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 اعزنا من بسم اومحمد دينا باإلسالم

  ربيعا والقرأن رسوال

لدروبنا قنديال والعلم لقولوبنا  

 إلى اليوم ألصل العلم أهل من جعلني الذي تعالى المولى الفضل صاحب

إلى مني ليكون اإلهداء بمستوى فيه واكون المقام هذا  

 دربي، نور كلماتها لمن يديها بين عمري وربيع أقدامها تحت الجنة لمن

الغالية امي  أبوابي ومفتاح أحالمي روس  ووجداني عمري لها لمن  

أبي  الحياة في كفاح وسر الدنيا في عزيمي هو لمن  

مةفاطي - خديجة- عبدهللا اخوتي جروحي وبلسم الدنيا في فرحي هم لمن  

 إلى  القصص واروع الكالم أحلى معهم الجامعي مشواري كان لمن

ايمان -دليلة - ليندا -فريال: صديقاتي  

 األفراح وقاسمتني المذكرة عناء معي تكبدت من و بيدر رفيقة هي لمن

 إيمان

بعيد أو قريب من عائشة يعرف من كل إلى  

 عمامرة عائشة

. 

 

 

 



 

 

 

 والعلم لقولوبنا ربيعا والقرأن رسوال ومحمدا دينا باإلسالم اعزنا من سمب

لدروبنا قنديال  

 لىإ اليوم ألصل العلم أهل من جعلني الذي تعالى المولى الفضل صاحب

إلى مني ليكون اإلهداء بمستوى فيه واكون المقام هذا  

 دربي، نور كلماتها لمن يديها بين عمري وربيع أقدامها تحت الجنة لمن

الغالية ميأ  أبوابي ومفتاح أحالمي وسر  ووجداني عمري لها لمن  

بيأ  الحياة في كفاح وسر الدنيا في عزيمي هو لمن  

فاطيمة - أمين محمد اخوتي حيجرو وبلسم الدنيا في فرحي هم لمن  

القصص واروع الكالم أحلى معهم الجامعي مشواري كان لمن  

عائشة- ليندا -فريال - أمينة: صديقاتي إلى    

 األفراح وقاسمتني المذكرة عناء معي تكبدت من و دربي رفيقة هي لمن

 عائشة

بعيد أو قريب من ايمان يعرف من كل إلى  

 إيمان لعياشي
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يضا قوم أتالشعبية صورا عديدة لجوانب من الحياة اإلنسانية  التي  األمثالتشكل 

 وجزير مهي تعب األمثالبدور اساسي في تكوين بنية الثقافة الشعبية  من حيث ان 

 لألمثااكما تعتبر  األجيالعبر حياته وتناقلها  اإلنسانيبلغ عن تجربة مر بها 

ي ف نساناإلالذي يمارسه  األدبير التعبير أومن مح اسياأسمحورا  األدبيةبصيغها 

 نساناإل حياته اليومية الجارية ليعبر به عن واقعه رؤيته للوجود من خالل موقف

ي ه انيإنسثقافي  كإبداعنفسه من هذا الوجود ونظرية الحياة فالمثال بطبيعتها 

حددة ل مقولة مالمضمون من خال إلظهارمطلق  إلىمحاولة فكرية لتجريد الواقع 

ي الذ هذا التجريد للشكل والحفاظ على المضمون هو الغاية من ضرب المثل و هو

ر مباش في كل مجتمع حيويتها و استمرارها  بل ساعد بشكل كبير و األمثال أعطى

 سلوبأفيتغير  أخرىو من لغة الى لغة   أخرىلهجة   إلىعلى انتقالها من لهجة 

ن ملمثل ا أنبداللته و غايته واضحا في بنية المثل الصياغة و لكن يبقى المضمون 

تها ستعملمع ذيوع الكتابة و قد ا نشأتالفنون القديمة هو يعتبر وثيقة تاريخية 

 قديما كالسومريين. األممبعض 

عية الجتمامواضيع و مجاالت عدة من بينها العالقات ا إلىالشعبية  األمثالتطرقت 

ا نصف التي  تمثل المجتمع ككل كونه للمرأةمتباينة و منها نظرة المجتمع  ال

على ضوء قول الشاعر حافظ  أحضانهايتربى في  األخرالمجتمع و النصف 

 :إبراهيم

 األعراقشعبا طيب   أعددت          أعددتها إنمدرسة  األم

فقد   األختوالزوجة والبنت    األم يفي التربية مهم جدا فه المرآةوالن دورة 

الشعبية المستغانمية النها تعكس صورة المجتمع  األمثالفي  اشتعلت حيزا كبير

نجدها  بالمرأةالشعبية المستغانمية الخاصة  األمثال تأملنا فإذا إليهالذي تنتسب 

و االجتماعية  األخالقيةصورة ترسم مالحمها وتؤطرها منضومة القيم الدينية و 

سكنت مغاور المثل  ةأفامرللشعب المستغانمي  األساسيةباعتبارها المرجعية 
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و خصائص حيث  مطهمة بحاالت أنثىالمقدس هي  األنثويوتدرجت عبر 

و  امرأةالثقافة  العربية الذكورية عموما ميزت بين لفظين  إذن أنوثتهاتغادرها 

الغابر  األزمنةفي  اسم مجرد يقابله اسم رجل  اسم يختزل كل النساء فالمرآة أنثى

 إذصفات و حاالت  األنثويو  األنثىتثناء بينما منها و الظاهر يغيب فيها االس

جاء في لسان العرب   األنوثةفهو خارج  إالفهو مؤنث و  األنثويالجسد  تمثلها

مدحت  إذا أنثى امرأةناثة و يقال هذه خالف التذكير وهي األ التأنيث البن منظور

 كاملة من النساء  بأنها

  لمرآةاية ال تزال ترسم صورة عن الشعب األمثال أنافترضنا  إذمن هذا المنطق 

 مكانتها أو المرآةهذه صورة بتغير سن  تتغير هذه صورة ؟ هل إذنفما هي 

 االجتماعية ؟

 المرأةما سنحاول مقاربته من خالل هذه المذكرة التي تبحث في صورة  هذا

قوله تما  المستغانمية و التي تعتمد منهجية تحليل المضمون و تراهن على استنطاق

 أنتجا م أن إلى اإلشارةو تجدر  أيضاوما تسكت عنه  المرآةبخصوص  األمثاله هذ

 الشعبية يشكل رصيدا هائال ال يمكن حصره. األمثالفي مجال  المرآةعن 

 عن تلك التساؤالت اتبعا للخطة التالية :  ولإلجابة

ل المث فن: األولالفصل وبعد ذلك  فيه المرآةمقدمة حول المثل الشعبي و مكانة 

ثل التعريف بالم تحديدات نظرية و خصصنا فيه التعريف بالمثل لغة واصطالحا

ي المثل فبعريف الت  -التعريف بالمثل في السنة النبوية  -  القرآنيفي االصطالح 

مثل خصائص المثل الفرق بين ال –المثل  أنواع –المثل  نشأةالشعبي   األدب

ي انمي وففي المثل الشعبي المستغ آةالمرالفصل الثاني فهو صورة  أما ، والحكمة

جوزة  ع أو ة.سواء كانت عزباء. متزوج بالمرآةالمتعلقة  األمثلةهذا الفصل تناولنا 

 :احيث قمن الفصل الثالث وأخيرابمختلف  العالقات  وصنفناها حسب مكانتها 
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سنا ع ودرفي المجتم المرأةالشعبية المستغانمية التي تعكس صورة  األمثالبتحليل 

هم الغة المثل الشعبي ومن  –المثل الشعبي  إيقاعية –بالغة المثل الشعبي 

كتورة بي للدالتعبير في االدب الشع إشكالالمصادر و المراجع  التي استفدنا منها  

د بد الحميالعربية دراسة تحليلية ع األمثالعبد المجيد قطامش  -  إبراهيمنبيلة 

شكرنا  نسوق خالص أن إالال يسعنا  ألخيراوفي ، الشعبي الجزائري األدببورايو 

 لبحثاعلى هذا  إلشرافهالمشرف الدكتور لحسن رضوان عرفانا وامتنانا  لألستاذ

لتي واحتضانه له والذي لم يتوانى في مساعدتنا وتذليل الصعاب والعقابات ا

ه توجيفي ال أخالصه واجهتنا فمن خالل تواضعه في المعاملة وجديته في العمل و

   فجزاه هللا عنا خير جزاء إمامنالنا طريق بحثنا وعبد سبيله  أنار

 

 



 

 
 

 

 الفصل األول

 ماهية المثل 
 

 تعريف المثل الشعبي  -1

 لغة -أ

 اصطالحا -ب

 القرآنيالمثل في االصطالح  -ت

 المثل في السنة النبوية  -ث

 الشعبي  األدب -ج

 :الشعبية األمثال نشأة  -2

 المثل أنواع  -3

 خصائص المثل الشعبي  -4

 :ل و الحكمةالفرق بين المث  -5



 اهية المثلم                                          الفصل األول:                           

2 
 

 تمهيد:

، و حية تعتبر األمثال الشعبية من أهم المأثورات الشعبية التي تعد كمادة

 االجتماعية. تتعتبر كوعاء للتراكما

ا لى أنهإفتا تتميز األمثال الشعبية بأنها نسق وجود األفراد و تستمر بعدها، إضا

 صة لتجاربسريعة النفاذ إلى الفكر و العقل، و نسجها في جمل قصيرة، ملخ

 فكيرطويلة، و كمرآة عاكسة لمختلف جوانب الحياة في المجتمع، و لي طريقة ت

في  هذا األخير و أسراره اليومية فهي بمثابة محاولة استخالص واقع المرأة

 المجتمع المستغانمي في كلمات.

 ينساناإلإن االنتشار العالمي لألمثال و حيازتها بجدارة على شخصية البعد 

نمي ستغاعلى نطاق واسع سلطة التوجيه و الفعل في أوساط المجتمع الم اوامتالكه

 ية:لتالا اإلشكاليةجعلها تلعب دورا هاما، لقوانين في المجتمع، و من ذلك نطرح 

 ؟ماذا نقصد بالمثل 

  ؟هصهي خصائ ما 
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 تعريف المثل الشعبي  -1

  لغة -أ
 أمثلةمنها هذا لقد جاء في لسان العرب البن منظور عدة معان لمادة مثل نذكر 

 أيومثله كما يقال شبة و شبهة و قولهم فالن مستراد لمثله و فالنة مسترادة لمثلها 

بمعنى العبرة والمثال  األمثاليطلب و يشح عليه و المثل الحديث نفسه و هي 

المقدار هو من الشبه و المثل ما جعل مثاال و قد مثل الرجل بالضم مثاال اي صار 

   1فضلاأل األمثلفاضال و 

كشبه و شبه و المثل  أيضاوقال احمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة و المثل 

بذكر مروي عن مثله في المعنى و قولهم مثل به  ألنهمن هذا  خوذأمالمضروب 

فكلبه  جعل ذلك مثاال لكل من  إذاالن المعنى فيه انه  أيضافكل هو من هذا  إذا

   2صنعه أرادصنع ذلك الصنع و 

الحديث و العبرة القول السائر بين  أمثال"المثل" جمع  األبجديالمنجد و شرح 

ال  األمثال ألفاظالتي ورد فيها الكالم و  األصليةلحالة  أيالناس الممثل بمضربه 

 أيو تشبه بمقابل بنظر فيها دائما على صور المثل  إفراداو  تأنيثاتعتبر تذكيرا و 

 . 3حجة  الشبه النظيريقال المثل السائر "الصفقة " ال أصله

                                                           

ه 1412حرف ا ل م .دار صادر بيروت )د.ط(  11ن منظور لسان العرب مججمال  الدين مكرم ب -  1

  210.215م  ص1992/
احمد بن فارس ابو الحسن  معجم مقياس اللغة تحقيق عبد السالم محمد هارون دار الجيل بيروت  -2 
  296.297.ص5ج
 8نان المشرق طالمنجد األبجدي  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر المكتبة الشرقية بيروت لب -3

