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المرأة في المثل الشعبّي..
بط والرَّقابة قوانين الضَّ

حسين نشوان/ األردن

التاريخ،   ْ ع�ب ي  الشع�ب المثل  نصوص  َشكََّلت 

قّوًة  ّي،  الب�ش والجتماع  المكان  وباختالف 

قّوتها  ت  يعّيًة وقانونّيًة -غ�ي مكتوبة- استمدَّ ت�ش

والرعويّة  الزراعّية  الأنماط  ثقافة  من  ومرجعّيتها 

وأعرافها.

يعّية تنطوي  د أنَّ تلك الأنظمة الت�ش ومن المؤكَّ

عىل عدد من الّضوابط الرقابّية والمنعّية القهريّة 

ي تحاول من خاللها توجيه السلوك الجتماعي 
ال�ت

ي تمثِّل مفردات ثقافّية 
ال�ت الِقَيم  نحو جملة من 

وهي  الواحد،  المجتمع  ي 
�ف عليها  متعارف 

الذي  )المجتمع  المجتمع  بها  يعرف  مفردات 

عىل  التعرُّف  يمكن  خاللها  ومن  الَمَثل(،  أنتج 

هويّته الجامعة. ويختلف المثل عن أنواع الفنون 

بأنَّ مؤلِّفه ليس معروًفا، وبالتاىلي تصبح  الأخرى 

كمسؤولّية  بالمجتمع  مقرونة  التأليفّية  القّوة 

تضامنّية. ولسبب يتعّلق بوظيفته التعليمّية، فإنَّ 

الأخالقّية  السلطات  من  يحوز عىل جملة  المثل 

ي 
ال�ت قّوته  تكمن  هنا  ومن  والقانونّية،  والتعلمّية 

بكّل  وارتباطه  وشموله  تداوله  لسهولة  تنضاف 

مناحي الحياة.

ِّ بها المثل  ي يب�ش
ز من خالل تلك القيم ال�ت وت�ب

ف  ب�ي العالقة  تحكم  ي 
ال�ت الخطابات  من  أنواع 

نفسه  الوقت  ي 
�ف وتدّل  وفئاته،  المجتمع  أطراف 

الخطاب  ََحت  َ اج�ت ي 
ال�ت الفئة  تلك  مصالح  عىل 

لضمان  بل  حسب،  والهيمنة  يطرة  للسَّ ليس 

القتصاديّة  الحياة  مناحي  ي 
�ف الجتماعي  التوازن 

المجتمع.  ي تشكِّل أمن 
ال�ت والجتماعّية والثقافّية 

يعّية  الت�ش المثل  وظيفة  فهم  يمكن  هنا  ومن 

الفرن�ي  المفكر  يقول  كما  السلطويّة،  ته  وقوَّ

والنظام  ي 
القانو�ف “الحقل  إنَّ  فوكو:  ميشيل 

لعالقات  الدائمة  الأرضّية  الن  يشكِّ ي 
القضا�أ

د الأشكال”)1(.  الهيمنة وتقنيات الإخضاع المتعدِّ

ّ الذي تناول مكانة المرأة  ي وقد تأثَّر المثل الشع�ب

ف  ي بالد الشام عاّمة، والأردن وفلسط�ي
ووظيفتها �ف

تمثَّل  الذي  ي  العر�ب التاريخي  بالموروث  خاّصة، 

ومضامينه  ي 
والدي�ف ي 

الحكا�أ والموروث  بالشعر 

ي تتَّصل بالُعرف والتَّقليد.
ال�ت

ِّ عن توافق اجتماعي،  كما تأثَّر المثل، الذي يع�ب
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نتاج وظروف الحياة وتقلُّباتها والطبيعة  بنمط الإ

العربّية ومنها  البلدان  ي مرَّت عىل 
ال�ت والأحداث 

الحروب المتتالية والمجاعات والكوارث.

 ّ ي ست مثل هذه المؤثِّرات لثقافة المثل الشع�ب وأسَّ

للمرأة  نظرته  ي 
و�ف عام،  بشكل  للحياة  نظرته  ي 

�ف

بما فيه من تناقض وتضاد وجمال وقسوة أحيانًا، 

فكان المثُل مرآًة للواقع بسلبّياته وإيجابّياته. 

