
 
 

 الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 لسم العلوم االجتماعٌة

      شعبة علم االجتماع

 

 

 شهادة ماستر فً علم االجتماعمذكرة تخرج لنٌل 

 تخصص علم االجتماع التربوي

 بعنوان

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة::                                                             لجنة المنالشة

 لبـــــــانً كرٌمة -حمادي دمحم ................ربٌس                      األستاذ)ة(: -

 األستاذ)ة(: زرهونً ٌسعد فاٌزة ...منالشة -

 الشةاألستاذ)ة(: حٌرش آمال .............من -

 

 

 

 

6102/6102السنة الجامعٌة: 



 

 
 

 :الفهرس

 إهداء -

 .كلمة شكر -

 01ممدمة عامة...................................................................... -

 02الدراسات السابمة................................................................. -

 03.............................................................إشكالٌة الدراسة..... -

 .04فرضٌات.......................................................................... -

 .04أهمٌة وأهداؾ الدراسة.......................................................... -

 .05...........................................................أسباب اختٌار الدراسة -

 .06منهجٌة الدراسة.................................................................. -

 .08….................................................................تحدٌد المفاهٌم -

 .التربوٌة فً األمثال الشعبٌة الجزابرٌةالفصل األول: المٌم  -

 المبحث األول: المٌم التربوٌة -

 .13تمهٌد.............................................................................. -

 .18تعرٌؾ المٌم التربوٌة............................................................. -

 .19مٌم التربوٌة...............................................................أنواع ال -

 .21خصابص المٌم التربوٌة.......................................................... -

 22.…………… .......................................خالصة................      -

 األمثال الشعبٌة الجزابرٌة المبحث الثانً: -

 24 ............................................................................تمهٌد -

 .25.......................................تعرٌؾ األمثال الشعبٌة الجزابرٌة........ -

 .30..........................نشؤة األمثال الشعبٌة.................................... -

 .31...........................أهمٌة األمثال الشعبٌة................................. -

 32 .....................................................خصابص األمثال الشعبٌة -

 35 ..................................................وظابؾ األمثال الشعبٌة...... -

 37 .................................................الصة........................خ -



 

 
 

 .الفصل الثانً: تحلٌل مضمون األمثال الشعبٌة الخاصة بالمٌم التربوٌة -

 39 .......................................................................تمهٌد.......... -

 40 ...............لمحور األول: اإلحساس بالمسإولٌة................................ا -

 42 ..................المحور الثانً: لٌمة الكرم وحسن الضٌافة....................... -

 44 ............................المحور الثالث: الصدالة................................. -

 45 ...............................المحور الرابع: لٌمة العمل وأهمٌته.................. -

 46.....................………… المحور الخامس: لٌمة الصبر.......................-

 47......................اعة واإلبتعاد عن الطمع.........المحور السادس: التحلً بالمن -

 48 ..........................التضامن........................المحور السابع: التّعاون و -

 49 ..........................................................االستنتاجات:................ -

 51 ...................................................................خالصة: ........... -

 52...........……… .................................................اتمة............خ -

 53.....................................................................ابمة المراجع.......ل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  ملخــــص البحــث

هذه الدراسة موضوع المٌم التربوٌة فً األمثال الشعبٌة الجزابرٌة  لمد تناولنا فً      

التً حاولنا من خاللها التعرؾ على بعض المضامٌن التربوٌة واالجتماعٌة فً األمثال 

الشعبٌة السابدة فً البٌبة الجزابرٌة مستعٌنٌن بؤسلوب تحلٌل المحتوى)مضمون( ، حٌث 

مثال الشعبٌة، و انطلمنا من إشكالٌة معناها اختٌرت عٌنة لصدٌة شملت مجموعة من األ

 : ما ٌلً

ما هو أساس ومضمون الذي ركزت علٌه المٌم فً األمثال الشعبٌة ؟ و ماهً األبعاد      

 المختلفة التً تجسدت فً األمثال الجزابرٌة؟

و الترحنا الفرضٌتٌن اآلتٌتٌن لألمثال الشعبٌة الجزابرٌة دور فً تنمٌة المٌم التربوٌة 

 ...واالجتماعٌة لدى الكبٌر والصؽٌر كمٌم الكرم الصبر االهتمام بالعمل

األمثال الشعبٌة الجزابرٌة المتعلمة بالمٌم التربوٌة تعتبر كوسٌط تربوي فً العملٌة    

 .التربوٌة والتعلٌمٌة

ولمد أسفرت نتابج البحث عما ٌلً ومن هذا المنطلك فإن األمثال الشعبٌة تحمل أبعاد     

وٌة فً مضمونها اذ تموم التربٌة بدور كبٌر فً بناء شخصٌة االنسان كالتفاعل المنتج ترب

وتكوٌن فكره وعمله بما ٌتناسب مع تطلعات المستمبل على أسس تربوٌة مستمدة من 

الماضً والتراث الذي خلفه أجدادنا لذا ٌموم هذا البحث بدراسة المٌم التربوٌة فً األمثال 

تحلٌل مضامٌنها كونها تعكس حٌاة الفرد و المجتمع وعاداتهم الشعبٌة الجزابرٌة و

.وتمالٌدهم إضافة الى أنها تعد مإثرا كبٌرا وهاما من مإثرات الثمافة التً تتناللها األجٌال

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 إهـــــــداء

 

 

أهدي ثمرة جهدي الى الذي أحسن تربٌتً و كان وراء نجاحً و الذي أنار لً الطرٌك و 

 "سندي و لدوتً األعلى أبً الؽالً و العزٌز "تواتً كان مثلً و

والى بدلات للبها و بضٌاء وجهها والتً سهرت و تعبت من أجلً زهرة حٌاتً و أمال 

 "دنٌاي الى منبع الحب و الحنان أمً الؽالٌة "فتٌحة

 ."الى من تربو معً أخواتً : "مرٌم ، سعاد، جمعٌة، عابشة " و أخً الوحٌد "بن ذهٌبة

ى كل صدٌماتً من والٌة تلمسان والى كل األساتذة كلٌة العلوم االجتماعٌة والى كل و ال

 .من تلفظ بهم لسانً و لم ٌذكرهم للبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 كـــلـــــــــــــــمـــــة شــــكــر

 

 

 

أحمد هللا سبحانه وتعالى الذي وفمنً فً دراستً وإلتمام هذا العمل المتواضع وأسؤله أن 

 .نً و اٌاكم بهذا العملٌنفع

كما أتمدم بجزٌل الشكر والعرفان الى األستاذة األعز الى للبً المشرفة "حٌرش آمال" 

التً ساهمت بكل ما تملن من توجٌهات ونصابح و مساعدتً فً إجراء هذا البحث و 

 "الى كل من ساهم فً مساعدتً من األصدلاء و األلارب من لرٌب أو من بعٌد

 

 ا جزٌـــــــــــــــال  شكرا، شكـــر  
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 مـــقدمـــة 

تختلؾ ثمافات األفراد والجماعات باختالؾ مرجعٌا تهم الفكرٌة و العمابدٌة، و كذا باختالؾ و تعّدد   

 المختلفة األشكال واألنواع. التجربة اإلنسانٌة التً هً أساس العدٌد من اإلبداعات واإلنتاجات الثمافٌة

اإلنسانٌة و المتجددة، فكل عمل إبداعً ٌعبر عن هوٌة منتجة و ثمــــافٌة شعبٌة و من ومن الطبٌعة   

بٌن األجزاء فً البناء و اإلبداع الشفهً الشعبً هو اعتبار المثل الشعبـــــً الواسطة بٌن الشعب و 

 تصوراته و آرابه ومعتمداته أو تخلفه.

رة مختلؾ التجارب التً رسمت العنصر البشري، االنسان فً الحٌاة و عصا فالمثل تعبٌر عن فلسفة 

 وفً مختلؾ مناحً الحٌاة و مكوناتها.

فمنذ العنصر الجاهلً تمهدت الثمافة العربٌة باهتمام كبٌر بجمع تراث األمثال فً اللؽة العربٌة      

ت بحٌث أن العرب فً الجاهلٌة و بعد ظهور االسالم أظهروا مساهمات عدٌدة وفً هذا المجال برز

المٌم التربوٌـــــــــة والتً أخذتها شرٌحة من المثمفٌن الشعبٌٌن على جمعها و تدوٌنها، اعتبارا ألعداد 

الهابلة من األمثال الشعبٌة المتوارثة من جٌل آلخر والتً تعبر عن التنوع و المعنى باإلبداعً 

 الشفهً و الجمالً فً مختلؾ مجاالته الفنٌة التراثٌة.

خالل دراستنا هذه المتعلمة بإبراز أهم المٌم التربوٌة و االجتماعٌة التً تضمنتهـــــــا  ونحن من -     

بعض األمثال الشعبٌة الجزابرٌة لمنا بتمسٌم الدراسة إلى فصلٌن األول نظري والثانً تطبٌمً و فٌما 

التربوٌة، تعرٌفها،  ٌخص الفصل األول فٌتضمن مبحثٌن: المبحث األول نعالج فٌه ما ٌلً: المــــٌــــــم

 أنواعها...

 أَما فً المبحث الثانً فنعالج فٌه: األمثال الشعبٌة من تعرٌؾ وخصابص...

وأما فٌما ٌخص الفصل الثانً فهو عبارة عن تحلٌل لمجموعة من األمثال الشعبٌة الجزابرٌة التً    

محتوى فً دراستنا وذلن لصـــد تتناول أهم المٌم التربوٌة واالجتماعٌة وذلن باستخدام منهج تحلٌل ال

للكشؾ و التعرؾ عن مضامٌن هذه المٌم التربوٌة واالجتماعٌة التً تعبر عن أهم الظواهر و 

األحداث و التصورات و اآلراء الشعبٌة التً ٌتلماها الشعب الجزابري فً مختلؾ األشكــال التعبٌرٌة 

 اث الشعبً الجزابري.الشفهٌة كتراث جمالً فنً أدبً شعبً أصٌل فً مجال التر
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 الدراسات السابقة:

ٌعتبر المثل الشعبً صفوة األلوال و عصارة األفكار لألجٌـــــــــال سبمتنا عبر التارٌخ  

اإلنسانً و االجتماعً وهو زبدة الكالم الصادرة عن البلؽاء والحكماء أجمع المتحدثون على صوابه 

لدم "دمحم الجوهري"  1981ٌاة االجتماعٌة. ففً مطلع عام واستشهاد به فً مختلؾ الموالؾ من الح

فً كتابه "علم الفولكلور" فً جزبه الثانً من كتاب بدأ دراسته فً مٌادٌن التراث الشعبً الربٌسً 

عن دراسة المعتمدات الشعبٌة و حول األمثال الشعبٌة السابـــــــدة فً تلن الحمبة و تطرق إلى مختلؾ 

 (1)ول االنسان و الجسم.المعارؾ الشعبٌة ح

وفً دراسة أخرى لدى "علً زٌعور" فً كتابه : >> التحلـــٌــــل النفسً للذات العربٌة 

<<، حٌث ٌتحدث عن المثل الشعبً وعن كٌؾ ٌفكر شعب ما فً انعكاس  لثمافة مجتمع ما وكنسك 

 التالٌة: من الرموز، حٌث ربط المنطك الشعبً بالالوعً الجماعً وذلن من خالل نماذج 

ٌشٌر إلى الزوجة على أنها عتبة الدار والتفاإل بالجرة إذا كانت مملوءة تشٌر إلى المرأة على أنها  

خٌـــــر و إذا كانت فارؼة تشٌر إلى الشر ومن هنا نستطٌع المول أن لٌمة التفاإل لدى الشعوب كٌؾ 

نا التصورات ومدى المٌم التً كانت فً تلن الفترة و أن معرفــة تصور المجتمع موضوع مهم بٌن ل

 (02)تحملها معتمدات الشعوب.

وفً دراسة أخرى اهتمت بمضاٌا التً تتبناها األمثال الشعبــــٌـــة و التً تجدر االشارة الٌه هو 

معرفة الشعبٌة التً تستمد ممومات وجودها و استمرار تمثلها من الموروث الدٌنً/العمدي عند 

و توجهها األخاللً و الفنً فً كل إبداعاتها الفكرٌة و المادٌة ، الشًء  الشعوب والتً ٌشكل محورها

 (03)ال ٌمكن إؼفاله فً أي دراسة ألثر من آثار المعرفة الشعبٌة .

وفً دراسة تحدث عنها دمحم سامً منٌر: حٌث تجلى ذلن فً كتابه: >> بالؼة األمثال 

لمثل واألمثال الشعبٌة أنها تمتاز بإنجاز اللفظ، وفصاحة الحكمة << والذي ٌمول فٌه بإٌجــــــاز عن ا

وحسن التشبٌه وإصابة المعنى ، وجمال اإلٌماع، ولها روعة ولوة إذ جاءت فً موضوع مناسب من 

التعبٌر، وإن لابل المثل عادة ما ٌكون شخص ذا خبرة بالحٌاة و تصبر باألحوال حٌث ٌعطً من 

 (04) اة والتً تعبر عن حاالت من حاالت المجتمع.خالل ألوال مختلؾ المٌم الموجودة فً الحٌ

______________________ 

، 2007مرتاض عبد المالن: األمثال الشعبٌة الجزابرٌة، دٌوان المطبوعات طار، وهران،  (01)

 .13ص

 .18، ص1990، الماهرة، 2دمحم الجوهري: علم الفولكور، دار المعرفة الجامعٌة، ج (02)

، 2013وبٌة فً دراسة األمثال الشعبٌة إلج، دار العلوم، عنابة، دمحم عٌالن: معالم نحوٌة و أسل (03)

 .5ص

 .15، ص 1997دمحم سامً منٌر: بالؼة األمثال و فصاحة الحكمة، دار ؼرٌب، الماهرة،  (04)
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 :ـــالية الشكا

لمد أخد االهتمام ٌنصب منذ سنٌن على الدراسات الشعبٌة وٌلح على الخصوص فً أصولها  

ا االهتمام بعد أن أدرن كثٌر من الباحثٌن على أن الشعبٌات لٌست مجرد مجـال المختلفة، ولد تؤكد هذ

ضٌك لصاراه دراسة العملٌة الشعبٌة وما ٌالبسها من عادات وتمالٌد وطرق التفكٌر، وطرق العٌــــش 

لن وإنما ٌمتد إلى أبعد من ذلن. فتجد األمثال الشعبٌة تملإها المٌم مع تعدد أنواعها فهً تراث شعبً م

لألمة ٌتناوله أفرادها و ٌتداولونه بحرٌة أخذا وعطاءا واستعماال وتملٌدا وانتماء، فً نوع من التمدٌـس 

ٌضمن له االستمرار والشٌوع الذٌوع ألنه ٌحمل لـــٌـــم األمة وٌجسد رؼبتها و طموحها آمالها وٌنشؤ 

 فً حٌاتهم و منجزاتهم.بذلن التبادل الثمافً و ٌتجلى ذلن فً مالمحه فً تمثٌل الناس له 

ولكن ما تجدر اإلشارة إلٌه هو أن هذه المعرفة الشعبٌة تستمد مموماتها ووجودها واستمرار تمثلها من 

الموروث األخاللً الثمافً والدٌنً حٌث نستخلص المــٌـم التربوٌة والمٌم األخرى والتً تشكل محور 

والمادٌة والشـًء الذي ال ٌمكن إؼفاله فً أي  تواجدها األخاللً و الفنً فً كل إبداعاتها الفكرٌة

 دراسة ألثر من اثار المعرفة الشعبٌة.

