إن عماتي 

نيتين لمثل التوازي بين بيلهينني وإن خاالتي يبكيينني فقال أبوها: أمَر ُمْبِكياتِِك ال أمَر ُمْضحكاتِك، فذهب مثالً. نجد في هذا ا

 نحويتين متماثلتين تركيبي اً وإن خالفت إحداهما األخرى في بعض مكوناتها المعجمية، 

حيث تتكرر كلمة )أمر( مع ضمير المخاطب )الكاف(، بينما يختلف ما بينهما في البنيتين، ولكنه ليس اختالفاً بال معنى وال سمة 

ين )مبكياتك( و)مضحكاتك( من الناحية الداللية، والتماثل بينهما من ناحية الموقع النحوي أسلوبية؛ إنه يقوم على هذا التناقض ب

والبنية الصرفية. وبين البنيتين الكبريين يوجد الحرف )ال( الذي يبدو موقعه وكأنه يقوم بلسان الميزان، الذي تتزن عن استقراره 

زان هنا اتزاناً في الحقيقة؛ فالن في الذي يدل  على المناقضة، باإلضافة بشكل عمودي العالقة بين كفتي ميزانه. ولم يكن هذا االت

للتناقض الد اللي بين البنيتين أدى إلى عكس هذا االتجاه، بحيث ترجحت كفة المثبت في مقابل كفة المنفي مما ساعد في تعميق 

ل مثل هذا ويقاوالتي تميل حتماً إلى كفة األَُول.  معنى المثل الذي يقوم بدور الكناية عن تلك الموازنة بين المحبين والكارهين،

 على األشكال المشابهة من التوازيات في اللغة العربية.  
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ولكن ليس هذا هو الشكل الوحيد من وجود التوازي في األمثال العربية، بل هناك أشكال أخرى، يعبر عن بعضها هذا المثل 

 العربي:

يكتشف لقمان خيانة زوجة لزوجها، فيعمد إلى إبالغ الزوج غيرة على عرضه ، (343 ، صم1899ي العسكر) )الخالء بالء( -2

، م1899كري، )العس المنتهك، لتظهر ذات النتيجة في رغبة الزوج في قتلها انتقاماً لعرضه قائالً: أفال أبدؤها بكية تزريها المنية؟

فالتوازي هنا ال يقوم بين بنيتين نحويتين مختلفتين، ولكنه يقوم بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة،  (.343 ص

وال يكتفي التوازي بهذه العالقة اإلسنادية، وإنما يزيد من الربط بين عنصر اإلسناد من خالل هذا التوازي الصوتي الذي يعتمد 

نهما، باإلضافة إلى صفة السجع التي جمع بينهما من خالل آخر ثالثة حروف من كل منهما، من على تشابه البنية الصرفية بي

أصل أربعة، وهو أمر يجعل الفصل بين الكلمتين في غاية الصعوبة، ويجعل بالتالي الفصل بين الخالء والبالء أمراً متعذراً، فكأن 

 رين، وذلك من خالل التوازي.البنية الصوتية هنا حققت وحدة مادية ال تنفصم بين العنص

يالحظ في هذا المثل أن  البنية اللغوية تحدد بناءه في  ،(48 ، صم1811)الميداني، وجاء في قولهم: )أبي يغزو و أمي تحدث(  -3

حرف واحد هو حرف لمطلق العطف، وكأنه بذلك يترك مجال  -ويربط بينهما أيضاً  -شكل جملتين متوازيتين تماماً، يفصل بينهما

ذي يأخذ ليقوما بالتأثير األكبر من خالل التوازي الموجود بينهما، ال -ويربط بينهما -التأثير الداللي للجملتين اللتين يفصل بينهما

 الشكل التركيبي اآلتي: 

اء نضمير مستتر للغائب )هو(. والب -فعل مضارع في حالة الرفع -مضاف إليه الياء: ضمير المتكلم -الجملة األولى: اسم مضاف

 خبر حملة فعلية. -التركيبي العام للجملة هو: مبتدأ

كيبي ضمير مستتر للغائب )هي(. والبناء التر -فعل مضارع في حالة الرفع -مضاف إليه الياء: ضمير المتكلم -الجملة الثانية: اسم

 خبر جملة فعلية.  -العام للجملة هو: مبتدأ

البناء النحوي، ولكنها تحتوي على فروق مهمة من الناحية الداللية تظهر في ثالثة إنه بناء من التوازي يقوم على مطابقة تامة في 

 مواضع:

 أمي    أبي    في       مقابل  

 تحدث    في     مقابل يغزو

 هي     في      مقابل هو

وهذه االختالفات عينها مع الثبات في البنية النحوية تسهم في بناء المفارقة التي تقوم عليها الصورة في المثل، وهي المفارقة        

التي تبينها قصة المثل، يقول الميداني: "قال ابن األعرابي: ذكروا أن رجالً قدم من غزاة، فأتاه جيرانه يسألونه عن الخبر. فجعلت 

 ، صم1811، )الميداني ول: قتل من القوم كذا، وهزم كذا، وجرح فالناً. فقال ابنها متعجباً: أبي يغزو وأمي تحدث"امرأته تق

48.) 

في المثل إشارة إلى أمر يختص بالنساء، وقد جاء  ،(221 ، صم1899، )العسكرييقول المثل العربي: )المنايا على الحوايا(  -4

 حوية، وأصله أن  قوماً مقتولين حملوا عليها فظن الراؤون فيها نساًء فلما كشفوها،فيه: "هي مراكب النساء واحدة 
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فنص المثل كناية عن أن  الموت متعلق بالمرأة.  يالحظ في هذا  (.371 ، صم1822، )الزمخشري أبصروا القتلى فقالوا ذلك" 

خطى ينهما حرف الجر )على(، وكأن المثل في تلك البنية يتالمثل أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من لفظْين متوازيين، يربط ب

 المعنى الداللي للفظين منفصلين، ويقوم التوازي بالربط بينهما، محدثاً أثراً داللياً أكبر من األثر الداللي للفظين منفصلين، ويالحظ

ا بينهما، كما يالحظ أن اللفظين المنايفي لفظتي المنايا والحوايا وجود توافق صوتي، ناتج عن وجود نوع من الجناس الناقص 

اإليقاع أيضاً بالتوازي بين هذين اللفظين حيث يحدث الجناس  يتضاعفوالحوايا بينهما صلة داللية تعزز القيمة اإليقاعية. و

األلف، ) تالناقص بينهما جرساً إيقاعياً، ذلك الجناس الذي يظهر في اتفاقهما في بعض الحروف، واتفاقهما في جنس أربعة أصوا

 الياء، واألف( من أصل خمسة مع وجود تقارب في المخرج بين الصوتين الباقيين في كال اللفظين. 

 واحليةوازي في اللغة السّ التّ 

 اإليقاع:

 وقد عرفه "واميتيالً" في معجم األدب مصطلحات ونظريات بأنه:  Wizaniكلمة إيقاع كمصطلح تعني في اللغة السواحلية       

"Wizani: istilahi hii hutumiwa kuelezea ruwaza Fulani inayorudiwa na ambayo inaakisi mwendo 

wa usimulizi. Je, ruwaza hiyo hujengwa kwa namna gani? Njia mojawapo ni urudiaji wa 

kimabadilishano wa sentensi fupi na ndefu, aya au ubeti, ruwaza za sauti n.k. wizani huweza 

kupatikana pia kutokana na mipangilio ya kisintaksia yenye usambamba katika ushairi au nathari  

(Wamitila, 2000, p. 352). 

اإليقاع: هو المصطلح الذي يستخدم لشرح نمط ما يتكرر، والذي يقيس الطريقة التي يسير عليها الحكي، فما األشكال التي عادة 

ما يتكون منها نمط اإليقاع؟ من بين تلك األشكال التكرار المتغير لجمل قصيرة أو طويلة، أو لفقرة أو لبيت شعري، أو ألنماط 

 أيضاً في األنساق النظمية )النحوية( التي بها توازي سواًء في الشعر أو النثر".       صوتية...إلخ. يحدث اإليقاع

ة عوامل أهمها الت كرار والت وازي، وغيرها من المستويات اللغوية،      من هذا الت عريف نجد أن  اإليقاع في السواحلية يعتمد على عد 

عد  كل من التكرار والتوازي من أهم ما يعتمد عليه اإليقاع الداخلي في الشعر، والصرفية، والنحوية، والداللية، والصوتية. وعليه ي

ان أساس اإليقاع الخارجي في الشعر. كل هذا يشكل  بجانب المعاني، واألفكار، -هذا باإلضافة إلى الوزن والقافية اللذين يَُعد 

 فة.  اإليقاع المعنوي الناتج عن اإلحساس والعاط -والموضوعات داخل القصيدة

والت وازي من الظواهر اللغوية والتركيبية التي تناولها علماء السواحلية بناء على تعريفات علماء الغرب، ومن العلماء      

 "واميتيال"، وذلك في معجم األدب ومطلحات ونظري ات:  -على سبيل المثال ال الحصر-السواحليين الذين عرفوه 

"Usambamba:  Hii ni mbinu ambapo msanii anayarudia maneno Fulani au maana Fulani kwa 

muundo mwingine tofauti. Kimsingi hii ni mbinu ya kurudia. Urudiaji huu unaweza kujitokeza 

katika viwango tofauti kama vya vipashio vya kisintaksia, virai, vishazi, au sentensi. Vipashio vya 

kisintaksia vinaweza kupangwa kwa namna inayoweza kuleta maana sawa, 
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 Usambamba unaweza kuwa wa aina mbalimbali: usambamba wa kisintaksia, usambamba wa 

kisemantiki, usambamba wa kiusawe n.k (Wamitila, 2000, p.352, Abdulhadi Abourweeshah, 

2017, p. 43). 

التوازي: هو ذلك األسلوب الذي فيه يكرر المؤلف كلمات معينة، أو معاني معينة، لكن بأشكال تركيبية أخرى مختلفة، فهو في 

األساس أسلوب تكرار. هذا التكرار من الممكن أن يظهر في مستويات لغوية متنوعة مثل الوحدات التركيبية المختلفة، من ألفاظ 

 بطريقة ما يمكن من خاللها أن تعطي ترتيبهال التامة. وهذه الوحدات التركيبية من الممكن أن يتم وعبارات، الجمل التابعة والجم

 معاني متساوية. ويمكن تقسيم التوازي إلى أنواع عدة منها: توازي نظمي )نحوي(، توازي داللي، توازي مترادفات... إلخ. 

