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ENGLISH ABSTRACT 
This study aimed to determine the environmental opposites between Arabic and Malay 
proverbs. It used contrastive descriptive method to analyze similarities and differences in 
environmental opposites of both proverbs. The data sources used were Arabic and Malay 
proverbs from various literatures. The results showed that in Malay proverbs, although 
the stories and events are lost, the words do not deviate far from general proverbs and 
particularly Arabic proverbs. Arabic and Malay proverbs environments have similar 
characteristics even though they use quite different word choices. 
 

Keywords: Environmental Opposites, Arabic Proverbs, Malay Proverbs 
 
INDONESIAN ABSTRCT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlawanan lingkungan antara peribahasa 
Arab dan Melayu. Metode penelitian yang digunakan adalaha metode penelitian analisis 
deskriptif kontrastif untuk mencari persamaan dan perbedaan keberlawanan 
lingkungan dalam peribahasa Arab dan Melayu. Sumber data yang digunakan adalah 
peribahasa-peribahasa Arab dan Melayu dari berbagai literatur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peribahasa Melayu, meskipun cerita dan peristiwanya hilang, 
kata-katanya menunjukkan bahwa mereka tidak menyimpang jauh dari peribahasa 
pada umumnya, dan peribahasa Arab pada khususnya. Lingkungan dalam peribahasa 
Arab dan Melayu memiki kesesuain dan kesamaan karakteristik meskipun 
menggunakan pemilihan kata-kata yang cukup berbeda. 
 

Kata kunci: Keberlawanan Lingkungan, Peribahasa Arab, Peribahasa Melayu 
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 املقدمة
للتعبري عن كثري من املعاين بقليل من  يُعرف عن املثل أنه فوري تلقائي؛ له أساليبه اخلاصة

 للمثل ألصيلةاأللفاظ وفق قواعد ضابطٍة مساَق التمثيل بكل َمَثٍل، ومبىن هذه القواعد على البيئة ا

كاألشعار، والقصص، والرواايت، واملسرحيات؛ إذ تكون  الذي يتميز من غريه من النصوص األدبية؛
وحافظ على ختيُّلها يف أثناء إنشائه نتاَجُه  البيئة يف هذه الفنون ُمتخيَّلة اصطنعها الكاتب يف ِذْهِنِه،

 .J. K تها ُمتخيَّلة يف ِذْهِن مؤلفتها رولنغهاري بوتر" املشهورة اليت كانت بيئ"األديب، ومثله رواية 

Rowling. 

وقد بلغ من اهتمام العرب أبمثاهلم أن أثبتوا أصوهلا ُمناَسبًة وحكايًة يف كتب األمثال؛ حلرصهم 
 على معرفة الغاية من إنشاء كل مثل، وكثريًا ما اهتموا مبُنشئه، فكانت بيئة أمثاهلم أصيلة ال ُمتخيَّلة،

املاليوية فال يُعرف قائلها، وال ُمناسبتها، وال حكايتها، مما يشي أبن بيئتها قد تكون أما األمثال 
ُمتخيَّلة أيًضا كغريها من الفنون األدبية، ولكن؛ نزعم ههنا أنه ُُيكن التأكد من أصالة بيئة األمثال 

نتها بنظريهتا األمثال العربية املاليوية من خالل النظر يف ألفاظ البيئة الواردة فيها، وحتليل دالالهتا، مبقار 
 اليت تدعم ألفاظها أصالة بيئتها وفق ما أوردت ُكتُ ُبها.

 

 البحث ةيمنهج

اعتمد الباحثان يف هذا البحث على نوع البحث املكتيب الوصفي، وكان مرسوما على املنهج 
على  ، بناءاس البيئةيف انعك التحليلي التقابلي حيث يقارن فيه الباحثان بني األمثال العربية واملاليوية

مت مجع البياانت واملعلومات من كتب األمثال العربية واملاليوية  أوجه التشابه واالختالف بينهما.
واجملالت هلا عالقة هبما وانعكاس البيئة، مث قاما ابملراجعة إىل تلك البياانت، وحتليلها، واستخراج 

 واملاليوية. نتائج البحث حول انعكاس البيئة يف األمثالل العربية

 

 مفهوم املثل وأنواعه

أي شبَّهه به  وسدَّ مسدَّه، ويُقال: َمثََّل فالاًن بفالٍن؛ يُقال: َمثََّل فالٌن فالاًن؛ أي صار مثله،
وسوَّاه، وَمثََّل التماثيَل؛ إذا صوَّرها ابلنحت، وَماَثَل الشيُء الشيَء؛ إذا شاهبه، وال تكون املماثلة إال 
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ه : ١٤١٤أي حنُوه كنحوِه، وفقُهه كفقِهه، ولونُه كلونِه )ابن منظور،  : هو ِمثْ ُلُه؛بني متفقني؛ تقول
 .مثل(

مجلٌة من القول مقتطعة من الكالم، أو مرسلة بذاهتا، تُنقل ممن وردت فيه إىل  "املثل"و
 مشاهبه من دون تغيري، من مثل: "الصيَف ضيَّعِت اللنب"، و"الرائد ال يكذب أهله"، وكذا القصة

 .: املثل(١٩٧٢)املعجم الوسيط،  "كليلة ودمنة" كأمثال على لسان احليوان أو اجلماد؛

الشبه والنظري، والقول السائر بني الناس املمثل مبضربه؛ أي احلالة األصلية اليت ورد  "املثل"و
يُنظر فيها دائما إىل َمورد  فيها الكالم، وألفاظ األمثال ال تُغريَّ تذكريًا وأتنيثًا وإفراًدا وتثنيًة ومجًعا، وإمنا

 .(٧٤٧: ١٩٨٦املثل؛ أي أصله؛ يف العربة والصفة واحلجة )معلوف، 

من أكثر الفنون  وقد ربط ابن املقفع األمثال خبالصات جتارب إنسانية عدة، وأشار إىل أهنا
نَي يف املعىن، األدبية تعبريًا عن اإلنسان؛ قال: "إذا ُجِعَل الكالم مثالً؛ كان ذلك أوضَح للمنطق، وأب