ألقت  فقد  المثل،  ي 
�ف المرأة  تناول  مجال  ي 

و�ف

المجتمعات  وتراث  الذكوريّة  الثقافة  طبيعة 

ودورها،  المرأة  مكانة  عىل  ظاللها  القدم،  منذ 

ي 
ي الوظيفة البيولوجّية ال�ت

فحرصت دور المرأة �ف

وبرزت   ، ي
البي�ت والعمل  كاثر  والتَّ بالولدة  تتَّصل 

متناقض  بشكل  الَمَثل  مجتمع  ي 
�ف المرأة  صورة 

والتِّهام  والدونّية  القسوة  من  يخلو  ل   ، ي وسل�ب

عام  بشكل  مستثناة  فالمرأة  قصاء،  والإ والعزلة 

للحقوق  تفتقد  والمشاركة،  والمشورة  الرَّأي  من 

ي إطار ثقافة 
، وبقيت �ف ي

نسا�ف الأساسّية للكائن الإ

تخفي  ول  المجتمع،  هامش  عىل  تعيش  المثل 

ي 
القانو�ف النساء  “وضع  الحديثة  الخطابات 

لها،  ي يخضعن 
ال�ت الثقافّية  الغامض، والوصاية 

ت إىل بناء صورة راسخة  ي أدَّ
والصور النمطّية ال�ت

فيها  تظهر  ي 
وال�ت المعا�  العام  الُمتخيَّل  ي 

�ف

النساء خاضعات وتابعات؛ وهي صورة معّقدة 

بما  ف  الجنس�ي ف  ب�ي الالمساواة  فكرة  بمكر  تكرِّس 

مكتسبات  ورغم  المساواة،  غياب  بأنَّ  يوحي 

ي ل يمكن إنكارها، يُبقي وضع النساء 
الحداثة ال�ت

جميع  بها  تمرُّ  ظاهرًة  المجتمعات  ي 
�ف الثانوي 

الثقافات والحضارات”)2(.

ما  المثل  إنَّ  خليل  أبو  أحمد  الباحث  ويقول 

)القول  بصفته  المجلس  ي 
�ف ته  بقوَّ محتفًظا  يزال 

نستطيع  ولكن ل  الآراء،  تتناقض  ف  الحسم( ح�ي

ي ظلم المرأة، فهو ليس  أن نقول إنَّ المثل الشع�ب

أك�ش من مرآة تعكس تفك�ي المجتمع الذي خرج 

ي الأمثال متناقضة تبًعا لختالفات 
منه، لذلك تأ�ت

ي خرجت منها)3(.
البيئات ال�ت

تعيينات المثل
يعات المدنّية  ي الوقت الذي تحرص فيه الت�ش

�ف

والملكّية  الحياة  ي 
�ف نسان  الإ حقوق  إبراز  عىل 

، فإنَّ المثل  والصحة والعمل والتعليم والتعب�ي

ف والإضمارات  ي ينطوي عىل عدد من القوان�ي الشع�ب

يّة،  ف المنعّية والقمعّية والتهامّية والعنفّية والتمي�ي

ر  ي صوَّ لكن من الظلم القول إنَّ المثل كنص أد�ب

ل  فالمثل  الحياة،  تفاصيل  كل  ي 
�ف ا  سلبيًّ المرأة 

والحالة  بالمناسبة  يتَّصل  بل  ا،  جنسيًّ ف 
َّ يتع�ي

بلغة  صيغت  ي 
ال�ت الأمثال  من  فكث�ي  والواقعة، 

عىل  وتنطبق  تُقال  أن  يمكن  المرأة،  تخاطب 

عىل  ينطبق  ومّما  الذكر،  بسلوك  تتَّصل  مواقف 

“الفرس الأصيلة بتطلع  الذكر والأن�ش ما يقال: 

ل  ف ويخ�ت بالعمومّية  يتَّسم  فالمثل  بذراعها”، 

ة الجتماعّية وثقافتها. الخ�ب

المرأة،  مدح  ي 
�ف يُقال  ما  المثل  تضادات  ومن 

“وإذا  بركات”،  “البنات  ومنها:  ونقيضها، 

و”الأخت  المحّننات”،  وين  الخوان  اختلفوا 

وُدعاها والأم ورضاها”، و”الجنة تحت أقدام 

للمات”،  البنات  “َهّم  وبالمقابل  الأمهات” 

“الوليا رزايا”، وهذه التضادات تتَّصل باختالف 

اختالف  مع  وبقائه  ومجتمعاته  المثل  بيئات 
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هذه  تنتقص  ما  و”غالًبا  والمناسبة،  الزمان 

آخر  مكان  ي 
�ز أنّها  إّل  المرأة،  قيمة  الأمثال من 

وأحيان أخرى قد تشيد بها، وهذا ما يمكن أن 

يف�ِّ هذه الزدواجّية”)4(.

