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 ٍِخص اٌدراضت

الدارجػػةو كالكشػػ  عػػن  مثػػاؿ الشػػعبيةهتػػدؼ الدراسػػة اغباليػػة إر التعػػرؼ علػػأ صػػورة اؼبػػرأة يف األ

ككيفيػػة اإلقػػادة مػػن  ،مػدل تواقػػق الصػػورة اؼبػػنكورة  نفػػا مػػع معتقػػدات طلبػػة كليػة الًتبيػػة األساسػػية مػػن جهػػة

. ربػػاكؿ الدراسػػة أف تستكشػ  رليػػة الناثػػئة لػػًتاثهم مػػن جهػػة أ ػرل اؼبوركثػات الشػػعبية يف اغبقػػل الًتبػوم

كأف صػورة اؼبػرأة   ػنة يف التوسػع كالتغػَت ؿبليػا كعاؼبيػا.  االجتماعي كمدل أنبيتو يف الًتبية الراىنة ال سػيما

يف ضػػػوء اؼبنهجيػػػات كالدراسػػػات  كمػػػن أجػػػل بلػػػوغ تلػػػك الغايػػػة سػػػيتم ربليػػػل ؾبموعػػػة مػػػن األمثػػػاؿ الشػػػعبية

الثقاقيػػة اغبديثػػة الػػيت تعػػٌت بالكشػػ  عػػن األنسػػاؽ الفكريػػة للخطػػاب الثقػػايف. تعتمػػد الدراسػػة اغباليػػة علػػأ 

 ليلي للتوصل إر إجابات علأ األسئلة اؼبطركحة يف البحث الراىن.اؼبنهج الوصفي التح

Abstract 
The present study aims to identify the image of women in 

proverbs dialect and determine to what extent this image is 
concurred with the beliefs of students at the Basic Education 
College. Furthermore, this study discusses how to make use of 
folklore in the field of education. The study also attempts to 
explore the views of the youth regarding this topic, especially as 
the issue of woman is expanding and changing locally and 
globally. In order to achieve this, the study analyzes in a 
descriptive analytical method a set of examples of popular 
methodologies in the light of modern and cultural studies dealing 
with the view of woman and its impact in our social culture.  
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 املقدمة
، ؼبعوقػات مسػَتهتا لسػابق حيػث اعًتضػت ااآلكنة األ ػَتة مكانػة متقدمػة مقارنػة با نالت اؼبرأة يف
مبثوثػػة يف  بقايػػا النظػػرة السػػلبية مػػن النظػػرة النمطيػػة اؼبغػػايرة للتقػػدـ أـ مازالػػت سبامػػا كلكػػن ىػػل ربػػررت اؼبػػرأة 

السػلت كىػػل ىػل ًب تفكيػك اؼبػوركث الشػعت  كثػَت مػن ممػامُت اؼبثػل الشػعت كملتصػقة بػػالوعي اجملتمعػي 
 ًب التخلص منو 
حظيت األمثػاؿ الشػعبية باىتمػاـ الشػعوب علػأ مػدار العصػور كلعبػت دكرا يف تشػكيل قكػر لقد 

ككجهػػت أقعػػاؽبم يف كثػػَت مػػن اؼبواقػػ  كال زالػػت كػػنلك ، ككجػػداف األقػػراد كاعبماعػػات، كحركػػت سػػلوكهم 
الرائعػة "مػن جػد كجػد كمػن زرع حصػد"، كمػن األمثػاؿ العربيػة  ذات تأثَت عميق يف كعػي كأنشػطة البشػر. 

 "كمن حفر أل يو حفرة كقع قيها"، كقوؽبم "الظلم ظلمات".
ا أك حادثة اليت تصاغ لتصور موقف اؼبثل يف االصطالح ىو العبارة الفنية السائرة اؼبوجزة

اؾ أ رل مشاهبة ؽبا مثل: )رب ساعو لقاعد( ك )إي كلتستخلص  ربة إنسانية يبكن استعادهتا يف حالة
أعٍت كاظبعي يا جارة( ك )إف البغاث بأرضنا يستنسر( ك )رب قوؿ أثد من صوؿ(. كقد عٌرؼ العرب 

إهباز اللفظ كإصابة اؼبعٌت كحسن  القدامأ األمثاؿ كحددكا للمثل ثركطنا، كىي أنو هبب أف هبتمع قيو
ر أنبية اؼبثل التعليمية السَتكرة كالشيوع مشَتين إ التشبيو كجودة الكناية. كقد أكدكا كثَتنا علأ ثرط

كإر دكره كجانبو النفعي. كقد ارتبطت األمثاؿ باالستدالؿ كاستخالص اغبكمة كالعظة )مسعودو 
تعترب  .(8ـ، ص 1999كارتبطت أيما بالقيم كالعالقات السائدة يف اجملتمع )عبدالعزيز،  .ـ(2004

الوجداف العاـو كالفكر السائد يف البيئة"  األمثاؿ الشعبية "إحدل اؼبرايا الصاقيةو الصادقةو اليت تعكس
(. قاؿ ثوقي ضي  عن اؼبثل إنو "قلسفة اغبياة األكر كلو يف تاريخ الفكر 1ـو ص 1999)العليو 

أنبية ال يدركو إال من تعمق يف دراسة نفسية الشعوب كدراسة التطور الفكرم عند البشر" )انظر 
أف األمثاؿ قلسفة الشعوب كأ ت التاريخ ؽبم من ذلك قو كقريب  (.11-10ـ، ص 1982أبوصوقو، 

 (.5ـ، ص 21998البكر )مراد، 
ىػػػي نتػػػاج سػػػنوات  أقكػػػار كمعتقػػػدات ؾبموعػػػةثػػػعبية تتمػػمن  ثػػػاؿلكػػل لغػػػة مػػػن لغػػػات العػػػا  أم

كتدؿ األمثاؿ علأ عقلية الشعب النم تصدر عنو، كتيصوًٌر حياتو االجتماعية، كىي  ػَت دليػل  .ك ربات
قاقتػػو، كمشػػا لو، كنبومػػو، كراصػػد ألحػػواؿ بيئتػػو كموجوداهتػػا، كترصبػػاف ؼبسػػتول لغتػػو علػػأ أ القػػو كطبيعػػة ث

كهنج تربيتو، كقيهػا تسػجيل دقيػق عبانػب مػن تارىبػو العػاـ، ذلػك أف بعػت األمثػاؿ تكػوف كليػدة األسػطورة 
يػػػاـ يف إطػػػار التػػػاريخ احمللٌػػػي، أك كليػػػدة حادثػػػة تيػػػركل علػػػأ أهنػػػا حػػػدث تػػػارىبي كبػػػَت كتلػػػك اؼبسػػػتمدة مػػػن أ

(. ال يسػػتغٍت الكاتػػب عػػن األمثػػاؿ الرصػػينة لتنميػػة 486و ص3ـو ج2001و اؼبوسػػوعة العربيػػةالعػػرب ) 
 .ككنلك كل مثق  وبتاج إليها كينتفع منها (170ـ، ص 1997مواىبو )اعبزائرم، 
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كذبػد انتشػارا كذيوعػا بػُت ـبتلػ  طبقػات  ،الثقػايف مكانػة  اصػة يف موركثنػا الشػعبية تشغل األمثاؿ
اجملتمعو كربتوم علأ توجيهات تربويػة عديػدة يبكػن توظيفهػا يف الًتبيػة كحفػظ اؽبويػة الوطنيػة كىػي جػديرة 

اؼبثػػل كػػالـ كاضػػ، اؼبعػػٌت، مػػوجز اللفػػظ، " ـ( 1981للنػػورم )األمثػػاؿ الدارجػػة  كتػػابكرد يف بالدراسػػة. 
قعػو علػأ السػامع، تناكلتػو األلسػنة، قأصػب، لوضػوح معنػاه متػداكالن حسػن التشػبيو، لطيػ  التعبػَت، وبسػن ك 

عصػػارة الػػناكرة  إهنػػا(. 5 فيفػػان علػػأ اللسػػاف، يقصػػد بػػو قائلػػو الكنايػػة عػػن ثػػيء يفهمػػو اغباضػػركف" )ص
الشػػػعبية الدارجػػػة ذات اؼبمػػػامُت الًتبويػػػة قػػػوؽبم "إذا  مثػػػاؿاعبمعيػػػة ك الصػػػة التجػػػارب اجملتمعيػػػة. كمػػػن األ

( اؼبعػٌت: ال هبتمػع أكػل كمػناكرة بوقػت كاحػد. كمػن األمثلػة 19صالنورم ، ل الدرس" )حصل اؽبرس بط
ال  اؼبعػٌت: صػاحب العػادةك أك اللي بػو طبيػع مػا يتطبػع (42صالنورم، "اللي قيو طبع ما هبوز من طبعو )
 يًتكها كلو طيلب منو تركها. 

ال ريػػب أف اإلرادة كالعلػػم كفػػيالف بتغيػػَت السػػلوؾ كىػػنا يػػدؿ علػػأ  طػػورة بعػػت األمثػػاؿ الشػػعبية 
الكتػاب" ]ذىبػوا بػو إر  لتممنها علأ معاين زبال  الصواب كمن مثػل ذلػك قػوؽبم "بعػد مػا ثػاب كدكه 

الػتعلم  (، أم يريد أف يتعلم بعد أف كرب يف السػن كىػنا اؼبثػل يقلػل مػن قيمػة61ـ، ص 2004)اعبودم، 
اؼبثػل كيلغي قكرة التعلم بال حدكد كوببط كبَت السن يف أف يطلب العلم مع أف اؼبثل السػائر الصػحي، ىػو 

"اطلػػب العلػػم مػػن اؼبهػػد إر اللحػػد". كثػػَت مػػن األمثػػاؿ الشػػعبية قػػد زبػػال  أساسػػيات الًتبيػػة كمنهػػا اؼبػػأثور 
رب كال تػنس الطبيػب إف بلوانػا أننػا باب النجار ـبلوع، كاسأؿ ؾبرب كال تسأؿ طبيب كالصحي، اسأؿ ؾبػ
ثػػعبية  مثػػاؿ(. كىكػػنا قبػػد أ8، ص 1نػػردد كالبغبغػػاء كػػل مػػا يقػػاؿ كيكتػػب )الصػػاكم، بػػدكف تػػاريخ، ج
(. قهػل ينطبػق مػا 135ـ، ص 2010كحكم يومية زبال  الصواب ر ػم انتشػارىا بػُت النػاس )القيسػي، 

كمػػػا عالقػػػة تلػػػك األمثػػػاؿ  يػػػ من هبػػػا الناثػػػئة  سػػػبق علػػػأ األمثػػػاؿ الشػػػعبية اؼبتعلقػػػة بػػػاؼبرأة  كإر أم مػػػدل
 بالًتاث العريب القدمي 

 ىدف البحث
الصػػػورة اؼبقدمػػػة عػػػن اؼبػػػرأة مػػػن  ػػػالؿ األمثػػػاؿ الشػػػعبية  إرهتػػػدؼ الدراسػػػة اغباليػػػة إر التعػػػرؼ 

كأنبيتهػا اؼبوركثػات الشػعبية  بتلكطلبة كلية الًتبية األساسية  إيبافو كالكش  عن مدل يف اجملتمعالدارجة 
، كمناقشػػػة ذلػػػك كلػػػو يف ضػػػوء كتػػػب الػػػًتاث مػػػن جهػػػة، كالدراسػػػات اؼبعاصػػػرة مػػػن جهػػػة اغبقػػل الًتبػػػوم يف

 .  أ رل

 مصطلحات البحث
ذلك البناء النىٍت النم يتم علأ مستول الناتية كالرمزية كاػبياؿ، كالنم يرتبط بالواقع  الصورة:

احمليط بو كعيا مباثرا، من  الؿ حمور األثياء  اإلنساين. من منطلق أف اإلنساف بقدر ما يعي العا 
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بناهتا يف العقل، قإنو يعيو بطريقة  َت مباثرة، حيث تتواجد األثياء يف الشعور عرب "صور". كعندما 
اتنا كسلوكنا يف نتحدث عن الصور، قنحن نتحدث عن كائنات/كيانات ؾبازية، "كبيا هبا"، كت طر حي

من التفكَت، بل إنو يرمز إر "حقائقنا" الواعية كالالكاعية،  صوصا إذا   مبطإر إطار اجملتمع. اجملاز يرمز 
"بناء" اغبقائق اليت ن من  جملاز كيفية يف التفكَت ككيفيةكاف ؾبازا كما ىو اغباؿ يف األمثاؿ الشعبية. "قا

ننا نبٍت مشاهبات هبا يف كل ؾباالت حياتنا اليومية . أنشطتنا كتصرقاتنا العادية ؽبا طبيعة ؾبازية، حيث إ
ـ، 2004بو ريص، ) ذبربة معينة من  الؿ ذبربة أ رلبُت طبقات ـبتلفة من ذباربنا ككبيل علأ 

  با تصار(.
تشبيو ثيء بشيء يف حكمو كتقريب اؼبعقوؿ من احملسوس أك أحد ( Proverbsاألمثاؿ )

احملسوسُت من اآل ر كاعتبار أحدنبا باآل ر... أكثر هللا تعار يف كتبو األمثاؿ، كقشت يف كالـ األنبياء 
)اؼبباركفورم،  مثل كمثل كمثيل كشبو كثبو كثبيوكاغبكماء، كاؼبثل يف األصل دبعٌت النظَت، يقاؿ 

ـ( "اؼبثل ىو قوؿ يرد أكال 2010، ابن القيم، بدكف تاريخ(. كقاؿ اليوسي )128ص ، 8ـ، ج1995
لسبب  اص، ٍب يتعداه إر أثباىو قيستعمل قيها ثائعا ذائعا علأ كجو تشبيهها باؼبورد األكؿ" )ص 

من قركع األدب الشعت القويل (، ك 43ـ، ص 2010جزء من ثقاقة األمم )القيم، كاألمثاؿ  (.4
ـ، 2009( كذات تأثَت كبَت علأ األدب اؼبكتوب باللغة الفصحأ )البكر، 14ـ، ص 2005)ؿببك، 
(. كمن 69ـ، ص 1994كاألمثاؿ الشعبية كعاء للًتاث الشعت )ثاع الدين،  ،(146، 144ص 

منظور نفسي يبكن تعري  األمثاؿ بأهنا "ؾبموعة من اؼبالحظات كوهنا الناس نتيجة  رباهتم يف اجملاالت 
اؼبختلفة. قمنها ما يتممن النصائ، كاغبكم كمنو ما يتممن األسباب كالتفسَتات لسلوؾ معُت،  اغبياتية

ـ، ص 1977كمنها ما يمع ثركطا مسبقة للحصوؿ علأ نتائج سلوكية معينة" )مليكياف ك  ركف، 
 تتسم معظم األمثاؿ بالغرابة كالطراقة يف تركيبتها كصيا تها كطريقة االستداؿ.(. 69

 حثأمهية الب

األمثاؿ ( ك 68ـ، ص 2009الًتاث عامة )بوزيد، شبة حاجة ماسة إر دراسة متأنية كىامة يف  .1
من الناحية الًتبوية كربليلها، كبياف الناقع منها كالمار علأ كعي  اصة كدراستها الشعبية 

الناثئة. كعلأ تفكَتنا كثخصيتنا. إننا نأ ن كثَتان من األمثاؿ علأ أهنا مسلَّمات، كتنعكس 
 (. 141، 81ـ، ص 2010علينا انعكاسان سلبيان )ضبودة، الشرايب، 

 يف كعي طلبة كلية الًتبية األساسية. الكش  عن قيمة األمثاؿ الشعبية قيما يتصل باؼبرأة  .2
 (.44ـ، ص 2009اؼبسانبة يف تصحي، صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية )عبدالغفار،  .3
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قهم ظبات اجملتمع العريب حيث أف "أمثل سبيل لفهػم ؾبتمعػات الشػرؽ العػريب يكمػن يف أمثاؽبػا"  .4
 (.  149ـ، 2008، العجمي، 13ـ، ص 2010)التباب، 

ـ، ص 2002قػػػػػا كاسػػػػػعة كؾبػػػػػاالت قسػػػػػيحة لكثػػػػػَت مػػػػػن الدراسػػػػػات )ضبػػػػػود، تفػػػػػت، األمثػػػػػاؿ  قا .5
 ـ(.293

 الكش  عن بعت مالم، البيئة العربية كتعاملها مع اؼبرأة كأـ كأ ت كزكجة كطفلة كمواطنة. .6
 االستفادة من ؿباسن األمثلة الشعبية كإرث ثقايف يف العصر اغبديث. .7
ضوء اؼبنهجيػات كالدراسػات اغبديثػة الػيت تعػٌت  يف الشعبية إعادة دراسة كتقييم طائفة من األمثاؿ .8

 بالكش  عن األنساؽ الفكرية للخطاب الثقايف كدالالهتا الًتبوية. 
 توثيق طائفة من األمثاؿ الشعبية اليت وبفظها الشباب كيرددكهنا. .9

 أسئلة البحث
 ما مدل أنبية األمثاؿ الشعبية عند طلبة كلية الًتبية األساسية  .1
 األمثلة الشعبية ما مصادر تعلم  .2
 نشر األمثلة الشعبية  ب ز الوسائط التعليمية اليت تقـوما أبر  .3
ككيػػ  يبكػػن تفسػػَت ذلػػك يف ضػػوء  مػػا أبػػرز األمثلػػة الشػػعبية اػباصػػة بػػاؼبرأة الػػيت يتفػػق عليهػػا أقػػراد العينػػة .4

   تراثنا العريب
 الشعبية  ىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت منطقة السكن يف موضوع أنبية األمثاؿ .5
يف موضػػوع أنبيػػة ىػػل توجػػد قػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ؾبتمػػع الطػػالب كؾبتمػػع الطالبػػات  .6

 األمثاؿ الشعبية 

ُت يف موضوع أنبية األمثاؿ يُت ك َت الكويتيىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت الكويت .7
 الشعبية 

ُت يف موضوع أنبية األمثاؿ يُت ك َت الكويتيىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت الكويت .8
 الشعبية 

 ىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت زبصص الطلبة يف موضوع أنبية األمثاؿ الشعبية  .9
   ما أىم األمثاؿ الشعبية اإلهبابية كالسلبية اليت وبفظها الطلبة عن اؼبرأة .10
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 الدراسات السابقة
اؼبقدمػػػػة عػػػػن اؼبػػػػرأة مػػػػن  ػػػػالؿ ـ( إر التعػػػػرؼ إر الصػػػػورة 2006ىػػػػدقت دراسػػػػة قبػػػػم كعلػػػػي ) 

األمثاؿ الشعبية الفلسطينية كالكش  عن مدل تواقق الصورة اؼبقدمة عن اؼبرأة مع اؼبنظػور اإلسػالمي. كًب 
( مثػػػل ثػػػػعت 200اسػػػتخداـ اؼبػػػنهج الوصػػػفي التحليلػػػػي كربليػػػل اؼبمػػػموف. تكػػػوف ؾبتمػػػػع الدراسػػػة مػػػن )

( مثل ثعت. كمػن أىػم مػا توصػلت إليػو 100) متداكؿ علأ ألسنة كبار السن كتكونت عينة الدراسة من
 نتائج الدراسة ما يلي : 

.قػػػدمت األمثػػػاؿ صػػػور اؼبػػػرأة اؼبتعػػػددة )الثقاقيػػػة داالجتماعيػػػة داالقتصػػػادية دالًتبويػػػة( الػػػيت سػػػانبت يف 1
 تشكيل جوانب الصورة العامة للمرأة يف اجملتمع الفلسطيٍت.  