 .(٣٢: ١٩٩٩وآنَق للسمع، وأوسَع لشعوب احلديث" )ابن املقفع، 

وقال حممد أبو صوفة: "األمثال هي أصدق تعبري؛ تبًعا لتعدُّد جماالت التصوير الذهين، وتنوُّع 
اء  حاالت اإلنسان إزاء املتغريات اليت يواجهها يف حياته، سواء كان ُمنِتًجا أو ُمستقِباًل للحدث، وسو 

 .(١٠: ١٩٩٣كان موضوع املثل وصاحبه، أم شاهد املثل وُمردِ ده" )أبو صوفة، 

 وقال ابن عبد ربه األندلسي عن األمثال إهنا "وشُي الكالم، وجوهُر اللفظ، وحلُي املعاين،

متها العجم، ونطق هبا كل زمان، وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر،  هتا العرب، وقدَّ واليت ختريَّ
)ابن عبد  "أيسر من مثلٍ  :من اخلطابة، ومل يسر شيء َمسريها، وال عمَّ عمومها، حىت قيلوأشرف 

 .(٣، ص٣: ج١٩٨٣ربه، 

وعند حممد رضا أن األمثال يف كل قوم خالصة جتارهبم وحمصول خربهتم، وهي أقوال تدل 
املثل الشرود يتميز من على إصابة احملز وتطبيق املفصل؛ هذا من انحية املعىن، أما من انحية املبىن فإن 

فاألمثال ضرٌب من أحسن ضروب التعبري  غريه من الكالم ابإلجياز ولطف الكناية ومجال البالغة،
عما تزخر به النفس من علم وخربة وحقائق واقعية بعيدة البعد كله عن الوهم واخليال، ومن هنا تتميز 

 . (٣، ص١: ج١٩٦٢األمثال من األقاويل الشعرية )احلنفي، 
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قال التلي بن الشيخ إن "املثل الشعيب أقوى أتثريًا يف العالقات االجتماعية، وألصق حبياة و 
الناس؛ حىت الوقت احلاضر، ومردُّ هذه الظاهرة يف اعتقادان أن املثل الشعيب ال يعاجل قضااي اجتماعية 

غرية، سواء كان مرتبطة بظروف مرحلية معينة، وإمنا يركز على السلوك اإلنساين يف ظروف وحاالت مت
 .(١٥٧: ١٩٩٠السلوك فردايا أو مجاعياا" )بن الشيخ، 

قال: "املثل ما ترضاه  ومن قبُل أشار الفارايب إىل سرِ  االهتمام ابألمثال وتعلُّق الناس هبا؛
العامة واخلاصة يف لفظه ومعناه، حىت ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا له يف السراء والضراء، واستدروا به 

منَّع من الدر، ووصلوا به إىل املطالب القصية، وتفرجوا به من الكرب واملكربة، وهو أبلغ من املت
 .(٧٤، ص١: ج٢٠٠٣)الفارايب،  "احلكمة؛ ألن الناس ال جيتمعون على انقص أو مقصر يف اجلودة

حبياة السابقة فضُل املثل على غريه من الفنون القولية، وصلته الوثيقة  إذن؛ َيِضُح من األقوال 
الناس وعالقاهتم االجتماعية، وما دام كذلك؛ ال بُدَّ لبيئته األصيلة من أن تظهر من خالل ألفاظه 

 وتتبدَّى من سياقه وإن مل تُعرف مناسبته أو حكايته، وهذا ما تشرتك فيه األمثال العربية واملاليوية.

أصالة األمثال ومن تصنيفات األمثال تصنيفها من حيث نشأهتا؛ إذ حيتمل أن تستنتج 
بدراسة ألفاظ البيئة فيها، وما تتضمَّنه من حوادث، وقصص، وتشبيهات، وأشعار، وحكم، وعليه؛ 

ما ينشأ عن  (1 :(٤٤: ١٩٨٨تُقسم األمثال من حيث نشأهتا إىل مخسة أنواع؛ هي )أبو علي، 
ا ينشأ عن تشبيه، م( 3 ".ما ينشأ عن قصة، حنو: "ملسُة النيب ِ ( 2حادثة، حنو: "وافق شنٌّ طبقة".

ما ينشأ عن ( 5 ما ينشأ عن شعر، حنو: "ومن شابه أبه فما ظلم".( 4 حنو: "أجوُد من حامت".
 حكمة، حنو: "من جدَّ وَجَد".

 

 أنواع األمثال املاليوية

لألمثال املاليوية تنوُّع ال نلقاه يف األمثال العربية؛ إذ إن هلا أربع صيغ، ولكل صيغة 
 (، وبياهنا كما أييت:٣٤٥: ٢٠٠٢، Abdul Rahman) ا من غريهاخصائصها اليت متيزه

كلمتان أو ثالٌث تدلٌّ على معىن بعيد عن معناها : Bahasa Simpulan التعبري االصطالحيأوال، 
 : احلريف، حنو

- Ada angin:  جتد الرايح"، ولكن يُراد به من لديه مزاج متقلب"معناه. 
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- Anak buah : ولكن يُراد به أبناء أشقائنا، أو عمال السفن، أو أعضاء  ولد الثمرة"،"معناه
 الفريق.

ملقارنة سلوك الناس أبحوال البيئة، وهذه الصيغة أطول من الصيغة : Perumpamaan التشبيهاثنيا، 
 :السابقة، وفيها عدة طبقات من املعاين، حنو

- Bagai melukut di tepi gantang :ة بوشل"، وُيضرب ملن معناه "مثل سباق ملغيٍ  على حاف
 .إذ ال قيمة له أو سلطة لديه يعجز عن نَ ْفِع اآلخرين؛

- Deras seperti anak panah:  سريع كسهم القوس"، وُيضرب للشيء السريع"معناه. 

