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Öğr. Gör. Muhammed Ali HASANOĞLU
Arş. Gör. Mustafa ŞAŞMAZ

İdari Koordinatör
Süheyla AĞAN

grafik Tasarım
Deniz Selen KAĞITCI

Arapça Redaksiyonu
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prof. Dr. Hüseyin Elmalı, İstanbul Aydın Üniversitesi

prof. Dr. İlyas Karslı, Recep Tayyip erdoğan Üniversitesi
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ÖZ 

 Bu araştõrmamõzõn asõl amacõ Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik 
(İştirâk-i L‰fz”) olgusunu ele almak ve onun İsl‰m Fõkhõna etkisini İbn 
Rüşd el-Haf”dÕin ÒBid‰yetŸ'l-Müctehid ve NihâyetŸÕl-Muktesid” adlõ 
kitabõndan šrnekler vererek incelemektir. Anlambilim ve çok anlamlõlõk 
konusu ile de alakalõ olan bu konunun Arapçada šzel bir šnemi olup, konu 
farklõ dönemlerde farklõ yšntemlerle ele aldõğõ gšrŸlmektedir.  

İbn Rüşd –el-Haf”dÕin kitabõ dil kitabõ olmaktan daha ziyade 
karşõlaştõrmalõ hukuk eserlerinin en šnemlilerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bununla beraber Arap dilindeki lafz-õ mŸşterekle alakalõ 
konularõ da ilgilendiren bir kitaptõr. Bu kitap hukuk alanõndaki fakihlerin 
ele aldõğõ farklõ konulara değindiği gibi, bazõ kitaplardan hareketle 
hukuksal anlaşmazlõğõn asõl nedenleri de ele almaktadõr.  
 

Araştõrmamõzõn konusu üç ana kõsõmda incelenmiş olup, birinci bölümde 
Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik (İştirâk-i L‰fz”) olgusunu ele alõnarak 
konunun šnemi Ÿzerine durulmaktadõr. İkinci bölümde İbn Rüşd el-
Haf”dõn BidâyetŸÕl-MŸctehid ve Nih‰yetŸÕl-Muktesid kitabõnõn Fikh 
eserlerindeki öneminden bahsedilmiştir. 
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Üçüncü bölümde ise, İmam İbn Rüşd el-Haf”dõn kitabõnda değindiği  
tartõşmalõ fõkh” meseleler Ÿzerinde durulmuş ve burada Òmana harflerininÓ 
anlam vermedeki šnemi ve bu konudaki fakihlerin ihtilaflarõ tartõşõlmõştõr. 
‚alõşmanõn Arap Dilindeki eşadlõlõk-eşseslilik (İştirâk-i L‰fz”) olgusunun 
anlaşõlmasõna az da olsa katkõ sağlayacağõ kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Mana Harfleri, İbn Rüşd, el-Hafîd, eş seslilik, 
bidâyetü’l-müctehid. 
 

Homonymys In  Arabic prepositions  and Its Impact On Islamic 
Jurisprudence regarding to Book “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat 

Al-Muqtasid” by Ibn Rushd Al-Hafid 
ABSTRACT 
           The main purpose of this research is the phenomenon of homonymy 
(Iştirâk-i L‰fzi) in the Arabic Language and to examine its effect on Islamic 
Jurisprudence by giving examples from Ibn Rushd al-Haf”d's book 
"Bidhayat al-Mujtehid ve Nihayetü'l-Muktasid". This subject, which is also 
related to semantics and polysemy, has a special importance in Arabic, and 
that the subject has been researched with different methods in different 
periods. 
     Ibn Rushd-el-Hafid's book is one of the most important resource of the 
comparative law works rather than the language book.  
In addition, the resource give use information about homonymy in the 
Arabic language. This book deals with different issues that the jurists in 
the field of law deal with, and also deals with the main causes of legal 
conflict, based on some books. 
The subject of our research has been take in three main parts, and in the 
first part, the importance of the subject is emphasized by considering the 
phenomenon of homonymy-homophony (Iştirâk-i L‰fz”) in the Arabic 
Language. In the second part, we talked about the importance of the book 
of Ibn Rushd al-Hafîd Bidâyetü'l-mŸctehid and NihhayatŸ'l-muktasid in 
the works of Islamõc Fiqh. 
Keywords: The Verbal Joint, The Letters Of Meanings, Ibn Rushd, 
Bidayat Al-Mujtahid And Nihayat Al-Muqtadis.   
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 وأثره في الفقھ اإلسالمي، االشتراك اللفظي في حروف المعاني
: من خالل كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد الحفید (ت

 ھـ)595
 )1(د. عبد الكریم مصطفى جاموس

 )2( ھنانود. عبدهللا 

 )3(محمد علي الخولي د. 

 : ملخص البحث
وأثره في الفقھ اإلسHHHHالمي من خالل كتاب ، االشHHHHتراك اللفظي في حروف المعاني

 . البن رشد الحفیدبدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

االشHHHHHHHتراك اللفظي في حروف المعاني وأثره في الفقھ ھدف ھذا البحث إلى بیان 

أن  وكیف، ونھایة المقتصHHد البن رشHHد الحفید بدایة المجتھدمن خالل كتاب اإلسHHالمي 

 إذ أنھ ذكر المسHHHHHائل، كتاب ابن رشHHHHHد یعتبر من أھم كتب االختالف في الفقھ المقارن

  .مع تمیّزه بذكر أسباب الخالف وھو الشي الذي لم یسبق لھ، الفقھاء المختلف فیھا بین

والدراسHHHHات ، ویلیھا مشHHHHكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ، مقدمة: منالبحث وقد تكّون 

 : وثالثة مباحث، السابقة فیھ

 ، تحدثنا فیھ عن تعریف المشترك اللفظي وأنواعھ وأھمیتھ: المبحث األول

والمكانة العلمیة لكتاب بدایة ، فیھ عن اإلمام ابن رشHHHHHHHدتحدثنا : والمبحث الثاني

 ، المجتھد ونھایة المقتصد

                                         

 dr.abdulkerim.mustafa@gmail.com  لبنان –أستاذ مشارك جامعة طرابلس  )1(

 abdullahmw@gmail.com باحث وأستاذ جامعي -أستاذ مساعد ) 2(

 muhammedalihasanoglu@aydin.edu.trجامعة إسطنبول آیدن  –جامعي  محاضر) 3(
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والمبحث الثالث لذكر المسHHHHHHائل الفقھیة الخالفیة التي أوردھا اإلمام ابن رشHHHHHHد في 

 . وكان لحروف المعاني أثر في اختالف الفقھاء فیھا، كتابھ

 . لدراسةثم خاتمة ذكرنا فیھا أھم النتائج التي وصلت إلیھا ا

 الكلمات المفتاحیة 

 .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد، حروف المعاني، اللفظيالمشترك 

                                                                                     لمقدمة

آلھ الحمد z رب العالمین، والصHHHHHHالة والسHHHHHHالم على سHHHHHHیدنا محمد األمین، وعلى 

 وصحبھ وسلم أجمعین، وبعد

فقد اختار هللا سبحانھ وتعالى اللغة العربیة لتكون لغة البیان اإللھي الذي یبلغ الناس 

فیھ أحكامھ وأوامره، وبقیت اللغة العربیة على مر العصHHHHHور قویة غنیة ثریة بمعانیھا 

 ومفرداتھا، إضافة إلى ارتباطھا الوثیق بالنص القرآني والحدیث النبوي. 

بالنص القرآني  یة  غة العرب باط الل ً من وجوه ارت ھا حث لیبین وج ھذا الب جاء  قد  و

والحدیث النبوي الشHHHHHHHریف، وكیف یمكن أن یكون للغة األثر في اختالف الفقھاء في 

االشfffتراك اللفظي في حروف المعاني وأثره في األحكام الشHHHرعیة. فكان الحدیث عن 

 بدایة المجتھد. الفقھ اإلسالمي عند ابن رشد في كتابھ 

 مشكلة البحث أو الدراسة: -1
 تجیب الدراسة على األسئلة التالیة: 

 ما المشترك اللفظي وما أھمیتھ وما مدى ارتباطھ بالنص القرآني والحدیث ¥

 النبوي؟ 

كیف یؤثر االشHHHHHHHتراك الذي یمیز اللفظي في حروف المعاني على األحكام  ¥

 الفقھیة؟ 
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ونھایة المقتصHHد البن رشHHد عن غیره من كتب الفقھ ما كتاب بدایة المجتھد  ¥

 ؟ المقارن خاصة بما یتعلق بالمشترك اللفظي

 : أھمیة البحث-2
اللغة العربیة وخاصHHHHة المشHHHHترك اللفظي وتأثیره على اختالف ظھر البحث أھمیة یُ 

كما ویظھر القیمة العلمیة لكتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصHHHHHHد البن رشHHHHHHد ، الفقھاء

الحفید في كأول كتاب فرید في الفقھ المقارن من حیث اسHHHHHتعراض المسHHHHHائل الخالفیة 

 . وھذا ما یسبق إلیھ، ذاكراً أقوال األئمة فیھا مع توضیح أسباب االختالف

 : أھداف البحث-3
 : اآلتيیھدف البحث إلى 

 . بیان أھمیة اللغة العربیة وارتباطھا في األحكام الفقھیة .1

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ومكانة اإلمام ابن رشد الحفیدإبراز مكانة كتاب  .2

 . بیان تأثیر اختالف المعاني على اختالف الفقھاء .3

 : الدراسات السابقة-4
ولكن لم نجد من ، االشHHتراك اللفظي بین عموم وخصHHوصكثرت الدراسHHات حول 

الكتب خاصHHHHHHة أن كتاب ابن رشHHHHHHد من أبرز ، اسHHHHHHتقرأ األحكام في كتاب ابن رشHHHHHHد

ولھ اسHHHلوبھ الفرید الذي جمع فیھ بین اختالف الفقھاء ، المتخصHHHصHHHة في الفقھ المقارن

 . وھذا ما لم یسبق إلیھ، وأسباب االختالف

 : ومن ھذه الدراسات

 ،لألسHHتاذ صHHابر الحباشHHة، المشffترك اللفظي في الدراسffات العربیة المعاصffرة .1

 المعجمیة المندرجة ضمن كیف ترتبط الوحدات: أجاب بحثھ عن األسئلة التالیة

عدد  ولماذا یختلف؟ وما القانون الضابط النتظامھا؟ المشترك اللفظي فیما بینھا

وما الذي یمیز المشHHHترك ؟ الكلمات القائمة على المشHHHترك من وحدة إلى أخرى
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اللفظي عن ظواھر قHHHد تلتبس بھHHHا نحو الجنHHHاس التHHHام والتوریHHHة واالقتراض 

 ؟. المعجمي واالستعارة والمجاز

 انطلق في مقالھ من، لألستاذ محمد شندول، االشتراك اللغوي والمعنى السیاقي .2

عدد حیث أن االشHHHتراك یفید ت، فرضHHHیة التقابل بین االشHHHتراك والمعنى السHHHیاقي

وقد حاول اإلجابة عن . لكن المعنى السHHHHHHHیافي یفید األحادیة الداللیة، الدالالت

س وكیف تلمّ ؟ موض في اللغHHHةكیف یلتبس المعنى في االشHHHHHHHتراك لیمثHHHل الغ

ومHHا المنھج الHHذي اعتمHHد في القوامیس اللغویHHة ؟ المعجمیون المعنى السHHHHHHHیHHاقي

 . ؟وما أثر المنھج المتبع في بنیة النص القاموسي؟ لتفكیك دالالت المشترك

رض وتع.. للدكتور عبدالعال سHHHالم مكرم، المشfffترك اللفظي في الحقل القرآني .3

ثم ، رآنيثم في الحقل الق، اللفظي في الحقل اللغويالكاتب في الكتاب للمشHHترك 

تعرض لدراسة موجزة عن مؤلفات المشترك اللفظي مع نماذج من كتاب مقاتل 

 . وغیرھا من كتب المشترك اللفظي

و وھ، لفاطمة سHHHو یان مي ،المشfffترك اللفظي في اللغة العربیة وأصfffول الفقھ .4

لدكتوراه تعرضHHHHHHHت فیھ باحثھ للحدیث عن  بحث متمم لمتطلبات أطروحة ا ال

ظي وكیف أن للمشHHHترك اللف، المشHHHترك اللفظي بین اللغة العربیة وأصHHHول الفقھ

دوراً مھعماً في اللغة العربیة وفي اسHHHHتنباط األحكام الشHHHHرعیة من النصHHHHوص 

وأن مفھوم المشHHHترك ، ومعرفة المقاصHHHد الشHHHرعیة، القرآنیة واألحادیث النبویة

قة وتفصHHHHHHیالً من مفھومھ عند علماء اللغة اللفظي عند علماء األصHHHHHHول أكثر د

 . الخ... العربیة

إضHHافة إلى العدید من الدراسHHات التي تناولت ، ھذه بعض الدراسHHات الخاصHHة

 وعموم، الموضHHHHوع بشHHHHكل جزئي في ثنایا الكتاب خاصHHHHة كتاب أصHHHHول الفقھ

 . كتب اللغة
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 : حدود البحث-5
ي الفقھ المعاني وأثره ف االشتراك اللفظي في حروفیختص البحث بسبر وتصنیف 

 . ونھایة المقتصد اإلسالمي عند ابن رشد في كتابھ بدایة المجتھد

 : منھج البحث وإجراءاتھ-6
 . المقارنالمنھج الوصفي التحلیلي : المنھج المتَّبع في ھذا البحث

 

 : خطة البحث-7
 . االشتراك اللفظي: المبحث األول

 تعریف االشتراك اللفظي: المطلب األول 

 أقسام االشتراك اللفظي: المطلب الثاني 

 أھمیة االشتراك اللفظي: المطلب الثالث 

 . اإلمام ابن رشد وكتابھ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: الثانيالمبحث 

 . ترجمة موجزة عن اإلمام ابن رشد وحیاتھ: المطلب األول 

 لمیةوأھمیتھ العتوصیف كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : المطلب الثاني 

 . أثر حروف المعاني في اختالف الفقھاء: المبحث الثالث

 ؟ ھل یغسل المرفقان في الوضوء: المطلب األول 

 ؟ ھل یدخل الكعبین في الغسل في الوضوء: المطلب الثاني 

 مقدار مسح الرأس في الوضوء: المطلب الثالث 

 حكم ترتیب أفعال الوضوء: المطلب الرابع 

 حكم المواالة في الوضوء: الخامسالمطلب  

 ؟ ھل توصیل التراب إلى أعضاء التیمم واجب: المطلب السادس 
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 االشتراك اللفظي: المبحث األول

 تعریف االشتراك اللفظي: المطلب األول
 : المشترك لغة

مخالطة : الشHHركة والشHHركة سHHواء: شHHرك" :قال ابن منظور في لسHHان العرب

وقد اشHHHترك الرجالن وتشHHHاركا وشHHHارك ، بمعنى تشHHHاركنااشHHHتركنا : یقال. الشHHHریكین

 تشترك فیھ معانٍ : واسم مشترك. یستوي فیھ الناس: وطریق مشترك... أحدھما اآلخر

 : وقولھ أنشده ابن األعرابي؛ كثیرة كالعین ونحوھا فإنھ یجمع معاني كثیرة

 ظھرھا متشرك، وھذا ابن أخرى،... ھذا ابن حرة: وال یستوي المرآن

 . )4(" معناه مشترك: فقال فسره

شتراك وھو االجتماع سیاق من اال شرك فالناً : یقال، والمخالطة، وفي نفس ال أ

 . )5(أي مجتمع فیھ معان كثیرة، ولفظ مشترك، في األمر إذا دخل فیھ معھ

 ً  : المشترك اصطالحا

ھو اللفظ الموضHHHHHHHوع " :منھا، عرف العلماء اللفظ المشHHHHHHHترك بعدة تعریفات

 . )6(" وضعاً أوالً من حیث ھما كذلك، مختلفتین أو أكثرلحقیقتین 

احترزنا بھ عن األسHHHHHHHماء المفردة وقولنا : وقد شHHHHHHHرح الرازي التعریف بقولھ

وضHHHHعا أوال احترزنا بھ عما یدل على الشHHHHئ بالحقیقة وعلى غیره بالمجاز وقولنا من 

                                         

 . 10/449، ابن منظور، لسان العرب) 4(

 . 59ص ، ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة) 5(

 . 59ص ، ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة) 6(
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 الماھیات المختلفة لكن الحیث ھما كذلك احترزنا بھ عن اللفظ المتواطئ فإنھ یتناول 

 . )7(من حیث إنھا مختلفة بل من حیث إنھا مشتركة في معنى واحد

اللفظُ الواحُد الدالُّ على معنیین مختلفین فأكثر داللة : وقد عّرفھ السیوطي بقولھ

 . )8(على السواء عند أھل تلك اللغة

 أقسام االشتراك اللفظي: المطلب الثاني
 : في فیقع، لفظ الموضوع لكل واحد من معنیین فأكثرالمشترك كما قلنا ھو ال

 . واألحرف-3واألفعال  -2األسماء -1

عین الشHHHHHHHمس وعین الماء ویقال لكل واحد : فمن وقوعھ في األسHHHHHHHماء قولھم

نانیر: والعین. النَّقد من الّدراھم: والعین. العین: منھما حابة من قَِبل : والعین. الدَّ َّHHHHHHHالس

قیب وكلھم قریب : والعین. أیَّام ال یُقلعمطر : والعین. القبلة یَدبان والجاسHHHHHHوس والرَّ الدَّ

 :والعین. عین إذا رجحHHت إحHHدى كفتیHHھ على األخرى: ویقHHال في المیزان. من قریHHب

كیَّة رة: والعین. خیاره: وعین الشHHHيء. نفسHHHھ: وعین الشHHHيء. عین الرَّ ِHHHنوالعی. الباص :

 . المعانيولغیر ذلك من ، )9(مصدر عانھ َعینا

 ،فإنھا تطلق على أقبل وعلى أدبر، عسHHHHHHHعس: ومن وقوعھ في األفعال قولھم

ُموَك {: فإنھ یأتي بمعنى حكم كقولھ تعالى، وكقضHHHHHHHى فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحكِّ

ا قََضْیَت َویُ  : [النساء }َسلُِّموا تَْسلِیًمافِیَما َشَجَر بَْینَُھْم ثُمَّ َال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم َحَرًجا ِممَّ

                                         

 . 261ص ، فخر الدین الرازي، المحصول) 7(

 1/292ص ، السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) 8(

 . 262ص ، الثعالبي، العربیةفقھ اللغة وأسرار ) 9(
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انًاوتأتي بمعنى أمر وحتم {، ]65 َffffى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحس َffffَوقَض { 

 . )10(]23: [اإلسراء

 : كما فيویقع االشتراك في الحروف أیضاً 

ْسَرى بَِعبْ {: كما في قولھ تعالى، فإنھا تأتي البتداء الغایة، من ِدِه ُسْبَحاَن الَِّذي أَ

ى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَھُ لِنُِریَھُ ِمْن آیَاتِنَا إِنَّھُ  َfffِجِد اْألَْقص ْfffِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمس ْfffلَْیًال ِمَن اْلَمس 

یرُ  ِffِمیُع اْلبَص َّffراءُھَو السHHوا لَْن تَنَالُ {: وتأتي للتبعیض كما في قولھ تعالى. ]1: } [اإلس

ا تُِحبُّونَ ا َّffھ . ]92: } [آل عمرانْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممHHا في قولHHان الجنس كمHHأتي لبیHHوت

ورِ {: تعHHالى اِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ َffْجَس ِمَن اْألَْوث اْجتَنِبُوا الرِّ َffأتي . ]30: } [الحجفHHوت

ْنیَ { : بمعنى البدل كما في قولھ تعالى  . ]38 :} [التوبةا ِمَن اْآلِخَرةِ أََرِضیتُْم بِاْلَحیَاِة الدُّ

: عنكبوت} [ال فَُكّالً أََخْذنَا بَِذْنبِھِ {: فإنھا تأتي بمعنى السHHHHHبب كقولھ تعالى، الباء

َالٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْیكَ {: وللمصHHHاحبة كقولھ تعالى، ]40 َfffد} [ھوقِیَل یَانُوُح اْھبِْط بِس :

 . )11(المعانيولإللصاق وللتبعیض ولغیر ذلك من ، ]48

 ترید" ؟أزید عندك أو بكر" :حرف عطف یأتي بعد االسHHHHHHHتفھام للشHHHHHHHكّ : أو

فHHأنHHت مثبHHت " أم" وإذا جعلHHت مكHHانھHHا. " نعم" أو" ال" فHHالجواب" ؟أحHHدھمHHا عنHHدك"

 أم" زید" فالجواب" ؟أزید عندك أم عمرو" :أحدھما غیر أّنك شHHHHHHHاٌك فِیِھ بعینھ فتقول

 . " عمرو"

اِكیَن ِمْن {: كقولھ جل ثناؤهللتخیر " أو" وتكون َfffffffَرِة َمس َfffffffفََكفَّاَرتُھُ إِْطَعاُم َعش

 . ]89: } [المائدةأَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْھلِیُكْم أَْو ِكْسَوتُُھْم أَْو تَْحِریُر َرقَبٍَة 

                                         

 . وما بعدھا 73ص ، مصطفى الخن، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء) 10(

 . 71ص ، مصطفى الخن، أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء) 11(
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ً " :وتكون لإلباحة تقول  . " خذ ثوباً أو فَرسا

ك أو " تقول" إالّ أنْ " بمعنى" أو" وتكون َّHHبمعنى إالّ أن " تُعطیني حقيأللومن

َك إنَّمHHا: قHHال امرؤ القیس. تعطیني ُHHك عینHHھُ ال تب َHHُت لHHأو نموُت ... فقل ً نُحHHاول ُملكHHا

 . )12(فنُعذرا

وذكر ابن جزي الحروف مختصHHرة مع معانیھا في كتابھ تقریب الوصHHول إلى 

 : علم األصول وھي

 ،تعانة وللقسHHHHHHHمولالسHHHHHHH، وھو للتعدي، لإللصHHHHHHHاق: على ثمانیة أنواع: الباء -

  .وزاد بعض الكوفیین للتبعیض، وظرفیة، وزائدة، وللتعلیل، وللمصاحبة

 ،وللتعلیل، ولالسHHHHHتحقاق، ولالختصHHHHHاص، للملك: على خمسHHHHHة أنواع: الالم -

 . وللتأكید وھي المفتوحة

وھي تقتضHHي الجمع بین الشHHیئین من ، واو العطف: على خمسHHة أنواع: الواو -

  .وواو الناصبة للفعل، وواو رب، وواو القسم، وواو الحال، غیر ترتیب في الزمان

ي وھي تقتضHHH، وناصHHHبة للفعل، وفاء رابطة، عاطفة: على ثالثة أنواع: الفاء -

 . والتعقیب، والتسبب، الترتیب

 . والمھملة، وللترتیب، للعطف: ثُمَّ  -

 . ویسمیھا أھل المنطق باستثناء، لالستدراك: لكن -

 . للغایة: حتى -

 . وزائدة، ولبیان الجنس، والبتداء الغایة، للتنویع: على أربعة أنواع: ِمنْ  -

                                         

 . 87ص ، ابن فارس، ) الصاحبي في فقھ اللغة العربیة12(
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 . وقیل بمعنى مع، النتھاء الغایة: إلى -

 . والتعلیل، للتشبیھ: الكاف -

 . للظرفیة والسببیة: في -

 . واإلباحة والتنویع، والتخییر، واإلبھام، الشك: لھا خمسة معان: أو -

ا - ، والتخییر، واإلبھام، الشHHHHHHHك: لھا أربعة معان، المشHHHHHHHددةالمكسHHHHHHHورة : إِمَّ

 . والتنویع

 . المفتوحة المشددة للتفصیل: أما -

 . والتخصیص، وللعرض، واالستفتاح، للتنبیھ: أَال  -

 . كالھما للتأكید، والمفتوحة المشددة، المكسورة المشددة: إِنَّ  -

، دةوزائ، ومخففة من الثقیلة، مصHHHHدریة: أربعة أنواع، المفتوحة المخففة: أنْ  -

 . وحرف عبارة وتفسیر

ومخففة من ، وزائدة، ونافیة، شHHHرطیة: أربعة أنواع، المكسHHHورة المخففة: إِنْ  -

 . الثقیلة

ا -  . وحرف وجوب لوجوب، نافیة: على نوعین: لمَّ

فإذا  ،وھي للشHHرطیة، والمتناع شHHيء المتناع غیره، للتمني: على نوعین: لوْ  -

 . وإن دخلت على اإلثبات صیرتھ نفیًا، نفي صیرتھ إثباتًادخلت على ال

 . )13(والمتناع شيء لوجود غیره، للعرض وللتحضیض: على نوعین: لْوَال 

 

                                         

 . وما بعدھا 167ص ، ابن جزي، إلى علم األصولتقریب الوصول ) 13(
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 أھمیة االشتراك اللفظي: المطلب الثالث
وإنما  ،على سعة اللغة وشرائھا ومرونتھا فحسب دلیالإن المشترك اللفظي لم یكن 

ء وإثرا والفكریة والعلمیة األدبیةمن األعمال واألنشHHHHHHطة  كان سHHHHHHببا في ظھور كثیر

 . الحاضرة حیاتنامازالت حتى في  فاعلیتھوأن ، الفكر العربي

وال شHHHHHHHك إن ھذه الفاعلیة سHHHHHHHتكون أوسHHHHHHHع وأكبر مابقي االھتمام باللغة وبتطویر 

تأویل والومادام باب االجتھاد مفتوحا في التفسHHHHHHیر ، القدرات التعبیریة واإلنتاجیة فیھا

ادام وم، وكانت ھناك حریة للفكر والرأي والتعبیر، واالسHHHHHتنباط واالسHHHHHتنتاج والحكم

التطور مسHHHتمرا في مسHHHتجدات الحیاة ومسHHHتحدثات العصHHHر وشHHHؤونھ ومن ھنا تنشHHHأ 

جامع لكل ما وجد في اللغة العربیة من ، الضHHHHHHرورة في وجود معجم متطور شHHHHHHامل

تكون ھذه األلفاظ متوافقة في معانیھا وتراكیبھا  شریطة أن، األلفاظ المشتركة المعاني

مناسHHبة لذوق العصHHر ومعبرة عن ، ملبیة لمتطلبات الحیاة، مع أصHHول اللغة وقوانینھا

مسHHHHHHHتجّداتھ ومسHHHHHHHتحدثاتھ المتطورة وفاعلة في مجال التعبیر بأشHHHHHHHكالھ وأنشHHHHHHHطتھ 

 . )14(المختلفة

  

                                         

 . 122ص ، أحمد معتوق، ظاھرات لغویة) 14(
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 . المجتھد ونھایة المقتصداإلمام ابن رشد وكتابھ بدایة : المبحث الثاني

 . ترجمة موجزة عن اإلمام ابن رشد وحیاتھ: المطلب األول 
أبو الولید محمد بن أبي القاسHHHHم أحمد ابن شHHHHیخ المالكیة ، فیلسHHHHوف الوقت، العالمة

 . أبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 . سنة عشرین وخمس مائة، قبل موت جده بشھر: مولده

 . لموطأ) على أبیھعرض (ا

وأخذ الطب عن أبي ، وبرع في الفقھ، وجماعة، أبي مروان بن مسHHHHHHHرة: وأخذ عن

حتى صHHار یضHHرب بھ المثل ، ثم أقبل على علوم األوائل وبالیاھم، مروان بن حزبول

 . في ذلك

ً ، لم ینشأ باألندلس مثلھ كماالً وعلماً وفضالً  یقال  ،منخفض الجناح، وكان متواضعا

إنھ و، ولیلة عرسHHHHھ، لیلة موت أبیھ: ا ترك االشHHHHتغال مذ عقل سHHHHوى لیلتینإنھ م: عنھ

فكانت لھ ، ومال إلى علوم الحكماء، سود في ما ألف وقید نحواً من عشرة آالف ورقة

مع وفور  ،كما یفزع إلى فتیاه في الفقھ، وكان یفزع إلى فتیاه في الطب، فیھا اإلمامة

 . والمتنبي، تمام) كان یحفظ (دیوان أبي: وقیل، العربیة

صHHHHر و(مخت، و (الكلیات) في الطب، (بدایة المجتھد) في الفقھ: ولھ من التصHHHHانیف

 . ومؤلف في العربیة، المستصفى) في األصول

 . فحمدت سیرتھ، وولي قضاء قرطبة

صیبعة في (تاریخ الحكماء) رع في وب، كان أوحد في الفقھ والخالف: قال ابن أبي أ

 . أبي مروان بن زھر مودة وكان بینھ وبین، الطب

ا ولم، الزم في الطب أبا جعفر بن ھارون مدة، قوي النفس، كان رث البزة: وقیل

م ثم نق، واحترمھ كثیرا، اسHHتدعى ابن رشHHد، كان المنصHHور صHHاحب المغرب بقرطبة

 . -ألجل الفلسفة: یعني-علیھ بعد 
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 ،كتاب (الحیوان) ،و (المقدمات) في الفقھ، ولھ (شرح أرجوزة ابن سینا) في الطب

تاب ك، كتاب (في المنطق)، (شرح كتاب النفس)، كتاب (جوامع كتب أرسطوطالیس)

