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 الملخص
 

ٌُفرد المثل الشعبً للمرأة مساحة كبٌرة من اهتمامه. وهذه الدراسة تدور 
حول دور األمثال الشعبٌة فً الكشف عن موقف المرأة واتجاهاتها إزاء مختلف 

من خالل دراسة مقارنة بٌن وضعٌة المواقف السلوكٌة والفكرٌة التً تمر بها، وذلك 
المرأة فً كل من مصر وفلسطٌن ، حٌث ٌظهر مدى ارتباط المثل الشعبً بالمراحل 
المختلفة التً تمر بها من خالل دورة حٌاتها كفتاة وزوجة وأم وإبنة وأخت. وفً هذا 
ف تناولت الدراسة الظروف البنائٌة والوظٌفٌة والثقافٌة التً أسهمت فً ترسٌخ مختل

مظاهر الوضعٌة الحالٌة للمرأة ، والتً تبدو من خالل ما ٌتردد من أحادٌث، 
باإلضافة إلى دور المثل الشعبً فً استرداد الوعً االجتماعً للمرأة بما ٌُساعد 

 على تدعٌم االتجاهات الحدٌثة المرتبطة بالتنشئة والتنمٌة عـُموماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - االجتماععلم  قسم  تفهنا األشراف -بنات اإلنسانٌة الدراسات بكلٌةأستاذ مساعد  *

 .جامعـة األزهــر
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Proverbs and Women : A Comparative Study  

Enam Fakar 

Abstract 

 

This paper includes a comparative study about the definitions 

of proverbs and how it is used to express events and situations which 

happen between women in two Arabic Countries namely Egypt and 

Palestine . 

The issue analyses the factors of the developments which happened in 

using proverbs to express relations and opinion about social life, in 

different situations that happen through woman’s life cycle as a girl, 

wife, mother, daughter and sister. Finally, the study includes a 

profound analysis about the different changes in the patterns of life 

and the increasing dependences in Arabic proverbs and traditional 

cultural and folklore. 
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 ة :ـدمـمق
األمثال الشعبٌة هً ذاكرة الشعوب ، وحافظة تجااربهم وخبارة أجٌاالهم ، فهاً 

 ترجمة صادقة للحس الشعبً المنقول شفاهة وبالرواٌة عـِبر الزمان.
لٌست مجرد أقوال ُمرسالة أو ألفااظ جوفااء ولكنهاا ألفااظ  Proverbsواألمثال 

بالاادالالت التااً تشااٌر إلااى الكثٌاار ماان عقائااد الناااس وعاااداتهم عة ملٌئااة بالحٌاااة وُمشاابّ 
 .وتقالٌدهم وأنظمتهم االجتماعٌة التً كانت تسود فً مختلف العصور

والشعب العربً لدٌه ثاروة هائلاة مان الازاد الثقاافً والفكاري بماا ٌتضامنه مان 
 حكم وأمثال وإٌحاءات ورموز تتفاوت بتفاوت مواضٌعها.

مثال والموضاوعات التاً تادور حولهاا لاه أهمٌاة فائقاة والتعدد فً مضامٌن األ
فااً تثبٌاات األعااراف والتقالٌااد وفااً التعبٌاار عاان التجربااة اإلنسااانٌة بمواضااٌ  الحٌاااة 
المختلفة ، ومن هذه الزاوٌة تساعد األمثال على معرفة أسلوب هذه المقاوالت الفكرٌاة 

ا ، عالوة على دورها فاً واالجتماعٌة وغٌر ذلك مما ٌكون بنٌة الثقافة وٌحدد معالمه
الكشف عن أبعااد الشخصاٌة العربٌاة فاً بنائهاا النفساً ، ومانهي التفكٌار الاذي طالماا 

 انتهجه اإلنسان العربً وارتبط به.
والواق  أن األمثال تتسم عمومااً وعلاى مساتوٌات عادة بخاصاٌة الرساو  الاذي 

بحاوث أن هاذا التمٌاـّز وتقاول الدراساات وال .(1)ٌُمٌّزها عن األصناف األدبٌة األخرى 
هو الذي ٌجعال مان دراساتها شابكة معقادة مفعماة باإلثاارة والاوعً والحٌااة. فاألمثاال 
تعبـّر تعبٌراً صادقاً تارة بالتصرٌح وتارة بالتلمٌح عن مشاكل الحٌاة وطرائا  التفكٌار 
وألوان العٌش والمعامالت التً ٌمر بها اإلنسان ، كما أن فٌها مان العواطاف البشارٌة 
بحاراً زاخرة تعبّر عن سمو تارة وعن انحطاط وإسفاف تارة أخرى. وعلى ذلاك فا ن 
األمثال تعبّر عن الحٌاة التً هاً مازٌي مان الخٌار والشار، وٌساتطٌ  الادارس لهاا أن 
ٌُكّون فكارة صاائبة ُمحاددة المعاالم عان حٌاتناا ومشااكلنا وطرائا  تفكٌرناا فاً العهاود 

 المختلفة.
األمثال ترج  إلى أنها بشرٌة وواقعٌة تعبّر عن  وعلى العموم ف ن أهمٌة

مختلف األحوال واالحتماالت التً قد ٌمر بها البشر ، فضال عما تنطوي علٌه من 
أحكام خلقٌة أو قٌم تربوٌة أو مـُـثـل دٌنٌة : فهً لٌست مجرد شكل من أشكال 

حد تعبٌر إنما هً ، على . (2)الفولكلور أو دلٌل اثنوجرافً خاص بأحوال الشعوب 
عمل أو نشاط كالمً ٌدعو قوة معٌنة إلى التحرك بما ،Malinowskiمالٌنوفسكً 

لها من تأثٌر قوي على السلوك اإلنسانً. فالثقافة عند مالٌنوفسكً تؤلـّف وحدة 
عضوٌة حٌث تعتبر العادات والتقالٌد واألعراف والمعتقدات االجتماعٌة صوراً 

الكلً للبناء الثقافً المتكامل نظماً ومظاهر جزئٌة صدرت عن وحدة النس  
 .(3)وغاٌة

عاان كاال الترٌااـّرات  والماارأة باعتبارهااا تمثاال نصااف المجتماا  لٌسااـت بعٌاادة
واء علاى مساتوى األفاراد أو ض لها المجتم  ، وذلك له داللاة ساوالتأثٌرات التً ٌتعرّ 
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 األسرة أو المجتم  ككل.

اساعة مان اهتماماه ، وربماا والواق  أن المثل الشعبً قاد أفارد للمارأة مسااحة و
كانت األمثال الشعبٌة التً قٌلت فً المارأة هاً أكثار األمثاال التاً تناولات موضاوعاً 
واحااداً. وفااً ضااوء هااذا فاا ن الكشااف عاان موقااف الماارأة واتجاهاتهااا إزاء المواقااف 
الساالوكٌة والعملٌااة والفكرٌااة ال ٌتهٌااأ بصااورة موضااوعٌة إال بالكشااف عاان الظااروف 

والتقالٌد واألعراف التً تؤثر علاى نماط العالقاات االجتماعٌاة والثقافٌاة  الثقافٌة والقٌم
ألمثااـال الشااعبٌة، أو علااى األقااـل التأثااـر بهااا ، لواتجاهااات الماارأة وماادى اسااتجابتها 

وارتباط ذلك بنظرتها هً نفسها إلى ذاتها وتقدٌرها لمكانتها وال تتسنى اإلحاطاة بكال 
 :سـلمات وهًٌم ببعض المُ هذا إال من خالل التسل

والتركٌاز   Sexإن المفهوم التقلٌدي لثقافة المجتم  ٌنبنً على أسااس الجانس  أوالً :

هااذا ٌُساااند الوضااعٌة الحالٌااة للماارأة الفااوارا الجساامٌة والتشاارٌحٌة ، و علااى
العربٌة من حٌاث أناه ٌؤكاـّد المطابقاة باٌن المارأة والازوام واألموماة ، وأن 

األولاى ، علاى حاٌن ٌختلاف األمار بالنسابة  المرأة مخلوا بٌولوجً بالدرجاة
 للرجل الذي نتصّوره من خالل عمله ومكانته وأدواره االجتماعٌة.

إن اتجاهات المرأة إزاء وضعٌتها تتكاّون فاً المقاام األول فاً إطاار الثقافاة   ثانياً :
النظاارة  ترااذيقافات ـالعامااة والثقافااات الفرعٌااة التااً تنتمااً إلٌهااا وهااذه الثاا

 لتً ٌُقال أن المرأة تتسـم بها.السلبٌة ا
إن المفهااوم التقلٌاادي الااذي ٌنظاار للماارأة علااى أساااس الجاانس ٌمتااد أثااره إلااى  : ثالثاً 

الحٌاااة العائلٌااة ذاتهااا. أمااا نجاااك الماارأة وكفاٌتهااا للقٌااام بمختلااف األعمااال 
 وأهمٌة عنصر النجاك لها فرهٌن العالقة ذاتها القائمة بٌن الرجل والمرأة.

ة التً تُعتبر الوحدة األساسٌة للمجتم  قد خضعت منذ عصور ساحٌقة إن العائل
للعدٌد من الترٌّرات والتحّوالت بفعل كثٌر من الضروط والتأثٌرات. وعلى الارغم مان 
أن أعداداً متزاٌدة من النساء قد أصبحت تمارس الٌوم أعمااالً ومهنااً لام تكان لهان مان 

من خاللها تتمثل فٌما تشٌر إلٌاه أو تاوحً  قبل فما زالت المرجعٌة التً تتحرك المرأة
به األمثال الشعبٌة مماا ٌكشاف عان حقٌقاة أن المارأة )خاصاة الرٌفٌاة( الزالات أساٌرة 

 لدورها التقلٌدي الذي تقوم فٌه بأعمالها التقلٌدٌة.
بمعنى آخر ، ٌنبرً إزالة التنااقض الاوهمً الاذي أوجاده وثبتاه الرجال والقائال 

عمل المارأة )أي عمال( وباٌن أنوثتهاا. فاالمرأة قاادرة فاً الحقٌقاة بأن هناك تقابالً بٌن 
علااى أن تظاال أنثااى تحاات كاال الظااروف. وماان ثاام تنعاادم الاادعوى الرجعٌااة التااً تااتهم 
المرأة بأن اتجاهها إلى بعض األعمال ٌفقدها مٌزاتهاا كاامرأة لمحاكاتهاا الرجال وهاذه 

أن تقضً علاى ذلاك التنااقض مرالطة فً الواق  . ونتٌجة لذلك فسوف تستطٌ  المرأة 
الوجدانً والمعرفً بٌن القادٌم والجدٌاد مماا ٌجعلهاا ال تتاردد فاً القٌاام بكال األعماال 
التً تحق  لها المكانة والتقدٌر االجتماعٌٌن الالزمٌن لها ك نسان ولٌست مجرد مقولاة 

 أو واجهة جنسٌة فحسب.
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 أوالً : موضوع الدراسة وأهميته :
ألمثاال الشاعبٌة وتقادٌم تفساٌر علماً لهاا ، التوصاـّل إلاى تتطلـّب محاولة فهام ا

ترٌـّر حاسم فً طبٌعة العالقاة باٌن الرجال والمارأة. وهاذا أمار ٌصاعب تحقٌقاه إال إذا 
ترٌّاارت نظاارة الماارأة أوالً إلااى نفسااها وإلااى صااورتها ، وماان ثاام تترٌّاار نظاارة الرجاال 

جدٌاادة تنبنااً علااى  إلٌهااا. ولاان ٌكااون ذلااك إال ب ضااطراد دخااول الماارأة فااً عالقااات
تصااّورات لٌساات أسااٌرة مااا نجحاات التقالٌااد ومااا بهااا ماان مااأثورات شااعبٌة فااً خلقهااا 

 وتأكٌدها.
إن الالفت للنظر هو أن االهتمام باألمثال قد بدأ مبكراً جاداً علاى أٌادي العلمااء 
العرب الذٌن وصلت إلٌنا مؤلفااتهم عان األمثاال العربٌاة القدٌماة مناذ اساتقرار سالطان 

م ، وكاذلك 116العباسٌة ، ومان بٌانهم الفضال بان ض الضابً المتاوفى حاوالً  الدولة

أباً عبٌااد القاسام باان ساالم ، وغٌرهمااا ممان اهتمااوا بتبوٌاب األمثااال فاً أبااواب وفاا  
مضاربها. أي أنهم قااموا بتصانٌف األمثاال تصانٌفاً موضاوعٌاً. وال ننساى هناا مجما  

