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ةِ   َداللَُة َظاِهَرَتيِّ الَتْثِنَيِة والَتْصِغْيِر فِْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ

 
 د. فرهاد عزيز محيي الدين                                                    

 مدرس                                                            
 كلية التربية / جامعة كركوك                                                    

 
 

ُص الَبْحِث   ُملَخَّ
 

ِة ، إِْذ بَ        ْثِنَيِة َوالتَّْصِؽْيِر ِفي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ َل َهِذا الَبْحُث ِدَراَسَة َداللَِة َظاِهَرَتي التَّ ََ راَسُة أَنَّ َتَناَو َنْت الدِّ يَّ
ْثِنَيِة ِفي ا اةِ َظاِهَرَة التَّ ْثِنَيِة الَِّتْي َوَرَدْت ِفْي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ لَاْم  ألْمَثاِل َكاَنْت لََها َداللٌَة َخاَصٌة ، َفُمْعَظُم أْلَفاِظ التَّ

َنى الَحِقْيِقيِّ ، َباْل َكاَناْت ُمْحَحَقاِة ِباالُمَثنَّى س ِبَساَبِب َفْقاِدَها َااْرَ اِ  اى  َتُك َتْثِنَيُتَها ِمْن َباِب الُمَثنَّ ِماْن ُااُروِ  الُمَثنَّ
 الَحِقْيِقيِّ ، َكـ"الَقَمَرْيِن" ، َو"الُعَمَرْيِن" ، َو"الَبْصَرَتْيِن" ، َو"األَْبَيَضْيِن" ... إلخ . 

َهاا أُْلِحَقاْت        َْ أَنَّ ِْ ، أَ َراَساُة أَنَّ َتْثِنَياَة َهاِذِا األَْلَفااِظ َكاَناْت ِماْن أإَْلاِل ازِْيإَلاا ِباالُمَثنَّى ِماْن أإَْلاِل َوَكَاَفِت الدِّ
ْعِبْيُر ِبحَْفَظٍة َواِحَدٍة َعْن لَْفَظَتْيِن ، َولَِهَذا َكَثَرْت مِ  ِْ الَّْتْي ِفْيِه ، إِْذ َيُتمُّ ِفْيِه التَّ ااِة ِفاْي ازْيإَلا ْثاَل َهاِذِا األَْلَفااِظ الُمَثنَّ

َها َتْنَسإِلُم َوَتَتَواَفُق مَ  ِة س ألَنَّ ةٌ األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ َْ ِْ أََيَضاِ ، َفِهَي ِعَباَراٌت ُمْوإَل َع َمْنِ ِق األَْمَثاِل الَقاِئِم َعحَى ازِْيإَلا
 َتْحِمُل َدالالٍت َكِثْيَرٍة . 

ِة َوُهَو التَّْصِؽْيُر ، َفَقْد َبيَّ        َراَسُة أََيَضاِ ُاُيْوَع َظاِهَرٍة أُْخَرى ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ َنِت الدِّ َن الُنَحاةُ َمإِليَ  َوَبيَّ
َرِة الَِّتاْي إَلااَ ْت ِفاْي األَ  َراَساُة أَنَّ األَْلَفااَظ الُمَصاؽَّ َدٍة ، َوَكَااَفِت الدِّ اِة التَّْصِؽْيِر َعحَاى َدالالٍت ُمَتَعادِّ ْمَثااِل الَعَرِبيَّ

اَدْت َعْن َدالالِت التَّْصِؽْيرِ  َْ َدٍة أََيَضاِ ، َبْل  َفَق الُنَحاةُ َعحَْيَهاا . َفاَدالالُت التَّْصاِؽْيِر  َكاَنْت ِبَدالالٍت ُمَتَعدِّ الَِّتْي اتَّ
ْقحِْيلُ  ْعِظْيُم ، َوالتَّ ْحِقْيُر ، َوالتَّْصِؽْيُر ، َوالتَّ ِة   ِهَي : ) التَّ ْقِرْيُب   .الَِّتْي إَلاَ ْت ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ   ، َوالتَّ

 
 

َمُة   الُمَقدِّ
 

ااوُم َعحَااى َخاااَتِم األَْنِبَياااِ  َوالُمْرَسااحِْيَن ، َوَعحَااى  لِااِه َوَصااْحِبِه  الَحْمااُد ِ  َربِّ        ااوةُ والسَّ الَعااالَِمْيَن ، والصَّ
 أإَْلَمِعْيَن ...

ا َبْعُد :        أَمَّ
ْثِنَياِة وا       َراَسُة أَْن ُتَسحَِّ  الَضْوَ  َعحَى َداللَاِة َظااِهَرَتي التَّ اِة ، َفُتَحاِوُل َهِذِا الدِّ لتَّْصاِؽْيِر ِفاي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ

ِة ، َفِهَي الِمْر ةُ الَِّتْي َتْرَتِسُم ِفْيَها َتإَلارِ  اُعْوِب ، َوِهاَي الحَُّؽاُة َفاألَْمَثاُل ُتَعدُّ َراِفَداِ أََساسّياِ ِمْن َرَواِفِد الَعَرِبيَّ ُب الاُّ
اَعَراُ     الَِّتْي َصَدَرْت َعِن األَُمِم َوالُاُعْوِب ِبُكلِّ  ُة ، َوِمْنُهُم الُعحََمااُ  ، أَِو الاُّ َ َبَقاِتَها َوُمْسَتَوَياِتَها ) ِمْنُهُم الَعامَّ

َقاَفاِت .  َنِة ِبُكلِّ َضْرٍب ِمْن ُضُرْوِب َهِذِا الثَّ  س لَِذلَِك إَلاَ ْت ِعَباَراُتَها ُمحَوَّ
ٌة ِبالَعِديْ        ا َدَعاَنا إِلَى ِدَراَسِة َدالَلَِة َظاِهَرَتْيِن إِنَّ ِعَباَراِت األَْمَثاِل َؼِنيَّ اِدَرِة ، ِممَّ ِة النَّ َواِهِر الحَُّؽِويَّ ِد ِمَن الظَّ

ْثِنَيُة   َو )التَّْصِؽْيُر   .  ُة ، َوُهَما : ) التَّ  َؼِنَيْت ِبِهَما األَْمَثاُل الَعَرِبيَّ
َراَسااةُ        ُل ِبِعْنااَواِن : )) َدالَلَااُة  َوَقااْد اْقَتَضااْت َ ِبْيَعااُة َهااِذِا الدِّ ااَم َعحَااى َمْبَحَثااْيِن ، َكاااَن الَمْبَحااُث األَوَّ أَْن ُتَقسَّ

ْثِنَيةِ  ُل لَِظاِهَرِة التَّ ِة    ، واْاَتَمَل َعحَى َمْ حََبْيِن : األوَّ ْثِنَيِة ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ ااِني َظاِهَرِة التَّ ِة ، والثَّ  ِفي الَعَرِبيَّ
اِني َفَكاَن ِبِعْنَواِن : )) َداللَُة َظاِهَرِة اللَِداللَ  ـا الَمْبَحُث الثَّ ِة . أَمَّ ْثِنَيِة ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ تَّْصِؽْيِر ِفي األَْمَثاِل ِة التَّ
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ْصااِؽْيِر  ُل لَِظاااِهَرِة التَّ ااِة    ، َواْاااَتَمَل َعحَااى َمْ حََبااْيِن أََيَضاااِ : َكاااَن األوَّ اااِني لَِدالَلَااِة الَعَرِبيَّ ااِة ، َوالثَّ ِفااْي الَعَرِبيَّ
ِة . التَّْصِؽْيرِ   ِفي األْمَثاِل الَعَرِبيَّ

 

لُ     الَمْبَحُث األوَّ
ِة (( ْثنَِيِة ِفْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  )) َدالَلَُة َظاِهَرِة التَّ

 

ِة : ْثنَِيِة فِي الَعَربِيَّ الً : َظاِهَرةُ التَّ  أَوَّ
ْفاِع ، أَْو َيااٍ  َوُناوْ  ُهوَ الُمَثنَّى :  َياَدِة أَلٍِؾ َوُنْوٍن َعحَى  ِخاِرِا ِفاْي َحالَاِة الرَّ ِْ ٍن ِفاْي َما َدلَّ َعحَى اْثَنْيِن أَو اْثَنَتْيِن ِب

ارِّ ، َصاالَِحاِ لِحَتإْلِرْياِد ، َوَعْ اِؾ ِمْثحِاِه َعحَْياِه ِماْن ُدْوِن اْخاِتوٍؾ ِفاْي الَمْعَناى . َفأَْصاُل   ٔ) َحالََتي النَّْصِب والإلَّ
ُهااْم َحااَذفُْوا َحاارْ  إُلااُل ، إالَّ أنَّ إُلااُل والرَّ إُلوِن : إَلاااَ  الرَّ ْثِنَيااِة اْلَعْ ااُؾ ، َفأَْصااُل َقااْولِِهْم : إَلاااَ  الاارَّ َؾ اْلَعْ ااِؾ التَّ

ِْ ، وَ  اُدْوا َعحَى اْلَمْعُ ْوِؾ َعحَْيِه ألَِفاِ وُنْوَناِ ، َ حََباِ لإِلْيإَلا َْ إْلِرْيِد ِمْنُهَما.واْلَمْعُ ْوَؾ ، و  ُهَو َصالٌِح لحتَّ
ْفااِع ، وَياااٌ  وُنااْونٌ       اُد َعحَااى االْسااِم اْلُمْفااَرِد ألِاٌؾ وُنااْوٌن َمْكُسااْوَرةٌ ِفااي الرَّ َْ ااى ُياا ْحِوْيااِل إلَااى اْلُمَثنَّ  ِفااي ِفاي التَّ

ُماْوا َكْسارَ  َْ اِحْيُح ِبإَلْماِع  النَّْصِب واْلإَلرِّ ، وُيْفاَتُح َماا َقْباَل األلِاِؾ واْلَيااِ  ، واْلَت اى الصَّ اْوِن لِاَئوَّ َيْحَتاِبَا اْلُمَثنَّ النُّ
اَك َتقُاْوُل ِفاي إَلْماِع ُمْصاَ َفى : َرأَْياُت اْلُمْصاَ َفْيَن ، َوُهاَو كَ  حَْفاِظ اْلَمْقُصْوِر ِفي النَّْصاِب واْلإَلارِّ ، أال َتاَرى انَّ

ْيَدْيِن ، َفحَِكي ال َيْحَتِبَا َهذا اْلُمَثنَّى بَذا َّْ ْثِنَيِة وَفَتُحْوا األُْخَرى .ال  َك اْلإَلْمِع َكَسُرْوا ُنْوَن التَّ
ْيِر)ُهَما  ، َوُيْحَحُق باْلُمَثنَّى ِفي إْعَراِبِه أْرَبَعُة أْلَفاٍظ ، ِهَي : اْثَناِن واْثَنَتاِن ، وِكو وِكْحَتا ُمَضاَفْيِن إلَى َضمِ      

َمْتُهَما ا ِْ َرٍة َعحَى األلِِؾ َكإْعَراِب اْلَمْقُصاْوِر ، ُيَقااُل: إَلااَ  َفإْن أُِضْيَفا إلَى َظاِهٍر لَ أللُِؾ وأُْعِرَبا ِبَحَرَكاٍت ُمَقدَّ
إُلحَْينِ  إُلحَْيِن ِكحَْيِهَما ، وإَلاَ  ِكو الارَّ إُلحَْيِن ِكحَْيِهَما ، وَمَرْرُت بالرَّ إُلوِن ِكوُهَما ، وَرأَْيُت الرَّ  ، وَرأَْياُت ِكاو الرَّ

إُلحَْيِن  َْ ِفاي َضاِميْ الرَّ اى أإُِلْيا ا َكاَن لَْفُظ )ِكو وِكْحَتا  ُمْفَرَداِ وَمْعَناُهَما ُمَثّنِ إُلحَْيِن ، ولَمَّ ِرِهَما ، وَمَرْرُت ِبِكو الرَّ
 ْلَكِرْيُم ، َقااَل َتَعاالَى : اْعِتَباُر اْلُمَثنَّى َفُيَثنَّى ، واْعِتَباُر الحَّْفِظ َفُيْفَرُد ، َوَهَذا األِخْيُر أْكَثُر ، وِبِه إَلاَ  اْلقُْر ُن ا

َتْيِن  َتْت أُُكحََها   .  ٖ)، ولَْم َيقُْل  َتَتا   ٕ) ِكْحَتا اْلإَلنَّ
ِؾ إْذ ُيثَ       َِ ااى أْلَفاااُظ اْلَعااَدِد َوال ُتإْلَمااُع لوْسااِتْؽَناِ  َعْنُهَمااا ِبُمَضاااَعَفاِتَها َمااا َعااَدا اْلِمَئااِة واألْل َياااِن ال ُتَثنَّ نَّ

 ، ُيَقاُل : ِمَئَتاِن وأْلَفاِن ، وِمَئاٌت وِمئْوَن ، وأُلُْوٌؾ و الٌؾ . وُيإْلَمَعانِ 
اْوَعْيِن ، َنْحاُو : َرْهاٍ  وَرْكاٍب وَقا      ْوٍم ، وَااْعٍب َقْد ُيَثنَّى اْلإَلْمُع َعحَى َتأِْوْيِل اْلإَلَماَعَتْيِن أِو اْلِفاْرَقَتْيِن أِو النَّ

َؼَنٍم وإِلَماٍل ، َتقُْوُل : َرْهَ اِن وَرْكَبااِن وَقْوَمااِن ، إَذا أَرْدَت َضامَّ َرْهاٍ  إلَاى وإَلْيٍش وإُلُنْوٍد ، وإِبٍل وَخْيٍل و
َرْهااٍ  ، وَرْكااٍب إلَااى َرْكااٍب ، وَقااْوٍم إلَااى َقااْوٍم ، وَكااَذا َتقُااْوُل : َاااْعَباِن وإَلْيَااااِن وإُلُنااْوَداِن وإِبااوِن وَخااْيوِن 

 .  ٗ) َيْوَم أْلَتَقى اْلإَلْمَعاِن  :  وَؼَنَماِن وإِلَماالِن ، َقاَل َتَعالَى
 وُيْاَتَرُ  ِفي ُكلِّ اْسٍم ُيَثنَّى ُاُرْوٌ  :      
ااى وال اْلإَلْمااُع ، َفااو ُيَقاااُل ِفااي )َرإُلااوِن  : َرإُلوَناااِن ، َوال ِفااي  -ٔ ااى اْلُمَثنَّ أْن َيُكااْوَن ُمْفااَرَداِ ، َفااو ُيَثنَّ

ْيُدْوَناِن . َّْ ْيُدْوَن  : ال َّْ  )ال
ِحيْ أ  -ٕ ا َهَذاِن وَهاَتاِن والحََّذاِن والحََّتاِن َفحَْيَسْت ِبُمَثّنِى َعحَى الصَّ اِ ، وأمَّ َما ْن َيُكْوَن ُمْعَرَباِ ال َمْبِنيَّ ِح ، وإنَّ

اِ ، ولَ  ٌة َعحَى األلِِؾ َرْفَعاِ ، وَعحَى اْلَياِ  َنْصَباِ وإَلرَّ ْيَسْت ُمْعَرَبِة ِهَي َعحَى ُصْوَرِة اْلُمَثنَّى ، َفِهَي َمْبِنيَّ
اٌة ال ُمْعَرَباٌة ، وِمانْ  اِ ، ألنَّ أْسَماَ  ازَااَرِة واْلَمْوُصاْولَِة َمْبِنيَّ ُهْم َماْن باأللِِؾ َرْفَعاِ وباْلِياِ  َنْصَباِ وإَلرَّ

 .  ٘)ُيْعِرُبَها إْعَراَب اْلُمَثنَّى 

ِفَق االْسَماِن لَْفَظاِ وَمْعِنى ، َفو ُيَقاُل : الْ  -ٖ َنااِ ، وَكاَذا أْن َيتَّ ْْ َعْمَراِن ، ِفي ُعَمَر وَعْمٍرو، الْخِتوِفِهَما َو
َفاِقِهَماا ِفاي الحَّْفاِظ ، وإَذا  ِقْياَل ال ُيَقاُل : اْلُعَمَراِن ، ِفي أِبي َبْكٍر وُعَمَر )َرِضَي هللاُ َعْنُهَما  ، لَِعاَدِم اتِّ

