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 الشكر والتقدير
#: قــال اهللا تعــالى  sŒ Î)uρ) àM ôÊ Ì� tΒ uθ ßγ sù É Ï� ô± o„ ∩∇⊃∪ “ Ï% ©!$# uρ  Í_ çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO È ÍŠ øtä† ∩∇⊇∪ 

ü“ Ï% ©!$# uρ ßì yϑôÛr& β r& t� Ï� øó tƒ ’ Í<  ÉL t↔ ÿ‹ ÏÜ yz uΘ öθ tƒ É Ïe$!$# ∩∇⊄∪ Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< $ Vϑò6 ãm 

 Í_ ø) Ås ø9 r& uρ š Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/( . الشعراء)83-80(.  

 ابِتالِئِه بعد َأن أراده ِلي، اللهـم أنـتَ           ِمن شَافَاِنيِذي  د اَهللا حمدا كثيرا، الَّ    حمَأ
     الح شاِفي، لكوالم رضمذلُّ، والموالم المعزمد لَ، وكْ الشُّ كراءِ  فِ رـراء،   ي السوالض 

 حا يقربِنـي  اِله عمالً ص  لْع اج ، اللهم مدد بحياتي ِليكون هذا البحثُ حيز الوجودِ      اللهم أَ 
ـ ري د ير لِ ِنالً ي م ع هلْعاجاللهم  ،   يوم ال يشفع ماٌل وال بنون      كدنْي عِ ع لِ فَشْي و يكلَِإ ي، ِب
ِذو خَلِّدِركْيي بعم ديِتو . 

 اَهللا   ":ـ قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم شْـكُرال ي النَّاس شْكُرال ي نم
يسرني ويشرفني في مستهلِّ هذه الدراسة، أن َأتقـدم بالشُّـكر والتَّقـدير              ".عز وجلَّ 

لألستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر على ما بذله من جهد وافر، وتوجيه دائـم،               
، فكان العـالم     لها استشراٍف مطور في  نه على العربية، ورغبةً     ونقد داعم، حرصا م   
 أن يِمد بعمـره،      عز وجلَّ  رفان، وأدعو اهللا  ي جزيل الشكر والعِ   واألب واألخ، له منِّ   

 . ـإن شاء اهللاـ وأن يفتح عليه من أبواب خزائن علمه، خدمةً لألجيال القادمة 

الَّتـي  وبمزيد من اإلجالل واالحترام والتقدير أتقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة        
ـ فهم أُ  كر الجزيل، بالشّهات حوله   وجيوإبداء التّ  تفضلت بقراءة هذا البحث    و العلـم   لُ

 .ونقاد المنهج العلمي صرح المعرفة، والرأي، وبناةُ

كما أزجي تقديري وشكري لجميع أساتذتي في قسم اللغة العربية في جامعـة             
 .النجاح الوطنية على ما منحوني إياه من رعاية وتشجيع مستمر وتوجيهات مفيدة

 اءي خير الجزفجزاهم اهللا عنِّ



ه  

 رارــــاإلق

 :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة الّتي تحمل عنوان

 ما ُألِحقَ بالمثنَّى في لسان العرب
 )لغويةدراسة (

 

اج جهدي الخاص، باسـتثناء     أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنَّما هي نت         
 جزء منها لم يقدم من      اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككّل، أو أي          ما تمتِ 

قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثيـة         
 أخرى
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 ما ُألِْحقَ بالمثنَّى في ِلساِن العرِب
 يةٌِوغَلُِدراسةٌ 

 ِإعداد
 زيدانمحمد مصطفى عبد الجبار 
 بإشراف

 يحيى عبد الرؤوف جبر
صخَّلَالم 

  ودراستَه والتَّحليل موضوع ما ُألِحق بالمثنَّى في لسان العربيتناوُل هذا البحثُ بالدراسة
ة، وتوضيح المقصـود    من خالل إحصاء المفردات وتقسيمها حسب حقولها الداللي        لغويةدراسةً  

بها، وسبب تسميتها بمسمياتها، واالستشهاد عليها بما ورد مـن المـوروث الـديني واألدبـي،                
ية ذات  غوية والظَّواهر البالغ   مجموعة من الظَّواهر اللُّ    ى، فضالً عن   إلحاقها بالمثنَّ  وتوضيح علل 

   لة بالموضوع، وذلك والص    التَّحليلي اإلحصائي فقَ المنهج االستقرائي .   سـالة  وقد جاءت هذه الر
 .التَّمهيد والمقَدمة والخاتمة في بابين بفصولهما، فضالً عن

لظاهرة التَّثنية في العربية، إذ بين الباحـثُ المقصـود           اشتمل التَّمهيد على دراسة عامة     
 أنواع المثنَّى    العربية، وميز الباحث    من خصائص  تَّثنية لغة واصطالحا، وظهورها خصيصةً    بال

، وأقسام المثنَّى الحقيقي، كما تم الحديث عن الملحق بالمثنَّى          تهبذكر شروط االسم الّذي يراد تثني     
به، والكشف عن مصادره، وأنواعه وأقسامه، وموقف الباحثين منـه بـذكر            من حيث المقصود    

 . آرائهم حوله

  لمثنَّى الواردة في لسان العـرب     ل فقد اشتمل على معجم لأللفاظ الملحقة با        األو البابأما   
هـا  تثيا، مع توضيح معاني   ة، مرتبةً ترتيبا أب   سب حقولها الداللي   ح  في سبعة فصول   جاءت األلفاظ ف

وأسباب تسميتها بمسمياتها، ومن ثم االستشهاد عليها بشواهد دينية ونثرية وشعرية موثقة مـن              
 .مصادرها األصلية

وتناوَل الباحثُ في الباب الثّاني علَل إلحاق المفردات بالمثنَّى الحقيقي، فتم الحديث فـي               
 ا  غليبل عن التَّ  الفصل األوتِّبتْ ، لغة واصطالحغليب حسب عللها   الملحقة بالمثنَّى بالتَّ   األلفاظ    ور



ي  

تـم   و  وخفّتـه صـرفيا،    فظ المغلَّب من حيث مدلوله،    ، وشرف السن، وقوة اللَّ    من شهرة وتذكير  
لقيـب   لغة واصطالحا، ورتبت األلفاظ الملحقة بـالمثنَّى بالتّ        عن التَّلقيب في هذا الفصل    الحديث  

ذكر  و  من الصفات العامة والذَّاتية،    نسان والمكروهة له  ات المحببة لإل  حسب عللها المتمثلة بالصف   
تـم    من هذا البـاب    في الفصل الثَّاني  ما هو مسموع عن العرب مما ليس له مفرد من لفظه، و           

ـ  )التَّرادف(رك المعنوي   فظي والمشت ، مثل المشترك اللَّ   غويةواهر اللُّ دراسة الظَّ  ذكر العوامـل   ، ب
عـرض  أيضـا   وتم في هذا الفصل       في األلفاظ الملحقة بالمثنَّى،    نهما م قوع كلٍّ الَّتي أدت إلى و   

وذلك من خالل عرض آراء      ،التَّوشيع والطّباق :  وهي ،واهر البالغية ذات الصلة بالموضوع    الظَّ
 . يجاب والرفضوالبناء عليها في آراء جديدة باإلالقدامى فيها 

ـ بتوفيق اهللا تعالىـ ثم انتهى البحث    وء على أبرز ما فيه وتلخِّـص  تمة تلقي الض بخا 
           .  ُأضيف إلى الدراسات السابقة الَّذيأهم النتائج الَّتي توصل إليها البحثُ، ثم بينت الجديد
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 المقدمة

   علينَا بنعمة               الحمد نهللا الَّذي م وال تُحصى، الحمد ا على نعمه الَّتي ال تُعدا كثيرمدهللا ح 
اإلسالم والقرآن، فَحِفظَتْ العربية من الزوال بديمومة كتابه العزيز، الحمـد هللا رب العـالمين،               
               اَألمين، جاء رحمـةً وهـدى ياُألم د النَّبيِدنا محمالم على أشرف المرسلين، سيوالصالةُ والس

 :  وبعدللعالمين، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

تُعد المعاجم العربية منْبعا لغويا لمفردات العربية، وجامعا للهجات القبائل العربية منـذ              
إبـداعات علمائهـا واتجاهـاتهم      معالم الحضارة العربيـة، و    ها  هلي، تضم في طيات   العصر الجا 

ستشـهاد، تتطـور    هم العلمية واألدبية، فهي تمثُل قاعدةً واسعةً للبحث واالستقصـاء واال          وآراء
 ،موضوعاتها بتطور الحياة وازدهارهاوتنمو بنمائه، وتتشعب المعاجم والمجتمع. 

البن منظور، الَّذي يعد ِمن أهم المعاجم وأشملها        " لسان العرب "ومن هذه المعاجم معجم      
 وتأثرها  عرب ثقافة ال  عها بحثًا، ضم في طياِته    ، وأوس بالمفردات كما وموضوعا، وأكثرها انتشارا    

غة واألدب في الجاهلية     علماء اللّ   العربي والمعرب، وجمع من     اللفظُ بالملل األخرى، فحضر فيه   
 وبحثي، كان محلَّ اهتمام الباحثين من        ونثري شعريوديني  و، فهو معجم لغوي      الكثير واإلسالم

منهـا فـي مجـال      ،  واألبحاث الدراسات   دتْ حول موضوعاته  ِع فأُ  وما زال،  ،اللغويين واألدباء 
فـي  و ،"غوي في لسان العرب البن منظور     المجاز اللُّ "البالغة، مثل دراسة أحمد هنداوي هالل       

، "لسـان العـرب  التّعجب السماعي في معجم   " حاتم عثمان شمالوي    دراسة مجال النّحو والداللة  
 كدراسة مالك سليم عبد ن بحثوا في مجال األدب والنَّثر مما ورد في لسان العرب،وبعض الباحثي

سة رائد عبـد    ، ودرا "اختالف روايات شواهد األعشى الشعرية في لسان العرب        "باحالرحمن ص 
، وبعض الدراسات   "ما بني من ألفاظ اللغة على أقوال اإلمام علي في لسان العرب            "اهللا أحمد زيد  

بالنَّ تْاهتم  اللية مما ورد في لسان العرب، ك       احية الصدراسة خديجة الحمداني الَّتي بحثت     رفية الد
صيغ منتهـى   "ودراسة سائد محمود صوافطة     ". المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب     "في  

 مثل  ل داللة ألفاظ المعجم في حقولها المختلفة      دت دراسات حو  ُأِع، كما   "الجموع في لسان العرب   
معجم المالبس  "، و " في لسان العرب   معجم األلفاظ االقتصادية  "دراسة ياسر عبد الكريم الحوراني      
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ما تعاقب فيه الواو واليـاء      "ألحمد مطلوب، ودراسة برهان مصطفى دراغمة       " في لسان العرب  
 وألهمية موضوعات المعجم كان موضـوع     ،  )1("من الفعل الثالثي لمعنى واحد في لسان العرب       

 . وبين أجزائه النَّفيسةبحثي في طياِته

جعل من   منهم   ، بتفاوت نالباحثياللُّغويين و ات في العربية اهتمام     وقد نال موضوع المثنَّي    
، )السامي في األسامي(له فصالً من كتاب، مثل أحمد بن محمد أبي الفضل النيسابوري في كتابه      

وخمسين ى من األسماء، فجمع سبعة لعشرين منه للحديث فيما جاء مثنصص الباب الرابع واإذ خَ
 لسان العرب دون زيادة، كما أن ابن قتيبة أشار إلى الموضوع في كتابه              ت في لفظًا جميعها ورد  

، وكانت األلفاظ المشار إليها ال تتعدى عشرة ألفاظ، وهي مذكورة فـي لسـان               )2()أدب الكاتب (
حضرا اللفظ وشـاهدا     مست ، في مستعمل الكالم   جمعها في باب تأويل ما جاء مثنى      العرب أيضا،   

 من معجم الفرائد المكنونة، ضمنه المفـردات        وأعد محمد مصطفى العريضي فصالً    ،  نثريا عليه 
 .الملحقة بالمثنَّى بالتَّغليب، وقسمها حسب حقولها الداللية

 المثنَّيات السماعية، فأخرج لنا أبـو        في صص مؤلَّفًا كامالً  ومن اللغويين القدامى من خَ      
، جمع فيه بعض األلفاظ الواردة في الموروث العربـي     )كتاب المثنَّى (اه  مؤلَّفًا سم الطَّيب اللغوي   

ولم يهتم بموضوع المثنيات القدامى فقط، بـل  وقسمها حسب حقولها الداللية في عشرة أصناف،     
 مادةً بمفرداتهـا، مثـل      وال، وأغزر منال اهتمام اللغويين من المحدثين، فقدموا دراسات أكثر ش        

، ودراسة شريف )جنى الجنّتين في تمييز نوعي المثنّيين     (مين المحبي المعنونة بـ     دراسة محمد أ  
ـ  (يحيى األمين المعنونة بـ  بـع الجامعـان األخيـران    ، واتَّ)معجم األلفاظ المثنّاة ـ المثنَّيان 

 ردات مع االستشهاد ب   هما لعرض المف  ي في منهج  التَّرتيب األبتثي       ما جاء بـه المـوروث الـديني 
المنشورة في مجلة المجمع العلمي العربـي فـي         في دراسته    بع اتَّ  أحمد تيمور  ، بيد أن  بيواألد

ثنيـة،   تقسيم المفردات حسب علـل التَّ      )المثنَّيان( بعنوان    الجزء الرابع من المجلد الرابع     دمشق
                                      

 :موقع جامعة النَّجاح الوطنية، قسم المكتبات، الفهرس اآللي: ينظر (1)
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?choice=20&searchtype=2&phrase=%E1%D3

%C7%E4+%C7%E1%DA%D1%C8&pSize=100 
، المكتبة التجارية 4محمد محيي الدين عبد الحميد، ط   :  تحقيق أدب الكاتب، :  بن مسلم  ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا     : ينظر (2)

 . 37-36م، ص1963/هـ1382 مصر، -الكبرى
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  من المفردات،  وع الثاني غليب صراحة في النَّ   ل ضمنًا، وإلى التَّ   وع األو لقيب في النَّ  فأشار إلى التَّ  
ما ُألِحقَ بـالمثنَّى فـي      " جاءت هذه الدراسة بعنوان      لذا فقد  ودراسته لم تتجاوز خمس صفحات؛    

لتتناول موضوع الملحق بالمثنَّى، رغبةً بـالتّفريق بـين المثنَّـى         " -لغويةدراسة  -لسان العرب   
در محدد من مصادر العربية، الحقيقي وما ُألِحقَ به من المثنَّيات السماعية، وسعيا للبحث في مص

 ضوع لم يتناوله أحد من الباحثين ببحث مستقلٍّهو معجم لسان العرب البن منظور، وهو مووأال 
 ،غوي في الباب األول ولكـن بشـكل موسـع          الطَّيب اللُّ  أبيما دفعني إلى اتِّباع منهج      من قبل،   

  .لحقيقي مما ورد في لسان العربومنهج أحمد تيمور لتوضيح علل إلحاق المفردات بالمثنَّى ا

 اإلحصائي التَّحليلي، ألنَّنـي   االستقرائيهو المنهجه الدراسة   والمنهج الّذي اتَّبعته في هذ     
 المفردات الملحقة بالمثنَّى فـي لسـان        حصرارتأيتُ أنَّه األنسب لمثل هذه الدراسة القائمة على         

ما ورد في الموروث الديني ، واالستشهاد عليها ب أسباب تسميتها بمسمياتها تحليلها لبيان العرب، و 
ة من لسان العرب حسب      تقسيم المثنَّيات المستقصا    األدبي العربي من شعر ونثر، وتم      والموروث

واهر البالغية الَّتي غوية والظّواهر اللّغوية الَّتي جعلتها ملحقة بالمثنَّى، ودراسة بعض الظّعللها اللُّ
كما أنَّي أهملتُ توثيق المفردات الملحقة بالمثنَّى في البـاب الثَّـاني مـن               .جسدتها هذه األلفاظ  

 . الدراسة خشية تكرار ما ورد في الباب األول منها

  قضـايا عـدة  المقدمة تضمنَتْ  مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، علىوقد اشتملِت الرسالة  
ـ ة، بذكر بعض الدراسات الَّتـي  خاصبعامة ولسان العرب بأهمية المعاجم العربية    : وهي  دتُْأِع

 . هحول موضوعاته، وحوت أيضا موضوع البحث ومنهجه ومادت

حول ظاهرة غة علماء اللُّ، ففيه بيان بالمقصود بالتَّثنية لغة واصطالحا، وآراء التَّمهيدأما  
    شروط االسم         خصيصةًالتَّثنية الّتي تعد ذكر الَّذي يراد تثنيته، وذكر    من خصائص العربية، وتم

بالملحق بالمثنَّى، وذكر مصادره في العربيـة        ه، لتوضيح المقصود   وأقسام  الحقيقي أنواع المثنَّى 
 . موقفهم من الظاهرةوين، آراء الباحثبعض نواعه وأقسامه، وتم التعريج على وأ

، استعرضتُ ما   )ربالمفردات الملحقة بالمثنَّى في لسان الع     : (وعنوانه: وفي الباب األول   
            الليرتبتُها حسب حقولها الد ة، فجـاءت فـي     ورد في لسان العرب من ألفاظ ملحقة بالمثنَّى، ثم
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ووضـحتُ  ،  فيها ترتيبا أبتثياتْبتِّرالَّتي مفردات  مباحث لل على   كلُّ فصل اشتمل  وفصوٍل سبعة،   
غوية وآراء العلماء فيها، مـع      معاجم اللُّ  معتمدا على ال   المقصود بكّل مفردة منها، وعلَّة تسميتها،     

أو أكثر حسب ما تقتضيه الحاجة، موثّق من مصدره األصلياالستشهاد بشاهد لغوي . 

علل التَّثنية وأهم الظَّواهر اللُّغوية الَّتي جسدتها المفردات الملحقة         ( وعنوانه   :الباب الثَّاني  
ل من  المبحث األو ، فتم الحديث في     فصلين في   ، وفيه تناولتُ الموضوع   )بالمثنَّى في لسان العرب   

نَّى لعلَّـة   لفاظ الملحقة بـالمث   األاستعرضت  الفصل األول عن المثنَّى التّغليبي لغة واصطالحا، و       
تم الحـديث فـي     و.  حسب عوامل التَّغليب الظاهره فيها     التَّغليب، وذلك بتقسيمها إلى مجموعات    

لقيب من ذكر األلفاظ الملحقة بالمثنَّى لعلّة التّويبي لغة واصطالحا،    عن المثنَّى التّلق  الثاني  المبحث  
 حسـب   ما ليس له مفرد من لفظه، وُأدِرجتْ األلفاظ فيـه         أسماء الذوات وما سمع عن العرب م      

ـ   الباحث في الفصل الثاني من هذا البـاب        وتناول. عوامل تلقيبها  واهر اللُّغويـة المتمثلـة     الظّ
ط  منهما، والعالقة الَّتي ترب    الحديث عن عوامل كلٍّ   ب ذلكلمشترك المعنوي، و  فظي وا المشترك اللّ ب

 . ية المتمثلة بالتَّوشيع والطِّباقواهر البالغالظَّو بينهما،

 ومن ثـم   دراستيب  إليها وصلتُبخاتمة تضمنت أبرز النَّتائج الَّتي ت     ه الدراسة   ثم ذيلتُ هذ   
األلفاظ الـواردة    رب، ومسرد األلفاظ الواردة في لسان الع     مسردوضعتُ الفهارس العامة، وهي     

 اآليـات   مسردا، و فاظ الواردة في لسان العرب داللي     األلفي ُأمات الكتب والدراسات مما يتصل ب      
األشـعار  مسرد   األمثال، و  مسرد األقوال المأثورة، و    األحاديث النّبوية، ومسرد   مسردالقرآنية، و 

 المصادر والمراجـع    مسردلقصائد والمقطوعات الشعرية، ومن ثم       مطالع ا  مسردواألراجيز، و 
 اإللكترونية، الَّتي اعتمدتُ     والمواقع والكتبالبرامج   و ،والرسائل الجامعية، والدوريات والمجالت   

 . عليها في إعداد هذه الدراسة

اعتمدتُ في دراستي على جملة من المصادر والمراجع إلنجاز هـذا العمـل، وهـي               و 
غـة واألدب والتَّـراجم    في النَّحو والصرف والداللة واألصوات واللُّ   ما هو  ، منها عة متعددةٌ متنو

   في أنساب قبائل العرب تخصصعرية، ومنها ما هو مواوين الشّ والتَّفاسير واألحاديث النَّبوية والد 
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جنبية األ مراجعبعض ال  ع البلدان وتاريخها، فضالً عن     في مواق  ها ما هو متخصص    ومن وأبنائها
 .مترجمةال

مـا  آيات الذّكر الحكيم حسـب      كتاب اهللا عز وجل لالستشهاد ب     مدتُ أيضا على    تاعكما   
في داللته على الـذّهب     نين  ي في تفسير لفظ المه    )اإلنجيل ( الكتاب المقدس  يقتضيه األمر، وعلى  

 .والفضة

ء بـه ابـن منظـور        ما جـا   واهد الَّتي استعنتُ بها في هذه الدراسة، فقد ذكرتُ        أما الشّ  
ـ    إضافية، اهتديتُ إليها من برنامج     مادةًواللغويون، وأكسبتُ دراستي      عر العربـي    موسوعة الشّ

صوص المتعلقـة   لكتب المنشورة القتباس النُّ   جوع إلى ا  املة، ومن ثم الر   الموسوعة الشّ برنامج  و
ادرها األصلية، ومـا لَـم أهتـِد    جوع إلى مص الرعرية مستندا إلى وكان توثيقي للشواهد الشّ بها

لمصدره تم توثيقه من المعاجم والدراسات المختلفة، وقمتُ بتوثيق اآليات القرآنية واقتباسها كما             
، وخرجتُ األحاديثَ واألمثال واألقوال، كما      حقق من صحتها من كتاب اهللا عز وجلّ       هي، بعد التّ  

    صلية، وذكرت بحورها، وتحققتُ من قائليها بالعودة       من مصادرها األ  وثَّقت األشعار واألراجيز
 .  إلى المصادر المتخصصة في ذلك، وعرفتُ بمن يحتاج إلى ذلك منهم

 اهللا تعالى على إنجاز هذ      وبعد فيه       ، أحمد يكون لمحبي العربية   فائدةٌا البحث، وأرجوه أن 
م  لوجهـه الكـري    عل هذا العمل خالصا    وجّل أن يج   ، والباحثين فيها، وأسأل المولى عز     وقرائها

 . لبحث والدراسة المستقبلية، إن شاء اهللاضياء ينير دربي، وبدايةً لو

  الرسالة حواشيمصطلحات داللية في
 هجري: هـ صفحة: ص طبعة: ط عدد: ع جزء: ج مجلد: مج

 )ص/ج): ((.../... دون طبعة): ط.د( دون تاريخ): ت.د( ميالدي: م
 

 ن رب العالمي هللا الحمدوانا أِنوآِخر دع
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 مسرد األلفاظ الملحقة بالمثنى الواردة في لسان العرب

رِتبتْ األلفاظُ أبتثيا، مع مراعاة ترتيبها في الجداول حسب الصفوف، إذْ جاء اللفظ األول            
 على بناءفي الصف األول من العمود األول، واللفظ الثاني في الصف األول من العمود الثاني، و 

 . ترتيب جميع األلفاظ تم ذلك

 حرف الهمزة
 الصفحة  اللفظ  الصفحة اللفظ
 238، 202، 99 اَألبتَراِن  188، 108 َأبانَاِن

 اَألبرداِن
136 ،147 ،206 ،207 ،

238 ،255 
 

 203، 105 ِإِبالِن

 260، 240، 75 األبواِن
 

 األبيضاِن
78 ،81 ،196 ،217 ،

242 ،257 

اِناَألثْرم 
140 ،152 ،207 ،208 ،

238 ،251 
 

 238، 207، 140 اَألجداِن

 241، 201، 61، 24 اَألجوفَاِن  226، 198، 129 اَألجرباِن
 218، 82 اَألحمراِن  238، 202، 99 اَألحصاِن
 259، 223، 200، 92 اَألخْبثاِن  231، 185، 45، 27 اَألحوصاِن
 196، 113 اَألدنَياِن  182، 109 اَألخْرجاِن
 240، 208، 162، 27 اَألزهراِن  246، 244، 209، 63 اَألزدراِن
 254، 72، 67 اَألسكَتَاِن  246، 244، 209، 63 اَألسدراِن

 األسمراِن
80 ،94 ،199 ،223 ،

242 ،259 
 

 209، 62 اَألسهراِن

 اَألسوداِن
24 ،27 ،34 ،80 ،103 ،

153 ،200 ،202 ،239 ،
257 ،259 

 
 208، 153 األشْهباِن

 246، 244، 209، 63 اَألصدراِن  204، 109 اَألشْيماِن

، 207، 202، 141، 103 اَألصرماِن  209، 64 اَألصدغَاِن
241 

 260، 219، 84 اَألصفَراِن  201، 64 اَألصغَراِن
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 الصفحة  اللفظ  الصفحة اللفظ
 241، 220، 196، 85، 65 اَألطْيباِن  202، 85 اَألصمعاِن
 205، 114 اَألعزالِن  259، 221، 87 اَألعذَباِن
 204، 110 اَألغراِن  241، 230، 200، 94 اَألعمياِن
 231، 180، 37، 25 اَألقْرعاِن  244، 209، 65 اِإلفِْليكَاِن
 202، 104 اَألقْهباِن  231، 183، 38 اَألقْعساِن
 223، 200، 95 اَألمراِن  209، 66 اَألكْوماِن

، 209، 198، 130، 66 اُألنْثَياِن  187، 106 اَألنْحزاِن
224 

 256، 200، 97 اَألهدماِن  228، 223، 198، 50 اَألنكَداِن

، 249، 222، 196، 88 اَألهيغاِن
251 

 230، 200، 97 اَأليهماِن 

 ثاء الباء والتاء وال: الحروف
 231، 185، 39 البريكاِن  255، 238، 207، 148 البرداِن
 239، 180، 121 البصرتاِن  196، 102 البريماِن
 102 التَّوءباِنياِن  111 تَغْلَماِن
 229، 190، 47 الثَّعلَبتاِن  197، 137 الثَّرياِن

، 225، 202، 76، 24 الثَّقَالِن
254 

 27، 21 الثَّنَاياِن 

 الجيم والحاء والخاء: الحروف
 241، 207، 141 الجِديداِن  227، 204، 112 الجبالِن

 226، 195، 131 الجفَّاِن  197، 51 الجرادتاِن

 الجوناِن
27 ،49 ،166 ،185 ،

209 ،219 
 

 203، 104 الحاِبياِن

 236، 89 الحجراِن  238، 207، 142 الحبالَِن

، 208، 183، 156، 40 الحراِن
231 

 229، 198، 52 الحرقَتاِن 

 257، 230، 189، 132 الحزيمتَاِن  205، 122 الحرماِن
 221، 196، 89 الحسنَياِن  257، 189، 41 الحسناِن
 201، 53 الحكَماِن  257، 189، 41 الحسيناِن
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 الصفحة  اللفظ  الصفحة اللفظ
 226، 195، 133 الحِليفاِن  238، 207، 149 الحلْبتاِن
 204، 114 الحِنياِن  231، 184، 42 الحنْتَفاِن
 188، 137 الخَاِفقَاِن  238، 207، 143 الخَاِبالِن
 231، 185، 54 الخُبيباِن  227، 190، 47 الخَاِلداِن
 211، 156 الخَراتاِن  209، 67 الخُذُنَّتاِن

 208، 153 لخَفْقَتَاِنا  195، 55 الخُرطُوماِن
    201، 67 الخَفياِن

 الدال والذّال والراء والزاي: الحروف
 181، 114، 24 الدحرضاِن  238، 207، 143 الداِئباِن

 190، 48 الذُّهالِن  241، 209، 68 الديباجتان
 210، 68 الراِسالِن  215، 123 الراِبضاِن

  68 الراِمزتاِن
 الردفاِن

55 ،143 ،195 ،207 ،
231 ،238 

 186، 69 الرمالِن  253، 210، 69 الرصفَتاِن
 211، 157 الزبانياِن  205، 115 الزاِبياِن
 231، 184، 42 الزهدماِن  257، 230، 189، 132 الزبينتاِن
 202، 77 الزوجاِن  203، 165 الزهراواِن

  والشين والصاد والطاءالسين: الحروف
 212، 166 السباقاِن  210، 70 الساِمغاِن
 112 السبيعاِن  55 السبطاِن
 212، 167 السِميعاِن  190، 48 السلَمتاِن
 210، 70 الشَّاِعباِن  212، 167 السِميقاِن
 209، 167 الشِّباماِن  256، 210، 70 الشَّانَّاِن
 206، 138 الشُّميستاِن  208، 157 الشَّرطَاِن
 255، 210، 70 الصاِمغان  205، 116 الشَّيطاِن
 238، 207، 144 الصرفَاِن  207، 150، 106 الصرعاِن
 189، 154 الصفَراِن  249، 197، 123 الصرياِن
 249، 225، 197، 116 الصيراِن  231، 43 الصمتاِن



 9

 الصفحة  لفظال  الصفحة اللفظ

، 224، 201، 99، 77 الطَّرفاِن
240 

 181، 44 الطُّلَيحتاِن 

 العين والغين: الحروف
 198، 117 العاِنداِن  190، 48 العاِمراِن
 190، 49 العبيدتَاِن  190، 49 العبداِن

 239، 205، 123 الِعراقاِن  185، 46 العجاجاِن
 138 سكَراِنالع  202 الِعرساِن
 238، 207، 150، 144 العصراِن  208، 189، 155 الِعشاءاِن
 205، 124 العِقيقَاِن  238، 207، 145 العِقيباِن
 236، 186، 45، 27، 25 العمراِن  201، 71 العلْطتاِن
 256، 210، 71 العمرتَاِن  185، 50 العمراِن
 256 ،210 ،71 ميِمراِنالع  256، 210، 71 العميراِن

 225، 203، 170 العوداِن  256، 210، 71 العميِمرتاِن
 208، 158 العوهقاِن  211، 158 العوكَالِن
    241، 61 الغَاراِن

 الفاء والقاف والكاف: الحروف
 238، 207، 145 الفَتَياِن  211، 159 الفَاِرطَاِن
 225، 206، 125 جاِنالفَر  188، 117 الفُراتَاِن
 181، 113 الِفِرنْداداِن  208، 159 الفَرقَداِن
 210، 101، 72 القُذَّتاِن   56 القاِرظاِن
 248، 238، 207، 151 القَرتاِن  210، 72 القُراداِن
 203، 102 الِقرِطمتاِن  209، 167 القراعاِن
 194، 57 القَلْعاِن  225، 206، 126، 33 القَريتَاِن
 188، 162 القَمراِن  241، 212، 168 القَلَماِن
 58 الكَذَّاباِن  206، 135 الكَاِهنَاِن
 248، 238، 207، 151 الكَرتان  107 الِكراراِن

 195، 134 الكَرشَاِن  229، 194، 59 الكُردوساِن
 212، 168، 27 الكَلْبتاِن  208، 160 الكَلْباِن
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 الصفحة  اللفظ  الصفحة اللفظ
 حرف الميم

 203، 105 المجرتَاِن  196، 119 المْؤِمناِن

 210، 72، 27 الِمذْرواِن  212، 169 المِحلَّتاِن
 255، 210، 74 الِمرطاواِن  205، 119 المراضاِن
 231، 229، 195، 59 المزروعاِن  255، 210، 74 المريطاواِن
 139، 33 المشِْرقاِن  212، 169 المسرحاِن
 231، 185، 46 المصعباِن  239، 205، 128 الِمصراِن
 241، 212، 169 الِمقْراضاِن  179، 33 المغِْرباِن

 238، 207، 146 الملَواِن  203، 165 المقَشِْقشَتاِن
 225، 74 الموِقفَاِن  180، 129 الموِصالِن

  والياءالنون والهاء الواو: الحروف
 205، 119 النَّخْلَتاِن  211، 161 النَّاِعقَاِن
 211، 161 الهراران  205، 120 النُّطْفَتَاِن
 210، 74 الواِفداِن  210، 68 الوابلتاِن
 60 يثْرداِن  197، 120 الوِحيداِن
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 ية ات الكتب والدراسات اللُّغو في أمالواردةالملحقة بالمثنى مسرد األلفاظ 
 المتصلة فيما ذكر في لسان العرب

 الصفحة اللفظ  الصفحة اللفظ
 45 اَألحمقَاِن  240، 162 األبلَجاِن

 244 اإلفِْنكَاِن   241 اَألصرخَاِن
 125 الثَّغْراِن  237 اَألِمينَاِن
 241، 91 الحِبيبان  238 الجاراِن
 105 الحزتَان  238 الحرساِن