ي وجمهااارة األمثاااال ألباااً هاااالل األمثاااال للمٌااادانً ومستقصاااً األمثاااال للزمخشااار
وصااحٌح أن هااذه الجهااود أفسااحت الطرٌاا  واسااعاً أمااام عاادد ماان كبااار . (4)العسااكري 

العلماء األوربٌٌن من أمثال تاٌلور وفرٌزر ولوٌس مورجاان وجرٌهاام ساـمز ، ولكان 
الصحٌح أٌضاً هو أن ذلك االهتمام قاـد ظال قاصاراً عان تقادٌم تفساٌر للتشاابه الماذهل 

 بٌن األمثال التً ٌتم جمعها من مختلف أنحاء العالم. الذي ٌوجد
والواق  أننا عندما نفكر فً أسباب هاذا القصاور ف نناا نجاد عادداً مان األساـباب 

 -ً :ـه
 ن العلماء عند تحدٌدهم لمفهوم المثل الشعبً.بٌإن ثمة اختالفات كثٌرة  أوالً:
العاـناصر الفولكلورٌاة  مان تداخــل مفهـوم المثل الشعاـبً واختالطاـه برٌاره ثانياً:

 .والثقافٌة
ارتباااط المثااـل الشااعبً بااالتطّور العااام للعقاال والحضااارة اإلنسااانٌة فالمثاال  ثالثاً:

الشااعبً باعتباااره نتاجاااً للتجربااة البشاارٌة كااان ماان الصااعب أن ٌظاال أسااٌر 
إطار جامد ولكنه ترٌّر واختلف باختالف ما حّصله اإلنسان من معارف فاً 

 .الزمان والمكان
والحقٌقااة أن المشااكلة التااً تعااانً منهااا دراسااة األمثااال الشااعبٌة هااً مشااكلة 
منهجٌة، وأن موقف علام االجتمااع واألنثروبولوجٌاا هاو موقاف متأثاـّر إلاى حاد كبٌار 
بااختالف المنااهي ، عادم اكتماال خطااوات المانهي العلماً وارتباطاه بالدراساة األدبٌااة 

ِمّما ٌجعل الكثٌرٌن ٌرون أنها أقارب فاً طبٌعتهاا والفلسفٌة ، بل وأحٌاناً المٌتافٌزٌقٌة 
والواقا  أن معظام الجهاود التاً باذلت حتاى ا ن لام  .(5)إلى اإلنسانٌات منه إلى العلام 

تخرم عن جم  األمثال من كل أنحاء العالم ومن مختلف مراحل التقدم الحضااري ثام 
ه مرحلاة ال تمثال تصنٌف هذه األمثاال توطئاة لتبوٌبهاا فاً نمااذم وأنمااط عاماة. وهاذ

ساوى البااداٌات األولاى التمهٌدٌااة للدراسااة العلمٌاة الحقااة وهااً علاى أفضااـل األحااـوال 
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 .(6)تشـبه مرحلة جمـ  المعلومات األثـنـوجرافٌة قبل العكوف على تحلٌلها وتفسٌرها 

وتكشف الكتابات والتقارٌر التً تناولت األمثال عن حقٌقة أنها حظٌت باهتماام 
والابعض ٌعاازي ذلااك إلااى أن  .(7)غم ماان أنهاا تسااتح  دراسااة متأنٌااة ضائٌل جااداً بااالر

الجهاال أصاابح متفشااٌاً بااٌن كثٌاار ماان الناااس ممااا جعلهاام ال ٌتبٌّنااون أهمٌتهااا وماان ثاام 
وجاورتً  Stevensonٌهملونها وٌضربون لذلك المثل بمجموعاات برتاون ستٌفنسان 

لألمثاال الشاعبٌة وأٌضاً قااموس أكسافورد  Bartlettوجـون بارتلت  Benhamبنهام 
. ونتٌجاااة لاااذلك ذهاااب  0142عاااام  Smithاإلنجلٌزٌاااة الاااذي ألاااـّفه جاااورم سااامٌث 

مالٌنوفسكً إلى أنه ٌصٌر من الصعب وض  مقٌاس عام للظواهر الثقافٌة ومان بٌنهاا 
األمثال الشعبٌة ، وهو معنى تردد أٌضاً عناد كلاود لٌفاً ساتروس الاذي ذهاب إلاى أن 

اد ٌكااون أمااراً مسااتحٌالً ألنهااا معرفااة مثاال غٌرهااا ماان المعرفااة الكاملااة بالمثااـل ٌكاا
المعارف من حٌث أنه ال ٌمكن أن توجد معرفة تامة بما هو متصل ولكن فقط بما هو 
آنً وُمنقط . ونتٌجة لذلك ٌصٌر من المستحٌل الوصول إلى تفساٌر ٌصادا علاى كال 

ب فاً تشاابه أنواع األمثال الشعبٌة فضاالً عان أناه مان الصاعب تبٌاان الصالة واألسابا
 .(8)المالمح األساسٌة المشتركة بٌن معظم األمثال الشعبٌة فً العالم

وعلى الرغم من الخطورة المتزاٌدة لمثل هذه الوضعٌة على مختلاف األصاعدة 
المحلٌااة والعربٌااة، ف نهااا مازالاات تمثاال حقااالً خصااباً للعدٌااد ماان البحااوث االجتماعٌااة 

األهمٌة العلمٌة والتطبٌقٌة لهذه الدراساة  واألنثروبولوجٌة المتخصصة. ومن ثم جاءت
الراهنااة والتااً تتمثاال فااً محاولااة التعااّرف علااى الظااروف البنائٌااة والوظٌفٌااة التااً 
أسااهمت فااً نشااأتها وتفاقمهااا والتااً جعلاات ماان معااـرفتنا بأسااـباب الوضااعٌة الحقٌقٌااة 

 للمـرأة أمراً مشوهاً وناقصاً ٌنبرً التصدي له واحتوائه وتصحٌحـه.

 ً  : مفاهـيـم الدراســـة : ثانيا
 تحتوي الدراسة على أربعة مفاهٌم أساسٌة هً:

 المثـل الشـعبً .  - 0

 المـرأة .  - 5

 التصـنٌـف .  - 4

 المقارنــة .  - 3

   Proverbالمثــل الشعـبي   - 1
المثـل الشعبً هو المرآة التً تعكس عادات كل مجتم  وتقالٌده. وٌخلط 

والمثل ولكن الحكمة تنم عن فهم عمٌ  لفلسفة الحٌاة والمجتم   ةـالكثٌرون بٌن الحكم
أما المثل فهو قول وإن كان ٌشبه الحكمة فً إٌجازه إال أنه ٌختلف عنها بعمقه  .(9)

ة ولكن ـفهو ٌدور حول فكرة من األفكار أو حدث أو واقعة ما فال ٌعرضها مبهم
  .(10)ا أشـد الوضوك ا نوراً قوٌاً ٌوضحهـا بال تبدٌل وٌلقً علٌهـٌعرضه

أنها تعبار عان حقٌقاة عاماة .  (11)ومن ثم ف ن األمثال الشعبٌة ما ٌرى البعض 
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قد تحبـّذ الفضائل ولكنها تنوء باالمواقف والمشاكالت ولاذا فا ن الفكارة غالبااً ماا تكاون 
 فكرة التحذٌر من الشطط وإنما خٌر األمور هً الوسط .

 Womanالمرأة :   - 2
ااالمُ  هااً أن ثمااة ونحاان نتحاادث عاان مفهااوم الماارأة نبرااً الباادء بهااا لمة التااً ٌس 

اختالفات بٌن إدراك المجددٌن والتقلٌدٌٌن لادور المارأة فاً الحٌااة االجتماعٌاة. ورغام 
الصااعوبة البالرااة فااً تحدٌااد هااذه االختالفااات وفااً تفسااٌرها فاا ن المتفاا  علٌااه بااٌن 

دور الرجال أقارب إلاى  وأن Natureالكثٌرٌن هو أن دور المرأة أقرب إلاى الطبٌعاة 

الثقافة بمعنى أن المرأة تهاتم فاً حٌاتهاا بالادور الطبٌعاً لهاا فاً الوقات الاذي ٌُحااول 
المجااددون أن ٌؤكاادوا أن دورهااا الثقااافً ٌكاااد ٌكااون منحسااراً تماماااً السااترراقها فٌمااا 
اقتضته الفطرة من اختصـاص المرأة بالحمل والرضاعة وحضاانة األطفاال وتاربٌتهم 

وممااا ٌساااعد علااى االقتناااع بهااذه النظاارة ذلااك .  (12)لمناازل بجمٌاا  شاائونه وتاادبٌر ا
المفهااوم التقلٌاادي لتقسااٌم العماال علااى أساااس الجاانس وتركٌاازه علااى الفااوارا الجساامٌة 

 والتشرٌحٌة.
ولٌس من شك فً أنه قد حدثت كثٌر من التحّوالت والترٌّارات بفعال كثٌار مان 

االحتٌاجاات والتصاّورات االجتماعٌاة الظروف والتاأثٌرات التاً مارساتها الظاروف و
التً مثلت كلها عوامل سااعدت المارأة فاً االنتقاال بأوضااعها إلاى مساتوٌات أخارى 
أفضل بكثٌر، وتدف  بها إلى مزٌد من التحرر الكامل واالنطالا بسبب زٌادة تعلٌمهاا. 
 ولكن الشًء المؤكـّد هو أن القضاٌة برمتهاا الزالات فاً حاجاة إلاى مزٌاد مان الجهاـد

 . (13)إلزالة التناقض الوهمـً الذي أوجده وثٌقة الرجل 

 Classificationالتصنيف :   - 3
ٌعتقاااد االجتمااااعٌون واألنثروبولوجٌاااون أن أحاااد الجواناااب الهاماااة فاااً الحٌااااة 
االجتماعٌاة ٌتمثاال فااً تلااك المبااادص التااً ٌُصناـّف بهااا األفااراد عااالمهم الخااارجً. فقااد 

ل البشاااري تنقصااه القااادرة الفطرٌااة علاااى تكاااوٌن العقااا إلااى أن  (14)ذهااب دور كااااٌم 
، رة أفااراد أي مجتماا األنساااا التصاانٌفٌة للموضااوعات الخارجٌااة التااً توجااد فااً خباا

وانتهاااى إلاااى القاااول باااأن هاااذه التصااانٌفات قاااد أخاااذت شاااكلها علاااى أسااااس التنظاااٌم 
االجتمااعً. فااالمجتم  هااو الاذي أوجااد تصاانٌفات األفااراد إلاى جماعااات متفاوتااة وهااو 

جد بنـفاـس األسالوب تجمٌا  األشاٌاء فاً أناواع وفئاات ، كماا أناه مصادر تلاك الذي أو
العالقااات المنطقٌااة التااً تااربط الوحاادات التصاانٌفٌة ماان أنااواع وأجناااس والتااً اعتقااد 

 بعض المناطقة وعلماء النفس بأنها عقلٌة وقبلٌة.
وقاااد نشاااطت الدراساااات الخاصاااة بالتصااانٌف فاااً ساااـتٌنٌات القااارن الماضاااً 

د من الدراسات التجرٌبٌاة التاً ساعت إلاى المقارناة باٌن بعاض الثقافاات فظهرت العدٌ
موضاوع التصانٌف وأوضاح أن  Levi Strausوفً هذا االتجاه عالي لٌفً ستروس  

له وظٌفة مزدوجة األولى إضفاء الترتٌب على العاالم الخاارجً وعلاى المجتما  الاذي 
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لعااالم فاا ذا كاناات الشااعوب ٌحٌااا فٌااه الفاارد ، والثانٌااة اختاازان المعلومااات عاان هااذا ا

المتحضرة لدٌها العدٌد مان األجهازة واالبتكاارات التاً تختازن المعلوماات بهاا والتاً 
ٌمكن الرجوع إلٌها فً أي وقات فا ن الشاعوب المتخلفاة ال تعارف مثال هاذا األسالوب 
وإنما تختزن معلوماتها من خالل عملٌة تصنٌفها لألشٌاء فً العالم الخارجً وانتقالها 

 مة المنطوقة من جٌل إلى جٌل.بالكل

 Comparative Studyدراســة مقارنة :   - 4
النقطااة التااً ٌجااب إبرازهااا هنااا تتعلاا  بمفهااوم المقارنااة كمصااطلح علمااً ال 
مفااردة قاموسااٌة. فااالمعروف أن الدراسااات المقارنااة تتخااذ ماان اللرااة حاادوداً فارقااة 

مقارنااة مااا قااد ٌُساااا ماان  لمٌاادانها ولااذا ٌااذهب الكثٌاارون إلااى أنااه ال تعتباار دراسااات
سواء أكانت هناك صالت تارٌخٌة باٌن النصاوص مثال موازنات داخل األدب العربً 

 المقارنة أم ال توجد.
وناازوالً علااى هااذا فاا ن دراسااة األمثااال الشااعبٌة العربٌااة ونظائرهااا ماان أمثااال 
الشااعوب األخاارى تحتااام إلااى جهااود مضاااعفة فااً تحلٌلهااا واسااتقرائها واسااتخالص 

ا المحورٌة وتحدٌاد مواصافاتها وهاو ماا ٌاراه المتخصصاون أماراً ضارورٌاً عناصره
 لوض  تصنٌف ُموّحـد لألمثال العربٌة ٌتواف  م  التصنٌفات العالمٌة.

