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 دراسة حتليلية. ،األمثال الشعبية كخلفية للعنف يف اتمع اجلزائري
  جامعة جيجل.، قسم علم االجتماع، صيفور سليم

  امللخص:
أكثر من ، وخزان فكري اجتماعي لعناصرهو رصيد ثقايف تعترب األمثال الشعبية يف أي جمتمع مبثابة

قد ساد االعتقاد و ،خمتلف مراحل تطورهو ذلك فهي حتكي بصورة أو بأخرى خمتلف فترات حياة هذا اتمع
آراء صائبة ال تزال و ملا فيها من أحكام، وجهاء هذا اتمعو يف األوساط اتمعية أا متثل مثرة احلكمة لعقالء

يف أيامنا هذه. غري أن املتفحص لبعض هذه األمثال يالحظ أا تساعد بعض األفراد على اختاذ سلوكات  صاحلة
أي أن بعض األمثال كانت مبثابة اخللفية الفعلية هلذه ، عنيفة بدعوى أنه قد قيل مثل هذا يف املاضي
  السلوكيات. هذا ما سنحاول إبرازه يف هذا املقال.

  مقدمة: 
حث أن يعزل أية ظاهرة اجتماعية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو فكرية ال يستطيع البا

إضافة إىل ما يضطرب من أحداث أو أفكار ، عن الظواهر األخرى يف اتمع كثوابت ومتغريات
واملفكر االستراتيجي هو ذلك اإلنسان املسؤول حملياً (وطنياً) وقومياً إن وجدله بعد ، يف اتمعات

اً وهي الدائرة الكبرية اليت نتحرك كلنا فيها. ال يستطيع أن يعزل التفصيالت الصغرية وإنساني، قومي
عن التفصيالت األخرى املناظرة يف األماكن ، بل يف كل قطاع من قطاعات جمتمعه، جداً يف جمتمعه

األخرى خارج بلده أو إقليمه. وهو معين بشكل رئيس حىت يتأهل أن يكون مفكراً استراتيجياً 
لسوفاً واقعياً بعيد النظر أن يلم بشكل مقبول بكل ما يضطرب يف جمتمعه ويف العامل حىت وفي

وحىت يكون قادراً ، يستطيع أن يوظف املعلومات اليت يكتسبها يف حبث ومعرفة ظاهرة ما يهتم ا
  .أن يعرف على أية أرض يقف. هذا هو حال الدارس ملوضوع خلفيات العنف يف اتمع

أوراق التاريخ لوجدنا هذا املفهوم صفة مالزمة لبين البشر على املستوى ولو تصفحنا 
بأساليب وأشكال خمتلفة ختتلف باختالف التقدم التكنولوجي والفكري الذي ، الفردي واجلماعي
فنجده متمثال بالتهديد والقتل واإليذاء واالستهزاء واحلط من قيمة اآلخرين ، وصل إليه اإلنسان
  طرة واحلرب النفسية وغريها من الوسائل .واالستعالء والسي

كما جنده يف حميط سلوكات ، واالجتاه حنو العنف جنده يف حميط سلوكات بعض األفراد
وهو يوجد يف خمتلف ، كما يوجد يف حميط اتمعات البشرية، بعض اجلماعات يف اتمع الواحد

 ما ختتلف قوته من جمتمع إىل جمتمعك، وقد تزداد نسبة العنف يف جمتمع معني وقد تنقص، األوقات
، ومتباينون وقد تكون صور التعبري عن العنف عديدة ومتباينة ألن الناس خمتلفون ،زمن ومن زمن إىل
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حيث ميثل املوروث ، كما أن الناس يعيشون يف ظل مناخات ثقافية وسياسية واقتصادية خمتلفة
األمثال خاصة و التقاليدو ل بعض العاداتالشعيب مرجعية بارزة يف حتديد سلوكات األفراد من خال

 االسترشادلكن العربة تكمن يف ، ختتصر حكمة شعب بلغة بليغةاليت يرى بعض املثقفني أا الشعبية 
. لكن السؤال الذي يتبادر إىل األذهان هو: هل كل األمثال الشعبية تعرب فعال عن احلكمة؟ هذا ا