عن أحداث تتعلق  تُرتَّب فيها الكلمات البسيطة يف عبارة سهلة؛ للتعبري: Pepatah احلكمةاثلثا، 
 :ليومية، حنوابحلياة االجتماعية ا

- harimau mati meninggalkan belang  ,rang mati meninggalkan namaO :ُيوت النمر " معناه
صاحلًة طول حياته، وعندما  ملن يعمل أعماالً وُيضرب  ويرتك شرائطه، ُيوت املرء ويرتك امسه"،

 .ُيوت تبقى مسعته احلسنة

وفيها طبقة  للحديث عما يف اجملتمع، ابة السهلة؛: تُرتَّب فيها الكلمات اجلذBidalan العظةرابعا، 
 :واحدة من املعىن؛ أي تشري إىل املعىن املراد أبسلوب واضح مباشر، حنو

- Biar lambat asalkan selamat: ونستطيع أن نفهم املعىن  آمن"، معناه "فليكن بطيًئا طاملا أنه
 .تأخرمباشرًا من األلفاظ، فهو: السالمة أوالً، فال ضري يف ال

- Berani kerana benar, takut kerana salah :اجلرأة يف احلق، واخلوف من اخلطأ"،" معناه 

 من دون أي صعوبة أو حاجة إىل التأويل. مفهوم من ألفاظهفمعناه 

 

 لألمثال العربية واملاليوية  اخلصائص املشرتكة

الم؛ إجياز اللفظ، وإصابة املعىن، قال النَّظَّام: "جيتمع يف املثل أربع ال جتتمع يف غريه من الك
ويدلُّ انتشار  (،١٣، ص١: ج١٩٥٥)امليداين،  "وُحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو هناية البالغة

َمْن مِسعوه، فيصري ِملًكا هلم مجيًعا، ويزداد انتشاره ما دامت هناك حاجة  املثل على أنه َمسَّ ِحسَّ 
جتب مالءمة  األجيال اليت حتتاج االستشهاد به، ومن مث؛نفسية الستخدامه، فُيكتب له العيش مع 

 .(٣٤: ٢٠٠٨مغزاه للزمن والظروف الشبيهة ابحلال )حجازي، 
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أمَّة من األمم،  ]أي املثل[ وال تكاد ختلو منه: "وقد نقل أمحد أمني قول النَّظَّام، وأضاف إليه
أي إن املثل ليس حكرًا على  (،٦٩: ١٩٥٣ومزية األمثال أهنا تنبع من كل طبقات الشعب" )أمني، 

 فئة من دون أخرى. 

 التشبيه( 3 .املعىن احلسن( 2 اللفظ املوجز. (1 وعليه؛ تتلخص خصائص األمثال يف:

 كلها. صدورها عن طبقات الشعب( 6 اشرتاك األمم يف صوغها.( 5 اجليدة. الكناية( 4 اللطيف.

 .ستخدامهاتداوهلا بني الناس ما دامت احلاجة النفسية إىل ا( 7

الطابع ( 1 :(١٨٧: ١٩٩٣وأضاف بعض الدارسني خصائص أخرى؛ هي )العلواين، 
الشعيب: إذ يستخدم املثل لغة احلياة اليومية السائدة بني خمتلف طبقات اجملتمع، غري مقيدة بقواعد 

املثل  عناالطابع التعليمي: إذ ُيطل( 2 .لغوية، مما ُيسهم يف سهولة تداوله وانتشاره على ألسنة الناس
على خالصة جتارب احلياة احلقيقية، فعندما أتيت هذه التجربة يف صيغة املثل، ُينحها أثرًا قوايا يف 

االستخدام الفين لأللفاظ: فلكل كلمة يف املثل ( 3صقل جتاربنا، وهتذيب خرباتنا، وتوسيع آفاقنا. 
التعبري يف املثل ابألساليب املتباينة، موضعها املالئم وارتباطها القوي بطبيعة اإلنسان، وتتميز طريقة 

تنوع الرتاكيب: فقد يكون املثل طوياًل أو قصريًا؛ قيل: "الصابر ( 4. واإليقاع، والتناغم املوسيقي
ينال"، وقيل: "احصد الشوك وذري قبارو، والقلب لعاد مهموم الوجه يعطيك خبارو"، وكالمها مبعىن 

 . (٢٢: ٢٠١٦واحد )عايب، 

أحوال البشر أبحوال البيئة يف حنو:  :اك ثالث قواعد يف بناء األمثال؛ كأن متثلويُلحظ أن هن
هيئة شخص ما هبيئة غريه يف حنو: "عادت حليمة إىل عادهتا و ."القشة اليت قصمت ظهر البعري"

، معناه Berani kerana benar takut kerana salah: متثل جتربة احلياة مبوعظة موجزة يف حنوو  .القدُية"
 "اجلرأة يف احلق، واخلوف من اخلطأ".

 

 مفهوم البيئة وأنواعها

. : بيأ(١٩٦٥إنه حلسن البيئة؛ أي حسن احلالة )الزبيدي،  :البيئة لغًة هي احلالة؛ يُقال  

 إنسان،) البعض بعضها احليَّة الُعضوية الكائنات بني املختلفة التفاعالت من نسيج"واصطالًحا 

بة الشمس، اهلواء،) احلية غري الطبيعية العناصر نيوب وبينها ،(نبات حيوان،  هذا ويتمُّ  ،...(الرتُّ
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ديسمرب  ٢٦ ،مفهوم البيئة" )البيئي ابلنظام عنه يُعربَّ  وُمتكاِمل ُمتوازِن دقيق، نظام وفق التفاعل
٢٠٢٠). 

