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يؤدي االنتشار الثقافي دوراً في انتقال األمثال الشعبية من مجتمٍع آلخر، فـاختالف               

ي تعبر عنها أمثالها الشعبية المحلية، ال يحول دون وجود تـشابهات            المجتمعات والثقافات الت  
وقد استحوذت المرأة على نصيٍب كبيٍر      . تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها في المجتمع      

من األمثال الشعبية الموصلية والحلبية، بوصفها المصدر األساس لها، وتنوعت أدوارها فـي      
قد تتطابق من حيث المضمون، وعند     ) الموصلية والحلبية  (كما أن هذه األمثال   . المثل الشعبي 

  .قراءتها نجد اختالفاً باللفظ وتطابقاً بالمعنى
  

Woman's Image in the Popular Proverbs  
(Balanced Study between Mosul and Aleppo) 

 
Abstract  

 The cultural spread plays a role in transferring the popular 
proverbs from one community into another, so the difference of 
communities and cultures which are expressed by their popular local 
proverbs does not lead to make similarities which reflect the woman's 
image and her position and status in the community. The woman has 
occupied a great share of the popular, Mosulian and Halabia proverbs, 
for being the main source of her, so her roles were varied. As well as, 
these proverbs were harmonized in content, and when we read them we 
find a difference in spelling and a harmony  in meaning.      
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  تكمن مشكلة البحث في تحديد صورة المرأة في األمثال الشعبية الموصلية والحلبية

 
  يهدف البحث إلى الكشف عن صورة المرأة في األمثال الشعبية في الموصل وحلب 

 
  موصل وحلب يتحدد البحث بدراسة األمثال الشعبية في ال

 
تكمن أهمية البحث في التعرف على صورة المرأة فى المثل الشعبى من خالل 

زوجة، ( المرأة فى أدوارها المختلفة لاستعراض مجموعة من األمثال الشعبية التي تدور حو
  . والتي حددها المثل الشعبى الموصلي والحلبي) أم، إبنة، حماه

 
  :ية البحث منتشكلت هيكل
  تأسيس مفهوم  .  

 الهيأة والسلوك  .  
  الضوابط االجتماعية.  

 
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتسليط الضوء على مضامين األمثال ودالالتها            

تمدت الدراسـة   للكشف عن صورة المرأة التي تعكس وضعها ومكانتها فى المجتمع، كما اع           
  .على الموازنة بين األمثال الشعبية الموصلية والحلبية

  
 

أي أن أصل معناه االشـتقاقي المثـول        . يحيل الجذر اللغوي للمثل إلى الشبه والنظير      
والتمثيل والتجسيد وهو يعنى العرض في صورة حسية، أو تشبيه شيء بـشيء، أو تمثيـل                

قول سائر، يشبه به حال الثـاني       "ويعرفه المبرد بأنه    . ) ١(ل أو قريب منه   موقف بموقف مماث  



   
)٢٥( 

 

بمـورد  "وهو يعنى بذلك أنه يتسم بالمماثلة أو المشابهة بين مورده ومضربه، ويراد             " باألول
فيراد به الحاالت أو المواقف المتجـددة    " مضربه"الحالة التي قيل فيها ألول مرة ، أما         " المثل

  .) ٢(عمل فيها بعد ذلكالتي يمكن أن يست
وعرف المثل أيضاً بأنه ذلك الكلم المأثور القصير الذي يـستوعب حكمـة الـشعب               

إلى صفة الخصوصية في تعريفه للمثـل       ) كراب(، ويشير   ) ٣(ويستشهد به في مختلف مواقفه    
أن األمثال تردد خالصة التجربة اليومية التي صارت ملكاً لمجموعة اجتماعيـة            : حيث يقول 

، ويعـرف   ) ٤(، والتي صارت جزءاً الينفصل عن سلوكها فى حياتها اليومية الجاريـة           معينة
شامبيون المثل بأنه حكمة أو قول مأثور ينبع من شعب معين فى فترة زمنية ماضية، ويظل                

فى أسلوب لغوى غير صريح، متخفياً فـى صـورة          ... مستخدماً وشائعاً بين أجياله التالية      
لقد لخص أبو إسحق النظام الجانـب الفنـي البالغـي    . ) ٥(ة رمزيةاستعارة أو تشبيه أو قص  

يجتمع في المثل أربعة ال تجمتع في غيـره مـن       : "للمثل انطالقاً من عناصره المجازية قائالً     
. ) ٦("إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البالغـة    : الكالم

ر تلك الثقافة الشعبية، ألنها تحتل حجر الزاويـة فـى معرفـة             وتعد األمثال من أبرز عناص    
الشعوب، فهي الصورة المعبرة لطبيعة الناس وتصوراتهم ومعتقداتهم وتناقضاتهم، بل إن لها            
شأنا خطيرا، مثلها فى ذلك مثل بقية عناصر الثقافة الشعبية، فى تشكيل أنمــاط اتجاهـاتهم     

هي تتغلغل فى معظم جوانب الحياة اإلنسانية، عاكسة        وقيمهم وسلوكهم الشائع فى المجتمع، و     
خبرات اإلنسان السابقة وتجاربهم ومواقفهم الحياتية المختلفة، بل إنها أحياناً ماتكون بمثابـة             
موجهات للسلوك حينما تقدم لهم نموذجاً يقتدى به فى المواقف المختلفة، تصاغ فى كلمـات               

مو على الكالم اليومي االعتيادي، مما يـسهل        موجزة ذات طابع تعليمي وبأسلوب شعبي يس      
  .) ٧(حفظها وتداولها من جيل إلى جيل، واالستشهاد بها وقت الحاجة

ويبدو أن اجتماع هذه الصفات في المثل يؤدي إلى سهولة تداوله وانتشاره على ألسنة              
 المواقف  العامة في الحياة اليومية، وأغلب الظن إن هذا التداول يأتي لالستشهاد به في بعض             

التي تتطلب التعبير عبارة موجزة موحية نابعة من خبرة أو تجربة سابقة؛ فاألمثـال تـؤدي                
دوراً هاماً في حياة مستخدميها بوصفها وسيلة لنقل خبرات الذاكرة الـشعبية وتجاربهـا، إذ               
تكمن وظيفتها األساسية في تبسيطها للمواقف، فهي تعكس أمزجة الشعوب وأخالقها وعاداتها          

تقاليدها وآثار بيئتها وأحوالها االقتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية، كونها تتشكل فـي            و
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جملة موجزة، شائعة ومتداولة في وعي الجماعة، وتتخذ أسلوباً بالغياً مميزاً، وتنتقـل مـن               
  .جيل إلى جيل ومن جماعة ألخرى متخطية قيود الزمان والمكان

مرآة صادقة تعكس صورة الجماعة المعبرة عنها،       وتكمن خصوصية األمثال بوصفها     
إال أن هذه السمة التحول دون ا تسامها بالعمومية، بمعنى أن األمثال قد تختلـف أو تتبـاين                