 239، 118 الراِئداِن  143 باِنالذَّاِه
 237 الشَّيخَاِن  239، 122، 118 الراِفداِن
 149 العِتيقَاِن  237 الطَّيباِن
 239 الليالِن  119 الكَاِفراِن
 241 النَّقْداِن  240، 224 النَّبعتَاِن
 41 الهِجينَاِن  240 النَّيراِن
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 هيدمالتَّ

الحذف : امتالكها ظواهر لغوية، مثلب  ـغات األخرىمقارنة باللّـ غة العربية  اللُّتميزِت
  في العربيةتي ظهرتْواهر الّمن هذه الظّ، وضادرادف والتَّ والتّضمينتصار والتّواالشتقاق واالخْ

 لتعبـر   بيعية، من األزواج الطّ   إذْ نشأتْ بسيطةً انطالقًا    ،وما ُألحقَ بها من مفرداتٍ     ثنيةالتّظاهرة  
التثنيةُ ظـاهرةٌ    ":أمين مالوي  قال قي الحضاري، قدم والر بعدئذ عن المجردات والقيم بفضل التّ     

 ثَـم زواج الطبيعيـة،    ا من األَ   انطالقً غوية بسيطةً  كبقية القضايا اللّ    ونشأتْ  تطور اللغة  صاحبتْ
استطاع الفكر  أَ  البشري ن كيفَ ي  ها بالتقدم والر   قي الحضاري لتصـير  تعبيـر    جـرداتِ ا عـن الم 

 .)1("والقيِم

 الحاً واصِطةًغَيةُ لُِنثْالتَّ: أوالً

َألصـل  لمعانيهـا    جـوهر  في   تلفُ تخْ كاد ال ت  ىلفاظ شتّ َأعلى   المعاجم العربية    اشتملت
ثْنَى بعضه علـى    ما ي : يٍءلِّ شَ  كُ نالثِّنْي مِ ": يديحمد الفراهِ قال الخليل بن أَ   ،  )ث ن ي  (الثُالثي  

واحِ لُّكُا  طباقً أَ عٍضب  ٍد ِثنْي َأثْ: ى قيلَ تّ، ح الح ناءطاويها إِ  يتْ ِة مِإ، فَ ذا انْطَو  تَ َأثناءدالشّـيءِ  ذا َأر  
الذي : ، والثِّنَى من الرجال   يِن اثنَ هلتُعج: ةًيوثَنَّيتُ الشَّيء تثنِ  . تُه ثَنْيا ثَنَي: تَ  لْ، قُ بعِضه على بعضٍ  

بالع ِدديس2("، وهو الثُّنيان( ،و: "احب بن عبادوقال الصواِح: الثَّنْي مةًٍد ِإضوثَنّى تَثِْني ،ذا ِإ: لى آخَر
ـ   أصٌل واحـد    والياء  والنون الثاء) ثني(":  فارس  ابن وقاَل،  )3("ر ضم إليه آخ   ثَم عَل أمرا فَ و ، وه
 ؛)مثَـاني  (تـابِ تُسمى فاتحةُ الكِ  و. )4("يِننَباِيتَو م  أَ يِنيواِلتَ م يِنيَئ شَ هعلُ ج وَأ يِنتَر الشَّيِء م  ريركْتَ

                                      
: ، مجلة فكر وإبداع، تصدر عن     ظاهرة التثنية في اللغة العربية بين الوصف اللساني والبحث التاريخي         : مالوي، أمين  (1)

 ). 35/189(م، 2006 مصر، –رابطة األدب الحديث، القاهرة

-إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهـالل     . مهدي المخزومي و د   . د: ، تحقيق كتاب العين : الفراهيدي، الخليل بن أحمد    (2)
 ).  244-8/242(، )ت.د(، )ط.د(بيروت، 

 بيـروت،   –، عالم الكتـب   1الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط     : ، تحقيق   المحيط في اللغة  : ابن عباد، الصاحب إسماعيل    (3)
 ).  181-10/178(م، 1994/هـ1414

 بيـروت،  –عبد السالم محمد هارون، دار الجيـل : ، بتحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة : ابن فارس، أبو الحسين أحمد     )4(
 ).392-1/391(هـ، 1366
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 ،)1( العذابِ  بآيةِ ِةحم الر  آيةِ رانِتالقْأيضا  ) مثَاِني(ويسمى جميع القرآن    . ِةعكْلِّ ر ها تُثْنى في كُ   َألنَّ
في التنزيل العزيز  و:)Iω r& öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ãΖø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ß¹ (#θ à� ÷‚ tF ó¡ u‹ Ï9 çµ ÷ΖÏΒ()2(، الال   قفي   الرازي فخر 

: قـالُ ، ي مهدور ص ثنونم ي أنَّه: األوُل: ه تعالى حكى عن هؤالء الكفار شيئين      واعلم أنَّ ": تفسيرها
ـ  الو و ه ثَحص الب خُ، وما ي  جهاِن و في اآليةِ ه، و يتَوطَه و تَفْطَذا ع  إِ يء الشَّ تُينَثَ جاألَ ه ُلو :ِوري 
نا نا وثنينا صدور  ، واستغشينا ثياب  نالنا ستور دسنا وأَ بوابقنا أَ غلَذا أَ ِإ:  قالوا  من المشركين  ةً طائفَ نَأ

نايـة عـن    ك) مهدور ص وننُثْي( هولُكان قَ : نا؟ وعلى هذا التقدير    بِ علم ي كيفَ، فَ ٍدمح م على عداوةِ 
، فذلك الثَّني اِإلخفاء  ،  )3("رون ليستخفوا من اهللا تعالى    ظِهن خالف ما ي   روضِمي: ه قيل ، فكأنَّ فاقالنِّ

 ةُ َأنوه علـى ِخطـارٍ              والتَّثِْنيِعيدي ِإليهم َأن طْلُبغْنَم فيو وينجرجل منهم في حِقد فُوزوقـال  ،  )4(ي
 مبدأ وهذا    اهللاِ  من كتابِ  بِتكْه جعل ما استُ   نَّ اهللا، كأَ   من غير كتابِ   بِتكْوالمثناةُ ما استُ  : "الزبيدي

وا فيـه   حلّ موسى أَ   بعد إسرائيَلني   ب أخبارفيه  ( هبان والر حبار األَ ه وضع  كتاب  المثناةُ وَأ،  ثنىم
5(" على خالف الكتاِب)شاءواموا ما وحر( . 

 ِلوالتحـو   العطـفِ   في مضمونه حولَ   ) ن ي  ث(الثي  صل الثُ معنى اللغوي لألَ  يدور ال 
إذْ جمعـِت   ،  خـتالفِ فـي اال  خرى  ُأا و حيانً أَ توافِق في ال  نائيِة المعنى على الثُ    وحملِ ،ختفاءواال

 من حيث جوهره ومضمونه لداللته ىنثَ م ِبه، وعدتْهنى الحقيقي والملحق  ثَ بين الم  ويةُ اللغَ مالمعاِج
،  الجاهليةِ  عرب  بهِ ما تكلم  بِ على اثنينِ لَّ   ما د  هوو": وينى اللغَ ثَالمعرفُ بِ  وهو ما ي   ،يةناِئعلى الثُ 

                                      
م، 1967 لبنان،   –العربي، بيروت   ، دار الكتاب    1، ط مختار الصحاح : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر       : ينظر (1)

  .    88 -87ص
 . 5آية . سورة هود  (2)
  ).    185 -17/184(م، 1930، دار الكتب العلميةـ طهران، 2 طالتفسير الكبير،: الرازي، الفخر (3)

سـيد،  ياسر سليمان أبو شادي و مجدي فتحـي ال        : ، تحقيق لسان العرب : ابن منظور، محمد بن مكرم بن محمد      : ينظر (4)
العالمـة نشـوان بـن سـعيد        : وينظر". ثني"، مادة   )169 -2/157(،  )ت.د(،  )ط.د( مصر،   -المكتبة التوفيقية، القاهرة  

 األردن، -، مطبعة وزارة التراث القومي والثقافـة، عمـان  )ط.د(، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم      : الحميري
 ).   قل ابن منظور عن ابن سيده في لسان العربوالخطار هو الهاجس كما ن).(531-1/524(م، 1983

 بيـروت،   -إبراهيم التِّرزي، دار مكتبة الحيـاة     : ، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس    : الزبيدي، محمد مرتضى   (5)
 ). 10/61(م، 1965/هـ1385
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 بخالف النحويين   ،)1(" اإلسالم دِرالم ص  في كَ  و ورد ، أَ ديثُ الح واهو ر ، أَ  المبين ه القرآن  بِ و نزلَ َأ
 ما   التثنيةِ رونا عن أخِب:  قائلٌ إن قالَ ":  قال الزجاجي  ،نى الحقيقي والملحق به   ثَ الم ا بين قور فَ ذينالَّ
هلنا لَعناها؟ قُم :هو ضماسم إلى اسم مثله في اللفظ، في ختصربَأ ذلك نما، ِهحِد على لفظ َأ يقتصر
:  ذلك في قولـه    سيبويه ح، ووض )2(" ا آخر  التثنيةِ  اآلخر، ويؤتى بعلمِ    كان ال فرق بينه وبين     اذِإ
  باليـاء والنـون، ويكـون       والجر صِبلف والنون، وفي الن    باألَ  في الرفعِ   تكون اعلم َأن التثنيةَ  "

 اسم  م ض ةُالتثني" : قائالً صفور اِإلشبيلي  ع  ابن ضافَوَأ ،)3(" واأللف مفتوحا  الياء الحرف الذي تليه  
 ومثـالُ  ، فيها واحـدا   ِةو كون المعنى الموجب للتسمي    يين أَ  اتفاق اللفظين والمعنِ   إلى مثله بشرطِ  

فـظ والمعنـى    ، َألنَّهما قد اتفقا فـي اللَّ       رجٌل ورجلٌ  ِ:الموجبين للتسمية  ِنيي اللفظين والمعنَ  اتفاِق
  ةُ  ٍلالموجب للتسمية برجوهو أَ  في مبدأ الحائطِ  " مبدآن"وكذلك  .  وهو الرجولي ساسوفـي مبـدأ     ه 
 وَلَألن أوجب للتسمية بمبدأ وهو األوليـة  فظ والمعنى الم  ، فقد اتفقا في اللَّ    الخط مثالً وهو النقطةُ   

 .)4(" النقطةُ الخطِّ وأوَله أساسالحائِط

  عصفور اإلشـبيلي    وابنِ  جاؤوا بعد سيبويه والزجاجي     ممن حاِة النُ  اثناِن من  ال يختلفُ و
ـ  للتجريد، و   صالح ،، بزيادٍة في آخره   لفظٌ دالٌّ على اثنينِ    فهو ،في تعريف المثنى   ِف مثلـه   عط

 .لهندسة الكلمِة المثناة أكثر مما كان عليه ومفسراواضحا أصبح التعريفُ مما ، )5(عليه

                                      
ـ 1380 دمشـق،    -بـي عز الدين التنوخي، مجلة المجمع العلمي العر      : ، تحقيق كتاب المثنى : اللغوي، أبو الطيب   (1) / هـ

 .  426، ص3، ج35م، مج1960

، مكتبـة دار    )ط.د(مـازن المبـارك،     : ، تحقيق اإليضاح في علل النحو   : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق       )2(
 . 121م، ص1959 القاهرة، –العروبة 

 لبنـان،   –، دار الكتب العلمية، بيـروت       1 ط إميل بديع يعقوب،  . د: ، تحقيق  الكتاب :سيبويه، عمرو بن عثمان بن قَنبر      (3)
 ).  3/426(م، 1999/ هـ1420

، دار الكتب العلمية،    1فواز الشعار، ط  : ، تحقيق شرح جمل الزجاِجي  :  اِإلشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور        )4(
 ). 1/68(م، 1998/هـ1419 لبنان، –بيروت

السيد محمـد بـدر     : ، تحقيق كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع     :  أبي بكر   السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن      )5(
الفضة المضـيئة  : أحمد بن محمد بن زيد العاتكي   : وينظر). 1/40(م،  1909 لبنان،   –الدين النعساني دار المعرفة، بيروت    

هـزاع سـعد   : تحقيـق ، ـ) الشذرة الذهبية في علم العربية(في شرح الشذرة الذهبية ـ شرح لمتن أبي حيان النحوي 
وعلي بن محمد بن    . 47م، ص 2003/هـ1424 الكويت،   -المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب    : ، الناشر 1المرشد، ط 

محمد محي الـدين  : ، تحقيقشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل         : عقيل
جنى الجنتين في تمييـز     : محمد أمين بن فضل اهللا المحبي     ). 1/29(م،  2004اهرة،   الق –، دار الطالئع  )ط.د(عبد الحميد،   

  .  6، ص)ت.د(، )ط.د( لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروتنوعي المثنيين
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 والعطـف   الليالمعنى الد : وهي لالسم المثنى،    غوي البناء اللُّ   المذكورةُ التعريفاتُوتمثل  
 فـي  نى يـدلُّ ثَ المفاالسم ه،ِت تثني  عند  االسم ب الذي أصا   التحول إثر البنائيةواالستغناء والصيغة   

      :فيه النحاةُا العطفُ فقاَل  أم،ام اختالفً َأاقًتوافُ فيه  األمري األشياء، سواء أكان فِةنائيغة على الثُاللّ
ـ   زيد قام: واألصُل،   العمرانِ ، وذهب  الزيدانِ قام: ، تقولُ  العطفُ  التثنيةِ وأصُل" ـ   وزي ب د، وذه

 لإليجـاز    علـى التثنيـةِ    لةً دا ما، وزادوا على اآلخر الحقةً    هحدم حذفوا أَ  هعمرو وعمرو، إال أنَّ   
مراعاةً للوزن الشعري، قال رؤبة بـن        إليه    الشاعر عودةل ،التثنية صُل أَ العطفُف )1("واالختصار

  :العجاج

 ]الرجز[                                                                               

  ـــن يب ـــَأن ـــِهكَ ـــكفَكِّ  ا والفَ

 

ــْأرةَ  ــك فَ ــتْ ِبالس ــٍك ذُِبح 2( ِمس(
 

 

  إلـى العطـفِ   رجع لهيتزن لما لمها، فَي بين فكَّأراد ": قائالً  يعيش على الشاهدِ    ابن قَعلَّ
 في الشعر  وهو كثير ،ويؤيد ه في األسماء المختلفِةك ال تأتي ِب أنَّ ذلكوعمـرو؛   نحو جاءني زيد 

  لم يكتِف بالعطف داللةً    حوي الحاجب النَّ  ، إال أن ابن   )3("... على اآلخر  لكون أحد اللفظين ال يدلُ    
 على التثني ة، فالتثني هي:  حددنا التثنيةَ قلنا   وإذا: "قال آخره،    باالسم عن طريق الزيادتين إلى     ة تتم 

 شيٍء إلى مثله في حد المثنى بشـيٍء،         مض:  قال ن زيادتين إلى آخرِه، وليس قوُل م       االسمِ إلحاقُ
 لالسـم المثنـى     يـةُ  البنائِ ، فالصيغةُ )4("ه، ليس بمثنى  ثِل شيٍء إلى مِ   مزيد وزيد ض  : لتَك لو قُ  نَّأل

ـ ثِن للتَ  العرب عِتوض"قد  ف،  بِسعدم اللَّ دالةٌ على التثنية ل     إضافةٌ هي  عليها، المتعارفُ صـيغةً  ِةي  

                                      
 -، دار الجيـل   1فخر صالح قـداره، ط    . د: ، تحقيق  أسرار العربية  :األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد        (1)

 .63م، ص1995/هـ1415بيروت، 

 وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة            - مجموعة أشعار العرب   :ابن العجاج، رؤبة   )2(
 .191م، ص1979 بيروت، -، دار اآلفاق الجديدة1وليم بن الورد البروسي، ط: ، تحقيقإليه

 ).4/138(م، 1980 بيروت، –الكتب، عالم شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي (3)
، مطبعـة   )ط.د(موسى بناي العليلي،    . د: ، تحقيق اإليضاح في شرح المفصل   : ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر       (4)

 ).1/529(م، 1983 بغداد، –العاني
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تي النصب   في حالَ   ونونِ  وياءِ  الرفعِ  في حالة  لى المفردِ  إِ  ونونٍ  بزيادة ألفٍ   تتمثلُ ، بسيطةً قياسيةً
والجركالِملُّ، هذا هو قانون لغتهم وعليه ج هم نثر1("اا وشعر( . 

 اني لداللةِ  عن االسم الثّ   ىغنَستَنى، إذ ي  ثَ الم  في االسمِ  واضحةٌفإنَّها    االستغناءِ ظاهرةُأما  
   ه من صيغةِ  ِلاألول عليه إثر تحو الم نِن العرِب أنَّهم    إلى المثنى،    ِدفرفمن س" إذا   الكلمـةَ  يحذفون 

  .)2("... القصدفَِرع إذا  بالقليِل عن الكثيِرويستغنون، عليها دليٌل إذا ظهر ، والجملةَتْمِهفُ

  العربيةثنية من خصائصظاهرة التَّ: ثانيا

 بعِضـها اآلخـر   َأنَّها انزوتْ فـي     ، إال    الساميةِ وِجدتْ ظاِهرة التثِنية في بعض اللغاتِ     
موِدهاِلضجاعِفها وِة اللّد مثلما ح، تمامجموعِة، غاِت الهنديثَ في مفم" :)دريسفن( قاَلِة األوروبين 

نى َأبقى عليِه الـزمن     كان فيها مث  ةُ  ةُ األوروبي نديان فيها َأو ما يزاُل فيها مثنى، واله       اللغاِت ما ك  
ا شيًئا فشـيًئا    ها عنها جم   اللغاِت ، ثم أبعد    ِباسى ح  قصيرةً عل  ةً طويلةً أو   فتر التاريخيا تقريبيع 

  القـرآنِ  ا واستمراريتها من ديمومـة    هديمومتكتساب   في العربيِة ال   سائدةًيتْ  بقإال أنَّها   . )3("...
 بُأسلوِب التثنيِة هو القـرآن      إن سر احتفاظ اللغة العربية    : "يس في موضع آخر   رقال فند  ،الكريِم
ةَ    الكريموالحياةَ    الذي استخدمه ومنحه القو ،صـورِ    والدالع إذْ  ،  )4("يمومةَ على مرورد  أسـلوب  
  الذكرِ ها من آياتِ  ، وغيرِ  الرحمن  سورةِ آياِتخاصةً في    و واضحا  القرآن الكريم  في آياتِ  التثنيِة

كيِمالحاللغَ اَألصل ألفاظُتْ، كما ورد ةً في آياِت)ن ي ث( ويعالى تَ، قاَل الكريِمآِن القر جلي :øŒ Î)) 

çµ y_ t� ÷z r& t Ï% ©!$# (#ρã� x� Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È ÷ oΨ øO$# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tó ø9 ÞΟ(: ، وقال تعالى)5()#$ ä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# 

þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì� x. ©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ sVΡW{ $# 4 β Î* sù £ ä. [ !$ |¡ ÎΣ s− öθ sù È ÷ tGt⊥ øO$# £ ßγ n=sù $ sVè=èO $ tΒ 

                                      
، 32م، مـج  1981الثاني  ، مجلة المجمع العلمي العراقي، كانون       ظاهرة التثنية في اللغة العربية    : سلمان، عدنان محمد   )1(

 .369، ص1،2ج
 القـاهرة،   –، مجلة علوم اللغة، دار غريب       مفهوم االستغناء في التراث الصرفي والنحوي     : شحاته، محمد عبد الوهاب   ) 2(

  .9، ص4، ع4م، مج2001

 . 133م، ص1950عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، مكتبة األنجلو المصرية، : تعريباللُّغة، : فندريس، جوزف )3(
 .365المرجع نفسه، ص (4)

  .40 سورة التوبة، آية (5)
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x8t� s?(()1(  ،  القرآنيةِ آلياِتإلى جانب ا   التي ورد   على   ،وياللغَنى  ثَ فيها المفي  محدوديتهغم من   الر 

 ، معدودةٌ سائُلوي إال م  نى اللغَ ثَ من الم   الكريمِ د في القرآنِ  ولم تر  ":قال دلدار أمين  ،   الكريمِ نالقرآ
: كلماٍت سـت، وهـي  إذ لم تتجاوز  الكشّاف قليلةً،  فيةُوي الواردغَنى اللثَ الم مسائلُ ولهذا كانَتْ 

 ما توضحه اآليات القرآنية     وهو ،)2("شِْرقان، العمراِن، القَمران، الزوجان، الثقالن    الم و رِيتان،الق
θ#: تعالىقال  : الكريمة ä9$ s%uρ) Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s) ø9 $# ?Λ Ïà tã()3( ،

#: (قال تعالى و ¨L ym # sŒ Î) $ tΡu !% ỳ tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷� t/ uρ y‰÷è ç/ È ÷ s%Î�ô³ yϑø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß Ì� s) ø9 $#()4(، 

ــال  ــالىوق <�: (تع u‘ È ÷ s%Î�ô³ pR ùQ $# �> u‘ uρ È ÷ t/ Ì� øó pR ùQ ــال)5()#$ ــلَّ، وق ــز وج éø(: ع ã� ø� oΨ y™ öΝ ä3s9 tµ •ƒ r& 

Èβ Ÿξ s) ¨W9 : (عز وجلَّ  وقال،  )6()#$ ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« $ oΨ ø) n=yz È ÷ ỳ ÷ρy— ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã� ©. x‹ s?()7(  صدق

 .اهللا العظيم

 ها وحكمـةِ  ساليِب أَ  على رقيها ودقةِ    دليالً نى في العربيةِ  ثَ الم وضوح" عد بعض الباحثين  و
  دالـةً   األلفاظُ كون تَ نلى أَ  إِ سعى ي ديٍد س  عن تفكيرٍ   صادر  في العربيةِ  ِة التثني ، فاستعمالُ عيهاواض

  ظـاهرةِ   من آراء حول    الباحثين الغربيين  د ما جاء به بعض    نِّفَيما  ،  )8(" قاطعةً على معانيها داللةً  
غاِتمن خصائص اللّ وجعلها   ِةالتثنيغير الم ِموة، نقحالمعارضين لهـذا الـرأي   ن   ين عـز الـد

 علـى   ُلِم ال تشـتَ   ةَثقفَ الم  اللغاتِ نعجم الفرنسي من أَ   الم  في رِكما ذُ : "إذ ذهب إلى أن   ،  التنوخي
و أَ نى، أَ ثَالم الم ثَن     َأ ،ِةثقفَنى من خصائص اللغات غير المهو مـن    ، العربيةِ  كاللغةِ ،)9( المنقحةِ ي 

إلنسان إلـى    ا  انتباه طبيعية تبعثُ   عن حالة  نى إنَّما هو تعبير   ثَ بالم عبير التَ ن ألَ  الخاطئة؛ المزاعِم
                                      

 . 11آية سورة النساء، )1(

 المملكـة األردنيـة   -، دار دجلـة، عمـان  1، ط- دراسة لغوية–تفسير الكشّاف للزمخشري: أمين، دلدار غفور حمد  )2(
 . 181م، ص2007الهاشمية، 

 .31سورة الزخرف، آية  )3(

 .38 سورة الزخرف، آية(4)
 .17سورة الرحمن، آية  (5)

  .3 سورة الرحمن، آية ا)6(
 .49آية سورة الذاريات، )7(

 .190، مجلة فكر وإبداع،  صظاهرة التثنية في اللغة العربية بين الوصف اللساني والبحث التاريخي: مالوي، أمين (8)

 ".أي غير المنقحة:" األصل أن يقال (9)
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؛ِةالتثني أَ  ذلك  له الطباقِ  ويدين ورجلين، ومثنياتُ   نيِنذُ عينين وأُ  ن   كالقمرين ؛حصىه ال تُوِل من ح 
و ، أَ ماِتجسحر والنار والماء من الم    ر والب ماء واألرض والليل والنهار والب    والس(للشمس والقمر   

 وقد يـدعو    ،)1()داِتجر من الم  لِمالحرب والسِ  والشر والفضيلة والرذيلة والجهل والعلم و      كالخيِر
ه مـع   قضي حياتَ ه ي نَّ؛ ألَ و الزوجيةِ  أَ  عن التثنيةِ  لى التعبيرِ  إِ  اإلنسان االجتماعيةُ   حاجةُ لى التثنيةِ ِإ

ـ  كثر، وهو أَ  ِن مع صديقه اثنا   واإلنسان... نىثَو م وج أَ ما ز ، وه ِهمِر ع رفيقِة اجتماع     ا بـه مـن 
 ةَهمي أَ كدواذين أَ الَّ نوِم. )2(" وغيرها  والجوامعِ والمجامع والجامعاتِ   في المحافل  ِعاجتماعه بالجم 

 ،مـعِ الج و ِدالمفر  بين ا فاصالً نى حد ثَد الم  ع عدنان محمد سلمان، الّذي     في العربيةِ  الظاهرِةهذه  
  عـن حقـائقِ    ه اللغة في التعبيـرِ     على دقة هذ    دليلٌ  في العربيةِ   التثنيةِ عماَل استِ ن أ قدعتَوأ": قاَل

،  ليس بكثيرٍ هنَّا؛ ألَ ، فهو ليس جمع    المفرد والجمعِ   فاصالً بين  انى حد ثَ الم  لفظُ َلِع ج األشياء، حيثُ 
اللة  المفرد في الد   ، وهو يشابه  ة وتثني  بواحد، بل تكرار للواحد وتضعيف له       ليس هنَّ؛ ألَ وال مفردا 

قيقة على العدد، ف   الدعلى واحد أَ    يدلُّ المفرد   ـ و االثنتين، أَ   على االثنين أَ   نى يدلُّ ثَو واحدة، والم ا م
الجمع3("وقما فَ فَ على الثالثِةذ يدلُّ، إ مشتركةٌ فداللته(. 

 شروط االسم الذي يراد تثنيته: ثالثًا

نى الحقيقـي   ثَيه الم نى الحقيقي وشب  ثَالم: ثنين، هما نى إلى قسمين ا   ثَ الم حاةُ االسم النّ سمقَ
 اشـترط جمهـور   : نى، قال عباس حسن   ثَق بالم لح بالم فُعر، وهو ما ي   حد شروط التثنيةِ  َأ لفقده

 :آلتي في ا، تتمثُل)4(ا ثمانية شروٍط قياسه تثنيتُراد فيما يالنحاِة

هذان، وهاتان، واللـذان،    (ا  ، وأم ي الباقي على بنائه   بِننى الم ثَال ي ؛ فَ باعر االسم م   يكون ن أَ :أوالً
مع أن مفرداتها مبنية، وال يقاس عليها، فإن كـان       ،  ، فقد وردت عن العرب هكذا معربة      )واللتان

 . فِإنه يعرب وينون، فتصح تثنيته، ثم صار علماصله مفردا مبنيااللفظ في أ

                                      
لمتقابلة في الكون، لكنَّها تبعثُ االنتباه لقضية التثنية، فسمي الليل والنَّهار بمثنيـات لغويـة              تعد هذه األلفاظ من األمور ا      (1)

 . الملوان، والفتيان، والدائبان، والعقيبان، وغيرها من المثنيات اللغوية الَّتي سترد في مواضعها: عديدة، منها
 ).   427-426/ 3( دمشق، -العربي، مجلة المجمع العلمي كتاب المثنى:  اللغوي، أبو الطيب)(2
 .394، مجلة المجمع العلمي العراقي، صظاهرة التثنية في اللغة العربية: سلمان، عدنان محمد )3(

 ).133-1/128(م، 1968 مصر، -، دار المعارف4، طالنحو الوافي: حسن، عباس: ينظر (4)
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 ؛ لتعـارض   السـالم  ؤنِث الم مع، وال ج  م السال ِركَذَ الم نى جمع ثَا؛ فال ي   يكون االسم مفرد   ن أَ :ثانياً
ماِهها مع معنى الجمعين وعالمِت وعالمِتِةمعنى التثني. 

، خصا واحدا معينًـا    شَ اهسم م كون ي ن أً  فيهِ صَل األَ ننى؛ ألَ ثَ فال ي  ا العلم م، أَ نكرةً كون ي ن أَ :ثالثاً
 وال ي  عِ  اشتراكِ ثنى إال عند واحدٍ سٍم في ا   أفرادٍ ِةد  فِق، فيلٌّ مِ  كُ دما تَعيينَ نهه ويجب ،  ـ ثِن الت  بعـد ِةي 

ِإ  التعريفِ إرجاع   كتثنيـة طالـب وولـد      :  وهو كثير في اللُّغة، كقولنا     . هذا ليه إذا اقتضى المقام
 .ومهندس وطالبة وغيرها

 اإلسـنادي، وهـو     مركِب، كال ِه بنفسِ  المركب نى االسم ثَفال ي ،   مركبٍ  غير  االسم  يكون ن أَ :رابعاً
مِ المكون َأ( و فعليةٍ ، أَ  اسميةٍ  جملةٍ نِم: ين مثل دأ وخبرٍ بتَ م ، " :محمد كون  يحينما  "  مسافراعلم 

ـ   ثَما ي نَّوِإ). "ايض أَ خٍص على شَ  ا علم -فتح اهللا : " فعل وفاعل، مثل   و من ، أَ على شخصٍ   ننـى ِم
 قـال   .ليه إِ ِة معنى التثني  َل؛ لتوصِ ِثنََؤللم" ذات"، و ِركَذَلمل" ذو: "؛ فنأتي بكلمةِ   مباشرٍ  غيرِ ريٍقطَ

) ذَواتَـا (مع المذكر، أو    ) ذَوا(المركب المزجي واإلسنادي حين التثنية تسبقها كلمة        : "محمد عيد 
 )1() "ذَوا جـاد الـرب  (أو ) ذَوا معد يكرب(: مع المؤنث وتبقى الكلمة المركبة دون تثنية، فيقال      

ـ  ثَ ي ، فإنَّه ، وسيبويهِ كحضرموت، وبعلبِ : ي، مثل زِج الم بكَر الم ذلككَ ـ وَأ. هانى بالطريقة نفِس ا م
المكَراإلضافي، مثل  ب " :عو  "  اهللاِ بد"العزيزِ عبد "  ِنثْنى بتَ ثَ، فإنَّه يصدرهِ ِةي  ضاف، مع إعرابهِ   الم 

ا مَأ. ما عبدا العزيز  ما عبدا اهللا، وه   ه: قوُل؛ تَ ر الج نِم  على حالهِ  ليِه إِ ضاِفوترك الم بالحروف  
 إذا كان الم ركب ا، أَ  وصفيي ا مِ ونًكَ مالفاضلُ الرجُل: "؛ مثل  وموصوفٍ ٍةفَ صِ ن  "ثَفي  نى الصـدر 
والعجز مع  ا، وي؛ فتقولُ  بالحروفِ باِنعر :الفاضالنِ  الرجالنِ جاء  تُ، ورأي الر ـ  يِنلَج ، يِنلَ الفاِض

 .يِنلَ الفاِضيِنلَجرتُ بالرومر

 في الحـروف وعـددها       تامةً ا لآلخر في اللفظ موافقةً    وافقًفردين م  الم نلٌّ مِ  كُ  يكون ن أَ :خامساً
ا فيه  ظًالح م  عن العربِ  ال ما ورد   ذلك؛ إِ  ن مِ  في شيءٍ  ما خالفٌ فردان بينه نى م ثَال ي ها؛ فَ وضبِط

                                      
 .57م، ص1991،  القاهرة-، مكتبة الشباب)ط.د(، النحو المصفّى: عيد، محمد)1(
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راِن: " مثل ،التغليبمينِ     ":حديثفي ال " العرمِد العبَأح المِد اِإلسَأي مر    )1("اللَّهمراِن تغليب عمفالع ،
  .)2(على عمرو بن هشام الملقب في الجاهلية بأبي الحكَم

ركان فـي   شـتَ  م نى لفظـانِ  ثَال ي ا لآلخر في المعنى، فَ    وافقًفردين م م ال نلٌّ مِ  كُ كون ي ن أَ :سادساً
  وعـين   للباصـرةِ  عين: ، مثل و مجازا  أَ ختلفان في المعنى حقيقةً   ما م ه، ولكنَّ ها وضبطِ الحروِف

 .خرىه من اُألريد الذي تَعنى غير مٍةد بواِحريد، تَعيناِن هاتاِن: قالال ية، فَيللجاِر

ـ ن؛ َأل"اهللا" ، وال لفظ الجاللة   رم وال قَ  شمس: لمةُنى كَ ثَال تُ ، فَ  في الكونِ  ه لَ  ثانٍ  وجود :سابعاً  الً كُ
في الكون منها ال ثاني له . 

