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ملخص الدراسة
هتػػدؼ اشدراسػ اٟتلشةػ عر اشتبػػأرؼ علػػأ صػػورة ا١تػأرةة  ي امأثاػػلؿ اشعػػبية اشدارجػ و كاشكعػ عػػن
ثػدل تواقػػق اشصػػورة ا١تػػنكورة نفػػل ثػػع ثبتقػػدات طليػ كلةػ اشًتبةػ امأسلسػػة ثػػن جهػ و ككةفةػ اإلقػػلدة ثػػن
ا١توركثػلت اشعػػبية  ي اٟتقػػب اشًتبػوم ثػػن جهػ ة ػأرلٖ .تػػلكؿ اشدراسػ ةف تستكعػ رؤيػ اشنلةػػئ شػًتاثهم
االجتملعي كثدل ة٫تةتو  ي اشًتبة اشأراىن ال سػةمل كةف صػورة ا١تػأرةة ػنة  ي اشتوسػع كاشتغػَت ٤تلةػل كعل١تةػل.
كثػػن ةجػػب بلػػوغ تل ػ اشغلي ػ سػػةتم ٖتلةػػب ٣تموع ػ ثػػن امأثاػػلؿ اشعػػبية  ي ضػػوء ا١تنهجةػػلت كاشدراسػػلت
اشاقلقةػ اٟتدياػ اشػػيت تبػػٌت بلشكعػ عػػن امأنسػػلؽ اشفكأريػ شلخطػػلب اشاقػػل ي .تبتمػػد اشدراسػ اٟتلشةػ علػػأ
ا١تنهج اشوصفي اشتحلةلي شلتوصب عر عجلبلت علأ امأسئل ا١تطأركح  ي اشيحث اشأراىن.

Abstract

The present study aims to identify the image of women in
proverbs dialect and determine to what extent this image is
concurred with the beliefs of students at the Basic Education
College. Furthermore, this study discusses how to make use of
folklore in the field of education. The study also attempts to
explore the views of the youth regarding this topic, especially as
the issue of woman is expanding and changing locally and
globally. In order to achieve this, the study analyzes in a
descriptive analytical method a set of examples of popular
methodologies in the light of modern and cultural studies dealing
with the view of woman and its impact in our social culture.
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المقدمة
نلشت ا١تػأرةة  ي اوكنػ امأ ػَتة ثكلنػ ثتقدثػ ثقلرنػ بل١تبوقػلت اشػيت كلنػت تبػًتب ثسػَتهتل سػلبقل
كشكن ىب ٖتأررت ا١تأرةة ثن اشنظأرة اشنمطة ا١تغليأرة شلتقدـ ةـ ثلزاشت بقليل اشنظأرة اشسلية ثياوثػ  ي كاػَت ثػن
ثضلثُت ا١تاب اشعبيب كثلتصق بلشوعي اجملتمبي؟ ىب ًب تفكة ا١توركث اشعبيب اشسليب كىب ًب اشػتخلص
ثنو؟
شقد حظةت امأثاػلؿ اشعػبية بلىتمػلـ اشعػبوب علػأ ثػدار اشبصػور كشبيػت دكرا  ي تعػكةب قكػأر
ككجػػداف امأقػأراد كاٞتملعػػلتو كحأركػػت سػػلوكهم و ككجهػػت ةقبػػل٢تم  ي كاػػَت ثػػن ا١تواقػ كال زاشػػت كػػنش
ذات تأثَت عمةق  ي كعي كةنعط اشيعأر.
ا١تاب  ي االصطالح ىو اشبيلرة اشفنة اشسلئأرة ا١توجزة اشيت تصلغ شتصور ثوقفل ةك حلدث
سلع شقلعد) ك (عيلؾ
كشتستخلص ربة عنسلنة ٯتكن استبلدهتل  ي حلش ة أرل ثعلهب ٢تل ثاب( :رب و
عأرؼ اشبأرب
ةعٍت كاٝتبي يل جلرة) ك (عف اشيغلث بأرضنل يستنسأر) ك (رب قوؿ ةةد ثن صوؿ) .كقد ٌ
اشقداثأ امأثالؿ كحددكا شلماب ةأركطنلو كىي ةنو ٬تب ةف ٬تتمع قةو ع٬تلز اشلفظ كعصلب ا١تبٌت كحسن

كاَتا علأ ةأرط اشسَتكرة كاشعةوع ثعَتين عر ة٫تة ا١تاب اشتبلةمة
اشتعيةو كجودة اشكنلي  .كقد ةكدكا ن
كعر دكره كجلنيو اشنفبي .كقد ارتيطت امأثالؿ بلالستدالؿ كاستخالص اٟتكم كاشبظ (ثسبودو
ََِْـ) .كارتيطت ةيضل بلشقةم كاشبالقلت اشسلئدة  ي اجملتمع (عيداشبزيزو ُٗٗٗـو ص ٖ) .تبترب
امأثالؿ اشعبية "عحدل ا١تأرايل اشصلقة و اشصلدق و اشيت تبكس اشوجداف اشبلـو كاشفكأر اشسلئد  ي اشيةئ "
(اشبليو ُٗٗٗـو ص ُ) .قلؿ ةوقي ضة عن ا١تاب عنو "قلسف اٟتةلة امأكر كشو  ي تلريخ اشفكأر
ة٫تة ال يدركو عال ثن تبمق  ي دراس نفسة اشعبوب كدراس اشتطور اشفكأرم عند اشيعأر" (انظأر
ةبوصوقوو ُِٖٗـو ص َُ .)ُُ-كقأريب ثن ذش قو٢تم ةف امأثالؿ قلسف اشعبوب كة ت اشتلريخ
اشيكأر (ثأرادو ُِٖٗٗـو ص ٓ).
شكػػب شغ ػ ثػػن شغػػلت اشبػػل ةثاػػلؿ ةػػبية تتضػػمن علػػأ ةقكػػلر كثبتقػػدات (proverb,
) 2010ىػػي نتػػلج سػػنوات ك ػربات  .كتػػدؿ امأثاػػلؿ علػػأ عقلةػ اشعػػبب اشػػنم تصػػدر عنػػوو كتيصػػور

حةلتو االجتملعة و كىي ػَت دشةػب علػأ ة القػو كطيةبػ ثقلقتػوو كثعػلولوو ك٫توثػوو كراصػد مأحػواؿ بةئتػو
كثوجوداهتػػلو كتأرٚتػػلف ١تسػػتول شغتػػو كهػػج تأربةتػػوو كقةهػػل تسػػجةب دقةػػق ٞتلنػػب ثػػن تلرٮتػػو اشبػػلـو ذش ػ ةف
ببػػأل امأثاػػلؿ تكػػوف كشةػػدة امأسػػطورة  ي عطػػلر اشتػػلريخ احمللٌػػيو ةك كشةػػدة حلدث ػ تيػػأركل علػػأ ةهػػل حػػدث
تػػلرٮتي كيػػَت كتلػ ا١تسػػتمدة ثػػن ةيػػلـ اشبػػأرب ( ا١توسػػوع اشبأربةػ و ََُِـو جّو صْٖٔ) .ال يسػػتغٍت

اشكلتػػب عػػن امأثاػػلؿ اشأرصػػةن شتنمة ػ ثواىيػػو (اٞتزائػػأرمو ُٕٗٗـو ص َُٕ) ككػػنش كػػب ثاق ػ ٭تتػػلج
عشةهل كينتفع ثنهل.
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تعغب امأثالؿ اشعػبية ثكلنػ لصػ  ي ثوركثنػل اشاقػل يو كٕتػد انتعػلرا كذيوعػل بػُت ٥تتلػ طيقػلت
اجملتمعو كٖتتوم علأ توجةهلت تأربويػ عديػدة ٯتكػن توفةفهػل  ي اشًتبةػ كحفػظ ا٢تويػ اشوطنةػ كىػي جػديأرة

بلشدراس ػ  .كرد  ي كتػػلب امأثاػػلؿ اشدارج ػ شلنػػورم (ُُٖٗـ) "ا١تاػػب كػػالـ كاضػػم ا١تبػػٌتو ثػػوجز اشلفػػظو
حسػن اشتعػيةوو شطةػ اشتبيػَتو ٭تسػن كقبػو علػأ اشسػلثعو تنلكشتػو امأشسػن و قأصػيم شوضػوح ثبنػله ثتػداكالن
فةفػلن علػػأ اشلسػػلفو يقصػػد بػػو قلئلػػو اشكنليػ عػػن ةػػيء يفهمػػو اٟتلضػػأركف" (صٓ) .عهػػل عصػػلرة اشػػناكأرة
اٞتمبة ػ ك الص ػ اشتجػػلرب اجملتمبة ػ  .كثػػن امأثاػػلؿ اشعػػبية اشدارج ػ ذات ا١تض ػػلثُت اشًتبوي ػ ق ػػو٢تم "عذا
حصب ا٢تأرس بطب اشدرس" (اشنػورم و صُٗ) ا١تبػٌت :ال ٬تتمػع ةكػب كثػناكأرة بوقػت كاحػد .كثػن امأثالػ
"اشلي قةو طيع ثل ٬توز ثن طيبو (اشنورمو صِْ) ةك اشلػي بػو طيةػع ثػل يتطيػع كا١تبػٌت :صػلحب اشبػلدة ال
يًتكهػػل كشػػو طيلػػب ثنػػو تأركهػػل .كال ريػػب ةف اإلرادة كاشبلػػم كفػػةالف بتغةػػَت اشسػػلوؾ كىػػنا يػػدؿ علػػأ طػػورة

ببػػأل امأثاػػلؿ اشعػػبية شتضػػمنهل علػػأ ثبػػلين ٗتػػلش اشصػواب كثػػن ثاػػب ذشػ قػػو٢تم "ببػػد ثػػل ةػػلب كدكه
اشكتػػلب" (اٞتػػودمو ََِْـو ص ُٔ)و ةم يأريػػد ةف يػػتبلم ببػػد ةف كػػرب  ي اشسػػن كىػػنا ا١تاػػب يقلػػب ثػػن
قةم ػ اشػػتبلم كيلغػػي قكػػأرة اشػػتبلم بػػال حػػدكد ك٭تػػين كيػػَت اشسػػن  ي ةف يطلػػب اشبلػػم ثػػع ةف ا١تا ػب اشسػػلئأر
اشصػػحةم ىػػو "اطلػػب اشبلػػم ثػػن ا١تهػػد عر اشلحػػد" .كاػػَت ثػػن امأثاػػلؿ اشعػػبية قػػد ٗتػػلش ةسلسػػةلت اشًتبةػ

كثنهػػل بػػلب اشنجػػلر ٥تلػػوعو كاسػػأؿ ٣تػػأرب كال تسػػأؿ طيةػػب كاشصػػحةم اسػػأؿ ٣تػػأرب كال تػػنس اشطيةػػب عف
بلوانل ةننل نػأردد كلشيغيغػلء كػب ثػل يقػلؿ كيكتػب (اشصػلكمو بػدكف تػلريخو جُو ص ٖ) .كىكػنا ٧تػد ةثاػلؿ
ةػػبية كحكػػم يوثة ػ ٗتػػلش اشص ػواب روػػم انتعػػلرىل بػػُت اشنػػلس (اشقةسػػيو ََُِـو ص ُّٓ) .قهػػب
ينطيق ثل سيق علأ امأثالؿ اشعبية ا١تتبلق بل١تأرةة؟ كعر ةم ثدل يؤثن هبل اشنلةئ ؟

ىدف البحث
هت ػػدؼ اشدراسػ ػ اٟتلشةػ ػ عر اشتب ػػأرؼ عر اشص ػػورة ا١تقدثػ ػ ع ػػن ا١تػ ػأرةة ث ػػن ػػالؿ امأثا ػػلؿ اشع ػػبية
اشدارج  ي اجملتمعو كاشكع عن ثدل عٯتلف طلي كلة اشًتبة امأسلسة بتل ا١توركثػلت اشعػبية كة٫تةتهػل
 ي اٟتقػػب اشًتبػػومو كثنلقع ػ ذش ػ كلػػو  ي ضػػوء كتػػب اش ػًتاث ثػػن جه ػ و كاشدراسػػلت ا١تبلصػػأرة ثػػن جه ػ
ة أرل.

مصطلحات البحث
اشصورة :ذش اشينلء اشنىٍت اشنم يتم علأ ثستول اشناتة كاشأرثزي كا٠تةلؿو كاشنم يأرتين بلشواقع
اإلنسل ين .ثن ثنطلق ةف اإلنسلف بقدر ثل يبي اشبل احملةن بو كعةل ثيلةأراو ثن الؿ حضور امأةةلء
بناهتل  ي اشبقبو قإنو يبةو بطأريق وَت ثيلةأرةو حةث تتواجد امأةةلء  ي اشعبور عرب "صور" .كعندثل
نتحدث عن اشصورو قنحن نتحدث عن كلئنلت/كةلنلت ٣تلزي و "٨تةل هبل"و كتؤطأر حةلتنل كسلوكنل  ي
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عطلر اجملتمع .اجمللز يأرثز عر ٪تن ثن اشتفكَتو بب عنو يأرثز عر "حقلئقنل" اشواعة كاشالكاعة و صوصل عذا
كلف ٣تلزا كمل ىو اٟتلؿ  ي امأثالؿ اشعبية " .قلجمللز كةفة  ي اشتفكَت ككةفة "بنلء" اٟتقلئق اشيت نؤثن
هبل  ي كب ٣تلالت حةلتنل اشةوثة  .ةنعطتنل كتصأرقلتنل اشبلدي ٢تل طيةب ٣تلزي و حةث عننل نيٍت ثعلهبلت
بُت طيقلت ٥تتلف ثن ٕتلربنل ك٨تةب علأ ٕتأرب ثبةن ثن الؿ ٕتأرب ة أرل (بو أريصو ََِْـو
بل تصلر).
امأثالؿ ( )Proverbsتعيةو ةيء بعيء  ي حكمو كتقأريب ا١تبقوؿ ثن احملسوس ةك ةحد
احملسوسُت ثن او أر كاعتيلر ةحد٫تل بلو أر ...ةكاأر اهلل تبلر  ي كتيو امأثالؿو كقعت  ي كالـ امأنيةلء
كاٟتكملءو كا١تاب  ي امأصب ٔتبٌت اشنظَتو يقلؿ ثاب كثاب كثاةب كعيو كةيو كةيةو (ا١تيلركفورمو
ُٓٗٗـو جٖو ص ُِٖو ابن اشقةمو بدكف تلريخ) .كقلؿ اشةوسي (ََُِـ) "ا١تاب ىو قوؿ يأرد ةكال

شسيب ل صو ٍب يتبداه عر ةةيلىو قةستبمب قةهل ةلئبل ذائبل علأ كجو تعيةههل بل١تورد امأكؿ" (ص
ْ) .كامأثالؿ جزء ثن ثقلق امأثم (اشقةمو ََُِـو ص ّْ)و كثن قأركع امأدب اشعبيب اشقويل
(٤تي و ََِٓـو ص ُْ) كذات تأثَت كيَت علأ امأدب ا١تكتوب بلشلغ اشفصحأ (اشيكأرو ََِٗـو
ص ُْْو ُْٔ)و كامأثالؿ اشعبية كعلء شلًتاث اشعبيب (ةلع اشدينو ُْٗٗـو ص ٗٔ) .كثن
ثنظور نفسي ٯتكن تبأري امأثالؿ بأهل "٣تموع ثن ا١تالحظلت كوهل اشنلس نتةج رباهتم  ي اجمللالت
اٟتةلتة ا١تختلف  .قمنهل ثل يتضمن اشنصلئم كاٟتكم كثنو ثل يتضمن امأسيلب كاشتفسَتات شسلوؾ ثبُتو
كثنهل ثل يضع ةأركطل ثسيق شلحصوؿ علأ نتلئج سلوكة ثبةن " (ثلةكةلف ك أركفو ُٕٕٗـو ص
ٗٔ) .تتسم ثبظم امأثالؿ بلشغأراب كاشطأراق  ي تأركةيتهل كصةلوتهل كطأريق االستداؿ.

أىمية البحث
ُٙ .ت حلج ثلس عر دراس ثتأنة كىلث  ي اشًتاث علث (بوزيدو ََِٗـو ص ٖٔ) كامأثالؿ
اشعبية لص كدراستهل ثن اشنلحة اشًتبوي كٖتلةلهلو كبةلف اشنلقع ثنهل كاشضلر علأ كعي
اشنلةئ  .كعلأ تفكَتنل كةخصةتنل .عننل نأ ن كاَتان ثن امأثالؿ علأ ةهل ثسلَّملتو كتنبكس
علةنل انبكلسلن سليةلن (ٛتودةو اشعأرايبو ََُِـو ص ُٖو ُُْ).
ِ .اشكع عن قةم امأثالؿ اشعبية قةمل يتصب بل١تأرةة  ي كعي طلي كلة اشًتبة امأسلسة .
ّ .ا١تسل٫ت  ي تصحةم صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية (عيداشغفلرو ََِٗـو ص ْْ).
ْ .قهم ٝتلت اجملتمع اشبأريب حةث ةف "ةثاب سيةب شفهػم ٣تتمبػلت اشعػأرؽ اشبػأريب يكمػن  ي ةثال٢تػل"
(اشتيلبو ََُِـو ص ُّو اشبجميو ََِٖـو ُْٗ).
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ٓ .تفػ ػػتم امأثا ػ ػػلؿ قلقػ ػػل كاس ػ ػػب ك٣تػ ػػلالت قس ػ ػػةح شكاػ ػػَت ث ػ ػػن اشدراسػ ػػلت (ٛت ػ ػػودو ََِِـو ص
ِّٗـ).
ٔ .اشكع عن ببأل ثالثم اشيةئ اشبأربة كتبلثلهل ثع ا١تأرةة كأـ كة ت كزكج كطفل كثواطن .
ٕ .االستفلدة ثن ٤تلسن امأثال اشعبية كإرث ثقل ي  ي اشبصأر اٟتديث.
ٖ .ععلدة دراس كتقةةم طلئف ثن امأثالؿ اشعبية  ي ضوء ا١تنهجةػلت كاشدراسػلت اٟتدياػ اشػيت تبػٌت
بلشكع عن امأنسلؽ اشفكأري شلخطلب اشاقل ي كدالالهتل اشًتبوي .
ٗ .توثةق طلئف ثن امأثالؿ اشعبية اشيت ٭تفظهل اشعيلب كيأرددكهل.

أسئلة البحث
ُ .ثل ثدل ة٫تة امأثالؿ اشعبية عند طلي كلة اشًتبة امأسلسة ؟
ِ .ثل ثصلدر تبلم امأثال اشعبية ؟
ّ .ثل ةبأرز اشوسلئن اشتبلةمة اشيت تقوـ بنعأر امأثال اشعبية ؟
ْ .ثػػل ةبػػأرز امأثالػ اشعػػبية ا٠تلصػ بػػل١تأرةة اشػػيت يتفػػق علةهػػل ةق ػأراد اشبةن ػ ككةػ ٯتكػػن تفسػػَت ذش ػ  ي ضػػوء
تأراثنل اشبأريب؟
ٓ .ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ثنطق اشسكن  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ اشعبية ؟
ٔ .ىػػب توجػػد قػػأركؽ ذات دالش ػ عحصػػلئة بػػُت ٣تتمػػع اشطػػالب ك٣تتمػػع اشطلشيػػلت  ي ثوضػػوع ة٫تة ػ
امأثالؿ اشعبية ؟
ٕ .ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت اشكويتةُت كوَت اشكويتةُت  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ
اشعبية ؟
ٖ .ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت اشكويتةُت كوَت اشكويتةُت  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ
اشعبية ؟
ٗ .ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ٗتصص اشطلي  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ اشعبية ؟
ثل ةىم امأثال اشعبية اإل٬تلبة كاشسلية اشيت ٭تفظهل اشطلي عن ا١تأرةة؟
َُ.