یات) لنیقوالوس عة) ألرسHHHHHHHطو، (تلخیص اإللھ عد الطبی ما ب تاب (تلخیص  ت، ك اب ك

 ،وكتاب (القوى)، ولخص لھ كتاب (المزاج)، (تلخیص االسHHHHHHHتقصHHHHHHHات) لجالینوس

لخص و، وكتاب (حیلة البرء)، وكتاب (الحمیات)، وكتاب (التعریف)، وكتاب (العلل)

 ،وكتاب (مناھج األدلة) أصول، ولھ كتاب (تھافت التھافت)، كتاب (السماع الطبیعي)

اس) كتاب (شرح القی، فیما بین الشریعة والحكمة من االتصال)، وكتاب (فصل المقال

لة في العقل)، ألرسHHHHHHHطو لة في القیاس)، (مقا  ،العقل) كتاب (الفحص في أمر، (مقا

(مقالة فیما یعتقده المشHHHاؤون ، (مسHHHألة في الزمان)، (الفحص عن مسHHHائل في الشHHHفاء)

(مقHHالHHة في نظر الفHHارابي في المنطق ، ومHHا یعتقHHده المتكلمون في كیفیHHة وجود العHHالم)

(مقالة في وجود المادة ، (مقالة في اتصHHHال العقل المفارق لإلنسHHHان)، ونظر أرسHHHطو)

سینا)(مقالة في ا، األولى) سائل حكمیة)، (مقالة في المزاج)، لرد على ابن  الة (مق، (م

 . كتاب (ما خالف فیھ الفارابي أرسطو)، في حركة الفلك)

ھ إن: فقیل، سHHHHألت عن ابن رشHHHHد، لما دخلت البالد: قال شHHHHیخ الشHHHHیوخ ابن حمویھ

فة یعقوب تھ من جھة الخلی یھ أحد، مھجور في بی یدخل إل ألنھ رفعت عنھ أقوال ؛ ال 

في أواخر سHHHنة ، ومات محبوسHHHا بداره بمراكش، ونسHHHبت إلیھ العلوم المھجورة، ردیة

 . )15(أربع

 

                                         

 . 21/307، أبو عبدهللا الذھبي، سیر أعالم النبالء) 15(
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توصیف كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد وأھمیتھ : المطلب الثاني 
 العلمیة

شھرة  ،نال كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للقاضي أبو الولید ابن رشد الحفید

ً علمیة وعالمیة قدیماً  فمن الجدیر بالذكر أن الكتاب لم یشHHHHتھر عند المسHHHHلمین ، وحدیثا

 ،فقد ترجم الكتاب إلى لغات أجنبیة عدیدة، بل ذاع صHHHHHHیتھ عند غیر المسHHHHHHلمین، فقط

 طبع بـ، جزءاً منھ إلى اللغة األلمانیة، فمنھا ترجمة المسHHHHHHHتشHHHHHHHرق األلماني جریف

 ولیون برشیھ من، ھب فیریھوما قام بھ المستشرق بوسكیھ والرا. م1959عام " یون"

وسHHHHHنة  1949نشHHHHHرت في الجزائر وتونس سHHHHHنة ، ترجمة ثالثة فصHHHHHول من الكتاب

 . )16(م1955وسنة ، 1954

فإن غرضي في ھذا الكتاب " :وقد ذكر اإلمام ابن رشد ھدفھ من تألیف الكتاب فقال

ف فیھا والمختلأن أثبت فیھ لنفسHHي على جھة التذكرة من مسHHائل األحكام المتفق علیھا 

ھا، بأدلتھا یھ على نكت الخالف فی ما ، والتنب عد ل ما یجري مجرى األصHHHHHHHول والقوا

وھذه المسائل في ، عسى أن یرد على المجتھد من المسائل المسكوت عنھا في الشرع

وھي  ،أو تتعلق بالمنطوق بھ تعلقا قریبا، األكثر ھي المسHHائل المنطوق بھا في الشHHرع

أو اشHHHHتھر الخالف فیھا بین الفقھاء اإلسHHHHالمیین من ، تفاق علیھاالمسHHHHائل التي وقع اال

 . )17(" إلى أن فشا التقلید -رضي هللا عنھم  -لدن الصحابة 

 : وقد تمثل منھج اإلمام ابن رشد في كتابھ على الشكل التالي

یقوم اإلمام بإیراد المسHHHHHHHألة الفقھیة مقرونة بدلیلھا من الكتاب أو : الخطوة األولى

 . أو اإلجماع أو القیاس السنة

                                         

 43ص ، قاسم إدریسي، منھج ابن رشد في عرض اآلراء الفقھیة من خالل كتابھ بدایة المجتھد) 16(

 . بتصرف

 . 1/9، ابن رشد، المقتصدبدایة المجتھد ونھایة ) 17(
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ج بذكر أدلة وحج، یبسط الخالف الموجود في المسائل التي أوردھا: الخطوة الثانیة

وقد اھتم اإلمام بذكر آراء ، أدل نقلیة وأدلة عقلیة: وجعلھا على صHHHHHHHنفین، كل فریق

واإلمام أبي حنفیة النعمان ، واإلمام الشHHHHHHHافعي، المذاھب األربعة بدءاً من اإلمام مالك

 . مع نقل أقوال المذھب الظاھري، واإلمام أحمد بن حنبل

وفي ھذه المرحلة یقوم اإلمام بمناقشة ، مناقشة األدلة واإلدالء برأیھ: الخطوة الثالثة

 : ویالحظ لدیھ ما یلي. األدلة التي أوردھا ثم یناقشھا ویبدي رأیھ فیھا

وجHHھ إلى الترجیح إمHHا فHHإن لم یمكن ت، بجمع األقوال مHHا أمكنHHھ ذلHHكیقوم بHHالبHHدایHHة 

أو بHHالترجیح عن طریق المعنى وتحقیق ، بHHاعتمHHاد قواعHHد أھHHل الحHHدیHHث واألصHHHHHHHول

بتحكیم  أو بالترجیح، أو بالترجیح باعتماد خبرتھ العلمیة في الطب والفلك، المصHHHHHلحة

أو  ،أو یسHHلك مسHHلك عدم اعتبار الخالف، أویتجھ للتوقف أو التخییر، العرف والطبائع

 . )18(باعتماد القواعد الفقھیة واألصولیةیوجھ األقوال 

 : وقد أشار في مقدمتھ إلى أن أسباب اختالف الفقھاء اثنا عشر سبباً وھي

 . االختالف في تفسیر النصوص .1

 . االختالف في داللة األمر والنھي .2

 . االختالف في حمل أفعالھ صلى هللا علیھ وسلم .3

 . االختالف في تصحیح الحدیث .4

 . المشتركاالختالف في حمل  .5

 . االختالف في القراءات .6

 . االختالف في العموم والخصوص .7

                                         

 43ص ، قاسم إدریسي، منھج ابن رشد في عرض اآلراء الفقھیة من خالل كتابھ بدایة المجتھد) 18(

 بتصرف
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 . االختالف في تخصیص العام .8

 . االختالف في حمل المطلق على المقیّد .9

 . االختالف في الدلیل لعدم ورود النص .10

 . االختالف في القیاس والتعلیل .11

 . االختالف في التعارض والترجیح .12

ما ذكره اإلمام ابن رشHHHHد في االختالف في وقد التزمنا في ھذا البحث باسHHHHتعراض 

 . حمل المشترك بما یتعلق بحروف المعاني فقط دون غیرھا من أقسام المشترك
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  .في كتاب بدایة المجتھد أثر حروف المعاني في اختالف الفقھاء: المبحث الثالث

 : تمھید

خل فھو ی، لفظ وضع بأوضاع متعددة ألكثر من معنى –كما اتضح لنا  –المشترك 

قیة ألنھ یكون مجمالً بین معانیھ الحقی؛ عند عدم القرینة التي تبین المراد منھ، بالتفاھم

 . التي وضع لكل منھا على السواء، المختلفة

وإذا قررنHHا أنHHھ ال خالف بین العلمHHاء في لزوم األخHHذ بHHالمعنى الHHذي تHHدل علیHHھ ا 

ا یكون صالحا للترجیح عند فریق فإن م، أو القرائن المرجحة لمعنى على آخر، لقرینة

صالحاً عند اآلخرین وكثیراً ما ینتج ذلك اتجاه كل إلى معنى غیر المعنى ، قد ال یكون 

 . بناء على تفاوت األنظار فیما یصلح للترجیح؛ الذي اتجھ إلیھ غیره

فإذا دار اللفظ بین االشHHHHHتراك ، من ھنا قرر العلماء أن االشHHHHHتراك خالف األصHHHHHل

 . االشتراك أرجح فعدم، وعدمھ

باط األحكام من النصHHHHHHHوص  فالمشHHHHHHHترك اللفظي یؤثر في تحدید المعنى واسHHHHHHHتن

ویعتبر وجوده فیھا من أھم أسHHHHHباب اختالف الفقھاء في اسHHHHHتنباط األحكام ، الشHHHHHرعیة

 .)19(منھا

یة بدافي كتابھ  ابن رشfffدوھذا ما سHHHنبینھ في عرضHHHنا لألحكام التي ذكرھا اإلمام  

 . الخالف فیھا ناتجاً عن ترجیح أحد أوجھ حروف المعاني على آخروكان ، المجتھد

 ؟ ھل یغسل المرفقان في الوضوء: المطلب األول 
 : یقول ابن رشد

                                         

قوب بابكر الخضر یع، المشترك اللفظي عند األصولیین وأثره في اختالف الفقھاء في الفروع الفقھیة) 19(

 . 490ص ، تبیدي
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ضوء لقولھ تعالى "   :اتفق العلماء على أن غسل الیدین والذراعین من فروض الو

 . ]6: [سورة المائدة{ َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق } 

فذھب الجمھور ومالك والشHHHHHHHافعي وأبو حنیفة  ؛واختلفوا في إدخال المرافق فیھا

وذھHHب أھHHل الظHHاھر وبعض متHHأخري أصHHHHHHHحHHاب مHHالHHك ، ) 20إلى وجوب إدخHHالھHHا(

 . )21والطبري إلى أنھ ال یجب إدخالھا في الغسل(

 سبب االختالف

وذلك أن حرف ، وفي اسfffffم الید في كالم العرب )إلى(االشfffffتراك الذي في حرف  

 .)مع(ومرة یكون بمعنى ، مرة یدل في كالم العرب على الغایة )إلى(

ً  والید ف وعلى الك، على الكف فقط :في كالم العرب تطلق على ثالثة معانٍ  أیضHHHHHHا

 . وعلى الكف والذراع والعضد، والذراع

أو فھم من الیHHد مجموع الثالثHHة األعضHHHHHHHHاء أوجHHب  )مع(بمعنى  )إلى(فمن جعHHل 

الغایة ومن الید ما دون المرفق ولم یكن الحد  )إلى(ومن فھم من ، دخولھا في الغسHHHHHHل

  )22الغسل. (عنده داخال في المحدود لم یدخلھما في 

یظھر أن اإلمام ابن رشHHHد بیّن أن سHHHبب االختالف في المسHHHألة ھو اختالف العرب 

في معنى "إلى" وھذا ھو السHHبب الرئیس، إذ ال یوجد أدلة نقلیة تحسHHم الخالف. وعلیھ 

                                         

 /1المحتاج  نھایة. 26 ص الفقھیةالقوانین . 128 /1االستذكار . 119 /1شراف اإل) 20(

. 107 /1المغني . 11 /1شرح فتح القدیر . 1/20بدائع الصنائع . 1/9تحفھ الفقھاء . 171

 . 1/98رادات شرح منتھى اإل. 151 /1ولي النھى أمطالب . 155 /1نصاف اإل

 . 1/128االستذكار . 4/471تفسیر الطبري . 1/297لمحلى ا) 21(

 . 19-18 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 22(
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ترجیح معنى من معاني الحروف على اآلخر، وھذا ما یمیز كتاب بدایة یكون السHHHبب 

 أدلة كل فریق إلى ما ذھب إلیھ.المجتھد في تحریر محل الخالف مع ذكر 

أخرجھ ومما ذكره اإلمام ابن رشHHد في ترجیح بعض األئمة لمذھبھم على اآلخر ما 

ثم  ،أنھ غسل یده الیمنى حتى أشرع في العضد(( :عن أبي ھریرة في صحیحھ مسلم

 ،ثم غسل الیسرى كذلك، ثم غسل رجلھ الیمنى حتى أشرع في الساق، الیسرى كذلك

 . )23( ))یتوضأ –صلى هللا علیھ وسلم  -ھكذا رأیت رسول هللا : ثم قال

ألنھ إذا تردد  ؛وھو حجة لقول من أوجب إدخالھا في الغسHHHHHل": ترجیح ابن رشfffffد

وإن  ،اللفظ بین المعنیین على السHHHHHواء وجب أن ال یصHHHHHار إلى أحد المعنیین إال بدلیل

وكذلك اسHHHHHHHم  )مع(في كالم العرب أظھر في معنى الغایة منھا في معنى  )إلى(كانت 

فقول من لم یدخلھا من جھة الداللة ، الید أظھر فیما دون العضHHد منھ فیما فوق العضHHد

إال أن یحمل ھذا األثر على ، وقول من أدخلھا من جھة ھذا األثر أبین، اللفظیة أرجح

إن الغایة إذا كانت من جنس ذي " :ال قوموقد ق، والمسHHHHHHألة محتملة كما ترى، الندب

 ) 24(. "وإن لم تكن من جنسھ لم تدخل فیھ، الغایة دخلت فیھ

 ؟ ن في الغسل في الوضوءاھل یدخل الكعب: المطلب الثاني 

  )25(: یقول ابن رشد

                                         

باب استحباب ، كتاب الطھارة() 246(: ) برقم149/  1) أخرجھ مسلم في "صحیحھ" (23(

: ) برقم77/  1(بھذا اللفظ) والبیھقي في "سننھ الكبیر" ( )إطالة الغرة والتحجیل فِي الوضوء

 . ).(بمثلھ )في الساقباب استحباب اإلشراع ، كتاب الطھارة() 362(

 . 91ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد24(

 . 23 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 25(
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عند من أجاز  اختلفوا في الكعبین ھل یدخالن في المسح أو في الغسلوكذلك 

 ؟المسح

 سبب االختالف:

ْم {َوأَْرُجلَكُ : في قولھ تعالى: أعني )إلى(وأصل اختالفھم االشتراك الذي في حرف  

 :] وقد تقدم القول في اشتراك ھذا الحرف في قولھ تعالى6: [سورة المائدة اْلَكْعبَیِن}إِلَى 

] لكن االشتراك وقع ھنالك من جھتین من اشتراك 6: [سورة المائدة اْلَمَرافِِق}{إِلَى 

 . فقط )إلى(وھنا من قبل اشتراك حرف  )إلى(ومن اشتراك حرف  ،اسم الید

 ترجیح ابن رشد

وذلك الشتراك اسم الكعب واختالف أھل اللغة في ، ما ھو الكعبوقد اختلفوا في 

ھما العظمان الناتئان في : وقیل، ھما العظمان اللذان عند معقد الشراك: فقیل، داللتھ

دخولھما في الغسل عند من یرى أنھما عند وال خالف فیما أحسب في ، طرف الساق

إنھ إذا كان الحد من جنس المحدود : لذلك قال قوم، معقد الشراك إذا كانا جزءا من القدم

وإذا لم یكن من جنس  ،"إلى" أعني الشيء الذي یدل علیھ حرف(: دخلت الغایة فیھ

وْا : المحدود ال یدخل فیھ مثل قولھ تعالى یَاَم إِلَى الَّلْیِل} [سورة البقرة{ثُمَّ أَتِمُّ  :الصِّ

187[ . 

 مقدار مسح الرأس في الوضوء: المطلب الثالث 

  )26(: یقول ابن رشد

واختلفوا في القدر ، اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء"

 . المجزئ منھ

                                         

 . 91ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد26(
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وذھب الشافعي وبعض أصحاب مالك ، )27(فذھب مالك إلى أن الواجب مسحھ كلھ

ومن أصحاب مالك من حد ھذا البعض ، وأبو حنیفة إلى أن مسح بعضھ ھو الفرض

ن الید وحد مع ھذا القدر م، وأما أبو حنیفة فحده بالربع، ومنھم من حده بالثلثین، بالثلث

فلم  وأما الشافعي. إن مسحھ بأقل من ثالثة أصابع لم یجزه: فقال، الذي یكون بھ المسح

 . )28(مسوح حدایحد في الماسح وال في الم

 سبب االختالف

وذلك أنھا مرة تكون ، في كالم العرب الباءوأصل ھذا االختالف االشتراك الذي في 

ْھِن}{تَنبُُت : زائدة مثل قولھ تعالى  ] على قراءة من قرأ20: [سورة المؤمنون بِالدُّ

: لقائلاومرة تدل على التبعیض مثل قول ، " أنبت" بضم التاء وكسر الباء من" تنبت"

 )أعني كون الباء مبعضة(وال معنى إلنكار ھذا في كالم العرب ، أخذت بثوبھ وبعضده

 . وھو قول الكوفیین من النحویین

ومن ، فمن رآھا زائدة أوجب مسح الرأس كلھ ; ومعنى الزائدة ھاھنا كونھا مؤكدة

 . رآھا مبعضة أوجب مسح بعضھ

                                         

. 1/30اإلفصاح . 111/ 1المغني . 21الكافي ص031/ 1االستذكار . 119/ 1) اإلشراف 27(

 . 1/98شرح منتھى اإلرادات . 611/ 1مطالب أولي النھى . 915/ 1اإلنصاف . 1/118الفروع 

/ 1شرح فتح القدیر . 1/12بدائع الصنائع . 1/01تحفھ الفقھاء . 131/ 1) االستذكار 28(

 . 1/299المحلى . 417/ 1نھایة المحتاج . 31
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علیھ الصالة والسالم  -((أن النبي وقد احتج من رجح ھذا المفھوم بحدیث المغیرة 

 . )29(توضأ فمسح بناصیتھ وعلى العمامة)) -

وھو ھل الواجب األخذ بأوائل ، ا احتمال آخروإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ھاھنا أیضً 

  )30(. األسماء أو بأواخرھا

 في ھذه المسألة.وال یظھر أن اإلمام ابن رشد قد رّجح 

 حكم ترتیب أفعال الوضوء: المطلب الرابع 

  )31(: یقول ابن رشد

 . على نسق اآلیة اختلفوا في وجوب ترتیب أفعال الوضوء

، وھو الذي حكاه المتأخرون من أصHHHHHحاب مالك عن المذھب، ھو سfffffنة: فقال قوم

 . )32(وبھ قال أبو حنیفة والثوري وداود

                                         

باب الرجل ، كتاب الوضوء() 182(: ) برقم47/  1) أخرجھ البخاري في "صحیحھ" (29(

باب ، كتاب الطھارة() 274(: ) برقم157/  1ومسلم في "صحیحھ" (، ).(بنحوه مطوال )یوضئ صاحبھ

 ).(بنحوه مطوال )المسح على الخفین

 . 91ص  1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 30(

 . 23 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 31(

القوانین . 341/ 1االستذكار . 22الدر المختار ص . 44إیثار اإلنصاف في آثار الخالف ص ) 32(

 . 35/ 1شرح فتح القدیر . 1/19بدائع الصنائع . 1/31تحفھ الفقھاء . 72الفقھیة ص 
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 . )33(الشافعي وأحمد وأبو عبید وبھ قال، ھو فریضة: وقال قوم

وأما ترتیب األفعال المفروضHHHHة مع ، وھذا كلھ في ترتیب المفروض مع المفروض

 . ھو سنة: فھو عند مالك مستحب ; وقال أبو حنیفة، األفعال المسنونة

 سبب االختالف

وذلك أنھ قد ، أحدھما االشfffffتراك الذي في واو العطف: وسfffffبب اختالفھم شfffffیئان

ذلك و، وقد یعطف بھا غیر المرتبة، األشHHHHHیاء المرتبة بعضHHHHHھا على بعضیعطف بھا 

فقال نحاة ، ولذلك انقسHHHHHHHم النحویون فیھا قسHHHHHHHمین، ظاھر من اسHHHHHHHتقراء كالم العرب

بل : كوفیونوقال ال، وإنما تقتضHHي الجمع فقط، لیس تقتضHHي نسHHقا وال ترتیبا: البصHHرة

ال الوضHHHوء تقتضHHHي الترتیب قتقتضHHHي النسHHHق والترتیب ; فمن رأى أن الواو في آیة 

 . )34(ومن رأى أنھا ال تقتضي الترتیب لم یقل بإیجابھ، بإیجاب الترتیب

 ھل ھي محمولة على -علیھ الصالة والسالم  -اختالفھم في أفعالھ : والسبب الثاني

فمن حملھا على الوجوب قال بوجوب الترتیب ألنھ لم یرو ؟ الوجوب أو على الندب

 . أنھ توضأ قط إال مرتبا -والسالم علیھ الصالة  -عنھ 

 وال یظھر أن اإلمام ابن رشد رجح في ھذه المسألة أیضاً.

 حكم المواالة في الوضوء: المطلب الخامس 

  )35(: یقول ابن رشد

                                         

. 1/321الفروع . 1/28اإلفصاح . 621/ 1المغني . 1/541االستذكار . 1/469لمجموع ا) 33(

 . 1/310المحلى . 1/104القناع  شافك. 831/ 1اإلنصاف 

 . 23ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد34(

 . 24 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 35(
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ساقطة مع النسیان ومع  ؛مع الذكر ومع القدرة فرضذھب مالك إلى أن المواالة 

 . )36(الذكر عند العذر ما لم یتفاحش التفاوت

 . )37(الوضوء لیست من واجباتوذھب الشافعي وأبو حنیفة إلى أن المواالة 

 سبب االختالف

وذلك أنھ قد یعطف بھا األشیاء ، أیضا والسبب في ذلك االشتراك الذي في الواو

الصالة  علیھ -وقد احتج قوم لسقوط المواالة بما ثبت عنھ . المتراخیة بعضھا عن بعض

یتوضأ في أول طھوره ویؤخر غسل رجلیھ إلى آخر أنھ كان (( –والسالم 

 . )38())الطھر

 ً في االختالف في حمل األفعال على  وقد یدخل الخالف في ھذه المسألة أیضا

وإنما فرق مالك بین العمد والنسیان ألن الناسي األصل فیھ ، الوجوب أو على الندب

السالم علیھ الصالة و -ولھ لق، في الشرع أنھ معفو عنھ إلى أن یقوم الدلیل على غیر ذلك

                                         

/ 1اإلنصاف . 1/321الفروع . 1/28اإلفصاح . 281/ 1المغني . 421/ 1) اإلشراف 36(

 . 1/104كشاف القناع . 1/001شرح منتھى اإلرادات . 931

/ 1نھایة المحتاج . 1/29بدائع الصنائع . 1/31تحفھ الفقھاء . 22الدر المختار ص ) 37(

 . 1/312المحلى . 1/139اإلنصاف . 591

باب الوضوء ، كتاب الغسل() 249(: ) برقم59/  1خرجھ البخاري في "صحیحھ" (أ) 38(

 )باب صفة غسل الجنابة، الحیضكتاب () 317(: ) برقم174/  1ومسلم في "صحیحھ" (، )قبل الغسل

 ).(بنحوه مطوال
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وكذلك العذر یظھر من أمر الشرع أن لھ  ،)39(((رفع عن أمتي الخطأ والنسیان)): -

 . )40(تأثیرا في التخفیف

 ؟ ھل توصیل التراب إلى أعضاء التیمم واجب: المطلب السادس 

  )41(: یقول ابن رشد

التراب إلى وجوب توصfffffffیل اختلف الشHHHHHHHافعي مع مالك وأبي حنیفة وغیرھما في 

 : أعضاء التیمم

 . )42(فلم یر ذلك أبو حنیفة واجباً وال مالك

 . )43(ورأى ذلك الشافعي واجبا

 سبب االختالف

                                         

، كتاب الخلع والطالق() 15198(: ) برقم356/  7البیھقي في "سننھ الكبیر" (خرجھ أ) 39(

) 4351(: ) برقم300/  5والدارقطني في "سننھ" (، ).(بنحوه )باب ما جاء في طالق المكره

 ).(بنحوه )النذور، كتاب المكاتب(

 . 24ص  1ج، ابن رشد، ونھایة المقتصد) بدایة المجتھد 40(

 . 76 ص 1ج، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) 41(

. 1/160اإلشراف . 311/ 1شرح فتح القدیر . 1/971بدائع الصنائع . 1/24) تحفھ الفقھاء 42(

 . 1/377المحلى . 1/191شرح الخرشي على مختصر خلیل 

الفروع . 502/ 1المغني . 1/971بدائع الصنائع . 902/ 1نھایة المحتاج . 2/245المجموع ) 43(

 . 1/911شرح منتھى اإلرادات . 082/ 1مطالب أولي النھى . 712/ 1اإلنصاف . 1/192
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{فَاْمَسُحوْا : في قولھ تعالى" من" وسبب اختالفھم االشتراك الذي في حرف

ْنھُ } [سورة المائدة وقد ترد ، للتبعیضترد " من" ] وذلك أن6: بُِوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكم مِّ

 ،فمن ذھب إلى أنھا ھھنا للتبعیض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التیمم، لتمییز الجنس

والشافعي إنما رجح حملھا على . لیس النقل واجبا: ومن رأى أنھا لتمییز الجنس قال

 )44(ولكن یعارضھ حدیث عمار المتقدم، التبعیض من جھة قیاس التیمم على الوضوء

على  -صلى هللا علیھ وسلم  -وتیمم رسول هللا ، )45())ثم تنفخ فیھا((: ; ألن فیھ

وینبغي أن تعلم أن االختالف في وجوب الترتیب في التیمم ووجوب الفور فیھ . الحائط

ھو بعینھ اختالفھم في ذلك في الوضوء وأسباب الخالف ھنالك ھي أسبابھ ھنا فال معنى 

 . )46(إلعادتھ

في ھذه المسألة، ویبدو أن اإلمام كان یقصد إلى إظھار وال یظھر ھنا ترجیح لإلمام 

 االختالف وأسبابھ أكثر من الترجیح في المسائل.

                                         

اِر ْبِن یَاِسرٍ 44( ا أَتَى ، فَتََمعََّك فِي التَُّراِب ظَْھًرا لِبَْطنٍ ؛ أَنَّھُ أَْجنََب فِي َسفٍَر لَھُ " :) َعْن َعمَّ فَلَمَّ

ارُ ((: فَقَالَ ، أَْخبََرهُ  -َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -يَّ النَّبِ  یَْكفِیَك أَْن تَْضِرَب بَِكفَّْیَك فِي  إِنََّما َكانَ ، یَا َعمَّ

ْسَغْینِ ، ثُمَّ تَْمَسَح بِِھَما َوْجَھكَ ، ثُمَّ تَْنفَُخ فِیِھَما، التَُّرابِ   . ))َوَكفَّْیَك إِلَى الرُّ

باب المتیمم ھل ، كتاب التیمم() 338(: ) برقم75/  1(" صحیحھ" في) أخرجھ البخاري 45(

كتاب () 368(: ) برقم193/  1("" صحیحھ" ومسلم في، ).(بنحوه مطوال )ینفخ فیھما

 . )باب التیمم، الحیض

 . 76ص  1ج، ابن رشد، ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد46(
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 : أھم نتائج البحث التي تم التوصل إلیھا

 خلصت ھذه الدراسة للعدید من النتائج أھمھا:

المشHHHHHHHترك اللفظي ھو اللفظ الموضHHHHHHHوع لحقیقتین لغویتین مختلفتین أو أكثر.  .1

 تحتھا األلفاظ والحروف.ویندرج 

أثر العقلیة المنطقیة واألصHHHHHولیة عند اإلمام ابن رشHHHHHد حیث برزت في تحریر  .2

 االختالف.أسباب 

 أھمیة كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد في تحریر محل النزاع بین الفقھاء. .3

اھتم اإلمام ابن رشHHHHHHHد في تبیین محل الخالف أكثر من اھتمامھ بالترجیح بین  .4

، فلم یرجح اإلمام في كل مسHHHألة أوردھا، ولكنھ حرر محل النزاع في المسHHHائل

 كل المسائل التي وردت في الكتاب.