ـ   عنه ؛ استغناء "واءس"و" عضب: "لمتانى كِ ثَغيره، فال تُ   عدم االستغناء عن تثنيته بِ     :ثامنا ِةما بتثني 
ج فنقولُ زء، و ،سي" :انزءان وسِ ججمع وجمعاء َأ: "ى كلمةُ ثنَ، وال تُ  "ي "  بكال  في التوكيد؛ استغناء 

  . وكلتا فيه

 ى أنواع المثنّ: رابعا

  ن، هما نى نوعا ثَالم :ثَالم  هو ما دلَّ علـى     "فالمثنى اللغوي   نى النحوي،   ثَنى اللغوي والم
  اثنين بما تكلم  أو نزلَ   الجاهليةِ  به عرب ،  به القرآن  أو رواه الحديث، أو ورد في كـالم          المبين ،
 : قال عباس حسن في حاشية كتابه      لملحق به، ى الحقيقي وا   جامع بين المثنّ    فهو ،)3("صدر اإلسالم 

                                      
: إن لفظ العمرين في الحديث ال أصل له بهذا اللفظ ، وقال عبد الرحمن بن علي الشيباني فيـه                  : قال المالّ علي القاري    (1)

عبد الرحمن بـن    : ينظر. وأما ما يدور على األلسنة من قولهم اللهم أيد اإلسالم بأحد العمرين فال أعلم له أصال واهللا أعلم                 
، مطبعة محمد علي صبيح     2، ط تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث          : لشيبانيعلي بن بديع ا   

لذا فإن الباحثَ يأخذ برأيهما؛ فقد ورد لفظ الحديث في مصادر متعددة . 29هـ، ص 1353 مصر،   -وأوالده، ميدان األزهر  
        ثَنا خَارجةُ بنوَل اهللاِ          بعطف العلمين كلٍّ منهما على اآلخر، حدسر أن ،رمن ابن عنَافٍع، ع نع ،د اهللا اَألنصاريبصلى - ع 

اللَّهم َأِعز اِإلسالَم بَأحب هذَيِن الرجلَيِن ِإليك، بأبي جهٍل، أو ِبعمر بِن الخَطَّاِب، فَكَان َأحبهما ِإلى اِهللا            :"   قالَ  –اهللا عليه وسلم  
   بن رمسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبـل،  :أحمد بن محمد بن حنبل: ينظر" الخطَّاِبعبيت األفكار الدولية،  م

 .  443، ص)2/95(م، مسنَد عبِد اِهللا بن مسعوِد 1998/هــ1419
: ، تحقيـق   األخبار الموضـوعة   األسرار المرفوعة في  : المالّ على القاِري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان         : ينظر (2)

 .111-110م، ص1971/هـ1391 لبنان، -محمد الصباغ، دار األمانة، بيروت
 ).   426/ 3( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب )3(
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ب المثنى، سواء أكان مثنـى حقيقيـا َأم          إعرا بعرعلى كلِّ ما ي   " المثنى"أما اللغويون فيطلقون    "
يمكن  ":قالحينما  ،ين التنوخي في أنواع المثنى يشوبه النَّقص به عز الدوما جاء. )1(..." بهملحقًا
 قَأن يسفرد وما ال يفرد، فالمنفرد منهما ما صح إطالقه على كـلٍّ               :ين المثنى إلى نوع   ممنه ما ي 

ا، وكتاب يطلق على كلٍّ مـن        كتاب ه هذا المثنى كان مفرد    دفِرإذا أُ ): كتابان(سميين، مثاله   من الم 
ن أي الكتاب  ييالمسم 2("فيقسم إلى قسمين أو نوعين هما التلقيبي والتغليبـي        ) ما ال يفرد  (اين، وأم(. 

ه قصـر إذ   ،ما ال يفرد   في  وقع  النَّقص ن، إال أَ  صحيحالحقيقي إلى ما يفرد، وهو       المثنى    نسب فقد
:  مثـل  التغليبيـة، المثنيـات    و )3(الة على الليل والنهـار    ، مثل األلفاظ الد   على المثنيات التلقيبية  

اللغـة العربيـة،    شتملت عليها   رى للملحق بالمثنى ا    أخ ا وأهمل أقسام  ،)4("الحِزيمتاِن والزبينتانِ "
 ،)5("نالِمذروان والثنايا ":  ال غير، مثل   تي وضعت صيغتها البنائية للداللة على التثنية      كالمثنيات الّ 

:  وأسماء اإلشارة، مثـل    ،)ن، واثنتان أو ثنتان، وكال وكلتا     اثنا(:  ال مفرد له من أصله، مثل      وما
  المصادر المثناة؛ داللةً   فضالً عن ،  )ان، واللتان اللذ(:، واألسماء الموصولة، مثل   )هاتانهذان، و (

 ).، وسعديك، ولبيك، وهذاذيكحنانيك: (على الكثرة، مثل

على مبدأ تقسيم المثنى اللغوي إلى قسمين ذي يقوم الّى النحويالمثنّ  فهوانيوع الثّا النّأم 
  نعتـه  ، أو ما  ى الملحق بالمثنّ  والثانيى الحقيقي الذي يستند لشروط التثنية،        المثنّ :أولهمااثنين،  

 لتجريده من األلف    ى، ولم يكن صالحا    على صورة المثنّ   وهو ما جاء  " ،)6(ىثنّ بشبه الم  ابن عقيل 
، كعـدم صـالحية     )7("ى الحقيقي والنون أو الياء والنون بسبب فقده أحد الشروط الخاصة بالمثنّ         

                                      
 ). 119/ 1(، النحو الوافي: حسن، عباس )1(

مصطلحا التلقيب والتغليب من علل التثنية، سيرد ذكرهما فـي          ). (429-428 /3(،  كتاب المثنى :  اللغوي، أبو الطيب   (2) 
 ). أقسام الملحق بالمثنى، وعلل التثنية خاصةً

 ...اَألثرماِن، والحبالِن، والدائباِن، والملَواِن: منها (3)

 ".زبن"، مادة )17/ 6(، لسان العرب: ابن منظور )4(

: الثنايـان . أطراف اَأللْيتَيِن، وناحيتـا الـرْأس     : المذروان". ثني"، مادة   )2/163(،  "ذرا"، مادة   )5/47(المصدر نفسه،    (5)
 .العقاالن اللَّذان يعقل بهما البعير

 ). 1/29(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)(6
 . 263م، ص1979 لبنان، -، دار الجيل، بيروت2، طإلعرابالكامل في النحو والصرف وا: قبش، أحمد )7(



 22

نيين مختلفين، كـالقمرين للشـمس       على مع  ، أو داللته  ى للعطف على لفظ من أصله     سم المثنّ اال
    .والقمر

 ى الحقيقيأقسام المثنّ: خامسا

يباآلتيثالثة أقسام، تتمثلإلى  ى الحقيقي المثنّقسم : 

 والمعنى والحركـات   من اسمين متفقين في اللفظ       ى الذي تتكون بنيته الصرفية    المثنّ االسم: أوال
 تلحق االسم األول    دالليةصرفية   زيادة ب الثانيسم  االغنى عن   ستَ، إذ ي  أحدهما على اآلخر   معطوفًا

فأصل لفظ الكتابين  ،صب والجرتتمثل باأللف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النَّ
 عن عطف الثاني على األول      يغِن، استُ  كتاب وكتاب  قبل زيادة الالحقة الصرفية الخاصة بالمثنى     

 .هبزيادة عالمة التثنية في آخر

 ما هو جزء وأ ،الحيوان وأاإلنسان   جسم المزدوجة منعضاءاأل على الةُثناة الد الم األلفاظُ:ثانيا
التثنية غير صـالح   للداللة على عِض و عن العرب أنَّه لفظٌعِم ما س ، ما عدا   واألدوات اآلالتمن  

دان وشـبهها مـن األلفـاظ    د الي فلو سأل سائٌل ِلم تُع   ."نِمذروان، وثنايا  "ا منه للتجريد والعطف؛ 
ى الحقيقي؟ لكانت اإلجابة بالعطف واالنفصال، فالعطف واضح في األلفاظ           المثنّ بدائرةالمزدوجة  

ه، فإنَّـه بـين      في االسم المراد تثنيت     يتوفر  الذي يجب أن   ا االنفصالُ يد ويد، أم  : المزدوجة، يقال 
ا كما في ، تمام يفصل بينهما األنف العينانكذلكو دري، القفص الصين يفصل بينهمايد ألن ال؛فيه
لَيِن اللذي الرى ي حتّينفصالنف الناظر، أمام  ن يكونان متقاربين  جا بذاتهصبح كلٌّ منهما رجال مفرد ،

 كاسـتخدام مفـرد    المثنيات المزدوجـة،     لمثل هذه ا   مفرد  الشعراء استخدم  فقد  على ذلك،  فضالً
 :بن العبداطرفة ، قال )1(تنف الحلقوم من جانب الصدروهو ما اك) الحيزومان(

 ]الطويل[

ــ الم ــاب بــقُّ ح ــااِءيشُ ــ حيزومه ا ِبه 

 

)2(كَما قَسم التُـرب المفاِيـُل ِباليـدِ        
 

 

                                      
 ".حزم"، مادة )3/181(، لسان العرب:  ابن منظور(1)

  . 33م، ص1980 بيروت،-، دار صعب)ط.د(فوزي عطوي، : ، تحقيق الديوان:ابن العبد، طرفة(2) 
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  في مبدأ الحـائط   " مبدآنال: "مثل في اللفظ والمعنى العام المشترك،        المتوافقةُ  المثناةُ األلفاظُ :ثالثا
لموجب للتسمية بمبدأ    وفي مبدأ الخط مثالً وهو النقطة، فقد اتفقا في اللفظ والمعنى ا            ،وهو أساسه 

 الصـيف    مشـرقا  :هما،  )2("قانشِرمال"، و )1(" النقطةُ  الخطِ ه وأولَ  أساس  الحائطِ ، َألن أولَ  األولية
 ووقت   الشمس شروقجهة  وهو   باإلشراق اللفظ والمعنى الموجب للتسمية    في    فقد اتفقا  والشتاء،
  .شروِقها

  ىالملحق بالمثنّ: سادسا

بهذا االسم لفقدان بعـض     ى   بالمثنّ اإللحاِق   ظاهرةِ حاة على تسمية  اصطلح اللغويون والنّ  
لحق بـالمثنى فـي     ُأ: "السيوطيقال   ،ثنية المتفق عليها لالسم المراد تثنيته      التّ شروطاأللفاظ أحد   

هو كل ما : " عقيل فيه  ابنوقال، )3("قد شرط التثنيةاإلعراب ألفاظ تشبهه وليست بمثناة حقيقة؛ لف
ى ورود  المقصود باإللحـاق بـالمثنّ    : "فته سلمى بركات بقولها   عرو )4("ىال يصدقُ عليه حد المثنّ    

ها ليست  ا، لكنَّ ا وجر ا وبالياء نصب   إعرابه باأللف رفع   عربى وتُ كلمات في اللغة لها صورة المثنّ     
 .)5("االسم الذي يصح تثنيته لفقدان شروط حقيقيةً

  في العربيةى بالمثنّالملحقمصادر : سابعا

  تتعددثنّىالملحق ب  مصادرالم  الممثل  واإلسال ،، منها الجاهلي بالقرآِن الكريِم والسـنِة     مي 
      بعين،حابة والتا النبوية الشريفة، وما ُأِخذَ عن ألسنة الص   الد ِعز ين التنوخي ذلك في مقدمـة       ذَكر

يب اللغوي، إال أنَّه وسم هذه المصادر بَأنواع المثَنى، والحـقُّ َأن            حقيقه لكتاب المثَنّى َألبي الطَّ    ت
مـا أدى إلـى      ه،مصادر عن   المثنى؛ ألن أنواع المثَنى تختلفُ    الملحق ب  باب مصادر    ع في توض
 .  في مقدمته  لمتنين مختلفينِن متشابهيننياعنود وور

                                      
 ).  1/68(، شرح جمل الزجاجي: اِإلشبيلي، ابن عصفور (1)

 ".شرق"، مادة )7/100(، ن العربلسا: ابن منظور )2(

 ). 1/40(، كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع:  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)3(
 ). 1/29(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: ابن عقيل (4)

 األردن،  -، دار البدايـة، عمـان     1، ط الـوظيفي وقضـاياها   اللغة العربيـة مسـتوياتها وأداؤهـا        : بركات، سلمى  (5)
 .41م، ص2005/هـ1425
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هما ، و )1("الدحرضيِن" كلمةُ   ى المكتسبة من الثقافة الجاهلية    الملحقة بالمثنّ من المفردات   و
 :قال عنترة بن شداد.  أحدهما دحرض واآلخر وسيع من مواضع المياهموضعاِن

 ]الكامل[

ــاِء ــِربتْ بم ــيِن شَ ضرحتْ الدحــب فََأص 

 

)2(زوراء تَنِفر عن ِحيـاِض الـديلَم       
 

 

 ومنها مدواإلنـسِ  : كالثَّقلين،   من الثقافِة اإلسالميِة القرآنيةِ    ستَم قـال تعـالى    )3(الجن ،: 
)éø ã� ø� oΨ y™ öΝ ä3s9 tµ •ƒ r& Èβ Ÿξ s) ¨W9  اِهللا وآل   داللةً على كتـابِ   في حديث رسول اهللا      اللفظُ   ووظِّفَ ،)4()#$

ـ  ـ صلى اهللا عليه  رسول اهللاقاَل :  عن أبي سعيد، قال،بيت رسول اهللا ِإنِّي تارك فيكُم  ":وسلم 
الثَّقَلَيِن، َأحدهما َأكبر ِمن اآلخَِر، ِكتَاب اهللا حبٌل ممدود ِمن السماِء ِإلى اَألرِض، وِعتْرتـي َأهـُل        

ضوالح لَيِردا عتَّى يفْتَِرقا حي ا لَنمِتي، وِإنَّهي5("ب(. 

، )6( البطن والفرج  : األجوفانِ ريفةبوية الشَّ نَِّة النَّ أحاديث الس ومن األلفاظ الَّتي وردتْ في      
ـ  سِئَل رسوُل اِهللا": عن َأبي هريرةَ، قال  عن َأكْثَِر ما يِلج النَّـاس ِبـِه    ـ صلى اهللا عليه وسلم 

فقال. النَّار :ا يَأكثَِر م نِئَل عسو ،جالْفَرو فَاِن؛ الفَمونَّةَ، فَاَألجِبِه الج وُل اِهللا ـ صـلى   ِلجسقال ر
، قال رسول )8(ِبوالعقرعلى الحيِة  ورد لفظ األسودين داللةً، و)7("حسن الخُلُِق :اهللا عليه وسلم ـ

ـ   أيضـا  ، وهمـا  )9("الحيةَ والعقْرب: لصالِةاقْتُلُوا اَألسوديِن في ا" :اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم 

                                      
 ". دحر" ، مادة )4/346(، لسان العرب: ابن منظور )(1

 
 .14م، ص1968لبنان،-، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت1فوزي عطوي، ط: ، تحقيقالديوان: شداد، عنترة ابن(2)

الكشّاف عن : وينظر، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري". ثقل"ادة ، م)2/132(، لسان العرب: ابن منظور (3)
 ).4/47(، )ت.د( لبنان، -، دار المعرفة، بيروتحقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

  .3سورة الرحمن، آية ا (4) 

 .785، ص)3/14(سنَد أبي سعيد الخُدري ، ممسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد )(5

 ".جوف"، مادة )2/497(، لسان العرب: ابن منظور (6)

 . 590، ص)2/292(، مسنَد أبي هريرةَ مسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد (7)

 ".سود"، مادة )6/469(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر )8(
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكـر،  : ، تحقيقسنن َأبـي داود : دي، أبو داود سلَيمان بن اَألشعِث السجستاني األز )9(
 ). 1/242(، )ت.د(، )ط.د(
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ـ  مر والماءالتَّ ى تُوفِّي رسوُل اِهللا ـ صلّ ":  قالت، جاء ذلك في حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها 
  . )1("التَّمِر والماِء:  وقَد شَِبعنَا ِمن اَألسوديِنم ـاهللا عليه وسلّ

 مـن مفـردات ملحقـة       حابة وتابعيهم  عن الص  ما وِرثَ على   أبو الطيب اللغوي     وأطلق
يات في صدر اإلسالم وهو ما قيل من مثنّ) اإلسالمي(":المفردات اإلسالمية، قالصطلح ى م بالمثنّ

  عراء وأقالم أهل اإلنشاء، أو ما اشتملت ابعين وأتباعهم فتناولته ألسنة الشّ   حابة والتّ على ألسن الص
اَألقرع بن   :ِنااَألقْرع  ألسنة شعراء اإلسالم  من األلفاظ التي تداولتها      و .)2("عليه عبارات العلماء  
ثَدرقال الفرزدق، )3(حابس، وأخوه م: 

 ]الطويل[

ـ    ِمن قبُل معـانِ ـاتَ  واَألقر  حاِجـبو  
 

 رمعم ووو     قَيس رءاتَ الم ع 4(اِصِم  بن( 
 

 ذكـره    أبو بكر وعمر بن الخطاب،     العمران: بعضها حاضر في الكالم المنثور، منها     و
ـ هما أبو بكر وعمر: ، قال)سيرة العمريِن(الثعالبي في   يضرب بسيرتهما ـ رضي اهللا عنهما 

: وكان عبد الملك بن مروان يقولـ  ثل إذ ال عهد بمثلهما بعد النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم الم
َأنِصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، وال تسيرون فينا وال في أنفسـكم                 

رأيت بفـالن نـور      ":وقال آخر ". ين كُال على كُلٍّ   نسأل اهللا أن يع   ! ر وعمر بسيرة رعيِة أبي بك   
القَمرين، وعرينَلدم5(" الع(. 

ماعية لم تنحصـر فـي      يات الس ، فالمثنّ ية الحالية ثقافة المجتمع  مستمد من ال   ما هو ومنها  
مالمصادر الس موجودةً ياٍتثنّابقة، بل من الممكن للثقافة المجتمعية الحالية أن تبتكر جديدةً لم تكن 

أهلـين، وسـهلين، وصـحتين،      ( المتداولةُ في اللغة الحواريـة        الحقيقيةُ ياتُالمثنّ:  مثل من قبل 

                                      
 .1865، ص)6/128(، حديثُ السيدِة عائشة مسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد )1(

 ).   426 /3( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى: الطيباللغوي، أبو  )(2

 ". قرع" ، مادة )11/128(، لسان العرب: ابن منظور (3)

 .   535م، ص1986 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د( علي فاعور،: تحقيقالديوان، :  الفرزدق(4)
محمد أبو الفضل : ، تحقيقِثمار القُلوب في المضاف والمنسوب: ن إسماعيلالثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد ب (5)

 .85م، ص1985 مصر، -، دار المعارف)ط.د(إبراهيم، 
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 داللةً على الزوجة والمال فـي      )2("البلوتين" لفظ    هو مسموع في وقتنا الحالي      كما  )1()ومرحبتين
 .  قلته

 ىأنواع الملحق بالمثنّ: ثامنًا

قْيساآلتي يتمثالن في إلى قسمين،من حيث عالمات اإلعراب ى  بالمثنّلحقُالم م: 

صـب  ون في حالتي النّ    باأللف والنون في حالة الرفع، والياء والنّ       ى المعرب لحق بالمثنّ  الم :أوالً
يات  وهو ما يعرف بالمثنّى، في المفردات الملحقة بالمثنّالغالبوع هو هذا النّو، والجرماعيةالس. 

هذا  في درجيإذ ،  والكسرة، والضمة،الفتحة:  األصليةى المعرب بالحركات المثنّلحق ب  الم :ثانيـا 
 .  وتوأم زوج، وشفع،: في المعنى، مثلاة مثنّألفاظٌالنوع 

إذا ُأضيفتا   ،عربان بالحروف تى،  الملحق بالمثنّ درجان في نوعي    تُ فإنَّهما   )ِكال وِكلتا ( امَأ
منهـا  و":  السـيوطي   إذا ُأضيفتا إلى اسم ظاهر، قال       المعتمدة صليةر، وبالحركات األ  ضممإلى  

ـ   :  بشرط إضافتهما إلى مضمر، نحو     )كلتا(و) كال( يهمـا، ومـررتُ   لَ كِ تُجاءني كالهما، ورأي 
بكليهما، فإن أضيفا لمظهر أعربا إعراب المفرد المقصور من لزوم األلف وتقـدير الحركـات               

 . اا وجرا ونصب رفع)3("عليها

 ىأقسام الملحق بالمثنّ: تاسعا

يالملحق بالمثنّ  قْس تداخل، ولم  ال يشوبهاات  تقسيمحاة من   ما جاء به النُّ   و ،خمسةَ أقسامٍ ى  م
عندهم  شاملةً تكن  ا، جميع  ى سـماعيةٌ   المفردات الملحقـة بـالمثنّ    ف باحثُ،ال أجملَها   م كما  ولم تقس

 : على النحو اآلتيهم سعى الباحث لتقسيمهاوتسهيال للدراسة والفَ
                                      

، 12، مجلـة جامعـة البعـث، ع       دراسة تحليلية مقارنـة    - التثنية الصورية في العربية    :األقطش، عبد الحميد  : ينظر (1)
 .48م، ص1993/هـ1414 سوريا، -حمص

 .لتعرف إلى اللفظ بمعناه المذكور، من خالل مقابلة أحد األشخاص في محافظة جنين تم ا )2(
 شرح السيوطي على ألفيته المسـماة بالفريـدة فـي النحـو             - المطالع السعيدة  : السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن     (3)

م، 1981 اإلسـكندرية،  -يـع طاهر سليمان حموده، الدار الجامعية للطباعـة والنشـر والتوز        : ، تحقيق والتصريف والخط 
 .97ص
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، إلطالق لفظ التثنية على علمين مختلفـين      ؛  ا عن العرب سماع   ى وِرثَتْ  بالمثنّ لحقةٌ م  ألفاظٌ :أوالً
ـ    ، )1("ذي إذا أفرد صح إطالقه على المتغلِّب مـن االثنـين          هو الّ و"،  )التغليب( وهو ما يعرفُ ب

ـ  ألفاظٌ يدخل في هذا القسم   و ،)2( بكر الصديق وعمر بن الخطاب     أبو:  ذلك العمران  لامثو اة  مثنّ
ـ    صفة مشتركة لكال االسمين   ب هو ما إذا أفرد لـم يفـد المعنـى    و"،  )التلقيب( ، وهو ما يعرفُ ب

:  ذلك األزهـران   لامثو،  )3("ثنية، ولذلك ال يصح إطالقه على أحد المسميين       الموضوع له في التّ   
 بالوضع  اةاأللفاظ المثنّ  كما يدخل في هذا القسم    ،  )5( الحرةُ والليلُ  :األسودان و ، )4(لشمس والقمر ا

 أسماء  أحدى لتوافق   واأللفاظ الملحقة بالمثنّ  ،  )6("، وِمذرواِن، وثنايانِ  نالكلبتا: "واالصطالح، مثل 
، ) 7( وحسان بن الجون الِكنديانِ     معاوية :الجوناِن: ، مثل جلين الواقع عليهما اللفظ   كال الر سب ل النّ
عينَـيِن، وعمـرو بـن     واسمه ربيعة وكان صغير ال بن جعفر بن كالب    وصحاَأل: اَألحوصاِنو

  .)8(اَألحوِص

المصـادر  : اء بقصد التكثير، مثل   ى ما ج  الملحق بالمثنّ أقسام  وع من   درج في هذا النّ   وي
 :قـال ى من المصـادر،     ب ما جاء مثنّ    فقد جمعها ابن سيده في با      ،)9()حنانيك، ولبيك، وسعديك  (
" وخَياليك جازيكحو ذاذَيكوه دواليكو نانَيكحو كيدعسو كيـ قَ، و)10("وذلك قولك لَب ـ ص ر د التكثي

، قال )ك وسعديكلَبي(ثنية بهدف التعظيم، وهو مع  التّيأتي على ضربين مع هذه المصادر؛ أولهما   
ٍل، كقولهم لَبيك وسعديك، ففيـه مبالغـةُ        والتثنية لتضعيف فعل التعظيم حاال بعد حا      " :ابن سيده 

                                      
 ). 3/429( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب (1)

 ". عمر"، مادة )9/457(، لسان العرب: ابن منظور (2)
 ). 429/ 3( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب (3)

 ".  زهر"، مادة )6/107(، العربلسان :  ابن منظور)4(

 ". سود"، مادة )6/469(المصدر نفسه،  (5)
اآللة التي تكـون مـع      : الكلبتان". ثني"، مادة   )2/163(،  "ذرا"، مادة   )5/47(،  " كلب"، مادة   )12/151(المصدر نفسه،    (6)

 .الحدادين
 ".جون"، مادة )2/506( المصدر نفسه، )7(

 ". حوص" مادة ،)461-3/460(المصدر نفسه،  )(8
 
  ).   419-1/414(، الكتاب: سيبويه: ينظر(9)

مكتب التحقيـق  : ، كتاب المثنيات، تحقيق  المخصص: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النَّحوي اللغوي اَألندلسي          (10)
ـ 1996/هـ1417 لبنان، -، دار إحياء التراث العربي، بيروت     1بدار إحياء التراث العربي،  ط      فر الثالـث عشَـر،    م، الس

)4/155 .( 
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وجلَّ،  ، يعني بذلك اهللا عز    )لبيك وسعديك : (وكذلك إذا قال   ": هللا عز وجلَّ، قال سيبويهِ     )1("تعظيٍم
. فِإذا فعل ذلك فقد تقرب إلـى اهللا بهـواه  .  تأمرني بهءك في شي  أي رب ال َأنَْأى عنّ    : فَكََأنَّه قال 

فِإذا فعـل فقـد تـابع       . َأنا متابع أمرك وَأولياءك، غير مخاِلفٍ     : وسعديك فَكََأنَّه يقول  : َأما قوله و
 .)2("وطاوع وأطاع

 ا الضاآلتيـة  المصـادر  جاء بقصد تضعيف المعنى، وهو في     فاني  رب الثّ َأم:)   نانَيـكح
 تقتضي تضعيفَ المعنى كما قال سـيبويِه فـي   فهذه المبالغة ":، قال ابن سيده   )ليك وهذاذَيك ودوا

نانَيكنُّنًاحقال تَح نانً، كَأنَّهنٍُن وحتَح حناٍن، والتثنيةُ َأدُل على هذا التفضيل من الجمع بعد 3("ا بعد( ،
 حوالينا، بلفِظ التثنيِة ال غير ولم يفرد له واحد إال في شـعر      ءالشي: يقال ":وقال السيوطي أيضا  

وحنانيك ومعنـاه   . ومن ذلك دواليك، والمعنى مداولة بعد مداولٍة، وال يفرد لها واحد          : ل  قا. شاذ
 فـي    هذه األلفاظ  الشعراء وظَّفَو. )4(" بعد هٍذ، والهذُّ القطع    ن بعد تحنين، وهذاذيك أي هذا     تحني
 :  بقصد التكثير، قال طرفة بن العبدهمرأشعا

 ]الطويل    [

ــ ــِذَأب ــتَبِق بع! ٍرا منْ ــتَ فَاس ــنََأفنَي اض 

 

 كنانَيضِ    ! حعب ِمن ونَأه الشَّر عض5(ب( 
 

 : لفظَ دوالَيك في شعره موظفًاعبد بني الحسحاِسسحيم  وقال

 ]الطويل[   

  ــع ــالبرِد برقُ ــقَّ ِب ــرد شُ ــقَّ ب  ِإذا شُ

 

 كوالَيالِبـسِ       د تَّى كُلُّنـا غَيـر6(، ح( 
 

 :قال أبو العالء المعريو
                                      

 .  )13/155( ،4 ج، كتاب المثنيات،المخصص: ابن سيده(1)
 ).  1/419(، الكتاب: سيبويه (2)

 ). 13/155(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص: ابن سيده(3) 
 المولى، وعلي محمـد     محمد أحمد جاد  : ، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن     (4)

 ). 2/186(م، 1987 القاهرة، -، دار إحياء الكتب العربية)ط.د(البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 

 . 53 صالديوان،:  ابن العبد، طرفة(5)

(6)    حيمبني الحسحاس، س ة،  القـاهر  -، الدار القومية للطباعة والنشـر     )ط.د(عبد العزيز الميمني،    : تحقيقالديوان،  :  عبد
 . 16م، ص1950/هـ1369
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 ]الطويل[                                                                                       
ــك واليــِذهِ د ــوِب فَه ــب الخُط ــا ري   ي

 

ــن دوالِ   ــا لَه ــروٍب م ــاُل غُ )1(ِثق
 

 

فمن الذين وظفوه في أشعارهم العجاج ،ا لفظ هذاذيكحيث قالأم ،: 

 ]الرجز[

 )2( لَِعبا  وطَعنًاهذاذَيكضرباً 

 : يمدح أبا سعيد وهب بن إبراهيم بن طازاذعدي السوقاَل ابن نباتة

 ]الطويل    [

ــ ــوُل لَ ــرهَأق ــ إذْ شَ الج دــه  ور عدلُ

 

 ذاذَيكي ه  مـوِم الغَرائـبِ    ا رب3( اله(
 

 

ال تقطـع ذلـك ولْيـك    : بعد حجٍز، كَأنَّه يقول ، أي احجز بينهم حجزا)يكحجاز(ومنها  
حجازيك من المحاجزة، وخَيالَيـك      ":ابن سيده فيه وفي خَيالَيك    وقال  . )4(بعضه موصوالً ببعض  

 . )5("من الخَياِل

Ν§(: قوله تعـالى في ،  "الكرتين"ثير لفظ   من األلفاِظ التي يراد منها التك     و èO Æì Å_ ö‘ $# u�|Ç t7 ø9 $# 

È ÷ s?§� x.()6(، َأ ":قالمر     حمن على سبيل التصفح والتتبع     بتكرير البصر في خلق الر")وال يكون  " ،)7

 .)8("ازدجار وكالل بكرتين فحسب، بل بكرات

                                      
 بيـروت، ومكتبـة     -أمين عبد العزيز الخانجي، منشورات مكتبـة الهـالل        : تحقيق اللزوميات،   :المعري، أبو العالء   (1)

 ).  2/225(، )ت.د(، )ط.د( القاهرة، -الخانجي

 -بـة دار الشـرق   ، مكت )ط.د(عـزة حسـن،   : عبد الملك بن قريب األصمعي، تحقيق     : رواية وشرح الديوان،  : العجاج (2)
 .  96م، ص1971بيروت، 

، )ط.د(عبد األمير مهدي حبيب الطـائي،       : دراسة وتحقيق الديوان،  : ابن نباتة السعدي، أبو نصر عبد العزيز بن عمر         (3)
 ). 1/437(، )ت.د(

 ".حجز"، مادة )3/70(، لسان العرب: ابن منظور (4)
 ).  157/ 13(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص: ابن سييده (5)
 .4سورة الملك، آية (6)

 ). 30/58 (التفسير الكبير،: الرازي، الفخر )7(
محمـد  : ، تحقيق شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     : األندلسي، جمال الدين محمد بن مالك الطائي الحياني        (8)

 ). 1/67(م، 2001/هـ1422،  لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت1عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، ط
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تكسير واسم الجمـع؛ للداللـة      ال تأتي على صيغة جمع      مفرداتٌ  هذا القسم  كما يدخل في  
" رهـط " و" مـال ِج ":في تثنية " ورهطَيِنن،  ِجمالي: "على جمعين اثنين منفصلين متنوعين، نحو     

 وكذلك يثنى . اللة في التثنية على التنويع، ووجود مجموعتين متميزتين بأمر من األمور     بقصد الد
ـ اسم الجنس    وأكثر النحاِة يمنعون تثنيـة جمـع   .ماءين، ولبنين:  للداللة السابقة؛ نحوـ غالبا 

1("ماعالتكسير، ويقصرونه على الس(. 