بالتايل ميكن أن و رؤاهمو من أقوال الناس مبختلف مستويام ما ال ميكن اجلزم به ألن هذه األمثال
إن كانت عباراا تبدو فيها نوع من احلكمة إال أا تتضمن أحيانا و تكون هناك أمثال شعبية

من بني هذه السلوكات آفة العنف اليت انتشرت بشكل واسع يف و دعوات إىل سلوكات غري الئقة
  سلوك العنف يف بعض األمثال الشعبية تمعنا؟جمتمعنا. فأين تكمن الدعوة إىل 

I . :املنهجية  
  احملور األول: العنف كظاهرة اجتماعية

  : تعريف العنف . 1
كقيمة ، يعرف العنف بأنه سلوك إيذائي قوامه إنكار اآلخرين كقيمة مماثلة لألنا أو للنحن

من قيمته أو حتويله إىل تابع أو  إما باحلط، ومرتكزة على استبعاد اآلخر، تستحق احلياة واالحترام
  بنفيه خارج الساحة أو بتصفيته معنويا أو جسديا. 

ويعرف أيضا بأنه (سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو 
مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولة دف استغالل طرف آخر يف إطار عالقة قوة غري متكافئة 

و سياسية دف إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو مجاعة أو اقتصادية أو اجتماعية أ
  طبقة اجتماعية أو دولة).

إذا فالعنف يتضمن عدم االعتراف باآلخر ويصاحبه اإليذاء باليد أو باللسان أي بالفعل 
  .)2006، حمسن (حذف اآلخر) –التهميش  –وهو يتضمن ثالث عناصر (الكراهية ، بالكلمة

سلوك غري سوي نظرا للقوة املستخدمة فيه واليت تنشر املخاوف واألضرار اليت والعنف 
تترك أثرا مؤملا على األفراد يف النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية اليت يصعب عالجها يف 

  ومن مث فإنه يدمر أمن األفراد وآمان اتمع.، وقت قصري
ف هو سلوك أو فعل أو قول يؤذي الغري يعرف أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه والعن

يصدر عن طريق قد يكون فردا أو مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولية يهدف يف ، ويتسم بالعدوانية
مما يتسبب يف إحداث أضرار مادية أو ، إطار عالقة قوية غري متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

  )1994(عبد الوهاب . قة اجتماعية أو لدولة أخرى"معنوية أو نفسية لفرد أو جلماعة أو لطب
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  اخلصائص العامة اليت يتصف ا العنف:  . 2
  العنف سلوك ال اجتماعي كثريا ما يتعارض مع قيم اتمع والقوانني الرمسية العامة فيه. أ.

 اآلخرين.العنف قد يكون ماديا فيزيقيا وقد يكون معنويا مثل إحلاق األذى النفسي أو املعنوي ب ب.

 قد يكون حنو ممتلكات عامة أو خاصة. أو مجاعات العنف يتجه حنو موضوع خارجي قد يكون فردا أو ت.
 إحلاق الضرر أو األذى باملوضوع الذي يتجه إليه. العنف يهدف إىل ث.

دون اإلشارة إيل بعض املفاهيم اليت تتداخل  ايتهكوديناميوال ميكن دراسة ظاهرة العنف 
  اإليذاء.، القوة، الغضب، عدوانمعها مثال ال

  :لعنفبعض املفاهيم املرافقة ل . 3
   العدوان:و العنف -أ

ففي حالة ، يرتبط العنف بالعدوان ارتباطا وثيقا فالعنف هو اجلانب النشط من العدوانية
وقد تنفجر عند األفراد ، العنف تنفجر العدوانية صرحية مذهلة يف شدا واجتياحها كل احلدود

أي أن العنف هو االستجابة السلوكية ذات ، مل يكن يتوقع منهم سوى االستكانة والتخاذلالذين 
السمة االنفعالية املرتفعة اليت تدفع صاحبها حنو العنف دون وعي وتفكري ملا حيدث وللنتائج املترتبة 

