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امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العربي 
 قراءة يف ) جممع األمثال( للميداني 

م.د. دعاء كميل ضيف الله                           

جامعة كربالء – كلية الرتبية للعلوم االنسانية     
Doaa.k@uokerbala.iq         

امللخص:
عــى الرغــم مــن أن عــدد األمثــال التــي 
ــت  ــواء أكان ــرأة - س ــا امل ــرت فيه ح
منتجــة أم خماطبــة أم مشــاركة يف حكايــة 
ــكيل  ــدد ال ــبة اىل الع ــل نس ــل - قلي املث
لألمثــال يف كتــاب )جممــع األمثــال( 
ــتثنائية  ــة إس ــا امهي ــداين ، إال أن هل للمي
حــن ُيقــرأ هــذا الوجــود عــى إنــه 
ــر  ــة والتأث ــتمر يف الفاعلي ــور مس حض
ــد  ــات النق ــرأ بآلي ــا ُيق ــيا حين ، والس
النســوي ، الــذي ينظــر لــألدب عــى إنه 
ــاين  ــود االنس ــكيل الوج ــاهم يف تش مس
ــون  ــا يك ــات ، وحين ــة اهلوي ، وصناع
املنتــج األديب مســتال من الــراث يف ظل 
ــرى  ــة ك ــراث أمهي ــويل ال ــارة ت حض

ــث  ــإن رضورة البح ــا ، ف ــا وحديث قدي
النســوي-   - املنهــج  هــذا  ضمــن 

ــة . ــر أمهي ــح اكث تصب
املقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن الــذي خلــق 
ــركا  ــا أن يتح ــرأة واراد هل ــل وامل الرج
التــي  احليــة  التجربــة  عمــق  مــن 
ــركان  ــا يش ــة االرض ب ــا خالف نتيجته
فيهــم  بعــث  و    ، إنســانية  مــن  بــه 
االنبيــاء هيدوهنــم ملعــامل احليــاة الكريمــة 
التســليم  واتــم  الصــالة  وافضــل   ،
ــد  ــم حمم ــن ايب القاس ــم النبي ــى خات ع
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 

املنتجبــن، وبعــد ؛
ــث  ــادة البح ــار م ــم اختي ــد ت ــه ق فإن
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ــة  ــح واضح ــن مالم ــا م ــد فيه ــا وج مل
صــوري  لنمــط  ذكــوري  لتشــكيل 
للمــرأة ، ســاهم خــالل عصــور ثقافيــة 
عــدة يف تشــكيل هويتهــا املعــارصة ، 
ــاء  ــد واالحص ــرزه الرص ــا اف ــا مل وتبع
ثالثــة  عــى  البحــث  تقســيم  تــم 
ــه  ــرزت في ــل اب ــبقها مدخ ــب س مطال
امهيــة  دراســة صــورة املــرأة يف االمثــال 
العربيــة القديمــة ، جــاء املطلــب االول 
ــة  ــا منتج ــرأة بصفته ــود امل ــل وج ليحل
ــاين  ــب الث ــا املطل ــل( ، ام ــص )املث للن
فقــد تنــاول صــورة املــرأة املنمطــة 
ــال  ــل ال ــلبية متث ــّد الس ــلبي بع ــاه س باجت
فاعليــة ، وجــاء املطلــب الثالــث ليلقــي 
ــا  ــم علي ــرأة لقي ــل امل ــى متثي ــوء ع الض
احتكرهــا التمثيــل الذكــوري للرجــل ، 
والبحــث اســتطاع ان يــرز امهيــة هــذا 

ــه. ــن ضعف ــم م ــى الرغ ــور ع احلض

التمهيد
يف قــراءة إحصائيــة لألمثــال الــواردة يف 
جممــع األمثــال للميــداين ، أمكــن حتديد 
األدوار الرئيســة التــي شــغلتها املــرأة يف 
هــذه األمثال ، وقد قســمها البحــــــث 

عــى ثالثــة مطالــب ، هــي :

قائلــة   / للنــص  منتجــة  1-املــرأة 
. للمثــل

2-الصــورة النمطيــة  )املــرأة صــورة 
ــة (. ــر فاعل ــلبي/ غ ــاه س ــة باجت منمط
ــا  ــا احتكره ــم علي ــة لقي ــرأة ممثل 3-امل

التمثيــل الذكــوري.
دالالت  األدوار  هــذه  مــن  ولــكل 
ثقافيــة تصــب يف عمــق النقــد النســوي 
ومهمتــه يف الكشــف عــن األنســاق 
التــي رســمت هبــا صــورة املــرأة يف 
النصــوص الراثيــة وجعلتهــا مؤثــرة يف 
مــا تالهــا ، ممــا يؤكــد » املوقــف املبدئــي 
ــى  ــرك ع ــذي يتح ــوي ال ــد النس للنق
حموريــن اثنــن :املحــور االول يقــوم 
عــى دراســة صــورة املــرأة يف االدب 
ــاين  ــور الث ــال واملح ــه الرج ــذي انتج ال
ــي  ــوص الت ــة النص ــى دراس ــوم ع : يق
انتجتهــا النســاء ، ويلتقــي املحــوران يف 
الواقــع عنــد نقطــة واحــدة هــي هويــة 

ــا “ )1(. ــرأة أو ذاهت امل
وتــرز أمهيــة دراســة صــورة املــرأة 
ــباب  ــدة أس ــة إىل ع ــال القديم يف األمث

ــا : منه
مــن  مهــا  جــزءا  األمثــال  1-تعــد 
الــراث العــريب يف جمــال االشــتغال 
والنســوي  الثقــايف  الســيا  النقــدي 
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قالتــه  أول مثــل  إن  إذ ورد   ، حتديــدا 
العــرب تعلــق بالوجــود النســوي » 
ــن آدم  ــاء م ــرء وكل ادم ــن امل ــرأة م امل
ــي  ــي التارخي ــيا إن »الوع »)2( ، وال س
والثقــايف بالــراث يصبــح مطلبا رئيســيا 
عنــد الناقــد ، وعــي يــدرك الناقــد مــن 
خاللــه فلســفة تــداول الرمــوز اجلديــدة 
ــة »  ــرة القديم ــا بالظاه ــار عالقته يف إط
)3( ، و« ربــا كان مصطلــح الــراث 
ــم املصطلحــات ذيوعــا يف  ــن اه مــن ب
ــانية  ــة واالنس ــات النقدي ــل الدراس حق
 ،  ...، خمتلفــة  ألســباب  املعــارصة 
ولكنهــا يف الغالــب تتعلــق بمســائل 
وهــذه  والنهــوض«)4( ،  التحــرر 
ــد  ــاس للنق ــدف االس ــي اهل ــائل ه املس
النســوي فـــ«إن إعــادة قــراءة مــا كتبــه 
النقــاد الذكــور عــن النصــوص املكونــة 
للــراث االديب والتــي كتبهــا ذكــور 
يكشــف عــن اســتمرار بنــاء معــاين 
اختزاليــة متمحــورة حــول الرجــل« 

.)5 (
ــال مــن االدب الشــعبي  2-كــون األمث
ــف  ــة ، اذ مل يق ــة العام ــل ثقاف ــو ينق فه
ــل  ــاس ب ــن الن ــن م ــد كالم البارزي عن
ــذا أمكــن  ــن)6( ، ل نقــل عــن املغموري
ــا  ــت خروج ــات مثل ــة تناقض مالحظ

أقرتــه  الــذي  الســائد  النمــط  عــن 
الحقــا مدونــات البــالط الــذي اراد 
رســم صــورة للمــرأة خاضعــة بعّدهــا 
طرفــا مــن ثنائيــة )اهلامش/املركــز( 
الــذي تنــدرج فيهــا )العامة/الســلطة( .
3- وايضــا يمكــن عــد األمثــال أقــرب 
ــة  ــا للغــة العربي النصــوص الواصلــة لن
األصليــة ، وذلــك يعكــس لنــا حضــور 
املــرأة يف اللغــة ، با إن »اللغات الســامية 
ــث  ــن املؤن ــزا ب ــات متيي ــر اللغ ــن أكث م
ــر  ــث والتذك ــم التأني ــر ويتقاس واملذك
ــس  ــة ولي ــا باملناصف ــا وادواهت مفرداهت
ذلــك بســبب احلاجــز االجتاعــي بــن 
ــة  ــع اىل املكان ــا يرج ــن ، ... ، ان اجلنس
ــرأة يف احلضــارات  ــي متتعــت هبــا امل الت

ــامية«)7(. الس
4-الصــور التــي تنقلهــا األمثــال أكثــر 
دقــة مــن غرهــا مــن أنــواع النثــر ، فقــد 
عمــد العــرب عــى نقــل )نصــوص 
األمثــال( بأمانــة تامــة ، حتــى إهنــم 
ومبكــرا قــرروا أن ال يتــم تغيــر أي 
لــذا   ، كان حلنــا )8(  وإن  فيهــا  يشء 
امكــن مالحظــة أمثــال  كان وضعــه 
ــو  ــة فه ــردة املؤنث ــة املف ــرة بصيغ اول م
ــه  ــب ب ــا وخوط ــارا عام ــذ مس وان اخت
ــث  ــة التأني ــى بصيغ ــه يبق ــر ، فان املذك
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االوىل )9( ، فاصبــح » مــن شــاهنا ان ال تغــر ، وان تظــل طويــال بصورهتــا االصليــة 
ــنة«)10( . ــى االلس ــا ع ــرة دوراهن ــا وكث ــم اجيازه ، بحك

ويف ادناه جدول باالحصائية التي قام البحث بوضع فرضيته بناء عليها :
امثال القدماء 

املرأة 

موجودة 
املرأة منتجة للنص

االم 

حمق

الفروسيةكرمالكاهنةانثى

عفة

47614218029
8

امثال املولدين
املرأة 

موجودة
املرأة منتجة للنص

40
حكمة

247212
الخائنة

1058غري معلوم*100020

املطلب االول : املرأة منتجة النص / 
قائلة املثل :

ــع  ــا يف جمم ــرأة يطالعن ــود للم اول وج
األمثــال – عــى الرغــم مــن نســبته 
العــدد  اىل  بالنظــر  القليلــة  العدديــة 
الــكيل لالمثــال يف املجمــع - ، هــي 
فالنقــد   ، للثقافــة  املنتجــة  املــرأة 
غيــاب  بموضــوع  اهتــم  النســوي 
املــرأة عــن التدويــن الن »بإحتــكار 
الرجــل ملجــال الكتابــة غــدا هــو منتــج 
ــرأة  ــت امل ــتهلكها . وظل ــة ومس املعرف
ــرة  ــارج دائ ــة , وخ ــش الثقاف ــى هام ع
الفعــل . حيــث أنفــرد الرجــل بتدويــن 
ــع  ــجيل الوقائ ــانية وتس ــرة اإلنس املس
 ، التاريــخ  وصناعــة   , واألحــداث 

فطغــى حضــوره , واســتوىل عــى كامــل 
رقعــة التاريــخ , يف حــن أقصيــت املــرأة 
, وطمــر تارخيهــا إذ  ومهــش دورهــا 
ــة  ــخ وصناع ــة التاري ــن كتاب ــت ع غاب

.)11( الثقافــة« 
 وقــد اقتــر البحــث يف هــذا املطلــب 
عهــد  قبــل  األمثــال  دراســة  عــى 
ينقــل  مل  امليــداين  كــون  املولديــن 
– أي  احلكايــات املصاحبــة المثاهلــم 
ــذ  ــن حينئ ــن- وال يمك ــال املولدي امث
معرفــة جنــس قائــل املثــل ، وتــأيت 
ــذه  ــرأة يف ه ــان امل ــى لس ــات ع املروي
ــة مــن  النصــوص املبكــرة بدرجــة عالي