بالمثنى؛ لـداللتها    لفاظ ملحقةً ى من أسماء األعالم، إذ تُعد هذه األ       المثنّورد في صيغة     ما   :ثانياً
  . )2(على المفرد؛ نحو حمدان مثنى حمد وبدران مثنى بدر بقصد بالغي كالمدح أو الذَّم أو التمليح

. تان، وكال، وكلتااثنان، واثنتان، أو ثن:  مثل،ها من لفِظى، ليس لها مفردثنّ بالملحقةٌ م  ألفاظٌ :ثالثاً
ـ هـا ال تُ   ما يدُل على اثنين، وفي آخـره زيـادة، ولكنَّ          ":قال عباس حسن   ي عـن العـاطف   غن
 ثنتان؛ فليس لواحدة من هذه الكلمات مفرد مسـموع          واثنان، واثنتان، أو   كلتا،: والمعطوف، مثل 

   ـ     ملحقة بالمثنّ   تعد غم من وجود زيادة في آخرها، ولهذا      عن العرب، على الر ى ى، وليسـت مثنّ
الوضـع اللغـوي،     على اثنـين ب     بل أدخلها فيما يدلُ    فيما ذكر، ) كال(ْل  دِخ، إال أنَّه لم ي    )3("ةًحقيق

   .  التي ال مفرد لها من لفظهاا من المجموعة فردَأن تُعد والحقُّ

. "هذان، وهاتان، واللذان، واللتان   ": مثل،   بالمثنى بالوضع واالصطالح    ملحقةٌ  مبنيةٌ ألفاظٌ :رابعاً
  يكون من شروط تثنية االسم أنِن، ولو ثُا، فاألسماء المبنية ال تثنَّى معربلتَتْي بطرق غير م األمر 

، لكـن األسـماء المـذكورة جـاءت تثنيتُهـا بالوضـع             )ذو، وذات (التثنية بـ   : مباشرة، مثل 
، وليست بتثنية الواحد على      للتثنية  موضوعةٌ ي أسماء فه" ، لشبهها باألسماء المتمكنة   واالصطالح،

                                      
 ).  1/128(، النحو الوافي: حسن، عباس (1)

 .61، صالنحو المصفّى: محمد عيد). 126-1/125 (،المرجع نفسه: ينظر )(2

 ).  1/120(، النحو الوافي:  حسن، عباس(3)
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، )1("ثنيـة ى على الحقيقة؛ لئال تختلف التّ     ثنّنَّها صيغت على صورة ما هو م      ، إال أَ  حد زيد وزيدان  
   .من األسماء المتمكنةلقربها  أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وثنيت

باس حسن مـن    دها ع إذ ع ،   بالمعنى ال باللفظ    التّثنية ها على ى؛ لداللتِ  بالمثنّ  ملحقةٌ ألفاظٌ :خامسا
، ال من طريق تلـك       من طريق الوضع اللغوي     على اثنين، ولكن   ما يدلُ : "الوضع اللغوي، قال  

فكل واحدة من هذه    . ، وهما بمعنى شَفْع   ومثل زوج وزكًا  ). د فَرد، ووتر  ض( شَفْع: الزيادة، مثل 
وهي القسـمة الزوجيـة ضـد       ( مين متماثلين متساويين تماما   ى قس  داللة لغوية عل   الكلمات تدلّ 

 أي  ؛)2("، ولكن من غير أن يكون في آخرها الزيادة السالفة         ثنية ضمنًا على التّ  فهي تدلّ ) الفردية
 . عالمة التثنية

 ى بالمثنّاإللحاقظاهرة موقف الباحثين من : عاشرا

ن مفرد م بهاقَلِحثنية وما ُأظاهرة التّ الباحثون باهتماات، فبيعلى نوا ما يتعلق بها اعتماد 
ال علـى    الد ى الملحق بالمثنّ   وجود منهم من أيد  ،  فسير والتوضيح  بالت واشتغلوا،  حاةما جاء به النّ   
، "لغة العربيـة  التثنية في ال   "لعطية في دراسته التي تحمل عنوان     حمد مطر ا   أ مثل،  معنى الثنائية 

أمين مالوي فـي دراسـته       و ،"ظاهرة التثنية في اللغة العربية    "ته  في دراس  وعدنان محمد سلمان  
 وشريف يحيى األمـين  ،"ساني والبحث التاريخيالوصف اللظاهرة التثنية في اللغة العربية بين       "

ية فـي اللغـة   التثنية الصور" اسة عبد الحميد األقطش در  لكن ،"معجم األلفاظ المثناة   "في دراسته 
ـ  يات الّ  يسمى بالملحق بالمثنى، ويعزو أمر المثنّ      تنفي وجود ما  " العربية رت فـي اللغـة     تي ظه

يات التغليب والتلقيب إلى مرحلة مبكـرة مـن         ن وغيرها من مثنّ   يمرن والع العربية، مثل القمري  
معنى  تحمُلتلقيب ال   يات التغليب وال   في دراسته إن مثنّ     نشوء ظاهرة التثنية، وقاَل أيضا     مراحل

 المسموعة عـن    يات من المثنّ  نى األحادية، ودعم رأيه بأمثلة    معتحمل   نها، بل الثنائية في مضمو  
 . ال يستند إلى حقائق علمية صحيحةذي أتى به الّالعرب، لكن التعليَل

                                      
ة التونسية، المطبعـة الرسـمية      عبد القادر المهيري، حوليات الجامع    : ، تحقيق علل التثنية : ابن جني، أبو الفتح عثمان     )1(

، دار 1حسـن هنـداوي، ط  : ، تحقيق  سر صناعة اإلعراب   :ابن جني : وينظر. 51، ص 2م، ع 1965للجمهورية التونسية،   
 ).  468-2/466(م، 1985/هـ1405 دمشق، -القلم

 ). 1/119(، النحو الوافي: حسن، عباس (2)
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 يعرفُ بالملحق بالمثنى، فالمثنيات     ِلما مرادفة   هيو بالتثنية الصورية،     موسومةٌ دراستهو
ى الحقيقـي فـي الصـيغة        هي كالمثنّ   عند العرب  ا للتثنية  وضع التغليبية والتلقيبية والموضوعة  

 على الملحـق    يطلقَ ن أَ ن الممكن ى الحقيقي، فم  ية لمفردات المثنّ  هندسالصورة  ال أي في    البنائية؛
 . شبيه المثنى الحقيقي، والمثنى الصوري: ، مثلسميات أخرى تدل عليهبالمثنى م

 الملحـق    ظـاهرة  تؤيـد راسة   أن الد  ة كاد يعتقد  راسلباحث على عنوان الد   لع ا عندما اطَّ 
ها تنفي وجـود معنـى   جد أنَّ السطور، و  بينراسة وكشف ما     تعمق في الد   بالمثنى، إال أنَّه حينما   

ـ  ـ لهذه المثنّ وكان نفيه معتمداً، الثنائية  تنتهـي بالحقـة   ات من اللغة العبريةعلى مفرد يات 
ى قد تكون فـي مرحلـة        المثنّ من المقطوع به أن    ":ل الثنائية، قا  ها ال تدل على معنى    التثنية لكنَّ 

    تاريخية أولى قبل تطوره تطورا في كلِّا خاصاميات، وهناك رواسب غنية  لغة على حدة في الس
برية الكلمتان  عبالمالحظات، حيث ال تتوافق فيها بوضوح داللة الحدث مع العدد، من ذلك في ال             

)samaayim  ،(maayim        فهما قد اتصلت بهما الحقة المثنى)yim(     وهي الالحقة المقابلة لـ 
)ayni (       الكلمـةُ  مـتِ رِجم في العبرية، وقـد تُ     يفي العربية حيث التنوين في العربية يقابله التمي  

ونـا فـي   ، ولو روعي الشكل لوجب أن يك      )سماوات(والثانية بجمع   ) ماء(العبرية األولى بمفرد    
د عى ي  بأن الملحق بالمثنّ   يجزم ما جاء به عبد الحميد األقطش ال      و،  )1(")ماءان وسماءان (الترجمة  

، فالحقـة  ةمعنى الثنائي تحمل  مبكرة من مراحل نشوء الظاهرة، وأن المثنيات التغليبية ال        مرحلةً
ة األولى على المعنـى     تدل في الدرج  غيرها من اللغات ال     في   التثنية سواء أكانت في العربية أم     

لمعنى  اتوضيح ثم يؤتى بالحقة التثنية ،اةيكشف مضمون األلفاظ المثنّ الليالمعنى الد  ثنائي، بل ال
 لكنها ليسـت    ،السم المثنى  كهيئة ا  تنتهي بالالحقة الصرفية  هناك ألفاظ في اللغة العربية      الثنائية، ف 

 .)2("ان وغلمان وصنو،زيدانشعبان وبدران و" : مثل، وال تدل في مضمونها على الثنائيةمثناة

مثنيات تدل في مضمونها على معنى الثنائية غير صحيح، وما      بعدم وجود    ه المتمثل رأيف
 لذا سيقوم الباحث بعـرض بعـض        ؛ادقيقًية ليس   ليالت ألمثلة من المثنيات التغليب    جاء به من تع   

                                      
 .54، مجلة جامعة البعث، ص دراسة تحليلية مقارنة- التثنية الصورية في العربية:األقطش، عبد الحميد )(1

، الحاشـية   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيـل               : ابن عقيل :  ينظر (2)
 ). 1/29(،1رقم
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حـويين   والنّ  كتب المفسـرين   ه في ت مما جاء   عليه ومن ثم الرد    دراسته، التي وردت في  ماذج  النّ
 .ى تأكيدا لداللتها على المثنّواللغويين

θ#: في قولـه تعـالى    ن  يقال عبد الحميد األقطش إن لفظ القريت       ä9$ s%uρ) Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ 

ãβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s) ø9 $# ?Λ Ïà tã()1(  ،  ال تحمـل معنـى      ياتمثيالتها من المثنّ  وفي ،

 . )2( في مضمونها األحاديمعنىالتحمل  الثنائية بل

ستند إلـى معطيـات     تال   يات الظروف في مثنّ من تعليالت   ه عبد الحميد األقطش     مدقَما  
إذ ُأنِْزلَتْ هـذه    بأن القريتين يراد بهما مكة والطائف،      حرص؛ ألن اآلية الكريمة تُ    علمية صحيحة 

 الرسوَل وقوَل الحِق  عاند المشركونحينما وسلَّم ـ  اإلية على قلِب رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه 
 بن عبـد    دن أن تنزل النبوة على أحد أفراد القريتين ال على محم          بكبريائهم وشركهم، فهم يريدو   

الحامل معنى  ى   وهذا يستدعي القول بوجود الملحق بالمثنّ      ة في اللفظ،   الثنائية واضح  اللةفالد ،اهللا
  . في اللغة العربيةالثنائية 

<�: ( في قوله تعالى    الحاضرين  المشرقين والمغربين  يلفظل أما تعليله  u‘ È ÷ s%Î�ô³ pR ùQ $# �> u‘ uρ 

È ÷ t/ Ì� øó pR ùQ وهما نقطتان تعبـران  ـ  في تفسيرهم للمشرقين والمغربين  وقالوا ":همافقد قال في ،)3()#$

 المشـرقان همـا   ـحركة األرض، وأحدهما معاكس لآلخر  عن حالتي الشمس في عالقتها مع 
مشرقا الصيف والشتاء، والمغربان كذلك هما مغربا الصيف والشتاء، وذلك ألنهم رأوا للشـمس              

ى مبدأ الثنائية في هذه المسميات، وذلك        رؤية األقدمين قامت عل    نأي إ  مطالع ومغارب متنوعة  
ها ظـروف   ، ونميل إلى أنَّ   ...أمر صعب قبوله، فليس في الكون إال شروق واحد وغروب واحد          
المشـرقان يسـاوي شـرقا      : ليس فيها معنى للثنائية، بل معنى لظرف الزمان المطلق، فالقول         

 األول للفظين الذي جاء به عبد الحميد األقطش نقالً عـن كتـب              فالتعليُل .)4("وبالمغربين غربا 
                                      

 .31سورة الزخرف، آية  (1)
 .57-56، مجلة جامعة البعث، صيلية مقارنة دراسة تحل-التثنية الصورية في العربية: األقطش، عبد الحميد: ينظر (2)

 .17سورة الرحمن، آية  )3(

 . 59، مجلة جامعة البعث، ص دراسة تحليلية مقارنة-التثنية الصورية في العربية: األقطش، عبد الحميد (4)
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راد وأ: " قـال الزمخشـري فيهمـا      التفسير هو األجدر أن يؤخذ به؛ لداللته على معنى الثنائية،         
ن قولـه إِ  ا جاء به عبد الحميد األقطش غير دقيـق ل          وم ،)1("مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما   

 فآيـات   المشرقين والمغربين يدالن في مضمونهما على معنى أحادي، أي جهة الشرق والغرب،           
 ،بفي داللته على المشرق والمغر    أن لفظ المشرقين يدل على معنى الثنائية        تجزم   القرآن الكريم 

#: ( تعـالى  قال ¨L ym # sŒ Î) $ tΡu !% ỳ tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷� t/ uρ y‰÷è ç/ È ÷ s%Î�ô³ yϑø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß Ì� s) ø9 $#()2(، 

 3("ب كما قيل العمران والقمـران     لّغُيريد المشرق والمغرب فَ    ":ح الزمخشري ذلك بقوله   إذ وض(. 
، أمـا فـي اآليـة       اًية الكريمة األولى يعد مثنى حقيقي     ، لكنّه في اآل   بعدا دالليا ثنائيا  اللفظ  يحمل  و

  . ب أحدهما على اآلخر غُلِّ لداللته على معنيين مختلفين؛الكريمة الثانية فهو ملحق بالمثنى

 في تثنية النعوت، مثل األسودين في داللته على الماء           عبد الحميد األقطش قوالً    كما ذكر 
 بأنَّها )4(يصف اللغويون العرب التثنية أعاله ": تارةً أخرى، إذ قالبألفعى والعقراو والتمر تارةً،

ا للحالة التي    فيها على الشيء ما لغيره لتَناسٍب ما بينها، والتغليب إنَّما يصلح وصفً            بِلتغليبية، غُ 
 فهي ال بد كانت بداللة مجازية أي تثنيـة صـورية ففـي    ا أوالًيات، فأم تطورت إليها هذه المثنّ   

وصف ومثله  ما يرد السواد في لون العقرب،       بالحية والعقرب، وقلّ  ) األسودان (رسيات اللون فُ  مثن
 بهما في األصل ريدُأ) األسودين( ال لون له، واألرجح أن لماء معا بالسواد، والماء أساساالتمر وا

      ا، ولكن تـأثير    مر وحده، أو باألفعى وحده    ا بالتّ صفة السواد بإطالق اللفظة ويكون المعنى خاص
الالحقة الشكلية في آخر اللفظة هو الذي أفضى إلى ضرورة تقدير مسمى آخـر إلـى جانـب                  

 .)5(... "األول

أنَّهم غوييناللُّإلى   ، فهو يعزو   من آراء  سم بالوهن كغيره   عبد الحميد األقطش يت     رأي إن  
درج في بـاب    عوت ت يات النّ  مثنّ ؛ ألن زائفٌى التغليبي، وهو قوٌل     عوت إلى المثنّ  يات النّ نسبوا مثنّ 

                                      
 ). 4/45(، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري )(1
 .38ف، آيةسورة الزخر )2(

 ). 489-3/488(، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري (3)

 ...األحمران، والثقالن، واألجوفان، : أي تثنية النعوت، مثل )4(

 .72-71، مجلة جامعة البعث، ص دراسة تحليلية مقارنة-التثنية الصورية في العربية: األقطش، عبد الحميد (5)
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عوت تدل علـى    يات النّ مثنّف ثنية، المعنى الموضوع له في التّ     دِف لم ي  دفِر، فإذا أُ  )1("ى التلقيبي المثنّ"
  فـي صـفة السـواد   "األفعى والعقـرب : "ل األمرين المختلفين مث   الشتراك  أيضا، معنى الثُنائية 

 كما أن   .لعيان، فمنهما األسود وغيره    ل ملْحوظاِنقرب   األفعى والع  أن كما،  والضرر الناجم عنهما  
 رفعـا مـن      باألسـودين،  مر والماء  التَّ الحالة النفسية الَّتي كان يمر بها القدامى جعلتهم يصفون        

أساس الحياة عند عرب الجاهلية وصـدر اإلسـالم،          فهما   قيمتهما وحرصا عليهما من الزوال،    
 هما تضيق الحياة  وبنفاديعيشون عيشةَ هدوء واستقرار،     صحابها، ف  على أ   الحياةُ فرهما تبيض ابتو

 يكشف شريفةث نبوية أحادي  عن الرسول الكريم ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ من  وما نُِقَل ،عليهم
عـن   ":أحمد بن حنبل في مسند أبي هريرة قال ،حياة العرب ومدى اهتمامهم بالتَّمر والماء     واقع  

قَد في شَيٍء ِمن    و ِهالٌل ال ي   ثَم ِهالٌل   - صلى اهللا عليه وسلم    - كَان يمر ِبآِل النَِّبي    : قال أبي هريرةَ 
األسـودين  : ِبَأي شَيٍء كَانُوا يعِيشُون يا أبا هريرةَ؟ قَالَ        :بيوِتهم النَّار ال ِلخُبٍز وال ِلطَبيٍخ، فَقَالُوا      

  كَاناء، والمر واألنْصارِ    التَّم ِمن انِجير ماُهللا خَيراً   - لَه ماهزج -  نَائحم مئاً      لَهشَـي ِهمِإلَي رِسلُوني
سِمعتُ َأبا هريـرةَ   :حدثَنَا محمد، حدثَنَا شُعبةُ، عن داود بِن فَراِهيج، قال        : ، وقال أيضاً  )2("ِمن لَبنٍ 

التَّمـر  :  طَعـام ِإال اَألسـودانِ  - صلى اهللا عليه وسـلم -ا علَى عهِد رسوِل اهللاِ    ما كَان لَنَ  : يقُوُل
اء3("والم(. 

                                      
، 1 طالفصيح ومراتبه، أمثال وطرائف، أسماء ةألقاب، أخطـاء شـائعة،   : قطوف لغوية : المصري، عبد الفتاح  : ينظر (1)

 . 117-113م، ص1984/هـ1404 سوريا، -مؤسسة علوم القرآن، دمشق

 .673، ص)2/405(، مسنَد أبي هريرةَ مسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد (2)

 . 594، ص)2/297(المصدر نفسه،  )3(
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لالفصل األو 

  علم من األسماءما هو

 على اآلخر أحد االسمين  فيهاتي غُلِّباألعالم الَّ :أوالً

 : يرثي ابنين له قال الفرزدق،)1(اَألقرع بن حابس، وأخوه مرثَد: رعاِناَألقْ

 ]الطويل     [

  وحاِجـب  اَألقْرعـانِ وِمن قَبُل مــاتَ     

 

 رمعاِصمِ     ووع نب قَيس ءراتَ المم2( و( 
 

ـ         وذهب أبو الطيب اللغوي إلى أنَّهما      وِفراس ابنا حاِبس بِن ِعقال بن محم د بـن    اَألقرع
  بن م فيانميض    وأشار إلى ذلك  ،  )3(جاِشعسنَزي ابن رهزيمـِة         الع مفتخراً بقوِة بكر بن وائل إثر 

 بن مرة، فقال ِن على يِد بسطام بن قيس الشيباني وعمرانيه فراس التميميي األقرع بن حابس وأخ   
              :بعد أن ُأطِلقَ سراحه

 ]البسيط[                                                                                   

 جـاءتْ هـدايا ِمــن الرحمـاِن مرســلَةً   

 

 حتَّى ُأِنيخَت لَـدى أبيـاِت بسـطامِ        
 

  معـاً  قـرعين  األَ جيشُ الهـذَيِل وجـيشُ    

 

)4(ذْواد فـي عـامِ    وكُبةُ الخيـِل واأل    
 

 

يعـرفُ باسـم    كان  ع  األقرألن الروايات تشير إلى أن      ؛   أن يؤخذ بالرأي األول    والحقُّ
الجاهلية واِإلسالم، أعطاه النبي ـ   في واسمه فراس، كان شريفًا:  بن حابساَألقرع" :قيل  ِفراس

                                      
أحمد محمد شـاكر    : ، تحقيق إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". قرع"، مادة   )11/128(،  لسان العرب : ابن منظور  (1)

كتـاب   ،المخصـص : ابن سـيده  . 402م، ص 1956/ هـ1375 مصر،   -، دار المعارف  2وعبد السالم محمد هارون، ط    
جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 2/186(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/153(،  4المثنيات، ج 

 لبنان،  -، دار العلم للماليين، بيروت    1، ط )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 120، ص نوعي المثنيين 
 .49م، ص1982

 .   535 صالديوان،: الفرزدق (2)
: وينظر، شريف يحيـى األمـين     ). 3/435( دمشق،   -، مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى  :، أبو الطيب  اللغوي )3(

 . 49، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة 

 بيـروت،   -، دار صـادر   )ط.د(الكامُل فـي التـاريخ،      : ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني           (4)
 ). 1/601(م، 1982/هـ1402
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ـ   س األقرع بـن حـاب  والشهرة الَّتي اكتسبها،  )1(..."، مؤلفة قلوبه مع المصلّى اهللا عليه وسلّم 
 . )2("ام العرب في الجاهليةكان األقرع من حكّ "، إذخيه أ اسم علىجعلته مغلَّبا

 هما األقرع بـن حـابس،       ن المقصود باألقرعينِ  وأشار محمد مصطفى العريضي إلى أ     
 إال أن   ،)3(في جيش، قتل منه قـوم كثيـر       " انالطالق"امر، بعثهما عمر بن الخطاب إلى       وأخوه ع 

، فَفتح مروالروذ والطالقـاِن والفاريـاب والجوزجـان          أسس علميٍة صحيحةٍ   رأيه ال يستند إلى   
  ين وثالثين لهجـرة الرسـول الكـريم   ثنتا، سنة تَم في واليِة معاوية بن أبي سفيان      وطخارستان

 بعثَ األحنفُ األقرع بن حابٍس إلـى        ثَم...  ":لدمشقي قال ابن كثير ا    ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم    ـ
في قال  ،)4(" نُِصرواثَمالجوزجاِن ففتحها بعد ِقتاٍل وقع بينهم، قُِتَل فيه خلقٌ من شجعاِن المسلمين، 

 :هشليذلك أبو كُثير النّ

 ]الوافر[

ــ ــتَ س اِب ِإذا اســح الس ــزن لَتْقَى مه 

 

 وزجـــاِنمصـــاِرع ِفتْيـــٍة بالج 

 

 ِإلَى القَصــريِن ِمـن رسـتاقَ حـوطٍ        

 

   ــاك ـــم هنَ هاداِنَأبعـــر )5(اَألقْ
 

 

اَألقعس وهبيرة ابنا   : ، وهما )6(اَألقْعس ومقاِعس ابنا ضمرة بن ضمرة من بني مجاشع        : ساِنعقْاَأل
 :قال الفرزدق، )7( المجاِشِعياِنضمضم

                                      
 -، مكتبـة النهضـة العربيـة      1ناجي حسن، ط  : تحقيقجمهرةُ النّسب،   : الكَلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب        (1)

 . 202، ص2م، الحاشية رقم 1986/هـ1407بيروت، 

يل زكّـار وريـاض   سـه : تحقيق وتقـديم كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري، اإلمام أحمد بن يحيى بن جابر     (2)
 ).   12/60(م، 1996/هـ1417 لبنان، -، دار الفكر، بيروت1زركلي، ط

، دار أبعـاد  1 ط،)األصوات، والكنية، والتغليـب، واألضـداد  (معجم الفرائد المكنونة في   : العريضي، محمد مصطفى   (3)
 .241م، ص1983 بيروت، -للطباعة والنشر والتوزيع

، دار الريـان للتـراث،      1أحمد أبو ملِحم، وآخرون، ط    : تحقيقالِبداية والنهاية،   : الِفداء الحافظ  ابن كَثير الدمشقي، أبو      (4)
 ). 7/167(، 4م، مج1988/هـ1408 مصر، -الجيزة

 .  167المصدر نفسه، ص (5)
 ". قعس" ، مادة )11/255(، لسان العرب: ابن منظور (6)

جنى الجنتين في   : المحبي:  وينظر ).3/439( دمشق،   - العلمي العربي   مجلة المجمع   كتاب المثنى،  : اللغوي، أبو الطيب   )7(
 .120، صتمييز نوعي المثنيين
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 ]الطويل[

 عــي ضــِري و ــاِنَأم سااَألقْعحــب فََأص  

 

         ـهغاِرب الشَر ى ِمنمدلَى نَِدٍب ي1(ع(
 

 

ـ    عس على هبيرةَ أو مقاعس؛ لداللة اللفظ على القوة والثبات         غُلِّب األق  و  في الموقف، وه
 مستحب لـى  القاف والعين والسين أصٌل صحيح يـدلُّ ع ف "لِّ زماٍن ومكاٍن، لكلِّ إنساٍن في كُ    أمر

، )2("أقْعـس : ثباٍت وقوة، ويتوسعون في ذلك على معنى االستعارة، فيقال للرجل المنيع العزيـز            
نقـيض الحـدب،    : القَعسف "بات،ة والثّ من داللة األصل اللغوي على القو     جاءت تسميةُ الرجليِن    ف

ـ  ونسب عبد الرازق بن فراج الصـاعدي      . )3("وهو خروج الصدر ودخول الظهر      تغليـب ةَ  ِعلَّ
ه عما سبقه من تعليـل؛   ال يختلف مضمونُهرأيإن لذا ف؛ )4( التذكيرعاملاألقعس على هبيرة إلى     

بات، وهو ما يتميز به المذكر عن المؤنث،        المذكر على المؤنث سببه القوةُ والثّ     لكوِن التغليب في    
 .  ِبها اهللافهي سمةٌ ربانية ميزه

 وهما قُرطٌ وعامر ابنا سـلَمةَ بـن         ،)5(رب، َأحدهما باِرك واآلخر بريك    َأخوان من الع  : البريكاِن
اجح أن علةَ التغليب جاءت لشرف      والر،  )7(سنِّه، إذ غُلِّب بريك على بارك إما للفظه أو ل         )6(قُشَير

طق مـن  لنّ افي بريك، لكوِن االسم المصغر أصعبأسهل من ) بارك(السن، فالبنية الصرفية لـ  
 .  االسم السالم من التصغير

                                      
 . 42 صالديوان،:  الفرزدق(1) 
 ". قعس"، مادة)5/109(معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس (2)
 ". قعس" ، مادة )11/254(، لسان العرب: ابن منظور (3)

مجلة الدراسات اللغوية، مركـز الملـك       المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،      : راجالصاعدي، عبد الرزاق بن ف    : ينظر (4)
 . 51، ص3، ع2م، مج2000/هـ1421فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  

). 2/187(،  المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا      :السيوطي: وينظر". برك"، مادة   )1/476(،  لسان العرب  : ابن منظور  (5)
 . 74، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 121، صنتين في تمييز نوعي المثنيينجنى الج: االمحبي

 ).  609/ 4( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب (6)
 -كتبة الحيـاة، بيـروت    ، منشورات دار م   )ط.د(تاج العروس من جواهر القاموس،      : الزبيدي، محمد مرتضى  : ينظر (7)

 ". برك"، مادة)7/108(م، 1888 لبنان،
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 :ل اليشكري، قال المنخّ)1( الحر وأخوه ُأبي:الحراِن

 ]الوافر[

  عنـــيالحـــريِنأال مـــن مبِلـــغُ 

 

ــا    يــا ُأب ــص به ــةً، وخُ  )2(مغَلغَلَ
 

ك ما ذَكَره   والشاهد على ذل  ،  )3( وعتَيبةُ بن الحارث بن ِشهاب     هما عامر بن الطُفيل   : وقيل
 عمـرو  كان:  قال،د بن سالمأخبرني أبو خليفة عن محم ":صاحب األغاني من روايٍة يقول فيها  

 ،)4 (" ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراهـا وهجيناهـا              : يقول بِركَبن معد يِ  ا
 عليها ما   بلَغْت أن أُ  ها ما خف  د كلّ علو سرتُ بظعينة وحدي على مياه م       ":وقال في رواية أخرى   

     اها أو عبداها، فأمرراِن فعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شـهاب وأمـا             لم يلقني حا الح
ا عامر بن الطفيل هم قد لقيت، فأم والسليك بن السلكة، وكلّ)يعني عنترة(العبدان فأسود بني عبس 

رت وآخرها إذا آبت، وأما عنترة فقليل فسريع الطعِن على الصوِت وأما عتيبة فأول الخيل إذا غا
 .)5("الكبوِة شديد الكلِب، وأما السليك فبعيد الغارة كَالليِث الضاري

 افع إلى تغليبوالد الحبها لفِظ اشتمال على ُأبي ر من حيث مدلوله على صفٍة تميز رالح 
الحـر،  " : قال ابـن منظـور     ،ِة بالشجاعِة والقو   تميزا  من أخيار القوِم وأفاضلهم،     فهما األخوان،

بالضمن النّ       نقي: م روالح ،وِحرار يـةُ     : اِسض العبد، والجمع َأحراررأخيارهم وأفاضـلهم، وح

                                      
: ابـن سـيده   . 401، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". حرر"، مادة   )3/138(،   لسان العرب  :ابن منظور  )(1

شـق،   دم -، مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى : أبو الطيب اللغوي  ). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/186(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/439(

 . 122ص

وكتـاب  . 402، ص إصالح المنطـق  : وبال نسبة عند ابن السكِّيت    ". حرر"، مادة   )3/138(،   لسان العرب  : ابن منظور  (2)
ثالثة كتب في الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والـرازي،           ر ضمن   رمضان عبد التواب، المنشو   : تحقيقالحروف،  

 .103م، ص1982/هـ1402 الرياض، - القاهرة، ودار الرفاعي-، مكتبة الخانجي1ط

معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضي  : وينظر. 130، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين، شريف يحيى   )3(
 .243 ص،)وات، والكنية، والتغليب، واألضداداألص(المكنونة في 

 ).  7/152(، )ت.د( بيروت، -نسخة عن طبعة بوالق األصلية، دار صعباألغاني، : األصبهاني، أبو الفرج (4)

 ). 14/28 (، المصدر نفسه(5) 
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ما جاء به المنخل اليشكري وعمرو بن معد يكرب يوضح علَّةَ تسميتهما            ، و )1("أشرافهم: العرِب
ِن، كانا عبدي  ألنّهما   ، عِرفا بذلك  )2(د والسليك بن السلَكة   ن شدا  عنترة ب   الهجيناِن فهما  أما .بالحرين

 . )3("العربي ابن اَألمِة َألنَّه معيب: الهجين ":قال ابن منظور

ـ  علي بن أبي طالبنجال اإلمامالحسن والحسين :  و الحسيناِنالحسناِن ـ  رضي اُهللا  ، )4( عنهم 
ـ ا عند النّنَّـ رضي اهللا عنه ـ ك قال أبو هريرة   ـ ى اُهللا عليه وسلَّ صلَّبي  ، في ليلٍة ظَلْمـاء  م 

سوالح نسه الحَل فاطمةَ ـِحنِدٍس وعندلْوتَو ِمعـ رضي اُهللا عنهما ـ، فس ـرضي اُهللا عنها ين  
  .)5("مكماالِحقا بُأ: "فقال! اِننَحسي يا حسناِنيا : اميِهوهي تُناِد

غُلِّب كال االسمين على  رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ   بنةااطمة  ف عندولمكانتهما
 الحسين على الحسن تارةً أخـرى، إال أن          تارةً، وتغليب  اآلخر، فتم تغليب الحسن على الحسين     

 ومن ذلـك قـولهم     ":قالة،   باب الخفّ  منعبد الرزاق الصاعدي عد تغليب الحسن على الحسين         
" الحسـين " أخفّ في الحـروف والحركـاِت، فــ        يب الحسن على الحسين؛ ألنَّه    بتغل" الحسنان"

 زيادة حـرف    "الحسين" من الضمِة، وفي     خفّمفتوح األول، والفتحةُ أ   " الحسن"مضموم األول و  
هـو  فاعدي من تعليـل     الصما جاء به    ، و )6("قبل آخره، بخالف الحسن، فهو أخفّ، ولهذا غُلِّب       

 المفردات الملحقة بالمثنى        على قواعد    صحيح، ومبني صوتية صحيحة، ولكن لى ما ع تعلَّل بناء 
  . قائليهاةصوص اللغوية المروية عن ألسنه النّتقدم

                                      
 ".حرر"، مادة )135 -3/134(،  لسان العرب:ابن منظور: ينظر (1)
معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضي  : وينظر. 499، ص )المثنيان(لفاظ المثناة   معجم األ : األمين، شريف يحيى   (2)

 .249 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 
 ".هجن"، مادة )15/44(،  لسان العرب: ابن منظور(3)

 .134، ص)المثنيان (فاظ المثناةمعجم األل: شريف يحيى األمين: وينظر". حسن"مادة  ،)209-3/208( ،المصدر نفسه (4)
طاهر أحمد  : تحقيقالنَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر،      : ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري         (5) 

 ). 1/387(م، 1963/هـ1383 لبنان، -، دار إحياء التراث العربي، بيروت1الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط
 مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصـل للبحـوث          المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : صاعدي، عبد الرزاق  ال (6)

 . 50ص والدراسات اإلسالمية،
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     ِرفـا  نالبصري وابـن ِسـيرين الفقيهـي        الحسن وأشار شريف يحيى األمين إلى أنع  
 لـو سـمعه     اصـفً  و ووصفه الخمر  ": في شعر الخمرة    نواس فقيل في منزلة أبي   ،  )1(بالحسنيِن

 . )2("الحسناِن لهاجرا إليها، وعكفا عليها

الحنتف : ، وقيل هما  )3( بن ِرياح بن يربوع     الحنْتَفُ وَأخوه سيفٌ ابنا َأوس بن ِحميِري       :الحنْتَفاِن
 غُلِّب الحنْتَفُ على أخيه سيف أو الحرث؛ لداللة         ،)4(والحرث ابنا مالك بن خفاجة من بني عقيل       

الجراد المنَتَّفُ المنَقَّى مـن     : الحنْتَفُف" كاتصافهما بالفقر وسوء الحال،   مٍة تجمعهما،   اللفظ على س  
 :ريرقال ج. ، وكأنَّه شُبه به داللةً على فقره)5("الطَّبِخ، وبه سمي الرجُل حنْتَفًا

