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Araştrõmamõzda İslam šncesi dšnemden gŸnŸmŸze kadar devam eden ve 
Arap Edebiyatõnda šnemli bir sanatsal olgu olan Arap meselleri ele aldõk. Mesellerin 
yapõsõ, onu sanat ve gŸnlŸk sšylem arasõnda bir bağlantõ haline getirmiştir, hem 
şiirde hem de nesirde Câhiliyet dšneminden beri kullanõle gelmiştir. Meseller sadece 
şairler, bilge adamlar, hat”pler veya diğerlere mahsus olmayõp, tüm insanlarõn 
arasõndaki günlük iletişimin ŸrŸnŸdŸr diyebiliriz. 

Bu çalõşmamõzda, Arapçadaki eski meselleri ele alan, en meşhur ve kapsamlõ 
kaynaklar olan el-Meydân”ʼnin (Mecmaʽuʼl-Emsâl) isimli eseri ile Zemahşer”ʼnin 
(el-Mustaks‰ F” Ems‰liʼl-Arab) isimli eserinin arasõnda karşõlatõrma yaptõk. Bu 
karşõlaştõrmalõ araştõrmamõzõ yaparken sšz konusu iki kitabõn atasšzlerini hangi 
yšntemle ele aldõklarõnõ inceledik. Kaynaklara bakõnca sšz konusu kaynaklar 
hakkõnda aşağõdaki düşŸnceleri dile getirebiliriz: Her birinin yazõm tarihini 
inceleyerek, hangisi daha šnce yazõldõğõ konusunda bilgi veridik. Her iki eserin de 
hangi kaynaklarõ kullandõğõ, farklõ olan tertip yšntemi bu konuda Mecmaʽu’l-Emsâl, 
alfabetik sõraya gšre tertip edildiği b‰blarõn içinde dŸzensizce kaleme alõnõr. Fakat 
el-Mustaksâ, hem b‰blar hem de meseller alfabetik sõraya gšre dŸzenli bir şekilde 
toplanõp aranan mesele ulaştõrmayõ kolaylaştõrõr. Aynõ zamanda kendine belirttiği 
tertip yšntemi bazõ yerlerde dikkate almadõklarõndan dolayõ bu iki eserin tertibine 
aldõğõmõz bazõ notlarõ kaydedilmiştir. Bundan sonra Zemahşer”ʼnin šzetlemeye 
dayanmasõnõn, bazõ yerlerde hik‰ye irtibatõnõ ve şerh açõklõğõnõ etkilemesi hakkõnda 
šrnekler verilerek şerh açõklõğõ ve meselin hik‰yesini sunmasõndan bahsedilmiştir. 
Sonunda muvelled meselleri ele alõnõp el-Meyd‰n”ʼnin geniş bir şekilde ilgilendiği 
ve Zemahşer”ʼnin bazõ muvelled mesellerini zikretmesine rağmen açõkça ona işaret 
etmediği belirtilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mesel, Kaynak, Tertip, Hikâye, Muvelled. 
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A Study In Arab Proverbs; Comparison Between (Majma‘ Al-Amthal) 
And (Al-Mustaqsa Fi Amsali Al-Arab)  

 
ABSTRACT 
The research deals with an artistic phenomenon in Arabic literature, which is 
proverbs that we find in the arts of poetry and prose. Proverbs are distinguished as a 
link between art and daily discourse. It is art as an important literary phenomenon. 
At the same time, it is the product of daily communication between all classes of the 
people without being singled out for saying it by any class, such as poets, sages, 
preachers, or others. 
The research aims to compare two books that are the most famous and broadest 
ancient Arabic proverbs. They are (Majma' Al-Amthal) for al-Maydani and (Al-
Mustaqsa fi Amsali al-Arab) by al-Zamakhshari . In order to achieve this, the 
comparison between them proceeds from stopping at the date of their formation and 
stating which of them is earlier, We also talked about the sources of proverbs in both 
books, and we talked about treating the arrangement method, which differs slightly 
between them. Whereas al-Midān depends on dividing the book into chapters 
arranged according to the alphabet without arranging proverbs according to the 
sequence of letters within each chapter; Al-Zamakhshari classifies his book 
according to the alphabet in the chapters and chapters; So that it is easier to reach 
the proverb in his book than it is in (the collection of proverbs), as we explained 
through that some shortcomings on the way in the arrangement in the two books, but 
these shortcomings do not diminish the importance of the two books which are the 
most extensive books of ancient Arabic proverbs. 
Keyword: Proverbs, Source, Arrangement, Presentation, Narration, Generated. 
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 دراسة في األمثال العربیّة
 و(الُمْستَْقَصى في أَْمثَاِل اْلَعَرِب)مقارنةٌ بین (َمْجَمُع األَْمثَاِل) 

 أحمد أونور
ص   الملخَّ

یتناول البحث ظاھرة فنّیّة في األدب العربّي، وھي األمثال التي نجدھا في فني الشعر والنثر. 
وتتمیز األمثال بأنھا حلقةُ اتّصاٍل بین الفّن والِخطَاب الیومّي؛ فھي فنٌّ باعتبارھا ظاھرة أدبیّة 

في الوقت نفسھ نتاج التخاطب الیومّي بین جمیع فئات الشعب دون أْن تختصَّ بقولھا مھّمة. وھي 
 أو الخطباء أو غیرھم. طبقة ما كالشعراء أو الحكماء

یَعِمد البحث إلى المقارنة بین كتابین ھما أشھر كتب األمثال العربیّة القدیمة وأوسعھا؛ وھما 
َمْخَشِرّي؛ وفي سبیل ذلك تنطلق للَمْیَدانِّي و(ا َمْجَمُع اْألَْمثَاِل)( لُمْستَْقَصى في أَْمثَاِل اْلَعَرِب) للزَّ

منھما وبیان أیّھما األسبق في التألیف، وكذلك  المقارنة بینھما بالوقوف عند تاریخ تألیف كلّ 
الحدیث عن مصادر األمثال في كال الكتابین، ومعالجة طریقة الترتیب التي تختلف قلیًال فیما 

ففي حین یعتمد الَمْیَدانِّي على تقسیم الكتاب إلى أبواب مرتّبٍة بحسب الحروف الھجائیّة  بینھما؛
َمْخَشِرّي یُصنِّف كتابھ َوْفَق  دون ترتیب األمثال بحسب توالي الحروف ضمن كّل باب؛ فإّن الزَّ
ة الحروف الھجائیّة في األبواب والفصول، ومن ثَّم تّمت المقارنة في طریقة عرض الحكای

ومعالجة تفسیر األمثال فیھما مع تقدیم أمثلة تُبیّن جنایة االختصار على وضوح المعنى في بعض 
المواضع، وأخیًرا وقفنا عند األمثال الُمَولَّدة وبیان أھّمیتھا في كتاب الَمْیدانِّي حیث أفرد لھا المؤلّف 

ا في آخر كّل باب، في حین تتبَّعنا بعضھا في كتاب ال َمْخَشِرّي الذي لم یُِشْر إلیھمكانًا خاّصً ا زَّ
 إشارة صریحة.

 الَمثَل، مصدر، ترتیب، حكایة، ُمَولَّد. الكلمات المفتاحیّة:

 مدخل:
ّي ل كلّ بشكلیست صادرة  إذ ھيطاب الیومّي؛ صال بین الفّن ولغة الخِ تَُعّد األمثال حلقة االتّ 

الُكتّاب أو غیرھم من الخواّص المشتغلین في أو الشعراء أو الخطباء أو         عن طبقة الحكماء
ْغم على  میادین العلم والفّن واألدب  ونَ یك مكن أنْ . بل یُ ةة النثریّ یّ من األشكال الفنّ ھا من أنّ الرَّ

األمثال  فإنّ من أھل الحكمة والبیان. وبذلك ّد نفسھ عُ الناس ال یُؤبَھ لھ وال یَ  من عوامّ  اصاحبھا إنسانً 
 في آنٍ  ھلٍ س لٍ زْ فتخرج بأسلوب جَ  ،ز علیھاحفِّ تُ  حوادثُ  اغالبً  جھانتِ ة وعبارات سامیة تُ یّ ھي لَُمٌع فنّ 

 .ھایوع بین فئات الناس كلّ ا یضمن لھا الذُّ ممّ 
ْغم على و   وأعن حكماء  اعن العواّم أو َمْن ال یُعَرفون وأحیانً  امن صدور األمثال غالبً الرَّ
في عناوین ة والمثل یقترن بالحكمة في كثیر من المصادر العربیّ  فإنّ أو مشھورین بأعیانھم  شعراء

مٍ القاسم بن سَ  أبو ُعبَْیدٍ . بل قد جعل اة في موضوعھ أیضً الكتب المختصّ  كمة ھي ح«األمثال  الَّ
م،  »ة واإلسالمالعرب في الجاھلیّ  حال ثَمَّ فروٌق بین  . ولكْن تبقى على كلّ )34: 1980(ابن سالَّ
ّن المثل یصدر غالبًا عن تجربة حسیّة، وأّما الحكمة فتنشأ عن علم لعّل أھّمھا أالمثل والحكمة، 

ومعرفة. والمثل یصدر عن أّي إنساٍن من فئات الشعب في حین ال تصدر الحكمة إال عن حكیٍم 
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زیّة الذیوع واالنتشار بین الناس في حین قد ال تنتشر فَِطٍن ذي خبرٍة في الحیاة. ویبقى للمثل م
الحكمة مثلھ، وحینما تشیع الحكمة تُصبح مثًال؛ فالمثل في بعض صوره ھو حكمة سائرة. كما أّن 

ا، في حین یُشّكل الجانب الوعظّي التعلیمّي أھمّ   .1أركان الحكمة في المثل جانبًا تصویریًّا مھّمً
للھجرة، فألّف فیھا كلٌّ من  األّولل عند العرب منذ أواسùùùùط القرن وقد بدأ التألیف في األمثا

حار الَعْبديّ  ُùùùùùùùِریَّة(ت نحو 40(ت نحو ص َùùùùùùùه)؛ أّما في القرن الثاني فنجد مثًال 67ه) وُعبَْید بن ش
ِل ْبِن  َّùùùùùùùبِّّي(ت محمدمؤلَّفات الُمفَض َّùùùùùùùج  ه)183ویونس بن َحبِْیب (ت ه)170الض ْیٍد ُمَؤرِّ وأبي فَ

فات وغیرھم. ولسنا ھنا في معِرض الحدیث عن مؤلّ  ه)217واألَْصَمِعّي (ت ه)195ُدْوِسّي (تالسَّ 
ھي كثیرة، وإنّما نذكر ثالثة من أھّم ھذه الكتب المطبوعة قبل االنتقال إلى المقارنة بین األمثال، ف

 َعَرِب):أضخم كتابین؛ وھما (َمْجَمُع اْألَْمثَاِل) و(الُمْستَْقَصى في أَْمثَاِل الْ 
مٍ  القاسùùùùùùùمُ  مؤلّفھ ھو أبو ُعبَیدٍ  مثال:كتاب األ .1 )، إمام في علوم القرآن ه217(تبن سùùùùùùùالَّ

فات كثیرة أشùùھرھا كتاب األمثال ھذا، وغریب الحدیث، . لھ مصùùنّ والشùùعر وعلوم الحدیث واللغة
 والغریب الُمَصنَّف.

مثًال. وقّدم لھا  1386بابًا ضّمنھا  270كتاب بحسب الموضوعات؛ فجعلھ ھذا الصنّف وقد 
 ن أصولھا ومواردھا واألحوال التي تُضَرب بھا مع تفسیر غریبھا واالستشھاد لھا.بیِّ شرًحا یُ 
ة الفاخرة في األمثال السائرة: .2 رَّ )، 351/962(تھانيّ بَ صْ فھ حمزة بن الحسن األَ مؤلِّ  الدُّ

، وقد ذكر في الباب التاسع بابًا 30في ھ جعلوھو خاصٌّ باألمثال التي تبدأ على وزن (أفعل من)، 
 1300األبواب الثمانیة والعشùùرون األولى  مثٍل ُمَولَّد، في حین احتوت 500أكثر من والعشùùرین 

 .2مثٍل قدیٍم فصیحٍ 
اقتصùùر فیھ ذكر أنّھ . )400/1009 نحو (ت العسùùكريّ  فھ أبو ھاللٍ مؤلّ  جمھرة األمثال: .3

بابًا تضùùùùّم  29. جعلھ في )1/6: 1988(الَعسùùùùكرّي،  ةُمَولَّدعلى األمثال الفصùùùùیحة القدیمة دون ال
 مثًال. 1972المؤلف مثل على وزن (أفعل)، وقد شرح  800مثل، منھا  3000حوالي 

 بین (َمْجَمُع اْألَْمثَاِل) و(الُمْستَْقَصى فِي أَْمثَاِل اْلَعَرِب):
فا في عصùùùùùùùر واحد؛ فمؤلّف  ھذان الكتابان ھما أھمّ  كتب األمثال العربّیة القدیمة، وقد أُلِّ

. ومؤلّف 518/1124فَّى سùùùنة وتَ المُ  3الَمْیَدانِيُّ  وريُّ النَّْیسùùùابُ  محمدھو أبو الفضùùùل أحمد بن  األّول
ِريُّ  ى ھو أبو القاسùùùùِم جار هللا محمود بن عمر الُخواَرْزِميُّ صùùùùَ قْ تَ سùùùùْ المُ  َùùùùَمْخش ى سùùùùنة وفَّ تَ المُ  4الزَّ

ھما من كتب األمثال القدیمة؛ إذ اسùùùùتفاد كلّ  ة الكتابین تأتي من كونھما أوسùùùùعَ یَّ . وأھمِّ 538/1144
 تیة:قارن بین الكتابین في األمور اآلف قبلھ في تصنیف كتابھ. وسوف نُ مّما أُلِّ 

																																																													
 .20-16: 1408/1988، على مزید من الفروق القائمة بین المثل والحكمة یُْنظَُر: قطامشللوقوف  1
ةُ (صùùùدرت الطبعة األولى لھ باسùùùم  2 رَّ ألّول في جزأین؛ ا القاھرة فيدار المعارف نشùùùرتھا  عبد المجید قطامش، ) بتحقیق:ةرَ ائِ السùùùَّ  الِ ثَ مْ ي األَ ة فِ رَ اخِ الفَ  الدُّ

 عام بیروت في عالم الكتبنشùùùùùره فھمي سùùùùùعد، ) بتحقیق: لَ عَ فْ ى أَ لَ عَ  الِ ثَ مْ األَ  رُ ائِ وَ سùùùùùَ قد صùùùùùدر الكتاب أیضùùùùùاً باسùùùùùم (م. و1972والثاني عام م1971 عام
 مثًال. 655راھما خْ مثًال، وفي أُ  719الھما یُشَرح من األمثال وْ ن ھما اسم لكتاب واحد. ولكن في أُ ام. والطبعت1409/1988

سابُ  3 َسابور. تُ  يإلى میدان زیاد بن عبد الرحمن، وھ ور، والَمْیَدانِّي نسبةً سابُ إلى مدینة نَیْ  نسبةً  يّ رِ وْ النَّْی  ،ن َخلِّكانترجمتھ وأخباره في: اب رُ ظَ نْ َمِحلَّةٌ في نَْی
یُوِطيّ 513-2/511: 1993 ،ويّ مْ الحَ  .1/148: 1968  .159-1/156: 1986، القِْفطيّ . 357-1/356: 1964، . السُّ

َمْخَشِرّي نسبة إلى قریة من قراھا تُ زْ وارَ خُ إلى منطقة  الُخواَرْزمّي نسبةً  4 -5/168: 1968 ،ابن َخلِّكان ترجمتھ وأخباره في: رُ ظَ نْ ر. تُ شَ خْ مَ ى زَ سمَّ م، والزَّ
یُوِطيّ 2691-6/2687: 1993 ،ويّ مْ الحَ  .174   .272-3/265: 1986، القِْفطيّ . 280-2/279: 1964، . السُّ

فق ه. كما تتّ 497والدتھ سùùùنة  فیذكر أنّ  ،الُوَعاِة) (بُْغیَةِ كتاب ه)، ما عدا 538وفاتھ سùùùنة ( ه، وأنّ 467سùùùنة  كانتوالدتھ  المصùùùادر في أنّ فق تتّ 
كذلك تختلف المصùùادر في ھ (محمد). ه (أحمد)، في حین تذكر المصùùادر األخرى أنّ اسùùم جدّ  یذكر أنّ  )اءِ بَ دَ األُ  مَ جَ عْ مُ ( المصùùادر في اسùùمھ واسùùم أبیھ. ولكنّ 

 .فال یذكر جّد أبیھ )اءِ بَ دَ األُ  مُ جَ عْ مُ (ا الُوَعاِة). أمّ  )، في حین ھو (أحمد) في (بُْغیَةِ انِ یَ عْ األَ  )، و(َوفَیَاتِ اةِ وَ الرُّ  اهِ بَ نْ أبیھ؛ فھو (عمر) في (إِ  اسم جدّ 
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 تاریخ التألیف
ّي الَمْیَدانفِّي وُ سنة؛ فقد تُ  20فا الكتابین في عصر واحد تقریبًا، وكان بین وفاتیھما عاش مؤلّ 

ِرّي سùùùنة وُ ه، وتُ  518سùùùنة  َùùùَمْخش د لوالدة الَمْیَدانِّي، ا الوالدة فلیس ثَمَّ تاریخ محدّ ه. أمّ 538فِّي الزَّ
ِعّي القَْیَرَوانِّي  مَ دَ قْ یذكر مَ  )اةِ وَ الرُّ  اهِ بَ نْ إِ (في  القِْفطيَّ  غیر أنّ  ِùùùùاِل الُمَجاش َّùùùùِن َعلِّي بِن فَض َùùùùأَبي الَحس

ر على نَیْ  سِّ ؛ أي )1/156: 1986(القِْفطّي،  الَمْیَدانِّي كتب عنھ وقتذاك ه وأنّ 470سنة  سابورَ الُمفَ
الَمْیَدانِّي كان ال یزال یطلب العلم  ا سùùùمع منھ في دروسùùùھ؛ وھذا یعني أنّ أخذ عنھ العلم وكتب ممّ 

َمْخَشِرّي ه. وأمّ 450ما كانت قریبة من والدتھ ربّ  في ذلك التاریخ. ومن ذلك نستنتج أنّ  ا والدة الزَّ
فین، أي . وفي ھذه الفترة التي تشùùùùمل حیاة المؤلّ كما رأینا ه467دھا أغلب المصùùùùادر بسùùùùنة حدّ فتُ 

فة العبّاسùùùیّة وفي ة في عاصùùùمة الخاللطة الفعلیّ ه، كانت السùùùُّ 538-450ة تقریبًا بین عامي الممتدّ 
 الجقة. خراسان بید السَّ 

 واضùùùùùùùطراباتٍ  مختلفةٍ  د لنا وجود قالقلَ ؤكّ ة في ھذه المرحلة تُ ومتابعة الحالة السùùùùùùùیاسùùùùùùùیّ 
ا حركة علمیّ ة. غیر أنّ مسùùùùتمرّ  ًùùùùھ یُ ة وأدبیّ نا نرى أیضùùùùطة في الوقت نفسùùùùارك فیھا بعض ة نشùùùùش

 دالشùùùùیخ العمید األجّل السùùùùیّ «ّي أّن الَمْیَدانیذكر  )اْألَْمثَالِ َمْجَمِع ( ةدِّمذین. وفي ُمقالوجھاء والمتنفِّ 
لذي ا» ب الُمْلك شمس اْلَحْضرة صفيُّ الملوك أبو علي محمد بن أرسالننتخَ م ضیاء الدولة مُ العالِ 

َمة بغ علیھ صùùùكتابھ بأوصùùùاف جلیلة رفیعة ویُ  یظّل الَمْیَدانِّي یصùùùفھ في أكثر من صùùùفحة في ُمقَدِّ
ن حلل األدب وجمیل الكالم معربًا عن فضùùùùùلھ الكبیر في رعایة األدباء والعلماء؛ أنّھ ھو كثیًرا م

ٍز على ما لأشùùار بَجْمع كتاٍب في األمثال، ُمبَ «الذي  ِمینھا، رِّ َùùتَِمٍل على َغثِّھا وسùùھ من األمثال، ُمش
،  »ُمْحتٍَو على جاھلیّھا وإسالمیّھا  .)4و 1/3: 1955(الَمْیَدانِيُّ

كان أحد أر): «رِ یْ بِ الكَ  مِ جَ عْ ي المُ فِ  رِ یْ بِ حْ الذي یُطریھ الَمْیَدانّي ھو كما ورد في (التَّ  يّ وأبو عل
سَ  يَ ظِ ن تقّدم وحَ الُمْلك، وممّ  ر بن ملكشاه وارتفعت درجتھ حتى ترّشح للوزارة، جَ نْ عند السلطان 

ْمَعانِيُّ  »وكان فاضًال وقوًرا، حسن النظم، والنثر  .1)100-2/99: 1975، (السَّ
ّي المعروف الَمْیَدانبن أرسùùùالن ھو صùùùاحب الفضùùùل في توجیھ أنظار  محمد وإًذا فأبو عليّ 

غة لیُ  مھ في مجال األدب والل قدُّ ھذا المَ بت لذي  عَ مَ جْ صùùùùùùùنّف  ثاٍل في  احتوىا ما ورد من أم أكثر 
ول استنتاج حا، وإنّما سنُ اْألَْمثَاِل)لتاریخ كتابة (َمْجَمِع دقیق تحدید  المصنّفات قبلھ. ولكن لیس ثّمة
 .ذلك مّما تُخبِرنا بھ المصادر

ِرّي فكاھة جرت بینھما بعد أنْ رْ تَ في المصùùùùùùùادر التي تُ  نجد َùùùùùùùَمْخش ْیَدانِّي والزَّ رأى  جم للَم
ِرّي كتاب الَمْیَدانِّي  َùùùَمْخش ِرّي  فیًقال إنّ ؛ )َمْجَمَع اْألَْمثَالِ (الزَّ َùùùَمْخش دة تصùùùنیفھ، وْ حسùùùده على جَ الزَّ

قبل المیم، فصùùùار (النَُّمْیَدانّي)؛ أي الذي ال یعرف حرَف نوٍن فأخذ القلم وزاد على اسùùùم الَمْیَدانِّي 
ِرّي، فغیّر المیم من  َùùùùùùùَمْخش ْیَدانِّي رأى ذلك فشùùùùùùùّق علیھ، فأخذ بعض كتب الزَّ ًئا. ثّم إّن الَم شùùùùùùùی

ِرّي بالنون، فصùùùùار (الزنخشùùùùري)، ومعناه بالف َùùùùَمْخش ارسùùùùیّة كما تذكر المصùùùùادر التي تروي الزَّ
یُوِطّي، 2/512: 1993(الَحْموّي،  الحùùادثùùة ھو: بùùائع زوجتùùھ ُّùùùùùùùالقِْفطّي، 1/357: 1964. الس .

