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  ــمتقدي
 والثقافة .مكوناتها المعرفيةتمتاز الثقافة بشكل عام بالطابع الشفهي في أغلب أدبياتها و        
 كجزء من هذا المفهوم تشير بوضوح إلى مجموعه العناصر التي  Popular  Cultureةيبعشال

الت فة من التفاع هذه الثقاوتنتجطقة جغرافية محددة،  أو منتشكل ثقافة المجتمع المسيطر في أي بلد
 حاجاتة ورغباته  التي تتشكل من الحياة اليومية ألفراد إلىضافة اليومية بين عناصر المجتمع ،باإل

واللباس ونمط الحياة والمعيشة  واالدب الشعبي كل لممارسات اليومية عادات األالمجتمع ، وتتضمن ا
  . بما يتضمن من قصص وحكايات وأمثال وشعر

ة االجتماعية  للفرد كمحدد للوعي يقافة الشفهية دوراً مهماً في تشكيل الشخص الث      وتلعب   
تضمنه من  وخاصة الجانب الشفهي منها وبما يومحرك للسلوك االجتماعي ، وتعد ثقافة البادية 

عادات وتقاليد وقيم متوارثة إحدى محددات الوعي ومحركات السلوك االجتماعي ألبناء البادية 
  . االردنية 

ة  من العناصر الديمغرافية  واإلجتماعية واإلقتصادية الهامة في مجتمع أ  ويعتبر الرجل والمر  
معرفة ي فإن التال وب،ا الدور االكبر في دعم مسيرة المجتمع البدوي التنمويةمالبادية ويقع عليه

ديناميكية   من أفضل السبل  لمعرفة ،اليهمانظر أدوارهما وصورهما في الثقافة الشفهية، وكيف ي
 فهم الصور المترسخة  عنهما علىالحياة االجتماعية واإلقتصادية في مجتمع  البادية، ويساعد ذلك 

ليب تنشئة إجتماعية وأسرية اانتجت اسو ،كل تلقائيشوعن األدوار المنوطة بهم والتي ترسخت ب
  . ةأواالدوار لكل من الرجل والمر أسهمت في تنميط  الصور

إضافة نوعية ة في ثقافة البادية االردنية،أاب الصور واالدار الجندرية للرجل والمرويعد كت         
تناول الصور ت والتي تفتقر لمثل هذا  النوع من الدراسات النوعية ، والتي ،للمكتبة االردنية والعربية

عية بطبيعة  فهي نوعية بموضوعها ونو،واالدوار الجندرية في مضامين الثقافة الشفهية لمجتمع البادية
  .، كما يشكل هذا الكتاب ثمرة  جهد جماعي لباحثي مركز الثريا للدراساتالثقافة الفرعية التي تناولتها
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حثين، فالصعوبات والتحديات التي واجهتهم كثيرة ابياً أمام الشكلت هذه الدراسة تحدياً حقيققد     و
 دية الجنوبية،اب خاصة في ال،افات بينهاتباعد المس و،أهمها إتساع النطاق الجغرافي لمجتمع الدراسة

تاريخ البادية االردنية ، إما بسبب الوفاة أو المرض اال ان فريق وغياب بعض الرجاالت التي تحفظ 
 من  وقد ساعدة بذلك مجموعه والتحديات الصعوبات هذه البحث بذل جهداً مضاعفاً للتغلب على

   .كمرشدين وميسرين لهمانب فريق العمل لى جإذين عملوا الشباب من ابناء البادية  وال
 إشكالية الدراسة  خلفية عامة و علىى منها احتو االول: خمسة فصولهذا الكتاب ىاحتو    وقد   

 والمفاهيم اإلجرائية التي اعتمدت عليها ، اما الفصل الثاني فقد وأهميتها ومبرراتها وأهدافها وأسئلتها
 الثقافة الشفهية  في مجتمع البادية تتناوله لمكونا ابقة من حيثت الساتناول االطار النظري والدراس

 باإلضافة  الى  ،ر وحاالت من القضاء العشائريت والشعاي والقصص والحكاةيكاالمثال الشعب
خر ،أما الفصل الثالث فقد آولت  الموضوع بشكل او بااستعراض بعض الدراسات السابقة التي تن

  وعينتهاتي اتبعتها الدراسة من حيث التعريف بمجتمع الدرسة ومنهجيتهاتناول االجراءات المنهجية ال
ل  ول تحليل نتائج الدراسة وقد تناول جزئين االووأدواتها وأساليب التحليل ، اما الفصل الرابع فقد تنا

ت  والقضاء العشائري والشعر، مرأة في االمثال والقصص والحكاياتحليل صور وأدوار الرجل وال
ة في ثقافة البادية أدوار الرجل والمرأتحليل اراء واتجهات افراد مجتمع الدراسة  نحو صور ووالثاني 
  . ، اما الفصل الخامس فقد تناول نتائج الدراسة وتوصياتهااالردنية 

إن مركز الثريا للدراسات وهو يعتز بتقديم هذا الكتاب نظراً  لمساهمته الوطنية في توثيق          
ة البادية  باعتبار ان توثيق الثقافة الشفهية في االردن لم تأخذ نصيبها من اإلهتمام  من ثقافجزءاً

المؤسسات المهتمه والمتخصصة ، فأنه يتقدم   نظراً لغياب،من االهمال والتهميشتعاني  بل ،والتوثيق
بجزيال الشكر وعظيم االمتنان لشيوخ وقضاة وشعراء وسيدات البادية االردنية على تعاونهم 

 كما ،م لما رأى هذا الكتاب  النور وأنه لوال دعمهم وتفانيه،ومساهتمهم الجليلة  في إثراء هذا الجهد
يتقدم  مركز الثريا  للدراسات بالشكر والتقدير ألعضاء اللجنة الفنية والتي رافقت  كافة مراحل 

تاذة رند هنداوي،  واالس،حمود عليمات المشروع ولم تبخل علية بالمشورة  والنصحية وهم الدكتور
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 ،  والسيدة  نسرين النجداوي،واالستاذة سعاد نبهان، واالستاذة طروب البدور، والدكتور عوني البشير
نتاشا شوارب والى كل من أثرى هذا الموضوع بأي  والدكتور عبد العزيز محمود واالستاذة 

  . معلومات كانت 
شكرة العميق لبرنامج دعم مبادرات تكافؤ ن مركز الثريا للدراسات يعبر عن امتنانه وإكما     

 من إصدار هذا االوكالة الكندية للتنمية الدولية  لدعمهم هذا المشروع، األمر الذي مكنن/ الفرص 
، والشكر بشكل خاص لآلنسة هال غوشة الكتاب كمحصلة لبحث علمي ميداني استمر ألكثر من عام 

رة حمودي واالنسة فرح القاسم على تعاونهم الدائم ، مديرة البرنامج واالنسة شذى محمود واآلنسة سا
كما أتقدم بالشكر  لكل الباحثين والمنسقين الذين  بذلوا  جهداً مضاعفاً  سواء من خالل جمع 
المعلومات  وتبويبها وتحليلها  وهم الدكتور عبد العزيز محمود والدكتورة مها المور والدكتور يوسف 

ع، واألستاذ أحمد العقرباوي واألستاذ خالد ابو شنب واالنسة آرام مراشدة  حميد، واالستاذ أحمد الجريبي
  . والسيد ممدوح الصباحيين على تعاونه الدائم

 لكل من ساهم في تقديم المساعدة  لتهيئة الظروف ليرى هذا الجهد والعرفانوأختم بالشكر        
ء  والشكر للزمالء في مركز الثريا على االنور سواء من خالل تزويدنا بالمعلومات والبيانات واالر

  . النشرفي الصف والتدقيق والتحرير وصوالً لمرحلة و االولية المادةجهودهم الكبيرة في إعداد 
  واهللا الموفق دوماً

  
  الدكتور محمد الجريبيع 

  2009ايلول ،
  
  
  
  



  
 

 
 

- 9 - 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 
 

- 10 - 
 

  الفصل االول
  مدخل عام للدراسة 

  
  عامةخلفيـــة 

ـ انيـة غ العثمالمركزية الحكومة اثير أن تاسع عشر كالتالقرن اصف في منت   فـي شـرق   ائب
لحـج  الفترة تقتصر على تنظـيم طريـق      ارة في تلك    ادالالية  اشكلوحيدة إل المصلحة  انت  ا، وك األردن

ئـل  القبارب انبيـه مـض  انت تنتشر علـى ج الذي ك او ،زيالحجا لحديديالخط  ارة  ادا ا وبعده يمالشا
اتدبا،  ةالبدويـ لمنطقة  اجد في   ان يتو الجنوبية، وك ادية  البالوسطى حتى   الية و الشمادية  البا من   ء ن انظام

،  البـدوي لوسـط   ايسود فـي    شية حيث   المالرعي وتربية   اده  اوي وعم لرعا اإلنتاج نمط   ،نادياقتصا
حيث ة  عاملاصة و الخات  ازالحيالمروية و افة و الجاعة  الزرا نظام، و ةياألردندية  البالحيوي في   اله  اومج

  ) 2004حراحشة،(              .لقرىا التي تتنتشر فيهالغربية والسهول اب والهضايسود في 

ـ ت تظهر مال  أ بد ةياألردنلدولة  اسيس  ألعشرين في زمن ت   القرن  اومع مطلع    ت لتحـوال اح  م
ـ الا إلـى لدولة ات تجهالمنطقة، حيث ارية في   ادإلا و قتصاديةاإل و جتماعيةاإل ئـل  القبا بـشؤون  ماهتم

ديـة،  البالتوطين وتحسين مستوى معيـشتهم وتعميـر        ار و استقرالاعدتهم على   الة مس وا، ومح ةالبدوي
ن الجندية وهذ الرعي و ا يجمعون بين عملين     اصبحوالحدود و الجيش وحرس   ادية في   الباء  ابناخرط  نفا
شـئة  النالدولة  ال  اتصا راستمرلتدريج وكنتيجة ال  اب، و البدوين سيكولوجية   ائمل يال اعمالان من   النوعا
لتـوطين  اكـز  ائمة في مر الدا شبه   أوئمة  الداة  قامالاضي، و ارالاء  احيار و استقرالاهم على   لبدو وحثّ اب

ر اسـتقر الاة  ا حي الفوا ا حينه ،بتالثالمسكن  ا إلىلخيمة  الشعر و ادية من بيت    البالسكن في   اتحول نمط   
  .لتدريجيائي والتلقا

دية البانية تظهر في    السكات  التجمعالقرى و ات  أضي بد الماقرن  لات من   اربعينيالاخر  اأوفمنذ  
 االقتصادية و االجتماعيةت  لتحوالات، وفي ظل ظروف     انينيالثمات و السبعينيال  ستمرت خال ا و ةياألردن
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 االجتماعيـة لتركيبـة   ا وشكل   اإلنتاجط  انمالت  التي ط ات   تم رصد مرحلتين للتحوال    ،ةياألردندية  اللب
ـ )  حديثـة  –تقليدية  (خلة  اليب متد اسالتي تضمنت عدة    ا و االقتصاديةشطة  ألنابيعة  تجة عن ط  النا  اوم

  :فية وهيا ثق–عية اجتمات  من تحوالاترتب عليه

ـ الحا ة بهدف تلبي  لتقليديا لرعويا اإلنتاجدة نمط   ا سي :لىوألالمرحلة  ا - ـ اسـية للجم  اسالات  اج ت اع
ضيالمالقرن ات من الستينياتصف لمرحلة حتى مناح هذه مستمرت مالا ، وقدةالبدوي.  

لقـرن  ات مـن  الستينياية ا مع نهاحهمت مالاجية جديدة بدانتاط انما تميزت بظهور    :نيةالثالمرحلة  ا -
لقرى اعية وربط الزرالطرق  ار  انتشال و اتصالات و صالالموائل  اضي وذلك نتيجة تطور وس    الما
فـة  ا ك إلـى لرسـمية   ات  المؤسسات  ا ببعض ووصول خدم   ا بعضه ةالبدوية  نيالسكات  التجمعاو
ت ا بخدمارس ومدهالمدا وتجهيز لعسكريا ولحكوميالتعليم  ا نظام ب ا وخدمته ،نيةالسكات  التجمعا
ئف الوظالعسكرية والمؤسسة الخدمة باط عمل ومهن جديدة تتمثل ب    انماء، فظهرت   الكهرباء و الما
 إلـى  إضافةتب،  الرائد  اي وع لشهراتب  الرابت و الثالدخل  اد على   اعتمالات و الخدمالحكومية و ا
نتشرت انية و ات عمر اكن حديثة في تجمع   اة في مس  قامت لال ئالالعال  انتقان و العمرار حركة   انتشا
 .كيةستهالالالسلع اد ارية ومواتجالت محالال

ـ ا و االجتماعينب  الجات في   لتحوالايتضمن مفهوم          كما   ـ   :في مظهـرين  الثق ل، وألالمظهر  ا ف
ل فترة زمنية معينـة  ئفه خالائه ووظا وفي بناالجتماعيلتنظيم ا كل تحول يقع في عي ونقصد به  اجتما

ـ لعالاط انما واالجتماعي النظامفي، و الديموغراني و السكالتركيب  اويتجلى في    لنخـب  اك ات وحـر اق
  تارع كمقرالمزالكبيرة واكن المساسيس اهرة تا وظاإلنتخاباتسم ارية، وموادالالتقليدية وا السياسية

صـبحت  التي  اصمة  العان  احي عم الرئيسية وقرى ضو  المدن  احي  افي ضو ) سية  ا سي –عية  اجتما ( 
صـبح  ا حيـث لية  ارية وم ات عق اراستثما يترتب على ذلك من      ا وم المدنيني  العمرالنسيج  ا من   اجزء
لتحـول، فهـو   اني من الثالمظهر ا اأمل، اومألاب رؤوس اصحاطق من  المناضي في تلك    ارالاك  مال
ت دية تعرضـت لتحـوال  المافة الثقاة، فدياملالاة وديالمافة الثقات اعافقه من تغير في قطا ير افي وم اثق

لتـي  افية، و ات ثق المجتمع على شكل قيم وموروث    ا في   اسبهابقيت رو  فقد   ة  دياملالافة  الثقا اأمجذرية،  
ـ المكا لتي تحددات واعالجماد وافرالالتي تؤثر على سلوك   القيم  اتمثلت في منظومة      االجتماعيـة ت ان
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 أولتقليديـة  اب"ت توصـف  اء يحملون سمخر وهؤالة الا ينتقلون من نمط حي  حيثد  افرالاة  اط حي انماو
  ) 2004حراحشة ،( ."ثةالحدا

لمتغيرة، فمنظومة  اة  الحيانبثقت من نمط    السلوك  القيم و ا من منظومة    اهاتجا تعكس   ةالبدويفة  الثقاف
لنزعـة  انين  اقف وقـو  اضي، تعرضت لمو  المانت تعمل في    ا ك اكم) تالوككس (اليا ح الملتزم به القيم  ا
 االجتمـاعي لضبط ات اي ومؤسسلرسمالتعليم ات اة ومؤسسلرسميافة الثقا سلطة   التي تطرحه الفردية  ا
بطة ومتصلة وتنتقـل   ا متر ةالبدويلقيم  افي و الثقاث  الترا ولكن يبقى    ،ثةالحداة و المدنية و لوطنيافة  الثقاو

 .صرةالمعاة أولبداة افي في حيا كموروث ثق آخرإلىيل من ج

  : ســةالدراليـة اشكا
ـ   اعية مهمة خ  اجتمات تنظيمية   ائر وحد العشا شكلّت        ب احـز الا عليـة ا فباصة فـي ظـل غي
لمجتمـع  ا في مسيرة    اً مهم اً دور لعبت االجتماعيةت  التنظيما هذه   فإن، لذلك   المدنيلمجتمع  ات  اومنظم
 فـي تعزيـز   وسـاهمت فيـة،   الثقا و االقتـصادية  و االجتماعية و السياسيةلصعد  افة  الى ك  وع ياألردن

ئحه المجتمـع وشـر   اد  افرافة  ا بك ماهتمالارف و المعات وصقل   ارالمهات و القدراطية ، ورفع    الديمقرا
ـ األردنديـة  البا فـي  المدنيلمجتمع ات  ات ومنظم المؤسسا لقلة هذه    المختلفة، ونظر ا ـ : ةي ب احزالاك
ت المنتـدي ا و ،نيـة والتعات  الجمعيا و ،لخيريالتطوعي  العمل  ات  ا وهيئ ،لخيريةات  الجمعياو، سياسيةال
ة الـشعبي هلية والابط الروائية والنسات المنظمالمهنية وات ابالنقائية و النسات  التجمعابية و الشباو فيةالثقا
لمتنوعـة فـي   المختلفة ا اجهمار وبانشطتها و اتهاليا لضعف فع  أولوطنية  ات  التجمعافية و الثقات  الهيئاو
ر مختلفـة  ادوات بقاملتي  المهمة و ا االجتماعيةت  التنظيماحد  أئر ك العشا، فقد برز دور     ةياألردندية  البا

  . السياسية واالقتصادية واالجتماعيةنب الجوافة ا في كاطقهافي من
 االجتماعيـة  و قتـصادية اال و الـسياسية ت  الالمجادية في مختلف    البائر في   العشاهمت  ا    حيث س 

ت بحل قام الى، كموألاسيس التات  ا منذ سنو  األردنلة في   اسية فع ائر قوة سي  العشالعسكرية ، وظلت    او
 وى ، اآلخـر ئر العـش ا بين أوحدة الوالعشيرة اد افرات بين  اعالصرات و اعالنزاكل و المشالكثير من   ا
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 لعب شيوخ   اكل ، كم  المشالكثير من   احل  هم في   الذي س ا العشائريء  القضا عن طريق    ا وحله اتطويقه
لهموم ا وايالقضاقشة  ار و من  والتشار و الحوال  كل من خال  المشالحد من هذه    ا في   اً محوري اًئر دور العشا
فة الثقارثة و المتوالقيم  اليد و التقات و ادالعاشكلت  ، وقد   ائر وطرق حله  العشاجه هذه   التي تو ات  التحدياو

لمنظومـة مـن    ان تلك   ار  اعتباب:  للفرد االجتماعيةلشخصية  اي تشكيل    ف ا مهم ائدة عنصر الساة  الشعبي
ـ  أشـار فته وسلوكه، و  اهيمه، وتشكل ثق  ا حد كبير وعيه ومف    إلىليد تحدد   التقات و ادالعالقيم و ا ئج ات نت

بطه محركـه للفـرد بغـض    ائدة تشكل قوة ض   السا تادالعاف و اعرالان بعض   ا إلىت  اسالدرابعض  
لتـي  الريفيـة و  ا و ةالبدويطق  المناكثر في   ا اضحا يكون و  ا، وهذ اعته به ا وقن النظر عن مدى صحته   ا

هميته ،  أ و المرأةطئ حول دور    ا فهم خ  احبها يص اناحياف قوة مؤثرة، و   اعرالاليد و التقات و اداتكون للع 
  )2005الجريبيع، ( .اه عليهالملقات المسؤولياهية اوم

لتنميـة  اج  ماهمه في بـر   المسا نحو   اكاصر حر العناهم  ا من   ةياألردندية  البا في   المرأةتعتبر  و      
 المـرأة ركة تؤكد رغبة    المشابقة ، وهذه    السابية  النيا اإلنتخاباتركة في   المشاعلى نسب   ألمحلية، ومن   ا

ـ  كنتيجـة ط  احبالاب ب ا تص اناحيا انها الا،  اتنمية وتقدم مجتمعه  بهمه  المسا في   ةالبدوي ـ ابعض  ل ت ادالع
ـ فة  الثقان  ا ب ا رغم معرفته  ائهارآ وتحبط   اركتهالتي تضيق من مش   ا لسلبيةالقيم  اليد و التقاو ـ  ةالبدوي  ا بم

ـ الحكالقـصص و ا مليء بالبدويث التران اة ، وأ للمرات دعمافالثقاكثر  اث تعد من    اتحمله من تر   ت اي
 ارية له اعتبا شخصية   انت دوم ا ك المرأةن  التي تؤكد على    اة  الشعبيل  اثمألا و العشائريء  القضاوقصص  

 مـن   اًسـي اسا اً  جزءيعد  دية  البالرجل في   ا و المرأة ب ماهتمالا فإنلي  التاوب ،  ا وحقوقه اهاحترام و انهاكي
لرجل قـد   اة و ا للمر الجندرية األدوارلصور و   ان  إلمجتمع، حيث   التي تحكم   اليد  التقات و ادالعا ب ماهتمالا

 االقتصادية و االجتماعيةل  ماولعا للظروف و  احل تغير متعددة تبع   ا مرت بمر  و ،لظروف  اتغيرت بتغير   
  . سلبيةأمبية ايجانت اء كا سوارهمادو الالتي تنبع من نظرتهما واوغيره
 للرجـل   الجندرية األدوارلصور و ا ام: ليالتاؤل  التسالمتمثلة ب اسة و الدرالية  اشكاءت  ا ج امن هن    

؟ )العـشائري ء القضالشعر، ات، ايالحكالقصص وال، اثمألا ( الشفهية ةياألردندية  البا  ثقافة  في المرأةو
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ـ  ارهمادوا و المرأةلرجل و ا نحو صورة      والشبابء  النسال و الرجا آراءت و اهاتجا اوم  ا قـدمتهم  ا كم
 ؟ةالبدوي الشفهيةفة الثقا

  : اهميتهـأسـة والدرات امبـرر
 األدوارلـصور و  ا ( موضـوع    تناولـت لتي  الى  وألات  اسالدرا من   اسة كونه الدرا أهميةتكمن    
ريخية مهمة لـيس    ال حقبة ت  وا تتن اهأنّر  اعتباعلى   )ةياألردندية  البافة  ا ثق فيل  الرجاء و ا للنس ندريةالج

لذي ا النظام هو   العشائري النظامن  إ ، حيث    ةياألردنلدولة  اريخ  ادية بل في ت   الباريخ مجتمع   افقط في ت  
 بشكل  ياألردنلمجتمع  اص و اشكل خ دية ب البا، وقد شهد مجتمع     ةياألردنلدولة  اسيس  أ قبيل ت  اًئدان س اك

ـ ألتي تركت ا واالقتصادية والسياسية واالجتماعيةت المتغيرالعديد من   اخيرة  ألات  السنوا في   عام  اثره
لقـيم  ا على منظومـة     اثيرهألتمتد بت ،  كملهألمجتمع ب ات بل وعلى    المؤسساد وعلى   افرألالعميق على   ا
ـ التي ات لتحوالالرغم من ادية وبالباء ابن أل اً مهم اًعلت تشكل مرج  ا ز لتي ال اليد  التقات و ادالعاو  ابتهاص
لتـي  القيم  اهيم و ا للمف اء بل ومحدد  الجمعي على حد سو   الفردي و ا للسلوك   الت تعتبر محرك  ا ز  ال اهفإن

  .لمجتمعاتحكم 
ـ  الثقافاتت حفظ   ادوأهم  ألتوثيق يعد من    التوثيقية، ف احية  الناسة من   الدرا أهميةتي  أ ت اكم  ا بمنتوجه

 فقـد  اريخـه، لـذ  افظ على تالمجتمع وتحاة تعكس مدى تطور آفة هو مرالثقافي، فتوثيق   الثقادبي و ألا
ـ اديـة ب  البا في مجتمع    المحكيةلشفهية غير   افة  الثقا لتوثيق   هامهسة فرصة   الدراشكلت هذه    ن أر  اعتب

ه ص لم ينل نصيب   اخ بشكل   ياألردنلمجتمع  ا و عاملعربية بشكل   ات  المجتمعا في   لشفهيافي  الثقالمنتج  ا
ـ إلالتهميش و انى من   التوثيق بل ع  افي من   الكا ـ  ا نظـر  ،ت طويلـة  ال لفتـر  اهم ت المؤسـس اب ا لغي
  .لشفهيافي الثقالمنتج ا في حفظ التي تؤدي دورهالمتخصصة وا

ديـة  البا في   المرأةلت  التي ط ا االقتصاديةفية و الثقا و االجتماعيةت  لتحوالات و التغييرا كما ان       
ـ  المشاحة فرص   اتإلعمل و التعليم و ا ب اقهالتحاء من حيث    ا، سو ةياألردن ـ ا فـي    اركة له ـ لاة  الحي ة عام

ـ المرأةلتي توجة القيمية المنظومة ا حول  ا مهم ؤالا طرح تس  ا، مم السياسيةو ـ أ طـر ا وم  مـن  ا عليه
ية تـشكل  النهالتي هي في ا، والمرأةلرجل والصورة لكل من الدور واثر ذلك على كل من  أت، و اتغير
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لـسنين  المترسخة عبر ا نمطيةلالصورة ازنة لفهم  الة متو واسة، في مح  الدرار    وا من مح  اً رئيس اًمحور
  .لمسبقة ا ألحكاما ونمطيةلالصور ازين وا  متجالمرأةلرجل واعن كل من 
لتنمية في تخطـيط    ا ايالين في قض  عاملاحثين و ا للب ا مهم ال مرجع سة ستشكّ الدرا هذه   فإن ا ومن هن 

ركة في المشا للمزيد من    اهأمامل  المجاحة  اتإ و المرأةتعزيز دور   ل،  ةياألردندية  الباة في   لتنموياج  مالبرا
ـ الدرال  ا  في مج   من الدراسات االولى  سة  الدرا تعد هذه    التنموية، كم العملية  ا ـ الات و اس لتـي  اث  ابح

 ا هـذ  تناولـت لتـي   ات  اسالدرا لقلة وندرة    اً ، نظر  لرجل من منظور جندري   ا و المرأةل صورة   واتتن
ة من  لشفهياة  فيالثقا مضامينلال  لجندر من خال  ا مفهوم   تناولتلتي  ات  اسالدرالموضوع من جهة وقلة     ا

  .خرىأجهة 
ت ا تخصص ماهتماصة  ا بصفة خ  الجندرية األدوارة و عام بصفة   األدوارسة  ا يمثل موضوع در   اكم

رة ادإلاد واقتـص إلاسة و السيا ،   تماعياالجلنفس  ا، وعلم   اثروبولوجيألناع، و اجتمالاعلمية متنوعة كعلم    
 تحظـى بـه تنميـة    ا مماهتمالا ا ويجسد هذ  ، لكل علم  اً تبع األدوار تعدد تعريف    إلىدى  أ ا، مم اوغيره

دته، ا يـنغص عليـه سـع   ا لتجنيبه كل ماية؛ سعياله من عنا تن ا، وم ماهتمإن من   اسنإلاوتطور وصحة   
ر، القـر اع المخططين وصنالمنظمين و اية  ا هو مقصد وغ   ئهادالدور و ا ب قياملاو،تهار عليه صفو حي   ويعكّ

 هو معـد  ا ممابهاقترا أو هو متوقع    ا كم ائهادالمتضمن ب ا لشموليالمعنى  ا من حيث    األدوارفتحليل تلك   
  .المجتمع عموماسرة والاليب تقدم وتطور اسا لتحليل اسياسا ا، يعد محورامسبق

  
   -:تھدف الدراسة الى: ســـة الدراف ادـــھا  

ـ ة والقصص والحكايـات     الشعبيثال  م للمرأة والرجل في األ    الجندرية األدوارتحليل الصور و   -1 ةالبدوي 
  .  البدوي والشعر العشائريوبعض حاالت القضاء 

ثال والقصص والحكايات وبعض    م التي تتضمنها األ   ةالبدويتفسير المفاهيم السائدة في الثقافة       -2
 .المرأةلمسؤوليات وأدوار كل من الرجل و البدوي والشعر العشائريحاالت القضاء 
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 المـرأة  صورة الرجل و   نحوالرجال والنساء والفتيان والفتيات      واتجاهات   آراءالتعرف على    -3
 العـشائري ثال والقصص والحكايات والقـضاء      م كما تحملها األ    والمسؤوليات المنوطه بهما   األدوارو

 .البدويوالشعر 

ج التنموية  ما لتخطيط البر  ةياألردنلين في البادية    عامد الباحثين ال  تقديم توصيات ومقترحات تفي    -4
  .البدوي في المجتمع المرأةدوار ومكانات أ تعزيز إلىية ماالر
 

   الدراسـةاسئلـــة 
  والرجل  ؟المرأة عن صورة ودور كل من ةالبدوية الشعبيثال م األتعبركيف  .1

  والرجل؟ المرأةصورة ودور كل من  القصص والحكايات في البادية عن تعبركيف  .2

  ؟ المرأة في البادية عن صورة ودور كل من الرجل و العشائري القضاء يعبركيف  .3

  والرجل؟المرأة في البادية عن صورة ودور كل من البدوي الشعر يعبركيف  .4

 ؟ ةالمرأ للرجل والجندرية األدوارما المفاهيم السائدة في ثقافة مجتمع البادية للصور و .5

 والرجـل كمـا   المـرأة  دوارألصور و والفتيان والفتيات نحو ا والرجل المرأة  واتجاهاتآراءما   .6
 أو على مستوى االسرة  سواء  )  والشعر العشائريثال والقصص والحكايات والقضاء     ماأل( تقدمها  

 المجتمع؟

فأن الدراسـة  ) درالجن( نظرا لجدلية المفاهيم المتعلقة بالنوع االجتماعي  : مفاهيــم الدراســة 
   -:تستخدم مجموعه من المفاهيم كمفاهيم اجرائية للدراسة وهي 

 هو المعاملة الغير عادلة ألشخاص ينتمون  الى فئة معينه بناء على اعتقادات غير         :التمييـز -
علمية ، وتتجسد هذه المعاملة  غير العادلة  من خالل تفكير  وإحـساس وإدراك الـشخص                

 د أفرادها، والتمييز ال ينفصل  عن القولبة  ووضع االفراد والجماعـات          المتحيز للفئة أو ألح   
  .في قالب معين بحيث يصبح كل فرد  ينتمي الى هذه المجموعه  يحمل ذات الصفات 

 يرتبط مفهوم النوع االجتمـاعي بـاألدوار والمـسؤوليات          : "الجندر" النوع االجتماعـي    -
ة االجتماعية  في المجتمعات المختلفة لكـل مـن   المكتسبة والمتعلمة  من خالل عملية التنشئ   
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المرأة والرجل حيث تتحدد بناء على المعتقدات والتوقعات الذي يحـددها المجتمـع لهمـا ،          
باللغة العربية ، ولهذا يتم اسـتبعادها       " جندر"والجدير ذكره أنة ال يوجد مرادف لغوي لكلمة         

الدوار والعالقات االجتماعية المكتسبة    ق ألن الجندر هو ا    ـكمفهوم غربي وهذا بحد ذاته دقي     
 والمجتمـع وبمـا ان هـذه        من خالل عملية التنشئة االجتماعية والتي تتعزز داخل العائلة          

االدوار محددة من قبل المجتمع فهي تختلف من مجتمع الى آخر وتتأثر بالعـادات والتقاليـد          
ى العوامل الدينية  والقانونية     ضافة ال والوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي باإل     

  .والتحيزات الشخصية والمؤسسية
إنسانة اكثر من دور واحد يقوم به في حياته /  هو نموذج لسلوك فرد ولكل إنسان   :الــدور -

مركزها  االجتماعي والدور متغيـر وفقـا للتغيـرات االجتماعيـة            / ويحدد الدور مركزه    
 ة  التي يتأثر فيها الفرد، وأدوار النـوع االجتمـاعي           واالقتصادية والثقافية والدينية والسياسي   

محددة من قبل المجتمع ، حيث انها مرتبطة بتوقعات المجتمع من الفرد بناء علـى الجـنس             
فيحدد أدوار خاصة بالذكور وأدوار خاصة بالنساء ، ويرتبط  بكل دور مـن هـذه االدوار                 

ول المرأة والرجل حيث يقيم المجتمع      مجموعه من السلوكيات  التي تعبر عن القيم السائدة ح         
الرجال والنساء وفقا لنجاحاتهم في تأدية االدوار التي حددها لكل منهما والتي تنحـصر فـي      

   -: أشكالثالثة
 وتتألف من االدوار واالعمال المرتبطة بالدور اإلنجابي والتي ينتج عنها           :االدوار اإلنجابيـة  -

لعائلية والتي تقوم بها المراة غالبـاً، وفـي بعـض           عد من المسؤوليات والمهام المنزلية وا     
المجتمعات يقوم الرجال ببعض المهام  المرتبطة بهذا الدور، ويمثل هذا الدور مـسؤوليات              

عادة ما ينظر له علـى ان       إعادة إنتاج القوى العاملة، وبالرغم من أهمية هذا الدور إال أنه              
  .البشرية الخاصة بالنساءعمل غير حقيقي وانما جزء من الطبيعة والفطرة 

 وهي االدوار التي يقوم بها كل من الرجال والنـساء مقابـل أجـر أو                :االدوار االنتاجيـة  -
مقايضة ، وتشتمل على االنتاج في السوق أو في المنزل  وتدر الدخل، وبما لهذا الدور مـن        
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ا الـدور،  هـذ قيمة تبادلية فهو يكتسب أهمية مجتمعية خاصة، يقوم كل من الرجال والنساء ب     
نه دور للرجال، وما زال هناك تقسيم واضح لهذا الدور ما بـين      ولكن يعرف مجتمعيا على أ    

النساء والرجال ، حيث تعرف بعض االدوار على انها أدوار أنثوية في حين تعـرف أدوار                
  .   أخرى على أنها أدوار ذكورية، علماً بأن هذه التقسيمات متغيرة  وتتأثر بعوامل عديدة

 ويعتبر هذا الدور امتداد  للدور اإلنجابي ، حيث أن محوره يركز على              :دوار االجتماعية اال -
المحافظة على المجتمع البشري، ولكن يمتد االهتمام من إهتمام أسري إلى إهتمام مجتمعي،              

تطوعي ويعنى بتوفير الموارد النادرة وتنظيم استخدامها مـن قبـل           يؤدى هذا الدور بشكل     
افة إلى تقديم الخدمات التي تساعد المجتمع البشري على البقاء والتطـور ،             المجتمع، باإلض 

 الجنسين على المفـاهيم المجتمعيـه   نويقوم بهذا الدور الرجال والنساء ويعتمد توزيعه ما بي      
            .والثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع ولكن في الغالب ما تقوم المرأة به

 هي مجموع العناصر التي تشكل :)أو ثقافة الشعب( Popular cultureالثقافة الشعبية  -
ثقافة المجتمع المسيطرة في أي بلد او منطقة جغرافية محدودة، غالبا ياستخدام طرق إعـالم           

تنتج هذه الثقافة من التفاعالت اليومية بين عناصر المجتمع إضافة لحاجاته ورغباته             . شعبية
هذه الثقافة تتضمن أي من الممارسات      . الغالب من المجتمع  التي تشكل الحياة اليومية للقطاع      

إضـافة  . و عادات الطبخ و المأكوالت و الثياب و اإلعالم و نواحي التـسلية المـستخدمة              
غالبا ما يستخدم مصطلح ثقافة شعبية كمصطلح مضاد ومخالف للثقافـة            و للرياضة و األدب  
   . العليا او النخبوية
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  الفصـل الثانـــي

  والدراسات السابقةاالطـار النظـري 

  

  :ةياألردن في البادية الشفهيةالثقافة 

 فيه، حتى ال يـصبح ذلـك        نبغي عدم التهاون   االجتماعي يعد أمراً ملحاً ي     –إن دراسة التاريخ الثقافي     
ما يتضمنه من تراث  وثقافة شعبية أثراً بعد زمن على اعتبار ان الثقافـة واالدب الـشعبي             التاريخ وب 

يشير إلى ما هو مخزون في صدور كبار السن، وبالرغم من أن لكل زمن مقاييسة ومعاييره، وكـذلك     
) م2009الصويان ، ( على فهم الحاضر بمعطياته وتداعياته    قيمه وتقاليده إال أن دراسة الماضي تساعد        

.  

عتبر من أصعب العمليات خالل دورة حياة المادة التراثية بـشكل     إن عملية توثيق التراث الشعبي ت       
عام، والتي تبدأ برحلة الجمع الميداني لعناصر  ومكونات التراث والثقافة  الشفهية ، ثم تأتي مرحلـة                  

رحلة التحليل، وترتبط  صعوبة التوثيق بتعدد اإلجتهادات الفرديـة والمؤسـسية ذات   التوثيق وأخيراً م 
العالقة، باإلضافة إلى أن توثيق  التراث الشعبي ال يرتبط  فقط بالمادة الميدانية، بل يدخل في المـنهج       

توثيق إعالم التراث الشعبي، والمؤسسات المهتمه بهـذا التـراث، الموسـوعات واإلبحـاث              ( ذاته  
كما يرتبط ايضاً باإلطار الجغرافي لهذه المادة، وباإلطار الزمني الذي قـد يمتـد إلـى                 ) والدراسات  

  ).م2008جاد، ( ة حتى مراحل الجمع الميداني الحديث ـقرون في  تاريخ ثقافتنا العربي

ثقافة الشعبية      إن الثقافة بشكل عام  تتسم بالطابع الشفهي في أغلب أدبياتها ومكوناتها المعرفية، وال             
Popular Cultureمن هذا المفهوم تشير إلى مجموع العناصر التي تشكل  ثقافة المجتمع  كجزء 

المسيطرة في أي بلد أو منطقة جغرافية محدودة، غالبا باستخدام  طرق إعالم شعبية وتنتج هذه الثقافة                 
ي تشكل الحياة اليومية  للقطاع      من التفاعالت اليومية بين عناصر المجتمع إضافة لحاجاته ورغباته الت         
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العام من المجتمع، وتتضمن الممارسات وعادات الطبخ والمأكوالت والثياب واإلعالم ونواحي التسلية             
       .المستخدمة والرياضة  واألدب الشعبي بما تتضمنه من قصص وحكايات وأمثال وشعر وغيرها

    )7841:م2009،جريدة الحياة اللندنية(  

 الثقافة الشعبية والتراث الشعبي ،كجزء منها، دوراً هاماً في تشكيل الشخصية            عب   تل و     
اإلجتماعية للفرد، كمحدد للوعي ومحرك للسلوك اإلجتماعي لدى أبناء المجتمع بشكل عـام وألبنـاء                

عها  البادية بشكل خاص، بما يتضمنه ذلك التراث  من عادات وتقاليد وقيم متوارثة  وهي تشكل بمجمو      
وقائع إيجابية في حياة األفراد عموماً والمرأة بشكل خاص، األمر الذي قد يساعد في دعمها وتعزيزها                
في بناء شخصيتها ومكانتها، وبالتالي مشاركتها في الحياة  العامة ، حيث تشكل المرأة عنصراً مهمـاً                 

دوراً كبيراً فـي دعـم مـسيرة        غرافية واإلقتصادية واإلجتماعية، ويقع على عاتقها       ومن الناحية الديم  
التطور  والتنمية ، على الرغم من  أنها تعتبر من أكثر الفئات اإلجتماعيـة تهميـشاً ، خاصـة فـي              
المناطق الريفية  والبدوية  باعتبارها مجتمعات محافظة يكون فيها للعادات والتقاليد  واالعراف قـوة                

 خاطىء  لهذه  العادات والتقاليد ، األمر الـذي قـد     تأثير عالية، مما قد يصاحبها  أحياناً  فهم وتفسير         
يحولها من عناصر إيجابية داعمة للتقدم والتطور إلى عناصر معيقة للتطور، وبخاصة فيمـا يتعلـق                
بمعرفة المرأة  بحقوقها  ودورها وصورتها في المجتمع والتي تبدأ من األسرة  الى مؤسسات المجتمع       

  .االخرى
ة والقصص والحكايات  والشعر والقضاء العشائري من أهم مكونات          تعتبر  االمثال الشعبي   و

 كبيـر بـشكل  وعتماده وفي المجتمع البدوي بشكل خاص ال   في المجتمعات بشكل عام،      الشفهيةالثقافة  
، على الموروث الثقافي واالجتماعي  والعادات والتقاليد في صيرورة حياته  وتشكيل شخصية افراده               

   -:ة من مجموعه من المكونات من اهمهاوتتشكل الثقافة الشفهي
هـذا وتعـددت    للمثل تاريخ طويل في حياة المجتمعـات المحليـة           :  االمثال الشعبية  الًوا 

فلقد جاء  بدى حكمه فيه،    أله المثل و  واال وتن إة  وا فال يخلو موضوع  من مظاهر حياة البد        موضوعاته،
المثل مأخوذ من المثـال، وهـو   (:  المبرد    حيث قال  ) 1972النيسابوري،(يثال للميدان مفي مجمع األ  
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لف لفـظ  المثـل لفـظ يخـا   (، كما قال ابن السكيت )ل واألصل فيه التشبيهوقول يشبه حال الثاني باأل  
 النظام الذي يعمل على غيره، وقال ابراهيم        انهم شبهو اللفظ بالمثل   معنى  بالمضروب له ويوافق معناه     

 ايجاز اللفظ، واصابه المعنى، وحـسن التـشبيه    مره من الكال  جتمع في غي  تربعة ال   أيجتمع في المثل    (
 موشـي الكـال  : ن المثـل  أ )1962عبد ربه،(  وجودة الكناية فهو نهاية البالغة، ويرى ابن عبد ربه      

مسيرها  وال عم  فهي انقى من الشعر واشرف من الخطابة لم يسر شيء   ،وجوهر اللفظ وجلي المعاني   
سان ألنه ماثل لخاطر األنانه سمي كذلك ( ، وقال ابن رشيق في المثل    سير من مثل  عمومها  حتى قيل أ    

                صـابة المعنـى، وحـسن التـشبية       إيجاز اللفـظ، و   إر ويزجر وفيه ثالث،     أمابداً يتأسى به ويعظ وي    
  )1988القيرواني،( 

مـا بيـنهم    ة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه في      ة والخاص عامالمثل ما ترضاه ال   ( وقال الغرابي   
   وفاهوا به في السر راءاء والض (   ر أمتجربة انسانية في     معرفة   ة تتضمن خالصة  اذن المثل جملة لغوي

 تختلف هـذه الجملـة   ، سهلة الحفظ والنطق،م مسبوكة بقالب لفظي مميز عن باقي الكال،  ورممن األ 
حديثهم وتقويته كمسكوكات   عن ما تقال من أجله، وتتوافق معه في معناه، يوردها الناس كسند لتدعيم              

  . جاهزة مثبتة صحتها ومنطقيتها سلفاً

ي وحركته، ولغته المباشرة    ة للوعي الجمع  ساسي جزء من المكونات األ    البدوي      والمثل في الوسط    
هة والحكمة والمعرفة مـن جهـة        تتميز بالسهولة والطاعة من ج     التيل ذاكرة الناس    واالقريبة في متن  

  ) 2001ين،عالء الد( اخرى

ال من خالل الخطوط العريـضة  إة لصورة جماعة بشرية محددة ال ترتسم   عامح ال من المال إ      
لعقلها الجمعي وآلية التعبير عن واقع حياتها المعيشية ونمط ثقافتها من خـالل المثـل وحركـة                 

تضمنه المثل مفرداته المختلفة، وما احتواه من مكتسبات معرفية خالل فترة طويلة من الزمن وما          
وكان من نتيجتها تكوين   تفاعلت   من صور هي بالضرورة نتاج مؤشرات مختلفة داخلية وخارجية        

 ايضا أحد مكونات ثقافة المجتمع والمعبر عن منظومـة  الشعبيثقافة وقيم المجتمع، ويعتبر المثل     
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 والرجل معاً   المرأةاة   تج البدوي عبر عن ثقافة ومنظومة قيم المجتمع        البدوي الشعبيقيمه فالمثل   
  .المرأة والصور المتعلقة بالرجل واألدوارمن ناحية 

 األمثال الشعبية  مرآة  تعكس طبيعة الناس ومعتقداتهم ، لتغلغلها في معظـم جوانـب حيـاتهم                   وتعد
واالمثـال  . اليومية، كما تعكس المواقف المختلفة وتساهم في تشكيل أنماط  إتجاهات وقـيم المجتمـع     

 ليست  وليدة الساعة ، بل لكل مثل شعبي  حكاية تشكل أنموذجاً من العيش والتعـايش مـع                   الشعبية  
التجربة  التي احاطت بمن ضرب به المثل، والمثل ومنذ القدم  ظهر كنتيجة لتجارب وخبرات عميقة                  

 العليا ،  ألجيال ماضية ، فتناقلها الناس ، حيث عملت على توحيد  الوجدان والطبائع والعادات  والمثل               
فهي ينبوع الشعوب الذي ال ينضب الستخالص  االمثال والحكم والنصائح االيجابية ، والتـي تقـوم                 

  . بدور فعال في دفع عجلة المجتمع تجاة التطور والبناء

 كمـا أكـد   – وثيقة تاريخية وإجتماعيـة  كانـت بدايـة نـشأتها           تعد األمثال الشعبية        كما ان   
اإلنسان العادي الذي كان كالمه يعكس تفكيره الواقعي، أما اآلخـر           : ن هما  عبر مصدري  -المختصون

االنسان المفكر، الذي حاول  تعليل الظواهر وشرحها وتفسيرها وهو ما نجده في كثير من األدبيـات،           
أو وفق الغرض الـذي  ) فصحى أم عامية( وهناك من يصنف األمثال  وفقاً للغة التي وصلت الينا بها    

الخ وهي مبنية على أخالقيات وضـوابط  ...علمي ، سياسي، ديني ،إجتماعي، إقتصادي،: ة قيلت ألجل 
إجتماعية تدفع بأفراد المجتمع التباعها، ذلك أن فيها الحكمه والنجاح، وهي واحدة من أعظم األساليب               

 رؤية التربوية في التعليم، والتي ترسم بمجموعها صورة في الوجدان الشعبي   ، وهي تعبر كذلك عن      
  . الحضارة والماضي والمستقبل

