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 ملخص

إن للمرأة حضورا في األدب اإلنساني على مر العصور، حيث شغلت حيزا كبيرا من هذا األدب، 
اني، واختالف والسلبية؛ تبعا للبعد الزماني والمكواختلفت صورتها في التراث اإلنساني بين اإليجابية 

الثقافات والديانات. والدراسة اآلتية تبحث في صورة المرأة التي رسمتها األمثال البدوية الفلسطينية؛ 
الستنطاق ما تقوله األمثال، وانعكاساتها على واقع المرأة في األسرة والمجتمع، ومعرفة مدى توافق 

لعام، في دراسة وصفية تحليلية، تصف السلبيات واإليجابيات التي حددتها هذه الصورة مع الذوق ا
 هذه األمثال للمرأة في جميع مراحل عمرها.

 المثل، المرأة البدوية، الصورة اإليجابية، الصورة السلبية. الكلمات المفتاحية:

Abstract 
 Women have a presence in human literature throughout the ages, as 

they occupied a lot of this literature, and their image in the human heritage 

differed between positivity and negativity depending on the temporal and 

spatial dimension and the differences of cultures and religions. This study 

examines the image of the woman depicted by Palestinian Bedouin 

proverbs, and their implications for family, society, and knowing the extent 

of this image's compatibility with public taste in an analytical descriptive 

study describing the negatives and positives identified by these proverbs 

for women in all stages of her life. 

Keywords:  Proverb, Bedouin Woman, Positive Image, Negative Image. 
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 المقدمة

كثر أاألمثال مرآة صافية، تعكس لنا قيم المجتمع، وأخالقه، وأذواقه، وعاداته، وهي من 
األشكال التعبيرية انتشارا؛ لما فيها من اإليجاز والتركيز، وحسن التشبيه، والوضوح، وإصابة المعنى، 

 موجزا من حيث كون المثل قوال وتقريبه لألذهان؛ لذلك تعد األمثال ميدانا خصبا للدراسة والبحث،
المرأة بدورها و سطينية، سريع االنتشار، سهل الحفظ، استحوذ على نصيب وافر من أدب البادية الفل

كان لها حظ وافر من األمثال البدوية خاصة، واألدب الشعبي عامة، كونها باعثا قويا على نشوء 
كثير من هذه األمثال، التي تصور واقعها وكل جوانب حياتها، بإيجابياتها وسلبياتها في جميع 

 مراحل عمرها.

 الدراسات السابقة:

رة المرأة في األمثال الشعبية، سواء في فلسطين أو في تعددت الدراسات التي تناولت صو 
غيرها من البالد العربية، مثل األردن، وعمان، والكويت، والجزائر، والمغرب، والدراسات التي 
تناولت صورة المرأة في األمثال الشعبية الفلسطينية، أغفلت صورة المرأة في أمثال شريحة مهمة 

لنقب، الذين ما زال أدبهم ينتظر من يكشف عن كنوزه الثمينة، من شعب فلسطين، وهم أهل بادية ا
التي تعبر عن ثقافتهم، وحياتهم، وفكرهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وال توجد أي دراسة سابقة تعرضت 
لصورة المرأة في األمثال البدوية الفلسطينية؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لتكون األولى التي تحاول 

 مثال هذا المكون الهام من مكونات المجتمع الفلسطيني.استجالء صورتها في أ

 أهمية الدراسة:

إن أدب البادية الفلسطينية ما زال بكرا، يحتاج إلى الدراسة والبحث؛ لما يحمل في طياته 
من قيم وجمال وأصالة، سيتناول البحث جانبا مهما من جوانب األدب البدوي، وركنا مهما من 

حيث سيطرق باب الصورة التي رسمتها األمثال البدوية للمرأة، سواء أكانت أركانه، أال وهو)المثل(، 
بنتا أم زوجة، وسواء أكانت الصورة إيجابية أم سلبية، وهل وافق الذوق البدوي الذوق العام عند 

 العرب، أم أنه جاء مغايرا ومخالفا.

 .والدراسة تنقسم إلى قسمين، األول تناول التعريف بالمثل لغة واصطالحا

والقسم الثاني: يتناول صورة المرأة سواء أكانت بنتا، أم زوجة، أم أما، مستكشفا الجوانب اإليجابية 
والسلبية، الجسدية والنفسية، وما هي الصورة التي رسمتها األمثال للمرأة؟ وما هي دالالت هذه 

ختالف ورة باالصورة وانعكاساتها على واقع المرأة في األسرة والمجتمع؟ وهل تختلف هذه الص
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مكانة المرأة ودورها، وسنها؟، أم أنها صورة عامة تالزم المرأة، وتنطبق على جميع النساء، بغض 
النظر عن االختالفات القائمة بينهن؟ وهل وافق الذوق البدوي الذوق العام عند العرب أم أنه جاء 

 مختلفا عنه؟

ستنطق ما تقوله هذه األمثال هذا ما سيحاول البحث مقاربته، من خالل هذا العرض الذي ي
بخصوص المرأة، مع العلم أن ما أنتج عن المرأة في مجال األمثال البدوية يشكل رصيدا كبيرا، 
يصعب حصره، ولكن سيحاول البحث تقصي أكبر عدد من هذه األمثال، معتمدا على المنهج 

 الوصفي القائم على التحليل. 

 األمثال لغة واصطالحا

 المثل لغة:

 -ل -ث -مأخوذ من الجذر الثالثي مالمثل 

ء   ي  لاى م نااظاراة  الشَّ لُّ عا يٌح ياد  ح  ٌل صا م  أاص  يم  واالثَّاء  واالالَّ يقول ابن فارس في مقاييسه: ال م 
ا قاال وا ما  بَّما ر  . وا د  ن ى وااح  ثاال  ف ي ماع  ث ل  واال م  ير ه ، واال م  ث ل  هاذاا، أاي  ناظ  . واهاذاا م  ء  ي  ب يه . تاق ول  ث  ل لشَّ شا يٌل كا

لاه . واال   انا فاعا ث لا ماا كا لا ب ه  م  ناى أانَّه  فاعا ا، واال ماع  د  ن ا: قاتالاه  قاوا ل طاان  ف الا ثالا السُّ : أام  ث ل  ال عاراب  : ال م  ماثال 
انَّه  ي   وٌذ م ن  هاذاا، أل  أ خ  وب  ما ر  ثال  ال ماض  ب ه . واال ما ش  باه  وا شا ا، كا رًّى ب  أاي ض  كار  م وا ث ل ه  ف ي ذ  ه  عان  م 

ناى..   (1) ال ماع 

من  والمثل: الشيء الذي يضرب لشيء مثال فيجعل مثله. وفي الصحاح: ما يضرب بـه
نَّة   :األمثال. قال الجوهري: ومثل الشيء أيضا صفته. قال ابن سيده: وقوله عزمن قائـل ثال  ال جا ﴿ما

 ﴾ دا ال م تَّق ونا قال الليث: مثلها هو الخبر عنها. وقال أبو إسحاق: معناه صفة  (35)الرعدالَّت ي و ع 
  (2) الجنة.

﴾ )الفتح  يل  ن ج  م  ف ي اإل   ثال ه  ما رااة  وا م  ف ي التَّو  ثال ه   ( أي صفتهم.29ومثل ذلك قوله تعالى ﴿ذال كا ما

                                                           
ن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، معجم مقاييس اللغـة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار ابن فارس، أبو الحسي )1(

 (.296/ 5م )1979، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط

م 1968ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، )2(
(11 /611.) 
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ثال  الَّ  ما قادا ناار  وقد يأتي لفظ المثل بمعنى الحال، كقوله تعالى: ﴿ماثال ه م  كا تاو  اءات  ماا ذ ي اس  لامَّا أاضا ا فا
لاه  ذاهابا َّللاَّ  ب ن ور ه م ﴾ )البقرة  و   (.17حا

وقد يكون بمعنى العبرة، (1)ويقال ": تمّثل فالن، ضرب مثال، وتمّثل بالشيء ضربه مثال" 
﴾ )الزخرف  ر ينا خ  ماثاال  ل آل  لاف ا وا ل نااه م  سا عا به.(، و 56كقوله تعالى: ﴿فاجا  المثال المقدار، وهو من الش 

ث ل: ما جعل مثاال أي مقدارا لغيره، يحذى عليه، والجمع المث ل. والمثال: القالـب الـذي يقدر  والم 
 على مثله.

ثال  عبارة عن قول في شيء يشبه قوال في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبّين أحدهما  والما
مكان ّلبن، فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت اإلاآلخر ويصّوره. نحو قولهم: الّصيف ضّيعت ال

ا ل ل -تعالى  –أمرك. وعلى هذا الوجه ما ضرب هللا  ر ب ها ثاال  ناض  ام  ت ل كا األ  نَّاس  من األمثال، فقال: ﴿وا
﴾ )الحشر: ونا م  ياتافاكَّر  لَّه   ، وجميع المعاني التي ذكرت للمثل بتصاريفه المختلفة ت رد إلى(2) (.21لاعا

 معنى المـشابهة علـى نحو ما. 