یت ھو من (زن خشùùùùùùùري) التي تصùùùùùùùبح بمعنى كِ نْ . وینقل حاجي خلیفة أّن التّ )1/158: 1986
 دة).(المرأة غیر الجیّ 

																																																													
 .5/1960: 1993 ،ويّ مْ الحَ : للمزیدیُْنظَُر عنھ  1
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ِرّي)  تْ یَ وِ حقیقّیة، وإنّما رُ ونحن نظّن أّن ھذه الفكاھة غیر  َùùùùùùùنَْخش للتنّدر؛ فلم نجد كلمة (الزَّ
ه فكاھة وھذ«علّق على ھذا الخبر بقولھ: في المعاجم الفارسیّة، كما أّن أبا البركات ابن األنبارّي یُ 

 .)2/1598 :(حاجي خلیفة، د.ت »ال تلیق بالمشایخ
ِرّي رأى كتاب الَمْیَدانِيّ  ویُحكى أنّ  َùùùùùَمْخش ىبعد ما ألّف  الزَّ َùùùùùتَْقص ْùùùùùا، وندم . فأعجبھ جدًّ الُمس

على تألیفھ كتابھ؛ لكونھ دون (َمْجَمِع اْألَْمثَاِل) في حسن التألیف، والوضع، وبسط العبارة، وكثرة 
 .)2/1598 :(حاجي خلیفة، د.ت الفوائد

 ى، ولكنّنا نجد فيصùùùùَ قْ تَ سùùùùْ ھ قبل المُ عَ مَ جْ وظاھر الخبر یدفع إلى الظّن أّن الَمْیَدانِّي قد ألّف مَ 
ا؛ فیُفھَم من المُ  ةُمقدِّم ًùùùùùùباب بعد أنْ قدِّ الَمْیَدانِّي ما یدفع ھذا الظّن أیضùùùùùùمة أنّھ ألّفھ بعد مرحلة الش 

،  قواه تْ فَ عُ ھ الشùùیب وضùùَ مَ ھَ دَ  ه ووالدتھ على 518ا كانت وفاتھ سùùنة . ولمّ )1/5: 1955(الَمْیَدانِيُّ
ن بلغ الخمسùùین م بعد أنْ  كان عَ مَ جْ أّن تألیفھ المَ  نظنّ ه كما أسùùلفنا فإنّنا 450قریبة من  نّ أغلب الظّ 

ك قّل تقدیر؛ أي  با علّي 500ان بعد عمره على أ د ذلك أّن أ یِّ ًبا من وفاتھ. ویُؤ بن  محمده أو قری
بن  جرنْ انّي بتألیف كتاب في األمثال قد ارتقت منزلتھ عند سùùùùùùَ دَ یْ أرسùùùùùùالن الذي أشùùùùùùار على المَ 

ùùùمن وَ  محمده، وقد ترجم الذھبّي ل513اه الذي حكم منذ ملكشùùùالن ضùùùنة یَ فَ بن أرسùùùه، 536ات س
، وعلى ذلك فوالدتھ )658-11/657: 2003(الذَّھَبِّي،  فِّي ولھ من العمر نّیِّف وأربعون سùùùùùنةوُ تُ 

إلى  على العقد من واحده؛ ألّن النَّیِّف في العربّیة ھو ما زاد 493على أكبر تقدیر لن تكون قبل 
ّم ه. ومن ثَ 493فسùùùتكون والدتھ  536سùùùنة عند وفاتھ التي كانت عام  43ة، فإذا قّدرنا عمره ثالث
ّي، أي في أواخر حیاة الَمْیَدان سùùùنة أو أكثر؛ 20 من العمر یبلغ مھما عال شùùùأنھ فلن یعلو قبل أنْ ف

ح أّن  ولذلك َثاِل) نُرجِّ ًبا من وفاة صùùùùùùùاحب كانتألیف (َمْجَمِع األَْم ما ال یزید على خمس  ھقری ب
ِرّي ھو الذي ألّف كتابھ قبل؛ ه513سùùنوات؛ أي كان تألیفھ بعد عام  َùùَمْخش . وبحسùùب ذلك یكون الزَّ

ِرّي قد انتھى من تصùùùùنیف كتابھ عام  َùùùùَمْخش  ؛ إذ لو)2/1675(حاجي خلیفة، د.ت:  ه499ألنَّ الزَّ
َمْخشùùùùùَ سùùùùùبقھ الَمْیَدانّي بتألیف كتابھ ولو  ع كتابھ كان ِرّي لاطّلع علیھ الزَّ ّùùùùùتفاد من منھجھ ووسùùùùùاس

ى صùùùَ قْ تَ سùùùْ فإّن المُ  1مثل تقریبًا 6080على  )َمْجَمُع اْألَْمثَالِ (ى أكثر، ففي حین یحتوي صùùùَ قْ تَ سùùùْ المُ 
مةُمقلكتاب الَمْیَدانِّي في  رَ كْ مثل فقط. كما أّنھ ال ذِ  3461على  یحتوي ى دِّ َùùùùùùùتَْقص ْùùùùùùùفلو أّن الُمس ،

ِرّي رأى كتاب  َùùَمْخش  ف كتابًا جدیًدا في الموضùùوعصùùنِّ ن لماذا یُ قارن بینھما وبیَّ ربّما ّي لالَمْیَدانالزَّ
 فلیس كتاب على كّل حالٍ واتّسùùùاعھ. و عِ مَ جْ ما دام لن یكون بشùùùمول المَ  وفي العصùùùر نفسùùùھ نفسùùùھ

ا، فال شùùùùكّ  ًùùùùادر الَمْیَدانِّي أیضùùùùمن مصùùùùِرّي من ض َùùùùَمْخش اعتماد الكتب آنذاك على النسùùùùخ  أنّ  الزَّ
َمْخَشِرّي من إقلیم واحد ھو خراسان الّرغر انتشارھا على ؤخِّ الیدوّي كان یُ  م من أّن الَمْیَدانِّي والزَّ

 الذي كانت تتبع إلیھ مدینتاھما نَْیَسابُْوُر وُخواَرْزُم.

 مصادر األمثال
مصùùùùادره التي أخذ عنھا األمثال، في حین لم یرد شùùùùيء عن  مة كتابھقدِّ الَمْیَدانِّي في مُ ذكر 

مالمصادر في  َمْخَشِرّي، وإنّ  ةُمقدِّ ھ ف بتألیفُعرِ  نْ ما یذكر أحیانًا ضمن شروح األمثال بعض مَ الزَّ
 نھ بعد قلیل.بیّ ا سنُ في األمثال أو غیر ذلك من العلماء ممّ 

																																																													
 الكالم على عندح ذلك وضùùùùùّ ن. وسùùùùùوف نُ دون ذكر عدد معیّ  اونّیِّفً  لٍ ثَ آالف مَ  6وي تھ یحتھ أنّ مَ دِّ قَ دقیق ألمثالھ؛ إذ ذكر الَمْیَدانِّي في مُ  دة عدد محدّ لیس ثمّ  1

 طریقة الترتیب.



107Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (101-131)

Ahmet Onur

-7- 
	

ا یجعل عمل الَمْیَدانِّي لمصùùùùùادر؛ ممّ ة في البحث تقتضùùùùùي ذكر اوال شùùùùùّك أّن األمانة العلمیّ 
ھم في تمھید طریق التصùùùنیف ھم وفضùùùلَ مین حقَّ ة وعدم بخس المتقدِّ ة والموضùùùوعیّ أقرب إلى الدقّ 

ما أخذوھا عن تلك الكتب رون في جمعھا من أفواه قائلیھا، وإنّ في األمثال التي لم یتعب المتأخِّ 
 التي سبقتھم.

أخذ  ًمامتھ بذكر اثني عشùùùùùر عالِ قدِّ َمْیَدانِّي في مُ وفي معرض ذكر المصùùùùùادر فقد صùùùùùرح ال
ع. مَ جْ ة كتابھ المَ ، كما ذكر أّنھ قد عاد إلى خمسùùùùùùùین كتاًبا في األمثال فاختار منھا مادّ ھأمثالعنھم 

 لعتُ فطا «عِمد الَمْیَدانِّي إلى السùùùùùجع حین یذكر العلماء االثني عشùùùùùر الذین أخذ عنھم، فیقول: ویَ 
مّ  یدةَ ة من كتب األئ تاب أبي ُعبَ ثل ك یام، م یھ نَفَُس األ ِّùùùùùùùتّد في تقص ما ام ید،  األعالم،  وأبي ُعبَ

َمِعّي وأبي َزْید، وأبي َعْمٍرو وأبي فَْید، ونظرُت فیما جمعھ المُ  ْùùùُل بن فَ واألَص َّùùùفَ والمُ  محمدض َّùùùُل ض
لََمةَ. حتى لقد تصùùùفّحت أَْكثََر من خمسùùùین كتابًا، ونََخْلُت ما فیھا فصùùùًال  َùùùًال وبابًا ببن سùùùابًا...  فص

قَى وُخَرافات ونقلُت ما في كتاب حمزة بن الحسùùùùùùن إلى ھذا الكتاب، إّال   ما ذكره من َخَرَزات الرُّ
، ( »جة الندماجھا في تضùùاعیف األبوابوِ دَ زْ األَْعَراب، واألمثال المُ  . ومن )1/4: 1955الَمْیَدانِيُّ

 اتھم:یَ فَ بھم بحسب وَ رتِّ العلماء الذین ذكرھم الَمْیَدانِّي ونُ ل أسماء ھؤالء فصِّ نُ  ن أنْ سَ حْ تَ سْ المُ 
 ه. كتابھ مفقود.67ت نحو  يّ مِ ھُ رْ الجُ  ةَ یَّ رِ شَ  نُ بْ  دُ یْ بَ عُ  .1
ْرقِيُّ  .2  ه، كتابھ مفقود.158ت اِميِّ ْبُن القُطَ  الشَّ
 ه. كتابھ مفقود.159-154الء ت بین العَ  نُ و بْ رٍ مْ أبو عَ  .3
ُل بن  .4  ).بِ رَ عَ الْ  الِ ثَ مْ ه. كتابھ مطبوع باسم (أَ 171نحو  ت يّ بِّ الضَّ  محمدالُمفَضَّ
جُ  أبو فَْیدٍ  .5 ُدْوِسّي ت ُمَؤرِّ  ).الِ ثَ مْ األَ  ابُ تَ ه. كتابھ مطبوع باسم (كِ 195 ْبُن َعْمٍرو السَّ
 .1. كتابھ مفقوده210نحو  تى نَّ ثَ المُ  نُ بْ  رُ مَ عْ مَ  ةَ دَ یْ بَ أبو عُ  .6
 ه. كتابھ مفقود.215ت  سٍ وْ أَ  نُ بْ  دُ یْ عِ سَ  يّ ارِ صَ نْ األَ  دٍ یْ أبو زَ  .7
 ه. كتابھ مفقود.216نحو  تقَُرْیب  بنُ  الملكِ  عبدُ  دٍ یْ عِ أبو سَ  األَْصَمِعيُّ  .8
 ).الِ ثَ مْ األَ  ابُ تَ ه. كتابھ مطبوع باسم (كِ 224ت  مٍ الَّ سَ  بنُ  القاسمُ  دٍ یْ بَ أبو عُ  .9

ُل  .10 َّùùùùùلَمَ  بنُ الُمفَض َùùùùùعَ  بنُ  ةَ س ِùùùùùبِّّي  مٍ اص َّùùùùùم (الفَ ه. كتابھ مطبوع 291ت الضùùùùùي فِ  رُ اخِ باس
 ).الِ ثَ مْ األَ 

سم (الدُّ 351ت  يُّ انِ ھَ بَ صْ األَ  نِ سَ الحَ  بنُ  مزةُ حَ  .11  الِ ثَ مْ ي األَ ة فِ رَ اخِ الفَ  ةُ رَّ ه. كتابھ مطبوع با
 ) كما ذكرنا قبُل.لَ عَ فْ ى أَ لَ عَ  الِ ثَ مْ األَ  رُ ائِ وَ ة)، ولھ طبعة باسم (سَ رَ ائِ السَّ 

 ، كتابھ مفقود.2بٍ عَ صْ مُ  نُ بْ  اءُ طَ عَ  .12
 ةبإحصùùاء مصùùادر الَمْیَدانِّي، وكتب عن ذلك مقالتین في مجلّ  يُّ تِ یْ رِ كْ وقد قام عبد الرحمن التَّ 

مصùùدًرا ذكرھا  47. فأحصùùى )122-99): 3( 3. 32-11): 2( 3(التَّْكِرْیتِّي،  ة(الَمْوِرد) العراقیّ 
؛ ن لھ تألیف في األمثاللمثل ممّ ھ لروایتَ  رَ كَ ذَ  مٍ أخذ عنھ أو عالِ  الَمْیَدانِّي في كتابھ؛ ما بین كتابٍ 

 متھ.دِّ قَ التي رجع إلیھا الَمْیَدانِّي كما ذكر في مُ  كتابٍ  ملة الخمسینَ من جُ 
																																																													

َمِعّي من خالل جمع أمثالھم التي  1 ْùùùر بعض الكتب المفقودة ككتاب أبي ُعبَْیدة واألَصùùùب إلیھم في كتب األمثال األخرىعمد بعض الباحثین إلى نش َùùùأو  تُنس
ضًال عّما غفل كثیراً مّما كان فیھ فوال عبرة بھذا الجمع الذي ربّما یُ  ،غیرھا من المصادر التي وصلتنا. ولكن یبقى الكتاب األصلّي الذي ألّفھ صاحبھ مفقوداً 

 یحدث من اختالف في الترتیب أو شرح المثل وعرض حكایتھ.
یُوِطيّ . 4/1622: 1993 ،ويّ مْ الحَ المصادر. یُْنظَُر: لتاریخ وفاتھ في  رَ كْ ال ذِ  ، ولكنْ یدةَ وأبي ُعبَ  يّ عِ مَ صْ ھو أستاذ األَ  2  .2/137: 1964، السُّ
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َرًدا عالِ  128في المقالتین التَّْكِرْیتِيُّ وقد أحصùùùùùùى  ْùùùùùùتفاد منھم الَمْیَدانِّي؛ كما ذكر َمسùùùùùùًما اس
ن ر مَ أكث ة أنّ من خالل اإلحصùùùùائیّ وقد تبیّن لھ . منھم معالِ  لألمثال التي ینسùùùùبھا الَمْیَدانِّي إلى كلّ 

َمِعّي الذي أخذ عنھ  مثًال، ثمّ  181أخذه عنھ  حیث دٍ یْ بَ أخذ عنھ ھو أبو عُ  ْùùùھ مثًال. وقد نبّ  134األَص
قد ذكر في مُ  الباحث على أنّ  ْیَدانِّي  جدًّ  متھ علماءَ قدِّ الَم عدًدا قلیًال  ا من األمثال؛ مثل أخذ عنھم 

فقط، في  أمثالٍ  3الذي أخذ عنھ  بٍ عَ صùùùùùْ بن مُ  اءِ طَ الذي أخذ مثًال واحًدا عنھ، وعَ  ةَ یَّ رِ شùùùùùَ  بنِ  دِ یْ بَ عُ 
 يّ ابِ رَ عْ ن أخذ عنھم كثیًرا وذكرھم في المتن؛ مثل ابن األَ مة بعض أسùùماء مَ قدِّ حین لم یذكر في المُ 

 مثًال. 104الذي روى عنھ 
َمْخَشِرّي فلم یھتمَّ أمّ  غفل تُ  الُمْستَْقَصى ةُمقدِّم بذكر مصادره، وقد سبقت إشارتنا إلى أنّ  ا الزَّ

شارات إلى بعض العلماء الذین أخذ عنھم، وال  الكتاب على أيّ  ذلك تماًما. لكنّ  حال ال یخلو من إ
ه من الروایة عن العلماء، ومن التصùùùریح بالنقل عن خلوّ «وافق ھنا أحد الباحثین الذي اسùùùتوقفھ نُ 

كتاب  أنّ  والحقّ ، ورأى ذلك من عیوب الكتاب. )120: 1988قطامش، ( »ثال السùùùابقةكتب األم
ِريّ  َùùùùùùَمْخش . وسùùùùùùوف كبیرة لذلك ةیّ لي أھمّ ال یُوْ  ال یخلو من ذكر بعض مصùùùùùùادره، وإْن كان الزَّ

َمْخَشِرّي على غیره من العلماء في كتابھ، وإْن یكن على اتّ  لّ ا یدض بعًضا من ذلك ممّ نعرِ  كاء الزَّ
 قاس بما ھو عند الَمْیَدانِّي.ذلك قلیًال وال یُ 

ِرّي بعَض العلماء یرد غالبًا في تفسùùùیر الشùùùرح اللغويّ  لقد كان ذكرُ  َùùùَمْخش یات أو ذكر أب الزَّ
في ضùùùùùبط إحدى كلمات المثل، كما قد یرد في  مٍ االسùùùùùتشùùùùùھاد، وأحیانًا كان یرد لیذكر روایة عالِ 

 لماء الذین ذكرھم:ة المثل. ومن العسیاق عرض غیره لقصّ 

 ُعبَْیُد ْبُن َشِریَّةَ الُجْرُھِميّ  .1
ة المثل على یبدأ قصùùùùّ إذ ). قِ اْلَمْنطِ بِ  لٌ كَّ ُموَ  َالءُ البَ : (األّولمن الجزء  1312ذكره في المثل 

ِریَّةَ تبع «و اآلتي: حْ النَّ  َùùùùا وُ رَ ذْ من بني عُ  ة رجلٍ َجناز ُعبَْیُد ْبُن ش  ةً نَاحی ىضùùùùع فِي حفرتھ تنحّ ة فَلَمَّ
ھذا ِریَّةَ ُعبَْیُد ْبُن شggggَ وتابع في ذكر الحادثة. ویُ  ،»ھ...ْفنُ دى جَ نْ ت َال یَ َمیّ لل مٌ یْ مِ حَ  مَّ اِن َوثَ َوَعیناهُ تَْذِرف

فین في األمثال من الذین نقلت عنھم كتب األمثال ولم تصùùùùùلنا كتبھم، وقد ورد ذكره ھو أحد المؤلّ 
َمة ِرّي ھنا یعتمد علیھ في نقل قصùùùùùّ  مَّ . ومن ثَ دنا سùùùùùابقًاكما أور الَمْیَدانِيّ  في ُمقَدِّ َùùùùùَمْخش ا ة ھذفالزَّ

 المثل.

