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 العبلقات األسرية فى األمثاؿ الشعبية
 دراسة ميدانية بصعيد مصر

 )*(الضمراني محمد محمود
 ملخص الدراسة:

العبلقات  على األمثاؿ الشعبيةمدى تأثير التعرؼ على تهدؼ الدراسة إلي 
مفهـو العبلقات كعدد من المفاىيم  بالدراسة جاءت  وقدفى الريف المصري،  األسرية
نثروبولوجي في جمع البيانات الدراسة على المنهج األ تعتمدا ة، والمثل الشعبي،األسري

دندرة  تيعلي قريبالتساوي مفردة، موزعة  022مقابلة على عينة قوامها المستخدمة دليل 
األسلوب الكمي بالدراسة استعانت ج، وقد بمحافظة سوىا شرؽ األحايوة و ، بمحافطة قنا

أف األمثاؿ الشعبية قد لعبت دورًا  :الكيفي في تحليل نتائج الدراسة التي كاف من أىمهاو 
ولدى فئات داخل األسرة المصرية على عدة مستويات في بناء العبلقات االجتماعية ىامًا 

ع والعمر والحالة االجتماعية والتعليمية والمهنية بالنسبة سكانية مختلفة تمثلت فى النو 
 للمبحوثين. 

 الفلكلور.العبلقات األسرية، األمثاؿ الشعبية،  كلمات مفتاحية:
 مقدمة:

ال تخلو أمة من األمم من وجود أمثاؿ شعبية خاصة بها تعبر عن مكوناتها الثقافية، واألمثاؿ جزء 
المثل فى الكبلـ كالملح فى الطعاـ،  ، وقديمًا قالت العرب:ال يتجزأ من حياة كل شعب وتاريخو

فهى فكر اجتماعى يوجد فى لغة المجتمع، وىى نوع من األدب الشفوى يلخص خبرات وتجارب 
وتأتى أىمية  الناس فى الحياة بكلمات موجزة وتشبيو جميل وبراعة فى التعبير وحسن فى المعنى.

المعانى إلى اإلذىاف، وتعد قوال مؤثرًا فى توجيو األمثاؿ لكونها تكشف الحقائق وتقرب 

                                                   

 .نوب الواديكلية اآلداب جامعة ج  المساعد علم االجتماع استاذ*
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سلوؾ األفراد وتصرفاتهم وتحديد مواقفهم وعبلقاتهم األسرية واالجتماعية، وذلك لما فى 
المثل من ببلغة القوؿ التى تصغى لها األذاف ويجد المثل طريقة إلى القلوب، ويلتصق فى 

وبالتالى فإف اإلنساف يقبلو ويعده الذاكرة لسهولة حفظو وتوضيحو للمعانى من الغموض، 
 مرشدًا لو للتصرؼ فى المواقف الحياتية المتشابهة والمكررة بوصفو عبلجاً مجرباً. 

وتلعب األمثاؿ دورًا تعليميًا وتوجيهياً، فهى تعد عملة الناس المتداولة بينهم فى 
أبائهم  أحاديثهم اليومية ويهتدوف بها فى تصرفاتهم باعتبارىا تمثل خبلصة تجارب

وأجدادىم السابقين ويتناقلونها جيبًل بعد جيل، وتعد األمثاؿ الشعبية آلية ضبطية عرفية 
ىامة للسيطرة على الرأى والسلوؾ البشرى وتستخدـ بوصفها إطارًا مرجعيًا لتحديد 
تصرفات األفراد وموجهًا لهم لبلستفادة من خبرة اجتماعية عاشتها أجياؿ واختبرت 

ؿ جاءت ناطقًة بما ترمى إليو مكنونات نفوس الجماعة اإلنسانية وما يدور نجاحها. واألمثا
بأفكارىا منذ كانت تعيش على الفطرة والبساطة، فاألمثاؿ وليدة عهود طويلة األمد، فقد 

 .(2)نطق بها حكماء الفراعنة أمثاؿ أمحوتب، وجاءت على ألسنة آلهتهم وكهانهم
تاب: "األمثاؿ" للميدانى، وكذلك  وقد عنى العرب بجمع األمثاؿ، فهناؾ ك

كتاب: "الفاخر" البن عاصم الكوفى، وكذلك كتاب: "المستطرؼ فى كل فن مستظرؼ، 
دوف: أحمد لبلبشيهى، وفى العصر الحديث اىتم كل قطر عربى بجمع أمثالو، وفى مصر 

مثاؿ : األمثاؿ العامية"، كما دوف أحمد أمين، جملة ىائلة من األتيمور األمثاؿ فى كتابة
وينبع إىتماـ العرب . (0)الشعبية فى كتابو: "قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية"

وتعد صورة حية لرؤية الناس لذاتهم واآلخرين، باألمثاؿ الشعبية من  قدرتها على إعطاء 
بمثابة وسيلة مقبولو تساعدىم علي التفاعل في أنماط حياتهم اليومية، وليس ىذا فحسب 

 ا تعكس أنماط وطبيعة العبلقات االجتماعية السائدة في ىذا المجتمع.بل إنه
 : أوالً: مشكلة الدراسة وأىميتها

فى الريف المصرى حيث يوجد المنيع األصيل للقيم االجتماعية، فإف القانوف 
العاـ للناس فى الحياة ىو األمثاؿ الشعبية، وينبغى أال يحيدوا عنها وإال ضاقت بهم 
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هم بالخروج على آدابها ومبادئها، وبالتالى فإف عبلقاتهم األسرية كثير منها الجماعة ورمت
 تكوف مستمدة من تراثهم الشعبى. 

ونظرًا لما حدث من تغير اجتماعى للمجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع 
الريفى بصفة خاصة، والمتمثل فى انتشار التعليم وخروج المرأة للعمل والهجرة للعمل 

ربية النفطية وانتشار وسائل اإلعبلـ وشبكات التواصل االجتماعى االلكترونى، بالدوؿ الع
فإف الباحث يتساءؿ: ىل ما زاؿ لؤلمثاؿ الشعبية دور فى توجيو العبلقات األسرية 

ىذه الدراسة تحظى ؟، و واالجتماعية بين فئات السكاف بالمجتمع الريفى بصعيد مصر
 بأىمية كبيرة وذلك لآلتى: 

لم االجتماع يسعى إلى الوصوؿ إلى قوانين تحكم سير الظواىر إذا كاف ع -2
االجتماعية فإف للمثل الشعبى أىمية حيث يعد وثيقة اجتماعية ترصد التصرفات 
اإلنسانية وتصيغها فى صيغة قوانين اجتماعية، والبحث فى األمثاؿ الشعبية إنما ىو 

تقاليدىم واخبلقهم بحث فى حياة فئات العامة من الناس على اختبلؼ عادتهم و 
 وسلوكهم وعبلقاتهم االجتماعية. 

تعد األمثاؿ الشعبية من دراسات التراث التى لم تنل حظًا وافرًا من االىتماـ، مما  -0
أدى إلى غياب ملحوظ لها فى أدبيات العلم االجتماعى المعاصر، وخاصة فى 

ت النامية إلى المجاؿ السوسيولوجى واالنثروبولوجى، وبالتالى تأتى حاجة المجتمعا
. ويستطيع الباحثوف أف يجدوا فى األمثاؿ (3)تأمل تراثها وفحصو ورصد حركتو

الشعبية والمعارؼ التجريبية على وجو العمـو مادة خصبة لكثير من الفروض 
 .(0)العلمية

إف األمثاؿ الشعبية ىى الذاكرة المصاحبة لئلنساف دائمًا والتى يختزف فيها تجاربو  -3
روسها لحاضره ومستقبلو، ويورثها ألوالده وأحفاده ويقـو وعبره، ويوظف د

باستحضارىا كلما استجد تصرؼ اجتماعى تتطابق ظروفو مع مثل من األمثاؿ 
الشعبية، وأحيانًا ينتج عن موقف ما مُثل، يردده الناس لقدرتو على تفسير ىذا 

رفات األفراد التصرؼ البشرى، وبالتالى فإف األمثاؿ تعد قواًل مؤثرًا فى توجيو تص
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 وتحديد موقفهم تجاه بعض المسائل األسرية والعبلقات االجتماعية. 
إف دراسة األمثاؿ الشعبية تعد أمرًا بالغ األىمية لكونها من الفنوف القولية الشعبية  -0

غير المكتوبة التى تردد على ألسنة البعض، وفى ضوء ما يحدث فى المجتمع من 
اع والزواؿ، وينبغى تناولها بدراسات عدة تتناوؿ تغير اجتماعى فإنها مهددة بالضي

مختلف جوانبها االجتماعية والوقوؼ على مدى تمسك الناس بها فى الوقت 
 الراىن. 

 ثانياً: أىداؼ الدراسة: 
ت التعرؼ على مدى توجيو األمثاؿ للعبلقات األسرية  الدراسة إلى محاولة تهدؼ 

ف صعيد مصر الذى تنتمى معظم مكوناتو واالجتماعية لدى مختلف فئات السكاف فى ري
السكانية إلى أصوؿ قبلية تتمسك بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية وثقافة لفظية متوارثة تعتمد 
فى كثير منها على تدعيم القوؿ باألمثاؿ الشعبية والذى يتضح من خبلؿ المفردات اللغوية 

ات والتقاليد والقيم االجتماعية للحياة اليومية للسكاف، وفى ضوء التغير االجتماعى للعاد
والعبلقات األسرية واالجتماعية داخل المجتمع الريفى بصعيد مصر، فقد تم تحديد أىداؼ 
ىذه الدراسة فى التعرؼ على مدى توجيو األمثاؿ الشعبية فى االختيار للزواج والعبلقات 

عبلقات بين الزوجة الزوجية والعبلقات بين الوالدين واألبناء والعبلقات بين األخوة وال
 وأقارب الزوج والعبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم.

 ثالثاً: تساؤالت الدراسة: 
ولتحقيق أىداؼ الدراسة، فقد صاغ الباحث تساؤالت دراستو فى تساؤؿ رئيسى مؤداه: 
ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات األسرية لدى فئات السكاف فى ريف صعيد 

 ىذا التساؤؿ الرئيسى تساؤالت فرعية كاآلتى:  وينبثق عنمصر؟ 
ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على االختيار للزواج لدى فئات السكاف فى ريف  -2

 صعيد مصر؟ 
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ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات الزوجية لدى فئات السكاف فى ريف  -0
 صعيد مصر؟ 

ناء لدى فئات السكاف ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات بين الوالدين واألب -3
 فى ريف صعيد مصر؟ 

ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات بين األخوة لدى فئات السكاف فى ريف  -0
 صعيد مصر؟ 

ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات بين الزوجة وأقارب الزوج لدى فئات  -5
 السكاف فى ريف صعيد مصر؟ 

أفراد األسرة وأقاربهم لدى فئات ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على العبلقات بين  -6
 السكاف فى ريف صعيد مصر؟ 

 رابعاً: مجاالت الدراسة: 
 المجاؿ الجغرافى:  -2

أجريت ىذه الدراسة على قريتين بصعيد مصر إحداىما قرية دندرة مركز قنا 
بمحافظة قنا واألخرى قرية األحايوة شرؽ مركز أخميم بمحافظة سوىاج، وجاء اختيار 

صد توسيع المجاؿ الجغرافى للدراسة بصعيد مصر فكبلىما تنتمياف إلى إقليم القريتين بق
 جغرافى واحد ولديهما ثقافة مشتركة من العادات والتقاليد والقيم االجتماعية.  

 المجاؿ البشرى )العينة(:  -2
من  022من الذكور، وعدد  022شخص بواقع عدد  022تم اختيار عدد 

 ذلك بالطريقة العمدية الطبقية لتشمل فئات متعددة مػػن اإلناث من قريتى الدراسة و 
 السكاف وفقاً لبلعتبارات اآلتية: 

 لكل منهما.  022اف تشتمل العينة على الذكور واإلناث بواقع  -2
أف تشتمل على أشخاص من مراحل عمرية مختلفة، حيث شملت الفئات  -0

 02اً، والفئة من عام 02إلى أقل من  32عاماً، والفئة من  32العمرية أقل من 
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 62عاماً، والفئة من  62إلى أقل من  52عاماً، والفئة من  52إلى أقل من 
 عاماً فأكثر. 

أف تشتمل العينة على تنوع الحاالت االجتماعية ما بين من ىم من فئة األعزب  -3
 والمتزوج والمطلق واألرمل. 

من يقرأ ويكتب، أف تشتمل العينة على تباين الحاالت التعليمية ما بين األمى، و  -0
 والمؤىل المتوسط، والمؤىل العالى. 

أف تشمل العينة مختلف مهن السكاف بمجتمع الدراسة حيث اشتملت على  -5
فئات كل من يعملوف بأعماؿ زراعية، ومن يعملوف بأعماؿ حرفية، ومن يعملوف 

 بأعماؿ حره، وفئة الموظفين، وفئة بدوف عمل. 
وحتى نهاية شهر يونيو  0220شهر مايو  ىذا قد أجريت ىذه الدراسة بداية من

 ـ. 0220
 خامساً: المنهج واألدوات: 

 فى ضوء التكامل المنهجى فقد استخدـ الباحث اآلتى: 
وقد تم استخدامو من حيث حصر وتصنيف بعض األمثاؿ المسح االجتماعى:  -2

اع الشعبية وفقًا لما تتضمنو من عبلقات أسرية واجتماعية وقد جاءت فى خمسة أنو 
 من العبلقات كاآلتى: 

عبلقات االختيار الزواجى، وصنفت إلى أمثاؿ تخص عملية الخطوبة، وأمثاؿ  -
 تخص الخاطب، وأمثاؿ تخص المخطوبة. 

العبلقات الزوجية، وصنفت إلى أمثاؿ تخص عبلقة الزوج بزوجتو، وأمثاؿ تخص  -
 عبلقة الزوجة بزوجها، وأمثاؿ تخص العبلقة بين الزوجات. 

بين الوالدين واألبناء، وصنفت إلى أمثاؿ تخص العبلقة بين اآلباء  العبلقات -
واألبناء، وأمثاؿ تخص العبلقة بين األمهات واألبناء، وأمثاؿ تخص العبلقة بين 

 الوالدين واألبناء. 
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العبلقات بين الزوجة وأقارب الزوج، وجاءت بأمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين  -
 الزوجة وأـ الزوج )الحماه(. 

عبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم وجاءت بأمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين ال -
 األسرة واألقارب. 

استعانت الدراسة الراىنة باألسلوب االنثروبولوجى وذلك األسلوب االنثروبولوجى:  -0
 من خبلؿ اآلتى: 

خبلؿ إجراء المقابلة ينبغى على الباحث أف يكوف مستمعًا ومبلحظاً المقابلة:  -أ
يدًا، فهو يستمع لكل كلمة تُقاؿ وفى الوقت نفسو يبلحظ كل اإليماءات ج

، وخبلؿ ىذه (5)واإليعازات وحركات األيدى وباقى أعضاء الجسم خبلؿ الحديث
الدراسة قاـ الباحث بإجراء المقاببلت الجماعية واللقاءات المفتوحة مع اإلخباريين 

آرائهم ومبلحظة انفعاالتهم أثناء والحوار معهم حوؿ تساؤالت الدراسة للتعرؼ على 
 جمع البيانات.

اإلخباريوف ىم األشخاص العارفوف بالنشاط أو الحدث أو القضية اإلخباريوف:  -ب
موضوع البحث، وتحديد فئة اإلخباريوف من قبل الباحث يرجع بدرجة كبيرة إلى نوعية 

ورؤساء  الباحث فى ىذه الدراسة بكبار السن واستعاف. (6)الدراسة أو البحث
 العائبلت والقبائل والمهتمين باألمثاؿ واألدب الشعبى من عامة الناس. 

قاـ الباحث بجمع بعض األمثاؿ الشعبية التى تختص بالعبلقات دليل المقابلة:  -3
. ومراجعتها (7)األسرية وذلك باالستعانة بما ىو مدوف فى بعض المراجع والدراسات

فى مجتمع الدراسة باالستعانة ببعض اإلخباريين من   لفظيًا بما يتردد على ألسنة الناس
كبار السن وشيوخ العائبلت والقبائل والمهتمين باألمثاؿ الشعبية، وذلك للتأكد من 
مدى فهم المبحوثين لؤلمثاؿ التى سوؼ يحتوى عليها دليل المقابلة والذى اشتمل 

 على العناصر اآلتية: 
 امة، والنوع، والسن، والمهنة والحالة البيانات األولية: واحتوت على محل اإلق

 االجتماعية وعدد أفراد األسرة، والحالة التعليمية. 
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  أمثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ األوؿ للدراسة وتخص االختيار الزواجى وشملت
 عملية الخطوبة والخاطب والمخطوبة. 

  أمثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ الثانى للدراسة وتخص العبلقات الزوجية وشملت
 قة الزوج بزوجتو، وعبلقة الزوجة بزوجها، والعبلقات بين الزوجات. عبل

  أمثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ الثالث للدراسة، وتخص العبلقات بين الوالدين
واألبناء وشملت أمثاؿ اآلباء واألبناء وأمثاؿ تخص األمهات واألبناء وأمثاؿ 

 تخص الوالدين واألبناء. 
 للدراسة، وتخص العبلقات بين األخوة.  أمثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ الرابع 
  أمثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ الخامس للدراسة، وتخص العبلقات بين الزوجة

 وأقارب الزوج وشملت عبلقة الزوجة بأـ الزوج. 
  .امثاؿ شعبية حوؿ التساؤؿ الخامس للدراسة وتخص العبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم 

الباحث اإلحصاء من خبلؿ حصر وتصنيف األمثاؿ الطريقة اإلحصائية: استخدـ  -0
الشعبية بما يتناسب مع محاور الدراسة وأيضًا تفريغ البيانات التى تم الحصوؿ عليها 
بعد تطبيق دليل المقابلة على عينة الدراسة وذلك فى جداوؿ إحصائية بلغ عددىا 

بات المبحوثين ( جدوالً،  كما قاـ الباحث باستخراج النسب المئوية وفقًا إلجا62)
بمختلف الفئات السكانية التى أجريت عليها الدراسة لتحليل تلك البيانات وتفسيرىا 

 فى ضوء أىداؼ الدراسة وتساؤالتها. 
األسلوب التحليلى: اعتمدت ىذه الدراسة على األسلوب التحليلى من خبلؿ إلقاء  -5

ا من بين أمثاؿ عديدة تقع الضوء على أمثاؿ شعبية تتعلق بالعبلقات األسرية تم انتقائه
فى إطار األسرة بصفة عامة، وقد اعتمد ىذا األسلوب على المزاوجة بين التحليل 

 الكيفى والكمى وذلك كاآلتى: 
التحليل الكيفى: فقد حاوؿ الباحث توضيح مضموف المثل وداللتو االجتماعية، كما  -

الدراسة الميدانية استخدـ تعليقات المبحوثين التى تم الحصوؿ عليها من خبلؿ 
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والتى تعكس مدى توجيو األمثاؿ الشعبية للتصرفات اإلنسانية فى إطار العبلقات 
 األسرية واالجتماعية للمبحوثين فى مجتمع الدراسة. 

التحليل الكمى: حيث عرض الباحث إجابات المبحوثين من خبلؿ جداوؿ إحصائية  -
عليها عن طريق دليل المقابلة، تبين تكرارات إجابات المبحوثين التى تم الحصوؿ 

والتى تعكس أثر األمثاؿ الشعبية فى توجيو العبلقات األسرية لدى مختلف فئات 
السكاف الذين أجريت عليهم الدراسة، كما قاـ الباحث باستخراج النسب المؤية لكل 

 فئة والمزاوجة بين التحليل الكمى والكيفى لمناقشة تساؤالت الدراسة.
 ات النظرية لدراسة األمثاؿ الشعبية: سادساً: المنطلق

تتعدد المنطلقات النظرية فى دراسة مختلف أنواع الفولكلور وظواىره االجتماعية 
ومحاولة تفسيرىا، فقد اىتمت المدرسة الميثولوجية بدراسة األساطير، وركزت النظرية 

يولوجى لتحقيق أغراض األنثروبولوجية على العادات واللغة وأساليب الحياة، وجاء االتجاه األيد
السياسة العلمية للقوميات الرومانسية، وظهرت النظرية البنائية وحاولت تطبيق ىذا االتجاه على 
الحكايات الشعبية، كما اىتمت نظرية التفاعل االجتماعى بالتحليل السوسيولوجى للتفاعل 

طبقات المجتمع،  االجتماعى بين األفراد، وركزت نظرية التطور على انتقاؿ الفولكلور بين
وجاءت النظرية التاريخية الجغرافية وأكدت على انتقاؿ الفولكلور عبر الزماف والمكاف، ثم نظرية 
الممارسة وقد أكدت على خصوصية الثقافة التعبيرية وعدـ تعميم األطر النظرية على الثقافة 

ها لؤلمثاؿ الشعبية حيث إال أف الدراسة الراىنة تبنت النظرية الوظيفية فى دراست (8)بصفة عامة
ترى وجوب دراسة الظواىر الثقافية واالجتماعية بالنظر إلى الوظيفة التى تؤديها، وبالتالى دراسة 
التراث الشعبى طبقاً للمنهجين الوظيفى والسيوسيولوجى، ويرجع رسوخ األساس المنهجى للنزعة 

بط بجهود مالينوفسكى الوظيفية إلى ازدىار البحث الميدانى االنثروبولوجى الذى يرت
Malinowiski. 

 :(9)ويحدد باسكـو أركاف الدراسة الوظيفية بثبلثة عناصر أساسية ىى
 السياؽ االجتماعى للفولكلور )عناصر التراث الشعبى(.  -2
 عبلقة التراث الشعبى بالثقافة، وىو ما يطلق عليو اسم السياؽ الثقافى للفولكلور.  -0
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 وظائف الفولكلور.  -3
 م الدراسة: سابعاً: مفاىي

تتعدد العبلقات األسرية بتعدد أشكاؿ األسرة، ففى األسرة النووية  العبلقات األسرية: -1
توجد العبلقة بين الزوجين، وبين الوالدين واألبناء، والعبلقة بين األخوة، وفى األسرة 

والد الممتدة والمشتركة، توجد العبلقة بين الزوجين وأقاربهما وتشمل العبلقة بين الزوج و 
الزوجة ووالدتها وأخوتها وأقاربها والعبلقة بين الزوجة ووالد الزوج ووالدتو وأخوتو وأقاربو، 
وبالتالى فإف العبلقات األسرية تضيق وتتسع بقدر درجة القرابة، فقد تكوف على مستوي 

 .(22)القرابة فى األسرة النووية وقد تتسع وتشمل القرابة لبلنتماء العائلى أو القبلى
المثل بفتحتين والمثيل وازف كريم كذلك وقيل المكسور بمعنى شبو  المثل الشعبى: -2

والمفتوح بمعنى الوصف، وضرب اهلل مثبل أى وصفا والمثاؿ بالكسر اسم من ماثلة مماثلة 
إذا شابهو وقد استعمل الناس المثاؿ بمعنى الوصف فقالوا مثالو كذا أى َوْصُفو وصورتو 

المثل بأنو قوؿ قصير شائع، عادة ينطق بلغة عامية، ويستخدـ والجمع أمثلة. ويعرؼ 
 .(22)بشكل عاـ، ويتمسك بو الناس لتجسيد حقيقة معينة

والمثل الشعبى ىو قوؿ شعبى موجز ومؤثر سائر على ألسنة الناس، واقعى 
يلخص تجربة أو رؤية معينة، فيستحسنو الناس ويرددونو بعد ذلك فى مواقف مشابهة. 

