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 مستخلص البحث

تعد األمثال تجربة امة وخبرات حٌاة شعب ، تصف كثٌرا من الحٌاة بآمالها        

وآالمها وظواهرها النفسٌة ذات األبعاد العمٌقة الغور والجذور بواقع اإلنسان 

 فضال عن أنها من أدق األمور استدالال على عقلٌة الشعوب وعاداتهاتمع .والمج

ٌّة تصلح أن ُتدرس دراسة    اجتماعٌة ، إال أنها من اصح أن األمثال العام

، فمن الناحٌة االجتماعٌة أنها احتوت من التقالٌد الشعبٌة للبحوث النفسٌةالموارد 

والقٌم المحلٌة وكذلك ماجاء فً تضاعٌفها من اإلشارة إلى مختلف الصناعات 

، فان فً األمثال ما ٌنم عن   الناحٌة النفسٌةوالمهن واألحوال المعاشٌة ، أما 

 لقوم فً أمنهم وخوفهمنزعات ا

ً األمثال السإال اآلتً : هل ٌوجد ف علىومشكلة البحث تحاول اإلجابة   

 ؟الشعبٌة العراقٌة ُبعد تربوي ونفسً

إن األقوال المؤثورة والحكم السابرة قواعد لتجارب الشعوب فً أدوارها   

التارٌخٌة المتعاقبة ، كما أنها تدل على المشاركة الوجدانٌة فً أحاسٌس األلم 

 والسعادة واألفراح والشدة والرجاء، 

هدف البحث إلى التعرف على البعد التربوي والنفسً فً األمثال الشعبٌة    

 العراقٌة.

مة لجمع المعلومات ءاستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً لكونه أكثر مال 

والبٌانات من مجتمع البحث فً الكشف عن البعد التربوي والنفسً فً األمثال 

 الشعبٌة العراقٌة

استنتج الباحث ان األمثال الشعبٌة العراقٌة زاخرة باألبعاد النفسٌة الدالة على    

وجود االضطرابات النفسٌة فً الفرد من خالل سلوكه فضال عن تصنٌف نوع 

االضطراب النفسً ،كاضطراب تضخم األنا ، والفوبٌا ، واضطراب الشخصٌة  

ابات ، كما أنها تزخر بالتوجٌه التربوي كبعد آخر السلبٌة وغٌرها من االضطر

لألمثال كالتحذٌر من الوقوع فً الخطؤ ، الدعوة إلى تعدٌل السلوك ،كالتحلً بمكارم 

األخالق ، الدعوة إلى استشارة اآلخرٌن ،الحث على االتكال على النفس،وجوب 

جابٌة.تقبل قسوة المربٌن والناصحٌن وغٌرها من التوجٌهات التربوٌة االٌ
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مشكلة البحث

تعددد األمثددال تجربددة امددة وخبددرات حٌدداة شددعب ، تصددف كثٌددرا مددن الحٌدداة            

بآمالها وآالمها وظواهرها النفسٌة ذات األبعاد العمٌقة الغور والجذور بواقع اإلنسدان 

( فضددال عددن أنهددا مددن أدق األمددور اسددتدالال علددى 7،ص79ٙٔوالمجتمددع .لزلزلددة ،

 (8صعقلٌة الشعوب وعاداتها .للجنة أدباء األقطار،ب.ت،

وكما األمثال تمثل سلوك المدن والحواضر فإنها تمثل أٌضا البٌبات            

( ، بان األمثال كما 798ٔاألخرى مثل الرٌف والبادٌة  وهذا ما أشار إلٌه لرفعت ، 

تعبر عن أهل المدن والحواضر فإنها تجارب تعبر عن تجارب أهل الرٌف والبادٌة 

البدوي فً بٌبته من  ٌرىمما وخبراتهم فً الحٌاة الرٌفٌة حٌث تستمد معانٌها 

الوحوش والبهابم واألطٌار كاألسد والذبب والثعلب والخٌل والجمال والحمٌر 

طبابعها وضرب بها والصقر والغراب والحباري وسابر بغاث الطٌر ، فدرس 

ل الرجل القوي باألسد والماكر بالثعلب والحذر بالغراب ، ومثل ـفمثاألمثال :

، والصبر بالجمل والحمار، فً صورة حسٌة رابعة تنطق األصالة والكرم بالخٌل 

بالمعانً الثّرة والحكم النادرة والفلسفة المعبرة عن الخٌر والشر والفضٌلة والرذٌلة 

، 798ٔوالسعادة والشقاء فً تعابٌر مجازٌة تمٌل أحٌانا إلى التجرٌد ل رفعت ، 

 ( ٘ص

ٌّة تصلح أن ( انه بالرغم من أن األ7ٖٙٔوأوضح ل الحنفً ،        مثال العام

(، فمن  للبحوث النفسٌةُتدرس دراسة اجتماعٌة ، إال أنها من اصح المواردل 

الناحٌة االجتماعٌة أنها احتوت من التقالٌد الشعبٌة والقٌم المحلٌة وكذلك ماجاء فً 

تضاعٌفها من اإلشارة إلى مختلف الصناعات والمهن واألحوال المعاشٌة ، أما 

، فان فً األمثال ما ٌنم عن نزعات القوم فً أمنهم وخوفهم ، وفً   النفسٌةالناحٌة 

عن روح الشعب أكثر من  ٌنبا وجدهم وعدمهم ، وقد ورد فً مثل غربً انه لال

أمثاله( وورد فً نفس المعنى  أن المثل قطعة أدب شعبً ٌنطوي على انتقاد الذع 

 (     ٖٔ،ص7ٖٙٔللحٌاة .لالحنفً، 

أن كل شعب من شعوب األرض له أمثاله وحكمه وعاداته نفهم من هذا 

ولكن بصٌغة وتقالٌده وان األمثال مستقاة من القبول االجتماعً للسلوك أو رفضه 

 لفظٌة كالمٌة ،

ولما كانت األمثال تحتل هذه المكانة األدبٌة العالٌة فً تراث األمم وأدبٌاتها ،      

ٌعد غٌر ودراسات وأدبٌات فً هذا المجال فقد رأى الباحث أن ما قـُّدم من تؤلٌف 

مواز ِ لمكانتها الكبٌرة فً تراث أي امة، رغم ما قدموه الفضالء من باحثٌن 
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ومإلفٌن ومحللٌن لهذه األمثال، وهذا ما دعا الباحث الن ٌقف مع من سبقوه فً 