 َسِعْیُد ْبُن أَْوسٍ  أبو َزْیٍد األَْنَصاِريُّ  .2
َھا: (األّولمن الجزء  1163في المثل   ُّggرح أَْفَواُھَھا َمَجاسùùِرّي ) یش َùùَمْخش ّم یقول: المثل ثُ الزَّ

ھَا،« ٌّùùùùھا وأحناكھا، فإْن وجدتْ جَ  كألً  : إِذا طلبتْ دٍ یْ و زَ قال أب ویُْروى أَْحنَاُكھَا َمَجاسùùùùْت برؤوس ّùùùùس 
ْت، والَمَجاسُّ   .»ابھ یَُجسُّ  التي عاضوعلى ھذا الم َمْرتًَعا َرَمْت برؤوسھا فَرتََعْت َوإِالَّ مرَّ

اِريُّ الذي ینقل لنا روایتھ ھنا ھو َزْیٍد وأبو  َùùùùùùùعیُد ْبُن أَْوٍس الذي أبو َزْیٍد األَْنصùùùùùùùنقل عنھ  س
ا ممّ  ًùùùùùùلنا كتابھ، وھو أیضùùùùùùا مّمن أثبتن الَمْیَدانِيّ  ةُمقدِّمن ُذِكَر في مؤلّفو كتب األمثال دون أن یص

ِرّي في المثلین أسùùùùùماءھم قبلُ  َùùùùùَمْخش ا عند الزَّ ًùùùùùاألّولفي الجزء  1881و 1766. وھو یَرد أیض ،
ًتا أنشùùùùùùùده  یذكر بی ْیٍد ف ثاني. وأبو ، وشùùùùùùùرًحا لغویًّ األّولفي المثل أبو َز یدعم معنى ال لھ  ْیٍد زَ ا 

َصاِريُّ  ص في ھذا الحقل، وقد وصل مشھور بتفسیر الغریب والنادر في اللغة، وھو متخصّ  األَْن
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؛ ولذلك یعتمد 1في اللغة)، ولھ فضùùùùùلھ المعروف غیر المدفوع في ھذا المجال رُ ادِ وَ إلینا كتابھ (النَّ 
ِرّي كتاب أبي  َùùَمْخش ِرّي في تفسùùیر معاني األمثال واالسùùتشùùھاد لھا. ویذكر الزَّ َùùَمْخش ْیٍد زَ علیھ الزَّ

 كَ نَ اقِ وَ حَ  نَّ قَ حِ لْ َألُ في الجزء الثاني، فیقول في المثل: ( 810في المثل  (النوادر في اللغة) صùùùùراحةً 
 ».في نوادرهَزْیٍد كذا ذكره أبو ھ نھ،وھو أسفل بط ،كَ نِ اقِ وَ لَ بِ  كَ نَ اقِ وَ حَ  نَّ قَ زَ لْ روى َألَ ویُ ): «كَ نِ اقِ وَ ذَ بِ 

ِرّي أبا  َùùùùùùùَمْخش ، 956، و419، و161في الجزء الثاني ضùùùùùùùمن األمثال: َزْیٍد كما یذكر الزَّ
ِرّي على أبي 1234، و1151، و1048و َùùùùùùùَمْخش في شùùùùùùùرح األلفاظ َزْیٍد . ومن ثَمَّ فإّن اعتماد الزَّ

 ر.ال یُنكَ  الروایات ظاھروالتبیھ على بعض 

ُل  .3 بِّيُّ  محمد نُ بْ الُمفَضَّ  الضَّ
ِرّي ونقل عنھم نجد وممّ  َùùَمْخش لَ ن ذكرھم الزَّ َّùùبِّيَّ  الُمفَض َّùùاحب كتاب (أَ الضùùبِ رَ عَ الْ  الِ ثَ مْ ص (

لدینا من المثل  وصùùùùùùùلتنا من األمثال، وھي لذلك أقدم صùùùùùùùورةٍ  أقدم مجموعةٍ «أمثالھ  دُّ عَ الذي تُ 
بعده في  تْ فلِّ ھ أصبح مصدًرا ألكثر الكتب التي أُ ة كبیرة، ألنّ یّ المقترن بالحكایة. ولھ أھمّ  الجاھليّ 

بِّّي، ( »ھذا الموضùùùوع َّùùùادر الَمْیَدانِّي. وحقًّا قد )5: 1983الضùùùمن مصùùùوقد ورد ھذا الكتاب ض .
ا؛ إذ یعتمد في شùùùùùرح المثل  ًùùùùùِرّي منھ أیض َùùùùùَمْخش  نَ مِ  زُّ عَ أَ : (األّولمن الجزء  1036اسùùùùùتفاد الزَّ

لِ ) على كتاب اءِ بَّ الزَّ  َّùùرحھ: الُمفَضùùبِّيُّ  قال«، فیقول في بدایة ش َّùùُل الض َّùùةً اْمرأ اءُ بَّ : َكانَت الزَّ الُمفَض 
 .»زیرةوالجَ قِنَّْسِرْیَن على  كةً لِ كانت مَ و ،ةیّ برعتَتَكلَّم بِال ة، وكانتْ قَ الِ مَ ھا من العَ مُّ أُ وم ومن الرُّ 

ِل ونجد ھذا الكالم كما ھو في كتاب  َّùùùل إلیناالُمفَضùùùبِّّي، ( الذي وص َّùùùثم )143: 1983الض .
َمْخَشِرّي بقیّ  بِّّي، ال( ةیطول ویشتمل على أمثال عدّ  -كما یقول –ة الحكایة ألنَّ حدیثھا یترك الزَّ ضَّ

ِريّ 143-147: 1983 َùùùùùùùَمْخش ، 1044، و942، و802، و132، األمثùùùال: 1: ج1962، . الزَّ
، 324، و256، و158، و108، و14، األمثال ذوات األرقام: 2. ج1592، و1438، و1437و
ِرّي )1510، و1402، و944، و931، و813، و546و َùùَمْخش بِّيَّ . وإذا لم یذكر الزَّ َّùùَل الض َّùùالُمفَض

یةً  ةً مرّ  ما یتعلّ  ثان ّنھ ینقل  نا أ بأ قد أن ھذا المثل  ّنھ في  فإ بالزَّ في تلك األمثال  عن  الٍ من أمث اءِ بَّ ق 
ِل   وكتابھ.الُمفَضَّ

 األَْصَمِعيُّ أبو َسِعْیٍد عبُد الَملِِك بُن قَُرْیبٍ  .4
ْصَمِعّي في كتاب   . یذكر في بعضھا روایتھ للمثلةً مرّ  رةَ عشْ  اثنتي الُمْستَْقَصىورد ذكر األَ

 : من ذلكأو كلماتھ وشرحھ لھ؛ 
َمْخَشِرّي شیئًا على ما رُ یْ الطَّ  عُ ا یَقَ ھَ فِ الَّ إِلَى أُ : (1303في المثل  األّولفي الجزء  ) ال یزید الزَّ

شرح ھذا المثل وحكایتھ:  ْصَمِعّي؛ فیقول في  ْصَمِعّي كنتُ «ینقلھ عن األَ سمع بھذا الم قَاَل األَ ثل أ
 ».دِ وْ َع السُّ م دُ وْ والسُّ  عِ قْ َع البُ م عُ قْ ا تقع فتقع البُ بانً رْ غِ  تُ فلم أفھمھ حتّى رأی
ا في المثùùل  األّولفي الجزء  ًùùùùùùùùأَ : (1622أیض َggَذا اْألَمْ  نْ مِ  كَ رُ یْ رِّ ا غِ ن َggذكر رِ ھùùد أن یùùبع (

ا المعنى الذي یُ  ًùùِرّي معنى المثل یذكر أیض َùùَمْخش َمِعّي فیقول: قدّ الزَّ ْùùَمِعيّ  قال«مھ األَص ْùùعناهم األَص 
 ».لیكَ ھ إیتُ دّ ھ وأَ ب كَ فأخبرتُ  حقّ ر الیي بغخبرنأ نْ مَ  يْ نِ رَّ نَّما غَ إ ،كَ رَّ غُ ولم أَ  معتُ ا سلیك مإ ّدیتَ أنا أَ 

																																																													
یُوِطيّ . 380-2/378: 1968، ابن َخلِّكانأخباره في:  رُ ظَ نْ تُ  1  .2/376، و583-1/582: 1964، السُّ
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َمْخَشِرّي الرَّ 1امً جَ لْ شَ  نِ یْ تَ امَ رَ بِ  يْ نِ لُ أَ سْ تَ : (92في الجزء الثاني في المثل   زَ جَ ) بعد أن یذكر الزَّ
 ق بالمثل، وھو:المتعلَّ 

َ سùùْ تَ   امَ جَ لْ شùùَ  نِ یْ تَ امَ رَ بِ  يْ نِ لُ أ
 

 اا أََممَ َشْیئً  تِ َسأَلْ  لَوْ  إِنَّكِ  
 

َما أَوْ  2بِِھ اْلَكِريُّ َجاَء   تََجشَّ
َمِعّي فیقول:  ْùùùùَمِعّي أنّھ قِ و«ینقل حكایة المثل عن األَص ْùùùùةَ امَ من أھل رَ  لرجلٍ  لَ یْ حكى األَص :

م اكُ دَ ًما. قال: وما حَ جَ لْ لو زرعتموه! قال: زرعناه. قال: وما زرعتموه؟ قال: سùùùùùùَ ف بٌ قاعكم طیّ  إِنّ 
َ سْ الّشاعر: تَ دةً لقول عانَ على ذلك؟ قال: مُ   ».اْلبَْیت - يْ نِ لُ أ

َمِعّي كما نرى ھو اعتماد كامل في الرَّ  ْùùùùùùِرّي في ھذا المثل على األَص َùùùùùùَمْخش جز فاعتماد الزَّ
ِريّ  مَّ وحكایتھ؛ ومن ثَ  َùùَمْخش َمِعّي في األمثال، أو قرأ المثل اطّ  قد فقد یكون الزَّ ْùùلع على كتاب األَص

 ْùùùùùùùدر آخر نقل عن األَصùùùùùùùحال یُثبت لنا أّنھ ینقل ھذا المثل  َمِعّي. فھو على أيّ وحكایتھ في مص
 ھ لیس من بنات أفكاره.وحكایتھ عن األَْصَمِعّي، وأنّ 

ا في  ًùùùَمِعّي نجده یعتمد علیھ أیض ْùùùابقة من األَصùùùِرّي في األمثال الس َùùùَمْخش ومثلما اسùùùتفاد الزَّ
، 967، و292، و257و ،79، واألمثال األّولفي الجزء  1637، و944، و373، و229األمثال 

 في الجزء الثاني من كتابھ. 1226و
َمْخَشِرّي بعلماءَ  ھا فوا بالتألیف في غیرفوا في األمثال أو ُعرِ ن ألَّ آخرین ممّ  كما یستشھد الزَّ

 منھم: حیل على بعضٍ طیل فسوف نُ من فروع اللغة؛ ولكیال نُ 
، 1506، و574الثùùاني: األمثùùال ، والجزء 937: المثùùل األّول: الجزء يّ ابِ رَ عْ ابن األَ  .1

 .1537و
. الجزء الثاني: المثالن 1089، و37: المثالن األّولى: الجزء نَّ ثَ المُ  بنُ  رُ مَ عْ مَ  أَبُو ُعبَْیَدةَ  .2

 .939، و781
 .43: المثل األّول: الجزء أبو َعْمٍرو ْبُن الَعالء .3
 .1211، و227، و210: األمثال األّولظـ: الجزء الجاحِ  .4
 .377، و320. الجزء الثاني: المثالن 1271: المثل األّولد: الجزء رِّ بَ المُ  .5
 .837. الجزء الثاني: المثل 143: المثل األّولاء: الجزء رَّ الفَ  .6
 . 292: الجزء الثاني، المثل مِ ثَ یْ أبو الھَ  .7
 .581: المثل األّول: الجزء اْلَمَدائِنِيُّ  .8

ا  مَّ ومن ثَ  ًùùùùوصùùùùبقھ في التألیف في میدان األمثال خصùùùùِرّي على من س َùùùùَمْخش فإّن اعتماد الزَّ
م؛ وإْن یكن قد ترك اإلشارة إلیھ في وضوحٍ  واللغة عموًما ظاھر في كتابھ بكلّ   كتابھ. ةُمقدِّ

																																																													
َمْخَشِرّي أنّ ى بالسین والشین: َسْلَجم وَ رْ یُ  1 ن، وینقل أبو یال بالشّ  ینرویھ بالسّ نجد بعض المصادر األخرى تَ  ناروایة الشین أفصح. لكنّ  وَشْلَجم. ویذكر الزَّ
بَ  أعجميّ  ھ لفظٌ أنّ  ةَ فَ یْ نِ عن أبي حَ  يّ رِ كْ البَ  دٍ یْ ُعبَ  ْلَجم يّ رِ ھَ زْ األَ  ین. كما ینقل الَمْیَدانِّي تخطئةَ بالسùùùùّ  ُعرِّ َùùùùثَْلَجم، وینّص على أنّ أو  لمن یقول شùùùùین. یُْنظَُر: ھ بالس
 .1/124: 1955، الَمْیَدانِيُّ  .340: 1971 ،يّ رِ كْ البَ 
: الذي یُْكِرْي دابّ  2  ھ؛ أي یُْؤِجُرھا.تَ الَكِريُّ
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 طریقة الترتیب
ًما، ویُ  لیس ثّمة  نْ مكن أطریقة واحدة في ترتیب األمثال ضùùùùùùùمن الكتب التي جمعتھا قدی

جمل ھذه الطرائق في أربع رئیسùùùùة مع ما یوجد فیھا من بعض االختالفات كزیادة باب أو بابین نُ 
 منھا أو غیر ذلك: في آخر بعضٍ 

ِل لل) بِ رَ العَ  الِ ثَ مْ مثل كتاب (أَ  ؛نٍ معیَّ  د وال ترتیبٍ الترتیب العشوائّي بال نظام محدّ  .1 ضَّ ُمفَ
بِّيِّ  محمدْبِن  َّùùùùùّي،اْألَْمثَالِكتَاُب و( ،الض ِùùùùùُدْوس َّùùùùùج الس  )الفَاِخِر فِي األَْمثَالِ وكتاب ( ) ألبي فَْیٍد ُمَؤرِّ

بِّيّ  َّùùلََمةَ الض َùùِل بِن س َّùùلقَ ا نِ بْ  محمد رٍ كْ ي بَ بِ ) ألَ اسِ النَّ  اتِ مَ لِ كَ  يْ انِ عَ ي مَ فِ  رِ اھِ ، وكتاب (الزَّ للُمفَض ِùùمِ اس 
 ه.291ت  يّ ارِ بَ نْ األَ 

ٍم، وشَ  بنِ  ) ألبي ُعبَْیٍد القاسمِ الِ ثَ مْ األَ  ابِ تَ كِ (مثل  الترتیب بحسب الموضوعات؛ .2 ْرِحِھ َسالَّ
ُل الَمقَالِ  ْùùْرِح ِكتَاِب األَْمثَالِ  (فَص َùùْحِر اْلَحَاللي ُعبَْیٍد البَْكِريّ بِ ) ألَ فِي ش ِّùùو(نُْكتَةُ اْألَْمثَال ونَْفثَةُ الس ، (

 .ألبي الربیع سلیمان بن موسى الَكالِعيّ 
ً ائِ بَ فُ لِ ترتیب األبواب أَ  .3  ةكتب اعتمدت التقسùùیم إلى أبواب بحسùùب الحروف الھجائیّ  ثّمة ا؛یّ

ِميّ  دون مراعاة األحرف التالیة ضùùمن كلّ  ِùùت  1باب؛ مثل (ِكتَاِب األَْمثَاِل) لَزْیِد ْبِن ِرفَاَعةَ الھَاش)
) الِ ثَ مْ األَ  ةُ رَ ھَ مْ ، و(جَ يّ انِ ھَ بَ صùùْ األَ  نِ سùùَ الحَ  نِ بْ  ةَ زَ مْ ) لحَ ةِ رَ ائِ السùùَّ  الِ ثَ مْ ي األَ فِ  ةِ رَ اخِ الفَ  ةُ رَّ ه)، و(الدُّ 373

)، لِ اثَ مْ ي األَ فِ  دِ ائِ رَ الخَ  دِ ائِ رَ الَمْیَدانِّي، و(فَ  لِ ضùùùùùْ ي الفَ بِ ، و(َمْجَمِع اْألَْمثَاِل) ألَ يّ رِ كَ سùùùùùْ العَ  لٍ َال ي ھِ بِ ألَ 
ْیَدانِّي أَ  ھذا الكتاب األخیر ھو تلمیذ الَم (ت   2یِّيّ وَ الخُ  رٍ اھِ طَ  بنُ  فُ سùùùùùùùُ وْ یُ  بَ وْ قُ عْ و یَ بُ وصùùùùùùùاحب 

 ه).549
كتب اعتمدت التقسùùیم إلى أبواب بحسùùب الحروف  ثّمة ترتیب األبواب واألمثال ألفبائیًا؛ .4

باب، فھي تزید على الطریقة السùùùùابقة بأن ترتب  الھجائیة مع مراعاة األحرف التالیة ضùùùùمن كلّ 
ا؛ مثل ( األمثال ألفبائیًا ضùùمن كلّ  ًùùىباب أیض َùùتَْقص ْùùري الُمسùù(تِمثال ، وفي أمثال العرب) للزمخش

 .) للحسن الیُْوِسيّ َزْھُر اْألََكم فِي اْألَْمثَاِل َواْلِحَكماألمثال) ألبي المحاسن الَعْبَدِرّي، و(
ىومن خالل ما تقّدم نلحظ أن كتاب  َùùùùتَْقص ْùùùùادر األ الُمسùùùùوًحا في ترتیب من المصùùùùكثر وض

ث عن للبح معجم لغويّ  نا ننظر في أيّ لوب كما لو أنّ یسùùھل الرجوع فیھ إلى المثل المطاألمثال، ف
 من الكتابین: كلٍّ فّصل اآلن في طریقة كلمة ما. وسوف نُ 

 ترتیب (َمْجَمِع اْألَْمثَاِل)
ْیَدانِّي الطریقة التي اعتمدھا في ترتیب كتابھ  نَ بیّ  ملُمقفي االَم ، ( ةدِّ ْیَدانِيُّ -1/4: 1955الَم

 بالنقاط اآلتیة: الطریقة، ویُمكننا توضیح ھذه )5
ًما باب الواو على الھاء؛ ھي  28رّتب الَمْیَدانِّي أبواب الكتاب ترتیًبا ألفبائًیا في  .1 باًبا مقدِّ

لیسùùùùا من  ضùùùùیف بابینكمل ِعدَّةَ األبواب إلى الثالثین فیُ یُ  ثمّ األلف وباب الباء وباب التاء...،  باب
ام العرب؛ أي أسماء معاركھا المشھورة ا بأسماء أیّ األمثال؛ فیجعل الباب التاسع والعشرین خاصًّ 

یل دون تفصùùمن ام فقط ثبت في ھذا الباب أسùùماء ھذه األیّ ة واإلسùùالم، وھو یذكر أنّھ یُ في الجاھلیّ 
																																																													

بابًا لصور  12 لأیًضا ضمن الباب األوّ ضیف ضیف بابًا لألمثال المبدوءة بـ(ال) قبل باب الیاء. ویُ ة، ویُ بةً بحسب الحروف الھجائیّ یجعل كتابھ أبوابًا مرتّ  1
)، وباب (أَْن)، وباب (إیّاك)، وباب (إنَّھ)...ما أوّ باب ؛ مثل باب ما جاء على (أفعل)، وبالھمزةمخصوصة من األمثال المبدوءة   إلخ.لھ (إنَّ

 .بلدة من أَْذَربِیجانَ ؛ ُخَويٍّ الُخَویّّي نسبةً إلى  2
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قد أُلِّفَْت فیھا الكتب. ثم یُفِرد  أحداثَھا مشùùùùùùھورة تحریفًا في ذكر أسùùùùùùمائھا وألنّ  أحداثھا؛ ألنَّ ثّمة
صحابة وكالم ُخلَفَائھ الراشدین وبعض ال صلّى هللا علیھ وسلّمالباَب الثالثین لبعض أحادیث النبي 

 ّùùابعین وغیرھم ممùùّد منا والت َùùا  یُعùùالمواعظ والحكم واآلداب؛ أي األقوال التي تقترب في طبیعتھ
 من األمثال.