كان واضHHHحاً أن االشHHHتراك اللفظي وخاصHHHة حروف المعاني التي عني البحث  .5

 تبین أن الفقھاءبالحدیث عنھا كان لھا األثر الواضHHHHHHHح في اختالف الفقھاء، إذ 

النبویة والقرآنیة لترجیح معنى على آخر كانوا یسHHHHHHتعملون بعض النصHHHHHHوص 

  .للحرف المشترك
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ÖZ 
Bu araştõrmamõzda, Arapça cümlenin hesaplanmasõ ve değerlendirilmesiyle 

ilgili olarak bilgisayarlõ dilbilim veya hesaplamalõ dilbilim alanõndaki en önemli 
hesaplama yaklaşõmlarõnõ ve kullandõklarõ yšntemleri tanõtmayõ amaçlamaktayõz. 
Konu ile ilgili bilgisayarõ bu görevi yerine getirmek için kullananlarõn hesaplama 
ile ilgili kavramlar ve yaklaşõm-modeller tanõtõlacaktõr. Ayrõca araştõrmamõzda 
cŸmleyi sayõsal ve bilgisayar kullanarak analiz etmeye yardõmcõ olan dilbilimsel 
konular tartõşõlacaktõr. Bu araştõrmanõn kavramlarõnõ ve çõkarõmlarõnõ oluştururken 
benimsenen yöntem, Arapça cümleyi işlemek için kullanõlan ve halen 
kullanõlmakta olan betimleyici-analitik yöntemdir. Bu araştõrmanõn sonuçlara 
gelince; Bir yanda bilgisayarla hesaplama modellerinin ve karmaşõklõğõ, diğer 
yandan onlarõn doğal dile uygun olmayõşõ söz konusu istatistiksel modellerin dil ile 
ilgili hesaplama için kõsmen de olsa terk edilmesine yol açmõştõr. Buna rağmen 
Sayõsal Dilbilgisi modeli, Konuşma bölümleri modeline ek olarak Arapça 
cŸmlenin bilgisayarlõ hesaplanmasõnda kullanõlan en šnemli istatistiksel 
modellerden biridir. Aslõnda, Konuşma bölümleri modeli, Sayõsal Dilbilgisi 
modelinde gšzlemlenen eksiklikleri gidermek için ortaya çõkmõştõr. 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalõ Dilbilim, Otomatik İşleme, Sayõsal Sentaks, 
Derlem Dilbilimi, Konuşma BšlŸmleri 

 
Computing The Arabic Sentence: From Markov’s Model To Numerical 

Grammar Models 
 

ABSTRACT 
This research aims to discover the most important computational approaches that 
are concerned with computing the Arabic sentence. Thus, it presents the 
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computational concepts and models that the computer users use to complete this 
task, in addition to the type of linguistics corpus that aids in dealing with the 
sentence. The method adopted in constructing the conceptualizations and 
inferences of this research was descriptive-analytical, as it attempted to explore the 
most important approaches and computer models that were used, and are still being 
used, for processing the Arabic sentence. As for some reached results, we may 
mention; The fact that both complexity rigor of computer models and natural 
language and that leads up to the abandonment, even partially, of linguistic models 
in order to calculate statistical models. The Numerical Grammar model is one of 
the most important statistical models used in processing the Arabic sentences, in 
addition to the Sections of Speech model. In fact, the Parts of Speech model came 
to cover the shortcomings observed in the Numerical Grammar model. 
Keywords: Computational Linguistics, Automatic Processing, Finite States, 
Numerical Grammar, Linguistics Corpus, Parts Of Speech 
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 الجملة العربیة: من نموذج ماركوف إلى نماذج النحو العدديحوسبة 

 سفیان وعكيد. 

 د. محمد مرزوق

 ملخص

یھدف ھذا البحث إلى رصد أھم المقاربات الحاسوبیة التي ُعنیت بحوسبة الجملة العربیة 

ي باعتبارھا لغة طبیعیة یمكن معالجتھا آلیا. فھو، بذلك، یعرض المفاھیم والنماذج الحاسوبیة الت

التعامل مع  على تُساعدهالحاسوبي للقیام بھذه المھمة، إضافة إلى نوع المدونات التي  یستخدمھا

تحلیلیا،  -. لقد كان المنھج المتبع في بناء تصورات ھذا البحث واستدالالتھ وصفیاالعربیة الجملة

تُستعمل، ، وما زالت تحیث حاول استكشاف أھم المقاربات والنماذج الحاسوبیة التي استُعمل

بعض النتائج التي توصل إلیھا نذكر أن طبیعة التعقید ب ما یتعلق لحوسبة الجملة العربیة. أما

سببا في  تاكانوالصرامة في النماذج الحاسوبیة من جھة، واللغة الطبیعیة من جھة أخرى 

عددي نموذج النحو ال، ویعتبر غویة لحساب نماذج إحصائیةالتخلي، ولو جزئیا، عن النماذج الل

باإلضافة إلى نموذج أقسام من أھم النماذج اإلحصائیة المستعملة في حوسبة الجملة العربیة، 

القصور الذي لُوحظ في نموذج النحو  لیغطّي الكالم جاء نموذج أقسام والواقع أن الكالم،

  العددي.

 -حو عددين -سالسل متناھیة -نموذج حاسوبي -معالجة آلیة -لسانیات حاسوبیة كلمات مفتاحیة:

 أقسام الكالم -مدونة لغویة
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 مقدمة

ھدف اللسانیات الحاسوبیة ھو إعادة إنتاج التحویل الطبیعي للمعلومات عن طریق نمذجة 

إنتاج المتكلم للغة الطبیعیة من جھة، وتأویل إنتاج المستمع لھا من جھة أخرى على نحو مناسب 

قلة (روبوتات) یمكنھا التواصل بحریة بلغة في الحاسوب. ویرقى ھذا إلى بناء آالت معرفیة مست

اآلالت  تطویر ينحو المستقبل ھ ةنیات الحاسوبیة الموجھاطبیعیة. إن المھمة المركزیة للس

فعلى المدى الطویل، ستضمن  المعرفیة التي یمكن للبشر التحدث معھا بحریة بلغتھم الطبیعیة.

عیة للتحقق من كفاءتھا، ومجموعة ھذه المھمة تطویر نظریة وظیفیة لـلغة، وطریقة موضو

 واسعة من التطبیقات التي تساعد على تنفیذھا حاسوبیا.

 اإلشكاالت من وفي سیاق سعیھا لتحقیق األھداف السابقة تواجھ الحاسوبي مجموعة

تصورات إذ یطرح منذ الوھلة األولى فرضیات والحاسوبیة التي تھتم بھا المعالجة اآللیة للغة، 

النظر إلى ف ،لتركیب والصرف واألصوات والداللةمكونات اللغة المختلفة؛ اتعلقة بحوسبة م

الحاسوبي  نظرة یمیز ما وھ اللغة على أساس أنھا مكونات إجرائیة جزئیة من السمات األساسیة

ویعني ذلك أّن حوسبة كل مكون من المكونات السابقة ال یتم إال بوضع برامج حاسوبیة،  ،للغة

 ول تحقیق الكفایة الالزمة بھذا الصدد. وأنظمة تحلیلیة تحا

من ھنا، تحاول ھذه الورقة البحث في إشكال حوسبة الجملة في اللغة الطبیعیة، وفي 

األول: یھتم  ،ثالثة أقسام أساسیةاللغة العربیة من بین لغات أخرى. وعلیھ، تنقسم الورقة إلى 

ملة في اللغة الطبیعیة، وإبراز بعرض مجموعة من المفاھیم األساسیة التي ترتبط بحوسبة الج

بعض المشاكل التي تفرضھا الطبیعة الِوجاھیة للغة. والثاني: یسعى إلى رصد أھم المقاربات 
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أما الثالث: فیسعى إلى الكشف عن نوع المدونات التي  الحاسوبیة التي ُعنیت بحوسبة الجملة.

  للغة العربیة خصوصا.تُسعف الحاسوبي في التعامل مع الجملة في اللغة الطبیعیة، وا

 تحدیدات مفھومیة .1

 مفھوم اللغة. 1.1

من المفید بدایةً تحدید المادة األساس التي تشتغل علیھا حوسبة الجملة وھي اللغات 

منھا مبنیة من مجموعة  مجموعة من الملفوظات، كل واحدة" ،بھذا الصدد ،واللغة ،الطبیعیة

صوت نفسھ مجموعة... واللغات المقصودة یعتبر ال حیث ،Alphabets واألصوات من الرموز

إّن  .)Regular languages" )Brain, Roark and Richard, Sproat, 2007, p2  العادیةھھنا ھي اللغات 

أّن اللغة العادیة لھا بنیات مخصوصة یمكن التعامل معھا حاسوبیا انطالقا  یشیر إلىھذا التحدید 

سمُح ببناء وحدات أخرى ھي ت أولىوحدة الصوت ك ویعني ذلك أن االنطالق من ،من مكوناتھا

 ات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة وجاھیة في اللغة. البنی تعتبر ؛بعبارة أخرىو ،الكلمة والجملة

 التحلیل التركیبي للجلمة. 2.1

غلفان أّن تحلیل الجملة "یتطلب الوقوف على بعض أساسیات التحلیل  مصطفى یالحظ

دید طبیعة الوحدات المكونة للجملة، وما یرتبط بھا من مقوالت النحوي، ومن ضمنھا تح

األساسي في تحلیل  النموذج. إّن )261، ص 2010غلفان وآخرون، ( ووظائف وأدوار داللیة"

الجملة، في األدبیات التولیدیة خصوصا، موروث من الفكرة القائمة على التصور التوزیعي 

 ھذا النموذج بالنموذج المركبي. ميوسُ الجلمة،  فيت الكلماتوزیع  بمعنى للوحدات اللغویة،

مستقلة عن السیاق تدمج بعض المنطلقات المنھجیة تم اقتراح قواعد إلعادة كتابة "وقد 

غلفان ( "]القاعدة التالیة[األساسیة المعروفة في التحلیل للمكونات المباشرة على نحو ما نجُد في 

 :)262، ص 2010 وآخرون
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وھي، أي الجملة، كلٌّ من مجموعة من الكلمات،  ن المالحظ، إذا، أّن الجملة تتكونم

أّن الجملة بنیة تشمل مجموعة من الكلمات،  ویعني ھذا، ى عن مجموع أجزائھ (الكلمات)امَ سَ یتَ 

وأي تحلیل للجملة  ،لطبیعیة، كما سنرى في فقرة الحقةوھذه الكلمات ھي أقسام الكالم في اللغة ا

 حاولة لفھم طبیعة الوحدات المكونة لھا من جھة، وما یربطھا من عالئق من جھة أخرى.ھو م

بمنھجین أو طریقتین،  یتم تربط بین وحدات الجملة حاسوبیافھم العالئق التي  إنّ  

األولى: ھي التحلیل التركیبي للجملة نفسھا، ویعني ذلك ضرورة االلتزام بقواعد التألیف. أما 

بھذه ویمكن القول بأننا  ،في مقاربة الجملة ومن ثم حوسبتھاتماد طرق إحصائیة فھي اع :الثانیة

من ھنا یكون السؤال مشروعا للحاسوبي،  ،النحو المركبي إلى النحو العددي ننتقل منالخطوة 

 أي الطرق أسھل في الحوسبة؟ وأیھما یحقق الكفاءة الالزمة حاسوبیا؟

مجموعة من مطوري البرامج الحاسوبیة أن  Ralph Grishman یذكر رالف غریشمان

یقترحون إمكانیة القیام بالمعالجة اآللیة للغة الطبیعیة دون اللجوء إلى التحلیل التركیبي... 

ویُرجع ھذا األمر إلى مجموعة من المالحظات التي تتعلق أساسا بإشكالیة حوسبة المكون 

 Grishman 1987, p(إلى آخره تركیبي...الداللي، وإمكانیة تأثیر المكون الداللي على التحلیل ال

12(. 

تبدو ھذه المالحظة خطوة منھجیة مھمة لفھم طبیعة ھندسة المكونات اللغویة في  

 ،سیرورة المعالجة اآللیة للغة، بمعنى أّن كون الصوت والكلمة وحدات قاعدیة تشكل الجملة

 .رامتھا القواعدیةكیبیة وصتسِھُم في بناء برامج حاسوبیة تساعد على تجاوز التعقیدات التر

إّن جعل النموذج المركبي مكون الداللة معیارا أساسیا في تحدید المقوالت النحویة  

یجعلھ صعبا في التطبیق الحاسوبي، ذلك أّن المشكالت التي تطرحھا الداللة یصعب صورنتھا 

النماذج صیاغة  ىإلأو صیاغتھا ریاضیا، ومن المعروف أن أي انتقال من الوصف اللغوي 
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الحاسوبیة والبرامج الحاسوبیة یقتضي المرور من الصیاغة الریاضیة للمكونات اللغویة، وھذا 

 تیحھ الداللة بحال.ما ال تُ 

 

 

 

 

 

یرى أّن التحلیل التركیبي للجملة لھ نوعین أساسیین من ورغم ذلك فإّن غریشمان 

والثاني ھو: تنظیم البنیة  قان بكل فعل.المتعلفعول والم الفاعلالوظائف؛ األول ھو: تعین 

إّن ھاتین الوظیفتین تحیالن إلى نوع البرامج  .)Grishman 1987, p 10( لةالتركیبیة للجم

تحدد اشتقاقات جملة معینة  التي Parsers بَاترِ الحاسوبیة الممكنة في حوسبة الجملة وھي الُمع

تسھل  النماذج الحاسوبیة الریاضیة التيجھة، و من للغةو الخاص حوإعرابھا بالعودة إلى الن

عملیة الحوسبة من جھة أخرى، أي الطرق الریاضیة واإلحصائیة الممكنة لوصف الجملة 

 نظریا.

ویمكن االستدالل على ھذا الطرح بما یُطلق علیھ نظریة العامل في اللغة العربیة، مثال،  

 التي تأتي بعدھا، ومثال ذلك قولنا:حیث تتحكم المقولة األولى في الجملة في إعراب المقوالت 

 علّم األستاُذ الطالبَ -

یشیر الدرس النحوي إلى أّن الفعل "علّم" یعمل في الفاعل "األستاذ" ویُسنُد إلیھ الرفع، 

غیر أّن ھذه المالحظة في تحدید العالقة  ،بھ "الطالَب" ویُسنُد إلیھ النصبكما یعمُل في المفعول 

في بعض الجمل خصوصا االسمیة منھا، إضافة إلى الجمل التي تتغیر  العاملیّة قد تكون معقدة

وصف المعارف 
اللغویة، ووضع 

 النظریات

صورنة المعارف، 
 ووضع النماذج

حوسبة المعارف اللسانیة 
المصورنة في التطبیق 

 الحاسوبي

 حوسبة صورنة ونماذج لسانیات
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بمعنى أنّھ إذا كانت الرتبة المفترضة في  ،رتبة (ترتیب الكلمات في بنیة الجملة) الجملةفیھا 

اللغة العربیة ھي: فعل+ فاعل+ مفعول بھ، فإّن أي تغییر فیھا قد یجعل حوسبتھا على أساس 

 فمن المعلوم أّن التقدیم والتأخیر، مثال، من خصائص الجملة العربیة.نظریة العاملیة معقدة، ال

 على نحو ما، وذلك بالتدقیق في اًال ورغم أّن التحلیل التركیبي یمكن اعتباره فعّ 

إال وتحدید البرامج الحاسوبیة التي یمكن استعمالھا،  ،المعلومات التي یمكن أن یقدمھا للحاسوبي

لحساب مقاربات ونماذج حاسوبیة  جزئیا نّھ یمكن االستغناء عنھظھر أأّن أدبیات المجال تُ 

 ، وھو ما سنتحدث عنھ في الفقرة الموالیة.أخرى

 مقاربات ونماذج حوسبة الجملة  .2

 finite states approaches   ناھیةالمتمقاربة السالسل  1.2

عد ی"، وAndrey Markov ماركوف أندري الروسي إلى المتناھیة السالسل یرجع نموذج

حالة خاصة من نموذج عام ھو النموذج المركبي، وذلك من خالل تقییده بمجموعة من القیود 

وینطلق نموذج ماركوف من النتائج  ،د التي یقترحھا إلنتاج جمل اللغةالصارمة على القواع

المتوصل إلیھا في الریاضیات، والسیما في الجانب المتعلق بحوسبة البنیات اللغویة وإعادة 

 .)53غلفان وآخرون، مرجع سابق، ص (جھا آلیا"إنتا

االحتماالت الممكنة لورود كلمة في تحدید  نموذج ماركوف یتطلّبُھاالصرامة التي  إنّ  

راجٌع إلى طبیعة القواعد والقیود الصارمة التي تقّر بأّن طریقة اشتغال النموذج  معینة في الجملة

ة لنق، بحیث ترسل اآللة في كل طور أو صوریا "عبارة عن آلة تمر عبر عدد من الحاالت

Transition غلفان  واحدا ال أكثر، وتطابق كل نقلة من حالة إلى أخرى موقعا في الجملة" رمزا)

 .)54وآخرون، مرجع سابق، 

طبیعتھ العالقیة، بمعنى أّن كل  ھيمن المالحظ أّن أھم سمة تمیز نموذج ماركوف  

 ة، كما أّن ھذا العنصر تكون لھ عالقرمز واحد فقطیكون لھا  السلسلة المقترحة عنصر في
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ھذا النموذج على أساس  یقوم ،بعبارة أخرى. وبعنصر واحٍد فقط من العناصر التي تسبقھُ 

 العددیة.یقوم على أساس االحتماالت  ؛ إنّھالعالئق الریاضیة والعددیة، وبكلمة أدق

 التي تعتمد التحلیل التركیبيالنماذج  أكثر أن مقاربة السالسل المتناھیة من یبدوو 

إّن مقاربة  ،فیما یتعلق بحوسبة اللغة أھمیة كبرى ، وإن كانت تولي اإلحصاءَ مًعا واإلحصائي

أقسام و، N-gramكنماذج  والنماذج الصغرى، تضمن مجموعة من التقنیاتالسالسل المتناھیة ت

 .parts of speech مالكال

  N-gram العدديالنحو  نموذج .1.1.2

 العددي النحو تعریفیمكن أنّھ  F. J. Smith and others وآخرون سمیث ف.ج. كریذ

 كلمة احتماالتحالة الكلمات السابقة أثناء حساب متغیر یقیس  وھو n-1بأنّھ نموذج یھتم بقیاس 

نماذج ھذا أّن  ویعني ،)Smith and others, 1994, Pp337-349( ما معینة موجودة في جملة

أن كل عنصر في سلسلة ب قرّ وتمتعددة مبنیة على نتائج نموذج ماركوف العام، ال النحو العددي

من الوحدات یمكن افتراض ارتباطھ بآخر العناصر التي وردت قبلھ مباشرة، وقد یكون عنصرا 

  واحدا أو أكثر.

یمكن تفسیر أھمیة العالقات الكامنة بین العناصر  ،العالقيبالعودة إلى مفھوم النحو و

في كل سلسلة متناھیة بغض النظر عن عدد الوحدات التي تتضمنھا، غیر أنّھ من  الموجودة

المفید ھھنا أیًضا مالحظة أھمیة حساب االحتماالت الممكنة في ربط العناصر فیما بینھا بغض 

 تركزلغویة، ویعني ھذا أن تقنیات النحو العددي النظر عن الصرامة التي تفرضھا القاعدة ال

على حساب الجوانب اللغویة في النحو  ، أي اإلحصائیة،یةالعدد االتاالحتم جانبعلى 

األخرى، فھدف نمذجة اللغة ھو معرفة احتماالت الجمل في اللغة الھدف وفي البرنامج الھدف، 

 ,Jurafsky Daniel & Martin James H 2021)(  التالیةكما ھو مبین في المعادلة  سل الكلمةواحتمال تسل

Pp 1-29: 
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P (w1, w2…wn-1wn) = 

P (w1) xP (w2|w1) xP (w3|w1, w2) x…xP (wn|w1, w2…wn-1) 

 

یمكن إبداء مالحظة مھمة بصدد حساب االحتماالت الممكنة في كل سلسلة من جھة، 

عالقة بالكلمات التي تسبقھا،  للكلمة المحتملة الورود في السلسلة فیھا یكونوعدد العناصر التي 

 Conditionally independency المشروطاالستقالل بن نطلق علیھ االفتراض الذي یمكن أ وھي

فإذا  ،عالقة بكلمة أو أكثر قبلھاأّن الكلمة قد یكون لھا في نماذج النحو العددي بمعنى  ،للكلمات

تفترض حساب احتمال واحد فقط، فإّن تعقید المدونة  n-1بقیمة  n-gramكانت معادلة حساب 

رى، السیما أّن النموذج العام یتیح التعامل مع قیم ھائلة في نفسھا یفرض تطویر نماذج أخ

  النموذج.اإلحاطة بالقیم التي یسمح بھا  ا فيقاصرالمدونة، ویعد حساب احتمال واحد 

 n-gram يف n "أنّ  Brain Roark and Richard  وریتشاردبراین  ، یالحظوبعبارة أخرى

، وبھذا dependencies اتمجال المتتالی رلحص تشیر إلى أن النموذج یجعل افتراض ماركوف

 order في الكلمات السابقة...، وفي رتبة n-1فاالحتمال المشروط لكل كلمة مستقل فقط عن 

 :)n+1" )Brain Roark and Richard, Ibid, P 141موذج ماركوفن

 

مة وبالتالي فإّن ھذا االحتمال یعطي إمكانیة توسیع النموذج األول الذي یقتصر على كل

، إلى نماذج أخرى یضاف على أساسھا عنصر آخر إلى العنصر n-1واحدة قبل االحتمال أي 

 Jurafsky Daniel & Martin( ، وعلى ھذا األساس یمكن صیاغة ھذه النماذج كاآلتيn+1األول أي 

James H 2021, Pp 1-29(: 
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ا في ویعني أّن ورود كلمة في مكان م ،Unigramویسمى  :n=1 النموذج األحادي -1

 السیاق لیس مرتبطا بما قبلھا من كلمات:

P (wk|w1,w2…wk-1) =P (wk) 

ویعني أن ورود كلمة ما في السیاق یرتبط  ،bigramویسمى :n=2 الثنائيالنموذج  -2

 فقط بالكلمة التي قبلھُ:

P (wk|w1,w2…wk-1)=P(wk|wk-1) 

لسیاق یرتبط ، ویعني أن ورود كلمة ما في اtrigramویسمى  :n=3 النموذج الثالثي -3

 بكلمتین قبلھا:

 

P (wk|w1, w2…wk-1) = P (wk|wk-2,wk-1) 

، ویعني أن ورود كلمة ما في السیاق quadrigramویسمى  n=4 :النموذج الرباعي -4

 یرتبط بثالث كلمات قبلھا:

P (wk|w1, w2…wk-1) = P (wk|wk-3, wk-2, wk-1) 

نطلقات إحصائیة، ومن الحسنات تساعد في حوسبة الجملة من مإّن نماذج النحو العددي 

التي یمكن مالحظتھا في ھذه النماذج تسھیلھا إلمكانیة التعامل مع قیم ھائلة من المعلومات 

 ونةالمد في المتضمنة w أي المدونات، ویمكن التمثیل لھذه الخاصیة التي تسمح بتوزیع ،اللغویة

على  w1المدونة، فیما یحیل مجموع كلمات  على  Wفیھاعلى السلسة اللغویة بمعادلة یحیل 

على أقصى عدد ممكن من الكلمات المفترض وجودھا  wkالكلمة القاعدیة األولى، فیما یحیل 

 في السلسلة:

W= w1….wk 
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لفكرة نموذج ماركوف العام القائم  ،النحو العددي ، أي نماذجتجاوزھا ك،إضافة إلى ذل

ھذه النماذج یمكن  الریاضي، وعموما فإنّ على النحو المركبي واستبدالھ بفكرة النحو العالقي 

 لیة، والمقبوdistributionالتوزیع  :ن في عالقتھا بحوسبة الجملة وھماربطھا بمفھومین أساسیی

Acceptance،  بمعنى أّن العملیات اإلحصائیة تقوم على احتمال الوحدات، ثم توزیعھا في سیاقھا

ألخیرة فھي البحث في مقبولیة التوزیع داخل المناسب داخل السلسلة المفترضة، أما العملیة ا

 السلسلة، وھنا یُطرح سؤال كفاءة النموذج وقدرتھُ.

 ،مشروعا سیكونالنحو العددي  عن المشاكل التي تعترض نموذج التساؤلیبدو أن 

یمكن طرحھا بھذا الصدد  ، من بین مشاكل أخرى،وعموما فإّن ھنالك ثالث مشاكل أساسیة

: القصور ثانیا .النحو العددي وذج ماركوف نفسھ الذي قامت علیھ نماذج: قصور نمأوال ،وھي

مشكل ما یسمى ب وھو نفسھ، المشكل الذي یخلقھ قصور المدونات :ثالثاالذي یكتنف المدونات. 

 القیم الصفریة.

من بین االنتقادات التي وجھت لنموذج ماركوف المركبي اعتباره نموذجا غیر اقتصادي 

حساب اللوغاریتمات  أنّ  ، إذبیعة العناصر اللغویة من حیث النوع والعددألنھ ال یراعي ط

الضابط لآللة ال یمكنھ، وھو ینتج الوحدات المكونة للجملة، أن یمیّز بین المذكر والمؤنث، وبین 

تحتاج اآللة مثال إلى قاعدتین مختلفین  ]قد[ فالمفرد والمثنى، أو أن یطابق بین الفعل وفاعلھ، 

 .)55وآخرون، مرجع سابق، ص غلفان( فقطلة واحدة في متغیر موسوم ید جملتول

بتدریب البرامج المعتمدة على تحقیق كفایة التمییز التي غیر أّن ھذا االنتقاد یمكن تالفیھ  

یفتقر إلیھا النموذج، وحصول ھذا األمر ممكن عندما تكون المدونة التي یعتمدھا الحاسوبي 

بمعنى أّن  ،ة كل االحتماالت الممكنة التي ترد فیھا المشاكل السابقةكافیة، ومواردھا تسمح بتغطی

عن طریق  یتم تجاوز القاعدة اللغویة الصارمة، التي تُلزم بالتمییز بین المفرد والمثنى مثال،

 .تدریب الحاسوب على ھذا النوع من الجمل الموجودة في اللغة
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ونة ما یُعد أمرا عسیرا، السیما أن افتراض وجود كل الجمل الممكنة في اللغة في مد إن 

على ھذا األساس فمشكل قصور تمییز الحاسوب وبداع من سمات القدرة اللغویة، الاالتولید و

المدونة، وضعف تقدیر  عدم كفایةبین مجموعة من القواعد اللغویة یمكن تفسیره حاسوبیا ب

 الصفریة. شكل القیممالقصور ى ھذا أُطلق عل، وقد الجمل ااالحتماالت التي ترُد فیھ

في سعیھا لتحقیق الكفاءة الالزمة في المدونة من جھة، وتالفي وجود قیم صفریة من 

جھة ثانیة، یُقترح إقحام قیمة زائدة في السلسلة المقترحة، ویعني ذلك افتراض وجود الكلمة 

 :)Teemu, Hirsimäki and others, 2009, Pp 724-731( إلى السلسلة 1بإضافة الرقم 

 

لحل مشكل القیم الصفریة  إضافیتینطریقتین إضافة إلى ذلك، یذكر براین وریتشارد 

ویعني النزول درجة واحدة من  في درجات النموذج، back-offالتنازل التدریجي  طریقة ھما:

 ثم طریقة المزج بین النماذج. ،ذج إلى النموذج الذي تحتھ مباشرةنمو

 class-based language model اللغوينموذج أقسام الكالم  2.1.2

نموذج أقسام الكالم ھو محاولة لتعویض المعطیات القلیلة عن طریق القیام بتعمیم 

  Wi وفي ھذا النموذج المبسط یكون لكل كلمة ،انطالقا من الكلمات المشابھة لھاخصائص كلمة 

الطبیعة الخالقة أھمیة ھذا النموذج إلى محاولتھ مسایرة  وترجع ،تعیین في خانة واحدة محددة

، ووْسمھا مجال معیّنفقد نجد أن حصر كلمات لغة  ،غة، وقابلیة تطور موارد المدوناتلل

خالل أسبوع واحد فقط، وحصر االحتماالت التي ترد فیھا جملة  كالصحافة واالعالم مثال،

المعلوم أن وسم المدونات  منو ،n-gram بشكل معین یحتاج عملیات كثیرة باستعمال نموذج

یستغرق زمنا طویال في سیرورة الحوسبة، وبذلك فاعتماد نموذج أقسام الكالم یتیح تصنیف 
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من أقسام الكالم المتاحة في اللغات  فقط الكلمات وتعیینھا تحت كلمة واحدة، بل في خانة واحدة

 الطبیعة.

 أما الفائدة النموذج،على ھذا األساس، یمكن مالحظة فائدتین على األقل باستعمال ھذا و 

أما الفائدة و ،الكالم: تعیین الكلمات في خانة واحدة مرتبطة بقسم واحد من أقسام فھي األولى

ویقترح براین وریتشارد  ،كلمات المتشابھة في الخانة نفسھا: تجاوز التكرار، ووسم الفھي الثانیة

 :)Brain Roark and Richard, Ibid, P 141 الترسیمة التالیة لتوضیح ھذه العملیة

 

  

 

 

 

صنف ضمن خانة واحدة فقط، ویتم ربطھا بالسلسلة من ا، أن كل كلمة تُ من المالحظ، إذً 

التي تكون  بھدف أجرأة نموذج أقسام الكالم،و ،شابھات التي تربطھا بكلمات مثلھامنطلق الت

جموعة من العملیات منھا: یتطلب البرنامُج الحاسوبي القیام بم غالبا (اسم، فعل، حرف أو أداة)

(معرب، مبني، حالة اإلعراب، حالة  ، تعیین الوظیفة التركیبیة(بأحد أقسام الكالم) التوسیم

(المعطیات اللغویة، خوارزمیة التحلیل، المدونة  ثم تحدید الوسائل التركیبیة ،البناء...إلخ)

 .اللغویة)

 Algorithms تحدید خوارزمیات لىع في حوسبة الجملة العربیة د نموذج أقسام الكالمعتمی

التحلیل التي تستوعب معطیات اللغة المتنافرة، بل والمتعارضة أحیانا، ثم تحدید نوع الُمعِربات 

parsers بمعنى أن الحاسوبي بصدد مشكلتین في آن مًعا ھما: التي تحدد الوظائف التركیبیة ،

C1 C3 C2 Ck 

Wk          	W3                                                                                           	W2                                                    	W1                                                              	
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أّن ھذه اإلشكاالت ستؤثر على  ي ذلكویعن فرة للغة، وضرورة تحدید المعربات،المعطیات المتنا

  التحلیل التركیبي، كما ستؤثر على وسائلھ أیًضا.