االمهيــة الســباب منهــا :
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ــي  ــدة الت ــرا للقاع ــل ك ــا متث 1-كوهن
رســم  يف  منفــردا  الرجــل  جعلــت 
بقــدر  فـــ »  النهائيــة عنهــا  الصــورة 
ارتبــاط اللغــة باملؤسســات الثقافيــة 
ــدر  ــيدهيا بق ــح متس ــق مصال ــي حتق الت
صمــت  ثقافــة  تكريــس  حماولتهــا 
ــن  ــة وم ــن اللغ ــقاطهن م ــاء بإس النس
يف  وتعليقهــن  االجتاعيــة  الرابطــة 
ــول ال  ــة الق ــة /مفعولي ــاء املفعولي فض
اللمحــات  ، وتلــك  انتاجيتــه »)12( 
التــي باحــت هبــا عــن نفســها – وان كان 
ــن  ــل ح ــر الرج ــو االخ ــا ه ــل هل الناق
ــال  ــذه األمث ــاب ه ــا بانتخ ــام الحق ق
ــا  ــد م ــر اىل ح ــا – تع ــرا وتدوينه ح
عنهــا هــي كــذات فاعلــة بــدل ان 
تكــون موضوعــا لغويــا فقــط  » مكممة 
ــا  ــوى م ــا س ــل عليه ــوت وال دلي الص
ــا  ــر او م ــاب ومضم ــه كغي ــف ب توص
يقــال عــى لســاهنا »)13( ، ولالنصــاف 
ــال  ــذه األمث ــد يف ه ــى ان كان يوج فحت
املرويــة عنهــا مــا ينســجم مــع التنميــط 
الذكــوري فهــذا يســتحق الــدرس ، 
اذ ان » الصــورة املســتقرة للمــرأة يف 
قــاع ذاكــرة الوجــدان اجلاعــي صــورة 
املــرأة مــن وجهــة نظــر الرجــل أو التــي 
ــا  ــده يف إنتاجها,وإن ــل وح ــهم الرج أس

نعنــي بذلــك أيضــا الصــورة القابعــة يف 
ذهــن املــرأة عــن ذاهتــا والتــي شــاركت 
أمــا   , أســتقرارها  يف  نفســها  هــي 
باألستســالم للــروط الســلطوية التــي 
التدخــل لصياغــة  بعــدم  او  أنتجهــا 
صــورة بديلــة أو األعــالن عــى األقــل 
عــن األختــالف عنهــا أو معهــا« )14(.
ــن  ــد م ــي مل جت ــرأة الت ــة امل ــي حكاي فف
ــام  ــداد الطع ــا واع ــد والدهت ــا بع يعينه
املخصــص للنفســاء )املخــرس( ، فهــي 
ــس ال  ــا نف ــريس ي ــها »خت ــب نفس ختاط
ــات  ــذه الكل ــك« )15( ، فه ــرس ل خم
الصــدق  هــذا  لتحمــل  كانــت  مــا 
ــا  ــل غره ــان أي رج ــى لس ــوي ع املعن
وهــي متــر بحالــة ال يمكــن ادراكهــا اال 

ــا . ــرت هب ــن م م
ويف حكايــة املثــل »عــي أبــاس مــن 
شــلل« )16( ، ان امــراة تقــدم للــزواج 
منهــا رجــالن ، احدمهــا عــي كثــر املال 
ــارت  ــه، فاخت ــال ل ــل ال م ــر اش واالخ
ــال  ــار مث ــذي ص ــا ال ــاين ، ويف قوهل الث
ــا  ــكا عقلي ــد رشي ــرأة تري ــة ان امل ، دالل
فهــي تفضلــه ناطقــا وان كان بــه عيــب 

ــال مــال . خلقــي ب
ــر كل  ــوايت تذك ــات الل ــة الفتي وحكاي
ــن  ــراه م ــا ت ــا م ــن يف ابيه ــدة منه واح
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صفــات متيــز الرجــل عــن غــره ، 
فــان واحــدة منهــن تقــرر قبــل فرويــد 
ــة »  ــا معجب ــاة بابيه ــرون ان »كل فت بق
)17( ، ويف هــذا املثــل فــان املــرأة نقلت 
ــهن  ــاء يف جملس ــه النس ــر ب ــا تفك ــا م لن
اخلــاص واي الصفــات الرجاليــة التــي 
تســرعي انتباههــا ، ولــو روي هــذا 
احلكــم عــى لســان رجــل لقيــل ان 
ــورة  ــا ص ــة بابيه ــرأة املعجب ــورة امل ص

ــوي . ــر االب ــر االخ ــة نظ ــن وجه م
هــذه األمثــال بــا فيهــا مــن حكمــة   -2
وتوثيــق عــن احليــاة عامــة يعــد انتاجــا 
التكويــن  صعيــد  عــى  هلــا  مبكــرا 
ــن  ــر ح ــة االك ــا االمهي ــايف ، وهن الثق
ــة  ــة للثقاف ــا صانع ــرأة كوهن ــر للم ٌينظ
العامــة التــي حتكــم اجلنســن معــا ، 
وهنــا جتيــب عــن ســؤال الدكتــور عبــد 
ــه  ــار اشــكالية »ان اهلل الغذامــي حــن اث
لــو تيــر للمــرأة ان تكتــب تاريــخ 
ــها  ــت بنفس ــداث وتول ــان واالح الزم
صياغــة التاريــخ ومل يــك ذلــك حكــرا 
ــا  ــا قرأن ــده ، اذن لكن ــل وح ــى الرج ع
تارخيــا خمتلفــا عــن فاعــالت ومؤثــرات 
وصانعــات لالحــداث ، وهنــا ســتكون 
ــة  ــل الفحول ــة مث ــة اجيابي ــة قيم االنوث
ــود  ــتطاع الوج ــا اس ــا »)18( ، وم متام

مــن  الرغــم  عــى  متريــره  النســوي 
ــريب  ــدون الع ــوري للم ــار الذك احلص
امكــن االقــرار بانــه »كلــا توغــل النقــد 
يف دراســاته اجلندريــة اكتشــفنا ان نتــاج 
املــرأة الفنــي والفكــري والثقــايف كان ذا 
شــأن مهــم لكــن الرجــل مهشــه واغفله 
اجلندريــة  للسياســات  وفقــا  قصــدا 
التــي تنطــوي عــى افراضــات الرجــل 
ــزه  ــه وحتي ــرق تعليل ــة وط ــد القبلي الناق
ــال«)19(.  ــزا كام ــر حتي ــس الذك اىل جن
ــد  ــرزدق وق ــن الف ــروى ع ــن ُي اذ ح
ذكــر امامــه شــعر لشــاعرة قولــه :« 
ــك  ــاح الدي ــة صي ــت الدجاج اذا صاح
ــض  ــه لرف ــارة من ــح« )20( ، اش فلتذب
ارشاك املــرأة يف مهمــة الرجــل حــرا ، 
وهــي مهمــة )القــول( وتشــكيل الثقافة 
الذكوريــة  الثقافــة  ان  مــع   ، العامــة 
قــررت »ان تكــون املــرأة شــاعرة فهــذا 
ــون  ــن ان تك ــة م ــى الفحول ــون ع اه
ــر  ــة رأي وفك ــدة وصاحب ــرة وناق منظ
ونظريــة« )21( ، واألمثــال مــن ضمــن 
التنظــر الثقــايف الــذي اخــذ دورا يف 

ــارة. ــكيل احلض تش
حماولــة  األمثــال  هــذه  يف   -3
ــورة  ــط ص ــرأة لتنم ــن امل ــة م معكوس
االخــر / الرجــل ، وقــد اســتهجن النقد 
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العــريب ان يكــون الرجــل عــى الصــورة 
ــاول ان  ــه ، وح ــاء ل ــا النس ــي تريده الت
يظهــر ان الصــورة التي ترســمها النســاء 
ــي  ــر اخلارج ــورة يف املظه ــل حمص للرج
ممــا جيعــل هــذا الــرأي النقــدي بــدوره 
ســطحية  كوهنــا  يف  للمــرأة  تصويــر 
االنســان  ان  يقــال   « قدامــة  فعنــد   ،
ــي  ــورة الت ــكال بالص ــزل اذا كان متش غ
تليــق بالنســاء ، وجتانــس موافقاهتــن 
ــن إىل  ــذي جيذهب ــه ال ــه إىل الوج حلاجت
ــه  ــن إلي ــذي يميله ــه ، وال ــن إلي أن يمل
واملعاطــف   ، احللــوة  الشــائل  هــو 
الظريفــة واحلــركات اللطيفــة والــكالم 
املســتعذب واملــزاح املســتغرب«)22( .
عــدة  امثــال  نقضتــه  الــرأي  وهــذا 
ذكرهــا امليــداين منهــا مــا كان عى لســان 
املــرأة نفســها وهــي تقيــم الرجــل بغــر 
ــاة التــي اشــتهر  مــا ذكــر قدامــة ، فالفت
للــزواج  اخلطــاب  فتســابق  مجاهلــا 
يســتعرض  منهــم  كل  واخــذ  منهــا 
اختهــا  تنصحهــا   ، مهارتــه  امامهــا 
باملثــل : »تــرى الفتيــان كالنخــل ، ومــا 
ــة اىل  ــل«)23( ، منبه ــا الدخ ــك م يدري
ــره اال ان  ــب ظاه ــد يعج ــل ق ان الرج
ــي  ــة ه ــات معنوي ــن صف ــل م ــا حيم م

ــم . االه

ــل قــول ملكــة ســبأ وقــد خطبهــا   ومث
ــدل »)24(  ــى اجلن ــاب ع ــل » العت رج
اخلاطبــن  اّن  املثــل  حكايــة  ففــي   ،
ــل  ــن مث ــه م ــازون ب ــا يمت ــون م يصف
ــن دون  ــم م ــل بينه ــي تفاض ــا وه علي
ذكــر للغــزل الــذي اشــار اليــه قدامــة . 
ويالحــظ اهنــا عمــدت اىل اســلوب 
الســخرية مــن صفــات الرجــل التــي ال 
تالقــي رضاهــا ، مــؤرشة اىل اهنــا قــادرة 
عــى االنتقــاص منــه حــن جتــد فيــه مــا 
يعيــب وليــس هــذا االمــر حكــرا عــى 
الرجــل ، ففــي حكايــة الــزوج البخيــل 
الــذي كان ال يشــري اللحــم لبيتــه 
ــا  ــه حل ــد زوجت ــد عن ــل فوج ــد دخ وق
تاكلــه ، فاقبــل يــأكل معهــا وهــو جيمــع 
ــت  ــه ، فقال ــن  يف تناول ــن قطعت قطعت
تســخر منــه » ابرمــا قرونــا« )25( ، ويف 
موضــع اخــر » أالم مــن الــرم القــرون 

.  )26(«
ــل  ــذي دخ ــزوج ال ــة ال ــك حكاي وكذل
ــم  ــه ، فل ــوالدة طفــل ل ــه فخــروه ب بيت
ــا  ــة فل ــام برع ــب الطع ــل طل ــال ب يب
ــود  ــن املول ــأل ع ــبع س ــه وش ــدم الي ق
حــرت  مــن  فقالــت   ، والوالــدة 
املوقــف : »غرثــان فاربكــوا لــه«)27( ، 
ــه اىل  ــل بطعام ــام الرج ــن اهت ــة م هازئ
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ــه  ــى قالت ــذا املعن ــل ه ــد ، ومث ــذا احل ه
ــر«)28(. ــدو الذك ــه يع ــرى »ببطن اخ

والرجــل الــذي هــرب مــن قتــال العدو 
ــر اىل  ــه تنظ ــرأى زوجت ــه ، ف ــا ببيت خمتبئ
القتــال فرهبــا غــرة ، فالزوجــة مل 
ــا ســار مثــال »  ــه ب ــا عرت تصمــت وان

ــا » )29(. ــرة وجبن أغ
ــال(  ــع األمث ــاب )جمم ــررت يف كت وتك
ــة املــرأة التــي تتــزوج مــرة اخــرى  حال
ــي  ــالق ، وه ــوت او ط ــراق مل ــد ف بع
تقــارن بــن الزوجــن علنــا وتقــدم 
ــاز  ــه يمت ــرى ان ــا ت ــا ب ــل بينه االفض
ــون  ــذي يك ــزوج ال ــتفز ال ــا يس ــه مم ب
حــارضا يســمعها ، وهــذا يف حكايــة 
املثــل »حــق لفــرس بعطــر وانــس » 
ــا  ــرت زوجه ــد ان ذك ــي بع )30(،  فه
الراحــل )فــرس( وقــد مــرت عــى 
قــره بانــه كان افضــل مــن زوجهــا 
فســقطت  زوجهــا  دفعهــا  احلــايل 
ــكب  ــر فانس ــى الق ــا ع ــا عطره وبيده
ــي  ــف اال وه ــرك املوق ــم ت ــه ، فل علي
تزيــد للــزوج الراحــل املــدح والتنكيــل 
ــر  ــتحق العط ــول اس ــواه فتق ــن ال هت بم