ْؽحِْيِب َكَما َقالٌْوا : األَبَوا ْمِا ، َوال ُيَقااُل : َفُهَو ِمْن َباِب التَّ ِن ، لأِلِب واألُمِّ ، واْلَقَمَراِن ، لِْحَقَمِر والاَّ
َْ َذلِااكَ  ااْمِا ، لِوْخااِتوِؾ َمْعِنااى ، وأإَلااا    اْلَعْيَناااِن ، لِْحَعااْيِن اْلَباِصااَرِة واْلَعااْيِن اْلإَلاِرَيااِة أْو لِقُااْرِ، الاَّ

 .  ٙ)َقْوٌم 
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ٗ-  َْ ْمُا لَِعَدِم اْلُمَماَثحَِة ، َفإْن ُثنَِّي أْن َيُكْوَن لوْسِم ُمَماِثٌل ، أ َثاٍن ِفي اْلُوإُلْوِد ، َفو ُيَثنَّى اْلَقَمُر َوال الاَّ
ْؽحِْيِب . ْمِا ، َفُهَو ِمْن َباِب التَّ  وِقْيَل : اْلَقَمَراِن ، لِْحَقَمَر والاَّ

َها َتُدلُّ َعحََى اْثَنْيٍن أَِو اْثَنَتْيٍن ، لَِكنَّ َوَقْد َوَرَدْت إُلْمحٌَة ِمَن هِذِا األَْلَفاِظ ِفْي الَعَرِبيَّ        ِة  َفأُْلِحَقْت بالُمَثنَّى س ألَنَّ
َيْيِن ُمْخَتحَِفاِن لَْفَظاِ َوَمْعَنِى ، َكـ"األََبَوْيِن" لأِلَِب َواألُمِّ . أَْو ُمْخَتحَِفاِن ِفْي َحَرَكاِت أَ  ْحُرِفِهَما َكـ"الُعَمَرْيِن" ، الُمَثنَّ

اِب ، وَعْمِرو ِبِن ِهَاااٍم )الَمْعاُرْوِؾ ِباأَِبي إَلْهاٍل  . أَْو ُمْخَتحَِفااِن ِفاْي الَمْعَنالِحدَ  ى ُدْوَن الَلَِة َعحََى ُعَمِر ِبِن الَخ َّ
 .  7)الُحُروِؾ َوَحَرَكاِتَها َكـ"الَعْيَنْيِن" الَِّتْي ُيَراُد ِبإْحَداُهَما : الَعْيُن الَباِصرةُ ، وباألُْخرى : الِبْئُر 

مَ        َما ُيْعَتَمُد ِفْيِه َعحََى السَّ اِع َفُيْحَفُظ َوالَ َوَذَهَب َبْعُضُهْم إلى أَنَّ ّهَذا الَضْرَب ِمَن الَتْثِنَيِة َؼْيُر ِقَياِسيٍّ ، َوإِنَّ
ْؽحِْياِب ُيَقاُا َعحَْيِه ، إِْذ َقالُوا : )) ... َوِمْنَها َماا الَ ُيْصاحَُح لَِعْ اِؾ ِمْثحِاِه َعحَْياِه ، وَ  َذلِاَك َماا َكااَن َعحَاَى َساِبْيِل التَّ

اوْ  ْمِا والَقَمِر ، والُعَمَرْيِن : ألَِبي َبْكٍر َوُعَمر ، َوَهاَذا النَّ ُع َمْساُمْوٌع كاألََبَوْيِن : لألَِب واألُمِّ ، والَقَمَرْيِن: لحاَّ
َنا نَ   8)ُيْحَفُظ ، َوالَ ُيَقاُا َعحَْيِه     ااِهَرِة ِفاْي الَكاوَِم . والَحِقْيَقُة أَنَّ ِة َهاِذِا الظَّ ِفُق َمَع أََحِد الَباِحِثْيَن َعحَاَى ِقَياِسايَّ تَّ

َواِهُد الَِّتْي َتُدْوُر ِفْي َفحَِك َمَساِئَل كَ  ِة ِمْن َحْيُث الاَّ َع الَعَرِبيِّ س َوَذلَِك )) لِِاُيوِعَها ِفْي الَعَرِبيَّ َوسُّ ِثْيَرٍة س َوأِلَنَّ التَّ
اأِخْيُر ، والَحْماُل َعحَاَى الَمْعَناَى ، َوَوْضاُع لَ ِمْن ِسمَ  ْقاِدْيُم ، والتَّ ِة ، إْذ َيِااْيُع ِفْيَهاا الَحاْذُؾ ، والتَّ ْفَظاٍة اِت الَعَرِبيَّ

رَ  ٌة ُمَتَ اوِّ َة لَُؽٌة َحيَّ ةٌ الَ لَُؽاٌة إُلُماْوٌد ، َعحَاى َمْوِضَع أُْخَرى ، َوَؼْيُر َذلَِك ِمَن الَمَساِئِل الَِّتْي َتُدلُّ َعحََى أَنَّ الَعَرِبيَّ
ِر    َ اوُّ ْ ِوْيِر والتَّ ِة التَّ ةُ ِبُحإلَّ َواِهُد الَفِصْيَحُة الثَّرَّ . َفْضاوِ َعاْن أَنَّ   9) أَْن الَ ُتَتَناَسَى الَقَواِعُد َواألُُصْوُل َوالاَّ

ْحااِوِيْيَن لَااْم ُيِاااْيُروا إِلااى ِقَيا ْثِنَيااِة إاِلَّ القُااَداَمى والُمْحااَدِثْيَن ِمااَن النَّ ْؽحِْيااِب ِفااْي التَّ ِة َظاااِهَرِة التَّ ِة أَْو َؼْيااِر ِقَياِساايَّ ِساايَّ
اِهْم َعحَْيَهاا ، إِْذ لَاْو َكاَناْت َكاَذلِ  ٌة لَِعَدِم َنصِّ َها ِقَياِسيَّ اْوا َعحَْيَهاا ِمْثحََماا "الُسُيْوِ ّي" ، َوَهِذِا َمْسأَلٌَة ُتْوِحْي ِبأَنَّ َك لََنصُّ

اااْوا َعحَاااىَ  اااْدَرِة ، َوِكْثاااَرِة االْساااِتْعَماِل ،  َنصُّ ِة ، والنُّ اااْعِريَّ اااُرْوَرِة الاِّ اااُذْوِذ ، والضَّ اااَواِهِر َكالاُّ َؼْيِرَهاااا ِماااَن الظَّ
ِة الُمْخَتحَِفِة  ْعِوْيِض ، َوَؼْيِر َذلَِك ِمَن َظَواِهِر الَعَرِبيَّ  .  ٓٔ)والتَّ

إْلِرْياِد ، َنْحاُو  َقاْولِِهْم : " َساحََّ  َوَقْد َوَرَدْت إُلْمحٌَة أُْخَرَى ِمَن األَلْ        ِة التَّ َى س لَِعَدِم َصوَِحيَّ َفاِظ أُْلِحَقْت ِبالُمَثنَّ
ْيِن " ، ُهَماا الفَ  َبَك هللاُ   األََمارَّ ْيُل َواْلإَلَمُل الَهاِئُج ، و" إَلنَّ ْقاُر والُعارى ، َو " هللاُ َعحَْيِه األَْيَهَمْيِن " ، َوُهَما السَّ

قَ َكَفاَك أَ  وَُن " ْمَر األإْلَوَفْيِن " ، ُهَما الَبْ ُن والَفْرُج ، َو     " أََذاَقَك الَبْرَدْيِن " ُهَما الَعاِفَيُة َوالِؽَناى ، َو " الاثَّ
: الإِلنُّ وازِْنُا 
(ٔٔ    . 

ْؽحِْيِب س َوَذلَِك كَ        ُة ُتَعبُِّر َعْن َاْيَئْيِن ُمَتَقاِرَبْيِن ِبالتَّ ْمِا والَقَمِر َفالَعَرِبيَّ أَْن َيُكْوَنا اْسَمْيِن َنْحُو "الَقَمَرْيِن" لحاَّ
اا ِماْن َحْياُث ، أَْو َمَكاَنْيِن َنْحُو "الَبْصَرَتْيِن" لحَبْصَرِة والُكْوَفِة . إِْذ ُيَصاُر إِلَاى َتْؽحِْياِب أََحاِدِهَما َعحَاى اَِخاِر إِ  مَّ

ا تُ  ا الِخفَُّة ، َوإِمَّ ْهَرةُ ، َوإمَّ ُر   ِمْنُهَما الاُّ  .   ٕٔ)ْؽحَُب الُمَذكَّ
ْثِنَياِة َوَذلِاَك َكاـ" األََباَوْيِن "       اِئُع ِعْنَد الَعَرِب َتْؽحِْيُب األَْقَوى َواألَقَدِر َعحََى َؼْيِرِا ِفْي التَّ لاألَِب َواألُمِّ .  َفالاَّ

َم َواألَْكَباَر ِفاْي َوَتاَرِة ُيَؽحُِّبْوَن األََخَؾ ُنْ َقاِ َكـ "الُعَمَرْيِن" ألَبِ  ََ ي َبْكٍر َوُعَمار . َوَتااَرِة أُْخاَرى ُيَؽحُِّباْوَن األَْعاَظ
ْهِر ِفْي َقْولِِه َتَعالَى : َْ الَبْحَراِن ، َهَذا َعْذٌب فَُراٌت   اِتَساِعِه أَْو َضَخاَمِتِه ، َكَتْؽحِْيِب الَبْحِر َعحَى النَّ َوَما َيْسَتِو

ِر َعحَاَى   ٖٔ) اٌج َاَراُبُه َوَهَذا ِمْحٌح أإَُلا ْهاِر . َوَيْكُثاُر ِعْناَدُهْم َتْؽحِْياُب الُماَذكَّ ، َفِفاْي اَِياِة َتْؽحِْياٌب لِْحَبْحاِر َعحَاَى النَّ
ْمِا والَقَمِر ، َولَْم َيْؽحُِبُوا الُمَؤنََّث إاِلَّ ِفْي َحاالٍت َقحِْيحٍَة ، أَْاَهُرهَ   ا : الُمَؤنَِّث َكالَقَمَراِن ، لِحاَّ

َباَقوْ  -ٔ ُبَع َيْعِني : األُْنَثى ِمَن الضِّ ْبَع األُْنَثى َوَفَححََها س ألَنَّ الضَّ ِع ، لُُهْم : "َضُبَعاِن" ، ُيِرْيُدوَن ِبَها الضَّ
َكِر : ِضْبَعاٌن  ْواُ ، ُثمَّ أَْ حَقُْواُ   ٗٔ)وُيَقاُل لِحذَّ َعحَْيِهَما َمَعااِ . َفاْخَتاُرُوا الحَْفَظ األُْنَثى ِمْن ُدْوِن الَذَكِر َوَثنُّ

َكِر .  س َوَذلَِك َتْؽحِْيَباِ لأِلُْنَثَى َعحََى الذَّ
اَة  -ٕ اَفا َوالَماْرَوَة ، َوُهَماا إَلاَبوَِن ِبَمكَّ َقْولُُهْم : "الَمْرَوَتاِن" : َوُيِرْياُدَن ِبَهاا الصَّ

ْؽحِْياُب لِْحَماْرَوِة   ٘ٔ) . والتَّ
َثِة .   الُمَؤنَّ

 

َْ َكاَن اْخِتو       ْثِنَيِة َعحََى َثوََثِة َمَذاِهَب َوَقْد َحاِة  ِفْي َهَذا الَضْرِب ِمَن التَّ  :   ٙٔ)ُؾ النُّ
لُ : ِرْيَن . األَوَّ  َيَرَى َمْنُعُه ، َوُهَو َمْذَهُب "األَْخَفِش" ، وأَْكَثِر الُمَتأَخِّ
انِْي : " و"اْبِن َما الثَّ َِّ اُ ، َوُهَو َمْذَهُب "األَْنَباِر َْ لِك" س َوَذلِاَك اْساِتَناَداِ َعحَاَى َقاْوِل الَعاَرِب :  " الَقحَاُم َيَرَى إَلَوا

 أََحُد الحَِّساَنْيِن " و " الحََّبُن أََحُد الحَّْحَمْيِن " .
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الُِث : ْسِمَيِة . الثَّ َفاِق الَمْعَنى الُمْوإِلِب لِْحتَّ اُ ِبَاْرِ  اتِّ َْ  َيَرى إَلَوا
ْثِنَيِة ، َقْولِِه َتَعالَى : َوِمْن أَْمِثحَِة َهَذا الَضْرِب مِ       ، إْذ َقالُوا    (ٔ7َيالَْيَت َبْيِنْي َوَبْيَنَك ُبْعَد الَمْاِرَقْيِن  َن التَّ

ااَتاِ  . َوِقْيااَل َمْعَناَهااا : الَمْااا ااْيِؾ َوَمْاااِرقَُها ِفااْي الاِّ ااْمِا ِفااْي الصَّ ِرُق ِفااي َمْعَنااى "الَمْاااِرَقْيِن" : َمْاااِرُق الاَّ
س ألنَّ الَعَرَب َقْد َتإْلَمُع االْسَمْيِن َعحَى َتْسِمَيِة أَْاَهِرِهَما  َوالَمْؽِربُ 

(ٔ8  . 
" َفَقااالُُوا : "الَبْصااَرَتاِن"        ََ ََ ااُروا َعااِن "الَبْصااَرِة َوالُكْوَفااِة َوَعبَّ

، َفالَبْصااَرةُ ِعْنااَدُهْم أََهاامُّ َوأَْاااَهُر ِمااَن   9ٔ)
اِعُر ِفْي َقْولِِه :     الُكْوَفِة . َو"الُمْوِصوَِن " : َتْعنِ  ْيَرةُ " ، َوإِلَْيِه أَااَر الاَّ ِْ ْنَدُهْم " الُمْوِصُل والإَل َِ  ْي ِع

ا ِمْصُر َوالَحَرُم  ا َوالِعَراُق لََنا          َوالُمِصالَِن َوِمنَّ  (02)َفَبْصَرةُ األُْزِد ِمنَّ

َنِة ِبَهِذِا ا       َمااِن" َوُهاْم ُيِرْياُدوَن َوَعبَُّروا َعْن َبْعِض أَْاُهِر السَّ اَفَراِن" ، أَو "الُمَحرَّ ْيَؽِة ، َفَقاالُوا : "الصَّ لصِّ
م  رَّ ََ َْ َصَفر َوالُمَح ِبِهَما َاْهَر
(ٕٔ   . 