  903.ص
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 اصطالحا

 توروهذا حسب نظرة كل منهم فنجد الدك أخر إلىيختلف تعريف المثل من دارس 

 لمثلعلى نوعين هما المثل السائر و ا بطلقةفي تعريفه للمثل  العربيرابح  

  الغرضي الخرافي

 نقل ممجملة مقتطعة من كالم  لذتها و هي تن أول فهو قول محكي سائر واأل أما

ون معنى كان وعلى هذا يك أييحاكيه في معنى من المعاني  ما إلىوردت فيه 

  :يلي ة  فيماالمتمثل أنماطهافي جميع  أعمهالكنه   هةالمشاب ألفاظالمثل السائر من 

   الجوهر و يستعمل فيها الند 

  الكيفية ويستعمل فيه لفظ الشبه 

  الكمية ويعبر فيها بلفظ المساوي 

 1يطلق فيها لفظ الشكل القدر والمساحة و 

 بإيجازيمتاز  األدب أنواعفيعرفه بقوله "المثل الشعبي نوع من  أميناحمد  أما

اللفظ و حسن المعنى و لطف التشبيه وجودة الكناية و ال تكاد تخلو منه وال تكاد 

و التعريف  2.تتبع كل طبقات الشعب إنها األمثالو مزية  األممتخلو منه امة من 

وحده هو تعريف  شامال لخصائص المثل الشعب إبراهيمدكتورة نبيلة الذي تراه ال

الذي نشره  األلمانية األمثالفريدريك زايلر و ذلك في مقدمة كتابه القيم علم  األستاذ

 حيث يعرف المثل بقوله "انه القول الجاري على 1932عام 

  كالأش مكتمل يسمو على أدبيالسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعليمي و بشكل  

 3.المألوفةالتعبير 

                                                           

  41.42رابح العربي انواع النثر الشعبي منشورات جامعة باجي مختار عنابة .د.ت.ص  - 1
القاهرة نقال عن نبيلة ابراهيم  61احمد امين قاموس العادات و التقاليد و التعابير المصرية  ص - 2

  174ص  3اشكال التعبير في االدب الشعبي دار غريب القاهرة ط 

  175بيلة ابراهيم  اشكال التعبير في االدب الشعبي صن -3
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 :القرآنيالمثل في االصطالح  -ب

المثل السائر كما يؤكد ذلك  أوعن المثل الشعبي  القرآنييختلف تعريف المثل 

القران ال يستقيم حملها  أمثالعلماء البالغة و التفسير وغيرهم يقول مناع القطان 

ى ما يذكر م حملها عليستقي المعنى اللغوي الذي هو شبيه و النظير وال أصلعلى 

استعملت على  أقوالالقران  أمثالليست  إذ األمثالفي  فواألفي كتب اللغة لدى من 

 عند العلماء األمثالوجه تشبيه مضربها بموردها و ال يستقيم حملها على معنى 

حيث يقول  القرآنية لألمثالجعفر السبحاني في دراسته  إليهذهب  وهذا ما 1.البيان

 إلقاءالعالمية عبارة عن كالم القي في واقعة مناسبة  األمثالعامة  المثل في إن"

ذلك الكالم ثم تداولت عبر الزمان في الواقع التي هي على غوارها و المثل بهذا 

هو تداولها على  األمثال أقوام إنالمعني غير موجود في القران الكريم  لما ذكرنا 

 . 2القرآنية اآلياتير متوفرة في وسريانها بين الشعوب و هذه الميزة غ األلسن

 ماءعل إليهالقياسي الذي تعرض  التمثيلهو  أخرله معنى  القرآنيالمثل  -

سماه  ز و قدلمجاالبالغة في علم البيان و هو قائم بالتشبيه و االستعارة و الكناية وا

كريم ان الوعلى هذا فالمثل في القر القزويني في تلخيص المفتاح )المجاز المركب(

 س من قبيل المثل االصطالحي اللغوي لي

في حكمه و تقريب  بشيء شيءو يقدم ابن قيم الجوزية تعريف للمثل وهو تشبيه 

 3.باألخرو اعتبار احدهما  األخراحد المحسوسين من أوالمعقول من المحسوس 

المعنى" في صورة رائعة موجزة لها  أبراز" بأنهو يعرفه مناع القطان  -

 4قوال مرسال . أوكانت تشبيها  وقعها في النفس سواء

  : يلي في القران الكريم ندرج ما األمثالومن مواضع ضرب 

                                                           

  283القطان مناع مباحث في علوم القران ص -1
  18السجاني جعفر االمثال في القران الكريم ص -2
  174دار المعرفة بيروت لبنان ص  –الجوزية ابن القيم .االمثال في القران الكريم  -3
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 سورة البقرة : 

ا أََضاَءْت َما َحوْ " - ُ ذَ لَهُ َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا فَلَمَّ  ْم َوتََرَكُهْم فِي ُظلَُماٍت الَ  بِنُوِرهِ َهَب َللاَّ

 17 اآلية –"  (17يُْبِصُروَن )

 266 اآلية – 1 "...أَيََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّة   " -

 سورة ال عمران:  

 103 اآلية –" ... َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّارِ ... " -

ْنيَا َكَمثَِل ِريحٍ فِيَها ِصرٌّ أََصابَتْ "  -  َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي َهِذِه اْلَحيَاةِ الدُّ

 117االية  – 2 "(117)...فَأَْهلََكتْهُ 

ة لموجزا باألمثالالموجزة و القياسية و نعني  باألمثالويزخر القران الكريم 

 ةألخالقيا أوالتي تتضمن بعض القيم الدينية  اآليات أجزاءالكريمة و  اآلياتتلك 

ية في ليوما سيما المسلمين منهم في احاديثهم المركزة التي يتمثل بها الناس و ال

 وألوصفي القياسية ذلك السرد ا باألمثالكما نعني  إشعارهمكتاباتهم و خطبهم و 

في  فاألمثالالقصص الذي يساق لتوضيح معنى عن طريق التشبيه و التمثيل 

 . يلقياساالموجز السائر و المثل المفصل  المثل، ران الكريم نوعان من المثلالق

 المثل الموجز السائر في القران الكريم

و من  األمثالدخلت في حظيرة  إيجازسارت بين الناس لصدقها و  إذاالحكمة  إن

التي تشمل على بعض مسائل  اآليات أجزاء أوالكريمة  اآلياتنمد  إنجاز لنا 

 الن الناس يتداولونها صباح أمثاالالكريمة بصورة مركزة  األخالقمبادئ  أوالدين 

 أناكتسبت هذه الصفة بعد  أوو الحياة مشافهة و كتابة  األخالقمساء في شؤون 

 3.متأخرفي زمن  األقالمو  األلسنةسارت على 

 : القران الكريم الموجزة كقوله تعالى أمثلةومن 

اُموَن َعلَى النَِِّساءِ " 4" و كقوله تعالى...اْْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ ..." َجاُل قَوَّ وقوله  5 "...الِرِّ

ا يَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك تعالى ايضا " َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ
 6"اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلهَُما فاََل تَقُْل لَُهَما أٍُفِّ َواَل تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْواًل َكِريمً 

 :ي في القران الكريمالمثل القياس

القصص  أوالمراد بالمثل القياسي في القران الكريم هو ذلك السرد الوصفي  إن

 األمثالالذي يقصد به توضيح معنى ما عن طريق التشبيه و التمثيل كما يسمى 

ومن  7.ما يقوم مقامه أوصرح فيها بلفظ المثل  ألنهالمصرحة  باألمثالالقياسية 
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َكاةٍ له تعالى "السرد الوصفي قو أمثلة ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ ُ نُوُر السهَماَواِت َواألأ َّللاه

يٌّ يُوقَدُ ِمنأ َشَجَرٍة  َكٌب دُِرِّ َجاَجةُ َكأَنهَها َكوأ بَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ بَاٌح الأِمصأ فِيَها ِمصأ

 ُ بِيهٍة يََكادُ َزيأت قِيهٍة َواَل َغرأ هُ نَاٌر نُوٌر َعلَى ُمبَاَرَكٍة َزيأتُونٍَة اَل َشرأ َسسأ َها يُِضيُء َولَوأ لَمأ تَمأ

ٍء َعِليٌم  ُ بُِكِلِّ َشيأ ثَاَل ِللنهاِس َوَّللاه َمأ ُ األأ ِرُب َّللاه ُ ِلنُوِرِه َمنأ يََشاُء َويَضأ ِدي َّللاه نُوٍر يَهأ

(35") 1 

  :المثل في السنة النبوية -ت

ى هللا عليه وسلم و هي من النبي صل إلىالمنسوبة  باألمثالتزخر السنة النبوية 

( إِْن ُهَو إاِلَّ 3َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى )جوامع الكالم التي تلقاها النبي عن هللا قال تعالى " 

 (5-3 اآليةسورة النجم )  )5 (2( َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى4َوْحي  يُوَحى )

ات معنى عميق تسحر ذ ألفاظهاالنبوية صورة تمثيلية رائعة الجمال و  األمثال إن

فيها من دقة التصوير و حسن اختيار الكلمات المناسبة ما يعجز ابلغ  األلباب

في سنة النبوية كان اقتداء بما ورد في  األمثالضرب  إن بمثلها. اإلتيانالعرب عن 

 ْم يَتَفَكَُّرونَ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَّهُ ... " تعالى القران الكريم من ذلك قوله

 21 اآليةسورة الحشر  3" (21)

بتشبيه الغائب  األذهانالمعاني في صورة حسنة تستقر في  أبرازو الهدف منها 

بالحاضر و المعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير و كم من معنى جميل 

 4اكسبه التمثيل روعة و جماال فكان ادعى لتقبل الناس له و اقتناع العقل به

 أصحابهفي معرض تعليم  األمثالو قد استعمل الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ائل يرغبهم في الخيرات و يرهبهم في الرذ أخرىبحجاجهم تارة و يعضهم تارة 

ن تلك الصادق مما يجعل م اإليمانالسلمية و  األخالق إلىوالسيئات و يدعوهم 

في  اآلثارقد ظهرت هذه و  أثارهتربويا متميزا و عظيما في  أسلوبا األمثال

رسخ يالتغيرات السريعة في مجتمع الصحابة و هم حديثو عهد الجاهلية فالمثل 

 احد.للتعايش داخل المجتمع الو أساساالتربية المدنية و االجتماعية و يضع 

 :)تعريفه(الشعبي  األدب -ث

الشعبي الشفهي هو مجموعة العطاءات القولية و الفنية و الفكرية  األدب إن

بعد  باإلسالمتتكلم العربية و الدين  أصبحتورثها الشعوب التي  إليلمجتمعية وا

التي مدت رقعتها الحضارية لمساحة ضخمة من العالم  اإلسالميةالفتوحات  وأثناء

على وجه  اإلنسانيمساحة ضخمة من الزمن  إلىالقديم ومدت نفوذها و انتشارها 

مطبوعا سواء كان  أومكتوبا  أوهيا العامية سواء كان شفا أدبوهو كذلك  5األرض
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انشاه معاصرون يرى  أومعروفا متوارثا عن السلف السابق  أومجهول المؤلف 

موضوع  أيال تشكله  األدبالشعبي الشفهي يعتمد على محتوى  األدب إن آخرون

 الرأيهذا  أصحابفهو عند  أصحابهالتجربة الفنية فيه ال اللغة التي يستخدمها 

موضوع التجربة  أيال شكله  األدبالشفهي يعتمد على محتوى الشعبي  األدب

 األدب الرأيهذا  أصحابفهو عند  أصحابهالفنية فيه ال اللغة التي يستخدمها 

المعبر عن ذاتية الشعب المستهدف تقدمه الحضارة الراسم لمصالحه يستوي فيه 

 األثرو المطبعة  أدبالرواية الشعبية و  أدبالفصحى و  أدبالعامية و  أدب

 1.مجهول المؤلف

  :الشعبية األمثال نشأة -1
 أجيالالمثل فن قديم يصاغ انطالقا من تجارب و خبرات عميقة تحمل تراث 

كتابة تعمل على توحيد الوجدان و الطبائع  أومتالحقة يتناقلها الناس شفاها 

المجال  والعادات و لذلك يعدها البعض حكمة الشعوب و ينبوعها وقد تقوم في هذا

 إليهاباتجاه التطور و البناء لذلك ينظر  اإلمام إلىبدور فعال في دفع عجلة المجتمع 

  2باعتبارها وثيقة تاريخية و اجتماعية

 وكانه مو  نشأتهالمثل غير واضحة تماما  فليس هناك من يجزم في تاريخ  نشأة إن

 بعضهايكون نشوء المثل قد ترافق من ذيوع الكتابة وتنوع مصادره ف أن األرجح

لطبي ا التراثنكتة ال يعرف قائلها و بعضها مستخلص من  أوتعززه حكاية شعبية 

ول ا يحو غيره مما يؤكد قدم التاريخ و لعل الكثير منه ضاع و يضيع يوميا و م

 لفة.لمختاالمخابر  أعمالدون ذلك من كثرة مثل هذه الحلقات العلمية و الندوات و 

تعبر عن الحكمة الشعبية بين الناس نسختها  نهاأالشعبية على  األمثاليغلب على 

و صوت الشعوب كما تقول  األجيالحكمة  فأضحتالشفاه الشعبية نتاجا جماعيا 

   3.و الحكم األمثالجمانة طه في كتابها القيم  موسوعة الروائع في 

في العصر الجاهلي عند العرب حيث سجل الشعراء ذلك  باألمثالظهر االهتمام 

ل من خالل واأل اإلسالميكما تبدي االهتمام بها في العصر  رهمإشعافيبعض 

الرسول صلى هللا عليه وسلم بالذين نطقوا بالكلمة  و تفوهوا بالمثل و قد  إعجاب

منها عن نبي لقمان  المأثورةالشريفة و ال سيما  أحاديثهورد الكثير منها في بعض 

 إلىن الخطاب رضي هللا عنه عليه السالم جاء في رسالة بعث بها الخليفة عمر اب

الدكم العوم و الفروسية ورؤوهم ما سار من المثل وما حسم من أوعلموا  األنصار

في عصر التدويالت و الطوائف لوال ان  األمثالينقطع تدوين  أنالشعر وكاد 

ه( وضع كتاب اسماه المستطرف من كل فن 825محمد بن احمد االشبهي )