ــه.   ــي  ُانس ــون ه وان تك
ــن  ــاذج م ــال ن ــا األمث ــجلت لن 4-س
الشــواعر الالئــي قلــن ابياتــا يتيمــة 

ــدور  ــا ت ــا جعله ــة م ــن احلكم ــا م فيه
عــى االلســن وتــرب امثلــة ، ممــا 
املنتجــة  ان  بالقــول  للبحــث  يدفــع 
ــه  ــداء ومل تقل ــه ابت ــعر مل تقل ــذا الش هل
ــه وبحســب  وتصمــت ، فضــال عــن ان
قــول  ملناســبة  املصاحبــة  احلكايــات 
املثــل فاهنــا تقولــه ارجتــاال ، وهــذا 
هــذه  تكــون  ان  البــد  انــه  يؤكــد 
االشــعار مســبوقة ومتبوعــة بشــعر اقــل 
مــا يقــال عنــه انــه ناضــج ، كــا يؤكــد 
تعمــد اغفــال روايــة وتــداول ومــن ثــم 
تدويــن اشــعار النســاء الســباب اهتــم 

ــوي . ــد النس ــا النق هب
ينقــل امليــداين حكايــة مثــل المــرأة 
انجبــت ثــالث بنــات فهجرهــا الــزوج 
حتــى مــر قــرب بيتهــا فاســمعته ابياتــا 

ــا : ــول فيه ــا تق ــب ابنته ــي تالع وه
ما أليب الذلفاء ال يأتينا       

                 وهو يف البيت الذي يلينا
يغضب ان مل نلد البنينا    

             و انا نعطي الذي اعطينا)31(
وهنــا يمكــن تســجيل صــوت مطالــب 
بحقوقهــا والدفــاع عــن بنــات جنســها 
ــري اال  ــخ الب ــدون يف التاري ــي مل ت الت

بعــد قــرون مــن وقــت هــذا القــول . 
وقالت عجوز ما ذهب مثال :
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ليت حظي من ايب كرب    
              ان يسد عني خره خبله  )32(

وحكايتــه ان شــدة نزلــت بقــوم فبروا 
ابــو  بقــرب  فيهــم  عميــاء  عجــوزا 
ــن  ــة اليم ــن تبابع ــع م ــو تب ــرب وه ك
فانشــدت بيــت الشــعر املذكــور ، وفيــه 
رؤيــا سياســية عميقــة تقــارب مــا رواه 
اهلل ســبحانه وتعــاىل عــن بلقيــس ملكــة 
مــأرب وقــد قــرب ســليان – عليــه 
الســالم- بجيشــه مــن دولتهــا فقالــت 
ــة افســدوها  » ان امللــوك اذا دخلــوا قري
ــك  ــة وكذل ــا اذل ــزة اهله ــوا اع وجعل

يفعلــون »)33(.
ــان ، ان  ــت الري ــذام بن ــة خ ويف حكاي
ــا  ــن ، فل ــع اخري ــوا م ــا اقتتل ــوم ابيه ق
غلــب اعداؤهــم فــروا ليــال حتــى 
فتبعهــم   ، عســكروا يف ارض بالقــع 
ــذام  ــت خ ــا فتنبه ــاروا القط ــوم فاث الق
لذلــك فقالــت مــا اشــتهر عنهــا مثــال :

اال يا قومنا ارحتلوا وسروا  
             فلو ترك القطا ليال لناما )34(

والفتــاة التــي راهتــا امهــا حتثــو الــراب 
عــى راكــب فســالتها فقالــت :

                                 يــا امتــا ابــرين راكــب                 
يف بلد مســتحقر الحب

فرت احثو الراب يف وجهه
                       عني وانفي هتمة العائب 

فاجابتها امها با ذهب مثال :
احلصن اوىل ان تأييته            

     من حثك الرب عى الراكب)35(

املطلب الثاين : الصورة النمطية  )املرأة 
صورة منمطة باجتاه سلبي/ غري فاعلة (

ــة هــي »نظــرة  يقصــد بالصــورة النمطي
مفهومــة يف تبســيط االمــور وغالبــا 
ــة  ــكام القيمي ــبعة باالح ــون مش ــا تك م
عــى  احلكــم  اســاس  عــى  تكــون 
ــات  ــات والتوقع ــات والترف االجتاه
اخلاصــة بأحــدى اجلاعــات او احــد 
ــد  ــات ق ــذه االراء والنظري ــراد وه االف
تكــون متجــذرة يف اعــاق الثقافــات 
ــة وغرهــا  اجلنســية او الثقافــات العرقي
ــث  ــة ،...، بحي ــات املتعصب ــن الثقاف م
اىل  التغيــر  عــى  عــادة  تســتعيص 
ــام يف  ــدور ه ــوم ب ــا تق ــد ك ــد بعي ح
الثقافــة  اعضــاء  اجتاهــات  تشــكيل 
ــا  ــر اىل كوهن ــل اكث ــي » متي »)36( ، وه
عامــيل  اىل  تقــود  ســلبية  احداثيــات 
االثنيــة والعنريــة لكــون صــرورة 
ــدة  ــات بعي ــن ثقاف ــكل م ــا تتش قولبته

.)37( وجمهولــة« 
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وضحتهــا  التــي  االرقــام  ومــن 
يف  النســائي  للوجــود  االحصائيــة 
كتــاب )جممــع األمثــال( التــي قــام 
ان  واضحــا  يظهــر  البحــث  عليهــا 
التنميــط يميــل اىل الصــورة الســلبية 
تعــد  اذ   ، الفاعليــة  الصــورة  مقابــل 
ــدم  ــو ع ــوي ه ــد النس ــلبية يف النق الس
ــة  ــال االنوث ــه  » يق ــى ان ــل  ، حت الفع
فاعليــة«)38(  والذكــورة  ســلبية 
ــو  ــى ه ــر االنث ــدد » مص ــا ح ، وكان
القبــول الســلبي بأختيــارات حمــددة 
ــى  ــاب ع ــكاره والعق ــى امل ــر ع والص

.)39 التجــاوزات«)
ومــن الصــور النســائية التــي وجــد 
ــلبي  ــط الس ــم بالتنمي ــا تتس ــث اهن البح
والكاهنــة  واالنثــى  االم   : هــي   ،

. واحلمقــاء 
1- االم :

ولــالم مكاهنــا البــارز يف موضوعــة 
فالعــرب   ، األمثــال  املــرأة يف كتــب 
اهتمــت باملــرأة أمــًا الهنــم اهتمــوا 
بالتناســل وكثــرة الولــد بــل عــدوا 
ــم  ــود فعنده ــا للوج ــاب مالزم االنج
مــن »ال يلــد ال ولــد«)40( ، والرســول 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم ( وجــه اىل 
ــر  ــد اراد تكث ــود فق ــن الول ــزواج م ال

النســل للقيــام بــا دعــي اليــه)41( ، بل 
اهنــم اوقفــوا وظيفــة املــرأة عــى دورهــا 
دورهــا  ذكــر  دون  مــن   ، الــوالدي 
الربــوي ، فحــن توفــــت اخــت لعمر 
ــزى  ــرض أن ُيع ــز مل ي ــد العزي ــن عب ب
ــم  ــاس وه ــت الن ــال : » أدرك ــا قائ فيه
ــا  ــون ُأّم ــرأة إال أن تك ــزون يف امل ال ُيع
»)42( ، وقــد وردت امثــال عــدة متجــد 
امــرأة بعينهــا كوهنــا كثــرة االنجــاب » 
ــن  ــب م ــة » ، و« انج ــن ماري ــب م انج
فاطمــة بنــت اخلرشــب االناريــة« ، و« 
انجــب مــن ام البنــن » ، و«انجــب مــن 
ــة« )43(  ــن عاتك ــب م ــة« و » انج خبيئ
ــار  ــث اخت ــق فالبح ــذا املنطل ــن ه ، وم
التنميــط  االم حتــت  تصنيــف حالــة 
الســلبي / الــال فاعــل ، الن يف األمثــال 
حضورهــا  غــاب  البحــث  موضــع 
ــة  ــال قليل ــرد اال يف امث ــة للف ــا صانع ُأّم

ــب .  ــبة لالغل بالنس
ــد  ــة تعتم ــر الفاعل ــورة غ ــذه الص وه
عــى » تعطيــل األنــا عنــد املــرأة وتعطيل 
ــذه  ــر فه ــع اآلخ ــة م ــة الصادق املواجه
العالقــة التــي بــن املــرأة ووليدهــا نــوع 
مــن اقتصــاد )اهلبــة( حيــث هتــب املــرأة 
كل يشء وال تتوقــع شــيئا يف مقابــل 
ذلــك« )44( ، ومــن اجلانــب االخالقي 
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فهنــاك رأي مفــاده » انــه كلــا كان اخللق 
ــع  ــل املجتم ــل مي ــا ق ــاين الزامي االنس
وهــذه   ،  )45(  « فضيلــة  اعتبــاره  اىل 
ــد  ــا واش ــل عنف ــن اق ــة »جتعله االموم
رغبــة يف حــل املنازعــات ســلا ولذلــك 
ــن  ــرن م ــاء ينف ــم النس ــظ ان معظ يالح
ــاة  ــؤدي اىل معان ــي ت ــات الت املوضوع
واالهتــام  الرعايــة  وحيبــذن  البــر 
ــيا  ــم نفس ــة عليه ــن واملحافظ باآلخري

وجســديا« )46(.
اىل  اجلاهليــون  االدبــاء  عمــد  وقــد 
ــام باجلانــب اخلــر مــن الصــورة  االهت
موجــودا  احلــي  كان  وان  االموميــة 
ــورة االم  ــظ يف ص ــا )47( ، ويالح ايض
ــذا  ــوح ه ــال وض ــا األمث ــي خلدهت الت
ــي  ــوز الت ــاالم العج ــا ، ف ــب ايض اجلان
ــزوال  ــباع ن ــا يف وادي الس ــا ابنه يرميه
ــا  ــر هب ــر وم ــه وتنك ــة زوجت ــد رغب عن
مــن  عليــه  خوفــا  تبكــي  فوجدهــا 
ــت  ــه فقال ــاء علي ــاهلا الدع ــباع فس الس
املثــل :« تابــى لــه ذلــك بنــات الببــي » 

  .  )48(

عــدم   / الســلبية  الصــورة  وتتمثــل 
ــل » رب  ــا يف املث ــم معانيه ــة بات الفاعلي
ــا  ــي ال دور هل ــة »)49( ، فه ــاء منجب محق
ــلوبة  ــت مس ــاب وان كان ــوى االنج س

العقــل ، وامــا املثــل » ام اجلبــان ال 
تفــرح وال حتــزن«)50( ، فيقــول ان حتــى 
مشــاعرها رهــن بفعــل االبــن / الذكر.
احلــزن  عــن  مثــال  يــرب  وحــن 
ــل  ــه / الفع ــع في ــذي ال نف ــي ال العبث
ــة  ــة احلكاي ــون بطل ــلبي( ، فتك ــه )س في
امــراة عجــوز خرفــت فبكــت ابنــا ميتــا 

ــت »)51( . ــا فبك ــا صبي ــرت ري » تذك
وان كان وجودهــا/ املــرأة مرهتنــا بفعــل 
الــوالدة ، فهــي تنــدم عــى هــذا الفعــل 
غــر املخــرة بــه / ال فعــل اذا وجــدت 
يف ابنائهــا عقوقــا ، فمعنــى املثــل » عــيل 
ــي  ــا الت ــة ... ان ــي االلب ــن نتاق ــاض م ف
فعلــت هــذا بنفــي حيــث ولــدت 

ــؤالء« )52( . ه
2- االنثى :

