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 :مقدمة

تعد األمثاؿ كالحكـ الشعبية بمثابة مرآة صادقة تعبر عف المجتمع بكؿ ما فيو، كعف 

طريقة تفكيره كعاداتو كتقاليده كفمسفتو االجتماعية كقيمو األخالقية كاالجتماعية، كاألمثاؿ كالحكـ 

الشعبية لصيقة بالمجتمعات العربية، إذ نجد أف العمماء أدرككا أىميتيا فأقبمكا عمى جمعيا 

كتدكينيا كي ال تضيع فيي مف تراث األمـ فألفكا العديد مف الكتابات التي جمعكا فييا األمثاؿ 

ندثارىا  ,الشعبية خكفا مف زكاليا كا 

 إف األمثاؿ كالحكـ الشعبية مسجمة في عقكؿ المجتمعات لتصبح عقال جمعيا لممجتمع 

الكاحد كىذا راجع ألنيا أقكاؿ بميغة قصيرة مكجزة، مصيبة المعنى تمخص تجربة كاقعية مما 

يجعميا تؤثر في سمكؾ األفراد كالمجتمع ككؿ فيي المنيؿ الذم يدرس مف خاللو تراث األمة 

 .الفكرم كالثقافي

 كاألمثاؿ كالحكـ الشعبية عمى إعتبار أنيا مف ضمف التراث الشعبي لكؿ األمـ، كىي 

أيضا جزء مف أجزاء النسؽ االجتماعي كىذا ما يقكدنا إلى الفيـ بػأنيا تؤدم كظيفة التأثير عمى 

أم نشاط يصدر مف الكائف الحي نتيجة لعالقة  سمكؾ اإلنساف، كالسمكؾ ىك في مفيكمو البسيط

 .ديناميكية كتفاعؿ بينو كبيف البيئة المحيطة سكاء االجتماعية أك الطبيعية 

 ككما قمنا أف السمكؾ ينتج نتيجة تفاعؿ الفرد مف محيطو فإف اإلنساف في كاقعنا يتعامؿ 

مع أمثاؿ شعبية كحكـ، تؤثر في مجمميا عمى سمككو، كىك ما قادنا لمعمؿ عمى إنجاز ىذه 
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 أنثركبكلكجية بمدينة بسكرة دراسة_السمكؾ في األمثاؿ كالحكـ الشعبية:"الدراسة المكسكمة بعنكاف

مف أجؿ إبراز السمكؾ في كياف األمثاؿ كالحكـ الشعبية في بسكرة  كمنطقة مازالت تحافظ عمييا 

 .كتتكمـ بيا

 كقد كاجيتنا جممة مف الصعكبات أبرزىا ندرة المادة المعرفية في المكضكع، إذ نجد أف 

جؿ الكتابات المكجكدة ىي ذات صبغة أدبية مما كلد صعكبة أخرل كىي صعكبة مقاربتيا 

أنثركبكلكجيا، باإلضافة إلى صعكبة جمع األمثاؿ الشعبية مف أفكاه األفراد في المجتمع 

 .البسكرم

  كتنقسـ دراستنا ىذه إلى خمس فصكؿ كمقدمة كخاتمة،  

. فييا مدخؿ تمييدم لممكضكع: مقدمة

اشكالية : تـ فيو معالجة االطار التمييدم كالمنيجي حيث ذكرت في محتكاه: الفصل االول

المكضكع، اسباب اختيار المكضكع، اىمية كاىداؼ الدراسة، المناىج كاالدكات المتبعة في 

. الدراسة ككذا الترسانة المفيمية كالدراسات السابقة

فكاف بعنكاف السمكؾ كحددنا فيو مدلكؿ ىذا المتغير مف المفيـك كالخصائص : الفصل الثاني

 .كالمصادر التي تؤدم إلى بركز السمكؾ كأثاره عمى الفرد كالمجتمع

بعنكاف األمثاؿ كالحكـ الشعبية كتضمف نشأة كخصائص كمصادر كاألبعاد : الفصل الثالث

 الشرعية لكؿ مف األمثاؿ كالحكـ الشعبية
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األمثاؿ كالحكـ كالسمكؾ :  كتضمفاألمثاؿ كالحكـ الشعبية كالسمكؾفبعنكاف  الفصل الرابعاما 

 .كتضمف معمكمات رابطة بيف المتغيرات

األمثاؿ كالحكـ في مدينة بسكرة  كالتأثير عمى : فكاف بعنكاف  لمفصل الخامساما بالنسبة 

ستخراج السمكؾ مف االمثاؿ  السمكؾ كتضمف إجراءات الدراسة كتحميؿ األمثاؿ كالحكـ الشعبية كا 

 .كالنتائج

ككذلؾ فانني يجب اف انكه الى اف كؿ فصؿ مف ىذه الفصكؿ مرتبط بصفة مباشرة 

.   بميداف البحث المخبر االنثركبكلكجي لممكضكع

كفي االخير خاتمة لمخركج مف المكضكع كعميا تطرح ىي االخرل نقاط كاشكاالت ينطمؽ منيا 

.رباحث اخ
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 :االشكالية_ 1

يعد التراث الشعبي جممة ما خمفو السمؼ مف تقنيات كميارات ككصفات انتقمت عبر  

األجياؿ لتشكؿ حمقة كصؿ بيف الماضي كالحاضر كتحدد ىكية ككياف مجتمع ما كتجعمو 

مختمفا عف غيره مف المجتمعات أك ىك ما خمفو األجداد في الماضي مف نتاجات زاخرة في 

كالتراث الشعبي كغيره مما تركو األجداد يتككف ...مجاالت األدب كالديف كالفف كالفكر كالعمارة

القصص، األساطير، األغاني : مف جممة العناصر أك السمات التي تحدد تفاصيمو كمف بينيا

ككؿ ىذه الكحدات تدخؿ فيما يعرؼ بإسـ باألدب الشفيي أم أنيا ... الشعبية، الحكـ كاألمثاؿ

كتصبح . مقطكعات لفظية شفيية تعبر عف االـ كحاجات كأفكاج ك رغبات ككياف مجتمع ما

فيما بعد تراث اجتماعي لمجماعة الكاحدة فتبدك بذلؾ الكممات الممفكظة معاني في الذاكرة 

الجماعية، إذ أنيا متداكلة بشكؿ كاسع في المجتمع مما يجعميا خير كسيمة تمقائية تعبر بيا 

 .األمة عف ذاتيا كتحدد كيانيا

كنظرا لتناكؿ ىذه المقطكعات التي مف أبرزىا األمثاؿ كالحكـ الشعبية فيذا يجعميا تؤثر 

عمى سمكؾ األفراد كتحمؿ في طياتيا تعبيرا عف السمككيات االنسانية، كىذا ما يكحي بأف ىذه 

 .األمثاؿ كالحكـ تؤدم كظيفة داخؿ النسؽ االجتماعي

كالمجتمع البسكرم مجتمع عريؽ يزخر باألمثاؿ كالحكـ الشعبية، كىي متداكلة كشائعة 

اإلستعماؿ في كؿ ربكعو، كاألمثاؿ الشعبية كالحكـ ىي أقكاؿ حكيمة بميغة، قصيرة مكجزة، 

االجتماعية، : بميغة المعنى، شائعة االستعماؿ في الحياة اليكمية كفي كافة تعامالتيا
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أك ىي أقكاؿ مقتضبة تتسـ بالقبكؿ مف كؿ افراد المجتمع، تنتشر ... االقتصادية، كالدينية

بالتداكؿ فتنتقؿ إلى كؿ مكضكع يشابو المكضكع األصمي، ىكذا حتى تصؿ لكؿ األجياؿ مأثرتا 

فيو كفي سمككياتو، كعمى إعتبار أف األمثاؿ كالحكـ الشعبية جزء مف الثقافة الشعبية لمجتمعنا 

 :التبسي كليا أىمية بالغو في التحكـ في سمكؾ أفراده نطرح اإلشكاؿ التالي

 ما ىي السمككيات التي تحمميا األمثاؿ كالحكـ داخؿ المجتمع البسكرم؟

 :كلإلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ تـ تفكيكو إلى التساؤالت الفرعية التالية

 ما ىي السمككيات التي تحمميا األمثاؿ الشعبية؟_1

 ما ىي السمككيات التي تحمميا الحكـ الشعبية؟_2

 :اسباب اختيار الموضوع_ 2

اف عممية اختيار مكضكع لمدراسة ليس امر اعتباطي ، بؿ ىي عممية معقدة كتؤثر فييا 
العديد مف االسباب التي تدفع بالباحث الختيار مكضكع دكف غيره ، كىذه االسباب منيا ما ىك 

ذاتي لو عالقة بالذات الباحثة تدفع لمكضكع دكف غيره كمنيا ما ىك مكضكعي لو عالقة 
بالمكضكع المبحكث كلقد كاف الختيار ىذا المكضكع اسباب عديدة منيا اما الذاتية منيا فتتمثؿ 
في الرغبة لدراسة األمثاؿ كالحكـ الشعبية المكجكدة في المجتمع البسكرم كمعرفتيا ككذا معرفة 
السمككيات التي تحمميا ىذه األمثاؿ كالحكـ باإلضافة إلى الشغؼ لمعرفة أثارىا عمى المجتمع 

 .كالفرد

أما األسباب المكضكعية التي دفعت بنا الختيار ىذا المكضكع تتمخص في اف ىذا المكضكع 
ىك ذك صبغة انثركبكلكجية اذ يدرس أحد عناصر الثقافة الشعبية كىي أكؿ األمكر التي درسيا 
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األنثركبكلكجييف، كما أف دراسة ىذا المكضكع دراسة عممية جادة امر ضركرم كالبد منو، 
باإلضافة إلى العمؿ عمى إضافة دراسة أنثركبكلكجية حكؿ المكضكع ألف الدارسييف لمحكـ 

 .كاألمثاؿ ىـ األدبييف

 :اىمية الدراسة _ 3

 تتجمى أىمية ىذه الدراسة في أف الحكـ كاألمثاؿ الشعبية مكجكدة كمتداكلة في الكاقع 
كأف معرفة مضمكف كؿ منيا كما ترمز لو كالسمكؾ الذم يشير لو  (المجتمع البسكرم)المعاش

ىي أمكر في غاية األىمية كتبرز اىمية ىذا المكضكع، خاصة بالنسبة لنا كباحثيف في الجانب 
األنثركبكلكجي، باإلضافة إلى أف ىذا المكضكع يخكؿ لنا فيـ عنصريف ميميف مف الثقافة 

الشعبية لمجتمعنا، كما أف جؿ الدراسات في ىذا المكضكع ركزت عمى جانب ضيؽ منو كىك 
عطاء المكضكع صبغة جديدة لو أىمية بالغة  .  دراسة البنية المغكية ليذه العناصر، كا 

 :اىداف الدراسة _ 4

 :   اف مف يتمعف في دراستنا ىذه يخمص الى اف ليذا المكضكع اىداؼ عديدة تتمثؿ فيمايمي 

 .تسميط الضكء عمى األمثاؿ الشعبية كالحكـ المكجكدة في الكاقع المعاش_ 

 ,كشؼ مختمؼ األمثاؿ كالحكـ المكجكدة في الكاقع البسكرم_

 ,العمؿ عمى إبراز السمككيات التي تكجد في المثؿ كالحكمة الشعبية_

 :فضاءات الدراسة _ 5

 اف كؿ بحث اك دراسة يتحدد مف خالؿ ثالثة فضاءات اك مجاالت كىي الفضاء المكاني اك 
مكاف اجراء الدراسة ، الفضاء البشرم اك عينة الدراسة اك المجتمع المبحكث ك الفضاء الزماني 

 :اك المدة التي استغرقيا البحث كىي في دراستي كالتالي 
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 :الفضاء المكاني_ 1_5

اف مكضكعنا ىذا يخص بصفة اساسية المجتمع البسكرم اذ اف اختيارم ليذا المكضكع 
نابع مف احتكاكنا بالكاقع االجتماعي البسكرم كتعايشنا معو، كلذا اخذنا المكضكع مف الكاقع 

كعدنا بو لمكاقع لجمع مادتو الكاقعية المتكفرة حيث نعتمد عمى اشخاص مف المجتمع البسكرم 
لدييـ معرفة بالمجتمع المبحكث كيحممكف معارؼ عف المجتمع كعف المكضكع محؿ الدراسة، 
كبالتالي فالمتجمع البسكرم اك الكاقع البسكرم ىك الميداف الكاسع لدراستي كاالنثركبكلكجيا ىي 

 .عمـ المخبر ك المحؾ فييا ىك الميداف

 :(عينة الدراسة)الفضاء البشري _ 2_5

اف عينة الدراسة نابعة مف المجتمع البسكرم كقد قررنا االعتماد عمى عينة مف األمثاؿ كالحكـ 
 .الشعبية  مف المجتمع البسكرم كالتي نأخذىا مف أفكاه األفراد فييا

 :الفضاء الزماني_ 3_5

استغرقت ىذه الدراسة حكالي ستة اشير كىذا بداية مف تسميـ المكضكع كمكافقة المجنة العممية 
، حيث يمكف تقسيـ ىذه الفترة مف 2021، الى غاية تاريخ تسميمو في 2020عميو بتاريخ 
اكال ، النزكؿ الى الميداف كالمشاىدة المتكررة لممكضكع كعدـ االنقطاع عف الكاقع : العمؿ الى 

 .لمشاىدة التغيرات في المكضكع حسب الميداف ألنو مخبرنا االنثركبكلكجي

جمع المادة المعرفية مف الكتب عف المكضكع ثـ اجراء الدراسة بكؿ فصكليا مع االخذ : كثانيا
 .بعيف االعتبار عدـ االنقطاع عف الميداف

 :مناىج وأدوات الدراسة _ 6

 :مناىج الدراسة _ 1_7
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الطريؽ المؤدم الى "  اعتمدت في ىذه الدراسة عمى جممة مف المناىج البحثية ك المنيج ىك 
الكشؼ عف الحقيقة في العمـك المختمفة ، كذلؾ عف طريؽ جممة مف القكاعد العامة التي 

 1تسيطر عمى سير العقؿ كتحدد عممياتو حتى يصؿ الى نتيجة مقبكلة كمعمكمة

 :كقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المناىج التالية

 يشير البحث االثنكغرافي عادة الى دراسة االفراد ك الجماعات : "المنيج االثنوغرافي _ أ
ميدانيا عف طريؽ المعايشة المباشرة عمى مدل فترة زمنية محددة باستخداـ المالحظة التشاركية 

 2"اك المقابمة الشخصية بقصد التعرؼ عمى انماط السمكؾ االجتماعي

طريقة اك اداة لفيـ اساليب مجتمع اك جماعة ما كطريقة الحياة اليكمية ، مف :"كما يعرؼ بانو 
خالؿ معرفة افكار اعضائو كمعتقداتيـ كقيميـ كسمككياتيـ كما يصنعكنو مف اشياء يتعاممكف 

 3"معيا، كيتـ ذلؾ عف طريؽ المالحظة بالمشاركة في الكضع الطبيعي مف جانب الباحث

 كفي ىذه الدراسة اعتمدنا عمى المنيج االثنكغرافي النو المنيج المناسب الذم يجعؿ الباحث 
عمى صمة كثيقة بالمجتمع المبحكث كاشاىد مكضكع الدراسة عمى ارض الكاقع دكف اف ينقميا 

لي اشخاص اخريف بحيث يسمح ىذا المنيج بالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف الكاقع 
 .االجتماعي ، عف طريؽ االتصاؿ المباشر بالكاقع

 :المنيج الوصفي التحميمي _ ب

يعتمد المنيج الكصفي التحميمي عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفا "
دقيقا كيعبر عنيا كيفيا اك كميا ، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا، اما 

                                                           
 31،ص1999 ، مؤسسة اليازكرم لمنشر ك التكزيع ، عماف، البحث العممي واستخدام مصادر المعموماتعامر قندليجي ، _1
فايز الصياغ، مركز دراسات الكحدة العربية ، مؤسسة ترجماف، بيركت، : ، تراالجتماع عممانتكني غدنز، _ 2

 .681،ص2005
، كمية التربية ، جامعة التربوي العمل واقع لتطوير تجديدية بحثية رؤية : المنيج االثنوغرافيفيد بف سمطاف السمطاف، _3

 11،ص2005الممؾ سعكد،
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التعبير الكمي فيعطييا كصفا رقميا يكضح مقدار ىذه الظاىرة اك حجميا اك درجة ارتباطيا مع 
 1"الظكاىر االخرل

كقد كاف اعتمادنا عمى المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ األمثاؿ كالحكـ كتحديد خصائصيا 
 .كتحميؿ السمككات المتضمنة عمييا

 :ادوات الدراسة*

 :المالحظة بالمعايشة و المشاركة _ ا

اف المالحظة ىي كسيمة يستخدميا االنساف العادم في اكتسابو لخبراتو كمعمكماتو حيث تجمع "
خبراتنا مف خالؿ ما نشاىده اك نسمع عنو كلكف الباحث حيث يالحظ فانو يتبع منيجا معينا 

 2"يجعؿ مف مالحظاتو اساسا لمعرفة كاعية اك فيـ دقيؽ لظاىرة معينة 

المالحظة :" كالمالحظة العممية انكاع عديدة منيا المالحظة بالمعايشة كىي تعرؼ عمى انيا 
التي يككف لمباحث دكرا ايجابي كفعاؿ ، بمعنى انو يقـك بنفس الدكر ، كيشارؾ افراد الدراسة في 

سمككياتيـ كممارساتيـ المراد دراستيا مثاؿ ذلؾ اف يعيش الباحث مع السجناء ككانو سجيف 
منيـ دكف اف يعرفكا ذلؾ ، كلممالحظة بالمشاركة ك المعايشة ايجابيات كثيرة كليا سمبيات 

تعرؼ عينة الدراسة اف الباحث يجرم دراسة عنيا حيث يتغير : كمخاطر كبخاصة منيا 
 3"سمككيا غالبا 

                                                           
 12،ص2002، دار الفكر العربي ، القاىرة ، تقنيات ومناىج البحث العممي حمد سميماف المشكخي، _1
، مديرية المكتبات كالكثائؽ البحث العممي مفيومو وادواتو واساليبو ذكقاف عبيدات ،عبد الرحماف عدس، كايد عبد الحؽ، _ 2

. 143،ص1984الكطنية ، دار الفكر، بيركت،
بيت االفكار الدكلية ، عماف، دت، اسسو ، مناىجو واساليبو واجراءاتو، : البحث العممي مصطفى عمياف ربحي، _3

. 117ص
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     اف المالحظة بالمشاركة كالمعايشة في مذكرتي ىذه تعتمد عمى جمع المعمكمات انطالقا 
مف االتصاؿ المباشر بالكاقع كباعتبارم عضك في المجتمع المبحكث تعد ىذه االداة اداه مثمى 
 . لجمع المعمكمات كالمعطيات انطالقا مف التعايش مع كاقعي المعيشي كالبحثي في نفس الكقت 

 : المقابمة _ ب

تفاعؿ لفظي يتـ بيف شخصيف في مكقؼ مكاجية حيث يحاكؿ احدىما كىك :" تعرف عمى انيا
القائـ بالمقابمة اف يستثير بعض المعمكمات اك التعبيرات لدل المبحكثيف ، كالتي تدكر حكؿ 

 1."آرائو كمعتقداتو

 التبادؿ المفظي الذم يتـ كجيا لكجو بيف القائـ بالمقابمة كبيف شخص :"كما تعرف عمى انيا 
 2"اخر اك اشخاص اخريف 

  كالمقابمة في مذكرتي ىذه اداة اساسية تسمح لي بجمع األمثاؿ كالحكـ الشعبية المكجكدة في 
 .الكاقع البسكرم

 :تحميل المحتوى_ ج

مف ادكات جمع المادة العممية كتحقيؽ الفركض : "يعرف تحميل المحتوى او المضمون بانو
 3"الميدانية 

                                                           
كمية االقتصاد كالتجارة ، الجامعة االردنية اساليب البحث العممي في العموم االنسانية واالجتماعية ، فكزم غرايبية كاخركف، _1
 43،ص1977، 
. 384،ص1916مكتبة العبيكاف،االردف،المدخل الى البحث في العموم السموكية ، صالح بف حمد العساؼ، _ 2
 
الدار المصرية المبنانية ، القاىرة المحاورات في مناىج البحث في عمم المكتبات والمعمومات ،شعباف عبد العزيز خميفة ،_3
. 136،ص1997،
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اداة تقـك عمى كصؼ منظـ كدقيؽ لمحتكل نصكص مكتكبة اك منسكخة مف :" كما يعرف بانو
خالؿ تحديد مكضكع الدراسة كىدفيا كتعريؼ مجتمع الدراسة الذم سيتـ اختيار الحاالت 