 طابعها المحلى الخاص، فقد نجدها تتماثل وتتشابه، وهي حقيقة هامة مـضمونها             نللتعبير ع 
ذ تبلور الخبرة البشرية العامة، لذلك نجد   أن األمثال فى كل مكان تعبر عن الطابع اإلنساني، إ         

بعض األمثال تكاد تكون شائعةً ومشتركةً بين كافة الشعوب، على الرغم من تغير أسـلوبها               
  .) ٨(وصياغتها ولهجتها، إال أن المضمون يبقى واضحاً فى بنية المثل

انتهـا  فالتشابه الموجود بين األمثال الشعبية التي تعبرعن صورة المرأة ووضعها ومك          
يكمن في تشابه الطبيعة اإلنسانية بما فيها من خير وشر، فضيلة ورذيلة، حب وكراهية، فرح         
وحزن، ويؤدي االنتشار الثقافي دوراً فى انتقال األمثال الشعبية من مجتمع آلخر ومن ثقافـة         

  أمثالها الشعبية المحليـة، ال تحـول       األخرى، فاختالف المجتمعات والثقافات التي تعبر عنه      
فقـد اسـتحوذت    . دون وجود تشابهات تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها فى المجتمع         

المرأة على نصيب كبير من األمثال الشعبية الموصلية والحلبية، فكانت محل اهتمام واضـح              
بوصفها المصدر األساسي لها، فقد تنوعت أدوار المـرأة فـي المثـل             ) الذاكرة الشعبية (في  

ة واألم واالبنة والحماة، ولكل أوضاعه، ومواقفة، وأنماط سـلوكه،          الشعبي، بوصفها الزوج  
وانعكاساته على نظرة اآلخرين والمجتمع له وموقفه منه، إذ تختلف زاوية الرؤيـة للمـرأة               
باختالف موقعها ودورها فى الحياة، وتتجمع تلك الرؤى فى النهاية لتكون صورة كلية عـن               

المتداخل، المحاط بهاالت من الغموض، أحيانـاً تحجـب         عالم المرأة، ذلك العالم المتشابك،      
الرؤية، وتحاول األمثال أن تكشفه بتغلغلها داخله لتقدم لنا فى النهاية صورة للمرأة تكشف لنا               

  .عن وضعها ومكانتها فى المجتمع

 
افي عند معالجة هندسة الوعي الثق تساؤالً يتعلق بتداخل الحديث عن المرأةيثير 

فهي  .اذاتهاً في بحثها؛ ألنها ال تتحقق موضوعياً في  واعياًشكل انقالبويالوضعية النسائية 
في نفسها بوصفها موضوعا ضع تإعالن تها، وهي كمطلوب خارج شخصي) هيأة/ جسد(كـ
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حقق ثقافة من نوع ال تستجيب فيه لخصائصها األنثوية، مما ت ل)الهيأة/ الجسد(مواجهة 
   . إذ تكون شيئا مستعصيا أوغريباخارج هاجس الجسدتقف  ها،ليجع

/ الجسد منها كجعل المثل الشعبي الذي تناول المرأة، يإن التعاطي السيميولوجي لنص
 استمرارا يعطي) حدث ما(فذكرها في اختصارا لفعل وجودي قابل للفناء،  متطيهيأة ي

نظام ) مثال التي تناولت هيأة المرأةاأل(ألنها لصوت فاضح مكتوب بطريقة التلقي البصري، 
 هندسة مجنسنة تتم قراءتها في حضرة نشوة يتساوى فيها هاتجعلو واالستعراض، للتعري

 فالمثل الشعبي .سدالذكر واألنثى في بعدهما االبستيمولوجي لتحقق وحدة التصنيف اإللهي للج
 الذكر بحسب الضمير الجنسي لمتلقيلملكية حاول أن يجعل من المرأة بهذا التقييم الجنسي 

؛ ألن  حقيقيا يتطلب شيئا من اإلصغاءيحقق حواراجعله كذلك شكال معرفيا والذي ي للمجتمع،
ع صنمستهلك لت) تلقيا(بوصفه_، وهو أيضاً لمعرفة مغايرةباألساس المثل الشعبي خطاب منتج

 ويبدو أن المثل الشعبي ،)الذكر(، لذة االستكشافات الالنهائية التي يطمح الوصول إليها ذةللا
حسب -اللذة وثيقة جنسانياً مؤسساً ل اًنظامحاول أن يصنع من هذه التجربة ) ذاكرة(بوصفه 

هذا . محاولة لتجريد الواقع إلى مطلق إلظهار المكبوت من خالل مقولة محددة) ٩(بارت
ن جهة هذا من جهة، وم. التجريد للشكل والحفاظ على المضمون هو الغاية من ضرب المثل

. ، فحاول من خالل المثل أن يكسر هذا المحرم)الرجل(عند ) محرم(أخرى فإن المرأة هي 
وحينما تحاول األمثال تقديم صورة عامة للمرأة ال تكتفي بالتعبير بكونها  كائنا جماليا تحدد 
خصائصه وتمتدح أو تذم صفاته، بل تسعى األمثال إلى سبر أغوار هذا الكائن الذي يشكل 

اً أساسياً من محاور الحياة اإلنسانية، سواء أكانت هذه األمثال من صنع الرجال أم من محور
على تقديم رؤية ونجد أن األمثال تحرص . صنع النساء أنفسهن كيداً في بعضهن البعض

لطبيعة السلوك االنسانى ككل متخذة من المرأة أحيانا  بل  واضحة ال لطبيعة المرأة حسب
  شكل العالقة االجتماعية القائمة بين المرأة والمجتمع، وبنية هذاإلى شيري  لهذا السلوكاًزمر

مثال تكشف فى كثير من األ  كما أن،السلوك العام القائم داخل دائرة العالقات االجتماعية
  بين هذاالتغيير، دون )نحنال (إلى) األنا( عن قدرة االنسان على الخروج من دائرة األحيان

والجماعة   مناخ الوجود الكلى ودون تناقص بين الفردي فيلوجود الفرد حتى يتحقق اذاك،و
نماذج متعددة  تقدمالمرأة  تتناول العالقات االجتماعية وبخاصة التيمثال األاإلنسانية؛ ألن 
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 تؤثر بشكل مباشر فى التيالموضوعات  مناالجتماعي لها؛ ألنها من أشكال وأنماط السلوك 
  .نظم المجتمع

 الشعبية الموصلية والحلبية نجد بعض التطابقات بين المثلين من حيث ففي األمثال
، يقابله المثل ) ١٠(البيضا من منامه والسودا من حمامه :المضمون، كما في المثل الموصلي

ا، الكويسـة كويسـة مـن فيقـة منامـا والبشعـة بشعـة من طلعـة حمامـالحلبي 
اللفظ وتطابقاً بالمعنى ومن خالل القراءة السيميولوجية فعند قراءة المثلين نجد هناك اختالفا ب
  :للمثل الموصلي يظهر المخطط اآلتي

  
  كلية موجبة وهي 

 منامه             في أصل خلقتها    جميلة                     البيضا        تضاد           
  كلية سالبة     