وهذه الناحٌة فاً غاٌاة الصاعوبة ألن األمار فاً هاذه الحالاة ٌساتدعً الخاروم 
بالنسابة إلاى األمثاال و  . (15)بالدراسات المقارنة من حدود اللرات إلى حدود الثقافات 

العربٌااة ٌتضااح لنااا حقٌقااة أن مصااطلح ي قومااـًي لااٌس إال مجموعااة ماان الثقااـافات 
 المتباٌنة وقد انصهرت فً ثقافة واحدة.

نخلص من كل هذا إلى أن التعرٌف اإلجرائاً الاذي تتبنااه الدراساة للمارأة هاو 
ر متعلماة تعمال )أن المقصود بالمرأة كل أنثى متزوجة أو غٌر متزوجة متعلمة أو غٌ

أو ال تعماال حتااى وإن لاام تكاان تجاااوزت مرحلااة المراهقااة العمرٌااة بمعناهااا النفسااً 
 والبٌولوجً(.

 : ثالثاً : مكانة المرأة في األمثال العربية ) نماذج للدراسات والبحوث (
حظٌت دراسة األمثال العربٌة باهتمام متزاٌد من قبل الباحثٌن والمهتمٌن علاى 

لعربً بالكشف عن مضامٌنها والدور الذي تلعبه فاً حٌااة األفاراد. الصعٌد المحلً وا
 وٌمكننا اإلشارة إلى بعض هذه الدراسات.

 : أوالً : الدراسات العربية
 –ي المثل الشعبً فاً مواجهاة بعاض المشاكالت البٌئٌاة  محمود إبراهيم غنيمي - 1

   .(16)تحلٌل مضمون للمثل الشعبً فً سٌاقات اجتماعٌة متباٌنة ي 
ٌقاوم باه المثال الشاعبً فاً  تسعى هذه الدراسة إلاى كشاف أبعااد الادور الاذي  

 –متوسااطة  –بعااض المشااكالت البٌئٌااة االجتماعٌااة المتباٌنااة سااواء )شااعبٌة  مواجهااة
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( فً محاولة الستنباط ما وراء المثل وماا ٌحتوٌاه مان مضاامٌن بٌئٌاة اجتماعٌاة راقٌة
 م . لمعرفة آثارها وتأثٌرها على أعضاء المجت

وتتمثل أهمٌة هذه الدراسة فً توضٌح دور المثل الشعبً فً تقوٌاة الضامٌر الجمعاً 
وتقوٌة العالقاات االجتماعٌاة فاً مواجهاة عادم التاوازن والخلال االجتمااعً الموجاود 
بالبٌئة االجتماعٌة الثقافٌة فاً المجتما . إضاافة إلاى االساتفادة مان دور المثال الشاعبً 

ٌااة اإلٌجابٌااة وكااذلك إمكانٌااة أن تساااهم مضااامٌن األمثااال فااً ترسااٌخ القااٌم االجتماع
الشعبٌة فً ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض وإعطائهاا أساسااً عقلٌااً ٌساتقر فاً ذهان 

 أعضائها.
وانتهت هذه الدراسة بمجموعة من التوصٌات الرئٌسٌة فً السٌاساات المتعلقاة بالمثال 

 لبٌئٌة االجتماعٌة.الشعبً والتطبٌقات االجتماعٌة لصالح التنمٌة ا
ـــتو  - 2 ــو الف ــنعم أب ــد الم ـــد دب يالتوظٌااف التربااوي للمثاال الشااعبً فااً البٌئااة  خال

   .(17)المدرسـٌةي 
استهدفت الدراسة الكشف عن الوظٌفة التربوٌاة للمثال الشاعبً المصاري فاً   

البٌئة المدرسٌة المصرٌة. حٌث توصلت إلى أن األمثال الشعبٌة تؤدي دوراً هامااً فاً 
براز االتجاهاات الفكرٌاة والمعتقادات المجتمعٌاة تجااه كثٌار مان القضااٌا التاً ٌساعى إ

المتخصصون إلٌجاد حلول لها.  وكذلك تحدٌد االتجاهات العامة للمجتم  تجاه بعاض 
القضاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والمحافظة على األمثال التً تؤٌّد القضااٌا 

داولها والعمال علاى تعادٌل أو طماس األمثاال التاً ال تتفا  التً تهم المجتم  وزٌادة تا
 واتجاهات المجتم  نحو قضاٌا ُمعٌّنة.

وكان من أهم نتائي هذه الدراسة االهتمام بدراسة األمثال الشعبٌة فً الثقافة المصارٌة 
 فً عالقاتها بالمكّونات الفكرٌة تجاه بعض القضاٌا الهـامة.

   .(18)دراسـة أدبٌة مقارنةي –بً المصري والتركً يالمثل الشعدمحم دمحم شلبي  - 3
دارت هااذه الدراسااة حااول دراسااة مقارنااة للمثاال الشااعبً المصااري والتركااً   

حٌااث عرضاات لموضااوعات اجتماعٌااة واقتصااادٌة وسٌاسااٌة داخاال األمثااال الشااعبٌة 
المصرٌة والتركٌة. وعقادت مقارناة بٌنهماا فاً ظال الظاروف السٌاساٌة واالقتصاادٌة 

اعٌة التً تسود هذه المجتمعات فً فترات ُمعٌّنة ومادى تاأثٌر وتأثاـّر األمثاال واالجتم
 الشعبٌة بهذه الظروف.

ياتجاهااات الاارأي العااام حااول مكانااة الماارأة ماان خااالل ناهــد رمــآخ ونخــرو   - 4
 .(19)ي  األمثال الشعبٌة

هدفت هذه الدراساة إلاى التعاّرف علاى اتجاهاات بعاض األفاراد نحاو الاذكور   
ث فااً الرٌااف والحضاار ماان خااالل التركٌااز علااى األمثااال الشااعبٌة باعتبااار أن واإلنااا

 المـثـل من أكثر أشـكـال التعبٌر األدبً الشعبً جرٌاً على األلسنة.
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 : ثانياً : الدراسات األجنبية

 .Jackson & Francesina (20)دراسات جاكسو  وفرانسيسينا - 1
الشااعبٌة فااً نشاار الثقافااات إسااتهدفت الدراسااة التعااّرف علااى أثاار األمثااال 

، حٌث وضعت الدراسة خطاة إلدخاال األمثلاة الشاعبٌة لبة والطالبات المختلفة بٌن الط
فااً الاادرس لتعطااً فرصاااً للطلبااة السااتعمال ثقااافتهم وبٌئااتهم فااً )اللرااة ، التااارٌخ ، 
الخبرات( ولتطوٌر حٌاتهم وخبراتهم فً التركٌز علاى القضااٌا البٌئٌاة باالشاتراك ما  

 ة والعلوم.اللر
 Znich and Others دراسة آينتش ونخرو   - 2

(21). 
الدراسااة إلااى التعااّرف علااى العااادات والتقالٌااد للشااعوب المختلفااة تهاادف هااذه 

لدارساٌن للراة اإلنجلٌزٌاة ة والطالباات اوذلك باستخدام األمثال الشاعبٌة لشارحها للطلبا
، أسابانٌا ، المكساٌك ، المراربٌوان ، إٌاران ، كلرة ثانٌة وٌنتمون إلى بالد مختلفة )تا

فٌتنام( وذلك استناداً إلى فكرة أن هناك معتقدات عامة هً التاً تجما  النااس مان كال 
 أنحاء العـالم.

ومن المهم القول أن الدراساة الحالٌاة تتفا  ما  الدراساات الساابقة فاً مفهاوم 
حظااات األمثااال الشااعبٌة واسااتخدامها. وقااد اسااتفادت الدراسااة الحالٌااة ماان بعااض المال

والنتائي التً توصلت إلٌهاا بعاض هاذه الدراساات الساابقة بماا ٌُعازز مان قٌماة البحاث 
 الحالً الذي ٌسعى لكشف وتوضٌح أدوار دورة الحٌاة للمرأة المصرٌة والفلسطٌنٌة.

 : رابعاً : المرأة في األمثال العربية ) مدخـل نظـرخ (
والمعاصاارة وتااداخل هااذه نظااراً لتعاادد العواماال والظااروف البنائٌااة التارٌخٌااة 

العواماال وتشااابكها ممااا ٌجعاال ماان الصااعب رد العالقااة الجدلٌااة بااٌن المثاال الشااعبً 
والوضعٌات العدٌدة التً مرت بها المرأة فً مختلف البٌئات ، ٌُصبح من الضاروري 
التعّرف على مختلاف االتجاهاات النظرٌاة التاً ساعى أصاحابها إلاى محاولاة الوقاوف 

ة بهذه الناواحً جمٌعااً. ومان ثام كاان فهام وتحلٌال هاذه الجواناب على الجوانب المتعلق
المختلفااة ٌتطلااب النظاار إلٌهااا نظاارة تتصااف بالشاامول والتكاماال وتراعااً مااا بااٌن هااذه 

 التصنٌفات كلها من تداخالت. 
وتمثاال نظرٌااة الراارس الثقااافً مكانااة متقدمااة فااً األدبٌااات التااً تهااتم بدراسااة 

رضٌة التراكم لقٌااس آثاار المثال علاى واقا  المارأة األمثال الشعبٌة، وهً تنطل  من ف
وحٌاتهااا. وماان الناحٌااة الثانٌااة تسااعى إلااى التعااّرف علااى ماادى إمكانٌااة هااذا المااوروث 

 الشعبً فً استمرار فاعلٌته واالحتفاظ بدوره فً حٌاة المرأة.
ومن ناحٌة أخرى نجد مدرسة الثقافة الجماهٌرٌة التً تنطل  فً دراساة المثال 

الفولكلور عمومااً مان االعتقااد بوجاود احتكااك وصاراع باٌن الثقافاة الرٌفٌاة الشعبً و
والشااعبٌة والمظاااهر األكثاار حداثااة للثقافااة ، وهااذه ناحٌااة حاااول دارسااو المااوروث 
الشعبً إٌجاد وتفسٌر للتعارض بٌن الثقاافتٌن الجماهٌرٌاة والشاعبٌة ، وقاد أفاادت هاذه 

لمثال الشاعبً ودوام اساتخدامه علاى ألساـنة فً معرفة أثر ا )الرـرس الثقافً( النظرٌة
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 الناس ونماذجـه المختلفة التً طالما صٌرت فٌها مضامٌنه.
الفولكلورٌااااة تؤكااااـّد االجتماعٌااااة و وإزاء التحااااّوالت الحادثااااة فااااً الدراسااااات

 النظرٌات الوظٌفٌة وجوب االهتمام بدراسة الموروث الشعبً والثقافة عموماً.
م الفضاال فااً إعااادة توجٌااه االهتمااام بدراسااة وٌتفاا  الكثٌاارون علااى أن معظاا

األمثال الشعبٌة وضرورة دراستها كجازء مان البنااء االجتمااعً والثقاافً إنماا ٌرجا  
إلااى كلااود لٌفااً سااتروس الااذي حاااول تقاادٌم ماانهي جدٌااد ماان مناااهي التحلٌاال البنااائً 

فاً للنصوص الفولكلورٌة. وكان ذلك خطوة أدت إلى اساتخدام مانهي التحلٌال البناائً 
الدراسااات االنثروبولوجٌااة واالجتماعٌااة عنااد النظاار إلااى األدب الشااعبً كاتجاااه جدٌااد 

 لدراسة األمثال وتفسٌرها.
ولكاان ماان بااٌن االنتقااادات التااً ُوجهاات لماانهي التحلٌاال البنااائً مااا ٌتمثاال فٌمااا 
ٌُطل  علٌه المشكلة اللروٌة أو مشكالت التحلٌل اللروي بتعبٌر آخر. لدرجاة أن بعاض 

ٌٌن أنفسهم قد ذهبوا إلى أن الفهم الضٌّـ  للرة التً ٌتكّون منهاا المثال الشاعبً لام البنائ
ٌُؤد إلى دراساة األمثاال الشاعبٌة دراساة ُمجدٌاة. ولكان ماا ٌاراه آخارون هاو أن هنااك 
إمكانٌة أكبر تتٌح فهماً أكثر تكامالً إذا ما نظرنا من خالل أُسس ومبادص تطارك جانبااً 

بنً على ا لٌة وتهتم بدالً من ذلك بتوضاٌح العالقاة باٌن البنااءات تلك التفاسٌر التً تن
الثقافٌة واالجتماعٌة والبناءات اللروٌة باعتبارهاا عالقاة جدلٌاة ٌُمكان تحلٌال كال منهاا 

 إلى عناصرها األولٌـة.