أهمٌة كبٌرة تدخل ضمن االستجابة لمناداة ذات ٌعتقد أنها استخراج أمور أخرى 

بإسهاب أكثر مما  المإلفٌن لكتب األمثال باستخراج البعد التربوي والنفسً بعض

 لها.  قـُدم 

 األمثال: هل ٌوجد فً  اآلتًالسإال لى ع اإلجابةومشكلة البحث تحاول 

 ؟تربوي ونفسً ُبعدالعراقٌة الشعبٌة 

 اهمٌة البحث

وقالت  (7ٕٔص ،7ٙٗٔ،ألمثال مصابٌح األقوال لالكٌالنًقالت األعراب ا     

األمثال وثٌقة حٌة  وهذا ٌعنً أن العرب لالمثل فً الكالم كالملح فً الطعام ( 

ومالزمة لمجرٌات الحٌاة فً المجتمع وما ٌتضمنه من عادات وتقالٌد وشعور نفسً 

فً كل  ألسنتهمفً دٌمومتها واختٌار الناس لها وجرٌانها على  أهمٌتهامن كودٌنً وت

 (ٓٔ، صٕٙٓٓ، زمان ومكان لالدلٌمً 

ٌحفظ  الشعبٌة المؤثورة المتناقلة جٌال بعد جٌل ، ما واألقوال كاألمثالفلٌس     

، بل  وأساطٌرهاعٌشها وثقافتها ومعتقداتها  وأنماطوعادات الشعوب  األجٌالذاكرة 

عفوٌة وشفافٌة وحٌاة ، من  أكثرتشكل تارٌخا آخر ،  واألمثالالحكم  لعل هذه

والخلق الفنً، خالفا  اإلنسانٌةالتارٌخ المكتوب الذي تطغى فٌه الحقابق على المسحة 

،  واألمموالحقب ولمسات الشعوب  األزمنةالشعبٌة التً تحمل معها عطور  لألمثال

مختلف فبات الناس وطبقاتهم ومستوٌاتهم  إلىشعبٌا تمتد جذوره  األدبكان هذا  وإذا

والبالغة  األمٌة منهم ، فؤنه ٌتمٌز فً مجمله باإلٌجازالثقافٌة ، وحتى الشرابح 

ٌجعله مادة تعلٌمٌة شٌقة  ٌسهل حفظه ورسوخه فً الذاكرة ، وما التعبٌرٌة ، ما

 ( ٘، صٕ٘ٓٓوجاذبة ل ٌعقوب ، 

صادف مواقعه كان  إذافً الكالم  فاإلٌجاز،  باإلٌجازتتصف  األمثال إن        

كان زٌنةً ، والتعرٌض فً كثٌر منه أبلغ من  ورد مواضعه إذا، والتشبٌه حلٌة ً

 (ٔ،ص788ٔمن التحقٌق لالعسكري ،   أوقع أماكنهاالتصرٌح ، والكناٌة فً 

المؤثورة والحكم السابرة قواعد  األقوال إن( 789ٔلرفعت ،  قد أوضحو       

تدل على المشاركة  أنهاالتارٌخٌة المتعاقبة ، كما  أدوارهالتجارب الشعوب فً 

 والشدة والرجاء،  واألفراح والسعادة األلم أحاسٌسالوجدانٌة فً 

 إٌجاز إلىالمٌل  -مثل كافة الشعوب –عند العرب  األمثالمرد ولم ٌكن           

ارٌخهم هو نتٌجة للحٌاة التً عاشها العرب فً ادوار ت وإنماهذا النوع من الكالم ، 
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، ولذلك  لإلسالمالهداٌة  إلىالزراعة ، ومن الجهل والشرك  إلىالمتعاقبة من البداوة 

المعرفة وجذور المعتقدات وقواعد السلوك والفروق  أصولتسجل  أمثالهمفان 

 (ٖ، ص798ٔعندهم لرفعت ، 

، فان الوطن ودعابمه  أركان أهمكان تراث الوطن من  إذابؤنه وهذا ٌعنً؛           

تإلف  األمثال، الن هذه  األوطانلتراث هذه  األهمٌةالشعبٌة تكون غاٌة فً  األمثال

  :اآلتٌة لألسباب األهمٌةهذه  وتؤتًالشعبً  األدبفً  المهمالجزء 

ذاك من  أوالدول قد تعدل من برامجها التعلٌمٌة ، فتحذف أدب هذا  إنٔٓ

 األدبوتركز االهتمام بآخر ، ثم تستطٌع التعرف بسهولة فً  األدباء

الكالسٌكً من حٌث االنتشار والذٌوع والحفظ والتعلٌم ، لكنها التستطٌع بهذه 

شعب ٌسمح ال الشعبٌة التً هً ملك الشعب ، وال باألمثالتتحكم  أنالسهولة 

ر على محفوظة بالصدو األمثالألي كان بالتصرف فٌما ٌملك  ولذلك تبقى 

 والبرامج التعلٌمٌة . واألنظمةالعصور وتبدل الحكام  تقلب

امة ، فٌتعرف على ضروب  أيٌدرس حضارة  أنٌستطٌع  إنسان أي انٕٓ

واالجتماعٌة ، من خالل  األخالقٌةتفكٌرها ، ومناحً فلسفتها ، ومثلها 

العبقرٌة  إنوقد قٌل بحق ل  المؤثورة وأقوالها وأمثالهادراسته لحكمها 

كتاب ضخم ٌقرأ فٌه  األمة وأمثال(  األمة أمثاللفطنة والروح تكتشف فً وا

لٌعقوب . أمثالهمن  أكثربسهولة ، والشً ْ ٌنببنا عن روح الشعب  أخالقها

  (7، صٕ٘ٓٓ،

 أهداف البحث : 

ٌهدف البحث الحالً إلى التعرف على البعد التربوي والنفسً فً               

 األمثال الشعبٌة العراقٌة.

 حدود البحث :

 الشعبٌة العراقٌة وكماٌاتً: البحث الحالً بالبعد التربوي والنفسً فً األمثال تحدد  

 (   ٕٙٓٓ-7ٔٗٔل  البغدادي  المإلف الشٌخ جالل الحنفً: الحدود البشرٌة ، أوال 

 البغدادٌة. األمثالثانٌا : الحدود الموضوعٌة : كتاب  

 ٕ٘ٔٓثالثا : الحدود الزمانٌة : العام الجامعً  
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 .وإجراءاتهمنهجٌة البحث 

مة مالء أكثرالباحث النجاز بحثه  المنهج الوصفً التحلٌلً لكونه استعمل   

علومات والبٌانات من مجتمع البحث فً الكشف عن البعد التربوي والنفسً لجمع الم

 الشعبٌة العراقٌة . األمثالفً 

(لمإلفه  ٕ،جٔالبغدادٌة ج األمثاللقد تحدد مجتمع البحث بـ لكتاب  :مجتمع البحث 

( 9ٔ٘وقد بلغت صفحات الكتاب ل( م.ٕٙٓٓالشٌخ جالل الحنفً البغدادي لت 

 صفحة 

رها بالطرٌقة الطبقٌة العشوابٌة ، حٌث احتوت العٌنة على تم اختٌا : عٌنة البحث

 ( مثالٖٖ، واستخرج منها الباحث ل( مثالً مع المستدرك الملحق بالكتاب79ٕٕل

خضع للتحلٌل النفسً والدال على اضطراب الصحة  ( مثالٙٔكنموذج دال وبواقع ل

 .استخرج منه توجٌه تربوي ( مثال9ٔالنفسٌة، ول

 لمصطلحات تحدٌد ا

 الُبعد : عرفه معجم المعانً الجامع بانه : ٌعنً اتساع المدى  

 ( بؤنه: هو التمثٌل أي تشبٌه شًء بشًء .ٕ٘ٓٓالمثل : وعرفه لٌعقوب، 

 : بؤنه  (79ٕٔالمثل الشعبً : وعرفه لالعنتٌل،

 الذوق أو األسلوب البالغً القصٌر الذابع بالرواٌة الشفوٌة ، المبٌن لقاعدة      

 .(7ٓ، ص79ٕٔالسلوك أو الرأي الشعبً. ل العنتٌل ، 
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واألمثال الشعبٌة لأي  ،ذات اللغة الفصحىالعربٌة  األمثال أنمن المإكد 

