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 كلمة شكر

امحلد 9 ا1ي بفض6 تمت الصاحلات ،وا1ي بعونه حقق-ا بعض ما یدعوا الیه 

اMلهم Bلمين وانفع مبا Bلمتين «والصالة والسالم Bىل الرسول الكرمي القائل

 ».وزدين Bلام

نبدaٔ شكر^ مبن \سSتحق الشكر وXده ا1ي Bلمنا وجعل العمل نورا سSبQانه 

 ا1ي ا^ر سhiل الهدایة Mلوصول اىل املبتغى . وXده،

وsٔننا مسؤولون ومساءلون عن  هذا العمل ارد^ه oلك قدرتنا معال مkق-ا ومل 

zكن من املمكن ذy لوال فضل هللا ورمحتا بنا وعون ومساBدة من اعز^ هللا 

 {خوهتم.

اجناز هذه شكرا جزیال لٔ�سSتاذة املرشفة حمراز سعاد اليت اكن لها الفضل يف 

املذ�رة، واليت اكنت نتاج نصاحئها وتوجهياهتا وٕارشاداهتا،فليك م-ا �الص الشكر 

 والعرفان والتقدzر .

شكر واجب ایضا للك اساتذتنا من �بتدايئ اىل اجلامعي Bىل م-بع العمل 

 ا1ي رشبنا م-ه بفضل هللا وفض6 .

 �دمك معنا ، فلمك والشكر ایضا للك من ساBد^ ماد� او معنو�، نقدر فhمك

م-ا �قرار جبمیل العرفان والن التقصري صفة بين aٓدم  \شهد Bلینا املوىل تعاىل 

 يف تقدzر^ للك من سامه يف اجناز هذا العمل .
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 ةــــدمـــــمق

تشكل األمثال الشعبیة صورا عدیدة لجوانب من الحیاة اإلنسانیة كما تقوم أیضا بدور     

األمثال هي تعبیر موجز بلیغ عن تجربة أن في تكوین بنیة الثقافة الشعبیة من حیث ي أساس

كما تعتبر األمثال بصیغها األدبیة محورا ، اإلنسان عبر حیاته وتناقلتها األجیال مر بها

عبر به أساسیا من محاور التعبیر األدبي الذي یمارسه اإلنسان في حیاته الیومیة الجاریة لی

وعن معطیات هذا الوجود من خالل موقف اإلنسان نفسه من ، عن واقع رؤیته للوجود ككل

فاألمثال بطبیعتها كإبداع ثقافي إنساني هي محاولة فكریة  ،للحیاة  ونظریةهذا الوجود 

هذا التجرید للشكل ،المضمون من خالل مقولة محددة  لتجرید الواقع إلى مطلق إلظهار

األمثال في كل مجتمع الذي أعطى والحفاظ على المضمون هو الغایة من ضرب المثل وهو 

بل ساعد بشكل مباشر على انتقالها من لهجة الى لهجة أخرى ومن لغة  ،حیویتها واستمرارها

الى لغة أخرى فیتغیر أسلوب الصیاغة ولكن یبقى المضمون بداللته وغایته واضحا في بنیة 

 المثل. 

إن المثل من الفنون القدیمة وهو یعتبر وثیقة تاریخیة واجتماعیة نشأت مع ذیوع الكتابة وقد 

فنقشوها على ألواحهم ،جعلها وسیلة تعلم  مثال إلى كالسومریینم قدیما استعملتها بعض األم

والثقافة ومعاییر عاداتهم  كونها تراثا شفهیا لدى الشعوب القدیمة مع اختالفها في الطابع

سالح قوي یشهره العامة في مواجهة االنحرافات االجتماعیة وهو سیاج من  صة وهوالخا

كي یحمي نفسه وعاداته وتقالیده لیحفظها من الزوال وهو القیم یضربه المجتمع من حوله ل

وذكر ، بذلك یأخذ دورا یظهر فیه اثر التشریع االجتماعي الذي ینظم العالقة بین الناس
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الباحثون إن المثل یكشف التفكیر الشعبي ویوضح نظرته الموضوعیة إلى التدقیق في 

ع خالصة التجارب التي حصلها الظواهر معتمدا في ذلك على المشاهدة العابرة وهو یض

األمثال یتحدى حدود  واعتبروا أدب ،األجیال الالحقة لكي تنیر بها في حیاتها السابقون أمام

لكن  ،أدبا وحسب فذلك یصح إذا كان المثل الشعبي ،هذا المبحث الن لألدب مجاال آخر

ة وحكمة المثل في معظم الحاالت تعبیر عن نتاج تجربة شعبیة طویلة تخلص إلى عبر 

أشبه  و التنبیه من سلوك واألمثال، أوتؤسس على هذه الخبرة الحث على سلوك معین

بالروایة الشعبیة الذي یقص قصة موجزة فیسهم بذلك في تكوین وجدان الطفل حیث یلقنه 

ومجموعة األمثال الشعبیة على تنافر بعضها البعض في كثیر من  ،أركان الحكمة الشعبیة

ح فكر شعبي ذي سمات ومعاییر خاصة فهي إذن جزء مهم من مالمح الحاالت تكون مالم

المثل هو ما أن " يالفارابحیث یقول  الشعب وأسلوب عیشه ومعتقده ومعاییره األخالقیة

قنعوا به في السراء والضراء ووصلوا به إلى  ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه حتى

ولذا فالمثل قیمة خلقیة  "المطالب، وهو ابلغ الحكمة الن الناس ال یجتمعون على ناقص

وهو یمر قبل شیوعه في غربال معاییر هذا الشعب وینموا  ،مصطلح على قبولها في شعبها

نسان في ب علیها اإلتعاقیلمعاییر على كل صعید وفي كل حال و ضمنا عن هذه اأصراحة 

نه لیس مجرد شكل من أشكال الفنون الشعبیة وٕانما هو عمل أعلماء في المثل  ویقولحیاته 

مسار األثر في  كالمي یستنجد بقوة ما على التحرك ویعتقد قائل المثل انه یؤثر أعظم

فت فالمعنى والغایة یجتمعان في كل أمثال العالم وهي وان اختل ،وفي سلوك الناس األمور
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 األمة في تركیب جملها ومدلول حكمتها وسخریتها عتاب ضخم یتصفح به القارئ أخالق

 وفطنتها وروحها. وعبقرتیها

األمثال الشعبیة أعظم وثیقة كما ذكرنا سابقا وهي تراث شفهي منقول وأخر مكتوب تبرز  إن

هو ایجابي لخدمة الخبرات االجتماعیة المتناقضة والمتقلبة بین االیجابیة والسلبیة فكل ما 

وأحیانا نجد أمثلة للتوجیه والتحذیر ، البشریة وكل وهو سلبي یستدعي تجاوزه أو االبتعاد عنه

لغة تعبیریة عن حال  األمثال نأوٕاظهار كیفیة التصرف عند حدوث شيء مرغوب فیه كما 

ون الكثیر من أبناء هذا الجیل یجهل إضافة إلى أنالمجتمعات وهي تمتاز بقیم مختلفة  

 القیمة المعنویة لألمثال بسبب تغیر وتیرة الحیاة وظهور اهتمامات جدیدة لكل األفراد.

من  ،الخطابهذا إن اختیار خطاب األمثال الشعبیة ،یجد مبرره القوي في ما یتمیز به 

 لسهولة تمثله عل أهمها انتشاره السریع بین مختلف الفئات االجتماعیة،، لخصائص

ثم الستمراریة  جعله یعكس مختلف أنماط السلوك البشري،ی ذيتركیبي الواستیعابه ولبنائه ال

لتكثیف وبقدرته المجازیة إلى طبیعته المتمیزة با إضافة حضوره وانتقاله من جیل إلى جیل،

تنتمي إلى  امحدد وٕانموحتى إذا كانت األمثال الشعبیة تبدو وكأنها ال ترتبط بزمن ، الكبیرة

التي  ،عبد الرحمان المجذوبومأثورات  كما هو الحال مع أمثالإلى قرون خلت  الماضي،

 فال یعني ذلك إنها لم تعد تؤثر في الحاضر وفي المستقبل،، تعود إلى القرن الحادي عشر

 الذهن. علىن فهي تمارس سحرا وتأثیرا خطیری جزء من الماضي، وربما لكونه بل العكس،
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 تــــمـهیـــــد

والتقنیات ، الثقافة الشعبیة هي مجموع الرموز والمعتقدات والتصورات والقیم والمعاییر    

تتوارثها األجیال ویستمر وجودها في المجتمع واألعراف والتقالید واألنماط السلوكیة، التي 

 بحكم تكیفها مع األوضاع الجدیدة واستمرار وظائفها، القدیمة أو إسناد وظائف جدیدة لها.

الكلمة التي تطلق على المعارف  المنجدفي حین أن األدب كلمة تعني حسب قاموس     

أو الشيء فیقال آداب  عموما أو على المستظرف منها ویطلقونها على ما یلیق بالشخص

نه أالدرس وآداب القاضي وهو نشاط إنساني ذو وظیفة أطرافها المتعة والمنفعة مفاد ذلك 

یرتبط بأشیاء أخرى مغایرة له في الطبیعة والمنفعة على كل األطراف والعناصر المكونة  

عاد لألدب كالشخصیات واألمكنة واألزمنة لذا وجب تحلیل هذه العناصر حتى ندرك األب

مكن یالشكل الرمزي للتفكیر العقالني و المعرفیة التي یبلغها لنا عن طریق اللغة التي تحمل 

   .ناصر ذلك التفكیرتجریدها واستخالص ع
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  :ماهیة الثقافة الشعبیة الشفهیة -1

 :تعریف الثقافة الشعبیة الشفهیة 1-1

والمثل الشعبي واللغز والنكتة تتضمن الثقافة الشعبیة جمیع أشكال التعبیر وتمثل القصة "

وكما  ،األساطیر التي تقصها العجائز وهي القصة الطویلة والتمثیالت التقلیدیة فيوالنادرة و 

، " هو األدب العاميبول سیبویقول نقاد األدب المتأثرون بآراء الفولكلوریین من أمثال "

 .1"المجهول المؤلف، الشفاهي، اللغة

ال التعبیریة المنطوقة والتي تختزنها الذاكرة الشعبیة وتشمل هذه كما نقصد بها كل األشك    

الثقافة: الموروث السردي(الحكایات والخرافات) والحكم واألمثال الشعبیة وغیرها من فنون 

 األخرى. یةالتعبیر 

وتجدر اإلشارة إلى الثقافة العربیة الحدیثة كانت تتحدد لزمن طویل وكأنها حدیث كتب عن   

 .وفاعل في الثقافة أساسيا یعنیه ذلك من اقتصاد لجانب م  كتب مع

 حیث نشهد الیوم وعي متزاید بأهمیة الثقافة الشعبیة العتبارین أساسیین:    

 ا.والمختلف والهامشي داخل ثقافتن االخرهویتنا من خالل االنفتاح على  إلغناء أوال:

                                                           

1
 . 31،32، ص.ص 1933االسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث،  الفلكلور والفنون الشعبیة،الحسیین عبد الحمید أحمد رشوان،  -
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اعتبار أن المتغیرات االقتصادیة لفهم ذواتنا وعالقاتنا داخل إطار المجتمع على " :ثانیا

ي وٕانما هناك المتغیر الثقاف والسیاسیة واالجتماعیة لیست وحدها المتحكمة في واقعنا.

  1."بالثقافة العفویة أو الشعبیة ما یرتبطوخاصة 

 :الشفهیةخصائص وممیزات الثقافة الشعبیة  1-2

ولهذا فان الناس یتعرضون للبخور وهي نابعة من االعتقاد في قدرة األشیاء " :االعتقادیة

واصطناع التعاویذ والتطهیر من عدة أشیاء ویلقن  األفراد كل هذه المعتقدات حسب السن 

 2."یةجعلها شرعیعم األدب الشفهي هذه السلوكیات و وكثیرا ما ید

ویتوسع مفهومها لیشمل كل ما هو غیر عقلي وال منطقي ونجد فیما ذكر في " :األسطوریة

الحیوانات ذات األشكال الغربیة كالجن وكل القادرین على تصریف شؤون الناس األحیاء 

 3."ةواألموات والخیال الشفهي الذي یحوي الطابع األسطوری

إن شرط جهل المؤلف غیر وارد في تعریف األدب الشفهي ذلك أن عددا  جهل المؤلف:

 ریخ نظمها أحیانا.كبیرا من المؤلفین یذكرون أسماءهم في آخر القصیدة وتا

افتراض مؤلفات أنتجها  أعن خط 20وبدایة القرن  19وقد دلت األبحاث منذ نهایة القرن 

وكشفت األبحاث المنظمة عن حیاة الرواة وأعمالهم ممن  اإلبداع الشعبي الالشخصي،

                                                           

-عبد الحمید بو رایو ،في الثقافة الشعبیة الجزائریة ،التاریخ والقضایا والتجلیات،الجزائر:دار أسامة للطباعة والنشر ،2006،ص7
1
  

2
كز الوطني للدراسات التاریخیة، المؤسسة ، الجزائر: المر اإلفریقیةأعمال المتلقي الدولي حول الشفهیات عبد المالك مرتاض،  - 

 .53، ص1992)، 1الوطنیة للفنون، (ج
3
 .55عبد المالك مرتاض نفسه، ص - 
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كل جوانب النشاط الفردي  عن الدور الهام الذي  نؤدیه "اث الشعبيحملة التر یسمون "

 المختلفة كالمهارة والتدریب والموهبة والذاكرة والخیال.

إن مجهولیة األدب وعدم ، لألعمال الشفهیة إنما هو مبدعها في آن واحد يإن كل مؤد

غلب األحیان ألنها لم تدون أانتشاره إلى مؤلف یرجع إلى أسماء المؤلفین لم یكشف عنها في 

غیر إن الحال لم یكن كذلك في كل مكان  الذاكرة الشعبیة فقط،وصارت وسیلة حفظها 

 إذ أن عددا من األغاني المؤلفة قدیما والحدیثة نسبیا تحتفظ بأسماء مؤلفیها وترد هذه، دائما

 التجانس). ،القافیة، األسماء عادة في أخر األغنیة داخل صیاغات صوتیة (الوزن

لنصوص معروفة شعراء لالحتفاظ بأسمائهم في اوقد أصبحت هذه الحیلة التي لجأ إلیها ال

دب باألدب الشعبي عند مقارنته باأل إن المجهولیة لیست سمة خاصة،اآلن على نطاق واسع

حیث أصبح اإلبداع الشخصي مع بدایة العصر الرأسمالي ینسب إلى مجموع  المدون،

 الشعب ضمانا لحیاة مؤلفیه وحمایة أسمائهم.

أمثال: إن مفهوم (المؤلف الجماعي) موجود في الفكر الحدیث عند مفكرین مختلفین تماما 

األول بلورة المفهوم من خالل منظور ماركسي  فحاول فوكوومیشیل  غولدمان لولسیان

أو انه  "بان الكاتب أو األدیب ال یعبر عن ذاته بقدر ما یعبر عن الوعي الجماعي، قائال:

ینضج بوعي جماعة ما أو طبقة أو فئة ما خاصة أن األدب الشفهي فیما یعبر عن ذاته 

یعكس موقفا جمعیا ال فردیا و هو ذو تداول طلیق إذ یكاد تدوینه دوما. ومن هنا كان شرط 

جهل المؤلف في األدب الشعبي عامة واردا ومفهوما ألنه یخضع للتعدیل كل مرة لیعبر عن 
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ت نموه وحضارته كان یصبح البطل رمز القضیة صراع الشعب مع ظروفه التاریخیة ومعوقا

طرح فكرة موت المؤلف أو إمحاء المؤلف. فالمؤلف لیس فردا وال  فمیشیل فوكوعامة." 

أو  حصیلة مجموعة األصوات واألفكار التي یتلقاها من المحیط وتخترقه فیسجلها على الورق

 له.یعمل على إذاعتها كالراوي مثال بمعنى آخر إنها له و لیست 

وترجع فكرة عصر األدب الشعبي في األثر المجهول المؤلف إلى االعتقاد بأن هذا النوع 

یحضى باهتمام الجماعة الشعبیة، غیر أن ممارسة الجماعة للنص األدبي مشترك بین 

المؤلف المجهول والمؤلف المعروف. وعموما فإن في كثیر من األحیان یكون صاحب األثر 

 ات، األمثال، األلغاز).الشعبي مجهوال (الحكای

إن األدب الشعبي هو أدب العامیة والنخبة في نفس الوقت سواء كان "وخالصة القول 

 1."مطبوعا أو مكتوبا مجهول المؤلف أو معروفا متوارثا

الحدیث عن األدب الشعبي الشفهي هو حدیث عن الثقافة الشعبیة عامة وقد أورد  ولعل 

 كثیرون عدة ممیزات لهذه الثقافة:

طبیعة المادة الثقافیة والتي هي في حركیة دائمة وهي غنیة لما تحتویه من رموز وكنوز  -1

 فكریة وثقافیة.