ًا شعبيًا وتعبير عن الطاقات الهائلة التى يزخر بها الشعب وىو تنفيس عن ىمـو ويعد الهام
ينأى بها، ويلجأ إليها اإلنساف لتعزيز رأيو أو تدعيم حجتو أو تمجيد عملو أو تجاوز 
محنتو. وللمثل مورد ومضرب، أما المورد فهو القصة أو الحادثة التى أطلق فيها ألوؿ 

ؿ الذى نستخدمو فيو لمشابهتو لقصة المثل، وبالتالى يمكن مرة، وأما المضرب فهو الحا
القوؿ إف األمثاؿ الشعبية ىى أفكار وممارسات، فهى أفكار لكونها قيم ومبادئ وخلق 
وسمات تنشأ فى المجتمع وتنتقل من جيل إلى جيل، وىى تطبيقات أو ممارسات تتدرج 

ى شتى ضروب الحياة من المشافهة أو الكلمة المنطوقة إلى التطبيق العملى ف
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 . (20)واتجاىاتها
والمثل الشعبى ال يُعرؼ قائلو وينبع من كل فئات المجتمع وطبقاتو، فهو نتاج 
فكر الجماعة وعصارة خبراتها وتجاربها فى الحياة ومرآة تعكس قيم المجتمع وتقاليده 

مة مجموع وأعرافو، وىو قوؿ تعليمى مأثور يمتاز بجودة السبك وبااليجاز، وىو أيضًا حك
من الشعب وفطنة شخص واحد، ومعظم األمثاؿ الشعبية ىى تعبيرات مجازية عن الحياة 

 ، ويمكن القوؿ إف األمثاؿ فى مختلف اللغات والثقافات تتفق على اآلتى: (23)اليومية
اإليجاز: حيث تعتمد األمثاؿ فى بقائها وتداولها بين الشعوب على القصر  -

 واإليجاز. 
 وى على النصائح التى يريد السلف أف يورثها للخلف. الحكمة: حيث تحت -
 التشابو: حيث تتشابو األمثاؿ بين الشعوب نتيجة تشابو التجارب اإلنسانية.  -
البقاء واالستمرار: فعلى الرغم من أف االمثاؿ مر عليها عديد من السنين إال أف  -

 معظمها ظل باقياً حتى اآلف. 
دات وعوائد وسميت بذلك ألف صاحبها يعاودىا عادة والجمع عا العادة الشعبية: -3

أى يرجع إليها مرة بعد أخرى، وعودتو كذا فاعتاده وتعوده أى صيرت لو عادة واستعدت 
. (20)الرجل سألتو أف يعود واستعدتو الشئ سألتو أف يفعلو ثانياً، وأعدت الشئ رددتو ثانياً 

دة، حيث تفصح المعتقدات والعادة الشعبية والمعتقد الشعبى ىما وجهاف لعملة واح
الشعبية عن نفسها فى شكل عادات وممارسات شعبية، ولذا فإف الفصل بينهما يقع فى 
اإلطار النظرى وال وجود لو فى الواقع العملى، وىو ما أكد عليو ريتشارد دورسوف حيث 

 .(25)يرى أف العادة ليست فى النهاية سوى تعبير عن معتقد معين
ل سلوؾ مكرر يكتسب ويمارس ويتوارث اجتماعياً، والعادة الشعبية ىى ك

فالسلوؾ يتحوؿ إلى عادة شعبية عندما يثبت من خبلؿ عدة أجياؿ ومن ثم يكتسب 
سلطاناً، فقد تكوف العادة الشعبية ملزمة وتعد قوة معيارية وظاىرة تتطلب االمتثاؿ 

)تاريخياً( وافقياً  االجتماعى بل والطاعة المعيارية، وتستمد سلطانها فى المجتمع رأسياً 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 0227يوليو ( 02عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

)اجتماعياً( وكثيرًا ما يعبر عنها بالعقل الجمعى أو الروح الكلية للناس وترتبط بظروؼ 
. ومنها على سبيل المثاؿ عادات الميبلد والزواج (26)المجتمع الذى ُتمارس فيو

 واالحتفاؿ بشهر رمضاف والعيدين وموسم الحج. 
ة سميت بذلك ألنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الَحَكَمة: وازف قصبة للداب الحكمة: -4

الجماح ونحوه، ومنو اشتقاؽ الحكمة ألنها تمنع صاحبها من أخبلؽ األرذاؿ، وحكَّمت 
الرجل بالتشديد فوضت الحكم إليو، وتحكَّم فى كذا فعل ما رآه، وأحكمت الشئ 

قُو، وفى القرآف . والِحْكَمة: العلُم والتف(27)باأللف أتقنتو فاستحكم ىو وصار كذلك
ٺ  ٺ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ   پچ الكريم يقوؿ عز وجل: 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ

والَحِكيُم: من أسماء اهلل الحسنى، والذكُر الحكيم: القرآف، ألنو  .(28)
 .(29)الحاكم للناس وعليهم، وألنو ُمحَكم ال أختبلؼ فيو وال اضطراب

كل ما تضمنو التراث المكتوب )الذى يُعرؼ قائلو( من حكم   ىو: المأثور الشعبى -5
ومواعظ ونصائح وغيرىا، ويكوف القوؿ المأثور عادة باللغة الفصحى، وىو أشمل من 

. وىو نتاج مواقف أو تجارب إنسانية عاشتها (02)النصيحة والتحذير ألنو يتضمنها
و وديمومتو، ولو فعلو وأثره فى الجماعة، وبمرور الزمن أصبح تعبيرًا حيًا لو وجوده وكيان

حياة الجماعة التى يحيا بينها ولو دوره وتأثيره فى المناسبات والممارسات والمواقف التى 
 .(02)تتشابو مع التى كانت أصوال لو

ابتداع انجليزى قاـ بصياغتو العالم وليم جوف   Fokloreأف مصطلح  الفولكلور: -6
لى دراسة العادات المأثورة والمعتقدات، ليدؿ ع 2806عاـ   W. J. Thomsتومز 

بمعنى معرفة أو حكمة،  Loreبمعنى الناس،   Folkويتألف ىذا المصطلح من مقطعين: 
 .(00)فالكلمة تعنى حرفياً معارؼ الناس أو حكمة الشعب

ورغم مرور أكثر من قرف ونصف على ىذا المصطلح إال أنو ال يوجد اتفاؽ كامل 
ىذا االختبلؼ على دراسة الفولكلور من الثقافات أو البلداف حوؿ معناىا، وال يقتصر 

المختلفة وإنما قد يكوف االختبلؼ فى إطار الثقافة الواحدة والبلد الواحد ايضاً. وقد 
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استخدـ األنثروبولوجيوف األمريكيوف مصطلح الفولكلور عند دراستهم لثقافات غير 
الشعر والنثر التى تنتقل شفاىًة بين  المتعلمين على أنو يدؿ على األنواع المتعددة من

المجتمعات البدائية كاالسطورة والحكايات والنوادر والدراما واأللغاز واألمثاؿ واألغانى 
. ويرى البعض أف الفولكلور ال يشمل (03)وغيرىا مما يستخدـ اللغة المنطوقة أداة لو

اً، باإلضافة إلى الفنوف الشفاىية فحسب وإنما كل الفنوف المصقولة المأثورة أيض
الصناعات الفنية التقليدية والمعتقدات الدينية واالجتماعية والعادات وىو ما يسمى تحت 

. ويرى )تايلور( أف الفولكلور ىو المادة التى تنتقل من (00)المصطلح العاـ: أثنوجرافيا
كوف جيل إلى آخر سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو العادة أو الممارسة، وأنو بذلك ي

في شكل حكايات أو أغاٍف أو الغاز أو أمثاؿ شعبية، أو أية مواد أخرى يعبر عنها 
 .(05)بالكلمات أو في شكل أدوات أو معتقدات أو رموز أو أعماؿ تقليدية

 :السابقة الدراسات
تعد الدراسات السابقة بمثابة المفتاح الذى نصل من خبللو إلى حدود الظاىرة 

اـ للعلم، ولذا عرض الباحث إلبرز الدراسات التى تناولت ونستكشف حالة الوضع الع
قضية األمثاؿ الشعبية بالدراسة، وقد تبين للباحث أف حقل الدراسات الشعبية كاف لو 
الحظ األوفر من الدراسات، وربما كانت تلك الدراسات تميل بثقلها إلى الجانب 

تتعرض لنقطة اإلنطبلؽ األجنبى، إال أف الباحث حاوؿ إنتقاء بعض الدراسات التى 
البحثية، ولذا جاءت بعضها على صلة مباشرة مع دراستو وكانت األخرى غير مباشرة 

 ولكنها تتقاطع بشكل او آخر مع الدراسة الراىنة موضوع البحث. 
 قرية على دراسة Maureen j. Giovannini جيوفانينى.  ؿ مورين اجرى فقد

 من الدراسة لمجتمع الثقافية والبنى االجتماعي التنظيم تحليل بهدؼ، (06) بصقلية غارى
 خبلؿ من جمعها تم ياً شعب مثبلً ( 290) عدد على واشتملت الشعبية االمثاؿ خبلؿ

 بناء فئة عشر إحدى إلى تصنيفها وتم، الدراسة مجتمع أفراد بعض مع اليومية المحادثات
 فى وثبات:  تيةاال العناصر تحمل وجاءت اجتماعية عبلقات من عليو تضمنت ما على
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 الناس من االنساف إلى سبنُ  وضع –الحياة كوارث لتجنب اليقين عدـ – االنساف حياة
 – الحب خصائص – النفس وضبط الصبر – الناس من عليها الحصوؿ تم حالة –

 االستقبلؿ – للناس الذاتية المصلحة – الناس من مخادعة طبيعة -الصداقة خصائص
 . االجتماعي كافلالت – الذات على واالعتماد

 فى تعد المجتمع أفراد بين االجتماعية العبلقات أف الدراسة تحليل نتائج ومن
،  اآلخرين خداع من أنفسهم حماية الناس على وينبغي بها التنبؤ يمكن وال دائم تغير حالة
 احتياجات يخدـ نمط لكونها النووية االسرة وجود أىمية أظهرت الدراسة ىذه أف كما

 الوفاء فى يفشلوف الذين االعضاء عقاب ضرورة على وأكدت، وحدتها دعموي االسرة
 . اسرىم تجاه بالتزاماتهم

 بمنطقة الشعبية االمثاؿ خبلؿ من الزواج عن, (07) قشيوش  نصيرة دراسة وجاءت
 التي الوظائف آثار القتفاء التحليلي الوصفي األسلوب على أيضا واعتمدت بالجزائر تلمساف

 المعاني وتشريح مضامينها تحليل خبلؿ من وذلك, المجتمع أفراد بين االمثاؿ هاتؤدي أف يمكن
 وقد الزواج قواعد: األوؿ وتناوؿ، فصوؿ وثبلثة مدخل على واشتملت، عليها تنطوي التي

, العمل فى والمهارة، والجماؿ، والخلق، والنسب والحسب، الزواج فى االمر أولى على اشتمل
 القبيلة تعريف على: الثاني الفصل واشتمل، الزفاؼ ويـو, والمهر بةوالخط، المبكر والزواج
 تتميز وما الشعبي المثل فى المرأة صورة لدراسة الثالث الفصل وجاء, االسرة تكوين فى ودورىا

, الممتدة االسرة داخل صراع نشوب إلى يؤدى مما, وغيرة وخداع مكر من االنسانية فطرتها بو
 لتحقيق النووية االسرة أىمية على أكدت حيث جيوفانينى .ؿ ينمور  دراسة مع يتفق وىذا

 . وحدتها وتدعيم  االسرة احتياجات
 (08)اليابانية االمثاؿ فى المرأة عن Hiroko Storm ستوـر ىيروكو دراسة أما

 الحرب بعد ظهرت التى واالمثاؿ المرأة حوؿ التقليدية اليابانية االمثاؿ ناقشت فقد
 من وذلك والمرأة الرجل بيت المساواة على ينص جديد دستور راصداو  الثانية العالمية

 فهى:  النقص:  االتية العناصر إلى صنفت المرأة تخص مثبلً ( 827) عدد حصر خبلؿ
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 فبل:  الغباء، شأنا أقل بانها الرجاؿ ويعاملها، الزواج بعد وزوجها صغيرة وىى والدىا تطيع
 سبع يتغير الخريف طقس مثل المرأة عقل فإف:  للتغير القابلية – حكيمة امرأة توجد
 عندما: الثرثرة – الحيات تسكن النساء قلوب فى:  الطبيعة سوء – اليـو فى مرات

 ويجب الهشة االشياء من المرأة: الضعف –صاخبة فمن، معا نساء ثبلث على تحصل
 –خرىأ امرأة عقل تفهم التى الوحيدة ىى فالمرأة:  متنوعة – بحذر معها التعامل
 . أرملة المرأة تصبح اف السوء من:  وقيل:  أرامل – تطيع والزوجة يأمر فالزوج: زوجات

 اختيارىم تم اليابانيين من( 225) عدد على طبق استبياف على الدراسة ىذه واعتمدت
 الفعل وردود النساء من الموقف لتوضيح المجتمع فئات مختلف من العشوائية بالطريقة

 العالمية الحرب بعد الناس ألسن على جرت والتى المرأة تخص التى االمثاؿ بعض تجاه
 وظلت المرأة عن سليبة دالالت يحمل منها كثير أف الدراسة من وتبلحظ، الثانية

 الواقع فى لذلك أثر وجود دوف القانونى المعنى على قاصرة والمرأة الرجل بين المساواة
 . العملى

: دراسة جاءت نامية وأخرى متقدمة جتمعاتم فى االمثاؿ بين المقارنة ضوء وفى
 وانجلترا بالسوداف الشعبية االمثاؿ فى والتربوية االجتماعية القيم عن - أحمد سلوى

 الشبو وأوجو والبريطاني السوداني المجتمع فى االمثاؿ دور على التعرؼ وحاولت, (09)
 من تتردد والتى يوميةال الناس حياة فى الرئيسية القضايا على وركزت بينهما واالختبلؼ

 والزوجية االسرية والعبلقات والدينية التربوية المبادئ فى وتمثلت، الشعبية االمثاؿ خبلؿ
، والقناعة، والحكمة، الخبرة مفاىيم على تضمنت كما،  والجوار الصداقة وعبلقات

 ،االجتماعي والظلم, والطبقة, والغنى, والفقر, والتضامن, والكبلـ, والصمت, والصبر
 وقد، والتربوية االجتماعية وقيمو المجتمع لثقافة مرآة تعد الشعبية االمثاؿ أف لكوف

 من الميداني مصدرىا من االمثاؿ حصر على يقـو الذى الوصف على الدراسة اعتمدت
 السوداف شماؿ من كل في والحضرية الريفية المناطق في اليومي الحديث مفردات خبلؿ

 االستبياف على الدراسة اعتمدت كما, الباحثة خبرة واقع نم عليها والتعليق, وانجلترا
 النظر الدراسة ىذه نتائج أىم ومن, واالخباريوف المضموف وتحليل والمقارنة, والمقاببلت
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 :دراسة مع تتفق فإنها وبالتالي، العقلية القدرات فى الرجل تساوى ال بأنها المرأة إلى
 واالمهات لآلباء االبناء إخبلص على االمثاؿ بعض فى أكدت كما, ستوـر ىيروكو
 . االسرة تخص التى المسائل فى والشورى السن كبار واحتراـ الممتدة واالسرة

 المرأة صورة عن دراسة، العمد صبحى ىانى أجرى المقارنة أسلوب إطار وفى
 االمثاؿ فى المرأة صورة على التعرؼ إلى تهدؼو , (32)االردنية الشعبية االمثاؿ فى

 وليلة ليلة ألف) كتاب فى بالمرأة عبلقة لها التى االمثاؿ ببعض ومقارنتها االردنية الشعبية
 وآخر الرجاؿ صنع من قسم: المنشأ حيث من قسمين فى تقع المرأة أمثاؿ أف وتبين( 
 وقد، والسلبية االيجابية وصفاتها بحياتها االمثاؿ تلك وارتبطت, نفسها المرأة صنع من

 لتشريح السعة لفظية شراسة على وتضمنت االجتماعية اللياقة نع االمثاؿ بعض ابتعدت
 وخائنة، ومعشوقة وعشيقة، ومحبوبة محبة وأظهرتها للمرأة البلئقة غير السلوكيات بعض
 صدؽ عن تكشف ال االمثاؿ أف الدراسة ىذه أكدت كما،  ومضحية وأنانية, ووفية

  . تحدث أف يمكن شخصية لتجربة تسجيل ىى وإنما، موضوعي
 عن االمريكية لؤلمثاؿ دراسة Lois Kerschen كيرسشن لويس أجرى وقد

 على الضوء بالقاء يهتم قريب وقت وحتى ظل الفولكلور أف وأوضحت، (32) المرأة
 عليو يسيطر اً عالم ذكىتُ  التى االمريكية الثقافة الى ذلك ويرجع النساء من أكثر الذكور
, المرأة عن ببليوغرافيا بنشر األمريكي لكلورالفو  مجلة ىتمتا ـ2888 عاـ وفى, الذكور

 قارب ىى االرملة – سكين دوف شوكة مثل زوجة ببل رجل: مثل االمثاؿ بعض وجاءت
 .دفة بدوف

 لوضع تأتى أو منهن والشكوى الطرافة حوؿ بالنساء تتعلق التى االمثاؿ وتأتى
 النساء ضد الرجاؿ من الموجهو االمثاؿ أف بلحظتو , للرجل وتبعية سخرية حالة فى المرأة
 عن للتنفيس االمثاؿ الرجاؿ استخدـ فقد، الرجاؿ عن النساء قبل من ىو مما أكثر

 مناصب المرأة تقلدت العشرين القرف من الثاني النصف وخبلؿ، المرأة عن خاطئة مفاىيم
 ؿاالمثا دراسة فى النظر إعادة ينبغي وبالتالي األمريكي المجتمع فى ىامة وأعماالً  رفيعة
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 . المرأة وضع على ذلك تأثير لتحديد
 ىيزا اجري الطبلب لدي االجتماعية القيم غرس علي األمثاؿ تأثير ضوء وفي

 الدراسي الفصل داخل العربية الشعبية االمثاؿ تأثير عن دراسة Hezi Brosh برش
 االمريكية المتحدة بالواليات عالي تعليمي معهد طبلب علي اجريت فقد, (30)االمريكي

  علي العربية الشعبية االمثاؿ تأثير مدي علي للتعرؼ االنجليزية باللغة لناطقينل
 قوامها عينة اختيار تم وقد، بقوة بها يتمسكوف التي االجتماعية وقيمهم الطبلب مفاىيم

 بعض تحديد وتم اإلناث من( 20) وعدد الذكور من( 06) عدد منهم طالب( 38)عدد
 المثل بترجمة الطالب يقـو حيث، األسرية العبلقات تخص التي العربية الشعبية االمثاؿ

 الثقافي الجانب وصف ثم استخدامو وكيفية ومعانيو كلماتو وشرح االنجليزية اللغة الي
 في االسرية بالعبلقات العربي الوطن في االسرية العبلقات ومقارنة اليو اشار الذي

 الدراسي الفصل داخل األمثاؿ ـاستخدا اىمية الدراسة من وتبلحظ, االمريكي المجتمع
 تشتمل وما العربية بالثقافة الطبلب من المشاركين معرفة ازدياد تبين كما تربوية، كأداة
  .المختلفة  والطقوس والقيم االجتماعي التواصل أنماط من عليو

 الشعبية  االمثاؿ بعض خبلؿ من المرأة ضد الموجو الرمزي العنف حظي وقد
 عن دراسة ، لبيهي وخديجة، الطاىر ابراىيم من كل اجري فقد, ينالباحثبعض  باىتماـ
 علي الضوء القاء إلى وتهدؼ .(33) الشعبية مثاؿاأل في الرمزي للعنف كموضوع المرأة
 وضع في تكوف حين المقربين لذويها حرج يسبب والذي بالدونية للمرأة المجتمع وصف

 فيو كانت الذي الزمن إلي يعود ىاجس وىو ، العنوسة أو العزوبة أو الترمل أو الطبلؽ
 الحماية تفرض أنها حين في ، األخرى القبائل علي بهم لتتقوي بالرجاؿ تفتخر القبيلة

 حددت وقد أحياناً، بالسبلح والذود والوقت الجهد وبذؿ عنها التحرش لدفع المرأة علي
 االستهزاء – المرأة شأف من التقليل في تمثلت الرمزي للعنف مؤشرات عدة الدراسة

 .المرأة بجميل االعتراؼ عدـ – االجتماعي والضغط العنوسة – والسخرية
 مثبلً ( 27) عدد مجموع من أمثاؿ( 9) عدد أف: الدراسة ىذه نتائج أىم ومن

 بنسبة أمثاؿ( 5) وعدد ، المرأة شأف من لتقلل جاءت% 50.90 بنسبة أي
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 يعبراف% 22.76 بنسبة لمث( 0) وعدد ، والسخرية االستهزاء عن تعبر% 09.02
% 5.88 بنسبة أي واحد شعبي مثل وعدد المرأة علي الممارس االجتماعي الضغط عن

 وجودىا تعزز األمثاؿ ىذه بعض اف تبلحظ ،كما المرأة بجميل االعتراؼ عدـ يتضمن
 اجتماعية مواقف في ويظهر التاريخ عبر يتطور ثقافي موروث باعتبارىا لها المجتمع بتقبل

 . مناسبة
 اجري فقد محاور في وتصنيفها األمثاؿ بجمع الدراسات بعض أىتمت وقد

 (30) السائرة والتعبيرات المصرية الشعبية األمثاؿ موسوعة: بعنواف دراسة شعبلف، إبراىيم
 الثالث الباب وجاء ، السائرة واألقواؿ والحكم الشعبية األمثاؿ من آالؼ علي وتضمنت

 العنصر وجاء ، 2708 رقم المثل إلي 2328 رقم المثل من بدأ حيث األسرة،: بعنواف
: بعنواف الثالث والعنصر ، والمرأة الرجل: بعنواف والثاني الزواج، مقدمات: بعنواف األوؿ

 الخامس العنصر وجاء ، والضيوؼ والجار االقارب ويشمل التوابع: بعنواف والرابع االبناء،
 واىتمت بالطعاـ، تتعلق التي األمثاؿ ضبع علي اشتمل حيث المنزلية االعماؿ: بعنواف

 مختصر وشرح عنها تعبر التي الموضوعات حسب وتصنيفها األمثاؿ بجمع الدراسة ىذه
 التطرؽ دوف الباحث تحليل أو المعاجم تفسير خبلؿ من المفردات بعض معاني يوضع

 . الراىنة الدراسة بها تهتم التي االجتماعية دالالتها إلي
 يؤثر لم ذلك أف إال ،االسرائيلي االحتبلؿ من الفلسطيني بالشع معاناه ورغم

 المثل في المرأة صورة: عن حسين محمد شادف دراسة وجاءت الشعبية أمثالو علي
 من الشعبي المثل في الفلسطينية المرأة واقع تصوير إلي وتهدؼ ،(35)الفلسطيني الشعبي
 للمرأة االيجابي والعمل والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التربوية الصور تقديم خبلؿ

 ، أمو إال الصوص يربي ما:  بالقوؿ التربوي الجانب ليصور المثل وجاء ، المجتمع في
، ومثل ثالث يقوؿ: بعد األـ أحفر وزيت خبز يأكل البيت في أمة الي:  يقوؿ أخر ومثل
 من البنات خلف: القوؿ وجاء اءنباألب تتعلق أمثاؿ ىناؾ االجتماعي الجانب عن أما وطم،

، وأيضًا المثل القائل: أف كاف سعدؾ حنوف بنت وال مجنوف ولد ألف: والقوؿ المتعبات،
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 عن عمو بنت يطيح العم ابن: المثل جاء الزوجة وعن ، قوى بكرى بالبنت وثنى بالصبى
:  المثل جاء الجماؿ وعن ، لوبارت العم وبنت لودارت بالدرب عليك:  وأيضا الفرس،

 ليؤكد المثل وجاء ،، والمثل: سمرة ونغشة وال بيضة ورفشةقردة جوه ومن ةورد بره من
 وعن .الدار في الحماة وال بالنار الكي:  بالقوؿ والحماة الزوجة بين الصراع حالة علي

 جاء الزوجات تعدد وعن بالعصا، تضربهن وال بالنساء النسا اضرب: المثل جاء الضرة
 المقبرة، بتودى مرة ورابع ، مرمرة مرة وثالث ، عنبرة مرة وثاني ، سكره مرة أوؿ: المثل
:  القوؿ وأيضا ، جاعت ما ودبرت طحنت اللي:  المثل جاء االقتصادية المبلمح وعن
 وال مرة برأي تأخذ ال:  المثل يقوؿ السياسية المبلمح وعن ، جبلب والرجل دوالب المرة

 كريم كل يغلبن النساء:  المثل اءج للمرأة االيجابي العمل وعن، وره من الحمار تماشي
 . زلمو الهامل من بتسوى المليحة المرة: القوؿ وأيضاً  لئيم، إال يغلبهن وال

 أكاديميوف متخصصوفأجراىا  الدراسات بعض أف تبين السابق العرض خبلؿ ومن
 ماك ، الشعبية لؤلمثاؿ  الهاوين لبعض جاءت وأخري ، الدراسة في العلمي بالمنهج التزموا وقد
 واىتمت اصطبلحياً  أو لغوياً  شرحها أو معانيها وبياف األمثاؿ سرد علي ركزت دراسات ىناؾ أف

 الشعبية األمثاؿ موضوع تتناوؿ التي الدراسات وقلت ىجائياً، مرتبة األمثاؿ بعرض منها بعض
 الدراسة حاولت ما وىذا, االنساني السلوؾ توجيو في أثرىا عن تبحث اجتماعية  رؤى من
 .   مصر بصعيد الريفي المجتمع في عليو الضوء تلقي أف اىنةالر 

 االختيار للزوج واألمثاؿ الشعبية
فى ضوء التساؤؿ الفرعى األوؿ للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على 
االختيار للزواج لدى فئات السكاف فى ريف صعيد مصر؟  وفى إطار مناقشة ىذا 

ؿ شعبية تخص عملية الخطوبة وأخرى تخص الخاطب التساؤؿ سوؼ يتم تناوؿ أمثا
 وثالثة تخص المخطوبة وذلك على النحو اآلتى: 
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 : أواًل: أمثاؿ شعبية تخص عملية الخطوبة
، ليوضح أف الحب والقبوؿ بين عمى وأطرشأ الحبجاء المثل الشعبى: 

خرين، الشاب والفتاة يجعل كبًل منهما ال يرى عيوب اآلخر وال يستمع لنصائح اآل
ويمضياف قدمًا فى طريقهما، مما يجعل البعض يذكر المثل الشعبى: مراية الحب عميو، 

وتبلحظ أف من أكثر أى أنها ال تقدـ رؤية حقيقية للواقع، فتعكس الزميم على أنو جميل، 
%، وذلك قد يرجع إلى أف المرأة أكثر 80الفئات تطبيقًا لهذا المثل فئة اإلناث بنسبة 

رجل وينعكس ذلك على تصرفاتها فى االختيار للزواج، وأيضًا الفئة العمرية عاطفية من ال
% من إجمالى المبحوثين ويرجع ذلك إلى أف كبار السن 90.5عامًا فأكثر بنسبة  62

 ىم أكثر إدراكاً لطبيعة عبلقة الحب والغراـ بين الجنسين من واقع خبرتهم فى الحياة.
ليؤكد على أىمية معيار المكانة  ،على األصل دوروجاء المثل الشعبى: 

% من 96االجتماعية الموروثة عند االختيار للزواج، وتبلحظ تطبيقو واألخذ بو من نسبة 
% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية. وقد ذكرت أحدى المبحوثات 90.5نسبة و اإلناث، 

قولها: "أماؿ تاخد لك واحده أصلها واطى وملهاش ناس"، ويرجع ذلك إلى طبيعة 
كيب االجتماعى لمجتمع الدراسة حيث توجد عائبلت وقبائل تتفاخر بأصولها التر 

وإنتماءىا العرقى، وتحاوؿ الحفاظ على تلك المكانة االجتماعية الموروثة سواء من جانب 
الذكور أو اإلناث على حد سواء، مما يؤكد أنو ما زاؿ لهذا المثل دور وظيفى مؤثر ضمن 

 سكاف مجتمع الدراسة. معايير االختيار الزواجى لدى 
، وتبلحظ تطبيقو كل حاجة بالخناق إال الجواز باالتفاقوالمثل الشعبى: 

ورغم موافقة % من اإلناث 88ونسبة  الموظفين،فئة % من 93.75نسبة بواألخذ بو 
غالبية المبحوثين على ىذا المثل إال أف الواقع االجتماعى يؤكد أف ىناؾ حاالت سواء من 

ث يمارس عليها ضغوط من جانب الوالدين أو األقارب بقبوؿ الطرؼ الذكور أو اإلنا
اآلخر ألمور قد تتعلق بالحفاظ على الميراث أو لتحقيق التماسك األسرى أو القبلى، 
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ويتضح ذلك من قوؿ أحد المبحوثين: "بالعكس االختبلؼ فى الجواز كتير وياما جوازات 
 فشلت علشاف فيها غصبانية من األىل". 