من النظرٌات الحدٌثة فً التربٌة وعلم نظرٌة  أيتسندها  الذات اللهجة المحلٌة (، 

المثل  دالالتفً واتساع  أبعاداألمثال الشعبٌة من هذه احتوته  ما النفس ، ولكن

تجته تشكل مساحة واسعة فً ما أن وكناٌة ، ورمزٌة،، وإٌجاز  وتشبٌه  ومعانٌه

تربوٌة ونفسٌة ، ورغم عدم وجود سند  أبعاد،من نظرٌات التربٌة وعلم النفس 

 األبعادالشعبٌة زاخر بالوظابف و األمثالمجال  أن إالنظرٌات بهذا الخصوص 

من خالل وهذا ما رآه الباحث،  واألهداففضال عن الخصابص المتعددة  ، 

 اطالعه على األدبٌات والدراسات التً بحثت فً هذا الشؤن .

 الشعبًوظائف المثل أوال ً :   

 ، بالغٌة ، حضارٌة ،جمالٌة ، ووطنٌةمنها تربوٌة ، وظابف  لألمثال إن         

 وكاالتً:

، تساهم فً  اإلنسانٌةالمثل خالصة التجربة  أن:  وفٌها ٌوضح  التربوٌة .1

الطرٌق المستقٌم ،  إلىالناس  وإرشاد األخالقوتقوٌم  األجٌال تهذٌب

والمثل  األخالقمحاضرات فً عدة تعجز عنه  ورب مثل ٌفعل بالنفس ما

 العلٌا.

تجتمع فً غٌره من الكالم ، وهً :  مٌزات ال أربعجمع  ألنه:  البالغٌة .2

 المعنى ، حسن التشبٌه وجودة الكناٌة . إصابةاللفظ ،  إٌجاز

الجمالٌة للمثل تؤخذ صفتها هذه من وصفها كقولهم  الوظٌفة :الجمالٌة  .3

 العوام ملح الطعام( . أمثالل

جزء من  أنها إذتربط ماضً الشعب بحاضره ،  األمثال إن:  الوطنٌة .4

، وجزء من  األجداد، وقصة عن ذكرى مثل مستودع، فكل التراث

لو مكواري(  أحسنكقولنا لالطوب  ، (7، صٕ٘ٓٓلٌعقوب ،  التارٌخ

 لهز لندن ضاري وبجاها(  أو

لوظابف المثل تخص الجانب  أخرى وظٌفة (7ٕٓٓ،لحمد وأضاف

 وهً : للفرد التربوي والنفسً 

بمهمة   ما ٌقوم األمثالبالذكر فان فً هو جدٌر  مما نإ: الدافعٌة إثارة   .5

كما ، ، وهذا ما اكدته بعض الدراسات بهذا الخصوصإثارة دوافع التعلم

انها تساعد على التركٌز على االنتباه وتقرٌر ما ٌراد ادراكه لتسهٌل 

عملٌة التعلم من خالل عرض المعانً المجردة بطرٌقة مبسطة مع 

ربطها بؤحداث الواقع والشواهد المحسوسة فً الحٌاة الٌومٌة لتقرٌبها من 
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ال اذهان الناس إذ ٌتحول السامع الى مشاهد ومما ٌزٌد من اهمٌة االمث

أنها من واقع حٌاة الناس مع سهولة مالحظتها والتبصر فً دالالتها. 

 (ٖٗٔ، 7ٕٓٓلحمد، 

وهً  الشعبً للمثل نٌمهمتٌعّدهما  نوظٌفتٌوٌضٌف الباحث 

 : وكما مبٌن ادناه (ة االجتماعٌةالوظٌفل ، و الوظٌفة النفسٌة(ل

 : الوظٌفة االجتماعٌة .6

بعملٌة  ٌإدي بعّده ٌمثل قواعد السلوك االجتماعً إن المثل ف

أي وظٌفته اجتماعٌة ومهمته لإصالحٌة(  ،  اإلصالح بٌن أفراد المجتمع

بحكمة كؤن ٌدخل المثل بٌن مجموعتٌن متخاصمتٌن فٌستشهد المتحدث 

لالعفو عند المقدرة( وٌقصد بها العفو عند  كقوله ٌذهب مذهب األمثال

ا ٌصف الجانب الخصم بالكرم ، والكرٌم عندما المقدرة شجاعة ، وبهذ

الن النفس الكبٌرة تستصغر إلحاق األذى ٌستطٌع اإلٌذاء ٌحجم عنه ،

تطلب الحاجات إال من  أو كقول المصلح بٌن مجموعتٌن ل ال باآلخرٌن 

 ، فٌحث هذا المثل على الصلح وٌتم فعال.أهلها( 

 :الوظٌفة النفسٌة  .7

فمن الناحٌة النفسٌة ٌقوم المثل بدور تعزٌز الفعل كالمثل القابل 

به صفة  لالدٌك الفصٌح من البٌضة ٌصٌح( والذي ٌمنح الموصوف 

 .االستمرار بالفعل الذي قام به

، لٌست اعتباطٌة  عباراتمتكون من المثل  أن من المإكدو

اهٌم نفسٌة انه ٌتضمن مف عبر فترات متعاقبة وبكل تؤكٌدصاغها المجتمع 

 أوالشعورٌة تكاد تزٌد من صحة الفرد النفسٌة  أوشعورٌة  أبعادذات 

تلك ، وهذا من  أووجود اضطرابات نفسٌة  لدى هذه الشخصٌة  إلىتشٌر 

 .الصحة النفسٌةوعلى وجه الخصوص مجال صمٌم معطٌات علم النفس 

 الشعبً :المثل  أهمٌةثانٌــاً :  

علم ضروب التعبٌر عما تزخر به النفس من  أحسنمن  اضرب األمثالتعد       

فً نفوس السامعٌن للمعنى الذي  اعجٌب الها تؤثٌر أنوخبرة وحقابق واقعٌة ، حٌث 

ٌما ( وف7ٔ،صٕٙٓٓالدلٌمً، ٌتركز فً النفس من الشبه الحاصل بٌن المناسبتٌن ل

 ( ٕٙٓٓافرد لعمار، : المثل الشعبًٌؤتً تبٌان ألهمٌة 

 فً إبراز القٌم االجتماعٌة والمحافظة علٌها . ٌلعب دورا ممٌزا .1
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 ىالحرص علقٌم االقتصادٌة فً المجتمع مثل لٌحث على تنمٌة ال .2