 1"الخاصة مف الدراسة ، مفيكميا كتحميميا

  اف تحميؿ المحتكل في دراستي ىي اداة ميمة اذ يمكنني مف تحميؿ محتكل األمثاؿ كالحكـ 
 ,كاستخراج السمككيات منيا

 :المصطمحات و مفاىيم الدراسة _ 8

ىي جممة مف المفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة بمكضكع  اف المصطمحات ك مفاىيـ الدراسة
البحث كىذه المفاىيـ تعد بمثابة كممات مفتاحية اك كمدخؿ لممكضكع ككؿ كتحدد ىذه المفاىيـ 

مف جانب المغة ، مف جانب االصطالح ك مف الجانب االجرائي : مف خالؿ ثالث جكانب ىي 
التراث الشعبي ،األمثال الشعبية، الحكم :كفي دراستي ىذه تعد المفاىيـ االساسية فييا ىي 

 .الشعبية،السموك

 :قبؿ التطرؽ لمفيـك التراث الشعبي البد كأف نعرج عمى مفيـك التراث: التراث الشعبي_1_8

ىك المكركث الثقافي المكتكب كالشفيي، الرسمي كالشعبي،  المغكم كالرمزم، الذم :"التراث

 2"كصؿ إلينا مف الماضي البعيد كالقريب

                                                           
 دار صفاء لمنشر النظرية و التطبيق،: مناىج واساليب البحث العممي ربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ ، _1

. 46، ص2000كالتكزيع ، عماف ، 
،كمية األدب كالتربية، قسـ عمـ  ، األكاديمية العربية المفتكحة بالدانمارؾاألنثروبولوجيا وتنمية المجتمعاتشاكر الخشالي، _2

 .25،ص2011االجتماع، الدراسات العميا،
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حيث يغطي التراث الشفيي أنكاع متعددة مف الظكاىر كاألنظمة كالعالقات : " التراث الشفيي_

االجتماعية، كيمكف أف نعثر عمى التراث الشفاىي مف دراسة ىذه الظكاىر االجتماعية حيث 

 1"تكشؼ عف أىمية اإلعتماد عمى ىذا المصدر في البحكث التاريخية كاألنثركبكلكجية

يتمثؿ في رصيد متراكـ لمخبرة اإلنسانية في جكانب الحياة المادية كالمعنكية " : التراث الشعبي_

الذم قاـ عمى تطكر المغة كالرمكز التي حفظت كنقمت الكـ اليائؿ مف التراث لألجياؿ 

 2"المتالحقة

كبالتالي فالتراث الشعبي ىك زخـ مف الخبرات اإلنسانية التي تمخص كؿ تجربة في مثؿ أك حكـ 

تتكارثيا االجياؿ جيال بعد جيؿ لتستقي منيا خبراتيا كأمكر حياة ...أك قكؿ أك أغنية شعبية 

 ,السمؼ ليقتدم بيا الخمؼ

أف التراث الشعبي يعبر عف أسمكب العيش ككؿ، فيك بمثابة سجؿ يجسد حياة الماضي لتصؿ 

الدينية، النفسية، االجتماعية، االقتصادية،كحتى : إلى الحاضر بكؿ تفاصيميا،كافة الجكانب

الطبيعية الجغرافية لتمؾ المنطقة، فالتراث الشعبي كما يقاؿ مراة عاكسة لما ىك مكجكد في 

المجتمع أك لما كاف مكجكد في المجتمع مف قبؿ، فاألمثاؿ كالحكـ الشعبية مثال تمخص حنكة 

 ,كخبرة جيال بأكممو إلى األجياؿ األخرل كمجتمع ما إلى مجتمعات أخرل

                                                           
محمد عباس ابراىيـ، دار المعرفة : نخبة مف أعضاء ىيئة التدريس، األنثركبكلكجيا في المجالس النظرية كالتطبيقية، تخريج_1

 .23،ص2007الجامعية، اإلسكندرية، 
 ,161، ص2007التربية مبادئ كأصكؿ، دار أسامة لمنشر، عماف، : فايز محمد الحديدم، ثقافة تربكية_2
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 (..)كؿ ما خمفو جيؿ األجداد إلى جيؿ األحفاد مف عادات:" كما يعرف التراث الشعبي بأنو

 1"(...)كاألدب الشعبي  (...)كالمعارؼ الشعبية (...)كالعقائد المأثكرة

أف التراث الشعبي يشمؿ المعتقدات كاألغاني كالرقصات كالمغة كالتنظيـ :"ويرى الجوىري

االجتماعي كاالقتصادم كتفسير العالـ كالقكانيف التي تسير كفقيا ظكاىر الككف كالقانكف 

كالمسكف كالرسـ كالتصكير كالنحت كالعادات كالعرؼ كالفنكف كالحرؼ كأشكاؿ السمكؾ في 

مختمؼ ظركؼ الحياة كاألدب الشعبي الشفاىي المتناقؿ مف جيؿ ألخر كباإلختصار كؿ 

 2"عناصر الحياة المادية كاالجتماعية كالركحية الم مجتمع انساني

إف التراث الشعبي ىك جممة ما خمفو السمؼ إلى الخمؼ مف ميارات : التعريف اإلجرائي

بداعات في كافة مجاالت الحياة كالتي عادة ما تعبر عف أشكاؿ العيش في القبيمة كأم كحدة  كا 

اجتماعية عمى إختالفيا كبساطتيا فيك عبارة عف كؿ مجزأ إلى كحدات صغيرة بالنسبة لمتراث 

 .الشعبي كبيرة بما تحممو مف معارؼ عف حياة مجتمعيا إذا ما درسة كؿ عمى حدا

 :الثقافة الشعبية_ 2

فيـك الثقافة عمى اعتبار اف الثقافة ـ رز نبأفقبؿ التطرؽ الى مفيـك الثقافة الشعبية البد 

 .كجب اف نعرج عمى الكؿ ك مف ثمة نصؿ لمجزءا فرع مف فركع الثقافة لذ الشعبية ىي

                                                           
 .2، ص2013مجالت التداكؿ الكظيفة كالتنمية، جامعة كرقمة، :عريؼ عبد الرزاؽ، التراث الشعبي_1
 03المرجع نفسو،ص_2
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 :الثقافة

باف : " اذ يرل ادوارد تايمور تعريؼ ىك  اإلطالؽثقافة العديد مف التعاريؼ كلعؿ اشمميا عمى ؿؿ

ك الفنكف ك القانكف ك االخالؽ ك  الثقافة ىي ذلؾ الكؿ المعقد الذم يشمؿ المعرفة ك المعتقدات

جكانب االنساف جانب مف االشياء االخرل التي تؤدم كالعادات كالعرؼ ك كافة المعتقدات 

دية كالمعنكية شمؿ تعريؼ تايمكر لمثقافة كؿ مككنات الحياة الما1"باعتباره عضكا في المجتمع

ب حياة الزخـ الكبير مف المككنات ك التي تشمؿ كؿ جكاف ككممة الكؿ المعقد في التعريؼ تبرز

 .اإلنساف

ذلؾ الكؿ المركب الذم يتالؼ مف كؿ " الثقافة بانيا  روبيرت برستيد كما يعرؼ عالـ االجتماع

 2"ما نفكر فيو، اك نقـك بعممو ، اك نمتمكو كاعضاء في مجتمع ما

المشتركة ك منظكمة مف المفاىيـ ك ار مف االفؾ عبارة عف مجمكعة: "كتعرؼ الثقافة ايضا بانيا

االشخاص داخؿ مجتمع جمكعة مف القكانيف ك المعاني يقـك بيا ك يعبر عنيا بطريقة معينة ـ

 3"معيف

 جماعة اجتماعية تؤلؼ نسقا مف ركة بيفك بيذا المعنى تككف الثقافة عبارة عف افكار مشت

بطرؽ منظمة ك نيا الجماعات القكاعد ك القكانيف ك القيـ ك غيرىا مف االمكر التي تعبر ع

                                                           
مقاربةأنثركبكلكجية،جامعة أبك بكر بمقايد، _شيرزاد سنكسي، ثقافة التغذية كعالقتيا بانتشار مرض السمنة بمنطقة تممساف_1

 .03، ص2010/2011تممساف، 
 .78،ص2004، منشكرات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، (األنثركبكلكجيا )عيسى الشماس، مدخؿ إلى عمـ االنساف_2
السيد نبيؿ الحسيني، األنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية لمجتمع الككفة عند اإلماـ الحسف، قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية، _3

. 22،ص2009العراؽ، 
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باف الثقافة  بندكتروث كترل عالمة االنثركبكلكجيا ك عمـ االجتماع يا متعارؼ عمييا اجتماع

إلنساف مف حيث الذم يشمؿ كؿ العادات ك التقاليد التي يكتسبيا ا ذلؾ الكؿ المركب: " ىي 

 1"ىك فرد في مجتمع ما

 بينت انيا مكتسبة ،يكتسبيا الفرد  حيثاف ما اضافتو ركث بندكت ىك بعض خصائص الثقافة

حيطو االجتماعي ، ك كد في ـمف حيث ىك فاعؿ اجتماعي يؤثر ك يتاثر بكؿ ما ىك مكج

د بؿ تصنعيا الثقافة ظاىرة اجتماعية فيي ليست مف صنع الفر الخاصية الثانية ىي اف

 .الجماعة لتنظـ بيا سيركرة الحياة

المتمثمة في العادات ك التقاليد ك  النماذج السمككية  الثقافة ىي مجمكعة مف:التعريف اإلجرائي

 .تكتسب في اطار اجتماعي كالتي القيـ ك المعايير ك التي تحدد اسمكب كطريقة حياة االفراد

بمعنى انيا نكع مف انكاع الثقافة 2" ىي الثقافة التي تنشا عف الشعب:"الثقافة الشعبية_ ب

ممنيجة تنشا عف طريؽ المجتمع مف قبؿ العامة كسميت بالشعبية نسبة لمشعب الذم يعد  ليست

 .مصدر ليا

انو يحدد الثقافة بانيا العناصر  فيو كما مايفعمو المجتمع ك يفكر:" اسايبير بانوك يعرفيا 

 أك رالمكركثة خالؿ حياة االنساف سكاءا اكانت ىذه المكركثات مادية

                                                           
 .5، ص1433حسيف أبك زيد، مدخؿ لألنثركبكلكجيا، عمادة التعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد، جامعة الممؾ فيصؿ، _1
سعيد : طكني بينيت، لكرانس غركسيرغ، ميغاف مكريس، مفاتيح إصطالحية جديدة، معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع، تر_2

. 431ػص2005الغانمي، المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، 
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 ـمفيوم و خصائص السموك-

يعرؼ السمكؾ بأنو كال االفعاؿ ك النشاطات التي يقـك بيا الفرد اك تصدر عنو سكاء : السمكؾ 

كانت ظاىرة اـ غير ظاىرة ك بمعنى اخر ىك مجمكع النشاط النفسي ك الجسمي ك الحركي ك 

الفيزيكلكجي ك المفظي الذم يصدر عف االنساف ك ىك يتعامؿ مع بيئتو ك قد عرفو قامكس 

 1’’الطريقة التي يتصرؼ بيا الفرد ك خصكصا خالؿ اثناء االستجابة لممثيرات ’’كيستر 

مجمكع التصرفات ك التعبيرات الخارجية ك الداخمية التي ’’ يقكؿ فرنكستايف اف سمكؾ ىك 

يسعى الفرد عف طريقيا ألف يحقؽ عممية االقممة ك التكفيؽ بيف مقكمات كجكده ك مقتضيات 

 2’’االطار االجتماعي الذم يعيش داخمو 

بؿ كؿ حركة يؤدييا الجسـ سكاء , كؿ نشاط يقـك بو الجسـ ’’ يمكف تعريؼ السمكؾ عمى انو 

كامكانية , الخ ..سمكؾ اك نشاط ذىني : فدقات القمب تحرؾ العضمة , تمؾ التي يشعر بيا 

التغيير ك التحكـ في السمكؾ ىي ىدؼ التحميؿ السمككي ك جميع طرؽ التغيير تعتمد عمى 

التغيير البيئي أم انو شكؿ مف اشكاؿ النشاط القابؿ لممالحظة بطريقة مباشرة اك غير مباشرة ك 

                                                           
1MARRIAN WEBSTER.WEBSTERS NINTH NEWCOLLEGIATE DICTIONARY (SPRIG FILED) 

MASS.MZVIAN WEBSTERS INC 1986 
2FRENKSTAIN F. TH ROOTS OF EGO (NEW YORLE NOTTON CO. 1966) 
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النقطة اليامة ىنا اف السمكؾ يتفاكت ما بيف اشكاؿ مف النشاط يسيؿ مالحظتيا ك اشكاؿ 

 1’’مقنعة 

يمكف القكؿ بأف السمكؾ االنساني ىك عبارة عف محصمة تفاعؿ بيف االنساف ك المكقؼ  

ػاالنساف الذم يتصؼ برغبات ك تطمعات كما ييدؼ الى تحقيؽ اىداؼ خاصة ك يحتفظ لنفسو 

بمفاىيـ ك افكار ك اراء حياؿ المكاضيع المختمفة  

ػ اما المكقؼ فيك عبارة عف طبيعة الظركؼ المحيطة بالفرد في أم كقت مف االكقات ك يعبر 

. المكقؼ عف الفرص المتاحة ك القيكد التي يمتـز بيا االنساف

ك الكاقع اف السمكؾ االنساني يختمؼ باختالؼ االفراد حتى كلك ظؿ المكقؼ الذم يستجيبكف لو 

فمنذ , اك كانت الظركؼ البيئية المكضكعية التي يسمككف ازائيا ىي بالنسبة لمجميع , ثابتا 

المحظة االكلى التي يبدا فييا الكائف الحي حياة مستقمة تبدا مع ىذه الحياة ديناميكية بيف الكائف 

الحي ك بيئتو المحيطة بو مف ناحية اخرل اك بمعنى اخر تبدا عممية تفاعؿ مستمر بيف الكائف 

فالبيئة يصدر منيا نشاط يؤثر في , الحي ك بيئتو تفاعؿ يككف فيو الكائف في حالة نشاط دائـ 

ك الكائف يصدر منو نشاط يؤثر في البيئة ك يسمى أم نشاط يصدر مف الكائف , الكائف الحي 

. الحي في اثناء عممية ىذه بالسمكؾ 

                                                           
 .13ص, 1991, النيضة عربية  دار’ عمـ النفس البيئي القاىرة: سيير احمد محفكظ, جابر عبد الحميد جابر1
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 ىذا ك يعتمد السمكؾ االنساني عمى ثالث ركائز اساسية ىي مبدأ السببية أم كجكد حافز 

بالضركرة ك مبدا االستمرار ك التجاه نحك ىدؼ معيف بمعنى انو مكجو نحك ىدؼ معيف ك كذا 

 1الدافعية التي تحركنا ك تجعؿ السمكؾ يستمر  الى غاية تحقيقو 

مف خالؿ ىذه التعريفات نستطيع اف نستخمص عدة خصائص يتمتع بيا سمكؾ االنساف ك 

: 2ىي

بمعنى انو ال يظير مف العدـ بؿ البد مف اف يككف ىناؾ سبب لدل الى : ػ اف لمسمكؾ سبب 1

. نشاتو ك قد تككف ىذه االسباب جسدية اك نفسية اك اجتماعية اك غير ذلؾ مف االسباب

بمعنى انو مكجو ليدؼ معيف ك ىذه االىداؼ قد تككف مادية اك نفسية : ػ اف لمسمكؾ ىدؼ 2

الخ   .... اجتماعيةاك 

ػ انو مدفكع بمعنى اف كراء ىذا السمكؾ دكافع محددة ك ىذه الدكافع قد تككف حاجات اك 3

 . لإلشباعرغبات ممحة 

ك معنى ذلؾ اف السمكؾ االنساني يظير في صكر متنكعة ك متعددة مف : ػ انو سمكؾ متنكع 4

. اجؿ التكفيؽ مع المكاقؼ التي تكاجيو

                                                           
 .  41ص, 1997, منشأة المعارؼ, القاىرة, عمـ النفس الطبي : عبد الرحماف العيسكم 1
 48ص , 1993معرض االدارة العامة , الرياض, السمكؾ التنظيمي منظكر كمي مقارف: ناصر العديمي2
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ك معنى ذلؾ اف السمكؾ االنساني يتعدؿ ك يتبدؿ كفقا لمظركؼ ك المكاقؼ : ػ انو سمكؾ مرف5

المختمفة التي تكاجو الفرد مع العمـ اف ىذه المركنة نسبية تختمؼ مف شخص الى اخر كفقا 

. لمقكمات الشخصية ك الظركؼ البيئية المحيطة بو 

ػ اف السمكؾ االنساني متعدد االسباب فالحاجات االساسية لإلنساف تتفاعؿ باستمرار داخؿ 6

. الفرد الذم يحاكال اشباع اكبر عدد ممكف مف حاجاتو في اف كاحد 

ػ اف السمكؾ االنساني عممية متعددة االسباب فالحاجات االساسية لالنساف تتفاعؿ باستمرار 7

. داخؿ الفرد الذم يحاكؿ اشباع اكبر عدد ممكف مف حاجاتو في اف كاحد

ػ اف السمكؾ االنساني عممية مستمرة فميس ىناؾ فكاصؿ قاطعة تحدد بدء كسمكؾ ك نيايتو 8

. فمكؿ سمكؾ جزء اك حمقة مف سمسمة متكاممة مستمرة تندمج حمقاتيا باستمرار

أم انو متداخؿ ك معقد ك يصعب التنبؤ بو في اكثر االحياف   : ػ صعكبة التنبؤ بو 9

ك يمكننا النظر الى السمكؾ االنساني كنظاـ مفتكح  مثمو مثؿ أم نظاـ اخر ك النظاـ المفتكح 

: يتككف مف عدة اجزاء اساسية ك ىي 

ك ىي المثيرات االكلية ك االجتماعية التي تؤثر في الفرد : أػ المدخالت 

ات ك رك تتمثؿ في العمميات السمككية كاالنشطة الذىنية التي تتعامؿ مع المتغي: ب ػ العمميات 

. تييئ لمفرد اتخاذ القرارات السمككية المناسبة 
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ك تتمثؿ في االستجابات التي تصدر عف النظاـ السمككي في مكاجية : ج ػ المخرجات 

 .المثيرات 

 مقومات السموك  2

حتى يتسنى لنا التعرؼ عمى تمؾ المقكمات ال بد لنا مف االجابة عف مجمكعة مف االسئمة 

: 1كىي

ػ    لماذا يختمؼ سمكؾ الفرد مف شخص الى اخر ؟ 

ػ    لماذا يختمؼ سمكؾ الفرد نفسو مف كقت الى اخر ؟ 

ػ    لماذا يظير بعض االفراد باليدكء بينما االخر يتسـ بالعصبية ؟ 

؟ مػ    لماذا يظير البعض سمكؾ عدكاني عكس البعض االخر يظير سمكؾ تسامح

ك ىذه االسئمة جميعيا قادت العمماء لمبحث عف اجابة ليا ك ىذا دعى لمتعرؼ عمى المقكمات 

: ك المتغيرات االساسية لمسمكؾ ك ىي 

بمعنى اف االنساف قد يختمؼ تصرفو بسبب جنسو أم اف تصرؼ الذكر يختمؼ عف : ػ الجنس1

تصرؼ االنثى فالذكر يتصؼ عادة بالجرأة ك االقداـ ك المخاطر بينما تتصؼ االنثى بالحذر ك 

الحيطة ك الدليؿ عمى ذلؾ ايضا لك خضعنا رجؿ مكاجية مكقؼ معيف سنجد اف تصرفو 
                                                           

دار  الفكر  , االردف , (مفاىيـ ك اسس سمكؾ الفرد ك الجماعة في التنظيـ )السمكؾ التنظيمي : كامؿ المغربي1
 .23 ص1994, 2ط, لمطباعة ك النشر
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كلك كضعنا امراة في نفس المكقؼ السابؽ سنجد اف تصرفيا يختمؼ عف , سيككف بشكؿ ما 

. تصرؼ الرجؿ 

فنجد اف الشباب يتصفكف بالتيكر ك سرعة , السف ايضا يمعب دكر ميـ في السمكؾ: ػ السف2

االنفعاؿ بينما  يتسـ كبار السف باليدكء ك االتزاف كرد فعؿ لنفس المكاقؼ  

كذلؾ شخصية الفرد تمعب دكرا اساسيا في سمككو فاالختالؼ في شخصية االفراد : ػ الشخصية3