ــة  ــراود املخيل ــي ت ــة الت ــورة الثاني الص
صورهتــا  هــي  املــرأة  تذكــر  حينــا 
ــى  ــات االنث ــى ، أي بصف ــا انث بوصفه
ــذا  ــا ه ــة ، ووجوده ــكلية واخللقي الش
حمــل تســاؤل فاملثــل الــذي اطلقــه 
املولــدون » مــن ال َذكــر لــه ال ِذكــر 
لــه » )53( ، فيــه اســتفهام عــن وجودهــا 
اصــال ، فكوهنــا انثــى فهــي متنــع الفعــل 
نفســها  عــن  ال  اليــه  املنتســبة  عــن 
ــاب  ــف خط ــد اتص ــب ، فـــ » لق فحس
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الرجــل يف ظــل االعــراف القيميــة التــي 
ــرأة  ــه اىل امل ــف يف نظرت ــاها بالتعس ارس
ــى  ــا ع ــر هل ــة فنظ ــا بالدوني ــي ربطه الت
اداة لالمتــاع اجلنــي  كوهنــا حمــض 
وعدهــا جســدا ال عقــل لــه فأصبحــت 
مفعــوال بــه يف عالقــة اشــكالية لفاعــل 
ــى  ــرأة االنث ــة امل ــرأة بمقول ــارض امل وح
بــدال  االضعــف  احلــي  الكائــن 
مــن مقولــة املــرأة /االنســان ولقــد 
احتفــظ الســجل التارخيــي للذكــورة 
ســواء  حــد  عــى  والغــريب  العــريب 
مــن  تكــرس  للمــرأة  عــدة  بصــور 
ــدة  ــرب املؤي ــد الع ــي عن ــلبيتها فه س
ــي  ــأن نموذج ــوقة ف ــودة واملعش واملعب
املــرأة املعبــودة واملعشــوقة يكرســان 
مــن وجهــة اخــرى ســلبية املــرأة التــي 
يتوجــه اليهــا بالفعــل وال تقــوم بــه 
ــة »)54(. ــع املفعولي ــا يف موق ــل دوم لتظ
بنــاذج  العــريب  االدب  امتــأل  وقــد 
للمــراة االنثــى التــي ناقضــت الصــورة 
القدســية لــالم لتكــون صــورة دنيــا)55( 
ــى اذا عــد  ــام بكوهنــا انث ، وهــذا االهت
انتصــارا جلاهلــا فذلــك » لــن يؤثــر 
الواقعيــة  الراتبيــة  العالقــات  عــى 
الرجــل  املــرأة  بتبعيــة  التــي تقــى 
ومــن نــواح عــدة مــن املمكــن التأكيــد 

ــوذج  ــم النم ــاهم يف تدعي ــه س ــى ان ع
النمطــي للمــرأة الضعيفــة والســلبية 
املتدنيــة العقــل والتــي مآهلــا تبعيــة 

. الرجــل«)56( 
ال  بــا  مقيــدة  فهــي  انثــى  فكوهنــا 
يســمح هلــا باحلــراك فــاي امــر ينتقــص 
مــن صورهتــا العرفيــة ســيحكم عليهــا 
ــم  ــدي ، اذ اهن ــي االب ــلل االجتاع بالش
ســروا املثــل » عــار النســاء بــاق«)57( 
، وكوهنــا انثــى فهــي يف حمــل رد الفعــل 
ال ابتدائــه ، فجــاء يف األمثــال » الــكالم 

ــى » )58(. ــواب انث ــر واجل ذك
واملــرأة يف األمثــال خليــة فارغــة االمــر 
حتــى ليقــال عنهــا » ظلــت يف فراشــها 
تكــرى«)59( ، ورّب قائــل ان هــذا 
ــا  ــا ورفاهه ــف لتنعمه ــه وص ــل في املث
ــا  ــك ايض ــد يف ذل ــوي وج ــد النس فالنق
تنميطــا بســلبيتها »التغــزل يف ســلبية 
املــرأة بأعتبــار طبيعتهــا وفطرهتــا يعنــي 
بالــرورة هجــاء اجيابيتهــا وقوهتــا 
واعتبارهــا خارجــة عــن طبيعتهــا او 
ــتقباح  ــره او االس ــتوجب الك ــاذة تس ش
او عــى االقــل الســخرية والتهكــم » )60( 
، واملثــل » ال تعــدم احلســناء ذامــا » )61( 
، يــرر هلــا كوهنــا متتــاز بصفــات االنثــى 
املنشــودة ان تتصــف بــا يــذم ، فاملنمــط 
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الذكــوري اعطاهــا ســببا للــرىض عــن 
ــها . نفس

اجيــاد  اىل  املــرأة  ســعت  اذا  وحتــى 
مــكان هلــا يف احليــاة فــان انوثتهــا تقلــل 
ــريب »  ــل الع ــا ، فاملث ــة انجازه ــن قيم م
امامهــا تلقــي امــة عملهــا » )62( ، 
يفــرض ان الســبل مرعــة امــام املــرأة 

ــرا . ــا ح ــة النوثته العامل
ومل تكتــف انوثتهــا بركهــا بــال فعــل بل 
هــي عامــل اهلــاء عــن عظــام االمــور ، 
فهــي تضــع الرجــل يف حقــل الــال فعــل 
، اذ حيكــى ان قــوم عــاد ملــا كذبــوا 
ــع  ــالم( ، انقط ــه الس ــود )علي ــي ه النب
عنهــم املطــر ثــالث ســنوات ، فذهــب 
منهــم وفــد اىل مكــة يســالوهنم املعونــة 
ــن  ــة ب ــذاك معاوي ــة ان ــيد مك ، وكان س
ــان  ــه قينت ــق وكانــت ل بكــر مــن العالي
تســميان اجلرادتــان ، فانــزل معاويــة 
ــهرا ،  ــده ش ــوا عن ــده ، فاقام ــد عن الوف
اكرمهــم فيــه واجلرادتــان تغنياهنــم ، 
ــذي  ــم ال فنســوا قومهــم واالمــر العظي
ــل »  ــل املث ــه ، فقي ــوا مكــة مــن اجل نزل
تركتــه تغنيــه اجلرادتــان » )63( ، وذات 
ــل اخــر عــن  ــة مث ــرد يف حكاي ــى ي املعن
ــال  ــن ض ــب محاري ــرج يف طل ــل خ رج
ــه ،  ــة فاعجبت ــراة منتقب ــرأى ام ــه ، ف ل

ــفرت  ــى اس ــا حت ــح عليه ــزل يل ــم ي فل
ــكل  ــن ش ــا راى م ــه م ــم يعجب ــه فل ل
فمهــا ، فذكــر مــا كان فيــه فقــال » 

ــيل »)64(.  ــاري اه ــوك مح ــرين ف ذك
واذا اراد العــريب ان يــرب مثــال بمــن 
ــرب  ــه ي ــنه فان ــا ال حيس ــى م يتعاط
بشــأن  تقــوم  وهــي   ، باملــرأة  مثــال 
ــل »  ــى ، فاملث نســائي يتعلــق بكوهنــا انث
ــا » )65( ،  ــن كوعه ــة ع ــألت حائل ح
عــن املــرأة التــي تزيــل القــر والوســخ 
ــرأة  ــرض ان امل ــل يف ــد واملث ــن اجلل ع
الصنــاع تســتعجل فتحــأل عــن كوعهــا 
، فهــي اذا صــارت يف جمــال االنتــاج 
فهــي ال جتيــده وان كان مــن شــاهنا 

ــل. ــا ان ال تفع ــر هل ــاص فخ اخل
3- الكاهنة :

املــدون  يف  املــرأة  صــورة  ارتبطــت 
ــباب  ــة االس ــل اىل احال ــوري باملي الذك
ــق ،  ــن املنط ــاد ع ــات واالبتع اىل الغيبي
فـــ »  ان احلــدس أي البصــرة او املعرفــة 
عقــالين  تفكــر  دون  مــن  املجتنــاة 
عقالنيــا  وال  غامضــا  يبــدو  مثبــت 
باالنثويــة  ثقافتنــا  يف  ارتبــط  لذلــك 
»)66( ، ذلــك ان الباحثــن يف املجتمــع 
ــه  ــا في ــف جعله ــف بالتخل ــذي يتص ال
قــارصة عــن التفكــر اجلــديل)67( ، 
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فصــار اســتخدام » مصطلــح )احلــدس 
انتحــال  ســبيل  عــى  النســوي( 
ــر  ــى التفك ــرأة ع ــدرة امل ــذار لق االع
النمطــي  النمــوذج  اســاس  وعــى 
الشــائع للمــرأة املحكومــة بالغريــزة 
والعاطفــة يــري هــذا التغيــر النســاء 
ال يســتطعن التفكــر وبالتــايل جيــب 
ــول  ــدس للوص ــتخدام احل ــن اس عليه

.)68(« الصحيحــة  االجابــة  اىل 
األمثــال  جممــع  يف  مثــال  وابــرز 
هــي  باحلــدس  املــرأة  التصــاف 
ــرر  ــة( ، اذ تك ــاء اليام ــخصية )زرق ش
ــرة  ــع ، فم ــن موض ــر م ــا يف اكث ذكره
» ابــر مــن زرقــاء اليامــة »)69( ، 
ــة »  ــاء اليام ــن زرق ــم م ــرة » احك وم
ــار  ــا باالبص ــرن وجوده )70( ، وان ق
واحلكمــة فهــا هنــا خارجــان عــن 
ــي  ــس لعقلهــا دور انــا ه فعلهــا فلي
ــة ، فقــد جــاء يف حكايتهــا  ــة خلقي ملك
اهنــا كانــت تبــر الــيء مــن مســرة 
ــن  ــا م ــذرت قومه ــا ح ــام ومل ــة اي ثالث
ــا باغصــان الشــجر  قــدوم العــدو خمتفي
ومل يصدقوهــا متكــن العــدو مــن ارسهــا 
ــا  ــا عروق ــدوا فيه ــا فوج ــقوا عينيه وش
ــل  ــت تكتح ــد وكان ــن االثم ــودا م س

ــه . ب

4- احلمقاء
قــارصة  بصورهتــا  يرتبــط  واحلمــق 
ــرص  ــذي ح ــيل ال ــتوى العق ــى املس ع
التنميــط الذكــوري عــى تاصيلهــا ، 
ــى  ــال ع ــرأة ال فع ــل امل ــل فع ــا جيع مم
يمكــن  وال   ،  ، االنتاجــي  املســتوى 
ان نلــوم العــريب عــى هــذا التنميــط 
ــن  ــل م ــس اجلمي ــة اجلن ــق » ثقاف فتنطل
ــى  ــم ع ــق( قائ ــط )عتي ــق ذي نم منط
عــدم التكافــؤ وعــدم التشــابه اجلــذري 
بــن اجلنســن فالقــوة والعقــل للرجــل 
ــدي  ــال اجلس ــيل واجل ــف العق والضع
ــا  ــر اليه ــن ينظ ــكال اجلنس ــاء : ف للنس
عــى  اخلصــال  تغايــر  الفتــة  حتــت 
امتــداد تاريــخ ســحيق ولكــن مــن 
ــة  ــة مماثل ــت قداس ــرى ارتبط ــة اخ جه
ــز  ــدي للتاي ــاد التقلي ــة االقتص بزعزع
بــن اجلنســن حتــى وان نالــت النســاء 
ــا  ــا جمتمعي ــا هب ــات معرف ادوارا ومكان
الطبيعــة  خانــة  يف  زجــت  لكنهــا 
ــت  ــايل اقصي ــوىض وبالت ــة والف اهلمجي
ــة النبيلــة«)71(. مــن الوظائــف الثقافي
ــذا  ــدور يف ه ــي ت ــال الت ــاءت األمث وج

ــن : ــد يف جمال املقص



395

م.د. دعاء كميل ضيف اهلل                           
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