یُْتبُِعھا باألمثال المبدوءة بوزن  ًال، ثمّ الفصùùùùیحة القدیمة أوّ  باب األمثال ورد ضùùùùمن كلّ یُ  .2
ثال ال )، ثمّ نْ مِ  لُ عَ فْ (أَ  دتأتي أخیًرا األم لَّ بالحرف ُمَو بدأ  لذي بُنِي ة التي ت بابا یھ ال قدعل  یظنّ  . و

الھمزة؛ ألنَّ ؛ أي باب األّولھا في الباب ) كلّ نْ مِ  لُ عَ فْ ة على وزن (أَ تكون األمثال المبنیّ  المرء أنْ 
األمر لیس كذلك؛ إذ ینظر المؤلف في ھذه األمثال   أنّ ھذا الوزن یبدأ دائًما بحرف الھمزة (أ). إّال 

مùùا ل) في بùùاب الھمزة، وإنّ عùùَ فْ أمثùùال (أَ  إلى الحرف الثùùاني فیùùھ ال إلى الھمزة؛ أي ال یجمع كùùلّ 
باب  أي األّولمان) یرد في الباب عھا على األبواب بحسب حرفھا الثاني؛ فالمثل (آكل من لقوزِّ یُ 

ل ھنا (أبخل) عَ فْ ، والمثل (أبخل من مادر) یرد في باب الباء؛ ألنَّ ثاني حرف من وزن أَ 1الھمزة
 اء، وھكذا.قِّش) یرد في باب التّ رَ ھو الباء, والمثل (أتیم من المُ 

ضمن كلّ  لیس ثّمة .3 سواء في األمثال الفصیحة، أم ال ترتیٌب لألمثال  وزن  تي علىباب؛ 
 لف الحرف الثاني وما بعده في الترتیب. فمثًال أوّ راعي المؤلّ ال یُ  ة؛ أيُمَولَّدل)، أم األمثال العَ فْ (أَ 

بَ مثل في باب الراء ھو:  َgg؛ أي یبدأ بالعین بعد الراء وال یبدأ بالھمزة بعد 1520برقم  َرَعى فَأْقص
ْیِخ َخْیٌر العین، في حین یرد مثًال:  َّggggggَھِد الُغالَمِ َرْأُي الش ْggggggُربَّ َعَجلٍَة ، والمثل: 1547برقم  ِمْن َمش

الحرف  ، ولكنّ 2األمثال ضùùùùùùùمن الباب تبدأ بالحرف نفسùùùùùùùھ . وھكذا. فكلّ 1555برقم  تََھُب َرْیًثا
ذ قد ؛ إلیس سùùùھًال باب  فإّن العثور على مثل ما ضùùùمن كلّ  مَّ الثاني وما بعده ال ترتیب لھا. ومن ثَ 

 ھ للعثور على المبتغى.كلّ نحتاج قراءة الباب 
 ومرّد ذلك ھو االھتمام باألصل مثل بالحرف الذي ُعقِد لھ الباب، یبدأ كلّ  لیس شرطًا أنْ  .4
 للفظ. ولذلك استثنى الَمْیَدانِّي ما یأتي: المنطوقة ةال بالصورة الشكلیّ  اللغويّ 

ما مثل مبدوء ب(أل) التعریف ضùùùùùمن باب الھمزة، وإنّ  فال یجعل كلّ  (أل) التعریف. -
أداة التعریف؛ ألنَّ (أل) زائدة لیست من أصل الكلمة؛ أّول حرف أصلّي یتلو یضعھ في باب 

بَ فاألمثال:  ترد في ھا ... كلّ تُْغَز َغَزتْ  مْ ا لَ ذَ إِ  مُ وْ ق، الرُّ یْ رِ الطَّ  لَ بْ قَ  قیْ فِ الرّ اح، مَ السgggggggَّ  عَ اح مَ الرَّ
 بعد (أل) التعریف. ل حرف أصليّ ھا أوّ باب الراء ألنّ 

؛ فال تكون األمثال المبدوءة بھمزة الوصùùل 3أي ھمزة الوصùùل(اَ، اُ، اِ) ألف الوصggل. -
باب الھمزة، وإنّ  لذي یتلوھا؛ ألنّ في  باب الحرف ا مة؛  ل حرف أصùùùùùùùليّ ھ أوّ ما في  في الكل

د الِمْجَمَر، اُ فاألمثال:  ٌت لم تَُعوَّ ْggاُس ْggاِ مُ لَ عْ أَ  نِ ائِ بَ الْ  تُ س ، ْggتَنَّتِ س  َggى، اِ عَ قَرْ ى الْ تَّ حَ  الُ الفِص ْggتْ تكَّ س 
 ین دون النظر إلى ھمزة الوصل قبلھا.ھا في باب السّ ترد كلّ  ،ُعھُ امِ سَ مَ 

ا  ألف القطع. - ًùùأي ھمزة القطع (أَ، أُ، إِ)؛ فال تكون األمثال المبدوءة بھمزة القطع أیض
باب الھمزة، وإنّ  لذي یتلوھا؛ ألنّ ما في في  مة؛  ل حرف أصùùùùùùùليّ ھ أوّ باب الحرف ا في الكل

																																																													
َكُل، آَمُن، آلَُف... وكلّ عَ فْ ّم فالحرف الثاني ھو األلف في وزن أَ ھمزة مفتوحة وألف: أَ+ا؛ ومن ثَ  ة آ ھي عبارة عن حرفین:دّ مَ  كلّ   1 ما یبدأ  ل في مثل: آ

 ة یكون في باب الھمزة.دّ بالمَ 
 في النقطة التالیة مباشرة.نھا بیّ حنا، والحاالت التي سنُ ) كما وضّ نْ مِ  لُ عَ فْ  بعض االستثناءات التي ذكرھا الَمْیَدانِّي؛ مثل أمثال (أَ إّال  2
أو     ل الكلمة، بل في وسùùطھا ما ھي سùùاكنة دائًما. واأللف ال تكون في أوّ األلف ال تقبل الحركات، وإنّ  ھذا الحرف ھو ھمزة الوصùùل ولیس األلف؛ ألنّ  3

 الكلمة ووسطھا وآخرھا.ل أوّ  ا الھمزة عموًما فھي تأتيأمّ ول الكلمة.  في أوّ ا ھمزة الوصل فال تكون إّال آخرھا. أمّ 
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ھا في ترد كلّ  ،غٌ لْ بِ  قُ مَ حْ ، أَ ارُ عَ المُ  ضِ كْ الرَّ بِ  لِ یْ الخَ  قُّ حَ ا، أَ وْ رُ كِ ا سgggggَ ذَ إِ  مِّ الصgggggُّ  ثُ یْ ادِ حَ أَ فاألمثال: 
 باب الحاء دون النظر إلى ھمزة القطع قبلھا.

 ادَ نَ الزِّ  نَّ ، إِ خْ رِ تَ اسggggْ وَ  كَ یْ دَ یَ  خِ رْ أَ أي الھمزة التي یبدأ بھا فعل األمر؛ مثل:  ألف األمر. -
ى لَ ّر، اِْرَق عَ قِ ھا تَ ارَ وَ ا حُ ھَ ا لَ وْ ، أَْرغُ ھْ صِ وْ  تُ َال ًما وَ یْ كِ حَ  لْ سِ رْ ، أَ ھْ صِ وْ أَ ًما وَ یْ كِ حَ  لْ سِ رْ ؛ أَ خْ رْ مَ  نْ مِ 

 اء.ھا ترد في باب الرّ ، كلّ كَ عِ ظَلْ 
ستفھام.ألف  - ا ا یَ غانً وَ رَ أَ  یرد في باب الحاء. والمثل: ؟ةٍ لَ یْ كِ  ءَ وْ سُ فًا وَ شَ حَ أَ فالمثل:  اال

 مْ ٌد أَ عْ سgggggَ ؟ أَ الظُّْھرُ  الَ زَ  دْ قَ وَ  مُ وْ قَ الْ  رٌ ائِ سgggggَ أَ اء. والمثالن: في باب الرّ ال؟ بَ حِ الْ بِ  تَ لِقْ عَ  دْ قَ ال، وَ ثُعَ 
َعْیٌد؟ ُgggس  ّùùùاب في ب ؟شِ یْ جَ في الْ  مْ أَ  تَ نْ ا أَ نَ عَ مَ ؟ أَ دِ یْ دِ حَ في الْ  تَ نْ أَ ٌر وَ كْ مَ أَ ین. والمثالن: في باب الس

 المیم.
ا ھَ ا السggُّ ھَ یْ أُرِ أي الھمزة التي یبدأ بھا الفعل المضùùارع؛ مثل:  ر عن نفسggھ.بِ خْ ألف المُ  -

الَمْیَدانِّي ال  اء. والجدیر بالذكر ھنا أنّ یردان في باب الرّ  ًحا،بْ صgggggggُ  كَ ي القمر، أَْرُقُب لَ نِ یْ رِ تُ وَ 
ھمل سùùùùùùùوى الھمزة من ضùùùùùùùمن أحرف المضùùùùùùùارعة األربعة المجموعة في كلمة (نأیت)؛ یُ 

اء، ترد ون والیاء والنّ ة؛ أي التّ فاألمثال التي تبدأ بحرف من أحرف المضùùارعة الثالثة المتبقیّ 
 لُ كُ أْ  تَ َال وَ  ةُ رَّ حُ الْ  عُ وْ جُ تَ الذي بعده؛ مثل:  ضùùùùùمن باب حرف المضùùùùùارعة ال الحرف األصùùùùùليّ 

ْغم من أّن أوّ ، في باب التّ اھَ یْ یَ دْ ثَ بِ   (جوع). ل أصول الكلمة ھو الجیماء على الرَّ
ِل الكلمة. - ْgggggggد الَمْیَدانِّي ھنا حروف الزیادة ال حروف الربط  ما لیس من أَصùùùùùùùویقص

عاني نت من حروف الم كا عدا الھمزة إذا  ما  عاني  مّ 1والم یادة: ا ورد في أوّ ؛ فم لھ حرف ز
 إنّكَ ف كْ سِ مْ تَ سْ ه، اِ رِّ سِ لِ  مْ ھُ مُ تَ كْ أَ  ھِ سِ فْ نَ أَْملَُك النَّاِس لِ اء. والمثالن: ، في باب الرّ أَْرُجلَُكْم َواْلُعْرفُطَ 

 ، في باب الفاء.أين ھذا الرَّ عَ  النٍ فُ  يْ نِ بَ  ةُ ضَ یْ بَ  تْ قَ لَ فَ نْ اِ في باب المیم. والمثل:  ،كَ بِ  وٌّ دُ عْ مَ 
 يْ بِ أَ بِ حروف الربط فلیس كما تقّدم؛ إذ ھي بمنزلة كلمات یلتصق بعضھا بما بعده؛ مثل:  أّما

لذَّ دُ عْ یَ  ھِ نِ طْ بَ ى، بِ امَ تَ الیَ  هُ وْ جُ وُ  باء كلّ كَ دِ مْ حَ هللا ال بِ  دِ مْ حَ ر، بِ كَ و ا باب ال  مَ لِ فَ ھا. والمثل: ، فترد في 
فاء.  الَ جَ الرِّ  عِ دَ خْ أَ  مْ لَ  نْ إِ  تُ قْ لِ خُ  باب ال كَ رٍ امِ عَ  مِّ أُ  رِ یْ جِ مُ كَ في  عَ مَّ لَ  بُ رَ ضgggggggْ یُ  رِ وْ الثَّ ،  فَ ا  ، رُ قَ البَ  تِ ا
 ،ھُ فَ نْ أَ  رٌ یْ صgggggِ قَ  عَ دَ ا جَ مَ  رٍ مْ ، ِألَ ةٌ وَ بْ كَ  وادٍ جَ  لِّ كُ لِ ھا في باب الكاف. ، كلّ رَ جَ إلى ھَ  رِ مْ التَّ  عِ ضgggggِ بْ تَ سgggggْ مُ كَ 
 ھا في باب الالم.كلّ  ،مِ فَ لْ لِ وَ  نِ یْ دَ یَ لْ ، لِ لّ حِ مَ ضْ یَ  مَّ ثُ  ةٌ لَ وْ جَ  لِ اطِ بَ لْ لِ 

منھج ال - كما نظنّ  –وتفریق الَمْیَدانِّي في الترتیب بین حروف الزیادة وحروف الربط ھو 
الذي  يّ اللغو األصùùùùلاألنسùùùùب لطبیعة اللغة العربیّة التي تعتمد على االشùùùùتقاق والتصùùùùریف من 

																																																													
سیتموه) 1 ساه) أو (ال أن سألتمونیھا) أو (أمان وتسھیل) أو (الیوم تن ، وزیادتھا لیست واجبة؛ أو (نھایة مسؤول) أحرف الزیادة عشرة مجموعة في قولنا (

أَل) لیس فیھأي قد تكون ھذه األحرف زائدة كما قد تكون أصùùùùلیّ  َùùùùحروفھما من األحرف  جمیع غم من أنّ زائد على الرَّ حرف  ا أيُّ مة. فالكلمتان (َمْتٌن) و(س
ون في الثانیة. والكلمات: أخرج، خّرج، تخّرج، ا زوائد؛ الھمزة في الكلمة األولى، والیاء والواو والنّ ما (أكتب) و(یكتبون) مثًال ففیھالعشùùùùùùرة السùùùùùùابقة. أمّ 

سوى ج، تخّرجوا، مخارج، خرجة... لیس فیھا أحرف أصلیّ خارج، متخرّ  سوى ذلك فھي أحرف زیادة، ومنھا والجیم؛ أمّ  المشّددةاء غیر الخاء والرّ ة  ا ما 
 صبح جزًءا من الكلمة، وتكون في األسماء واألفعال.الحرف المشّدد. وأحرف الزیادة تُ 

حدھا من ن أوالزیادة، وقد یتكوّ  نیة الكلمة من ناحیة التجریدر في بِ ؤثِّ تُ صùùùùùùùلت بغیرھا؛ ولذلك ال اتّ  وإنِ  مسùùùùùùùتقّلةكلمة  تظلّ ا أحرف الربط فأمّ 
في ترتیب  عتَبَرل الكلمة فتُ صùùùùùùل بأوّ ھا تتّ نا ھنا بالنسùùùùùùبة إلى الترتیب في كتاب الَمْیَدانِّي؛ ألنّ وھي التي تھمّ  -حرف واحد أو أكثر، والحروف المفردة منھا 

سألتمونیھا)، ومنھا أحرف الجّر كالبا 14ھي  -األمثال  سم: تا®، ومثل : بالبیت، للمدرسة، و؛ مثل قولناء والالمحرفًا یجمعھا قولنا (بكشف  كحرف تاء الق
 ین: سأدرس، وكأحرف العطف الواو والفاء... االستقبال السّ 

، امیّ زیادة ؛ فالھمزة مثًال زائدة في نحو: أدخل، أالأحرف  من وكما نرى فاألحرف العشùùùرة (سùùùألتمونیھا) قد تكون من أحرف الربط كما تكون
من ھذه األلفاظ كلمة واحدة. في حین تكون الھمزة من حروف الربط في نحو: أزیٌد جاء؟ فھي ھنا حرف اسùùùùùùùتفھام، ولیسùùùùùùùت حرفًا مزیًدا في  وكلّ أعداد. 

ًال في نحو: بزید اء مثصل البكما تتّ  صل بالحرف الذي بعدھا بخطٍّ ال تتّ في الرسم ھا لھا، ولكنّ  مالصقةً  بُ صل بالكلمة التي بعدھا فتُكتَ (زید). وھذه الھمزة تتّ 
دم اعتبار ، وربّما أسقطھا لیكون علم یلتفت الَمْیَدانِّي إلى الھمزة في الترتیب فأسقطھا كما رأینا حین الحدیث عن (ألف االستفھام)ربّما = بـùùù + زید. ولذلك 

ا سواٌء أكانت حرف زیادة أم حرف ربط  . الھمزة عاّمً
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ة فبذلك تبقى الكلمات المشتقّ  ؛)184: 2002(الطَّنَاِحّي،  األلفاظ المأخوذة منھ ل مصدًرا لكلّ شكِّ یُ 
واحد ضùùùمن الباب نفسùùùھ، فال تتوّزعھا أبواب مختلفة بسùùùبب زیادة حرف أو أكثر في  أصùùùلمن 

عاجم نون المدوِّ ة فإّن علماء اللغة العرب القدامى حینما بدؤوا یُ أولھا. وبسùùùùùبب ھذه الطبیعة اللغویّ 
فظ من المعجم ھو ح األّولناسùùùùùùب اللغة العربیّة؛ فالھدف كانوا یبحثون عن طرق الترتیب التي تُ 

أصùùùùول  ا بحسùùùùبناسùùùùبھا، ولذلك لم تكن أولى الطرق تلك ھي الترتیَب ألفبائیًّ اللغة وجمعھا بما یُ 
ا حین ألّ  ًùùان معروفùùب كùùذا الترتیùùْغم من أّن ھ ف الخلیùùل بن أحمùùد الكلمùùات وأوائلھùùا على الرَّ

عند   1ا بحسùùùùùùùب مخارج الحروفن)، بل كان ترتیًبا صùùùùùùùوتیًّ یْ لعَ معجمھ (ا )ه170ت( يّ دِ یْ الفراھِ 
قالِ  ،في (تھذیب اللغة) )ه370ت( يّ رِ ھَ زْ الخلیل في معجمھ، وأبي منصùùùùùùùور األَ   يّ وأبي علي ال

َده األنùùدلسùùùùùùùيّ  ،في (البùùارع في اللغùùة) )ه356ت( ْùùی ِùùùùùùùم والمحیط كَ حْ في (المُ  )ه458ت( وابن س
 ، وینقسم إلى:2َوْفَق أصول الكلمات ثم كان الترتیب األلفبائيّ  ؛األعظم)
، وقد سùùùùùùارت علیھ أھم المعاجم العربیّة ترتیب بحسggggggب أواخر أصggggggول الكلمات -

 أّمار، ال یتغیّ  -إذا اسùùùùùùتثنینا أحرف العلة –آخرھا  ة ھذه الطریقة إلى أنّ وأوسùùùùùùعھا. وترجع أھمیّ 
حَ  ِّùùùùورة ثابتة، ومن معاجمھ (الصùùùùت لھا صùùùù؛ تاج 3احأوائلھا فلیس ِùùùùحاح العربیّة) ألبي اللغة وص

م  محمدور ظُ نْ ، و(لسùùùان العرب) البن مَ )ه393ت( ريّ ھَ وْ نصùùùر إسùùùماعیل بن نصùùùر الجَ  بن ُمَكرَّ
قاموس المحیط) للفَ )ه711ت( بادِ وْ رُ یْ ، و(ال لدین  يّ زآ تاج )ه817ت(بن یعقوب  محمدمجد ا ، و(

بِ ضَ تَ رْ مُ  محمدس) لوْ وس من جواھر القامُ رُ العَ   .)1205/1790ت( يّ دِ یْ ى الزَّ
تھ . وقد سبقيّ رِ شَ خْ مَ ؛ مثل (أساس البالغة) للزَّ ترتیب بحسب أوائل أصول الكلمات -

ة، بل تجري تعدیالت أخرى على الطریقة بحیث ھا ال تلتزم ھذه الطریقة بدقّ أربعة معاجم، ولكنّ 
-100: 1998(فاُخورّي،  تخرج بھا من السùùùùùùùھولة إلى العسùùùùùùùر في البحث عن الكلمة المطلوبة

102(. 
الترتیب بحسùùب األوائل ھو األسùùھل، وقد اعتمده  أنّ  من حیث السùùھولة للقارئ فال شùùكَّ  أّما

یلتزم فیھ التزاًما كامًال كما رأینا، بل أجرى بعض االسùùùùùتثناءات بسùùùùùبب النظر  الَمْیَدانِّي دون أنْ 
الترتیب ضùùùمن الباب الواحد. وھو ما  ةإلى أصùùùل الكلمات، باإلضùùùافة إلى ما رأینا من عشùùùوائیّ 

سیَ سیتخلّ  َشِرّي في كتابھ كما  َمْخ األبواب  دحدّ ن. وسوف نذكر ھنا بعض األمثال ونُ تبیّ ص منھ الزَّ
ضح فیتّ  دھا الَمْیَدانِّي،ا لما ذكرناه من الضوابط التي حدّ طبیقًا عملیًّ ع فیھا؛ لیكون ذلك توضَ التي تُ 

 بذلك منھجھ على أكمل وجھ:

 التوجیھ الباب لالمث
 (أكل) ل أصول الكلمة ھو الھمزةأوّ  الھمزة يْ رِ مْ أَ  مْ تُ یْ صَ عَ وَ  يْ رِ مْ تَ  مْ تُ لْ كَ أَ 

ا یُْقتَلَنَّ القَتِیلُ بِسال  بھ دّ عتَ الباء حرف ربط یُ  الباء ٍح مَّ
																																																													

ع ح ه خ غ/ ق ك/ ج ش ض/ ص س ز/ ط ت د/ ظ ذ ث/ ر ل ن/ ف ب م/ و ي  ) على الشùùكل اآلتي:نیْ العَ (م المخارج في معج قَ ترتیب الحروف َوفْ  1
ْجرِ ِویَّ حروف اللَّھَ ال، یَّةقِ لْ حروف الحَ الا ء. وأسماء ھذه المجموعات على التوالي بحسب المخارج:  ، ةة، الحروف النِّْطِعیّ لِیّ سَ ة، الحروف األَ یّ ة، الحروف الشَّ

فَِھیّة، ةیّ وِ فَ ة، الحروف الشَّ یّ قِ لَ ة، الحروف الذَّ یّ وِ ثَ اللِّ الحروف   ة).لّ ة(العِ یّ وائِ الھَ  أو الَجْوفِیَّة الحروف أو الشَّ
، وترتیب حروفھ: أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه )ه90ت ( يّ ثِ یْ اللَّ  بن عاصمٍ  نصرُ  ابتدع ھذا الترتیب األلفبائيّ  2

 و ي.
َحاح والیجوز بكسر الصّ  3  َحاح.صَّ اد وفتحھا: الصِّ
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(بلي)، وال اعتداد  ل أصول الكلمةالباء أوّ  الباء اایَ وَ حَ ى الْ لَ ا عَ یَ َال البَ 
 بـ(أل)

(بصر)، وال اعتداد  ل أصول الكلمةالباء أوّ  الباء ةِ امَ مَ قاء الیَ رْ من زَ  رُ صَ بْ أَ 
 بـھمزة (أفعل)

 ةَ اقَ ھا والنّ جامَ لِ  سَ رَ الفَ  عِ بِ تْ أَ 
 ھامامَ زِ 

(تبع)، وال اعتداد بھمزة  ل أصول الكلمةالتاء أوّ  التاء
 األمر الزائدة

(خبر)، وال اعتداد  أصول الكلمةل الخاء أوّ  الخاء يْ رِ جَ وبُ  يْ رِ جَ عُ بِ  ھُ تُ رْ بَ خْ أَ 
 بھمزة المضارعة

 ثالثة(عجل)، و ل أصول الكلمةالعین أوّ  العین تِ لَّ تَ امْ ھا فَ رَ یْ دِ قَ  تْ لَ جَ عْ تَ سْ اِ 
 قبلھا زوائد األحرف

(غیر)، وال اعتداد  ل أصول الكلمةالغین أوّ  الغین نًا؟بْ ةً وجُ رَ یْ غَ أَ 
 بھمزة االستفھام