إضافة إلى ذلك، یُطرح مشكل كیفیة التعامل مع المدونات الضخمة التي تُستقى منھا 

النصوص، وبالتالي الجمل، ویعني ھذا أّن الحاسوبي بحاجة إلى تقنیات وأدوات تمكنّھ من 

 لجمل المكونة لنصوص المدونات قبل التعامل مع الجمل بشكل مباشر. التحلیل التركیبي ل

 والعنونة التركیبیة الوسم 2.2

على أساس  وعْنونَتھا یمكن، بدایةً، طرح سؤال حول المادة اللغویة التي نرید وسمھا

أنھ یجب تحدید العالئق الممكنة بین الموارد اللغویة، والنصوص،  ویعني ذلك ،المأقسام الك

جمل، والوحدات المكونة لھا، ذلك أّن االنطالق من المورد اللغوي واالنتھاء إلى الوحدة وال

 .حوسبة الجملةاللغویة یقتضي المرور من عملیات عدیدة، قبل االنتقال إلى أي عملیة 

أّن "الغرض األساسي الذي یسعى إلیھ علماء اللغة من  تشانغ نینغ وجوان تزيیرى 

ھو استخدام تلك الذخائر في عملیات استقراء التراكیب اللغویة وتحلیلھا إنشاء الذخائر اللغویة 

إّن  ،)65، ص 2016نینغ وجوان تزي، لي، ، تشانغ خوانغ("والتعرف على طرق استخدامھا

 ، أو یكتبھااستقراء التراكیب اللغویة، أو الجمل، یقوم على وصف اللغة الطبیعة كما یتحدثھا

 .المتكلم األصلي لھا

؛ فالذخیرة وذخیرة متطورةذخیرة ثابتة  :إلى قسمین اثنین ھماتتفرع للذخیرة أن  ویمكن 

 n-gramلة لفترة تاریخیة محددة، ویمكن التعامل معھا بواسطة نماذج مثِّ نة مُ الثابتة تكون عیّ 

أما الذخیرة اللغویة المتطورة فتسمح بحركیة النصوص وإمكان  كانت ضخامتھا، أیًضا مھما

 ،معھا بواسطة نموذج أقسام الكالم خرى إلیھا، وھي التي یمكن التعاملإضافة نصوص أ

فالذخیرة اللغویة على ھذا األساس تمكن الحاسوبي من النصوص الالزمة لحوسبة تراكیب اللغة 

 .نفسھا كما ھي في الذخیرة
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أن الحاسوب ال یمكنھ التعامل مع كل نصوص  ھو اإلشكال المطروح ھھنا غیر أنّ  

لغویة دفعة واحدة من جھة، ال سیما أن الذخیرة تكون ضخمة، كما أنّھ ال یمكنھ انتقاء الذخیرة ال

ص، حتى لو كانت ھذه النصوص الوحدات التي تشكل الجمل بشكل عشوائي من النصو

من ھنا یكون التسویغ العقالني لضرورة تحدید وسوم للنصوص اللغویة وعنونتھا كي و ،قصیرة

 لى أساسھا من النصوص.یتسنى للحاسوب االنتقاء ع

من بین البرامج التي تُستعمل للوسم والعنونة التركیبیة في اللغة العربیة برنامج ستانفورد 

Stanford:ویمكن توضیح طریقة عمل ھذا البرنامج كالتالي ، 
)http://nlp.stanford.edu:8080/parser/( 

امج، وقد توصل إلى تّم اختیار نص قصیر من مدونة من ألفي كلمة ونسخھا في البرن

 الیة: النتائج الت
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دھا البرنامج إلى كل مقولة من مقولة النص التي یُسن Tagges وممن المالحظ أّن الوس

المنتقى من المدونة ال تخرج عن أي قسم من أقسام الكالم المعروفة، أي االسم والتي یشیر إلیھا 

 .INیشیر إلیھا  أو األداة والتي، Vأو الفعل والتي یشیر إلیھا ب ، Nب 

وإذا  ،ویُسند إلیھا وسًما خاصا بھا عالمات الترقیم یحددإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج  

كانت أقسام الكالم السابقة ھي الوحدات القاعدیة التي یُعتمُد علیھا في الحوسبة، فإّن المحلل 

ر ذلك من خالل ، ویظھالنص في الموجودة phrases العباراتیبي یقوم قبل ذلك بتحدید الترك

 وسوم برنامج ستانفورد الموضحة كالتالي:

  verbal phrase (Vp) مركب فعلي:. 1

 Noun phrase (Np): اسميمركب . 2
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(أقسام  ومن ناحیة أخرى یسمح البرنامج نفسھ بتحدید العالئق اإلعرابیة بین الكلمات

 المعنونة في النص السابق، ویمكن توضیح المثال كالتالي: الكالم)
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وعموما فإّن التحلیل التركیبي لھ آلیة تمر من ثالث مراحل تعنى كل مرحلة منھا بتحدید 

 :اختزالھا كالتالي المعلومات، ویمكننوع من 

المرحلة األولى: یتم فیھا تحلیل النص إلى مجموعة من الجمل واستخالص المعلومات  -

 المرتبطة بھا.

الناتجة من المرحلة السابقة إلى مجموعة من  یتم فیھا تحلیل الجملالمرحلة الثانیة:  -

 المركبات/ العبارات.

تحدید أقسام الكالم یتم فیھا تحلیل المركبات إلى عناصرھا األولیة مع المرحلة الثالثة:   -

ویتم بعد ذلك دمج المعلومات المتعلقة بأقسام الكالم مع السمات اإلعرابیة  ،المصاحبة لھا

 المتعلقة بھا.

 غویة وحوسبة الجملة في اللغة العربیةالمدونات الل .3
وعبر مراحل تم عملیة حوسبة الجملة من منطلق نموذج أقسام الكالم بشكل نسقي، ت

ن فالعملیة األولى ھي تحدید المدونة اللغویة التي یمكن أن تكو ،یؤدي بعضھا إلى اآلخر
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عْنصَرْي التوسیم ثم االنتقال إلى التحلیل التركیبي القائم على أساس  ،ثابتة أو متطورة

 والعنونة التركیبة.

إّن وسم كل العبارات التي ترُد في النصوص تحدد العالئق اإلعرابیة الكامنة في  

الوحدات التي تشكل العبارات، وھكذا تكون العالقة جدلیة، بمعنى أن التحلیل ینطلق من 

بشكل عكسي الوحدة الكبرى ھي نص المدونة، ثم العبارات، فالوحدات، ویتم التحلیل 

 خالل السعي لتحدید العالئق اإلعرابیة.

 أنواع المدونات الحاسوبیةمفھوم و 1.3

كتلة غیر منتظمة "یمكن تعریف المدونة اللغویة بأنھا یشیر المعتز با¢ السعید إلى أنھ  

من النصوص المكتوبة أو المنطوقة، یمكن التعامل معھا آلیا والتحكم في بیاناتھا ومدخالتھا 

)، 11، ص 2016 السعید( "و التعدیل من خالل محررات النصوصأو الحذف أ باإلضافة

فالمدونة اللغویة بھذا المعنى تعتبر نصوصا أصیلة من اللغة الطبیعیة التي یكتبھا أو ینطقھا 

غة ما، وھدف لسانیات المدونة الحاسوبیة ھو جمع تلك النصوص والتحكم في مدخالتھا ل متكلمو

 ومخرجاتھا آلیا.

 ، إذتعریف المدونة اللغویة، یبدو أن التساؤل حول أسالیب بنائھا، وأقسامھا مشروعابعد 

تعددت األفكار واآلراء بخصوص معاییر بناء المدونة، وكذلك حول تسمیّة أقسامھا بین 

 المختصین.

 أوال: معاییر بناء المدونة

على عدة  التعریف،، كما رأینا في اختیار نصوص المدونة اللغویة المعنیة بالتحلیلیقوم 

وھي كما لخصھا عبد هللا یجب مراعاتھا في ضوء الھدف المنشود من التحلیل،  وأسالیب معاییر

 :)88، ص 2017 وآخرون (الفیفي الفیفي وآخرون كالتالي

 العامي) -المعاصر -الفصیحانتماء النصوص ألي مستوى ( .1
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 الصحف االلكترونیة). -الصحف الورقیة -الكتب( مصدر النصوص .2

 العینات اإلحصائیة). -طریقة اختیار النصوص (الحصر الشامل .3

 تنوع النصوص أو التركیز على نوع محدد من النصوص. .4

وباإلضافة إلى معاییر اختیار المدونات، فإن الحاسوبي یستعین بثالثة أسالیب محّددة 

سلوب أسلوب الحصر الشامل، وأالسعید:  الحظلبناء المدونة اللغویة الحاسوبیة وھي كما 

 ).4، ص 2017(السعید  االستبانة، وأسلوب العینات اإلحصائیة

) 2017)، والسعید (2017( وآخرون إن المعاییر واألسالیب السابقة كما عددھا الفیفي

: نوعیة اللغة أوالتشیر إلى ثالث خطوات شاملة في جمع المدونات الحاسوبیة وبنائھا وھي، 

: كیفیة ثالثا. (ورقیة، الكترونیة) مصدر النصوص: اثانیمعاصرة).  -قدیمة -عامیة -(فصیحة

 حصر النصوص وانتقائھا (أسلوب الحصر الشامل، أسلوب اإلحصاء).

 ثانیا: أقسام المدونات اللغویة الحاسوبیة

یمكن تقسیمھا بالنظر وآخرون أن المدونات اللغویة الحاسوبیة  صالح العصیميیذكر 

ورغم تعدد  )،241، ص 2015 العصیمي وآخرون( م،؛ النوع، والغرض، والعدد، والتصمیإلى

على المدونات المتعلقة بالعدد، وذلك  العصیميالمدونات اللغویة الحاسوبیة واختالفھا، ركّز 

راجع في نظره إلى أن المدونات المتعلقة بالغرض والنوع تنحصر أبحاثھما فقط على مستویات 

یم فمنتھى اھتمامھ ینحصر في مجال تطویر لغویة محددة، وأجناس كتابیة معیّنة، أما التصم

، 2015 صالح العصیمي وآخرونتصمیم المدونة ومعالجتھا من حیث أنواع التوسیم والتحشیة (

 ).241ص 

نوع المدونة الحاسوبیة الذي یمكن اعتباره كافیا  أن ، كذلك،وآخرونالعصیمي ویرى 

العدد إلى  مدونة وتُعزى أھمیة ،واععلى الرغم من أھمیة بقیة األنبالعدد،  ھو النوع المتعلق

 ).241، ص 2015 وآخرونالعصیمي . (كونھا األكثر شمولیة لمستویات اللغة
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یتضمن  ؛أوالوتنقسم أنواع المدونات الحاسوبیة العربیة المتعلقة بالعدد إلى ثالثة أقسام: 

وفر محرك بحث نصوص اللغة العربیّة المكتوبة والمنطوقة أو أحدھما، والمدخلة حاسوبیا مع ت

شبكي فیھا من أجل البحث عن كلمة محددة في النصوص الُمدخلة فیھا حاسوبیا، وإمكانیة 

إظھار عدد مرات تكرارھا، وإتاحة إخراج كشافاتھا السیاقیة، كلھ من أجل كشف السلوك البیئي 

 السیاقي اللغوي الطبیعي لتلك الكلمة وما یرج قبلھا وبعدھا من وحدات معجمیة نظمیة

syntagmatic lexical units  تعرف بمصطلح (المتصاحبات اللفظیةcollocations .(یتضمن ؛ ثانیا

مدونتین منفصلتین؛ األولى: عربیة، والثانیة: لغة غیر العربیة، ویُعَمل على جمعھا مًعا وفق 

من حیث النوع  Domainsوالمجاالت  genresعدة معاییر ھي على النحو اآلتي: تقابل األوعیة 

الحجم، وتوافق أزمنة إنتاج النصوص الحیّة في كلتا اللغتین، وتقارب خیارات محرك البحث و

في بدایة انطالقتھ بین  یُعرف بالمدونة المتوازیة، وھذا النوع من المدونات مازال: ثالثا فیھا.

 العربیة واالنجلیزیة.

أن  تزي، لي تشانغ نینغ وجوانیرى  وآخرون،العصیمي وبخالف التقسیم الذي اقترحھ 

في التقسیم والتسمیة، وال یوجد اصطالح واحد ألنواعھا تالفا واضحا المدونة اللغویة تعرف اخ

)، وعلى ھذا األساس اقترح أربعة أقسام 100-99، ص ـ2016 تشانغ نینغ وجوان تزيوعددھا (

 للذخیرة اللغویة وھي:

 الذخیرة المختلطة:  .1
ل ذخیرة لغویة، حیث یسعى المصممون قدر وسیلة لجمع المادة اللغویة داخ ھي أبسط

اإلمكان إلى جمع كل ما یمكن جمعھ من أنواع النصوص المختلفة، وال یكون ھناك 
 أیة قواعد سابقة فیما یتعلق باختیار المادة اللغویة.

 الذخیرة المتجانسة: .2
التابعة للحكومة األمریكیة  tipoterوھي عكس النوع السابق، وتُعتبر ذخیرة تیبوتر 

 خیر مثال على ھذا النوع من الذخائر.
 

 الذخیرة المنظومیة:   .3
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الغرض من إنشاء ھذا النوع من الذخائر اللغویة ضمان جمع الممادة اللغویة بما 
 یُغطّي إطارا لغویة واسعا، بحیث تمثّل الذخیرة اللغویة أكبر مساحة من اللغة.

 ذخیرة االستخدام المتخصص:  .4
یرة العلوم اإلنسانیة خع الذخائر المتخصصة، مثل ذل أنوایخّزن بتلك الذخیرة ك

 بأمریكا الشمالیة إلى آخره.
یبدو، إذا، أنھ رغم اختالف التسمیة وتِْعداد أنواع المدونات اللغویة الحاسوبیة كما رأینا 

)، إال أنھم یتفقون جمیًعا 2016( تشانغ نینغ وجوان تزي)، و2015(وآخرون العصیمي عند 

صوص، ام تغطي الجوانب الضروریة في كل مدونة لغویة من حیث نوع النعلى أن تلك األقس

فرغم اتجاھھم إلى تغلیب شمولیة مدونة العدد، أو المدونة  وأغراضھا، وسعتھا، وتصمیمھا،

المنظومیة، نظًرا للمجاالت الواسعة التي تغطیھا، واإلمكانات الضخمة التي تُتیحھا في معالجة 

 ھم ال ینكرون أھمیة األنواع األخرى وضرورتھا بحال.البیانات اللغویة، إال أن

بعد الحدیث عن مفھوم المدونة اللغویة، ومعاییر بنائھا، وأقسامھا، أصبح لِزاما الحدیث 

ویمكن القول، أننا سنركز على جانب واحد  .دة منھا في حوسبة الجملة العربیةعن كیفیة اإلفا

 بیة.فقط بھذا الصدد وھو الوسم والعنونة التركی

 الوسم والعنونة في المدونات اللغویة 2.3

عن نوع  لاؤسالتویبدو  ،اللغویة الكثیر من اإلشكاالت عن طریق المدونةحل  یمكن

المدونة المقصود ھھنا مشروعا، وكیف یمكن أن تساعد في حوسبة الجملة في اللغة العربیة، من 

 بین لغات أخرى.

مُد علیھا الباحثون في بناء أدوات التحلیل یالحظ السعید أنّھ "ثمة ثالثة مناھج یعت

التركیبي الموافقة لطبیعة اللغة العربیة؛ حیث یقوم المنھج األول على المعطیات اللغویة 

المستمدة من قواعد النحو العربي، سواء أكانت في صورة قوالب أم قواعد بیانات، ویقوم المنھج 

ل صورة ریاضیة لقواعد النحو العربي. أما الثاني على خوارزمیة التحلیل التركیبي التي تمث

المنھج الثالث؛ فیقوم على المعالجة اإلحصائیة لقواعد التركیب المستخلصة من المدونات اللغویة 
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العربیة باعتبارھا تمثیال لواقع اللغة، حیث یتم تدریب نصوص المدونات اللغویة بھدف 

، ص 2017السعید ( والتفاعل معھا" لنتائجال الستقبااستخالص األنماط التركیبیة، ثم تھیئة اآللة 

311-344(.  

ال یحقق الكفایة اللغویة  ، أي القائم على القواعد اللغویة،لقد رأینا سابقا أّن النحو المركبي

الالزمة في حوسبة الجملة العربیة، ذلك أّن القواعد اللغویة صارمة وكثیرة من جھة، كما أنّھا ال 

الصرامة والكثرة، یطال النحو، فإّن  أي وإذا كان ھذا القصور، ،ثانیة تمثل حقیقة اللغة من جھة

عملیات الصورنة تكون صعبة، بل إّن صرامة الصورنة ذاتھا تمنع من خاصیة أساسیة یجب أّن 

 تتوفر للحاسوبي في سیرورة الحوسبة وھي المرونة.

العربیة سیكون  من الواضح إذن أن اعتماد منھج المدونات في التحلیل التركیبي للغة

غیر أنّھ یُطرح إشكال أساسي یرتبط بنوع المدونات المطلوب  ،كثر فائدة، وأكثر قابلیة للتطبیقأ

بنائھا، وكیف یُستفاد منھا في التحلیل التركیبي، ومن ثم حوسبة الجملة ناءھا من جھة، وكیفیة ب

 في اللغة العربیة.

تتوافق ومنھج تدریب نصوص المدونات  یقترح السعید المدونة الموّسَمة تركیبیا كطریقة

 ، حیث أنوواقعھااللغویة الستخالص األنماط التركیبیة، ذلك أّن ھذه المدونات تمثل حقیقة اللغة 

وسم المدونات تركیبیا یعني إحصاء أنماط الجمل الممكنة في أي لغة طبیعة، واللغة العربیة 

 .لھاھھنا، واستخالص خصائص كل جملھا بھدف إسناد وسم 

لتباس التركیبي مواطن اال الستكشاف أنماط الجملة العربیة، وتعیینالتوسیم یعد تقنیة  إن

السیاق ذاتھ یذكر السعید أنّھ "ثمة ثالثة أسالیب  وفي ،)344-311 ص، 2017 السعید( فیھا

رئیسیة لبناء المدونات اللغویة المحوسبة، وھي: أسلوب الحصر الشامل، وأسلوب االستبانة، 

 .)344-311 ، ص2017 السعید( العینات اإلحصائیة" وأسلوب
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فإذا  ،یة كبرى في حوسبة الجملة العربیةمة تركیبیا ستكون لھا أھمیبدو أّن المدونة الموسّ 

م موسّ كانت أنواع المدونات المختلفة تسمح باالستفادة منھا ألغراض متعددة، فإّن النوع الُ 

ذلك أّن التوسیم قائم  ت الضروریة لحوسبة الجملة،یمكن الحاسوبي من انتقاء المعلوماتركیبیا 

 إن التوسیم یبدأ من ،ن جھة، وعلى إحصائھا من جھة أخرىعلى تعیین أنماط الجمل في اللغة م

حسب كیفیة  لھاتحلیل ھذه األنماط إلى وحداتھا الصغرى، أي أقسام الكالم، وإسناد وسوم 

 ورودھا في نمط الجملة.

ویعني  ،حسب برنامج ستانفورد النصوص والجمل وعنونة م وسملقد رأینا سابقا كیف یت

ذلك أّن اللجوء إلى نماذج النحو العددي تسھل عملیة وسم أي مدونة كیفما كان عدد الكلمات 

فیھا، كما یتیح الوسم على أساس أقسام الكالم التحكم في المدونة، بمعنى أّن المدونة إذا كانت 

أّما إذا كانت  ،، ووسمھا تركیبیا على ھذا األساسج النحو العدديثابتة یسھل التعامل معھا بنماذ

المدونة متطورة ودینامكیة، فإن نموذج أقسام الكالم یسھل عملیة التعامل مع ھذا التطور 

 د، وواحٍد فقط، من أقسام الكالم.والزیادة عن طریق تصنیف كل الكلمات الجدیدة تحت قسم واح

النحو العددي، ونموذج أقسام الكالم یُسعفان في حوسبة وبھذا، یمكن القول أّن نماذج 

الجملة العربیة من خالل إمكانیة تطویع الحاسوبي لھما في إحصاء أنماط الجملة الممكنة في 

إّن  ،ات المكونة للجمل في النموذج الثانياللغة في النموذج األول، ومن خالل تصنیف الوحد

لوظائف االعرابیة الممكنة لكل جملة، وبالتالي تكون تحدید أقسام الكالم یسھل عملیة إسناد ا

 تستجیب لقواعد اللغة. أنھا الجملة محوسبة بشكل إحصائي لكن مخرجاتھا تكون مركبیة، أي

 ـةـــــــــــــــخاتمــ

لقد رأینا في ثنایا الفقرات السابقة ثالث موضوعات أساسیة؛ األول ھو: مفھوم اللغة 

الجملة ومفھوم التحلیل التركیبي. أما الثاني فھو: مقاربات ونماذج  والجدال الدائر حول مفھوم

نحو حوسبة الجملة في اللغة الطبیعیة واللغة العربیة، وقد ركزت الورقة على نموذجي ال
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وتأتي الفقرة الثالثة لتحدد أھمیة المدونة في حوسبة الجملة،  ،العددي، ونموذج أقسام الكالم

 بین أنواع أخرى للمدونات لتسھیل ھذه العملیة.ونوع المدونات الممكنة من 

، فتحدید معھا مقدمة منطقیة للمادة التي نتعامل لوضعإّن تحدید تعریف اللغة ضروري  

موضوع العلم من أھم ما یجعلھُ دقیقا ومتماسكا منطقیا، أما الجزئیة المتعلقة بالتحلیل التركیبي 

 .. إلى آخرهن إشكاالت في بنیتھا..فھو نقاش في الجملة ومكوناتھا، وما تطرحھا م

مدى صرامة  یبلور فكرةویبدو أن الفھم الدقیق للنماذج اللسانیة التي تعاطت مع الجملة  

ولما كان الحاسوبي یبحث  ،ُن القواعد السابقةرِ والقواعد اللغویة، والنماذج الریاضیة التي تُصَ 

 التعقید ُجملیة إلى الحاسوب، فقد كانت الالطرق الممكنة لنقل المعلوما وأكفأ أساسا عن أسھل

، اذج اللغویة لحساب نماذج إحصائیةوالصرامة السابقین سببا في التخلي، ولو جزئیا، عن النم

إّن نموذج النحو العددي من أھم النماذج المستعملة في حوسبة الجملة العربیة، باإلضافة  حیث

حظتھا ھھنا ھو أن نموذج أقسام یكمل إلى نموذج أقسام الكالم، ولعل النتیجة التي یمكن مال

 وحظ في نموذج النحو العددي.القصور الذي لُ 
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ÖZ 
  

Cahiliye dšneminin çok kullanõlan ve yaygõnlaşmõş olan şiir 

temalarõndan biri olan ağõt, cahiliye döneminde ister kadõn ister erkek 

şair olsun kabileler arasõnda yaşanan švgŸ, ayrõlõk duygusu, ölülerin 

karakterlerinin yad edilmesi veya ağõtlarla švŸlmesi, ayrõlõk kederi 

duygusunun mersiye şeklinde okunmasõ, gibi konular içerisinde yer alõr. 

İslam öncesi dönemi şiirde, erkek ve kadõn şairler büyük bir ekseriyetle 

şiirlerinde, duygu ve hislerini yansõttõklarõ ağõt temalõ şiirler 

nazmetmişlerdir. Biz de bu makalede, dilsel ve terimsel açõlardan ağõt 

kavramõnõ ele alõcağõz ve Cahiliye Dšneminde her iki cins tarafõndan 

sõkça kullanõlan bu temanõn îrad edilme sebeplerini inceleyeceğiz. Bu 

devirde yaygõnlaşmasõnõn ardõnda yatan sebepler ve itici nedenler, erkek 

ve bayan şairlerin şiirlerindeki başlangõç kasidelerinde kullandõklarõ 

Òkalõntõlara ağlama”, “kavminden veya sevgiliden geriye kalanlara 

ağlama” ya da konuya doğrudan girme metodolojileri üzerinde 

durulmuştur. Ağõtlarõ yazanlar sadece aile yakõnlarõ Ÿzerine yazõlmõş 

ağõtlarla sõnõrlõ kalmamõş, aynõ zamanda arkadaşlarõ, sevdikleri, 

kavimlerinin ileri gelen büyükleri ve hatta kendilerine ağõtlar 

yakmõşlardõr. Bu ağõtlar; ağlaşma, uykusuzluk, sabahlama ve gece 

boyunca şikâyet etme gibi içeriklerden oluşmuştur. Şiirler cesaret ve 

hikmet muhtevalarõnõn yanõ sõra başkalarõna yakõlmõş olan ağõt temasõnõ 

da kullanõlmõştõr. ÒKendine ağõtÓ olarak adlandõrõlan alt tŸrde ise bu 



64

Cahiliye Dönemi Şairlerinde Ağıt
	

2	
	

dönemde pek çok erkek şair bulunurken, bu tŸrde kadõn şairlerin sayõsõ 

yok denecek kadar azdõr.  

Akrabaya ağõt yakmanõn, ağõt temalarõnda duygusal yönden en 

dürüstü olduğunu sšylersek abartmõş olmayõz. Nitekim; HansaÕnõn iki 

kardeşinin, el-MŸhelhilÕin kardeşinin ve aynõ şekilde birçok erkek ve 

kadõn şairlerin yakõnlarõnõ kaybetmeleri Ÿzerine yaktõklarõ ağõtlarda bu 

durumu gšrebiliriz. Cahiliye Dšneminde kadõnlarõn, erkeklere gšre Òaile, 

oğul, kardeş, baba ve eş” gibi başkasõ için ”rad ettikleri ağõtlar ile duygu 

ve hislerini ifade etmede daha gŸçlŸ ve oranlarõnõn bu tŸrde daha fazla 

olduğu görülmüştŸr. Fakat kendilerine ağõt yakmada, erkeklere kõyasla 

kadõnlarõ sayõsõ oldukça az kalmõştõr. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağõt, HŸzŸn, Şair, Duygular, Bayan Şairler, 

Ağlama  

Jurisprudence regarding to Book “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat 
Al-Muqtasid” by Ibn Rushd Al-Hafid 

ABSTRACT 
 

Summary: Lamentation is one of the poetic purposes that was 

founded and widespread in the Pre-İslamic era in which men organized 

women, it is like praise and the difference between it and praise that 

praise for the neighborhood and lamentation is a praise for the dead, and 

accompanied by many feelings of sadness and sorrow and the 

swallowing of separation with the mention of the qualities of the 

deceased and glorify ing, and singing them, and many roses in the poetry 

of the ignorant. 

Poets alike were organized in lamentation salvo to link him to 

feelings, feelings, emotions and the human soul. In this research we 
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mention the concept of lamentation in language and correction, and then 

the reasons for the arrival of the poetry of lamentation in the islamic 

poetry so that it organized both sexes, and the motives and reasons 

behind its spread in this era, and the method followed by poets and poets 

from the opening of their poems by standing on The ruins, i.e. the traces 

of what is left of the homes of the beloved and the homes of its people or 

entering the purpose directly, and not only their lamentations were for 

the parents, but they inherited their friends and their lives, the great 

people and their pillows, and they were even inheriting themselves, and 

they were The contents of lamentation are similar in their poetry of 

crying, up-and-coming and complaining of the length of the night, and 

the inclusion of their poetry enthusiasm and wisdom this for the 

lamentation of the other, but for the other type is the lamentation of the 

soul, where a number of poets of this age excelled, but almost devoid of 

the poetry of the poets of this kind. 

 Perhaps we do not exaggerate if we say that the lamentation of 

relatives is the truest kind of lamentation, as we find in the women after 

she was surprised by her brothers, and the hallof his brother, and many 

poets and poets alike. The woman was the most capable in expressing 

her feelings and pains with her deep emotions and feelings that are not 

condemned by the ability of men for this most of their poems came in 

lamentation, especially the lamentation of the other "parents" son, 

brother, father, husband, and this type in which women are organized 

frequently, but they have not organized in the lamentation of the soul 

rarely, compared to the sorrow of the soul of men in this era . 