أ- السخرية من محقها 
يف املثــل »حــدث حديثــن امــراة فــان مل 
تفهــم فاربعــة » )72( ، تنميــط رصيــح 
ــى  ــم وان ع ــة الفه ــرأة قليل ــورة امل لص
ــن او  ــا مرت ــه عليه ــرار قول ــا تك حمدثه
ــى  ــق ع ــه ويف التعلي ــى تفهم ــة حت اربع
بــان تســتعمل معهــا  ينصــح  املثــل 
العصــا ان مل تفهــم بعــد هــذا التكــرار .
ــرر  ــد تك ــزة( فق ــخصية )جهي ــا ش وام
عنهــا اكثــر مــن مثــل حيكــي كلهــا عــن 
ــل  ــا املث ــرب هب ــار ي ــى ص ــا حت محقه
ــك  ــاء )73( ، وكذل ــق ومحق ــكل امح ل
ــي  ــات الت ــة( ، فالرواي ــخصية  )دع ش
تنقــل عــن محقهــا مبالــغ فيهــا ممــا 
يدفــع البحــث للقــول بوضعهــا ، فهــي 
مــرة تقتــل ولدهــا الهنــا ارادت معرفــة 
ــق  ــي تش ــرة فه ــي وم ــه فيبك ــا براس م
ولدهــا نصفــن حتقيقــا حللــم امهــا 
ــا اىل  ــن ، وم ــل طفل ــا حتم ــي راهت الت

ــار )74(. ــن اخب ــك م ذل
وهنــاك احلمقــاوات الالئــي يعطــن 
صــورا باهنــن غــر مؤهــالت الدارة 
ــال  ــن م ــر م ــن مته ــن م ــال ، فمنه امل
تفســد  والتــي   ،  )75( نعمــه  او  ابيهــا 
ــا »)76( ،  ــدت صوف ــاء وج ــا »خرق ماهل
والتــي تغــزل فتأمــر جوارهيــا بعــد ذاك 

بنقــض الغــزل)77( ، و »مــن حفنــا 
ــول  ــو ق ــد »)78( ، ه ــا فليقتص او رفن
ــا  ــا فل ــنون اليه ــاس حيس ــراة كان الن ام
ظفــرت يومــا بنعامــة القــت عليهــا 
ثوهبــا وارسعــت للقــوم تســتغني عنهــم 
فــرت  فوجدهتــا  لصيدهــا  فعــادت 
بالثــوب ، فاصبــح قوهلــا يــرب مثــال 
ــه ، ويف  ــر موضع ــق بغ ــر ويث ــن يبط مل
ــظاظ«)79(  ــن ش ــل »ارسق م ــة املث حكاي
ــى  ــارق يدع ــا س ــراة خيادعه ــان ام ، ف

ــا . ــع بعره ــا فتضي ــظاظ فيخدعه ش
ــن  ــي ال حتس ــاء الت ــاك االم احلمق وهن
ان تســقي ولدهــا اللبــن او الــدواء »مــا 
 ، حتســن تعجــوه وال تنجــوه« )80( 
ــاذا  ــعادة ف ــش بس ــي تعي ــة الت والزوج
ــا  ــان زوجه ــا ب ــا صاحبته ــت هل وسوس
يمنــع عنهــا اطيــب مــا يف الذبيحــة 
وســاقت هلــا اســمها مل تعرفــه صدقــت 
وغاضبــت الــزوج وطالبتــه بــه واذا 
ــا  ــا بينه ــت م ــا ، فخرب ــا فيه ــه ارذل م ب

وبينــه )81( .
هتتــد  مل  بيتهــا  مــن  خرجــت  فــاذا 
للعــودة اليــه فــاذا وجدتــه بعــد بحــث 
خلمــس مــرات وهــو بجنبهــا فتعجبــت 
لرعــة اهتدائهــا اليــه)82( ، فهــي فــوق 
خرقهــا فاهنــا »خرقــاء ذات نيقــة »)83( ، 
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ــة عــى الرغــم مــن  فهــي تدعــي املعرف
جهلهــا ، وهــي » خرقــاء عيابــة »)84( 

ــا . ــب غره ــق وتعي ــف باحلم ، تتص
ب- حتذيــر الرجــل مــن تبعــة مشــورهتا 
ســيؤدي  العقــيل  قصورهــا  الن 

الضــالل اىل  هبــا  باملسرشــد 
حــذرت األمثــال الرجــل مــن مشــاورة 
النســاء ، فـــ »مــا امــر العــذراء يف نــوى 
القــوم ؟«)85( ، فهــن ال هيديــن اىل 
غــر الــر فاصبــح »تبــع النســاء ضلة« 
)86( ، اذ ان »النســاء حبائــل الشــيطان 
»)87( ، وعــى الرجــل أال يامتنهــا رسه 
)88( ، فـــ »طاعــة النســاء ندامــة«)89( 
، الن«لــب املــرأة اىل محــق » )90( ، فيــا 
اهيــا الرجــال »اياكــم ونــكاح احلمقــاء » 

 .)91(
ــه  ــد ان ــال لتؤك ــات األمث ــايت حكاي وت
ــار واال  ــرأة اخلي ــى للم ــب ان يعط ال جي
ففــي   ، التهلكــة  اىل  بنفســها  رمــت 
ــر  ــود خ ــن ع ــل »زوج م ــة املث حكاي
ــع االب  ــاة يمن ــود«)92( ، فت ــن قع م
اخلطــاب عنهــا واخواهتــا فيســمعها 
تتمنــى الــزواج مــن أي احــد ، فيزوجها 
ــه  ويمــر عليهــا بعــد حــول فتشــكو الي
ــزوج ،  ــاع ال ــوء طب ــال وس ــق احل ضي
ــة  ــا حكاي ــه .  ومثله ــبق ومتنت ــذي س ال

مثــل اخــر عــن امــراة تــر عــى تزويج 
ابنتهــا بمــن ال يرتضيــه االب فلــا غلبته 
وزوجهــا اســاء الــزوج لالبنــة فطلقوها 
ــوء  ــن س ــر م ــل للتحذي ــرب املث ، ف

العاقبــة)93( . 
ــم  ــة لقي ــرأة ممثل ــث : امل ــب الثال املطل
عليــا احتكرهــا التمثيــل الذكــوري:
ــي  ــوذج ذهن ــا » نم ــة باهن ــرف القيم تع
ــورات –  ــدات والتص ــن املعتق ــبي م نس
االجيابيــة أو الســلبية- منســوجة حــول 
يشء ، او معنــى، او نمــط ســلوكي ، 
ــق  ــاس ، وطرائ ــوس الن ــم يف نف يتحك
ــم  ــم ، واختياراهت ــم ، واحكامه تفكره
، ومواقفهــم ، وترفاهتــم ، وذلــك 
بصفــة مســتمرة نســبيا . وترتــب عليــه 
نظــرة املجتمــع االجيابيــة او الســلبية 
ــهم يف  ــه يس ــم فان ــن ث ــراده . وم اىل اف
تنظيــم شــبكة العالقــات احليويــة – 
ــى  ــان ، ومعن ــة االنس ــدد هوي ــي حت الت
ــن  ــه وب ــا بين ــه – يف م ــوده ، وغايات وج
نفســه ، ثــم بينــه وبــن االخريــن ، 
ــا  ــع العــام ، مكان واملؤسســات ، والواق
وزمانــا »)94( ، وقــد تراكمــت الثقافــة 
النســق  عــى  وهيمنــت  الذكوريــة 
االجتاعــي والفكــري الســائد ومــن 
مظهــر  كل  اضفــاء  مرتكزاهتــا  اهــم 
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قيمــي فاعــل اىل الرجــل واعفــاء املــرأة 
مــن مضمــون هــذه القيمــة ليكــون 
وجودهــا غــر فاعــل وغــر هــادف ، فـ 
» الضاغــط النســقي ال يســمح للتأنيــث 
والــذات اخلاصــة ان تكــون ذات شــأن 
ومتــت برجمــة املــرأة عــى هــذا التصــور 
حتــى اصبــح نوعــا مــن اليقــن يــردد 
عــى الســنة الرجــال والنســاء معــا« 
)95( ، ونتــج عــن ذلــك » ان املــرأة قــد 
ــة  ــور يف حال ــذه العص ــة ه ــت طيل بقي
مــن الســلبية الكاملــة  التــي جتعــل 
ــن  ــر ممك ــي عليهــا غ ــم اخالق كل حك
ــزام اىل  ــر وااللت ــا الق ــى هب ــد انته فق
ــن  ــة م ــلة طويل ــا سلس ــون حياهت ان تك
االمتناعــات عــن الســلوك فلــم تتصف 

ــة » )96(. ــالق اجيابي ــة اخ بأي
فقــد حــدد قدامــة بــن جعفــر الفضائــل 
ــل  ــا العق ــا باهن ــل هب ــدح الرج ــي يم الت
ــذه  ــدا ان ه ــة ، مؤك ــجاعة والعف والش
اخلصــال ممــا ال جيــذب املــرأة يف الرجــل 
فــان مــا جيذهبــا اليــه فقــط صفاتــه 
ممــا   ، املعنويــة  خاللــه  ال  الظاهريــة 
ــريب ال  ــر الع ــرأة يف نظ ــى ان امل ــدل ع ي
ــمى  ــي تس ــة الت ــل االخالقي ــى باملث ُتعن
ــل  ــض ان تدخ ــة يرف ــل ، فقدام الفضائ
بــاب  يف  للمــراة  اجلاذبــة  الصفــات 

ــيب  ــاب النس ــا يف ب ــل جعله ــح ب املدي
حــرا ، وحددهــا بــا يتصــف بــه 
الرجــل مــن صفــات َخلقية فقــط)97( 
ــررا  ــاد مق ــاس العق ــرا عب ــأيت متاخ ، لي
ــدو  ــراة ال تع ــة للم ــال الفاعل ان اخلص
ــة »  ــان والنظاف ــاء واحلن ــون »احلي ان تك

 .  )98(
ويفهــم مــن هــذا ان املــرأة غــر مطالبــة 
جمتمعيــا بالتحــيل بالفضائــل العليــا ، بل 
ــه  ــا قرت ــى ب ــا ان تتح ــاب عليه ــد يع ق
الثقافــة انــه مــن خصائــص الرجــل 
ــن يف  ــض الباحث ــا بع ــا دع ــذا م ، وه
العــر اجلاهــيل باحلكــم ان »وضــع 
املــرأة بصــورة عامــة كان فرديــا ، ال 
يليــق بمكانتهــا املوكولــة اليهــا يف احليــاة 
» )99( ، فالنــاذج النســوية يف األمثــال 
– خاصــة املنتميــة اىل العــر اجلاهــيل -  
فيهــا مواقــف فرديــة ظهــرت هبــا املــرأة 
ــه  ــا ب ــد تنميطه ــا اري ــرة مل ــورة مغاي بص
ــق  ــن ان يطل ــن ال يمك ــد ، ولك ــا بع في
عــى هــذه احلــاالت املعــدودة التــي 
ســجلت للمــراة مواقــف اجيابيــة صورة 
ــد  ــوم النق ــب مفه ــا بحس ــة عنه منمط
ــرى  ــن ي ــاك م ــك ان »هن ــوي ذل النس
ــي  ــرأة يف الوع ــور امل ــراءة ص رضورة ق
الذكــوري مــن خــالل العموميــات 
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ــة »)100(. ــاالت اخلاص ــب احل وجتن
ــود  ــر الوج ــال ذك ــب اغف ــه ال جي اال ان
ــرق وان كان  ــب امل ــوي يف اجلان النس
يبــدو مــن ناحيــة الكــم الــكيل لالمثــال 
حمــل الــدرس اســتثناء ، لــذا ارتــأى 
الضــاءة  مطلبــا  يفــرد  ان  البحــث 
ــرأة  ــاف امل ــت اتص ــي نقل ــال الت األمث
ــط  ــاول التنمي ــي ح ــل الت ــذه الفضائ هب
 ، جماالهتــا  عــن  ابعادهــا  الذكــوري 
ــة  ــن ان الربي ــد الباحث ــد اح ــد وج وق
االجتاعيــة يف كتــب األمثــال تــدور 
يف ثالثــة حمــاور الفروســية والكــرم 
والــرف )101(  ،  لــذا ســيتم دراســة 
الوجــود النســوي يف جمــال هــذه القيــم 
الثــالث ، فاملــرأة مثلــت جانبــا مــن 
ــل  ــا ذات دور فاع ــا جيعله ــور ب كل حم
العربيــة ومل تكــن  القيــم  يف تأصيــل 
ــة  ــل منتج ــارضة ب ــط او ح ــة فق متلقي

ــل : ــذا الفع هل
1 - الفروسية :

فقــد ارادت الثقافــة الســائدة ان تصــور 
املــرأة قعيــدة اخلبــاء تنتظــر ان يفعــل هبا 
ــاعر  ــذا الش ــون ، فه ــرره املحارب ــا يق م