 المثل اصطالحا:

أما معنى المثل في االصطالح: فهو يختص بجانب الشيوع االستعمالي بين أفراد الطائفة 
ئر الممثل و" هو القول السااللغوية االجتماعية، فهو يذكر متى فشي استعماله في الحال المشابهة، 

  (3)مضربه بمورده"

بَّه به حال  الثاني باألول، واألصل وقال المبرد: المثال     ثال، وهو: قوٌل سائٌر ي شا مأخوذ من الم 
ثال  م بة، و "فالن أام  باها الصورةا المنتص  يه" إذا انتصب معناه أاش  ثالا باي نا يادا ب يه، فقول هم "ما ن فيه التَّش 

ثال  الق صاص  لتشبيه حال  ال باه  بما لاه )من( الفضل. والم  حال األول، مقتاّص  منه بفالن" أي أاش 
ل، كقول كعب ابن زهير: عل كالعلم للتشبيه بحال األوَّ ثال  ما ج    (4) فحقيقة الما

ال   ثـــا ا مـــا هـــــــا ـــا وب  ل قـــ  ر  يـــــــد  عـــ  وااعـــ  ت  مـــا انـــــــا  كـــــــا
 

يـــــــــل    اطـــــــــ  ا إ الَّ األبـــــــــا هـــــــــا يـــــــــد  وااعـــــــــ  ا مـــــــــا مـــــــــا  وا
 

                                                           
م )ص 2000 1ل، محمد بكر ، األمثال القرآنية: دراسة تحليلية ، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط،إسماعي)1(

12.) 

هـ( ، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان 502الراغب األصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:  )2(
 (.759ه )ص 1412،1الداودي ، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط

بادة، يق: محمد إبراهيم عالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقاليد العلوم في الحـدود والرسوم، تحق)3(
 (.99م، )ص 2004، 1مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط

 (.62م ، )ص 1997كعب بن زهير، الديوان، تحقيق: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )4(
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ٌظ يخالف  لفظا المضروب له، ويوافق  : لاف  ثال  : الما كّ يت  نى ذلك اللفظ، معناه معقال ابن السّ 
مال  عليه غيره. بَّه وه بالمثال الذي ي ع    (1) شا

يا بذلك ألنه ماثل لخاطر اإلنسان أبدا يتأسى  مّ  وعند ابن رشيق في كتابه العمدة: المثل س 
  (2) به، ويعظ ويأمر ويزجر.. وفيه ثالث خالل: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى وحسن التشبيه

وهو قول في شيء، قيل في شيء آخر بينهما مشابهة؛ ليبين أحدهما اآلخر، ويصوره. 
كر شيء يظهر أثره في غيره.(3)   (4) ، أما ضرب المثل، فهو ذ 

وعرف د. محمد توفيق صاحب كتاب األمثال العربية والعصر الجاهلي المثل بقوله: "  
سير، به في موقف ما، لكنه ال يتفق أن ي المثل قول سائر، فقد يأتي القائل بما يحسن أن يتمثل

فال يكون مثاال، ولعل هذا ما يفسر لنا ورود بعض اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة في عداد 
 " (5) األمثال دون سواها؛ ألنها سارت على شفاه الناس وسواها لم يسر

كال لناس شأما إميل ناصف فقد عرف المثل بقوله: "المثل عبارة موجزة يستحسنها ا  
ومضمونا فتنتشر فيما بينهم، ويتناقلها الخلف عن السلف دون تغيير، متمثلين بها، غالبا في حالة 

 (6) مشابهة لما ضرب لها المثل أصال، وإن جهل هذا األصل."

ويعرفه عبد المجيد قطامش بقوله: والمثل قول موجز سائر، صائب المعنى، تشبه به  
  (7) حالة حادثة بحالة سالفة.

                                                           
عبد الحميد، دار هـ( ، تحقيق محمد محيي الدين 518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري )ت: )1(

 (7بيروت، لبنان، )د.ت( ، )ص  -المعرفة 

ابن رشيق أبوعلي الحسن القيرواني ، العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت ،لبنان، )2(
 .281م،1981

، عالم الكتب، 1اريف، طالمناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، التوقيف علـى مهمات التع)3(
 (.276م )ص1990القاهرة ،مصر،

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم فـي الفـروق اللغويـة، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري،  )4(
 (.572مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، )د.ت.( )ص 

م، 1988، 1عصر الجاهلي، دراسة تحليلية ، دار النفائس، بيروت ، لبنان، طأبوعلي، محمد توفيق، كتاب األمثال العربية وال)5(
 (.3)ص

 (.7)ص)د.ت( ،  أروع ما قيل من األمثال، دار الجيل، بيروت، لبنان، ناصف، إميل ،    )6(

 (.12م، )ص 1988، 1قطامش، عبد المجيد ، األمثال العربية: دراسة تاريخية تحليلية، دار الفكر، دمشق، ط)7(
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ويعرفه التلي بن الشيخ فيقـول: "المثل عبارة عن جملة أو أكثـر تعتمـد على السجع،  
"المثـل الـشعبي أقـوى تـأثيرا في العالقـات االجتماعية،  ويقول: وتستهدف الحكمة والموعظة." 

 (1) ."وألصق بحياة الناس، حتى الوقـت الحاضـر

 –الح أن المثل: قول موجز سائر، مسجوع العبارة نالحظ من التعريفات السابقة للمثل في االصط
 صائب المعنى، حسن التشبيه، يستحسنه الناس، ويتناقلونه، وينتشر بينهم، ويؤثر فيهم.  -غالبا 

 المرأة في األمثال البدوية

 أوال: صورة البنت في األمثال البدوية:

 الصورة اإليجابية:

البنت على أنها عبء ثقيل يحتاج الرعاية والعناية المجتمع البدوي مجتمع ذكوري ، ينظر إلى 
، وهذا ليس (2)، وقد  يصل األمر بهم إلى عدم االعتراف بها حين يقول : البنات مش من الذرية

شذوذا عن الحالة العامة السائدة في المجتمع العربي منذ أقدم العصور ، فالقرآن الكريم صور حال 
يوا ﴿ العربي تصويرا دقيقا حين قال : ظ  ا واه وا كا دًّ وا ه ه  م س  ه م  ب األ  ن ثاى ظالَّ واج  د  را أاحا ( 58ٌم  )إ ذاا ب شّ 

اءا ماا  ه  ف ي التُّرااب  أاالا سا سُّ لاى ه ون  أام  ياد  ه  عا ك  س  را ب ه  أاي م  وء  ماا ب شّ  م  م ن  س  ك م ونا يا ياتاوااراى م نا ال قاو   ﴾ح 
ظ  واإ ذاا ب   ﴿ ( وقال:59-58)النحل  ا واه وا كا دًّ وا ه ه  م س  مان  ماثاال  ظالَّ واج  رابا ل لرَّح  ه م  ب ماا ضا د  را أاحا يٌم شّ 

( فقد صور القرآن حال العربي حين سماع خبر والدة بنت له ،حيث يسود وجهه 17)الزخرف  ﴾
نها؛ مويتملكه الكمد والضيق والحزن ، ويغشاه الذل والهوان ، حتى أنه يفكر في قتلها، والتخلص 

 لذلك سفه أحالمهم ، وحط من قدرهم . 

ليه صلى هللا ع -ولهذا األمر جاءت السنة المطهرة محببة في البنات ومرغبة فيهن، يقول 
وسلم :"أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها 

لم: "من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من ، وقال صلى هلل عليه وس(3)كان له أجران " 
النار ". وإنما قال ابتلي فسمى والدة البنات ابتالء، ألن العرب تكره البنات، فجاء الشرع يزجرهم 

                                                           
-155م، )ص 1990 1ابن الشيخ، التلي ، منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط)1(

157.) 

 (.71م، )ص1997، 1زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، المطبعة العربية الحديثة، القدس، ط)2(

 (.120/ 6هرة، مصر، )البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر، القا)3(
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عن ذلك، ورغب في إبقائهن، وترك وأدهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن، وجاهد 
 نفسه في الصبر عليهن. 

 سلبية: الصورة ال

ومع ذلك فإن الفتاة في المجتمع البدوي تظل في مكانة أدنى من مكانة الرجل، يقولون: 
. ويقصدون بالعقصة الفتاة وبالشارب الرجل، وكذلك قالوا: العين ما (1) العقصة ما بتقلط عالشارب

دافع السالح، وي، وهذا إقرار منهم واعتراف بتقديم الشاب القوي الذي يحمل (2) بتعلى عالحاجب.    
عن الحمى، ويخرج للعمل، ويجلس في مجالس الرجال، ويحمل اسم القبيلة والعشيرة، وال يجلب 

 عليهم العار، والذل والهوان.

، (3) واألنثى تظل أنثى في نظرهم مهما بلغت مكانتها، يقولون: الناقة ناقة ولو هدرت
  (4) وكذلك: المرة ظلع قصير

للبنت نظرة فيها شيء من الريبة والخوف؛ ألنها العنصر الضعيف والمجتمع البدوي ينظر    
الذي يحتاج إلى الرعاية والحماية؛ خوفا من أن تقع في المحذور، فتصم أهلها بالعار الذي يالزمهم 

 وال يرتفع عنهم.

والبدو يحرصون على صون األعراض، وحفظ الكرامة، وحماية الشرف؛ ألن األعراض 
لذلك يحرصون  (5) إصالحه، من هنا قالوا: العرض ما بينمحى بالسيف كالزجاج إذا كسر يصعب

  (6) على تزويج البنت مبكرا، لقولهم: سترة البنت جيزتها.

 ، وبرواية أخرى: البنت إذا كبرت يا الجبر يا القبر.(7) .اقبرهافالبنت في نظرهم: ياجبرها 

ي المجتمع، إال أنهم يبررون ذلك بكونها ، ورغم ما في هذه األمثال من قسوة، وامتهان للمرأة ف(8)
                                                           

( ، و أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، دار 26زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص)1(
 (.143م)ص2014، 1آفاق، غزة، فلسطين، ط

رة لبدو النقب وسيناء، ( ، و أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائ27زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص)2(
 (.143)ص

 (.26زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص)3(

   (.26المرجع السابق، )ص)4(

 (.147المرجع السابق، )ص )5(

 (.140م ،)ص2003،  1عكاوي، رحاب، آللئ األمثال، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط)6(

 (.361 م، )ص2002، 1الفلسطيني، دار ابن خلدون، غزة، فلسطين، طحسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي )7(

 (.361، )صالمرجع السابق)8(
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عبئا ثقيال عليهم حتى بعد زواجها، فموتها عندهم نعمة من هللا، ومنة على زوجها، فاللي بتموت 
، إن معايير (2)لذلك نجدهم يكررون هذا المثل: هم البنات للممات. ( 1) وليته من صفاوة نيته.