الدراسات السابقة
ىدقت دراس ٧تم كعلي (ََِٔـ) عر اشتبأرؼ عر اشصورة ا١تقدث عن ا١تػأرةة ثػن ػالؿ امأثاػلؿ
اشع ػػبية اشفلس ػػطةنة كاشكعػ ػ ع ػػن ث ػػدل تواق ػػق اشص ػػورة ا١تقدثػ ػ ع ػػن ا١تػ ػأرةة ث ػػع ا١تنظ ػػور اإلس ػػالثي .كًب
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اس ػػتخداـ ا١ت ػػنهج اشوص ػػفي اشتحلةل ػػي كٖتلة ػػب ا١تض ػػموف .تك ػػوف ٣تتم ػػع اشدراسػ ػ ث ػػن (ََِ) ثا ػػب ة ػػبيب
ثتداكؿ علأ ةشسن كيلر اشسن كتكونت عةن اشدراس ثن (ََُ) ثاػب ةػبيب .كثػن ةىػم ثػل توصػلت عشةػو
نتلئج اشدراس ثل يلي :
ُ.قػػدثت امأثاػػلؿ صػػور ا١ت ػأرةة ا١تتبػػددة (اشاقلقة ػ داالجتملعة ػ داالقتصػػلدي داشًتبوي ػ ) اشػػيت سػػل٫تت  ي
تعكةب جوانب اشصورة اشبلث شلمأرةة  ي اجملتمع اشفلسطةٍت.
ّ.ةةلدت امأثالؿ بلشصورة ا١تتمةزة اشيت احتلتهل ا١تأرةة ثن الؿ عالقتهل بلمأبنلء كاشزكج كاجملتمع .
ْ.اةػتملت امأثاػػلؿ اشعػبية اشفلسػػطةنة اشػيت تنلكشػػت صػػورة ا١تػأرةة علػػأ جوانػب سػػلية تتبػلرب ثػػع ثبػػليَت
اشكتلب كاشسن كاشيت بلإلثكلف حصأرىل ثن الؿ تأصةلهل .
ك لصت اشيلحاتلف عر توصةلت ة٫تهل:
ُ.اشبمب علأ تأصةب اشًتاث اشفلسطةٍت كوأربلتو ةأرعةلن و كعقصلء كب ثل يتبلرب ثع تبلشةم اإلسالـ .
ِ.ضػػأركرة تفبةػػب اإلعػػالـ اشفلسػػطةٍت  ي عحةػػلء امأثاػػلؿ اشعػػبية اشػػيت عػػربت عػػن اشصػػورة اشنلصػػب كا١تضػػةئ
شلمأرةة كتبزيزىل بنظأرة اإلسالـ ٢تل .
ّ.توعة ا١تأرةة بدكر امأثالؿ اشعبية  ي اشتنعئ االجتملعة .
ْ.عد لؿ ببأل عنلصأر اشًتاث اشفلسطةٍت لص ثل يتبلق بل١تأرةة  ي ا١تنلىج اشتبلةمة .
ٓ.تبزيػز اشػًتاث اشفلسػػطةٍت تبزيػزان ثوضػػوعةلن كاشًتكةػػز علػأ ثػػل يتصػػب بػػل١تأرةة  ي ٚتةػػع ا١تسػػتويلت (اشًتبويػ –
اشاقلقة –االجتملعة –االقتصلدي –اشسةلسة ).
تنلكشػػت دراس ػ ةػػأر (ََِٕـ) ا١ت ػأرةة  ي امأثاػػلؿ كامأق ػواؿ :رؤي ػ ثبلصػػأرة .نلقعػػت اشدراس ػ ببػػأل
اشص ػػفلت اشس ػػلية اش ػػيت ةٟتق ػػت ب ػػل١تأرةة ثنه ػػل :اشض ػػب و اشغ ػػَتة كاٟتس ػػدو كاشغ ػػدر كا٠تةلنػ ػ و اشكة ػػد كاٟتةلػ ػ
كاشػدىلءو اشاأرثػػأرة كعػػدـ كتمػػلف اشسػػأرو اشسػػناج كاشسػطحة ) .توصػػلت اشدراسػ عر توصػػةلت عديػػدة ثنهػػل:
عتلح ػ قػػأرص اشبمػػب شلم ػأرةة شتػػتمكن ثػػن تبزيػػز ثكلنتهػػل االجتملعة ػ و كتغػػَت اشنظػػأرة اشنمطة ػ ا١تلتصػػق هبػػل.
اشبمب علأ تقد ٪تلذج ع٬تلبةػ ثػن اشنسػلء كػل١تأرةة اشطيةيػ كاحمللثةػ كا١تهندسػ كاشبل١تػ  ي اشػرباثج اشتلفزيونةػ
كوسةل ععالثة ثهم جدا  ي اشوقت اشأراىنو شتغةَت اشصورة اشسلية شلمأرةة ا١تأرتيطػ بأذىػلف اشنػلس .اشتأكػد
علػػأ ةف تك ػػوف ص ػػورة ا١ت ػأرةة  ي ا١تنػػلىج كاشكت ػػب ا١تدرس ػػة ع٬تلبة ػ كثغ ػػليأرة ١ت ػػل ى ػػو س ػػلئد عنه ػػل  ي اش ػًتاث
اشعػػبيب .شػػن تتغػػَت اشنظػػأرة ثػػل تتغػػَت ا١ت ػأرةة ذاهتػػلو كةف تقػػدـ نفسػػهل علػػأ ٨تػػو ةكاػػأر توازنػػل كقػػوة كقبلشة ػ و
تبأرؼ حقوقهل ككاجيلهتل كتداقع عن نفسهل كال تنتظأر ثن يأ ن ٢تل حقهل كيداقع عنهل.
ىػػدقت دراس ػ صػػل (ََِِـ) عر بةػػلف اشفوائػػد اشًتبوي ػ كاشلغوي ػ كاشتلرٮتة ػ كاالجتملعة ػ كاشنفسػػة
كاإلنسلنة ثن امأثالؿ اشبأربة  .اقتصأرت اشدراس علأ ثطلشب كتب اشًتاث :ةثالؿ ٣تمع امأثاػلؿ شلمةػداينو
كحدائق امأزىلر البػن علصػمو كٚتهػأرة امأثاػلؿ مأيب ىػالؿ كوػَتىم .توصػب اشيلحػث عر ةف امأثاػلؿ اشبأربةػ
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وطػػت ثسػػلح كاسػػب ثػػن جوانػػب اٟتةػػلة اإلنسػػلنة و كمػػل توصػػلت اشدراس ػ عر ةف ببػػأل امأثاػػلؿ صػػبي
اشفهم شطوؿ ا١تدة اشيت قصلت بةننل كبُت قلئلةهل.
ىػػدقت دراس ػ ٤تمػػد (َََِـ) عر دراس ػ صػػورة ا١ت ػأرةة كاشطفػػب بػػُت ا١توركثػػلت اشعػػبية ككتػػب اشلغ ػ
اشبأربةػ  .اقتصػػأرت اشدراسػ علػػأ ببػػأل امأثاػػلؿ اشعػػبية  ي ثصػػلدرىل ا١تنعػػورةو كٖتلةػػب ٤تتػػول كتػػب اشقػأراءة
ا١تقػػأررة علػػأ صػػفوؼ ا١تأرحػ اإلعداديػ شلبػػلـ اشدراسػػي َََََُِِ/ـ .توصػػلت اشيلحاػ عر اشبديػػد ثػػن
اشنتػػلئج ة٫تهػػل :ةف كتػػب اشق ػأراءة بل١تأرحل ػ اإلعدادي ػ تتنػػلكؿ قضػػليل ا١ت ػأرةة ةك تػػربز ةدكارىػػل بلشقػػدر اشكػػل ي
اش ػػنم يتنلس ػػب كثنزشته ػػل  ي اجملتم ػػع كاىتم ػػلـ اشي ػػلحاُت كثطلشي ػ اشبدي ػػد ث ػػن اشن ػػدكات ب ػػإبأراز دكر ا١تػ ػأرةة  ي
اجملتمػػع .ةف كتػػب اشق ػأراءة بل١تأرحلػ اإلعداديػ ةوفلػت ٘تلثػػل قضػػليل اشطفوشػ بػػأروم انتمػػلء تالثةػػن ةكائػػب ىػػنه
ا١تأرحلػ ١تأرحلػ اشطفوشػ  .ةدكار ا١تػأرةة ٤تػػدكد كىػػنا ثػػل علبػو اشػػيبأل علػػأ ا١تنػػلىج ا١تدرسػػة اشػػيت تبكػػس صػػورة
ا١تأرةة كاشتمةةز وػَت ا١تػربر بػُت اٞتنسػُت كامأدكار احملػددة شلمػأرةة كاشػيت ٕتبلهػل ةسػَتة امأعمػلؿ اشيةتةػ و ةك ببػأل
ا١تهن اشتقلةدي .
ىػػدقت دراس ػ (اشػػنحالكمو ُٖٗٗـ) عر ط ػػأرح رؤي ػ تأربوي ػ مأس ػػلوب اشق ػػأر ف اشك ػػأر  ي ع ػػأرب
امأثاػػلؿ كاشتػػأثأر اشًتبػػوم اشبقلػػي كاشوجػػداين كاشسػػلوكي اٟتلصػػب هبػػلو ثػػع بةػػلف سػػيق اشًتبةػ اإلسػػالثة عر ثػػل
يقلبػػب ىػػنه ا١تة ػزات اإلسػػالثة اشًتبوي ػ  ي اشًتبة ػ ا١تبلصػػأرة .كمػػل ىػػدقت اشدراس ػ عر اٞتمػػع يػػن امأصػػلش
اإلسالثة كاشأرصلن ا١تنهجة كاإلبػداع كتأربةػ اشسػلوؾ .كذكػأرت اشدراسػ ةف اشًتبةػ بلمأثاػلؿ اشقأر نةػ كاشنيويػ
طأريق تأربوي قلئمػ بػناهتلو توفػ اشبقػب كاشوجػداف كتأربةهمػلو حػُت تبمػب علػأ ٖتقةػق ةىػداقهل االعتقلديػ
كاشسلوكة  .كمل بةنت اشدراس ةف اشًتبة بلمأثالؿ طأريق ٢تل ثأراحلهل ك صلئصهل كةسػلشةيهل كثػل علػأ ا١تػأريب
عال ةف يتبأرؼ عر ىنه ا١تأراحب كا٠تصلئص (صَُ).

االطار النظري
امأثالؿ ثالحظلت يوثة صةغت بأشفلظ تعيةهة سهل كثع ثأركر اشوقت ةلعت  ي اجملتمع
قحفظهل ثبظم امأقأرادو كاشبأرب قدٯتل ٭تفظوف ةجود ثل يبأرقوف" .عن ٭تِت بن لشد :اشبأرب يكتيوف ةحسن
ثل يسمبوفو ك٭تفظوف ةحسن ثل يكتيوفو كيأرككف ةحسن ثل ٭تفظوف" (اشابلشيبو ََُِـو صَٓ) .شقد
اىتم اشبأرب بل١تأرةة  ي امأثال اشعبية كقد ٚتع ابن عيد ربو (ََُِـ)  ي اشبقد اشفأريد طأرقل ثن ثلرىم
حةث كتب قصال ببنواف "ثن يضأرب بو ا١تاب ثن اشنسلء"و كقلؿ "يقلؿ :ة ٍةأـ ثن اشيى يسوسو كةثنع ثن ةـ
ً
ةبصأر ثن ىزٍرقلء اشةملث (ص ِٕٔو ِٕٕو بل تصلر) ٍب سأرد اشقصص ا١تتبلق
ق ٍأرق و كةٛتق ثن يدو و ك ى
بكب ثاب .كىكنا ارتيطت امأثالؿ بلشقصص بب قد تسيق اشقص ا١تاب قلكب ثاب حكلي (ز٢تل و

ُْٖٗـو ص َٕو رضوافو ََِٕـو عطةلتو ََِٕـو اٞتلكيشو ََِْـ).
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ك ي ىنا اشسةلؽ اشفكأرم و ٧تد اشًتاث اشبأريب تنلكؿ امأثالؿ ْتفلكة قلمأثأر جد ٙتػُت  ي رؤيػتهم ٢تػنا
اشنػػوع ثػػن اشيةػػلف .قػػلؿ امأبعػػةهي (ََِٖـ) "اعلػػم ةف امأثاػػلؿ ثػػن ةةػػأرؼ ثػػل كصػػب بػػو اشليةػػب طلبػػوو
كحلػػأ ّت ػواىأره كتلبػػو .كقػػد نطػػق كتػػلب اهلل تبػػلرو كىػػو ةةػػأرؼ اشكتػػب ا١تنزش ػ بكاػػَت ثنهػػلو ك ٮتػػب كػػالـ
سػةدنل رسػػوؿ اهلل صػلأ اهلل علةػػو كسػػلم عنهػلو كىػػو ةقصػػم اشبػأرب شسػػلنلنو كةكملهػػم بةلنػلن و قكػػم  ي عيػأراده
كعصداره ثن ثاب يبجز عن ثيلراتو  ي اشيالو كب بطب" (جُو ص ّٓ).
عأرؼ اشبأرب كفلئ امأثال اشعبية كةهل ثن قأركع ا١تبأرق  .قلؿ اشبسكأرم (ََُِـ) "ك١تػل عأرقػت
اشبأرب ةف امأثالؿ تتصأرؼ  ي ةكاأر كجوه اشكالـو كتد ب  ي جػب ةسػلشةب اشقػوؿ ة أرجوىػل  ي ةقواىػل ثػن
امأشفلظ؛ شةخ استبمل٢تلو كيسهب تداك٢تل؛ قهي ثن ةجب اشكالـ كةنيلػوو كةةػأرقو كةقضػلو؛ شقلػ ةشفلفهػلو
ككاػػأرة ثبلنةهػػلو كيسػػَت ثئونتهػػل علػػأ ا١ت ػتكلمو ثػػع كيػػَت عنليتهػػلو كجسػػةم علئػػدهتل .كثػػن عجلئيهػػل ةهػػل ثػػع
ع٬تلزىػػل تبمػػب عمػػب اإلطنػػلبو ك٢تػػل ركعػ عذا بػػأرزت  ي ةثنػػلء ا٠تطػػلب؛ كاٟتفػػظ ثوكػػب ٔتػػل راع ثػػن اشلفػػظو
كندر ثن ا١تبٌت .كامأثالؿ ةيضلن نوع ثن اشبلم ثنفأرد بنفسػوو ال يقػدر علػأ اشتصػأرؼ قةػو عال ثػن اجتهػد  ي
طليو حىت ةحكموو كبلشغ  ي اشتملسو حىت ةتقنو" (ص ُ).
كال ريب ةف امأثالؿ اشقأر نة َت امأثالؿ قهي ثبلبأر شلقةم اشًتبوي ك َت كسلئب اإلرةلد .ذكأر
اشسةوطي (ََُِـ ) قوائد امأثالؿ ققلؿ "ضأرب امأثالؿ  ي اشقأر ف يستفلد ثنو ةثور كاَتة :اشتنكَت
كاشوعظ كاٟتث كاشزجأر كاالعتيلر كاشتقأريأر كتقأريب ا١تأراد شلبقب كتصويأره بصورة احملسوسو قإف امأثالؿ
تصور ا١تبلين بصورة امأةخلص مأهل ةثيت  ي امأذىلف الستبلن اشنىن قةهل بلٟتواسو كثن ٍب كلف
اشغأرب ثن ا١تاب تعيةو ا٠تفي كاشغلئب بل١تعلىدو كتأٌب ةثالؿ اشقأر ف ثعتمل علأ بةلف بتفلكت امأجأرو
كعلأ ا١تدح كاشنـو كعلأ اشاواب كاشبقلبو كعلأ تفخةم امأثأر ةك ٖتقَتهو كعلأ ٖتقةق ةثأر ةك عبطلشو"
(ص ّٖٔ) .كعلةو قلمأثالؿ اشقأر نة "ةدكات شلتنويأر كاشتيصَت" (قطبو ََِٖـو ص َٓ)و كمل ةهل
تايت ةهل ثن ةىم اشطأرؽ اشفكأري شتصويأر ثبلنلة اشنلس كٕتسةد ةقأراحهم ثن الؿ اشواقع اشنم يبليعوف
(اشزينو ََِٗـو ص ّٔٔو ص َِ) .قلؿ ٤تمد حسُت قضب اهلل (َُُِـ)  ي تفسَته "شلماب  ي
اشقأر ف قةم كربل  ي ٕتسةد ا١تفلىةم اشبلث اشسلية ثنهل كاإل٬تلبة و مأنو يبطي ا١تفهوـ صورتو اشواقبة  ي
اجملأرد .كقد
حأرك اٟتةلةو حةث ٯتكن شإلنسلف ةف يبةش ثبنله  ي اشواقعو بدالن ثن ةف يبةعو  ي ا٠تةلؿ ٌ

تتجسد
صور اهلل اشكلقأر ةعمأو كا١تؤثن بصَتانو
ٌ
شةتجسد شإلنسلف عةأراؽ اشفكأر  ي عةأراق اشيصأرو كمل ٌ
ٌ
فلم اشكفأر  ي فلم اشيصأرو كشكي ٘تتد اشصورة  ي ا١تقلرن بُت اشكفأر كاإلٯتلفو ٘تلثلن كمل ىي ا١تقلرن بُت
اشظلم كاشنور".
"عف كتب امأثالؿ اشبأربة ثصدر قخأر كةقدـ كتلب كصب عشةنل  ي امأثالؿ اشبأربة شلمفضب اشضيب
(ت ُٖٕ ) كنستطةع ةف نبأرؼ ةم تقدـ حضلرم كقكأرم كلف علةو ةجدادنلو عذا عأرقنل ةف ةقدـ ٣تموع
ثن امأثالؿ ضمهل كتلب  ي اشلغ اال٧تلةزي يبود عر اشنص امأكؿ ثن اشقأرف اشسلدس ععأر ا١تةالدم
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(انظأر ةبوصوقوو ُِٖٗـو ص ٕو ِٔو ز٢تل و ُْٖٗـو ص ِْ) كىو كتلب جوف ىةوكد ( John
 )Heywoodكقةب  ي هليلت اشقأرف اشالين ععأر فهأر كتلب ( )Proverbs of Alfredيتضمن
تبلشةم دينة كة القة  .هأل اشغأرب  ي اشقأرف اشتلسع ععأر بتأسةس ٚتبةلت تبتٍت بلشًتاث اشعبيب كًب
تعكةب قأرؽ عمب ٞتمبو كتصنةفو كدراستو (اشأرقلعيو ََِٓـو ص ُٕ).
قلؿ امأشوسي عف "شضأرب ا١تاب د الن عظةملن  ي بلب اإلرةلد مأنو ابأراز شلمبقوؿ  ي ىةئ احملسوس
كتصويأر مأكابد ا١تبلين بصورة ا١تأنوس" (امأشوسيو ُٖٓٗـو سورة اشنورة و ةأرح اوي ّٓ) .كقلؿ ابن

اشقةم (ُٕٗٗـ)  ي ةعالـ ا١توقبُت عن كفةف
اشسلثعو كاحضلره  ي نفسو بصورة ا١تالؿ اشنم
اشنفس
كاستحضلره شو بلستحضلر نظَته؛ قإف
ى

ا١تاب "شتقأريب ا١تأرادو كتفهةم ا١تبٌتو كعيصلشو عر ذىن
ةقأرب عر تبقلو كقهمو كضيطو
ثاب بوو قإنو قد يكوف ى
تأنس بلشنظلئأر كامأةيله امأنس اشتلـو ً
كتنف يأر ثن اشغيأرب
ى