تكرار وحدات لغوية: صوتية )مقاطع صوتية(، أو جزء من كلمة،  يتضح من التعريف أن الت وازي في األمثال: عبارة عن      

أو كلمة كاملة، أو عبارة، أو جملة تابعة، أو جملة تامة، أو سطراً شعري، أو فقرة شعرية كاملة، ولكن بصورة مختلفة، وقد يحدث 

 التوازي عن طريق تكرار معنى ما في جملتين مختلفين، أو فقرتين مختلفين.

 ونستعرض بعض النماذج المختلفة ألنماط التوازي في األمثال الس واحلية موضوع الدراسة على النحو التالي: 

ج أمك يصير أباك( alieoa mamako indio babakoجاء في المثل السواحلي:  -1  )أليي أوا مامكو انديو بابكو.. أي، من تزو 

(Ndalu &  Kingei, 2000, p.127)، ثل توازياً بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبي اً وإن خالفت إحداهما نجد في هذا الم

في الكلمتين الواقعتين في نهاية الجملتين رغم االختالف  koاألخرى في بعض مكوناتها المعجمية؛ حيث يالحظ تكرار الصوت 

 mamaن ) هو اختالف قائم على التضاد بي بين باقي الحروف في بنية الكلمتين، لكن ذلك االختالف بين الكلمتين ليس هباًء، بل

  األب( من الناحية الداللية، رغم التماثل القائم بينهما من ناحية الموقع النحوي والبنية الصرفية.  babaأي، األم( و)

مع نيي أُلِمبو.. أي، ما كل ما يلپونيي أريبو انديو )پو  Penye urembo indio penye ulimboيقول المثل السواحلي: -2

يتوفر في هذا المثل صفة من الصفات الزوجة المختارة "الجمال"، وشرط من  (،Ndalu &  Kingei, 2000, p.161) ذهباً(

 الشروط الزواج "الخطبة"، وفيه إشارة إلى أن  الزوجة صالحة هي ذات األخالق الحسنة. 

(، indioيالحظ في هذا المثل أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من جملتين متوازيتين تماماً، يربط بينهما حرف تأكيد )       

وكأن المثل في تلك البنية يتخطى المعنى الداللي للجملتين منفصلتين، ويقوم التوازي بالربط بينهما، محدثاً أثراً داللياً أكبر من 

 ( وجود توافق صوتي، ulimbo( و)uremboلفظتي )للجملتين منفصلتين، ويالحظ في  األثر الداللي

)ما يلمع(، بينهما صلة  ulimbo)الجمال(، و  uremboناتج عن وجود نوع من الجناس الناقص بينهما، كما يالحظ أن اللفظين 

ال لدى بعض الفتيات، الذي قد يُخفى لؤم أصولهن تحذير من االغترار بظاهر الجمداللية تعزز القيمة اإليقاعية. ففي هذا المثل 

اإليقاع أيضاً بالتوازي بين هذين اللفظين حيث يحدث الجناس الناقص بينهما جرساً إيقاعياً، ذلك  وسوء منابتهن. كما يتضاعف

( من أصل ستة مع وجود تقارب u,m,b,oالجناس الذي يظهر في اتفاقهما في عدد الحروف، واتفاقهما في جنس أربعة أصوات )

في المخرج بين الصوتين الباقيين في كلتا اللفظين، إضافة إلى السجع الواضح بين هذين اللفظين من جهة أخرى، ويعني هذا 

 توافر بعض المحسنات البديعية في المثل نتج عنها إيقاعات ذات جرس موسيقي واضح وقوي يؤثر في أذن المتلقي.  
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ماتنغ.. أي، االقتراض فرح والسداد حداد/ األخذ حلو كُلِپَ هُرِس  كبَ )ُكو kukopa harusi kulipa matangaوقولهم:  -3

في هذا المثل إشارة إلى أن  في الزواج فرح والعيش في حياة الزوجية  (، Ndalu & Kingei, 2000, p.73) والعطاء مر(

رى زي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبي اً وإن خالفت إحداهما األخرقص، أي، الزواج له تقلبات. نالحظ في المثل السابق التوا

( harusiفي بعض مكوناتها المعجمية، ولكنه ليس اختالفاً بال معنى وال سمة أسلوبية؛ حيث يرد في المثل اللفظين )

ا،  يشتركان في األحرف جميعه(، اللذين على الرغم من أنهما ال يشكالن توافقا صوتياً في نهاية الفاصلتين، والmatangaو)

يُقصد به )العرس(  harusiفإنهما يشكالن إيقاعاً معنوياً في المثل، لكونهما يحمالن معنيين مختلفين بينهما طباق )تضاد(، فلفظ 

ين ذيقصد به )العزاء أو الحداد على الميت(، ويضرب المثل في االستدانة وسداد الدين، فالتضاد الذي يجمع بين ه Matanagaو

ق اإليقاع المعنوي القائم على التناقض بين ) ( من الناحية الداللية، والقائم أيضاً على التماثل Matanga( و )Harusiاللفظين يعمِّ

بينهما من ناحية الموقع النحوي، ويقال مثل هذا على األشكال المشابهة من التوازيات المذكورة في النثر. ويوجد أيضاً في لفظي 

kukopa تراض( و )االقkulipa .السداد( إيقاع صوتي ناتج عن الجناس الناقص بين اللفظين رغم أنه في بداية الفاصلة( 

ْيتا.. أي، في اإلنجاب شقاء وفي ڤِيتا َن أغونبا ِن ڤ)أُزازى ِن  Uzazi ni vita na Ugumba ni vitaيقول المثل السواحلي:  -4

 .swhili proverbs, 2020) العقم أيضاً شقاء / الوالدة حرب، والعقم حرب(

).  swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/parents.htmlwww.htt://) يالحظ أن البنية اللغوية لهذا المثل تتكون من ،

 جملتين متوازيتين تماماً، ويالحظ أن المثل في تلك البنية يتخطى المعنى الداللي للجملتين منفصلتين، ويقوم التوازي بالربط بينهما،

 محدثاً أثراً داللياً أكبر من األثر الد اللي للجملتين منفصلتين، وكما يالحظ في هذا التوازي وجود تطابق تام بين الجملتين من ناحية

 التركيب رغم وجود الفرق داللية بين الجملتين والتي تظهر في موضع واحد:   

uzazi  اإلنجاب( في مقابل(ugumba .)العقم( 

وهذا الت طابق في البنية الن حوية قد يساهم في بناء المفارقة التي تقوم عليها الصورة في المثل، تلك المفارقة التي تبينها مضرب 

 المثل ذاتها، حيث يعكس النظرة المتناقضة التي يحملها المجتمع تجاه المرأة. 

 & Claudia) ، فضل هللا بعضكم على بعض()اليي جوو يو جوو..أي Aliye juu yu juuيقول المثل السواحلي:  -7

Johanna, 2009, p.17،)  ،ال يقوم التوازي في هذا المثل بين بنيتين نحويتين يضرب المثل في تفضيل الرجل على المرأة

سنادية، وإنما يزيد اإلمختلفتين، ولكنه يقوم بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة، وال يكتفي التوازي بهذه العالقة 

 من الربط بين عنصر اإلسناد من خالل التوازي الصوتي الذي يعتمد على تشابه البنية الصرفية بينهما،

باإلضافة إلى صفة السجع التي جمع بينهما من خالل الحرف األخير من كل منهما، وهو أمر يجعل الفصل بين الكلمتين في غاية  

 لبنية الصوتية هنا حقق وحدة مادية ال تفصل بين العنصرين.الصعوبة، فكأن التوازي بين ا

 المبحث الثاني: التّْكَرار

تعد  ظاهرة التكرار من السمات األسلوبية التي تستخدم لفهم النص األدبي، وهذا لما له من دالالت فنية ونفسية تدعم الحركة    

 من أبعاد موسيقية متميزة، الداللية واإليقاعية في النص األدبي. وذلك لما يضيفه عليها 
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فالصورة المكررة ال تحمل الداللة السابقة فقط بل تحمل داللة جديدة بمجرد خضوعها لظاهرة التكرار. من أجل ذلك يسعى 

 هذا المبحث إلى دراسة ومعالجة قضية التكرار في األمثال العربية واألمثال السواحلية للكشف عن أبعادها الجمالية والفنية. 

 التّْكَرار: مفهوم

اً وكروراً     : مصدره كر عليه، ويُكرُّ كر  : كره وكر بنفسه، يتعدى وال يتعدى، والكر  في اللغة: هو مصدر الفعل كرر أو كر 

وتكراراً، عطف وكر  عنه، رجع وكر على العدو يكر. والتكرار بكسر التاء المثناة، اسٌم على وزن تِْفعال، وبالفتح فمصدر على 

: الرجوُع على الشيء وزن تَْفعال ر عليه الحديث إذا ردده عليه، والكر  َر الشيَء، بمعنى: أعاده مرة بعد أخرى. يقال كر  ، وكر 

، ومنه التكرار  من  ه( مجموعة739وقد استقى الزمخشري )ت (. 381 ، صم1882، ابن منظور، 81 ، صم2111)الزبيدي 

واحد مشترك هو اإلعادة والترديد، من ذلك: ناقة مكررة، وهي التي تحلب  المعاني المرتبطة بكالم العرب وتدور كلها حول معنى

 في اليوم مرتين... وهو صوت كالحشرجة. وبهذا المعنى أصبح التكرار إعادة اللفظة وترديدها أكثر من مرة.

