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 الممخص:
يفضي البحث نحك اظيار ما في الدراسات العربية الحديثة لؤلمثاؿ مف معالجات   

ا  ترتكز عمى دراسة األنساؽ الثقافية في األمثاؿ العربية، كقبالة ذلؾ يسعى البحث أيضن
إلى بياف قدرة كؿ باحثو في استنطاؽ نصكص األمثاؿ العربية، كالكشؼ عف أنساقيا 

كمدل معالجة المكضكعات التي تحدثكا عنيا  المضمرة أك المخاتمة في النصكص،
؟ كمٍف بيف أصكليا كمرجعياتيا؟ كمٍف  بالدراسة، لنرل مٍف حمؿ المعمكمة أكثر مف الالـز

 منيـ سطر ثقافتو، كزاده المعرفي التراكمي، بالكشؼ عٌما كراء نصكصيا؟ 
ا يرفدنا بآليات ت       سيـ في اعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي، بكصفو منيجن

إعطاء صكرة كاضحة المعالـ لجيكد النقاد، كمعرفة حظكظيـ في ضكء معاينة دراسات 
األمثاؿ العربية الحديثة، كبياف مدل رصانتيا أك اخفاقيا في التعامؿ مع النصكص 

 اإلبداعية. 
كانتيت الدراسة إلى ما تكصؿ إليو البحث في معاينة جيكد النقاد في تمؾ     

دم كعييـ النقدٌم، كالفكرٌم، كالثقافٌي، بالكقكؼ عمى نصكص الدراسات، بما يصا
 األمثاؿ العربية.

 الكممات المفتاحية: )المضمر، االمثال العربية الحديثة، األنساق الثقافية(.
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The implicit in the studies of modern Arabic 

proverbs 
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Abstract: 

        The research leads towards showing the treatments in modern 

arabic studies of proverbs based on the study of cultural patterns 

in arabic proverbs. On the other hand, the research also seeks to 

show the ability of each researcher to interrogate the texts of 

arabic proverbs, and to reveal their implicit or ambiguous patterns 

in the texts, and amplitude of treating the topics that being focused 

about it in the study, to find who carried the information much 

required? Who clarified thier origins and references?  And who 

among them wrote his culture, and his cumulative knowledge, by 

revealing what is behind thier texts?                                                  

             The researcher utilizes analytical method, as an approach 

that provides us with mechanisms that contribute to giving a clear 

image of the critics’ efforts, knowing their fortunes of previewing 

studies of modern arabic proverbs, showing the amplitude of their 

sobriety or failure in dealing with creative texts.                               

            The study ended up with the findings of the research in 

examining the critics’ efforts of those studies, including their 

critical, intellectual, and cultural awareness, by standing on the 

texts of Arabic proverbs. 

  Keywords: (implicit, modern Arabic proverbs, cultural patterns). 
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 المضمر في دراسات األمثال العربية الحديثة: 
ظيرت العديد مف الدراسات العربية الحديثة التي يرتكز اىتماميا في البحث عف    

ا أدبيِّا كجماليِّا فحسب، كلكف األنس اؽ الثقافية في المثؿ العربي، ليس بكصفو نصِّ
بكصفو حادثة ثقافية كذلؾ، كتككف الداللة النسقية ىي محؿ الكشؼ كالتأكيؿ، مع 
التسميـ بكجكد الدالالت األخر الصريح منيا كالضمني، كالتسميـ بقيمتيا الفنية التي ليا 

تختبئ تحتيا األنساؽ كتتكسؿ بيا لعمؿ عمميا  أثره خطيره مف حيث ىي أقنعة
 .(1)التركيضي الذم ينتظر مف ىذا النقد أٍف يكشفو 

أخترنا أكؿ تمؾ الدراسات، أطركحة دكتكراه لمباحثة )حال حميبد شرشاب(، عنكانيا    
الييمنة الذككرية في المثؿ العربي، تقكـ ىيكميتيا عمى تمييد لمفيكـ الييمنة، كأثرىا في 

يش المرأة، كانحراؼ مسيرتيا، كثالثة فصكؿ، األكؿ مكسكـ بػ )آليات تأبيد الييمنة تيم
الذككرية(، عالجت فيو كيؼ تحكلت الييمنة إلى معطى طبيعي، نتيجة التراتبية التي 
ىي مف صنع الثقافة العربية بيف الرجؿ كالمرأة بناءن عمى طبيعتيـ البيكلكجية، المتحكمة 

نيف سمككيـ، كشخصياتيـ، كتكزعت مباحثو في أثر البيئة في تحديد أفعاليـ كتق
الصحراكية في تثبيت أنساؽ الييمنة، كالحاضرة كأثرىا في طرح فعؿ الييمنة، كلمغة 
كأثرىا في خطاب األمثاؿ. أما الفصؿ الثاني فخيصص ألنساؽ إنتاج الييمنة، 

ر بكساطة كتكريسيا، حيث عالجت فيو مفيكـ الييمنة بكصفو منتج يطرحو الذكك 
ا إلى ثالثة مباحث: األكؿ تحكالت  سمككيـ، كتعامميـ مع المرأة، ركف ىذا الفصؿ أيضن
الييمنة، كالثاني: تنميط الجسد األنثكم ثـ تركيضو، أما الثالث فكقؼ عمى دكر المرأة 
ا. فيما راح  في تكريس الييمنة الذككرية نتيجة عالقتيا الضدية مع المرأة، كذاتيا أيضن

ثالث يتتبع مكاطف االختالؼ كالتمايز بيف الذات كاآلخر، ثقافيِّا، كاجتماعيِّا، الفصؿ ال
كأسطكريِّا، كلغكيِّا. كما أفَّ الباحثة انصرفت إلى التزاـ المنيج التحميمي في دراستيا 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 
 
 

125 

ليتسع ليا المجاؿ بالتعكيؿ عمى النقد الثقافي في قراءة النصكص كاستنطاقيا، ككشؼ 
 .(2) مضمراتيا

األطركحة في مجمميا تحمؿ جيدنا كبيرنا بذلتو الباحثة حال حميبد شرشاب في      
تنقيب كاستنطاؽ نصكص األمثاؿ العربية، خاصة بما قدمتو مف تحميؿ، كتمييد 
لمكضكعاتيا، كخطة محكمة لعنكانات تثير اختالفنا بعض الشيء، كأسمكب سمس إنماز 

 كعات الكاردة في متف الدراسة.بمباقة التعبير، كجرأة كبيرة في معالجة المكض

قبالة ذلؾ يبدك مف قراءة تحميؿ مكضكعات البحث بتأف كانتباه أفَّ العنكاف )الييمنة    
الذككرية في المثؿ العربي(، ال يتناسب تمامنا مع ما طرح مف تحميؿ تناكلت فيو الباحثة 
تيميش كاقصاء األنثى أك المرأة، ال الييمنة الذككرية. أضؼ إلى ذلؾ بات مف الكاضح 

مت مف تطبيقات النقد الثقافي، كشركط أنساقو المضمرة كالمخاتمة في أفَّ الدارسة خ
نصكص األمثاؿ العربية التي تناكلتيا الباحثة، إال ما ندر في مالمسة النسؽ الثقافي أك 
ا لـ تجذر لمييمنة، كلـ تقدـ مفيكمنا  شمو، إذا صح التعبير. كما يمفت النظر أيضن

ا ليا، كلـ تتطرؽ لمذككرة بما ي خص بنيتيا، أسبابيا، بكاعثيا، تجمياتيا في كاضحن
 نصكص األمثاؿ العربية.

كمٌما تجدر مالحظتو بعد التدقيؽ في مجمؿ ما ذكرتو الباحثة في ) الصحراء العربية    
كدكرىا في تثبيت أنساؽ الييمنة الذككرية(، يتبيف أفَّ المكضكع فىرىغى مف المثؿ العربي 

اشر ذيكر فيو مثالف يدالف عمى دكنية المرأة في مكضع دراستيا، ما عدا اقتباس مب
الجاىمية تقكؿ: )) كانت أمثاليـ تصكر ذلؾ البغض لمبنت، فقد كاف مف تينئتيـ 
لممتزكجيف قكليـ:) بالرفاء كالثبات، كالبنيف ال البنات( فميس ىناؾ ظالؿ أك أقنعة 

رب، كصبكتيـ إلى تحجب المعنى المراد مف ىذا المثؿ، إذ يبدك فيو بشكؿ جمي ميؿ الع
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كالدة الذككر مف دكف اإلناث، كقد نيى اإلسالـ فيما بعد عف التينئة بيذا القكؿ. كفي 
سياؽ مفارقة ال تخمك مف إشعار، بؿ إعالف بدكنية المرأة نجد أفَّ مف أمثاليـ إذا أرادكا 

جة ىي التينئة بمكلكد أنثى أف يقكلكا لممكلكد لو أنثى: ) ىنيئنا لؾى النافجة(، كالناف
المعٌظمة في الماؿ كالزيادة التي يناليا كلي البنت؛ ألنَّو يأخذ ميرىا حيف تيطمب لمزكاج، 
كيضمو إلى مالو فينفج أم يزيد كيرتفع، كالكالـ فيو مكاساة لمرجؿ الذم يصاب بكالدة 
البنت، كما يحمؿ تسكيغنا نفسيِّا كعقميِّا يسيـ في مساعدتو عمى احتماؿ ىذا المصاب، 

فَّ البنت في ىذا المثؿ تبدك عنصرنا طارئنا غير منصير مع الذات األبكية؛ لذلؾ كما أ
. (3) تككف التينئة ال بكالدتيا، إنَّما بالنفع الذم يعكد عمى كلييا في أدكارىا المستقبمية((

