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اتريخ قبول البحث1399/10/21 :

امللخص

يعترب املثل جماال حبثيا عابرا لالختصاصات ،سيما وأنه تراث لغوي بقدر ما هو ثقايف ،يستخدم لتربير وتدعيم أقوالنا
وأفكاران يف مجيع اجملاالت وخمتلف األزمنة والعصور .فاملثل بيان بالغي يتميز مبضمونه ومصادره ورمزيته وقواعده بل وحىت
عرب عن ممارسة لغوية وخطابية وعن جتارب مجاعية
إبيقاعه وموسيقاه .وهو ً
أيضا خطاب ذو نفوذ يعكس حقيقة عامة ت ر
ثقافية واجتماعية.
وتدعيما لألحباث السابقة يف جمال األمثال والنمطيات (األشقر  2016 ،2014 2013 ،2004 ، Lachkarو
 2019و أنسكومرب  ، Anscombreم 1994؛ كليرب  1994، Kleiberم؛ العطار 1999 ،El Attarم)،
هندف هنا دراسة األمثال والرتاكيب اللغوية املسكوكة والنمطية من جانبها اللسين والتعليمي .وابنتمائها إىل حقلي علم
الداللة املعجمية وعلم اللهجات العربية ،ستحاول هذه الدراسة وفقا للمنهج الوصفي -التحليلي تعريف مفهوم املثل
وعما مييزه عن سائر األقوال النمطية من أقوال مأثورة وحكم شعبية ومواعظ وما إىل ذلك .مث يف مرحلة اثنية ،وبغض
ر
النظر عما حيمله املثل من منطق وقياس منطقي وما ينجم عن كل هذا من دالالت وتعزيز للصور املرافقة لفرد أو مجاعة
نتوخى دراسة العالقات بني النوع واجلنس املوجودة داخل األمثال العربية واملغربية .من شأن هذا أن يساعدان على
ما ،ر
فهم الطريقة اليت يرى من خالهلا كل نوع او فئة الفئة األخرى وكيف يؤدي ذلك إىل أتسيس حالة من الفئوية والال أمن
اللغويني .مبعىن آخر ،كيف يرى الذكر األنثى (والعكس ابلعكس) يف اخلطاب واملوروث الثقايف .نعتزم كذلك دراسة
اعتمادا على أتويل دوافعهم ونواايهم.
الطريقة اليت يرى فيها أفراد فئة ما بعضهم البعض،
ً

الكلمات الرئيسة :علم الداللة ،املثل العريب ،داللة ،تسمية ،تصنيف ،تنوع ،أمن لغوي

* الکاتب املسؤول

abdenbilachkar@yahoo.fr
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املقدمة
إ رن املثل موضوع دراسة عابرة لالختصاصات ،سيما وأنره تراث لغوي بقدر ما هو ثقايف ،يستخدم
لتربير وتدعيم أقوالنا وأفكاران يف مجيع اجملاالت وخمتلف األزمنة والعصور ،ويعطي يف النهاية دستورا
للناس .فاملثل بيان بالغي يتميرز مبضمونه ومصادره ورمزيرته وقواعده بل وحىت إبيقاعه وموسيقاه.
عرب عن ممارسة لغويرة وخطابيرة وعن جتارب مجاعيرة
وهو ً
أيضا خطاب ذو نفوذ يعكس حقيقة عامة ت ر
عترب بدوره صورة منطيرة.
ثقافيرة واجتماعيرة .ومع هذا ،فاملثل ،كغيه من العبارات النمطيرة التعبييرة ،ي ر
وجه األفراد واجلماعات ويبلغ
وحيث أنه يسهم يف عملية تصنيف الفرد واجملتمع ،ميكن للمثل أن ي ر
عن السياق وعن البيئة املعقدة اليت يتعايش فيها هؤالء أو يدخلون يف صراع وعراك ،وكذلك عن
امليزات اليت يستأثرون هبا عن غيهم.
وتدعيما لألحباث السابقة يف جمال األمثال والنمطيات (األشقرLachkar ،2014 ،2007 ،
 ،)2016 & 2019هتدف هذه الورقة دراسة األمثال والرتاكيب اللغوية املسكوكة والنمطية من
ملادت علم الداللة املعجميرة وعلم اللهجات العربيرة،
جانبها اللسين .انطالقًا من جتربة تدريسنا ر
سنحاول تعريف مفهوم املثل وما مييرزه عن سائر األقوال النمطية من أقوال مأثورة وحكم شعبية
عما حيمله املثل من منطق وقياس منطقي
ومواعظ وما إىل ذلك .مث يف مرحلة اثنية ،وبغض النظر ر
نتوخى دراسة العالقات
وما ينجم عن كل هذا من دالالت وتعزيز للصور املرافقة لفرد أو مجاعة ما ،ر
بني النوع واجلنس املوجودة داخل األمثال املغربية .وهو ما سيساعدان على فهم الطريقة اليت يرى من
الالأمن
يؤدي ذلك إىل أتسيس حالة من الفئوية و ر
خالهلا كل نوع او فئة الفئة األخرى وكيف ر
اللرغوي .مبعىن آخر ،كيف يرى الذكر األنثى (والعكس ابلعكس) يف اخلطاب والثقافة املغربيني .نعتزم
اعتمادا على أتويل دوافعهم
كذلك دراسة الطريقة اليت يرى فيها أفراد فئة ما بعضهم البعض،
ً
ونواايهم.
 -2األمثال والعبارات التعبريية النمطية :بنية ،نوع أم معىن؟
إ رن دراسة العبارات النمطية كعبارات مفصحة عن النصوص الثابتة واجلمل اليت تشكل بنيات مركبة
جاهزة كليًّا أو جزئيًّا تكمن يف التفاعل بني علوم اللرسانيرات النصيرة من جهة واللرسانيرات الكالميرة
من جهة أخرى .وتتميرز هذه العبارات بتصلربها وغموضها اللرغوي وال سيما من الناحية الدالليرة
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ولعل البحث عن معناها اللرغوي وحتديد إمكاانهتا السوسيولوجيرة والثقافيرة يتطلرب دراسة
واملعجميرة .ر
مفحصة ُتكننا من تقييمها وفهم الرسائل واملواضيع والصور والقيم اليت تتضمنها هذه التغييات،
وجوهرا .هذا االختالف يؤدي إىل تثبيتها وتعقيدها وتعقيد معناها
وهو ما يدل على اختالفها شكالً
ً
عامة
كليًّا أو نسبيًّا .فإذا كانت العبارات النمطيرة،
خصوصا األمثال ،ذات داللة اثبتة مفتوحة ،ر
ً
وجنسيرة الطابع ،فإن قالبها وهيكلها ،كجمل أو كنصوص صغية ،ابإلضافة إىل بنيتها الداللية،
يساعدان على استيعاب قيمتها الداللية وتركيبها الداخلي .هلذا فإ رن التمييز بني األمثال وغي األمثال
خصوصا عن طريق استعمال األدوات اللرسنيرة والبالغيرة الالزمة ،ميكنه
يف اللرغة واملمارسة اللرغويرة،
ً
أن يساعد على تقريبهما أو إبعادمها دون التأثي على الدور الذي يلعبانه يف تقوية احلقلني الداليل
واملعجمي للرغة .وهذا ابلضبط ما تصبو إليه هذه الورقة.