 خامسـاً : أهـداف الدراسة وتساؤالتها :
 سـعت الدراسة إلى تحقٌ  مجموعة من األهـداف هـً :

لتعّرف على مدى فاعلٌة المثل الشاعبً ماا إذا كاان ٌحمال مضاموناً إٌجابٌااً أم ا - 0

ساالبٌاً ٌتدخااـّل فااً تحدٌااد صااورة الماارأة إلااى الااذات وبالتااالً مكانتهااا فااً عااٌن 
 ا خرٌن.

التعّرف على دور المثل الشعبً فاً المجتما  بوصافه مٌكاانٌزم أو آلٌاة للادفاع  - 5

 ً. عن الهوٌة والذات واالنتماء الوطن
الوقوف علاى القضااٌا الثقافٌاة والمعرفٌاة التاً تثاار مان خاالل اساتخدام المثال  - 4

 الشعبً صراحـة أو ضـمناً.
محاولااة التعااّرف علااى ماادى قاادرة المثاال الشااعبً علااى االسااتمرار والتفاعاال  - 3

 اإلٌجابً م  مترٌّرات العـصـر. 
ظاال التحااوالت إلااى أي ماادى ٌمكاان لعناصاار األمثااال الشااعبٌة أن تبقااى فااً  - 2

 االجتماعٌة والثقافٌة التً ٌعٌشها عالم الٌوم. 
التعااّرف علااى الاادور الااذي ٌلعبااه المثاال الشااعبً فااً مساااندة الثقافااة التقلٌدٌااة  - 6

والموروث الشعبً ضاد مظااهر االختاراا والرازو الثقاافً والعناصار الثقافٌاة 
 الجدٌدة والوافدة.



(5102مارس  -يناير ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 إنعام فكار  

    016 

 

 
شار مضامٌن المثال الشاعبً التاً تعكاس التعّرف على مدى إمكانٌة انتقال وانت - 1

مكانة المرأة ووضعٌتها فً مختلف أنحاء الوطن العرباً بشاكل ٌضامن بلاورة 
 الركائز األساسٌة التً تقوم علٌها ثقافة الشعوب. 

وانطالقاً من تلك األهداف تمت صاٌاغة مجموعاة مان التسااؤالت التاً تساعى 
 الدراسة المٌدانٌة لإلجابة علٌها :

جرى علٌهااا تااـُ ُ لعٌّنااة التااً ألفااراد االخصااائص االجتماعٌااة والثقافٌااة  مااا هااً - 0

 الدراسة ؟
ما هً اتجاهات األفراد خاصة المرأة حٌال ما ٌنطوي علٌه المثل الشاعبً مان  - 5

 مضامٌن؟

 : سادسـاً : المنهـجـية العامة للدراســة
خل فً ضوء الطبٌعاة النوعٌاة لموضاوع الدراساة ونازوالً علاى معطٌاات الماد

النظااري اسااتعانت الباحثااة بااالمنهي التاااارٌخً المقااارن لإللمااام بخصااائص وسااامات 
األمثاال الشاعبٌة مان خاالل الساٌاقات االجتماعٌاة المتباٌناة التاً تتمٌّاز بهاا البٌئاة التاً 
تجري فٌها الدراسة. أي اإلطار أو المجال الجررافاً الاذي تقطان فٌاه العٌّناة الخاصاة 

لموجاودات بكثارة فاً سوة المصارٌات والفلساطٌنٌات ابالبحث وهً مجموعات من الن
ساانوات متصاالة ، والالتااً تاام اختٌااارهن  2لفتاارة ال تقاال عاان القاااهرة والمقٌمااات بهااا 

بطرٌقة عشوائٌة مان مساتوٌات اجتماعٌاة وثقافٌاة مختلفاة ، ولكان روعاً فاً ساحبها 
الوضاعٌات  التركٌز على خصائصهن االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة ألن تأثٌر هذه

واق  ال محالة بالنسبة لألمثال الشعبٌة وانعكاس مضامٌن هذه األمثال علاى وضاعٌات 
 المرأة ومكانتها.

ولكااً ٌااتم فهاام هااذه النااواحً تماات االسااتعانة بطرٌقااة المسااح االجتماااعً وبااذا 
ٌصااٌر البحااث الحااالً ماان البحااوث الوصاافٌة التااً تحاااول الكشااف عاان أبعاااد العالقااة 

عااة والمتبادلااة بااٌن الماارأة والمثاال الشااعبً فااً المواقااف االجتماعٌااة والتااأثٌرات الواق
 المختلفة.

مصارٌة و  13مفاردة مان بٌنهاا  051وقد أُجرٌات الدراساة علاى عٌّناة قوامهاا 
اسااتبٌان تضاامنت بعااض األمثلااة الشااعبٌة ممااا  صااحٌفةفلسااطٌنٌة، كمااا تاام إعااداد  46

ت المارأة تمثال فٌهاا المحاور ٌجري على ألسنة هؤالء وترتبـط بمواقف أو قضـاٌا كانا
ساااؤاالً( مااان خاااالل مقاااابالتهن وإقنااااعهن  44) صاااحٌفةالرئٌساااً. وقاااد تااام تطبٌااا  ال

التااً سااب  إثارتهااا  باستحضااار األمثااال الشااعبٌة الخاصااة بتلااك المواقااف أو القضاااٌا
، وبااالرغم ماان الكاام الهائاال الااذي تمثلااه األمثااال  ضاامن تساااؤالت الدراسااة وأهاادافها

ن البٌئتااٌن فقااد سااعٌنا للااربط بٌنهااا وبااٌن الخصااائص العامااة التااً الشااعبٌة فااً كاال ماا
تشترك فٌها أفراد العٌّنة بعد االرتكاز على التفساٌر الاوظٌفً للتحلٌال باعتباار األمثاال 
الشاعبٌة نساا  فرعااً مان النساا  الثقااافً العاام لكاال ماان المجتما  المصااري والمجتماا  
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مااان الممارساااات والطقاااوس  الفلساااطٌنً وبالتاااالً فهاااو ٌضااام بداخلاااه تنوٌعاااات عااادة
 المختلفة.

 وفٌما ٌتعلـّ  بمجاالت الدراسة ٌُمكن تصنٌفها فً مجاالت ثالثة هـً :

الاذي تقطان فٌاه أفاراد  نعنً به اإلطار الجررافًالمجال المكاني : )الجغرافي( - 0

العٌّنااة أي طبٌعااة المكااان الااذي تااتم فٌااه ممارسااة التطبٌاا  المٌاادانً ماان خااالل 
وقد تمثل فً حً العباساٌة الاذي توجاد باه  ٌة االجتماعٌة المتباٌنةالسٌاقات البٌئ

 .شرائح واسعة من أفراد الطبقة الوسطى

 هتنّوعاساهولة االتصاال و وقد روعً فاً تحدٌاد هاذا المجاالالمجال البشرخ : - 2
وتراٌر الوضعٌات واالنتماءات الثقافٌاة واالجتماعٌاة وفقااً لترااٌر البٌئاات التاً 

 إلٌهـا. تنتمً العٌـّنة

ــال الآمـنـــي :  - 3 ٌُقصااد بااه الفتاارة الزمنٌااة التااً اسااتررقت جماا  البٌانااات المج
إلااى  5105والمعلومااات الخاصااة بموضااوع الدراسااة وقااد امتاادت ماان ماااٌو 

 .5105سبتمبر 

 : نتـائـج الدراسـة ومناقشـتهاسابعـاً : 
ات سااوف نتناااول أهااام النتااائي التااً توصااالت إلٌهااا الدراسااة مااان واقاا  البٌانااا

والتحلٌالت اإلحصائٌة الواردة بالجداول التاً تعكاس مادى تأثاـّر المبحوثاات باألمثاال 
الشاعبٌة. وٌُمكننااا التعااّرف علااى الخصااائص االجتماعٌااة والثقافٌااة واالقتصااادٌة لعااـٌّنة 

 ( .0الدراسة من بٌانات الجدول التالً رقم )

 الدراسة : البيانات األّولية لعينتي)أ(  
( أن فئاااات 0انات اإلحصاااائٌة الاااواردة فاااً الجااادول رقااام )ٌتضاااـح مااان البٌاااـ

ساانة( هاً أكثاار الفئااات  31 –سانة  31ساانة( وماان ) 41 –سانة  41المبحوثاات ماان )
ساانة( أكثاار  41 –ساانة  41تمثااٌالً للعٌّنااة األولااى فااً مصاار بٌنمااا جاااءت الفئااة ماان )

بحوثااات ماان الفئااات تمثااٌالً للعٌنااة بالنساابة للمبحوثااات ماان فلسااطٌن وهااذا ٌعنااً أن الم
سنة( فً الفئتٌن ٌمثلاون النسابة الرالباة فاً البلادٌن، بٌنماجااءت الفئاة  31 –سنة  41)

سنة( فً المرتبة الثانٌة بالنسابة للدولاة األولاى )مصار( ٌلٌهاا فاً  21 –سنة  21من )
 51 –سانة  51سنة( فً مصر والفئة مان ) 51 –سنة  51المرتبة الثانٌة أٌضاً الفئة )

 .سنة( فً فلسطٌن
وفٌما ٌتعلـّ  بالمساتوى التعلٌماً لعٌنتاً الدراساة ٌتضاح مان الجادول نفساه أن 
نسبة كبٌرة من عٌّنة الدراسة فً الدولة األولى )مصر( ممن نالوا قدراً ال بأس به من 

% والثانوٌااة نساابة 4431التعلااٌم ، فبلراات نساابة الحاصااالت علااى الشااهادة اإلعدادٌااة 
% ماااان الفلسااااطٌنٌات. وإن كااااان 55255% و 04311% وذلااااك فااااً مقاباااال 50334
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المالحااظ وجااود عاادد ال بااأس بااه فااً المسااتوى التعلٌمااً الجااامعً فااً الاادولتٌن حٌااث 

% وبالرغم مان وجاود فاوارا واضاحة 06361% مقابل 1343بلرت نسبته فً مصر 

بٌن المستوٌات التعلٌمٌة األخارى ف نهاا تمثال مترٌّارات أساساٌة فاً تحدٌاد االتجاهاات 
 عبً وكٌفٌة االستجابة له والتعامل معه.نحو المثل الش

( 5وفٌما ٌتعلـّ  بالحالة االجتماعٌة للمبحوثات ٌتضح من بٌانات الجدول رقام )
 مبحوثااة 65أن فئااة المتزوجااات جاااءت فااً المرتبااة األولااى بالنساابة للاادولتٌن بواقاا  