كتابه التعريفات  ه( عرفه في382وأما الت كرار في االصطالح أوردت له الكثير من الت عريفات، فالقاضي الجرجاني )ت   

ة بعد أخرى"  فهو ال يخرج عن حدود اعتباره إعادة للفظ أو  (،381 ، صم2112)الجرجاني، بأنه: "عبارةُ عن االتيان بشيٍء مر 

فالتكرار هو اإلعادة  (.211 ، صم2111)عبيد،  للمعنى، إذاً: هو اإلعادة في بسط مفاهيمه هو: داللة اللفظ على المعنى مردداً 

من أجل التأكيد على اللفظ المكرر. ونجد الثعالبي أورد في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، فصالً بعنوان التكرير واإلعادة، ولكنه 

 ، صم1881)الثعالبي، لم يذكر فيه شيئاً عن المعنى االصطالحي واكتفى بقوله:" من سنن العرب في إظهار الغاية باألمر" 

 ولعل  تقارب هذه التعريفات يثبت أن الت كرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى.(. 421

 ه( من أوائل العلماء الذين تحدثوا عن الت كرار بقوله:277وقد اهتم  البالغي ون العرب القدامى بالت كرار، فنجد الجاحظ )ت    

حدٌّ ينتهي إليه، وال يُْؤتَى على وْصفه. وإنما ذلك على قدر المستمعين، ومن يحُضره من  "وجملة القول في الترداد، أن ه ليس فيه

ه( الذي 221وبصورة قريبة من صنيع الجاحظ يأتي الد ور على ابن قتيبة )ت (. 21، صم1819)الجاحظ، العوام والخواص" 

ه أسلوباً شائعاً بينهم  ، م2112)الدينوري، قتيبة،  يستخدمونه بغية اإلفهام والت وكيديذكر أن الت كرار من مذاهب كالم العرب ويعد 

الخطابي، )ه( الذي يقوم بنقد نظرية التكرار فيقسمها إلى ضربين ويتحدث عن كل منها باختصار 399ثم الخطابي )ت  (. 148 ص

من خالل مالحظاته التي  ه( أيضاً إسهام بارز في التنظير لظاهرة التكرار يتضح ذلك382والبن جن ي  )ت (، 72 ، صم1881

(، 114-111 ، ص)ابن جني، د.تتقول إنَّ من أساليب تركيب الكالم عند العرب التوكيد وأنه على ضربين، اللفظي والمعنوي 

ه( فخصص للتكرار باباً  كامالً وبين فيه أقسامه، وأغراضه، وذكر ما تدل  عليه هذه األغراض، 471وأما ابن رشيق القيرواني )ت

القيرواني، )الوجوه التي يُستحسن فيها الت كرار والتي يُستهجن فيها موشحاً كل هذه الت حليالت بأمثلة من الش عر العربي  كما بين

 ه( فعرفه ثم مي زه من اإلطناب والت طويل؛ زيادة على تقسيمه ومثل له أمثلة توضيحية132وأما ابن األثير )ت (. 131-134 ص

في دراسة وافية ودقيقة، ولعل ها كما قال خضر: "أوفى دراسة في المصادر القديمة ( 173-141 ، صم1887)ابن األثير، 

 (.11 ، صم2113)السيد،  لموضوع الت كرار"

فقد اهتموا بالت كرار اهتماماً ( 122-121 ، ص، السعداني، د.ت112-118 ، صم1887)عبد المطلب،  وأما الن قاد المحدثون       

 (،134 ، صم2111)يهوذا،  بالنقد والتنظير والدراسة من كافة جوانبها ورصدوا له أنواعاً وأشكاالً بالغاً وتناولوه 
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منهم: فضل السيد، الذي قام بدراسة تنظيرية في الت كرار، فوسع حديثه ليشمل تكرار المفردات والجمل، كما يمضي في التفريق  

بين أنواع  الت كرار، وكما يعلل الس بب الذي أدى إلى االعتماد الالفت للن ظر على الت كرار عند الشعراء المحدثين وأن ذلك يعود 

 (.111-174 ، صم1887)فضل،  وذج جديد يمثل صورة جديدة لطريقة إبداع دهشة ومفاجأة في المتلقيإلى محاولتهم لخلق نم

وهذا األسلوب المكرر في المثل يأتي حرصاً على سالمة موسيقي الوزن، فإنه يصر على سالمة الوزن لدرجة تجعله يكرر 

 كررة. انزياحه عن المعايير اللغوية على النحو الذي نراه في األمثال المت

، وهو أساس االيقاع بجميع صوره.    يت ضح مما سبق أن الت كرار يعني اإلتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني 

ة، تعتمد في مستواها اإليقاعي على تكرار لفظة ما في المثل، بحيث تشكل هذه اللفظة مفتاحاً هناك طائفة من األمثال العربي         

  -يلي: ة ما للداللة في آن واحد، ومن أمثلة التكرار في األمثال العربي  لإليقاع و

 ، صم1899، العسكري، 11 ، صم1811)الميداني، يقول المثل العربي: )إن  الَحماةَ أُولَِعْت بالَكنَّة وأُولَِعْت َكنَّتُها بالظِّنَّة(   -1

الترمانيني، ) الغيرة في نفس الحماة، والحقد والكراهية في نفس الكنةيمثل الصراع األزلي الحاصل بين الطرفين الذي تثيره (، 112

يتألف المثل من لفظتين )أولعت بالكن ة وأولِْعت كنَّتها( تتكرر كل منهما مرتين بشكل متوال من  (.12 م، ص1881عبدالسالم، 

ا تكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظي باب التوكيد اللفظي من جهة النحو، ويحقق هذا التكرار قيمة إيقاعية بارزة يؤازره

)أولعت بالكنة / أولعت كنتها( على مدار المثل. مما يشير بقوة تصاحب النطق بهما تتضافر مع قوة اإليقاع التي تتحقق عبر 

فس الحماة، نتكرارهما المتوالي، وتآزر مع المعنى العام للمثل الذي يبين الصراع األزلي الحاصل بين الطرفين وتثير الغيرة في 

والحقد في نفس الحماة، والكراهية في نفس الكنة. وتشف صيغة التحذير عن أصولها الشفوية منطوقة وبالغتها في أدائها الصوتي 

ضمن الموقف المرتبط بالتحذير ويبدو اإليقاع المتاني من تكرار األلفاظ معمقاً لهذا المعنى؛ ألنه يشدد الوقوف عند األلفاظ المكررة 

َعْت بالَكنَّة وأُِولََعْت َكنَّتُها(، بحيث تبدو موضع االهتمام ومضاعفة التركيز وإعالئه. يضرب المثل في الشر يقع بين قوم هو )أُولِ 

 أهُل لذلك.   

ار يضرب المثل لمن يَْحُسُد غيَر محسود، يمنح تكر(، 33 ، صم1811)الميداني، قولهم: )على جارتي ِعقٌَق وليَس َعلَيَّ ِعقٌَق(  -2

لفظ )عقق( في المثل إيقاعاً خاصاً، والتكرار هنا في نهاية جملة المثل، وهو ما يسهم في إنهاء الجملة وإشعار المتلقي باكتمالها، 

ويتمثل صورة المتابعة، وتكرار الحدث أو الموقف ومكافاة الحسن باإلساءة. وهو تكرار للموقف البادئ، بما يشابه متابعة األثر 

 ، ويعطي اإليقاع اللفظي معنى التماثل والمتابعة بما يفيد الداللة المرادة.وتقليد الخطوات

ه( -3 هُ َوهُبلْت أم  ه( في المثل على المستوى المبنى  (، 94 ، صم1899)العسكري،  جاء في قولهم: )هََوْت أُمُّ يلحظ تكرار لفظ )أم 

الالت التي يستطبنها المثل، إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي والمعنى، وقد حقق هذا التكرار إيقاعاً واضحاً، كما ألمح إلى الد

 :إلى أسلوب الحمد والمْدح، ففيه تنبيه للمتلقي ولفته إلى اللفظ المكرر، وكما يقول في موضع آخر عند إفراد قولهم: هوت أمه

ينتمى إلى أسلوب اإلعجاب، ويكون دعاء ال يراد به الوقوع، ( 411 ، صم1822،  الزمخشري، 381 ، صم1811)الميداني، 

واللفظان متصالن بواو (. 381، صم1811)الميداني، يقال: العرب تدعو على اإلنسان والمراد الدعاء له، كما يقال للديغ: سليم 

 العطف التي تشبه نقطة التوازن.
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تكررت لفظة )تلك( في بداية الجملة بصيغة اسم اإلشارة في   (،222 ، صم1899)العسكري،  في قولهم: )تلك بتلك َعْمُرو( -4

نمط نادر في األمثال العربية، ثم تتبع بتركيبي جار والمجرور ثم إضافة تنطوي على إيقاع واضح، ويعتمد هذا اإليقاع على تكرار 

زوج لى تفكير المجتمع الجاهلي، فاللفظ )تلك(  وهو في بيان حالة من الحاالت التي تظهر ثنائية الظاهر والباطن التي غلبت ع

يقبل الخيانة إذالم ينتشر خبرها. ويلحظ في هذا التكرار قيمة إيقاعية بارزة يظهر بتكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظ تلك، 

يقوي وكما أن مضاعفة صوت الالم المهجورة القادم من ذلق اللسان والكاف المهموسة مرتين يسهم في تصعيد اإليقاع ووضوحه، 

معني االستغراب المراد من المثل. ويعني هذا المثل إن كنت أسأُت إليك في امرأتك فقد أحسنت إليك في تخليص ُمْهجتك، ويضرب 

 مثالً للرجل يُجازى صاحبه بمثل فعله.

وهي نقطة انطالق الجملة،  يبتدئ هذا المثل بكلمة هي الثكلى،(، 231 ، صم1811)الميداني، في قولهم: )الثَّْكلَى تُِحبُّ الثكلى(  -7

ثم يأتي اإلخبار عنها بجملة فعلية بسيطة )تحب الثكلى( تتكون من فعل وفاعل مضمر، يشكل التكرار في هذا المثل بين بداية 

 الجملة وختامها إيقاعاً واضحاً، خصوصاً أن الكلمة التي تفصل بين كلمة الثكلى والثكلى فعل. والثكلى مصدره أنها تتأسى بها في

 ويضرب لكل اثنين تجمعهما مصيبة فيأسى كل  منهما باآلخر.(. 232 ، صم1811)الميداني، البكاء والجَزع 

أصُل المثل المرأة َخْرقاء كانت ال (، 322 ، صم1811)الميداني، يقول المثل العربي: )ال ِعلَّةَ ال عل ةَ، هذه أْوتاد وأِخل ةٌ(  -1

له فيه  تُحسن بناء بيتها، وتعتلُّ بأنه ال أوتاد لها، فأتاها زوُجها باألوتاد واألخل ة، وقال لها هذا القول: يضرب لمن يعتل  بما ال ِعل ةَ 

ال في بنية الميالحظ في المثل التكرار اللفظ )عل ة( في بداية المثل، فهو كعنصر (. 322 ، صم1811، )الميداني ثل، إيقاعي فع 

وقد خلق نوعاً من اإلبراز اإلعالء لذلك اللفظ األهم بما يحمل داللة، فضالً عن أن هذا التكرار يسهم في جذب انتباه المتلقي للمثل، 

، م2118أماني، ) لاوفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها، مثلما يشير هذه التكرار إلى الطاقة الصوتية المرتبطة بالمنبع الشفوي لألمث

 (.48 ص

ويالحظ في األمثال السابقة أن ثمة تكرارات في ألفاظ معينة يمكن أن تكون أسماء، أو صفات، أو أفعاالً، أو ضمائَر، أو صيغ      

قاعات قق ضمنياً إيمعينة، تَتَبدَّى له في مجموع األمثال بوصفها نصاً واحداً، أو مدونةً واحدةً، ال أمثاالً متفرقة. وهذه التكرارات تح

 عامة تشمل األمثال المتقاربة في األلفاظ أو التراكيب.