   

  ناقض           تماثل            ت                      تماثل  

  

        السودا         تضاد           حمامه           جزئية   جزئية موجبة وهي      
  سالبة 

  في أصل خلقتها قبيحة
  

تحقيق النوايا وترجمتها إلى عمل وفعـل       " أن ميدان المربع السيميائي قائم على        يظهر
 فيه االطراف المتواجهة والمتجاذبة ، فـالمربع        وتفاعل يحتاج إلى أرٍض تكون ميداناً تتموقع      

               السيميائي لم يصبح وسيلة ِعيان تساعد على الفهم وحسب، وإنما صار شكالً هندسياً يـصح
توليد مفاهيم منه لصياغة نظرية تعتمد على طوبولوجيا العالقة واالختالف واالئتالف، عبـر        

قيقة الالمادية للمعاني توقعنا في خوض      الح، ف ) ١١("التضادية، التناقض، التضمن  : عالقة وهي 
 ولكي نستطيع دراسة المعـاني  ،، أو التصور، ال سيما إذا كان المنطلق التأويلي ذاتياً        اإلدراك

 طبيعة المعنى، االجتماعية    إلىبشكل عملي فال بد من إقصاء كل التفسيرات الذاتية والركون           
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ياً بين مجال المضمون ومجـال التعبيـر،        والموضوعية والجماعية، وأن نُقيم باألحرى تواز     
فالعالقة .  بروز سلسلة من العالقات الخاصة بالمربع العالمي       إلىوهذا التوازي سوف يفضي     
هي عالقة تضامن أو مماثلة، في حين أن العالقة         ) سودا/ بيضا(القائمة بين المحور العمودي     
 أما العالقة األخيـرة     ،)التّضاد ( تمثل عالقة  يفه) منامه/ بيضا(القائمة على مستوى التقاطع     
 ويفهـم مـن   ، فهي تمثل التناقض)منامه/ سودا ()حماما/ بيضا(القائمة على مستوى التقاطع     

ـ             ةالترسيم  ي أن المربع السيميائي يناقش المقوالت التي يمكن استنباطها من النـصوص، وه
المربع السيميائي " فإن ذلكلمقوالت وجودية إدراكية متعلقة بالمستوى التقويمي للنص، وطبقاً         

يعالج إشكالية المعرفة التي تعالج الشروط المتمخضة للوجود من قبيل إنتـاج المعنـى فـي                
 كما يستعير   ، محسوسة ةالفعل المنهجي المطبق في موضوعات لساني     بحكم  ال ألنالوقت ذاته؛   

ت من تراكبية   المربع السيميائي بتراكيب منطقية أو رياضياتية، مستقلة بذاتها بما هي صياغا          
  .) ١٢("صميمة، ومن مشكل داللي معاً

  :  أما في القراءة السيميولوجية للمثل الحلبي فيظهر المخطط اآلتي
  

  كلية موجبة وهي 
      فيقة مناما                 جميلة             كويسة     تضاد                في أصل خلقتها 
  كلية سالبة      

  

       تماثل            تناقض           تماثل              

  

   جزئية        طلعة حماما         تضاد    بشعة       جزئية موجبة وهي             
  سالبة 

  في أصل خلقتها قبيحة
  

الـشعبي انطالقـاًُ مـن حـاالت الكيـان          السردي للمثل    النص   ة في عالجالمتأسس  ت
مؤكدين على كشف البعدين اإلقناعي والتـأويلي        واالدراكي،المتموضعة في مستواه القيمي     

بين الوحدات العاملية، فضالً عن مقصديات الفواعل السردية، وصوالً إلى العالقات الناشئة            
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به المكونات  سنختزل   من خالل المربع العالمي الذي       ءهابينهما والتي سوف نحاول استجال    
، منطلقين من تصور غريمـاس      المثلوري لنص   الوجودية المرتبطة بالفعل التقويمي والتص    

 بـين الـشكل     …متعال دوماً عن اللفظ الذي يحمل طابع التعـادل        "للمعنى الذي يصفه بأنه     
؛ بـل عـن     اعتباطيةوالمضمون من خالل فهم آخر للغة نفسها من حيث أنها ال تعبر عن              

و الوصول إلى    من ذلك، ه   يالغرض األساس ، ويبدو أن    ) ١٣("أشياء وأشكال وصفات وأفعال   
رسم استراتيجية األدوار الفاعلية، حيث أنها ال تتحدد بمسألة الكفاءات واإلنجازات حـسب،             

إالّ بمـساعدة   "وهذه األهلية ال تكتـسب      ) تساوي أهليتها (وإنما تمثل كفاءات الذات الفاعلة      
 ليس  ، يقصد منه بأنه محقق، لكي يظهر حقيقياً، ولكنه         القول بأنه صوري  ف ، إنجاز صوري 

ومن خالل  ،  ) ١٤(" هكذا يتعدى مشكل الصدق كثيراً في إطار البنية الفاعلية         ،كذلك في الواقع  
توظيفنا لكل هذه اآلليات المعرفية سوف نبتعد عن التعرض لمسألة الداللة، على الرغم مـن    

نجعل من الداللة محوراً أساسياً نستطيع من خالله        س أيمع المعنى بشكل عضوي،      ترابطها
دراسة المعـاني ال  "نطلق من الفرضية السيميائية التي تقول إن       ي وإنتاج المعنى ج معنى،   إنتا

 ) ١٥("تعني بناء مذهب للدالالت، وال تعني االهتمام بالدالالت وإنما تعني التحرر من الداللـة           
 فـي محـورين   وتتمإلى أن المسألة متعلقة بالفعل اإلقناعي والفعل التأويلي،        ذلك   نخلص من 

، لكنـه   )فيقـة المنـام   / بشعة(ي   في محوٍر مواٍز للثان    )طلعة الحمام / كويسة ( األول يستوي
  المتلقـي  ومـد  عمليـة التلقـي   التأثير في   ) الفعل االقناعي ( يستهدف   إذيختلف عنه نوعياً،    

 فإن الفعل التأويلي ينبني على تقيـيم مـدى مـصداقية            ، لذا بالمعرفة صادقة كانت أم كاذبة    
  . اعي، ويستوي في منزلة المعرفة عن الذاتالمنجز للفعل االقن

/ حمـاة / بنت/ زوجة/ أخت/ أم( عالقات متعددة    أما السلوك فتكون المرأة طرفاً في     
يمكن و ،تشعب العالقات اإلنسانية   في   سببو ،في التواصل البشري  وهي أساس   ) خالة/ عمة

فـي  و هاسـلوك فعند النظر فـي     . جنسها  ببنت تها عالق فياالقتصار على ما يخص المرأة      
صـور  نجد ثمة عالقة يمكن رصدها في عدة         تعاملها مع امرأة أخرى في الثقافات المختلفة      