العــريب يقــول مــن اخلفيــف :
 كتب القتل والقتال علينا 

        وعى الغانيات جر الذيول)102(

دور  وال  هلــن  والقــوة  حــول  فــال 
ــام العــرب  فاعــل هلــن يف احلــروب واي
، اال ان جممــع األمثــال يذكــر لنــا مجلــة 
مــن االخبــار  التــي تشــر اىل تقبــل 
الــراوي العــريب – الــذي نقــل هــذه 
ــدة  ــور ع ــر عص ــفاهية ع ــال ش األمث
حتــى وصلــت اىل التدويــن – املشــاركة 
الفاعلــة مــن املــرأة بتنــوع مكانتهــا 
االجتاعيــة يف جمــال احلرب والفروســية 
، وهــذه االخــرة قيمــة عليــا لــدى 
ــزة  ــال مي ــرى يف القت ــذي ي ــريب ال الع

ــراء . ــيادة الصح ــن س ــه م مكنت
ــت  ــرة وكان ــة احل ــي ملك ــاء وه فالزب
مــن العالقــة ، رضب هبــا املثــل لقوهتــا 
ومنعتهــا فقيــل » اعــز مــن الزبــاء« 
ــا  ــرق حصن ــا لتخ ــادت جيش )103( ، ق

)مــارد( والســموءل  اجلنــدل  دومــة 
ــا متنعــا عليهــا  ــا )االبلــق( فل ــن عادي ب
قالــت »متــرد مــارد وعــز االبلــق« )104( 

ــال . ــا مث ــب قوهل ، فذه
عــى  النســاء  مشــاركة  تقتــر  ومل 
القبائــل  ان  بــل  احلــوارض  ملــكات 
ــض  ــاء للتحضي ــتعن بالنس ــت تس كان
يف احلــروب ، ومنهــن حليمــة بنــت 
احلــارث بــن ايب شــمر حتــى رضب هبــا 

املثــل »اعــز مــن حليمــة« )105(.
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ومــن اخــالق الفروســية االجــارة ، 
وقــد مــر يف جممــع امليــداين امثــال عــدة 
عــن نســاء أجــرن رجــاال احتمــوا هبــن 
ــن  ــال ع ــن فض ــا يب ــم م ، ويف حكاياهت
التمســك بالقيمــة الفضــى اهنــن متتعــن 
بقــوة بدنيــة ســاعدهتن عــى الــذب 
عــن املســتجر هبــن ورد طالبيــه )106( 
ــا  ــى اهن ــتهرت ع ــوس وان اش ، والبس
مثــل للشــؤم اال ان اصــل حكايتهــا فيــه 
ــار)107( ، ويف  ــن اجل ــاع ع ــو الدف ه
حكايــة فكيهــة بنــت قتــادة بــن مشــنوء 
ــلكة  ــن الس ــليك ب ــارت الس ــا اج ، اهن
ــا  ــتجار بخيمته ــوم فاس ــه الق ــد طلب وق
ــال  ــاس )108( ، فق ــه الن ــت عن فمنع

ــا : فيه
لعمر ابيك واالنباء تنــمي  

                لنعم اجلار اخت بني عوارا
من اخلفرات مل تفضح اباها 

       ومل ترفع الخـوهتا الشنارا)109(
ويف حكايــة املثــل » صــارت الفتيــان 
محــا » )110( ، تــرز صــورة اخــرى ، 
ــا  ــد تصويره ــا اري ــت مثل ــرأة ليس فامل
انتهــاء  يف  الذيــول  جــر  مهمتهــا 
احلــروب فقــط ، بــل اهنــا قــد تقتــل عى 
الرغــم مــن جتردها مــن الســالح اال اهنا 
قــد يكــون هلــا موقــف قيمــي يف الدفــاع 

بــا متلكــه مــن بيــان عــن قومهــا فيخاف 
مــن بقائهــا فتقتــل ، ففــي حكايــة هــذا 
ــرو  ــا عم ــوا اخ ــم قتل ــي متي ــل ان بن املث
بــن هنــد امللــك ، فســار اليهــم بجيــش 
ــم  ــد ان دياره ــا وج ــأر ، ومل ــب الث يطل
خاليــة اال مــن امــراة كبــرة الســن هــي 
احلمــراء بنــت ضمــرة بــن جابــر ، فــدار 
ــال  ــن رج ــه ع ــال في ــوار يس ــا ح بينه
ــا يفيــض  ــا متحدي ــكان جواهب قومهــا ف
ــر  ــه اال ان ام ــا كان من ــوة ، ف ــزة وق ع
باحراقهــا فنــادت ان يفدهيــا احــد فلــم 

ــت. ــل واحرق ــت املث ــل فقال يفع
يــرك  مل  الذكــوري  املــدون  لكــن 
ــة  ــون طارئ ــة لتك ــا دون مناقض صورهت
عــى موضوعــة الفروســية هــذه فاملثــل 
» تفــزع مــن صــوت الغــراب وتفــرس 
، حيكــي عــن   )111( املشــتم«  االســد 
ــا  ــق قرهب ــدا ونع ــادت اس ــراة اصط ام

غــراب ففزعــت .
2- الكرم

املادحــن  الكــرم  صفــة  جذبــت 
ليخلــدوا مــن اتصــف هبــا ، وقــد » كان 
ــِن  ــن َع ــال: رّش خصــال امللــوك اجلب ُيَق
األعــداء، والقســوة َعــَى الضعفــاء، 
ــن  ــاء« )112( ، لك ــد اإلعط ــل عن والبخ
ان  الرجــل  عــى  عيــب  حــن  يف 
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ــة  ــك مكرم ــد ذل ــل ع ــف بالبخ يتص
البخــل   : الصفــدي  قــال   « للمــرأة 
ــال  ــان يف الرج ــان مذموت ــن صفت واجلب
املــرأة  ألن  النســاء  يف  وحممودتــان   ،
اذا كان فيهــا شــجاعة ربــا كرهــت 
بعلهــا ، فأوقعــت فيــه فعــال ادى إىل 
ــن  ــروج م ــن اخل ــت م ــه ومتكن إهالك
ــل  ــا ال عق ــراه ، ألهن ــا ت ــى م ــا ع مكاهن
هلــا يمنعهــا ممــا حتاولــه ، وإنــا يصدهــا 
ــا ...  ــذي عنده ــن ال ــه اجلب ــا يقتضي ع
ــا  ــادت ب ــخية ج ــرأة س ــت امل وإذا كان
يف بيتهــا ، فــأرض ذلــك بحــال زوجهــا 
بالــيء  املــرأة ربــا جــادت  ، وألن 
ــجل  ــد س ــه »)113( ، وق ــر موضع يف غ
ــرأة  ــور امل ــاب حلض ــبه غي ــث ش البح
ــة ، اال ان  ــذه الصف ــن ه ــال ع يف األمث
الــراءة النســوية مــن املمكــن ان تســجل 
هلــا غلبــة يف املجــال ذاتــه حــن يكــون 
رمــز الكــرم العــريب املســيطر يف الثقافــة 
العربيــة منــذ النقــل االول للنــص حتــى 
ــخصية  ــل يف ش ــن ، يتمث ــر الراه الع
)حاتــم الطائــي( ، وهنــا املفارقــة التــي 
اخلصلــة  هــذه  متجيــد  عــن  غابــت 
ودوهنــا امليــداين يف جممعــه ، أال وهــي ان 
حاتــم الطائــي الــذي يــرب بــه املثــل 
باجلــود قــد ورث هــذه الصفــة عــن امــه 

ــف()114(. ــت عفي ــة بن )غني
ويف مثــل اخــر »بيتــي يبخــل ال انــا 
ــة  ــن هتم ــع ع ــرأة تداف ــان ام »)115( ، ف
وجهــت هلــا بالبخــل عــن االعطــاء 

ــه . ــا تعطي ــك م ــي ال متل وه
ــال يف  ــدرة األمث ــن ن ــم م ــى الرغ وع
ان  اال   ، )الكــرم(  املوضوعــة  هــذه 
تــدل  عميقــة  تنقلهــا  التــي  املعــاين 
وان  بالفعــل  موجــود  ســياق  عــى 
غيــب فالســباب التنميــط الــذي اريــد 

: ثنائيــة  يف  لصورهتــا 
الرجل / املرأة

الواهب / املستلم
املتبوع /التابع

3- الرف
يف  الــواردة  األمثــال  عــى  غلــب 
ــا  ــرأة فاظهره ــاء اىل امل ــا أس ــع م املجم
العــرب  وكأن   ، وفســاد  غلمــة  ذات 
وقــد كانــت هــذه احلكايــات مــادة 
ــا  ــا م ــدوا فيه ــليتهم وج ــمرهم وتس س
يبعــث عــى التنــدر والتفكــه ، فنمطــت 
ــا  ــى غره ــادت ع ــورة س ــرأة يف ص امل
التــي متثــل املــرأة العفيفــة ومتثــل قيمــة 
الــرف املتعلــق باجلســد التــي ضحــى 
ــال  ــروح وامل ــا بال ــن اجله ــرب م الع
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، وكأن اظهــار املــرأة هبــذه الصــورة 
ــوة  ــل الق ــا مقاب ــة ضعفه ــخ حال يرس
ــع  ــت يف موض ــتظهرها ان كان ــي س الت
ــة  الرفــض لالمتهــان اجلســدي واملطالب
 « الــرف  قيمــة  متثــل  يف  باملســاواة 
فالطــوق االجتاعــي يمكــن ان يتغاىض 
عــن افحــش اخلروقــات حــن يغلفهــا 
الســر واخلفــاء عــى الرغــم مــن علــم 
املجتمــع بوقوعهــا ولكــن يصعــب عــى 
املجتمــع قبــول اخلروقــات التــي حتمــل 

ــرد«)116(. ــة مت عالم
ــو  ــن – وه ــض الباحث ــن بع ــا ظ ومثل
ــه  ــح ظن ــي ترج ــواهد الت ــوق الش يس
- ان الشــعر املبتــذل الــذي جعــل مــن 
ــعر  ــو ش ــط ه ــية فق ــورة حس ــرأة ص امل
البدائيــة  املرحلــة  اىل  زورا  منســوب 
يف تشــكيل النــص االديب العــريب ، اذ 
ان تدوينــه جــاء يف العــر العبــايس 
والذائقــة يف هــذا العــر اســتلزمت 
القــول  امكــن   ، التصويــر)117(  هــذا 
املــرأة  تنميــط  مــن  الكــم  هــذا  ان 
يف األمثــال العربيــة بصــورة حســية 
ــادت  ــي ن ــا الت ــل العلي ــن املث ــا م جترده
هبــا القيــم العربيــة ممكــن ان يكــون 
موضوعــا للغايــة ذاهتــا مــن تســلية 

واهلــاء يف جمالــس الســمر. 