 التّكرار في األمثال الّسواحلية:

تتجل ى في األمثال الس واحلية ظاهرة الت كرار، وتعد  هذه الظاهرة وسيلة من وسائل الصنعة الفنية في األعمال األدبية، وهو    

أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه، وقد يأتي المتكلم بلفظين متتابعين في المثل، يتسم هذان اللفظان باشتراكهما في الوزن ذاته، 

أو أغلبها. مما يجعل اللفظين متماثلين أو متقاربين صوتياً، حتى نكاد نستشعر في تكرارهما نغمة صوتية وفي بعض الحروف 

امع.    وإيقاعية واحدة، وهذا يضفي على جملة المثل جرساً موسيقياً قوي اً وواضحاً يطرب أذن الس 

ة معنى بشكل الفت، يتمثل هذا الت كرار في تكرار لفظتبرز ظاهرة تكرار األلفاظ في األمثال الس واحلية من ناحية المبنى وال   

محددة في المثل الواحد، أو تكرار لفظة ما في مجموعة أمثال، سواًء أكانت هذه األلفاظ أسماء، أم أفعاالً، أم صفات، أم ضمائر أم 

 غير ذلك.
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حروف بصورة مضاعفة عن غيرها، من  ويمكن اإلفادة من هذا المبدأ على مستوى الجملة كلها عندما تشيع فيها أصوات أو   

خالل اإلفادة من داللة األصوات وما يشاكلها من المعاني واألحداث. ويمكن رصد نماذج من األمثال الس واحلية التي تظهر فيها 

 مثال. سمة الت كرار الكمي لألصوات، على تنوع هذه األصوات، واختالف آثارها في حركة المعاني وعالقتها بالسياق الداللي لأل

عية اويعد  الت كرار في اللغة الس واحلية رافداً من روافد اإليقاع سواًء في الش عر الحر أو الن ثر، وهو بنية مهمة لما فيه من داللة إيق

 وتعبيرية، والت كرار كما قال "واميتيال" في معجم األدب ومصطلحات ونظريات: هو: 

Uradidi: Hii ni istilahi inayotumiwa kuelezea sifa za kurudiwarudiwa kwa neno au sehemu ya 

neno. Hii ni sifa inayopatikana katika mnyambuliko wa maneno na hasa katika lugha ya 

kishairi…”. (Wamitila, 2000, p.303), Njogu & Chimerah, 1999, p.303). 

الت كرار: هو ذلك المصطلح الذي يستخدم للتعبير عن الس مات الت كرارية لكلمة، أو جزء من كلمة، وتحدث هذه الس مات مع 

ة في لغة الش عر..". وفي اللغة الن ثر على وفق هذا المفهوم.   اشتقاق الكلمات وخاص 

 ومن أمثلة الت كرار في األمثال السواحلية ما يأتي: 

)كلِي ِممبا سيو كازي، كازي كلَي ُموانا..   Kulea mimba sio kazi kazi ni kulea mwanaالسواحلي: . جاء في المثل 1

حيث يوضح المثل أن تحقيق  (،Ndalu & Kingei, 2000, p.75) أي، رعاية الحمل ليست عمالً، فالعمل هو تربية المولود(

النجاح. ويضرب هذا المثل في أهمية المحافظة على ما وصل  اإلنسان للنجاح ليس صعباً، إنما الصعب هو المحافظة على هذا

( حيث يتكرر كل منهما مرتين بشكل متوال kulea mimba/kulea mwanaإليه اإلنسان من نجاح. يتألف هذا المثل من لفظي )

، ويؤا، ويحقق هذا التكرار قيمة إيقاعية ذات جرس موسيقي -وفقاً للقواعد النحوية -من باب التوكيد اللفظي  زرها واضح وقوي 

األمر الذي يشير إلى وجود قوة تصاحب النطق بهما، تتضافر   sio kazi, kazi niتكرار المقطع الصوتي المؤلف من لفظي 

تلك قوة اإليقاع التي تتحقق عبر تكرارهما المتوالي، وتتآزر مع المعنى العام للمثل الذي يعني: المشقة ليست في رعاية  الحمل 

ة في تربية المولود. كأن في المثل تغليب لمتطلبات اإليقاع، وتقديم لها على الصورة األصلية لضبط الكلمة وبنائها لكن المشق

 الصرفي.

 Claudia) )ماماَ وكومب ِس َماما.. أي، زوجة األب ليست أماً(Mama wa kombo si mama يقول المثل السواحلي: -2

& Johanna, 2009, p.53) يتألف المثل من كلمة ،mama  التي تكرر مرتين بصيغة المفرد ويربط بينهما واو العطفwa 

اً بأي ة حاٍل من األحوال. ويالحظ  هذا التكرار يجعل المثل موفقاً إيقاعياً بيانياً. ويضرب المثل في بيان أن  زوج األب لن تكون أم 

ة  وهي نقطة انطالق الجملة، mamaأن المثل يبتدأ بكلمة  ، يشكل   wa kombo siثم يأتي اإلخبار عنها بجملة بسيطة غير تام 

جملة   mamaو mamaالتكرار في هذا المثل بين بداية الجملة وختامها إيقاعاً بيانياً، خصوصاً أن الكلمة التي تفصل بين كلمة 

 بسيطة.  

ه، ها الصوتي ضمن الموقف المرتبط بالمفاجاة والتنبيوتشف صيغة التحذير عن أصولها الشفوية المنطوقة وبالغتها في أدائ      

(، mama wa, si mamaويبدو اإليقاع المتاني من تكرار األلفاظ معمقاً لهذا المعنى؛ ألنه يشدد الوقوف عند األلفاظ المكررة )

 بحيث تبدو موضع االهتمام ومضاعفة التركيز.  
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لوا  أُتمكتا موان ِس وك.. أي، بسبب چلوا )چ Chelewa chelewa utakuta mtoto siwakoيقول المثل السواحلي:  -3

 ,swahili proverbs) تأخيرك دائماً ستكشف أن الطفل ال ينتسب إليك(

2020.htt://www.swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/alertness.html,،) وفقاً للقواعد -ويالحظ التكرار اللفظي

( في بداية المثل، وجاء هذا التكرار على مستويي المبنى والمعنى، وقد حقق هذا التكرار إيقاعاً chelewaللفظ ) -البالغية

واضحاً، كما أكد على الداللة التي يتضمنها المثل، إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي إلى أسلوب التحذير، والغرض منه تنبيه 

له مضمون الداللة التي تحويها الجملة الواقعة بعد التكرار. ومضمون  المتلقي وتحذيره عن طريق التكرار اللفظي من أن يحدث

 هو "الندامة".    Chelewaالداللة التي يريد المثل أن يحذر منها وينبه عليها عن طريق تكرار 

دة مشقة، وفي )أزازي أُنا متاتا َن أغمبا أنا متَتاَ.. أي، في الوال Uzazi [una] matata, ugumba [una] matataوقولهم:  -4

( إيقاعاً خاصاً. والتكرار هنا في نهاية جملة المثل، وهو ما يسهم في Matataالعقم أيضاً مشقة(، في هذا المثل يمنح تكرار لفظ )

إنهاء الجملة، وإشعار المتلقي باكتمالها، ويتمثل صورة المتابعة، وتكرار اإلسم أو الموقف؛ حيث يظهر المحسن البديعي في تكرار 

ل للمثل، بما يشبه متابعة األثر، وتقليد الخطوات. وعليه فاإليقاعي اللفظي في هذا المثل يعطي االس م الموجود في الش طر األو 

 معنى التماثل والمتابعة بما يدعم الداللة الناتجة عن هذا المثل. 

 كثرة الطلب تجلب الضعف()أمبى أمبى ُحلت أُنيوغي.. أي،  Omba omba huleta unyongeيقول المثل السواحلي:  -7

(Ndalu & Kingie, 2000, p.155) فاإلنسان الذي عليه أن يطلب من غيره، يصبح ذليالً حقيراً، ويفقد احترامه. ويضرب ،

( في بداية المثل على مستويي المبنى Ombaهذا المثل في توبيخ الكسالى والخاملين والمتسولين، ويالحظ التكرار اللفظي لـــ )

والمعنى أيضاً، وقد حقق هذا التكرار إيقاعاً واضحاً، كما أكد الدالالت التي يشتمل عليها المثل، إذ إن هذا النوع من التكرار ينتمي 

الذل. ومما يراد به انة وإلى أسلوب التنبيه، ففيه تنبيه للمتلقي على أن: اعتماد الشخص على غيره في كل احتياجاته يسبب له اإله

 المثل أن اعتماد المرأة على الرجل في كل احتياجاتها تسبب لها اإلهانة. 

ايَْو.. أي، امش مع المعروف چوَاُِسأندي ن أُ چَيو )أندا َن أُ  Enda na uchao usiende na uchwaoيقول المثل السواحلي: -1

، يالحظ أن هذا المثل يبدأ بصيغة (Ndalu & Kingei, 2000, p.41) وال تمش مع المجهول،/ ما تعرفه أحسن مما ال تعرف(

( ثم تُتبع بتركيبي إضافة ينطويان على إيقاع واضح، ويعتمد هذا اإليقاع endaاألمر الشائعة في نمط واسع من األمثال السواحلية )

تصعيد اإليقاع وتقوية جرسه  (، فيuchwaoوuchao (، كما يسهم التوافق الصوتي بين لفظي )uchaoعلى تكرار اللفظ )

، حيث لعب التوازي بين uchwaoوالجهل به   uchaoالموسيقي، والتركيبان بينهما مقابلة، وفيهما كناية عن المعرفة بالشيء 

 التركيبين دوراً في إيقاع المعنوي أيضاً بينهما، ويستعمل هذا المثل للترغيب من الزواج باألقارب. 