 % للفلسطٌنٌات.22322بنسبة  مبحوثة 51% و 14315بنسبة 

بالجدول إلى غٌر قلٌال مان التفااوت باٌن المبحوثاات فاً وتُشٌر النسب الواردة 
بنسابة  مبحوثاات 1البلدٌن، فعلى حٌن بلرت فئة )عزباء( فً الدولاة األولاى )مصاـر( 

% وإن 1343بنسابة  مبحوثات 4% بلرت نسبتهن فً الدولة الثانٌة )فلسطٌن( 01210
ن مبحاوثتٌو% باٌن المصارٌات 3316بنسابة  مبحوثاات 3كانت فئة )المطلقات( بلرات 

% باٌن الفلساطٌنٌات. وال شاك أن هاذه الوضاعٌات مماا تعتبار 2326اثنتٌن فقط بنسابة 

قااوى موجهااة نحااو تأكٌااد االتجاهااات اإلٌجابٌااة نحااو المثاال الشااعبً وهااذه ناحٌااة ٌمكاان 
تأكٌدها بٌن المبحوثات جمٌعاً فً الدولتٌن خاصة إذا ما تعّرفنا على الماوطن األصالً 

بٌانات الجدول نفسه أن معظم المبحوثات من كل دولة من  لكل منهما حٌث اتضح من
بنساابة  مبحوثااة 51% و 11,41بنساابة  مبحوثااة 62أصااول رٌفٌااة فبلراات فااً مصاار 

 1% باااٌن المصااارٌات و55,60بنسااابة  مبحوثاااة 01% فاااً فلساااطٌن مقابااال 11,21
 % بٌن الفلسطٌنٌات.01353بنسبة  مبحوثات

لاادخل الشااهري لعٌااـّنة الدراسااة وال شااك أن التعااّرف علااى الظااروف المهنٌااة وا
ٌُعااد أمااراً هاماااً الرتباطهمااا بااالظروف واألحااوال االجتماعٌااة ، وٌلقااً الضااوء علااى 
مواقف األفراد من المثال الشعبً وكٌفٌة التعامل معه. وٌتضح ذلك من واقا  البٌاناات 

( حٌاااث تظهااار بعاااض الفااروا. فعلاااى مساااتوى العمااال 4الااواردة فاااً الجااادول رقاام )
 42هنااً فقااد كاناات نساابة ماان ٌشااترلن باألعمااال التجارٌااة فااً مصاار والتركٌااب الم

 مبحوثااة 51% وهااً أعلااى نساابة ٌلٌهااا فئااة الموظفااات بواقاا  30361بنساابة  مبحوثااة
% 04311بنسابة  مبحوثاة 00% بٌنماا جااءت نسابة )سات بٌات( بواقا  44344بنسبة 

ختلف % وكالهما نسب ت00,1بنسبة  مبحوثات 01ومن ٌشترلون فً قطاع الخدمات 

عان أوضااع العاامالت فااً الدولاة الثانٌاة )فلساطٌن( حٌااث تُشاٌر البٌاناات إلاى أن فئااة 
% من إجمالً عٌّنة الدراسة فً الوقات 21بنسبة  مبحوثة 01الموظفات جاءت بواق  

الاذي ٌظهاار الفااارا واضاحاً بااٌن عٌنتااً الدراساة فٌمااا ٌتعلاا  بمان ٌعملااون فااً قطاااع 
% جااءت 30361تل أعلى النسب فً الدولاة األولاى األعمال التجارٌة فبٌنما كانت تح

 فقط. مبحوثات 6% تمثل 06361نسبتهم فً الدولة الثانٌة 

ولكن ترااٌر األعماال والمهان ٌظهار أثاره واضاحاً فاً الوضاعٌات االقتصاادٌة 
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ألفااراد العٌنااة وبالتااالً المسااتوٌات االجتماعٌااة فعلااى حااٌن احتاال المسااتوى الثالااث فااً 
 مبحوثاة 41جنٌاه( المرتباة األولاى بواقا   311إلى أقل مان   411الدولة األولى )من 

جنٌه فأكثر( ٌحتال  211% نجد أن المستوى الخامس فً الدولة الثانٌة )42310بنسبة 
% بٌنمااا احتال المسااتوى الرابا  فااً 41311بنسابة  مبحوثااة 03المرتباة األولااى بواقا  

 مبحوثااات 01جنٌااه( بواقاا   211أقاال ماان  – 311الدولااة ذاتهااا المرتبااة الثانٌااة ماان )
% فاً المساتوى الرابا  01310بنسابة  مبحوثاات 1% وذلك فاً مقابال 51311بنسبة 

 فً الدولة األولى.

تٌن )مصار وعلى الرغم من الفروا الواضاحة باٌن النساب علاى مساتوى الادول
وفلسطٌن( فالواضح ارتفاع المستوى االقتصادي عموماً فاً الدولاة الثانٌاة )فلساطٌن( 

كلماا مالات الادخول إلاى النقصاان  مبحوثااتعنه فً الدولاة األولاى التاً ٌازداد فٌهاا ال
وهذه وضاعٌة لهاا داللتهاا التاً تانعكس علاى سالوكٌات األفاراد وماواقفهم االجتماعٌاة 

 عٌات.حٌال ما ٌصادفهم من وض

 :المثل الشعبي وتشكيل الودي السوسيوتاريخي للمرأة * 
المثاـل الشاعبً كسالوك  مادلولوفً هذا السٌاا ف نه من األهـمٌة التعّرف علاى 

لفظً كثٌراً ما ٌتردد بٌن مختلف الفئاات االجتماعٌاة بدرجاة أو باأخرى. وٌتضاح مان 
ال على المارأة حٌاث أوضاح ( أن المثل الشعبً ٌُقال أكثر ما ٌُق3بٌانات الجدول رقم )

% 11,51بنسابة  مبحوثاة 12ذلك النسابة الرالباة باٌن أفاراد العٌّاـنة فبلرات فاً مصار 
%، بٌنمااا لاام ٌقاارر أن األمثااال تقااال علااى 11311بنساابة  مبحوثااة 51وفااً فلسااطٌن 

% فاً 01310بنسابة  مبحوثاات 1الرجل سوى نسبة ضئٌلة فً كال الدولتٌن إذ بلرات 
 % فً فلسطٌن.55335بة بنس مبحوثات 1مصر و 

كذلك ال تختلف هذه النسب كثٌراً عما عكسته بٌانات الجادول نفساه فٌماا ٌتعلا  
بماان ٌقااول المثااال الشااعبً أكثاار .. الماارأة أم الرجاال .. إذ ذهباات النساابة الرالبااة فااً 
الاادولتٌن إلااى أن الماارأة هااً التااً تقااول األمثااال أكثاار، فبٌنمااا قااررت ذلااك فااً الدولااة 

%. وفٌمااا 11321بنساابة  مبحوثااة 51%، قااررت ذلااك أٌضاااً 15216 األولااى بنساابة

ٌتعل  بما إذا كانت األمثال الشعبٌة أنصفت المرأة أم أنها ظلمتها اتفقات النسابة الرالباة 
 مبحوثاة 11فً الدولتٌن فً تقرٌر أن األمثال ظلمت المرأة ولام تنصافها وذلاك بواقا  

 % فً الدولة الثانٌة.1344بنسبة  مبحوثة 44% فً الدولة األولى و 12353بنسبة 

وٌتس  م  هذا ما أوضحته العٌنتان فٌما ٌتعلا  بمادى اساتخدام األمثلاة الشاعبٌة 
ومدى تصدٌقهم لها وبالتالً ساـبب التصادٌ  مان عدماه. وعان مادى اساتخدام األمثلاة 

بنسابة  مبحوثاة 11قررت النسبة الرالبة فً الدولتٌن أن هذا ٌاتم )أحٌانااً( وذلاك بواقا  
% فً الدولاة الثانٌاة 11311بنسبة  مبحوثة 51% فً الدولة األولى )مصـر( و 1434

 )فلسطٌن(.
% أنهااام 11351بنسااابة  مبحوثاااة 11كمااا أوضاااحت بٌاناااات الجااادول نفساااه أن 
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% فاً الوقات الاذي قاررت النسابة 11311بنسابة  مبحوثاة 45ٌُصدقون األمثال مقابل 

أن األمثاال الشاعبٌة هاً أنهاا تعتبار  الرالبة أٌضااً فاً الادولتٌن أن سابب التصادٌ  هاو
% فاً 14311بنسابة  مبحوثاة 65نتٌجة خبرة وتجاارب األجٌاال الساابقة وذلاك بواقا  

 % من الفلسطٌنٌات.11311بنسبة  مبحوثة 51مصر و 

 : المثـل الشعـبي ودورة الحياة للمرأة)ب(  
مظااهر إن حقٌقة وض  المرأة فً عالقتها بالمعتقد الشعبً ٌتم فهمه من خالل 

دورة الحٌاااة وارتباااط ذلااك بنظاارة الرجاال إلااى الماارأة ونظرتهااا هااً إلااى نفسااها وهااذه 
ناحٌااة ُمركااـّبة علااى غاٌااة ماان التعقٌااد وملٌئااة بالتناقضااات والتحٌااـّزات التااً رسااـخها 
المثل الذكوري بصفة خاصة. والمثـل الشـعـبً ٌقول يالمرأة ثرثاارةي ويالمارأة بانص 

عبً الشااائ  فااً فلسااطٌن ٌقااول يالماارأة أُم العٌااال أكباار وإن كااان المثاال الشاا ،عقاالي 
 .تجاوباً م  احتٌام المجتم  الفلسطٌنً لمزٌد من الرجال والمقاتلٌن تجارةي

والواق  أن أهم األحاداث وأخطرهاا فاً حٌااة المارأة تتضاح مان واقا  البٌاناات 
لمبحوثاات فاً ( فقد احتل مترٌـّر الزوام المرتبة األولى مان ا6الواردة بالجدول رقم )

% 0131بنسابة  مبحوثاة 51% فً مصار و 40312بنسبة  مبحوثة 31الدولتٌن بواق  

فاً فلساطٌن. فالشاائ  فااً مصار أن المثال الشااعبً ٌقاول يإدعاً لااً ٌاا اماة بالهٌصااة 
واللّمةي ويالجواز أول فرحة وأول طرحة وأول راجلي. كما ٌقاول المثال الشاعبً فاً 

ةي. واحتال مترٌّار يالخلافي مرتباة ثانٌاة ال تقال فلسطٌن يالجوز رحمة ولاو كاان فحما
 35% فااً مصاار و 41361بنساابة  مبحوثااة 21أهااـمٌة فااً حٌاااة الماارأة وذلااك بواقاا  

% فااً فلسااطٌن حٌااث ٌقااول المثاال الشااعبً فااً الاادولتٌن يإللااً 30321بنساابة  مبحوثااة

( فقاد احاتال خلـّف ما ماتشي ، أما المترٌـّر الثالث )التعاـلٌم( والمتراـٌّر الرابا  )العاـمل
بنساابة  مبحوثااة 02% فااً مصاار و 05361بواقاا   مبحوثااة 06مراتااب متقاربااة حٌااث 

% بٌن المصارٌات 02311بنسبة  مبحوثة 51% فً فلسطٌن ومترٌّر )العمل( 03312
 % بٌن الفلسطٌنٌات.54316بنسبة  مبحوثة 53و 

األول )زوم( أما فٌما ٌتعلـّ  بما ٌمثله الرجل بالنسبة للمرأة فقد احتل المترٌاـّر 
 55% فااً مصاار و11316بنساابة  مبحوثااة 61المرتبااة األولااى بالنساابة للفئتااٌن حٌااث 

% فً فلسطٌن. وتقول األمثلة فً ذلك يجهانم جاوزي وال بٌات 60300بنسبة  مبحوثة

أبوٌاي ، أما باقً المترٌّارات الخاصاة بماا ٌُمثلاه الرجال بالنسابة إلاى المارأة )أب وإبان 
 قة وبنسب متقاربة فً كال الدولتٌن.وأ ( فقد احتل مراتب الح

أما فٌما ٌتعلـّ  بما تمثله المرأة بالنسبة للرجل ف ن البٌانات الواردة فً الجادول 
حتاال المرتبااة إذاتااه تشااٌر إلااى إتفاااا العٌنتااٌن فااً أن اختٌااار المترٌّاار الثااانً )زوجااة( 

 بنساابة مبحوثااة 01% فااً مصاار و 61312بنساابة  مبحوثااة 21األولااى وذلااك بواقاا  
% بٌن الفلسطٌنٌات. وتقول األمثال الشعبٌة فاً ذلاك يأناا راضاً وأبوهاا راضاً 21

 وانت مالك ٌا سً القاضًي وي قدم ووش السعـد ي وي ٌا غالٌة وكاوٌـة ي.
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وإذا كان الزوام هو ما ٌمثل أهم حدث فً حٌاة المرأة ف ن هناك من الظاروف 
( ٌتضااح أن 1إلاى الجادول رقام ) ماا تعتبرهاا المارأة أخطاار ماا ٌُهادد حٌاتهاا. وبااالنظر

 23المترٌّاار األول )عاادم الخلااف( ٌحتاال المرتبااة األولااى فااً الاادولتٌن حٌااث أكااـدت 
% فً فلساطٌن بٌنماا 22326بنسبة  مبحوثة 51% فً مصر و 63351بنسبة  مبحوثة

بنساابة  مبحوثااة 52احتاال المترٌّاار الثااانً )الطااالا( المرتبااة الثانٌااة فقااد قااررت ذلااك 
% ثم المترٌّر الثالاث )زوام باأخرى( وذلاك بنسابة 52بنسبة  وثاتمبح 1% و51311
 % فً كال الدولتٌن على التوالً.01333% و 2312

الازوجٌن  ولعل ذلك أكبر دلٌل على أن إنجاب األطفال جاء أهم شًء فاً حٌااة
وهذه مسألة لها أهمٌتها ألن اإلنجاب )أي الخلاف( ٌُعبّار عان حٌوٌاة الازوم ورجولتاه 

للاازوم يربنااا ٌجعلااك شااجرة تطاارك الزوجااة وأنوثتهااا. ولااذلك ٌقولااون وعاان خصااوبة 
 وتمال المطركي.