اشو ٍح ىدة كعدـ اشنظَت؛ قفي امأثالؿ ثن تأنةس اشنفس كسأرع قيو٢تل كانقةلدىل ١تل ضأرب ٢تل ثالو ثن اٟتق
كى
ازد ىاد ا١تبٌت فهوران ككضوحلنو قلمأثالؿ ةواىد
ةثأر ال ٬تحده ةحدو كال ينكأرهو ككلمل فهأرت ٢تل مأثالؿ ى
ه
ا١تبٌت" (جِو ص ُٖٗ).
كبنلء علأ ثل سيق قإف "ا١تاب زبدة حضلرة اشعبوب كثقلقتهلو ك الص ٕتأربتهلو ك٤تصل قةمهلو
كتبلمو كاشنظأر قةو شو قوائده اٞتلةل و حةث يكتسب ثنو اشبلم كا٠تربةو كيضة عر ٕتأربتو ٕتلرب
اشسلبقُتو كمل يفةد  ي ا تصلر اشزثنو كيوقأر اٞتهد كاشطلق و كيسهب اشطأريقو كيسأرع  ي اشوصوؿ عر
اشغلي و عر جلنب ثل قةو ثن تدبأر كتفكأر كتأثب" (حسنو ََِٔـو ص ُُِ) .يتم اشتقلط اشكاَت ثن
اشقواعد كاٟتكم اشعبية كنقلهل عن طأريق ٚتب قصَتة كجناب ثصلو شةكوف بلالثكلف تنكأرىل
كاالستعهلد هبل علأ نطلؽ كاسع كبعكب ثوقق .كعرب اجملتمبلت يتبلم كب كاحد تقأرييل ببأل اشفقأرات
ا١تًتٚت ثاب "قكأر ةكال ٖتأرؾ ثلنةل" "اشوقلي َت ثن اشبالج" ك ي ثاب ىنه اٟتقلئق ا١تختلف ٧تدىل  ي
ثكلف اشبمب ثن ثاب قو٢تم عند ا١تستامأرين "نوع استاملرات " مأنو سأر اشنجلح (ولردنأرو ََِٖـو ص
ٕٗو َٖ).
كعذا ضةقنل اشقوؿ كإتهنل ٨تو امأثالؿ اشعبية قفةهل ثن "اشبمق كاشدق كاشتسلة اشعيء اشكاَت.
كببأل امأثالؿ اشعبية ةبلغ كةعمق ثن امأثالؿ اشبأربة اشقدٯت و قلمأثالؿ نتةج شلمجتمبلتو ككلمل تقدـ
٣تتمع كتطورت ةثوره ةصيحت ةثالشو ةعمق ثن سلبقتهل " (انظأر٣ :تل ا٠تطلب اشاقل ي و ََِٕـو ص
ّّٗ)ٖ .تلكؿ امأثالؿ اشعبية ةف تأربن ا١تأرةة اشصلٟت بلٟتةلء كاشبف كاشعأرؼ كتأربة امأبنلء كثن ذش
ا١تاب اشكوييت اشنم يزدرم ا١تأرةة اشيت تتخلأ عن ثتلبب تأربة امأبنلء "عسبةدة  ي كب بةت قبةدة" :تقلؿ
شلمأرةة اشيت ال تبلم ةةئل عن بةتهل كال يهمهل سول اٞتلوس كاشاأرثأرة (اشفهدو ََِْـو ص ُٓ) .كٖتث
امأثالؿ ا١تصأري اشأرجب علأ احًتاـ زكجتو؛ "اشلي يقوؿ ١تأراتو يل عورةو تلبب هبل اشنلس كوره"و كعلأ وأراره
"اشلي يقوؿ الثأراتو يل ىلمنو يقلبلوىل اشنلس علأ اشسال " (حنفيو ََِٕـو جُو ص ِٖٓ).
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كتبترب امأثالؿ اشعبية تسجةالن شكاَت ثن اشوقلئع اشيت نأراىل يوثةلن كىي ثأرحل ىلث ثن تقلشةدنل
اشعفوي و اشيت ٕتسد  ي ثبظم اٟتلالت ٕتأرب ةبية طويل ٗتلص عر عربة  .قهي ةةيو بلشقص اشقصَتة
ا١تبرب عنهل ّتمب كعيلرات ٥تتصأرةو كتتحدث عن ٕتأرب ثبةن ثأر هبل ةةخلص  ي زثن ثبُتو كيتنلك٢تل
اشنلس عندثل يبةد اشزثن نفسو علأ ةكب ٥تتل كاشوقلئع اشيت قةلت قةهل تتكأرر قيبضهل عكس صوران
ع٬تلبة ٟتلالت ثبةن كاشيبأل او أر عكس صوران سلية ك لص بلشنسي شلمأرةة .قكاَتة ىي امأثالؿ
اشعبية اشيت تنلكشت نظأرة اجملتمع عشةهل كتضمنهل ٪تلذج عديدة ثن اشتصورات كاالٕتلىلتو كعكست ىنه
امأثالؿ كضع ا١تأرةة  ي اجملتمع ثاب (ىم اشينلت شلمملت) .كمل نسيت ثبظم امأثالؿ اشصفلت اشسلية
شلمأرةة كبدـ صواب رةيهل  ....كثن ىنه امأثالؿ اشسلية (اٝتع كالـ ثأرت ك لش ةورىل) ( ا١تأرةة شو
طلبت شلمأريخ أرهتل شلطيةخ) (كا١تأرةة بنص عقب)  ..اخل .كىنه امأثالؿ تبكس اشصورة اشسلية ضد
ا١تأرةة كاشيت اليزاؿ اشيبأل ثنهل ثتوارث حىت ةيلثنل ىنه (ٚتلش و ََُِـو بل تصلر) .كنش صورت
امأثالؿ اشعبية اشأرجب ةحةلنل بصورة ا١تتسلن شسيب ةك بدكف سيب قتقوؿ  ي ذش "ٮتش ثن اشبتي
ينع اشأرقي " بةجي ثن بأره بةكسأر اٞتأره" (اشسلعلٌبو ََِٕـو ص ِّٓ) .ك ي ىنا اشسةلؽ "عذا بدؾ
ا١تأرا تلُتو علة ْتطب اشتُت"و ك"اشعمس ببد اشغةمو كا١تأرا ببد اشضةم" ك"ا١تأرا ثاب اشقن بسيع ةركاح".
ك ي ثقلبب ىنه اشنزع اشنكوري ٙت ةثالؿ ةبية نسوي ضد اشأرجلؿ" :ثل ثؤثن شلأرجلؿ ثاب
ا١تؤثن ا١تلم  ي اشغأربلؿ" .ك"اشأرجلؿ ثاب اشزيتوف ال ٭تلوف عال بلشأرص" .ك"ابن ثاب ثل تأربةو كزكج ثاب
ثل تبوديو" .ك ي ثدح عفتهل قلشوا "ثل بلس ٘تهل عال عثهل" .كروم ذش قإف اشغلشب تلرٮتةل ةف امأثالؿ
اشعبية شلأرجلؿ ضد اشنسلء هتةمن علأ ذىن اجملتمع اشنكورم؛ ٣تتمع اشبةب (صلحبو ََُِـو ص
ِٔ) .ك ي امأثال ثتنلقضلت ثاب قو٢تم "ا١تأرا ثاب اشزيتوف ثل بتحلأ عال بلشأرص" .كثن امأثالؿ اشعبية
"ةحسن ثل تقو٢تل كش اضأرهبل كاكسأر رجلهل"و ك"اشينت عذا سلمت ثن اشبلر بتجةب اشبدك شيلب اشدار"
ك"حطوا ا١تأرا ثع عبلةس بكةس طلع عبلةس عم يستغةث" "ال تيكي علشلي ثلت ابكي علأ اشلي ل
بنلت"و "إتوز امأرثل كاضح علةهلو ن ثن ثل٢تل كاصأرؼ علةهل" (ةلكأرو ََِْـو ُْ.)ٖٕ-
كيصب اشتنلقأل عر نصوص امأثالؿ كركايتهل كةحةلنل يصب عر تفسَتىل ةيضل ققو٢تم "ثن صلدىل ععأ
عةل٢تل" يفسأرىل اشيبأل بصورة سلية جدا ٔتبٌت ةف اثأرةة شديهل ةطفلؿ كاشنم يصةدىل يبعي عةل٢تل حىت
ينلثوا كي ٯتلرس اشأرذيل ثبهل (انظأر اشصوش و َُُِـو ّٔ)و بةنمل ينىب اشنورم (ُُٖٗـ) عر تفسَت
ثغليأر ٘تلثل (ص ُّْ).
كعذا كلنت صورة ا١تأرةة امأـ  ي ا١تاب اشعبيب  ي اجملمب اشبلـ ةرقأ ةكضلع ا١تأرةة كةحسن حلالهتلو
كةكاأرىل ع٬تلبة ْتكم ارتيلطهل بلمأثوث قإف اشاقلق االجتملعة تيلدر عر عشغلء صفيت اشتقديأر كاالحًتاـ
عن ةخصة امأـ حةنمل ٕتبلهل ٛتلةو كاٟتملة صف تعيةهة تعويهة شدكر ا١تأرةة  ي اشيةت كاشبلئل
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بوصفهل امأناأ ا١تتسلط (ةأر و ََِٕـو ص ُٔو اشزىأراءو بدكف تلريخ) .ك ي امأثالؿ قلشوا "شو ا٠تلش
(ةـ اشزكج) حيت اشكن (زكج االبن)و شد ب ابلةس اٞتن " (اشسييتو ََِٗـو ص ٕٔ) .كاشبالق بُت
اشزكج كٛتلهتل ولشيل يسودىل كأره ثتيلدؿو تقوؿ اشزكج "اشكي بلشنلر كال ٛتلٌب بلشدار" "ثكتوب علأ بلب
اشسمل عمأر اشكنو ثل حيت ٛتل" كشكن ٛتلة اشأرجب (ةـ اشزكج ) ٢تل رةم أرو ىو االكالر ثن اال٧تلب
كي ييقأ اشأرجب ثغلوبل علأ ةثأرهو ثأرىقل ٔتصلري امأكالد .يقوؿ ا١تاب "قصقص ٛتلث بةضب قداث "
(ةلكأروََِْـو ص ُِو ِّ) .ك ي امأثال اشكويتة كلنت امأـ تقوؿ شلكن "نوا نة [ثفأردىل نو نة
كىو قلئد اشسفةن ] اثنُت طيبوا [وأرقوا] سفةن "؛ شليةت سةدة كاحدة تأثأر كتنهأ  ي ا١تنزؿ ققن (ثنتصأرو
َُُِـو ص ِْ) .كىكنا ٧تد اشنسلء ةنفسهن يتعأربن قةم ثبلداة اشنسلء كينقلنهل٘ .تلثل كمل يفبب
اشأرجلؿ (كأرستوؼ كةأريب و ََُِـو ص َُٔ).
كثن جه ة أرل ينلدم اشيبأل بأف نفكأر  ي ةثأر ثهم بعأف اشلغ ١ :تلذا نسمع دائمل عيلرات
ثن قيةب" :اصمد كٖتمب كأرجب" بةنمل ال ٧تد ثن يقوؿ عيلرة" :اصمدم كٖتملي كلثأرةة؟" (ةشربٮتتو
ََِٖـو ص ٖٗ) .نسمع قن ةبل يقوؿ البنتو "ةنت اثأرةة حةلٌبو شكن اٞتمل ا١تبلكس ثن امأـ عر
ابنهل ةلئب االستبملؿ كتيدك علدي جدا (ثةسةنجأرو ََِٖـو ص ُْٕ) .كعن سن انقطلع اشطمث
نقوؿ سن اشةأس! كنأركز علأ اشأرجب ك٨تجب اشينت قنقوؿ ثنلىجنل اشدراسة "ةنتجت رجلال ةكفلء"
(ا١تزيٍتو ََُِـو ص ص ُٖٖ) .كقو٢تم "كلم رجلؿ" ةم تأكةد علأ اشوقلء .كقو٢تم "كالـ نسواف"
كال تي كلشنسواف ...عةلرة كاضح شلنـ يأرددىل ببأل اشنسلء كاشأرجلؿ دكف كعي ٓتطورة ذش  ي تدثَت
ثق اشينلت بأنفسهن ك ي ا٬تلد بأر٣ت عقلة قلق .
"ثن ا١تعلىد بقوة – لص  ي ٣تتمبنل اشبأريبٖ -تجج ببأل اشأرجلؿ بل١تقلكث  ي طمس ىوي
زكجلهتم كثطلشيتهم عيلىل بلشدكراف  ي قلكوو كعدـ احًتاـ ةخصةتهل كاستقال٢تل" (اشعلذيلو ََُِـو
ص َٕ) .كتؤكد ثأر اشنبةمي ةف "اشقلبلة شظلم ا١تأرةة ال زاشت ثوجودةو قلشبأرؼ اجملتمبي ٭تأرب ا١تأرةة
علأ اشصربو كيدعوىل شلتحمب كيطلشيهل بلشيقلء  ي عش اشزكجة حىت كعف ٖتوؿ ١تبتقب تسلـ قةو امأذل
كامأ كاشبناب" .ك ي ىنا اجمللؿ قإف امأـ  ي ٣تتمبنل "كلئن ثقهور علأ ةكاأر ثن صبةدو ك لص علأ
صبةد عنسلنةتهلو ككةفة اشنظأر عشةهل .كىنا يؤثأر سليةل  ي نظأرهتل عر ذاهتل كعر ةكالدىلو كثبٌت كجودىل"
(٤تمودو ُٓٗٗـو ُْٖ).
ا١تاب ىو اشعلىد اٟتقةقي شفكأر اجملتمع كشلزثن اشنم ينعأ قةو قلمأثالؿ اشعبية  ي ةم ٣تتمع
ثن اجملتمبلت ىي انبكلس شلاقلق اشسلئدة  ي ىنا اجملتمع كىي علدة ثل تكوف تأركةزان ثكافلن شلمبأرق
اإلنسلنة و كىنا شةس ثن اشسهب ةف ٧تده كب يوـ ثاالنو عذ ىنلش قًتة زثنة طويل ثئ سن و ةك ةكاأر
شتصيم ا١تسأش ا١تتكأررة ثاالن ثتداكالن .تيقأ امأثالؿ اشعبية ةنواع طلبة ثستندة علأ قضليل ثتوارث
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ىدقت عر تايةت قكأرة ثبةن كبلشتليل علةنل تبزيز اإل٬تليب ثنهل ك٤تو اشسليب ثن اشناكأرة (ٚتلش و
ََُِ).
عف ةىم ثل تتمةز بو امأثالؿ اشعبية ا١تأرتيط بل١تأرةة ىو اتصلقهل بلال تالؼ كاشتبدد كاشتضلد عر
ثستول يصبب ثبو ع٬تلد رابن ٬تمع بةنهل كيصبب اشتوقةق بةنهل .قيقدر ثل ٧تد ةثالال ٘تجد ا١تأرةة كتأرقع
ثن ةأهلو بقدر ثل ٧تد ةثالال ة أرل ٖتن ثن ثكلنتهل كتقلب ثن قةمتهلو كتبكس ىنه امأثالؿ اشنظأرة
ا١تتنلقض اشيت ٭تملهل اجملتمع ٕتله ا١تأرةةو قهي ثوضوع شلأروي كثوضوع شلأرىي  ي اوف نفسو .حىت كشو
كلنت ىنلؾ ةثالؿ تقدـ صورة ع٬تلبة عن ا١تأرةةو قهي تظب ثع ذش ٤تدكدة اشبدد ثقلرن ثع ولشية
امأثالؿ اشيت تأرسم صورة سلية شلمأرةةو كىنه اٟتقةق شةست لص بلشاقلق اشبأربة و بب تكلد تكوف
عل١تة  .عف ىنه امأثالؿ اشعبية عندثل تتحدث عن دكنة ا١تأرةة قهي تبكسهل بكب ةببلدىلو حةث تأرسم
صورة سلية شلمأرةةو ال تكلد تفلرقهل .كبلشنظأر عر ةف امأثالؿ اشعبية ٢تل كفلئ ٥تتلف دا ب اجملتمعو
قإف ةىم ىنه اشوفلئ كة طأرىل كفةف اشتنعئ االجتملعة اشقلئم علأ اشتمةةز بُت ا١تأرةة كاشأرجبو كعلأ
تكأريس ىةمن اشأرجب علأ ا١تأرةةو كاشيت تلبب قةهل ا١تأرةة دكرا كيَتا (بو أريصو ََِْـو ٚتلش و
ََُِـو بل تصلر).
"كال الؼ ةف اٟتكم كامأثالؿ كاشقصص اشعبية كاٟتكليلت اشعلئب كاشنوادر كوَتىل ٦تل يتداكشو
ة بب ثل تسلىم عر حد كيَت  ي تأسةس ا١تنهج اشفكأرل كاشأرؤي اشفأردي اشبلث اشيت ستنظأر ثن ال٢تل
امأجةلؿ اشقلدث شعبب ثل عر نفسهل كعر دكرىل  ي ىنا اشكوفو ك ي نظأرىل عر طموحهل ك ثل٢تل
ك الثهل" (ٛتودة كاشعأرايبو ََُِـو ص ِٕ).
ك الص اشقوؿ ةف امأثالؿ اشعبية ّ-تمةع ٕتلةلهتل كثنهجةلهتل كسةلقلهتل٣ -تموع قنلعلت ةبية
ذات صةلو بسةط كثأركزة ٗتتزؿ ثبلين عمةق كٕتسد ثبتقدات علث بُت اشنلس تكونت عرب اشسنُت ثن
ٕتلرب ثتنوع شتصيم حكم اشسلبقُت كرصةد اشالحقُت كثَتاث تبلةمي شألجةلؿ علأ ثأر اشبصور .عهل
تتضمن ثسلئب دينة كسةلسة كاجتملعة ثهم تعمب ثنلحي اٟتةلةو كٖتدد اشواجيلت كاٟتقوؽو كٖتتوم
علأ قةم ك ربات ك َتات تأربوي ثنياق ثن اشواقع كال ٗتلو ثن اٟتقلئق تلرة كثن اشتنلقضلت تلرة ة أرل.
ٖتتلج تل امأثالؿ اشعبية  ي كلق اجملتمبلت عر وأربل كٕتديدو كرصد كٖتلةب ةأهل ةأف ةم عمب
بعأرم ٭تتلج الستكملؿ كاستدراؾ شتكوف صلئي ا١تبٌتو شطةف ا١تيٌتو عمةق ا١تغزل ال سةمل  ي صورة
ا١تأرةة اشيت تبلين عأربةل كعل١تةل ثن اشصورة اشنمطة اشسلية اشيلئس .
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اإلجراءات المنهجية للدراسة
أوال:منهج الدراسة
ًب استخداـ ا١تنهج اشوصفي اشتحلةليو شوص صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية اشبأربة ككسلئب
اكتسلهبل ثن ثنظور طلي كلة اشًتبة امأسلسة  ي دكش اشكويت كثن ٍب ٖتلةب كتفسَت ا١تبلوثلت اشنلٕت
عن امأثالؿ اشعبية عند طلي كلة اشًتبة امأسلسة  .سةتم ثنلقع اشنتلئج  ي ضوء اشًتاث كاشدراسلت
ا١تبلصأرة ا١تأرتيط هبل اشعأف.
ثانيا :مجتمع الدراسة (عينة الدراسة ):
تكونػػت عةن ػ اشدراس ػ ثػػن (ُٕٔ) طلشيػػل كطلشي ػ ثػػن كلة ػ اشًتبة ػ االسلسػػة  ي دكش ػ اشكويػػت كًب
ا تةػػلرىم بطأريق ػ عع ػوائة ركعػػي قةهػػل اشتماةػػب اشطيةبػػي شلجػػنس كذش ػ  ي اشفصػػب امأكؿ شلبػػلـ اشدراسػػي

ََُِ – َُُِـ .كقةمل يلي كص ثفصب ٢تنه اشبةن .

جدكؿ (ُ) اشتكأرارات كاشنسب ا١تئوي شليةلنلت امأسلسة شالستيلن

اٞتنس
اٞتنسة

اشص

ا١تنطق اشتبلةم

اشتكأرار

اشنسي

ذكأر

183

27.3

ةناأ

488

72.7

كوييت

587

87.5

وَت كوييت

84

12.5

امأكؿ

357

53.2

اشالين

230

34.3

اشالشث

65

9.7

اشأرابع

19

2.8

اشبلصم

104

15.5

حويل

93

13.9

اٞتهأراء

89

13.3

امأٛتدم

145

21.6

ثيلرؾ اشكيَت

105

15.6

15

ا١تبدؿ اشبلـ

اشتخصص

اشفأركانة

135

20.1

ينكأر

180

26.8

ةقب ثن ِ

67

10.0

ثن ِ ّ -

271

40.4

ةكاأر ثن ّ

153

22.8

علمي

164

24.4

ةديب

507

75.6

يالحػػظ ثػػن ىػػنا اٞتػػدكؿ ةف نسػػب اإلنػػلث ا١تعػػلركلت  ي ىػػنه اشدراس ػ ةكاػػأر ثػػن نسػػي اشػػنكور كىػػنه
نتةج طيةبة مأف عدد اإلنلث  ي كلة اشًتبة امأسلسة يفوؽ عدد اشنكور.
ثالثا :أداة الدراسة
ًب استخداـ االستيلن كأداة رئةس شلدراس حةث ًب االطالع علأ اشدراسلت اشسلبق كا١تأراجع ذات
اشصل اشيت ٢تل عالق ٔتجلؿ اشدراس اٟتلشة و كمل ًب اشأرجوع عر ا٠ترباء كا١تتخصصُت ٔتجلؿ اشًتبة شالستفلدة ثن
رائهم  ي ىنا اجمللؿ .كٖتدد ا٢تدؼ ثن ىنه االستيلن  ي تكوين صورة علث عن ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية اشبأربة
ككسلئب اكتسلهبل ثن ثنظور طلي كلة اشًتبة امأسلسة  ي دكش اشكويت .تضمنت االستيلن  ي صورهتل اشنهلئة
ثالث ٤تلكر كلوٌب:
ُ .احملور امأكؿ :ة٫تة امأثالؿ اشعبية اشبأربة ا٠تلص بل١تأرةة.
ِ .احملور اشالين :ثصلدر تبلم امأثال اشعبية .
ّ .احملور اشالشث :ببأل امأثال اشعبية ا٠تلص بل١تأرةة اشبأربة (رةم اشطلي  ي طلئف ثن امأثالؿ
اشعبية عن ا١تأرةة).
صدق األداة
ًب اشتأكد ثن صدؽ االستيلن ثن الؿ اشصدؽ اشظػلىأرمو كا١تتماػب  ي صػدؽ احملكمػُتو حةػث
ًب عأرب االستيلن علي عدد ثن ةسلتنة قسم ةصوؿ اشًتبة اشبلثلُت بكلةػ اشًتبةػ امأسلسػة و ككلةػ اشًتبةػ
 ي جلثبػ اشكويػػتو كًب تبػػديب كحػػنؼ ببػػأل اشبيػػلرات  ي ضػػوء ثقًتحػػلهتمو كًب ععػػلدة صػػةلو االسػػتيلن
 ي ةكلهل اشنهلئي كًب ععلدهتل عشةهم ثأرة ة أرلو كقد كاققوا علي ةف االستيلن ةصيحت ثنلسي شلتطيةق.
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ثبات األداة
ييُت اٞتدكؿ رقم (ِ) ثبلثب اشايلت شالستيلن .
ثبلثب اشايلت شالستيلن ك٤تلكرىل
عدد اشينود

قةم ةشفل

احملور امأكؿ

9

0.58

احملور اشالين

13

0.70

احملور اشالشث

16

0.86

االستيلن ككب

38

0.81

بلستقأراء اٞتدكؿ يتيُت ةف ثبلثب ثيلت عشفل كأركنيلخ شالستيلن ككب بلغ (ُٖ ) %كىو ثبلثب
ثيلت ثأرتفع كيؤكد صالحة االستيلن شتحقةق ةىداؼ اشدراس .
محاور الدراسة
المحور األول أىمية األمثال الشعبية
ثل ثدل ة٫تة امأثالؿ اشعبية عند ط شي كلة اشًتبة امأسلسة ؟
جدكؿ ( ّ ) اشتكأرارات كاشنسب ا١تئوي كا١تتوسطلت كاال٨تأراقلت ا١تبةلري شينود االستيلن ( احملور امأكؿ )
ثواقق بعدة