 ةٌ بَ سَ كْ مَ  سِ نْ في األُ  اطُ رَ فْ اإلِ 
 ءِ وْ السُّ  اءِ نَ رَ لقُ 

(فرط)، وال اعتداد بـ(أل)  ل األصولالفاء أوّ  الفاء
 وال بالھمزة الزائدة

(قطع)، وال اعتداد  ل األصولالقاف أوّ  القاف نِ طْ ى في البَ لَ السَّ  عَ طَ قَ نْ اِ 
 بالحرفین الزائدین قبلھا

 ةٌ بَ سَ كْ مَ  اسِ عن النَّ  اضُ بَ قِ نْ اِال 
 ةِ اوَ دَ عَ لْ لِ 

(قبض)، وال اعتداد بـ(أل)  ل األصولالقاف أوّ  القاف
 والحرفین الزائدین قبل القاف

 بھ دّ عتَ الكاف حرف ربط یُ  الكاف رٌ یْ عِ بَ  ھُ لَ  سَ یْ لَ وَ  يْ ادِ الحَ كَ 
 بھ دّ عتَ الالم حرف ربط یُ  الالم ةٌ طَ قِ َال  ةٍ طَ اقِ سَ  لِّ كُ لِ 

َ سْ المَ  ر  المیم ءِ رْ المَ  بِ سْ كَ  رُ آخِ  لةُ أ ّùùùùùالمیم ھنا مالزمة للمثل،  الَمْیَدانِّي ذلك بأنّ فس
وھي مثل (المستشار مؤتمن) و(المحسن معان) 

. فھذه 1ذین قال عنھما سùùùùùùùیردان في باب المیماللَّ 
 األمثال ترد في باب المیم وإْن كان أول أصùùولھا

ا:  ھو ًùùùùùùùùذه أیضùùد المیم. ومن ھùùذي بعùùالحرف ال
.. .لٍ یْ لَ  بِ اطِ حَ كَ  ارُ ثَ كْ ة. المِ رَ اوَ ثَ قبل المُ  ةُ رَ شùùùùùاوَ المُ 

ھا ترد في باب المیم وفق الضùùùùùùùابط فھذه وأمثال
 د.المحدّ 

 (مسك)، وثالثة ل أصول الكلمةالمیم أوّ  المیم كَ بِ  وٌّ دُ عْ مَ  إنّكَ فَ  كْ سِ مْ تَ سْ اِ 
 قبلھا زوائد األحرف

																																																													
ح وضِّ جدول لنُ ال في. وأتینا بھما ضمن أبواب كتابھ ) فیما بعدانٌ عَ مُ  نُ سِ حْ ) و(المُ نٌ مَ تَ ؤْ مُ  ارُ شَ تَ سْ الَمْیَدانِّي لم یذكر ھذین المثلین (المُ  بیّنا في موضع آخر أنّ  1

 ن في الفقرة التالیة.الُمْعتَذُر أْعیَا بالقَِرى) كما سنبیّ  -2527وقد شّذ عنده المثل ( ده في ترتیب أشباه ھذه الكلمات.ضابطھ الذي حدّ 



116

Arap Atasözlerine dair “Mecma’u’l-Emsâl” ve “El-Mustaksâ Fî Emsâli’l-Arab” İsimli Eserlerin 
Karşılaştırılması

-16- 
	

طَْیِر  نْ مِ  كِ نَّ إِ  مُ خَ ا رَ یَ  يْ قِ طُ نْ اُ 
 هللا

(نطق)، وال اعتداد  ل أصول الكلمةالنون أوّ  النون
 بھمزة األمر

لم یسùùتثن الَمْیَدانِّي من أحرف المضùùارعة سùùوى  النون رِ ثْ الكُ  دَ عْ بَ  لِّ القُ  نَ ا® مِ بِ  ذُ وْ عُ نَ 
 حنا سابقًا. فالنونر عن نفسھ كما وضّ بِ خْ ألف المُ 

تدّ  نا یع ھا  ھ ْغم من أنّ ھا على الرَّ لیسùùùùùùùùت من  ب
 أصول الكلمة 

 مالحظة المثل السابق رُ ظَ نْ تُ  الیاء اءَ وَ شْ عَ  طَ بْ خَ  طُ بِ خْ یَ 
(یوم)، وال اعتداد بـ(أل) وال  ل األصولالیاء أوّ  الیاء ُعْوٌد َرَواِجعُ  امُ یّ األَ 

 بالھمزة الزائدة

 األَْمثَال عِ مَ جْ مَ مآخذ على ترتیب 

ارتضùùùاه لنفسùùùھ؛ فإّن منھج الَمْیَدانِّي حدَّده وذ على منھج ؤاخَ ف ال یُ المؤلّ  غنيٌّ عن البیان أنّ 
نّي بالتي على ثیُ  ا یبدؤھا باألمثال القدیمة، ثمّ على ترتیب األبواب ترتیًبا ألفبائیًّ  -كما رأینا–قام 

لَّدباألمثال ال یختم الباب)، ثم نْ مِ  لُ عَ فْ وزن (أَ  ألمثال ل ألفبائيّ  على ترتیبٍ  ینصّ  دون أنْ من ة ُمَو
ي نجعل ذلك قادًحا ف باب، وال أنْ  طالبھ بترتیب األمثال ضùùùùùمن كلّ نُ  باب؛ فلیس لنا أنْ  داخل كلّ 

م و لره لنرى ھل التزم بھ أننظر في منھجھ نفسùùùùùùùھ الذي قرّ  لنا أنْ  ة الكتاب وقیمتھ. ولكنْ أھمیّ 
بواب، ضùùùمن األ فبائيّ ما جّرھا إغفال الترتیب األل. ولسùùùوف نجد بعض التجاوزات التي ربّ یلتزم

صكتابھ للوقوف على تلك الفروقللمؤلّف مراجعة  رسّ یما لم یتوكذلك ربّ  سیّما أنّھ ربّما  نّفھ ، وال 
 .في آخر حیاتھ كما رّجحنا قبلُ 

 االختالف في عدد األمثال .1
 6أّنھ یحوي تھ مَ دِّ قَ د دقیق ألمثال كتاب الَمْیَدانِّي؛ إذ ذكر الَمْیَدانِّي في مُ عدد محدّ  لیس ثّمة

ن. وسوف نذكر ھنا إحصاء من ذكر آالف وزیادة دون ذكر عدد معیَّ  6      آالف مثل ونّیِّف؛ أي
 عددھا مع التعقیب بأسباب االختالف:

في األبواب الثمانیة  الكتابعدد أمثال  ذكر المسùùùùùùùتشùùùùùùùرق األلماني رودلف زلھایم أنّ  .1
ا ذكرھا ُمَولَّدً مثًال  905ضùùùùاف إلیھا مثًال، یُ  3833حروف المعجم تبلغ  قَ فْ بة وَ والعشùùùùرین المرتّ 

 إلىیُضیف زلھایم مثًال. ثم  5638صبح عدد األمثال في ھذه األبواب ل. فیُ عَ فْ الَمْیَدانِّي بعد أمثال أَ 
ن یام العرب في الباب التاسع والعشرا ورد في البابین األخیرین؛ أي أسماء أیّ ھذا العدد األخیر م

باب الثالثین وعددھا  �، واألحادیث الواردة عن الرسùùùùùùùول 217وعددھا  ، 228وغیره في ال
 .)218-217: 1971(زلھایم،  ف كما ذكر الَمْیَدانِيّ ونیّ  6000فیصل بذلك إلى 

، بل ھو 5638ل عددین لیس مجموع أوّ  ة مضùùùùùùùطربة؛ إذ إنّ وتبدو لنا ھذه اإلحصùùùùùùùائیّ  
ما ربّ )، فلنْ مِ  لُ عَ فْ على عدد األمثال التي على وزن (أَ  ھ لم ینصّ مكن تفسùùùùùùùیره بأنّ ما یُ ، وربّ 4738

 ل.عَ فْ وّضح عدد أمثال أَ یُ  دون أنْ من ل عَ فْ عنى مجموعھا مع أمثال أَ 
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ضùùùùیف سùùùùمیر كاظم خلیل كما فعل زلھایم ما ورد في البابین األخیرین إلى ما یرد في یُ  .2
ل عَ فْ على وزن أَ  1065مثًال قدیًما و 3668عنده: ى. واألعداد األّولاألبواب الثمانیة والعشùùùùùùùرین 

 228و 210ضùùیف ما في البابین األخیرین أي ، ثم یُ 5638صùùبح المجموع ا، فیُ ُمَولَّدً مثًال  905و
 كما ذكر الَمْیَدانِّي. 6000فیصل أیًضا إلى أكثر من 

ق بنفسùùùھ. ونرى تطابة شùùùیر إلى أنّھ ھو الذي قام باإلحصùùùائیّ خلیل یُ  ومن الجدیر بالذكر أنّ 
ة، وھو یأخذ على عبد المجید عابدین الذي ُمَولَّدتھ مع إحصùùùùاء زلھایم في عدد األمثال الإحصùùùùائیّ 

لَّد مثلٍ  2000ألفي  قارب في الكتاب ما یُ  ذھب إلى أنّ   ًدا أنّ نقًال عن الباحث غویطاین مؤكِّ  ُمَو
تھ نفسùùھ، فیقول: وإذا إحصùùائیّ ك في شùùكّ خلیل في موضùùع آخر یُ  ، ولكنّ 2000 ولیس 905عددھا 

: 1983(خلیل،  ا عند خلیللیس قطعیًّ  905العدد  فاتني شùùùùùùيء فھي ال تتجاوز األلف أبًدا. أي إنّ 
 .)176و 166): 3( 12

 مثًال من دون أنْ  6080عùùدد أمثùùال المجمع كùùاملùùة ھي  ذكر عبùùد المجیùùد قطùùامش أنّ  .3
ا(تشمل األمثال القدیمة مثًال عربیًّ  5080منھا ضیف ما ورد في البابین األخیرین إلى ھذا العدد. یُ 

. وھو یقول إنّھ ھو الذي قام بھذه اإلحصùùùùùùùائیّة، ویَُخطِّئ زلھایم ُمَولَّد مثلٍ  1000ل)، وعَ فْ وأمثال أَ 
. وقطامش كما نرى ھنا یذكر أّن 6000الذي أضùùùاف ما ورد في آخر بابین لیصùùùل إلى أكثر من 

داألمثùùال ال َّùùا ُمَولùùددھùùا من ألف. 1000ة ع ًùùاء ألف أي قریب َùùا ُزھùùذكر أنَّھùùان آخر یùùوھو في مك 
 .)176و 114: 1988(قطامش، 

ْغم من أّن الكتاب واحد والمحتوى نفسùùùùùùùھ بال  وقد یعجب المرء من اختالف العّد على الرَّ
غ في بعض  زیادة أو نقصùùان. ولكّن المطَّلع على الكتاب یقبل ذلك. فالحّق أّن ھذا االختالف مسùùوَّ

َدانِّي في عرض أمثùùالùùھ والشùùùùùùùكùùل الùùذي طُبع بùùھ الكتùùاب أّدیùùا إلى ھùùذا جوان ْùùھ؛ إذ إّن منھج الَمیùùب
 مكن أْن نبیّن ذلك بما یلي:االختالف. ویُ 

 ةال تَُرقَّم أمثال الَمْیَدانِّي في بعض طبعات الكتاب القدیمة؛ كطبعات المطبعة البھیّ  -
 ة.یّ ة الثقافة، والمعاونیّ ة، والمطبعة الخیریّ المصریّ 
 محیي الدین عبد الحمید لیس ثّمة محمدفي الطبعة التي اعتمدناھا وھي بتحقیق  -

آخر الباب الثامن والعشùùرین. وال یُرقِّم األمثال  4765ضùùابط دقیق في الترقیم. فھو ینتھي بالرقم 
ما كباب، كما یعتمد على تفریق بعض األمثال وتجمیع أشùùùùùùباھھا في الترقیم  ة ضùùùùùùمن كلّ ُمَولَّدال

 ح في الفقرة التالیة.وضّ سنُ 
واب ضùùùùùùمن األب لفبائيّ الرئیسùùùùùùة: وبسùùùùùùبب إغفال الترتیب األالنقص في األمثال  -

یضùùعھا كأمثال رئیسùùة مثل  سùùقطت أمثال كثیرة أوردھا الَمْیَدانِّي ضùùمن شùùروح األمثال دون أنْ 
في  -كما یقول–مثل نشùùùùùùرھا  200عھا فأحصùùùùùùى منھا نحو غیرھا. وقد ذكر علي أبو زید أنّھ تتبّ 

ة مقدِّ ذكر الَمْیَدانِّي في المُ . كما )282: 2002(أبو زید،  )بحوث مھداة إلى مازن المبارك(كتاب 
 رئیسٍ  لٍ ثَ نا ال نجد لھ ذكًرا بعد ذلك كمَ ) للتدلیل على طریقة ترتیبھ. لكنّ نٌ مَ تَ ؤْ مُ  ارُ شggَ تَ سggْ المُ ( المثل

، كما ورد لفظ (المستشار) في اِعدٍ اٍع لِقَ ُربَّ سَ  -1583ما ورد ذكره ضمن المثل: في الكتاب، وإنّ 
، ( ل نفسùùكال تكتم المسùùتشùùار خیًرا فَتُْؤَت من قِبَ : رضùùي هللا عنھقول أبي بكر الصùùدیق  الَمْیَدانِيُّ

على  الُمقدِّمة) الذي ذكره شùùùùùùùاھًدا في ُمَعانٌ  نُ سgggggggِ حْ المُ . وكذلك فعل في المثل ()2/450: 1955
ْن وأَْنَت  -1156في الكتاب، بل ذكر قریًبا منھ:  رئیسٍ  لم یذكره كمثلٍ  طریقة الترتیب، ثمّ  ِgggggggأَْحس
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ا من ھذه األمثال الواردة ضùùمن الشùùروح دون أنْ  .انٌ ُمعَ  ًùùمن ھذا الجدول بعضùùوف نذكر ضùùوس 
 ع كأمثال رئیسة:وضَ تُ 

 المثل الذي یرد ضمنھ المثل الناقص
تَْسَمُع بالَُمْعیِديِّ َخْیٌر ِمْن أْن  -655 ِركِ یْ َت غَ نْ َل بِ كْ الثُّ  ى/َولِّيلَّ وَ 

 تََراهُ 
ا نَ اِ  یَمھَا عِ ْلبَْس لكلِّ َحالٍَة لَبُوَسھا ... إِمَّ

 َسھَاا بُوْ وإمّ 
 ثُْكٌل أَْرأََمھَا َولًَدا -771

 ثُْكٌل أَْرأََمھَا َولًَدا -771 امٍ عَ طَ  رِ یْ في غَ  َحبََّذا كثرةُ األْیِديْ 
 ثُْكٌل أَْرأََمھَا َولًَدا -771 ةٍ دَ ارِ بَ  ةٍ مَ َغنِیْ  يْ فِ  كَ لَ  لْ ھَ 
بَ ؤَ مُ  بُ لْ الكَ  لَ كَ ا أَ مَ بَّ رُ  ْع َكْلبََك یَْتبَْعك -868 ھُ عَ بَ شَ  لْ نَ یَ  مْ ا لَ ذَ إِ  ھُ دِّ  َجوِّ
 أَْجَرأُ ِمْن فَاِرِس َخَصافِ  -971 عُ وْ بُ رْ  الیَ َال وَ  ءٍ يْ ي شَ فِ  ءُ رْ  المَ َال 
َحنَّْت َوالََت ھَنَّْت َوأَنَّى لَِك  -1025 يٌ أْ رَ  بِ وْ ذُ كَ لْ لِ  سَ یْ لَ  نّھُ إِ فَ  يْ قِ دُ صْ اُ 

 َمْقُروعٌ 
 َخْطٌب یَِسیٌر في َخْطب َكبِیرٍ  -1250 الِقَشرٌّ في اْلُجوَ 

َواءِ  رُ آخِ   ُربَّ أٍَخ لََك لَْم تَلِْدهُ أمُّكَ  -1546 الَكيُّ  الدَّ
 أمُّكَ ُربَّ أٍَخ لََك لَْم تَلِْدهُ  -1546 ْوَجزَ أَ  الَمْنُع كانَ 

 مْ َغْیٍث لَ  بَّ یُْدَعى لَْیثًا، ورُ  فَُروقَةٍ  بَّ رُ 
 َغْیثًا نْ كُ یَ 

 ُربَّ َعَجلٍَة تَھَُب َرْیثًا -1555

ا  -1782 ْخبَثَيِ أَ  ْستِيْ اِ  ًùùاَِعَداَي أْحَرُز لَھُما. وأیضùùس
رَّ  -2141ضùùمن:  أخرىة یرد مرّ  َùùص

 َعلَْیِھ الَغْزُو اْستَھُ 
ة خَ  ة نَ ٌر مِ یْ َمْوُت اْلُحرَّ ْن َكلْبَك یَأُْكْلكَ  -1787 الَعرَّ  َسمِّ

ْن َكلْبَك یَأُْكْلكَ  -1787 لِ عْ الفِ  ءِ وْ سُ لِ  َعلَيَّ الثُّْكلُ  ھَانَ   َسمِّ
 أْشأُم ِمْن َخْوتََعة -2030    كَ لَ  آنَ  دْ قَ وَ  تَ نْ أَ 
 َصاَرِت اْلفِْتیَاُن ُحَمًما -2092 ٍز؟اَن َعُجوْ كَ ى مَ تً  فَ َال أَ 
اھُنْ  -2112 يْ ابِ سَ ا في حِ ذَ ھَ  انَ ا كَ مَ   ُصْغَراھُنَّ ُشرَّ

ْعرِ  َوْیلٌ  ْعبَِة َوالَ  -3544 ءِ وْ السُّ  ةِ یَ اوِ رَ  نْ مِ  للشِّ الَ تَُراِھْن َعلَى الصَّ
 تَْنِشِد القَِریضَ 

َك یَ أُ  راتِ عَ جَ َعلَْیَك بِ   فَدَّى لَُكْیزٌ یَْحِمُل َشنٌّ َویُ  -4650 زُ ا لَُكیْ مِّ

 التجمیع والتفریق .2
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َدانِّي  ْùùاب الَمیùùا لكتùùاھùùدنùùة التي اعتمùùدحقّق الطبعùùھ هللا.  محمùùد رحمùùد الحمیùùدین عبùùمحیي ال
وتحقیقاتھ  ،نفی، تشùùھد لھ بذلك ألسùùنة المثقّ دة تحقیقاتھ لكتب التراث العربيّ وْ ق معروف بجَ والمحقّ 

للعمل الذي مھ قدّ ما یُ  وعنایتھ بضùùùùùùùبط النّص وتصùùùùùùùحیحھ وكلّ  ،أثًرا 40الكثیرة التي تزید على 
ما نھ میط ععلى عمق ثقافتھ وعزیمتھ في إظھار العمل في أبھى مظھر یُ  ا یدلّ ى تحقیقھ ممّ یتولّ 

خر ترجمتھ بقولھ في آ . وقد أبان ما قّدمھ لكتاب الَمْیَدانِيّ 1سùùùùùùùابقةق بھ من مسùùùùùùùاوئ طبعات لِ عَ 
 ولم یظھر في طبعةبع الكتاُب مراًرا في مصùùùùùùر، في بوالق وفي غیر بوالق، وقد طُ  : «للمؤلّف

 دَ عُ ا من التحریف والتصùùحیف، بل شùùاع المسùùخ في طبعاتھ الحدیثة حتى بَ من ھذه الطبعات سùùلیمً 
ناه مقنا أصùùùùùلھ، وضùùùùùبطنا غرائبھ، ورقّ حقّ  بعد أنْ  -نا ان، ولعلّ تَ م األَ حِ الفیل من رَ  دَ عْ عن أصùùùùùلھ بُ 

ًقا ترقیمً  نا ُرَواءه، -ا دقی ھاءه، وَجدَّد لھ ب نا  عد قد أ رناه  نكون  َّùùùùùùùعابثین، ویَس َنا عنھ َعَبث ال ونَفَْی
، ( »لالنتفاع بھ  ./ و)1: 1955الَمْیَدانِيُّ

مثل أو  6000نا كما ذكرنا قبل ال نجد معیاًرا دقیًقا في الترقیم، ولم یصùùùùùùùل الترقیم إلى لكنّ 
ْیَدانِّي لعدد أمثالھ؛ فھو یُ أكثر   لُ عَ فْ أَ (لى وزن رقّم األمثال القدیمة والتي علیتطابق مع تحدید الَم

رقّم األمثال آخر الباب الثامن والعشرین. وال یُ  4765فیصل إلى الرقم  ،ضمن تسلسل واحد )ِمنْ 
ة) التي تأتي آخر مقالتنا إلى أنَّھا ُمَولَّدفي فقرة (األمثال ال باب، وسùùùوف نُشùùùیر ة ضùùùمن كلّ ُمَولَّدال

كلّ وزّ قد و ،أمثال 1008 عدد  عنا على  یھ من  ما ف مد المحقّ باب  ق على ھذه األمثال. كما یعت
ین ح األبواب الثمانیة والعشùùùرین. وفي تفریق بعض األمثال وتجمیع أشùùùباھھا في الترقیم ضùùùمن

ام اإلسùùالم ألیّ  93ام الجاھلیة، وألیّ  132ام العرب في الباب التاسùùع والعشùùرین فیصùùل إلى م أیّ رقِّ یُ 
 ي الباب الثالثین.م األحادیث واألقوال الواردة فرقِّ فإنّھ ال یُ 
؛ في الباب التاسùùùع والعشùùùرینام المجموعة عطي أرقاًما لألیّ یُ ا عن التجمیع والتفریق فإنّھ أمّ 

 ام اإلسالم على الشكل األتي:فیرد مثًال أواخر أیّ 
 یَْوُم َزبَْطَرةَ  -86
 یَْوُم فَخٍّ  -87
اِر،  -88-93 ، َویَْوُم الدَّ َویَْوُم الَجَمِل، َویَْوُم ِصفَّیَن، َویْوُم یَْوُم َجْوَخى، َویَْوُم الطَّفِّ
 النَّْھَروانِ 

ة المجموعة في سùùطر واحد ام السùùتّ عطي لألیّ ل یومین، وكذلك یُ فھو یذكر أرقاًما مفردة ألوّ 
ر ذلك في غیر ھذه من ا. وقد تكرّ لیشùùùùùùùملھا بھ جمیعھ 88كتفي بذكر الرقم ھا، وال یأرقاًما لھا كلّ 

 أسطر واحدة.ام المجموعة في األیّ 
عطي لألمثال المشتركة في صفة واحدة رقًما ا في األمثال فاألمر غلى خالف ذلك، فإنّھ یُ أمّ 

 خر؛ فنجد مثًال ترقیًما یجري كما یأتي:آ دة حینًاواحًدا حینًا وأرقاًما متعدّ 
اِص. /  -805 َgggggggص َقُل ِمَن الرَّ وِمَن  -808وِمَن الُمْنتَظِر. /  -807وِمَن اْلُحمَّى. /  -806أْث
 وِمْن طَْوِد. -809النُّضاِر. / 

																																																													
 .80-70: 1984 ،الطَّنَاِحيّ للوقوف على جھوده في التحقیق یُْنظَُر:  1
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فة نفسùùùùھا (أثقل) التي ال األسùùùùماء الجدیدة التي تشùùùùترك في الصùùùùّ  عطي رقًما لكلُ فھو ھنا یُ 
ْغم من أنَّھا كلمات عطیھا أرقاًما متعدّ طلبًا لالختصار. وھو یُ بدایة كّل مثٍل رھا في كرّ یُ  دة على الرَّ

 نا في مكان آخر مثًال نجد ھذا الترقیم:. ولكنّ 1حكایةقصیرة ولیس فیھا أي تفسیر أو 
ارِة، َوِمَن الَْجَواِب، َوِمَن البَْیِن، َوِمَن  -1904 َgggggَرُع ِمَن الّریِح، َوِمَن البَْرِق، َوِمَن اِإلش ْgggggأَس

ِر،  َgggggاللَّْمِح، َوِمَن الطَّْرِف، َوِمْن لَْمح البَص َّgggggَدى...، وِمْن َرْجِع َوِمْن طَْرِف الَعْیِن، َوِمْن َرْجِع الص
. ِغ تَْمَرة، وِمْن لَْمِع الَكفِّ ْggاٍة، وِمْن َمض َggوِمَن الَماِء الُعطَاس، وِمْن َحْلِب ش ، مِّ الَوِحيِّ َّggومن الس ،..