 تها اؼبرأة من  الؿ عالقتها باألبناء كالزكج كاجملتمع . .أثادت األمثاؿ بالصورة اؼبتميزة اليت احتل3
.اثػتملت األمثػاؿ الشػعبية الفلسػػطينية الػيت تناكلػت صػػورة اؼبػرأة علػأ جوانػب سػػلبية تتعػار  مػع معػػايَت 4

 الكتاب كالسنة كاليت باإلمكاف حصرىا من  الؿ تأصيلها . 
 ك لصت الباحثتاف إر توصيات أنبها: 

 لًتاث الفلسطيٍت ك ربلتو ثرعيان ، كإقصاء كل ما يتعار  مع تعاليم اإلسالـ . .العمل علأ تأصيل ا1
.ضػػركرة تفعيػػل اإلعػػالـ الفلسػػطيٍت يف إحيػػاء األمثػػاؿ الشػػعبية الػػيت عػػربت عػػن الصػػورة الناصػػعة كاؼبمػػيئة 2

 للمرأة كتعزيزىا بنظرة اإلسالـ ؽبا . 
 .توعية اؼبرأة بدكر األمثاؿ الشعبية يف التنشئة االجتماعية. 3
 .إد اؿ بعت عناصر الًتاث الفلسطيٍت  اصة ما يتعلق باؼبرأة يف اؼبناىج التعليمية. 4
–.تعزيػز الػػًتاث الفلسػطيٍت تعزيػػزان موضػوعيان كالًتكيػػز علػأ مػػا يتصػل بػػاؼبرأة يف صبيػع اؼبسػػتويات )الًتبويػػة 5

 السياسية(. –االقتصادية –اعية االجتم–الثقاقية 
ـ( اؼبػػػرأة يف األمثػػػاؿ كاألقػػػواؿ: رليػػػة معاصػػػرة. ناقشػػػت الدراسػػػة بعػػػت 2007تناكلػػػت دراسػػػة ثػػػرمي )

الغػػػػدر كاػبيانػػػػةو الكيػػػػد كاغبيلػػػػة ك الصػػػػفات السػػػػلبية الػػػػيت أغبقػػػػت بػػػػاؼبرأة منهػػػػا: المػػػػع و الغػػػػَتة كاغبسػػػػدو 
ية(. توصػػلت الدراسػػة إر توصػػيات عديػػدة منهػػا: كالػدىاءو الثرثػػرة كعػػدـ كتمػػاف السػػرو السػػناجة كالسػطح

إتاحػػػة قػػػرص العمػػػل للمػػػرأة لتػػػتمكن مػػػن تعزيػػػز مكانتهػػػا االجتماعيػػػةو كتغػػػَت النظػػػرة النمطيػػػة اؼبلتصػػػقة هبػػػا. 
العمل علأ تقدمي مباذج إهبابيػة مػن النسػاء كػاؼبرأة الطبيبػة كاحملاميػة كاؼبهندسػة كالعاؼبػة يف الػربامج التلفزيونيػة  

جدا يف الوقت الراىنو لتغيَت الصورة السلبية للمرأة اؼبرتبطػة بأذىػاف النػاس. التأكػد  مهمةية كوسيلة إعالم
علػػػأ أف تكػػػوف صػػػورة اؼبػػػرأة يف اؼبنػػػاىج كالكتػػػب اؼبدرسػػػية إهبابيػػػة كمغػػػايرة ؼبػػػا ىػػػو سػػػائد عنهػػػا يف الػػػًتاث 

كثػػػر توازنػػا كقػػػوة كقعاليػػػةو الشػػعت. لػػػن تتغػػَت النظػػػرة مػػا   تتغػػػَت اؼبػػرأة ذاهتػػػاو كأف تقػػػدـ نفسػػها علػػػأ كبػػو أ
 تعرؼ حقوقها ككاجباهتا كتداقع عن نفسها كال تنتظر من يأ ن ؽبا حقها كيداقع عنها.   
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ـ( إر بيػػاف الفوائػػػد الًتبويػػػة كاللغويػػة كالتارىبيػػػة كاالجتماعيػػػة كالنفسػػػية 2002ىػػدقت دراسػػػة صػػػا  )
كتب الًتاث: أمثاؿ ؾبمع األمثػاؿ للميػداينو كاإلنسانية من األمثاؿ العربية. اقتصرت الدراسة علأ مطالعة  

كحدائق األزىار البػن عاصػمو كصبهػرة األمثػاؿ أليب ىػالؿ ك ػَتىم. توصػل الباحػث إر أف األمثػاؿ العربيػة 
 طػػت مسػػاحة كاسػػعة مػػن جوانػػب اغبيػػاة اإلنسػػانيةو كمػػا توصػػلت الدراسػػة إر أف بعػػت األمثػػاؿ صػػعبة 

  قائليها.الفهم لطوؿ اؼبدة اليت قصلت بيننا كبُت
ـ( إر دراسػػة صػػورة اؼبػػرأة كالطفػػل بػػُت اؼبوركثػػات الشػػعبية ككتػػب اللغػػة 2000ىػػدقت دراسػػة ؿبمػػد )

العربيػػة. اقتصػػرت الدراسػػة علػػأ بعػػت األمثػػاؿ الشػػعبية يف مصػػادرىا اؼبنشػػورةو كربليػػل ؿبتػػول كتػػب القػػراءة 
الباحثػة إر العديػد مػػن  ـ. توصػػلت2000/2001اؼبقػررة علػأ صػفوؼ اؼبرحػػة اإلعداديػة للعػاـ الدراسػي 

النتػػائج أنبهػػا: أف كتػػػب القػػراءة باؼبرحلػػػة اإلعداديػػة   تتنػػػاكؿ قمػػايا اؼبػػػرأة أك تػػربز أدكارىػػػا بالقػػدر الكػػػايف 
الػػػنم يتناسػػػب كمنزلتهػػػا يف اجملتمػػػع كاىتمػػػاـ البػػػاحثُت كمطالبػػػة العديػػػد مػػػن النػػػدكات بػػػإبراز دكر اؼبػػػرأة يف 

ت سبامػػا قمػػايا الطفولػػة بػػر م انتمػػاء تالميػػن أكائػػل ىػػنه فلػػعداديػػة أ القػػراءة باؼبرحلػػة اإل اجملتمػػع. أف كتػػب
اؼبرحلػة ؼبرحلػػة الطفولػػة. أدكار اؼبػػرأة ؿبػػدكد كىػػنا مػػا عابػو الػػبعت علػػأ اؼبنػػاىج اؼبدرسػػية الػػيت تعكػػس صػػورة 

يػةو أك بعػت اؼبرأة كالتمييز  ػَت اؼبػربر بػُت اعبنسػُت كاألدكار احملػددة للمػرأة كالػيت ذبعلهػا أسػَتة األعمػاؿ البيت
 اؼبهن التقليدية.

ـ( إر طػػػرح رليػػػة تربويػػػة ألسػػػلوب القػػػر ف الكػػػرمي يف عػػػر  1998ىػػػدقت دراسػػػة )الػػػنحالكمو  
األمثػػاؿ كالتػػأثر الًتبػػوم العقلػػي كالوجػػداين كالسػػلوكي اغباصػػل هبػػاو مػػع بيػػاف سػػبق الًتبيػػة اإلسػػالمية إر مػػا 

عاصػػػرة. كمػػػا ىػػػدقت الدراسػػػة إر اعبمػػػع يػػػن األصػػػالة يقابػػػل ىػػػنه اؼبيػػػزات اإلسػػػالمية الًتبويػػػة يف الًتبيػػػة اؼب
اإلسالمية كالرصانة اؼبنهجية كاإلبػداع كتربيػة السػلوؾ. كذكػرت الدراسػة أف الًتبيػة باألمثػاؿ القر نيػة كالنبويػة 
طريقة تربوية قائمػة بػناهتاو توظػ  العقػل كالوجػداف كتربيهمػاو حػُت تعمػل علػأ ربقيػق أىػداقها االعتقاديػة 

ما بينت الدراسة أف الًتبية باألمثاؿ طريقة ؽبا مراحلها ك صائصها كأسػاليبها كمػا علػأ اؼبػريب كالسلوكية. ك
 (.  10أف يتعرؼ إر ىنه اؼبراحل كاػبصائص )صإال 

 االطار النظري
 اجملتمع يف ثاعت الوقت مركر كمع سهلة تشبيهية بألفاظ صيغت يومية مالحظات األمثاؿ

العرب يكتبوف أحسن ما يسمعوف، " يعرقوف. ما أجود وبفظوف يباقد كالعرب األقراد، معظم قحفظها
 اىتم العرب(. لقد 50ـ، ص2010كوبفظوف أحسن ما يكتبوف، كيرككف أحسن ما وبفظوف" )الثعالت، 

طرقا من  ثارىم حيث كتب  العقد الفريدـ( يف 2010باؼبرأة يف األمثلة الشعبية كقد صبع ابن عبد ربو )
كقاؿ "يقاؿ: أٍثأـ من البىسيوس، كأمنع من أـ ًقٍرقة، كأضبق ، ب بو اؼبثل من النساء"قصال بعنواف "من يمر 

، با تصار( ٍب سرد القصص اؼبتعلقة بكل مثل. 277، 276من دي ة، كأبصرى من زىٍرقاء اليمامة )ص 
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ـ، ص 1984كىكنا ارتبطت األمثاؿ بالقصص قلكل مثل حكاية بل قد تسبق القصة اؼبثل )زؽبامي، 
 ـ(. 2004ـ، اعباكيش، 2007ـ، عطيات، 2007رضواف، ، 70

كيف ىنا السياؽ الفكرم ، قبد الًتاث العريب تناكؿ األمثاؿ حبفاكة قاألمر جد شبػُت يف رليػتهم ؽبػنا 
ـ( "اعلػػم أف األمثػػاؿ مػػن أثػػرؼ مػػا كصػػل بػػو اللبيػػب  طابػػو، 2008النػػوع مػػن البيػػاف. قػػاؿ األبشػػيهي )
اب هللا تعػػار، كىػػو أثػػرؼ الكتػػب اؼبنزلػػة بكثػػَت منهػػا، ك  ىبػػل كػػالـ كحلػػأ اػػواىره كتابػػو. كقػػد نطػػق كتػػ

لهػػم بيانػػان ، قكػػم يف إيػػراده سػػيدنا رسػػوؿ هللا صػػلأ هللا عليػػو كسػػلم عنهػػا، كىػػو أقصػػ، العػػرب لسػػانان، كأكم
 (.53، ص 1ره من مثل يعجز عن مباراتو يف البال ة كل بطل" )جاكإصد

ـ( "كؼبػػػا 2010ا مػػػن قػػػركع اؼبعرقػػػة. قػػػاؿ العسػػػكرم )عػػػرؼ العػػػرب كظػػػائ  األمثلػػػة الشػػػعبية كأهنػػػ
عرقػػت العػػرب أف األمثػػاؿ تتصػػرؼ يف أكثػػر كجػػوه الكػػالـ، كتػػد ل يف جػػل أسػػاليب القػػوؿ أ رجوىػػا يف 
أقواىػػا مػػن األلفػػاظ  ليخػػ  اسػػتعماؽبا، كيسػػهل تػػداكؽبا  قهػػي مػػن أجػػل الكػػالـ كأنبلػػو، كأثػػرقو كأقمػػلو  

مئونتهػػػا علػػػأ اؼبػػػتكلم، مػػػع كبػػػَت عنايتهػػػا، كجسػػػيم عائػػػدهتا. كمػػػن لقلػػػة ألفاظهػػػا، ككثػػػرة معانيهػػػا، كيسػػػَت 
عجائبهػا أهنػػا مػػع إهبازىػػا تعمػػل عمػل اإلطنػػاب، كؽبػػا ركعػػة إذا بػػرزت يف أثنػاء اػبطػػاب  كاغبفػػظ موكػػل دبػػا 
راع مػن اللفػػظ، كنػػدر مػػن اؼبعػػٌت. كاألمثػػاؿ أيمػػان نػػوع مػػن العلػػم منفػػرد بنفسػػو، ال يقػػدر علػػأ التصػػرؼ قيػػو 

 (.1د يف طلبو حىت أحكمو، كبالغ يف التماسو حىت أتقنو" )ص إال من اجته
كال ريب أف األمثاؿ القر نية  َت األمثاؿ قهي معابر للقيم الًتبوية ك َت كسائل اإلرثاد. ذكر 

( قوائد األمثاؿ ققاؿ "ضرب األمثاؿ يف القر ف يستفاد منو أمور كثَتة: التنكَت ـ2010السيوطي )
العتبار كالتقرير كتقريب اؼبراد للعقل كتصويره بصورة احملسوس، قإف األمثاؿ كالوعظ كاغبث كالزجر كا

تصور اؼبعاين بصورة األثخاص ألهنا أثبت يف األذىاف الستعانة النىن قيها باغبواس، كمن ٍب كاف 
الغر  من اؼبثل تشبيو اػبفي كالغائب باؼبشاىد، كتأٌب أمثاؿ القر ف مشتملة علأ بياف بتفاكت األجر، 

" إبطالو ربقَته، كعلأ ربقيق أمر أك علأ اؼبدح كالنـ، كعلأ الثواب كالعقاب، كعلأ تفخيم األمر أكك 
(، كما أهنا 50ـ، ص 2008األمثاؿ القر نية "أدكات للتنوير كالتبصَت" )قطب، عليو ق(. ك 386)ص 
اقع النم يعايشوف من أىم الطرؽ الفكرية لتصوير معاناة الناس كذبسيد أقراحهم من  الؿ الو  اتثبت أهن
يف تفسَته "للمثل يف ـ( 2011)(. قاؿ ؿبمد حسُت قمل هللا 20، ص 663ـ، ص 2009)الزين، 

القر ف قيمة كربل يف ذبسيد اؼبفاىيم العامة السلبية منها كاإلهبابية، ألنو يعطي اؼبفهـو صورتو الواقعية يف 
دالن من أف يعيشو يف اػبياؿ اجملٌرد. كقد حركة اغبياة، حيث يبكن لإلنساف أف يعيش معناه يف الواقع، ب

صٌور هللا الكاقر أعمأ، كاؼب من بصَتان، ليتجٌسد لإلنساف إثراؽ الفكر يف إثراقة البصر، كما تتجٌسد 
ظلمة الكفر يف ظلمة البصر، كلكي سبتد الصورة يف اؼبقارنة بُت الكفر كاإليباف، سبامان كما ىي اؼبقارنة بُت 

 الظلمة كالنور".
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كتب األمثاؿ العربية مصدر قخر كأقدـ كتاب كصل إلينا يف األمثاؿ العربية للمفمل المت   "إف
( كنستطيع أف نعرؼ أم تقدـ حمارم كقكرم كاف عليو أجدادنا، إذا عرقنا أف أقدـ ؾبموعة 178)ت 

الدم من األمثاؿ ضمها كتاب يف اللغة االقبليزية يعود إر النص  األكؿ من القرف السادس عشر اؼبي
 John( كىو كتاب جوف ىيوكد )42ـ، ص 1984، زؽبامي، 26، 7ـ، ص 1982)انظر أبوصوقو، 
Heywood( كقيل يف هنايات القرف الثاين عشر ظهر كتاب )Proverbs of Alfred يتممن )

ًب تعاليم دينية كأ القية. هنت الغرب يف القرف التاسع عشر بتأسيس صبعيات تعتٍت بالًتاث الشعت ك 
 (.17ـ، ص 2005قرؽ عمل عبمعو كتصنيفو كدراستو  )الرقاعي،  تشكيل

براز للمعقوؿ يف ىيئة احملسوس االن عظيمان يف باب اإلرثاد ألنو لمرب اؼبثل د "إف قاؿ األلوسي 
(. كقاؿ ابن 35ـ، سورة النورة ، ثرح اآلية 1985كتصوير ألكابد اؼبعاين بصورة اؼبأنوس" )األلوسي، 

عٌت، كإيصالو إر ذىن لتقريب اؼبراد، كتفهيم اؼبعن كظيفة اؼبثل " أعالـ اؼبوقعُتـ( يف 1997القيم )
حماره يف نفسو بصورة اؼبثاؿ النم مثل بو، قإنو قد يكوف أقربى إر تعقلو كقهمو كضبطو االسامع، ك 

بة الغير كاستحماره لو باستحمار نظَته  قإف النفسى تأنس بالنظائر كاألثباه األنسى التاـ، كتنًفري من 
كالوىٍحدىة كعدـ النظَت  قفي األمثاؿ من تأنيس النفس كسرعة قبوؽبا كانقيادىا ؼبا ضرب ؽبا مثلو من اغبق 
أمره ال هبحده أحد، كال ينكره، ككلما ظهرت ؽبا ألمثاؿ ازدىادى اؼبعٌت ظهوران ككضوحان، قاألمثاؿ ثواىد 

 (. 189، ص 2اؼبعٌت" )ج
بدة حمارة الشعوب كثقاقتها، ك الصة ذبربتها، كؿبصلة قيمها، كبناء علأ ما سبق قإف "اؼبثل ز 

كتعلمو كالنظر قيو لو قوائده اعبليلة، حيث يكتسب منو العلم كاػبربة، كيمي  إر ذبربتو ذبارب 
السابقُت، كما يفيد يف ا تصار الزمن، كيوقًٌر اعبهد كالطاقة، كيسهًٌل الطريق، كيسرع يف الوصوؿ إر 

يتم التقاط الكثَت من (. 121ـ، ص 2006ب ما قيو من تدبُّر كتفكُّر كتأمل" )حسن، الغاية، إر جان
القواعد كاغبكم الشعبية كنقلها عن طريق صبل قصَتة كجنابة مصا ة ليكوف باالمكاف تنكرىا 
كاالستشهاد هبا علأ نطاؽ كاسع كبشكل موقق. كعرب اجملتمعات يتعلم كل كاحد تقريبا بعت الفقرات 

مثل "قكر أكال ربرؾ ثانيا" "الوقاية  َت من العالج" كيف مثل ىنه اغبقائق اؼبختلفة قبدىا يف  اؼبًتصبة
ـ، ص 2008مكاف العمل من مثل قوؽبم عند اؼبستثمرين "نوًٌع استثماراتك" ألنو سر النجاح ) اردنر، 

79 ،80 .) 
ة كالتسلية الشيء الكثَت. كإذا ضيقنا القوؿ كاذبهنا كبو األمثاؿ الشعبية قفيها من "العمق كالدق

كبعت األمثاؿ الشعبية أبلغ كأعمق من األمثاؿ العربية القديبة، قاألمثاؿ نتيجة للمجتمعات، ككلما تقدـ 
ـ، ص 2007،  ؾبلة اػبطاب الثقايفؾبتمع كتطورت أموره أصبحت أمثالو أعمق من سابقتها " )انظر: 

اغبة باغبياء كالعفة كالشرؼ كتربية األبناء كمن ذلك (. رباكؿ األمثاؿ الشعبية أف تربط اؼبرأة الص339
اؼبثل الكوييت النم يزدرم اؼبرأة اليت تتخلأ عن متابعة تربية األبناء "إسعيدة يف كل بيت قعيدة": تقاؿ 
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كربث (. 51ـ، ص 2004للمرأة اليت ال تعلم ثيئا عن بيتها كال يهمها سول اعبلوس كالثرثرة )الفهد، 
لرجل علأ احًتاـ زكجتو  "اللي يقوؿ ؼبراتو يا عورة، تلعب هبا الناس كوره"، كعلأ  راره األمثاؿ اؼبصرية ا

 (.285، ص 1ـ، ج2007"اللي يقوؿ المراتو يا ىامن، يقابلوىا الناس علأ السال " )حنفي، 
ا من تقاليدن كتعترب األمثاؿ الشعبية تسجيالن لكثَت من الوقائع اليت نراىا يوميان كىي مرحلة ىامة

القصَتة  قهي أثبو بالقصة  .الشفويةو اليت ذبسد يف معظم اغباالت ذبربة ثعبية طويلة زبلص إر عربة
زمن معُتو كيتناكؽبا  اؼبعرب عنها امل كعبارات ـبتصرةو كتتحدث عن ذبربة معينة مر هبا أثخاص يف