  ).1999حلمي ( على هذا الفعل
  العنف والغضب:  -ب

و ختيلنا أن هناك متصال لوجدنا أن الغضب يقع هناك عالقة وثيقة بني الغضب والعنف فل
أي ، يف أول املتصل يف حني يقع الغضب املتوسط يف منتصفة يف حني يقع العدوان يف أخر املتصل

وقد ، وهو تعبري عن الغضب يف صورة تدمري وختريب وقتل، إن العنف هو أقصى درجات الغضب
عندما تقوم اجلماعات بالتعبري عن غضبها وذلك ، يكون هذا التعبري يف صورة فردية أو مجاعية

  باحلرق أو التدمري للممتلكات العامة مثال.
  العنف والقوة: - ج

سواء ، ويتم فيها التحكم يف اآلخرين، القوة هي (القدرة على فرض إرادة شخص ما
، بطريقة شرعية أو غري شرعية بناء على ما لدى الشخص من مصادر جسدية أو نفسية أو معنوية)

وهذا ما ، كان يقاومهم اآلخرين الحظ على أن األقوياء هم الذين يفرضون إرادم حىت وإنوامل
نالحظه عندما ميارس املعلم سلطته يف ممارسة العنف علي تالميذه أو الرجل علي أبنائه حبكم سلطته 

ارسة فمن ميتلك القوة يصبح قادرا على مم ،األبويه أو الرجل على زوجته يف اتمعات الذكورية
  العنف على الضعفاء سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات وحىت على مستوى الدول.
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  العنف واإليذاء: -د
إن تعريفات اإليذاء عديدة ومتباينة ويرجع ذلك إىل عدة عوامل منها الشخص الذي يقع 

األسرة مثال حياط  ولقد ظل فعل اإليذاء داخل، عليه اإليذاء واملعايري االجتماعية السائدة يف اتمع
املدرسني جتاه التالميذ  مدارسنا من قبل يف كان حىت وقت قريب ميارس كما ،جمتمعاتنا بالكتمان داخل

حقوق الطفل واملرأة  ولكن يف ظل التطورات التربوية احلديثة وانتشار فكر، حتت شعار التربية
  هلا. والتقاليد نظرة العرف عن فة بغض النظريهلذه السلوكات على أا ممارسات عن أصبح ينظر

  النظريات النفسية واالجتماعية املفسرة للعنف:  . 4
  العنف يف ضوء نظرية التحليل النفسي:  -أ

األنا) عن تكييف الرتعات الفطرية الغريزية مع مطالب يرجع فرويد العنف إما لعجز(
من خالل ، مي أو اإلعالءأو عجز الذات عن القيام بعملية التسا، قيمه ومثله ومعايريهو اتمع

، الرتعات العدوانية والبدائية والشهوانية باألنشطة املقبولة خلقيا وروحيا ودينيا واجتماعيا استبدال
ويف هذه احلالة تنطلق الشهوات وامليول الغريزية من عقاهلا ، كما قد تكون (األنا األعلى) ضعيفة

   ).1993ة علم النفس والتحليل النفسي (موسوع، حيث تتلمس اإلشباع عن طريق سلوك العنف إىل
تنقسم إىل نزعات بنائية ، كما يرى فرويد أن دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة

(دوافع احلياة) وأخرى هدامة (دوافع املوت ) وتعرب دوافع املوت عن نفسها يف صورة دوافع 
التجين ومقر دوافع املوت أو غريزة وقد تأخذ هذه الدوافع صورة القتل واحلقد و، عدوانية عنيفة

  التدمري هو الالشعور.
يف حني ترى الفرويدية احلديثة أن العنف يرجع إيل الصراعات الداخلية واملشاكل 

  االنفعالية واملشاعر غري الشعورية باخلوف وعدم األمان وعدم املواءمة والشعور بالنقص.
  النظرية اإلحباطية:  -ب