إلَى قََراِرِه، وِمْن َكْلٍب إلَى ُولُوِغِھ...، وِمْن لَْحسgggggggِة الكْلِب أَْنَفھُ، وِمن لَْفِت ِرَداِء الُْمرَتِدي، وِمَن 
ْیِل إلى الُْحُدور، وِمَن النَّاِر فِي یَبِ  َّggَراَرِة في یْ السggبَاَء، وِمَن النَّار تُْدنَيْ ِس الَعْرفَج، وِمْن ش ْggَن مِ  قَص

، َوِمْن قَوِل قَطَاٍة قَطًا.  الَحْلْفاَء، َوأَْسَرُع ِمْن َدْمَعِة الَْخِصيِّ
، َوِمْن قُْنفُ  -1905 بِّ َgggggggَمُع ِمْن َحیٍَّة، َوِمْن ض ْgggggggًدى، َوِمْن فَْرِخ أَس َgggggggِذ، َوِمْن ُدْلُدِل، َوِمْن ص

 الُعقَاِب.
 أَْسفَُد ِمْن ِھْجِرٍس، َوِمْن َضْیَوِن، َوِمْن ِدیٍك، َوِمْن ُعْصفُور. -1906

ل مثل كما ھي الحال في أوّ  25فكما نرى یجمع الكتاب أمثاًال كثیرة قد یصùùùùùùùل عددھا إلى 
ة الترقیم لیسùùùùùت دقیقة، وال . وبذلك فإّن آلیّ 2ھذه النماذج. وھناك الكثیر من 1904ذي الرقم  مثال

لألمثال ضùùùùمن الكتاب. فإذا فككنا ھذه األمثال المجموعة ضùùùùمن أرقام واحدة  م العدد الحقیقيّ قدّ تُ 
الذي انتھى بھ الباب الثامن  4765بدل الرقم  5000فسùùùùùùùیزداد عدد األمثال لیصùùùùùùùبح أكثر من 

 6000یصùùل العدد إلى أكثر من سùùف 1008ة البالغ عددھا ُمَولَّدلوالعشùùرون. وإذا أضùùفنا األمثال ا
إلى إقحام ما ورد في البابین األخیرین  نضùùùùùùùطرّ  ده الَمْیَدانِّي، دون أنْ حدّ ، وھو العدد الذي یُ مثل

ح كما رأینا سùùùùùابقًا أنّھ جعل كتابھ على نظام حروف المعجم؛ الَمْیَدانِّي صùùùùùرّ  إلكمال العدد؛ إذ إنّ 
ا األمثال ھي التي في األبواب الثمانیة والعشùùùùùرین. وأمّ  أي إنّ  ًùùùùùبق أیضùùùùùا البابان األخیران فقد س

 ذكرنا إلشارة الَمْیَدانِّي إلى الغایة منھما.
 اختالط الترتیب .3

أورد الَمْیَدانِّي بعض األمثال في غیر المكان الذي ینبغي لھ وضعھ فیھ بحسب منھجھ الذي 
ضابطھ عن القَِرىْعیَا بِ الُمْعتَذُر أَ  -2527المثل:  . ومن ذلكالُمقدِّمةحھ في وضّ  ؛ فھذا المثل وفق 

بطھ ھ نسي ضایكون في باب المیم، ولكنّ  یجب أنْ  )انٌ عَ مُ  نُ سِ حْ (المُ و )نٌ مَ تَ ؤْ مُ  ارُ شَ تَ سْ (المُ المثلین 
 فوضعھ ضمن باب العین. ،وعاد إلى أصول الكلمة ،أو أھملھ

ثال ) واألمِمنْ  لُ عَ فْ ة على وزن (أَ ھو في األمثال المبنیّ وأكثر ما نجد االختالط في الترتیب 
 ة:ُمَولَّدال

 ):ِمنْ  لُ عَ فْ . االختالط في ترتیب أمثال (أَ 1.3
																																																													

ا على سùùùùùùùبیل المثال 1 ًùùùùùùùمن ھذه  مجموعةٍ  لّ ... ففي ك1353-1352، 425-424، 423-420، 418-417، 416-411، 410-409:  األمثال ومنھا أیض
 فة نفسھا.غم من االشتراك في الصّ اسم جدید على الرَّ  عطي أرقاًما جدیدة لكلّ األمثال یُ 

، 602، 600، 598، 597، 595، 590، 575، 427، 419رقم من األرقام اآلتیة:  یُْنظَُر على سùùùبیل التمثیل ال الحصùùùر األمثال المجموعة ضùùùمن كلّ  2
608 ،1002 ،1173 ،1187 ،1211 ،1222 ،1223 ،1224 ،1225 ،1226 ،1228 ،1229 ،1234 ،1236 ،1512 ،1518 ،1718 ،1893 ،

1909 ،2044 ،2045 ،2191 ،2192 ،2193 ،2194 ،2195 ،2197 ،2198 ،2257 ،2259 ،2260 ،2261 ،2262 ،2339 ،322 ،4183 ،
4186... 
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ثم  باب من أبواب كتابھ؛ فھو یبدأ باألمثال الفصیحة، ة بناء كلّ متھ كیفیّ قدِّ بیّن الَمْیَدانِّي في مُ 
باألمثال ال)، ثم یختم نْ مِ  لُ عَ فْ بالتي على وزن (أَ  باب  دال لَّ یذكر األمثال التي على ُمَو بل أن  ة. وق

ل وصùùùورھا یة في باب األلف كتب توضùùùیًحا طویًال عن صùùùیغة التفضùùùَل مرّ ) أوّ نْ مِ  لُ عَ فْ وزن (أَ 
 وقد شذّ «ینتھي من ھذا التوضیح قال:  ) واحدة منھا، وقبل أنْ نْ مِ  لُ عَ فْ ل صیغة (أَ شكَّ الثالث التي تُ 

تكون فیھ، نحو قولھم: أقبح  ھا أنْ كذا كان من حقّ  نْ مِ  لُ عَ فْ تابي ھذا عن باب أَ أحرف یسùùùùùیرة في ك
 زتُ وَّ جّ ا زالت عن أماكنھا تَ مّ ھا لَ ھزیلین المرأة والفرس، وأسùùùوأ القول اإلفراط، وأشùùùباھھما، لكنّ 

،  »الجمیع في حكم أفعل التفضùùùùùیل أنّ  بمن ... وال شùùùùùكّ  فیھا إذ لم تكن مقرونةً  : 1955(الَمْیَدانِيُّ
) خارج (باب ِمنْ  لُ عَ فْ ة على وزن (أَ ضùùùùùùیر الكتاب إذا وجدنا ھذه األمثال المبنیّ ؛ لذلك ال یَ )1/85

صùùùùùùھ ألمثال ھذا الوزن إذا لم تكن كما نّص خصùùùùùùّ ن ھذا الباب) الذي یُ م لُ عَ فْ ما جاء على وزن أَ 
 تُ سْ ، اِ ھُ انُ رَ یْ جِ  الِمِ في العَ  اسِ النَّ  دُ ھَ زْ ، أَ عُ قَ نْ أَ  فُ شْ الرَّ ف مقرونة بـùùùùùùù(من)، ومن ھذه األمثال: المؤلّ 

،  ...قُ یَ ضْ أَ  لِ وْ ؤُ سْ المَ  تُ سْ ، اِ مُ لَ عْ أَ  نِ ائِ البَ   ).341، 332، 325، 1/303: 1955(الَمْیَدانِيُّ
ْغم من اقترانھا بـ(من). مثل:  ، لٍ وْ صَ  نْ مِ  دُّ شَ أَ  لٍ وْ قَ  بَّ رُ كما نجد أمثاًال خارج قسمھا على الرَّ

 نْ مِ  مُّ نَ أَ  نٍ یْ عَ  بَّ ، رُ سggانٍ لِ  نْ مِ  حُ صggَ فْ أَ  فٍ رْ طَ  بَّ ، رُ مّ أُ  نْ ى مِ فَ حْ أَ  ةٍ ئَ انِ شggَ  بَّ ، رُ اكَ بَ غْ رُ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  اكَ بَ ھْ رُ 
،  ...لكذَ  نْ مِ  قُ یَ ضgggْ أَ  ھُ تُ سgggْ ، اِ سgggانٍ لِ   ).332، 314، 306، 302، 298، 1/290: 1955(الَمْیَدانِيُّ

ل في مثل ھذه األمثال والسùùùبب كما نظنّ  َّùùùیغة (أَْفَعُل ِمْن) عن ھو ورود المفضùùùر ص ، وھو ما أخَّ
ل علیھ نْ مِ  لُ عَ فْ ، في حین تقتصر صیغة (أَ صدارة المثل ویكون  ،كذا) على أفعل التفضیل والمفضَّ

 .أَْفَعل في صدر المثل
 ّùùùùùùùم المخصùùùùùùùخارج القس ھذه األمثال وغیرھا  جانب منھا؛ فورود  ھا مقبول في  ألنَّ ص ل

 الَمْیَدانِّي أشار إلیھ وبیَّن سببھ.
 :ةُمَولَّد. االختالط في ترتیب األمثال ال2.3

 ّùùال إذا كنùùا بعض أمثùùدنùùد وجùùفْ أَ (ا ق َùùدّ مرتّ ِمْن)  لُ عùùا المحùùانھùùارج مكùùة خùùك ألنَّ بùùا ذلùùد وقبلن
ا خارجُمَولَّدالَمْیَدانِّي قد نبّھ على ھذا األمر فإنّنا نجد بعض األمثال ال ًùùùùة أیض  ّùùùùصمكانھا المخص ،

ْغم من أنّھ ھو نفسùùùùùھ یُ نبّ یُ  دون أنْ من  ولكنْ  شùùùùùیر في تفسùùùùùیرھا إلى ھ الَمْیَدانِّي على ذلك على الرَّ
ثمانیة فقط، ولیست بكثرة ما خرج من قلیل یبلغ حال  على كلّ عدد ھذه األمثال  ةٌ، ولكنّ ُمَولَّدأنَّھا 

ْیَدانِّي قد وضع ھذه األمثال في غیر بابھا، بل نقصد أنّھ لم المَ  . وال نقصد ھنا أنّ (أَْفَعُل ِمْن)أمثال 
 ّùùم المخصùùمن القسùùعھا ضùùع األمثال القدیمة في أوّ یضùùلفنا أنّھ یضùùمن الباب؛ فقد أسùùلص لھا ض 

باب، ثمّ  َعُل ِمْن)أمثال  ال داألمثال ال ، ثمّ (أَْف لَّ ،  ة. وھذه األمثال ھيُمَو ْیَدانِيُّ ، 1/116: 1955(الَم
185 ،256، 284 .2/51(: 

 التفسیر المثل
جاَء بَِرْأِس  ْن  ْبأَي ِممَّ أَ

 َخاقَان
ْیَدانِّي نقًال عن حمزة األَ  َثل يّ انِ ھَ بَ صùùùùùùùْ یقول الَم ھذا َم  :

 ھُ نَّ أَ كَ ة تقول "ة... والعامّ لَمَ ابن سùùùùùَ  لُ ضùùùùùَّ فَ حكاه المُ  ُمَولَّد
ة ". كما یذكر الَمْیَدانِّي ھذا المثل مرّ َخاَقانَ  سِ أْ رَ بِ  اءَ جَ 

انَ  بروایùùة: 892برقم  أخرى َggاق َggاَء بَِرْأِس خ َggوھو ج .
 األّولیكتفي فیھ باإلحالة على المثل 
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 ...ُمَولَّدھذا المثل  أنّ  ةَ دَ یْ بَ یقول الَمْیَدانِّي: زعم أبو عُ  أَْجبَُن ِمْن ِصْفِردٍ 
دف: مثùùل یقول المؤلّ  نٍ ْخَسُر ِمَن َمْغبُوْ أَ  َّùùل آخر: ُمَولùùفي، ویقولون في مث 

 اْسِت الَمْغبُوِن ُعود
أََذلُّ  -1503األمثال ضمن المثل:  ُمَولَّدیرد بوصفھ من  رجَ ُث الشَّ َكُشوْ  وَ ھُ 

 ِمْن فَْقٍع بِقَْرقََرةٍ 
 إسالميّ  ُمَولَّدیقول عنھ: ھذا مثل  أَْعَمُر ِمْن ُمَعاذٍ 

تُھَا األّولفھذه خمسùùة أمثال في الترتیب، واثنان ضùùمن  ، وواحد ضùùمن الثالث، فتصùùبح ِعدَّ
ْین، وإنّما ذكرھا ضùùùùمن ُمَولَّدةٌ لم یذكرھا الَمْیَدانِّي في قسùùùùم أمثال الُمَولَّدثمانیةَ أمثاٍل، كلّھا أمثال 
 ؛ أي ضمن األمثال الفصیحة.(أَْفَعُل ِمْن)األمثال التي على وزن 

 التَّْكرار .4
أخطر مآخذ الترتیب ھي (التَّْكرار)؛ فقد كان لعشùùùùùùوائیّة الترتیب ضùùùùùùمن األبواب أثٌر  لعلّ 

 كبیر في تَْكرار كثیر من األمثال، ومن صور ھذا التَّْكرار:

 تَْكرار أمثال بال أدنى تغییر:  .1.4
ًنا یكون التَّْكرار  فاظھا. وأحیا ما ھي بال تغییر أيٍّ من أل ثال تكّررت في الكتاب ك ّمة أم فث
سھو أو عدم الُمَراجعة أو بأیدي  سبب ال ْضِربِھ، وأحیانًا ربّما كان ب ًغا لتماثلھ مع غیره في َم َسوَّ ُم

 النُّسَّاخ الذین كتبوا مخطوطات كتابھ. ومن أمثلة ذلك:

 مورد التَّْكرار المثل
 1638، وضمن المثل 1595و 1546ورد برقم  ُربَّ أٍَخ لََك لَْم تَلِْدهُ أُمُّكَ 

 2252و 2244ورد برقم  مْن یٍَد في َرِحمٍ  َضلُّ أَ 
. وفي الموضع الثاني یزید في تفسیره 2949و 2849ورد برقم  بِ ْقلِْب قََال اِ 

 وحكایتھ
ال یَْذھَُب الُعْرُف بَْیَن هللا 

 َوالَنَّاس
. ثم ورد في الباب نفسùùùùùھ كمثل 3664ورد كمثل فصùùùùùیح برقم 

 ضمن األمثال المبدوءة بالالم ُمَولَّد
ْرَق َعلَى اِ  -1553، كمùùا یرد ضùùùùùùùمن المثùùل: 2836یرد برقم  اْقِصْد بَِذْرِعكَ 

 ظَْلِعكَ 
ُجوُر قَْد تَْحلُ  قgَgْد یُْمتَطَى  -2915، كمùùا یرد ضùùùùùùùمن المثùùل: 2208یرد برقم  ةَ ُب الُعْلبَ الضَّ

ْعُب بَْعَد ما َرَمحَ   الصَّ

 تَْكرار أمثال مع بعض التغییر: .2.4
 ومنھا:وأمثلة ھذا النوع كثیرة. 

 مورد التَّْكرار المثل
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ْھ أْلَق َسْعًدا -218 ْعدٍ  -526 أْینََما أَُوجِّ َggggْعُد ْبُن  فَي كلّ  -2797. بُِكلِّ َواٍد بَنُو س َggggأَْرٍض س
 َزْیدٍ 

ْوِك  -209 إِنََّك ال تَْجنِي ِمَن الشَّ
 الِعنَبَ 

وكِ  -2644 َّgggggggِب ِمَن الشgَgانِي الِعنggالَ  -3582. أْعَجُز ِمَن ج
َنبَ  تَْجنِ  ْوِك الِع َّgggggggْوَك الَ  -4116. ِمَن الش َّgggggggَمْن یزَرِع الش

 یَْحُصْد بِِھ الِعنَبَا
582-  َùùùْن ج أَي ِممَّ ْùùùاَء بَِرْأِس أَب
 َخاقَان

. ویرد َكأَنَّھُ َجاَء بَِرْأِس َخاَقانَ : یرد ضùùùùùùùمنھ المثل العاميّ 
ا:  ًùùùùمن ھذا یذكر المثل َجاَء بَِرْأِس َخاقَانَ  -892أیضùùùùوض .