َم تَْيَن.. أي، المكان الطيب پيَم ِس كِپيَم أُ سجپو پيَم أُ )پي Pema usijapo pema ukipema si pema tenaومثلهم القائل:  -2

يوجد في هذا المثل إيقاع ذو جرس (، Ndalu &  Kingei, 2000, p.159) الذي لم ترده، إن تعودت وروده لم يعد طيباً(

( التي تتوافق ukipemaمرات، يؤازر هذا اإليقاع ورود اللفظ)( ثالث pemaموسيقي شديد الوضوح، يأتي من تكرار اللفظ )

(.  والمثل يعني أن الشيء البعيد أو القليل يكن محبوباً، أما إن كثر (pemaصوتي اً مع اللفظ المكرر باشتراكها معه في الجذر 

ليه على الصعب، وعند الحصول عوأصبح عادياً يفقد حالوته. يضرب هذا المثل لتأكيد طبيعة اإلنسان في الرغبة في الحصول 

 يفقد هذه الرغبة. وفيه إشارة إلى تقليل المحبة بين الزوجين ويبقي بينهما الرحمة. 
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نالحظ أن الت كرار فيما تقدم من أمثلة وفيما يشبهها، يذكر اللفظ المكرر باعتباره عنصراً إيقاعياً له جرس موسيقي قوي في       

بنية المثل، فضالً عن أن هذا التكرار يسهم في جذب المتلقي للمثل، وفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها، كما يشير هذا التكرار إلى 

المرتبطة باألدب الشفاهي الذي تُعد  األمثال الس واحلية أحد فروعه. ويالحظ في مجموع األمثال الس واحلية أيضاً  الطاقة الصوتية

أن ثمة تكرارات أللفاظ معينة يمكن أن تكون أسماًء أو أفعاالً أو ضمائَر أو صيغاً معينة. وهذه التكرارات يمكن القول بأنها سمة 

 عامة في أغلب األمثال. 

 ,mwana,   kilema, mla من بين األسماء والصفات التي قد تكررت في مطلع األمثال ومتونها وخواتيمها بشكل جلي:وكان 

moto,  :اً. ومن األفعال التي تتكررت من األمثال السابقة  ألخ.     ,Kulea, ngoja, chelewa, kuzaaوهلم جر 

 الّصور البيانية في أمثال المرأة العربية والسواحلية: الثالث: المبحث     

الصورة البيانية من أقدم أشكال التصوير الفني التي خضعت للدرس البالغي واألسلوبي، ولذلك صب في مصبها دراسات     

أربعة:  بية والسواحليةكثيرة يصعب حصرها، غير أن دراستها في العادة تبدأ من تحديد أنماطها، وأشهر أنماطها في اللغتين العر

 التشبيه، والكناية والمجاز المرسل، وهي التي يتناولها في هذا المبحث على النحو اآلتي: 

 التشبيه في أمثال المرأة العربية: 

ه(: "والتشبيه جار كثيراً في كالم العرب، حتى لو 297التشبيه من أشرف أضرب البالغة وأعالها، قال عنه المبرد )ت   

ولم يعن به العرب إال ألنه يزيد المعنى وضوحاً وتأكيداً، فهو (. 28 ، صم1882، )المبرد: هو أكثر كالمهم لم يبعد" قال قائل

 إخراج للمعاني من الخفاء إلى الجالء فيحل غير المألوف مألوفاً.

 :مفهوم التشبيه

التشبيه لغة: التمثيل، يقال هذا ِشبهُ هذا ومثيلُه، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة        

فه علماء البالغة بأنه:" إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك لغرض" (. 213 ، صم1883المراغي، )  ، صم1883)المراغي، يعر 

ويعني أيضاً: " عقد مماثلة بين أمرين، أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصد المتكلم للعلم" (، 213

ابن ) ه( أن  من شرط بالغته أن يشب ه الشيء بما هو أكبر منه أعظم132ويذكر ابن األثير )ت(. 218 ، صم1888)الهاشمي، 

موازنة نجمع فيها بين طرفين يتحدان أو يشتركان في صفة أو حالة أو مجموعة  والتشبيه بهذا عالقة(. 328 ، صم1887، األثير

منها، وقد تقوم تلك العالقة على أساس من الحس  أو العقل. وللتشبيه فائدة كبيرة؛ حيث إذا مثل الشيء بالشيء يقصد به إثبات 

 يب فيه، أو التنفير عنه.الخيال في الن فس بصورة المشب ه به أو معناه، وذلك مثبتاً في طرفي الترغ

 اذكر هنا أمثاالً عربية تتعل ق بالمرأة العربية ويقع فيها التشبيه.  

 ومن أمثلة التشبيه في األمثال موضوع البحث ما يأتي: 

: )كالفاخرة بحدج ربتها(  -1 فالمقصود أن  ،(219 ، صم1822، الزمخشري، 138 ، صم1811)الميداني، يقول المثل العربي 

 األمة بمركب ال يخصها ال يرفعها إلى تلك المكانة، فتوضع في مركب عند الخروج،فخر 
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ومع ذلك فإنها تتباهى به وبسيدتها وثرائها وما تملكه أمام اآلخرين، فالحدج يرمز إلى الغني في نظرها. يالحظ في هذا المثل  

أتى بصورة لة األمة التي تتباهى وتفتخر بحدج موالتها. والتشبيه حيث يشبه حال من يفتخر ويتباهى بأشياء ليست له فيها شيء بحا

التشبيه التمثيلي ليكون كالمه مقنعاً، ومؤثراً في العقول الجتناب هذا السلوك المريض، واجتناب هؤالء المرضى نفسياً؛ ألنه كما 

 يقال: أخالق السفهاء تُعدي.

ويضرب مثالً لمن يحاول أن يصنع المحال. وهو مستنبط (، 231 ص ،م1811)الميداني، قولهم: )ال يُْجمُع سيفان في ِغْمِد(  -2

من قول أبي ذؤيب الهذلي مخاطباً صاحبته عندما رغبت في ابن أخته خالد بن زهير، وقد كان خالج رسوله إليها فخانه فيها، فلما 

 علم أبو ذؤيب بما فعل خالد قطع عالقته بها فأرسلت تترضاه، فأبي وأنشد قائالً:

يفاِن وْيحِك في غْمدِ وخالداا *تُِردين َكْيما تَْجَمعيِني                  .(231 ، صم1811)الميداني،  ** وهل يجمُع السِّ

يريد أنها بفعلهما هذا ورغبتها الجمع بينهما كمن يحاول المستحيل، فوجه الشبه منتزع بين الجمع وتعديه إلى السيفين وتقييده 

 بالجار والمجرور: في ِغْمِد.

فيه التشبيه أيضاً بحال من يُضي ُع وقته في إصالح شيء (، 171 ، صم1811)الميداني، قولهم: )َكَدابَِغٍة وقْد َحلَِم األِديُم(  -3

 ميؤوس من إصالحه بحال المرأة التي تقوم بإصالح الجلد بعد أن فسد وأصبح غير صالح.

تشبيه حال من يصبر صبراً طويالً، ثم يْضجر (، 111 ، صم1811داني، )الميومثلهم القائل: )كالمختنِقَّة على آخر طَحينِها(  -4

في آخر لحظة قبل الفرج بحال تلك المرأة التي صبرت على طحن ُكر  من الحنطة وضجرت في آخر لحظة، فماتت مختنقة من 

 ضجرها.

المعروف في غير أهله، وجه الشبه منتزع يضرب لمن يصنع (، 144 ، صم1811)الميداني، ومثل القائل: )كُمِجيِِر أُم  َعاِمٍر(  -7

مما بين تقديم المعروف وتقييده بالجار والمجرور، كمجير أم  عامر. وقولهم: )كالممهورة من مال أبيها(، وأصله ان  رجالً كانت 

عل والجار ن الفله امرأة حمقاء فطلبت مهرها منه، فنزع خلخا لها ودفعه إليها، فرضيت به، إن وجه الشبه في التشبيه ينتزع بي

 والمجرور.

 -2 (، 334 ، صم1822، الزمخشري، 32 ، صم1899، العسكري، 11، ص م1811)الميداني،  )الُعقُوَق ثُْكُل َمْن لْم يَْثَكْل( -1

هَا البَِضاًع( -9 (،114 ، صم1811)الميداني، )َكفَاقِِئ َعْيِنْيهِ َعْمداً(  )ُكُمَعلَِّمةٍ أُمَّ
، م1899، العسكري، 14 ، صم1811)الميداني،  

ففي المثل السادس يحضر المشبه والمشبه به في صورة إسنادية )مبتدأ وخبر(،  (.233 ، صم1822،  الزمخشري، 128 ص

امع وهو الج -وذلك دون ذكر ألداة الشبه، وال لوجه الشبه بين المشبه )العقوق( والمشبه به )الثكل(، وإن كان تصور هذا الوجه 

وهو فقد االحترام، وعدم امتثال كالم  -ممكن من خالل االستنتاج الذي يجمع من خالل معني )الفقد( بين العقود -المعنوي بينهما

والثكل الذي هنا فقد الَولَد، فكأن االبن العاق في حكم االبن الميت. ويالحظ على هذا المثال  -األبوين أو أحدهما، وقطع رحمهما

وهو ما يدل على مكانة المثل في مجال الخبرة اإلنسانية في العموم، وليس في مجال الخبرة أن شبه معنيين تجريديين غير حسيين، 

 الحسية فقط.
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، فإن المشبه غير موجود داخل الجملة، وهو ما يحيل على السياق الخارجي، ويجعل المشبه موجوداً بالفعل 9و 2أما في المثالين 

ي المثالين اسم فاعل، وكأن المقصود هو تشبيه حدث بحدث، وليس مجرد شخص وإن لم يكن موجوداً كالماً، كما أن المشبه به ف

 بشخص، وهو ما يؤكد جانب الحيوية في هذه األمثال التي تهتم بالحدث وإن كان متمثالً في صورة المشتقات.

 التّشبيه في أمثال المرأة الّسواحلية:

 مفهوم الت شبيه في اللغة الس واحلية:   

الت شبيه في اللغة الس واحلية هو عملية فنية جمالية، يهدف إلى توضيح فكرة أو تقريب معنى، أو تمثيل شيء بشيء، فيزيد         

نيا.   المعنى وضوحاً، أو يكسبه تأكيداً، ولذلك نجده كائناً في كل لغات الد 

  يعرف التشبيه في اللغة السواحلية بأنه: 

Tashibihi: ni Mbinu ya lugha inayolinganisha vitu au hali mbili tofauti kwa kutumia maneneo ya 

kulinganisha, kama, mithiliya. (Badredden, 2013, p.7). 

 Khalifahيه ف ومثل، ويقولالمعنى: التشبيه أسلوب لغوي يقارن بين شيئين أو حالين مختلفين باستخدام أداة التشبيه، الكاف، 

 )خليفة(:

Tashibihi ni: Usemi wa kumlinganisho utumiao maneno kama, mithilii ya, kama kwamba. Kwa 

mfano: mweusi kama makaa, mweupe mithili ya theluji (Ambarak Khalifah, 2013, p.8). 