الشعبية العامية و في مطلع القرن العشرين  ألمثالامستطرف جعل فيه بابا خاصا ب

                                                           

   34الحسين عبد الحميد احمد رشوان نفس المرجع السابق ص  -1
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و  والمأثوريسمى الفولكلور يهتم بدراسة و جمع الثراث  أدبنشا في الغرب 

للتعرف على هوية  أساسياالشعبية مرجعا  األمثالفي  رأوادراستهما و من جديد 

 .  1المجتمع و مكوناته

 المثل تكون عبر مصدرين  نشأة إن

 لذي يعكس كالمه تفكيره الواقعي العادي ا اإلنسان 

 المفكر الفيلسوف الذي يقرا و يحاول تعليل الظواهر و شرحها  اإلنسان

و التاريخ و غيرها حيث انه قد  اآلدابوتفسيرها و هو ما نعثر عليه في كتب 

حادثة معروفة في التاريخ و قد  أومبنية حول قضية واقعية  األمثالتكون هذه 

حكاية شعبية من الوسط العامي لذلك يعتقد بعض  أو تكون مبنية على خرافة

سلوكي كما  أوفكري  الشعبية ليست وليدة نظام األمثال إنالباحثين االجتماعيين 

بل هي رؤية تعبر عن الصورة الحضارية للشعوب في ارتباطها بماضيها  أسلفنا

 من طرف في   نسج صورة المثل و على أكثروحاضرها و مستقبلها حيث يشترك 

العاديين  األفرادالعموم يساهم في بناء المثل العلماء و رجال الدين و السياسة و 

  2البسطاء مما يعطي المختلفة في الحياة اليومية 

  :المثل أنواع -2

منها المثل الموجز وهو القول السائر  أنواعوعند دراستي لفن المثل وجدت لديه 

لة مضربة بحالة موردة وهذا الموجز الذي يشمل على معنى صائب و تشبه فيه حا

الذهن عند اطالق لفظ "المثل" و هو الذي  إلىهو الذي يتبادر  األمثالالنوع من 

و تدخل فيه الحكم التي فشت بين الناس كما تدخل فيه  األمثالعنى به جامعو  

  3الشعرية األمثال

  :المثل القياسي

يها برهنة عل أوكرة توضيح ف إلىالقصصي الذي يهدف  أوهو ذلك السرد الوصفي 

 امرين تناولالثمثيل الذي يقوم على المقارنة و القياس و هو ي أوعن طريق التشبيه 

 أما توضيح و أوالتمثيل  أواما ان يصور نموذجا من سلوك انسان بقصد التادب 

 يجسد مبدا يتعلق بملكوت هللا تعالى و خلقه 

  :المثل الخرافي

بناها  أوالعرب على السنة الحيوان  أجراهاالتي تلك الكلمات الموجزة السائرة  هو

و  اإلنسانعلى قصص خرافي نسجوه و جعلوه فيها يتحدث فيها ويفعل كما يتحدث 

و ربما كان هذا النوع  األخالقالحث على مكارم  أويفعل و يقصدون بذلك التسلية 

                                                           

. 1999عبد الرحمان ايوب  الذاكرة و النسيان .تونس  المجلة العربية للتربية و الثقافة و العلوم  -1

  20ص
  25عبد الرحمان ايوب نفس المرجع السابق ص -2
  12.ص 1988. سوريا  دار الفكر  دمشق 1ية. ط عبد المجيد قطامش االمثال العرب -3
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ور بسبب مخالطتهم للحيوان في الحياة البدوية و يعد هذا النوع صورة من الص

 1فيه االحداث و الحوار الى الحيوانات والجماد األديباالدب الرمزي الذي ينسب 

  :خصائص المثل الشعبي -3

 الشعبي بمجموعة من الخصائص األدبيمثل المثل الشعبي كغيره من الفنون 

 و هذه األخرىالشعبي  األدبمع العناصر  أكثرهاوالمميزات وهي تشترك في 

  : الخصائص هي

لى للمثل هي والخاصية األ أنوهكذا نستطيعان نقول '' :إبراهيمتقول نبيلة  -

 األلفاظاستخداما فنيا يبتعد عن كل تحديد لغوي و في وسع هذه  لأللفاظاستخدامه 

 .2''ربطا قويا متماسكا األفكارتربط بين هذه  نأ

 للهجةاللغة العربية المستعملة في المثل الشعبي هي ا أنو كما نعرف جميعا  

 ته فهيف فئالغة الحياة اليومية المستعملة و السائدة بين الشعب بمختل أية العامي

 جزالحوااهي لغة  أيو المتعلم الغني و الفقير  األميلغة البيت و الشارع و لغة 

 فاألدبالمثل الشعبي مجهول المؤلف وحتى و ان وجدنا نسبة فهي موضع شك 

 ألصلياطبق على المثل فصاحبه نفسه ين الشيءالشعبي عموما يتميز بالجماعية و 

ى ليبق عليه مثل ثم ذابت ذاتيته في جماعة مجتمعة أطلقهو فرد من عامة الناس 

ية زمانمثله سائر و صاحبه مجهوال و حتى و ان استطعنا التعرف على المرحلة ال

ون ل مرة  حسب المضمأوعن المكان الذي اتبع فيه  أوالتي قيل فيها المثل 

لحق طي اتجت هذه الفترة االستعمارية فالذاكرة الشعبية ال تعالتي ان األمثالك

 بمعرفة قائل المثل الشعبي 

يستكمل  أنبعد  إاللى واأل نشأته أثناءالمثل الشعبي ال يخضع لعملية التدوين  -

نموه على ايدي الناس المثل الشعبي صادق في تعبير فهو ينقل حالة الفرد 

المسؤول و ال من  أوالحاكم  أوة الرئيس والجماعة بصدق و دون الخوف من قو

نقد النقاد و الدراسيين فالمثل يحتوي على معنى يصيب التجربة و الفكرة في 

 3الصميم

م ا يقدو المثل ال يعرف التركيب الموحد الذي يعرض الفكرة عرض مسلسال وانم -

اية رشم المثل على الجمل المتعارضة التي و تصور المفارقات في الحياة "في الو

 وفي القفا سالبة"

  4.اإليقاعالتي تنجم عن استخدام الوزن و  اإليقاعويتميز كذلك بالحركة و 

و يتميز المثل الشعبي كذلك من حيث لغته بظاهرة كثافة المعنى الذي تحمله كل 

مفردة و هي كثافة تجعل المفردة المستخدمة في المثل تختلف في معناها عن 

                                                           

  31ينظر المرجع نفسه ص -1
  186نبيلة ابراهيم .اشكال التعبير في االدب الشعبي ص -2
  174نبيلة ابراهيم المرجع نفسه ص  -3
  80نبيلة ابراهيم .اشكال التعبير في االدب الشعبي ص  -4
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تتجاوزها و تفوقها من حيث  أيهما أيفي اللغة العادية المفردة نفسها المستخدمة 

 الداللة و المعاني الجافة 

التعبير  أشكالفي مقدمة  يأتيو يتبين من خالل هذه الخصائص ان المثل  -

يعبر عن الواقع االجتماعي بكل تناقضاته و صراعاته  ألنهالمعروفة  األدبية

 بخصائص دقيقة انه الصورةويكشف الكثير عن العالقات االجتماعية السائدة 

 وإثراءخلق  أعادهو من  األخيرالمجتمع و هذا  أحوالالواقعية و الحية التي تكشف 

المثل و الحفاظ عليه في ابسط صورة المعروفة و هذا ما ضمن له الديمومة و 

                                       1االستمرارية

 :الفرق بين المثل و الحكمة -4

اد تعني الفلسفة و هي ذات مستوى فكري رفيع النها تصدر عن افرالحكمة  إن

ا حكماء و علماء فهي ذات محتوى خلقي فكري رفيع صالح لكل زمان ومكان ام

مان ح لزالمثل الشعبي فمصدره الشعب و التجربة اليومية البسيطة فهو غالبا يصل

 و مكان معين 

  : تجتمع الحكمة مع المثل في سمات مشتركة -

 اللفظ  إيجاز .1

 المعنى  إصابة .2

 حسن التشبيه  .3

 جودة الكناية  .4

 أن الإ العبارة  أحكامو التكيف و  اإليجازو المثل و الحكمة تتشابهان من حيث 

  اإلسهابالطول و  إلىالحكمة قد تميل 

                                                           

  65م  ص 2007دار القصبة للنشر الجزائر عبد المجيد بورايو األدب الشعبي الجزائري  - 1
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  1الفروق بين الحكمة و المثل أهممن 

 شبيه عي التراالمعنى وال ي إصابةالحكمة فعمادها  إماالتشبيه  أساسهالمثل  إن

 فيها حيث تصبح مثال

 الحكمة الذي قد يطول نسبيا  أسلوبالمثل دائما موجز عكس  أسلوب 

  من الحكمة التنبيه و الوعظ  إماالهدف من المثل االحتجاج 

  ماإالمثل يصدر عن جميع الناس بمختلف طباقتهم الفكرية و االجتماعية 

 فيلسوف  أوعن حكيم  إالالحكمة فال تصدر 

        

                                                           

 66مرجع سابق، ص  - 1
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 تمهيد: 

م وبرغ تداولها بين الرجال والنساء الشعبية تعتبر أدبا حيا بفضل األمثالإن 

ت كل ي عمالتطور اإلجتاعي والثقافي وبرغم وسائل اإلعالم واإلتصال الحديثة الت

 خالل ترسم صورة المرأة من األمثالالمنازل وتناولت كل المجاالت، فما زالت 

 على يتميز به التركيز عل ما يتميز به من خصال خلقية وُخلقية، ومن خالل ما

طتها وضعيتها اإلجتماعية والثقافية وغيرها وعلى مستوى أدوارها وأنشمستوى 

 داخل البيت وخارجه 

  ذه هالشعبية للمرأة؟ ماهي دالالت  األمثالفماهي الصورة التي ترسمها

ه الصور وإنعكساتها على واقع المرأة في األسرة والمجتمع؟ وهل تختلف هذ

 أم أنها صورة عامة تالزم الصورة بإختالف وضعية المرأة ودورها وسنها؟

؟هل المرأة وتنطبق على جميع النساء بغض النظر عن اإلختالف القائمة بينها

الشعبية  األمثالللموروث الثقافي العربي والموروث الديني أثر في هذه 

 الجزائرية؟

 األمثالوهذا ما نحاول مقارنته من خالل عناصر هذا البحث عن صورة المرأة في 

 جمعناها من منطقة مستغانم من أفراد بعض العجائز والشيوخ وماالشعبية التي 

 1ترتب في ذاكرتنا من عهد الطفولة وما وحدناه في بعض المراجع.