المواقع،  من  كث�ي  ي 
�ف المرأة  المثل  د  مجَّ وقد 

ي بالفرس والقمر  ي مجتمع المثل الشع�ب
وُشبِّهت �ف

مثل  “الأرض  ذلك:  ي 
�ف وقيل  والأرض،  والغزالة 

ما  و”ثلثة  بتنباع”،  ول  ى  بتن�ش ل  العرض 

بتنعار المرة والفرس والبارودة”.

نسان  ، الذي يرافق الإ إنَّ خطورة المثل التَّداوىلي

شمولّيته،  ي 
�ف تكمن  وفاته،  وح�ت  ولدته  منذ 

ي 
ال�ت التاريخّية  امتداداته  ي 

و�ف تناقله،  وسهولة 

سالم،  الإ قبل  لما  نصوصه  بعض  ي 
�ف تعود 

وز  ي تّتصل بالظروف المحيطة ل�ب
ومرجعّياته ال�ت

ومقارباتها  والحقب،  العصور  تلك  ي 
�ف المثل 

اختالف  مع  الحاىلي  والزمان  الراهنة  اللحظة  مع 

المعارف والِقَيم والأمزجة.

عىل  طرأت  ي 
ال�ت التحوُّلت  من  الرّغم  وعىل 

والمعرفة  التعليم  حقول  ي 
�ف ي 

المد�ف المجتمع 

والمشاركة  نسان،  الإ وحقوق  والتكنولوجيا 

ي العمل 
ُّ أدوار المرأة ومكانتها �ف السياسّية، وتغ�ي

ي جّل حقول العمل 
والملكّية ومشاركتها الرجل �ف

تداوله  يتّم  يزال  ما  المثل  نّص  أنَّ  إّل  نتاج،  والإ

إىل  يعود  الذي  والرعوي  الزراعي  إنتاجه  وط  ب�ش

التعرُّف  يمكن  ي 
وال�ت قبلها،  وما  العثمانّية  ة  الف�ت

ي تتصل 
ف النص ومفرداته ال�ت عليها من خالل م�ت

النقديّة وأسماء الأشخاص والأماكن  بالمعامالت 

إعادة  ويتّم  “سائًرا”  المثل  يزال  وما  والصفات، 

يعكس  في  تعسُّ استعاري  خطاب  وفق  إنتاجه 

هيمنة خطاب السلطة الذكوريّة وثقافتها، فإنتاج 

نفسه  الوقت  ي 
�ف هو  مجتمع  كل  ي 

�ف الخطاب 

“إنتاج مراَقب، وُمنتقى، ومنظَّم، وُمعاد توزيعه 

دورها  يكون  ي 
ال�ت الإجراءات  من  عدد  من خالل 

ي حدوثه 
م �ف الحّد من سلطاته ومخاطره، والتحكُّ

المحتمل، وإخفاء ماديّته الثقيلة والرهيبة”)5(.