اُرْوَن َعاْن َعحََماْيِن ِبَماا اْااَتَهَرا أَْو ُوِصاَفا  ِباهِ        ْثِنَيُة ِمْن َحْياُث الَمْعَناى ، إِْذ ُيَعبِّ ، َنْحاُو َقْولِاِه  َوَقْد َتُكْوُن التَّ
َل َهَذا القُْر ُن َعحََى َرإُلٍل ِمَن الَقْرَيَتْيِن َعِظْيٍم  َتَعالَى :  ِّْ اِئَؾ " . َوَقْولُُهْم   ٕٕ) لَْو الَ ُن َة َوال َّ ، يعني : "َمكَّ

اِفَداِن " : َيْعِنْي " ِدإْلحََة َوالفُراَت " . و          " األَْصَؽَراِن " ِفْي قَ  َما الَمْرُ  ِبأَْصَؽَرْيِه " : " الرَّ ْولِِهْم : " إِنَّ
 .  ٖٕ)َيْعِنْي : "َقْحَبُه َولَِساَنُه . و " األَْحَمَراِن" الَخْمُر والحَّْحُم 

 

ةِ  ْثنَِيِة فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  َثانَِياً : َدالَلَُة التَّ
ٌة ِبَكِثْيارٍ        َة َؼِنيَّ ْقَبااِل َعحَْيَهاا س َوَذلِاَك ِبَساَبِب  إِنَّ األَْمَثاَل الَعَرِبيَّ ُْ الَماْرَ  لإِْلِ َياِة الَِّتاْي ُتَحفِّا ِماَن الَعَناِصاِر الَفنِّ

َها الُماَؤثِِّر ِفاْي الَعْقاِل َوالَخَيااِل . ِماْن أإَْلاِل َذلِاكَ  ِْ  َضارَب ِبَهاا هللاُ أُْسحُْوِبَها الإَلِمْيِل َوَبوََؼِتَها األَِصْيحَِة ، َوَمإَلا
اِا َوَمْوِعَظِتِهْم ِفْي أُُمْورِ  َتَعالَىَ  ِْ ، َواْسَتْاَهَد ِبَها ِفْي َمَواِ َن َكِثْيَرٍة ِزِْقَناِع النَّ ْي ِْ ْنِيا ِمْن َذلِاَك  ِفْي ِكَتاِبِه الَع الدُّ

اُا ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه  َقْولُُه َتَعالَى :  َها النَّ هاـ  : )) ٕ٘٘"اْلإَلااِحُظ" )ت. َوِفْي َذلَِك َيقُاْوُل   ٕٗ) َيأيُّ
َنَة األَْساَباِب ، َمْكُااْوَفَة الِعحَاِل ، َمْضاُرْوَبِة َمَعَهاا      .   ٕ٘)األَْمَثااُل      َولَْن َتإِلُدوا َوَصاَيا أَْنِبَياِ  هللِا إاِلَّ ُمَبيَّ

َِّ " )ت ِرْيِؾ إِلََى َايٍ  ِمْن هـ  ِحْيَن َيقُْوُل 9َٖ٘وإِلَى َهَذا َيْذَهُب "أَُبْو ِهوٍَل الَعْسَكِر : )) َما َرأَْيُت َحاإَلَة الاَّ
اْذَرِة َوالَكحَِماِة ا ااِهِد َوالَمَثاِل ، َوالاَّ ااِئَرِة ، َفاإِنَّ َذلِاَك أََدِب الحَِّساِن َبْعَد َسوََمِتِه ِمَن الحَّْحاِن ، َكَحاإَلِتاِه إِلَاَى الاَّ لسَّ

ْيُد الَمْنِ اَق َتْفِخْيَمااِ ، َوُيْكِساْبهُ  ِْ اُدْوِر ، َوَياْدُعو   َي فُاْوِا ، َوَحاوََوِة ِفاْي الصُّ َقُباْوالِ ، َوَيإْلَعاُل لَاُه َقاَراَراِ ِفاْي النُّ
َهاِر ِبااِه أََواَن القُحُااْوَب إلَااى َوْعِيااِه ، َوَيْبَعُثَهااا َعحَااى ِحْفِظااِه ، َوَيأُْخااُذَها ِباْسااِتْعَداِدِا ألَْوَقاااِت الُمااَذاَكَرِة َواالْسااِتظْ 

ْفِضايْ الُمإَلاَدلَ  َما ُهَو ِفاْي الَكاوَِم َكالتَّ ِل ِفاْي الِعْقاِد ، ِة ِفْي َمَياِدْيِن الُمإَلاَدلَِة َوالُمَصاَولَِة ِفْي َححََباِت الُمَقاَولَِة ، َوإِنَّ
ْسِهْيِم ِفْي الُبْرِد ...     ْوِض ، َوالتَّ ْنِوْيِر ِفْي الرَّ َوالتَّ
(ٕٙ  . 

يُِّن َولََعلَّ أََهمَّ ُعْنُصٍر ِما       َْ اَياا الَِّتاْي ُتا َْ ُْ واالْخِتَصااُر َفُهَماا ِماْن أَْكَثاِر الَم َياِة ُهاَو ازِْيإَلاا ْن َعَناِصاِرَها الَفنِّ
َمااِن إِ  َّْ َوَراِن َعحَى األَْلِساَنِة َواألْقاوَِم ُمْناُذ َقاِدْيِم ال ُيوِع َوالدَّ ، ِعْناَد لَاى َيْوِمَناا ّهاَذا األَْمثاَل . َفاألَْمَثاُل َكِثْيَرةُ الاُّ

ُن الِخْبَراِت َوالَمَعاِني الَكِثْيَرة فِ  َها َكوٌَم َتَتَضمَّ َبُب ِفْي َذلَِك أَنَّ ُعْوِب س َوالسَّ ي ِعَبااَراٍت َااِدْيَدِة إَلِمْيِع األَُمِم والاُّ
دُ  فُْوِا ، َوَتِخااؾُّ َعحَااى األَْلُسااِن َفُيَردِّ ااا َيإْلَعحَُهااا َتَتَعحَّااُق ِبااالنُّ ِْ ، ِممَّ اااُا َكاَفااة . َوِفااْي َذلِااَك َيقُااْوُل " ازِْيإَلااا َهااا النَّ

َُّ " :    )) َفِهَي ِمْن أإََللِّ الَكوَِم َوأَْنَبحِِه َوأَْاَرِفِه َوأَْفَضحِِه س لِِقحَّاِة أَْلَفاِظَهاا ، َوَكْثا َرِة َمَعاِنْيَهاا ... َوِماْن الَعْسَكِر
َها َتْعَمُل َعمَ  ِْ َها َمَع إِْيإَلا ةٌ ِمْن ِسَماِت األَْمَثااِل س ألَنَّ   7ٕ)َل ازِْ َناِب ...    َعإَلاِئِبَها أَنَّ َْ ُْ ِسَمٌة َباِر . َفازِْيإَلا

ِْ واالْخِتَصااِر ، َوالَحاْذِؾ واالْقِتَصااِر     ٌة َعحَاى ازِْيإَلاا األَْمَثاَل ِفْي أَْصحَِها )) َمْبِنيَّ
. لِاَذلَِك الَ ُنَؽاالِْي إَذا   8ٕ)

َمَة قُْحَنا إِنَّ َهِذِا ال َْ  –سِّ ُمَصاِحَبٌة لأِلَْمَثاِل ِفْي إُللِّ أََسالِْيِبَها س لَِيِخؾَّ اْسِتْعَمالَُها ، َوَيْسُهَل َتاَداُولَُها  –أََ ازِْيإَلا
ِْ أَيْ  ِة ، َفَقْد ُبِنَيْت َعحَى ازِْيإَلاا ْثِنَيِة ِفْي األََمَثاِل الَعَرِبيَّ ْثِنَياِة ، َوَهَذا َما َنإِلُداُ ِفْي َظاِهَرِة التَّ َضااِ ، َفإُلالُّ أَْلَفااِظ التَّ
ُة لَْيَسْت ِمْن َنْوِع الُمَثنَّى الَحِقْيِقايِّ ، َباْل أُْلِحَقاْت ِباالُمَثنَّ  ى ِبَ ِرْيَقاٍة   َماا ، َوُهَماا الَِّتْي اْسَتْعَمحَْتَها األَْمَثاُل الَعَرِبيَّ

 َضْرَباِن : 
َياْيِن لَْفَظااِ  -ٔ اْمِا والَقَماِر . َو "الُعَماَرْيِن " أِلِباْي َبْكاٍر َما اْخَتحََؾ ِفْيِه الُمَثنَّ َوَمْعناِى ، َكاـ "الَقَماَرْيِن" لِحاَّ

ُحاْوَن ا ْؽحِْيِب ، َفَقْد َكاَن )) الَعاَرُب ُيَرإلِّ اِهَرةُ ِبَظاِهَرِة التَّ ى َهِذِا الظَّ ألََهامَّ َوُعَمَر ، َوؼْيِرِهَما . َوُتَسمَّ
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اى َاااِموِ لَُهَماا َمَعااِ ، ُمْنَ ِبَقااِ َوُيْؽحُِبْوَنُه ِبإإِْلَراِ  التَّ  ْثِنَيِة َعحَى لَْفِظاِه َوْحاَداُ ، ُثامَّ َيإْلَعحُاْوَن َمْعَناى الُمَثنَّ
ْؽحِْيِب " ، َوَما َوَرَد ِمْنُه ُمْحَحٌق ِبالُمَثنَّى ، َولْيَا ُمَثنَّى َحِقْيقَ  ى ِبـ"التَّ  .  9ٕ)ِة    َعحَْيِهَما ، َوَهَذا َما ُيَسمَّ

ااى        أَْن َيُكااْوَن االْسااَماِن الُمااَراِد َتْثِنَيَتُهَمااا  –ِمْثحََمااا َسااَبَقِت ازَِااااَرةُ إِلَْيااِه  –إِنَّ األَْصااَل ِفااْي الُمَثنَّ
ِفَقااْيِن لَْفَظاااِ َوَمْعِنااى  ااةِ   ٖٓ)ُمتَّ َوُهااَو  . َوَقااْد َكُثااَرْت َتْثِنَيااُة َمااا اْخَتحََفااا لَْفَظاااِ َوَمْعِنااى ِفااي األَْمَثاااِل الَعَرِبيَّ

َْ أَْن ُيْؽحَاَب أََحاُد االْساَمْيِن َعحَاى اَِخاِر س لُِااْهَرِتِه ، أَْو لِِخفَّ  ْؽحِْيِبايِّ ، أَ ِتاِه ، أَْو الَمْعُرْوُؾ ِبالُمَثنَّى التَّ
ْثِنَيُة ِبحَْفِظ أََحِدِهَما ، إاِلَّ أَنَّ َدالَلََتُه َبْقَيْت تَ  ْذِكْيِر ، َفَتُكْوُن التَّ ُدلُّ َعحَى االْثَنْيِن ، َوالَؽَرُض ِمْن ِبَسَبِب التَّ

ُْ ، َواْخِتَصاُر الحَّْفِظ ، َعْن َ ِرْيِق اْخِتَياِر لَْفَظٍة ِمْن لَْفَظَتْيِن  َذلَِك ازِْيإَلا
ِفاُق   ٖٔ) . َوَهَذا الَمْنِ ُق   َيتَّ

ِْ . ِمْن َذلَِك َقْولُُهْم  ، َفالَمْقُصْوُد   ٕٖ): )) أَْبَهى ِمَن الَقَمَرْيِن    َمَع َمْنِ ِق األْمَثاِل الَقاِئِم َعحَى ازِْيإَلا
ْمُا َوالَقَمُر "  ٌر ، َوالَعاَرُب   ٖٖ)ِمَن الَقَمَرْيِن " الاَّ اُه ُماَذكَّ ْمِا س ألَنَّ . َوَقْد ُؼحَِّب لَْفُظ الَقَمِر َعحَى الاَّ

أِْنْيِث ، ِمْن َذلَِك َقْوُل الَفرَ  ْذِكْيَر َعحَى التَّ َدِق :َتْؽحُِب التَّ ْْ 
َوالُِع  ُجْوُم الطَّ َماِء َعلَْيُكُم      لََنا َقَمَراَها َوالنُّ  (43)أََخْذَنا بِأََفاِق السَّ

ااْمُا أَْعَظااَم أَْمااَراِ س        ااْمَا َوالَقَمااَر َفَؽحَّااَب لَْفااَظ الَقَمااِر ، َوإِْن َكاَنااِت الاَّ إِْذ أََراَد ِبااالَقَمَرْيِن )) الاَّ
أِْنْيااِث ...    ألإَْلاِل أَنَّ الَقَما اْذِكْيَر َعحَاى التَّ َثاٌة ، َوُهاْم َيْؽحُِباْوَن التَّ اْمَا ُمَؤنَّ ُر الحَّْفاِظ  َوالاَّ َر ُماَذكَّ

(ٖ٘   .
ْمَا ِهَي َسَبُب ُظُهْوِر الَقَمِر وَمْصَدُر ُنْوِرِا  ْؼِم ِمْن أَنَّ الاَّ ِر َعحَى الرَّ ْؽحِْيُب َكاَن لِْحُمَذكَّ َفالتَّ
(ٖٙ   . 

، َفاـ " َراَماة " َمْوِضاٌع ِباالقُْرِب   7ٖ)ِمْثُل َذلَِك أََيضاِ َقْولُُهم : )) َتْسأَلُِنْي ِباَراَمَتْيِن َساْحإَلَماِ    وَ       
ُوا إِلَْيِه َمْوِضَعاِ  َخَر ُهَناَك َفَقالُوا :     " ِبَراَمَتْيِن " َعحَى َساِبْيِل ا ُهْم َضمُّ ْؽحِْياِمَن الَبْصَرِة ، َولَِكنَّ ِب لتَّ
َن ا ااَة َوالَمِدْيَنااِة . َوَقااْد َباايَّ َتاااِن" لَِمكَّ لَمْيااَداِنيُّ َكَمااا َيقُْولُااْوَن : "الَبْصااَرَتاِن" لِْحَبْصااَرِة والُكْوَفااِة ، َو "الَمكَّ

َر هـ  َذلَِك ِبَقْولِِه : )) ... َراَمُة : َمْوِضٌع ِبقُْرِب الَبْصَرِة ... َوُضمَّ "َراَمُة" إِلَى َمْوِضٍع  خَ 8ٔ٘)ت
 ُهَناَك َفَقاَل : "ِبَراَمَتْيِن" ، َكَما َقاَل َعْنَتَرة : 

ْحُرَضْيِن    (43)َشِرَبْت بَِماِء الدُّ

َما ُهَما " َوِسْيٌع " َو " ُدْحُرض " ، َوُهَما َماَ اِن أَْو َمْوِضَعاِن س َفَثنَّى ِبحَْفِظ أََحِدِهَما ، َكَما ُيقَ  اُل : َوإِنَّ
 .   9ٖ)َراِن    الَقَمَراِن ، َوالُعمَ 

ااى        ِْ واالْخِتَصاااِر ، َفأَْلَفاااُظ الُمَثنَّ ااى س ألإَْلااِل ازِْيإَلااا َمااا أُْدِخحَااْت ِفااْي َباااِب الُمَثنَّ َفَهااَذِا األَْلَفاااُظ إِنَّ
َياتْ  ْهَرِة ، لَِذلَِك ُثنِّ ْؽحِْيِبيِّ َصاَرْت َكالحَّْفِظ الَواِحِد ِمْن ِكْثَرِة االْسِتْعَماِل والاُّ ِبحَْفاٍظ َواِحاٍد َبْعاَد َتَحقُاِق  التَّ

َما إَلاَ ْت لُِنْكَتاِة أَْمِن الحَّْبِا س ألَنَّ ِفْي َذلَِك َتْخِفْيَفاِ َوَتْيِسْيَراِ ِفْي الحَّْفِظ َوالِكَتاَبِة . َفَتْثِنَيُة َهِذِا األَْلفَ  اِظ إِنَّ
اى ْرِب ِمَن الُمَثنَّ " . َوإِنَّ ِكْثَرَة َهَذا الضَّ ِْ اِة َياْدُعْوَنا إِلَاى الَقاْوِل : إِنَّ َهاَذا  "ازِْيإَلا ِفاْي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ

ِْ ، َوُهاَو َمْنِ اٌق َيَتَواَفاُق َوَمْنِ ا ُيْوَع َوالِكْثَرَة َراإِلٌع إِلَى َمْنِ ِق األَْمَثاِل الَقاِئِم َعحَى ازِْيإَلا َق َهاِذِا الاُّ
ِْ أََيَضاِ  . َوَهَذا ال َيْعِنْي أَنَّ َهِذِا األَْلَفاَظ  لَْو لَاْم َتُكاْن ُمْحَحَقاِة ِباالُمَثنَّى لََماا  األَْلَفاِظ الَهاِدِؾ إِلَى ازِْيإَلا

اُد أَنَّ َهاَذا الُااُيْوَع َينْ  َساإِلُم َماَع َكاَنْت َتاْدُخُل األَْمَثااَل ، ِبَقاَدِر َماا َيْعِناْي أَنَّ ُااُيْوَعَها ِفاْي األَْمَثااِل ُيَؤكِّ
َْ ِفْيِهَما . َمْنِ ِق األَْمَثاِل س ِْ الَِّذ  ِبَسَبِب ازِْيإَلا