      إن المثل يؤثر مباشرة في سلوك الناس ، فالمعنى والغاية يجتمعان في كل أمثال العالم وإن                
إختلفت في تركيب جملها أو مدلول حكمتها أوسخريتها، فاالمثال في كل مكان وزمان هي واحدة               

االسـبوع  جريدة  ( دور العام لإلنتشار الثقافي     في جوهرها اإلنساني الطابع، مع األخذ باالعتبار ال       
   ). 4512:م2007،االدبي
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   ةالبدويالـقصص والـحكايات : ثانياً
دب أن األ ذلـك  ،   من مصادر دراسـته     ومصدراً الشعبيدب   مهما من األ   تعد الحكاية جزءاً    
خـر بالروايـة    آ جيل   إلىون، كما ويؤشر لتراث انتقل من جيل         عن نتاج فكري غير مد     يعبر الشعبي

 إلـى  إضافةالشفوية، حيث اشترك في روايته وإبداعه طبقات الشعب على اختالف ثقافاتهم ومذاهبهم،       
ة قيم وتـصورات    الشعبي وتتضمن القصص والحكايات     ،حداث التاريخية تأثره بالظروف الطبيعية واأل   

  .المجتمع التي تشكلت عبر العصور 

ثرها في الفكر ها ودالالتها وأمضاميننماطها و أعرفة   دراسة الحكاية وم   أهميةومن هنا جاءت    
 )ابن منظـور (ن الحكاية تتشكل في دائرة المحاكاة والتقليد فهذا      أجيال، كما   ساني وتواصله عبر األ   نإلا

زه وحكيـت  وا قلت مثل قوله سواء لم اجأوا وحاكيته فعلت مثل فعله   نالحكيت ف  "يعرف الحكاية بقوله  
 فـي  ا مصطلح الحكاية فلم يكن واضـحاً أم، " عنه حديث في معنى حكيته  عنه الحديث حكاية وحكوت   

 االسـطورة،  أو الحكاية الخرافية   أوة  الشعبيذهان الرواة والقصاصين، فهوالء ال يفرقون بين الحكاية         أ
 يروي حكايـة عـن الغـول والجـن          راوي متعددة ومختلفة ، فال    مضامينفهم يروون حكايات ذات     

بطـال   بين قبائل معروفة ويصف شجاعة األ  ي حكايات عن حرب حقيقية دارت     والعفاريت، كذلك يرو  
ننـا نجـد البـاحثين     إلـذلك ف  والفرسان ضمن وصف واقع ملموس حدث في فترة تاريخية محـددة،            

 ورموز حكايـة    مضاميندالالت و   بهدف التمييز بين     والدارسين قد وصفوا مصطلح الحكاية الشعبية     
ي حكايـة شـعبية     أ مثل   البدوية في الوسط    الشعبيصادر الحكاية   صول وم أخرى، وتعد   أعن حكاية   

  : اصول بعيدة الجذور ومن أهمهاإلىخر  تنتمي آخرى في مجتمع أ

 عـدة منـاطق   إلـى  وقد ذكر أن موطنها االصلي في مصر ثم انتقلـت        :ساطير الخارقة األ -
 . قبل الميالدعام فأربعة اآل قبل إلىلى و والتي تعود جذورها األاألردنرة كفلسطين ووامج

 يعنـى ل  والنوع األ فوهي على نوعين من حيث اصولها،       : المعتقدات بالخوارق والخرافات   -
 حية، وهذا النمط تزخـر       تصبح تلك القوى واالرواح شخوصاً     حيثتقمص الروح الطبيعية    ب
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 اصـول تتعلـق   إلىفهي القصص التي تنتمي : ا النوع الثاني  أمة الشائعه   الشعبيبه الحكايات   
 وجاءت كنتيجة لممارساتهم اليومية وتفاعلهم مـع البيئـة المحليـة    ،معتقدات مجتمع البادية ب

 .وظواهرها

ة على ذاكرتهم المستمدة مـن الحكايـات        الشعبيلقد اعتمد بعض رواة الحكاية      : كتب التراث  -
 القصص التي احضرها ورواها التجار والمسافرين       أوالتي تزخر بها كتب التراث      والمدونة  

الف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، سيرة بني هالل، والزير سالم وحكايات         ( حجاج، مثل قصص  وال
 .وموضوعها تمجيد البطولة والفروسية) االعراب

ة الشائعه في البادية تتـضمن     الشعبي كثير من القصص والحكايات      :دب القصصي االفكار واأل  -
القضاء والقدر خيره وشره، كما انه       على الغالب يؤمن ب    البدويداب البادية، ذلك ان     آفكار و أ

 وصور خارجـة عـن منظومـة عاداتـه      مضامينيعرض عن سماع الحكايات التي تحمل       
 وبـر  ،وتقاليده، لكنه يتقبل القصص التي تتضمن مواقف تحفظ حق الجار وحسن المعاشـرة    

تمـع   واعتبارها األساس في بناء المجتمع والفاعلة فـي حيـاة المج         المرأة احترام و ،الوالدين
 .االغنامر دورها في المراعي والعناية ب وتظه،والبيت

 :ة فهم على النحو االتيالشعبيا من حيث أنواع الرواة للقصص والحكايات أم       

الء في العادة يروون القصص والحكايـات التـي تمجـد البطولـة             ؤوه: الرواة الرجال . أ
 والتي حصلت في فترة زمنية معينـة        والشجاعة والحكايات التي يغلب عليها الطابع الواقعي      

  .كفترة الحكم العثماني ابان الثورة العربية الكبرى 
 يجلـسن علـى     أو اللواتي يجلسن حول مواقد النار في ليالي الشتاء          هن :الرواة النساء . ب
هن واحفادهن قصص وحكايات معظـم ابطالهـا مـن          يادر في ليالي الصيف يروين ألبنائ     الب
الوحوش التي كانت تجوب البراري ، كما كن يروين الحكايات التي تمجد             والضباع و  نالالغي

 وتعلي من شأنها في بيتها وتبرز الجوانب االيجابية في حياتهـا وتجعـل منهـا    المرأةمكانة  
  . في حياة المجتمع وفاعالًهاماً عنصراً
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طفال والكبار لـيس    وتكمن أهمية القصص والحكايات انها تروى  اينما وجدت الحضارات، لأل                 
لمجرد التسلية فحسب بل لتلقينهم المعايير االجتماعية للمجتمع الذي ينتمون اليه، وتستطيع القـصص              
والحكايات الشعبية  ان تنقل التاريخ والتقاليد بواسطة رموز التواصل بحيث يحفظها  االطفـال عـن                 

 االطفال ويصبحو اباء وأمهات فـأنهم   ظهر قلب  ويتذكرونها إلى األبد، وبالمقابل فعندما يكبر هؤالء           
يعيدون رواية  القصص المحكية إلى أطفالهم، فمن هذه الحكايات يتعلم االطفال واألفراد  الـسلوكيات                
المناسبة والدور الذي يرسم لهم في المجتمع، من خالل أفعال شخوص هذه الحكايات سواء كانت طيبة        

لمعتقدات الثقافية عبر هذه الحكايات ان تنتقل من جيـل        عندهم كما ان بوسع ا     ولهأم شريرة ، فهي مقب    
إلى آخر، ويمكن للوسائل اإلجتماعية التي تنقل المعرفة ان تٌستخدم للتأثير  في عقول األطفـال وفـي             

  . التأكيد على إستمرارية  هيمنة جنس على آخر
 ،التسلط الذكوري األبوي وضمن هذا السياق فقد يبدو ان معظم  الحكايات الشعبية تدعم مفهوم            

فجنس النساء هو المعني بالدروس المستفادة من تلك الحكايات التي استخدمت السـتمرارية العـادات               
الثقافية السائدة التي تحافظ على تابعية المراة للرجل، ويمكن تلّمس ذلك فـي نوعيـات وخـصائص                 

طيبة هي تلك المراة التي تتصف بأنهـا   ، فالمرأة ال  الشعبيةالشخصيات النسائية التي تسردها الحكايات      
صامته ، سلبية ، غير طموحة، جميلة ، وتسعى للزواج من أجل سترتها، وتوصي الحكايـات ايـضاً          

 إن هن إختـرن عـرض       ،وبشكل غير مباشر تحذيراً للفتيات الصغيرات فيما ستؤول اليه أوضاعهن         
بأن أي مسعى لتحقيـق أهـداف خـارج         " راتالفتيات الصغي " الجوانب الغير أنثوية، كما يتم تلقينهن       

العائلة يعد إنحرافاً أخالقيا ، كما كرست  معظم الحكايات الشعبية فكرة أن المراة العاقلة  في الحكايات             
الشعبية هي التي ال تتحدث حتى يتم التحدث اليها، ويعد الصمت الصفة األكثر وضوحاً للمرأة  للتمييز            

 لرغبتهـا او ان تبـدي   أيها او تتحدث وفقاًفمن الخطأ ان تبدي المراة رضدها في الحكايات الشعبية ،    
رأيها في موضوع ما، هذا االمر قد يضع الرجل  في إحراج سواء أكان زوجاً أو أباً أو أخاً أو حتـى          

 ).م2008مغواير، ( إبناً
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  ة الشعبيبــنية الـحكاية 
 مقومات وركائز تؤلف بمجموعهـا بنيـة        ة من الناحية البنيوية على    الشعبيتشتمل الحكاية       

  : جيل وأهمها المقومات التاليةإلىلينا بعد انتقالها من جيل إة وذلك كما وصلت الشعبيالحكاية 
 الحكاية ان يلفـت     راوي وهي بمثابة المفتاح السحري الذي يستطيع بواسطته         :بداية الحكاية  -

التراثية علـى وجـة الخـصوص       ليه، وتطغى على بداية الحكايات      إأنظار وسمع الجمهور    
حداثها تبدأ  في زمان غير محدد ومكان غير محدد، كما        أ ألنظاهرة التعميم والتغريب، ذلك     

ـ تلتقي في بدايتها بفعل الكينونة دون تحديد زمن لهـذه الكينونـة،         ا حكايـات التجـارب   أم
شـخاص  اها وقعت بالفعـل مـع   ألن ،الشخصية فهي محددة المعالم معروفة الزمان والمكان     

 .  واقعيين

 يمكـن   حيـث ،  هما مرتبطتان معاً  ألن عن بدايتها،    نهاية الحكاية ال تقل شأناً     : نهاية الحكاية  -
 أذن ونفـس  إلـى  خر مـا يـصل  آ اهألن من البداية كثر خطراًأن النهاية ربما كانت أالقول 

رجـة  شد ارتباطا ببطل الحكاية وبكل ما جرى له من احداث ومتاعب لد           أالمستمع ، وتكون    
 وبين الجمهور نوع من التواصل والتعاطف النفسي طوال فترة سرد األحـداث،             هاصبح بين 

حداث المواقف أخير والمخرج النهائي للبطل بعد سلسلة من        كما وتمثل نهاية الحكاية الحل األ     
 .الصعبة 

 الوصـول للهـدف     إلـى  يسعى من خالل حكاياته      راوين ال أ وتتمثل البساطة في     :البساطة -
 .از واالسراع في السردبااليج

 ومدلوالت معينة   مضامين تتضمن الحكاية عبارات والفاظ تحمل       :ةالشعبيالعبارات اللغوية    -
هـا مـن صـميم بيئـتهم     ألن الشرح والتفسير إلىن يفهمها دون الحاجة أيمكن ألي جمهور  

 .وواقعهم المعاش
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  المـجالس الشعبية البدوية: ثالثاً
، وة أو مدرسة يتعلم فيها أبناء البادية أصـول الحيـاة االجتماعيـة            تعتبر المجالس بمثابة ند   
ويتعرفون على العادات والتقاليد المتوارثة وذلك حسب المثل القائل        ، ويتلقون فيها مبادئ السلوك والقيم    

  ".المجالس مدارس"
بـاقي  لقد اعتاد سكان البادية أن يأتوا مع حلول الليل إلى بيت شيخ القبيلة الذي يتميز عـن                  

الثروة، فبيت الشيخ للجميع ففيه يتسامرون ويتباحثون في األمـور          مظاهر  البيوت من حيث اإلتساع و    
التي تهم القبيلة، وتدور األحاديث غالباً عن أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية وعن الموسم وجودتـه              

ـ       ة واإلعتـداءات والقـضاء   والمياه والمراعي من كفايتها أو عدمها، واألمور التي تتعلق بـأمن القبيل
العشائري وأخذ العطوات والصلح حسب تقاليد العرف البدوي، كما يتجمعون للسمر وقـضاء الوقـت        
بعد اإلنتهاء من أعمالهم اليومية يشربون القهوة العربية ، حيث ال تسمع خالل الجلـسة كلمـة نابيـة          

 أي الحاجز الذي يفصل بـين قـسم         ،)الساحة(تخدش حياء المرأة التي تشارك السمر من وراء قاطع          
الرجال وقسم النساء في بيت الشعر، وإذا كان في الجلسة ضيوف أو غرباء فإن الجلسة تسير سـيراً                  
جدياً تعطي األولية فيها للشيوخ  والمسنين ومن ذوي الخبرة إلدارة الحـديث، أمـا إذا كانـت هـذه                 

ن في الحديث باألمور الداخلية الخاصة، ويتخلـل      الجلسات مقصورة على أفراد القبيلة فإنَهم ال يتحفظو       
السمر غناء الشعر على الربابة ورواية القصص والحكايات الشعبية والـسير  والقـصص الخرافيـة                
واألساطير وحكايات البادية، وللمجالس آداب يجب مراعاتها، منها حـسن اإلسـتماع لـشيخ القبيلـة             

ومن ) األجاويد(كبار السن وفرسان القبيلة واهل الكرم       والحفاوة بالضيوف وإكرامهم واحترام مكانات      
خالل طريقة توزيع مراتب الجلوس يمكن التعرف على المكانات االجتماعية للمجموعة، حيث يجلـس        

  .إلى جوار الشيخ كبار الضيوف والفرسان وعند األطراف ومداخل البيت يجلس الرعاة والخدم

يات الشعبية البدوية وهي جزء ال يتجزأ من التراث          إذن في هذه المجالس تسرد القصص والحكا      
الشعبي حالها كاألمثال والشعر، جميعها أنماط أدبية تراثية تعكس تقاليد وقيم المجتمع البدوي وتعبـر               
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عن أدوار ومكانات محددة في المجتمع وتتضمن الصور والمواقف واإلتجاهات اإليجابية والسلبية من             
  .القيم الثقافية
  : نظومة القيم الثقافية في المجتمع البدوي شكلتها عدة عوامل منها إن م

 .طبيعة البيئة الجافة والقاسية ونشأة البدو في حيز من الموارد الحيوية المحدودة -
طبيعة ونمط النشاط اإلنتاجي الرعوي الذي يتطلب التنقـل والـسعي وراء المـاء والكـأل                 -

 .والتعاون وتوزيع األدوار
 

 جمعي من خالل الشخصيات المشاركة في أحداث القصص والحكايات الشعبية، تلـك             لقد تشكل وعي  
 تقوم بأفعال كتلك األفعال التي تحـدث        الشخصيات الفاعلة أو الشاهدة على األحداث وهذه الشخصيات       

فكل شخصية في القصة تقوم بدور      ، فعليا في حياة المجتمع اليومية والتي تحتوي على أدوار ومكانات         
 لألدوار التي تحدث واقعياً في المجتمع البدوي، حيث يترتب على كل دور موقف يحدد مكانـة                  مشابه

  .الشخصية في بيئة المجتمع سواء كانت تلك الشخصية رجالً أو امرأة

هذا وتتعدد األدوار في القصة تماماً كتعددها فعلياً في الحياة االجتماعية، حيث يكون الـدور               
ووظيفتها ومكانتها في المجتمع فمن أبرز األدوار والمكانات التـي تـضمنتها         مالئم لطبيعة الشخصية    

 القصص، دور ومكانة شيخ القبيلة، فارس القبيلة، القاضي، الرجل رب العائلـة، الراعـي، المـرأة   

االبـن  : الحكيمة ربة المنزل، الخادمة، الماشطة ، المرأة صاحبة الرأي السديد ومن المكانات الجندرية         
بنة وابنة الشيخ وزوجته وغيرهم من أعضاء المجتمع، فلكل شخصيته وبحسب طبيعة الدور تتحدد      واال

للشخصيات حسب أدوارهـا    ) اإليجابية والسلبية (مكانة الشخصية كذلك، وتتشكل الصور واالتجاهات       
لـصور  في أحداث القصة وفي الواقع االجتماعي المعاش، يمكن تحديد األدوار والمكانات الجندرية وا            

 . المرتبطة بالشخصية
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   البدويالشعــر : رابعاً

  للشعر عند البدو مكانة خاصة ال يضاهيها شيىء كمثله، وقد اكتسب الشعر هذه المكانة العظيمة          
حداث المهمـة   تسجيل وتوثيق األإلىعلى اعتبار انه كان االداة الوحيدة التي يسعى من خاللها العرب          

 بطالقته وبعذوبة مفرداته وبمقدرته الفائقـة       البدوييومية، وقد تفرد الشعر     في تاريخهم وفي حياتهم ال    
انة ودقة، كما اعتبر البدو الشعر السبيل الوحيـد         أمن يوصله وبكل    أعلى ايصال  كل ما يريد الشاعر        

  . في مجتمعاتهم الرعوية المتنقلة االجتماعيةلنقل القواعد والقوانين التي تحكم وتضبط الحياة 

ر غناء البادية وأهازيج الركبان يتغنون به في أسمارهم وينشدونه في مجالسهم وخاصة على              الشع
زان أو من   البدوي الربابة، وهي اآللة الموسيقية المفضلة لدى عموم سكان البادية ويتألف الشعر             ماأنغ

شـهر   مـن أ : فشعر الـشروقي ر والحداء والشعر الحماسي،ماالشروقي والهجيني والس: وبحور منها 
 تتـضمن صـدر     زان شعر البادية حيث يسير شعر الشروقي على نسق القصيدة العمودية، حيـث            أو

والوصـف،  ،الفخـر   ،والغناء  ، المدح ومن أهم موضوعاته  زمة القافية الواحدة،    األبيات في القصيدة ال   
 حيث كان الشعراء في البادية ينشدون شعر الهجيني وهم يمتطـون ظهـور الهجـن    :وشعر الهجيني 

، وهذا الشعر على الوزن السريع المالئم لحركة سير الهجن ويتضمن معاني ومشاعر وأفكـار          )إلبلا(
وهذا الـنمط مـن الـشعر       : رماوشعر الس ،  المرأةالغزل والتغني بمحاسن    ،  وتتمثل موضوعاته عدة،  
ي عرف عنه بأنه مالزم للرقصة       البدويالزمها ر التي ت  ماة المشهورة عند أهل البادية رقصة الس      الشعب

السحجة، ويغني في حفالت السمر، اسلوبه مكون من مقاطع شعرية مزدوجة وكل مقطع يتكون مـن                
وينظم مـن قبـل   أربعة شطرات، وكل ثالثة أبيات يالزمها قافية واحدة والرابعة تنفرد بقافية مختلفة،       

 .لقول بعفوية في اثناء المناسبات االجتماعيةالون شعراء محترفين يرتج

يون ال يعرفون القراءة وال الكتابة لكنهم يتمعتون        أمم من أن معظم شعراء البادية       وعلى الرغ 
سـتظهار  ا    بموهبة وقريحة شعرية وبصيرة مثيرة وحكمة فطرية، يعتمدون على حافظتهم في          

  .قصائدهم وروايتها
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  :البدوي الشعر مضامين

الفخـر  ،الوصـف   ،ناء  الث،المدح  : منهامضامين ومواضيع    على عدة    البدوييحتوي الشعر   
 أنه عفيف اللـسان يترفـع عـن        ومن خصائص الشاعر البدوي   الغزل،  والوقوف على األطالل    ،

ـ  فاحشة األلفاظ، فإذا مس الحب قلبه        إلىحدار  نإل نفسه ا  لى  األسفاف وابتذال القول ويأبى ع     ه فإن
ة كان قصده ، وإذا حب أحدهم فتاكرامة في شيء من حفظ الروح وال    المرأةيتغزل ويظهر محاسن    

جتماعية سائدة فـي    ا، ويتضمن شعره قيم ومظاهر       له أن يختارها شريكة لحياته وزوجة صالحة     
  .جتماعياًا المرأةعادات وتقاليد البدو تعلو من شأن ومكانة 

 فالـشاعر يـصورها فـي       ،البدوي في الشعر    ما قسطاً وافراً من اإلهتم    المرأةهذا وقد نالت    
ها بعناصر بيئته النباتية والحيوانية، وقد ظهر من بين نساء البـدو            منتهى الجمال والبساطة ويصف   

  . وال سيما الهجيني والحداءةالبدويشاعرات مجيدات برعن في نظم القصائد واألغاني 

 يكـون موضـوعاً   ألن بأن كل ما يقع تحت بصره وسمعه قابـل        البدويكما يتميز الشاعر    
، وكل ما يثير عاطفته     االجتماعيةيشكل تجربة في حياته     شعرياً مناسباً لعاطفته الفطرية، وكل ما       

  : بالخصائص التاليةالبدوي يكون موضوعاً مالئماً لشعره، ويتميز الشعر ألنوعقله وخياله قابالً 
 القصيدة صادقة وصحيحة ومستمدة من تجربة الشاعر الحياتيـة   هالمعاني المطروحة في فكر    -

  . بها مناسبة مرأو في حادثة أو
اسب مستويات ومنظومات القيم والمعرفة والوجدان والسلوك، فـالقيم المطروحـة فـي             نتت -

 يعبر طبيعة انفعالية فالشاعر     البدويالقصيدة مستمدة من طبيعة حياة البادية، وطبيعة الشعر         
 أمكان تعبيراً عن حالة من حاالت إنفعالية نفـسية          أعن تجربته وعما يجول في نفسه سواء        

  . للشاعراالجتماعيةجتماعي مستمد من البيئة ا يتجلى في مظهر نسانيعن موقف ا
يعتبر وسيلة اتصالية فعالة في المجتمع البدوي، فهو يمثـل إحـدى لغـات              ن الشعر   إ     ومن هنا ف  

التخاطب بين االفراد ، ويظهر ذلك بشكل خاص كما في بعض حاالت القضاء العشائري لإلشارة الى                
 ابيات الشعرلعرض حالته أو عند طلب حاجة أو مـساعدة  مـا مـن     فينظم،تعرض شخص ما للظلم 
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 ة من االخرين  بطريقة مباشـرة النـه  االخرين ، ذلك  ان البدوي يترفع عن طلب المساعدة او الحاج      
 من خالل نظم ابيات من الشعر ، كما يحظى الـشعراء فـي               بهيعتبرها مهانه فيلجأ الى عرض مطال     

 وتقدم لهم الهدايا ذلك ألنهم يتنقلون بـين القبائـل  لعـرض         القبائل بين   المجتمع البدوي بمكانة رفيعة   
 الكبير بين الشعر واإلعالم  وبين الشعراء        هالمطالب  وتوصيل المعلومات ، وهذا يعكس  مدى التشاب         

واإلعالميين  في العصر الحديث ، ذلك ان نظم الشعر باللهجة  الدارجـة تتميـز بـسهولة  اذاعتـه                
توصيل وقدرته على التعبير الصائب  بما تتطلبه دقائق وتفاصيل  االمور واالحـداث ،            وسرعته في ال  

 يوميا  ملتصقا بـصغريات       بلغت من التركيب والتعقيد ، حيث اصبح ينظر للشعر بصفته حدثاً           ومهما
  .االمور وكبرياتها واستخدامه في مختلف الشؤون الحياتية 

  
   العشائريالقضـاء : خامساً

 الرسـمي،  النظـام  على وجود القانون قبل وجـود  البدويكدت الدراسة الميدانية للمجتمع أد         لق
ـ عراف والتقاليد القضائية    قانونية تنظم شؤونه، لذا عملت األ      تقاليد   إلىلحاجة المجتمع    علـى   ةالبدوي 

 الشكل  االجتماعيخذت قواعد الضبط    أ حيث،   طوعاً  أم  وضبط السلوك سواء كرهاً    االجتماعيالضبط  
 ةالبدويواألعراف والتقاليد ة العشائري متعارف عليه، لذا لعبت القوانين       الشفهي ولكن حكمها كان قطعياً    

 والقضائية لـدى العـشائر      االجتماعية في تنظيم الحياة      حاسماً والعادات المكتوبة وغير المكتوبة دوراً    
 العديد مـن التغيـرات علـى عـدة          ياألردن  للمجتمع العشائري االجتماعيالبناء  ، فقد شهد    ةياألردن

ل منهـا التحـوالت الديمغرافيـة       ما نتيجة عدة عو   ه ثقافية وقيمي  - نظمية ووظائفية  –مستويات بنائية   
 يجـب أن  االجتماعية فهم إشكالية التراث والعادات والتقاليد      فإن والتعليمية، لذا    السياسية و االقتصاديةو

تاريخي لتوظيف التراث في خدمة المجتمع، ومـن أهـم مظـاهر      تفهم بشكل موضوعي في السياق ال     
 .العشائري القضاء نظام ياألردنالتراث 
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  :العشائريمصادر القضاء  •
 وأرست القواعد القانونية والتقليديـة التـي        العشائريلقد شكلت األعراف والتقاليد مصادر القضاء        -

 إلـى ر الدين والـشرائع الدينيـة واسـتندوا         ين الذين احتكموا ايضاً لمصاد    العشائريكرسها القضاة   
  .التجارب التاريخية وخبراتهم بأحوال الشعوب

م 1924 عـام ل تشريع لتنظيم شؤون العشائر فـي        أو ومنذ مطلع القرن العشرين      األردنلقد ظهر في    
والذي نص على تشكيل محكمة للعشائر من ثالثة قضاة يرأسها الحـاكم    . "قاتون محاكم العشائر  "وسمي  

  .ةياألردن جانب اثنين من شيوخ العشائر إلىداري للمقاطعة، اإل

ـ    مي الناشئة عن إعتداء األ    واالنظر في الدع   ة في العشائريلقد اختصت المحاكم     ي واوال والـدم، ودع
 .ي الديةوابين العشائر الرحل، ودع) الجلوة(العرض والجالء 

ة والذي استمر بدوره حتـى  العشائريم م، تاريخ صدور قانون المحاك1936 عامواستمر القانون حتى   
محكمة في كل لواء تخضع لسلطة المتصرف ومحكمـة        نص القانون على تأسيس       حيث م1976 عام

ـ  مديريـة األ   إلىم انيطت   1958 عام في   ،ياألردنفي منطقة البادية تخضع لقائد الجيش العربي         ن م
بني صخر، الحويطـات، بنـي   : (وهي  العشائريوقد تم تحديد العشائر التي تخضع للقانون      ،  عامال

،هـذا وقـد   )  والفروع التابعة لها العيسىعطية، السرحان، الحجايا، الشرارات، بني خالد، السعيديين،   
الشيخ الزيادي، عواد بن قالب من      : عرف من شيوخ العشائر والقضاة المشهورين في القرن الماضي        

 الحديد، ومن مناطق البادية الجنوبية عرف       عشائر بني حسن، وفي منطقة البلقاء عرف القاضي شاهر        
 المجالي وعودة بن هداية الحجايـا فـي        ناف ورفي مد الجازي من عشائر الحويطات      ة ابو تايه وح   دعو

منطقة الكرك، وسلطان العلي من عشائر العدوان، وقبلي كريم النهار من عشائر بني عباد، فواز بـن            
بر كل شيخ ذكي وذو خبرة يمكن أن يشغل منـصب   يعتحيثفايز، وابن زهيرمن عشائر بني صخر،  

 عند البدو، ومن أشهر القضاة ذلك القاضي ابن القاضي الذي اكتسب خبـرة مـن                العشائريالقاضي  
 أن  فيجـب  :الشروط التي يجب ان تتوفر بالقاضي     ا من حيث    أم. خالل حضوره لجلسات المحاكمات   

  .بور، وقوي الشخصيةيكون ثاقب البصيرة، سريع الخاطر، قوي الذاكرة ، وص
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  :فهناك البدويلقد تعددت أنواع القضاة في الوسط 

 درجـة     ويعتبر من كبار القضاة الذين يختصون بقضايا العرض والدم، وهم اعلى           :قاضي المناهي  -
  .يبتكرون قراراتهمبين القضاة حيث 

ـ االذي يختص بالقضايا الجزائيـة دون العـرض والـدم، واحك          وهو   :قاضي المشاهي  - بلـة  ه قا م
 .لإلستئناف

 يلجأ إليه عندما يعترض الخصمان على القاضي الذي يـسميه الطـرف    حيث :قاضي المعترضـة   -
 . في القضيةاآلخر

 .لمختص بقضايا النساء وقضايا الشرف في البادية االعشائريوهو القاضي : مبيض العروض -
 

لقطاريز، وقضاة ساللة   قضاة الحراثين، والرعيان، ا   : ختصاص عرف منهم  وهناك انواع من قضاة اإل     •
 سمع وبصر جميع الحاضرين المتخاصـمين       أمام هذا وتجري المحاكمات في جلسات علنية        ،الخيل

وجماعاتهم والشهود، حيث يتوقف الحكم استناداًعلى المعطيات المتعلقة بالقضية وقناعـة القاضـي             
  .الشخصية واإلثباتات ووجدان وضمير وخبرة القاضي

 اإلثبات بالشهود السمع، وخبرة وثبات بالشهود العيان  اإل:عتمدة في المحاكماتومن وسائل اإلثبات الم
انة موتقاليد المحاكمة تحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في الشاهد فيجب أن يعرف عنه الصدق واأل

ا الشهود  الذين يطعن القاضي في أم، البدويوالسيرة الحسنة وهذه الصفات يحرص عليها المجتمع 
  ألسباب تتعلق بسلوك أتى به يدينه كرامته الفاقد ل؛ ألسباب عاطفية، والرجل؛المرأة: هم فهمشهادت
 الكاذب السارق والشخص أو، وكذلك ال تقبل شهادة الجاحد سباب الوالدين البدويالمجتمع عليه 

  .القاصر واألدنون من اقارب المتخاصمين والمنتفع الذي له مصلحة ما في القضية

  :  فرض اإلجراءات التاليةإلى إنكار التهم الموجهة للمتهم يلجأ القاضي وفي حالة •
 يحدد القاضي مكانه وزمانه ولحلف اليمين مراسم خاصة عادة يؤدى اليمين في             حيث :حلف اليمين  -

  . مغارهأو شجرة، أو في حوطة، أوحضرة مزار، 
 .مى بالنار لن يمسه بأذىمبدئها أن اهللا ال يتخلى عن البريء فالحديد المحيعني  و:البشعـه -
 .النظر والرؤيا في وعاءوتعني  :المنـدل -
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ـ  يتم أخذ جزء من ثياب المتهم ووضعها تحت وساده شخص لـه            حيث   :التوسيـد - ه فـي  احترام
  . واإلدانة وهذه الطريقة كانت متبعة في الماضيماالمجتمع وعليه أن يقرر اإلته

، واإلعتداءات الصغرى،  باإلعتداءات الكبرىوأنـواع اإلعتداءات تصنف من وجهة نظر المجتمع   
 ، أمـا  مثل القتل والدم واإلعتداء علـى الـشرف        البدويالتي عرفها الوسط    الكبرى ك فاإلعتداءات  

 واإلعتداء على المـتهم بعـد       ، مستجير أوتقطيع الوجه كناية عن التعرض لشخص مكفول         إعتداء
 فتعد مـن االعتـداءات      رب والمسافر الغريب   الصلح وكذلك اإلعتداء على الضيف ورفيق الد       مابرإ

  .الصغرى

إجـراءات الـدعوة والمطالبـة بـالحق     و المشكلة تبدأ مراحل أومنذ لحظة حدوث الواقعة   ف     
 حيـث يـتم    لمحاكمتهم، أحد الشيوخ القضاةأماموتعيين يوم يتوجه فيه فرقاء القضية للمثول       ) البداية(

مية أحد القضاة الذي يتم إختياره وفقاً لنوع القضية ثـم تبـدأ             ن المدعي والمتهم على تس    ااتفاق الطرف 
    :بعدها إجراءات تسمية الشهود، ثم تجري المحاكمة وفقاً لألسس التالية

 اليد يتم وضعجراء رمزي إفي حال كان الخصوم أقوياء ولضمان المثول للمحكمة وك        : الوساقـة -
ين لحين موعد المحاكمـة     أم رجل آخر     في ذمته حق وتودع عند      الذي رجلال حالل   أوعلى مال   
خيل أصيل، سالح، الدابة التـي     : ال تجوز الوساقة في المواد التالية     و مادة الوساقة،    نالويجب إع 

 .تنقل الماء، شاة حليب األطفال، إثبات شخصية
 إلـى  عليه قوي ويرفض رد الحق يلجأ المـدعي  في حال كان المدعي ضعيف والمدعى   ف:الدخالـة -

 .طلب الحماية من أجل أومهضوم ال هاجل الحصول على حقالدخالة من 
ون رجـالً معروفـاً،   أن يك:  صفاتهومن عليه، المدعىأو بدور المدعي  قيام ودوره ال  :ن الكفيل يتعي -

 :نواع الكـفـــالءأومن  قوياً رجل يفي بوعده و
 .لحـروط الصـوهو الذي يكفل أهل الجاني لتنفيذ شكفيل وفا،   .1
 .ي إعتداء من قبل أهل المجني عليهقاربه من أالذي يقدم الحماية للجاني وألوهـو  كفيل دفا،  .2

ي يتقاضاها القاضـي كأتعـابٍ عـن    تجرة الوهي األ ثم بعدها يتم تحديد قيمة الرزقة وتسمى جعاله،         
 . نقداًأو، عيناً غرامةالثلث من قيمة المبلغ المطلوب في ال أوربع الالقضية، والتي قد تبلغ 
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  :البدوي العشائري الـقضاء نظامسـاسية في أمـبادئ 

    القضاء   نظام من الناحية العلمية يالحظ أن فـي القـانون    باحثين متخصصين    إلى بحاجة   العشائري ، 
فمن خـالل الدراسـة تـم    .العشائريصلوا لنظريات في مختلف مجاالت القضاء كي ي وعلم اإلجتماع 

ة في التشريع، وضـعت فـي   عامديدة مصدرها قواعد  يعتمد على أسس عالنظام هذا  أن إلىالتوصل  
  جمل مختصرة ومعب    سان  نإلة التقليدية ل  رة وبطريقة قريبة من الذهنيل حفظها وتد    البدويلها، وا مما سه
  :ومن أهم هذه القواعد

 ،)الكبار دفـاتر الـصغار    (ية الجنوب   وا وبتعبير عشائر بلق   )المجالس المدارس : (لىوالقاعدة األ  -
 الثقافة  وهذا يعني أن  كبار عند البدو هم ذاكرة الصغار،      ال فإنلتاريخ هو ذاكرة الشعوب،      ا كما أن و

 أقـوال وقـصص وأحاديـث    إلى االستماع  لس عن طريق   في المجا  البدويالقانونية يتلقاها الفرد    
  .الكبار من حيث السن ومن حيث المركز

" السوالف تغذي العـوارف   (:ما يقولون ك) الحقان بسوالف العربان  ( :يقول البدو : القاعدة الثانية  -
فالعـادة  ، ان أي أعرافها وعاداتها   ب الحق يكون باتباع سوالف العر     إلى الطريق    أي أن  ،")المعارف

عن خرقها وإيجاد العقوبة المناسبة لهـذا الخـرق بقـصد منـع      االجتماعي  يفرضها عدم الرضا    
  ذي تقوم به الدولة، ففـي المجتمـع         ال االجتماعيفرض القانون عن طريق القسر      تكراره، بينما ي

البدوي     كما تستمد سـلطتها    ،اً أي تاريخياً عبر األجيال المختلفة      تستمد طاعة العرف سلطتها رأسي 
 الـسوالف تغـذي   ( أفقياً من المجتمع بجميع أفراده وعائالته وعشائره وقبائله، ويقـول البـدو             

  .أي تزيد معرفة األفراد بها) العوارف
 وهذا يعني أن   ،)حنا تبع ال نشرع شرع وال نفرع فرع        ( :البدوييقول القاضي   : ثةالقاعدة الثال  -

 المعروفة والمتوارثة جيالً بعـد  ةالبدوي أي األعراف القضائية  ةالبدوياألصل هو العمل بالسوادي     
 ولهذا نـراه حـين   ، تغييرهاأو ألحكامجيل وتطبيقها على كل قضية، فالقاضي ال يستطيع ابتداع ا  

  و لهـا، ةالبدويعب عليه الحكم في قضية من القضايا يتساءل عن مثيلتها أي السابقة القضائية      يص
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ا يقتضي تطبيق عرف قضائي معـين        وذلك عندم  االجتماعييستثنى من هذه القاعدة حالة التغير       
 إلـى فيـدعو  ) قاضي القلطـة ( عندها يتدخل ، لتغير الظروفالبدويضرار بمصلحة المجتمع    اإل

 بإلغائه  أو لكبار القبيلة ويعرض الموضوع عليهم ثم يصدر قراراً بتعديل ذلك العرف             عامع  اجتما
 .بإجماع الكبار

وتعنـي هـذه     ،)الفعل اللي ما عليه شهود كذبة والولد اللي ماله أب زنوة          : ( القاعدة الرابعة  -
 علنيـة وحـضور     ه بجلـسة  أمام البينات التي تقدم     إلىالقاعدة أن القاضي ملزم أن يحكم استناداً        

 لم ترد البينة المطلوبة فال يستطيع القاضي أن يصدر قراراً باإلدانـة،             فإن ، ممثليهما أوالطرفين  
 الطرف الخاسر ال يفيده كثـرة        أي أن  ،)ما ينفع المفلوج كثر الطاليب     (:وبهذا المعنى يقول البدو   

 .ز بينهمامي ووظيفة القاضي أن ين الحق بين والباطل بيألنطلباته ومماطلته 

 يستطيع أن يقدم البدوي أي أن ،)الرجل يفزع في ماله ورجاله ال في بختـه : ( سةماالقاعدة الخ  -
 ا حين يكون    أم ،ة والمساعدة بالرجال لمن يشاء    المساعدة الماديخبيـراً  أو شاهداً أو قاضياً البدوي 
 بما يتوصل إليه مـن معرفـة        ه ال يستطيع أن يساعد إنساناً على إنسان آخر إال         فإنَفي قضية ما    

 على عاتق من يقوم     ةالبدوي أداء هذه الوظائف الثالثة يتضمن واجباً تلقيه األعراف          ألن ،صحيحة
 . بأسرهالبدويانة لخدمة العدالة وبالتالي خدمة المجتمع أمبها، فهو يؤديها ك

 تفرض علـى  ةالبدوييم  القألن ،)الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه شهود  (  :القاعدة السادسة  -
 جريمته األصـلية جريمـة      إلى لم يفعل ذلك يكون قد أضاف        ه إن ألنَالجاني أن يعترف بجريمته     

 تشديد العقوبة، ولذلك ال حاجة للشهود       إلىكار ظرفاً مشدداً يؤدي     نإلكار، ويعتبر ا  نإلجديدة هي ا  
أن قـضايا العيـب أي قـضايا        ا البند الثاني من القاعدة فيعنـي        أمإذا كانت الجريمة مشهودة، و    

كاذبـة  ( أن   القاعدة في قضايا العرض      ألن ،االعتداء على العرض ال يبطل إثباتها ورود الشهود       
بت العكـس    اعتدى عليها فهي مصدقة حتى يث      شخصاً عي فتاة بدوية بأن   فحين تد ، )النساء صادقة 

 .تهأي حتى يثبت المتهم براء
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 ويعني أن القرار القـضائي الحـديث يلغـي    ،)يد يلغي العلم القديمالعلم الجد(  :القاعدة السابعة  -
 ،ها تحول دون ازدواجية الحكم في القضية الواحدة      نَ هذه القاعدة أَ   أهميةوينسخ القرار السابق له، و    

 . القضائية منها وغير القضائيةالبدويويجري إطالق هذه القاعدة على جميع تصرفات 

زم بـالرد تفـصيالً      مل البدوي القاضي    ويعني ذلك أن   ،) لها صادرة  كل واردة : ( نةماالقاعدة الث  -
 أغفل القاضي حكم هذه القاعدة كان قراره عرضه للطّعن          فإن ،على كل نقطة يثيرها أحد الطرفين     

 . مرجع أعلى ومن ثم إلغائه لهذا السببإلى

دو من أجل الوصـول      فهناك قواعد ومبادئ يعتمدها قضاة الب      )مرونة العقوبة ( :القاعدة التاسعة  -
 ،أخـرى حالة  إلىهم في الجريمة من نوع واحد تختلف من حالة   ما ويالحظ أن أحك   ، قراراتهم إلى

أن هناك إختالفـاً     إلى ذلك ويفسر   ، عشيرة أخرى  إلىومن عشيرة   ،  قاضي آخر  إلىومن قاضي   
ر قراره يأخـذ     حين يصد  البدوي القاضي    أن إلى ضافة باإل ،الظروفاً في   في فهم القضية واختالف   

 إن وجدت، مثل مـا يفعـل        الملحة واألعذار   ، واألسباب المخففة  ،بعين االعتبار األسباب المشددة   
 فـإن  البدويية العرف   واور من ز  م هذه األ  إلى ينظر   البدويي، فإذا كان القاضي     النظامالقاضي  
 قياس عنـد وجـود   أوه ال يوجد اجتهاد ألنية النص القانوني واي ينظر إليها من ز  النظامالقاضي  

 .دنى الحدودأالنص الجزائي ويبقى التفسير في 

 يقوم على   البدويفمن المعروف أن المجتمع     ) المشاركة في تحمل المسؤولية   : ( القاعدة العاشرة  -
 أقاربـه حتـى     إلـى  فال تقتصر العقوبة على الجاني وحده بل تمتد          ،نظرية المسؤولية الجماعية  

 .ل عشيرته بأكملها حتى تشمأو ،سةماالدرجة الخ
من أهـم    القاعدة   وهذه  ) لي تقوله وأنت قاعد ما تلحقه وأنت واقف       إ( : القاعدة الحادية عشرة   -

رف الذي يريـد أن يطعـن       ه على الط   وتعني في المجال القانوني أنَ     ،البدويالقواعد في المجتمع    
غبة قد يكون صراحة     والتعبير عن هذه الر    ،بقرار القاضي أن يبدي رغبته هذه فور سماع القرار        

 عـن رغبتـه   يعبر يعني اعتراضه على القرار ورغبته بالطعن به، كما أنه قد            م أي بكال  ؛بالنص
 أي أن يهز طرف ثوبه مجرد انتهاء القاضي      ، نفض شليله  طعن بالقرار داللة، وذلك عن طريق     بال

قـرار   بطعن هـذا ال سة القضائية دون إبداء الرغبة    من الجل  نافة القرار، فإدا نهض الطر    ومن تال 
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ن وأصبح قطعياً لعدم إبداء الرغبـة فـي الطعـن       ويكون القرار قد تحص    ،تنع عليهم الطعن به   مإ
  .بالوقت المناسب

وتعني هذه القاعدة أنـه إذا حـصلت   ) الدولة قتيلها هافي وحقها وافي  ( :القاعدة الثانية عشرة   -
مته وادو وتمكن أفراد السلطة من قتله لمق  مواجهة مسلّحة بين أفراد السلطة وأحد المطلوبين من الب        

 القاعـدة واضـحة   ألن ،ةالعشائريه ال يمكن مطالبة الدولة بالحقوق فإنَلته االعتداء عليهم،    واومح
 وبالتعبير القانوني    ، الجناية في هذه الحالة مباحة وال توجد عقوبة        ومفادها أن البدو يعتبـرون    فإن 

ا الشق الثاني   أمفيذاً للواجب من أسباب اإلباحة المانعة للمسؤولية،         قتل السلطة ألحد األفراد تن     بأن
 أقاربـه  أممن القاعدة فيعني أن حقوق الدولة تظل ثابتة سواء كان الملتزم بها هو الفرد المقتـول    

 فحق الدولة ال يتأثر بارتكاب أفرادها جريمة ضد من يخالف القوانين إن كـان ذلـك                 ،وعشيرته
ن أ حيز الوجود بعـد      إلىعتبر هذه القاعدة من القواعد المستحدثة حيث ظهرت         ت و تنفيذاً للواجب، 

 األردن لـدول    الـسياسية  ضمن الحدود    ةالبدوية على مناطق العشائر     ماسيطرت الدولة سيطرة ت   
 وبذلك  ، موطن تلك العشائر   ماوالسعودية والعراق وسوريا وهي الدول التي تمتد خاللها بادية الش         

رلقاعدة  ظهور هذه افإنعن التغير الكبير الذي حدث في حياة البدويعب .  
وتعني هذه القاعـدة أن الفايتـة أي        ؛   )الفايتة والهايتة ما ينحكي بها    (  :القاعدة الثالثة عشرة   -

جميع هـذه القـضايا     ف   المشهورة بفساد أخالقها،     المرأة والهايتة أي قضايا     ،الخطأالقتل ب قضايا  
يـة وجـرائم     البدو ال يتشددون بالحل إال في الجرائم العمد        ألنعقيد  دون ت  الحل   إلىتجد طريقها   

  .  صايحة ضحىأم ىيا الصايحة سواء أكانت صايحة مساالعتداء على العرض خاصة قضا
 وتتعلق هذه القاعدة بنظرية المسؤولية الجماعية،       )الجربا يطلوها أهلها  (  :ةالقاعدة الرابعة عشر   -

 مـن   فـإن لها حسب طبيعة القضية،     ماما عشيرته بك  رب الجاني ورب  ل أقا واكما أن المسؤولية تتن   
 إذا فرطـت    المـرأة ين، كما أن    اآلخرواجب هؤالء األقارب أن يمنعوا قريبهم من االعتداء على          