، وىذا المثل ينصح الشاب أو الفتاة حاسب قبل ما تناسبالشعبى: والمثل 
المقببلف على الزواج أف يدققا فى االختيار قبل االرتباط الزواجى وذلك خشية االنزالؽ 
فى زواج غير مناسب، وتصحيحو يتطلب كلفة مادية ومعنوية مرتفعة، وقد احتوت كثير من 

نصائح الحكماء لؤلبناء واألزواج بحسن  البرديات فى مختلف العهود الفرعونية على
ويطبقو . وىذا المثل يأخذ بو (36)اختيار شريكة الحياة ومعاملتها، وتقديس الحياة الزوجية

وقد  عامًا فأكثر، 62من الفئة العمرية % 93.75نسبة ، و % من اإلناث90نسبة 
ازدياد الوعى يرجع ذلك إلى تضرر النساء أكثر من الرجاؿ من سوء االختيار الزواجى و 

بأىمية ذلك لدى كبار السن ، ويمكن القوؿ أف ىذا المثل يحقق دوره الوظيفى لدى 
 غالبية من سكاف مجتمع الدراسة. 

، ىذا المثل يردد عند اعتراض هللا يهنى سعيد بسعيدةوىناؾ المثل الشعبى: 
فى  بين الطرفين وىم -من وجهة نظرىم -البعض على خطوبة معينة لعدـ وجود توافق

نفس الوقت ال يملكوف منع اتماـ عقد الزواج وبالتالى نراىم يذكروف ىذا المثل أو 
وتبلحظ  ارتفاع  ،من الذكور%70% من اإلناث،ونسبة 80نسبة يرددونو وقد التـز بو 

نسبة العمل بو لدى النساء أكثر من الرجاؿ وقد يرجع ذلك اىتماـ النساء بالحديث 
قد يرددوف ىذا الذكور تقصاء عنها وتوجيو النقد إليها، بينما اليومى عن تلك األمور واالس

 المثل من جانب ترؾ األمور ألصحابها وأفراغ العقل من فكر ال فائدة منو بالنسبة لهم.
، ويقاؿ: المخدة حالفة يمين ما اتنين تشيلش ما (37) المخدة :والمثل الشعبى

غير متوافقين تمامًا فى السمات  تجمع بين اتنين حلوين، ويعنى أف غالبية المتزوجين
الشخصية، فقد يكوف الزوج يتمتع بخصاؿ إيجابية كثيرة وتكوف الزوجة غير ذلك، وقد 

% من 85يكوف العكس، وتبلحظ من الدراسة الميدانية عدـ تطبيق ىذا المثل بنسبة 
اع % من فئة األميين، ويمكن القوؿ أف ارتف82نسبة و عاماً،  32الفئة العمرية أقل من 

نسبة عدـ تطبيق المثل لدى صغار السن وفئة األميين قد يرجع إلى انخفاض المستوى 
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الثقافى، فالواقع االجتماعى يؤكد وجود بعض الحاالت يكوف الزوجين متوافقاف ويتمتعاف 
 بخصاؿ حميدة وأخبلؽ حسنة. 

، ويأتى ىذا بارك هللا فى الزرعة القريبة والنسبة البعيدةوالمثل الشعبى: 
مثل من شطرين األوؿ: يشجع على الزراعة القريبة من مسكن األسرة لكوف أف ذلك يخفف ال

عن كاىل الفبلح عبء مباشرة الزراعة وحمايتها ونقل المحاصيل بعد حصادىا، والشطر الثانى 
من ىذا المثل: يشجع على البعد المكانى بين مسكن الزوج وأىل الزوجة لكوف أف ذلك يقلل 

وجة فى حياة الزوجين بما يساعد على االستقرار األسرى لهما، ويأتى ىذا من تدخل أىل الز 
المثل فى ضوء عبلقة األمثاؿ بالثقافة السائدة، حيث أطلق فى فترة زمنية كانت تسود فيها 
األسرة الممتدة فى القرية التى تعتمد على الزراعة كمصدر أساسى للدخل، وبالتالى تحكم رب 

لقرار وال يمتلك أبنائو المتزوجين وزوجاتهم سوى السمع والطاعة، األسرة فى سلطة اتخاذ ا
عامًا فأكثر،  62% من الفئة العمرية 76.05وجاءت الدراسة الميدانية لتوضح أف نسبة 

% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية ىم يعتقدوف بمضموف المثل رغم فهمهم بعدـ 77.5نسبة و 
ى السائد اآلف لتقدـ وسائل المواصبلت واستقبلؿ مبلئمة مفرداتو اللفظية مع الواقع االجتماع

األبناء عن اآلباء بدخل من عمل غير الزراعة وأنفصالهم عن األسرة الممتدة، كما أف خروج 
 المرأة للعمل اكسبها مكانة اجتماعية مرتفعة.

، ىذا المثل ينصح : لوليك صاحب ال تشاركه وال تناسبهوالمثل الشعبى
بين األصدقاء من الناس ألف ذلك قد يفسد عليهم عبلقاتهم جراء بعدـ االرتباط الزواجى 

مشكبلت أسرية قد تحدث بين الزوجين، وقد تبلحظ من الدراسة الميدانية ارتفاع نسبة 
نسبة مقابل انخفاضها لدى الذكور  فى % 70بنسبة أي تطبيق المثل من جانب اإلناث 

فرض عليهن من قبل آبائهم . وقد يرجع ذلك إلى تضرر بعض النساء من زواج 58%
 إلرضاء اصدقائهم وكانت نهايتو الفشل. 

، ىذا المثل يعنى أنو إذا كاف من الطيور على أشكالها تقعوالمثل الشعبى: 
خصائص الزواج الناجح وجود توافق اجتماعى وثقافى واقتصادى بين الزوجين، فإف ىذا 
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خاص يتوافقوف أيضًا فى الخصائص التوافق ليس قاصرًا على الصفات اإليجابية وإنما األش
السلبية، فنرى المتشابهوف ينجذبوف تجاه بعضهم البعض فى االرتباط الزواجى، وتبلحظ 

% من الفئة العمرية 92.05اإلناث، ونسبة % من 76األخذ بهذا المثل وتطبيقو بنسبة 
ذلك فإف  عامًا فأكثر، وذكر أحد المبحوثين قولو: "كل فولو وليها كياؿ"، وفى مقابل 62

البعض ال يرغب فى األخذ بو وجاء ذلك على لساف إحدى المبحوثات بقولها: "ممكن 
تكوف ىيا مبلؾ وواخده واحد شيطاف"، ويمكن القوؿ أف الواقع االجتماعى يؤكد على 
عدـ انطباؽ ىذا المثل على عديد من الحاالت التى تعانى من مشكبلت زواجية يتسبب 

 فيها طرؼ دوف اآلخر.
ضوء عبلقة التراث الشعبى بالثقافة السائدة فى المجتمع تأتى أمثاؿ شعبية وفى 

متناقضة تعكس اختبلؼ وجهات النظر المنبثقة عن تجارب سابقة للتدخل التماـ 
االرتباط الزواجى بين شاب وفتاة، وتأتى أمثاؿ للتشجيع على ذلك وأخرى تدعو للبعد 

"، وعلى من وفق راسين فى الحالليا بخت عن ىذا األمر وجاء المثل الشعبى: "
"، ومن خبلؿ الدراسة امشى فى جنازة وال تمشى فى جوازهالعكس منو يأتى المثل: "

يلتزموف بالمثل والمطلقات واألميين،  المطلقين % من76نسبة الميدانية تبلحظ أف 
ة فى األوؿ وال يتأثروف بالمثل الثانى، وذلك رغبة فى األجر والثواب من ناحية والمساىم

منع فساد قد يحدث من عبلقات غير شرعية بين الجنسين من ناحية أخرى. وفى مقابل 
ذلك فقد ذكر أحد المبحوثين قولو: "كاف لى زميل فاضل، وعبلقتنا ببعض قوية أكتر من 
األشقاء، وكانت بنتو على وش جواز، وأنا تدخلت وتزوجت واحد قريبى، وحصلت 

الوا لى انت السبب وعبلقتى انقطعت بصاحبى مشاكل انتهت بالطبلؽ، الطرفين ق
 وقرايبى".

وتبلحظ من خبلؿ الدراسات السابقة: اىتماـ البعض منها بموضوع الخطوبة، 
فقد ركزت دراسة نصيرة قشيوش عن: الزواج من خبلؿ األمثاؿ الشعبية بمنطقة 

ب الحس -على قواعد الزواج واشتملت على عدة عناصر ىى: أولى األمر (38)تلمساف
يـو  -المهر -الخطبة -الزواج المبكر -المهارة فى العمل -الجماؿ -الخلق -والنسب
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الزفاؼ، وجاءت دراسة إبراىيم شعبلف بعنواف: موسوعة األمثاؿ الشعبية المصرية 
، واىتمت باألمثاؿ الشعبية التى تتناوؿ مقدمات الزواج مما يؤكد (39)والتعبيرات السائرة

مثاؿ الشعبية فى توجيو المقبلين على الزواج نحو مراعاة أسس أىمية الدور الوظيفى لؤل
 االختيار السليم لشريك الحياة. 

 ثانياً: أمثاؿ شعبية تخص الخاطب: 
، وىذا المثل يفضل خد األصيلة ولو على الحصيرةجاء المثل الشعبى: 

معيار الحسب والنسب على المعيار االقتصادى عند االختيار الزواجى، ويعمل على 
% ممن يعملوف 96.05نسبة عامًا فأكثر، و  62% من الفئة العمرية 95نسبة تطبيقو 

بأعماؿ زراعية. مما يؤكد أف ىذا المثل ما زاؿ لو دور وظيفى كموجو لبلختيار الزواجى 
لدى سكاف مجتمع الدراسة حيث تسود القرابة العائلية والقبلية ويهتموف بأصولهم 

 وسبلالتهم.
، ىذا المثل الحلوة واقعد قبالها وأن جعت شوف جمالهاخد والمثل الشعبى: 

يشجع على تفضيل معيار الجماؿ فى االختيار الزواجى عن معيار الماؿ والثروة، ولم يتأثر بو 
%من فئة التعليم العالى، مما يؤكد أف معيار 90نسبة و %من اإلناث، 86ولم يطبقو نسبة 

ثين مقارنة بمعيار الحسب والنسب الذى الجماؿ لم يحظ بأىمية من جانب غالبية المبحو 
يتمسك بو الكثيرين ويمكن القوؿ أف ىذا المثل قد ضعف دوره الوظيفى كموجو لبلختيار 

 الزواجى. 
، ىذا المثل يشجع الناس (02)غطى زيارك وما تغطيش زياروالمثل الشعبى: 

امة العائلة أو القبيلة على الزواج القرابى للحفاظ على عفة الفتاة التى تعد من عناصر شرؼ وكر 
وينبغى الحافظ عليها وقد شبهها المثل الشعبى بالزير الذى يجب وضع غطاء عليو لحمايتو 

نسبة من التلوث وحفظ الماء فيو نقيا ونظيفاً، وىذا المثل يعمل على تطبيقو  واألخذ بو 
لدى تبلحظ انخفاض نسبة االلتزاـ بو قد و  % من اإلناث،50نسبة ، و من الذكور 68%

اإلناث مقارنة بالذكور، وقد يرجع ذلك إلى رفض كثير منهن للزواج الداخلى الذى تفرضو 
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عليهن بعض العائبلت والقبائل فى مقابل رفع ىذا القيد عن الشباب حيث يمكنهم الزواج 
سواء من داخل القبيلة أو خارجها ويؤكد ذلك القوؿ بأف: "ابن العم يطيح بنت عمو عن 

أف لو الحق فى زواجها وافشاؿ أى زواج أخر حتى ولو كاف قبل الدخوؿ بها ، أى (02)الفرس"
بقليل من الوقت، ورغم ذلك فإنو مازاؿ لهذا المثل دور وظيفى موجو فى االختيار الزواجى 
لدى بعض سكاف مجتمع الدراسة، ويؤكد ذلك قوؿ أحد المبحوثين: "لما جيت اتجوز كنت 

ل، أنا كنت معجب بيها ومقتنع، لكن والدى رفض، وقاؿ على عبلقة مع زميلو معاى فى الشغ
 الـز تاخد بنت عمك دى عارنا يا ولدى، وأصر وما قدرتش أخرج عن طوعو".

، وىذا المثل يؤكد على أىمية معيار الجاه اختار البنك خالوالمثل الشعبى: 
جى، والذى والعزوة والمكانة االجتماعية المرتفعة عند إقداـ الشاب على االختيار الزوا

ينبغى مراعاتو عبر األجياؿ القادمة، ويأتى ىذا من قبيل التفاخر بين العائبلت والقبائل، وىذا 
نسبة و  عامًا فأكثر، 62% من الفئة العمرية 95نسبة المثل يعمل على تطبيقو واألخذ بو 

وى % ممن يعملوف بأعماؿ زراعية، وقد ذكر أحد المبحوثين قولو: "اهلل يرحمك يا ب83.75
بصراحو أخوالى ناس زنيين، وأنا بأوصى أوالدى يختاروا العيلة قبل العروسة". وفى مقابل ذلك 
فإف البعض يرفض تطبيقو وجاء ذلك على لساف إحدى المبحوثات بقولها: "يعنى البنات اللى 
ماليهمش اخوة ذكور مش ىيتجوزو"، وبالتالى يمكن القوؿ بأف ىذا المثل يؤدى دور وظيفى 

 ختيار الزواجى لدى كثير من المبحوثين بمجتمع الدراسة.فى اال
يا واخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على والمثل الشعبى: 

، وىذا المثل يشجع على ضرورة عدـ اغفاؿ معيار الجماؿ عند االختيار الزواجى حاله
ؿ والماؿ فى نفس كسب ماؿ وثروة قد تضيع وحينئذ يفقد اإلنساف معيارى الجمافى مقابل 

عاماً  62% من الفئة العمرية 95نسبة  الوقت، وىذا المثل يعمل على تطبيقو ويأخذ بو 
% من فئة األعماؿ الحرة. ورغم ذلك فإف الواقع االجتماعى يؤكد أف 96.05نسبة فأكثر، و 

ىناؾ حاالت تفضل الثروة أو االحتفاظ بالميراث أو كسب مكانة اجتماعية أو حل لمشكلة 
خر الزواج ويتزوجوف من ىن متواضعات فى الجماؿ، مما يؤكد أف الدور الوظيفى لهذا المثل  تأ

 تغير الظروؼ الثقافية واالقتصادية للمجتمع. بكموجة لبلختيار الزواجى قد تأثر 
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، ولقد جرت العادة أف من كتر همه اتجوز واحدة كد أمهوالمثل الشعبى: 
بة للزوجين، حيث تكوف الفتاة تصغر عن الشاب يكوف السن عند الزواج مناسبًا بالنس

بضع سنين أو قد تساويو أو تكبر عنو قليبل من العمر، ولكن يحدث أف يتزوج شاب 
صغير بأمرأة عجوز أو شيخ كبير من فتاة فى عمر أبناء أبنائو فقد يكوف ذلك لضرورة 

ة الميدانية أف اجتماعية تفرض ذلك ، وجاء ىذا المثل ليعبر عن ىذا وتبلحظ من الدراس
% من إجمالى المبحوثات من اإلناث يعملوف على تطبيقو، وفى ىذا السياؽ 50نسبة 

ذكر أحد المبحوثين قولو: "الحكاية دى بتكوف جواز مصلحة، وأنا أعرؼ ولد يتيم 
سنة، واتجوزىا وحالهم  05وظروفو صعبو، اتلمت عليو واحدة مطلقة عندىا أكتر من 

% من فئة المطلقين 88.75نسبة بل ذلك رفض االلتزاـ بو وفى مقا  ماشى وتماـ".
إف غالبية المبحوثين ال يطبقوف ىذا المثل ويؤكد ذلك قوؿ أحدىم: كما والمطلقات،  

سنة"، ويمكن القوؿ أف قبوؿ ىذا األمر من بعض  52"اماؿ اجوز ولدى واحدة عمرىا 
 مجتمع بصفة عامة.اإلناث يعد حبل لظاىرة العنوسة التى أزداد انتشارىا فى ال

، ىذا ما تاخدش أم كحله ولبانه تاكل وتعمل عيانهوالمثل الشعبى: 
المثل ينصح الشاب المقبل على الزواج بعدـ االرتباط بالفتاة التى تتزين باسلوب جاذب 
ومغرى للرجاؿ، فإنها كسولة ولم تعينو على مواجهة مشكبلت الحياة الزوجية وصعوباتها 

اة غير جادة وال يعتمد عليها، وىذا المثل يعمل على تطبيقو وتدعى المرض، فهى فت
نسبة عامًا فأكثر، وفى المقابل فإف  62% من الفئة العمرية 83.75ويأخذ بو نسبة 

فى ىذا السياؽ ىذا المثل، و عامًا ال يطبقوف  32% من الفئة العمرية أقل من 62.05
زوقة، تعالى شوؼ الود ابنى أحد المبحوثين: "جيل اليـو يجرى ورا البنات المذكر 

الصغير، ما سمعش كبلمى واتجوز بمزاجو، طيب مراتو عاوزه لها خدامو، خليو يشرب". 
ويمكن القوؿ أف ىذا المثل يؤدى دور وظيفى كموجو لبلختيار الزواجى فى مجتمع 

 الدراسة. 
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، وىذا أن عشقت أعشق قمر وأن سرقت أسرق جملوالمثل الشعبى: 
شطرين األوؿ: يشجع األعجاب بالمرأة الجميلة، وىذا أمر يعد مقبوالً المثل يتكوف من 

اجتماعيًا إذا كاف القصد من ذلك االرتباط الزواجى الشرعى، أما الشطر الثانى: فإنو 
ينصح من يسرؽ أف يختار أشياء ذات قيمة حتى إذا ُعوقب عليها فإنها تستحق العقوبة، 

عامًا فأكثر،  62% من الفئة العمرية 72.05ة وىذا المثل يطبق الشطر األوؿ منو نسب
% من فئة التعليم العالى، وذلك لكوف أف السرقة أمرًا مرفوضًا دينيًا واجتماعياً 65نسبة و 

وأخبلقيًا سواء كاف الشئ المسروؽ صغيرًا أـ كبيرًا، مما يوضح ضعف الدور الوظيفى لهذا 
 مع الدراسة.المثل كموجو لبلختيار الزواجى لدى المبحوثين بمجت

ال تاخد الغازية وال اللى اتجوزت األول تاكل خيرك والمثل الشعبى: 

، ىذا المثل ينصح بعدـ الزواج ممن يمارسن الرقص الخليع وتشكر جوزها األول
وأيضًا من سبق لهن الزواج سواء كن أرامل أو مطلقات لكوف أف تلك الخبرة السابقة تتيح 

سابق والحالى، وقد تميل إلى تفضيل زوجها األوؿ، وىذا لهن فرصة المقارنة بين الزوج ال
% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية وفى 58.75المثل يأخذ بو ويعمل على تطبيقو نسبة 

% من فئة التعليم العالى. ويؤكد ذلك قوؿ أحد المبحوثين: 69نسبة بفض مقابل ذلك رُ 
وزت واحدة ظروفها زييى، "بعد وفاة مراتى وعيالى كلهم اتجوزوا، لقيت نفسى  وحدى اتج

من مأنا مرتاح معاىا وعمرىا ما جابت سيرة جوزىا األوؿ". وتبلحظ من ذلك أف بعض 
 سبق لهن الزواج إال أف غالبية  يعملوف بأعماؿ زراعية ما زاؿ لديهم شك وعدـ ثقة فى من

المبحوثين بمجتمع الدراسة ترفض تعميم ذلك، فالترمل قضاء وقدر رغم عدـ تقبل بعض 
، عن المراة فى األمثاؿ اليابانية جاء القوؿ:  المجتمعات لو، ففى دراسة: ىيروكو ستوـر

وفى دراسة: لويس كيرسشن لؤلمثاؿ األمريكية عن  (00)"من السوء أف تصبح المرأة أرملة"
. وىناؾ حاالت طبلؽ ظُلمت فيها (03)المرأة جاء القوؿ: "األرملة ىى قارب بدوف دفة"

عن إرادتها أو سوء تقدير منها لخصاؿ الطرؼ اآلخر أثناء فترة  الفتاة لزواج خارج
الخطوبة وبالتالى يمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى الدور الوظيفى لهذا المثل كموجو 

 لبلختيار الزواجى. 
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، وىذا المثل اللى فقد حنان أمه يشوف له زوجه تلمهوالمثل الشعبى: 
ف والحناف، وفى حاؿ وفاتها ينبغى على يوضح احتياج األبناء لؤلـ، فهى  مصدر العط

فسى وتقضى لو الشاب البحث عن البديل الذى قد يجده فى زوجة تملئ عليو الفراغ الن
% من إجمالى المبحوثات من اإلناث تعمل على تطبيقو 72نسبة حاجاتو، وتبلحظ أف 

ياؽ وفى ىذا السجة الحنوف تكوف لزوجها زى األـ"، وقد ذكرت أحداىن القوؿ: "الزو 
ذكر أحد المبحوثين قولو: "أنا اكبر اخواتى، وامى اتوفت، وابوى اتجوز وبقينا فى مشاكل 
مع مرات ابوى، واضطريت اتجوز واخد أخواتى معاى، وطلعت مراتى بنت حبلؿ 

% من فئة 68وتحملت أخواتى لغاية ما كبروا"، وفى مقابل ذلك يرفض تطبيقو نسبة 
: "ممكن يكوف عنده عقدة الحناف المو وما يقدرش األعزب. وقد ذكر مبحوث أخر قولو

يديو لزوجتو". وتبلحظ اختبلؼ وجهات النظر بين المبحوثين نحو تطبيق ىذا المثل مما 
يؤكد وجود تغير فى دوره الوظيفى كموجو لبلختيار الزواجى لدى بعض السكاف بمجتمع 

 الدراسة. 
  ثالثاً:  أمثاؿ شعبية تخص المخطوبة:

، وىذا المثل يوضح أف أن كنتى وحشه كونى نغشهالشعبى: وجاء المثل 
معيار الجماؿ فى االختيار الزواجى بالنسبة للفتاة ال يقتصر على الجماؿ الشكلى وإنما 
يكمن أيضًا فى الجماؿ الروحى الذى يتضح من السلوؾ والتصرفات والمفردات اللفظية 

ة الدـ". فقد تصادؼ كثير من للفتاة أو ما يطلق عليو العامة من الناس مصطلح "خف
اإلناث يتمتعن بقدر من الجماؿ الظاىرى وحينما تتعامل معهن تجد فيهن الجمود 
والكبرياء مما يجعلك تنفر منهن وتفضل أقلهن جمااًل وأكثر جاذبية وارتياحاً، وجاء ىذا 
المثل بدور وظيفى ليقدـ النصيحة لمن تتمتعن بقدر منخفض من الجماؿ بأف تستكمل 

مالها بحسن سلوكها وتصرفاتها مع اآلخرين وبشئ من الدعابة المقبولة اجتماعياً، ج
% ممن يعملوف بأعماؿ 85% من األرامل، ونسبة 80نسبة ويأخذ بهذا المثل ويطبقو 

زراعية، وقد أكدت على ذلك إحدى المبحوثات بقولها: خفة الدـ بالنسبة للبنت تعوض 
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من معظم المبحوثين مما مدانية تطبيق ىذا المثل الوتبلحظ من الدراسة جماؿ الشكل. 
 يؤكد استمرار دوره الوظيفى كموجو لبلختيار الزواجى.