 
إْلِرْيااِد ، َكااـ "الَعْصااَرْيِن" ، لِ  -ٕ ِة التَّ ااى َحِقْيِقاايٍّ س لَِعااَدِم َصااوَِحيَّ ْحَؽااَداِة َمااا أُْلِحَقااْت ِبااالُمَثنَّى َولَْيَسااْت ِبُمَثّنِ

اِفَدْينِ  ْحِم والحََّبِن . و "الرَّ  .   ٓٗ)" ، لِِدإْلحََة والفَُراِت َوالَعِايِّ . َو "األَْبَيَضْيِن" ، لِحاَّ

ِة  –َفَقْد َكُثَرْت        َتْثِنَيُة َما الَ َواِحَد لَُه ِمْن لَْفِظِه َوَمْعَنااُ ، َوُهَو َيْقَتاِرِب ِفاي  –ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ
ْؽحِْيااَب َيْخَتحِااُؾ َعْنااُه ِبااأَنَّ أَ  ْؽحِْيااِب ، إاِلَّ أَنَّ التَّ ااى . َوَهااَذا َباِبااِه ِمااَن التَّ ى ِباالسااِم الُمَثنَّ َحااَد الحَّْفَظااْيِن ُمَساامَّ

ااِ س ِبَساَبِب َفْقاِدَها أَْحاَدى  اِى َحِقْيِقيَّ اُرْوِ  الَضْرُب ِمَن األَْلَفاِظ ُمْحَحَقٌة ِباالُمَثنَّى أََيَضااِ ، َولَْيَساْت ُمَثنَّ الاُّ
اُه ُيْعاَربُ  ِة ِبالُمَثنَّى الَحِقْيِقايِّ ، َولَِكنَّ اى الَخاصَّ . ِماْن َذلِاَك َماا إَلااَ  ِفاي َقاْولِِهْم : ))   ٔٗ) إِْعاَراَب الُمَثنَّ

اْوُم و الَكاْوُم ،   ٕٗ)َذَهَب ِمْنُه    األَْ َيَباِن    ُهَما النَّ ُة أَْقَواٍل ، إِْذ َقالُوا : )) إِنَّ ، َفَقْد ِقْيَل ِفي َمْعَنااُ ِستَّ
َااُ  َوِقْيَل : األَْكُل والنَِّكاُح ، َوِقْيَل :  َباُب والنَّ ْهَوةُ ، َوِقْيَل الاَّ ةُ و  الاَّ األَْكُل والاُّْرُب ، َوِقْيَل : القُوَّ

إْلِل إِذا أََسنَّ : " َذَهَب ِمْنُه األَْ َيَباِن "     ُه ُيَقاُل لِحرَّ اِب َوَفْرإُلُه س ألَنَّ ، َوِقْيَل : َفُم الاَّ
(ٖٗ  . 
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إُلاِل :   ٗٗ)َادُّ َوأَْاإَلُع ِمَن األَْيَهَمْيِن    َوِمْنُه َقْولُُهم : )) أَْنَت أَ        َعاِ  َعحَاى الرَّ ، َوَقْولُُهم ِفاي الادُّ
ااْيُل ، َوِعْنااَد أَْهااِل   ٘ٗ))) َسااحََّ  هللاُ َعحَْيااِه األَْيَهَمااْيِن     ، َوُهَمااا ِعْنااَد أَْهااِل األَْمَصاااِر : الَحِرْيااُق َوالسَّ

ْيُل  ْيُل الُمَفاإِلُئ ، أَو الإَلَمُل الَهاِئُج ، أَو الَمَ ُر َوالَبِعْيُر الَهاِئِج الَباِدَيِة : الحَّْيُل َوالسَّ ، أَو السَّ
(ٗٙ  . 

اِة إَلااَ ْت َتْثِنَيُتَهاا َمْحُمْولَاِة َعحَاى الَمْعَناى ، َكَقاْولِِهم : )       َة أَلَفاٌظ أُْخَرى ِفي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ ) َوَثمَّ
ََّ َ َرَفيْ  َْ أَ َرَفااِن : َفاالَفُم واالْساُت ، َقااَل   7ٗ)ِه أَْ َوُل ؟    الََيْدِر اا ال َّ ، َفَقالُوا ِفي َمْعَناااُ : )) َوأَمَّ

َواَ  أَْو َساَكَر . وَ  َْ اْسُتُه َوَفُمُه ، إَِذا َااِرَب الادَّ ِقْياَل ِفاْي أَُبو ُعَبْيَدة : ُيَقاُل : فُوٌن الَ َيْمحُِك َ َرَفْيِه ، أَ
َرَفْيِن : َِّ : " َمْن َحِفَظ َ َرَفْياِه َدَخاَل     ال َّ ُهَما الحَِّساُن َوالَفْرُج ، َواْحَتجَّ ِبَما إَلاَ  ِفي الَحِدْيِث الَمْرِو إِنَّ
َة "     . َقاَل "األَْصَمِعي" ِفي َبَياِن َذلَِك أََيَضاِ : )) ِمْن أَْمَثالِِهم ِفي االْسِتإْلَهاِل َوَنْفيِ الِعْحاِم   8ٗ)الإَلنَّ

َْ أََنَسُب أَِبْيِه أَْفَضُل ، أْم َنَسُب أُمِّ ، قَ  َّ َ َرَفْيِه أَْ َوُل " ، َوَمْعَنااُ : الَ َيْدِر َْ أ ِه ... ْولُُهم : " الَ َتْدِر
َفِة ، َفحَْم َيُكِن الَمْقُصْوُد َتْثِنَيَة   9ٗ)    ِْ ، َوَحَمحَُه َعحَى الصِّ ) َ َرٍؾ   . َفَتْثِنَيُتُه َكاَنْت ِمْن َباِب الَمإَلا

 ، َبْل َكاَن الَمْقُصْوُد َمْعَنااُ .
َما الَماْرُ  ِبأَْصاَؽَرْيِه قَ        ْحُباُه َوِمَن األْسَماِ  الَِّتْي إَلاَ ْت َتْثِنَيُتَها َحْموِ َعحَى الَمْعَنى ، َقْولُُهم : )) إِنَّ

َما الَمْقُصْوُد : ) الَقْحُب َوالحَِّسااُن   . َفاألْصَؽَراِن : ال ٌيَراُد ِبِه َتْثِنَيُة )األَ   ٓ٘)َولَِساُنُه     ْصَؽِر  ، َوإِنَّ
ُهَماا َكِبْياَراِن ِماْن حَ  ْياُث س ألَنَّ الَقْحَب َوالحَِّساَن ُعْضَواِن َصِؽْيَراِن ِمْن أَْعَضاِ  إِلْسِم ازِْنَسااِن ، إاِلَّ أَنَّ

َيُة . َقاَل الَمْيَداِنيُّ : )) َيإُلاوْ  ُهَماا أَْكَباُر َماا ِفاْي الِقْيَمُة َواألََهمِّ َيا األَْصاَؽَرْيِن س ِذَهاَبااِ إِلَاى أَنَّ ُْ أَْن ُيَسامَّ

ْثِنَيااُة ِبحَْفااِظ الَمْعَنااى ِعْنااَدَما َوَصاافُوا ُكاالَّ َواِحااٍد ِمْنُهَمااا   ٔ٘)ازْنَساااِن َمْعَنااِى َوَفْضااوِ     . َفإَلاااَ ِت التَّ
 ِباألَْصَؽِر . 

َفَقا ِفي الحْفاِظ ُدْوَن الَمْعَناى َوَقْد ُيَثنَّى االْسَماِن        ِة إَِذا اتَّ ِفي الَعَرِبيَّ
. َوَوَرَد َذلِاَك ِفاْي األَْمَثااِل   ٕ٘)

ْسَرْيِن     ِة ِفْي َقْولِِهم : )) أَْبَقى ِمَن النَّ الَعَرِبيَّ
ْسُر   ٖ٘) ْسَرْيِن   : النَّ ، إِْذ َذَكُروا أَنَّ الَمْقُصْوَد ِبـ ) النَّ

اِئُر الَواِقُع ، َوا ْسُر ال َّ  .  ٗ٘)لنَّ
اِة ، ِماْن َذلِاَك َقاْولُُهْم        اِة َوَرَدْت َكِثْيَراِ ِفي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ : )) َوَهِذِا الُضُرْوُب ِمَن األَْلَفاِظ الُمَثنَّ

َبْيِن      ٘٘)الَقحَُم أََحاُد الحَِّسااَنْيِن     ْهُر أَْحاَذُق الُماَؤدِّ َتْيِن     ، وَ   ٙ٘)، َو )) الادَّ )) األََماُل إِْحاَدى الحَّاذَّ
 ... إِلخ .  9٘)، و )) ِقحَُة الَعَياِل أََحُد الَيَساَرْيِن      8٘)، َو )) الَفْقُر أََحُد الَمْوَتْيِن      7٘)
 
 

 َوِمْنُه أََيَضاِ َما َيأِْتي :       
ْعَفَراِن  - َّْ َهُب وال  .  ٓٙ)األَْصَفَراِن : َوُهَما الذَّ
 .  ٔٙ)َهْيَئَتاِن : الُماُل َوالإَلَماُل َوال -
ْفُا  - ُة َوالنَّ َواألَْكَبَراِن : الِهمَّ

(ٕٙ  . 

ُم  - ِْ َُ الَعا ْأ َواألَْصَمَعاِن : الَقْحُب الَذِكيُّ ، َوالرَّ
(ٖٙ  . 

ْيُن َوالِعْرُض  -  .  ٗٙ)َواألَْكَرَماِن : الَحَسُب َوالِعْرُض . َوُيَقاُل : الدِّ

 .  ٘ٙ)َبْحُر َوالَمَ ُر َواألإَْلَوَداِن : ال -

اِهَداِن :الَعْيُن َواألََثُر  -  .  ٙٙ)َوالاَّ

ْمُع َوالَبَصُر  - َقَتاِن : السَّ َوالثِّ
 .  8ٙ)... إلخ   7ٙ)

 

ْؽحِيْ        ا ِمْن َباِب التَّ ِة َكاَنْت َتْثِنَيُتَها إِمَّ ْثِنَيِة ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ ا ِمْن َباِب الَحْمِل َفَما إَلاَ  ِمْن أَْلَفاِظ التَّ ِب ، َوإمَّ
اا لِِخفَِّتاِه ، فَ  ا   لُِااْهَرِتِه ، َوإِمَّ ْثِنَياُة ِبحَْفاٍظ َعحَى الَمْعَنى . َفَكاُنوا َيْؽحُِبْوَن أََحَد االْسَمْيِن َعحَى َصاِحِبِه إِمَّ َتُكاْوُن التَّ

اِل  –حَى َذلَِك ِبَناِ  عَ  –َواِحٍد َبَدَل الحَّْفَظْيِن . َوَهِذِا الَمْسأَلَُة  َْ اُة اْخِتا َهاا َعَمحِيَّ ِْ س ألَنَّ َضْرٌب ِمْن ُضُرْوِب ازِْيإَلا
اى أَْن ُيْحاَذَؾ أََحادُ  االْساَمْيِن َوَتْبَقاى  َكحَِمَتْيِن ِفْي َكحَِمٍة َواِحَدٍة ، َوَتْؽحِْيُب إِْحَداُهَما َعحَى األُْخاَرى . َفَمْنِ اُق الُمَثنَّ

يَ  ِْ ْثِنَيِة ، َفَيْصاَبُح االْساَماِن اْساَماِ َواِحاَداِ ِفاْي   الحَّْفاِظ ، َولَِكانَّ لَْفَظٌة َواِحَدةٌ َمَع  ٍة َتُدلُّ َعحَى التَّ  اَدِة  َوْحَدٍة َصْوِتيَّ
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ُْ ِمْن ِذْكِر الحَّْفَظْيِن َوَعْ ِؾ أََحاِدِهَما عَ  ى اَِخاِر . َفحإََلاأَ حَاَدالَلََتَها َبِقَيْت َتُدلُّ َعحَى االْثَنْيِن ، َوَهَذا الَمْنِ ُق أْوإَل
االْساِم ، أَِو الَعاَرُب إلَاى َتْ ِبْياِق َهاَذا الَمْنِ اِق َعحَاى ُكالِّ اْساَمْيِن ، أَْو َمَكااَنْيِن ، أَْو َااْيَئْيِن اْااَتَهَرا َوأَْصاَبَحا ك

اايِ  الَواِحااِد ، َوإِْن َكاَنااا ُمْخَتحَِفااْيِن ِفااْي الحَّْفااِظ س َوَذلِااَك ِماا ِْ واالْقِتَصاااِر ِفااْي الَمَكاااِن ، أَِو الاَّ ْن أإَْلااِل ازِْيإَلااا
ٌَّ َخا،ٌّ َتْحإَلأُ إِلَْيَها الحَُّؽاُة ِفا ٌة َوَمْنِ ٌق لَُؽِو ُْ َظاِهَرةٌ لَُؽِويَّ َِّ . َوازِْيإَلا ْي أََساالِْيِبَها ُكحََّماا َدَعاْت االْسِتْعَماِل الحَُّؽِو

ُة .  إِلَْيِه الَحاإَلُة الحَُّؽِويَّ
اى ّهِذِا األَلَفاِظ لَْيَسْت ُمَثّنِى َحِقْيِقَياِ ، َبْل ِهْي ُمْحَحَقٌة ِبالُمَثنَّى س لَِفْقاِدَها َااْرَ اِ ِماْن ُااُرْوِ  المُ  إِنَّ إُلْمحَةَ        َثنَّ

ِْ ، َفالمُ  َما أُْلِحَقْت ِبالُمَثنَّى ِمْن أإَْلِل ازِْيإَلا ِْ الَحِقْيِقيِّ . َوَيَرى الَباِحُث أَنَّ َهِذِا األْلَفاَظ إِنَّ َثنَّى َمْبِنيٌّ َعحَى ازِْيإَلا
 َْ ُه َقاِئٌم َعحَى َحْذِؾ أََحِد الحَّْفَظْيِن َواالْكِتَفاِ  ِبحَْفٍظ َواِحاٍد َتاُدلُّ َعحَاى االْثَناْيِن َبْعاَد أَْن  َيااَدِة َتاُدلُّ عحاى س ألَنَّ ِْ اُدوا 

ْثِنَيِة ، َفَصااَرا ِفاي الحَّْفاِظ اْساَماِ َواِحاداِ ، َوِفاي اال َْ ِماْن ِذْكاِر التَّ ْقاِدْيِر اْساَمْيِن ، َوُتَعادُّ َهاِذِا الَعَمحَِياُة أَْوإَلا ْساِم التَّ
 .  9ٙ)الحَّْفَظْيِن ، َوَعْ ِؾ أََحِدِهَما َعحَى اَِخِر 

ِْ  –َوإِنَّ َكْثَرَة َهِذِا األَْلَفاِظ        ِة َيْدُعْوَنا إلَى الَقاْوِل :  –الُمْحَحَقِة ِبالُمَثنَّى ِمْن أإَْلِل ازِْيإَلا ِفي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ
اٌة َعحَاى االْخِتَصا ةٌ َوَمْبِنيَّ َْ َهاا أَْلَفااٌظ ُماْوإَل َما اْخَتاَرْت ِمْثَل َهاِذِا األْلَفااِظ س ألَنَّ اِر . َفاالَمْعُروُؾ أَنَّ إِنَّ األَْمَثاَل إِنَّ

ةٌ َوُمْخَتَصرةٌ  َْ ِْ لألَْمَثااِل ؟ إَِذا لَاْم َتاُك ُمْخَتاَراُتَهاا  األَْمَثاَل ِعَباَراٌت ُمْوإَل أََيَضاِ ، إْذ َكْيَؾ َتَتَحقَُّق ِصاَفُة ازِْيإَلاا
ِة أََيَضاِ ! لَِذلَِك َوِبَناِ  َعحَى َذلَِك إِنَّ ُاُيْوَع ِمْثَل َهِذاِ  َْ  األْلَفاِظ ِفْي األَْمَثااِل ِمَن األَْلَفاِظ َوالإُلَمِل َواألََسالِْيِب ُمْوإَل

ٌة عَ  َها َمْبِنيَّ ِة َخْيُر َدلِْيٍل َعحَى أَنَّ ِْ واالْخِتَصاِر الَعَرِبيَّ  حَى ازِْيإَلا

انِيُ   الَمْبَحُث الثَّ
ِة (( ْصِغْيِر فِي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  )) َدالَلَُة َظاِهَرِة التَّ

 
ِة : ْصِغْيِر فِي الَعَربِيَّ الً : َظاِهَرةُ التَّ  أَوَّ

  )آ( َتْعِرْيفُُه :
َدِة ، ِمْن أْاَهِرَها :       َؾ التَّْصِؽْيُر َتْعِرْيَفاٍت ُمَتَعدِّ  ُعرِّ

 .  7ٓ)ُهَو َعحَُم الِقحَِّة  -
َؽِر  -  .  7ٔ)َوْصٌؾ ِبالصِّ

ْحِقْير ِ  - َياَدةٌ َدالٌَة َعحَى التَّ ِْ
(7ٕ  . 