أكؿ مالحظة في النص ما يعزز قكلنا: إفَّ الباحثة بينت دكنية المرأة كتيميشيا ال 
ا بعد اإلمعاف في المصدر المقتبس منو النص، فضالن عف الييمنة الذككري ة، خصكصن

ذلؾ لـ يكف المثالف مكضع الدراسة كالتنقيب عف الييمنة الذككرية فييما، بدليؿ لـ ترجع 
نَّيما نتاج المثؿ األصؿ) بالرفاء كالبنيف(، كما يمفت النظر  إلييما في كتب األمثاؿ، كا 

ا أفَّ أكؿ مف أشار إلى النيي عف التينئة بيذا المثؿ ىك البكرم بقكلو: )) تزكج  أيضن
عقيؿ بف أبي طالب امرأة، فقيؿ لو: بالرفاء كالبنيف، فقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل 

))  . (4) عميو كآلو(: إذا رفأ أخككـ أخاه فميقؿ: بارؾ اهلل لؾى كبارؾ عميؾى
بىٍت الباحثة عف ظاىرة الكأد في الجاى    مية بأنيا ))ليست إال كسيمة زد عمى ذلؾ أىٍعرى

لمتخمص مف العار الذم تجمبو المرأة لذكييا؛ لذلؾ كاف العرب يكرىكنيفَّ كيركف كالدتيفَّ 
، لذلؾ  ، كىربنا مف مئكنة تربيتيفَّ مصيبةن عمييـ؛ أنفةن مف العار الذم قد يمـز عنيفَّ

ٍف كانت بارة بكالدىا. قاؿ الشاعر إسحاؽ بف  أصبح المكت المحتـ مصيرىا حتى كا 
 خمؼ:

رىـ            تيكل حياتي كأىكل مكتيا أبدا        كالمكت أكـر نٌزاؿ عمى الحي
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فالكأد في حقيقة األمر ليس إال ممارسة تتجمى في مجمكع سمككيات اجتماعية جعمت 
 .(5) المرأة شيئنا أقرب لممتاع الذم سرعاف ما يتقادـ، كيصبح مف سقط المتاع((

يمحظ مف النص السابؽ أفَّ الباحثة لـ تعالج قضية الكأد في المثؿ العربي عينة أك     
إذ ابتعدت تمامنا عف عنكاف دراستيا، ككنا قد ذكرنا فيما سبؽ بدراسات  ثيمة بحثاىا،
، كعالجنا أسبابو أك دكافعو في المجتمعات الجاىمية (أضٌؿ مف مكؤكدة)أخر، المثؿ 

ا مباشرنا قبؿ البيت الشعرم مف كتاب القديمة، فضالن عف ذل ؾ اقتبست الباحثة نصِّ
الحاضرة كأثرىا في )أما عنكاف . ، كلـ تكف دقيقة في نقؿ الصحيفة(المرأة في الجاىمية)

، فقد خال تمامنا مف أم تمثيؿ لؤلمثاؿ العربية، ككأف (طرح فعؿ الييمنة الذككرية
 .الدراسة ليست في المثؿ العربي

إفَّ استنطاؽ نصكص األمثاؿ كقصصيا، كالتنقيب عف : كؿ بإيجازكيمكف الق    
حاطة كاعية، بما تشي بو  أنساقيا المضمرة أك المخاتمة يتطمب زادنا ثقافيِّا كعدة فكرية، كا 
ا، سأكتفي بإيراد بضعة أمثاؿ  نصكص أم خطاب، كألف المجاؿ ال يتسع ىنا أيضن

ٍرشيب، كأنجب مف أنجب مف ماكيَّة، كأ: ))كقفت عمييفَّ الباحثة نجب مف فاطمة بنت الخي
كتمضي بتحميؿ تمؾ األمثاؿ . (6) ((أـ البنيف، كأنجب مف عاتكة، كأنجب مف خبيئة

يتضح مف ىذه األمثاؿ ًحرص الثقافة األبكية عمى حصر الكجكد األنثكم في : ))بقكليا
قصاءه عف سائر الحقكؿ األخرل، اجتماعية كان ت أك مجالو الطبيعي البيكلكجي، كا 

معرفية، فنرجسية الرجؿ جعمتو يسعى جاىدنا لمتفرد بمعب ىذه األدكار التي أقصى عنيا 
ا، بتقبمو تقمص الدكر المرسكـ لو،  اآلخر األنثكم، الذم يشاطره مسؤكلية اإلقصاء أيضن
فالمرأة تعتقد أنَّيا لف تناؿ قبكؿ، كاحتراـ الرجؿ، كالمجتمع ما لـ تمارس ىذا الدكر 

ؿ مارست سياسة التيميش، كاإلقصاء، كالييمنة ضد مثيميا األنثكم، اإليجابي، ب
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بمعنى أفَّ التيميش، كاإلقصاء، . (7) ((بممارسة عنفنا رمزيِّا تجاه المرأة غير المنجبة
 .كالييمنة يأتي في بعض األحاييف مف مثيمة المرأة نفسيا

، لـ (ميبد شرشابحال ح)لعؿ أىـ ما يجدر ذكره في النص السابؽ إفَّ الباحثة     
تمتفت إلى بنية نصكص األمثاؿ كقصصيا، كالخكض في ماىيتيا العميقة، كالكشؼ 

إفَّ : عمنا تضمره مف أنساؽ مخاتمة تختبئ كراء أقنعة النصكص، إذ يمكننا القكؿ
المجتمعات الجاىمية كرمت المرأة المنجبة في ىاتيؾ األمثاؿ آنفة الذكر؛ لعالقةو مكغمةو 

، يرمز إلى ركاسب ثقافية تكمف في (أسطكرم)جسد في بيعدو ميتكلكجي في الًقدـ، تت
الخصكبة كاالنماء، كاالنجاب الذككرم؛ لمسكغو يتعمؽ بانتماء الذكر إلى القبمية، بكصفو 

 .األساس كالمدافع عف قبيمتو كغيره استثناء
كمفيكـ اإلنجاب في الجاىمية يختمؼ عٌما سكاه في المجتمعات األخر؛ فقد كانكا ال    

كحسبنا في ذلؾ ما كرد . (8)يصفكف المرأة بالمنجبة، إذا لـ تنجب ثالثة ذككر فصاعدنا
ٍرشيب، في تعميؿ ضرب المثؿ بيا، أنيا :))في قصة المثؿ أنجب مف فاطمة بنت الخي

ربيع الكامؿ، كقيس الًحفاظ، كًعمارة الكٌىاب، كأنس : سٌي، كىـكلدت الكىمىمة لزياًد العب
 .(9) ((كال منجبة حتى تنجب ثالثة... الفكارس 

أنجب مف خبيئة، كىي خبيئة بنت رباح بف األشؿ الغنكٌية، أتاىا آتو :))كقصة المثؿ   
في الميمة أعشرة ىدىرىة أحٌب إليؾ أـ ثالثة كعشرة؟ ثـ أتاىا بمثؿ ذلؾ : في مناميا، فقاؿ

ثالثة كعشرة، فعاد : الثانية، فقٌصت رؤياىا عمى زكجيا، فقاؿ إفَّ عاد ثالثة، فقكلي
خالد : كلدت لجعفر بف كالب. ثالثة كعشرة؛ فكلدتيـ، كبكؿ كاحد عالمة: بمثمو، فقالت

األصبغ، كمالكنا الٌطٌياف، كربيعة االحكص؛ فأٌما خالد فسٌمي األصبغ، لشامةو بيضاء 
قَّدَّـ رأسو؛ كأٌما مالؾ، فسٌمي الٌطٌياف، ألنَّو كاف طاًكمى البىطٍف، كأٌما ربيعة، كانت في مي 

 .(10) ((فسيٌمي األحكص، لصغر عينيو، كأنيما مىًخيطتاف



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 
 
 

129 

تشي فكرة المثمىٍيف السابقيف كقصتييما بعالقة شرطٌية بيف مفيكـ اإلنجاب، كالذككرة،    
تستبطف داللة ترتبط ببعدو أسطكرم، يفضي إلى  كالعدد ثالثة، إال أفَّ قصة المثؿ الثاني

أنساؽو تعبدية مظاىرىا العدد ثالثة، يصبح مقدسنا لمسكغات اجتماعية ميتكلكجية 
مالمحيا الرؤيا المناطة في الذككرة، فاآلتي في المناـ خير خبيئة ثالث مرات بيف 

 .العشرة اليدرة، كالثالثة كالعشرة
اسة في مجمميا اختصت بذككرية اإلنساف فقط، كلـ نرى كمٌما يجدر ذكره أفَّ الدر      

ذككرية غير عاقمة، أضؼ إلى ذلؾ تكزيع األمثاؿ غير متكازف تمامنا ما بيف الفصكؿ 
كالمباحث، األمر اآلخر حكت دراستيا عمى أمثاؿ كقصص عدة فييا فجاجة كفحشو 

ف، عمى الرغـ ما كبيريف كاف عمييا تجنبيما، كتنقي األمثاؿ بخبرة ككعي كحرص شديدي
قبالة ذلؾ عالجت . بررتو في المقدمة بأنَّيا مجبرة في استدعاء بعض األمثاؿ األيركسية

مكضكعات دراستيا المرأة قبؿ اإلسالـ كتناست مكانة المرأة في اإلسالـ كالقرآف ككيؼ 
أنصفيا؟ زد عمى ذلؾ في زمف ما قبؿ اإلسالـ كانت المرأة ىي المييمف، كىذا الزمف 