ىي التي تمعب دكرا في ردكد االفعاؿ فنجد اف الشخص اف الشخص الجباف ال يمكف اف 

ك كذلؾ , يتصرؼ بنفس الطريقة التي يتصرؼ بيا الشخص الشجاع في مكاجية نفس المكقؼ 

الشخص المتسامح ك , نجد اف ىناؾ فرؽ بيف تصرؼ الشخص السمبي ك الشخص االيجابي 

. الخ.... الشخص الحاقد 

يقصد بيا البيئة المادية ك المعنكية التي يعيش الفرد داخميا ك لذلؾ نجد اف : ػ البيئة الخاصة 4

ك كذلؾ سمكؾ المتزكج , سمكؾ االب داخؿ االسرة يختمؼ عف سمكؾ االبف داخؿ نفس االسرة 

. يختمؼ عف سمكؾ االعزب  بسبب االختالؼ في االدكار لكؿ منيما 

ك يقصد بيا البيئة المحيطة بالفرد ك التي تككف نتيجة لمتفاعالت بيف : ػ البيئة العامة 5

مجمكعات العكامؿ البيئية الثقافية ك الكراثية فالشخص الذم ينشأ في بيئة حضرية يختمؼ في 

ئة ريفية بسبب االختالؼ في العادات ك التقاليد ك مسمككو عف الشخص الذم ينشأ في ب

. التصرفات 
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 انواع السموك3

 ىناؾ تصنيفات عدة لمسمكؾ االنساني فالبعض قاؿ اف السمكؾ االنساني ينقسـ الى ثالثة انكاع 

: 1ىي

 ك ىك يتعمؽ بالفرد نفسو ك ما يتعرض اليو مف مكاقؼ معينة ك االستجابة :ـ السموك الفردي

ليذه المكاقؼ 

 ك ىك يتعمؽ بالجماعة التي تتصؼ بالقدرة عمى تطكير ك تغيير العادات :ـ السموك الجماعي

السمككية  

 ك ىك متعمؽ بالسمكؾ الشائع بيف الجماعات االنسانية ك ىك يمثؿ عالقة :ـ السموك االجتماعي

. الفرد بغيره مف افراد جماعتو

: ك ىناؾ مف قسـ السمكؾ الى عدة انكاع منيا 

: ـ السموك الفطري و السموك المكتسب1

 ك ىك الذم  يمارسو االنساف منذ كالدتو دكف تعمـ اك تدريب مثؿ :     ا ـ السموك الفطري 

. سمكؾ الطفؿ في البكاء ك الرضاعة ك االكؿ 

                                                           
 25ص, المرجع السابؽ: كامؿ المغربي1
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 ك ىك السمكؾ الذم يمارسو االنساف عف طريؽ التعمـ ك التدريب :     ب ـ السموك المكتسب 

الخ .... مثؿ القراءة ك السباحة ك المركر مف ممر المشاة 

.  ك لقد تـ التطرؽ اليو في أعمى الصفحة : السموك الفردي و السموك الجماعي 2 ـ 

:  السموك من حيث النتيجة و اليدف 3ـ

قاـ عديد مف العمماء بدراسة السمكؾ االنساني مف حيث النتيجة ك اليدؼ المذاف يحققيما 

: االنساف مف كراء سمككو ك قد كجدك اف السمكؾ اإلنساني سنقسـ الى ثالثة انكاع

: (اليادف)أ ـ السموك المجزي 

 ك ىك السمكؾ الذم يحقؽ الفرد مف خاللو اليدؼ مثاؿ ذلؾ الطفؿ يبكي لمحصكؿ عمى 

الشكككالتة  فاذا حصؿ عمييا يعتبر سمككا ىادفا ك كذلؾ المكظؼ الذم يحاكؿ الحصكؿ عمى 

ترقية مف خالؿ سمكؾ معيف ك يحصؿ عمييا يعتبر بالنسبة لو سمككا مجزيا ك دائما يسعى 

. االنساف الى تكرار السمكؾ المجزم ألف فيو اشباعا لحاجاتو النفسية ك االجتماعية 

: (الغير ىادف )ب ـ السموك المحبط 

ك ىك عمى عكس السمكؾ المجزم بمعنى اف السمكؾ الذم يسمكو الفرد لـ يحقؽ لو اىدافو  بؿ 

مثاؿ عمى ذلؾ الطفؿ الذم بكى ك لـ يحصؿ عمى , اف ىناؾ عائؽ ما منع تحقيؽ اليدؼ 
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لذلؾ يسعى االنساف الى عدـ تكرار , الشكككالتة  كذلؾ المكظؼ الذم لـ يحصؿ عمى ترقية 

. السمكؾ المحبط ألنو لـ يحقؽ مف خاللو اشباع حاجياتو

(:   الحيل الالشعورية )ج ـ السموك الدفاعي 

ك ىك السمكؾ الذم يمارسو االنساف لكي يتفادل ك يتجنب السمكؾ المحبط ك ىك عبارة عف 

كسائؿ دفاعية متعددة يمارسيا االنساف بيدؼ حماية نفسو مف التيديدات ك االحباطات المختمفة 

ك جميع االفراد يمارسكف ىذه الحيؿ دكف استثناء بدرجات متفاكتة ك ىناؾ عدة صكر ليذه 

. الحيؿ 

: 1(الحيؿ الشعكرية  )صكر السمكؾ الدفاعي 

 مثاؿ لإلشباع الى اف نتييأ الظركؼ المناسبة لإلشباعك ىك عممية استبعاد مؤقت : ـ القمع1

ذلؾ عندما يقـك المدير بتكبيخ احد المكظفيف مثال فال يستطيع المكظؼ اشباع رغبتو باالنتقاـ ك 

. لكف بعد اف يذىب المدير يقـك بشتمو 

ك ىي عممية يمارسيا االنساف ليبعد الدافع ك الذكريات مف منطقة الشعكر االى : ـ الكبت2

منطقة الالشعكر ك يعتبر الكبت مف اكثر الكسائؿ استخداما مف قبؿ االفراد ألنو يعمؿ عمى 

حماية الفرد ك لذلؾ نجد اف المكظؼ عندما يحـر مف اشباع حاجاتو ك رغباتو كقاـ بكبتيا فاف 

                                                           
 .22ص, 1994, عماف المكتبة الكطنية, السمكؾ االدارم التنظيمي في المنظمات المعاصرة: عتبد المعطي عساؼ1
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ذلؾ يعتمد عمى سمككاتو ك تصرفاتو مف خالؿ التخريب في اآلالت ك االدارات ك االختالس 

. الخ.... 

ك ىك عممية نقؿ الدافع اك الرغبة المرتبطة بمكضكع معيف الى مكضكع : (التحويل)ـ النقل 3

اخر حيث اف مصدر االحباط قد يككف شخص  ال يستطيع الفرد اف يكجو غضبو اليو ك مف 

ىنا يحكؿ ىذا الغضب الى شخص اخر  

ك ىك عممية يتـ مف خالليا التخمص مف الدافع بالقائو عمى شخص خارجي ك  : ـ  االسقاط4

خاصة القاء الصفات الرذيمة ك الغير محببة الى االخريف مثاؿ ذلؾ الطالب الذم يغش في 

. االمتحاف ك يحاكؿ القكؿ باف زميمو ىك الذم غش 

ك ىي عممية اليدؼ منيا كضع مسببات ك تبريرات لسمككو الممارس ك لـ يمقى : ـ التبرير5

القبكؿ مف الغير ك عممية خداع ترمي الى الحصكؿ عمى احتراـ الذات ك ابعاد الشعكر بالذنب 

مثاؿ ذلؾ الطالب الذم يرسب باالمتحاف ك يقكؿ اف االسئمة كانت صعبة  

 ك ىي تعني الرجكع الى الكراء بمعنى عكدة الفرد الى مرحمة الطفكلة مثؿ البكاء :ـ النكوص 6

. ك يمجأ  الفرد ىذا السمكؾ عندما يكاجو الفرد مكقفا صعبا ييدد تحقيؽ حاجاتو النفسية 

ك ىك عممية استبداؿ العمؿ يمارسو عمؿ اخر ك النجاح فيو ليعكض فشمو في : ـ التعويض7

مثاؿ لؾ الطالب الذم يفشؿ في الدراسة يعكض ذلؾ بالنجاح في نشاط رياضي  المجاؿ االكؿ
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. ك ىي عممية ييدؼ بيا االنساف اشباع حاجاتو المستحيؿ تحقيقيا : ـ احالم اليقظة8

ىي عممية امتصاص لمصفات المحببة لمنفس عند شخص اخر ة نسبيتيا الى : ـ التقمص9

. نفسو ك يحاكؿ الفرد مف خالؿ ذلؾ اشباع بعض دكافعو

كما كضحنا اف ىذه السمككيات يمارسيا كؿ ابناء البشر بنسب متفاكتة ك نستطيع القكؿ اف ىذه 

: الحيؿ ليا عدة فكائد منيا 

.     ػ تساعد الفرد عمى االحتفاظ بثقتو بنفسو 

.    ػ تساعد الفرد عمى تخفيض التكتر ك القمؽ الذم يعانيو 

. ػ تسمح لمفرد بالتنفيس عف نفسو ك التخفيؼ مف ضغكطات الكاقع 

المبادئ االساسية لمسموك   4

: 1لقد اجمعك العمماء عمى اف ىناؾ ثالث مبادئ اساسية تحكـ السمكؾ االنساني ك ىي

 ـ مبدأ السببية 1

  بمعنى اف السمكؾ االنساني ال ينشأ مف العدـ بؿ يأتي مف خالؿ التغيرات المختمفة قد تككف 

اك  (سكاء كانت تغيرات فيزيكلكجية اك سيككلكجية  )ىذه التغيرات في ظركؼ الشخص الذاتية 

                                                           
 28ص, مرجع سبؽ ذكره: كامؿ المغربي1
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متغيرات في الظركؼ البيئية المحيطة باالنساف فيذا التغيير يحدث حالة مف عدـ التكازف تجعؿ 

. الفرد يقـك بسمكؾ معيف العادة التكازف 

 ـ مبدأ الدافع  2

ك ذلؾ يعني اف سمكؾ االنساف كراءه دافع  يكجيو ك قد يككف الدافع فسيكلكجيا كدافع الجكع اك 

سيككلكجيا كدافع الحب اك تحقيؽ الذات ك الدافع عبارة عف طاقة نفسية تحث االنساف عمى 

. سمكؾ معيف ك لذلؾ فانو يعتبر قكة محركة ك مكجية في نفس الكقت 

 ـ مبدأ اليدف  3

فعندما يقـك االنساف بسمكؾ ,بمعنى اف السمكؾ االنساني دائما مكجو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف 

معيف البد اف يككف ىناؾ ىدؼ محدد مف كراء ىذا السمكؾ اما اشباع حاجة معينة اك تفادم 

. ضرر محدد اك الحصكؿ عمى ميزة معينة 

 العوامل المؤثرة في السموك اإلنساني  5

إف الطريقة التي يسمكيا الفرد في المكاقؼ التي يتعرض ليا بمفرده، أك أثناء تكاجده في بيئة ما، 

كميا تتأثر بالعديد مف المؤثرات، كمف المؤثرات الرئيسية القدرات الخاصة بالفرد، الجسمانية 

منيا كالنفسية، كالنكع كالجنس االجتماعي، كالعرؽ كالثقافة العامة، كالمعرفة كالمعمكمات 

. المتكفرة، كاإلسناد أك العزك، كالمكقؼ تجاه السمكؾ نفسو
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 إف العكامؿ الشخصية ىي السمات التي يتعمميا أك يكتسبيا الشخص مف :العوامل الشخصية

البيئة المحيطة بو، باإلضافة إلى السمات التي يرثيا الفرد بالكالدة، كيتـ تصنيؼ ىذه السمات 

كيمكف كصفيا . عمى نطاؽ كاسع عمى أنيا قدرات فكرية، كقدرات بدنية، كقدرات إدراكية ذاتية

: باآلتي

يجسد ذكاء الشخص كقدرات التفكير، المفظية كالتحميمية، كالذاكرة ككذلؾ :- القدرات الفكرية

. الفيـ المفظي

تجسد القكة الجسدية لمشخص، كالقدرة عمى التحمؿ، كتنسيؽ الجسـ ككذلؾ :-  القدرات الجسدية

. الميارات الحركية

 إف :العكامؿ البيئية. ترمز إلى شعكر الشخص تجاه الميمة المككمة لو: قدرات اإلدراك الذاتي

مسألة تأثير أك مدل تأثير البيئة المادية المممكسة، أك تسببيا، أك إجبارىا ألشكاؿ معينة مف 

السمكؾ عمى الحدكث، ىي مف أدبيات عمـك النفس كعمـ االجتماع، إذ تيظير أف البيئة المبنية 

التي يتـ تصفيتيا حسب التصكرات الذاتية لألفراد، مف المحتمؿ جدنا أف تؤثر عمى تجربة األفراد 

كأفعاليـ، إف تخطيط المدف كتخطيط كسائؿ النقؿ مكجو نحك االحتياجات أك المطالب أك 

ببساطة السمكؾ الممحكظ لمفئات االجتماعية، كشرائح السكاف، كالمجمكعات المستيدفة مف 

بشكؿ عاـ، ىناؾ عدة انكاع مف المؤثرات التي تمعب دكرنا في التأثير عمى السمكؾ . األفراد
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جتماعي، إف كؿن  البشرم، منيا ما ىك شخصي كالتفكير كالقدرات الجسدية، كمنيا ما ىك بيئي كا 

ثارة أك تثبيط السمكؾ اإلنسا  1ني مف ىذه العكامؿ لو دكر في تكجيو كا 

  دوافع السموك اإلنساني6

كؾ،مثؿ ؿإف دكافع السمكؾ اإلنساني ىي األىداؼ التي يسعى  الفرد إلى تحقيقيا عبر القياـ بالس

ا لتمبية تمؾ الحاجة عبر  اشباع رغبة أك حاجة ،فكمما دعت الحاجة، يككف الكائف الحي مدفكعن

القياـ بسمسمة مف السمككيات، فإذا لـ يكف ىناؾ حاجة لدل الكائف الحي ،فمف  يككف ىناؾ 

سمكؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، الشرب كالماء، إف دكافع السمكؾ محدكدة، كىي مختمفة عف منبيات 

دكافع أكلية الدكافع األكلية ىي دكافع ضركرية لمبقاء عمى قيد الحياة، إذ يجب .السمكؾ الخارجية

أف تككف ىذه الدكافع مشبعة أكال قبؿ أف يتمكف األفراد مف القياـ بأم نشاط آخر، تأتي 

الحاجات أك الدكافع األكلية لمعمؿ عندما يختؿ التكازف الفسيكلكجي لمجسـ، فعندما يعاني الكائف 

الحي مثالن مف الجكع أك العطش ،تحدث تغيرات بيكلكجية معينة في الجسـ ،كبمجرد تمبية حاجة 

الجكع أك العطش ،يتـ استعادة التكازف الفسيكلكجي، ككذلؾ الحالة بالنسبة لمدافع التنفسي، كىك 

دافع لتنفس اليكاء أك األكسجيف ،فإذا لـ يكف إمداد األكسجيف مكجكدنا حتى لمحظة ،فقد يؤدم 

 كيمكف تحديد بعض الدكافع .ذلؾ إلى تمؼ الدماغ كفقداف الذاكرة كفقداف السيطرة عمى الجسـ

: األكلية األكثر اىميةن ، ككمايمي

                                                           
1https://sotor.coml/ 22:30 08/05/2021معمكمات عف السمكؾ االنساني 

 

https://sotor.coml/
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: العطش. يصاب الناس بالجكع عندما ال يأكمكف،كىك الدافع األساسي كاألكثر دراسة: الجكع

معنى العطش أقكل مف الجكع ،إذ يستطيع االنساف أف يعيش أكثر مف شير بدكف طعاـ  ،لكنو 

.  يمكت في غضكف عدة أياـ بدكف ماء

إف القدرة عمى الحفاظ عمى الجسد في درجة حرارة مريحة ىك الدكر البارز : تنظيـ درجة الحرارة

.  لنظاـ االستتباب الحرارم

. إذا ظؿ الفرد بال نـك لفترة طكيمة، فيذا يعيؽ أدائو، كقد يسبب اضطرابات في النـك: النـك

 األمعاء.  ىذا الدافع ىك أىـ دافع يجب تحقيقو بأم ثمف:األكسجيف

يطمؽ عميو دافع اإلخراج ،إذ يتـ إخراج الفضالت  مف عمميات اليضـ خارج الجسـ : كالمثانة

ا ،إذ يمكف  ،فإذا كاف ىذا النظاـ ال يعمؿ بشكؿ صحيح أك مضطرب ،يصبح الشخص مريضن

.  أف تتراكـ السمـك في الجسـ

 :دوافع ثانوية 

الدكافع الثانكية ىي دكافع تؤدم إلى تكليد دكافع نفسية أك اجتماعية ،كيطمؽ عمييا أحياننا 

بالدكافع االجتماعية ألنيا يتـ تعمميا في ظؿ المجمكعات االجتماعية ،كخاصة األسرة ،فعندما 

يكبر األطفاؿ كيتفاعمكف مع اآلخريف يكتسبكف احتياجات معينة يمكف تمبيتيا في إطار 

: المجمكعة، كمف أىـ الدكافع االجتماعية الشائعة،مايمي
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. السعي لتحقيؽ النجاح كالتميز كتنفيذ المياـ الصعبة: اإلنجاز

.  السعي كالتمتع بصحبة مع اآلخريف كتككيف صداقات :االنتماء

قناعيـ :القوة .  السعي لمتأثير عمى اآلخريف كالسيطرة عمييـ كا 

.  مساعدة كرعاية اآلخريف مثال ألطفاؿ ككبار السف كالمرضى :التنشئة

.  1لمقتاؿ،كالتغمب عمى المعارضة كاإليذاء كالسخرية بقكة :العدوان

ا لما كرد . البحث عف مجمكعة متنكعة مف التحفيز كاكتشاؼ أشياء جديدة :االستكشاف تمخيصن

أعاله ،يمكف تصنيؼ الدكافع التي تكلد السمكؾ الى مجمكعتيف رئيسيتيف،االكلى ىي الدكافع 

 االكلية، كالثانية ىي الدكافع الثانكية،

 : أبعاد السموك اإلنساني7

يمكف اعادة إرجاع أصؿ السمكؾ اإلنساني إلى األبعاد األساسية لو،مثال لظركؼ االقتصادية أك 

االجتماعية أك البيئية ؛مثؿ قياـ حرب أك مجاعة، أك انتشار األمراض، أك حتى التكيؼ معبيئة 

طبيعية ىادئة، في الطرؼ اآلخر مف السمسمة تكجد الحاالت الفردية، مثؿ الفرد المصاب بسكء 

التغذية، أك مصاب بالككليرا أك ضحية لحادث ،في  مكاف ما بيف الركابط الكسيطة في السمسمة 

                                                           
 22:55 ,08/05/2021المرجع السابؽ 1
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السببية تكمف السمككيات البشرية، كالتي يطمؽ عمييا عادة السمككيات الصحية لتمييزىا عف 

:  السمككيات المرضية، كيمكف إجماؿ بعض أبعاد السمكؾ كاآلتي

البعد المكاني كالزماني تشمؿ التأثيرات التي يتعرض ليا الفرد بصفتو الشخصية في زماف 

كمكاف محدديف ،كتؤدم أك تمنع قيامو بسمككيات معينة، كمف أمثمة ىذه العكامؿ التعرض 

لإلقناع أكالنمذجة ؛كتكقعات  المجتمع؛ كاإلعالنات؛ كالمكائح الحككمية؛ كالعكامؿ القانكنية  

كالمؤسسية األخرل ؛كالحكافز كالتكاليؼ النقدية ؛كالصعكبة الجسدية لمقياـ بأفعاؿ محددة؛ 

كالقدرات كالقيكد التي تكفرىا التكنكلكجيا كالبيئة المبنية مثؿ تصميـ المباني  ،كتكافر مسارات 

الدراجات، كتكنكلكجيا الطاقة الشمسية ؛كتكافر السياسات العامة لدعـ السمكؾ ؛كمختمؼ سمات 

.  السياؽ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي الكاسع

البعد البشرم مف محددات السمكؾ البشرم ىي القدرات الشخصية، كالتي تشمؿ المعرفة 

كالميارات المطمكبة إلجراءات معينة، كنيا عمى سبيؿ المثاؿ ،ميارات تنظيـ الحركات الالزمة 

لمنشاط ،كالمعرفة التي يتطمبيا القياـ بالنشاط ،كتكفر الطاقة المكفرة لمقياـ بالعمؿ، كتكافر الكقت 