 مثل وأبيضكالفحم،  أسودنحو: المعنى: التشبيه عبارة عن أسلوب ُمشابَهة باستخدام أدوات التشبيه، الكاف، وكأن، ويماثل. 

 الثلج.

Wamitila (2008) anasema kuwa, tamathali hii ya usemi hupatikana pale ambapo vitu viwili 

hulinganishwa kwa njia waziwazi. Tashibiha hutambulishwa na matumizi ya viungo kama; mfano 

wa, mithili ya, kama vile, na kadhalika, hii ni tamathali inayotumiwa sana katika kazi za kifasihi. 

ويقول "وميتيال" يقع هذا النوع من المجاز عندما تحدث المقارنة بين شيئين بوضوح. ويُعرف التشبيه من خالل استخدام      

األعمال األدبية، وتعد  األمثال  األدوات: الكاف، وكما، ومثل، ومثلما..الخ. الت شبيه هو ذلك النوع من المجاز المستخدم بكثرة في

طرفا  نتمييمن قبيل التشبيه؛ ألنها مماثلة بين شيئين/ أمرين مختلفين باستخدام بعض أدوات التشبيه المذكورة، وليس شرطاً أن 

 التشبيه )المشبه والمشبه به( لنفس الجنس أو الفصيلة ذاتها. 

 التشبيه هو: Tamathali za Usemi: Mtaala wa Kiswahiliفي كتابه  Casimiri Kuhengaويقول كاسمر كوحنغي 

Mtindo wa kiuneni wa kifani ambao kwao kitu kimoja au zaidi hulingaishwa au hufananishwa na 

kitu au vitu vingine  ( Mwakio, 2016, p.12).  

 أشياء مختلفة.والمعني: عملية فنية يقارن أو يشابه به بين شيء واحد أو أكثر بشيء أو 
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ومن هذه الت عريفات يتضح لنا أن الت شبيه في اللغة السواحلية هو عملية فنية يتم من خالل عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في      

 صفة واحدة، باستخدام أداة التشبيه، وتعد أدوات التشبيه أدوات ربط بين المشبه والمشبه به وال يتم تشبيه إال بها، ورغم ذلك فمن

 الممكن حذفها )كما في التشبيه البليغ والذي يقع من دون أداة في اللغة العربية(.

 ومن نماذج التشبيه في األمثال محل  البحث ما يأتي: 

)موانمك نَِكما ماِجي َي َدُف،   Mwanamke ni kama maji ya dafu hayapendezi ila dafuni mwakeقولهم: -1

، المرأة تشبه حليب جوز الهند الصغير، فهو غير محبوب إال وهو داخل ثمرته، ويقصد به أن المرأة إَل دافُِن مويك.. أيهاپندزِي 

.swahili proverbs, 2020 )ال تكون سعيدة إال إذا كانت في بيت زوجها(، 

http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/excellence.html ،) المرأة شبهت المرأة بحليب جوز الهند / شبهت حال

 بحال حليب جوز الهند حيث ال تكون جملية ومحترمة ومحبوبة إال في بيتها ومتصفة باألخالق الحميدة كالحياء. 

)مواَن متوكاَن نيينا كوِزُم أينَد ِكاُوَن.. أي، من   mwana mtukena nyina kuzimu enda kionaيقول المثل السواحلي -2

فقام المثل بتشبيه العقوق الذي يصدر عن األبناء اتجاه  ،(Ndalu & Kingie, 2000, p.123)يسبُّ أمه كمن يدخل الن ار( 

أبويهما بالداخل النار؛ ألن كل من المشبه والمشبه به قد تشابه في توليد اإلحسان بالحزن واأللم، هكذا يسهم التشبيه في هذا المثل 

 ك يول د لهما إحساساً بالفقد والحزن الطويل.  في بيان عاقبة عقوق األبوين خصوصاً األم وجحود فضلهما؛ ألن ذل

)تُونَدا نجيما ألَِكِويي مِتْين.. أي، التفاحة الجيدة ال تمكث طويالً على الشجرة قبل  Tunda njema alikawii mtini قولهم:  -3

شبه حال ،  .swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/association.htmlhttpswahili proverbs, 2020//:.()قطفها( 

المرأة الجميلة بحال التفاحة الجميلة الحلوة، لما فيها من عدم مكث طويلة في مقرهما. فالتفاحة الجملية تقطع فوراً نضوجها، 

والمرأة الجملية تتزوج فوراً بعد بلوغها. إن  ورود هذه األمثال بصورة التشبيه البليغ الذي يأتي من دون األداة، يفتح مجال التأمل 

 ام عقل المتلقي، ويقوى عنده ادعاء االتحاد بين طرفي التشبيه.أم

 ,Kalugila) )بَحِت ِن كَما داد ُمدوغ.. أي، الحظ كاألخت الصغيرة(، bahati ni kama dada mdogoوجاء في قولهم:  -4

1977, p.25)،  يضرب عندما تخطئ الزوجة، فيقول الزوج هذا المثل: أي، لو عرفُت أنِك تخطئين إلى هذا الحد لتزوجت أختك

الصغيرة. يالحظ أن في هذا المثل ُشبهت الزوج التي تخطئ باألخت الصغيرة لعالقة ما تحتاجه كل منهما من اإلرشاد والتعليمات، 

 خطاء. وتستحقان عليه الضرب والشتم لوقوعهما في األ

)أُميَحنغإَِك كما أَُوَزيي بنَت  Umehangaika kama aozaye binti kifungua mimba au kitinda mimbaوقولهم:  -7

حيث يشبه  ،( Kalugila, 1977, p.45)ِكفونغَو ِمْنمبى أو ِكتِندا منمبي..أي، مشغول كما لو كان يزوج ابنته البكر أو األخيرة( 

ج بنته األولي أو األخيرة، وذلك باستخدام أداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه بين المثل حال الشخص المشغول  دائماً بحال من يُزوِّ

 الحالين هو عدم االستقرار والطمأنينة إال بعد تحقيق الهدف. 

 ناً(دا فرِس.. أي، أنَّى للحمار أن يركب حصاپوندا كپن)إتكووجي  itakuwaje punda kupanda farasiومثل قولهم:  -1

(Claudia & Johanna, 2009, p.35 )، ،ويضرب مثالً لمن يحاول أن يصنع المحال 
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ويقال عندما يلتمس رجل من الطبقة الدنيا ُود  فتاة من الطبقة العليا. فوجه الشبه بين الحالين هو محاولة تحقيق المحال، وتم تقييد  

 التشبيه بأسلوب االستفهام الذي يفيد التعجب واالستنكار. 

proverbs,  Swahili) )ِجينَغا نيومبا كْبَل يََكو أَُووا.. أي، الدار قبل النكاح( jenga nyumba kabla yakuoaقولهم:  -2

http://www.swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/alertness2020.  ) يُضرب في حث المرء على االستعداد لألمر ،

، وحدَّه أال يوضع قبل وقوعه، وهو في تشبيه حالة معنوية  بحالة حسيَّة، وهو التشبيه الذي يسميه علماء البالغة بالتشبيه الضمني 

المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند 

 إلى المشبه به ممكن.

ائل تحسين الكالم ووسيلة من وسائل االقناع، ويالحظ الحظ الوافر في خطاب المثل من إفادته ويظهر أن الت شبيه وسيلة من وس     

من هذه الوسيلة الفنية، حيث أوضحت الداللة التي يحملها قريبة إلى قارئ المثل مزي نة بحواشي الكالم، حاملة طابع التأثير 

 واإلقناع.

لت بها األمثال السواحلية الصورةَ الفنيةَ الوحيدة، بل إنَّ الصورة الكنائية  لم تكن الصورة الت شبيهية بألوانها المختلفة     التي تشك 

لها دور مهم في نقل المعاني الداللية لألمثال العربية والسواحلية المتعلقة بالمرأة، باإلضافة إلى قدرتها في تخط ي الواقع بباقي 

ر اللغة، وتنفتح على آفاق فسيحة عبر انحرافات مجازية تبعث الدهشة صور البيان األخرى، إنها الوسيلة الفنية التي بها ت تحر 

ي أهم  خصائص الصورة الكنائية في المثل العربي  وتؤثر في نفس المتلقي. وهذا ما ستتم مناقشته في هذا المطلب من خالل تقص 

 والسواحلي المرتبط بالمرأة.

 الكناية في أمثال المرأة العربية:

ه( بالقول: "الكنايةُ 739الكناية من أروع األساليب التي يعبر بها عن المعاني تعبيراً موجزاً وهادفاً. يعرفها الزمخشري )ت   

يقترب معناها اللغوي من معناها االصطالحي، فهي لغة (. 49 ، صم1823، ي)السيوطذْكُر الشيِء بغير لفِظِه الموضوِع لَه" 

الجرجاني  عبد القاهروهي اصطالحاً كما حددها (. 1328 ، صم2117)الفيروزابادي، وأنت تريد غيَرهُ" تعني:" أن تتكلََّم بشيٍء 

ه(: "أن يريد المتكلُم إثباَت معنًى من المعاني فال يذُكُره باللفظ الموضوِع له في اللغة، ولكن يَجيُء إلى معنى هو تاليه 421)ت 

عبد ويذهب صاحب الط راز مناقشاً تعريف  (.72 ، صم1882)الجرجاني،  له دليالً عليه"وِرْدفُه في الوجود فَيُوِمُئ به إليه ويجع

ه( إلى أنَّ الكناية تلجأ إلى المعنى التالي وجوداً للمعنى المكني  عنه، فيقول:" وحاصل كالمه هي أن 421الجرجاني )ت  القاهر

يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ويأتي بتاليه وجوداً فيومئ به إليه وبجعله دليالً 

يأتي بتاليه( إما أن يريد بتاليه مثله فهو خطأ، فإن الكناية ليست مماثلة لما كان من اللفظ الذي ترك بالكناية؛ عليه...  فألن  قوله: )و

ألن كثرة الرماد، ليس مماثالً لكونه كريماً، وإما أن يريد معنى آخر، فيجب ذكره حتى ننظر فيه، أما بصحة، وإما بفساد، وأما 

 ، صم1892)العلوي، يخلو اإليماء، إما أن يكون على جهة الحقيقة، أو على جهة المجاز" ثانياً فألن قوله "فيؤمىء به" ليس 

311-312). 
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وتؤدي الكناية وظيفة فنية في المقام األول، إذ ال تعبر تعبيراً تقريرياً مباشراً، وإنما تلجأ إلى األسلوب األوفر تأثيراً واألعمق        

زز المعنى ويقويه ويشد  أزره مقارنة بالت صريح المباشر عنه. يقول الخطيب القزويني )ت داللة؛ ألن الت وظيف الكنائي مما يع

 (.419م، ص2113)القزويني، ه( في هذا الشأن: " أطبَق البلغاُء... على أن  الكناية أبلغ من اإلفصاح بالذكر" 238

 ومن أمثال الكناية المرتبطة بذكر المرأة العربية ما يأتي:       

: )الَولَُد لِلفَِراِش َولْلعاِهِر الَحَجُر(  جاء -1 اسم الفراش يستعار لكل واحد من  ،(317 ، صم1811)الميداني، في المثل العربي 

ْجم، يعني  الزوجين، والعاهر: الزاني، والمرأة عاهرة، والحَجر: صورة كنائية عن الخيبة، ويجوز أن تكون صورة كنائية عن الرَّ

جم، ويضرب لمن يرجع خائباً باستحقاق.أن الولَد للوالد،   وللعاهر الخيبة والر 

يضرب في الرجل الذي يلتمس ما ال يجد، وهو معنى أخفاء  (، 31م، ص 1811، )الميداني وقولهم: )تَْسألُني بَِراَمتَْيِن َسْلَجما(َ-2

بت السلجم، وطلبت منه أن يحضر لها هذا المتمث ل، ثم كنى عنه بحالة تلك المرأة التي كانت مع زوجها في قفرة من أرض ال تن

 النبات.