 مسؤولية فعلها تقع علـى عـاتق        فإن ةالبدوي القيم   ينافي   أتت عمالً    أوبِشَرِفها في بيت الزوجية     
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هـم  ألن أهلها   إلى وفي هذه الحالة يكون للزوج الحق بأن يعيدها          ،زوجهاأقاربها وليس على عاتق     
  . وليس زوجها)الجربا يطلوها أهلها ( ألنلى بتحمل مسؤولية أفعال ابنتهم وإصالحها أو

 دائماً على إنهاء ذيول     البدوييحرص المشرع   ) ما وراء النار معيار   (  :سة عشرة ماالقاعدة الخ  -
 أن  البـدوي  على   فإن قضايا جديدة، ولهذا     إلىحتى ال تؤدي تلك الذيول      القضايا مهما كان نوعها     

 أي النار مهما كانت     ، يحترم نتيجة عملية البشعة     عليه أن  نوإ، البدوييحترم نتيجة قرار القاضي     
 إثارة القضية بعد صدور القرار بها يعرض نفـسه للعقوبـة علـى              يحاولتلك النتيجة، وكل من     

ره من كونه احترامقرار يستمد  هذا الاعتبار أنعن الحقيقة عند البدويعب .  
، وتفترض هذه القاعدة علم جميع      )للي يعرفه القاضي يعرفه الراعي    إ(  :القاعدة السادسة عشرة   -

ه ال يقبل احتجاج هؤالء األفراد بجهل تلك األعـراف     فإنَأفراد العشائر باألعراف القضائية، ولهذا      
ال كان من الـسهل اإلفـالت مـن         ترض علم الفرد بها بحكم تربيته وإ      ، اذ يف  البدويفي المجتمع   

 حين وضع حـداً  البدويع  بأسره، وهنا تبرز حكمة المشر  البدوي على مصير المجتمع     خطورتها
ه حال دون وجود التسيب الـذي تعـاني منـه           فإنَحاسماً للتهرب من حكم هذه األعراف، وبذلك        

  .سات الدولة الحديثةسمؤ
، )لة بالمثلعامالم(  وتعني هذه القاعدة ،)للي يفرش فراش يقعد عليهإ(  :لسابعة عشرةالقاعدة ا  -

 الذي يتخذ موقفاً محدداً في قضية معينة أن ينتظر تعرضه للموقـف             البدويأي أن على الطرف     
 هذا القاعدة تشكل دافعاً لكـل فـرد         فإنين حين يواجه قضية مشابهة، ولهذا       اآلخرنفسه من قبل    

لة فيها عندما يواجه القـضية      عام حتى يتلقى الم   ،يناآلخرحاً وكرماً مع    ماأن يكون أكثر تس    بدوي
  .نفسها، فما يقدمه لآلخرين في الوقت الحاضر يعتبر بمثابة رصيد له في  المستقبل

 البـدو ال يجيـزون   ، ويعني ذلك أن)ال ينحر الطرف المطلوب برمحين (: نة عشرة ماالقاعدة الث  -
  .بة بالنسبة للطرف المعتديازدواج العقو

ه ال يصح للطرف المعتدي     ، ويعني ذلك أنَ   )من أعطاك منحره ال تنحره    : (القاعدة التاسعة عشرة   -
 البدو  ويضيف البدو     عادات إلىعليه أن يغالي في عقوبة الطرف المعتدي إذا احتكم هذا الطرف            
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 أي البـد مـن مـساعدته    ،)طان سلالمطلوب يعان ولو كان(  هذه القاعدة حكماً آخر هو أن  إلى
  .ن ورسوخها في هذا المجتمعوا عن بروز روح التعيعبرجتياز هذه المحنة التي يمر بها، وهذا إل

 لمـرور   اًكبيـر وزناً   ال تقيم    ةالبدوي األعراف    إن ) مرور الزمن  أوالتقادم  (  :القاعدة العشرون  -
 تأثير لمرور الزمن بعد ارتكاب الفعل  ه ال أي أنَ ) ما يموت حق ووراءه مطالب    (  فالقاعدة   ،الزمن

        سـقاط  إ القانون يعتبر مرور الـزمن مـن أسـباب       ما زال هناك من يطالب بالحق، في حين أن
 وهنـاك  ، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمن في القضايا الحقوقيـة  ،الدعوى في القضايا الجزائية   

ـ ما األعـراف  التقادم المكتسب والتقادم المسقط في القوانين الحديثة، بين   تعتـرف بـالحق   ةالبدوي 
على قـدر   ( وراء هذا الحق من يطالب به، والحق كما يقولون           مالصاحبه رغم مرور الزمن ما د     

 ) .هلهأ

  الدراســات السابقــة
    تُعد عملية مراجعة الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الصور واألدوار الجندريـة للرجـل              

ألن معظم الدراسات التي ُأجريـت لـم تتنـاول الـصور واألدوار     ، صعوبة والمرأة أمراً في غاية ال    
الجندرية للرجل والمرأة بشكل متكامل، بل تناولت عنصراً واحداً كاألمثال أو القـضاء أو القـصص                
والحكايات، كما أن غالبية الدراسات السابقة تناولت مجتمعات ليست بدوية إال أنه ولغايات اإلسـتفادة               

  :دراسات ال بد من استعراض بعضهامن هذه ال
والتي تعـد مـن     )الحكاية الشعبية في محافظة معان      ( بعنوان    )1992الهباهبة  (دراسة   .1

الدراسات القليلة بل النادرة والتي تناولت موضوع الحكاية الشعبية فـي األردن، والتـي      
بجمـع  هدفت إلى دراسة وتحليل الحكاية الشعبية في محافظة معان من خـالل قيامـه               

المورفولـوجي  " بـروب " وتحليل ما يزيد عن مائتي حكاية ، واستخدم في ذلك مـنهج            
والذي يساعد في إدراك التطور والتغيير الذي يحدث لألنماط الشعبية القصصية، نتيجـة          
التطور الحضاري الذي يعيشة شعب من الشعوب وعن طريقه يمكن عقد مقارنات بـين          
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تي يتفق لكل نمط منها بناء واحد ويقوم هذا المنهج علـى            األنماط الروائية المتنوعة وال   
 .تحليل المضامين والعناصر الرئيسية والوظائف والشخوص للحكاية

   
ولقد واجه الباحث صعوبات في أثناء قيامه بدراسته، تمثلت باتساع المنطقة الجغرافية ميـدان                      

ن المدينة والمدينة والقرية والقرية األخرى      البحث، حيث يصعب زيارة جميع القرى لكون المسافات بي        
  . ال تسمح بزيارتهما معا، كما واجهته صعوبة اللهجة العامية وتدوينها وضبط حروفها ومخارجها 

         كما خلصت الدراسة من خالل مالحظة الباحث في أثناء جمعه للحكايات الشعبية في محافظة              
 المرأة           ) 1:حكايات تدور حول موضوعين هما معان ودراسته لها إلى أن أغلب هذه ال

الغول ، فهو يرى بأنة قلما نجد حكاية مهما صغرت ال تتناول المرأة من قريب أو بعيـد ، فلقـد                     ) 2
وضعت الحكاية أمامنا مجموعة من الصفات االيجابية والمواقف السلبية للمرأة ورسمت لهـا صـورة    

ا على أنها إما  زوجة غيوراً، أو فتاة محبـة باذلـة أو عاشـقة                تكاد تعكس مختلف طبائعها فأظهرته    
  ) 1988هباهبة، ( مهجورة، أو داهية تكيد وترسم الدسائس، أو عجوزاً خيرة أو عجوزاً شمطاء مدمرة

حول القضاء العشائري   ) القضاء العشائري في االردن     (بعنوان  ) 1993ابو حسان، ( دراسة  . 2
 البحـث والتحليـل لألعـراف العـشائرية، أصـولها وفروعهـا،             في األردن والتي هدفت إلى    

االصطالحات القضائية وأنواع القضايا المعروف حلها، واجتهاد القضاة وطرق استنباط األحكـام            
لديهم، وأوجه التشابه واالختالف بين العشائر األردنية المختلفة خالل الفترة الممتـدة مـا بـين                

لقضائية العشائرية في أوج نشاطها وعملها في مجتمـع          حيث كانت المؤسسة ا    1974 – 1967
البادية وتطرق الباحث في دراسته ألهم األعراف القضائية في المجتمع البدوي والتي ترمي إلـى              

  :ضبط السلوك لدى األفراد لتحقيق اإلنسجام بين أبناء المجتمع الواحد وهي
  .تحقيق األمن على مستوى الفرد والعشيرة  .1
 .ة تحقيق العدال .2
3.  تحقيق اإلستقرار االجتماعي. 
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ظـاهرة  "         ويشير الباحث إلى أن أهم ما يميز المجتمع البدوي عن غيره من المجتمعـات     
داخل العشيرة لتشكّل عناصر وحدة وقوة لمواجهة العدوان القـادم          " تحول عناصر الفرقة والنزاع   

         ا وأخوي على ابن عمي وأنا وإبن عمي أن" من خارج تلك العشيرة ، وفي هذا الصدد يقول البدوي
 في نظام البدو القانوني حيث تصنف       "العقوبة السائدة " ويشير الباحث إلى نظرية     " على الغريب   

  _:إلى ثالث فئات 

وتشمل العقوبات القضائية وهي التي يفرضها القاضي البدوي، وعلى الجـاني           :  الفئة األولى . 1
إن قـضى القاضـي   "  طيب خاطر إنطالقاً من القاعدة البدوية أن يحترم قرار القاضي وينفذّه عن    

    :وأهم عقوبات هذه الفئة " تراني بحقه راضي 

 .العقوبات البدنية   - أ 
 .العقوبات البدلية   -ب 
 .العقوبات التبعية   -ج 
 ".الدية والتعويض " العقوبات المادية   -د 
 .العقوبات التأديبية   -ه 
  .رسوم المحاكمة" الرزقة"   -و 

وتشمل التدابير اإلجتماعية وهي التي يفرضها المجتمع البدوي على من يخالف قيمه             :ثانيةالفئة ال . 2
  :وأهمها 

ويتم ذلك من خالل وسائل عديدة مثل الوجه، الدخالة والجيرة ، الكفالة، العطوة              : التدابير األمنية  –أ  
  .،والجالء

 تجنب السكن مع الجاني ، تجنـب     -:هاوتهدف إلى معاقبة الطرف الجاني ومن      : التدابير العقابية  -ب
  .التعامل مع الجاني، المعاملة القبلية السيئة للجاني ، الجالء والطرد

وتشمل العقوبات اإلنتقامية وهي العقوبات التي يقوم بها المجني عليه ضد الطـرف        : الفئة الثالثة . 3
يستثنى من ذلـك قـضايا الخطـأ        و" الحق على قدر أهله   "  والقاعدة التي يتبعها البدو هي أن        ،الجاني
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ومـن  " الفايتة والهايته ما بنحكى بيها    " وقضايا المرأة المعروفة بسوء أخالقها طبقا للقاعدة التي تقول          
  . الطرد، الثأر، نهب الممتلكات ، الغزو: هذه العقوبات 

، أو بواسطة إتفاق الطرفين :.          كما وتشير الدراسة إلى طرق الوصول إلى القضاة ومن أهمها           
البادي ، فحين يختلف الطرفان يرسل أحدهما وغالباً ما يكون صاحب الحق إلى اآلخر شخصاً يسمونه                
البادي رغبة من ذلك الطرف باتباع طريق القضاء، أو بواسطة الدخالة حيث يلجأ إلى ذلك حين ينكـر    

 شيخ عشيرة معـروف     أحد الطرفين أو يعترض على مطالبة الطرف اآلخر فإن هذا الطرف يلجأ إلى            
 فحين ال يتفق الطرفان على تعيين قاضي بينهما فإنهم          ،ويضع ظالمته أمامه، أو بواسطة قضاة التمهيد      

يلجأون إلى قاضي التمهيد والذي يقوم بدوره بدراسة القضية لمعرفة نوعها ومن ثم يقوم بتحديد طريق       
وهـذه  " الحجز اإلحتياطي "الوساقة  أو بواسطة   . القضاء ورسم الطريق للوصول إلى القاضي المختص      

حين يكون ألحد من البدو حق عند آخر لم يعترف به فلصاحب الحق أن يغتنم فرصة مرور مواشـي                 
أو أي شيء يملكه ذلك الشخص، أو أحد أقاربه، خاصةً إذا كان من عشيرتين  مختلفتين ، ويلجأ إلـى          

لى الحق، وبالعادة فـإن الواسـق       وسق هذه المواشي، ليمارس ضغطا على الطرف اآلخر للرضوخ إ         
يأخذ الماشية ويضعها برسم األمانة لدى طرف آخر يقوى على حمايتها حتى ينظر في القضية فإما أن                 

  .يدفع له الطرف اآلخر حقه أو أن يوافق على مقاضاته 

عنصر الوراثة حيث  :      وتخلص الدراسة للشروط الواجب توافرها في القاضي البدوي ومن أهمها           
توجد عشائر أشتهر أفرادها بالقضاء وأن يتمتع القاضي بالسيرة الحسنة والمركز االجتمـاعي  كمـا                
يجب أن يكون من عصبة قوية ليطغى على حكمة هيبة إضافة  الى هذا يجب أن  يكون لديـه خبـرة     

ان يفضل أن   كافية ومعرفة واعية باألعراف والعادات البدوية، كما ال يشترط سناً معيناً للقاضي وإن ك             
  )1993ابو حسان، ( يكون من كبار السن

والتي تناول  )الحكم واالمثال الشعبية في الديار الشامية       ( بعنوان    )1986المبيض  ( وفي دراسة .  3
 ألـف وثمانمائـة      من بها الحكم واألمثال الشعبية في الديار الشامية حيث قام باختيار وجمع ما يقارب            
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تي اشتهرت على ألسنة سكان بالد الشام، حيث قدم شرحا موجزاً مشيراً             من ال  ،خمسة وأربعين مثالً  و
به إلى المناسبات التي يستشهد بها بالمثل أحيانا، وقد رتبها تبعاً لألحرف األبجديـة، واستـشهد بهـا                  

  .بأبيات من شعر الحكمة على المثل الذي استطاع أن يجد ما يناسب معناه في الشعر العربي 

حث في خالصة دراسته أن المؤلفين حاولوا جمع أكبر عدد ممكن من األمثال بغثّهـا                     ويرى البا 
وسمينها مهتمين بالكم دون الكيف كما هو عن الخلف إلى السلف وبكل أمانـة ممـا أثـار حفيظـة                    
واستغراب الباحث كون أن لكل جيل مؤدبين وسفهاء، فالمؤدبون يعبرون عن خبراتهم بأمثلة مؤدبـة               

ذب والسفهاء يعبرون عن تجاربهم ببذاءة وألفاظ نابية ، كما الحـظ الباحـث ان األمثلـة         وأسلوب مه 
الشعبية في كل مجتمع محلي متشابهة في معناها وإن اختلفت في مبناها بما يتفق ولهجة كل بيئة وكل                  

أمثلة بالد الـشام  منطقة فمثالً أمثلة بالد الخليج والجزيرة العربية والبادية تتشابه إلى حد كبير، كما أن   
في سورية ولبنان واألردن وفلسطين متشابهة، كذلك الحظ الباحث أن أمثلة بالد الشام أكثـر سـهولة          

  ).        1986مبيض، ( وقبوالً في كافة المجتمعات العربية إلنها صيغت بلغة قريبة من الفصيحة 

النسق القرابـي فـي   (بعنوان  ،)1989حركة،(وفي دراسة أخرى حول األمثال الشعبية    .   4      
 قامت الباحثة بدراسة حول النـسق القرابـي فـي األردن،      )دراسة من خالل االمثال الشعبية    : االردن

دراسة من خالل األمثال الشعبية، حيث ترى الباحثة بأن النسق القرابي يحتـل أهميـة كبـرى فـي                   
بدوية والريفية على وجة الخصوص مقارنة    المجتمعات العربية عموماً وزادت أهميته في المجتمعات ال       

: بالمجتمعات المدنية الصناعية حيث اعتمدت الباحثة في دراستها على مصدرين رئيـسيين أحـدهما               
وهي موسـوعة األسـتاذ   " معلمة للتراث األردني"تشكلّه مجموعتان من األمثلة الشعبية األردنية وهي    

أجزاء واألخرى هي مجموعة األمثال الشعبية األردنية       روكس بن زائد العزيزي والمكونة من خمسة        
والتي جمع فيها الدكتور هاني العمد كل ما توصل اليه من هذه األمثال في عمل استمر خالل عـشرة                 

  واستطاع أن يجمع خاللها أربعة اآلف مثل، كما اعتمدت الباحثة           1977 و   1968أعوام امتدت بين    
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مباشرة لتفاصيل هذه الجوانب ضمن فئات إجتماعية مختلفـة أو مـن           أيضاً مصدراً تمثل بالمالحظة ال    
   . ألفراد عديدين من أعمار مختلفةخالل االسئلة

    وقد اهتمت الباحثة بمؤسسة الزواج باعتبارها نقطة البداية في النسق القرابي وانطالقاً من طبيعـة           
ين األفراد بحكم األوضاع أو المراكـز       الدور والذي يؤشر إلى مجموعه الحقوق والواجبات المتبادلة ب        

، فاألدوار التـي  R. Lintonالتي يشغلونها في بناء إجتماعي معين ، وهذا ما أشار اليه رالف لنتون 
يقوم بها كل من الجنسين تعتمد بشكل كبير على ثقافة المجتمع الذي ينتمي اليـه كـالً مـن المـرأة                     

 النفسية اإلجتماعية المركبة ، فتأسيساً علـى مـا تقـدم       والرجل، فالدور اإلجتماعي واحد من المفاهيم     
خلصت الدراسة إلى أن وضع المرأة في المجتمع األردني بوجه عام وذلك من خالل األمثـال التـي                  

ويتأرجح دور المرأة في حدود هذه الدونيـة وتؤكـد ثقافـة        " بالدونية"يرددها الشعب األردني تتصف     
ن ودك كـا " أفضلية الرجل، ويظهر ذلك من خالل المثل الشعبي القائـل        المجتمع بوجه عام االعتقاد ب    

   ."، وان كان ودك عزارة مرة اطلق عليها عيل أو عجب عزارة زلمة اطلق علية حرمة

     كما خلصت الدراسة إلى أن هم المرأة يتماشى معها حسب األمثال الشعبية ونظرة المجتمع إليها،               
فهي تشكل بالنـسبة للرجـل      " أداة"  وحتى الممات فدور المرأة يأتي وكأنها        منذ الميالد إلى أن تتزوج    

الشرقي عنصر اإلستمتاع اإلساسي، باإلضافة إلى كونها آلة توليد ومدبرة للمنـزل وتقـوم بـشؤونه                
المختلفة، وتبرز الدراسة أهم األسباب التي تقف وراء تدني رأي المرأة إلى أن  الكثيـرين يتهمونهـا                  

اني من عدم القدرة على الحكم على األشياء بواقعية وعقالنية وهي قليال ما تظهـر اسـتيعاباً                 بأنها تع 
للقضايا األساسية في الحياة، فإذا كانت الفكرة السائدة حسب المفهوم التقليدي لوظيفة المرأة االجتماعية              

اإلهتمام على هذا الـدور    ودورها ألن تكون زوجة وأما فإنها تُهيأ لهذا الدور فمنذ طفولتها يتركز كل              
ومتطلباته، وبذلك أهملت تربية المرأة في المجتمعات، كما أن أسـباب تـدني رأي المـرأة حـسب                  

  :الموروث في األمثال الشعبية األردنية قد يعود إلى 

  ".حكي اثنين خرب بيتين" فقهن بسبب الثرثرة وفي هذا يقول المثل الشعبيأضيق  .1
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مخلوقة مـن   " النساء بطبيعتهن يتبعن الطريق المعوجة ،ألن المرأة        كما تشير الدراسة إلى أن       .2
فلقد اقترنت هذه الفكرة بأذهان الناس باعوجاج فطرتها وسلوكها فهي ال تعدو أن            " ضلع أعوج 

 وال تكتفي األمثال الشعبية بأن تصور المرأة بأنها       ،تكون ضلعا من ضلوع آدم األنسان الكامل      
أن النـسوان  "ل تزيد على ذلك بأن النساء يتبعن إبليس فالمثل يقـول   تسلك الطريق المعوجة ب   

ـ               " احبال إبليس    رير حيث يعني ذلك أن المرأة ال تفتقد الذكاء وانما ذكاؤها يكـون ذكـاء ش
 )1989حركة، (            .تستخدمه النساء ألغراض الكيد

إبراهيم الصعوب  "ن من البادية،    شاعرا(بدراسته المعنّونة   ،   )1983الجراجرة ، (قام  .  5        
 حول الشعر الشعبي البدوي األردني وشعر إثنين من فرسانه والتي هـدفت إلـى        )ومفلح المبيضين 

تسليط الضوء على الحياة الثقافية بشكل عام والحياة الشعبية في األردن بشكل خاص مـن خـالل                 
هها ومالمحها وأنماطها ذلك أن البـدو       اإلهتمام بدراسة البدو وحياتهم اإلجتماعية من مختلف وجو       

وحياتهم بما فيها من قيم واتجاهات ومثل كانت وما زالت الروافد الضخمة التي إنصبت فـي تيـار    
الحياة الشعبية والرسمية في األردن، ومن ناحية أخرى فإن البدو وحياتهم الشعبية وأنماط معيشتهم              

تمع األردني الحاضر ،الذي ينقسم إلى سكان المـدن  هم جزء ال يتجزأ من الطرز المعيشية في المج       
والحضر والريف والبدو، وعليه يغدو الشعر الشعبي والتراث الشعبي بما فيه من مـأثورات، كمـا      
وتعد اللهجة العامية المحكية هي الوعاء الذي يصب فيه الشعراء من البوادي واألرياف والحواضر              

  .راً من التعليم الرسمي وثقافة اللغة العربية الفصيحه األردنية ممن لم ينالوا حظاً واف
     ويبرز الباحث األسباب الدافعة لإلهتمام بالشعر البدوي،  ذلك أن اللغة المحلية المحكيـة هـي       
وسيلة للتفاهم وأداة التخاطب حتى بين المثقفين، وألن التراث الشعبي ومأثوراته ومنها الشعر، هي              

غير المسجل لمناطق األردن المختلفة، إضافة إلى رغبة النـاس فـي المجتمعـات              التاريخ الشعبي   
البدوية جعلت في شعر المديح والخوف من شعر الهجاء عالمة على سرعة إنتشار الشعر وتداوله،               
حيث أخذ الشعر دور اإلعالم ووسائله في المجتمعات المعاصرة ، وأهميته في التأثير على أقـدار                

ين والشيوخ ، وخلص الباحث في دراسته إلى أن الشعر البدوي إذا كـان موضـوع               الناس والمتنفذ 
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الشعر موضوع الرجال، حيث يقال في الفارس الشجاع المقدام الذي يورد أعداءه مـورد المـوت                
فيكرهون ذكره، ألن ذكره يقترن بجلب الموت الزؤام لهم ، أما في حالة النموذج الثاني وهو شعر                 

ضوعه المرأة فإن الشعر ينصب بذكر األوصاف المتعلقة بالمرأة من حيث الجمال            الغزل والذي مو  
  )1990جراجرة، ( والخلق

إلى معنى المرأة بشكل عام،      ) المرأة البدوية  (بعنوان  في دراسته    ) 1974العبادي    (ويشير     .6
سالم، ومعنى حـواء  للنساء جميعاً، فسميت حواء ألنها من حي وهو آدم علية ال" بنات حواء" فيقال  

عند البدو مأخوذ من كلمة حوى، وهي تعني الشيء إذا سيطر عليه شيء أقوى منه وجعلـه فـي                   
حوزته وتحت إمرته، كما أن معنى المرأة عند البدو مأخوذ من األمرة وهي تشير إلى وضع الشيء     

ها تحـت األمـر   تحت قيادته وأمرته، كما ويقول بعض البدو أن تسمية األنثى بالمرأة جاءت من أن        
  .وعليها السمع والطاعه 

وهي تشير إلى المرأة عند البدو ايضاً وتعني مـا ال           " الحرمة"         كما وتشير الدراسة إلى حكمة      
يحل انتهاكه،  فهو ما يحميه الرجل ويدافع عنه، ونجد من هذا كله أن مفهوم المرأة عند البدو حـسبما    

لدونية لها، وبأنها تتبع الرجل ودور الرجل تجاهها أنه يكمن فـي  أشارت اليه الدراسة مرتبط بالنظرة ا   
حمايته لها والدفاع عنها، كما تطرقت الدراسة إلى ذكر بعض صفات المرأة المكروهـة لـدى البـدو      
متضمنا أياها باألمثال البدوية أو أبيات من الشعر البدوي كما وردت على لسان البدوي، ومـن تلـك                  

لصفات الجمالية والشكل، فالمرأة الحوالء أو الخرقاء وهي التـي تظهـر بعـض           الصفات ما يتعلق با   
التشوهات على جسدها بسبب عارض كظهور الدرن على الجلد أو البقع المختلف ألوانها من سـوداء                

 ، "القيني وال تغـديني " خارجة عن طبيعة لون الجسد، والشوهاء وتعني المرأة العابسة فالبدو يقولون      
ي كثيرة الكالم ، والقرعاء وهي عند البدو التي سقط شعر رأسها، والشمطاء، والخمجـاء               والهراء وه 

وهي ذات الرائحة الكريهة القذرة النتنة ،والبراقة وهي عند البدو المرأة المتبرجة ، والبتراء وهي عند                
  .البدو المرأة القعيدة بشكل واضح، والرفيعه وهي األنثى اذا تطرفت في النحافة
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    ومن تلك الصفات ما يتعلق بالنواحي االجتماعية والصفات الشخصية كالمرأة الحرباء وهـي                  
عند البدو كناية عن المرأة التي تتلون حسب مقتضيات الظروف ، والعرة وهي عنـد البـدو األنثـى               

التـي ال تـدرك     القوية العنيدة التي تجد في التمرد مسلكاً لها في حياتها، والحمقاء وهي األنثى الغبية               
عواقب األمور وال تحسن التصرف، والهبالء وهي فاقدة العقل والتمييز، وكذلك هي التـي ال تعتنـي          

  .ببيتها وأوالدها ، والخرطاء وهي الثرثارة ، كثير الكالم والكذب والمبالغة والتهويل

النـسب فالبـدو             كما ذكرت الدراسة عدد من الصفات المرغوبة للمرأة ومنها ذات الحسب و           
، وذات السمعه الطيبة وقد أبدى البدو إهتمامهم بتلـك        ) قبل ان تتزوج أبحث عن خال ولدك      ( يقولون  

يا صيت أبوها مع الشيخان مـع       : وفي هذا يقول الشاعر البدوي      " صيتة"الصفة وكانوا يسمون الفتاة     
احبة المال  والبكور الشكور،     دقاقين المهابيش، وكذلك صفة الجمال فالبدو يهتمون بالجمال وكذلك ص         

فالبكور هي العذراء والشكور هي كثيرة الشكر، والودود الولود فالودود هي كثيرة الحب والولود هي               
التي تنجب أوالداً كثيرون، فالبدو يرون أن المرأة الولود هي بحد ذاتها تجارة رابحة ربحـاً ال كـساد         

، وكذلك تشير الدراسة إلى أن البدو يحبـون المـرأة    "جارةأم العيال أكبر ت   "فيها ، ففي هذا يقول البدو       
السكوت الكبوت ، فالسكوت هي كثيرة السكوت الممتنعه عن الكالم، والكبوت هي المرأة التي ال تبوح     

  .بسر زوجها 

       كما وخلصت الدراسة إلى أن البدو بوجه عام ال يأبهون لرأي المرأة إال في حاالت معينة ال بد                 
 في بعض الحاالت من النساء اللواتي يثبتن وجودهن ويفرضن آرائهن حيث يعملن على تغيير               منها أو 

مجرى الكثير من الحوادث، كما خلصت الدراسة إلى أن البدوي ينظر إلى المرأة من زاوية الحقـوق                 
     ي البدويه المثل الشعبفهـي " المرة لها ثوب يجر وكوارة تهر، وشـي يعـر      " والواجبات، كما يلخص 

عبارة تشير لحقوق المرأة البدوية فالثوب يقصد به الكسوة الكاملة، والكوارة يقصد بها الطعام الكافي،               
          .وشي يعر فالمقصود منه اإلشباع الجنسي لها، كي تكتفي بزوجها فال تلتفت عينها إلى غيره 

  .)1974العبادي،(   
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  تعقيـــب 
 واضحا بأن هذه الدراسـات غالبيتهـا اجريـت فـي               بعد استعراض الدراسات السابقة يظهر    

مجتمعات ليست بدوية، وبالتالي فإن خصوصية المجتمع البدوي  لم تكن ظاهره اال في دراسـة                
العبادي حول المرأة والقضاء العشائري، كما ان هذه الدراسات لم تبحث دور وصـورة المـرأة                

راسة أخذت المنهج التاريخي وابتعدت إلـى     والرجل فيها وقد يعود السبب في ذلك إلى ان هذه الد          
  .حد كبير عن المنهج التحليلي

عـن  " الصور واألدوار الجندرية للرجل والمرأة في ثقافة الباديـة األردنيـة     " هذا وتتميز دراسة    
غيرها من الدراسات من حيث صفة الموضوع المبحوث باإلضافة إلى اعتمـاده علـى الميـدان            

سي للمعلومات، واعتماده على التحليل اكثر من الوصف، كما ان هـذه   والذي شكّل المصدر االسا   
الدراسات تناولت بعدا مهما وهو البعد الجندري لها وهذا شكّل إضافة جديدة للدراسـات حـول                
المجتمع البدوي باإلضافة إلى تميزها في البعدين المكاني والزماني، فالبعد المكاني يتمحور فـي              

ف قانون اإلنتخابات األردنية، أما البعد الزماني فقد كـان فـي العـام              مجتمع البادية حسب تعري   
  .م2008
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  الفصــل الثالـث
  جراءات المنهجيــة اإل

  مجتمــع الدراســة
كثر المجتمعات حيوية، فهي تعيش في حالة صيرورة دائمة تتغيـر   من أةالبدوي       تعد المجتمعات   

ل داخلية وخارجية، وهي بهذا الوصف مجتمعات تعيش حالة تغير بشكل دائـم             ما لعو باستمرار نتيجة 
ل باسـتمرار  وارسم التطور والتغير، وتحب ، بل هي مجتمعات ال تزال   مخلوقاً  جاهزاً فهي ليست كائناً  

ضـاعها وأنظمتهـا   أوتغيير مفاهيمها وايجاد مؤسسات فاعلة تساعدها على النمو والتطـور حـسب            
ة وةاالجتماعية واالقتصاديالسياسي.  

يجابية إخيرة جملة من التغيرات المتنوعه وهي        خالل السنوات األ   ةالبدوي      وقد شهدت المجتمعات    
 مجتمعـات   إلىفتاح والتصنيع والتحديث والتي بدأت تدخل       نإلل التعليم والعمل وا   ماومتوقعه نتيجة لعو  

 منظومـة القـيم   نأى، كمـا  خـر األ على المجتمعـات  نفتاح مجتمعات البادية   إ إلى ضافةالبادية، باإل 
بي الذي يعزز   يجاخالل الفترة الماضية بالتغيير اإل    خذت  تقاليد التي تحكم مجتمع البادية أ     عراف وال واأل

  .يجابية ويحد من القيم السلبيةمن القيم اإل
ـ       ةياألردنتتميز بيئة البادية     بخصائـصها   تمتـاز    ة بمميزات عديدة، فهي من الناحية الطبيعي

دية والسهول، فهي تغطـي  و واأل، والحجارة المختلفة ،رض الصوان إنتشار الهضاب وأ   ك ،الطبوغرافية
 للتطلعات والطموحات التنموية للدولـة  هاماًمعظم المناطق الشرقية من المملكة، وتعد بعداً استراتيجياً         

سعة التي تمتاز بها والتـي قـد         المساحات الشا  إلى ضافةكانات، باإل مإ لما تمثله من فرص و     ةياألردن
  .هامهشطة التنموية الألنتستغل لتنفيذ العديد من ا

،  ويـزداد الجفـاف باالتجـاه شـرقاً     والبارد شتاءاًكما أن البادية تمتاز بمناخها الحار صيفاً     
 الشرق من خط سكة الحديد، وتتلقـى الباديـة   إلىفمناطق البادية تغطي المساحات واألراضي الواقعة       

طار عن هذا المعدل في المنـاطق       م ملم، وقد تقل كميات األ     200-150 ما معدله    طار سنوياً ممن األ 
  .الشرقية
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مـن مـساحة   % 74 أي ما نسبته 2 ألف كم  65666 بحوالي   ةياألردنوتقدر مساحة البادية    
ـ  الهاشمية، ويبلغ عدد سكان البادية حـسب تقـديرات دائـرة اإلحـصاءات ال              ةياألردنالمملكة   ة عام

  :  ألف نسمة موزعين على البوادي الثالث كاألتي264270

  إنـاث  ذكـور  مجموع السكـان  الباديـة

  40375  44553  84928  الوسطى

  65179  69830  135009  الشمالية

  21259  23101  44360  الجنوبية

  126813  137484  264297  المجمـوع

          

 ، بتقسيماتها الـثالث ةياألردنالمساحة في البادية      وفي مقاربة ديموغرافية وجغرافية لعدد السكان و  
 58,1 هذه المقاربة بحد ذاتها تثير تساؤالت عديدة، فالسكان في البادية الشمالية يمثلـون             نالحظ أن% 

ـ  من مساحة محافظة المفـرق،       %98من سكان محافظة المفرق، والبادية الشمالية تمثل         ا الباديـة   أم
من مساحة محافظة العاصمة، بينما البادية  %82 و ،محافظة عمان من سكان   %3,6الوسطى فهي تمثل    

 من سكان إقليم الجنوب الذي يمثل أربعة محافظات هي العقبة، معان، الطفيلة،             %8,9الجنوبية تشكل   
من مساحة إقليم الجنوب، ويعود السبب في مقارنة البادية الجنوبية بإقليم الجنـوب     % 11,2الكرك، و 

العقبـة،  (  البادية الجنوبية تتوزع على المحافظات األربعة في الجنـوب          أن إلىوليس بمحافظة واحدة    
  )2005الجريبيع ،( )معان، الطفيلة، و الكرك
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 األردن سنة في البادية     30 نسبة الشباب ممن هم تحت سن        كما أنمـن   %68,4 تـشكل    ةي 
يبة جدا من النـسب      وهذه النسب قر   ، من مجموع السكان   %48اث فهي تمثل  ألنا ا أممجموع السكان،   

 الديموغرافية يالحظ صعوبة التأكـد      قامة، والباحث الدارس لهذه األر    عام ياألردنالتي تمثل المجتمع    
ل معـا،   عام وماهية مناطق البادية وكيف يمكن الت      ،ل مع البادية  عامزال هناك إشكالية بالت    ه ال ألنَمنها  

 مناطق الباديـة فكيـف يمكـن احتـسابهم،           في نفهناك عدد من السكان من غير أبناء البادية يسكنو        
  )2005محمود ،(  التداخل بين مناطق البادية وباقي المحافظاتإلى ضافةباإل

 ل مع البدو الزال حـائراً عام أن التةياألردن من اإلشكاليات الكبيرة التي تواجه البادية      هكما أن 
ة يـتالءم   واق بعد علـى مفهـوم للبـد        عدم االتفا  إلى ضافة، باإل االجتماعيبين البعد اإلداري والبعد     

تـداد ثمـاني   أم للبدو، نتيجة لوقوعها على      االجتماعيةوالتغيرات والتحوالت التي رافقت تطور الحياة       
ة فـي رسـم      والتطور التاريخي للتقسيمات اإلداري    االجتماعيةل  مامحافظات كبيرة، ولقد ساهمت العو    

 أن مفهوم البدو فـي الوسـط،        إلى ضافةت البادية، باإل  ة الجغرافية التاريخية وحدودها لمجتمعا    يطبيع
ل ول مرة بشكل رسمي في انتخابات المجلس التشريعي األ        والجنوب، والشمال مفهوم إداري استخدم أل     

كبر بعد إطالقه ضمن المعـايير الخاصـة فـي قـانون             أ ٍلك، وشاع بش  األردنارة شرق   أمفي عهد   
جماعات ذات طابع اجتماعي معين بحصص من مقاعـد          والذي خص    ، للمجلس التشريعي  اإلنتخابات

  . ثالث دوائر هي بدو الوسط، بدو الجنوب، بدو الشمالإلىالبرلمان منهم البدو، حيث تم تقسيمهم 

  االقتصادي واالجتماعيالنسـق 

ر الذي خلق تحديات كبيرة لسكانها، وبهذه     مة وصعوبة، األ  واتعد البادية من أكثر المناطق قس     
 مـع   اً نحو الحياة وصـراع    اًه تحدي أمام، وخلقت   البدويسان  نإلبيئية تركت تأثيرها على ا    الظروف ال 

كانياتـه السـتغالل مواردهـا    مإ مع بيئة البادية ومناخها،  وطـور       البدويالبقاء، ومع ذلك فقد تأقلم      
 القاسية، لـذلك    الطبيعية بما يضمن له االستمرار في الحياة واالستقرار فيها بوسائل مالئمة لهذه البيئة            
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النسق   فإن و االجتماعي االقتصادي        لمجتمع البادية متناسق من حيث أنماط السلوك الفردي  و   والجمعي 
اإليمالئمتها للنسق البيئي كولوجي. 

   االجتماعيالنســق  §
 أصـول  إلـى   بأنه نسيج اجتماعي عشائري منتمٍ     ةياألردن في البادية    االجتماعييتميز النسق   

وما رافقها مـن     األردن وأخرى ريفية، وتشير الدراسات واألبحاث التي أجريت على البدو في            ةبدوي 
 أبناء البادية قبل مرحلـة االسـتقرار والتـوطين كـانوا            نأ ب ياألردن اإلنتخابات قانون    على تعديالت

 لـدى   اكن وهذا واضحاً  مة في تلك األ   قاميتوزعون على مناطق عديدة سعياً للرعي، وبعضهم قرر اإل        
 يتنقلـون   اوالمقيمين في مناطق البادية الشمالية والذين كانو      "  بدو الوسط "بعض أبناء قبيلة بني صخر      

  .مع جماعاتهم من بدو الوسط ثم قرروا االستقرار في تلك المناطق

 عدة  إلى، وتنقسم بدورها    االجتماعي في النسق    االجتماعيةكبر الوحدات    أ ةالبدويوتعد القبيلة   
 االجتماعيـة ة، وهي الوحـدة  سر نووية أبوي أفخاذ وعائالت ممتدة وأإلى وتنقسم هذه العشائر    عشائر،

األصغر في النسق، والرابطة داخل العشيرة والتي تجمع الفروع والعائالت هي رابطة قرابة حقيقيـة               
 دموية في حال تحدما واقتـس  قرابة غير حقيقية قائمة على التحالف والمـصاهرة أو واحد، رها من جد 

 في حلف عشائري يجمعها، وتتمثل      أو واحد   نظامئتالف بين فروع مختلفة، توحدت في       األراضي واإل 
تها من حقوق عرفية أدبية وراثية، والمتـابع   التقليدية في شيخ العشيرة وتستمد شرعيالسياسيةة  عامالز

 السائد في بدو الوسـط هـو   تماعياالج النسق  يالحظ أنةياألردن في البادية االجتماعيلدراسة النسق   
  . للقرابة المنحدرة أساساً من قبيلة واحدةاالجتماعي عن النسق األكثر تعبيراً

والمالحظ أن بدو الوسط هم من قبيلة واحدة وهي بني صخر تتوزع على عدة عشائر ولكنها          
عون على عـدة عـشائر    قبيلة واحدة، بعكس أبناء بدو الشمال والجنوب والذين يتوز   إلىتعود بالنهاية   

 غالبا ما تكون اكبر     االجتماعيوقبائل، فليس هناك قبيلة واحدة تسكن المنطقة، فميزة التجانس والنسق           
عند بدو الوسط، فعشائر بدو الشمال تتوزع على عدة عشائر منها بني خالد، السرحان، السردية، أهل                
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ا عشائر الجنـوب فهـي أيـضا        أمحدة،   أصول هذه العشائر ليست وا      أن إلىالجبل، وهناك من يشير     
    .ماتي النعوتتوزع على عدة عشائر منها الحويطات، الحجايا، بني عطية، 

   االقتصاديالنســق  §
 مأ سواء أكانت أنـشطة تقليديـة        االقتصاديةشطة  ألن من مجموعة ا   االقتصادييتكون النسق   

 التقليدية التي مورست قـديما لـسد        اإلنتاجة تمثل أنماط     التقليدي االقتصاديةشطة  ألنأنشطة متطورة، فا  
ـ  عمادها األساسي الرعـي وتربيـة الماشـية،          اسية للجماعات الرعوية والتي كان    الحاجات األس  ا أم

ات كنتيجـة لتطـور   ي التي بدأت مع نهاية الـستين   اإلنتاج الحديثة فهي أنماط     أوتقليدية  الغير  شطة  ألنا
شيوع أنشطة اقتـصادية   في  ق الدولية، حيث ساهم ذلك       وانتشار الطر  ، واالتصال ،وسائط المواصالت 

، وظهـرت أنمـاط   ة وحفر اآلبار االرتوازي   ،حديثة نتيجة لهذه التطورات كاستصالح األراضي الجافة      
  . نشوء ظاهرة العمران واالستقرارإلى ضافةة، باإل المرويةالزراع

 ةشطة  ألن ا والمالحظ أنردناأل في البادية    نآل السائدة ا  االقتصاديـ    ةي ة لحالـة    هي نتيجة حتمي
 ارتفاع مستويات التعليم، وتعد الوظيفـة فـي األجهـزة     إلى ضافةاالستقرار والتوطين التي تمت، باإل    

ةشطة  ألنبرز ا  أ منة والعسكرية   المدنيالتي يمارسها أبناء البادية حاليا، وتعد الوظيفـة فـي       االقتصادي 
 مع أن هناك أعدادا من أبناء الباديـة         ،االقتصاديةلحياة  هذه القطاعات هي المحرك األساسي للنشاط وا      

  . واالستفادة منهااالغنام المتمثل بتربية المواشي واالقتصاديال تزال تحافظ عل نشاطها 

قة جذب للعديد من المستثمرين      أصبحت منط  ةياألردنوقد لوحظ في الفترة األخيرة أن البادية        
 تـوفر كافـة خـدمات البنيـة التحتيـة والطـرق         إلـى ا عائد   ة المصانع والشركات فيها، وهذ    قامإل

ى من جهة وتـوفر     خراأل تدني أسعار األراضي بها مقارنة مع المناطق         إلى ضافةوالمواصالت، باإل 
  منطقة البادية قد تشهد حركة اقتصادية جيدة نظراً         أن إلىلة من جهة أخرى، وهذا يؤشر       عاماأليدي ال 

كانات السياحية والبيئية والتراثية واألثريـة،      م المصادر الطبيعية فيها واإل     وتوفر االقتصاديةكاناتها  مإل
 القائم في الباديـة نتيجـة لظـروف       االقتصادي تحوالت جذرية في النسق      ةياألردنوقد شهدت البادية    

 سياسة الدولة بتوطين البدو والمساهمة في إدخـال أنمـاط اجتماعيـة      إلى ضافةداخلية وخارجية، باإل  
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  ة والعسكريةالمدنيهم وسوق العمل في المؤسسات أمامادية جديدة لحياتهم وفتح مجاالت التعلم واقتص

  ) 2005الجريبيع،(  

  منهجيــة الدراســـة

 تصوير وتحليـل خـصائص      إلىلدراسات الوصفية التحليلة، التي تهدف       من ا  الدراسة ه  تعد هذ 
هداف هذه الدراسة ه في تحقيق أن االعتماد عليهم منهج يمك أفإن من الظواهر، لذا      مجموعة أوظاهرة  

 للحصول على بيانـات ومعلومـات عـن     منظماً علمياً والذي يعتبر جهداًاالجتماعيهو منهج المسح   
برز المنـاهج  ـه يعد من أنَ أ إلى ضافة مجموعة الظواهر المتعلقة بموضوع الدراسة ، باإل       أوالظاهرة  

كثر مـن  أ ما هذا المنهج يساعد في استخدما استخدنكما أ، اعيةاالجتمالمستخدمة في ميادين الدراسات     
 بأساليبه الكمية والكيفيـة     االجتماعي منهج المسح    ماتم استخد داة يحتاجها البحث، و   إكثر من   أسلوب و أ

 يمكن الوصول بالظاهرة    حيث ، األقدر على التعمق في فهم الظاهرة وتحليليها بشكل كبير         والتي تعتبر 
والمتمثلـة  ) Micro(ل من الدقة والعمق في التحليل، على مستوى الوحدات الصغرى            مستوى عا  إلى
 تعميمـات علـى مـستوى       إلى بما يفيد في الوصول      - والرجل على صعيد األسرة      المرأةدوار   أ في

  .البدويوالمتمثلة في المجتمع ) Macro(الوحدات الكبرى 
  أدوات الدراســـة 

   -: تحليل المضمون إستمارة  . أ
 والتـي  ،ساليب البحثية أحد أهم األ   هعتبارسلوب تحليل المضمون في الدراسة بإ      ا ماتم استخد حيث  

 االستدالالت واالستنتاجات الصحيحة والمطابقة وتقديم وصف مظاهر ومضمون         إلىتستخدم للوصول   
ة بيالـشع ثال م من األ ، وفي تحليل المضمون تم أخذ عينة      ةياألردنصريح لجوهر مكونات ثقافة البادية      