 وتعود هذه النظـرة إلـى الجاهليـة األولى التي وأدت ومعتقدات المجتمع لم تعاقب الرجل في المقابل؛
ها في وغير منـتج علـى الرغم من مشاركت امستهلك   االبنات خشية العار والفقر وكانت البنت عنصر  

أعمال البيت والحقل إلى جانب الرجل. وليس بالغريـب أن عملهـا غير معترف به على صعيد 
  (3)عض الثقافـات والمجتمعـات الحياة االقتصادية واالجتماعية في ب

  (5) ، وقالوا: الناقة الجربا بيطلوها أهلها.(4) وقالوا: المرة خيرها لجوزها وشرها ألهلها.

وهذا األمر يجعل األهل أكثر حرصا على تربية البنت، ومن ثم تزويجها، فريحة الزوج وال عدمه. 
  (7) ، وخلق باب بيرد الكالب.(6)

 البنت والزواج:

 الزواج المبكر: -1

؛ (8)يحرص البدو على زواج البنات في سن مبكر ويقولون: الصغيرة بتربيها على إيدك. 
؛ أي أن البنت الصغيرة يكتمل نموها العقلي والفكري (9)ويقولون: يا ماخذ الصغار يا غالب التجار. 

 اة بينهما. حيعند زوجها، فتتطبع بطباعه، وتسير على هواه، فال تخالفه، ويكون ذلك أدوم لل

، وهذا (10)ومن شدة حرصهم على زواج البنات قولهم: دور لبنتك قبل ما تدور لولدك 
داللة على حرص اآلباء على زواج البنات؛ لما في الزواج من ستر للبنت، وهذا يجعل للنسيب 

                                                           
 (.45)ص زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )1(

محمد، غادة ، األمثال الشعبية والعربية العامية،  ( ، و358حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص)2(
 (.156، )ص 2012، 1، طلقاهرة، مصردار النهار، ا

 (.25م، )ص 1983،الخشاب، سامية مصطفى، المرأة والعمل المنزلي، مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ، مصر)3(

 (.32زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )4(

 مهنا، أحمد األمثال البدوية، مخطوط.)5(

 (.360ي الفلسطيني، )ص حسونة، خليل إبراهيم ،المثل الشعبي العرب)6(

 (.360السابق ، )ص )7(

المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، الهيئـة المـصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )8(
 (.371م، )ص1990،  1ط

 (.372حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )9(

والمبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها  ( ،151صالح، من األمثال البدوية، )ص زيادنة، )10(
 (.360الشعبية، )ص 



 

431 
 

ريب ق مكانة عند أهل زوجته، يحترمونه، ويقدرونه؛ ألنه يستر ابنتهم، يقولون: كون نسيب وال تكون 
، وقد يظل النسيب عونا لنسيبه في كل األحوال؛ لذلك (2) ، ويقولون: النبي فرش عباته لنسيبه(1)

بة رغ –مع ما يعتريه من عيوب -، وقد يلجأ البدو إلى زواج )البدل( (3) قالوا: صهرك سند ظهرك.
في تزويج البنت قبل الولد؛ ألن الولد من السهل أن نبحث له عن زوجة، أما البنت فوضعها 

، (4)مختلف، إذ ليس من السهل البحث لها عن زوج، لذلك قالوا: اللي بيدلل على بضاعته بتبور 
. (5) ا المثل، والمثل السابق الذي يقول: دور لبنتك قبل ما تدور لولدكوهنا قد نجد تعارضا بين هذ

وإن كنت أرى أن هذا المثل قيل لبيان أهمية زواج البنت، وليس للحث الفعلي على البحث عن 
 زوج. 

وال يؤخذ معنى المثل الشعبي هنا حرفيا، ففي المجتمع الفلسطيني لن تجد رجال يسعى بين الرجال 
ته، أو يختار لها زوجا، ولكن القصد من المثل عدم تفويت الفرصة إذا سنحت للزواج، لكي يزوج ابن

  (6)وذلك تفاديا لفوات الفرصة. 

 زواج البدل: -2

وزواج البدل سالف الذكر هو أن يكون للرجل ولد وبنت في سن الزواج، ولآلخر ولد وبنت 
في نفس العمر، فيزوجون ولد هذا بنت األخر مبادلة، فيكون الرجالن قد زوجا البنتين كما زوجا 

ولكن لهذا الزواج عيوبا، فمصير األولى يظل مرتبطا بمصير الثانية، وكثيرا ما تقع (7)الولدين. 
  (8)لمرأة ضحية للخالفات بين العائلتين؛ لذلك قالوا: زواج البدل قلة عدل. ا

 زواج األقارب: -3

والبنت في المجتمع تظل رهينة األعراف السائدة؛ التي تجعل ابن العم هو األولى بها، فله 
 قطارلالخيار األول والسلطة المطلقة في الزواج بها أو تركها، يقولون: ولد العم بينزل العروس من ا

                                                           
 (.178زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )1(

 (.211المرجع السابق، )ص )2(

 (.390حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )3(

 (.50نة، صالح، من األمثال البدوية، )ص زياد)4(

 (.360حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )5(

 (.360المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )ص )6(

 وما بعدها(.25م ، )ص 2009، 1القدس، طينظر زيادنة، صالح، المرأة العربية في النقب، المطبعة العربية الحديثة، )7(

 (.21زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )8(
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، )يقصدون إنزال العروس(، وتظل له األولوية فهو المقدم (2) ، ومثله: ابن العم بينزل عن الفرس.(1)
  (3) على غيره، والمثل يقول: اللي بيتحراها ولد عمها تحرم على الغريب.

، ويقولون: ولد (4) ومن الحث والترغيب في الزواج بابن العم، قالوا: ولد عمها عظم رقبتها.
 ، وهذا يظهر السلطان المطلق ألبناء العمومة في المجتمع البدوي. (5) قطاع رقبتها. عمها

والمقصود )بلحمتك( هنا قرابة النسب، وفيه إقرار (6) وقالوا: لحمتك لن مضغتك ما تفلتك.  
من المجتمع البدوي أن ابن العم يحرص على ابنة عمه، يدللها، ويرعاها، ويحافظ عليها، حتى في 
أوقات الغضب والخصومة. وهذا مبالغة في إظهار سلطة ابن العم، الذي يحق له إيقاف مراسم 

 لغيره.  الزواج، وأخذ ابنة عمه حتى لو كانت ت زافُّ 

وبنت العم تصبر على شظف العيش وضيق الحال، وتصبر وتصابر، وال تتخلى عن ابن   
  (7)عمها. يقولون: بنت العم بتصبر على الحفا والجفا. 

  (8) والفتاة الجميلة ال تخرج خارج حدود القبيلة أو العائلة؛ لذلك قالوا: النوارة بيقطفنها جمالها.

، إنهم يرغبون في تزويج أبناء العمومة حتى يكون أبناؤها (9)من الحارة. وقالوا: النوارة ما بتطلع 
؛ أي أن األبناء يدفعون عن القبيلة (10)عونا لهم، يقولون: الولد في الفزعة والبنت في الرزعة 

  (11)ويذودون عنها، والبنت للغناء؛ لذلك نجدهم يقولون: خلي زيتنا في دقيقنا. 

                                                           
 (.21المرجع السابق، )ص )1(

 (.366حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )2(

 (.366السابق، )ص )3(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)4(

 دوية، مخطوط.مهنا، أحمد، األمثال الب)5(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)6(

 (.366حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )7(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)8(

 (.21زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )9(

 .زيادنة: موسوعة األمثال مخطوط)10(

 (.366المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص  حسونة، خليل إبراهيم،)11(
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من حدود القبيلة، أو العائلة، عند الرجل وعند المرأة على السواء، كذلك نجد الحرص على الزواج 
فالمرأة تفضل الزواج بالقريب إن أمكن، أو ابن القبيلة، ولسان حالها يقول: خذ من طينة بالدك 

  (1)وحط على خدادك 

هل والبدوية بهذا تريد أن تبقى بين أهلها وعشيرتها، إما عصبية، أو كرها وبغضا لالغتراب عن األ
واألصدقاء، والبيئة التي نشأت وتربت فيها، وهذا ليس مستغربا، فلطالما حرصت المرأة العربية على 
الزواج في عشيرتها، وفضلت أبناء عمومتها على الغرباء، فهذه الخنساء تقول لدريد بن الصمة 

بدوية قد ، وال(2)عندما خطبها: "ما كنت ألدع بني عمي وهم مثل عوالي الرماح، وأتزوج شيخا"
  (3) تحرص على الزواج بابن العم حتى ولوكان فقيرا تقول: آخذ ابن عمي، واتغطى بكمي.

 عدم الزواج بالقريبة: -4

المجتمع البدوي مجتمع ذكوري ال يعطي للبنت حرية االختيار والمفاضلة بين ابن العم 
وغيره، فهو ال يلزم ابن العم بابنة عمه، فنجد منهم من يتزوج بغيرها، دون التفات للعصبية القبلية؛ 

 لذلك قالوا: 

ن عزوف كثير من الشباب ؛ كناية ع(5) ، وقالوا: شاة الدار دورة، وبنت العم عورة.(4) بنت العم عورة
 عن بنات العم، فهي في نظرهم عوراء أو بها عيوب؛ مما يجعلهم يرغبون في الغريبات من النساء. 