 أیًضا 582
ضgggggggَعُف مْن َیٍد فِي أ -2244. أََذلُّ ِمْن َیٍد في َرِحمٍ  -1497 ْحیَُر ِمْن یٍَد في َرِحمٍ أَ  -1226

لُّ مْن یٍَد في َرِحمٍ  َgggggggلُّ ِمْن یٍَد فِي  -2252. َرِحٍم، َوأض َgggggggأَض
 أْعیَا ِمْن یٍَد في َرِحمٍ  -2597. َرِحمٍ 

ھَاتِ أَ  -4182 ابِِس. أَْھلùùَ  -4630 ْمَحُل ِمْن التُّرَّ َùùùùùùùùاِت البَس َùùھ أَْھَون ِمْن  -4633ُك ِمْن تُرَّ
ھَاِت البََسابِسِ   تُرَّ

ع رة، ووضùùùùùùùاألمثال المكرّ  -كما یقول–ع أحد الباحثین أمثال الَمْیَدانِّي فاسùùùùùùùتخرج وقد تتبّ 
، 2002(أبو زید،  ًرامثًال مكرّ  89لة. وقد بلغ عدد األمثال التي أحصاھا مسرًدا ذكرھا فیھ مفصَّ 

الناظر فیما جمع یجد قصùùوًرا عن اإلحاطة، فلیسùùت كما یذھب شùùاملة  . ولكنّ )289-285و 281
 ّùùابقة التي ذكرناھامفصùùورھا كلّ  في الجدول أعاله لة؛ ففي األمثال السùùنُ ال یذكر صùùبت ثھا. كما س

 لالختصار:ة، وسنكتفي بھا طلبًا لم یذكرھا الباحث البتّ  رَ خَ مثًال أُ  15ھا ھنا 

 التَّْكرار دُ رِ وْ مَ  المثل
ِریُح َعِن  -507 َّùùùùùùùَدي الص ْùùùùأَب

ْغَوةِ   الرَّ
ِریْ  -2145ورد:  َّgggggggْغَوةِ الص َت الرُّ ْggاه: ُح تَحùùب من معنùùوقری .
ِریْ  -511 َّgggggggْغَوِة . ونجد: (ْتنِ اِنِب المَ ُح بِجَ بََرَز الص وتَْحَت الرَّ

ِریْ بَ اللَّ  َّgggمن المثل: حُ ُن الصùùùعر مذكور ضùùùمن شùùù2185) ض- 
 أَْصَوُل ِمْن َجَملٍ 

 نِ البََرِم القُُروْ  ِمنَ  مُ أَْألَ  -3724. البََرمِ  ِمنَ  مُ أَْألَ  -3723 أَبََرًما قَُرونًا -508
اِریِق  -145 َùùùَك َخْیٌر ِمْن تَف َّùùùإن
 الَعصا

َفاِریْ  -592 اأَْبقَى ِمْن تَ َggggggggَفاِریْ أَ  -3215. ِق الَعص ِق ْكثَُر ِمْن ت
ا َggggggggل األخیرین یُ . وفي المثلین الَعصùùَدانِّي على المث ْùùل الَمیùùحی

 للوقوف على التفسیر 145
 َوْحٌي فِي َحَجرٍ  -4429 أَْبقَى ِمْن َوْحٍى في َحَجرٍ  -599
، َوأَْبلَُغ ِمْن قُسٍّ  -1380 أَْبلَُغ ِمْن قُسٍّ  -567  أْخطَُب ِمْن قُسٍّ
ْبِح، أَبْ  -597 ُّùùùùùùùیَُن ِمْن فَلَِق الص

ْبحِ   َوفََرِق الصُّ
ْبحِ  -2045 ُّggْبِح، َوِمْن فََرِق الص ُّggَھُر ِمْن فَلَِق الص ْgg2073. أَش- 

ْبحِ  أَْضَوأُ ِمنَ  -2262. ْبحِ أَْشَھُر ِمَن الصُّ  أَْطَوُل  -2315. الصُّ
ْبح ُّgggggggا. ِمَن الص ًùùùùùùùùأَنَمُّ ِمَن  -4299. ویروى"من الفَلَق" أیض

ْبحِ   الصُّ
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َمُع ِمْن قَُرادٍ  -1878. قَُرادٍ أَْجَوُع ِمْن  -995 أَْثبَُت ِمْن قَُرادٍ  -810 ْggggggg2632. أَس- 
 أَْعلََق ِمْن قَُرادٍ  -2652. أَْعَمُر ِمْن قَُرادٍ 

أٍن ثَمانِیْ  ْحَمُق ِمْن َراِعيْ أَ  -1194 َضأْنٍ  أَْجھَُل ِمْن َراِعيْ  -1010 َggggggمن ھذا یرد: نَ ضùùùùùùوض .
ا: نَ یْ انِ مَ ثَ  نٍ أْ ضgggggَ  بِ الِ طَ  نْ مِ أَْحَمُق  ًùùùùùقَى مِ أَ ، وأیض ْgggggَراِعيْ  نْ ش 

أٍن ثَمانِینَ  َggا: ض ًùùَغُل مِ أَ ، وأیض ْggعِ  نْ ش ِggویرد نَ یْ انِ مَ بَْھٍم ثَ  ُمْرض .
ا:  ًùùة أیضùùقَى ِمْن َراِعيْ  -2056كأمثال رئیس ْggنَ بَْھٍم ثَمانِیْ  أَش .

 نَ ثَمانِیْ  ِضِع بَْھمٍ ْشَغُل ِمْن ُمرْ أَ  -2081
ٍة َعلَى  -1197 َùùأَْحَمُق ِمْن نَْعج
 َحْوضٍ 

 نَْعَجٍة إلى َحْوضٍ  أَْعَجُل ِمنْ  -2625

ا: ِمْن نََعاَمةٍ  أَْحَمقُ  -1198یرد نفسùùùùھ ضùùùùمن:  بَْیَضةُ البَلَدِ  -473 ًùùùùوھناك أیض .
َضِة البَلدِ  -1511 َضِة اْلبَلَدِ  -2259. أََذلُّ ِمْن بَْی ْضیَُع مْن بَْی . أَ
 أْفَسُد ِمْن بَْیَضِة البَلَدِ  -2806

َھا -250 ْسلَِحتَھاأَخَذِت اِإلبُِل أَ  -73 الََمتِ َgggggggھا اإلِبُل بِس َھا -253. إِنَّ َماَح ِبُل ِر َخَذِت اِإل  .أَ
 ِعْنَد ُرُؤوِس اإلبِِل أَْربَابُھا -2503 وقریب منھا:

ْن َذاتِ أَ  -1365 ِùùùùùَزى م ْùùùùùخ 
 ْحیَْینِ النِّ 

َغُل ِمْن َذاِت النِّْحیَْینِ  -2029 ْgggggggحُّ ِمْن َذاِت أَ  -2058. أَش َgggggggش
 ْحیَْینِ النِّ 

ا ضùùùùùمن: بٍ ُد ُعْرقُوْ َمَواِعیْ  -4070 بٍ ِمْن ُعْرقُوْ ْخلُف أَ  -1345 ًùùùùù1346. وھذا یرد أیض- 
وْ   نِ أَْخلَُف ِمْن ُشْرِب الَكمُّ

ا.  األّول. ویرد ھذا ضùùùùùùمن َرَجَع بُِخفَّْي ُحنَْینٍ  -1568 أَْخیَُب ِمْن ُحنَْینٍ  -1363 ًùùùùùùأیض
ِن یْ لَ َغاَب َحوْ ة المبدوءة بالغین: ُمَولَّدویرد ضùùùùùùùمن األمثال ال

 . ُحنَْینٍ  يْ بُِخفَّ  َجاءَ وَ 
1220-  . ِرلùùùىَّ ِùùùْن ق ِùùùَذُر م ْùùùùأَح

 أیًضا ْحَزمُ وأَ 
ا: أَْخطَُف ِمْن قِِرلَّى -1378 ًùùمن ھذا نجد أیضùùنْ مِ  ْحَذرُ أَ . وض 

 -2336. ویرد: ىلَّ رِ قِ  نْ مِ  عُ مَ طْ ى، وأَ لَّ رِ قِ  نْ مِ  مُ زَ حْ قِِرلَّى، وأَ 
ا: 1378حیل ھنا على المثل . ویُ أَْطَمُع ِمْن قِِرلَّى ًùùùùونجد أیض .

 أَْغَوُص ِمْن قِِرلَّى -2717

 عة عن قصة واحدة:األمثال المتفرّ  .3.4
ا كلّ ة، یجعلھا المؤلّ فقد ترد ضùùمن حكایة واحدة أمثال عدّ  ًùùئیھا أو أكثرھا أمثاًال رف أیضùùةً س

بِّّي،  ة)نقودیّ ي أحد الباحثین ھذه األمثال (األمثال العُ سمّ في مواضع أخرى. ویُ  . )40: 1983(الضَّ
 وبٍ قُ رْ وعُ  نٍ یْ نَ اء وحُ رَ بْ س والغَ احِ وحرب دَ  مَ شùùùùùùِ نْ ومَ  انَ مَ قْ ولُ  اء وبَْیھَسٍ بَّ من ذلك مثًال قصùùùùùùص الزَّ 

 اة بآخر ثالث قصùùùص. وأمّ ن وغیرھا. وقد مّرت في الفقرة السùùùابقة األمثال الخاصùùùّ یْ یَ حْ وذات النِّ 
 ّùùلھا في المثل: الَمْیَدانِّي یُ اء مثًال فإّن بَّ ة الزَّ قص ّùùیْ  -1250فص ِggمن رٍ َكبِیْ  ٌر في َخْطبٍ َخْطٌب یَسùùوض .

صارت  سةً  أمثاًال ، وأكثرھا یرد أمثاًال  -فكما یقول المؤلّ –الحكایة ترد أقوال  ، ضمن الكتاب رئی
ِرَم األَ  -431وھي:  ُggggggَد ماِرٌد َوَعزَّ اْألبَلُق.  -640ْمُر. بِبَقَّةَ ص َوارَ أَ  -1960تََمرَّ َggggggٍس تََرى. َعُروْ  ش
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ى الُغَوْیُر أَْبؤُ  -2435 َggggggا. َعس ًggggggاِ  -2788أََعزُّ ِمَن الّزبَّاِء.  -2596س .  -3366ْفَعْل َكَذا وَخالََك َذمٌّ
یْ ِألَ  ِgggggggا َجَدَع قَص ْمُرهُ. ٍر أَ یْ یَُطاُع لِقَصgggggggِ  َال  -3646یَْحُزْنِك َدٌم َھَراَقھُ أَْھُلھُ.  َال  -3594ٌر أَْنَفھُ. ْمٍر مَّ

. أَ  -4166َما یَُشقُّ ُغبَاُرهُ.  -3981  بِِھ الَعَصا. ْجِريْ ُضلَّ ما تَ یَا  -4642ْمنَُع ِمْن ُعقَاِب الَجوِّ
 ّùùùù771ف الحكایة بطولھا في المثل: ة. وقد أورد المؤلّ عدّ  أمثاًال  سٍ ھَ یْ ة بَ وكذلك تحتوي قص- 

أْحَمُق من بَْیَھٍس.  -1190: الواردة ضùùùùمن الحكایة ردت عنھ ھذه األمثال. ثم انفثُْكٌل أَْرأََمَھا َولًَدا
أَھا هللا.  -2407 َgggggggْلَدَح قَْوٌم َعْجفَى. لَ  -3470ْختَْرِت. لَْو ُخیِّْرِت َال  -3228َعَرفَْتنِي نَس ِكْن َعلَى بَ
لَّةُ  ا التَُّراُث لَْوَال َحبَّذَ  یَا -4686 بَطٌَل. َك َال ُمْكَرهٌ أَُخوْ  -4117 األمثال التي ترد ضمن ھذه . ومن الذِّ
سة: ال یضعھا المؤلّ  ة ثمّ القصّ  َسھا وْ لِّ َحالٍَة لَبُ كُ ْلبَْس لِ اِ  یُظَلَّل. ًما َال حْ لَ  ثِ ثََال اْألَ نَّ بِ كِ لَ ف كأمثال رئی

ا نَ   .نٌ یْ كِّ سِ  ْحَمَق وفي یَِدهِ أَْمنِي األَ  تَ . َال امٍ عَ طَ  رِ یْ في غَ  ْیِديْ رةُ األَ ثْ َسَھا. َحبََّذا كَ ا بُوْ َمَھا وإمَّ یْ عِ ... إِمَّ
 ة مترابطةل قصّ شكِّ قصة ترد ضمن حكایة شاملة تجمع أجزاءھا لتُ  فھذه األمثال ضمن كلّ 

 ةة التي اكتسùùùبت صùùùفة المثل لبالغتھا ضùùùمن أرقام خاصùùùّ ونیّ قُ یْ ترد أكثر األقوال األَ  المعاني، ثمّ 
 تنفرد بھا.

 في أمثال العرب الُمْستَْقَصىترتیب 
ِرّي ترتیب أمثالھ كلّ   َùùùùùùùَمْخش مراعًیا توالي الحروف؛   1ھا بحسùùùùùùùب أوائل الكلماتاعتمد الزَّ

متھ  ً لیسùùùھل الرجوع إلى المثل المطلوب في كتابھ. وقد شùùùرح ذلك في ُمقدِّ طا َّùùùِريّ ( مبس َùùùَمْخش ، الزَّ
َمْخَشِرّي في الترتیب تِْبیان ، ویُمكن د)-/ج1: 1962  :النقاط اآلتیة من خاللَمْنھج الزَّ

َمْخَشِرّي أبواب الكتاب ترتیبًا ألفبائیًّ  .1 ًما باب الواو على الھاء.بابًا مُ  28ا في رتّب الزَّ  قدِّ
ّسم كلّ  .2 ًضا؛ فأوّ  ق  ،ل باب مثًال، وھو باب الھمزةباب إلى فصول بعدد حروف الھجاء أی

(الھمزة مع التاء)، وھكذا فصùùل  فصùùل (الھمزة مع الباء)، ثمّ  یبدأ بفصùùل (الھمزة مع األلف)، ثمّ 
ا فصùùùùùùل الواو على الھاء. وبذلك فھو یُ ة. وھو یُ إلى آخر الحروف الھجائیّ  ًùùùùùùب األمثال رتّ قّدم أیض

ِرّي، ( باب مراعیًا ثواني الحروف وثوالثھا. فاألمثال ضùùùùùمن كلّ  َùùùùùَمْخش  :)33-2/32: 1962الزَّ
یْ  عِ یْ بِ الرَّ  امُ تَمَ  َّgggggggأَ  يْ عِ نَّ مَ / تَ قُ لَ بْ األَ  زَّ َوعَ  دٌ ارِ مَ  دَ رَّ مَ / تَ رٌ وْ بُ نْ زُ وَ  / تَْمَرةٌ فُ الص ْgggggggنُ یْ لِ تَ وَ  وْ زُ نْ / تَ ى َلكِ ھَ ش/ 

لدقیق ا تلتزم بالترتیب الھجائيّ . كَ بِ  مُّ ھَ یُ وَ  مُّ ھُ / تَ ةُ زَ لِ َیا زَ  يْ رِ قَّ وَ ِھ/ تَ فِیْ  وْ دُ غْ تَ وَ  يِّ ا َعن الغَ نَ مُّ تَْنَھاَنا أُ 
مام/ األّولىبالنظر إلى أحرف الكلمات  َنا/ توقّري/ تَ : تَ َھا ل أوّ . ومّ ھُ تَْمَرة/ تمّرد/ تمنّعي/ تنزو/ تَْن

ن  ا ر ر   ؛ ولذلك كان المعیار ھو الحرف الثالث الذي كان:فق فیھا أّول حرفینأربع كلمات یتّ 
اء ھو الثالث في كلمتین فقد نُظر إلى الحرف الرابع فیھما: ة د. كما ا كان الرّ على التوالي، ولمّ 

م ف  ).مّ ھُ ري) و(تَ صل الواو على الھاء في (توقّ نرى تقدُّ
ى نظر إلى الكلمùùة الثùùانیùùة فùùالثùùالثùùة إلى آخر األّولفقùùت األمثùùال في حروف الكلمùùة إذا اتّ  .3

ِرّي، ( المثل. كما في األمثال َùùùùùùùَمْخش  ھِ ى َحاِجبِ لَ عَ وَ  اءَ / جَ ھِ یْ نَ ذُ ا أُ رً اشgggggggِ َجاَء نَ : )2/45: 1962الزَّ
 اءَ / جَ هُ رَ قَ بَ  رُّ جُ یَ  اءَ / جَ ھُ امَ جَ لِ  ظَ فَ لَ  دْ َوقَ  اءَ / جَ ھُ اطَ بَ رِ  ضَ رَ قَ  دْ قَ وَ  اءَ / جَ ةٌ طَّ خُ  ھِ سِ َرأْ  يْ فِ وَ  اءَ جَ / ةٌ فَ وْ صُ 

تبھا ال یك    فھو السùùùابقة كلّھا نفسùùùھا في األمثالھي (جاء)  ىاألّولولما كانت الكلمة لَْیِھ. جْ رِ  رُّ جُ یَ 
قاط، ض منھا بنعوِّ إلى لبس؛ ولذلك فاألمثال السùùابقة ترد بال كلمة (جاء) التي یُ  ما دامت ال تُؤّدي

																																																													
ق) ت في الفقرة السابقة؛ فَوْفَق العبارة األولى تأتي كلمة (انطلة فرق بین قولنا (بحسب أوائل الكلمات) وقولنا (بحسب أوائل أصول الكلمات) التي مرّ ثمّ  1

 د من أحرف الزیادة ھو (طلق).أصلھا المجرّ  اء؛ ألنّ طّ ا َوْفَق العبارة الثانیة فترد في باب الل باب؛ أي باب الھمزة، أمّ مثًال في أوّ 
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ًرا أُُذنَْیِھ/ ..  رد في الكتاب ھكذا:فت ِggggْوفَةٌ َجاَء نَاش ُggggِھ ُخطَّةٌ / .. َوَعلَى َحاِجبِِھ ص ِggggَوقَْد / .. َوفِْي َرْأس
 .یَُجرُّ ِرْجلَْیھِ / .. هُ یَُجرُّ بَقَرَ / .. لَِجاَمھُ  لَفَظَ َوقَْد / .. قََرَض ِربَاطَھُ 

ل: دة للكلمات؛ فالمثترتیب األمثال وفق اللفظ المكتوب دون النظر إلى األصùùùùول المجرّ  .4
 َّgggggg(أل) في  ھ یعتدّ في باب الھمزة؛ ألنّ في الجزء األّول یرد  ،َزادٍ  نْ مِ  تَ یْ عَ وْ َما أَ  ثُ بَ خْ أَ  رُّ الشùùùùùùùùùùùùùبـ

رُّ المثل:  أّماالترتیب,  َgggین  ،بُ اتِ عَ َال تُ  نْ مَ  كَ انِ وَ خْ إِ  شùùùاب في الجزء الثاني من الكتفیرد في باب الش
ْغم من أّن (الشùùùùùùùرّ  ھذا ؤدّ ھذه الطریقة ھي التي تُ  ) كلمة واحدة. ولكنّ ) و(شùùùùùùùرّ على الرَّ ي إلى 

 التشتیت لأللفاظ واألمثال المتشابھة.
كثیر جھد، سùùùùھّل على الباحث الوصùùùùول إلى المثل المطلوب دون ھذا الترتیب یُ  والحّق أنّ 

ال یتناسùùب مع طبیعة اللغة العربیّة التي تعتمد على التصùùریف واالشùùتقاق. في  -كما تقّدم –ھ ولكنّ 
حرف ر فیھا األة التي تعتمد على اللواحق فال تتغیّ ناسùùùùùùùب ھذه الطریقة اللغات اإللصùùùùùùùاقیّ حین تُ 
 ب الكلمات: حین تُرتَّ  مثًال ة التركیّ اللغة ؛ ففي األّولى

Yaz yazar yazarlõk yazdõrma yazdõrmak yazõ yazgõ yazõ yazõcõ yazõcõlõk 
yazõhane 

متتابعة في الباب نفسùùùùùùùھ ومترابطة فیما بینھا من ناحیة المعنى.  أوائل الحروف تظلّ  قَ فْ وَ  
شابھة في اللغة العربیّة بحسب أوائل الكلمات ال أوائل األصول؛ رتّ نُ  لو أردنا أنْ  أّما ب كلمات مت

سلّم من مثل: سلیم سالم ت ستسالم، فسوف تتوزّ  ت ستالم ا سالم ا ستلم مسلم إ ة أبواب؛ ع في أربعا
ع الھي باب الھمزة والتاء والسùùùین والمیم، ولن یسùùùتطیع القارئ ربط المعاني فیما بینھا وال االطّ 

على الصùùùùùور الممكن اشùùùùùتقاقھا من اللفظ. وللتعویض من ذلك لجأت المعاجم العربیّة منذ القدیم؛ 
ùùùب األواخر أم األوائل إلى الترتیب وَ رتّ واء التي تُ سùùùلاة أو ة اللغویّ المادّ  قَ فْ ب األلفاظ بحسùùùألص 

بتجرید الكلمة من حروف الزیادة فیھا؛ للحفاظ على  رفيّ الذي یعتمد على المیزان الصùùùùùùùَّ  اللغويّ 
ألصùùùل اھا تنتمي إلى المترابط؛ فالكلمات السùùùابقة كلّ  وحدة اللغة وألفاظھا ضùùùمن النسùùùق الطبیعيّ 

عاجم الم ة الرئیسùùة (سùùلم) في كلّ د (سùùلم)؛ ولذلك نجد الكلمات السùùابقة ضùùمن المادّ المجرّ  اللغويّ 
 .1العربیّة

ترتیب معجم األمثال كترتیب معجم األلفاظ؛ فإذا كانت معاجم  عدّ حال ال یُ  ولكن على كلّ 
فاظ تُ  ھا أنْ مزِّ األل غة التي من المفترض ب فإّن معجم األمثال ت ق وحدة الل فاظھا وتخدمھا  جمع أل

یقتصùùر على تشùùتیت بعض األمثال فحسùùب. وھو یَُرتِّب األمثال التي ھي جمل تحوي ألفاظًا عدة 
معجم األلفاظ ینثر األلفاظ المترابطة ذات األصùùùل  من أصùùùول مختلفة ال لفظًا واحًدا، في حین أنّ 

 الواحد ویقطع عقد المعاني المنظوم.