عة من الظروف اخلارجية اليت تؤثر يف حياة الكائن احلي، وتطوره، وُُيكن القول إن البيئة جممو 
تكون اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو ثقافية، وهناك  (األبعاد البيئية)وبقائه، وهذه الظروف 
أحدمها البيئة الطبيعية مما يشمل فيها اإلنسان، واحليوان، والنبات، والرتبة،  قسمان رئيسان للبيئة؛

ء، والشمس، واآلخر البيئة الصناعية مبا فيها من املوارد املادية اليت ُتصَنع منها األشياء؛ لتلبية واهلوا
 .حاجات اإلنسان

ويف جمال األدب  تقدَّم أن البيئة هي الظروف أو العوامل اخلارجية املؤثرة يف حياة اإلنسان،
طفه مما يؤثر يف إنتاج األدب، وهذه ثالثة عوامل ُتشكِ ل شخصية األديب، وأفكاره، واعتقاداته، وعوا

 :(٣-١: ٢٠١٦العوامل هي )حسني، 

 (.املكان)و (الزمان) حنٌت حمَدٌث لكلميت "الزمكان": لبيئة الزمكانيةأوال، ا

اليت تعكس خصائص  ولكل حقبة مساهتا وتصوِ ر لنا البيئة الزمانية حقبة معينة لكل نص أديب،
فخصائص األمم يف العصر اجلاهلي   واجتماعياا ملواكبة العصر،أمة معينة؛ ألن اإلنسان يتقدم فكرايا 

ختتلف اختالفًا كبريًا عن خصائص األمم يف عصور ما بعد اإلسالم، وهذا االنتقال من عصر إىل 
، واجتماعياا،  عصر، ومن حقبة إىل حقبة؛ يتمشَّى مع تغريُّ سلوكات اجملتمع دينياا، وفكرايا

  إخل. ...واقتصادايا 

يف حني تصوِ ر لنا البيئة املكانية األحوال يف مكان معني، واملكان هو اإلقليم الذي يعيش فيه 
الشعب عيش قرار واستيطان، أو يضطرب بني حدوده، فتتأثر حياته احلسية واملعنوية بطبيعة هذا 

ماعية وآاثرها يف كان فيه طبيعتها وأحواهلا االجت اإلقليم وخواصه، فإذا ما عربَّ األدب عن هذه احلياة؛
 عن البيئة املكانية يف ماليزاي؛ أهنا ومثاله ما نلحظه (،٨٤-٨٣: ١٩٩٤نفوس األفراد )الشايب، 

 .تتميز ابجلبال، وشواطئ البحر، والبحريات، والغاابت، واألهنار

 وحني حتليل النصوص األدبية العربية واملاليوية بعامة، واألمثال منها خباصة؛ ال بُدَّ من أن جند
 .إذ تربز ألفاظ البيئة املكانية فيها أتثُّر هذه النصوص ابلبيئة املكانية حتديًدا أكثر من البيئة الزمانية؛

https://www.alukah.net/culture/0/59342/
https://www.alukah.net/culture/0/59342/
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من مثل اختالف األجناس واألداين، وتباين الثقافات  ختتص بنواٍح متنوعة؛: البيئة االجتماعيةاثنيا، 
من  ، وتندرج حتت الثقافات فروع كثرية؛واألعراف والتقاليد، واختالف القوانني واألنظمة، وهلم جراا

مثل كيفية ارتداء املالبس، ونوع الوجبات الشعبية، وطريقة األكل، وطريقة الكالم واحلوار، وطريقة 
 كالغناء والرقص واأللعاب الشعبية أو احلديثة. احرتام اآلخرين، وكيفيات التسلية؛

األدبية شعرًا كانت أم نثرًا، فأدُب  سيتجلَّى يف النصوص وكلُّ ما يتحلَّى به جمتمع معني؛
  جمتمٍع ما أهمُّ عنصر يف التعبري عن خصائصه.

 

 البيئة وألفاظها يف األمثال انعكاس

 لألمثال أوالً: إثبات البيئة األصيلة

ُمتخيَّلة، وتتميز األمثال من النصوص األدبية  أو ُيكن أن تكون البيئة يف النصوص األدبية أصيلة
اتريخ تدوين األمثال، وتؤكده  ائها على البيئات األصيلة، وهذا ما يفرضه فحصُ األخرى يف احتو 

إجراءات التحقيق يف كتب التاريخ واالجتماع، فقد وصلت إلينا األحداث احلقيقية اليت نشأت منها 
األمثال العربية منذ العصر اجلاهلي، وتعكسها ألفاظ البيئة اليت تضمنتها تلك األمثال؛ من مثل 

 .واللنب، والصحراء والناقة، الضب،

ويعود االهتمام بتأليف كتب األمثال إىل أوائل عهد دولة بين أمية، وقيل إن عبيد بن شرية 
أمثال "فهو  من أوائل من صنَّفوا ُكُتَب األمثال، أما أول ُمؤلَّف يف األمثال وصل إلينا (ه ٦٧اجلرمهي )

الذي يتميز من سابقه  (ه ١٩٥للسدوسي ) "األمثال"مث كتاب  ه (،١٦٨للمفضل الضيب ) "العرب
الذي اتسم ابلشمول ( ه ٢٢٤أليب عبيد القاسم بن سالم ) "األمثال" مث كتاب بذكره مصادرَه،

 ومن بعده ألَّف يف األمثال كثري. (،٥٢-٥١: ١٩٨٨واملوسوعية والدقة )أبو علي، 

يال العربية املعاصرة أن تطَّلع والهتمام العرب بتدوين حكااي األمثال وُمناَسباهتا؛ ُُيكن لألج
إىل أصول تلك األمثال، يف حني رمبا ال تعرف قائلها؛ نظرًا إىل العناية ابملثل مناسبته وحكايته؛ أكثر 

فهناك أمثال  من قائله؛ لذا تُنسب األمثال إىل الشعب، ألهنا للجميع، وُيلكها الشعب اخلاص،
 جزائرية وفلسطينية وسورية... إخل.
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لف األمثال املاليوية من العربية يف أن أصوهلا جمهولة، وقد حافظت على أهنا من ولكن، ختت
؛ إذ مل يَ ْعَن املاليو بتدوين أمثاهلم إال مؤخرًا، وهذا التدوين يكتفي Lisan Sasteraأنواع األدب الشفوي 

 ابألمثال ومعانيها من دون معرفة حكاايها وُمناَسباهتا.