ومع كل هذا السلطان البن العم، والمستمد من العرف والعادة، والذي ال يعطي للبنت حرية االختيار، 
جد مثال غريبا عن أخالق المرأة البدوية مما يجعلها توافق عليه برضاها، أو رغما عنها، إال أننا ن

 .(6) خاصة، والعربية عامة وهو: خذي ولد عمك وغمسي

إن هذا المثل فيه حث للفتاة على ارتكاب الرذيلة وهي محصنة، فكلمة غمسي إنما قصد 
بها ارتكاب الفاحشة، فقد تهوى الفتاة شخصا، وتجبر على الزواج بابن عمها، فيظل قلبها مع من 

قد تلتقيه رغم أنها متزوجة بغيره، غير أنها شأنها شأن المرأة العربية قبل اإلسالم وبعده، تحب، و 

                                                           
 (.22زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )1(

العباسي، أبو الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق: محمد محيي )2(
 (.349-348الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، )د.ت( ، )ص

 (.37نة، صالح، المرأة العربية في النقب، )ص زياد)3(

 (.171المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )ص )4(

 (.368حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )5(

 (.93زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )6(
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ظلت تحافظ على شرفها، وعفتها، وطهارتها، فعفراء بنت أحمر كانت تكتم حبها عزة وتجلدا وترفعا 
 ثعلى أن تتهم بما ال يليق باألنثى، ذلك أنه قيل لها: ما كان أضرك لو روحت عن قلب الحار 

". وسئلت مية (1)بن الشريد وأجبته بزورة؟ قالت: "منعني من ذلك قولكن عفراء قد صبت للحارث
بعد موت قابوس ما كان يضرك لو أمتعته بوجهك قبل موته؟ قالت: "منعني من ذلك خوف العار، 

عتبة . وهذه هند بنت (3). وهذه صاحبة عروة تقول: "ال سبيل إلى احتمال العار"(2) وشماتة الجار"،
، وقديما قالت (4) : "وهل تزني الحرة يا رسول هللا؟"،مستغربة-وسلمصلى هللا عليه -تقول للنبي 

  (5) العرب: تجوع الحرة وال تأكل بثدييها.

بعد ما سبق يمكن القول: أن هذا المثل غريب على المجتمع البدوي والعربي، فال دين المرأة، وال 
 ا تخون زوجها، وتخلط نسب أبنائها.  خلقها، وال اعتدادها بنفسها يجعله

 سمات الفتاة المراد خطبتها: 

حرص المجتمع البدوي على عدة سمات، بعضها متعلق بالفتاة، وبعضها متعلق بأهلها، ومن هذه 
 السمات: 

 طيب األصل وشرف النسب:  -1

يحرص أهل البادية على الزواج بالفتاة التي نشأت في بيت شريف النسب، حسن السمعة، 
تميز بالطهر والعفة، والتاريخ النقي؛ ألن هذا ينعكس إيجابا على الفتاة وأبنائه في المستقبل فقالوا: 

؛ أي أنها من أصل طيب وعائلة (7) ، وقالوا: بنت أصل وفصل(6) النسوان ساليل زي ساليل الخيل.
 كريمة، وأن الزواج منها يعود بالشرف على من يتزوجها.

                                                           
ن بكر الزرعي ، أخبار النساء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )د. ط( ، ابن قيم الجوزية، محمد ب)1(

 (.57م، )ص 1982

 (.56السابق، )ص )2(

  (.55السابق، )ص )3(

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، األمثال والحكم، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، دار )4(
 (.68 -14م، )ص 1999الوطن، 

بيرت،  –العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ،جمهرة األمثال، دار الفكر )5(
 (.255/ 1)د.ت.( )ج

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)6(

 (.91زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )7(
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، أي أنها غير مختلطة األصل؛ كأن يكون أبوها بدويا، وأمها فالحة، (1) اقةوقالوا: بنت الجمل والن
وقالوا: بنت  (3)، وقالوا: بنت الساس والراس (2) إنما هي بدوية األب واألم، ال اختالط في أصلها.

، أي أن معدنها نفيس، وأصلها (5) . وقالوا: البنت الحرة زي الذهب في الصرة.(4) الحسب والنسب
 وشأنها عال.شريف، 

وكل األمثال السابقة تحث الخاطب على أن يبحث عن ذات الحسب والنسب وهو من األمور التي 
ا، :"تنكح المرأة ألربع: لمالها، ولحسبه-صلى هللا عليه وسلم -يتوجه إليه نظر المجتمع، قال 

فالحسب أحد األسباب التي تدفع المرء  (6)ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " 
لخطبة الفتاة، وعلى هذا يحث المجتمع؛ لذلك قد نجدهم يبالغون حين يقولون: خذ بنت السبع ولو 

  (8) ، ويقولون: النسب عند الغانمين كنوز.(7) بارت

فالمصاهرة هي ترابط اجتماعي بين أسرتين، وعائلتين، وهذا يجعلهم يحرصون على نسب من 
بالشهامة، والرجولة، والشجاعة، والكرم، وطيب األصل، فالبنت تشبه أهلها، وولده يشبه يتصف 

، وقالوا: الخال مخلي والعم (10)، وقالوا: الخال لوال الشك والد. (9)أخواله، فقالوا: ثلثين الولد لخاله. 
قد تشبه ، وقد تجد من الناس من يرى أن البنت (12) ، وقالوا: دور البنك على خال.(11)مولي. 

وحذروا من بنات (13)عمتها في الخلق واألخالق فقالوا ناصحين: خذوا البنات من صدور العمات. 

                                                           
 (.30المرجع السابق، )ص )1(

 (.30ينظر زيادنة، المرأة البدوية في النقب، )ص )2(

( ، وحسونة، خليل إبراهيم، المثل 383المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )ص )3(
 (.388الشعبي العربي الفلسطيني، )ص 

 (.383)ص المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )4(

 (.388حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )5(

( ، و مسلم، اإلمام 5090البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر، القاهرة، مصر، كتاب النكاح، )ص)6(
دار إحياء الكتب أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشـيري، صـحيح مسـلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 (.1466م، )١٩٥٥العربية،

 (.134أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )ص )7(

 (.390المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )ص )8(

 (.23زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، ،)ص)9(

 (.110األمثال الشعبية والعربية العامية، )صمحمد، غادة ، )10(

 (.110محمد، غادة ، األمثال الشعبية والعربية العامية، )ص)11(

 (.99م، )ص 2003،  1عكاوي، رحاب ،آللئ األمثال ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط)12(

 .87المرجع السابق: )13(
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، وقالوا: بنت (1)األنذال ألنها ستلد شبيه أهلها فقالوا: ال تأخذ بنت النذل، ولدها يطلع مثل خاله 
نسب، والخالل ويحرص المجتمع على الزواج بذات الحسب وال(2) الرجال ما بتستحي من الرجال

وحذروا من  (3) الكريمة، دون االلتفات إلى األمور المادية، فقالوا: خذ األصيلة، ولو على حصيرة.
: الخيل ، فقالوا _مشبهينها بأصايلالتقصير في حق المرأة األصيلة، وعدم تلبية متطلبات زواجها

أخرى: إذا ما بتقدر على ، وفي رواية (4) بيقدر على الحرة وعليقها، يروح من طريقها. اللي ما
إن األصـيلة الخلوقة ذات المنبت الحسن لها منزلة حسنة عند أهلها. (5)عليقها، حيد عن طريقها. 

فإذا مـا تزوجـت وأحبها زوجها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها وقد عبر عن ذلك رسـول هللا بقوله: "ال 
  . (6)يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا  رضي منهـا آخـر" 

وحرص المجتمع البدوي على صفات تتعلق بالفتاة المنوي خطبتها، وتجسد ذلك في أمثالهم، 
فرغم أن المرأة تخطب لجمالها، فإنهم حذروا من االنخداع بالجمال وحده، دون النظر ألصلها 

يقصدون بأنها جميلة نشأت في  (7) وحسبها ونسبها، والبيت الذي تربت فيه، فقالوا: نوارة من قوارة.
 منشأ سوء، أو تربت تربيه سيئة.

