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 التوطئة

قد استقر اإلسالم ي  مجتمع المادينغ منذ ما يزيد عن ألف عام بثقايته 

وقيمه، وهذه الدراسة تدور حول مظاهر التغلغل اإلسالم  ي  ثقاية 

كة بين أمثال العرب شعب المادينغ من خالل األمثال، والقيم المشتر

وأمثال المادينغ، وتستهدف توضيح مفهوم األمثال العربية والمادينغية، 
وبيان القيم المشتركة بين العرب والمادينغ من خالل أمثالهما، ومقارنة 

أوجه االتّفاق واالختالف بين األمثال العربية والمادينغية من خالل 

ين األمثال العربية والمادينغ. وقد الدالالت اللغوية، ومدى التأثير والتأثر ب

( مثالً من األمثال ي  كتاب مسند 138) الدراسة ي  انحصر الباحث
( مثال 195الشهاب، الت  تبرز من خاللها القيم اإلسالمية، وقارنها بـ)

 Manden Sandalou))من األمثال المادينغية من كتاب أمثال المادينغ 

Solòmànà Kánté .)المنهج التاريخ ، والتحليل ،  واستخدمت الدراسة
العرب  والمقارن. وأظهرت نتائج الدراسة، أن المثل عمدة الكالم لدى

طوال الحياة، وقد أدى المثل  والمادينغ، والمثل نتيجة تجارب اإلنسان

 دوراً كبيراً ي  التربية االجتماعية والدينية لدى العرب والمادينغ .
 

  