، وهنـاك  في العمل إن كانت عاملة تها بزميال بالجارات أوعالقة، فضالً عن ال...)أخت/ أم(
ـ إذ في بعض الثقافات العربية واإلسالمية عالقة أخرى ترتبط فيها المرأة       ل قد ترتبط بالتعام

  ).الضرة(زوجة زوجها األخرى  مع
ن خبرات اإلنسان وسلوكه متشابهة في وظيفتها النفسية بمعنـى أن الـسلوك هـو         ا

 أدى ذلـك إلـى      وقدوسيلة الفرد للحصول على حاجاته الفيزيولوجية واالجتماعية والنفسية،       
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 عـن   ن بعض األمثال تعبـر    وا. تشابه كبير في مضمون األمثال الشائعة في ثقافات مختلفة        
ومع أن األمثال تستخدم للتعبير عن فكرة ما أو تأكيدها فهـي تـستعمل              . فكرة مجردة فقط  

المثل يشير إلى خبـرة فرديـة أو       ، ف أيضاً لتفسير أو تبرير السلوك في كثير من المجتمعات        
مـستخدم، وذلـك ألن الوظيفـة       الجماعية دون االهتمام بصدقها أو بتحقيقها عملياً من قبل          

ل هي إعطاء الفرد ما يشبه الراحة النفسية والطمأنينة بأنه قـادر علـى تفـسير        النفسية للمث 
  .سلوك معقد، ببضع كلمات مبسطة

االجتماعية التي تقتضي  تتعدد شبكة عالقة اإلنسان بمن حوله من البشر وفق طبيعته         
وصـفها الحاضـن   هي األم ب   في حياته    فإن أول من يرتبط به    اآلخر،  ضرورة التعامل مع    بال
 وجـود  فضال عن .واألخوات  ويأتي بقية أفراد األسرة يتقدمهم األب ثم اإلخوة      ،جسدللول  األ

ن المجتمع مبني على ثالثـة أشـكال أساسـية          إذ إ أنماط بنيوية تحكم نظام العالقات العائلية       
 هو تبادل الهبات، الذي يناظر البنيـة       الشكل األول ف ،تماسكه  وتؤمن  تجمعه للتبادل، هي التي  

 هو تبادل النساء بغية الزواج، تبعا لقواعد بالغـة التعقيـد   والثـاني  قتصادية في المجتمع؛ اال
 خلق مما يؤدي إلى هو تبادل الرسائل الكالمية عبر اللغة،والثالثبنية قرابية؛  والتكلّف تخلق

رسائل اللفظية عند شتراوس بنية رمزية أو نظـام دواّل مركـزي   لوا. المجتمع معظم ثقافة
  .  )  ١٦(عن طبيعة العالقات  يكشف

 أنماط معينة تحكمها    وفق  مع قرينتها   نظام تعامل المرأة   تعمل وفق  الثقافة الشعبية    إن
لنساء تبدو غيـر  ل الوعي الجمعيطبيعة العالقة الكامنة في   ف،  أنساق ثقافية مرتبطة بالمجتمع   

خالله شبكة  تحرك من بمثابة المحور الخفي الذي تدواعية للشخص أو للمجموعة، ولكنها تع
من   يظهر بأشكال مختلفة لعل أبرزها غيرة المرأة مثالًالتنافس على الرجلف. االعالقات كله

  وتبادل مـشاعر الغيـرة  ،بنت جنسها، وتعد الغيرة من النزعات المتأصلة في وعي المرأة

 التنـافس   وكأن،شكال معلنًا في عدد من الحاالت وشكال مضمرا في حاالت أقل     يتخذ  بينهما  
  .ابنية عميقة في الذهن تتحكم في عالقات المرأة مع بنت جنسه

ـ   نجد  ) ١٦(المغا بنا والغجال فيعل   ففي المثل الشعبي الموصلي      شتغل الحقول الداللية ت
الحصول على معلومات ذات طبيعة ثقافيـة اجتماعيـة        "بغية   المؤلفاتي   اإلدراجقواعد  ضمن  

وذلـك  ) بط وعالقات القرابة وفهمها في حضارة معينة      مثل التصورات القابلة إلدراك الروا    (
لوصـول إلـى   والتعرف على البنية الداخلية لمـدلوالت الكلمـات   ، ل) ١٧("بطابع لساني بحت  

؛ ألن  التصورات التي قد تكشف عن أسباب التنافر والتباين بين مختلـف المعـاني النـصية              
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كون كل مفهوم يفتح سلسلة ال ي     ؛ ف  مثل هذه اإلمكانات التصورية    يمكن أن ينتج   الشعبي   الوعي
ـ  ، التـي ) ١٨(تمفهوماً قصرياً تعزله اللغة ولكنه يكون تراكماً من التحديات والمجازا      ضاف ت

اقتران كلمة بعـدد مـن الكلمـات        الذي يعني    االقتران المؤلفة من    إلى العالقات االستبدالية  
ي تمثل أيضاً عالقة المصاحبة     وه )فيعل/ بنا(مثل  األخرى التي تشترك معها بشكل ما داللياً        

كما في المثل المرأة بنـا  الذي يعني االستلزام،  التضمن، ومن جهة أخرى، يأتي     أو المجاورة 
 الذي يعني   التخالفالتي تستلزم وجود رجل فاعل يعين المرأة على القيام بفعل البناء، وكذلك             

كما في المثل الشعبي    تخالفة  تستعمل لفظة تخالف للتضاد في المعنى، فالكلمات المتضادة م        أن  
الذي جاء على مخالفة الواقع؛ ألن الرجل هو البنا أو مهندس البيت والمرأة هـي الفاعـل أو        

  . العامل عنده، والتي تشاركه في أمور البناء
 في  العالقات تتمظهرطول ما جوزي معي بدير الفلك بأصبعي        أما في المثل الحلبي     

رية الحقول الداللية بكل ما فيها من عمليـات تـصنيفية           ن نظ أل ؛البنى اإلدراكية للنصوص  
مؤوالت تعريفيـة تحيينيـة متراتبـة النتـشار         "للوحدات الداللية تشكل في نهاية المطاف       

ن الوحـدات   إ إذ ،وهي في الواقع لَِبناٍت لبناء االنسجام الالزم توفره في كل نص          . المناطات
وبمـا أنهـا    ، ) ١٩()مـؤوالت (راكية مفهومية الداللية المشكلة للحقل الداللي هي وحدات اد    

، وألنها مدرجة في زمـٍر ذات تراتـب عمـودي فهـي     )تحيينية(مستنبطة من النّص فهي  
، وألن الوحدات الداللية هي بمثابة مقومات صغيرة أو نُويات معنويـة اشـتقاقية              )تراتبية(

يشكل المكون األساس فـي بنيـة   ) جوزي(، فالرجل مستنبطة من السياق النصي والزمة له  
المثل، وهو وحدة إدراكية مفهومية يستنبط منها مقومات صغيرة ونويات اشـتقاقية أخـرى     