سنة؛ استعمرهتا  ٤٥٠لنحو  أن ماليزاي كانت ُمستعَمرة ه إىلوُُيكن ردُّ قلة االهتمام هذ
وقد أسهمت احلروب يف أثناء هذه االستعمارات؛ يف  الربتغال، مث هولندا، مث بريطانيا، مث الياابن،

م، فقد كان على ١٨٢٣سنة  Fameفقدان النصوص الرتاثية املاليوية، ومن أمثلة ذلك حريق سفينة 
، ومل يبَق منها إال مثانون خمطوطة T. S. Raffles خمطوطة مجعها رافلس متنها أكثر من ثالث مئة

، Denisova) يف لندن Royal Asiatic Society Libraryاآلسيوية  امللكية اجلمعية حمفوظة يف مكتبة
٢٠٠٥). 

أما األمثال  األحداث احلقيقية اليت كانت مقدمات لألمثال املاليوية، ومن مث؛ مل تصل إلينا
فانتشرت من لسان إىل لسان، ومن جيل  فحفظها اجملتمع املاليوي ألنه تناقلها فورايا وتلقائياا،نفسها 

التشبيه أو التمثيل الذي يقع يف األمثال املاليوية وفق البيئة الطبيعية أو ظروف  إىل جيل، على أن
  احلياة جليٍل سابٍق؛ رمبا ال يَِعْيِه متاًما جيٌل الحٌق.

ر األولية لألمثال املاليوية غري متوفرة كما يف األمثال العربية؛ مل يَبق إال حتري وما دامت املصاد
ا من النصوص األدبية الرتاثية، من مثل  :(٢٠٠٩، Ming) أوليات تلك األمثال املاليوية يف مظاهن 

- Hikayat Hang Tuah "تواه حكاايت هانج." 

- Syair Bidasari "شعر بيداساري." 

- Hikayat Abdullah "حكاايت عبد هللا." 

- Sejarah Melayu "اتريخ املاليو." 

- Hikayat Dunia "حكاايت العامل." 

- Raja-Mahkota Segala Raja "اتج السالطني". 

، وهو فنٌّ أديب رائع النظام يبين على شيئني Pantun وقيل إن أصل األمثال املاليوية من ابنتون
، وقد وجدان ثالثة آراء يف أصول Makna ، واآلخر املدلولPembayang مهمني؛ أحدمها الدالُّ 

 :(٢٠٠١، Mat Piah) ابنتون" يف األدب املاليوي"
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أن أتليف "ابنتون" قد بدأ يف القرن اخلامس عشر امليالدي؛ نظرًا إىل  Winstedtرأي وينستد أوال، 
، ويعتقد أنه منذ "Salatin lalatusSu"املشهور ابسم " Melayu Sejarahاألبيات الواردة يف كتاب "

 م.١٤٤٤-١٤٢٤ما بني عامي  Melakaعصر سلطان حممد شاه الذي سيطر على مالكا 

قبل يف مالكا؛ نظرًا  Pasai أن "ابنتون" معروف يف ابساي Iskandar Teukuرأي تيوكو إسكندر اثنيا، 
 م.6132عام  "Raja Pasai-Hikayat Raja" إىل األبيات الواردة يف كتاب

 Mohd، وحممد طيب عثمان .Teeuw Aرأى تيوو  لذا كان "ابنتون" أقدم فنٍ  شفوي ماليوي؛اثلثا،  

Taib Osmanوهارون مت فياه ، Harun Mat Piahظهر يف عصر وصول اهلند أو قبله، أو قبل  ؛ أنه
 إىل أرخبيل املاليو. وصول اإلسالم

 ومن األمثال املاليوية املستوردة من "ابنتون":
1. Alang-alang menjeruk asam, 

Biar lebih kurang jangan 
Alang-alang menyeluk pekasam, 
Biar sampai ke pangkal lengan. 

 
2. Dari Daik ke Kota Raja, 

Berhenti semalam di Tapanuli, 
Buat baik berpada-pada, 
Buat jahat jangan sekali. 

(؛ وفق ٢٠١٥، Yahya) ُتسَتلُّ من "ابنتون" لتصري أمثااًل ماليويةفالكلمات الداكنة يف النص السابق 
 ما أييت:

,alang menyeluk pekasam-Alang“ ”biar sampai ke pangkal lengan 

إذا أدخلت يديك ألخذ األمساك احملفوظة )يف اجلرة(، فأدخلها حىت هناية الذراع"؛ " ومعناه:
 .تُِتمَّهُ  أي: إذا شرعت يف َعَمٍل فال بُدَّ من أن

“Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali” 

ال تُبالغ يف معاملة الناس : أي معني، وال تعمل شراا ولو مرة"؛ ومعناه: "اعمل خريًا إىل حد ٍ 
 ابخلري، وجتنَّب معاملتهم ابلشر.

 اثنًيا: انعكاس البيئة يف األمثال العربية

الدالة على البيئة يف األمثال العربية، ونالحظ أهنا تشري إىل اجملتمع نستخرج أبرز األلفاظ  فيما أييت
 . العريب الذي نشأت فيه، وتداوهلا
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البيئة هي املنتشرة يف معظم بالد العرب، ومن األمثال اليت تضمنت  هذه: البيئة الصحراوية
 ألفاظها:

أخذه أخذًة شديدًة أراد هبا أي  ؛(١/٢٧: ١٩٥٥)امليداين، " أَخَذُه أْخَذ الضَّب ِّ َوَلَدهُ " -
ِهْلَكَتُه، وذلك أن الضب حيرس بيضه من اهلوامِ ، فإذا خرجت أوالده من البيض ظنَّها بعض 
أحناش األرض، فجعل أيخذ ولده واحًدا بعد واحد، ويقتله، فال ينجو منه إال الشديد، 

 والضب من احليواانت اليت تعيش يف الصحراء، وشكله يشبه التمساح.