تتكرر قبعمها عكس صوران قيها  الناس عندما يعيد الزمن نفسو علأ ثكل ـبتل  كالوقائع اليت قيلت
األمثاؿ  قكثَتة ىي  ك اصة بالنسبة للمرأة. إهبابية غباالت معينة كالبعت اآل ر عكس صوران سلبية

الشعبية اليت تناكلت نظرة اجملتمع إليها كتممنها مباذج عديدة من التصورات كاالذباىاتو كعكست ىنه 
 األمثاؿ الصفات السلبية  كما نسبت معظم  ات(.كضع اؼبرأة يف اجملتمع مثل )ىم البنات للمم األمثاؿ
السلبية )اظبع كالـ مرتك ك ال  ثورىا( ) اؼبرأة لو  .... كمن ىنه األمثاؿها كعدـ صواب رأيللمرأة  
تعكس الصورة السلبية ضد  كىنه األمثاؿ  للمريخ   رهتا للطبيخ( )كاؼبرأة بنص عقل( .. اخل. طلعت

كنلك صورت   ـ، با تصار(.2010)صبالة،  ا متوارث حىت أيامنا ىنهلبعت منهاؼبرأة كاليت اليزاؿ ا
تسلط لسبب أك بدكف سبب قتقوؿ يف ذلك "ىبش من العتبة الشعبية الرجل أحيانا بصورة اؼب األمثاؿ

إذا كيف ىنا السياؽ "(. 325ـ، ص 2007ينش  الرقبة" بيجي من بره بيكسر اعبره" )الساعاٌب، 
اؼبرا مثل القط بسبع "ك" را بعد الميمالشمس بعد الغيم، كاؼب"، ك"ب التُتبدؾ اؼبرا تلُت، عليك حبط

 ."أركاح

لرجاؿ: "ما م منة للرجاؿ مثل كيف مقابل ىنه النزعة النكورية شبة أمثاؿ ثعبية نسوية ضد ا
مثل كجك ابنك مثل ما تربيو كز ". ك"الرجاؿ مثل الزيتوف ال وبلوف إال بالرص"منة اؼبام يف الغرباؿ". ك  اؼب

كر م ذلك قإف الغالب تارىبيا أف األمثاؿ . "ما باس سبها إال إمها". كيف مدح عفتها قالوا ما تعوديو"
ـ، ص 2010الشعبية للرجاؿ ضد النساء هتيمن علأ ذىن اجملتمع النكورم  ؾبتمع العيب )صاحب، 

الشعبية  اؿ". كمن األمث(. كيف األمثلة متناقمات مثل قوؽبم "اؼبرا مثل الزيتوف ما بتحلأ إال بالرص26
البنت إذا سلمت من العار بتجيب العدك لباب الدار" ، ك"ا كاكسر رجلها""أحسن ما تقوؽبا كش اضرهب

للي مات ابكي علأ اللي  ل  "حطوا اؼبرا مع إبليس بكيس طلع إبليس عم يستغيث" "ال تبكي عاك
(. 87-41ـ، 2004" )ثاكر، ، "اذبوز األرملة كاضحك عليها،  ن من ماؽبا كاصرؼ عليهابنات"

كيصل التناقت إر نصوص األمثاؿ كركايتها كأحيانا يصل إر تفسَتىا أيما ققوؽبم "من صادىا عشأ 
طفاؿ كالنم يصيدىا يعشي عياؽبا حىت أسلبية جدا دبعٌت أف امرأة لديها عياؽبا" يفسرىا البعت بصورة 
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إر  ـ(1981(، بينما ينىب النورم )36ـ، 2011يناموا كي يبارس الرذيلة معها )انظر الصولة، 
 (.341تفسَت مغاير سباما )ص 

كإذا كانت صورة اؼبرأة األـ يف اؼبثل الشعت يف اجململ العاـ أرقأ أكضاع اؼبرأة كأحسن حاالهتا، 
كأكثرىا إهبابية حبكم ارتباطها باألمومة قإف الثقاقة االجتماعية تبادر إر إلغاء صفيت التقدير كاالحًتاـ 

ن ثخصية األـ حينما ذبعلها ضباة، كاغبماة صفة تشبيهية تشويهية لدكر اؼبرأة يف البيت كالعائلة ع
، الزىراء، بدكف تاريخ(. كيف األمثاؿ قالوا "لو اػبالة 61ـ، ص 2007بوصفها األنثأ اؼبتسلطة )ثرمي، 

(. كالعالقة بُت 67ـ، ص 2009)أـ الزكج( حبت الكنة )زكجة االبن(، لد ل ابليس اعبنة" )السبيت، 
لأ باب "مكتوب عيسودىا كره متبادؿ، تقوؿ الزكجة "الكي بالنار كال ضباٌب بالدار"  البا الزكجة كضباهتا 

السما عمر الكنو ما حبت ضبا" كلكن ضباة الرجل )أـ الزكجة( ؽبا رأم   ر، ىو االكثار من االقباب  
يقوؿ اؼبثل "قصقص ضبامك بيمل قدامك"  .دكي يبقأ الرجل مغلوبا علأ أمره، مرىقا دبصاري  األكال

(. كيف األمثلة الكويتية كانت األـ تقوؿ للكنة "نوا نة ]مفردىا نو نة 23، 21ـ، ص 2004)ثاكر،
كىو قائد السفينة  اثنُت طبعوا ] رقوا  سفينة"  للبيت سيدة كاحدة تأمر كتنهأ يف اؼبنزؿ ققط )منتصر، 

فسهن يتشربن قيم معاداة النساء كينقلنها. سباما كما يفعل كىكنا قبد النساء أن(. 42ـ، ص 2011
 (.106ـ، ص 2010،  كرستوؼ كثريلالرجاؿ )

أف نفكر يف أمر مهم بشأف اللغة: ؼباذا نسمع دائما عبارات كمن جهة أ رل ينادم البعت ب
، ىبتألرب من قبيل: "اصمد كربمل كرجل" بينما ال قبد من يقوؿ عبارة: "اصمدم كربملي كامرأة " )

  نسمع قط أبا يقوؿ البنتو "أنت امرأة حياٌب، لكن اعبملة اؼبعاكسة من األـ إر (. 89ـ، ص 2008
(. كعن سن انقطاع الطمث 174ـ، ص 2008ابنها ثائعة االستعماؿ كتبدك عادية جدا )ميسينجر، 

ال أكفاء" نقوؿ سن اليأس! كنركز علأ الرجل ككبجب البنت قنقوؿ مناىجنا الدراسية "أنتجت رجا
(. كقوؽبم "كلمة رجاؿ" أم تأكيد علأ الوقاء. كقوؽبم "كالـ نسواف" 188ـ، ص ص 2010)اؼبزيٍت، 

كال تبك كالنسواف... إثارة كاضحة للنـ يرددىا بعت النساء كالرجاؿ دكف كعي خبطورة ذلك يف تدمَت 
 ثقة البنات بأنفسهن كيف اهباد برؾبة عقلية قلقة. 

ربجج بعت الرجاؿ باؼبقاكمة يف طمس ىوية  - اصة يف ؾبتمعنا العريب–"من اؼبشاىد بقوة 
ـ، 2010الؽبا" )الشاذيل، ق، كعدـ احًتاـ ثخصيتها كاستمطالبتهم إياىا بالدكراف يف قلكوزكجاهتم ك 
اجملتمعي وبر  اؼبرأة  ، قالعرؼالقابلية لظلم اؼبرأة ال زالت موجودةكت كد مرمي النعيمي أف "(. 70ص 

، كيدعوىا للتحمل كيطالبها بالبقاء يف عش الزكجية حىت كإف ربوؿ ؼبعتقل تساـ قيو األذل ربعلأ الص
كيف ىنا اجملاؿ قإف األـ يف ؾبتمعنا "كائن مقهور علأ أكثر من صعيد، ك اصة علأ  ."كاأل  كالعناب

الدىا، كمعٌت كجودىا" صعيد إنسانيتها، ككيفية النظر إليها. كىنا ي ثر سلبيا يف نظرهتا إر ذاهتا كإر أك 
 (. 148ـ، 1995)ؿبمود، 
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قاألمثاؿ الشعبية يف أم ؾبتمع   جملتمع كللزمن النم ينشأ قيوفكر ااغبقيقي لالشاىد اؼبثل ىو 
يف ىنا اجملتمع كىي عادة ما تكوف تركيزان مكثفان للمعرقة  من اجملتمعات ىي انعكاس للثقاقة السائدة

قبده كل يـو مثالنو إذ ىنالك قًتة زمنية طويلة مئة سنةو أك أكثر  السهل أف اإلنسانيةو كىنا ليس من
 األمثاؿ الشعبية أنواع  طابية مستندة علأ قمايا متوارثة تبقأ  .ة مثالن متداكالن اؼبسألة اؼبتكرر  لتصب،

قكرة معينة كبالتايل علينا تعزيز اإلهبايب منها كؿبو السلت من الناكرة )صبالة،  ىدقت إر تثبيت
2010.)   

إف أىم ما تتميز بو األمثاؿ الشعبية اؼبرتبطة باؼبرأة ىو اتصاقها باال تالؼ كالتعدد كالتماد إر 
مستول يصعب معو إهباد رابط هبمع بينها كيصعب التوقيق بينها. قبقدر ما قبد أمثاال سبجد اؼبرأة كترقع 

متها، كتعكس ىنه األمثاؿ النظرة من ثأهنا، بقدر ما قبد أمثاال أ رل ربط من مكانتها كتقلل من قي
اؼبتناقمة اليت وبملها اجملتمع ذباه اؼبرأة، قهي موضوع للر بة كموضوع للرىبة يف اآلف نفسو. حىت كلو  
كانت ىناؾ أمثاؿ تقدـ صورة إهبابية عن اؼبرأة، قهي تظل مع ذلك ؿبدكدة العدد مقارنة مع  البية 

نه اغبقيقة ليست  اصة بالثقاقة العربية، بل تكاد تكوف األمثاؿ اليت ترسم صورة سلبية للمرأة، كى
عندما تتحدث عن دكنية اؼبرأة قهي تعكسها بكل أبعادىا، حيث ترسم  ف ىنه األمثاؿ الشعبية. إعاؼبية

. كبالنظر إر أف األمثاؿ الشعبية ؽبا كظائ  ـبتلفة دا ل اجملتمع،  تكاد تفارقهاصورة سلبية للمرأة، ال
كأ طرىا كظيفة التنشئة االجتماعية القائمة علأ التمييز بُت اؼبرأة كالرجل، كعلأ  الوظائ قإف أىم ىنه 

  صبالة،ـ، 2004اليت تلعب قيها اؼبرأة دكرا كبَتا )بو ريص، ك  كريس ىيمنة الرجل علأ اؼبرأة،ت
 (.، با تصارـ2010

ادر ك َتىا فبا يتداكلو "كال  الؼ أف اغبكم كاألمثاؿ كالقصص الشعبية كاغبكايات الشائعة كالنو 
ثعب ما تساىم إر حد كبَت يف تأسيس اؼبنهج الفكرل كالرلية الفردية العامة اليت ستنظر من  الؽبا 

، كيف نظرىا إر طموحها ك ماؽبا  نفسها كإر دكرىا يف ىنا الكوفاألجياؿ القادمة لشعب ما إر
 (. 27ـ، ص 2010ك المها" )ضبودة كالشرايب، 
ؾبموعة قناعات ثعبية  -اميع ذبلياهتا كمنهجياهتا كسياقاهتا-أف األمثاؿ الشعبية  ك الصة القوؿ

ذات صيا ة بسيطة كمركزة زبتزؿ معاين عميقة كذبسد معتقدات عامة بُت الناس تكونت عرب السنُت من 
ا ذبارب متنوعة لتصب، حكمة السابقُت كرصيد الالحقُت كمَتاث تعليمي لألجياؿ علأ مر العصور. إهن

كربتوم  ،كربدد الواجبات كاغبقوؽ ،تتممن مسائل دينية كسياسية كاجتماعية مهمة تشمل مناحي اغبياة
علأ قيم ك ربات ك َتات تربوية منبثقة من الواقع كال زبلو من اغبقائق تارة كمن التناقمات تارة أ رل. 

كربليل ثأهنا ثأف أم عمل ربتاج تلك األمثاؿ الشعبية يف كاقة اجملتمعات إر  ربلة كذبديد، كرصد 
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بشرم وبتاج الستكماؿ كاستدراؾ لتكوف صائبة اؼبعٌت، لطيفة اؼببٌت، عميقة اؼبغزل ال سيما يف صورة 
 من الصورة النمطية السلبية البائسة. عربيا كعاؼبيا اؼبرأة اليت تعاين 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 أوال:منهج الدراسة

الشعبية العربية ككسائل ، لوص  صورة اؼبرأة يف األمثاؿ التحليلي استخداـ  اؼبنهج الوصفيًب   
من منظور طلبة كلية الًتبية األساسية يف دكلة الكويت كمن ٍب ربليل كتفسَت اؼبعلومات الناذبة  اكتساهبا

سيتم مناقشة النتائج يف ضوء الًتاث كالدراسات . األساسية عن األمثاؿ الشعبية عند طلبة كلية الًتبية
 ؼبعاصرة اؼبرتبطة هبا الشأف.ا

 ثانيا :جمتمع الدراسة )عينة الدراسة (:
كًب (  طالبػػا كطالبػػة مػػن كليػػة الًتبيػػة االساسػػية يف دكلػػة الكويػػت  671تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )

كذلػػك يف الفصػػل األكؿ للعػػاـ الدراسػػي  ا تيػػارىم بطريقػػة عشػػوائية ركعػػي قيهػػا التمثيػػل الطبيعػػي للجػػنس
 .   كقيما يلي كص  مفصل ؽبنه العينة ـ.2011 – 2010

 ساسية لالستبانةارات كالنسب اؼبئوية للبيانات األ( التكر 1جدكؿ )

 النسبة  التكرار    

 اعبنس
 27.3 183 ذكر
 72.7 488 أنثأ

 اعبنسية
 87.5 587 كوييت
 12.5 84  َت كوييت

 الص  

 53.2 357 األكؿ
 34.3 230 الثاين 
 9.7 65 الثالث
 2.8 19 الرابع

 اؼبنطقة التعليمة
 

 15.5 104 العاصمة 
 13.9 93 حويل 
 13.3 89 اعبهراء
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 21.6 145 األضبدم
 15.6 105 مبارؾ الكبَت
 20.1 135 الفركانية 

 اؼبعدؿ العاـ

 26.8 180   ينكر

 10.0 67   2أقل من 
 40.4 271   3 - 2من 

 22.8 153  3أكثر من 

 التخصص
 24.4 164 علمي
 75.6 507 أديب 

يالحػػظ مػػن ىػػنا اعبػػدكؿ أف نسػػب اإلنػػاث اؼبشػػاركات يف ىػػنه الدراسػػة أكثػػر مػػن نسػػبة الػػنكور كىػػنه 
 نتيجة طبيعية ألف عدد اإلناث يف كلية الًتبية األساسية يفوؽ عدد النكور. 

 ثالثا: أداة الدراسة
االطالع علأ الدراسات السابقة كاؼبراجع ذات ًب استخداـ االستبانة كأداة رئيسة للدراسة حيث ًب 

الصلة اليت ؽبا عالقة دبجاؿ الدراسة اغبالية ، كما ًب الرجوع إر اػبرباء كاؼبتخصصُت دبجاؿ الًتبية لالستفادة من 
ة  رائهم يف ىنا اجملاؿ. كربدد اؽبدؼ من ىنه االستبانة يف تكوين صورة عامة عن اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية العربي
ككسائل اكتساهبا من منظور طلبة كلية الًتبية األساسية يف دكلة الكويت. تممنت االستبانة يف صورهتا النهائية 

 ثالثة ؿباكر كاآلٌب:
 .احملور األكؿ: أنبية األمثاؿ الشعبية العربية اػباصة باؼبرأة .1
  .: مصادر تعلم األمثلة الشعبيةاحملور الثاين .2
رأم الطلبة يف طائفة من األمثاؿ )احملور الثالث: بعت األمثلة الشعبية اػباصة باؼبرأة العربية  .3

 (.ةالشعبية عن اؼبرأ

 صدق األداة
ًب التأكد من صدؽ االستبانة من  الؿ الصدؽ الظػاىرم، كاؼبتمثػل يف صػدؽ احملكمػُت، حيػث    

الًتبيػة كليػة العاملُت بكليػة الًتبيػة األساسػية، ك ًب عر  االستبانة علي عدد من أساتنة قسم أصوؿ الًتبية 
جامعػػة الكويػػت، كًب تعػػديل كحػػنؼ بعػػت العبػػارات يف ضػػوء مقًتحػػاهتم، كًب إعػػادة صػػيا ة االسػػتبانة يف 

 يف ثكلها النهائي كًب إعادهتا إليهم مرة أ رل، كقد كاققوا علي أف االستبانة أصبحت مناسبة للتطبيق.
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 ثبات األداة 
 ( معامل الثبات لالستبانة.2اعبدكؿ رقم )يبُت 

 معامل الثبات لالستبانة كؿباكرىا
 قيمة ألفا  عدد البنود   

 0.58 9 احملور األكؿ 
 0.70 13 احملور الثاين 
 0.86 16 احملور الثالث 
 0.81 38 االستبانة ككل 

كىو معامل  % (81بلغ ) ككل  باستقراء اعبدكؿ يتبُت أف معامل ثبات إلفا كركنباخ لالستبانة 
 ي كد صالحية االستبانة لتحقيق أىداؼ الدراسة .ثبات مرتفع ك 

 حماور الدراسة

 احملور األول أمهية األمثال الشعبية
 لبة كلية الًتبية األساسية  ما مدل أنبية األمثاؿ الشعبية عند ط

 ( التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات كاالكبراقات اؼبعيارية لبنود االستبانة  ) احملور األكؿ (   3جدكؿ )  

  َت مواقق بشدة   َت مواقق  ال أدرم مواقق  مواقق بشدة  
 اؼبتوسط

االكبراؼ 
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار   اؼبعيارم

q1a 74 11.0 199 29.7 150 22.4 175 26.1 73 10.9 3.04 1.20 

q2a 42 6.3 155 23.1 160 23.8 234 34.9 80 11.9 2.77 1.12 

q3a 76 11.3 154 23.0 130 19.4 236 35.2 75 11.2 2.88 1.21 

q4a 78 11.6 258 38.5 150 22.4 141 21.0 44 6.6 3.28 1.12 

q5a 196 29.2 343 51.1 85 12.7 35 5.2 12 1.8 4.01 0.89 

q6a 71 10.6 179 26.7 286 42.6 114 17.0 21 3.1 3.25 0.96 

q7a 68 10.1 159 23.7 204 30.4 183 27.3 57 8.5 3.00 1.12 

q8a 87 13.0 278 41.4 155 23.1 118 17.6 33 4.9 3.40 1.07 
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كاؼبوجودة باعبدكؿ من أنبية األمثاؿ الشعبية العربية اػباصة باؼبرأة  إف أقراد العينة كاققوا علأ أف
،  َت أهنم ا تلفوا يف ترتيب ىنه األنبية حيث جاء ة كطالبات كلية الًتبية االساسيةكجهو نظر طلب

(. طرؽ التعليم كالًتبية االجتماعية األمثاؿ اعبيدة من أقملالس اؿ التاسع  اؼبتعلق باألنبية اػباص بػ )  
%( من العينة. كىنه 81( دبا يعادؿ )4.10من أىم العوامل أنبية من كجهة نظر الطلبة ككاف دبتوسط )

النتيجية تدؿ علأ كعي الطلبة بأنبية األمثاؿ الشعبية يف العملية الًتبوية عموما. كمن اؼبنظور الًتبوم 
اؼبثل كجو من األسلوب البياين البديع يقرب اؼبعاين من األذىاف ، سات النتيجة السابقة قإف "ت كد الدرا