ولمد كان ذلن وؼٌره حافزا لنا على أن نموم بعملٌة الجمع النظري للتراث الشعبً والجمع المٌدانً 

 بخاصة لألمثال الشعبٌة التً تنص على المٌم التربوٌة الؽنٌة بتجارب السابمٌن.

 السإال المحوري والربٌسً مفاده :  وانطلمنا من

 ما هو األساس و المضمون الذي ركزت علٌه المٌم فً األمثال الشعبٌة الجزابرٌة ؟  -

 و ما هً األبعاد المختلفة التً تجسدت فً األمثال التربوٌة و االجتماعٌة  الجزابرٌة ؟ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 فرضيات:

المــــٌم التربوٌــــــــة واالجتماعٌة لدى  لألمثال الشعبٌة الجزابرٌة دور فً تنمٌة (01

 الكبٌر و الصؽٌر كمٌم: الكرم، الصبر، االهتمام بالعمل....

األمثال الشعبٌة الجزابرٌة المتعلمة بالمٌم التربوٌة تعتبر كوســــــــٌط تربوي فً  (02

 العملٌة التعلٌمٌة و التربوٌة.

 ترجع أهمٌة الدراسة إلى ما ٌلً : أهمية الدراسة:

( الدور الحٌوي الذي تلعبه األمثــــــال الشعبٌة كوسٌلة تعلٌمٌة تربوٌة ٌحتاج إلٌها الفرد لنمل بعض 1 

 .الجزابريالمٌم التربوٌة و تزود باإلرث 

( إثراء الجانب النظري من األمثال الشعبٌة الجزابرٌة بمحاولة الربط بٌنها و بٌن المعاٌٌر و المٌــم 2 

 (التربوٌة الجزابرٌة.

 ( االعتناء باألمثال الشعبٌة الجزابرٌة كضرب من ضروب الحٌاة ٌستشهد به األفراد. 3 

 :أهداف الدراسة    

تهدؾ الدراسة إلى الوصول إلى صٌؽة وصفٌة تحلٌلٌة لما تشٌره األمثال الشعبٌة الجزابرٌة و فٌها   

ربوٌة التً ٌمكن أن نستخلصها من ٌتعلك بالمضمون الموجه منها فتجد على سبٌل المثال المــٌــــم الت

 بعض األمثال الشعبٌة الجزابرٌة الموجودة فً الوالع الجزابري.

 وفً إطار هذا الهدؾ فتسعى الدراسة إلى ما ٌلً: 

 ( التمرب أكثر من بعض األمثال الشعبٌة.1

 ( التعرؾ على مختلؾ المٌم التربوٌة واالجتماعٌة من خالل نماذج من األمثال الشعبٌة.2

( التعرؾ على دور هذه األمثال من خالل الفن النشري فً تعبٌر عما تختلج به النفوس من األفكار  3

 و العواطؾ والتصورات فً الموالؾ التربوٌة المختلفة.
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 :دوافع اختيار الموضوع  

معرفــة   " من الطبٌعً أن ٌكون ألي باحث أسباب و دوافع فً اختٌاره للموضوع الذي ٌإدي به إلى 

 و محاولة إٌجاد الحمٌمة أو المجتمع " الجزابري" فهنان :

 :األسباب الموضوعٌة ( 1

تعتبر األمثال الشعبٌة الجزابرٌة أكثر األشٌاء التً تفرض نفسها فً الوالع الجزابري بموة وخاصة   

مل فً دروبه فً األحادٌث و الحكاٌـــــات وخصوصا عندما ٌتعلك األمر بالولت الماضً و الذي ٌح

أشٌاء ٌتركها األجداد لألجٌـال الجدٌدة فً ألوال سلسلة بسٌطة ولصٌرة فً جمل لها معانً مفٌدة فً 

 الحٌاة.

 :األسباب الذاتٌة( 2

ومن بٌنها الرؼبة فً معرفة ومحاولة الكشؾ عن ما تحتوٌه األمثال الشعبٌة الجزابرٌة من المٌـــــــــم  

دور كبٌر فً الحٌاة الفرد والجماعة و عمومـــــا محاولة معرفة أهم األمثال و منها المٌم التربوٌة لها 

 التً تتحدث عن المٌم التربوٌة والتً ٌمكن للناشا أن ٌعمل بها و ٌحافظ علٌها.
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 منهجية الدراسة:

تراب الشدٌد من تحلٌل لمد اعتمدنا فً دراستنا على منهج تحلٌل المحتوى الذي ٌسمح لنا باأل       

مضمون األمثال الشعبٌة الجزابرٌة و الكفٌل كذلن بالؽوص فً أعماق األمثال و الكشؾ عن المٌــــــم 

 التربوٌة الخفٌة التً تتواجد فً مضامٌن هذه األمثال.

هر و ٌرجع اختٌارنــــــا لهذا المنهج إلى كون المعطٌات الكٌفٌة التً تفترض وجود حمابك وظوا      

اجتماعٌة التً ٌتم بنابها من خالل وجهة نـــظـر األفراد و الجماعات المشاركة فً البحث تركز على 

وصؾ الظواهر و فهم السلون االنسان و خبراـته واستخالص المٌم من تجاربه وصؾ عملٌات البناء 

 المعانً التً ٌستحد منها الناس و ماهٌة تلن المعانً. 

 

 ني:المجال الزماني و المكا

لمد تمت هذه الدراسة بمدٌنة مستؽانم حٌث لمت باالستطـــالع على العدٌد من األمثال التً تتواجد     

فً الكتب منها كتاب "أحمد رشوان" بعنوان: "الفولكلــــــور والفنــون الشعبٌة" "مجمد الجوهري" فً 

ــال الشعبٌة الجزابرٌة" وؼٌرها من كتابه: "علم الفولكلور"، و مرتاض عبد المالن فً كتابه: "األمثــــ

المراجع الكثٌرة التً تتناول فً جلها األمثال الشعبٌة الجزابرٌة و المٌم التربوٌة و االجتمـــاعٌة كانت 

تتواجد هذه الكتب فً مكتبات المدٌنة "مستؽانم"، و كدلن لمت بحـــــوار مباشر مع بعض األشخاص 

هللا وبعض األلراب من العابلة و أخذت بعض النمـــــاذج من حول موضوع األمثال من الجدة حفظها 

خالل األحادٌث و اللماءات التً جمعت بٌننا فً مختلؾ المناسبات و هذا فً مدة زمنٌة محددة كانت 

 .29/03/2017إلى  25/12/2016من: 

 و لمد أخذت عٌنة من مجموعة المتعلمة المٌم التربوٌة واالجتماعٌة.        

 

 لبحث:تقنية ا

          -Analyse-                                                     تحلٌل المحتوى أو المضمون: 

ٌعد تحلٌل المضمون أو المحتوى كؤداة العمد الثانً من المرن الماضً وهو كذلن                  

حدد بدلة( إلى حد االتفاق التام فً كؽٌره من المفاهٌم االجتمــــــاعٌة لم ٌحسم بتعرٌؾ جامع مانع )م

 ظل مشكالت حدود تطبٌماته وإجراءاته.

: أن تحلٌل المحتوى هو أحد األسالٌب البحثٌة التً 1952/1971( Berelsonٌرى بٌرلسون )

تستخدم فً و صؾ المحتوى الظاهر أو المضمون الصرٌح للمادة اإلعالمٌة وصؾ موضوعٌـا، 

 وب البحث الذي ٌهدؾ إلى تحلٌل المحتوى الظاهري أو المضمون منتظما، كما عرفه على أنه أسل
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 (01الصرٌح لمــادة االتصال ووصفها وصفا موضوعٌا ومنهجٌا وكمٌا باألرلام.)

( :تحلــٌــــــل المضمون هو عبارة عن مجموعة 2000حسب ما أورد الدكتور دمحم عبد الحمٌد )   

المعانً الكامنة فً المحتوى، والعاللــــــــات االرتباطٌة الخطوات المنهجٌة التً تسعى إلى اكتشاؾ 

لهذه المعانً من خالل البحث الكمً، الموضوعً والمنظم للسمات الظــــاهرة فً هذا المحتوى كما 

ٌتمٌز بخصابص و خطوات ووحدات وتطبٌمات ٌجب إتباعهــا فً المنهج لٌعطٌنا مفهوما واضحا من 

 (02ها خالل الدراسة.)خالل المعطٌات المتحصل علٌ

ومن بٌن التعرٌفات الحدٌثة التً شهدها تحلٌل المحتوى تلن التً أوردها "كلود كرٌندوؾ" فٌرى      

أنه أحد األسالٌب البحثٌة التً تستخدم فً تحلٌل المـــــواد االعالمٌة بهدؾ التواصل إلى االستدالالت 

 (03حث و التحلٌل".)واستنتاجات التصحٌحٌة ومطابمة فً حالة إعادة الب

: فهو ٌرى أن تحلٌل المحتوى:" تمنٌة ؼٌر  Maurice Angersأما مـــــــورٌس أنجرز      

مباشرة تستعمل فً منتجات مكتوبة أو سمعٌة بصرٌة، صـــادرة من أفراد أو مجموعة أو عنهم و 

 (04التً ٌظهر محتواها فً شكل مرلم.")

تعارٌــؾ وما جاء فٌها من خصابص و تمنٌات، نستنتج أن ومن خالل دراستنا لمختلؾ ال -      

تحلٌل المضمون أو المحتوى هو أسلــــــــــوب أو أداة فً البحث العلمً ٌمكن أن ٌستخدم فً مجالت 

بحثٌة متنوعة ووصؾ محتوى الظاهرة أو المضمـــون الصرٌح للمادة المستعملة و المراد تحلٌلها من 

 ن تلبٌة للتساإالت البحث أو فروضه األساسٌة.حٌث الشكل و المضمون وذل

ولمد تم اعتمــــــــادنا على هذا النوع من التحلٌل و ذلن لطبٌعة الموضوع المتعلك باألمثال الشعبٌة  - 

الجزابرٌة فكانا لزاما علٌنا تحلٌل مضمون أو محتوى األمثال الخاصة بالمٌم التربوٌة واالجتمـــــاعٌة 

ثٌات المتعلمة بهذه األمثال و الخروج ألكبر كّم من الحمابك التً تخــــدم طبٌعة و لمعرفة بعض الحٌ

 الموضوع.

 

 

_________________________ 

1 :  Henry peul et serge Moscovici (problèmes de l'Analyse)langage. 

N°11,1998,p36 

 .23ص 1987، الماهرة، : رشٌدي طعٌمة: تحلٌل المحتوى فً العلوم االنسانٌة، دار الفكر2

3:Maurice Angers, Jnitiation à l’éthologie des Sciènes humaines, Alger: casbah 

édition,1997,p 157 

 13، ص1983: سمٌر دمحم حسٌن: تحلٌل المحتوى أو المضمون، عالم الكتب، الماهرة 4
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 :تحديد المفاهيم 

  "المٌم:

 ذو ممدار أو الثمن.لؽة: أنها جمع كلمة لٌمة، وهً الشًء  

اصطالحا: مجموعة الصفات األخاللٌة التً ٌتمٌز بها البشر وتموم الحٌاة االجتماعٌة علٌها، وٌتـــم 

 التعبٌر عنها باستخدام األلوال و األفعال.

إلى طرق التعامل األفراد  هً تلن المعاٌٌر واألسس المتعارؾ علٌها ضمن المجتمع الواحد و تشٌر -

 (1)على السلون الممبول و رفض ؼٌر الممبول "  معا والموافمة

 إجرابٌا:  

إن معنى المٌم ٌؤتً من عمابد الشخص التً تتصل بؽاٌات السلون التً تإثر أكثر فً االتجاهات        

و تكون معٌار لموالؾ عدٌدة منها التعاون والتعلم  و  ة لتحمٌك الذات وتمثل الؽاٌةـــــــو الدٌنامٌكٌ

 حب الناس و طاعتهم واكتساب الفرد إمكانٌة التؽٌٌر و المٌول إلى األحسن. و االحترام 

 التربٌة: 

 "لؽة: من فعل" ربى"، "ٌربو"، "ربوا" أي بمعنى زاد ونمى فً الشًء وكثر.

اصطالحا: هً فعل ٌمارسه البالؽون على الّصؽار لٌشكلوا خصابصهم الجسمٌة و العملٌة الخلمٌة بل 

 لٌه "جان فورنٌه" تؤثٌر ٌمارسه البالؽون على البالؽون أٌضا.أصبح لما ٌإكد ذلن ع

التربٌة هً ذلن الفعل الذي له دور أساسً فً المإسسات االجتماعٌة واكتساب ثمافة معٌنة وتنتمل من 

 جٌل ألخر.