، وىذا المثل ينصح خدى الغندور ونامى قدام الكانونوجاء المثل الشعبى: 
الفتاة باالرتباط الزواجى بالشاب الذى يتسم بالكبلـ المعسوؿ وبشاشة الوجو ومحب 

ستمتاع بملذات الحياة بقدر من االسراؼ دوف اىتماـ أو مسئولية للتفسح والتنزه واال
تجاه متطلبات الحياة المستقبلية، وبالتالى فإنو يبدو مبلئم ظاىريًا ولكنو غير مناسب 

عامًا فأكثر،  62% من الفئة العمرية 87.5صادياً، وىذا المثل رفض األخذ نسبة اقت
القوؿ أف ىذا المثل رفض من غالبية ويمكن % من فئة التعليم العالى، 92ونسبة 

االمكانيات المادية التى يمكن أف تسهم فى حياة زوجية المبحوثين لكونو يتجاىل 
كموجو لبلختيار الزواجى سعيدة، وبالتالى يمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى دوره الوظيفى  

 لدى سكاف مجتمع الدراسة.
، ىذا ى يلوعكخدى شايب يدلعك وال تاخدى صبوجاء المثل الشعبى: 

المثل ينصح الفتاة بالزواج بمن يكبرىا سنا ويندرج ضمن جيل اآلباء أو االجداد 
وخصوصًا إذا كاف لديو من األمكانيات المادية ما يجعلو يوفر لزوجتو متطلبات الحياة 
الضرورية والرفاىية وىذا المثل ينصح الفتاة فى الشق الثانى منو بعدـ الزواج من الشاب 

لعاطل الذى يجعلها فى حاجة وعوز دائم بما يعكر عليها صفو الحياة الزوجية، الفقير ا
% 85ونسبة  ،% من إجمالى المبحوثين من المتزوجين83نسبة بوىذا المثل لم يطبق 

فئة التعليم العالى، وفى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: "عندى خمس بنات 
قة بسيطة، جانى واحد قريبى أكبر من أبوى اتجوزوا ما عدا الكبيرة علشاف عندىا إعا

وغنى ومعاه خير كتير، ومعاه ولد وحيد، وخايف على ثروتو، فقاؿ اتجوز واحدة صغيرة 
تخلف، أنا رفضت، واتجوزت ابن عمتها فقير لكن أفضل"، ويمكن القوؿ أف ىذا المثل 

مقابل توفير رُفض من غالبية المبحوثين لكونو يتجاىل الفارؽ فى السن بين الزوجين 
المتطلبات المادية التى يمكن التغلب عليها بالعمل واالجتهاد مما يوضح وجود وعى 

يؤكد مما  وسائل اإلعبلـ فى الوقت الحاضر وتقدـ النتشار التعليم  لدى المبحوثين ثقافى
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 على ضعف الدور الوظيفى لهذا المثل كموجو لبلختيار الزواجى.
، يأتى ىذا ة على فمها تطلع البنت المهااكفى القدروجاء المثل الشعبى: 

المثل فى اطار األمثاؿ التى توجو النصح للخاطب وتلفت نظره إلى أىمية العوامل الوراثية 
والتنشئة االجتماعية لكوف أف الفتاة تتأثر بسلوكيات والدتها وتعمل على تقليد تصرفاتها، 

% ممن يعملوف 77.5نسبة عامًا فأكثر،  62% من الفئة العمرية 82ويعمل بو نسبة 
بأعماؿ زراعية،  وذكر أحد المبحوثين قولو: "الحاالت دى كتيرة، دا عندنا واحدة من 
جيرانا موقفو الشارع على رجلو، مشاكل علشاف العياؿ ونقل كبلـ، وفعبًل امها زى كده"، 

ا المثل وتبلحظ أف غالبية المبحوثين يطبقوف ىذا المثل مما يؤكد وجود دورًا وظيفيًا لهذ
 فى االختيار الزواجى.

، ىذا المثل يوضح حرص أخطب لبنتك وما تخطبش البنكوالمثل الشعبى: 
واىتماـ أولياء األمور بالتدقيق عند اختيار شريك الحياة بالنسبة للفتاة لكوف أف راحتها 
تعد لديهم أىم من راحة األبناء الذكور، فالشاب إذا فشل فى تجربة زواجية يمكن أف 

ج مرة أخرى دوف ضرر يعادؿ ما يلحق بالفتاة جراء فشل فى حياتها الزوجية ويأخذ يتزو 
عامًا فأكثر، ومن يعملوف  62% من كبًل من الفئة العمرية 90.5بهذا المثل نسبة 

% من األميين، وفى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: 89بأعماؿ زراعية، ونسبة 
جوازىم بالمرة، لكن بنتى الوحيدة، كل ما ييجى "أنا والدى الصبياف ما تدخلتش فى 

واحد يخطبها نسألوا عليو، علشاف البنت راحتها عندى أىم من الولد". وتبلحظ أف 
غالبية المبحوثين فى مجتمع الدراسة يؤكدوف على أىمية ىذا المثل عند االختيار 

 الزواجى.
ف العقلى والنفسى ، جاء ليؤكد على االتزاالبنت زينتها عقلهاوالمثل الشعبى: 

للفتاة المقبلة على الزواج والذى ينعكس على سلوكها وتصرفاتها ويعد من معايير االختيار 
الزواجى الذى ينبغى أف يراعى من قبل الشاب عند اختيار زوجتو، وىذا المثل يلتـز بو 

مما يؤكد أف  ،% من اإلناث86نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 88نسبة 
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المثل يؤدى دورًا وظيفيًا فى االختيار الزواجى لدى غالبية المبحوثين بمجتمع ىذا 
 الدراسة.

، يأتى ىذا المثل ليوجو طلبوها اتعززت وفاتوها اتندمتوالمثل الشعبى: 
النصح للفتيات المقببلت على الزواج بعدـ التردد واتخاذ القرار حينما يجدف فى 

دة، ولديو مقومات وامكانات االنفاؽ على الشخص المتقدـ ما يرغبن من خصاؿ حمي
األسرة، والمثل يحذرىن من رفع سقف الطموح وانتظار فرص أخرى بشكل متكرر 
وينسوف أف قطار العمر يجرى بهن أماـ االصرار على زواج مثالى من وجهة نظرىن، وبعد 

إلى تقدـ السن وضياع الفرص يحدث الندـ وقد تقبل الفتاة بشاب غير مناسب أو تنضم 
نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 70نسبة ة العوانس، وىذا المثل يتأثر بو فئ

. وفى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: "واحده قريبتى كانت إلناث% من ا72
شايفو نفسها، جالها عرساف كتير وىيا ترفض، وفى االخر اتجوزت واحد متجوز ومعاه 

 لمثل يؤدى دور وظيفى فى االختيار الزواجى.عياؿ". وبالتالى فإف ىذا ا
، وىذا المثل خدى اللى يحبك وما تاخديش اللى تحبيهوالمثل الشعبى: 

يوجو النصح للفتاة المقبلة على الزواج بأال تخدع بعواطفها وتحاوؿ تقدير مشاعر اآلخرين 
و نحوىا بشكل جيد حتى ال تجد نفسها تتمسك بشخص ال يكن لها حبًا قدر حبها ل

وتبتعد عن شخص يحبها ويقدرىا وفى النهاية تقتنع بأنها كانت تجرى وراء مشاعر خادعة 
ولم تجد من الزوج ما كانت تعتقد من حب وحرص عليها، وىذا المثل ينصح الفتاة 
باالرتباط الزواجى بالشخص الذى يقدرىا حتى وإف كانت تشعر بفتور فى مشاعرىا نحوه، 

% من إجمالى المبحوثين من 60نسبة يقولوف، ويتأثر بهذا  فالحب يأتى بعد الزواج كما
، مما يوضح وجود وعى ثقافى لدى % من اإلناث والموظفين82الذكور، ونسبة 

 المبحوثين فى مجتمع الدراسة بقرى صعيد مصر. 
، وجاء ىذا المثل ليوضح أف ةضل راجل وال ضل حيطوالمثل الشعبى: 

من قسوة الحياة ويلبى لها متطلباتها البيولوجية المرأة فى حاجة إلى رجل تحتمى فيو 
والمعيشية وأف ذلك أفضل لها من طوؿ انتظار بجوار حوائط المنزؿ لحين قدـو فارس 
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أحبلمها الذى قد ال يأتى أحيانًا وبالتالى فإف عليها أف تقتنع بما ىو متاح أمامها من فرص 
طار اكدت إحدى المبحوثات للزواج أفضل من طوؿ انتظار بدوف فائدة. وفى ىذا اإل

على ذلك بقولها: "راجل يستر عليها من كبلـ الناس وخبلص"، وىذا المثل لم يطبق 
% من اإلناث، وقد أكدت 72نسبة ن إجمالى المبحوثين من الذكور، و % م50بنسبة 

على ذلك أحدى المبحوثات حيث ذكرت مثل آخر يؤيد رأيها حيث قالت: "قعدت 
سنة وتقوؿ  52دامو"، وقوؿ مبحوثة أخرى: "يعنى تتجوز واحد عنده الخزانة وال جيزة الن

رفض العمل بهذا المثل من غالبية المبحوثين الذين اجريت عليهم وقد تبين ضل راجل"،  
الدراسة، وخصوصًا النساء، ويرجع ذلك إلى قناعتهن بأف انتظار طويل أفضل من زواج 

 ة مما يؤكد ضعف الدور الوظيفى لهذا المثل. تعيس يعقبو ندـ وعدـ استقرار للحياة الزوجي
أن كنت عاوز تصون العرض وتلمه جوز البنت للى والمثل الشعبى: 

، وىذا المثل يؤكد على ضرورة تلبية مشاعر ورغبات الفتاة فى اختيار شريك عينها منه
حياتها فى حاؿ  قناعتها بشاب معين وذلك خشية الفتنة واالنحراؼ، ورغم أف مجتمع 

راسة بقرى صعيد مصر ظل لفترة طويلة وما زاؿ البعض من سكانو ال يعطوف حرية الد
% من 76.05أف نسبة للفتاة فى االختيار الزواجى إال أف الدراسة الميدانية أوضحت 

يلتزموف بهذا المثل، ويؤكد ذلك قوؿ أحد المبحوثين: "بنت  عامًا فأكثر 62الفئة العمرية 
من عيلو تانية واتفقوا على الزواج، وبين العيلتين خصومو، من عيلو عملت عبلقة مع ولد 

ولما أىلها سمعوا قالوا نجوزوىا الى حد من عيلتنا ونلم الموضوع، لكن البنت رفضت، 
وفى مقابل ذلك فالناس العاقلين قالوا خليها تتجوز اللى عاوزاه بدؿ من كبلـ الناس". 

زراعية، مما يوضح حدوث تغير فى  % ممن يعملوف بأعماؿ72نسبة يرفض االلتزاـ بو 
اتجاىات السكاف نحو حرية الفتاة فى االختيار الزواجى وبالتالى تغير الدور الوظيفى لهذا 

 المثل وقد يرجع ذلك إلى انتشار التعليم وخروج المرأة للعمل.
، : اللى تاخد ابن عمها فرحتها بفرحته وحزنها بحزنهوالمثل الشعبى

لزواج القرابى لمشاركة الزوجين فى العبلقات االجتماعية التى وىذا المثل يشجع على ا
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تربطهما باألىل واألقارب سواء فى األفراح أو األحزاف، ويتأثر بهذا المثل ويعمل على 
وتبلحظ ارتفاع األخذ بهذا  % من اإلناث،50% من الذكور ونسبة 82نسبة تطبيقو 

من قبل النساء، وقد يرجع ذلك إلى  المثل من جانب الذكور مقابل انخفاض االلتزاـ بو 
كوف مجتمع الدراسة ينتمى غالبية سكانو إلى عائبلت وقبائل تشجع على الزواج الداخلى 
وتعطى الحرية فى االختيار للذكور ويمنع البعض منهم ذلك على اإلناث للحفاظ على 

 الميراث أو االختبلط بانساب يروف أنها أقل منهم مكانة اجتماعية. 
، وىذا المثل يحث الفتاة التى من كتر خطابها بارتمثل الشعبى: وجاء ال

تحظى بقبوؿ ويطلب يدىا كثير من الشباب أف تختار أفضلهم وال تتردد حتى ال تضيع 
فرصتها فى الزواج ويتقدـ بها العمر وال تجد من يرتبط بها بعد زخم من الخطاب وتندرج 

% من إجمالى 60نسبة مل على تطبيقو ضمن قوائم العوانس، وىذا المثل يتأثر بو ويع
. وتبلحظ ارتفاع نسبة من يلتزموف بو من % من اإلناث50المبحوثين من الذكور، ونسبة 

جانب الذكور مقابل انخفاضها لدى اإلناث، وقد يرجع ذلك إلى اعتزاز اإلناث بأنفسهن 
لية وأخبلقية واعتقادىن بأف فرص الزواج تظل باقية ما دامت الفتاة تتمتع بمقومات جما

 ومالية تعزر موقفها فى معادلة االختيار الزواجى. 
، وىذا دورى فى كل البالد وال تاخدى واحد عنده والدوالمثل الشعبى: 

المثل يحث اإلناث على عدـ االرتباط بازواج يعولوف أبناء من زواج سابق اعتقادًا بأنهم 
احتماؿ حدوث مشكبلت تؤثر يعطوف اىتمامهم لؤلوالد ويهملوف الزوجات مما ينذر ب

من %  50نسبة على استقرار الحياة األسرية بين الزوجين، وىذا المثل يرفض االلتزاـ بو 
وتبلحظ رفض التأثر بو من  % من اإلناث،76إجمالى المبحوثين من الذكور، ونسبة 

غالبية السكاف الذين أجريت عليهم الدراسة مما يؤكد حدوث تغير فى الدور الوظيفى 
ذا المثل، قد يرجع إلى ارتفاع نسبة العنوسة فى المجتمع التى جعلت البعض يفضل له

 زوج يعوؿ أبناء عن االستمرار فى حياة بدوف زواج.
)حلة ولقيت غطاىا( وىذا  الحلة اتلمت على غطاهاوجاء المثل الشعبى: 

البعض المثل يؤكد على التوافق بين شاب وفتاة من ذوى الصفات المشتركة، فقد يتعجب 
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حين يسمعوف حدوث ارتباط زواجى بينهما ونسمعهم يذكروف ىذا المثل الذى يعنى أنهما 
خلقا لبعض أو أنهما توافقا بمقياس جيد جمع خصائصهما مثل ما تجمع الحلة على 

% من إجمالى المبحوثين من 62غطاءىا الذى يحكم غلقها، وىذا المثل يأخذ بو نسبة 
ث،  مما يؤكد أف لهذا المثل دورًا وظيفيًا فى االختيار % من اإلنا82الذكور، ونسبة 

 الزواجى.
، وىذا المثل يوضح حبيبى وغويته ومالى ومال حيطان بيتهوالمثل الشعبى: 

أف معيار االرتباط الزواجى بالنسبة للفتاة المقبلة على الزواج ىو قبولها للطرؼ اآلخر بغض 
من % 72.05أثر بو ويعمل على تطبيقو نسبة النظر عن إمكانياتو المادية، وىذا المثل يت

وفى مقابل ذلك فقد رفض األخذ بو ، عاماً  32من الفئة العمرية أقل من إجمالى المبحوثين 
% من اإلناث، ويمكن القوؿ أف رفض بعض اإلناث قد يرجع إلى ازدياد الوعى 50نسبة 

سرة فى حين أف الموافقة على لديهن بأف االمكانيات المادية تلعب دورًا ىامًا فى استقرار األ
تطبيق ىذا المثل من جانب صغار السن يرجع إلى عدـ الخبرة والنظر إلى الزواج باعتباره 
وسيلة لتحقيق الحب والغراـ ويتغافلوف أنو مسئولية اجتماعية واقتصادية وثقافية من كل طرؼ 

 تجاه الطرؼ اآلخر واألبناء. 
اللى / (00)كبتها تحصليها فى جمعتهااقرصيها فى روجاءت األمثاؿ الشعبية، 

تتجوز يوم الحد ما يعالش عليها حد /اللى تتجوز يوم التالت تقعد حزينة 
للمات/اللى تتجوز يوم االربع على بيت ابوها ترجع/ اللى تتجوز يوم 

  الجمعة ما تنشفلهاش دمعة.
وتلك األمثاؿ تعبر عن معتقدت كانت سائدة لدى السكاف حين اطبلؽ تلك 

مثاؿ إال أف الدراسة الميدانية أوضحت عدـ التأثر بها من جانب غالبية من أجريت األ
عليهم الدراسة، وقد ذكر أحدىم قولو:  "كبلـ فارغ"، وذكر آخر قولو: "ال عبلقة لليـو 
بالسعادة والحزف"، وذكر مبحوث ثالث قولو: "ده يتعارض مع اإليماف بالقضاء والقدر"، 

اؿ قد فقدت دورىا الوظيفى فى االختيار الزوجى، نظرًا النتشار مما يؤكد أف تلك االمث
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 التعليم والوعى لدى سكاف مجتمع الدراسة فى الوقت الحاضر. 
 :العبلقات الزوجية واألمثاؿ الشعبية

في ضوء التساؤؿ الفرعى الثانى للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على 
فى ريف صعيد مصر، وفى إطار مناقشة ىذا العبلقات الزوجية لدى فئات السكاف 

التساؤؿ سوؼ يتم تناوؿ أمثاؿ شعبية تخص عبلقة الزوج بزوجتو، وأخرى تخص عبلقة 
 الزوجة بزوجها وثالثة تخص العبلقة بين الزوجات وذلك على  النحو اآلتى:

 أواًل: أمثاؿ شعبية تخص عبلقة الزوج  بزوجتو: 
ته يا عورة تلعب بيها الناس اللى يقول لمراالمثل الشعبى: جاء 

، ىذا المثل يؤكد على ضرورة احتراـ الزوج لزوجتو والحفاظ عليها، فالخبلفات الكورة
الزوجية ينبغى أف ال تخرج عن جدراف مسكن األسرة، فالزوج إذا أىاف زوجتو أماـ الناس، 

أثر بهذا تسارع اآلخرين بأىانتها بدرجة أشد وأعنف، ومن خبلؿ الدراسة الميدانية فقد 
% 82نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 78نسبة المثل وعمل على تطبيقو 

من اإلناث، وقد ذكرت أحدى المبحوثات تكملة لهذا المثل حيث قالت: "وأف قاؿ لها 
يا ىانم استقبلوىا على السبللم"، وتبلحظ أف لهذا المثل دور وظيفى فى العبلقات 

 لدراسة.الزوجية لدى سكاف مجتمع ا
، وىذا المثل ما يكلش مراته (05)إن كان الراجل غولوالمثل الشعبى: 

يؤكد على العبلقة الحميمة بين الزوج وزوجتو والتى إف تخللها بعض الخبلفات وأظهر 
الزوج قوتو لتهديد زوجتو فإنو لم يلحق بها ضرر، فالعبلقة العاطفية والبيولوجية بينهما 

% من إجمالى المبحوثين 80فات، وىذا المثل يلتـز بو نسبة قادرة على إزالة تلك الخبل
يمكن القوؿ أف ىذا المثل يؤدى دور وظيفى فى و % من اإلناث، 72من الذكور ونسبة 
 العبلقات الزوجية.

، وىذا ال تؤمن للمرأة إذا صلت وال للنخلة إذا ضلتوالمثل الشعبى: 
أدبيات العبلقة بين الرجل والمرأة  المثل يضع المرأة فى موضع شك وخيانة، وإذا كاف من
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ما يشكك كل منهما من اآلخر، فإنو ال ينبغى التعميم على كل من الرجاؿ والنساء، فكثير 
من النساء لديهن إخبلص فى العبلقة الزوجية قد يفوؽ اخبلص بعض الرجاؿ، وىذا المثل 

% 72نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 58نسبة وتطبيقو يرفض األخذ بو 
من اإلناث، وقد ذكرت أحدى المبحوثات قولها: "دا الرجالة اللى ما لهمش أماف"،  
وذكر مبحوث آخر قولو: "ىناؾ صالحات كتير"، وقاؿ مبحوث ثالث: "فيو نساء رأيها 
أفضل من الرجالو"، ويمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى الدور الوظيفى لهذا المثل وقد يرجع 

 عليم والثقافة لدى كثير من سكاف مجتمع الدراسة.ذلك إلى انتشار الت
، ىذا المثل يعمل بلدك فين يا جحا قال: اللى فيها مراتىوالمثل الشعبى: 

على تقوية الروابط القرابية من ناحية الزوجة، فى مقابل اضعافها من ناحية الزوج، وىذا 
إال أف مجتمع المثل قد يكوف لو أثر لدى بعض سكاف المجتمع المصرى بصفة عامة. 

الدراسة الراىنة بقرى صعيد مصر يتميز بوجود عصبية قبلية وعائلية تعلى القرابة األبوية 
% 65نسبة بيق ىذا المثل عن القرابة األمومية، وقد جاءت الدراسة الميدانية ورفض تط

% من اإلناث، وبالتالى يمكن القوؿ أف 69نسبة و من إجمالى المبحوثين من الذكور، 
 ير فى الدور الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقات الزوجية. ىناؾ تغ

فى نظر  -، وىذا المثل يضع المرأةشورة المرة تجيب وراوالمثل الشعبى: 
فى موضع النقصاف العقلى وعدـ الحكمة فى تقدير األمور وذلك بما يضر  -الرجل
ين من الذكور، % من إجمالى المبحوث50نسبة حة األسرة، وىذا المثل يتأثر بو بمصل

وينطبق ذلك مع دراسة: سلوى أحمد، بعنواف: القيم االجتماعية والتربوية فى األمثاؿ 
، حيث أكدت على النظر إلى المرأة بانها ال تساوى الرجل (06)الشعبية بالسوداف وانجلترا

% من اإلناث، وقد 66فى القدرات العقلية، وفى مقابل ذلك فقد رفض االلتزاـ نسبة 
المبحوثين قولو: "كثيرًا من النساء عندىم فطنة"، وذكر أخر قولو: "المرأة قد  ذكر أحد

يكوف تفكيرىا سليم فى بعض األحياف"، وذكر مبحوث ثالث قولو: "فيو مره حكيمو، رأيها 
راجل"، ويمكن القوؿ إف كثيرًا من المبحوثين يرفضوف االلتزاـ بهذا  222أفضل من 
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عليم الفتاة وازدياد الوعى لدى سكاف مجتمع الدراسة، المثل ويرجع ذلك إلى انتشار ت
 مما يؤكد وجود تغير فى الدور الوظيفى لهذا المثل كموجو للعبلقات بين الرجاؿ والنساء. 