فالناقة واجلمل من حيوان ؛ (٢/٢٦٧: ١٩٨٧)الزخمشري،  ََنَقَة يل يف َهَذا وال ََجََل" ال" -
الصحراء، وينتشران كثريًا يف بالد العرب، واملثل ُيضرب ملن يعتزل أمرًا ال يرى له فيه خريًا وال 

 شراا.

َك وَصْحَراَء اإلَهاَلةِّ  - أغزى جيًشا إىل أصل هذا أن كسرى  ؛(١/٧٦: ١٩٥٥)امليداين، " "إَّيَّ
قبيلة إايد، وجعل معهم لقيطًا اإلايدي ليدهلَّم، فتاه هبم لقيٌط يف صحراء اإلهالة، فهلكوا 

 مجيًعا، فقيل هذا املثل يف التحذير. 

فبالد العرب تتعاقب عليها فصول أربعة؛ هي: الشتاء، والصيف، والربيع، : الفصول األربعة
 ظها:واخلريف، ومن األمثال اليت تضمنت ألفا

أي تظهر آاثر الربيع يف الصيف،  (؛٢/٣٢: ١٩٨٧)الزخمشري، " "ََتَاُم الرَّبِّْيعِّ الصَّْيفُ  -
 والصيف أييت بعد الربيع. 

ففي فصل الربيع تتفتَّح األزهار، ومتتلئ  ؛(١/٢٤٨: ١٩٥٥)امليداين، " "اخلَازََِّبزِّ أْخَصبُ  -
ب )اخلازابز(، مما يدل على خصب كالذاب األرض ابلنبااتت يف كل مكان، وتظهر احلشرات،

 السنة.

(؛ ُيصو ِر لنا موسم الصيف يف بالد ١/٣٢٩: ١٩٨٧)الزخمشري، " "الصَّْيَف َضي َّْعتِّ اللََّبَ  -
 يندم مث فيها، يعيش اليت ابلنعم ويتبطَّر لديه، الذي اخلري يتجاهل من كل يف وُيضرب العرب،

 .ذلك على

يف األمثال العربية يف إشارة إىل ثقافة اختاذ الكالب  يتكرر هذا اللفظ كثريًا: لفظ "كلب"
 للحراسة يف جمتمٍع من أهم موارده االقتصادية رعُي املواشي، ومن األمثال اليت تضمنت هذا اللفظ:
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(؛ وحومل اسم امرأة من العرب  ١/٣٣١: ١٩٨٨)العسكري، " "أْجوَُع مِّْن َكْلَبةِّ َحْوَملَ  -
فكانت تربطها يف الليل للحراسة، وتطردها يف النهار وتقول: كانت جتو ِع كلبة هلا حترسها، 

"التمسي لنفسك؛ ال ُمْلَتَمَس لك"، فرأت ليلًة القمَر طالًعا، فنبحت عليه تظنُّه رغيًفا 
 .الستدارته، وملا طالت الشدة عليها أكلت َذنَ َبها من شدة اجلوع

ي أرسلها عليها؛ ُيضرب عند (؛ أ٢/١٤٢: ١٩٥٥)امليداين، " الكِّالَب َعَلى البَ َقرِّ " -
 .أي ال ضرر عليك، فخلِ هم بعض من غري مباالة؛ على حتريش بعض القوم

(؛ جُيعل مثاًل للرجل ال يثبت على ١٧٣ /١: ١٩٨٨)العسكري، " الَكْلَبةِّ  َذَنبُ  بِّهِّ  "َلعِّبَ  -
رأي، وال يثبت عزمه على شيء، وذلك ألن ذنب الكلبة يتحرك أبًدا، وليس له سكون 

 .اتوثب

تشري األمثال العربية إىل مكانة النساء يف اجملتمع العريب، وال سيما أهنا الِعْرض : النساء معاملة
وحمل احلَُرمة والشرف، فتارة أينفون من ذكر املرأة واحلديث عنها، واترة يئدوهنا بُنيًَّة لئال تكرب وأتيت 

 هلم ابلعار، ومن األمثال اليت أشارت ألفاظها إىل ذلك:

(؛ أي إن الرجل ٢/٢٢٧: ١٩٨٧)الزخمشري،  لُّ َشْيٍء َمَهٌه َما َخال الن َِّساَء وذِّْكَرُهنَّ""كُ  -
 حيتمل كلَّ شيء حىت تُذَكر ُحَرُمُه، فيمتعض حينئذ، وال حيتمله.

وظاهرة وأد  فاملوءودة البنُت ُتدفن حيَّة، (؛٢/١٠: ١٩٨٨)العسكري، " "أَضلُّ مِّْن َمْوُءْوَدةٍ  -
شائعة يف اجلاهلية، وحرَّمها اإلسالم فيما بعد، ويف املثل داللة على البيئة  البنات كانت

 الزمانية اليت يرجع إليها أصله، والبيئة االجتماعية اليت كان منها منشؤه.

فقدُيًا كان العرب يتسلحون ابلسيف والرمح والقوس والنبال مما مل يُعد يُستخدم : ثقافة التسلح
  تضمنت ألفاظ السالح:اليوم، ومن األمثال اليت

ُيضرب ملن ُيتنع مما يُراد منه، مث  (؛١/٢٦٤: ١٩٥٥)امليداين، " َدْرَدَب َلمَّا َعضَُّه الث َِّقافُ " -
 .يذلُّ وينقاد

ْيُف اْلَع َذلَ " - (؛ ُيضرب عند الندم على األمور ١/٣٧٧: ١٩٨٨)العسكري، " َسَبَق السَّ
 ال بُدَّ من أن نُفكِ ر قبل أن نتخذ القرارات.املاضية اليت ال ُيكن الرتاجع فيها؛ لذا 