وهو مكون فرعي؛ ألنه يشمل اآلخرين الذين ترتبط بهم الزوجة في بيتها            ) الفلك(ونعني بها   
  :ي كما هو مبين في المخطط اآلت). الخ...العم / السلف/ السلفة/ الحماة(كـ
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  سيالمكون األسا    فلك
  )جوزي/ جلالر(

  أصبعي   

          

    جوزي
  
  الفرعي المكّون 

  )المرأة(         
  يدير   

           

      طول
  )الرجل(        

    

           

    حماة
  

  المكّون الفرعي     
  )الفلك/اآلخرين(    

  ..سلفة/سلف  

     
  
      

يدير الفلك 
  بأصبعي

  جوزي معي    )الرجل(          

  
 وعن مكوناتـه األساسـية       للمثل  هذه الترسيمة المنطق الحكائي البنيوي     منالحظ  

فإن مجمل العناصر المكونة هي مكونات فرعية، وهذا ال يعني          ) رجلال(والفرعية وباستثناء   
 فلو أننـا  . منزلتها ومستوى اشتغالها في النظام العامإلىالتقليل من شأنها، ولكن اإلشارة فقط     

 يتجلى في كُلٍّ منها بوصـفه       سي إلى أربعة مستويات نصية نجد أن المكون األسا        المثلفككنا  
 نستطيع بعد ذلـك      لكي فاعالً فيها وعنصراً انتقالياً يضاعف حركتها ويؤسس مجالها الداللي        

 إال   المستوى الثاني من التحليل أن نتصور أن المكونات الفرعية مـا هـي             إلىإذا ما انتقلنا    
 مستوى الداللـة    إلىمن مستوى البنية    ترجمت أونقلت    ما اعالمات أو ِلنَقُْل وحدات داللية إذ     

 )يـدير  (وفعلها) جوزي(من خالل   ف ، ومثيراً داللياً  فضاءيمثالن  ) يدير/ جوزي(و) مرأةفال(
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ـ         ) جلالر (سيانطلق المكون األسا   ن ليشكل المسارات السردية منتقالً من واحٍد إلى آخر، وم
 ِتِهالمرأةهنا تَعدمكاً للمشروع السردي برحرم .  
 

 
ال يقترب التحديد المفهومي للضابط االجتماعي إلى الصورة التي تتغذى من تجـارب    

، )المحـرم (؛ ألن هذا المفهوم يتمثل فـي        )المجتمع(االختيار أو الرفض وعالقتها بالعالم أو       
  المحرم إلى  ومن هنا يتحول   !ممنوع االقتراب، إنه محرم   !  انتبه : الوجوه تتكلم   فيه نرىالذي  

المعطلة على فـضاءات   ليسقط ذاته  التمرد،ىلايتمرد أو يسعى ومفارق الوعي ال فيمضمر 
 مثل درجـه    التغييب وأقابل للغياب   ال  غير تواصل يعمد إلى ال   تنتج فاعليتها باالستبطان الذي   

بالـضرورة  لكنـه     سواء أكان هذا الدرج يتالءم مع المحرم أم بعكـسه،          ،عبيفي المثل الش  
سيـسعى  ي سـرد المثـل و     فالممارسة التي تؤسس وجودها المادي      من خالل    شكل ذاته سي

  . العمل بالمحرم أو العكسفاعلية تبطل  ة شتى إليصال صرخائقبطر
ـ             ه يعمـل ضـمن     واغلب الظن أن المثل الشعبي حاول أن  يشغل مساحة التلقي؛ ألن

هـذه  وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل مـن   السردي، نسقالمنظورات لمؤسس  الفضاء ال 
) الـشكل (، أما بنية المثل     ) ٢٠()االحتمال الداللي  (إلى سلطة ها  تجه في نظام  ت الرؤية في المثل  

إلـى تجربـة   ) المحرم(فتحاول أن تتحول إلى خطاب يعتمد دالة اللسان، ليتحول الخوف من        
 لـتمس وجـوداً   محرم في المثـل الـشعبي ي      الوهذا يعني أن    ية تنتقل إلى دالة االنبعاث      سبب

  عبـر  يبـث  هـو خطـاب  وإنما، )لساني ( ليس مجرد شكلأن كيانهيؤكد  لمياً  توحضوراً ح 
أنـا  (ة، غير إن هذه الذاكرة تعمل لحساب الوعي الجمعي، وتـشكل سـلطة خـارج                ذاكرال

تنشئ نفسها بشكل مباشر، لكنها تؤمن لغـة تنفـتح إلـى    ، وال تستطيع أن   )المثل) (المسرود
يمكن أن نشهد ذلك في كثيـر مـن    .) ٢١(العوالم التي تعمل لحساب تعطيل المحرم أو العكس  

األمثال الموصلية أو الحلبية المتداولة في الذاكرة الشعبية، والتي تعبر عن مكبوتـات الـذات    
يقوم على ضـوابط اجتماعيـة شـكلت     معلوم المجتمع العربي كما هو   ف. الذائبة في المجتمع  

الـذي  ، فكان المثل الشعبي هنا يعمل بمثابة نداء للمكبوت       ) ٢٢(....)التقاليد/ العادات(بمجملها  
المكتوب سـنداً عالميـاً      ويبقىة،  ويتشكل من خالل شفراتها المعلن     اللغة،   يبوح تحت عباءة  

 مفـردة  هالعالم الذي يبدأ بوصف في شياءاألالتعامل مع تحوالت     وجوده من  ستمدي للمثل الذي 
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انعكـاس   فالمثل هو    خلق صورة معبرة في فضاء الطقس،     وت  ترد في المثل   بصرية ديناميكية 
  . المقمعة من المحرمتعبير دائم عن األناالذات، والعالم والحياة في 

في اإلنصات لما يسكت عنـه  ، ففي أمثال الموصل وحلب نجد تفجير مكبوتات المحرم   
طاب المثل؛ ألنه ينبعث من الشعور بالهوية ويعطي التفرد الذي يعكس هوية البيئة التي            في خ 

 غير أن الصورة التي يكونها الوعي الشعبي في المثل تنفلت منه على الدوام إذا لم                ،أنتج فيها 
يمتلكها من خالل نظرة اآلخر إليه؛ ألن هوية المثل ال تنبني إال ضمن التفاعل مـع نظـرة                  

والعكـس  ، ذا فإن المثل يتكون في خضم الجماعة ويتم بوساطته التعرف على الفرد           اآلخر، ل 
   .صحيح
اإلدراكـي   لمثل بوصفه موضوعا تقف عند المـستويين      كل المقاربات التي تطرقت ل    ف

) محـرم (، ويعكسان الضوابط التي تعد بمثابة       نيا الخطاب اللس  والتعبيري اللذين يظهران في   
الـذي  ) ٢٣(كلمن يأخذ أمو يسمينو عمـو : ، كما في المثل الموصلي  بالنسبة للفرد أو الجماعة   

فالفكر الشعبي الذي أنتج هذين المثلين      كل مين بتجوز أمي بسمي عمي       : يقابله المثل الحلبي  
 يعبـر عـن رغبتـه،     حاول أنحاول أن يشتغل على مستوى مصداقية المعنى النصي؛ ألنه  