ا       َم َهِذِا الَتْعِرْيَفاِت ِفي إُلْمحٍَة ُمَنسَّ َقٍة َاااِمحٍة َعحَاى الَنْحاِو اِِتاي : ُهاَو َتْؽِيْياٌر َيْحاُدُث ِفاي َوَنْستِ ْيُع أَْن ُنَنظِّ
ٍن . الَلَِة َعحََى َمْعَنِى ُمَعيَّ ٍة َمْعحُْوَمٍة لِحدَّ  االْسِم َعحَى ِوْفِق ِصَيٍػ َصْرِفيَّ

ِر إنَّ اِ  الْ نَ ي بِ ُر فِ يْ يِ ؽْ ا التَّ ذَ وهَ        وَ ، ُها ُرإَلْيالٌ  : كَ لَاوْ قَ    ى أنَّ رَ ، أال َتا ةِ فَّاخِ اِر والْ صَ تِ اِ لوخْ َ حَبَ  انَ ا كَ مَ ُمَصؽَّ
ِْ َر االسْ يْ يِ ؽْ َت تَ حْ عَ ، وإلَ  ةِ فَ ْذِؾ الصِّ حَ َت بِ رْ صَ تَ اخْ ، فَ  رٌ يْ ؽِ ٌل صَ إلُ : رَ  ىنَ عْ مَ بِ   كَ لِ ى ذَ حَ اِ عَ َعحَمَ  هِ يْ حَ اِ  عَ يَ َة الْ ادَ يَ ِم و
ُر ُمْحَحٌق بِ صَ مُ ُم الْ . واالسْ   7ٖ) رٍ يْ ؽِ صَ  لٍ إلُ رَ  نْ أَخؾُّ مِ  وِ ُرإَليْ  أنَّ  اِ ضَ ، وأيْ  ىنَ عْ مَ الْ  ى َناعْ مَ  هِ ْيافِ  ألنَّ  اتِ قَّ تَ اْ مُ الْ ؽَّ

فَ ائِ سَ وفاِ لِ ِل خِ اعِ فَ ي الْ ُل فِ مَ عْ ال يَ  هُ نَّ كِ ، ولَ  انَ يْ أَ ا رَ مَ ، كَ  ةِ فَ الصِّ  ى حَ ُتُه عَ ُث َداللَ يْ حَ  نْ ا مِ اهَ ِتِه إيَّ فَ الَ ، لُِمخَ  اتِ ِر الصِّ
اا ِن مَ وْ ُصااوْ مَ ِة والْ فَ الصِّ َِ رَ فْ مُ الْ َكاا ارَ َصاا، فَ  رٌ ْيااقِ ٌل حَ إُلاارَ  ، أوْ  رٌ يْ ؽِ ٌل َصااإُلاا: رَ  ُرإَلْياالٍ  ىَنااعْ مَ  ، إذْ  اِ َعااِؾ الُمَعاايَّ  ِد
:  اَناحْ ا قُ ، وإذَ  دٌ اِحاٌل وَ إُلا: رَ  ىَناعْ مَ بِ  وَ ُها، فَ  لٌ إُلا: رَ  انَ حْ ا قُ إذَ ، فَ  اِ عَ ِد مَ وْ دُ عْ مَ ِد والْ دَ عَ ى الْ حَ ا عَ مَ هِ تِ اللَ ي دَ ى فِ نَّ ثَ مُ والْ 
ِن مُ ِؾ الْ وْ ُصاوْ مَ ى الْ حَاُدلُّ عَ ا ال تَ هَ إنَّ ، فَ  اتِ فَ ُر الصِّ ائِ سَ  كَ لِ ذَ كَ  اَ يْ ، ولَ  انِ نَ اثْ  ونِ إلُ : رَ  ىنَ عْ مَ بِ  وَ هُ ، فَ  ونِ إلُ رَ  َعايَّ
 ِناىعْ ا مَ فُهَ وْ صُ وْ مَ  وَ ا هُ ِة مَ يَّ حِ اعِ فَ ُع بالْ فَ رْ اِت تَ فَ الصِّ  ي أنَّ اِ فِ ضَ ا أيْ فُهَ الِ خَ ، ويُ  لِ يْ وِ ِب وال َّ وْ رُ ضْ مَ ِب والْ ارِ الضَّ كـَ 

َّ ، وأَ  ُساهُ فْ ُؾ نَ وْ ُصاوْ مَ الْ  وَ هُ   مٌ ائِ ٌد قَ يْ َْ ) :َنا لِ وْ ي قَ ِة فِ فَ َل الصِّ اعِ فَ  ى أنَّ رَ ، أال تَ  ،  ىَناعْ مَ ي الْ ُؾ ِفاوْ ُصاوْ مَ ا الْ مَّ
َْ مِ ،  هِ ظِ فْ لَ  نْ ٌم مِ وْ هُ فْ مَ ، فَ  رٌ يْ قِ ٌل حَ إلُ رَ ُهَو  لٍ يْ إلَ رُ  ىنَ عْ ي َكْوَن مَ نِ أعْ  ِر نَ َصامُ الْ  ظِ فْ لَ  نْ أ  اُدَ ْعاو ُياْذَكُر بَ ، َفا ِساهِ فْ ؽَّ
 وَ ُها، وَ  هِ يْ فِ  لْ مَ عْ يَ  مْ ا لَ مَّ ، ولَ  لِ اعِ فَ الْ   ي فِ  لْ مَ عْ يَ  مْ لَ  نِ يْ هَ إلْ وَ الْ  نِ يْ ذَ هَ  نْ اِت مِ فَ ِتِه الصِّ فَ الَ ، ولُِمخَ ُه حَ بْ ا ال ُيْذَكُر قَ مَ كَ 

 .  7ٗ) اِرهَ يْ وؼَ  ِْ يْ يِ مْ اِل والتَّ حَ ِؾ والْ رْ والظَّ  هِ ِل بِ وْ عُ فْ مَ الْ  نَ مِ  اِ رِ يْ ي ؼَ اِ فِ ضَ ل أيْ مَ عْ يَ  مْ ، لَ  لِ عْ فِ الِت الْ وْ مُ عْ ُل مَ أصْ 
 )ب( ِصَيُغُه :
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،  هـ  ِفي َقْولِِه : )) التَّْصِؽْيُر ... َعحَى َثوََثِة أَْمِثحَاةٍ 8َٓٔولِحتَّْصِؽْيِر ِصَيٌػ َثوٌَث ، َذَكَرَها "ِسْيَبَوْيِه" )ت      
. َوَذلَِك َنْحُو َقاْولِِهْم : " فُحَاْيٌا " فاي " َفْحاٍا " ، َو" ُدَرْيِهاٌم " ِفاي "   7٘)َعحَى فَُعْيٍل ، َوفَُعْيِعٍل ، َوفَُعْيِعْيٍل    

َدْت لََدى ُمْعظَ  اُن الثَّوََثُة َقْد َتَردَّ َْ اِرِسْيَن ِدْرَهٍم " ، َو" ُدَنْيِنْيٌر " ِفي " ِدْيِناٍر " . َوَهِذِا األَْو   7ٙ)ِم الحَُّؽِوِيْيَن َوالدَّ
 . 

اِرِسْيَن ، َبْل َذَهُباوا َماَذاِهَب        اِئَعِة َبْيَن الدَّ َيِػ الثَّوِث الاَّ أُْخاَرَى ، َوأََتاْوا َولَْم َيِقْؾ الحَُّؽِوُيْوَن ِعْنَد َهِذِا الصِّ
َيِػ س َوَذلَِك َتْحِقْيَقاِ لِحتَّْصِؽْيِر . ِبِصَيٍػ َؼْيَرَها . إِْذ َيَرى الُكْوِفيُّوَن أَنَّ األَلِ  َؾ َتأِْتي َبَدالِ ِمَن الَياِ  ِفي َبْعِض الصِّ

ٌة   ْيَؽَتاِن َتْصِؽْيٌر لِـ : )ُهْدُهٌد  ، و)َدابَّ ٌة  ، َفَهاَتاِن الصِّ َوَذلَِك َنْحُو : )ُهَداُهُد  ، و)ُدَوابَّ
(77   . 

ْيرَ        َيَػ الثَّوَث َؼْيُر َااِمحٍَة لِِصاَيِػ التَّْصاِؽْيِر ُكحَِّهاا ،  8ٖ٘اِفي" )تَوَيَرى "أَُبو َسِعْيٍد السِّ هـ  أَنَّ َهِذِا الصِّ
َكاَن َيْاَتِمُل َعحَى َفأََضاَؾ َوإْلَهاِ َراِبَعاِ إلى َقْوِل "ِسْيَبَوْيِه" ، َفَقاَل : )) ... لَْو ُضمَّ إِلَى َهَذا َوإْلَهاِ َراِبَعاِ لََكاَن لَ 

ُر َماا َكااَن َعحَاى ِؽْيِر ُكحِِّه ، َوَذلَِك "أَُفْيَعال" ، َنْحُو َقْولَِنا : "أإَْلَماٌل َوأإَُلْيَماٌل" ، َو"أَْنَعاٌم َوأَُنْيَعاٌم" ، َوَسائِ التَّصْ 
 .  78)أَْفَعاٍل ِمَن الإَلْمِع    

    
 )ج( َدالَلَُتُه :

ُة لِحتَّْصِؽْيِر أَْؼراٌض َثوََثٌة َتَداَولَْتَها ا      َراَساُت الحَُّؽِويَّ لدِّ
(79  : 

ْحِقْيِر : َوَذلَِك َنْحُو َقْولَِنا : ) ُرإَلْيٌل   ، ِفْي ) َرإْلٍل   .  -ٔ  َداللَُتُه َعحَى التَّ
ْقحِْيِل : َنْحُو َقْولَِنا : ) ُدَرْيِهَماٌت   ، ِفي ) ِدْرَهٍم   .  -ٕ  َداللَُتُه َعحَى التَّ

ْقِرْيِب : نَ  -ٖ  ْحُو َقْولَِنا : ) قَُبْيَل   ، ِفي ) َقْبَل   .َداللَُتُه َعحَى التَّ

ااٌة   ، إاِلَّ أَنَّ ال       ْعِظااْيُم ، َنْحااُو : ) ُدَوْيِهيَّ ْصااِؽْيِر ، َوُهااَو التَّ ااْوَن َمْعَنااِى  َخااَر لِحتَّ َبْصااِرِيْيَن َوأََضاااَؾ الُكْوِفيُّ
اِهَيَة إَِذا عَ  ْقحِْيِل س ألَنَّ الدَّ إُلْوَها َعحَى التَّ ُتَها . َوَكَذلَِك َقْوُل "أَْوِا ِبِن َحإَلٍر" :َخرَّ  ُظَمْت َقحَّْت ُمدَّ

ْأِس لَْم َتُكْن         لَِتْبـلُْغُه َحتَّى َتَكـلَّ َوَتْعَمال   (32)فَُوْيَق ُجَبْيٍل َشاِمِخ الرَّ
ْعِظاْيِم ِبَدالَلَاِة َماا َبْعاَدَها َفحَْفَظُة ) إُلَبْيٍل   َتْصِؽْيُر ) إَلَبٍل   ، َوَقْد إَلاَ ِت الحَّْفَظُة ُمصَ        َرِة ُهَنا س زَِفاَدِة التَّ ؽَّ

َراِ . اِمُخ َصِؽْيَراِ ، َوإِْن إَلاَ ْت لَْفُظَها ُمَصؽَّ  َعحَْيَها ، َفوَ ُيْمِكُن أَْن َيُكْوَن الإَلَبُل الاَّ
ْحِبْياُب و      احَ التَّ َوأََضاَؾ َبْعُضُهْم َمْعَنِى َخاِمَساِ ُهَو التَّ ا ُّ اةٍ  ياا :وِ ْحاي نَ ا ِفاَماَفَقُة كَ ُؾ والاَّ ، وُبَنيَّ  ُبَنايَّ ويااأَُخيَّ

 . وُمحَايِّحٍ  لَُ يِّاؾٍ  :وُ ْحانَ  ،ةُ وَحامَ الْ . َوأََضاَؾ الاَبْعُض اَِخاُر َمَعااِنَي أَُخاَر لِحتَّْصاِؽْيِر ، ِمْنَهاا :   8ٔ)  وُمَسْيِكْينٍ 
اِة لِحتَّْصاِؽْيِر . َفَماا أإَْلَماَع َعحَْيَهاا الُعحََمااُ  ِماْن . َوَهِذِا الَمَعاِني األَِخيْ   8ٕ)َوالُمَبالََؽُة  اِئَدةٌ َعحَى الَقاِعَدِة الَعامَّ َْ َرةُ 

الَلَاِة الَمْعُرْوَفاِة لِحتَّ  ْصاِؽْيِر َعاْن َمَعاِني التَّْصاِؽْيِر ِهاَي الَمَعااِني الَثوََثاِة  األُْولَاى ، َوَماا ِساَواَها ُخاُرْوٌج ِعاِن الدَّ
اُ . َ َرْيِق الكِ  اُ إَلاَنَا ِضدَّ َْ َحدَّ  َناَيِة ، أَِو الُمَبالََؽِة ِفْي َوْصِؾ األَْاَياِ  ، َوِمْن َباِب أَنَّ الاَّيَ  إَِذا إَلاَو

 
 

ِة : ْصِغْيِر فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  َثانَِياً : َداللَُة التَّ
ْصااِؽْيَر        ْؽِيْيااُر ُهاا –ِمْثحََمااا أََاااْرَنا إِلَْيااِه  –إِنَّ التَّ ْؽِيْيااُر الَحاِصااُل ِفااْي ُبْنَيااِة الَكحَِمااِة األَْصااحِيَّة ، َوَهااَذا التَّ َو التَّ

ْعِظاْيِم ، ْقِرْياِب َوالتَّ ْقحِْيِل َوالتَّ ْحِقْيِر ، َوالتَّ َدِة إِلى الَكحَِمِة ، ِمْثَل : التَّ َوِماْن َهاِذِا الَمَعااِني ِفاْي  ُيِضْيُؾ َمَعاِنَي ُمَتَعدِّ
ِة َما َيأِْتي :  األَْمَثالِ   الَعَرِبيَّ
ْحقِْيُر : -1 ِة ، ِمْن َذلَِك  َقْولُُهم :  التَّ ْحِقْيِر َوالقُْبِح ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ اِل َعحَى التَّ )) َفَقْد َوَرَد التَّْصِؽيُر الدَّ

َع ِماْن ُمَناَساَبِتِه الَِّتاْي ، َوَهَذا الَقْوِل ِفي َحاإَلٍة إِلَى َبَياٍن وَتْوضِ   8ٖ)أََسْعٌد أَْم ُسَعْيٌد     ِْ ُه اْنُتا ْيٍح س ألَنَّ
َة بِن أَدٍّ ... َكاَن لَُه اْبَنااِن ُيَقااُل ألََحاِدِهمَ  َفَق َااِرُحو األَْمَثاِل    )) أَنَّ "َضبَّ ا "َساْعٌد" ِقْيَل ِفْيَها ، إِْذ اتَّ