 .صر الزراعة، فكاف العصر عصر ىيمنتيا ال مشاركتياىك ع
أما الدراسة الثانية نركف إلى بحثو مقدـ إلى مجمة جيؿ الدراسات األدبية كالفكرية     

، لمباحث المغربي الدكتكر (األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة)عنكانو 
ف البنيات الثقافية التي تستضمرىا األمثاؿ عبد الرحمف إكيدر، حاكؿ فيو إماطة المثاـ ع

العربية القديمة، كما تسرب إلينا منيا عبر حيؿو جمالية، باالعتماد عمى النقد الثقافي في 
 . (11)الكشؼ عف تمؾ األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ

تحكز دراسة إكيدر عمى تقديـ يشي بمفيكـ النسؽ المضمر كشركطو التي حددىا    
، ميد (االحتفاء بالفحؿ في األمثاؿ العربية القديمة)كعنكاف . اقد الدكتكر الغذاميالن

يأتي الفحؿ عمى رأس اليـر :))الباحث إلى مظاف بحثو، كاستعاف بقكؿ الغذامي
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الطبيقي، حيث يتعزز مفيكـ التميز، كيبدأ الفحؿ باكتساب صفاتو عبر خمؽ سمات 
اعرة لنفسيا، كىك الكصؼ الذم اصطنع خاصة بو يحتكر لنفسو حؽ كصؼ الذات الش
، كيتدرج إلى االستشياد في األمثاؿ (12) ((السمات النسقية لمشخصية الثقافية النمكذجية

(. ذلؾ الفحؿ ال يقرع أنفو:) في مديح الرجؿ الجمد الذم ال يفتات عميو بالرأم)) فيذكر
فَّ الفحؿ المئيـ إذا كىذا كالـ يقاؿ لمخاطب إذا كاف عمى ىذه الصفة؛ أل: يقكؿ الجاحظ

ذاؾ :) كيقاؿ لمخاطب إذا كاف مرغكبنا فيو كريمنا...أراد الضراب ضرب أنفو بالعصا
؛ ألفَّ الفحؿ المئيـ إذا ىبَّ عمى الناقة الكريمة ضربكا كجيو (الفحؿ الذم ال يقرع أنفو

مثؿ يتضح مف خالؿ ىذا ال:) كيدخؿ في تحميؿ كقراءة ىذا المثؿ بقكلو. (13) ((بالعصا
أفَّ النسؽ الفحكلي القكم لؤلمثاؿ يتكخى مف خاللو الذكر ػػ الفحؿ فرض ىيمنتو 
اجتماعيِّا كسياسيِّا كثقافيِّا كاقتصاديِّا، إذ يسعى جاىدنا إقصاء المرأة كالعبد ككؿ فئات 

لحاقيا بدائرة األنا الذككرية، ككأنَّيا خمقت لخدمتو كالخضكع لو  ((المجتمع الميمشة، كا 

ا مقتبسنا، (14) كىذه صكرة نمطية تتكرر في النسؽ الفحكلي عمى )) ثـ يستدعي نصِّ
صكرة تتنكع، لكنيا تعطي الداللة نفسيا، كمعيا يأتي المكقؼ مف اآلخر فالذات 

 .(15) ((المتعاظمة مف داخميا ال يمكف أٍف يبقى فييا مكاف لآلخر
ذاؾ الفحؿ )األمثاؿ، فالمثؿ  ما يمفت النظر أفَّ الباحث لـ يتحرى الدقة في اختيار    

، (ىك الفىٍحؿي الييقدحي أنفو))، كرد في مجمع األمثاؿ (الذم ال يقرع أنفو ، كالقىٍدح ىك الكؼُّ
، كلعؿ ما يحكزه المثؿ بأنَّو يفضي (16)((كيضرب لمشريؼ ال يردُّ عف ميصاىرة كميكاصمة

فضالن عف ذلؾ . القديمة إلى الخمفية الجنسية التي تكجو معيارية القيـ عند المجتمعات
نجد أفَّ الباحث إكيدر خمط ما بيف الفحكلة الذككرية، كفحكلة الشعر بعشكائية الرككف 
إلى نصكص الغذامي؛ ألفَّ النصكص التي استدعاىا يكمف سياقيا في فحكلة الشعر، 

 .كىي جزء مف تحميؿ الغذامي ألبيات شعرية ذكرىا في كتابو النقد الثقافي
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ا أفَّ عنكانات الباحث اختارىف بحسب ما يذكره الغذامي كمٌما تجد    ر اإلشارة إليو أيضن
األمثاؿ العربية كتكريس دكنية ) مف صفات أك ممارسات قديمة، إذ كسـ عنكاف بػ 

األنثى في المعتاد الثقافي مجرد كائف تابع : )) ، كىذا ما أشار إليو الغذامي بقكلو(المرأة
مثاؿ التي تمثؿ بيا الباحث فقد ركزت عمى جسد المرأة ، أما األ(17) ((كضعيؼ كعاجز

ٍسف))كبياف مفاتنيا، كمنيا المثالف   ((أحسفي النساء الفخمة األسيمة، كالبياض نٍصؼ الحي

حيث تمرر الثقافة : ))بسيط جدنا يقكؿ فيو: ، كيضعنا أماـ تحميؿ أقؿ ما يقاؿ عنو(18)
ا  المكف األبيض مقياسنا لمجماؿ كالكماؿ، كيغدك المكف األسكد في المقابؿ رمزنا مناقضن

كيتراءل لنا مف المثميف السابقيف أفَّ فييما إركاء غريزم لمذكر، . (19) ((لتمؾ المقاييس
 .يتحقؽ في ذكر صفات جسد األنثى، بكصفيا قكة داللية لتفجير مكبكتو الجنسي

تكشؼ ىذه )): كفي سياؽ متصؿ يصادفنا تحميؿ لمثؿو ذكره الباحث إكيدر بقكلو    
األمثاؿ عمى الجانب الشبقي كىك جانب حاضرة بقكة، كىك حضكر تكرسو الثقافة التي 

، إذ يمحظ أفَّ الباحث (20) ((أزنى مف سجاع: تنظر لممرأة عمى أنَّيا عكرة مثؿ قكليـ
تعامؿ مع نصكص االمثاؿ العربية بسطحية كبيرة، ال تنـ عف عمؽ معرفي بماىيتيا 

. ف ذلؾ ينتقي المفردات بعشكائية، ليذا كقع في أخطاء أسمكبية كثيرةالمخاتمة، فضالن ع
ذا ما أردنا الكقكؼ عمى المثؿ  ، فإفَّ مالمحو االشتيار بالزنى، (أزنى مف سجاع)كا 

 .كاستنكاره، بىٍيد أفَّ ما يضمره ىك الخرؽ الحاد لؤلعراؼ االجتماعية كالمنظكمة القيمية
   

بَّىأشبؽ مٍف )) أما المثؿ        ، فقد أكتفى الباحث بذكر حكايتو التفسيرية في (21) ((حي
بَّى  ا، فتزكجت عمى ))كتاب مجمع األمثاؿ، قائالن عف حي ىي امرأة مىدىنية، كانت ًمٍزكىاجن

كبر سنيا فىتى يقاؿ لو ابف أـ كالب، فقاؿ ليا كيؿ فمشى إلى مركاف بف الحكـ كىك 
عمى كبر سنيا كًسٌني تزكجت شابِّا ميقتبؿ الٌسٌف إفَّ أمي السفيية : كالي المدينة، فقاؿ
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فصيرتني كنفسيا حديثنا، فاستحضرىا مركاف كابنيا، فمـ تكترث لقكلو، كلكنيا التفتت إلى 
يا بذرعة الحمار، أما رأيت ذلؾ الشاب المقدكد العنطنط، فميشفيفَّ غميميا : ابنيا كقالت

ضبيبتو، كقد كجدنا خىالء، فانتشر ىذا  كلتخرجفَّ نفسيا دكنو، كلكددتي أٌنو ضبّّ كأني
. ما يجدر ذكره أفَّ الباحث إكيدر لـ يكف عمى (22) ((الكالـ عنيا، فضربت بو األمثاؿ

دراية بما يريد أٍف يبحث عنو مف أنساؽ ثقافية مضمرة في المثؿ العربي التي حدد 
ذا ما استكقفنا عمى المثؿ ) بَّ شركطيا في بداية بحثو. كا  ، نرل فيو نسقنا (ىأشبؽ مٍف حي

ذككرينا يتكرال خٍمؼى شبؽ األنثى، يزداف فيو الذكر ىيمنة كسيطرة كفكقية عمى األنثى، 
قبالة خمكليا كضعفيا، كتتمثؿ تمؾ الييمنة في عادات العرب القديمة بختاف األنثى 
لمتقميؿ مف شيكتيا، كذىاب الشبؽ، كمما الشؾ فيو أفَّ الدالالت االجتماعية كالثقافية 
ليذه الممارسة تختمؼ جذريِّا عف عادة ختاف الذككر ذات األبعاد الدينية المقدسة، فيما 

ا جزئيِّا يمارس بديالن عف الذبح الكمي في غابر األياـ   .(23)عدىا كثير مف الباحثيف ذبحن
   

، (سمطكية العصا في األمثاؿ العربية القديمة)كاختتـ الباحث إكيدر بحثو بعنكاف    
فيو داللة العصا في الثقافات العربية، باإلتكاء عمى نصكص الغذامي،  حيث أظير

، تمثيالن في (24) ((الحر يمحى كالعصا لمعبد))كاتخذ مف المثؿ الذم أكرده الجاحظ 
األمثاؿ لسمطكية العصا، بىٍيد أفَّ تحميمو ال يختمؼ عٌما سبقو مف أمثاؿ، ال يصمح في 