  2."ا الرمزي وصعوبة حصرهاحة قطاعهغنى هذه المادة وتنوع مكوناتها اللغویة ومسا" -2

إن ما وصل إلینا من شفهي یعبر من حیاة الناس ومعتقداته السحریة وممارسته الطقسیة 

                                                           

1
 .23، 22، ص.ص 1994، مصر: الشركة المصریة العالمیة للنشر، أدب السیرة الشعبیةفاروق خرشید،  - 

2
 .17، ص1990الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، ، الجزائر: األدب الشعبي بین النظریة والتطبیقسعیدي محمد،  - 
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"إن اآلداب الشعبیة في عراقتها تواكب السحر... وكان السحر  السیر جیمس فریزرویقول 

سطورة االولت إلى طقسیة وانفصلت أخیرا یؤدي بلغة أسطوریة أي أدبیة ثم ما لبثت أن تح

  .عن السحر"

األدب الشفهي یتمیز بالواقعیة، بالوالدة والممارسة إذ أنه مرتبط شكال ومضمونا بقضایا  -3

عامة الشعب وهو ترجمة لواقع وهو تعبیر عنه وترجمة له إلى رموز وعناصر سحریة وهو 

النفس روحي في  انسجامترجمة للكتب والترجمة الحقیقیة للواقع االجتماعي من أجل خلق 

  .اإلنسانیة داخل المجتمع

هو نتاج الجماعة رغم أن منتجه شخص واحد یترجم الواقع وهو ینوب عن الجماعة " -4

                                                                                                   1."ویطرح قضایاها. وال یبقى اإلنتاج األدبي على صورته األولى بل یتغیر ویتطور

یتداخل مع كل المعارف اإلنسانیة كالدین واللغة والسحر إذا فهو یتقاطع مع معارف " -5

  2."أخرى ینهل منها تارة و یحتویها تارة أخرى لیتخذ صفة الشمولیة

بإیجاز "یقوم على الروایة، یشیع في مجتمع أمي، تغلب علیه  ك مرتاضعبد المالیبین 

وهو یقوم على اإلیقاع  األمیة في معظم أحواله، یشیع في مجتمع تغلب علیه البداوة ،

 .الصوتي كي یبقى و یخلد"

  

                                                           

1
، سلسلة ندوات، مطبوعات دولیات تمهیدیة ومنهجیة في تناول ومعالجة الفنون األثنوغرافیة –الحكایة الشفهیة مصطفى شادلي، ال -

 .85، 83المملكة، ص.ص
2
 Grape Littérature orales  actes du la table rende juin 1979 opu Alger 1982 Abdelmalek mortad.     

P158." L’art de stylisation dans les devinettes Algériennes   "  
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 أشكال و مظاهر الثقافة الشعبیة الشفهیة : 1-3

واختلف الباحثون في تحدید موضوعاتها  شاعت تقسیمات في میدان الثقافة الشعبیة الشفهیة

 ویمكن تحدیدها في النقاط التالیة:

ü المثل. 

ü النكتة و  اللغز. 

ü  الحكایة الشعبیة و الحكایة الخرافیة. 

ü  النادرة. 

ü  األسطورة. 

ü السیرة.  

ü  التمثیلیة التقلیدیة. 

ü األلعاب الشعبیة. 

ü 1.الشعر الغنائي الشعبي    

  

 

 

 

                                                           

1- الحسین عبد الحمید احمد رشوان، الفلكلور والفنون الشعبیة، االسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث،1933،ص32. 
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 :إلى األدب الشعبي الشفهي مدخل -2

 :الشعبي الشفهي األدبتعریف  2-1

الشعبي الشفهي هو مجموعة العطاءات القولیة والفنیة والفكریة والمجتمعیة التي  األدب إن"

 اإلسالمیةالفتوحات  وأثناءبعد  ،باإلسالمتتكلم العربیة وتدین  أصبحتورثتها الشعوب التي 

التي مدت رقعتها الحضاریة لمساحة ضخمة من العالم القدیم ،ومدت نفوذها وانتشارها الى 

  1."األرضعلى وجه  اإلنسانيمساحة ضخمة من الزمن 

سواء كان مجهول المؤلف  مطبوعا، أومكتوبا  أوالعامیة سواء كان شفاهیا  أدبوهو كذلك 

 معاصرون. أو أنشأهمعروفا متوارثا عن السلف السابق  أو

ال شكله أي موضوع  األدبالشعبي الشفهي یعتمد على محتوى  األدب أن"یرى آخرون 

 األدب الرأيهذا  أصحابفهو عند  أصحابهالتجربة الفنیة فیه ال اللغة التي یستخدمها 

 أدبالراسم لمصالحه یستوي فیه  المعبر عن ذاتیة الشعب المستهدف تقدمه الحضارة،

 واألثر مجهول المؤلف، واألثرالمطبعة  وأدبالروایة الشعبیة  وأدب، الفصحى وأدبالعامیة 

 2."المعروف المؤلف

الشفهي ماهیته من خالل المدارس والمفكرین واالتجاهات  األدبفي حین یستمد تعریف 

 اإلنسانیةالعام للعلوم  باإلطاروربطتها  األدبیةالتي عالجت المتون  واإلیدیولوجیةالنظریة 

                                                           

1
 .87، ص1991بیروت: دار الشروق األولى،  عالم األدب الشعبي العجیب،فاروق خورشید،  - 

2
 . 34الحسین عبد الحمید أحمد رشوان، نفس المرجع السابق، ص - 
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بالمعارف  األمرالثقافي للثقافة سواء تعلق  اإلرسالالى  وهو یشیر واحد. آنفي  واالجتماعیة

 .األساطیر أوالدین  أوالحكمة  أو

 األولىالشفهیة هي الطبیعة  أن"كثیرون  أكدوقد  1"األول باإلنسانإن األدب الشفهي مرتبط "

عن عدة  اإلجابةمن تطلع الى المعرفة وهو یحوي  اإلنسانفیها كل ما في  ...لإلنسان

 األول اإلنساناستفسارات عن المعرفة العینیة ومعرفة المصیر ولهذا طرح  أوتساؤالت 

  2."الشفهیة أشكالالتي تعتبر كشكل من  األسطورة

 :الشعبي الشفهي األدبمناهج دراسة  2-2

الشعبیة الشفهیة الكشف عن الجوانب المادیة والروحیة عند  اآلدابیتمثل هدف دراسة 

 الشعوب بالعودة الى الظروف التاریخیة واالجتماعیة التي مر بها هذا النوع من المعرفة،

 وهي: األساسیةمجموعة من المناهج  الشفهیة على لآلدابحیث یعتمد الدارس 

یقوم هذا  واللغویة، األدبیةبالدراسات ارتبط  ألنهالمناهج  أقدمیعتبر من " :المنهج التاریخي

النصوص الشعبیة وتحدید عالقاتها بالظرف التاریخیة التي  أصولالمنهج على الكشف عن 

معرفة  وأویساعد هذا المنهج على دراسة  مر علیها من خالل تبادل الثقافات المختلفة،

جل أبین النصوص الشعبیة في المراحل الزمنیة المتعاقبة من  واالختالفمظاهر االتفاق 

والتعرف على العوامل المحلیة  األدبالوصول الى فهم التطور الذي قطعته عناصر 

ومن هنا یفید هذا  دورا هاما في تشكیل المادة الشعبیة في مرحلة محددة، أدتالتي  واألجنبیة

                                                           

1
 .53، ص2008، مذكرة ماجستیر في األنثروبولوجیا، صورة المرأة من خالل األدب الشفهي بالوسط القروي بودوایة مختار، - 
2

 .54بودوایة مختار، نفسه، ص  -
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في استعمال هذا  لكن الغلط األدب،اصر عن إلیهالغموض الذي تتعرض  أجالءالمنهج في 

 1."المنهج قد یجر الباحث في الخوض في مشكالت فرعیة

تعتبر النظریة الجغرافیة قدیمة في مختلف مراحل تطور العلم  :المنهج الجغرافي

كان المنهج التاریخي یسعى الى تحدید  وٕاذاتبلغ قدرا وافرا من الدقة  إنواستطاعت الیوم 

  .ببعدها المكاني أساسالظاهرة الشعبیة فان المنهج الجغرافي تهتم ل الزمانيالبعد 

یظهر هذا المنهج الجغرافي في ارتباط عناصر المادة بالظروف الجیولوجیة والمناخیة "

دون اآلخر لهذا یجب  األدبيبعین االعتبار مدى انتشار نوع  األخذمع  واالقتصادیة.

خاصة الثقافیة منها  األنثروبولوجیااالستعانة بجملة من المفاهیم التي طورتها المدارس 

  2."الشفهیة األدبیة باأللوانوالغطاء الثقافي والمدى والمركز الثقافي وعالقته  االنتشاركمفهوم 

الشفهي الشعبي باعتباره  األدببالجماعة التي تحمل  أصحابهیهتم  :االجتماعيالمنهج 

الشفهي  لألدبوجاء االهتمام بالجانب االجتماعي  .سالیب حیاتها وتفكیرهامباشرا أل انعكاسا

كانت متمیزة  إنترتیبها بعد  وٕاعادةالشعبي من خالل تعرض الجماعات الشعبیة الى التفكك 

 بالتماسك والعزلة وهي ظاهرة شائعة في المجتمع.

 األدبالشفهي مع ربط  باألدبیحدد عالقات الطبقات االجتماعیة  أنوهذا المنهج یحاول 

 الفنون والمنتجات المادیة الشعبیة.، المعتقدات، الشعبي بالعادات والتقالید

                                                           

1
 . 13، ص1، مصر: دار المعرفة الجامعیة، جمناهج النقد األدبي والدراسات األدبیةعثمان موافي،   -
2
 .13، صعثمان موافي، نفسه - 
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به هذه الجماعات المتنوعة في كل  ویبین الدور الذي تقوم إلجتماعيكما یتناول المنهج ا"

 أو فیه وتعدیله بالحذف اإلبداعوالعمل على  األجیالهذا التراث الشفهي وتناقله عبر 

 األلوان رمن عناص بأنواع أخرىالطوائف دون  أوتمیز الفئات  بإبرازكما تهتم  .اإلضافة

ة االجتماعیة ورصد ویركز كذلك على دراسة حركات التراث الشعبي داخل البیئ .األدبیة

  1."على المادة الشعبیة التغیرات التي تطرأ

ویفید  اإلبداع"نه جزء من الفن "أ إالبالدراسات النفسیة وذلك  األدببط ارت :المنهج النفسي

"هو الكالم ذو  المیزات واالعتبارات الخاصة وهو ال یختلف  األدبن أ خیر اهللا العصار

 وأعماقعن اللغة البشریة عموما لكنه یتصف بصفات خاصة تؤهله للكشف عن خطایا 

 2.بكثیر من الكالم العادي" أكثرالنفس البشریة 

الشعبیة التي تكون  رمن العناص یونغالتي یتزعمها  علم النفس التركیبيوتبحث مدرسة "

البقایا العقلیة البدائیة التي تعیش  أویونغ على هذه الرواسب  أطلقوقد  3"الالشعور الجمعي

 ومن ثم یركز المنهج النفس على األصليالمتحضر حتى الیوم مصطلح النمط  اإلنسانمع 

األولى  باألصولالكشف عن التجارب النفسیة ذات الطابع الجماعي ومغزاها وعالقتها 

 .للحضارات

                                                           

1
 .78ص عثمان موافي، نفس المرجع السابق،  -

2
 . 23، ص1982الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة،  مقدمة في علم النفس األدبي،خیر اهللا عصار،   -
3
 .48، 41، ص.ص نفسهعثمان موافي،  - 
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الالوعي الجماعي الذي یمثل الحامل  أوتبقى في الذاكرة الجمعیة  فاألنماط األصلیة إذن"

ال تزال تمارس  أولیة نماطأهناك  أنالرئیسي لنظریة یونغ في التحلیل النفسي والذي یعني 

 1."هاما في هذه الذاكرة الجمعیة في فجر التاریخ الى الیوم تأثیرا

  :الغایة من الدراسة الشعبیة الشفهیة 2-3

الى عالقته بمنتجیه  باإلضافةالشفهي من معرفة البیئة التي وجد بها  الشعبي األدبیمكن 

یسود فیها التعاون وتتسم العالقات جل بیئة بدویة أالشفوي وضع من  إنویمكن القول 

نه جزء من تاریخ أومجمل خبراتهم أي األجداد نه یجسد تراث أكما  االجتماعیة بالقوة.

 عبد المالك المرتاضالباحث  أكدیحرص على تخلیده والعنایة به كما  أنالشعب ویجب 

الشعوب "حرص كل الشعوب على تخلید مآثرها بالكلمة الشفهیة في مراحل نشوئها وكل 

األدب الى الخیال وكان  مرت بهذه المرحلة وتدرجت الى التدوین والمرحلة الشفهیة تعود

  2."سبق الى الفلسفة في التفكیرأ

                    

 

 

                                     

                                                           

1
 . 10، ص2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النزوع األسطوري للروایة العربیة المعاصرة نضال الصالح، - 
2

 . 43، صأعمال المتلقي الدولي األول حول الشفهیات االفریقیةعبد المالك مرتاض،   -
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 ةـــالصـــخ

ى التراث الشعبي وهو احد من أهم لبق ذكره أن األدب الشفهي ینتمي إنستنتج مما س

موضوعات علم الفولكلور األكثر شموال والذي كان في  مرحلة من مراحل تطوره یقوم أوال 

ویقدم األدب الشعبي لكل فرد من أفراد  ،وأخیرا على األدب الشعبي وبذلك یتطور الشعب

أو الحرفة ویزخر  األمة دون تمییز بینه وبین غیره من حیث الثقافة أو الطبقة االجتماعیة

 .جتمع بمجموعة كبیرة من التراثیاتاألدب الشعبي ألي م

ا عبر األجیال فنجد القول المأثور والحكم واأللغاز الشعبیة لهتتسم أنها موروث ثقافي یتداو 

أو تدریسي  هذه األخیرة التي صیغت منذ وجود اإلنسان على سطح األرض بغرض تأدیبي

 سلطة ومرونة ووقع طربي على األذن. فكانت ذات 
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 ةـشعبیـاألمـثال ال
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 دــهیـــتم

 كوعاءالشعبیة التي تعد كمادة حیة وتعتبر  المأثورات أهمالشعبیة من  األمثالتعتبر 

 المجتمع. أفرادوغیرها والتي تتداول بین  واألعرافللتراكمات االجتماعیة والتقالید 

سریعة النفاذ  أنها إلى إضافةوتستمر بعدهم ، األفرادنسق وجود  بأنهاالشعبیة  األمثالتتمیز 

لمختلف  عاكسةالفكر والعقل ونسجها في جمل قصیرة ملخصة لتجارب طویلة وكمرآة  إلى

 الیومیة فهي بمثابة محاولة وأسراره األخیرجوانب الحیاة في المجتمع ولطریقة تفكیر هذا 

 الستخالص واقع المجتمع في كلمات.

وامتالكها على  اإلنسانيوحیازتها بجدارة على خاصیة البعد  لألمثالاالنتشار العالمي  إن

تلعب دورا هاما لقوانین في جعلها  أوساط المجتمع،نطاق واسع سلطة التوجیه والفعل في 

 المجتمعات التي لیست لها قوانین وضعیة.

في  علي زیغورة مجتمع ما وكنسق من الرموز وهذا ما وضحه والمثل هو انعكاس لثقاف

حیث ربط المنطوق الشعبي بالالوعي الجماعي ویشیر  كتابه "التحلیل النفسي للذات العربیة"

 أهمموضوع ومن  أليعتبة الدار ولها دور في معرفة تصور المجتمع  أنهاالزوجة على  إلى

 .وصورتها في مجتمع ما المرأةسالة وضع تلك التصورات نجد م
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  :الشعبیة األمثالتحدید مفهوم  -1

 :الشعبیة األمثال نشأة 1-1

متالحقة  أجیالتحمل تراث  یصاغ انطالقا من تجارب وخبرات عمیقة، المثل فن قدیم،"

كتابة ،تعمل على توحید الوجدان والطبائع والعادات ولذلك یعدها  أویتناقلها الناس شفاها 

وقد تقوم في هذا المجال بدور فعال في دفع عجلة  البعض حكمة الشعوب وینبوعها،

باعتبارها وثیقة تاریخیة  لیهاالذلك ینظر  باتجاه التطور والبناء، األمامالمجتمع الى 

 1."واجتماعیة

 أن واألرجحومكانه  نشأتهفلیس هناك من یجزم في تاریخ  المثل غیر واضحة تماما، نشأة نإ

 أووتتنوع مصادره فبعضها تفرزه حكایة شعبیة  ذیوع الكتابة، فق معیكون نشوء المثل قد ترا

مقتبس عن الفصحى مع ما یصحبها االقتباس من  األخرنكتة ال یعرف قائلها ،وبعضها 

ستخلص من التراث الطبي وغیره مما یؤكد قدم هذا التاریخ ولعل وبعضها م تحریف وتعدیل،

الكثیر منه ضاع ویضیع یومیا وما یحول دون ذلك هو كثرة مثل هذه الحلقات العلمیة 

 المخابر المختلفة. وأعمالوالندوات 

                                                           

1
 . 13، ص2002)، 2بیروت: الدار الوطنیة الجدیدة ودار المخیال، (ط موسوعة الروائع في الحكم واألمثال،جمانة طه،   -
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نسختها الشفاه  تعبر عن الحكمة الشعبیة بین الناس، أنهاالشعبیة على  یغلب على األمثال"

في  طهجمانة وصوت الشعوب كما تقول  األجیالحكمة  فأضحت الشعبیة نتاجا جماعیا،

 1."والحكم األمثالموسوعة الروائع في  :كتابها القیم

حیث سجل الشعراء ذلك في  في العصر الجاهلي عند العرب، باألمثالظهر االهتمام   

 أعجابمن خالل  األول اإلسالميكما تبدى االهتمام بها في العصر  أشعارهمبعض 

صلى اهللا علیه وسلم بالذین نطقوا بالكلمة وتفوهوا بالمثل ،وقد ورد الكثیر منها في  الرسول

 منها عن النبي لقمان علیه السالم. المأثورةحادیثه الشریفة وال سیما أبعض 

"علموا  :األنصارجاء في رسالة بعث بها الخلیفة عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه الى 

 العوم والفروسیة ورؤوهم ما سار من المثل وما حسم من الشعر". أوالدكم

 محمد بن احمد أنلوال  في عصر الدویالت والطوائف، األمثالدوین أن ینقطع توكاد "

"جعل فیه بابا  وضع كتاب اسماه "المستطرف من كل فن مستطرف ه)،825( االشبیهي

 بأدبیسمى  أدبفي الغرب  العشرین نشأعامیة وفي مطلع القرن الشعبیة ال باألمثالخاصا 

الشعبیة  األمثالفي  رأواومن جدید  ودراستهما، والمأثوریهتم بدراسة وجمع التراث  "الفولكلور"