 وتقدٌره والدقة والمحافظة على الثروات الطبٌعٌة(. العمل 

 خ المعاٌٌر الدٌنٌة واألخالقٌة وتعمٌمها بٌن أفراد المجتمع.ٌرس .3

 لعمار،ارات موجزة سهلة الحفظ تسرد كفاح الشعوب فً عب .4

 (ٖ،صٕٙٓٓ

ن الكرٌم بقوله تعالى  وهذا ما أكده القرآٌحث على وجوب التفكٌر ،  .5

وهذه اآلٌة دالة  لوتلك األمثال نضربها بٌن الناس لعلهم ٌتفكرون(

على أن هللا تعالى ٌضرب للناس األمثال، وٌوضح لعباده الحالل 

تدبروها ، فان التفكٌر فٌها ٌفتح والحرام ألجل أن ٌتفكروا فً آٌاته وٌ

خزابن العلم وٌبٌن له طرٌق الخٌر والشر ، وٌحثه على مكارم ا لباب

األخالق ومحاسن الشٌم ، وٌزجره عن مساوئ األخالق                                                                               

 (  8ٕٓٔ،صٕٔٓٓل السعدي ،

 ر المثل ثالثاً : مصاد

فً الساحة االجتماعٌة بهذا الكم الهابل لدى الشعوب الٌكون  المثلظهور  إن       

مصادر كلها تصب فً النهاٌة فً صٌاغة  عدة من مصدر واحد وإنما منحتما 

 فمصادر المثل هً :وشٌوعه المثل 

 النكتة الشعبٌة ٕٓ    الحكاٌة ٔٓ 

 الشعبٌة األغانً ٗٓ   كتب التراث ٖٓ 

 والحٌاتٌة. اإلنسانٌةعصارة التجارب والخبرات  ٘ٓ
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  الشعبٌة األمثالالبعد النفسً فً : أوال

، وما  تناولوا األمثال الشعبٌة لٌس بالعدد القلٌلالباحثٌن الذٌن  أن الشك  

كل  األمثالبجمع  أنفسهم أجهدواواألوابل منهم جٌدا وفاضال  أمراكان  الٌه أشاروا

عامة ،وقدموا خدمة للباحثٌن من بعدهم بعملٌة تحلٌل بالده  أو خاصة  حسب مدٌنته

ن فقد توغلوا أكثر من حٌث ون المعاصروالشعبً ، أما الباحثللمثل  اإلنسانًللبعد 

 .لهدف واألهمٌة والوظٌفة استخراج مفهموم المثل الشعبً متبوعا بالخصابص وا

 المجال النفسً للمثل الشعبً 11  

عن  متنفسا أعّدوهٌرة فً المثل الشعبً ، حٌث كب أهمٌةان للمجال النفسً    

أو  ، فاإلنسان ٌمر فً حٌاته بلحظات ألٌمة ، فٌجد نفسه محبطا ، اإلنسانٌةالرغبات 

الشعبٌة  األمثالأن ألمل ، من ناسه ومجتمعه ، فنجد ٌابسا من الحٌاة ، أو فاقدا ل

بطرٌقة غٌر  إلٌهاللحالة التً هو علٌها ، فالشخص ٌلجؤ حل  إٌجادتساعده على 

        واإلحباطبالفشل  أومقصودة ، كما ٌقلل من توتره الناتج عن شعوره بالخٌانة 

دقٌقة لعمق  اً ( ، وهذا ٌعنً أن األمثال تحمل بطٌاتها أمورٓٔ،صٕٗٔٓل كاهنة،

لمثل الشعبً كثٌر من االضطرابات النفسٌة التً تستوطن النفس اإلنسانٌة ، وٌبٌن ا

 الفرد وٌشٌر إلٌها بوضوح ودال علٌها ، 

 آلٌة ضبط عرفٌة 12 

زء من حٌاة كل شعب وتارٌخه ، وهً فً ٌتج جزء ال األمثال أنوبما     

 أدوارهافكر جماعً توجد فً لغة كل شعب وتارٌخه وتعكس تجاربه فً  حقٌقتها

للسٌطرة  المهمةفلهذا ُعدت  من اآللٌات الضبطٌة العرفٌة التارٌخٌة المتالحقة ، 

 األفرادمرجعٌا لتحدٌد سلوك  إطارابوصفها  تستعملوالسلوك، و الرأيعلى 

عاشتها أجٌال واختبرت نجاحها ، لذا تمثل نوعا من وتوجٌهه نحو خبرة اجتماعٌة 

 السلطة األدبٌة تستمدها من فكر الجماعة 

 .دالالتها فً المثل الشعبًو  االضطرابات النفسٌة

 Aggressive Personality disorder :  الشخصٌة السلبٌة العدوانٌة .1

لًّ گول له( ٌعنً أقول له ، ٌگلّه أصلها لأگ: أّله ألٌف، ٌكّلً بًـُـگأالمثل: 

ول لً ، أي ٌقول لً ، لألٌف( المقصود حرف األلف من حروف گأصلها ٌ

تعمد  وٌضرب هذا المثل لتعمد المخالفة وعدم االنصٌاع للنصٌحة، أيالهجاء 

 العصٌان والمشاقة
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 Aggressiveالشخصٌة السلبٌة العدوانٌة : ضطراب النفسً فً اي انه دال على اال

Personality  ،االجتماعٌة واألعباء بالمهام القٌام الشخص هذا ٌرفض حٌث 

 وٌظهر، "مجادل" جّدي وهو،  تقدره وال تفهمه ال الناس أن من وٌشكو · والعملٌة

 على واعتمادي للسلطات النقد ودابم،  ومحظوظٌن ناجحٌن هم لمن والحسد الحقد

 النهاٌة وفً · بها ٌقوم أن ٌفترض التً المهام ٌإدوا أن ٌجب أنهم وٌعتقد اآلخرٌن

 . والغٌرة والندم والجرأة العنف بٌن متقلب فهو له مإٌدٌن أصدقاء ٌوجد ال غالباً 

  السلوك  المتعلم فً النظرٌة السلوكٌة .2

 اآلباء. مناألبناء  : ٌضرب للسجٌة ٌتعلمها بنت الفارة حّفارة المثل:

رأت أن السموك اإلنساني في  وىذا المثل دال عمى النظرية السموكية التي   
عادات عندما يتعمم متعمم, وعمى ذلك فإن الفرد يتمتع بالصحة النفسية سموك  مجممو

نفسية واجتماعية صحيحة من محيطة الخارجي, فالصحة النفسية مكتسبو, ويكون 
العكس عندما يتعمم الفرد عادات سيئة وطرق تفكير خاطئة تسبب لو التعاسة والحزن 

متعمم, وبما انو  نساني في مجمموأن السموك اإل النظرٌة السلوكٌة : ومفادها واأللم.
عندما وعمى ذلك فإن الفرد يتمتع بالصحة النفسية  ,متعمم إذن يمكن تغييره وتعديمو

 ,ماعية صحيحة من محيطة الخارجي,اذ أكد )محسنيتعمم عادات نفسية واجت
( ان فشل الفرد في تعمم سموكات تمكنو من التوافق الناجح مع نفسو ومجتمعو 3102

  .(01, ص3102)محسن, 4ختالل الصحة النفسيةيعتبر عامال اساسيا في ا

 :Grandiose Disorder األنام خّ اضطراب تض .3

لى بحب ٌضرب هذا المثل للشخص الذي ٌكون مبت : خوما جابو اسمًالمثل: 