رائر(  -3 يكن ون به عما بينهم من عداء مستمر فداء الضرائر ليس  ،(83 ، صم1811)الميداني،  والمثل القائل: )بينهم داء الض 

 غير ما بينهن  من عداء مستمر وخصومات ال تنقطع.   

صورة كنائية فيها إشارة إلى الحقيقة بذكر اسم  ،(3 ، صم1811)الميداني، ( وفي قول العربي: )عنَد جهينةَ الخبُر اليقينُ  -4

 جهينة، ولكن المتكلم أخفى هذا المعنى ولم يستخدم األلفاظ التي وضعت له في اللغة، وكنى عنه باأللفاظ التي جاء عليها المثل.

موصوف وهم بنو أسد، وهؤالء أخرجوهم من مكة صورة كنائية عن  ،(18 ، صم1811)الميداني، وقولهم: )َعبِيُد الَعصا(  -7

لذليل ويْضرب ل بعصية التي أعتقهم وبالعصي التي أخذوها، وهذا المثل يضرب للذليل الذي نفعه في ضره وعزه في إهانته.

 فسموا عصية فوهبهم لَهَا فَأْعتقهُمْ المستضعف َوأَصله أن بنى أَسد طولبوا بَِدم فَأمر اْلملك بِقَْتلِِهم فاستوهبتهم اْمَرأَة من ِكْنَدة اْسمهَا 

 بد اْلَعَصا.عبيد اْلَعَصا، َوقيل إِن اْلملك أْعطى كل َواِحد ِمْنهُم َعصا ِحين طلبُوا ِمْنهُ اأْلمان فَقيل لَهُم َذلِك ثمَّ قيل لكل ذليل ع

)ابن  نساء الالتي ضرب بهن  المثل في اإلتقان القيانمن ال ،(131 ، صم1811)الميداني، وقولهم: )تََرْكتُهُ تَُغنِّيِه اْلَجَراَدتَاِن(  -1

وكانت القيان  ،(21 م،1892، )ابن عبد ربه وقد كان الغناء فاشياً في أمهات المدن العربية قديماً ( 119، صم1882 منظور،

جرادتان( فالن حديث اليغنيين بالعربية أو بلغاتهم األصلية، والجرادتان بهما ضرب المثل اآلخر في سالف الدهر، فقيل )صار 

نالحظ في المثل صورة كنائية عن موصوف، ويتمثل في قينتي معاوية بن بكر  (. 271 ، صم1811)الميداني،  إذا اشتهر أمره"

 أحد العماليق، وإن عادا لما كذبوا هوداً عليه الصالة السالم. 

ور الكنائية بكثرة في األمثال لتحقيق الغاية الجم       انيةً الية بعيداً عن الت صريح والت جريح، مادام المثل يحمل قيماً إنسُوظِّفت الص 

ساميةَ هادفة. واستطاع من خاللها قائل المثل منح المتلقي أهم الصفات التي تداولها اإلنسان العربي في رؤيته لعوالم مختلفة ظلت 

ب الخطاب في اللون من الكناية، إذ يعمد قائل محيطة به عبر مواضعات لغوية متعارف عليها في وسطه االجتماعي. ويتجسد أد

 المثل إلى الترفع عن التجريح بصفات ينفر منها من قيل في شأنه المثل، لتتعد ى إلى المتلقي.
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ورة الكنائية التي تتخذ الصفة نمطاً بشمولي ة المعنى، إذ الصفة المختارة قد تُغني عن كم هائل من المفردات في        وتتمي ز الص 

 ية المعنى، دون أن تترك لقارئ المثل باب االستزادة. تأد

 :الكناية في أمثال المرأة الّسواحلية

 :عمر بأنهاعرفها كل من الدكتور إيمانويل والدكتور جمسي 

Kinaya ni: "Mbinu ambayo huelezea mambo kinyume na matarajio ya muhusika au jami". 

(Gesare, 2017, p.26) 

از والمعني: الكناية أسلوب يبين أموراً/ أشياء بخالف ما يتوقعه المتلقي أو المجتمع. فهي إذاً لفظٌ أُطلِق وأريَد به الزُم معناهُ مع ج

 إرادة ذلك المعنى. 

 :(Wales)وهو ما يقارب تعريف المعجمي لولزي 

Wales (1989), kinaya hutokea wakati maneno yanayotumiwa huleta mkinzano kimaana katika 

muktadha tafauti na ilivyo kusudiwa na msomaji (Oiko, 2017, p.26). 

 القارئ. يقصدهالمعنى: الكناية هي تعبير تم استعماله في غير معناه األصلي الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى األصلي الذي 

 الذي قال: Mbatiahوهذا يشبه تعريف 

Kinaya ni: "Usemi wenye maana aliyo kinyume na kile kinachosemwa"  

.(Oiko, 2017, p.26 ) .المعنى: الكناية هي تعبير ال يقصد منه المعنى الحقيقي، وإنما يُقصد به معنى مالزم للمعنى الحقيقي 

يتضح من التعريفات السابقة أن الكناية: عملية إلخفاء معنى لكالم يراد إيصاله فيكنى به عن المعني، أو هي لفظ يعتمد على        

معنيين أحدهما ظاهر غير مقصود واآلخر مخفي وهو المقصود، بمعنى أْن تدلُّ كلمة أو جملة على شيء معين بشكل مباشر 

 .غير مباشرولكنها تخفي شيئاً غيره بشكل 

 ومن نماذج الكناية في أمثال المرأة الس واحلية ما يأتي: 

چي )هندي نديكو كونيي نغوو َن وندا أ Hindi ndiko kwenye nguo na wenda uchi wako يقول المثل السواحلي: -1

ضرب في بيان وجود ي( Ndalu & Kingei, 2000, p.52)وكو.. أي يوجد مصانع ثياب في الهند مع وجود العاريات فيها(، 

العزاب في المجتمع الذي يوجود فيه الذكور واإلناث المستعدون للزواج، وهو المعنى أخفاء المتمثل ثم عب ر هذا المثُل عن وجود 

المفارقات في المجتمعات اإلنسانية كتلك التي نصادفها في الهند حيث توجد مصانع الثياب ومع ذلك قد ترى الناَس ًعراة أو شبه 

 ة في بعض أنحائها. ُعرا

أي ال يوضع خاتم الخطوبة في أصابع ڤيَا مِيغُو حَڤِيڤيشوِ پيتي.. ا )ڤيندَ vyanda vya migu havivishwi peteوقولهم:  -2

جل(،  يراد بالمثل أن خاتم الخطبة يوضع في إصبع من اليد وليس في إحدى أصابع ( Ndalu & Kingei, 2000, p.196)الرِّ
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كناية عن موافقتها، وفي المثل صورة كنائية عن العزة واالحترام، يعنى أن المرأة  فتتناولهالرجل، يقدمه الخاطب إلى عروسه 

 تُحترم ولها قيمة بعد الزواج.  

ة( يكن ون به عما بينهم )أُكيوْنَزا ِن َكَرهَ.. أي، الضرة مـــُـــــــــــــــــــــــــرَّ   ukewenza ni karahaيقول المثل السواحلي:  -3 

.  من عداء مستمر؛ ألن  خصومات الضرائر ال تتوق ف وال تنتهي عند حد 

)أَِسيأونَج ناناسِ هََجأُونَج كتو ِكتَامو.. أي الشخص    Asiyeonja nanasi hajaonja kitu kitamuجاء في المثل السواحلي: -4

بمعني الشخص الذي لم يتزوج عذراء ال يعرف بداية ( Kalugila, 1977, p.25)الذي لم يتذوق األناناس لم يذق شيئاً حلواً(، 

 الزواج، فهو معني أخفاه المتمثل ولم يستخدم األلفاظ التي وضعت له في اللغة وكني عنه باأللفاظ التي جاء عليها المثل. 

)أِكِستَحِه مك ندغو هُزا ني.. أي، من استحيا من زوجته، سيلد أخوه منها  Ukistahi Mke ndugu huzai nayeوقولهم:  -7

يراد به من ال يجامع زوجته سيجامعها شخصاً آخر ويولد منها ولداً، صورة ( Ndalu & Kingei, 2000, p.181)ولداً(، 

 كنائية عن موصوف وفيه إشارة إلى الحقيقة بذكر ما ينتج من الفعل، والمثل يضرب لبيان خيانة المرأة. 

 Ndalu) افة من الماء(،)دُم نِزيتُو ُكلِيكو ماجي.. أي الدم أكثر كث  Damu nzito kuliko maji جاء في المثل السواحلي: -1

& Kingei, 2000, p.35)  وفي هذا المثل كناية على أن روابط الدم أشد وأقوى من أي روابط أخرى، فيكون زواج األقارب

 أولى وأفضل من زواج من األباعد. 