 2."للتعرف على هویة المجتمع ومكوناته أساسیامرجعا 

                                                           

1
 .24، صالمرجع السابق جمانة طه، نفس - 

2
 .20، ص1999 ، تونس: المجلة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،الذاكرة واللسانعبد الرحمان أیوب،  - 
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 تكون عبر مصدرین: المثل نشأة إن

 دي الذي یعكس كالمه تفكیره الواقعي.االع اإلنسان -

ویحاول تعلیل الظواهر وشرحها وتفسیرها وهو ما  إلنسان المفكر الفیلسوف الذي یقرأا -

 .اآلداب والتاریخ وغیرهانعثر علیه في كتب 

وقد  حادثة معروفة في التاریخ، أومبنیة حول قضیة واقعیة  األمثالنه قد تكون هذه أحیث 

 حكایة شعبیة من الوسط العامي. أوتكون مبنیة على خرافة 

 أو الشعبیة لیست ولیدة نظام فكري األمثال أن"لذلك یعتقد بعض الباحثین االجتماعیین 

الحضاریة للشعوب في ارتباطها  الصیرورة، بل هي رؤیة تعبر عن أسلفناسلوكي كما 

وعلى  من طرف في نسج صورة المثل، أكثرحیث یشترك  بماضیها وحاضرها ومستقبلها،

العادیین البسطاء مما  واألفرادعلماء ورجال الدین والسیاسة ال العموم یساهم في بناء المثل

 .1"حیاة الیومیةال والمواقف المختلفة في باألحداثویربطه  التأثیریعطي المثل دینامیكیة 

  

 

 

                                                           

1
 .25نفس المرجع السابق، ص عبد الرحمان أیوب، -
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 :الشعبیة األمثالتعریف  1-2

"المثل هو  المثل الشعبي في معجمه اللغوي الفرنسي یقول: "LAROUSEیعرف الروس "

 1.عنها بكلمات قلیلة ثم صارت شعبیة "حكمة معبر 

المتمثل بمضربه  ي"المثل هو القول السائر أي الفاش یعرف المثل فیقول: :سعید الخوري

  2".التي ورد فیها الكالم األصلیةة فهي الحالة المشبه بها التي اریدت بالكالم وبمورده بالحال

 3".أخرى"المثل هو من الفعل یماثل تمثیل حادثة بحادثة  یعرف المثل فیقول: :المبرد

 أمثالوذاته وجمعه  الشيءبمعنى التوجیه وبمعنى نفس  أوجهالمثل یستعمل على ثالثة 

لبشرین  أتؤمنویوصف به المذكر والجمع ویقال هو وهي وهما وهم وهن مثله وفي التنزیل "

كذلك  وقوله تعالى شيءلیس كمثله  في الشورى" قوله تعالىمثلنا "وخرج بعضهم على هذا 

 ."كمن مثله في الظلمات" األنعامفي 

فیجعله  لشيءیضرب الشيء الذي  بأنهواستعمل الناس المثل بمعنى الوصف وحدد في اللغة 

 مثله.

 الشيءومثل  عاني المثل كقوله:أین شرح مختلف مالبالغة  أساسفي  الزمخشريویعرفه 

 .بالشيء

                                                           

1
 .10، ص1992الجزائر: المؤسسة الجزائریة للفنون المطبعیة،  أمثال جزائریة،عبد الحمید بن هدوقة،  -
2
 .18عبد الحمید بن هدوقة، نفسه، ص - 

3
 .  611، ص1994)، 2، بیروت: دار الصادر، (طلسان العربابن منظور،  - 
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مرسلة  أوالمثال من القول مقتطفة من كالم  یعرف لنا المثل فیقول: الوسیطوفي قاموس 

 تنتقل ممن وردت فیه متشابه بدون تغییر. بذاتها،

 لآلخرین"فجعلناهم سلفا ومثال  وفي لسان العرب المثل بمعنى العبرة ومنه قوله تعالى:

وفي  الغابرون" اهم متقدمین یتعظ بهمنجعل "ان في قوله تعالى: اآلیةوفي  "بمعنى السلف،

 1نضربها للناس لعلهم یتفكرون". األمثال"وتلك  سورة الحشر قوله تعالى:

 أن إالالناس  أذهانرغم الوضوح الظاهر لمفهوم المثل الشعبي في " :اإلجرائيلتعریف ا

وعناصر التعریف  ألفاظتعریف جامع مانع له ظل من الصعوبة بما كان لتداخل  إیجاد

واللغز والنكتة  المأثورالقول  أنكما  الشعبي: األدبمن فنون  أخرى أنواعوانسجامها على 

 2."الشعبي األدبفي دائرة  المستفرقةالتعبیر  أشكالوما الى ذلك من 

في كثیر من  األدبیة التعابیرالشعبیة تشترك معى غیرها من  األمثال أنومن هنا تبین 

ذلك اجتهد بعض  ومع نهأإال مفهوم دقیق  وأیصعب تحدید تعریف  إذ العناصر:

ینتمون الى  وأجانبتعاریف خاصة وهي تعاریف وصفها علماء عرب  والمتخصصین وحدد

 بالد مختلفة وهي كما یلي:

                                                           

1
 .615ابن منظور، نفس المرجع السابق، ص - 

2
 . 311عبد الحمید بن هدوقة، نفس المرجع السابق، ص - 
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 مأثوراتملة منقولة محكمة البناء تشیع في هو ج :"" آرثر تایلورلمانيتعریف العالم األ 

یلقى حكما على موقف ما  أوالناس باعتبارها قوة حكیما وان یشیر عادة الى وجهة الحدث 

 .تعلیمي بطریقة تقلیدیة أسلوبوهو 

هو عبارة متداولة بین الناس تتصف بالتكامل ویغلب علیها  :"فراي دریش تایلور"تعریف 

 الحدیث العادي. أسلوباتفاقا من  أكثرالطابع التعلیمي وتبدو في شكل في 

سهلة في لغة كل یوم  تجري، هو جملة قصیرة صورها شائعة،" :"سوكوبي سكي" تعریف

 1."مجازي وتسود مقاطعها الموسیقى اللفظیة أسلوبها

هو ضرب من ضروب التعبیر تزخر به  "وهو خالصة تجارب كل قوم ومحصول خبرتهم،

النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة وهو بذلك یختلف عن الشعر الذي یعد الخیال عنصرا 

  .2"ولطف الكنایة وجمال البالغة باإلیجازلتعبیر ا ألفاظفیه،كما یمتاز عن غیره من  أساسیا

 

  

  

 

                                                           

1 أحمد أبو زید وآخرون، دراسات في الفولكلو ر، القاهرة: المعارف للطباعة والنشر، 1976، ص310.
  

2-
  .311ص ،المرجع السابق نفس أحمد أبو زید وآخرون، 
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 :الشعبیة األمثال و ممیزات خصائص 1-3

وبقدر ما  علیه، أساستعتمد  ألنهادقة من التعریف  أكثرتكون  أنالخصائص ال ینتظر  نا

دقة  أكثرشامال ومحدد بقدر ما یمكن التواصل الى تحدید عناصره بكیفیة  األخیریكون هذا 

من  إبراهیمنبیلة من المحاوالت العلمیة المبذولة لتحدید عناصر المثل ما قامت به الدكتورة 

 أربعةهذه العناصر تنحصر في  أنفنرى  عملیة استخالص لعناصر المثل من التعاریف،

 وهي:

 المثل ذو طابع تعلیمي. -

 متكامل. أدبيالمثل ذو طابع شعبي .المثل ذو شكل  -

 الشعب. أفواهش في والمألوف رغم انه یعیالمثل یسمو عن الكالم  -

تعني بجمیع نواحي الحیاة ویشیر  ألنها بمصداقیتها وشیوعها وشمولها، األمثالوتتمیز 

یمكن من خاللها التعرف على العادات  األمثاللكل مثل من  ناالى  "مناحي القشامي"

 شعب معین. أووالتقالید الخاصة بطائفة معینة 
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كانت صحیحة  إذاهذه الخصائص المحددة  إنونستخلص في نهایة هذا العنصر الى "

وفي تحدید الخصائص  یصبح من الصعب الفصل في المجال العلمي، وكاملة فانه

 1."خاصة

  :الشعبیة األمثالوأغراض ظائف و  1-4

األلسن  فيدورا  وأكثرهاالشعبي شیوعا وانتشارا  األدبفنون  أوسعالشعبیة من  األمثالتعتبر "

الشعبیة الخصائص التي تتمتع  األمثالرسوخا في الوجدان ووثوبا الى الذاكرة ،وقد مكنت و 

تكون سهلة التداول بین الناس  أنوبالغة المعنى  األسلوباللفظ وبساطة  إیجازبها من 

باعتبارها العرف الذي اتفق  وٕاقناعرائه آفیستنجد بها المرء في كل حدیث جاء مفید لدعم 

الشعبیة من مستلزمات  األمثالیرتبطون بها ثقافیا لذا تعتبر  نعلیه غالبیة المجتمع الذی

 .2"الحیاة االجتماعیة

الشعبیة الضمیر الحي الذي یقوم بتوجیه الفرد وتعریفه بالقواعد السلوكیة  األمثالوتعد "

 األفرادوترغب دوما  والخطأالصواب  الباطل،الحق و إتباعها وتمیزها عن المسجلة التي یجب 

 الجبن البطولة، ،األنانیةوبالتالي ینسجم الفرد مع قواعد السلوك( فیها وتنهاهم عما مؤذ،

 3."المكر والخیانة) االنتقام، الغفران، التضحیة، ،اإلیثار ،األمانة الصدق،

                                                           

 
  .331ص ،السابقنفس المرجع  وأخرون، أحمد أبو زید -1

2- 
  .115ص، 1890 المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر: ،السمات الشخصیة من منظور انثروبولوجیا النفسیة حمد بن نعمان،أ

 
  .66ص األهرام، القاهرة: ،األمثال العامیة حمد تیمور،أ -3
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كبعد من  األخالقيفي عدة جوانب من جوانب الحیاة ال سیما الجانب  األمثاللقد تجسدت 

وقد تطرقت  ،األولىتربوي بالدرجة  أخالقيظهرت لغرض  ألنها وكوظیفة تؤدیها، أبعاده

 فاألمثال" ،اإلنسانیةالتي تحدد طبیعة العالقات  األخالقیةالشعبیة الى الجوانب  األمثال

للبحث عن الخصال  تأتي أنهاكما  السائدة في المجتمع، فواألعرانابعة من القیم  األخالقیة

الشعبیة الرفیعة وال یخرج هذا عن الرؤیة  واألخالقللتربیة  یسيءالحمیدة واالبتعاد لما 

 1."األفكارهو شائع من  كما اهللمعتقدات التي تتحكم فی

نظرة الفرد للحیاة المعقدة  بلغ عناصر الثقافة في تصورأأیضا من الشعبیة  األمثالوتعتبر  

التي یولیها  باألولویاتواقرب من التقریب عن المتناقضات الحیاتیة المتداخلة فیما یتعلق 

 اهتمامه.

في العالقات االجتماعیة ویرجع ذلك في اعتقادنا  تأثیر أقوىالشعبیة  األمثال أن"ویالحظ 

یركز على تعمیم  وٕانما المرحلیة،القضیة االجتماعیة بالظروف  یعالجنه ال أالى  األقلعلى 

 .2"یصدره الفرد الواحد فقط أنبالرغم من  واألحوالمها تغیرت الظروف  اإلنسانيالسلوك 

 

 

                                                           

 
  .98ص ،هنفس حمد تیمور،أ -1

   .130ص ،1997 للتوزیع والنشر، مةاألدار الجزائري ، شعب النفسیة  ،حمد بن نعمانأ -2
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 :الشعبیة األمثال أغراض

عد هذا الكالم  وٕاال غرض یرید تحقیقه، أووله هدفا من ورائه  الىكالما  اإلنسانال یقول "

على السنة الناس ندرك من خاللها هذا الشعب وما  األمثالوكذلك حین تتردد  هذیانا وهراء،

یعمل من نوازع وتستكشف قراره في مختلف شؤون الحیاة ونظرته الى الكون كما وتعكس 

وبما  وتفكیره وفلسفته وحكمته. حزانهأو  وأفراحه وآالمه مالهآو ومشاعره  أحاسیسهبصدق  أمثاله

ورفعوه من  إلیهالكثیر منها تتحدث عما وصلوا  نجد فإنناالشعبیة  األمثالهذه هي حالة  أن

  1."مرآة كل قومهي  األمثالمرتبة الحكمة وان 

 والحكم؟ األمثالبین  فرق هل هناك

وتابعة للفلسفة ورؤیة  أعمقالحكمة بطبیعة الحال ناتجة عن خبرة ودرایة وتكون مضمون 

ویستنبط كالمها ولغتها من  .و عالم بالالهوتأوینطلق بها شخص عارف  لألمورثاقبة 

دراسة  األحوالدراسة واطالع وبحث وتخضع كل فلسفة الى تحلیل في التطبیق فهي في كل 

أي  ینظر بعین اهللا" ألنه"اتقوا فراسة المؤمنین  الرسول صلى اهللا علیه وسلم:ویقول عنها 

معین  والمثل هو حدیث صمیم المجتمع ولیس ولید ساعة، الحكمة هي حدیث نابع من إن

 مثال. األفرادحد أ قال فیه قول نتیجة تكرار یحدث معی
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ن الناس لیسوا سواسیة هذا المثل خاطئ أل "حشر مع الناس عبید" الشعبیة یقول: األمثالحد أ

في هذا المفهوم صفة  أعطى ألنه "حشر مع المؤمنین عبید" :ولو قاله حكیم لكان یقول

 الخصوصیة ولیس الشمولیة.

بل  الدارسین، أمامالشعب في مظهر منطقي متجانس  إظهارلیست قطعا  األمثالووظیفة "

  1."خزانة تراث تتراكم فیها صور الحیاة وعبرها بكل تناقضاتها وتنوعها األمثال

 :أمورلف المثل عن الحكمة في ثالثة تیخ

مثال فلیست كل حكمة  أضحت وٕاالفالحكمة ال تسیر سیر المثل وال تشیع شیوعه  :الشیوع

 حكمة. مثلمثال ولكن كل 

وهي تصدق غالبا  وفكر، لفالحكمة ولیدة تجربة وعق صدق النظرة وصواب المضمون:

كانت كل  وٕاذا، سدیدا رأیا أوالمثل فربما ال یتضمن فكرة شائعة  أم في كل زمان ومكان،

 مثال فلیس كل مثل حكمة شائعة. تأخذحكمة شائعة 

التجربة ووصفها العقل  أثبتتهارة صادقة نظسدید و  رأيفالحكمة " :المضمون الفكري

 إذ ،الرأيذاك  أوالمثل فال یشترط فیه اشتماله على هذه الفكرة  ماأ ،واإلرشادوغایتها النصح 

                                                           

1
-  WWW. Ma3loma. Com/ amthal. 



 الفصل الثاني:                                                        األمثال الشعبیة

 

51 
 

نحو  أولوصف حالة  أو لتوضیح فكرة، أو بشيء شيءیكون تعبیرا مثلیا یتمثل لتشبیه 

 1".ذلك
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  :الشعبیة في الجزائر األمثالمصنفات  -2

محمد بن شنب كتاب جمع فیه صاحبه م قدأیعد  مصنف محمد بن شنب: 2-1

الى مستهل القرن العشرین  الجزائر والمغرب" أمثالكتاب " الشعبیة الجزائریة هو األمثال

وكانت قد سبقته الى ذلك بعض الكتب التي وضعت لتعلیم اللغة العربیة الدارجة في الثلث 

من القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وهي مؤلفات وصفها مستشرقون وبعض  األخیر

 ،عالوة بن یحیى ،فلوریون ،ماكویلالجزائریین ومن بینهم كل من  األهاليتالمیذهم من 

 .ودوما والمجذوب وشیربونو وكادوز، وماریون وسدیرة ولوسیور،

الجزائر  أمثالسماه "أفي وضع مصنفه الذي  محمد بن شنبوقد اعتمد علیهم العالمة 

ستوم  أمثالمن  آخرینمؤلفین  إلیهم وأضافمترجمة ومشروحة  ومجموعة" والمغرب

 ...وفیشر

 الى جمع األمثال الشعبیة ومقارنتها بما جمعه هؤالء. بمحمد بن شنلقد عمد العالمة 

الموزعة في عدد من  األمثالویقول متحدثا عن مصنفه "ال یهدف هذا العمل فقط إلى جمع 

 األبجدیةفالمؤلف لم یكتف  بتصنیفها وفقا للحروف  بضع مئات منها، وٕاضافة األعمال
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لتسهیل البحث بل قام بترجمتها مرفوقة بالشروح بغرض بیان استعماالتها والبحث بالنسبة 

 1.لبعضها عما یعادلها خاصة بالفرنسیة"

الشعبیة الجزائریة یعد تتویجا لما سبقه من  مثالاألن كتاب ابن شنب حول أیمكن القول ب

ا یعد مصنفا رائدا في هذا مك جمع وشرح وتعلیق لهذا الفن التعبیري الشعبي في الجزائر،

 المجال الدراسي من مجاالت بحث الثقافة الجزائریة.