 Grandiose (اضطراب التفخمل، وهذا ماٌسمى بــ الظهور حتى فً الشابنات 

Disorder :والمعرفة والقوى القٌمة عظمة بوهم الفرد ٌصٌب نفسً إضطراب هو 

حوادث جنابٌة وسرقات كانت تقع ، فتقوم الشرطة  أن هذا المثل  وقصة،   والهوٌة

 إذامن الناس عما  فٌتساءلالحً  مقهى إلى التحقٌق فٌها فٌؤتً هذا الرجل بإجراء

 األفاعٌلكان احد قد ذكر اسمه بٌن المتهمٌن، فً حٌن انه لٌس ممن ٌتهم بمثل هذه 

 ٌصنع ذلك موهما انه رجل ذو شؤن وخطر. وإنماحوله الظنون ،   تحوم أو
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    Phobia الفوبٌا .4

وإنما ، الشخصٌة المهابة خٌبة  أنوهو الٌقصد به ،  الهٌبة خٌبةالمثل: 

 من معقول وال منطقً غٌر خوف:  هو فالرهابالمقصود به عصاب الرهاب  ، 

 تجنب المرٌض محاولة مع الخوف من الدرجة هذه ٌستدعً ال شًء أو موقف

  بسرعة الموقف هذا

 ومستمر مبرر وغٌر زابد خوف بؤنه أٌضا(  (Phobia الرهاب وٌعرف

 المصاب المرٌض لدى وواضح معٌن حٌاتً وضع أو ظرف أو شًء من

 أو األشٌاء هذه تجنب فً ملحة رغبة الخوف هذا تصحب ما وغالبا بالرهاب

 ، والمجتمع ٌعتبر هذا التهٌب الزابد خٌبة نفسٌة. األوضاع

 الوراثة والبٌئة .5

جدوى من السعً فً  : ٌضرب فً انه ال الطبٌعة تغلب التطبعالمثل: 

 ٌلبث فً سلوكهم اللٌن تطّبعا فال واظهرا إذاتهذٌب المطبوعٌن على الشر، فهم 

تعقبه الضراوة والفظاظة طبٌعةً ، الن الشر كان لهم عادة قد استحكمت فٌهم ،  ان

 بنفس للقٌام دابم ٌكتسب استعداد أنها على كما ٌعرفها علم النفس (والعادةل

 توفر مكتسبة، فردٌة وهً بسهولة، تتغٌر ال دابمة راسخة حالة والعادة األعمال،

 مأ حركٌة عادة مأ حٌوٌا تكٌفا الفعل ذلك كان سواء الفعل تكرار فً كبٌرا جهدا

 .نفسٌة

 Negative Aggressive Personality  )لاضطراب الشخصٌة السلبٌة .ٙ

: اصطة  الصبح ٌنفتك العصر ٌخٌطهمثل كالش اصطة نصر المثل: 

نصر شخصٌة مجهولة ، ولفظة اصطة من رإساء الصناعات والمهن ، والكالش 

هذا بمعنى ٌفتق خٌاطه، والتحلٌل النفسً ل بٌة ، ولٌنفتك(البدا األحذٌةضرب من 

بل هو دابم على  اإلصالحفٌه   ٌنجحالتعاسة فالٌتسم ب ٌعنً ان هذا الفردالمثل 

 مما ٌجعله انسانا سلبٌا. المعاكسة

 (Dependent personality Disorder)    اضطراب الشخصٌة االعتمادٌة .7

، ٌضرب للمرتبك الحابر فً أمره ،  مثل الخنفسانة بالصوف المثل:

وهذه فٌعسر علٌها التخلص منه ، بؤرجلهاٌعلق الصوف  تشبٌها له بالخنفساء

 Dependentلاالعتمادٌة الشخصٌةب الشخصٌة ٌطلق علٌها فً علم النفس

personality disorder )شخصٌة فهً الشخصٌة انعدام أٌضا علٌها وٌطلق 
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 دون لوحدها تخصها التً باألعمال القٌام على قادرة وغٌر بنفسها واثقة غٌر

 بطرح تبادر ال فهً علٌها األعتماد ٌمكن ال خاملة سلبٌة. اآلخرٌن على االعتماد

 تفقد قد أنها من لخوفها اآلخرٌن تعارض ال أنها كما اقتراحات وال أفكار أي

 .مساعدتهم

 اضطراب سلوكً .8

: ٌضرب للثرثار ٌكثر من اللغط ، كما  مثل زنبور البلُتنكـــةالمثل: 

 خالل من ٌظهر سلوكً اضطراب هو:"والثرثرة ٌضرب لم ال ٌفهم له كالم .

 إلثبات توافقً غٌر أسلوب وهو اآلخر، مع الحدٌث بواسطة المشاعر عن التعبٌر

 ٌسعى وال نفسه ٌحاسب ال بالتالً بثرثرته ٌشعر ال الثرثار والشخص الذات،

 .المستمع هو بها ٌتورط من إنما لعالجها،

 العقلٌة اإلعاقة .9

 . الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلةالمثل: 

بعض الباحثٌن من انه  إلٌههذا المثل الٌمثل ماذهب  أنٌرى الباحث 

وجود اضطراب السلوك التكٌفً لدى  أصبحكناٌة عن االعاقة العقلٌة والتً 

 والمقصود Adaptative Behaviorالفرد شرطا من شروط التخلف العقلً 

 االستقاللٌة معاٌٌر حٌث من الفرد فاعلٌة هو" التكٌفً السلوك" بمصطلح

 الزمنً عمره فً هم ممن المتوقعتٌن الشخصٌة المسإولٌة وتحمل الشخصٌة

 قد تكون الخبراتبان ل، وٌإٌد الباحث التفسٌر القابل  الثقافٌة ومجموعته

 ال أنها بمعنى.. منها دٌستفٌ وال متراكمه غٌر والناضج السن كبٌر لدى

 .(مستقبلٌة مشكلةي ال الحل منها ٌستوحى لكى الكبٌر هذا بعقل تإرشف

 وٌقارن وٌنقل ٌصقل لكى له اقران هم من مع تجاربه ٌقٌس ال انه كما

 .البشر خبرات حصٌلة منها لٌكون الخبرات تلك ٌمزج لكى...خبراته

 التعمٌم  .11

 . من جرة الحبلاللً تعضه الحٌة ٌخاف المثل: 

وٌورد أٌضا بلفظ لٌخاف من مسحالها( وهو دلٌل على قساوة النكبة 

وهذا المثل فً النفس بحٌث ٌنتهً  باإلنسان أن ٌكون شدٌد االنتباه والحذر ،  

 حدث أذا الشخص أن ؛ وتقول هذه النظرٌةٌدخل فً نظرٌة التعمٌم النفسٌة 
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 الناس كل على الحدث هذا ٌعمم فؤنه واحد شخص من ما حدث له