كي ثر يف السامع قيكوف أكثر استجابة ألف اؼبعٌت اؼبطلوب ارتبط عن طريق اؼبثل بالواقع اؼبلموس كاغبياة 
ـ، 2007ة النفس )كرزكف، احمليطة بنلك السامع كالبيئة اليت يعيش قيو". كاؼبثل كسيلة مساعدة يف تزكي

(. إذا ا تار 9ـ، ص 2004"أحسن طرؽ التعليم ككسائلو" )العثيمُت، كمن (، 378، 373ص 
اؼبريب اؼبثاؿ بعناية قإنو "يوض، الكالـ كيقلل من احتماالت سوء الفهم، أك إرباؾ القارئ كخباصة يف 

 (.96 ص ـ،2009 العبدالكرمي،اؼبوضوعات اجملردة" )
اػباص اػبامس جاء يف اؼبرتبة الثانية من حيث األنبية البند دكؿ السابق بالرجوع للجك   

فبا يدؿ علأ  (4.01)أستخدـ اؼبثل الشعت اؼبناسب عن اؼبرأة يف اؼبوق  اؼبالئم( ككاف دبتوسط )ػبػ
مصاحبة الطلبة لألمثلة الشعبية يف حياهتم االجتماعية كأهنا الزالت حية يف كاقعهم ر م التطورات 

 . كدنيا الشباب ثة يف عصر العوؼبةاغبدي
بعت الباحثات يف األمثلة الشعبية أف الشباب اليـو صنعوا ألنفسهم حياة ـبتلفة لتشَت دراسة 

ال نادرة يندىشوف ؽبا كيسمعوهنا ققط للمتعة كليس اكمفردات  اصة هبم كأصبحت أمثالنا أقو 
مثال من األمثاؿ العامية اليت عرقها  32ف الستخدامها كأ ن العرب منها. كاستخدمت دراسة ليلي السبعا

البعت ك  يعرقها البعت اآل ر كظبع قيها بعمهم ك  يسمعها اآل ركف كقهم اؽبدؼ منها أيما بعمهم 
%  70إر  60% قما قوؽ ال يستعملوف األمثاؿ، ك80ك  يفهمها   ركف. ككجدت الباحثة أف 

يف دراسة عيساف  (.43-42ـ، 2011كورة )منتصر، % يعرقوف األمثاؿ اؼبن 25ظبعوا هبا كأف أقل من 
ـ( استطاع الشباب من اؼبستول اعبامعي من تصني  معظم األمثلة العمانية كقهم 1995ك  ركف )

% منها كمعظم األمثاؿ يتداكؽبا النكور كاإلناث علأ السواء 25معانيها بينما كجد صعوبة يف تصني  
 (.26، 6يف اؼبناسبات كاؼبواق  اؼبختلفة )ص 

)تتشابو األمثلة الشعبية يف   يف اؼبرتبة الثالثة يف األنبيةالبند الثامن جاء استنادا للدراسة اغبالية ك 
(. تتشابو األمثاؿ الشعبية 3.40ككاف دبتوسط ) الدكؿ العربية يف اؼبمموف كالشكل يف موضوع اؼبرأة(

q9a 261 38.9 283 42.2 69 10.3 47 7.0 11 1.6 4.10 0.95 
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الوطن العريب قهي ليست متطابقة سباما العربية يف معظمها. كمن الصعب الفصل بُت األمثاؿ الشعبية يف 
كلكنها متقاربة قطعا. زبتل  مبانيها كتتفق معانيها كؽبنا تتنقل األمثاؿ يف ؾبتمعاتنا العربية ثفهيا ككتابة 
مع الكثَت من التغَتات اللفظية إال أف اؼبمامُت تكاد أف تكوف من منزع كاحد. القواسم اؼبشًتكة يف 

التاريخ...( كؽبنا تتغَت اللهجات نسبيا يف نقل -اؼبصا  اؼبشًتكة-اللغة العربية-ينعاؼبنا العريب كثَتة )الد
 األمثاؿ الشعبية كتشًتؾ يف اؼبعاين  البا.

 احملور الثاين مصادر تعلم األمثال الشعبية
 ما أبرز الوسائط التعليمية اليت تقـو يف نشر األمثلة الشعبية 

 
 وية كاؼبتوسطات كاالكبراقات اؼبعيارية لبنود االستبانة ) احملور الثاين ( ( التكرارات كالنسب اؼبئ  4جدكؿ )  

  َت مواقق بشدة   َت مواقق  ال أدرم مواقق  مواقق بشدة س 
االكبراؼ  اؼبتوسط

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار   اؼبعيارم

q1b 207 30.8 396 59.0 17 2.5 39 5.8 12 1.8 4.11 0.85 

q2b 135 20.1 410 61.1 31 4.6 79 11.8 16 2.4 3.85 0.95 

q3b 129 19.2 360 53.7 61 9.1 94 14.0 27 4.0 3.70 1.06 

q4b 79 11.8 237 35.3 160 23.8 164 24.4 31 4.6 3.25 1.09 

q5b 126 18.8 347 51.7 62 9.2 113 16.8 23 3.4 3.66 1.07 

q6b 112 16.7 298 44.4 53 7.9 163 24.3 45 6.7 3.40 1.21 

q7b 85 12.7 256 38.2 108 16.1 161 24.0 61 9.1 3.21 1.20 

q8b 128 19.1 290 43.2 65 9.7 137 20.4 51 7.6 3.46 1.22 

q9b 65 9.7 204 30.4 79 11.8 251 37.4 72 10.7 2.91 1.22 

q10b 107 15.9 271 40.4 95 14.2 162 24.1 36 5.4 3.37 1.17 

q11b 103 15.4 293 43.7 58 8.6 166 24.7 51 7.6 3.34 1.22 

q12b 426 63.5 219 32.6 20 3.0 2 .3 4 .6 4.58 0.63 

q13b 292 43.5 246 36.7 92 13.7 25 3.7 16 2.4 4.15 0.96 

 
كاؼبوجػػودة باعبػػدكؿ  ػػَت أهنػػم ا تلفػػوا يف  مصػػادر تعلػػم األمثلػػة الشػػعبية كاقػػق أقػػراد العينػػة علػػأ أف

ترتيب ىنه اؼبصادر  حيث جاء الس اؿ الثاين عشر  اؼبتعلق بػػ )تعلمػت بعػت األمثػاؿ الشػعبية عػن طريػق 
%(، 96( بنسػبة )4.58االستماع لكبار السن( من أىم اؼبصادر من كجهة نظػر الطلبػة ككػاف دبتوسػط )
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اػبػػػػاص بػػػػػ)يتعلم الشػػػػباب األمثػػػػاؿ الشػػػػعبية عػػػػن طريػػػػق  13رقػػػػم  البنػػػػدكجػػػػاء يف اؼبرتبػػػػة الثانيػػػػة باؼبصػػػػادر 
 البنػػػػد األكؿ الػػػػنم يػػػػنص علػػػػأ  كجػػػػاء يف اؼبرتبػػػػة الثالثػػػػة يف األنبيػػػػة ( 4.15الديوانيػػػػة(  ككػػػػاف دبتوسػػػػط )

 تصػػدر تكشػػ  النتػػائج السػػابقة  يػػاب (.4.11ككػػاف دبتوسػػط ) (تعلمػػت األمثػػاؿ الشػػعبية مػػن أسػػرٌب)
كأف اؼب سسات  ػَت الرظبيػة تلعػب دكرا أكػرب  نشر الًتاث الشعتعملية مية يف اؼب سسات التعليمية كاإلعال
كعليهػػػا أف تسػػػاىم معنيػػػة هبػػػنا األمػػػر  كم سسػػػاتنا الثقاقيػػػة . إف مناىجنػػػا الدراسػػػيةمنهػػػا يف حيػػػاة الشػػػباب

تصػػبغ الشخصػػية ،كهتػػنب اؽبويػػة، كترثػػد الناثػػئة كبػػو حكمػػة الػػًتاث كضػػياء  بشػػكل منهجػػي قهػػي الػػيت
  دبا يثرم الواقع كينَت طريق اؼبستقبل.اؼباضي 

 الشعبية احملور الثالث أبرز األمثلة 
 ( التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات كاالكبراقات اؼبعيارية لبنود االستبانة ) احملور الثالث (   5جدكؿ )  

  َت مواقق بشدة   َت مواقق  ال أدرم مواقق  مواقق بشدة  
 اؼبتوسط

االكبراؼ 
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار   اؼبعيارم

q1c 235 35.0 210 31.3 62 9.2 105 15.6 59 8.8 3.68 1.33 

q2c 42 6.3 68 10.1 125 18.6 205 30.6 231 34.4 2.23 1.20 

q3c 50 7.5 80 11.9 77 11.5 196 29.2 268 39.9 2.18 1.28 

q4c 130 19.4 219 32.6 88 13.1 136 20.3 98 14.6 3.22 1.36 

q5c 140 20.9 146 21.8 58 8.6 173 25.8 154 23.0 2.92 1.49 

q6c 157 23.4 139 20.7 124 18.5 127 18.9 124 18.5 3.13 1.47 

q7c 116 17.3 166 24.7 93 13.9 148 22.1 148 22.1 2.93 1.43 

q8c 80 11.9 112 16.7 98 14.6 186 27.7 195 29.1 2.55 1.37 

q9c 105 15.6 99 14.8 202 30.1 155 23.1 110 16.4 2.90 1.29 

q10c 24 3.6 35 5.2 58 8.6 149 22.2 405 60.4 1.69 1.06 

q11c 56 8.3 73 10.9 148 22.1 170 25.3 224 33.4 2.35 1.27 

q12c 51 7.6 59 8.8 100 14.9 120 17.9 341 50.8 2.04 1.30 

q13c 112 16.7 133 19.8 39 5.8 131 19.5 256 38.2 2.57 1.55 

q14c 102 15.2 123 18.3 106 15.8 127 18.9 213 31.7 2.66 1.46 

q15c 80 11.9 122 18.2 138 20.6 127 18.9 204 30.4 2.62 1.39 

q16c 89 13.3 98 14.6 78 11.6 151 22.5 255 38.0 2.43 1.45 
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ٚوٍا  ٌّىآ حفطاٍر  ٌاه راً  ِا أبرز األِثٍت اٌشؼبٍت اٌخاصت باٌّرأة اٌخً ٌخفك ػٍٍٙاا أراراا اٌؼٍٕات

 ؟ ضٛء حراثٕا اٌؼربً

بعػت األمثلػة الشػعبية اػباصػة بػاؼبرأة العربيػة نستخلص من اعبدكؿ أف أقراد العينة أبػدكا رأيهػم يف  
يف الًتتيػػػػب األكؿ   االسػػػتبانةاألكؿ يف  بنػػػدحيػػػث جػػػاء ال مثػػػػاؿا تلفػػػوا يف ترتيػػػب األكاؼبوجػػػودة باعبػػػدكؿ ك 
. حصػػل (اؼبػػرأة ضػػمها إذا عرقػػت أمهػػا  أم تػػزكج اؼبػػرأة بعػػد أف تعػػرؼ أ ػػالؽ كالػػدهتاحيػػث يػػنص علػػأ )

%(، كجػػػاء يف 66( بنسػػػبة )3.68ككػػػاف دبتوسػػػط )علػػػأ أكػػػرب درجػػػة مػػػن كجهػػػة نظػػػر الطلبػػػة  ىػػػنا اؼبثػػػل
   .( 3.22(  ككاف دبتوسط )) البنت تشبو كالدهتا حفارةاؼبرتبة الثانية بػ)بنت الفارة 

الجتماعية يف اكتتفق ىنه اؼبعطيات مع أساسيات علم االجتماع اليت ت كد علأ أنبية البيئة 
اعداد الشخص. كتكش  األمثاؿ أنبية اؼبنبت عند ا تيار العركس "اسأؿ عن األـ قبل ما تلم" ذلك 

النظريات اغبديثة يف علم الثقاقة كالشخصية تربز أنبية التنشئة أف األـ ىي اؼبربية األكر للطفل ك 
، 323ـ، ص 2007الساعاٌب، ) "االجتماعية يف حياة كل قرد " ن األصيلة كلو كانت علأ اغبصَتة

كيف اؼبثل "اكفي القدرة علأ قمها البنت تطلع إف اؼبنبت السوء يفسد األ الؽ كيدمر األقراد.  (.325
(. كمن األمثاؿ اؽبنغارية 291ـ، ص 2007ت علأ ما تنش ىا عليو األـ" )حنفي، ألمها"  "تنشأ البن

كيقرأ بعت الباحثُت ىنه األمثاؿ قراءة ـبتلفة إذا كانت "تعٍت حتمية كراثية  األـ كتزكج االبنة.إر نظر ا
 (.301ـ، ص 2009تلغي كل ضركب الكسب كالًتبية كضده ىبلق من ظهر العا  قاسد" )سليماف، 

ـ( "الرجل إذا تزكج يف منبت صا  هبيء الولد يشبو أىل الزكجة يف العمل 2011اؼبناكم ) قاؿ
، حرؼ التاء(. كىكنا قالزكاج ليس عقدا بُت رجل كامرأة بل 3كاأل الؽ ككبونبا كعكسو بعكسو" )ج

العاؼبية  ت كد بعت األمثاؿ تكاقل كتقارب بُت أسرتُت يتمامنوف من أجل اهباد بيئة سليمة كأسرة كريبة.
اؿ ثاألمكرد يف  ققدعلأ أف العيش يف كن  امرأة قاضلة من أقمل طرؽ الًتبية قهي مدرسة عميقة األثر 

قاؿ السل  (. 32ـ، 1994اؽبندية "إذا أردت أف تفهم اغبياة كمعانيها عش دبعزؿ اوار امرأة" )عبده، 
 "البنات إر األمهات أىٍميىل كيف ظباع قوؽبن أر ب".الصا  

ككاف  (ربت الرباقع سم ناقع) البند السادس يف االستبانة ء يف اؼبرتبة الثالثة يف األمثاؿكجا
كىنه نظرة ثكية تدؿ علأ تناقمات يف بعت األمثلة الشعبية كسبق االثارة يف منت  (3.13دبتوسط )

%( 36من الغريب أف ما يقارب من )ك  .البحث الراىن عن ىنا األمر عند اغبديث عن االطار النظرم
يف احملور الثالث لالستبانة كالنم ينص علأ أف "الولد ثايل عيبو"  قالولد  13يواققوف علأ البند رقم 

الرجل ال يعيبو ثيء أبدا لو ما يعادلو يف الثقاقة العاؼبية يفعل ما يشاء قال يعاب كال يعاتب أك يعاقب. 
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الشرؼ مرتبط باؼبرأة كىي حاملة العار قالرجل قلما يالـ علأ إف مفهـو (. 100ـ، 2009)بورديو، 
ىنا اؼبثاؿ ك َته ركائز للتمييز ضد اؼبرأة كىي تسوغ للولد  و  اغبياة مع  ـ(.2007هتتكو )أبوعلأ، 

زبفي  كاض، للمسئولية الفردية كونو ذكرا بينما التشديد يكوف علأ اؼبرأة كمماعفة العقاب ؽبا يف حاؿ 
 بدأ ينايف العقل كالشرع كمن اؼب   اؼب س  أف وبمل بعت ثبابنا رلية ممطربة عن اؼبرأة.الزلل كىو م

 اؼببدأ الصحي، ىو أف كل نفس رىينة أعماؽبا ككسبها، كأنو ال تزر كازرة مهما كانت كزر أ رل.

 إف علينػا أف نفهػم أف البنػت إنسػاف كمػا ىػو الولػدـ( 2009قمػل هللا ) كحوؿ ىنا األمػر اؼبهػم قػاؿ
تشػػعر بأهنػػا إنسػػاف مػػتهم  إنسػػاف، كإف علينػػا أف نػػريٌب إنسػػانيتها بالطريقػػة الػػيت ال تثقػػل ركحهػػا، كال ذبعلهػػا

علػأ أسػاس أف البنػت ىػي )العػار( ك)الشػرؼ( كأهنػا اإلنسػػاف  -يف العػادة  -إف الًتبيػة تًتكػز  .يف سػلوكو
مفتاحهػػا، يف الوقػػت  الرجػػل الػػنم ىبػػاؼ عليػػو مػػن الػػنكر، كال بػػد لنػػا أف نػػد لها يف علبػػة مغلقػػة يبلػػك

الػػنم يعتػػرب العػػار يف اإلسػػالـ مسػػألة قرديػػة، قالبنػػت عنػػدما سبػػارس عػػاران قهػػي تعػػيش عارىػػا كلػػيس للعائلػػة 
 .)با تصار( د له قيو، كىكنا عندما يبارس الولد ما يستوجب العار قإف العار ىو عاره ال عار األىل

( من االستبانة كالنم ينص علأ 8بند رقم )%( علأ ال28استنادا للدراسة اغبالية ققد كاقق )
العبارة التالية: "ثاكر اؼبرأة كا ل  ثورىا" كىنه نسبة  َت قليلة كالنتيجة اغبالية معملة عربية من عدة 

كمن اؼبخي  اؼب   أف "ثىاًكريكىينَّ كى ىالًفيوىينَّ، يف اجملتمع كأ نت صبغة دينية  قركف كىي قكرة راجت 
كثَت من األمثاؿ الشعبية السلبية عن اؼبرأة ىي نتاج رلية ذكورية يتطلعوف غبياة طيبة.   ي من هبا ثباب

كيف األمثاؿ اؼبصرية "الراجل ابن الراجل، اللي عمره ما يشاكر  متوارثة ال سيما قوؽبم ثاكرىا ك الفها
النريعة إر مكاـر ـ( يف كتابو 2007. ذىب األصفهاين )(287ـ، ص 2007مراتو" )حنفي، 

من صفات اؼبرأة احملمودة البلو كاػبفر كالبخل كاعبنب  كليس من صفاهتا الكيس إر أف  الشريعة
ـ(. كقاؿ األصفهاين "كال يد ل يف اغبرية كالكـر 116كالشجاعة كاعبود قهنه الصفات رذيلة ؽبن )ص 

ؽ ألمر النساء مستعبدات  كلنلك ركم "لو أمر هللا ـبلوقا بعبادة ـبلو النساء  ألهنن مستخدمات، بل 
"الى يػىٍفعىلىنَّ أىحىديكيٍم أىمىران حىىتَّ يىٍستىًشَتى، (. كقبد مركيات تراثية ثاذة تقوؿ 117بعبادة أزكاجهن" )ص 

اًلٍفهىا، قىًإفَّ يف ً الىًقهىا اٍلبػىرىكىةى". كيف ٍد مىٍن يىٍستىًشَتيهي قػىٍليىٍستىًشًر اٍمرىأىةن ٍبيَّ ٍلييخى ب الفقو إف كتبعت   قىًإٍف  ٍى هبًى
ٍرأىةى نىاًقصىةي اٍلعىٍقًل قىًليلىةي الرٍَّأًم لىٍيسىٍت أىٍىالن غًبيميوًر ؿبىىاًقًل الٌرًجىاًؿ" )انظر كىشَّاؼي اٍلًقنىا  ًع عىٍن منت اإلقناع "اٍلمى

يىا   -  يفكىنه اؼبركيات كاالستنباطات الدينية كيشًتط يف القاضي عشر صفات(.  -ًكتىابي اٍلقىمىاًء كىاٍلفيتػٍ
مبت يف تربة الفكر اليوناين قد تكوف . إهنا أقواؿ قديبا كحديثا يف  اية اػبطورة -ر م قلتها–عمومها 

عند أبقراط كقالسفة اليوناف ك َتىم، كتلك التوجهات بالتأكيد ال سبت لإلسالـ بصلة كليست من 
 ة للفطرة.مصادم كىكنا قاألمثاؿ قابلة للنقد كاإلضاقة كإال أصبحت معوقة للتطورالدين. 
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 15البند رقم ب %( من أقراد العينة ي من30)قبد أف  من اؼبخي  حقامن زاكية أ رل قإنو ك 
ٰػوى ميلٍ  ِّلًًٌَّ  النم ينص علأ "يا ـبلفة البنات يا ثايلة اؽبم من احمليا للمات". قاؿ جل ثناله " ًت ٰ  كي ٱلسَّمى

إف هللا  (.49" )الشورل، اآلية ٱلنُّكيورى  يىشىاءي  ًلمىن كىيػىهىبي  ًإنىػٰثنا ءي يىشىا ًلمىن يػىهىبي  يىشىاءي  مىا ىبىٍليقي  كىٱأٍلىٍر ً 
لثقاقة لسلبية  شبة  ثار نقمة! اإلناث كلكن البعت هبعلللعباد كرزقا حسنا يهب اإلناث كاألكالد نعمة 

بل ليس لعدـ كجودىا   توثق توثيقا جيدا ب اقباب النكور كأضرارىا يف العا  العريب الشعبية مرتبطة حب
بسبب التكتم عليها أك عدـ الوعي هبا ر م أهنا قد تسبب اجها  اؼبرأة اغبامل إذا عرقت أهنا ربمل 

تلك األقكار اؼبتطرقة مو لة يف القدـ  (.66ـ، ص 2010أنثأ أك قد تكوف سببا للطالؽ )حسُت، 
 كال بد ؼب سسات الًتبية معاعبتها.