إ رن وجود أعمال ودراسات عديدة حول األمثال داخل وخارج العامل العريب (أنسكومرب
1994 ،Anscombre؛ كليرب  1994، Kleiber؛ العطار 1999،El Attar؛ يوسي،
2003م ؛ األشقر  )2019 & 2014 ،2013 ،2008 ،2007 ،2004 ،Lachkarيعين
أ رن هناك جهود علميرة تبذل يف هذا اجملال .فاألمثال ،مكتوبة كانت أو شفوية ،هي ذاك املوروث
أيضا ،غراوة على
اللرساين والثقايف الذي فيه تتجلرى جتارب األشخاص واجملموعات والشعوب .وهي ً
كوهنا اسرتاتيجيرات تواصليرة ،طرق تعبييرة يستعملها هؤالء للتعبي عن أفراحهم وأتراحهم ،عن رقوهتم
وعن ضعفهم ،عن اختالطهم أو عزلتهم داخل اجملتمع .إضافة إىل ذلك ،يبقى املثل جماالً للتفاعالت
والعالقات بني الفرد وبيئته ،فتجده يتكلرم عن الطبيعة وعن الطقس وعن الزمن (السنوات والشهور
املكوانت العرقية والقيم الدينيرة والثقافيرة واالنتمائيرة ،وكيف تتحول رؤية بعضهم البعض
واألايم) وعن ر
إىل معتقدات ،ومنها إىل ُتاثليرات وتصنيفات هوايتيرة .وهكذا يطرح السؤال نفسه :هل املثل هو
ُتثيل إمجايل لألفراد واجلماعات والبيئات واملورواثت السوسيو-ثقافيرة؟
 . 1اهتم هؤالء الباحثو ن ،ويف فرتات متباينة ت ارت وح بني العشرين واألربعني سنة ،ابلتحليل اللسين لألمثال الفرنسية .أما بوشىت العطار
وعبدالنيب األشقر فقد اعتمد او األمثال الشعبية وابقي العبارات النمطية والرتاكيب التعبيية املسكوكة املغربية والعربية كمجال للتحليل اللسين
والداليل والثقايف والرباغمات .وتبني كل هذه الدراسات أ ن املثل ظاهرة لغوية شائكة وصعبة التعريف بسبب وجود جوانب وخصائص
جوهرية تلزم الباحث التعمق فيها وحتديدها لرفع الغموض الذ ي يشوب املعىن اللفظي واللغو ي لألمثال وما شاهبها من بنيات تعبيية
مسكوكة.
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للجواب على هذا السؤال جيب األخذ بعني االعتبار أ رن األمثال هي ترمجة للماضي داخل
احلاضر وملر ال املستقبل أيضا .فهو تعبي عن الفلكلور وعن اإلرث الثقايف واملتخيَّل الشعيب واخلطايب.
غىن على املستوى الرمزي واملعنوي ،حيث أ رن التفاعل بني حقيقة األشياء وبطالهنا
وهذا ما يزيده ً
أيضا املفردات
يكمن أصالً يف حقيقة وعالقة مفهوم ومعىن املثل كمجال تفاعل الدليل واملدلول ،و ً
ومعناها أو معانيها ،وعالقة كل هذه املعطيات ابلسياق وحالة أو ظرفية اخلطاب أو التعبي .وهذا
ما جيعل حمليرة أو جهويرة التعبيات النمطيرة ،وابخلصوص األمثال ،كخاصيرة يعتمد عليها لتحديد
املعىن ،ال بل وهويرة الشيء نفسه؛ ألن القيمة التعبييرة تساهم يف فهم كيفيرة بناء املعىن وحتليله لتيسي
فهمه .فاملتحدث ابألمثال هو شخص حيتاج ،لتوضيح شيء ما أو حالة ما ،إىل استعمال املثل
أيضا قيمة رمزيرة على مستوى الشكل
املناسب هلذه الوضعيرة لدعم ما يقوله وإعطائه قيمة تواصليرة ،و ً
واملضمون .يعتمد املتح ردث على األسلوب والطابع الشعري واإليقاعي الذي يطبع األمثال ،وهو ما
ويسهل استيعاهبا من طرف املصدر واملتل ِّرقي .إال أ رن األمثال تبقى غامضة ،رغم
يزيدها رون ًقا ومجاالً ر
ر
اهتمامها حبياة الفرد واجلماعة داخل البيئة واحتوائها على أخبار ومعلومات موروثة تنتقل من جيل
كمادة
مبهما غي مفهوم .هنا يربز دور البالغة ر
إىل جيل .وهذا الغموض هو الذي جيعل حمتوى املثل ً
قادرة على استجواب وتقرير اخلصوصيات اللرسانيرة لألمثال ،وكذلك العبارات النمطيرة إىل درجة أنره
ليس بوسع ال ردارس أو احمللِّرل أن يدرس األمثال دون التكلم عن التكرار واحلرفيرة واجلناس واالستعارة
اليت تطبعها:
التكرار:

جربه ،ال تسأل(ه) الطبيب)
اجملرب ،ال تسل الطبيب (=اسأل الدواء عند من ر
 سل رِّ
ِّ
نت قريبا من املاء)
 -اعط املا ولر ْو تْكون على املا (=اعط املاء ولو ك ر

احلرفية (:)littéralité

 الغاية ركْت ررربر الوسيلة (=الغاية تربر الوسيلة)ِّ
ِّ
نت قريبا من املاء)
 اعط املرا ولر ْو تكون على املا (=اعط املاء ولو ك راجلناس:
 العمش وال ِّ(=الع رمش أفضل من العماء)
ْ
ْر ْ
العميرة ر
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ِّ ِّ
 ال رقْنديل ركْي ْ ِّوحي ِّرق نر ْف رسه)
اآلخرين ر
حر ْق راسه (=القنديل ي ر
ض رِّوي على ر
ضوي ْعلى النراس و ركْي ر
 التور ما حيرث غي مع قرينه (=ال حيرث الثور إال مع قرينه) الكبي ف الكركاع خاوي (=الكبي يف اجلوز خاو/فارغ)استعمال األضداد:
ب ْعلِّ ْيه (=يركب على محاره و يبحث عنه يف نفس الوقت)