 لدٌه نفسٌا المضطرب الفرد أن المعرفً فً نظرٌته فً العالج (بٌكواعتبرل

 أخطاء منطقٌة وتظهر غٌر نتابج إلى به تإدي التفكٌر طرٌقة فً أخطاء

، وهو ماٌسمى اٌضا بالتفكٌر أساسٌة معرفٌة تشوٌهات شكل على التفكٌر

 تتمثل فقد اوضح انه (التقاربً وهو دال على اضطراب الشخصٌة ، اما لبٌك

،  (التعمٌم الزابدلعلى ثالث نقاط منها  تعتمد جامدة طرٌقة الفرد تفكٌر فً

 بالتقاء الشخص قٌام أيوقانون الكل او الالشًء ، وكذلك التصفٌة العقلٌة ، 

 ٌدرك وبذلك ،الهتمامه الوحٌد الموضع وجعله الموقف من سلبً جانب

 .سلبٌة بطرٌقة بؤكمله الموقف

 Avoidance – Avoidance Conflict  إحجام – إحجامالصراع النفسً  .ٔٔ

 ادفعها بكصبة كبل ماتدفعها بمردي المثل:

احجام( -ٌقال هذا المثل للمصاب باالضطراب النفسً المسمى لاحجام

 أو ، مر كالهما أمرٌن أمام ٌكون ماحٌن الفرد لدى الصراع هذا وٌحدث

، ان هذا الفرد ٌعانً  الٌومٌة حٌاتنا فً كثٌرة النوع هذا وأمثلة مر أحالهما

 أو( ، فٌقدم المجتمع إحجام – إحجاممن صراع نفسً حسب تصنٌف فروٌدل

البٌبة حال نفسٌا له قابال لادفعها بكصبة كبل ماتدفعها بمردي( ٌعنً حثه على 

إقدام( الن التؤخر فً تبنً مبدأ اإلقدام سوف ٌجعله ٌدفع  –تبنً مبدألإقدام 

 لٌا ، والمثل هذا ٌعتبر حال للمشكلة النفسٌة.الثمن غا

 .الشعبٌة األمثال  وداللتها فً الحٌل الدفاعٌة النفسٌة: خامسا  

لقد وجد الباحث أن الحٌل الدفاعٌة النفسٌة الالشعورٌة المشار إلٌها آنفا والتً         

التقمص ، وآلٌة تتمثل بآلٌة االنسحاب ، وآلٌة العدوان ، وآلٌة التخٌـّل ، وآلٌة 

من األمثال ٌدل على  وجودها فاع نفسٌة ، لها ما التعوٌض ، وغٌرها كؤسلحة د

 -الشعبٌة وفٌما ٌؤتً توضٌح ذلك :

كما أن الكثٌر من األمثال الشعبٌة تدخل فً باب ل الحٌل الدفاعٌة النفسٌة(         

ل هً وسابل وأسالٌب وحقٌقة هذه الحٌل الدفاعٌة إذا ما أردنا أن نقوم بتعرٌفها نقو

الشعورٌة من جانب الفرد وظٌفتها تشوٌه ومسخ الحقٌقة حتى ٌتخلص الفرد من 

حالة التوتر والقلق الناتجة عن االحباطات  والصراعات التً لم تحل بعد والتً تهدد 

 أمنه النفسً وهذا ما سٌقدمه الباحث الحقا.
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 .الحٌلة الدفاعٌة الالشعورٌة النفسٌة )التبرٌر( 11

المثل الشعبً القابل لالماٌنوش العنب ٌكول حامض( وٌضرب هذا المثل           

على الفرد الذي سلك سلوكا قاصرا وفسره لنا بؤسباب منطقٌة معقولة ومقبولة هو 

مقتنع بها إال أننا نشعر غٌر ماقال وٌناظر هذا المثل الحٌلة الدفاعٌة النفسٌة المسماة 

الفرد إلبعاد الشعور بالمرارة والفشل  ٌستعملها( Rationalizationالتبرٌر ل

وبالتالً حتى ال ٌختل توازنه النفسً ، وحال هذا  كحال الفرد الذي ٌرغب أن ٌكون 

طٌارا ًولما تقدم للفحص فشل باالختبار فقال لنفسه ؛ حتى ٌعٌد توازنه النفسً 

 ثر أمانا(.الشعورٌا لالطٌران خطر وربما تسقط الطابرة ، سؤبحث عن هدف آخر أك

 )التقمص( فاعٌة الالشعورٌةالحٌلة الد12

 بكل وكت ٌتنصّ  األجرب  . أ

لأنا( أخرى وٌمثلها المثل القابلل  عنً أن تكون األنا على شاكلةالتقمص ٌ        

األجرب كل وكت ٌتنّصب( : األجرب المصاب بالجرب وهو مرض جلدي خبٌث 

لٌتنّصب ( أي ٌتؤّمر وٌتظاهر بالسطوة سترا لعاهته ومن هنا جاء ما ٌسمى بالشعور 

 وٌنسب وٌتبنى وٌستعٌر الفرد ٌجمع أنً ٌعنً والتقمص كاضطراب نفسبالنقص .. 

 الشخص ذاك غرار على نفسه وٌشكل مرغوبة صفات من غٌره فً ما نفسه الً

 جماعة أو أخرى شخصٌة فً ٌتوحد وٌندمج الفرد أن أي الصفات بهذه وٌتحلى

 شعوري فالتقلٌد، التقلٌد عن وٌختلف. الفرد عند توجد ال مرغوبة صفات بها أخرى

 الوالدٌن أو والنجوم األبطال شخصٌات تقمصل مثل  الشعوري والتقمص

لمن ٌظهر فً الناس وكؤنه ذو سلطان علٌهم الطاعة  هذا المثل ٌضرب( واألساتذة

 (ٕٕ،ص7ٖٙٔل الحنفً ،        الملزمة ، فً حٌن انه حري بالنبذ والتحاشً.  

 .فقراء وٌمشون مشٌة األمراء . ب

بوضعه ، ٌحاول تغطٌة نقصه بان  راض   الفقٌر غٌر القانع بفقره وغٌر 

 الشعورٌا مشٌة األمراء لٌعوض بها عقدة الشعور بالنقص . ٌتقمص

 ة  الدفاعٌة الالشعورٌة )اإلسقاط(لالحٌ 13

 انًـّ انً ، وشال جالله وغطـّ المثل ؛ شال اسمه وسم 

 مرغوب غٌر وصفات عٌوب من نفسه فً ما الفرد ٌنسب أن هو اإلسقاط ؛    

لمن ٌلصق صفته المشٌنة  المثل هوهذا ، و بهم وٌلصقها الناس من غٌره الى فٌها
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سًء بل ٌرمً الناس بالكبابر بطرٌقة  أناٌقول  سًء السمعة ال أن أيباآلخرٌن ، 