يعّية والقانونّية  ث عن الوظيفة الت�ش وحينما نتحدَّ

ث عن نصوص  ي يقوم بها المثل، فإنَّنا ل نتحدَّ
ال�ت

إضمارات  من  عليه  تّب  ي�ت ما  نرصد  بل  قانونّية، 

تَّب عليه عقوبة  ي سلوكه، وي�ت
يتمثَّلها المجتمع �ف

ف ليست مكتوبة، وإنَّما اسُتنتجت  ما، وهي قوان�ي

قّوة  من  يحوز  بما  المثل  نصوص  من  عدد  من 

س لعدد من  ي المتداول الذي أسَّ
يع العر�ف الّت�ش

. ف القوان�ي

قوانين تقوم على 
مييز والدونّية التَّ

مجتمع  ي 
�ف والأن�ش  الذكر  ف  ب�ي ف  التَّمي�ي فكرة  تبدأ 

ي  ي منذ الولدة، فالولد أو أو الص�ب المثل الشع�ب

ي مجنون  له “فرحة ولو كان قّد القمحة”، و”ص�ب

أنَّ  السلوك  يفّ� هذا  ول فتاة خاتون”، وربّما 

العمل  يعتمد عىل  الرعوي  أو  الزراعي  المجتمع 

ي 
و�ف الذكور،  به  يقوم  الذي  ي 

البد�ف والجهد 

هي  ة  والك�ش القّوة  كانت  الذي  القبىلي  المجتمع 

الحمى  سياج  هم  الذكور  كان  المكانة،  أساس 

وارد  رجالك  “عّد  فُيقال:  القبيلة،  عن  فاع  للدِّ

الما”.

ترتَّب  قد  ي  ف التمي�ي الموقف  هذا  فإنَّ  وبالتأكيد 

العمل  عىل  تقوى  ل  ضعيفة،  المرأة  أنَّ  عليه 
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العربّية  الذاكرة  ي 
�ف هي  بل  الدفاع،  ول  الشاق 

“أضعف خلق الله” كما يقول الشاعر جرير:

 

يرصعن ذا اللّب حتى ال حراك له                  
وهـنَّ أضعـف خلـق الل إنسانـًـا

ي المثل ل ينحرص بالجانب الجسدي، 
والضعف �ف

المثل،  مجتمع  يرى  كما  مطلق  ضعف  هو  بل 

من  ُخلقن  ودين”،  عقل  “ناقصات  فالنساء 

ا غ�ي قادرة عىل اتخاذ  “ضلع آدم”، وهي عاطفيًّ

القرار، فُيقال: “البنت إذا انطلقت عىل خاطرها 

أنَّ  ذلك  عىل  س  يتأسَّ زّمار”.  يا  طّبال  بتجّوز  يا 

“المرأة  المرأة “قارص”، ل تملك أمرها، فُيقال: 

ء قدير”. ي
، بفّكروا الّزلمة عىل كل �ش والزغ�ي

قوانين مبنّية المنع
از  ط والح�ت س قانون المنع عىل فكرة التحوُّ يتأسَّ

هي  القاعدة  أنَّ  ومع  الخوف،  عن  الصادر 

للفتاة/  بالنسبة  المثل  مجتمع  أنَّ  إّل  باحة،  الإ

الفتاة  به  تُحاط  الذي  المنع،  عىل  يقوم  الأن�ش 

ي تقولها لها 
منذ الّصغر بجملة من التعليمات ال�ت

ي طريقة الجلوس والقفز والحركة والهيئة 
الأم، �ف

. والّصوت والتَّعب�ي

“ما  بالختالط،  تتَّصل  ي 
ال�ت المحاذير  تبدأ  ثم 

ثالثهما”  الشيطان  كان  إل  وامرأة  رجل  اجتمع 

المشاركة  إىل  تصل  ي 
ال�ت الجتماعّية  والمشاركة 

ي قوم ملكوا أمرهم 
السياسّية، فُيقال: “ل خ�ي �ز

امرأة”.

ي 
�ف التاريخّية  الشواهد  د  تعدُّ من  الرّغم  وعىل 

من  السياسّية  الأمور  تسلَّم  عىل  المثل  مجتمع 

أنَّ  إل  الزباء،  الدر،  شجرة  ومنهن:  نساء،  ِقَبل 

والزراعّي  الرعوّي  المجتمع  ي 
�ف الذكوريّة  السلطة 

لم تكن لتقبل أن تتسلَّم المرأة السلطة، ول ح�ت 

الستشارة، فُيقال: “شاوروهن وخالفوهن”.

أو  الشجاعة  بالمرأة  عجاب  الإ موضع  ي 
�ف وح�ت 

“أخت  يُقال:  بل  بصفاتها،  توصف  ل  القويّة، 

شورها  شاورها  الجواد  “بنت  ويُقال:  رجال”، 

من شور أبوها”.