. لمعمؿ ،كالقدرات كالمكارد العامة مثال لما لك المكانة االجتماعية كالسمطة

ا في السمكؾ  البعد األخالقي تمعب العكامؿ األخالقية مثال لقكاعد كالمعتقدات كالقيـ، دكرنا ايضن

الناتج عف ىذه المعتقدات كالميكؿ المحددة، فقد أظيرت بعض الدراسات أف السمككيات المؤيدة 

لمقيـ البيئية يمكف أف تتأثر بااللتزاـ الشخصي كالتكاليؼ كالفكائد الشخصية المتكقعة ألفعاؿ 
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معينة، ككذلؾ بالمعتقدات الخاصة بالسمكؾ كالمعايير  الشخصية، كما يمكف أف  يتأثر السمكؾ 

ا بالقيـ االخالقية غير البيئية ،مثؿ تمؾ المتعمقة بالشراء لمنتجات استيالكية  الياـ بيئينا أيضن

مرتبطة بالتأثير البيئي،أك حكؿ التكفير،كحكؿ الرفاىية أك اليدر أك سمككيات قضاء الكقت مع 

. العائمة

البعد االجتماعي تمعب المتغيرات االجتماعية كالديمكغرافية مثال لتحصيؿ التعميمي كالعرؽ 

الثقافي كالدخؿ، كمحيط األصدقاء  كالعائمة ،مؤشرات أكعكامؿ تحدد السمككيات التي يقـك بيا 

األفراد، عمى الرغـ مف أف ىذه المتغيرات ليا قكة تفسيرية محدكدة لمغاية لمعديد مف السمككيات 

الميمة  بيئينا، إال أنيا قد تككف ىامة لكصؼ السمككيات التي تعتمد بشدة عمى قدرات معينة 

،كذلؾ تمعب العادات االجتماعية أك الركتيف دكرنا في السمكؾ ،إذ يتطمب تغيير السمكؾ غالبنا 

ا عامؿ  ا مف خالؿ إنشاء عادات جديدة، كالعادة ىي أيضن كسر العادات القديمة كيصبح راسخن

 إف األبعاد الكاردة فيما سبؽ ىي جزء مف أجزاء أخرل .رئيس في السمكؾ التنظيمي الياـ بيئينا

 1مف اإلبعاد،مثؿ البعد المرضي، كالسكم ،كالبعد العصبي،ك البعد الماكرائي، كغيرىا

  أىمية دراسة السموك اإلنساني8

فيـ السمكؾ : تعد دراسة السمكؾ البشرم ضركرية لمغاية ألم شخص بشكؿ عاـ،كذلؾ لما يمي

.  البشرم كدكافعو

                                                           
 10:00, 09/05/2021المرجع نفسو 1



 الفصل الثاني                                                          السموك 
 

 
33 

.  تنمية العالقات اإليجابية مع اآلخريف كتجنب الصراع غير الضركرم

. مف الياـ أف تككف دراسة السمكؾ البشرم جزءنا مف أم برنامج منيج تعميمي

. تقدير العالقات االجتماعية اإليجابية كالتكافؽ مع اآلخريف

التزكد بالميارات الشخصية كالتكاصمية الالزمة لمعمؿ بفعالية كالنجاح في مجتمع متعدد األعراؽ 

.  متغير ديناميكينا

.  النظر في نتائج كعكاقب األفعاؿ كالسمككيات التي تتعمقب الحكـ عمى المجتمع

إف عكامؿ مثؿ الحداثة كاليجرة مف البمداف غير التقميدية كاالبتكار التكنكلكجي قد غيرت 

ديناميكيات العالقات اإلنسانية كالطريقة التي يعيش بيا االنساف ،كيمكف أف يساعد فيـ 

 1الديناميكيات البشرية كالكعي الذاتي في التأقمـ كالتعامؿ بشكؿ إيجابي مع اآلخريف

 : مبادئ السموك االنساني في االسالم -9

                                                           
, 1ط, دار الميسرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة, عماف, العمـك السمككية ك االجتماعية ك الصحية:عصاـ الصفدم ك اخركف 1

 105ص’ 2001
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دعا االسالـ ممثال بالقراف الكريـ ك السنة النبكية الى العديد مف المبادئ ك االسس التي تمثؿ 

جكىر السمكؾ االنساني سكاء عمى مستكل الحياة العامة اك الحياة الخاصة ك سنقـك بتكضيح 

 :ىذه المبادئ ك ىي

 :ـ المحبة و المودة1

يؤكد االسالـ عمى كجكب تفشي المحبة ك المكدة بيف افراد المجتمع ك مف ثـ البد مف اف يرتكز 

سمكؾ االنساف عمى ىذا االمر ك لقد تبيف لنا ذلؾ مف خالؿ عدة ايات كردت في القراف الكريـ 

  :تحث االنساف المسمـ عمى المحبة ك المكدة

 1’’وجعل بينكم مودة و رحمة ’’ يقكؿ اهلل تعالى 

 2’’ان الذين امنو و عمموا الصالحات سيجعل ليم الرحمان ودا ’’

 3’’قل ال اسألكم عميو اجرا اال المودة في القربى’’

 4’’ان اهلل يحب المتوكمين ’’

 5’’و اهلل يحب المطيرين.......’’

                                                           
 21اية , سكرة الرـك1
 96اية , سكرة مريـ2
 23اية . سكرة الشكرل3
 159اية , سكرة اؿ عمراف4
 108اية , سكرة التكبة5
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فمك نظرنا الى ىذه االيات الكريمة نجدىا جميعا تحث عمى المحبة ك المكدة بيف الناس ك ىناؾ 

 :احاديث كريمة مف السنة النبكية الشريفة تدؿ ايضا عمى منيا 

قاؿ رسكؿ اهلل صمى : عف ابي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ 

أك , ك الذم نفسي بيده ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنك ك ال تؤمنكا حتى تحابكا’’ اهلل عميو ك سمـ 

  . 1’’ال ادلكـ عمى شئ اذا فعمتمكه تحاببتـ؟ افشك السالـ بينكـ 

 : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ اف اهلل تعالى يقكؿ يـك القيامة : ك عف ابي ىريرة قاؿ 

 2’’ايف المتحابكف بجاللي ؟ اليـك اظميـ في ظمي يـك ال ظؿ اال ظمي

  :ـ التعاون2

ك 3’’و تعاونو عمى البر و التقوى و ال تعاونو عمى االثم و العدوان’’ يقكؿ اهلل عز ك جؿ

ك عف , 4’’المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا ’’ يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ 

ك مف نفس عف مؤمف ’’ قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ : ابي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ 

                                                           
دار احياء التراث , بيركت, صحيح مسمـ, تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي, مسمـ بف حجاج ابك الحسف القشطرم النيسابكرم1

 .84ص,54حديث رقـ , الجزء االكؿ. العربي
 .198ص , 2566الجزء الرابع حديث رقـ , المرجع السابؽ2
 .3االية , سكرة المائدة3
 . 1999ص , 2585حديث رقـ , الجزء الرابع, صحيح مسمـ4
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كربة مف كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة مف كرب القيامة ك مف يسر عمى معسر يسر اهلل عميو 

 1’’في الدنيا ك االخرة 

  : ـ حسن الخمق3

 2’’و انك لعمى خمق عظيم’’ قاؿ اهلل تعالى مخاطبا رسكلو الكريـ 

وال تستوي الحسنة وال السيئةادفع بالتي ىي احسن فاذا الذي بينك و بينو عداوى كأنو ’’

 3’’ولي حميم

 :ـ الصدق4

أم ال بد اف يتمتع الفرد المسمـ بالصدؽ كاال ال يمكف اف يككف مؤمنا ك مسمما صالحا ك ىناؾ 

يا اييا الذين امنو اتقو اهلل و كونو من ’’ آيات كثيرة تحث عمى الصدؽ فيقكؿ اهلل عز ك جؿ 

 4’’الصادقين

 5’’ليجزي اهلل الصادقين بصدقيم’’ و يقول 

: ك في الحديث الشريؼ عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو عف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ 

اف الصدؽ ييدم الى البر ك اف البر ييدل الى الجنة ك اف الرجؿ ليصدؽ حتى يكتب عند اهلل 
                                                           

 .4876باب البر ك الصمة حديث , صحيح مسمـ1
 .4اية , سكرة القمـ2
 34اية . سكرة فصمت3
. 119اية , سكرة التكبة4
 24اية , سكرة االحزاب5
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ك اف الرجؿ ليكذب حتى , ك اف الكذب ييدم الى الفجكر كاف الفجكر ييدم الى النار, صديقا

 .1’’يكتب عند اهلل كذابا

 :ـــ األمانة 5

 2’’ان اهلل يأمركم ان تؤدوا االمانات الى اىميا ’’ يقكؿ اهلل عز كجؿ 

 3’’و المذين ىم ألماناتيم وعيدىم راعون’’ 

 4’’ال ايماف لمف ال امانة لو ك ال ديف لمف ال عيد لو’’ ك يقكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ 

 5’’اد األمانة الى مف ائتمنؾ كال تخف مف خانؾ 

 :ــ العدل5

 6’’ان اهلل يحب المقسطين’’ يقكؿ اهلل سبحانو ك تعالى 

يا أييا الذين امنوا كونوا قوامين هلل شيداء بالقسط وال يجر منكم شان قوم عمى اال تعدلوا ’’ 

 1’’اعدلوا ىو اقرب لمتقوى و اتقوا اهلل ان اهلل خبير بما تعممون

                                                           
 2103ص , 2607حديث ’ الجزء الرابع , صحيح مسمـ 1
 58اية , سكرة النساء2
 8اية , سكرة المؤمنكف3
مؤسسة , بيركت, صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف , شعيب الرناكط, محمد بف حباف بف احمد ابك حاتـ التميمي البستي4

 564ص, ـ1993, 194حديث رقـ , 2ط, الجزء األكؿ, الرسالة
 564ص , 1264حديث رقـ , الجزء الثالث, سنف الترمذم5
. 43اية , سكرة المائدة6
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ك في مكضع اخر يأمرنا اهلل عز كجؿ عندما نقكؿ قكال في حكـ اك شيادة اال تميؿ عف العدؿ 

و اذا قمتم ’’ مراعاة لصمة مف صالت الجنس اك المكف اك القرابة اك المصاىرة اك غيرىا فيقكؿ 

 2’’فاعدلوا ولو كان ذا قربى

 :ــ التواضع6

مبدأ اخر مف مبادئ االسالـ ىك التكاضع حيث أف اهلل عز ك جؿ حثنا عمى التكاضع ك كذلؾ 

 ’’الرسكؿ الكريـ لما لو مف أىمية كبيرة ك تأثير عمى االخريف حيث يقكؿ اهلل عز ك جؿ 

 3’’و عباد الرحمان الذين يمشون عمى االرض ىونا و اذا خاطبيم الجاىمون و قالو سالما 

 4’’و اخفض جناحك لمن لتبعك من المؤمنين’’ ك يقكؿ 

 :ــ الشكر7

 5’’لئن شكرتم ألزيدنكم’’  يقكؿ اهلل تعالى 

 

                                                                                                                                                                                           
 .8اية , سكرة المائدة1
 156اية . سكرة االنعاـ2
 63اية , سكرة الفرقاف 3
 215اية ’ سكرة الشعراء4
 8اية , سكرة ابراىيـ 5
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 االمثال:اوال

 نشأة المثل الشعبيػ 1

 .قدمو في تجربتو مع بيئتيا رضا كمناخا كشعبا كتعامال كصحة .االنساف قديـ العيد باألمثاؿ’’

كلكننا نستطيع التأكيد انيا ظيرت مع ظيكر . كمف الصعب تاريخ ظيكر االمثاؿ عنده

اك بتعبير ادؽ التجربة االنسانية في . فاألمثاؿ كالمغة كليدة المجتمع. المجتمعات البشرية

                                                                                       1 ’’المجتمع

يتناقميا  .فالمثؿ فف قديـ يصاغ انطالقا مف تجارب كخبرات عميقة يحمؿ تراث اجياؿ متالحقة"

                                                                          2"الناس شفاىيا اككتابيا تعمؿ عمى تكحيد الكجداف كالطبائع كالعادات

 فميس ىناؾ مف يجـز االمر في تاريخ كمكانة نشأتو. اف نشأة المثؿ غير كاضحة تماما"

                                                                                                     3 "كاالرجح اف يككف نشكء المثؿ قد ترافؽ معذيك عالكتابة.

كقد تحدث الباحث كنع نتنكع مصادره فبعضيا تفرزه حكاية شعبية اكنكتة اليعرؼ قائميا االخر "

كقد تنبيت بعض االمـ قديما كالسكمرييف كالكمدانييف مثال الى جعميا  ....مقتبس عف الفصحى

مما يؤكد فكرة كتابة االمثاؿ عكسما يركجو البعض ككنيا . فنقشكىا عمى الكاحيـ. كسيمة تعمـ

                                                           
, كمية اآلداب’ جامعة الشرؽ االكسط , ماجستير, دراسة لغكية داللية, مجتمع االمثاؿ لمميداني: أحمد جاسر عبداهلل العبد اهلل 1

  29ص , 2010/2011
 13ص, 2002, الدار الكطنية الجديدة , مكسكعة الركائع في الحكـ ك االمثاؿ , جمانة طو2
 14ص,نفس المرجع 3
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فالشعب اليستطيع اف تكاضع  .اف المثؿ الشعبي ابدعو الفرد .يرل فريدير يكزايمر1"تراثا ثقافيا

كترل الدكتكرة نبيمة ابراىيـ اف ىذا القكؿ ينطبؽ . عمى خمؽ شكؿ ادبي مكتمؿ كالمثؿ الشعبي

فالبد اف كؿ مثؿ نطؽ بو فرد في كقت معيف . عمى كؿ االنكاع الشعبية منخرافة كحكاية كغيرىا

ككانو عبارة ذات . كزمف معيف فاف مس المثؿ حس المست معيف فيك حينئذ ينتشر بينيـ

كالتيذيب حتى يكضح في قالبو القانكني بكصفو  ****كعندئذ يتعرض المثؿ لتحكير. اجنحة

كبذلؾ نص انو ال يمكف اف نضع تاريخا حقيقي النشأة المثؿ كالكف يمكف القكؿ 2 "مثال شعبيا

 انو نشا مع نشأة االنسانية

                                                                                                                                        :مف الكتاب-1ػػػػػػ2االبعاد الشرعية لألمثال الشعبية-2

اف اقدـ عممتنا كلمكضكع االمثاؿ في الكتاب كالسنة ىككتاب االمثاؿ مف الكتاب كالسنة البي "

.                                                           قاؿ الحكيـ الترمذم بعد اف اكرد ىذه اآليات البينات....عبداهلل محمد بف عمي الحكيـ الترمذم

كضربنا لكـ االمثاؿ '3’ ’ويضرب اهلل االمثال لمناس وهلل بكل شيء عميم"قاؿ اهلل تعالى 

                                                           
 25ص, 1999, تكنس , المجمة العربية لمترجمة ك الثقافةك العمـك , الذاكرة ك المساف: عبدالرحماف ايكب1
المرأة كمكضكع العنؼ الرمزم في االمثاؿ الشعبيةػػ دراسة سكسيكلكجية في خطاب الجماعة , الطاىر ابراىيمي, لبييي خديجة2

 156ص , 3013 , 5العدد, الجزائر , مجمة عمـك االنساف ك المجتمع , الثقافية في كاد سكؼ
 .35اآلية ’ سكرة النكر3
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فمف تدبير اهلل عباده اف ضرب ليـ االمثاؿ مف انفسيـ  2 'ضرب لكم من انفسكم مثال'1'

 3 "ليعقمكا بيا فيدرككا ماغاب عف ابصارىـ كاسماعيـ الظاىرة. لحاجتيـ الييا

ك امثاؿ القراف ال يعقميا اال العالمكف ك انيا شبيية شيء  بشيء في حكمو ك تقريب المعقكؿ 

مف المحسكس اك احد المحسكسيف مف االخر ك اعتبار احدىما مف االخر كقكلو تعالى في حؽ 

ك مثميـ كمثؿ الذم استكقد نارا قمما اضاءت نا حكلو ذىب اهلل بنكرىـ ك تركيـ في ’’ المنافقيف 

ظممات ال يبصركف صـ بكـ عمى فيـ ال يرجعكف اك كصيب مف السماء فيو ظممات ك رعد ك 

 4’’برؽ يجعمكف اصابعيـ في اذانيـ

كما استخدـ القراف الكريـ فعؿ ضرب في الماضي ك المضارع ك االمر مقركنا بالمثؿ عمى 

 :فذكرت ىذه الصيغة في عشرات االيات ك مف امثمتيا نذكر, شكؿ كاسع 

 5’’ك اضرب ليـ مثؿ اصحاب القرية ’’ قكلو تعالى 

 6’’ك لقد ضربنا لمناس مف كؿ مثؿ            ’’ 

 1’’ك انظر كيؼ ضربك لؾ االمثاؿ            ’’ 

                                                           
 .45االية , سكرة ابراىيـ1
 .28االية , سكرة الرـك 2
, الجزائر , دار االكراسية لمنشر , منطقة الجمفة انمكذجا , االمثاؿ الشعبية ضكابط ك اصكؿ, زعدالكم’عمي بف عبدالعزية3

 51ص , 2010
  17/20االية , سكرة البقرة 4
 .13اية , سكرة يس 5
. 58سكرة الرـك اية 6
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 2’’اف اهلل ال يستحي اف يضرب مثال ما بعكضة            ’’ 

 3’’ كذلؾ يضرب اهلل لمناس األمثاؿ            ’’ 

 4’’ك تمؾ االمثاؿ نضربيا لمناس لعميـ يتفكركف ’’ 

ك بذلؾ ندرؾ اف االمثاؿ ذكرت في القراف في العديد مف المكاطف حيث قصد مف خالليا 

المكلى عز كجؿ تقريب الصكرة لعباده بقصد رسـ صكرة لممعقكؿ في المحسكس لكي يسيؿ 

 .عمييـ الفيـ 

 ـــ من السنة 2ــــ2

لقد استعمؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ كممة مثؿ لمداللة عمى الشبو ك لتقريب المعنى كما 

اثنى عمى الذيف يتمفظكف بالحكمة ك المثؿ ك نذكر مف بيف احاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو ك 

أرأيتـ لك اف نيرا بباب احدكـ يغتسؿ منو كؿ يـك خمسا ما نقكؿ ذلؾ يبقى مف درنو ’’ سمـ 

 ’’ال يبقى مف درنو شيئا قاؿ فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس يمحك اهلل بو الخطايا: شيئا ؟ قالك

                                                                                                                                                                                           
 .9اية , سكرة الفرقاف 1
. 26اية , سكرة البقرة 2
. 3اية, سكرة محمد 3
. 21اية , سكرة الحشر 4
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ك في حديث شريؼ تشبيو لمصمكات الخمس بالنير الجارم الذم يغتسؿ منو يكميا خمس مرات 

فالصمكات تطير نفس , فاالكيد اف المغتسؿ منو سيككف في حالة مف الطيارة ك النقاء , 

 1’’ التي تعتبر اكساخا معنكية, المصمي مف الذنكب

  ـــــ خصائص االمثال الشعبية3

 :يتميز المثؿ الشعبي بجممة مف الخصائص ك المميزات منيا 

 .ػػػػػػػػ المثؿ خالصة تجربة ك عصارة خبرة 

 2.ػػػػػػػػ المثؿ عبارة عف تعبير دقيؽ عف تجربة تستكجب حضكرا لمعنى المكضكع ألجمو

بمعنى اف المثؿ يقتبس مف خالؿ التجارب االنسانية في مكضكع معيف ك يمخص ذلؾ في جمؿ 

 .قصيرة ذات دالالت عميقة 

ػػػػػػػ االمثاؿ لتحميؿ مكقؼ معيف اك لمتركيج عف النفس ك التخفيؼ عنيا لما قد يصيبيا مف الـ ك 

 3حزف 

                                                           
  ,. 53ص,مرجع سابؽ , عمي بف عبد العزيز1
كمية االداب ك المغات جامعة , جمع ك دراسة ماجستير , االدب الشعبي في منطقة اـ البكاقي النشر الخاص , راضة عداد2

  . 47ص , 1998 , 2005/2006, قسنطينة , متنكرم 
قسـ المغة العربية , مالمح المرأة في االمثاؿ الشعبية الفمسطينية ػػ دراسة كصفية ادبيةػػػ جامعة الخميؿ , امؿ العالمة ك اخركف 3
  . 2ص , 1998, مركز السنابؿ لمدراسات , 
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ػػػػػ حدد الباحث الغربي ارثر تايمكر خصائص اك مالمح المثؿ الشعبي في انو يتميز باالختصار 