ح فيها بالمعاني المرادة، وإنما يكن        ور الكنائية في األمثال الس واحلية ال يصر  يد ى عنها بعبارات وألفاظ تفوهكذا كل الص 

معاني أخرى، وهي مواردها وأصولها. وتكسب المعاني المرادة من األمثال بهذه الكناية وضوحاً وإشراقاً، وتكتسب لوناً زاهياً 

 .من الجمال والبهاء

 المقارنة:

وإذا أعدنا الن ظر في الفصل السابق من خالل دراسة الخصائص الفنية لألمثال العربية واألمثال السواحلية، وإذا ما أردنا        

عقد مقارنات نجد أن األمثال العربية واألمثال السواحلية اشتملت على سمة فنية رئيسة تتمثل في اإليقاعية التي اعتمدت على عدة 

زي والتكرار في المستويات: اللغوية، والصرفية، والنحوية، والصوتية، والداللية. ويالحظ أن الت وازي والت كرار عوامل أهمها التوا

ان من الظواهر اللغوية والتركيبية، وأن  تقارباً كبيراً موجوداً فيهما من حيث التعريف  في أمثال اللغتين العربية والسواحلية يَُعد 

 والد اللة.

 يقاع من خالل وفرة التوافق الصوتي بين األلفاظ الواردة في األمثال العربية والسواحلية مما يوحي بوجود بنوعٍ ويتحقق اإل      

من الت كرار الذي يقوم على تجانس في الحروف مع اختالف في الدالالت، رغم ما يلمس في بعض األحيان من تقاطع اللفظين 

وحيان به من تضاد، أو من طريق ما يستبطنانه من مشترك داللي ما. ويالحظ في المتوافقين صوتياً في الداللة، من طريق ما ي

كثير من األمثال العربية والسواحلية انطواءهما على أكثر من شكل إيقاعي في المثل الواحد، فتجمع بعض األمثال بين الجناس 

 ي أمثال اللغتين، وصور أخرى من اإليقاع، وكأن ينبني إيقاع المثل على جناس وسجع في آن واحد ف
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ويسهم الت كرار في أمثال اللغتين في جذب انتباه المتلقي للمثل، وفهم أبعاد الت جربة التي يتضمنها، مثلما يشير هذا الت كرار إلى 

 الطاقة الصوتية المرتبطة بالمنبع الشفوي لألمثال.

ة والسواحلية التي تنص على المرأة، ولكن الصورة ويالحظ أنه ليس هناك مفاضلة بين أنواع الصورة في األمثال العربي      

فيهما تفضل غيرها بقدر ما فيها من الدالالت واإليحاءات، وتفضل بمدى توفيق المبدع في صياغة موقفه مهما كان نوع الصورة، 

دة ف عربية ي اللغتين الأو مهما كانت مصادرها التخيلي ة. فقد تكون الصورة التشبيهية أكثر تصويراً في السياق لمرونة محد 

والسواحلية. ونجد التشبيه في اللغتين قائماً على رصد أوج شبه بين طرفين أو عدد من األطراف على أن هذا الرصد في التشبيه 

يحتفظ لعنصريه األساسيين )المشبه والمشبه به( بوجود مستقل، وهو ما يجعل الدال المذكور في النص مرتبطاً بدال آخر عن 

فظية أي أداة التشبيه، وأخرى معنوية هي أداة الشبه، فالصورة في التشبيه إذاً تتكون من مجموعة من األطراف طريق رابطة ل

 الحاضرة معاً في مشهد واحٍد.

وفيما يخص  موضوع الكناية في األمثال العربية والسواحلية المتعلقة بالمرأة فقد أظهرت قدراٍت عالية في تجسيم المعاني         

ا صوراً محسوسة، وأسلوبها هو األسلوب الوحيد الذي يستطيع المرء به أن يتجن ب الت صريح باأللفاظ الخسيسة والكالم وإخراجه

البذيء. كما أن هذا األسلوب الكنائي قد استثمر العادات اإلنسانية والسلوكيات البيئية في الت عبير عن األفكار والمضامين التي 

يث التركيب المجملي للكناية في األمثال العربية والسواحلية، فإنه يت صف باإليجاز، مع أداء تجول في خواطر اإلنسان. ومن ح

ة للمثل، وهي نفس الميزة التي تتصف بها بقية الصور البيانية من التشبيه.   الرسالة التام 

 لتي تتسق مع طبيعة هذه الدراسة.وبناًء على ما تقد م ذكره تخصص الدراسة المساحة اآلتية لعقد جانب من المقارنات ا       

 أمثال متقاربة المعني:

 توجد أمثال سواحلية تقرب معانيها من معاني أمثال عربية معروفة، وهي على النحو اآلتي:          

: )أَِسيأونَج ناناِس هََجأُونَج كتو ِكتَامو.. أي الشخص الذي لم يتذوق األناناس لم يذق  -1   Ndalu)( واً شيئاً حليقول المثل السواحلي 

& Kingei, 2000, p.25 ،)  بمعني الشخص الذي لم يتزوج عذراء ال يعرف بداية الزواج، يقرب من قول العرب: )إِن المنَاِكَح

 (.11 ، صم1811، )الميداني َخيُرهَا األْبكاُر(

 Ndalu) (دائماً ستكشف أن الطفل ال ينتسب إليكلوا  أُتمكتا موان سِ وك.. أي، بسبب تأخيرك چلوا )چيقول المثل السواحلي:  -2

& Kingei, 2000, p.181)،  )ًوقولهم: )في التأخير (، 41 ، صم1811)الميداني، ويناظره بالعربية قولهم: )آخُرها أقلُّها ُشْربا

 الندامة(.  

 أوالدها تكون لديها بيضة في بطنها(موان يوَن ماي تمبون.. أي، إذا تركت الدجاجة چَ )كوكو أِكوَ  يقول المثل السواحلي: -3

(Ndalu & Kingei, 2000, p.73 ،) )(.19مأ ص1811، )الميداني وهذا يقرب من معنى قولهم: )أمٌّ َسقَْتَك الَغْيَل من غيرِ َحْبٍل 

 الرجل. والمثل متُونِغ.. أي، حريش ال يصعد وعاء( وهو كناية عن الخلل الجنسي عندهَلِپَندي يقول المثل السواحلي: )جنغو  -4

(، Claudia & Johanna, 2009, p.92)أي، فأس من دون مقبض ال يكسر الحطب(، مپِينِي حَليچَنْجِ.. لِِسلِيُو )شوك  القائل: 

   (.291 ، صم1811، )الميدانيفيهما صًدى لقول العرب: )َذهََب ِمْنهُ األْطيَبان(ِ 
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 ,Ndalu & Kingei, 2000) (ايَْو.. أي، ما تعرفه أحسن مما ال تعرفچوَاُِسأندي ن أُ چَيو جاء في المثل السواحلي: )أندا َن أُ  -7

p.41 ،) )الزمخشري،  وقولهم: )بنات العم أحسن مواساة((، 242ه، 1412)الزمخشري، وهذا يقرب من قولهم: )بنات العم أصبر(

 .(242 ، صه1412

) مونيي ُكوَكتا ُمواَن هُكاتا ُموان هَراُم.. أي،  األباء الذين يتخلون عن طفلهم )الشرعي(، يتخلون أيضاً   يقول المثل السواحلي: -1

 (.317، صم1811، )الميداني (عن أطفالهم غير الشرعيين(، فيه شئ من قولهم: )الَولَُد لِلفَِراِش َوالْلعاِهِر الَحَجرُ 

ويناظره في العربية  (، Ndalu & Kingei, 2000, p.91) (أي، الحب يعمي ويصمچو..اهَيَنَا مَ )مَپبزِ يقول المثل السواحلي:  -2

 (.371، صم1899، )العسكريقولهم: )الحب أعمي( 

 Johanna,  &Claudia) (وجاء في المثل السواحلي: )إتكووجي بوندا كباندا فرِس.. أي، أنَّى للحمار أن يركب حصاناً  -9

2009, p.35 ،) )(.231، صم1811، )الميدانيوقريب منه في العربية قولهم: )ال يُْجمُع سيفان في ِغْمِد 

إلى حد  -بهوهذا يش  ،يقول المثل السواحلي: )كينوي كيا بيبي ِكِسِبتي كيوا بوانا..أي، ال يكون فم الزوجة أطول من فم الزوج( -9

 (.431 ، صم1811، العسكري، 373 ، صم1811)الميداني،  قول العرب: )أْسلَطُ ِمْن ِسْلقٍَة( -ما

فيه (، Ndalu & Kingei, 2000, p.168) (يقول المثل السواحلي: )ِسِكأيُو هَلِبيوان كجوا.. أي، األذن ال تعلو على الرأس -8

 (.437، صم1811)الميداني،  شيء من معني قولههم: )طاعةُ النساء ندامةٌ(

 الخالصة والتوصيات

 ما يلي: التي توصل إليها الباحث في دراسته،  النتائجأهم من 

اشتملت األمثال العربية والسواحلية على خصائص فنيٍة كثيرٍة، واستخدام األساليب البيانية المتعددة، مثل: والت شبيه،  -

  والكناية، ومنها: اإلصابة في المعنى، وقصر العبارة، وبالغتها.

المرتبطة بالمرأة في الغالب، وخاصة في اللغة العربية، وعلى الرغم من اإليجاز هو األصل في كل من أمثال اللغتين  -

ذلك، توجد أمثال طويلة وأخرى متوسطة الطول. هذا، ولوحظ أن المثل العربي والسواحلي الموجز أشد  تأثيراً من 

ل.  المطو 

وقد كان لههما دور واضح في  يظهر اإليقاع في األمثال العربية والسواحلية المعبرة عن المرأة بالتوازي والتكرار، -

بنائها، سواء في التوازي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبي اً، أو بين كلمتين تربط بينهما عالقة إسناد في جملة واحدة، 

 وسواء في التكرار اللفظ أو الكلمة أو الجملة.

 توصيات البحث:

 ث بما يلي:حالبحث، أوصى البا ئجانتفي ضوء 

للمحسنات اللفظية والمعنوية في األمثال العربية واألمثال السواحلية، وإجراء بحث علمي في مقارنة وإجراء دراسة  -

 الخصائص الفنية لصورة المرأة في األمثال العربية مع أمثال بعض اللغات اإلفريقية األخرى غير لغة السواحلية.
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ب فالباحثون والمثقفون بحاجة إلى نسخ علمية محققة للكتتحقيق كتب األمثال السواحلية الموجودة تحقيقاً علمي اً حديثاً  - 

 األمثال في اللغة السواحلية.

جمع األمثال السواحلية وشرحها شرحاً وافياً، ودراسة األمثال السواحلية التي خرجت على القياس اللغوي، وبيان قياسها   -

 الصحيح.  
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