قوانين تقوم على 
العزلة

ي تصبح 
إنَّ ما يتبع المنع هو العزلة الق�يّة ال�ت

وحركة  البيت  إطار  ي 
�ف الفتاة  حركة  حدود  معها 

الفتاة  عىل  تحّل  عقوبة  هي  والعزلة  الأرسة، 

وبعض  والتقاليد  العادات  تفرضها  ذنب،  دون 

من  المنع  عىل  وتقوم  الأسطوريّة،  العتقادات 

 : ي الشع�ب المثل  ي 
�ف ويُقال  والخروج،  الختالط 

ي مخباها”.
“راح صباها �ز

قوانين تقوم على 
هام االتِّ

يعّية تقول: “إّن كل متَّهم  مع أنَّ القاعدة الت�ش

المثل  أنَّ مجتمع  إّل  إدانته”،  تثبت  بريء ح�ت 

ف بتلك القاعدة، ويرى أنَّ الأن�ش  ي ل يع�ت الشع�ب

�خة  مع  الحياة  لهواء  مها  تنسُّ منذ  متَّهمة 

إْن  و”المرأة  إبليس”،  مقاليع  فـَ”النساء  الولدة، 

دقَّت ركبتها طلعت حيلتها”.

اكم التاريخي، واختالط الأسطوري  َّ ويبدو أنَّ ال�ت
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ير سيادة الذكورة  ي ت�ب
ًا �ف ، لعب دوًرا كب�ي ي

والثقا�ف

الذي  التاريخ  من  بالقتصاص  سلطتها  وتعميق 

نسان  يعتقد أنَّ حّواء هي المسؤولة عن شقاء الإ

من  آدم  طَلََّعت  “حّوا  فُيقال:  آدم،  بإغواء 

الجّنة”.

قوانين تقوم على 
التبعّية

ي  َّ عنها المثل الشع�ب ي ع�ب
ف ال�ت ي كل تلك القوان�ي

�ف

المجتمع  اعتقادات  يعكس  المثل  كان  وثقافته، 

خطابها  ذ  تُنفِّ ي 
ال�ت المسيطرة  وسلطاته  وأعرافه 

والمراقبة  بط  الضَّ عىل  وتقوم  مصالحها،  وفق 

ي 
�ف فوكو”  “ميشيل  عنها  ث  تحدَّ ي 

ال�ت والعقوبة 

التحوُّلت  لوصف  نفسه  العنوان  حمل  كتاب 

ي المجتمع الصناعي.
الجتماعّية �ف

التحوُّلت  عند  يتوقَّف  فوكو  توصيف  أنَّ  ومع 

ي الحضارة 
ي نظم العدالة الجنائّية �ف

ي جرت �ف
ال�ت

نستطيع  أنّنا  إّل  الحديث،  العرص  ي 
�ف الغربّية 

المقايسة عىل تسيُّد خطاب السلطة، وخصوًصا 

ي المجتمع الزراعي والرعوي لموضوع 
الذكوريّة �ف

سلوك  حكمت  ي 
ال�ت والعقوبة  والمراقبة  بط  الضَّ

ي الذي يمثل  المرأة/ الأن�ش من خالل المثل الشع�ب

وقابل  النتشار  واسع  ا  شفاهيًّ يًعا  وت�ش قانونًا 

الذي  التَّضاد  لدرجة  المرونة  من  للتَّداول، وهو 

يسمح به التأويل بحسب المصلحة.

وأصبح المنع نوًعا من التواطؤ الجتماعي لتحقيق 

الأمن بحسب مصالح القوى المسيطرة، وبالتاىلي 

فقد أصبح الحق والصحيح، هو ما يقوله المثل 

ته أو خطئه أو قسوته أو  برصف النَّظر عن صحَّ

لمعقولّيته.

تاريخي  مستند  عىل  أيًضا  التبعّية  تجّلت  وقد 

ي تنتقل فيها المرأة 
يتَّصل بالتبعّية القتصاديّة ال�ت

/ الأب إىل  ّ من سلطة إىل أخرى، من سلطة الوىلي

عن  أُبعدت  ي 
ال�ت فالمرأة  الزوج،   / ّ الوىلي سلطة 

 ّ القبىلي شكلها  ي 
�ف ح�ت  نتاج  الإ ووسائل  العمل 

ة َمن  الذي يقوم عىل الغزو والغنيمة، بقيت أس�ي

للبيع  قابلة  سلعة  إىل  المرأة  ل  حوَّ الذي  يملك، 

فُيقال:  تملك حريّة قرارها،  والمساومة، فهي ل 

ها”، و”الىلي معاه فلوسه  ها يا ق�ب “البنت يا ج�ب

يا  الزغار  موخذ  و”يا  عروسه”،  السلطان  بنت 

غالب التجار” و”الرجل جنا والمراة بنا”.