ة الشعبیة الجزائری األمثال بأداءیسجل ابن شنب في مقدمة كتابه بعض المالحظات المتعلقة 

وهي كافي لتجعلها مفهومة  ،أربعة أوفیقول مثال "كثیرا منها یتشكل من ثالث كلمات فقط 

 عراب،االبعض عالمات  األحیانتختفي في بعض  غلبها مقفاة في نهایاتها.أوتكون في 

في بعض  رنعث الناهیة في لغة الحدیث الیومي، من "ما" أكثرتخدم دائما "ال" الناهیة تس

 والتي تم هجرها في المحادثة". إن ،الى ،عن مثل: أدواتاألمثال على 

 انثروبولوجیتها األوضعها ابن شنب یلفت االنتباه لقیمفي موضع آخر في المقدمة التي  

 أنتجتهاالتي  واألفكاربصفة ما تاریخ الحضارة  األمثالوالتاریخیة والحضاریة یقول "توضح 

تجمعات سكنیة ولمواقع ا ما ینتمي لحواضر و مختلف التحوالت منها ما ینتمي لمناطق ومنه

ما  أیضاولكن هناك  في عصر ما. أهمیتهاالى حوادث لها  األمثالتشیر الى  ضیقة أحیانا

ال عالقة بوجود  أوولكنها نسبیة من موضوعات دینیة  اك أخرىوهن .أصلهایستحیل معرفة 

                                                           

1
، 2006في الثقافة الشعبیة الجزائریة. التاریخ والقضایا والتجلیات، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع،  عبد الحمید بورایو، - 
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لكن من بین هذه المصادر  الطعام... تتعلق بالسیاسة، ،امرأة أو حیوانا اإلنسان رجال كان أو

 صار اكبر عدد منها". إنمثلث العادات 

اللهجة التحقیریة التي كانت كثیرا ما تصدر عن الدارسین  ابن شن بالىلقد تنبه 

الشعبیة الجزائریة یقول في هذا  األمثالالمنتمین للمدرسة الكولونیالیة في حق  واألوروبیین

هي سوى  ما ذكره شیر بوبو بان المحادثة عند العرب ماال نصدق  نأ الصدد "لهذا یجب

العادة لكي تمنح أو ال تستعمل في الغالب  األمثال إن تجمیع لعبارات نمطیة تالئم الظرف.

تماما مثلما هو  استخدامها. األحیانلما قلناه ومن غیر الالئق في بعض  أكثرقوة وطاقة 

الغ استعمالها یعرض نفسه لالتهام تضرب في حینها ومن یب أنالحال في فرنسا یجب 

 بالحذلقة".

وفي  األصلیةمادة مثلیة تم تسجیلها في لغتها  3127ى مصنف ابن شنب على احتو 

مترجمة الى اللغة  األولىبحروفها  األبجديتنوعاتها التعبیریة المتوفرة مرتبة وفق التسلسل 

 1"ق علیها.الفرنسیة وموثقة من حیث مصادرها مشروحة من طرف المصنف ومعل
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فیه  توخي أبجدیاجاء هذا المصنف مرتب ترتیبا  :هدوقةبن مصنف عبد الحمید  2-2

 الشعبیة المتداولة في قریة الحمراء غرب مدینة األمثالكبر قدر ممكن من أمؤلفه جمع 

  .فیها أنشسطیف وهي القریة التي 

به بعض حملة التراث من  أمدهعلى ذاكرته وعلى ما  األمثالد ابن هدوقة في تسجیل ماعت

 في فترة التدوین یقول عن المنهج الذي اتبعه في رصد مصنفه السكان المقیمین بالقریة،

واالجتماعي كلما بدا  األخالقيوالحظت مدلوله  المثل وذكرت السیاق الذي یقال فیه، أوردت"

المثل وتبین ؤیة صاحب تؤید ر  أشعار أومتشابهة له  أمثال أوبمثل  أتیتذلك ضروریا ،ثم 

ذلك  والتعلیق بالجانب اللغوي عندما أرى خاتما الشرحالرؤیة  غیره في تلك اشتراكه مع

أو الحضاریة االجتماعیة  ألهمیتها سواءا باألمثالغفل القصص التي تتعلق أضروریا كما لم 

الكتاب صیغة  إعطاءكانت من القصص القدیمة والغرض من ذلك هو إذا  أسلوبهالطرافة  أم

العربي  واألدبالشعبي  األدبمطالعته وتمكنه من الدخول الى عالم  أدبیة تجیب القارئ في

 القدیم".

 األطلسمنطقة جبال  ألمثال تهفي معالج عبد الحمید بن هدوقةالى غایة  اإلشارةتجدر 

ته بي بتنوعاالتلي الوسطى بالتداخالت الثقافیة بین التراث المحلي لهذه المنطقة والتراث المغار 

 .أخرىناحیة والتراث العربي القدیم من ناحیة العربیة والبربریة من 
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متداولة في قریة جبلیة منعزلة عن العالم ال  أمثاال إنیقول في هذا الصدد ابن هدوقة "

 أخرىنجدها متداولة في جهات  أمثاالتربطها أي وسیلة من وسائل المواصالت الحدیثة به 

 األمثالیغ قریبة في صیغها في بلدان المغرب العربي وفي بص أیضاومتداولة  من الجزائر،

والثقافیة والحضاریة للشعب  لهي خیر تعبیر عن هذه اللحمة التجمیعیة العربیة القدیمة

 .أراضیهالجزائري الواحد ،مهما تباعدت جهاته وامتدت 

مختلف ولهي خیر دلیل كذلك عن هذا التداخل للنسیج الثقافي والحضاري والمجتمعي بین 

 الشعوب العربیة في غربها وشرقها".

مثل مصنفة ومفهرسة ومشروحة  640یشتمل مصنف عبد الحمید ابن هدوقة على حوالي "

الى جانب ذلك اعتنى المؤلف بالبعد  ومعلق علیها من معرفة موسوعیة یتمتع بها المؤلف،

 1."وبسیاقاتها التعبیریة وبطبیعتها المعجمیة لألمثال التداولي

مثل ویختلف عن  1010 حواليیحتوي هذا المصنف على  :مصنف قادة بوتارن 2-3

نجد صاحبه یعتمد على تصنیف المادة المثلیة   إذالمصنفین السابقین في طریقة التبویب 

التي تداولها الناس في  األمثالوفق الموضوعات فیخصص لكل حقل داللي بابا یورد فیه 

 أبوابیحتوي كل جزء على مجموعة  أجزاءفي ستة  منطقة الجنوب الغربي وقد جاءت مرتبة

 :كاآلتي

                                                           

  9ص ،1992 الجزائر: المؤسسة الجزائریة للفنون المطبعیة، ،مثال جزائریةأ عبد الحمید ابن هدوقة، -1 
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، القضاء والقدر"ویضم الحقول الداللیة التالیة ( مل عنوان "الحیاة ونوامیسهاحی األول: الجزء

 .)الزمان والصبر المظاهر الخداعة، والشك والقلق، الحیرة ،اإللهیةالدهر والعنایة تعاریف 

  :ویضم الحقول الداللیة التالیة " االجتماعیة"العالقات عنوانه  :الثانيالجزء 

 الجمیلعرفان  الیقظة والحذر والالمباالة، الفعالیة، الصداقة، الوفاء، األقویاء،شریعة (

 .)ونكرانه

  :یضم الحقول الداللیة التالیة ك""في السلو عنوانه  :الجزء الثالث

الجودة  عزة النفس، لعادات والتقالید،التربیة وا واللیاقة، آداب السلوك العقل السلیم، ،ةالحكم(

 .)واالستقامة

 :یحمل الحقول الداللیة التالیة ""العائلة عنوانه :الجزء الرابع

 1.)الدعاء بالخیر والشر ،باألبناء اآلباءعالقة  الورثة، الزواج، ،(المرأة

  :یضم الحقول الداللیة التالیة اإلنسان محاسن ومساوئ""یحمل عنوان  :خامسالجزء ال

 .)،المحاسن ،المساوئ واألهلیةبالمسؤولیة  (اإلحساس

 "السخریة والدعایة والتهكم".یحمل عنوان  :الجزء السادس

                                                           

1
، 2006، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، الثقافة الشعبیة الجزائریة. التاریخ والقضایا والتجلیاتفي ، وعبد الحمید بورای -

   .124ص
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وفق الحقول الداللیة  األمثاللقد بذل صاحب هذا التصنیف جهدا كبیرا في سبیل توزیع 

سابقا وهي طریقة في التصنیف قد تنفع الدارسین المتخصصین في الدراسات  إلیهاالمشار 

یجد فیها الدارس بغیته في  أنالشعبیة التي یمكن  لألمثالاالجتماعیة بهدف تیسیر الرجوع 

الى التردد في وضع المثل في الحقل الداللي المناسب   أحیاناقد تؤدي  أنهامجال بحثه غیر 

ائه المشترك لعدة حقول داللیة مما یضعف من قیمة هذه الطریقة في بسبب تعدد معانیه وانتم

 التوزیع ویقلل من جداولها.

ما  وٕاذاالتي لم ترد في مصنفات منشورة قبله ، األمثالسعى صاحب التصنیف الى معالجة 

 كانت هناك صیغة ثانیة للمثل الذي یذكره یشیر الى ذلك ویعین صاحب المصنف المعني.

بسبب عمومیته وغیاب هذا الشرح یظل قاصرا  أنح المثل شرحا موجزا غیر وهو یعتني بشر 

 المثل وتلقیه. أداءتعلقة بسیاق المالحظات الم

الى  لألمثالقادة بوتارن في معرض حدیثه عن الخطة التي اتبعها في تصنیفه  أشارلقد 

ألف بائیا رتبت غالبا ترتیبا  فإنهاما تم من الدراسات الى یومنا هذا  أماقائال " األمرصعوبة 

ولم یكن ذلك هینا  أخرىنخرج عن هذه الطریقة المعبدة الى طریقة  أن أنفسناذنا على وقد أخ

 أنالمثل یصعب  أنبحسب الموضوعات ومراكز االهتمام غیر  األمثالتجمع هذه  أنوهو 
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من موضوع  أكثرقد ینتمي الى  ألنهوان یركن في مكان واحد  األبوابیدرج في باب من 

 .1"أحیاناوبذلك تتداخل الموضوعات وتتكرر وقد تتعارض 
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 ةــالصــخ

حول المجتمع بثقافته  بأمور تدورتتعلق  امإنالشعبیة  األمثال أننستخلص مما سبق ذكره 

كما  ،أخرىمن ناحیة  ولآلخرومن رؤیة المجتمع بذاته  والقیم من ناحیة، األخالقيونظامه 

 الشعبیة تتسم بالبساطة من ناحیة ثالثة. األمثال أن

ذلك ال  أنغیر مستقر ونهائي حوله من طرف العلماء غیر  برأيرج من هذا الموضوع ونخ

والدقة والشمول  التأصیلما دامت البحوث متواصلة في طریق  ،بشيءیضر بالبحث العلمي 

تاریخیة  ألحداثتحمل تفسیرات شعبیة  أنهاأي  نواة تاریخیة، األمثالفعادة ما تحمل هذه 

اجتماعیة  أهدافاوتحكي من خالل الرؤیة الشعبیة التي تحمل من الخیال والرموز ما یخدم 

 وثقافیة.
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جدول یمثل التحلیل الكمي 

للالمثال الشعبیة الخاصة بالمراة 

 في مختلف مراحلها العمریة

 أ

76 

جدول یمثل تكرار الوحدات 

ة باالمثال الشعبیة المتعلق

ةالخاصة بالمرأ  

 ب

78 

ة مصدر جدول یمثل وحدة المرأ

 سخریة وضحك

01 

79 

رورة وحتمیة ض جدول یمثل وحدة

ةالزواج بالنسبة للمرأ  

02 
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�ة اnىم ورس وصايل...8ٔىب �رب�ت �ىل حروف امسه فاكن احلب سالz وهب
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،فاطمة ،زهیه . ملن لن اdيس رفقهتا، ملن يه رفVقة مشواري يف درب العمل 

 .: iن مومن Rرية مشوار اجلامعة، عزhزة القلب
الصورة و إالdسانیة، ختصص اتصال ٕاىل لك زمالء وزمVالت دفعة العلوم 

 .اrمتع
 ٕاىل لك هؤالء Gٔهدى مثرة wدي وحصیvمعرى اCرايس لكه.

 

 خیرة بلحاج       
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 الدراسة:  إجراءدوافع  -1

 : الدوافع الذاتیة -1-1

الدافع الذي دفعنا إلى اختیار هذه الدراسة جاء كوننا نساء في مقدمة األمر ننتمي إلى هذه  

ین بهذا األمر إضافة إلى رغبتنا القویة تالشریحة النسوة من المجتمع إذ نعد نفسینا معنی

هذا من خالل رصد صورة المرأة في الثقافة الشعبیة   و للبحث في واقع المرأة الفعلي والمباشر

اإلسالم وعلى مر العصور خدم  نأمجتمع للتعبیر عن ذاته مع العلم األمثال التي ینتجها ال

ن المجتمع الجزائري غیر واع أالمرأة ورفع من شاتها وقیمتها واعزها ومن جهة أخرى نجد 

ئقة بها أي نرید معرفة ما مدى توافق هذه بهذا األمر فصورة المرأة لیست في مكانتها الال

الصورة المقدمة عنها في الواقع هذا من جهة ومن جهة أخرى نرید معرفة كیفیة االستفادة من 

ن هذه الصورة أو  اهذه األمثال التي تعتبر موروثات شعبیة في تأصیل صورة المرأة ال سیم

 آخذة في التوسع والتغیر.    

 :الدوافع الموضوعیة -2- 1

ه قلة البحوث المتخصصة في األدب الشعبي الشفهي وخاصة ما تعلق منها بالمرأة وهذ -1

 ا.األخیرة التي تعتبر موضوع بحثن

وظلت مالزمة لها رغم  سواء السلبیة او االیجابیة مثالالتي رسمتها لها األ الصورةمعرفة  -2

االنجازات والمكانة التي وصلت لها المرأة متخطیة بذلك جمیع العوائق والصعوبات التي 

 الصورة المقدمة عنها.جدارة واستحقاق إلى إثبات عكس اعترضت طریقها وسعت بكل 
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   الدراسة:أهمیة وأهداف  -2

 أهمیة الدراسة: -2-1

 ماسة إلى دراسة متأنیة وهامة في التراث عامة واألمثال الشعبیة بصفة خاصة. ةجحا -1

 بالمرأة.الكشف عن قیمة األمثال الشعبیة الجزائریة وخصوصا تلك التي تتعلق  -2

 .أة في األمثال الشعبیة الجزائریةصورة المر  عرض المساهمة في  -3

 ،سمات المجتمع الجزائري حیث إن امثل سبیل لفهم المجتمعات یكمن في أمثالها فهم -4

 .األمثال الشعبیة تفتح أفاق واسعة ومجاالت فسیحة لكثیر من الدراساتهذه كون أن 

 ،عانس ،فتاة ،الكشف عن بعض مالمح البیئة الجزائریة وتعاملها مع المرأة كطفلة -5

ة تأصیل التعامل مع األمثال الشعبیة في تعاملها مع محاولو عجوز و مطلقة  ،أرملة ،زوجة

 المرأة المتزوجة. 

 لكشف عن بعض مالمح المرأة من خالل األمثال الشعبیة الجزائریة. ا -6

 إعادة دراسة وتقییم طائفة من األمثال الشعبیة الجزائریة التي قیلت في حق المرأة.  -7
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 :أهداف الدراسة -2-2

الجزائریة  ال وهو صورة المرأة في األمثال الشعبیةأنهدف من خالل الدراسة لموضوع البحث 

معرفة الصورة التي كانت مرسومة في أذهان المجتمعات التقلیدیة  الىوخصوصا المتزوجة 

 ،حول المرأة من خالل هذه األمثال إضافة إلى المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمعات

وهذا من خالل دراسة كل ما یتعلق باألمثال الشعبیة الجزائریة "هذه األمثال التي تعتبر 

عصارة تجارب المجتمع وخالصة التفكیر الجمعي قصد إنشاء حكمة في قالب أو أسلوب 

موجز متین تتأثر به األكثریة وتبقیها حیة بفضل االستعمال المستمر والتداول الشفوي الذي 

واختیارنا لألمثال لم یكن عبثا بل قمنا باختیار األمثال  1"ن جیل إلى أخربواسطته تنتقل م

التي تناولت المرأة بصفة عامة والمتزوجة بصفة خاصة هذه المرأة التي تعتبر نصف 

 :ة األجیال على رأي الشاعر حافظ إبراهیم في قولهأالمجتمع بل هي أم المجتمع فهي منش

2"قأعددت شعبا طیب األعرا                 األم مدرسة إذا أعددتها        "
 

 وألهمیة المرأة ودورها في الحیاة نتطلع الى معرفة: 

 .نظرة المجتمع إلى المرأة بصفة عامة والمتزوجة بصفة خاصة -1

 .الكشف عن مدى تطابق الصورة المقدمة عن المرأة مع المنظور االجتماعي -2

                                                           

 .  32، ص2010میلة: المؤسسة الصحفیة،  صورة المرأة في األمثال الشعبیة الجزائریة،لخضر حلیم، - 1
 .120لخضر حلیم، نفس المرجع السابق، ص -2
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رسمها لها األمثال الشعبیة على وضعیتها بصفة دالالت وانعكاسات هذه الصورة التي ت -3

 .عامة

معرفة رأي المرأة في الصورة التي ترسمها لها األمثال؟هل هي صادقة في التعبیر  -4

م ال؟هل هي راضیة عنها أم ال؟                                                                          أعنها
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 :ةـكالیـاإلش -3

مختلف المجاالت العامة في الحیاة وكان لها الكثیر من االنجازات  المرأةلقد اقتحمت     

ولكن رغم ذلك مازال هناك زاویة قائمة في الثقافة ،الفكریة وحتى الثقافیة  أوسواء المهنیة 

 المرأةفلقد وردت ، في موضوعاتها المرأةالشعبیة التي تناولت  األمثالوهي مسالة  إالالشعبیة 

هي  المرأةالشعبیة بشكل الفت للنظر حیث نجدها تحتل مجاال كبیرا باعتبارها  األمثالفي 

كل فئات  المرأةكثیرة كما تشكل  أحیانمحور الحیاة االجتماعیة داخل البیت وخارجه في 

دورا مهما في حیاة الناس  وكأختوكابنة  وكأمووظیفتها ومكانتها االجتماعیة كزوجة  أعمارها

الشعبیة عموما ولیس الجزائریة فحسب نظرا  األمثالفي  المرأةوتتعدد مواقف ومواقع ،بعامة 

تمثل نصف المجتمع وهي محرك رئیسي لثقافة واتجاهات بما  ألنهاصانعة حیاة  المرأةلكون 

یعلم  البنة والرجلاالزوجة  األختاألم ، فهيتقم به من دور فعال في المجتمع المحیط بها ,