 .ك التنغيـ ك المجازية في االسمكب ك الكاقعية في صكرة بالغية 

 1922اما فريديريؾ زيمر فقد جدد خصائص المثؿ الشعبي في اطار تعريفو لالمثاؿ االلمانية 

 :بانيا اكجز اشكاؿ االدبية ك حددىا في نقاط  ىي 

      ػػػػ ذك شكؿ ادبي متكامؿ 

 1    ػػػػػ  يسمك عف الكالـ المألكؼ رغـ انو يعيش في افكاه الشعب 

تعد االمثاؿ الشعبية مف االشكاؿ االدبية التي تعبر عف الكاقع بشكؿ يقترب مف الصدؽ ألنيا 

 . تعد نتاج فكر ك احداث ك تجارب لمحياة اليكمية 

    ػػػػػػ اسمكب المثؿ يتسـ بجكدة الكتابة ك التعريض الف الممثؿ ال يصرح بالمعنى الذم يريده 

 2مباشرة 

  ػػػػػػ الذيكع ك االنتشار كذلؾ مف السمات التي يتسـ بيا المثؿ االيجاز ك الكضكح ك اصابة 

اضفت عمييا صفة الذيكع اك االنتشار ك السيركرة أم االنتقاؿ مف جيؿ الى , المعنى ك غيرىا 

 3.اخر

                                                           
  .86ص  , 1986, بيركت , منشكرات مكتبة المعارؼ , الشخصية المصرية في االمثاؿ الشعبية , عزة عزت 1
مجمة الجامعة االسالمية لمبحكث االنسانية الجامعة االردنية , لغة المثؿ العربي دراسة كصفية تحميمية , حناف ك سييؿ نزاؿ2

  .72ص, 2014
  , 25ص , 1988بيركت , تحقيؽ احمد عبدالسالـ , جميرة االمثاؿ , ابك ىالؿ العسكرم 3
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ذلؾ لتمييز الحياة ,   ػػػػػػػػ تمتاز االمثاؿ بالكاقعية التي افضتيا السيركرة فيما بيف قائمييا 

 . المجتمعية عمكما بالكاقعية 

   ػػػػػ ال تخمك االمثاؿ مف الرشاقة المفظية ففييا جرس مكسيقي ك تناغـ بيف الفاظيا ك تناسؽ 

 1بيف الجمؿ 

  ـ مصادر المثل الشعبي 4

نذكر منيا , اف المثؿ الشعبي تتعدد مصادره ك ىذا حسب ما تكصمت لو الدراسات ك الكتابات 

 :االمثمة التالية 

 . ػػػػ ما استمد مف حكاية اة نكتة شعبية 1

 . ػػػػػ ما اقتبس عف القصص بنصو اك بشئ مف التغيير مف لعتيا 2

 . ػػػما استمد مف كتب التراث 3

 . ػػػػ المستمد مف االغاني الشعبية 4

 . ػػػػ ما ىك خالصة تجارب ك ممارسات عديدة كانت تمجأ الييا بعض الشعكب 5

 . ػػػػ امثاؿ تحمؿ تكصيؼ دقيؽ ألعماؽ النفس البشرية اك التجربة االنسانية العامة 6

                                                           
.. 166ص , 2013القاىرة , مكتبة الدراسات الشعبية , ابراىيـ عبد الحافظ دراسات في االدب الشعبي 1
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 ػػػػ امثاؿ مستمدة مف خالؿ التعامؿ مع الشعكب ك ثقافات اخرل أم مف خالؿ التثاقؼ اك 7

 .المناقمة الثقافية 

 1. ػػػػػ مف خالؿ كتب الديانات الثالثة ك مصادر اخرل مختمفة 8

  الفرق بين المثل و القول 5

برزت في البحث مشكمة التفريؽ بيف , االمثاؿ في القكاعد المغكية : يقكؿ الشرقي في رسالتو 

اذ ...... المثؿ ك القكؿ الف ىناؾ كثيرا مف االقكاؿ كانت مبثكثة في كتب النحك ك الصرؼ 

 2نجد االمثاؿ ك االقكاؿ قائمة كاحدة لعدـ القدرة عمى التمييز بيـ االمثاؿ ك االقكاؿ 

ينقؿ اك يعبر عف تجربة عممية دكف االرتباط بحادثة فالقكؿ .... القكؿ المأثكر ىك قكؿ يسير 

فاذا كاف حادث فيك مثؿ كاف كاف تجربة , كالمثؿ لكنو يخالفو في صيغة التعبير عف المكضكع 

فيك قكؿ ك يتفؽ القكؿ مع المثؿ في اف كالىما ينقؿ مجمكعة مف التجارب الفردية التي يعيشيا 

 3االنساف باختالؼ صكرىا ك انماطيا 

                                                           
 28ص , 2004,القاىرة , النشر  ك لمترجمة االىراـ زرؾـ, الشعبية  االمثاؿ مكسكعة, طاىر جماؿ داليا, طاىر جماؿ1
  28مرجع سبؽ ذكره ص , اجمد جاسر عبداهلل 2
كمية االداب ك المغات جامعة  (ماجستير ), جمع ك تصنيؼ ك دراسة , المثؿ الشعبي في منطقة االكراس , سمية فالؽ 3

  .27/28ص,ص, 2004/2005, منتكرم قسنطينة 
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فالقكاؿ فاألقكاؿ ال ...... الفرؽ بيف المثؿ الشعبي ك بيف االقكاؿ ك الحكـ : تقكؿ نبيمة ابراىيـ 

 1’’تخضع لخصائص انما ىي امثمة ذىنية 

ك بذلؾ نصؿ الى اف الفرؽ بيف القكؿ المأثكر ك المثؿ الشعبي ىك اف القكؿ ال يرتبط بحادثة 

ك كذلؾ يختمفاف في صيغة طرحو اال انيما يتفقاف في اف كالىما ينقؿ ك , بخالؼ المثؿ 

 .يمخص خبرة انسانية 

  أنواع االمثال الشعبية  6

 ــــــ االمثال القياسية 1 ـــــ6  

 2’’ك ىك سرد كصفي اك قصصي اك تصكير لتكضيح فكرة عف طريؽ تشبيو شيء بشيء’’

التمثيؿ المركب فانو تشبيو شيء بشيء لتقريب المعقكؿ : ك المثؿ القياسي عند البالغيكف ىك 

مف المحسكس اك احد المحسكسيف الى االخر ك الظاىر اف الجرجاني اطمؽ عمى ىذا النكع 

حيث يقكؿ ك اما التمثيؿ الذم يككف مجازا لمجيئؾ بو الى حد االستعارة , التمثيؿ المجازم 

اراؾ تقدـ رجال ك تأخر اخرل فاألصؿ : لرجؿ يتردد في الشيء بيف فعمو ك تركو : فمثالو قكلؾ 

 3.في ىذا اراؾ في ترددؾ كمف يقدـ رجال ك يؤخر اخرل ثـ اختصر الكالـ 

                                                           
 . 55ص , نفس المرجع 1
  . 54ص , مرجع سابؽ , سمية فالؽ 2
كمية الدراسات , جامعة النجاح الكطنية , االمثاؿ النبكية في صحيح البخارم دراسة لغكية داللية , ىاني طاىر محمد حسف3

  . 17ص, 2004, فمسطيف , العميا 
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بمعنى اف ىذا النكع يحمؿ في طياتو االستعارة بحيث يقرب الصكرة الحقيقية مف خالؿ صكرة 

 .مجازية مختصرة تككف مف خالؿ سرد كصفي اك تصكيرم

  ـــــــ االمثال السائرة 2 ــــ 6  

ك حسف , ايجاز المفظ ك اصابة المعنى : ك يجتمع ليا ثالث صفات كما يقكؿ ابف سالـ 

اك ىك كما يقكؿ ركليايـ ىك ما تحقؽ معناه ك مفيكمو في احدل خبرات الحياة التي 1. التشبيو

ممثمة لكؿ الحاالت االخرل فالمثاؿ السائر ليس تعبيرا لغكيا في , تحدث كثيرا في اجياؿ متكررة 

شكؿ جممة تجريدية تنص عمى كؿ حالة عمى السكاء الف ىذه الصياغة الفكرية تخرج عف 

القدرة التجريدية لمشعب البدائي فالتفكير الكاضح لمشعب يفكؽ في التأثير النفسي طريقة التعبير 

 2التجريدية كثيرا 

باختصار يمكف القكؿ اف االمثاؿ السائرة ىي نكع مف انكاع المثؿ الشعبي يتميز بإيجاز المفظ 

فيك يمخص خبرة بصكرة مبسطة ك مقتضية ك يكصؿ المعنى بطريقة غير مباشرة ك يشبو 

بحيث يقرب الصكرة مف خالؿ مقارنتيا ك تشبيييا بأخرل شبيية ليا ك عادة ما يقارب صكرة 

 المعنكم في الشخص المادم 

  ـــــ االمثال الخرافية 3 ـــــ 6   

                                                           
 10ص , مرجع سابؽ , عبد اهلل عبد الكريـ 1
 .18ص, عالء اسماعيؿ الحمزاكم مرجع سابؽ 2
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ك ىك قصة قصيرة بسيطة رمزية غالبا ليا مغزل اخالقي ك قد تككف عمى الطير اك الحيكاف 

 1مثؿ قصة كميمة ك دمنة 

بمعنى اف ىذا النكع مف االمثاؿ ىك قصة تركل عمى لساف الحيكاف ك اليدؼ منو ايصاؿ عبرة 

 .ك مغزل الى ذىف المتمقي 

حكـ كقصص ك انتقاد الذع لمحياة ك تعبير شعبي يعكس الخمفية ’’: يعرفو مالينكفسكي بأنو

 2’’التاريخية ك خبرة االنساف التي اكتسبيا مف خالؿ ممارستو لمحياة نفسيا

يقصد مالينكفسكي اف المثؿ الخرافي اساسو قصة صغيرة اك خرافة عادة ما تككف عمى لساف 

 .الحيكاف يقصد مف خالليا ايصاؿ عبرة ك معنى الى االفراد عف طريؽ قصة قصيرة خرافية 

 : ـــ األمثال الشعبية و اثارىا عمى حياة األفراد7

فالمثؿ الشعبي اقكل , تعتبر االمثاؿ الشعبية اجمؿ صكر التعبير المفظي في التراث الشعبي ’’

حتى الكقت الحاضرك مرد ىذه الظاىرة , تأثيرا عمى العالقات االجتماعية ك الصؽ بحياة الناس 

في اعتقادنا اف المثؿ الشعبي ال يعالج قضية اجتماعية مرتبطة بظركؼ مرحمية معينة مثؿ 

                                                           
 23ص, المرجع نفسو 1
تكنس , عدد خاص المأثكر الشعبي العربي , المجمة العربية لمثقافة , المأثكر الشعبي ك نمط االنتاج , عبد الغفار محمد احمد 2
 17ص , 1999, 
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القصة الشعبية ك انما يركز عمى السمكؾ االنساني في ظركؼ ك حاالت متغيرة سكاء كاف 

 1’’السمكؾ فرديا اك جماعيا 

بمعنى اف االثر االكؿ لألمثاؿ الشعبية عمى االفراد يتمثؿ في تأثير اجتماعي بحيث يمخص 

 سمككاتيـ  في طياتو فيعطي ليا صبغة جماعية ك يربط الماضي بالحاضر

تعبر عف كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع فكؿ ما يحدث بالمجتمع يجد صداء في المثؿ الشعبي فيك 

كما انو يدخؿ في التفاصيؿ .... يعكس كاقع االسرة ك يخكض في عممية التربية التي يقـك بيا 

 2’’البسيطة التي نعيشيا يكميا فيطرحيا بشكؿ يجد فيو الفرد متنفسا عما يعانيو 

بمعنى اف تأثيرىا يبرز في أف االمثاؿ الشعبية تعبر عف كؿ المكاضيع المتعمقة باإلنساف ك 

 .حياتو ك تغكص فييا 

اف المثؿ الشعبي يؤثر مباشرة عمى سمكؾ االنساف فالمعنى ك الغاية يجتمعاف في كؿ امثاؿ ’’

العالـ ك اف اختمفت في تركيب جمميا اك مدلكؿ حكميا اك سخريتيا فاالمثاؿ في كؿ مكاف ك 

 3’’زماف ىي كاحدة في جكىرىا االنساني مع االخذ باالعتبار الدكر العاـ لالنتشار الثقافي 

 الحكم : ثانيا

 : نشأة الحكم 1
                                                           

  .159ص , مرجع سبؽ ذكره , الطاىر ابراىيمي 1
 , 160ص , نفس المرجع 2
 2007/3/14 , 4512العدد , المثؿ الشعبي ك انعكساتو عمى ثقافة المجتمع , جريدة األسبكع 3
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شكمت الحكمة جزءنا مف ثقافات كفمسفات مختمفة، لقد صمدكا أماـ اختبار الزمف في إعطاء 

أقكاؿ حكيمة يعتقد أنيا صحيحة، كتب بف جاميف فرانكميف تقكيـ الفقراء ريتشارد الذم يغطي 

. مجمكعة مف األقكاؿ المأثكرة، كثير مف ىذه األقكاؿ المألكفة لدينا

 :الحكمة في األدب

تعتبر أساطير إيسكب كنكزنا كالسيكية كيتـ االستمتاع بيا بسبب استخداميا لمحكـ كاألقكاؿ 

بطيء  “المأثكرة، تستند حكاية األرنب كالسمحفاة المحبكبة عمى الكممات المأخكذة مف المثؿ

األلفة تكلد  ” ،حيث تصؼ الخرافات األخرل األقؿ شيرة أمثاالن مثؿ”كثابت يفكز بالسباؽ

مف األفضؿ أف تككف محبكبنا  “،استخدـ ألفريدلكر دتينيسكف عبارة “االزدراء مف الثعمب كاألسد

. Memoriamكتضيع مف أال تحب أبدنا في أعمالو التي تسمى 

: الحكمة في الموسيقى والدراما

استخدـ  المكسيقيكف، كخاصة المطربيف  الشعبييف، حكـ  كاألقكاؿ في كمماتيـ، يستخدـ 

الحجر المتدحرج  ” ،المثؿ”Like a rolling Stone “بكبديالف جزءنا مف المثؿ في أغنيتو

الحياة مثؿ عمبة مف  “المثؿ القائؿForest Gumpيقدـ الفيمـ الشيير ” اليجمع الطحالب

 ”الشكككالتة، فأنت التعرؼ أبدنا ماستحصؿ عميو

: الحكمة والمثل في االعالن
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يربط الناس بيذه .   تـ تعديؿ األمثاؿ كاألقكاؿ المأثكرة لتصبح جزءنا مف الحمالت اإلعالنية

تعتبر ىذه اإلعالنات ذكية مف خالؿ  لعبيا عمى  .   األقكاؿ كيركف الصمة في شعار إعالني

. الكممات كاستخداـ األقكاؿ المعركفة

. Buffalo Wild Wings تستخدـ مف قبؿ. تناكؿ الطعاـ بالصمصة. فمثال عش بالصمصة

 عش بالسيؼ كميت بالسيؼ: مقتبس مف القكؿ المأثكر

. استخدمو جكف ديرم.   فأنت تستخدـ معدات خاطئة … إذا لـ تنجح في البداية

 إذا لـ تنجح في البداية فحاكؿ كحاكؿ مرة أخرل: مقتبس مف المثؿ

استخدـ رسامك الكاريكاتير األمثاؿ كاألقكاؿ المأثكرة في ىجائيـ السياسي أك مجرد  مزحة 

مضحكة، يستخدـ المثؿ أك القكؿ المأثكر لبناء نصح كلمكضكع ما أك لجمب الدعابة إلى مكقؼ 

مع القردة الثالثة ”ال تسمع شرنا،كالترل شرنا كال تتحدث أم شر “مزعج أك مثبط ليـ،كانت 

. الحكيمة إحدل الصكر المفضمة لرسامي الكاريكاتير

: الحكمة والمثل ثقافيا

العديد مف األمثاؿ  كاألقكاؿ المأثكرة تعكس تجربة اإلنساف كأخالؽ كمكاقؼ الثقافات المختمفة، 

بعض ىذه األقكاؿ أك األمثاؿ الثقافية مألكفة أكثر لمجمكعات ثقافية معينة كلكف رسائميا ذات 

.  صمة بجميع أنكاع المجمكعات الثقافية
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( إثيكبيا )فمثال كما يجب أف يشبو الصبي أبيو،كذلؾ ينبغي أف يتناسب المثؿ مع الحديث

 تجعؿ ىذه األمثاؿ الذكية كالحكيمة القراء يفكركف في معناىا (الياباف )إنو المسمار الذم يبرز

 1األعمؽ كيتذكركف النص

 :ـــ مفيوم الحكم 2

كتعتبر انيا لكف مف الكاف النثر كىي خالصة نظر معمؽ إلى الحياة، كمايضطرب فييا مف 

كقائميا حكيـ ينظر .. ظكاىر،تصدر عف ذكم التجارب الخصبة كالعقكؿ الراجحة كاألفكار النيرة

إلى األمكر نظرة شاممة كيحمميا تحميال دقيقا، ثـ يصدر في شأنيا حكما يظؿ سائرا مذككرا يعمؽ 

فيجرم عمى األلسف عبر العصكر كاألزماف ألف الناس يجدكف في ىذه الحكـ . باألذىاف كالقمكب

رشاد كتكجييا إلى ما يعينيـ عمى االستمرار في حياتيـ  2ىداية كا 

 :ـــ خصائص الحكم3

تتصؼ الحكـ بالسيكلة كاالختصار في المعنى كجماؿ الصياغة، كقكة التأثير،كال ييمتزـي أف تككف 

الحكمة صحيحة المنحى فقد يىشتير مثؿه اليصح معناه في كؿ كقت، كلكٍف صادؼى ظرفان شييران 

فاشتيير بو،كلما كانت األمثاؿ ك الحكـ نتاجا لناس جميعان فقد جمعًت الصحيح كغير 

                                                           

11l05l2021 15:231Https/slmarsel.com 
 14:55, نفس المرجع 2
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الصحيح، كال كذلؾ الحكمة،فإف الحكمة كليدةي عقؿ متميز ذم ارتفاع فالبٌد أف تككف مناسبة  َى

 كمالئمة لكؿ االزماف

: وخصائص المثل والحكمة ىي

ىي أبرز سمات األمثاؿ كالحكمة كقد استعاف مبدعكا األمثاؿ كالحكـ : التصكير ك التشخيص

بالعديد مف الكسائط الحسية كبالعنصريف البشرم كالحيكاني كبمظاىر الطبيعة كاعتمدكا عمى 

التصكير كاستغمكا ىذه المككنات الحسية كقرنكىا بالمفاىيـ المجردة كالخير كالشر كالبخؿ كالكـر 

كالحسد كالكثير  مف المفاىيـ المجردة األخرل كاستخدمكا المحاكة البالغية كالرمكز المجردة 

. كالسرد القصصي كاالستعارات المجازية فكانت ناتجة عف حكمة كبالغة فنية

المكسيقا الداخمية كالتنكع اإليقاعي فتحكم االمثاؿ كالحكـ عمى قافية كجناس كطباؽ كتكرار 

. كسجع كتقسيـ زمني لمكحدات الكالمية ما يفسر عالقتيا بالبالغة

التنكع في األسمكب كالبناء فقد كانت األمثاؿ كالحكـ ناتجة عف ظكاىر معجمية إبداعية بأسمكب 

راؽو فكانت تنتمي إلى مجاؿ البيئة المحيطة بيا مايجعميا سيمة كمفيكمة كاستخداـ المفردات 

استخداـ مجازم يخرج بيا عف األصؿ كاستغالؿ مبدعينا التضاد بغرض إيضاحا لفكرة 

كالتصكير ليا بيدؼ اإلمتاع عند سماعيا، كما استخدمكا العدكؿ مف أجؿ إخراج تركيب كفؽ 

قكاعد المغة كسننيا كتنكع في األسمكب ففاد في بناء التنكع كالعدكؿ عف طريؽ التقديـ  كالتأخير 

طالؽ المفاعيؿ . كالحذؼ كا 
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كىذه السمة الفنية مسترسمة مف الفنكف السابقة فالتتحقؽ التكثيؼ : التكثيؼ كاالستدالؿ كاإليحاء

كاالستدالؿ كاإليحاء إال مف بناء النص عمى عناصر فنية معينة فيتحقؽ اإليجازك تتكثؼ 

الداللة كيكحي إلى المكضكع مما يجعؿ األمثاؿ ك الحكـ فنان يتسـ في اإليجاز ك كثافة  التعبير 