 المشٌنة فٌسقطها على اآلخرٌن . األفعالٌرتكب من  لصق ما

 الحٌلة الدفاعٌة الالشعورٌة )  التكوٌن العكسً(  14 

 المثل : الثور من ٌوكع تكثر سجاجٌنه   

سطوته  فؤفقدتهبقوته  أطاحتنكبة  أصابتهٌضرب هذا المثل للقوي الذي      

الى ذمه وشتمه ولعنه ، والسكٌن هنا  من حوله ٌحبونه من كانوا وسلطته ، فٌبادر

والسإال النفسً هنا للماذا تكثر سكاكٌنه( ، رمز للقدح والذم لهذا القوي المنكوب ، 

 مغاٌرة أحاسٌس الشخص فٌها ٌبدي حٌلة هًوتفسره حالة لالتكوٌن العكسً( و

، ثم تنكشف مشاعره الحقٌقة ومكبوتاته سلطة  قوي وذي إلنسان الحقٌقٌة لمشاعره

، ٌكرهنا بؤنه ونعرف شخص ٌعرف قد معظمنا عندما ٌطٌح الزمن بهذا القوي، 

 .العكسً التكوٌن هو ذلك. أصدقابنا أفضل احد وكؤنه ٌتصرف دابماً  ولكن

 أو بالقمع إما النفس عن الحقٌقً الدافع الشخص ٌخفً الدفاعٌة الحٌلة هذه مع

 مصادر عن واالبتعاد القلق تجنب كثٌرا فً الفرد المٌكانٌزم هذا وٌساعد بكبته،

 ٌخفً لكنه سلوكاً  ٌظهر قد فإنه الفعلٌة، المواجهة عن االبتعاد عن فضالً  الضغط

 عكسٌاً  تكوٌناً  ٌكون قد فٌهما، المبالغ والمحبة المودة سلوك فإظهار الحقٌقً، السلوك

 ضمن المفهوم هذا ٌتشكل داخله،وعادة فً الفرد ٌمتلكه الذي الكامن العدوان لحالة

، وتظهر جلٌا هذه الحالة عندما نبدأ بشتم وذم وقدح .ومكوناتها الشخصٌة سمات

طاعة مرضٌة من باب  وإنمانتكلم معه ، لٌس حبا  أنالشخص الذي كنا النجرإ 

 لتكوٌن العكسً.ا

 فً األمثال الشعبٌة البعد التربوي ثانٌا: 

 األمثالتتحدد الشعبٌة البغدادٌة  األمثالمن  اٌسٌر اعرض الباحث جزءسٌ      

البغدادٌة لمإلفها الشٌخ جالل  األمثالذات البعد التربوي بماورد فً كتاب  أدناه

، وقد حرص الباحث نقل   فً مطبعة اسعد / بغداد 7ٖٙٔالحنفً ، والصادر عام 

، فعال على كتابة المثل ولفظه هو مكتوب لكً ٌكون داال الحرف باللهجة العامٌة كما

  . ٌتطلب االلتزام باللفظة والحرف الن البحث

: لتوجٌه تربوي( ٌحذر من  ، مٌعاون بالنفقة گاللً ٌعاون بالطال  .1

 االستجابة للمشورة السٌبة ، دون تقدٌر عواقب األمور .



 انثانث: انبعذ اننفسً وانتربويانفصم 

 

18 
 

ٌضرب فً منزلة التربٌة عند لتوجٌه تربوي ( :  من الولد أحسنالتربٌة  .2

،  أبنابهممما ٌورد تعرٌضا باآلباء الذٌن ٌحرصون على تدلٌل  وهو األخٌار

 فٌنشؤون نشؤة ال اثر للخلق الكرٌم فٌها .

: الجٌل هنا بمعنى اطالقات الرصاص ، والتفك   ٌل الزاٌد اٌشك التفكچ .3

لما نسمٌه بالبندقٌة المعروفة فً األسلحة جمع تفكة وهً من التركٌة لتفنكة( 

ٌعبؤ فً فوهتها بمقدار  إذ بالبارود ة وقد كانت البنادق القدٌمة تملىءالنارٌ

كمٌة البارود  أن إذمقّدر ومن هنا جاءت لفظة لالجٌلة ( فهً من الكٌل 

 زادوا على الكمٌة المقررة ما فإذالمعبؤة بالبندقٌة تكال بمكٌال محدود ، ا

البندقٌة وتمزق سبطانتها (  لولةل شق  إلىذلك  أدىٌكون فوق المقدار 

على وجهها  األمورٌضرب هذا المثل :  فً وجوب تقدٌر لتوجٌه تربوي ( 

الوخٌمة ، وقد تورد  األضرارلما ٌنشؤ من ذلك من  اإلفراطالصحٌح وعدم 

والضرر  األذىفً التخفٌف من حدة الغاضب ، لما تجره الحدة لصاحبها من 

 .العظٌم

ٌضرب فً فضٌلة لتوجٌه تربوي ( :  ع ماعرىكّ ر ماجاع والرّ ــّ بالدّ  .4

على تهٌبة العدة لحادثات األٌام االقتصاد والتدبٌر ، وهومما ٌورد فً الحث 

 وصروف الدهر.

ٌضرب فً إٌثار الستر على  (توجٌه تربويل:  بذٌلك شوف بعٌنك وغّطـً .5

 عٌنٌك . بؤمالفضٌحة وان رأٌتها 

 إقامة أنٌضرب فً لتوجٌه تربوي ( :   كل ٌوم صاحبك دوم ..... حاسبه .6

عدم التفرٌط فً شًء من حقوق الطرفٌن  أساسالصداقة والصحبة على 

 خٌر ضمان لتلك الصداقة .

: لالثنٌة( المكان المرتفع بالبر ، ومنهم من ٌقول  صّفً النٌة ... ونام بالثنٌة .7

ٌّة  كن حسن النٌة غٌر منطو   على الغدر  أيلنام بالبرٌة( .... صفً الن

ٌّة غٌر  إنفً  ٌضربهو لتوجٌه تربوي ( واللإم ..... و من كان سلٌم الن

 مبطن للشر ٌنام مطمبنا على نفسه دون حذر من عدوان علٌه.

ٌضرب فً الحث على لتوجٌه تربوي( :  زبٌب اصبر على الحصرم تاكل .8

سنحت مع العجلة فال تكون  إذا، فؤن المنافع  باألمورالصبر وعدم التعجل 

التؤنً فان المنافع المتؤتٌة منه كثٌرة وعمٌمة ،..... وربما  أماضبٌلة ،  إال

مرة ، فقد ٌحدث ان ٌكون له  أولبه ذم  الشًء التافه واالستخفاف به  أرٌد

 أن إلىشان ، كالحصرم فانه ثمرة فّجة حامضة، ولكن الصبر علٌه ٌإول به 

 ٌصبح شٌبا مرغوبا فٌه ، حٌث ٌكون زبٌبا ظاهر الحالوة.
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وٌضرب فً وجوب تقبل لتوجٌه تربوي ( :  لتلحك لٌضحككوالحك لٌبجٌك  .9

الملذات تعدله الما  قسوة المربٌن والناصحٌن ، فان وراء هذه من الفوابد

 العبث والمجون. أهلالمتحصلة من معاشرة 

 ٌحث علىلتوجٌه تربوي( :  باب التجٌك منها رٌح سدها واسترٌح .11

 درء المفاسد والقضاء على دواعٌها. إلىالمبادرة 

بوجوب المبادرة  : لتوجٌه تربوي ( ادفعها بكصبة كبل متدفعها بمردي .11

الفرد إلى معالجة المشاكل فً أول ما ٌعرض لها وقبل أن تعضل فتشق على 

 .معالجتها

التثبت من قول   إلىٌدعو لتوجٌه تربوي( : بات حزنان ولتبات ندمان ٓ .12

 أن إلىتحاشٌا من الوقوع بالندم ، وفٌه إشارة تعلٌمٌة  عمل ٌعمل أوٌقال 

الحزن قد ٌعرض  أنق بٌن الحزن والندم الندم اشد وطؤة من الهم ،  والفر

 إالى الندم فانه الٌتاتّ  أما،  وأسبابهتكون له ٌد فً دواعٌه  أنللشخص دون 

 عن طرٌق الكسب والتصرف .