Keywords: Lamentation, Sadness, Poet, Emotions, Poet, Crying 
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  الجاھلي  العصر في  عند الشعراء والشاعراترثاء ال
1Hafssat Mawlood 

 

 

فقد نظم الجاھلي، العصر  فيتي كانت منتشرة بكثرة العد الرثاء من األغراض الشعریة ی : ملخص

ویرافقھ  ،للحي والرثاء یكون مدح للمیت  حالمد والفرق بینھ وبین المدح  ان  مدحلفھو كافیھ الرجال النساء، 

وكثر ورودھا كثیر من مشاعر الحزن واألسى ولوعة الفراق  مع ذكر خصال المیت وتمجیدھا، والتغني بھا، 

 .ر الجاھليعفي الش

األحاسیس ألرتباطھ بالمشاعر و ي الرثاءینظمون فوقد كان الشعراء والشاعرات على حد سواء  

وبعد ذلك اسباب ورود  صطالح ،اإلفي اللغة ومفھوم الرثاء نذكر البحث . ففي ھذا سانیةنإلوالعواطف وبالنفس ا

ھذا والدوافع واألسباب وراء انتشارھا في ، كال الجنسین بحیث نظم فیھ  شعر الرثاء بكثرة في الشعر الجاھلي 

من افتتاح قصائدھم بالوقوف على األطالل ،أي الوقوف على العصر، والمنھج المتبع لدى الشعراء والشاعرات 

لدیھم  شعر الرثاء  وال یقتصر  الغرض مباشرة،آثار ما تبقى من دیار المحبوبة ودیار قومھا أو الدخول إلى 

، ولقد وحتى كانوا یرثون أنفسھم،وكبار القوم وساداتھم، تھم بصدقائھم وأحأِ  األھل فقط بل كانوا یرثونعلى 

تضمین ومن حیث  مضامین الرثاء تتشابھ في اشعارھم من البكاء، والسھر والشكوى من طول اللیل،  كانت

رثاء النفس، حیث برع  الذي یسمى  لنوع اآلخرھذا بالنسبة لرثاء اآلخر، أما بالنسبة  ل لحماسة والحكمةلھم شعر

 .ھذا النوعمن   ات الجاھلیات ، ولكن تكاد تخلو شعر شاعرفي ھذا العصر من الشعراء عدد ھفی

بعد فجیعتھا مثلما نجد عند الخنساء انواع الرثاء، ألقرباء أصدق ن رثاء اأولعلنا ال نبالغ اذا قلنا  

وكانت المراة في الجاھلیة ھي األكثر سواء. حد  وكثیر من الشعراء والشاعرات على ألخیھ ،والمھلھل  ،بأخویھا

ال تدانیھا قدرة  الرجال  لھذا وآالمھا بما تمتلكھا  من عواطف ومشاعر عمیقة  اسیسھا قدرة في التعبیر عن اح

 ھذا النوع و األب ، والزوج،و األخ ،األبن ،واآلخر "األھل"  اكثر أشعارھن جاءت في الرثاء وخصوصا رثاء 

لدى الرجال في ھذا  اال نادرا، مقارنة  برثاء النفس لم ینظموا في رثاء النفس ن ، ولكنھبكثرة نظم فیھ النساء

  العصر.

 البكاء، الشاعرة، لعواطف، االشاعر، ا الحزن، الرثاءالكلمات المفتاحیة: 

 

 مقدمة

المدح، والرثاء من  تمیز العصر الجاھلي بفنون الشعر المتعددة، والتي تنوعت أغراضھا      

الشعریة التي تنظم الموضوعات ضمن ھذه من  الرثاء تعد و،والحكمة  ،،والھجاء، والغزل ،والفخر و،والوصف

سانیة خالدة نوالرثاء أكثرھا عاطفة، ألن منبعھ القلب، والعواطف اإل الرجال والنساء، ھوبرع فیحیث  في المیت،

																																																													
1 Eskişehir	Osmangazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Ensititiüsü	Temel	İslam	Bilimleri	Anabilim	Dalı	
Doktora	Öğrencisi,	mail	adresi:	afsn77@yahoo.com	



67Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (63-86)

Hafssat Mawlood
	

5	
	

األغراض الشعریة التي تناولھا  قیعد الرثاء من أصدو ،بقاء اإلنسان على  قید الحیاة  التموت فھي باقیة 

 واألحزان ، یرددونھا وقلوبھم محترقة،م آلآللاحساس بإلنتیجة ا منبعھا القلب، وذلكوالشاعرات ألنھا  الشعراء

 .وھي خالیة من الزیف والنفاق

صدقاء وبعض أشراف القوم وإما یكون رثاء األوالرثاء إما یكون رثاء لآلخر األقرباء واألحبة و

رثاء المدن والقصور والحیوانات،  الرثاء في العصور التالیة للعصر الجاھلي لتشملغرض  وتتطور النفس ،

 .ألن ھذه األنواع لم تكن موجودة في العصر الجاھلي

، م لیعبر عن ھذه الحیاة البسیطةشعرھتسم  ثقافة المجتمع الجاھلي بالبساطة والوضوح، فجاء ت

لغة الّرثاء وجاء اصدق تصویر.  هیصورومشاعرھم وآالمھم وأحزانھم و و میعبر عن أحاسیسھفرثاءھم جاء ل

ومرثیة إذا بكاه بعد موتھ . قال فإن مدحھ بعد موتھ قیل رثاه یرثیھ ترثیة،.ورثیت َرْثیاً فالن فالنا یرثیھ  یَرثَ  "من

ما اصطالحا: ھو المدح. إال أنھ في أ 2."كیتھ.بوریثتھ: مدحتھ بعد الموت و ومرثاةً ومرثیةً  رثاءً المیت رثیا و

میت، أو ھو الثناء الباكي إن شئت، وربما ظلت معانیھ واحدة، یرددھا الشعراء على مدار  عھود األدب 

  3العربي.

بإستقراء  اشعار  سنتناول  الرثاء عند الشعراء والشاعرات في العصر الجاھلي،  ففي ھذا البحث

من حیث المنھج الشعري الذي صار علیھ الشعراء  الزمنیة المحددة،في ھذه الفترة الشعراء والشاعرات 

وبعد  ،و المباشرة بالغرض الرئیسوبعد ذلك الدخول في الرثاء أوذكر األحبة، الجاھلیین بالوقوف على األطالل 

 عاالت المتفرقة لدى  كال الطرفیین من حیث القوة والضعففنإلالعواطف واالنفسیة من الحاالت ذلك سنبین 

تعمال األلفاظ التي تدل على الحزن والشجن من البكاء والعویل إسو واألثر النفسي الكامن وراء ھذه العاطفة،

ان  ومن المعلوم  خاصة المرأة الشاعرة ،والجنسیین، كال والحزن والفراق، واألكثار من ھذا الغرض لدى 

 .نثویةأرق عاطفة وأشد من الرجل  حزنا  وھذا بسبب طبیعتھا  األالمرأة 

الحروب من حیث إنتشار لجاھلي المجتمع افي   حیاة ال بدأنا الدراسة بذكر نبذة مختصرة عن 

حد  علىفي قتلھاھم  وأثرھا في نظم القصائد الرثائیة من قبل الرجال والنساء  والمعارك السائدة في ھذه الفترة،

المراحل التي ذكر بدانا ب ،في ھذه الفترةالتي كانت سائدة  وبعدما تناولنا نبذة مختصرة عن األوضاع  سواء،

األول رثاء اآلخر و كیف رثى الشعراء  نوعین، وبعدھا قسمنا الرثاء على الرثاء في العصر الجاھلي اھب تمر

یتألف من اربعة عناصر ن القصیدة الرثائیة أومن المعلوم  ،موالشاعرات اآلخرین بحسب درجة القرابة منھ

، وبالنسبة  لشعراء دأ من األستھالل وھي حتمیة الموت وبعده التفجع وبعده التأبینمرتبة ترتیبا متسلسال  تب

عند  ما قدیشعراء ال، فقد یدخل الشاعر في غرض الرثاء مباشرة، دون التقیید بالمنھج الذي سلكھ معظم الرثاء

، والمنھج المتبع لدى أكثر الشاعرات ھي الدخول في غرض الرثاء بالوقوف على االطاللنظمھم إلشعارھم 

وخاصة عند رثاء األقرباء ألنھ أصدق منھا في غیرھم، فیدخل الشاعر ،مثلما نجد عند بعض الشعراء مباشرة، 

لشعراء یسلكون المنھج التقلیدي في غرض الرثاء مباشرة دون أن یقف على األطالل ویصفھا، وأكثر ا

الموجودة في مضامین وبعد ذلك ذكرنا بعض  من ال، الغرضذكر  ومن ثم  ،وقوف على األطاللالمعروف بال
																																																													

محمد عبدالوھاب و محمد  لسان العرب: تحقیق:أمینھـ) ،711إبن منظور،محمد بن مكرم بن علي األنصاري األفریقي(ت    2
	5/138م،1999لبنان، الطبعة الثالثة، ،  -الصادق العبیدي، دار احیاء التراث العربي، بیروت 

	121م،1984بیروت، الطبعة الثانیة، –عبد النور، جبور،المعجم األدبي، دار العلم للمالیین   3
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والشجاعة ،البكاء والتحسر والشكوى من اللیل، وإنتقلنا بعدھا الى تعدد صفات المیت من الكرم الرثاء من 

في نقطة الزمنیة، و الفترة  في ھذه لي  والتفاخر بھا ححرص العربي على التوصفات أخرى  والعدل،والعفة ،

كانوا حیث  وھي التغني بقیم البطولة الحربیة، والثقة بالنفس والفتوة الرثاء الممزوج بالحماسة، تناولناأخرى 

وھذا  ،الحكمة الممزوجة بالرثاءھي فیھا وقفنا التي یثیرون قبائلھم لألخذ بالثأر من أعدائھم، والنقطة االخیرة 

، والنوع الثاني من الرثاء ھو الرثائیةلى القصیدة اإا للدخول جعل الحكمة مفتاحھم ضفبع ،اللون برع فیھ الرجال

 ،في رثاء النفسجدا قلیلة  االشاعرات فلم نجد لھن اال أبیاتبالنسبة رثاء الذات (النفس)، فالشعراء رثوا أنفسھم أما 

 لمصادر والمراجع. من ا قائمةثم أردفناه ب من النتائج،جملة ختمنا البحث بو

  اشعار الجاھلیینالرثاء في 

 : في العصر الجاھلي انتشار شعر الرثاءفي أثر الحروب والمعارك أوال: 

ھو تعداد مناقب المیت، وھو باب من أبواب الشعر العربي خاصة. فقد كان الشعراء  الرثاء:

بقصائد عن عواطفھم ن یشاركون قبائلھم في الجاھلیة ومجتمعھم الحضري من بعد في أحزانھ، ویعبرو

یعرضون فیھا لما تحلى بھ المیت من مآثر، كالكرم والشجاعة ،أو سعة  العلم، أو التقوى ، أو الحلم، وتمیزوا في 

ذكر ابن  4معظم ما نظموه بالمغاالة في تصویر المصیبة، ال سیما إذا كان الفقید من كبار القواد أو الحكام.

ھ یخلط بالرثاء شيء یدل على ان المقصود بھ میت مثل إال أن‘ الرشیق بانھ لیس بین الرثاء والمدح فرق

إن كثرة شعر الرثاء في العصر الجاھلي و 5"كان"او "عدمنا بھ كیت وكیت" وما یشاكل ھذا لعیلم  أنھ میت.

ف: "لعل أھم مایمیز حیاة العرب في الجاھلیة یقول شوقي ضویؤكد ذلك یرجع الى كثرة الحروب  والمعارك ، 

حربیة تقوم على سفك الدماء حتى لكأنھ أصبح  سنة من سننھم، فھم دائما قاتلون مقتولون، أنھا كانت حیاة 

الیفرغون من دم إال إلى دم، ولذلك كان أكبر قانون عندھم یخضع لھ كبیرھم وصغیرھم ھو القانون بالثأر، فھو 

رمون  على أنفسھم الخمر یشبھ الصبغة الدینیة، إذ كانوا یح شریعتھم المقدسة،وھي شریعة تصطبغ عندھم بما

والنساء والطیب حتى یثأروا من غرمائھم"  ، وھذه الحروب والمعارك ساعدت على نظم  قصائد الرثاء من قبل 

یھم إظھار مشاعر الحزن واالسى علمن خالل  وذلكالشعراء والشاعرات في أھلھم وأحبتھم الذین فقدوھم 

من  تنفیس عما یجول في قلوبھموم وذكر خصالھ الحمیدة ویھرعون لنظم قصائد الرثاء ألظھار عظمة فقیدھ،

ببكائھم دموع قبائلھم ویؤججون أحزانھم رون ثؤوی 6.موتھ اھات وحسرات ومظھرین األثر الذي تركھ بعد

الظفر برؤوس وفیدفعونھم لشحذ سیوفھم استعدادا لجولة جدیدة تطفيء نار غیظھم وتشفى أحقادھم بالفوز بثأرھم 

وھكذا كان الرثاء یمتزج بالحماسة، فھم لم یستسلموا للبكاء ، بل یثیرون قبائلھم على األخذ بالثأر  7. أعدائھم.

 ث مراحل وھي : ثاللمراثي في العصر الجاھلي بحتى تنطفأ نار غضبھم ، وقد مرت ا

یشرك كان وفي ذلك بعدما یرثون القتیل ویحثون على األخذ بالثأر والقتل،یأتي  فنجد في األولى  -  1

 فیھ الرجال والنساء، فقد كن ینحن على القتیل حتى تثأر لھ.

																																																													
	121،عبد النور، جبور،المعجم األدبي 4
:محمد محي الدین عبدالحمید، دار ،تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،ھـ)،  456القیرواني(تابن رشق،أبو الحسن علي  5

	2/147،لبنان –الجیل بیروت 
	62:، 11دار المعارف، القاھرة، ط:تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي،  ینظر :ضیف،شوقي :  6
	5م،1985بیروت، الطبعة الخامسة،، -الرسالةالشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ، یحیى الجبوري، مؤسسة   7
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إلى تصویر حزنھم العمیق إزاء ما أصابھم بھ الزمن في تطور الرثاء عندھم في ھذه المرحلة وبمرور الزمن   – 2
ا الندب نوعا وإلى جانب ھذ ،بكاء ونواحا وندبا حارا حتى اصبحت   وخاصة عند نسائھم تلك التعویذاتفتغیرت فقیدھم، 
 . الرثاء یقوم على تأبین المیت واإلشادة بخصالھ وصفاتھاخر من 

تأبین واسع عند الجاھلیین ، وقد ذھبوا یضمون إلیھ صورة من العزاء والدعوة  إلى إلى  الساذجة وتغیرت الصورة  – 3
 8الصبر على الشدائد.

 ومضامینھ : (رثاء األھل وأألحبة وأألصحاب)اآلخر ثانیا : رثاء 

 على األطالل او التغزل الرثاء والوقوف  - 1 

بالغرض الشعري  ةاكثر الموضوعات في شعر الشاعرات الجاھلیة كانت الرثاء وكن یبدئن مباشر 

اشعارھن كانت على شكل  الفاجعة أو سبب آخر وھو أن اكثر بعظمة ربما یرجع ذلك إلى تأثرھن  األساس ،

شعر الشاعرة ، فنجد بكاء الدیار في لھذا النجد لدیھن المقدمات الطللیة  وبكاء الدیار اال نادرا  قلیلة  مقطعات

 " 9"م قالت: 570الخرنق بنت بدر اخت طرفة بن العبد توفیت 

 ـُب فَاألَمالُح فَالَغمرُ       َعفا ِمن آِل لَیلى الَسھـ            

 ِھ قَفرُ ــن أھلِ ــلِوى مِ        ـ             ـــفََعرٌق فَالِرماُح فَال

ٌّ َوأُبلِی َ ــــى الغــإِل ــ  جرُ ـَمأوان فَالحَ ـّرا                    ِء فَالــ

 ـُد فَالَصحراُء فَالنَسُر       ـ               ـجــفَأَمواهُ الدَّنا فَالنَ 

 ُعفُرــُن فَالظُلماُن فَال                      ـعیــــفَالةٌ تَرتَعیھا ال

یدخلن غرض الرثاء مباشرة من غیر الوقوف على األطالل ن فأكثرھ ات الجاھلیات بالنسبة للشاعر 

وبقیة  10 ،ھـ) 50وھي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید السلمي (ت ، او التغزل مثلما فعلت الخنساء

أخویھا معاویة وصخر  فقد رثى الشاعرات، وأكثر اشعار شاعرات العصر الجاھلي كانت في غرض الرثاء.

ذات داللة قویة، تعبر بھا عن حزنھا وألمھا وفجیعتھا،  ھاألفاظ دفنج اللَذْین قُتِال، ولھا شعٌر كثیر في رثاء أخَوْیھا،

، كما ھو الحال في مطالع قصائدھا حیث مد ربھما وجع أو فھي تذكر عینیھا اللتان ال تجفان من الدموع كأن

  11: تستنجد عینیھا وتدعوھما للبكاء على صخر فتقول

  قَذًى بَِعـــینِــــِك أَم بِالَعــــیِن ُعــّواُر                  أَم َذَرفَت إِذ َخلَت ِمن أَھلِھا الـداُر 

یَكأَنَّ َعیــــني لــــِِذكراهُ إِذا   ِن ِمدراُر ـَخطــََرت                  فَـیٌض یَـسیُل َعلى الَخدَّ

 تَبكي لَِصخٍر ِھَي الَعبرى َوقَد َولََھت                  َودونَــھُ ِمــن َجدیــِد التُرِب أَستاُر 

 ھــَي ِمفـــتاُر تَبكي ُخناٌس فَما تَنـــفَكُّ ما َعمـــََرت                  لَھــا َعلَیِھ َرنـــیٌن وَ 

 ّرارُ ـــتَبكي ُخناٌس َعلى َصخٍر َوحـــُقَّ لَھا                  إِذ رابَھا الَدھُر إِنَّ الَدھَر ضَ 

 

في شعر الخنساء الفاظا تحفل بالقسوة واأللم والحسرة والضیاع  والتشتت والغصص التي بات  شاع 

تحفل بالقسوة واأللم والمعاناة التي ال تطاق دالة ي رثائیة  فھالشاعرة ، في أكثر قصائدھا ال الزمة حیاتیة تالزم
																																																													

	207ینظر:ضیف،شوقي،تأریخ األدب العربي العصر الجاھلي ،  8
	83م،1934الطبعة األولى،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم، ،المكتبة األھلیة في بیروت، یموت،بشیر، 9
	5م،2012الطبعة الثانیة،لبنان، –بیروت ،دیوان الخنساء،شرحھ: حمدو طماس، دار المعرفة الخنساء ، 10
	45المصدر نفسھ،  11
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فھي تالزم الشاعرة في اكثر قصائدھا  على الوجع والتفجع، فھي تكرر ھذه األلفاظ وخاصة لفظة "البكاء" 

 12الرثائیة .

بذكر الشاعر الجاھلي یبدأھا  ،فأما بالنسبة للشعراء فإن أشعارھم یبدأ بالمقدمات الطللیة التقلیدیة 

 13:، حیث یقولالمرقش في قصیدتھ ، ونمثل بشعروبعده الدخول الى الغرض الرئیس وھو الرثاءالدیار ،

یاِر أْن تُِجیَب َصَممْ   مْ ـــقا كلَّ ــلو كاَن َرْسٌم ناطِ                ھْل بالدِّ

س اُر قَْفٌر والرُّ ُ الدَّ  مْ ـَرقََّش في ظَْھِر األَِدیِم قَلَ                اـــوُم َكمــ

 قَْلبِي فََعْینِي ماُؤھا یَْسُجمْ                  تْ ــــي تَبَلَ ــِدیاُر أَْسماَء الت

َر فیھـن                دٌ ـِـ ــھا ثَئــأَْضَحْت َخالًء نَْبتُ  َ ُوهُ فاْعتـا َزھْ ـوَّ  مّ ــ

ومن المالحظ أن المرقش قانم بربط الوقوف على األطالل وبكائھا بموضوع الغزل، وھو أول من  

فعل ذلك فیما وصلنا من الشعر الجاھلي، كما أنھ قرنھا باسم المحبوبة في مقدمات القصائد ،وھذا كان یصدر عن 

الغزل  وبعده دخل في الرثاء ، مثل  ، وبعده الدخول في الرثاء. وبعضھم بدأ بتجربة الشاعر الوجدانیة الحقیقیة 

فارٌس شجاع شاعر فحل،  وقد كان أطول فرسان الشعراء غزواً، وأبعدھم أثراً، وھو درید بن  الصمة،  الشاعر

وأدرك اإلسالم فلم یسلم، وخرج مع قومھ ، وأكثرھم ظفراً، وأیمنھم نقیبةً عند العرب، وأشعرھم درید بن الصمة.

لمشركین، وال فضل فیھ للحرب، وإنما أخرجوه تیمناً بھ ولیقتبسوا من رأیھ، فمنعھم مالك في یوم حنیٍن مظاھراً ل

في مرثیة أخیھ  قال  14،بن عوف من قبول مشورتھ، وخالفھ لئال یكون لھ ذكر، فقتل درید یومئٍذ على شركھ

 15: وقد إستھلھا بالغزل عبدهللا

َ اقِبـبِع              ِل ِمن أُمِّ َمعبَدٍ ــُد الَحبــأََرثَّ َجدی َ ٍة َوأَخلـ ُ ت كـفَ ــ  دِ ــوعِ ـلَّ مَ ــ

َ َوبانَت َولَم أَحم َ یـَولَم تَرُج فینا ِردَّةَ ال              اــیَك نَوالَھــد إِلَ ــ  وِم أَو َغدِ ـ

ّ روَج الُمقَیــَرَزت َوال خَ ــذا بَ إ              ِمَن الَخفِراِت ال َسقوطاً ِخماُرھا َ ـ  دِ ــ

َ یتــبِّ لَقـــِح الُمحِ ــَوُكلَّ تَباری  ِسوى أَنَّني لَم أَلَق َحتفي بَِمرَصدِ                ھُ ــ

وقد استھلھا بالغزل،ثم مضى یرثي أخاه مصورا مصرعھ وولھھ وجزعھ ومتحدثا عن خاللھ  

ونجد أبو الذؤیب الھذلي في مرثیتھ یفتتحھا  بالغزل  الحمیدة من الشجاعة والجود والمضاء والصبر والحزم.

  بحیث یصف فیھا محبوبتھ بالصفات الخلقیة فیقول:

 بور تصیحـــأنیسك أصداء الق             فإن تمس في رمس برھوة ثاویاً 

َ ــبََذلَت لَُھنَّ القَوَل إِنّ   َملیحُ  لِما ِشئَت ِمن ُحلِو الَكالمِ                دٌ ـــــــَك واجِ ـ

 حُ ــــنَّ نَطیــَشقِيٌّ لَدى َخیراتِھِ                ُھمــــُد َوبَعضُ ـــــــفَأَمَكنَّھُ ِمّما یُری

فأما  16مفتتحة بالغزل فھو ینحى منحى رمزیا . وان ھذه الصاحبة  رمز للحیاة الدنیا .الوھذه المرثیة 

أنّھ کان یدخل الّرثاء مباشرة لحزنھ الّشدید وللتّمّوجات العاطفیّة الحاّدة في نفسھ  الغالبة للشاعر المھلھل فببالنس

																																																													
، 18ینظر :أنور عمر ،عائشة،فاعلیة التكرار في النص الشعري الرثائي الشعر الخنساء انموذجا، مجلة آداب الفراھیدي، العدد، 12

	13م،2014
	67 م،1998 ،الطبعة األولى،بیروت، ،دیوان المرقشین ،تحقیق: كارین صادر ، دار صادرالمرقش األكبر، 13
	10/3كتاب األغاني، دار الكتب المصریة ، القاھرة، الطبعة األولى،م، ھـ)، 356ینظر:األصفھاني، أبو فرج أبو فرج (ت  14
	57م،2008القاھرة،  ،تحقیق: عمر عبد الرسول،  دار المعارف   ،دیوان درید بن الصمةابن صمة،درید، 15
	285م،2007،  عالم المعرفة،. شعرنا القدیم والنقد الجدیدرومیة،وھب أحمد، 16
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متابعة المنھج المعروف. فتجري الكلمات في مجرى عاطفي حزین فیستھّل  یمّما کانْت تضیق علیھ المجال عل

طول لھ اللیالي، فت وعھ،رثاءه بما یظھر من حزنھ، فیزیده ذكر المرثي حزناً على حزنھ ودموعاً على دم

 17:بقولھفیصرخ الشاعر بتفّجعھ في مستھل القصیدة 

 أھـــــــــــــــــــاج قذاء عینَي االدكاُر ؟         ُھــــــــــــــــــدوءاً فالدموُع لھا انھـمارُ 

 نھـارُ وصار اللیل مشــــــــــــــــــتمالً علینا          كـــــــــــأن الـــلـــیـــــَل لیس لھ 

 وبتُّ أراقـــــــــــــــــــُب الجوزاء حـتى         تقــــــــارب من أوائـــلھا انـــــحــــدارُ 

 أصـــــــــــــــــــرُف مقلتي في إثِر قوٍم         تباینت البالُد بھم فغـــــــــــــــــــــاروا

 كأن لم تــحــــــوھا عـــني البحــــــارُ   وأبـــــــكـــــــي والنجــــــــوُم ُمطَلعات       

 ـیت وكــــان حــــــیاً          لقاد الخــــــیَل یحـــجـــبُھا الغـــــــبارُ ـعلى من لو نُعــــ

في قول جلیلة بنت مرة " رشیق ابن یقول حیث ،الحزن إلظھار میال أكثر ،بطبیعتھا أن المرأة یبدو و

 وكیف یثیر كوامن األشجان، فیھ،ة ترثي زوجھا كلیبا، حین قتلھ أخوھا جساس، ما أشجى لفظھا،وأظھر الفجیع

 .18.: جلیلة فتقول، "ویقدح شرر النیران

 أليــوم حتى تســلي باللـتعج                      ت فالــــیا ابنة األعمام إن لم

 وم فلومي واعذليــیوجب الل                     ذيــت الـــــــت تبینــــإذا أنـــف

 يـــعلــھ فافـــا علیــٍق منـــشف                    إن تكن أخت امرٍئ لیمت على

 حسرتي عما انجلى أو ینجلي                      اــاس فیـــجل عندي فعل جس

عة بین نارین نار األخ القاتل قء زوجھا ،فھي والوحة حزینة من الكلمات رسمتھا الشاعرة في رثا

وشاعرات  شعراءعند وتتابع  األحزان واآلآلم ونار الزوج المقتول بیدى أخیھا، من تلوم وعلى من تتحسر.

بوصف اللیل، الذي توحي  تتاحإلفلوحة ا لشعر ھذی، فنجد ھذه الصورة في أشدھاى إلالرثاء لیصل  في اللیل 

ساعدة بن جویة، وأبو ذؤیب ،وعبدهللا أبي ثعلب في مواجھة  صورتھ بالحزن والقلق وبعث الھموم، فقد إشترك

ظروفھم النفسیة في ھذا اإلفتتاح ھمومھم التي شكلت جزءا من لوحة الغرض الموضوعیة، لتوافق المناخ 

فنرى صورة طول اللیل تتكر في شعر ، 19 .اة ومعاودة الھموم النفسي لقصائد الرثاء، فیرمز اللیل إلى المعان

قالت ترثي أخاھا حصنا بن حذیفة  قتل یوم وقعة حیث الرثاء مثلما عند ھند بنت حذیفة بن بدر الفزاریة ، 

     20، فتقول:تحرض قومھا على األخذ بثأره وحاجر، 

 َوَدمٍع َكَسحِّ الِسقاِء الَسِرب          تَطاَوَل لَیلي بَِھمٍّ َوِصب       

تحضیرات  مسبقة، بصورة تشخیصیة  تطرح الشاعرة زمنھا الثقیل مباشرة ومن دون مقدمات او 

تنمح المادیات، "الدقائق" فعال بشریا أدائیا ینبع من خصوصیة الزمن الثقیل، وثقل الزمن ھنا مرتبط بالواقع 

طر علیھ الوحشة ویحكمة الخوف المخبأ في تضاعیق أصغر النفسي المعیش على أكثر من صعید، إذ تسی

المعروف ضمنا  مفھومھ التقلیدي الزمن بذلك  من فینتقلالوحدات الزمنیة وأكثرھا سرعة في التحول والتنقل ، 

																																																													
	2/381الھاشمي، أحمد،جواھر األدب، المكتبة التجاریة الكبرى،مصر (د.ت)، 17
	.2/153العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشیق، 18
	125والعسل دراسة فنیة تحلیلیة لشعر الھذلیین، مركز الكتاب األكادیمي، ینظر: العبد هللا،أیاد عبدالمجید إبراھیم،الشعر 19
	245م،1990لبنان، –دار الكتب العلمیة،بیروت  ،معجم النساء الشاعرات في  الجاھلیة واإلسالم:مھنا،عبد، 20



72

Cahiliye Dönemi Şairlerinde Ağıt
	

10	
	

فنربط ھنا الماضي بالحاضر من معاناة امرؤ  21إلى كائن مرعب یھدد بالموت المنتظر الزاحف ببطء قاتل.

خلیل الحاوي في قصیدتھ "الكھف" فالمعاناة واحدة وان كانت   القیس  والخنساء  وھند إلى الحاضر وھو الشاعر

 األزمنة مختلفة .