وترتبط هذه الناحٌة باألفضلٌة فً اإلنجاب حٌث أوضحت بٌانات الجدول ذاتاه 
% مااان 10335بنسااابة  مبحوثاااة 61أن يالصااابٌاني  ٌحتلاااون أعلاااى المراتاااب فثماااة 

وإذا كااان المثاال السااائر % ماان الفلسااطٌنٌات. 61333بنساابة  مبحوثااة 52المصارٌات و

ٌقول يإللً خلـّف ما ماتشي ويلماا قاالوا لاً ولاد إنشاد ظهاري واساتند ولماا قاالوا دي 
بنٌّاه إتهادت الادنٌا علـٌاـّاي فقااد قاررت الرالبٌاة مان أفااراد العٌّناة هناا وهنااك المترٌااران 

مثال ا خران )البنات( و )كله زي بعضه( فً المراتب التالٌة هبوطاً على التاوالً، فال
 الشعبً ٌقول يالبنت حبٌبة أمهاي ويالبنات رزقهم واس ي.

وبااالرغم ماان تلهااـّف العروسااٌن واألهاال كلهاام علااى خلااف األطفااال فاا ن هناااك 
العدٌد من األخبار التً تسعد الازوجٌن وبخاصاة المارأة. وٌتضاح مان بٌاناات الجادول 

 51األولااى بواقاا  ( أن المترٌااـّر األول )عناادما تصاابح أماااً( قااد احتاال المرتبااة 1رقاام )
% بالنساابة للفلسااطٌنٌات وإن كااان المالحااظ فااً الجاادول ذاتااه 44344بنساابة  مبحوثااة

تركٌبة المرأة المصرٌة بالذات على المترٌّر الثانً )ترى أوالدها فً التعلٌم( قد احتال 
% وهاااو ماااا ال ٌختلاااف بالنسااابة 51351بنسااابة  مبحوثاااة 40المرتباااة الثانٌاااة بواقااا  
 %.5635بنسبة  مبحوثة 55تل المترٌّر الثانً نفس المرتبة فثمة للفلسطٌنٌات حٌث اح

وترتبط بهذه النواحً خاصٌة أخرى تتعل  بالعابء الاذي ٌقا  عاادة علاى األب 
واألم. وبالنظر إلى الجدول ذاتاه إتضاح أن الرالبٌاة العظماى فاً الادولتٌن اتفقات علاى 

% 21300بنسابة  حوثاةمب 15أن عبء الحٌاة ٌقا  علاى األم بشاكل أكبار وذلاك بواقا  
% فااً فلساطٌن، وقاد ٌعتقاد الابعض أن وقااوع 65316بنسابة  مبحوثاة 46فاً مصار و

عبء الحٌاة على عات  األم فٌاه ظلام لهاا وٌُعاد مان تادنً دورهاا وحصاره فاً شائون 
المناازل والخدمااة المنزلٌااة والتربٌااة ولكاان بٌانااات الجاادول نفسااه تباارر لهااذه الوضااعٌة 

بنساابة  مبحوثااة 21األم وحبهااا الفااائ  ألوالدهااا، فهناااك بأنهااا تُعبّاار عاان سااٌكولوجٌة 
% فااً فلسااطٌن ٌاارون أن المترٌّاار 25340بنساابة  مبحوثااة 43% فااً مصاار و2132

الثالااث )تضااحً بعمرهااا( هااو الااذي ٌحتاال المرتبااة األولااى ٌلٌااه المترٌّاار األول )إنكااار 
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 51% و 35335فً مصر بنسبة  مبحوثة 35نفسها( الذي ٌحتل المرتبة الثانٌة فهناك 

% . والمثااال الشاااعبً ٌُعبّااار ببسااااطة عااان هاااذه 34311فاااً فلساااطٌن بنسااابة  مبحوثاااة

العواطف كلها فٌقول يالضنا غالًي و يمن ٌوم ما شفتكوا ٌا والدي ما هنا لاً زاديي 
كما ٌشٌ  فً البٌئات القروٌة فً الدولتٌن المثال الاذي ٌقاول يأدعاً علاى إبناً وأكاره 

 اللً ٌقول آمٌني.
العالقات االجتماعٌة التً عادة ما تجد المرأة نفساها منخرطاة فٌهاا ولكن شبكة 

سااااواء داخاااال نطاااااا األساااارة أو خارجهااااا تفاااارض علٌهااااا العدٌااااد ماااان االلتزامااااات 
والمسئولٌات والعالقات واالرتباطات التً ٌلزم التفاعل معها. ولما كاان زوام البناات 

المرأة التاً تساعى األم دائمااً سـُترة كما أوضحنا من قبل فهو ٌُمثل أهم حدث فً حٌاة 
( أناه ال 1وتوضاـّح بٌاناات الجادول رقام ) إلى كل ما ٌُحباب إبنتهاا فاً أعاٌن الرجاال.

ٌوجاد أحاد مثال األم سااوف ٌشاهد وٌُشاٌد بجماال إبنتهااا العاروس ، فالنسابة الرالباة ماان 
 مبحوثااات 1% وأٌضاااً يالخالااةي بواقاا  12310بنساابة  مبحوثااة 15المصاارٌات بواقاا  

% هااام الاااذٌن ٌشاااهدون للعاااروس ثااام بعاااد ذلاااك الجٌاااران وأهااال الحاااارة 1325بنسااابة 

 القرٌبٌن.
المناساابة التااً تعتباار حاادثاً فارقاااً فااً حٌاااة الماارأة تخااتلط وتتمااازم منااذ  هوهااذ

البداٌااة بكثٌاار ماان المواقااف والمشاااعر التااً ٌثٌرهااا وجااود أخااوات أخرٌااات للعااروس 
رهاا. وتوضاـّح بٌاناات الجادول خاصة إذا ما تمت خطبة إحداهن بوقت أساـب  مان غٌ

بواقااا   مبحوثاااة 26نفسااه أن الرالبٌاااة العظماااى تحتاال المترٌّااار الثالاااث )أغااـٌِر( فثماااة 
% على حاٌن احتال المترٌّار الثاانً )تبااركً لهاا( 52بنسبة  مبحوثات 1% و 66366

% 46305بنساابة  مبحوثااة 04% و 01311بنساابة  مبحوثااة 02المرتبااة الثانٌااة بواقاا  

الفلسطٌنٌات على الترتٌاب. واحتال المترٌّار األول )تفرحاً( المرتباة من المصرٌات و
% ماااان 41311بنساااابة  مبحوثااااة 03ماااان المصاااارٌات و مبحوثااااات 1الثالثااااة بواقاااا  

 الفلسطٌنٌات.
وبالرغم من فرحة الزوام التاً تعٌشاها كال عاروس وفتااة مقبلاة علاى الازوام 

  خفااً تحاااول كاال بناات فاا ن هااذه المشاااعر عااادة مااا تتمااازم منااذ اللحظااة األولااى بقلاا
إبعاده عن ذهنهـا حتى ال ٌكون واقعاً حقٌقٌاً. والجدول نفسه ٌوضح الرأي فاً الرجال 
إذا ما ظهر أنه مزوام لسـبب أو آخر. ومن واق  بٌاناات الجادول نفساه احتال المترٌّار 
األول )زوم االتنٌن ٌا قاادر ٌاا فااجر( المرتباة األولاى عناد أفاراد العٌناة فاً الادولتٌن 

% 22322بنساابة  مبحوثااة 51% ماان المصاارٌات و 32354بنساابة  مبحوثااة 41مااة فث
 مبحوثااة 40فلسااطٌنٌات. واحتاال المترٌّاار الثااانً )عٌِنااه زاٌرااة( المرتبااة الثانٌااة بواقاا  

% ماان الفلسااطٌنٌات. 51311بنساابة  مبحوثااات 01% فااً الفئااة األولااى و4631بنساابة 

ر الثالاث )ماافٌش أماان( الاذي احتال كما ذهبت نسبة لٌسات بالقلٌلاة إلاى اختٌاار المترٌّا
% مان 06361بنسابة  مبحوثات 6% و01311بنسبة  مبحوثة 02المرتبة الثالثة بواق  

ٌقاول المثال الشاعبً يٌاا  مبحوثاةالمصرٌات والفلسطٌنٌات على الترتٌاب. وفاً هاذه ال
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 مأمنة للرجال ٌا مأمنا للمٌة فً الرربالي.
ت المتداخلة والمتشابكة تنخرط فٌهاا وهذا ٌعنً أن هناك كل مركب من العالقا

األفراد فً كال مان أسارة العارٌس والعروساة الاذٌن عاادة ماا ٌرسامون فاً ذهانهم ماا 
ٌرجونااه ماان العااروس وٌتمنااون أن تكااون علٌااه والحااال نفسااه بالنساابة لألفكااار حااول 

( طبٌعااة مااا ٌُطلااب ماان العروسااة ماان 01العاارٌس وأهلااه. وٌتضااح ماان الجاادول رقاام )

العاارٌس وخاصااة أنااه ٌحتاال المترٌّاار الثااانً )الاازوم ٌحبهااا عفٌااة( وجهااة نظاار أهاال 
 52% فاً مصار و31365بنسابة  مبحوثاة 31المرتبة األولاى فاً كاال البٌئتاٌن بواقا  

% فااً فلسااطٌن. ٌلااً ذلااك فااً المرتبااة الثانٌااة المترٌّاار األول 61333بنساابة  مبحوثااة
 مبحوثااات 1و % فااً مصاار41316بنساابة  مبحوثااة 56)األهاال ٌحبوهااا غنٌااة( بواقاا  

% فً فلسطٌن، ثم المترٌّر الثالث )الجٌران ٌحبوهاا ساخٌة( الاذي احتال 01333بنسبة 
% وأربااا  50335فاااً مصااار بنسااابة  مبحوثاااة 01المرتباااة الثالثاااة واألخٌااارة بواقااا  

 % فلسطٌنٌات.00305بنسبة  مبحوثات

والنتٌجة التاً تُظهار حاال الازوام فاً أسارة كال مان المارأة والرجال أي )األم 
ألب( إمتأل خٌالهم بأنهم سوف ٌكونون قرٌباً من فئات الحما والحماوات. وعان هاذه وا

العالقة بٌن الحما والعرٌس والعروسة تدور بٌانات الجدول نفسه التً تعطاً منظاوراً 
فرٌاداً حااول السااؤال عماان تحبااه الحماااة أكثاار، زوم البناات أم ماارات اإلباان. فقااد احتاال 

 مبحوثااة 13رتبااة األولااى فااً البٌئتااٌن وذلااك بواقاا  المترٌّاار الثااانً )زوم البناات( الم
% فاً فلساطٌن بٌنماا المترٌّاار 14344بنساابة  مبحوثاة 41% فاً مصار و1130بنسابة 