 (2)التربٌة هً إعداد االنسان لٌحٌا حٌاة كاملة." -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 .202,ص2005,مصر,1الرحٌم علً: المٌم التربوٌة فً صحافة األطفال إٌترن للنشر والتوزٌع ,ط ( أسامة عبد1)

( : سعاد جبر سعٌد : المٌم العالمٌة وأثرها فً السلون االنسانً, عالم الكتب الحدٌث للنشر 2)

 .197,ص2008وتوزٌع,عمان,
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 إجرابٌا:

كون هنان أمل فً بناء حضارة و تنمٌة هً أن تنتمل اللؽة و المعارؾ بصدق و على نطاق واسع وٌ

معرفٌة لتشمل كل المجاالت داخل المجتمع , وهً السلون الوحٌدة الذي ٌتعلمه األفراد فً حٌاتهم من 

 حٌث الخصابص البٌولوجٌا التً تساعد على تسٌٌر و توظٌؾ مشاؼل الحٌاة الٌومٌة.

 :األمثال الشعبية

 "المثل لؽة :   الَمثَُل , الِمثلُ 

ل : جملة من المول ممتطعة من كالم أو مراسلة بذاتهــــــا, تنتمل ممن وردت فٌه إلى مشابهة دون المث

 تؽٌٌر المثل.

 المثل : الشبه و النظٌر.

 المثل: "اسم" جمع أمثل 

 مثل : جمع مثال

 المثال: ما ٌعبر عنه موضوع الفن حسٌا فً علم الجمال " -

وله مورد أي  ،الحالة ورد فٌها أول مرة وٌلخص الحادث"اصطالحا:" المثل هو الذي له مورد أي 

الحالة المشابهة للحالة التً لٌل فٌها أول مرة, بمعنى أن لابله استطــــــــاع استٌعاب التجربة وأدرن 

عاللتها بما ٌحدث لإلنسان من مفاجآت الحٌاة التً ال ٌتصور ولوعها, كما أّن لابله أو مردده 

 (1)كرة األجٌال بوسابل تكشؾ مجال الحٌاة التً تطرأ  ٌما بعد ٌوم."ٌسعــــى إلى تزوٌد ذا

إجرابٌا: هو تسجٌل لمول كالمً فً جمل لصٌرة لها معنى كبٌر لبعض ما مّر به االنسان والتً 

ٌتناللها الناس من جٌل إلى جٌل و هاذا نتٌجة لتجارب و موالؾ مختلفة من الحٌاة حٌث ٌتمٌز بؤنه 

ٌتردد بٌن العامة و الخاصة فً السراء و الضراء , كما نجد فٌه االٌجاز و تشبٌه و عام وبسٌـــــط،  

 الكناٌة.

الشعبٌة : "لمد كان هذا المصطلح جدال كبٌر سواء عند رجال السٌاسة ورجال األدب وعلماء 

 األنثروبولوجٌا وؼٌرهم...

 

 

 

________________ 

لجزابري , دار العلوم للنشر و توزٌع , الجزابري, دار العلوم للنشر ( : دمحم عٌالن: محاضرات فً األدب الشعبً ا1)

 .87,ص2013و توزٌع ,الجزابر,

فالشعبٌة لٌست شعبوٌة ، فالشعبٌة هً صفـــــة لكل إنتاج فكري مرتبط ارتباطا عضوٌا باألم الشعب 

 (1)وآماله مصورا الشعب فً عفوٌته وطبٌعته دون تصنع أو تكلؾ."
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 إجرابٌا: 

ح الشعبٌة جاء من خالل االنتاج الذي ٌنتج من الشعـــــــب أو ابداع الشعب مصورا ألحدث مصطل

العفوٌة التً ٌموم بها فً الوسط الذي ٌعٌش فٌه معبرا عن ذلن بسلوكٌات تصدر من طرؾ الشعـــب 

 دون تزٌؾ أو تصنع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .69, ص1998بً بٌن النظرٌة و التطبٌك , دٌوان المطبوعات الجامعٌة , الجزابر, ( : دمحم سعٌدي األدب الشع1)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 

 

 القيم التربوية و األمثال الشعبية الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 القيم التربوية :المبحث األول 

 

 

 ـ تعرٌؾ المٌم التربوٌة

 ـ أنواع المٌم التربوٌة

 ٌةـ خصابص المٌم التربو
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 :دــــهيـــمـــت

ره فً سلوكه ــتصور الذي ٌحمله اإلنسان ونظام المٌم التربوٌة الذي ترتبط به وٌترن أثالال شن أن  

بحٌث تجد  أمته حضارةة الحال على سٌر المجتمع وبناء ٌنعكس ذلن األثر بطبٌعسلبا أو إٌجابا، 

تلن المٌم  إلى األمام وٌجمع شتات اإلنسان مع ذلن،ا سابر ،راسخ األركانكالبنٌان، األفراد متماسكٌن 

الق األخعوب فهً مجمل األفكار ومعانً اآلداب والشتربوٌة واالجتماعٌة كمبدأ من مبادئ الحٌاة وال

 .شكال المٌمٌة التعبٌرٌةاألالتً تصور لنا مختلؾ السابدة بٌن أفراد المجتمع و
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 : مـــــــيــالق

  المرؼوبة فً ثمافة معٌنة لالجتماعٌةم مجموعة الصفات األخاللٌة وـــــٌـــالمٌمصد ب  

ٌحكم بها  معاٌٌرراد فً سلوكٌاتهم كما تمثل ــــالتً تمثل مستوٌات ٌستهدفها األفو

ث عن المٌم على ـاألفراد فً الموالؾ المختلفة و ٌشمل الحدٌ هإالءالمجتمع على سلون 

: طرٌمة عرضها "وثانٌهما أمرٌن، أولهما: نوع المٌم
(0)

 

ة جابٌة النافعمن الممٌزات التً ترسخ السمات االٌم هنا أنها تلن الممدار ـــونعنً بالمٌ  

وازن ــــعد على التمثل بمبادئ المٌّمة و الضرورٌة فً تالمنشودة فً الوجدان والتً تسا

شخصٌة المتكاملة به مما ٌجعل من تكوٌن ال االسلون المفروض على األفراد أن ٌتحلو

 .التً تستطٌع أن تموم بدورها فً مجتمع الؽد

"مختار الصحاح" بؤنها صفة فً شًء تجعله موضوع تمدٌر واحتـرام أي أن  اء تعرٌؾ المٌـمة فًج

هذه الصـــــفة تجعل ذلن الشًء مطلوبا و مرؼوبـا فٌه سواء أكانت الرؼبة عند الشخص واحد أو 

اعٌة أو األخاللٌة أو ً ذات أهمٌة العتبارها من االعتبارات االجتمعند مجموعة من األشخاص، وه

 (6)، وتنصؾ تتسم بصفة الجماعٌة فً االستخدام."النسانٌة أو االلتصادٌةة أو االعلمٌ

المٌم مفردها المٌمة و تعنً ذلن الشًء الثمٌن الذي ٌنبع منه التمدٌر و االحترام وهو شًء محبوب   

خاصة منهم فنجد هذه الصفــــــة فً األشخاص مهما تعددت أعمارهم كونها  لدى عــــامة الناس أو

من صفــات المهمة فً االعتبـارات االجتماعٌة والتً تتعّدد مجالها فً شتى المٌـــــــادٌن المجتمع 

 حٌث تستخدم فً طبٌعة الحال من خالل التفاعالت بٌن أفراد المجتمع و الجماعة االنسانٌة.

ها إلى السلون بطرٌمة خـاصة، و ٌتخذ األشخاص هً التً تحركه نحو العدل و تدفعه الشخص من   

مرجعا فً الحكم على سلوكه من حٌث كونه مرؼوبا فٌه أو مرؼوبا عنه، وال شن فً أن ذلن ٌعود 

 على المجتمع خٌـرا أو شرا طبما لنمط السلون و كٌفٌة المرجع المٌمً له".

رد داخل المجتمع و ٌجعله ٌتمدم نحو األمام مما ن الذي ٌموم به الفالسلو المٌم من هنا هً تلن -

ٌساعده على معرفة الحك أو البـاطل مهما تعددت الطرق فً إٌصال تلن المٌمة بحٌث تجـــــعل ذلن 

السلون محبوبا أو ؼٌر محبوب فً البٌبة االجتماعٌة و ذلن طبما واحتراما ألهمٌة الصفة الخلمٌــــة 

 من مراجع المٌم التربوٌة.كونها مرجع 

________________________ 

 .6100،85مصر، -االسكندرٌة دار المعرفة الى معٌة للطبع، (نجالء دمحم على أحمد : لصص و حكاٌات األطفال،0)

 .85ص ( مرجع سبما ذكره،6)
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خالل  ىـــروؾ و المبادئ واألفكار التً أصبحت ذات معنتتمثل فً كل الموضوعات و الظ

الممبول وماهو شًء المرفوض وكذلن كالشجاعة ة االنسان و تحدد ماهو حسن وــــــــبتجر

ال والحب ـــــــوالصمت و التوتر واالتزان واالنفعارة الفنٌة، وضبط النفس واألنالة واالحتمال واالث

ٌهم وهم م تلمى لبول واحتراما لدـــــوالحرٌة والعدالة وٌتفك على أفراد المجتمع على أؼلبٌة المٌ

 (0)ٌحرصون على استمرارها و توارثها."

التربوي الذي اهتموا بالمٌم ودورها فً عملٌة التنشبة  تماعثٌن فً علم االجاء المحدـــــــمن العلم   

 إذ بٌن بؤن األطفال عادة ما ٌحتاج إلى الوالدٌن فً حٌاتهم والوالدونز ــــبارس ز ودــــــتماعٌة لٌاالج

ه تلن مبادئ واألفكار التً ٌزرعها من خالل تبادل االدوار ـٌوبٌحمل فً جهو كموضوع الذي 

 معٌنوارث بٌن أفراد األسرة حٌث تخضع لتنظٌم ـــــــــوتنضم هنا المٌم بجمٌع أشكالها وتستمر وتت

 كتسبتها ومدى وظٌفتها فً المجتمع.ومحدد لنوعٌة المٌمة التً ا

بٌبته اإلنسانٌة االجتماعٌة و المادٌة وهذه المادٌة هً "هً مجموعة من أحكام ٌصدرها الفرد على 

األحكام فً بعض من جوانبها نتٌجة تموٌم الفرد أو تمدٌره، إلى أنها فً جوهرها نتاج اجتماعً 

 استودعه الفرد و تمبله" 

ً تتمثل المٌم فً تلن المبادئ والمعاٌٌر االجتماعٌة األخاللٌة منها و التربوٌة تكون اإلطار المرجع

للسلون اإلنسانً وبمدر ما ٌكون السلون مطابما لهذه المعاٌٌر و األحكام ٌكون فً إطار المٌم المعمول 

 بها فً المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08،ص6112، 0رٌات الحدٌثة فً التنشبة االجتماع و النفسٌة، دار المنهل اللبنانً، بٌروت، طامتثال زٌن الدٌن: النظ(0)
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 ة:ــــربيــــالت

ٌنمل  أو جماعة ما ن نعرؾ التربٌة على أنها تلن العملٌة االجتماعٌة التً ٌموم بها المجتمع ما"ٌمكن أ

ؤمٌن وجودها الخاص، ونموها المستمر بهدؾ تشكٌل الفرد أو ـبهدؾ تثمافتها المكتسبة إلى األجٌال 

من أهم الشعبٌة أن األمثال  ون التفاعل مع مجتمعهم وبماــالناشبة و صملهم و تنشبتهم بحٌث ٌستطٌع

ستمرارٌة افظة على االـــــــفإن مهمة التربٌة نملها للمح المورثات االجتماعٌة التً تتوارثها األجٌال،

 (0)المجتمع و بمابه."

من حركة إلى حركة تلعب التربٌة دور كبٌر فً العملٌة االجتماعٌة فهً بمثابة النشاط الذي ٌنتمل   

مجتمع أو جماعة تنتمل عبر األجٌال مهما تعددت ل معٌنةو جماعة أخرى ٌحمل ثمافة معٌنة لمجتمع أ

خلك التفاعل بٌن أفراد المجتمع وٌستمر النشاط األجٌال مهما تعددت الصفات حٌث ٌ تنتمل عبر معٌنة

التً تتوارث من شخص آلخر ه من خالل تداول األمثــــــال الشعبٌة التفاعلً والثمافً وذلن لد نجد

 لمعنى التربٌة وٌضمن استمرارها عبر األزمنة.وتبمى محتفظة با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 .081،088مرجع سبك ذكره، ص  .0011 – 0561التربٌة عند سبنسر:  المختصٌن:تعرٌؾ التربٌة عند العلماء  ( 0)
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 :تعريف التربية عند العلماء المختصين

 0011-0281تعريف التربية عند سبنسر :

ارة ــــــالتً لم تنضج بعد للحٌاة االجتماعٌة وموضعها هو إثتؤثٌر األجٌال الراشدة على تلن  "هً

تنمٌة عدد من الحاالت الجسمٌة و الفكرٌة للفرد، وهً حاالت ٌتطلبها منه المجتمع فً مجموعة و

 الواسط الذي سٌوجه إلٌه".

اعد ـــــلجٌل الراشد على الجٌل الص:"التربٌة هً فعل الذي ٌإثر من خالله ا 0002عند دور كاٌم 

 الذي لم ٌنظم بعد للحٌاة االجتماعٌة."

إول على ــــ: التربٌة هً عملٌة ٌإثر من خاللها الراشد المكلؾ والمس 0021"تعرٌؾ عند الفون 

 .(0)وإدماجه فً وسط الذي سٌعٌش فٌه" لصد تنمٌة الفرد جسمٌا وفكرٌا وأخاللٌا النشء

هً عملٌة التنشبة االجتماعٌة ٌموم بها الفرد لصد  ٌؾ ٌمكن المول بؤن التربٌةراومن خالل هذه التع -

رد من خالل ـــــتتؤثر وتؤثر على الفة األفكار واآلراء والتصورات وتطوٌرها إلى األفضل وتنمٌ

 جتماعٌة.مسارها فً الحٌاة اال

عضو فً  عتبارهإلى تحمٌك ألصى نمو ممكن للشخص باوهً تلن العملٌة التً ترمً 

المجتمع ٌحكمه و ٌتفاعل مع المٌم و المبادئ التً أخذها من عملٌة التربٌة وفصلها حسب 

 التطور وحسب تجاربه فً الحٌاة و المجتمع ككل.