 : الجاھلي اللیل في الرثاءطول الشكوى من  و والنداء والتحسرالبكاء  - 2

،والسھر ات وما تصتحبھ من حزن وآالم  والحسرالبكاء على المیت وذكر محاسنھ، ان الرثاء ھو 

 طریق وعن تجربتھ الشعوریة عن ،التنفیس عن نفسھالى باللیل وھذا كلھ مرتبط بالنفس البشریة بحیث یدفعھ 

العصر الجاھلي یعدُّ الشاعر عدي بن ربیعة الملقب بأبي لیلى المھلھل من أشھر الشعراء في نظم شعر الرثاء. و

وھو فارس من فرسان قبیلة تغلب التي كانت تسكن في شمال شرق شبھ الجزیرة العربیة، كان أحد األبطال في 

العصر الجاھلي، سمي بالمھلھل ألنھ یعّد أول من ھلھل الشعَر ورققھ، قُتل أخوه كلیب فحزن علیھ حزنًا شدیًدا 

 فھذه  .سوس، وكتب شعًرا كثیًرا في رثاء أخیھ كلیبوغضَب وخاَض حربًا طولةً بسبب ذلك وھي حرب الب

ً إلستحضار أخیھ المقتول واإللتذاذ بإسمھلألبیات ا یرثي فھو  22:.لمھلھل یزیدك شعوراً بصراخ الشاعر حزنا

 23:أخاه كلیباً 

 وكیف یجـــــــــــــــــیبني البلُد القَفارُ         دعــــــــوتَك یا كـــلـــیُب فلم تجــبني

 ضــــــــنیناُت النفـــــــــــوس لھا َمزارُ         أجــــــبني یا ُكـــــلیُب خــــــــالك ذمٌ 

 لقد فُِجعْت بفارســــــــــــــــــــھا نِزارُ         أجــــــبني یا ُكـــــلیُب خــــــــالك ذمٌ 

لیدل على الحسرة ، ونراه یكرر اسلوب النداء مرتین فلیس من مجیب فالشاعر ینادي المرثي ویتحسر

تحول  .ھ تحسر واشتیاق وألم خطاب الحاضِر مجاًزا، وفي خطابفھو یخاطب (كلیب)  والحب والتشوق للفقید.

في رثائھ لكلیب، إلى العاطفة الثائرة الغاضبة ترك أثره في أسلوبھ  المھلھل من العاطفة المستكینة  الباكیة

  فبرزت فیھ خصائص جدیدة كالمبالغة، والتكرار واالرتقاء من واقع الفاجعة إلى تحلیل نتائجھا وعواقبھا

ة على نتیجة تداخل شعور الحزن بشعور النقم واإلبتعاد عن الواقعیة واإلغراق في المغاالة أو اإلستحالة ، ذلك

إّن إستخدام النداء یعطي للشعر حیویّة تجّر القارئ 24 .في تعظیم الخطب القاتل وقومھ وتتضح ھذه المبالغة

وآالمھما  إللقاء الوحدة الزمانیة بین   لیواسي الشاعر اوالشاعرة  في مصیبتھما اویشاركھما  في أحزأنھما

عبُد هللا بن  قول، ونموذج آخر الشاعر أو الشاعرة  ومخاطبیھما  للشعور بأّن المنادى حاضر في مرأى القارئ

 25األھتم یَْرثي ابنا لھ:

 فَُرّدت َدْعِوتي یأساً عليِّ                   ني ــــْ َدعوتُك یا بُنيِّ فلم تِجب

ّ اللّذات منبموتك ماتت  ً                   ي ـــــ  وكانت َحیَّةَ ما ُدمَت حیا
																																																													

	157،خلف، ساجدة عبدالكریم،التجربة الشعریة من الرؤیة إلى الموضوع. "بحث في نماذج شعریة منتخبة"  21
FSM	İlmi	Araştırmalar     

İnsan	ve	Toplum	Bilimleri	Dergisi,S,N:6,2015								 
		

 	2010https://diwanalarab.comشوندري،حسن،الرثاء في العصر الجاھلي،دیوان العرب، 22
	
	 19تقدیم، طالل حرب، دار صادر، بیروت، االطبعة األولى،ابن ربیعة،المھلھل،دیوان المھلھل بن ربیعة، إعداد و 23
	129	لبنان،(د.ط) ، -ینظر: الفاخوري،حنا،الجامع في تأریخ األدب ، دار الجیل، بیروت  - 24
لبنان،  –ھـ)،العقد الفرید، تحقیق: عبدالمجید الترحیني،دار الكتب العلمیة ، بیروت 940ابن عبد ربھ،أبو عمر أحمد بن محمد(ت   25

	3/211م،1983الطبعة األولى،



73Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (63-86)

Hafssat Mawlood
	

11	
	

 إلیك لو ان ذلك َرّد َشیّا                  فیا أسفَا علیك وطُوَل َشْوقي 

فنجد  النداء المرثي لدى شاعر آخر من شعراء العصر الجاھلي ، عندما ینادي إبنھ من غیر جواب ، 

یعرفھ اال ال یده الن ألم الفقد شدیدالنداء یخرج ما بداخلھ من حسرات على فق فھو یتحسر بموت ولده ،لعلھ بھذا

المشاعر  شعر النساء والرجال، فكالھما یحرك فيفإن رثاء األقرباء فیھ من اإلحساس الصادق الذي فقد. 

 ویشتكي من طول اللیل فیقول :ویعود المھلل في قصیدتھ واألحاسیس بما لھ من تأثیر.

 مشــــــــــــــــــتمالً علینا          كـــــــــــأن الـــلـــیـــــَل لیس لھ نھـارُ وصار اللیل 

صور اللیل بسواده وھمومھ التي ال الشاعر یف،فبعد  البكاء والنداء یبدأ الشكوى من اللیل وطولھ 

في الطول، وھو  ویحس كانھ طال وأسرف، عنما ذكر اللیل وطولھ في قصیدتھ  تنتھي فھو یشبھ امرؤ القیس

یجد أثرار من آثار فقیده ولكن ھذا محال فقط انقطعت كل الوسائل بینھ  ھبات یراقب النجوم ویبحث بینھم لعل

 27. تقول  في رثاء أخیھا :ف 26وبین فقیده ، وھذه الحالة تتكرر عند الخنساء،

 نِك مدراِر ــم وابكي لصخٍر بدمعٍ                زارِ ـــِك ِمغْ ـیا عیُن فِیضي بَدْمٍع من

اِر ـــي بــینـــحلْت عـــكانَّما ك               رة ـــَل ساھــــــانّي ارقُت فبتُّ الَّلی  عوَّ

 اِر ــــَل أْطمـــــوتاَرة أتََغّشى فضْ                   ارعى النُّجوَم وما كلّفُت رعیتھا

 راِر ــــجلُد المریرة  حرٌّ وابُن اح               مثَل الّسناِن تُِضيُء اللّیَل صوَرتُھُ 

ّ تھُ منیَ ــــحيِّ نالـــابكي فتى ال  قداِر ــــى وقٍت ومــــوكلُّ نفٍس ال                تھُ ـــ

َ وسْوَف أبكیَك ما ناح َ ْت ُمطــــ قَة ـ  وُم اللَّیِل للسَّاري ـــوما اضاءْت نج              وَّ

ھذا الفن التعبیري، والشكل المادي لتجسید صورة الحزن  ناستخدماعرات  اللواتي والخنساء من الش

واألسى والنواح والبكاء الذي یعبر عن عواطف داخلیة، یعكس آثار الصدمة النفسیة التي تعاني منھا الشاعرة 

ندب فالصورة التي نجدھا في ھذا النوع من الرثاء عند الخنساء تتمثل في   . من جّراء فقدھا ألعز الناس عندھا

المرثي والنواح والبكـاء علیھ. ولعل خیر ما یصور ذلك، ویؤازره ھو شیوع المطالع البكائیة في ندبھا وبكائھا، 

والتي تعبر عن شدة الحزن وكثرة البكاء. محاسن ومآثِر المیّت، وھكذا، وكان للّیل نصیبُھ في الوصف في الشعر 

وتقول في العصور األدبیّة، وتالیًا بَدٌء بالعصر الجاھلّي. العربّي، فقد تعّرض الّشعراء لوصف اللّیل في كّل 

 28ابیات اخر وتشتكي من السھر وطول اللیل:

 حتَّى أتَى دوَن غوِر النَّجِم أستارُ               فبـتُّ ساھـرةً للنَّجِم أرقـبھُ 

اللیل  شكوى سابقة من  بصورة  فقد كانت الشاعرة تشتكي من طول اللیل ھذه الصورة التي تذكرنا 

امرؤ القیس، ففي قصیدتِھ الالمیّة یبدو أنّھ یعاني ھموًما وأحزانًا أثقلت كاھلَھ، وعندما وھو لشاعر آخر  لھ ووط

اللّیل أحّس بتراكم الھموم علیھ، فشبّھھ بظالمھ بأمواج البحر المتالطمة والمخیفة، والزدیاد معاناتھ من أطل 

ه، ویأتي صبٌح جدید، لكنّھ یتراجُع عن ذلك؛ ألنّھ یرى بأّن الّصبح لیس بأفضل طول ھذا اللّیل، یطالبھ بأْن یغادرَ 

منھ، ثّم یشبھھ بحیوان یجھز نفسھ لالنقضاض علیھ، ویمعن النّظر في نجوم اللّیل الثّابتة في مكانھا فیشبھھا 

																																																													
	253 ،تأریخ األدب العربي العصر الجاھليضیف،شوقي،ینظر:  26
	45-44الخنساء،دیوان الخنساء، 27
	
	47المصدر نفسھ: 28
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رثھ امتداداتھ اإلیقاعیة لتترد الالم مع حروف المد في شطره األول  مما أووكأنّھا حبال مشدودة إلى جبل یذبل، 

  29لھ: ، بقوالترامیة، وھو أقصى ما یحتملھ شطر بیت شعري لتصویر الطول والثقل والتردد

 بصبح وما األصباح منك بأمثل             أال ایھا اللیل الطویل أال انجلي  

 تل شــدت بیذبــلــھ             بكل مغار الفــل كأن نجومــــفیا لك من لی

ھند بنت حذیفة بن بدر مثلما عند  في شعر الرثاء رتتكرطول اللیل  الشكوى من صورةفنرى 

  30الفزاریة ، قالت ترثي أخاھا حصنا بن حذیفة  قتل یوم وقعة حاجر، تحرض قومھا على األخذ بثأره :

 َوَدمٍع َكَسحِّ الِسقاِء الَسِرب                     تَطاَوَل لَیلي بَِھمٍّ َوِصب        

 َوَھل یَرِجُع الحلُم بَعَد اللَِعب                      ھا        ــلِلعِب قَُصيٍّ بِأَحالمِ 

 َكنَفِي الطُھاِة لطاَف الَخَشب                     َونَفِي قَُصيٍّ بَني ھاِشٍم         

 إذا حالھا على بالتحسر ھا تستھل رثائھا الخیھا  حیث  في الجھنیة سعدي بنت الشمردل "تقول 

 31. وروعتھا ،الدھر نوائب فجعتھا  أن بعد ،نائحة لیلھا تقضي ،منفردة وحیدة غدت

عُ    عُ ــھُ ال أَھجَ ــــي ُكلَّ ــُت لَیلــَوأَبی                       أَِمَن الَحواِدِث َوالَمنوِن أَُروَّ

َ َوأَبیُت ُمخلِی  َمعُ ـیوُن َوتَھــَولِِمثلِِھ تَبكي العُ                         َعداً ـــّكي أَســأُبَ  ةً ــ

َّ ـــَوتَبَیَُّن الَعیُن الطَل  32تَبكي ِمَن الَجَزِع الَدخیِل َوتَدَمعُ                         ھاـــیَحةُ أَن

، یشیر الشجن وتتضاعف األحزان، ألن فیرمز اللیل إلى المعاناة ومعاودة الھموم، فلیلھم طویل الینفذ

 اللیل ھو زمن التفرد والتوحد والتفكیر في الذات، واستحضار الذكریات. 

كما أن تكرار المطالع البكائیة یكشف عن وعٍي ذاتي بمأساة  الشاعر أو الشاعرة اإلنسانیة الذي 

 33ة:یتضح في قولھم فالشاعرة فارعة بنت شداد تبكي بحرقة اخیھا مسعودا قائل

 بكاَء ذي عبَراٍت َشْجوهُ بادي                   یا عْیُن بُكِّي لمسعوِد بن شّداِد     

فالشاعرة تنادي عینھا للبكاء على الفقید، وتخدم النّداء أحیاناً إلستحضار الغائب واإللتذاذ بذكر 

 فكأنّھ حاضر أمامھ وینادیھ ویستلّذ بتخاطبھ.   المرثي، فیخاطب المیت أوالمقتول

  میت  في الرثاء:للتعدد صفات الحي   - 3

لشخص لقصائد الرثائیة تعداد لصفات المیت  وكل واحد یعدد الصفات التي یراه مناسبا لقد جاءت ال

وبمرور الزمن تطور الرثاء عندھم إلى تصویر حزنھم العمیق  ، ذكر ذلك شوقي ضیف بأنھالفقید وما یتمیز بھ 

 ،إزاء ما أصابھم بھ الزمن في فقیدھم، فتلك التعویذات أصبحت وخاصة عند نسائھم بكاء ونواحا وندبا حارا 

																																																													
یة ینظر:الفیفي،عبدهللا بن أحمد،مفاتیح القصیدة الجاھلیة"نحو رؤیة نقدیة جدیدة"،.النادي األدبي الثقافي، جامعة المملكة العرب 29

	.160م،2001السعودیة، فھرسة مكتبة الملك الفھد الوطنیة أثناء النشر، الطبعة األولى،
	254مھنا ،عبد،معجم النساء الشاعرات في  الجاھلیة واإلسالم، 30
، الصغیر 51م،1997حسین، الطبعة األولى، قصيحقیق.ت،  األصمعیات ،األصمعي قریب بنالملك  عبد سعید أبواألصمعي،  31

،فاطمة أسالیب البیان في الشعر النسوي القدیم من الجاھلیة الى العصر العباسي، (تلمسان: جامعة ابي بكر بلفاید،  كلیة اآلداب 
	103)،2013واللغات ،اطروحة دكتوراه ،

- 175م،1908الفضل ، بالغات النساء ،  جمعھ وشرحھ. أحمد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس األول،  إبن طیفور ،أبو   32
	59، یموت،بشیر،وشاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم،176

	69المصدر نفسھ ، 33
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وجاء الرثاء  34.ونجد إلى بجانب  ھذا الندب ضربا من الرثاء یقوم على تأبین المیت واإلشادة بخصالھ وصفاتھ

 35:في أبیھا قائلة، واسمھ "عدي بن ربیعة" التغلبیة سلیمى بنت المھلھلالشاعرة عند 

 َعلى فاِرِس الفُرساِن في ُكلُّ صافِحِ        ُح       ــوافِ ــــأََعینَيَّ جودا بِالُدموِع السَ 

َ ِعنَد نَوِح الن ِدماً بِاِرفِضاضٍ       فا        ـــــوُع فَأَوكِ ــأََعینَيَّ إِن تَفنى الُدم  وائِحِ ــ

ُ أَال تَبِكیاِن الم َ رتَجى ِعنَد َمشھـــ  حِ ـــثیُر َمَع الفُرساِن نَقَع األَباطِ ـــیُ        ٍد       ــــ

 فُحِ اكــــَوفاِرَسھا الَمرھوَب َعنَد التَ           تَوٍة     ـــَعِدیّاً أَخا الَمعروِف في ُكلِّ شَ 

َ َدھِر َحتّى اِنتَظـــاُت الــتھُ بَنــَرمَ   حِ ــِ ـــــھا َشرُّ رائــبَِسھِم الَمنایا إِنّ        تھُ       ــ

 حِ ــِ راَر الَخلیِل الُمناصــَویَحفَظُ أَس      واِكٍل       ـــٍد مُ ـــفي ُكلَّ َوغـــَوقَد كاَن یَك

 حِ ـــِ اِس أَوُكلُّ رابــــاةُ النِھ ُعفـــإِلَی         َكأَن لَم یَُكن في الِحمى َحیّاً َولَم یَُرح    

ُ َولَم یَدع  الِحِ ـــا ِعنَد صــــاٍر أَوَدعـــلِفَِك إِس      بٍَّل        ـــكِب ُكلُّ ُمكَ ـــھُ في النَ ـــ

الصفات المحببة لدى العرب في  ،ھذهد خصالھ وصفاتھاتعدبتقوم ، فھي بعدما تفرغ من البكاء

وبعض من الصفات التي تراھا  ،والوفاء ، والشھامة والكرم  لالسرار، ، وحافظالجاھلیة من فار س شجاع

ولعل الشاعرة .وتتكرر ھذه الصفات عند الشعراء والشاعرات كل حسب رؤیتھ لفقیده .أبیھاتلیق ب الشاعرة 

  :الخنساء أوفر حظا في تعداد صفات المیت 

 َربُ ــھا َحَزٌن أَم عاَدھا طَ ــأَراعَ                       َربُ ــــما باُل َعینَیِك ِمنھا َدمُعھا سَ 

 فَالَدمُع ِمنھا َعلَیِھ الَدھَر یَنَسِكبُ                        ھاــــأَم ِذكُر َصخٍر بَُعیَد النَوِم َھیَّجَ 

 طَِربُ ـادي ثُمَّ تَضـیٌل لَِخیٍل تُنــخَ                       یالَھَف نَفسي َعلى َصخٍر إِذا َرِكبَت

ً  قَد  بواــیاُن أَو َركِ ــلَیثاً إِذا نََزَل الفِت                       كاَن ِحصناً َشدیَد الُركِن ُممتَنِعا

 َدبُ ـصاٍف َعتیٌق فَما في َوجِھِھ نَ                        ھُ ـوَرتُ ــــــأََغرُّ أَزَھُر ِمثُل البَدِر ص

 ُ ِع الَھلكى إِذا َسَغبوا                        ھاــیافاِرَس الَخیِل إِذ ُشدَّت َرحائِل  َوُمطِعَم الُجوَّ

َ ـــّالٍك َوأَرمـَكم ِمن ِضرائَِك ھُ   ُكَربُ ـــَحلّوا لََدیَك فَزالَت َعنُھُم ال                        لَةٍ ـــ

َ الَرواِعِد تَسقیِھ َوتَحتوُد ــجَ                         تـــن قَبٍر َوال بَِرحَ ـَسقیاً لِقَبِرَك مِ   لِبُ ـــ

َن ِمن جوٍد َوِمن ك َـ ــماذا تََضمَّ َ ن َخالئَِق ما فیِھنَّ ُمقتـــَومِ                          َرمٍ ـ  َضبُ ـ

الوقوق على األطالل أخترن ألنفسھن منھجا جدیدا بدل لعلنا ال نبالغ اذا قلنا إن شاعرات الرثاء قد 

وبعدھا الدخول الى  ذكر الخصال وصفات المیت، فالخنساء تعدد ،مباشرة  الدموعالبكاء وذرف إلى والتغزل 

الخلقیة والخلقیة، من  تجمع الصفاتوھي  ،صفات الفقید واحدة تلوى األخرى بما یستحق  نعتھ بھذه الصفات 

ویة الفارعة بنت معاوكذلك حال الشاعرة  جمال المحیا وجمال األخالق فقط اجتمع لدى المیت خصلتان.

القشیریة. شاعرة جاھلیة، لھا شعر تعیر بھ بني كالب، وذلك عندما سبي لھم سبي یوم النسار، فسأل بنو كالب 

 36أن یتجافى لھم عن شطر السبي ویسلموا الشطر فقالت: 

 اضاعوا قدامة یوم النسار           شفى هللا نفسي من معشر
																																																													

	207ینظر:  ضیف، شوقي ،تاریخ األدب العربي، 34
	39یموت،بشیر،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم ، 35
	185،ابو الفضل احمد بن طاھر ابن طیفور، بالغات النساء 36
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 غارـبعید المطویل النجاد               أضاعوا فتى غیر جثامة

 بطعن كافواه كعب المھار             ینبي الفوارس عن رمحھ

 خال جعفر قبل وجھ النھار             وفرت كالب على وجھھا

لشجاعة تتعلق بالنواحي المادیة ،اشعر الشاعرات والشعراء  تتكرر في لتي إأكثر الصفات 

بن الصمة، یرثي أخاه عبد هللا الذي قتلھ  یددر فالشاعروخصوصا عند الشاعرات،  ،، والكرم  والفروسیة

  37:قائال غطفان

ً تَناَدْوا فَقالُوا أَْرَدِت الَخْیُل فاِرس ِديــــــــــــُت أََعْبُد هللاِ ِذلِكـفقُل                    ا ـــ  ُم الرَّ

َ وإِْن ی َ َش الیـــافًا وال طائـــــَكاَن َوقَّ  فََما                   َكانَھُ ـــــْبُد هللاِ َخلَّى مَ ـــُك عَ ـــ  دِ ـ

َ اُح تَنــــوال بِرًما إَذا الری َ اَوحـ ِریِع الُمَعضَّ                     ْت ـــــ  دِ ـــبَِرْطِب الِعَضاِه َوالضَّ

اِء طـصَ                     اقِِھ ــُف سَ ـْ َكِمیُش اِإلَزاِر خاِرٌج نِص َ بُوٌر علَى الَعزَّ  ُجدِ ـــأنْ الَُّع ـــ

َ ـــَرئیُس ُحُروٍب ال یََزاُل َربیئ ْلِب ُمْلبَ                     ةً ــــــ  دِ ـُمِشیًحا َعلَى ُمْحقَْوقِِف الصُّ

 دِ ـي غَ ــــِمَن الیَْوِم أَْدبَاَر األَحاِدیِث فِ                    افِظٌ ـــَصبُوٌر على ُرْزِء الَمَصائِِب ح

ْیُب َرْأَسھُ  ا عف                   َصبَا ما َصبَا حتَّى َعال الشَّ  ُعدِ ــــــاِطِل ابْ ـــاَل للبــالهُ قــــلمَّ

َن َوْجِدي أنَّنِي لَْم أق ُ وَھوَّ َ َكَذْبَت ولَْم أَْبَخْل بِم                    ْل لَھُ ــــــــــ َ ا َملََكْت یــــ  ِديــــ

ّ وُكْنُت كأَنِ  َ ٌق بُِمصـــي واثِ ـــــ ٍر ـــــــ  دِ ــــِ یِب فََمْحتـــاِف الَحبِ ــیُمشِّي بأَْكنَ                    دَّ

: أوس بن حجرشاعر وقصائد الرثاء تكاد تتشابھ  من حیث ذكر صفات المیت وخصالھ ، كما عند ال

ھو الشاعر الشھیر أوس بن حجر بن مالك التمیمي، یعد من كبار شعراء قبیلة تمیم في العصر الجاھلي، كان 

كثیر التنقل والسفر وأكثر إقامتھ كانت عند عمرو بن ھند في الحیرة، عمر طویًال، یمتاز شعره بالرقة ویحوي 

راء، ولھ شعر یرثي فیھ فضالة األسدي، الكثیر من الحكمة، اعتبره ابن سالم في ثاني طبقة من طبقات الشع

 38وأشھر قصیدة لھ في رثاء فضالة مطلعھا: 

 عا ــَذریَن قَد َوقَ ــإِنَّ الَّذي تَح                اــأَیَّتُھا النَفُس أَجِملي َجَزع

َع الَسماَحةَ َوالـ  نَجَدةَ َوالَحزَم َوالقُوى ُجَمعا                 إِنَّ الَّذي َجمَّ

 عاــظَنَّ َكأَن قَد َرأى َوقَد َسمِ                  ــاألَلَمِعيَّ الَّذي یَظُنُّ لََك الـ

 :الحماسة بالرثاء  من الموضوعات التي تتصل اتصاال واضحا   4

فقد كان الشعراء الجاھلیون یرثون أبطالھم في قصائد حماسیة یریدون بھا أن یثیروا قبائلھم لتأخذ 

 39الشاعرة بنت حكیم بن عمرو العبدیة ترثي أباھا وتحرض قومھا على األخذ بالثأر:قالت بثأرھم ، 

 بّقِ ــــلوه بمطـــسى شـــَحكیٌم َوأَم      أَیَرجو َربیٌع أَن یؤوَب َوقَد ثَوى          

 دقِ ـــلَھ ُجرأةً ِمن بأِسكم ذات مص    لوا               ـــفَإِن كنتُم قَوماً ِكراماً فََعجّ 

 اء في المالء المخلّقِ ـــكم                   فَكونوا نِســفَإِن لَم تَنالوا نیلكم بُِسیوف

ّ ــــمعزى الحبلـــتُم إّال كَ ــفَما أَن    َوقولوا ربیٌع ربّكم فَاِسُجدوا لھ               قِ ـ
																																																													

	69 - 63ابن الصمة،درید،دیوانھ، 37
 26م،1980ابن حجر،أوس،دیوان اوس بن حجر،تحقیق،محمد یوسف نجم، دار بیروت،  38
	104شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم،یموت،بشیر، 39
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ن بحیث یرى ا ،تأمل في مصیر الكائناتفھو ی، بالحكمةحیث بدأھا ،قصیدة الحارث بن عباد وفي 

 :  ، والدعوة إلى البكاء على المیت، فھو یقول رب العباد واألعمال الصالحة  وال یبقى سوىمصیرھا الزوال 

 ي وصالـح األعمـالــغیر ربـ                    زوال ـــیـره للــــكـل شـئ مص

 إحتیـالم لذاك من ــس فیھــلی                   وترى الناس ینظـرون جمیعـا 

 ال واالموالــن الرجــل بیــحی                    یـرا ـــبكـي بجـقل ألم األغـر ت

 ما أتى الماء من رءوس الجبال                  یرا ـــجـــین بــــرى البكــولعم

 م بالشسع غالىــتل الكریـــان ق                  با ــــع نعل كلیـســـلوه بشـــقت

أي نفس التھب؟ وأي قلب ال یستجیش .؟  ألخیھ، یذكرنا بقول لبید بن ربیعة العامري في رثائھفھذا 

واي صدر التزخر بھ نخوة العز ،وسورة األحقاد القدیمة، حتى إذا استیقن من صبوة قومھ إلى الحرب ھدد تغلبا 

ثم ، فجمع الحماسة واإلفتخار وافتخر بقومھ لیوجج فیھم نیران الحماس، وینفخ في قلوبھم، من روح البطولة 

 40 صاح قائال:

 لقحت حرب وائل عـن حیـال                قربـا مربـط النعامـة منـي 

للعقل والدین، واألخالق،  :ھي شعر یتضمن القیم السامیة،الموافقة بالرثاء الحكمة الممزوجة - 5

یتمیّز شعر الحكمة بأنّھ یدور في  41تمثل خالصة تجربة الشاعر، ووجھة نظره، إلى الحیاة، والوجود والموت .