الموروثات الشعبیة  أنوالبعض یرى  ،بذلك یعرفكثیرة ال  أحیانجیدا دورها ولكن في 

الشعبیة وجعلتها مجاال للسخریة  األمثالتعترف بدورها في كثیر من ولم  المرأةظلمت 

في المجتمع  المرأةصورة  نأ إلىوهذا راجع  األخرى األمثالنصفتها بعض  بینما، واالستهزاء

 آخر.مجتمع  أيالجزائري بشكل عام تشبه صورتها في 

 التينالت مكانة متقدمة مقارنة بالمعوقات  المرأة أننجد  األخیرة اآلونةى كل هذا وفي نومع

 .كانت تعترض مسیرتها سابقا
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الشعبیة باهتمام الشعوب على مدار العصور ولعبت دورا في تشكیل  األمثاللقد حظیت 

في كثیر من المواقف  أفعالهموالجماعات وحركت سلوكهم ووجهت  األفراددان الفكر ووج

 .البشر وأنشطةعمیق في وعي  تأثیروالزالت كذلك ذات 

حادثة لتستخلص  أوهو العبارة الفنیة السائرة الموجزة التي تصاغ لتصور موقف  مثلإن ال

الشعبیة تعبر عن  األمثال،فمشابهة لها  أخرىیمكن االستفادة منها في حالة  إنسانیةخبرة 

الفولكلور وتنقل الفكر واالتجاه الشعبي للمجتمع اتجاه الظواهر والممارسات الحیاتیة بما 

تنقل  نهاأكما ،علها جزءا هاما من ثقافة الشعوب شعبیة مما یج وأسالیبتحویه من معتقدات 

 .االجتماعیة التي یلتزم بها الجمیع واألعرافالقوانین 

، في المجتمع الجزائري وفهم عقلیاته المرأةالشعبیة تتیح الكشف عن صورة  األمثالدراسة  إن

وهذا من خالل التركیز على ما تتمیز به من  المرأة عن  ترسم صورة األمثالوما تزال هذه 

 وأنشطتها وأدوارهاوعلى ومستوى وضعیتها االجتماعیة والثقافیة ، خصال خلقیة وجمالیة

تغییر الواقع ال یستقیم بدون  أنوبما   تهااأوفضاءمجاالت تحركها خارج البیت وداخله و 

مثل هذا العمل الذي یحاول رصد صورة  أهمیة أدركناومن خالل هذا كله  ،فهمه والوعي به

بخصوص  األمثالوهذا من خالل استنطاق ما تقوله هذه الجزائریة  الشعبیة األمثالفي  المرأة

على وضعیتها داخل مؤسسة الزواج متناولین بصفة عامة  وما تسكت عنه مع التركیز المرأة

 .فشل مرحلة الزواجكل المراحل قبل مرحلة الزواج في ظل مرحلة الزواج بعد 
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ــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــم تحدیـــــــــــــــــــــــــــــــد  األســـــــــــــــــــــــــــــــاسوعلـــــــــــ                                                                :كـــــــــــــــــــــــــــــــاآلتي اإلشـــــــــــــــــــــــــــــــكالیةتــــــــــــ

فــي الثقافــة  المــرأةمــاهي صــورة  أوباألحرى؟الشــعبیة الجزائریــة األمثــالفــي  المــرأةمــاهي مكانــة 

 ؟الشفهیة الشعبیة

 :وعلى ضوء ما سبق قمنا بتحدید التساؤالت الفرعیة التالیة

 ، كزوجة، كأم؟كابنة، كأخت المرأةالشفهي  األدب كیف یقدم -

 ؟الشعبیة الجزائریة  األمثالمن خالل  المرأةماهي الصورة المقدمة عن  -

 ؟المنظور االجتماعي معا مدى توافق هذه الصورة المقدمة م -

 ؟والمجتمع األسرةالمتزوجة في  المرأةماهي دالالت هذه الصورة وانعكاساتها على واقع  -

صورة عامة  أنها أمهل تختلف هذه الصورة بغض النظر عن االختالفات القائمة بینهن  -

 ؟تالزمهن وتنطبق على جمیع النساء 

 الفرضیات: -4

"الفرضیة هي اجابة مؤقتة ومقترحة لسؤال البحث، وهي تصریح یتنبأ بعالقة بین عنصرین 

 1أو أكثر وهي وسیلة لتحقیق االمبریقي یتم من خاللها معرفة مدى مطابقة التوقعات للواقع"

قد اخترنا لهذه الدراسة عدة فرضیات قصد ضبط الموضوع ووضعه في إطاره لكي یتحدد 

 الموضوع ویكون أكثر دقة ووضوح. 

            .یمكن أن  یكون تداول األمثال الشعبیة یؤدي إلى رسم صورة عن المرأة -1 

                                                           

، (تر، بوزید صحراوي، كمال بوشرف، سعید سیعون)، الجزائر: دار القصبة اإلنسانیةمنهجیة البحث في العلوم أنجرس موریس،  -1

 .  151، ص2004)، 2للنشر، (ط
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رة أخرى عنها قد یكون هناك أمثال ظهرت فیها المرأة الفاعلة والبطلة وهذا ما یبین صو  -2

 كأنثى رغم بروز صور أخرى عنها جسمانیة جسدیة مهنیة. 

كانة   المثالیة الم معتها في األمثال الشعبیة قد یكون هناك فرق شائع بین المرأة وصور  -3 

تكون فهي ال ترقى إلى مكانتها الالئقة بها من مكانة اجتماعیة راقیة  نأالتي ال بد لها 

 ومحترمة.

قد یكون تناول األمثال الشعبیة یكشف عن صورة نمطیة ثقافیة حول المرأة إال أن  -4 

الدارس بإمكانه استنطاق المادة األدبیة والبحث في صورتها المخبأة التي تنطوي على حقائق 

 وقیم. 

 : تحدید المفاهیم -5

إطاره النظري من خالل مراجعة القوامیس  وأخیرا، بتحدیدإن تحدید المفاهیم یبدأ أوال "

یقوم الباحث بإعطاء التعریف العلمي الشائع ثم یحدد  حیث، العلمیةوالمعاجم والموسوعات 

 .1 "معناه اإلجرائي المستخدم في البحث

 الصورة: 

الصورة  هي  تمثال وجمعها صور مثل غرفة غرف وتصورت الشيء مثلت صورته  "   

وهي  2،"وشكله في الذهن وتطلق الصورة ویراد بها الصفة كقولهم صورة األمر كذا أي صفته

                                                           

 . 84، ص 2003، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالبن مرسلي أحمد،  -1

 - علي عجوة،العالقات العامة والصورة الذهنیة ،كلیة العلوم،جامعة القاهرة، (ط3)،1999،ص872.
2
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مفهوم عقلي شائع بین األفراد وجماعة معینة یشیر إلى اتجاه هذه الجماعة ،ویقال إن "كذلك 

 1."في الذهن حول شخص ما مثال الصورة هي الفكرة الراسمة

 :  التعریف اإلجرائي

هي العالقة المترابطة والمتناسقة بین أجزاء الشيء بحیث تدركه النفس الباطنیة  الصورة   

یكون المدرك مرئیا وٕانما قد یكون أیضا مسموعا أومتذوقا  نأیس بالضرورة والحش الظاهر ول

المجتمع  أفرادوهي الصورة التي یعطیها  أال،أما دراستنا تمیزت بزاویة مختلفة ساأو ملمو 

 .من خالل المثل الشعبي للمرأة

 :المرأة

 2"هي جمع نسوة،نسوان من غبر لفظها امرأة عند التنكیر والمرأة عند التعریف"    

 :  التعریف اإلجرائي

 أو أما أو زوجة. نثى بنتا أو أختاالمقصود بها األ   

 ،ولیدة ،ویقصد بها كذلك كل بنات حواء بكل مراحل نموهن ووظائفهن االجتماعیة،ابنة

 عمة،أرملة،مطلقة،حرةفتاة،شابة،عروسا،عانسا،زوجة،أما،خالة،،صبیة،ة،طفلةرضیع

 عجوزا.

 

                                                           

1- محمد هادي اللحام وآخرون،قاموس لغوي،لبنان:دار الكتب العلمیة، (ط2)،2007،ص689.
  

2- إبراهیم مدكور،المعجم الوجیز،1994،ص593.
  



 االطار المنهجي للدراسة                                                      
 

15 

 

 األمثال الشعبیة: 

المثل جملة من القول مقتطفة من كالم أو مرسلة بذاتها ،تنتقل ممن وردت فیه إلى  "   

مشابهة دون تغییر معنى مادة المثل یتوزع في معاجم اللغة بین هذین المفاهیم التي یختلط 

 فیها المحسوس والمجرد التسویة ،الشبه ،النظیر ،الحدیث ،الصفة ،...الخ 

بالروایة الشفویة المبني لقاعدة  القصیر، الذائعالبالغي ونعني بها أیضا ذلك األسلوب    

 1."الذوق أو السلوك أو الرأي الشعبي

 :  التعریف اإلجرائي

هي من ابرز عناصر الثقافة الشعبیة فهي مرآة لطبیعة الناس ومعتقداتهم لتغلغلها في     

معظم جوانب حیاتهم الیومیة ،وتعكس المواقف المختلفة بل تتجاوز ذلك أحیانا لتقدم لهم 

نموذجا یقتدي به في مواقف عدیدة ،واألمثال تساهم في تشكیل أنماط واتجاهات وقیم 

من أهم األمثال التعبیریة الشعبیة انتشارا وشیوعا وال تخلوا منها أیة ثقافة  المجتمع وهي تعتبر

،إذ تجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختالف طبقاتها وانتماءاتها ،وتجسد أفكارها 

وتصوراتها وعاداتها وتقالیدها ومعظم مظاهر حیاتها في صور حیة وفي داللة إنسانیة شاملة 

 ب وذاكرتها.فهي بذلك عصارة حكمة الشعو 

وتتسم األمثال بسرعة انتشارها وتداولها من جیل إلى آخر وانتقالها من لغة إلى أخرى عبر  

العرب  نألفظها وكثافة معانیها ولذا نجد  األزمنة واألمكنة باإلضافة إلى إیجاز نصها وجمال

                                                           

1- بوعلي محمد توفیق، األمثال العربیة والعصر الجاهلي، بیروت:دار النفائس،1988،ص32.
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ثال وحتى أسالفنا وأجدادنا قد باألمثال منذ القدیم فكان لكل ضرب من ضروب حیلتهم م

یستشهدون به وبلغت عنایة اللغویین العرب حدا ممیزا ،أي أن المثل كان بالنسبة إلیهم یجسد 

 اللغة الصافیة إلى حد كبیر فاخذوا منها الشواهد وبتوا على أساسها شاهقات بنائهم اللغوي.

 : منهج الدراسة -6

وكذا االمكانیات المتاحة ان اختیار المنهج المناسب للدراسة یرتبط بطبیعة المشكلة البحثیة، "

لدى الباحث والمنهج في تعریفه هو "مجموعة من القواعد التي یتم وضعها بقصد الوصول 

 .1الى الحقائق على العلم"

كون موضوع الدراسة ذا و 2."مجموعة من العملیات تسعى لبلوغ هدف ما"وهو كذلك 

ریحة النسوة ومن هذا خصوصیة اجتماعیة وثقافیة تهم مختلف شرائح المجتمع وخصوصا الش

المنطلق وعلى هذا األساس اعتمدنا في دراستنا هذه عل تقنیة تحلیل المضمون كما تسمى 

هذه "، وتعرف أیضا بتقنیة تحلیل المحتوى لألمثال الشعبیة التي قمنا بتجمیعها وتدوینها

عن  التقنیة بتقنیة غیر مباشرة تطبق على مادة مكتوبة ومسموعة أو سمعیة بصریة، تصدر

تسمح بالقیام ببحث كمي  إنهاأفراد او جماعات والتي یعرض محتواها بشكل غیر رقمي، 

وكیفي، وهذه التقنیة أشهر التقنیات المطبقة في تحلیل المعطیات الجاهزة، انها أفضل 

التقنیات للتحلیل لیس فقط المواد المنتجة بل محتوى المواد التي أنتجت في الماضي، انها 

                                                           

 .2007، )1، (ط:مؤسسة الفسیلة، الجزائرتحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعیین، یوسف تمار -1
 .28صالجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،، ناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالأحمد بن مرسلي، م -2
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ویقسم  ،1"لضوء على حادثة أو فعل فردي أو جماعي توجد حوله أثار مكتوبةتسمح بتسلیط ا

 مجتمع البحث في العلوم اإلنسانیة إلى منهج كمي ومنهج كیفي. 

هذا األخیر الذي سنعتمد علیه في دراستنا نظرا لطبیعة الموضوع الذي نحن بصدد     

ول الموضوع واستكشاف البحث فیه ودراسته ویهدف هذا المنهج إلى تعمیق المعارف ح

ویعتمد التحلیل الكیفي على الوصف ،القا من مادة أولیة حول الموضوع عناصر جدیدة انط

تعمیم مضمون األمثال الشعبیة أو مقاطع منها ما یحتاج مسبقا إلى تحلیل كمي حتى ولو 

 .كان ضمني الوحدات

 : مجتمع الدراسة -7

تعتبر األمثال الشعبیة من أهم المأثورات الشعبیة والتي تعتبر كمادة حیة وأیضا كوعاء    

للتراكمات االجتماعیة والتقالید واألعراف التي تتداول بین أفراد المجتمع وتتمیز األمثال بأنها 

جها ننت،ا سریعة االلتصاق بالفكر والعقل تبقي الوجود اإلنساني وتستمر بعده اضافة إلى أنه

في جمل قصیرة ملخصة في التجارب الطویلة ولمرآة عاكسة لمختلف جوانب الحیاة في 

المجتمع ولطریقة تفكیر هذا األخیر وأسراره الیومیة بمثابة محولة استخالص واقع المجتمع 

في كلمات ویعد االنتشار العالمي لألمثال الشعبیة وحیازتها بجدارة في خاصیة البعد 

ا على نطاق واسع لسلطة التوجیه والفعل في أوساط المجتمع حیث جعلها اإلنساني وامتالكه

 .تلعب دورا هاما للقوانین فمجتمع بحثنا هو األمثال الشعبیة كما سبق الذكر عنه

                                                           

، 2004)، 2الجزائر: دار القصبة للنشر،(ط، (تر، بوزید صحراوي واخرون) العلوم االنسانیة، منهجیة البحث فيموریس أنجرس،  -1

 .218ص
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 : تحدید العینة -8

من الكتب تحتوي على كم هائل من األمثال الشعبیة الجزائریة  مثل 76قمنا بجمع ما یقارب 

األمثال الشعبیة التي قمنا بتناولها نجدها متداولة عل  نأكما  ،المرأةوخاصة تلك التي تتعلق ب

 السنة كبار السن  ألنهم في الغالب یعتبرون الفئة التي تمیل إلى هذا الموروث الثقافي.

 : الدراسات السابقة -9

قام الباحث بودوایة مختار بدراسة عن صورة المرأة من خالل األدب الشفهي بالوسط " 

القروي تهدف إلى جمع مدونة مكونة من جمیع األشكال المتبادلة األدبیة لكن بالتركیز على 

األمثال الشعبیة وكذلك الكشف عن نظرة الرجل للمرأة بصفة عامة ،وااللتفات إلى األدب 

الثقافة الشخصیة والمحلیة ،والجماعیة ،حیث طرح فیها إشكالیة  الشفهي كونه جزء من

مراحلها العمریة  تضمنت  كیف یقدم األدب الشفهي المرأة كأم وكأخت وكزوجة في مختلف

 ؟هل یبین مكانة المرأة في المجتمع ؟

       و أشخاص ،استخدم المقابلة باإلضافة إلى المالحظة بالمشاركة 5واشتملت العینة على  

المنهج االثنوغرافي وذلك بالتركیز على الوصف والتحلیل واالستعانة بالمقابلة الحرة  استعمل

لجمع بیانات تفصیلیة عن سیرة حیاة بعض األفراد ،قصد معرفة مكانة ودور المرأة في 

 النصوص الشفهیة المتداولة .
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توصل إلیها الباحث  توخي األسلوب الكیفي في الدراسة لتحقیق الهدف ومن أهم النتائج التي 

تمثلت في أن البنت هي مصدر قلق وعبئ على العائلة وكذلك الزوجة مطلوب منها 

 .1اإلنجاب "الذكور"، ،وأخیرا تظهر الصورة العامة للمرأة بأنها سلبیة فهي "واعره ولفعة"

                                                           

1
العلوم  مستغانم كلیة، رسالة لنیل شهادة ماجیستیر، جامعة من خالل االدب الشفهي بالوسط القروي المرأةصورة وایة مختار، دبو  - 

 .2008االجنماعیة،
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 دـــــهیــــتم

في هذا الجانب التطبیقي سنقوم بتقدیم أو عرض نتائج الدراسة التطبیقیة حیث 

من خالل االمثال الشعبیة وهل هذه  بالمرأةسنحاول تفسیر الصورة المتعلقة 

الصورة تغیرت على ما كانت علیه في القدیم أو مازالت كما هي وكذلك محاولة 

 .االجتماعيمع المنظور  المرأةالكشف عن مدى توافق  الصورة المقدمة عن 

المتزوجة بصفة  المرأةعامة و  بالمرأةولقد قمنا بتجمیع االمثال الشعبیة الخاصة 

قبل مرحلة  المرأةهذه االمثال إلى مراحل فمنها ما یتعلق بصورة  خاصة وقسمنا

أثناء مرحلة الزواج ومنها ما هو متعلق  المرأةالزواج و منها ما یتعلق بصورة 

 حلة الزواج.بعد فشل مر  المرأةبصورة 

في ذلك على بعض المصادر المتعلقة بموضوع بحثنا والتي عالجت  واعتمدنا

عبد » االمثال الجزائریة« عبد الحمید بن هدوقةمنها :  رأةبالماالمثال المتعلقة 

 .»االمثال الجزائریة الشعبیة« المالك مرتاض

 »الشعبیة واألمثالالف و خمسة مئة من الحكم « سیمون ابراهیم الحمصي

من خالل أفراد االسرة باإلضافة إلى وسائل اإلعالم كما بعضها حصلنا علیها و 

 الخ........الجرائد المذیاع التلفزیونفیها: 
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وع االمثال بصفة عامة مثال من مجم 76ها نتناولوكانت مجموع االمثال التي 

 حیث أخدنا االمثال المتعلقة بموضوع الدراسة. نتقائنااوكان هذا 
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في مختلف المرأة ب الخاصة الشعبیة ألمثالالكمي ل تحلیلالیمثل  أ: جدول

 :مراحلها العمریة

                                  المراحل

 

شـــــــــــــــــــــــــــــــرح  األفكار المكررة المؤشرات وحدة التحلیل 

 األفكار

 النسبة التكرار

 

 

الدالـــــــــــــــــــــــــة  (الفكرة)

 علیها

 

 صورة المرأة قبل مرحلة الزواج

 

 

مرحلة 

 الطفولة

 

 

البنــــــت هــــــي -

مصـــــدر عـــــار 

 وفضیحة. 