. ك غرابة االستدالؿ كقكة الداللة كجماليتيا

تعد األمثاؿ كالحكـ رمزان مف رمكز التعبير نظران لقدرة المبدع فييا عمى القدرة الكبيرة في  :الرمز

بأنيا مختزلة  التصكير ك عالقتيا بالعادات ك  المعتقدات كتقاليد المجتمع ك تتسـ أيضا ن

. كمغزل القصة ككثيفة بالمعنى ك تأثيرىا في اإلحساس ك ارتباطيا بتاريخ المجتمع ك تراثو

تظير المحاكاة كالتقميد في التعبير عف المحيط ك تقميد القدامى فكجد خالؿ الحكـ ك  :المحاكاة

األمثاؿ عمى الكثير مف األنماط ك ىي محاكاة صادقة كمحاكاة اإلمكاف ك محاكاة االستمياـ ك 

. المحاكاة التخيمية

فتطرؽ األمثاؿ ك الحكـ إلى السرد كالحكاية كتناكؿ القضايا االجتماعية كقد : السرد و الحكاية

تجمى السرد في األمثاؿ ك الحكـ في مجتمع ميداني مف خالؿ عاداتو ك تقاليد ىك أساليبو 

 1.القكلية كعاداتو االجتماعية كآراء ىك معتقداتو

 :ــ حكم وأمثال شائعة4

 لكؿ حيٍّ أجؿ

                                                           
 46ص , مرجع سبؽ ذكره , ابك ىالؿ العسكرم 1



 الفصل الثالث                                      االمثال و الحكم الشعبية
 

 
57 

ميـً ذؿي   بعضي الحي

 يد كاحدة التحمؿ بٌطيختيف

. لف يصغي إليؾ أحده حٌتى تقكؿ شيئان خاطئان 

 . إذا تركت األمكر لنفسيا،فإٌنيا ستٌتجو مف سٌيء إلى أسكأ

. كٌؿ حؿٍّ ينتج مشاكؿ جديدة

 ابتسـ اآلف فغدان سكؼ يككف أسكأ

. إذا كنت تعتقد أٌف التعميـ ثمنو باىظ،جٌرب الجيؿ فقد يككف أقٌؿ كمفةن 

!!. أكثر العبارات العاٌمة خاطئة،كحٌتى ىذه العبارة

الخبير ىك اٌلذم يعرؼ أكثر كأكثر عف أشياء أدٌؽ ك أدٌؽ حٌتى يصؿ إلى أف يعرؼ كٌؿ شيءو 

. عف الشيء

 . إذا أمكف لشيءو أف يككف خطان سيككف كذلؾ

الٌصنؼ األٌكؿ ىـ اٌلذيف يقكلكف إٌنا لٌناس صنفاف، كالقسـ الثاني اٌلذيف : ىناؾ صنفاف مف الٌناس

 1.ال يقكلكف ذلؾ

                                                           

Sottor.com 1:https 
 16:56 11/05/2021محمد حساف 
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 :ــ الفرق بين الحكمة و المثل 5

بأف المثؿ كالحكمة مرتبطاف ببعضيما البعض فكثير مف األمثاؿ تحكم عمى حكمة كبيرة كرغـ 

ارتباطيما ببعضيما البعض إال أف يكجد بينيما الكثير مف االختالفات الجكىرية كيكمف الفرؽ 

 : بيف األمثاؿ كالحكـ بما يمي

تنشأ األمثاؿ مف تجارب الناس فتأتي بمغزل يشبو الحكمة أما الحكمة فيي نتيجة رأم صائب 

(. مخضـر أك حكيـ )لشخص ما

تستخدـ األمثاؿ في المناسبات الشعبية التي تشبو المناسبة المحكي فييا المثؿ أما الحكمة 

. فتحكى في كؿ األكقات

. المثؿ مكجز مختصر أما الحكمة نتيجة دراسة لمكاقع كرؤية تأممية تجريدية لمكاقع

الحكمة تكازف بيف األمكر لمكصكؿ إلى رأم صائب بينما المثؿ يؤخذ لمكقؼ كمناسبة معينة 

. كينتشر بيف الناس

. الحكمة ناتجة عف بالغة العرب أما المثؿ فناتج عف تجارب الناس

. الحكمة قكؿ مكجز كمختصر كالمثؿ يقترف بقصة أدت إليو
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الحكمة نابعة مف كاقع المجتمع التي كاف يعيش فييا قائميا كعف معاناتو كتجاربو بالحياة كالمثؿ 

 1.يصدر غالبان مف جماعة خاصة مف الناس ليا خبرتيا كتجاربيا كثقافتيا كحكمتيا في الحياة

 ــ سبب انتشار المثل والحكمة6

يكجد الكثير مف األسباب التي أدت إلى انتشار األمثاؿ كالحكـ بيف العرب فكاف معركؼ عف 

يستخدمكف السجع كطريقة يتحدثكف بيا بيف  حكمة العرب كدىائيـ قديمان ككاف العرب قديما ن

بعضيـ ككانكا أيضان مشيكريف بكثرة الشعراء عمى مر العصكر كأرادكا العرب آنذاؾ ابتداع 

أسمكب جديد لشد الناس لعمميـ فابتدعكا المثؿ كالحكمة كمف أىـ أسباب انتشار الحكمة كالمثؿ 

: ىي

حكمة العرب القدامى كاقتدارىـ كذلؾ لكثرة التجارب التي مركا فييا ما دفعيـ الستخالص 

. المكعظة كنشرىا بيف الناس

كانت األمثاؿ كالحكـ بصفة تدكيف أك تاريخ لمقصص كاألحداث التي مركا بييا آنذاؾ مازاد مف 

. انتشارىا بشكؿ سريع

حب العرب لمبالغة كالتشابيو فكانت ىذه األمثاؿ كالحكـ كممخص بالغي تناقمو الناس كصكالن 

. لعصرنا الحالي

                                                           
  .311ص  , 2002, دار الكفاء االسكندرية , دراسات في الفمكمكر ,احمد ابك زيد ك اخركف 1
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التبايف بيف طبقات المجتمع فكاف ىناؾ تبايف في ثقافات طبقات المجتمع حيث كاف يكجد في 

زمف االحتالؿ حكماء كفقياء كأميكف مماشجع عمى انتشار ىذه الحكـ بشكؿ كبير بيف الناس 

. كتناقميا بينيـ

فف جديد غير مألكؼ فمـ يعرؼ ىذا الفف مف قبؿ كاف منتشر الشعر كالسجع كجاء ىذا الفف 

بجمؿ قصيرة نحك يعمى إيقاع كشبيية بالفنكف القديمة مما شجع كؿ فئات المجتمع آنذاؾ عمى 

 1.حفظيا كتناقميا

 :ــ اىمية الحكمة 7

أف األمثاؿ كالحكـ العربية ليا أىمية كبرل كمكانة مرمكقة في العرب القدامى فعي خالصة 

لتجارب القدامى  كحكمتيـ، فكانت األمثاؿ كالحكـ تصؼ أحكاليـ الفكرية  كاالجتماعية كاألدبية 

كالثقافية كالتاريخية كالكطنية كاألخالقية أم أنيا كانت تتناكؿ كؿ جكانب الحياة لدييـ، كما أنيا 

كانت تترجـ كاقعيـ كآماليـ كآالميـ، في عبارات بميغة كفصيحة، فاألمثاؿ كالحكـ ىي صكت 

األمة القكم كقمبيا النابض كضميرىا الحي الذم اليمكت كعقميا الكاعي، فاألمثاؿ كالحكـ ىي 

. الشكاىد المعنكية كخاصية العقؿ كلبو كثمرتو

كانكا العرب ذك انفكس حساسة كغيرة كأصحاب ارتجاؿ ك بديو ككانكا مشيكركف  بالفصاحة 

كالبالغة كسجع الكياف الذم كاف بديؿ لمشعر آنذاؾ كمع تطكر العصكر ابتدعك نكع جديد مف 

                                                           
 22:20  11/05/2021, المرجع السابؽ 1
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البالغة كىك الحكمة كاألمثاؿ كاستخدمكىا في كؿ مجاؿ مف المجاالت المختمفة، فال يخمك 

مكقؼ مف حياتيـ إال كقرنكه بمثؿ أكحكمة كالتخمك خطبة مشيكرة كالقصيدة سائرة مف مثؿ 

 1.كحكمة رائعة مؤثرة في حياتنا كتناقمت عبر األجياؿ حتى كصمت إلينا بشكميا الحالي

 ــ اسباب انتشار الحكم 7

يكجد الكثير مف األسباب التي أدت إلى انتشار األمثاؿ كالحكـ بيف العرب فكاف معركؼ عف 

حكمة العرب كدىائيـ قديمان ككاف العرب قديمان يستخدمكف السجع كطريقة يتحدثكف بيا بيف 

بعضيـ ككانكا أيضان مشيكريف بكثرة الشعراء عمى مر العصكر كأرادكا العرب آنذاؾ ابتداع 

أسمكب جديد لشد الناس لعمميـ فابتدعكا المثؿ كالحكمة كمف أىـ أسباب انتشار الحكمة كالمثؿ 

: ىي

حكمة العرب القدامى كاقتدارىـ كذلؾ لكثرة التجار بالتيمركا فييا مادفعيـ الستخالص المكعظة 

. كنشرىا بيف الناس

كانت األمثاؿ ك الحكـ بصفة تدكيف أك تاريخ لمقصص كاألحداث التي مركا بييا آنذاؾ ما زاد 

. مف انتشارىا بشكؿ سريع

حب العرب لمبالغة كالتشابيو فكانت ىذه األمثاؿ ك الحكـ كممخص بالغ يتناقمو الناس كصكالن 

. لعصرنا الحالي

                                                           
 326ص , مرجع سبؽ ذكره , احمد ابك زيد ك اخركف 1
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التبايف بيف طبقات المجتمع فكاف ىناؾ تبايف في ثقافات طبقات المجتمع حيث كاف يكجد في 

زمف االحتالؿ حكماء كفقياء كأميكف مما شجع عمى انتشار ىذه الحكـ بشكؿ كبير بيف الناس 

. ك تناقميا بينيـ

فف جديد غير مألكؼ فمـ يعرؼ ىذا الفف مف قبؿ كاف منتشر الشعر كالسجع كجاء ىذا الفف 

بجمؿ قصيرة نحكم عمى إيقاع ك شبيية بالفنكف القديمة مما شجع كؿ فئات المجتمع آنذاؾ 

 1.عمى حفظيا كتناقميا

 اليدف من المثل والحكمة9_

كانت الحكمة كالمثؿ كنكع مف أنكاع تدكيف التاريخ بطريقة سيمة ككصكلو ألكبر فئة مف  فئات 

المجتمع فكاف يسيؿ عمى أم أحد حفظ الحكمة كالمثؿ ك نقميا مف مكاف إلى آخر كسعر 

العرب القدامى إلى تعميـ ىذه الحكـ ك األمثاؿ ألبنائيـ كما أف المخطكطات التاريخية لكحظ 

فييا جمع الحكـ ك تدكينيا لكي ال تضيع كيضمف ليـ تكارثيا كتناقميا عبر األجياؿ مف كثرة 

 .2اىتماميـ بيا

 

                                                           
 58ص , مرجع سبؽ ذكره, سمية فالؽ 1
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 :األمثال والحكم والسموكيات الثقافية والتربوية_ 

تؤدم كظائؼ داخؿ لشعبي  كغيرىا مف فركع االدب ا كالحكـتعد االمثاؿ الشعبية

تجارب  ممخصة المجتمع الذم تككف فيو اذ انيا تعبير دقيؽ عف ماىك مكجكد داخؿ المجتمع

ك كتالمس إرادتو السمؼ ك معبرة عف ضركب التفكير لدل افراد المجتمع فيي نابعة مف تجاربو 

 كالحكـ في الجانب السمككي في تأثيرات عمى جانب كياف شخصيتو ك تتمخص كظائؼ االمثاؿ

 .....,السمككيات الثقافية كالتربكية كاالجتماعية كالدينية كاالقتصادية 

 :تتمثؿ السمككيات الثقافية كالتربكية التي تحمميا األمثاؿ كالحكـ عمى حد السكاء في

 تنظميا جممة مف القيـ ك المعارؼ  اإلنسافاذ اف حياة... ترسخ القيـ ك المعارؼ الثقافية _"

 االدب : ىذه المعارؼ منياك طرؽ مختمفة لنشرأساليب  كلقد لجا االنساف الى ،الثقافية

بالضبط االمثاؿ ) الشعبي كلعؿ االدب... الشعبي، الجامعات،كسائؿ االعالـ، االندية كغيرىا 

 . مف األكقاتكاف اىميا في كقت ( كالحكـ الشعبية

 1"المساىمة في نقد السمبي ك نبذه_

فمف خالؿ ترسيخ القيـ كالمعارؼ تضبط السمكؾ في المناسبات الثقافية داخؿ المجتمع 

كتجعؿ الفرد يقـك بما تمميو عميو الجماعة، كبالتالي تصبح لديو قدرة عمى نقد ما ىك سمبي 

 ,كتشجيو ما ىك إيجابي مف السمككيات

                                                           
, 29،ص2007يحي جبر، عبير حمد، أبحاث كدراسات في األدب الشعبي، الدار الكطنية لمنشر، فمسطيف،_1
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 بيئتيا كأثاركعاداتيا كتقاليدىا  كأخالقيا فيي تعكس امزجة الشعكب...  تبسيط المكاقؼ_"

 1. االقتصادية ك االجتماعية ك الدينية ك الثقافيةكأحكاليا

فيي تبسط المكاقؼ كالسمككيات حتى يتسنى لإلنساف أف يككف مقبكؿ اجتماعيا مف 

 .خالؿ سمككياتو التي تقبميا الجماعة

الخصكصية الثقافية  في منح  ليا كظيفة ثقافية اساسية متمثمة كالحكـ االمثاؿ الشعبية_

ف تتسـ بخصكصية ثقافية تميز المجتمع عف غيره ـ كالحكـ فاالمثاؿ... لممجتمعات 

  تمنح المجتمعات نكع مفىابمعنى اف2" كقد ينفرد شعب ما بترديد مجمكعة منياالمجتمعات

، الثقافية مما يجعؿ المجتمعات مختمفة عف بعضيا البعص كمتميزة عف غيرىاالخصكصية 

فالسمكؾ الثقافي المقبكؿ كالمحبب في المجتمع الجزائرم كالمجتمع التبسي ليس نفسو في 

 ,المجتمع الغربي كىذا ما يعطي خصكصية تفرضيا الكحدات الثقافية كاألمثاؿ كالحكـ

 :أما مف ناحية السمكؾ التربكم فيي تحقؽ مايمي

سعى الى تيذيب النفس ك تقكيـ الخمؽ ا ألنيا تكىي تحمؿ نفس معنى الكظيفة االخالقية تقريب_

 تعد مدرسة يتعمـ مف ىيؼضمنيا ك تعميـ الفرد طرؽ كسبؿ العيش في ظؿ التجربة التي يت

                                                           
، 30دراسة مكازية بيف المكصؿ كحمب، دراسات مكضكعية، ع: عمي أحمد محمد العبيدم، صكرة المرأة في األمثاؿ الشعبية_1

 25، ص1431دمشؽ،
ابراىيـ البمكشي، فاطمة الحسيني، األمثاؿ العمانية ةاستثمارىا في المغة العربية، كزارة الثقافة كالتراث، سمطنة عماف، _2

 5،ص2000
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حياتو، فيكتسب تنشئة لكو في خالليا االفراد السمكؾ الصحيح ك االتجاه السميـ الذم يس

 1"اجتماعية سميمة

كلئف كانت التشريعات القانكنية اتخذت مصدرا رسميا لتنظيـ العادات الشعبية ك تشكيميا " _

 بما انيا حكمة الشعب ك فمسفتو في الحياة فيي  كالحكـحسب االحتياجات االجتماعية فاالمثاؿ

فمنيا يستخمصكف تسعى الى تكريس مقكمات االمة كالى غرس عاداتو ك معتقداتو في األفراد 

 فييا المكاساة ، ك تساعد قميمي التجارب ك عديمي الخبرة المكعظة الحسنة كما يجدكف

غير االخالقية بذميا ، كمف جية اخرل بتكجيييـ، كىي منبر لمكشؼ عف بعض التصرفات

 2"يجاد البديؿ عنيامحاكلة ا

ديو كؿ تؤدم ما يمكف اف تؤ تقكيـ السمكؾ التربكم فيي كظيفة كالحكـ كبذلؾ نستنتج اف لالمثاؿ

ؤسسات التنشئة االجتماعية ك تعميمية تعمـ كؿ ما يتعممو المرء داخؿ المؤسسة التعميمية مثؿ ـ

 .رسةالمد
 :األمثال والحكم والسموكيات االجتماعية_ 2

 : لألمثاؿ كالحكـ الشعبية دكر سمككي اجتماعي عظيـ يتمثؿ في

                                                           
. 21،ص2005قاسمي كاىنة، منطمقات المثؿ الشعبي، دار الكطف، الجزائر،_1
 21المرجع نفسو، ص_2
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 لخدمة المجتمع كقبؿ كؿ ماعية ك سالحا قكيا لمكاجية االنحرافات االجت كالحكمةالمثؿأف "_

 . الشعبيةشئ جماىيره

 1"ء المجتمع الكاحد كسيمة لمترابط االجتماعي بيف ابنا كالحكـ المثؿ الشعبي_

الطبائع ك العادات ك كحيد الكجداف ك كظيفة اجتماعية متمثمة في العمؿ عمى ت كالحكـ لممثؿ"_

 .المثؿ العميا فيي ينبكع الشعكب

 2."بناءتدفع عجمة المجتمع تجاه التطكير ك اؿكالحكـ  االمثاؿ _

م كالحكـ الشعبية ىنا يتمثؿ في العمؿ لمثؿ الشعبالسمكؾ االجتماعي المتضمف فيابمعنى اف 

ثاؿ  تكحيد ما يسمى بالشعكر لدل الجماعةاك كما يقكؿ عنو دكركايـ الضمير الجمعي فاالـعمى

 .لدل االفراد كتجعميـ منتميف الى الجماعةكالحكـ تكحده 

لغكية ككقائع تاريخية ك مف مقكمات كاضحة بما تقدمو .... تقر حقيقة كالحكـ  اف االمثاؿ _"

 3"كمعتقدات دينية كجذكر ساللية  اعراؼ اجتماعية

                                                           
، كمية التربية (دراسة مقارنة في األنثركبكلكجيا الثقافية)فخرم صبرم عباس، العناصر المشتركة لألمثاؿ الشعبية العربية_1

 ,124، ص2012، 50اإلسالمية، مجمة الفتح، ع
، 2009محمد الجريبيع، الصكر كاألدكار الجندرية لمنساء كالرجاؿ في ثقافة البادية األردنية، مركز الثرايا لمدراسات، األردف،_ 2

 18ص
، قسـ العمـك (ماجستير)، (التراث الشعبي أنمكذجا) عبير داككد المراغي،تأثير االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اليكية الفمسطينية_3

 48، ص2013السياسية، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، 
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فالسمككيات االجتماعية التي تعمؿ عمى غرسيا األمثاؿ كالحكـ الشعبية ىي كؿ السمككيات التي 

 .تككف ضمف العادات كالتقاليد كاألعراؼ كالمعتقدات السائدة في المجتمع

 :األمثال والحكم والسموك االقتصادي_ 3

 :مف السمككيات االقتصادية في األمثاؿ كالحكـ مايمي 

كتقدير قيمة العمؿ ك  مثؿ الثركات المثاؿ الشعبية تدعكا الى التنمية االقتصاديةالحكـ كا_

 1."االنتاج ك الكعي

 .فالحكـ كاألمثاؿ فييا دعكة صريحة لمعمؿ كاإلنتاج كالجد كاإلجتياد كترؾ كنبذ الكسؿ

عاؿ ، ك يصكر التنعـ ك التمذذ إقتصادمتمكذ بحياة مزدىرة ، ككضع... كالحكـ االمثاؿ الشعبية _"

 , المتكفرفي الغذاء

 2" البؤس كالشقاء كالحرمافكرسـ صكرة...  يصكر حالة النقيض _

فالسمككيات االقتصادية التي تحث عمييا األمثاؿ كالحكـ الشعبية ىي العمؿ كالجد كتنبذ الكسب 