 البنت البكر: -2

كذلك نجدهم، يرغبون في الزواج بالبكر من البنات، وينفرون من الثيب فيقولون: إن رعيت 
 .(8)أرعى نوار، والمرعي ال ترعى منه 

ج بالثيب ير من الزواومع ما في هذا المثل من تصوير جميل، فإنه حث على الزواج بالبكر، والتنف
من النساء، وهو ما قصد به في قولهم: المرعي ال ترعى منه، وربما نجد أن هذا الرأي يوافق الفطرة 
عند اإلنسان، وهو ما حث عليه الدين الحنيف، ألنه أدوم للحياة الزوجية، وأطيب لنفس الزوجين، 

نَّا مع النب -رضي هللا عنه –روى جابر بن عبدهللا  لَّى هللا  عليه وسلَّما فقال:" ك  لامَّا يّ  صا واة ، فا  في غاز 
ل ف ي، فاناخا  قان ي رااك ٌب م ن خا لاح  ، فا ير  لي قاط وف  ل ت  علاى باع  يناة ، تاعاجَّ نَّا قار يب ا م نا الماد  ل ناا، ك  ير ي قافا سا باع 

                                                           
 (.113حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )1(

 (.71زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )2(

محمد، غادة ،  (145م، )ص 2001،  1تيمور، أحمد باشا، الكنايات العامية ، دار اآلفاق العامية، القاهرة، مصر، ط)3(
 (.112األمثال الشعبية والعربية العامية، )ص 

 (.387)ص حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )4(

 (.23زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )5(

 .(. ال يفرك: أي ال يبغض2/1191مسلم، اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشـيري، صـحيح مسـلم، ))6(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)7(

 (.392،)صالمبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )8(
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ن  ما أن تا رااء  م نا  سا أاح  ير ي كا ارا باع  انات  معه ، فاسا نازاة  كا ، فاال تافاتُّ فاإ ذاا أنا  بعا لَّى هللا  اإلب ل  ا براسول  َّللاَّ  صا
ر   : أب ك  ، قاالا م  : ناعا ؟ ق لت  تا وَّج  : أتازا ، قاالا د  بع ر س  ديث  عاه  : يا راسولا َّللاَّ ، إنّ ي حا لت  ا أم  عليه وسلَّما، فاق 

ر ا ت   : فاهاالَّ بك  : بال  ثايّ ب ا، قاالا : ق لت  لامَّا قا ثايّ ب ا؟ قاالا : فا ب كا قاالا ع  ا وت الا ب ها ع  : الا ، فاقاالا لا خ  ناا ذاهاب ناا ل ناد  م  د 
ل وا لاي ال   خ  ل وا، حتَّى تاد  ه  اء   -أم  شا يباة ." -أي  ع  دَّ الم غ  تاح  ثاة ، وتاس  ع  طا الشَّ تاش    (1) ل كاي  تام 

 البنت واألم: -3

كذلك تجدهم يربطون بين البنت وأمها، فتتزوج البنت على صيت أمها؛ ألن البنت قد ترث من 
وتجد التأكيد على  (2)صفاتها، يقولون: خذ المجنونة بنت العاقلة، وال تأخذ العاقلة بنت المجنونة. 

طبة بنت ؛ لذلك حذروا من خ(3) أن البنت تشبه أمها فقالوا: طب الجرة عثمها بتطلع البنت ألمها.
. من هنا (5)، وقالوا: بنت الفارة حفارة (4)المرأة سيئة األخالق، فقالوا: بنت الخواضة خواضة. 

 . (6)تجدهم يحرصون على معرفة صفات األم قبل البنت، فقالوا: أعرف أمها قبل تضمها 

 الجمال:

طار  لن ويظل الجمال مطلبا مهما، لذلك حثوا على خطبة الفتاة الجميلة، فقالوا: الزين
، وقد تجد من األمثال ما يحث على الزواج بالممتلئة، العجزاء، فقالوا: خذ (7) بيظل منه قنطار.

؛ والجعب هو العجز عند المرأة، والمبالغة هنا قد ال تكون (8)اللي جعبهي يتقيك عن الريح. 
عجز رك أهمية المستغربة، فالعرب قديما كانوا يعدون كبر العجز واألرداف من الجمال. والمرأة تد

واألرداف، وتتباهى بهما، فنجدها تخاطب الزوج أو من أراد الزواج بها، بانها لن تعمل معه في 
فالحة األرض، فهذا ليس من شأنها، وليس من حقه عليها، وإنما هي للمتعة فقط، فتقول: حصيدة 

 (9) ماني حصادة، ودك جعاب خذ بزيادة.

                                                           
 (.715( ، واللفظ له، ومسلم )5247أخرجه البخاري ))1(

( ، وحسونة، خليل إبراهيم، المثل 387المبـيض، سليم عرفات، مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، )ص)2(
 (.387الشعبي العربي الفلسطيني، )ص 

 (.28زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )3(

 (.71سابق، )صالمرجع ال)4(

 (.129أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )ص )5(

 (.99 حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )ص )6(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)7(

 المرجع السابق.)8(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)9(



 

438 
 

 العيوب: -4

ومن صفات المرأة غير المرغوبة في المجتمع البدوي المماتهة، والتأجيل وعدم إنجاز األمور 
 .( 1) متوه. تأخذفي وقتها أوال بأول، حتى أنهم فضلوا الرعناء عليها، فقالوا: خذ رعنا وال 

لذلك  ؛ويبدي المجتمع عدم رغبته في االرتباط بكثيرة الكالم والصراخ والدعاء والسب والشتم واللعن
وصفوا يوم الخالص منها باليوم المبارك، فقالوا: رغاية اإلبل، ودعاية النسي؛ أبرك األيام يوم 

، والبنت مصيرها للزواج، فقد يتعدد الخطاب، وفي النهاية الفائز بها واحد، وهو صاحب (2)تزيحهي 
ّية والجوز واحد.    (3)النصيب، يقولون: الخ طاب م 

ستحقها، وجب عدم الضجر والخوف على مصيرها، فإن لم تخطب في سن وإن لم يتقدم لها أحد ي
مبكرة، فربما تتزوج من رجل يقدرها، ويحترمها، ويعرف لها قدرها، يقولون: خلي السمن في جراره 

والتي تصبر وتحتسب (5). وقالوا: حط الزيت في جراره حتى تجي أسعاره. (4)حتى تجيك أسعاره. 
  (6)بتصبر بتنول. تنال مبتغاها، ألن: اللي 

 ثانيا الزوجة: 

رسم المجتمع صورة للمرأة تغلب عليها المالمح السلبية، رغم ما تتميز به من إيجابيات 
كثيرة، لكن المالمح السلبية نجدها طاغية في المثل، حتى إنك تجد المبالغة أحيانا غير مبررة في 

 بعض الصفات، مما يخلق شيئا من التناقض، ويمكن استعراض هذه الصفات كاآلتي: 

 الغيرة:  -1

ة صفة متأصلة في المرأة؛ لذلك نجد أن األمثال جاءت واصفة حال المرأة الغيورة الغير 
، وذلك أن الرجل إذا تزوج بامرأة ال تنجب، ثم تزوج بأخرى طلبا (7) فقالوا: الغيرة بتحبل النسوان.

ها ر للولد، نجد أن األولى والثانية تنجبان معا، فقالوا: الغيرة بتحبل النسوان؛ تأكيدا على عمق أث

                                                           
 أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.مهنا، )1(

 (.136)ص أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )2(

 مهنا، أحمد،األمثال البدوية، مخطوط.)3(

 (.94)ص زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )4(

، )ص 2000، 1،طاألردن -نشر والتوزيع، عمانالراوي، محمد، موسوعة األمثال الشعبية في الوطن العربي، دار أسامة لل)5(
153.) 

 زيادنة: موسوعة األمثال. مخطوط.)6(

 (.25زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )7(
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، والمحنة هنا تعني عند أهل البادية: الغيرة (1) على المرأة، ومثله قولهم: المحنة بتحبل النسوان
وقد تكون الغيرة سببا في انفصال الزوجين، يقولون: غيرة (2) الشديدة، وامرأة ممحونة شديدة الغيرة.

  (3)المرة مفتاح طالقها. 

ة فالنساء كلهن نساء، مهما قل شأنهن. يقولون: الضر والمرأة لغيرتها ال تقبل بالضرة، أيا كانت، 
وفي رواية: الضرة مرة ولو كانت قعمرة جرة. والضرة مرة ولو كانت  (4)ضرة ولو كانت قعمرة جرة. 

  (5)أذن جرة. 

والغيرة من الزوجة الثانية مرة، شديدة، أيا كانت الزوجة، فاألثر النفسي واحد، ألم نفسي يحرق 
  (6) لنوم، ويقض المضجع. لذلك تقول الزوجة: في المقبرة وال عند المرة.األحشاء، ويذهب ا

إنها تفضل أن يموت زوجها وال أن يتزوج عليها، وهذا يكشف شدة الغيرة التي تطغى على المرأة، 
وتتملكها، وتتحكم في أقوالها وأفعالها، وقد تدفعها غيرتها إلى ترك بيت زوجها، مخلفة أبناءها عند 

هذا قد يجعل األخرى تطلب من زوجها المسارعة في إرضائها وإرجاعها؛ ألنها ترى أن أبيهم، و 
؛ (7) الضرة بما فيها، خير من تربية أطفالها، يقول المثل: اقعد على الضر وال تقعد على شروشه.

 اوالمقصود ب)شروشه(: أطفال المرأة الثانية، وإذا كانت شديدة الغيرة والحسد قالوا: دودتها قرعة م
  (8)إلها قرون. 

وتكون الغيرة على أشدها ما دام الزوج حيا، فإذا مات هدأت، وربما نجد شيئا من الوفاق والمودة 
، وكلمة (9)ولو ظاهريا، ألن أسباب الخصام انتهت، يقولون: ما في جوز يتكاونن عليه الضراير 

 )يتكاونن(؛ تعني يتقاتلن ويتعاركن. 

                                                           
 (197المرجع السابق، )ص)1(

 ( الحاشية.197ينظر السابق، )ص)2(

 (.212، )ص عكاوي، رحاب، آللئ األمثال، )3(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)4(

 (.178عكاوي، رحاب، آللئ األمثال، )ص )5(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)6(

 (.461 ص( ، وحسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )25 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )7(

 (.25 )صالمرجع السابق، )8(

 (.192المرجع السابق، )ص )9(
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ويظل المجتمع ينظر إلى الضرة نظرة ريبة وشك مهما كانت أخالقها، فيقولون: ما في الحيات حية 
، أي أنه ال يوجد في النساء امرأة ال (2)، وفي رواية أخرى: ما في الحيات حية طاهرة. (1)مؤمنة. 

ألنثوية، اتنطوي على الكيد، والمكر، والدهاء؛ ألن النساء جبلن على هذه الصفات، وهي طبيعتهن 
مثلهن في ذلك مثل الحيات جمع )حية( التي جبلت على المكر واألذى، رغم أنها ملساء ناعمة. 