 ما  أكثرالشعبيىة يشكل رصيدا هائال األمثالقيل عن المرأة في مجال  علما أن ما

 ن حصرمكي العربية الجاهلية وعند المولودين وعليه  فال األمثالقيل عنها في 

التي  شعبيةال األمثالتنويع  إلىكماقيل عنها في هذا البحث غير أننا سعنا جاهدين 

تبعنا تتعد إعتمدناها في هذه المقاربة التي إتبعنا فيها منهحية تحليل المضمون و

ي فريات عجزها،نعتقد أن أصلح النظ إلىلصورة المرأة تشبعا زمنيا منذ والدتها 

 لدالليقل ارية الحقول الداللية التي هي نظرية تهتم بالحالتحليل الداللي وهي نط

أن  أي بالمجال الداللي والمعجمي لمجموعة من الكلمات ويشترط هذه الكلمات

ام، تكون مشتركة في داللة معينة بوجه من الوجوه ويجمع هذه الداللة لفظ ع

يعرف ، وركفتترابط بالكلمات دالليا ومعجميا هو الذي يكون الحقل الداللي المشت

ة الخبر ن منالحقل الداللي بأنه قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معي

لب يتط كمجال الصفات العالقات... وأصلح النطريات هي النطرية السياقية عندما

ة من تفادتوضيح المعنى ذلك كتجديد داللتها التي وضعت لها أصال والدالالت المس

سان ناإل حياة إلىعات منها، وتعدادها بالمرأة أم إنطباالسايق سواء تعلق األمر 

ء هذه ي ضوبصفة عامة فيها تكسف الحقول الداللية العامة والحقول الفرعية لها، ف

 ي:هالشعبيىة على أربعة حقول داللية عامة  األمثالالنظرية يمكنني توزيع 

 صورة المرأة من خالل صفاتها 

 صورتها من خالل عالقتها بغيرها 
                                                           

   100عبد الرحمن رباجي، قال المجدوب، الطبعة األولى الجزائر، طبع هلى حسب المؤلفات، ص -  1
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 تها من خالل سلوكها ونشاطهاصور 

 يؤثر فيها صورتها من خالل أحوالها وما 
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 صورة المرأة من خالل صفاتها -أ

 صورتها قبل الزواج: 

 هاجسميعتبر الزواج في المنظور الشعبي عالمة فارقة في حياة المرأة حتى أن 

جية وة الزؤوليالتنشئة والتربية في األوساط التقليدية هو إعداد البنت إلنطالع المس

دد يتح وربة البيت وهذا الدور يعتبر إمتياز للمرأة التي فازت له ألن مصيرها

 محطة الزواج. إلىبالقياس 

بل من هذا المنطلق رأينا أن نعرض صورتها من خالل التركيز على وضعيتها ق

صورها جدها تالشعبية التي قبلت في المرأة قبل الزواج ن األمثالأو يتتبع  الزواج،

 ة إيجابية وأخرى بصور سلبية.تارة بصور

 :النظرة اإليجابية 

 المرأة نظرة إيحابية نذكر: إلىالتي نظرت  األمثالفمن 

 الحياة والحنان 

 1اللي معندوش  بنات ماعرفوه باه مات  .1

 2اللي ماعندو أنثى ماابكاو عليه .2

 ذكرةتبقى تاخيها فهي ، ويعني هذا المثل أن األنثى أكثر حنان من الولد على أبيها

ير ما يثكماأن تأثرها وبكاءها عليه إذ مات، يثير الشفقة عليها ك لمدة طويلة،

اتمة عتبر كتكماأن البنت بالنسبة ألمها  السؤال عن الهالك، إلىالسامعين ويدفعهم 

 أسرارها ثهي التي تطلع عليها وتبحث في مدخراتها وتشاركها في مشاكلها

دار  إلى ها بنات بتحمل أسرارها معهاوأالمها وأفرادها لهذه المرأة التي ليس ل

 ها.ها عليعد أمالمسؤوليات المنزلية التي تتحملها البنت أو تسا إلىالبقاء باإلضافة 

 

 3هللا يجعل لي في كل اثنية ولية .3

ها ره ألني سفأي يتمنى أن يحعل هللا له في كل وجهة أوبلد إمرأة من أهله يمر بها ف

 أكثر ترحيبا به من الرجل

 لسلبيةالنظر ا: 

 4زوج بنات في دار زوج حناش في غار وال .4

نالحظ أن هذا المثل يفضل التعايش التي قد تسبب الهالك بسمومها إذا لدغت 

اإلنسان،عل البنات غير المتزوجات في الدار،زذلك خشية ماقد تسببه البنات من 

يعد عالة عار إذا بدر منها مايخالف التقاليد واألعوان كما أن بقاء البنت دون زواج 

                                                           

 136م، ص 1997رابح خدوسي، موسوعة الجزائر في األمثال العربية ،دار الحضارة   1

الجزائرية بسطيف الجزائر،منشورات دار الثقافة لوالية عز الدين حالوجي، األمثال الشعبية  2

  99م، ص207سطيف

  -مستغانم–الذاكرة الشعبية   3

 194مم، ص1993عبد الحميد بن هدوقة، وحدة رعاية، الجزائر  4



 الشعبية صورة المرأة في األمثالالفصل الثاني:                              

18 
 

على أهلها ألنها في الغالب التقوم باألعباء التي تقوم يها الذكر،ولذلك يحاول 

 األولياء دائما التخلص من األنثى لتزويجها ليتولى أمرها زوجها.

عة واللي دار قص قالت موكة: أنا خير من ثالثة:اللي قال كلمة ماوفاها، .5

 واللي كبرت بنتو وماأعطاها. مامالها،

طهر تي أيضا البومة، تمثل أشأم الطيور فهي قبيحة المنظر،مشؤومة موكة:  تسم

 لذينغالبا في الليل، ومع ذلك فهذا المثل يجعل هذا الطائر أحسن بكثير من ا

ه ا فيسراع بتزويج البنت،كم‘اليحترمون قوانين الشرف والكرامة وفيه حث عل ال

 من صالح لها وألهلها.

 رة للزواجصفات اإليجابية في المرأة المختا: 

 ليهاعرباط الزواج رباط مقدس به يجتمع الذكر واألنثى ويكونان األسرة ينتج 

 هرة،لمصااأوالد، وبه تتقارب األسر المتباعدة وتمتد العالقات وتتوسع بفضل هذه 

د ققدير تولذلك فمحطة إختيار الزوج ،ويدوم ألن كل خطأ أو سوء  أوماينتج عنها،

 ثالاألمألسرتين للناشئة فيمابعد، وعليه تنبهت ينجز عنه مشاكل للزوجين وا

 الشعبية المقبلين على هذا الرباط.

 1زواج ليلة تدبارو عام .6

الحة ل الص:األخالق الحميدة واألعما األمثالومن الصفات المرغوبة في الفتاة حسب 

 قال المثل:

 مايعجبك نوار دقــــلة         في الواد داير ضالل .7
 2للطفلة          حتى تشوف الفعايمايعجبك زين ا       

 ند لمسهئه عفي المثل تشبيه تمثيلي فنوار الدقلة يمتاز بإنعدام رائحة وبمرارة ما

 طابقبخالف منظره الجميل فكذلك يعتبر المرء بجمال المرأة الظاهري إذ لم ي

ي تول المظهر المخبر في األخالق الحميدة وفي األعمال الصالحة ،والقدرة على

 ولية.المسؤ

 3كب القدرة على فمها تشبه البنت ألمها. .8

مها ألوك سفإن كان اإلنسان اليستطيع أن يبين أخالق البنت الصغيرة أوأفعالها فإن 

 دليل على سلوك إبنتها في المستقبل ألنها هي التي تعلمها وهي قدوتها.

 4البنات على المات )األمهات( والخيل على الصفات .9

 صفة القرابة:   

الزواج بالقريبة في الدم ألنها معروفة بالنسبة للخاص،كما  األمثال تفضل بعض

على  نفسها،تتكون أكثر عطفا ولهما العادات أنها قد تكون من مستواه اإلجتماعي

                                                           

 -مستغانم  –الذاكرة الشعبية   1

 67عبد الرحمن رباجي، مصدر سابق، ص   2

 -مستغانم  –لذاكرة الشعبية ا  3

 مصدر نفسهال  4
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زوجها وعلى أهله،كما أنها ترضى بماعنده وتصبر على سلوكه،باإلضافة إال أن 

ألقارب ولهذا الغرض هذا الزواج فيه حفظ للشرف، وقضاء على العنوسة بين ا

 .األمثالقالت 
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 1بنت عمك ترفذ همك .10

 زيتنا في بتنا وماءنا في دقيقنا .11

 2البراني بلباس بن عمي بحالسو خير من .12

 صفات البعد في الدم أو المسكن: 

مثاال ناك أهالسابقة تحبذ الزواج بالقريبة لمبررات مقبولة فإن  األمثالإذا كانت 

 :مثالاأللبعيدة أو البعيدة المسكن ومن هذه أخرى تفضل الزواج بالغريبة أو ا

 3دمك هو همك .13

تهم خالطم إلىغير أن المثل اليقتصر في تحذيره على الزواج باألقارب بل يتعداه 

لبعيد بل اقفي أمور الحياة العامة ألنه يعتبر أن كل المشاكل قد تأتي من القريب 

ن اء ما وأكثر اإليذبسبب الغيرة والحسد أو بسبب قلة اإلحترام وهو أشد واقع

 البعيد.

 صفة للحسن والنسب: 

ين لزوجاهذه الصفة من إهتمامات المثل الشعبي ألنه اليعتبر الزواج عالقة بين 

ولة فقط، وإنما هي عالقة بين أسرتين فكل مشكل طارق قد يؤثر عليهما ولمحا

 تفادي المشاكل أو التقليل منها أو حلها بسرعة قال المثل:

 إذا ماربحت الهناء تربح للخالص خوذ بنت الناس  .14

 4خوذ األصلية ونام على الحصيرة .15

جالة ر الرإختيار لها من أب  أوولي مهاب  الجانب في أسرته إخت إلىهذان المثالن 

 ثرإألنه عند ضرورة تجد رجال تتكلم معه كماأن هذا النوع من األمر يكون أك

 كثر خوفا.حتراما  وتقديرا للنسيب واإلناث أكثر حياء وحشمة وأ

 

 صفات الخاطب:  

ارات وعب إذ إحراءات الخطبة في العادة يقوم بها أهل الزوج ولهم في ذلك مفردات

 ثالاألممتعارف عليها في مثل هذه المواقف لتسهيل عملية األبحاث والقبول و

 نها:الشعبية عبرت عن ذلك الحوارات بجمل موجزة تدل على نفسه المتخاطبين م

 5خطاب رطاب .16

ط أهل ل شروهذه العبارة أن يقدم هدياه، ويكون لينا في موافقة متطاهرا بقبووتعني 

 ح بهامحاسن موكله ،وعندما ال تتحقق بعد الزواج األمور المصر الزوجة، مبرزا

 أثناء الخطبة، يعبر المثل بالقول:
                                                           

 49عبد الحميد بن هدوقة، مصدر سابق ،ص  1

 30رابح خدوسي، مصدر سابق ، ص  2

 الذاكرة الشعبية مستغانم  3

 المصدر نفسه   4

 42عزالدين حالوجي، مرجع سابق، ص 5
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 1أكثر كذبوا ليلة خطبوا. ما .17

ذب للوصول ويضرب المثل في تصرفات كل راغب في مصلحة عندما يوظف الك

 إليها وقول أهل البنت وهم يشكرون إبنتهم

 كل صبع بصنعة .18

 2الراجل عيبوا في جيبوا .19

قاس لك يوفي المثل تعبير للرجل بفقره،فالرجل العيب فيه مادام جيبه مآلن وهو بذ

 أن ار إالالتي تحث على إختيار المرأة وبرغم  قلتها في إختي األمثالوبرغم بكثرة 

 لرجل ابالنسبة للزوجين وعليه فأهل المرأة ملزمون لمعرفة قضية الزواج أساسية 

مثل ر الويفضلون عدم تزويجها، على أن يعطوها لندل، يهينها ويعيدها إليهم  ويعب

 عن ذلك بقوله:

 3زواج الفضايح بوها والفي دار ت البنقعاد  .20

 4كل شئ بالسيف غير المحبة بالكيف .21

البأي ال ولحب أو الرضى ال يشتري بالميقال هذا المثل عادة إلقناع الخطاب بأن ا

 آخر.