 .كالخمكؿ التخاذؿ فيي دعكة لمبناء كالتطكير كالتعمير

 :األمثال والحكم والسموك الديني واألخالقي_ 4

                                                           
. 8،ص2006حارص عمار، القيـ التربكية لألمثاؿ الشعبية، مجمة دكر العمـ، سكىاج، مصر، _1
. 8،ص2000عمر عبد الرحماف نمر، داللة المثؿ الشعبي الفمسطيني، مشرؼ المغة العربية، التربية كالتعميـ، قباطية، _2
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 :  يتمثؿ السمكؾ المكجكد مف خالؿ األمثاؿ كالحكـ في الجانب الديني فيما يمي

 انما ىك كاقع معبر عف حقيقة طبقات الشعبية انتشار المعتقدات الدينية ك شيكعيا بيف اؿإف"_

 1"الشعبي عف اهلل كعف الديف المفيـك

االمثاؿ الشعبية  الحكـ كخالؿ التراث الشعبي ك بالتحديد مف خالؿ عنو مف بمعنى انو معبر

 .في الخطاب الديني المكجكدة فيي تترجـ جممة العقائد الدينية

 2"االستسالـ لقضاء اهلل كاالعتراؼ بقدرتو" مف خالؿ الحكـ كاالمثاؿ الى .الدعكة _ 

بمثابة الضابط االجتماعي كالرقيب الذم " المثؿ في الجانب األخالقي يعد كؿ مف الحكـ ك

يكجو سمكؾ الفرد ، كفؽ ماتمميو القيـ األخالقية لمجماعة ، سكاء مع نفسو أك مع أفراد المجتمع 

 تراث يحتكم عمى ما لك أمكف إحكاـ تصكيره ، شعرا أك نثرا  كالحكـفاألمثاؿ،الذم ينتمي إليو 

 تمثيال ، أك قصصا ، لكاف مف خير األدكات لمضبط االجتماعي الذم البد منو لتنشئة األفراد

 يقدـ تجربة جاىزة عف  كالحكـبمعنى أف المثؿ الشعبي.منذ طفكلتيـ ، تنشئة اجتماعية سميمة

مكقؼ ما ، أك ىك يمثؿ خالصة التجربة اإلنسانية ، كيعكس المستكل االجتماعي لممجتمع مف 

خالؿ التعرض لبعض المكاقؼ أك التصرفات التي يحاكؿ المثؿ معالجتيا في صيغة أدبية فنية 

، فيك يحاكؿ حماية عادات كتقاليد المجتمع مف الزكاؿ ، مف خالؿ تكريس مثميـ العميا 

                                                           
 21قاسمي كاىنة، مرجع سبؽ ذكره،ص_1
، كمية األدب كالمغات، جامعة منتكرم، (ماجستير)جمع كتصنيؼ كدراسة،:سمية فالؽ، المثؿ الشعبي في منطقة األكراس_2

 88،ص2004/2005قسنطينة، 
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كالمثؿ غالبا ما يككف مرتبطا بقصة تشرح مغزاه ، كبيذا نستطيع أف نتعرؼ عمى .كأخالقيـ

 اإلطار الذم يحدد كالحكـ ىماالكثير مف سمات المجتمع كخصائصو االجتماعية ، فالمثؿ 

مجاالت الحياة اإلنسانية كقيمتيا األخالقية ، كيحدد ما لإلنساف فييا كما عميو ، حتى اليضؿ 

في متاىات االنحراؼ حيث أنيا تعتبر مف الكسائؿ الفعالة داخؿ المجتمع ، في تكجيو األفراد 

كتعريفيـ بالقكاعد السمككية المستحبة التي يجب إتباعيا ، كالنكاحي المنكرة التي يجب االبتعاد 

عنيا ، باعتبار األمثاؿ الشعبية ممثمة لمضمير إلى كؿ أمة في أرقى صكرة بتمييزىا بيف الحؽ 

فالمثؿ يمثؿ إرثا ثقافيا زاخرا عف طريقو . بكالباطؿ ، كالخبيث كالطيب ، كالخطأ كالصكا

نستكشؼ الطابع الثقافي لممجتمع ، كالكظيفة األخالقية التي يحكييا تعد كمحدد لمجاالت الحياة 

 1"اإلنسانية ، كقيـ كمعايير المجتمع المقاكمة لكؿ انحراؼ أخالقي

كتجعمو في صكرة مبسطة ب الديني  الشعبية تدعـ ماجاء في الخطا كالحكـبالتالي فاالمثاؿ

 كالحكـ ألنيا منقكلة لو جاىال لكنو يفقو ىذه االمثاؿ قريبة الى ذىف الفرد الشعبي الذم قذ يككف

 .بميجة مجتمعو ، كعميو تصدر سمككات دينية محببة كمقبكلة

 :األمثال والحكم والسموكيات بصفة عامة_ 5

 تمثؿ عراقة الشعكب كجذكرىا كأصكليا تحمؿ اإلرث الحضارم الذم  كالحكـألمثاؿ الشعبيةا_"

 .بمجمكعة مف القيـ كالقكاعد كاألخالؽ كالمبادئ التي يجب أف يسير عمييا الفرد جاء لنا

                                                           
 9قاسمي كاىنة، مرجع سابؽ،ص_1
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  كما أنو يتابع مختمؼ التعبير عف مختمؼ طبقات الشعب ككؿ الفئات كليست فئة معيف_

 مراحؿ نمك اإلنساف منذ نعكمة أظافره إلى مرحمة الشيخكخة كيعبر عنيا، كذلؾ يعالج كؿ

 .اتوا كتعقيداقالقضايا كالمشاكؿ التي يتعرض ليا الفرد في حياتو بكؿ تناقضا

في حياة الشعكب، فيي في مقدمة : تعيف الفرد عمى الفيـ كتنمي قدرتو عمى فيـ المقصكد_

الخياؿ كتعيف عمى الفيـ ،فتتمتع النفس  كنكزىا الفكرية ،تجمب االىتماـ كتكضح المقصكد،كتثير

 كسمككيـ كأخالقيـ كتقاليدىـ بقمة لفظيا ككثرةبها كالفكر كالمشاعر ،كتعكس عادات أصحا

 . 1"أعماقيا معانييا التي تعبر عما تكنو الشعكب في

 2:أىمية المثل والحكم الشعبية بالنسبة لسموك األفراد_6

 لو دكر كأىمية كبيرة في حياة الفرد كالمجتمع ، ككما كانت األمثاؿ فنا  كالحكـ الشعبيالمثؿ"

مف الفنكف األدبية الشعبية الحية ، تعمقت بكؿ شيء ، كتنػاكلت كؿ شيء يتصؿ بالحياة ، 

تعالػج األخػالؽ كالحػػكمة ، كالعضة كالتربية كالتكجيو ، كالسخرية كالتيكـ ، كالنكتة ،  فتراىا

كالفكاىة ، كالعبرة ، كالحب كالكره ، كاالضطراب كاالطمئناف ، كالخكؼ كاألمف ، كالسعادة 

كالشقاء ، كالخصب كالجدب ، كالحرب كالسمـ ، كالحياة كالمكت ، فكؿ ما يتصؿ بالحياة ، 

كيحـك حكليا ، كينبع منيا ، أك يصب فييا ، مجاؿ فسيح لفف المثؿ كمضطرب عريض لو ، 

إذا فاألمثاؿ عالجت كؿ مكضكع ، كتطرقت إليو ،فقد ركزت األمثاؿ الشعبية بيذه الجية عمى 
                                                           

، كمية األدب، جامعة المسيمة، (ماجستير)غنية عابي، الدالالت االجتماعية في األمثاؿ الشغبية منطقة أكالد عدم القبائؿ، _1
 26،ص2015/2016

 10/11قاسمي كاىنة، مرجع سابؽ، ص_2
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مبدأ العالقات االجتماعية فكاف المثؿ فمسفة تشع أفكارا نيرة ، يسعى القائؿ مف خاللو إلى 

لقد كاف رسالة تحمؿ أبعادا داللية غاية في .تأسيس ىػـر العالقات المتينة بيف أفراد المجتمع

المثالية ، كبالتالي أسيـ في تكتؿ األفراد حتى غػدا المثؿ دستكرا منظما لمناس في حياتيـ 

كبالتالي فالمثؿ يمثؿ بابا مفتكحا بمصراعيو عمى مختمؼ المكاقؼ التي يمر بيا الفرد في حياتو 

إف ليػا فمسفة تقـك أساسا عمى التجربػة المعاشة ، كىي أبػدا تمثؿ خالصة لتجارب إنسانية 

غايتيا أف تعمـ اإلنساف العربي في الريػؼ الجزائرم مػا ينبغي أف يتعممو : كاقتصادية كزراعية

إف الحياة بمػا فييا عالـ مف التجارب التي .حتى اليقع في فخ االرتجاؿ كالتيكر كقصر النظر

منيا المر كمنػيا الحمك ، منيا القاسي العنيؼ ، كمنيػا الميف المطيؼ ، كلكنيا كميا تمثؿ سمسمة 

 .متصمة الحمقات بيف اإلنساف ككاقعو ، كاإلنساف كظركفو التي تفرض عميو عيشا معينا

كمف كؿ ىذا تبرز أىمية كمكانة المثؿ في الحياة ، كمدل قدرتو الكبيرة عمى التعبير عف 
كؿ ىذا يؤكد لنا عمى أكلكيتو .مختمؼ مكاقؼ الحياة ، كمعالجتيا ، أك إيجاد حمكؿ بديمة ليا

كأسبقيتو في التعبير عف أشكاؿ األدب الشعبي األخرل ، كىذا ماجعؿ لو نكعا مف العصمة 
كالخمكد كالرسكخ في نفكس الناس ، كما كاف لو أثر عمييـ ، كسمطاف عمى آرائيـ ، حتى أنيـ 
يمجؤكف إلى تداكلو كترديده في مكاقؼ مختمفة ، لحسـ خالؼ ، أك إثراء حكار ، أك إسكات 

... عدك أك ثرثار
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 الفصل الخامس

 

 
السموك في األمثال 
والحكم في الواقع 

 البسكري
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 :إجراءات الدراسة_ 

 :مجاالت الدراسة:أوال

 : المجال المكاني_ 1_1

تعد كالية بسكرة ىمزة الكصؿ بيف الشرؽ كالغرب كالشماؿ كالجنكب بفضؿ مكقعيا في "  

الجية الجنكبية الشرقية مف الجزائر، تقع بسكرة بكابة الصحراء في الجنكب الشرقي لمجزائر عمى 

ـ مف سطح البحر األبيض المتكسط ىذا ما يجعميا مف بيف المدف األكثر انخفاضا 112إرتفاع

 1."في الجزائر

 تحكم 2كمـ05تعتبر مف أىـ الكاحات الكبرل في الجزائر، تمتد عمى مساحة تصؿ الى " 

انتاجيا الكفير لمتمكر ذات الجكدة العالية كبجميع ...  ىكتار، 1300مناطؽ فالحية تقدر ب 

 .التي تنتشر في برج عزكز كلغركس المشيكرة بيا" دقمة نكر" انكاعيا منيا

بسكرة منطقة زراعية كمعركفة بكؿ أنكاع الخضر كذات جكدة كقيمة غذائية عالية لما لترتبتيا 

 2"مف فكائد طبيعية عديدة كمتنكعة

 .مدينة بسكرة ىي مكاف اجراء الدراسة كىي ميداننا األنثركبكلكجي

 
                                                           

 www ,wikipidia,com، 13/05/2021، 1,45بسكرة،: كعة الحرةسكيكبيديا المك_1
. المرجع نفسو_ 2
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 :(عينة الدراسة)المجال البشري_2_1

بعد النزكؿ لمميداف األنثركبكلكجي البحثي لجمع مادتنا المتمثمة في األمثاؿ كالحكـ كحدنا أف 

السكاف في المجتمع محؿ الدراسة ال يفرقكف بيف األمثاؿ كالحكـ كيقكلكنيا كميا في إطار 

األمثاؿ الشعبية كعميو سنعمد إلى إختيار عينة الدراسة كفؽ ما أماله عمينا الميداف البحثي، 

 مثؿ شعبي جمعت مف الكاقع في مدينة بسكرة عف طريؽ 47حيث تتككف عينة دراستنا مف 

 .المقابمة

كعف طريؽ مقابمة عدد مف الشيكخ كالنساء الحامميف لألمثاؿ الشعبية في أذىانيـ كالذيف يقدر 

 مفردة مف المجتمع ، كجمعنا مف خالليـ فقط األمثاؿ التي تحكم سمككيات، 25عددىـ ب

 .كقسمناىا كفؽ مجاالت

 . مثؿ شعبي19تـ جمع : السمككيات في المجاؿ االجتماعي_

   مثؿ شعبي09السمككيات في الجانب التربكم كالثقافي تـ جمع  _

 .  مثؿ شعبي12السمككيات في الجانب االقتصادم تـ جمع _

 مثؿ شعبي  5السمككيات في الجانب الديني كاألخالقي تـ جمع _

 , مثميف2السمككيات في الجانب السياسي تـ جمع_

 :تحميل محتوى األمثال_ 2
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 :السموكيات في المجال االجتماعي

 : االنتماء_

 :الدوالي ممك في غير بالدو الىي ليو وال ىي لو_1

 العشيرة فميما ممككا في ذلؾ  كاف ىذا المثؿ يحاكي حاؿ المغتربيف عف الكطف ك القبيمة

جتمع ، في تركيبتو  ذلؾ الـالكطف المستضيؼ ليـ لف يككف ليـ كسيبقى غريب عف

كىك ينبذ سمكؾ االغتراب عف الكطف كالديار ...الفيزيكلكجية ك النفسية ك الدينية ك االجتماعية

 .كينبذ اليجرة ألنيا تجعؿ الشخص يعيش دائما في حالة إغتراب

 : الفصاحة

 المي ما يعبر في كالموا يخبيو في  والزيت يخرج من الزيتونة و الفاىم يفيم لغة الطير1

 :ضميرو خير

بسرعة كحتى مف التمميحات فقط كف األمكر ىناؾ اشخاص في الكاقع لدييـ سرعة بدييية يفيـ

فئة اخرل ال يدرككف حتى بير كىناؾ كىؤالء يجيدكف استخداـ الكممات كلدييـ فصاحة في التع

 كالميـ، كىذا السمكؾ في الكممة المناسبة في المكقؼ المناسب لذا فيـ يثرثركف دكف جدكل مف

الكالـ يجعؿ مف يجيدكف الحديث يككنكف محببكف اجتماعيا، أما الذيف يثرثركف فيـ ال يككنكف 

 .مقبكليف اجتماعيا
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حتى تخمم ال تعمل وسط الناس م ماتركب حتى تسرج وتعقد عقدة صحيحة،وما تتكل_2

 :فضيحة

ىذا المثؿ يربط بيف المغة ك الفكر فقبؿ اف نتمفظبالكممات يجب اف ندرؾ الفكرة التي يجب اف 

جرد الكالـ، كيصب في نفس نتمفظ بيا لكي نقكؿ كالـ مكزكف كلو معنى ك ال نتفكه بايشيئ لـ

 .السياؽ السابؽ أف يككف سمكؾ الكالـ نابع مف طريقة تفكير كليس مجرد ثرثرة عابرة

 :الحديث قياس فيو الفضة و فيو النحاس_3

لنساء كحمي لمتجمؿ بيا كتكضع ا تمبسيا بسكرمالفضة مف المعادف النفيسة كفي المجتمع اؿ

كالنحاس معدف ال قيمة لو  كالحسد قطعة منيا عمى راس الطفؿ حديث الكالدة لمحماية مف العيف

 أم الكالـ الجميؿ كالعكس  كلذلؾ قيؿ الحديث ام الكالـ فيو الفضةبسكريةفي الثقافة الشعبية اؿ

 .، فالكالـ ىك ما يكصؿ الشخص بغيره مف مجتمع كالبد أف يككف كالمو مقبكؿ

 : من لسانو كل شاه تتربط من رجمييا اال ابن ادم يتربط_4

ىي بمثابة مقياس يقاسكف بو ام  بيا فتصبح بمعنى اف البشر يقاسكف بالكممات التي يتمفضكف

، كىذا يكحي بأف اإلنساف البد كأف يككف كالمو متطابؽ مع أفعالو فال مدل التزاميـ بما يقكلكف

 .يقكؿ ما ال يستطيع تنفيذه

 : الحديث ياسر و الدواء بكممة_5
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 الخطابات اليصالمانريد بؿ بكممات  كيقاؿ ىذا المثؿ لمداللة عمى اف اليدؼ ليس بكثرة الكالـ

، فيدعكا المثؿ إلى أف "الـ ما قؿ كدؿخير الؾ: " بسيطة كىك ماخكذ مف المثؿ العربي الفصيح

 .يككف الشخص حكيما في سمكؾ الكالـ 

 :سموكات تحببيا الجماعة

 :ىا المي ماشبع من القصعة ما يشبع من لحيس_1
افراد العائمة لذلؾ قيؿ ىذا المثؿ كيقصد بو منيا في القديـ كاف االكؿ يقدـ في قصعة كبيرة ياكؿ

في كؿ القصعة لف يشبع مف اكؿ ؿ المكجكد معنياف معنى ظاىر كىك اف مف ال يشبع مف االؾ

فال يقنعكف بما لدييـ ك شر الطمع فييا ، ك المعنى الباطف ىك القناعة فمف طبع البة اخر لقـ

لمزيد، كىذه دعكة ألف تككف القناعة حاضرة في سمككياتنا فمف ال يقنع تجد لديو يطمعكف في ا

 ,الحقد كالحسد ككؿ السمككيات السيئة

 : يد وحدة ماتصفقش وكان صفقت ما تسمع_2

 في الكاقع االجتماعي الف التعاكف البد منياىذا المثؿ يدؿ عمى التعاكف كىي قيمة اجتماعية 

. الخ.... يحتاج لمخباز ك البناء  فالمعمـ اساسي في الكاقع كالبد لكؿ فرد اف يحتاج لالخرأمر  

، فيذا المثؿ يدعكا لسمكؾ البد منو كىك التعاكف ىذا ليحدث تكامؿ داخؿ النسؽ االجتماعي

 ....السمكؾ الذم يكجد بكثرة في المجتمع البسكرم خاصة في المناسبات كاألعراس، رمضاف
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 : الضيف ضيف لوكان يقعد شتاء و صيف_3

خاصة فاكراـ الضيؼ بمثابة تمع  التبسي الكـر صفة لصيقة بالمجتمع العربي عامة ك المج

 سمكؾ الكـر داخؿ المجتمع كفي كؿ القانكناالجتماعي الذم ال يجب خرقو كىذا المثؿ يعزز

 .أفراده
 :سموكات منبوذة

 : تعمم الحجامة في روؤس اليتامى_1

الذم يقـك بو كيدعي انو يعرفو كىك  بالعمؿ عندما يككف ىناؾ شخص لبس لو معرفة كال دراية

 كىذا نكع مف  ال يممككف جيمةفي الحقيقة يجرب ك يتعمـ في االشخاص الضعفاء اك الذيف

، حيث ينبذ ىدا المثؿ سمكؾ الخداع كاستغالؿ الضعفاء لتعمـ أم الخداع الذم ينبذه المجتمع

 .أمر أك تجريب أم شيء

 نفكذ عندما يككف ىناؾ شخص ذك منصب رفيع كلديو:ذباحينوا كي يطيح الجمل يكثرو_2

 تجد الكؿ ييابو كلكنو بمجرد اف يحدث لو امر ما تجد الكؿ يطعنو ك ىذا المثؿ يحاكي كسمطة

 . لة الغدر التي تقع لألفراد، كىذا المثؿ ينبذ سمكؾ الغدر ككؿ مف يغدر بالناسمسا

 : سبق العيد بميمة_3

الديف يحث عمى احتراـ الكقت ك الرغـ مف أف افة المجتمعات العربية ىي عدـ التقيد بالمكاعيد ب

 عمى احتراـ الكقت كنجد عات تحثالعادات ك حتى التراث االجتماعي ليذه المجتـكاالعراؼ  

 األزماف اال أنيا ميمة ذلؾ في االمثاؿ فيذا المثؿ يحاكي ىذه القضية التي بالرغـ مف اختالؼ
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في حياتناػ، فإحتراـ الكقت كجعؿ كؿ شيء يككف في كقتو المحدد مف السمككيات الكاجبة كالتي 

تؤدم إلى النيكض باألمـ، في حيف أف عدـ إحتراـ الكقت يؤدم إلى زكاؿ األمـ كضياع كؿ 

 .شيء

 :الطمع يفسد الطبع_4

كيحاكؿ تحصيؿ المزيد ك الطمع  بما لديو الطمع ىك اف ال يقنع المرء كال يشبع ك ال يرضى

الطبع فيك يجعؿ المرء مع يفسد بكؿ الكسائؿ االيجابية ك السمبية كلذلؾ قيؿ الط يجعمو يبحث