 راكب على محاره و ركْي رقلَّ ْطاْلْ (=إذا كان األب صاحلا فبإمكان الولد أن يكون
صاْل ،يكون ولْده ْ
 ايال كان َّااب ْه ْطاحلًا)
 وهذا ما يقربنا من قول النرظرام « :جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غيه من الكالم :إجيازاللفظ ،وإصابة املعىن ،وحسن التشبيه ،وجودة الكناية .فهو هناية البالغة( ».ابن القيم اجلوزية،
.)33 :1981
مأثورا ووحدة كالمية تترسم ابلسمات التالية:
فإذا كان املثل ً
كالما ً
 االعتماد على اجلماليرة النصيرة والبنيويرة، مجود البنية الرتكيبية ،إذ أن هذا النوع ال يقبل ال تقدمي وال أتخي املفردات وال حىت تغييأيضا الدالليرة والوظيفيرة اليت تطبع املثل هي
مفرداته مبرادف إال بشروط ،فإ رن التعقيدات الرتكيبيرة و ً
انجعا وجتعل دراسته شاقة عسية على مستوى الشكل
اليت ر
تصعب إمكانيرة تعريفه تعري ًفا دقي ًقا ً
واملضمون أو الوظيفة.
ولعل ما يزيد صعوبة يف ضبط تعريف املثل هو تشاهبه مع أشكال منطية أخرى ،كالقصص
ر
الدينية ( )parabolesاملوجودة يف القرآن وابقي الكتب السماويرة األخرى ،كأشكال مملوءة ابلرموز
يقرهبا من األشكال
ذات مغزى أخالقي واجتماعي هدفها الوعظ واإلرشاد والنصيحة ،وهذا ما ر
سمى يف الفرنسيرة ( maxime / sentence /
املأثورة اليت تتضمن
ً
أحكاما معيرنة ت ر
:)aphorisme
 السكوت عالمة الرضامظلوما
 انصر أخاك ظاملا أوً
ً
عبدا
ه
ل
ن
ك
ر
ً
 رم ْن رعلرمك حرفًا ْ5
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وهذه امليزة هي اليت جتعل املثل أداة ومجلة مفيدة جاهزة لالستعمال وقادرة على ضمان تواصل
أفضل ،وأوضح مقارنة مع اجلمل والرتاكيب األخرى .فعندما ندعو ألحد ابلشفاء ،نقول" :هللا
الشفا" ،وجييب املريض" "هلال يوريك ابس" .ومعىن هذه العبارة النمطيرة "أسأل هللا أن يهبك
جييب ِّر
الشفاء أو أن يشفيك" ويكون جواب املريض "أسأل هللا أن يبعد عنك كل أبس" .واألمر نفسه مع
ما يسمى ابلعبارات االحتفائية والدينية مثل "سبحان هللا"" ،احلمد هلل"" ،يرمحك هللا"" ،بسم هللا"،
"ال حول وال قوة إال ابهلل"" ،السالم عليكم" ،إخل .لكل هذه العبارات ،مبا فيها األشكال املأثورة،
أشكال ذات معىن حريف أل رن معناها انتج عن مكوانهتا وتركيبتها البنيويرة
يتصرف هذا النَّوع من األمثال كبيان أو مجلة
(،)compositionnalité
ً
خصوصا اإلعرابيرة منها .ر
عاديرة أو مشرتكة إىل درجة أنرنا ال جند فرقًا بني املعىن احملسوب ( )le sens calculéواملعىن
املعرتف به (( )le sens reconnuكونينا )2002 :5 9 ،واملعىن احملصل عليه عند اجلمع بني طرق
وظروف حكيها كمروايت من الرتاث الشعيب (األشقر ،140 :2 019 ،انظر أيضا األشقر  2 007و )2014
ولالستعارة دور كبي ورئيسي يف بناء املثل وتعريفه .هذه امليزة التعريفيرة هلا عالقة بتعددية املعىن
الذي يطبع هذا النوع من التعبي ويسهل معرفة وتوضيح وظيفته داخل اخلطاب وتفسي التعدديرة
املعجميرة للرتاكيب النمطيرة والتعبييرة .ضف إىل ذلك أ رن االستعارة ُتيرز بني مثليرة
جتمد/تصلرب أو
( )proverbialisationأو عدم مثليرة املثل ( ،)déproverbialisationبني ر
جتمد/تصلرب ( )figement/défigementهذه البنيات الدالليرة واملعجميرة.
عدم ر
وهكذا ،فإ رن تسمية املثل ذي املعىن احلريف توضح أ رن املعىن يف هذه الرتاكيب ال خيضع ألي
تغيي بنيوي ،فيبقى كما كان على حاله وال شيء يدفعه إىل حتويل أو تغيي معناه .فاألمثال اجملازيرة
نوعا ما رأهنا ُتتلك معىن جمازًّاي بفضل
تتقارب من البياانت أو اجلمل املتع رددة املعىن .وهذا يعين ً
املكونة هلذه البنية:
امليزات واخلصائص ذات الصلة التوزيعيرة ( )traits distributionnelsلألمساء ر
بيب (ضرب احلبيب كأكل الزبيب)
 -1ر
ب ْد احلْبيب ْحب ْال املرا ْكلرة ْد ْر
الض ْر ْ
الز ْ
 احلب أعمىيترضح املعىن الرتكييب هلذه البنيات على الشكل التايل :العبارة " حبال املاكلة د الزبيب" تستخدم
االستعارة "أحلى من حالوة الزبيب" للتقليل من قوة معىن النصف األول من العبارة " الضرب د
وضوحا إىل درجة أ رن االختالفات الدالليرة اليت
احلبيب" ،وجتعل احملتوى املعنوي والداليل للمثل أكثر
ً
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(خصوصا النحوية) تربز أ رن األمساء رِّ
األول
املكوانت البنيويرة
ً
املكونة للجزء ر
تطبع العالقة الكائنة بني ر
مكوانت اجلزء الثاين من هذا األخي.