 صعوبات الزفاف: 

دا إذ تم التوافق وحصلت الخطبة وبدأت اإلستعدادات لمراسم العرس فهنا تب

 نذكر منها: األمثالالصعوبات أخرى وصفها المخيال الشعبي بمجموعة من 

 اللي بغى الزين يصبر لعذابو .22

 يقول أح اللي بغى الشبح ما .23

 5سة من دار بوهاواش يخرج العرو .24

كأن وميل والمثل يدل على التناقل والتماطل وكثرة التحضيرات وكذا إجراءات التج

العروس غير راغبة في الخروج من بيت أهلها وكثيرا ماكانت تخرج قديما 

قد اهم،وأخرين ال تعرفهم وربما ال تر إلىدموعها عل خذيها ألنها تفارق أهلها 

 .تمتزج دموع الحزن بدموع الفرح

 6خطبي سبق الحطب قبل ما .25

مع والحطب مادة األساسية في طهو الطعام وتحضيره وكان يتطلب حهدا فالمجت

 ىإلر الريفي أو الصحرواي  قبل وجود  الغاز وخاصة للوالئم،كاألعراس وهويشي

 متاعب الزواج وتكاليفه 
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 سي.ويضرب المثل في التبرع بالشئقبل أوانه واإلهتمام بالثانوي قبل األسا

 صورة المرأة من خالل عالقتها بغيرها: .أ

 صور معاملة الرجل السيئة لزوجته: 

 عبيةالش األمثالعندما تتم مراسيم الزواج وتصرح المرأة في بيت زوجها تقدم 

يطرته ه وسطائفة من الكيفيات التي على الرجل أن يعمل بها ليثبت رجوليته وقوامت

 ثل:ويجعل المرأة نهاية طول حياتها معه يقول الم

 1الفرس على فارسها والمرأة على راجلها .26

أن  فكما أن الفارس هو الذي يروض فرسه ويتحكم في حركتها فكذلك الزوج يجب

على  تتصرف حسن رغباته منذ بداية الزواج ألن أن تعودها أنيعود زوجته على 

 .كيفيات في التعامل معه ومع أهله يصعب عليه فيما بعد

 2الحمار من وراء تبع ما تاخذ راي المرأة ما .27

في  وفقكتفكما أن الحمار يمكن أن يؤذيك بالصك أو يورثه فكذلك المرأة يمكن أن 

 .األخذ برأيها وفيه لرأيها عدم قدرتها على تحكيم العقل والخبرة الخطأ

 صور من حنان المرأة وضرورتها للرجل: 

ن ومع ذلك فالمرأة بالنسبة للرجل ضرورة من ضرورات الحياة، حيث التكو

تلد ريزية،الغ حياته تامة وطبيعية إال بالمرأة فهي التي تؤنسه وتعينه وتلبي رغباته

ذه هعن  األمثالله األوالد الذين يعتبرون زينة الحياة الدنيا ولذلك عبرت 

 الضرورة بالقول:

 3تولي مظلمة ادار بال مر .28

ث و حييقال على هذا المثل في فضل الحياة الزوجية إذا كانت المرأة صالحة له

 ئما.على الزواج فالبيت بال بال إمرأة بيت مظلم حقيقة ومجاز ألنه مغلق دا

 صور من معاملة المرأة لبيئة زوجها: 

 يقول المثل الشعبي على لسان المرأة معبرا عن شعورها نحو الرجل:

 4اللي خذات عدوهاغير مكانش قاع اللي خذات بوها والخوها   .29

كان ويها لمرأة شخصا يحبها مثل حب أبيها أو أخفهي تنفي نفيا قاطعا ان تتزوج ا

 امهذا المودة والرحمة مقصورة على األب واألخ، يعتبر الزوح يكرهها كالعدو و

 يجعلها حذرة في تصرفاتها معه غير مطمئنة.

 5العروس أخبارها مدسوسة  .30

 وذلك لتأكيد كتمان المرأة ألسرارها عن زوجها
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 صور من عالقة المرأة بمحيطها: 

 تها بحماتهاعالق: 

 أمال فمو نسى أمو .31

متعة  ر لهفاألم مسكينة ينساها أبنها إذا وجد من يحقق له مصلحة المادية أو يوف

 الجنسية كالزوجة.

 1كنتي دايمة وبنتي هايمة .32

ة ي ذاهبمة أتفضل الحماة كنتها على إبنتها ألن كنتها دائمة معها، أما إبنتها هائ

 أخرى. أسرة إلىفسوف تتزوج وتذهب 

 القة المرأة بالضرة والسلفة والربيبع : 

وج الز قد نجد المرأة نفسها مرغمة على العيش في المنزل به سلفة وهي زوجة أخ

 العيش تطلبوهذا كثير حصوله في التجمعات القروية الجزائرية لطبيعة الحياة التيت

وا يشن يعفي عائالت متعاونة،وكذا العادات والتقاليد التي تحتم على  األوالد أ

جها ل زوالسنوات األولى من زواجهم مع أهلهم لتتعرف  الزوجة الوافدة على األه

هم نظر وتكتسي عاداتهم وتقاليدهم وتتمرن على الحياة الزوجية وعمل البيه تحت

 يرة منمما يمكن أن يصدر عن هذه البنت الصغ أبنهمالحماية شرف  إلى باإلضافة

 أخطاء قد تخدش شرفهم

 القةه زوجة أخرة أوله أوالد من زوجة أخرى فكيف تكون العوقد تتزوج برجل ل

عها يش مبينهما وبين هذه العناصر التي تعيش معها في بيت هذه العناصر التي تع

 في بيت واحد يقول المثل:

 .الضرة المرة .33

ه لشك يشبه الضرة بالنسبة للضرة باألكل المر، وهل يحب المرء الطعام المر؟ال

ئر لضراايه كالدواء مثلال ويجمع المثل في الكراهية بين يرميه إال إذا كره عل

 يصرح بالقران الذائم بينهما. والساليف أو

 2الضراير طاحو متعانقات والساليف طاحو متشبكات .34

 3مرت السلف كي الدقة في الكتف  .35

 لماالدقة بالقاف المفتوحة الطعنة بالخنجر فوجود السلفة معها يسبب لها أ

كانت ولو والمقصود إبن الزوج فهو مكروه ألنه يذكرها بأمه ذلك الحال مع الربيب

ؤذيه ل أن تتحاووميتتة وفرط أنانيتها تعتبره منافسا لها وألبنائها في الميراث مثال، 

من دائما وخاصة إذا كان صغير،ولكنه محتوم عليها لذلك تشبهه بالمرض المز

 دواء له، أو يقول المثل على لسانها: الذي ال

 1ة بال طبيبالربيب عل .36

                                                           

  164بوتارن، األمثال الشعبية الجزائرية،ترجمة عبد الرحمن الحاج صالح، دار النهضة،ص  قادة -  1

 91رابح خدوسي، المصدر السابق، ص  - 2

 الذاكرة الشعبيى، مستغانم - 3



 الشعبية صورة المرأة في األمثالالفصل الثاني:                              

24 
 

 تالحرة إذا صبرت دارها عمر .37

مثل تقف عندها لتقابلهم ب وأهله وتصرفاتهم وال أي تتجاوز عن أخطاء زوجها

ها زواجتصرفاتهم ألنها إن لم تصبر فال تستطيع الزواج، وإن تزوجت فلن يكتب ل

 وعمارة الدار باألوالد. النجاح فالصبر هو بيت السعادة الزوجية،

 2غير اللي مرتو خبارة ،قاع الرجال قمارة .38

عن  نايةقاع بالقاف المعقودة  تعني كلهم، وقمارة يعني يلعبون الميسر، وهنا ك

لى عجها التصرفات السيئة والرجل تقضيه المرأة التي تكثر من الشكوى،أو لوم زو

 كل صغيرة وكبيرة،مما يدعو إل تعنيفها أو ضربها أو تطليقها.

  3القدرة بال بصل كالمرأة بال عقل .39

ذي و الفالطعام يزينه نبات البصل ويجعله شهيا،فكذلك العقل بالنسبة للمرأة ه

ندما ية عيجعلها محبوبة في عين زوجها ألنها التثيره والتنقص عليه راحته النفس

 منزله  إلىيعود 

 العالقات في تعدد الزوجات: 

د ة وقبزوجة ثانية أوثالثة، أو رابع قد يتزوج الرجل زوجته إظطرارا وإختيار

 يجمعهن في منزل واحد فكيف يتصرفن في هذا المنزل المشترك؟

 نها:م األمثالالشعبية هذه الوضعية،أو عبرت عنها بمجموعة من  األمثالرصدت 

 4اللي عينو في البال يكثر الكالب والنسا .40

يه أن ل علوالبالء في العامية يعني المصائب والمشاكل،فمن أرادت يبتلال بالمشاك

سي نساء، والكالب ألن في ذلك خسارة المال وعدم اإلرتياح النفيكثر من ال

 والجسدي

 5ولف النسا يخلي الديار .41

واإلهمال إن الرجل الذي يكثر التنقل بين النساء يخلي داره بسبب كثرة اإلنفاق،

ا لها وفي زوجته وأوالده، كما يمكن أن يقال عن العاقر التي التلد، ويبقى زوجها

 عدم الوالدة ،وهو بحث الزوج على الزواج بثانية .فكأنه أخلى داره ول

 :صور سلوك المرأة ونشاطها .ب

 أثر نشاط المرأة على رفاهية األسرة 

واعتبر سببا الشعبية عن سلوك المرأة ونشاطها في الحياة األسرية، األمثاللم تغفل 

في الخير أو سببا في الشر على زوجها وأسرتها فعلى ضوء حظها وتصرفها 

 يكون الهير ويعكس ذلك يكون الشر يقول المثل: الصالحين
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 1الخير المرأة والشر المرأة .42

ل ية يقوزراعيشبه المثل الزوجين بالساقية والجابية ،وهو شبه يتطبق على الحياة ال

 المثل:

 2الرجل ساقية والمرأة جابية .43

لحوض هي ابه المرأة بالجابية ويشبه المثل الرجل بالساقية وهو مجرى الماء، ويش

ة لمرأاالذي يتجتمع فيه الماء، المعد للسقي عند الحاجة ويضرب هذا المثل في 

قر ة تفالمقتصدة في المنزل، فهي تفني زوجها من القليل، ويقال المرأة المبذر

 البيت. إلىزوجها من الكثير الذي باقي به 

لى ي وعقة الرجل بمحيطه العائلوكثيرا مايؤثر سلوك المرأة وتصرفاتها على عال

هره قد تظأعين الناس وعلى عالقته اإلحتماعية،ف إلىعالقته اإلحتماعية ،فتظهره 

   ثل: أعين الناس محبا كريما هادئا أو تظهره عكس ذلك وفي هذا يقول الم إلى

 3وإذا زيناتوا زان  المرأة إذا شينت الراجل شان، .44

 اإلهمال(: -سلوكات مذمومة )الكسل 

 وقت غير مناسب إلىول المثل في تضييع الوقت وتأجيل العمل يق

 4في النهار طوف وفي الليل تخدم الصوف .45

ي فحيث أن هدف المرأة التهمل في النهار حيث النور والحركة وتقضي وقتها 

 ءت هيوإذا أقبل الليل وكاد العمل يستحيل أو  يصعب جا الطواف على الجارات،

ة رعاي شعبي أن المرأة الصالحة هي التي تقوم علىويرى المثل ال لتغزل الصوف،

ه تتركأسرتها، وتعمل لتحسين الوضع اإلجتماعي بما تضيفه من فوائد مادية وما

 من أثر حسب ماتؤثر بها على محيطها تأثيرا إيجابيا.

 

 5حسبتها كرمة فيها الكرموس، وجدتها فيها دكارة فيها الناموس .46

وان: شجرة التين،وفي النبات وكما في الحييشبه المثل المرأة بالكرمة، وهي 

 تفع بهي ينالمذكر والمؤنث فالكرمة المؤنثة هي التي تثمر الكرموس، اي التين الذ

ر لذكاااإلنسان، أما الشجرة المذكورة فتتنج الذكارالذي يحمل الناموس، وهذا 

 نسان.اإل فائدة فيها اليؤكل فالمرأة التي تنتج تصبح مثل شجرة التين المذكرة ال

 :صفات مشتركة بين كل النساءد. 
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تسترك النساء في صفات كثيرة وهي صفات غريزية فطرية أي غير  :العناد

 .مكتسبة، ولعل بعضها مفيد للمحافظة على النوع اإلنساني

 1لوكان العناد ما تجيب النسا لوالد .47

، ن منهاحسو أأن التنافس المرأة بأن تمون مثلها أ أيوالعناد في العامية التنافس: 

 ويكون التنافس على إنجاب األوالد.