ىك تحقيؽ ما يريد بغض النظر عف الكسيمة لذلؾ بحيث تصبح الغاية  كالحيكاف كؿ غرضو

، كيحذر المثؿ مف سمكؾ الطمع عمى اعتبار أنو سمكؾ سمبي مذمـك يؤدم إلى تبرر الكسيمة

 .سمككيات مذمكمة أخرل

 :مثل يقيس سموك الرجل_

ناس ، وبنت الناس ال يغرىا ال مال الببنات  يتقاس وولد الحالل ما يمعب  الراجل بكممتو_1

سككف منو فاذا صدؽ فتمؾ  لجاـ يـالمجتمع ينظر لمرجاؿ عمى اف ما ينطقكف بو ىك:و ال لباس

 المستكل، كيحثكف ىي عالمة الرجكلة ، كاذا كذب كاخمؼ فيصبح في نظر الجماعة دكف

 .بالشباب أنيـ ال يجب أف يتعدكا عمى أعراض الناس
 :مثل يقيس سموك المرأة_

 :الرجل الدوارة كممة توجعيا وال كمب يفجعيا1

 ىذا المثؿ يحكي حاؿ المراة مدينة بسكرة كاف المراة اخذت حيزا كبيرا في االمثاؿ الشعبية في 
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كالـ البذمء لنفسيا البسكرم تجمب اؿالتي ال تمكث فيبيتيا ككثيرة التجكاؿ فيي حسب المجتمع 

كاىميا 

 .كىذا المثؿ يحاكي سمكؾ التجكؿ الكثير لمنساء خارج البيت مما يجعميا عرضة لكالـ الناس

 :شاور المراة وخالف راييا2_

لذلؾ قيؿ ىذا المثؿ بمعنى  تفكر بعاطفتيا المراة ناقصة عقؿ كديف النياالبسكرية في الذىنية 

 الرأم النابع مف العاطفة ال يككف سديدا يطمب راييا كلكنو ال يجب اف يعمؿ بو الف اف الرجؿ

 .في الغالب، إال أف المثؿ يتحدث عف سمكؾ ميـ أال كىك التشاكر

 : شوف االم واخطب بنتيا_3

 تقمدىا في كؿ شيئ فيي النمكذج أميا كالف المراة ىي عمكد البيت ك البنت تاخذ تصرفا 

اخالؽ كحاؿ االـ ثـ يسأؿ عف التربكم الذم اماميا لذا كاف لزاما عمى الذم يريد اف يتزكج اف 

 .، ألف سمكؾ االـ يظير في إبنتيايخطب البنت

 :راجميا في االحباس و ىي في االعراس4_

ىذا المثؿ باسمكب السخرية ك التيكـ ة لذا الف المراة ال تعرؼ كيؼ ترتب اكلكياتيا في الحيا

كىذا المثؿ ,ب أكلكياتيا في الحياةليبيف اف المراة الفاضمة ىي مف تعرؼ كيؼ تتصرؼ كترت

 .يتحدث عف سمكؾ ميـ جدا كىك ترتيب األكلكيات كىذا ميـ جدا في الحياة

من الربح قنطار ويبيعولك في راس ينعتولكسوق النساء سوق مطيار يا داخموا رد بالك _5

 :مالك
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لذا قيؿ ىذا المثؿ لتحذير الرجاؿ جتمع البسكرمكيد النساء فكرة لصيقة في ذىنية كؿ فرد في الـ

 الرجاؿ بأم شيء، كىذا المثؿ يحذر النساء الذم يستطيع اف يصكر ام شيئ كيكىـدمف كي

 ,الرجاؿ مف سمككيات بعض النساء الماكرات

  :السموكيات في الجانب التربوي والثقافي_

 : السموك في الجانب الثقافي_

 :الراس تعدلوا الشاشية والوجو تعدلوا الحسنة_1

مف ضمف المباس التقميدم كىذا المثؿ س كىي الشاشية ىي قطعة قماش طكيمة تكضع عمى الرا

، كىذا المثؿ يحافظ عمى المباس التقميدم كمف ثمة يعزز المباس التقميدم ك يدعكا الى التجمؿ بو

 .فيك دعكة لمحفاظ عمى التقاليد في كؿ سمككياتنا

 : وشريت الكبوطفي اخر الزمان كثرو الشروط بعت البرنوس2_

ك استبدليا بمالبسة عصرية ال بس التقميدية المثؿ يحاكي حاؿ المجتمع بعدما تخمى عف المال

 .، كىك دعكة لمحفاظ عمى التقميدتعبر عنحقيقة المجتمع

 :كول المي يعجبك والبس المي يعجب الناس3_

يعبر عف المجتمع فالبد لمفرد اف ية فالمباس االكؿ ىك ثقافة فردية اما المباس فيك ثقافة جماع

ة، فالبد كأف يرضى المجتمع عف ما يقبمو كاإل يصبح خارج يمبس مايرضى عنو افراد الجماع

 . إطار الجماعة

 : زواج ليمة تدبيرتوا عام4_
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، كىذا  بالقياـ بيا حتى يكمؿ الزكاجالبد لمفردالف ىناؾ عادات كتقاليد كاعراؼ مرتبطة بالزكاج 

 .دعكة لمحفاظ عمى عادات المجتمع

 :ىانت الشريف5_

ك في مرة مف المرات قاـ الشريؼ لقكف الشاربالشريؼ ىك رجؿ كاف في القديـ في مجتمع ال يح

، ك اليانة ىي " ىانت الشريؼقيؿ الشارب ك النو خرج عف عادات كاعراؼ الجماعة  بحمؽ

 ادات االجتماعية كىنا ندرؾ اف الخركج عف الع. ك الخزم ك العار  ك المصيبة الرذيمة

،كىذا تحذير لعدـ الخركج عف العادات االجتماعية ككؿ ىك رذيمة اجتماعية في حؽ المجتمع

 .ألف الفرد سيقابؿ بالرفض

 :الجانب التربوي_

 :قمبو ما تدي فيو وصاية الي مارباىش_1

 : القمب و الجيل ىو العذيفة العمم ينورلخيل ىبة من الريح و البل ىي الشريفة،ا_2

 :ش يتعمم  اوزن كالمك قبل ما تتكمم وعيش و الي يعي_3

 : وال لقراياالمي ما عندو ال قمم و ال دواية ال يحمل عمم_4

 يبيف اف التربية نابعة مف ضمير لمثؿ األكؿىذه االمثاؿ تالمس الجانب التربكم التعميمي ، فا

استقامة حياة االنساف ك الثالث باعتباره يدعكا الى طمب العمـ : الفرد فيحد ذاتو، ك المثؿ الثاني 

خالؿ التجارب ، كاما فييا مف التعمـ مف مدرسة الحياة النيا افضؿ مدرسة نتعمـ  يدعكا الى: 
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قيد الصيد ىك فيك يبيناف اساس تسجيؿ العمـ ىك القمـ الف العمـ صيد ك: المثؿ الرابع 

 ,كتابتو،كىذه كميا سمككيات تربكية محببة

 :السموكيات في الجانب االقتصادي

 : المي يزرع الريح يحصد غبارو_1

 :المي يزرع يحصد2_

 :المي يحوس عمى الربح العام طويل3_

مشيكرة بالزراعة لذا جاءت  منطقة بسكرةاف االمثاؿ الثالثة تتكمـ عمى الزراعة اذ نجد اف

 معيف البد لو ءاف الذم يزرع شيد كىك ىذه االمثاؿ معززة لذلؾ ك كميا تصب في مصب كاح

 .صؿ عمى شيء أخر كنحءك اف يحصد مما زرع ام انو مف المستحيؿ اف نزرع شي

 : ما اخيبك اصنعتي في يد غيري_1

 :يوفى مال الجدين وتبقى حرفة اليدين2_

 :الحرفة اذا ما غنت تستر3_

فيذـ الصنعة التي يممكيا :  أما األكؿ اف ىذه االمثاؿ الثالثة تتكمـ عف الحرؼ التقميدية

فانو دعكة صريحة : أما الثاني الشخص لدىغيره الف كثرة تمؾ الحرفة تؤدم الى خسارتو ، ك

اذا لـ تمكننا الحرفة فيقر اف : زائمة كلكف الحرفة ال تزكؿ ك اما الثالث ؿ  لتعمـ حرفة الف االمكا

 .لالفراداألساسيةمف تكديس الثركة فيي تمكف منتحقيؽ الحاجات 

 :دساس الحاجة ما يندم_4
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في حالة حدكث ازمات اقتصادية دكؿ اليـك اف سياسة التقشؼ ىي سياسة اقتصادية تتبعيا اؿ

رة، كيدعكا المجتمع التبسي مف خالؿ األمثاؿ كىذا المثاللذم قيؿ منذ ازمنة يدعكا الى ىذه الفؾ

 ,إلى ىذا السمكؾ أكال لكي ال يحدث التبذير كالثاني لكي ال نقع في الحاجة

 :اجدم جديمة تمقى لقيمة_5

 :اخدم باطل وما تقعدش عاطل6_

 البطالة الف العمؿ يحقؽ لكسؿ كىذاف المثالف يحثاف عمى العمؿ كنبذ التكاكؿ ك ا

 .، كىذا المثؿ يدعكا لسمكؾ العمؿ كالجد كنبذ الكسؿلالنساف حاجاتيكيجعمو ال يعتمد عمى غيره

 : العنقودالدالية ما تعرف لون عنبيا كان كي يطيب_7

 عنبيا اال بعدما ينضج العنقكد ، كىذا يعرؼيبيف ىذا المثؿ اف الدالية كىي شجرة العنب ، ال 

 .الزراعة اك في غيرىا أمر يدلعمى انو ال يجب اصدار االحكاـ قبؿ كقتيا سكاء

 :  ينفع الدم يا ويح من خانوا ذراعو الدم ما الدوم يا غارس الدوم و الدوم كثرة انفاعوا ،_8

 فالشخص الذم فقد قكتو كاصبح غير قاربىذا المثؿ يرفض االعتماد عمى االخريف حتى اال

 .ال أبناء عمكمتوقادر عمىالعمؿ يككف مصيره الفقر فمف ينفعو ال اخكتو ك

 :سالسارح و الخماس متعاركين عمى نتاع النا_9

 .قابؿ أجرىك الراعي الذم يرعى اغناـ االخريف ـ: السارح 

 الجزائرية التقميدية خاصة، عمى رجؿ الزراعةكاف يطمؽ الخماس في مصطمحات : " الخماس 
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لمدة سنة ... مع فالح يتعاقد ...متازاالعضالت في العادة ، يتقف فنكف الزراعة اتقانا ـ قكم

 1"ليناؿ خمس الغمة زراعية كاممة

 .كيقاؿ ىذا المثؿ لمف يتشاجر عمى أمكر ىي ليست لو كليس لو ممؾ فييا

 :السموكيات في الجانب الديني واألخالقي

 :الحسد

 :حسدو لتيم عمى موتت الجمعة1_

 :يغبطو االعمى عمى عينيو2_

 : وىوما يخيطولك في الكفنواش ىذا الزىر يامطنشة الخشم انت راقدة 3_

 ذكر في جؿ امثالو اذ اف م المجتمع البسكرمالحسد مف االمكر المنبكذة في ديننا االسالمي كؼ

النبكية ك القراف الكريـ لقكلو م السنة يحسد حتى في االمكر التافية ، فالحسد مذككر ؼد الحاس

 .سورة الفمق" حاسد اذا حسد ومن شر" تعالى

الحسد كاالكمة المالحة تنخر " القرني ر عائض كىذا نظرا لخطكرة الحسد ك الحاسد يقكؿ الدكتك

 .2" فسادااف الحسد مرض مزمف يعيث في االرض: نخرا ـ العض

 :الصبر

 :المي يحب العسل يصبر عمى قرص النحل1_

                                                           
, 158، ص1980عبد المالؾ مرتاض، األمثاؿ الشعبية الجزائرية، ديكاف المطبكعات الجزائرية، الجزائر، _1
 35، ص2006عائض القرني، ال تحزف، دار البرىاف لمنشر كالتكزيع، بيركت، _2
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 رسكلو صمى اهلل ا اهلل ك الدينية المحبكبة كالتي اكصى بو كالسمككياتالصبر مف القيـ

 . ليذا السمكؾعميو ك سمـ ، بمعنى انيا مذككرة في الخطاب الديني كىذا المثؿ جاء معززا

 : الي صبر ينال_2

قؽ ما يريد، بمعنى أف مف يريد الحصكؿ مف اراد شيئ البد لو باف يتعب ك يصبر حتى يح

عمى شيء ال يجمس دكف أم مجيكد كعمؿ كينتظر قدكمو بؿ البد لو كأف يعمؿ كينتظر 

 .حصكؿ ما يريد

 :السموكيات في الجانب السياسي

ك الميـ اف االمثاؿ المذككرة في ىذا لبسكرماالمجتمعاف البعد السياسي لـ يرد بكثرة في امثاؿ 

 .بيف اسس قياـ القائد السياسي الناجحؿ تالمجا

 :وردكي طارت الطيور جات اليامة ت_1

الحكـ الى غير اىمو ، تحدث دما ينصب ىي المصيبة اك المشكمة ك يقصد بيا عف: اليامة

بيا مف يعرفيا ك يفيميا كيدرؾ قـك  الحكـ مفأمكرالمصائب كالمشاكؿ التي قد ال نجد ليا حؿ ، 

 .  أمكرىاكيؼ يسير

 :زوج رياس يغرقو بابور2_

اف يككف ىناؾ حاكـ كاحد لكي ال نو يجب ىذا المثؿ يحاكي قضية جكىرية في الحكـ كىي ا

 مف الحكاـ يريد اف  نجد أف كؿ حاكـ تتضارباالراء ك تحدث المشاكؿ ففي حالة كجكد حاكميف

 .يفرض رايو
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 :إستخراج السموك من األمثال والحكم _ 3

 :السموكيات في المجال االجتماعي_

 .تنمية الكعي لدل افراد الجماعة _

 .، كنبذ سمكؾ اليجرة دحالنتماء لمكطف الكاز اتكحيد الشعكر لدل افراد الجماعة الكاحدة كتعزم _

 . الفكركسمكؾ الكالـ بيف الناسالعمؿ عمى رفع مستكل الحكار كتنمية المغة ك _

 . عمى جعميا ضمف سمككياتيـ اليكميةتعزيز القيـ االجتماعية االيجابية كتحفيز افراده _

 ,سمكؾ األفراد كالمجتمع ككؿنبذ القيـ السمبية التي تعكد باثار كخيمة عمى  _

 . السمككيات المطمكبة منيـ اجتماعيابياف قيـ الرجكلة كمعاييرىا االجتماعية ، كبياف _

 ,بياف سمككيات المرأة المقبكلة كالمحببة اجتماعيا_

 :السموكيات في الجانب التربوي والثقافي _

 :السموكيات الثقافية

كالتحذير مف الخركج عف العادات جتماعية  الدعكة لمعمؿ بالعادات ك التقاليد ك االعراؼ اال_

 .االجتماعية المتكارثة

 .الدعكة إلى إرتداء ما تفصمو الجماعة كيككف كفؽ مبادءىا_

 :السموكيات التربوية
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 مع بياف ضركرة العمـ ك الحث عمى في األفراداف اسس العمـ ك القيـ التربكية الكاجب تكفرىا بي_

 .يةالسعيفي طمبو كتعزيز فكرة الفصاحة في الخطاب المغك

 :السموكيات في الجانب االقتصادي _

 , االفراد بؿ يزيد مف قيمتيـص مف قيمةالحث عمى العمؿ في الزراعة كاف ىذا ال ينتؽ   _

 .الرفع مف قيمة الحرؼ التقميدية كبياف اىميتيا _

 .ف يحدث مف أزماتالدعكة لالدخار ك التقشؼ لمتصدم لما يمكف ا _

 .الحث عمى السعي ك العمؿ _

 .بالعمؿ كعدـ االعتماد عمى االخريف حتى االقار _

 .النو مف عكامؿ زكاؿ العمؿ الصراع في ميداف العمؿ منبكذ _

 : السموكيات في الجانب الديني واألخالقي _

 .نبذ القيـ المنبكذة في الخطاب الديني االسالمي_

 .الحث عمى القيـ الكاردة في الديف باسمكب سيؿ_

 :السموكيات في الجانب السياسي _ 

 .تحديد أسس الحكـ كسمككيات القائد الناجح
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 :نتائج الدراسة_ 4

  افتكصمنا إلىمف خالؿ ىذه الدراسة 

 .الجتماعي البسكرم الشعبية متداكلة بكثرة في الخطاب ا كالحكـ االمثاؿ_

 ,األمثاؿ الشعبية كالحكـ حسب المجتمع البسكرم نفسيا كال يفرقكف بينيا_

كالثقافية، االجتماعية : السمككيات متنكعة منيا كالحكـ تحمؿ سمككيات المثاؿ الشعبية ااف  _

...  الدينية ، االتصالية ،االخالقية

  ليا رابط دني اذ نجدىا اما تعزز قيمة دينية اك تنفر مفمدينة بسكرةاف االمثاؿ الشعبية في  _

 .أخرل لتبرز سمككيات يقبميا الديف

ىك المراة بكؿ شعبية في المجتمع البسكرماف اكثر مكضكع مكجكد في خطاب االمثاؿ اؿ_

 .....الزكجة ،لبنت ، العانس: حاالتيا

م ، بسكرمف قبؿ افراد المجتمع اؿعبي معركفة  ليست كؿ القصص التي قيؿ فييا المثؿ الش_

 , قيؿفيميعرفكف المثؿ ك يستخدمكنو كلكف ال يعرفكف لماذا

 كبعض بمدياتيا ، بسكرةالشعبية في في األمثاؿ  ىناؾ اختالفات في المصطمحات المكظفة _

 .المعنى المراد مف خالؿ المثؿ نفسوف كلؾ
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 :خاتمة

مف ركافد التراث الشعبي ىي رافد  الشعبية  ك الحكـ كفي االخير نخمص الى اف االمثاؿ

جتمع، كلألمثاؿ كالحكـ في تعكس بصكرة اك باخرل نمط التفكير في ذلؾ الـ الم مجتمع كىي

بينت ة، ككذا عكست لنا مراحؿ تاريخية ميمة مرت بيا المنطؽ خصكصية اذالمجتمع البسكرم 

  كالحكـالمثاؿا مف خالؿ ىذه الدراسة الى اف ناخمص كقد... اسمكب كطريقة عيش السمؼ 

شعبية تحمؿ عديد السمككيات التي تحث األفراد في المجتمع عمى العمؿ بيا، أك تحذرىـ مف اؿ

الكمي ، فيي عمميا، ىذا األمر أبرز كظيفة األمثاؿ كالحكـ الشعبية داخؿ النسؽ االجتماعي 

العادات ك  دكر كايـ بالضمير الجمعي، كتنميأك ما يسميو تنمي الكعي المشترؾ لدل الجماعة 

  فصيح بكممات بسيطة كذات معنىبسكرية اؿالمسافالتقاليد ك تحفظيا في عباراتيا ك تجعؿ 

 قديما كحديثا ليدرؾ ما بسكريةاؿضميع بالميجة عميؽ يصعب فؾ شفراتو اال مف خالؿ شخص 

 .الحركؼ العامية الشعبية تمؾ كراء

 : مف خالؿ ىذه الدراسة نقدـ التكصيات التالية

اف ياخذىا مف الميداف كاف كالحكـ الشعبية يحب عمى كؿ مف يريد دراسة مكضكع االمثاؿ _

 . قيمت بيا لكي ال يزيؼ التراث الشعبي يراعي الميجة التي

المكركث الثقافي بما في ذلؾ  لمحفاظ عمى عمى الدكلة ك السياسات القائمة كضع برنامج _

 , كالحكـ الشعبيةاالمثاؿ
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عمى المسؤكليف في الميداف التربكم كضع برنامج داخؿ المنياج المدرسي لتعميـ الطمبة ركافد _

 . الشعبية لمجتمعيـ الثقافة

متشابية في نفس المجتمع مع اختالؼ طفيؼ في المفردات  كحكـ قد يجد الباحث امثاؿ  _

 بالذكاء ك المنطؽ ليختار انسبيا الى مكضكع دراستو كعميو اف يتحمى
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Behavior in proverbs and popular judgment_Anthropological 

study in Beskra society 

Our study deals with these popualar proverbs, wisdom, and the 

behaviors concluded in them, we have concluded through them that 

proverbs and wisdom carry behaviors: social, cultural; educational; 

religions, moral; political; and economic 

Key words: folklore, folk proverbs , popular rule, als 
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