، وىذا المثل يؤكد بعد ما ماتت مراته اتلخبطت حياتهوالمثل الشعبى: 
متعددة ألسرتها، فهى على أىمية دور الزوجة فى حياة الزوج واألسرة، حيث تؤدى أدوار 

 األـ والزوجة وال يمكن االستغناء عنها ويمثل فقدىا بالموت حيرة واضطراب للزوج
% من إجمالى المبحوثين من الذكور واإلناث، 80نسبة واألبناء، وىذا المثل يتأثر بو 

% من األرامل، وقد ذكرت إحدى المبحوثات قولها: "ىوه الواحد ليو غير 92نسبة و 
كر مبحوث أخر: "المره عمود البيت"، وذكر ثالث قولو: "مين اللى ىيشيلو مراتو"، وذ 

ويشيل عيالو بعدىا". مما يؤكد أف لهذا المثل دورًا وظيفيًا ىامًا فى العبلقات الزوجية، 
فقد  (07)وينطبق ذلك مع دراسة: لويس كيرسشن بعنواف: األمثاؿ األمريكية عن المرأة 

 وجة مثل شوكة دوف سكين". جاء مثل بالقوؿ: "رجبل ببل ز 
، صبح مراتك بعلقة ومسيها بعلقة أحسن من الطلقةوالمثل الشعبى: 

ؼ وىذا المثل يدعو إلى استخداـ الزوج للعنف الجسدى ضد الزوجة فى حاؿ وجود خبل
بينهما ويجعل ذلك أسلوب أفضل من عقاب أشد قسوة وىو أنهاء الحياة الزوجية 
بالطبلؽ، وإذا كاف ذلك قد ساد الريف المصرى فى الماضى، فإنو لم يعد اآلف أسلوباً 
مقبوؿ مع تغير المجتمع بانتشار التعليم، وخروج المرأة للعمل ومشاركتها للرجل فى 

لقانوف بدال من العرؼ فى حل المشكبلت األسرية، مختلف مجاالت الحياة وتفعيل ا
نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 60وبالتالى فقد رفض ىذا المثل نسبة 

وذكر أحد المبحوثين قولو: "العلقة  كل من اإلناث والمطلقين والمطلقات،% من  86
ال طلقة"، أحسن بس إذا كانت تستحق"، وذكرت أحدى المبحوثات قولها: "وال علقة و 

وذكرت أخرى: "الطبلؽ أفضل من المشاكل"، ويمكن القوؿ أف ىذا المثل قد تغير دوره 
الوظيفى فى إطار العبلقات الزوجية فى الوقت الراىن، وقد أكدت دراسة: شادف محمد 

على العمل االيجابى للمرأة  (08)حسين بعنواف: صورة المرأة فى المثل الشعبى الفلسطينى
 الشعبى القائل: "النساء يغلبن كل  كريم وال يغلبهن إال لئيم".  من خبلؿ المثل
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، وىذا المثل يدعو الزوج إلى طلق الخايبة ولو تاخد شايبهوالمثل الشعبى: 
طبلؽ الزوجة التى ال تحسن إعداد الطعاـ والقياـ باألعماؿ المنزلية المطلوبة منها، 

بلؼ األشياء وتعطيل أعماؿ األسرة، وجاء وبالتالى فإنها تعرض األسرة للخسارة المادية بات
ىذا المثل لتشجيع الزوج على الزواج بأخرى حتى لو كانت متقدمة فى العمر لدرجة 

لمعيشية، وىذا المثل الشيب )بياض الشعر( لكوف أف لديها خبرة تصريف أمور الحياة ا
% من 70سبة نى المبحوثين من الذكور واإلناث، و % من إجمال50سبة رفض تطبيقو ن

وذكر أحد المبحوثين قولو: "الخايبة ممكن تتعلم وتصلح من شأنها"، فئة التعليم العالى، 
يمكن القوؿ بوجود تغير فى الدور الوظيفى لهذا و وقوؿ مبحوث آخر: "مسيرىا تتعلم"، 

المثل فى إطار العبلقات الزوجية قد يرجع إلى انتشار التعليم لدى كثير من أفراد مجتمع 
 الدراسة.

، وىذا المثل يشجع على سودة ووالدة وال بيضه عقيمالمثل الشعبى: و 
زيادة النسل من خبلؿ إقناع المقدمين على الزواج بالبحث عن زوجة عالية الخصوبة حتى 
ولو كانت متواضعة الجماؿ، وىذا المثل يعبر عن قيم متوارثة تشجع على زيادة النسل 

د الفراعنة، فقد كانت مشكلة عقم األزواج واإلنجاب يتسم بها المجتمع المصرى منذ عه
تسبب الصحابها الهمـو والمشاغل على ما ابتبلىم الدىر، وإذا لم تفلح الصلوات 
وتقديم النذور لآللهة، وعندما تبوء جهود األطباء والسحرة بالفشل، فبل مجاؿ أمامهم 

دانية لتؤكد ، وجاءت الدراسة المي(09)سوى إسقاط ىذه العاطفة على طفل انجبو الغير
% من 66% من إجمالى المبحوثين من الذكور، ونسبة 60االلتزاـ بهذا المثل نسبة 

اإلناث، مما يؤكد استمرار بعض المبحوثين فى تشجيع زيادة النسل رغم انتشار التعليم 
فى قرى صعيد مصر فى الوقت الحاضر، وبالتالى يمكن القوؿ أف ىذا المثل ما زاؿ لو 

 ر العبلقات الزوجية. دور وظيفى فى إطا
، وىذا المثل يبرئ الرجل من كل ما يعيب الراجل إال جيبهوالمثل الشعبى: 

العيوب باستثناء ظروفو المادية، فالمثل يرى أف االمكانيات االقتصادية للرجل يمكنها أف 
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% من إجمالى 58نسبة و، وتبلحظ التأثر بو وتطبيقو من تغطى على جميع عيوب
% من فئة بدوف عمل، وقد يرجع ذلك إلى 62.05نسبة و كور، المبحوثين من الذ 

انتشار البطالة لدى البعض والضغوط المادية التى تؤثر على األسرة وتثقل كاىل عائلها 
وبالتالى يتغاضى البعض عن المقومات األخرى للرجولة كاالخبلؽ الحسنة واألمانة 

% من اإلناث، 56نسبة  مقابل فقد رفض األخذ بهذا المثلوالصدؽ وغيرىا وفى ال
وذكرت أحدىن قولها: "الماؿ وحده ال يغنى عن العبلقات اإلنسانية الجيدة"، وقوؿ 
أخرى: "االخبلؽ مهمة"، وقوؿ ثالثة: "يعيب الراجل الخلق السيئ"، وقوؿ مبحوثة رابعة: 

ويرجع ذلك إلى انتشار التعليم وازدياد الوعى فلوس"، "ىناؾ أشياء أخرى أىم من ال
افى لدى بعض أفراد مجتمع الدراسة، ويمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى الدور الوظيفى الثق

 لهذا المثل كموجو للعبلقات األسرية لدى مجتمع الدراسة. 
 ثانياً:  أمثاؿ شعبية تخص عبلقة الزوجة بزوجها:

وىذا المثل يحث الزوجة على تحمل  نار جوزى وال جنة أبويا،جاء المثل الشعبى: 
الزوجية وتفضيل مسكن زوجها عن ديار والدىا، فإف راحتها فى تلك الديار  المشكبلت

مؤقتة ال تلبث أف تزوؿ أماـ الحنين لزوجها وأوالدىا عند تركهم، وبالتالى قد تشعر بالندـ 
% من 60حينما تقابل ما ال يسرىا فى بيت والدىا، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو نسبة 

وقد ذكر أحد المبحوثين قولو: "علشاف العياؿ"، وذكر أخر إجمالى المبحوثين الذكور، 
قولو: "إذا كاف معاىا أوالد".  وذكرت إحدى المبحوثات قولها: "حريم اخواتى مش 

ل ذلك رفض ىيتحملونى"، وذكرت أخرى قولها: "شمس بيتى وال ضل البيوت"، وفى مقاب
بحوثات مثل آخر فى % من اإلناث، وذكرت إحدى الم62نسبة األخذ بو وعدـ تطبيقو 

نفس السياؽ حيث قالت: "جوزؾ يحبك عفيو وجارتك تعوزؾ سخية، وناسك عاوزينك 
غنية"،  وتبلحظ اف من يأخذوف بهذا المثل ىم الذكور وكبار السن لما لديهم من خبرة 
وحكمة فى معالجة األمور العائلية، وجاء عدـ االلتزاـ بو من المطلقين والمطلقات 

قدرتهم على التكيف األسرى وانخفاض مستواىم الثقافى، ويمكن القوؿ واألميين لعدـ 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 0227يوليو ( 02عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ56ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أف ىناؾ تغير فى الدور الوظيفى لهذا المثل. 
، وىذا المثل يؤكد (52)إن كان الراجل بحر المرة جسروالمثل الشعبى: 

على ضرورة التعاوف بين الزوج والزوجة، فالزوج يكد ويسعى للزرؽ وزيادة دخل األسرة 
والها المادية ويكمل ىذا الدور زوجة مدبرة تقتصد فى مصروفات المنزؿ، وتحسين أح

سبة نوبالتالى تستطيع األسرة العبور إلى مستقبل أفضل، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو 
% من الموظفين، وقد ذكرت 90.5نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 83

ن التانى وظروؼ المعيشة صعبة"، وفى إحدى المبحوثات قولها: "ال غنى لواحد منهم ع
ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: "أعرؼ واحد موظف اتجوز واحده شغالو بعقد 
وبعدين اتعينت، وكانوا ساكنين فى شقو باإليجار، ومسكوا على إيدىم واشتروا قيراط 

ثل يؤدى دور زراعى وبنوه أربع أدوار، وال سافروا بره وال جوه"، ويمكن القوؿ أف ىذا الم
وظيفى فى العبلقة الزوجية لدى سكاف مجتمع الدراسة، وينطبق ذلك مع دراسة: شادف 

، فقد جاء مثل (52)محمد حسين بعنواف: "صوة المرأة فى المثل الشعبى الفلسطينى"
 يقوؿ: "المرة دوالب والرجل جبلب". 

د على ، وىذا المثل يؤكالراجل ومراته زى القبر وفعايلهوالمثل الشعبى: 
ضرورة الحفاظ على سرية الحياة الزوجية بخيرىا وشرىا وعدـ افشاء اسرارىا مثل ما 
يحدث من عدـ المعرفة بما يدور فى حساب القبر، وذلك حفاظًا على استمرار الكياف 
األسرى، والبعد عن مشكبلت قد يساعد فى إشعالها أطراؼ من خارجها ىم أىل الزوج 

% من إجمالى 70ر األسرة، وىذا المثل يلتـز بو نسبة الزوجة بسبب إفشاء أسرا وأ
يؤدى دور  ىذا المثل % من اإلناث، ويمكن القوؿ أف78نسبة و المبحوثين من الذكور، 

 وظيفى فى العبلقات األسرية. 
، وىذا المثل يحث الرجاؿ على أمان لهمش ما (50)النسوانوالمثل الشعبى: 

يانة والمكر، ويأتى ضمن األمثاؿ التى أطلقها الحذر من النساء ويضع النسوة موضع الخ
 % من إجمالى المبحوثين من الذكور،62نسبة لى النساء، وىذا المثل يتأثر بو الرجاؿ ع
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وقد ذكرت إحدى المبحوثات قولها: "دوؿ الرجالة اللى ما  % من اإلناث،70ونسبة 
، وذكر ثالث لهمش أماف". وذكر مبحوث آخر قولو: "مش كل النسواف ما لهمش أماف"

قولو: "مش كل الحاالت"،  مما يؤكد تغير الدور الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقات 
 الزوجية وذلك النتشار التعليم وازدياد الوعى لدى كثير من مجتمع الدراسة.

، وىذا المثل يا مآمنة للرجال يا مآمنة للمية فى الغربالوالمثل الشعبى: 
طلق على الرجاؿ من النساء فى إطار عبلقة السابق وقد أُ يأتى على النقيض من المثل 

من إجمالى  %80نسبة كل منهما تجاه اآلخر، ويتأثر بو الشك بينهما وتوجس  
% من الذكور، ويمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى 66.5نسبة المبحوثات من اإلناث، و 

 الدور الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقات الزوجية.
، وىذا المثل يؤكد اللى جوزها يحبها الشمس تطلع لها: والمثل الشعبى

على ضرورة حرص الزوجة على إرضاء زوجها حتى تسعد بحياتها الزوجية وتسود بينهما 
% من 78عبلقات المودة والرحمة، ومن خبلؿ الدراسة الميدانية تبلحظ التأثر بو نسبة 

حظ موافقة غالبية % من اإلناث، وتبل88نسبة الى المبحوثين من الذكور، إجم
المبحوثين بمجتمع الدراسة على ىذا المثل مما يؤكد على دورة الوظيفى فى إطار 

 العبلقات الزوجية.
، وىذا المثل يؤكد اللى راسها توجعها بيت أبوها ينفعهاوالمثل الشعبى: 

على أىمية عزوة الزوجة والمكانة االجتماعية واالقتصادية لوالدىا، فأىل الزوجة ىم 
عيتها فى الشدة أو البأس وىم سند لها فى الحاجة والعوز، ولعل ىذا يقوى من مرج

% من 60نسبة بعبلقاتها بزوجها ويكسبها احتراـ لديو، وتبلحظ تطبيقة والتأثر بو 
% من الذكور، 58نسبة وفى مقابل ذلك رفض تطبيقو إجمالى المبحوثات من اإلناث، 

لى بيها"، وذكرت إحدى المبحوثات قولها: وقد ذكر أحد المبحوثين قولو: "جوزىا أو 
"الواحدة ما ليهاش غير جوزىا"، وذكرت مبحوثة أخرى قولها: "الواحدة أبوىا وأمها مش 
ىيعيشوا لها طوؿ العمر، وىيا طوؿ ما اتجوزت، جوزىا وعيالها أولى بيها، علشاف تعمر 

ر الوظيفى لهذا المثل بيتها بدؿ الخراب"، وبالتالى يمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى  الدو 
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يتواكب مع ازدياد التعليم والوعى لدى بعض المبحوثين بأىمية التماسك األسرى بين 
 الزوجين. 

، وىذا المثل يشجع على (53)يغلبك بالمال أغلبية بالعيالوالمثل الشعبى: 
زيادة النسل ويؤكد على قيم االنجاب المتوارثة لدى المجتمع المصرى بصفة عامة 

صفة خاصة واعتبار األبناء مصدر قوة للزوجة، وتدعيم  لمكانتها مع زوجها والريف ب
% من 50وأسرتو، وضماف الستقرار األسرة، وتبلحظ من الدراسة االلتزاـ بو نسبة 

% من فئة الموظفين، 85إجمالى المبحوثات من اإلناث، فى مقابل عدـ األخذ بو نسبة 
فى لهذا المثل وذلك النتشار التعليم ووسائل ويمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى الدور الوظي

األعبلـ وخروج المرأة للعمل وانخفاض مستوى المعيشة لدى الكثيرين من سكاف مجتمع 
 الدراسة. 

 ثالثاً:  أمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين الزوجات:
، ليؤكد أنو رغم الفروؽ تكيد ولو كانت مقطف وقيد (50) الضرةجاء المثل الشعبى: 

بين الزوجات فقد تكوف أحداىن على قدر من الجماؿ يفوؽ غيرىا إال أف مشاعر  الفردية
الغيرة لديها قد تتأجج من زوجة أخرى ىى أقل منها حظًا فى الجماؿ والقبوؿ، وىذا 

% من الفئة 96.05نسبة و % من اإلناث، 87نسبة المثل يأخذ بو ويعمل على تطبيقو 
غالبية المبحوثين بهذا المثل ويرجع ذلك إلى ثقافة عامًا فأكثر، وتبلحظ تأثر  62العمرية 

المجتمع المصرى التى تزكى العبلقة السلبية بين الزوجات وعدـ القبوؿ بتعدد الزوجات 
من جانب النساء ، وقد ذكرت إحدى المبحوثات مثاؿ آخر يأتى فى ىذا السياؽ: "خدو 

ف من المظاىر القائمة فى جوز الخرسة اتكلمت". وبالرغم من ذلك فإف تعدد الزوجات كا
المجتمع المصرى فى الدولة القديمة وكاف قاصرًا على الملك، ثم انتقل ىذا الحق فى 
الدولة الحديثة إلى عامة الشعب، وقد سادت العبلقات الطيبة بين الزوجات وكانت 

ى ، وبالتالى يمكن القوؿ أف ىذا المثل ما زاؿ يؤد(55)األفضلية نوعًا ما للزوجة األولى 
 دورًا وظيفياً فى العبلقات األسرية لدى غالبية المبحوثين بمجتمع الدراسة. 
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وىذا المثل يؤكد أف الجماؿ  القديمة تحلى ولو كانت وحله،والمثل الشعبى: 
النسوى ليس لو معيار محدد، فقد تتفوؽ إحداىن على األخرى فى جانب وتسبقها غيرىا 

حيانًا فى حيرة ويجد نفسو تارة يميل ىنا فى جانب آخر، مما يضع المتزوؽ للجماؿ أ
قدـ الزوج على الزواج بأخريات ثم يعود مرة ثانية إلى الزوجة األولى وتارة ىناؾ، وقد يُ 

% من 60نسبة ء ىذا المثل وقد تأثر بو ويطبقو ويرى فيها ما ال يجده فى غيرىا، وجا
ات، وتبلحظ التزاـ % من فئة المطلقين والمطلق77ونسبةإجمالى المبحوثين الذكور، 

غالبية المبحوثين بهذا المثل وقد يرجع ذلك عدـ تقدير األمور من جانب بعض األزواج 
واتخاذ قرار بالزواج مرة أخرى دوف التدقيق وفقًا لمعايير االختيار الزواجى السليم، 
ويمكن القوؿ أف ىذا المثل يؤدى دور وظيفى فى العبلقات الزوجية لدى المبحوثين 

 الدراسة.  بمجتمع
، وىذا المثل عقربتين على الحيط وال مرتين فى البيتوالمثل الشعبى: 

يوضح مدى عنف مشاعر الغيرة فى العبلقات بين الزوجات ويصورىن بالحشرات السامة 
التى قد تنهى حياة من تلدغة، وبالتالى فإف صراعهن يعد قاتل ويخشاىم من يقترب 

% من فئتى اإلناث والموظفين، 82تطبيقو نسبة  منهن، ويتأثر بهذا المثل ويعمل على
وقد ذكرت إحدى المبحوثات مثبًل آخر من فئة المطلقين والمطلقات، % 83 ونسبةو 

يأتى فى نفس السياؽ حيث قالت: "املى البيت طوب وال تمبله عرقوب" )تقصد 
زاـ غالبية النساء(، وقوؿ مبحوثة أخرى: "اللى يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر"، وتبلحظ الت

المبحوثين بهذا المثل مما يؤكد أنو ما زاؿ لو دور وظيفى فعاؿ فى العبلقة بين الزوجات 
 لدى سكاف مجتمع الدراسة. 

، وىذا المثل يوضح عدـ قبوؿ الضرة مرة ولو كانت حرةوالمثل الشعبى: 
الزوجات لبعضهن البعض فى عشرة زوجية مع زوج واحد حتى وإف كن ينحدرف من أصل 

ب ويتمتعن بصفات حميدة، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النفس البشرية التى غالبًا ما طي
ترغب فى االستحواذ على األشياء دوف قبوؿ شريك معها، ويتأثر بهذا المثل ويعمل على 

% من إجمالى المبحوثين ممن يعملوف 80.5نسبة و % من اإلناث، 86تطبيقو نسبة 
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حوثات مثبًل آخر يأتى فى ىذا السياؽ فقالت: بأعماؿ زراعية، وقد ذكرت إحدى المب
"مركب السبليف سارت ومركب الضراير احتارت"، وذكرت مبحوثة أخرى قولها: "فيو 

سنة ومفيش عياؿ، واضطر يتجوز علشاف يخلف،  20واحد مراتو قعدت معاه أكتر من 
ا بعد ومراتو القديمو فضلت معاه، تتصور القديمة تحفر وراء الجديدة وتخليو يطلقه

شهرين من الزواج"، ويمكن القوؿ أف ىذا المثل يؤدى دوره الوظيفى فى إطار العبلقات 
 األسرية بمجتمع الدراسة.

، وىذا المثل يحدد نوعين من يكيد جاب وقيد (56)جاىوالمثل الشعبى: 
العبلقات الزوجية، األوؿ: عبلقة الزوج بزوجتو حين يرغب فى عقابها بالزواج عليها من 

أخرى، والثانى: عبلقة الزوجة بالزوجة األخرى لزوجها، وفى كلتا الحالتين فإف زوجة 
الزوجة تجعل نفسها منتصرة، حيث ترى أف زوجها قد أخفق فى ىذا العقاب من خبلؿ 
سوء اختياره للزوجة الثانية التى ال تتمتع بأى من مقومات الجماؿ من وجهة نظرىا، 

% من 86نسبة تأثر بو عليو، وقد التـز بهذا المثل و وبالتالى فإف سهم العقوبة قد ارتد 
% من المطلقين والمطلقات، وقد ذكرت إحدى المبحوثات مثل 83اإلناث، ونسبة 

آخر يأتى فى ىذا السياؽ فقالت: "أدينى حيو لما أشوؼ اللى جايو"، وذكرت مبحوثة 
اح اتجوز سنة، عمل مشاكل مع مراتو ور  62أخرى قولها: "فيو واحد عنده أكتر من 

عليها واحده مطلقو وفى سن أوالده، وأقل فى الجماؿ من األوالنية، وخلف منها ولدين 
وىيا ساقت داللها عليو، ومع فرؽ السن ظهرت المشاكل بينهم، وال كاد مراتو القديمة 
وال ىوه شايف راحو مع الجديدة". وتبلحظ أف كثير من المبحوثين قد أخذ بهذا المثل 

 الوظيفى فى العبلقات األسرية.مما يؤكد دوره 
، وىذا المثل اشوفه فى جنازة وال اشوفه فى جوازهوالمثل الشعبى: 

يعكس مشاعر الزوجة حين يرغب زوجها فى الزواج بأخرى فإف كراىيتها تبدأ بالزوج قبل 
وصوؿ الزوجة القادمة وتتمنى لو الموت والزواؿ وذلك يكوف افضل لها من أف تراه يتزوج 

قد ذكرت احدى المبحوثات مثل آخر بقولها: "اريده فى مقبرة وال اريده في باط عليها، و 
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امرأة"، وتلك المشاعر قد تخفيها بعض النسوة وقد تجاىر بها البعض حسبما تقتضية 
من % 66مكانتها االجتماعية ومحددات تصرفاتها مع زوجها، وقد تأثر بهذا المثل نسبة 

% من الذكور، وتبلحظ التمسك بهذا 62يقو نسبة وفى المقابل فقد رفض تطباإلناث، 
المثل من بعض النسوة والمطلقين والمطلقات واألميين وقد يرجع ذلك إلى تجارب مؤثرة 
لدى البعض منهن ومشاعر األنانية وعدـ اإلدراؾ ألثر فقد الزوج على األسرة ويمكن 

وجية، مما يؤكد على القوؿ أف ىذا المثل ما زاؿ لو دور وظيفى فى إطار العبلقات الز 
 وجود ثقافة عدـ قبوؿ تعدد الزوجات من جانب النساء فى مجتمع الدراسة.

، ىذا المثل ولو كان ليه بربور غندور الضراير (57)جوزوالمثل الشعبى: 
يوضح الصراع األسرى بين الزوجات إلرضاء الزوج بغض النظر عن سماتو الجمالية، فكل 

من مقومات شخصية أو مادية، ويظل الزوج مدلبًل  منهن تحاوؿ كسب وده بما تمتلك
% من 58عليهن بدافع غيرتهن عليو، وىذا المثل يتأثر بو ويعمل على تطبيقو نسبة 
% من 62إجمالى المبحوثين من الذكور، وفى مقابل ذلك يرفض االلتزاـ بو عدد نسبة 

العبلقات الزوجية  اإلناث،  ويمكن القوؿ أف ىذا المثل قد تغير دوره الوظيفى فى إطار
 النتشار التعليم وخروج المرأة للعمل وارتفاع مكانتها االجتماعية أماـ الرجل. 

 : العبلقات بين الوالدين واألبناء واألمثاؿ الشعبية
فى ضوء التساؤؿ الفرعى الثالث للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على 

السكاف فى ريف صعيد مصر؟ وفى إطار العبلقات بين الوالدين واألبناء لدى فئات 
مناقشة ىذا التساؤؿ فقد تم تناوؿ أمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين األباء واألبناء وأخرى 
تخص العبلقات بين األمهات واألبناء وثالثة تخص العبلقة بين الوالدين واألبناء، وذلك 

 على النحو اآلتى: 
 واألبناء: أواًل: أمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين اآلباء 

، وىذا المثل يعبر عن اكسر للبنت ضلع يطلع لها اتنينالمثل الشعبى: 
القسوة فى تنشئة الفتاة، ويرجع ذلك إلى أرث ثقافى يأتى فى إطار تفضيل الذكور على 
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% من فئة التعليم العالى، 90اإلناث وتبلحظ خبلؿ الدراسة الميدانية رفض تطبيقو نسبة 
ن، وفى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: "من فضل % من الموظفي96.05نسبة و 

ولد على ولد على جهنم ورد"، إال اف انتشار التعليم ووسائل اإلعبلـ ومشاركة المرأة 
للرجل فى مختلف مجاالت الحياة كاف لو أثر على ىذا النمط من التفكير، وبالتالى جاء 

القوؿ أف ىناؾ تغير فى الدور  التخلى عن ىذا المثل من جانب معظم المبحوثين ويمكن
 المثل فى إطار العبلقة بين الوالدين واألبناء.  االوظيفى لهذ

، وىذا المثل يؤكد على دور (58)هذا الشبل من ذاك األسدوالمثل الشعبى: 
الوراثة فى انتقاؿ السمات الشخصية من اآلباء واألجداد إلى األحفاد، بما يؤدى إلى توقع 

اد فى عبلقاتهم االجتماعية مع بعضهم البعض، وذكر أحد سلوؾ وتصرفات األفر 
المبحوثين مثل شعبى آخر يأتى فى نفس السياؽ حيث قاؿ: "من شابو أباه فما ظلم"، 

% من الفئات العمرية 95وتبلحظ من الدراسة الميدانية التأثر بهذا المثل وتطبيقو نسبة 
القوؿ أف لهذا المثل دورًا وظيفياً عامًا فأكثر، ومن يعملوف بأعماؿ زراعية،. ويمكن  62

 فى إطار العبلقات االجتماعية بين أفراد األسرة لدى مجتمع الدراسة. 
، ىذا المثل يعنى اختبلؼ يخلق من ضهر الصالح قابحوالمثل الشعبى: 

السمات الشخصية لبعض األبناء عن سمات آبائهم، فقد يكوف األباء صالحين ويتمتعوف 
إيجابية مع أفراد المجتمع، إال أنو قد يأتى من بين أبنائهم من ىو بسمعة طيبة وعبلقات 

يفعل عكس تصرفات والده، وبالتالى نسمع بعض الناس يذكروف ىذا المثل وقد تأثر بو 
% من فئة 95عامًا فأكثر، ونسبة  62% من الفئة العمرية 93.75نسبة  ويطبقو

حتـر وبيصلح بين الناس، المتزوجين، وذكر أحد المبحوثين قولو: "اعرؼ راجل م
ولؤلسف طلع عيل من عيالو شقى، واتمسك ومعاه ولدين تانى بيثبتوا العربيات على 
الطريق الصحراوى، وبقيت لهم سمعو مش كويسو"، وتبلحظ األخذ بهذا المثل من غالبية 
 المبحوثين مما يعنى أف لو دورًا وظيفيًا فى توجيو العبلقات االجتماعية بين األفراد فى

 مجتمع الدراسة.
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، ىذا (62)وزكيبة (59)أن جوزت بنتك غريبة حضر لها حماروالمثل الشعبى: 
المثل يحذر من زواج الفتاة فى مناطق بعيدة جغرافيا عن إقامة أسرة والدىا ألف ذلك يكلف 
أىلها عناء ومشقة السفر وإمكانات مادية لزيارتها وصلة التراحم معها، وال شك أف ىذا المثل 

طلق فى فترات زمنية ماضية كانت فيها صعوبة فى وسائل المواصبلت، وتبلحظ من خبلؿ قد أُ 
% 78% من الذكور، ونسبة 72الدراسة الميداينة رفض التأثر بهذا المثل وعدـ تطبيقو نسبة 

من فئتى األرامل والتعليم العالى، ويرجع ذلك إلى تقدـ وسائل المواصبلت وارتفاع مستوى 
بب التعليم والهجرة إلى الدوؿ العربية النفطية وخروج المرأة للعمل، باإلضافة الدخل األسرى بس

إلى تقدـ وسائل التواصل االجتماعى المسموعة والمرئية، وبالتالى يمكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى 
 الدور الوظيفى لهذا المثل والذى كاف يشجع على الزواج القرابى جغرافياً. 