       العــــــــــــــــــــــــــار

 الفضیحة-

 

ـــــــدهش - ـــــــي ماعن الل

 ماعرفوهش بنات 

 باه مات.

 هم البنات للممات-

ـــــــــــــــــــــــــــر  تعتب

البنـــــــــــــــــــــــــــت 

مصــــــــــــــــــــدر 

قلـــق وتعـــب 

 للعائلة.

2 

 

 

2.63 

ضــــــــــــــــــــــــرورة -

التربیة بالنسبة 

 للبنت.

التربیـــــــــة، -

االرشــــــــــــــــاد 

 والتوجیه.

 

ن مـ جالفقوس یتعو -

 الصغر.

العــــــــــــــــود  مــــــــــــــــادام-

 خضر تنجم تسقمه

وجـــــــــــــــوب -

تربیة البنت 

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 الصغر.

2 

 

 

2.63 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــة - حتمی

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج 

 الزواج.-

الخـــــــــروج -

ســـــــــــوق البنـــــــــــات  -

 خاوي.

البنـــــــــــــــــــــــــــت 

منــــــــــــــــــــــــذورة 

4 

 

5.26 
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مرحلة 

 الشباب

بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 للبنت.

ــــــــــــى  ــــــــــــو عل ول

حســــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 الدراسة.

مــــــن بیـــــــت 

 األهل.

منـــــــــــــــــــــــــع -

البنـــت مـــن 

 الدراسة.

تقییــــــــــــــــد  -

 البنت. 

بنتــــي یــــا الهایمــــة  -

 وكنتي یا الدایمة.

بنتــــــك ال تعلمهــــــا  -

حــــروف وال تســــكنها 

 غروف.

 للزواج 

وسرعان ما 

در مــــن تغــــا

 بیت األهل 

الـــــــى بیـــــــت 

ـــــــــــــــــــــــــــزوج  ال

وحرمانهــــــــــــا 

مــــــن حقهــــــا 

 في التعلیم.

أهمیــــــــــــــــــــــــــة  -

العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

وضـــــــــــــــــــــــــــرورة 

 التربیة للبنت.

التحلـــــــي  -

ــــــــاألخالق  ب

 الحمیدة.

 

الدفـــــــــــــة بالقفـــــــــــــل  -

 والعاتق بالعقل.

ربــي بناتــك تنكــي - 

 حسادك.

المیـــــــــــــــــــــــــــزة 

األساســـــــــــیة 

للبنـــــــــــــــــــــــــــت 

 عقلها.

3 3.94 
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البنــــــــــــــــــــــــــــــــت -

 مرتبطـة بالیــت

 وهي أساسه.

 غســــــــــــــــــیللا

االعتنـــــــــــــاء 

 بالبیت... 

البنــــــــــات عمــــــــــارة  -

 الدار.

البنـــــت تاكـــــل مـــــا  -

تشـــــــــبع تخـــــــــدم مـــــــــا 

 تقنع.

ــــــــــــــــــــــــــــاك  هن

تنــاقض فــي 

أن البنـــــــــــت 

 هي أساس 

البیــت ومــن 

جهــة أخــرى 

یظل عملها 

 ناقص.

2 2.63 

الســـــــــــــــخریة  -

والضـــحك مـــن 

ــــــــي  ــــــــت الت البن

تخـــــــــــرج مـــــــــــن 

البیـــــــت بـــــــدون 

 دافع معقول.

 و لسخریةا

 الضحك 

 دارعــاتق بــاب الــ -

علــى المــریض  تطـل

 وتهني النفیسة. 

عــدم خــروج 

البنـــــت مـــــن 

البیت بدون 

دافــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 معقول.

 

1 1.31 
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مرحلة 

 العنوسة 

ضـــــــــــــــــــرورة  -

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج 

 للمرأة بالنسبة

 الزواج  -

 االستقاللیة

 الفرح-

 

م العزبــــة الهــــم هــــ -

أمــــا العــــزري یتــــزوج 

 .دوك

البایرة مـا تصـدق  -

 حتى تعتق.

ـــــــــــــي  - العـــــــــــــاتق الل

بـــارت علـــى ســـعدها 

 دارت.

المــــــــــــــــــــــــــــرأة 

العــــــــــــــــــــانس 

تتـــألم ولكـــن 

ـــــــــــــــــــــــــدما  عن

تصبر تنال 

مرضــــــــــــــاها 

 بالزواج. 

9 

 

 

 

 

 

11.84 

 

 

 

 

 

المــــــــــــــــــــــــــــــــرأة -

مصـــــدر عـــــار 

 وفضیحة.

 العار. -

 الفضیحة-

العــاتق فــي الــدار  -

 عار.

ـــــــــــــــــــــــزواج  ال

المبكــــــــــــــــــــــر 

للمــــــــــــــــــــــــــــرأة 

أحســــــــــــــــــــــــن 

 وأفضل.

1 

 

1.31 

الســـــــــــــــخریة  -

والضـــحك مـــن 

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 

 العانس.

الســــــــخریة، 

 الضحك.

أعـــــــــــــط للعمیـــــــــــــة  -

تكحلك وأعط للبـایرة 

 تسحر لك.

 

ینظــــر الــــى 

المــــــــــــــــــــــــــــرأة 

العــــــــــــــــــــانس 

 نظرة سلبیة 

2 2.63 
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 صورة المرأة أثناء مرحلة الزواج                             

 مرحلة

المرأة 

 الزوجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المــــرأة هــــي  -

ســـــبب ســـــعادة 

وشــقاء زوجهــا 

ومواصــــــــــــــفات 

الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 المرغوبة.

 

 

 

الســـعادة، -

الفـــــــــــــــــــــرح، 

 الشقاء،

 االقتصاد،

ادارة 

شــــــــــــــــــــــؤون 

 البیت 

كــــان مهنــــي شــــرى  -

معـــــزى كـــــان عــــــزري 

 قام یتزوج.

المــــرا خیــــر والمــــرا  -

 شر.

الراجــــــــــــل ســــــــــــاقیة  -

 والمرا جابیة.

نســـا  النــاالخیمــة م -

 والقربة یابسة. 

المــــرأة یجــــب 

أن تكـــــــــــــــــــون 

اقتصــــــــــــــــادیة 

 وٕاداریــــــــــــــــــــــــــــة

لشــــــــــــــــــــــــــــؤون 

 بیتها.

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكـــان المـــرأة -

هـــــــــــو البیـــــــــــت 

واالعتــــــــــــــــــراف 

بــــــــــدورها مــــــــــع 

االســــاءة الیهــــا 

ـــــــــــــي نفـــــــــــــس  ف

 الوقت.

التربیـــة،  -

 اإلنجـــــــــــاب

القیـــــــــــــــــــــــــام 

باألعمــــــــال 

 المنزلیة. 

المــرا اللــي تطــوف  -

 ما تغزل صوف.

المـــــرا عمـــــارة ولـــــو  -

 تكون حمارة.

 3 3.94 
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المــــــــــرأة هــــــــــي 

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

اتصــــــــال فــــــــي 

 المجتمع.

 

 تصالا-

عالقـــــات -

 اجتماعیة

 

 

الطریــــــــــــــــــــــــــــــــق ادي -

الصــحیحة ولــو دارت 

ـــو  وادي بنـــت العـــم ول

 بارت.

 زیتنا في دقیقنا.-

المــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 

الزوجــــة هــــي 

همــــزة وصــــل 

 في المجتمع 

6 

 

 

 

 

7.89 

 

 

 

 

 مرحلة 

 األمومة

 

 

انــــــــــــــــــــــدماج  -

المــــــــــــرأة فــــــــــــي 

المجتمـــــــــــــــــــــــــــع 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط 

 باإلنجاب.

وهــــي مصــــدر 

اتصــــــــال فــــــــي 

 المجتمع. 

االنجـــاب -

 والتربیــــــــــــــــة

ضــــــــــــــــرورة 

األوالد 

بالنســـــــــــــــــبة 

 لألم 

تمشــــــــــــــــــي أیــــــــــــــــــام  -

لخدیــدات وتجــي أیــام 

 لولیدات. 

اهللا یعز البیت اللي -

 یخرج منه بیت.

ضــــــــــــــــــــــــــرورة 

األوالد 

بالنســــــــــــــــــــــــــبة 

للمــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 

 واإلنجــــــــــــــــاب

بصــــــــــــــــــــــــــــــــفة 

 خاصة.

3 

 

 

 

 

 

 

3.94 

 

 

 

 

 

الســـــــــــــــخریة  - 

والضـــحك مـــن 

 المرأة العاقر.

 السخریة-

 الضحكو 

 

كــي   المــرا بــال والد  -

 الخیمة بال وتاد.

النظـــــــــــــــــــــــــــــــرة 

الســـــــــــــــــــــــــــلبیة 

للمــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 

 العاقر. 

1 1.31 



 االطار التطبیقي:                         الدراسة التحلیلیة للنتائج

 

72 

 

 

أهمیــــــــــــــــــــــــــة  -

وضــــــرورة األم 

 في الحیاة. 

الحنــان،  -

 العطـــــــــــــــف

 الحب. 

اللــــي راحتلــــوا أمــــه  -

ــــــــوا البنــــــــة مــــــــن  راحتل

 فمو.

األم هـــــــــــــي -

كــــل مـــــا فـــــي 

 الحیاة.

3 18.91 

 

 صورة المرأة بعد فشل مرحلة الزواج 

مرحلـــــــــة 

 الطالق

 المــــــــــــــــــــــــــــرأة -

ـــــة هـــــي  المطلق

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــخریة 

 وضحك.

 

الســــخریة -

  الضــــــــــــحك

فقــــــــــــــــــــــــدان 

 الثقة.

 

الهجالـــــــــــة ربـــــــــــات  -

عجـــل مـــا فلـــح ربـــات 

 كلب ما نبح.

ــــــــــــة  - تــــــــــــزوج الهجال

واضحك علیها وخـوذ 

مالهــــــــــــــــا واصــــــــــــــــرف 

 علیها.

تبــــــــــــــدیل الســــــــــــــروج -

 راحة.

نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

المجتمع الـى 

المطلقــــــــــــــــــــــــة 

ونظـرة نفســها 

الیهــــــا ولكــــــن 

یمكـــــــــــــــــــن ان 

تمـــــــــــر الـــــــــــى 

مرحلة أخـرى 

 (الـــــــــــــــــــــــــزواج

 ثانیة)

6 7.89 
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الشعبیة في مختلف  األمثالنالحظ من خالل الجدول الذي یمثل صورة المرأة في 

 أي الزواجونجدها في مرحلة  %30.26ــنسبة قدرت ب اعلي أنمراحلها العمریة 

الزوجة هي سبب سعادة وشقاء زوجها  المرأة أنالزوجة والتي عبرت على  المرأة

والتي نجدها في مرحلة العنوسة % 11.84 ــثم تلت بعدها النسبة المقدرة ب

المـــــــــــــرأة 

 األرملة

حاجة المرأة  -

الفطریـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للرجل.

اعتنـــاء  -

الرجـــــــــــــــــل 

 بالمرأة.

وال  عــــــــام أعــــــــزب -

 أرمل شهر.

ـــــال راجـــــل  - المـــــرا ب

كیــف الطربــوش بـــال 

 دز.

الرجـــــل ســـــند 

للمـــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 

وضـــــــــــــــــــرورة 

وجـــــــــــــــــــــــــــــوده 

 بجانبها

2 2.63 

 

المـــــــــــــرأة 

 العجوز

المـــــــــــــــــــــــــــــــرأة  -

العجـــــــوز هـــــــي 

 شریكة ابلیس.

نقـــــــــــــــل  -

 األخبــــــــــار

اثـــــــــــــــــــــــــارة 

 المشاكل.

شــــــــــــــیبة ابلــــــــــــــیس  -

 العجوز.

أم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوت -

 البیوت.

راحــــــــــت للحمــــــــــام  -

 جابت خبار العام.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

المعـــــــــــــــروف 

أن العجــــــائز 

یتســـــببن فـــــي 

اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

 المشاكل 

3 3.94 

 100% مثل76 المجموع
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 %7.89ــثم النسبة المتساویة ب المرأة إلىوعبرت عن ضرورة الزواج بالنسبة 

الزوجة هي مصدر  المرأة أنالزوجة حیث عبرت على  المرأةونجدها في مرحلة 

 أنالمطلقة والتي عبرت على  المرأةفي مرحلة  كذلكاتصال في المجتمع ونجدها 

 المطلقة هي مصدر سخریة وضحك. المرآة

ونجدها في مرحلة الشباب وعبرت  %5.26 لك النسبة المقدرة بـوتلت بعد ذ

 الزواج بالنسبة للبنت ولو على حساب الدراسة .عن حتمیة 

في مرحلة المرأة الزوجة والتي عبرت على  %3.94ونجد النسب المتساویة بـ

أن مكان المرأة هو فضاء البیت وكذلك اندماج المرأة في المجتمع مرتبط 

باإلنجاب وأهمیة وضرورة األم في الحیاة في حین أن المرأة العجوز هي شریكة 

 إبلیس.

ونجدها في مرحلة الطفولة والتي  %2.63لت بعدها النسب المتساویة بـ وت

عبرت على أن البنت هي مصدر عار وفضیحة وضرورة التربیة بالنسبة إلیها في 

في  كذلكحین أن البنت في مرحلة الشباب مرتبطة بالبیت وهي أساسه ونجدها 

ا ،وعبرت كذلك برت على السخریة والضحك منهالعانس والتي ع المرأةمرحلة 

 عن حاجة المرأة الفطریة للرجل.

ونجدها في مرحلة الشباب عبرت عن السخریة % 1.31نسبة قدرت بــ خرآو 

وكذلك المرأة ، معقولوالضحك من البنت التي تخرج من البیت بدون دافع 
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في مرحلة العنوسة وأخیرا السخریة والضحك من  ذامصدر عار وفضیحة وه

   المرأة العاقر.
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في  باألمثال الشعبیة الخاصة بالمرأة ةتكرار الوحدات المتعلق مثلی ب: جدول

 مختلف مراحلها العمریة :

 المرأة مصدر سخریة و ضحكوحدة  

 النسبة التكرار المراحل

 2.63 2 مرحلة العنوسة

 7.89 6 مرحلة الطالق

 1.31 1 مرحلة الشباب

 1.31 1 مرحلة األمومة

 و حتمیة الزواج بالنسبة للمرأةضرورة وحدة  

 5.26 4 مرحلة الشباب

 11.84 9 مرحلة العنوسة

 المرأة مصدر عار و فضیحةوحدة 

 2.63 2 مرحلة الطفولة

 1.31 3 مرحلة الشباب

 ضرورة التربیة بالنسبة للمرأةوحدة 

 2.63 2 مرحلة الطفولة

 1.31 3 مرحلة الشباب
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 .البیت و هي مرتبطة به المرأة هي أساسوحدة 

 2.63 2 مرحلة الشباب

 3.94 3 الزوجة

 .المرأة مصدر اتصال في المجتمعوحدة 

 7.89 6 الزوجة

 3.94 3 األم

 .المرأة هي سبب السعادة و الشقاءوحدة 

 30.26 23 المرأة الزوجة

 .حاجة المرأة الفطریة للرجلوحدة 

 2.63 2 المرأة األرملة

 العجوز هي شریكة ابلیسالمرأة وحدة 

 3.94 3 المرأة العجوز

 اهمیة و ضرورة األم في الحیاةوحدة 

 3.94 3 المرأة األم

 % 100 مثل 76 المجموع
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  : خاص بالتحلیل الكميتفسیر نتائج الجدول ال

 المرأة مصدر سخریة و ضحك . وحدة : یمثل01جدول رقم 

 النسبة التكرار 

 %2.63 2 مرحلة العنوسة

 %7.89 6 مرحلة الطالق

 %1.31 1 الشباب

 %1.31 1 االمومة

 %11.88 10 المجموع 

والتي نجدها في   %7.89نسبة قدرت بــــ  أعلى أننالحظ من خالل الجدول 

والتي نجدها في مرحلة %2.63مرحلة الطالق كما نجد ان النسبة المقدرة بــــ 

والتي نجدها في مرحلة الشباب %1.31   العنوسة و بعدها النسبة المتساویة  بــــ

  سخریة وضحك. واألمومة وكلها عبرت عن المرأة هي مصدر
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 . للمرأةضرورة وحتمیة الزواج بالنسبة یمثل وحدة  : 02جدول رقم 

 النسبة التكرار ضرورة و حتمیة الزواج بالنسبة للمرأة

 %5.26 4 مرحلة الشباب

 %11.84 9 العنوسة

 %17.1 13 المجموع

والتي نجدها في مرحلة  %11.84ن خالل الجدول نالحظ ان اعلى نسبة به هي م

والتي نجدها في مرحلة الشباب و  % 5.26العنوسة و تلتها بعد ذلك النسبة المقدرة بـــ

 . للمرأةعبرت هذه النسب عن حتمیة الزواج بالنسبة 

 المرأة مصدر عار و فضیحة  یمثل وحدة : 03جدول رقم 

 النسبة التكرار مصدر عار وفضیحة المرأة

 2.63% 2 مرحلة الطفولة

 %1.31 3 مرحلة الشباب

 %3.94 5 المجموع

 مرحلةو نجدها في %2.63كانت أعلى نسبة في الجدول هي التي تقدر بــــ  

 في العنوسة . %1.31الطفولة و تلتها بعد ذلك النسبة المقدرة بـــ 

 

 

 



 االطار التطبیقي:                         الدراسة التحلیلیة للنتائج

 

80 

 

 ضرورة التربیة بالنسبة للمرأة.یمثل وحدة : 04جدول رقم 

 النسبة التكرار للمرأةضرورة التربیة بالنسبة 

 %2.63 2 مرحلة الطفولة 

 %3.94 3 مرحلة الشباب 

 %6.57 5 المجموع

في  و التي نجدها % 3.94من خالل الجدول ان اعلى نسبة قدرت بـــ  نالحظ

في مرحلة الطفولة كانت تعبر   % 2.63بــــ مرحلة الشباب و بعدها النسبة المقدرة 

 عن ضرورة التربیة بالنسبة للبنت او المراة .