والقصص والحكايات    ةالبدوي والقضاء   ةالبدوي والشعر   العشائري بهدف التعمـق فـي تحليـل        البدوي 
ثـال والقـصص   ماأل( بعد حصر تهما  ومكانهما  والرجل وانعكاساتها على وضع المرأةصورة ودور   
الت  ودال  والتعرف على ما تحملـه مـن معـانٍ         ) الشعر وحاالت من القضاء العشائري    والحكايات ، 
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ومفاهيم ثقافية واجتماعية  لصور وأدوار كل من الرجل والمرأة في ثقافة مجتمع الباديـة االردنيـة،                 
 وتحقيقاً لذلك تم تصميم استمارة لتحليل المضمون لألمثال والقصص والحكايات والقضاء والشعر

  
   -:المقابلــة. ب

دوات للحصول على المعلومات من     حيث تم استخدام اسلوب المقابلة المعمقة باعتبارها من اهم اال         
 باحث وباحثة بهدف التعمق فـي فهـم    18خالل مصادرها البشرية ، ولتحقيق ذلك تم تدريب وتأهيل   

االليات العلمية المنهجية في اسلوب المقابلة ، حيث تمكن اسـلوب المقابلـة مـن فهـم التعبيـرات                   
ين الباحث من اقامة عالقات ثقة ومـودة مـع   واالنفعاالت  الفراد العينة  المبحوثه، باالضافة الى تمك      

 المقابالت المعمقة مع شيوخ العشائر، الشعراء، القيادات النسائية         إجراءتم  افراد العينة المبحوثة ،فقد       
القضاة   إلى ضافة باإل ،ةالبدوي مقابلة معمقة  مـع الفئـة المـستهدفة،   )42( فقد تم اجراء  ين،العشائري  

سـاليب   المقابلة من أهم األ    نمادة الدراسة باعتبار أ   سية التي تكونت منها      الرئي مضامينبهدف جمع ال  
 بطريقة مباشـرة مـن عينـة    راءالبحثية التي تساعد في الحصول  على المعلومات  واالتجاهات واآل     

 مـن نتـائج     الدراسة حيث تم في سبيل تحقيق ذلك  تدريب فريق بحثي متخصص وقد تم االسـتفادة               
  .طار  النظري للدراسة وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة اإلالمقابالت في إعداد

  المجموعــات البؤريــة. ج

سلوب المجموعات البؤرية كأحد أهم االساليب البحثية التي تـساعد فـي            اعتمدت الدراسة على أ   
 الدراسة وقد تم تنفيذ     مضامينة للفئة المستهدفة حول     عام واالتجاهات المعرفية ال   راءالحصول على اآل  

، وقد تم إدارة المجموعات البؤريـة مـن خـالل             على البوادي الثالث   ة مجموعه بؤرية موزع   24
الجنس، الفئـة   (فراد المجموعه الواحدة من حيث      صصين مع مراعاة مدى التجانس بين أ      ميسرين متخ 

  .لرأيبداء ا الجميع بالنقاش وإأمامتاحة الفرصة  وإ)، المستوى التعليمياالجتماعيةالعمرية، المكانة 

  :هما للدراسة ن وقد تم اختيار عينتي: عينـــة الدراســـة 
، حيث تم اختيارهـا     ) البدويثال والقصص والحكايات والقضاء والشعر      ماأل(  عينة   :لىوالعينة األ 

من خالل المقابالت المعمقة مع الشيوخ والقضاة، القاصين، شعراء ونساء كبار السن، وقد تم في هذه                
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جراء المقابالت المعمقة والتوثيق، وقد تم جمـع         ات إ  مجموعه من الباحثين على مهار     المرحلة تدريب 
جراء عملية تبويب   إ وتوثيقها وتم    العشائري وحاالت من القضاء      والشعر ثال والقصص مالمئات من األ  
مثل مكـرر تـم اسـتخراج         ) 574(جمع  لتي تم جمعها من خالل المقابالت، حيث تم         وتنقيح للمادة ا  

قصة مكررة وتـم اسـتخراج       ) 52(مثل غير  مكرر ، أما القصص والحكايات فقد تم جمع            ) 239(
قصيدة شعرية غيـر    ) 22(قصيدة شعرية مكررة واستخراج     ) 47(قصة غير مكررة ، وجمع      ) 26(

) 31(حالة مكررة من القضاء العشائري و       ) 49(مكررة ، أما حاالت القضاء العشائري فقد تم جمع          
   .ةرحالة غير مكر

قد تـم اختيـارهم    و،ةياألردن وهي عينة الرجال والنساء والفتيان والفتيات في البادية :العينة الثانية 
  :سس والمعايير والمتغيرات التي تمثلت في  من األ مجموعةوفق

 ).شباب، شابات، رجال، سيدات ( إلى حيث تم تقسيم المشاركين :الجنس -

ـ لة الثانوية ال  حيث تم اعتماد مرح   : المستوى التعليمي  - ة كمعيـار للمـستوى التعليمـي       عام
ة فما دون كمتعلمـين      عامللمشاركين من خالل تصنيف المشاركين الحاصلين على الثانوية ال        

 .ة كمشاركين غير متعلمينعام لم يكملوا مرحلة الثانوية ال الذينومن

 عـشيرة، قـضاة   شـيخ  (االجتماعي حيث تمثل معيار القيادة في الدور     :االجتماعيةالمكانة   -
 ).عشائريين، قادة مجتمع محلي، سيدات ناشطات

 )284  (بمشاركة،  البادية الشمالية والوسطى والجنوبيةمنتمثيل المشاركين  مراعاة وقد تم      
مجموعه  بؤرية بالتساوي بين البوادي الثالث ، شارك بها ) 24 ( يتوزعون علىمشارك ومشاركة 

نساء غير قياديات و ) 35(نساء قياديات و ) 43(و  غير قياديين رجال) 31(ل قيادي و رج) 38(
 فتيات غير) 27(فتيات متعلمات و ) 36( و شباب غير متعلمين) 32(متعلمين و شباب ) 42(

 .متعلمات 
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   لقد تم اتباع العديد من الخطوات المنهجية : جــراءات الميدانيــة اإل
لة للكتب والدوريات والنشرات    ما عملية مراجعة ش   مراجعة الدراسات السابقة حيث تم إجراء      -

ة، القـصص والحكايـات، القـضاء    الـشعبي ثـال  ملأل(التي تحتوي على بيانات ومعلومات      
والشعر العشائري ،البدوي.( 

 باحث وباحثـة   )15(يضم ) الية، الجنوبية، الوسطىالشم( فريق بحث من أبناء البادية  تشكيل -
 .االجتماعيةوسيولوجية وضمن العديد من التخصصات الس

ـ األردنتنفيذ ورشة عمل تدريبية لفريق البحث الميداني المكون من أبناء الباديـة              - تحـت   ةي 
المشاركين بالمعـارف والمهـارات     ، تم من خاللها تزويد      )تقنيات التأريخ الشفهي  ( عنوان  

ق وجمع البيانـات   مهارات التوثيإلى ضافةجراء المقابالت المعمقة، باإل   األساسية  الالزمة إل   
 .شرف على تنفيذ الورشة مدرب متخصص في هذا المجالأوقد 

رشادية لغايات المقابلة، والتي احتوت على مجموعه من االسئلة بهدف توجيه       إإعداد إستمارة    -
 .الباحث والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة من خالل المقابالت المعمقة

ـ       ( بحثية من   إعداد قوائم بأسماء العينة ال     - ينشيوخ عشائر، شعراء، قضاة عـشائريين، قاص 

 البـوادي  علـى  موزعين ) ةياألردن البادية في السن كبار من ونساء ورجال قياديات، سيدات

 .الثالث

  المعمقـة  المقابالت لتنفيذ والترتيب التنسيق بهدف الدراسة عمل لمناطق ميدانية زيارات تنفيذ -

 . البحثية العينة  مع

 قياديات، سيدات ين،شيوخ عشائر، شعراء، قضاة عشائريين، قاص     ( مع معمقة مقابالت إجراء -

 ).ةياألردن البادية من السن كبار ونساء ورجال

 عمليـة  وإجراء المبحوثة، العينة مع الميدانية المقابالت في الواردة والبيانات المعلومات تفريغ -

 .العشائري القضاء من وحاالت الشعر والحكايات، القصص ثال،ملأل وتبويب ترتيب

 . الميدانية المادة تحليل عملية جراءإل متخصص باحث مع التعاقد -
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 تم التي )العشائري القضاء من وحاالت الشعر، ثال،ماأل والحكايات، القصص ( مضمون تحليل -

 كما المرأةو للرجل الجندرية األدوارو الصور واستخالص المعمقة المقابالت خالل من جمعها

 .النصوص تلك دمتهاق

ـ  مـن  )وفتيـات  وشـباب  وسيدات، رجال (من المشاركين بأسماء قائمة وضع -  الباديـة  اءأبن

 المـستوى  العمر، بالجنس، العالقة ذات والمتغيرات سساأل من مجموعة على بناءا واختيارهم

 .ةقاماال مكان ،االجتماعية المكانة التعليمي،

 جلسات )8( بواقع اختيارهم تم ذينوال المستهدفة لفئةا  مع مركزة بؤرية مجموعه )24( تنفيذ -

 .ـة/مشارك )12-10( حضورب  بادية كل في

 ليـة أو تـصنيف  عمليـة  وإجراء البؤرية، المجموعات في الواردة توالمعلوما البيانات تفريغ -

 .فيه الواردة رواللمح

 جمعها تم التي والمعلومات للبيانات مضمون تحليل عملية جراءإل متخصص باحث مع التعاقد -

 .البؤرية المجموعات تنفيذ خالل من

 النتـائج  واسـتخالص  البؤريـة  المجموعات في الواردة والمعلومات البيانات مضمون تحليل -

 .النهائية

  ليـة واأل النتـائج  عرض خاللها من تم الثالث البوادي على موزعة ةيتقييم جلسات ثالث تنفيذ -

 .البادية بناءأ من جلسة كل في اركةومش مشارك )25( بمشاركة المضمون لتحليل

  الكنديـة  الـسفيرة  سعادة وبحضور الداخلية وزير معالي رعاية تحت وطنية عمل ورشة تنفيذ -

 الوطنيـة  الشخـصيات  مـن  عدد وبحضور والدولية الوطنية المؤسسات من العديد وبمشاركة

 فـي  المـرأة و للرجل ةالجندري األدوارو الصور دراسة نتائج نالإع خاللها من تم واالكاديمية

 في سهمواأ الذين والمؤسسات سيداتوال الرجال من عدد تكريم جرى وقد ،ةياألردن البادية ثقافة

 .الدراسة إنجاح
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  عــل الرابـالفص
  تحليـل نتائـج الدراســة

  
  :مقدمــة

الثقافة الشفهية والتراث الشعبي في المرحلة       تأتي عملية تحليل واستنباط النتائج المتعلقة بدراسة 
النهائية ضمن دورة حياة عملية التوثيق الكلية لتلك الثقافة، وذلك بعد عملية الجمع الميداني والتوثيق، 
وهي تستدعي استجماع كل القوى والخياالت السوسيولوجية التي تساعد على فهم الظاهرة موضوع 

 أبعادها اإلجتماعية والمعرفية بشكل عام، حيث تم تحليل نتائج الدراسة ، وتحليلها وتفسيرها  ضمن
الدراسة من خالل جزئين تناول االول منها تحليل مضمون االمثال والقصص والحكايات والشعر 
وحاالت من القضاء العشائري ، بينما تناول الثاني منها تحليل اراء واتجاهات االفراد المشاركين في 

 تم ، وقد الصور واالدوار الجندرية للرجل والمرأة في ثقافة البادية الشفهيةنحوالمجموعات البؤرية 
مثل ) 574(مقابلة مع عدد من الشيوخ  والقضاة والشعراء وسيدات تم من خاللها جمع ) 42(تنفيذ 

قصة ) 52(مثل غير  مكرر ، أما القصص والحكايات فقد تم جمع ) 239(مكرر تم استخراج   
) 22(قصيدة شعرية مكررة واستخراج ) 47(قصة غير مكررة ، وجمع ) 26  (مكررة وتم استخراج

حالة مكررة من القضاء ) 49(قصيدة شعرية غير مكررة ، أما حاالت القضاء العشائري فقد تم جمع 
   -: ، وقد تم تحليلها وفق المنهجية التالية حالة غير مكررة ) 31(العشائري و 
  الرجل والمرأة في ثقافة البادية الشفهية  تحليل صور وأدوار:المبحث االول

نتاج االدبي ألي مجتمع مـن   أهمية بالغة لدراستها مكونات اإل        تعتبر دراسة الثقافة الشفهية ذات    
حاولـة   هذه الدراسـة م    شكلّتالمجتمعات جنبا الى جنب مع االنتاج االدبي المكتوب، وتبعاً لذلك فقد            

ور واالدوار  لكل من الرجل والمرأة  في مـضامين ثقافـة الباديـة      الص علمية جادة  لدراسة وتحليل    
ضمن رؤيـة   ) القصص والحكايات واالمثال والشعر وحاالت من القضاء العشائري       ( الشفهية وأهمها   

ان االدوار  بين الرجل والمراة  في المجتمع البدوي مقسمة           : ة قامت على عدة اعتبارات اهمها       يتحليل
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لقولبة  ألدوارهما والمكتسبة من خالل عمليات التنشئة االجتماعية ، فـالموروث  ساس التنميط واأعلى  
 الى ان ما تقوم     هناالثقافي يلعب دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية االجتماعية للفرد، كما تجدر االشارة             

هـذه  به  المرأة  من ادوار غالبا ما تكون ادوار غير منظورة  وغير معلنه ، وبالتالي  فـإن إنتـاج                      
االدوار بصورتها النهائية يكون في الغالب لصالح الرجل وذلك لطغيان الثقافة الذكورية ، كمـا تـدل                 
المؤشرات الى ان هناك أدوار متداخلة للمرأة أو للرجل أو معاً ضمن مبدأ التشاركية، فالثقافة  الشفهية              

 تمتـدح وتعـزز أدوار المـرأة         فتارة المشخّص ثقافة متناقضة  تقوم أساساً على الموقف         احياناً تكون 
وتارة اخرى  تظهر جوانبها السلبية ، وكذلك تفعل بعضها بالرجل ، فالموقف  االجتماعي في حينـه                  

          .هو من يعمل على تحريك مضامين تلك الثقافة في ذاكرة االشخاص
             مفهوم النوع االجتماعي األدوار والمسؤول    ) الجنــدر(إن يات التي تناط بالمرأة    يشير الى أن

 أن  ،والرجل هي أدوار ومسؤوليات محددة من المجتمع ومكتسبة  من خـالل التنـشئة االجتماعيـة                 
 من المرأة والرجل تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن وقـت    على كل األدوار والمسؤوليات المترتبة    

  المجتمعات اإلنسانية بـشكل عـام        طالقا من ان  نإلى آخر باختالف الثقافات والطبقات االجتماعية ، ا       
 أتخلق نمطية ألدوار المرأة والرجل،  تعكس طبيعة التـشكيل           ،والمجتمعات العربية على وجة التحديد    

االجتماعي العربي بوصفه مجتمعا ذكوريا، مما انعكس ذلك على البنية الذهنية والعقلية، األمر الذي قد           
ن حقوقه اإلنسانية  والشرعية دون مبرر، والنوع االجتماعي         يدفع بهذه النمطية ألن تحرم كل منهما م       

بحد ذاته ال يطالب بتبادل األدوار االجتماعية بين المرأة والرجل، بل يحث على االخذ بعين االعتبـار                
االختالفات بين احتياجات واهتمامات كل من المرأة والرجل التي تنتج عـن االخـتالف البيولـوجي                

، حيث تم رصد العديد من االدوار التي كانت  تقوم بها المراة ضمن مضامين               ليهاواألدوار المترتبة ع  
      -:تية ف تنوعها في االدوار الرئيسية اآلالدراسة ، والتي انحصرت على اختال
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   الشفهية  البادية ثقافةأدوار المرأة في : اوالً
عمال المرتبطة بعمـل    واأل دواراأل من   من مجموعة  الدور االسري    ويتألف  : سـريالـدور األ  1/1

نزلية والعائلية والتـي تقـوم      م ال ماوالذي ينتج عنها عدد من المسؤوليات والمه        ، سرة داخل األ  المرأة
 -: العديد من المسؤوليات ومنهاتحتهادرج نبمعظمها ، وي

 . الحمل والوالدةمسؤوليات •

 .ورعايتهمطفال  األتربية •

 .ية رعاية الكبارلمسؤو •

، االغنـام رعي   (  ومنها ماي والذي يندرج تحته العديد من المه      العمل المنزل  •
 .) واستقبال الضيوف والمؤونةعام، تحضير الطجلب الحطب

 الثقافية التي تـم اخـضاعها       مضامينوفي اطار بعض ال    أنه   هذا الدور إال     أهميةوبالرغم من         
نما جزء من  الطبيعة     ، وإ  غير منتج  وأ نه عمل غير حقيقي   أإليه على    ما ينظر    عادةفللتحليل والدراسة   

 الثقافيـة ومنهـا     مـضامين ثناء مراجعة وتحليل ال   ة الخاصة بالنساء ، وهذا ما ظهر أ       والفطرة البشري 
بعض حيث عكست     في بيتها  المرأةدور    بعدة أدوار منها ،    المرأةالقصص والحكايات ، حيث ظهرت      

 مكانـة الـشرف    على التقاليد التي تحافظ على   دور المرأة برعاية المنزل والمرتبطة بالحفاظ      القصص
ها بدت سهلة القيادة  وطيعة ، وأنها خير معين لزوجها والتي تشاطره معظـم               نكما أ  خالقية،والقيم األ 
 ،حلـب الماشـية   ، و  ألهل بيتها وللضيوف   عام وتحضير الط  ،شعال النار وإ ، ، فتقوم باالحتطاب   أعماله
 وقد برزت هـذه    تصنيع المنتوجات الحيوانية كتحضير السمن،     لمن خال  الماء والمواد الغذائية     وجلب

ي نجاب اإل المرأة دور   تناولت قد األدوار في مختلف المضامين التي تم دراستها ؛ ففي االمثال نجد انها             
الذي يعزز من مكانتها في بيتها ومجتمعها، فالـذكر         و خصوصاً إنجاب الذكور     و،  كثر من جانب  في أ 

  العائلـة   يحمـل اسـم   فالولد   ) من خلف ما مات   (  فكما يقول المثل الشائع      ) العائلة  رب (تداد للذكر مإ
ـ       ومكانتها هاإثبات لتحقيق كيان  هو   للذكور   الشرعي لها؛ فإنجابها    الوريث  وهو  المرأة فـي العائلـة، ف

نها ماللي يسعدها ز  إ: (الشعبيناثها، وذلك حسب المثل      التي تأتي بذكورها قبل إ     المرأة هيالمحظوظة  
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 مدى الترحيـب بإنجـاب      البدويثال في الوسط    مل بعض األ  واوتتن كما،  )بتجيب صبيانها قبل بناتها   
كـذلك  و ،) البنت بويل  أم الولد بخير و   أم: (الشعبي حسب المثل    واث، لذا تجد    نإلالذكور مقارنة مع ا   

تبذل النـساء   ساس  وعلى هذا األ   )الولد لو قد المفتاح بيعمل البيت مصباح       (: هناك مثل شائع يقول     
 وا فيتد ،ن من أجل الحمل بالذكور    قصارى جهدهإلى ويلجأن   ين ل بعض أنـواع    وايذ وتن وا والتع  الرقي

،فالذكور هم الذين يقومون بصلة النسب والمصاهرة مع العـائالت           األطعمة وشراب األعشاب البرية   
لوال العمايم مـا شـفنا      ( القائل  تجسيدا للمثل   ،وإختيار الزوجات اللواتي سيصبحن أعضاء في العائلة      

 ينبثق من تنشئة الشخص الثقافيـة والدينيـة          فأساس التمييز والقولبة      الذكور، همية أل كتتويج )الكناين
واالجتماعية والسياسية والعائلية ، حيث تعكس البيئة االجتماعية لمجتمع البادية الثقافة الذكورية والتي             

أصبحت نفسها تمـارس    " التنميط"  بدرجة كبيرة ، وبأثر القولبة         يبدو ان المراة  نفسها قد تأثرت بها       
على حساب ومصلحة االناث سواء فـي االنجـاب أو          "  الذكور"دوراً كبيراً في التمييز لصالح االبناء       

  .الرعاية والتربية بل وعلى مستوى الممارسة والسلوك اليومي
، )بيت رجال وال بيت مـال     (ن الرجال والمال     تقارن بي   التي ثال المقارنة م بعض األ  وجدت و          
 والرجـل ،  المـرأة  المـشتركة بـين     األدوار من   يضا أ  تربية األبناء تعد   فإن االنجابياً للدور   تدادماو

خصائص الشخصية لدى أفراد العائلة، ويقـع علـى          تلعب دوراً كبيراً في تشكيل       جتماعيةاإلفالتنشئة  
 فالمسؤولية األكبـر فـي      ،جتماعيةاإل في عملية التربية والتنشئة      سي الدور األسا  ةالبدويعاتق العائلة   

ه أم حيث يتعلم الطفل من      متربية األطفال خاصة في المراحل المبكرة من أعمارهم تقع على عاتق األ           
 الضرورية نتيجة تفاعله مـع  االجتماعيةكتساب المعايير  ويبدأ بتعلم وا  ،وأهل بيته مفهوم الذات واللغة    

 .ين في محيط عائلتهاآلخر واألخوة وماألاألب و

ة األدوار     إنة في عملية التربية، وتبدأ التنشئة       هاما موقعاً    تحتل الجندريوالتمييـز   لألطفال الجندري 
ف الـذكور    ومن خالل وص   ،اثنإل منذ لحظة الوالدة من خالل الطريقة التي يشار لها للذكور وا           بينهم

 وهذا مؤشر علـى     من يحميهم  إلى رقيقات وهادئات وبحاجة     لبنات بأنهن ن وا بأنهم األقوياء والنشيطو  
  .في عملية التربية) نثىأ/ ذكر (يبداية عملية التنميط على أساس جنس
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 حيث تبدأ العملية    ، في مراحل مبكرة   الجندرية     وتتم عملية التنميط الجنسي وإعداد األفراد لألدوار        
اً مـع التقاليـد والقـيم       ما إنسج ،فيها جميع أعضاء المجتمع    غير مقصود ويشارك     أو ،بشكل مقصود 

 قيـام ، فيتم تدريب الفتـاة علـى ال       امأدواره ب قياماث لل نإل حيث يبدأ األهل بتحضير الذكور وا      ،الثقافية
ا الـذكور فيـتم إعـدادهم لألعمـال         أمبالمسؤوليات البيتية الداخلية وإعدادها لتكون معينة لزوجها،        

 األدوارلزمات البيت وتربية الماشية والرعي والدفاع عن الحمى وغيرهـا مـن       ين مست أمالخارجية وت 
ا أم ،يحضرون المجالس ويخالطون رجال القبيلة    فرتباط األبناء الذكور مع اآلباء      الذكورية، لذا يالحظ ا   

تي  ال الجندرية األدوارهات، وبذلك يتعلم األطفال النشاطات الخاصة بكل جنس، ف        ميبقين مع األ  فالبنات  
     هذا وتلعب االم عادة دورا كبيراً فـي  هات وثقافة المجتمعماء واأل يتعلمها األطفال تعتمد على قيم االب ،

عملية التنميط باعتبارها أول من يقوم برعاية االطفال وتربيتهم وتنشئتهم  فـي المحـيط االسـري،                 
 الذكور لألعمـال الخارجيـة     وبطريقة ال شعورية ناتجة عن طغيان الثقافة الذكورية فأنها تقوم بإعداد          

  .واالناث لألعمال الخاصة بالتدبير المنزلي 

 وتتشكلبنائها وشكل عالقتها بزوجها،      أل سرياأل في بيتها من خالل دورها       المرأة      تتعزز مكانة   
ا دورهـا  أم التي أكتسبها الزوج من زوجته،  والممارسات السلوكية  عالقتها بزوجها من خالل العادات    

جوزك على ما عودتيـه     : ( المثل يعبر، و تهابنها نتيجة تربي   ألبنائها فيتضح من خالل سلوك ا      يسراأل
 عاقلة تتعزز صورتها اإليجابية نتيجة دورها       المرأةوكلما كانت   عن تلك الحالة    ) بنك على ما ربتيه   وا
لمثل يقارن بين    فا ،)بنها حجر والعاقلة أعطته عود    المجنونة أعطت ا  (:  عن ذلك المثل   يعبر و سرياأل

بنها حجر كنايـة عـن    غير العاقلة التي أعطت االمرأةدور  : لىودورين وحالتين سلوكيتين، الحالة األ    
كاسلوب لتعليم االطفال على حل المشكالت التي تعترضـهم         الدور السلبي، ودالالته الضرب والقسوة      

  العـود يدلل العطاء حيث يمكن أن      بنها عود كناية وداللة على     التي أعطت ا   المرأةتلك  : والدور الثاني 
تجاه زوجها   للمرأة   سرياأل عصا يستخدمها في الرعي،وفي نفس السياق فالدور         أو غصن يزرع    على

 بتعمل  الزينةالمرة  : ( عن ذلك المثل   يعبريجعل منه صالحاً في بيته وذلك بفضل مساعدة زوجته له و          
ها بواجباتهـا   قيام من خالل    ، في بيتها الواسع   ةويالبدضح الدور اإليجابي للمرأة     ويت ) زلمة العاطلمن  



  
 

 
 

- 68 - 
 

 المطيعة لزوجها وأهل    المرأة اهللا يبارك بالدار الوسيعة و     فإنإتجاه أهل بيتها فمن وجهة نظر المجتمع        
هذا وبفضل )  المطيعةالمرةبارك اهللا بالدار الوسيعة و   : ( عن هذه الحالة المثل    يعبر و ،بيتها ومجتمعها 

 ،مرأة في بيتها وبيت أهلها وبفضل خدمتها إلبنائها ولزوجها تتعزز مكانتها في بيتهـا  ي لل بجانإلالدور ا 
يا بيت البنات يـا  ( عن ذلك المثل يعبرحيث تشيع مظاهر البركة في البيت الذي يحتوي على البنات و  

 فـي  المـرأة  عـن دور ومكانـة   يعبرف )هلهاخيرها لزوجها وشرها على أ( المثل   اأم) بيت البركات 
ا إذا ظهر أميكون خيرها لزوجها، فل و األقاملمجتمع ومقارنة وضعها عند زوجها وعند أهلها، في الم       ا

 مسؤولية فإن مرد تبعاته تقع على أهلها دون زوجها، وبذلك          فإني تصرف سلبي يدينه المجتمع      منها أ 
 المـرأة جتمع تعتبر   ثقافة الم ف مسؤولية دائمة ومستمرة حتى وهي في بيت زوجها،          المرأةتجاه  األهل ا 

  زوجا، مأخا   أم أ  با  أكان هذا الرجل    أ تابعة للرجل سواء    ة في عـدة جوانـب مـن        وتتمثل هذه التبعي
    من ه عند أهل زوجها، فهي تابعة ألهلها فيما تسبب  أم عند أهلها    جوانب أدوارها في حياتها سواء  )هم (

 البنـات للممـات لـو       هم( هذا الخصوص    الذي يقول في     الشعبي، ومما يمثل هذه الحالة المثل       لهم
سترة ( على رأي المثل القائل   هلها   نهائيا  أل    وهدفاً الزواج سترة لها    كما يعتبر   ،) مجوزات أوعرايس  

 بدورها  فـي     قياملذا عليها ال  ،  هل تجاة ابنتهم مسئولية قائمة    ،مع ذلك تبقى مسئولية األ    ) زيجتهاالبنت  
 الشعبي المثل   ألن ،هة التوجي م سال إلى ه عند زوجها مرد   أوهلها  حوال،وحسن تدبيرها في بيت أ    كل األ 
ـ        روهذا يؤكد على ارتباط المرأة بال      )الفرس من الفارس  (  يقول  هجل ضمن عالقة التبعيـة لـه وان

  . وأخالقياتهاالمسؤول عن ضبط سلوكها 

ص والحكايـات،    واضحاً وجلياً في مضامين القص     باستقبال الضيوف  )االسري( ولقد ظهر دور المرأة   
انه قد حّل أحد شيوخ القبائل وصـحبة ضـيفاً   : فكما أشارت إلى ذلك قصة مدهن السمن والتي مفادها    

على أحد البيوت، وصادف أن صاحب البيت كان مسافراً فاستقبلتهم زوجته لكنها لم تجد مـا تقدمـة                  
ـ  ورداً للضيوف  الذين اكتفوا  بتذوق قليل من السمن      دم لهـا الـشيخ بعـض    على جميل كرمها ان ق

االغنام، ومع الزمن تكاثرت االغنام فذهب صاحب البيت  الى الشيخ ليرد له بعض أغنامة لكن الشيخ                  
قسم األغنام  بأن يأخذ لنفسة الثلث، ولزوجة صاحب البيت الثلث الثاني ووزع الثلث االخيـر  علـى                   
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 أو  بواجب  بيتها، دون كلل أو تذمر   صحيه من الضيوف  اللذين كونوا انطباع بشأن المراة  التي تقوم           
تأفف ، باعتبار ان كل االدوار  يجب ان تقوم بها باعتبار ذلك واجبا ملقى على عاتقها، كمـا تظهـر                     
القصة دور ومكانة  المرأة البدوية في بتيها وحريتها بالقيام بالمسؤوليات والواجبات حتى فـي حـال                 

ستقبال الضيوف، كما يبرز الدور االنجابي وأثرة فـي       غياب الرجل، فهي المسؤول االول عن بيتها وا       
 انه كان هناك نسوان ثنتين ، عايشات        ":والتي مفادها ) أم العيال وأم البنات   ( تربية االبناء ، ففي قصة      

جنب بعض، وحدة كانت كل خلفتها بنات، والثانة كانت كل خلفتها عيال، ام العيال كانت دايما تتباهى                 
نات  وتعيرها انها ما عندها عيال، راحت االيام وجت االيام، وكبروا العيال والبنات،            بعيالها قدام ام الب   

اما ام  العيال بعد ما اتجوزت كل عيالها سكنوها بخربوش لحالها بحجة  انها ختيارة  كبيرة بالسن ما                    
لها، لكـن  تحتاج لبيت كبير، وكان العيال متكلين على زوجاتهم بإنهن يطعمن امهم وينظفن الخربوش ا     

الزوجات كانوا سيئات معهاوما يبعثلوها أكل وال يساعدوها بأشي والعيال مشغولين دايما وما يـدرون      
،أما أم البنات فكانت مرتاحة اكثر  النـة  عن أمهم  وكثير من المرات كانت االم تبيت  وهي جوعانه       

 كل ليله يجيبولها اكـل وكـان        بناتها كانوا منتبهات اليها وما نسوها مع انهم متجوزات كلهن، وكانوا          
االكل كثير عندها، ويوم اجى على بال ام البنات تزور ام العيال وتتطمن عليها، راحت ام البنـات ألم        
العيال ولقتها عايشة بخربوش مقطع، وجوعانه، اعطتها ام البنات االكل الي كانت جايبته معهـا مـن            

يزورونها ويطمنـون عليهـا ويـنظفن الهـا البيـت           بناتها وخبرتها انة بناتها ما نسوها وانهم دايما         
ويساعدوها، تحسرت أم العيال على حالها، واتذكرت لما كانت تتباهى بعيالها وهم صغار وكيف تعير               

  ".ام البنات ببناتها، وعرفت ان البنات احسن من العيال اللي نسوها وما احسنوا الها
 لألم تجاه ابنائها فـأم البنـات ، كمـا أشـار      حيث اظهرت القصة بشكل واضح الدور التربوي       

مضمون القصة أسهمت في تغيير الصورة النمطية السلبية  عن اإلناث من خـالل تربيتهنوإعـدادهن             
 كما هو سائد في الثقافـة العربيـة   -إعداداً صحيحاً، وأشارت ان االوالد ليسوا دائما هم السند والعون      

كور وتفضلهم على اإلناث بل أن االناث غالبـاً مـا يتـصفن      التي ترفع عادة من شان الذ      –الذكورية  
   .ابلحنان ويكن السند والعون البائهن في الكبر
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 واضحا  ايضا في مضمون الشعر، حيث نجـد أن إحـدى الـشاعرات    االسريكما  جاء دور المراة     
 بـين  اهاخذت توصي ولدها وتحثه على األعمال التي ترفع من مكانته وتعلي من شأنه وتبقـي ذكـر               

  اقرانه حيث تقول
  يــا رفيــع كانك تريـــد الصيـــت  

     افعـــل مثـــل فعــل عبـــداهللا                                                         
  مثــل الجبلــي اســراج البيـــت 

  ـل بالدلّــــة   امكثـــر الهيــ                                                         
  العفـــن يبنـــي عــدة ميــت  

     والطيـــب كــن خويــن لـــه                                                        
  اقــف ليــام يصيـــح الصيــت 

    عســـى مـا هـو صيــت عبــداهللا                                                        
  
    ان المواضيع التي تطرق اليها الشعر البدوي أظهر إهتماماً بصور المـرأة بـشكل اكبـر مـن         

اهتمامه وتحليله ألدوارها سواء االنجابية أو االنتاجية  واالجتماعية ، فذكر طبائع  النساء وتصنيفهن،               
القـصائد التـي   وذكر ايضاً عدد من صفاتهن  كالجمال والذكاء  وغيرها من الصفات، كما يلحظ من            

قيلت بالمرأة  بأنها لم تذكر في كثير من االحيان  اسم المراة صراحةً، وإنما  كانت تشير الى صفاتها                    
  .فيعرف  من هي من خالل تحليل وفهم االبيات الشعرية 

 وتشتمل علـى  ،كل ما تقوم به النساء  هذا الدور يندرج تحت و :ـــي اإلنتاجالــدور    1/2
 مجتمعيـة  أهميـة  في المنزل، وبما لهذا الدور من قيمة تبادلية فهو يكتسب           أو  في السوق  اإلنتاج
 دور   يعرف مجتمعيـا  علـى أنّـه        اال انه   لنساء   الرجال وا   وبالرغم من ان هذا يقوم به      خاصة،
 ،  اًنتاجي إ اًنشاط في بيتها يعد     المرأةفعمل   ل عديدة ماثر بعو هذه التقسيمات متغيرة  وتتأ     و للرجال،

 ولكـن  لمدة طويلـة، عن البيت جمع الحطب قد تضطر للغياب مراعي و الإلى خروجهافهي عند  
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نتيجة لطغيـان  الثقافـة      غير  واضحة وغير فعلية        بها المرأة      هذه االدوار االنتاجية التي تقوم    
في حق الرجـل    ) كالعيب( ع  مالذكورية  من جهة ولبعض المحددات االجتماعية  في ثقافة المجت          

  وهو الذي عرف عنـه اجتماعيـاً       للمرأة،اصاً من شأنه عند إظهار الدور االنتاجي        الذي يعد انتق  
 بأنه القائم على شؤون  المنزل اقتصادياً والمسؤول االول عن أوجه الصرف  على بيته                وتاريخياً

  . ار االنتاجية المتعددة للمرأةو، ومن ضمن االد
 وخاصة ابنة   دة نساء القبيلة على التزيين ،      الماشطة التي تقوم بمساع    المرأة دور   يظهر          

سـرتها   زيـادة دخـل أ  ىتعمل عل وهي بذلك جميلة ، صورةتظهر بن  يجب أالتي شيخ القبيلة     
ة ي للمرأ اإلنتاججد هذا الدور    وا الجميلة في مجتمع البادية      المرأةفصورة   مقابل أجر ،      ذلك بعملها
 التـي  )الخادمـة (  في قـصة فادمة ـ الخالمرأةدور والحكايات ظهرت بعض القصص أا  ـ، كم 

فقامـت  حدث ان زوجة صاحب البيت قامت بخيانـة زوجهـا           ،  كانت تعمل في بيت مخدومها      
 وتخلصت منها حتى ال تفضح أمرها لكن الخادمة كانت ذكيـة  وشـاعرة     باالفتراء على خادمتها  

قيقـة فإنـصف    فاستطاعت من خالل شعرها أن تجعل الزوج يفهم معنى قولها حيث اكتشف الح            
  االجتماعيـة  بيـوت ذوي المكانـات   إحـدى عادة ما تكون في الخادمةو ،طلق زوجتهالخادمة و 

 في، وتساعد صاحبة البيت     بيوت االثرياء أحد   في   أو ،المرموقة في المجتمع مثل بيت شيخ القبيلة      
اد  وحلبها وجلب الحطـب واعـد      االغنامعمال الخارجية من رعي     وتخرج لقضاء األ  كما  أعمالها  

 الخادمة  في القـصة بأنهـا         صورة المرأة شراف من سيدة البيت، وقد ظهرت        وبإ عامالخبز والط 
رأة ذكية  وشاعرة وال تخشى قول الحق مهما كان الثمن، وحافظة لمصالح مخدومها بـالرغم                أم

 .ةمن مكانتها المتواضع

أدوار تقتصر على فهناك تمع ها األساس الثقافي للمج د التي حد  األدوار في ضوء قاعدة توزيع      و       
 وحلـب   ،الخبـز صـناعة    و عـام  الزوجة بمتطلبات الزوج والعائلة من إعداد للط       قيامكبيتية  الور  ماأل

تحضير وتخزين المواد الغذائية وصنع     جمع الوقود و   و ، وصنع مشتقات الحليب   ، الماء وجلب ،الماشية
 المرأة والرجل  كل من    كان يشترك    وفي بعض الحاالت   ،البسط وبيت الشعر والتخطيط لمكان الموقد     



  
 

 
 

- 72 - 
 

 ، وإعـداد أعـالف الماشـية      ، وحراستها االغنامشتراك في رعاية    ي العائلة الواحدة بعمل محدد كاال     ف
 فـي  عـام اب وإعـداد الط  وشد األحمال على الدو، وبناء بيوت الشعر   ،والبحث عن المراعي الخصبة   

 بـسبب شـروط الحيـاة    الجندرية والصور واراألدن تتداخل واحتفالية، وبفضل ذلك التع المناسبات اال 
ن والتكيف من أجل البقاءوا وطبيعة البيئة القاسية التي تتطلب من جميع أعضاء العائلة التعةالبدوي.  

 التـي   ،المرأة رفعت من شأن ومكانة       بما تحملة من قيم      ةالبدويالثقافة  فوتأسيساً على ذلك          
حيث أن  النساء ترسل بعض الحاجيات لبيعها         ،يتها بإقتدار تدبير شؤون ب  من خالل   تقوم بدورها   

: بالسوق من سمن وجميد وبيض، وتشتري  بأثمانها ما تحتاجه ويعبر عن هـذا الـدور المثـل                 
، حيث يشير هذا المثل الى ما يعرف بتوزيـع االدوار بـين             )السوق للرجال والتدبير للنسوان   (

هو حكر للرجـال، واالعمـال   ) السوق( عمال الخارجية  الرجل والمراة ، فأشار المثل الى ان اال       
الرجـال  : (هي من مهام النساء ، ويعبر عن ذلك ايضا المثل) شؤون المنزل الداخلية   ( المنزلية    

حيث أن بعض المواقف االجتماعية ذات العالقة بدور        ،  )على مشاطرها والنسوان على مغازلها    
 حالتين من السلوك، األول ايجابي تجـاه المـرأة القـادرة            المرأة االنتاجي   والتي تقارن ما بين       

والمدبرة،  بينما الثاني سلبي ويشير الى  صورة المرأة الكسولة العاجزة عن تدبير شؤون بيتهـا                 
، حيث يعد الغزل والنسسج من اهم الحرف اليدوية في حياة المرأة ،             والتي من عادتها كثرة النوم    

 الفتيات هذا الفن عند بلوغهن سن العاشرة، فتقوم المرأة البدويـة            حيث كانت االمهات تبدأ بتعليم    
الغنم وشعر الماعز، ومن ثم تنسج خيوطها على شكل بساط بينما اهم عمل تنـسجة   بغزل صوف 

المرأة فهو بيت الشعر، فمن المتعارف عليه بأن المرأة في بداية زواجها تسكن مع عائلة زوجهـا       
 بحياتها الزوجية مع زوجها، فحب المرأة البدوية  لبيتها مبعثـه            الى ان تنسج بيت الشعر الخاص     

بنت السبع عانت واستعانت وبنـت الكـسل        (و يعبر عن ذلك المثل    انها هي التي صنعته بيديها،      
حيث يشير الـى دور     ) إللي أمه خبازة ما يظيمه ظيم     (:  وكذلك فإن المثل القائل    )فرشت ونامت 

أة القادرة على إعداد الخبز والطعام ألهلها والمدبرة لشؤون بيتهـا،           ومكانة المرأة في بيتها، فالمر    
بالتأكيد تكون عائلتها سعيدة ألن حاجاتها اليومية مقضية على أكمل وجه، فالقيم االجتماعية ترفع              
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 نظـرة   فإن نظرة المجتمع  ومن جهة أخرى    من شأن النساء القادرات على القيام باألشغال البيتية،         
 عن  يعبرخسارة، و بأنه   وجودها في البيت     وصف غير المدبرة قي بيتها لدرجة       لمرأةاسلبية تجاه   
  .)للي ما توقد نارها من شرارة مقعدها في البيت خسارةإ: (ذلك المثل

خالل تحليل الدور اإلنتاجي للمراة في مضامين ثقافة البادية المحكية  وبـالرغم                  يالحظ من   
إلنتاجي  من خالل األمثال الشعبية  وبخاصـة تلـك المتعلقـة             من انها شددت على دور المراة ا      

بإعالة زوجها وإعالة االسرة بقيامها ببعض االعمال المساعدة داخل بيتها والتي مـن شـأنها أن                
تسهم في مساعدة زوجها وأسرتها في ما تستطيع القيام به من أعمال وبالتالي تدر دخـالً علـى                  

خبز وتحضير الطعام وجمع الوقود وجلب المـاء والغـزل          أسرتها كاألعمال الخاصة بصناعة ال    
باإلضافة إلى مسؤولية وأهمية التدبير داخل المنزل بإدارة شؤون منزلهـا وحاجيـات              والنسيج ، 

السرة بالتنظيم  والترشيد في االنفاق ، إال أن هذه االدوار وعلى أهميتها فهي مهمشة ، ذلـك أن        ا
ر دور المرأة  من الناحية اإلنتاجية ، حيـث يعتبـر ذلـك    الرجل البدوي يأبى على نفسه ان يظه      

 أحد أهم أدواره في الحياة تجاه اسرته، ويدلل على ذلك النقص الواضـح فـي                 )االنتاجيالدور  (
مضامين الثقافة الشفهية االخرى كالقصص والحكايات والشعر وحاالت من القـضاء العـشائري             

ة في المجتمع البدوي، ومن االسباب التي سـاهمت         إظهار الدور اإلنتاجي للمرأ   المتمحورة حول   
في تهميش هذا الدور كونها أعمال غير مأجورة  فعندما يبيع الرجل نتاج األعمال التـي قامـت                  
بجزء كبير منها النساء في السوق  ويفيض ثمنها فيتم عند ذلك إحتساب  هذا العمل علـى انهـا                    

  انه قد قدر العمل المنزلي غير المأجور الـذي    منتج مع إغفال لدور المرأة في ذلك ، بالرغم من         
تقوم به المرأة بثلث اإلنتاج االقتصادي  في العالم كما ان ساعات عمل المراة تزيد عن سـاعات                  

  .عمل الرجل عند إحتساب العمل المنزلي الى جانب العمل المأجور

  ، بنـاء المـرأة  الذي تقوم به ي االنجاباً  للدور  تدادمإويعتبر هذا الدور     :االجتماعيلــدور  ا  1/3
، وهذا ما يدلل على وجود رابط وثيق مـا بـين            على المفاهيم المجتمعية والثقافة السائدة في المجتمع      
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ـ  المـرأة كانة  م نن جهة نجد أ   م ف ،االجتماعية مكانتها   و المرأة ه الذي تقوم ب   االجتماعيالدور   ةالبدوي 
تأتي من خالل منظومـة القـيم الثقافيـة    ) بيتها(لمجتمع الخاص    ا أم )العشيرة(عامالمجتمع ال  في   سواء

 ، ذات المنظومة جعلت من هذا الدور  دور غير منظور وغير مرئـي         نفإمن جهة أخرى    للمجتمع، و 
مـع زوجهـا    في بيتها و   االجتماعي المرأةرت عن دور    ا عب نهثال  حيث أ   موقد ظهر ذلك جليا في األ     

 عند زوجهـا    المرأة عن مكانة    يجابية بالغة  بإ رت  عببية تارة أخرى ، كما       وبلغة سل   تارة يجابيةبلغة إ 
 بخدمته ومساعدة عائلتهـا فـي      قيامبحكم وظيفتها المنزلية وال   عه،  كونها على عالقة يومية ومباشرة م     

 عن هذا الموقف المثل يعبرجميع شؤونها اليومية، لذلك يحفظ الرجل بداخله هذا الجميل تجاه زوجته و           
 القـوة  إلـى  يرمـز   سطوريفالغول كائن وهمي أ   ،) الغول أكل كل الناس إال مرته خالها       ( مفاده الذي

سان الـذي يعـد   نإل، وهو الذي يغتال ومنه الغائلة، وهو رمز الزمان الذي يأكل نفسه ورمز ا  العمياء  
  .ه فيما الدهر يداهمه ويميته ثم يأكلهايام

 من خالل عالقات    االجتماعي كونها مصدر للتواصل     دويالب في المجتمع    المرأةدور    يتعزز و        
 ، ويؤكد علـى البدويل في المجتمع    مان والتك مان والتض وا التع إلى فالزواج يؤدي    ،النسب والمصاهرة 

 جتماعية حقيقية يكون للمرأة     تعتبر المصاهرة قيمة ا     حيث )ون ابن عم  كون نسيب وال تك   : ( المثل ذلك
 على أساس المصاهرة بـين العـائالت        القرابي في تعزيز النسق     ها  دورر  كما يظه  دوراً كبيرا فيها،  