، وىذا المثل يعد موجهًا تربويًا ناتج عن نك خاويهأن كبر ابوالمثل الشبعى: 
خبرة حياتية حيث ينصح اآلباء بأف يتدرجوا فى أساليب التنشئة االجتماعية لؤلبناء حسب 
تدرج أعمارىم، ويؤكد على ضرورة عدـ استخداـ القسوة معهم بداية من مرحلة المراىقة، 

ف العبلقة بينهم على أساس الحوار والنظر إليهم فى التعامل كأخوة وليسوا كأبناء وتكو 
واالقناع ألف ذلك أجدى من أسلوب العنف الذى يقابل بعنف مضاد من قبل األبناء، 

% من الذكور، 85وجاءت الدراسة الميدانية وتبلحظ التأثر بهذا المثل وتطبيقو نسبة 
عامًا فأكثر، وفى مقابل ذلك فقد ذكر أحد  62% من الفئة العمرية 90.5ونسبة 

مبحوثين قولو: "أنا شفت واحد جارنا قعد يضرب فى ابنو ضرب شديد قداـ البيت، ال
خلى الواد يمد أيده عليو، طيب ده كبلـ"،  ويمكن القوؿ أف غالبية المبحوثين يأخذوف 

 بهذا المثل مما يؤكد أف لو دورًا وظيفياً فى إطار العبلقات األسرية بمجتمع الدراسة. 
، وىذا ك وادبه ما يموت إال أن قصر اجلهاضرب ابنوالمثل الشعبى: 

المثل يشجع على استخداـ القسوة فى تنشئة األبناء، ويحض اآلباء على أف التأخذىم 
بهم رحمة وال يخشوف علي األبناء من قسوة المعاملة فإف األعمار واآلجاؿ بيد اهلل )عز 

% 72بيقو نسبة وجل( ، ومن خبلؿ الدراسة الميدانية تبلحظ رفض التأثر بو وعدـ تط
قل من % من الفئة العمرية أ80.5من إجمالى المبحوثين من الذكور واإلناث، ونسبة 
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وذكر أحد المبحوثين قولو: "التربية مش بالقسوة"، وذكر عاماً، وفئة الموظفين،  32
مبحوث آخر قولو: "الضرب مش على طوؿ فى كل كبيرة وصغيرة"، وذكر مبحوث ثالث 

ية ممكن بوسائل تانية غير الضرب"، ويمكن القوؿ أف الدور الوظيفى قولو: "األدب والترب
لهذا المثل قد تغير النتشار التعليم وازدياد الوعى لدى غالبية من المبحوثين بمجتمع 

 الدراسة. 
، وىذا المثل يعلى من المكانة االجتماعية خلف ماماتش اللىوالمثل الشعبى: 

األبناء يحملوف أسماء آبائهم فى الحياة الدنيا لؤلشخاص المنجبين لؤلوالد، لكوف أف 
ويورثونها لؤلجياؿ القادمة، وبالتالى فإنهم يخلدوف على مر الزماف، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو 

% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية. وقد ذكر أحد 95نسبة و % من فئة األرامل، 90نسبة 
القوؿ أف غالبية المبحوثين يتمسكوف  المبحوثين قولو: "ألف األبناء خلف لآلباء"، ويمكن

 بهذا المثل ويلتزموف بو وبالتالى فإنو يؤدى دوراً وظيفياً فى العبلقات األسرية بمجتمع الدراسة. 
 ثانياً: أمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين األمهات واألبناء: 

بناء ، جاء ليعبر عن مشاعر من فقد أمو، فاألحاله يغم اللى مالهوش أمالمثل الشعبى: 
فى حاجة إلى األـ التى تسهر ويناموف وتعانى لراحتهم  وتتألم لتعبهم وتقـو بدور ىاـ فى عملية 

نسبة و % من فئة األرامل، 90التنشئة االجتماعية لؤلبناء، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو نسبة 
عملوا % من الموظفين. وذكر أحد المبحوثين قولو: "يخرب البيت لو ماتت أـ العياؿ ي90.5

أيو إذا كانوا صغيرين". وقوؿ مبحوث آخر: "األـ دورىا مع العياؿ أكبر من دور األب، فيو 
عياؿ صغيرين، وراح اتجوز ومراتو الجديدة مش مهتمو  0واحد قريبى مراتو ماتت وسايبو 

بالعياؿ، تشوفهم حالهم يصعب عليك"، وذكر مبحوث ثالث: "األـ ذُكرت فى حديث الرسوؿ 
ثبلث مرات"، ويمكن القوؿ أف غالبية المبحوثين يلتزموف بهذا المثل  -ة والسبلـعليو الصبل-

 وبالتالى فإنو يؤدى دوراً وظيفياً فى إطار العبلقة بين األمهات واألبناء لدى مجتمع الدراسة.
، وىذا المثل يوضح مدى مشاعر (62)القرد فى عين أمه غزالوالمثل الشعبى: 

نها بما يجعلها ترى ما فيو من قبح بأنو جماؿ، وبالتالى فإف الحب الغريزى من األـ ألب
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% من الفئة 96.05تقييم األـ البنها يعد متحيز وغير موضوعى، وقد تأثر بو نسبة 
% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية. وقد ذكر أحد 90.5عامًا فأكثر، ونسبة  62العمرية 

شافت عيالها على  (60)فسةالمبحوثين مثل شعبى أخر يأتى فى ىذا السياؽ فقاؿ: "خن
الحيط، قالت لولى ملضـو فى خيط"، وتبلحظ أف غالبية المبحوثين يأخذوف بهذا المثل 
وبالتالى فإف لو دورًا وظيفيًا فى إطار العبلقة بين األمهات وباألبناء لدى سكاف مجتمع 

 الدراسة. 
أثر على  ، وىذا المثل يوضح أف للوالدينرطنى يعرف ولد بطنىوالمثل الشعبى: 

التنشئة االجتماعية ، فاألبناء يفهموف دالالت المفردات اللفظية اليومية لوالديهم 
واإلشارات وإيماءات الوجو وحركات اليدين، ويتصرفوف فى ضوء رغبات والديهم فى 
مختلف المواقف، فقد يتحدث أحد الوالدين مع أخرين بحضور أبناءه، إال أف داللة ىذا 

ىم، وىذا المثل قيقى منو يفهمها األبناء بشكل جيد أكثر من غير الحوار والمقصد الح
% من  90ونسبة % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 86نسبة يتأثر بو ويطبقو 

وقد ذكرت إحدى المبحوثات مثل شعبى آخر يأتى فى ىذا السياؽ بقولها:  المتزوجين، 
ثين يلتزموف بهذا المثل مما يؤكد أف "الربعية تعلم أمها الرعية"، وتبلحظ أف غالبية المبحو 

 لو دورًا وظيفياً فى إطار العبلقات األسرية بين األمهات واألبناء. 
، ويمكن ما يعرفش قيمة  أمه غير اللى يجرب مرات أبوهوالمثل الشعبى: 

القوؿ أف لؤلـ قيمة عظيمة فى حياة األبناء،  فهى التى تتحمل عناء تربيتهم وحمايتهم 
هم وتقديم العوف لهم، إال أف ىذه القيمة الكبرى ىناؾ من األبناء من ال والحفاظ علي

يشعر بها إال بعد فقدىا، حيث تأتى زوجة األب، وعندئذ تحدث المقارنة بين معاملتها 
ومعاملة األـ ألبنائها، ويشعروف بفرؽ واضح فى المعاملة، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو 

. عامًا فأكثر 62% من الفئة 96.05ميين، ونسبة من اإلناث واأل كلٍ من  % 93نسبة 
وقد ذكرت إحدى المبحوثات مثل آخر يأتى فى ىذا السياؽ بقولها: "مرات األب خدىا 
يارب"، ويمكن القوؿ أف غالبية المبحوثين يلتزموف بهذا المثل وبالتالى فإف لو دورًا وظيفياً 

 فى إطار العبلقات بين األمهات واألبناء.
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،  وال شك أنو بفقد األب تفقد اللى يتجوز أمى أقوله يا عمىشعبى: والمثل ال
األسرة راعيها وقائدىا وقدوة أبنائها، وفى بعض األحياف تتزوج األـ من زوج آخر، وينبغى على 
أبنائها احترامو لكونو فرض عليهم ويعد فى مقاـ والدىم وذلك إرضاء لوالدتهم ويعتبروف 

% 56نسبة بأف الدراسة الميدانية أوضحت عدـ االلتزاـ بهذا المثل احترامو أمرًا واجباً، إال 
% من فئة التعليم العالى، وذكر أحد 70نسبة و من إجمالى المبحوثين من الذكور، 

المبحوثين مثل آخر يأتى فى ىذا السياؽ بقولو: "اللى ما يهمك وصى عليو جوز أمك"، 
أبناء زوجتو. كما ذكر مبحوث أخر  قولو: وذلك تأكيدًا على قسوة زوج األـ فى التعامل مع 

"المثل يصدؽ إذا كاف ىذا الزوج صالح ويعرؼ ربنا"، وبالتالى يمكن القوؿ إف ىناؾ تغيرًا فى 
 الدور الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقات األسرية بمجتمع الدراسة.

أف  ، وبالرغماللى يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانهاوالمثل الشعبى: 
المجتمع المصرى تسوده ثقافة الرغبة فى إنجاب الذكور قبل اإلناث، إال أف ىذا المثل 
يبين أنو من المفيد لؤلـ عكس ذلك لشدة حاجتها إلى البنات فى كبر سنها أو مرضها 
حيث أف لهن دور ىاـ فى مساندتها نفسيًا واجتماعيًا ال يستطيع أدائو أبناؤىا الذكور، 

% ممن 83.75نسبة و % من اإلناث، 76نسبة ببهذا المثل وتطبيقو حظ االلتزاـ وتبل
يعملوف بأعماؿ زراعية. وذكرت إحدى المبحوثات قولها: البنت تشيل أمها فى الكبر، 
وذكرت  مبحوثة أخرى: "أنا خلفت أربع والد وكاف نفسى فى بنت وربنا كرمنى بيها"، 

ا وأصغر مننا تبلت اوالد، وأمى تعبت وذكرت مبحوثة ثالثة قولها: "أنا وأختى أكبر أخوتن
فى أخر أيامها وما تقدرش حتى تروح الحماـ، أنا وأختى كنا نتبادؿ رعايتها لغاية ما 
توفيت، طيب الوالد كانوا ىيقدروا يعملوا كده"، ويمكن القوؿ أف لهذا المثل دور وظيفى 

م الفتيات فى الريف فى إطار العبلقة بين األمهات واألبناء وقد ازداد مع انتشار تعلي
 المصرى. 

، فى الواقع أف األـ تفرح لفرح أبنائها أول حزنها جواز ابنهاوالمثل الشعبى: 
وتحزف لحزنهم، وال شك أف زواج األبناء يعد محطة ىامة فى حياة الوالدين بعد عناء سفر 
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تناقضة طويل فى قطار التنشئة االجتماعية لؤلبناء، إال أف ىذا المثل يوضح المشاعر الم
لؤلـ فهى سعيدة لزواج ابنها ولكنها حزينة لتركو لسيدة أخرى ىى الزوجة التى تتملكو منها 

لتزاـ بهذا المثل ولم يتأثر فيعطى لها اىتمامًا قد يكوف أكثر من اىتمامو بها، وقد رفض اال
. وقد يرجع ذلك إلى انتشار % من فئة األعزب80ونسبة  % من اإلناث،50نسبة بو 

وازدياد الوعى لدى كثير من المبحوثين وبالتالى تغير الدور الوظيفى لهذا المثل فى  التعليم
 إطار العبلقة بين األمهات واألبناء لدى سكاف مجتمع الدراسة. 

، وىذا المثل يوضح أف األـ دائما تحمل عناء البنات حزينة للممات أموالمثل الشعبى: 
حمل ببلوغ أبنائها الذكور لسن الرشد أو زواجهم، وىمـو األبناء بصفة عامة، فقد تضع ىذا ال

إال أف ىمـو البنات ال تنتهى عند ىذا الحد بالنسبة لها، وإنما تمتد طواؿ عمر األـ، فالبنت فى 
نظر أمها مكسورة الجناح وضعيفة أماـ مواجهة مشكبلت الحياة، وبالتالى فإف ذلك يجعل 

% من 50ل رفض االلتزاـ بو وعدـ تطبيقو نسبة الحزف مبلزمًا لؤلـ طواؿ حياتها، وىذا المث
% من فئة الموظفين، ويرجع ذلك إلى تغير النظرة لئلناث بانتشار التعليم 82نسبة و اإلناث، 

وخروج المرأة للعمل ومشاركتها للرجل فى مختلف مجاالت الحياة. مما يؤكد تغير الدور 
 بناء بمجتمع الدراسة. الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقة بين األمهات واأل

، وىذا المثل يؤكد أف للعوامل الوراثية والمكتسبة بنت الفارة حفارةوالمثل الشعبى: 
أثر فى تشابو الفتاة لوالدتها، فإذا كانت األـ تتصف بسمات سيئة فإف البنت قد تكوف  

% من إجمالى 76كذلك، وجاءت الدراسة الميدانية بالتزاـ وتطبيق ىذا المثل نسبة 
% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية. وفى ىذا السياؽ ذكر 80.5سبة ، ونمبحوثين من الذكورال

أحد المبحوثين قولو: "واحد جارنا عيالو تبلتو متجوزين وساكنين مع أبوىم فى بيت واحد 
واللى معاه يساعد المحتاج، وسرىم ىادى، قامت مرات الولد الكبير عملت مشاكل وبسببها 

ا جوزت بنتها، البنت كانت سبب أف جوزىا يرمى على أخوه وابور جاز انفصلوا عن بعض، ولم
مولع عشاف يحرقو"، وبالتالى فإف معظم المبحوثين يأخذوف بهذا المثل مما يؤكد أف لو دوراً 

 وظيفياً فى إطار العبلقات األسرية واالجتماعية لدى سكاف مجتمع الدراسة. 
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 والدين واألبناء:ثالثاً: أمثاؿ شعبية تخص العبلقة بين ال
، يأتى ىذا المثل ليعبر عن معاناة من يوم ما ولدونى فى الهم حطونىالمثل الشعبى: 

األبناء من مشكبلتهم وىمومهم وإلقاءىم باللـو على والديهم حيث كانا سببًا فى وجودىم فى 
كثير من   تلك الحياة الدنيا، وىذا أمر يبعد عن الموضوعية فى تقييم األمور، فالواقع يؤكد أف

نسبة لتزاـ بهذا المثل  وعدـ تطبيقو تلك المشكبلت ليس للوالدين دورًا فيها، وقد رفض اال
% من فئة التعليم العالى، ورغم ذلك فقد 75% من إجمالى المبحوثين من الذكور، نسبة 62

ذكرت إحدى المبحوثات مثبلً آخر فى ىذا السياؽ قالت: "قالوا شقيو، قلت من يومى، قسموا 
لنوايب طلع الكبير كومى"، وتبلحظ أف كثير من المبحوثين لم يتأثروا بهذا المثل مما يؤكد تغير ا

 الدور الوظيفى لو فى إطار العبلقات بين الوالدين واألبناء. 
ال شك أف الصفات الوراثية تنتقل عبر  العرق يمد لسابع جد،والمثل الشعبى: 

فإذا رغبت فى توقع رد فعل شخص ما  األجياؿ وتؤثر على سلوؾ وتصرفات األفراد،
حياؿ موضوع معين، فيلـز عدـ أغفاؿ تصرفات آبائو وأجداده فى مواقف سابقة 

ص، وىذا المثل ومشابهة، وسوؼ تبلحظ أف للوارثة دورًا ىامًا فى سلوؾ ىؤالء األشخا
% من 95نسبة و عامًا فأكثر،  62% من الفئة العمرية 98.75نسبة يلتـز بو ويطبقو 

الموظفين. وبالتالى فإف ىذا المثل يؤدى دورًا وظيفيًا فى العبلقات االجتماعية لدى  فئة
 سكاف مجتمع الدراسة.

، يعتقد الوالدين أف حبهم وعطفهم على أعز من الولد ولد الولدوالمثل الشعبى: 
أبنائهم يفوؽ حبهم ألى أحد غيرىم، إال أنو بزواج أبنائهم ووجود أحفاد يجد الوالدين أف 

ألبناء، ومن ىنا جاء ىذا باىذا الحب والعطف ينتقل إلى ىؤالء األحفاد، ويفوؽ اىتمامهم 
% من إجمالى المبحوثين من كٍل من الذكور واإلناث، 87المثل وقد تأثر بو وطبقو نسبة 

% من فئة األرامل، وفى ىذا السياؽ ذكرت إحدى المبحوثات قولها: "أنا 90نسبة و 
وروحى فيو، رحت جوزتو صغير علشاف أشوؼ عيالو، تتصور معاى ولد على ست بنات، 

أوالده غبلوتهم أكتر، وىما يتشاكلوا مع بعض على مين جدتو تحبو أكتر، أقولهم كلكم 
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حبايبى"، وتبلحظ تطبيق ىذا المثل من غالبية المبحوثين بمجتمع الدراسة مما يؤكد أف لو 
 ألبناء.دورًا وظيفياُ فى إطار العبلقات بين الوالدين وا

فى بعض األحياف  أدعى على ولدى وأكره اللى يقول آمين،والمثل الشعبى: 
يتصرؼ األبناء سلوكا غير مرغوب فيو، مما يغضب الوالدين وقد يتضرع أحدىم إلى اهلل 
)عز وجل( ويتمنى أف يلحق بأحد أبنائو شر جزاء ما فعل، وقد يشاركو فى ذلك بعض 

موقف االنفعالى، فإنو يعود إلى صوابو ويندـ على ما فعل الناس، إال أنو بعد زواؿ ىذا ال
ويحمل كرىا لمن شجعو على ذلك من ىؤالء الناس، فالعواطف البشرية تتغير من موقف 
آلخر ومن وقت آلخر تجاه األفراد بعضهم ببعض، وخصوصًا فى تلك العبلقة بين األبناء 

% من 222نسبة و ، من الذكور %90نسبة والوالدين، وجاء ىذا المثل والتـز بو وطبقو 
اإلناث، وتبلحظ أف غالبية المبحوثين يتأثروف بهذا المثل مما يؤكد على دوره الوظيفى فى 

 العبلقات األسرية بين الوالدين واألبناء لدى سكاف مجتمع الدراسة. 
، ىذا المثل قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجروالمثل الشعبى: 

زف فى المشاعر المتبادلة بين األبناء والوالدين، فحب الوالدين لؤلبناء يؤكد على عدـ التوا
والخوؼ عليهم قد يفوؽ بكثير حب األبناء للوالدين، ولعل ذلك ينبع من الغرائز البشرية 
التى تجعل الوالدين يبذالف كل جهد وعناء من أجل راحة األبناء، وتلك المشاعر تتجسد 

التعامل معها من جانب األبناء والوالدين، ومن  عند حدوث المواقف ومبلحظة مدى
% من إجمالى 70نسبة بخبلؿ الدراسة الميدانية تبلحظ االلتزاـ بهذا المثل وتطبيقو 

عامًا فأكثر  62كل من اإلناث والفئة العمرية % من  92سبة المبحوثين من الذكور، ون
نا ساكنين شرؽ النيل وفى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين قولو: "ك وفئة المتزوجين،

وقرايبى غرب النيل، قلت البوى رايح العب مع أوالد عمى، قاؿ تغيب يـو واحد وتيجى، 
أنا عقل عياؿ نسيت نفسى، أتارى أبوى قلق عليا عشاف كاف فيو مشاكل بين العيبلت، 
وقاؿ يمكن حد موتو وراح عاـ النيل لما ما لقيش مركب، وأخدنى وروح البيت وقاـ 

الشمس فى القيلولة وحلف يمين على امى وأخواتى ما حد يفكو ألربطو بدؿ  ربطنى فى
منو"، ويمكن القوؿ أف غالبية المبحوثين يتأثروف بهذا المثل مما يؤكد على دوره الوظيفى 
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 فى إطار العبلقات بين الوالدين واألبناء لدى سكاف مجتمع الدراسة.
، أف فر دموعه لما أموتاللى ميبكيش عليا وأنا حى يووالمثل الشعبى:  

تبادؿ المشاعر بين الناس عموما واألقارب خصوصًا ينبغى أف يكوف متوازناً، إال أف البعض 
يظل قاطعًا للعبلقات االجتماعية وصلة الرحم طواؿ حياتو وال يشعر بقيمة اآلخر 

حاؿ واالحتياج إليو إال بعد فقده بالموت، فنراه يحزف عليو حزنًا شديدًا، ويأتى لساف 
 الميت ليقوؿ لو: "لماذا تبكى عليا وأنت كنت قاطع صلتك بى طواؿ حياتى"، ومن ىنا

نسبة ن إجمالى المبحوثين من الذكور، و % م70نسبة جاء ىذا المثل وتأثر بو وطبقو 
عامًا فأكثر، ومن يعملوف بأعماؿ زراعية، وتبلحظ أف  62% من الفئة العمرية 88.75

بهذا المثل مما يؤكد على دوره الوظيفى فى العبلقات غالبية المبحوثين يلتزموف 
 االجتماعية بمجتمع الدراسة. 