%( من أقراد 42يف الدراسة كاقق عليو )يف احملور الثالث ( 7) كمن اػبطَت أيما أف البند رقم
 فبا ي كد علأ انتشار التمييز ضد اؼبرأة. كالبند ينص علأ اآلٌب: "اؼبرأة ثيطاف إذا ما أ واؾ أعماؾ" العينة 

( كلكن عددا 5ـ، ص 2002يعتقد بعت الباحثُت أف األمثاؿ السلبية عن اؼبرأة قليلة )صا ، 
ـ، ص 2011، كأيما قاضل، ـ2007. يشَت جابر عصفور )سباما قد ال يتفقوف مع ذلكمن الباحثُت 

( إر حرص بعت الًتاث الشعت علأ العداء الساقر للمرأة بوجو عاـ كتشويو صورهتا كربقَت ثأهنا 186
ككاض، أف ىنه الصورة الشائهة عن اؼبرأة قد ظلت موجودة علأ امتداد عصور الًتاث العريب. كمن 

م الشعبية "ما هنيت اؼبرأة عن ثي  إال أتتو". الكثَت من اؼبركيات ربتوم علأ سوء ظن باؼبرأة )ص أقواؽب
ـ، ص 2009( بل قد يدعو الضطهادىا )بركات، 14-13ـ، ص 2009، العوين، 16، 15
"االذباه النم ساد العا  اإلسالمي (. كينىب القرضاكم عموما إر نفس اؼبنىب حيث يرل أف 244
ربرير اؼبرأة يف عصر ىو اذباه التزمت كالتشديد علأ اؼبرأة كسوء الظن هبا" )انظر مقدمة كتاب قركنان 
(. كىنا االذباه من أىم أسباب نشوء اغبركة النسوية اليت ت كد 20ـ، ص 1999)أبو ثقة،  الرسالة

 .Lamanna, Mعلأ أف اجملتمعات سبارس صورا من الظلم علأ اؼبرأة عرب التاريخ اإلنساين )
Riemann, 2009, p. 516.) 

ةي لًلٌرًجىاًؿ 5ـ، ص 2011ـ( كالدجاجي )2011ذكر اؼباكردم ) ( قاؿ عيمىري ٍبني اػبٍىطَّاًب: الرَّاحى
( أما األصفهاين 471)أيما التوحيدم، ص ]ؿبركة لبواعث الشهوة اعبنسية   ىٍفلىةه كىلًلنًٌسىاًء  يٍلمىةه" 

كقبد أحد األكاديبيُت  (.226قالسفة الفرس  بػىزىٍرصبىٍهىر )ص ألحد السابقة ـ( قينسب العبارة 2011)
( ينقل العبارة السابقة دكف نقد كينشرىا 44ـ، ص2011من اؼبتخصصُت يف علـو الشريعة )الشطي، 

اليت أكثر من نص  قرائها من اإلناث العامالت يف حقل التعليم. ىنه العبارة ًب عرضها  ؾبلة اؼبعلميف 
اإلسالـ! إهنا تقـو يف حقيقتها علأ سوء الظن باؼبرأة قال يليق أف تساؽ يف مقاـ علأ أهنا من رحاب 

اؼبدح ألهنا تقـو يف عمومها بربؾبة اعبيل اعبديد بأقكار قارسية قاسدة أك يونانية كاسدة ىي بعيدة كل 
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من ثأف  الفراغ ممر للنكر كاألنثأ حقيقة هبب أف ال نثبتها بعبارات تقللالبعد عن نفحات اإلسالـ. 
 اؼبرأة أك الرجل.

(. 54ـ، ص 2010كظن بعت علمائنا أف سوء الظن باؼبرأة قطرة كىنا زعم  طَت )عويس، 
أهنن متفر ات الباؿ من كل ثيء إال من اعبماع عن النساء " طوؽ اغبمامةقاؿ ابن حـز يف كتابو 

كىن علمنٍت القر ف ..لسواهقن كدكاعيو، كالغزؿ كأسبابو، كالتآل  ككجوىو الثغل ؽبن  َته كال  ل
كركينٍت كثَتان من اآلثعار ]كدربنٍت  يف اػبط، ك  يكن ]كدم  كإعماؿ ذىٍت من أكؿ قهمي كأنا يف سن 

أ بارىن، كربصيل ذلك. كأنا ال أنسأ ثيئان فبا  رل الطفولة جدان إال تعرؼ أسباهبن، كالبحث عن 
موقع ا تصار، جهتهن قطرت بو" ) منهن، كأصل ذلك  َتة ثديدة طبعت عليها، كسوء ظن يف

كلعل ابن حـز صوب موقفو يف قولو "كلست أبعد أف يكوف الصالح يف الرجاؿ كالنساء  الوراؽ(.
إف الطبيعة البشرية للجنسُت كاحدة، كالفالح  كىنا كالـ نفيس. ."موجودان. كأعوذ باهلل أف أظن  َت ىنا

 نوثة.نصيب اجملتهد اؼبصيب كال صلة لنلك بالرجولة كاأل
مشُت قمن أمثاؽبم "الشيطاف أستاذ الرجل كتلمين اؼبرأة" يف مسار  البا كسارت األمثاؿ العاؼبية 

ـ(. كال نعجب من اليهودم 2005كقوؽبم "ال تستند إر اعبدار اؼبائل كال إر اؼبرأة" )دار اغبمارة، 
(. Anderson and Taylor, 2009, p. 269النم وبمد ربو أنو   ىبلقو امرأة كال عبدا )

بعت تلكم النظرات اؼبريبة بل اؼبهينة للمرأة إر األدب العريب. "طاعة النساء ندامة"  كتسللت
ركسو حيث يرل "أف  (. كتب أقالطوف ضد اؼبرأة كىكنا  من56، ص 1ـ، ج2008)األبشيهي، 

ينبغي ؽبا أف تشعر قميلة النساء اهلهن كإطاعتهن.. ققدرىن أف يرضُت كىبمعن، قاؼبرأة  ادـ الرجل ك 
كقاؿ أبقراط للمرأة  (.56ـ، ص 2010دكمان أف سعادهتا اغبقيقية يف اغبب كاألمومة" )صاحب، 

سًتاف  بعلها كقربىا" كىنه األقكار اليونانية تسربت إر األمثلة الشعبية العربية ك اصة يف العصر 
بنات من اؼبكرمات" )اػبوارزمي، "دقن ال ،العباسي قمن األمثاؿ اؼبولدة "نعم الصهر للمرأة القرب"

يف أقغانستاف كباكستاف "ليس أماـ اؼبرأة سول البيت  الشعبيةكمن األمثاؿ (. 109، 52ـ، ص 2003
( كتلقن البنت قبل زكاجها "اد لي بالعباءة كا رجي بالكفن". 158ـ، ص 2004أك القرب" )أضبد، 

ليم كال متغَتات العصر قادرة علأ ا راجها من النظرة قاؼبرأة يف رأم الرجل مازالت ذاهتا ال الزماف كال التع
 (.27ـ، ص 2010الدكنية للمجتمع النكورم )صاحب، 

كقد سئل ابن سَتين عن النساء ققاؿ: مفاتي، أبواب الفنت كـبازف اغبزف، إف أحسنت اؼبرأة "
إليك منت عليك، تفشي سرؾ كهتمل أمرؾ، كسبيل إر  َتؾ. كقيل: النساء روباف بالليل ثوؾ بالنهار. 

، 757ـ، ص 2010كقاؿ  َته: ال مصيبة أعظم من اعبهل، كال ثر أثر من النساء" )الدمَتم، 
(. ثبو بعت العلماء ناقت العهد بأنو  ارج من الرجاؿ الكمل 79ـ، 2009ا تصار، أبوريشة، ب
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( كؽبنا قإف التقاليد العرقية تقيد حركة اؼبرأة اؼبسلمة 145ـ، ص 2003دا ل يف زمرة النساء )ثعباف، 
 ( كتنعتها بنعوت ال تليق دبقامها الرقيع كإنسانة.130ـ، ص 2009إر اليـو )القباقبي، 

مػػػن احملػػػور  14% مػػػن أقػػػراد العينػػػة علػػػأ البنػػػد 33اسػػػتنادا إر معطيػػػات الدراسػػػة الراىنػػػة كاقػػػق 
اؼبواققػة علػأ الػزكاج الثالث يف اإلستبانة  "لو أهنا ذبيحة ما عشتك" كناية علأ اؼبواققػة علػأ زكاج البنػت. 

مػػػػا عشػػػػتكم"  تكػػػػوف يف الكويػػػػت قػػػػديبا بصػػػػيغة يقوؽبػػػػا أىػػػػل العػػػػركس للخاطػػػػب "لػػػػو ىػػػػي ]بنتنػػػػا  ذبيحػػػػة
 ر م أف ذلك التعبَت كاف دارجا لكنو  َت مستساغ.(. 164ـ، ص2005)الرقاعي، 

% من أقراد العينة يواققوف علأ البنػد الثالػث يف احملػور الثالػث: 19كتشَت الدراسة اغبالية إر أف 
اع كبنػت العػم ابن العػم أمػره مطػقػتتمػمن بعػت اؼبػأثورات عبػارات قاسػية . كىكػنا كىلىد عمها قىطَّاع رقبتهػا

، ثػػػعالف، 123ـ، ص 2009(. بنػػػت العػػػم البػػػن العػػػم )ضبيػػػد، 21، 16ـ، ص 2003لػػػو )زيادنػػػة، 
كرسػها العػرؼ االجتمػاعي عػرب تعاقػب السػنُت يف عاؼبنػا العػريب قتسػوغ مفػاىيم  . كشبة (34ـ، ص 2010

َت الشػػعبية مػػن مثػػل قكػرة أف اؼبػػرأة سػػلعة معركضػػة للبيػع يػػدقع الرجػػل شبػػن ثػرائها كىػػو مػػا تبينػػو بعػت التعػػاب
قوؿ اؼبرأة عن مهرىا إنو "حقي كعتيقػة رقبػيت" باعتبػار اؼبهػر ىػو اؼبقابػل اؼبػادم غبريػة اؼبػرأة كشبنػا لرقبتهػا أم 

ـ، 2005ذاهتػػا. لػػنلك ال بػػد مػػن توعيػػة ثقاقيػػة إسػػالمية للمجتمػػع لتصػػويب النظػػرة إر اؼبػػرأة )قمػػل هللا، 
تػػػػاع كمػػػػا ثػػػػاع يف كثػػػػَت مػػػػن ؾبتمعاتنػػػػا لعػػػػدة كأهنػػػػا ليسػػػػت مػػػػن سػػػػقط اؼب (262، ص 206، 204ص 
   .عصور

 احملور الرابع متغريات السكن واجلنس واجلنسية   
 ىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت منطقة السكن يف موضوع أنبية األمثاؿ الشعبية  

 ( نتائج ربليل التباين حملاكر الدراسة تبعا ؼبتغَت منطقة السكن 6جدكؿ )  
 الداللة  قيمة ؼ  اؼبتوسط  اؼبتغَت  احملور

 األكؿ 

 3.24 العاصمة 

1.20 0.31 

 3.18 حويل 

 3.35 اعبهراء 

 3.31 األضبدم 

 3.29 مبارؾ الكبَت 

 3.27 الفركانية 

 الثاين 

 3.57 العاصمة 

 3.55 حويل  0.09 1.91

 3.51 اعبهراء 
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 3.65 األضبدم 

 3.70 مبارؾ الكبَت 

 3.60 الفركانية 

 الثالث 

 2.66 العاصمة 

1.11 0.35 

 2.70 حويل 

 2.58 اعبهراء 

 2.72 األضبدم 

 2.82 مبارؾ الكبَت 

 2.72 الفركانية 

الدراسػة كاؼبتعلقػة دبحػاكر باستقراء اعبدكؿ يتبُت أنػو ال توجػد  قػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت متوسػط اسػتجابات عينػة 
كمػرد ذلػك صػغر دكلػة الكويػت كضػيق مسػاحة اال تالقػات الثقاقيػة اعبوىريػة حيػث  الدراسة تعزل ؼبتغَت منطقة السػكن

 التقارب بُت اؼبناطق أكجد ثقاقة متشاهبة بُت السكاف علأ ا تالؼ مناطقهم.
 الفروق بني اجلنسني  

يف موضػوع أنبيػة األمثػاؿ ىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت ؾبتمع الطػالب كؾبتمػع الطالبػات 
 الشعبية 

 ( نتائج ا تبار ت للفركؽ بُت متوسطات ؿباكر الدراسة تبعا ؼبتغَت اعبنس 7جدكؿ )
 الداللة  قيمة ت  اؼبتوسط  اؼبتغَت  احملور

 األكؿ 
 3.22 ذكر 

-1.72 0.09 
 3.30 أنثأ 

 الثاين 
 3.66 ذكر 

1.70 0.09 
 3.58 أنثأ 

 الثالث 
 3.10 ذكر 

8.77 0.00 
 2.56 أنثأ 

باسػػتقراء اعبػػدكؿ يتبػػُت أف ىنػػاؾ قركقػػا ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػط اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة يف صػػورة اؼبػػرأة يف  
عنػد مسػتول دالػة بعػت األمثلػة الشػعبية اػباصػة بػاؼبرأة العربيػة األمثاؿ الشعبية العربيػة ككسػائل اكتسػاهبا كاؼبتعلقػة دبحػور 

. ال ثػػك أف اجملتمعػػات العربيػػة سبيػػز بػػُت تنشػػئة الولػػد كبػػُت تنشػػئة البنػػت (2.56( كلصػػا  االنػػاث كدبتوسػػط )0.00)
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ا يف اغبيػاة كعليو تتفاكت نظرهتم لألمور. كعلأ سػبيل اؼبثػاؿ الديوانيػة ؾبلػس  ػاص للرجػاؿ كتلعػب الػديوانيات دكرا كبػَت 
 . الثقاقية للنكورتشكيل السياسية كاالجتماعية ك 

 الفروق حسب اجلنسية
 ُت يف موضوع أنبية األمثاؿ الشعبية يُت ك َت الكويتيىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت الكويت

 ( نتائج ا تبار ت للفركؽ بُت متوسطات ؿباكر الدراسة تبعا ؼبتغَت اعبنسية   8جدكؿ ) 

 الداللة  قيمة ت  اؼبتوسط  اؼبتغَت  احملور

 األكؿ 
 3.27 كوييت

-1.44 0.15 
 3.35  َت كوييت

 الثاين 
 3.62 كوييت

2.27 0.02 
 3.48  َت كوييت

 الثالث 
 2.73 كوييت

2.02 0.04 
 2.55  َت كوييت

     

ا ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت متوسػػػط اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة يف باسػػػتقراء اعبػػػدكؿ يتبػػػُت أف ىنػػػاؾ قركقػػػ
مصػػػادر تعلػػػم األمثلػػػة ربديػػػد صػػػورة اؼبػػػرأة يف األمثػػػاؿ الشػػػعبية العربيػػػة ككسػػػائل اكتسػػػاهبا  كاؼبتعلقػػػة دبحػػػور 

( كمػػا أف ىنػػاؾ 3.62( كلصػػا  الكػػويتيُت كدبتوسػػط )0.02ؼبتغػػَت اعبنسػػية عنػػد مسػػتول دالػػة )  الشػػعبية
قػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػط اسػػتجابات أقػػراد العينػػة يف ربديػػد صػػورة اؼبػػرأة يف األمثػػاؿ الشػػعبية 

عنػػد مسػػتول دالػػة  بيػػةبعػػت األمثلػػة الشػػعبية اػباصػػة بػػاؼبرأة العر العربيػػة ككسػػائل اكتسػػاهبا  كاػباصػػة دبحػػور 
. ر م تشاهبة الثقاقة العربية إال أف ىناؾ متغػَتات ذبعػل (2.73( كلصا   َت الكوييت كدبتوسط )0.04)

 راء الكػػػويتيُت قػػػد زبتلػػػ  عػػػن  ػػػَتىم إزاء األمثلػػػة الشػػػعبية قػػػالتعليم اغبكػػػومي ؼبعظػػػم الطلبػػػة الكػػػويتيُت، 
راد العائلػػػة ك ػػػَتىم، كثػػػيوع العوائػػػل اؼبمتػػػدة، كالػػػديوانيات، ككثػػػرة قػػػرص االحتكػػػاؾ بكبػػػار السػػػن مػػػن أقػػػ

كالتمكن من اللهجة العامية، كاالستقرار يف البلد من العوامل اليت تساىم يف  لق تفاكت نست بػُت ثقاقػة 
 الكويتيُت ك َتىم من اؼبقيمُت.

 الفروق حسب التخصص
 ؿ الشعبية يف موضوع أنبية األمثاىل توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت زبصص الطلبة 

 ( نتائج ا تبار ت للفركؽ بُت متوسطات ؿباكر الدراسة تبعا ؼبتغَت التخصص   9جدكؿ ) 

 الداللة  قيمة ت  اؼبتوسط  اؼبتغَت  احملور
 0.32 0.99 3.31 علمي  األكؿ 
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 3.26 أديب 

 الثاين 
 3.64 علمي 

1.14 0.25 
 3.59 أديب 

 الثالث 
 2.68 علمي 

-0.63 0.53 
 2.72 أديب 

 
أنػػو ال توجػد قػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػُت متوسػػط اسػتجابات عينػػة الدراسػػة يف باسػتقراء اعبػػدكؿ يتبػُت 

كقػد يعػود كاؼبتعلقة دبحاكر صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية العربية ككسائل اكتساهبا تعزل ؼبتغَت التخصػص. 
قمػن الطبيعػي أف تتقػارب كجهػات نظػرىم إزاء  24-18ذلك إر أف معظم الطلبػة ىػم مػن الفئػة العمريػة 

موضػػوع كمػػا أف طبيعػػة اؼبنػػاىج الدراسػػية ال تتصػػل باألمثػػاؿ الشػػعبية قالطالػػب اؼبسػػتجد كاػبػػريج ال تظهػػر 
األمثػػاؿ الشػػعبية مػػن الػػدكاكين  الفػركؽ بيػػنهم يف ىػػنا األمػػر. كسػػبقت اإلثػػارة إر أف عينػػة الدراسػػة تسػػتقي

 ككبار السن كليست م سسات التعليم ذات تأثَت كبَت علأ معظم أقراد العينة يف ىنا الشأف. 