% فااً 0031بنساابة  مبحوثااات 01األول )ماارات اإلباان( احتاال المرتبااة الثانٌااة بواقاا  
% فً فلسطٌن. وحول هاذه العالقاات ٌتاردد العدٌاد 06361بنسبة  مبحوثات 6مصر و

ن األمثلة الشعبٌة التً لها مادلوالت متداخلاة ومتشاابكة. فالمثال الشاعبً ٌقاول بوجاه م
عام عن الحماة )لو كانت الحمى تحب مرات اإلبن كانات الرلاة تٌجاً قاد التابن( ومان 
الواضح أن هذا شًء مستحٌل حدوثه. كما ٌقول المثل أٌضااً يالحماا عماً ولاو ماالك 

ودن ماا ٌحابش مارات اإلباني وعمومااً فبٌاناات من السماءي وٌقول يفٌه عرا جنب الا
الجدول نفسه عن موقف المارأة مان الحماا عموماا ٌنطاوي وٌتسام بأناه )منااقرة( وأناه 

% فااً 11311بنساابة  مبحوثااة 51% فااً مصاار و66361بنساابة  مبحوثااة 26بواقاا  
 مبحوثااة 51فلسااطٌن ، علااى حااٌن احتاال المترٌّاار األول يالتقاادٌري مرتبااة تالٌااة بواقاا  

% بااٌن الفلسااطٌنٌات. 55355فقااط بنساابة  مبحوثااات 1% فااً مصاار و 44344 بنساابة

وبالرغم من داللة هاذه النساب واألرقاام التاً تعكاس عالقاة اجتماعٌاة غامضاة وغٌار 
مفهوم أسبابها تمامااً لكنهاا ترتباـط عمومااً بساٌكولوجٌة المارأة وطبٌعتهاا حٌاث تخاتلط 

بساهولة ضاٌاع اإلبان تماماا  تقبلأن بفرحتها بزوام اإلبن إال أن مشاعرها ال تستطٌ  
 .ّرس لها كل حٌاتهكمنها لتتركه تماما إلى إمرأة أخرى سوف ٌُ 

وهذه ناحٌة توضحها تماماً بٌانات الجدول نفسه عن العالقة التقلٌدٌة بٌن الحماا 
 مبحوثاة 23ومرات اإلبن حٌث احتل المترٌّر الثاانً )كراهٌاة( المرتباة األولاى بواقا  
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% فااً فلسااطٌن علااى حااٌن 11311بواقاا   مبحوثااة 51ً مصاار و% فاا63351بنساابة 

% 42310بنسابة  مبحوثاة 42احتل المترٌّار األول )حاـُب وتقادٌر( مرتباة ثالثاة بواقا  
% فً فلسطٌن وهً نساب وأرقاام تكااد تطااب  55355بنسبة  مبحوثات 1فً مصر و

 كل ما سب  أن أوضحتهُ البٌانات بصدد موقف المرأة من الحما فً عمومه.
وعالقااة الرجاال بااالمرأة تمتااد وتتساا  باسااتمرار خاصااة منااذ باادء ارتباطهمااا 
وزواجهما فتشمل لٌس فحسب كل األقارب فً األسارتٌن ولكان كال المحٌطاات أٌضااً 
 خاصة بتلك العالقات م  األقارب وبالذات اإلخوة واألخوات والجٌران واألصدقاء.

عالقاات كلهاا فاحتلات ( مختلاف أبعااد هاذه ال00وتوّضح بٌاناات الجادول رقام )

عالقة الزوجة بأخوات زوجها وضعٌة تقلٌدٌة تقوم على )الشد والجاذب( وذلاك بواقا  
% مااان 25311بنسااابة  مبحوثاااة 01% مااان المصااارٌات و06361بنسااابة  مبحوثاااة 26

الفلسااطٌنٌات. علااى حااٌن احتاال المترٌّاار الثالااث فااً الجاادول نفسااه )ضااعٌفة( المرتبااة 
بنساابة  مبحوثااات 01% فااً البٌئااة األولااى و5431 بنساابة مبحوثااة 51األولااى بواقاا  

% فً البٌئة الثانٌة. بٌنما احتل المترٌّر الثانً )متوسطة( المرتبة الثالثاة بواقا  51311
% مان الفلساطٌنٌات فاً الوقات 01333بنسابة  مبحوثاات 1% من المصرٌات و1354

قااة الزوجااة الااذي لاام ٌُحاادد أحااد فااً العٌنتااٌن المترٌّاار األول الااذي ٌااذهب إلااى أن عال
بأخوات زوجها هً عالقاة يحمٌمٌاةي باأي شاكل مان األشاكال وعان هاذا ٌقاول المثال 

 الشعبً فً هذه العالقة يالحما عمه وأخت الزوم عقربة سامةي.
وفٌمااا ٌتعلااـّ  بنوعٌااة العالقااة ماا  األقااارب أوضااحت بٌانااات الجاادول نفسااه أن 

% مان 23311بنسابة  مبحوثاة 36الرالبٌة قررت بأنها يال توجد باالمرةي وذلاك بواقا  
% من الفلسطٌنٌات، علاى حاٌن احتال المترٌار 66361بنسبة  مبحوثة 53المصرٌات و

 05% فااً مصاار و32354بنساابة  مبحوثااة 41األول )توجااد( المرتبااة الثالثااة بواقاا  
% فاً فلساطٌن. وتوضاح هاذه النساب كلهاا مادى صادا المثال 44344بنسابة  مبحوثة

ما عن العالقة م  الجٌران فأوضاحت بٌاناات الجادول الذي ٌقول ياألقارب عقاربي. أ
بنساابة  مبحوثااة 31نفسااه أن الرالبٌااة فااً كلتااا الفئتااٌن حااددت المترٌّاار الثااانً بواقاا  

% فااً فلسااطٌن، علااى حااٌن احتاال 25311بنساابة  مبحوثااة 01% فااً مصاار و31360
صار % فاً م30361بنسابة  مبحوثاة 42المترٌّر األول )عادٌة( المرتبة الثانٌاة بواقا  

% فاااً فلساااطٌن، فبٌنماااا احتااال المترٌّااار الثالاااث )فاااً 30336بنسااابة  مبحوثاااة 02و
% فااً مصاار 01310بنساابة  مبحوثااات 1المناساابات( المرتبااة الثالثااة واألخٌاارة بواقاا  

 % فً فلسطٌن.2321وحالتان بنسبة 

والحقٌقة أنه ٌظهر هنا موقفان ٌبدوان متناقضان إلى حد بعٌد. فالمثل ٌقول يٌاا 
فً حالك وأنا فً حالًي وهو ما ٌظهر عكسه حٌث نجد أن المثل الشاعبً جاري إنت 

 ٌقول يالرجاله غابت والنسوان سابتي داللة على كثرة التنقل بٌن بٌوت الجٌران.
وإذا كاناات الدراسااة الحالٌااة قااد ركااـّزت حتااى ا ن علااى طبٌعااة العالقااات ماا  

اقاف والظاروف فقاد ٌكاون المرأة وكٌف عبّرت األمثال الشعبٌة عنها فً مختلاف المو
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ماان الطبٌعااً جااداً أن ٌكااون عاان فوائااد المثااـل الشااعبً ودوره فااً االرتقاااء بالبٌئااة 
( أن المترٌّاار الثااانً 05والتنشاائة االجتماعٌااة. وقااد أوضااحت بٌانااات الجاادول رقاام )

 61)المساعدة فً فهم العالقاات والواقا  االجتمااعً( قاد احتال المرتباة األولاى بواقا  
% فااً فلسااطٌن ، 11311بنساابة  مبحوثااة 51% فااً مصاار و15304 بنساابة مبحوثااة

 02بٌنمااا احتاال المترٌّاار األول )معرفااة العالقااة بااٌن الثقافااات( المرتبااة الثانٌااة بواقاا  
 % فً فلسطٌن.55355بنسبة  مبحوثات 1% فً مصر و01311بنسبة  مبحوثة

، فقااد أمااا عاان دور المثاال الشااعبً فااً االرتقاااء بالبٌئااة والتنشاائة االجتماعٌااة
أوضحت بٌانات الجدول نفسه أن المترٌّر الثانً )المحافظة على العادات والتقالٌاد( قاد 

 مبحوثة 53% فً مصر و 6031بنسبة  مبحوثة 25احتل المرتبة األولى وذلك بواق  
% فاااً فلساااطٌن، بٌنماااا احتااال المترٌّااار الثالاااث )فهااام وحااال مشاااكالت 61333بنسااابة 

 1% فاً مصار و45302بنسابة  مبحوثة 51ة بواق  الشخصٌة واألسرة( المرتبة الثانٌ
% فً فلسطٌن ، على حٌن احتل المترٌّر األول )أساس القاٌم( 01333بنسبة  مبحوثات

بنساابة  مبحوثااات 3% فااً مصاار و2312بنساابة  مبحوثااات 2المرتبااة الثالثااة بواقاا  
 % فً فلسطٌن.00305

 : ثامنـاً : إسـتخالصـات الدراسـة
التحلااٌالت النظرٌااة واألمبرٌقٌااة إلااى عاادة استخالصااات ماان خااالل الدراسااة  توصاالت

 هً:
ٌحاول البحث مان خاالل تحلٌال البٌاناات اإلحصاائٌة والتحلاٌالت النوعٌاة العمال  - 0

على تقوٌة النمو الذاتً واساتعادة الاوعً الاذاتً للمارأة والاذي ٌمكان أن تساترده 
بار تاارٌخهم مان من استنباط مضامٌن المثل الشعبً التً صنّفها الناس عموماً ع

 أجل الناس، لٌُضٌفوا خبراتهم وتجاربهم لألجٌال السابقة.
أوضااحت التحلااٌالت المٌدانٌااة أن المشااكلة العوٌصااة التااً تواجااه الباااحثٌن هااً  - 5

كٌااف ٌمكاان التوفٌاا  بااٌن الرغبااة فااً المحافظااة علااى البٌئااة الطبٌعٌااة ماان ناحٌااة 
ٌاادة وعاً المارأة وأهمٌاة وتحقٌ  برامي التنمٌاة التاً ٌمكان أن تكاون مثمارة بز

دورهااا فااً المشاااركة ماان ناحٌااة ثانٌااة والمثاال الشااعبً خلٌاا  بااأن ٌكشااف ماادى 
صدا هذه المقولة من خالل األمثال الشعبٌة التً تدور حاول بعاض الممارساات 

 السلوكٌة.
أبرزت الدراسة أهمٌة الدور الذي ٌلعبه المثال الشاعبً فاً حٌااة المارأة وبالاذات  - 4

رٌفٌااة فااً مصاار وفلسااطٌن. والرغبااة فااً التمّسااك باابعض جوانااب فااً البٌئااات ال
الثقافة التقلٌدٌة التً تُرسـّخ أهمٌاة كبارى لإلنجااب وخاصاة إنجاـاب الاذكور ألن 
هناك تحسب للسمات الثقافٌة التقلٌدٌة التً ماا زالات تحاٌط بحٌااة المارأة مان كال 

 جانب.
الوضااعٌات والقضاااٌا أباارزت الدراسااة ساامات المثاال الشااعبً وارتباطهااا باابعض  - 3
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 والمشكالت التً تبرز من خالل ظروف دورة الحٌاة للمرأة.

اعتمد البحث على مجموعة مان األمثاال الشاعبٌة التاً تتاردد علاى ألسانة النسااء  - 2

المصاارٌات والفلسااطٌنٌات والتااً تتصاال بحٌاااة الماارأة وتعكااس تفاااعلهن وطاارا 
نعكاساتها على الشعور بالاذات تفكٌرهن المتعلقة بمشكالت المكانة االجتماعٌة وا

 والهوٌة.
بٌّناات الدراسااة أن األمثااال الشااعبٌة عـُنصااـر ماان عناصاار التوعٌااة البٌئٌااة ألنهااا  - 6

تعتمد على السلوك والضمٌر والوجدان بانفس القادر الاذي تعتماد فٌاه علاى الفعال 
 واإلدراك الحسً وسائر الجوانب المتعلقة بحٌاة اإلنسان والمجتم .