فإذا كاف الحر تكفيو اإلشارة أك :))تحميؿ المثؿرأيي ليكذا مكضكعات ميمة، يقكؿ في 
المالمة أك حتى الكعيد، فإفَّ جزاء العبد ىي العصا، كبذلؾ تبدك العصا كسيمة تخكيفية 

العبد ييٍقرعي ))أكؿ مالحظة أفَّ المثؿ كرد في مجمع األمثاؿ بػ . (25) ((لمفئات المستضعفة
، أما (26) ((، كيضرب في خٌسة العبيدبالعصا كالحرَّ تكفيو اإلشارة، كقيؿ الًمالموٍ 
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محمكؿ المثؿ نستشؼ منو راسبنا ثقافيِّا مجسدنا لمعصبية، كتطكرنا دالليِّا في نسؽ العصا 
 .اإليمائي، باالنتقاؿ مف الحسي إلى المجرد

إنَّيا : كخالصة القكؿ في ىذه الدراسة بعد التدقيؽ في مجمؿ ما ذكره الباحث إكيدر   
طبيقاتيا مفيكـ كشركط النسؽ المضمر، زد عمى ذلؾ لـ تكف قراءة دراسة تنافي في ت

الباحث لنصكص األمثاؿ العربية القديمة قراءة كاعية تنـ عف فكر كمعرفة راكزتيف، بؿ 
حتى اختيار األمثاؿ كاف اختيارنا عشكائيِّا غيرى دقيؽو، فضالن عف ذلؾ حمؿ البحث 

 .أخطاءن لغكيةِّ كأسمكبٌيةن كثيرةن 
سياؽو متصؿو نركف إلى دراسة مكضكعيا )صكرة المرأة في كتب األمثاؿ،  كفي    

ا(، لمباحثة زينب حسيف كاظـ ، تضمنت منيجية أك (27)مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجن
ىيكمية تقكـ عمى تمييد لمكضكعاتيا، عرضت فيو كتاب مجمع األمثاؿ، كسبب تأليفو 

د الثقافي، كتأثير النسؽ في صياغة كتسميتو، ككشفت في جزءو آخر عف تعريؼ النق
األمثاؿ، كأىمية دراسة األمثاؿ العربية عمى كفؽ النسؽ الثقافي. كما يضمره المثؿ مف 
تجارب الناس كرؤاىـ. كقد عالجت في الفصؿ األكؿ صكرة المرأة اإليجابية في مجمع 

عربية المعبرة األمثاؿ، تكزعت عمى نافذة صكرة المرأة الحسية، كاستدعت فييا األمثاؿ ال
عف حكاس المرأة كجسدىا، كبينت نظرة اإلنساف العربي إلييا، كتأثير األنساؽ في بمكرة 
ىذه النظرة، لتككف سببنا في أحكاميـ عمييا كتعامميـ معيا، كالستظيار ىاتيمؾ الصكر 

 نقؼ عمى ما اختارتو الباحثة مف أمثاؿ منيا:
رَّةي كىالى تىأكيؿي ًبثىٍديىٍييىا   ٍف آذاىا الجكع، كيركل   . ))تىجيكعي الحي كال تأكؿ  " أم ال تككف ًظٍئران كا 

فة   " ثديييا كأكؿ مف قاؿ ذلؾ الحارث بف سميؿ األسىًدم، ككاف حميفا لعىٍمقىمىة بف خىصى
بَّاء ػػػػ ككانت مف أجمؿ أىؿ د ىرىا ػػػػ فأٍعًجبى بيا، فقاؿ الطائي، فزارىه فنظر إلى ابنتو الزَّ

  : أتيتيؾى خاطبا، كقد ينكح الخاطب، كيدرؾ الطالب، كيمنح الراغب، فقاؿ لو عمقمة  : لو
ـٍ ننظر في أمرؾ، ثـ انكفأ  ٍفك، كيؤخذ منؾ العىٍفك، فأًق أنت كيٍؼءه كريـ، يقبؿ منؾ الصَّ
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نٍ   : إلى أميا فقاؿ سىبا كمى ًصبان كبيتا، كقد خطب إلينا إفَّ الحارث بف سميؿ سيدي قكمو حى
الكىٍيؿي   : أمُّ الرجاًؿ أحبُّ إليؾ  : الزبَّاء فال ينصرفىفَّ إال بحاجتو فقالت امرأتو ألبنتيا

اح  نَّاح، أـ الفتى الكىضَّ اح، الكاًصؿي المى ٍحجى إفَّ   : ال، بؿ الفتى الكضاح، قالت  : قالت  ؟ الجى
فَّ الشيخ يىًميريؾ،  ، الفتى ييًغيريؾ، كا  كليس الكىٍيؿ الفاضؿ، الكثيري الناًئؿ، كالحديث السفّْ

، قالت الكثير  أم   : يا أمتاه إفَّ الفىتىاة تحبُّ الفتى كحبّْ الرعاء أًنيؽى الكىالى، قالت  : المىفّْ
إفَّ الشيخ ييٍبًمي شبابي، كيدنس   : بينىية إفَّ الفتى شديد الًحجاب، كثير الًعتاب، قالت

ي أترابي، فمـ تزؿ أميا بيا حتى غمبتيا عمى رأييا، فتزكجيا الحارث ثيابي، كييٍشمت ب
ؿ بيا إلى  قكمو،  عمى مائة كخمسيف مف اإلبؿ كخادـ كألؼ درىـ، فاٍبتىنىى بيا ثـ رىحى
فبينا ىك ذاتى يكـ جالسه بًفناء قكمو كىي إلى جانبو إذ أقبىؿى إليو شىبىابه مف بني أسد 

عىداء، ثـ ٍت عينييا بالبكاء، فقاؿ ليا يعتمجكف فتنفَّست صي ما لي   : قالت  ؟ ما ييٍبًكيؾً   : أٍرخى
كخ، فقاؿ ليا . (28)(( ثىًكمىٍتًؾ أمًُّؾ تىجيكع الحرة كال تأكؿ بثديييا  : كلمشيكخ، الناىضيف كالفيري

: إنَّنا ذكرنا قصة المثؿ كاممة؛ ألنَّيا غنية بمالمح كمحمكالت  يجدر التنبيو ىنا أكالن
لثقافية، األمر اآلخر: لنرل قدرة الباحثة بالكشؼ عف تمؾ األنساؽ، كمعرفتيا األنساؽ ا

 كخبرتيا باستنطاؽ نصكص األمثاؿ كقصصيا.
أفضت الباحثة )زينب حسيف كاظـ(، بتحميؿ نص المثؿ كقصتو كتكصمت إلى    

                :(29)اآلتي
: إفَّ النسؽ االجتماعي الحاكـ عند العرب كاف يسمح بجعؿ الرجؿ كبيرنا أك صغيرنا  أكالن
يطمب الحسناء الجميمة حتى إٍف كانت ال تناسبو كاختالؼ العمر، أك المكانة، ككذلؾ 
النسؽ نفسو الذم يفضؿ الشاب دائمنا عمى الكيؿ، كلعؿ طبيعة حياتيـ التي تتكئ 

 رد كقدرتو عمى القياـ بميامو ىي السبب. بصكرة أساسية عمى قكة الف
ثانيان: إفَّ المرأة ليا مف الحرية مما يجعؿ ليا الرأم الفيصؿ فيمف يتقدـ ليا مف   

 خطاب فيي مف تتخير كمف تكافؽ أك ترفض.      
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ثالثان: دكر األـ اإليجابي مرة، كالسمبي مرة أخرل، فاإليجابي في ككنيا ليا مف المكانة  
ا، كالسمبي في ككنيا في أٍف يؤخ ذ رأييا، كتككف الكسيطة إلى ابنتيا كالناصحة أيضن

 تنصح ابنتيا بالزكاج مف ىذا الرجؿ؛ ألنَّيا قد اغريت بالماؿ كالجاه الذم لو.
تصرح فيمف يعجبيا أك ال  –الزباء  -رابعان: النسؽ االجتماعي الصريح الذم يجعؿ 

 يعجبيا مف الرجاؿ مف دكف تردد أك خكؼ.
سان: إفَّ لممرأة أٍف ال تككف مقتنعة بالرجؿ كليا الحؽ في أٍف تصرح برأييا بذلؾ مما خام

ا في أٍف يرتضي الرجؿ عمى نفسو  جعؿ ىنا الكرامة التي مف نسقية المجتمع أيضن
 اجبارىا مف دكف رضاىا عمى البقاء معو.