ٌعرفها جون دٌوي بؤنها مسخرة بإعادة بناء الخبرة بهدؾ توسٌع و تعمٌك مفهومها 

وهو ٌعتبر أن التربٌة هً إعادة  االجتماعً بٌنما لٌحظى بالتحكم فً الطرابك المنتظمة

للحٌاة المستمبلٌة أي تعلم الصؽار بل هً الحٌاة ذاتها بكل ما فٌها هً النسك.
6  

 
ملٌة والخلمٌة كً تبلػ كمالها العً عملٌة تنمٌة الوظابؾ الجسمٌة والتربٌة ه

تحمك بناء الخبرة لدى الفرد عن طرٌك التدرٌب و التثمٌؾ و تكون فً عدة أشكال و
تطٌع الصؽٌر أن ٌطورها مع مرور الزمن حتى تحظى بنتٌجة ٌستوعبها الفرد داخل ٌس

 المجتمع.

 

 

________________________ 

 .02، ص6101الجزابر، ، 0،ط ( عبد المادر لورسً: المرجع فً علوم التربٌة، جسور للنشر و التوزٌع0)

 158ص  0021للطباعة و النشر ،بٌروت عبد الرحمن عٌساوي ،علم النفس الفٌزٌولوجً ،دار النهضة (6)
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 :تعريف القيم التربوية

ر الفكر التربوي لإلمام الحسٌن )ض( ، هً تلن الصفات التً ـــــحسب وجهة نظ    

الجسمٌة والفكرٌة ومشاعره االجتماعٌة  داداتهاستعتساعد الكابن الحً على أن ٌنمً 

 ٌة.الجمالٌة و األخاللٌة من أجل إنجاز مهمته اإلنسانو

و تعنً المٌم التربوٌة تلن الطباع التً ٌحملها اإلنسان و تجعله ٌتسم بها و ٌموم بها فً    

ستعداداته الٌومٌة فً صمل تربٌة ذاته و تمنح له الثمة فً ا حٌاته مما تساعده على

 األخاللٌة اتهٌسلوك
(0) 

  و المٌم فً المرآن الكرٌم:   

اة ـــــــهللا مخلصٌن له الدٌن حنفاء و ٌمٌموا الصالة و ٌِإتوا الزك " و ما أمروا إال لٌعبدوا لال تعالى:

 .18و ذلن الدٌن المٌم " البٌنة ـ اآلٌة 

 ولوله تعالى:

 -12->> ذلن الدٌن المٌم <<. التوبة اآلٌة 

 و لوله تعالى: 

 .11روم:>> فؤلم وجهن للّدٌن المٌّم من لبل أن ٌؤتً ٌوم ال مرد له من هللا ٌومبذ ٌصدعون<< ال

 امة ـــمن خالل اآلٌات السابمة نجد أن جمٌعها جاءت بمعنى الصفات تربً االنســــــــــان على االستم

 ستواء و العدل و االحسان و الحك.و اال 

 وكذلن نجدها تنصب فً األحكام الشرعٌة التً تدعو إلى العدل والفهم والنجدة والجود.

 

 

 

 

 

 

 01،6102، العدد لشعبٌة و دورها فً تنمٌة التفكٌرالمٌمة التربوٌة لألمثال ا ،مجلة نهر العلم (:حارص عمار،0)
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 أنواع القيم التربوية:

 ؽاٌات وٌمكن أن تتمثل فً ما ٌلً:عّدد األؼراض و التعددت المٌم بت

  نحو تحمٌك أعلى درجة وأرفع مستوى من  الدٌنٌة: وهً تتصؾ بالمداسة وتتجه"المٌم

 الكمال".

رتفاع م الدٌنٌة فً درجة العلٌا حٌث اتسمت بالمداسة والتً ٌمصد بها االٌــتتمثل الم

 فً المستوى وعدم المساس بهذه المداسة مهما كلؾ ذلن

 م األخاللٌة: وهً تتصؾ بالنٌل والفضٌلة وتتجه نحو تحمٌك أعلى درجة ــــــٌــــ"الم

 من النضج الخلمً."

المثلً التً ٌمكن أن تتجلى فً الفضٌلة ومنها م األخاللٌة بؤنها المٌم ــــٌــــتتمثل الم

 نحمك درجة الوعً الخلمً.

 ٌم العلمٌة: مضمونها هو تحمٌك الحمٌمة وهً تتصؾ بالموضوعٌة و النسبٌة ــــــ"الم

 وتتجه نحو الماهٌة الجوهر."

والموضوعٌة م العلمٌة فتتمثل فً المعرفة والعلم الذي ٌحمك ثبات الحمٌمة ــــــأما المٌ

 وهرت المٌمة هو الزاد المعرفً.وج

 ٌم االجتماعٌة: مضمونها النزعة االجتماعٌة والمابلٌة للتفاعل االجتماعً االٌجابً وهً ــــــــالم

 ات األخذ والعطاء."ٌو المٌام بسلوك تتصؾ بالمدرة على تمبل الؽٌر.

 اش ـــــــــر بالوالع المعتتمثل المٌم االجتماعٌة فً التفاعل بٌن األفراد والتواصل االٌجابً والتؤث

 .اتٌكتساب مختلؾ السلوكوا

 ال ومٌدانها هو الفن وهً تتصؾ بالرلة والسمو ورفاهة ـــــــ"المٌم الجمالٌة: مضمونها هو الجم

 (0)الحس وتتجه نحو شكل واالنسجام".

اإلبداعٌة  والرلً فً األشكال واالبداع وهو سٌد الفنون والّسمو أما المٌم الجمالٌة تتمثل فً الفن

 الحسٌة والرفاهٌة.

 "جبات وهً ا: مضمونها هو السلطة ومعناها العدل ممرون بالعدالة والحموق والو"المٌم السٌاسٌة

 تتجه نحو نظام واألمن".

 لثبات على الحموق والواجبات فً العبرة بالعدل والنصح واب عن المٌم السٌاسٌة فتتمثل باألخذ أما 

 

 .00، 05، ص6101، الجزابر، 0العالمٌة و أثرها فً سولون االنسانً جسور للنشر و التوزٌع، ط ( جبر سعٌد سعاد: المٌم0)
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 إطار النظام الحكم.

 ".المٌم التمنٌة: مضمونها المالبمة واإلتمان والجودة هً تتجه نحو الفعالٌة المصوى" 

  .(0)ةفً الجود علٌةرفعة فً المستوى الشًء وفامعانً االتمان وال تخاذتتمثل فً ا المٌم التمنٌة

 .المٌم البدنٌة: مضمونها الحٌوٌة والنشاط ومٌدانها

 الصحة وهً تتجه نحو المتعة والعناٌة بالذات"   

فعالٌة الجسم و نشاطه فٌمال العمل السلٌم فً الجسم السلٌم و الصحة أما هذه المٌمة فتتمثل فً      

تام االنسجام فٌما بٌنها بحٌث  مرتبطة ومنسجمةالمول أن هذه المٌم تــاج فوق رإوس األصحاء مجمل 

طار التربٌة وٌضمنها ٌحك لها وهذا االنسجام هو الذي ٌنصب فً إٌمكن أن نعزل لٌمة عن لٌمة  ال

 التمدم و التطور الحضري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 000، ص0058، باتنة، 0بدون طبعة، ج (: عبد هللا ناصح علوان: تربٌة األوالد فً اإلسالم، دار الشباب0) 
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 :خصائص القيم التربوية 

  صفة من صفات االنسانٌة والتً تسعى كل فرد للمحافظة علٌها."تعد 

 ربوي مهذب.اإلنسان ٌتصرؾ وفما لسلون معٌن ت تجعل 

 .تبرز السلون الذي ٌتبعه الشخص أثناء التعامل مع األشخاص اآلخرٌن 

 صرفات ال تتناسب مع المٌم الحسنة.تمنع األفراد من المٌام بت 

 .تختلؾ المٌم عن بعضها البعض فً مجال تؤثٌرها على األفراد 

 متاز األخالق بؤنها من أهم أنواع المٌم البشرٌة."ت
(10) 

ك مما ٌحدث فً ـــــتمتاز المٌم التربوٌة بخصابص تجعل الفرد تؤمله واعً وعمٌ

 الفرد و الجماعة.ٌن تشكٌل مبادئ منظمة تنصب فً إحداث التوافك ب

م التربوٌة فً الفرد فً العمل على التسامح و التعبٌر عن الوالع ــٌــوتجعل هذه الم  

االجتماعً بحرٌة فً ظل التطابك و التؤثٌر االٌجابً على الناس واألخذ بالصفات 

 األخاللٌة كمبدأ أساسً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

                             http: imamhussain-lib.com/2014.blogspotاألنترنت المولع: (0)
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 خالصــــــــة: 

 

نستنتج مما سبك ذكره أن المٌم التربوٌة واالجتماعٌة تلعب دور هام فً  

  مٌة التربـــــوٌــةحٌاة الشعوب فهً المستودع الذي ٌحوي على جمٌع أفكارنا المٌ

فهً فعالة تسٌر وفك مبادئ و أسس أخاللٌة محبوبة  و التعلٌمٌة وحتى االجتماعٌة

ذات أهداؾ سامٌة تحافظ على العاللات االجتماعٌة و تثرٌها بصورة من صور 

الحٌاة و هً االستمرارٌة والبماء والحفاظ على تراث السلؾ بشكل من أشكال 

 الوالعٌة الحٌة التً تكشؾ أحوال المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 األمثال الشعبية المبحث الثاني:

 

 تعريف األمثال الشعبية -

 نشأة األمثال الشعبية -

 أهمية األمثال الشعبية -

 خصائص األمثال الشعبية -

 وظائف األمثال الشعبية -
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 تمهـــــــيد:

لتً تعد كمادة حٌة و تعتبر تعتبر األمثال الشعبٌة من أهم المؤثورات الشعبٌة ا 

ة والتمالٌد و األعراؾ و ؼٌرها و التً تتداول بٌن أفراد للتراكمات االجتماعٌكوعاء 

 المجتمع.

تتداولها، ودها وتستمر باستمرار األفراد وتتمٌز األمثال بالمٌم التً تسبك وج 

جمل لصٌرة ملخصة لتجارب  العمل نسجلها فًى أنها سرٌعة النفاذ الى الفكر وإضافة ال

لطرٌمة تفكٌر هذا األخٌر المجتمع و مختلؾ جوانب الحٌاة فًكمرآة عاكسة بطوٌلة و

 وأسراره الٌومٌة فهً بمثابة محاولة االستخالص والع المجتمع فً كلمات.

حٌازتها بجدارة على خاصٌة البعد اإلنسانً إن االنتشار العالمً لألمثال و 

، جعلها تلعب دور الفعل فً أوساط المجتمعلتوجٌه ووامتالكها على نطاق واسع سلطة ا

 فً المجتمعات التً لٌست لها لوانٌن وضعٌة. الموانٌن
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 تعــــريف المثــل الشعبــي:

ى العرب باألمثال منذ المدٌم فكان لكل ضرب من ضروب حٌاتهم مثل ٌستشهد به ــــ"لمد اعتن 

 ٌجسد اللؽة  ، اذ كان المثل بالنسبة إلٌهملؽوٌٌن العرب حدا ممٌزا عن سواهمو بلؽت عناٌة ال  

الصافٌة الى حد كبٌر ، فؤخذوا منها الشواهد وبنوا على أساسها شاهمات بنابهم اللؽوي ومن هنا فإن 

 (0)أول ما ٌنبؽً على الباحث المٌام به و هو البحث عن معنى كلمة "المثل" 

كان اهتمام العرب فً المدٌم باألمثال الشعبٌة فً حٌاتهم حٌث تجسد ذلن من خالل األلاوٌل  

ث و الشواهد التً كانت تتزامن فً تلن الفترة حٌث تنتمل من طرؾ األشخاص عن طرٌك واألحادٌ

الكلمة المسموعة فً لؽة نمٌة صافٌة تؤخذ كشاهد من شواهد الكالم و ٌبحث فً طٌاتها عن معنى 

 كلمة المثل.

 "تعرٌؾ المثل فً معاجم اللؽة"

" ٌختلط فٌها المحسوس والمجرد مفاهٌم التً"إن معنى مادة "المثل" ٌتوزع من معاجم اللؽة بٌن هذه ال

المثمفٌن، ألن التساوي هو التكافإ فً و النظٌر بٌن مختلفٌن فً الجنس والتشوٌه والمماثلة، الشبه 

 ،الوصؾ ،النمط ،الجهد ،العموبة ،الزوال ،الذهاب ،فضٌلة، التصوٌر، االلتصاق باألرضال

 (6) الحدٌث..."

مؤخوذ من المثال، معناه سابر ٌشبه حال الثانً باألول و األصل  المثل هو من الناحٌة اللؽوٌة 

فٌه التشبٌه فمولهم مثل بٌن ٌدٌه اذ انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة وفالن أمثل من فالن أي 

أشبه بماله الفضل، والمثال المصاص لتشبٌه حل الممتص منه بحال األول فحمٌمة المثل ما جعله كالعلم 

األول كمول كعب بن زهٌر "كانت مواعٌد عرلوب لها مثال***و ما مواعٌدها اال للتشبٌه بحال 

" األباطٌل
(1)
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المثل هو الذي ٌعطً أولٌة وٌمدم و ٌركز على شكل الحدث وأسلوبٌته فً ما ٌخص الجانب 

االجتماعً و الجانب االدبً و ٌتركب من الصورة المشابهة و النظٌرة للتجربة فً حالة من أحوال 

 خٌصه فً جملة أو عبارة تبلٌػ عن الصورة الوالعة.الٌومٌة للفرد فً لفظ ابتذاله و لام بتل

" المثل الشعبً فً معجمه اللؽوي الفرنسً، ٌمول : المثل هو حكمة  Larousse"ٌعرؾ الروس  

  (0)معبر عنها بكلمات للٌلة ثم صارت شعبٌة" 

لة تتداول كلمة المثل من شخص آلخر فتصبح تتساٌر بٌن األفراد حتى تصبح شعبٌة شابعة تجري سه

 فً لؽة كل فرد.