لدراساة مادى إمكانٌاة االساتفادة مان األمثاال الشاعبٌة فاً الكشاف عان أوضحت ا - 1

 العالقة االجتماعٌة لما لها من قوة التسلٌم لألفراد دون فحص أو تمحٌص.
أبرز التحلٌل الكٌفً والكمً للبٌاناات الاواردة ماا تفارزه األمثاال مان قاٌم إنساانٌة  - 1

للشااعب العربااً إٌجاباااً اجتماعٌااة علااى حٌاااة الماارأة وعلااى الساالوكٌات النوعٌااة 
وسلباً. وفً هذا الشأن تكاون األمثاال الشاعبٌة خٌار ُمعاٌن كوساٌط اتصاال ثقاافً 

 كٌما ٌتهٌأ للمرأة أو لألفراد دور اجتماعً حقٌقً.
 البيانات األولية ) األساسية ( :  -أ  

 

 ( 1الجدول رقم ) 
 خصائص العيّـنـة م  حيث السـ  والمستوى التعـليمي

 العٌنة               
 المترٌّرات

 فـلسـطيـــ  ــرمـص
 % النساء ددع % عدد النساء

     الس  ) التركيب العـُمرخ (: –1 1
 22,22 1 03351 05 سنة 51 – 51من  -
 36,11 04 51311 52 سنة 41 – 41من  -
 25,22 1 42310 41 سنة 31 – 31من  -
 5,62 5 02331 04 سنة 21 – 21من  -
 11,11 3 3316 3 سنة فأكـثر 61من  -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

     المستوى التعـليمي  – 2
 19,44 1 01316 02 أمـٌــــّة -
 13,89 2 01316 02 تقـرأ وتكتب -

 2,78 0 54311 51 االبتدائٌــة -
 25,22 1 01310 1 اإلعـدادٌـة -
 22,22 1 50334 01 الثانوٌـــة -

 16,67 6 1343 1 جامعـٌــة -

 122,22 36 122,22 84 المجموع -
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 ( 2الجدول رقم ) 
 خصائص العيّـنـة م  حيث الحالة االجتمادية والجنسية والموط  األصلي

 العٌنة               
 المترٌّرات

 فـلسـطٌـــن مـصــــر

 % عدد النساء % عدد النساء

     :الحالة االجتمادية   – 3

 1343 4 01310 1 عـزبـاء -
 22322 51 14315 65 متزّوجـة -
 41322 00 01310 1 أرملــة -
 2326 5 3316 3 ُمطلـّـقة -
 122,22 36 122,22 84 المجموع -
     م  حيث الجنسية :  – 4
 011 46 011 13 مصـرٌـة -
     فلسطـٌنٌة -
 122 36 122 84 المجموع -
     م  حيث الموط  األصلي   – 5
 11326 51 11341 62 رٌــــف -
 01333 1 55360 01 حـضـــر -
 122,22 36 122,22 84 المجموع -

 
 ( 3الجدول رقم ) 

 م  حيث التركيب المهـني والدخـل الشـهـرخ
 العينة                  

 المتغيّرات
 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء
     التركـيب المهني    – 6
 00300 3 00311 01 خـدمـــات -
 21311 01 44344 51 موظفــــة -
 06361 6 30361 42 أعـمال تجارٌة -
 55355 1 04311 00 ســت بٌـت -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
     م  حيث الدخـل الشهرخ   – 7
 - - 00311 01 جنٌه 511أقل من  -
 00300 3 44344 51 جنٌه 411أقل من  – 511من -
 55355 1 42310 41 جنٌه 311أقل من  – 411من -
 51311 01 01310 1 جنٌه 211من أقل  – 311من -
 41311 03 1342 1 جنٌه فأكـثـر 211من  -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
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 *  المثل الشعبي وتشكيل الودي السوسيوتاريخي للمرأة :

 

 ( 4الجدول رقم ) 
 م  حيث استخدام المثل بي  الرجل والمرأة ومدى إنصافه للمرأة

 العينة                    
 غيّراتالمت

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

َم  الذخ تُقال دليه األمثال  –8
 أكثر؟

    

 55355 1 01310 1 الرجــــــل -

 11311 51 11351 12 المــــــرأة -

 122,22 36 122,22 84  المجموع

     ؟م  يقـول األمثال أكثر  – 9
 01333 1 1303 6 الرجــــــل -
 11326 51 15316 11 ــــرأةالمــ -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
هـل األمثال أنصفت  –12

 المرأة ؟
    

 1344 4 3316 3 أنصفتهــا -
 10361 44 12353 11 ظلمتهــا -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
 

 ( 5الجدول رقم ) 
 م  حيث مدى استخدام المثل الشعبي وتصديقه وسبب التصديق أو ددمـه

 عينةال
 المتغيّرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

مدى استخدام المثل  – 11
 الشعبي:

    

 55355 1 1342 1 دائمـــــا -
 11311 51 14341 11 أحٌانــــا -
 - - 1342 1 ال -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

      األمـثال تصديق مدى–05
 11311 45 11351 12 نـعـم -
 00300 3 01310 1 ال -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

سبب التصديق   – 13
 ودـدمه 

    

 06366 6 01312 02 هـً مجــرد كـــالم -

 11311 51 14311 65 خـبرة وتجارب أجـٌـال -

 2326 5 1342 1 لم تعد تتواف  م  العصر -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
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 دورة الحـيـاة للمـرأة :  -ب  
 ( 6جدول رقم ) ال

 أكـبر حـدث في حياة المرأة ونظرتها للرجــل ونظرة الرجـل لهــا 

 العينة
 المتغيّرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

     :أهم حدث في حياة المرأة – 14
 01311 51 40312 31 الـــزوام -
 30321 35 41361 21 الخـلــف -

 03312 02 05361 06 التعـلـٌـم -
 54316 53 02311 51 العـمــل -

 122,22 121 122,22 126 المجموع ) متعدد االستجابات (

     ل بالنسـبة للمرأة الرج – 15
 60300 55 11316 61 زوم -
 04311 2 01310 1 أب -
 01333 1 3316 3 إبـن -
 2326 1 4321 4 أ  -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

     لرجل:المرأة بالنسـبة ل – 16
0335 05 أم -

1 
3 00300 

6131 21 زوجة -
2 

01 21311 

0031 01 إبنـة -
1 

1 55355 

 06361 6 3316 3 أخـت -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
 

 ( 7الجدول رقم ) 
 حــول اإلنجــاب وأخـطـر ما يُهـدد حـيـاة المـرأة  

 العينة
 المتغيّرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % النساء ددد % ددد النساء
هدد أخطر ما ي –17

     حياة المرأة:

 22326 51 63351 23 عـدم الخلفة -
 52311 1 51311 52 الطـــالا -
 01333 1 2312 2 زوام آخـر -

 122,22 36 122,22 84 المجموع 
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 العينة

 المتغيّرات
 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % النساء ددد % ددد النساء

في  األفضليـة–18

 اإلنجاب
    

 61333 52 10335 61 الصبٌــان -
 06361 6 01311 02 البنـــات -
 04311 2 01310 1 بعضكلـّه زي  -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
 

 ( 8الجدول رقم ) 
 فيما يتعـلـّق بالمتغـيـّرات في حـيـاة الآوجة والعالقــة مع الحـمـاة 

 العينة
 المتغيّرات

 فـلسـطيـــ   مـصــــر  

 % ددد النساء % ددد النساء

أهم شيء في  –19
     حياة الآوجة:

-  ً  55360 01 25364 61 عندما تُصبح أما
 56351 55 51351 40 ترى أوالدها فً التعلٌم -
 01316 02 6303 1 عندما ٌشترل األوالد -
 44344 51 03314 06 زوام األوالد -

 المجموع 
 )متعدد االستجابات (

114  122,22 84 122,22 

حول دبء الحياة –22
     بي  األم واألب:

 65316 46 21315 15 على األم -
 41313 55 31311 21 ألبعلى ا -

 المجموع 
 ) متعدد االستجابات (

122 122,22 58 122,22 

حــول مدى  – 21
 حـُب األم :

    

 34311 51 35335 35 إنكـار نفسـهـا -

 3360 4 1311 1 جـُزء من راحتها -

 25341 43 21321 21 تـُضّحً بعـُمرها -

 المجموع 
 ) متعدد االستجابات (

99 122,22 65 122,22 
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 ( 9الجدول رقم ) 
 حـول الآواج واختيار الشـريك ودـالقـة الآوجـة بالحـمـاة 

 العينة                 
 المتغيّرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء
أصحاب الرأخ في  – 22

     العروسة 

 12311 51 12310 15 األم -
 06361 6 1325 1 خالتها -
 1344 4 3311 3 لجٌرانأهل حارتها وا -

 122,22 36 122,22 84  المجموع 

ما يحدث دندما  – 23
 يتقدم دريس ألختك:

-  -  -  -  

 41311 03 1344 1 أفـرك -
 46305 04 01311 02 أبارك لها -
 52311 1 66366 26 أغـٌِـر -
 - - 1303 6 أخرى تُذكر -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

الرأخ في الرجل – 24
 المآواج :

    

 22322 51 32354 41 زوم االثنٌن ٌا قادر ٌا فاجر -
 51311 01 46311 40 عـٌِنه زاٌرة -
 06361 6 01311 02 ملهوش أمان -

 122,22 36 122,22  84 المجموع 

 *  حـول ما يُطلب م  العروسة وموقف الحماة م  بنتها وآوجة إبنها :
 ( 12الجدول رقم ) 

 العينة
 

  المتغيّرات

 سـطيـــ فـل مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء
حول ما يُطلب في  – 25

     العروسة:

 01333 1 41312 56 األهـل ٌحبوها غنٌـّة -

 61333 52 31365 31 الزوم ٌحبها عفٌــة -
 00305 3 50334 01 الجٌران ٌحبوها سـخٌة -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
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 العينة

 

  المتغيّرات

 سـطيـــ فـل مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

الحماة تحب مي   –26
 أكـثر:

    

 06361 6 00311 01 بنمرات اإل -
 14344 41 11301 13 زوم البنـت -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

موقف المرأة م   – 27
     الحماة 

 55355 1 44344 51 الخـضـوع -
 11311 51 66361 26 المناقـــرة -

 المجموع
84 122,22 36 122,22 

العالقة بي  الحماة  –28 28
     ومرات اإلب :

 55355 1 42310 41 رحـُب وتقدٌـ -

 11311 51 63351 23 كراهـٌـــة -

 المجموع
84 122,22 36 122,22 

 
 ( 11الجدول رقم ) 

 حـول دـالقـة الآوجـة بأخوات الآوج واألقـارب والجـيـرا  

 العينة 
 

 المتغيرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

دالقة الآوجة  –29
     بإخوات آوجها:

 - - - - حـمٌـمـة -
 01353 1 1325 1 متوســطة -
 51311 01 54310 51 ضـعـٌفة -
 25311 01 66361 26 شـد وجذب -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
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 العينة 
 

 المتغيرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

العـالقـة مع   – 32
 األقـارب :

    

 44344 05 32354 41 توجـــد -
 66361 53 23311 36 ال توجد بالمرة -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

العـالقـة مع   – 31
     الجيرا  :

 25311 01 30361 42 عـادٌــة -
 30366 02 31360 31 كل واحد فً حاله -
 2321 5 01310 1 فً المناسـبات -

 122,22 36 122,22 84 المجموع

 

 : أهـميــة الوظـائـف االجتمادية لألمـثـال*  
 ( 12الجدول رقم ) 
 اء بالبيئة والتنشئة االجتمادية  حـول فـوائد األمثـال ودورها في االرتق

 العينة
  المتغيّرات

 فـلسـطيـــ  مـصــــر

 % ددد النساء % ددد النساء

حول فوائد األمثال  – 32
 الشعبية :

    

 55355 1 01311 02 معرفة العالقة بٌن الثقافات -
المساعدة فً فهــم عالقـات الواقـــ   -

 االجتـماعً
61 15304 51 11311 

 122,22 36 122,22 84 وعالمجم

دور األمثال فـي – 33
 االرتقاء بالبيـئة والتنشئة :

    

 00305 3 2312 2 أســاس القـٌــم -
 61333 52 60311 25 المحافظة على التقالٌد والعادات -
 01333 1 45302 51 فهم وحل مشكالت الشخصٌة واألسرة -

 122,22 36 122,22 84 المجموع
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