ىذه الصكرة في سادسان: إفَّ المرأة ىنا كعفتيا مقركنة بجزء مف جسدىا ىك)الثدييف(، ك 
 .أٍف يجعؿ الحرة ميما بمغت مف الحاجة ال تمجأ لجسدىا لتجعمو سمعة يدر عمييا الماؿ

 
تقكدنا كشكفات الباحثة إلى قراءة كاعية لنص المثؿ كقصتو، كمعرفة متكئة عمى     

مخزكف ثقافي، كحضكر بائف في كشؼ خبايا النص، أك ما يضمره مف أنساؽ، بىٍيد أنَّنا 
إفَّ المرأة العربية : ارة إلى أمريف لعؿ الباحثة لـ تمتفت إلييما، األمر األكؿنكد اإلش

إفَّ ضخامة المير : تأنؼ أٍف تككف مكمس؛ ألفَّ ىذه الميمة حكر عمى اإلماء، كاآلخر
ما ىك إال تعكيض عف كيكلة الخاطب عمقمة، إزاء شباب الزباء كجماليا، فالتكافؤ 

 .مقركف بالتعكيض المادم
صكرة المرأة السمبية في مجمع )فيما دأبت الباحثة في الفصؿ الثاني معالجة    

، تكزعت إلى صكرة المرأة الحسية كالمعنكية، كصكرة المرأة قريبة الرجؿ، إذ (األمثاؿ
تتبعت الباحثة مفيكميما في الثقافات اإلنسانية القديمة، كتجمياتيما في األمثاؿ العربية، 

، في تأطير ىاتيؾ (زينب حسيف كاظـ)التي استنطقتيا الباحثة  نذكر مف تمؾ األمثاؿ
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:))أشأـ مف منشـ، كقد جاءت بو الكثير مف التفسيرات التي تكضح معنى الصكر، المثؿ
منشـ فيو، أك يقكلكف: بينيـ عطر منشـ، كبككنو اسما لمشر بعينو، أك ثمرة سكداء، أك 

يا امرأة، أك أفَّ لممثؿ عالقة بالمرأة. كفي جزءا مف ثمرة. أما التفسير األكثر انتشارا ككن
ىذا التفسير تظير العديد مف القصص، التي تدكر كميا حكؿ المرأة جالبة المصائب، 
سكاء بشكؿ عممي أـ معنكم. كمف الصكر التي يككف فييا شؤميا معنكيا أكثر منو 

نَّما دؿ ع طرىا عمى الحرب، عمميا، بمعنى أنَّيا ال تككف ىي نفسيا المثيرة لممصيبة، كا 
ما جاء في نحك: "كانت  تبيع الطيب، فكانكا إذا قصدكا الحرب غمسكا أيدييـ في 
طيبيا كتحالفكا عميو بأٍف يستميتكا في تمؾ الحرب كال يكلكا أك يقتمكا، فكانكا إذا دخمكا 
الحرب بطيب تمؾ المرأة يقكؿ الناس: قد دقكا بينيـ عطر منشـ، فمما كثر منيـ ىذا 

نما سمكا حنكطيا القكؿ  ... كزعـ بعضيـ أفَّ منشـ كانت امرأة تبيع الحنكط، كا  سار مثالن
كأعقب . (30) ((عطرا في قكليـ: قد دقكا بينيـ عطر منشـ؛ ألنَّيـ أرادكا طيب المكتى..

يالحظ مما سبؽ أفَّ ىذا التكثيؼ لمركايات : ))ذكر المثؿ كركاياتو تحميؿ الباحثة بقكليا
سير المثؿ، يدؿ عمى مدل انتشار المثؿ كفكرة شـؤ المرأة كجمبيا حكؿ المرأة في تف

لممصائب عمى أىميا، حتى أصبحكا يطمقكف اسـ منشـ عمى كؿ امرأة تتسبب في 
 .(31) مصيبة عمى الرجؿ أك مف حكليا((

قبالة ما ذكرتو الباحثة مف تحميؿ لممثؿ، نرل فيو نسقنا ثقافينا مضمرنا يكمف فيما     
كب القديمة، بتطيب مقاتمييا بعطر منشـ؛ لحثيـ عمى الدفاع عف قبيمتيـ تفرضو الحر 

كأمكاليـ ككرامتيـ، كتعد تمؾ الممارسة الثقافية مف السمككيات القتالية التي تتزيا فييا 
 المجتمعات القديمة في القتاؿ.

يا كأخيرنا ما يمفت النظر إف دراسة الباحثة )زينب حسيف كاظـ( في مجمميا كتفاصيم    
كمنيجيتيا الييكمية محكمة إلى حدو كبير، فضالن عف ذلؾ نجد أفَّ الباحثة نقبت عف 
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األمثاؿ العربية التي خدمت بحثيا، ككزعتيا بشكؿ عادؿ بيف مكضكعات دراستيا، 
كاستنطقت كنقبت في نصكص األمثاؿ العربية كقصصيا؛ ككشفت عف أنساؽ  مضمرة  

لعربية القديمة، زد عمى ذلؾ مثمت الكاقع كركاسب ثقافية سائدة في المجتمعات ا
االجتماعي الحقيقي، كالمتخيؿ لتؾ المجتمعات بكساطة األمثاؿ العربية كخاصة بما 
يتعمؽ بعادات كتقاليد العرب كنظرتيـ لممرأة، كارتباط األنساؽ الثقافية بياتيؾ 

 مف ذلؾ  الممارسات، كنقد نصكص األمثاؿ الخاصة بصكرة المرأة نقدنا ثقافيِّا، خال
 معالجة الصكرة الفنية لممرأة في مجمع األمثاؿ.

: خمت الرسالة مف ترقيـ الصفحات   كاختتـ في استظيار مآخذ الرسالة، نذكر منيا أكالن
(، كتفاكت wordكىذا ما أحرجنا في اإلشارة إلى نصكصيا، إذ اعتمدنا عمى ترقيـ ) 

تو بسطحية كبيرة، كمنيف مف الباحثة بالكقكؼ عمى نصكص األمثاؿ، منيف مف تناكل
تعمقت في البحث عف بنيتو العميقة كخباياه، فضالن عف ذلؾ ابتعادىا في الفصؿ الثالث 
عف قراءة نصكص األمثاؿ كفؽ النقد الثقافي. كعمى الرغـ مف ىذه المآخذ تبقى الدراسة 

القديمة، ميمة كمفيدة بما قدمتو مف أفكار، كمعالجات، كصكر اكتنفتيا الثقافة العربية 
 كتكظيؼ راسخ لصكرة المرأة في تمؾ المجتمعات.

كفي محاكلة مغايرة في دراسات النقد الثقافي تستكقفنا دراسة الدكتكر ناصر    
الحجيالف المكسكمة بػ)الشخصية في قصص األمثاؿ العربية، دراسة في األنساؽ 

ت الذىنية، كأنماط الثقافية لمشخصية العربية(، إذ تشىي بالكشؼ عف األفكار كالتصكرا
السمكؾ البشرم في بعديو الحٌسي كالتجريدم، كمحاكلة التعرؼ عمى أنماط الشخصٌيات 
العربية، بكساطة قصص االمثاؿ؛ ألجؿ استظيار النسؽ أك األنساؽ التي تكٌكف 
الشخصية في مدة زمنية معينة، ككشؼ الجانب المتصؿ بتمؾ الشخصية مف ركاسب 

 .(32)ثقافية عربية
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جاكز ىذه الدراسة البحث عف األنساؽ الثقافية مباشرة؛ لتدخؿ في تقديـ تت   
الشخصيات في قصص األمثاؿ العربية، كبياف أنكاعيا، ككظائفيا، كرصد عالقاتيا 
المختمفة بعضيا ببعض كبكظائفيا، كبما حكليا؛ لرصد ما يمكف أٍف تنتجو مف نمطية، 

، كعمى ىذا األساس (33)خركتالـز بيف معطيات الشخصٌية كخصائص سردية أي 
يستحضر الدكتكر ناصر الحجيالف المثؿ كقصتو؛ لمبحث عف أنكاع الشخصيات 
كعالقاتيا بغيرىا فضالن عف كظائفيا، ىذا كمو لمسكغ يركـ فيو الباحث الكشؼ عف 
الركاسب أك األنساؽ الثقافية كالفكرية القارة في الشخصية العربية، أك بما تشكؿ تممؾ 

 أنساؽ.الشخصية مف 
حازت الدراسة عمى خصكصية بائنة في االعتماد عمى اإلحصاء لرصد الجكانب    

الكمٌية، كعمى اإلستقراء لتتبع عناصر اشتغاؿ الشخصٌيات في نصكص األمثاؿ 
 كقصصيا، مف حيث أنكاعيا، ككظائفيا، كعالئقيا كما يتصؿ بيا مف عناصر سردٌية.

قصص األمثاؿ العربية(، كـ بذؿ الباحث  كيبدك مف قراءة الكتاب )الشخصية في    
، كشاؽو في استقراء نصكص األمثاؿ كقصصيا، قراءة فاحصة ككاعية،  مف جيدو كبيرو
بالبحث عٌما كراء تمؾ النصكص مف أنساؽ ثقافية كنظـ، كمحددات لمشخصية العربية 

 القديمة، كتتبع دقيؽ لرؤية المجتمع لتمؾ الشخصٌيات.
فَّ كتاب الدكتكر ناصر الحجيالف ال تفيو بضع صفحات؛ لما كمٌما يمفت النظر أ    

يحممو مف أرث كبير، كميـ في مكضكعاتو، إذ كشؼ لنا الباحث أبنية كعي اإلنساف 
العربي كأنظمتو االجتماعية، كممارساتو الثقافية في تنظيـ نفسو كمف حكلو، كلمكقكؼ 

ر ما تضمره األمثاؿ عمى ىذا الثراء القصصي المتنكع سنستقرأ بضعو؛ الستظيا
كقصصيا بكساطة داللة الشخصٌية، كنكعيا، يقكؿ المؤلؼ: ))تختمؼ سمات المثؿ 
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الذم تنطؽ بو امرأة ػػػ كىي شخصية رئيسة ػػػػ عف المثؿ الذم ينطؽ بو رجؿ مف حيث 
 األسمكب، كمف حيث الصيغة... كذلؾ فيما يأتي:

 أسرع مف نكاح أـ خارجة. .ُ
 رمتني بدائيا كانسٌمت. .ِ
 ذات صدر خالة لي. كؿ .ّ
 عمى أىميا تجني براقش. .ْ
 ذنب صحر أنَّيا أتحفتو كأكرمتو كصدقتو فمطميا. .ٓ
 ما يكـ حميمة ًبسٌر. .ٔ
 أحمؽ مف دغة. .ٕ
إذ يالحظ أفَّ المثؿ الذم ييذكر فيو اسـ الشخصية صراحة مثؿ )أـ خارجة، برقش،     