 بهذا االتجـاه،    المتلقي، الذي يحرك وعي     )يالراو/ الوعي الشعبي (هو موقف   وموقفه هذا   ب
، )بالفعل االقناعي(، وهذه المسألة ليست تقويمية حسب ومتعلقة ة معينةويكشف عن أيديولوجي 

الخاصة بمقال الراوي   ) المصداقية(نوبهذا يمكن التعبير ع   . بل أنها تطال الفعل التأويلي كذلك     
  :بالمعادلة اآلتية
مـستوى  = )المستوى العميق + المستوى السطحي    = ( نص المثل  -راوي/الوعي الشعبي 

  .الصدق في الخطاب
 تنـسحب علـى   ي و للراوتابعةهذه المعادلة خاصة بمستوى مصداقية المعنى و إن  

تقـويم  (تنص علـى أن   ، انطالقاً من مقولة منطقية      ثلمالفي   )الوعي الشعبي ( الراوية  مقول
موضوع المثلـين   {فمقولة الراوي تجاه    ). جزاءالكّل سلباً أم إيجاباً هو بدهياً ينسحب على األ        

؛ ألنها ، ولكنها من حيث التقويم سلبيةً من حيث الخطاب إيجابيةً  })زوج األم (وهو التعامل مع    
 وهكذا هو الحال مع العالقـة  ،قامعتعكس المستوى العميق للمثل الذي يحيل إلى التعامل مع      

في مـضمر    و  في ظاهر النص،   قفاً إيجابياً  يقف منه مو   إذ)زوج األم (التي يقيمها الراوي مع     
تخضع لفعل  حسية  ) صورة) (األم(فحاول المثل أن يؤسس له من المرأة        . موقفاً سلبياً النص  

 )شـيئاً مـا  (القصدية، ألنه ال يوجد نص بدون دافع، ينطلق من كون الراوي يريد أن يقول             
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 المعتمـدة   التقاناتن ثم فإن    ويمرره من خالل قناع وفق آليات بناء خاضعة لتلك التقانة، وم          
فنية لرؤية الراوي نفسه، فاختيار الحدث المشغول والشخـصية المرسـومة           ) أقنعةً(تًتَشكل  

وطبيعة السرد، وفضاء النص، محكوم كله بمسكوتات الراوي التي ستنعكس في هـذه           ) األم(
 علـى شـكلنة     العناصر، فحاول المثل أن يخلق صورة األم بوصفها قناعاً يرتكز فيها أساساً           

العناصر المكونة للنص، تلك الشكلنة المعدة وفق ضوابط جنس المثل الشعبي بترسيم المنـتج     
غير منظورة يسقط الراوي عليها     ) تقنع(المتخفي وراءها، ومن ثم تصبح هذه الشكلنة عملية         

يتعالى علـى كـل     ) جوهر( فإذا كان خطاب المثل      مدلوالته، فهي صوت ينطق بلسانه فنياً،     
داخل مؤسستها التي   ) الجمعي(أو  ) الفردي ( باالتصال  الوعي الشعبي تفهم   ثقافة فإن   واء؛احت

التعرف إلى )حاجة(ويعمد اإلنسان بكونه  .ال تسمح لهاجس التعالي أن يتسلط على هوية اآلخر        
 حركية الفعل المحرر مـن سـلطة االحتكـار،           في التي ال تظهر إال     المعرفية جذورالعلى  

، لكي يحافظ على هذه العالقـة       )زوج األم (لمادي بنسقية التعايش مع اآلخر      وتحديد وجوده ا  
تبدو في سطوحها األولى ثقافةً تتجاوز سلطة اإلمكان، ولكنهـا          المحكومة بالبنية الثقافية التي     

تخفي في ثناياها خطاباً يحمل دالة القمع، فالمثل يتجه في نسقه اللساني إلـى تمثيـل تجربـة     
ها مـن   وحضورها  لتمس وجود ت العالقات اإلنسانية وهذا يعني أن     اناة ما معسببية تعبر عن    

القمـع ليعمـل    ) فعل(يتمرد على   الذاكرة التي تعمل لحساب الوعي المفارق الذي يحاول أن          
 وهنـا   .تواصـل ال ةمن حيز الممنوع أو المحرم إلى ستراتيجي      ) األم) = (القناع(على إخراج   

من خالل استخدام صورة األم التـي  في آليات عالية القدرة يحاول المثل أن يجسد فعل التلقي    
المدلوالت غير المصرح   قناعا له أوالً، ورمز بها إلى الوطن ثانياً، فجعل من            اوظفها بوصفه 

هيأة على شكل نهاية مفتوحة ذات معاٍن تخـضع لفعـل   ) الوعي الشعبي(بها من قبل الناص     
تحاول أن تمأل تلك النهاية بـدالالت تعمـل علـى        الذاكرة الشعبية التي     التأويل وتتحول إلى  

 الـذي يمكـن   تجسيد المتخفي وراء أقنعة النص واالهتمام بالمعنى المعنى األصلي للـنص،            
، تهمساحة للتحرك بين الدال والمدلول، لفك شـفر النص ومنحه  عن طريق قراءة    هاستحضار

  .المعنى الضمني لهوالحصول على 
قترب منه كبنيـة  ي آخر) نص(اكتشاف ومنحه هوية   عني  ت ما وراء النص    قراءة إن

ال   التـي عالماتا؛ ألنها عملية تتشكل فيها النفسهالكشف  إمكانيةقررها وأبعاداً ت   شكالً هتمنح
 عن حالة   تعبيراً، بل تنتقل من تشكيلها العالمي إلى نمطها التداولي كونها تعطي            تكتفي بذاتها 

  : نطلقت قراءة هذا المثل من مخططفلو ا. يإلنساناأو صفة مالزمة للوجود 
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  مرسل ــــــ رسالة ـــــــ متلقي

  
  

لوجدنا أن المرسل والمتلقي هما واحد و أن المثل الشعبي بوصفه  رسالة يدور في 
ويبدو أن هذه العملية االسترجاعية في إنتاج . حلقة دائرية، تنطلق من المرسل وتعود إليه

لشعبي في كسر حاجز المحرم تجاه الضوابط، و فيها ضعف المثل تحيل إلى محاولة العقل ا
يعود إلى إمكانيات العقل الشعبي غير القادرة على إحداث التغيير، وأغلب الظن أن هذا كله 

  . يحيل إلى بساطة العقل الشعبي الذي ال يعرف التركيب أو التعقيد
إذا ردت (ل الحلبي والذي يقابله المث )٢٤()ال تبيع سرك لمغتك(: وفي مثل موصلي آخر

 فحوى القضية أو مضمونها،  فيمعنى الجملة أو مفهومها يظهر ،)تفضح سرك سلمو لمره
ن موقف التلفظ في كال المثلين؛ أل مع مراعاة ألصدقي مجال تحققها )سرك ( يمثل مدلولإذ