ٌضرب فً منزلة التربٌة عند لتوجٌه تربوي( :  من الولد أحسنالتربٌة  .13

... وهو مما ٌورد لتعرٌضا( باآلباء الذٌن ٌحرصون على تدلٌل  األخٌار

 .ال اثر للخلق الكرٌم فٌها  نشؤة فٌنشبون أبنابهم

ٌضرب بالحث على لتوجٌه تربوي( :  طّهـر ابنك بالفاس ولتعتاز للناس .14

طلب الحاجة منهم( فٌها ذل  أيالناس ذل ل سإال االتكال على النفس ، وان

 بمعنى الختان.كثٌر... والطهور هنا 

ٌضرب ألثر العصا فً حسن لتوجٌه تربوي( :  العصا طالعة من  الجنة .15

 .األحٌان، وبوجوب االستعانة بالشدة فً بعض التوجٌه والتربٌة 

ة من الزاغورلسان الطٌّ  .16 ٌّ اللفظة لاللسان الطٌب( ،  أصل : ب ٌطلع الح

الكلمة  أثرقٌمة ولتوجٌه تربوي( ٌعلّم الفرد والزاغور هو الجحر فً الجدار ،

المسالكة وٌساق هذا المثل فً تحسٌن دافعٌة الفرد  وحسن  اإلقناعالطٌبة فً 

 .األشرارمخاطبة  على مالٌنة الناس والتلطف فً

: الضراع والمقصود به الذراع  لوجار علٌك الدهر ، جور على ضراعك .17

وجوب االتكال  إلىاعد والعضد ، لتوجٌه تربوي( ٌحث دافعٌة الفرد والس

كتساب الرزق على النفس عند الملمات ، واالعتماد على الذراع فً سبٌل ا

 وعدم االحتٌاج للناس.
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 االستنتاجات

بؤن األمثال الشعبٌة   أوردهامما تقدم ٌتضح للباحث من النماذج التً         

من فً الفرد االضطرابات النفسٌة  النفسٌة الدالة على وجود باألبعادالعراقٌة زاخرة 

،  األناكاضطراب تضخم فضال عن تصنٌف نوع االضطراب النفسً ،خالل سلوكه 

تزخر  أنهاكما السلبٌة وغٌرها من االضطرابات ،  والفوبٌا ، واضطراب الشخصٌة 

لألمثال كالتحذٌر من الوقوع فً الخطؤ ، الدعوة إلى  بالتوجٌه التربوي كبعد آخر

الحث على استشارة اآلخرٌن ، إلى، الدعوة  األخالقتحلً بمكارم ،كال تعدٌل السلوك

وغٌرها من التوجٌهات وجوب تقبل قسوة المربٌن والناصحٌن ،االتكال على النفس

 التربوٌة االٌجابٌة.

 ات:التوصٌ  

لما كانت اثارة الدافعٌة نحو التعلم واحدة من وظابف المثل الشعبً، أوصى  

 الباحث بما ٌاتً: 

ان ٌستفٌد التدرٌسٌون من نتابج هذا البحث كاستعمال االمثلة الشعبٌة فً  .ٔ

 محاضراتهم.

ان ٌستعمل التدرٌسٌون االمثال التً تربط ماضً الشعب بحاضره لتنمٌة  .ٕ

الطلبة والتً نحتاجها فً الوقت احتٌاجا كبٌرا باعتبار الروح الوطنٌة لدى 

 ان لالمثال وظٌفة وطنٌة.

 المقترحات:

 إقترح الباحث ما ٌؤتً: 

قٌام الباحثٌن بالتقّصً عّما احتواه تراثنا المجتمعً من جوانب نفسٌة  .ٔ

 وتربوٌة وبصورة أوسع من هذا البحث.

كل على حده واصدار  ن بفصل الجانب النفسً عن التربويوان ٌقوم الباحث .ٕ

 البحوث بهذا الشان لكونها واحدة من خصوصٌات المجتمع العراقً.

 

 

 



 المصادر 

الفكر التربوي االسالمً فً التعلم والتعلٌم ( : 7ٕٓٓحمد ، لٌث كرٌم ل .ٔ

 دٌالى ، العراق، فنون للطباعة، بعقوبة ، واالرشاد

، مطبعة اسعد ، بغداد ٔ، ج االمثال البغدادٌة( : 7ٖٙٔالحنفً ،الشٌخ جاللل .ٕ

 ،  العراق

االمثال العربٌة القدٌمة دراسة فً كتابً مجمع (: ٕٙٓٓالدلٌمً، سالم احمدل .ٖ

والمستقصً فً امثال العرب للزمخشري دراسة ، االمثال للمٌدانً

منشورة ،كلٌة اللغة العربٌة وعلوم  ،اطروحة دكتوراه غٌر موضوعٌة وفنٌة

 القران /الجامعة االسالمٌة ، بغداد.

، مطبعة سلمان  من امثال البادٌة والرٌف( : 798ٔرفعت، عطا رفعت ل .ٗ

 االعظمً، بغداد

، منشورات  مجمع االمثال العامٌة والبغدادٌة( : 79ٙٔزلزلة ،محمد صادقل .٘

 ، الكوٌت .ٔدار الكتب الثقافٌة ، ط

تٌسٌر الكرٌم الرحمن ( : ٕٔٓٓلشٌخ ابً عبد هللا عبد الرحمن لالسعدي، ا .ٙ

 ، دار احٌاء التراث العربً، السعودٌة.ٕ،ط فً تفسٌر كالم المنان

، دار الكتب العلمٌة ٔ، ج جمهرة االمثال(: 788ٔالعسكري ، ابً هالل ،ل .9

 ،بٌروت 

ناقد االمثال الشعبٌة ودورها فً تنمٌة التفكٌر ال( : ٕٙٓٓعمار ، حارص ل .8

من خالل تعلٌم الدراسات االجتماعٌة  والقٌم لدى تالمٌذ الحلقة االعدادٌة

 وتعلمها ، مجلة نهر العلم ، سوهاج، مصر

، دار الهالل للطبع  بٌن الفلكلور والثقافة الشعبٌة( : 79ٕٔالعنتٌل ،فوزيل .7

 والنشر ،القاهرة

، وحٌديالبصابر والذخابر البً حٌان الت( : 7ٙٗٔالكٌالنً، ابراهٌم ل .ٓٔ

 .مطبعة دمشق، سورٌا

، مطبعة الصحة النفسٌة فً الفكر االسالمً: ٖٕٔٓمحسن، موفق اٌوب،  .ٔٔ

 جامعة دٌالى، محافظة دٌالى.

 ٕ، مجلد االول ،ط موسوعة االمثال الشعبٌة( : ٌٕ٘ٓٓعقوب، امٌل بدٌع ل .ٕٔ

  ، دار نوبلس ، بٌروت لبنان.
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