  :من القوانني السيكولوجية لتفسري العدوانية والعنف منهاولقد وضع دوالرد جمموعة 
  كل توتر عدواين ينجم عن كبت. -
 ازدياد العدوان يتناسب مع ازدياد احلاجة املكبوتة. -
 تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت . -
 .ا من حدايف منها يقلل ولو مؤقتإن عملية صد العدوانية يؤدي إىل عدوانية الحقة بينما التخف -
ميكن توجيه العدوان  يوصف العدوان بأنه مباشر وعندما ال وهنا اإلحباط مصدر حنو يوجه العدوان -

يلجأ إىل توجيه العدوان حنو مصدر آخر له عالقة مباشرة أو رمزية  فإنه ،املصدر األصلي لإلحباط حنو
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فاملعلم ، رة بكبش الفداءوعندها يسمى هذا العدوان مزاحا وتعرف هذه الظاه، باملصدر األصلي
الذي حيبط من قبل مديره يوجه عنفه حنو الطلبة ألنه ال يستطيع أن يعتدي على املدير والزوجة اليت 

 )1975شرايب ( يعنفها زوجها تقسو على أطفاهلا
  نظرية التعلم االجتماعي:  -ج 

ون وهي من أكثر النظريات شيوعا يف تفسري العنف وهي تفترض أن األشخاص يتعلم
، وأن عملية التعلم هذه تبدأ باألسرة، العنف بنفس الطريقة اليت يتعلمون ا أمناط السلوك األخرى

ويطالبوم بأال ، فبعض اآلباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين يف بعض املواقف
مشاكله مع عندما جيد الطفل أن الوسيلة الوحيدة اليت حيل ا والده و .يكونوا ضحايا العنف

  )1993اخلوري (. فإنه يلجأ إىل تقليد ذلك، الزوجة أو اجلريان هي العنف
  : الفرضيات األساسية لنظرية التعلم االجتماعي

 .أن العنف يتم تعلمه داخل األسرة واملدرسة ومن وسائل اإلعالم  
  ا املعلمون واليت تستخدم العقاب دف التربية أن العديد من األفعال األبوية أو اليت يقوم

 والتهذيب غالبا ما تعطى نتائج سلبية.
 ا الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة إن العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء واخلربات اليت مير ،

 لذلك فإن سلوك العنف ينقل عرب األجيال.، تشكل شخصية الفرد عند البلوغ
  عدواين تبدأ بذوره يف حياته املبكرة ويستمر إن إساءة معاملة الطفل يف املرتل يؤدي إيل سلوك

 وبعد ذلك مع والديه ومدرسية.، يف عالقته مع أصدقائه وإخوته
  مدرسة التنشئة االجتماعية: -د

كما يتشرب ، وهي تفترض أن العنف يتعلم ويكتسب خالل عملية التنشئة االجتماعية
هر العنف توجد بشكل واضح يف ويؤكد ذلك أن مظا، املرء مشاعر التمييز العنصري أو الديين

فبعض الثقافات الفرعية اليت متجد ، بعض الثقافات والثقافات الفرعية بينما تقل يف ثقافات أخرى
كما جند أنه يف اتمعات الذكورية اليت تعطي ، العنف حتتل نسبة اجلرمية فيها معدالت عالية

ل واضح ويسوقون املربرات املؤيدة السلطة للرجل كثريا ما جند أن الرجال ميارسون العنف بشك
هذا باإلضافة إىل ما يسود اتمع من توجهات فكرية مؤيدة أو معارضة  )1992عكاشة (لعنفهم.