 علـى تعزيـز     والعمل للتواصل   اً بإعتبارها مصدر  وذلك) النسوان عروق مداد  (: وذلك حسب المثل  
 عـن  )النسوان مثل شروش العليق: ( المثليعبرالعالقات بين العائالت والجماعات وفي نفس السياق       

 يعـد زواج األقـارب      حيث،  ل والتشبيك بين الجماعات من خالل المصاهرات       في التواص  المرأةدور  
جيزة إبن العم مـن إبنـة       : ( ، ويعزز ذلك المثل   البدويالزواج المفضل في الوسط     " الزواج الداخلي "

ة، فالزواج الداخلي يعزز ويقوي عالقات المـصاهرة    القرابي عن قوة الروابط العائلية      يعبر حيث   )عمه
صـورة العالقـات    كمـا ان    ة في نفس الحيز الجغرافي،      قامر المكاني واإل  وا التكتل والتج  إلىويؤدي  
ة  القرابي ي في المأثورات    ذات صدىيثال  م األ ، كما في  ة  الشعبعلى إبن عمي وأنا     انا وأخوي (ة  الشعب
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لو القرايب جنة   (وكذلك  ) من دمك  ما يحمل همك غير اللي    : (وكذلك المثل ) وإبن عمي على الغريب   
  .)الحية ما تعض بطنها (و) تجنوك

 أن تتوفر في الزوجـة  البدوي إختيار الزوج شريكة حياته يحرص الرجل في المجتمع   وفي حالة      
اللي مـا  : (  جانب صفات الجمال، ذلك حسب المثلإلىصفات الطاعة وطيب األصل وحسن المعشر       

هماً في المصاهرة، فالبنت تطلب على سـمعة       دوراً م  موتلعب األ كما  ) جدودها نفعهاتنفعها خدودها ي  
حيث يدل على مكانة البنت )  وتجوز البنيـة مشوف األ: ( سمعة عمتها، ويؤكد على ذلك المثلأوها  أم

خذو البنـات  :( المثل القائلكما يعبر   عند أهلها وإرتباطها بوالدتها كونها مصدر القيم والمربية لألبناء          
ة الحقيقية وإقتراب البنت من أخوات والدها       القرابيكانة العالقات   عن دور وم  يعبر  ) صدور العمات  من
  .  مصدراً للقيم والسلطة العائليةا عتبارهاب

        كذلك يظهر  دورها االجتماعي في بيتها وعالقتها بعائلتها، وأهمية تلك العالقة مـن خـالل                
 العالقة الحميمة بين األم و أبنائها، وهـذا   إذ يعبر هذا المثل عن)ما يبكي الولد غير أمه( المثل القائل 

ينسجم مع دورها االنجابي الذي حدده لها المجتمع كونها المرأة التي تلد األوالد وتعتنـي بتـربيتهم ،                  
إللي تمـوت   (:فالطفل الذي تموت أمه يصبح حزين مكفهر الوجه ويعبر المثل عن هذا الوضع بحيث             

 فهذه األمثال تعبر عن حالة األبناء بعد وفاة والدتهم           )حاله تغم إللي من غير أم     ( و   )أمه يا سواد خده   
وبالتالي فهو  دالله على دور األم االجتماعي والذي يعبر عن شكل العالقة الحميمية واإليجابية التـي                 
تربطها بأبنائها في حياتها،  ففي حال غياب األم عن البيت ألي سـبب كان،كالوفـاة مـثالً، تـصبح                 

ألسرية شبيهة بتلك العالقات القائمة بين المتجاورين وليس بين اهل البيت الواحد ويتعـزز              العالقات ا 
حيث ، )ماتت أمك ، مات مين يـودك  إن( دورها في بيتها من خالل عالقات المودة والرحمة ، فيقال  

 األبناء  ايتام،   يعبر هذا المثل على تلك العالقة القائمة على المودة و الرحمة ألنه في غياب األم يصبح               
فبوفاة األم يفقد األبناء الحنان ويفقدون      ) ما يتيم غير يتيم األم    (ويعبر عن تلك الحالة ايضاً المثل القائل      
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من كان يساعدهم في حياتهم اليومية، ويكونوا بعكس األبناء الذين تقوم على خدمتهم أمهاتهم، ويعبـر                
           )   إللي عنده أمه ال تحمل همه(:عن ذلك المثل

ويعبر المثل عن دور األم االنجابي في البيت، وهو دور ذو مردود اجتماعي قوي على االبناء                 
في المجتمع مستقبالً فهي السند والعون لزوجها وألبنائها، لدرجة أن األبناء في كنفها مكتفون بوجودها            

دة األسرة، ويعبر عـن تلـك الحالـة    بينهم، فوجودها في البيت يحقق الشعور باألمان والتضامن ووح    
حيث يؤكد ذلك المثـل علـى قـوة        ،  )بعد األم احفر وطم وبعد األب إلك رب       (و) ريحة األم تلم  (المثل

مات (في بيتها وعالقتها بأبنائها كما يشير إلى ذلك ايضا المثل القائل            " األم"الحضور االجتماعي للمرأة    
ألن التييم  يتـيم األم، وفـي ذات الـسياق    )ى البطين رموهأبوه بأعلى المراتب حطّوه، ماتت أمه عل   

إللي أمه خبازة ما يظيمـه      (يتعزز الدور االجتماعي للمرأة ذات القدرة في بيتها ويعبر عن ذلك المثل           
فالمرأة الخبازة كناية عن المرأة القادرة  على إعداد الخبز والطعام ألهلها، والقادرة علـى القيـام            )ظيم

)  إذا انصلحت األم انـصلحت العيلـة      (زلية والمدبرة  لشؤون بيتها وعائلتها ويؤكد المثل       باألعمال المن 
على دور المرأة اإليجابي في بيتها، فبمقدار ما صلح حال المرأة يصلح حال بيتها وذلك كنايـة علـى               

يـة   مقدرتها وحسن إدارتها وتدبير شؤون بيتها وعائلتها، فقوة حضور المرأة في بيتها من خالل رعا               
ابنائها وتربيتهم وبما تقوم به ادوار هامه ، كذلك من خالل دورها االنتاجي فهي أدوار تقـوم بالمقـام      
االول للمرأة من حيث االعداد   والتهيئة والتوظيف وتنعكس مؤشراته مستقبال على االبنـاء وكـذلك                

البناء في المجتمـع  على االزواج،  حيث ينعكس ذلك على قوة الحضور االجتماعي لكل من الزوج وا             
وراء كل رجل عظيم ( وابراز دورهم االجتماعي وتقويته من خالل الهام المرأة كتأكيد للمقولة الشائعة        

  ).امرأة

         هذا ويتعزز دورها االجتماعي ايضا في البيت الذي يحتوي على البنات، حيـث تـشيع فيـه     
وهنا نجد ان الدور االجتمـاعي  اصـبح   ) البركاتيا بيت البنات يا بيت (البركة ويعبر عن ذلك المثل 

ويعبر عن ذلك    امتداداً للدور األنجابي فالمرأة التي تنجب الفتيات فإن بيتها ستشيع به البركة والرزق              
كما يبرز الدور االجتماعي للمراة االبنـة التـي تحـافظ علـى الوجـود               ) ابو البنات مرزوق  (المثل
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يعبـر عـن   ، )إللي ما عندوش بنات ما يعرفش الناس ايمتى مات  (قائل  االجتماعي لألسرة، فالمثل ال   
الدور اإليجابي لألنثى في بيت والدها والتي تطيعه وترعاه وتسهر علـى مـصالحه وعلـى اخبـاره          

  .والمدبرة في بيته

ي ة في البادية يترسخ ويتعزز بارتباطه بالنسب والحسب الرفيع ف                كما ان الدور االجتماعي للمرأ    
فاالصل والنسب الرفيع أهم من الفتـاة       ،  ) دور على االصل قبل الفصل     (المجتمع البدوي، فالمثل القائل   
   و)خذ االصيلة ولو كانت على الحصيرة ( والمال ويعبر عن ذلك المثل

حيث  ان قيم النسب الرفيع هي تعبير عن مطلب أساسي في            )  بنت االكابر غالية ولو كانت جارية     ( 
  .لمجتمع البدوي التي يكون أساسها المرأةمصاهرات ا

        ولكن نجد ان جميع المعايير التي قد انتجتها الثقافة  البدوية والتي ترفـع مـن قيمـة الـدور             
االجتماعي للمراة هي معايير مقتصرة فقط  على دورها داخل بيتها حيث ان المرأة التي تنجب وتطيع                 

ة التي تحظى بالتقدير واالحترام ، ولكن لم نجد ان هناك اي ذكر      زوجها وتدبر شؤؤون بيتها هي المرأ     
أو تقدير في األمثال لدور المرأة خارج بيتها ومدى مشاركتها في شؤون عشيرتها بشكل مباشر، وان                 
وجد فإنة دور غير منظور وغير مالحظ، ويعود الى طغيان الثقافة الذكورية والتي عمدت الى التمييز                

المرأة فأعطت االدوار الخارجية للرجل في حين عنت  المـرأة بـشؤون المنـزل               في ادوار الرجل و   
  .وتدبيره 

 العديـد مـن     ة من خالل مضامين الشعر النـسائي فهنـاك          االجتماعي للمرأ كما يظهر الدور          
 وتـدفعهم للـدفاع عـن     به،الشاعرات البدويات اللواتي اشتهرن بشعر الحماسة والذي تحمس الرجال 

 :  وبذلك تقول احدى الشاعرات،القبيلة
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  ل  ــب المشاكيــي يحــد ان قلبـا اشهــان
ب ــــي تجيـد اللـــى البعيـــحتــ                                                              

  ارهــاخب
  و ــل بخطــرب للغراميــب العــاحبهم ح

ــشعي                                                                ـــب اللــال ـــي جديـ دن ـ
  ارة ظــخ

  لـن وال قيـال قولــي قـض اللــا ابغـوان
ـــة بليـــــن روحــــ  وامنفل                                                              ا ـ

  ارة ـخس
  لــه الفيــن كنــة رابضـعند الحليل

ـ رح اللي صك  ـ وبف                                                               ـ  ــ ه يـم   ـو عن
  ارهــج
  

       كما يظهر دور المرأة االجتماعي  في الشعر بأن أوصت احدى النساء ولـدها بالحفـاظ علـى                 
منظومة القيم والعادات والتقاليد التي يحرص عليها المجتمع البدوي، وضرورة الحرص علـى العـدل               

من صوم وصالة واختيار الصديق الوفي، كما تعبر القـصيدة عـن مكانـة              والتقوى والقيام بالفروض    
  الشعر البدوي في المجتمع باعتباره مصدراً للحكمة ، حيث تقول القصيدة

  أوصيـك وصـاة تجـرح القلـب وتصيــب   

 افهـم وصـاة أمـك مــا بهــا                                                                      
  معيبـه

  صـوم وصـالة ومطهـر بالتواجيـب
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  وأوصيـك عــن خفــة الرجــل                                                                    
  عيــب

  وأثـر مـن ركـب الفرقـــان

ـه ــــــ  يركـــــــب لــ                                                             
  العيبــــه 

  ةـــك ال جيك من مغيب وأوصي

ـــن                                                                 ـــرج زيـ ـــب الهـ  وترتيـ
  ترتيــب

  هأوصيـك عـن مناقـر شريبو

  رون عليـه اللواعيــب وأثـر المـا يكث                                                           

  بتليبــهأمــا يبــالك وإال ت

  ن ظهــر ديـار إللي جاييـن وصاك مـ                                                           

  ق ى حسن الصدين علوال صرت مضيوم أزي

وم ه عــن ســمراس حيطــ يحــدنك بــ                                                            
  اللواهيـب

  همنيبن الث شيوخ والحكام زملهث

 سيـــف علـــى الجاليـــن يقـــص                                                             
  العراقيب

  دري نفـق زينــه م ما يوخويه
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  ه وبيهـن تخريـبن مقضـى حاجـبيه                                                             

  

من عادات النساء البدويات في تربيـة    ، حيث ان    ماعي للمرأة    الدور االجت  يظهر    وفي ذات السياق    
النشىء ان يتم تربيتهم بشكل  يتماشى مع تقاليد وعادات القبيلة ، والمتمثـل  فـي المحافظـة علـى                  
منظومة القيم والتقاليد الخاصة بالقبيلة وفي هذا السياق تقول احدى الشاعرات في ذكرى وفاة  زوجها                

 ومخاطبة ابنائها ايضاً

  
  

  يـا محمـد ان البــعد عنكـم حدانـي 
  واشتــب فـي صـدري اسـواة الوقـودي                                                       
  انـيـــونيــت ثـم بكيـت لعلـم ف
    علـى الـذي حطــوة بوســط اللحـودي                                                   

  ـز الجـار اليـف العوانـي علــى عزي
  ع مـن عينــي تغشــى اخــدودي        والدم                                             

  ال واهللا اللــي راح نــور المكــاني
  ـوديليتــه فـداه الخائــب اللــي حس                                                      

  ـاني وفعـل اليمرب السيـفـليته يض
  ى عتيبــة معــر بيـتن الجــدودي   وانخ                                                  

  ـانيلكنـــة فعـل الـرب راع الحس
  ـن رب الوجـوديا احمــد الرحمــ وانـ                                                   

  اني انــا برجــوي فــارس المرحب
  ـة ودوديـيومـــي قلبـــة للقرابــ                                                    
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  اهم بالمعانــيونـاصر ابصيـر وفـ
  ـن العضــودي  يـرعى اخوانــه  قاصري                                                  

  ي الثماني وحصــة اصبـي العين صاف
  ـدة يهودي او مـن حسهـا يـا ذعــار ع                                                   

 ثـال م القصص دوراً اجتماعيا اكثر وضوحا منه في األ        ظهرتأقد  ا في القصص والحكايات ف    أم      
ة الرأي ومربية لألبناء    رأة حكيمة سديد  أمبالمقارنة مع أدوار الرجل ، حيث ظهرت كربة بيت قوية و          

  .اجاتهم والحتياجات الزوجحتيوملبية إل
  التي تقوم بها ، وهذا نجده      األدوار  أهمية استطاعت ان تعكس     المرأة المنوطة ب  األدوار ان  

ـ الحيـاة ال (       ةالبدوي االجتماعية في الحياة األدوارفي  التقسيم  الذي يوضح طريقة توزيع         ة، عام
 هذه  أهمية و المرأة المنوطة ب  الجندرية األدوار ب امعاذ يعكس شكل المجال ال    )  "والعائلية"الحياة الخاصة   

 في مجمل القصص بأنها  محـور   المرأة ويظهر دور    ، الحفاظ على بينة المجتمع وتماسكه      في األدوار
 فصيحتها كافية الثارة الحروب وزغردتها قد تدفع رجال القبيلة للخروج            بأكمله البدوي المجتمع   مااهتم

تخاء بها يعد كافيا لفعل اي شيء مهمـا كـان،       نإل وعن شرف القبيلة، وا    متحمسين للدفاع عن مكانتها   
 المرأةوخاصة  ) ةنالوانا اخو ف  (  ويعلنون صرخة الحرب بالقول      المرأة فرسان القبيلة ينتخون ب    فإنلذا  

التـي تفـرض وجودهـا     الفعـال  االجتمـاعي  والحضور المواقف الشجاعة وذات الشخصية القوية   
عد قاسما مـشتركا بـين   ي االجتماعي المرأةدور  على مجتمع الرجال ، لذا نجد ان      ها وهيبتها احترامو

  .جميع القصص والحكايات 
 للمراة واضحا قويا حيث  كانت صـاحبة       االجتماعيظهر الدور   ) رواق البيت (ففي قصة               

 عمومته، حينها نـادت     الرأي الحكيم فحين أستعان شيخ أحد القبائل برجال من خارج قبيلته على أبناء            
عليه زوجته  بأن سنده يكون في رجال قبيلته وليس بالغرباء، حينها تراجع عن موقفه نتيجة رجاحـة                  

 المرأةرأي زوجته والتزم برأيها الحكيم في إنهاء النزاع الداخلي، هذا وأظهرت بعض القصص مكانة               
النظـام   فـي   المـرأة ة دور ومكانـة   الشجاعة الحرة والشاعرة في المجتمع، كما تبين القص      ةالبدوي 
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في المجتمع    القرابي النظـام حداث خلل فـي  إ الرجل ب قام وحرصها على التمسك به وفي حال        البدوي 
حت  المرأة المتماسك يأتي دورها مكمال  له بضرورة  تنبيهة وارشادة  حيث نجد ان                القرابيأمام صر 

لى بحماية قبيلتـه    أولى به من غيرة وانة      أوة الرجل   الجميع وبجملة مقتضبة قصيرة بينت فيها ان قبيل       
بط التي تربط بين افراد العشيرة الواحدة، وهنا        أو الذي يعد من اهم الر     القرابي النظاموذلك حفاظا على    

 الحكيمة ذات الرأي السديد والشخصية القوية ، وقد ظهر ذلـك            المرأة ظهرت بصورة    المرأةنجد ان   
 الرجال، وهذا يعد من اهم سـمات دورهـا   أمامالذكاء في ردها على زوجها  جليا بموقفها الذي اتسم ب    

الذي يأتي مكمال لدور الرجل وفي ذات الوقت نجد ان المنظومة الثقافية قد أعطت للمـراة             االجتماعي 
  ثقة بالنفس ومساحة للتعبير والمشاركة

 نجد انهـا   العشائريها القضاء   لياألعراف التي نص ع   ان كافة    نجد   العشائري يتعلق بالقضاء    ماوفي    
 للمرأة للحفاظ على اسـتمرارية دورهـا        االجتماعيةعلى الهيبة والمكانة    قد حافظت وبصورة صارمة     

تعرضت لألعتداء في وضح النهـار        في حال    هثلة ومن ابرزها ان   أم، وذلك يتضح في عدة      االجتماعي
ـ ومن عال) صايحة  الضحى(     تسمى وحينئذ   ،وان تصيحمطلوب منها ان تدافع عن نفسها  الف ات م
ثوبهـا قدايـد    ( توصف بأن   كون ثوبها ممزقا  وعقدها مبعثرا حيث        متها الدفاع عن نفسها بأن ي     وامق

 حدث  هان: (والتي مفادها   )  الوثر المرشوش بالفحم  ( ، وهذه الحالة وردت في قصة       ) وحرزها بدايد 
مة المعتدي  وصـاحت عليـه       والدفاع عن نفسها  ومق    لت ا وااعتداء على فتاة من احدى القبائل وقد ح       

 الـذي فـرض     المختص بمثل هذا النوع من القضايا      البدوي حكم القاضي    أمامتثل المعتدي   أموبالنهاية  
، ) على جميع  اطراف القضية       ح، وبعد الحكم فرض الصل     الثمن ات باهظة ماعلية عقوبات شديدة وغر   

ة ان ال تأخذ    وقد جرت العاد  ) بصايحة المسا (  وحينها تعرف     لألعتداء في المساء   المرأة قد تتعرض    و
توقـد  (  عن ذلك بـالقول    يعبر اخبرت اقرب انسان اليها فور وقوع االعتداء ، و         حكما لصالحها اال اذا   
داللة على حـدوث    كة وفور وقوع الحادثة عليها اشعال النار في غير وقتها           ألن  )نارها وتشهد جارها  

 مانة استغل احد الضيوف  ظال: ثة االعتداء في الليل  وردت في قصة مفادها    وحاد ،  حدث غير طبيعي  
 االعتـداء  محاولـة  صاحت معلنة الزوجة ذلك مخدع زوجة المضيف وعندما اكتشفت    إلىالليل ودخل   
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  ، حد الموت  إلى في حكمه    والذي وصلت العقوبات     القاضي وحكمة    أمامتثل المعتدي   أمعليها  وحينها    
 القـضاء الـذي ينـصف    ماوثقتها بأحك  في الدفاع عن شرفها ومكانتها  المرأةة دور   تظهر القص حيث  
 قاضٍ خاص يعرف    المرأة حيث افرد للنظر في قضايا       ،ا  كرامته االعتبار ل   في هكذا قضايا ويرد    المرأة

 إحـداث   إلـى  وتؤدي   المرأةوعادة تعرض عليه قضايا االعتداء التي تمس بمكانة وشرف            ) بالمنشد(
 هافإن المرأةفي حالة االعتداء والمساس بشرف      ف )المناهي( وتصنف بقضايا    االجتماعي دورها   خلل في 

، ويـشكل  سواء كان هذا االعتداء يحملها من قبل شخص بالفعل او القول مصدقة من قبل القاضي،      تعد
  . وصون لشرفها من اي اعتداء لها ذلك حماية 

على فتاة كانت تحتطب فـي    حدث ان اعتدى شخص    ه الواقعية ان  العشائري    و من قصص القضاء     
اي عرض القـضية    ) البداة(المراعي وصاحت لحظة وقوع الحادثة على المعتدي، ثم بدأت اجراءات           

تثل اطراف القضية، وما كان من المعتدي اال اإلعتـراف بفعلتـه،حينها اصـدر    ما القاضي حيث    أمام
ويصادر سلكه . بيت الفتاة إلىهم شبه عاري من بيته    ان يمشي المت  : (القاضي حكمه على النحو التالي      

من اقاربه األدنون حتى    ) خمسته(لغاية   وماله وحالله    البدويسان  ألن ا كرامةوهي رمز   ) حطة الرأس (
 يقوم القاضي بخط دائرة يضعه       حيث    اهل الفتاة،    إلى المصادرات    تلك س ،وتقديم مامستوى الجد الخ  

 الحوطة بربـاع مـن االبـل    إلى، ثم يدخل )ها يمين ولم يقبل لها جبين      لم يقبض ل  (فيها ثم يقسم بأنه     
وبـذلك يكـون القاضـي ضـاعف ديـة      )   مربعـه المرأة( قيل بأن وبهذا ويخرج منها برباع آخر    

  .  تنفيذ حكم القاضي فإن وجعلها ديتها بدية  اربعة رجال ،هذا وقد قبل الطرالمرأة)غرامة(
فمنذ لحظـة   . من القضايا الكبرى في المجتمع     المرأةتداء على شرف         تظهر القصة ان جريمة االع    

ـ              إلـى  ماوقوع الحادثة تبدأ االجراءات المتبعة في المجتمع حسب التقاليد واالعراف الجزائية باالحتك
 بحدود المسؤولية الفردية والجماعية، فالمعتدي      لتزامقاضي عشائري، وعلى جميع اطراف القضية اال      

يث يلقي عقابه الجزائي والمالي وكذلك اهله واقاربه يشاركونه المـسؤولية بـدفع   مسؤول عن فعلته ح   
، بحرص المجتمع على   ةالبدوي المرأةوالهم، كما تظهر الحادثة مكانة وصورة       أم في مواشيهم و   غرامةال

ه نظر عـادات  هحماية وصون شرفها وردع كل معتدي عليها، وصورة الرجل المعتدي مدانة من وج       
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 وذلك حفاظاً على مكانـة       المرأة على عدم المساس ب    البدوي، فتحرص قيم المجتمع     ةالبدويافة  وقيم الثق 
 الرجل لـيس فقـط   كرامةساس ب هو مالمرأة كرامة، فالمساس ب البدوي في المجتمع    االجتماعيدورها  

  .زوجها وانما اهلها وعشيرتها 

  تعامـل   حيـث العشائري في القضاء يةهملى من حيث األو     حيث تحتل قضايا العرض المرتبة األ   
 مع قضايا العرض بكل دقة وانصاف ،حيث كان يتم دراسة ظروف الواقعـة مـن                العشائريالقضاء  

 أو ،ووقت حدوثها ،فالحكم يختلف من واقعة الخرى وان حدثت جهارا فـي النهـار                المرأةحيث سن   
  . خارجهأو حدثت في البيت أو غصباً، أو حدثت بالتراضي أوحدثت ليالً، 

ـ  االجت المرأةظهر فيها دور    ي وردت عن قضايا الخطف والتي       ومن ابرز القصص الت              اعيم
وقد تصرف المختطفـين إزائهـا       تعرضت للخطف  في إحدى الغزوات        قصة تلك الفتاة البدوية التي      

 يـث اظهـر   ح. بشكل يخالف قيم وتقاليد وأعراف البدو، فقالت القصيدة التي تستنكر تصرف الغـزاة            
 الشاعرة التي تـدافع     ةالبدوي المرأة وصورة   البدويالقصيدة أحد أشكال عالقات الصراع في المجتمع        

 على  البدويوحرص المجتمع   . عن شرفها وتقف في وجه الظلم والخروج على أخالق وأعراف البدو          
غزو للمـرأة المخطوفـة   ال) قائد( حتى في أثناء الغزو لدرجة اعتذار عقيد   المرأة كرامةصيانة مكانة و  

 احد رجاله لبس عباءتها وهذا التصرف ليس من أخالق البدو واسـتنكاره لهـذا التـصرف ورد                  ألن
  :، حيث اوردت ذلك شعرا فقالتواالعتبار لمكانتهاعبائتها عباءتها لها 

  
    اكري فوقـاهية مـا شـا خليف انــي

  ابحاتـــــوم السـا والنجــوق الثريـ ف      

                           لدي ياللي مع الغزو موسوقـا مقــي
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ـــوسن                                                        ـــــــ ــذهب ـاسلك مـ ن الـ

  اتـــرمـمب

                       ا خليف لو حاضرينك هل الشوقــي

  .اتيــزي الشيب يلبس عبـان خـا كــــ م 

  .الشفهيةـة ـة الباديـثقافـي ـــأدوار الرجـل ف :ثانيا
    االســريــدور ال  2/1

 في كثير من االحيان فـي أدوار معينـة لظـروف ومقتـضيات          المرأة     يتشارك كل من الرجل و    
يفرضها هذا الدور ويتوضح ذلك اكثر في الدور االسري بحكم ان تربية االبناء ال بد لها من مسؤولية                 

دور هذا لوحده يحدث خلـال فـي بنيـة  االسـرة             ال أحدهما ب  يامقمشتركة تقع على عاتق االبوين ، ف      
ـ           هوتفاعالتها وقنوات االتصال فيها، فالرجل وبحكم تصدر        ه لقمة الهرم في سلطة االسـرة  وبمـا ان

ين الحاجيات الضرورية والالزمة لألسرة من خالل ما يقوم به مـن          أمجة الصرف وت  أوالمسؤول عن   
ـ      هفإن،  )قتصاديةاالالمسؤولية  (أعمال خارج المنزل    واالرشـاد والنـصح     ه يقوم عادة بـأدوار التوجي

العائلة  وضمان اسـتمراريتها،      والتعليمات من اجل الحرص على مصلحة        األدوارعطاء  إالمشورة و و
 اليـه افـراد     تيازات الخاصة بها، فيما يتوجـه     مالتقاليد الموروثة  التي تحدد الحقوق واإل      بتلك  ملتزما  

 يطلبه ، وبنـاء علـى       أو  واالستجابة لما يصدر منه       حترامعلى جوانب الطاعة  واال    العائلة  بالتأكيد    
 من جهة اخرى، تبعا المرأةمن جهة  وتتعزز مكانة      ه   تتعزز مكانت  الدور االيجابي للرجل  في االسرة،     

 أو ، وهي تعبر بشكل)الفرس من خيالها والمرة من رجالها( لهذا الدور االيجابي  تجسيدا للمثل القائل
باخر  عن دور الرجل في ضبط سلوك المراة  وتبعيتها له في إطار الـضوابط االجتماعيـة والتـي                    
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تفرض القيود االجتماعية  على المراة من قبل  الرجل باعتباره المسيطر وصاحب القرار والمـسؤول                
  .كإفراز لمظاهر التمييز والتنميط الممارس من قبل االسرة والمجتمع

 وهـذا  ، )بيت رجال وال بيت مال ( ور الرجل االسري في االمثال الشعبية ، فيقال         كما يتعزز د        
يعبر عن الدور المهم للرجل في رعاية  وتربية االبناء وبخاصة الذكور منهم ، بعد سن الثامنه حيـث          

   وإعداده للحياة  من مسؤوليةتهينتقل االبن من محرم النساء الى مجلس الرجال وتصبح مسؤولية تربي          
الرجل، وهذا يعكس الدور التشاركي في تربية االبناء في مجتمع البادية بين كل من الرجـل والمـرأة        

  .على حد سواء
 دور الرجل المهم على الصعيد األسري فهو القائم على إدارة شؤون بيته          وتؤثر االمثال الشعبية         

ول عـن   ؤ الهرم األسري وهو المـس     وتربية أبنائة ومراقبتهم وتوجيههم باعتبار انه يتربع على رأس        
بكل تفاصيلها المتعلقة بالتربية والتنشئة وبكونة النموذج والقـدوة ألبنائـه، ويظهـر       المنزل واالسرة   

الدور األسري للرجل بشكل واضح وجلي ايضاً، فعندما يكبر الولد ويصبح في سن الثامنه وينتقل من                
يته وإعداده للحياة وبخاصة في ظل ظروف البيئة        محرم النساء الى مجلس الرجال تصبح مسؤولية ترب       

بعـد سـن    ) الـذكر (الصحراوية الصعبة وطبيعة الحياة القاسية للمجتمع البدوي، حيث يبدأ الطفـل            
السادسةبالتعود وإتقان مهارة صب القهوة اسادة للضيوف، وفي سن المراهقـة يخـرج مـع والـده                 

ؤديها الرجل تجاه ابنائه، كمـا يظهـر دور الرجـل    لمساعدته في العمل ، فكل هذه االدوار االسرية ي     
فهو يجيبك بأنه إبـن فـالن ومـن          االسري واضحاً في حفظ النسب، فالبدوي عندما تسأله من انت؟         

مـن  ( عشيرة كذا ، فحفظ النسب القبلي مهم جداً لدى الرجل البدوي، ويعبر عن ذلك بالمثل الشعبي                  
 ، فالذكر هو مصدر لسعادة األسرة بأكملهـا ألهميـة           ، كما يظهر دور الرجل االسري     )خلف ما مات  

دورة ابتداءاً من حفظ النسب ألسرته ولقبيلتـه مـروراً بـأدواره اإلنجابيـة واألسـرية واإلنتاجيـة                
ـ        واإلجتماعية  )الولد لو قد المفتاح بيعمل البيـت مـصباح        (، وفي هذا يعبر المثل الشعبي عن ذلك ف
ـ  فكـل  ) اللي يسعدها زمانها تجيب صبيانها قبل بناتها      ( و )بويلأم الولد بخير وأم البنت      (وكذلك ف
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هذه االمثال الشعبية تؤشر إلى أهمية دور الولد في إشاعة أجواء السعادة داخل محيط األسـرة وإلـى              
  .حفظ وتاسك وإستمرارية إستقرار االسرة

 إلىا لتشير بمضمونها    التي وردت سابق    ) البنات أم العيال و  أم( كما يدعم ذلك ما ورد في قصة              
 في تربية االبناء والتي تميزت بها تربية البنات حسب اخالقهـن   المرأةفعالية الدور التشاركي للرجل و    

 ، في تربيـة االبنـاء  المرأةوتربيتهن مقابل سوء تربية الذكور كنتيجة للدور السلبي للرجل وبمشاركة           
ثى مقابل الذكر في البيت اال ان فعالية المـشاركة          ألنوعلى الرغم من النظرة الدونية التي ينظر اليها ل        

يـة  بفـرازات التر    كنتيجة إل   المرأة لصورة ودور     اعطى تميزاً  المرأةفي الدور االسري بين الرجل و     
  .الحسنة

ة البد من ذكر دور الرجل في تربية االبناء بعد سن الثماني سنوات  حيث يتنقـل                 فإن وفي المقابل      
  فيـتعلم الرمايـة وركـوب    ه  مجلس الرجال  ويصبح الذراع االيمن ألبي        إلى االبن من محرم النساء   

  . في التربيةالمرأةالخيل  وفي هذه المرحلة يصبح دور الرجل مواز لدور 
  يالحظ انها قليلـة دومـاً     القصص والشعر  مضامين  سري  الالرجل    ان نظرة متفحصة لدور     ا       

يوصـف بطغيـان الثقافـة    لـذي  ا البدويلمجتمع  ا فيفي  الثقالموروث  ات  ا مكون إلى  يعود ذلك  حيث
لعفة ا للشرف و  اًرمز المرأةن  ا باعتبار لتلك الثقافة  ا تبع فيها األدوارلعمل و ا  تقسيم    يتم الذكورية والتي 

عطيـت  اقـد   ل ف لرجاط  ب  ختالالا و كاحتكالاب اح له السماعدم   حمايتها زع  ا شيء مقدس ومن و    انهاو
لرجـل علـى    اخذ   أ بينماسري  الا التربوي كجزء من دوره   الدور  ا اسهألى ر سرة وع الاخل  ا د اًرادوا
، ولهذا  فإن أدواره  االسـرية فـي مـضامين        االجتماعيي و اإلنتاجلدور  ا  ك  الخارجية األدوارتقة  اع

  حكـراً كانـت الثقافة الشفهية كانت قليلة  وغير واضحة  باعتبار ان االدوار االنتاجية واالجتماعيـة               
  . أولى مسئولياتهلت ثّم و لرجلل

  ــي اإلنتاجلـدور ا 2/2
ـ ا بقياملا بهدف  ، االجتماعيعل  التفال   من خال  البدويلوسط  ا في   الجندرية األدوارتتحدد        شطة ألن

 القـصص ل  نعكست  من خـال    التي  ا،  شطةنإلا من   اشي وصيد وغيره  امن رعي وتربية مو   ية  اإلنتاج
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 ؛ وتفسير ذلك  اًضحا و ان حضوره التي ك اوسرية  الا و االجتماعية راألدوارنة ب اقل مق أ بدرجة  المحكية
 أوية  اإلنتاجت  اقلعالا اكثر منه ا البدويلوسط  ا في   االجتماعيةت  اقلعالاة تعكس   القصص تعتبر مر  ان  ا
مـن  رة الصداتقة مركز اخذ على عاي لذادية والبا في مجتمع االجتماعيةلرجل ار ادوا ولكثرة   سريةألا

  .لدورا ا هذخالل
ـ الحاع  اشبف موجه ال  اد كف اقتصا البدويلوسط  اد في   اقتصالان  اك         ليوميـة  المعيـشية   ات  اج

لرعـوي  ا اإلنتـاج لمحلية ويعرف بنمط    البيئة  ادر  اشر لمص المبال  ستغالالالضرورية ، ويعتمد على     ا
لنوع من  ا ان، وهذ دريالقالمجتمع  اد  افرارك فيه جميع    ا يش  حيث شية،المالرعي وتربية   اده  الذي عم او

 األدوارعلى توزيع   عماده  بل  ،  االقتصاديلمفهوم  العمل ب التخصص وتقسيم   ا على   ائما لم يكن ق   اإلنتاج
ـ    الائلة بسلطة   العاء  اعضا بين   األدوار ترتبط عملية توزيع     ا م الباوغ لجـنس  ايير  اب وتوزع وفق مع
 الـدته اعدة والبيتية ومـس ات اجبالوا ب فتقومالدتهالبيت مع واخل ا داة دورهالفتارس العمر، حيث تم او

شية المالصيد وتربية   الرعي و المتعلقة ب ال  اعمألا ارجية خصوص الخال  اعمالالذكور  ارس  افي حين يم  
ـ ألا تختلف عـن     الاعمار  الكباء  ابنالارس  اويمكذلك بيع المواشي ومنتجات االلبان       لمنوطـة  ال  اعم

ـ  األدوارين بين   التبا اذلجسدية، ويرتبط ه  اتهم  اسب قدر ا تن ار كونه الصغاب ـ المكاين  ا بتب لـذكر  ات ف ان
ـ  التبا ار، هذ الصغاتهم عن   انار تختلف مك  الكباثى و ألنانته عن   اتختلف مك  ـ    اين ج ئف اء نتيجـة للوظ

  .جيةانتاعية واجتمافية وال مختلفة ثقماعوول فئة لمنوطة بكل ا

لتي تـضطلع   ا رأةالمرجية بعكس   الخال  اعمالا بجميع   البدويلمجتمع  الرجل في   ا  يضطلع  
لرجـل  المبدئي، حيـث يقـوم      التقسيم  ا المجتمع تؤيد هذ  افة  ان قيم وثق  البيتية،  اخلية  الدال  اعمالاب
لخـروج مـن    الحركة و الخفة ب السرعة و اني وعقلي ويطلب منه     التي تطلب جهد جسم   ال  اعمألاب
ء ا سو البدويوسط  لائدة في   السات  ادبيالا األدوار هذه   إلىت  أشار وقد   ،سة  الحرالسهر و البيت و ا
لتي يقـوم   ا األدوارهم  ات على   ادبيالار، حيث تضمنت هذه     اشعاأو قصص   أول شعبية   اثأمنت  اك
ك قبيلته  الأمية بيته و  اين حم أم ت األدوار تلكهم  المجتمع ومن   الرجل عضو في    ال، كون   الرجا ابه

لذي يعد  ا لبدويا في شخصية صلة  المهمة مت السلب، وهذه   اع و الضيابل من   الاشي و المواية  اوحم
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 إلـى  عاملطالجني وجلب   الة و اعالالرجل مكلف ب  او لقبيلة،ا عن حمى وشرف     افعا مد ارسانفسه ف 
لرعي، الصيد والرجل با حيث يقوم )المرة بنا و ال جن الرجا (ئل  القالمثل  الدور  ا البيت ويعزز هذ  ا

 النهاية بشبك هذه    ، كذلك عند تجديد قطع بيت الشعر حيث يساعد  الرجل في           لشعر  اء بيوت   اوبن
ـ   القطعه ، كما يقوم بخياطتها وشبكها        الرجال على مشاطرها والنسوان علـى      (في باقي البيت ف

همة في المساوعية الجمالفردية والمسؤولية اح وفي تحمل   اترالاح و افرالاك في   اشترالاو )مغازلها
 ينتهي مـن  ، بعد ان دةالسالعربية القهوة الرجل في بيته بتحضير القتل ويقوم الة  ا في ح  لديةادفع  

  .لالرجا على التي يقتصر تحضيرهاولقهوة اء ويقوم بصنع المساليومية يجلس في اله اعما

ـ اة  الحياسلوب  ا ةالبدويلبيئة  ا ظروف   ضمن االجتماعيةفة  الثقاكسبت  ا لقد        عيـة  اجتماد  ابع
 قيـام لافلقبيلـة،   ات في   ئالالعان بين   مالتضان و والتعالكرم و اهر  ا مظ ا فيه ، حيث برزت  فية  اوثق
الـسوق للرجـال    ( ءالنسال دون   الرجالمنوطة ب ال  اعمالالبيت من   الخروج من   التسوق و ا مابمه

نه قبل اهله وجيراضرة يخبر  الحا سوق   إلى البدوي ذهب   اذاضي  المان في   اكف) والتدبير للنسوان 
ه به كل رجل اصأو ان يحفظ م  اعليه   ، و  جونها يحت اء م ا عنهم في شر   ا مندوب باعتباره،  ايامسفره ب 

 اهمسـتال ت ال انامألاب  اصحاتي  ألسوق وعند عودته ي   ا إلىب  الذهالجميع  ان  اكمإليس ب فة،  ارأمو
، فوضوح الدور اإلنتـاجي للرجـل   لمدينةاهر ار ومظاسعألالسوق وال  احوأويخبرهم بدوره عن    

  .ة الصرفبقيامه بتحمل اعباء اسرته المعيشية وبكل متعلقاتها االقتصادية وأوج

ليد فـي   التقا، ف مهماغنأية  ا لرع اًعياشي ر المواب  اصحايستخدم  ، حيث   عيالرادور   يظهر   اكم        
 غنـام األجرته ونصيبه من    ار  ا من حيث مقد   غناماألحب  اعي وص الراقة بين   لعالا تنظم   البدويلوسط  ا

عي لدوره  الراك من يكرم    المرعى، وهن ا إلى معه   التي يحمله ادته  اتعته وزو أمئه و ايوان  اوكسوته ومك 
ه ا لذبح ش  غناماألحب  اضطر ص ا اذابريق يحمله معه، و   السكر مع   اي و الشالتمور و اي فيزوده ب  اإلنتاج

ن أعـي   الرابـل علـى     المقاء، وب المساعي لحين عودته في     الران يحفظ حصة    أيجب  ف اسبة م امنفي  
ـ  العقاشد  ه يتعرض أل  فإن اخطأ اذإليد ف التقا ب ويلتزمقه  خالأفظ على   ايح  ورد فـي قـصة   اب، وذلك كم
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ضـي  ا ق أمـام ن  اعيالراتثل  ماقه، ف خالاخر بسوء   اعي  اتهم ر اة  الرعاحد  ان  ا: ادهالتي مف ا و )عيالرا(
ديبه وجعله عبرة   ألغروب لت اة عند   الرعا بقية   أمامن جلدة   يني بربطه وجلده عشر   الجابدوي فحكم على    

لى ان الدور االنتاجي محدد  بالعادات والتقاليـد         خرين، ومن المالحظ هنا  حرص الثقافة البدوية ع        آلل
واالعراف المتبعة، لذا فأنه من غير المسموح ان يحدث اي تجاوز لهذه االعراف؛ حفاظا على تماسك                

  .بنية المجتمع البدوي
3/3  الـدور االجتماعي  
ـ         راراً كانعكـاس    يظهر الدور االجتماعي للرجل في مجتمع البادية  كأكثر األدوار وضوحاً وتك

للموروث الثقافي الذي تم من خالله ترسيخ صورة المجتمع الذكوري  في اذهان االفراد وبالتالي منح                
تقسيما لالدوار تبعا لهذه الصورة الذهنية  حيث سيطر الرجل على كل ما يتعلـق بـاألدوار خـارج                   

ة والتي تعزز مكانتـه ،كمـا ان        االسرة فهناك العديد من  األدوار االجتماعية للرجل في مجتمع البادي          
هناك  صفات مهمة للرجولة في مجتمع البادية والتي من شأنها تعزيز دور ومكانة الرجل االجتماعية                
ومنها مجاراة الرجال والضرب بالسيف واكرام الضيف وحماية الجار والحمى ومن ابرز تلك األدوار              

 القبيلة وحفظ األمن وعدم انقسام المجموعة الي شيخ القبيلة ، نظرا ألن دورة يساهم في استمرار كيان      
  .من االسباب الداخلية والخارجية 

  فدور ومكانة الشيخ المكتسبة على اساس الوراثه حسب تقاليد اجتماعية متوارثة، وهي ليـست           
بالضرورة ان تكون لالكبر سناً في المجموعة وانما لالعلى مكانة وال بد للـشيخ ان يمتـاز بـصفة                   

شجاعة والكرم، حيث ان مكانة شيخ القبيلة في اعلى السلم االجتماعي حيث له السلطة ويعد من اهم                 ال
المناصب وهو موضع احترام وتقدير يفرض على افـراد القبيلـة حكمـه ورايـه لتحقيـق الـضبط        

ت االجتماعي، كما أن ال بد للشيخ ايضاً ان يستعين باهل الحكمة والراي للمساعدة في حـل المـشكال             
والقضايا وال بد له من التشاور  في اي أمر يخص المجموعة، ألنه الحاكم والمتصرف والمسؤول عن         
شؤون القبيلة حيث يخطط للدفاع عن القبيلة ويحدد وجهة الغزو ويقسم الغنائم وله فيها النصيب االكبر               
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جهة الرحيـل إلـى   ألنه مكلف بواجبات الضيافة والكرم، كما ان الشيخ يفاوض ويعقد الصلح ويحدد و 
  .المراعي

كذلك فحين يقبل رجل غريب ضيف فأول ما يستقبل في بيت الشيخ والذي يقوم باستـضافته               
ثالث ايام وثلث مهما كانت مشاغله، ومن واجبه ان يقدم له وألهله  القهوة والطعام ويـؤمن المنـام                   

لشيخ مـن اسـتقبال وربـط       والحماية له، ويستقبل الضيف بالترحاب والتهلي وتنشط الحياة في بيت ا          
الرواحل وتعليفها ومد الفراش وتحضير القهوة وايقاد النار واصدار صوت المهباش وهـي أشـارات               
تعلن  عن مقدم ضيف حيث يتوافد افراد قبيلته، فيحضر الطعام للجميع، وتبدا فـي المجلـس جلـسة                   

  .السمر وللضيف دور في سرد القصص الشعبية الواقعية منها والخيالية

حيث يقوم باستقبال واستجارة الـدخيل      : تقبال وحـماية الـدخيل  ـ    كما يظهر دور الشيخ  في اس       
طالب الحماية واالجارة وغالبا ما تكون الدخالة من طرف ضعيف سواء كان فردا أو جماعة، فعنـدما      
 يلحق ظلم أو تسلط من طرف اخر ويعجز عن ردعه أو الحصول على حقه بنفسه يضطر اللجوء إلى                 

شيخ قوي ذي نفوذ وكلمة وسطوه ان الدخول بالشيخ يعني الدخول بالعشيرة كلها، التـي ال تتـوانى                   
  .بالدفاع عنه إلى جانب شيخها حفاظا على مكانته وسمعته

وباإلشارة إلى بعض نماذج القصص الشعبية التي أوردت مواقف قام بها شيخ القبيلة وعبرت عن              
ان مجموعة وعلى رأسهم شـيخ      : ومفادها) مدهن السمن (ذج قصة   مكانته  ودوره االجتماعي في نمو     

القبيلة استضافتهم أمراة لم يكن زوجها موجوداً في البيت ولم يتوفر عندها الطعام، حينها طلب الـشيخ     
فتذوقه هو وصحبه داللة على استضافتهم من قبل صاحبة البيـت باعتبارهـا كريمـة      ) مدهن السمن (

مت بواجب الضيافة، فالقصة  تعززمن مكانة ودور الشيخ الـذي يحـرص           وذات مكانة في بيتها، وقا    
على تقاليد الضيافة والكرم في المجتمع البدوي.  