من املثل ال ميكن أن تقبل اخلصائص املوجودة يف ر
إ رن االعتماد على الثنائي جمازي/حريف مي ركننا نسبيًّا من الفصل بني املثل وما يعرف ابلقول املأثور،
جمازا .هكذا ،تظهر األمثال مع رقدة
جمازا/أكثر ً
أقل ً
ً
أقل استعارة/أكثر استعارة؛ ر
اعتمادا على اخلاصيرة :ر
جمازا.
نوعا ما ر
ألهنا األكثر استعماالً لالستعارة واجملازة؛ واألقوال املأثورة بسيطة َّ
ومبسطة ألهنا أقل ً
ً
رإال أ رن املشكل يطرح نفسه جم رد ًدا عندما ندرس األمثال اليت تتكلم عن أحوال الطقس :هل نضعها
يف خانة األمثال أو مع األقوال املأثورة؟
إذا ُتعرنرا املثل املغريب اآلت" :سعد بلع ك جيمد املا فراس القرع" (يف سعد البلع جيمد املاء فوق
اخلفي
رأس األقرع) ،فإنرنا نالحظ احلرفيرة ر
اخلاصة ر
ابملكوانت الداللية .إال أ رن املعىن العام أو املعىن ر
واملوجود يف اجلزء الثاين للمثل خيفي اجملاز (فرتة "سعد بلع" هي فرتة شديدة الربودة إىل درجة أن
فإهنا تعترب أمثاالً غي كاملة ،وهو ما يع ِّرقد إمكانيرة التمييز بني
املاء جيمد فوق الرؤوس) .وهكذا ر
األمثال وغيها من األقوال املأثورة كمنتجات لغويرة وخطابيرة .يزركي هذا االستنتاج الطرح القائل أب رن
مكوانته ويقومان
الفرد واجملتمع يتح ركمان يف إنتاج اخلطاب .فهما خيتاران وينظمان ويعيدان توزيع ر
وحساسة لدرء القوى واألخطاء والسيطرة على األحداث العشوائية لتفادي ثقلها
إبجراءات حمسوسة ر
املادي واملعنوي (فوكو.)1 971 ،
يذهب ابحثون للتمييز بني املثل وما دون املثل بربط هذا األخي ابإلنسان وممارساته االجتماعية
والثقافية واللغوية .يرى مولوك ( )Meuleuc 1969أ رن "احلكمة" ( )maximeكقول مأثور ،إضافة إىل
عاملي لإلنسان .وهذا ما يقارب
كوهنا ً
نوعا ً
خاصا من اخلطاب األديب ،هي شكل إنساين وتراث ر
خصوصا الدينية منها
بني عاملية الرتاث اإلنساين (املثل وابقي األقوال املأثورة) والنصوص الثابتة،
ً
(األشقر )1 99 :2 010 ،أل رهنا ت َّردد يف كل زمان ومكان .إذ أ رن هذه األقوال والنصوص حتتوي على
فسر ملاذا يقال إ رن
عواطف اإلنسان وأحاسيسه وجتاربه وممارساته وتفاعلها داخل اجملتمع؛ وهذا ما ي ر
وتعرب عنها .إضافةً إىل إنسانيرة أو عامليرة
األمثال والعبارات النمطيرة حتتوي على التجربة اإلنسانيرة ر
ينص جورج كليرب ( 2010و )1994و عبدالنيب األشقر ( )2014على تعريف املثل كتسمية
املثل ،ر
تتصرف يف اللرغة ك "كياانت
حلالة ر
عامة أو جنسيرة .غي أ رن األقوال املأثورة تبقى أقواالً وبياانت عامة ر
عامة" أو "أنواع" .وهكذا ،فإ رن التعريف ابملثل ينبعث من رمزيته وثبات ومجود بنيته ابملقارنة مع
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مكوانته الرتكيبيرة واملعجميرة
احلرة .واملثل يفهم انطالقًا من الوحدة بني شكل ومضمون ر
العبارات ر
وعالقتهما ابإلنسان وهويرته .نفهم من هنا أ رن التحليل الذي اقرتحته علوم الدالالت املرجعيرة يؤركد
أ رن املثل له عالقة ابإلنسان ويتم عن طريق االستعارة واجملاز:
وما سكسو شبعوه العبيد" (أي :الكالم على الثريد (الرغيف) ،أما الكسكس
"اهلدرة على الرتيد ر
(الطعام) فإ رن العبيد قد تشبعه) ،وهو مثل غامض جدًّا .وهذا الغموض يعين أ رن األمثال هي عبارات
تفسيا تركيبيًّا أوالً .رأما بوريدان ( Buridant
غي ش رفافة دالليًّا .وهذا ما يؤركد ملاذا يبقى تفسيها ً
 )1976, 1984فيحصر ُتييزه للمثل وغي املثل يف العالقة بني امليزات حريف/أرصادي أو جوي
خصوصا عندما يتكلرم عن القول املأثور ( )dictonمؤرك ًدا أ رن
(،)météorologique/littéral
ً
معىن حرفيًّا يف استعماالته اخلطابيرة والظرفيرة؛ وإذا كان ذا مسة أرصاديرة ،فإنره يبقى
هذا األخي له ً
يتحول إىل مثل ،وهو ما حي رِّوله إىل حكم أو قاعدة
مبجرد أن أيخذ ً
معىن جمازًّاي فإنره ر
" ."dictonو ر
افرتاضيرة هلا عالقة ابإلنسان.