 الخوف من الشيب: 

 ام بهاهتمتحب المرأة أن يراها الناس دائما صغيرة أو بخاصة الرجال وأن يبقى اإل

ا ،فإذنفسه، ولذلك فهي تحاول إخفاء مايدل على تقدمها في السن أويظهر عجزها

ذا باألصباغ وفي ه سئلت عن بيتها تنفضه وإذا ظهر الشيب في رأسها، تستجد

 الحالة يقول المثل:

 2تخاف المرأة من الشيب كما تخاف النعجة من الذيب .48

للفظي اه ايقال هذا المثل في سياق المبالغة المرأة في األصباغ كما يقال في معن

من  خوف المرأة الشديد من الشيب ألنه ندير العجز بل ندير الموت فهي تخاف

 لنعجة من الذئب ندير الموت.الشيب ندير الموت، كما تخاف ا

 الغيرة والحسد:  

شئ ها بتمتاز المرأة بالغيرة، ال من ضرتها فحسب إذا مال بيها زوجها، أو فضل

ال مكثر مادي تغار من كل إمرأة تجدها أجمل منها أو أكثر حظوة عند زوجها أو أ

ت ذا كانإ ثالأو أوالد وقد تظهر غيرتها بتقليدها تفعله المرأة التي تغار منها، فم

قليد تى تحكبيرة في السن تحاول لبس ما تلبسه الصغيرات، أو التزيين بزينتهن أو 

 تصرفاتهن وطريقة كالمهن، ولذلك قال المثل:

 3الغيرة ترد العجوزة صغيرة .49

ته ، مرأ من أرادت أن يحبها أخوها وأن تحافظ على صلته بها فما عليها إال تحسن

حم رمايدل على قدرة المرأة على قطع صالت وتحاول أن تكسبها في صفها وهذا 

 لفرط أنانيتها . الزواج دون أن يردعها رادع ديني أو إنساني

 :الشعبية األمثالصورة المرأة المستخلصة من  .ه

مع المجت ل أمإهتم المبدع الشعبي بالمرأة في أمثاله الشعبية ألنها تصف المجتمع، ب

ون ل الفنبل نجده في ك عبيىة وحدها،الش األمثالوهذا اإلهتمام ليس مقصورا على 

جا روا الشعبية أكثر األمثالالتعبيرية اللفظية وغير اللفظية كارسم والشكل و

ها عرفن األمثالوإنتشار من الفنون األخرى سهولتها وقصرها في فكر الجماهير ف

في نوعين من الصفات:صفات مذمومة في نطق بعض وصفات محمودة في نظر 

 يد الصفتين من خالل ماورد في هذا البحثالجميع ويمكن تحد

                                                           

 الذاكرة الشعبية مستغانم  - 1

 243عبد الحميد بن هدوقة،مصدر سابق، ص  - 2

 الذاكرة الشعبية مستغانم - 3



 الشعبية صورة المرأة في األمثالالفصل الثاني:                              

27 
 

 الصفات المذمومة: 

 همها:أالمرأة تصرفات، واصبحت عليها أوصافا كثيرة  إلىالشعبية  األمثالنسب 

حريم تالوقد ذكرها هللا تعالى في سورة  وهي صفة مبنية على الكذب، الخيانة:

 فََخانَتَاُهَما فَلَْم يُْغنِيَا نَا َصاِلَحْينِ ِعبَادِ   ِمنْ ا تَْحَت َعْبَدْينِ اْمَرأََت نُوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط َكانَتَ  قوله تعالى:"....

ِ َشْيئًا َوقِيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَن )  "(10َعْنُهَما ِمَن َللاَّ

وهذه الصفة قد توظف المرأة فيها الكذب للتنفيس عن نفسها مما في  الغيرة:

رة، وهي مذكورة في القرآن الكريم في سورة وبخاصة إتجاه األس صدرها،

ُ التحريم آية :"  ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َوَللاَّ ُم َما أََحلَّ َللاَّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحِرِّ
  1"(1)َغفُور  َرِحيم  

 ليها،عيتحمله الرجل ولغلبة العاطفة  ضعف القدرة العقلية والجسدية: تحمل ما

 وامةقوأيضا  يطهر ذلك من خالل شهادتها في العقود )إمرأتان مقابل رجل واحد(

 الرجل عليها كما جاء في القرآن الكريم.

 الصفات الحميدة: 

القصص  ورةسعلى الصغير أو الضعيف وبخاصة األبناء،جاء ذلك في  حنانها:

قال  ،فرعون له، وكيف أصبح فؤاد أم موسى فارغ والتقاطسيدنا موسى  أمقصة 

نِي َوأَْوَحْينَا إِلَى أُِمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَإَِذا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَِمِّ َواَل تََخافِي َواَل تَْحزَ  هللا تعالى :"

 2"(7إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِليَن )

أوالده ومربيتهم كما جاء  والمرأة سكن الرجل ولباسه وموضع زرعه وموضعة

وجاء في  3.."ُهنَّ ِلبَاس  لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاس  لَُهنَّ  في القرآن الكريم قال هللا تعالى :"...

الحديث النبوي الشريف " الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"، أنه 

 أة .بصالحها تسعد األسرة كما قال المثل الشعبي خير إمرأة والشر إمر
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 تمهيد: 

، لحونةِّ أو م الشعبية الجزائرية المنطوقة والمكتوبة بعربية عامية األمثالالشك أن 

ئري ث الثقافي العربي اإلسالمي وذلك أن الشعب الجزاقد إستفادت من المورو

 تباطاالر بعضه أصالة وبعضه لغة، اإلرتباط بدينه، هذا مسلم وإلى العروبة نسبه،

غة ية التي يطلب فهمها إجادة اللمالكثير من النصوص اإلسال ظدفعه إلى حف

 ا.العربية، يتأتى له ذلك إال بدراسة أدب هذه اللغة ليجيد التعبير بيه

لمن يروم تعلم اللسان العربي،  ظفهذا إبن خلدون يقول:" أنه البد من كثرة الحف

جودة المحفوظ وطبقته في جنسه، وكثرته من تكون جودة الملكة  وعلى قدر

المسموع، تكون جودة  أوالحاصلة عينة للحفظ وعلى مقدار جودة المحفوظ 

لحفظ وعلى مقدار الجودة اإلستعمال من بعده، ثم إعادة الملكة الحاصلة عينة ل

المحفوظ والمسموع تكون جودة اإلستعمال من بعده، ثم إجادة الملكة من بعدها 

المحفوظ في طبعته من الكالم ترتقي الملكة الحاصلة، ألن الطبع إنما على  فبارتقاء

ينسج منوالها، وتنمو القوى الملكة والملكات التي تحصل لها إنما تحصل على 

نا، فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر، وملكة الكتابة يحفظ التدريج كما قدم

 1األسجاع والترسيل، والعلمية بمخالطة العلوم واألركان واألبحاث واألنظار"

ة؟ لبالغيايبية )الفكرية( والشكلية والترك فما مدى هذا التأثر في الباحثين المعنوية

 ن هذينعجابة إنتشارها؟ لإل و لاألمثاوهل للناحية الداللية األسلوبية أثر في دوام 

ث وورلمدراسة تناصية بينها وبين عناصر ا األمثالالسؤالين أرتأيتها أن تدرس 

 التلقائي لألدبي والديني.

                                                           

ر وديوان المبتدأ والخبر في ايام إبن خلدون عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ إبن خلدون من كتاب الغي -1

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم في ذوي السلطان األكبر ،لبنان منشورات المؤسسة األعلمي 
 587، ص 1م جزء 1971للمطبوعات، بيروت 
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 التناص:  .1

ة مصطلح التناص، هو مصطلح جديد لظاهرة تداخل النصوص في الثقافة العربي

 يعيدومعه أو قراءة موجودة كثرة ألن الذاكرة اإلنسان نحو كل ما مر به أو س

مزجه وتركيبه في صور كيفيات تقترب أو تستمد تختلف أو تتفق مع بعض 

 النماذج السابقة في الشكل والمضمون أو في كليهما.

فالتأمل في طبيعة التأليف النقدية العربية القديمة يعطينا صورة واضحة لوجود 

اصرين العرب أثر أصول لقضية التناص فيه، وإقتفى الكثير من الباحثين المع

التناص في األدب القديم، وأظهروا وجوده فيها تحت مسميات أخرى وبأشطال 

تقترب من المصطلح الحديث، وقد أوضح الدكتور محمد بنيس ذلك، يبين أن 

الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعالقة النص بغيره من النصوص منذ الجاهلية 

ت التقليد الشعري من الوقوف والبكاء ،وضرب مثال للمقدمة الطللية تقتضي ذا

انها الدخول القصائد في فضاء نصي متشابك، \وذكر األسى فهذا إنما يفتح أفق و

 1ووجود تربة خصبة للتفاعل النصي 

 :دراسة تناصية تطبيقية  .2

ا من غيرهوالشعبية  األمثالالقصد من هذه الدراسة ليس الموازنة أو المفاضلة بين 

ركة تعالق نصين معها،وإنما الهدف إطهار المعاني المشتالنصوص التي هي في 

 واإلشارة إلى نوع التناص ظاهر أو خفي.

ود العم فضلنا أن تكون على شكل جدول في وللقيام بهذه الدراسة والتوضيح أكثر،

لعمود في اواألول دونا المثل الشعبي المذكور في الفصل الثاني الخلفية الثقافية 

طية ع التناص وقسمناه على قسمين: ظاهر أي مقوماته لفالثالث أشرنا إلى نو

 لعمود ما اأوالمعنوية مقتبسة، وخفى معانيه تفهم من السياق ونستنتج من التلميح، 

عربي ش( والمثل ال -بذكر رقم المثل الشعبي... ورمزنا له:)م هاالرابع فخصصن

ثل ر أو المع( ثم رقم األية أو راوي الحديث أو مصدر الشع-رمزنا له بـ )م

 بإختصار ألن التهميش الكافي للنصوص مشارإليه بدقة في الفصول البحث.

ردناها هي: التناص مع القرآن الكريم والتناص مع الحديث أووأشكال التناص التي 

 2العربية. األمثالالنبوي الشريف، والتناص مع الشع العربي القديم، والتناص مع 

                                                           

أبو هالل العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم،  1

 196م ص 1986شورات المكتبة العصرية ، بيروت لبنان ، من

 : المثل الشعبي( ش-م)2

 المثاللعربي(ع-م)
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 التناص مع القرآن الكريم: .أ

 المرجع التناص الخلفية الثقافية له الشعبي المثل

"زوج خناش في 

غار وال زوج 

 بنان في دار"

"إذابشر أحدهم  األية:

بأنثى ظل وجهه 

 مسودا وهو كظيم"

معنوي،كره األنثى 

والسعي إلى التخلص 

 منها.

 04ش(: رقم -)م

سورة النحل 

 59-58ة \أي

"فعاد بين بوها 

وال زواج 

 الفضايح"

ن :فأمسكوهاألية

بمعروف أو سرحوهن 

والتمسكوهن  بمعروف

 لتعتدوا"

معنوي:وجوب 

اإلحسان إلى الزوجة 

وإال فاألفضل أن 

تبقى عند أهلها دون 

 زواج

 20ش(: رقم-)م

سورة البقرة 

 231األية 

الفرس على 

فارسي والمرأة 

 على راجلها

:"قوا أنفسكم األية

 وأهليكم من النار"

معنوي: تربية المرأة 

 وتوجيهها

 26(: رقمش-)م

سورة التحريم 

 06األية 

دار بال تولى 

 مظلمة

" ومن أياته  األية:

أنخلق لكم من أنفسكم 

أزواجا لتسكنوا إليها 

وجعل بينكم مودة 

 ورحمة"

مقوم لفطي:للمرأة 

أهمية المرأة للرجل 

واألسرة، فهي سكن 

للرجل وهي نور 

األسرة، وبيت 

سعادتها إذا كانت 

 صالحة

ش(:  رقم -)م

الروم  سورة 28

 21األية 

 : التناص في القرآن الكريم01جدول رقم 
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 التناص مع الحديث النبوي الشريف: -ب

 المرجع التناص الخلفية الثقافية له المثل الشعبي

قالت موكة:أنخير 

من ثالثة... اتي 

كبرت بنتووما 

 أعطاها

إذا أتاكم الحديث: 

من ترضون في  

دينه وخلقه  فزوجوه 

في إال تفعلوا تكنفتنة 

األرض وفساد 

 عريض"

معنوي: الحث على 

اإلسراع بتزويج 

األنثى للحيلولة دون 

 فساد المحتمع

  05ش(: رقم-)م

الحديث في سنن 

الترميذي الجزء 

 395ص 4

مكانش قاع اللي 

اخذات بوها وال 

خوها غير اللي 

 أخذات عدوها

الحديث: "تصدقن 

فإن أكثركن حطب 

 جهنم فقالت إمرأة:

ال: لم يارسول هللا ق

التكثرن البكاء 

 وتكفرن العشير

مفهوملفطي: المرأة 

كثرة الشكوى من 

سوء العشرة، 

والحاجة إلى المال 

وإنكار جميل العشير 

 أي الزوج

  29ش(: رقم-)م

الحديث في 

صحيح مسلم 

 10جزء 2مجلد

 52ص 

دار بالمرا  تولى 

 مظلمة

الحديث:الدنيا متاع 

وخير متاع الدنيا 

 إمرأة صالحة

: المرأة  مقوم لفطي

أهمية المرأة للرجل 

واألسرة،فهي السكن 

الرجل وهي نور 

 األسرة

 28ش(: رقم-)م

الحديث: في 

صحيح مسلم مجلد 

ص  10الجزء 5

48 
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 التناص مع الشعر العربي القديم  .ج