 وهنا مبالغة شديدة، وتجنّ  على المرأة؛ أن توصف بالحية السامة، القاتلة، المؤذية لآلخرين. (3)

 لزواج، فيقولون:ورغم آالم الغيرة وأثرها على المرأة، إال أننا نجد المجتمع يحث على تعدد ا

، ويقولون أيضا: جوز  (5)، ويقولون: الخيّ ر أبو ثنتين وثالث (4)اللي بيزرع زرعتين ما بيخيب 
. ويتهمون زوج الواحدة بالضعف وعدم الرجولة، فيقولون: اللي ما بيجيب (6) الثنتين عريس كل ليلة.

  (7)للمرة مرة، ابن مرة. 

 الرعونة:  -2

 ا على المرأة التي تدير شؤون البيت، وتدبره بحكمة وروية، وحذق ومهارة،يرتكز المجتمع البدوي كثير 
كذلك دورها في مجال العمل خارج البيت، كالرعي وجلب الماء، والحلب والغزل، وغير ذلك مما 
تقوم به من أمور الحياة، من هنا نجد أن المجتمع البدوي أكثر من الحديث عن المرأة الرعناء، 

ويضرب  (8)ة شؤونها وشؤون بيتها. يقولون: العيد يوم والرعنا كتلت حالهي التي ال تحسن إدار 
 المثل لكل من تجهد نفسها بأمور ال تستحق العناء والتعب؛ أي توافه األمور.

والزوج مجبر على الرضى بما قسم له، إذا ما ابتلي بزوجة رعناء، ال تحسن تدبير شؤون بيتها، 
وإذا لم (9) الناس بها، يقولون: اللي بتسويه الرعنا بياكله جوزهي. وال تجيد طهو الطعام؛ ألنه أولى

تفرح المرأة ولم تتم سعادتها ألمر كان في متناول اليد، ثم سرعان ما فقدته، مما يورثها حسرة ولوعة، 

                                                           
 (.158 )صمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، أبو هويشل، عرفان، األ)1(

 (.192زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص)2(

 (.192المرجع السابق، )ص )3(

 (.154 )صأبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )4(

 (.91 )ص( ، و زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، 135المرجع السابق، )ص )5(

 (.94 ، )صمحمد، غادة ، األمثال الشعبية والعربية العامية، )6(

 (.106المرجع السابق )ص )7(

 (.200أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )ص)8(

 البدوية، مخطوط.مهنا، أحمد، األمثال )9(
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، فضرب المثل بالرعناء حتى وإن كانت (1)قالت هذا المثل: ال فرحت الرعنا وال ابتل شوقهي. 
 (2)ذلك. ويقولون: على بخت الحزينة سكرت المدينة.  المتحسرة غير

وإذا أكثرت المرأة من تذكر الماضي، وأيامها الخوالي، وهو أمر غير محبب، نجدهم يسارعون 
 . (3) بوصفها بالرعونة، فيقولون: الرعنا بتتطرا ليالي عرسهي.

، كطعام، أو شراب، أو وإذا طلب من المرأة شيئا، وجاءت به قليال أو ناقصا عن الشيء المطلوب
أي متاع من األمتعة، وطلب منها أن تزيد عليه شيئا يسيرا، فتزيد أكثر مما جاءت به أوال، اتهمت 

  (4) بالرعونة، وقيل لها بسخرية: زيادة الرعنا أكثر من عطاها.

 يومع ذلك نجد من يفضل المرأة الرعناء على المرأة التي تكثر من تأجيل األمور، وال تنجزها ف
  (5) وقتها، فقالوا: خذ رعنا وال تاخذ متوه.

ومن الرعونة في المرأة عدم تنبهها لألمور قبل حدوثها، وعدم االحتياط لها، وقد يدركها األمر، 
  (6)ويدهمها الخطر وهي غير مدركة له، عالمة به، يقولون: السيل خذ مبعرهي والنو نو شاتي. 

لى مبعرها، والمبعر هو المؤخرة عند المرأة، وهذا أي أن السماء أمطرت وجرت سيوال ووصل إ
ن األمر حل بها ودهمها وهي غير مدركة رعونة، وعدم التنبه لألمور، حيث إمبالغة في الوصف بال

 له. 

 الزوجة العاقلة:  -3

المرأة العاقلة الحكيمة تكون قادرة على احتواء زوجها، وتحمل تصرفاته، التي تنتج عن 
تعب وإرهاق في العمل، أو لضيق العيش، وقلة ذات اليد، فتخفف عنه وتواسيه، فالرجل بحاجة 
إلى يد حانية، وابتسامة لطيفة، تعيد له األمل، وتنسيه بعض همومه ومشاكله، والمرأة الناجحة هي 

ي تفهم نفسية زوجها، وتسبر أغوارها، وتخفف عنه أعباءه وهمومه ببسمتها، ولطافة حديثها وخفة الت
 ، وقالوا: فيهن معك على الزمن، وفيهن هي والزمن علك.(7)دمها؛ لذلك قالوا: المرة مفشة جوزها. 

                                                           
 (.181زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص)1(

 (.198أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )ص )2(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط. بتتطرا: تستذكر)3(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)4(

 البدوية، مخطوط.مهنا، أحمد، األمثال )5(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)6(

 (.199 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )7(
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رة، ثوالمحظوظ هو من كانت زوجته معه على الزمن وعثرات الليالي، تشد األزر، وتقيل الع(1)
والمرأة التي تحظى برضى  (2) وتذهب الغم والهم؛ لذلك قالوا: الشراوي لقاوي والزيجات بخوت.

زوجها ومودته، أو محبته، ال أحد يضاهيها مكانة، يقولون: اللي مطاوعهي زلمتهي بتدير القمر 
ا كان جوزي ، وقالوا: إذ(4)ومثله: إذا كان القمر معها إيش بيهمها من باقي النجوم (3) بإصبعهي.

  (5)راضي إيش دخل القاضي. 

والمرأة العاقلة هي التي تحترم نفسها، وتضبط تصرفاتها، وتعرف أن لكل مرحلة من العمر        
ما يناسبها من األقوال واألفعال، فإن تصابت المرأة الكبيرة، قوبل هذا باالستهجان فقيل: على 

والثوب المطرز باألحمر يكون للبنت قبل الزواج أي للصغيرة دون الكبيرة،  (6)المكبر ثوب أحمر 
 وال يليق بالكبيرة لبس مثل هذه األلوان.

وإن لم تكن كذلك، ورأى الرجل أنها ال نفع فيها، ال قوال وال فعال، وأنها غدت عبئا عليه، 
ر، وهم قبائل رحل، المرأة فيهم مس ها لوحدها. ؤولة عن تدبير شؤونسارع إلى تشبيهها بعجائز النَّوا

ر ، ثقله عالحمير  ر،. وفي رواية أخرى: زي عجايز (7)يقولون: زي عجايز النَّوا ثقله عالحمير،  النَّوا
بز.    (8) وقطيعة في الخ 

والمرأة البدوية كغيرها وقعت ضحية فكرة تأصلت في المجتمع وهي أن النساء: ناقصات 
عض أفعالها أحيانا، حيث يقول المثل: الحرمة ما عليهي عقل ودين. وأنها غير مسؤولة عن ب

، وقد يقسو المجتمع على من عاش يتيما، فيقال له: تربية حريم، أو ترباة حرمة؛ كنوع   (9) عتب.
من القدح فيه؛ ألنهم يرون أن التربية وغرس القيم من مهمة الرجل، وهذا تقليل من شأن المرأة، 

                                                           
 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)1(

 المرجع السابق.)2(

ة في للمبالغ بعض البدو يقلب ألف هاء ضمير الكناية المؤنث إلى ياء مبالغة؛* مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)3(
 تأنيث الضمير مثل: )جوزها( يقولون جوزهي، وهكذا.

 (22زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )4(

 (.21المرجع السابق، )ص)5(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)6(

 (.118زيادنة، صالح، من األمثال البدوية،)ص)7(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)8(

 مرجع السابق.ال)9(
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قالوا ف يقولون: المرة ما بتربي الزلمة هو اللي بيربي. وقد يرونها ليست أهال للمشورة وإبداء الرأي،
  (2). ومثله: شاوروهن وخالفوهن. (1)مستهزئين بها: شاوروهن وخالفوا رأيهن. 

إن هذه النظرة الدونية للمرأة، واتهامها بنقصان العقل والدين، فيها كثير من التجني عليها، 
 ،وربما فيه خروج عن السائد في المجتمع العربي منذ القدم، فقد استمع عدي بن حاتم ألخته سفَّانة

وأخذ برأيها في أمر مصيري، حين رغبته باإلسالم قائلة:" فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، 
وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت ". فقال لها: "وهللا إن هذا للرأي، وقدم على رسول 

مسلمة تبادر بإعطاء الزوج المسلم يطلب المشورة من زوجته العاقلة، والمرأة ال و"(3)هللا وأسلم". 
المشورة، وال ينفرد أحدهما برأيه دون اآلخر، وكم تفقد األسرة الكثير عندما تهمل خبرة وعقل ومشـورة 
اآلخر، و" ولعل المرأة تشير برأي يعز على كثير من الرجال، ولنا المثل من زوج رسول هللا )أم 

ال ترين فيقول لها: هلك المسلمون، أ سلمة( وموقفها في صلح الحديبية ... حين يدخل عليها النبي
إلى الناس آمرهم باألمر فال يفعلونه، وهم يسمعون إلى كالمي وينظرون إلى وجهي؟ فقالت: يا 
رسول هللا ال تلمهم فإنهم داخلهم أمر عظيم... يا نبي هللا اخرج إليهم، وال تكلم أحدا كلمة حتى 

ل وتفكير مرأة عقالى أن هللا ال يمنع أن يكون لتنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك". "وهذا دليل عل
  (4) نافح".