ال ةدرم

ثواقق

وَت ثواقق بعدة

وَت ثواقق

ا١تتوسن

اال٨تأراؼ
ا١تبةلرم
1.20

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

q1a

74

11.0

199

29.7

150

22.4

175

26.1

73

10.9

3.04

q2a

42

6.3

155

23.1

160

23.8

234

34.9

80

11.9

2.77

1.12

q3a

76

11.3

154

23.0

130

19.4

236

35.2

75

11.2

2.88

1.21

q4a

78

11.6

258

38.5

150

22.4

141

21.0

44

6.6

3.28

1.12

q5a

196

29.2

343

51.1

85

12.7

35

5.2

12

1.8

4.01

0.89

q6a

71

10.6

179

26.7

286

42.6

114

17.0

21

3.1

3.25

0.96

q7a

68

10.1

159

23.7

204

30.4

183

27.3

57

8.5

3.00

1.12

q8a

87

13.0

278

41.4

155

23.1

118

17.6

33

4.9

3.40

1.07

q9a

261

38.9

283

42.2

69

10.3

47

7.0

11

1.6

4.10

0.95
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عف ةقأراد اشبةن كاققوا علأ ةف ة٫تة امأثالؿ اشعبية اشبأربة ا٠تلص بل١تأرةة كا١توجودة بلٞتدكؿ ثن
كجهو نظأر طلي كطلشيلت كلة اشًتبة االسلسة و وَت ةهم ا تلفوا  ي تأرتةب ىنه امأ٫تة حةث جلء
اشسؤاؿ اشتلسع ا١تتبلق بلمأ٫تة ا٠تلص بػ ( امأثالؿ اٞتةدة ثن ةقضب طأرؽ اشتبلةم كاشًتبة االجتملعة ).
ثن ةىم اشبواثب ة٫تة ثن كجه نظأر اشطلي ككلف ٔتتوسن (َُٔ )ْ.تل يبلدؿ (ُٖ )%ثن اشبةن  .كىنه
اشنتةجة تدؿ علأ كعي اشطلي بأ٫تة امأثالؿ اشعبية  ي اشبملة اشًتبوي عموثل .كثن ا١تنظور اشًتبوم
تؤكد اشدراسلت اشنتةج اشسلبق قإف "ا١تاب كجو ثن امأسلوب اشيةلين اشيديع يقأرب ا١تبلين ثن امأذىلف و
كيؤثأر  ي اشسلثع قةكوف ةكاأر استجلب مأف ا١تبٌت ا١تطلوب ارتين عن طأريق ا١تاب بلشواقع ا١تلموس كاٟتةلة
احملةط بنش اشسلثع كاشيةئ اشيت يبةش قةو" .كا١تاب كسةل ثسلعدة  ي تزكة اشنفس (كأرزكفو ََِٕـو
ص ّّٕو ّٖٕ)و كثن "ةحسن طأرؽ اشتبلةم ككسلئلو" (اشباةمُتو ََِْـو ص ٗ) .عذا ا تلر ا١تأريب
ا١تالؿ ببنلي قإنو "يوضم اشكالـ كيقلب ثن احتملالت سوء اشفهمو ةك عربلؾ اشقلرئ كٓتلص  ي
ا١توضوعلت اجملأردة" (اشبيداشكأر و ََِٗـو ص ٔٗ).
كبلشأرجوع شلجدكؿ اشسلبق جلء  ي ا١تأرتي اشالنة ثن حةث امأ٫تة اشيند ا٠تلثس ا٠تلص
ب ػ (ةستخدـ ا١تاب اشعبيب ا١تنلسب عن ا١تأرةة  ي ا١توق ا١تالئم) ككلف ٔتتوسن (َُ٦ )ْ.تل يدؿ علأ
ثصلحي اشطلي شألثال اشعبية  ي حةلهتم االجتملعة كةهل الزاشت حة  ي كاقبهم روم اشتطورات
اٟتديا  ي عصأر اشبو١ت كدنةل اشعيلب.
تعَت دراس ش يبأل اشيلحالت  ي امأثال اشعبية ةف اشعيلب اشةوـ صنبوا مأنفسهم حةلة ٥تتلف
كثفأردات لص هبم كةصيحت ةثالشنل ةقواال نلدرة يندىعوف ٢تل كيسمبوهل ققن شلمتب كشةس
الستخداثهل كة ن اشبرب ثنهل .كاستخدثت دراس شةلي اشسيبلف ِّ ثاال ثن امأثالؿ اشبلثة اشيت عأرقهل
اشيبأل ك يبأرقهل اشيبأل او أر كٝتع قةهل ببضهم ك يسمبهل او أركف كقهم ا٢تدؼ ثنهل ةيضل ببضهم
ك يفهمهل أركف .ككجدت اشيلحا ةف َٖ %قمل قوؽ ال يستبملوف امأثالؿو كَٔ عر َٕ ٝ %تبوا
هبل كةف ةقب ثن ِٓ %يبأرقوف امأثالؿ ا١تنكورة (ثنتصأرو َُُِـو ِْ  .)ّْ-ي دراس عةسلف
ك أركف (ُٓٗٗ ـ) استطلع اشعيلب ثن ا١تستول اٞتلثبي ثن تصنة ثبظم امأثال اشبملنة كقهم
ثبلنةهل بةنمل كجد صبوب  ي تصنة ِٓ %ثنهل كثبظم امأثالؿ يتداك٢تل اشنكور كاإلنلث علأ اشسواء
 ي ا١تنلسيلت كا١تواق ا١تختلف (ص ٔو ِٔ).
كاستنلدا شلدراس اٟتلشة جلء اشيند اشالثن  ي ا١تأرتي اشالشا  ي امأ٫تة ؛ (تتعلبو امأثال اشعبية  ي
اشدكؿ اشبأربة  ي ا١تضموف كاشعكب  ي ثوضوع ا١تأرةة) ككلف ٔتتوسن (َْ .)ّ.تتعلبو امأثالؿ اشعبية
اشبأربة  ي ثبظمهل .كثن اشصبب اشفصب بُت امأثالؿ اشعبية  ي اشوطن اشبأريب قهي شةست ثتطلبق ٘تلثل
كشكنهل ثتقلرب قطبلٗ .تتل ثيلنةهل كتتفق ثبلنةهل ك٢تنا تتنقب امأثالؿ  ي ٣تتمبلتنل اشبأربة ةفهةل ككتلب
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ثع اشكاَت ثن اشتغَتات اشلفظة عال ةف ا١تضلثُت تكلد ةف تكوف ثن ثنزع كاحد .اشقواسم ا١تعًتك  ي
عل١تنل اشبأريب كاَتة (اشدين-اشلغ اشبأربة -ا١تصل ا١تعًتك -اشتلريخ )...ك٢تنا تتغَت اشلهجلت نسيةل  ي نقب
امأثالؿ اشعبية كتعًتؾ  ي ا١تبلين ولشيل.
المحور الثاني مصادر تعلم األمثال الشعبية
ثل ةبأرز اشوسلئن اشتبلةمة اشيت تقوـ  ي نعأر امأثال اشعبية ؟
جدكؿ ( ْ ) اشتكأرارات كاشنسب ا١تئوي كا١تتوسطلت كاال٨تأراقلت ا١تبةلري شينود االستيلن ( احملور اشالين )
س

ثواقق بعدة

ال ةدرم

ثواقق

وَت ثواقق بعدة

وَت ثواقق

ا١تتوسن

اال٨تأراؼ
ا١تبةلرم
0.85

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

q1b

207

30.8

396

59.0

17

2.5

39

5.8

12

1.8

4.11

q2b

135

20.1

410

61.1

31

4.6

79

11.8

16

2.4

3.85

0.95

q3b

129

19.2

360

53.7

61

9.1

94

14.0

27

4.0

3.70

1.06

q4b

79

11.8

237

35.3

160

23.8

164

24.4

31

4.6

3.25

1.09

q5b

126

18.8

347

51.7

62

9.2

113

16.8

23

3.4

3.66

1.07

q6b

112

16.7

298

44.4

53

7.9

163

24.3

45

6.7

3.40

1.21

q7b

85

12.7

256

38.2

108

16.1

161

24.0

61

9.1

3.21

1.20

q8b

128

19.1

290

43.2

65

9.7

137

20.4

51

7.6

3.46

1.22

q9b

65

9.7

204

30.4

79

11.8

251

37.4

72

10.7

2.91

1.22

q10b

107

15.9

271

40.4

95

14.2

162

24.1

36

5.4

3.37

1.17

q11b

103

15.4

293

43.7

58

8.6

166

24.7

51

7.6

3.34

1.22

q12b

426

63.5

219

32.6

20

3.0

2

.3

4

.6

4.58

0.63

q13b

292

43.5

246

36.7

92

13.7

25

3.7

16

2.4

4.15

0.96

كاقػػق ةقػأراد اشبةنػ علػػأ ةف ثصػػلدر تبلػػم امأثالػ اشعػػبية كا١توجػػودة بلٞتػػدكؿ وػػَت ةهػػم ا تلفػػوا  ي
تأرتةب ىنه ا١تصلدر حةث جلء اشسؤاؿ اشالين ععأر ا١تتبلق ب ػ (تبلمػت ببػأل امأثاػلؿ اشعػبية عػن طأريػق
االستملع شكيلر اشسن) ثن ةىم ا١تصػلدر ثػن كجهػ نظػأر اشطليػ ككػلف ٔتتوسػن (ٖٓ )ْ.بنسػي (ٔٗ)%و
كج ػػلء  ي ا١تأرتيػ ػ اشالنةػ ػ بل١تص ػػلدر اشين ػػد رق ػػم ُّ ا٠ت ػػلص بػ ػػ(يتبلم اشع ػػيلب امأثا ػػلؿ اشع ػػبية ع ػػن طأري ػػق
اشديوانة ػ ػ ) ككػ ػػلف ٔتتوسػ ػػن (ُٓ ) ْ.كجػ ػػلء  ي ا١تأرتي ػ ػ اشالشا ػ ػ  ي امأ٫تة ػ ػ اشينػ ػػد امأكؿ اشػ ػػنم يػ ػػنص علػ ػػأ
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(تبلمػػت امأثاػػلؿ اشعػػبية ثػػن ةسػػأرٌب) ككػػلف ٔتتوسػػن (ُُ .)ْ.تكعػ اشنتػػلئج اشسػػلبق وةػػلب تصػػدر
ا١تؤسسلت اشتبلةمة كاإلعالثة  ي عملة نعأر اشًتاث اشعبيب كةف ا١تؤسسلت وػَت اشأرٝتةػ تلبػب دكرا ةكػرب
ثنهػػل  ي حةػػلة اشع ػػيلب .عف ثنلىجنػػل اشدراسػػة كثؤسسػػلتنل اشاقلقة ػ ثبنة ػ هبػػنا امأث ػػأر كعلةه ػػل ةف تس ػػلىم
بعػػكب ثنهجػػي قهػػي اشػػيت تصػػيغ اشعخصػػة وكهتػػنب ا٢توي ػ و كتأرةػػد اشنلةػػئ ٨تػػو حكم ػ اش ػًتاث كضػػةلء
ا١تلضي ٔتل ياأرم اشواقع كينَت طأريق ا١تستقيب.
المحور الثالث أبرز األمثلة الشعبية
جدكؿ ( ٓ ) اشتكأرارات كاشنسب ا١تئوي كا١تتوسطلت كاال٨تأراقلت ا١تبةلري شينود االستيلن ( احملور اشالشث )
ثواقق

ثواقق بعدة

وَت ثواقق

ال ةدرم

وَت ثواقق بعدة

ا١تتوسن

اال٨تأراؼ
ا١تبةلرم

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

اشتكأرار

اشنسي

q1c

235

35.0

210

31.3

62

9.2

105

15.6

59

8.8

1.33 3.68

q2c

42

6.3

68

10.1

125

18.6

205

30.6

231

34.4

2.23

1.20

q3c

50

7.5

80

11.9

77

11.5

196

29.2

268

39.9

2.18

1.28

q4c

130

19.4

219

32.6

88

13.1

136

20.3

98

14.6

3.22

1.36

140

20.9

146

21.8

58

8.6

173

25.8

154

23.0

2.92

1.49

q6c

157

23.4

139

20.7

124

18.5

127

18.9

124

18.5

3.13

1.47

q7c

116

17.3

166

24.7

93

13.9

148

22.1

148

22.1

2.93

1.43

q8c

80

11.9

112

16.7

98

14.6

186

27.7

195

29.1

2.55

1.37

q9c

105

15.6

99

14.8

202

30.1

155

23.1

110

16.4

2.90

1.29

q10c

24

3.6

35

5.2

58

8.6

149

22.2

405

60.4

1.69

1.06

q11c

56

8.3

73

10.9

148

22.1

170

25.3

224

33.4

2.35

1.27

q12c

51

7.6

59

8.8

100

14.9

120

17.9

341

50.8

2.04

1.30

q13c

112

16.7

133

19.8

39

5.8

131

19.5

256

38.2

2.57

1.55

q14c

102

15.2

123

18.3

106

15.8

127

18.9

213

31.7

2.66

1.46

q15c

80

11.9

122

18.2

138

20.6

127

18.9

204

30.4

2.62

1.39

q16c

89

13.3

98

14.6

78

11.6

151

22.5

255

38.0

2.43

1.45

q5c
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ِا أبرز األِثٍت اٌشؼبٍت اٌخاصت باٌّرأة اٌخً ٌخفك ػٍٍٙاا أراراا اٌؼٍٕات ٚوٍا
ضٛء حراثٕا اٌؼربً؟

ٌّىآ حفطاٍر ٌاه راً

نستخلص ثن اٞتدكؿ ةف ةقأراد اشبةن ةبػدكا رةيهػم  ي ببػأل امأثالػ اشعػبية ا٠تلصػ بػل١تأرةة اشبأربةػ
كا١توج ػػودة بلٞت ػػدكؿ كا تلفػ ػوا  ي تأرتة ػػب امأثا ػػلؿ حة ػػث ج ػػلء اشين ػػد امأكؿ  ي االس ػػتيلن  ي اشًتتة ػػب امأكؿ
حةػػث يػػنص علػػأ (ا١ت ػأرةة ضػػمهل عذا عأرقػػت ةثهػػل؛ ةم تػػزكج ا١ت ػأرةة ببػػد ةف تبػػأرؼ ة ػػالؽ كاشػػدهتل) .حصػػب
ىػػنا ا١تاػػب ثػػن كجه ػ نظػػأر اشطلي ػ علػػأ ةكػػرب درج ػ ككػػلف ٔتتوسػػن ( )3.68بنسػػي (ٔٔ)%و كجػػلء  ي
ا١تأرتي اشالنة بػ(بنت اشفلرة حفلرة ( اشينت تعيو كاشدهتل) ككلف ٔتتوسن (.) 3.22
كتتفق ىنه ا١تبطةلت ثع ةسلسةلت علم االجتملع اشيت تؤكد علأ ة٫تة اشيةئ االجتملعة  ي
اعداد اشعخص .كتكع امأثالؿ ة٫تة ا١تنيت عند ا تةلر اشبأركس "اسأؿ عن امأـ قيب ثل تلم" ذش
ةف امأـ ىي ا١تأربة امأكر شلطفب كاشنظأريلت اٟتديا  ي علم اشاقلق كاشعخصة تربز ة٫تة اشتنعئ
االجتملعة  ي حةلة كب قأرد " ن امأصةل كشو كلنت علأ اٟتصَتة" (اشسلعلٌبو ََِٕـو ص ِّّو
ِّٓ) .عف ا١تنيت اشسوء يفسد امأ الؽ كيدثأر امأقأراد .ك ي ا١تاب "اكفي اشقدرة علأ قمهل اشينت تطلع
مأثهل"؛ "تنعأ اشينت علأ ثل تنعؤىل علةو امأـ" (حنفيو ََِٕـو ص ُِٗ) .كثن امأثالؿ ا٢تنغلري
انظأر عر امأـ كتزكج االبن  .كيقأرة ببأل اشيلحاُت ىنه امأثالؿ قأراءة ٥تتلف عذا كلنت "تبٍت حتمة كراثة
تلغي كب ضأركب اشكسب كاشًتبة كضده ٮتلق ثن فهأر اشبل قلسد" (سلةملفو ََِٗـو ص َُّ).
قلؿ ا١تنلكم (َُُِـ) "اشأرجب عذا تزكج  ي ثنيت صل ٬تيء اشوشد يعيو ةىب اشزكج  ي اشبمب
كامأ الؽ ك٨تو٫تل كعكسو ببكسو" (جّو حأرؼ اشتلء) .كىكنا قلشزكاج شةس عقدا بُت رجب كاثأرةة بب
تكلقب كتقلرب بُت ةسأرتُت يتضلثنوف ثن ةجب ا٬تلد بةئ سلةم كةسأرة كأرٯت  .تؤكد ببأل امأثالؿ اشبل١تة
علأ ةف اشبةش  ي كن اثأرةة قلضل ثن ةقضب طأرؽ اشًتبة قهي ثدرس عمةق امأثأر ققد كرد  ي امأثالؿ
ا٢تندي "عذا ةردت ةف تفهم اٟتةلة كثبلنةهل عش ٔتبزؿ ّتوار اثأرةة" (عيدهو ُْٗٗـو ِّ) .قلؿ اشسل
اشصل "اشينلت عر امأثهلت ة ٍىثةىب ك ي ٝتلع قو٢تن ةروب".

كجلء  ي ا١تأرتي اشالشا  ي امأثالؿ اشيند اشسلدس  ي االستيلن (ٖتت اشرباقع سم نلقع) ككلف
ٔتتوسن (ُّ )ّ.كىنه نظأرة ةكة تدؿ علأ تنلقضلت  ي ببأل امأثال اشعبية كسيق االةلرة  ي ثنت
اشيحث اشأراىن عن ىنا امأثأر عند اٟتديث عن االطلر اشنظأرم .كثن اشغأريب ةف ثل يقلرب ثن (ّٔ)%
يواققوف علأ اشيند رقم ُّ  ي احملور اشالشث شالستيلن كاشنم ينص علأ ةف "اشوشد ةليب عةيو"؛ قلشوشد
يفبب ثل يعلء قال يبلب كال يبلتب ةك يبلقب .اشأرجب ال يبةيو ةيء ةبدا شو ثل يبلدشو  ي اشاقلق اشبل١تة
(بورديوو ََِٗـو ََُ) .عف ثفهوـ اشعأرؼ ثأرتين بل١تأرةة كىي حلثل اشبلر قلشأرجب قلمل يالـ علأ
هتتكو (ةبوعلأو ََِٕـ) .ىنا ا١تالؿ كوَته ركلئز شلتمةةز ضد ا١تأرةة كىي تسوغ شلوشد وب اٟتةلة ثع
ٗتفة

كاضم شلمسئوشة اشفأردي كونو ذكأرا بةنمل اشتعديد يكوف علأ ا١تأرةة كثضلعف اشبقلب ٢تل  ي حلؿ
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اشزشب كىو ثيدة ينل ي اشبقب كاشعأرع كثن ا١تؤ ا١تؤس ةف ٭تمب ببأل ةيلبنل رؤي ثضطأرب عن ا١تأرةة.
ا١تيدة اشصحةم ىو ةف كب نفس رىةن ةعمل٢تل ككسيهلو كةنو ال تزر كازرة ثهمل كلنت كزر ة أرل.
كحػوؿ ىػنا امأثػأر ا١تهػم قػػلؿ قضػب اهلل (ََِٗـ) عف علةنػل ةف نفهػم ةف اشينػػت عنسػلف كمػل ىػو اشوشػػد
ػأريب عنسػػلنةتهل بلشطأريقػ اشػػيت ال تاقػػب ركحهػػلو كال ٕتبلهػػل تعػػبأر بأهػػل عنسػػلف ثػػتهم
عنسػػلفو كعف علةنػػل ةف نػ ٌ
 ي سػلوكو .عف اشًتبةػ تًتكػز   -ي اشبػلدة  -علػأ ةسػلس ةف اشينػت ىػي (اشبػلر) ك(اشعػأرؼ) كةهػل اإلنسػػلف
اشػػنم ٮتػػلؼ علةػػو ثػػن اشػػنكأرو كال بػػد شنػػل ةف نػػد لهل  ي علي ػ ثغلق ػ ٯتل ػ اشأرجػػب ثفتلحهػػلو  ي اشوقػػت
اشػػنم يبتػػرب اشبػػلر  ي اإلسػػالـ ثسػػأش قأرديػ و قلشينػػت عنػػدثل ٘تػػلرس عػػلران قهػػي تبػػةش علرىػػل كشػػةس شلبلئلػ
د هب قةوو كىكنا عندثل ٯتلرس اشوشد ثل يستوجب اشبلر قإف اشبلر ىو علره ال علر امأىب (بل تصلر).
استنلدا شلدراس اٟتلشة ققد كاقق (ِٖ )%علأ اشيند رقم (ٖ) ثن االستيلن كاشنم ينص علأ
اشبيلرة اشتلشة " :ةلكر ا١تأرةة كا ل ةورىل" كىنه نسي وَت قلةل كاشنتةج اٟتلشة ثبضل عأربة ثن عدة
ً
وى َّنو كثن ا١تخة ا١تؤ ةف
قأركف كىي قكأرة راجت  ي اجملتمع كة نت صيغ دينة ؛ ى
كى َّن ىك ى لش يف ي
"ةل ًكير ي
يؤثن هبل ةيلب يتطلبوف ٟتةلة طةي  .كاَت ثن امأثالؿ اشعبية اشسلية عن ا١تأرةة ىي نتلج رؤي ذكوري
ثتوارث ال سةمل قو٢تم ةلكرىل ك لشفهل ك ي امأثالؿ ا١تصأري "اشأراجب ابن اشأراجبو اشلي عمأره ثل يعلكر
ثأراتو" (حنفيو ََِٕـو ص ِٕٖ) .ذىب امأصفهلين (ََِٕـ)  ي كتلبو اشنريب عر ثكلرـ اشعأريب
عر ةف ثن صفلت ا١تأرةة احملمودة اشيلو كا٠تفأر كاشيخب كاٞتنب؛ كشةس ثن صفلهتل اشكةس كاشعجلع كاٞتود
قهنه اشصفلت رذيل ٢تن (ص ُُٔـ) .كقلؿ امأصفهلين "كال يد ب  ي اٟتأري كاشكأرـ اشنسلء؛ مأهن
ثستخدثلتو بب ثستبيدات؛ كشنش ركم "شو ةثأر اهلل ٥تلوقل ببيلدة ٥تلوؽ مأثأر اشنسلء ببيلدة
ً
ىح يد يك ٍم ة ىىثأران ىح َّىت يى ٍستىع ىَتو قىًإ ٍف ىٍ
ةزكاجهن" (ص ُُٕ) .ك٧تد ثأركيلت تأراثة ةلذة تقوؿ "الى يىػ ٍف ىبلى َّن ة ى
ىً٬ت ٍد ىث ٍن يى ٍستى ًعَتيهي قىػ ٍلةى ٍستى ًع ًأر ٍاثىأرةىنة يٍبَّ شٍةي ىخلشً ٍف ىهلو قىًإ َّف ً ي ً الىقً ىهل اشٍيىػىأرىك ى" .ك ي ببأل كتب اشفقو عف "اشٍ ىم ٍأرةىىة
ً
ً
َّلؼ اشٍ ًقنى ًلع ىع ٍن ثنت اإلقنلع -
ص ي اشٍ ىب ٍق ًب قىلًةلى ي َّ
ضوًر ى٤تىلقً ًب اشأر ىج ًلؿ" (انظأر ىكع ي
ت ة ٍىى نال ٟتي ي
اشأرةٍ ًم شىٍة ىس ٍ
نىلق ى
ً
ض ًلء ىكاشٍ يفٍتػةىل  -كيعًتط  ي اشقلضي ععأر صفلت) .كىنه ا١تأركيلت كاالستنيلطلت اشدينة  ي
لب اشٍ ىق ى
كتى ي
عموثهل –روم قلتهل  -ي ولي ا٠تطورة قدٯتل كحديال .عهل ةقواؿ قد تكوف ٪تت  ي تأرب اشفكأر اشةونلين
عند ةبقأراط كقالسف اشةونلف كوَتىمو كتل اشتوجهلت بلشتأكةد ال ٘تت شإلسالـ بصل كشةست ثن
اشدين .كىكنا قلمأثالؿ قلبل شلنقد كاإلضلق كعال ةصيحت ثبوق شلتطور ثصلدث شلفطأرة.
كثن زاكي ة أرل قإنو ثن ا١تخة حقل ةف ٧تد (َّ )%ثن ةقأراد اشبةن يؤثن بلشيند رقم ُٓ
ٱشس ىمػٰىو ًت
اشنم ينص علأ "يل ٥تلف اشينلت يل ةليل ا٢تم ثن احملةل شلملت" .قلؿ جب ثنلؤه " شلَّ ًو يث ٍل ي َّ
ب ىٮتٍليق ثل يعلء يػهب شًمن يعلء عًنػىٰال كيػه ً
ور" (اشعورلو اوي ْٗ) .عف اهلل
ب ش ىمن يى ىعلءي ٱشن يك ى
ىك ٍٱمأ ٍىر ً ي ى ى ى ي ى ى ي ى ى ى ي ن ى ى ى ي
يهب اإلنلث كامأكالد نبم شلبيلد كرزقل حسنل كشكن اشيبأل ٬تبب اإلنلث نقم ! ٙت ثلر سلية شلاقلق
22