ويالحظ ايضاً من هذه القصة بروز العديد من األدوار االجتماعية سواء للرجل أوالمرأة  والتـي                 
قد سعى للحفـاظ علـى مكانـة    ) الضيف( تعد من األدوار المشتركة بينهما ، حيث يالحظ ان الرجل     
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البيت الذي دخله ليثبت للجميع أن المرأة  قد احسنت ضيافته بالرغم من عدم وجود زوجها                "  وحرمة"
في البيت وانها أمراة كريمة تجيد استقبال الرجال واكرامهم حتى لو لم يكن زوجها في البيـت وهـي         

  .بذلك استطاعت ان تحافظ على هيبة البيت وعلى مكانة زوجها
ان خاطف الفتاة اصطحبها مع اثنين من الشهود إلى         :   أما في نموذج قصة الدخالة والتي فحواها      

بيت الشيخ ليمكنه من الزواج بها، وقد حرص على اصطحاب الشهود ليؤكد للشيخ بان الفتاة مـصانة                 
اءات الشرف، وهنا تدل القصة على حرص الشيخ على ايداع المخطوفة لدى اهل بيته ثم يبـدا بـاجر              

               حريص على تبرئة شرف المرأة، ودور الشيخ االجتمـاعي صيانة شرف الفتاة، ألن المجتمع البدوي
تكمن في تحمل مسؤولية حماية المرأة وعدم المساس  بسمعة اهلها وحل المشكلة باسلوب تقبـل بهـا        

ر االجتمـاعي   عادات وتقاليد المجتمع حفاظا منه على لحمة وتماسك المجتمع، وهنا تبرز القصة الدو            
والذي يتسم بضرورة الحفاظ على بنية المجتمع البدوي وعدم انقـسامة           ) شيخ القبيلة   ( المناط بالرجل   

نتيجة مواقف قد تحدث و تؤدي إلى اشعال الحروب بين القبائل هذا من جهة، ومن جهة اخرى تعـد                   
         ة ايا كانت مكانتها، ركيزة اساسية في المجتمع البدويوالحفاظ عليها وعلى شرفها يعـد       المرأة البدوي 

 بـالمجتمع  ي محاولة للمساس بهذه الركيزة يعـد مـساساً  أحفاظا على بنية المجتمع وسالمة قواعدة و   
  .وبقواعدة
ففي نموذج قصة الشيخ الـذي يملـك حـصانا        :    كما تظهر مكانة شيخ القبيلة في الفروسية         

ه للحصول على خيل اصيل لمـا يحـرص   اصيل حيث يحرص الفرسان على تلقيح خيولهم من حصان     
عليه شيوخ القبائل من اقتناء الخيول االصيلة وتلقيحها من نسل الخيول االصيلة نظرا ألهمية الخيـل                
في الثقافة العربية بشكل عام وبالثقافة البدوية بشكل خاص فالفارس المقدام ال يستطع االستغناء عـن                

احد ذكر بان مشعل بن هذال  وهوفارس معروف اصـابه  خيلة كذلك الرجل البدوي ، حيث يذكر بان     
مرض الرمد في عينيه ومنعه المرض من ان يشارك افراد قبيلته فـي صـد العـدوان عـن قبيلتـه            

  :والمشاركة في الغزوات فنظم هذه القصيدة التي قال فيها
  وافيـالفرج والعـاتي بـاهللا تـــب
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ـ                                                          ـ  ـ   وتفرج ع ـ  ـن عين ـ  ـي إل ى ـى تدان

  اــنظره

  تسعين ليلة ما شافت عيني النوم غافي 

ــ                                                         ـــ  ول ـــبن الحم ـــاط م ي ـوق عين

  ـا ـــنظره

  افـي ـابها هفــة عشر صـخمس

ن ـا مـــــز شمــسهـ    وال عــدت أميــ                                                      

  رهـا ـقم

  ره بين نون وكافيـن أمـا مــي

  ا  ــرهــن دهـة مـي الحــت ليلـوزين                                                        

  ان الكتافيــا بالهزمــرج لنـتف

  ا ـــــرهــع ثمــد كـبدي تقط شجـ                                                       

يث تظهر القصيدة مكانة الشاعر الفارس في قبيلته ودور فرسان القبيلة في الدفاع عنهـا،        ح           
 .وحرص الشاعر الفارس بالرغم من ضعفه بسبب مرضه من القيام بواجباته تجاه مجتمعه
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فع المناصـب و المراتـب فـي         كما يعد دور ومـكانـة الـقاضـي البدوي من اهم وار                 
المجتمع البدوي نظرا ألهمية الدور االجتماعي الذي يمارسه، فالقاضي من اكثـر االشـخاص فهمـا                
لمشاكل المجتمع ومن خالل مكانتة  فهو يتمتع بالمقدرة  الكافية على حسم الخالفات وحـل القـضايا،        

ت التي تم جمعهـا ودراسـتها ،        ولوحظ ذلك بقوة حضوره وأهمية دورة من خالل القصص والحكايا         
حيث يحرص بعقوباته الرادعة بالمحافظة على هيبة وتماسك البنية المجتمعيـة البدويـة، ان معظـم                
القضايا التي ينظر فيها القاضي البدوي  تكون المرأة طرفا فيها ،وهذا يدل على أهمية مكانتهـا فـي                   

داء على المرأة ، فمنـذ لحظـة وقـوع          المجتمع، حيث لوحظ ان معظم القصص تتعلق بجرائم االعت        
الحادثة تبدا االجراءات المتبعه في المجتمع وفق التقاليد واالعراف الجزائية واألحكام لـدى القاضـي               
البدوي، فدوره يتعلق بحماية شرف المرأة وبالتالي شـرف المجتمـع وردع كـل معتـدي وتحديـد                  

نزال العقوبات الجسدية أو فرض الغرامـات       المسؤوليات في المجتمع وضمان االلتزام بها من خالل ا        
المادية على اعتبار ان دورة االجتماعي يحتم علية الحفاظ على المرأة ومعاقبة كل من يفكرة باالعتداء                
عليها، لذلك فقد عرف عن القضاء البدوي من جهة  قساوته في فرض األحكام وسرعته في البت فـي     

خرى عرف عنه ايضا تمسكة الـشديد بهـذه األحكـام وعـدم     القضايا التي تتعلق بالنساء ومن جهة ا   
تغييرها، لذلك نجد ان قضايا االعتداء على المرأة تعد من النوادر في  القضاء البـدوي نظـراً لـشدة         

  .عقوباتها
   ويظهر جليا دور القاضي البدوي في النظر بجرائم االعتداء على المرأة فأذا اقدم شخص عليهـا            

ها  في وضح النهار اثناء انشغالها برعي المواشي أو االحتطاب أو جلب المـاء، حيـث              باالعتداء علي 
فعلته هذه تشكل خرقا خطيرا لقيم وتقاليد البدو، وتسمى صايحة الضحى، فكون الشخص المعتدي قـد               

تداء اساء إلى نفسه وإلى المرأة الضحية وإلى قبيلتها وجر الويالت إلى اقاربه وقبيلته أما في حالة االع                
  : عليها  في المساء، فتسمى صايحة المسا،  وتتمثل هذه الواقعات في نماذج القصص التالية

 ان احد افراد جماعة بدوية قد قـام باالعتـداء   : والتي مفادها)صايحة الضحى( قصة:  النموذج األول 
             الـذي اصـدر    على فتاة من نفس المجموعة، فامتثل االطراف المعنيين بالحادثة لدى القاضي البدوي
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المقعد الخشبي الذي يضع على ظهر الجمل وكل       ) الوثر(حكمه على المعتدي بان يتعرى ويجلس على        
، حيث تظهر ما يعلق على جسده يقطع بالسيف، أو يعوضه من ماله ومن أموال ومواشي أهله وأقاربه        

 المجني عليـه،    القصة دور القاضي في القضاء والحكم وردع االعتداء واخذ الحق من الجاني لصالح            
 وحرص القاضي والمجتمع على حماية وصون شرف المرأة وعدم المساس في مكانتها االجتماعية

       كما بينت القصة كيف يكون الجزاء وخيما على الرجل الذي لم يحترم المـرأة ومكانتهـا ولـم     
 دور القاضـي    يحترم ايضا العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعه ، باإلضـافةإلى ان القـصة اظهـرت             

االجتماعي في معالجة القضية واصدار حكمه بالسرعة التي تضمن للمراة اسـترداد حقهـا وصـون                
هي ) الصباح( شرفها أمام قبيلتها، كما بينت القصة على ان المرأة التي يعتدى عليها في فترة الضحى               

وية المتوارثـة بهـذا الـشان    أمراة ال يمكن تكذيبها وتكون عاقبة االعتداء عليها وخيمة؛ فاألحكام البد     
  . محددة وواضحة وشديدة في نفس الوقت، كما انها تتصف بسرعة التنفيذ

انه قد استغل أحد الضيوف سواد الليل ودخـل         : والتي مفادها ) صايحة المساء (قصة  :  النموذج الثاني 
مـضيف  على انه الزوج وحاول االعتداء على المـرأة زوجـة ال          ) المعزب(إلى محرم بيت المضيف     

فكشفت الزوجة فعلة الضيف وبدات بالصراخ اعالناً بأنها تعرضت لالعتداء على شرفها ثم عرضـت      
الواقعة على القاضي البدوي، الذي بدوره رد االعتبار لشرف المرأة ولبيتها، ويظهـر دور القاضـي                

العقوبات بالمعتـدي  بالحرص على الحفاظ على القيم والتقاليد البدوية واحترام شرف المرأة بانزال اشد   
على المرأة،وللقاضي البدوي دور حتى في ردع المرأة اذا كانت معتدية وبذلك يكون قد قام بردعهـا                 

 .وبتصحيح سلوكها ورد االعتبار للمراة المجنى عليها 

أن إحدى النساء اتهمت زوجة ابنها بانهـا        :والتي مفادها ) العذراء(     وتظهر هذه المواقف في قصة      
عذراء عند زواجها من ابنها، حينها شكت الزوجة إلى اهلها تهمة الحماة واتفق الطرفإن علـى     لم تكن   

عرض القضية عند القاضي البدوي وبعد ان عرض  كل طرف حجته، طلب من  زوج المـشتكية ان          
يحلف اليمين لتبرئة زوجته، واقسم بانه وجدها بكرا، حينها حكم القاضي على الحماة المفترية بقطـع                

سانها أو تدفع بدل العقوبة غرامة مالية كبيرة وأربعة من االبل، وبذلك يكون دور القاضي الحكم بما                 ل
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               ة، فالقـضاء البـدوييحقق ردع الجاني واصالح المجتمع ورد االعتبار لشرف ومكانة المرأة البدوي
ة االيجابيـة  يعتبر ان التهاون في قضايا المرأة من شانة ان يمس بأمن وتماسـك المجتمـع فالـصور         

للقاضي تمثلت بحكمه الشديد وعدم تهاونه في رد التهمة التي جاءت بها الحماة، وهنا نجـد ان مـن                    
ادوار الرجل االجتماعية الحفاظ على المرأة وحمايتها ومنع االعتداء عليها وفي حال حدوث ذلك فـإن           

مجني عليها، كمـا نجـد ان       العاقبة تكون مهينة لمن يجرء على ذلك خصوصا اذا كانت المرأة هي ال            
التي  تجرات وشككت في عذرية زوجـة ابنهـا          ) الحماة( القصة اظهرت  ايضا صورة سلبية للمراة        

  .فكانت العقوبة أما بان يقطع لسانها أو بان تدفع الدية المغلظّة 

ـ               ع       ويظهر دور القاضي في ردع المعتدي والقصاص من افعاله التي تدينها اعراف وقيم المجتم
حتى لو ان احد اعضاء الجماعة القرابية التي وقعت فيها الحادثة، كما وتظهر القصة الصورة السلبية                 
للرجل المعتدي وبانه مدان في المجتمع ويجب عقابه وجعله عبرة لغيره،         أما عن قضايا الجنح              

لعشائري الذي يعـرف  وهي الجرائم التي تكون أخف درجة من الجنايات الكبرى وينظر فيها القاضي ا  
، حيث نظر في القضية القاضي العشائري الذي فرق مـا بـين         )السارق(في قصة   ) بقاضي المشاهي (

الجنحة بقصد السرقة أو جريمة االعتداء على المرأة، ألن في االعتداء على شـرف المـرأة تكـون                  
أمام القاضـي حـول     العقوبة اشد وحكمها قاسي مقارنة بجنحة السرقة ،فقد حدث ان تقاضى رجالن             

ان الرجل دخل إلى بيته ليال وقبض على رجل جاره في باحة بيته فاشتكاه وتم النظـر                 : واقعة مفادها 
في القضية من قبل القاضي الذي استمع لدفاع المتهم الذي ادعى انه دخل البيت بقصد السرقة ولـيس                  

) اهللا(واخرهـا   ) اهللا(كلمات أولها   بقصد االعتداء على المرأة، حينها طلب منه القاضي ان يقول ثالثة            
وانك لم  ) تبرم باهللا ال قابل شافيه وال طمعان راجيه اال حق اهللا برقبتك تاديه            (وتخبرني ان كنت كاذب     

تاتي بقصد المرأة وانك اتيت بقصد السرقة، فحلف الرجل وتم حل القضية، وكان الحكم فيهـا مخففـا             
ء على المرأة حيث ان عاقبته ستكون وخيمه، ويدل هـذا           مقارنة مع الحكم في حال كان قصده االعتدا       

الموقف حرص المجتمع البدوي الدفاع عن مكانة وشرف المرأة واحترام حرمة البيوت كمـا تظهـر                
الواقعة صورتين سلوكيتين متناقضتين األولى الصورة االيجابية للرجل المدافع عن حرمة بيته ومكانة             
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لرجل الجار المعتدي على حرمة جاره والذي نال جزائه من قبل حكم            زوجته والصورة الثانية السلبية ل    
القاضي العشائري.  

    وفي قضايا الخطف حيث حدث وإن أمتثل اطراف قضية  خطف لدى قاضي عشائري معـروف                
، وبعد ان نظـر وحكـم بالقـضية        )ابو الحلو (في الوسط البدوي باحكامه الصارمة ويعرف بالقاضي        

مثابة موقف في العرف البدوي حيث غرم الشهود المبرئين ألنهم بشكل وبـآخر             ضمنها حكما اصبح ب   
مشاركين في القضية فكان من األولى بهم ردع الخاطف عن فعلته ومنعه من تعريض سـمعة الفتـاة                
واهلها للسوء، وكذلك غرم وأدان كل من استضاف الخاطف والفتاة في بيته باعتباره ايضا في طـرف     

ه إلى مسائلة وتغريم كل من له صلة بالخاطف وكل من صادفهم ولم يحـاول ان  القضية، ووصل حكم 
يخلص الفتاة من الخاطف والشهود، واعادتها إلى اهلها مكرمة، ان في حكمه هذا ردع لكل من فكـر                  

قـد  ) ابو الحلو (في ارتكاب تلك الفعلة المدانة من المجتمع والقاضي العشائري، وبذلك يكون القاضي             
من عقب حق ابو الحلو انحاش لشفت       (ده من قواعد الضبط االجتماعي حيث اصبح يقال         ارسى قواع 

 تكرار الحادثة، وقد اظهرت الحادثـة حـرص      لقوة وصرامة الحكم ، وهذا ساعد على عدم         ) النهيبة
القاضي والمجتمع في الحفاظ على كرامة ومكانة المرأة البدوية، ألنه حمل المسؤولية الجماعية لكـل               

 .ه عالقة بحادثة الخطف فكان لحكمه عبرة في الوسط البدويمن ل

     كما يظهر دور الرجل الفارس والمحارب في القبيلة، والذي من أهم أدواره في المجتمع حمايـة                
أمالك القبيلة أو المشاركة في الغزو التي ترجع اسبابه إلى الطبيعة القاسية فكثيراً ما ينـضب معينهـا        

راعي فيتهدد البدو خطر المجاعات، حيث تدفعهم غريزة البقاء إلى الغزو والـسلب           ويعم القحط في الم   
أو اجتياح السهول والمزارع والرعي فيها عنوه فالمسالة إما حياة أو موت وليست طبيعـة سـلوكية                 

ان رزقـتهم فـي ظـالل    "متأصلة في نفوس البدو، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون في مقدمته الشهيرة            
  )1966ن خلدون،اب( "رماحهم
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       ان للفرسان والمحاربين دور ومكانة في االحداث سواء في الدفاع عن القبيلة ونـسائها أو فـي      
 البدوي لها تقاليدها االجتماعية التي يجب التمـسك بهـا،           ت في العرف  الغزواالمشاركة في الغزو، و   

 االغتصاب أو القتل واحترام مكانـات  احترام تقاليد الفروسية وعدم التعرض للنساء باالهانة أو     : ومنها
الفرسان والشيوخ ، فقد عرضت بعض القصص والحكايات الشعبية لموضوع الفروسية، حيث ظهـر              

انة  في احدى الغزوات اسـتولى احـد   :والتي مفادها) زمن الغزو وفك الحليلة  (دور الفارس في قصة     
يلة، وعندما ضرب الفـارس االبـل   فرسان الغزو على عدد من االبل وعلى زوجة صاحب االبل الجم  

فرد عليها مستهزئا   ) على هونك ال تهز بدونهن، ألن صاحبها سوف يلحق بها         (صاحت به المرأة قائلة     
وما هي اال لحظات فاذا بزوجها منفردا مغيرا علـى الغـزاة منتخيـا              ) اذا لم يلحقو بك ساتزوجك    ( 

ه وابله، وعرف بين جماعتـه بانـه        حتى حرر زوجت  ) لعين الجميلة ترخص الروح   (بزوجته صارخا   
الفارس الذي يحمي القبيلة ويفك الحليلة اي الزوجة، حيث تظهر القصة دور ومكانـة الفـارس فـي                  
المجتمع البدوي الذي يقدر مكانة المرأة الشجاعة والجميلة، وكذلك تظهر ثقة المرأة البدويـة بعزيمـة        

مكانة وشرف زوجته، والتضيحة من اجلها ومن       وقدرة زوجها على تحريرها، وتقدير الزوج الفارس ل       
اجل أمالك القبيلة، هذا ويتجلى دور ومكانة الفارس بانه من بين االفراد القالئل في المجتمـع الـذي                  

  .ينهض شيخ القبيلة من مكانه في مجلسه الستقباله قائماً
ابيـة الداخليـة التـي           ومن أدوار الرجل االجتماعية تلك التي تعكس شكل وطريقة العالقات القر          

يشوبها احيانا نزاعات السباب تتعلق بمحدودية موارد الرزق مثل مشاكل ملكية المواشي واالراضـي              
التي  ذكرت سابقا ظهر دور الرجل االجتماعي في الحفـاظ          ) رواق البيت (ومصادر المياه، ففي قصة     

في حال قام الرجل باحداث خلـل       النظام القرابي في المجتمع البدوي وحرصه على التمسك به و         على  
في النظام القرابي المتماسك يأتي دور المرأة  االجتماعي المكمل له بضرورة  تنبيهه وارشاده؛ حيـث      
نجد ان المرأة صرحت أمام الجميع وبجملة مقتضبة قصيرة بينت فيها ان قبيلة الرجل أولى بـه مـن                 

لنظام القرابي الذي يعد من أهم الروابط التي تـربط      غيرة وانه أولى بحماية  قبيلته وذلك حفاظا على ا         
  .بين أفراد العشيرة الواحدة
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حيث تفرض التقاليد البدوية اخذ الثأر من القاتـل، وفـق           : كما يظهر دور الرجل في أخذ الثأر             
ن ال  تقاليد تعتبر الثأر دين مؤجل ولو بعد حين من الزمان فال بد الثأر من القاتل، وقضت العـادات ا                  

انه ذات مرة    : قضية الثأر في الوسط البدوي ومفادها     ) الثار(يؤخذ الثأر من المرأة حيث  تظهر قصة         
قُتل رجل ولم يأخذ أخاه ثأره، فانطوت األم في بيتها ال تخرج منه وال تواجه احداً، عندها سالها ابنهـا     

ابنها ضاع هدرا، مما كان مـن       عن سبب انعزالها، فأخبرته انها تخجل من مواجهة جاراتها، ألن دم            
؛ حيث تظهر القصة دور ومكانة الرجل في أخذ الثأر          االبن أخ القتيل ان هب مغادراً طالباً الثأر ألخيه        

مع انها سلبيه اال انها تظهر التزام الرجال بالتقاليد واألعراف البدوية، فالدور االجتماعي للرجل يحـتم       
ت  كما يظهر دور األم والذي ظهر بـشكل سـلبي فتمثـل دورهـا                علية بأن ال يقبل االهانة اياً كان      

  .كمحرضة البنها لألخذ بالثار والرد على القتل بالقتل
أن رجالً ساهم فـي  : والتي مفادها) أمنيات بدوي (     كما تبدو حكمة الرجل البدوي من خالل قصة         

 ساعده وحظـي بمظـاهر      حل قضية لرجل بدوي من ديرة غير ديرته حين حّل عليه ضيفا، وبعد أن             
  : الكرم والضيافة تمنى له الرجل المعزب تسعة أمنيات نُظمت شعرا تمثلت بالتالي

  .وهي كناية عن قيم الفروسية وأهمية الخيل : سابق من الخيل وبندقية ترمي من بعيد* 
لزواج وترمز هذه األمنية إلى رغبة الرجل بـا : إبنة أجاويد ومهما طلبت منها تجيب) زوجة(حرمة  * 

  .من إمراة ذات نسب رفيع 
تعكس هذه األمنية مدى أهمية الدور االجتماعي لالبنـاء          :خمس عيال عز الدخيل ومعذين الطنين       * 

  .في ان يكونوا قادرين على اكرام الضيف ودخالة الدخيل وحمايته وإكرامه
قلق الذي يساور الرجل من     تبين هذه األمنية ال   : حماني اهللا من ميلة الدهر ترى الدهر يعتدل ويميل          * 

  . تقلبات الزمان
ومن اهم األدوار االجتماعية التي يقوم بها الرجال في الوسط البدوي الحفاظ على شرف وسـمعة      
نساء القبيلة وتعد هذه المهمة من المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق كل فـرد فـي الجماعـة،                   

درجة اصبحت كل األنظار موجهه لرصد سـلوكات        ويحرص الجميع على القيام بها على اكمل وجه ل        
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المـرة  (المرأة في المجتمع وترصد كل تصرفاتها وسكناتها وحركاتها وتراقـب حتـى الفاظهـا ألن           
 وذلك حسب المثل الشعبي الذي يعبر عن دور ومكانة الشرف واالخالق ودور الرجل  )ينصفها شرفها 

لرجل ألنه يصون هذا الشرف، بالمقابـل تتعـزز         االجتماعي في صيانة الشرف، حيث تتعزز مكانة ا       
مكانة المرأة التي تحافظ على سمعة عائلته، وبحكم التقاليد االجتماعية فمن الصعوبة محـو الـسمعة                
السيئة تجاه العائلة التي تسببها لها المرأة نتيجة سوء سلوكها ، ودور الرجل في موضوع الحفاظ على                 

التجربة االجتماعية، وذلك حسب الحالة السلوكية للمراة، فالمرأة        الشرف يجب ان يستند على الحكمة و      
بسلوك ) الحرة( على الرجل مداواتها وردعها أما اذا اتت المرأة          ،إذا بدى منها سلوك سيء    ) المخطئة(

يصنف بانه سلبي فعلى الرجل مخاصمتها وتوجيهها واظهار خطئها كي ترجع عنه، ويعبر عن ذلـك                
، كما  ) داويها بالتي هي كانت الداء    (: وفي موضع اخر يقال   ،)ويها والحرة عاديها  الخاطية دا : (المثل

تؤكد األعراف االجتماعية على أهمية دور ابن العم تجاه ابنة عمه وينسجم ذلك مع األدوار االجتماعية         
بة مبـدءاً   التي يقوم بها الرجال في القبيلة، والتي تساهم في تعزيز التضامن الداخلي، يشكل نظام القرا              

اساسياً في هذا المجال، لذا تُظهر األمثال الشعبية اتجاها قويا لالقتران بين ابناء العمومة فـابن العـم                  
أولى ببنت عمه من الرجل الغريب، فال يحق البنة العم الزواج من غير ابن عمها، اال اذا كـان ابـن          

ابن العم ياخذ ابنـه عمـه مـن         : (لالعم غير راغب بهذا الزواج ويدعم هذا العرف االجتماعي المث         
 ومما يعزز دور الرجل تجاه ابنة عمه تفضيلها عن المرأة الغريبة كون ابنة العم تصبر على                 ،)البرزة

بنت العم تـصبر    (: جميع ظروف الحياة بحكم االلتزام بارادة المجموعة القرابية ويدل على ذلك المثل           
  .)على الجفا، أما الغريبة بدها تدلل

  ومن األدوار االجتماعية التي يقوم بها الرجل في الوسـط البـدوي الحفـاظ علـى التقاليـد                
االجتماعية وقيم الثقافة البدوية ومظاهر هذا االلتزام يظهر من خالل مواقف الرجال وافعـالهم التـي                

 واالحـداث   تراعي االعراف والتقاليد البدوية وكذلك من خالل سلوكاتهم وتصرفاتهم اتجاه الظـواهر           
االجتماعية اليومية، ومن المالحظ ان االلتزام بالتقاليد واالعراف البدوية الذي يحرص المجتمع علـى               
التمسك بها بغض النظر عن الجنس والعمر والمكانة االجتماعية علما بانة تتعزز مكانة االفـراد فـي              
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حنا تبـع ال     (:اليجابية فالمثل الذي مفاده   الوسط االجتماعي بمقدار التمسك بالتقاليد والقيم والسلوكات ا       
  . يعبر عن أهمية التمسك بالتقاليد الموروثه)نشرع شرع وال نفرع فرع

               ويتعزز دور الرجل البدوي ايضا في تحمل المسؤولية سواء كانت مـسؤولية يترتـب              
اد المجموعة والتي غالبا ما     عليها التزام مادي، كالمشاركة في تحمل دفع غرامة فرضت على احد افر           

تكون عددا من رؤوس الماشية أو مبلغ معلوم من المال، أو التزام ادبي بحيث يتطلب من العضو فـي     
المجموعة اتخاذ موقف كالمشاركة في حماية شخص دخيل على المجموعة، ومواجهة نتائج اي فعـل               

من األدوار التـي يحـرص عليهـا    ، و)اللي يفرش فراش يقعد عليه :(يقوم به، ويعبر عن ذلك المثل     
الرجل البدوي اإلنتماء للمجموعة القرابية وعدم الخروج عن ارادتها فالعضو الذي يخرج عن طاعـة               

، )من تغطى بغير ربعه بردان(: وحماية قبيلته يبقى وحيدا وتنقصه الحماية ويعبر عن هذه الحالة المثل     
ت الجماعية حين يطلب منه الواجب ذلك  فيقوم بعملـه  ومن ادوار الرجال القيام بالواجبات والمسؤوليا  

في الوقت المناسب ودون تقاعس، وعلى الرجل القيام بدوره في مساعدة كل طالب حاجة وعليـه ان                 
يلبي نداء الواجب وعدم التردد في تقديم ما يقدر عليه ويعتبر ذلك من مظاهر الكرم التـي يحـرص                   

  ).المطلوب يعان ولو كان سلطان(البدوي عليها، ويعبر عن ذلك المثل 

   ثقافـة الباديـة الشفهيـةصورة المرأة في: ثالثاً
         يمكن ان يؤشر لمفهوم الصورة كونها  تتمثل وتتكون من االحساس وتشترك في كل األنشطة         
الذهنية لإلنسان وتمكنه من ربط المعاني والذاكرة، وتعبر عن الموقف والمشخص والمحسوس فأمـا               

فيستحضر الصورة مباشرةً، فوظيفة الصورة تكمـن فـي         ) المثل(قف المجرد المعبر عنه باللفظ      المو
قدرتها على  تشكيل موقفاً تفسيرياً لمكوناتها وعالقاتها بمختلف التمثيالت التي تـوحي بهـا كلمـات                 

  .المثل
وقة ، فهي عنـد     لقد اظهرت بعض المواقف في المجتمع البدوي بان المرأة تتمتع بمكانة مرم                  و

وتستأثر باهتمامه كما يستاثر باهتمامه ايضاً حصانه األصيل ، وسالحة فكما ان          )الحليلة(زوجها تسمى   
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المرأة تعد شريكة حياته وعنوان كرامته وكذلك  فإن الحصان يعد  وسيلة تنقلة وموضع الفخر والزينة        
  .حمى لديه ، بينما السالح فهو يستخدم للدفاع عن النفس واالهل وال

      ولقد تاثرت مكانة المرأة في المجتمع البدوي إلى حد كبير بادوارها داخل االسرة والمجتمع،                  
وعلى الرغم من ان الثقافة السائدة في المجتمع اعطت الرجل بموجبها حق رئاسة االسرة كونه المعيل                

لك الثقافة مكانـة التبعيـة      والموزع للمسؤوليات بين اعضائها في حين احتلت الزوجة وفق توجهات ت          
والطاعة للرجل سواء كان اباً أو زوجاً أو ابناً، اال ان المرأة تقوم بادوار ال تقل شانا عن ادوار الرجل             
بل وربما تعد ادوراها اكثر أهمية وفاعلية من ادوار الرجل نتيجة العتمـاد االسـرة عليهـا وعلـى                 

  .ا أو حتى في تربية االطفال واالشراف عليهم ادوارها سواء في قضاء حاجات البيت واالعداد له

ومن الصور التي عكستها نصوص القصص والحكايات الشعبية مكانة المـرأة فـي بيتهـا،          
فبالرغم من ان كلمة الرجل مسموعة في بيته لكنه قد يأخذ برأي زوجته خصوصاً إذا كانت ذات عقل                  

ا فبالحجة واالقناع تكون هي صـاحبة       راجح ورأي سديد يمكن أن تعرضه على زوجها أو على ذويه          
زوجة احد شيوخ القبائل حيـث تعرضـت        ) الشاعرة مويضي (الرأي الفصل كما هو الحال في قصة        

للخطف في غياب زوجها حين اقدم أحد الغزاة وكان طاعنا في السن فاخذ إبلهـا ومواشـيها وحليهـا         
) الفـارس (لبداوة وخاطبت عقيد الغـزو      وعبائتها التي تلبسها، حينها غضبت من فعلته المخالفة لقيم ا         

تذكره بمكانتها وبعادات البدو التي تحترم مكانة وكرامة النساء حينئذ اعتذر           ) خليف(شعراً وكان اسمه    
واعاد لها ابلها ومواشـيها وعبائتهـا       ) بالخسيس(الفارس لها على فعلة الرجل الطاعن والذي وصفه         

  .وحليها احتراماً لمكانتها ولشجاعتها

التي تبين مواقف القضاء العشائري في الدفاع عـن سـمعة       ) الصورة( وفي موقع آخر تأتي قصة         
وفحوى القصة انه ذات مرة وجدت صورة تضم شـاباً بـدوياً            : المرأة والحفاظ على كرامتها مصانة    

لـدى  وفتاة من نفس القبيلة وهي تبتسم، حينها ثارت ثائرة اهل الفتاة الذي دعوا اهل الشاب للتقاضي                 
القاضي العشائري لرد االعتبار للفتاة من االهانة التي سببتها الصورة، وأمتثل الطرفان أمام القاضـي               
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يده بالثمن الذي يحـدده اهـل       ) يفدى(الذي حكم بقطع يد الشاب الذي تصور مع الفتاة أو ان يشتري             
بار شيوخ البـدو، كمـا    الفتاة، وان يقوم اهل الشاب بتبييض شرف الفتاة في ثالثة بيوت لشيوخ من ك             

تظهـر  . اي ثمن اتعاب القضية تسع ثناية من االبل من اهل الشاب    ) الرزقة(اشترط القاضي على اخذ     
القصة بعدم قبول المجتمع البدوي بالمساس بسمعة وكرامة المرأة سواء كان باالعتداء عليها بالفعل أو               

ن حكم القاضي قاسيا حين حكم بقطع       حتى المس بسمعتها وعرض صورتها مما يسيء لمكانتها لذا كا         
يد الشاب،كما وتظهر القصة ايضا دور المال في التعويض عن العقاب الجسدي حين استبدل عقوبـة                

 المجتمع والقاضي على تبرئة شرف الفتـاة فـي ثـالث    صقطع اليد بقبول الغرامة المالية، كذلك حر  
رف والعفة للمراة عند البدو بربطهـا    بيوت شيوخ من كبار شيوخ البدو وهذا يعكس أهمية صورة الش          

ة في المجتمع البدويبمكانة الشيوخ االجتماعي.  

كما تظهر  أهمية صورة الشرف والعفة لدى  المرأة حيث انصف القضاء العشائري المرأة في قضايا                 
الخطف الرضائي فعندما يتقدم رجل لخطبة فتاة لم يوافق اهلها عليه لسبب من االسباب ويعرف بـان                 

حـسب المـصطلح المحلـي    ) بنهبهـا (الفتاة تريده ولن تتخلى عن خيارها يلجا حينها إلى خطفها اي         
ويصطحبها مباشرة إليداعها في مكان آمن كأن يكون لدى رجل ذو مكانة مرموقـة أو لـدى احـدى     

، الذين يضمنون شرف الفتاة وتشير  )الشهود المبرئة (شيوخ البادية، ويحرص ان يصطحب معه شهود        
ومفادها ان رجال خطف فتاة من نفس عـشيرته وهـي ابنـة شـيخ            ) الخطف( تلك الواقعة قصة     إلى

يـسيرون معـه اثنـاء    ) مبـرئين (العشيرة واصطحب الخاطف معه ثالثة رجال شهود يسميهم البدو          
اي القاضـي  ) المنشد(الخطف، ثم أودع الخاطف الفتاة لدى احد الشيوخ ثم أمتثل جميع االطراف لدى           

 في قضية الفتاة عندها عرض كل طرف حجته، طلب القاضي من الشهود المبرئين حلـف                الذي ينظر 
بانهم رافقوا الفتاة من بيت والـدها إلـى بيـت         ) اهللا(واخرها  ) اهللا(يمين مكون من ست كلمات أولها       

صاحب الوجه في الدخالة وان الخاطف لم يمسك لها بيمين ولم يقبل لها جبين وعلى الخاطف أو ولي                  
اهللا ( ان يقول تسع كلمات بياض يبيض فيها شرف الفتاة وعشيرتها ويردد فـي هـذه الكلمـات                   أمره

ثالث كلمات اثناء : حيث تتوزع الكلمات في المواقف التالية) يبيض وجهك يا فالن ويسمى والد الفتاة    
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 الجمع  وجود الجميع في بيت القاضي ويرفع ثالث رايات بيضاء لمدة ثالث أيام، ثم ثالث كلمات أمام               
في بيت صاحب الوجه مستضيف الخاطف ويرفع ثالث رايات بيضاء، واخيرا يقول ثالث كلمات في               
بيت والد الفتاة ثم يرفع ثالث رايات بيضاء لمدة ثالث ايام، ثم يدفع غرامة الهل الفتاة، وتساق ابنة اخ        

وهنا  تظهر القـصة     إلى اخ المخطوفة، هذا واتفق الجميع على الحكم،         ) بدل(الخاطف لتصبح زوجة    
صورة ومكانة المرأة البدوية وحرص المجتمع على حمايتها  وصون شرفها بالتأكيد من قبل القاضـي       
والمجتمع بان الخاطف لم يمس شرفها وعليه ان يؤكد ذلك بالشهود وتحقيق المسؤولية الجماعية عـن               

  . باخ الفتاة المخطوفةاعمال االفراد وتضامن األهل مع اعضائها وذلك بزواج ابنة اخ الخاطف

       فمكانة المرأة البدوية لدى عائلتها يعتمد إلى حد كبير على منزلة اهلها ومكانتهم بين القبائل كأن         
تكون زوجة شيخ القبيلة أو ابنته التي ال تخرج على الرجال وعلى العامة وكانت تخطب وتتزوج بناء                 

بها الرفيع، وهنا يظهر جانبا اخر والذي يمكن تفـسيره     على مكانة والدها الشيخ اي تتعزز مكانتها بنس       
على ان مكانة المرأة  تكون في اغلب االحيان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعشيرة ومكانة الرجل  الذي قـد              
يكون زوجاً أو اباً أو اخاً ، بغض النظر عن الصفات أو اإلخالقيات التي قد تتحلى بها، ولكن قد نجـد   

حيث تظهر مكانة المرأة أم الذكور التي ترى فـي          )  األم(نحى اخر كما في قصة      ان األمر قد يأخذ م    
نفسها  بانها في مرتبة اجتماعية ومكانة افضل من المرأة أم اإلناث بحكم قيم وتقاليد المجتمـع التـي                   
ترفع من شان الذكور مقارنة باإلناث، لكن احداث القصة تضع األناث في مرتبة ومكانـة اجتماعيـة                 

ة خصوصا اذا توفرت فيهن خصال احترام الوالدين واالحسان بهما، كما أشارت إلى ذلك قصة               مرموق
  .والتي ورد ذكرها آنفاً) أم العيال وأم البنات(

   لقد احتوت القصص والحكايات الشعبية على العديد من األدوار والمكانات للمراة البدويـة        
راة، عززت من خاللها الصور النمطية للمراة فـي         وبالتالي عكست تلك األدوار والمكانات صور للم      

المجتمع، حيث تراوحت الصور التي ارتبطت بالمرأة بين الصور االيجابية والصور السلبية، فابرزت             
 صاحب الحصان االصيل فـي قـصة        -الصور االيجابية كصورة المرأة الذكية الفطنة زوجة الشيخ         
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ة مكانة المرأة التي يحـرص الرجـال ذوي المكانـات           كما عززت الصورة االيجابي   ) الخيل االصيلة (
على الزواج منها بصفتها رفيعة األصل وأيـضاً  ..) كالشيخ، والفارس، والكريم،(االجتماعية المرموقة  

على اقتناء الخيل االصيلة وتتعزز الصورة االيجابية للمراة ذات الرأي الحكيم التـي أنهـت صـراعاً         
كما أن سيادة المرأة في بيتهـا أعطـت صـورة ايجابيـة     ) اق البيترو(داخلياً كما ذكرت ذلك قصة      

؛ حيث استطاعت المرأة أن تحمي جارتها من إعتداء زوجها          )الجارة(لمكانتها حسب ما ورد في قصة       
عليها وحين الحقها زوجها واعتدى على زوجته في بيت جاره منتهكاً حرمة البيت لم تتردد صـاحبة                 

  . اجتماعياً وقضائياً على فعلته المخالفة للتقاليد والقيم البدويةالبيت من مواجهته ومسائلته

أما الصور السلبية التي ظهرت عليها المرأة في المجتمع البدوي فكانت إما صـورة المـرأة           
التي اتهمت زوجة ابنها بأخالقها حيث فرضت التقاليد التحقق من التهم الباطلة باللجوء إلـى               ) الحماة(

   الذي حكم على الحماة  بقطع لسانها أو شرائه أي دفع غرامة باهظـة بـدل العقوبـة                 القضاء البدوي
الجسدية، وتبرئة المتهمة، أو صورة الزوجة الخائنة التي وجد زوجها رجالً غريباً في بيته عندما عاد                
اليه، مما اضطره لمقاضاته وأخذ الحق منه النتهاكه حرمة بيته، وكذلك في قصة اخرى حول المـرأة          

الخائنة والتي افترت على خادمتها وتخلصت منها حتى ال تفضح أمرها لكن الخادمـة كانـت ذكيـة                   
وشاعرة فاستطاعت من خالل شعرها أن تجعل الزوج يفهم معنى قولها حيث اكتشف الحقيقة فإنصف               

الجربـا  (الخادمة ووضع زوجته وبهدوء على جمل اجرب وأرسلها إلى أهلها محققا مقولـة المثـل                
  ).ها اهلهايطلو

 أما عن صورة المرأة في منطوقة األمثال الشعبية ، حيث تعد المكانة مرجعاً تنظيميـاً لكيفيـة                     
إرتباط أعضاء المجتمع ببعضهم البعض، وتتعزز المكانات بمدى أهمية وطبيعة الدور الذي يقـوم بـه    

كانـة المنجـزة  والتـي يكتـسبها     أعضاء المجتمع، هذا وتنقسم المكانات إلى المكانة الموروثة ، والم         
االعضاء بالتحصيل والجهد العملي المنجز، لذا تعتبر مكانة الـذكور واإلنـاث مـن ناحيـة الجـنس                  

مكانات موروثة و مكتسبة  في المجتمع، أما من ناحية الدور فتعتبر مكانة الرجل و المـرأة    ) الجنوسة(
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قيم وثقافة المجتمع دوراً كبيراً فـي تحديـدها         مكانة منجزة وتقوم بادوار مختلفة ومتعددة، حيث كان ل        
واسنادها لكل من الرجل والمرأة وتعرف باألدوار الجندرية، وهذه األدوار تتميز بانها ليست ثابتة بـين      

 .المجتمعات والثقافات فهي ديناميكية ومتغيرة

 لـألدوار والمكانـات     لقد تشكلت من منظور منظومة القيم والثقافة البدوية صور نمطية              
الجندرية، تعبر عن صور ايجابية وصورسلبية أظهرتها الكثير من األمثال الـشعبية المنطوقـة فـي                
البادية، حيث احتوت األمثال الشعبية على العديد  من األدوار الجندرية، منها ادوار يقوم بها الرجـال                 

الجنسين معاً خصوصاً األدوار المتعلقة بالبيـت  وادوار تقوم بها النساء وهناك أدوار مشتركة يقوم بها   
والعائلة وتربية ورعاية أفرادها، أما األدوار الداخلية التي تضطلع بها المرأة تتصل باألدوار العائليـة               

  واالسرية وخدمة وتلبية حاجات أهل بيتها

ل األمر الذي جعلهـا       لقد عاشت المرأة وما تزال شعوراً تاريخياً بأنها أقل سوية وحقوقاً من الرج           
تعيش تناقضا بين طبيعة حياتها البيولوجية والسلوكات اليومية أو بين نظرة وموقف المجتمع الثقافيـة               
والقيمية منها، وهذا التناقض عبرت عنه األمثال الشعبية باعتبارها تجارب قد حدثت ويمكن حـدوثها               

هذا من ناحية المضمون، أما من ناحيـة     وقد أظهرت األمثال جرأة في طرح قضايا المرأة ومشكالتها          
الشكل ولغة األمثال فقد بدت قاسية وكان خطابها مباشرا ولعلها مصممة التخاذ موقف من المرأة بحكم      
حساسية وضعها من ناحية التقاليد االجتماعية التي كانت صورتها ومكانتها أكثر حضوراً من صـورة         

مثال ارتبطت بحياتها بهدف تـشريح سـلوكها وإدانـة    ومكانة الرجل، ويستدل على ذلك ان معظم األ      
  .ممارساتها السلبية أو اعالء لمكانتها االيجابية

والمرأة في األمثال ليست ذاتاً مستقلة تعبر عن نفسها وتمثل فرديتها وانما هي نموذج ومثال               
 ويظهر ذلـك مـن   على جنسها كله، فعالقة المثل المنطوق في البادية بالواقع االجتماعي عالقة عميقة    

خالل االثر المتبادل بينها وبين المثل الذي يرصد انعكاسات صورتها في  الواقـع االجتمـاعي وفـي     
الحياة اليومية وفي مظاهرها المختلفة فالمثل يستعرض جميع ظواهر الواقع ويتفاعل معها سواء كانت              



  
 

 
 

- 107 - 
 

         ر عن النسق الثقافي االجتماعيـة،      سلبية أم ايجابية، والمثل ايضا يعبر عن الظـروف االجتماعيويعب 
كونه مستقر في الوعي والوجدان الشعبي، فالمثل يطرح قضايا متضمنة فكرة ذات خالصة وتجربـة               
قيمية اجتماعية وفكرية ويحمل دالالت ووظائف تتعلق بالتربية والسلوك والتحذير والوعظ  واالرشاد             

والنقد االجتماعي.  