وهــذا االنتقــاص مــن قيمــة املــرأة 
ينقضهــا  العليــا  القيــم  يف  ومتثالهتــا 
ــة  ــاركة يف القيم ــذري املش ــكل ج وبش
االنســانية وكوهنــا متوحــدة مــع الرجــل 
يف تشــكيل املجتمــع وذلــك يف مــا ســار 
ــوام« )118(  ــقائق االق ــاء ش ــال » النس مث
ــول  ــان الرس ــى لس ــر ع ــن يذك ، فح
ــه والــه وســلم( يف متــن  )صــى اهلل علي
يف  خــص  املؤلــف  ان  مــع  األمثــال 
هنايــة كتابــه جانبــا لالحاديــث الــواردة 
ــه ورست  عــى لســانه صلــوات اهلل علي
ــذا  ــى ان ه ــة ع ــال ، دالل ــرى األمث م
ــك  ــره يف تل ــن غ ــر م ــاع اكث ــول ش الق
اعــام يف حــن  اخلــر  ، ويف  احلقبــة 
اياكــم   « الالحــق  املثــل  يف  يكــون 
خطــاب   ،  )119(« الدمــن  وخــراء 

ــرأة . ــل ال امل للرج
يف حكايــة املثــل »ســاكفيك مــا كان 
ــر  ــده ك ــا يقع ــل هن ــواال«)120( ، الرج ق
الســن واخلــوف مــن العشــرة عــن 
الدفــاع عنهــا ، فتشــكو لــه زوجــه عــن 
ــب  ــا فيطل ــه اليه ــاء اخوت ــرض ابن تع
منهــا ان تردهــم بــكالم فرفــض ذلــك 
وتعــده مــن املجاملــة التــي ال تصــح يف 

ــام. ــذا املق ه
والدفــاع عــن احلمــى حــن ترتبــط 
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اعمــق  داللــة  هلــا  فــان  باالمومــة 
ــان  ــل ف ــورة البط ــن ص ــال ع ــي فض فه
ــرى  ــة اخ ــف قيم ــن الضع ــرد االم م جت
تضعفهــا  ال  التــي  االم  فتطالعنــا   ،
العاطفــة وهــي حتــث ابنهــا عــى التحيل 
باخــالق الفرســان والــذب عــن احلمــى 
وان كلفــه ذلــك حياتــه يف حكايــة املثــل 
الطعــن«)121(  جمــر  مــن  امحــى   «
، فاملــرأة التــي تســبى وان عوملــت 
بــدالل وتلطــف فهــي تقــول : » رش 

يوميهــا واغــواه هلــا »)122(.   
ــا  ــا باهن ــا امامه ــر ابنته ــي تفخ واالم الت
حتامــي عــن نفســها بــان ترمــي الــراب 
ــا  ــها فتجيبه ــاهلا نفس ــب يس ــه راك بوج
ــن  ــل احلص ــا ان تدخ ــا ان االوىل هب امه

ــق )123(. ــف يف الطري ــدل ان تق ب
ــذي ال  ــدين ال ــا الب ــى ضعفه ــي ع وه
يســمح هلــا بالدفــاع عــن جســدها 
ــس  ــد امل ــن يري ــى م ــال ع ــوة ، حتت بالق
ــال  ــرة ومث ــه ع ــا ، فتجعل ــن رشفه م

.)124 (

اخلامتة :
ــان البحــث  ومــن خــالل مــا تقــدم ، ف
ملــح عــددا مــن النتائــج يمكــن امجاهلــا 

بــا يــايت :
ان وجــود املــرأة يف األمثــال )منتجة، 
ــط  ــدث املحي ــركة يف احل ــة، مش خماطب
باملثــل( يشــكل نســبة قليلــة مــن العــدد 
الــكيل لالمثــال ســواء القديمــة منهــا او 

مــا قالــه املولــدون.
جــزءًا  بعدهــا  العربيــة  لالمثــال 
ــال  ــتثنائية يف جم ــة اس ــراث امهي ــن ال م
ــن  ــا املهيم ــة لدوره ــات الثقافي الدراس
ــع  ــائدة يف املجتم ــل الس ــكيل املث يف تش

ــا. ــا وحالي قدي
وجــود املــرأة منتجــة للنــص )املثــل( 
لــه داللــة عــى دورهــا يف تشــكيل 
مــن  الرغــم  عــى  الثقــايف  الفعــل 
حمــاوالت تغييبهــا يف العصــور الالحقــة 

ــايف . ــل الثق ــاحة الفع ــن س م
يف  واضحــة  تناقضــات  هنــاك 
الرســائل التــي  وجهتهــا األمثــال بشــان 
املــرأة ممــا يســتدعي حفــرا اكثــر عمقــا 
ــرف أي  ــال ليع ــذه األمث ــل ه يف تاصي

ــل. ــا اصي ــوع واهي ــا موض منه
غــر  نمطيــة  صــورة  االم  مثلــت 
فاعلــة عــى الرغــم مــن حضورهــا 
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اجليــد نســبة لصــور اخــرى ، فلــم 
ــة  ــا صانع ــا دوره ــال عنه ــل األمث تنق
ــى  ــا ع ــر دوره ــا اقت ــان ، وان لالنس

انتاجــه املــادي.
مثلــت االنثــى وجــودا مقتــرا عــى 
وضعهــا اجلســدي مــن دون وجــود 
ــي  ــدت فه ــان وج ــا ، ف ــة هل ــة فاعل قيم

ــل . ــن الفع ــل ع ــي الرج تله
الكاهنــة  املــرأة  صــورة  وجــدت 
ــة مليــل  ــة الذكوري لتؤكــد تنميــط العقلي
الغيبيــات وابتعادهــا عــن  اىل  املــرأة 

املنطــق العلمــي يف التحليــل.
احلمقــاء  املــرأة  صــورة  بــرزت 
ــال  ــاءت األمث ــد ج ــن ، فق ــط ب بتنمي
منهــا  للســخرية  احدمهــا  جمالــن  يف 
والتفكــه  للتنــدر  مــادة  وجعلهــا 
ــل  ــام جع ــا باع ــر منه ــر للتحذي واالخ

بالــرورة. امــراة محقــاء  مــن كل 
ــراث  ــوري يف ال ــط الذك اراد التنمي
ــال  ــا بالرج ــم العلي ــل القي ــر متثي ح
دون النســاء ، وقــد اســتطاعت األمثــال 
ــالت  ــا يف متث ــذور هل ــجيل ج ــن تس م
ــرم  ــية والك ــل الفروس ــم مث ــذه القي ه

ــرف. وال
مل تغــب املــرأة العربيــة عــن ســاحات 
بوجودهــا  قــد رضب  بــل   ، القتــال 

البــارز عــدد مــن األمثــال التــي تعكــس 
ــة. ــجاعة وذكاء وحكم ش

ــن  ــام ع ــبه ت ــا ش ــرأة غياب ــت امل غاب
ــريب  ــا الع ــم هب ــي اهت ــرم الت ــة الك ثيم
وســعى ليتصــف ويعــرف هبــا باشــكال 

ــدة. ع
هنــاك عــدد مــن األمثــال التــي 
تظهــر املــرأة فيهــا حماميــة عــن عرضهــا 
ومدافعــة عــن نفســها بالقــول والفعــل 
البــدين  ضعفهــا  مــن  الرغــم  عــى 

واالجتاعــي.
شــغلت صــورة املــرأة االنثــى /
اخلائنــة واملغويــة مســاحة اكــر مــن 
ــول  ــاىف قب ــرى ، واذ يتن ــورة اخ أي ص
ذلــك مــع مــا تعــارف مــن ســيادة لقيــم 
الــرف يف احلضــارة العربيــة امكــن 
القــول ان يف هــذا التصويــر مــن املبالغــة 
كثــر ، وغايتــه ان هــذه األمثــال كانــت 

ــة. ــس ذكوري ــمر ملجال ــادة الس م
ــا  ــم العلي ــر للقي ــذا التقدي ــا ورد ه مل
ــال  ــاب األمث ــرأة يف كت ــا امل ــي متثله الت
ــة  ــة العربي ــول الثقاف ــل اص ــذي ينق ال
امكــن لنــا ان نــدرك ان التشــويه الــذي 
ــة  ــرأة املتعلق ــورة امل ــا لص حصــل الحق
ــل  ــو دخي ــا ه ــذات ان ــم بال ــذه القي هب

ــة  ــاحة العربي ــى الس ع
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اهلوامش :
)( اخلروج من التيه : 296

)2( جممع األمثال : 2 : 376
ــة :  ــياق الثقاف ــاب وانس ــانيات اخلط )3( لس

90
)4( املرح اجلزائري :11

)5( االدب والنسوية : 100
قبــل  العــريب  االدب  تاريــخ  ينظــر:   )6(

349  ،  345  : االســالم 
)7( فصول عن املرأة : 10-9

ــا   ــة وانواعه ــوم اللغ ــر يف عل ــر: املزه )8( ينظ
385  :1

قبــل  العــريب  االدب  تاريــخ  ينظــر:    )9(
344  : االســالم 

)0(  العر اجلاهيل : 404
ــال ال يذكــر  ــن يف جممــع األمث ــال املولدي *امث

قائلهــا
)1( نساء بال امهات : 77-76

)2( اخلطاب الروائي النسوي : 220
)3( الزواج الردي اجلنوسة النسقية : 75

)4( النساء واالبداع :88
)5(  جممع األمثال : 1: 173

)6(  م.ن. : 1: 173
)7(  ن. : 2  : 161

)8(  املرأة واللغة :11
)9( سقوط املحرمات : 15-14

)20(  جممع األمثال : 2: 11
)2( تأنيث القصيدة : 15

)22(  نقد الشعر : 96 ، 134
)23(  جممع األمثال : 1: 186

)24(  م.ن. :  2: 268
)25(  ن. : 1: 147

)26(  ن. :  2  : 297
)27(  ن. : 2: 67

)28(  ن. : 1:137
)29(  ن. : 2 :69

)30(  ن. : 1: 275
)3(  ن. : 1: 100

)32(  ن. : 2 : 231
)33(  النمل : 34

)34(  جممع األمثال : 2 : 208
)35(  م.ن. : 1 : 273

)36( موســوعة النظريــة الثقافيــة : 376-
377

)37( نظريــة الصــورة الذهنيــة واشــكالية 
العالقــة مــن التنميــط : 136

)38( املرأة  ؟ : 215
)39( االدب والنسوية : 73

)40(  بلوغ االرب : 2: 9
)4(  ينظــر : كنــز العــال : 16: 302 ، وينظــر 

اجلامــع الكبــر للرمــذي : 1: 51
)42( العقد الفريد  :  2 : 460

)43(  جممع األمثال : 2 : 412-411
)44( موســوعة النظريــة الثقافيــة : 499-

500
)45( التجزيئية يف الوطن العريب : 38
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)46( االســس الفلســفية للفكــر النســوي 
312 : الغــريب 

)47(  ينظــر : صــورة املــرأة املثــال ورموزهــا 
ــة : 175 الديني

)48(  جممع األمثال : 1 : 182
)49(  م.ن. : 1 :391

)50(  ن. : 1 :97
)5(  ن. : 1 : 196
)52(  ن. : 2 :38

)53(  ن. : 2 : 386
)54( اخلطاب الروائي النسوي : 18

يف  والرجــل  املــرأة  عــن  دراســات   )55(
797  : العــريب  املجتمــع 

)56(املرأة الثالثة :126
)57(  جممع األمثال : 2 : 65

)58(  م.ن. : 2 : 192
)59(  ن. : 1 :555

يف  والرجــل  املــرأة  عــن  دراســات   )60(
774  : العــريب  املجتمــع 

)61(  جممع األمثال : 2 :252
)62(  م.ن. : 1 : 50
)63(  ن. : 1 : 180
)64(  ن. : 1 :  351
)65(  ن. : 1 : 253

)66( انثوية العلم : 253
ــل  ــي – مدخ ــف االجتاع ــر :التخل )67( ينظ

ــور : 199 ــان املقه ــيكولوجية االنس إىل س
)68( انثوية العلم :255

)69(  جممع األمثال : 1 :158 
)70(  م.ن. : 1: 287
)7( املرأة الثالثة : 128

)72( جممع األمثال : 1 : 252
)73( ينظــر : م.ن. : 1 : 282، 2 : 111 ، 2 

490  :
)74( ينظر : ن. : 1 : : 283، 1: 305

)75( ينظر : ن.: 1 : 283
)76( ن.: 1 :305

)77( ينظر : ن. : 1 : 326
)78( ن.: 2: 366
)79( ن. : 1: 439
)80( ن.: 2: 342

)8( ينظر :ن.: 2: 42
)82( ينظر : ن. : 1 : 437

)83( ن.: 1 : 305
)84( ن. : 1: 306
)85( ن.: 2 : 323
)86( ن.: 1 : 190
)87( ن. : 2 : 401

)88( ينظر : ن. : 2 : 254
)89( ن. : 1: 544
)90( ن.: 2 : 237
)9( ن. : 2 : 217

 )92( ن.:1 :407 
)93( ينظر : ن. : 2: 396

)94(  نقد القيم : 21
)95( تأنيث القصيدة : 87
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)96( التجزيئية يف الوطن العريب : 40-39
)97(  ينظر : نقد الشعر : 96 ، 134

)98( املرأة يف القرآن : 33
)99(  حضــارة العــرب يف عــر اجلاهليــة 

127:
)00( ينظر : وعي الذكورة واملرأة: 183

ــيل :  ــر اجلاه ــة والع ــال العربي )01(  األمث
140

ــة  :  ــن ايب ربيع ــر ب ــوان عم ــر : دي )02( ينظ
290  ، ونســب البيــت إىل )الســموءل بــن 
عاديــا اليهــودي ( يف محاســة املرزوقــي / ينظــر 