 ]الكامل      [ 

 من ِمثْـُل فـاِرِس ذي الِخمـاِر وقَعنَـبٍ         

 

 ــيِنو ــاِل الحنْتَفَـ ــِة البلبـ )6(ِللَيلَـ
 

 

هدخوان من بني عبٍس، هما    َأ: ماِنالز : وقيس مدهواحـة        )7( ابنا حزن  زر بن ريوِب بن عهبن و 
بن ربيعةَ بن ماِزِن بن الحاِرِث بن قُطَيعةَ بن عبس بن بِغيٍض، اللذاِن َأدركا حاِجب بـن زرارةَ                 ا

                                      

 
معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضي  : وينظر. 134، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى  األمين،(1)

 .243 ص،)لكنية، والتغليب، واألضداداألصوات، وا(المكنونة في 
، )ت.د(،  )ط.د( القـاهرة،    -، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة      تاريخ األدب العربي  : الزيات، أحمد حسن  : ينظر(2) 
 . 274ص

: ابـن سـيده   . 401، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". حنتف"، مادة   )3/411( ،لسان العرب : ابن منظور  (3)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   صصالمخ

 ). 2/186(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي). 3/434(
ـ     : شريف يحيى األمـين   : وينظر. 122، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي (4) اة          معجـم األلفـاظ المثن
 147-146، ص)المثنيان(

 ".حنتف"، مادة )3/411(،  لسان العرب:ينظر (5)
 . 375م، ص1986/ه1406 لبنان، -، دار بيروت، بيروت)ط.د(كرم البستاني، : تحقيقالديوان، : جرير (6)

لكن سعد العشير من مذحج ال مـن  .  أشار ابن سيده في مخصِصه إلى نسب الزهدميِن، وهما ابنا جزء بن سعِد العِشيرة         )7(
 مجلـة   كتاب المثنى،:أبو الطيب اللغوي: ينظر. قحطان، والزهدمان عبسيان غطفانيان من قيس عيالن من عدنان باالتفاق    

 ) . 3/435(، 2 دمشق، الحاشية رقم -المجمع العلمي العربي
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   ْأِسراه فغَلَبلَةَ ليبيوم ج     ِريِة القُشَيبقَيما عليه مالك ذو الرما  هم : ، وقيَل هدم وكَردهقال ،)1(ز   قَـيس 
 :بن زهيٍرا

 ]الوافر[ 

ــي  ــدماِن جزاِن هءٍ الزــو س اءــز ج 

 

       ـهامى بالكَرـزُأج ءـركُنْتُ الم2(و(
 

 

ِة  يدلُّ علـى القـو     فهو،   النَّفس ية وقعه ف   وقو  لحسِن داللة اللفظِ   غُلِّب زهدم على اآلخر   
الصقْر، ويقال فَرخُ البازي، وبه     : الزهدم وزهدم  ":، قال ابن منظور    وحسن التصرف  والشجاعِة

  من لفِظ زهدِم، ولو دالَّ     ولهمادلفي م   فهما أخفُّ  ، بخالف داللة لفظ قيس وكَردم،     )3("سمي الرجل 
، َأما لفظُ   )4("الكَردم الشجاع : القصير الضخم، وقال ابن األعرابي    فالكَردم الرجل   "على الشجاعِة،   

قاس الشيء يقيسـه     ":، قال ابن منظور   مور في نصابها   األ  فهو مأخوذٌ من الحكمِة ووضع     قيس
، فهما  )5(" َأي رجل الشِّدةِ   ؛الشِّدة؛ ومنه امرؤ القيس   :  واقتاسه وقَيسه إذا قدره، والقَيس     قَيسا وقياسا 

  ). 6(حكمِة، ويحتالِن منزلةً رفيعةً بين قومهماشجاعاِن يتصفاِن بالقوِة وال

 مي أبو دريد والجعد بن ـة الجشـما الصمـه: ، وقيل)7( مالكالصمةُ أبو دريد وعمه: الصمتاِن

                                      
ابن . 445ناجي حسن، ص  : ، تحقيق جمهرةُ النّسب : يالكَلب: وينظر". زهد"، مادة   )6/106( ،لسان العرب : ابن منظور  (1)

 كتـاب   :أبو الطيب اللغـوي   ). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص: ابن سيده . 401، ص إصالح المنطق : السكِّيت
). 2/185(،  المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا        : السيوطي). 3/435( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي    المثنى،

، )المثنيـان (معجـم األلفـاظ المثنـاة       : شريف يحيى األمين  . 123، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : بيالمح
 .245 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في :محمد مصطفى العريضي. 216ص

الحـروف،  وكتاب  . 400، ص إصالح المنطق : السكِّيتابن  : وينظر". زهد"، مادة   )6/106( ،لسان العرب :  ابن منظور  )2(
. 103صثالثة كتب في الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والـرازي،            رمضان عبد التواب، المنشور ضمن      : تحقيق

: تحقيق أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد،        :وبال نسبه عند الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوي         
 ). 2/130(م، 2004/هـ1425 بيروت، -، المكتبة العصرية، صيدا1مد أبو الفضل إبراهيم، طمح

 ".زهد " ، مادة )6/106(،  لسان العرب: ابن منظور(3)

 ".كرر"، مادة )12/68 (،المصدر نفسه (4)

 ".قيس"، مادة )11/389(المصدر نفسه،  (5)

   ).10/42(األغاني، : األصبهاني، أبو الفرج: ينظر (6)

 ". صمم"، مادة )7/446(، لسان العرب : ابن منظور(7)
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خص لفظَ بوري الميداني   أن أبا الفضِل النيسا    بيد .)2(زيد ومعاوية ابنا كلب   :  وقيل هما  ،)1(الشماخ
وهو ما استحضـره جريـر فـي     ،)3(عِد بن الشَّماخ والج - أبو دريد  -الصمةَ الجشمي ب الصمتيِن

 : هجائه البعيث، حيث قال

 ]الطويل     [

 سعرنا علَيك الحـرب تَغْلـي قُـدورها،       

 

ــداةَ   ــالَّ غَ فَهتَيــم اِنالصهــِديم )4( تُ
 

 

 على  داللة اللفظِ  ،األسماء التي اختلف الرواة فيها     من    لتغليب الصمة على غيره    عاِفالدو
ـ      : الصمة ":القوة والغلبة، قال ابن منظور     د لشـجاعته   الشجاع، والصم والصمة، من أسماء األس

 . )5(" الصمةالرجُل الشجاع، والذكر من الحيات، وجمعه ِصمم، ومنه سمي دريد بن: والصمة

 المزهره مالك وفي أن أخا ى في كتاب المثنّجاءو، )6( طُلَيحة بن خُويِلٍد اَألسِدي وأخُوه:تاِنحيالطُّلَ
حةُ على اسم أخيـه؛  غُلِّب طُلَي و ،)8(في أنساب األشراف اسم أخيه سلمة     ، و )7(اليِح وجنى الجنتين 

ومنهم طُلَيحةُ بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشتر بن  ":ه، قال البالذري فيكونه شجاعا مقداما
 . )9("جحوان، وكان يعدل ـ فيما يقولون ـ بألف فارس

                                      
معجـم األلفـاظ المثنـاة               : شريف يحيى األمـين   : وينظر .124، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي )1(
 .275، ص)المثنيان(

  ).2/188(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي)2(

، دار المعرفـة،    )ط.د(محمد محي الديِن عبد الحميد،      : تحقيقمجمع األمثاِل،   : أبو الفضل النيسابوري  الميداني،  : ينظر (3)
 ). 2/437(م، 1955/هـ1374 لبنان، -بيروت

 . 450صالديوان، :  جرير(4)

 ".صمم"، مادة )7/445(، لسان العرب:  ابن منظور(5)
، كتـاب   المخصص: ابن سيده . 402، ص إصالح المنطق : بن السكِّيت ا: وينظر". طلح"، مادة   )8/206( المصدر نفسه،    (6)

معجم األلفاظ  : شريف يحيى األمين  . 75، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 13/153(،  4المثنيات، ج 
 . 297، ص)المثنيان(المثناة 

المزهـر فـي    : السيوطي: وينظر). 3/441( دمشق،   -ربي مجلة المجمع العلمي الع    كتاب المثنى، :  اللّغوي، أبو الطَّيب   )7(
 . 124، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي). 2/186(، علوم اللغة وأنواعها

 ).  11/157(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري: ينظر (8)

 ).11/157(المصدر نفسه،  (9)
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ـ   بن الخطابَأبو بكر وعمر: العمراِن بن الخطـاب   ب عمر غُلِّ،)1( ـ رضي اُهللا تعالى عنهما 
َألن المراد بالتغليب التّخفيف،    ... فظًاوينبغي أن يغلب األخفُّ ل     ":ل، يقا على أبي بكر لخفَِّة لفظه    

 :  يمدح هشام بن عبد الملك قال الفرزدق،)2("فيختار ما هو أبلغ في الخفَّة

 ]الوافر          [

ــنَِّة  ــاء ِبسـ ــريِنفَجـ ــاالعمـ  > ِفيهـ

 

ــقامِ   الس ــن ــدوِر ِم للص ــفَاء )3(ِش
 

 

 سنِّهِقدِم  لشرف االبناسم لى تي غُلِّب فيها اسم األب عاألعالم الَّ: ثانيا

 قـال  ،)4(عمرو بـن اَألحـوصِ    ابنه  اَألحوص بن جعفر بن كالب واسمه ربيعة، و       : اَألحوصاِن
 :الحطيئة

 ]البسيط[ 

 ــادمــاً َأجــتَ قَريصــاِنجاروِبــِهاألح  

 

       مِنيِنـِه شَـمواِهِب في ِعرَل المز5(ج(
 

 

ا فـي  حنظلة بن عامر وربيعة وهو اسمهما قديم :  هما ِنذهب المحبي إلى أن األحوصي    و
األحمقين إما تصغيرا من شأِنهما أو       وأطلقَ عليهما لفظ     .)6(الجاهلية، كان يقال لهما َأحمقا مضر     

                                      
: ابـن سـيده   . 402، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". عمر"مادة  ،  )9/457(،  لسان العرب :  ابن منظور  (1)

 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
ـ   : شريف يحيى األمـين   . 125، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 3/434( اظ المثنـاة   معجـم األلف
 ،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضـداد    ( معجم الفرائد المكنونة في      :محمد مصطفى العريضي  .  327، ص )المثنيان(

 .246ص

، دار الكتـب  1إميل بـديع يعقـوب، ط  : تحقيقشرح كافية ابن الحاجب،   : ، رضي الدين محمد بن الحسن     األستراباذي (2)
 ). 3/414(م، 1998/هـ1419  لبنان،-العلمية، بيروت

 . 601، صالديوان:  الفرزدق)3(

: ابن سيده . 401، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". حوص"، مادة   )261-3/260(،   لسان العرب  : ابن منظور  )(4
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/185(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/628(
 . 29، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 119ص

:  ووضع هوامشه وفهارسـه    ابن السكيت، قدم له   : ، برواية وشرح  الديوان: الحطيئة، جرول بن أوس بن مالك العبسي       (5)
 . 291م، ص2004/هـ1425 لبنان، -حنا نصر الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت

 . 17، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: ينظر (6)
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الحاء والميم والقاف أصٌل واحد يدلُّ على كساد الشـيء والضـعِف            : "لضعفهما، قال ابن فارس   
 .)1("العقلنقصان : فالحمقُ. والنُّقصان

جعد تَميم           :جاناالعدي وابنه رؤبة، وهما شاعران من سعاج بن رؤبة السجـاج  )2( العجسمي الع ،
 :       باسمه هذا، لقوله

 ]الرجز[

 حتّـى يِعـج ثَخَنًـا مـن عجعجــا        
 

 )3(ويوِدي الموِدي، وينْجو مـن نَجـا      
 

جعجا لم يستقم له َأن يقوَل في القافيـة         : ابن منظور عن الليث   ذكر  . "أي استغاث  "؛فعلم
العـين   ":، وقال ابن فـارس    )4("عجعجا، وهم فُعالء لذلك   : عجا، ولم يصح عججا ضاعفه، فقال     

والجيم أصٌل واحد صحيح يدلُّ على ارتفاٍع في شيء، من صوٍت أو غباٍر وما أشبه ذلك، مـن                  
وت: ذلك العجالص 5("رفع(. 

هما عبد اِهللا بن الزبير وأخوه      : ، وقيل )6( مصعب بن الزبير، وابنه عيسى بن مصعب       :المصعباِن
 :، قال عمرو بن كُلثوم)7(مصعب بن الزبير

                                      
 ".حمق"، مادة )106-2/105 (معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس (1)
. 125، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي:  وينظر ".عجج"، مادة   )9/59(،  لسان العرب  : ابن منظور  (2)

 .305، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 . 391-390صالديوان، :  العجاج(3)

 ".عجج"، مادة )9/59(،  لسان العرب: ابن منظور(4)

 ". عج"، مادة )4/27 (معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس(5)  
رفـع  : رفع صوته وصاح، والعج   : عج يِعج ويعج عجا وعجيجا، وضج يِضج      : عجج: "بن منظور في األصل الثالثي    قال ا 

وقال عبد الملـك بـن      . صياح: ِصياحهم وجلَبتهم، ورجٌل عاج وعجعاج وعجاج     : الصوِت بالتَّلْبية، وعجةُ القوِم وعجيجهم    
ابـن  : ينظـر . عجعاج، إذا كان كثير الصياِح، وبهذا البيت سمي العجـاج         : ج واحد، ويقال  عجعج وع : "قريب األصمعي 

 . 391 صالديوان،: العجاج". عجج"، مادة )59-9/58(،  لسان العرب:منظور

 . 401، صإصالح المنطق: ابن السكِّيت: وينظر". صعب"، مادة )7/367(،  لسان العرب: ابن منظور(6)

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي: وينظر). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص :سيده ابن   )7(
 .448، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 128ص
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 ]الوافر[
ــادى  ــعباِنتَنـ ــِرالمصـ   وآُل بكْـ

 

ــا    ــدةَ َأجمِعين ــا لَِكنْ ــادوا ي )1(ون
 

 

 ن في اللفظ العلميالتفاقثنية بينها على التَّتي جمع األعالم الّ: ثالثًا

ثَعلَبةُ بن جدعاء بن ذُهل بن رومان بن جنْدب بن خاِرجةَ بن سعيد بـن فُطْـرةَ بـن                   : الثَّعلَبتاِن
ٍبىٍءطَينْدبن ج ومانلَبةُ بن رقال عمرو بن ِملْقَط الطائي ،)2(، وثَع : 

 ]السريع[
 ــي ــْأبى ِلـ ــاِنالثَّيـ ــذي علَبتـ   الَّـ

 

  ــه اِعيــِة الر اَألم ــاج ــاَل خُب )3(قَ
 

 

خالد بن نَضلة بن اَألشْتر بن جحوان بن فقعس، وخالد بن قيس بن المضلَّل بن مالـك                 : الخَاِلداِن
 قال اَألسود بـن     ،)4(، وكالهما من بني أسد    نيعابن اَألصغر بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قُ         

 : ي النَّهشليعفر
 ]الطويل[

ــُلو قَب ــن ــاتَ ِم ــداِن م ــاالخَاِل مِكاله   

 

    وان وابنحِني جب ِميدـلَّلِ  عض5(  الم(
 

 

 بن عمـرو السـلمي ـ شـقيق     ، قتلهما صخْريطلَقُ اللفظُ على فاِرسيِن من بني مرةَو
 :  قال،)6(الخنساء ـ ثأرا َألخيه معاِوية

                                      
 . 73م، ص1996 لبنان، -، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت1، طالديوان: ابن كلثوم، عمرو (1)

: ابـن سـيده   . 403، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". ثعلب"، مادة   )2/117(،  لسان العرب  : منظور  ابن (2)
جنـى  : المحبـي ). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

 . 89، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة معجم : شريف يحيى األمين. 31، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

، مكتبـة   1عبد السالم هارون، ط   : تحقيق وشرح خزانة األدب ولب لُباب لسان العرب،       : البغدادي، عبد القادر بن عمر     (3)
 ). 9/21(م، 1981/هـ1401 الرياض، - القاهرة، ودار الرفاعي-الخانجي

: ابـن سـيده   . 403، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر. "خلد"، مادة   )4/198(،  لسان العرب :  ابن منظور  (4)
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، يـين جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثن      : المحبي). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/455(
 .        155، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 43ص

 ).  11/157(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري(5) 
: وينظـر . 244 ص ،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد   (معجم الفرائد المكنونة في     :  العريضي، محمد مصطفى   (6)

 . 155، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : نشريف يحيى األمي
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 ]الوافر[
ــتُ  ــديِنقَتَلْـ ــرا الخَاِلـ ــِه وِبشْـ   ِبـ

 

    ـوح موا يرمعوِبشْـرِ    ز ـناب1 (ةَ و(
 

 

ذُهُل بن شيبان بِن ثَعلَبةَ بن عكَابةَ، وذُهُل بن ثَعلَبة بن عكَابة، وكالهمـا مـن بنـي      : هالِنالـذُّ 
 شيبان بن   فالذهالِن بنو  ": ولهذا فإن الجماعةَ أصبحت تعرفُ بلفِظ هذين الرجلين، قيل         ،)2(ربيعة

 :  قاَل العجاج،)3("ثعلبة بن يشكر بن وائل وبنو ضبيعة بن ربيعة

 ]الرجز[
 نُــوِفي لَهم كَيــَل اِإلنَــاِء اَألعظَـمِ     

 
 

 ـمعـــالنِ ِإذْ جِعـمِ   الذُّهج4( كُــلَّ م( 
 
 

ى بنت كعب بن كالب، وسلَمةُ الخير، وهو   سلَمةُ الشَّر، وهو سلَمةُ بن قُشَير، وُأمه لُبينَ       : السلَمتاِن
ألنَّهمـا  ،  هذين الرجلين اللفظ ل  إنَّما خُصص ،  )5(، فهما من بني قُشَيرِ    سلَمةُ بن قَشَير ابن القُشَيِرية    

 مـن   م غيره جعلهما معروفيِن لآلخرين من قومهما أو عند       بالعلمية، مختلفاِن بالصفِة، ما      متفقاِن
 .  األخرىلاألقوام والقبائ

عاِمر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو أبـو بـراٍء          : العاِمراِن
 .)6(مالعب اَألسنَّة، وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب وهو أبو علي

                                      
 ).  13/148(األغاني، :  األصبهاني، أبو الفرج(1)
: ابـن سـيده   . 403، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". ذهل"، مادة   )5/78(،   لسان العرب  : ابن منظور  (2)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي     المثنى كتاب   :أبو الطيب اللغوي  ). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/455(

 .      184، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 52ص

 ).  10/113(األغاني، : األصبهاني، أبو الفرج (3)
 . 304-303 صالديوان،:  العجاج(4)
تاج العروس من جواهر القاموس، : محمد مرتضى الزبيدي : وينظر". سلم"، مادة   )6/390(،  لسان العرب  : ابن منظور  (5)
). 13/154(،  4، كتاب المثنيـات، ج    المخصص: ابن سيده . 404، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت ". سلم"، مادة   )8/338(

شريف . 62، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها     :السيوطي
 . 230، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

: ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". عمر"، مادة   )9/457(،  لسان العرب  : ابن منظور  (6)
صالمدمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   خص 
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/447(

 . 302، ص)انالمثني(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 76ص
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بن قُشَـير، وهـو     عبد اهللا بن قُشَير، وهو األعور، وهو ابن لُبينَى، وعبد اهللا بن سلَمة              : العبداِن
عبد اهللا بن قُشير    : بداِن في بني قُشير   والع ":لزبيدي ا  وسميتْ قبيلتهما بلقبهما، قال    ،)1(سلَمةُ الخير 

. )2(" بن كعب بـن ربيعـة       وعبد اهللا بن سلَمة بِن قُشَير      ...بن كعب بن ربيعة، القَبيلة المشهورة     ا
بن عبد القيس وعبد اهللا بن نافع بن الحصين ا بن نافع وذهب شريف يحيى األمين إلى أن عبد اهللا

 .)3(الِفهِرياِن يعرفاِن بالعبدين

، وكالهما من بني كعب بن )4(عبيدةُ بن معاوية بن قُشَير، وعبيدةُ بن عمرو بن معاوية: العبيدتَاِن
 . )5(ربيعة

 سب النَّ تسلسلتقاء العلمين في أحد أسماءثنية اللجِمع بينها على التَّتي األعالم الَّ: رابعا

 ،)6(الِكنْـِديانِ معاوية بن شرحبيل بِن أخضر بِن الجوِن، وحسان بن عمرو بِن الجون             : الجوناِن
 : قال جرير

 ]الطويل[

  والشِّعب ذا الصـفا    الجونَـيِنولَـم تَشْهِد   

 

 )7 (ِم؟وشَداِت قَيٍس يوم ديِر الجـماجِ     
 

                                      
: ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". عبد"، مادة   )9/16(،   لسان العرب  : ابن منظور  (1)

جنـى  : المحبـي ). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 . 303، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : حيى األمينشريف ي. 77، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ".عبد"، مادة )8/342(عبد العزيز مطر، : تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، :  الزبيدي، محمد مرتضى(2)
 .303، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(3)
: ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". عبد"ة  ، ماد )9/16(،   لسان العرب  : ابن منظور  (4)

جنـى  : المحبـي ). 2/187(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 . 304، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 77، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ".عبد"، مادة )8/342(عبد العزيز مطر، : تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، :  الزبيدي، محمد مرتضى(5)
 مجلة المجمـع العلمـي       كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". جون"، مادة   )2/506(،  لسان العرب :  ابن منظور  (6)

معجـم  : شريف يحيـى األمـين    . 121، ص ييز نوعي المثنيين  جنى الجنتين في تم   : المحبي). 4/627( دمشق،   -العربي
 .115، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة 

 . 462، صالديوان:  جرير(7)
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عمرو بن جابر بن هالل بن عقَيل بن سمي بن مازن بن فزارة، وبدر بن عمرو بـن                  : العمراِن
 نسبه   من حيث   عد بدرا   الطيب اللغوي   أن أبا   بيد ،)1(جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة        

اجح أنَّهمـا  ، والـر )2(" وبدر ابنهعمرو بن جابر: العمران هما  ":قالصلِْب عمرو بن جابر،     من  
  اسـم الجـد     في  إالَّ ال تلتقي ف،   مختلفةٌ سب عندهما النَّ أعالمألن   يتصالِن في نسب الجد فزارة،    

 :  في قوله)3()قُراد بن حنٍَش الصاِدري( ذكرهما ).فزارة(األول 

 ]الطويل      [

  عمـرو بـن جـابر   العمـرانِ إذا اتَّفَـقَ  

 

    بن درعـا     وبتُب ذُبيـان مٍرو كان4(ع(
 

 

  بدال من االسماللقب غَلَب عليها تي الَّاألعالم: خامسا

 :سلهب العجليير بن جقال ب ،)5(مازن بن مالك بن عمرو بن تَميم، ويربوع بن حنظلة: اَألنكَداِن

 ]الرجز        [

ـــداِن  ـــوعاَألنْكَـ ـــازن ويربـ  مـ

 

     ـوذا الي ها َأن    ــوعمجم شَـر 6(م( 
 

                                      
: ابـن سـيده   . 400، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". عمر"، مادة   )9/456(،  لسان العرب : ابن منظور  )(1

جنـى  : المحبـي ). 2/185(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : وطيالسي). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 . 327، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 125، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ).4/628( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب)2(

ن عمرو بن عبد اهللا بن عبد العزى بن صبح بن سالمة بن مرةَ، من شعراء غطفان، وكـان قليـل               هو قُراد بن حنش ب     (3)
محمـد بـن سـالم    : ينظر. الشِّعر جيده، وكانت شُعراء غطفان تُغير على شعره فتأخُذُه فَتَدِعيه، منهم زهير بن أبي سلْمى     

م، 1974/هـ1394 مصر،   -، مطبعة المدني، القاهرة   )ط.د(شاكر،  محمود محمد   : ، شرح طبقات فحول الشعراء  : الجمحي
)1/733.( 

م، 2006 المملكـة األردنيـة،      -، األهلية للنشر والتوزيع، عمان    1طالعصر الجاهلي،   : شعراء العرب :  الطريفي، عطا  )4(
). 2/130(ئـد،   أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القال     : وبال نسبه وفي رواية أخرى عند الشريف المرتضى       . 326ص

 :حيث قال
 عمــرو بــن عــاِمرٍ  : إذا اجتَمــع العمــرانِ 

 

ــا   ــان جوع ــتَ ذُبي ــرو خل مع ــن ــدر ي بو 
 

 

: ابـن سـيده   . 405، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". نكد"، مادة   )14/309(،   لسان العرب  : ابن منظور  (5)
). 4/622( دمشـق،    - مجلة المجمـع العلمـي العربـي        كتاب المثنى،  :ويأبو الطيب اللغ  ). 13/154(،  4، ج المخصص
 .59، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين). 2/188(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي

 ).   13/50(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري (6)
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م واللُّـؤم،   الشُّْؤ: فالنَّكَد"ِر المجموع،    بالشَّ هما بجير العجلي  قرنَكديِن لشدِتهما،   نباأل عِرفَا
النون والكاف والدال ُأصيل يدلُّ :" ، وقال ابن فارس)1("قلةُ العطاء وأن ال يهنََأه من يعطاه      : والنَّكَد

  .)2(" طاِلِبِه ِبشدةعلى خُروِج الشَّيء إلى

  إذ .)3("نته الجرادتـانِ  غف": ، فقيل في قصة َأبي رغال   ورد ذكرهما   مغنيتان للنعمان؛   : الجرادتاِن
تا نَهما قيو،  مشهورتان بحسن الصوت والغناء   ،هما الجرادتان لكان بمكة في الجاهلية قينتاِن يقال       

ألحـن مـن   " :، فقيـل  المثُلبِروبهما ض، )مادعاد وثَب(بن بكر أحد العماليق، واسمهما امعاوية  
ن  إلى أن الجـرادتي     شريف يحيى األمين   ، وذهب )5("ظَلَِّت اليوم تُلِهيك الجرادتَانِ   " و )4("الجرادتين

، )7( وهما جرادتا عـاد    ،)6()عبد اهللا بن جدعان   (تاِن مشهورتان بحسن الصوت، كانتا عند       مهما أَ 
ِإنَّهما أوُل مـن غَنَّـى   : وقيل. جاريتاِن لعبد اهللا بن جدعان: الجرادتان ":قال أبو هالل العسكري  

8("الِغناء العربي( . 

                                      
 ".نكد"، مادة )14/309(،  لسان العرب: ابن منظور(1)

 ".نكد " ، مادة )5/475(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(2)
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر ".جرد"، مادة )2/277(،   لسان العرب  : ابن منظور  (3)

 .102ص

المستقصى فـي أمثـال     :  محمود بن عمر الزمخشري    أبو القاسم جار اهللا   : وينظر). 2/256(مجمع األمثاِل،   :  الميداني (4)
: وأبو هالل الحسن بن عبد اهللا العسكري      ). 1/314(م،  1977/هـ1397 لبنان،   -، دار الكتب العلمية، بيروت    2طالعرب،  

 لبنـان،   -، دار الجيـل، بيـروت     2، ج 2محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط       : تحقيقكتاب جمهرة األمثال،    
 . 224 ص،)ت.د(

 ).  154 /2(المستقصى في أمثال العرب، :  الزمخشري)5(

هو عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد التميمي القرشي، يكنّى أبا زهير هو ابن عم عائشة الصديقة، كـان                        (6)
         ا ال يزال يجني الجنايات فيعقل عنه َأبوه وقومه حتَّى أبغضته عشيرته ونفـاه  في ابتداء أمره صعلوكًا، وكان مع ذلك شرير

أبوه وحلف أن ال يؤوبه أبدا ِلما أثقله من الغرم وحمله من الديات، فخرج في شعاب مكّة حائرا يتمنّى نزول المـوت بـه،    
لكنَّه عاد لوالده بالمال الكثير بعد أن وجده في أحد الكهوف يسترضيه ويستعطفه، ووصل عشيرته كلّهم وسادهم، وجعـل                   
ينفق من ذلك الكنز العظيم ويطعم الناس ويفعل المعروف، أدرك النَّبي ـ صلّى اهللا عليه وسلَّم ـ قبل النبوة، وهـو أحـد     

إبراهيم محمـد   : ، تحقيق آكام المرجان في أحكام الجان    : محمد بن عبد اهللا الشلبي    : ينظر. األجواد المشهورين في الجاهلية   
، جمهرة أنساب العرب  : ومحمد بن حزم األندلسي   . 196-195، ص )ط.د(،  )ت.د ( مصر، -الجمل، مكتبة القرآن، القاهرة   

 ).   4/76(م، 1984 لبنان، -، دار العلم للماليين، بيروت6 طاألعالم،: وخير الدين الزركلي. 136ص

 .102، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(7)

 ). 224 /2(مهرة األمثال، كتاب ج: العسكري، أبو هالل (8)
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  أثر صوتهما  التعليل اللغوي الناجم عن   :  وجهاِن، أولهما  ويجوز في تسميتهما بالجرادتين   
حول من هيئـة    ، فمن كان يسمع لهما يتجرد من الهموِم واألحزاِن، فيت          أثناء غنائهما  على السامع 
 : قال ابن فـارس     للعياِن،  واضحا ء ودال يدلُّ على اإلزالة ليبدو األمر       فكلُّ جيم ورا   إلى أخرى، 

 أمـا الوجـه   ،)1("الجيم والراء والدال أصٌل واحد ، وهو بدو ظاهر الشيِء حيث ال يستُره ساتر        "
     ى     ،)2( تاريخي يعود لزمن عاد    اآلخر من أوجه التعليل فهو استحضارمغنيٍة في  كلُّإذ كانت تُسم  

العرب صارت تسمي كلَّ قَينٍة جرادةً، حمالً علـى َأن      ...  ":بو العالء المعري   جرادةً، قال أ   الِقدِم
 نتيجةً للتعليل اللغـوي؛ ألن       لذا يعد التعليل الثاني    ،)3("قينةً في الدهر األول كانت تُدعى الجرادة      

 تعيش فيه يكون لها تأتير علـى اآلخـرين، ولـذلك    الَّذيف العصر القينة على الرغم من اختال  
، ويرى الباحث أنَّهما سميتا بـالجرادتين لخفتهمـا         سميت المغنية اآلولى من زمن عاد بالجرادة      

 .    لخفتها ونحافتهابالجرادة، على التشبيه ونحافتهما

 قال األعشى فيهما ومن يعود إلى ،)4( بن صعب  بن ثَعلبة بن عكابةَ    تَيم وسعد ابنا قَيسِ   : الحرقَتاِن
 :نسبهما

 ]الطويل          [ 

ــتُ آلِل  ــرقَتَيِنعِجبـ ــاالحـ  ، كََأنَّمـ

 

 )5(رَأوني نَِفيـاً ِمـن إيـاٍد وتُـرخُمِ         
 

                                      
 ".جرد"، مادة )1/452(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)
، دار الكتـب العلميـة،      1خليل عمران المنصـور، ط    : ، تحقيق البدء والتاريخ : البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل     : ينظر (2)

 ). 226-1/225(م، قصة عاد األولى، 1997/هـ1417 لبنان، -بيروت

عائشة عبد الـرحمن    : تحقيق وشرح ،  "رسالة ابن القارح  "رسالة الغفران ومعها نص محقق من       : و العالء المعري، أب  (3)
 . 244م، ص1977/هـ1397 مصر، -، دار المعارف، القاهرة6، ط"بنت الشاطئ"

 :ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". حرق"، مادة   )3/155(،  لسان العرب :  ابن منظور  (4)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/188(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/613(
 .132، ص)ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 40ص

م، 1968،  )ط.د( لبنـان،    -فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت     : تحقيقالديوان،  : األعشى، ميمون بن قيس    (5)
 . 202ص
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 وضع منزلتهما من منزلة بهماحرقَتيِن لشجاعتهما وثباتهما في الموقف، فمن تلفظَ السميا 
الحريق االسم من االحتراق، تحرق الشيء بالنار       ": لذي ال يبقي وال يذر، قال القرطبي      الحريق ا 

   رقةُ والحومن األدلة  اللغوية التي تشير إلى داللة األصل اللغـوي            )1("رقواحترق، واالسم الح ،
ما تجد في العين مـن      : الحرقةُ: قال الليث " : منصور األزهري   التحمل قول أبي   على القوة وشدة  

الرم2("جعد وفي القلِب من الو( .  