فلٍك واحٍد ُرغم محاوالت التجدید التي اعترْتھ خالل العصور المتعددة، ولكنّھا كانت ِسمةً مفیدةً في ھذا المجال، 

إذا إّن التقلید ھنا أكسَب المعاني نوًعا من الثبات، ال سیّما أّن ھذا النوع من الشعر كان توضیًحا لِعبرٍة في أمٍر ما 

األمور اإلنسانیة، أو تلخیًصا لتجربٍة شخصیٍة حمیمٍة عاشھا أحُد الشعراء، مثل وفاة ابن من أبنائھ وتغیُّر  من

نظرتھ للحیاة إثر ذلك، أو وصایا األمھات لبناتھّن، وتتغیّر أنواع الحكمة التي ترد في شعر العرب حسب 

الشكل األسمى لدعِم الُمثُل العلیا والحّث على التمسُّك  المناسبة التي تُنظم فیھا القصیدة، ویُجّسد ھذا الشعر بدوره

 42.بھا والعمل بمضمونھا، وصوًال إلى أكثر ما یستطیعھ اإلنسان من التحلي باألخالق الفاضلة

أفادوا من خبرة الماضین وأخبار  وقد جاءت الحكمة الجاھلیة على قدر كبیر من النضج العقلي، فقد 

ھا تلخص تجربة الشاعر ونظرتھ إلى الحیاة والناس  ، نأ لحكمةا في لمالحظةوا ةلبائدا ألمما قصصوالملوك 

من الحزن   مسحة لحكمةا على تغلب ف ،وقدلتكلو ا لغریبا عن بعید سھل ضحوا بسلوأ فيجاءت بعامتھا  وقد

من ناحیة، والتفكیر بمصیر الناس،  ثاءبالر لحكمةا طتبارال لك؛ وذةلحسروا أللماوالعاطفة التي یشیع فیھا 

 س،ا ّلسا ثرأ فیھاوالموت والفناء منناحیة أخرى ، ویتضح فیھا أثر السن وخبرة األیام ففیھا تجارب ذاتیة، وفي 

 43.یةادوھ نصحو دشاوإر عظوبعضھا 

الحقیقة  تذعنین ح ،بلیغة حكمة عن" سعدى" تنطق و، الحكمة المتضمنة في موضوعات الرثاء

 الھالكین األوائل:  من واالعتبار ،التعزي  الى نفسھا داعیة وحتمیتھا الموت 

																																																													
القاسم الشابي، قدم لھ وعلق علیھ: أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمیة، بیروت الشابي،أبو القاسم،الخیال الشعري عند العرب أبو  40
	.131 -130م،1995لبنان، الطبعة األولى، –
	5لبنان، (د.ط)، –ناصف،إمیل،اروع ماقال الشعراء الحكماء،  ، دار الجیل ،بیروت  41
، رسالة مقدمة لنیل درجة دراسة أسلوبیة ألبن قتیبة " ینظر: بیرداود،عبدهللا خضر حمد،الشعر الجاھلي في تفسیر غریب القرآن  42

	216-215م، 2016الدكتوراه،
	416م،1986،مؤسسة الرسالة ،بیروت،الطبعة الخامسة،الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھالجبوري ،یحیى،  43
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َ َولَقَد َعلِمُت بِأ َ لَّ ُمَؤخّ ـــنَّ كُ ـ لیَن َسیَتـــیَوماً َسب               رٍ ـــ  بَعُ ــیَل األَوَّ

 َودِّعُ ــفَمُ ٌب ـــيٍّ ذاھِ ـــأَن ُكلُّ حَ               عٌ ـــَولَقَد َعلِمُت لََو أَنَّ ِعلماً نافِ 

 َھلَكوا َوقَد أَیقَنُت أَن لَن یَرِجعوا            أَفَلَیَس فیَمن قَد َمضى لَِي ِعبَرةٌ 

خیر ما تمثل الرثاء من حیث النواح على المیت كما فعلت الخنساء في  ،السلكة أم السلیكوتعد 

، وذكر أن ھندا بنت عتبة كانت تحتذي على مثالھا  ھماتندب  نواحھا على أخویھا وأنھا كانت تخرج الى عكاظ

 45:في ذلك ، فتقول أم  سلیك 44أو ھذا (التعدید) بضرب من الشعر القصیر وتنوح أباھا وأقترن ھذا النواح

َ ــــَھلـــمن ھالٍك فَ             طاَف یَبغي نجوةً   كــ

 كـــلـــيٍء قَتَ ــــأّي ش            لَیت ِشعري ضلّةً 

َ ـلم تُع أَمریض  كــــتَلَ ـــــدوٌّ خَ ـــأم ع            دـــ

 لَكـُّ غال في الدھِر الس            اــــأَم تولّى بَك م

 لَكـــُث سَ ــــلِلفَتى َحی             دٌ ـــــَوالَمنایا رص

 كــــــُك لَ ــلِلفَتى لَم ی             نـــأّي شيٍء حس

َ ـــــى أََجلــحیَن تلق            لٌ ــــيٍء قاتــكّل ش  كــ

 لكـــــــدٍّ أَمَ ـــــِر كـــغی          طاَل ما قَد نلت في

ً ـــراً فادحــإِّن أَم  لكــــي َشغَ ـــَعن َجواب           ا

َ ن ســلَم تُِجب مَ           َسأُعّزي النفَس إِذ  أَلَكــــ

َ ك مــبرهُ َعنــص            ةً ــلَیَت قَلبي ساع  لَكـــ

َ ا بـــنایــــلمَ ـلِ             لَیَت نَفسي قُّدَمت  َدلَكـــــــ

 من شعراء ،وھوةقصیدتھ بالحكم طرفة بن العبد بن سفیان بن مالك بن ضبیعةویبدأ الشاعر 

ل زھیر بن أبي سلمى أیًضا، وھو ِمن أبرز الشعراء الذین تغنّوا بألوان شعر الحكمة في خامعلقات كما ھو ال

الجاھلي إذ فاضت على ألسنتھم، وقد ولد في البحرین في بیٍت عریق األصل، نشأ یتیم الوالِد، ومعنى العصر 

 اسمھ ھو المال القدیم الموروث، كان حاّد الذكاء، جریئًا ال یخشى أحًدا في ِشعره، ومن أبیاتھ في الحكمة قولُھ:

 ّددِ ـِش المتشعقیلة ماِل الفاح         أرى الموَت یعتاُم الكراَم ویصطفي 

 وما تنقُص األیاُم والّدھُر ینفدِ            یلٍة ـــأرى العیش كنًزا ناقًصا كّل ل

األجواد  فنظرتھ إلى الموت قائمة على اإلستالم لألقدار ألن الموت یعم الجمیع من غیر التفرقة بین 

شبھ البقاء بكنز ینقص ، وفي البیت الثاني فال یجدي البخل على صاحبھ بخیر فالجود أحرى ألنھ أحمد،  والبخالء

لبید  وھو بالحكمة  وشاعر آخر یستھل قصیدتھ  46،وكذلك العیش صائر إلى النفاد ال محالة أي المال ، كل لیلة

بن مالك، أبو عقیل العامري. أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاھلیة. من أھل عالیة نجد. أدرك بن ربیعة 

 47النعمان بن منذررثاء  ، في قصیدتھ في على النبي صلى هللا علیھ وسلم ویعد من الصحابة، اإلسالم، ووفد 

																																																													
	.51م،1960الحادیة عشر، ینظر:ضیف،شوقي، الفن ومذاھبھ:في الشعر العربي، دار المعارف، القاھرة،االلطبعة 44
	63،شاعرات العرب في الجاھلیة واالسالمیموت،بشیر، 45
	 281م،1984طبانة،بدوي ، معلقات العرب،الریاض: 46
	131العامري،لبید بن ربیعة العامري،  دیوانھ،دار صادر، بیروت ،  47



79Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 3 Sayı 1 - Haziran 2021 (63-86)

Hafssat Mawlood
	

17	
	

ُ اذا یــرَء مـأَال تَسأَالِن المَ   ٌب فَیُقضى أَم َضالٌل َوباِطلُ ــــأَنَح           اِوُل ــحــ

ُ ــحَ   بائِلُ ـــأَتھُ الحَ ــــأَخطَ َویَفنى إِذا ما             یلِِھ ــــــَسبـــةٌ بِ ـــھُ َمبثوثَ ـــبائِل

َّ ــةً ظَ ــإِذا الَمرُء أَسرى لَیلَ   قَضى َعَمالً َوالَمرُء ما عاَش عاِملُ           ھُ ــنَّ أَن

ُ َدھُر أُمّ ــَك الـــّما یَِعظــأَلَ          َرهُ ــُم أَمــــِ ســاَن یَقــفَقوال لَھُ إِن ك  لُ ــِ َك ھابــ

ُ فَتَعلََم أَن ال أَنَت م  ا تَحَذُر النَفُس وائِلُ ــَت ِممّ ــَوال أَن          ى ــدِرُك ما َمضــ

 لُ ـــِ روُن األَوائـــَك القُ ـــلََعلََّك تَھدی         فَإِن أَنَت لَم تَصُدقَك نَفُسَك فَاِنتَِسب 

 َعواِذلُ ــــال كَ ـــَعدٍّ فَلتََزعــَودوَن مَ           یاً ــفَإِن لَم تَِجد ِمن دوِن َعدناَن باقِ 

 بٍّ إِلى َهللاِ واِسلُ ـــى ُكلُّ ذي لُ ـبَل        أَرى الناَس ال یَدروَن ما قَدُر أَمِرِھم 

 لُ ــــالَةَ زائِ ــــٍم ال َمحـــلُّ نَعیـــَوكُ          ُل ــــال َهللاَ باطِ ـــيٍء ما خَ ــأَال ُكلُّ شَ 

 : الجاھليفي الشعر ) سالذات (النفرثاء    ثالثا:

وھو خطاب ذاتي یدعو فیھ الشاعر ذاتھ إلى الحزن وھو نوع آخر من الرثاء یرتبط بالنفس، 

والبكاء ویتأتى من شدة انفعالھ من خالل تعرضھ لتجربة شعوریة مؤلمة، ورثاء النفس من أھم  واإلنكسار

ى میت یستحق الرثاء، ومن أھم وأوسعھا في توجیھ الذات الراثیة عندما یرى الشاعر نفسھ قد تحول إل المحاور

َمْن بكى على نفسھ شعر قیل في ذم الدنیا ،و قال ابن قتیبة: بلغني أنَّ أول  48.األسباب لذلك ھوفقدان األحبة 

 49:وذكر الموت في شعره: یزید بن حذَّاق فقال

ْھِر ِمن   أْم َھل لھُ ِمن ِحمام الموِت ِمن َواقِي                   يـاقِ وَھْل لِْلفَتَى ِمن بَناِت الدَّ

لونِي وَما بالشَّعـِر ِمن شَ   ـالقِ ـــــیُر أخْ ـــــوأْلبَُسونِي ثِیــابًا غ                  َعثٍ ــقْد رجَّ

 ـَراقِ ـــِمخْ  يُّ ــطَ  َكأني ُجــونِي وأْدر                  ـلٍ ــــــــــوطیَّبُـوني وقَـالوا أیُّـما َرجُ 

َ م َحســوأْرَسلُـوا فِتیةً ِمن َخْیِرھ  أْطبَاقِي القَْبـر َضِریـحِ  في دوا لیُسن                  بًاـــ

َ وق                  ُدُھمــوقسَُّموا الَمال وارفضَّت عوائ َ ُن حـــال قَائِلُـُھم َمـات اْبــــ  ذَّاقِ ــــ

ْن َعلیَك وال تُول ما َمـالُن                   اقٍ ـــــع بإشفــــھوِّ  ـاقِيــَوارِث البَ ـــــــا لِْلـــفإِنـَّ

الموت أمر حقیقي وثابت ال یتغیر وال یتبدل مھما تغیرت إن  "فالشاعر الجاھلي كان یدرك تماما 

 50حقیقة أبدیة ال یرقى إلیھا شك وال ینالھا سھم ریبة مھما تعاقبت األزمان وتوالت األیام" وتبدلت األشیاء  فھو

 ویقول األفوه األودي: في رثاء نفسھ:

َّ ــأَال َعلِّالني َواِع  َوما ِخلُت یُجدیني الَشفاُق َوال الَحَذر                       َررــــــني غَ ـــلَما أَن

َ أَساتي َوقَوما ِخلُت یُجدیني   َمفاِصُل أَوصالي َوقَد َشَخَص البََصر                       د بََدتــ

ّ َزفیفاً َكما َزفَ                       یِر أَمَرةٍ ـــَحيِّ ِمن غَ ـــَوجاَء نِساُء ال  ِن البَقَرــت إِلى الَعطَ ـــ

 سٍل َسیتبَُعھُ ِعبَرـــــن غُ ـــفَیا لََك مِ                        لَةٍ ـــاِرٍد َوبِِغســـاٍء بــــاؤوا بِمـــَوج

َ ي َولِلنــــفَنائَِحةٌ تَبك َ وِح َدرســــ  ھا یَُسرـــٌر لَ ــبدو َوأَمـــَوأَمٌر لَھا یَ                        ةٌ ــــ

																																																													
نسانیة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة،جامعة مخیلف،فھد نعیمة،توجھات الذات الراثیة عند الشاعر العباسي، مجلة العلوم اإل  48

	42م،42014بابل،
	386م،1958ھـ)، الشعر والشعراء ،  تحقیق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاھرة،. 276ینظر:الدینوري،إبن قتیبة (ت   49
	115م،1995رابعة،علیان،أحمد محمد،جدلیة العالقة بین الفلسفة واألدب، دار المنھل اللبناني ، بیروت ،الطبعة ال 50
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 بَرـــِ اَءھا العـــــقَد َمسَّ أَحش ُمَسلِّبَةً                      َوِمنُھنَّ َمن قَد َشقََّق الَخمُش َوجَھھا

ّـ ـــوابَھُ َوتفَجَ ــــوا لَھُ أَثــــــفََرمّ   فَرـــــاٌت َوثاَر بِھ النَ ــــِرنّ ــَوَرنَّ مُ                         عواـ

َ یھا بِســــإِلى ُحفَرٍة یَأوي إِلَ   الصوُف َوالَشَعرَذلَِك بَیُت الَحقِّ ال   َ                     عیِھِ ــــــ

ً ــــَوھالوا َعلَیھ التُرَب َرطب َ جتــأَال ُكلُّ َشيٍء ما ِسوى تِلَك یُ                       اً َویابِسا  بَرــ

وقد تخیل ھؤالء الشعراء انفسھم ساعة الموت، فجزعوا لذلك وحزنوا، وصوروا ما یكون من غسلھم 

حفرة القبر، وصوروا ھذه  الحفرة التي سماھا األفوه  وترجیل شعورھم وإدراجھم في األكفان وحملھم إلى

األودي "بیت الحق"وما ھالوا علیھا من التراب وصوروا حزن أھلیھم وجزعھم فكأنھم یرثون الحیاة أو الوجود 

 امرؤ القیس في رثاء نفسھ: فیقول  51اإلنساني .

 اْلغیظِ  ِمن إِالَّ  الَعینانِ  تدمعُ  وھل                   لَقْد َدَمعْت َعْینَاَي فِي القَرِّ والقَْیظِ 

َر لــفلََّما َرأی  یظِ ــبِاْلف َذلكَ  ندَ ــعِ  لِنَْفِسي َعوتُ د                    یَس بِبَــاِرحٍ ــُت الشَّ

ھذا الرثاء لقد كان "امرؤ القیس" بحق أول شاعر في تأریخ الشعر العربي یرثي الوجود اإلنساني 

 53 ویقول في قصیدة أخرى: 52قصیدتھ المعلقة.الناشج الحار  وھذا في 

 بـیـــام عســم ما أقـوإنى مقی                وب تنوبــأجارتنا إن الخط

 بـیــــب نسـریـوكل غریب للغ               ناـــبان ھھــأجارتنا إنا غری

 غریب غریبـوإن تصرمینا فال               نناــــفإن تصلینا فالقرابة بی

 بـى الزمان قریـوما ھو آت ف              ؤوبـــأجارتنا ما فات لیس ب

  ولكن من وارى التراُب غریب            ولیس غریبا من تناءت دیاره

وكان وراء رثاء النفس معاناة الشاعر من الغربة وما قادتھ  الظروف السیاسیة واإلجتماعیة غلى  

فعاش معھا الشاعر الغربة الروحیة ، وعوض عن ذلك بالثورة إلجتماعي اإستفحال للظلم والقھر اإلقتصادي و

والتمرد على ھذا الوضع،انكفأ على ذاتھ یواسیھا على محنتھا، ویأتي رثاء النفي (الذات)ھنا وسیلة إلفراغ ما في 

 54النفس من شجن وھم الیمكن إفراغھ إال بارثاء  .

لنفس إلحدى شاعرات العصر الجاھلي اللواتي رثین كانت وراء رثاء ا  وھذه األسباب التي ذكرناھا

، أحبھا ابن عمھا فمنعھ أبوه من الزواج بھا، وزوجھا أبوھا من رجل آخر فأشتد سعدى األسدیة انفسھن وھي

 55:وجد إبن عمھا فأرسل لھا بیتین  یشكو فیھما حبھ فاجابتھ 

ّ ـــم حجــفھــَحبیبي ال تَعجل لِت  دِ ـــن جھـن بالٍء ومـي مـما ب انيـَكف               تي ـ

 دِ ـــن الوجـُل مــي تسیـا نَفسـاد لَھـكت َ              رٍة ـــریني وزفـــَومن عبرات تَعت

 دِّ ـــــزٍل وال جــي بھـى أھلـاً َعلــالفخ             َغلبت َعلى نَفسي َجھاراً ولم أُطق 
																																																													

	284م،284:2007رومیة،وھب أحمد،شعرنا القدیم والنقد الجدید ، عالم المعرفة،. 51
	282رومیة،وھب أحمد،شعرنا القدیم والنقد الجدید ،52  
	.14م،2012القیس،امرؤ ،دیوان امرؤ القیس، تحقیق:ھیثم جمعة ھالل، دار مكتبة المعارف، بیروت ،الطبعة األولى، 53

	42عیمة،توجھات الذات الراثیة عند الشاعر العباسي،مخیلف،فھد ن54

	91یموت، بشیر،شاعرات العرب في الجاھلیة واإلسالم، 55
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 ديــي جدٍث وحـداً خوَف ھذا العاِر فعَ     م          ـَولَن یَمنَعوني أَن أموَت بَِزعمھِ 

 دِ ــت من جھــو ما تحّملــَمكاني فَنشك              س ـــفَال تنَس أَن تَأتي ھناَك فَتلتم

دنو أجلھ كما یشعره بفي بعض األحیان  نسان ما األیتعرض لھ  انذلفكأن شدة الحزن واألسى  ال

في الموعد وجدھا میتة، فأحتملھا إلى شعب بذري جبل ابن عمھا  جاءھا كانت عند  الشاعرة سعدى ، فلما 

فال نرى رثاء النفس لدى الشاعرات في ا فدفنوھما. موضمھا ملتزما لھا فمات، ثم ان بعضھم وجدھما فأخبر عنھ

 56:وھي ترثي نفسھا قائلة بلدھاعرابیة مرضت بغیر ا اال قلیال ، فنجد العصر الجاھلي 

 ي قبراً ــجعال لــا أن تـمـــوأزمعت             خلیلي ان حانت بحربة میتتي 

 زراً ـیالً وال نــلى ال قلــرة لیــوح              إال فأقرأ مني السالم على قنا 

 رماصاً وال من حرتیھ ذرى خصراً           سالم الذي قد ظن أن لیس رائیاً 

فھي تحس بغربة نفسیة ومكانیة، وتفكر بما سیؤل الیھا امرھا  ، فھي تحس بدنو أجلھا ألنھا  مرضت

، واألحبة تذكر األھل ن ذھیتبادر الى الاول شيء فعند المرض في الغربة بعد الموت من تھیئة القبر تذكر األھل 

 .یعاني مرضا شدیدا نسان عندما اإلحساس بدنو االجل، ھكذا یحس اإلنھ إ، فقد تضاعفت لدیھا األحساس بالموت

عند الشاعرات كانت  "الذات"نفسرثاء الكان لرثاء اآلخر نماذج كثیرة لكال الطرفین غیر أن  لقد

عند الشاعرات ارقى واجمل  الرثاء ونرى بأن. نادرة إما لخوفھا من الموت وإما لرقة قلبھا عند تذكر الموت

وتأسر القلوب وتبكیھ األعین وذلك ألن النساء أشجى الناس قلوبا عند المصیبة،وأشدھم جزعا على ھالك، لما 

مقومات الشعر الصادق التجربة الشعریة؛  ومن  57ركب هللا عزوجل في طبعھن من الخور وضعف العزیمة.

،  ھ إلیھ أو إلیھا استجابة انفعالیة قد یكتنفھا التفكیر وقد ال یكتنفھاأي تأثر الشاعر بعامل معین أو بأكثر واستجابت

فإن عاطفة الشاعر مرھون بإنفعاالتھ النفسیة تجاه األشیاء والحوادث،  ولكن ال تتخلى العاطفة أبًدا عنھا،

شاعرات الرثاء  تعبیراتھم فیھ من الصدق والمشاعر، والتعبیر الحزین المؤثر في القلب والوجدان الشعراء والف

بحیث جعل شعرھم  ذات طابع مؤثر على المتلقي ویجعلھ یشاركھ في تلكم األحزان والمآسي.ألن منبعھ القلب 

 واألحساس المرھف. والعاطفة الصادقة

یدور حول موضوعات واحدة الیجاوزھا، تتصل بوصف ولكثرة نواح المرأة وبكائھا،صار شعرھا 

الفراغ الذي تركھ المرثي وتعداد فضائلھ، فمعانیھا تدور في إطار ضیق، ولذلك قلما نجد في شعرھا الحكمة 

والتأمل والنظر إلى فلسفة  الحیاة والمصیر، ونظرتھا بعامة  جزئیة فردیة، وتكثر في شعرھن أیضا العبارات 

بمعنى آخر أن شعرھن سطحي  58اد مثل:"لھفي" و"ویلي" و"سیدنا"و"موالنا" وما إلى ذلك.تتكرر وتع وألفاظ

 ال یصل الى العمق ،وفطري وبسیط كبساطة حیاتھم البدویة العادیة البعیدة عن الخیال والفلسفة والتعمق والتأمل.

 لقد توصلنا في نھایة البحث إلى ھذه النتائج: لخاتمة:ا

																																																													
	200إبن طیفور، أبو الفضل،بالغات النساء، 56

	 153ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، 57

	318،الجبوري ،یحیى،الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ 58
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في نظمھا حتى قیل انھا ال  لمرأة في الجاھلیة أكثر أما بالنسبة ل ،كال الجنسینفي نظمھا  یشترككان شعر الرثاء  -1
جاءت على شكل موضوعات واحدة وھي تعدد الصفات تستطیع  ان تنظم الن في الرثاء، وبالنسة لممیزات رثائھا فانھا 

الرجال  لحیاة، مع إننا وجدنا قصائد للشعراءن شعرھا تخلو من الحكمة والتأمل وفلسفة الموت واأوالخصال للمیت فك
 متضمنة  في ثنایاھا الحكمة وفلسفة  الحیاة والموت والتأمل .

وفي بعض األحیان القوم ولكن من الندرة أن واألبن من أخ وأب  األقرباءان شعر الرثاء عند الشاعرات أكثرھا في   - 2
 .رثوا أنفسھم  ھم أكثر الرجال فإن  إلىة ببالنس ة منھن، ولكنتجد شعرا في رثاء النفس عند الشاعرات أال قلة قلیل
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…Z 

  “Biz insanoğluna iki gšz, iki dudak, bir dil verip hayõr ve şer olan iki yolu 
göstermedik mi?”1 

 Dil; k‰ğõda yazõlmõş kelimeler, duyulan sesler, okunan ve konuşulan 
kelimeler olmayõp aynõ zamanda dŸşŸnce yapõsõnõ ve insanõn çeşitli becerilerini 
geliştiren bir unsurdur. Arapça ve diğer dŸnya dilleri, insanõn bŸtŸn ihtiyaçlarõnõ, 
isteklerini, arzularõnõ, dŸşŸncelerini, duygularõnõ, insanlarla konuşabilmesini, 
dŸşŸnce yapõsõnõ geliştirip yaşamõnõ dŸzenleyeceği birer sistemdir. 

 Yabancõ dil šğretiminde kullanõlagelen yšntemler, genel itibariyle 
kullanõlmakta olan bir yšntemin eksiklerini veya yetersiz kaldõğõ noktalarõ 
kapatmak amacõyla ortaya çõkmõştõr. Var olan yšntemlerin çeşitliliği, dil 
šğretiminde hangi yšntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde 
getirmektedir. İletişimin temeli olan dilin dšrt temel becerisi vardõr; dinleme, 
konuşma, okuma ve yazmadõr. Ben bu çalõşmamda birbiriyle sõkõ bağõ olan bu 
temel unsurlardan konuşmanõn tartõşma (mŸnakaşa) yšntemiyle šğretilmesi 
hususunu ele almaya çalõşacağõm. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Yabancõ Dil, Beceri, Yšntemler, Tartõşma Yöntemi 
	

The Role of Discussion Method in Arabic Teaching Speaking Skills  
	

ABSTRACT 
“Have we not given them two eyes, a tongue, and two lips; and shown them the 
two ways of right and wrong?” 

 Language is not only composed of words written on paper, sounds heard, 
words read and spoken, but also a factor that develops the mentality and various 

																																																													
1	Beled	Suresi,	8-10	
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skills of a human being. Arabic and other world languages are systems in which 
a person can develop all his/her needs, wishes, desires, thoughts, feelings, 
speaking skills, and mentality and thus organize his/her life. 

 The methods used in foreign language teaching have emerged to 
compensate for the deficiencies or inadequacies of a method used in general. Also, 
the variety of existing methods makes it difficult to know which is the most 
effective in language teaching. Language, which is the basis of communication, 
has four basic skills; listening, speaking, reading, and writing. In this study, I will 
try to approach the teaching of speaking skill which is one of these basic elements 
that are closely related to each other, through the discussion method. 

Keywords: Language, Foreign Language, Skill, Methods, Discussion Method 

 

1. Arapça Konuşmayõ …ğrenmede Tartõşma Metodunun Rolü (Giriş) 
	

 “Biz insanoğluna iki gšz, iki dudak, bir dil verip hayõr ve şer olan iki yolu 
göstermedik mi?”2 AllahÕõn insana konuşacağõ ve kendisini ifade edebileceği bir 
dil vermesi onun en büyük nimetlerindendir. Onun içindir ki, dil en büyük 
nimetlerden birisi olarak kabul edilir. Bu sebeple insan, bu yšnŸyle yaratõlmõşlarõn 
en üstünüdür. İnsan dilinin altõnda gizli olduğundan ancak bu yolla onun 
gizlilikleri bilinir. 

 Dil; kağõda yazõlmõş kelimeler, duyulan sesler, okunan ve konuşulan 
kelimeler olmayõp aynõ zamanda dŸşŸnce yapõsõnõ ve insanõn çeşitli becerilerini 
geliştiren bir unsurdur. 

 Arapça ve diğer diller, insanõn bŸtŸn ihtiyaçlarõnõ, isteklerini, arzularõnõ, 
düşüncelerini, duygularõnõ, insanlarla iletişimini ve düşŸnce yapõsõnõ geliştirip 
yaşamõnõ düzenleyebileceği birer sistemdir. 

 Dil, iletişim aracõ olarak toplumlarõn medeniyetlerini ve kŸltŸrlerini 
aktarmada, onlarõ duygu ve dŸşünce yönünden birbirlerine kaynaştõrmakta, 
anlama ve anlatma aracõ olarak bŸyŸk rol oynamaktadõr. 

 Bir dil ne kadar zengin ise, insanõn duygu ve dŸşüncesi de o kadar gelişip 
zenginleşir. Dil kimsenin inkâr edemeyeceği bir bilim dalõ olup son otuz yõlda 
šnceden tahmin edilemeyen bir çalõşma alanõ haline gelerek büyük bir talep 
görmektedir. Dil öğretimi dendiğinde genel olarak akla, anadili öğretmekten daha 
çok yabancõ dil šğretimi ile ilgili düşŸnceler šne çõkmaktadõr. 

																																																													
2	Beled	Suresi,	8-10	
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 Yabancõ dil šğretiminin nasõl šğretileceği daima tartõşma konusu olmuştur. 
Bu sebeple yõllarca birçok farklõ yšntem geliştirilmiş ve kullanõlmõştõr. Dil 
šğretiminde yšntem; šğrenciyi eğitimin amaçlarõna en çabuk ve en gŸvenilir 
şekilde ulaştõracak olan bir šğretim unsurudur. Yabancõ dil šğretiminde 
kullanõlagelen yšntemler, genel itibariyle, kullanõlmakta olan bir yšntemin 
eksiklerini veya yetersi kaldõğõ noktalarõ kapatmak amacõyla ortaya çõkmõş olup 
bu çabalar yabancõ dilin daha iyi šğretilmesine katkõ sağladõğõ gibi aynõ zamanda 
bu alana alternatif yšntemler kazandõrmõştõr. 

 Yabancõ dil šğretiminde var olan yšntemlerin çeşitliliği, dil šğretiminde 
hangi yšntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde getirmiştir. 

 Başarõlõ bir dil šğretimi için yeni yeni šğretim programlarõ, yšntemleri ve 
modern stratejiler geliştirildi. Bu minvalde šzellikle islam kŸltŸr ve 
medeniyetinin šnemli bir parçasõ olan Arapça šğretimi ikinci bir dil olarak bŸyŸk 
šnem kazandõ. 

 İnsanoğlu dili, kendisinin ve dŸşŸncelerinin bir dŸzeni olarak kullanmõştõr. 
Başkalarõnõ onunla dinler, kitaplarõ onunla okur, insanlarla onunla tanõşõr, 
dostluklarõ onunla kurar, problemlerini onunla çšzer.3 

1.2. Temel Beceriler; 
 İletişimin temeli olan dilin dšrt temel becerisi vardõr; Dinleme, konuşma, 
okuma ve yazmaktõr. Ben bu makalemde birbiriyle sõkõ bağõ olan bu temel 
unsurlardan konuşmanõn ve onun tartõşma (mŸnakaşa) yšntemiyle šğretilmesini 
ele almaya çalõşacağõm. 

 Konuşmanõn sosyal hayatta ve šğrenenler arasõnda bŸyŸk bir šneminin 
olduğu ortadadõr. Dilin temel ilkelerinden olan anlama ve anlatma, başkalarõyla 
iletişime geçebilme hususunda konuşmanõn bŸyŸk yeri vardõr. 

 Dil bilimciler, ikinci dili šğrenirken konuşmayõ šğretmekte mŸnakaşa 
(tartõşma) metodunun šnemine ve šnemli yšnde katkõsõ olduğuna vurgu 
yapmõşlardõr. Bu metodun, šğrencilerin dŸşŸnce yapõsõnõ etkileyerek, kendilerini 
anlatabilme, soru sorabilme ve cevaplamak gibi becerilerin elde edilmesine 
yardõmcõ olan šğretim metodlarõndan birisi olduğunu kaydetmişlerdir.4 

1.3. Dil Becerisi 
 Arapça veya herhangi bir dilin šğretimi dšrt temel beceri Ÿzerine 
kurulmuştur; Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Bu becerileri gelişmiş bir 
kimse hedeflerine kolayca ulaşabilecektir. Dinleme becerisi, diğer beceri 

																																																													
3	Medkûr,	Ali	Ahmed,	Tedrîs	funûni’l	lugati’l	-arabiyye	
4	el-Hatîb,	Ahmed,	Turuk	ve	esâlîb	ve	tekaniyât	hadîse	fî	tedrîsi’l-	câmiʿi,	Nedve	Tarâiki’t	Tedris	fi’l-Câmiʿâti’l	ʿArabiyye,	al-Câ’miatu’l	
-Mustansıriyye,	Bağdat,	1988,	s.7	
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alanlarõna gšre daha šnce kazanõlõr. Bu beceri alanõnõn geliştirilmesi için dinleme 
eğitimine šnem verilmelidir. ‚ŸnkŸ eğitimin temelini dinleme oluşturur.  