 صيغة اإلثبات فيها صحيحة، على  تبقىيالجمل التفرضيات التعبير تتكون من مجموعة 
المقترنة بأداة شرط، ) إذا ردت تفضح(وبين ) ال تبيع(  من النفي الذي يتضمنه التعبيرالرغم

 ففي حالة كوننا غير ،كانت مخفاةالتي مسارات  التوصل إلى لل ذاتهاةجملللمساندة القصد ب
، وتتبعها المحموالت القيمية صادقة تكون الجملة الصادقة بنظرنا الباطنيمدركين للقصد 

 يحتم المصداقية وتناول.  ، وفي الحالة الثانية يكون العكس اإليديولوجينبالخاصة بالجا
 تلك التي تنشأ ،تناول المربع الداللي الخاص بها، أي العالقة بين الظاهر والباطنة الضرورب

 صور عدة محددة ،)الباطن/ الظاهر(عن فنون تآلف الوحدات المتولدة من هاتين الوجهتين 
  :) ٢٥(يهلمفهوم المصداقية، و

، اسـتقامت  )ظاهر+ باطن ( إذا كانت العالقة الحالية في كال المستويين موسومة إيجابياً   – ١
  ).الصدق(في مرتبة 

حكم عليهمـا   ) ال ظاهر + ال باطن   ( إذا وسمت العالقة الحالية سلبياً في كال المستويين          – ٢
  .بالبطالن

ال ( المتجلي وإيجابياً في مستوى آنـي         إذا كانت العالقة الحالية محددة سلبياً في مستوى        – ٣
  ).السر(استوت في منزلة ) باطن+ ظاهر 
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 في حال تحديد العالقات الحالية إيجابياً على صعيد المتجلي وسلبياً على صـعيد اآلنـي             – ٤
  ).الكذب(، تكون العالقة بمنزلة ) ال باطن+ ظاهر (

  :والرسم البياني التالي يلخص هذه الوجوه جميعاً
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

في كال المثلين، إذ تظهـر  ) المرأة(بصورة ونخلص من ذلك إلى أن المسألة متعلقة   
خارقةً للضابط االجتماعي وهو إفشاء السر، فالمثل الموصـلي حـاول أن يحـدد الـصورة         

، ونجد ال الناهية تمنع الزوج من أن يفشي سره لزوجته، بينما المثـل الحلبـي                )الزوجة(بـ
الـذي  ) إذا(نجد أسلوب اإلغراء والتحذير الذي سبق بـأداة الـشرط       حملها على اإلطالق، و   

فصورة المرأة متطابقة في كـال المثلـين،   . يعطي مفهوم  النهي نفسه من إفشاء السر للمرأة        
فـي المثـل   ) أي امرأة(سواء أكانت زوجة في المثل الموصلي أم امرأة    ) السر(كونها تفشي   

فإنها فـي   ) سرك(وكذلك الحال في استخدام كلمة      . قالحلبي فكان استخدام اللفظ على اإلطال     
كال المثلين تعد مبهمة فأي سٍر يقصده المثل، أم أن هنالك أسراراً بعينهـا اليجـوز للرجـل         

  إفشاؤها للمرأة؟        
 
 
 
 

  

                                       ظاهر
  باطن

  
  
  
  
  

        ال       ال باطن                         

  سر  كذب

  باطل

  صدق
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تكمن خصوصية األمثال بوصفها مرآة صادقة تعكس صورة الجماعة المعبرة عنهـا،             -

تحول دون اتسامها بالعمومية، بمعنى أن األمثـال قـد تختلـف أو    إال أن هذه السمة ال    
 طابعها المحلى الخاص، فقد نجدها تتماثل وتتشابه، وهي حقيقة هامة           نتتباين للتعبير ع  

 .مضمونها أن األمثال فى كل مكان تعبر عن الطابع اإلنساني

ـ             - ي تـشابه   إن األمثال الشعبية المعبرة عن صورة المرأة ووضعها ومكانتها تكمـن ف
 .الطبيعة اإلنسانية بما فيها من خير وشر، فضيلة ورذيلة، حب وكراهية، فرح وحزن

يؤدي االنتشار الثقافي دوراً فى انتقال األمثال الشعبية من مجتمع آلخـر ومـن ثقافـة      -
 أمثالها الـشعبية المحليـة، ال       األخرى، فاختالف المجتمعات والثقافات التي تعبر عنه      

 . بهات تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها فى المجتمعيحول دون وجود تشا

استحوذت المرأة على نصيب كبير من األمثال الشعبية الموصلية والحلبيـة، بوصـفها          -
المصدر األساس لها، وتنوعت أدوار المرأة في المثل الشعبي، بوصفها الزوجـة واألم             

  .واالبنة والحماة
فعند قراءة األمثال نجد ية من حيث المضمون، تتطابق األمثال الشعبية الموصلية والحلب -

 .اختالفاً باللفظ وتطابقاً بالمعنى

ـ   - / حماة/ بنت/ زوجة/ أخت/ أم( عالقات متعددة    شكلت طرفاً في  ) سلوك(إن المرأة ك
 في تعاملها مع امرأة أخرى في الثقافات المختلفة       و هافعند النظر في سلوك   ،  )خالة/ عمة

ضرورة التعامـل مـع     بالاالجتماعية التي تقتضي     ايعته وفق طب  تتشكلنجد ثمة عالقة    
  .اآلخر

 الفيزيولوجية واالجتماعية والنفـسية،     اوسيلة للحصول على حاجاته   المرأة   سلوك   شكل -
وذلـك ألن   ،  أدى ذلك إلى تشابه كبير في مضمون األمثال الشائعة في ثقافات مختلفة           و

حة النفسية والطمأنينة بأنـه قـادر       الوظيفة النفسية للمثل هي إعطاء الفرد ما يشبه الرا        
 .على تفسير سلوك معقد، ببضع كلمات مبسطة

منظورات لمؤسس اشتغل المثل الشعبي على مساحة التلقي؛ وعمل ضمن الفضاء ال -
 التأويل، إلى سلطةها تجه في نظامت هذه الرؤية في المثل جعل  السردي، ممانسقال

إلى تجربة ) المحرم(تحول الخوف من وتشكلت بنية في خطاب يعتمد دالة اللسان، لي
 . تعمل لحساب الوعي الجمعييالذاكرة الت عبرتنتقل تداولياً 
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/ بغـداد / مطبعـة شـفيق  / محمد رؤوف الغالمي/ المردد من األمثال العامية الموصلية    -

١٩٦٤ . 

/ الموصـل /ر طباعـة الهـدف  دا/ عبد الخالق خليل الدباغ  /معجم أمثال الموصل العامية    -
١٩٥٦ . 

     com.showthreadphp.wwwأخذت األمثال الحلبية من موقع  -
 

 بيـروت   –دار الطليعة   / زاهي ناضر / مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية    : أمثالنا العامية  -
١٩٩٦. 