 :العبلقات بين األخوة واألمثاؿ الشعبية
فى ضوء التساؤؿ الفرعى الرابع للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على 

اسة العبلقات بين األخوة لدى فئات السكاف فى ريف صعيد مصر؟، وقد تضمنت الدر 
 الميدانية على أمثاؿ تخص تلك العبلقة تمثلت فى اآلتى: 

، فى بعض األحياف يحتاج اإلنساف أخوك من صدقك النصيحةالمثل الشعبى : 
إلى مشورة اآلخرين لتحديد سلوكو تجاه موضوع ما تتعدد فيو االختيارات للوصوؿ إلى 

رشاد، وبحكم الصبلت ىدؼ معين، وبالتالى فهو فى حاجة إلى من يقدـ لو النصح واإل
القرابية فإف الشخص منا فى أغلب األحياف يلجأ إلى أخوتو األشقاء وقد ال يجد منهم 

النصيحة ويجدىا من شخص آخر قد ال تربطو بو صلة قرابة، ويكوف لو ناصحًا أميناً،  
نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 98ويأخذ بهذا المثل ويطبقو نسبة 

عامًا فأكثر، واألعماؿ الحرة والموظفين  52اث والفئة العمرية من من اإلن% 222
مما يؤكد أف ىذا المثل يؤدى دورًا وظيفياً والمتزوجين واألرامل والتعليم المتوسط والعالى، 

 فى العبلقات االجتماعية بين األخوة بمجتمع الدراسة. 
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ضرورة التمسك ، ىذا المثل يوضح األخو مفقود والولد مولودوالمثل الشعبى: 
بأخوة القرابة الدموية ألف فقد األخ ال يعوض بميبلد أخ آخر، فالوالدين قد تقدما فى العمر 
ولم يعد لهما القدرة على اإلنجاب أو توفيا إلى رحمة اهلل تعالى، وبالتالى فإف األخ الشقيق إذا 

د آخرين توفى أو فُقد فلن يعوض، وذلك عكس االبن، فالشخص فى إمكانو إنجاب أوال
وبالتالى فإف االبن قد يعوض وفى ىذا السياؽ يأتى مثل آخر: "الزوج مردود، والولد مولود، 

% من إجمالى المبحوثين من 80واألخ منين يعود"، وىذا المثل قد أخذ بو وطبقة نسبة 
% من اإلناث،. إال أف من بين اإلناث من رفض ىذا المثل وال يطبقو 70الذكور، نسبة 
حدى المبحوثات قولها: "األخ واالبن ما يتعوضوش"، ويمكن القوؿ أف لهذا حيث ذكرت إ

 المثل دوراً وظيفياً فى العبلقات بين األخوة لدى غالبية المبحوثين بمجتمع الدراسة.
، قد تحدث الغيرة بين األخوة باعد اختى عنى وخد علتها منىوالمثل الشعبى: 

ألخوة الذكور قد يحقد بعضهم على بعض، وقد من نفس الجنس ذكورًا كانوا أـ إناثاً، فا
وجد ىذا الصراع منذ أف خلق اهلل سيدنا آدـ )عليو السبلـ( وكانت أوؿ جريمة قتل فى 
تاريخ البشرية بين ىابيل وأخيو قابيل، وأيضًا حدث ذلك الصراع بين سيدنا يوسف )عليو 

ڀ     ڀ  ٺ     ڀڀٱ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ  چ السبلـ( وأخوتو، فقاؿ تعالى: 

، وأمر الكيد والغيرة  ىذا ال يبعد عن األخوات البنات بعضهن وبعض، (63) چٺ  ٺ 
حيث نجدىن دائمى المقارنة والغيرة، وكلما تقاربا فى عبلقات اجتماعية أو تجاورا مكانياً 
ازدادت تلك الغيرة، وبالتالى فإف بعدىن قد يطفئ نار الغيرة ويقلل ما قد يحدث بينهن 
من مشكبلت ويجعل كل منهن فى شوؽ وحنين إلى األخرى، ومن ىنا جاء ىذا المثل إال 

% من إجمالى 78أنو تبلحظ من الدراسة الميدانية عدـ التأثر بو وعدـ تطبيقو نسبة 
% من اإلناث، ويمكن القوؿ أف الدور الوظيفى لهذا 60المبحوثين من الذكور، نسبة 

بين األخوات لدى كثير من المبحوثين بمجتمع الدراسة  المثل قد تغير فى إطار العبلقات
 النتشار التعليم وازدياد الوعى الثقافى.

، ال يستطيع اإلنساف أف (60)جارك القريب أحسن من أخوك البعيدوالمثل الشعبى: 
يستغنى عن غيره من بنى جنسو، ويزداد نفع اإلنساف ألخيو كلما كاف قريبا منو مكانيا حيث 
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دتو عند الحاجة ومآزرتو فى الشدائد والوقوؼ بجانبو فى السراء والضراء، وال يستطيع مساع
شك أف األخوة األشقاء تفرض عليهم صلة الرحم التواصل والتعاوف ووقوؼ بعضهم إلى جوار 
بعض فى مواجهة مشكبلت الحياة إال أف البعد الجغرافى قد يحوؿ دوف ىذا وما يعجز عنو 

جاء ىذا المثل وقد أخذ بو وطبقو قياـ بو الجار القريب، ومن ىنا ىؤالء األخوة قد يستطيع ال
% من الموظفين. إال أف 97.5عامًا فأكثر، ونسبة  62% من الفئة العمرية 96.05نسبة 

أحد المبحوثين ذكر أف األخ يُذكر عند الشدة حيث قاؿ: "الواحد لما بيوقع على األرض أو 
ذكر مبحوث أخر قولو: "كنت مسافر الخارج يتخبط فى شئ ويحس باآللم بيقوؿ أخ"، و 

اشتغل، وأنا عندى حصاوى بأخد لها عبلج، وفى ليلو اتحبس عندى البوؿ وكنت ىأموت، 
اللى انقذنى وودانى المستشفى ىوه جارى، طيب فين أخويا فى الوقت ده ىييجى من مصر 

عبلقات بين األخوة طبعاً مستحيل"، ويمكن القوؿ أف ىذا المثل يؤدى دور وظيفى فى إطار ال
 لدى غالبية المبحوثين بمجتمع الدراسة.

، ىذا أنا وأخوى على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريبوالمثل الشعبى: 
المثل يدعو إلى العصبية القرابية والبعد عن الموضوعية فى الحكم بين الناس، كما يوضح 

دأ التعصب لؤلخوة ثم أبناء مدى التدرج فى تلك العصبية طبقًا لدرجة القرابة، حيث يب
العمومة، ثم األبعد فاألبعد حتى يصل إلى القبيلة أو القرية أو المدينة أو المحافظة أو الدولة 

نسبة % من األميين، و 90نسبة  التى ينتمى إليها الشخص، وقد تأُثر بهذا المثل وطبقو
قولو: "كاف أبوى % ممن يعملوف بأعماؿ زراعية، فى ىذا السياؽ ذكر أحد المبحوثين 95

)اهلل يرحمو( راجل طيب، وكاف عمى ىو الكبير، ولما قسم الميراث ظلم أبوى، وبعد وفاة 
أبوى وعمى حصلت بينا وبين أوالد عمنا مشاكل على الموضوع ده، وفى اآلخر اصطلحنا، 
لكنى لو حصل معاىم مشاكل مع حد غريب مش ىنقدر نسكت، طبعًا ال ده يبقى عار 

تالى فإف ىذا المثل يؤدى دورًا وظيفيًا فى إطار العبلقات القرابية لدى غالبية علينا"، وبال
 المبحوثين بمجتمع الدراسة.

، وىذا المثل ال يقصد األخوة من حفر ألخيه حفرة وقع فيهاوالمثل الشعبى: 
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القرابية، وإنما المقصود ىنا األخوة اإلنسانية ويدعو إلى عدـ الكيد والمكر باآلخرين ألف 
هلل )عز وجل( ىو حكم عدؿ، ينجى الصالحين ويجازى الظالمين، واهلل على كل شئ ا

نسبة و % من إجمالى المبحوثين من الذكور، 70نسبة ير، وىذا المثل يتأثر بو ويطبقو قد
% من فئة المطلقين والمطلقات، وذكر أحد المبحوثين قولو: "اللى ناوى على حرؽ 90

حصاد المحصوؿ ويمكن القوؿ إف ىذا المثل  الجروف يموت قبل الصيف"، أى قبل
 يؤدى دورًا وظيفياً فى العبلقات بين األخوة لدى غالبية المبحوثين بمجتمع الدراسة.

 :العبلقات بين الزوجة وأقارب الزوج واألمثاؿ الشعبية
فى ضوء التساؤؿ الفرعى الخامس للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر األمثاؿ الشعبية على 

لزوجة وأقارب الزوج لدى فئات السكاف فى ريف صعيد مصر؟ فقد جاءت العبلقات بين ا
 أمثاؿ شعبية تخص تلك العبلقة وىى كاألتى: 

، وىذا المثل يقصد بالخايبة األـ ربى يا خايبة للغايبةفقد جاءالمثل الشعبى: 
التى أنجبت طفبل وقامت بتربيتو حتى وصل إلى مرحلة االختيار للزواج، والغايبة ىى 

جة التى فى نظر أـ الزوج قد أخذت منها ابنها دوف عناء أو تعب، فقد كانت غائبة الزو 
عن مشهد تنشئة االبن لسنوات طويلة، وحضرت فى تلك اللحظة لتقطف الثمار، وكيف 
لؤلـ أف تسمح لها بذلك، فالمثل يصفها فى تلك اللحظة بالخايبة، وقد تأثر بهذا المثل 

رفضوا األعزب فئة % من 67نسبة ى المقابل فإف فو % من اإلناث، 50وطبقو نسبة 
االلتزاـ والتأثر بو وذكرت مبحوثة أخرى قولها: "أف شاء اهلل زوجة ابنى تبقى كويسة"، 
ويأتى ذلك فى إطار المجامبلت المزيفة التى ال تعبر عن مكنوف المشاعر الحقيقية 

ًا وظيفيًا فى العبلقة بين للعبلقة بين الزوجة والحماه، ويمكن القوؿ أف لهذا المثل دور 
 الزوجة وأقارب الزوج. 
، وىذا المثل يتوقع الحمى عمى ولو كانت نجمة فى السماوالمثل الشعبى: 

سوء العبلقة بين الزوجة وأـ الزوج بسبب ثقافة يفرضها مجتمع يزكى الصراع بينهما 
قة قاتمة ألـ إلمتبلؾ مشاعر الزوج / االبن، وفى ضوء ذلك تضع الزوجة صورة ذىنية مسب
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جعل العبلقة بينهما مشوبة بالحذر والشك يالزوج حتى لو كانت ال تستحق ذلك، وىذا 
وتبادؿ االتهامات التى تعكر صفو العبلقات األسرية ويضع الزوج/ االبن فى حيرة بين 

% من 73.75نسبة اقناع الزوجة وإرضاء األـ، وىذا المثل لم يتأثر بو ولم يطبقو 
ورغم ذلك فإف إحدى المبحوثات قالت: "حماتى % من اإلناث، 50 ونسبو، الموظفين

مبلؾ"، ومبحوثة أخرى قالت: "حماتى طيبة جدًا"، ومبحوثة ثالثة ذكرت: "مش كل 
الحاالت زى بعضها"، ويأتى ذلك فى إطار المجاالت االجتماعية وتعبير لفظى ال يعبر 

مكن القوؿ أف ىناؾ تغير فى عن المشاعر الحقيقية بين كل من الزوجة وأـ الزوج، وي
 الدور الوظيفى لهذا المثل فى إطار العبلقات بين الزوجة وأـ الزوج.

، وىذا المثل يبرز قالوا ليها حماتك بتحبك قالت تبقى اجنتوالمثل الشعبى: 
مشاعر الشك والريبة من الزوجة نحو أـ الزوج وعدـ قناعة الزوجة بأف أـ زوجها تحبها بسبب 

ى الزوج/ االبن، وبالتالى فإف ىذا المثل يوضح أف ىناؾ آالـ نفسية تشعر بها استيبلئها عل
األـ وأف تم استبدالها بمشاعر أخرى ويعد ىذا أمر غير عادى وحالة من الجنوف تكوف قد 

% من إجمالى المبحوثين من الذكور، 50أصيبت بها األـ، وىذا المثل لم يطبقو نسبة 
ت أحدى المبحوثات قولها: "أيوه حماتى بتحبنى"، ويأتى وقد ذكر % من اإلناث، 52ونسبة 

ذلك فى إطار مشاعر خادعة مغلفة بالصدؽ، تؤكدىا أدبيات العبلقة بين الزوجات والحموات 
وفى مقابل ذلك فقد ذكرت مبحوثة أخرى مثل آخر يعبر عن لساف حاؿ أـ الزوج حيث 

ات ولدى"، ويمكن القوؿ أف ىذا تخاطب زوجة االبن فتقوؿ لها: "قفاكى قفا بنتى ووشك مر 
 المثل يؤدى دوراً وظيفياً فى إطار العبلقة بين الزوجة وأقارب الزوج.

ال شك أف العبلقات  اللى حماتها تحبها الشمس تطلع لها،والمثل الشعبى: 
االجتماعية التى يسودىا الحب واالحتراـ المتبادؿ بين الزوجة وأـ الزوج ينعكس أثرىا على 

سرية باالستقرار وتذليل ما يعترض األسرة من مشكبلت فى جو من الحب والتعاوف الحياة اإل
وااليثار، ويجعل الزوجة فى حالة من السرور والبهجة والتفاؤؿ بحياة سعيدة، وىذا المثل يتأثر بو 

% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية، وبالتالى فإف 83.75نسبة و % من اإلناث، 76ويطبقو نسبة 
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 دوراً وظيفياً لعبلقات إيجابية بين الزوجة وأـ الزوج.  ىذا المثل يؤدى
، وىذا المثل ال أم جوزى حنضل مر وقعدتها فى البيت تضروالمثل الشعبى: 

يشجع على األسرة الممتدة التى تشمل الزوج والزوجة واألبناء واألحفاد، وبالتالى يقيم 
مشتركة اجتماعياً الزوج وزوجتو مع والده ووالدتو فى نفس المسكن ضمن معيشة 

واقتصادياً، حيث تصدر األوامر من الوالدين وعلى  الزوج وزوجتو الطاعة والتنفيذ، وقد 
يحدث فى ذلك رصد من أـ الزوج لسلوؾ زوجة االبن بما يشعرىا بمرارة لما قد يلحق 
بها من آالـ نفسية جراء تلك المعاملة، وىذا المثل رفض التأثر بو وعدـ تطبيقة نسبة 

% من فئة التعليم العالى، وذكرت أحدى المبحوثات 77من اإلناث، نسبة % 50
قولها: "ىيا تنفع فى تربية العياؿ بدؿ ما أوديهم الحضانة وأنا فى الشغل"، ويأتى ذلك فى 
إطار عبلقة المنفعة وال يعبر عن مشاعر إيجابية بين الزوجة وأـ الزوج وىذا ما يؤكده 

دراسة: شادف محمد حسين بعنواف: صورة المرأة فى  الواقع االجتماعى، فقد ورد فى
المثل الشعبى الفلسطينى مثل يؤكد على ذلك بالقوؿ: الكى بالنار وال الحماة فى 

، وفى ىذا السياؽ ذكرت مبحوثة أخرى وقولها: أـ جوزى ساكنو معانا فى نفس (65)الدار
ا مش عاملو معاىا البيت، وطبعًا تتدخل فى كل شئ، وكل شوية تسلط جوزى عليا، وأن

حاجة وحشو، وربنا يهديها، ويمكن القوؿ أنو رغم عدـ التزاـ البعض بهذا المثل إال أنو ما 
 زاؿ يؤدى دوراً وظيفياً فى مجاؿ العبلقات األسرية.

 فراد األسرة وأقاربهم واألمثاؿ الشعبية:العبلقات بين أ
األمثاؿ الشعبية على فى ضوء التساؤؿ الفرعى السادس للدراسة ومؤداة: ىل تؤثر 

العبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم لدى فئات السكاف فى ريف صعيد مصر؟ وجاءت 
 بعض األمثاؿ فى ىذا اإلطار كاآلتى: 

، وىذا المثل يؤكد على ضرورة التمسك الدم ما يبقاش ميهجاء المثل الشعبى: 
السماع بالتفكك بين أفرادىا، بالقرابة الدموية بين أفراد الجماعة القرابية الواحدة وعدـ 

وذلك من خبلؿ العمل على حل الخبلفات التى تحدث فيما بينهم لمواجهة الجماعات 
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% من 96.05القرابية األخرى فى صراعها معهم، وىذا المثل يلتـز بو ويطبقو نسبة 
% من فئتى األرامل، واألميين، وقد ذكر أحد 90نسبة و عامًا فأكثر،  62الفئة العمرية 

مبحوثين مثل أخر يأتى فى ىذا السياؽ فقاؿ: "سكينة القرايب تالمو، أى ال تحدث ال
جرحًا يؤذى اآلخر"، وبالتالى يمكن القوؿ انو ما زاؿ لهذا المثل دورًا وظيفيًا فى إطار 

 العبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم ويدرؾ ذلك كبار السن من المبحوثين. 
، ىذا المثل مثل سابقة يؤكد طلعش من اللحمالضفر ما يوجاء المثل الشعبى: 

أيضاً على التماسك القرابى، وعدـ تخاذؿ البعض فى الوقوؼ إلى جوار أقاربهم والتضامن 
معهم فى مشكبلتهم مع اآلخرين أو ما يلم بهم من مختلف مشكبلت الحياة، ويتأثر بهذا 

ممن % 95ونسبة  عامًا فأكثر، و 62% من الفئة العمرية 90.5المثل ويطبقو نسبة 
وىذا يؤكد واقع القرابة العائلية والقبلية بين  ومن فئة األرامل، يعملوف بأعماؿ الزراعية

سكاف مجتمع الدراسة والذى يلقى دعمًا وتأييدًا من غالبية المبحوثين وبالتالى يمكن 
  القوؿ أف لهذا المثل دوراً وظيفياً فى إطار العبلقات بين أفراد األسرة وأقاربهم.

، رغم أف القرابة تعد من أقوى ما تجيش المصايب غير من القرايبوالمثل الشعبى: 
الروابط التى تدعم العبلقات االجتماعية بين الناس، إال أنها تعد أيضًا مصدرًا للحقد والحسد 
والكراىية بين بعض اإلقارب، فقد تصادؼ فى الحياة اليومية مشكبلت كثيرة تشتد وطأتها بين 

وقد تؤدى إلى قطع صلة الرحم بينهم ويصعب أف تجد لها حبل، فى حين أنها إذا األقارب 
حدثت مع أناس غرباء يمكن حلها فى سهولة ويسر، وجاءت الدراسة الميدانية لتؤكد أف ىذا 

% من الفئة 70.5نسبة و % من إجمالى المبحوثين الذكور، 50المثل يتأثر بو ويطبقو نسبة 
وقد ذكر أحد المبحوثين قولو: "الدخاف القريب يعمى"، وقوؿ مبحوث عاماً فأكثر،  62العمرية 

أخر فى إطار االختيار الزواجى: "خد من الزرايب وال تاخد من القرايب"، أى تزوج من حظائر 
الحيوانات أفضل من زواج األقارب، وتبلحظ التزاـ غالبية المبحوثين بهذا المثل مما يوضح أف 

 قات االجتماعية بمجتمع الدراسة.لو دوراً وظيفياً فى العبل
فوق تنزل فى وشنا وأن تفناها تحت تنزل فى  (66)تفناها إنوالمثل الشعبى: 
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، ىذا المثل يعبر عن الحيرة فى التعامل مع األقارب، فإذا استخدمت معهم القسوة عبنا
غوا والشدة للحصوؿ على حقوقك  يوجو لك اللـو من اآلخرين، وإذا أثرت السكينة واللين ط

عليك دوف رجوع، وفى كل األحواؿ ينبغى عليك ضبط النفس عند التعامل مع األقارب أكثر 
نسبة و % من إجمالى المبحوثين الذكور، 82من غيرىم، وىذا المثل يطبقو نسبة 

أف غالبية المبحوثين يتأثروف بهذا المثل وبالتالى  كما% ممن يعملوف بأعماؿ زراعية،  96.05
 يفياً فى إطار العبلقات القرابية لدى سكاف مجتمع الدراسة.فإنو يؤدى دوراً وظ

، ىناؾ الشجرة اللى ما تضلش على أهلها قطعها أحسنوجاء المثل الشعبى: 
من الناس من ىم يحصلوف على مكانة اجتماعية مرتفعة فى المجتمع، ويأتى لهم اآلخروف 

من يكوف شحيحًا حتى مع  لقضاء حوائجهم، إال أف منهم من يكوف سخيًا مع الناس، ومنهم
، فهو يشبو الشجرة التى ليس  أىلو وأقاربو فبل يستفيدوف منو بقضاء مصالح أو مشاركة فى ىمـو
لها ظل تحمى بو صاحبها من حرارة الشمس وال يستفاد منها بثمر، وبالتالى فإف قطعها أفضل 

ممن يعملوف  %90.5نسبة و % من فئة األرامل، 93من بقائها، وىذا المثل يطبقو نسبة 
بأعماؿ زراعية. وتبلحظ أف غالبية المبحوثين يلتزموف بهذا المثل ألىمية نفع اإلنساف ألخيو 
والوقوؼ إلى جانبو فى وقت الشدة وبالتالى فإف لو دورًا وظيفيًا فى إطار العبلقة بين أفراد 

 مجتمع الدراسة. 
س الزواج القرابى إال ، يفضل بعض الناجواز القرايب جالب المصايبوالمثل الشعبى: 

أف البعض اآلخر يرى أف عيوبو أكثر من مميزاتو، فالحياة الزوجية ال تخلو من مشكبلت وفى 
حالة عدـ توافق الزوجين واحتداـ الخبلفات، فإف الموضوع يخرج عن إطار المشكبلت 

اؿ الزوجية ويصل إلى قطع صلة الرحم بين األخوة األشقاء أو األعماـ والعمات أو األخو 
والخاالت، ولوال ىذا الزواج لما حدثت تلك القطيعة للعبلقات االجتماعية بينهم، ويتأثر بهذا 

% من األميين، وقد ذكرت إحدى المبحوثات قولها: "كتير ما تحصل 66المثل ويطبقو نسبة 
مشاكل من القرايب"، وذكر أحد المبحوثين قولو: "جوزت بنتى لولد أختى وكاف يحترمنى زى 

بعد كده حصلت مشاكل بينو وبين زوجتو، ووصلت للمحكمة وال راضى يروحها وال أبوه، 
أطفاؿ، ده عمل قطيعة مع أختى، أقوؿ ايو، لو علمتم الغيب الخترتم الواقع"،  3يطلقها ومعاىا 
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% من الذكور، وذكر أحد المبحوثين قولو: "مش على 50وفى مقابل ذلك لم يلتـز بو نسبة 
، ويرجع ذلك لوجود فرصة للذكور فى االختيار الزواجى من خارج طوؿ دى حاالت وحاالت"

العائلة أو القبيلة وىو ما يُمنع عن اإلناث، وبالتالى فإف ىناؾ تغيرًا فى الدور الوظيفى لهذا 
 المثل.

 خاتمة:
ن فى مجتمع الدراسة بمعيار الحسب ثيو من الدراسة اىتماـ كثير من المبحتبلحظ  -

لتأثر أيضًا افى مقابل ضعف االىتماـ بمعيار الجماؿ، و زواجى والنسب عند االختيار ال
باألمثاؿ التى تشجع على الزواج القرابى من منطلق الحفاظ على عفة الفتاة التى تعد من 

 أىم عناصر شرؼ وكرامة العائلة أو القبيلة. 
يار الفتاة لوالدتها فى صفاتها وخصائصها عند االخت أوضحت الدراسة أىمية معيار تشابو -

للزواج، كما أكدت على ضرورة حرص أولياء األمور على التدقيق فى اختيار شريك 
الحياة بالنسبة للفتاة أكثر من الشاب، وتوجيو النصح للفتيات بعدـ التردد فى اتخاذ 

 القرار عند االختيار للزواج ألف ذلك قد يؤدى إلى عنوستهن. 
نحو  ميوؿ الفتاة مثاؿ التى تؤكد علىتبين من الدراسة اختبلؼ المبحوثين حوؿ قبوؿ اال -

االرتباط الزواجى بشاب وغض الطرؼ عن إمكانياتو المادية التى تلبى االحتياجات الضرورة 
لؤلسرة، فقد تأثر بتلك األمثاؿ بعض الذكور فى مقابل عدـ التأثر من جانب بعض اإلناث ممن 

 زوجية إلى جانب الميوؿ العاطفية. لهن إدراؾ بأىمية الجانب االقتصادى فى استقرار الحياة ال
تبين من الدراسة اىتماـ غالبية المبحوثين من فئات السكاف بمجتمع الدراسة بضرورة  -

احتراـ الزوج لزوجتو ألف ذلك ينعكس على احتراـ الناس لها، كما أف العبلقات العاطفية 
 ثر لطفاً ومرونة. بين الزوج والزوجة تحد من قسوة الزوج فى التعامل مع زوجتو وتجعلو أك

تبلحظ من الدراسة عدـ تأثر كثير من المبحوثين باألمثاؿ التى تدعو إلى فقداف الثقة  -
بين الزوج وزوجتو ونظرتو إليها على إنها قليلة الحكمة فى تقدير األمور بما يضر 
بمصلحة األسرة، كما أكدت الدراسة على أىمية الزوجة فى حياة الزوج وحاجتو إليها 
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 ستغناء عنها حيث يمثل فقدىا بالموت حيرة واضطراباً فى حياة األسرة. وعدـ اال
غالبية المبحوثين فى مجتمع الدراسة استخداـ الزوج للعنف مع زوجتو برز من الدراسة رفض  -

سواء كاف ذلك عنفًا ماديًا أو معنوياً، أى بالضرب أو الطبلؽ، وقد أكد على ذلك غالبية من 
 السن والمطلقين والمطلقات وفئة التعليم العالى والموظفين. الذكور واإلناث، وصغار 

تبين من الدراسة عدـ تأثر كثير من المبحوثين باألمثاؿ التى تضع النساء فى موضع  -
م، إلى فقداف الثقة بينه لتى تشكك النساء فى الرجاؿ وتدعوالخيانة والمكر، وأيضًا ا

على حرص الزوجة على إرضاء زوجها مثاؿ التى تؤكد وفى مقابل ذلك فقد تأثروا باأل
 وطاعتو حتى تسعد بحياتها الزوجية. 