 تقدم بدائل للممارسات السلبية في المجتمع خصوصا تلك التـي           لذا فإن الوظيفة النقدية للمثل    
يفترض ان المرأة تمارسها من وجهة نظر المجتمع ونتيجة الموقف الذكوري الذي يرصد سـلوكيات               
المرأة، فالنقد والوعظ يشكل مرجعية لحفظ التوازن بين السلبيات وااليجابيات في الظاهرة االجتماعيـة    

قد لوحظ بان كثير من األمثال تركز على الجوانب السلبية للمراة اكثـر ممـا               والممارسات اليومية، ف  
تركز على الجوانب االيجابية حيث تظهر صورة المرأة  بانها دائما تحتاج إلى سند وعون داخل ذاتها                 
وخارجها وهي تبحث عن هذا العون لدى الرجل، واألمثال الشعبية تكشف عن فوارق جندريـة بـين               

الوسـط  لرجل وادوار وصور المرأة، من الصور االيجابية للمراة والتي سـادت فـي          ادوار وصور ا  
الشعبي ضمن  منظومة أمثال تعكس الثقافة الشفهية في مجتمع البادية والتـي تعبـر عـن المكانـة                   

ال تاخذ البنـت  : ( المرموقة للمراة الجميلة وخصوصا اذا اقترن الجمال باالخالق الحميدة فالمثل القائل    
حيث يعبر المثل عن مكانة االخالق في المجتمع ويعزز من القيم االيجابية لحـسن                )ى زين خدها  عل

حيث يقـارن  ) الحلو من حالوتها والغضب من عفونتها     (       اخالق المرأة البدوية،أما المثل القائل    
بية التي تتمثل بسلوك    المثل بين قيمتين األولى قيمة ايجابية تتمثل بحسن االخالق والجمال والقيمة السل           
خذ الحلـو واقعـد   ( الغضب والعفونة ،وهذا شاع في الوسط االجتماعي في البادية فالمثل الذي مفاده         

، حيث يعبر المثل عن مكانة جمال المرأة كقيمة ايجابية يقدرها المجتمع            )قباله وان جعت شاهد جماله    
عدم الجوع لمجرد مشاهدة المرأة الجميلـة،       لدرجة يمكن ان يكتفي المرء بالجمال واالحساس بالشبع و        

، حيث تظهر هذه الصور االيجابيـة      "جمال الشعر والطول الفارع   " ومن عالمات جمال المرأة البدوية      
( : وكذلك المثـل    ) من اللحمة اشرب المرقة ومن الصبايا خذ الطويلة المنطرة        ( الجمالية في المثل    

يعبر عن )شوف األم وتجوز البنية   (، أما المثل الذي مفاده    )السما بنجومها وجمال المرا بشعرها     جمال



  
 

 
 

- 108 - 
 

مكانة المرأة في بيتها وعالقتها بوالدتها كونها مصدر القيم  األسرية ألبنائها، ويدل أيضاً على مـدى                 
  .اقتراب البنت من أمها وتطابق الصفات االيجابية المشتركة بين البنت واألم

لتي تعززها األمثال الشعبية أنها غير جـديرة بالثقـة وليـست            الصور السلبية للمرأة  وا     ومن        
، وبحسب هذا الموقف السلبي من ) طـاعة النسوان تورث الهم( موضع طاعة، ويعبرعن ذلك المثل   

مكانة المرأة نتيجة طاعة المرأة الهم والندم وهذه صورة سلبية تتناقض مع منظومة الصور االيجابيـة       
قتها بابنائها كما عبرت عنه منظومة األمثال االيجابية الـسابقة وتأكيـداً لتلـك            لمكانتها في بيتها وعال   

فهـذا الموقـف    ) طاعة النسوان تدخل النـار    (الصورة السلبية تردد في الوسط الشعبي البدوي المثل       
مـرة  (المتطرف يعزز الصورة السلبية للمراة، لدرجة ان من يطيع النساء يدخل النار،أما المثل القائـل  

 فالمثل يستحضر صورة المرأة في المجتمـع والتـي يتحاشـاها الرجـال        )ن مرة اللي يطاوع مره    اب
لمجرد كونها امرأة  حث يعبر ذلك عن  المكانة السلبية للمرأة في المجتمع، كما يعبر ايـضا المثـل                    

ال يـؤمن  عن  الصورة السلبية لمكانتها لدرجة انه شبهها بالحية التـي         ) أمن للحية وال تأمن للمريه    (
جانبها يل يؤخذ األمان من الحية وال يؤخذ من المرأة، وهذه صورة وكناية عن انعدام الثقة بها، أمـا                   
الصورة الرمزية تجاه المرأة بالمثل فهي سلبية ايضاً، فالحية واإلنسان يتناقضان ويتماثالن في نفـس                

واحد كما ان الحية مخلوق بارد      الوقت، فالحية تتصل برمزية الحياة، والحية والحياة وحواء من اصل           
ويتعزز الموقف السلبي من التشكيك في أمانة المرأة        .وكذلك المرأة التي شبهتها بعض االساطير بالحية      

حيث يعبر المثـل عـن تقلـب مـزاج المـرأة       )ال تأمن للمرة اذا طلت وال للشمس اذا ولت    ( المثل
وعودتها مشعة من جديد، اما عـن مكانـة         وظهورها بمظاهر مختلفة تماما مثل حالة اختفاء الشمس         

وصورة المرأة االجتماعية من الناحية السلوكية والنفسية فلقد عبرت بعض األمثال عن تلك الحـاالت               
احيانا باسلوب االدانة الصريح لمواقفها السلبية أو بالتشكيك من سلوكها تجاه بعض القضايا والمواقف               

ة باعتبارها مصدر للمشاكل، ومن الصور السلبية ايـضا التـي           السلوكية والتي تنسجم مع نفسية المرأ     
صورتها األمثال الشعبية سلوك الغيرة عند المرأة حيث توصف الحالة السلوكية والنفسية للمـراة مـن    
قبل المجتمع بانها غيوره لدرجة ان أمومتها التي تتحقق من خالل إنجاب االطفـال حـصلت نتيجـة                  
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حيث يعبر ذلك عن الـصورة الـسلبية         ) لوال الغيرة ما حبلت األميرة     ( الغيرة ويعبر عن هذه المثل    
لسلوك المرأة لدرجة المس بغريزة األمومة الطبيعية لديها، ومن الصور السلبية التي رسمها المجتمـع         
للمراة إستنادا على سلوكها السلبي باعتبارها مصدر لخلق المشاكل لدرجة تشبيهها بابليس حيث يقـول          

ومن أشكال السلوك السلبي للنساء التي تسبب المشاكل ما يؤكده المثـل  ) لنسوان حبال ابليس ا( المثل  
سـالح المـرأة دموعهـا     (   ائل  ـوكذلك المثل الق   ) كيد النسوان مصايد والرجال تقع فيها     ( القائل

جهـة  ؛ حيث يعبر المثل عن الحاالت والقدرات المسلكية والجسدية للمراة من و           )  وصوتها واسنانها 
نظر المجتمع والصورة التي رسمها لسلوك المرأة كون سالحها أما الدموع أو الـصراخ أوالـصوت                

 .أواالسنان

 

  

   في ثقافـة الباديـة الشفهيـةصورة الرجل: رابعاً
ان صورة الدور التقليدي الذي يقوم به الرجل في مجتمع البادية والتي أشـارت لهـذا الـدور                        

بية والتعبيرات المحلية سواء كانت على شكل أمثال أو قصص أو شعر، تشي إلى           مجمل األدبيات الشع  
أدوار خارجية منها حماية أمالك القبيلة ومقتنياتها من المواشي واالبل من الضياع أو النهب فكان على          

، إن تنوع أدوار الرجل وحضوره المكثف فـي الحيـاة           رجال القبيلة القيام بمسؤولياتهم تجاه الجماعة     
العامة انعكست على صورته في المجتمع البدوي، وهذا ما عكسته أحداث القصص والحكايات الشعبية             
لدور ومكانة الرجل التي جعلته كائناً محورياً في الحياة االجتماعية، حيث ارتبطت مكانته وصـورته               

صـورته  من خالل األدوار المتعددة التي يقوم بها فكل دور يقوم به وضعه فـي مكانتـه وعكـست           
  . االيجابية في حال كان دوره ايجابياً أو عكست مكانته وصورته السلبية في حال كان دوره سلبيا

من الصور االيجابية مكانة القاضي البدوي في المجتمع ومـدى احتـرام المجتمـع ألحكامـه                     و
لحلـول لهـا،   خصوصا اذا عرف عنه الحكم والراي السديد والذكاء في معرفة جميع القضايا وايجاد ا          
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والمكانة والصورة االيجابية لدور الفروسية وتقدير نخوة الفارس الذي يرد االعتبار لكرامة وشـرف               
المرأة أو الذي يدافع عن أمالك وحمى القبيلة، وكذلك صورة الرجل المعزب المكرم لضيوفه ومكانـة       

 أمعن في عقـاب زوجتـه       الجار الذي يحترم حقوق الجيرة، بينما تعكس الصورة السلبية للرجل الذي          
بالرغم من لجوئها إلى بيت جارتها وانتهاكه لبيت جاره مما عرضه للعقاب الجزائي من قبل القاضـي          
ألنه اعتدى على حرمة البيوت، كما اظهرت بعض القصص الصورة السلبية للرجل الذي يعتدي على               

ته، والتي قد تصل احيانا حـد       شرف المرأة فهو مدان في المجتمع وينال جزائه وما يالئم فداحة جريم           
القتل أو دفع الغرامة المالية الباهضة، ومن الصور السلبية أيضاً صورة الرجل القاتل باعتباره دائمـا                
معرضا للقتل وألخذ الثأر منه لذا تعمل تقاليد المجتمع البدوي على تسوية قضايا القتل عنـد القـضاة                  

 من خالل بعض القصص والحكايات التي ذكرت        لوضع حد العمال الثأر، حيث عكست هذه الصورة       
  .سابقا عند الحديث عن أدوار الرجل في مجتمع البادية

       وتظهر صـورة الـرجل في ثقافة البادية الشفهية في منطوقة األمثال الشعبية، حيث توضـح              
 اإلشارة إلـى ان     األمثال الشعبية السائدة في الوسط البدوي المكانات والصور لالدوار الجندرية ضمن          

التصورات كانت ناتجة عن طريقة اداء األدوار الجندرية وسلوك الرجال في المجتمع البدوي، فاألمانة              
: قيمة وسلوك يحرص الرجل البدوي على االلتزام بها والمثل الشعبي الذي يصور هذه القيمـة يقـول         

ز مكانة الرجل القنوع وتتجلى لدية       ، وتتعز )من أمنك ال تخونه   (وكذلك  ) من اعطاك منحره ال تنحره    (
الصورة االيجابية بالقناعة وعدم االلحاح والسعي في مطالب الحياة التي يصعب تلبيتها فـي ظـروف            
بيئه البادية الصعبة، لذا تستحسن قيم القناعة واالكتفاء بالمتاح والممكن من شؤون الحياة التي يمكن ان            

علـى قـد بـساطك مـد     (وكذلك ) فع المفلوج كثر الطاليبما ين: (تتحقق وذلك حسب المثل الشعبي   
،كذلك يحرص الرجل البدوي على سمعته الحسنة كي تبقى صورته وسلوكه االخالقي محـط              )رجليك

تقدير في المجتمع، لذا تجد الرجل يبتعد عن اي موقف سلبي يدينه المجتمع، كونه فرد فـي الجماعـة     
مـن جـاب لنفـسه الـردى ال     : ( ويعبر عن ذلك المثل    مسؤول عن افعاله وعليه تحمل نتائج سلوكه      

، فالرجل وبالرغم من اهتمامه بتلبية احتياجات عائلته وتقديره لزوجته في قرارة نفسه، اال انه               )يلومها
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يجد صعوبة بالتعبير عن ذلك التقدير عالنية في المجتمع ألن القيم الثقافية السائدة تحبذ بـان الرجـل                  
يا ويل اللي علته مرتـه      (: هار تعلقه بزوجته، ويعبر عن هذه الصورة المثل       يجب ان ال يبالغ في اظ     

  )يموت والطبيب حداه

كما تتجلى الصورة السلبية للرجل الذي يجلب المشاكل والفضائح إلى اهله لدرجة ان المجتمع يفـضل                
ة الـسلبية   عليه البنت التي ترفع من شان عائلتها، واستحضار صورة المرأة االيجابية مقابل الـصور             

للرجل ليس فيه عدل لجهة مكانة المرأة ويؤكد ذلك على انحياز المجتمع لمكانة الذكور، والمثل الـذي          
  ).بنت مليحة وال ولد فضيحة(يعبر عن حاالت التفضيل تلك 

        ومن الصور السلبية لمكانة الرجل في الوسط البدوي ذلك الرجل الذي يتذلل للحـصول علـى     
الرجـال  : (تشبيههه بالنساء ويعتبر ذلك اقصى اهانه له، ويعبر عن هذه الصورة المثل           حاجته لدرجة   

 ويتضمن المثل صورة للمكانة السلبية للمراة في المجتمع مقارنـة مـع مكانـة               )عند حاجتهم نسوان  
الرجل،وتحذر المرأة الزواج من الرجل المزواج وبذلك تكون صورته سلبية من وجهة نظـر المـرأة           

  ) . شعر الصبية ال تلويه وجوز النسا ال توخذيه(عن ذلك المثل الذي شاع على لسان النساء ويعبر 

      تفرض الظروف البيئية القاسية والصارمة  ان يتم تربية الذكور تربية صارمة، بهدف اعـدادهم        
حري باألناث  لتحمل مشاق حياة البادية لذا ينظر المجتمع نظرة سلبية لصورة الذكر المدلل ألن الدالل               

دلل بنتك بتغنيـك ودلـل ابنـك        :(وسمة خاصة بالبنات وليس األوالد، وذلك حسب راي المثل القائل         
 .ألن الذكر المدلل براي المجتمع يجلب الخزي الهل بيته) بيخزيك

      ومن الصور السلبية لمكانة الرجل عند اهله ذلك الرجل الذي يكون سببا في النزاعات  والتفريق              
راد البيت الواحد وتشتيت شملهم لسبب سلوكي سلبي في طبائعه كالعصبية والتزمت، وهو بذلك              بين اف 

يكون بعكس المرأة ذات السلوك االيجابي والتي تجمع شمل العائلة بسبب خـدمتها لعائلتهـا والعمـل           
تعـشش  األم  : (لمصلحتهم وتلبية احتياجاتهم فالمثل الشعبي الذي شاع في الوسط البدوي ومفـاده ان            
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 يعبر عن المكانة االيجابية للمراة في بيتها مقارنة مع الصورة الـسلبية للرجـل الـذي     )واالب يطفش 
  .يكون سبباً في تشتيت شمل العائلة

في الدفاع عن مكانة وكرامة نساء القبيلة وظهر هذا الدور عندما قام            ) ابن العم (دور الرجل   
خارج قبيلتها، حيث رد ابن عمها االعتبار لكرامتهـا  ابن عم أمراة كانت متزوجة من أحد الشيوخ من         

بان احد شـيوخ القبائـل البدويـة    : التي مفادها) ابن رشيد(من زوجها الذي اهانها وذلك حسب قصة     
تزوج بأمراة من خارج قبيلته، وبينما كان مجموعة من رجال اهل الزوجة يرقصون فرحـا، نعـتهم                 

دافعت المرأة عن رجال قبيلتها، مما اغـاظ زوجهـا الـذي            حينها  " الرعيان مزعجون "الزوج بانهم     
ضربها وكسر سنها، فاخذت المرأة سنها وذهبت به شاكيه االهانة إلى اهلها، وهنا طلب شيخ قبيلتهـا                 

بمعنى من يتصدى لرد االعتبـار لكرامـة        " من يشرب فنجان كرامة ابنتهم صالحة     "من رجاله سائال      
اول الفنجان وانطلق لإلنتقام من زوجها حيث ضرب يده بالـسيف  وشرف ابنتهم، فنهض ابن عمها وتن     

  تظهر القصة مكانة المرأة البدوية واحترامها الهلها         حيث،  "اخو صالحة "وقطعها، وهو يصيح بنخوة     
، كمـا  وعدم قبول اهانتهم حتى من زوجها، وتقدير االهل بالمقابل لمكانة ابنتهم ورد االعتبار لكرامتها     

مرأة البدوية بنفسها وعدم تقبلها لالهانة اياً كان شكلها، حيث ان مكانتهـا االجتماعيـة               يظهر اعتداد ال  
مربوطة بالمكانة االجتماعية للرجل لذا فاالعتداء على كرامة المرأة هو االعتداء ذاته علـى كرامـة                

سلبية للرجل  الرجل، وهو أمر مرفوض في التراث والثقافة البدوية، كما تظهر القصة ايضاً الصورة ال             
الذي اعتدى على زوجته بالضرب وهو أمر لم يعتده المجتمع البدوي لذا فما كان من ابـن                 ) الزوج( 

  .عمها اال ان رد على ذلك بضرب الزوج وقطع يدة
       كما تظهر القصة شكل الفئات االجتماعية في الوسط البدوي، ومنها مجموعة الرعاة، وبـالرغم    

ية فيجب عليهم االلتزام بقيم وعادات واخالق المجتمع، فال يسمح حتى للرعاة من            من مرتبتها االجتماع  
القيام بأعمال يرفضها المجتمع البدوي كونها تعارض القيم االجتماعية، كما وتظهـر القـصة ايـضاً                
حرص المجتمع على احترام الكرامة الشخصية لجميع افراد المجتمع بغـض النظـر عـن مـراتبهم                

، باإلضافة إلى التاكيد على العدالة االجتماعية من وجهة نظر المجتمع البدوي فكـل مـن                االجتماعية
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يخالف هذه االعراف بغض النظر عن مكانتة االجتماعية فإنة سيتعرض للعقاب ، ومن الواضح هنـا                
أن المجتمعات الصغيرة نجدها أكثر حرصاً على التمسك بالعادات واالعراف حفاظا على تماسك هيبة              
المجتمع  نفسة، لذا فكل من يخالف ما ينبثق عن المنظومة القيمية فأنه يتعرض للعقاب بغض النظـر                  

  .عن الدور الذي يؤدية في المجتمع أو المكانة التي يحتلها

  

  

 

  

فة ا في ثقالمرأةوالرجل ر ادواور وـصنحو  مجتمع البادية د افرات اـهاتجا وآراء:المبحث الثاني
  .دية البامجتمع 

  
  :ة ـدممق
فراد مجتمع الدراسة نحو صور وأدوار الرجل أتجاهات إراء وآيتناول هذا الجزء تحليل         

ب المجموعات البؤرية المركزة سلووقد تم تنفيذ ذلك من خالل أ ،والمرأة في ثقافة البادية االردنية
) 284(ارك بها  ، شموزعه على البوادي الثالث بشكل متساويمجموعه بؤرية ) 24(تم تنفيذ حيث 

) 35(نساء قياديات و) 43(ورجال غير قياديين ) 31(رجل قيادي و ) 38(شخص موزعين على 
فتيات متعلمات و ) 36(شباب غير متعلمين و) 32(شباب متعلمين و ) 42(نساء غير قياديات و 

دراسة على ، وقد جاءت نتائج تحليل االراء واالتجاهات  ألفراد مجتمع الفتيات غير متعلمات ) 27(
   -:النحو االتي 

  ي الثقافة البدوية ـة فأرـ الموأدوارور ـ صوـنح أفراد عينة الدراسةاراء واتجاهات : اوالً
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ـ ا انهاة على   أ نظرت للمر  ةالبدويفة  الثقان  اركين  المشالعظمى من   البية  الغا تأشارلقد   س اس
 المـرأة  البدويلمجتمع  امع وقد كرم    لمجتالذي يرتكز عليه    اس  اسالا فهي   ،ئليالعالمجتمعي و التكوين  ا

ـ اكمإلا وضـعف    القيم المدنيـة     عن   البدويلمجتمع  اد  ابتعالرغم من   ا، وب ايته له ال حم من خال  ت اني
ـ ه ألمـر الـت  ا زانت وماك، فا في مجتمعهعالًا وفاًه دور مهم أن للمر اقد ك ل ف ،حةالمتا عيـة  ا وةالبدوي
 الرجل ولديه اكبر من دور    ا  كان ضيالما في   المرأةر  ن دو ا إلىركين  المشا معظم   أشار ا، كم احقوقهب

ت اركالمـش ا آراءلنظرة بشكل محدد لدى     البعض كنز وقد برزت هذه      ا يعتبره   الفطنة م الحكمة و امن  
ـ  المجتمع، وك ا كل   الهلبحثية، فهي مدرسة يتعلم من خال     العينة  اد  افرات من   اديالقياء  النسامن    ان عليه

لـشعر  ال في بيـت  الرجالس اجمن خالل قربها من مل، اجيالاء وتخريج ابنالاكبر في تربية  الالدور  ا
ـ   ا قامنت تقوم م  اسري، وك الا انب دوره ا ج إلىسي  السيا و االجتماعي ا دوره وممارسة ل الرجل في ح

ـ   ا من مم  اعية تخوله اجتما تملك سلطة    ولضيف وتكرمه ،    اتستقبل  فبه  اغي ـ اجبا وو ارسـة دوره ، اته
ـ اح، وكاترأح وافرأ من االجتماعيةت اسبالمناعلية في   ارك بف انت تش اوك رس دور كبيـر فـي   انت تم
  . ومدهم بالماءلالرجاسة بين الحمارة اثإل ت من خالالغزوارك والمعا

رة ـسأل لوإقتصادية نقطة إرتكاز ومصدر قوة إجتماعية لقد شكلت المرأة في البادية(
   مشارك)....ـةالبدوي

ت اديالقياء  النساديين و القيال  الرجاصةً من   ا خ ركينالمشا بعض   أشارقد  لخر ف آوعلى صعيد             
ـ ان وجودهن مهم فأ الأث األنالذكور على اب انجإلرغم من تفضيل   اب ونه  ا إلىلعينة  اد  افرأمن   ت البن

بي ايجالانتيجة لدورهن حسب مفاهيم المجتمع البدوي ،    لرزق  ات و الخيرات و البركاهل  الايجلبن لبيت   
ـ اهـن   سرية، ف الات  اقلعالاتقوية  لدورهن في   لمنزلية و ال  اعمالاقمن به من    ما ي لبيت و افي   ت الحنون
ت البنابو ا" هللا عز وجل فـ ا الرزق ورضان لهن يجلب    احسالالحة و افة بهن وتربيتهن تربية ص    الراو

هـن  ألنية  البدات في   البنالتي تنجب   المحظوظة هي   الزوجة  او" تالبركات بيت   البنابيت  " و   "مرزوق  
ـ الاعدون في   ا يس د ال الوألا اأمر،  الصغالمنزلية وتربية   ال  اعمألا في   اعدنهابرن بسرعة ويس  يك ل اعم
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 اهلهاج فهي معززة مكرمة عند      الزواكبر قبل   ا -نهالبنت مك ول مألا على   ةلمنزلية بل يشكلون مسؤولي   ا
هـن للتعـرف   هللـذين يتقربـون ال   اس  النا من قبل    البيت معروف ا البيت يجعل هذ  ات في   البناووجود  

د لبعضهم فهن البعاس النان يتزوجن يقربن اوبعد " سالنا يعرفه ات ما به بن الي م البيت  ا"ـج ف الزواو
 للـزوج مـن     اختيارها عند   المرأةلمرغوبة في   ات  الصفادية  البافة  اوتعكس ثق ". تالمبعدات و المقربا"
  .لية العاق خالالالطيب واصل الا اهمها

ت يعطـي صـورة     المتعلماء غير   النساصةً من   اركين خ المشاي بعض   ألمجتمع بحسب ر  اف
) لغنيـة ا المرأة(دي  المانب  الجات مقدمة على    الصفالرفيع، وهذه   النسب  اصل و الات  اة ذ ابية للمر ايجا
الدرب لو طالت وبنـت االجـواد لـو    "و  " لحصيرةاصيلة ولو على    الاخذ  ) "لجميلةا المرأة(لشكلي  او

. من خالل الصفات واالخالق الطيبة    ء  ابنصل يورث لأل  الاول لكن   ل يز المال يزول و  الجما ألن" بارت
 ليـة وال  العاق  خـال الالحسنة و ات  الصفالكثير من   ا وتكتسبلحة  اصل تتربى تربية ص   الان بنت   ا اكم

ـ ا يتنا وبم ،ق حميدة خالا تربت علية من     اعب بل تعمل بم   المتا اتجلب لزوجه  ليـد  ات وتقاداسب مع ع
ـ ات  اراعتباي  ا دون   الها فقط لجم  المرأةج من   الزوادية من   الباي  ل ف اثمألاوتحذر  . لمجتمعا  ال"خرى ف
  ." البنت على زين خدهاخذ ات

لقد استطاعت المرأة البدوية بحكمتها وعقالنيتها ان تحظى باحترام وثقة المجتمع البدوي بكل ( 
  مشاركة.....) مكوناته

ن اء كاسو" العيبة لبس ثوبهافق ار"من  ألن افقتهالسمعة ومن مرا سيئة المرأة تحذر من اكم
صـل  ألالنـسب و الحسب وات ا صفالتي تجتمع فيهاء هي النسافضل اخرى، واة ارأم أو رجل   افقهاير
ـ   فق،  خالالاصل و ألال مع   الجمارض  ا تع اذإلدين، لكن   اق و خالألال و الجماو ل دور دون   الـيس للجم
  . لرفيعالنسب ا وصلألادية هي البا في المرأةت اهم محددأف. قخالألاصل وألا

  مشارك..... ) البدو اعطوا المرأة حقوق يمكن ما تلقاها في المدن( 
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 المرأة لكن   ،ةالبدويفة  الثقا اهايا التي منحته الحقوق  العديد من   اعلى   ةالبدوية  المرحازت ا     
ت ابالـش ات مـن  اركالمـش ا آراءت  أشـار ثل وقـد    مألالشكل  ا ب الم تعرف كيف تستغله   في الماضي   

 االجتماعية ارهادوارسة  ا لمم ائماة د أ مهي ةالبدوي المرأةن  العينة  اد  افرات من   اديالقياء  النسات و اتعلملما
صبحت الممنوحة فالحقوق ا يتعلق باصة فيماعية لكل شيء وخ ادية، وهي و  البا في مجتمع    االقتصاديةو
 أة ن للمـر  ا إلىديين  القياوغير  ديين  القيال  الرجا أشاررث، و الالعمل و التعليم و ا في   الب بحقه ا تط ألنا

 على  اظا وذلك حف  ،هارأم مشورة   انهاه ب شارألا ولكن من غير     ،لرجلا من قبل    ايهان يؤخذ بر  ا وك رأي
ت، المتعلماء غير   النساصةً لدى   ات خ اركالمشا معظم   آراء في   ايضا ورد ذلك    ا كم البدويلرجل  اهيبة  
 مصدراً لشرف العائلة    اهم يعتبرونه ألنلبنت  اشرف   على سمعة و   اًمادية حريصون تم  الباء  ابنان  اوقد ك 

ـ لـسلطه   اب  ات وغي الحرياع نسبة   ارتفالحرص بسبب   ا اقص هذ ا فقد تن  نآلا اأم ،لقبيلهاو ه االجتماعي
ب الـشب البيـة   اي لدى غ  الراء، وقد برز ذلك     النسامن  ) صولالامن غير   (ربه  اقا على   البدويللرجل  

ة فـي  ال، وينظـر للمـر  مادية هو مجتمع متك   البامجتمع  فاللعينة  ا دافرالمتعلمين من   المتعلمين وغير   ا
ت المحـدد ادية، وقد برزت بعض    البابت تحكم   ايوجد قيم وثو  كما و نس،  ادية كجزء من مجتمع متج    البا
فـة  ا فـي ثق المـرأة نة ا كل شيء، وقد تظهر مكاتقهان يقع على ع   ا ك اً قديم المرأةو) لعيبافة  امثل ثق (

ـ  ،المرأة عن   اًعادية على هدر دمه دف    البالرجل في   ا ماقدإل  دية من خال  البامجتمع    بـذلك   أشـار  ا كم
ـ أهو دليل علـى  ، ولعينة اد افرالمتعلمين من ال غير  الرجاديين و القيال  الرجاركين من   المشا ت ا ذانه

ـ وال" ةنالخو فأ انا" ل ا يقنة الادية مهالبا في المرأةنت الرجل، فلو كا ومقدسة عند    هامهنة  امك  ى ينتخ
  .د والمعارك ئالشدا في ابه

ال يوجد فرق بيني وبين المرأة لذا ت أقل منهم، ـم ولسـة لهـة مساويـي بدويـكون(
  مشاركة....) الحضرية

لفعلـي  المحـرك   اة وهـي    اية للمر ا حم تشكلدية  البافة مجتمع   ان ثق ا ب راءآلاوتشير بعض    
لة على   دال نبهانسائهن و اسماء ب النسارفون  دية يع البال  ان رج ا إلىة  شارإلا، وتجدر   هارادوا و هالسلوك
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كما انهـا  سي في تشكيله، اسأل عامفي وهي  الثقالتكوين  ا تعتبر جزء من     المرأةف،  ا في مجتمعه  انتهامك
ـ  اثأم( من يتضمن ا بمافة وتوجيههالثقا في تشكيل     االساسي لمحركا تعد ، )ال، قصص، شـعر وغيره

ت اسـي لـسلوكي   اسالالمحـرك   ادية تعد   البا في   المرأةن  ا إلىسة  الدرا جزء كبير من عينة      أشاروقد  
ع، وحتى فـي طريقـة لبـسه      الشجارس،  الفالظهور بمظهر   ا إلى ائمالرجل، فهو يسعى د   ات  اهاتجاو

ء النساصةً لدى   اث خ األنات  اركالمشا آراء لدى   ا وقد بدى ذلك جلي    ،  المرأةب  اعجال بذلك   اه لين موكال
لبـدو  ا يعرف عنـد     ا في م  المرأةف  استهداعملية  فلعينة ،   اد  افرامن  ت  المتعلماء غير   النسات و اديالقيا
 اء عليه اعتدالالقبيلة، و ات  اغلى مكون ا هي من    المرأةن  الة على   ، هو ذو دال   ال سبيه من خال ) لغزواب(

د افـر ات من   اديالقياء  النسات من   اركالمشا آراءت  أشاردية، وقد   الباة في   الحياء على جوهر    اعتداهو  
 ذلـك   ويعـود  ابقادية س الباي يؤخذ به في مجتمع      أغلب ر ألا على   ةالبدوية  انه لم يكن للمر   ا إلىلعينة  ا
 آراءت بعـض    أشـار لـسير عليـه، وقـد       ا و ايهأخذ ر ألعيب في   انظرة  للذكورية، و افة  الثقان  اطغيل
ـ   ابق عمل علـى  السالتعليم في ا من ةالبدوي المرأةن ان حرمأ إلىركين  المشا  فـي  الحـد مـن دوره

ـ اًدية ندالبا في المرأةصبحت التعليم ا في  ا حقه المرأةء  اعطا ومع   نآلا، ولكن   اعهمجتم  للرجـل،  اً قوي
  .لعينةاد افرات من المتعلمات ابالشات من اركالمشا آراء تضمنته المجتمع كما في عالًا فاًوعنصر

 مشاركة) ولكن تنقصها الفرص.... البدوية لديها طاقات(

ت اديالقياء  النساصةً لدى   اركين خ المشا معظم   آراءدية بحسب   الباي مجتمع    ف المرأةن دور   القد ك      
 كمـا أن  لبيت  ارة  ببة مد انت بمث ا، حيث ك  اً وحيوي اً كبير اًلعينة دور اد  افرات من   المتعلمالغير  اء  النساو
سرة الاة  يار منظورة مثل رع   ادوا إلى األدوار د قسم أفراد العينة     دية وق البامجتمع   في   اً كبير اً دور اله

ر، القـر اذ  اتخاركته ب المشورة للرجل ومش  اي و الرار غير منظورة مثل تقديم      ادوا، و اتهاجاحتياوتلبية  
 دية ال البا في مجتمع    المرأة عشيرته، ف  أماملرجل وصورته   اب تتعلق بهيبة    اسبولكنه دور غير معلن ال    

 اضعفت هـذ ا قللت وانتها ومكرأةالملرجل لدور السلبية من قبل النظرة ا، ولكن   ابدالعمل  اتستريح من   
ظ الحفافلبيت، ارج حدود الخروج خا تستطيع  مطوقة ال  ا في قوقعة مغلقة وجعلته    المرأةلدور، ووضع   ا
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 ضـافة إلافـة، ب النظاور أملمنزل من ال اعما ب قياملال تربية سليمة، و   اطفالالزوجية وتربية   اعلى بيت   
هـم  البسط من   اعة  الجميد وصن الجبنة و اوصنع   االغناملخبز وحلب   اء وصنع   المالحطب و ا جلب   إلى
لرجل وهي ركيـزة    اكثر من   الة  عامدية  البا في   المرأةن  اركين  المشالبية  ا غ آراء بحسب   المرأةر  ادوا
ـ الافة و المضابل دور محصور في     المقا وللرجل في     من ركائز المجتمع   ديةاقتصا رجيـة ،   الخال  اعم

لـشعر،  التي تغزل، وتصنع وتركب بيوت      المربية،  اجة، و لمنتالسيدة  المدبره، و المديرة و انت هي   افك
ـ ه  المرار مقرونه ب  ادوا يلبير، وه ال، وترد على    لحالاوتسرح مع    آراءزل بحـسب    ألاه منـذ    البدوي 

ء بهـم   اعتنالال و اطفالاهي تربية   ها  رادواهم  ان من   ا كما،  )تابالشاء،  النسا(ث  األنات من   اركالمشا
به، وهـي  ال غيالرجل في حان ا مكقياملان يتمثل في ادية ك الباة في   أللمر االجتماعيلدور  افوتنشئتهم،  

ـ المرأة قامن يقوم مالرجل ا يستطيع بل الالمقاهم، وفي  ماكرالضيوف و ال  استقبامن تقوم في     ل ا في ح
 "المرأةة  الرجل في حي  اهم من دور    الرجل  اة  ا في حي  المرأةدور  "ن  ا دليل على    ا وهذ ا موته أو ابهاغي

لرجل ادية هو مكمل لدور     البا في   المرأةن دور   ات، و ابالشاء و النسا آراء في   اضحاي و الرالك  وبرز ذ 
  .الفصل بينهما يمكن وال

  مشارك.....) عمل المرأة البدوية كان كبير ولم يكن هناك شيء ممنوع على المرأة( 
ـ لقبيلة من خـال اية ا دور في حم  ةالبدوية  ان للمر انه ك ا إلىركين  المشا أشار ابينم          ، ال حكمته

ـ ا آراءل  لقبيلة وقد برز ذلك من خـال      اع عن   اسة فيهم للدف  الحما روح   وبثّل  ا للرج اوتعزيزه ل الرج
عـث  البا(لرجل فهـي    ا يطغى على دور     المرأة دور    فأن لالمجا العينة ، وفي هذ   اد  افراديين من   القيا
لتي ات  اعالنزا دور في حل     ةالبدوية  أن للمر ا إلىركين  المشا جزء كبير من     أشارللرجل، و ) لمحركاو

 فـي   ها دور إلى ضافةإلاهرة، ب المصاب و اسألنات  اقل عال لتقريب بينهم من خال   ائل، و القباتنشب بين   
ـ ة  ان للمر ا، وك المرأة على مدى وعي وحكمة      الدور يعتمد كلي  ا اح ولكن هذ  صالإلا دور فـي    ةالبدوي 
د اقتـص الا، وهي بذلك ركيـزة      )ط، حليب اجميد، بس (لمنزلية من   ال  اعمالال تسويق   رة من خال  التجا
  .لمنزليا
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تعتبر المرأة البدوية أحد أعمدة اإلقتصاد المجتمعي، فهي منتجة وتسعى الى تحقيق االكتفاء الذاتي (
  مشاركة ......) في االسرة

ن اك ف  لرجل،ا في تشكيل شخصية     اً كبير اً دور ةالبدوية  ان للمر ا إلىركين  المشا بعض   أشار وقد       
ـ ا وبمشورتهايهاخذون برأل يالرجان  اص وك الخا ايهأ ر ال وله اضي فع الما في   ادوره ، ا ويستمعون له
هم الرجل هو من س   ان  ا إلىت  المتعلمات  ابالشاء و النساصةً من   ا، خ ايضاركين  المشا بعض   أشاروقد  

لتـي خرجـت    ال وتربيهم وهي    الرجا هي من تصنع     المرأةن  ا إلى اوأشار، و المرأةفي تهميش دور    
ـ   ا ج إلىعية  اجتماضي تقوم بوظيفة    الما في   المرأةنت  ا،  حيث ك   الهائل ورج القباشيوخ    انـب وظيفته

ليـوم هـو تغيـر    اس ومألا بين اة مأ للمراالجتماعيلوظيفي والدور السبب في تغير   اسرية، ولعل   الا
 إلـى ت اركالمشات الفتيان لبعض ما، وترى اًكثر تعقيداصبحت اليوم اة  الحيان  أذ  إة ككل   الحياسلوب  ا
ضي المانت في   اهية فك الرفا تتمتع بشيء من     المرأةصبحت  اذ  افضل،  الي  الحا ا في وقتن  المرأةن دور   ا

  .نياتتعب وتع

لقد أنجبـت النسـاء البدويـات االميات رجـال ساهمـوا فـي تشكيـل تاريـخ وتـراث البادية (
  مشاركة  ....)االردنية 

ـ وا تف ةالبدويفة  الثقا ا قدمته ا كم المرأةركين حول صورة    المشا آراءلقد شهدت     ـ  اًت  اً ملحوظ
 المـرأة دية، فهـي  البا في المرأةلة عن مادية قدمت صورة شالبافة ان ثقأركين المشالبية اى غ أحيث ر 

 ابنائهـا لتي تربـي    اضلة  الفالمربية  ا، وهي   ارج بيته ا وخ النشطة في بيته  الة  عاملالمجتمع  اعلة في   الفا
لتـي  ات عديدة و  ارالتي تتقن مه  اطة  يلنشالحكيمة،  افحة،  المكا المرأةلنبيلة، وبرزت صورة    القيم  اعلى  

لة نشيطة دؤوبة حكيمـة  عامة أرما ةالبدوي المرأةن ا اء، كمالذكالصبر و الحميدة مثل   اق  خالالاتتحلى ب 
ـ ،اسـرته اور وتحسين معيشة    مألا مالتحكم بزم ادرة على   اصعدة وق الاتعمل على جميع     ن ينظـر  ا فك

 المرأةلدور صورة مشرقة عن    ا الرجل وقد عكس هذ   اكبر من   المجتمع وتقوم بدور    اس  اسا انهاة  أللمر
لرجل وقـد   اب  ال غي اجب في ح  الوالضيف، وتقوم ب  الرجل عند مجيء    ا قامدية فهي من تقوم بم    البافي  
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 يعكـس   البحثية، وهذ اعينة  لاد  افراديين من   القيال  الرجات و اديالقيات  السيدابرز ذلك بشكل محدد لدى      
 يجـوز   لعـشيرة وال  الرجل و انة وهي رمز شرف     المصا انها ب ائما د ا، فينظر له  ابية له ايجالالصورة  ا
ركون المشا وقد فسر    ،الخروج من بيته  انت قليلة   ا ك ول  اجيالاجت  هي من خر   ف اكرامته وب اس به المسا

ن ا إلـى ركين المشا من   اآلخرلبعض  ا أشارفقد  بل  المقا، وفي   ا لحقه اًكانتها وليس   ا عليه اًنه خوف اذلك ب 
ـ   ات ف ا غير ذ  انها، و لهالدونية  النظرة  ا للمرأة تمثلت ب   خرى سلبية اك صورة   اهن  وظهـرت   ائـدة، كم

ـ ا د المـرأة ن صورة   ا إلىركين  المشا بعض   أشارلحقوق، و المظلومة منقوصة   ابمظهر   ـ  ائم  ة مرتبط
ـ عاملعكس في ان  ا ك اذا اأم احترامبلرجل  ا الهعام قوية ي  انت شخصيته ا ك اذا، ف ابشخصيته ـ  اله ء ازدرا ب

 اً دور ا له لشيخ مثالً ا، فبنت   ا في مجتمعه  ا وصورته ا على دوره  ائماكدت د ا المرأةر، فشخصية   احتقاو
عتمـدت صـورة    ا ولقد    قوية، ا بنت شيخ وشخصيته   ا وذلك لكونه  ،لقبيلةا على مستوى    اً ومؤثر اًكبير
ـ    ا احترامركين على مدى    المشا ي بعض أ بحسب ر  اًيضأدية  البا في   المرأة ، وقـد   الرجل وتقـديره له

ن اه  البدويه  المراعت  استطالقد  ، و الرجل به اء  انتخانة رفيعة ودليل ذلك     ادية لمك البا في   المرأةوصلت  
 ائهار ذك استثمالت منتجة ومربية وتستطيع     ا ز انت وم ا ك انهال  بيه من خال  ايجالا افظ على صورته  اتح

  .انيا ثالبدوي ا ومجتمعهالأو ا في خدمة بيتهاتهاوخبر

  مشارك ....) إلي ما تجر ثوبها ما حدى ياطي عليه(

ـ ادية يتمـسكن ب   الباء في   النسان  ا إلىركين  المشالعظمى من   البية  الغا آراء وتشير      ء الحي
، احتـرام دية هي موضع    البا في   المرأةف. ا عكس صورة مشرقة عنه    القبيلة وهذ الخوف على شرف    او
، العشيرة وشـرفه النسبة للرجل تمثل سمعة ا بالمرأة، فاحترام هو من منطلق المرأةجل مع  لرال  عاموت
 تسمح دية الالبا في المرأة، وا وعدم تشويه صورته اظ عليه الحفاة تنتمي للقبيلة من مسؤوليته      ارأمي  أو
ن ا لـى إة  شـار إلال، وتجدر   الرجا كرامة هي من    اكرامته، ف ا يسيء له  أو ان يهينه ان  اي شخصٍ ك  ال

ـ ألعينة  اد  افرات من   المتعلمات  ابالشات من   اركالمشاصةً من   اركين وخ المشابعض   ـ  أ افواض ك ان هن
دمـة  الخا ائما، فهي د  التمييز ضده الظلم و اضي بمدى   الما في    بها رتبطتاه  البدويه  اصورة سلبية للمر  
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 ظلـم كبيـر   اك فهنلرجلا من قبل ارس ضدهاك تهميش وتمييز يمالرجل، وهنار موالمطيعة أل اوهي  
ـ الدها وا من يسميه لهأو ابن عمهاج من الزوالتي تجبر على    العروس  اتعكسه صورة    ت أشـار  ا، كم

ـ ات  ابالشات و اديالقياء  النسات من   اركالمشاصةً من   اركين خ المشالعديد من   ا آراءالى ذلك    ت المتعلم
صـر،  القاعوج والالضلع ادية البا في المرأةن  اخرى تتمثل في    اك صورة   ان هن ا إلىت  المتعلماوغير  
لذي يحترم زوجته فـي     الرجل  ان  إ، و اد عشيرته افرأنة مرموقة بين    ا مك إلى المرأةن وصلت   إحتى و 
لـسلبية  الصورة  اهم في عكس    ا س اوهذ) يتبع مره  (أو) محكوم(ل عنه   ا يق ايهاخذ بر أدية وي البامجتمع  

ه المرالسلبيه عن   النمطيه  اصوره  لاهم في رسم    ا س معالالان  اركين في   المشاويرى معظم   ،  المرأةعن  
لحقيقيـه  الـصورة   المطلوب لعكس   الدور  ا ب قياملابد من    وال ،لمغلوطهالصورة  ال نقل   ه من خال  البدوي
لجندريـه للرجـل   ا األدوارلـصور و اسة اكدر" لتوعوية اريع المشاج ومالبرال ه من خال  البدويه  اللمر
  ".ديهالبافة مجتمع اه في ثقالمراو

  مشاركة)....مع البدوي الذكورية هي من ظلم المرأة وأخفى دورهاثقافة المجت(

  ؟المرأة عن صورة البدويلمجتمع اة في الشعبيل اثمألاكيف عبرت   .1

لذي قيلت فيه وقد عكست معظـم       الموقف  ا تفسر حسب    ةياألردندية  البافة  ال في ثق  اثمألان  ا
لشريفة، عزيـزة   العفيفة،  ا المرأةرة  ت صو ابالشاء و النساصة من   ات خ اركالمشاي  ال بحسب ر  اثمألا
ـ   الباة في مجتمع    المهم للمر الدور  ال عن   اثمألالقد عبرت   ، و نئهارالنفس بحسب   ا  قـدمت   اديـة، فكم

ز ابرال في   اثمألاهمة  ا مس إلى ضافةإلار، فقد حصلت على حقوق مهمة، ب      ادوات و اجبا و ةالبدوي المرأة
صيلة، الا يحتذى كالا مثالهصبحت من خال  امجتمع، و لانة مرموقة في    ا مك اجعلت له حيث  ،  المرأةدور  

ت ابالشالمتعلمين و اب  الشباركين من   المشالبية  اي غ ا بحسب ر  ةالبدويل  اثمألاتعكس بعض   لوفية، و او
ة الـشعبي ل  اثمألا، فبعض   ا في مجتمعه  اخذ دوره ا و ا في تشكيل شخصيته   المرأةت مدى قدرة    المتعلما

  .لرجلاب ال غياهم في حماكرالضيوف وال استقبا في ادوره مثل المرأةدية توضح دور البافي 
  مشارك...) البنت الحرة لو نحطها بين الف رجل ما ينخاف عليها( 
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 المرأةت صورة   ابالشات و السيداصةً من   اركين خ المشاي معظم   أل بحسب ر  اثمألا وقدمت   

ـ اة الحياقع وتصبر على ظروف الوار مألالتي ترضى ب  ا المرأة، و ايضالحة  الصا همت الصعبة، ولقد س
 لمجتمـع، ا فـي  ارسة دورهالفرصة لمما ائهاعطا، والمرأةلثقة بادية في تعزيز  الباة في   الشعبيل  اثمألا

ـ الحة هي الصالزوجة ا صورة   ايضاركين  المشاي  ا بحسب ر  ةالبدويل  اثمألاوتعكس    التي تطيع زوجه
لي ا"رة فـ ا وتدير شؤونه بتدبير ومهاتم ببيتهلتى تهاو" لمطيعةا المرأةلوسيعة وار الداهللا بارك اب"فـ 

دية تفرض طريقة معينـة  الباة في   راويلصحالبيئة  اف" رةالبيت خس ا ب ارة مقعده ا من شر  ارها توقد ن  ام
ل كل ومشرب وملبس من خال    أن من م  اسألنات  اجاحتيالية لتلبية   ات ع اراة تتطلب مه  الحيالعيش و افي  

قة الطادر  ارة لقلة مص  الشرار من   النال  اشعارة  اج لمه ا تحت المرأةو. يرةلفقاسية  القالبيئة  اقلم مع هذه    ألتا
لمليحة تعمـل   ا المرأة " ان تعدل سلوك زوجه   التي تستطيع   الحة  الصالزوجة  ال  اثمألا، وكذلك تصور    

ـ فـة  الثقابية في ايجالا غير المرأةت ا، ومن صف"  سدة هالمرلزلمة سيل و ا"و" ل زلمة مالهامن   ةالبدوي 
  .".اقهح طالا مفتالمرأةغيرة "ق لطالا إلىلغيرة تؤدي ا، فلغيرةا

  
 تختار شريك حياتها بناء على عواطفها وهذا ادى الى زيادة حاالت الطالق أصبحت الفتاة(

  مشارك ....)في المجتمع البدوي
   

        
 لـذي لـه وظيفـة   ارب اقالاج من   الزوا تؤيد   ةالبدويل  اثمألان  ا إلىركين  المشا آراءوتشير  