: رشح ديــوان احلاســة : 1 : 117
 )03(  جممع األمثال : 2 : 51

)04(  م.ن.: 1 : 174
)05(  ن.: 2 : 53

)06( ينظر: ن. : 2 : 444 ، 2 : 445
)07(  ينظر : ن. : 1: 473
)08( ينظر :  ن.: 2 : 446

)09( ديوان الصعاليك :187
)10(  جممع األمثال : 1 : 495

)11(  م.ن.  : 1 : 184
)12(  االمايل : 1 : 198

 )13( كشكول البهائي : 2 : 336
)14(  ينظر : جممع األمثال : 1: 241

)15(  م.ن. : 1 : 134
)16( نازك بن الكتابية : 16

 – العــريب  الشــعر  :مجاليــات  ينظــر   )17(
دراســة يف فلســفة اجلــال يف الوعــي الشــعري 

اجلاهــيل:287
)18(  جممع األمثال : 1: 61 

)19(  م.ن. : 1: 64
)120(  ن.: 1: 434

)21(  ن.: 1: 286
)22(  ن. :1: 454

)23( ينظر: ن.: 1: 494 ، 2 : 489
)24(  ينظر : ن. : 1: 273
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ثبت املصادر واملراجع :
االدب والنســوية، بــام موريــس ،تر:ســهام 
للثقافــة  االعــى  ،املجلــس  الســالم  عبــد 

2002 ،ط1،  ،القاهــرة 
ــريب  ــوي الغ ــر النس ــفية للفك ــس الفلس االس
،خدجيــة العزيــزي، بيســان، بــروت، ط1، 

ــران  حزي
2005

ــن  ــيل ب ــى ع ــف املرت ــى، الري ــايل املرت ام
ــد  ــق: حمم ــوي ، حتقي ــوي العل ــن املوس احلس
ابــو الفضــل ابراهيــم ، املكتبــة العريــة ، 

بــروت ، ط1 ، 2004
ــد  ــيل ، حمم ــر اجلاه ــة والع ــال العربي األمث
توفيــق ابــو عــيل ، دار النفائــس، بــروت ، ط1 

1988  ،
ــفة  ــور الفلس ــن منظ ــم م ــم – العل ــة العل انثوي
النســوية ، د.لينــدا جــن شــيفرد ، تر:د.يمنــى 
ــة  ــى للثقاف ــس االع ــويل ، املجل ــف اخل طري
والفنــون واآلداب ، الكويــت ، د.ط. ، 2004
العــرب  احــوال  معرفــة  يف  االرب  بلــوغ 
،حممــود شــكري االلــويس البغــدادي ، رشحــه 
: حممــد هبجــة االثــري ، دار الكتــب العلميــة ، 

لبنــان ، د.ط. ، د.ت.
تاريــخ االدب العــريب قبــل االســالم ، د.نوري 
محــودي القيــي ود.عــادل جاســم البيــايت ود. 
مصطفــى عبــد اللطيــف ، دار احلريــة للطباعــة 

، بغــداد، د.ط. ، 1979
تأنيــث القصيــدة والقــارئ املختلــف ، د.عبــد 

ــدار  ــريب، ال ــايف الع ــز الثق ــي ، املرك اهلل الغذام
ــاء ، ط2، 2005 البيض

التجزيئيــة يف املجتمــع العــريب ، نــازك املالئكــة 
، دار العلــم ، بــروت ، ط1، مايــو 1974

اىل  مدخــل   – االجتاعــي  التخلــف 
ــى  ــور، د.مصطف ــان املقه ــيكولوجية االنس س
حجــازي ، املركــز الثقــايف العــريب ، الــدار 

2005 ط9،   ، البيضــاء 
اجلامــع الكبــر للرمــذي ،لالمــام احلافــظ ايب 
عيســى حممد بــن عيســى الرمــذي )279هـ(، 
حققــه : د. بشــار عــواد معــروف ، دار الغــرب 

االســالمي ،بــروت ، ط1 ، 1996 
ــفة  ــة يف فلس ــريب – دراس ــعر الع ــات الش مجالي
اجلــال يف الوعــي الشــعري اجلاهــيل، د. هــالل 
ــة ،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاد ، مرك جه

ــروت ، ط1 ، 2007 ب
ــر  ــرب يف ع ــارة الع حض  
اجلاهليــة ، د.حســن احلــاج حســن ، املؤسســة 
اجلامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، 

2006  ، بــروت،ط4 
ســلطة  يف  –دراســة  التيــه  مــن  اخلــروج 
النــص، د.عبــد العزيــز محــودة ، عــامل املعرفــة 

2003، د.ط.   ، ،الكويــت 
اخلطــاب الروائــي النســوي ،د.ســهام ابــو 
ــة ،  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــن ، اهليئ العمري

2011 ط1،  مــر، 
ــع  ــل يف املجتم ــرأة والرج ــن امل ــات ع دراس
املؤسســة   ، الســعداوي  د.نــوال   ، العــريب 
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العربيــة للدراســات والنــر ، بــروت ، ط2، 
1990

ديــوان الصعاليــك، رشح:د.يوســف شــكري 
ــروت،2004 ــات،دار اجليل،د.ط.،ب فرح

ايب ربيعــة، رشح :عــيل  بــن  ديــوان عمــر 
للمطبوعــات  األعلمــي  العسييل،،مؤسســة 

1998، ط1،  ،بــروت 
الــزواج الــردي اجلنوســة النســقية ، عبــد اهلل 
الغذامــي ، فصــول العــدد 61 ، اهليئــة املريــة 

العامــة للكتــاب ، 2003 
ــة  ــوية عربي ــح نس ــات – مالم ــقوط املحرم س
يف النقــد املرحــي ، وطفــاء محــادي ، دار 

الســاقي ، بــروت ، ط1، 2008
رشح ديــوان احلاســة  ، ايب عــيل امحــد بــن 
ــد  ــره : امح ــي ، ن ــن املرزوق ــن احلس ــد ب حمم
امــن وعبــد الســالم هــارون ، جلنــة التاليــف 

والرمجــة والنــر ، القاهــرة ، ط1 ، 1951
ــد  ــة عن ــا الديني ــال ورموزه ــرأة املث ــورة امل ص
شــعراء املعلقات)اطروحــة ( ، طــه غالــب 
عبــد الرحيــم طــه ،كليــة الدراســات العليــا- 
ــة ، فلســطن ، 2003 جامعــة النجــاح الوطني
العــر اجلاهــيل ، د. شــوقي ضيــف ، دار 

2007، ط26   ، مــر   ، املعــارف 
العقــد الفريــد ، ايب امحــد بــن حممــد بــن عبــد 
ربــة االندلــس ، حتقيــق: ابراهيــم حممــد صقــر 

، مكتبــة مــر ، القاهــرة ، ط1، 2008
فصــول عــن املــرأة ، هــادي العلــوي ،دار 

1996 ط1،   ، بــروت   ، االدبيــة  الكنــوز 

ــن  ــد ب ــن حمم ــاء الدي ــي ، هب ــكول البهائ كش
دار   ، البهائــي  بالشــيخ  املعــروف  احلســن 

2008 ط1،   ، بــروت   ، املرتــى 
كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال 
املؤلــف :عــالء الديــن عــيل بــن حســام الديــن 
ــدي  ــاذيل اهلن ــادري الش ــان الق ــايض خ ــن ق اب
الرهانفــوري ثــم املــدين فاملكــي الشــهر 
باملتقــي اهلنــدي )املتــوىف: 975هـــ )املحقــق: 
النــارش:  الســقا  صفــوة   - حيــاين  بكــري 
مؤسســة الرســالة الطبعــة :الطبعــة اخلامســة، 

1401هـــ/1981
لســانيات اخلطــاب وانســاق الثقافــة ، د.عبــد 
الفتــاح امحــد يوســف، منشــورات االختــالف 

ــر ، ط1، 2010 ، اجلزائ
ــال ، ايب الفضــل امحــد بــن حممــد  جممــع األمث
بــن امحــد ابــن ابراهيــم النيســابوري امليــداين ، 
ــب  ــن زرزور ، دار الكت ــم حس ــه : نعي ــدم ل ق

ــروت ، ط3 ، 2010 ــة ، ب العلمي
املــرأة ؟ بحــث يف ســيكولوجية االعــاق ، بيــر 
ــالة ،  ــة الرس ــعد ، مطبع ــد اس ــو ، تر:وجي داك

ط3، 1991
ــا  ــكي، تر:دين ــل ليبوفيتس ــة ،جي ــرأة الثالث امل
ط1،   ، للرمجــة  القومــي  املركــز   ، منــدور 

2012
املــرأة يف القــرآن ، عبــاس حممــود العقــاد ، دار 

اهلــالل ، مــر، د.ط. ،د.ت.
املــرأة واللغــة ،د.عبــد اهلل حممــد الغذامــي 
،املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء ،ط3، 
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2006
املزهــر يف علــوم اللغــة وانواعهــا /جــالل 
الديــن الســيوطي)ت (/رشح وتعليــق :حممــد 
واخرون/املكتبــة  ابراهيــم  الفضــل  ابــو 

/صيدا-لبنــان/2009 العريــة 
املــرح اجلزائــري- دراســات تطبيقيــة يف 
ــن  ــع ،د. احس ــور املجتم ــة وتط ــور الراثي اجل
ثليــالين ، دار التنويــر، اجلزائــر ، ط1 ، 2013
ــار  ــدرو ادج ــة ،ان ــة الثقافي ــوعة النظري موس
اجلوهــري  تر:هنــاء   ، ســيدجويك  وبيــر 
،ط1  ،القاهــرة  للرمجــة  القومــي  ،املركــز 

2009 ،ع1357، 
نــازك املالئكــة بــن الكتابيــة وتأنيــث القصيدة 
، د.عبــد العظيــم الســلطاين ، دار الشــؤون 

ــداد ، ط1، 2010 ــة ، بغ ــة العام الثقافي
االنثويــة  الــذوات   – امهــات  بــال  نســاء 
ســاهر   ، الســعودية  النســائية  الروايــة  يف 
ــروت، ط1،  ــريب ، ب ــار الع ــن، االنتش الضام

2 0 1 0
النســاء واالبــداع :املبدعــة العربيــة بــن خمالفــة 

الصــورة النمطيــة للمــرأة يف الذاكــرة اجلاعيــة 
ــد اهلل  ــة عب ــائد ، فوزي ــاب الس ــك اخلط وتفكي
ابــو خالــد ، ضمــن كتــاب : النســوية العربيــة 
رؤيــة نقديــة ، جمموعــة باحثــات ، مركــز 
ــروت ، ط1،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

ــران 2012 حزي
ــة  ــكالية العالق ــة وإش ــورة الذهني ــة الص نظري
الســتار جميــد  زينــة عبــد   ، التنميــط  مــع 
ــة  ــي ، كلي ــث االعالم ــة الباح ــار ، جمل الصف

بغــداد ،ع2، 2006. االعــالم جامعــة 
ــر  ــن جعف ــة ب ــرج قدام ــعر ، اليب الف ــد الش نق
ن حتقيــق : د.حممــد عبــد املنعــم خفاجــى ، دار 

ــروت ،د.ط ،د.ت. ــة ، ب ــب العلمي الكت
ملنهــاج  مقاربــات ختطيطيــة   – القيــم  نقــد 
علمــي جديــد ، د. عبــد اهلل بــن امحــد الفيفــي ، 
دار االنتشــار العــريب ، بــروت ، ط1 ، 2006
ــارصة ،   ــن املن ــرأة ، حس ــورة وامل ــي الذك وع
فصــول ع 66، اهليئــة املريــة العامــة للكتــاب 

 2005 ،

Abstract

Although the number of proverbs that 

women attended either productive or 

address or participation in the tale likewise 

a bit relative to the total number of sayings 

in the book (Proverbs) of the field, but has 

exceptional importance while reading this 

existence that a continuing presence in 

effectiveness and impact, especially when 

read feminist monetary mechanisms, which 

looked to literature as a contributor to the 

formation of human existence, identity, 

when the literary product of unsheathed 

heritage especially The civilization attaches 

great importance to heritage, old & new, 

need to search within this curriculum-

women-becomes more important
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