وإن بدا منها شيء من التكبر، قوبل هذا باالستهجان واالستغراب وعدم الرضا، لذلك يقولون 
  (5)لمثلها: صار ألم سبيت بيت، ومغرفة وإبريق زيت. 

، مع ما ليست أهال لذلكوفيه تلميح إلى نزوع المرأة إلى شيء من االستعالء والتكبر، مع كونها 
في هذا المثل من السخرية الالذعة بالمتكبرة من النساء. ومثله قولهم: العنز الجربانة ما بتشرب 

والحسد صفة منبوذة في المجتمع البدوي، وكل المجتمعات، فهم يقولون (6) غير من راس العين.
  .(7)عن المرأة الحسودة: ذرحة رمل ما بتدب عينها

                                                           
 (.192زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )1(

 (.166 )صالراوي، محمد، ، موسوعة األمثال الشعبية في الوطن العربي، )2(

 النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين ، نهاية األرب في فنون األدب،)3(
 (.79/ 18هـ، )1423، 1والوثائق القومية، القاهرة، طدار الكتب 

 (.2181-4/2180م، )1997الخواطر، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، مصر،  –الشعراوي، محمد متولي ، تفسير الشعراوي )4(

 (.134 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )5(

 (.31 ، )صعكاوي، رحاب، آللئ األمثال، )6(

 ال البدوية، مخطوط.مهنا، األمث)7(
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 ن بيتها: خروج الزوجة م

قد تضطر المرأة للخروج من بيتها، لقضاء بعض الحاجات التي ال بد منها، كجلب الماء، أو 
رعي الغنم، أو االحتطاب...إلخ، وهذا غير المقصود من العنوان، والمراد هنا ترك المرأة لبيتها 

هذا و  المتكرر لزيارة جاراتها، وأقاربها، والحديث معهم ألوقات طويلة؛ مما يؤثر على شؤون بيتها،
ل يَّة  األ ولاى اه  نا تابارُّجا ال جا نا ف ي ب ي وت ك نَّ واال تابارَّج  قار  واأاق م نا  األمر نهى عنه الدين الحنيف، قال تعالى: }وا

الةا{   الصَّ

 (.33)األحزاب: 

والبدوي ال يحب خروج المرأة من بيتها، ألن هذا األمر يضر به نفسيا ، ومعنويا ، وماديا ، والمرأة 
لتي تكثر الخروج وتكثر التردد على البيوت عدة مرات في اليوم، تذهب وتعود، مما يلفت لها ا

 (2) ، وكذلك يقولون: يا مذراتي ودي وهاتي.(1) االنتباه، يقولون لها المثل: يا رايحة قولي للجاية.
 وهذا المثل يقال لمن تكثر التردد على البيوت، بشكل يلفت لها االنتباه.

ا أطلق لها عنان الحرية دون رقيب أو حسيب، فإنها تتصرف بحرية؛ مما يجعلهم والمرأة إذ
، وخروج المرأة من بيتها، يكون على حساب البيت؛ لذلك استهزأ (3)يقولون عنها: حبلها على رقبتها 

 ، (4) المجتمع من هذا النوع من النساء بقوله: في النهار بتطوف، وفي الليل بتغزل صوف.

من البيت غير محمودة وقد ينظر إليها نظرة فيها شيء من الشك والريبة أحيانا  وكثرة الخروج
والفرد هو المحراث الخشبي، توضع في مقدمته قطعة   (5) فنجدهم يقولون: الفرد الداير ما عن لقته.

حديدية تشق بها األرض، والفرد الداير هو المتنقل من مزارع إلى مزارع، والمقصود باللقة: تحرك 
ديدة نظرا لكثرة االستعمال، وكني بالفرد عن المرأة التي تكثر الخروج من بيتها، فإنها قد تتعرض الح

 إلى ما يسوؤها، أي قد تضع نفسها في الشبهات.

 نقل األخبار:  -4

                                                           
 (.222 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )1(

 (.223المرجع السابق، )ص )2(

 (.84المرجع السابق، )ص)3(

 (.486 )ص حسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني،)4(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)5(
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المرأة التي تكثر من الخروج من بيتها، ألي سبب كان، تكون على معرفة باألخبار أوال بأول، 
الحي، وتلتقيهن، فتعرف منهن كل ما يحدث في حيها، لذلك تعد النساء نظرا لكونها تجالس نساء 

 مصدرا من مصادر األخبار وذيوعها وانتشارها.

ة، كان عينا أو ساقيأومن األماكن التي كانت النساء يجتمعن عنده بشكل دائم مورد الماء، سواء 
 فقالوا:

  (2) بيجيبنه الورادات.، وفي رواية أخرى: الخبر (1)العلم بيجيبنه الورادات. 

والمرأة بطبيعتها ال تصبر على كتمان الخبر الذي تسمع به وتعرفه وتسعى لنشره عند جاراتها، 
وقد تتظاهر أنها لم تسمع به ولم تنشره، وعن مثلها قالوا: حطته في الجربان وحامت فيه كل 

الوا: ر، وترديد األقوال، لذلك ق، وكثرة التنقل بين بيوت الحي تكون مدعاة لنقل األخبا(3)العربان. 
ل دارت يا كلت يا قالت.  (4) ر ج 

 حفظ األسرار:

المرأة في نظر المجتمع ال تقدر على حفظ األسرار؛ لذلك حري بها أال تستودع سرا؛ ألنها 
  (5)سرعان ما تخبر به، يقول المثل: سرك عند الحريم على قوز. 

إيحاء أن السر عند المرأة كالشيء على المكان المرتفع والقوز هو المكان المرتفع عن األرض، وهو 
الكل يراه ويعرفه، بل إن المجتمع يبالغ في النهي عن اإلفضاء للمرأة بالسر فقالوا: مره ابن مره اللي 

  (6) بيعطي سره لمره.

فشي سر ت -عنهاهللا  رضي-وهذا ليس مستغربا على المرأة العربية، فهذه حفصة أم المؤمنين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، في القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة التحريم، حين قال: 

لاي ه  عارَّفا  هاراه  َّللاَّ  عا لامَّا نابَّأات  ب ه  واأاظ  يث ا فا د  ه  حا وااج  رَّ النَّب يُّ إ لاٰى باع ض  أاز  ه  واأاع راضا عان  با )واإ ذ  أاسا ع ضا
( )التحريم هذالامَّا نابَّأاهاا ب ه  قاالات  مان  أان باأاكا فا  باع ض   ب ير  ل يم  ال خا  ( 3:قاالا نابَّأان يا ال عا

                                                           
 (.148)صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )1(

 (.182 )صأبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )2(

 (.87 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )3(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)4(

 (.479 )صحسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )5(

 (179المرجع السابق، )ص )6(
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ع م -هللا عنها رضي-أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: وجدت حفصة 
 -رضي هللا عنها -حفصة النَّب ّي صلى هللا عليه وسلم أم ولده مارية أم إبراهيم فحرم أم ولده، وأسر ل

ب ّي إلى فذلك قوله تعالى: )وإذ أسر النَّ  -رضي هللا عنها  -وأمرها أن تكتم ذلك فأسرته إلى عائشة 
ومع ذلك فالمجتمع المسلم يحرص (1)(، فأمره هللا بكفارة يمينه. 3)التحريم: بعض أزواجه حديثا(

 لي  ل أنس بن مالك رضي هللا عنه: أتى ععلى تربية األبناء على حفظ األسرار وعدم البوح بها، قا
هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني رسول هللا في حاجته،  رسولا 

بعثني رسول هللا في حاجته، قالت: وما  فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت:
ا  أحدا . وهللا لو حدثت به أحدا  لحدثتك يحاجته؟ قلت: إنها سر قالت: ال تخبرن بسر رسول هللا

وكان أنس يعرف تلك المنة ألمه ويقول: جزى هللا أمي خيرا  لقد أحسـنت واليتـي؛ ألنها لم  (2)ثابت"
تضرب ولم تثر ولم تستدرج، بل شجعت على هذا النمو وهذه الثقة، وعلى هذا التكوين الرائع 

  (3)رن بسر رسول هللا أحدا. للشخصية، فقالت البنها الحبيب: ال تخب

 االخالق: -5

المرأة الحرة تحرص على أن تكون دائما على الجادة ال تحيد عنها، تحافظ على عرضها 
وشرفها، وشرف أهلها، وال تفرط فيه مهما كان، إال أنك قد تجد من النساء من تفرط ، وقد تمتهن 

 النساء، بل نجده يحدد لنا بعض األمور التياألمر مهنة، والمجتمع لم يرحم هذه الفئة القليلة من 
تعطينا إشارات لمعرفة أخالق النساء والتفريق بينهن، والتحذير منهن، وخوف المرأة من اإلتيان 
ببعضها؛ لذلك حذر المرأة من االلتفات أثناء المشي والتنقل، وهذا ما تنبه العرب إليه منذ القدم، 

لجاهلي والذي بعده بعدم التلفت، والحياء، وعدم الكالم مع فقد مدحت النساء العربيات في العصر ا
، أي أنها ال تتحدث مع أحد، وال (6) ويقول المثل: بنت الرجال خرسا طرشا.  (5) ،(4) اآلخرين.