يَّ ُكلََّها أْرُجالً"" -  (؛ ُيضرب للمتمين حماالً.٢/٣٠٢: ١٩٨٧)الزخمشري،  لَْيَت القِّسِّ
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أي وسائل النقل يف املفهوم احلديث، وأشهرها يف البيئة العربية قدُيًا اإلبل واخليل، ومن الرواحل: 
 األمثال اليت تضمنت ذكرها:

ُة الَِّتِّ َقَصَمْت َظْهَر الَبعِّْيِّ "ال - ُيضرب للبعري الذي يُلزم محل  (؛٢٨: ١٩٩٢)صيين، " َقشَّ
األشياء الثقيلة حىت يكون ضعيًفا، ويهلك ظهريه، وال يستطيع أن حيمل شيًئا آخر ولو كان 

 .قشَّةً 

صمك فيما ال حقَّ له (؛ ُيضرب للظامل ُُيا١/٥٦: ١٩٥٥)امليداين، " "إبِّلِّي ََلْ أبِّْع وََلْ أَهبْ  -
 .فيه

لرَّْكضِّ املَُعارُ " - أي ال ُتشفق على ما  (؛١/٦٩: ١٩٨٧)الزخمشري، " أَحقُّ اخلَْيلِّ َبِّ
 تستعريه؛ ألنه ليس لك.

وهناك كثري غري هذا من األلفاظ اليت تشري إىل البيئة العربية، وتؤكد أهنا أصيلة يف األمثال العربية ال 
 ُب األمثال من احلكااي واملناسبات.متخيلة؛ بله ما أوردته ُكتُ 

 انعكاس البيئة يف األمثال املاليوية اثلثًا:

يكثر يف األمثال املاليوية استخدام ألفاظ تشري إىل بيئتها اخلصبة، من مثل: : األرض اخلصبة
  اخليزران، والنهر، واألرز، واملستنقع، والبحرية، ومن األمثال اليت تضمنت هذه األلفاظ:

- Bagai aur dengan tebing : وضفة النهر"، يف إشارة إىل الصلة القوية  اخليزرانمعناه "مثل
إذ استقرت ضفة النهر مكاهنا بسبب اخليزران الذي ينمو بسبب كثرة املاء، فكل  بينهما؛

 واحد منهما يفيد اآلخر.

- Ikutlah rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk : األرز كلما امتألت معناه "اتبع هنج
 فكلما ازداد املرء علًما ازداد تواُضًعا. يُقال للموعظة،و  حبَّاته ازداد احنناء"،

- Tebu ditanam, tak akan peria yang tumbuh : معناه "املزروع هو القصب فأين ينبت
فالقصب رمز احلب واخلري، واحلنظل رمز البغض والشر؛ ُيضرب ملن يُقابل  احلنظل؟"؛

 ان ابإلحسان ال ابإلساءة.اإلحس
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- Siapa makan cili dialah rasa pedasnya :حيبُّ  معناه "َمْن أكل الفلفل أحسَّ حبرارته"؛ إذ
 من أن يستعدَّ  املاليو الفلفل، ويُكثرون منه يف طعامهم، ومعىن املثل أن من ُيطئ ال بُدَّ 

 . للعناء

- Supaya tahu akan pedas lada, supaya tahu akan masin garam : ليعرف حرارة "معناه
 ُيضرب ملن ينبغي له أن يتعرف إىل مدى صعوبة العيش. الفلفل، وليعرف ملوحة امللح"؛

- Di mana bunga kembang, di situ kumbang banyak:  معناه "أينما تتفتح الزهرة يكثر
وأينما تكن الشاابت اجلميالت يكن  مرأة اجلميلة،النحل"؛ فالزهرة يف األمثال املاليوية رمز لل

 الشباب.

والرطوبة، يف األمثال املاليوية؛ يف إشارة  املطر، واحلرارة، :تشيع ألفاظ من مثل: املناخ االستوائي
إىل أن هناك مومسني؛ حارٌّ، ورطب؛ طول السنة، فيمتد موسم األمطار من شهر سبتمرب )أيلول( إىل 

األول(، وموسم الرايح املومسية ذروته من شهر نوفمرب )تشرين الثاين( إىل فرباير شهر ديسمرب )كانون 
، ومن األمثال اليت تضمنت ألفاظًا (٢٠٢٠ديسمرب  ٢٦ ما هي طبيعة املناخ يف ماليزاي؟) )شباط(

 تشري إىل املناخ االستوائي:

- Seperti hujan jatuh ke pasir :ُيضرب ملن يفعل شيًئا  معناه "مثل هطول املطر على الرمل"؛
ر ذلك، أو ملن ينصح شخًصا ولكن ال تؤثر فيه النصيحة البتة.   ملن ال يعرف كيف يُقدِ 

- Sediakan payung sebelum hujan :ُيضرب لالستعداد  معناه "أعدَّ املظلة قبل نزول املطر"؛
 .لة قبل حدوثهاللمشك

- Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri : معناه "مطر الذهب يف بالد
 ُيضرب يف تفضيل الوطن بشقائه على الغربة هبنائها. اآلخرين، ومطر احلجر يف بالدان"؛

- Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas :، ا ما سرُيدُّ"؛ أي يومً  معناه "يف املطر، يف احلرِ 
 .إن كل عمل سُيجازى؛ إن خريًا فخرٌي، وإن شراا فشرٌّ 

- Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas : ِ ؛"معناه "ال يفسد يف املطر، وال ينكسر يف احلر 
 .أي اثبت ال يتغري

http://www.woody.my/Default.aspx
http://www.woody.my/Default.aspx
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- Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan : السماء معناه "مسع الرعد يف
 .ما معه من مال فأنفق كلَّ  ُيضرب ملن توقَّع رحبًا: فسكب املاء من اجلرة"

الفهد، والقرد، والنمر، والشاة،  :إذ تلقاان ألفاظ من مثل :الزراعيةوالبيئة  حيوان الغابة
 يف كثري من األمثال املاليوية، ومن ذلك: واجلاموس، ومسك السلور؛