 األِثاي اٌشؼبٍت ػٓ اٌّرأة أُ٘ اٌّحٛر اٌخاِص 

   ما أىم األمثاؿ الشعبية اإلهبابية كالسلبية اليت وبفظها الطلبة عن اؼبرأة
بعت أقراد عينة الدراسة باؼبثل الشعت "موت البنات سًت" حيث تشَت االستبانة إر معرقة 

كىو قوؿ مأثور عند اليوناف  ككضعوا ىنا اؼبثل ضمن األمثاؿ السلبية. ( من أقراد العينة26أثار إليها )
حيث قاؿ أبقراط "للمرأة سًتاف  بعلها كقربىا" كىنه األقكار اليونانية تسربت إر األمثلة الشعبية العربية 

(. كعندما نطلع علأ األمثلة اليت دكهنا الطلبة يف  انة األمثلة 109، 52ـ، ص 2003)اػبوارزمي، 
كقدراهتا كتنفي عنها صفة اإلنساف الشعبية السلبية قبدىا بالفعل قاسبة تتممن أقواال تشك يف عقل اؼبرأة 

 النم  لقو اػبالق سبحانو يف أحسن تقومي. 
( مثل اهبايب فبا يدؿ علأ قلة األمثلة 15( مثال ثعبيا سلبيا ك  يكتبوا إال )28ذكر الطلبة )

الشعبية االهبابية بشأف اؼبرأة مقارنة باألمثاؿ السلبية كقلة ما ىو ؿبفوظ لدل الناثئة قيما ىبص ىنا 
 .اجملاؿ

دراسة األمثاؿ الشعبية لكل ؾبتمع تيتي، الفرصة للكش  عن صورة اؼبرأة يف اجملتمع  أثبتت "إف 
مثل يف دكلة عربية أٌف عدد األمثاؿ الشعبية اليت  3600إحدل الٌدراسات العربية بعد أف ًٌب ربليل 

ؿ اليت تناكلتها % من ؾبموع األمثاؿ اليت ًب ربليلها، كاألمثا82.5تناكلت اؼبرأة بالنـٌ كانت نسبتها 
% كسبكنت إحدل الدراسات اإلحصائية من حصر األمثاؿ 1%، كاألمثاؿ احملايدة 16.5باؼبدح 

%، 33.2الشعبية اؼبنتشرة عن اؼبرأة يف دكلة عربية أ رل، قبلغت نسبتها من صبلة األمثاؿ الشعبية 



29 

 

م اإلسالمية عامة، كتكٌرس ك البية ىنه األمثاؿ تتممن إساءة مباثرة أك  َت مباثرة للمرأة كللمفاىي
النظرة الدكنية اؼبتخلًٌفة ؽبنا العنصر الفعاؿ. إف أ لب األمثاؿ العامية العربية كالعاؼبية بشأف اؼبرأة تنتمي 

قما أحرانا اليـو أف نعيد النظر يف تلك األمثاؿ اليت تسيء إر أمهاتنا  هبدر استئصالو.« تراث ظا »إر 
أ  ربلتها ثرعيان، بإقصاء كل ما يتعار  مع تعاليم اإلسالـ، كالعمل علأ كبناتنا كأ واتنا كالعمل عل

إحياء األمثاؿ الشعبية اليت أظهرت الصورة الناصعة كاؼبميئة للمرأة كتعزيزىا بنظرة اإلسالـ ؽبا. )اؼبغريب، 
 ـ، با تصار كتصرؼ(.2010

يف  لشعبية اؼبفًت  أهنا اهبابيةعبارة عن األمثاؿ ا( 15كتبوا )يف الدراسة الراىنة  كر م أف الطلبة 
إال أف بعمها يبكن أف تكوف ؽبا قراءة ـبتلفة ققوؽبم "كراء كل عظيم امرأة"   ال يكوف الدراسة اغبالية 

كوف البنت بنت أبوىا كأمها. ؼباذا قيمة ت  ال  "البنت بنت أبوىا"اانب كل عظيم امرأة، كيف قوؽبم 
. كقوؽبم "سكانو مرتو" أم أف الزكجة تدير حياة زكجها كالصحي، أهنما اؼبرأة ال تكوف إال بتبعيتها للرجل

قكل ثطر من الشطرين يتمم بعمة البعت كقق قانوف: تواقق  معا يديراف حياهتا بال تسلط أك تساىل
   .كتكامل ال تناقر كتفاضل

ال تعرؼ إف التحيز ضد اؼبرأة ترؾ اوباءاتو تظهر كائنا ىامشيا يف قماء مكبوت كمراقب. لنا 
بعت أف اؼبرأة يف معظم اجملتمعات إال بصيغة عالئقية مع اآل ر )زكجة، ابنة، أـ، أ ت( كإذا أراد ال

هنا ىي األـ كاأل ت كالبنت  أم أهنا ليست ؿبًتمة لناهتا. كيف ىنه اجملتمعات إيثبت احًتامو للمرأة قاؿ 
عتقد اؼبتحيز يف التنميط. إف اؼبثل "الكالـ الصحي، ىو "كالـ رجاؿ" قتسهم اللغة يف ذبنر نسق اؼب

الشعت لو دكره اؼبهم يف صناعة القيم كبعت األمثاؿ ربث علأ التخلي عن اؼبسئولية كتدقع للنفاؽ 
، 121ـ، ص 2008كاالستسالـ كمداىنة القوم مثل "من تزكج أمي، قلت لو: يا عمي" )العجمي، 

(. كاللـو يف الطالؽ 294ـ، ص 2007 "اللي يتزكج سيت، أقوؿ لو يا سيدم" )حنفي،( 154، 122
 (.90ـ، ص 2007أ تها...هللا يلعنها كيلعن أ تها" )العجمي،  ]تزكج  "طلقها كإ نيوجو للمرأة 

إف احملفوظات السلبية عن اؼبرأة عند أقراد العينة اغبالية تشهد بشيوعها كتغلغلها يف الفكر 
اؿ الشعبية عاؼبيا عبارات تعكس التفكَت النمطي قبد يف األمثاإلنساين فبا يتطلب تفكيكا جنريا ؽبا. 
احنًر  -: انتظٍر ثهران كي سبدحى حصانان، كسنةن كي سبدحى امرأةن كتكش  مدل التحيز ضد اإلناث منها

لنى  -ينسأ اغبٌسوفي التغريدى كال تنسأ اؼبرأةي الكالـ -كال تثٍق باؼبرأًة اعبٌيدة -اؼبرأةى السيئة اؼباؿي كالنساء ييفمًٌ
ثعيرىا طويل،  اؼبرأةي  - ةي اؼبرأًة ال تنفعي سول اؼبرأةنصيح -مىن يثق بالٌنساء يكتٍب علأ الثلج -األ بياء

الٌرجيلي العاً ي يبٍت اؼبدفى، -ر الٌنساًء الٌسيئاًت السَتة، أٌما سائر الٌنساًء قال تثٍق هبنٌ احن-كقكريىا قصَت
ضع ي الٌرجيًل يصنعي قٌوةى اؼبرأة.  -بلى أف تنجبى لك عشرةى أكالدال تثٍق بامرأتكى ق-كاؼبرأةي العاًلمةي هتديمها

 (.178ـ، 2009الكندرم، ملك، اؼبرأةي ىي البابي الرئيسيُّ للجحيم )
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إف الًتبية االجتماعية الصحيحة تعد العامل الرئيس يف صيا ة كعي الفرد بل اجملتمع إزاء العديد 
إف مسلمات قيم اؼبورث اؼبسانبة يف تربية  ورث توجهاهتا.من القمايا االجتماعية، كوهنا تنهل من اؼب

الفرد تعكس سلوكو كفبارساتو يف اجملتمع، قلو كانت اؼبسلمات االجتماعية مبنية علأ مفاىيم معادية 
ـ، 2010للمرأة كربط من قدرىا كثأهنا االجتماعي قإف الفرد يبارسها يف الالكعي اعبمعي )صاحب، 

 العصرية كال اؼبواثيق ؽ ككاجبات اؼبرأة يف اغبياة اؼبدنية كال يكًتث للقوانُت( كال يلتفت إر حقو 22ص 
تتشكل قكرة النوع االجتماعي عن طريق اؼبوركثات الثقاقية كىي بالغة األثر يف أم ؾبتمع ألهنا  الدكلية.

أة فبا يعمل يف الغالب تعلي من ثأف الثقاقة النكورية كتعطي الرجل األكلوية اؼبطلقة كربط من دكر اؼبر 
قاسم أمُت "هبب أف ترىب اؼبرأة (. قاؿ 52ـ، ص 2008علأ ترسيخ قيم النكورة كمبادئها )بدكم، 

علأ أف تكوف لنفسها أكال كتد ل اجملتمع اإلنساين كىي ذات كاملة، ال مادة يشكلها الرجل، كأف ذبد 
 . (56ـ، ص 2009أسباب سعادهتا كثقائها يف نفسها ال يف  َتىا" )إبراىيم، 

تسَت كثَت من األمثلة اػبليجية عن اؼبرأة كبو رلية قاسبة متشائمة كمن ذلك قوؽبم "صوت حية كال 
صوت بنية" "بيت البنات  راب" "أـ البنت مسنودة خبيط" كأـ الولد مسنودة حبيط" )النعيمي، 

 اؼبرتبط (. الكثَت من األمثاؿ العربية مشبعة بالتحيز ضد اؼبرأة كيف اؼبثل الشعت86ـ، ص 2007
ـ، ص 2006بتأديب البنت اكسر ضلعها قهو معوج من أصل معوج ، ككسره يعمل لتصحيحو )قمرب، 

249.) 
صورة سلبية، كصنفتها يف  انة الدكنية كربطتها  -علأ سبيل اؼبثاؿ–رظبت األمثاؿ للمرأة اؼبغربية ك 

لكل الشركر )اؼبغريب،  بكل ما من ثأنو اغبٌط من قيمتها كالتقليل من قىٍدرىا، كجعلتها مصدرنا
ذباكر اؼبرأة يف اؼبثل الشعت اؼبغريب اغبيلة كاػبديعة  :اؼبرأة عنواف الشر اميع تشكيالتوـ(. "2010

كاؼبكر، ككل ثر الحق باػبلق سببو امرأة: "كل بلية سببها كلية"، "اؼبرا تلنع كتصي،"، قهي ثر 
شعبية الليبية تنتقص من قيمة "اؼبرأة" ـ(. ككنلك قإف "بعت األمثاؿ ال2004، قوساؿ )أ القي" 

كترتبها يف  انة دكنية يف ـبتل  أطوار حياهتا، كلعل أبلغ دليل علأ ذلك ىو كصفها منن كالدهتا بأهنا 
ليست من باب النكتة أك  -كالعربية بطبيعة اغباؿ– اؼبرأة الليبية عن كاألمثلة السيئة . "زريعة إبليس"

نظرة الناس إر اؼبرأة سواء يف العصر اغبايل أك يف عصور سبقت  عن التندر أك الثرثرة، بل تعرب يف الواقع
كاستخداـ ىنه األمثلة ثائع بُت الناس حىت يف ظل الثقاقة العصرية كالفمائيات ألف التعليم األسرم 

كل الدعوات عندنا بمركرة تغيَت النظرة الدكنية للمرأة كاؼبدرسي كالقوانُت، بقيت كما ىي بالر م من  
  .(كتصرؼ ـ، با تصار2008)بشر، 

إف أىم القمايا اؼبطركحة يف الفكر كالواقع العريب اإلسالمي كما يرل كثَت من اؼبهتمُت.. ىو 
الكبت.. مع ربرير اإلنساف العريب من ىيمنة كثَت من العادات كالتقاليد السلبية.. اليت تساىم يف القمع ك 

احملاقظة علأ اؽبوية كالعادات كالتقاليد اإلهبابية اليت ربفظ ىنه اؽبوية كتعطيها مشركعيتها كاستمراريتها 
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( كقد يرجع ذلك 32ـ، ص 2009)الطاىر، تعاين اؼبرأة العربية من ربديات كثَتة  ـ(.2004)الكط، 
 .كالبعد عن اآلداب اإلسالمية اؼبستنَتة كثةإر عدة أسباب منها طبيعة اجملتمعات العربية كثقاقتها اؼبور 

ـ( علأ أف "اؼبرأة اػبليجية ال زالت سجينة منظومات مغلقة من القيم 2011ي كد علأ أسعد كطفة )
كالعقليات كالنىنيات كالعادات كالتقاليد كالفتاكل كاؼبمارسات اليت تمعها يف أقفاص القهر كالعبودية" 

ا عن اؼبرأة العربية. اؼبرأة ال زالت تشكل كيانا ثانويا دبقاييس اجملتمع ( ،كأف حاؽبا ال ىبتل  كثَت 25)ص 
النكورم كتعاين من العن  الرمزم اؼبتغلغل يف ثقاقتنا دكف أف يشعر الفرد بالدالالت كاؼبمامُت اػبفية 

 للقمع كالدكنية كىي منتشرة حىت يف ذىنيات كثَت من طلبة اعبامعة.
التايل: "تبعث كثَت من  3ة يف الدراسة اغبالية كرد يف البند رقم يف احملور األكؿ من االستبان

%( من أقراد العينة إم ما 46األمثاؿ الشعبية يف النفس التقليل من ثأف اؼبرأة"   يواقق علأ العبارة )
يقارب النص  كلكن معطيات الدراسة تكش  عن اذباىات مغايرة قال زالت الثقاقة الشعبية تعاين من 

 ر كمممر ضد اؼبرأة يمعها يف منزلة دكنية. ربيز ظاى
ىناؾ حاجة إلقراز اجملتمعات العربية أمثاال عامية جديدة ربمل يف طياهتا رلية جديدة للمرأة كال 
تعاديها، كىنا وبتاج لوقت طويل كقكر مبدع ال تزاهنا يف الناكرة اعبمعية ٍب لنقلها كركايتها عرب 

يل السلوؾ. الغر  من ذلك أف تتفاعل األمثاؿ اعبديدة مع األجياؿ، بغية تصويب األقكار كتعد
األمثاؿ العامية القديبة السلبية كتتغلب عليها كتزوبها، قاجملتمعات اؼبعاصرة ما زالت تراثية تستشهد 

 (.297ـ، ص 2007بالنصوص كاؼبأثورات كمصدر سلطة كتشريع )حنفي، 
يتعلق بأسلوب العن  ضد الزكجة ليجربىا ال زاؿ البعت يف ؾبتمعنا ي من بالوىم الكبَت النم 

(، فبا ضبل الباحثُت علأ زبصيص دراساهتم ؽبنا الداء )أبو 21ـ، ص 2010علأ طاعتو )الشهاب، 
ـ( إر أف اإلناث ىن األكثر تعرضا للعن  كأنو ال 2008ـ(. تشَت نتائج دراسة قتيحأ )2008زيد، 

عدـ التقليل من ثأنو كعدـ اعتبار اؼبرأة ملكية  اصة بد من توضي، كثرح أنبية دكر اؼبرأة يف اجملتمع ك 
(. ىناؾ من الرجاؿ من ينظر للمرأة من منظار العصور الوسطأ كيعتربىا كائنا 135، 167للنكر )ص 

تابعا لو كيتفنن يف إذاللو سرا كعالنية مع اضفاء الصبغة الدينية علأ ىنا الرأم الميق لتربيره ر م أف 
ؾبلة الثقاقة هنم يبارسوف دكرىم عائليا بتلك العقلية. ؼباذا لبجل من اسم اؼبرأة  )ى الء قلة قليلة إال أ
(. اجملتمع العريب عموما ىبجل من التصري، باسم اؼبرأة كيتعامل 5ـ، ص 2011، االجتماعية كاألمنية

ـ، ص 2011معها حبنر كالًتبية اػباطئة اؼبمللة يف تنشئة الشباب من أسباب ىنه الظاىرة )الظراسي، 
30 .) 

يفمل بعمهم حجب اؼبرأة حىت يف ذكر اسم الفتيات كاأل وات كاألمهات قال ينكركف اسم 
احة قهي عورة ال بد من سًتىا يف تصورىم قيستخدموف التورية كالكنية إذا اضطركا إر اإلثارة اؼبرأة صر 

الوالدة( كذلك ىركبا من ذكر اسم اؼبرأة صراحة  -أ يت -أـ أضبد -الرضيعة –إليها كقوؽبم )األىل 
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اؿ السم اؼبرأة كيعد ذلك يف ظنهم  َتة ؿبمودة، كعادة متوارثة، كتراث يدؿ علأ احملاقظة! كىنا اإل ف
مازلنا نراه جليا يف جيلنا اغبايل حىت يف بطاقات الدعوة غبفل زقاؼ أك عند مشاركة اؼبرأة يف مدا لة 

كر م أننا يف القرف الواحد كالعشرين  ثقاقية يف برنامج إذاعي أك تلفزيوين، أك كتاب مقاؿ يف صحيفة!!
الشك كالريبة تنهش يف مكانة اؼبرأة كتشوه صباؿ صورة كر م أف اإلسالـ أكـر اؼبرأة أيبا إكراـ إال أف نظرة 

 اإلسالـ.
كيف ضوء ماسبق قإف األمثاؿ الشعبية جزء مهم من تراثنا الثقايف بقنواتو الواسعة، كأنساقة الفكرية، 

ؾبموعة مفاىيم ثائعة كثائكة  -من حيث نشعر أك ال نشعر  -كمكوناتو التارىبية كال ريب أنو يتممن 
اف كثَت من الناس كمنهم ثروبة الشباب كما تشَت معطيات الدراسة اغبالية. تتممن تعشعش يف أذى

بعت األمثاؿ الشعبية علأ معاين ممطربة ترك  اؼبرأة علأ اػبموع لًتسيخ الواقع كانتاج ثقاقة قلقة 
 أسَتة للماضي. 

 أىم نتائج الدراسة
ن كجهة نظر الطلبة ككاف م األمثاؿ اعبيدة من أقمل طرؽ التعليم كالًتبية االجتماعية .1

 %( من أقراد العينة. 81( دبا يعادؿ )4.10دبتوسط )
 يستخدـ الطلبة اؼبثل الشعت عن اؼبرأة يف حياهتم اليومية. .2
تتشابو األمثلة الشعبية يف الدكؿ العربية يف اؼبمموف كالشكل بصفة عامة يف موضوع  .3

 .ر م كجود ثيء من التفاكت اؼبرأة
( 4.58لكبار السن ككاف دبتوسط ) األمثاؿ الشعبية عن طريق االستماعيتعلم الناثئة  .4

 %(  من أقراد العينة ٍب من  الؿ الديوانية ٍب األسرة.96نسبة )كب
 تقـو الديوانية بدكر كبَت يف التنشئة االجتماعية كتشكيل النات الكويتية. .5
أم تزكج اؼبرأة بعد  اؼبرأة ضمها إذا عرقت أمها مثلة من كجهة نظر الطلبة )من أىم األ .6

%( فبا ي كد علأ أنبية 66بنسبة )ك ( 3.68( ككاف دبتوسط )أف تعرؼ أ الؽ كالدهتا
 البيئة االجتماعية السليمة كدكرىا يف قباح الزكاج.