اشعبية ثأرتيط ْتب ا٧تلب اشنكور كةضأرارىل  ي اشبل اشبأريب توثق توثةقل جةدا شةس شبدـ كجودىل بب
بسيب اشتكتم علةهل ةك عدـ اشوعي هبل روم ةهل قد تسيب اجهلب ا١تأرةة اٟتلثب عذا عأرقت ةهل ٖتمب
ةناأ ةك قد تكوف سييل شلطالؽ (حسُتو ََُِـو ص ٔٔ) .تل امأقكلر ا١تتطأرق ثوول  ي اشقدـ كال
بد ١تؤسسلت اشًتبة ثبلٞتتهل.
كثن ا٠تطَت ةيضل ةف اشيند رقم (ٕ)  ي احملور اشالشث  ي اشدراس كاقق علةو (ِْ )%ثن ةقأراد
اشبةن كاشيند ينص علأ اوٌب" :ا١تأرةة ةةطلف عذا ثل ةوواؾ ةعملؾ" ٦تل يؤكد علأ انتعلر اشتمةةز ضد ا١تأرةة.
يبتقد ببأل اشيلحاُت ةف امأثالؿ اشسلية عن ا١تأرةة قلةل (صل و ََِِـو ص ٓ) كشكن عددا
ثن اشيلحاُت قد ال يتفقوف ثع ذش  .يعَت جلبأر عصفور (ََِٕـ) عر حأرص ببأل اشًتاث اشعبيب
علأ اشبداء اشسلق أر شلمأرةة بوجو علـ كتعويو صورهتل كٖتقَت ةأهل ككاضم ةف ىنه اشصورة اشعلئه عن
ا١تأرةة قد فلت ثوجودة علأ اثتداد عصور اشًتاث اشبأريب .كثن ةقوا٢تم اشعبية "ثل هةت ا١تأرةة عن ةةئ
عال ةتتو" .اشكاَت ثن ا١تأركيلت ٖتتوم علأ سوء فن بل١تأرةة (ص ُٓو ُٔو اشبوينو ََِٗـو ص ُّ-
ُْ) بب قد يدعو الضطهلدىل (بأركلتو ََِٗـو ص ِْْ) .كينىب اشقأرضلكم عموثل عر نفس
ا١تنىب حةث يأرل ةف "االٕتله اشنم سلد اشبل اإلسالثي قأركنلن ىو إتله اشتزثت كاشتعديد علأ ا١تأرةة

كسوء اشظن هبل" (انظأر ثقدث كتلب ٖتأريأر ا١تأرةة  ي عصأر اشأرسلش (ةبو ةق و ُٗٗٗـو ص َِ) .كىنا
االٕتله ثن ةىم ةسيلب نعوء اٟتأرك اشنسوي اشيت تؤكد علأ ةف اجملتمبلت ٘تلرس صورا ثن اشظلم علأ
ا١تأرةة عرب اشتلريخ اإلنسلين (.)Lamanna, M. Riemann, 2009, p. 516
ا٠تىطَّ ً
اح ي شًلأر ىج ًلؿ
ذكأر ا١تلكردم (َُُِـ) كاشدجلجي (َُُِـو ص ٓ) قلؿ عي ىم يأر بٍ ين ٍ
لبَّ :
اشأر ى
ىو ٍفلى ه ىكشًلن ىس ًلء يو ٍل ىم ه" [٤تأرك شيواعث اشعهوة اٞتنسة ] (ةيضل اشتوحةدمو ص ُْٕ) ةثل امأصفهلين
(َُُِـ) قةنسب اشبيلرة اشسلبق مأحد قالسف اشفأرس؛ بػىىزٍرٚتىٍ ىهأر (ص ِِٔ) .ك٧تد ةحد امأكلدٯتةُت
ثن ا١تتخصصُت  ي علوـ اشعأريب (اشعطيو َُُِـو صْْ) ينقب اشبيلرة اشسلبق دكف نقد كينعأرىل

 ي ٣تل ا١تبلم اشيت ةكاأر ثن نص قأرائهل ثن اإلنلث اشبلثالت  ي حقب اشتبلةم .ىنه اشبيلرة ًب عأرضهل
علأ ةهل ثن رحلب اإلسالـ! عهل تقوـ  ي حقةقتهل علأ سوء اشظن بل١تأرةة قال يلةق ةف تسلؽ  ي ثقلـ
ا١تدح مأهل تقوـ  ي عموثهل برب٣ت اٞتةب اٞتديد بأقكلر قلرسة قلسدة ةك يونلنة كلسدة ىي ببةدة كب
اشيبد عن نفحلت اإلسالـ .اشفأراغ ثضأر شلنكأر كامأناأ حقةق ٬تب ةف ال نايتهل ببيلرات تقلب ثن ةأف
ا١تأرةة ةك اشأرجب.
كفن ببأل علملئنل ةف سوء اشظن بل١تأرةة قطأرة كىنا زعم طَت (عويسو ََُِـو ص ْٓ).
قلؿ ابن حزـ  ي كتلبو طوؽ اٟتملث عن اشنسلء "ةهن ثتفأرولت اشيلؿ ثن كب ةيء عال ثن اٞتملع
كدكاعةوو كاشغزؿ كةسيلبوو كاشتآش ككجوىو الةغب ٢تن وَته كال لقن شسواه..كىن علمنٍت اشقأر ف
كركينٍت كاَتان ثن اوةبلر [كدربنٍت]  ي ا٠تنو ك يكن [كدم] كععملؿ ذىٍت ثن ةكؿ قهمي كةنل  ي سن
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اشطفوش جدان عال تبأرؼ ةسيلهبنو كاشيحث عن ة يلرىنو كٖتصةب ذش  .كةنل ال ةنسأ ةةئلن ٦تل رل
ثنهنو كةصب ذش وَتة ةديدة طيبت علةهلو كسوء فن  ي جهتهن قطأرت بو" (ا تصلرو ثوقع
اشوراؽ) .كشبب ابن حزـ صوب ثوقفو  ي قوشو "كشست ةببد ةف يكوف اشصالح  ي اشأرجلؿ كاشنسلء
ثوجودان .كةعوذ بلهلل ةف ةفن وَت ىنا" .كىنا كالـ نفةس .عف اشطيةب اشيعأري شلجنسُت كاحدة اشفالح
كاشتوقةق نصةب اجملتهد ا١تصةب كال صل شنش بلشأرجوش كامأنوث .
كسلرت امأثالؿ اشبل١تة ولشيل  ي ثسلر ثعُت قمن ةثال٢تم "اشعةطلف ةستلذ اشأرجب كتلمةن ا١تأرةة"
كقو٢تم "ال تستند عر اٞتدار ا١تلئب كال عر ا١تأرةة" (دار اٟتضلرةو ََِٓـ) .كال نبجب ثن اشةهودم
اشنم ٭تمد ربو ةنو ٮتلقو اثأرةة كال عيدا (.)Anderson and Taylor, 2009, p. 269
كتسللت ببأل تلكم اشنظأرات ا١تأريي بب ا١تهةن شلمأرةة عر امأدب اشبأريب" .طلع اشنسلء نداث "
(امأبعةهيو ََِٖـو جُو ص ٔٓ) .كتب ةقالطوف ضد ا١تأرةة كىكنا ثن ركسو حةث يأرل "ةف
قضةل اشنسلء ّتهلهن كعطلعتهن ..ققدرىن ةف يأرضُت كٮتضبنو قل١تأرةة لدـ اشأرجب كينيغي ٢تل ةف تعبأر
دكثلن ةف سبلدهتل اٟتقةقة  ي اٟتب كامأثوث " (صلحبو ََُِـو ص ٔٓ) .كقلؿ ةبقأراط شلمأرةة
سًتاف؛ ببلهل كقربىل" كىنه امأقكلر اشةونلنة تسأربت عر امأثال اشعبية اشبأربة ك لص  ي اشبصأر
اشبيلسي قمن امأثالؿ ا١توشدة "نبم اشصهأر شلمأرةة اشقرب"و "دقن اشينلت ثن ا١تكأرثلت" (ا٠توارزثيو
ََِّـو ص ِٓو َُٗ) .كثن امأثالؿ اشعبية  ي ةقغلنستلف كبلكستلف "شةس ةثلـ ا١تأرةة سول اشيةت
ةك اشقرب" (ةٛتدو ََِْـو ص ُٖٓ) كتلقن اشينت قيب زكاجهل "اد لي بلشبيلءة كا أرجي بلشكفن".
قل١تأرةة  ي رةم اشأرجب ثلزاشت ذاهتل ال اشزثلف كال اشتبلةم كال ثتغَتات اشبصأر قلدرة علأ ا أراجهل ثن اشنظأرة
اشدكنة شلمجتمع اشنكورم (صلحبو ََُِـو ص ِٕ).
"كقد سئب ابن سَتين عن اش نسلء ققلؿ :ثفلتةم ةبواب اشفنت ك٥تلزف اٟتزفو عف ةحسنت ا١تأرةة
عشة ثنت علة و تفعي سأرؾ كهتمب ةثأرؾو ك٘تةب عر وَتؾ .كقةب :اشنسلء ر٭تلف بلشلةب ةوؾ بلشنهلر.
كقلؿ وَته :ال ثصةي ةعظم ثن اٞتهبو كال ةأر ةةأر ثن اشنسلء" (اشدثَتمو ََُِـو ص ٕٕٓو
بل تصلرو ةبوريع و ََِٗـو ٕٗ) .ةيو ببأل اشبلملء نلقأل اشبهد بأنو لرج ثن اشأرجلؿ اشكمب
دا ب  ي زثأرة اشنسلء (ةبيلفو ََِّـو ص ُْٓ) ك٢تنا قإف اشتقلشةد اشبأرقة تقةد حأرك ا١تأرةة ا١تسلم
عر اشةوـ (اشقيل٧تيو ََِٗـو ص َُّ) كتنبتهل بنبوت ال تلةق ٔتقلثهل اشأرقةع كإنسلن .
اس ػػتنلدا عر ثبطة ػػلت اشدراس ػ اشأراىنػ ػ كاق ػػق ّّ %ث ػػن ةقػ ػأراد اشبةنػ ػ عل ػػأ اشين ػػد ُْ ث ػػن احمل ػػور
اشالشث  ي اإلستيلن ؛ "شو ةهل ذبةح ثل ععت " كنلي علأ ا١تواققػ علػأ زكاج اشينػت .ا١تواققػ علػأ اشػزكاج
تك ػػوف  ي اشكوي ػػت ق ػػدٯتل بص ػػةغ يقو٢ت ػػل ةى ػػب اشب ػػأركس شلخلط ػػب "ش ػػو ى ػػي [بنتن ػػل] ذبةحػ ػ ث ػػل عع ػػتكم"
(اشأرقلعيو ََِٓـو صُْٔ) .روم ةف ذش اشتبيَت كلف دارجل شكنو وَت ثستسلغ.
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كتعَت اشدراس اٟتلشة عر ةف ُٗ %ثن ةقأراد اشبةن يواققوف علػأ اشينػد اشالشػث  ي احملػور اشالشػث:
ىكشىد عمهل قىطَّلع رقيتهػل .كىكػنا تتضػمن ببػأل ا١تػأثورات عيػلرات قلسػة قػلبن اشبػم ةثػأره ثطػلع كبنػت اشبػم

شػ ػػو (زيلدن ػ ػ و ََِّـو ص ُٔو ُِ) .بنػ ػػت اشبػ ػػم البػ ػػن اشبػ ػػم (ٛتةػ ػػدو ََِٗـو ص ُِّو ةػ ػػبالفو
ََُِـو ص ّْ) .كٙتػ ثفػػلىةم كأرسػػهل اشبػػأرؼ االجتمػػلعي عػػرب تبلقػػب اشسػػنُت  ي عل١تنػػل اشبػػأريب قتسػػوغ
قكػأرة ةف ا١تػأرةة سػػلب ثبأركضػ شليةػع يػػدقع اشأرجػػب ٙتػػن ةػأرائهل كىػػو ثػػل تيةنػػو ببػأل اشتبػػلبَت اشعػػبية ثػػن ثاػػب
قوؿ ا١تأرةة عن ثهأرىل عنو "حقي كعتةقػ رقيػيت" بلعتيػلر ا١تهػأر ىػو ا١تقلبػب ا١تػلدم ٟتأريػ ا١تػأرةة كٙتنػل شأرقيتهػل ةم
ذاهتػػل .شػػنش ال بػػد ثػػن توعةػ ثقلقةػ عسػػالثة شلمجتمػػع شتصػػويب اشنظػػأرة عر ا١تػأرةة (قضػػب اهللو ََِٓـو
ص َِْو َِٔو ص ِِٔ) كةهل شةست ثن سقن ا١تتلع كمل ةلع  ي كاَت ثن ٣تتمبلتنل شبدة عصور.
المحور الرابع متغيرات السكن والجنس والجنسية

ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ثنطق اشسكن  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ اشعبية ؟

جدكؿ ( ٔ ) نتلئج ٖتلةب اشتيلين حمللكر اشدراس تيبل ١تتغَت ثنطق اشسكن
احملور

امأكؿ

اشالين

اشالشث

ا١تتغَت

ا١تتوسن

اشبلصم

3.24

حويل

3.18

اٞتهأراء

3.35

امأٛتدم

3.31

ثيلرؾ اشكيَت

3.29

اشفأركانة

3.27

اشبلصم

3.57

حويل

3.55

اٞتهأراء

3.51

امأٛتدم

3.65

ثيلرؾ اشكيَت

3.70

اشفأركانة

3.60

اشبلصم

2.66

حويل

2.70

اٞتهأراء

2.58
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قةم ؼ

1.20

1.91

1.11

اشدالش

0.31

0.09

0.35

امأٛتدم

2.72

ثيلرؾ اشكيَت

2.82

اشفأركانة

2.72

بلستقأراء اٞتدكؿ يتيُت ةنػو ال توجػد قػأركؽ ذات دالشػ عحصػلئة بػُت ثتوسػن اسػتجلبلت عةنػ اشدراسػ كا١تتبلقػ ٔتحػلكر
اشدراس تبزل ١تتغَت ثنطق اشسػكن كثػأرد ذشػ صػغأر دكشػ اشكويػت كضػةق ثسػلح اال تالقػلت اشاقلقةػ اٞتوىأريػ حةػث
اشتقلرب بُت ا١تنلطق ةكجد ثقلق ثتعلهب بُت اشسكلف علأ ا تالؼ ثنلطقهم.

الفروق بين الجنسين
ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ٣تتمع اشطػالب ك٣تتمػع اشطلشيػلت  ي ثوضػوع ة٫تةػ امأثاػلؿ
اشعبية ؟
جدكؿ (ٕ) نتلئج ا تيلر ت شلفأركؽ بُت ثتوسطلت ٤تلكر اشدراس تيبل ١تتغَت اٞتنس
احملور
امأكؿ
اشالين
اشالشث

ا١تتغَت

ا١تتوسن

ذكأر

3.22

ةناأ

3.30

ذكأر

3.66

ةناأ

3.58

ذكأر

3.10

ةناأ

2.56

قةم ت

اشدالش

-1.72

0.09

1.70

0.09

8.77

0.00

بلسػػتقأراء اٞتػػدكؿ يتيػػُت ةف ىنػػلؾ قأركق ػل ذات دالش ػ عحصػػلئة بػػُت ثتوسػػن اسػػتجلبلت عةن ػ اشدراس ػ  ي صػػورة ا١ت ػأرةة  ي
امأثالؿ اشعبية اشبأربةػ ككسػلئب اكتسػلهبل كا١تتبلقػ ٔتحػور ببػأل امأثالػ اشعػبية ا٠تلصػ بػل١تأرةة اشبأربةػ عنػد ثسػتول داشػ
(ََ )َ.كشصػػل االنػػلث كٔتتوسػػن (ٔٓ . )ِ.ال ة ػ ةف اجملتمبػػلت اشبأربة ػ ٘تةػػز بػػُت تنعػػئ اشوشػػد كبػػُت تنعػػئ اشينػػت
كعلةو تتفلكت نظأرهتم شألثور .كعلأ سػيةب ا١تاػلؿ اشديوانةػ ٣تلػس ػلص شلأرجػلؿ كتلبػب اشػديوانةلت دكرا كيػَتا  ي اٟتةػلة
اشسةلسة كاالجتملعة كتعكةب اشاقلقة شلنكور .

الفروق حسب الجنسية
ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت اشكويتةُت كوَت اشكويتةُت  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ اشعبية ؟
جدكؿ ( ٖ ) نتلئج ا تيلر ت شلفأركؽ بُت ثتوسطلت ٤تلكر اشدراس تيبل ١تتغَت اٞتنسة
احملور

ا١تتغَت

ا١تتوسن

قةم ت

اشدالش

امأكؿ

كوييت

3.27

-1.44

0.15
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اشالين

اشالشث

وَت كوييت

3.35

كوييت

3.62

وَت كوييت

3.48

كوييت

2.73

وَت كوييت

2.55

0.02

2.27

0.04

2.02

بلس ػػتقأراء اٞتػػدكؿ يتيػػُت ةف ىنػػلؾ قأركق ػل ذات دالش ػ عحصػػلئة بػػُت ثتوسػػن اس ػػتجلبلت عةن ػ اشدراس ػ  ي
ٖتديػػد ص ػػورة ا١ت ػأرةة  ي امأثاػػلؿ اشعػػبية اشبأربة ػ ككسػػلئب اكتسػػلهبل كا١تتبلق ػ ٔتح ػػور ثص ػػلدر تبلػػم امأثال ػ
اشعػػبية ١تتغػػَت اٞتنسػػة عنػػد ثسػػتول داشػ (َِ )َ.كشصػػل اشكػػويتةُت كٔتتوسػػن (ِٔ )ّ.كمػػل ةف ىنػػلؾ
قػػأركؽ ذات دالشػ عحصػػلئة بػػُت ثتوسػػن اسػػتجلبلت ةقػأراد اشبةنػ  ي ٖتديػػد صػػورة ا١تػأرةة  ي امأثاػػلؿ اشعػػبية
اشبأربةػ ككسػػلئب اكتسػػلهبل كا٠تلصػ ٔتحػػور ببػػأل امأثالػ اشعػػبية ا٠تلصػ بػػل١تأرةة اشبأربة ػ عنػػد ثسػػتول داش ػ
(َْ )َ.كشصل وَت اشكوييت كٔتتوسن ( .)2.73روم تعلهب اشاقلق اشبأربةػ عال ةف ىنػلؾ ثتغػَتات ٕتبػب
راء اشك ػػويتةُت ق ػػد ٗتتل ػ ع ػػن و ػػَتىم عزاء امأثال ػ اشع ػػبية ق ػػلشتبلةم اٟتك ػػوثي ١تبظ ػػم اشطلي ػ اشك ػػويتةُتو
كاش ػػديوانةلتو ككا ػػأرة ق ػػأرص االحتك ػػلؾ بكي ػػلر اشس ػػن ث ػػن ةق ػأراد اشبلئلػ ػ كو ػػَتىمو كة ػػةوع اشبوائ ػػب ا١تمت ػػدةو
كاشتمكن ثن اشلهج اشبلثة و كاالستقأرار  ي اشيلد ثن اشبواثب اشيت تسلىم  ي لق تفلكت نسيب بػُت ثقلقػ
اشكويتةُت كوَتىم ثن ا١تقةمُت.
الفروق حسب التخصص

ىب توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ٗتصص اشطلي  ي ثوضوع ة٫تة امأثالؿ اشعبية ؟
جدكؿ ( ٗ ) نتلئج ا تيلر ت شلفأركؽ بُت ثتوسطلت ٤تلكر اشدراس تيبل ١تتغَت اشتخصص
احملور
امأكؿ
اشالين
اشالشث

ا١تتغَت

ا١تتوسن

علمي

3.31

ةديب

3.26

علمي

3.64

ةديب

3.59

علمي

2.68

ةديب

2.72
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قةم ت

اشدالش

0.99

0.32

1.14

0.25

-0.63

0.53

بلسػتقأراء اٞتػػدكؿ يتيػُت ةنػػو ال توجػد قػػأركؽ ذات دالشػ عحصػػلئة بػُت ثتوسػػن اسػتجلبلت عةنػ اشدراسػ  ي
كا١تتبلق ٔتحلكر صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية اشبأربة ككسلئب اكتسلهبل تبزل ١تتغَت اشتخصػص .كقػد يبػود
ذش ػ عر ةف ثبظػػم اشطلي ػ ىػػم ثػػن اشفئ ػ اشبمأري ػ ُٖ ِْ-قمػػن اشطيةبػػي ةف تتقػػلرب كجهػػلء نظػػأرىم عزاء
ثوضػػوع كمػػل ةف طيةبػ ا١تنػػلىج اشدراسػػة ال تتصػػب بلمأثاػػلؿ اشعػػبية قلشطلشػػب ا١تسػػتجد كا٠ت ػأريج ال تظهػػأر
اشفػأركؽ بةػػنهم  ي ىػػنا امأثػػأر .كسػػيقت اإلةػػلرة عر ةف عةنػ اشدراسػ تسػػتقي امأثاػػلؿ اشعػػبية ثػػن اشػػدكاكين
ككيلر اشسن كشةست ثؤسسلت اشتبلةم ذات تأثَت كيَت علأ ثبظم ةقأراد اشبةن  ي ىنا اشعأف.
اٌّحٛر اٌخاِص أُ٘ األِثاي اٌشؼبٍت ػٓ اٌّرأة
ثل ةىم امأثال اشعبية اإل٬تلبة كاشسلية اشيت ٭تفظهل اشطلي عن ا١تأرةة؟
تعَت االستيلن عر ثبأرق ببأل ةقأراد عةن اشدراس بل١تاب اشعبيب "ثوت اشينلت سًت" حةث
ةةلر عشةهل (ِٔ) ثن ةقأراد اشبةن ككضبوا ىنا ا١تاب ضمن امأثالؿ اشسلية  .كىو قوؿ ثأثور عند اشةونلف
حةث قلؿ ةبقأراط "شلمأرةة سًتاف؛ ببلهل كقربىل" كىنه امأقكلر اشةونلنة تسأربت عر امأثال اشعبية اشبأربة
(ا٠توارزثيو ََِّـو ص ِٓو َُٗ) .كعندثل نطلع علأ امأثال اشيت دكهل اشطلي  ي لن امأثال
اشعبية اشسلية ٧تدىل بلشفبب قل٘ت تتضمن ةقواال تع  ي عقب ا١تأرةة كقدراهتل كتنفي عنهل صف اإلنسلف
اشنم لقو ا٠تلشق سيحلنو  ي ةحسن تقو .
ذكأر اشطلي (ِٖ) ثاال ةبيةل سليةل ك يكتيوا عال (ُٓ) ثاب ا٬تليب ٦تل يدؿ علأ قل امأثال
اشعبية اال٬تلبة بعأف ا١تأرةة ثقلرن بلمأثالؿ اشسلية كقل ثل ىو ٤تفوظ شدل اشنلةئ قةمل ٮتص ىنا
اجمللؿ.
"عف دراس امأثالؿ اشعبية شكب ٣تتمع تيتةم اشفأرص شلكع عن صورة ا١تأرةة  ي اجملتمع؛ ةثيتت
عحدل اش ٌدراسلت اشبأربة ببد ةف ًبٌ ٖتلةب ََّٔ ثاب  ي دكش عأربة ة ٌف عدد امأثالؿ اشعبية اشيت
بلشنـ كلنت نسيتهل ٓ %ِٖ.ثن ٣تموع امأثالؿ اشيت ًب ٖتلةلهلو كامأثالؿ اشيت تنلكشتهل
تنلكشت ا١تأرةة ٌ
بل١تدح ٓ%ُٔ.و كامأثالؿ احملليدة ُ %ك٘تكنت عحدل اشدراسلت اإلحصلئة ثن حصأر امأثالؿ
اشعبية ا١تنتعأرة عن ا١تأرةة  ي دكش عأربة ة أرلو قيلغت نسيتهل ثن ٚتل امأثالؿ اشعبية ِ%ّّ.و