 .المرأة هي أساس البیت و هي مرتبطةیمثل وحدة :  05جدول رقم 

 النسبة التكرار المراة هي اساس البیت و هي مرتبطة به 

 %2.63 2 مرحلة الشباب

 %3.94 3 الزوجة 

 %6.57 5 المجموع 

و التي نجدها في مرحلة  % 3.94اعلى نسبة هي نالحظ من خالل الجدول ان 

والتي  % 2.63المرأة الزوجة و التي احتلت مكانة اكبر من النسبة التي تقدر بـــ

نجدها في مرحلة الشباب ، و كانت تعبر هذه النسب عن المرأة التي هي اساس 

 البیت و مرتبطة به .
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  .المرأة مصدر اتصال في المجتمعیمثل وحدة :  06جدول رقم  

 النسبة التكرار المراة مصدر اتصال في المجتمع

 7.89% 6 الزوجة 

 %3.94 3 االم

 11.83% 9 المجموع 

والتي نجدها في   % 7.89من خالل الجدول ان النسبة المقدرة بــــــــ  نالحظ

و التي نجدها في مرحلة المراة  % 3.94مرحلة الزوجة كانت اكبر من نسبة 

هي مصدر اتصال في  المرأة أن االم ، و كانت  تعبر هذه النسب على 

 المجتمع.
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 .العمریة للمرأة في مختلف المراحل تتكرار الوحدایمثل :07جدول رقم 

 النسبة التكرار المراحل الوحدات       

المرأة  المرأة هي سبب السعادة والشقاء

 الزوجة

23 30.26% 

المرأة  حاجة المرأة الفطریة للرجل 

 األرملة

2 2.63% 

المرأة  المرأة العجوز هي شریكة ابلیس 

 العجوز

3 3.94% 

المرأة  أهمیة و ضرورة األم في الحیاة 

 األم

3 3.94% 

 %40.77 31  وع ـــــــالمجم

والتي  %30.26نسبة كانت تقدر بــــ  اعلي أن نالحظ من خالل الجدول

هي سبب سعادة و شقاء زوجها و تلتها النسبة المتساویة  المرأةعبرت عن 

و  إبلیسالعجوز هي شریكة  المرأة أنوالتي عبرت على  % 3.94ب 

 % 2.63و كانت اقل نسبة هي التي تقدر بـــ  األمو ضرورة  أهمیةكذلك 

 الفطریة للرجل . المرأةوالتي عبرت عن حاجة 
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     :الخاصة بالمرأة ألمثال الشعبیةالتحلیل الكیفي ل

بینت نتائج التحلیل الكمي للمحتوى والخاص باألمثال الشعبیة  المتعلقة 

بصورة المرأة في مختلف مراحلها العمریة عن وضعیة المرأة في كل مرحلة من 

مراحلها ، و لقد فصلنا أو قسمنا هذه االمثال وفق دورة حیاتها حیث كان التقسیم 

اب ، مرحلة العنوسة واندرجت منذ والدتها أي منذ مرحلة الطفولة ، مرحلة الشب

هذه المراحل تحت صورة المرأة قبل مرحلة الزواج ، ثانیا تضمنت صورة المرأة 

االم و صورة المرأة الزوجة ، و ثالثا صورة المرأة بعد فشل مرحلة الزواج و تضم 

 األرملة والمرأة العجوز .، صورة المرأة المطلقة 

باستخراج المعاني  یل كیفي للمضمون ،هذه الدراسة تقدیم تحل لسنحاول من خال

مثال المتعلقة بكل مرحلة من هذه المراحل ، ذلك ان خطاب ألالتي تحتویها ا

االمثال الشعبیة یختزن صورا و یعبر عن الواقع البشري من ضمنها صورة المرأة 

ونقصد بالصورة هنا ذلك البناء الذهني الذي یتم على مستوى الذاتیة والرمزیة 

والذي یرتبط بالواقع اإلنساني ، من منطلق ان اإلنسان بقدر ما یعي والخیال 

العالم المحیط به وعیا مباشرا من خالل حضور األشیاء بذاتها في العقل فإنه 

 ».عبر صور «یعیشه بطریقة غیر مباشرة ، حیث تتواجد االشیاء في الشعور 

الواعیة والواعیة فالمجاز یرمز لنمط معین من التفكیر بل إنه یرمز لحقائقنا 

فالمجاز كیفیة في التفكیر و كیفیة في بناء الحقائق  »خصوصا إذا كان مجازا«
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حیث تتعدد االمثال المتداولة  ،التي نؤمن بها في كل المجاالت حیاتنا الیومیة

شفهیا التي تتحدث عن المرأة ولهذا فإن معالجتها وفق دورة الحیاة یساعد في فهم 

ان دورة الحیاة تساعد في فهم التطور والتغییر في الظاهرة التصورات وأثرها كما 

في ظل الثبات النسبي الذي یضمن االستقرار و یسمح للباحث بإدراك الدورة 

 الكاملة.

ومن خالل قیامنا بالتحلیل الكیفي لألمثال الشعبیة المتعلقة بالمرأة استنتجنا ان 

صورة المرأة أثناء «لة جذ ذلك في مرحنالمرأة هي سبب سعادة وشقاء زوجها و 

لیس مسألة  على انه حیث ینظر إلى الزواج في المنظور الشعبي »الزواج 

فعل ضروري مصیري تترتب علیه نتائج تنعكس على كل بل هو  بسیطة

القبلي و الزواج  مجریات حیاة اإلنسان المستقبلیة لذا هناك تأكید على ضرورة 

 في آخر على الزواج الذي هوأخذ كل الترتیبات االزمة قبل اإلقدام 

 حیث تعتبر األمثال الشعبیة كسلوك  »زواج لیلة تدبیرو عام «المطاف،

ثقافي من مضمونه الحقیقي و تحوله إلى مجرد ترف زائد یمكن  و اجتماعي

االستغناء عنه ،و ضمنیا یبدو الزواج كامتیاز بالنسبة للمرأة اكثر منه إلى الرجل 

ختیار شریكة حیاته أما المرأة فعلیها أن تقبل بالرجل فالرجل وحده له الحق في ا

واألكثر من ذلك أن  كیفما كان ، ألن الرجل من المنظور الشعبي ال یعاب ،

بعض االمثال ترسم صورة للمرأة تحط من كرامتها حیث تعتبرها كائن هامشي 
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هي سبب تعاسة و  وتسيء إلى الرجل بشدة  انها أي زائد یمكن االستغناء عنه،

نفس  » كان مهني شرى معزى كان عزري قام یتزوج«شقاء بالنسبة له 

مروان لقیته یخمم واصل «المضمون یعبر عنه عبد الرحمان المجذوب قائال:

 ».العظم في لهاته هذاك من زوجة الهم بفعلها عذباته

وفي حالة عدم صالح الزوجة و عصیانها لزوجها وٕاهمالها لبیتها و أطفالها 

یاویل الي «هناك مثل آخر یقول  كس بالمرض والشقاء على الزوجر ینعهذا االم

 ».علته من مرته یموت والطبیب حذاه

 شؤون بیتهال یةإدار  و اقتصادیةیجب على المرأة أن تكون  من جانب أخرو 

فمثال إذا كان الرجل ، ى یكون هناك تكاملتحیث یطلب منها السرعة والنشاط ح

أن تبني و ال تبذر بل تكون اشد حرصا و  المرأةیسعى إلى جلب الرزق فعلى 

و كذلك  »الراجل ساقیة والمرا جابیة«: األمثالوهذا ما جسدته بعض  مهارة

 ».المرا خیر والمرا شر «

الزوجة تحدد قبل الزواج خاصة لدى الرجل الذي یمنحه  المرأةإن صورة 

تاكید المجتمع حق تحدید مواصفات شریكة حیاته ومن المواصفات التي یتم ال

ة ونم على لیخذ المرا األص«علیها بقوة نجد مسألة األصل والنسب 

ذات األصول سند للرجل في االیام العصیبة و مفخرة له  المرأة ،ألن»الحصیرة

 ».اللي بغا یتزوج یتزوج األصول مایصیب العدو مایقول «أمام اآلخرین 
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 »على االم قبل ما تلم سقسي :«و یتم التأكید من حیث األصول على االم 

اقلب القدرة على فمها تخرج البنت «ألن البنت لن تكون سوى صورة عن االم 

 ».ألمها

هر لنا االمثال الشعبیة فكرة عن المرأة وهي حتمیة الزواج بالنسبة لها و نجد ظت

هذا في مرحلة العنوسة أكثر منها في مرحلة الشباب ألن العانس هي التي تتأثر 

 الزواج .ركب  فاتهاو تتألم إذا 

تتحول البنت إلي  إذ حیث أن مشكل العنوسة یطرح إلى البنت أكثر من  الرجل

الهم هم العزبة أما العزري «عانس أو بایرة إذا تجاوزت السن المناسب للزواج 

مكن أن تكون نهایة العانس نهایة سعیدة كما لو أنها تنتظر یلكن » تزوج دوك ی

وحظها هنا ومستقبلها  »سعدها دارت  العاتق اللي بارت على«فارس أحالمها 

تتدرب البنت مند الصغر على تربیة األوالد والقیام باألعمال  لذا ،هو الرجل

ت وزوجة صالحة ، وهنا یكون  التأكید أو ضرورة الزواج ربة بیالمنزلیة لتصیر 

 ».الحرث بكري والزواج بكري«المبكر

اآلباء اتجاه زواج بناتهم ان موقف  "1بلغیتيالملیكة  تقول: *وفي هذا الصدد

لخوف من وبا ،یخضع لمنطق محدد بغیاب أفاق أخرى بالنسبة لهن غیر الزواج

                                                           

                       1 -Malika el belghiti  « le rôle de la femme dans le développement socio-

économique  les indicateurs du rôle nouveau des femmes le développement-

éduenne sgo-1984-p22.  
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 ةأالمر ناك خیار أمام وحسب المنظور الشعبي فلیس هرؤیتهن یسقطن في الدعارة،

 ».قبرها و اما البنت إما راجلها«"سوى الزواج

حتى  زوجها،أن المكان الطبیعي للمرأة التي بلغت سن الزواج هو في بیت  أي

انه ینظر إلى البنت التي بلغت سن الزواج كما لو أنها في محنة ینبغي إخراجها 

 .»البنت وصالت عتقوها بالزواج«منها:

ثم انه غالبا ما ینظر إلى المرأة الصغیرة في السن على أنها سهلة االنقیاد 

مكن أن یشكلها یما یریده وهي صورة أو مادة خام  لسلطة الرجل وهذاوالخضوع 

إلي یتزوج المرا « وبالتالي فهي مصدر خیر بالنسبة إلیه: ،الرجل كما یرید

 »والتدبیرالخیر  یديالصغیرة 

 وبالعكس فالمرأة الكبیرة في السن غیر مرغوب فیها.

تعاني  الزواج ستقضي بقیة حیاتها كعانس، وهذا یعني أن البنت إذا فارقها ركب

خلق لدیها فقدان الثقة اتجاه كل ما یحیط بها واتجاه ما یالحرمان والكبت مما 

وأحیانا تفضل العنوسة على » البایرة ما تصدق حتى تعتق«یحمله المستقبل 

 ».بقاي في الدار وال زواج العار«الزواج الفاشل

حیث إن المنظور الشعبي یحث على  ،معتعتبر المرأة مصدر اتصال في المجت

الزواج العشائري أي یحث على تبادل النساء داخل القبیلة نفسها وبین أبناء 

اللي یتزوج من بنات عمو كي  اللي ذبح من « كلود لفي ستراوسالعمومة بلغة 
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فهو یشكل  ،هذا النوع من الزواج یعود بالنفع على الرجل والعائلة والقبیلة، »غنمو

وحتى إن كان یتعارض مع  ،مصدر قوة وغنى بالنسبة إلى المجتمع التقلیدي

منطلق المجتمع الحدیث الذي یقوم على غیر رابطة الدم ، وهذا القول ینطبق إلى 

حیث یالحظ تغلیب منطق » كیل زرع بالدك ولو یكون شعیر«حد ما على المثل 

التغاضي عن بعض الشروط العصبیة في الزواج حتى ولو كانت على حساب 

مصدر سخریة  انها كما صورت األمثال صورة المرأة على ،والمواصفات األخرى

مطلقة على أنها مصدر وضحك وذلك في مرحلة الطالق حیث ینظر إلى المرأة ال

ضاعف في حال مفالمرأة مهمشة لكونها تتعرض لتهمیش  ،سخریة وضحك

النسبة للمرأة نهایة لها أو موت حیث ینظر إلى فشل مرحلة الزواج ب ،طالقها

ن هذا إف ،فقط في مجرد جسد تختزلهافإذا كانت نظرة المجتمع إلى المرأة  ، رمزي

األخیر یفقد حیویته ونضارته بفعل الزواج بل وتنتهي صالحیته بمجرد الطالق 

وغالبا ما تتحمل المرأة تعبات » الملح قلبي عافو یدیروالحم الهجالة مسوس لو «

تتهم بأنها السبب في انفصالها عن الرجل وفي كل الحاالت یظل و الطالق 

»  الهجالة ربات عجل ما فلح ربات كلب ما نبح« الطالق فشل یطاردها باستمرار

تبدیل السروج راحة « ولكن یمكن أن تتبدل حیاتها وذلك إذا تزوجت من جدید

 حیث یجب أن تنتقل المرأة من مرحلة إلى مرحلة أخرى : »

 إعادة الزواج .       طالق     زوجة 
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 3حالة      2حالة      1حالة     

 نقدم الخطاطة التالیة : أنیمكن 

  أخرىامرأة متزوجة مرة    امرأة هجالة          امرأة متزوجة     :1الحالة  -1

 متزوجة .   بایرة         بكر     :2الحالة  -2

 .احترام       عدم احترام      احترام         

 الشعبي كما أن الرهان على المرأة أو البنت هو رهان على الفراغ في المنظور

وسرعان ما تغادر إلى بیت  للزواج منذورة الن البنت»دار البنات خاویة«

تترك بیت األهل فارغا السیما إذا استحضرنا األوساط التقلیدیة للزواج ل الزوجیة،

 ».وكنني یا الدایمة  بنتي یا الهایمة«المبكر:

وٕاذا كان خطاب األمثال الشعبیة في جوهره خطابا مجازیا في بعض األحیان 

مارس یبحیث انه  ،یبدو خطاب اقرب إلى المباشرة والتقریریة منه إلى المجاز

حیانا احتقارا رمزیا مباشرا في حق المرأة كما هو الحال في هذا المثل الذي یحث أ

 ،من حقها في التعلیم أي زواجها على حساب الدراسةبالصراحة على حرمانها 

بنتك ال تعلمها حروف وال «ومن حقها في فضاء مستقل ولو بین أربعة جدران

 ».تسكنها غروف

ثل عن رغبتها الساخرة في الهیمنة تكشف العقلیة الذكوریة من خالل هذا الم

لى مستوى وذلك بالتأكید على ضرورة الحد من استقاللیة الفتاة ع ،والتسلط
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 ألنالشخصیة والتحكم في زمام الذات وعلى مستوى امتالك واستغالل الفضاء 

التعلیم قد یمثل في المنظور الشعبي خطرا بالنسبة إلى الفتیات من منطلق أن 

و بشكل من كما أن امتالك الفضاء ه، التعلیم یجر إلى المعرفة والمعرفة سلطة

ي مرحلة الشباب هي التي یركز على كما أن البنت ف األشكال امتالك للسلطة،

تربیتها أكثر ، حیث یولي المجتمع أهمیة كبیرة لتربیة البنات بید أن التربیة ال 

الغیرة و نكایة في الحساد واألعداء  أحیاناتؤخذ دائما كهدف في حذ ذاته وٕانما 

 ».ربي بناتك تنكي حسادك «

متعلق بتربیة  األمر التربیة إذو یالحظ هنا التخصیص في هذا الحدیث عن 

  .األوالدالن العار و الشماتة تأتي من البنات و لیس من  األوالدالبنات و لیس 

البیت وهي مرتبطة به و هذا الجزء في مرحلة  أساسالمرأة بأنها هي  إلىینظر و 

الشعبیة بصورة   األمثالحیث تقترن المرأة في  ،أكثر من الشباب"وجة " الز الزواج

ي المقصي من الفضاء العام و من مجال السلطة العامة و كأن الكائن االجتماع

ربة بیت  أوتتقن غیر دور الزوجة  و كأنها ال مكانها هو فضاء البیت المغلق ،

المرا لي «بواجب من واجباتها  أخلتقد  تكون و عندما تتخطى المرأة عتبة البیت

 حكرا على مادامت تقتحم مجاال اإلدانة، وتستحق بذلك »تطوف ما تغزل صوف

ویتم ».ي تجول ، ال خیر في الراجل اللي ما یجوللال اال خیر في المر «الرجل 

المرا عمارة ولو تكون «في نفس الوقت  إلیها اإلساءةبدور المرأة على  االعتراف
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 المرأة، إلىالتجوال والترحال خارج البیت محدودا بالنسبة  وبقدر ما یبدو"».حماره 

 .1"للرجلبقد ما یبدو مستهجنا بالنسبة 

ال یمكن "،حیث بإنجابهاكما یمكن للمرأة األم أن تمثل همزة وصل في المجتمع 

طفل  أيولكن لیس  2"للمرأة أن تتطلع إلى إدماج حقیقي إال بفضل الطفل

 أنهو سیف ذو حدین حیث یمكن  اإلنجاب أنفالمقصود هو الطفل الذكر غیر 

المرأة نحو حیاة االستقرار واالندماج كما انه یمكن  إلىلنسبة یشكل حبل نجاة با

یعجبك في النسا الزین دیر في  یاللي«یشكل تهدیدا لها حیث یقول المثل  أن

في ،»لولیدات  أیاملخد یدا ت وتجي  أیامتمشي «وكذلك » بالك الوالدة والنفاس 

تهد صحة المرأة ویذبل  األطفالوما یتعلق به من رعایة وتربیة  اإلنجاب أنحین 

المرأة في المجتمع الذي یتحدث المثل بلسانها  أنوال سیما  ،نضارتها وجمالها

المتناقض  االمرهذا  أنوالواقع  األطفالتتحمل وحدها في الغالب مسؤولیة تربیة 

لكن ، األبوةرغبته في  إرضاء  إلىالرجل الذي یسعى  أنانیةعن المرأة یعكس 

المرأة بحكم طبیعتها هي  أنرغم  ،الدة المادیة والمعنویةدون تحمل تبعات الو 

لمنطق الزمن والطبیعة  اإلذعانمنها بل انه یرفض  األكبرالتي تتحمل الجانب 

 أنوثةهناك زمن تتوقف فیه  و، عندما یراهن على الجمال والصحة والنضارة

 المرأة و یرتبط هذا الزمن بالوالدة ووالدة البنات بشكل خاص.