َة" َنَفَرْت َتْحَت ا َقاا ِفاي َواَِخر "ُسَعْيٌد" ، َوأَنَّ إِِبَل "َضبَّ لحَّْيِل َوُهَما َمَعَهاا ، َفَخَرإَلاا َيْ حَُباِنَهاا ، َفَتَفرَّ
َة" َيقُْوُل بَ  ا "ُسَعْيٌد" َفَذَهَب َولَْم َيْرإِلْع ، َفإَلَعَل "َضبَّ ْعَد َذلِاَك َ حَِبَها ، َفَوإَلَدَها "َسْعٌد" َفإَلاَ  ِبَها ، َوأَمَّ

 .   8ٗ): "أََسْعٌد أَْم ُسَعْيٌد" ، َفَذَهَب َقْولُُه     َمَثوِ     إَِذا َرأى َتْحَت الحَّْيِل َسَواَداِ ُمْقِبوِ 
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ى ِبَبْعِضااِهْم إلَااى       ْصااِؽْيُر ِبااـ"ُسَعْيٍد" ، َوَهااَذا َمااا أَدَّ ْكِبْيااُر ِبااـ"َسْعٍد" ، َوالتَّ َفاااإْلَتَمَع ِفااْي الَقااْوِل التَّ
اِ إَلِديْ  " َوَقاْد َتْوِظْيِؾ َهَذا الَقْوِل َتْوِظْيَفاِ لَُؽِويَّ اِج" لِـ "قَُتْيَبَة بِن ُمْساحٍِم الَبااِهحِيِّ َداِ ، ِمْن َذلَِك َقْوُل "الَحإلَّ

ْحِقْيِر . َوَقْد أََاااَر "ا َج : " أََسْعٌد أَْم ُسَعْيٌد " ؟ ، َفإَلَعَل التَّْصِؽْيَر َدالَلَِة َعحَى القُْبِح والتَّ وَّ َْ " َت لَمْياَداِنيُّ
َج ، إِلَى َذلَِك أَْثَناَ  َارْ  وَّ َْ اِج" لِقَُتْيبَة باِن ُمْساحٍِم َوَقاْد َتا ِحِه لَِهَذا الَقْوِل ، إِْذ َقاَل : )) َوِمْنُه َقْوُل "الَحإلَّ

ِبْياَر َماَثوِ َفَقاَل : "أََسْعٌد أَْم  ُساَعْيٌد" ؟ أََراَد أََحْساَناُ  أَْم َااْوَهاُ  ، إَلَعاَل التَّْصاِؽْيَر َماَثوِ لِحقُاْبِح . َوالتَّكْ 
اٍم" :  8٘)ُحْسِن    لِحْ   . َواْسَتْاَهَد َعحَى َذلَِك ِبَقْوِل "أَِبي َتمَّ

لَْت    ِعَجاُف ِرَكابِي َعْن ُسَعْيٍد إلى َسْعدِ  ْن ِسَواهُ ، َوُحوِّ  (38)َغنِْيُت بِِه َعمَّ

اِعُر َتْوِظْيَؾ َداللَِة   87)أََ َعِن الإَلْدِب إِلَى الَخْصِب        التَّْصاِؽْيِر ِفاي َهاَذا الَمَثاِل . إِْذ َحاَوَل الاَّ
ِل الَّذَ أََصاَب ِعإَلاَؾ ِرَكاِبِه ، َفَكَنى ِبـ"ُسَعْيٍد"  َحوُّ ْعِبْيِر َعِن التَّ اُل َعحَاى التَّْصاِؽْيِر  –لِحتَّ  –َوُهو الادَّ

ِد ِمْنَها . ِيِئ ِمْن ِرَكاِبِه ، َوِبـ"َسْعٍد" َعِن الإَليِّ  َعِن السَّ
ْقحِْيِل ِمْن َاأِنِه ، َوَتْقِبْيِحِه ، َوُكالُّ َذلِاَك َفَدالَلَُة التَّ        ْصِؽْيِر ِفْي َهَذا الَمَثِل ُهَو لَِتْحِقْيِر الاَّيِ  ، والتَّ

َداللٍَة ، َوَذاُت  َحَدَث َعْن َ ِرْيِق الَتْؽِيْيِر ِفْي ُبْنَيِة )َسْعٍد  ، َوَتْحِوْيحِِه إِلَى )ُسَعْيٍد  س لَِتْولِْيِد ُبْنَيٍة إَلِدْيَدةٍ 
ا ُة َباِرَعاٌة اْبَتَدَعْتاُه الَعَرِبيَّ ِة . لَِذلَِك َفالتَّْصِؽْيُر َعَمحِيَّ َرٍة َعِن َدالَلَِة الُبْنَيِة األَْصحِيَّ َِ ُة لِحَتْعِبْياِر َعاْن ُمَؽاَِ

َدٍة .  َمَعاٍن ُمَتإَلدِّ
ْعِظْيُم : -0 ْكبِْيُر َوالتَّ ْعِظاْيُم ، إاِلَّ أَنَّ الَبْصاِرِيْيَن ال َيُعُدوَناُه ِماْن َيأِْتي التَّْصِؽْيُر َوُيَراُد ِباِه التَّ  التَّ ْكِبْياُر َوالتَّ

. ِفاْي   89). َوَذَهَبْت إَلَماَعٌة أُْخَرى إِلَى ازِْقاَراِر ِباِه   88)أَْؼَراِض التَّْصِؽْيِر ، َبْل َذَهُبوا إِلَى إِْنَكاِرِا 
ُه )) ِمْن بَ  اَؽِر َعاْن ُبحُاْوِغ الَؽاَياِة ِفاْي الِعَظاِم س ِحْيِن َذَهَب الُكْوِفيُّوَن إِلَى أَنَّ اى ِبالصِّ اِب الِكَناَياِة ، َفُيَكنَّ

اُ     اُ إَلاَنَا ِضدَّ َْ َحدَّ ألَنَّ الاَّيَ  إَِذا إَلاَو
(9ٓ   . 

ِة َقْولُُهم : )) أََنا إُلَذْيحَُها ال ْكِبْيِر ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ ُب    َوِمْن أَْمِثحَِة َتْصِؽْيِر التَّ ُك َوُعَذْيقَُها الُمَرإلَّ ُمَحكَّ
اإَلَرةِ   9ٔ) " َهَذا الَمَثَل ِبَقْولِِه : )) الإُلَذْيُل : َتْصاِؽْيُر الإِلاْذِل ، َوُهاَو أَْصاُل الاَّ َن "الَمْيَداِنيُّ .  . َوَقْد َبيَّ

ُك ِبِه ازِِبُل الإَلْرَبى ، َوُهَو ُعْوٌد ُيْنَصُب  ُك : الَّذَ َتَتَحكَّ ُا ِباِه ازِِباُل َوالُمَحكَّ ِفْي َمَباِرِك ازِِبِل َتَتَمارَّ
َْ إُلِعَل لَُه ُرإْلَبٌة ، َوِهَي دِ  ُب : الَِّذ ْخحَُة . َوالُمَرإلَّ َعاَماٌة الإَلْرَبى . َوالُعَذْيُق : َتْصِؽْيُر الَعْذِق َوُهَو النَّ

ْخحَاُة كَ  فُاوا َعحَْيَهاا أَْن َتْنَقِعاَر ِماَن ُتْبَنى َحْولََها ِمَن الِحإَلاَرِة ، َوَذلَِك إَِذا َكاَناِت النَّ ِرْيَماِة ، َوَ الَاْت َتَخوَّ
َياِح الَعَواِصِؾ     ْفِخاْيِم َوَتْحِ ْياِؾ الَمَحالِّ ، ِمْثحََماا أََاااَر   9ٕ)الرِّ . َفالتَّْصِؽْيُر ِفْي َهاَذا الَمَثاِل إَلااَ  لِحتَّ
" َُّ َمْخَاِر َّْ إِلَْيِه "ال
ْفِا والَفْخاِر ِبَهاا ، َفاالُمَراُد ِمْناُه س ألَنَّ َهَذا الَمَثَل يُ   9ٖ) ْضَرُب ِعْناَد االْعِتاَداِد ِباالنَّ

أَ  ُهْم ُيْاِبُهْوَن أَباُهُم ِفي إَلْوَدِة الرَّ أَنَّ
" إلَى َداللَِة َهَذا التَّْصاِؽْيِر ُمْسَتْااِهَداِ   9ٗ) . َوَقْد أََاار "الَمْيَداِنيُّ

ْكِبْياُر ، َنْحاُو َقاْوِل َعحَْيِه ِبَقْوِل "لَِبْيِد ِبْن َرِبْيعَ  " ، إِْذ َقاَل : )) ... َوَهَذا َتْصِؽْيٌر ُيَراُد ِبِه التَّ َِّ َة الَعاِمِر
 لَِبْيٍد : 

ٌة ُتْصَفرُّ ِمْنَها األََناِملُ   (59)َوُكلُّ أَُناٍس َسْوَف َتْدُخلُ َبْيَنُهْم           ُدَوْيِهيَّ

ْكِبْياَر ِبَداللَاِة َماا . َفَقْد إَلا  9ٙ)َيْعِني الَمْوَت ...     َرِة ، َولَِكاْن أََراَد ِبَهاا التَّ اٍة  ُمَصاؽَّ اَ  ِبَكحَِماِة )ُدَوْيِهيَّ
اِهَيُة ال ُيْمِكُن أْن َتُكْوَن َصِؽْيَرِة ، َبْل ِهَي َكَبْياَرةٌ َوإْن َكااَن لَْفُظَهاا ُمَصاؽَّ  َراِ . لِاَذا َبْعَدَها َعحَْيَها ، َفالدَّ

ااِهَرةُ َمْوإُلاْوَدةٌ ِفاْي َفَداللَُة التَّْصِؽيْ  َرِة . َوَهاِذِا الظَّ ْعِظْيُم ، َوإِْن َكاَنِت الحَّْفَظُة ُمَصاؽَّ ْكِبْيُر َوالتَّ ِر ُهَنا التَّ
ُة إِلَى َتْصِؽْيِر الاَّيِ  الَعِظاْيِم ، ِماْن َذلِاَك َقاْولُُهم : )) َبْعاَد الحَّتَ  ِة ، َفَقْد َتْحإَلأُ الَعَرِبيَّ اا وَ الَعَرِبيَّ الَِّتاْي    يَّ

" َذلَِك أَْثَناَ  تَ   97) اِهَيِة الَكِبْيَرِة ِبحَْفٍظ التَّْصِؽْيِر ، َوَقْد َعحََّل "الَمْيَداِنيُّ ْفِساْيِرِا لَِهاَذا ، َفَقْد َعبَُّروا َعِن الدَّ
ِؽْيَرةُ ، َوَكَنى َعِن الَكبِ  اِهَيُة الَكِبْيَرةُ َوالصَّ اِة الَمَثِل ِبَقْولِِه : )) ُهَما الدَّ ْيَرِة ِبحَْفِظ التَّْصِؽْيِر َتْاِبْيَهاِ ِبالَحيَّ

َها َصااَؽَرْت س ألَنَّ الُساامَّ َيأُْكااُل    إَلَسااَدَها ...     َهااا إَِذا َكُثااَر ُساامُّ ، َفإِنَّ
ْصااِؽْيُر ُيِفْيااُد   98) .  َفَهااَذا التَّ

ْعِظْيَم ِمْن َباِب الِكَناَيِة س ألَنَّ الَعَرَب تُ  ْكِبْيَر َوالتَّ اَؽِر َعاْن ُبحُاْوِغ الَؽاَياِة ِفاي الِعَظاِم س ألَنَّ التَّ َكنِّي ِبالصِّ
ِا  اُ اْنَقحََب إلى ِضدِّ َْ َحدَّ " ، إِْذ أََاااَر   99)الاَّيَ  إذا إَلاَو . َوَهِذِا الَمْسأَلَُة لَْم َتُك َؼاِئَبِة َعِن "الَمْيَداِنيِّ
َهْيِم ،  إِلَْيَهااا ِفااي أَْثَناااِ  َتْفِسااْيِرِا لَِهااَذا الَمَثاالِ  اايَ  الَعِظااْيِم ، َكالاادُّ ُر الاَّ ِفااي َقْولِااِه : )) إِنَّ الَعااَرَب ُتَصااؽِّ

    ٌْ  .  ٓٓٔ)والحَُّهْيِم ، َوَذلَِك ِمْنُهْم َرْم
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ِة أََيَضاِ، َقْولُُهم : )) إُلَدْياَدةٌ ِفاْي لَُعْيَباٍة         َوَنِظْيُر َذلَِك ِفْي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ
ُة )إُلَدْياَدٍة  َفحَْفَظا   ٔٓٔ) 

ْعِظاْيُم س ألَنَّ الإِلادَّ ال ُيْمِكاُن أَْن َيُكاْوَن َصا ْكِبْياُر والتَّ ِؽْيَراِ ، َتْصِؽْيُر )إِلدٍّ  ، َوَداللَُة التَّْصاِؽْيِر ُهَناا التَّ
ْعِظاْيِم َعحَاى َفَتْصِؽْيُر َهِذِا الحَّْفَظِة إَلاَ  َتْعِظْيَماِ َوَتْكِبْيَراِ لََها ، ِمْن أإَْلِل إِْضاَفاِ  َاايٍ   ِماَن الَهاْوِل والتَّ

" إلى َهذا الَقْوِل أََيَضاِ ، َفَقاَل : )) َهَذا َتْصِؽْيٌر ُياَراُد ِباِه التَّ  ْكِبْيار ، َهَذا الَقْوِل . َوَقْد أََااَر "الَمْيَداِنيُّ
اُ الحَِّعُب "     َْ : إِلدٌّ ُسِتَر ِفي لَِعٍب ، َكَما ِقْيَل : " ُربَّ إِلدٍّ إَلرَّ أَ
(ٕٔٓ   . 

 
ْقلِْيلُ : -4 ْقحِْيِل َيُكْوُن َعحَى َضْرَبْيِن : التَّ  َوُهَو َؼَرٌض  َخُر ِمْن أْؼَراِض التَّْصِؽْيِر ، َوَتْصِؽْيُر التَّ

 األول : َتْقحِْيُل َذاِت الاَّيِ  ، َنْحُو )ُكحَْيٍب  َتْصِؽْيُر )َكْحٍب  .     

َيِتِه ، نَ       اِني : َتْقحِْيُل َكمِّ  .  ٖٓٔ)ْحُو )ُدَرْيِهاٍت  َتْصِؽْيُر )ِدْرَهٍم  الثَّ
ِة           ِة ، َقْولُُهم : )) إِنَّ الَعَصا ِمَن    الُعَصيَّ ا َوَرَد ِمْن َهَذا التَّْصِؽْيِر ِفي األَْمَثاِل الَعَرِبيَّ َوِممَّ

(ٔٓٗ   .
ُة" ُهنا َتْصِؽْيُر "َعَصا" ، َوالَؽَرُض ِمْن َهَذا التَّ  ْصِؽْيِر ُهَو َتْقحِْيُل َحإْلِم الاَّيِ  س ألَنَّ َمْعَنى َهاَذا َفـ"الُعَصيَّ

ٌن مِ  ْن أَْاَياَ  َصِؽْيَرٍة الَقْوِل ُهَو أَنَّ الاَّيَ  َمْهَما َكاَن َكِبْيَراِ َفإِنَّ أَْصحَُه َصِؽْيٌر ، أَْو أَنَّ الاَّيَ  الَكِبْيَر ُمَكوَّ
" َذَهَب إِ  َة : َتْصِؽْيُر َتْكِبْياٍر    . إاِلَّ أَنَّ "الَمْيَداِنيَّ لى أَنَّ )) الُعَصيَّ

َُ ِفْياِه َنَظاٌر ، إِْذ ال   ٘ٓٔ) ْأ . َوَهاَذا الارَّ
ُْ أَْن َتكُ  َها َتْصِؽْيُر َتْقحِْيٍل س ألَنَّ الَعَصا َيإُلْو ِة َيْسَتِقْيُم الَمْعَنى ِبَهَذا الَمْعَنى ، َبِل األَْصَوُب أَنَّ ْوَن ِمَن الُعَصيَّ

 الَعْكُا . َولَْياَ 
ُّْ ِمْن ُكحَْيِب َواِئٍل           ، َفـ )ُكحَْيُب  ُهَناا َتْصاِؽْيُر َكْحاٍب ، َفَقاْد   ٙٓٔ)َوَنْحُو َذلَِك أََيَضاِ ، َقْولُُهم : )) أََع

َي ِبِه َصاِحُبُه ، فَ  َقالُوا " ُكحَْياُب َواِئاٍل " ، َكاَن لَِواِئَل بِن َرِبْيَعَة َكْحٌب َصِؽْيٌر ُيَصاِحْبُه ِفي َمْرَعااُ ، ُثمَّ ُسمِّ
 إِذ الُمَراُد ِمَن َتْصِؽْيِر الَكْحِب ُهَنا َتْقحِْيُل َحإْلِمِه .