كتكأرس
كولشية ىنه امأثالؿ تتضمن عسلءة ثيلةأرة ةك وَت ثيلةأرة شلمأرةة كشلمفلىةم اإلسالثة علث و ٌ
اشنظأرة اشدكنة ا١تتخلف ٢تنا اشبنصأر اشفبلؿ .عف ةولب امأثالؿ اشبلثة اشبأربة كاشبل١تة بعأف ا١تأرةة تنتمي
عر «تأراث فل » ٬تدر استئصلشو .قمل ةحأرانل اشةوـ ةف نبةد اشنظأر  ي تل امأثالؿ اشيت تسيء عر ةثهلتنل
كبنلتنل كة واتنل كاشبمب علأ وأربلتهل ةأرعةلنو بإقصلء كب ثل يتبلرب ثع تبلشةم اإلسالـو كاشبمب علأ
عحةلء امأثالؿ اشعبية اشيت ةفهأرت اشصورة اشنلصب كا١تضةئ شلمأرةة كتبزيزىل بنظأرة اإلسالـ ٢تل( .ا١تغأريبو
ََُِـو بل تصلر كتصأرؼ).
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كروم ةف اشطلي  ي اشدراس اشأراىن كتيوا (ُٓ) عيلرة عن امأثالؿ اشعبية ا١تفًتب ةهل ا٬تلبة  ي
اشدراس اٟتلشة عال ةف ببضهل ٯتكن ةف تكوف ٢تل قأراءة ٥تتلف ققو٢تم "كراء كب عظةم اثأرةة" ال يكوف
ّتلنب كب عظةم اثأرةةو ك ي قو٢تم "اشينت بنت ةبوىل" ال تكوف اشينت بنت ةبوىل كةثهل١ .تلذا قةم
ا١تأرةة ال تكوف عال بتيبةتهل شلأرجب .كقو٢تم "سكلنو ثأرتو" ةم ةف اشزكج تديأر حةلة زكجهل كاشصحةم ةهمل
ثبل يديأراف حةلهتل بال تسلن ةك تسلىب قكب ةطأر ثن اشعطأرين يتمم ببض اشيبأل كقق قلنوف :تواقق
كتكلثب ال تنلقأر كتفلضب.
عف اشتحةز ضد ا١تأرةة تأرؾ ا٭تلءاتو تظهأر كلئنل ىلثعةل  ي قضلء ثكيوت كثأراقب .شنا ال تبأرؼ
ا١تأرةة  ي ثبظم اجملتمبلت عال بصةغ عالئقة ثع او أر (زكج و ابن و ةـو ة ت) كعذا ةراد اشيبأل ةف
يايت احًتاثو شلمأرةة قلؿ عهل ىي امأـ كامأ ت كاشينت؛ ةم ةهل شةست ٤تًتث شناهتل .ك ي ىنه اجملتمبلت
"اشكالـ اشصحةم ىو "كالـ رجلؿ" قتسهم اشلغ  ي ٕتنر نسق ا١تبتقد ا١تتحةز  ي اشتنمةن .عف ا١تاب
اشعبيب شو دكره ا١تهم  ي صنلع اشقةم كببأل امأثالؿ ٖتث علأ اشتخلي عن ا١تسئوشة كتدقع شلنفلؽ
كاالستسالـ كثداىن اشقوم ثاب "ثن تزكج ةثيو قلت شو :يل عمي" (اشبجميو ََِٖـو ص ُُِو
ُِِو ُْٓ) "اشلي يتزكج سيتو ةقوؿ شو يل سةدم" (حنفيو ََِٕـو ص ِْٗ) .كاشلوـ  ي اشطالؽ
يوجو شلمأرةة "طلقهل كع ن [تزكج] ة تهل...اهلل يلبنهل كيلبن ة تهل" (اشبجميو ََِٕـو ص َٗ).
عف احملفوفلت اشسلية عن ا١تأرةة عند ةقأراد اشبةن اٟتلشة تعهد بعةوعهل كتغلغلهل  ي اشفكأر
اإلنسلين ٦تل يتطلب تفكةكل جنريل ٢تل٧ .تد  ي امأثالؿ اشعبية عل١تةل عيلرات تبكس اشتفكَت اشنمطي
٘تدح اثأرة نة -احن ًر
كتكع ثدل اشتحةز ضد اإلنلث ثنهلٍ :
٘تدح حصلنلنو كسن ن كي ى
انتظأر ةهأران كي ى
ً
لن
يد كال تنسأ ا١تأرةةي اشكالـ -ي
اٟتسو يف اشتغأر ى
ا١تأرة ىة اشسةئ  -كال ٍ
ا١تلؿ كاشنسلء ييفض ى
تاق بل١تأرةة اٞتةٌدة -ينسأ ٌ
ً
تنفع سول ا١تأرةة  -ا١تأرةةي ةبيأرىل طويبو
امأويةلء -ىثن ياق بلشنٌسلء
يكتب علأ اشالج -نصةح ي ا١تأرةة ال ي
ٍ
ً
ً
ً
اشأر يج يب اشبل ًي ييٍت ا١تد ىفو
اشسةئلت اشسَتةو ٌةثل سلئأر اشنٌسلء قال ٍ
تاق ٌ
هبنٌ -
كقكأرىل قصَت-احنر اشنٌسلء ٌ
ي
ً
يصنع ٌقوىة ا١تأرةة.
قيب ةف
كا١تأرةةي اشبلشم ي ي
هتدثهل-ال ٍ
اشأر يج ًب ي
تنجب ش ععأرىة ةكالد -ضب ي ٌ
ى
تاق بلثأرةت ى ى
اشيلب اشأرئةسي شلجحةم (اشكندرمو ثل و ََِٗـو ُٖٕ).
ا١تأرةةي ىي ي
عف اشًتبة االجتملعة اشصحةح تبد اشبلثب اشأرئةس  ي صةلو كعي اشفأرد بب اجملتمع عزاء اشبديد
ثن اشقضليل االجتملعة و كوهل تنهب ثن ا١تورث توجهلهتل .عف ثسلملت قةم ا١تورث ا١تسل٫ت  ي تأربة
اشفأرد تبكس سلوكو ك٦تلرسلتو  ي اجملتمعو قلو كلنت ا١تسلملت االجتملعة ثينة علأ ثفلىةم ثبلدي
شلمأرةة كٖتن ثن قدرىل كةأهل االجتملعي قإف اشفأرد ٯتلرسهل  ي اشالكعي اٞتمبي (صلحبو ََُِـو
ص ِِ ) كال يلتفت عر حقوؽ ككاجيلت ا١تأرةة  ي اٟتةلة ا١تدنة كال يكًتث شلقوانُت اشبصأري كال ا١تواثةق
اشدكشة  .تتعكب قكأرة اشنوع االجتملعي عن طأريق ا١توركثلت اشاقلقة كىي بلشغ امأثأر  ي ةم ٣تتمع مأهل
 ي اشغلشب تبلي ثن ةأف اشاقلق اشنكوري كتبطي اشأرجب امأكشوي ا١تطلق كٖتن ثن دكر ا١تأرةة ٦تل يبمب
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علأ تأرسةخ قةم اشنكورة كثيلدئهل (بدكمو ََِٖـو ص ِٓ) .قلؿ قلسم ةثُت "٬تب ةف تأرىب ا١تأرةة
علأ ةف تك وف شنفسهل ةكال كتد ب اجملتمع اإلنسلين كىي ذات كلثل و ال ثلدة يعكلهل اشأرجبو كةف ٕتد
ةسيلب سبلدهتل كةقلئهل  ي نفسهل ال  ي وَتىل" (عبأراىةمو ََِٗـو ص ٔٓ) .
تسَت كاَت ثن امأثال ا٠تلةجة عن ا١تأرةة ٨تو رؤي قل٘ت ثتعلئم كثن ذش قو٢تم "صوت حة كال
صوت بنة " "بةت اشينلت أراب" "ةـ اشينت ثسنودة ٓتةن" كةـ اشوشد ثسنودة ْتةن" (اشنبةميو
ََِٕـو ص ٖٔ) .اشكاَت ثن امأثالؿ اشبأربة ثعيب بلشتحةز ضد ا١تأرةة ك ي ا١تاب اشعبيب ا١تأرتين بتأديب
اشينت اكسأر ضلبهل قهو ثبوج ثن ةصب ثبوج و ككسأره يبمب شتصحةحو (قمربو ََِٔـو ص ِْٗ).
كرٝتت امأثالؿ شلمأرةة ا١تغأربة –علأ سيةب ا١تالؿ -صورة سلية و كصنفتهل  ي لن اشدكنة كربطتهل
ثصدرا شكب اشعأركر (ا١تغأريبو
ن ثن قةمتهل كاشتقلةب ثن قى ٍدرىلو كجبلتهل
بكب ثل ثن ةأنو اٟت ٌ
ن

ََُِـ)" .ا١تأرةة عنواف اشعأر ّتمةع تعكةالتوٕ :تلكر ا١تأرةة  ي ا١تاب اشعبيب ا١تغأريب اٟتةل كا٠تديب
كا١تكأرو ككب ةأر الحق بل٠تلق سييو اثأرةة" :كب بلة سييهل كشة "و "ا١تأرا تلنع كتصةم"و قهي ةأر
ة القي" ( قوسلؿو ََِْ ـ) .ككنش قإف "ببأل امأثالؿ اشعبية اشلةية تنتقص ثن قةم "ا١تأرةة"
كتأرتيهل  ي لن دكنة  ي ٥تتل ةطوار حةلهتلو كشبب ةبلغ دشةب علأ ذش ىو كصفهل ثنن كالدهتل بأهل
"زريب عبلةس"  .كامأثال اشسةئ عن ا١تأرةة اشلةية –كاشبأربة بطيةب اٟتلؿ -شةست ثن بلب اشنكت ةك
اشتندر ةك اشاأرثأرةو بب تبرب  ي اشواقع عن نظأرة اشنلس عر ا١تأرةة سواء  ي اشبصأر اٟتليل ةك  ي عصور سيقت
كاستخداـ ىنه امأثال ةلئع بُت اشنلس حىت  ي فب اشاقلق اشبصأري كاشفضلئةلت مأف اشتبلةم امأسأرم
كا١تدرسي كاشقوانُتو بقةت كمل ىي بلشأروم ثن كب اشدعوات عندنل بضأركرة تغةَت اشنظأرة اشدكنة شلمأرةة
(بعأرو ََِٖـو بل تصلر كتصأرؼ).
عف ةىم اشقضليل ا١تطأركح  ي اشفكأر كاشواقع اشبأريب اإلسالثي كمل يأرل كاَت ثن ا١تهتمُت ..ىو
ٖتأريأر اإلنسلف اشبأريب ثن ىةمن كاَت ثن اشبلدات كاشتقلشةد اشسلية  ..اشيت تسلىم  ي اشقمع كاشكيت ..ثع
احمللقظ علأ ا٢توي كاشبلدات كاشتقلشةد اإل٬تلبة اشيت ٖتفظ ىنه ا٢توي كتبطةهل ثعأركعةتهل كاستمأراريتهل
(اشكنو ََِْـ) .تبلين ا١تأرةة اشبأربة ثن ٖتديلت كاَتة (اشطلىأرو ََِٗـو ص ِّ) كقد يأرجع ذش
عر عدة ةسيلب ثنهل طيةب اجملتمبلت اشبأربة كثقلقتهل ا١توركث كاشيبد عن اوداب اإلسالثة ا١تستنَتة.
يؤكد علأ ةسبد كطف (َُُِـ) علأ ةف "ا١تأرةة ا٠تلةجة ال زاشت سجةن ثنظوثلت ثغلق ثن اشقةم
كاشبقلةلت كاشنىنةلت كاشبلدات كاشتقلشةد كاشفتلكل كا١تملرسلت اشيت تضبهل  ي ةقفلص اشقهأر كاشبيودي "
(ص ِٓ) وكةف حل٢تل ال ٮتتل كاَتا عن ا١تأرةة اشبأربة  .ا١تأرةة ال زاشت تعكب كةلنل ثلنويل ٔتقليةس اجملتمع
اشنكورم كتبلين ثن اشبن اشأرثزم ا١تتغلغب  ي ثقلقتنل دكف ةف يعبأر اشفأرد بلشدالالت كا١تضلثُت ا٠تفة
شلقمع كاشدكنة كىي ثنتعأرة حىت  ي ذىنةلت كاَت ثن طلي اٞتلثب .
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 ي احملور امأكؿ ثن االستيلن  ي اشدراس اٟتلشة كرد  ي اشيند رقم ّ اشتليل" :تيبث كاَت ثن
امأثالؿ اشعبية  ي اشنفس اشتقلةب ثن ةأف ا١تأرةة" يواقق علأ اشبيلرة (ْٔ )%ثن ةقأراد اشبةن عم ثل
يقلرب اشنص كشكن ثبطةلت اشدراس تكع عن إتلىلت ثغليأرة قال زاشت اشاقلق اشعبية تبلين ثن
ٖتةز فلىأر كثضمأر ضد ا١تأرةة يضبهل  ي ثنزش دكنة .
ىنلؾ حلج إلقأراز اجملتمبلت اشبأربة ةثالال علثة جديدة ٖتمب  ي طةلهتل رؤي جديدة شلمأرةة كال
تبلديهلو كىنا ٭تتلج شوقت طويب كقكأر ثيدع ال تزاهل  ي اشناكأرة اٞتمبة ٍب شنقلهل كركايتهل عرب
امأجةلؿو بغة تصويب امأقكلر كتبديب اشسلوؾ .اشغأرب ثن ذش ةف تتفلعب امأثالؿ اٞتديدة ثع
امأثالؿ اشبلثة اشقدٯت اشسلية كتتغلب علةهل كتز٭تهلو قلجملتمبلت ا١تبلصأرة ثل زاشت تأراثة تستعهد
بلشنصوص كا١تأثورات كمصدر سلط كتعأريع (حنفيو ََِٕـو ص ِٕٗ).
ال زاؿ اشيبأل  ي ٣تتمبنل يؤثن بلشوىم اشكيَت اشنم يتبلق بأسلوب اشبن ضد اشزكج شةجربىل
علأ طلعتو (اشعهلبو ََُِـو ص ُِ)و ٦تل ٛتب اشيلحاُت علأ ٗتصةص دراسلهتم ٢تنا اشداء (ةبو
زيدو ََِٖـ) .تعَت نتلئج دراس قتةحأ (ََِٖـ) عر ةف اإلنلث ىن امأكاأر تبأرضل شلبن كةنو ال
بد ثن توضةم كةأرح ة٫تة دكر ا١تأرةة  ي اجملتمع كعدـ اشتقلةب ثن ةأنو كعدـ اعتيلر ا١تأرةة ثلكة لص
شلنكأر (ص ُٕٔو ُّٓ) .ىنلؾ ثن اشأرجلؿ ثن ينظأر شلمأرةة ثن ثنظلر اشبصور اشوسطأ كيبتربىل كلئنل
تلببل شو كيتفنن  ي ع ذالشو سأرا كعالنة ثع اضفلء اشصيغ اشدينة علأ ىنا اشأرةم اشضةق شتربيأره روم ةف
ىؤالء قل قلةل عال ةهم ٯتلرسوف دكرىم علئلةل بتل اشبقلة ١ .تلذا ٩تجب ثن اسم ا١تأرةة؟ (٣تل اشاقلق

االجتملعة كامأثنة و َُُِـو ص ٓ) .اجملتمع اشبأريب عموثل ٮتجب ثن اشتصأريم بلسم ا١تأرةة كيتبلثب
ثبهل ْتنر كاشًتبة ا٠تلطئ ا١تضلل  ي تنعئ اشعيلب ثن ةسيلب ىنه اشظلىأرة (اشظأراسيو َُُِـو ص
َّ).
يفضب ببضهم حجب ا١تأرةة حىت  ي ذكأر اسم اشفتةلت كامأ وات كامأثهلت قال ينكأركف اسم
ا١تأرةة صأراح قهي عورة ال بد ثن سًتىل  ي تصورىم قةستخدثوف اشتوري كاشكنة عذا اضطأركا عر اإلةلرة
عشةهل كقو٢تم (امأىب – اشأرضةب  -ةـ ةٛتد -ة يت -اشواشدة) كذش ىأركبل ثن ذكأر اسم ا١تأرةة صأراح
كيبد ذش  ي فنهم وَتة ٤تمودةو كعلدة ثتوارث و كتأراث يدؿ علأ احمللقظ ! كىنا اإلوفلؿ السم ا١تأرةة
ثلزشنل نأراه جلةل  ي جةلنل اٟتليل حىت  ي بطلقل ت اشدعوة ٟتفب زقلؼ ةك عند ثعلرك ا١تأرةة  ي ثدا ل
ثقلقة  ي بأرنلثج عذاعي ةك تلفزيوينو ةك كتلب ثقلؿ  ي صحةف !! كروم ةننل  ي اشقأرف اشواحد كاشبعأرين
كروم ةف اإلسالـ ةكأرـ ا١تأرةة ةٯتل عكأراـ عال ةف نظأرة اشع كاشأريي تنهش  ي ثكلن ا١تأرةة كتعوه ٚتلؿ صورة
اإلسالـ.
ك ي ضوء ثلسيق قإف امأثالؿ اشعبية جزء ثهم ثن تأراثنل اشاقل ي بقنواتو اشواسب و كةنسلق اشفكأري و
كثكونلتو اشتلرٮتة كال ريب ةنو يتضمن  -ثن حةث نعبأر ةك ال نعبأر ٣ -تموع ثفلىةم ةلئب كةلئك
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تبعبش  ي ةذىلف كاَت ثن اشنلس كثنهم ةأر٭ت اشعيلب كمل تعَت ثبطةلت اشدراس اٟتلشة  .تتضمن
ببأل امأثالؿ اشعبية علأ ثبلين ثضطأرب تأركب ا١تأرةة علأ ا٠تضوع شًتسةخ اشواقع.
أىم نتائج الدراسة
ُ .امأثالؿ اٞتةدة ثن ةقضب طأرؽ اشتبلةم كاشًتبة االجتملعة ثن كجه نظأر اشطلي ككلف
ٔتتوسن (َُٔ )ْ.تل يبلدؿ (ُٖ )%ثن ةقأراد اشبةن .
ِ .يستخدـ اشطلي ا١تاب اشعبيب عن ا١تأرةة  ي حةلهتم اشةوثة .
ّ .تتعلبو امأثال اشعبية  ي اشدكؿ اشبأربة  ي ا١تضموف كاشعكب بصف علث  ي ثوضوع
ا١تأرةة روم كجود ةيء ثن اشتفلكت.
ْ .يتبلم اشنلةئ امأثالؿ اشعبية عن طأريق االستملع شكيلر اشسن ككلف ٔتتوسن (ٖٓ)ْ.
كبنسي (ٔٗ )%ثن ةقأراد اشبةن ٍب ثن الؿ اشديوانة ٍب امأسأرة.
ٓ .تقوـ اشديوانة بدكر كيَت  ي اشتنعئ االجتملعة كتعكةب اشنات اشكويتة .
ٔ .ثن ةىم امأثال ثن كجه نظأر اشطلي (ا١تأرةة ضمهل عذا عأرقت ةثهل؛ ةم تزكج ا١تأرةة ببد
ةف تبأرؼ ة الؽ كاشدهتل) ككلف ٔتتوسن ( )3.68كبنسي (ٔٔ٦ )%تل يؤكد علأ ة٫تة
اشيةئ االجتملعة اشسلةم كدكرىل  ي ٧تلح اشزكاج.
ٕ .كاقق (ِٖ )%علأ اشيند رقم (ٖ) ثن احملور اشالشث شالستيلن " :ةلكر ا١تأرةة كا ل
ةورىل" .ىنه ثبضل عأربة ثن عدة قأركف تستند عر قكأرة راجت  ي اجملتمع ا١تسلم
كة نت صيغ دينة كثن ا١تخة ةف يؤثن هبل ةيلب ثن ا١تأرحل اٞتلثبة يطلبوف ٟتةلة
طةي  .كعلةو قال زاشت نظأرة ببأل اشعيلب –ثن اٞتنسُت -عر ا١تأرةة نظأرة قلصأرة حىت  ي
فب اشاقلق االشكًتكنة و كاشقفزة اشبمأرانة و كعصأر اشفضلئةلتو كا١تواثةق اشدكشة و كاشتغَتات
االجتملعة االسًتاتةجة .
ٖ .اشنسلء ةنفسهن قد يتعأربن قةم ثبلداة اشنسلء كينقلنهل شلجةب اٞتديد ٘تلثل كمل قد يفبب
ببأل اشأرجلؿ.
ٗ .اشكاَت ثن امأثالؿ اشعبية ثعيب بلشتحةز ضد ا١تأرةة كببضهل هتُت ا١تأرةة صأراح كقد
تكوف ذات ةصوؿ يونلنة ثاب قو٢تم "ثوت اشينلت سًت" ...ال زاشت تبعبش  ي ةذىلف
اشيبأل.
َُ .يؤثن (َّ )%ثن ةقأراد اشبةن بلشيند رقم ُٓ ثن احملور اشالشث شالستيلن كاشنم ينص
علأ "يل ٥تلف اشينلت يل ةليل ا٢تم ثن احملةل شلملت" .عف اهلل يهب اإلنلث كامأكالد
نبم كشكن اشيبأل يصأر علأ ةف ٬تبب اإلنلث نقم .
32