  للعنف متمثلة يف األمثال والعرف والثقافة السائدة.
  االجتاه البنائي الوظيفي يف تفسري العنف:  -هـ

واحد واالعتماد املتبادل بني العناصر  يقوم هذا االجتاه على فكرة تكامل األجزاء يف كل
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لذلك فإن أي تغري يف أحد األجزاء من شأنه أن حيدث تغريات يف ، املختلفة للمجتمع الواحد
فهو إما أن يكون نتاجا ، األجزاء األخرى وبالتايل فالعنف له دالالته داخل السياق االجتماعي

أو نتيجة لفقدان الضبط ، وجه السلوكلفقدان االرتباط باجلماعات االجتماعية اليت تنظم وت
طرابات يف أحد األنسقة االجتماعية مثل النسق االقتصادي أو ضأو نتيجة ال، االجتماعي الصحيح
  2003راغب . أو نتيجة لسيادة الالمعيارية يف اتمع واضطراب القيم، السياسي أو األسري

  نظرية الصراع يف تفسري العنف:  -و
ى الفكر املاركسي اليت ترجع العنف يف اتمع إىل الصراع وخاصة وتقوم هذه النظرية عل

وصراع ، والصراع أيضا ميتد ليشمل كافة الصراعات السياسية واإلثنية والدينية، الصراع الطبقي
، والصراع ميثل التربة اخلصبة لزيادة مظاهر العنف يف الوقت الراهن، املصاحل والصراع على السلطة

فعادة ما مييل الطرف األقوى لفرض هيمنته علي األضعف ، وازن القوىخصوصا يف ظل عدم ت
  ).2003راغب ( لتستمر بعد ذلك دائرة العنف

  ميكن أن جنمل أنواع العنف يف ثالثة:: أنواع العنف -5
هو الذي يتم داخل العائلة ويتمثّل يف الضرب واالغتصاب. وتطبيق العادات : العنف األسري أ.

وزواج الصغريات ملا يف هذا ، وتفضيل الذكر على األنثى، عضاء التناسلية للبنتالضارة كتشويه األ
النوع من الزواج من "إكراه للطفلة وحيرمها من حقوقها يف التعليم وحيملها أعباء نفسية واجتماعية 

)  www.saaid.net ( وصحية ويصيبها أو حيتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو جنسي"
 نف الذي له عالقة باملهر وسائر العقوبات مبوجب األعراف االجتماعية واستغالل الدين.والع
، وهو الذي ميارسه اتمع على اإلنسان مثل االعتداءات اجلنسية كاالغتصاب :العنف اتمعي ب.

رة نضيف إىل هذه جتا، وغريها من األماكن، والتحرش اجلنسي يف مواطن العمل واملؤسسات التعليمية
وعنف الدول ، وصور اخلالعة املسيئة للمرأة، والعنف ضدها، اجلنس والبغاء السري والعمالة املرتلية

والعنف ضد ، أو تواطؤها على ارتكابه عن قصد أو عن غري قصد. والعنف أثناء الرتاعات املسلحة
 والعنف عند احلجز.، الالجئني وخاصة النساء املهاجرات

العنف الناتج عن ثقافة دينية أو جمتمعية تستغلّ لتكريس العنف األسري وهو  :العنف الثقايف ت.
العنف القانوين الذي ، واكتساب شرعية إيديولوجية ملمارسته.ويتفرع عن هذه األنواع الثالثة للعنف

يتمثّل يف حرمان الزوجة من أبنائها ويف طردها من البيت وطالقها ألتفه األسباب. والعنف 
 حرماا من اإلنفاق عليها وعلى األبناء. ميارسه الزوج مثل مصادرة أمالك الزوجة أواالقتصادي الذي 
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II . :النتــــائج  
  احملور الثاين: األمثال الشعبية يف تراثنا الثقايف.

  تعريف املثل:  . 1
 تظهر بالغته ،لكنها مجيعا ال خترج عن أنه" قول مأثور ،كثرت تعاريف املثل وتنوعت لقد

وقد كان إدراك  وأخذ ليقال يف مثل تلك املناسبة" ،معينة قيل يف مناسبة، لفظه وإصابة معناهيف إجياز 
  عليها. فجموعها وحرصوا، سواء كانت فصيحة أم شعبية جليا وواضحا ،ألمهية األمثال العرب

كما ميكن تعريف املثل على أنه مجلة مفيدة موجزة متوارثة شفاهة من جيل إىل جيل. 
شائعة االستعمال عند خمتلف الطبقات. وإذ يلخص املثل قصة ، مة البناء بليغة العبارةوهو مجلة حمك