ست لحالة عنفّية تعمد الرقابة،  وهذه السلطة أسَّ

إذا  والمراة  طّلت  إذا  الخيل  تأمن  “ل  فُيقال: 

صّلت”، وهي رقابة ُمتبادلة، حيث تقول المرأة: 

ي الغربال”، ول 
“يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمّي �ز

ي للسيطرة، فُيقال: 
تخلو العقوبة من فعل استبا�ت

ما  و”بدل  ليلة”،  ل  أوَّ من  البّس  راس  “اقطع 

تقول كّش اك� رجلها”.

الزراعي  المجتمع  نتاج  كان  الذي  المثل  ولكن 

التاريخّية  المراحل  من  العديد   ْ وع�ب والرعوي، 

وتحوُّلتها  والحضاريّة  الثقافّية  عاتها  بتنوُّ

زاوية  من  للمرأة  ينظر  يكن  لم  الجتماعّية، 

ي كث�ي من مفاصل 
الخصومة والعداء، بل كان �ف

“الحلوة  ي 
�ف يكته  رسش هي  المرأة  أنَّ  يرى  الحياة 

الدار  الُعمر،  بطّولوا  “ثلثة  فُيقال:  والمرة”. 

الوسيعة والفرس ال�يعة والمرا المطيعة”.

خالل  من  خطابه  َقْونََنة  المثل  مجتمع  ويعيد 

من  ومسؤولّياته  وأعرافه  الجتماعي  التقسيم 

ي 
ال�ت النُّصوص  من  لها  حرص  ل  أعداد  خالل 
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باقًيا  أثرها يظّل  الزَّمان، ولكن  يُهمل بعضها مع 

المثل  يخلو مجتمع  الجتماعي(، ول  )العقل  ي 
�ف

من )نفاق عاطفي( أو تواطؤ حينما ينترص للمرأة 

”، وهو يكرّس  ها ضعيفة و”ضلع قص�ي ي يعت�ب
ال�ت

وهي  الشفقة،  ظهار  لإ النمطّية  المقولة  تلك 

ومجتمع  بالحقوق،  تتَّصل  ل  شعوريّة  قيمة 

للحيلولة  المشاعر  فيكرِّس  ذلك  يدرك  المثل 

للوّد  تحتاج  المرأة  أنَّ  ى  الحقوق، ف�ي نفاذ  دون 

يقسو  الذي  هو  اللئيم  وأنَّ  الطّيبة،  ة  والع�ش

عليها، فُيقال: “الوليا وداعة الأجاويد”، لتعود 

المرأة إىل وصاية الرجل/ الذكر بمنطق الشفقة، 

أو الوصاية كما يُقال: “بنات الجواد شاوروهن 

شورهن من شور أبوهن”.

ي 
ال�ت والصورة  مجتمعه  ثقافة  يعكس  المثل  إنَّ 

وعالقاتها،  ووظائفها  أدوارها  ي 
�ف للمرأة  يرسمها 

العشيقة  غ�ي  والأخت،  والزوجة  البنة  فالمرأة 

وليست  حقيقّية  المثل  ي 
�ف والمرأة  والعابرة، 

لة.  متخيَّ

الذي  الرجل  تعنيف  ي 
�ف المثل  مجتمع  د  دَّ ي�ت ول 

عىل  بتشاطر  “الهامل  فُيقال:  للمرأة،  ء  ي�ي

العتبار  لرّد  ا  حقيقيًّ تعنيًفا  ليس  وهو  مرته”، 

للمرأة، بل تمثيل رمزي للتقليل من ِشَيم الرجولة 

ويُقال  لهم،  ا  ندًّ وتكون  الرجال  تصارع  ل  ي 
ال�ت

“من شاو  أو  مرا”،  “شويرته  هانة:  الإ ي 
�ف إمعانًا 

المرا مرا” 
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