"ٌعرؾ سعٌد الخوري المثل فٌمول هو المول السابر أي الفاشل المتمثل بمضربه فهً الحالة المشبهة 

 (6)بها التً أرٌدت بالكالم و بمورده بالحالة األصلٌة التً ورد فٌها الكالم" 

     استعمال لصد التمثٌل و الشًءحسب ما ٌعرفه سعٌد الخوري المثل اسم من المماثلة إذ شابه فً 

 و التشبٌه فً مضرب من مضارب الكالم.

 صطالحٌة نجد عنه:وفً التعارٌؾ اال 

عتبارها البناء تشٌع فً مؤثورات الناس با هو جملة مصمولة محكمة  Arther Tailor"العالم األلمانً 

لوب تعلٌمً بطرٌمة لوال حكٌما وأنه ٌشٌر عادة الى وجهة الحدث أو ٌلمً حكما على مولؾ و هو أس

  ( 1)تملٌدٌة"

عتباره وجهة نظر لألفكار التً تشٌع فً تصورات الناس ٌعتبر المثل لوال حكٌما وصاببا با 

 .داب الشعبٌةحٌاة بطرٌمة مؤثورة تتخرج ضمن اآلعلى موالؾ فً ال
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"وٌتمٌز المثل على أنه عام و بسٌط ،حٌث ٌعرفه الفارابً فً كتابه الدٌوان األدب ٌمول : بؤنه  

 فٌما بٌنهم ،وفاهوا به فً الســــــــــــراءوالخاصة فً لفظه وفً معناه ،حتى ابتذلوه  ما ترضاه العامة

  0و الضراء و استدروا به الممتنع من الدر ،و واصلو به الى المطالب المصٌة من تجارب الحٌاة"   

تناوله ٌتضح من خالل تعرٌؾ الفارابً للمثل بؤنه ٌتمٌز بالبساطة والشمولٌة بٌن األشخاص حٌث ٌ

عامة الناس فً مختلؾ موالؾ الحٌاة وٌتواصلون به فً مختلؾ األحادٌث واأللاوٌل واألخذ به كبناء 

 مؤثور للسامع و المتلمً.

: هو جملة لصٌرة صورها شابعة تجري  Frederick Tailorو  Sholo vicci" وٌعرفه كال من 

اللفظٌة، وهو عبارة متداولة بٌن  سهلة فً لؽة كل ٌوم أسلوبها مجازي وتسوء مماطعها الموسٌمى

الناس تتصؾ بالكمال و ٌؽلب علٌها الطابع التعلٌمً وتبدو فً شكل فً أكثر اتفالا من أسلوب الحدٌث 

  6العادي" 

حسب ما ٌعرفه العالمٌن: المثل هو عبارة عن لؽة أسلوبٌة ٌتناولها الناس فً لالب تعلٌمً  

لفظً بدٌعً جمٌل ٌتصؾ بالسهولة ى شكل ممطع موسٌمً ٌإثر فً شكل من أشكال التعبٌر وٌؤخذ عل

 .المجازو
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تلن البنٌة البالؼٌة  اعٌةزاد فً لوة هذه االٌم ، مابً خطابا اٌماعٌا بالدرجة األولى"ٌعد المثل الشع

تنوعة الروافد من تضاد وممابلة وتواز سجع جناس تكرار وتشبٌه وإن هذا ما خلمت مالمتعددة و

ممٌزة سواء على مستوى التلفظ أي لدى لابل المول أو على مستوى التلمً أي لدى موسٌمى خاصة و

 التً تحرن الوجدان" ثل ولن اللذة التً ٌحدثها نص الممتلمً المول حٌث تستسلم حواسهما لت

تكمن فً ة التً تمٌزه عن بالً األحادٌث وال ٌمكن الحدٌث عن المثل دون ان نذكر ان له المٌز

ٌنطمها لمستمع واالٌماعات التً تتنوع وتختلؾ وفك مستوٌات لؽوٌة وبالؼٌة متباٌنة وٌتلماها ا

الٌه بطرٌمة مباشرة وبصورة  االستشارة المتحدث بنص المثل وبصورة أو بؤخرى بذكر التشبٌه أو

 طباق و جناس.لروافد األدبٌة الجمٌلة من شجع وٌتخلل داخل المثل احدى اجلٌة صرٌحة وبابنة و

"المثل هو التناص أو تماطع النصٌن أو الحدثٌن حدث حاضر و حدث ماض، نص حاضر ونص 

بها المتكلم أثناء ماض لصة حاضرة و لصة ماضٌة ولد ٌحرن هذا التناص تلن النملة التً ٌموم 

كالمه وحدٌثه من زمن الحاضر الى زمن الماضً الى الذاكرة لٌسرق ذلن المثل وٌعود به الى زمن 

 الحاضر صانعا له مكانا جدٌدا" 

ٌمكن أن نمول عن المثل أنه ذلن الحدث الذي ٌحدث التنالض و التماطع بٌن مفرداته سواء كانت فً 

د مضت فٌحدث ذلن التنالض بٌن الزمنٌن أو النصٌن زمن مضى أو زمان حاضر أو عن لصة ل

 بحٌث تعتبر نمله التً تنتمل من المتكلم الى السامع أثناء كالمه.

"الؽرض من المثل تشبٌه الخفً بالجلً و الؽابب بالشاهد فٌتؤكد الولوؾ على ماهٌته، وٌصٌر مطابما 

ات من حضارات عدٌدة ٌعال والسلوكللعمل و ذلن هو النهاٌة فً االٌضاح حٌث ٌعتبر كتراكمات لألف

ٌعود بعضها الى أزمنة سحٌمة حٌث ألؾ االنسان االجتماع و تآلؾ مع بٌبته"
0
  

ان ما ٌجعل المثل الشعبً من أعراض و شواهد و مالمح المجتمعات التً نشؤت من حضارات هو 

اة التً تتمتع بعدة عبارة عن الولوؾ على تراكمات األفعال التً لام بها الفرد خالل مساٌرته للحٌ

 ات تختلؾ عبر األزمنة تنتمل من جٌل آلخرٌثمافات وعملٌات وسلوك

"إن وراء كل مثل من األمثال الشعبٌة، لصة ،والمهم فً ذلن نستطٌع أن ننسج لصة صاحبه عند 

التعبٌر عن الحدث وهو ما ٌفرله عن الحكمة و المول والتً تعبر عن التجبة الفردٌة دون إؼفال 

ة الجمعٌة وٌتسم باالنتمال فً التسلٌم بما ٌشٌر به دون جدال أو تؤمل ألن محتواه أخذ تؤشٌرة التجرب

 التداول من الماضً الى الحاضر."

 6110دمحم سعٌدي التشاكل االٌماعً والداللً فً نص المثل الشعبً الجزابري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة بن عنكنون الجزابر  0
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نتاج الحدث أو الحدث أو الحالة أو التجربة وٌصبح لصة متداولة بٌن الشعوب ٌنتج المثل الشعبً من 

ونستطٌع استحضارها دون حاجز من ذلن فبهذا ٌنتمل المثل دون أخذ أي تؤشٌرة العبور من زمن 

 آلخر فٌستمر بٌن األجٌال.

للعمل االنسانً فً "األمثال الشعبٌة تمثل مراحل مهمة فً التفكٌر البشري إذ نلمس فٌها األثر الفاعل 

لدرته على تصوٌر األحداث فً حٌاة االجتماعٌة لالستفادة فً الموالؾ و األحداث المختلفة و تؤتً 

أهمٌتها على هذا المستوى أٌضا فً أنه ٌكشؾ النماب و تطورها فً تمدٌم رإى معممة تعكس حركة 

 العمل و حٌوٌته وسرعة استجابة للضرورات و المطالب"

عن مراحل التً ٌستخدم فٌها االنسان عمله والذي ٌبدع من خالل تفكٌره الذي ٌإثر فً  تعتبر األمثال

الفعل والمول وما ٌتجسد من تصورات ألشٌاء لام بها فً حٌاته والتً ٌطورها من خالل النشاط 

 والسرعة فً التمدٌم مما ٌكسب لألمثلة نوعا من األهمٌة.

نسان من أحداث جمل لصٌرة لبعض ما مر باإل مً فً"األمثلة الشعبٌة هً تسجٌل لولً كال

استخلص منها مآثر ومواعظ ،فؤما أن تجد مثال ال ٌحمل معه الشرح الكاشؾ لمجرى أحداث المصة 

،ولمد أبى الشعب أن ٌهمل أو ٌنسى هذه األحداث فسجلها فً هذه الكلمات التً ٌتناللها الناس بالرواٌة 

 مثال تؤخذ جانبا خاصا من ألوان فن المول"جٌال بعد جٌل عصر بعد عصر مما جعل األ

تعتبر األمثال الشعبٌة الحالة التً ورد فٌها أول مرة من لول و كالم بسٌط فً جمل لصٌرة  

مرتبطة بحدث معٌن مفرداته متناؼمة و ٌتضمن معلومات موجزة مركزة فً جمل تدل على حٌاة 

التً تحكً لصص والعة لشعب تتنالل من  المهنٌة و الزراعٌة والصناعٌة واالجتماعٌة و التربوٌة

 عصر آلخر والتً تندمج ضمن ألوال فنٌة أدبٌة شعبٌة.
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 :نشأة األمثال الشعبية الجزائرية

وب نشؤت أساس لتعبر عن التجارب ال الشعبٌة الجزابرٌة كؽٌرها من األمثال لدى الشعــــــ"األمث  

تنوعت بتنوع اختلفت زمانا ومكانا، و حاالت فردٌة، ة التً تولدت فً أؼلبها منـالموالؾ العلمٌو

عن طرٌك رصد ثمافته اة الشعب له لٌمة وتجابه التً تحافظ علٌها ـالحٌاة نفسها، كما أنها تعكس حٌ

 (0)فً أشكالها التً تضمن بمابها ومن بٌنها المثل."

وب تعكس خلفٌة حوال الشعال الشعبٌة ترجع نشؤتها إلى شعوب لدٌمة و التً تعبر عن أـــــــاألمث -

لثمافة التً تولدت من أفراد إلى جماعة من خالل امن خالل التجربة سابمة وخٌة والخبـــــــرة ٌالتار

 التمالٌد بٌن الشعوب.والمحافظة على العادات و

 معمد، كذلن فإن تحدٌد عمر المثل لٌس باألمرأصل األمثال و منشؤتها أمر صعب وث عن ــ"وللبح

 "السهل

مع ذلن ٌمكن المول أن هاذا المعنى الذي ٌتضمنه المثل إنما ٌرجع إلى تلن الفترة المعٌنة، والتً  و 

ٌمكن أن توحـــــً بها الكلمة أو تعبٌر، إّما أن تكون هذه الفترة بالذات هً التً شهدت المثل، فذلن 

 (6)ٌعا."أمر الٌمكن المطع به ولد ٌكون المثل الشعبً حدٌث التكوٌن ولكنه انتشر سر

إن معرفة أصـــل المثل لد ٌكون لٌس أمرا سهال أو بسٌطا ولكنه ٌتردد من جٌل آلخر أي ٌتداول  -

 ٌنتمل من تراث فكري معرفً عبر الزمن. مختلؾ الحمبات والفترات مع ما

"األمثــال الشعبٌة، فمد بدأ جمعها فً ؼضون المرن السادس عشر و ظهرت مجموعات كبٌرة منها 

رن التاسع عشر ؼٌر أنها لم تحفظ بما بما هً جدٌرة به من االهتمام إال أن جاء "فرٌــــــد خالل الم

وألؾ كتــــــابه عن المثل الشعبً األلمانً الذي إلى جانب  —Friedrich Seilenاأللمانً زاٌلر". 

ٌن فً األمرٌكً عن المثل الشعبً أفضل دراستٌن رابدت -Archer Taylor -دراسة آرشر تاٌلـور"

 (1)هذا المجال." 

نشؤت األمثـال الشعبٌة خالل الدراسات من المرن السادس عشر وحتى خالل المرن التاسع عشر     

حٌث إمتازت بمعـاٌٌر و ظهرت فٌها عدة مجموعات تحفظ و تهتم بالمثل الشعبً األلمانً الذي ٌعد 

آرشر تاٌلور و ؼٌره من الرواد التً  رابد فً تلن الحمبـــــة و نجد من رواد هذه الدراسة األمرٌكً

البالد طوال و عرضا من أجل اكتساب أكبر عدد  اانصبت اهتماماتهم فً المثـــل الشعبً الذي لطعو

 من النصوص األمثال الشعبٌة.

______________________ 

 .50، ص6101الجزابر، ، 0الشعبً الجزابري، دار العلوم للنشر و التوزٌع، ج ( دمحم عٌالن: محاضرات فً األدب0)

(: حسٌن عبد الحمٌد أحمد شوان : الفولكلور و الفنون الشعبٌة من منظور علم االجتماع، دار المكتب الجامعً الحدٌث بدون طبعة، 6) 

 .11،ص0001االسكندرٌة، 

 .16، ص6110(: أحمد على مرسً: ممدمة فً الفلكلور، عٌن الدراسات و البحوث االنسانٌة، ط ، الجزابر، 1)
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 :أهمية االمثال الشعبية

ابدها و تحمٌمها من لول وتحدي أهمٌة األمثال الشعبٌة من خالل العابد من استخدامها أو ف" ٌمكن 

 تالً:لاألمثال كا

 المثل الشعبً ٌلعب دور بارز فً إبراز المٌم االجتماعٌة ومنها التربوٌة فً المجتمع. (0

 العمل على تنمٌة المٌم التربوٌة فً المجتمع. (6

 تعد األمثال الشعبٌة حكمة الشعوب و هً مرآة التً ترسخ مشاعر الناس وتعبر عن همومهم. (1

و منهجا أخاللٌا  سلوكٌا ضابطابة معاٌٌر أخاللٌة ٌصنعها الموم ثاتعد األمثال الشعبٌة بم (1

 عامته وخاصته.