مهمة عسية،
نالحظ أ رن تعريف املثل وُتييزه عن ابقي األقوال املأثورة والعبارات النمطيرة هي ر
وقد حاول أنسكومرب ( )Anscombre 1994تلخيصه يف اخلاصيرة اآلتية:
املثل - :جمازي +/جمازي + /إنساين
القول املأثور  - :جمازي +/إنساين
نفهم هنا أ رن املثل ينبين على االستعارة واجملاز ،وله عالقة ابإلنسان .رأما القول املأثور
ٍ
جمازا وله عالقة ابإلنسان .يف حني أ رن األقوال على منط ""dicton
أقل ً
( )maximeفهو خال أو ر
فهي خالية من اجملاز وال عالقة هلا ابإلنسان .يفهم من هنا أنره إذا كان املثل يشي ،رغم اجملاز الذي
يطبعه ،إىل اإلنسان ،وأ رن ابقي األقوال املأثورة ال تشي إىل اإلنسان ،زايدة على عالقة االثنني
ابلطقس واألرصاد اجلويرة ،فإ رن القول املأثور يستعمل يف املمارسة اللغويرة كمرادف للمثل .واحلال
ولعل التعبي عن
نفسه يف العربيرة إذ غالبًا ما نستشهد حبديث أو مقولة لكاتب أو سياسي كمثل .ر
اهلامة للتعريف ابملثل ألهنا جتعلنا حنس ابلسلطة اخلطابيرة
حقيقة عامة يبقى ً
املهمة و ر
أيضا من امليزات ر
والسوسيو-لسانيرة والنفسيرة هلذه البنيات والعبارات الرتكيبية على سلوك الفرد واجلماعة.
 -2املثل والنوع واللغة واخلطاب والثقافة :عالقة وداللة ،ختصيص ومتثيل
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شفواي كان
إ رن املثل شكل من أشكال اللرغة واخلطاب وله قيمة فريدة وحمسوسة يف األدب والثقافةًّ ،
مكتواب .رغم كونه حرفيًّا أو جمازًّاي فهو أوالً وقبل كل شيء هيكل وبنية لغويرة وأسلوبيرة تساهم يف
أم
ً
مهمته ووظيفته التواصلية بني األفراد واجلماعات .ورغم أ رن علم الداللة املعجميرة
بناء اخلطاب وتدعم ر
واملرجعيرة والتحليليرة (كليرب1994 ،؛ األشقر  )2014 ،2013 ،2008 ،2007يترفق على أ رن
األمثال هي أشكال جامعة مانعة ،اثبتة جامدة وغامضة (غي ش رفافة) ،فإ رن معناها وماهيرتها يرتبطان
ابلظرفيرة والسياق اللرغوي واخلطايب ،وهو ما جيعل املثل يكتسي تع ردديرة دالليرة .وابلتايل فإ رن العالقات
مكوانته كبيان وكبنية تصبح مرتبطة أوالً ابلسياق واملرجعية والرموز املستخدمة .وهذا ما
اليت تربط ر
يدل على أ رن حمتوى األمثال وما شاهبها من العبارات النمطيرة هلا قاسم مشرتك أال وهو التكلرم عن
احلقيقة والزيف أو البطالن كآاثر مرتتبة ومرتبطة ابلداللة واستدالالهتا داخل اللرغة ،وغي بعيد عن
الثقافة واجملتمع.
يتطرق إىل موضوع املرأة يف األمثال املغربية
يف هذا السياق ،سيحاول هذا اجلزء من املقال أن ر
كما هو احلال يف ابقي اجملتمعات العربيرة (امليداين يف جممع األمثال ،ايسني رسالن والراببعة حسن

حممد  ،2001إخل) وعالقة هذا الفرد 1ابللرغة واخلطاب واملوروث الثقايف .سيحاول كذلك أن يرى
التطرق إىل خاصيرة األمن والالأمن
كيف يتكلرم اجملتمع املغريب عن هذا الفرد ،وهو ما سيدفع إىل ُّ
اللسين واللغوي ( )Insécurité/sécurité linguistiqueانطالقًا من توضيح بعض اخلصائص
تؤدي هذه اخلصائص ،عالوة على
ايضا .ر
املرتبطة ابمليدانني االجتماعي والثقايف ،ومل ال العقائدي ً
تع ردد املعىن ،إىل تكوين رؤية وُتثيالت لغويرة وسوسيوثقافيرة مرتبطة ابملصطلحات والعبارات اليت
تش ركل احلقل املرجعي والداليل الذي خصص للمرأة .فرغم أتكيد النص الديين (الكتاب والسنة)
على قيمة ومكانة املرأة يف اجملتمع اإلسالمي ورغم تع ردد أشكال وبنيات األمثال والرتاكيب النمطية
ُتثيال إجيابيان .فهي ال تراها
اليت تعىن ابملرأة ،فالظاهر أ رن هذه الرتاكيب ال تعطي املرأة تصني ًفا و ً
كفاعل إجيايب وإمنا تنظر إليها ككائن انقص:
 1تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات اليت تطرقت إىل مدى الداللية اجلمالية واحلسية والنفسية للمرأة يف األمثال العربية حيث
ميكن أن تستغل هذه األخية مجاهلا اجلسدي لتسحر وتفنت اآلخر وتستويل عليه نفسيا وماداي مما ميكن أن يقودها إىل التسلط
عليه واستغالل نفوذها للوقوع يف املمنوعات .فرغم أن املرأة كانت والزالت رمزا للجمال والعطف والرتبية واحلنان والكفاح إال
أن األمثال رمستها بريشة أخرى وصورهتا بصور بعيدة كل البعد عن هذا الدور اإلنساين.