صحر، حميمة، دغة( ينطؽ بو الراكم، أٌما إذا نطقت بو شخصية أخرل فال يذكر 
(؛ مما يعني أفَّ السـ المرأة ِ( أـ امرأة مثؿ)ّاالسـ، سكاء أكاف الناطؽ رجالن مثؿ)

ا لنمط معيف مف الشخصيات.  التي تذكر في المثؿ شيرة جعمت ذلؾ االسـ أنمكذجن
كبناءن عمى النمط الذم يرتبط فيو ذكر اسـ الشخصٌية في المثؿ بنكع المثؿ نجد أف اسـ 

 .(34) الشخصٌية حينما يككف امرأة((
كفي سياؽ ذم صمة يضع الكاتب االختالفات بيف نمط المثؿ الذم تنطؽ بو المرأة،    

جؿ، بالرجكع إلى ىاتيؾ األمثاؿ آنفة الذكر، كأنساقيا المضمرة كالمثؿ الذم ينطؽ بو الر 
 :(35)أك المخاتمة، يمخص تمؾ المقارنة فيما يأتي

إفَّ التطابؽ بيف الشخصية المذككرة في المثؿ كالشخصية في القصة؛ ال يعني  .ُ
أفَّ المثؿ جزء مف القصة، بؿ ييمخصيا؛ كليذا فإفَّ الشخصية المذككرة في 

اللتيا الخاصة، لتتحكؿ إلى داللة عامة شاممة لعدد كبير مف المثؿ تفقد د
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شخصيات ذات نمط شبيو بيا... فمثالن يرد في التفسير المغكم لؤلسماء أفَّ أـ 
 خارجة اسـ لمداىية، كأفَّ برقش اسـ لكمبة.

حينما يذكر اسـ المرأة صراحة أك كناية في المثؿ؛ فذلؾ مرتبط بأنَّيا تككف في  .ِ
كليس األمر كذلؾ مع الرجؿ الذم قد يككف ضحٌية، كقد يككف  الغالب ضحٌية،

 مسيطرنا.
يعكد الضمير الذم يذكر فيو اسـ المرأة إلى رجؿ مثؿ: خالة لي، أىميا،  .ّ

نَّما ييعٌرؼ بالرجؿ الذم  أتحفتو... كفي ىذه األمثاؿ ال ييعٌرؼ بشخصية المرأة، كا 
 لو عالقة بيا.

و يخمك مف الضمائر، مثؿ: )أسرع مف إذا كرد المثؿ في صيغة التفضيؿ فإنَّ   .ْ
نكاح أـ خارجة( ك)أحمؽ مف دغة(، فنجد أنَّو ييعٌرؼ بالمرأة كنسبيا، كيككف 
دكر الرجؿ في القصة ثانكينا؛ ككأفَّ المؤلؼ أراد مف التعريؼ بالمرأة تقييدىا 
بشخصية معينة، نظرنا ألنَّو يكاجو نمطٌية شخصيتيا العاٌمة؛ كليذا فإفَّ المثؿ 

فظ اسميا مرتبطنا بصفة عامة كالنكاح أك الحمؽ، دكف أٍف يحفظ أفعاالن ح
 خاصة أك صفات معينة؛ ككأفَّ التعريؼ معزكؿ عف الشخصية.

قبالة ما ذكره الدكتكر ناصر الحجيالف نكد اإلشارة إلى أفَّ الباحث لـ يقؼ عمى    
داللة األمثاؿ كقصصيا بعمؽ؛ كي يصكر لنا أنماط الشخصٌيات العربية في حيز 
ثقافي، فمثالن ذكر في النقطة األكلى أفَّ بعض القصص تجعؿ مف الشخصية 

ة، كىنا نرل أفَّ المثؿ) ما يـك المذككرة في المثؿ صكرة لشخصيات أخر في القص
حميمة ًبسٌر(، يعالج تمؾ الثيمة ؛ لما يحممو مف داللة نجدىا في قصتو، إذ ييذكر 
أفَّ حميمة بنت الحارث بف جبمة األكبر قد أتت أباىا باكيةن، تشكك إليو لبيد بف 
عمرك الذم قٌبميا، كىي تيـ بتطيبو، قبؿ انطالقو إلى عسكر المنذر؛ فقاؿ ليا: 
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. يتضح مف قصة المثؿ أفَّ (36)كيمؾ اسكتي عني، فيك أرجاىـ عندم ذكاء فؤاد
شخصية حميمة تبدك مغايرة لشخصية أبييا مف حيث دفاعيا عف نفسيا، بىٍيد أف 
ـى يرى بدنا مف نسؽو يخفيو لتقبيؿ ابنتو،  شخصية أبكىا كاف ينظر إلى مصمحتو، كل

كىذا ما أشار إليو الدكتكر في النقطة كىنا تظير المرأة في القصة بأنَّيا ضحٌية، 
 الثانية، لكف ليس في تصكير داللة المثؿ.

كمٌما يجدر ذكره أفَّ كتاب الشخصية في قصص األمثاؿ العربية في مجممو    
تضمف إسيابنا كبيرنا زاد عف حده في مكضكعاتو، كتكسَّع، كحكل تفصيالت كثيرة 

 ر عربية.  ترىؽ القارئ، فضالن عف استعمالو مفردات غي
كخالصة القكؿ: إنَّو كعمى الرغـ مٌما ذكرناه مف مآخذ يبقى الكتاب إضافة كبيرة   

إلى الثقافة العربية، كجيدو مائز في الكقكؼ عمى تحميؿ األمثاؿ كقصصيا، ككشؼ 
 أنكاع الشخصٌيات العربية، كأنساقيا المخاتمة ما كراء النصكص.

النقد الثقافي، فيي أطركحة في دكتكراه  أما محطتنا األخيرة مف الدراسات في   
عنكانيا )األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني، دراسة تحميمية(، لمباحث 
إبراىيـ محٌمد إبراىيـ الزىراني، حيث انصرفت إلى مرتكزيف أساسييف، األكؿ 

تركيبية معالجة األنساؽ الثقافية في األمثاؿ العربية، كاآلخر دراسة جماليات المثؿ ال
كالتصكيرية، عالكة عمى حياة الميداني، كمعرفتو الفكرية، كأىمية كتابو، كالتعريؼ 

 .(37)بالنقد الثقافي كالنسؽ الثقافي، كأىمية دراسة األمثاؿ العربية دراسة نقدية ثقافية 
ابتداءن مف العنكاف تعد دراسة الدكتكر إبراىيـ محٌمد الزىراني مف الدراسات البكر،    
لمحاكالت األكلى التي انتبيت إلى دراسة األنساؽ الثقافية في األمثاؿ العربية، أك ا

 كالكشؼ عٌما تضمره األمثاؿ مف ممارسات كسمككيات إنسانية.
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تسمى الباحث منيجو في الدراسة بأنَّو منيج تحميمي، يشرع في تحميؿ األمثاؿ     
، كمف ثـ استنباط ما تنطكم عميو مف أنسا ؽ ثقافية سمبية كانت أـ العربية أكالن

إيجابية. قبالة ذلؾ يجدر بنا التنبيو إلى تعاريض كقع فيو الباحث حينٌما عد النقد 
ا بقكلو: ))إذا كاف الشعر قد ديًرسى كفؽ منيج النقد الثقافي كتبيف ما  الثقافي منيجن

 ، بمعنى(38) يختبئ فيو مف أنساؽ، فإفَّ المثؿ العربي لـ يدرس كفؽ ىذا المنيج((
أنَّو يدرس األمثاؿ كفؽ المنيج الثقافي حسب قكلو:)) قامت الحاجة إلى دراسة 
األمثاؿ العربية كنقدىا نقدنا ثقافينا يبدم ما فييا مف األنساؽ اإليجابية التي حممتيا 
كدلت عمييا، كيبدم ما فييا مف األنساؽ السمبية التي انطكت عمييا كلـ يدرسيا 

كىذا ما جعؿ الباحث يختار دراسة األمثاؿ كفؽ منيج  الدارسكف قديمنا كال حديثنا،
، كفي مكضع آخر يقكؿ اتبعت المنيج التحميمي، ككٌنا فيما سبؽ (39) النقد الثقافي((
ا أك  نكىنا إلى أف أغمب الٌنقاد الثٌقافييف قد أجمعكا عمى أف الٌنقد الثٌقافٌي ليس منيجن

فعالٌية تستعيف بالٌنظريات كالمفاىيـ كالٌنظـ ىك نشاط أك مذىبنا مستقالن بذاتو، إنَّما 
 .(40) المعرفٌية

ضمت الدراسة بيف طياتيا كثيرنا مف الرؤل الغزيرة بالمعرفة الراكزة في الثقافة    
العربية، نسج الباحث فييا لذاتو خصكصية ثقافية تعي ما تريد إيصالو إلى المتمقي؛ 

الدراسة مف عمؽو معرفي، نقؼ عمى كألفَّ المجاؿ ال يتسع لذكر ما تشي بو تمؾ 
بعضيا، منو ما نستشفو مف إضاءات أىمية دراسة األنساؽ الثقافية في األمثاؿ، 
بقكلو: )) فإذا كاف المثؿ ال يشترط لو أف يتداكؿ في المجاميع الكبيرة، كال في 
القصكر، كال مجالس العمماء، كىي تمثؿ السمطة النقدية لؤلدب العربي، فإفَّ المثؿ 