فصدقوه ألنه يهتدي يف ، فقد حظي عند الناس بثقة تامة، عناء سابق وخربة غابرة اختربا اجلماعة
يف حل مشكلة قائمة خبربة مكتسبة مبشكلة قدمية انتهت إىل عبر ال تنسى. وقد قيلت هذه العربة 

  مجلة موجزة قد تغين عن رواية قصة ما جرى.
واملثل يف قول الفاريب:"هو ما ترضاه العامة واخلاصة يف لفظه ومعناه حىت ابتذلوه يف ما 

وهو أبلغ احلكمة ألن الناس ال ، ووصلوا به إىل املطالب القصية، بينهم وقنعوا به يف السراء والضراء
ذا فاملثل قيمة خلقية مصطلح على قبوهلا يف شعبها. وهو مير ول )1968البقلي (جيتمعون على ناقص.

وينم صراحة أو ضمنا عن هذه املعايري على كل ، قبل اعتماده وشيوعه يف غربال معايري هذا الشعب
  صعيد ويف كل حال يتعاقب عليها اإلنسان يف حياته".

  مصادر املثل الشعيب: . 2
"حكاية" حيث تلخص خربة حياتية أو موقف من األمثال الشعبية ما تفرزه "حادثة" أو 

يف عبارة أو تعليق موجز. وقد وجد املثل سبيله إىل البالغة العربية فيما عرف باسم االستعارة 
، حيث يوحي بإجراء تشبيه بني حالتني: احلالة الراهنة اليت يستعري فيه القول املتمثل به، التمثيلية

ن املثل إشارة موحية تتكئ على خربة حياتية سابقة. ويكو، واحلالة اليت صدر عنها ذلك القول
  باستعراض هذا اال يف املثل الشعيب نرى أنه يستمد من عدد من املصادر: 

وال يعرف كل من يسـتعمل  ، وقد يستعمل املثل بني الناس، ما استمد من حكاية أو نكتة شعبية أ.
  ون مع اإلحياء العام لعبارته. وإمنا يتعامل، تفاصيل احلكاية أو احلادثة اليت وراءه

وهو  )البطن ما ميالها غري التراب(ما اقتبس عن الفصحى بنصه أو بشيء من التغيري الطفيف:  ب.
 تعبري عن املثل املعروف: "ما مأل ابن أدم وعاء شرا من بطنه".  

 ما استمد من كتاب التراث الطيب األديب. ت.
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 ."حيس باجلمرة غري اللي كواتوا مامثل "املستمد من األغاين الشعبية:  ث.

وهـذا  ، ومن األمثال ما هو عصارة جتارب وممارسات عديدة كانت تلجأ إليها بعض الشعوب ج.
 ما يدخل ضمن إطار ما يسمى بالطب الشعيب أو التقليدي. 

 مما يشري إىل قدم هذا التراث الذي وصلنا.  ، وهناك أمثال حتمل بصمات معتقدات قدمية جدا ح.

 أو التجربة اإلنسانية العامة. ، ثال حتمل مالحظات دقيقة ألعماق النفس البشريةأمو خ.
أعجب الناس جبماليتها أو بالصورة الكاريكاتريية الساخرة فيها مثل ، ومما يلحق باألمثال تعابري د.

 إذا طاب شيء اعطوين".  و عن شخص يدعي املرض: "غطوين
، ومنها كتب الديانات الثالثـة ، وثقافات أخرى أمثال مستمدة من خالل التعامل مع شعوب ذ.