- Jangan diajar anak harimau makan daging: أي ال  "ال تُعلِ م الفهَد أْكَل اللَّحم"؛ معناه
 .تشجع من لديه السلطة لَيظلم، فالنتيجة سيئة

- Jangan memberi bunga kepada monyet :ُيضرب لألمحق تُعلِ مه،  معناه "ال متنح القرد زهرة"؛
ر شي  ًئا جيًدا.فيبقى جاهالً، وال يعرف أن يُقدِ 

- Malu anak harimau menjadi anak kambing : معناه "من املعيب أن يصبح النمر شاة"؛ أي
 الشجاع جبااًن. الذكي أمحق، أو ولدُ  ال جيوز أن يكون ولدُ 

- Mana kerbau yang bencikan kubangnya? :؛ ُيضرب "معناه "أيُّ جاموس يكره وحله؟
 الذي يقوم فيه ابألعمال السيئة. املكانللرجل السيئ ال يستطيع أن يرتك 

- Seperti ikan keli dalam satu lubang:  معناه "مثل مسكيت السلور يف بؤرة واحدة"؛ ُيضرب
 .وتزين مع آخر للمرأة اخلبيثة هلا زوج،

السيف، والرمح،  :تلقاان يف األمثال املاليوية بعض أنواع السالح، من مثل: ثقافة التسلح
تراثهم ورمز حلضارهتم، ومن األمثال اليت  مقدمتها اخلنجر الذي يتميز به املاليو، فهو من ويف واملدفع،

 ذكرت ذلك:

- Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang : معناه "ال تُ ْعِط غريك اخلنجر من
 دمريان.مقبضه"؛ أي ال ُتسلِ م سلطاتنا أو قواتنا لآلخرين، فهذا سيؤدي إىل سيطرته علينا وت

- Keris tersisip dinding, pedang tajam dalam sarungnya : ،معناه "اخلنجر معلق على اجلدار
  الصراع.فلنستعد استعداًدا كامالً قبل أي  والسيف احلاد يف قرابه"؛

- Setajam-tajam tombak, lebih tajam lagi lidah manusia : معناه "الرمح احلاد أضعف من
 فإما أن يشفي الناس، وإما أن يؤذيهم. ُيضرب للكالم يرتك أثرًا ابلًغا؛ لشداد"؛ألسنة الناس ا
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- Kalau tak bermeriam, baiklah diam :معناه "إذا مل يكن عندك مدفع فاألفضل أن تسكت"؛ 

 .ويطلبا أشياء كثرية، فمن األفضل أن يقبال مصريمها أي إن الفقري والضعيف ال جيوز أن حيلما

وتصو ِر  ألفاظ من مثل: السفينة، والطوف، والقارب؛ ذُكرت يف األمثال املاليوية،: لوسائل النق
 لنا كيف كان املاليو يتحركون من مكان إىل مكان قدُيًا، ومن األمثال اليت تضمنت هذه األلفاظ:

- Sepuluh jong masuk kuala, anjing tetap bercawat ekor : لو دخلت عشر سفن "معناه
ُيضرب ملن عنده تفكري ضيق وال  مصب النهر، ما زال الكلب يرتدي ذيله"؛ يف (جونغ)

 .يقبل التقدم

- Berakit-berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,bersakit-sakit dahulu, bersenang-

senang kemudian : يركب الطوف إىل رأس النهر، ويسبح إىل ضفته؛ يواجه العذاب معناه"
 أي ال تيأس بسرعة، فإن بعد العسر يسرًا. ن يتمتع ابلنعمة"؛أوالً قبل أ

- Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tak akan sampai ke seberang : ال يريد أن معناه"
يُبلِ ل اجملداف، فكيف يتحرك القارب يف النهر"؛ أي إذا خجلنا من أعمال اخلري، فكيف 

 حنصل على الرزق.

هناك كثري من األلفاظ اليت تشري إىل البيئة املاليوية، وتؤكد  -مثال العربية كما يف األ  -وأيًضا 
أهنا أصيلة يف األمثال املاليوية ال ُمتخيَّلة؛ وإن كانت حكااي هذه األمثال وُمناَسباهتا جمهولة غري 

َكَن هذه معروفة، فما دامت ألفاظها توافق بيئتها؛ إذن؛ بيئتها حقيقية، واألمثال نتاج الشعب الذي سَ 
 البيئة، وأقام فيها عالقاته مبختلف أنواعها.

 

 اخلالصة

وإمنا ُيتدُّ أتثريها إىل مجيع الفنون األدبية الشعرية  احلقيقة أن البيئة ال تؤثر يف األمثال فقط؛
واإلنسان منذ والدته؛ ال يستطيع أن  والنثرية؛ ألن من يُبدع نصوًصا أدبية هو نفسه جزء من البيئة،

لذا تتجلى آاثر البيئة  فهي اليت تصوغه فكرايا وأخالقياا؛ بيئته الزمانية واملكانية واالجتماعية، يفر من
 يف النصوص األدبية. 
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ولكن ما ُييز األمثال من غريها من الفنون؛ أن بيئتها أصيلة، وأن أحداثها وقعت حقاا، فاملثل 
خرى قد تستلهم الواقع، ولكن تبقى أحداثها بعيد عن الوهم واخليال، يف حني أن الفنون األدبية األ

 ُمتخيَّلة ُمصطَنعة.

واألمثال املاليوية، وإن ُفقدت حكاايها وُمناَسباهتا؛ تدلُّ ألفاظها على أهنا ال خترج عن مست 
وهي أمثلة -األمثال بعامة، واألمثال العربية خباصة، وقد الحظنا من خالل األمثلة اليت أوردانها 

أن األلفاظ جاءت ُمتَّفقة مع البيئتني العربية  -بني األمثال العربية واملاليوية جراء مقارنةمتقابلة غرضها إ
 واملاليوية، فلكل بيئة ألفاظها اليت حتكيها وتُثبت أصالتها.
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