باألمثاؿ التى تؤكد على وجود الغيرة بين المبحوثين أوضحت الدراسة تأثر غالبية  -
، وأيضًا األمثاؿ التى تؤكد على هن يتجاىلن الفروؽ الجمالية بينهنالزوجات والتى تجعل

 رى كزوجة أخرى لزوجها. وجود صراع قوى وعدـ قبوؿ إحداىن لؤلخ
ظهر من الدراسة تأثر كثير من المبحوثين باألمثاؿ التى توضح انتقاؿ الصفات الوراثية  -

من اآلباء إلى األبناء وأيضًا األمثاؿ التى تدعو إلى معاملة األبناء عند كبرىم معاملة 
 دية لكسب ودىم واالطمئناف لعدـ انحرافهم. األخوة من حيث الشورى والن  

انت الدراسة عدـ تأثر غالبية المبحوثين باألمثاؿ التى تعبر عن القسوة فى تنشئة بأ -
األبناء وخصوصًا الفتيات وجاء ذلك من بعض الذكور واإلناث وصغار السن والمتزوجين 

 وفئة التعليم العالى والموظفين. 
تاة فى تبلحظ من الدراسة عدـ تأثر معظم المبحوثين باألمثاؿ التى تحذر من زواج الف -

مناطق بعيدة جغرافيًا عن أىلها وذلك لمشقة السفر لزيارتها وارتفاع التكاليف المادية 
 البلزمة لذلك بسبب التقدـ فى وسائل االتصاؿ والمواصبلت فى الوقت الحاضر. 

باألمثاؿ التى تعبر عن حاجة األبناء لؤلمهات  المبحوثينتبين من الدراسة تأثر معظم  -
وقد اتفق ضًا التى توضح مشاعر الحب الغريزى من األـ ألبنائها. وعطفهم وحنانهم واي

ذلك مع دراسة: شادف محمد حسين، عن صورة المرأة فى المثل الشعبى 
 ، والذى جاء بالمثل: بعد األـ أحفر وطم.(67)الفلسطينى
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أوضحت الدراسة تأثر غالبية المبحوثين باألمثاؿ التى توضح الفرؽ فى معاملة األبناء من  -
انب كل من األـ وزجة األب، فاألـ ىى مصدر الحناف والعطف، أما زوجة األب فإنها ج

 تحمل قسوة على أبناء زوجها يشعروف بها بعد فقد والدتهم. 
من الدراسة أىمية السبق فى إنجاب البنات قبل البنين بالنسبة لؤلـ، فالبنت  نستنتج  -

تها ومعاونتها، كما أوضحت والضعف، وتعمل على نظاف الكبرتعوؿ أمها صحيًا فى 
وقد اتفق الدراسة عدـ التأثر باألمثاؿ التى تدعى بؤس الحياة لؤلـ المنجبة لئلناث. 

ذلك مع دراسة شادف محمد حسين، عن صورة المرأة فى المثل الشعبى 
، حيث ورد المثل القائل: إذا كاف سعدؾ قوى بكرى بالبنت وثنى (68)الفلسطينى

 بالصبى.
مثاؿ التى تؤكد إف للعوامل الوراثية دورًا فى سة تأثر بعض المبحوثين باألتبين من الدرا -

تشابو صفات الفتاة المقبلة على الزواج مع صفات والدتها واعتبار ذلك من معايير 
 االختيار الزواجى للفتاة. 

مثاؿ التى تعنى أف األبناء ىم فى قلوب أظهرت الدراسة تأثر غالبية المبحوثين باأل -
ما ال يرضى، فبل يعنى ذلك تمنى المكروه لهم من الوالدين،  منهموإذا حدث  الوالدين

وأيضًا التأثر باألمثاؿ التى توضح عدـ التوازف فى المشاعر المتبادلة بين الوالدين 
 واألبناء، حيث يشعر الوالدين بالقلق تجاه األبناء وقد يحدث العكس من جانب األبناء. 

على من األخوة الصادقة بغض مثاؿ التى تُ المبحوثين باأل برز من الدراسة تأثر غالبية -
مثاؿ التى تؤكد على منفعة الجار القريب القرابة الدموية، وأيضًا األ أخوةالنظر عن 

ما يقلل من التواصل وضعف بواإلفادة منو أكثر من األخوة القرابة التى تتباعد جغرافيًا 
 العبلقات االجتماعية بين األخوة. 

إلى التعصب القرابى بين الدراسة تأثر بعض المبحوثين باالمثاؿ التى تدعو تبلحظ من  -
تأثر بذلك قد قرب، و شقاء ثم األقرب فاأليبدأ بالتعصب لؤلخوة األ متدرجالناس بشكل 

 ة. يعماؿ زراعأميين ومن يعملوف ببعض الذكور واإلناث وكبار السن واأل
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ؿ التى تؤكد على أف أعماؿ المكر معظم المبحوثين باألمثا تأثرتبين من الدراسة  -
 د على فاعليها عقاباً لهم من اهلل عز وجل. توالكراىية والوقيعة بين األخوة تر 

مثاؿ التى تدعو إلى التباعد المكانى أوضحت الدراسة عدـ تأثر كثير من المبحوثين باأل -
حبة ع عوامل الغيرة والحقد وتسود المػز الفتيات الشقيقات حتى تن بينوالوجدانى 

 واالشتياؽ والتواصل والتعاوف بينهن. 
تبلحظ من الدراسة تأثر بعض المبحوثين من كبار السن واألميين ومن يعملوف بأعماؿ زراعية  -

باألمثاؿ التى تنظر إلى األـ على أنها قدمت عناًء وتعبًا وجهدًا فى تربية ابنها ثم جاءت زوجة 
المبحوثين بمجتمع ثر بذلك فئة األعزب من تحصد خير ابنها دوف عناء، وفى المقابل لم يتأ

 الدراسة. 
تبين من الدراسة تأثر كثير من المبحوثين باألمثاؿ التى تؤكد على أف السعادة الزوجية  -

ـ الزوج عن زوجة االبن، فى مقابل عدـ تأثرىم باألمثاؿ التى أتتوافق مع مدى رضا 
  ـ الزوج.أبالشك فى مصدقية العبلقة بين الزوجة و  توحى

مثاؿ التى تؤكد على أف إلحاؽ الضرر يأتى أوضحت الدراسة تأثر بعض المبحوثين باأل -
من األقارب فى غالب األحياف، ويصبح اإلنساف فى حيرة بين التواصل مع األقارب 

 نفع ألىلو وعدـ البر بهم. التعرض للنقد بعدـ الو  ةيالقطعوبين 
ثاؿ التى تتعلق بالزواج القرابى، فقد تبين من الدراسة اختبلؼ رؤى المبحوثين حوؿ األم -

أكد بعض المبحوثين من اإلناث وصغار السن واألميين ومن يعملوف بأعماؿ زراعية 
خرين من الذكور، وفئة آحدوث مشكبلت تنتج عن زواج األقارب، فى مقابل عدـ تأثر 

 األعزب بتلك األمثاؿ. 
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 -ٚوآخرون، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاىرة،  ص 
ٛ . 

، القاىرة، مكتبة وىبة، ٘"، طأصوؿ البحث االجتماعىعبد الباسط زلمد حسن، " -ٗ
 . ٜٓٔ، ص ٜٙٚٔ

لة العربية لعلم االجتماع، مركز "، اجملقضايا النظرية والمنهجعلى ادلكاوى، أمحد زايد، " -٘
 . ٜ٘، ص ٜٕٓٓجامعة القاىرة، العدد الرابع، يوليو  -البحوث والدراست االجتماعية

 . ٓٙادلصدر نفسو، ص  -ٙ
 أنظر ذلك ىف:   -ٚ
 . ٜٙٛٔ، القاىرة، مكتبة األىرام للرتمجة والنشر، ٗ"، طاألمثاؿ العاميةأمحد تيمور، " -
"، اجلزء اؿ الشعبية المصرية والتعبيرات السائرةموسوعة األمثإبراىيم أمحد شعالن، " -

 .ٖٙٗ -ٜٕٙ، ص ص ٖٕٓٓالرابع، القاىرة، داراألفاق العربية، 
"، القاىرة، اذليئة ادلصرية العامة الشعب المصرى فى أمثالو العاميةإبراىيم أمحد شعالن، " -

 . ٕٜٚٔللكتاب، 
 . ٕٕٔٓة، مكتبة اآلداب، ، القاىر ٔ"، طالموسوعة فى األمثاؿرلدى سيد عبد العزيز، " -
، االسكندرية، دار الوفاء ٔ"، طصورة المرأة فى المثل الشعبىسامية على حسنني، " -

 . ٕٙٓٓلدينا النشر والطباعة، 
 أنظر ذلك ىف:  -ٛ

-Harris M. Berger, Theory as Practice: Some Dialectics of Generality 
and Specificty in Folklore Scholarship, Indiana University, Journal of 
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Folklore Research, vol.,36, No.,1 (Jan.-Apr., 1999), pp. 31- 49. 
-Alan Dundes, “The Devolutionary Premise in Folklore Theory” 

Indiana University Press, Journal of The Folklore Institute, vol.6,1 
(Jan.,1969) pp.5- 19. 

-Alan Dundes, op., cit., pp. 5- 19. 
-Harris M. Berger, op., cit., pp 31- 49. 
- William A.Wilson,“The Evolutionary Premise in Folklore Theory 

and the Finnish Method,” Western States Folklore,Western 
Folklore,Vol.,35,No.4(Oct.,1976),P.P.241- 249. 

- Jonathan H. Turner, “A Theory of Social Interaction, “U.S.A., 
California, Stanford University Press, 1988. 

- Alan Dundes, Op., Cit., pp. 5- 19. 
- William A. Wilson, “Op., Cit., P.P. 241- 249. 
- Harris M. Berger, Op. Cit.,  pp 31- 49. 

 األسس العامة ودراسات تطبيقية،، كورالنظرية فى علم الفولزلمد اجلوىرى وآخرون،  -
 .ٓٙ -ٛٗ، ٜٕ -ٕٙ، ص ص ٖٕٓٓالقاىرة، 

 . ٖٜ -٘ٛادلصدر نفسو، ص ص  -ٜ
 انظر ذلك ىف:  -ٓٔ

، القاىرة، دار هنضة مصر للطبع والنشر ٛ، ط”األسرة والمجتمع“على عبد الواحد واىف،  -
 . ٕٛ -ٖٕ،  ص ٜٚٚٔ

، القاىرة، دار ”علم النفس االجتماعى“أمحد عبد العزيز سالمة، عبد السالم عبد الغفار،  -
 . ٖٓٔ، ص ٜٙٚٔالنهضة العربية، 

، ٕ٘ٔ، ص ٜٜٚٔ، القاىرة، مكتبة وىبة، ٖ"، طاألسرة والتطبيعزلمد فؤاد حجازى، " -
ٖٔٛ . 

، القاىرة، مكتبة النهضة ٔ" طالطفل والمراىقمنصور حسني، زلمد مصطفى زيدان، " -
 . ٜ٘ٔ، ص ٕٜٛٔادلصرية، 

، ”معجم عربى عربى -المصباح المنير“ن على الفيومى ادلقرى، أمحد بن زلمد ب -ٔٔ
 . ٖٖ٘ -ٖٖٗ، ص ص ٕٓٓٓالقاىرة، دار احلديث، 
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 . ٖٕفاطمة حسني ادلصرى، مصدر سابق، ص  -ٕٔ
، القاىرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، بين الفولكلور والثقافة الشعبيةفوزى العنتيل،  -ٖٔ

 . ٖٔٔ، ص ٜٛٚٔ
 . ٜٕ٘فيومى ادلقرئ، مصدر سابق، ص أمحد بن زلمد بن على ال -ٗٔ
"، ترمجة وتقدمي/ زلمد اجلوىرى، حسن نظريات الفولكلور المعاصرةريتشارد دورسون، " -٘ٔ

 . ٕٛ، ص ٕٜٚٔالشامى، القاىرة، دار الكتب اجلامعية، 
 دراسة تحليلية، -التراث الشعبى وتربية الطفل المصرىزلمد فوزى عبد ادلقصود زاىر،  -ٙٔ

 . ٘ٙٔ -ٗٙٔ، ص ٜٜٗٔفة للنشر والتوزيع، القاىرة، دار الثقا
 . ٜٓأمحد بن زلمد بن على الفيومى ادلقرى، مصدر سابق، ص  -ٚٔ
 .ٕٔسورة لقمان  اآلية -ٛٔ
 . ٘ٙٔ، ص ٜٜٛٔالقاىرة، وزارة الرتبية والتعليم،المعجم الوجيز"،رلمع اللغة العربية، " -ٜٔ
المجتمع  ظاىرة الكتابة على ىياكل المركبات فى -ىتاؼ الصامتينسيد عويس، " -ٕٓ

 . ٖٚٔ، ص ٕٓٓٓالقاىرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  المصرى المعاصر"،
، القاىرة، عني للدراسات ٔ"، طاالنجاب والمأثورات الشعبيةزلمد عبد السالم ابراىيم، " -ٕٔ

 . ٔٔ، ص ٜٜٙٔوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 
 . ٕٛفوزى العنتيل،  مصدر سابق ، ص  -ٕٕ
"، القاىرة، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية دمة فى الفولكلورمقأمحد على مرسى، " -ٖٕ

 . ٜٗ، ٛٗ،  ٗٗ، ص ٜٜ٘ٔواالجتماعية، 
"، ترمجة/ زلمد اجلوىرى، حسن قاموس مصطلحات االثنولوجيا والفولكلورىولتكرانس، " -ٕٗ

 .٘ٔ، صٕٜٚٔالشامى، القاىرة، دار ادلعارف، 
 . ٜٗنقال عن: أمحد على مرسى، مصدر سابق، ص  -

 . ٓ٘محد على مرسى، مصدر سابق، ص أ -ٕ٘
26- Maureen, J, Giovannini, “A Structural Analysis of proverbs in 

asicilian village”, Wiley on Behalf of the American Anthrological 
Association. American Erhnologist, Vol. 5, No. 2 (May, 1978), pp. 
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322-333. 
، ماجستري، معهد من خبلؿ األمثاؿ الشعبية بمنطقة تلمسافالزواج نصرية قشيوش ،  -ٕٚ

 . ٜٜٛٔ، ٜٜٚٔالثقافة الشعبية، جامعة تلمسان/ اجلزائر، 
28- Hiroko Storm, “Women in japaness proverbs”,  Nanzan 

University, Asian Folklore Studies, vol., 51, No. 2 (1992), pp. 
167- 182. 

29- Slawa Ahmed, “Educational and social values expressed by 
proverbs in two Culturs Knowledge and use of Proverbs In 
Sudan and England,” Genehmigte Dissertation, Universitat 
Berlin, 2005, p 1- 20.  

"، اجلامعة األردنية، كلية صورة المرأة فى األمثاؿ الشعبية األردنيةىاىن صبحى العمد، " -ٖٓ
، ٕٙٓٓ، عام ٕ، العدد ٖٖداب، رللة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد األ

 . ٕٗٛ -ٕٙٙص ص 
31- Lois Kerschen, “American Provefbs About women”, First 

Edition, U. S. A., Book Locker. Com, Inc., 2012 ،p. 1- 15. 
32- Hezi Brosh, “Proverbs in the Arabic Language Classroom,” 

U.S.A., International Journal of Humanities and Social Science, 
vol., 3, No., 5, March 2013, p 19- 29. 

المرأة كموضوع للعنف الرمزى فى األمثاؿ ابراىيمى الطاىر ، خدجية لبيهى ، " -ٖٖ
"، جامعة دراسة سوسيولوجية فى خطاب الجماعة الثقافية فى وادى سوؼ -الشعبية

، ص ص ٖٕٔٓة باجلزائر، رللة علوم اإلنسان واجملتمع، العدد اخلامس، مارس بسكر 
ٔٗٚ- ٕٔٚ . 

إبراىيم أمحد شعالن، موسعة األمثال الشعبية ادلصرية والتعبريات السائرة، مصدر سابق ،  -ٖٗ
 . ٖ٘ٗ -ٜٕٙص ص 

"، حبث ىف رللة الثقافة صورة المرأة فى المثل الشعبى الفلسطينىشادن زلمد حسني، " -ٖ٘
، ٕٗٔٓ، السنة السابعة، ربيع ٕ٘شعبية للدراسات والبحوث والنشر، البحرين، العدد ال

 . ٙٙ -ٚ٘ص ص 
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"، القاىرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، المرأة المصرية فى عهد الفراعنةسعيد كرمي، " -ٖٙ
 .٘ٔ -ٗٔ، ص ص ٜٜٗٔ

وفسرىا مبا يدل  سَلدة: فصيحة: شفاء الغليل. خترج الدالالت السمعية ىف صاحب الوسادة، -ٖٚ
 على أهنا ادلخدة.

 نظر ذلك ىف: أ       
، القاىرة، دار الكتب ٔ، ط٘"، جـمعجم تيمور الكبير فى األلفاظ العاميةأمحد تيمور، " -

 . ٕٕٖ، ص ٕٔٓٓوالوثائق القومية، مركز حتقيق الرتاث، 
 . ٖٗ، ص ٕٚٓٓ، القاىرة، دار الشروق، ٔط "،المعجم الصغيرأمحد سويلم،" -
 قشيوش ، مصدر سابق.  نصرية -ٖٛ
ابراىيم أمحد شعالن، موسوعة األمثال الشعبية ادلصرية والتعبريات السائرة، مصدر سابق،   -ٜٖ

 .ٖ٘ٗ، ٜٕٙص ص 
زير: زيرادلاء. ىف )زير( و )زور( من القاموس: الزِّير: الدَّّن واحُلّب. ادلزيرة: مكان األزيار.  -ٓٗ

قيتو من الشوائب وجعلو بارد يقبل شرابو ىف والزير إناء يصنع من الفخار ويوضع بو ادلاء لتن
 فصل الصيف، وكان مستخدماً قبل انتشار ادلربدات الكهربائية حديثاً. 

 أنظر ذلك ىف: 
، القاىرة، دار الكتب ٔ، طٗ"، جـمعجم تيمور الكبير فى األلفاظ العاميةأمحد تيمور، " -

 . ٓٙ -ٜ٘، ص ص ٕٔٓٓوالوثائق القومية، مركز حتقيق الرتاث، 
 . ٓٛأمحد سويلم، مصدر سابق ، ص  -
 .ٙٙ -ٚ٘شادن زلمد حسني، مصدر سابق، ص ص  -ٔٗ

42- Hiroko Storm, op., cit., pp. 167- 182. 
43- Lois Kerschen, op., cit., pp 1- 15.  

 مجعتها: مُجْعة مبعىن اسبوع، فلم ميض غري مجعة، أى أسبوع.  -ٗٗ
 أنظر ذلك ىف: 

، القاىرة، دار الكتب ٔ، طٖ"، جـاظ العاميةمعجم تيمور الكبير فى األلفأمحد تيمور، " -
 . ٙٗ، ص ٕٕٓٓوالوثائق القومية، مركز حتقيق الرتاث، 
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-  
 غول: شخص رلهول ختوف بو  األطفال، األكثر عند العامة استعمال الغولة بالتأنيث.  -٘ٗ

، القاىرة ٔ، ط٘، جـمعجم تيمور الكبير فى األلفاظ العاميةأنظر ذلك ىف: أمحد تيمور، 
 . ٕٔبق ، ص مصدر سا

46- Salwa Ahmed, Op., cit., p.p. 1- 20. 
47- Lois Kerschen, op. cit., p.p. 1- 15. 

 .ٙٙ -ٚ٘شادن زلمد حسني، مصدر سابق، ص ص  -ٛٗ
، القاىرة، ٔ، ترمجة: ماىر جوجياتى، طالناس والحياة فى مصر القديمةدومينيك فالبيل،  -ٜٗ

 . ٖ٘ٔ، ص ٜٜٚٔدار الفكر للدارسات والنشر والتوزيع، 
ْسر: اجلسور، ويطلقونو على: شاطئ النيل واخللجان، والصواب إن اجلسر ىو ما نسميو جِ  -ٓ٘

 .ٙ٘، صٔاليوم بالكوبرى وقد ورد ذلك ىف خطط ادلقريزى ج
، مصدر ٕ، طٖأنظر ذلك ىف: أمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية، جـ

 . ٖٗسابق، ص 
 .ٙٙ -ٚ٘شادن زلمد حسني، مصدر سابق، ص ص  -ٔ٘
 النسوان: ِنّسَوان، وىى كلمة عامية، وتعىن باللغة الفصحى: ِنَساّء، وِنْسَوة وُنسَوُة. -ٕ٘

 . ٖٚأنظر ذلك ىف: أمحد سويلم، مصدر سابق،  ص 
َلة: أنَفَق َعَلْيو لِفقرِِه وكثر ِعَيالو، وتعىن باللغة  -ٖ٘ العيال: كلمة عامية، عال فالُناً يَعيُلُو َعْياًل وَعيـْ

 عوذلم ابوىم. الفصحى: الصغار ي
 . ٖٓأنظر ذلك ىف:  أمحد سويلم، مصدر سابق،  ص 

 فقد ذكرت ىف )ُدرَّة(. -والعامة تضم أوذلا -الضَّرة : الزوجة الثانية -ٗ٘
، مصدر ٔ، طٗأنظر ذلك ىف:  أمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية، جـ

 . ٕٚٓسابق،  ص 
 .ٖٚ، ص ٜٜٙٔ، القاىرة، دار الشروق، ٔط ،فن الوالدة فى مصر القديمةزلمد فياض،  -٘٘
جاْى: كلمة استصراخ، جاى يا ناس، وىى من مادة )جاء( وادلراد اسم الفاعل كأنو يوىم  -ٙ٘

ضاربو أن منجده أتى لنجدتو، مث استعملت بعد ذلك كناية عن رفع الصوت من الفزع أو 
 اإلصابة مبكروه. 
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، مصدر ٕ، طٖ األلفاظ العامية، جـأنظر ذلك ىف:  أمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف
 . ٓٔسابق، ص 

جوز: اجلوز عندىم: ىو الزوج، فقلبوه فيو، وكذلك يقولون: جوز فراخ، وجوز ادلرأة: أى  -ٚ٘
زوجها، ومل يقولوا: جوزة الرجل، كما أطلق العرب الزوج: ادلرأة، وكذلك الزوجة: بالتاء. وىف 

اج: أْجوِزت، وىف غريىم: حتت اجلواز، الريف ادلصري يقولون للبنت الىت بلغت سن الزو 
 والعامة تقول: عديتهم باجلوز، ولعبة ذلم: فرد وال جوز. 

، مصدر ٕ، طٖأنظر ذلك ىف: أمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية،جـ
 . ٔٙص  سابق،

فصحى ىذا الشبل من ذاك األسد، ىذا ادلثل يعد من األمثال الفصيحة أى باللغة العربية ال -ٛ٘
 ولو مثل مقابل لو بالعامية ىو: ابن الوز عوام. 

 . ٖٓٔأنظر ذلك ىف: أمحد سويلم،  مصدر سابق،  ص 
مُحَار: بالضم معروف، والصواب كسره، والعامة تطلقو أيضًا على خشبة يوضع عليها  -ٜ٘

 ، كون ركوب احلمري مبصر غري معيب. ٕٔٗ، ص ٔالسرج، وجاء ىف خطط ادلقريزى ج
، مصدر ٕ، طٖأمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية، جـ أنظر ذلك ىف: 

 . ٕٚٔسابق، ص 
زِِكيبة: للغرارة تصنع من اخليش، والعامة تستعمل الغرارة مع فرق بينها وبني الزكيبة، ووصف  -ٓٙ

 الغرارة وصفا جيعلها مرادفة للزكيبة، وىى غرارة من مسوح جيعل فيها التنب. 
، مصدر ٔ، طٗتيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية، جـ أنظر ذلك ىف:  أمحد

 . ٜٖسابق، ص 
القرد ىف عني أمو غزال: ىناك مثل آخر يأتى ىف ىذا السياق: اخلنفسة ىف عني أمها  -ٔٙ

 عروسو. 
 .٘ٓٔأنظر: أمحد سويلم، ادلعجم الصغري، مصدر سابق، ص 

ويقال ذلا جارية العقرب، ويقولون: خنفسة: ىى اخلنفساء، إال أهنا وردت بالتاء أيضاً،  -ٕٙ
خنافس اخلوان: الزيتون األسود، ويقولون: دلبة سلنفسة، وخنفست: أى ضوؤىا تكدر 

 وضعف، وبيت سلنفس، أى مظلم ال يشرح الصدر.
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، مصدر ٕ، طٖأنظر ذلك ىف: أمحد تيمور، معجم تيمور الكبري ىف األلفاظ العامية، جـ
 . ٕٛٓ -ٕٙٓسابق، ص ص 

 (.٘اآلية ) سورة يوسف  -ٖٙ
أخ: كلمة عامية يقصد هبا صوت يدل على التوجع والتأَوه من غيظ أو حزن أو أمل وتعىن  -ٗٙ

 ىذه الكلمة بالفصحى: أه. 
 .ٔٔأنظر: أمحد سويلم، ادلعجم الصغري، مصدر سابق، ص 

 .ٙٙ -ٚ٘شادن زلمد حسني، ادلصدر السابق، ص ص  -٘ٙ
: تفَّ يتف تفًا وتفافَة، وتَـ  -ٙٙ َفل يتِفُل تفاًل وىى كلمة عامية ومعناىا تفناىا: مفردىا تفَّ

 بالفصحى: بَصق.
 . ٚٔأنظر ذلك ىف: أمحد سويلم، مصدر سابق، ص 

 .ٙٙ -ٚ٘شادن زلمد حسني، مصدر سابق، ص ص  -ٚٙ
 . ٙٙ -ٚ٘ادلصدر نفسو، ص ص  -ٛٙ