ُُ .كثن ا٠تطَت ةف اشيند رقم (ٕ)  ي احملور اشالشث ثن االستيلن "ا١تأرةة ةةطلف عذا ثل
ةوواؾ ةعملؾ" كاقق علةو (ِْ )%ثن ةقأراد اشبةن ٦تل يؤكد علأ انتعلر اشتمةةز ضد ا١تأرةة
 ي ذىن ةأر٭ت كيَتة ثن طلي اشكلة .
ُِ .ثل يقلرب ثن (ّٔ )%يواققوف علأ ةف "اشوشد ةليب عةيو"؛ قلشوشد قد يفبب ا٠تطأ
كقلمل يبلب ةك يبلتب ةك يبلقب ٓتالؼ اشينت كىنا ثةزاف فل ٮتلش ا١تنطق.
ُّ .ال توجد قأركؽ ذات دالش عحصلئة بُت ثتوسن استجلبلت عةن اشدراس كا١تتبلق
ٔتحلكر اشدراس تبزل ١تتغَت ثنطق اشسكن.
ُْ .ذكأر اشطلي (ِٖ) ثاال ةبيةل سليةل ك يكتيوا عال (ُٓ) ثاب ا٬تليب ٦تل يدؿ علأ
٤تدكدي امأثال اشعبية اال٬تلبة بعأف ا١تأرةة ثقلرن بلمأثالؿ اشسلية عند ةقأراد اشبةن
كىنا ثؤةأر كاضم علأ قل ثل ىو ٤تفوظ شدل اشنلةئ قةمل ٮتص ىنا اجمللؿ.
ُٓ  .ي احملور امأكؿ ثن االستيلن  ي اشدراس اٟتلشة كرد  ي اشيند رقم ّ اشتليل" :تيبث كاَت
ثن امأثالؿ اشعبية  ي اشنفس اشتقلةب ثن ةأف ا١تأرةة" يواقق علأ اشبيلرة (ْٔ )%ثن
ةقأراد اشبةن ةم ثل يقلرب اشنص كشكن ثبطةلت اشدراس تكع عن إتلىلت ثغليأرة.
ال زاشت اشاقلق اشعبية تبلين  ي كاَت ثن ثسلحلهتل ثن ٖتةز فلىأر كثضمأر ضد ا١تأرةة
يضبهل  ي ثنزش دكنة ال يعبأر هبل كاَت ثن اشطلي نظأرا شأرسوخ اشاقلق اشعبية اشنكوري
٤تلةل كعل١تةل عرب اشبصور.
التوصيات
ُ .عقد دكرات تدريية شلمبلمُت كا١تبلملت  ي ٚتةع ا١تأراحب اشتبلةمة  ي ثوضوع كةفة
اشتبلثب اشواعي ثع ا١تأثورات اشعبية  .ثن اشصبب تغةَت امأثال اشسلية كشكننل نستطةع
تطويأر قهمنل كتغةَت تصوراتنل ْتةث ال نتربثج كنتأثأر بل١تأثورات ا١تعوى ١تكلن ا١تأرةة.
ِ .حأل اإلعالـ علأ توعة اجملتمع شتصويب اشنظأرة عر ا١تأرةة كقق رؤي ةأرعة كعصأري .
ّ .تعجةع اشطلي علأ عمب امأْتلث اشنقدي كاشتقلريأر ا١توضوعة  ي اشدراسلت اٞتلثبة
شفحص ا١توركثلت اشعبية النتقلء اشقوؿ اٟتكةم اشنلقعو كاقصلء اشفهم اشسقةم اشنلقع.
ْ .استحداث ثقأرر جلثبي يبتٍت بيةلف ا١تبوقلت االجتملعة كاشاقلقة كاشًتبوي  ي ثسَتة
ا١تأرةة كسيب اشتغلب علةهل كقق نظأرة حضلري تنموي .
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ملحق رقم ( )1االستبانة

استيلن عن
صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية ككسلئب اكتسلهبل
ثن ثنظور طلي كلة اشًتبة امأسلسة  ي دكش اشكويت

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة

يقوـ اشيلحالف بإجأراء دراس ثةدانة عن (صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية اشبأربة ككسػلئب اكتسػلهبل ثػن
ثنظور طلي كلة اشًتبة امأسلسة  ي دكش اشكويت) هبدؼ اشوقوؼ علأ ىنه اشصػورة كاشتبػأرؼ علػأ ة٫تةػ
امأثالؿ اشعػبية شػديكم و كٖتديػد ا١تصػلدر كاشوسػلئن اشػيت يػتم ثػن ال٢تػل تبلمكػم ىػنه امأثاػلؿ بلإلضػلق
عر اشتب ػػأرؼ عل ػػأ ةب ػػأرز امأثا ػػلؿ اشع ػػبية اشبأربةػ ػ ا٠تلصػ ػ ب ػػل١تأرةة ث ػػن كجهػ ػ نظ ػػأركم و ش ػػنا ًب عع ػػداد ى ػػنه
اإلستيلن .
كنظػأرا مأ٫تةػ رةيكػػم  ي ٖتقةػػق ةىػػداؼ ىػػنه اشدراسػ يأرجػػأ اشتكػػأرـ بلالجلب ػ علػػأ بنػػود اإلسػػتيلن
بصأراح ككضوح كذش بوضع عالث (√)  ي ا١تأربع ا١تالئم شأرةي ةثػلـ كػب عيػلرة ثػن عيػلرات االسػتيةلف و
علمػػل بػػأف بةلنػػلت اإلسػػتيلن سػػتبلثب بس ػأري كإلو ػأراب اشيحػػث اشبلمػػي و ةػػلكأرين شكػػم حسػػن تبػػلكنكم
ثبنل.

اشيلحالف
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 البيانات األولية: -الجنس:

□ ذكأر

□ ةناأ

 -الجنسية:

□ كوييت

□ وَت كوييت

 -الفرقة الدراسية:

□ امأكر

 -منطقة السكن :

□ اشبلصم

□ حويل

□ امأٛتدم

□ ثيلرؾ اشكيَت □ اشفأركانة

□ اشالنة

 -المعدل التراكمي:

□ ةقب ثن ِ

□ ثن ِّ:

 -التخصص:

□ علمي

□ ةديب

العبارات

م

□ اشالشا
□ اٞتهأراء
□ ةكاأر ثن ّ

موافق
بشدة

احملور امأكؿ :ة٫تة امأثالؿ اشعبية اشبأربة ا٠تلص بل١تأرةة
 1األمثال الشعبية عن المرأة تهتم بالمظهر دون الجوىر.
 2تظهر األمثال الشعبية عجز المرأة واالعتماد على الغير.
 3تبعث كثير من األمثال الشعبية في النفس التقليل من شأن المرأة
 4بعض األمثال الشعبية تضعف روح المبادرة والتميز لدى المرأة.
 5أستخدم المثل الشعبي المناسب عن المرأة في الموقف المالئم
 6تحتوي كثير من األمثال الشعبية عن المرأة على تناقض المحتوى
 7تحتوي األمثال الشعبية عن المرأة على معتقدات ال وجود لها
 8تتشابو األمثلة الشعبية في الدول العربية في المضمون والشكل في
موضوع المرأة
 9األمثال الجيدة من أفضل طرق التعليم والتربية االجتماعية.
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□اشأرابب

موافق

ال

ال

أدري أوافق

ال أوافق
بشدة

احملور اشالين  :ثصلدر تبلم امأثال اشعبية

موافق موافق
بشدة

ال
ادري

ال أوافق

ال
أوافق
بشدة

1

تعلمت األمثال الشعبية من أسرتي

2

عرفت كثير من األمثال الشعبية من وسائل اإلعالم

3

تبنيت كثير من األمثال الشعبية من البرامج التلفزيونية

4

صححت كثير من األمثال الشعبية الخاطئة عن طريق وسائل اإلعالم
المسموعة

5

اقتنعت بكثير من األمثال الشعبية عن طريق أصدقائي

6

تعرفت على بعض األمثال الشعبية عن طريق االنترنت

7

أتاحت المناىج الدراسية على مدار تعليمي التعرف على بعض األمثال
الشعبية

8

وفرت لي المدرسة التعرف على أمثال شعبية ببلدان أخرى من خالل
المعلمين الوافدين

9

عرفت خالل وجودي بالكلية أمثلة شعبية جديدة

 11تعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق حضوري الخطب والدروس
بالمسجد
 11تعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق الكتب في المكتبات
 12تعلمت بعض األمثال الشعبية عن طريق االستماع لكبار السن
 13يتعلم الشباب األمثال الشعبية عن طريق الديوانية
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احملور اشالشث :ببأل امأثال اشعبية ا٠تلص بل١تأرةة اشبأربة ( ثل رةي  ي ىنه امأثالؿ
اشعبية عن ا١تأرةة )

موافق موافق ال أدري
بشدة

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

1

المرأة ضمها إذا عرفت أمها؛ أي تزوج المرأة بعد أن تعرف أخالق
والدتها

2
4

ابن ابنك ابنك ،وابن بنتك ال
َولَد عمها قَطَّاع رقبتها  .أي أن ابن العم أمره مطاع وبنت العم لو
بنت الفارة حفارة ( البنت تشبو والدتها)

5

أبوي ما يقدر إال على أمي [أبي ال يستطيع أن يتفوق على أحد إال على

3

أمي الضعيفة]
6

تحت البراقع سم ناقع

7

المره شيطان إن ما أغواك أعماك

8

شاور المره واخلف شورىا

9

زوجة األب سخط من الرب

 11موت البنات ستر
 11ال تأمن للمره وإن صلت وال الشمس إذا ولت
 12البنت باللدح [العقاب البدني] والولد بالمدح
 13الولد شايل عيبو (فعل الولد ال يُعاب)
 14لو أنها ذبيحة ما عشتك (جملة تقال للموافقة على زواج البنت)
 15يا مخلفة البنات ياشايلة الهم من المحيا للممات
 16البنت إما رجلها [زوجها] وإما قبرىا
الرجاء كتابة أمثلة شعبية إيجابية عن المرأة
_________________________________________________
_________________________________________________
أمثلة شعبية سلبية عن المرأة
_________________________________________________
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ملحق رقم ( )2األمثال السلبية واإليجابية التي يحفظها الطلبة
َ
1
2
3
4
5
6
7
3
9
11
11
12
13
14
15

األِثاي اإلٌجابٍت ػٓ اٌّرأة
ٚراء وً رجً ػظٍُ اِرأة
أب ٛاٌبٕاث ِرزٚق
اٌّرأة ضّٙا إ ا ػررج أِٙا
الٍب اٌجرة ػٍى رّٙا حطٍغ اٌبٕج ألِٙا
األَ ِدرضت
اٌبٕج بٕج أب٘ٛا
اٌجٕت ححج ألداَ األِٙاث
ٌ ٛجاءث أَ اٌؼٍاي أبشرٚا باٌؼشاء
اٌبٕج اًٌٍ ِا رٍٗ ِرٖ ِثً اٌشؼٍر ِٓ غٍر ِاي
رجً بال اِرأة ورأش بال جطد
اٌّرأة ِثً األرض
اٌّرأة ِثً اٌج٘ٛرة وً ِا ححارظ ػٍٍٙا حغٍى
بٕج إٌاش ِا حٕداش
اٌبٕج ػٛرة ضخر٘ا جٍبابٙا
ضىأٗ ِرحٗ
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اٌخىرار
33
34
23
12
11
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1

َ
1
2
3
4
5
6
7
3
9
11
11
12
13
14
15
16
17
13
19
21
21
22
23
24
25
26

األِثاي اٌطٍبٍت ػٓ اٌّرأة
ِٛث اٌبٕاث ضخر
ُ٘ اٌبٕاث ٌٍّّاث
ححج اٌبرالغ ضُ ٔالغ
اٌّراٖ شٍطاْ اْ ِا اغٛان اػّان
بٕج اٌفارٖ حفارٖ
اوطر ٌٍبٕج ضٍغ ٌطٍغ ٌٙا ( 24ضٍغ )
ٌ ٛأٙا بٍحت ِا ػشخه
اٌّراٖ ٔالصت ػمً ٚآٌ
طبخت طبٍخخٙا ٌا ٌسٍِت ٌ ٛأوٍخٍٙا ( خبس خبسحً ٌا ػررٍت اوٍٍت )
اٌبٕج باٌٍدح ٚاٌٌٛد باٌّدح
اٌبٕج إِا رجٍٙا ٚإِا لبر٘ا
ابٛي ِا ٌمدر اال ػٍى اًِ
ال حآِ ٌٍّرٖ ٚاْ صٍج ٚال ٌٍشّص اْ ٌٚج
ٌاِا ححج اٌطٛاً٘ اٚاً٘ ( ٌا ِا ححج اٌبرالغ ضفااع )
اٌٌٛد شاًٌ ػٍبٗ
ٌٚد ػّٙا لاطغ رلبٍخٙا
ب ٛطبغ ِا ٌجٛز ػٓ طبؼٗ
رً اٌشارع ػرٚضت ٚرً اٌبٍج جاِٛضت
ِا حصدق ااٍِت ٚرا٘ا بٍٕت
ٌا ِٓ شراٌٗ ِٓ حالٌٗ ػٍٗ
اٌبٕج اْ وثر خطابٙا بارث
اٌطىٛث ػالِت اٌرضا
اًٌٍ ِا ٌؼرف اٌصمر ٌشٌٛت
بٕج اٌصاٌبت خاٌبت ٚبٕج اٌخاٌبت صاٌبت
ابٓ ابٕه ابٕه ٚابٓ بٕخه ال
اٌّراٖ ػ( ٌٗٛػٛجاء )
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اٌخىرار
26
15
13
13
11
11
9
3
3
6
11
7
5
3+3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

المراجع العربية
امأبعةهيو ةهلب اشدين ٤تمد بن ةٛتد (ُِْٗىػََِٖ-ـ) .ا١تستطأرؼ  ي كب قن ثستظأرؼٖ .تقةق دركيش
اٞتويدم .بَتكت :ا١تكتي اشبصأري .
ابػػن اشقػػةمو ٤تمػػد بػػن ةيب بكػػأر (ُٕٗٗـ) .ةعػػالـ ا١تػػوقبُت عػػن رب اشبػػل١تُت .ا١تأرجػػع امأكػػرب شل ػًتاث (االصػػدار
اشالشث).
ابن اشقةمو ٤تمد بن ةيب بكأر (بدكف تلريخ) .امأثالؿ  ي اشقأر ف اشكأر  .ا١تأرجع امأكرب شلًتاث (االصدار اشالشث).
ابن عيد ربو (ُِّْىػََُِ-ـ) .اشبقد اشفأريد .ثوقع اشوراؽhttp://www.alwaraq.net :
ةبو زيد ةحلتو رةدم (ُِْٗىػََِٖ-ـ) .اشبن ضد ا١تأرةة ككةفةػ ثواجهتػو .االسػكندري  :دار اشوقػلء شػدنةل
اشطيلع كاشنعأر.
ةبو ةق و عيداٟتلةمو (َُِْ ىػ  ُٗٗٗ -ـ)ٖ .تأريأر ا١تأرةة  ي عصأر اشأرسلش  .ط ٓو اشكويت :دار اشقلم.
ةبوريع و زشةخ (َُّْىػََِٗ-ـ) .ةناأ اشلغ  :ةكراؽ  ي ا٠تطلب كاٞتنس .دثعق :نةنول.
ةبوصوقوو ٤تمد (َُِْىػُِٖٗ-ـ) .امأثالؿ اشبأربة كثصلدرىل  ي اشًتاث .طُو امأردف :ثكتي امأقصأ.
ةبوعليو ٤تمد توقةق (ََِٕـ) .صورة اشبلدات كاشتقلشةد كاشقةم اٞتلىلة  ي كتب امأثالؿ اشبأربة  .طّو بَتكت:
ةأرك ا١تطيوعلت شلتوزيع كاشنعأر.
ةٛتدو ةكرب (ََِْـ) .اإلسالـ ٖتت اٟتصلر .تأرٚت د.عزت ةبالف .طُو بَتكتو دار اشسلقي.
امأص ػػفهلينو ةيب اشقلس ػػم اٟتس ػػُت ب ػػن ٤تم ػػد ب ػػن ا١تفض ػػب ا١تب ػػأركؼ بلشأراو ػػب امأص ػػفهلين (ُِْٖى ػ ػََِٕ-ـ).
كتلب اشنريب عر ثكلرـ اشعأريب ٖ .تقةق كدراس ة.د ةبو اشةزيد اشبجمي .طُو دار اشسالـ :اشقلىأرة.
امأصفهلينو اشأراوب (ُِّْىػَُُِ-ـ)٤ .تلضأرات امأدبلء .ثوقع اشوراؽ:
http://www.alwaraq.net
ةشربٮت ػػتو ك ػػلرؿ (ََِٖـ) .اش ػػنكلء االجتم ػػلعي  :عل ػػم اشنج ػػلح اٞتدي ػػد .اشتمهة ػػد بقل ػػم كاري ػػن بةن ػػةس .طُو
اشأريلب :ثكتي جأريأر.
بػػدكمو عيػػداشأرؤؼ ٤تمػػد (ََِٖـ) .اشًتبة ػ كثبػػلكدة انتػػلج اشنػػوع االجتمػػلعي .اجملل ػ اشدكشة ػ شألْتػػلث اشًتبوي ػ .
٣تل كلة اشًتبة  -جلثب اإلثلرات اشبأربة ا١تتحدة .اشسن ِّو اشبدد ِٓ.
بأركلتو حلةم (ََِٗـ) .اجملتمع اشبأريب ا١تبلصأرْ :تث  ي تغَت امأحواؿ كاشبالقلت .طِو بَتكت :ثأركز
دراسلت اشوحدة اشبأربة .
بعأرو لشد (ََِٖـ) .ةثالؿ ةبية سلية  ي حق ا١تأرةة اشلةية  .ثوقع تلء اشتأنةث ا١تتحأرك :
http://woman-mousrata.maktoobblog.com
اشيكأرو ٤تمود ثفلم (ََِٗـ)٥ .تب اشيحث ا١تةداين  ي اشًتاث اشعبيب .دثعق :كزارة اشاقلق .
بوبوو ثسبود (ََُِـ) .ا١توسوع اشبأربة  .طُو دثعق :اٞتمهوري اشبأربة اشسوري  :رئلس اٞتمهوري .
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بو أريصو قوزم (ََِْـ) .صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية  :ا١تأرةة  ي ثؤسس اشزكاج كنموذج٣ .تل قكأر كنقد:
اشبدد ّٔ نوقمرب ََِْ .ثوقع ٤تمد علبد اٞتلبأرم:
http://www.aljabriabed.net/n63_05bukgris.(2).htm
بورديوو بةلر (ََِٗـ) .ا٢تةمن اشنكوري  .تأرٚت د .سلملف قبفأراين .طُو بَتكت :ا١تنظم اشبأربة شلًتٚت .
بوزيدو بوثدين (َُّْقََِٗ -ـ) .اشًتاث ك٣تتمبلت ا١تبأرق  .بَتكت :اشدار اشبأربة شلبلوـ نلةأركف.
اشتيلبو نلجي (ََُِـ) .تبلثب ا١تستعػأرقُت ثػع ا١تػوركث اشقػويل :امأثاػلؿ ٪توذجػل٣ .تلػ اشاقلقػ اشعػبية  .اشسػن
اشالشا و اشبدد اشبلةأرو صة ََُِـ .ا١تنلث .
اشتوحةدمو ةبو حةلف (ُِّْىػَُُِ-ـ) .اشيصلئأر كاشن لئأر .ثوقع اشوراؽ:
http://www.alwaraq.net
اشابلشيب (ُِّْىػََُِ-ـ)ٙ .تلر اشقلوب  ي ا١تضلؼ كا١تنسوب .ثوقع اشوراؽ:
http://www.alwaraq.net
اٞتلكيشو ٤تمد عٝتلعةب (ََِْـ) .حكليلت ثن ةثالؿ اشبأرب .اشقلىأرة :ا١تؤسس اشبأربة اٟتديا .
اٞتلكيشو ٤تمد عٝتلعةب (ََِْـ) .رجلؿ كنسلء ثن ةثالؿ اشبأرب .اشقلىأرة :ا١تؤسس اشبأربة اٟتديا .
اٞتزائأرمو طلىأر (ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ) .ةةهأر امأثالؿ .دثعق :دار اشفكأر.
ٚتلش و يسأرل (ُُّْىػََُِ-ـ) .صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية  .ثوقع جأريدة اشفداء:
http://fedaa.alwehda.gov.sy
اٞتودمو قةصب (ََِْـ) .ثفلىةم لطئ  ي ةقواؿ كةثالؿ ةلئب  .طُو جدة :دار اشقلسم.
حسنو عيداشأرزاؽ اٟتػلج عيػداشأرحةم (ُِْٕثه ػ ََِٔ -ـ) .ةدبةػلت اشطفوشػ  ي اشػًتاث اإلسػالثي  .ي قضػليل
اشطفب ثن ثنظور عسالثي  .ا١تنظم اإلسالثة شلًتبة كاشبلوـ كاشاقلق (عيسةسكو).
حسػػُتو حسػػُت ٤تمػػد (ََُِـ) .ثقلق ػ حػػب ا٧تػػلب ا١توشػػود اشػػنكأر  ي اشيح ػأرين٣ .تل ػ اشاقلق ػ اشعػػبية  .اشسػػن
اشالشا و اشبدد اشبلةأرو صة ََُِـ .ا١تنلث .
ٛتودو ضأر ثوسأ (ُِِْىػََِِ-ـ) .اشتجواؿ  ي كتب امأثالؿ .طُو بَتكت :دار اشكتب اشبلمة .