 (10)."كفاح الشعب فً عبارات موجزة سهلة الحفظ والتلمٌن الجزابرٌة تسرد األمثال الشعبٌة (8

تلعب األمثال الشعبٌة أهمٌة بالؽة وبارزة فً المٌم االجتماعٌة و حتى التربوٌة و تعد حكمـة  (2

معاٌٌر من على المجتـــمـــــــع وتنضبط ال تتداول بٌن أوسطها الشعوب بحٌث تعكس الضوء

عامة و حتى الخاصة ومن جانب آخر تعتبر ٌات والتصرفات العامة لوكجوانب عدة كالس

عانً وتطوٌر الذكــــاء ستخدام الماد وتحمك فابدة من حٌث االحفظ والتلمٌن بٌن األفرسهلة 

 .الفكرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1،ص6112( حارص عمار: مجلة نهر العلم، المٌمة التربوٌة لألمثال الشعبٌة ودورها فً تنمٌة التفكٌر، 0) 
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 :خصائصال  

ة تبنها ـــــنمت من صمٌم البٌب نابعة من أوساطه،لؽة شعبٌة ألنها "األمثال ذات طابع شعبً تمتاز با

ا و ـثار فاألمثال جزء من التراث الشعبً تمضً سٌرهافظ علٌها من عوامل الزوال واالندالشعب وح

 (0)تداولها التنالل شفوٌا بٌن أفراد المجتمع بوجه عام وللشعب بعٌنه بصفة خاصة."

ب كله ـنتاج الشععبٌة أو البسطاء، وتشٌر إلى أنه مات الشألمثال نتاج وزاد من ٌسمون بالطبإن ا -

اتها التجربة ـــــــخٌة حٌث تضم فً طٌٌالتارمراحل دته وبٌباته وفابوزاده على اختالؾ طبماته، و

ال متعددة ـــــتنمل من شفاه إلى شفاه عبر أجٌلحكمة الشعبٌة و آداب و السلون والعلمٌة الحسٌة و ا

 ة المثل الشعبً.فالراوٌة تعد خاصة من خاصٌ

إلٌماع والتً فة التربوٌة، والتً تتمٌز با" ٌحمل المثل الشعبً فً طٌاته وظابؾ مختلفة أهمها الوظٌ

ً ــــتعد من أهم العوامل األساسٌة التً تجعله متماسن وصامد أمام الزمن حٌث تمٌزه لتجعله تعلٌم

ق الطبــــــــــــافٌه لوة السجع و مما نالحظ فً تركٌبٌعبر عن مولؾ أو فكرة سهلة بسٌطة الفهم 

 (6)الجناس."و

المثل الشعبً له خاصٌة تربوٌة تعلٌمٌة متداولة عبر ألسنة الشعب التً تكتمل فٌه أشكال التعبٌر  -

 تحمل نفس المعنى التربوي. المعروفة والتً تسموا برنات إٌماعٌه بدٌعٌة أدبٌة مختلفة التركٌب

 ب النفس و تموٌم الخلك بطرٌمة جمٌلة فنٌة أدبٌة.األخاللً التً تسعى إلى تهذٌو

الٌومٌة، المستعــــــملة و السابدة بٌن الشعوب بمختلؾ فباته  اللؽة المعتمدة فٌه هً لؽة الحٌاة"فإن   

ساعد األمثـال على  تخضع لمواعد وال لضوابط لؽوٌة، وهذا ما و من المعروؾ أن اللهجة العامٌة ال

ولؽة األمً والمتعلم، الؽنً والفمٌر،  عامٌة هً لؽة البٌت و الشارع، والمجتمع،ألن ال سهولة التداول

 أي هً لؽة الالحواجز."

 

 

 

____________________________ 

، ص 0008، الرٌاض، 0، جامعة الملن سعود ط) العربٌة و الروسٌة( (: أبو الفتوح علً: التحلٌل الممارن لألمثال الشعبٌة فً اللؽتٌن العربٌتٌن0) 

16 ،11 

 .6112،18، مصر، 0والتوزٌع، ط (: فرهاد عزٌز معً الدٌن: البحث الداللً فً كتب األمثال، دار ؼٌراء للنشر6)
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امة الناس سابدة بٌن شعوب بمختلؾ أنواع ــــٌستعمل فً المثل الشعبً لؽة بسٌطة مفهومة عند ع -

العامٌة المتداولة  باللهجةد طبماته و الذي ٌنطك لة بٌن أفراالعامٌة المتداو ماته والذي ٌنطك باللهجةطب

تخضع ألي لواعد وال لضوابط  راد المجتمع حٌث ٌجعل له مٌزة السهولة واالنتمال والتً الـــبٌن أف

 لؽوٌة ونجد المثل عند كافة الناس المتعلم وؼٌر المتعلم.

فاألدب الشعبً عموما "بالمثل الشعبً مجهول المإلؾ: وحتى وإن وجدنا نسبته فهً مواضع شن، 

، فصاحبه األصلً هو فرد من عامة الناس، أطلك مثله ثم مثلعلى اعٌة، نفسه ٌنطبك ـــٌتمٌز بالجم

مجهوال، و حتى وإن عرفنا المدة الزمنٌة  ذات ذاتٌته فً جماعة مجتمعه، لٌبمى مثله سابر وصاحبه

 التً لٌل فٌها."

 ه األصلً فٌبمى مجهول األصلً لٌل فً زمن لدٌم.نستطٌع معرفة من صاحب فالمثل الشعبً لد ال -

ن و تتداول، إلى جٌل آخر، وفً بعض األحٌان نستطٌع معرفـة أصله حٌث نستطٌع المول أنه لٌل م

نصهرت و تبخرت ذاتٌته لٌبمى وصـــاحبه ؼٌر معروؾ و حتى طرؾ فرد من عامة الناس ولكن ا

 إن تمكّن من معرفة الولت الذي لٌل فٌه المثل

"المثل الشعبً ال ٌخضع لعملٌة التدوٌن أثناء نشـــؤته األولى، إلى بعد أن ٌستكمل نموه على أٌدي  -

الناس. فالمثل صادق فً تعبٌره فهو ٌنمل حالة الفرد والجماعة بصدق ودون خوؾ من لوة الربٌس أو 

الفكرة فً جربة وو ٌحتوي على معنى ٌصٌب التوال من نمد النماد والدارسٌن فه الحاكم أو المسإول،

 (0)الصمٌم."

المثل الشعبً بعدم لٌس له مصدر موثـــــوق تدوٌنه فً كتب فٌصبح فً نشؤته ومجهوال فً  ٌتمٌز

تعبٌره فمد نجد المثل الواحد له عدة أمثال نظٌرة له تختلؾ فً نطمها بعبــــارة أو أكثر وتحمل نفس 

 اعة بصدق وأمانةالمعنى للتجربة و التً تعبر عن وضعٌة للفرد أو جم

لامت به الدكتورة نبــٌـــلة إبــــــراهٌم من عملٌة استخالص ألهم الخصابص المثل الشعبً من  " ما

 التعارٌؾ التً بحثت عنها فً دراساتها فنرى أن هذه الخصابص تنحصر فً أربعة وهً:

 

 

 

_______________________ 

 .01، ص0006ار الؽٌداء للنشر و التوزٌع، الجزابر، ( بن هدولة عبد الحمٌد: أمثال الجزابرٌة، د0) 
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 المثل ذو طابع تعلٌمً  (1    

 المثل ذو طابع شعبً   (6

 المثل ذو شكل أدبً مكتمل   (1

 (0) المثل ٌسمو عن الكالم المؤلوؾ رؼم أنه ٌعٌش فً أفواه الشعب."   (1

عة كبٌرة من خصابص عن تلخٌص لمجموما جاء فً دراسة الدكتورة نبٌلة إبراهٌم هو عبارة      

ٌتمٌز به و ٌختص كل  المثل الشعبً حٌث مٌزتها فً رإس ألالم و أعطت لكل مثل طابع حسب ما

 حسب مجال الذي ٌمال المثل الشعبً.

ا و شمولها ألنها تعنً بجمٌع مناحً الحٌاة وٌشٌر" مناحً ـ"و تتمٌز األمثال بمصد الٌتها و شٌوعه

ن األمثال ٌمكن من خاللها التعرؾ على العادات و التمالٌد الخاصة إلى أن لكل مثل م امً"،ـــــالمش

 (6)بطابفة معٌنة أو شعب معٌن."

ٌمكن من خالل األمثــــــال التعرؾ على الخاصٌة التً تمٌزه عن األلاوٌل واألحادٌث األخرى     

ولٌة لجمٌع مناحً كالحكمة والحكاٌة واأللؽــــــــاز وتعبر عادات وتمالٌد مجتمع معٌن بصدق و شم

 الحٌاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

 .80، 85، ص 6116( نبٌلة إبراهٌم: أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً مكتبة ؼرٌب، الماهرة، 0)

 . 80، 85( مرجع سبك ذكره ص 6) 
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 :وظائف األمثال الشعبية

بعا ضوع الذي تتناوله والذي ٌمس طال الشعبٌة الجزابرٌة عدة وظابؾ حسب الموـ"تتضمن األمث  

ومن بٌن أهم الوظابؾ التً ٌإدٌها المثل الشعبً هً الوظٌفة االنسان ووالـــــــــــــع حٌاته الٌومٌة 

 ، التربوٌة... ، األخاللٌة االتصالٌة

الٌة: المثل كؽٌره من الفنون التعبٌر األدبً هدفه االتصال و التواصل بٌن ــــــالوظٌفة االتص (0

بداع الفنً والجمالً ل ٌنمل تجارب السابمٌن وٌتسم باإلــــفراد والمجتمعات، وهذا التواصاأل

 المعرفة تحفظ" وٌعد أداة تواصلٌة جمالٌة ومصدر من مصادر

المٌام بها واالستفادة  ع االجتماعً وما على الفرد إالّ ـــــــإن مجمل الوظابؾ المثل الشعبً تتناول الوال

خلولا ذا مبادئ تسمونها رد أن ٌتصل باآلخر وٌكون ــشكال حٌث ٌجب على الفمنها بشكل من األ

 ال بٌن األفراد والمجتمعات مهما تعددت مصادر االتصال.ـــــــفبالتواصل تنتمل األمث، التربٌة

 جتماعً.الضابط اال الوظٌفة األخاللٌة: فالمثل هو بمثابة (6

فالمثال تراث ٌحوي على ما  لمٌم األخاللٌة للجماعة،تملٌه ا الرلٌب الذي ٌوجه سلون الفرد، وفك ماو

االجتماعً  ضبطو لصصــا، لكان من خٌر األدوات للو أمكن، احكام تصوٌره، شعرا أو نثرا، تمثٌال أ

 (0)الذي البّد منه فً تنشبة األفراد"

حمٌك الفرد الذي ٌموم بوظٌفة الخلمٌة فهو بمثابة الضابط الذي ٌمود المجتمع إلى الصـالح وت (0

المنفعة العامة الذي ٌمود المجتمع إلى الصالح وتحمٌك المنفعة العامة لبل منفعــــته الخاصة 

وبها ٌمً األحكام الخلمٌة التً توارثها من السلؾ حٌث ٌوجه سلوكه إلى ما تملٌه إلٌه المٌــم 

  رٌن.الخلمٌة فً الدٌن من طاعة و تعاون وحب الخٌر للناس والتفاعل باال ٌجاب مع اآلخ

الوظٌفة التربوٌة التعلٌمٌة وهً تحمل نفس معنى الوظٌفة األخاللٌة تمرٌبا ألنها تسعـــى إلى  (6

تهذٌب النفس وتموٌم الخلك، وتعلٌم الفرد طرق سبل العٌش فً ظل التربــــٌة والتجربة التً 

  ٌتضمنها المثل، فاألمثال تعد مدرسة ٌتعلم من خاللها الفرد السلون الصحٌح والسوي.

 (6)جتماعٌة صحٌحة."ذي ٌسلكه فً حٌاته فٌكتسب تنشبة ااالتجاه السلٌم الو

 

_______________________ 

 .021،028، ص 6116أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً، مكتبة ؼرٌب، الطابعة الماهرة،  (0)

 62، ص0051، بٌروت، 0حسن الساعتً: حكمة لبنان، دار النهضة العربٌة، ط  (6)
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حتى مثل فً عدة جوانب من مناحً الحٌاة السٌما جانب التربوي و التعلٌمً ولمد تجسد ال     

ٌفة ٌإدٌها المثل، ألنه ظهر لؽرض أخاللً بالدرجة األولى ثم تربوي األخاللً كبعد من أبعاده وكوظ

ت تعلٌمً بالدرجة الثانٌة ومنها ٌمكن تحدٌد العاللات االنسانٌة التابعة من المٌم و األعراؾ   و العادا

 هو شابع فً األفكار. والتمالٌد الشعبٌة التربوٌة كما أنها تؤتً للبحث عن المعانً التربٌة وتتحكم فً ما

" الوظٌفة الفنٌة: فالمثل الفن أدبً له مكانته الخاصة بٌن فنون األدب الشعبً، ٌتمٌز بخصابص  (1

ألدبٌة الشعبٌة األخرى، فهو ٌتمٌز فنٌة، أهلّته لالنتشار والشٌوع بٌن أفراد المجتمع، أكثر من أنواع ا

 (0)كونه انبثك ونشؤ من عمل الشعب و ثمافته و أصالته" بإٌجاز عبارته، وبساطة تعبٌره،

تتمثل الوظٌفة الفنٌة كبالً الوظابؾ األخرى الشعبٌة الهامة والمتممة فً الحٌاة االجتماعٌة        

 نظرة الفرد وثمافته وما ٌمٌزها عن بحٌث تعطً معنى أبلػ وأوسع فً الثمافة وفً التصوٌر

ت بالبساطة والعمك من حٌث الزمان والمكان لكونه اازٌمتة فنٌة ابالً الشعوب من أفكار وحكم أدبٌ

 ٌتحدث عن الطبٌعة الفنٌة األدبٌة والجمالٌة عن ظروؾ وأحوال الناس.