يككف حرنا طميقنا يقكؿ ما يشاء، كيعبر عٌما يشاء ... ىك الذم جعمو مستكعبنا س
، جذع النص (41) لؤلنساؽ الثقافية بأنكاعيا أكثر مف غيره مف األجناس األدبية((
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ىذا ينحدر مف تأسيسو دقيؽو قدمو الباحث، بكصفو األمثاؿ العربية مستكدع تجارب 
يـ، كاختالؼ المثؿ عف األجناس األدبية الناس كرؤاىـ، ككعاء خبراتيـ كنظرات

األخر، في أنَّو نص مكجز كمكثؼ ال يقكـ عمى كزف كقافية، كال عمى اختيار 
األلفاظ الرنانة كاألسجاع المتكالية في الغالب، ليذا يشترؾ أفراد المجتمع كافة في 
، أك أحد السكقة مف الناس الذيف تقؿ أنصبة رجاحة  إطالقو، فقد يصدر عف حكيـو
العقؿ كالتبصر فييـ، بؿ قد يصدر مف شخصو يمحف في قكؿ المثؿ، كيخطئ في 
إعرابو، كيستعمؿ حكشي الكالـ، كىذا كمو ينسحب عمى جعؿ المثؿ خارج القياس 

 . (42)المغكم
أما عف استدعاء الباحث لؤلمثاؿ العربية، كتقديميا لمسكغ حتمي تقتضيو عنكانات    

ؿ كالمتمقي المتكاطئ(، الستظيار ما تحكز بو ثقافتو في بحثو، فنميؿ إلى )النص المخات
، أم ىىدّْد مىٍف ال عمـ لو بؾقراءة نصكص األمثاؿ، منيا المثؿ )) ٍؽ ًلمىٍف ال يىٍعًرفيؾى ، بىرّْ

ينتمي ىذا المثؿ إلى العنؼ أك التقكقع االجتماعي فيك يقكـ عمى افتراض أفَّ التعامؿ 
أف يككف تعامالن حذرنا بحيث ال يسمح بالتكاصؿ كالتعرؼ  مع اآلخر ػػػػ أيِّا كاف ػػػػ يجب

إليو، كيككف ذلؾ بالتيديد كلك بالنظر، كال ينظر إلى أف ىذا اآلخر قد يككف ذا صفات 
. نستشؼ (43) حميدة مما يكجب عمى اإلنساف قبكلو أك عمى األقؿ التعامؿ معو برفؽ((

يضاح ما يخاتمو، مف قراءة الباحث لممثؿ أنَّو حاكؿ اإلمساؾ بجذكر  النسؽ المضمر، كا 
ا ثقافيِّا يسكغ لمجزء الثاني مف العنكاف)المتمقي  يكازم ذلؾ بث لنا الباحث نصِّ
المتكاطئ(، إذا ما ماؿ متمقي النص إلى صفة الحذر. بيد ما يجدر التنبيو ىنا إلى أفَّ 

 ( إلى مصدرىا.)ىىدّْد مىٍف ال عمـ لو بؾ الباحث لـ يحيؿ حكاية المثؿ
نخمص مٌما تقدـ أفَّ )دراسة األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني(، تعدي مف   

الدراسات التي تحمؿ تصكرات كرؤل ثقافية، أبدع فييا الباحث )إبراىيـ محٌمد إبراىيـ( 
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في الكشؼ عٌما تضمره األمثاؿ العربية مف أنساؽ ثقافية، كتألؽ في بناء نصكصو متينة 
كية أنيقة، فضالن عف ذلؾ قرأ الباحث نصكص األمثاؿ، قراءة مرنة تنحدر مف ساللة لغ

بالبحث عٌما تستبطنو مف معافو مخاتمة. قبالة ذلؾ نكد اإلشارة إلى أف األمثاؿ العربية 
تحمؿ بيف طياتيا عددو ال يحصى مف األنساؽ الثقافية، كال يمكف بأم حاؿو مف األحكاؿ 

و الباحث في اختيار العنكاف، عندما شمؿ األمثاؿ الكقكؼ عمييا جميعنا، كىذا ما كقع في
الكاردة في مجمع األمثاؿ كاممة، كاف األجدل منو أٍف يختار ثيمة معينة في األمثاؿ 

 العربية، كيبحث عٌما فييا مف أنساؽ ثقافية. 
   

 نتائج البحث:   

الدراسة كقؼ البحث عمى دراسة)الييمنة الذككرية في المثؿ العربي(، كتبيف أف  ●
في مجمميا تحمؿ جيدنا كبيرنا بذلتو الباحثة في تنقيب كاستنطاؽ نصكص 
األمثاؿ العربية، كخاصة فيما قدمتو مف تحميؿ، كتمييد لمكضكعاتيا، كخطة 
محكمة لعنكانات تثير اختالفنا بعض الشيء، كسمكب سمس إنماز بمباقة 

قبالة  متف الدراسة.التعبير، كجرأة كبيرة في معالجة المكضكعات الكاردة في 
ذلؾ ثمة ما يحسب عمى الباحثة منيا: عنكاف الدارسة ال يتناسب تمامنا مع ما 
طرح مف تحميؿ تحدثت فيو الباحثة عف تيميش كاقصاء لؤلنثى، فضالن عف 
أف الدراسة خمت مف تطبيقات النقد الثقافي، كشركط أنساقو المضمرة، إال ما 

اؼ إلى ذلؾ لـ تجذر لمييمنة، كلـ تقدـ كيض ندر في مالمسة النسؽ الثقافي،
ا ليا، كلـ تتطرؽ لمذككرة بما يخص بنيتيا، أسبابيا، بكاعثيا،  مفيكمنا كاضحن

 تجمياتيا في نصكص األمثاؿ العربية.
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شخص البحث في دراسة )األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية  ●
كشركط النسؽ المضمر، كلـ القديمة(، بأنَّيا دراسة تنافي في تطبيقاتيا مفيـك 

 تكف قراءة الباحث لنصكص األمثاؿ قراءة كاعية تنـ عف فكر كمعرفة راكزتيف. 

تكصؿ البحث إلى أفَّ الدراسة المكسكمة بػػ )صكرة المرأة في كتب األمثاؿ(،  ●
تعد في مجمميا كتفاصيميا كمنيجيتيا مف الدراسات المحكمة إلى حدو كبير، إذ 

قت نصكص األمثاؿ العربية كقصصيا، ككشفت عف نقبت الباحثة كاستنط
 أنساؽ مضمرة، كركاسب ثقافية سائدة في المجتمعات العربية القديمة.

نتىجى عف دراسة )الشخصية في قصص األمثاؿ العربية، دراسة في األنساؽ  ●
الثقافية لمشخصية العربية(، بأنَّيا مف الدراسات التي ليا خصكصية بائنة في 

حصاء لرصد الجكانب الكمٌية، كعمى اإلستقراء لتتبع عناصر االعتماد عمى اإل
 اشتغاؿ الشخصٌيات في نصكص األمثاؿ العربية كقصصيا.

أفصح البحث عف دراسة )األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني(، كتبيف  ●
أنَّيا مف المحاكالت البكر التي انتبيت لدراسة األنساؽ الثقافية في األمثاؿ 
نمازت تمؾ الدراسة عف غيرىا بأنَّيا تحمؿ تصكرات كرؤل ثقافية،  العربية، كا 

ؿ العربية مف أنساؽ ثقافية أبدع فييا الباحث بالكشؼ عٌما تضمره األمثا
مضمرة، قبالة ذلؾ أخفؽ الباحث في اختيار العنكاف، عندما شمؿ األمثاؿ 

          الكاردة في مجمع األمثاؿ كاممة.        
 

 :هوامش البحث
النقد الثقافي، قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، د. عبد اهلل الغٌذامي، المركز  :ينظر. ُ

 .   ٖٕـ: ََِٓ، ّالثقافي العربي، الدار البيضاء ػػػ المغرب، بيركت ػػػ لبناف، ط
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الييمنة الذككرية في المثؿ العربي، حال حميبد شرشاب، أطركحة دكتكراه، : ينظر. ِ
 .ب كما بعدىا: ـَُِِاب،جامعة ذم قار، كمية اآلد

، نقالن عف دكنية المرأة في المجتمع الجاىمي كفكقيتيا في ِٔ: المصدر نفسو. ّ
الشعر، عبد اهلل حبيب التميمي، سحر كاظـ حمزة، مجمة جامعة بابؿ، العمـك اإلنسانية، 

 . ِِّ: ـَُِْ، ِ، العددِِالمجمد 
إحساف . د: كر، حققو كقدـ لوفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد الب. ْ

 .   ّٖػػػ  ِٖ: ـُُٕٗعبد المجيد عابديف، دار األمانة، بيركت ػػ لبناف، . عباس، د
، نقالن عف المرأة في الجاىمية، حبيب الزيات، ِٖ:الييمنة الذككرية في المثؿ العربي. ٓ

اـ، ، كشرح ديكاف الحماسة ألبي تمٌ َُ:ـَُِِمؤسسة ىنداكم، القاىرة ػػػػ مصر، 
الخطيب التبريزم يحيى بف عمي بف محٌمد الشيباني التبريزم، دار القمـ، بيركت ػػػ 

، في إيراد البيت الشعرم، كيمحظ فيو تصحيؼ في َُُ/ُ(:ت.د)، (ط. د)لبناف، 
في شرح ديكاف الحماسة ألبي تمىاـ، ألبي عمي بف محٌمد ( شىفىقنا)مفردة أبدا، إذ ذكرت 
غريد الشيخ،  ككضع : عميو ككتب حكاشيو= ، عمؽ(قُِْت)بف الحسف المرزكقي

، ُإبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت ػػػػ لبناف، ط: فيارسو العامة
 .  َِٔ:ـََِِ

 . ُُِ: الييمنة الذككرية في المثؿ العربي. ٔ
 .  ُُِ:المصدر نفسو. ٕ
 . ّٖٗ/ِ:مجمع األمثاؿ: ينظر. ٖ
 . ّٖٗ/ِ: المصدر نفسو. ٗ

 .  ّٗٗ/ِ: نفسو. َُ
عبد الرحماف . االنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة، د: ينظر. ُُ

، الدار البيضاء ػػػػ ٖٔإكيدر، مجمة جيؿ الدراسات األدبية كالفكرية، العاـ الثامف، العدد 
 .  ٗ: ـَُِِالمغرب، 

 . ُِٓ:ساؽ الثقافية، نقالن عف النقد الثقافي قراءة في األنُِ: المصدر نفسو. ُِ
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، نقالن عف البياف كالتبيف، ُّ:األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة. ُّ
، ٕعبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط: الجاحظ، تحقيؽ كشرح

 .    ْْ/ّ:ـُٖٖٗ
 .  ُّ: األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة. ُْ
، نقالن عف النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية ُّ: المصدر نفسو.  ُٓ

 . ُِٕ:العربية
 .ْْٕ/ ِ:مجمع األمثاؿ. ُٔ
 . ُِ:النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية. ُٕ
 . ُٔ:األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة. ُٖ
 .ُٔ:المصدر نفسو. ُٗ
 .ُٔ: نفسو. َِ
، نقالن عف مجمع ُٔ:األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة. ُِ

 .ٕٓٓ/ُ: األمثاؿ
 .ٕٓٓ/ُ:، نقالن عف مجمع األمثاؿُٕػػػػ  ُٔ: المصدر نفسو. ِِ
: ـََِِالمتحدة، مؤسسة ىنداكم، المممكة سيد القمني،األسطكرة كالتراث،ينظر . ِّ
ُِٖ. 
 .ُٗ:ضمرة في االمثاؿ العربية القديمةاألنساؽ الثقافية الم. ِْ
 .ُٗ:المصدر نفسو. ِٓ
 .ّٖٔ/ ُ:مجمع االمثاؿ. ِٔ
 . ـَُِْرسالة مقدمة إلى كمية التربية، جامعة القادسية، سنة . ِٕ
ا، زينب حسيف . ِٖ صكرة المرأة في كتب األمثاؿ، مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجن

مف المبحث األكؿ  ٔ: ـَُِْجامعة القادسية،  كاظـ، رسالة ماجستير، كمية التربية ػػػػػ
 .  ُُٖ/ُ:نقالن عف مجمع األمثاؿ. الفصؿ األكؿ

ا. ِٗ مف المبحث  ٕ: صكرة المرأة في كتب األمثاؿ، مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجن
 . األكؿ الفصؿ األكؿ
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نقالن عف مجمع . مف الصكرة الحسية الفصؿ األكؿ ٔ: المصدر نفسو. َّ
 .  ُُٖ/ُ:األمثاؿ

ا. ُّ ، مف الصكرة ُّ: صكرة المرأة في كتب األمثاؿ، مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجن
 . ٕٔٓ/ُ: المعنكية الفصؿ الثاني، نقالن عف مجمع األمثاؿ

 .ُّ:الشخصية في قصص األمثاؿ العربية، دراسة في األنساؽ الثقافية: ينظر. ِّ
 .كما بعدىا ُٖ: المصدر نفسو: ينظر. ّّ
 .ُْٔ:المصدر نفسو. ّْ
 .ُْٕػػػػػ  ُْٔ: المصدر نفسو. ّٓ
 .ِٓٔ/ِ:مجمع األمثاؿ: ينظر. ّٔ
األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني، دراسة تحميمية، إبراىيـ محٌمد : ينظر. ّٕ

إبراىيـ الزىراني، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، كمية اآلداب، إربد ػػػػ األردف، 
 .بعدىاكما  ُ: ـَُِِ
 .     ُ:المصدر نفسو. ّٖ
 .     ِػػػػػ ُ: نفسو. ّٗ
النظرٌية كالٌنقد الثٌقافٌي، الكتابة العربٌية في عالـ متغٌير كاقعيا سياقاتيا . ينظر: َْ

، ُكبناىا الشعكرٌية، محسف جاسـ المكسكٌم، المؤسسة العربٌية لمدراسات كالنشر، ط
ٌنقد الثٌقافٌي بيف النظرية كالٌتطبيؽ، دراسة في ، كمنيجية الُِـ:ََِٓبيركت ػػػػ لبناف، 

تحميؿ الخطاب الٌنقدم، محٌمد إبراىيـ السيد عبد العاؿ، مجمة فصكؿ، الييئة المصرية 
، كالشخصية في ّٖٔـ: َُِٕ(، ربيع، ٗٗ(، العدد )ّ/ِٓ) العامة لمكتاب، مجمد

 .ِٖػػػػ ِٕية:قصص األمثاؿ العربية، دراسة في األنساؽ الثقافية لمشخصية العرب
 .    َُ: األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني. ُْ
 .     ِػػػػػ ُ: المصدر نفسو: ينظر. ِْ
 .    ِٕ: نفسو.  ّْ
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 مصادر البحث:
 :الكتب: أكالن      

 .ـََِِاألسطكرة كالتراث، سيد القمني، مؤسسة ىنداكم، المممكة المتحدة،  .ُ
عبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجي، : تحقيؽ كشرح البياف كالتبيف، الجاحظ، .ِ

 .ـُٖٖٗ، ٕالقاىرة، ط
الشخصية في قصص األمثاؿ العربية، دراسة في األنساؽ الثقافية لمشخصية  .ّ

المركز الثقافي العربي، النادم األدبي بالرياض،  ناصر الحجيالف،. العربية، د
 ـ.َََِٗ، ُالدار البيضاء ػػػػ المغرب، ط

شرح ديكاف الحماسة ألبي تٌماـ، الخطيب التبريزم يحيى بف عمي بف محٌمد  .ْ
 (.ت.د)، (ط. د)الشيباني التبريزم، دار القمـ، بيركت ػػػ لبناف، 

شرح ديكاف الحماسة ألبي تمىاـ، ألبي عمي بف محٌمد بف الحسف  .ٓ
غريد الشيخ، كضع : عميو ككتب حكاشيو= ، عمؽ(قُِْت)المرزكقي

إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت ػػػػ لبناف، : فيارسو العامة
 .   ـََِِ، ُط

. د: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد البكرم، حققو كقدـ لو .ٔ
 .ـُُٕٗعبد المجيد عابديف، دار األمانة، بيركت ػػ لبناف، . إحساف عباس، د

مكتبة مشكاة  ،(قُٖٓت)مجمع األمثاؿ، اإلماـ أبك الفضؿ الميداني .ٕ
 (. ت. د)اإلسالمية، 

المرأة في الجاىمية، حبيب الزيات، مؤسسة ىنداكم، القاىرة ػػػػ مصر،  .ٖ
 .ـَُِِ

النظرٌية كالٌنقد الثٌقافٌي، الكتابة العربٌية في عالـ متغٌير كاقعيا سياقاتيا كبناىا  .ٗ
 ،ُالشعكرٌية، محسف جاسـ المكسكٌم، المؤسسة العربٌية لمدراسات كالنشر، ط

 ـ.ََِٓبيركت ػػػػ لبناف، 
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النقد الثقافي، قراءة في األنساؽ الثقافية العربية، د. عبد اهلل الغٌذامي، المركز  .َُ
 .ـََِٓ، ّالثقافي العربي، الدار البيضاء ػػػ المغرب، بيركت ػػػ لبناف، ط

 : الدراسات: ثانينا
األنساؽ الثقافية في مجمع األمثاؿ لمميداني، دراسة تحميمية، إبراىيـ محٌمد  .ُ

إبراىيـ الزىراني، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، كمية اآلداب، إربد ػػػػ 
 .     ـَُِِاألردف، 

ا، زينب حسيف  .ِ صكرة المرأة في كتب االمثاؿ، مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجن
 . ـَُِْية التربية ػػػػػ جامعة القادسية، كاظـ، رسالة ماجستير، كم

الييمنة الذككرية في المثؿ العربي، حال حميبد شرشاب، أطركحة دكتكراه،  .ّ
 .ـَُِِجامعة ذم قار، كمية اآلداب،

 

 ثالثنا: الدكريات:
عبد الرحماف إكيدر، . األنساؽ الثقافية المضمرة في األمثاؿ العربية القديمة، د .ُ

، الدار البيضاء ٖٔدبية كالفكرية، العاـ الثامف، العدد مجمة جيؿ الدراسات األ
 .   ـَُِِػػػػ المغرب، 

دكنية المرأة في المجتمع الجاىمي كفكقيتيا في الشعر، عبد اهلل حبيب  .ِ
، ِِالتميمي، سحر كاظـ حمزة، مجمة جامعة بابؿ، العمكـ اإلنسانية، المجمد 

 .ـَُِْ، ِالعدد
النظرية كالٌتطبيؽ، دراسة في تحميؿ الخطاب الٌنقدم، منيجية الٌنقد الثٌقافٌي بيف  .ّ

محٌمد إبراىيـ السيد عبد العاؿ، مجمة فصكؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
     ـ.َُِٕ(، ربيع، ٗٗ(، العدد )ّ/ِٓ) مجمد