نةنول.

اشاقل ي.

ٛتودةو عملد – اشعأرايبو نوار (ُُّْىػََُِ-ـ) .ىكنا نقةد امأجةلؿ .طُو دثعق :دار اشفكأر.
ٛتةدو حسن (َُّْى ػََِٗ-ـ) .اشنىنة اشبأربة  :اشاوابت كا١تتغَتات-ثقلرب ثبأرقة  .طُو دثعق :دار
حنفيو حسن (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .حصلر اشزثنو جُو االةكلالت .طُو بَتكت :اشدار اشبأربة شلبلوـ.
ا٠توارزثيو ٤تمد بن اشبيلس (ََِّـ) .امأثالؿ ا١توشدة .تقد كٖتقةق ٤تمد حسُت امأعأرجي .ةبوفيب :اجملمع
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دار اٟتضلرة (ُِْٔىػََِٓ-ـ) .ركائع امأثالؿ .طُو اشأريلب :دار اٟتضلرة.
اشدجلجيو سبد اهلل (ُِّْىػَُُِ-ـ) .سفن ا١تلم .ثوقع اشوراؽhttp://www.alwaraq.net :
اشدثَتم (ُِّْىػََُِ-ـ) .حةلة اٟتةواف اشكربل .ثوقع اشوراؽhttp://www.alwaraq.net :
اشأربةبيو صلحب (ََُِ) .ا١تأرةة كا١توركث  ي ٣تتمبلت اشبةب .طُو دثعق :صفحلت شلدراسلت كاشنعأر.
رضواف و ٤تمد (ََِٕـ) .ثوسوع امأثالؿ اشبأربة  :شكب ثاب حكلي  .اشقلىأرةو ثأركز اشأراي شلنعأر.
اشأرقلعيو حص سةد زيد (ََِٓـ) .ا١تأثورات اشعبية  :اشنظأري كاشتأكيب .طُو دثعق :دار ا١تدل شلاقلق .
اشأركثيو ةٛتد اشيعأر و ككملو صفوت (ُْٖٗـ) .امأثالؿ اشكويتة ا١تقلرن  .اشكويت :كزارة اإلعالـ.
ز٢تل و ركدش (ُْٖٗـ) .امأثالؿ اشبأربة اشقدٯت  .تأرٚت د .رثضلف عيداشتواب .طّو ثؤسس اشأرسلش .
اشزىأراءو قلطم (بدكف تلريخ) .ثن ةثالؿ جدٌب .ا١تنصورة :ثكتي جزيأرة اشورد.
اشسلعلٌبو سلثة حسن (ََِٕـ) .ا١تأرةة كاجملتمع ا١تبلصأر .اشقلىأرة :دار قيلء اٟتديا .
اشسييتو ٤تمد صل (ََِٗـ) .ةش ثاب ثن عةوف امأثالؿ .طُو اشكويت  :دار اشسالسب.
سػػلةملفو ػػَت اشػػدين سػػلةملف (َُّْى ػََِٖ-ـ) .اٟتضػػلرة كاالبػػداع اشفػػٍت كتأثَتىػػل علػػأ اشينػػلء االجتمػػلعي:
ثد ب انسلين قلسفي.
ٝتةم علط اشزينو (َُّْىػ .)ََِٗ-ثبجم امأثالؿ  ي اشقأر ف اشكأر  .طِو اشقلىأرة :دار اشكتلب ا١تصأرم.
اشسةوطي (ُِّْىػََُِ-ـ) .االتقلف  ي علوـ اشقأر ف .ثوقع اشوراؽhttp://www.alwaraq.net :
اشعلذيلو كأر (ُُّْقدََُِـ) .سحلب صة  .طُو ثصأر :دار اشةقُت.
ةػلع اشػػدينو عمػػأر ٤تمػػد (ُُْٓى ػُْٗٗ-ـ) .امأثاػػلؿ اشعػػبية كعػػلء شلػًتاث اشعػػبيب٣ .تلػ ا١تػػأثورات اشعػػبية و
اشسن ٗو اشبدد ّٔو قطأرو ثأركز اشًتاث اشعبيب جمللس اشتبلكف شدكؿ ا٠تلةج اشبأربة .
ةلكأرو نيةب حلثي (ََِْـ) .ةثالشنل اشعبية  :صورة ثن امأدب اشعبيبو امأثالؿ  ي اشقأر ف كاٟتديث اشنيوم.
دثعق .
ةػػأر و روػػدة (ََِٕـ) .ا١تػأرةة  ي امأثاػػلؿ كامأقػواؿ :رؤي ػ ثبلصػػأرة  .ي ٣تلػ اشبلػػوـ اشًتبويػ  .اشبػػدد امأكؿ :ينػػليأر
ََِٕـو جلثب اشقلىأرة.
اشعطيو سلةملف (ُِّْىػ َُُِ-ـ)  .ي رحلب اإلسالـ :قةم اشوقت كة٫تةتو٣ .تل ا١تبلم -َُِٔ :قربايأر.
اشكويتٚ :تبة ا١تبلمُت اشكويتة .
ةبيلفو قوزم (ُِّْىػََِّ-ـ) .امأثالؿ  ي امأديلف .اشقلىأرة :دار اوقلؽ اشبأربة .
ةػػبالفو ٝتػػةم عيػػداشغفلر (ََُِـ) .ثالثػػم امأعػأراؼ اشقيلةػ عنػػد بػػدك اشصػػحأراء اشغأربةػ ا١تصػأري ٣ .تلػ اشاقلقػ
اشعبية  .اشسن اشالشا و اشبدد اشبلةأرو صة ََُِـ .ا١تنلث .
اشعهلبو عٯتلف ةٛتد (ُِّْىػََُِ-ـ) .حأركؼ نلعم ٣ .تل اشنهض و عدد ُِٕٔ-قربايأر .اشكويت.
صل و عيداشقلدر (ََِِـ) .امأثالؿ اشبأربة  .طُو بَتكت :دار ا١تبأرق .
اشصلكمو صالح (بدكف تلريخ) .ثن زاكي تأربوي   :ي اشاقلق كاجملتمعو ةقكلر نلقدة.
اشصوش و عيداهلل (ُِّْىػَُُِ-ـ) .ثل امأسيوع :امأثالؿ اشكويتة  .جأريدي اشوطن َِ :ينليأرو اشبدد
َّٕٗ ُِّٓٗ-اشسن َٓ .اشكويت.
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اشطلىأرو حسُت ٤تمد (ََِٗـ) .اشبن امأسأرم شدل طلشيلت كلة اشًتبة امأسلسة  ي اجملتمع اشكوييت  ي
اجملل اشًتبوي  .اشبدد ِٓو ينليأرو كلة اشًتبة ّتلثب سوىلج.
امأشوسيو ٤تمود بن عيد اهلل (ُٖٓٗـ) .تفسَت امأشوسي :ركح ا١تبلين  ي تفسَت اشقأر ف اشبظةم كاشسيع ا١تالين .ا١تأرجع
امأكرب شلًتاث (االصدار اشالشث).
اشظأراسيو الرا (ُِّْقَُُِ-ـ)٦ .تنوع ثن اشتداكؿ :اجملتمع ثلزاؿ ٮتجب ثن اشتصأريم بلسم ا١تأرةة كيتبلثب
ثبهل ْتنر٣ .تل اشاقلق االجتملعة كامأثنة و اشبدد ِْٖو اشسن َْو قربايأر .اإلثلرات اشبأربة ا١تتحدة.
عيداشبزيزو ٤تمد رقبت (ُٗٗٗـ) .امأثالؿ ثصدرا شدراس اشتلريخ :قأراءة  ي اشتلريخ اشسبودم كاشتلريخ ا١تصأرم.
ثصأر :عُت شلدراسلت كاشيحوث اإلنسلنة االجتملعة .
عيداشغفلر و علدؿ (ََِٗـ) .اإلعالـ كا١تعلرك اشسةلسة شلمأرةة :رؤي ٖتلةلة استعأراقة  .اشقلىأرة :ا٢تةئ ا١تصأري
اشبلث شلكتلب.
اشبيداشكأر راةد بن حسُت (ََِٗـ) .كة تؤش كتلبل .طُو شينلف :دار اشبلم شلماليُت.
عيدهو ٝتَت (ُْٗٗـ) .اشتحلةب اشنفسي شألقواؿ ا١تأثورة .دثعق :دار عالء اشدين.
عيدهو ٤تمود (ََِٗـ)٤ .تمد اشغزايلو داعة اشنهض اإلسالثة  .طُو بَتكت :ثأركز اٟتضلرة شتنمة اشفكأر
اإلسالثي.
اشباةمُتو ٤تمد صل (ََِْـ) .اشعأرح ا١تأثوؿ مأثالؿ اشأرسوؿ صلأ اهلل علةو كسػلم .ةعػده كعلػق علةػو ك ػأرج
ةحلدياو عبأراىةم بن ٤تمود عيداشأراضي .االسكندري  :دار اإلٯتلف.
اشبجميو قل ةيةب (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .دكر ا١تاب اشعبيب  ي صنلع اشقةم :قةم اشتخلي عن ا١تسئوشة
٪توذجل٣ .تل ا٠تطلب اشاقل ي :اشبدد اشالين أري ُِْٖىػ .اشأريلب :جلثب ا١تل سبود.

اشبأريب.

اشبجميو قل ةيةب (ََِٖـ)ٖ .تت اشقعأرة :دراسلت  ي اشاقلق كا١توركث .طُو بَتكت :دار االنتعلر

اشبسكأرمو ةبوىالؿ (ُِّْىػََُِ-ـ)ٚ .تهأرة اشبأرب .ثوقع اشوراؽhttp://www.alwaraq.net :
عصفورو جلبأر (ََِٕـ) .دقلعل عن ا١تأرةة .سلس اشبلوـ االجتملعة و اشقلىأرة :ا٢تةئ ا١تصأري اشبلث شلكتلب.
عطة ػػلتو ةٛت ػػد (ََِٕـ) .قص ػػص كحكلي ػػلت :امأثا ػػلؿ اشبأربةػ ػ (كراء ك ػػب ثا ػػب حكليػ ػ ) .طُو امأردف :دار
ٛتورايب.
اشبليو قلطم يوس (ُٗٗٗـ) .ا١تأرةة :اجملتمع ثن الؿ ا١تأثورات اشعبية اشكويتة  .ثؤ٘تأر ثلئ علـ علأ ٖتأريأر
ا١تأرةة اشبأربة  .اشقلىأرةو ةكتوبأر ُٗٗٗـ.
عويسو عيداٟتلةم (ُُّْىتََُِ-ـ) .ابن حزـ امأندشسي كجهوده  ي اشيحث اشتلرٮتي كاٟتضلرم .طُو
اشقلىأرة  :اشصحوة.
اشبوينو ٤تمد بن عيداهلل (َُّْىػََِٗ-ـ) .قضليل ا١تأرةة اشسبودي ثن الؿ اشسأرد .طُو اشأريلب :اشعأرك
اشوطنة ا١توحدة شلتوزيع.
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عةسلفو صػلٟتو عيػداهلل ك ػأركف (ُٓٗٗـ)" .امأببػلد اشًتبويػ كاشنفسػة كاالجتملعةػ شألثاػلؿ اشبملنةػ " دراسػ
ثقدثػ شلنػػدكة اشبلمة ػ شل ػًتاث اشبمػػلين ٚ ُٗ -تػػلدل او ػػأرة  ِ -رجػػب ُُْٓق (ّ ٓ-ديسػػمرب ُْٗٗ)و جلثب ػ
اشسلطلف قلبوس كزارة اشًتاث اشقوثي كاشاقلق  -سلطن عملف :ثطيب جلثب اشسلطلف قلبوس وُٓٗٗ .
ولردنأرو ىورد (ُِْٗىػََِٖ-ـ)ٜ .تس عقوؿ ثن ةجب ا١تستقيب .نقلتو عر اشبأربة ىال ا٠تطةب .طُو
اشأريلب :ثكتي اشبيةكلف.
قتةحأو رقة نبةم (ُِْٗىػََِٖـ) .اشتنعئ االجتملعة كفلىأرة اشبن امأسأرم  ي اجملتمع اشسبودم :دراس
استكعلقة علأ عةن ثن امأسأر اشسبودي  .طِ .اشقلىأرة :دار اشغد اٞتديد.
قضػػب اهللو ٤تمػػد حسػػُت (ََُِِْٓٓ-ـ) .دنةػػل ا١ت ػأرةة .حلكرتػػو سػػهلـ ٛتة ػ كثػػٌت بلةيػػب .طٔو بػػَتكت :دار
ا١تالؾ.

قضب اهللو ٤تمد حسُت (َُّْىػََِٗ -ـ) .دنةل اشعيلب .بَتكت :دار ا١تالؾ.

قضب اهللو ٤تمد حسُت (ُِّْىػَُُِ -ـ) .ثن كحي اشقأر ف .ثوقع ٤تمد حسُت قضب اهلل:
http://arabic.bayynat.org
اشفهدو ونةم قهد (ََِْـ) .اشتبيَتات اشعبية اشكويتة  .اشكويت.
اشقيل٧تيو ةٛتد (ََِٗـ) .ا١تأرةة :ا١تفلىةم كاٟتقوؽ :قأراءة جديدة شقضليل ا١تأرةة  ي ا٠تطلب اشديٍت .طُو بَتكت
االنتعلر اشبأريب.
قطبو سةد (ُِْٗىػََِٖ-ـ)  .ي فالؿ اشقأر ف .ط ّٕو اشقلىأرة  :دار اشعأركؽ.
قمربو ٤تمود (ََِٔـ) .دراسلت عسالثة  ي اشاقلق كاشًتبة  .طُو امأردف :جدار شلكتلب اشبل١تي.
قوسلؿو د٬ت (ََِْـ) .ا١تأرةة  ي ا١تاب ا١تغأريب٣ .تل قكأر كنقد :اشبدد ّٔ نوقمرب ََِْو اشبدد ّٔ .ثوقع
٤تمد علبد اٞتلبأرمhttp://www.aljabriabed.net :
اشقةسػػيو نيةػػب ةبػػو اٟتسػػن (ُُّْىػػتََُِ-ـ) .حكػػم كةثاػػلؿ ةػػبية  ي ثة ػزاف اشع ػأريب اإلسػػالثة  .طُو
اإلسكندري  :اشدار اشبل١تة .
اشقةمو علي (ََُِـ) .كتيقأ اشاقلق  :رحل  ي ٤تأراب ا١تبأرق  .دثعق ا٢تةئ اشبلث اشسوري شلكتلب .كزارة
اشاقلق .
كتلب امأثاػلؿ شألصمبػي (ََُِـ)ٚ .تع كٖتقةق كتأرتةب نلصأر توقةق اٞتيلعي .كزارة اشاقلق ػ ثديأري عحةلء
كنعأر اشًتاث اشبأريبو عحةلء اشًتاث اشبأريب .ثنعورات ا٢تةئ اشبلث اشسوري شلكتلب .دثعق.
كأرزكفو ةنس ةٛتد (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .ثنهج اإلسالـ  ي تزكة اشنفس كةثأره  ي اشدعوة عر اهلل تبلر .طْو
بَتكت :دار ابن حزـ.
كأرس ػػتوؼ و نةك ػػوالس – ككدفو ةػ ػأريب (ُُّْى ػ ػََُِ-ـ) .نصػ ػ اجملتم ػػعٖ :توي ػػب االض ػػطهلد عر قأرصػ ػ
تستفةد ثنهل نسلء اشبل  .تأرٚت ةٛتد حةدر  .طُو بَتكت :اشدرار اشبأربة شلبلوـ نلةأركف.
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اشكنو بوسلهلـ (ََِْـ) .صورة ا١تأرةة  ي اشسوؽ اشدا لي ٟتمد ةكأرم .ا١تأرةة  ي ا١تاب ا١تغأريب٣ .تل قكأر

كنقد :اشبدد ّٔ نوقمرب ََِْو اشبدد ّٔ .ثوقع ٤تمد علبد اٞتلبأرمhttp://www.aljabriabed.net :
اشكندرمو شطةف حسُت – ثل و بدر ٤تمد ثل (ََِٗـ) .ثبوقلت تأربة ا١تأرةة  ي اشفكأر اشًتبوم اإلسالثي
كتداعةلهتل ا١تبلصأرة٣ .تل اشيحث  ي اشًتبة كعلم اشنفس .اجمللد ِِو اشبدد ِو ةكتوبأر .جلثب ا١تنةل.

ب اشدنػٍةىل كىاشدي ًن .ثوقع اإلسالـ .ا١تملك اشبأربة اشسبودي  :كزارة اشعئوف
ا١تلكردم (ُِّْىػَُُِ-ـ) .ةىدى ي
اإلسالثة كامأكقلؼ كاشدعوة كاإلرةلدhttp://feqh.al-islam.com :
ا١تي ػػلركفورمو ٤تم ػػد عي ػػد اش ػػأرٛتن (ُٓٗٗـ)ٖ .تف ػ امأح ػػوذم  ي ة ػػأرح ج ػػلثع اشًتث ػػنم .ا١تأرج ػػع امأك ػػرب شلػ ػًتاث
(االصدار اشالشث).
٣تل اشاقلق االجتملعة كامأثنة (ُِّْقَُُِ-ـ) .ثبكم دائمل .اشبدد ِْٖو اشسن َْو قربايأر .اإلثلرات
اشبأربة ا١تتحدة.
٣تل ا٠تطلب اشاقل ي (ُِْٖىػََِٕ-ـ) .عيداشكأر جهةملف :رائد ٚتع اشًتاث اشعفهي  ي اٞتزيأرة اشبأربة .
٣تل ا٠تطلب اشاقل ي :اشبدد اشالين أري ُِْٖىػ .اشأريلب :جلثب ا١تل سبود.

ا١تبأرق .

٤تي و ةٛتد زيلد (ُِْٔقدََِٓـ) .قن اشًتاث اشعبيب :دراس ٖتلةلة شلحكلي اشعبية  .طُو بَتكت :دار

٤تمػػدو ىػػدل ثصػػطفأ (ُِِْىػ ػ ََُِ -ـ) .صػػورة ا١ت ػأرةة كاشطفػػب بػػُت شلموركثػػلت اشعػػبية كثقػػأررات اشلغ ػ
اشبأربة بل١تأرحل اإلعدادي   .ي ٣تل اشاقلق كاشتنمة  .اشبدداف امأكؿ كاشالينو سوىلج.
٤تمودو عبأراىةم (ُُْٔىػُٗٗٓ-ـ) .ةدب امأطفلؿ ككاقع امأطفلؿ  ي ٣تتمبنػل  .ي :ثقلقػ اشطفػب كاقػع ك قػلؽ.
ٖتأريأر عيداشواحد اشبلواين .طُو دثعق :دار اشفكأر.
ثأرادو ثةعلؿ (ُٖٗٗـ) .ثبجم امأثالؿ اشبل١تة  .بَتكت :ثنعورات دار ا١تأراد.
ا١تػزيٍتو ٛتػػزة بػػن قػػيالف (ََُِـ) .ا تطػػلؼ اشتبلػػةم  ي ا١تملكػ اشبأربةػ اشسػػبودي  .طُو بػػَتكت :دار االنتعػػلر
اشبأريب.
ثلةكةػػلفو شةفػػوفو ك ػػأركف (ُّٕٗى ػُٕٕٗ-ـ) .امأثاػػلؿ اشعػػبية اشعػػلئب  ي اجملتمػػع اشقطػػأرم٣ .تلػ دراسػػلت
ا٠تلةج كاٞتزيأرة اشبأربة و اشبدد ٗو اشسن ّو ينليأر .جلثب اشكويت.
ا١تنلكم (ُِّْىػَُُِ-ـ) .قةأل اشقديأر ةأرح اٞتلثع اشصغَت .ثوقع احملدث:
http://www.muhaddith.org
ثنتصأرو ىدل (ُِّْىػَُُِ-ـ) .ثل امأسيوع :امأثالؿ اشكويتة  .جأريدي اشوطن :ينليأرو اشبدد َّٕٓ-
ُِٖٗٓ اشسن ْٗ .اشكويت.
ثةسةنجأرو جوزي ككلركشُت (ََِٖـ) .كلملت نقتب هبل ةكالدنػل ال تقوشوىػل ةبػدا! تأرٚتػ ةشفػَتا عػوف .بػَتكت:
ةأرك دار اشفأراة .
٧تمو ثنور عدنلف كعلي عزيزة عيد اشبزيز (ََِٔـ) .صورة ا١تأرةة  ي امأثالؿ اشعبية اشفلسطةنة  .ثؤسس
قلسطُت اشاقلقة http://thaqafa.org/main/default.aspx :
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. دار اشفكأر: بَتكت. اشًتبة بضأرب امأثالؿ.)تن (ُٖٗٗـٛاشنحالكمو عيداشأر
. اشأريلب: طُو اشبيةكلف. دعوة شلتمةز.)ََِٕـ-اشنبةميو ثأر عيداهلل (ُِْٕىػ
. ثنعورات دار اشسالسب: اشكويت. امأثالؿ اشدارج  ي اشكويت.)اشنورمو عيداهلل (ُُٖٗ ـ
تل راء و اشبػدد ٕٕو ثػن ص٣ . تلةج اشبأربة٠ االستالب اشأرثزم شلمأرةة  ي دكؿ ا.)كطف و علي ةسبد (َُُِـ
.)تتحدة١ ديب (االثلرات اشبأربة ا.تلةج شألْتلث٠ ثأركز ا.َّ ِٓ عر ص
: ثوقع اشوراؽ.تكمٟ زىأر امأكم  ي امأثالؿ ك ا.)ََُِـ-اشةوسي (ُِّْىػ
http://www.alwaraq.net
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