كونها صٌؽت فً  ،فبعض األمثال تحمل الناس على الضحن واالنشراح " الوظٌفة الترفٌهٌة: (8 

خاللً تربوي ما، فكمثال على ذلن نجد المثل المابل: واش أ بعد ذا هً لكنها تحملالالب جمالــً فك

 ؟ ٌخصنً الخواتم ٌا سٌدي.العرٌانٌٌخصن 

بمعنى أن االنسان العاري و الذي ٌكون لباسه رثـــــا وال ٌستر كامل جسمه ، فرؼم وضعــــــــه    

 (6)سبل عن احتٌاجاته أجاب بؤن الخواتم هً التً تنمصه لٌتزٌن بها". عند ماالمؤساوي، إال أنه 

رد فهو ٌعتبر كوظٌفة من الوظابؾ التً تتخللها األمثال الشعبٌة Jممٌز لدى الؾ إن الترفٌــــــه شًء  

و تحمل فً طٌاتها الكثٌر من العبر والمعانً وكصٌؽة أخرى وجدٌدة تتخللها أٌضا الضحن واللعب   

واالنشراح الملب كحالة من الحاالت التً ٌتعرض لها المثل الشعبً والذي ٌوضع فً لــالب فكاهً 

 بسٌط ٌنتشر بسرعة بٌن الناس وٌعكس تلن اللحظة إلى مرآة لحٌاة األفراد داخل المجتمع.

 

 

______________________ 

 .01،01، ص6110، لبنان، 0ط(: أبً الفضل المٌدانً: مجمع األمثال، منشورات مكتبة الحٌاة، 0) 

 .00، ص 6101، الجزابر، 0توزٌع، ط( عبد المالن مرتاض: األمثال الشعبٌة الجزابرٌة، دار العلوم، للنشر وال6) 
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 :الخالصة

نستخلص مما سبك ذكره عن األمثال الشعبٌة أنها تتعلك بؤمور تدور حول المجتمع 

ثانٌة، كما أن األمثال الشعبٌة تتسم بثمافته ونظامه األخاللــــً والمٌمً من ناحٌة 

 بالبساطة وتعدد المٌم التربوٌة من ناحٌة ثانٌة.

ونخرج من هذا الموضوع برأي مستـــمـــر وؼٌر نهابً من طرؾ العلماء ؼٌر أن ذلن 

ٌضر بالبحث العلمً بشًء مادامت البحوث متواصلة فً طرٌك التؤصٌـل والدلة  ال

مثال نواة تارٌخٌة أي أنها تحمل تفسٌرات شعبٌة تحمل هذه األ والشمول فعادة ما

الخٌال والرموز ما  ألحــداث تارٌخٌة وتحكً من خالل الرإٌة الشعبٌة التً تحمل من

 جتماعٌة وتربوٌة.ٌخدم أهدافا ا

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 

 

األمثال الشعبية الخاصة  تحليل محتوى لمجموعة من

 بالقيم التربوية
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 :تمهيد

جتمع لعناٌتها باألفراد والم لمواد الدراسٌّة إرتباطاتعّد الّدراسات االجتماعٌة من أكثر ا   

اته ومسإولٌّاته وآماله وكذا ــــفٌها ٌومٌّ ط بما ـــبالمواضٌع والحمابك التً تهتم البسٌ

ألّول مماثلة التً تؤخد فً الممام االّصعوبات الّتً ٌتلماها فً حٌاته وؼٌرها من األمور ال

 أهّمٌة الفرد بال منازع.

 اس ولع اختٌارنا على موضوع األمثال وما تحوٌه من لٌم ــــــــــوعلى هذا االس

و دورها فً تدعٌم  ربوٌّةم التّ ـــٌـــعلى اختالؾ أنواعها والتً اخترنا منها الم

بعض الّسلوكٌات دون ؼٌرها وتحفٌز النّاس على اإلمتثال باألخاللٌات وضوابطها 

 تشوبه شوابب أو عوارض. ٌسمح لهم بتكوٌن أسر ومن تّم مجتمع سوّي ال ما

 ألخرى ومن المجتمع آلخر كل حسب ــــــم تختلؾ من لٌمة ٌـــوحتى هده الم

التّفكٌر والعٌش وحتى ٌسهل علٌنا تصنٌؾ هذه األمثال تّم إنتمابها وتبوٌبها الى  طبٌعة 

ات إلى ــــــتى نتمكن من تمرٌب المعطٌعاب وحٌمحاور حتى تسهل عملٌة الفهم واالست

 المتلمً وادران أكبر لدر من حمابك المرتبطة بها.

  ّحساس بالمسإولٌّة أّما ي ارتؤٌنا تمدٌمه هو موسوم ب: اإلفالمحور األّول الذ

 ور الثانً خلك الكرم وحسن الّضٌافة.ـــالمح

 المحور الثالث: الصدالة.

 هالمحور الرابع: لٌمة العمل وأهمٌّت

 المحور الخامس: لٌمة الصبر   

 المحور السادس: التحلً بالمناعة واالبتعاد عن الطمع   

 المحور الّسابع: التعاون والتضامن   
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 اإلحساس بالمسؤوليّة:    المحور األول:

   " إذا كنت أنت مٌر وأنا مً رمٌن ٌسوق الحمٌر"(0

ألرانه الح الشخصٌة فاإلنسان مادام ٌعٌش مع ــل على تمدٌم المصلحة العاّمة على حساب المصـكدلٌ

 فً بٌبة واحدة ٌشترن معهم فً التمالٌد والمٌم والعادات والثّمافات وؼٌرها من األمور المشتركة.

ًّ أن ٌتؤثر وٌإثر فٌمن حوله وحتى ٌضمن البماء واالستمرارٌة وٌكون لزاما على كل فرد     فطبٌع

 ان هو أراد استمرار العٌش ضمن هذه البٌبة. العاّمة وكل مواطن االنضباط بمواعد الّسلون

 ( " أمانة تحت أمانة باطلة"6

، من علٌها شخصا آخرا وحتى ال تضٌعد دونما أن ٌتؤً أوكلت للفرالتمن االهتمام باألمانة أي البدّ  

التً  فهذه بحد ذاتها مسإولٌة كبٌرة تتطلب الحفاظ علٌها وعدم التفرٌط فٌها ، وهً من أكثر األمور

 ٌسؤل عنها المرء حتى اِمتثاله بٌن ٌدي ربه عز وجل .

 ـ " المال مال ربً وأنت عساس علٌه" 1

فاإلنسان مسإول حتى عن األموال التً أودعها هللا عز وجل إٌاها فٌما ٌنفمها وفٌما ٌستعملها ، وأن 

ن ٌحافظ علٌه وال ارس على هذا المال وحري به أــــــكل شًء ملن هلل تعالى وما اإلنسان سوى ح

 ٌبذره وٌحاول استؽالله فً أمور نافعة ومجدٌة.

 الكلمة الصباح إذا تبدلت العشٌة ترد المسلمة ٌهودٌة"ـ " 1

من إسالمها  فاء بالوعود وتشبٌه تحول المسلمةوهو الو آخر من لٌمة اإلحساس بالمسإولٌة وهو نوع

د كؤنما ــــؤن من ٌعود فً كلمته والٌفً بالوعإلى دٌانة أخرى )الٌهودٌة( تشبٌه بلٌػ فً أن واحد وك

د أخلؾ وإذا حدث ــالشؤن لول النّبً ملسو هيلع هللا ىلص:)آٌة المنافك ثالث: إذا وعارتّد عن دٌنه و تحّول، وفً هذا 

اعٌل إنّه كان صادق الوعد وكان ـــكذب، وإذا أإتمن خان(،وأٌضا  لوله تعالى "واذكر فً الكتاب اسم

 ا الشامخة أن نتصؾــــ" فإن من االخالق االسالمٌة الرفٌعة ومن لٌمن81ا" "سورة مرٌم نّبٌّ  رسوال

 بالصفة الوفاء بالوعد.

د صفة من صفات الكرام وإخالفه من صفات اللبام فٌجب على االنسان أن ــــــفالوفاء بالوع -

 ٌكون مسإول عن وعده وكما لٌل:

رٌم على السالم ٌذكره سالمن ما علٌه*** وٌؽنٌن اد الكرٌم علٌه دٌن*** فال تزد الكـــومٌع -

 السالم عن الكالم.
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وإذا للت فً شًء "نعم" فؤتمه *** فإن "نعم" دٌن على الحر واجب وإلى فمل  ال آخرــــوفً مم

 "ال" تسترح وترح بها *** لبال ٌمول الناس إنن كاذب.
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 كرم وحسن الضيافة:ال قيمة                       :8المحور

لرنا نصوصا وآٌات و أحادٌث تحّث على  01لمد حملت الّشرٌعة اإلسالمٌة الّسمحة منذ أكثر من 

إلى التخلّك بمٌمة وخلك  الكرم وتنفرهم من البخل والشّح وحتّى األمثال الجزابرٌة دعت هً األخرى

 اله فنجد:ـختالؾ صوره و أشكالكرم با

 دود".ـ"الضٌؾ العزٌز ٌوكلوه المر

 ـ الّضٌؾ ما ٌشّرط ومولى الدار ما ٌفّرط".

ّدت على توفّره على سمات وهذه األصول التً وضعتها األمثال لم تكن موجهة للمضٌؾ والذي أك

ن البد أ ٌضا إلى الّضٌؾ ببعض النصابح التًاِنّما توّجهت أالكرم والترحٌب وتدلٌل الضٌؾ فحسب و

أو المؽاالة فً الّطلبات والّرؼبات وكذا احترام شروط  شتراطٌؤخذها بعٌن االعتبار: كعدم اال

 االستضافة.

ماجاب ٌستاهل تحرٌشة من اهل الفراش والجواب ، والًّ جا وـ" ألًّ جا وجاب ٌست

الكالب" كدلٌل واضح وصرٌح على أّن الشخص الّضٌؾ الذي ٌخّل بمواعد الّضٌافة 

به و عدم وضع له أّي اعتبار هذا فمصٌره سٌكون رفض استمباله فً المرة المادمة و تجنّ 

ات الكرم كؤخذه لهدٌّة ــلتزام بؤخاللٌّضٌؾ علٌه االمن جهة ومن جهة أخرى فإّن هذا ال

 إلى بٌت المضٌؾ تعبٌرا عن المحبة و زٌادة فً األلفة والموّدة .

 ألن ولع الهدٌّة فً نفسٌّة االنسان طٌّب ومحمود و كؤنه دافع لوٌي لتمتٌن أواصر المحبة

 بٌن الناس مصدالا لموله ملسو هيلع هللا ىلص :" تهادوا تحابّوا".
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 قيمة الصداقة و الصحبة الطيبة     :1المحور 

البعض منها من داللة : ف إّن لٌمة الّصدالة التً تجلّت فً بعض األمثال الشعبٌة الجزابرٌة حملت أكثر

فً حٌاة اإلنسان و كٌفٌّة المحافظة علٌها  و المٌم التً تعزز أهمٌة الصدالة صاغ مجموعة من المبادئ

خاصة بالنسبة لألشخاص األوفٌاء فنجد: " إذا كان صاحبن أعور شوفه على العٌن الصحٌحة" وهً 

كتفاء بالنظر إلى الخصال ٌشٌن هذا الّصدٌك و اال دعوة صرٌحة على ؼّض الّطرؾ على بعض ما

 الحمٌدة التً ٌتمٌز بها هذا األخٌر.

كز على ضرورة أخذ الحدر من بعض األشخاص الذٌن ٌّدعون الّصدالة: " وبعض اآلخر ر -

 تولًّ دلٌك" العدّو ماٌو لً صدٌك والنّخالة ما

 الشالوشٌة ٌّصحبون صباح و ٌتركون العشٌّة -

 الخلطة تردي والجرب ٌعدي -

ختٌار األصحاب واألصدلاء مّمن  تتوفر فٌهم على شًء فإنما ٌدّل على أهمٌّة ا وهذا إن دلّ  -

 لٌم الوفاء وحسن المعاشرة.

اب عند هللا تعالى خٌرهم لصاحبه وخٌر الجٌران عند ــــحٌث ٌمول الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "خٌر األصح -

 هللا خٌرهم لجاره"

 ي.رواه الترمٌذ
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 العمل وقيمته      : 4المحور 

 خدم بالّرطل وال تعّطل "" ا

 "" عاون النّصارى وال لعاد الخسارة 

 " اخدم باطل وال تمعد عاطل"

 " خدام الناس سٌدهم "

ا أو ـــــّما فكرٌالت وٌكون إاط واع ٌموم به الفرد فً كثٌر من المٌادٌن والمجاـفإّن العمل نش -

ة فً ـــشباع حاجات االفراد والمجتمعات وله فابدة عظٌموٌا بؽٌة انتاج السلع والخدمات إلٌد

ً ــــــسعادته وكذا حرٌته وله أٌضا تتحمك المجتمعات الرلحٌاة االنسان به تتحمك كرامته و

ل ــــمــبعٌّة لذلن جاءت بعض األمثلة الشعبٌة الجزابرٌة محفزة للعتواالزدهار وتتحّرر من ال

اعٌة كبٌرة فً حٌاة االنسان به ٌستطٌع هذا االخٌر تحصٌل لممة عٌشه ومساعدة ـجتمكمٌمة ا

 ات مختلفة و متعددة.متٌازوتكوٌن أسرة وتحمٌك اؼٌره 

ٌدّعم مثل هذه األمثال فنجد لول هللا  اة الشرٌفة مات المانٌة و األحادٌث النبوٌـــــولنا فً اآلٌ -

 تعالى: "ولل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمإمنون "

ر وتعلم حرفة أو مهنة تؽنٌه عن أمو ى بنفسه إلى االشتؽال وطلب الّرزقــو الفرد ال بّد أن ٌسع

 .كثٌرة مصدالا لموله ملسو هيلع هللا ىلص "أفضل الكسب عمل مبرور وعمل الّرجل بٌده"

 .له من أن ٌؤكل من عمل ٌده" ولوله ملسو هيلع هللا ىلص:" ما أكل أحد طعاما لّط خٌر+
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 قيمة الّصبر   :10 المحور

 ما تعرؾ لون عنبها حتى ٌطٌب العنمود"" الّدالٌة 

ًّ ٌبؽً الع  سل ٌصبر على لرٌص النحل "" أل

ًّ بؽا الشبح ما  ٌمول أّح " " أل

الصبر مفتاح الفرج" فاإلنسان إذا ما أراد تحمٌك  :إن مثل هذه األمثال تتطابك مع ممولة