منشورات وزارة  / مصطفى صالح :  ترجمة /لود ليفي شتراوس  ك/ االنتروبولوجيا البنيوية  -
   .١٩٧٧/  سوريا–دمشق /  القوميواإلرشادالثقافة 

الـسيمياء  :  ضـمن كتـاب    / عقاب بلخير  / عرض ألهم االتجاهات   –تعريف السيميائية    -
/ جامعـة محمـد خـضير بـسكرة       ) محاضرات الملتقى الوطني األول   (والنص األدبي   

   .٢٠٠٠/ لعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب وا/ الجزائر
 الـدار   – بيروت   /المركز الثقافي العربي  /  محمد مفتاح  / تنظير وإنجاز  –دينامية النص    -

  .١٩٨٧ /١ ط /البيضاء
/ بيـروت –دار األندلس / علي زيعور/ صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر    -

 . ١٩٨٤/ ١ط

/ ٢ ط/ سـوريا – دمـشق  -دار طـالس /  منذر عياشي: ترجمة/ بييرجيرو /علم الداللة  -
١٩٩٢.  

 دار الفاضـل    / نور الهدى لوشـن    :ترجمة/  ريمون لوبالن  – كلودجيرمان   /علم الداللة  -
  .١٩٩٤ / سوريا– دمشق /للتأليف والترجمة والنشر

/ القـاهرة / دار الكاتـب العربـي  / رشدي صالح: ترجمة/ ألكسندر كراب/ علم الفلكلور  -
١٩٦٧. 

  . ١٩٩٦/ ٢ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/م أبوسنةمحمد إبراهي/ فلسفة المثل الشعبي -
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ضمن / عبد الحميد بورايو  : ترجمة   /غريماس. ج  . أ  : الفواعل، القائمون بالفعل الصور    -
، عنابه جامعة   / أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها      /كتاب السيميائية والنص األدبي   

   .١٩٩٥الجزائر ، 
 / الدار العربية للكتاب   /محمد الناصر العجيمي  / يماس نظرية غر  –في الخطاب السردي     -

 .١٩٩٣/ تونس

 - حلـب / مركز اإلنمـاء الحـضاري  / منذر عياشي: ترجمة/روالن بارت /  لذة النص  -
  .١٩٩٢ /١ ط/سوريا

 ).ت.د/(بيروت/ دار لسان العرب/ ابن منظور/ لسان العرب -

ـ    يمحمحمد  :تحقيق/ي محمد الميدان  ن احمد ب  لأبوا لفض :مجمع األمثال  -  د الدين عبد الحمي
 )ت.د(بيروت /مدارا لقل/

 : تقديم / أوديت بتيت وخليل أحمد    :ترجمة/ إينو.  آن   /مراهنات دراسة الدالالت اللغوية    -
 /١ ط   / سـوريا  – دمـشق    / دار السؤال للطباعة والنشر    /جوليان كريماس وأسعد علي   

١٩٨٠.  
 الـشركة الدوليـة     /محمد رجـب النجـار    / من فنون األدب الشعبى فى التراث العربي       -

  ٢٠٠٣/ القاهرة/ للطباعة
 

 .١٢/١٩٨٤-١١ع/ مجلة التراث الشعبي/ مزهر الدوري/ أهمية دراسة األمثال -

 .   ٢٠٠١/ ٦٥-٦٤ع/ المغرب/ مجلة المناهل/ محمد شمس الدين مجدي/ المثل الشعبي -

مجلـة فكـر    / ظعبد اللطيف محفو  / مالحظات حول بعض آليات تأويل النص السردي       -
 .١٩٩٩/ ١٦ع/ ونقد

مجلـة  / ٣٥/ علـي ألعبيـدي   / من مستويات الداللة اللغوية في المثل الشعبي الموصلي        -
 ٢٠٠٧/ ١٤ع/ دراسات موصلية

) ٣٨،١٠( ج   / مجلة عالمات  / عبد الملك مرتاض   /سلغر يما ) المربع السيميائي (نظرية   -
٢٠٠٠. 
 

  .مثل/ لسان العرب) ١(
  .٦٢-٦١/ محمد رجب النجار/ دب الشعبى فى التراث العربيمن فنون األ) ٢(
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  .٦٢-٦١/ ن.م) ٣(
  .٢٤٣/ ألكسندر كراب/ علم الفلكلور) ٤(
  .٥/ محمد إبراهيم أبو سنة / فلسفة المثل الشعبي) ٥(
  ١/٥/الميداني/مجمع األمثال) ٦(
  .٢٠٠١/ ٦٥-٦٤ع/ المغرب/ مجلة المناهل / ١٠٥/محمد شمس الدين مجدي/ المثل الشعبي) ٧(
  .٦١/ زاهي ناضر/ مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية: أمثالنا العامية) ٨(
   .٤٠ – ٣٩ص/ روالن بارت/لذة النص) ٩(
  .٦١/ زاهي ناضر/ مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية: أمثالنا العامية) ١٠(
  . وما بعدها٩ / محمد مفتاح/ تنظير وانجاز–دينامية النص ) ١١(
) ١٠ ، ٣٨( ج / مجلـة عالمـات    / عبد الملك مرتاض   /سلغر يما ) مربع السيميائي ال(نظرية  ) ١٢(

٣١٩ /٢٠٠٠.  
السيمياء والـنص  :  عقاب بلخير ، ضمن كتاب      / عرض ألهم االتجاهات   –تعريف السيميائية   ) ١٣(

  .١٦٨الجزائر ، ص / مد خضير بسكرة جامعة مح) محاضرات الملتقى الوطني األول(األدبي 
  .٣١٨غريماس، ضمن كتاب السيميائية والنص األدبي،. ج. أ: الصور القائمون بالفعلالفواعل،) ١٤(
  .٤٠ /إينو.  آن /مراهنات دراسة الدالالت اللغوية) ١٥(
  .٤٢٣/معجم أمثال الموصل العامية) ١٦(
  .٨٧ / ريمون لوبالن– كلودجيرمان /علم الداللة) ١٧(
  .١٥٠/ بييرجيرو/علم الداللة) ١٨(
/ مجلة فكر ونقد/ ٦٩/ عبد اللطيف محفوظ/ ت حول بعض آليات تأويل النص السرديمالحظا) ١٩(

  .١٩٩٩/ ١٦ع
مجلة دراسـات   / ٣٥/ علي ألعبيدي / من مستويات الداللة اللغوية في المثل الشعبي الموصلي       ) ٢٠(

  .٢٠٠٧/ ١٤ع/ موصلية
  .٣٤-٣٣/ علي زيعور/ صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر) ٢١(
  .١٢/١٩٨٤-١١ع/ مجلة التراث الشعبي / ١١/مزهر الدوري/ أهمية دراسة األمثال) ٢٢(
  .١١١/ محمد رؤوف الغالمي/ المردد من األمثال العامية الموصلية) ٢٣(
  .٣٥٣/ معجم أمثال الموصل العامية) ٢٤(
   .٦٩ – ٦٨/محمد الناصر العجيمي/  نظرية غريماس–في الخطاب السردي ) ٢٥(
  
  