 لُقبـا  ،)3( القرشي  وعمرو بن العاص    موسى اَألشعري  عبد اهللا بن قيس المعروف بَأبي     : الحكَماِن
 أن يحكما بكتـاب اهللا وسـنة         على تعاهدافقد    اإلسالمية، الدولةبذلك ألثرهما البارز في تاريخ      

ـ   منع الحرب التي دارت بين علي بن أبي طالـب  دا لويجته رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
 مقتل عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنهم جميع ويتفق ذلك مـع  ـاومعاوية بن أبي سفيان، بعد 

الحـاء والكـاف     ":قال ابن فارس  ،   والمنع الفصُل، فمن دالالته    )ح ك م   (اللغوي  داللة األصل   
 كالهما اجتهد للفصل و،)4("م، وهو المنع من الظُّلموالميم أصٌل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكْ

 حالِة الضعف التي هي فيه    أخرجا األمةَ من    ف ، للعامة ِلما فيه مصلحةٌ  يِن في الرأي    مبين المتخاصِ 
 منهمـا   اتفقا على أن يخلـع كـلٌّ   الرغم من عدم تطبيقه، فقد ـ على بحكمهما الذي اتفقا عليه

ـ شعريصاحبه، ففعل أبو موسى األ  بدومة الجندل بصفين مـن شـهر   ، ولكن عمرا لم يفعل 
  :قال النجاشي الحارثي ،)5( للهجرة من سنة سبع وثالثينرمضان

                                      
:  تحقيـق الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنَّة وآِي الفرقان،    : القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر        (1)

                                                             ). 14/345(م، 2006/هـ1427 لبنان، -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت1اهللا بن عبد المحسن التركي، طعبد 
الدار المصرية  عبد الكريم العزباوي ومحمد علي النجار،       : تحقيقتهذيب اللغة،   : األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد      (2)

                                            ". حرق"، مادة )4/46(، )ت.د(، )ط.د( القاهرة،-للتأليف والترجمة

. 40، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". حكم"، مادة   )3/315(،  لسان العرب  : ابن منظور  (3)
معجم الفرائد المكنونـة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 140، ص )المثنيان(ثناة  معجم األلفاظ الم  : شريف يحيى األمين  

 .244 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 ".حكم"، مادة )2/91(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(4)
 ).  111-3/108(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري: ينظر (5)
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 ]الطويل    [

ــامرٍ  عيٍش وــر ــى قُ ــتْ قَتْلَ ــا دِفنَ مو 

 

  ــم ــاِنِبِصــفّين حتَّــى حكِّ كَم1(الح( 
 

 قال جريـر  ،  )2(هما عبد اهللا بن الزبير وأخوه مصعب      : يل عبد اهللا بن الزبير وابنه، وق      :الخُبيباِن
 :  والية عبد الملك بن مروانمن زمنمشيداً بأعمال الحجاِج في الحجاِز 

 ]الطويل    [

 رجعـــتُ ِلبيـــِت اِهللا عهـــد نَبيـــِه

 

  تُ ملَحَأصا كَ واِن   انبيا  الخُبـد3(َأفْس(
 

 

: ى أبا بكر وأخوه يكنَّى أبا خبيـب فكنـي بأخيـه فقيـل             كان عبد اهللا بن الزبير يكنَّ     "و
، وكنيتـه   ه يكنونه بخبيب ابنه وكان مضـعوفًا      وكان أعداؤ ...  ":قال الزمخشري و ،)4("الخبيباِن

ه الزمخشري يرجح ِعلَّـةَ     ما ذكر و،  )5("المشهورة أبو بكر، إال َأن هذا في االسم وذاك في الصفة          
الخَبخَـاب  " وب اسم خبيب على عبـد اهللا بـن الزبيـر،     لِّفغُ غير،قصد التحقير والتص  تسميتهما ب 
 هـِزَل،   ثَـم وقَد تَخَبخَب بدن الرجِل ِإذا سِمن       . رخاوةُ الشيِء المضطَِرب واضِطرابه   : والخَبخَبة

 . )6(" من الهزاِلجلده، فتسمع له صوتًا حتى يسترخي

                                      
 بيـروت،  -، دار الجيـل 3عبد السـالم محمـد هـارون، ط   : تحقيق وشرح وقعة صفِّين،   : بن مزاحم المنقري، نصر    (1)

 . 524م، ص1990/هـ1410
، المخصص: ابن سيده .401، صإصالح المنطق: ابن السكيت: وينظر". خبب"، مادة )4/7(،  لسان العرب: ابن منظور  )2(

جنـى الجنتـين فـي    : المحبي). 2/186(، هر في علوم اللغة وأنواعهاالمز: السيوطي). 13/153(،  4كتاب المثنيات، ج  
: وجالل الدين السيوطي  . 156، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 122، ص تمييز نوعي المثنيين  

، الِقسم األول، منشـورات     )ط.د(الشيخ محمد محمود ابن التالميد التركيزي الِشنِْقيطي،        : تصحيحاتشَرح شَواِهد المغْني،    
 . 488-487م، ص1966 لبنان، -دار مكتبة الحياة، بيروت

 . 146صالديوان، : جرير )3(

، دار  )ط.د(عبد الحسين المبـارك،     : تحقيقأخبار أبي القاسم الزجاجي،     : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق       (4)
 . 138م، ص1980 بغداد، -الرشيد للنشر

 ).  3/57(، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: خشري الزم(5)

 ".خبب"، مادة )4/7(، لسان العرب:  ابن منظور(6)
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، جاءت تسميتهما بالخرطومين من العظمِة )1(زرِج، وعوف بن الخَزرججشَم بن الخَ: الخُرطُوماِن
: قال،   والقوة والمروءة  الشجاعِةب وأشار أبو زيد البلخي إلى أنَّهما يتصفانِ       ،)2(والرفعة والشموخ 

فولد الخزرج بن حارثة خمسة نفر جشَم بن الخزرج وعوف بن الخزرج وهما الخرطوماِن يقال "
  العز كفحجيج في جشم والحارث بن الخزرج وكعب بن الخزرج وعمرو بن الخـزرج              إن سر 

ل وذلك أن الرجَل كان إذا استجار بيثرب قيل له قوِقل حيـثُ شـئت فقـد                 قوكان يقال لهم القوا   
 . )3("أمنت

دفاِنالر: ماِلك       دفُ اآلخر من بني رةَ، والرريوع  ي بن نُوبراٍح بن ي  ، و وهما قَيستَّاب   وعفٌ ابنا ع
 ،)5(، مقربيِن منه   للملكِ كانا تبعا ِن من باب الرفْعِة والعظمِة،       سميا الردفي  ،)4(بن ِحميري بن ِرياح   ا

  : يفخر ببني يربوعجريرقال 

 ]الكامل       [

ــنْ ــب،  ِم ــلُّ وقَعنَ ــةُ والمِح بتَيع مه 

 

   مــنْه ــان وِم ــاِنوالحنْتَف  )6(الردفَ
 

ـ   نجال اإلمام علي بن أبي طالبسين والحن الحس:لسبطاِنا  بذلك سميا  ،)7( ـ رضي اهللا عنهم 
 :سِب، فهما ولدا بنت رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ قال ابـن فـارس    من االمتداد في النّ

                                      
شـريف  . 45، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي". خرطم"، مادة   )4/76(،  لسان العرب : ابن منظور )1(

 .159، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 القاهرة،  بـاب     -، المطبعة الحسينية  4ج ،)ط.د(القاموس المحيط، : الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب      : ينظر (2)
 . 103م، ص1934الميم فصل الخاء، 

 ).  6/121(، 2مجالبدء والتاريخ، : البلخي، أحمد بن سهل (3)
 مجلة المجمـع العلمـي      كتاب المثنى، : أبو الطيب اللغوي  : وينظر". ردف"ة  ، ماد )5/225(،   لسان العرب  : ابن منظور  )4(

معجـم  : شريف يحيى األمين  . 55-54، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 4/613( دمشق،   -العربي
 .132، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة 

م، 1970 بيـروت،    -، مكتبـة المعـارف    )ط.د (اللغـة واألدب،  الكامل في   : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     : ينظر (5)
)2/360 .( 

 . 471 صالديوان،:  جرير)6(
. 60، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".سبط"، مادة   )6/170(،   لسان العرب  : ابن منظور  (7)

 معجم الفرائد المكنونـة فـي       :صطفى العريضي محمد م  .223، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .245 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(
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ـ  ":قال ابن منظور  و،  )1("صٌل يدلُّ على امتداِد شيء    السين والباء والطاء أ   " االبـن     الس بطُ ولـد
والشاهد علـى ذلـك     . )3("ويغلب على ولِد البنت، مقابل الحفيد، الذي هو ولد االبن         "،  )2("واالبنة
قال رسول اهللا ـ صلَّى اُهللا عليـه   : ، قال الَّذي أخذه عن رسول اهللاب األنصاري أبي أيوحديث

ـ   الشهداء وهو عم أبيِك حمزة، ومنا نبينا خير اَألنبياِء وهو أبوِك، وشهيدنا خير:  لفاطمةَ وسلَّم 
من له جناحاِن يطير ِبِهما في الجنَِّة حيثُ شاء وهو ابن عم أبيِك جعفر، ومنا سبطا هذه اُألمـة                   

 :زاعيل الخُِبعقال ِدو .)4("وهما ابناِك، ومنا المهدي الحسن والحسين

 ]الوافر      [

ــبطا ــٍد (وِسـ ــِه) َأحمـ ــو بنيـ  وبنُـ

 

ــ  ــولِ أولِئ ستي آُل الرــاد )5(ك س
 

 

 )6()القَرظ(عنزة، خرجا ينْتَِحياِن    عامر بن تميم بن يقْدم بن       أحدهما  رجالِن من عنزة،    : القاِرظاِن

ر ويقدم  يذْكُ:  هما نذهب أبو الطيب إلى أن القارظي     ، و )7(ويجتَِنيانه فلم يرجعا فضرب بهما المثل     
 ، بن رهم  ذْكُر بن عنَزة وعامر   ي: هماوقيل  ،  )8( يطلبان القَرظ فلم يرجعا    رجالن من عنَزة خرجا   

رهم بن عامر :ذكر بن عنزة، واسم اآلخري: اسم أحدهما:  وقيل،)9( هميم وكالهما من عنزة:وقيل

                                      
 ".سبط"، مادة )3/128(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)
 ".سبط"، مادة )6/170(،  لسان العرب: ابن منظور(2)

 .245 ص،)والتغليب، واألضداداألصوات، والكنية، ( معجم الفرائد المكنونة في : العريضي، محمد مصطفى(3)
العراقي وابن حجـر،  : تحرير الحافظين الجليلينمجمع الزوائد ومنبع الفوائـد،  : الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر   (4)
 ). 9/169(م، 1986/هـ1406 لبنان، -، مؤسسة المعارف، بيروت)ط.د(

، مطبوعـات مجمـع اللغـة    2عبد الكريم األشتر، ط: صنعةعي، شعر ِدعِبل بن علي الخُزا: الخُزاعي، ِدعِبل بن علي    (5)
 . 346م، ص1983/هـ1403 دمشق، -العربية

هو ورقُ السلَم يدبغُ به اَألدم، ومنه َأديم مقْروظ، وهو أجود ما تُدبغُ بـه               : شجر يدبغُ به، وقيل   : القَرظ: قال ابن منظور   (6)
     في َأرض العرِب وهي تُد بغُ بورقه وثمره  اُألهز وورقـه            : وقيل. بـووق ِغالظ َأمثال شجر الجِعظام لها س ظ شجرالقَر

َأصغر من ورق التفاح، وله حب يوضع في الموازين، وهو ينْبتُ في الِقيعان، واحدتُه قَرظَة، وبها سمي الرجـل قَرظـةَ                     
 . وقُريظَة

). 2/189(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا     : السيوطي". قرظ"، مادة   )11/121(،   لسان العرب  :ابن منظور :  ينظر (7)
 . 89، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي

 ).  4/617( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى،:اللغوي، أبو الطيب:  ينظر(8)

 . 364، ص)نالمثنيا(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى)9(
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قال  .)2("القارظان يُؤوبحتى  ال آتيك    ":ل للغائب الذي ال يرجى إيابه     فيهما قيل المث  و،  )1(العنزي
 : أبو ذَُؤيب

 ]الطويل         [
  ــؤوب ــى ي ــاِنوحتّ ــاالقاِرظ   ِكالهم

 

)3(وينْشَر في القَتْلَـى كُلَيـب ِلواِئـلِ        
 

 

بن عنزةَ بِن أسِد بِن ر ـ أن القارظيِن هما يذكُر  ِكالروايات ـ إضافة لما ذُ ورد في كما 
إنَّه يذْكُر بـن    : القاِرظ يقال : عن أبي سعيد   " الهذليين جاء في ديوان  خُزيمةُ بن نهٍد؛ ِلما     ربيعةَ و 

ب القَرظ، فَلم يرِجع، وكان خُزيمةُ بن نهٍد عِشقَ فاِطمةَ بنـتَ  لعنزةَ بِن أسِد بِن ربيعةَ، خَرج يطْ     
        ع، فلمبرعوا في متَمليها، فاجع قِْدرذْكُر، فطلبها فلم ييمربيـع ارت ا تَجحلـت فرجعـت إلـى     الر

 : أما إذا كانت حيةً ففيها َأطْمع، وَأنشد يقول: قال.  فاطمةيا خُزيمةُ، لقد ارتحلَتْ: ، فقيلمنازلها
 ]الوافر[

  الثُّريـــاإذا الجـــوزاء أردفَـــتِ 

 
 

ــا    ــةَ الظُّنُونَ ــآِل فاِطم ــتَ ب  ظَنَنْ

 

 وحالَــتْ دون ذلــك ِمــن همــومٍ   

 

ـــد   ــِرج ال ــوم تُخْ مفيناهــد  اء ال

 

ثم خرج يذكُر وخُزيمة يطلبان القَرظ، فَمرا ِبقَِليٍب فاستقيا، فَسقَطَتْ الدلْو، فنـزَل يـذكُر          
على هذه الحال   : زوجني فاطمة، قال  : ليخرجها، فلما صار إلى الِبئِر منَعه خُزيمة الرشاء، وقال        

 . ) 4("فتركه حتّى مات فيها، فهما القاِرظاِن.  أفعلال: قال. اقِتساراً؟ َأخِرجني َأفْعل

لعيِن قالسميا  ،  )5(صالءةُ وشُريج ابنا عمرو بن خُويِلفةَ بن عبد اهللا بن الحارث بن نمير            : القَلْعاِن
        قال ابـن فـارس      والعظمة ة والشدة لشجاعتهما وقوتهما، فكلُّ قاف والم وعين يدلُّ على القو ،: 

                                      
 .247 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في : العريضي، محمد مصطفى(1)

 ).2/58(المستقصى في أمثال العرب، : والزمخشري). 2/212(مجمع األمثاِل، :  الميداني)2(

ـ 1424 لبنان،   -ار صادر، بيروت  ، د 1أنطونيوس بطرس، ط  : تحقيق وشرح الديوان،  : الهذلي، أبو ذؤيب  ) 3( م، 2003/هـ
 . 205ص

أحمد الزين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، دار القومية : التراث العربي، تقديم  :  تحقيق :ديوان الهذليين  (4)
 .145م، القسم األول، ص1965/هـ1384 القاهرة، -للطباعة والنشر

: ابـن سـيده    .405، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر".  قلع "، مادة   )11/297(،  لسان العرب :  ابن منظور  )5(
جنـى  : المحبـي ). 2/188(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي ).13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

محمـد  . 388، ص )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  . 92، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    
 .247 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : مصطفى العريضي
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وهو ما أشار إليه نـاهض بـن         .)1("لالم والعين أصٌل يدلُّ على انتزاع شيء من شيء        القاف وا "
بقوة بني نمير ومـنهم   مشيداثومة في شعره رداً على أحد شعراء بني نمير ـ يدعى عمارة ـ   

 : قالالقلعين رغبةً بإظهار قوِة بني كالب، 

 ]الوافر[

ــع    يــي قُر ــاِء بن ــن ِدم ــا ع  رِغبن
 

ــى  ــِإل ِن القَلْعيــاب ــا اللُّب  )2(، ِإنَّهم
 

 مسـيلَمةُ الكـذّاب، صـاحب       ومنهم من قال هما   ،  )3(مسيلَمةُ الحنَِفي واَألسود العنِْسي   : الكَذَّاباِن
 وهو صـاحب الـيمن،      ر عبهلَة بن كَعب، كان كاهنًا     اليمامة، واَألسود العنَسي واسمه ذو الِخما     

 :)5(ان، قال أعشى همد)4(تالًادعى النُبوة، وماتَ ق

 ]الرجز     [

 ثَقيــــفاً ِمنُــــهم الكَـذّابــــاِنِإن 

 

)6(كَــذَّابها الماضــي وكَــذَّاب ثــاِن 
 

 

  رسـول اهللا  رأىبعـدما هللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ   ذابيِن في زمن رسول كَّالعِرفا ب
، ِن من ذَهبٍ  ازائن األرِض، فوِضع في يدي ِسوار     بينا أنا نائم إذ ُأتيتُ خَ     : "حدث فيه قائالً  ،  مناما

:  أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكَّذابيِن اللذيِن أنا بينهما         ليفكبرا علي وأهماني، فأوحي إ    
على النـاس   يبهرجان و، فقد كانا يكذبان   لكذبهما ، لُقِّبا بذلك  )7("صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة   

                                      
 ".قلع"، مادة )5/21(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)
 ).  12/41(األغاني، : األصبهاني، أبو الفرج (2)
  .59، صتين في تمييز نوعي المثنيينجنى الجن: المحبي". كذب"، مادة )12/59(، لسان العرب : ابن منظور)(3

 . 397، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(4)

هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارث بن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن عبد الجن بن زيد بن جشم بن حاشـد                           (5)
 مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد   بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان، وهمدان هو أوسلة بن           

المؤتلف والمختلف في أسماء الشُّعراء وكُناهم وَألقاِبهم وأنسـاِبِهم         : أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي     : ينظر. بن كهالن 
 .  14، صم1982/هـ1402 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت2كرنكو، ط. ف: تحقيقوبعِض ِشعِرِهم، 

 .  15 صالمؤتلف والمختلف في أسماء الشُّعراء وكُناهم وَألقاِبهم وأنساِبِهم وبعِض ِشعِرِهم،: اآلمدي،(6)  

طه : تحقيقفتح الباري بشرح صحيح البخاري،      :  العسقالني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر            (7)
ري، طبعة جديد مضبوطة ومحققة ومعتنى بإخراجها ، أصح الطبعات وأكثرهـا            عبد الرؤوف سعد ومصطفى محمد الهوا     

 ).   280-26/279(م، 1978/هـ1398 األزهر، -شموالً، مكتبة الكلّيات األزهرية
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هـذا   مناسبة   :وقال القرطبي في المفهم ما ملخصه      ": قال ابن حجر العسقالني    لهما،ابزخرف أقو 
 فلمـا ظهـر فيهمـا    ،كانوا كالساعديِن لإلسالمنعاء وأهل اليمامة  التأويل لهذه الرؤيا أن أهل ص     

 . )1("نخدع أكثرهم بذلكالهما ودعواهما الباطلة اا بزخرف أقومالكذاباِن وبهرجا على أهله

قَيس ومعاوية ابنا مالك بن حنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهما في بني فُقَيم                  :الكُردوساِن
فـي  كسبهما عظمةً وقوةً    أما  ،  )3(دوسيِن ألنَّهما كانا ينزالن معا    سميا الكُر  ،)2(ابن جرير بن داِرم   

ـ        الكردوسين من يمكن القول إنَّهما سميا     و. رأيهما د مـن قوتهمـا     هيئـة جسـميهما التـي تزي
  . )4(وجبروتهما

  المزروعـان  ، وقيل )5(كَعب بن سعٍد ومالك بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم            : المزروعاِن
 ا في األرض وسيطرتهمانهمتمكُّ من سميا بذلك،  )6(عوف بن سعد، ومالك بن كَعب بِن سعدٍ       : هما

الزاء والراء والعين أصٌل يدٌل على تنميـة         ": ابن فارس  قالرع النَّامي،   تصويرا لهما بالز   عليها
فمالك وكعب، أو عوف وكعب يقال لهما المزروعان، سميا بـذلك            ":وقال البالذري ،  )7("الشيء

 .)8("لهماالكثرة عددهما وكثرة أمو

                                      
 ).   26/280(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري: العسقالني(1)
: ابـن سـيده   . 404، ص إصالح المنطـق  : لسكِّيتابن ا : وينظر". كردس"، مادة   )12/68(،   لسان العرب  : ابن منظور  (2)

 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/188(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/623(

 .398، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : ريف يحيى األمينش .60-59ص

 ).  12/254(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري(3) 
 ). 5/194(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:  ينظر(4)

، كتـاب   المخصـص  :ابن سيده . 404، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". زرع"، مادة   )6/38(،  لسان العرب  (5)
  ).2/188(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي). 13/154(، 4المثنيات، ج

جنى الجنتين في تمييـز    : المحبي). 4/623( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،   : اللغوي، أبو الطيب   (6)
 .438، ص)المثنيان(ثناة معجم األلفاظ الم:  شريف يحيى األمين .105، صنوعي المثنيين

 ". زرع" ، مادة)3/50(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(7)

 ). 12/258(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري (8)
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، قال أحمد   اهمحدث فعل جاءت تسميتهما من     ،)1( غُالماِن كانا يثردان، فَنُِسب الخُبز ِإليهما      :يثْرداِن
مدركة وطابخة، وذلك في العرب علـى       : ومما جرى مجرى االسم وهو لقب قولهم      : "بن فارس ا

الثاء والـراء   ف"،  )2("ضرب مدح، وضرب ذم، وضرب تلقيب اإلنسان لفعل يفعله        : ثالثة أضرب 
ـ    فربما  ،)3("والدال أصٌل واحد، وهو فَتُّ الشيء اٍم كانا يثردان الخبزـ أي يفتانـه ـ لهـدف س

 استحضـر فيـه     بيتًا من الشـعر     ابن األعرابي   أنشد . فخصا بلفظ يثردان داللةً عليهما     يبتغيانه،
الغالمين، قالالشماخ بن ضرار لقب : 

 ]الوافر      [

ــةَ    ــا ابنَ ــز ي ــا خُب ــرداِنأال ي   يثْ

 
 

  ــام ــدِك ال ين عب ــوم ــى الحلْقُ 4(َأب(
 

 

 

                                      
 ". ثرد"، مادة )2/103(،  لسان العرب: ابن منظور(1)

أحمد حسن  : ، تحقيق ئلها وسنن العرب في كالمها    الصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسا     : ابن فارس، أبو الحسين أحمد     (2)
 . 56م، ص1997/هـ1418 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1بسج، ط

 ".ثرد" ، مادة)1/375(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(3)

 ".  ثرد"، مادة )2/103(، لسان العرب:  ابن منظور(4)



 61

 انيالفصل الثَّ

 ى ملحقة بالمثنَّنسان من ألفاظما اختص به اإل

  ِإليه ِبصلٍَة، َأو ما يمتُّ جسم اإلنسان منجزءما هو : أوالً

ِف جـو كغيـاب   يا بذلك ألنَّهما مستوراِن غائباِن عن األنظار،         سم ،)1(البطن والفَرج : األجوفان
قال ابـن     االطمئنان، مصدرهاف الثانية للتسمية علَّةُ  ال أما،  )2("الجوفُ باطن البطنِ  : " قيل األرِض  
ه يصِبح مطمئنـا     يشِْبع بطنَه وفرج   ن حينما واإلنسا. )3(" من األرضِ  المطمئن: الجوفُ ":منظور

  .)4("األجوفين كفاك اهللا شر ":لرجل أعطاه وأطعمهمجيب مربد الربعي قال أبوهادَئ الباِل، 

   والفرج ِرفَ البطنإليه ابن منظور وغيره من داللة اللفـِظ   وما ،)5(نبالغاري كما ع ذهب 
، ففم اإلنساِن هو السـبيل الوحيـد لتلبيـة           ال يبتعد كثيرا عما سبق     ،)6(على فم اإلنساِن وفرِجهِ   

ة اللفِظ علـى   ل لدال وإنَّما سمي فم اإلنسان وفرجه بالغارين     احتياجات البطِن، مثل الجوع وغيره،      
 اإلنساِن وفرجه مجوفاِن كالغاِر، وهو المغارة في الجبـل تكـون            ففمض والعمق المبهم،    االنخفا

 شيء قَعره، وعمقُه وبعده، أي يبعد َأن تدركوا حقيقةَ          غَور كُلِّ  ":شبيهةً بالكهِف، قال ابن منظور    
بـد  إنّمـا هـو ع     ":ورد عن السلف أنَّه يقال للرجل الَّذي يعير اهتماما لبطنه وفرجه          و. )7("علِمِه

 :الشاعر قالو .)8 ("غاريه

                                      
 .16، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي ".جوف"، مادة )2/497(، لسان العرب : ابن منظور(1)

 ".جوف"، مادة )2/496(، لسان العرب : ابن منظور(2)
 ". جوف"، مادة )2/496(، المصدر نفسه (3)

 ). 2/182(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي). 13/149(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص:  ابن سيده)4(

: ابـن سـيده    .396، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت : وينظر". غور"، مادة   )10/156(لسان العرب،   :  ابن منظور  (5)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : يى األمين شريف يح ). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/622(
 .28ص

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة  : شريف يحيى األمين   :وينظر ".غور" ، مادة )10/156(لسان العرب،    : ابن منظور  (6)
 .337ص

 ".غور" ، مادة)156-10/155( لسان العرب، : ابن منظور(7)
، دار الكتب 1أحمد شمس الدين، ط:  تحقيق زاد المِسير في ِعلم التفسير،     :ن عبد الرحمن  الجوزي، أبو الفرج جمال الدي     (8)

 ). 3/332(م، 1994/هـ1414 لبنان، -العلمية، بيروت
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 ]الطويل      [

ــةٌ،   ــوم ولَيلَ ي رهــد ــر َأن ال ــم تَ  َأل

 

)1 ( دائبـا؟  ِلغاريـهِ وَأن الفَتى يسعى     
 

 

:  من اُألنثيين حتى يجتمعا عند باطن الفَيشَلَِة، وهما ِعرقا المني، وقيل ِعرقان يصعدان:اَألسهراِن
ي المتِن يجـري فيهمـا      هما عرقاِن ف  : ، وقيل ينْدراِن من الذكر عند اِإلنعاظ    اِن  هما العرقاِن اللذ  

همـا  :  هما عرقاِن في المتِن يجري فيهما الماء ثم يقع في الذكر، وقيل            الماء، وفي رواية أخرى   
همـا األبلَـد   : ، وقيـل )2(كر واَألنفالذّ:  عرقان في العين، واألسهران    :عرقان في اَألنف، وقيل   

 :بن ضرار، قال الشماخ )3(، وهما ِعرقاِن في الظهربلجواَأل

  ]الوافر                    [

 تْهــب ــك َأنْصـ ــن ِمصـ ــُل ِمـ  تُواِئـ

 

 واِلـــبحيرـــه4( بالـــذَِّنيِنِه َأس(
 

 

يمغم من ـا  ما على صاحبهم عرقيِن من هذه العروق باألسهريِن َألثره كلُّسعلى الر 
ـ ختالف الروايات ا  ،ظيفتهمـا مع، ويقوم العرقـاِن بو  فاإلنسان حينما يذرف الدحول وظيفتهما 

ميتهما باألسهرين لعدم انقطاعهمـا      تس ووضح ابن فارس علَّة    ،)5(يبقى َأِرقًا وم ف يصعب عليه النّ  
األسهراِن ِعرقاِن في األنِف من باطن، ِإذا اغتلم الحمار ساال مـاء، وكأنَّمـا               ":قالهما،  عملعن  

 .)6("يسيالِن ليالً كما يسيالِن نهاراسميا بذلك َألنَّهما 

                                      
، كتـاب  المخصص: ابن سيده .396، صإصالح المنطق: ابن السكِّيت : وينظر". غور"، مادة   )10/156(لسان العرب،   (1)  

 بيروت،  -، دار صادر  )ط.د(أساس البالغة،   : أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري       ). 13/150(،  4المثنيات، ج 
 ).  3/332( زاد المِسير في ِعلم التفسير،:الجوزي. 458، ص"غور" م، مادة1979/هـ1399

، تمييز نـوعي المثنيـين    جنى الجنتين في    : المحبي: وينظر ".سهر"، مادة   )456-6/455 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (2)
  .  290ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في :محمد مصطفى العريضي. 19ص

 . 38، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى)3(
 لبنان،  -، دار الكتاب العربي، بيروت    )ط.د(،  قدري مايو : شرح وتقديم الديوان،  : الغطفاني، الشماخ بن ضرار الذبياني    (4) 

 .114م، ص2004/هـ1424
 ".سهر"، مادة )6/455 ( لسان العرب،:ابن منظور:  ينظر(5)

 ". سهر"، مادة)3/108(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(6)
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ـ ، واألَ )2(انردزاَأل: بالصاد والزاي والسين، قيل   وسِمع اللفظ   ،  )1(نِكباِنالم: انردصاَأل سد3(انر( ،
 من قال ذلـك     ، وأولُ )4("إذا جاء فارغًا  : ِه وَأزدريهِ جاء يضرب َأصدريِه وَأسدري   ": قيل في المثل  

 هما ِعرقاِن يضرباِن تحت الصـدغَين، ال يفـرد          ):بالصاد (اَألصدراِن وقيل   .)5(ثعلبة بن يربوع  
 .)7(وهما اَألسدراِن، ويعرفُ باللفظين عرقان في العينين .)6(لهما واحد

جسم اإلنساِن،   في الجزء العلوي من      رقاِن أصدريِن؛ ألنَّهما واقعان   سمي المنكباِن والعِ  و
 علـى   كلُّ صاٍد ودال وراء يدلّ     والمنكباِن أعلى مقدم الصدر، و      في مقدم الوجه،   إذ يقع العرقانِ  
الصدر َأعلى مقدم كلِّ شيء وَأوله، حتـى        : "الظهور، ومن ذلك قول ابن منظور     العلو والتقدم و  

ر النهار والليل، وصدر الشتاء والص: إنَّهم ليقولوند8("يفص(. 