( من احملور الثالث لالستبانة: "ثاكر اؼبرأة كا ل  8%( علأ البند رقم )28كاقق ) .7
ستند إر قكرة راجت يف اجملتمع اؼبسلم ثورىا". ىنه معملة عربية من عدة قركف ت

كأ نت صبغة دينية كمن اؼبخي  أف ي من هبا ثباب من اؼبرحلة اعبامعية يطلعوف غبياة 
إر اؼبرأة نظرة قاصرة حىت يف  -من اعبنسُت–ال زالت نظرة بعت الشباب طيبة. كعليو ق

، كالتغَتات واثيق الدكلية، كاؼبظل الثقاقة االلكًتكنية، كالقفزة العمرانية، كعصر الفمائيات
  .االجتماعية االسًتاتيجية
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يفعل قد سباما كما  للجيل اعبديد يتشربن قيم معاداة النساء كينقلنهاقد النساء أنفسهن  .8
 الرجاؿ.بعت 

صراحة كقد هتُت اؼبرأة الكثَت من األمثاؿ الشعبية مشبعة بالتحيز ضد اؼبرأة كبعمها  .9
"... ال زالت تعشعش يف أذىاف موت البنات سًت"ذات أصوؿ يونانية مثل قوؽبم تكوف 
 .البعت

النم ينص من احملور الثالث لالستبانة ك  15%( من أقراد العينة بالبند رقم 30ي من ) .10
علأ "يا ـبلفة البنات يا ثايلة اؽبم من احمليا للمات". إف هللا يهب اإلناث كاألكالد 

 . اإلناث نقمة هبعلعلأ أف يصر نعمة كلكن البعت 
يف احملور الثالث من االستبانة "اؼبرأة ثيطاف إذا ما ( 7أف البند رقم ) اػبطَتكمن  .11

%( من أقراد العينة فبا ي كد علأ انتشار التمييز ضد 42كاقق عليو )أ واؾ أعماؾ" 
 .يف ذىن ثروبة كبَتة من طلبة الكلية اؼبرأة
"الولد ثايل عيبو"  قالولد قد يفعل اػبطأ %( يواققوف علأ أف 36ما يقارب من ) .12

 كقلما يعاب أك يعاتب أك يعاقب خبالؼ البنت كىنا ميزاف ظا  ىبال  اؼبنطق.
ال توجد قركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط استجابات عينة الدراسة كاؼبتعلقة  .13

 .لدراسة تعزل ؼبتغَت منطقة السكندبحاكر ا
( مثل اهبايب فبا يدؿ علأ 15ك  يكتبوا إال ) ( مثال ثعبيا سلبيا28ذكر الطلبة ) .14

عند أقراد العينة األمثلة الشعبية االهبابية بشأف اؼبرأة مقارنة باألمثاؿ السلبية ؿبدكدية 
 ما ىو ؿبفوظ لدل الناثئة قيما ىبص ىنا اجملاؿ. ىنا م ثر كاض، علأ قلةك 
التايل: "تبعث كثَت  3يف احملور األكؿ من االستبانة يف الدراسة اغبالية كرد يف البند رقم  .15

%( من 46من األمثاؿ الشعبية يف النفس التقليل من ثأف اؼبرأة"   يواقق علأ العبارة )
 الدراسة تكش  عن اذباىات مغايرة.م ما يقارب النص  كلكن معطيات العينة أأقراد 

من ربيز ظاىر كمممر ضد اؼبرأة يف كثَت من مساحاهتا ة الشعبية تعاين ال زالت الثقاق
ال يشعر هبا كثَت من الطلبة نظرا لرسوخ الثقاقة الشعبية النكورية  يمعها يف منزلة دكنية
 . ؿبليا كعاؼبيا عرب العصور
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 التوصيات
كيفية موضوع  يف  ات يف صبيع اؼبراحل التعليميةللمعلمُت كاؼبعلمتدريبية عقد دكرات  .1

من الصعب تغيَت األمثلة السلبية كلكننا نستطيع الشعبية. التعامل الواعي مع اؼبأثورات 
 باؼبأثورات اؼبشوىة ؼبكانة اؼبرأة.كنتأثر  تربمجنقهمنا كتغيَت تصوراتنا حبيث ال  تطوير

 كقق رلية ثرعية كعصرية. جملتمع لتصويب النظرة إر اؼبرأةاتوعية عالـ علأ حت اإل .2
شجيع الطلبة علأ عمل األحباث النقدية كالتقارير اؼبوضوعية يف الدراسات اعبامعية ت .3

 لفحص اؼبوركثات الشعبية النتقاء القوؿ اغبكيم الناقع، كاقصاء الفهم السقيم الناقع.
استحداث مقرر جامعي يعتٍت ببياف اؼبعوقات االجتماعية كالثقاقية كالًتبوية يف مسَتة  .4

 عليها كقق نظرة حمارية تنموية.اؼبرأة كسبل التغلب 
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 االضخبأت (1ٍِحك رلُ )

 
 

 استبانة عن
 صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية ككسائل اكتساهبا

 من منظور طلبة كلية الًتبية األساسية يف دكلة الكويت
 
 

      عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة  
مػن ككسػائل اكتسػاهبا يقـو الباحثاف بإجراء دراسة ميدانية عن )صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية العربية      

الكويت( هبدؼ الوقوؼ علأ ىنه الصػورة كالتعػرؼ علػأ أنبيػة دكلة منظور طلبة كلية الًتبية األساسية يف 
 الؽبػا تعلمكػم ىػنه األمثػاؿ باإلضػاقة األمثاؿ الشػعبية لػديكم ، كربديػد اؼبصػادر كالوسػائط الػيت يػتم مػن 

األمثػػػػاؿ الشػػػػعبية العربيػػػػة اػباصػػػػة بػػػػاؼبرأة مػػػػن كجهػػػػة نظػػػػركم ، لػػػػنا ًب إعػػػػداد ىػػػػنه أبػػػػرز إر التعػػػػرؼ علػػػػأ 
 اإلستبانة.  

ىػػداؼ ىػػنه الدراسػػة يرجػػأ التكػػـر باالجابػػة علػػأ بنػػود اإلسػػتبانة أيف ربقيػػق  كنظػػرا ألنبيػػة رأيكػػم
( يف اؼبربع اؼبالئم لرأيك أمػاـ كػل عبػارة مػن عبػارات االسػتبياف ، √بصراحة ككضوح كذلك بوضع عالمة )

علمػػػا بػػػأف بيانػػػات اإلسػػػتبانة سػػػتعامل بسػػػرية كإل ػػػرا  البحػػػث العلمػػػي ، ثػػػاكرين لكػػػم حسػػػن تعػػػاكنكم 
 معنا.
 
 
 
 

 الباحثاف                                                                               
 
 
 
 
 البيانات األولية: -
 أنثأ  □    ذكر       □ :                      اجلنس -
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  َت كوييت  □       كوييت □:                      اجلنسية -
 الرابعة □        الثالثة     □      الثانية      □      األكر        □     :        الفرقة الدراسية -
 اعبهراء       □  حويل          □            العاصمة  □  :             منطقة السكن -

 الفركانية □   مبارؾ الكبَت  □      األضبدم      □                                   
 3أكثر من  □        3:2من  □         2قل من أ □   :         املعدل الرتاكمي -
 أديب   □      علمي         □    :               التخصص -
 

موافق  العبارات م
 بشدة

ال  موافق
 دريأ

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

      العربية اػباصة باؼبرأة احملور األكؿ: أنبية األمثاؿ الشعبية
      هتتم باملظهر دون اجلوىر.عن املرأة األمثال الشعبية  1
      واالعتماد على الغري.املرأة عجز  تظهر األمثال الشعبية 2
      التقليل من شأن املرأةتبعث كثري من األمثال الشعبية يف النفس  3
      .والتميز لدى املرأة روح املبادرةتضعف األمثال الشعبية  بعض 4
      يف املوقف املالئمعن املرأة ستخدم املثل الشعيب املناسب أ 5
       تناقض احملتوىعلى عن املرأة حتتوي كثري من األمثال الشعبية  6
ال وجود هلا  معتقداتعلى عن املرأة حتتوي األمثال الشعبية  7       
يف  تتشابو األمثلة الشعبية يف الدول العربية يف املضمون والشكل 8

 موضوع املرأة
     

      والرتبية االجتماعية.طرق التعليم  األمثال اجليدة من أفضل  9
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موافق  احملور الثاين : مصادر تعلم األمثلة الشعبية
 بشدة

ال  موافق
 ادري

ال  ال أوافق
أوافق 
 بشدة

      تعلمت األمثال الشعبية من أسريت 1
      عرفت كثري من األمثال الشعبية من وسائل اإلعالم 2
      الربامج التلفزيونيةتبنيت كثري من األمثال الشعبية من  3
صححت كثري من األمثال الشعبية اخلاطئة عن طريق وسائل اإلعالم  4

 املسموعة
     

      اقتنعت بكثري من األمثال الشعبية عن طريق أصدقائي 5
      تعرفت على بعض األمثال الشعبية عن طريق االنرتنت 6
التعرف على بعض األمثال أتاحت املناىج الدراسية على مدار تعليمي  7

 الشعبية
     

وفرت يل املدرسة التعرف على أمثال شعبية ببلدان أخرى من خالل  8
 الوافدين املعلمني

     

      أمثلة شعبية جديدة كليةعرفت خالل وجودي بال 9
تعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق حضوري اخلطب والدروس  10

 باملسجد
     

      الكتب يف املكتباتتعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق  11
      تعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق االستماع لكبار السن 12
       األمثال الشعبية عن طريق الديوانية يتعلم الشباب 13
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األمثاؿ ) ما رأيك يف ىنه العربية  احملور الثالث: بعت األمثلة الشعبية اػباصة باؼبرأة
 الشعبية عن اؼبرأة (

موافق 
 بشدة

ال  دريأال  موافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

عرفت أمها؛ أي تزوج املرأة بعد أن تعرف أخالق والدهتا إذا املرأة ضمها 1       
وابن بنتك ال ،ابن ابنك ابنك 2       
لو العموبنت أمره مطاع  العمأي أن ابن  . عمها َقطَّاع رقبتهاَوَلد  3       
(البنت تشبو والدهتا)  بنت الفارة حفارة 4       
أبوي ما يقدر إال على أمي ]أيب ال يستطيع أن يتفوق على أحد إال على  5

 أمي الضعيفة[
     

      حتت الرباقع سم ناقع 6
      املره شيطان إن ما أغواك أعماك 7
      شاور املره واخلف شورىا 8
األب سخط من الرب زوجة 9       

      موت البنات سرت 10
ذا ولتإ تأمن للمره وإن صلت وال الشمس ال 11       
[ والولد باملدحعقاب البدينالبنت باللدح ]ال 12       
      الولد شايل عيبو )فعل الولد ال يُعاب( 13
      لو أهنا ذبيحة ما عشتك )مجلة تقال للموافقة على زواج البنت( 14
ياشايلة اهلم من احمليا للممات يا خملفة البنات 15       
      البنت إما رجلها ]زوجها[ وإما قربىا 16

الرجاء كتابة أمثلة شعبية إجيابية عن املرأة 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

شعبية سلبية عن املرأة أمثلة 
_________________________________________________ 
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 األمثال السلبية واإلجيابية اليت حيفظها الطلبة (2ملحق رقم )
 اٌخىرار ػٓ اٌّرأة اإلٌجابٍتاألِثاي  َ

 83 ٚراء وً رجً ػظٍُ اِرأة 1

 34 أبٛ اٌبٕاث ِرزٚق 2

 23 اٌّرأة ضّٙا إ ا ػررج أِٙا 3

 12 لٍب اٌجرة ػٍى رّٙا حطٍغ اٌبٕج ألِٙاا 4

 11 األَ ِدرضت 5

 8  اٌبٕج بٕج أبٛ٘ا 6

 2  اٌجٕت ححج ألداَ األِٙاث 7

 3 ٌٛ جاءث أَ اٌؼٍاي أبشرٚا باٌؼشاء 8

 1  اٌبٕج اًٌٍ ِا رٍٗ ِرٖ ِثً اٌشؼٍر ِٓ غٍر ِاي 9

 1  رجً بال اِرأة ورأش بال جطد 11

 1  اٌّرأة ِثً األرض 11

 1 اٌّرأة ِثً اٌجٛ٘رة وً ِا ححارظ ػٍٍٙا حغٍى 12

 1  بٕج إٌاش ِا حٕداش 13

 1  اٌبٕج ػٛرة ضخر٘ا جٍبابٙا 14

 1  ضىأٗ ِرحٗ 15
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 اٌخىرار األِثاي اٌطٍبٍت ػٓ اٌّرأة َ

 26 ِٛث اٌبٕاث ضخر  1

 15 اث ٌٍّّاث ُٕ٘ اٌب 2

 13 ححج اٌبرالغ ضُ ٔالغ  3

 13 اٌّراٖ شٍطاْ اْ ِا اغٛان اػّان  4

 11 بٕج اٌفارٖ حفارٖ 5

 11 ضٍغ (  24اوطر ٌٍبٕج ضٍغ ٌطٍغ ٌٙا ) 6

 9 ٌٛ أٙا  بٍحت ِا ػشخه  7

 8 اٌّراٖ ٔالصت ػمً ٚآٌ  8

 8 وٍخٍٙا ) خبس خبسحً ٌا ػررٍت اوٍٍت ( أطبخت طبٍخخٙا ٌا ٌسٍِت ٌٛ  9

 6 اٌبٕج باٌٍدح ٚاٌٌٛد باٌّدح  11

 11 اٌبٕج إِا رجٍٙا ٚإِا لبر٘ا  11

 7 ابٛي ِا ٌمدر اال ػٍى اًِ  12

 5 ال حآِ ٌٍّرٖ ٚاْ صٍج ٚال ٌٍشّص اْ ٌٚج  13

 3+3 ٌاِا ححج اٌطٛاً٘ اٚاً٘ ) ٌا ِا ححج اٌبرالغ ضفااع (  14

 3 اٌٌٛد شاًٌ ػٍبٗ  15

 3 ٌٚد ػّٙا لاطغ رلبٍخٙا  16

 3 بٛ طبغ ِا ٌجٛز ػٓ طبؼٗ  17

 2 رً اٌشارع ػرٚضت ٚرً اٌبٍج جاِٛضت  18

 2 ِا حصدق ااٍِت ٚرا٘ا بٍٕت  19

 2 ِٓ شراٌٗ ِٓ حالٌٗ ػٍٗ ٌا  21

 1 اٌبٕج اْ وثر خطابٙا بارث  21

 1 اٌطىٛث ػالِت اٌرضا  22

 1 ِا ٌؼرف اٌصمر ٌشٌٛت  ًٍاٌ 23

 1 بٕج اٌصاٌبت خاٌبت ٚبٕج اٌخاٌبت صاٌبت  24

 1 ابٓ ابٕه ابٕه ٚابٓ بٕخه ال  25

 1 )ػٛجاء ( ٗاٌّراٖ ػٌٛ 26
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 املراجع العربية
. ربقيػػػق اؼبسػػػتطرؼ يف كػػػل قػػػن مسػػػتظرؼـ(. 2008-ىػػػػ1429، ثػػػهاب الػػػدين ؿبمػػػد بػػػن أضبػػػد )األبشػػػيهي

 دركيش اعبويدم. بَتكت: اؼبكتبة العصرية.
. اؼبرجػػػع األكػػػرب للػػػًتاث )االصػػػدار العػػاؼبُت أعػػػالـ اؼبػػػوقعُت عػػػن ربـ(. 1997ابػػن القػػػيم، ؿبمػػػد بػػػن أيب بكػػر )

 الثالث(.
 ابن القيم، ؿبمد بن أيب بكر )بدكف تاريخ(. األمثاؿ يف القر ف الكرمي. اؼبرجع األكرب للًتاث )االصدار الثالث(.

 http://www.alwaraq.net الوراؽ: موقع. العقد الفريد  ـ(.2010-ىػ1432)ابن عبد ربو 
. االسكندرية: دار الوقاء لػدنيا العن  ضد اؼبرأة ككيفية مواجهتوـ(. 2008-ىػ1429أبو زيد ثحاتو رثدم )

 الطباعة كالنشر.
 و الكويت: دار القلم.5. ط ربرير اؼبرأة يف عصر الرسالةـ(.  1999 -ىػ  1420أبو ثقة، عبداغبليم، )
 : نينول.. دمشقأنثأ اللغة : أكراؽ يف اػبطاب كاعبنسـ(. 2009-ىػ1430أبوريشة، زليخة )
 ، األردف: مكتبة األقصأ.1. طاألمثاؿ العربية كمصادرىا يف الًتاثـ(. 1982-ىػ1402أبوصوقو، ؿبمد )

، 3. طصورة العادات كالتقاليد كالقيم اعباىلية يف كتب األمثاؿ العربيةـ(. 2007أبوعلي، ؿبمد توقيق )
 بَتكت: ثركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر.

 ، بَتكت، دار الساقي.1. ترصبة د.عزت ثعالف. طاإلسالـ ربت اغبصارـ(. 2004أضبد، أكرب )
(. ـ2007-ىػػػػ1428) األصػػػفهاين، أيب القاسػػػم اغبسػػػُت بػػػن ؿبمػػػد بػػػن اؼبفمػػػل اؼبعػػػركؼ بالرا ػػػب األصػػػفهاين

 ، دار السالـ: القاىرة.1. ربقيق كدراسة أ.د أبو اليزيد العجمي. طكتاب النريعة إر مكاـر الشريعة
. موقع الوراؽ: ؿباضرات األدباءـ(. 2011-ىػ1432)لرا ب األصفهاين، ا

http://www.alwaraq.net 

، 1. التمهيػػػػد بقلػػػػم كاريػػػػن بينػػػػيس. طالػػػػنكاء االجتمػػػػاعي : علػػػػم النجػػػػاح اعبديػػػػدـ(. 2008، كػػػػارؿ )ألربىبػػػػت
 الريا : مكتبة جرير.

  اجمللػػة الدكليػػة لألحبػػاث الًتبويػػة.ـ(. الًتبيػػة كمعػػاكدة انتػػاج النػػوع االجتمػػاعي. 2008بػػدكم، عبػػدالرلؼ ؿبمػػد )
 .25، العدد 32جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة. السنة  -ؾبلة كلية الًتبية

، بَتكت: مركز 2. طاجملتمع العريب اؼبعاصر: حبث يف تغَت األحواؿ كالعالقاتـ(. 2009بركات، حليم )
 دراسات الوحدة العربية.
: موقع تاء التأنيث اؼبتحركةيف حق اؼبرأة الليبية.  ـ(. أمثاؿ ثعبية سلبية2008بشر،  الد )

http://woman-mousrata.maktoobblog.com 
 ـ(. ـبل البحث اؼبيداين يف الًتاث الشعت. دمشق: كزارة الثقاقة.2009البكر، ؿبمود مفل، )

 عبمهورية. و دمشق: اعبمهورية العربية السورية: رئاسة ا1. طاؼبوسوعة العربيةـ(. 2001بوبوو مسعود )
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: ؾبلة قكر كنقداؼبرأة يف م سسة الزكاج كنموذج.  صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية :ـ(. 2004بو ريص، قوزم )
. موقع ؿبمد عابد اعبابرم: 2004نوقمرب  63العدد 

http://www.aljabriabed.net/n63_05bukgris.(2).htm 
 ، بَتكت: اؼبنظمة العربية للًتصبة.1سلماف قعفراين. ط. ترصبة د. اؽبيمنة النكوريةـ(. 2009بورديو، بيار )

 . بَتكت: الدار العربية للعلـو ناثركف.الًتاث كؾبتمعات اؼبعرقةـ(. 2009 -ق1430بوزيد، بومدين )

. السػنة الثقاقػة الشػعبيةـ(. تعامل اؼبستشرقُت مع اؼبػوركث القػويل: األمثػاؿ مبوذجػا. ؾبلػة 2010التباب، ناجي )
 ـ. اؼبنامة.2010دد العاثر، صي  الثالثة، الع

. موقع الوراؽ: البصائر كالن ائر ـ(.2011-ىػ1432) التوحيدم، أبو حياف
http://www.alwaraq.net 

 الوراؽ: موقع .كاؼبنسوب اؼبماؼ يف القلوب شبار ـ(.2010-ىػ1432) الثعالت

http://www.alwaraq.net 
 . القاىرة: اؼب سسة العربية اغبديثة.ثاؿ العربحكايات من أمـ(. 2004اعباكيش، ؿبمد إظباعيل )

 . القاىرة: اؼب سسة العربية اغبديثة.رجاؿ كنساء من أمثاؿ العربـ(. 2004اعباكيش، ؿبمد إظباعيل )

 . دمشق: دار الفكر.أثهر األمثاؿـ(. 1997-ىػ1418اعبزائرم، طاىر )

الشعبية. موقع جريدة الفداء:  صورة اؼبرأة يف األمثاؿـ(. 2010-ىػ1431) يسرل ،صبالة
http://fedaa.alwehda.gov.sy 