 . )1981األسدي(الوسخ من الشيطان".و ومصادر أخرى مثل: "النظافة من اإلميان
  خصائص األمثال الشعبية: و مضامني . 3

وجدنا انتماءها إىل أحد املضامني ، إذا نظرنا إىل األمثال يف جمموعها من زاوية املضمون
  :)1976زلزلة ( التالية

واليت أكثـر مـا   ، قيمية: ومثال عليها األمثال اليت تعرب عن موقف من بعض املسببات املرضية -أ
  متشى".  و متدى تعشىو تكون تلك املرتبطة بعادات الغذاء. مثل:"تغذى

  وصف بعض األنواع من اآلالم وحماولة تقدير شدا.   -ب 
  رتاح".مثل: "دراهم املشحاح ياكلهوم امل، التعابري التهكمية -ج 
  خصائص األمثال: . 4

مساا احملددة؛ تقوم و العبارة الشعبية من األشكال األدبية اليت هلا عناصرها املميزةو املثل
هي ليست وقفا على طبقة معينة من الناس بل ما و على إسقاط جتربة سابقة على جتربة حالية.

ي صاحل: "األمثال بنود يف يقول رشد ).2007بوكروح (اصطلحت عليه.و اخلاصةو تراضته العامة
فال جند وجها ، تصور مواقفهم من مشكالت احلياة، وتعرب عن جتارب العامة، دستور غري مكتوب

هو يشري بكلمة و .)1961صاحل ( األقوال"و أطلق فيه العامة عشرات األمثالو من وجوهها إال
فهي متيل ألن تصبح ذات ، نظرا خلاصية التداول املميزة هلاو "األقوال" إىل العبارات الشعبية.

  أشكال قارة يتواضع عليها الناس فتغدو تراثا حيفظ كما جاء دون تغيري.
III . :املناقشــة  

  احملور الثالث: نظرة حتليلية لألمثال الشعبية الدالة على العنف:
بالغية كبرية خاصة يف جمتمعنا إال أا تنطوي أحيانا و رغم أن لألمثال الشعبية قيمة فنية
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دعوات فاضحة لالستخدام املفرط للعنف رغم توفر أساليب و ألفاظ حتمل دالالتو لى تعابريع
تتنوع داللة هذه األمثال عن العنف؛ من العنف و إقناعا.و أكثر نفعاو تأثرياو أخرى أكثر إصالحا

  غريها.واالجتماعي..و اجلسدي إىل اللفظي إىل الفئوي
  حول املرأة:  أمثال عن العنف يف األمثال الشعبية . 1

كربها و كثريا ما ينظر للمرأة على أا خملوق دوين من مرحلة والدا إىل غاية شباا
 هلا يقال ذكرا املولود كان فنجد بعض الناس مثال عندما تلد املرأة مولودا يتخذون موقفني؛ فإن

يتجلى ذلك أيضا ،و "سالمتك على هللا احلمد" هلا يقال بنتا كانت وإن، "ما زاد عندكم مبارك"
 :األمثال الشعبية مثل يف يف بعض

 للممات. البنات هم -

 تربية املرأة. -

 ال تأخذ برأيها.و شاور املرأة -

  سترة. البنت زواج -
  البقر بالعصا.و قوم النساء بالنساء -
 النساء كي ماء البحر كلهم ماحل الذوق. -

 تستحق فاملرأة، القيم هذه بهتسب الذي العنف مقدار ندرك حنن طبعا، كثري وغريها
 وفاة حال يف التربية على غري قادرة وهي، واتمع أسرا على عالة واملرأة، وباستمرار الضرب
 االجتماعيو الفكري التطور ورغم ،ويكرسها املرأة حيقق دونية االجتماعي املوروث هذا مثال زوجها

 لنا الرجعية إن جاز العقلية ألن وذلك املوروث هذا جتاوز تستطع مل أا إال إليه املرأة وصلت اليت
متثل هذه النظرة و م. اليت تتحكم هي) ا ويؤمنون ا يسريون رجالنا معظم زال ما اليت (التعبري

السلوكات العنيفة ضدها و بني املمارساتو الدونية حلقة الوصل بني الفهم اخلاطئ لطبيعة املرأة
   جاهز لكل فرد حول طبيعة املعاملة العنيفة ضد املرأة.اجتماعي و حيث يتكون رصيد ثقايف

  أمثال شعبية عن العنف ضد األطفال األيتام: . 2
اللفظية للعنف يف األمثال على املرأة فحسب بل هناك بعض و ال تقتصر الداللة الرمزية