ول إلى األهداؾ علٌه بالّصبر وتحّمل بؽض الّصعاب فً سبٌل نٌل ــــــات و الوصـــالّرؼب

ً فمط وإنّما تستدعً الترٌث ـــــــــتدرن بالتمن ال ٌوضح أٌضا أن االمور المراد، وهذا ما

"الّصابر  ن إدراكه فٌمال:ن كان مشروعا وتمكإالصبّر وعدم  الملل والّسعً وراء الّطلب و

ة الّصابر على صبره وثباته على األمر مصدالا لموله تعالى: "وبشر ـــــــال" وكؤنها مكــــافؤٌن

الّصابرٌن ".
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01سورة التّوبة اآلٌة  0       

 .088سورة البمرة اآلٌة  6
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 التحلّي بالقناعة واالبتعاد عن الّطمع  :6 المحور

ال حمٌدة ــصها وطالبت االنسان التحلًّ بها كخب فري من األمثال الشعبٌة التً نادتهً مجموعة أ -

 الكبار والعظماء. ترلى به إلى مصاؾ

ان وٌبتعد ــــــّرضا واالطمبنبه فً كل األمور فإنه ٌشعر حٌنها باوعندما ٌمنع اإلنسان بمسمته ونصٌ

ن إلى متعنا به أزواجا اعن رإٌة ؼٌره بعٌن الحسد والطمع مصادلا لموله عز وجل:" وال تمدن عٌن

 0ٌا لنفتنهم فٌه و رزق ربن خٌر وأبمى" منهم زهرة الحٌاة الّدن

 ٌرضى بالنّص" " ألً ما ٌمنع بخبزة ما

 فالملٌل"" البركة 

 لنع تشبع "" ا

 " الّطمع ٌفسد الطبع "

 " الّدراهم معّمرٌن داره وٌطلب الخبز على جاره "

 موالي " آش ٌخصن ٌالعرٌان ٌخّصنً الخواتم ٌا" 

من تطلّعا حالدا على من أنعم هللا علٌهم فً الحٌاة الّدنٌا تؽافال عن فمثل هذه األمثال وؼٌرها " تتض

 6المناعة وؼٌرها " 

 ٌنفد" ال الـــــمن مضّرة الجشع والّطمع فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص: " علٌكم بالمناعة فإن المناعة م نفسه

 

 

 

 

_____________________ 

 .010سورة طه اآلٌة  (10
، المكتب  0حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان : الفلكلور و الفنون الشعبٌة من منظور علم اإلجتماع، ط (16

 81، ص0001درٌة عً الجدٌد، االسكنالجام
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 التضامنالتّعاون و    :10المحور 

 

 .سلٌمالتضامن والتعاون سلون انسانً نبٌل عظٌم، فهما ٌعمالن على بناء المجتمع  -

معظم التحدٌّات، كما ٌساعدان على توطٌد على مجابهة متضامن ومتعاون ومتماسن ولادر 

زٌز  الّصدالة والتعاون والّسالم بٌن ات بٌن األفراد والمجتمعات وٌعمالن على تعــــــالعالل

 الشعوب.

ا ــــذا المنطلك جاءت بعض األمثال الشعبٌة الجزابرٌة مساندة لهذٌن المٌمتٌن لمالهممن ه -

 تصفك" متٌازات فنجد، "الٌد الواحدة مامن فوابد وا

 اج وٌحتاج "" الّسلطان بالت

ده فً مختلؾ الظروؾ واألحوال، أي أن اإلنسان بحاجة دابمة إلى من ٌعٌنه وٌدعمه وٌسان

ٌستطٌع  اّدي فهو الــــــوضعه الم اإلنسان أو منزلته االجتماعٌة أوومهما كانت صفة هذا 

ًّ بطبعه ٌإثر وٌتؤثر وٌفتمد إلى  أن ٌعٌش وحٌدا منعزال فهو كابن اجتماعً ومدن

 ون و المساعدة كلّما التضت الصرورة.ـــــــــــالع

ً ـــــــبٌن بنتى تستمّر الحٌاة لب بمساعدة ؼٌره والتضامن معه حوفً نفس الولت هو مطا

م ـــــــــــــــثا على اإلالبشر مصدالا لموله عز وجّل "وتعاونوا على البّر والتموى وال تعاونو

 0والعدوان"

ٌك العاللات االجتماعٌة ل توثٌضرب فً سبٌ" الّشبعان ما ادرى بالجٌعان" وهذا المثل  -

بً الكرٌم نانٌة حٌث لال النن الناس واالحساس بالؽٌر وترن األحبّة والتكافل بٌوتحمٌك الم

ه ملسو هيلع هللا ىلص أٌضا:" ٌد هللا مع ـــولول  رواه مسلم كان العبد فً عون أخٌه" العبد ما وهللا فً عونملسو هيلع هللا ىلص :"

 الجماعة"

 

 

 

 

 

_______________________ 

 سورة المابدة اآلٌة (0
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 االستنتاجات:

ٌتعزز بها وال ٌرضى أن ٌحٌد عنها مهما كان الثمن, فهً تجري فالتعاون والتضامن صفة          

ه سبحانه وتعالى فإكرام الصٌؾ صفة مالزمة لدى ــــلــــفً عروله وهً المٌزة الحمٌدة ٌحبها ال

ل وكرم الضٌافة طبع د التً تتوارث من جٌل إلى جٌــالعرب وهً إحدى أركان العادات والتمالٌ

 أصٌل ٌتعزز به الفرد وٌكون من شٌمه.

الث أن التعامل مع األصدلاء وفك األخالق الحسنة هً عامل أساسً فً ــــ* نستنتج من المحور الث

و إن  الذي ٌستؤنس له الملب بة وسواء كان ذلن عن طرٌك الكالم الجمٌل والطٌبـــــــالصحبة الطٌ

فً عدة أحادٌث  المــما حثنا علٌه الصالة والساب شًء ضروري وهذا إختٌار األصدلاء  واألصح

اط مرة ــغ من جحر هوة أن ٌحذر و ٌحتلدالذكر, حٌث ٌجب على الفرد أن ٌكون فطنا متٌمظا وإذا 

رد أن ٌعرؾ ــــمن من الجحر مّرتٌن" وعلى الفمصداق لموله )ص(: ال ٌلدع المإأخرى بعد ذلن, 

 من ٌصاحب فً حٌاته.

أو المجتمع والعمل الشرٌؾ هو مصّدر للعمل لٌمة وأهمٌة كبٌرة فً حٌاة االنسان , سواء للفرد * 

 ٌه عن الناس،ورزق عابلته لٌلبً حاجٌاته وٌحفظ كرامته وٌؽن ب منه االنسان رزلهـــــالذي ٌكس

مد, إذا كما أن العمل ٌطهر النفس من الشر البطالة وشر الحسّد والح وٌعٌش بعٌدا عن ضنن الفمر,

 بٌن أٌدي الناس. ٌلبً حاجٌاته وال ٌتطلع إلى ما

 ت التً نحتجها فً مجاهدة النفس لصفر نستنتج منها أن الصبر من أفصل اــلٌمة الّصب

الصعاب ومواجهتها واالستمرار بكل ثمة وعدم الٌؤس له لٌمة البشرٌة وهو المدرة على تحمل 

عبة حٌث نجد أن دودة المز خٌر مثال عن ذلن, كبٌرة وٌزٌد فً الرؼبة فً تجاوز األشٌاء الص

ر فً آخر وهذا معناه أن لٌمة الصبر تؤتً ـــتنسج بٌتها ببطء شدٌد لكن نسٌجها ٌصبح حرٌ

 بالتخرج واالدارة.

كتبه  فالمناعة هً الرضى بالنصٌب وبكل ما’ إن التحلً بالمناعة واالبتعاد عن الطمع شًء جمٌل

ٌفنً وإذا  نز عظٌم الذي الــــــنملن فالمناعة ك نفمد ما عند ؼٌرنا حتى ال هللا لنا وعدم النظر إلى ما

واالبتعاد  والحر عبدا إذا طمع،فالعبد حرا إذا لنع  الطمع,تحلى بها الفرد نستطٌع أن نمول أنه ذل 

عن الطمع هو الرن خلؾ متع الدنٌا وثرواتها الزابلة التً تحبس صاحبها عن العمل ما لد ٌفٌده فً 

 لدنٌا واآلخرة, فإذا طلبت الؽنى فاطلبه بمناعة خٌر دلٌل.ا

اء ـــأن األهمٌة تكمن فً ثمار جمة منها نستطٌع لضأما فٌما ٌخص التعاون والتضامن نستنتج  

وتعم الفابدة على  الناسة والتكافل بٌن بعض والتعاون والتضامن أساس النهضحاجات بعضنا ال
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تٌن الصفتٌن ٌكمال بعضهما, فٌجعل الناس محتاجٌن فٌما ـــامن هالجمٌع وعلى كافة المستوٌات فكل 

عضهم البعض وٌساهم الناس على عادات وتمالٌد بك وٌعرؾ ــــــمرتبطٌن بشكل وثٌ بٌنهم وٌجعلهم

 رورة.المساندة مهما التضت الضكتساب ثمافة فً االرتماء وا

فٌما بٌنها  ما هً لٌم اجتماعٌة تتكاملوفً األخٌر نستنتج أن كل من المٌم التربوٌة المذكورة ساب 

 اب وتجعله فردا سوٌا فً المجتمع.ٌجوتؤثر على الفرد باإل
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 ة:ـــــــخالص

إمتاع بل له لٌم أخاللٌة تربوٌة عتبار أن المثل الشعبً مصدر تسلٌة وال ٌمكننا ا  

بالمسإولٌة, لٌمة الكرم مختلفة منها: االحساس اهر ــجتماعٌة عالٌة تتجلى فً مظا

وحسن الضٌافة, لٌمة الصدالة والصحبة الطبٌة, العمل ولٌمته, لٌمة الّصبر التحلً 

 بالمناعة واالبتعاد عن الطمع, وأخٌر التعاون والتضامن.

ومن خالل تحلٌلنا لمجموعة من األمثال الشعبٌة المتعلمة بما سبك ذكره استخلصنا أنها 

لمٌة والتربوٌة التً ٌستفاد منها الفرد بطرٌمة سواء كانت مباشرة اد الخــتتعدد فٌها األبع

أو ؼٌر مباشرة وأن هنان تضارب فً تصورات أفراد المجتمع للمٌم التربوٌة وفً 

 إعطاء أهمٌة للتراث الشعبً الذي ٌسٌر وفمه المجتمع الجزابري.
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 :عامةخاتمة 

اث تارٌخٌة وتحكً من خالل تحمل فً طٌاتها تفسٌرات ألحدبرٌة ال الشعبٌة الجزاــــإن األمث    

رموز ما ٌخدم أهدافا اجتماعٌة وتربوٌة وثمافٌة كما وال الرإٌة الشعبٌة التً فً جلها تحمل الخٌال

التربوٌة واألخاللٌة والروحٌة  مـــــــٌــأنها تشمل مختلؾ مجاالت الحٌاة من تحدٌد المعتمدات والم

 األدبٌة.و

ؾ مختلفة من الحٌاة خاصة فً ــصنا أن المٌم التربوٌة تتعدد فٌها عدة مالمح حسب موالكما خل -

م التربوٌة من ـمجتمعنا الجزابري حٌث أن هذه األمثال الشعبٌة الجزابرٌة تشمل مجموعة من المٌ

لنا ا وأخالـــــناحٌة ومن أخرى تحمل هذه المٌم التربوٌة عدة أنواع التً بها نستطٌع أن نبنً لٌمن

 ومعتمداتنا ونوجه سلوكنا إلى األحسن واألفضل.

فً لٌم تربوٌة  ة تجسدتأنّها تحمل أبعادا مختلف ا لألمثال الشعبٌة إتضح لناــــومن خالل تحلٌلن   

اس المضمون الذي ركزنا علٌه فً هذه المٌم التربوٌة المختلفة ـــــــــواجتماعٌة هادفة وهً األس

الؽنٌة  ا االنسانٌة وادران أسرارها واالستفادة منها فً حٌاتنا الٌومٌةوالؽوص فً جوانب معرفته

 جارب السابمٌن.بت
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 المالحق

 :األمثال الخاصة بالقيم التربوية قائمة

 مٌن ٌسوق الحمٌر." وأنا مٌر (" إذا كنت أنت مٌر0

 (" أمانة تحت أمانة باطلة."6

ًّ وأنت عّساس علٌه."1  ( "المال مال رب

 إذا تبّدلت العشٌة ترد المسلمة ٌهودٌة." ( " كلمة الّصباح1

 (" الّضٌؾ العزٌز ٌوكلوه المردود".8

 ٌفرّط" ٌشرط ومولى الّدار ما ( " الّضٌؾ ما2

ًّ جا وما ( " ألً جا وجاب ٌستهل الفراش والجواب،2 جاب ٌستاهل تحرٌشة من  وال

 الكالب."

 ( " إذا كان صاحبن أعور شوفه على العٌن الّصحٌحة."5

 تولً دلٌك". ٌولً صدٌك، والنخالة ما عدّو ما(" ال0

 ( " الشالوشٌة ٌصحبون الصباح وٌتركون العشٌة."01

 (" الخلطة تردّي والجرب ٌعدي"00

 خدم بالرطل وال تعطل"(" ا06

 (" عاون النصارى وال لعاد الخسارة."01

 ( " خادم الناس سٌدهم."01

 د."تعرؾ لون عنبها حتى ٌطٌب العنمو (" الدالٌة ما08

ًّ ٌبؽً العسل ٌصبر على لرٌص النحل"02  (" أل

ًّ بؽا الشبح ما02  ٌمول أّح." (" أل

 ٌمنع بخبزة ما ٌرضى بالنّص." ( " ألً ما05

 (" البركة فالملٌل".00

 ( "إلنع تشبع"  61
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 تصفك." (" الٌد الواحدة ما61

 (" السلطان بالتاج وٌحتاج"68

 ( " الشبعان ما أدرى بالجٌعان."62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