 ، جدة: دار القاسم.1ـ(. مفاىيم  اطئة يف أقواؿ كأمثاؿ ثائعة. ط2004اعبودم، قيصل )
قمػايا ـ(. أدبيات الطفولػة يف الػًتاث اإلسػالمي. يف 2006 -مهػ 1427حسن، عبدالرزاؽ اغباج عبدالرحيم )

 اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقاقة )إيسيسكو(.. الطفل من منظور إسالمي
. السػػنة الثقاقػػة الشػػعبيةـ(. ثقاقػػة حػػب اقبػػاب اؼبولػػود الػػنكر يف البحػػرين. ؾبلػػة 2010حسػػُت، حسػػُت ؿبمػػد )
 ـ. اؼبنامة.2010الثالثة، العدد العاثر، صي  
 دار الكتب العلمية. ، بَتكت:1. طالتجواؿ يف كتب األمثاؿـ(. 2002-ىػ1422ضبود،  مر موسأ )

 ، دمشق: دار الفكر.1. طىكنا نقيد األجياؿـ(. 2010-ىػ1431الشرايب، نوار ) –ضبودة، عماد 
، دمشق: دار 1. طمقاربة معرقية-النىنية العربية: الثوابت كاؼبتغَتاتـ(. 2009-ىػػ1430ضبيد، حسن )

 نينول.
.1ط، االثكاالت. 1، جحصار الزمنـ(. 2007-ىػ1428حنفي، حسن )  ، بَتكت: الدار العربية للعلـو

. تقدمي كربقيق ؿبمد حسُت األعرجي. أبوظت: اجملمع األمثاؿ اؼبولدةـ(. 2003اػبوارزمي، ؿبمد بن العباس )
 الثقايف.
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 ، الريا : دار اغبمارة.1. طركائع األمثاؿـ(. 2005-ىػ1426دار اغبمارة )
 http://www.alwaraq.netقع الوراؽ: . مو سفط اؼبل،ـ(. 2011-ىػ1432)الدجاجي، سعد هللا 

 http://www.alwaraq.netـ(. حياة اغبيواف الكربل. موقع الوراؽ: 2010-ىػ1432الدمَتم )
 ، دمشق: صفحات للدراسات كالنشر.1. طاؼبرأة كاؼبوركث يف ؾبتمعات العيب(. 2010الربيعي، صاحب )
 . القاىرة، مركز الراية للنشر.ل حكايةموسوعة األمثاؿ العربية: لكل مثـ(. 2007رضواف ، ؿبمد )

 ، دمشق: دار اؼبدل للثقاقة.1. طاؼبأثورات الشعبية: النظرية كالتأكيلـ(. 2005الرقاعي، حصة سيد زيد )

 . الكويت: كزارة اإلعالـ.األمثاؿ الكويتية اؼبقارنةـ(. 1984الركميو أضبد البشر و ككماو صفوت )
 ، م سسة الرسالة.3. ترصبة د. رمماف عبدالتواب. طالعربية القديبةاألمثاؿ ـ(. 1984زؽبامي، ركدل  )

 . اؼبنصورة: مكتبة جزيرة الورد.من أمثاؿ جدٌبالزىراء، قاطمة )بدكف تاريخ(. 
 . القاىرة: دار قباء اغبديثة.اؼبرأة كاجملتمع اؼبعاصرـ(. 2007الساعاٌب، سامية حسن )
 ، الكويت : دار السالسل.1. طعيوف األمثاؿأل  مثل من ـ(. 2009السبيت، ؿبمد صا  )

ـ(. اغبمػػارة كاالبػػداع الفػػٍت كتأثَتىػا علػػأ البنػػاء االجتمػػاعي: 2008-ىػػ1430سػليماف،  ػػَت الػػدين سػػليماف )
 مد ل انساين قلسفي. 

، القػػػػاىرة: دار الكتػػػػاب 2. طمعجػػػػم األمثػػػػاؿ يف القػػػػر ف الكػػػػرمي(. 2009-ىػػػػػ1430ظبػػػػي، عػػػػاط  الػػػػزين، )
 اؼبصرم.

 http://www.alwaraq.net الوراؽ: موقع .االتقاف يف علـو القر ف ـ(.2010-ىػ1432)ي السيوط
 ، مصر: دار اليقُت.1. طسحابة صي ـ(. 2010قد1431الشاذيل، كرمي )

ـ(. األمثػاؿ الشػعبية كعػاء للػًتاث الشػعت. ؾبلػة اؼبػأثورات الشػعبية، 1994-ىػػ1415ثاع الدين، عمر ؿبمػد )
 قطر، مركز الًتاث الشعت جمللس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية.، 36، العدد 9السنة 

ـ(. أمثالنا الشعبية: صورة من األدب الشعت، األمثاؿ يف القر ف كاغبديث النبوم. 2004ثاكر، نبيل حامي )
 دمشق . 

األكؿ: ينػػاير  . العػػددالعلػػـو الًتبويػػةـ(. اؼبػػرأة يف األمثػػاؿ كاألقػػواؿ: رليػػة معاصػػرة. يف ؾبلػػة 2007ثػػرميو ر ػػدة )
 ـو جامعة القاىرة.2007

 -1602: ؾبلػػػة اؼبعلػػػمـ(. يف رحػػػاب اإلسػػػالـ: قيمػػػة الوقػػػت كأنبيتػػػو. 2011-ىػػػػ 1432الشػػػطي، سػػػليماف )
 قرباير. الكويت: صبعية اؼبعلمُت الكويتية.

 . القاىرة: دار اآلقاؽ العربية.األمثاؿ يف األديافـ(. 2003-ىػ1423ثعباف، قوزم )
الثقاقػػة ـ(. مالمػػ، األعػػراؼ القبليػػة عنػػد بػػدك الصػػحراء الغربيػػة اؼبصػػرية. ؾبلػػة 2010الغفار )ثػػعالف، ظبػػي، عبػػد

 ـ. اؼبنامة.2010. السنة الثالثة، العدد العاثر، صي  الشعبية
 قرباير. الكويت.-2176ـ(. حركؼ ناعمة. ؾبلة النهمة، عدد 2010-ىػ1432الشهاب، إيباف أضبد )
 و بَتكت: دار اؼبعرقة.1. طثاؿ العربيةاألمـ(. 2002صا و عبدالقادر )

 الصاكم، صالح )بدكف تاريخ(. من زاكية تربوية: يف الثقاقة كاجملتمع، أقكار ناقدة.
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يناير، العدد  20: الوطنـ(. مل  األسبوع: األمثاؿ الكويتية. جريدية 2011-ىػ1432الصولة، عبدهللا )
 . الكويت.50السنة  7039-12593

ـ(. العن  األسرم لدل طالبات كلية الًتبية األساسية يف اجملتمع الكوييت يف 2009الطاىر، حسُت ؿبمد )
 ، يناير، كلية الًتبية اامعة سوىاج.25. العدد اجمللة الًتبوية

. اؼبرجع تفسَت األلوسي: ركح اؼبعاين يف تفسَت القر ف العظيم كالسبع اؼبثاينـ(. 1985األلوسي، ؿبمود بن عبد هللا )
 األكرب للًتاث )االصدار الثالث(.

ـ(. فبنوع من التداكؿ: اجملتمع مازاؿ ىبجل من التصري، باسم اؼبرأة كيتعامل 2011-ق1432الظراسي، الرا )
 ، قرباير. اإلمارات العربية اؼبتحدة. 40، السنة 482، العدد ؾبلة الثقاقة االجتماعية كاألمنيةمعها حبنر. 

. األمثاؿ مصدرا لدراسة التاريخ: قراءة يف التاريخ السعودم كالتاريخ اؼبصرمـ(. 1999عبدالعزيز، ؿبمد رقعت )
 مصر: عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية االجتماعية.

ية . القاىرة: اؽبيئة اؼبصر اإلعالـ كاؼبشاركة السياسية للمرأة: رلية ربليلية استشراقيةـ(. 2009عبدالغفار ، عادؿ )
 العامة للكتاب.
  للماليُت. العلم دار لبناف: ،1ط .كتابا ت ل  كي  ـ(.2009) حسُت بن راثد العبدالكرمي
 . دمشق: دار عالء الدين.التحليل النفسي لألقواؿ اؼبأثورةـ(. 1994عبده، ظبَت )
اغبمارة لتنمية الفكر ، بَتكت: مركز 1. طؿبمد الغزايل، داعية النهمة اإلسالميةـ(. 2009عبده، ؿبمود )

 اإلسالمي.
. أعػده كعلػق عليػو ك ػرج الشرح اؼبأموؿ ألمثاؿ الرسوؿ صلأ هللا عليو كسلمـ(. 2004العثيمُت، ؿبمد صا  )

 أحاديثو إبراىيم بن ؿبمود عبدالراضي. االسكندرية: دار اإليباف.
قيم التخلي عن اؼبسئولية ـ(. دكر اؼبثل الشعت يف صناعة القيم: 2007-ىػ1428العجمي، قا  ثبيب )

 ىػ. الريا : جامعة اؼبلك سعود.1428: العدد الثاين  ري  ؾبلة اػبطاب الثقايفمبوذجا. 

، بَتكت: دار االنتشار 1. طربت القشرة: دراسات يف الثقاقة كاؼبوركثـ(. 2008العجمي، قا  ثبيب )
 العريب.

 http://www.alwaraq.net لوراؽ:ا موقع. صبهرة العربـ(. 2010-ىػ1432العسكرم، أبوىالؿ )
 سلسة العلـو االجتماعية، القاىرة: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.دقاعا عن اؼبرأة. ـ(. 2007عصفور، جابر )
، األردف: دار 1ط قصػػػػص كحكايػػػات: األمثػػػػاؿ العربيػػػػة )كراء كػػػل مثػػػػل حكايػػػػة(.ـ(. 2007عطيػػػات، أضبػػػػد )

 ضبورايب.
مػػ سبر مائػػة عػػاـ علػػأ رأة: اجملتمػػع مػػن  ػػالؿ اؼبػػأثورات الشػػعبية الكويتيػػة. ـ(. اؼبػػ1999العلػػيو قاطمػػة يوسػػ  )

 ـ.1999. القاىرةو أكتوبر ربرير اؼبرأة العربية
، 1. طابن حـز األندلسي كجهوده يف البحث التارىبي كاغبمارمـ(. 2010-ىت1431عويس، عبداغبليم )

 القاىرة : الصحوة.
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، الريا : الشركة 1. طقمايا اؼبرأة السعودية من  الؿ السردـ(. 2009-ىػ1430العوين، ؿبمد بن عبدهللا )
 الوطنية اؼبوحدة للتوزيع.

ـ(.  "األبعػاد الًتبويػة كالنفسػية كاالجتماعيػة لألمثػاؿ العمانيػة" دراسػة 1995ك  ػركف )  عيساف، صاغبو عبدهللا
(و جامعػة 1994ديسػمرب  5-3ق )1415رجػب  2 -صبػادل اآل ػرة  19 -ين مقدمة للنػدكة العلميػة للػًتاث العمػا

 .  1995السلطاف قابوس ،  سلطنة عماف: مطبعة جامعة  -القومي كالثقاقة   السلطاف قابوس كزارة الًتاث
، 1. نقلتو إر العربية ىال اػبطيب. ططبسة عقوؿ من أجل اؼبستقبلـ(. 2008-ىػ1429 اردنر، ىورد )

 بة العبيكاف.الريا : مكت
ـ(. نقػػد ثقاقػػة التخلػػ : تػػألي  د. جػػابر عصػػفور. ؾبلػػة العػػريب، الكويػػت: 2011-ىػػػ1432قاضػػل، جهػػاد )

 ، قرباير.627عدد 
التنشئة االجتماعية كظاىرة العن  األسرم يف اجملتمع السعودم: دراسة ـ(. 2008ىػ1429قتيحأ، رقية نعيم )

 القاىرة: دار الغد اعبديد.. 2. طاستكشاقية علأ عينة من األسر السعودية
، بػػَتكت: دار 6. حاكرتػػو سػػهاـ ضبيػػة كمػػٌت بليبػػل. طدنيػػا اؼبػػرأةـ(. 2005-1425حسػػُت )ؿبمػػد قمػػل هللا، 

 اؼبالؾ.
 . بَتكت: دار اؼبالؾ.دنيا الشبابـ(. 2009 -ىػ1430قمل هللا، ؿبمد حسُت )
 حسُت قمل هللا:. موقع ؿبمد من كحي القر فـ(. 2011 -ىػ1432قمل هللا، ؿبمد حسُت )

http://arabic.bayynat.org 
 . الكويت.التعبَتات الشعبية الكويتيةـ(. 2004الفهد،  نيمة قهد )

، 1. طاؼبػػػرأة: اؼبفػػػاىيم كاغبقػػػوؽ: قػػػراءة جديػػػدة لقمػػػايا اؼبػػػرأة يف اػبطػػػاب الػػػديٍتـ(. 2009القبػػػاقبي، أضبػػػد )
 بَتكت االنتشار العريب.
 ، القاىرة : دار الشركؽ.37. ط القر ف يف ظالؿـ(. 2008-ىػ1429قطب، سيد )
 ، األردف: جدار للكتاب العاؼبي. 1. طدراسات إسالمية يف الثقاقة كالًتبيةـ(. 2006قمرب، ؿبمود )
. 63، العدد 2004نوقمرب  63العدد : قكر كنقداؼبرأة يف اؼبثل اؼبغريب. ؾبلة  ـ(.2004)قوساؿ،  دهبة 

 http://www.aljabriabed.netموقع ؿبمد عابد اعبابرم: 
، 1. طحكػػم كأمثػػاؿ ثػػعبية يف ميػػزاف الشػػريعة اإلسػػالميةـ(. 2010-ىػػت1431القيسػػي، نبيػػل أبػػو اغبسػػن )

 اإلسكندرية: الدار العاؼبية.
: رحلة يف ؿبراب اؼبعرقة. دمشق اؽبيئة العامة السورية للكتاب. كزارة كتبقأ الثقاقةـ(. 2010القيم، علي )

 الثقاقة.

ـ(. صبع كربقيق كترتيب ناصر توقيق اعبباعي. كزارة الثقاقػػة مديرية إحياء 2010) األمثػاؿ لألصمعػيكتاب 
 كنشر الًتاث العريب، إحياء الًتاث العريب. منشورات اؽبيئة العامة السورية للكتاب. دمشق.
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، 4ر هللا تعار. طـ(. منهج اإلسالـ يف تزكية النفس كأثره يف الدعوة إ2007-ىػ1428كرزكف، أنس أضبد )
.  بَتكت: دار ابن حـز

نصػػػ  اجملتمػػػػع: ربويػػػل االضػػػػطهاد إر قرصػػػػة ـ(. 2010-ىػػػػػ1431ككدف، ثػػػريل ) –كرسػػػتوؼ ، نيكػػػػوالس 
 ، بَتكت: الدرار العربية للعلـو ناثركف.1. ط تستفيد منها نساء العا . ترصبة أضبد حيدر

قكر اؼبرأة يف اؼبثل اؼبغريب. ؾبلة مد ثكرم. غب يصورة اؼبرأة يف السوؽ الدا لـ(. 2004الكط، بوسلهاـ )
 http://www.aljabriabed.net. موقع ؿبمد عابد اعبابرم: 63، العدد 2004نوقمرب  63العدد : كنقد

ـ(. معوقات تربية اؼبرأة يف الفكر الًتبوم اإلسالمي 2009ملك، بدر ؿبمد ملك ) –الكندرم، لطيفة حسُت 
 ، أكتوبر. جامعة اؼبنيا. 2، العدد 22. اجمللد البحث يف الًتبية كعلم النفس ؾبلةكتداعياهتا اؼبعاصرة. 
ينً ـ(. 2011-ىػ1432اؼباكردم ) نػٍيىا كىالدًٌ اؼبملكة العربية السعودية: كزارة الشئوف . موقع اإلسالـ. أىدىبي الدُّ

 http://feqh.al-islam.comاإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرثاد: 
. اؼبرجػػػع األكػػػرب للػػػًتاث ربفػػػة األحػػػوذم يف ثػػػرح جػػػامع الًتمػػػنمـ(. 1995اؼببػػػاركفورم، ؿبمػػػد عبػػػد الػػػرضبن )

 )االصدار الثالث(.
، قرباير. 40، السنة 482ـ(. معكم دائما. العدد 2011-ق1432) ؾبلة الثقاقة االجتماعية كاألمنية

 اإلمارات العربية اؼبتحدة. 
ـ(. عبدالكرمي جهيماف: رائد صبع الًتاث الشفهي يف اعبزيرة العربية. 2007-ىػ1428) ؾبلة اػبطاب الثقايف

 ىػ. الريا : جامعة اؼبلك سعود.1428: العدد الثاين  ري  ؾبلة اػبطاب الثقايف

، بَتكت: 1. طقن الًتاث الشعت: دراسة ربليلية للحكاية الشعبيةـ(. 2005قد1426ؿببك، أضبد زياد )
 دار اؼبعرقة.

ـ(. صػػورة اؼبػػرأة كالطفػػل بػػُت للموركثػػات الشػػعبية كمقػػررات اللغػػة 2001 -ىػػػ 1422صػػطفأ )ؿبمػػدو ىػػدل م
 . العدداف األكؿ كالثاينو سوىاج.الثقاقة كالتنميةالعربية باؼبرحلة اإلعدادية. يف ؾبلة 

. ؽثقاقة الطفل كاقع ك قػاـ(. أدب األطفاؿ ككاقع األطفاؿ يف ؾبتمعنا. يف: 1995-ىػ1416ؿبمود، إبراىيم )
 ، دمشق: دار الفكر.1ربرير عبدالواحد العلواين. ط

 ـ(.  معجم األمثاؿ العاؼبية. بَتكت: منشورات دار اؼبراد.1998مراد، ميشاؿ )
، بػَتكت: دار االنتشػار 1. طا تطػاؼ التعلػيم يف اؼبملكػة العربيػة السػعوديةـ(. 2010اؼبػزيٍت، ضبػزة بػن قػبالف )

 العريب.
دراسػات ـ(. األمثػاؿ الشػعبية الشػائعة يف اجملتمػع القطػرم. ؾبلػة 1977-ىػػ1397) مليكياف، ليفوف،  ك  ػركف

 ، يناير. جامعة الكويت.3، السنة 9، العدد اػبليج كاعبزيرة العربية
ثرح اعبامع الصغَت. موقع احملدث:  قيت القديرـ(. 2011-ىػ1432اؼبناكم )

http://www.muhaddith.org 
-7035: يناير، العدد الوطنـ(. مل  األسبوع: األمثاؿ الكويتية. جريدية 2011-ىػ1432منتصر، ىدل )

 . الكويت.49السنة  12589
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ترصبػة ألفػَتا عػوف. بػَتكت:   كلمات نقتل هبا أكالدنا ال تقولوىا أبػدا!ـ(. 2008ميسينجر، جوزي  ككاركلُت )
 ثركة دار الفراثة.

م سسة  صورة اؼبرأة يف األمثاؿ الشعبية الفلسطينية.ـ(. 2006ة عبد العزيز )قبمو منور عدناف كعلي عزيز 
 http://thaqafa.org/main/default.aspxقلسطُت الثقاقية: 

 . بَتكت: دار الفكر.الًتبية بمرب األمثاؿـ(. 1998النحالكمو عبدالرضبن )
 ف: الريا .، العبيكا1. طدعوة للتميزـ(. 2007-ىػ1427النعيمي، مرمي عبدهللا )

 . الكويت: منشورات دار السالسل.األمثاؿ الدارجة يف الكويتـ(.  1981النورم، عبدهللا )
، من ص 77، العدد  ؾبلة  راءـ(. االستالب الرمزم للمرأة يف دكؿ اػبليج العربية. 2011كطفة، علي أسعد )

 . مركز اػبليج لألحباث. ديب )االمارات العربية اؼبتحدة(.30إر ص  25
 الوراؽ: موقع .زىر األكم يف األمثاؿ ك اغبكم ـ(.2010-ىػ1432)اليوسي 

http://www.alwaraq.net 
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