                                                           

1
 .  8، ص1996، مؤلف جماعي نشر الفتك، سلسلة مقاربات، مقدمة في كتاب "نساء قرویات"ائشة بالعربي، ع - 

2
 . 57، ص1996، بیروت دار الطلیعة، صورة المرأة بین المنظور الدیني والشعبي والعلمانيعلي افرفار،  -
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فهي مصدر إلثارة المشاكل  ،الشعبیة صورة المرأة المسنة األمثالرت لنا كما صو 

قمع  إلىفهي تسعى  حماةكانت  إذاو هي مصدر صراع خاصة  األخبارو نقل 

تفاهمت العجوز والكنه حتى  إذا«زوجة االبن ، لذا یضل الصراع في المنزل 

 »خبار العام جابت راحت للحمام«، »بلبس یدخل للجنة 

ذلك  إلىمشیرا  اإلنسانیةفي الحیاة  األمد على ضرورة المثل الشعبي یؤكونجد 

راحتلو  أمهاللي راحتلو «یقول  أخرومثل »مایحملش همه أمهاللي عنده «في 

 .»البنة من فمه

ت في مرحلة نالب إلىتعتبر المرأة مصدر عار و فضیحة سواء بالنسبة في حین 

و عبئ و عار للعائلة  البنت تعتبر مصدر قلق أنحیث ، العانس أوالطفولة 

 »اللي ما عندهش بنات ما عرفوهش باش مات« األمثالوهذا ما تجسده بعض 

  :و سنقوم بتقطیعه إلى مقطعین كالتاليعلى مقطوعتین حیث یقوم هذا المثل 

 اللي ما عندهش بنات .المقطع األول :

 ما عرفوهش باش مات . المقطع الثاني:

 هش). ع) ، (هش، ما) ، (ع، تشاكل صوتي (ما،            ماعندهش -

 ما عرفوش  -

 تشاكل صوتي (أ، ت).                 بنات -

 مات م -
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كل الصوتي ناتج عن اعتماد المبدع الشعبي على الجمل القصار االتش بنیة إن

 حفظا و تداوال . األكثرالمتشابهة الحروف ألنها 

المرأة  أعطىالمبدع الشعبي من خالل هذا المثل  أنمن خالل ما سبق یتبین لنا 

بضرورة  األمثالفي حین اهتمت .جانب سلبي فهي السبب في كل ما یصیبه 

 ایجابي أوتعتبر مسالة وجود المرأة عامل سلبي  إذتربیة البنت منذ الطفولة 

 ،لذا وجب السهر على تربیة البنت منذ الصغر» لصغراالفقوس یتعوج من « 

 األسرةوالمالحظ انه منذ الوالدة هناك  اختالف بین الصبي والبنت فسلوك 

فإذا جاء خبر المولود ذكرا ارتفعت أصوات  " ،تختلف حسب الجنس المولود

النساء مزغردات احتفاال بالمولود الذكر بینما ال تزید عن الزغرودة الواحدة 

یة زغرودة وتبدأ منذ اللحظة ال یتكلف استقبالها بأ أو األنثىالستقبال المولودة 

 إرضاعمدة  أنكما  ،الهوة بین الولد والبنت من حیث النظرة والمعاملة األولى

 1."البنت لكي یشب قویا إرضاعالولد تزید عن مدة 

البیت  أساسمتناقضة للبنت فهي من جهة  أحیانااألمثال ترسم نظرة  أنغیر 

الن كل المسؤولیات المنزلیة ملقاة على كاهلها فالبنت  »دارالالبنت عمارة «

الولد  أنفي حین  ،المنزلیة األعمالبل و للنهوض بكل  األمللعمل و مساعدة 

 حتىو لكن من جهة أخرى فان البنت  ، للتمتع بطفولته،یتفرغ للهو خارج البیت

                                                           

1
، (تر عبد الرحیم حزل)، المغرب، المركز بال حشومة، الجنسائیة النسائیة في المغربسمیة نعمان جسوس:  -

  .   20، ص2003)، 1بي، (طالثقافي العر 
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ا ما تشبع تخدم م تأكلالبنت «وهي تنهض بأعمال البیت یظل عملها ناقص 

مكانها الطبیعي هو  أن األرملةو هذا في مرحلة الشباب و یقال عن المرأة »تقنع

حیث عبر المثل عن مدى میل و حاجة المرأة الماسة  ،العیش تحت حمایة الرجل

 مشاقةو نفس الحال بالنسبة للرجل الذي ال یستطیع تحمل  خراآلالجنس  إلى

 .»شهر أرملعام وال  أعزب«بعد زوجته  اةالحی

سخریة على انها مصدر  المرأةالتي صورت  األمثالبعض  تتجسد ینح في

 بین بلوغ سن الرشد إلى المرأة حیث أن الفترة التي تمر بها الفتاة أو وضحك،

الزواج فترة أساسیة في حیاتها فكل تربیتها تتلقاها داخل البیت وتهیئتها إلى  فترة

 (غسیل, وهي تربیة تقوم أساسا على إعدادها لوظیفة الزوجة واألم ،دور الزوجة

ویتم اإلقفال على  )اباإلخوة واألخوات حتى األكبر سن واالعتناء خیاطة, طبخ,

قانون  فقالبنت بین أربعة جدران مما یمنعها من االتصال ویقید حركاتها و 

ألن المرأة بلغت  و الحجبة،صل بین الجنسین وتسمى هذه العملیة بالسنة أو فال

على المرأة  اسن معین یفرض على األهل حجبها عن الخارج الذي یمثل خطر 

التي تتحجب عن كل الرجل حتى تتزوج ولزوجها أن یقرر ممن تتحجب وهذا 

 حیث ،حمایة لنفسها من الرجال لكي ال تتأذى وتوقع نفسها وأهلها في مشكلة

یجب على المرأة عدم " ىزاویة أخر إلى هذا األمر من   السعداوي نوال اشارت

لمجال العام یجعلها تستحق د الفضاء الخاص ووجودها في ادو لح هاتجاوز 
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، حیث یسخر من البنت التي تخرج من البیت بدون دافع معقول و 1"العقاب

تتجسد سوء التربیة  في المنظور الشعبي في تحرر البنت من المعاییر 

تطل على المریض  دارعاتق باب ال«البیت  ها التزاماالجتماعیة التي تفرض علی

العانس  المرأة إلىوكذلك ینظر  وحتى وان كان الدافع معقوال، »وتهني النفیسة

للعمیة تكحلك وأعط  أعط«بسخریة وضحك وذلك من خالل المثل الذي یقول 

الشعبیة حیث یسخر منها  األمثالوتأخذ المرأة العاقر حقها من » للبایرة تسحر لك

 »وتادالمرا بال والد كي  الخیمة بال «ةلألوالد وهي كائن بال  قیم  جابهاإنلعدم 

 أوتادتقلبات الزمن ، فاألوالد مثل  أمامالمرأة العاقر ال تستطیع الصمود  أن أي

وجود  أنالخیمة ضمانة الستقرارها مهما كانت الظروف المعاكسة مما یعني 

البنات  إنجاب ویظل األوالد إنجابالمرأة في بیت الزوجیة ال یعني شیئا دون 

 "البطالت لبنات وال قعاد بجیا" اإلنجابمن عدم  أفضل

 

 

 

 

                                                           

1
 .69، ص1997، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الوجه العاري للمرأة العربیةنوال السعداوي،  - 
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 ةــــالصــــخ

لیست االمثال الشعبیة مجرد كلمات مسبوكة الجمل ، تعتمد على السجع في 

الغالب وتعكس مرآة الشعوب فحسب بل تسهم في تشكیل ثقافة المجتمع وفلسفته 

ومن ثم كان البحث في  ،اإلیجابیة والتفاعل مع اآلخرینوسلوكه وتدفعه إلى 

المثل الشعبي بحثا في سلوك االفراد في المجتمع ونشاطاتهم وأسالیب تفكیرهم 

وتأتي مصداقیة المثل في التعبیر عن الواقع من خالل تمیزه عن انواع االدب 

قفوا االخرى في كونه بعیدا عن سیطرة الحكام و سطوتهم فال یستطیعون ان یو 

فال والمثل لم یترك في حیاة الناس شیئا إال وله فیه قوال  ،أقواله أو تمنعوا انتشاره

یكون للمرأة في تراث هذا الشعب ذلك الكم الهائل من االمثال الشعبیة  أن غرور

التي تغطي معظم جوانب امورها الحیاتیة حلوها و مرها .ولألمثال الجزائریة موقفا 

موقف ایجابي حیث تقف االمثال بجانب المرأة وترفع من من المرأة في آن واحد 

شانها و تقدر مكانتها ، و موقف سلبي حیث تقف االمثال ضد المرأة و تحط من 

 شانها و تنظر إلیها نظرة ایجابیة.
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 ةـــــاتمـــــالخ

نستنتج من هذا العرض ان االدب الشفهي الشعبي هو نشاط انساني وهو ولید 

المجتمع بإمكانه ان یكون خطابا تاریخیا وهو یرتبط بدالالت نفسیة واجتماعیة و 

 كما انه ذو وظیفة .، سیاسیة

 رتبطمهو اختزال للمعتقدات فهو أصیل و االدب الشفهي هو االرسال الثقافي و 

 باإلنسان االول .

الهدف الظاهري للشفهیة هو الترفیه وٕاثارة المتعة إال أنه یعمل على تقریب مفهوم أو 

 فكرة و یستخدم اللغة كأداة للتعبیر.

والحركیة الدائمة و تنوع المكونات اللغویة  باالعتقادیةیتمیز األدب الشعبي الشفهي 

 غالبا . والواقعیة و یمكن اإلشارة إلى أنه مجهول المؤلف

لقد ركزنا في دراستنا على المثل الشعبي ألنه أقدر على تصویر العالقات 

االجتماعیة و في الكثیر من االحیان هو تلخیص لقصة وهو مستخلص من مواقف 

 اجتماعیة سهل االسلوب والفهم ودقیق المعنى .

ان باإلمك، كل الفئات العمریة»االمثال الشعبیة «تتناول عناصر االدب الشفهي 

تصورات  دراسة نستنتج أنها تحملالو من خالل  ةدراستها لمعرفة دورة الحیا

الوالدة على أنها عبئ على العائلة و على انها  ذلیها فهي تصور األنثى منمتداو 

تحتاج إلى رعایة أكثر من الولد الذي سرعان ما  ومصدر عار وفضیحة خاصة 

اللي ما عندهش بنات ما عرفوهش « في یتجه إلى االستقاللیة و تجسد االمثال ذلك
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و تشیر سیرة الحیاة إلى أن االسرة ال ترغب في البنت التي تتطلب رعایة »باه مات 

 .»الفقوس یتعوج من الصغر«و رقابة منذ نعومة أظافرها 

أما في مرحلة الشباب فتحصر البنت داخل البیت بعد مرحلة اإلعداد المكثف لدور 

املة ماهرة و كذلك تصبح البنت هي أساس البیت األنثى و یجب أن تحول إلى ع

ما أن الرهان في المنظور كألن كل المسؤولیات المنزلیة ملقاة على كاهلها ، 

الشعبي هو رهان على الزواج أي حتمیة الزواج بالنسبة للمرأة ولو على حساب 

ن دراستها (البنت مصیرها الزواج )، حیث یولي المجتمع ضرورة تربیة البنت في حی

 یسخر من البنت التي تخرج من البیت بدون دافع معقول یدفعها لذلك .

تركز النصوص التي جمعت على ضرورة الزواج و خصوصا بالنسبة للعانس ألن 

بقائها عانس یجلب لها السخریة والضحك وألن الزواج المحبب هو الزواج المبكر 

سة على الزواج الفاشل و أحیانا تفضل العانس العنو  »الزواج بكري والحرث بكري «

 ».بقاي في الدار وال زواج العار «

حیث تؤكد األمثال على ، الزوجة مطلوب منها العمل واالقتصاد و إدارة شؤون بیتها

أن المرأة هي سبب سعادة و شقاء زوجها و یتم االعتراف بدورها مع اإلساءة إلیها 

ج و یتم التأكید على قبل الزوا دفي نفس الوقت، و كذلك مواصفات  الزوجة تتحد

المرأة األصیلة والماهرة في حین ال یجب أن تقاس  ،وهياختیار الزوجة المرغوبة 

مصدر اتصال في المجتمع و مكانها هو  كذلك تعبروهي المرأة بغناها أو فقرها 

 فضاء البیت للقیام باألعمال المنزلیة واعتناء باألوالد .
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نجد أن األم هي أهم شيء في الحیاة فهي تعتبر رحم منجب وصدر حنون  وكذلك

 في حین یسخر من المرأة العاقر أي اندماج المرأة في المجتمع مرتبط باإلنجاب.

تحذر االمثال الشعبیة من االرملة والمطلقة ألنهن في وضعیة غیر سویة و مصدر 

 رتباط بالذكور فقط .اال للسخریة و أخطر على الشرف و تكتسب المكانة من خالل

 »تبدیل السروج راحة «كما أن االمثال تبین مشروعیة الطالق و تبین أسبابه 

 .ي المدیرة الماكرة و شریكة إبلیساما المرأة المسنة فهي مصدر للحكمة احیانا وه

األمثال الشعبیة أو األدب الشفهي هو خطاب تراثي وقد اكتسى طابع التراثیة ألنه 

وهي تمثل في نظر المبحوثین أراء  المجذوبضي مثل نصوص جزء من الما

االجداد المجربین و هي وصایا عاشها االفراد و هي تصور المرأة في كل مراحلها 

العمریة، إذ بإمكان اللغة ان تزودنا بمنظور جدید عن النساء رغم ان هذه النصوص 

دبیة من اجل الكشف تراثیة فهي تتمیز باالزدواجیة و باإلمكان استنطاق المادة األ

لیس على األدب ،عن صورة المرأة و باإلمكان ان نجد المرأة كفاعلة اجتماعیة 

التي تقوم  االستراتیجیاتالشفهي أو األمثال الشعبیة المتداولة، فحسب بل من خالل 

بها لتوفیر جملة من الفرص ، كالتربیة إذ یمكن من خالل تربیة االبناء أن تكتسب 

و تسیطر على الموارد و تتحمل مسؤولیة توزیعها  على االفراد و بناء المرأة السلطة 

أسرة رحیمة تستقل بها على األسرة الكبیرة وهذا ما ظهر في دورة الحیاة، حیث انها 

تبدأ كطفلة في حاجة إلى الحمایة ثم بعد الزواج تكتسب مكانة أخرى خاصة في 

اكثر في سن الشیخوخة خاصة و تحصل على مكانة »العائلة «ضل االسرة الممتدة 
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انها تعتبر حاملة للتراث فهي صاحبة الرأي والتي تعرف كل األسرار و تعرف حتى 

 التطبیب .

استطاعت األمثال الشعبیة أن ترسم لنا صورة عن المرأة في  جانبها السلبي 

واالیجابي حیث تعمل بعض االمثال على اظهار المرأة بمظهر ال یحتمل في 

و یظهر مفهوم الشرف ، جتماعي یجب الحفاظ علیه المرأة رأس مال ا المقابل تعتبر

حین أن  في »الشعبیةاألمثال «والعفة البنت العذریة في الخطاب األدبي الشفهي 

مسالة صورة المرأة و عالقتها بالواقع مسألة مهمة لفهم االدوار والمكانة المراد في 

 المجمل والمجتمع ككل .

إن األمر المالحظ ككل هو ان هذه الصورة تشترك في انها تراثیة تاریخیة ثقافیة 

شرا ،  -و تتمیز بالتعدد ،الصورة المبنیة على الثنائیات : خیرا باالزدواجیةتتمیز 

كما أن جل النصوص تحاول اشاعة نموذج واحد و تغلیب قطب ، سلبا –إیجابا 

 على آخر .