                                      
شـريف   ).2/175(،  االمزهر في علوم اللغة وأنواعه    : السيوطي". صدر"، مادة   )7/325 ( لسان العرب ،   :ابن منظور  )(1

 . 42، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

: ابـن سـيده    .399، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". زدر"، مادة   )6/33 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)
جنـى  : المحبـي ). 2/175(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/151(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

األصـوات، والكنيـة،   ( معجم الفرائد المكنونة في    :محمد مصطفى العريضي  . 19، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    
 .   290ص، )والتغليب، واألضداد

: المحبـي ). 2/182(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي". سدر"مادة   ،)6/238( لسان العرب،    : ابن منظور  (3)
 .19ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، جنى

  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر). 2/46(المستقصى في أمثال العرب،     : والزمخشري). 1/163 (مجمع اَألمثاِل، :  الميداني )4(
 ).  4/635 (كتاب المثنى،

م ما قرره ثعلبة على نفسه، قال أرسل رسوال إلى قومه وهو معتقل عند العدو، فلما وصل رسوله إلى قومه والتمس منه             )5(
أنا في كثرة، وإن أدينا ما طلب ثعلبة اختطفتنا ذؤبان العرب طمعاً في أموالنا، فلم يدفع يربوع إلى الرسـول                    : أبوه يربوع 

جاء يضرب أصدريه، أي جاء فارغاً، فذهب قوله مثال لمن يرجع من وجهته         : شيئاً، فلما عاد الرسول إلى ثعلبة، قال ثعلبة       
جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 4/635(،  1 الحاشية رقم   كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي   :ينظر. (لم ينجح سعيه  و

 ).  20، صنوعي المثنيين

 مجلة المجمـع العلمـي       كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". صدر"مادة   ،)7/325 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (6)
شـريف يحيـى    . 20، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي). 4/635(،  1م دمشق، الحاشية رق   -العربي
 .42، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 .  290ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في : العريضي، محمد مصطفى(7)

 ".صدر"ادة م ،)7/322 ( لسان العرب،: ابن منظور(8)
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 وال واحـد لهمـا      ، َأحد في الدنيا َأبدا    باِن من كلّ   هما يضر  ،ِعرقاِن تحت الصدغين  : اِنغَدصاَأل
ِب كَّرما انحدر من الرأِس إلى م     : دغُالص"، و إلنسان جسم ا  سميا أصدغين لموقعهما في   . )1(يعرف

  .)2("هو ما بين العين واألذن: اللَّحييِن، وقيل

: قاله شُقة بن ضمرة، حين قال له المنـذر        :  بَأصغَريهِ المرء" :، يقال )3(القلب واللسانِ : ِناَألصغَرا
إن الرجاَل ليسوا بجزر يراد األجسام،      ! أبيت اللعن : ألن تسمع بالمعيدي خير من َأن تَراه، فقال       

 وقـاَل أبـو     ،)4("...نـانٍ  قاتل بج  ما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن قاَل قاَل ِبلساٍن وإن قاتلَ          إنّ
 :)5(راعةَشُ

 ]الطويل[
   هـاظُــَوالَك إال حف  ـَن م ـك مِ ـفَمـا لَ 

 

    إال باللِّس ءرا الممِبالقَل ـوـ اِن و  ـِبـ

 

ما  ـهـِ الذائ غَراِنـاَألص اِن عىـَِن الفَت ـد     
 

 )6(مكَاِرهه والصاِحباِن علَى الخَطْـبِ     
 

سـميا  وربمـا   ،   تسميتهما باَألصغَريِن ِلِصـغَِر حجمهمـا      بو الفضل النيسابوري  علََّل أ و
فـي    من قيمتهما وزيادةً   ، رفعا )7( إلى أنَّهما أكبر ما في اإلنسان معنى وفضالً        األصغرين ذهابا ب

بِل  ِلـِدع  - ِمـن الشِّـعِر       بيتينِ سليمان بن عبد الملك منِْشدا     قال   ،)8(اللسان والعقل وقيل   .شأنهما

                                      
.  20، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". صدغ"، مادة   )7/329 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

معجم الفرائد المكنونـة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 42،  ص  )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .  290ص، )اداألصوات، والكنية، والتغليب، واألضد(

 ".صدغ"مادة  ،)7/328 ( لسان العرب،: ابن منظور(2)

، كتاب  المخصص: ابن سيده . 396، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". صغر"، مادة   )7/378 (،المصدر نفسه  (3)
: السيوطي). 3/464( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4المثنيات، ج 

شـريف يحيـى    . 20، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/174(المزهر في علوم اللغة وأنواعها،      
األصوات، (معجم الفرائد المكنونة في     : محمد مصطفى العريضي   .43 -42، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين

 . 268ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد
المنتخـب  : عبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيري      : وينظر). 346-1/345(المستقصى في أمثال العرب،     : الزمخشري(4) 

 . 72م، ص1965/ه1384 دمشق، -، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، الحلبوني2، طفي ذكر نسب قبائل العرب
شعراء عباسـيون   : النجار، إبراهيم : ينظر. ة في المائة الثالثة    هو أحمد بن محمد بن شُراعة القيسي، من شعراء البصر          (5)

 . 139القسم الثاني، ص ،1م، ج1997 بيروت، - دار الغرب اإلسالميمنسيون،
 .  142المرجع نفسه، ص (6)

 ).  2/294(مجمع األمثاِل، : الميداني (7)
 . 43، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(8)
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، )1( عقْلُه ليس على قَدِر كالِمهِ      فََأراد اختباره، فوجده مضعوفًا    ه في رجٍل َأعجبه كالم     -الخُزاعي
 :فقال

 ]الطويل    [

ــرء ِإالّ  ــا الم ــغَراِنوم اَألص :ــانُه  ِلس

 

       رـوصخَلْـقٌ م ـمالِجسو ،قولُهعمو 

 

        بوقُ فَرـرمــا ي ِمنْـه مـا فَـِإن تَـر 

 

      ـرَأخْض ودوِد والعذاقُ العم 2(ُأِمـر( 
 

نساِن، بهما تقوم حياتُه وعليهما تعتمد، فهمـا         سميا بذلك ألهميتهما لإل    ،)3(الفَم والفرج : اَألطْيباِن
كـره  ، خـالف مـا ي     على الشيء المحبـب   ) ط ي ب  (ل اللغوي   األصلداللة    له؛ شيئان محببان 

يدلُّ على خالِف الخبيـث           ":ستقذر، قال ابن فارس   وي صحيح 4("الطاء والياء والباء أصٌل واحد( ،
 حينما نظم  حريويتضح ذلك عند نَهشل بن. )5("وجده طيبا: واستطاب الشيء ":وقال ابن منظور

 : قائالً

 ]الطويل   [

 ــك ــاتَ ِمن ــاِنِإذا ف ــْلاألطْيب ــال تُب   فَ

 

 )6(حـذَر متى جاءك اليوم الَّذي كُنتَ تَ      
 

تـي  فليكيِن لهيئِتهما المستديرة الّ  اإلا  تسمي ،)7( لَحمتاِن تكتنفان اللَّهاةَ، وتُعرفاِن باللَّوزتَينِ     :يكاِنِلاِإلفْ
الفاء والالم والكاف أصٌل صحيح يدلُّ على استدارٍة في          ":، قال ابن فارس   تتسمان بها حول اللَّهاةِ   

                                      
، دار الكتـب العلميـة،      1مفيد محمـد قَميحـة، ط     : تحقيقالِعقد الفَريد،   : اَألندلُسي، احمد بن محمد بن عبِد ربه      : ينظر (1)

 ). 2/104(م، 1983/هـ1404 لبنان، -بيروت
 . 389 صشعر ِدعِبل بن علي الخُزاعي،:  الخُزاعي، ِدعِبل)2(

 ).13/150(،  4، كتاب المثنيـات، ج    المخصص: ابن سيده : وينظر ".طيب"، مادة   )8/268 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
معجـم األلفـاظ    : شريف يحيى األمين  ). 3/460( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  

 .45، ص)المثنيان(المثناة 

 ".طيب"، مادة )3/435(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (4)
 ".طيب"، مادة )8/267 (لسان العرب، : ابن منظور(5)

 . 400، ص"طيب"  مادةأساس البالغة،: الزمخشري(6) 
.  22، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر ".فلك"، مادة   )10/360 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (7)

 معجم الفرائـد المكنونـة فـي    :محمد مصطفى العريضي. 49، ص)انالمثني(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .  290ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(
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اإلفِليكـاِن واإلفِنيكـاِن     ":قال ابن سيده فيهما   . )2("مستداره ومعظَمه : فَلَك كلِّ شيءٍ  "، و )1("الشيء
 يمينـاً  ِن ـ اللَّتاِن تَضماِن العنُـقَ  الغُنْدبتَاِن والعرشا: والغُنْدبتاِن ـ لحمتاِن تَكْتَِنفاِن اللَّهاةَ، وقيل 

 .)3("وِشماال

 لتجمعهما كتلةً واحـدةً مـن كـلِّ     عِرفَتا باألكومين  .)4(وتَيِن تحت الثُّنْد  اللَّحمتاِن اللَّتانِ : وماِنكْاَأل
الكاف والواو والميم أصٌل صحيح يدلُّ على تجمٍع في شيء مع ارتفـاٍع           ":ناحية، قال ابن فارس   

    .)5("فيه

ماِن الحكـيم   ق، فمن أقوال لُ   )7(ُأنثيا اإلنسانِ :  وأشار إلى ذلك المحبي بقوله     ،)6(الخُصيتاِن: اُألنْثَياِن
قُ بـين ذَكَـِرِه     يفَر: " فرقَ بيني وبين أهلي، قال     حكُم بيني وبين الخَلي فقد    ا: للشَِّجي الذي قال له   

اللَّتـيِن   ذُنَيِن على األُ  لك ألن الِخصيةَ ُأنْثى، قياسا    ذ سِميا ب  .)8(" كما فَرقَ بينَك وبين ُأنْثاك     وُأنْثَييِه
: بيت الفرزدق ن مفردهما ُأنثى، قال ابن منظور في تفسير معنى اُألنثيين في             ألَ ِن؛ييباُألنثَعِرفتا  

 : الفرزدق في قولهأراده، وهو ما )9(" َألن اُألذُن ُأنثىيعني اُألذُنَيِن؛"

 ]الطويل       [

  هـــود ـــب عتُ ــي نَ ــا ِإذا القَيِس  وكُنَّ

 

 )10(ى الكَردِ  عل اُألنْثَييِنضربناه تَحتَ    
 

                                      
 ".فلك"، مادة )4/452(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)

 ".فلك"، مادة )10/358 (لسان العرب، : ابن منظور(2)
 ). 1/135(، 1 كتاب خلق اإلنسان، ج المخصص،:ابن سيده (3)
، 1 كتـاب خلـق اإلنسـان، ج        المخصـص،  :ابن سيده  :وينظر ".كوم"مادة   ،)12/210  (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين    . 49، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/155(
 ) .  يِن وما حولهما من لحم الصدِرهما مغرس الثَّدي: الثُّنْدوتاِن. (180، ص)المثنيان(

 ".كوم"، مادة )5/148(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(5)

 .57، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر". أنث"،مادة )1/276 (لسان العرب،: ابن منظور(6)

 . 23، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(7)
 ). 1/399(مجمع األمثال، : الميداني(8) 
 ". أنث"، مادة )1/276 (لسان العرب،:  ابن منظور(9)

 . 160صالديوان، : الفرزدق (10)
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فظ عند العـرب    وسمع اللَّ  ،)2(تاِنيصالخُ وأ ،تاِنكَس اإلِ :هما الخذنتاِن    وقيل ،)1(ناِن اُألذُ :تاِننَّالخُذُ
: قال أبو منصور  : "وذكر أيضا  ،)3("اُألذُنَاِن، بالضم والتشديد  : الحذُنَّتاِن: "بالحاء، قال ابن منظور   

إال أن   ،)4(" لنا عن أبي عبيدة وغيره، والخاء وهم       يِور هكذا   ف، والصواب الحذُنَّتاِن،  هذا تصحي 
اجريرقال بالخاء، ه استحضر:  

 ]الرجز[                                                               

التـيا اب ـب اـاهـذُنَّتـخُي ـن5(اع( 

 حسن ساِئرها؛ يعني صوتَها خَِفياهاحسن من المرَأِة ِإذا "و، )6(صوتُ المرأِة وَأثَر وطِئها: الخَِفياِن
 وعرفـا بـالخفيين كونهمـا       .)7("دلَّ ذلك على َأن لها َأردافًا وَأوراكًـا       وَأثَر وطِئها في األرض     

لـم يظْهـر،    : فى الشيء خَفاء، فهو خاٍف وخَِفي     خَ"و،  األنظارن عن   مستوريِن غائبيِن، متواريي  
وأخفاه :هكَتَمه و8("ستَر( . 

عِقبـا  ": قالن بالعِقبيِن،   فارعيوذكر شريف يحيى األمين َأن صوتَ المرأِة وَأثر وطئها          
، يعنون  "اذا حسن من المرَأِة عِقباها حسن ساِئرها       ": وَأثر الوطِء، هذا من قولهم     الصوتُ: المرأِة

 . )9(" ثَقيالًطى دلَّ ذلك على أن لها بدنًات قريبة الخبذلك الصوت وأثر الوطء، َألنها إذا كان

                                      
 ".خذن"، مادة )4/53 ( لسان العرب،: ابن منظور(1)

فـاظ المثنـاة    معجم األل : شريف يحيى األمين  : وينظر. 44،  39، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي )2(
 .129، ص)المثنيان(

 ".حذن"، مادة )3/112 ( لسان العرب،:ابن منظور (3)
، )9/190(تاج العروس من جواهر القاموس،      : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". خذن"، مادة   )4/53 (،المصدر نفسه  (4)

 ".  خذن"مادة 

 ".خذن"، مادة )4/53(در نفسه، المص: وينظر". حذن"، مادة )3/112 ( لسان العرب،: ابن منظور(5)
، كتـاب  المخصـص : ابن سيده. 399، صإصالح المنطق: ابن السكِّيت: وينظر". خفا"، مادة  )4/188 (،المصدر نفسه  (6)

جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 2/176(المزهر في علوم اللغة وأنواعها،      : السيوطي). 13/151(،  4المثنيات، ج 
 . 146، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 45، صنوعي المثنيين

 ".خفا"، مادة )4/188 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)

  ".خفا"، مادة )4/185(المصدر نفسه،  (8)

 .322، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(9)
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 صوت المرأة وأثر وطئها؛ فالعِقباِن همـا         على  جاء به شريف يحيى األمين ال يدلّ       ماو
 يتضـح ذلـك مـن      و ،)1("رهامَؤخَّ: ِقب القَدِم وعقْبها  ع" فـمَؤخَرا القَدميِن لدى الرجل والمرأة،      

ـ      ":نَّه بعثَ ُأم سلَيم ِلتَنْظُر له امـرَأةً، فقـال         ِإ: فيه الَّذي قيل    الحديث هيِقبا، َأو  انظُـري ِإلـى ع
 .)3(َألنَّه ِإذا اسود عِقباها، اسود سائر جسِدها: ، قيل)2("عرقُوبيها

الديباِنتَاج :اِن ديباجتيِن؛ ألنَّ   و ،)4(اِن، ويقال هما اللِّيتَانِ   الخدي الخدمتزييٍن وتجميٍل،    س هما موضع
 )المازنية( في قصيدٍة له بعنوان       بن مقبل   تميم بن ُأبي   استحضره. )5("النَّفْشُ والتزيينِ : الدبج "فـ

 :، قال البعيرفيها يصف

 ]البسيط[

  ــه ــٌل مراِفقُ ــاِزٌل فُت ــا ب ــِدي ِبه  يخْ

 

 )6( الرشْـح مرتَـِدع    ِبديباجتَيِهيجِزي   
 

ما التَفَّ من لحم الفَِخذيِن فـي       "، وهو   )7(الوابلتاِن: ِعرقاِن فيهما، وقيل  : الكَِتفاِن، وقيل : الِناِسالر
 .)9(، جاءتْ تسميتهما بذلك من االنبعاث والتَّمدد، وكُلُّ شيء منبعٍث يكون ظاهرا)8("الوِركَيِن

نَـي الـركْبتَيِن، وهمـا      ِن فـي عي   هما شَـحمتا  :  وقيل ،)10(كبةشَحمتاِن في عين الر   : تاِنزالراِم
ازتاِنالرتا   .)11(ميمالستيِنرِتِهما أثناء حركة اإلنساِن،      ؛اِمزيَألهم    بفضِلِهما تكونسـليمةً   حركتُه 

                                      
 ".عقب"، مادة )9/345 (لسان العرب، : ابن منظور(1)
: تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس،      : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر ".عقب"، مادة   )9/345 (،المصدر نفسه  (2)

 ".عقب"، مادة )3/397(عبد الكريم العزباوي، 

 ".عقب"، مادة )9/345 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)

شريف يحيى  . 22، ص لجنتين في تمييز نوعي المثنيين    جنى ا : المحبي :وينظر ".دبج"، مادة   )4/323 (، المصدر نفسه  )4(
 .51، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 ".دبج"، مادة )323-4/322 (لسان العرب، : ابن منظور(5)
  لبنـان،  -، دار المعرفـة، بيـروت  1عبـد الـرحمن المصـطاوي، ط     : تحقيـق الـديوان،   : ابن مقبل، تميم بن ُأبي     (6)

 . 77م، ص2006/هـ1427
شـريف  . 53، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي". رسل"، مادة   )5/253 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (7)

 . 188، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين
 ".وبل"، مادة )15/227 (لسان العرب، : ابن منظور(8)

 ".رسل"، مادة )2/392(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:  ينظر(9)

 ". رمز"، مادة )5/369 (لسان العرب، : ابن منظور(10)
 .189، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى)11(
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ويرجح أنَّهمـا   ،  )1(" على حركٍة واضطرابٍ   ء والميم والزاء أصٌل واحد يدلُّ     الرا"، فـ    معيبة غير
، فـالمرأةُ   العينين بوضوح   أثناء الحركة بشكل متكرر، تشبيها    ضوحهما وظهورهما   لك لو بذلُقِّبتا  

 . )2(التي تغمز بالعين تُسمى رمازةٌ

ما داخل ركبـة اإلنسـاِن      صفَتَيِن لهيَئِتهِ الرسميتا   .)3(عصبتاِن في رضفَتَي الركْبتينِ   : الرصفَتاِن
  ما يالِن مع م  كِّشَوغيره، فَه    ا تبقى من أجزاء الر  قوي بقوِة تحمٍل،      ا،  كبة بناء كبةَ تتسمما يجعل الر

 : فارس ، قال ابن   دون تعٍب أو كلل    ير لمسافاٍت بعيدة   الس تحملتالضرباِت، و  و لصدماتلتتصدى ل 
السـد  : والرصـفُ "، )4("الراء والصاد والفاء أصٌل واحد ، وهو ضم الشيء بعِضه إلى بعـضٍ   "

 .)5(" إذا ضممتُ بعضها إلـى بعـضٍ        في البناِء َأرصفُها رصفًا    ني للماِء، ورصفْتُ الحجارةَ   المب
جاز َأن يقال للرمِل والسعي الـرمالِن،       "و .)6(الرمُل والسعي، وهما نوعاِن من المشي     : الرمالِن

 القَمـراِن   :خفُ فقيل الرمالِن، كمـا قـالوا      َألنَّه كما خَفَّ اسم الرمل وثَقَُل اسم السعي غُلِّب األَ         
 :قال محمد سعيد الحبوبي .)7("والعمراِن

 ]الرملمشطور [

يح يعد ِقفْ بالحْلسثَع ِمن  

  واتْبعها رمْلالرملَيِنوى ِبِل

 )8(واطلُب السرب ِبناِديِهم وسْل

ويرى الباحثُ َأنَّه سـِمي بهـذا االسـم    المقصود بالرملين في قول الشاعر اسم مكان،        و
 . ، واهللا أعلمعي، أال وهو الرمُل والس لكلِّ إنساٍن يمر منهه بنوع من المشيتصافال

                                      
 ".رمز"، مادة )2/439(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)
 ".رمز"، مادة )5/369 ( لسان العرب،:ابن منظور:  ينظر(2)
 .197، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر". رصف"، مادة )5/268 (،هالمصدر نفس (3)

 ".رصف"، مادة )2/399(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (4)

 ".رصف"، مادة )5/268 ( لسان العرب،: ابن منظور(5)

 . 205، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر ".رمل"، مادة )5/378(، المصدر نفسه (6)
 ".رمل"، مادة )5/378( لسان العرب، : ابن منظور(7)
عبد الغفار : محمد الحبوبي، صححها، وشرحها، وترجم ألعالمها ورتبها  : جمع زياداتها الديوان،  : الحبوبي، محمد سعيد   (8)

 ). 242-1/241(، )ت.د(، )ط.د(الحبوبي، 
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 :رِوي اللفظ بالصاد، فقيل   و ،)1( جامعا الفم تحت طَرفَي الشاِرِب من عن يمين وشمال         :غاِنالساِم
، )3()الصـاِمغانِ (الصمغاِن، والصـمغتاِن و   : ، منها  مختلفةٍ برواياٍت اللفظُ    كما ورد  .)2(الصاِمغاِن

 وقد عِرفا   .)4("نَظِّفوا الصماغَيِن فِإنهما مقْعدا الملَكينِ    : "- رضي اهللا عنه   -، قال علي  والصماغاِن
اجتمـع  : اهزبب ِشدقَ ":يق فيهما كالصمِغ الذي تخرجه األشجاِر، قيل الجتماع الر باأللفاظ السابقة 

يقُ في صجتَماالرِهما، فهما مِمغَيحسميقُ الذي يالر اع هجُل إذا تكلَّم5("لر( . 

كلُّ شيٍن وعيٍن وباٍء يدُل علـى االفتـراق واالبتعـاد          . )6( المنِْكباِن، لتَباعِدِهما، يماِنيةٌ   :باِناِعالشَّ
، فاالفتراق والتباعد في المنكبيِن واضح،      )7("ا شَتَّتَه وفَرقَه  شَعب الرجُل َأمره إذ   "فــ  واالجتماع،  

 .  جسم اإلنسانمن، فهما مجتمعان كالجزء الواحد  أيضا بين فيهماأن الجمع بينهماكما 

انيِن شَّلا سميا ،)8(ِعرقاِن ينحدراِن من الرْأس إلى الحاجبيِن ثم ِإلى العينيِن، وهما الشْأناِن: الشَّانَّاِن
 صب: ه صباً وفرقَه، وقيلصب: ماء على شَرابه يشُنُّه شَناوشَن ال  "مع عبر العيِن،   الد من سقوبهما 
 :  في قوله األبرص بنبيد عاستحضره .)9("شبيه بالنَّضِح

                                      
.  60، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". سمغ"، مادة   )6/409 (ن العرب، لسا:  ابن منظور  )1(

 . 221، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ". صمغ"، مادة )7/440 (لسان العرب، : ابن منظور(2)
األصـوات،  ( معجم الفرائد المكنونة فـي       :ينظر. ذكورذكر محمد مصطفى العريضي لفظ الصاِمغين فقط،  للمعنى الم          (3)

 .  292ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد
 ). 3/53(،النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر: ابن األثير(4) 
 ). 124-1/123(، 1 كتاب خلق اإلنسان، جالمخصص،: ابن سيده:  ينظر(5)
 
. 63، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". شعب"، مادة   )7/134 ( لسان العرب،  :ابن منظور (6)

 معجم الفرائد المكنونـة فـي       :محمد مصطفى العريضي  . 240، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
  .292ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 ".شعب"، مادة )7/131 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)
، كتـاب   المخصص: ابن سيده . 398، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". شنن"، مادة   )7/234 (، المصدر نفسه  (8)

جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 2/175(المزهر في علوم اللغة وأنواعها،      : السيوطي). 13/151(،  4المثنيات، ج 
: محمد مصـطفى العريضـي    . 239، ص )المثنيان(أللفاظ المثناة   معجم ا : شريف يحيى األمين  . 63 ص نوعي المثنيين، 

 .292ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في 

 ".شنن"، مادة )7/234 ( لسان العرب،: ابن منظور(9)
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 ] البسيطمخلع    [

،وبــر ــا ســ ــاك دمعهمــ  عينَــ

 

  ــَأن ــْأنَيِهماكَـ ــِعيب شَـ )1(شَـ
 

 

كونهما ِسمتيِن تتميز بهما الطيور والنـوق،        سميا بذلك مجازا؛     ،)2(قُبُل المرأِة ودبرها  : العلْطتاِن
لطتاِن رقمتاِن في أعناق القَماري، وهو في              فالعالط سمةٌ في عنق البعير والناقة، والِعالطاِن والع

دائرة األلفـاظ    مجازيا أدى إلى دخول اللفِظ في        اماباب المثنى الحقيقي، إال أن استخدامه استخد      
علطتاهـا   ":منظور في قولهالملحقة بالمثنى؛ لداللته على شيئين مختلفين، وهو ما أشار إليه ابن        

   :حبينَةُ بن طَِريف العكِْلي يصف محبوبته ليلى األخيلية       قال   ،)3("قُبلها ودبرها، وجعلهما كالسمتينِ   
ــز[                                                                                     ]الرجـ
      اِرجــ مِ ةٌـين ِب ذِ ــ ِشع عِن،ـي راكَ      ييشِ ةٌــحلطَت يـــ تَمِنــ ِبع4(ي(    . 

مالعِمرتانِ   راِنييمرتاِن، والعميِمراِن، والعم5(يراِن في َأصل اللسان   عظماِن صغ : ، والع(.  يـمس 
صـل  األلداللة   فية السابقة في أصل اللساِن بالصيغ الصر    اللَّذاِن يقعاِن    العظماِن الصغيران    هذاِن

  يعيشُ اإلنسان عيشةً هنيئةً البسيطِة، هذه لكلِّ إنساٍن علىالخاصة على مكانتهما) ع م ر(اللغوي 
ـ ، وكأنَّهمـا وسـيلةٌ للوصـول إلـى          فع الصوت النطق ور ب يلبي احتياجاته و،  بامتالكهما ه هدف

 .)6(المنشود

 لكن   وكأنَّهما مصدر ذلك،    تسميتهما جاءت من الصياح والجلبة،     علَّةَيتبين مما سبق أن     و
وتـداخل؛ ألن   في رجوع األصل اللغوي إلى أصلين صحيحين فيـه غمـوض            قوَل ابن فارس    

ء تدلُّ على الحياِة واالمتداد بها، لكن قولـه المتضـمن           ، فالعين والميم والرا   ألصليِن متداخالن ا
اعتمر : اللي لألصل األول، وقد أشار إلى ذلك بال قصد في قوله يعود في أصله الد ثانياألصل ال 

 عمرةُ تعني طاعة اهللا فـي الحيـاة  الرجل إذا أهلَّ بعمرته، وذلك رفعه صوته بالتَّلبيِة للعمرة، وال 

                                      
 . 24م، ص1964 بيروت، -دار صادر ،)ط.د(الديوان، : ابن اَألبرص، عبيد (1)

 ". علط"، مادة )9/409 ( لسان العرب،:ور ابن منظ(2)

 ".علط"، مادة )9/409(المصدر نفسه،  (3)
  ".علط"، مادة )9/409( المصدر نفسه، (4)

 شـريف    .81، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". عمر"، مادة   )9/454 (، المصدر نفسه  (5)
 . 328، ص)نيانالمث(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 ". عمر"، مادة)141-4/140(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:  ينظر(6)
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 يشاء مـن  اهللا يغفر لمنديدةً خالية من الذنوب واألخطاء، ف     أنَّه بدأ حياةً ج   والرجل عندما يعتمر ك   
  . عباده الصالحين

ـ ستوائهما في الهيئة،    ال لُقِّبا بذلك ،  )1( جانبا الفرج اللذاِن يقال لهما اِإلسكَتَانِ      :القُذَّتاِن القـاف  "فـ
 .)2("والذال يدلُّ على قطٍع وتسويٍة طوالً وغير طوٍل

هما فـي   ِإنَّهما منه لطيفاِن كأنّ   : جل َأسفل الثُّنْدوة، ويقال   يكوناِن عند الر   ،"قُرادا الثديينِ  ":ِنارادالقُ
، قاَل  )3(نهم كانوا َأهل دواوين وكتابة    صدره َأثر طين خاتم ختمه بعض كتَّاب العجم، وخصهم ألَ         

دي بن الرقاع العامليع : 

 ]الطويل    [

كَـــَأن يـــِرِه قُـــرادمـــانَحتْهعطَب  

 

)4(طيٍن ِمن الجوالن كُتَّـاب َأعجـمِ      ِب 
 

 

 كأنَّهمـا موضـوعاِن   ،ولصوقهما في جسم اإلنساِن من تجمعهما   بذلك  تسميتهما جاءتو
 . )5( وتلتصق بهدويبةُ تعض اإلبَلوهي  كالقُراد ـ وضعاً،

بو قال أ و .)7(" الشيب ِمذْرويِه َأي جاِنبي رأِسهِ     قَنَّع" :يقال ،)6(ناحيتا الرْأِس مثل الفَودينِ    :واِنرالِمذْ
 :تمام

 ]الكامل   [

شــيبالم ــجـــانَسلَفاع قًــ لَــهغدـا م 

 

     قَقاً فَقَنَّـعــهِ ييوفــا  ِمذرنَص8( و( 
 

                                      
 . 90، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي". قذذ"، مادة )11/73(لسان العرب،  : ابن منظور(1)

 ".قذ"، مادة)5/6(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(2)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر". قرد"، مادة   )11/97 (لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
 . 368ص

، مطبعة المجمع العلمـي  )ط.د(نورى حمود القيسي وحاتم صالح الضامن،      : ، تحقيق الديوان: العاملي، عدي بن الرقاع    (4)
 . 133م، ص1987/هـ1407العراقي، 

 ".قرد"، مادة)5/83(، يس اللغةمعجم مقاي: ابن فارس:  ينظر(5)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  ". ذرا"، مادة )47-5/46 (لسان العرب، : ابن منظور : ينظر (6)
 . 435ص
 ".ذرا"، مادة)5/47 (لسان العرب،: ابن منظور(7) 
، )ط.د( بيـروت،  -، دار مكتبة الحياة   5سن تميم، ج  ح: تحقيقشرح نهج البالغة،    : المدائني، عبد الحميد بن أبي الحديد      (8)
 .   481، ص)ت.د(
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         ينِكبا على الماللفظَ يدُل أيض لقول العرب )1(ِنوذهب ابن منظور إلى أن ،:"    فُـالن جـاء
ِربضه ييرد2( َأص(،   نْفُضِهوييوِمذْر)اه َأي،  )3نِْكبقاَل الشَّ و ." م موظِّفًا اللفـظَ فـي      ضيريف الر 
 :  من المثلةمقصودالداللته 

 ]الرجز     [ 
 ــنفُض ــن يـ ــتّان مـ ــِهشَـ  ِمذْرويـ

 

ــهِ   ــي ِعطْفَي ــر ف ــاِيالً ينظُ  )4(مخ
 

:  يقـال  ،)5(هما طرفا اَأللْيةِ  : ، قال أبو الطيب   ا واحد  ليس لهم   اَأللْيتَينِ أطرافُهما  : وقيل
عنترة بن  واستحضر  ،  )6("جاء ينفُض ِمذْرويِه، أي فرعي َأليتيِه؛ يضرب للمتوعد من غير حقيقة          "

لية عند اعمارة بن زياد العبسي الذي حسده لمنزلته الع    اللفظ في داللته المقصودة في هجائه        شداد
 : قالوإقدامه، مع َأنَّه عبد أسود،  قومه بفضل شجاعته

 ]الوافر    [  

ــنْفِ  ــوِلي تَ َأح ــتُك اس هاضيوــذر  ِم

 

ــارا    ــا ذا عم ــا َأن ــي فَه  )7(ِلتَقْتُلَن
 

 عليهما الوتَر من أسفّل    اللذاِن يقَع  موِضعاه" روا القوس ِمذْف" فهما طرفا كلِّ شيٍء وجانباه،    
 : ذ الهذليقال ُأميةُ بن أبي عائ .وأعلى

 ]المتقارب[

ــى ع ــِة  عل ــِس هتَّافَ ـــج يوالِمذْر 

 

 )8(، زوراء مضجعٍة في الشِّـمالْ     ـِن 
 

                                      
 ".ذرا"، مادة)5/47 ( لسان العرب،: ابن منظور(1)
 ). 1/320 (كتاب جمهرة األمثال،: أبو هالل العسكري: وينظر). 2/46(المستقصى في أمثال العرب، :  الزمخشري(2)

 ). 1/318(كتاب جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري: ظروين). 1/171 (مجمع اَألمثاِل،: الميداني(3) 
 ). 2/493(م، 1995/هـ1415 بيروت، -، دار الجيل1يوسف شكري فرحات، ط: شرحالديوان، : الرضي، الشَّريف (4)

 :محمد مصطفى العريضي: وينظر). 4/633( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى، : اللغوي، أبو الطيب   (5)
 .296ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في 

 ).2/46(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري (6)
 . 124 صالديوان،:  ابن شداد، عنترة(7)

 . 185 القسم الثاني، ص: ديوان الهذليين(8) 



 74

 البياض  يصيبهين من هيئِة رأس اإلنساِن عندما كلِّ شيء بالمذروجاءت تسميةُ طرفيإذ 
ن إلى البياض،   أحدهما لو : الذال والراء والهمزة أصالنِ   : "فارس ، قال ابن      من طرفيه  كبرال في

 اإلنساِن بالمـذرويِن فـي       تسمية فوذي   ابن منظور علَّةَ   رفسو ،)1("واآلخر كالشَّيء يبذَر ويزرع   
 . )2("باِن، والذُّروةُ هو الشيبيألنَّهما يذرياِن أي يش سميا ِمذْرويِن" :قوله

فْلى والسبلِة فوق ذلـك ممـا يلـي اَألنـفَ،     ما عِري من الشفِة الس  : اِناو والمريطَ )3(اِناورطَالِم
المريطاواِن ِعرقـاِن فـي     : ما اكتنف العنْفَقَةَ من جانبيها، وقيل     : والمريطاوان في بعض اللُّغات   

ائحراقِّ البطن عليهما يعتمد الصحذُورةَ، ومنه قول عمر)4(مم ـ رضي اهللا عنه ـ  للمؤذن َأبي م 
يا بذلك لقلَِّة الشـعر فـي       سم .)5("لقد خشيتُ َأن تنشقَ مريطاؤك     ":وتهورفع ص  حين سمع َأذانه  

  .)6(هما مكان

 لظهورهمـا سميا موقفين    .)8("ِنيفَِقوالمِإنَّها لَحسنَةُ    ":، يقال )7(الوجه والقَدم من المرأةِ   : اِنالموِقفَ
 .)9("ه وما ال بد لها مـن إظهـار        اعيناهيداها و : موقف المرأةِ "و ، سائر جسدها  دونرأِة  عند الم 

اِفالواِند :   واِفداه       هما النَّاِشزاِن من الخد غاب اإلنسان ِرمغ، فِإذا هيا بـذلك    ،)10(يِن عند المضمس
أصٌل صحيح يدلُّ على إشـراف      : الواو والفاء والدال     ":، قال ابن فارس   لبروزهما أثناء المضغِ  

                                      
 ".ذرأ"، مادة)2/352(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)

 ".ذرا"، مادة)5/47 (لسان العرب،: بن منظور ا(2)
ما اكتنفَ العنقفِة من جانبيها، العنقفةُ شعيراتٌ صغار بـين الشـفة السـفلى    : الِمرطَواِن: قال محمد مصطفى العريضي  (3)

 .297ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في :ينظر .والذقن

. 439-438، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  : وينظر". مرط"، مادة   )13/86 (لسان العرب،  (4)
 .297ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في :محمد مصطفى العريضي

 ".مرط"، مادة )13/86 (لسان العرب،: ابن منظور(5) 
 ".مرط"، مادة )86-13/84 (،المصدر نفسه: ينظر (6)
المزهر في : االسيوطي. 399، صإصالح المنطق: ابن السكِّيت: وينظر". وقف"، مادة )423-15/422 (،المصدر نفسه (7)

معجم : شريف يحيى األمين  . 109، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/175(،  علوم اللغة وأنواعها  
 .467، ص)انالمثني(األلفاظ المثناة 

، كتـاب المثنيـات،     المخصص: وورد القول ناقصا عند ابن سيده     ". وقف"، مادة   )15/422 (لسان العرب، : ابن منظور (8) 
 [....].  إنَّها لحسنةُ : ، فقال)13/151(، 4ج

 ".وقف"، مادة )15/422 (لسان العرب، : ابن منظور(9)
 شـريف    .114صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،       : حبيالم: وينظر". وفد"، مادة )15/399(،  المصدر نفسه  (10)

األصوات، ( معجم الفرائد المكنونة في :محمد مصطفى العريضي. 504، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين
 .298ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد
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كبان المكَرمون ـ  يِن عند المضِغ بالوفِد ـ أي الر ى الناشزيِن من الخدصور األعشو. )1("وطُلوع
حة بظهور الناشزين مـن     حة الجسمية لإلنسان، ومدى ارتباط هذه الص       أهميِة الص  رغبةً بإظهار 
 :الخدين، قال

 ]المتقارب[        

  ــب ــالً غاِئـ ـــرَأتْ رجـ  الواِفديـ

 

 )2(يرا مختَِلفَ الخَلِق َأعشى ضـر     ـِن 
 

 مختلفينما دلَّ على جنسين : ثانيا

سنن العربيـِة   من  ، ف ا واألم مؤنثً  اغُلِّب األب على األم، لكوِن األب مذكر       ،)3(اَألب واُألم : األبواِن
وإن  ":األسـتراباذي ، قال رضي الدين     ا على المؤنث، لكونه األصل والتأنيث فرع       المذكر بتغلي

yì: (قال تعـالى  ،)4("خر مؤنَّثًا، لم ينْظَر إلى الخفَِّة، بل يغلب المذكَّركان أحدهما مذكَّرا، واآل   sùu‘ uρ 

ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9  :)6(قال ناِهض بن ثومة، اللفظالشعراء  كما وظَّف .صدق اهللا العظيم )5()#$

 ]الطويل[
ــد ــم يقَ ــْل وطُــلَّ فَلَ ــم يعقَ  ُأِصــيب فَلَ

 

    خْـزالَّذي ي انِ  ى ِبـهِ  فَذَاكـو7( اَألب( 
 

 

                                      
 ".وفد"، مادة)6/129(، معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس(1)

 . 108صالديوان، : األعشى، ميمون بن قيس (2)

: ابـن سـيده   .401، صإصـالح المنطـق  : ابـن السـكِّيت  : وينظر". أبي"، مادة )1/59 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/152(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي   ). 186-2/185(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : طيالسيو). 3/437(
 . 241 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ).3/414(شرح كافية ابن الحاجب، : ، رضي الديناألستراباذي (4)
 . 100 آية،سورة يوسف (5)

 نهيك بن امام بن جهضم بن شهاب بن أنس بن ربيعة بن كعب بن بكر بن كالب بن                   هو ناهض بن ثومة بن نصيح بن       (6)
ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر بدوي فارس فصيح من الشعراء في الدولة العباسية، وكان يقدم البصرةَ فيكْتَب عنـه                    

 ).  12/35(األغاني، : أبو فرج األصبهاني: ينظر. شعره وتؤخذ عنه اللُّغَةُ
 .  179، القسم الثاني، ص1جشعراء عباسيون منسيون، : النجار، إبراهيم(7) 
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 َأحـد   خـالُ لْلَ ":، يقال )1(اَألب والخالُ :  هما ن إلى أن األبوي    شريف يحيى األمين   ذهبو    
 مزيجاتكون   ولد يتميز بصفاتٍ  الما يجعُل   ية الولد تربية صالحة،      في ترب  ِهم ألنَّه يس  ،)2("اَألبويِن

قرابة  تغليب والد الولد على خاله منبعها        ةَأن علَّ من طرف والده وطرف والدته، ويرى الباحث        
 اَألب  بـاللفظَ  ويقصـد .  بين الولد وخاله   مما يكون الدم والتواصل العاطفي بين الولد وأبيه أكثر        

ذهب المحبي إلى   و ،)3( حواء واألب الثاني أو النفس الكلية وهي     اَألول أو العقل األول وهو آدم،       
، وال أدري ما علَّة تسميتهما بذلك، فلم        )4(يعرفاِن باألبوين كانا  ر بن عاصم    أن أبا عمرو وأبا بك    

 يوضح ذلك، واهللا أعلمعن السلف يرد شاهد . 