 
ْقِرْيُب :  -3 َماِن ، َنْحُو التَّ َْ ْيُب َقْد َيُكْوُن لِح َِ ْقِر ْقِرْيِب ، َوالتَّ َوِمْن أَْؼَراِض التَّْصِؽْيِر أََيَضاِ ، َتْصِؽْيُر التَّ

ْححَاِة " ، َو"  : " قَُبْيَل الَعْصارِ  " ، َو" ُبَعْياَد الَمْؽاِرِب " . أَْو لِحَمَكااِن َوالَمَسااَفِة ، َنْحاُو : " فَُوْياَق الرِّ
 .   7ٓٔ)ُتَحْيَت الَبِرْيِد " 

اِة ، َقاْولُُهم :    )) لََقْيُتاهُ        ُبَعْياَداِت  َوَما َوَرَد ِمْن َهَذا الَضْرِب ِمَن التَّْصاِؽْيِر ِفاْي األَْمَثااِل الَعَرِبيَّ
َمااِن ،   8ٓٔ)َبْيٍن     َّْ ، َفـ )ُبَعْيَداُت  ُهَنا َتْصِؽْيُر )َبْعَد  ، َوَداللَُة التَّْصِؽْيِر ِفي َهاَذا الَمَثاِل َتْقِرْياُب ال

َة ا ُه الَقى َصاِحَبُه َبْعَد ِفَراٍق ، إاِلَّ أَنَّ ُمدَّ لِفَراِق لَْم َتُك َ ِوْيحَِة ، َباْل َفَقاِئُل َهَذا الَقْوِل ُيِرْيُد أَْن َيقُْوَل أَنَّ
َن َااِرُحو األَْمَثاِل َذلَِك ، إِْذ َقاَل "أُبو ُعَبْيٍد الَقاِسُم بِن  َسوٍَّم " :   َكاَن ُيوِقْيِه َبْيَن ِحْيٍن و َخَر . َوَقْد َبيَّ

َماَن ، ُثمَّ  َّْ إُلُل ُيْمِسُك َعْن إِْتَياِن َصاِحِبِه ال َيأِْتْياِه ، ُثامَّ ُيْمِساُك َعْناُه َذلِاَك أََيَضااِ ، ُثامَّ  )) َوإَِذا َكاَن الرَّ
َيأِْتْيِه ، ُثمَّ ُيْمِسُك َعْناُه ... َقااَل : " لَِقاـْيُتُه ُبَعْياَداِت َباْيٍن "    
اُه َكااَن ُيوِقْياِه َبْعاَد ِفاَراٍق   9ٓٔ) َْ أَنَّ . أَ

 َقِصْيٍر .
َمْيِن     َوَنْحُو َذلَِك ِفْي األَْمَثاِل أََيَضاِ :     ُّْ َمِن ،   ٓٔٔ))َقْولُُهم : )) لَِقْيُتُه َذاَت ال َّْ ، َوُهَو َتْصِؽْيُر الا

َمِن ، َّْ " ِبَقْولِِه :   )) ُهَو َتْصِؽْيُر الا َُّ َمْخَاِر َّْ َمَناِ َقِصْيَراِ ، َوَقْد أََااَر إلَْيِه "ال َْ َْ لَِقْيُتُه  َْ لَِقاـْيُتُه  أَ أَ
َة َصاِحَبِة َهَذا اال َمناِ َقِصْيَراِ    ُمدَّ َْ َمْيُن ... َوالَمْعَنى : لَِقْيُتُه  ُّْ َْ ُهَو ال  .   ٔٔٔ)ْسِم الَِّذ

، َفُهاَو َتْصاِؽْيُر الَعااِم ، َوالَمْعَناى :   ٕٔٔ)َوَنْحُو َذلَِك أََيَضاِ ، َقْولُُهم : )) لَِقـْيُتُه َذاَت الُعاَوْيِم          
ُه لَِقـَيُه َبْعَض َعاٍم ، أَ  ِ  ِمْنُه ، َفُهاَو ال ُيِرْياُد أَْن َيقُاْوَل َعاَمااِ َكااِموِ س لِاَذلَِك لإََلاأَ إِلَاى َتْصاِؽْيِر أَنَّ ْْ ْو إُل

ٍ  ِمْنُه . ْْ اللَِة َعحَى إُل  لَْفَظِة الَعاِم لِحدَّ
      

 َهَواِمُش الَبْحِث :     
 . ٗ٘ينظر : ارح الحدود النحوية : لحفاكهي  -ٔ

 . ٖٖالكهؾ :  -ٕ

 . 78ـ  77/  ٔاموني ينظر : ارح األ -ٖ
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 . ٔٗ، واألنفال :  ٙٙٔو  ٘٘ٔ ل عمران :  -ٗ

 .9ٙ/  ٔ. وإلامع الدروا العربية : مص فى الؽوييني  9ٖٔ/  ٔينظر : حااية الصبان  -٘

 . ٖٔٗ/ٖينظر ارح الكافية : رضي الدين االستر بادَ  -ٙ
ان العرب : . وارتااؾ الضرب من لس ٖٔٗ/ٖينظر : ارح الكافية : رضي الدين االستر بادَ  -7

. والنحو الوافي : عبااا حسان  ٓ٘ٔ/ٔ. وهمع الهوامع : لحسيو ي  ٘٘٘/ٕأبو حّيان األندلسي 
ٔ/ٕٔٔ . 

 . ٓ٘ٔ/ٔهمع الهوامع  -8

 . ٙٙظاهرة التؽحيب في العربية : د. عبد الفتاح الحموْ  -9

 ينظر : نفسـه . -ٓٔ

.  77ٗ/ٙ: األْهرَ . وتهذيب الحؽة  ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ٕينظر : الدرة الفاخرة : حمْة األَصبهاني  -ٔٔ
 . ٘٘٘ – ٗ٘٘/ ٕ. وارتااؾ الضرب  ٖٗٗ/ٔومإلمع األمثال : الميداني

. والنحاو  ٓ٘ٔ/ٔ. وهماع الهواماع  ٘٘٘/ٕ. وارتاااؾ الضارب  ٖٔٗ/ٖينظر : اارح الكافياة  -ٕٔ
 . ٕٔٔ/ٔالوافي : 

 . ٕٔفا ر :  -ٖٔ

 .  8ٕ٘/ٔينظر : تهذيب الحؽة  -ٗٔ

 . ٕ٘٘/ٕينظر : الدرة الفاخرة  -٘ٔ

.  ٓ٘ٔ/ٔ. وهماع الهواماع  ٙ٘٘ – ٘٘٘/ٕ. وارتاااؾ الضارب  ٖٔٗ/ٖافية ينظر : ارح الك -ٙٔ
 . ٗٓٔ – ٖٓٔواذا العرؾ : أحمد الحمووَ 

 . 8ٖالْخرؾ :  -7ٔ

 .  ٖٖ/ٖينظر : معاني القر ن : الفرا   -8ٔ

 .  ٕٔالمثنى : أبو ال يب الحؽوَ  -9ٔ

 . ولم أهتد إلى قائل البيت . ٖٗ/ٖينظر : معاني القر ن : الفرا   -ٕٓ

 .  7ٔثنى ينظر : الم -ٕٔ

 . ٖٔالْخرؾ :  -ٕٕ

 ٖٕٕ/ٖٔ. والمخصا، : ابان سايدة  7ٔ. والمثناى  97ٖينظر : إصوح المن ق : ابن السكيت  -ٖٕ
 . 9ٖٔ – 8ٖٔ/ٕ. والمْهر  ٕٕٙ –

.  ٕ٘. وإباراهيم:  ٕٔٔ، و  7ٙ، و  7٘. ولحمْيد من األمثحة ينظر : النحل : 7ٖسورة الحج :  -ٕٗ
 .  ٕٙوالبقرة : 

 . 97/ٔمعاش والمعاد  : الإلاحظ ديوان المسائل )رسالة ال -ٕ٘

 .  ٗإلمهرة األمثال : )المقدمة   -ٕٙ

 . ٘ – ٗنفسـه  -7ٕ

 . ٔ٘فصل المقال : أبو عبيد البكرَ  -8ٕ

 . ٕٔٔ/ٔالنحو الوافي  -9ٕ

 . ٕ٘. وارح الحدود النحوية  : الفاكهي  8ٙٔ – 8٘ٔ/ٖينظر : ارح المفصل : ابن يعيش  -ٖٓ

 .  ٕٔٓإلاني ينظر : المقتصد في ارح ازيضاح : عبد القاهر الإلر -ٖٔ

 . 9ٔٔ/ٔمإلمع األمثال  -ٕٖ

 ينظر : نفسـه . -ٖٖ

 . 9ٔ٘/ٕديوانه  -ٖٗ

 . ٕٕٓالمقتصد في ارح ازيضاح  -ٖ٘

 . ٕٙٔ. وإلنى الإلنتين في تمييْ المثنيين : المحبي  ٓٔينظر : المثّنى  -ٖٙ
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 . ٕٗٔ/ٔمإلمع األمثال  -7ٖ

 . وتمام البيت :  ٕٔٓينظر : ديوانه  -8ٖ

ْحَرَضْيِن َفأَْصَبحَ   ْت         َزْوَراَء َتْنفُُر َعْن َحَياِض الَدْيلَمِ َشِرَبْت بَِماِء الدُّ

 . ٕٗٔ/ٔمإلمع األمثال  -9ٖ

 . 9ٖٔ – 8ٖٔ/ٕينظر : المْهر  -ٓٗ

 – 9ٗٔ/ٔ. وهمع الهوامع  ٗ٘٘/ٕ. وارتااؾ الضرب  8ٙٔ – 8٘ٔ/ٖينظر : ارح المفصل  -ٔٗ
 .  ٕ٘. وارح الحدود النحوية  ٓ٘ٔ

 . 8ٕٔ/ٔمإلمع األمثال  -ٕٗ

 . ٖ٘٘/ٕالدرة الفاخرة  -ٖٗ

 . 77ٗ/ٙذيب الحؽة ته -ٗٗ

 . ٖٗٗ/ٔمإلمع األمثال  -٘ٗ

 . ٕٕٗ/ٖٔ. والمخص،  77ٗ – 7ٙٗ/ٙ. والتهذيب  9ٕ٘/ٕينظر : الدرة الفاخرة  -ٙٗ

 . ٕٗٔ/ٕمإلمع األمثال  -7ٗ

. وتهاذيب إصاوح المن اق : التبرياَْ  9ٖٙ. وينظار : إصاوح المن اق  ٕٖ٘/ٕالدرة الفاخرة  -8ٗ
 . 9ٖٔ/ٕ. والمْهر  9ٖٓ/ٔ

 . ٖٕٗ/ٕ. وإلمهرة األمثال  ٕٖٓ/ٔوينظر : الْاهر : ابن األنبارَ  . 9ٕٔاألمثال : األصمعي  -9ٗ

 . 98األمثال : أبو عبيد  -ٓ٘

 . 9ٕٗ/ٕمإلمع األمثال  -ٔ٘

 .  7ٔينظر : المثنى  -ٕ٘

 . 9ٔٔ/ٔمإلمع األمثال  -ٖ٘

 .  9ٖٔ/ٕ. والمْهر  7ٖ – 7ٕ. وأدب الكاتب : ابن قتيبة  9ٔٔ/ٔينظر : مإلمع األمثال  -ٗ٘

 . ٕٔ٘/ٕالدرة الفاخرة  -٘٘

 نفسـه . -ٙ٘

 نفسـه . -7٘

 نفسـه .  -8٘

 . ٖٔ٘/ٕنفسـه  -9٘

 . 8ٔ٘/ٕنفسـه  -ٓٙ

 . ٕٓ٘/ٕنفسـه  -ٔٙ

 نفسـه . -ٕٙ

 . ٕٔ٘/ٕنفسـه  -ٖٙ

 نفسـه . -ٗٙ

 نفسـه . -٘ٙ

 . ٕٕ٘/ٕنفسـه  -ٙٙ

 نفسـه . -7ٙ

 . ٓ٘٘ – ٖٕ٘لحمْيد من األمثحة ينظر : نفسـه  -8ٙ

 . 8٘ٔ/ٖينظر : ارح المفصل  -9ٙ

 . 8ٔ8/ٕينظر : ازنصاؾ في مسائل الخوؾ : األنبارَ  -7ٓ

 . 7ٙ – 7ٗ/ٔ. واألاباا والنظائر : السيو ي  8ٙٗأبو عحي الفارسي ينظر : التكمحة :  -7ٔ

 . 77ٓ – 7ٙ9/ٕينظر : األمالي النحوية : ابن الحاإلب  -7ٕ
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واارح ااافية  . ٖٔٔ/٘واارح المفصال  . ٖٖٔ: أبو البركات األنباارَ  أسرار العربية ينظر : -7ٖ
 . 9ٕٔ/ٔ ابن الحاإلب

 . 8ٕٔ-8ٔٔ/ٕ:  ارح الكافية ينظر : -7ٗ

 . ٘ٓٔ/ٕبويه الكتاب : سي -7٘

. والواضاااح فاااي النحاااو  ٕٗٔ. وااااذا العااارؾ  ٗٔ/ٔ. واااارح الااااافية  87ٗينظااار : التكمحاااة  -7ٙ
. وأبنياة  77. والعربية الفصاحى : هنارَ فحايش  9ٕ – 88والصرؾ : د. محمد خير الححواني 

 . ٖٔٗالصرؾ في كتاب سيبويه : د. خديإلة الحديثي 

 . 9ٖٕ/ٖ. واألاباا والنظائر  9ٖ٘ – 9ٖٗ/ٖ. وارح المفصل  7ٕينظر : أمالي الْإلاإلي  -77

-ٔٙٔ/ٗ. وحاااية الصابان  98ٖ/ٖ)الهامش  . وينظر : ارح المفصال  ٙٓٔ/ٕكتاب سيبويه  -78
 . 7ٙ. ومنهج أبي سعيد السيرافي في ارح كتاب سيبويه : د. محمد عبد الم حب البكا   ٕٙٔ

نياة الصارؾ فاي . وأب ٖ٘ٗ. والمقاّرب : ابان عصافور  99ٖ – 9ٖٗ/ٖينظر : ارح المفصال  -79
 . ٖٓٗكتاب سيبويه 

 . 7٘ٔ/ٗ. وينظر : ارح األاموني  87ديوانه  -8ٓ

. والمقاّرب  99ٖ – 9ٖٗ/ٖ. وارح المفصال  7ٖٔ/ٕينظر : ارح التصريح : خالد األْهرَ  -8ٔ
ٖٗ٘  . 

. وحاااااية الخضااارَ  ٖ٘ٗ. والُمقاااّرب : ابااان إلّناااي  99ٖ – 9ٖٗ/ٖينظااار : اااارح المفّصااال  -8ٕ
ٕ/ٖٔٙ . 

. والفاخر : المفّضال بان  9ٖٔ. وينظر : األمثال : أبو عبيد  7ّٗضل الضبِّي أمثال العرب : المف -8ٖ
. والمستقصى في أمثال العرب :  9ٕٖ/ٔ. ومإلمع األمثال  ٘٘ٔ/ٔ. وإلمهرة األمثال  9َ٘سحََمة 

 . 8ٙ/ٔالْمخارَ 

 نفسـه .  -8ٗ

 . 9ٕٖ/ٔمإلمع األمثال  -8٘

 . ٘ٙ/ٕديوانه  -8ٙ

 . 9ٕٖ/ٔمإلمع األمثال  -87

 .  ٖٓٗ. وأبنية الصرؾ  ٖ٘ٗ. والُمقّرب  9ٖ٘ – 9ٖٗ/ٖينظر : ارح المفّصل  -88

. والماانهج الصااوتي لحبنيااة العربيااة : د. عبااد الصاابور    ااااهين  8ٖٙ/ٗينظاار : النحااو الااوافي  -89
ٖٔٗ. 