  األيتام . منها فئة األطفالو صيغ متضمنة للعنفو الفئات االجتماعية طالتها هذه األمثال بعبارات
  وهذا األمثال حيمل داللة واضحة عن نوع املعاملة العنيفة ضد األيتام:

  اليتيم إذا ضربتوا اطغيه.  -
  يف رأس ليتامى. - احلالقة –اتعلم احلفافة  -
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  الضحى.  أما اليتيم فال تقهرو   و هذه األمثال جندها تتناىف صراحة مع اآلية الكرمية:
  ني األفراد بشكل عام: أمثال عن العنف فيما ب . 3

حيث جند أن الكثري من األمثال الشائعة االستعمال دعوة صرحية إىل استعمال العنف 
حىت املؤسسات و املؤسف أن بعضها أصبح مبثابة شعار يتباهى به بعض األفرادو كوسيلة وحيدة

  يف أذهاننا هو:  أهم مثل شعيب يربزو الوعيد ضد األطفال املتمدرسنيو التربوية تستنجد به للتهديد
  العصا ملن عصا. -

 التوعيةو وحسب هذا املثل جند أن صياغته تستبعد كل وسائل التربية املمكنة كالرشد
مثل آخر جند أن أغلب أفراد  االستصحاب احلسن من أجل ثين األفراد عن سلوكام العصانية.و

  جمتمعنا يستعملونه بشكل واسع عند الدعوة ملأدبة أو طعام فيقال:
  ا فيها غذا أو عشا.نضربوارواح  -

أصبح مبثابة ، سكينةو فحىت سلوك األكل أو الطعام الذي من املفروض أن يتم يف هدوء
  االستعداد ملعركة أو على األقل جلولة منازلة أو مالكمة.

من حصته يف بعض األمثال تدل على  التربية والتنشئة االجتماعيةكما ال خيلوا موضوع 
  ربية اليت ينشئ اتمع أفراده عليها مثل: نوع خاطئ من الت

  بن عمي على الرباين أو الغريب.و أنا، وخويا على بن عميو أنا -
نصرة املظلوم بقدر ما يشجع على و فهذا النوع من األمثال ال يشجع على إحقاق احلق

   هكذا...و ةعقد حتالفات تكون األسرة الصغرية أساسها مث يتوسع هذا التحالف إىل األسرة الكبري
 خامتة: 

وخالصة هذه املداخلة هو أننا أردنا القول أنه ليس كل ما هو متوارث من التراث 
ذلك ألا أقوال بشرية ، ال جيوز املساس بهو الشعيب وخباصة األمثال الشعبية ميكن اعتباره مقدس

كما رزينة إال أن حو صحيح أا حتمل بني طياا أقواال بليغة، تصيب أحيانا وختطئ أحيانا أخرى
بني ما هو مفسد حمرض على سلوكات و الواجب علينا اليوم هو التفريق بني ما هو تربوي هادف

غريه. أو على األقل عدم إيصاهلا إىل األجيال القادمة كنوع من حتمل املسؤولية و مرضية كالعنف
  اآلثار. و خلطرية املعاملمن أجل عدم توريث هذه الظاهرة ا، األخالقية والتارخيية حنو هذه األجيال
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Résumé :Les proverbes populaires comme background de la violence 
dans la société algérienne. Etude analytique. 

Les proverbes populaires des sociétés sont considérés comme un 
capital culturel et un stock social et intellectuel. Ils relatent, d’une façon 
ou d’une autre, les différentes étapes et le processus du développement 
de société. La conception qui règne dans les milieux sociaux dicte que ces 
proverbes sont le fruit de la sagesse des notables d’une société pour les 
jugements, valables jusqu’à nos jours, et les justes opinions qu’ils 
portent. Néanmoins, en examinant ces proverbes on constate qu’ils 
favorisent les individus à commettre des comportements violents en 
prétendant que ces proverbes sont dits par nos ancêtres,cela veut dire 
que ces proverbes étaient la cause même indirecte de ces 
comportements. cet article vise à mettre en relief l’impact des proverbes 
sur la violence dans la société.  

  