 İletişimin temeli olan konuşma, insanlar arasõnda anlaşmayõ sağlayan temel 
becerilerden biridir. Konuşmanõn šğrenilmesi ve geliştirilmesi için dinlemenin 
šğrenilmesi gerekir. Konuşma becerisi dinlemeden sonra kazanõlan ve en çok 
kullanõlan beceri alanõdõr.5 

 İbn Manzžr, beceriyi “bir şeyde usta olmak, her işte becerikli ve mahir 
olmakÓ şeklinde tanõmlar.6 ‚ağõn dilbilimcileri de bu tanõma yakõn tarifler 
yapmõşlardõr.  Beceri aslõnda bir birikimdir. Beceriyi elde etmek için iki şeye 
ihtiyaç duyulur; 

1. Bir gšrŸşŸn veya bir dŸşŸncenin başarõsõnõ değerlendirebilmek için o 
konunun esaslarõnõ bilmektir 

2. İstenilen seviyeye ulaşabilmek için alõştõrmalar yapmaktõr. 

 Bundan, beceriyi kazanmanõn kişisel bir iş olup kişinin yeteneğine, hõzõna 
ve işini iyi yapabilmesine bağlõ olduğunu biliyoruz.  

 İnsanlar birbirleriyle sŸrekli olarak iletişim kurmak ihtiyacõ hissederler. 
Bunun içinde çeşitli iletişim kurma yšntemleri kullanõrlar. Bu yšntemlerin en 
yaygõn olanõ konuşma yoluyla kurulan iletişimdir. Bu durumda bireylerin biri 
konuşmak diğeri ise, dinlemek zorundadõr. Konuşma karşõlõklõ bir eylemdir. 
Başka bir deyişle konuşma eyleminde en az bir ileten ve bir alõcõnõn bulunmasõ 
gerekir. 

 Konuşma becerisi ile dinleme becerisi arasõnda doğrudan bir ilgi 
bulunmaktadõr. Dinleme sõrasõnda dinleyici birçok uyarõcõya maruz kalabilir. 

1.4. Dinleme Ve Konuşma Becerilerini Geliştirme 
 Arapça da dŸnya dilleri arasõnda šnemli bir yeri olan bir dil olup 
gŸnŸmŸzde de bu šzelliğini korumaktadõr. Geniş bir kŸltŸr ve medeniyetin dilidir. 
Arapça šğretiminde yŸzyõllardõr çeşitli yšntemler kullanõlagelmiş ve bŸyŸk 
gelişmeler ve aşamalar kaydetmiştir. Dilbilimciler ile Arapça eğitim ve 
šğretiminde çalõşanlar, Arapçayõ šğretmeyi, klasik yšntemlerle yŸrŸtmŸşlerdir. 
Teknolojinin gelişmesiyle onun olumlu ve olumsuz yšnlerine rağmen teknolojiyi 
kullanarak çalõşmalarõna devam etmektedirler.  

1.5. Tartõşma Metodunun Doğuşu 
 Tartõşma metodunun, insanoğlunun en eski zamanlarõna dayandõğõnõ, 
gŸnlŸk yaşantõlarõnda kullandõklarõ Ÿsluptan geliştiğini sšyleyebiliriz. Bazõ 

																																																													
5	Selim	Emiroğlu-F.	Nur	Pınar,	Dinleme	Becerisinin	Diğer	Beceri	Alanları	İle	İlişkisi,	s.	770-82	
6	İbn	Manzûr,	Ebu’l	Fadl	Muhammed	b.	Meksem,	Lisânu’l	Arab	(I-XIV),	Dâr	Sâdır,	Beyrut	2005	
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âlimlerin, bunun, tarihçilerin en eski medeniyet olarak kabul ettiği ve firavunlar 
medeniyetinin olan Sümer medeniyetinden doğup geliştiğini kaydederler.7 

 Tabi ki bu iki medeniyetin zamanõnda tartõşma metodu bugünkü gibi 
metodlaşmõş ve kurallarõ belirlenmemiştir. Batõ dŸnyasõ insanlarõ, herhangi bir 
problemi çšzmek için mantõklõ dŸşünmeye sevk eden bu metodu (Diyalektik 
Metodu) Yunanlõ filozof Sokrates (M.…. 399/496)Õa atfederler. Bu tartõşma 
metodunu ilk kullanan kimsenin de Sokrates ve onun talebesi Eflatun (M.…. 
347/488) olduğunu biliyoruz. 

   

1.6. Eğitimde Tartõşma Metodunun Anlamõ 
 SokratesÕin, ahlak ve cesaret gibi ahlaki değerler üzerine öğrencileriyle 
yaptõğõ uzun uzun mŸnakaşalara (tartõşmalara), karşõlõklõ soru ve cevaplara 
dayanan dersleri neticesinde bu metod ortaya çõkmõştõr. Burada šğretmenin 
eğitiminde katõlõmcõ ve pozitif olmasõ zorundadõr. Bu metod šğrenci ve šğretmen 
arasõnda šğrenciye olumlu yansõmasõ karşõlõklõ sšzlŸ konuşmadõr. Bunun 
öğretmen öğrenci arasõnda veya öğrencilerin kendi aralarõnda bir konu Ÿzerinde 
karşõlõklõ konuşma şeklinde olmasõ gerekir. …ğretmen burada katõlõmcõ, danõşman 
veya konuyu yšneten durumundadõr. …ğrenci ise, konuşmacõ ve tartõşmacõ olur. 
Bšylece tartõşma sorular ve sorulara en uygun cevaplarõ bulmakla devam eder. 

 Ahmet Muhammed AbdulkadirÕe gšre8 bu yöntemle öğrenciler dersi ve 
onunla ilgili araştõrmayõ yaparak cevaplarõ hazõrlarlar. BŸtŸn šğrenciler de dersin 
hazõrlanmasõna katkõda bulunup yardõmlaşõrlar. Tartõşmanõn eğitimde büyük bir 
yeri vardõr. …ğrenci ile šğretmen arasõnda bŸyŸk haraketlilik sağlar. Tartõşma;  

1. …ğretmenden öğrenciye 

2. …ğrenciden šğretmene olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.  

Bundan hareketle bu metodu yabancõlarõn konuşmalarõnõ geliştirmekte büyük bir 
rolü olduğunu rahatlõkla anlamaktayõz.  

1.7. Tartõşma Yönteminin Konuşma Becerisini Geliştirmedeki Rolü 
 XXI. yŸzyõlda tartõşma metodu yabancõlara Arapça šğretmede büyük bir 
ilgi görmeye başlamõştõr.  

 Klasik Arapça öğretimi, dinlemeye ve öğrencinin omuzlarõna yüklenirken, 
tartõşma metodu öğrencilerin akõllarõnõ ve anlayõşlarõnõ geliştiren bir metod olarak 
ortaya çõkmõştõr. Bu metodla šğrenci ve šğretmen ilişkilerinde korku, baskõ ve 

																																																													
7	er-Reyişi,	Muhammed,	Taʿlimu’l-kibâr	fi’l-	hadarâti’l	-Yunâniyyeti’l	kadîme,	Mecelle	Kulliyeti’t	terbiye,	Câmia’at	Babil,	Irak	2018,	s.	
38	
8	Ahmet	Muhammed	Abdulkadir,	Tarâiku’t-tedrîsi’l-âmme,	Mektebetu’n	nahdati’l-mısrıyye,	Kahire	1990,	s.	126	
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psikolojik sõkõntõlar kendisini saygõ, gŸven ve yardõmlaşmaya bõrakõr. …ğrenende 
gŸven ve çok şeyi başaracağõ inancõ gelişir. Bu sebeple tartõşma metodu 
öğrenciye, tam cŸmle kullanmasõnõ, konuşmada kendisini merkeze oturtarak 
gšrŸşŸnŸ, dŸşŸncesini ve hedefini gerçekleştirmesi hususunda bŸyŸk katkõ sağlar.  

 …ğretmenin šğrencilerle tartõşma metodunu kullanmasõ, onlarõn 
problemleriyle uğraşmayõ ve problemlerine uygun kararlar almasõ, onlarõn 
hayattaki sorunlarõnõ çšzmekte konuşma becerilerini geliştirmenin değerini ve 
šnemini anlayõp šğrenmeye devam eder. 

 Eğitim ve šğretimin hedeflerini gerçekleştirmek için šğretmenler tartõşma 
metodunu sõkça kullanõrlar. Bu metodun da diğer šğrenme metodlarõ gibi kendine 
has birçok hedefi vardõr. Bu hedefleri şšyle kaydedebiliriz: 

1. Dili šğrenenlerin okuma becerisini geliştirmek ve gŸzelleştirmek 

2. Bu metodla šğrencilerin dŸşŸnme ve tenkit kabiliyetlerinin desteklenmesi 

3. …ğrencilerin takõm ruhuyla iş ve araştõrma konularõnda bir araya gelmelerini 
sağlamak 

4. …ğrencinin dŸşŸncelerini mantõklõ bir şekilde ortaya koyabilme becerisini 
geliştirmek 

5. …ğretmenin gruplar arasõndaki veya içindeki şahõslarõ tanõyõp onlarõ birbirinden 
ayõrt edebilme becerisini kazanma 

6. …ğrencinin arkadaşlarõyla konuşmaya başladõğõnda ŸstŸndeki korku ve 
utangaçlõğõnõ aşabilme becerisini kazandõrma 

7. …ğrencileri, dersi šğrenmede teşvik edici bir etki gšstermesi gibi faydalarõ 
vardõr. 

 Her metodun olduğu gibi tartõşma metodunun da çeşitleri vardõr:9 

1. Kayõtlõ veya yazõlõ tartõşma; šğretmen, dersi, dersle ilgili veya dersin 
unsurlarõndan birisi etrafõnda šnceden hazõrlamõş olduğu sorularõ šğrencilerle 
beraber yapmasõ şeklidir. Tartõşma šğretmen ve šğrenciler arasõnda planlanan 
şekilde devam eder. Bu şekildeki tartõşma metodunda šğretmenin, šğrencilerin 
kafasõnõn karõşmamasõ ve dersi bitirebilmesi için dersin dõşõna kesinlikle 
çõkmamasõ gerekir. 

2. Serbest ve açõk tartõşma metodu: Bu tartõşma şekli ise, šğretmenle šğrenciler 
arasõnda çeşitli konular veya ders unsurlarõ Ÿzerinde serbest bir şekilde derse bağlõ 
ya da bağlõ kalmadan da yapõlan bir tartõşmadõr. Bu tartõşma şekliyle šğretmenin 
																																																													
9	Câbir,	Velid	Ahmed,	Turuku’t-	tedrisi’l-	amme	li-tahtîtiha	ve	tatbîkiha’t	–	terbeviyye,	Dru’l	-fikr,	Amman	2005,	s.	168	
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öğrencilere ani ve serbest sorular sormasõyla šğrenciye, yeni fikirler Ÿzerine 
Ÿretme imk‰nõ sağlar. Bu iki çeşit tartõşma metodunda asõl olan šğretmenin 
öğrencilere daha faydalõ olacağõnõ dŸşŸnerek hangisini ne zaman kullanacağõ 
önemlidir.  

1.8. Tartõşma Metodunun Uygulanmasõ 
 Tartõşma metodunun uygulanmasõ, bazen šğretmenden öğretmene 
farklõlõklar arz edebilir. Uzmanlar bu konuda dšrt tarz olduğunu sšylerler:10 

1. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olduğu tartõşma: …ğretmen, šğrencilerin 
çalõşabilmeleri için daha šnce konusunu šğrencilere bildirdiği tartõşmanõn 
sorularõnõ hazõrlar. Tartõşma esnasõnda šğretmen katõlõm amacõyla šğrencilere 
sorular sorar, verilen cevaplarda izaha muhtaç yerleri açõklamaya veya šrneklerle 
ek bilgiler vermeye çalõşõr. 

2. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olmadõğõ tarz: Bu tarz tartõşmada, šğretmen 
hiçbir mŸdahalede bulunmadan sadece yšnetici durumundadõr. Ortamõ tamamen 
tartõşmanõn devam için šğrencilerine bõrakõr. …ğretmen, burada bir kargaşa ve dŸzensizlik 
olmamasõna dikkat eder. Ancak isterse dersin sonunda yapõlan tartõşmanõn şekli 
veya soru ve cevaplarõ hakkõnda gšrŸş bildirebilir.  

3. Öğrencilerden birisinin yšnettiği tartõşma şekli: Öğretmen burada kendisinin 
yerine tartõşmayõ yšnetecek bir šğrenciden yardõm alabilir. …ğretmen de isterse 
onlarla birlikte tartõşmanõn bir Ÿyesi gibi tartõşmaya katõlabilir ve aynõ zamanda 
öğrencilerin çalõşmalarõnõ gšzlemleyebilir. Onlarõn zorlandõğõ yerleri šzetleyerek 
onlara anlatõr. 

4. KŸçŸk gruplar halinde yapõlan tartõşma şekli: …ğretmen, šğrenci sayõsõ fazla 
olan sõnõflarda šğrencileri kendi isteğine gšre kŸçŸk gruplara ayõrarak tartõşma 
yaptõrõr. Tartõşma konusu da gruplarõn sayõsõna paylaştõrõlarak dağõtõlõr. Her grup, 
yšneten tarafõndan kendisine verilen konuyu tartõşmaya başlar. Öğretmen her 
grubun hazõr olup olmadõğõnõ denetler ve tartõşma konularõnõ bitirdikten sonra 
gruplarõn ulaştõğõ sonuçlarõ diğerlerine anlatõr.  

 Yukarõda kaydettiğimiz şekiller dõşõnda LommanÕõn açõkladõğõ bazõ 
tartõşma şekilleri de bulunmaktadõr.11 

1. Öğrenci-öğretmen arasõnda geçen tartõşma 

2. Oyunlarõn kullanõldõğõ tartõşma 

3. Problem çšzŸcŸ tartõşma 

																																																													
10	Azîz,	Subhî	Halîl,	Usûl	ve	takaniyyetu’t-tedrîs	ve	tedrîb,	Merkezu’t	tab’	ve’n-	neşr,	Bağdat	1985,	s.	35	
11	Lomman,	Fosef,	İtkân	esâlibi’t-tedrîs,	trc.	Huseyn	el-Fettâh,	Merkezu’l-urdunî,	Amman	1989,	s.47	
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4. Tartõşmayõ yšnlendiren bir šğrenciyle yapõlan tartõşma şekli 

Öğretmenin içinde bulunduğu tartõşma yöntemleri; 

1. Öğretmenin katõlõmcõ olduğu ve yšnettiği 

2. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olmadõğõ 

3. Öğretmene vek‰leten yapõlan tartõşma metodu gibi yšntemleri olarak 
sõralanabilir. 

1.9. Konu Dağõlõmõna Gšre Tartõşma Metodu Şekilleri 
1. Konferans: …ğretmen burada tek šğrenciyle çšzŸmŸ olmayan herhangi bir 
konuyu tartõşmak için šğrencilerden bir grup oluşturur. Gruplardan biri tartõşmayõ 
yšnetir. …ğretmen, burada šğrencileri yšnlendirir, plan ve işlemleri yapar. Ayrõca 
šğrencilerden ulaşõlan çšzŸmlerin šzetlenmesini ister. 

2. Toplu tartõşma: Sõnõf mevcudu otuzdan fazla olan sõnõflarda šğretmen 
šğrencileri tartõşmasõ yapõlacak konuya hazõrlanmalarõnõ ve katõlõmlarõnõ teşvik 
eder. Bu tarz tartõşma, bŸtŸn šğrencilerin katõlõmõnõ hedefler ve šğrencilerin konu 
dõşõna çõkmalarõnõ sağlanmaya çalõşõlõr. 

1.10. Konulara Gšre Tartõşmaya Katõlma Şekli 
1. Serbest tartõşma; Beyin fõrtõnasõ sonucunda yeni fikirlerin ortaya 

çõkmasõnõ hedefler. 
2. Anlama amaçlõ tartõşma; Bu tarz tartõşmalarda šğretmen, daha šnce 

planladõğõ ve hazõrladõğõ farklõ hedefleri olan sorular çerçevesinde geçen 
dersi šğrencilere sunar. 

Bu sorular šğrencilerde daha šnce šğrendikleri ve ilgi duyduklarõ konular 
hakkõndaki bilgileri ortaya çõkarõr. Bu bilgileri iyice šğrendikten sonra istedikleri 
kurallarõ ve kanunlarõ ortaya koyabilirler. Bšylece konular arasõndaki benzerlik 
ve aykõrõlõklarõ kimseden yardõm almadan tek başlarõna keşfetmiş olurlar. 

3. Araştõrma içerikli tartõşma tarzõ; Bu tartõşma tŸrŸ, šğrencilerin araştõrma 
ruhunu geliştirmeyi amaçlar. Aynõ zamanda šğrencilerin dŸşŸnme ve 
tenkit kabiliyetlerini ortaya koymak için toplanan bilgileri tartõşmak, 
açõklamak ve tahlil etmektir. 

1.11. Bir Tartõşma (Münakaşa)Õnõn Yapõlma Aşamalarõ; 
¥ Tartõşma konusunun belirlenmesi 
¥ Dersin unsurlarõnõ tahtaya yazmak 
¥ Öğrencilerin dikkatini toplamaya šzen gšstermek, onlarõn tartõşmaya hazõr 

olmalarõnõ sağlamak 
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¥ Tartõşmanõn hedefinin šnemine, šğrencilerin ilgisini çekildiğinden emin 
olmak 

¥ Öğrencileri daha šnceki bilgileriyle tartõşma konusunu ilişkilendirmek 
¥ Yeni tartõşmanõn kurallarõnõ šğrencilere hatõrlatmak 
¥ Hedefe ulaştõracak olan katõlõmõn dengelenmesi 

1.12. Tartõşma Usûlünde Öğretmenin Görevi 
 BŸtŸn tartõşmalarda, tartõşmanõn başarõlõ geçmesi için en bŸyŸk sorumluluk 
šğretmenin omuzlarõndadõr. …ğretmenin de bu tartõşmalarda başarõlõ olmasõ için 
şunlara dikkat etmesi gerekir; 

1. Tartõşmanõn hedefinin belirlenmesi 
2. İyi bir plan yapõlmasõ 
3. Tartõşmanõn en iyi kaynaklarõnõn seçilmesi 
4. Tartõşma modelini kullanõrken, bazõ šğrencilerin soru ve cevaplarõ onu 

zor duruma dŸşŸrmemesi için šğretmenin çok dikkatli olmasõ12 

1.13. Tartõşma Sorularõnõn Hazõrlanmasõ 
¥ Sorularõn belirli ve anlaşõlõr olmasõ 
¥ Sorularõn dersin konusuyla ilgili olmasõ 
¥ Sorularõn dilbilgisi kurallarõna uygun olarak hazõrlanmasõ 
¥ Sorularõn šğrencilerin seviyesine uygun olmasõ 
¥ Öğrencilere bir tartõşma ortamõ hazõrlamayan cevabõ sadece evet ve hayõr 

olan sorulardan kaçõnmak 
¥ Sorular ne çok zor ne de çok kolay olmamalõ 
¥ Öğrencilerin katõlõmõnõ sağlayabilmek için sorularõn teşvik edici olmasõ 
¥ Tartõşmaya bŸtŸn šğrencilerin katõlõmõnõ sağlamak 
¥ Öğrencileri hedefe kilitleyip hedeften sapmamalarõ hususuna yšnlendirmek 

ve dersin ana unsurlarõnõn šzetini tahtaya yazdõrmak 
¥ Tartõşmayõ en gŸzel şekilde yapmak için belirlenen ilgili unsurlarõ 

kullanmalarõnõ istemek 
¥ Öğrencilerin gšrŸşlerine saygõ duymak 
¥ Sšylemleri karşõ tarafõ incitmeden kullanmak 
¥ Öğrencilerin tartõşma konusu hakkõnda ev šdevi yapmalarõnõ istemek gibi 

Yukarõda kaydedilen gšrŸş ve dŸşŸnceler õşõğõnda šğretmenin rolŸnŸn 
šğrenmeyi kolaylaştõrdõğõnõ, šğrencileri teşvik ederek šğrenme ruhunu 
geliştirdiğini, onlarõ sosyal hayata adapte ettiğini ve sosyal hayatõn problemlerine 
karşõ uyanõk ve dirençli olmalarõnõ sağladõğõnõ, šğretmenin de yaratõcõ, 

																																																													
12	Ebû	Lebîd	Velihan	el-Muzaffer,	Tarâiku’t-tedrîs	ve	esâlîbu’l-	İmtihân,	el-Medârisu’l-	islamiyye,	Pakistan	2000,	s.	20	
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kolaylaştõrõcõ, tasarlayõcõ, sõnõfõn yšneticisi ve değerlendiricisi olduğunu 
gšrmekteyiz. 

1.14. Tartõşma Yönteminde Öğrencinin Görevi 
 Eğitim ve šğretimde šğrenci esas olup, dikkat edilecek en šnemli 
unsurlardan biridir. Programlar ve onlarõn iyileştirilmesi šğrenci için yapõlõr. 
Tartõşma metodu da šğrenciyi devamlõlõğõ olan faal bir unsur olarak onu 
sorumluluklar yŸklenebilecek bir şekilde yetiştirir. …ğrencinin bu metod içinde 
başarõya ulaşmasõ için kendisine dŸşen ve uymasõ gereken gšrevleri vardõr. 

1. Sorumluluk duygusu ve šğrenmeye gayret sarf etmesi 
2. Hedefi belirleyip ona ulaşmak için çalõşmak 
3. GŸncel tartõşma konusuyla geçmişte elde ettiği bilgi birikimini birleştirmek 
4. Konuşma ‰d‰bõna uymak ve başkalarõnõn gšrŸşlerine saygõ duymak 
5. Tartõşma konusuna farklõ kaynaklardan yararlanarak hazõrlanmak 
6. Hazõrlanmak amacõyla tartõşma dersini evde ailesiyle de yapmak 
7. Bildiklerini tartõşma dersine katmak 
8. Şahõslarõ değil dŸşŸncelerini tenkit etmek 
9. Kendisine verilen bŸtŸn ev šdevlerini yapmak 

1.15. Eğitim ve Öğretimde Tartõşma Metodunu Kullanmanõn …zellikleri 
 Yabancõlara dil šğretimi veren uzmanlarõn birçoğu bu metodun 
šğrencilerin eğitim ve šğretiminde onlarõn hedeflerini gerçekleştirmek ve iyi 
yetişmelerini sağlamak için iyi metod olduğunu kaydederler.13 

- Bu metod šğrencinin olumlu yšnlerini ortaya koyup, onun sadece alõcõ 
olmadõğõnõ, eğitimde katõlõmcõ da olabileceğini gšsterir 

- …ğrencinin kendisine gŸvenmesinin yanõnda šğretmene ve šğrenciye, 
birbirlerine karşõ saygõlõ olmayõ šğretir. İki taraf bu davranõşlarõyla eğitimin 
daha iyi gitmesini sağlarlar. 

- Bu metod; bazõ dŸşŸncelerin ve gšrŸşlerin ortaya çõkan farklõ gšrŸşlerin 
kabulŸyle faydalõ bilgiler elde edilir. Farklõ dŸşŸncelerde olanlarla, gŸzel 
sšzler kullanarak ve empati yaparak ilişki kurulabilir.  

- …ğrenciye, šnem verdiği ve zihnini meşgul eden konular hakkõnda 
konuşma fõrsatõ verir, bšylece eğitim ve šğretimin hayatõndaki yerini ve 
šnemini kavrar, eğitim faaliyetleriyle bu tarafa yšnelmesini teşvik eder. 

- …ğretmene, šğrencileri kabullenmesi, onlarõ tartõşma dersine alõp 
almamakta adil olmasõnõ ve aralarõndaki ilişkiyi iyi tutmanõn ne kadar 
šnemli olduğunu gšsterir. 

																																																													
13	Câbir,	Velîd,	Turuku’t-tedrîs,	s.	10	
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- Lisansüstü eğitimde de tartõşma metodu öğrencilerin ilmi araştõrma 
esnasõnda karşõlaşacağõ problemleri çšzmekte bŸyŸk bir katkõda bulunur. 

Yukarõdaki açõklamalardan, bu metodu šğretmenin değil, öğrencinin odak 
nokta olduğu hususu Ÿzerinde õsrarla durulduğunu ve birçok modern eğitim 
yšntemleriyle šrtŸştüğŸnŸ gšrmekteyiz. 

 

1.16. Tartõşma Metodunun Eksiklikleri 
 Uzmanlar šğretim yšntemlerindeki eksikliklerin yšntemden olmayõp 

daha çok uygulamacõlardan kaynaklandõğõnõ sšylerler. Bununla beraber 
öğretim yšntemlerinin bazõ eksikleri olup hiçbir yšntem mŸkemmel değildir. 

 Tartõşma metoduna yapõlan bazõ tenkitleri şšyle sõralayabiliriz:14 

- Tartõşmada zaman çok šnemlidir. …ğretmen zamanõ doğru 
kullanamadõğõnda ortaya bazõ olumsuzluklar çõkabilir ve sonuç šğretmenin 
planladõğõ gibi olmayabilir. 

- Bazen šğrencilerin bir kõsmõ tartõşmaya h‰kim olup diğerlerine fõrsat 
vermez. Aslõnda bu durum da yšntemin zayõflõğõndan kaynaklanõr. 

- …ğrenci sayõsõnõn çok olmamasõ lazõm, çŸnkŸ šğretmen tartõşmayõ genelde 
bir saat olarak dŸzenler. 

- …ğretmenlerin tartõşmayõ iyi yšnetebilmeleri ve yerinde sorular 
sorabilmeleri için kaliteli, bilgi dağarcõğõ dolu ve uzman olmasõ gerekir. 

- Bazen eğitimle ilgili olmayan ve eğitime dair kaynaklar kullanõlmadan da 
tartõşma konusu olabilmektedir. 

- Sorulan sorular öğrenciden öğrenciye farklõlõk gšsterir. BŸtŸn šğrencileri 
tek bir değerlendirmeyle değerlendirmek çok zor olur. 

- Toplu tartõşmalarda ortaya iyi şeylerin koyulmasõ hususunda şŸpheler 
olduğu kanaati yaygõn olup ilim tarihinde topluluklarõn šzellikli Ÿretimleri 
olmamõştõr. BŸyŸk ve kaliteli dŸşŸnceler daha çok kişisel veya tek şahõs 
becerisiyle ortaya çõkmõştõr. 

1.17. Tartõşma Metodunu Nasõl İyileştirebiliriz? 
 Araştõrmacõ, tartõşma metodunun yukarõda yukarõda bahsettiğimiz 
eksikliklerine rağmen, öğretmenin bu metodu uygulamada farklõ yollar bularak 
yabancõlara Arapça šğrenirken onlarõn konuşmalarõnõ bu metodla 
geliştirebileceğine inanõr. Bu metodu uygulayan šğretmenin ders esnasõnda başka 
faaliyetlerde bulunmasõ gerekir. ‚ŸnkŸ dersi verimli hale getirmek ve bu metodu 

																																																													
14	Câbir,	Velîd,	Turuku’t-tedrîs,	s.	169,	Kâzım,	Ahmed	Hayri	–	Sa’d	Yasin	Zeki,		Tedrîsu’l-ulûm,	Dâru’l-	nahdati’l	-	Arabiyye,	Kahire	
1981,	s.	409	
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uygulamak için çeşitli faaliyetler vardõr. …ğretmenin sorularõ uygun olmalõ ve 
aşağõda kaydettiğimiz şartlarõ taşõmasõ gerekir. 

1. Dersten šnce tartõşmanõn sorularõnõn hazõrlanmõş ve her soru için verilecek 
zamanõn belirlenmiş olmasõ, bšylece sorulara gšre kararlaştõrõlan zamanõn 
ayarlanmasõyla zaman problemi çšzŸlŸr. 

2. …ğretmen tartõşma dersi sorularõnõn cevaplarõnõ her yšnŸyle gšrebilmek 
için plan yapmaya ihtiyaç duyar. 

3. …ğrencileri iki gruba ayõrõp ona gšre soru sormak, sorularõn zor olmamasõ 
aksine kolay ve anlaşõlõr olmasõ gerekir. ‚ŸnkŸ hedef, konuşmayõ 
gŸzelleştirmek ve iyileştirmektir. 

4. …ğretmen, dšrt-altõ hafta gibi bir zaman aralõğõnda šğrencilerin başarõsõnõ 
hissedilir bir şekilde ortaya koyar. Sonra, šğrencilerin başarõ derecelerinin 
šnemi Ÿzerine šğrencilerle bu yšntemin onlarõ nasõl ileriye gštŸrdŸğŸnŸ 
anlatõr. 

Sonuç olarak tartõşma metodunun Arapça šğrenenlerin konuşmalarõnõ 
iyileştirmek ve geliştirmek için uygun ve vazgeçilmez bir tarz olduğunu 
sšyleyebiliriz. 
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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.
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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 
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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
 






