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ضلْ رعة رع ْوجا (=املرأة ضلع أعوج)
 املرا ْْ
يف هذا املثل ،وهو مجلة امسيرة (مبتدأ وخرب) ،ال تظهر املرأة كامرأة وكإنسان له اخلصوصيرات املميرزة
لإلنسان وإرمنا كجزء ال نعلم مصدر ميزاته الداللية (إنسانيرة أو غي إنسانيرة) .وما دام أ رن األجسام
معوجة ،وحيث أ رن املرأة يف هذا املثل مميرزة ابإلعوجاج ،فلقد شبرهت جبسم له
املاديرة هي اليت تكون َّ
ر
صفة املوصوف .فهل هذا األخي خيص جسمها أم عقلها؟ وهل ميكن القول أبن هذا املثل ميكن
خصوصا الفكري منه (وهو
ألهنا قادرة على وصف نفسها ابالعوجاج،
أن يكون من صنع املرأة ر
ً
وضوحا
املقصود هنا) أم هو من صنع املذ ركر أل رن عالقة هذا األخي ابللرغة وصنع اللرغة هو أكثر
ً
ِّ
صص هلا البيت وتربية
دائما أقرب من العلم والتعلرم ،وأ رن املرأة خ ر
وأكثر محيميرة ،حيث أنره كان ً
األبناء؟
ِّ
صص للمذ ركر هو الذي جعل عقل املرأة وفهمها لألشياء حمدودين،
عما خ ر
ولعل هذا البعد ر
ر
خاصة املرأة اليت ال حترتم أخالقيات اجملتمع ومبادئه يف احلركة والتعبي .جتدر اإلشارة إىل أ رن استعمال
بعض املصطلحات املتعلقة ابلنوع واجلنس والتعبي عن اجلسد مت ختصيصها هلذا النوع او ذاك ويعترب
استعماهلا ،رغم دخلوهلا املعجم ،يف حالة اختالط النوعني يف األوساط احملافظة عيبًا لسنيًا ،خطابيًّا
وأخالقيًّا .وهلذا ال يستعمل يف حالة وجود اجلنسني أو اختالطهما معا ،وإرمنا يستعمل على انفراد
مؤنرث/مؤنرث ؛ مذ ركر/مذ ركر .وابلتايل ،فإ رن هذا النوع من اخلطاب يدخل يف إطار ما يسمى ابملمنوع
اخلطايب .وهذا املمنوع اخلطايب ،ابإلضافة إىل السب والشتم وتوظيف العبارات الرومانسية أو
احلميمية ،مينع استعماله على النساء يف ساحة الرجال .أي أ رن هناك خوفًا من التعبي حىت رعما قيل
أيضا
ويقال ( .)le dit et déjà ditوهو نوع من عدم الالأمن اللسين أو اللغوي .وهذا ما يوضح ً
موضوعا للرغة ،ال كمنتج أو ممارس للرغة وإرمنا كمنتوج لغوي وسوسيوثقايف .وهلذا
أ رن املرأة تش ركل
ً
ميكن أن نقول إ رن الرتاكيب التعبييرة التالية:
 الكلمة ْد الرجال (=كلِّمة رجال) الكلمة ْد العياالت (=كلِّمة نساء)هي عبارات منطيرة تنحو هذا املنحى وتؤركد مدى قوة املذكر يف صنع اللرغة وأخذ القرار .وهو
ما يضعنا يف عالقة تضاد توحي أب رن الرجال حيفظون أقواهلم ويوفون بوعودهم وهو ما يش ركل مصدر
ِّ
هتن لألشياء بسهولة ،وهو
هلن أل رهن رن يتبدَّلن ويب ردلْن نظر ر
رقوهتم .أما النساء فال كلمة وال قول وال قوة ر
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نوعا من عدم االستقالليرة على املستوى
يعرب عن
اهن ويشكل ً
ما ر
ضعفهن أمام الرجال وفرض رؤ ر
ر
اللغوي واالجتماعي والقانوين وحىت الفقهي ،إىل درجة أ رن املقولتني:
ات رع ْقل ودين (= النِّرساء انقِّصات ٍ
عقل ودي ٍن)
ص ْ
 النسا انقْ رت النرْسا رع ْوررة (= صوت النساء عورة)
ص ْو ْ
 رنوعا ما عن الوضعيرة والتصنيف السوسيوثقايف
تؤركدان أ رن التأويل السليب للخطاب الديين مسؤول ً
إليهن :فهل
للنساء يف اجملتمعات العربيرة واإلسالميرة،
ً
خصوصا اجملتمع املغريب ،ونظرة هذا األخي ر
ترديد هذا النوع من القول هو حماولة اختزال قول وكالم املرأة بغية إخفاض صوهتا كليًّا؟ يظهر أ رن
مصطلح "عورة" هو مصطلح ذو مغزى سليب يشي إىل جزء من اجلسد يلزم إخفاؤه وحجبه عن
األنظار ،كما هو احلال يف إشكالية اجلنس والتكلرم بصوت ٍ
عال ،ما دام التأويل الثقايف يرى يف املرأة
ر
اليت تتكلم بصوت ٍ
كأهنا تتجلى للعيان .وهكذا ،فإ رن هذا النوع من العبارات النمطيرة يفهمنا
عال ر
فيتحول
مدى أتثي حمتواها ليس فقط على اللرغة واخلطاب ،وإرمنا على اهلويرة اللسنيرة ملستعمليها ً
أيضا .ر
مادة خامة قادرة على التمييز بني الدال واملدلول واقرتاح الشروط
املتخيَّل أو املوروث الشعيب إىل ر
املسميات .فهل استخدام النوع واجلنس يف العبارات
الالزمة والكافية لتعريف األشياء واألمساء و ر
خصوصا يف اللغات الشفويرة ،يفسر مدى قدرة أحد اجلنسني أو النوعني
النمطيرة واألقوال املأثورة،
ً
على وضع لغة جعلت من اهلويرة اللغويرة ركيزهتا ومركزها؟
وعلى الرغم من أ رن األقوال املأثورة واألمثال تكشف عن هيمنة الذكور والذكورية يف ُتثيل
اجلنسني ،فهذا التمثيل والتماثل له عالقة ابلظرفيرة:
وىل ابل رف ْر ْج فر ْرر ْج هللا ْعلِّيه
 اللي ير ْولرد الولْ ردة اللُّ رابلفرج (أنثى) رفرج هللا عليه).