 المرجع التناص الخلفية الثقافية له المثل الشعبي

دوأنثى اللي ماعن

 مابكاوعليه

فلوال كثرة الباكين 

حولى على إخوانهم 

 لقتلت نفسي

 

لفظي معنوي: في 

بكاء األنثى على 

 الهالك 

 02ش(: رقم-)م

ديوان الحسناء ص 

121 

اللي معندوش 

أخوات معرفوه 

 بامات

قالت عمرة بنت 

وقدان إن أنت لم 

تطلبوا بأخيكم فذروا 

السالح ووحشوا 

 باألبرق 

معنوي:بحث 

نثى عن مكان األ

وأسباب الوفاة 

 وعنه ينشأ الثأر

 01ش(: رقم -)م

البيت في تاريخ 

األدب العربي 

شوقي ضيف ص 

73 
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 العربية األمثالالتناص في  .د

 المرجع التناص الخلفية الثقافية له المثل الشعبي

مايعجبك نوار دقلة 

في ولد عامر 

مايعجبك  –اظاليل 

زين الطفلة حتى 

 تشوف الفعايل

مثل إياكم 

وخضراء 

الدمن،قالو: وما 

خضراء الدمن 

قال: المرأة 

الحسناء في المنبت 

 السوء

معنوي: إختيار 

المرأة ذات االصل 

الطيب والسلوك 

 الحسن 

من 07ش(: رقم-)م

امثال النبي صلى هللا 

عليه وسلم العقد الفريد 

 64ص  03 أالجظ

س خوذ بنت النا

إلذا ماربحت الهنا 

 تربح لخالص 

وخوذ االصلية ونام 

 على الحصيرة 

المناكح الكريمة 

 مدارج الشرف

لفطي:خوذ )تزوج( 

المناكح وتنكح 

)تزوج(تفضيل 

االصل الطيب 

 والحسن الرفيع

 14ش(: رقم-)م

 األمثالع( مجمع -)م

 319ص  22

الخطاب 

الرطاب،كناية عن 

التودد بالكالم 

وتقديم الهدايا 

ال:ماأكثر كذبوا يق

 ليلة خطبو

مثل: من حَب 

وطَب ومن أحب 

فطن وحذق واحتال 

لما يحب والطب: 

 الحذف والفطنة 

معنوي:الخطاب 

يحتال لمن يحب 

 والمحب كذلك

 ش(:-)م

جمهرة  16رقم  

 444ص  األمثال

اللي يبغي الزين 

 يصبر لعذابو 

المثل من ينكح 

الحسناء يعط 

 مهرها

لكل  معنوي لفظي:

ر، والمهر أنثى مه

أغلى ويطالب به 

 الزوج أو أبوه

 ش(:-)م

 22رقم  

 األمثالع( مجمع -)م

 333ص2الجزء 



 ة على المثل الشعبيدراسة تطبيقي                        الفصل الثالث:                        

 

38 
 

المثل: بينهم داء  الضرة المرة

 الضرائر

مقوم لفظي:الضرة 

جمعها ضرائر 

)على غير قياس( 

 النزاع الدائم بينهم

 33رقم   ش(:-)م

 األمثالع( جمهرة -)م

 85الجزء األول ص 

اللي عينو فالبال 

 يكثر الكالب والنسا 

المثل :عيش 

حلُوه  الُمضر

 مرمقر

مقوم معنوي: زوج 

الضرائر عيشة 

 المر ألنه دون فائدة

 

 ش(:-)م

 40رقم  

 األمثالع( مجمع -)م

الجزء األول ص 

671 

ولف النسا يخلي 

 الديار

المثل: النساء 

 حبائل الشيطان

مفهوم لفظي: 

النساء السقوط في 

إغرائهن يؤدي إلى 

في الدنيا  اإلفالس

 والدين

 ش(:-)م

  41رقم  

 األمثالع(: مجمع -)م

الجزء الثاني ص 

392 

الغيرة ترد العجوز 

 صغيرة

المثل: على جارتي 

عقق وليس على 

 عقق

مفهوم معنوي: في 

وهو  المثل العربي،

داللة على غيره 

 المرأة 

-)م  49ش(: رقم -)م

 األمثالع(: مجمع 

الجزء األول ص 

661  

 العربية األمثالالتناص في  :04جدول رقم 
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 الشعبية  األمثالبالغة  -3

 :التشبيه .أ

استخداما في كالم العربي )الفصيح و  األكثرالتشبيه هو صورة من الصور البيانية 

ما يضمونه كالمهم   أكثرالشعبي( لما فيه من توضيح المعنى فهو جار كثيرا بل هو 

على ان تكون الصفة في المشبه  أكثر أوشيئا قد اشترك مع غيره في صفة  إنوهو 

 أمروادل على المعنى المراد و هذا ما يوافق تعريف البالغيين انه الحاق  أقوىبه 

بامر في معنى مشترك لغرض والغرض هو التوضيح و البيان .فكلما كان تشبيه 

صورة بصورة احسن منها كلما كان التشبيه  ابلغ و اروع و اعلق بالنفوس و نحن 

 إلىين مجتمعين فهو من اقدم صور البيان ووسائل الخيال و اقر بها نواجه الطرف

النفوس بالفطرة حين تسوقها  إليهتعمد  األنيقالتعبير  األلوانالفهم وهو لون من 

من  ألنهفهو من الصور البيانية التي ال تختص بجنس وال بلغة  إليهالدواعي 

 1.لعامةو الخصائص الفطرية في الخاصة وا اإلنسانيةالخصائص 

در واحد و يج شيءبل هناك من يرى بان المثل هو تشبيه في حد ذاته بل هما  

انت كل ك إذا إاليؤدي وظيفته الفنية و المعرفية  نأالمثل ال يمكن  إنبالذكر 

 مثالاألي فالصور التي يبعث على تخيلها و االستمتاع بها ومن التشبيهات الواردة 

  : الشعبية قولهم

 قلب ما كي الجمرة أوة قلبي كي التمر. 

لك غير ت سعادتهم بينما هم ينتقلون في أوفي همومهم  األبناءوهي تحترق على  أي

 الخلق في البنوة و الحنان  أحبالمقاصد التي تهيات لدى االم و هي 

  المرا تخاف من شيب قد ما تخاف النعجة من الذيب 

  القدرة بال بصل كالمرا بال عقل 

 يمة بال وتاد د كالخالو المرا بال 

  الشعبية األمثالاالستعارة في  .ب
الصور البيانية هي تعبير مجازي عالقته المشابهة  األلواناالستعارة هي لون من 

سع داللة و لالستعارة اثر بالغ في الكالم أوو  إيحاء أكثرو هي ابلغ من التشبيه و 

 إلىيضاف  تظهر الخفي منه و توضح الظاهرة الذي ليس بجلي إنهاومن فائدتها 

لالنفعال المناسب نحو الصور المتقدمة فتكون  أثارةذلك ما تحدثه في النفس من 

 إنيتوهم السامع  أطرافهاهي التي تبلغ فيها التفاعل بين  االستعارةالصور  أجمل

 2.االستعارة هي االستعارة التمثيلية أنواعالمستعار له متداخالن متحدان و ابلغ 

المعنى  و  إلظهارلم تعرف به  شيء إلىعرفت به  شيءتستعار كلمة من  إنوهي 

في السامع و  التأثيراالستعارة هو لتوضيح المعنى و  إلىالظاهر و اللجوء  إيضاح
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هو الذي يتحكم في  اإلنسانجديدة  الن  أماكنهي استعمال "الكلمات القديمة "في 

الشعبية بل عد  األمثاللغته فهو سيدها و ليست سيدته االستعارة و هي كثيرة في 

التركيب المستعمل  إنهاالمثل استعارة وهذا ما يؤكده السيوطي في تعريفه لها يقول 

المعنى  إرادةلعالقة المشابهة مع قرينة مانعة من   أصالفي غير ما وضع له 

مراتب الفصاحة و الكناية ابلغ من  أعلىشاعت سميت مثال و هي  إذاو  1األصلي

االستعارة التمثيلية و تليها المكنية  أنواعغ منها وابلغ التصريح و االستعارة ابل

 الشتمالها على المجاز العلقي في قولهم 

  اذا بارت على سعدها دارت        استعارة مكنية 

 الراجل ساقية و المرا جابية         استعارة مكنية 

  ذف حالنسا كيتهم كية  استعارة مكنية حيث شبه النساء بالنار و

 احد لوازمه كية  إبقاء)النار( مع  المشبه به

  :الكناية في المثل الشعبيج. 

من الظفر بالتعبير عن  اإلنسانالبيانية التي تمكن  األساليب أروعالكناية هي من 

المراد بالكناية بان  أناحتياجاته و مبتغاه عرفها عبد القاهر الجرجاني و هو يرى 

ذكره باللفظ الموضوع له في الغة و لكن معنى من المعاني فال ي إثباتيريد المتكلم 

فهي  2.معنى هو تالية و ردفه في الوجود فيومئ اليه و يجعله دليال عليه إلى يجيء

معنى خفي و هي الربط بين المعنى الحي و الحيوي وفيها  إلىااليماء و الرمز 

و  اإليماءالتعريض  و التلويح و الرمز و  إلىيقول الكواكبي "الكناية" تتفاوت 

  .اإلشارة

كانت تعريضية فالمناسب ان تسمى تعريضا واال كان بينها والمكنى عنه مسافة  إذا

رده شوقي ضيف في كتابة أوو هي على حد قول السكاكي في تعريف  3.متباعدة

المثل يعتمد التلميح  أسلوب إنالمتروك خاصة و  إلىالبالغة انها نقل المذكور 

عبيد في تعريفه  أبوكنايات  يقول  األمثال أكثر إنولهذا قيل  من التصريح. أكثر

و بها كانت تعارض كالمها   اإلسالمحكمة العرب في الجاهلية و  األمثال)للمثل 

 فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح 

 .(لغاياتمختلفة و متباينة ا األبعادمتسعة المرامي و  األطراففالكناية واسعة 

المعنى المراد هي ان تطلق اللفظ وتريد الزم  إلىيها و يجال للوصول يصال ف

الكناية ال تدخل في باب  أنمعناه وهذا ما يجعلنا نتعارض مع بعض من يرى 

فيد يفهي عند ذكر لفظ  اإليجازالمجاز كابن الخطيب الرازي صاحب كتاب نهاية 

ين يمعن إلىة للوصول هنا محاول وإنماكما في االستعارة  شيء إلى شيءمعناه من 
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المستغانمية الشعبية كنايات متعددة تختلف  أمثالناوفي  واحد أنللفظة الواحدة في 

   .حسب المقامات في ذلك الموقف الذي يقفه قائل المثل

 اذا حلف فيك راجل بات راقد و اذا حلفت فيك مرا بات قاعد  

  مرقتهم ما تتحسى و اذا حلفوا فيك كثر العسة 

  :الشعبية مثالاألايقاعية  -4

 الجناس في المثل الشعبي:  

الجناس هو تشابه لفظين في النطق و اختالفهما في المعنى و قد كان للجناس مكانة 

انه ورد تلقائيا عفويا  األكيدالشعبية و ذلك حين يستدعيه السياق و  األمثالفي 

لى سليقته و كساها حلية بهية فالشعبي يعتمد ع عليها رونقا و حسنا و جماال ىفأض

اللفظ ولم يرغمه في كالمه  أحسنالكالم و  بأجود اآلخرين إقناعو خبرته في 

كانت حروفه متقاربة ووزنه و تراكيبه متساوية وفي  الجناس ما أجودو  أرغاما

ما تساوت  أنواعهيكون اللفظ واحد و المعنى مختلف وخير  أنهذا قيل "الجناس"

  1في تراكيبها ووزنها ألفاظهحروف 

  مثال في الجناس:  

 اذا تفاهمت العجوزة و الكنة يدخل ابليس الجنة " جناس ناقص" 

     جناس ناقص                   الفم حارك والمسالن بارك 

  الطباق:  

ذلك عرف كبالمفردة و ضدها وي اإلتيانواحد من المحسنات البديعية اللفظية  وهو 

ة لى تحليعرفين و الطباق كما يعمل ح أوفعلين  أو اسمينالجمع بين متضادين  بأنه

واء س األضدادضح كما يقال تعرف المعاني أوو جالء المعنى في صورة  األسلوب

لب.و وطباق الس اإليجابنفي المعنى وهذا ما يسمى بالطباق  أوباختالف اللفظ 

 الطباق محسن لفظي 

يمة ق إلى باإلضافةيقوي ويحسن التعبير و يكشف عن ماال يمكن اظهاره بدونه 

 المعنوية النفسية و يسمى المطابقة و التطبيق و التكافئ 

زيده يما  الشعبية ل األمثالوالطباق كغيره من المحسنات البديعية لم تستغني عنه 

ة و للفظياوفهما فهو دليل من الدالئل  إعجابامن وضوح في المعنى تهتز له النفس 

 العقلية للمعنى المراد.