 الُمْستَْقَصى تیب مآخذ على تر
ِرّي  َùùَمْخش بعض  ّمةثضùùمن األبواب والفصùùول. غیر أنّھ  رأینا كماترتیبَھ األلفبائّي یلتزم الزَّ

 ما یأتي: قَ فْ ن ذلك وَ بیّ المواضع التي یخرج فیھا على ما قّرره لنفسھ، وسنُ 
																																																													

ِرّي في المُ عمدت بعض المعاجم اللبنانیّ  1 َùùùùَمْخش م: ى، ومن ھذه المعاجصùùùùَ قْ تَ سùùùùْ ة المعاصùùùùرة إلى الترتیب بحسùùùùب النطق واللفظ المكتوب؛ أي كما فعل الزَّ
وحدة  قمزِّ ھا تُ ین وغیرھم؛ ألنّ بول أھل االختصùùùùùùاص من أدباء ولغویّ قَ  ھذه الطریقة لم تلقَ  مسùùùùùùعود، ولكنّ  رانَ بْ ) لجُ دُ ) لعبد هللا العالیلي، و(الرائِ عُ جِ رْ (المَ 

 .119-117: 1998، وريّ فاخُ  زاتھا؛ وھي االشتقاق. یُْنظَُر:میّ  اللغة العربیّة وتقضي على أھمّ 
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بمنزلة حرف الیاء في الترتیب، وال یجعل موضùùعھا المقصùùورة یجعل حرف األلف  .1
 :األّولة. فمثًال یرد في الجزء الالم كما ھو في ترتیب الحروف الھجائیّ بعد 

 اْألَْحنَف نَ مِ  مُ لَ حْ أَ  -274
 قَابعُ ال خِ رْ فَ  نْ مِ  مُ لَ حْ أَ  -275
 التَّْمر نَ ى مِ لَ حْ أَ  -276

نّھ ؛ ألالحروف علیھا أینما وردت في الكتاب م كلّ قدّ م حرف المیم علیھا. وھو یُ قدّ فھو ھنا یُ 
 .كالیاء یجعلھا
 

یجعل الحرف المشùùùùّدد حرفین في مواضùùùùع وحرفًا واحًدا في مواضùùùùع أخرى؛ فمن  .2
 ى نجد في الجزء الثاني:لاألوّ الحالة 

ْیطَان مُ كُ نَّ یَ زِ جْ تَ سْ َوَال یَ  مْ كِ لِ وْ قَ لُوا بِ قُوْ  -674  الشَّ
 يْ فِ طُ الْ وَ  يْ رِ وِّ قَ  -675

ِرْي) حیث تُكتب الكلمة بحسب النطق: (قَْوِوِرْي)؛ ومن فقد أخذ باالعتبار الواو المشدّ  دة (قَوِّ
ثّم قّدم علیھا كلمة (قولوا)؛ ألنَّ الالم قبل الواو(الثانیة) في ترتیب الحروف. ولو لم یعتدَّ بالحرف 

ذ اء حینئ؛ ألنَّ الرّ األّولالمشùùùّدد؛ أي لو عّد الحرف المشùùùّدد حرفًا واحًدا لوضùùùع المثل الثاني قبل 
 قبل الالم.

 :األّولومن الحالة الثانیة نجد في الجزء 
 ُزَھْیرٍ  نِ بْ  سِ یْ قَ  نْ ى مِ ھَ دْ أَ  - 475
 اھَ رُ یْ عِ تَ سْ ًرا مُ دْ ى قِ دَّ أَ  - 476

ل اد في (أّدى)، ولو أخذ بھ لجاء المثل قبل قرینھ؛ إذ الدّ بالحرف المشùùùùùùùدّ  فھو ھنا ال یعتدّ 
 (الثانیة) قبل الھاء في ترتیب الحروف. 

 :األّولال یجعل الكلمة األقصر دائًما قبل األطول. فنجد في الجزء  .3
َجالِ  أَيُّ  - 1910   بُ اْلُمَھذَّ  الرِّ
 هْ یَا َجارَ  يْ عِ مَ اسْ فَ  يْ نِ عْ اِك أَ یَّ إِ  - 1911

حیث جعل (أّي) قبل (إیّاك)؛ ألنَّ حروفھا أقل، وھذا ھو األصùùùùùùل في الترتیب الدقیق الذي 
 التوالي.یعتمد على مراعاة 

 لكن نجد أیًضا في الجزء الثاني:
 بٌ رِ غْ مُ  اءُ قَ نْ بِِھ عَ  تْ ارَ طَ  - 504
 اقً قَ شِ  مْ اھُ صَ عَ  تْ ارَ طَ  - 505
 هُ طَائِرُ  طَارَ  - 506

ْغم من أّن حروفھا  فوضùùùùùùùع (طار) في المثل الثالث بعد (طارت) في المثلین قبلھا على الرَّ
 . األّولىأقّل بخالف ما فعل في الحالة 
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 یختلط األمران في موضع واحد، كما نرى في ھذه األمثال في الجزء الثاني:وقد 
 ُغَالمِ ال دِ ْشھَ مَ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  الشَّْیخِ  يُ أْ رَ  - 321
 َخْیرِ ال يخِ أَ بِ  ھُ َرأَْیتُ  - 322
 یًّا رِ بَ نْ عَ  بَلَدِ بَِھَذا ال ھُ َرأَْیتُ  - 323
  رٌ َحاضِ  رٌ دْ غَ وَ  رٌ اتِ فَ  يٌ أْ رَ  – 324
 ًراْظھِ مُ  َكَواِكبَ الى أَ رَ  - 325

 .ىاألّول، ثم عاد إلى الكلمة )رأیتھ(، ثم ذكر ما یبدأ بـ)رأي(فقد قّدم ذكر الكلمة األقصر 
 ومن صور االختالط أیًضا ما نجده في الجزء الثاني:

  خَ فَ نَ  كَ وْ فُ ا وَ تَ كَ وْ أَ  اكَ دَ یَ  - 1526
َجالِ  نَ َكَما یَُداُل مِ  بِقَاعِ ال نَ یَُداُل مِ  - 1527  الرِّ
 يْ نِ وْ سُ أْ تَ  ى ِمْنكَ رَ خْ أُ وَ  جُّ شُ یٌَد تَ  - 1528
 رَ ثَ األَ  عُ بَ تْ َویَ  نَ یْ عَ ال عُ دَ یَ  - 1529

ْغم من أّن حروفھا أقل، ثم وضع  فوضع (ید) في المثل الثالث بعد (یداك) و(یدال) على الرَّ
 كلمة أطول منھا (یدع) في المثل التالي. 

ة. ففي دقّ ب بعض المواضùùùùùùùع فال یلتزم الترتیب الھجائيّ قد یتداخل الترتیب عنده في  .4
 یأتي المثالن: األّولالجزء 

 بٍّ دُ  نْ مِ  نُ مَ سْ أَ  - 699
 ورُ غْ یَ  نْ مِ  نُ مَ سْ أَ  - 700

 :قبل المثل
 ةٍ ظَ الفِ  نْ مِ  حُ مَ سْ أَ  - 701

 :المثلینوكان الواجب أن یُوضعا بین . )أَْسَمحُ (في  قبل الحاء )أَْسَمنُ (في  أي جعل النون

 بٍ لْ كَ  نْ مِ  عُ مَ سْ أَ  - 714
 ؟اطُ رَ فْ اإلِ  القَْولِ  أَْسَوأُ  - 715

 - 729: المثلیأتي قبل  .يّ ادِ بَ عِ الْ  يِ ارَ مَ حِ كَ  - 728المثل:  وكذلك نجد في الجزء الثاني أنّ 
 ین ولیس العكس.یكون بعده؛ ألنَّ المیم بعد السّ  . والواجب أنْ كِ یْ الدِّ  وِ سْ حَ كَ 

ا وھناك أخطاء في .5 ًùùùùùùùبب الطباعة أیضùùùùùùùب الرقم كتَ یُ  األّول، ففي الجزء 1الترقیم بس
ْغم  168مرتین، ولم یُكتب في المتن  167. وُكتب الرقم 1578بدًال من الرقم  1577 على الرَّ

																																																													
حیدر ة بى ھي طبعة دائرة المعارف العثمانیّ صùùùùَ قْ تَ سùùùùْ والطبعة التي اعتمدناھا للمُ ة أخرى لیس ھا ھنا مجال الحدیث عنھا. ا أخطاء الطباعة فتلك قضùùùùیّ أمّ  1

ما فیھا من أخطاء كثیرة، وال سùùùیما حین  للوقوف علىة واسùùùعة تحتاج مقالة منفردة أخطاءھا قضùùùیّ  أنّ  م. والحقّ 1962آباد الدكن في الھند الصùùùادرة عام 
وغیره؛ فھناك مئات األمثال ذكرت الطبعة في حواشùùùùیھا أنَّھا لیسùùùùت في كتاب الَمْیَدانِّي على  )الِ ثَ مْ اْألَ  عِ مَ جْ مَ (ال بأمث )ىصùùùùَ قْ تَ سùùùùْ المُ (ُق أمثاَل یُقارن المحقّ 

قة بإعجام الحروف وضùùبط الحركات وسùùوى ذلك. وھذه المطبعة غم من وجودھا بروایاتھا نفسùùھا أو روایات قریبة منھا. وغیر ذلك من األخطاء المتعلّ الرَّ 
ة ل مرّ م، وقد نشùùùرت كثیًرا من المخطوطات العربیّة التي رأت النور أوّ 1888سùùùت عام منذ أن تأسùùùّ  قالع نشùùùر التراث العربيّ  حال ھي من أھمّ  على كلّ 

ر الكتب ار طبعتھا دون تصùùùùùùحیح أو تحقیق. وقد فعلت ذلك دصùùùùùùوّ المشùùùùùùكلة في من یأتي بعدھا فیُ   تخلو من األخطاء. ولكنّ أّال  فیھا؛ ولذلك فمن الطبیعيّ 
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ْغم من كتابتھ في  198تین، ولم یُكتب مرّ  197من كتابتھ في الحاشùùùیة.  وكذلك ُكتب  على الرَّ
 .أیًضا الحاشیة

 خاتمة
 عُ مَ جْ (مَ  يّ انِ دَ یْ ، وھما كتابا المَ العربیّةقام البحث على عقد مقارنة بین أھّم كتابین في األمثال 

). كما عّرف البحث بدایةً بحركة التألیف في بِ رَ عَ الْ  الِ ثَ مْ في أَ  الُمْستَْقَصى( يّ رِ شَ خْ مَ ) والزَّ الِ ثَ مْ األَ 
 .قدیًما افین فیھلِّ ؤَ المُ  وأھمّ  العربیّةاألمثال 

تابین وقف البحث عند بعض الظواھر قارنة بین الك یل الم قارنة من ،وفي سùùùùùùùب قد الم  فع
 نَّ أ منھما، وقد اسùùùùùùùتنتج البحث خاللھا؛ وقد بدأت ھذه المقارنة بالوقوف عند تاریخ تألیف كلٍّ 

ِرّي  َùùùùùùùَمْخش ْیَدانِّي ف كتابھ قبل قد ألّ الزَّ ْغمعلى الَم ِرّي وفاة  من أنّ  الرَّ َùùùùùùùَمْخش كانت بعد وفاة الزَّ
 .ابعشرین عامً  الَمْیَدانِيّ 

؛ كتاب مصùùùùادر األمثال في كلّ  تمثّلت في الحدیث عنجوانب أخرى كما وقف البحث عند 
 ؛ وفية في جانب التألیف والبحث العلميّ ة مھمّ مسألة المصادر ھي مسألة موضوعیّ  وال شّك أنّ 
شر ھ، وقد عّد منھا اثني عكتابِ  ةَ منھا مادّ  لیستقيَ  ھ عاد إلى نحو خمسین كتابًاأنّ الَمْیَدانِّي حین ذكر 
َمْخَشِرّي  فإنّ  مصدًرا؛ ح عنا روایاتھ التي صرّ بّ نا تت. ولكنّ امتھ تمامً قدِّ قد أھمل ھذه المسألة في مُ الزَّ

 لِ ضَّ فَ والمُ  صاريّ نْ األَ  دٍ یْ بي زَ وأَ  ُعبَْیِد ْبِن َشِریَّةَ فیھا بالنقل عن العلماء، فذكرنا أمثلة العتماده على 
لرأي القائل ا. فأثبتنا بذلك نقلھ عن العلماء الذین سبقوه نافین بذلك ما وغیرھم يّ عَ مَ صْ واألَ  يّ بِّ الضَّ 

 .یح بالنقل عن سواهالروایة عن العلماء ومن التصربخلّوه من 
ناول البحث قة  كما ت تابینطری ثالھما ترتیب في الك تابین أم نا من محاسùùùùùùùن الك ؛ وقد رأی

ِرّي ة، وفي حین یلتزم بحسùùùùùùب الحروف الھجائیّ  بةٍ ما إلى أبواب مرتَّ تقسùùùùùùیمھ َùùùùùùَمْخش یب بترتالزَّ
ا ضùùùùùùمن كلّ األمثال ألفبائیًّ  ًùùùùùùْغم باب على  ا أیض  إنّ فمن بعض التداخالت التي أشùùùùùùرنا إلیھا؛ الرَّ

على  األمثال التيفي جانب آخر إلى ترتیب عمد  ھباب. ولكنّ  األمثال ضمن كلّ  بِ لم یرتّ الَمْیَدانِّي 
 باب. نھایةَ كلّ  مستقلّینة في قسمین ُمَولَّد) واألمثال النْ مِ  لُ عَ فْ وزن (أَ 

جوانَب أخرى الجوانب التي ارتكز علیھا البحث، وال شùùùùùùّك أّن ثّمة  وقد كانت ھذه ھي أھمَّ 
ولكّن المجال ال یتّسùùùùùùع ھاھنا لذلك، ومن أھّم ما یُمكن المقارنة بینھما  تُمكن المقارنة من خاللھا،

 ًùùùùùùھو ق امن خاللھ أیضùùùùùùوح  ،یّة األمثال المولّدةضùùùùùùواألمثال التي على وزن (أفعل من)، ووض
عرض نإلیجاز والتفصیل في كّل منھما. ولعلّنا في مقالة أخرى بحسب االعرض وتكامل الحكایة 

والكتابان جدیران  ناھا بالدراسùùة ومنعنا من عرضùùھا ضùùیق مجال المقالة.الجوانب التي تناولھذه 
من خالل المقارنة أم من خالل إفراد كّل منھما بمزید من الدراسùùùùات؛  ذلك سùùùùواء أكان ،بالعنایة

 القدیمة وأھّمھا. العربیّةفقد كانا أوسع كتب األمثال 
  

																																																													
م نشرت دار صادر ببیروت طبعة جدیدة بتحقیق كارین صادر، 2011بال تغییر! وفي عام  رةً ة في بیروت حیث نشرت الكتاب بعد ذلك نشرةً مصوّ العلمیّ 

 .ولم تخُل من األخطاء أیًضا، ولعلّنا نقوم بعرض میّزات ھذه الطبعات وأخطائھا في مقالة قادمة
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 المصادر والمراجع
اِرّي، أبو  َùùدابن األَْنبùùد الرحمن بن محمùùیِن عب اِت َكمùùاُل الùùدِّ َùùةُ  ).1405/1985. (البََرك َggنُْزھ
 مكتبة المنار.الزرقاء: -األردن .إبراھیم السامرائيّ : تح .األَلِبَّاء فِي طَبَقَاِت األَُدبَاء

َوفَیَاُت األَْعیَاِن  ).1968. (ابن َخلِّكان، أبو العبّاس شùùùمس الّدین أحمد بن محمد بِن أبي بكرٍ 
َمانِ   دار صادر. . بیروت:تح: إحسان عبّاس .َوأَْنبَاُء أَْبنَاِء الزَّ
ھِ ). 1423/2002. (أبو زیùùد، علي ْggِر فِی َدانِيِّ َوالُمَكرَّ ْggاِل لِْلَمی َggقَِراَءةٌ فِي َمْنَھِج َمْجَمِع األَْمث. 

 .290-278: 87-86 ع .دمشق. مجلّة التراث العربّي الصادرة عن اتّحاد الُكتّاب العرب
م،  الَّ َùùùùùùùمابن سùùùùùùùْیٍد القاس  .تح: عبد المجید قطامش .ْمَثالِ ِكَتاُب األَ  ).1400/1980. (أبو ُعبَ

 .بیروت: دار المأمون للتراث-دمشق
َواة على أَْنبَاِه  ).1406/1986. (القِْفطّي، جمال الدین أبو الحسùùùن علي بن یوسùùùف إِْنبَاهُ الرُّ

 فیّة.الكتب الثقادار  وبیروت: دار الفكر العربيّ القاھرة:  .تح: محمد أبو الفضل إبراھیم .النَُّحاة
ْرِح ِكتَاِب األَْمثَال ).1391/1971. (البَْكِرّي، أبو ُعبَْیدٍ  َgggggُل الَمقَال فِي ش ْgggggان  .فَصùùùùùتح: إحس

 سسة الرسالة.دار األمانة ومؤبیروت:  .عبّاس وعبد المجید عابدین
اِدُر الَمْیَدانِّي في ِكَتاِبِھ "َمْجَمع األَْمَثال" ).1394/1974. (التَّْكِرْیتِّي، عبد الرحمن َgggggggَمص. 

 .32-11): 2( 3وزارة اإلعالم. -. بغدادمجلّة الَمْوِرد
َثال" ).1394/1974. (------ ِبِھ "َمْجَمع األَْم َتا ْیَدانِّي في ِك اِدُر الَم َgggggggمجّلة الَمْوِرد .َمص .

 .122-99): 3( 3. وزارة اإلعالم-بغداد
َساِمي الُكتُِب  . (د.ت).مصطفى بن عبد هللا(كاتب جلبي) حاجي خلیفة، َكْشُف الظُّنُْون َعْن أَ

 دار إحیاء التراث العربّي.بیروت:  .َوالفُنُْون
اءِ  ).1993. (الَحْموّي، یùùùاقوت َgggاس .ُمْعَجُم األَُدب ّùùùان عبùùùùùùùùùدار الغرب . بیروت: تح: إحس

 اإلسالمّي.
َفةٌ ِمْن  َمْجَمعُ  ).1403/1983. (خلیل، سùùùùùùùمیر كاظم َطائِ ِجِھ َو ةٌ فِي َمْنَھ َgggggggَثاِل، ِدَراس األَْم

 .178-161): 3( 12وزارة اإلعالم. -بغداد .، مجلّة الَمْوِردأَْمثَالِھِ 
اِرْیُخ  ).1424/2003. (الùùذَّھَبِّي، شùùùùùùùمس الùùدین أبو عبùùد هللا محمùùد بن أحمùùد بن عثمùùان َggت

 .دار الغرب اإلسالميّ . بیروت: تح: بشار عّواد معروف .اِإلْسَالم َوَوفَیَاُت الَمَشاِھْیِر َواألَْعالم
. ترجمة: رمضùùùùان عبد التّواب .األَْمثَاُل الَعَربِیَّةُ القَِدْیَمةُ  ).1391/1971. (زلھایم، رودلف

 دار األمانة ومؤّسسة الرسالة.بیروت: 
َمْخَشِريّ  الُمْستَْقَصى  ).1381/1962(. أبو القاسِم َجاُر هللاِ محمود بن ُعمَر الُخواَرْزِميّ ، الزَّ
اِل اْلَعَربِ  َggان. في أَْمثùùد خùùد المعیùùد عبùùة محمùùت مراقبùùدََّكن. طُبِع تحùùاد الùùدر آبùùد-حیùùدائرة  :الھن

 المعارف العثمانیّة.
ْمَعانِيُّ  تح:  .التَّْحبِْیُر فِي الُمْعَجِم الَكبِْیرِ  ).1395/1960. (عبُد الكریم ِبن محمد ، أَبُو َسْعدٍ السَّ
 .دیوان األوقاف. بغداد: منیرة ناجي سالم
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یُوِطّي، جالل الدین عبد الرحمن ُّùùùùùùùبُْغَیةُ الُوَعاِة فِْي طَبََقاِت اللَُّغِویِّْیَن  ).1384/1964. (الس
 مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه. . مصر:تح: محمد أبو الفضل إبراھیم .َوالنَُّحاةِ 

ُل بُن  َّùùùùبِّّي، الُمفَض َّùùùùان  .أَْمثَاُل الَعَربِ  ).1403/1983. (ُمحّمدٍ الضùùùùقّدم لھ وعلّق علیھ: إحس
 دار الرائد العربّي. . بیروت:عبّاس

ِر التَُّراِث الَعَربِيّ  ).1405/1984. (الطَّنَاِحّي، محمود ُمحّمد ْgggالقاھرة:َمْدَخٌل إِلَى تَاِرْیِخ نَش . 
 مكتبة الخانجي.

االُت العَ  ).1422/2002. (------ َggاِحيّ َمق َggِد الطَّن ّggكتوِر محموِد ُمحم ِة الggدُّ َggم دار  . بیروت:الَّ
 البشائر اإلسالمیّة.

الفضùùùùùùùل إبراھیم تح: محمد أبو  .َجْمَھَرةُ األَْمَثال ).1408/1988. (الَعسùùùùùùùكرّي، أبو ھاللٍ 
 دار الجیل ودار الفكر. وعبد المجید قطامش. بیروت:

اِدُر  ).1419/1998. (فاُخورّي، محمود َgggggggحلب:  .التَُّراِث َوالبَْحِث فِي الَمْكتََبِة الَعَربِّیةِ َمص
 منشورات جامعة حلب.      
ةٌ تَاِرْیِخیَّةٌ تَْحلِْیلِیَّةٌ  ).1408/1988. (قطامش، عبد المجید َgggق:  .األَْمثَاُل الَعَربِیَّةُ، ِدَراسùùùدمش

 الفكر، دمشق.دار 
ِل أَْحَمُد ْبُن مُ  ْùùùùùùùأَبُو الفَض ، ابُْوِريُّ الَمْیَدانِيُّ َùùùùùùùَمْجَمُع  ).1374/1955. (حّمِد ْبِن إِْبَراھیَم النَّْیس

نّة المحّمدیّة.. تح: محمد محیي الدین عبد الحمید .اْألَْمثَالِ   مطبعة السُّ
 