 (=من رزق املولود األول ْحيث يظهر أن حدث ولود أنثى ذو مغزى رمزي ويعظم من صنف املؤنث على مستوى تصنيف
اجلنسني ،أل رن األنثى (وهو ما رمز إليه ابلفرج) تعترب مصدر رزق ورفاهيرة ألهلها .وهكذا فإ رن
استعمال البديل "ابلفرج" بدل "البنت" هي استعارة توحي مدى قدرة األمثال على تكوين واستغالل
احلقل املعجمي والداليل لتأدية وظيفتها اللغويرة والتعبييرة والتواصليرة .هبذا يتنقل املثل من التح ردث
عن املولودة إىل الفتاة كضمان لالستمراريرة:
 اللي ما عنده بنات ما عرفوه الناس إِّميْتا مات11
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(= رمن ليس له بنات ،مل يعرف الناس مىت مات)
فهذه االستمراريرة هي استمراريرة اجتماعيرة أل رن مصي ومستقبل الفتاة مرتبط ابلزواج ،ومستقبل
تتحول البنت إىل فرد قادر
األسرة والعائلة ودوامهما مرتبط ابزدايد وتضاعف عدد أفرادمها .وهنا ر
تتحمل مسؤوليرة
حتمل مسؤوليرة التكلرف ابألسرة وابلوالدين .رأما على املستوى الثقايف ،فهي اليت ر
على ر
بكاء ونعي والديها عند موت أحدمها .وابلتايل هي اليت تتكلرف ابحلداد بكل معانيه وأشكاله .من
خصوصا األمثال منها ،إىل التح ردث عن املرأة كامرأة وكعضو له قيمته
هنا تنتقل األقوال املأثورة،
ً
عودتنا عليه
االجتماعيرة داخل األسرة ويف اجملتمع ،إىل درجة رأهنا ال تظهر كعضو دوين وسليب كما ر
وقوته:
التعابي البسيطة واملرركبة ،وإرمنا ككائن له وزنه وقيمته ر
اسر من املررا
 َّالر ْ
ابح من املْررا واخلر ْ
ْ
 (=الرابح (يربح بفضل) من املرأة ،واخلاسر (خيسر بسبب) من املرأة)أل رن هذه املرأة ،رغم اختفائها واختبائها وعزهلا عن ديوان وساحة الرجال ،هلا أتثي نفسي
مباشرا أو غي مباشر على هذا األخي ،وهو ما نفهمه من هذا املثل:
واجتماعي سواء كان ً
 وراء كل عظيم امرأةومعناه أ رن هذه املرأة ال ميكن رإال أن تكون يف األصل ًّأما أو أختًا أو زوجة .وهو ما يبطل مفعول
ِّ
املهيمن عليه .ي ربني هذا النوع من األمثال ،يف اآلن نفسه ،سلطة اخلطاب وسلطة
اجلنس املهيمن و ر
اهلوة بني اجلنسني .وابإلضافة
ويقرب ر
املؤنث يف صنع وأخذ القرارات والتأثي على أو يف إنتاج اللرغة ر
إىل هذه امليزة التوزيعيرة ،تدخل ميزات أخرى كالسن واللرون والقامة والقد والوضع العائلي واالنتماء
اإلقليمي واجلهوي والعرقي وما إىل ذلك كمعايي قادرة على وضع منوذج واضح وجلي للعيان .فمن
حيث اللون ،جند األمثال التالية:
 ايْال بْغاتك الب يضا ال تبغيها ،ال ختسر مال بوك وجدك عليها ،حبال البياض ايال طاح فالعني كيعميها
=إذا أحبتك املرأة البيضاء ال حتبها ،ال تضيع مال أبيك وجدك من اجلها ،فإهنا كالبياض إذا
سقط يف العني فإنه يعميها.
 ايال بغاتك احلمرا ابغيها ،اخسر مال ابوك وجدك عليها ،حبال العسل ايال طاح على اجلرحةكيربيها
12
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=إذا أحبتك احلمراء فأحبها ،اصرف مال أبيك وجدك عليها ،فإهنا كالعسل إذا سقط على
اجلرح فإنه يشفيه.
اب إيال طاح على
وجدَّك عليهاْ ،حب ْال ال ْغر ْ
 ايال بغاتك الك ْْحلرة ال تْبغيها ،ال ختسر مال بوك ر
اخلرْي رمة ركْي ْخلِّيها.
= إذا أحبَّتك السوداء ال حتبها ،ال تضيع مال أبيك وجدك عليها ،فإهنا كالغراب إذا سقط
على اخليمة فإنه ي ِّ
فرغها من حمتواها.
رأما على مستوى السن أو العمر ،جند:
 اللي يتزوج املرا الصغية كيحوز اخلي والدخية(=من تزوج املرأة صغية حظي ابخلي والذخية)
 البنات عمارة الدار(=البنات أساس البيت (ألهنا تقوم ابألعمال املنزلية))
 العاتق ايال ابرت على سعدها دارت(=الفتاة اليت تتأخر يف الزواج تزرق أو تنال حظها (الشاب اجليد))
حارة وولدك حلو
 العجوزة اي وجه الدلو انت َّ(=العجوز مشطاء وابنها مرغوب فيه)
 زين املرا يف ضياها وزين العاتق يف حياها(=مجال املرأة يف ضيائها ومجال الفتاة يف حيائها)
ِّ ِّ
صلر ْح ِّغ ْي ْل
ص ْل ْس ْ
يل ،واملْرا ْم ْ
صل ُْت ْ
عام ما ركْت ْ
تني ْ
نني ركْت رو ْر
 الراجل ْمنني ركير ْو رانني عام ركْي ْوريل رو ر
رج ْهن َّْم.
(=عندما يصل الرجل ِّس َّن الثمانني يصبح وليًّا (من أولياء هللا) واملرأة عندما تبلغ ِّس َّن الستني
ال تصلح إال جلهنم).
على مستوى احلسب والنسب:
 اللي ما تتزوج خبدودها ،تتزوج جبدودها(=الفتاة اليت ال تتزوج حبسنها ومجاهلا ،تتزوج بنسبها وحسبها)
 عليك ببنات األصول ،راه الزمان يطول13
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(= تزوج ببنت األصل ،لتواجه مفاجآت احلياة)
على مستوى القد والقامة:
الكس روة والتسرويلة
ال تزوج املرا الطويلة حترريك يف ْ
(= ال تتزوج ابمرأة طويلة القامة ،كي ال حتتار بلباسها)
 اللي مراته قصية ،يفرح ويقول صغية(= من زوجته قصية يفرح ويردد أهنا صغية)
 قصية ومسرارة ،يف غراضها جيت أان(= قصية القامة ودائمة االبتسامة ومن أجلها اتيت)
على مستوى الصرب:
 احلرة إيال صربت دارها عمرت (= إذا صربت املرأة الشريفة األصل (على الصعاب) امتأل بيتها (ابخليات))نفهم من هنا أ رن األمثال ،كخطاب اجتماعي-ثقايف أوال وذكوري ( )androcentriqueاثنيا،
أيضا عن أتكيد وترسيخ
تعطينا تصني ًفا وُتثيالً واضحني عن املرأة ،وقد تكون هذه األخية مسؤولة ً
هذا النوع من األمثال وحمتواه داخل اجملتمع:
بنتك ال تعلمها حروف وال تسكنها غروف

ألهنما رمزان لالستقاللية وتقوية النفوذ .فتعرلم الفتاة
حىت يبقى التعليم والتعلرم مرتبطني ابلذكورية ،ر
يعين رأوالً حتقيق هذه االستقالليرة اليت طاملا ُتنرتها وطالبت هبا؛ واثنيًا ،أ رن التعلرم سيدفع هبذه األخية
يؤدي هبا إىل الفساد
إىل الزايدة يف طلب املعرفة والتنور واملطالبة ابحلرية والعدالة االجتماعية مما قد ر
والضياع ما دامت رأهنا ستكون يف أماكن عالية ومعزولة (الغروف = الغرف العالية) .ومبعىن أوضح
أنره ال ميكن مراقبتها والسيطرة عليها يف هذه احلالة ،وحرماهنا من هذا احلق هو مبثابة ٍ
تفاد للعار
يقربنا هذا املثل من املثل اآلت:
والشماتة .و ر
ف الدُّيور سايْبة
ف احلركة غايبة والنسا ْ
 الرجال ْ(= الرجال غائبون يف العمل والنساء سائبة يف البيوت)
ألهنا طاملا انتظرت
للتأكيد على مدى لزوم مراقبة املرأة وعلى عدم السماح هلا ابخلروج من البيت ،ر
وحتررها .وهو ما جنده يف املثل:
هذه الفرصة (غياب الرجل) لتعلن عن حريتها ر
14
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 هاك الغرايب املرا مكحلة والراجل غايب(=انظر الغرائب ،وضعت الزوجة الكحل على عينيها بينما الزوج غائب)
أل رن املرأة يف اجملتمعات التقليديرة ملزمة ابلتزيرن لزوجها فقط ،وما دون ذلك فهو إعالن عن نيرة
وتصرف آخرين يدعوان إىل التأويل.