ن لـه دور    ا اد، كم افرالا بين   االجتماعيةت  لصالا وتقوية   االجتماعين  مالتضاسك و التماعية في   اجتما
 يـرتبط بنظـرة     الدم، كم اء  اظ على نق  الحفائلة، و العارج  الخروج خ ات من   الممتلكافظة على   المحافي  

ذ بنـت عمـه مـن       خالعم ي ابن  ا"و" لفرسالعم ينزل بنت عمه عن      ابن  ا"فـ. ا ولغيره اعة لنفسه الجما
 ،لمجتمـع اليـد وقـيم   ات وتقاداعرف في عالقريبة  الزوجة  ا ف "لثوب رقعته منه فيه   اة  وحال"و" لبرزةا
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ل، ومدحه  الرجات  ار صف اظهالكبير في   الدور  ا ا له المرأةن  ا اكم،   اء سلوكه اثناعي ذلك   الي تر التاوب
ت المطيعة ذ الحة  الصالبنت  اكون  ن ت احيالا ، وفي كثير من      " كريم رس وال ا ف له حريم ال  الي م ا"، فـ   

ر المعيالحسنه هي   ات  الصفالجيد و الخلق  ار، ف العاهله  لذي يجلب ال  اق  العالولد  الي خير من    العالخلق  ا
 بعض  آراءخر تشير   اوعلى صعيد    ،"لفضيحةالد  الوا لمليحة وال البنت  اف"ث  انإلالذكور و اللتفرقة بين   

ل فـي   اثمألان معظم   ا إلىت  المتعلمات  ابالشات و اديالقياء  النسات من   اركالمشاصةً من   اركين خ المشا
لـذي  الوقت ا ففي )لالرجابنت ... ل الرجاخت ا(بع للرجل مثل اه هي ت ألمران  ادية تظهر ب  البامجتمع  

 ينقص عن دور    لذي ال المهم و ا المرأةنه تصوير لدور    اعلى  " لاخت رج اة  نالف"ئل  القالمثل  ايفسر فيه   
 ا مقرونالان ليكون ا كالمجتمع م ا في   ان دوره اة، حيث   اص للمر انتقانه  ا ب راآلخلبعض  الرجل يفسره   ا

ء غيـر   النـس اصة مـن    ات خ اركالمشا آراءلبعض من   ات  أشار ذلك فقد    إلى ضافةإلالرجل، ب ابدور  
ـ   ا المرأةدية خدمت   الباة في   الشعبيل  اثمألان بعض   ا إلىت  امتعلمال ـ ا التي توفرت له لكريمـة  اة  الحي

 تعبت وتعـذبت فـي   ةالبدوي المرأةن الرغم من اشت في بيت بسيط وفقير، وب     التي ع ا المرأةوهمشت  
ـ اآلخرء النسالشيخ وهمشت دور ال رفعت من قيمة بنت     اثمألان معظم   ا إلى اتهاحي ـ اي  يـرى  ات كم

لـشيخ  اركين، وضعت لخدمة بنـت  المشادية من وجهة نظر البال في اثمألاركين، فبعض المشابعض  
  .يناآلخرل الرجات افي تهميش بنهمت افقط، وقد س
  

  مشارك ....)سادت في المجتمع البدوي قديماً جاهلية تفضيل الذكر على األنثى(
  

 ؟المرأةدية عن البات في ايالحكالقصص واكيف عبرت   .2

  
فة ات في ثق  ايالحكالقصص و ان  ا إلىلمركزة  ات  المجموعاركين في   المشاغلبية  أ آراء تأشار

لصعبة، وقد جـسدت صـورة      اقف  الموالسديد في   اي  ألراحبة  ا ص المرأةة  دية قدمت صور  البامجتمع  
ـ ا وذك المرأة حكمة   ةالبدويلقصص  ا بعض   وعكستلمتميز،  ا ا ودوره انتهالقصص مك ا في   المرأة ، ائه
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لقصص عكـست دور    ان بعض   ا إلى ضافةإلاة وليس بسطحية، ب   الحياور  أمل بعمق مع    عام تت المرأةف
ئـل  القباكبر في تقريـب     الالدور  ا ان له ائل، فك القبالنظر بين   ات  الوجهت  المقربات و المصلحاء  النسا

 في مجتمـع    االجتماعيةت  اقلعالاس  اسا ال كونه  من خال  ةالبدوية  ا للمر االجتماعيلدور  ا يعكس   اوهذ
دية تعكس حزن   البالقصص في   ان بعض   ا إلىركين  المشا فيشير بعض    اآلخرنب  الجا على   اأمدية،  البا
،   رثالا مـن    انهاج، وحرم الزواة على   الفتار  اجبالتي تتعلق ب  القصص  ا تلك   ا وخصوص ،المرأةلم  او

ل ان تنا من المرأةن وذلك بسبب خوف الكتمالسطح وتبقى طي ا إلى تظهر   لقصص ال الكن معظم هذه    
ديـه  البا فـي    المـرأة بيه عن   ايجات صورةً   ايالحكالقصص و القد عكست   لرجل، ف ا كرامةلقصة من   ا

ـ  ال بعض    من خال  ركينالمشاي بعض   اه بحسب ر  البدويه  المراعت  استطاولقد  ه،  ياألردن ن القصص ب
 االجتماعيلدور  ان  ا إلىة  شارإلائل، وتجدر   القباكل بين   المشا و ايالقضا في حل بعض     هاما اتلعب دور 

ـ  المراعت  استطالرجل ، فقد    ازي دور   ان يو القصص ك ا عكسته   اة كم اللمر ـ نال وعق اه بحكمته ن ا ايته
  .تايالحكالقصص وا يظهر في اته كمالمجتمع بكل مكونا وثقة احترامى بتحظ

  
  مشاركة....) عند موت الرجل عيب على المرأة انها تتزوج ،أما الرجل فيحق له ذلك( 

  
  ؟المرأة مع العشائريء القضال عامكيف ت  .3

خـذ  أو انبها جإلىركين ، ووقف المشاي معظم أحسب ر المرأة العشائريء القضانصف  القد  
ـ  المـرأة لمجتمع  ا ظلم   اذا، ف ائمالحق د احبة  ا ص ارهاعتبا ب ال معه عام وقد ت  احقه ء يـرد   القـض ان  ا ك

 بشيء  المرأة مع   العشائريء  القضال  عاملعرض وقد ت  ا ايا في قض  ا، وخصوص انتها ويحفظ مك  ارهاعتبا
 يؤخذ مـن    ر ال الثا(، وكذلك   ان يبتلي عليه  اي شخص   ا يستطيع   ال) مصدقة (المرأةلخصوصية ف امن  

ـ ألا ان لهذ ات  المتعلمات  ابالشاصةً من   اركين خ المشا بعض   آراءظهرت  اوقد  ) المرأة : نار تفـسير  م
لرجل فهـي   ا من   اقل قدر ا المرأةني سلبي حيث تعتبر     الثا، و اية له ان في ذلك حم   ابي حيث   ايجال  وألا
 قتلت اذا العشائريء القضاركين، وفي المشاي بعض   ا بحسب ر  ار منه ألثالرجل حتى يؤخذ    اي  وا تس ال
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وفي هـذه   )  يحمل ويلد  ا جيله مداما  ( ات يؤخذ ديته  الالحاوفي بعض   ) لاربعة رج ا( يؤخذ دية    المرأة
ة أية للمـر  ادية حم الباء في   القضا، وشكل   المرأة العشائريء  القضانصف  المجمل فقد   ا وفي   اية له احم

 آراءوتشير  دية،  البا في   المرأة في دعم    ءالقضاهم  ا، فقد س  اطة به المنا األدواررس  انة حقيقية لتم  اوضم
لفطنـة  الحكمة و اء مبني على    القضان  ا إلىء  النسال و الرجات من   ادالقياصةً من   اركين خ المشالبية  اغ

ركين المشاي بعض   ا بحسب ر  المدنيء  القضافضل من   ا العشائريء  القضا، ف المرأةنة  اها يقبل   وهو ال 
ة اهرة عدم وجود قض   ا يفسر ظ  ان م اركين  المشاويشير معظم   ،  ةالبدوية  الحقوق للمر اء  اعطامن حيث   

 الرجـل بهـذ  ان يقوم اجدر الالعقل، وا على اطفة وتُحكمهالعا تثير المرأةن اء هو  النسادية من   البافي  
 ايائية في قـض   القضا ألحكامان  ا إلىت  اديالقياء  النساصةً من   اركين خ المشا آراءلدور، وتشير بعض    ا
ة فـي  اء غير منصف للمرالقضات قد يكون الالحافي بعض  و،ةالبدوية ار للمرانتصاكبر الشرف هو   ا
ة، فبعض اق حق للمراحقا في سبيل   كرامتهلرجل وتشويه   انة  اهاته لعدم   اعال مر دية، وذلك من خال   البا
  .كرامته مس أولرجل اب اغضال يسعون لعدم الرجاركين من المشاي بعض اة بحسب رالقضا

  .مشارك .....) يقبل إهانة المرأةالقضاء العشائري ال( 
  

، العـشائري ء  القـض ا دور كبير في     ةالبدوية  انه لم يكن للمر   ا إلىركين  المشاويشير بعض    
لدخول فـي   ا تترفع عن    ةالبدوي المرأة ألنع، وذلك   ا في نز  ا طرف المرأةنت  ا ك ات قليلة جد  الاك ح اهنف

نيـة  اكمإ جعلـت مـن       التي العشائريء  القضالفروض في   ا و ألحكاما قسوة   إلى ضافةإلار، ب مألا اهذ
لمعنويـة،  ايـة   الحمار مـن    اطا في   المرأة وضعت   ألحكاما شيء مستحيل، فهذه     المرأةء على   اعتدالا
 آراءتشير كما ركين، المشا بعض   حسب اراء  ماسترحا من منطلق    المرأة إلى ينظر   العشائريء  القضاو
صـة  ا تستند لنص شرعي وخ    نت ال ا ك العشائريء  القضات  الابعض ح ن  ا إلىركين  المشالبعض من   ا

  الان هـذ اين العشائرية القضا ولو علم )لمبكراج الزواج، و الزوار على   اجبالا(ت  الا يتعلق في ح   افيم
يـة  ا فـي حم   العشائريء  القضاهم  ا، وقد س  ةياألردندية  الباهرة في   الظانتشرت هذه   ا ا لم ايجوز شرع 

 قيامة لل الرئيسي للمر اعث  الباركين هي   المشاي معظم   اء بحسب ر  القضا ماحكا، ف ا وتعزيز دوره  المرأة
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 جـزء كبيـر مـن       آراءن  ا إلىة  شارإلانة، وتجدر   ا محمية ومص  ألحكاما، فهي بموجب هذه     ابدوره
لتـي  ا العشائريء القضات الا، ودليل ذلك قلة ح الخطالوقوع في   ا عن   المرأة تتنزه ن  ا  ترى ركينالمشا

دية اقتـص اعيـة و  اجتماز ومصدر قوة    ارتكادية نقطة   البا في   المرأةلت   شك حيثة،  ارأم احوكمت فيه 
  .ةالبدويسرة الل

قليلة هي الحاالت التي كانت المرأة فيها طرفاً في نزاع، وهذا دليل على ترفعها عن (
  مشارك ....)االخطاء

 
 
  

  ؟المرأة صورة البدويلشعر اكيف قدم  .4
لـشعر  ان  ا إلىت  اديالقياء  النساديين و القيا لالرجاصةً من   اركين خ المشا آراء معظم   تأشار

كمـا  ،  ا ويذكر عفته  المرأةلشعر ب ال   يتغزل من خال   البدويلرجل  ابية، ف ايجا بطريقة   المرأةقدم صورة   
، وقـد   المرأةلسلبية لدى   ات  الصفا إلىدية  البالشعر في   الشعر ولم يتطرق    ال  خته من خال  اخ  الايمدح  

 ولجميلـة،  الشريفة ا المرأةهم في تقديم صورة ا س، كمانل مدحهخالء من   النسالعديد من   الشعر  اد  خلّ
لفطينـة،  الذكية، الكحيلة،  اصيلة،  الا بصورة   ا قدمه و،  ا في مجتمعه  انتهاء من مك  عالالا و هاز دور ابرا

لوقـوع فـي   ا عـن   ا تعصم نفسه  وانها،  هم في تعزيز صورتها   ا س كماصيلة،  الالفرس  ال،  الرجابنت  
  .ألخطا

  مشارك  ....)وية صندوق مجوهرات، كل يوم يكشف عن جوهرة جديدةالمراة البد(
  

  . ديةالبافة مجتمع الرجل في ثقار ادوا ونحو صورلمجتمع اد افرات اهاتجا وآراء: ثانياً
ـ فة  الثقالبؤرية حول نظرة    ات  المجموعاركين في   المشا آراءتت  واتف للرجـل، فقـد     ةالبدوي 

لمجتمـع  ا لصورته فـي     اداتدمإدية ، هي    البافة مجتمع   اقلرجل في ث  ان صورة   اعلى  ها  ركزت معظم 
لذكور اب  انجادية يفضل   البالرجل فيه، فمجتمع    اسة دور   ا لقد اًلذكوري، نظر ا يوصف ب  والذيلشرقي  ا
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هل ضـد   الاع عن   الدفاية و الحمالرجل في   الذكور يرتبط بدور    اب  انجالتفضيل في   ا اث وهذ انإلاعلى  
 وعكس هـذا الـرأي      سالنالتي تحمي   الرسمية  السلطة  ا إلىن يفتقد   الذي ك ا اعتداء على مجتمعه،  ي  ا

 القبيلة  فع عن   الرجل من وجهة نظرهم يد    ا ، ف  الرجال القياديين وغير المتعلمين على وجه الخصوص،      
ب الـشب اي بعض ابحسب ر (ث  األنلذكر يشكل ل  اخ  الا أولرجل  اوجود  كما ان   . هلالاسرة و الا عن   و
لنـسب  ايـرتبط  ن ا اج، كمالزواي ظلم بعد    تعرضت أل  اذا ا له ألتي تلج اية  الحمالعزوة و ا )ركينالمشا
 لنسب، ومـن ال ا تحمل الفث األنا اأم" سمالار ويحمل الدايورث "لذكر هو من   ابن  الالذكور ف اء  ابنالاب

 علـى   ةث تشكل مـسؤولي   األنان  ا إلى ضافةإلا ب ،  "رهانقطعت د ا"نه  المجتمع  ات يصفه   البنا الاينجب  
ن اوهي بعـد  "  لو عرايس او متجوزات تات للممالبناهم "ج فـ   الزوا وحتى بعد    ادتهمنذ وال هل  الا

ـ   ا تتحمل اسـرتها  ي مشكلة   ا حدث   ا م اذاء و ابنالالزوج وتنجب له    اتتزوج تخدم     المرأةلمـسؤولية، ف
هل وعـدم   الانة شرف   الحرص على صي  ا على   المرأةلذلك تربى   " اهلها على   ا وشره ا لزوجه اخيره"
  .ا قبل زوجهاهلهر الالعاي عمل يجلب ا بامقيلا

  ....)مقياس الرجولة في ثقافة البادية هي الشجاعة والنخوة وليس المال   والثروة (

 مشاركة 

ت الـسيد المتعلمين وال غير الرجاديين والقيال الرجاصةً من   اخبسة  الدرا عينة   وترى اغلبية   
سـرته،  لمعيشية ال ات  المتطلباين  أمتمثل في سعيه لت   دية ي البا لرئيسي للرجل في مجتمعٍ   الدور  ان  ا إلى
ركة المشا في    له اآلخرلدور  ايتمثل  كما  ء،  الخضراعي  المراه و الميا عن   اًل بحث الترحالسفر و ائم  اهو د ف

، وجلب ايتهاسرة وحمالاية شؤون   ارع ف لوقتاشى مع مرور    لدور تال ا ا هذ معلحروب  ات و الغزوافي  
 تتطلـب   حيـث  ارهاحضا المرأةلتي يصعب على    ات  المتطلبامن   ال، حبوب، وغيره  لرزق من حال  ا

ـ  ا للم ابل وتوريده الا و االغنام رعي   إلى إضافةئم للرجل،   الدال  الترحالسفر و اعلى االغلب    ين أمء، وت
ن للرجل فـي مجتمـع      ا وقد ك  ،ةالبدويسرة  سي لال اسالالرزق  ا، فهي مصدر    اف له عالالاعي و المرا
ـ اسرة وقي الارة شؤون   ادإ، ف اورهأمبعة  اسرة ومت الاف على   اشرالادية دور في    البا  األدوار مـن    ادته
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 إلى) ءالنسامحرم  (بن من   الات حيث ينتقل    اسنو) 8(ء بعد سن    ابنالا تربية   وخاصة  لرجل،  اطة ب المنا
لمرحلـة  الخيل، وفـي هـذه      اية وركوب   الرمايمن للرجل، فيتعلم    الاع  الذراويصبح  ) لالرجامجلس  (

ئلة القا راءآلا إلىلنسبة  ا ب لنسبة قليال ا، وترتفع هذه    %)80(ء بنسبة   ابنالاتربية  لرجل في   ايصبح دور   
ء التي تنشب سـو   اكل  المشات و اعالنزاهمة في حل    المسادية  البالرجل في مجتمع    ار  ادواهم  ان من   بأ
 آراءديـة بحـسب    البابـن   ات  اهم مميـز  احي من   صالالالدور  اف،   االخرى ئلالقبا بين   أوخل قبيلة   اد
لقبيلـة،  اع عن   الدفال و القتالكبير في   ا دوره   إلى ضافةإلابلبحثية،  العينة  اد  افرال من   الرجاركين  المشا

لرجـل فـي    ار  ادوابرز  ان من   ا إلىركين  المشا من   جزءا كبيراً  أشاروقد  لمعتدين،  ات و الغزواوصد  
عـض  ي ب أبحـسب ر  ) المـرأة لمحرمـة علـى     ا(لرجل  ا ماوهي من مه  ) ديالقيالدور  ا(دية هو   البا
ـ المتميز للرجـل جعلـه   الدور ا ان هذا إلى راءآلات، وتشير تلك   اديالقياء  النسات من   اركالمشا س اس
ـ ادية دور كبير فـي      البان للرجل في    ادية، فلقد ك  البا في مجتمع    االجتماعيةت  اقلعالا ت ارالقـر اذ  اتخ
لرجـل  ا في وضع    هما س مما) لغزوالرحيل،  القحط،  ا(ت  اقأوصة في   القبيلة، وخ ا على مستوى    هامهلا

  .رزةاية بمعالإعية واجتمانة افي مك

  مشارك....) منذ الصغريسعى الرجل الى غرس قيم الشجاعة والقيادة في أطفالة الذكور (

نـت تعكـس    الكريم، فك اع،  الشجارس،  الفالرجل  از دور   ابرادية في   البافة  اهمت ثق ا ولقد س 
 اًكثر بروز ادية هو   البالرجل في   ان دور   اين  ركالمشالبية  اف غ اضالرجل، و ا عن   ائمابية د ايجاصورة  

ـ   اكبر من دور ا المرأةن دور  ا إلىقع يشير   الوان  اية، مع   معالإلاحية  النامن   ن الرجـل، ولعـل طغي
، ويرى بعض المرأةء دور   اخفإهم في   الرجل وس ارز دور   اظهر بشكل ب  ادية  البالذكوري في   المجتمع  ا
لتـي  ا المرأةر ادواهم من ا انهادية، ويرون البا في مجتمع   راألدواهم  ا هي   األدوارن هذه   اركين  المشا

 األدوارلبيت ، لكـن  ارج  الخفيفة خ ال  اعمالالبيت وبعض   اية ب العناد و الوألا على تربية    ايقتصر دوره 
لـرزق  ال، وتـوفير مـصدر      القتاح و لسالاية ب الحماكلرجل وهي   ا التي يقوم به  القوية هي   الصعبة و ا
بـل  الاية ا رعأولصيد ا  خالل منامإلرزق ا عن ا بحثيامأب عدة الغيا اناحيا  ذلك يتطلبحيثلعيش  او
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هل قبيلتـه،  اهل بيته وية الالحماين أمدوره في ت، إضافة ل  كن بعيدة اأملغير في   العمل عند   ا أو االغنامو
نتـه  ايعتمد ذلك علـى مك    حيث  ،  المرأةز دور   ابران للرجل دور كبير في      ا إلىركين  المشا أشاروقد  
  .لقبيلةاء ا من نساكثر من غيرهارس معروفة الفا أو لشيخ مثالًالقبيلة، فزوجة ا في تماعيةاالج

لم نكتسب نحن الشباب في البادية العادات والتقاليد من الماضي بطريقة كاملة بسبب ( 
 مشارك )الخ...دخول عوامل عدة مثل التعليم والتكنولوجيا واالستقرار

 

  

  في البادية عن الرجل ؟كيف عبرت االمثال الشعبية  .1

ـ القياء النـس اديين والقيال الرجاصةً من اركين وخ المشالعظمى من   البية  الغا آراءتشير   ت ادي
، وقد برزت   الشفهيةدية  البافة  ا في ثق  اًرزا وب هاماً اًة شكلت جزء  الشعبيل  اثمألان  ا إلىلعينة  اد  افرامن  

دية عظمـت مـن صـورة       البال في مجتمع    اثمألا، ف تالدالونٍ  ا تضمنته من مع   ال م  من خال  اهميتهأ
بل يـشير  المقالفروسية، وفي الحمية والتضحية واعة والشجالنخوة والجود والكرم والرجل، ووصفته ب ا
ـ ات  ابالشات و اديالقياء  النسات من   اركالمشاصةً من   اركين وخ المشالبعض من   ا ن ا إلـى  ، ت  المتعلم
ت التفـسير اهمت بعض ا وتعزز من دوره، وقد س وهي تدعم المرأةكثر من   الرجل  ال قد خدمت    اثمألا
ـ مألا مـن    اآلخرلجزء  ان  ا إلىركين  المشا آراء، وتشير   المرأةل في تشويه صورة     اثمطئة لأل الخا ل اث

، ) هو كـريم   رس وال ا هو ف  له حريم ال  ا الي م ا(ل  الرجل، فيق اة  المهمة في حي  ا المرأةنة  ا مك إلى أشار
ـ   اكبر مـن دور  التي هي الرجل اة اة في حيارز للمرالبالدور  ا إلىضحة  اة و رفإشا ة الرجـل فـي حي

ـ أوق زوجته ل طالاة في حارأمن يعيش بدون ا يستطيع   لرجل ال ان  ا، حيث   المرأة ـ ال وفا في ح ، اته
 آراءته، وتـشير  ال وفا في حأو ا من زوجه اقهل طال ان تعيش بدون رجل في ح     ا المرأة تستطيع   ابينم

 من  ا على غيره  ا يمكن تعميمه  صة وال ادث خ اقف وحو الت في مو  ل قي اثمألان  ا إلىركين  المشامعظم  
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ن ا الـشفهية ديـة  البافة  اة في ثق  الشعبيل  اثمألاعت  استطاسبة تنطبق عليه، وقد     ات، فلكل مثل من   الالحا
لشيخ، ارس،  الفالكريم،  الرجل  ان  ا حيث رفعت من ش    االجتماعيةنته  ادي للرجل، ومك  القيالدور  اتعكس  

ـ ا كل   اعياجتماكم  ان تح ال  اثمألاعت بعض   استطا خر فقد اوعلى صعيد     يتـصفون   لـذين ال  ال  الرج
صة مـن  اركين خالمشالبعض من اى أية، وعلى صعيد متصل فقد ر    ماهزنإلالبخل، و ات حميدة ك  ابصف

سرية الائل  المسا في بعض    ارهوا ويش زوجتهي  أخذ بر ألذي ي الرجل  ال صورة   اثمألان بعض   اب  الشبا
ت ابالـش ات من   اركالمشاره ومن وجهة نظر بعض      أملمغلوب على   ا  و ضعيفلالرجل  ا ب االجتماعيةو
ـ المجتمـع، حيـث   الذكورية في افة  السلبية للثق ات  ازافرالاحد  وأت  اديالقياء  النسات و المتعلما ك ان هن

  .ختها أوه أم أوي زوجته أخذه برأدية وبين البالرجل في مجتمع ا بين رجولة ارضاتع

  لرجل؟ادية عن البات في ايالحكالقصص واكيف عبرت .2
ت في  ايالحكالقصص و ان  ا إلىلمركزة  البؤرية  ات  المجموعاركين في   المشا آراءمعظم   تأشار       

د مجتمـع   افرالسلوك لدى   الوعي و افي تشكيل   همة  المسا في اًسياسا اًدية تعتبر محور  البافة مجتمع   اثق
در اهـم مـص  اصبحت من اريخية معينة واقف حدثت في حقبة تاقعية وتجسد مو ا و هاراعتبادية ، ب  البا
ـ ار  اخبا اقع وتحمل في مجمله   اة حقيقية للو  آلسلوك فهي مر  التعلم وتوجيه   ا لقـصص  ان  ا كمـا س،  الن
ـ ايجالرجل بطريقة اصورة دية عبرت عن    البافة مجتمع   ات في ثق  ايالحكاو لنـصيب  ا لـه ن ابية وقد ك
لذي ارس، الفالكريم، اع، الشجالقوي،  الرجل  ا قدمت صورة    حيثت،  ايالحكالقصص و اكبر من هذه    الا
لقـصص  اخر فقـد خلـدت بعـض    ا عن شرفه وشرف عشيرته، وعلى صعيد اعالموت دفاب ا يه ال
ل، وقد  المالعرض و ا عن   اًعادف بأنفسهم   الذين ضحو ال  الرجاد  اجأمدية  البافة مجتمع   ات في ثق  ايالحكاو

، المـرأة  عـن  اًعائهم دفاة على هدر دم  ديالبال في   الرجا ماقدإت  ايالحكالقصص و العديد من   اتضمنت  
  .لرجلا ومقدسة عند هامهنة ات مكا ذانها دليل على اوهذ

  مشارك ....)شجاعة الرجل البدوي وشهامته اكبر من ان تعبر عنها القصص والحكايات( 
  لرجل؟ا مع العشائريء القضال عامكيف ت .3
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بط الضواهم  احد  اركين  المشا لعظمى من البية  الغا من وجهة نظر     العشائريء  القضالقد شكل   
 فـي توجيـه    العشائريء  القضا ألحكاملكبيرة  المعنوية  القيمة  ا، وقد برزت    البدويلمجتمع  التي تحكم   ا

لمجتمـع،  الرجل فـي  ا دور  من دعمت وعززت هامه شكل ركيزة    العشائريء  القضافد،  افرالاسلوك  
 للرجـل   ا قوي ادعا ر العشائريء  القضاكل  ء، وقد ش  القضا ا هذ ألحكام اداستنانة  افحقوقه محفوظة ومص  

 مـشاركة ،  ....) رجولته ما تسمحلة يمد ايده على مـرة        (  المرأة على   ا وجسدي الذي يعتدي معنوي  ا
سهم فـي  ا، وذلك المرأةلمفروضة على  اكثر حدة من تلك     ادية  البالرجل في   المفروضة على   ا ألحكاماف

ء على حقوق غيـره مـن       اعتدالا وحتى   المرأةعلى  ء  اعتدالا يفكر في    لرجل وجعلته ال  اضبط سلوك   
ـ    ا إلىركين المشالبعض من  ا أشارخر فقد   آل، وعلى صعيد    الرجا ء القـض ات الانـه فـي معظـم ح

وذلـك مـن منطلـق    المرأةلح ا ص إلىة تكون   ارأم رجل و  اع فيه النزالتي يكون طرفي    ا و العشائري ،
ن القـول  اه يمكـن  فإنلمجمل احق للرجل، وبلان ان كا حتى وانتهاها وعدم المرأةظ على صورة    الحفا
 فسره ا ما، وهذ المرأةلمفروضة على   ا ألحكاماكبر حدة من    ادية  البالرجل في   المفروضة على   ا ألحكاما
  .ةا للمرالعشائريء القضا اعية منحهاجتمالبعض بقوة ا

  لرجل؟ا صورة البدويلشعر اكيف قدم  .4

ركين فـي   المـش ا معظـم    آراءدية بحـسب    ابلافة مجتمع   ات ثق اهم مكون أحد  ألشعر  ايعتبر  
 مـن توثيـق     هاماً اًدية، ويشكل جزء  الباء  ابناصل عند   التواطب و التخالبؤرية، فهو لغة    ات  المجموعا
لـشعر بعـض   ادية وقـد تـضمن   الباء ابناء اهو يعكس فطنة وذك فدية  البالشفهي في مجتمع    اريخ  التا
ـ الخات السلوكيات، واهاتجالال سهم في تشكيائل، وقد   القباية بين   معالالائل  الرسا د مجتمـع  افراصة ب
لرجـل  ان  ا ك اذاف) لسلبيةابية و ايجالا(لمختلفة  ا انبهالرجل بجو الشعر صورة   ا وقد قدم    ،ةياألردندية  البا

يضاً كما ينتخي البدوي فـي      ا ن، رديء ذكر ذلك   ان بخيل، جب  ا ك اذارس ذكر ذلك، و   اع، ف اكريم، شج 
لشعر ا شكل كمالرجل اصة في شعر الة خا ح المرأة شكلت   حيث،  )ةنال ف خوا انا(قول  شعره بالمرأة ،في  

لشعر فـي نقـل     اهم  ا، ولقد س  ائلها، ومدح فض  التغزل به ا و المرأةثل لمدح   مألالطريقة  النسبة للرجل   اب
 مـضامين جمل  المجتمع، ومن   ابي في   ايجالالكريم، وعزز من دوره     ارس،  الفالشهم،  الرجل  اصورة  
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 فـإن لمميـزة،   اقف  المواز  ابرسيلة ال  كما يعد و   لالرجاسة  ا، وحم المرأةرف   ش ما تحدث عن    لشعر  ا
ـ التقريب بينهائل والقباح صالا دور كبير في    البدويللشعر   لـدور  از ابـر ا فـي  ايـض اهم ا، وهو س

لصور بين ا واألدوارل  ما يعكس تك  البدويلشعر  ان  ا إلى ضافةإلالرجل، ب ا و المرأةحي لكل من    صالالا
 معظـم   آراءلشعر بحسب   اهم  ا س ايضالشريف، و ادق  الصالحب  ا يتعلق ب  اصة فيم ا وخ  لرجلا و المرأة

تـنقط  (قعهم فمنهم مـن  ال وتصنيفهم بحسب موالرجار ادواز ابراديين في القيال الرجاركين من  المشا
  .لفروسيةالة على دال) هالدم يمناتنقط (لكرم، ومنهم من الة على دال) هالسمن يمنا
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  ــسمالخافصــل ال
  اـ وتوصياتهنتائـــج الدراســـة

  نتائج الدراسة : اوال

 لمجتمـع الباديـة     الـشفهية  تعتبر دراسة الصور واألدوار الجندرية للرجل والمرأة في الثقافة                
ضـمن   قضايا المرأة والرجل في البادية االردنية      تناولتاالردنية من الدراسات النوعية والنادرة التي       

 بـالمتغيرات االجتماعيـة     وعالقتهـا  لصور واالدوار الجندرية للمراة والرجل    ل تحليلية تفسيرية    ةقراء
الشعر وعبية  والقصص والحكايات،     ش التي تمثلت في االمثال ال     الشفهيةوالثقافية ضمن مكونات الثقافة     

ئدة ايجابية كانت أم سـلبية   النظرة  الساتفسيرسهمت في االت من القضاء العشائري، التي أالبدوي وح 
 فقد ، الرجل والمرأة في الحياة العامة والخاصة على حد سواء، ومن خالل تلك القراءة           وصور  ألدوار  

   -:توصلت الدراسة الى مجموعه من النتائج يمكن إجمالها بالتالي
 تعاطيهـا    ثقافة البادية الشفهية مشابهة للثقافة العربية في تناقضاتها وهذا اعطاها مرونة في            .1

مقابـل   األمثال الشعبية  تعزز من قيمة المرأة والرجل           بعض مع األحداث ،فأحياناً تجد أن    
 هناك أمثال تقلل من قيمتهما وهذا يؤكد على ان ثقافة البادية ثقافة جامعه و مضامينها                ذلك



  
 

 
 

- 134 - 
 

تستخدم حسب المواقف االجتماعية، وغالبية مضامين الثقافة من أمثال وقـصص وشـعر             
ن أحداث وقعية حدثت في مجتمـع الباديـة فأصـبحت تتـداول علـى ألـسنة                تتحدث ع 

 .على أحداث أخرىهاالناس،وأحياناً يتم إسقاط

قلة  الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصور واالدوار الجندرية للرجل والمرأة فـي               .2
 مـن  ثقافة البادية الشفهية وعدم وجود دراسات تناولت الموضوع بشكل مباشر، وبـالرغم   

وجود دراسات تناولت البادية االردنية اال أن معظمها تنـاول جزيئـات منهـا كالقـضاء           
 . البدوية لعشائر حول انساب ا أو ، أوالمرأة في القضاء،العشائري

مـن منظـور سوسـيولوجي      دراسـتها   صصين بقضايا البادية االردنية و    قلة الباحثين المتخ   .3
البادية االردنية أحد أهم  النتائج المهمـة التـي       وأنثروبولوجي، فقد شكل قلة الباحثين  في        

سوسيولوجي واالنثروبولوجي عن ثقافة مجتمع البادية       ، فغياب الباحث ال   واجههتها الدراسة 
 .كانت إحدى المعوقات التي واجهت الدراسة

تفوق االدوار التي تقوم بها المرأة في مجتمع البادية أدوار الرجل ، ولكن في اغلبيتها أدوار                 .4
ير منظورة، نظراً لطبيعة المجتمع البدوي ولسيادة الثقافة الذكوريـة ، وخاصـة االدوار      غ

 االنتاجي والمتمثل فـي  الدوراالسرية واالنتاجية  والتي تعتمد بشكل أكبر على المرأة مثل        
 .اإلقتصاد المنزلي

ن دورهـا   مكانتها في مجتمع البادية تحظى بإهتمام  المجتمع، ألنها تعزز  م           صورة المرأة و   .5
اإلجتماعي، نظراً للعالقة المتداخلة بين كل من الدور والمكانة  والصورة ، بحيث تـؤثر                

صورة المراة ومكانتها تقوم على طبيعة       فكل واحدة منهما باألخرى وتساهم في إفرازها ،         
تصنيفات المجتمع للمرأة  والرجل على حد سواء، فالمرأة  تستمد مكانتها من الرجل سواء               

 .اباً أو أخاً أو زوجاًكان 
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صورة الرجل ومكانته في مجتمع البادية تعتمد بشكل اساسي  على طبيعة الدور اإلجتماعي                .6
الذي يقوم به الرجل فدوره بحماية القبيلة يعطيه صورة الفارس الشجاع  ويعطيـه مكانـه          

 .إجتماعية  مرموقة يكون من خاللها في مقدمة رجاالت

 
 مـضامين   فـي  من االدوار االخـرى ،        بروزاً كثرة للرجل هي األ   تعتبر االدوار االجتماعي   .7

الثقافة الشفهية لمجتمع البادية، وهذا يعكس التنميط السائد  في المجتمـع االردنـي عامـة        
 نظـرة    و ،والمجتمع البدوي خاصة  وهو تنميط وتوزيع لألدوار حسب الجنس من جهة             

مارس داخل نطـاق    دوار تُ  هي أ   المراة   دوارأالمجتمع ألدوار الرجل والمرأة  باعتبار ان        
 . االسرة اما أدوار الرجل فهي تكون على نطاق المجتمع من جهة اخرى

هـا االكثـر   ارشفهية للبادية االردنيـة باعتب ل اةشعبية أحد أهم مكونات الثقاف   لشكلت االمثال ا   .8
 التي يمـر  ةعي بحيث يتم استخدامها  وإسقاطها على االحداث االجتما  تنوعاً، واالكثر   تداوالً
ـ   كما انها تمتلك مرونة وتنوع كبيرين بحيث ان هنـاك العد            ،يةد مجتمع البا  بها   د مـن   ي

نها وهـذا  يفـسر       أش ة والعديد من االمثال التي تحط من      أشأن المر  االمثال التي ترفع من   
  .الشعبيةحالة التناقض التي تعبر عنها االمثال 

ثت  وتناقلها النـاس     داالردنية قصص واقعية ح   تمثل القصص والحكايات في مجتمع البادية        .9
  تـشكل    صـبحت ايـضاً   أ من ذاكرتهم الشعبية و    عبر السنين حتى اصبحت  تشكل جزءاً      

 .هم بهدف أخذ الدروس والعبر تعلم منه الناس، ويتناقلونه في مجالسيمنهاجاً تعليمياً 

صور جميلة خاصة    ومكانات للرجل والمرأة وهي غالباً  رقدمت غالبية  مضامين الشعر صو      .10
ة وصفاتها  ونسبها وذكائها، كما انهـا        أحيث انها تغنت  بجمال المر     ،ة  أتلك المتعلقة بالمر  

 البادية تغنت بالرجل الفارس الكريم  الشجاع  وانتقدت الصورة السلبية  للرجل في مجتمع               
 .كصورة الرجل البخيل الجبان 

 االجتماعي  للمجتمع البدوي  مـن        ظيمللتنشكل القضاء العشائري أحد أهم  مصادر الضبط          .11
 واحترام حقوق االخرين  والسعي لتحقيـق        المسيءخالل قدرته على فرض القضاء على       
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قـضاء  أن ال باعتبـار   ،ة     في القضايا التي تتعرض لها المـرأ        وخاصة ،العدالة بين الناس  
 .كثر حماية لهاالعشائري هو األكثر  إنصافاً للمرأة البدوية واأل

 بمفهوم التـراث والثقافـة البدويـة        جال والسيدات في المجتمع البدوي اكثر وعياً      يعتبر الر  .12
واالكثر قدرة على تفسيرها واستنباط المعاني  والدالالت منها مقارنة مع فئـة  الـشباب                 

 .  االردنيةالبادية غير مكتمل بمفهوم ودور الثقافة الشعبية في مجتمع  التي تحمل وعيا

لتكـوين المجتمعـي   أنها اأساس لى ان الثقافة البدوية نظرت للمراة على أجمع أبناء البادية ع  .13
أشاروا بأنة وبالرغم من  ابتعاد المجتمع        و ساس الذي يرتكز عليه المجتمع    والعائلي فهي األ  

البدوي عن القيم المدنية وضعف االمكانات المتاحة اال انة كان للمراة البدوية دوراً فـاعالً              
 . البدويومنتجاً في المجتمع 

 
يتمثل الدور االجتماعي للمراة البدوية في حماية القبيلة من االعتداءات الخارجية  من خـالل       .14

ل للـدفاع عـن     اة الى بث روح الحماسة  بالرج      فضاحكمتها وقدرتها على ابداء الرأي باإل     
 .  تقديم الدعم اللوجستي لهم اثناء المعارك  من خالل تزويدهم بالماء والطعاموالقبيلة 

ل توظيفها للعديد من االمثال التي      شجعت الثقافة الشفهية ظاهرة الزواج من االقارب من خال         .15
تساهم  وظيفة إجتماعية      باعتبارها تؤدي   رة  هتدعم هذه الظاهرة ، ويمكن تفسير هذه الظا       

تماسك والتضامن  االجتماعي وتقوية الصالت االجتماعية  ولها دور في المحافظـة              في ال 
 .   القبيله والحفاظ على نقاء الدم على ممتلكات

ثقافة الشفهية  بما  تحملـه مـن قـصص    جتمع البادية الى  إعادة إنتاج لل      يتجه الشباب في م    .16
 وبالتـالي   ،مختلفة عن لهجـة االبـاء واالجـداد       ات من خالل استخدامهم للهجات      وحكاي

  نتـشار  نه  فيها مصطلحات بدوية ومصطلحات اخرى، وهذا يعـود ال استحداث لهجة مهج
 . التعليم ووسائل االعالم المختلفة واالختالط مع الثقافات االخرى
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وقد يعود ذلك البادية الجنوبية والوسطى ،  ولبادية الشمالية  اختالفات نسبية بين اوجود .17
 اندماجها مع البيئات  و وتأثرها بهاالحواضر الشاميةمن بسبب قرب البادية الشمالية 

   الحرية بشيء من حيث اتسمت مشاركة المرأة ؛ ة إربد و الرمثاعية المحيطة كبيئاإلجتما

الوسـطى أو    في البادية    المرأة مشاركةسهل من   أالبادية الشمالية أيسر و   مشاركة المرأة في     .18
ال زالـت  مجتمعات البادية الوسطى و الجنوبيـة مجتمعـات   ن بأالجنوبية  وقد يفسر ذلك    

 نتيجـة   ،كثر في التحرك  ألديها مساحة    ادية الشمالية  في الب  المرأة بينما   ،إلى حد ما  محافظة  
نتيجة النّتشار جمعيات نسائية نـشطة     و  من جهة    شمال االردن لقربها و انّدماجها مع بيئة      

 .   في تلك المناطق

جتماعية فـي الوقـت     االاوية  نتاجاالاون األدوار الفعلية التي تقوم بها المرأة سواء األسرية          إ .19
دخول العديد من التغييـرات      و يعود ذلك إلى      ؛قارنة بأدوارها قديما  الحاضر تعتبر قليلة م   

على نمط المعيشة الحالي، فالعديد من االدوار التي كانت تقوم بها المـراة اصـبحت االن                
 .تتشارك بها مع الرجل

 حياة مجتمع البادية،   في رسم الصورة النمطية السلبية حول        ت وسائل اإلعالم المختلفة   ساهم  .20
، ممـا   ر  وسائل االعالم في ترجمة ثقافة مجتمع البادية  بصورتها الحقيقية             بسبب  قصو  
 .س الصور السلبية للرجل والمرأةـساهم في تكري

 البـدوي وسـيلة   الشعرشكل ييعد الشعر البدوي إحدى أهم لغات التخاطب بين االفراد حيث   .21
 شعرية قويـة  بسجية  المجتمع البدوي اتصالية فعالة  وهامة ، وهذا يؤشر الى تمتع افراد  

 ).المستمع ( وإلى من يحسن فهمه) القائل(  بين من ينظم الشعر الدارجةتقال باللهجة 

 دور وسـائل     قديما وبين     دور الشعر والشعراء في المجتمع البدوي      وجود تشابة حقيقي بين    .22
ق اإلعالم في العصر الحديث من حيث الوظيفة  واألسلوب ، حيث يعد الشاعر بمثابة الناط        

 إيـصال المعلومـة   اإلعالمي عن القبيلة ، نظراً لسهولة  إذاعة هذا الشعر وسرعته فـي              
      .عـ التعبير الصائب عما تتطلبه دقائق المواضيفيوقدرته 
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األمثال الشعبية السائدة في مجتمع البادية غالبيتها متشابهة في المضمون مع األمثال  الشعبية              .23
ردن بشكل خاص وبالد الشام بشكل عام وإن اختلفـت          السائدة في مجتمعات أخرى في األ     

 . في األلفاظ والكلمات

 
 
 
 
 
 
   

  ةــات الدراســتوصي
العمل على إحداث تنمية جادة و مستدامة في مناطق الباديـة األردنيـة، و االرتقـاء بـالواقع                    . 1

ـ االجتماعي و االقتصادي و الثقافي و السياسي لحياة الناس في مناطقها من أجل ا     تمرارية المعيـشة  س
  .هجرة الكثيرين من أبنائها إلى مناطق المدن بها و الحد من 

 و بخاصة في    ،تهدف إلى دعم المرأة و تمكينها بمختلف الصعد و الميادين           تنموية  تقديم مشاريع    . 2
  .مناطق البادية الجنوبية و الوسطى

مع البادية من أمثال شعبية و قصص     في مجت  الشفهيةاإلستمرار في إعادة صياغة مضامين الثقافة        . 3
يـة  اإلنتاجوحكايات وشعر بدوي و حاالت من القضاء العشائري بمـا يكفـل إبـراز أدوار المـرأة              

 باإلضافة إلى دورها األسري و عدم تهميش تلك األدوار لتأخذ المرأة مكانتهـا و         ،واإلجتماعية خاصة 
  .دورها الحقيقي الهام في إحداث التنمية المستدامة 

 بكل مكوناتها في مناطق البادية األردنيـة      الشفهية عملية التوثيق للتأريخ الشفوي و الثقافة        ةأسسم . 4
  .االندثار والزواللحمايتها من 

 العمل على إنشاء و إدامة المنتديات الثقافية الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على مكونات الثقافـة       . 5
  . على اللهجة المحكية بين أوساط الشباب في مجتمع البادية عبر األجيال و كذلك الحفاظالشفهية 



  
 

 
 

- 139 - 
 

 البيئـات  فـي  الشفهيةدراسات و مشاريع أخرى مماثلة بهدف جمع و توثيق مكونات الثقافة            تنفيذ  . 6
  .األخرى الريفية و الحضارية و إجراء المقارنات و المقاربات الالزمة بينها و تحليلها

 بمجتمع الباديـة تتنـاول جوانـب        الشفهيةمستمرة حول الثقافة    إجراء دراسات و مشاريع     تنفيذ و . 7
 المـوروث  على المحرك األساسي لسلوكيات البدو المبنية في األساس الشفهية  الثقافة  حيث تعد  اخرى،

  . البادية لمجتمع اإلجتماعي و الثقافي 
تغيير الصورة النمطية    دوراً إيجابياً و فاعالً في       بمختلف اشكالها ضرورة أن تلعب وسائل اإلعالم      . 8

  . السلبية حول المرأة و إظهارها بصورتها الحقيقية الفاعلة من خالل األدوار الثالثة األساسية 
تنفيذ برامج توعوية تساهم في زيادة وعي الشباب بمفهوم  ودور الثقافة الشعبية في مجتمع البادية                . 9
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