 كي راحت ما راحو خوالي  كي كانت ما كانوا خوالي 

ووضعها بعد  األممقابلة بين وضعين مختلفين وضع العائلة المتماسكة بفعل وجود 

العناصر التي يعتمد عليها بناء المثل و التكرار  أهمالتكرار التكرار من  األمرحيل 

لهما يمثله البعد القاعدي أوغيرها في الشعر فهو في الشعر "نمطان" األمثالفي 
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الشعري الذي يبدو في الوزان و ما فيها من مقاطع و تفعيالت و يخضع هذا للنظام 

التكرار الحرفي الصارم الذي ال يقلل التنويعات  لنموذجالنمط بصورة مباشرة 

و النمط الثاني يتمثل في مجموعة  وتؤكدهالزخافية من رتابته و تتولى القافية دعمه 

نفد ذلك النظام في كل بيت و قصيدة و الكلمات اللغوية الفعلية التي ت األصوات

 1وقيم الموسيقى الكامنة فيها  األصواتويتضمن توافقات 

  :لغة المثل -5
ه و لمن خالل هذا الشق من البحث سنتطرق للغة المثل وصفها المظهر الخارجي 

 إلىول تتح التي األفكارالتي تشكل المبني الذي ينتهي بحمل الكثير من الدالالت و 

عنى الدراسات الحديثة تنصب على دراسة م إنا المتلقي خاصة و رسالة يتلقاه

 أو لكاتبالذي تتحرك فيه المعاني بواسطتها تدفع ا اإلطارالمعنى و اللغة تشكل 

 داعاإلبه يصنع التميز و التمييز بين المترادفات الكثيرة التي تشكل الذي إلىالقارئ 

. 

نفسه  ختلج فيمبدعا عما ي أومفكرا  أوكان  أدبيايعبر بها مستخدمها  أداةفاللغة هي 

وقيم وعبر وعظات و خبرات تمخضت  أفكارو عواطف و خواطر و  أحاسيسمن 

 لغة "ب يفكر اإلنسان إنيقول " أن إذ. األمثالالحال في  عن تجارب عدة كما هو

كانت اللغة  وإذا 2.أغراضهميعبر بها كل قوم عن  أصوات بأنهاوعرفها ابن الجني 

الشعبي ليست هي لغة العامة  األدبالرسمي فان لغة  األدبي لغة الفصيحة ه

 األدبفي  اإلبداعالمستخدمة في التخاطب اليومي وتقابلها الفصحى هي لغة 

الشعبي ترتقي به من العلمية و ال تصل به حد الفصحى هي لغة ارقى  من العامية 

 صناعة فنية ال أثاربها التميز لهذا بدت عليها  أرادالن المبدع الشعبي 

رب ة تقتالشعبي لغة تعبر عن مستويات مختلفة و يمكن القول انها لغ األدبفلغة 

 من الفصحى وليست بالفصحى التي لها اثر العامية لكن تعلو عنها.

دراسة و اهتمام غير  إلىوهناك من الدراسات من مدحها وعدها لغة راقية تحتاج 

ذه المكانة وهذا المبلغ و القدرة على لبلوغ ه التأشيرةان خصوصية منحتها بطاقة 

الشخصية  أجزاءالشعبي جزءا داال هاما من  األدبالتعبير لتصبح "اللغة" في 

الشعبي  األدبالقومية  تحمل ثراثا عريقا اعمق من مجرد ظاهرها المستخدم و 

فرد واحد و هو لهذا ال يعبر عن فكرة "الفرد"و  تراثال  بأكملهاامة   تراثيحمل 

كرة "الجماعة"فيصبح بذلك ضميرها الحي المتحرك ووجدانها المعبر عن لكن ف

خصائصه الفنية المضموني  تجيءومن هنا  وأمالهاتجربتها العيانية و موروثاتها 

المنعكسة بالتبعية على منتقيات مفراداته و تراكيبه و قد يستحسن في هذا المجال 
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شعبي عكوفا لغويا ال األدبالعكوف في دراسته تطبيقية على نصوص من 

و التراكيب و الجمل و المفردات  األسلوبالكتشاف هذه العناصر الثرية في 

ودالالت الموروث اللغوي بل و تطور حركة المفرد اللغوي من حيث الداللة 

   1والمخرج الصوتي من جيل الخر و من عصر لعصر.

ذفها ح أومزة كتخفيف اله األمثالفمثال ظاهرة االقتصاد اللغوي ما نالحظه في 

ا "  ي بالعصالكلمة كقولهم "اضرب المرا بالمرا ماش أخر أوالوسط  أوسواء البداية 

ذف حفهنا   ()اللي يتبع النسا  يبات برا  (امرأة –فهنا حذف و تخفيف للهمزة )مرا 

ام  ع ليمالهمزة في قولهم )النسا( بدل )النساء( و حذف الهمزة واضح كذلك ليام 

 ذا في( وهاأليامالجار لو بارت  حذفت الهمزة )ليام ( بدل ) خوذ بنت أودارت 

 .األمثالالكثير من 
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 بعد أن أنهينا البحث خرجنا بالنتائج التالية:

  مجتمعالشعبية جنس أدبي حسي ألنه متداول بين أغلب طبقات ال األمثالأن 

 نه.لتميزه بعض الخصائص فنية في شكله وفي مضمو

  نية، والدي ميع جوانب حياة اإلنسان اإلحتماعية والنفسيةجتناولت  األمثالأن

  االقتصاديةوحتى 

  وذلك كبيرا في األدب العربي الرسمي منه والشعبي، اهتمامانالت المرأة

ات وجيهألهمية دورها في الحياة، كما أن النصوص الدينية تناولها ضمن الت

 هذه التوجيهات بصفتها إمرأة العامة لإلنسان وخصتها بجزء من

  امها ور اإلسالم حتى زاد إحترظهتطورت حياة المرأة وتحسنت حالتها منذ

 نصت عليه التوجيهات في القرآن والسنة. تناء بها حسب ما‘وال

  مع  الشعبية مما يتوافق األمثالميع جتطهر غلبة الذكر على األنثى في

 النصوص الدينية

  في  دينيةلمرأة ألن فحواها يعتبر صدى النصوص الالشعبية ا األمثاللم تظلم

 لخطابالم تجزم بدونية كل النساء،ولو كان  األمثالأغلب األحيان،كما أن 

 إلى ارتقتبها المرأة  اتصفتوهناك صفات إذا  عاما ألن هناك إستثناءات،

 مستوى مشرف.

 المثاألإحتوته  تبقى عالقة الرجل بالمرأة عالقة ود وتعاون وبالرغم ما 

من  ن يقعللتوجيه اإلجتماعي وللوقاية ما يمكن أ األمثالمنصور المرأة،ألن 

 أخطاء وأخطار

  صور المرأة كانت ومازلت سوف تبقى كما هي إال أن يرى هللا األرض

تي ومن عليها ألن هذه هي طبيعتها التي خلقنا بها،وهذه هي فطرتها ال

 أو ااتفقوصلحين ومهما فطرها هللا عليها مهما كان رأي المفكرين أو الم

 في نظرتهم إليها. اختلفوا

  الدينيةيمة والشعبيىة في تناولها المرأة بالنصوص األدبية القد األمثالتأثرت 

ة راسمن خالل الد مع الشئ من المبالغة أو سوء التفسير،أحيانا يطهر ذلك

 مثالاألصل الثالث ومن هذه المذكرة حيث وجدنا أن أغلب فالتناصية في ال

يث األحادبإما القرآنية، و باآلياتلشعبية التي تناولناها بالدراسة منتفرة إما ا

 ي يعيدلشعبالعربية فكان المبدع ا األمثالالنبوية وإما ألبيات شعرية،وإما ب

يناسب ميله النفسي ة قراءة النصوص يصوغها بما يوافق لغته العامي

 وينسجم مع ثقافته الشعبية.
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 صورة منبينها عدة ومجاالت مختلفة مواضيع إلى الشعبية األمثال قتتطر

 جتمعالم بنظرات األحد إلى تهدف الدراسة فهذه، المستغانمي المثل في المرأة

 حقيقةل إقرار صيغة في تأتي المرأة شأن من تقلل التي األمثال أن حيث للمرأة

 محددة ئةفيف محصورة مرأةال في تمدح التي األمثال تأتي بينما للنقاش قابلة غير

 ستخدامبا ذلك المبدع ينتجه إبداعي فن الشعبية األمثال تعتبر لذلك النساء من

 النفوس يف يؤثر الذي يللموجز والمتين وااليقاع الموسيقي الجا البالغي األسلوب

 .جيل إلى جيل من متداولة و حية مايجعلها هذا

 :المجتمع  –أة المر –الشعبية  األمثال الكلمات المفتاحية 

Conclusion 
Proverbs analyzed different topics in many fields, for example; the 

woman's image in the Mostganamian proverb, this study goes directly 

to find the prescription of the society to woman,because; proverbs that 

minimize the reputation of women comes in a way of saying a truth 

that impossible to discuss about.Besides, we have the proverbs that 

eulogize woman but it's limited to a specific category of women. 

So,that is why proverbs is considered as creative art that produced by 

the inventor by using different sense devices,short and suutty to 

woman, taust, proverbs that minimize the reputation of women comes 

in a way of saying a truth that impossible to discuss about.Besides, we 

have the proverbs that eulogize woman but it's limited to a specific 

category of women.  

So, that is why proverbs is considered as creative art that produced 

by the inventor by using different sense devices,short and strong ones 

and the beautiful rhyme that touches the sense and makes it alive and 

current from a generation to another. 
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 .جزء الخامس

 اويالبح محمد على تحقيق والشعر، الكناية الصناعتين العسكري، هالل أبو .6

 بيروت، العصرية، المكتبة منشورات : لبنان ابراهيم، الفضل أبو محمد

 م1986

 .الكريم القرآن في الاألمث جعفر، السجاتي– .7

 لطباعةا لدنيا الوفاء دار الحديث، األدب في الشعبي األدب اثر بدر، حلمي .8

 .االسكندرية، والنشر

، بيروت،  التوزيع و والنشر للطباعة المناهل دار، اإلتقان السيوطي، .9

 الجزء الرابع لبنان،
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 .للنشر دارالقصبة، الجزائري الشعبي األدب بورايو، الحميد عبد .10

 للفنون الوطنية المؤسسة صنع الشعبية، األمثال هدوقة الحميد عبد .11

 م 1993 الحزائر، رعاية وحدة المطبعية

 بيةللتر العربية المجلة، تونس والنسيان، الذاكرة أيوب، الرحمان عبد .12

 .والعلوم والثقافة

 على طبع الجزائر الطبعة األولى، قااللمجذوب، رباحي، الرحمان عبد .13

 م 2000 المؤلف، حسب

 ة.القاهر العربي دارالفكر االصطالحية، البالغة قليقلة، العزيز عبد .14

 تحليلية تاريخية دراسة العربية األمثال قطامش، المجيد عبد .15

 الجزائر، بسطيف الجزائرية، الشعبية األمثال حالوجي، الدين عز .16

 م2007 سطيف لوالية الثقافة دار منشورات

 أصحابه. يمتعل في النبي طرائق محمد، أحمد العليمي .17

 سةالمؤس العربية، البالغة ألساليب النفسية األسس الحميد، عبد مجيد .18

 والنشر. للدراسات الجامعية

 العربية. البالغة حالوي ناصر الرويعي، محمد .19

 واالسلوبية. البالغة المطلب، عبد محمد .20

 القرآن. علوم في مباحث القطان، مناع .21

 :قاموس 

 أليفالت لجنة المصرية، والتعابير والتقاليد العادات قاموس امين، أحمد .1

 .القاهرة والنشر، والترجمة

  :الموسوعات 

 طبعةالثانية بيروت ،األمثالو الحكم في الروائع موسوعة طه، جمانة .1

 الخضارة دار الشعبية، األمثال في الحزائرية موسوعة خدوسي، رابح .2

 م 1997
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 الرسائل والمذكرات 

 مةمقد أطروحة الحمداني، فارس ناب لروميات اللغوية البنية بلخير، لخضر .1

 2004/2005 باتنة لخضر الحاج بجامعة الدكتوراه، شهادة لنيل
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