ر
تنوعها الرتكييب وتع ردد أوزاهنا ومجاليرتها الدالليرة ابستعماهلا التشبيهات
مثال
األ
هذه
من
نستنتج
ر
واالستعارات والتناقض والتعارض والتضاد .إضافة إىل هذه امليزات ،فاملرأة يف هذه الرتاكيب التعبييرة
متنوعة ال يت ركلَّم فيها عن املرأة بصفة عامة وإرمنا عن امرأة حمددة يف سياق حمدد
تنتمي إىل فئة نوعيرة ر
وخبصائص ُتيرز الواحدة عن األخرى يف اخلطاب وداخل اللرغة .وتش ركل هذه البنيات اللسانيرة معامل
ذاتيرة ورموزا سوسيو ثقافيرة ولغويرة سامهت يف بناء شخصيرة وهويرة األفراد واجلماعات.
اخلامتة
خصوصا األمثال منها ،بصعوبتها .فباإلضافة
تتميرز حماولة دراسة وتعريف البنيات التعبييرة النمطيرة،
ً
إىل كون األمثال واألقوال املأثورة ُتثل الثقافة والفولكلور والرتاث الشعيب لقوم أو شعب أو جمتمع أو
جمموعة لغويرة ،فهي تش ركل نسبيًّا مكان وزمان (رغم عدم حتديدمها) وقوعها أو احلديث عنها
كبنيات يصعب فهمها وفهم مكوانهتا .فسواء كانت هذه البنيات تتميرز ابحلرفيرة أو االستعارة أو
فإهنا
اجلناس أو وضوح أو عدم وضوح معناها ،انهيك عن اجلماليرة الرتكيبيرة والصواتيرة اليت تطبعها ،ر
خصوصا
تفيد بسلطة خطاهبا ومن وضعوها وجعلوها مبثابة قوانني سارت عليها األجيال واجملتمعات،
ً
ولعل دراسة موضع املرأة داخل هذا النوع من البنيات اللرغويرة والتعبييرة يسي يف هذا
التقليديرة منها .ر
املنحى ويربز أوالً العالقة الكائنة بني املرأة واملثل واللرغة واجملتمع .هذه العالقة مصبوغة ابنعدام األمن
أيضا .فاملرأة سواء كانت فتاة ،عزابء ،أو متزوجة أو مطلرقة أو أرملة،
يف اجملتمع ويف اللرغة واخلطاب ً
فهي تعيش يف بيئة ينعدم فيها األمن اللرغوي ،انهيك عن الالأمن االجتماعي والثقايف.
توضح هذه الدراسة أ رن عالقة النوع واجلنس ،والرجل واملرأة ،واملذكر واملؤنث ،هي عالقة غي
متكافئة حىت على مستوى إنتاج واستخدام اللغة .فإذا كان املثل بنية تعبييرة اثبتة وجامدة هلا
خصوصيراهتا اللرغويرة والتعبييرة والتواصليرة الضروريرة لفهمها وتفهم معناها ،فإ رن املرأة يف هذه البنيات
وتدل على كينونتها وهويرتها املتناقضة والغامضة كغموض املثل .وقد
ختصها ر
التعبييرة هلا ميزات ر
15
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حاولت هذه الدراسة اليت حصرت يف إطار علم الداللة املعجميرة واملرجعيرة أن توضح الشروط الالزمة
والكافية لتعريف املثل وعالقته ابلقول املأثور .وهكذا ،فإ رن التأكيد على دراسة صورة املرأة يف املثل
والعبارات النمطيرة ما هو رإال حماولة لتقريب الدال من املدلول وتوضيح ما زاد غموضه وصعب فهمه
وشرحه وتعريفه .وهو ما يقرب بني املرأة واملثل أل رن كليهما مطبوع هبذه امليزات واخلصوصيات.
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Abstract
The proverb is the subject of a transient study of specializations, especially
since it is a linguistic heritage as much as it is cultural. We use it to justify and
support our words and ideas in all fields, different times and ages. The proverb
is a rhetorical statement characterized by its content, sources, symbolism,
rules, and even its rhythm and music. It is also an influential discourse that
reflects a general reality that expresses linguistic and rhetorical practice and
collective cultural and social experiences.
For all these reasons, this paper aims to study the linguistic and educational aspect
of proverbs and linguistic and stereotypical structures (Lachkar 2004, 2013, 2014,
2016 & 2019, Anscombre 1994 ; Kleiber, 1994; El Attar,1999). By registering it
in the field of lexical semantics and Arabic dialectology, this study will start by
defining the concept of proverb and what distinguishes it from other stereotypes
such as the ancient sayings, popular judgment… etc. Then, whatever the logic
contained in the proverb and the resulting connotations that may reinforce the
representations of an individual or a group, the aim is to study the relations
between gender and sex that exist within Arab and Moroccan proverbs. This
would help to understand the way in which each category or class sees the other
and how this leads to the establishment of a linguistic class and linguistic
insecurity. In other words, how does a male see a female (and vice versa) in
Moroccan speech and culture? The objective is thus to analyze the way in which
members of a class perceive each other and how they interpret their motives and
intentions.
Keywords: Semantics, Arabic Proverb, significance, naming, classification,
linguistic security.
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