يجرها معسول الكالم، كما أنها ال تنصت لإلطراء والمخادعة وال تظهر من األمور ما يجعل 
ك مثال؛ لذلك قالوا: إن ضحكت وبين نابها، إلحقها وال تهابها. اآلخرين يظنون بها الظنون، كالضح

                                                           
يوطي جالل الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث، الس)1(

 (.14/570م، ) 2003هـ،  1424، 1القاهرة، ط

 (.4/1929مسلم، اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشـيري، صـحيح مسـلم، ))2(

 (.102-101م، )ص 1982األردن، -التربية اإلسالمية، مكتبة المنار، عمانالغضبان، منير محمد ، من معين )3(

م، 1996، 2، طينظر الشنفرى، عمرو بن مالك، الديوان، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان )4(
 (.33-32 )ص

 (.159ينظر الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم ، المفضليات، )ص )5(

 (.72 م، )ص2014، 2، طالحشاش، عبد الكريم، ، قضاء العرف والعادة، مطبعة دار المنارة، دمشق، سوريا)6(



 

447 
 

أي أن المرأة التي تتبسم لمن يعترض طريقها، ( 2) وقالوا: البنت إن بين نابهي دق على بابهي. (1)
ويالطفها بالحديث تكون طيّ عة سهلة المنال؛ لذلك وجب عليها ضبط تصرفاتها، حتى تظل مهابة 

ضعفاء النفس ومرضى القلوب وتظل كما يقولون: الحرة حرة ولو كانت الجانب، بعيدة عن طمع 
، أما تلك التي توقع نفسها في الشبهات، فال أحد يرحمها، لذلك قالوا: اللي بتفتح (3) بين كرة.

 . (4) زنبيلهي كل الناس بتعبي لهي

ضبط من ي وإذا كانت وقحة قليلة الحياء، ليس هناك ما تخجل منه، وتحسب حسابه، وليس هناك
، وقالوا: قاعدة في الخص وعينها (5) تصرفاتها، ويوقفها عند حدها، قالوا عنها: ما في عينها مية.

  (6)بتلص. 

والمرأة التي تنحدر بها أخالقها نحو الرذيلة، وقد تتخذها مهنة تحتها، هذه المرأة في نظر 
، وفي (7)بتروب والقحبة ما بتوب.  المجتمع مشت طريقا ال رجعة فيه وال توبة منه، فقالوا: المية ما

؛ (9) ، وقالوا أيضا: بيلذ للقحبة سالم الغاوي (8) رواية أخرى للمثل: كان المية بتروب العلقة بتوب.
أي أن األمر مستحكم فيها، حتى إنها تجد متعتها في سالم وكالم الشاب المحب الراغب في 

 وصالها، الهاوي لجمالها.

ويبالغ المثل في وصف هذه الشريحة من النساء، واستحكام هذا األمر منهن، حتى أن 
الواحدة ال تقوى على التوبة أو الرجوع عن الطريق الذي سلكته، فهي إن تركت فعل األمر بنفسها، 

  (10)عملت على استعمال غيرها، يقولون: العلقة إن تابت قادت. 

اء؛ ألنها قد تدعي الشرف والطهارة والعفة، وترمي وقد يهاب الناس هذه الشريحة من النس
غيرها به، وهي قادرة على التأثير على اآلخرين بدموعها التي تستخدمها سالحا متى ما أرادت، 

                                                           
 (72المرجع السابق، )ص)1(

 (.1.5 )صأبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء ، )2(

 (.72المرجع السابق، )ص)3(

 (، والزنبيل: هو الجراب، أو الوعاء.130 )صالسائرة لبدو النقب وسيناء ، أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال )4(

 (.193 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية ، )5(

 (.485 )صحسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )6(

 (.259زيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )ص )7(

 مخطوط.مهنا، األمثال البدوية، )8(

 (130أبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )ص )9(

 مهنا، األمثال البدوية، مخطوط.)10(
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، وكيدهن يغلب كيد الرجال: كيد النسوان غلب كيد (1)يقولون: دموع الفاجرات عالخدود حاضرات. 
، وهذا المثل بنفس (3)لقحبة بتقاضيك وبتحط اللي فيها فيك ، واألبلغ من ذلك قولهم: ا(2)الرجال. 

 .(4)معنى المثل الفصيح الذي يقول: رمتني بدائها وانسلت. 

والمرأة الحرة ال تعمل شيئا في الخفاء؛ ألن أفعالها منضبطة، ال تعود عليها بما يصم، أما 
، (5)يب. يب غير اللي في الشعأفعال الخفاء فهي التي يلفها الشك والريبة؛ لذلك قالوا: ما في ع

وإذا رفضت إحداهن فعل أمر ما بداعي الخوف من أهلها وخشية عقابهم، بادروها بقولهم: قاطعات 
 ، ويقولون بسخرية: كلهي اللي بتستحي من اإلبريق.(6)السد األسود وخايفات من بعابيز اإلبريق. 

(7)  

 الطيب: -6

وطيب رائحتها، ولكن المجتمع البدوي يرى أن المرأة العربية حريصة على جمالها، وحسنها، 
طيب المرأة متأصل فيها، فالمرأة الحسناء الجميلة ال تحتاج إلى الطيب، ألنها طيبة الرائحة على 

وفي نظرهم أن الغواني من النساء لسن بحاجة (8)كل أحوالها؛ لذلك قالوا: تلقى العطر عند البايرات. 
  بي منذ القدم.إلى الطيب، وهذا يوافق الذوق العر 

وبعد، فهذا شيء من مالمح المرأة في األمثال البدوية، حاولنا استقصاءها، وبيان سلبياتها، 
 وإيجابياتها، ومدى توافق هذه الصورة مع الذوق العام عند العرب. 

 الخاتمة

                                                           
 (.491 )صحسونة، خليل إبراهيم، المثل الشعبي العربي الفلسطيني، )1(

 (.491المرجع السابق، )ص)2(

 (.146 )صأبو هويشل، عرفان، األمثال واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، )3(

، 2الزمخشري، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)4(
 (.2/103م )1987

 (.28 )صزيادنة، صالح، من األمثال البدوية، )5(

 (.160السابق، )صالمرجع )6(

 مهنا، أحمد، األمثال البدوية، مخطوط.)7(

 المرجع السابق.)8(
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لعل الباحث في األمثال البدوية يجد تناقضا واضحا أحيانا، فمثال قد تجد المثل الذي 
الزواج بابنة العم، وآخر يحذر منها، كقولهم: لحمتك إن مظغتك ما تفلتك. وقولهم:  يحث على

 القرايب عقارب.

كما أنه يجد أن األمثال التي رسمت صورة إيجابية للمرأة قليلة، إذا ما قورنت بتلك التي 
لمرأة، اتحدثت عن السلبيات، حيث إن التراث الشعبي عامة والبدوي خاصة، كان مجحفا في حق 

والدارس لألمثال يجدها تصور المرأة من جميع جوانب حياتها، تصويرا دقيقا، فيه شيء من 
اإلنصاف حينا، واإلجحاف حينا آخر، وهذا ليس حكرا على األدب الشعبي عند العرب، ولكنه 

 في آداب الشعوب عامة.

 النتائج:

 آلتي:ومن خالل دراسة صورة المرأة في األمثال البدوية يمكن قول ا

صور المثل البدوي البنت في المجتمع   على أنها عبء ثقيل على أهلها منذ مولدها حتى  -
 موتها، وأنها تحتاج إلى الرعاية والعناية.

حرص المجتمع البدوي على اإلسراع في تزويج البنت، صونا لها، فالبنت يا جبرها يا قبرها،  -
 وسترة البنت زواجها.

تقاليد التي تنبعث من عصبية قبلية، فالبنت البن عمها ما دام ظلت البنت رهينة العادات وال -
يرغب في الزواج منها، وله السلطة المطلقة عليها، حتى إنه يمكن له أن يوقف مراسم زواجها 

 وينزلها من هودجها.
غلبة العنصر الذكوري على األنثوي في المجتمع البدوي فدور المرأة يختلف عن دور الرجل؛  -

 .األمثال البدويةوهو ما رسمته 
حث المجتمع على اختيار بنت الحسب والنسب وامتدحها دون غيرها، دون النظر على فقرها  -

 أو غناها، فاألصل مقدم على المال.
ترى األمثال البدوية أن الغيرة متأصلة في المرأة، مستحكمة فيها؛ لذلك نظرت إلى الضرة نظرة  -

 ريبة وشك.
 ة، ونهت عن األخذ برأيها.سفهت األمثال البدوية عقل المرأ  -
رأت األمثال أن المرأة ليست أهال لحفظ األسرار، وأنها أحد أبرز مصادر نقل األخبار في  -

 المجتمع؛ وربما يكون في هذا مبالغة وتجن  عليها.
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المرأة في المجتمع البدوي عندما تنحدر إلى الرذيلة، فإنها ال يمكن أن تتوب وترجع إلى جادة  -
 صورته األمثال البدوية، فهم يرون أن المية ما بتروب والعلقة ما بتوب. الطريق، وهذا ما

جاءت األمثال البدوية موافقة للذوق العام عند العرب في كثير من الصور التي رسمتها للمرأة،  -
 وهذا ما تمَّت اإلشارة إليه في البحث. 

 التوصيات:

ة يدة هامة تخدم الحركة األدبيدراسة أدب البادية الفلسطيني يسهم في الكشف عن زوايا جد -1
 الحديثة.

إجراء دراسات شاملة ومتكاملة في األمثال البدوية الفلسطينية وليست جزئية، فهي أرض بكر  -2
 لم تسبق دراستها.

 المصادر والمراجع

علي الحسن القيرواني، العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  ابن رشيق أبو -1
 م(.1981)لبنان،  بيروت،

ابن الشيخ، التلى، منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -2
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 م(.1982بيروت، لبنان. )د. ط(، )

، عربلسان ال ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، -5
 (،م1968دار صادر، بيروت، لبنان. )

، 1واألقوال السائرة لبدو النقب وسيناء، دار آفاق، غزة، فلسطين. طأبو هويشل، عرفان، األمثال  -6
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