 . 9ٔٔ/ٔينظر : ارح الاافية  -9ٓ

 . ٖٔ/ٔمإلمع األمثال  -9ٔ

 . ٕٖ – ٖٔ/ٔنفسـه  -9ٕ

 . 77ٖ/ٔالمستقصى  -9ٖ

 .  7ٔ/ٔينظر : مإلمع األمثال  -9ٗ

 إلى هذا البيت في ديوانه . لم أهتدِ  -9٘

 . ٕٖ/ٔمإلمع األمثال  -9ٙ

 . 9ٕ/ٔنفسـه  -97

 نفسـه .  -98

 . 9ٔٔ/ٔينظر : ارح الاافية  -99

 . 9ٕ/ٔمإلمع األمثال  -ٓٓٔ

 . 7ٓٔ/ٔنفسـه  -ٔٓٔ

 نفسـه . -ٕٓٔ
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 . ٖ٘ٗ. والمقرب  9ٖ٘ – 9ٖٗ/ٖ. وارح المفصل  7ٖٔ/ٕينظر : ارح التصريح  -ٖٓٔ

 . ٘ٔ/ٔمإلمع األمثال  -ٗٓٔ

 . 7ٔ/ٔنفسـه  -٘ٓٔ

 . ٕٗ/ٕنفسـه  -ٙٓٔ

 . ٖ٘ٗ. والمقّرب  7ٖٔ/ٕ: ارح التصريح ينظر  -7ٓٔ

 . 8ٕٙ/ٕ. والمستقصى  9ٙٔ/ٕ. وينظر : مإلمع األمثال  79ٖاألمثال : أبو عبيد  -8ٓٔ

 المصادر نفسها . -9ٓٔ

 . 8ٕٙ/ٕالمستقصى  -ٓٔٔ

 . 87ٕ – 8ٕٙ/ٕنفسـه  -ٔٔٔ

 . 87ٕ/ٕنفسـه  -ٕٔٔ
 

  َمَصاِدُر الَبْحِث َوَمَرِجُعهُ 

 
، مناورات مكتبة النهضة ، بؽداد ،  أبنية الصرؾ في كتاب سيبويه : د. خديإلة الحديثي -ٔ

 م . 9ٙ٘ٔ -هـ 8ٖ٘ٔ،  ٔ 
هـ  ، تحـ: محمد محيي الدين 7ٕٙأدب الكاتب : أبو محمد عبد هللا بن مسحم بن قتيبة )ت -ٕ

 م .9ٖٙٔ،  ٔعبد الحميد ، م ـ السعادة ، مصر ،  

هـ  ، تحقيق وارح 8ٙٙارتااؾ الضرب من لسان العرب : أبو حيَّان األندلسي )ت -ٖ
راسة : د. رإلب عثمان محمد ، ود. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانإلي ، القاهرة ، ود
 م .998ٔ -هـ 8ٔٗٔ،  ٔ 

 77٘األنبارَ ) ت  أبو البركـات عبد الرحمن بن محمـد بن أبي سعيـد :أسـرار العربية  -ٗ
 . م99٘ٔ، ٔبيروت،   ب، هـ   ، تحـ :د . فخر الدين صالح قدارة ، دار الإليل

هـ  ، تحـ: د. عبد العال سالم مكرم ، 9ٔٔوالنظائر : إلول الدين السيو ي )ت األاباا -٘
 م . 98٘ٔ -هـ ٙٓٗٔ،  ٔمؤسسة الرسالة ، بيروت ،  

هـ  ، ارح وتحقيق : أحمد ٕٗٗإصوح المن ق : أبو يوسؾ يعقوب بن السكيت )ت -ٙ
 م .97ٓٔمحمد ااكر و عبد السوم هارون ، مصر ، 

هـ  ، تحـ: عبد ٖٓٗاسم عبد الرحمن بن إسحاق الْإلاإلي )تأمالي الْإلاإلي : أبو الق -7
 هـ . 8ٕٖٔ،  ٔالسوم هارون ، مصر ،  

هـ  ، تحـ: د. فخر صالح سحيمان ٕ٘٘األمالي النحوية : أبو عمرو عثمان الحاإلب )ت  -8
 م . 988ٔ -هـ 9ٓٗٔقدارة ، دار الإليل ، بيروت ، ودار عمار ، األردن ، 

هـ  ، تحـ: د. عبد المإليد ق امش ، السعودية ٕٕٗبن سوّم )ت األمثال : أبو عبيد القاسم -9
 م . 98ٓٔ، 

األمثال لألصمعي ) إلمع وتحقيق ما تبّقى من تراثه في األمثال   : إلمع نصوصه  -ٓٔ
 م .ٕٓٓٓوحّققها وقّدم لها : د. محمد إلّبار المعيبد ، دار الاؤون الثقافية ، بؽداد ، 

هـ  ، تحـ: د. إحسان عباا ، بيروت 79ٔي )تأمثال العرب : المفّضل بن محمد الضبِّ  -ٔٔ
 م . 98ٖٔ -هـ ٕٓٗٔ،  ٕ،  

ازنصاؾ في مسائل الخوؾ بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو البركات األنبارَ  -ٕٔ
هـ  ، تحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التإلارية الكبرى ، مصر ، 77٘)ت
 م . 9ٙٔٔ -هـ 8ٖٓٔ،  ٗ 
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هـ  ، تحـ: د. كاظم بحر المرإلان ، 77ٖأبو عحي الحسن بن أحمد الفارسي )تالتكمحة :  -ٖٔ
 م . 98ٔٔ -هـ ٔٓٗٔم ـ مديرية دار الكتب لح بع والنار ، إلامعة الموصل ، 

هـ  ، ٕٓ٘تهذيب إصوح المن ق : أبو ْكريا يحيى بن عحي الخ يب التبريَْ ) ت -ٗٔ
 م .99ٔٔتحـ: د. فوَْ عبد العْيْ مسعود ، بؽداد ، 

هـ  ، تحـ: عبد السوم 7ٖٓتهذيب الحؽة : أبو منصور محمد بن أحمد األْهرَ )ت -٘ٔ
 ت  .  –هارون و خرين ، مصر ، )د 

 م .ٕ٘ٓٓإلامع الدروا العربية : الايخ مص فى الؽوييني ، دار الحديث ، القاهرة ،  -ٙٔ

 هـ  ، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم ، و9ٖ٘إلمهرة األمثال : أبو هول العسكرَ )ت -7ٔ
 م . 988ٔ -هـ 8ٓٗٔ،  ٕعبد المإليد ق امش ، دار الإليل ، بيروت ،  

هـ  ، ٔٙٓٔإلنى الإلنتين في تمييْ نوعي المثنَّيين : محمد أمين بن فضل هللا المحبي )ت -8ٔ
 م.98ٔٔ -هـ ٔٓٗٔ،  ٔبيروت ، دار األفاق الإلديدة ،  

هير حااية الخضرَ عحى ارح ابن عقيل : الايخ محمد الدميا ي الاافعي الا -9ٔ
 -هـ 9ٖ٘ٔهـ  ، م ـ مص فى البابي الححبي وأوالدا ، مصر ، 87ٕٔبالخضرَ )ت

 م . 9ٗٓٔ

حااية الصّبان عحى ارح األاموني عحى ألفية ابن مالك : محمد بن عحي الصبَّان  -ٕٓ
 م . 9ٗ7ٔهـ  ، مصر ، ٕ٘ٓٔ)ت

عبد  هـ  ، تحـ:ٖٔ٘الدرة الفاخرة في األمثال السائرة : حمْة بن الحسن األصبهاني )ت -ٕٔ
 م .97ٕٔالمإليد ق امش ، دار المعارؾ بمصر ، 

ديوان أبي تّمام ، بارح الخ يب التبريَْ : تحـ: محمد عبدا عْام ، م ـ دار المعارؾ  -ٕٕ
 ت  . –، )د  ٕ، مصر ،  

 م . 9ٙٓٔديوان أوا بن حإلر : تحـ: د. مإلمد يوسؾ نإلم ، بيروت ،  -ٖٕ

 م . 97ٓٔيروت ، ديوان عنترة بن اّداد : تحـ: محمد سعيد مولوَ ، ب -ٕٗ

 م .9ٖٙٔديوان الفرْدق : تحـ: عبد هللا إسماعيل الصاوَ ، القاهرة ،  -ٕ٘

 ت .  –هـ  ـ بيروت ،  )د ٕ٘٘ديوان المسائل : عمرو بن بحر الإلاحظ )ت -ٕٙ

هـ  ، تحـ: 8ٕٖالْاهر في معاني كحمات الناا : أبو بكر محمد بن القاسم األنبارَ )ت -7ٕ
 م . 979ٔ -هـ 99ٖٔنار ، بؽداد ، حاتم صالح الضامن ، دار الرايد لح

اذا العرؾ في فنِّ الصرؾ : أحمد الحمووَ ، عحّق عحيه ووضع فهارسه : د. أحمد  -8ٕ
 م .ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ،  ٔأحمد اتيوَ ، دار الؽد الإلديدة ، المنصورة ، مصر ،  

ارح األاموني عحى ألفية ابن مالك ) منهج السالك إلى ألفية ابن  مالك   : األاموني  -9ٕ
 م . 9ٖ9ٔ، مصر ،  ٕهـ  ، تحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد ،  9ٕ9)ت

هـ  ، البابي الححبي 9ٓ٘ارح التصريح عحى التوضيح : خالد بن عبد هللا األْهرَ )ت -ٖٓ
 ت  .  –، القاهرة ، )د 

هـ  ، دراسة وتحقيق : د. 97ٕارح الحدود النحوية : عبد بن أحمد عحي الفاكهي )ت -ٖٔ
 ت  .  –الموصل ، )د  ْكي فهمي اِلوسي ،

هـ  ، تحـ: 8ٙٙارح اافية ابن الحاإلب : رضي الدين محمد بن الحسن االستر بادَ )ت -ٕٖ
 م . 97٘ٔ -هـ 9ٖ٘ٔمحمد نور الحسن و خرين ، دار الكتب العحمية ، بيروت ، 

ارح كافية ابن الحاإلب : رضي الدين االستر بادَ ، تحـ: أحمد السيد أحمد ، المكتبة  -ٖٖ
 ت  .  –القاهرة ، )د التوفيقية ، 

هـ  ، تحـ: د. إميل بديع يعقوب ٖٗٙارح المفّصل : موفق الدين أبي البقا  بن يعيش )ت -ٖٗ
 م .ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ،  ٔ، دار الكتب العحمية ، بيروت ،  
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،  ٔظاهرة التؽحيب في العربية : د. عبد الفتاح الحموْ ، مناورات إلامعة مؤتة ،   -ٖ٘
 م . 99ٖٔ

ٍَّ إلديد : األب هنرَ فحيش اليسوعي ، تعريب وتحقيق : العربية الفصحى نحو  -ٖٙ بنا  لؽو
 م .9ٙٙٔ،  ٔد. عبد الصبور ااهين ، الم بعة الكاثوليكية ، بيروت ،  

هـ  ، تحـ: عبد العحيم ال حاوَ ، مراإلعة 9ٕٔالفاخر : المفّضل بن سحمة بن عاصم )ت -7ٖ
 م . 9ٙٓٔ: محمد عحي النإلار ، مصر ، 

هـ  ، تحـ: د. إحسان 87ٗاب األمثال : أبو عبيد البكرَ )تفصل المقال في ارح كت -8ٖ
 -هـ 9ٖٔٔعباا ود. عبد المإليد عابدين ، دار األمانة ومؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 م . 97ٔٔ

هـ  ، تحـ: عبد السوم محمد 8ٓٔكتاب سيبويه : أبو بار عمرو بن عثمان بن قنبر )ت -9ٖ
 . ت   –هارون ، مكتبة الخانإلي ، القاهرة ، )د 

 م . 9ٙٓٔهـ  ، تحـ: عْالدين التنوخي ، دماق ، ٖٔ٘المثّنى : أبو ال ّيب الحؽوَ )ت -ٓٗ

هـ  ، تحـ: محمد محيي 8ٔ٘مإلمع األمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني )ت -ٔٗ
 م .9٘9ٔالدين عبد الحميد ، م ـ السعادة ، القاهرة ، 

، المكتب التإلارَ هـ  8٘ٗالمخص، : أبو الحسن عحي بن إسماعيل بن سيدة )ت -ٕٗ
 ت  .  –لح باعة والتوْيع والنار ، بيروت ، )د 

المْهر في عحوم الحؽة وأنواعها : السيو ي ، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم و خرين ،  -ٖٗ
 م . 7ٕٓٓ -هـ 8ٕٗٔالمكتبة العصرية ، بيروت ، 

المستقصى في أمثال العرب : أبو القاسم إلار هللا محمود بن عمر الْمخارَ  -ٗٗ
 م . 9ٕٙٔهـ  ، حيدر  باد ، الهند ، 8ٖ٘)ت

هـ  ،  بعة مصورة عن  بعة 7ٕٓمعاني القر ن : أبو ْكريا يحيى بن ْياد الفرا  )ت -٘ٗ
 ت  .  –دار الكتب المصرية ، )د 

هـ  ، تحـ: د. كاظم بحر 7ٔٗالُمقتصد في ارح ازيضاح : عبد القاهر الإلرإلاني )ت -ٙٗ
 م . 98ٕٔم العراقية ، المرإلان ، مناورات وْارة الثقافة وازعو

ب : عحي بن مؤمن المعروؾ بابن عصفور )ت -7ٗ هـ  ، تحـ: أحمد عبد الستار 9ٙٙالُمَقرَّ
 م. 98ٙٔالإلوارَ ود. عبد هللا الإلبورَ ، م ـ العاني ، بؽداد ، 

منهج أبي سعيد السيرافي في ارح كتاب سيبويه : د. محمد عبد المّ حب البكا  ، دار  -8ٗ
 م . 99ٓٔ،  ٔ أفاق عربية ، بؽداد ، 

المنهج الصوتي لحبنية العربية : د. عبد الصبور ااهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -9ٗ
 م . 98ٓٔ

النحو الوافي مع رب ه باألساليب الرفيعة والحياة الحؽوية المتإلددة  : عباا حسن ،  -ٓ٘
 م . ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ،  ٔالناار  ونددانش لح باعة والنار ،  

 
 

مع الإلوامع : السيو ي ، تحـ: عبد الحميد هنداوَ ، المكتبة همع الهوامع في ارح إل -ٔ٘
 ت  . –التوفيقية ، القاهرة ، )د 

الواضح في النحو والصرؾ )قسم الصرؾ  : محمد خير الححواني ، دار المأمون  -ٕ٘
 م . 978ٔ -هـ 98ٖٔ،  ٕلحتراث ، دماق ،  

 

 ت الفقرة دائما أحيانا نادرا

لديه مهارات    
 الكتابة

ٓٔ 

لدية مهارات أولية    
 عن القرأ ة

ٕٓ 

 ٖٓ يحب النظافة   
 لديه قدرة إلسمية   

في أدا  االلعاب 
 الرياضية

ٓٗ 

 ٘ٓ لدية ميول فنية   
لدية القدرة عحى    

 الرسم

ٓٙ 

يرؼب في تؽير    
 مكان إلحوسه

ٓ7 

يإلحا هادئا اثنا     
 ارح الدرا

ٓ8 

قدرته عحى    
 التركيْ عالية

ٓ9 

كثير الحركة اثنا     
 الدرا

ٔٓ 

يعتمد عحى نفسه    
 في ادا  الواإلبات

ٔٔ 

   
 
 
 

  في التحدث إلرى
 مع المعحمة

ٕٔ 

يست يع التعبير    
 عن مااكحه 

ٖٔ 

يإلب ايدا     
 االخرين

ٔٗ 

 ٘ٔ خامل في الحركة   
 