 أو ألنَّهمـا    ا وقـدرهم  ا سميا بذلك لثقلهما على األرض ولرزانة رأيهم       ،)5( الجن واِإلنس  :الِنقَالثَّ
éø (:قال تعالى . )6(ذنوبمثقالِن بالتكليِف، أو َألنهما مثقالِن بال      ã� ø� oΨ y™ öΝ ä3s9 tµ •ƒ r& ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ss)))) ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$  إذ .)7()#$$

نفي بيته الشعري الَّذي يقول فيه بالثقلين علَّةَ تسميتهما ابن رشيق القيروانيضم : 

 ]الكامل     [

ــعاً  ــتْ خُشَّ سَأم ــم ــاَل الشُّ  وَأرى الِجب

 

   عــز عتَزــاِبها و ــثَّقالِنِلمص  )8(ال
 

 :لفظ الثَّقَلَيِن في داللته على األنس والِجن، بكسر الثاء المشددة، قال ابن الرومي ووظِّفَ

 ]الخفيف[

ــا  ــه ِثقْلَيهــ ــَل اُهللا َأرضــ  حمــ

 

ــالوةَ   ــراه ِعـ ــي وبـ  )9(ِنالثِّقْلَـ
 

                                      
 . 22، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(1)
 .22المرجع نفسه، ص (2)

 . 23-22المرجع نفسه، ص: ينظر (3)

 
  .15، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي :ينظر(4)

. 31 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين،      : المحبي: وينظر". ثقل"، مادة   )2/132 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
 .89، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 .31 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،:المحبي (6)
  .3 آية ا،سورة الرحمن(7)  

 .  211، ص)ت.د(، )ط.د( بيروت، -عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة:  تجميع وترتيبالديوان،: بن رشيقالقيرواني، ا (8)

، منشـورات دار    1عبد األمير علي مهنّـا، ط     : شرح وتحقيق الديوان،  :  ابن الرومي، أبو الحسن بن العباس بن جريح        (9)
 ). 6/296(م، 1991/هـ1411 بيروت، -مكتبة الهالل
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ـ       الثَّقَالِن: ، فقيل ِنيلَقَبيت رسول اهللا بالثَّ   ُ اهللا وآل    عِرفَ كتاب و ل  همـا كتـاب اهللا وأه
ِإنِّي تارك فيكُم  ":ـ رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم    قاَل:  أبي سعيد، قالعنرِوي ، )1(البيت

، َأحدهما َأكبر ِمن اآلخَِر، ِكتَاب اهللا حبٌل ممدود ِمن السماِء ِإلى اَألرِض، وِعتْرتي َأهـُل                الثَّقَلَيِن
سماهما ثقلين " : في ِعلَِّة تسميتهمال المحبياق .)2("ِرقا حتَّى يِردا علَي الحوضبيِتي، وِإنَّهما لَن يفْتَ  

  .)3"( لشأنهماخذ بهما والعمل بهما ثقيل إعظاما لقدرهما وتضخيماألن األ

≅Ÿ: (، قـال تعـالى    )4(الذَّكر واُألنثى من كلِّ كـائٍن حـي       : الزوجاِن yè pg m< çµ ÷ΖÏΒ È ÷ y_ ÷ρ̈“9 $# t� x. ©%!$# 

# s\ΡW{ $# uρ()5(  وقال تعالى ،) :$ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ÷q $# $ pκ� Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 È ÷ ỳ ÷ρy— È ÷ uΖøO$#()6(  ، وقال تعالى) : ÏΒ uρ 

Èe≅ ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# Ÿ≅ yè y_ $ pκ� Ïù È ÷ ỳ ÷ρy— È ÷ uΖøO$#()7(  ،  ما. صدق اهللا العظيمالجنساِن المختلفاِن، نحو   :وه

، تقارنـان  متقابالِن م  ِن ألنَّهما مي الذَّكر واألنثى زوجي   سو. )8(األسود واألبيض، والحلو الحامض   
 .  )9("الزاء والواو والجيم أصٌل يدلُّ على مقارنِة شيء لشيء ":قال ابن فارس

: قالت العرب كناية عن الجاهل .)10(، أي النَسب من ِقبِل األب ومن قبِل األم األب واألم : رفاِنالطَّ
 مجـازا،   ، سميا بـذلك    )11("، َأي ما يدري َأي والديِه َأشرفُ فَضالً       "يِه َأطْولُ ما يدِري َأي طَرفَ   "

                                      
.  31 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين،      : المحبي: وينظر". ثقل"، مادة   )2/132 (لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 . 90، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 .785، ص)3/14(، مسنَد أبي سعيد الخُدري مسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد )(2

 .31 صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،: المحبي (3)
شـريف  . 59 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي". زوج"، مادة   )6/117 (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)

 .217-216، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 . 39 آية ،سورة القيامة (5)

 . 40 آية ،سورة هود (6)
 .3 آية ،سورة الرعد (7)

 . 217، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين ".زوج"، مادة )6/117 ( لسان العرب،: ابن منظور(8)

 ". زوج"، مادة)3/35(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(9)

). 2/174(المزهر في علوم اللغة وأنواعها،     : طياالسيو: وينظر". طرف"، مادة   )8/169( لسان العرب،    : ابن منظور  (10)
 . 291، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 75 صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،: المحبي

 ). 2/234(كتاب جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري: وينظر). 2/214 (مجمع األمثاِل،: الميداني(11)  
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 ،)1(نْبنَِت البشـرية  اوبناء على ذلك ال يأتي اإلنسان إال من أب وأم،        ، ف  وبعداه هما حدا اإلنسانِ  َألنَّ
 : حاً مادضيريف الرقال الشّ.  العرب كنايةً عن الجاهلهتْدصوهو ما قَ

 ]الرمل       [

 شَــاِمخُ اَألعنــاِق عــاِدي الــذُّرى   

 

     ـارِق نُضالِعـر فَينِ  ناِضر2( الطَّـر( 
 

، فالحياة ال   ابعض بعضهما   يا ِعرسيِن للزوم   سم ،)3( الذَّكر واُألنثى من اإلنسان والحيوان     :اِنسرالِع
  لقمةُ الفحل    استحضره .)4("يقال للرجل وامرأِته ِعرسانِ   "و إال بكال الجنسيِن،  تقومفي وصـفه   ع 
 :، قال ونعامةظَليما

 ]البسيط      [

        ،تَِفـعرِس مالشَّـم نتَّى تَالفَـى، وقَـرح 

 

   ِحيِنُأديسِعر    كُـومرم ضي5( فيِه الب( 
 

  أو شرابطعام  دلَّ علىما : ثالثًا

 : قال هذيل األشجعي،)6(اللبن والماء: األبيضاِن
 ]ويلالط[

ــاِمالً ــوُل ك الح ــي ــي ل ــا يمِض  ولِكنَّم

 

 )7( شَـراب   اَألبيضـينِ  وما لـي ِإال    
 

                                      
 ".طرف"، مادة )8/167( لسان العرب، :ابن منظور: ظر ين(1)

 ). 2/410(الديوان، : الرضي، الشَّريف(2) 
، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  : وينظر".  عرس"، مادة   )9/148 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)

 . 315ص

 ".سعر"، مادة)4/261(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)
 . 54م، ص1996 لبنان، -، دار صادر، بيروت1سعيد نسيب مكارم، ط:  تحقيقالديوان،: ابن عبدة، علقمة (5)

المزهر : السيوطي .395، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". بيض"، مادة   )1/677 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)
: شريف يحيـى األمـين     .14 ص لجنتين في تمييز نوعي المثنيين،    جنى ا : المحبي). 2/173(،  في علوم اللغة وأنواعها   

األصـوات، والكنيـة،    (معجم الفرائد المكنونة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 23، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    
 .269ص، )والتغليب، واألضداد

تـاج العـروس مـن جـواهر     : يـدي محمد مرتضى الزب  : وينظر". بيض"، مادة   )1/678 ( لسان العرب،  :ابن منظور (7) 
: عند ابن السـكِّيت ) ولِكنَّه(وورد البيت في بدايته بلفظ ". بيض"، مادة )18/252(عبد الكريم العزباوي،  : تحقيقالقاموس،  

وورد صدر البيت عند الزمخشـري      ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص: وابن سيده . 395، ص إصالح المنطق 
  . 57، ص"بيض" مادة أساس البالغة،: الزمخشري:، ينظر"ولِكنَّه يْأتي لي الحوُل كَاِمالً ":، قالبروايٍة أخرى
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 همـا المـاء     قيـل و ،)2( أو الملح والخبـز     أو الذرة والماء   ،)1(الخُبز والماء هما  : وقيل
همـا  و. )5(بنحم والل  الشّ وقيل هما  .)4(" اَألبيضانِ ما عندي طعام أو شراب إال      ":يقال )3(والِحنطَةُ

 : ، قال الشاعر)6(الماء والفَتُ

 ]الرجز      [ 
ــاِمياَألبيضــــاِن ــردا ِعظَــ   َأبــ

 

  ــاء ــثُّ[المـ ــال إداِم] والفَـ )7(بـ
 

 

معـروف لـدينا أن   ومن الَأن لفظَ األبيضيِن دلَّ على مسمياٍت مختلفٍة، يكشف  ما سبق   و
ختصار، بشـرط أن يكـون      يجاز واال لفِظ هو اإل   في ال  الدافع للجمع بين الشيئين غير المتشابهين     

، فاألسماء التي أطلق على كلِّ اسميِن منها األبيضـاِن ال           نهما عالقة تربطهما ببعضهما بعضا    بي
الخبز والماء، والخبز ليس بـأبيض فـي        : األبيضاِن"اهرة التغليب كما علل بعضهم أن       تعود لظ 
رغبـةً للتأكيـد    هو عامٌل نفسي دفع القدماء للجمع بينهما        افع إللحاقها بالمثنى    ، بل الد  )8("الحقيقة
، إذ لقَّبـوا الخبـز      تراِث السلف  من   ةدبياألنصوص  ال هتظهرأأهميتهما في الحياِة، وهو ما      على  
ما عندي طعام أو     ":ذي قيل فيه  المثل الّ  و لدورهما في استمرار حياِة اإلنساِن،     باألبيضيِن والماء

سـيطر علـى     إلى عامٍل نفسـي ةَ تلقيب الخبز والماء باألبيضينِ     علّ  يعيد ،" اَألبيضانِ شراب إال 
باألبيضيِن فـال يبتعـد      ةُ تسميِة الماء والحنطةِ   أما علّ .  وخاصةً في حالة العسِر والضيق     القدامى

                                      
 ). 13/149(،  4، كتاب المثنيـات، ج    المخصص: ابن سيده : وينظر". بيض"، مادة   )1/677 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

المزهر في علـوم اللغـة      : السيوطي). 3/458( دمشق،   -ي، مجلة المجمع العلمي العرب     كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  
معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 14 صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،: المحبي). 2/173(،  وأنواعها

، )داألصوات، والكنية، والتغليـب، واألضـدا     ( معجم الفرائد المكنونة في      :محمد مصطفى العريضي   .23، ص )المثنيان(
 .269ص
 .14 صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،: المحبي(2) 
  .14 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي: وينظر". بيض"، مادة   )1/677( لسان العرب،    : ابن منظور  (3)

 .23، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين
 .23، ص)المثنيان(أللفاظ المثناة معجم ا:  األمين، شريف يحيى(4)

).  2/173(،  المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا      : السيوطي". بيض"، مادة   )1/677( لسان العرب،    :ابن منظور :  ينظر (5)
 معجـم الفرائـد المكنونـة فـي         :محمد مصطفى العريضـي   . 14 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي

 .269ص، )غليب، واألضداداألصوات، والكنية، والت(
 .23، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(6)

 . 138 ص،"رسالة ابن القارح" رسالة الغفران ومعها نص محقق من : المعري، أبو العالء: ينظر (7)
 ). 3/458( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب(8)
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 ، فتلقيبهما باألبيضيِن يعطي طابع الفرح والسعادِة والهدوء واالسـتقرار     تعليل السابق كثيراً عن ال  
 .  بفضل تواجدهماألمل والتفاؤل في الحياةوا

 الخبـز    وذهب أبو الطيب اللغوي إلى أن لفظَ اَألسمريِن يدلُّ على          ،)1(الماء والِحنْطَةُ : اَألسمراِن
 واللَّبن، وقيل لـبن الظبيـة       ذهب شريف يحيى األمين إلى أن اللفظَ يدل على الخُبزِ         و،  )2(والماء
 . )3(خاصةً

أهمية وجودهمـا   في  والثاني   رر، أحدهما الض  ؛ِنيتهما باألسمريِن مسارا  ويجوز في تسم  
 حالةٌ نفسـية    افع لتسميتهما الدو ِن،األسمريكما عرفا ب  بز والماء عِرفا باألبيضيِن     الخُف في الحياة، 

 وما  . من سوء الحال لقلِة الموارد واضمحاللها      ن أطلق عليهما هذا اللقب، خوفًا      م سيطرت على 
، )4("لفظ األسمريِن يطلق علـى الـرمح والمـاء        ": ين التنوخي يوضح ذلك، قال    عز الد  جاء به 

لذا  ؛البياض والسواد  من لونيِن هما      في الوقِت ذاته، فالسمرةُ مزيج     لضررهما وأهمية وجودهما  
 .وصفاء، وشؤم وكراهية والخوف، من أمل ونقاء )5(داللته تحمُل أبعاد اللونيِن المذكوريِن

ـ  ،)6(مر والماءالتّ :داِنوساَأل ِإنَّما لباسـنا الصـوفُ،    ": قال رسوُل اِهللا ـ صلَّى اهللا عليِه وسلَّم 
 الطعام  إذ حصر الرسول الكريم ـ صلَّى اهللا عليِه وسلَّم ـ.)7("مر، والماءالتّ: وطعامنا األسوداِن

                                      
شـريف   .19 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي". سمر"، مادة   )6/397 (لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 . 38-37، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 ).  3/457( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى :اللغوي، أبو الطيب:  ينظر(2) 
 . 38، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى : ينظر(3)

 ).  3/457(، 1 دمشق، الحاشية رقم-، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب(4)

ردن،  األ -، دار الحامد للنشر والتوزيـع، عمـان       1طاللون ودالالته في الشعر،     : الزواهرة، ظاهر محمد هزاع   : ينظر (5)
 . 125م، ص2008

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". سود"، مادة   )6/469( لسان العرب،    : ابن منظور  (6)
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  ). 2/173(،  م اللغة وأنواعها  المزهر في علو  : السيوطي). 3/457(
 .270ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد( معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي. 38ص

(7)          ين عبد العظيم بن عبد القويالد والتَّ : المنذري، أبو محمد زكي ِمن الحديث الشريف،     التَّرغيب محمـد  : تحقيـق رهيب
 ). 4/177(م، 1973/هـ1393 بيروت، -، دار الفكر2محي الدين عبد الحميد، ط
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 ين بـن عربـي     محي الـد    صور ذْ إ ، باألسوديِن   سميا همادكرهاً لنفا الصنفيِن ال غير، و   بذينك  
 : قالالمنير؛ ألهميتهما في الوجود،األسوديِن بالمصباح 

 ]البسيط      [
  يـرى  اَألسـودانِ والتَّمر والماء ِعنْـِدي     

 

      احـبـِل ِمصِفـي ظَـالِم اللَّي 1(كََأنَّه( 
 

  اَألسـودانِ  ضـره وحضر في ناٍد، ح   :" ... وروى أبو عالء المعري في رسالة الغفران      
  نْمما اله2(اللذاِن ه( والماء ")3( .  ما الماء واللبنهو)مـن        : وقيل. )4 والفَثُّ، وهو ضـرب هما الماء

 :، قال الشاعر)5(البقل يخْتَبز فيؤكل
 ]الرجز        [

ـــوداِن ــاَألسـ ــدـر َأبـ  ياِما ِعظَـ

 

ــ  الموـــثُّ د ــقاميـاء والفَ  )6(ا َأس
 

ةَ التسمية لظـاهرة تغليـب   يفند ما جاء به أبو الطيب اللغوي من قول يرجح علّ   هو ما و
، فلو كان األمـر    )7("التمر والماء، والماء ليس بأسود    : واألسودان ":األسود على غيره، حيث قال    

 . وكالهما ال يتصف بالسواد اللفظُ على الخبز والماء؛ قَِلطْما ُألكما يقول 

  محبب لدى اإلنساندلَّ على شيءما : رابعا

تار األلفاظَ  العرب تخ ن لإلنساِن، و   سميا بذلك؛ َألنَّهما أمراِن محببا     ،)8(بابحم والشّ  الشّ :اِنضيباَأل
، قال أبـو    )9(نقاء والصفاء والسرور واألمل    على الّ  للداللةير اللون األبيض    ِتخْافَ المناسبةَ لذلك، 

                                      
أحمد حسن بسج، : شرحديوان ابن عربـي،  : ابن عربي، أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي  (1)
 . 222م، ص1996/هـ1416 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1ط
 . الهنْم هو التمر (2)
 .138ص، "رسالة ابن القارح"رسالة الغفران ومعها نص محقق من :  المعري، أبو العالء(3)

 ". سود"، مادة )6/469( لسان العرب، : ابن منظور(4)
 . 39، ص)المثنيان(اة معجم األلفاظ المثن: شريف يحيى األمين: وينظر". سود"مادة  ،)6/469(، المصدر نفسه (5)
كتـاب  :  وأبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينَوري          ". سود"مادة   ،)6/469( لسان العرب،    :ابن منظور :  ينظر (6)

 ).1/425(م، 1984/هـ1405 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1طالمعاني الكبير في أبيات المعاني، 
 ). 3/457( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيتاب المثنى ك: اللغوي، أبو الطيب(7)
). 13/149(،  4، كتاب المثنيـات، ج    المخصص: ابن سيده : وينظر". بيض"، مادة   )1/677 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (8)

األلفـاظ  معجم  :  شريف يحيى األمين  ). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).3/458(،  وكتاب المثنى 
 . 23، ص)المثنيان(المثناة 

 . 77صاللون ودالالته في الشعر، : الزواهرة، ظاهر محمد هزاع: ينظر (9)
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 قـال محـي     .)1("الشَّحم والشَّباب : ، قال قوم معناه   اَألبيضاِناجتمع للمرأة   : يقال ":الطيب اللغوي 
 :الدين بن العربي

 ]البسيط[

 والشَّــحمثَــم ضــاِن الشَّــبابيِإلــىاَألب  

 

        القَـوِم تَرتـاح 2(شُهوِد هذَيِن نفـس( 
 

ـ   ": حم والبياض، قال   على الشّ  فظَ يدلّ وذهب المحبي إلى أن اللَّ      والبيـاض،   حماألبيضان هما الشّ
 . لهمر مستملح لإلنساِن، محبب ، وهو أ)3("حم والبياضومنه اجتمع للمرأة اَألبيضان الشّ

 قاَل ، )5(راب واللحمـالشّ: اَألحمراِن: راب، فقيلالشّب  الخمرعِرفَو، )4(حم والخمراللَّ: راِنمحاَأل

ِريوهجالَ  ":الجالر َأهلَك اَألح قـال   ،)7(النبيذ واللحـم : اَألحمران: وقيل. )6("حمالخمر والل : راِنم
 : محيي الدين بن عربي

 ]البسيط      [

 ــاس ــقُ والطَّ ــا اِإلبِري ــاِن هم  المرِجفَ

 

)8( كَذَاك اللَّحـم والـراح     واَألحمراِن 
 

 

ميل للـوِن   هما ، فاللحم معروفٌ عنه أنَّه ي      يالخمر واللحم باألحمريِن اعتبارا للون    وعِرفَ  
الخمر الشديدةُ  : الِجريال والِجريالة  ":قال ابن منظور  األحمر كما أن الخمر عرفت باللوِن نفسه،        

                                      
 ). 3/458( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب(1)

 .222صديوان ابن عربي، :  ابن عربي، محيي الدين(2)

 .14 ص في تمييز نوعي المثنيين،جنى الجنتين:  المحبي(3)

، 4، كتـاب المثنيـات، ج     المخصـص : ابن سـيده  : وينظر ".حمر"، مادة   )369-3/368 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (4)
 .16 ص جنى الجنتين في تمييـز نـوعي المثنيـين،        : المحبي). 3/459(،   كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(

 معجم الفرائـد المكنونـة فـي    :محمد مصطفى العريضي. 28، ص)المثنيان(اظ المثناة   معجم األلف : شريف يحيى األمين  
 .269ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 ). 2/173(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي: وينظر. 395، صإصالح المنطق:  ابن السكِّيت(5)
 ".   حمر"، مادة )11/74(عبد الكريم العزباوي، : تحقيقن جواهر القاموس، تاج العروس م:  الزبيدي، محمد مرتضى(6)

 ".حمر"، مادة )3/369(لسان العرب،  : ابن منظور(7)

 .222صديوان ابن عربي، : ابن عربي، محيي الدين  (8)
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  على ذواٍت أخرى اعتبارا للونها، فقيل األحمرانِ        يدلُّ فظَِمع عن العرب أن اللَّ    ما س و. )1("الحمرِة
  فَرانعوالز 2(هما الذَّهب( ال : "، يقال اَألحمراِن، وهما  َأهلك نِّساء :عفرانالز)3( والذَّهب ")و. )4ذهب 

عن أبي هريرةَ ـ رضي اهللا عنـه ـ      رِوي،)5(رفُص والع الذَّهِبفظَ يدلُّ على إلى أن اللَّالمحبي
ـ   ـ عمال وِبهالـذَّ : ِنيرماَألح ن ِماِءسلنِّ ِلٌليو ": قالعن النبي ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم  6("ِرفَص( .

، وجميعها سميت بذلك اعتبارا للونها الَّذي       )8(الذَّهِب والتِّبرِ و،   والزعفَران )7(الورسومن دالالته   
 : يغلب عليه اللون األحمر، ومنه لُقِّب الذَّهب والدم باألحمرين في شعِر الحيص بيص، حينما قال

 ]الطويل                [

ـ   وُل سحتْ       يـرـا ِإذَا جالـنَّفِْس ِمنْه واد 

 

 )9(عسـجٍد وِدمــاءِ اَألحمـريِن  ِإلَـى   
 

 عن أبي ُأمامةَ ـ رضي اهللا عنه ـ   رِويوذلك لما  ، باألحمرينذَّهب والحرير الويعرف
ـ  : قال َأعالي أهِل الجنَّـِة  ُأِريتُ َأنِّي دخَلْتُ الجنَّةَ، فَِإذا  ":قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

َأما : ، فَِقيَل ِلي   َأحد َأقلُّ ِمن اَألغِْنياِء والنِّساءِ     فُقَراء المهاِجرين، وذَراري المْؤِمنين، وِإذا لَيس فيها      
           نفَألْهـاه ـا النِّسـاءَأمو ،صونحميو بونحاساِب يلَى البع مفَِإنَّه اَألغِْنياء انِ  اَألحـرم :  بالـذَّه

                                      
 ". جرل"، مادة)2/300 ( لسان العرب،: ابن منظور(1)
، مجلة المجمـع العلمـي       كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". حمر " مادة ،)3/369 ( لسان العرب،  :ابن منظور  (2)

معجم األلفـاظ   :  شريف يحيى األمين   .)2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/459( دمشق،   -العربي
 . 29، ص)المثنيان(المثناة 

، مـادة   )6/48(،  لسـان العـرب   : ينظر. وف، وهو من الطِّيب   هذا الصبغُ المعر  :  قال ابن منظور في معنى الزعفَرانِ      (3)
 ". زعف"

تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيـدي   : وينظر". حمر"، مادة   )3/368 ( لسان العرب،  :ابن منظور (4) 
 ". حمر"، مادة )11/74(عبد الكريم العزباوي، : تحقيقالقاموس، 

العصفُر هـذا الـذي     : ذكر ابن منظور داللة العصفُر، فقال     . 17 ص يين،جنى الجنتين في تمييز نوعي المثن     :  المحبي (5)
يروِمنه ب ،عصفر"، مادة )9/278(،  لسان العرب:ينظر. يصبغُ به، منه ِريِفي." 

 ).  4/170 (التَّرغيب والتَّرهيب ِمن الحديث الشريف،: المنذري (6)
 شيء َأصفر مثل اللطخ يخرج على الرمِث بين آخر الصيف وَأول الشتاء إذا              :الورس: قال ابن منظور في تفسير اللفظ      (7)

نَهلَو الثوب ورس"، مادة )15/304(، لسان العرب: ينظر. َأصاب." 

من : الذَّهب كُلُّه، وقيل: قال ابن منظور في تفسير التِّبر . 29، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    :  األمين، شريف يحيى   (8)
 ".تبر"، مادة )2/12(،  لسان العرب:ينظر. الذَّهب والفضِة 

مكي السيد جاسم وشـاكر هـادي       : تحقيقالديوان،  حيص بيص، األمير شهاب الدين سعد بن محمد التميمي البغدادي،            (9)
 ). 3/287(م، 1975، منشورات وزارة اإلعالم في الجمهورية العراقية، )ط.د(شكر،
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ريرالحافع لتغيلب لون الذَّهِب على الحرير،       . )1("وا الحرير   لمعرفة الذَّهب باللون األحمر   والدأم ،
 . األحمر وغيره من األلوانفمنه 

ـ           اَألحمـراِن الـذَّهب     ":وروقَد يجمع اللفظُ جمع تكسيٍر، فَيقاُل اَألحاِمرةُ، قال ابن منظ
قال هذيل   .، َأي الزعفَران  )2("الخمر واللحم، فِإذا قُلْتَ اَألحاِمرةَ فَفيها الخَلوقُ      : ران، وقيل والزعف

 :األشجعي

 ]الكامل[                                                                                        
 

 ةَِإنلَكَــــتْاَألحـــاِمرالثَّالثَــــةَ َأه  

 

 الي، وكُنْـتُ ِبهـا قَـديماً مولَعـا        م 

 

ــي   ــمين، وَأطَِّل الس ــم واللَّح ــر الخَم 

 

)3(بــالزعفَراِن، فَلَــن َأزاَل مولَّعـــا 
 

 

 )7(هما الورس والزعفَـران :  وقيل،)6(الورس والذَّهب: ، وقيل )5(الذَّهب والزعفَران : )4(اَألصفَراِن
 همـا يللون اعتبـارا  ،)9( باألصـفرينِ   الورس والزبيب  عِرفَ و ،)8("نِّساء اَألصفَرانِ َأهلَك ال : "يقال

 . كغيرهما من الذواِت التي عرفت باألصفرين

                                      
 ).  4/170 (غيب والتَّرهيب ِمن الحديث الشريف،التَّر: المنذري (1)
: ابـن سـيده   . 395، ص  إصـالح المنطـق    :ابن السكِّيت : وينظر". حمر"، مادة   )3/369 (لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين،       : المحبي). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/459(

 .16ص
وتاج العروس من   . 395، ص  إصالح المنطق  والبيتان في ". حمر"، مادة   )3/369 ( لسان العرب،  ورد البيت األول في   (3)  

، ووِجد ضرب البيت الثاني مختلفـاً عنـد محمـد           "حمر"، مادة )11/74(عبد الكريم العزباوي،    :  تحقيق جواهر القاموس، 
 ).13/149(، 4، كتاب المثنيات، ج المخصصوبال نسبهما في. مبقَّعا بدالً من مولَّعا: مرتضى الزبيدي، فقال

 :ينظر. الذَّهب والطِّيب للنِّساِء خاصةً   : راِناَألصفَ: الزعفَران، فقال ) الطِّيب للنِّساِء خاصةً  (أراد أبو الطيب اللغوي بقوله       (4)
 ).3/461( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى:أبو الطيب اللغوي

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". صفر"، مادة   )7/386 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)
شـريف يحيـى    . 20، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

األصـوات،  (معجم الفرائد المكنونـة فـي       : محمد مصطفى العريضي  . 43، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين
 . 271، ص)والكنية، والتغليب، واألضداد

  ".صفر"، مادة )7/386 (لسان العرب،:  ابن منظور(6)
 ).13/149(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص: ابن سيده: وينظر. 395، ص إصالح المنطق:ابن السكِّيت (7)

 ".صفر"، مادة )7/386 (لسان العرب،:  ابن منظور(8) 
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  . 20، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (9)

 .43ص
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قـاَل   .)2(هما القلـب والحـذَر    : وقيل. )1(، ويقال الحازم  القلب الذَّكي والرْأي العاِزم   : اَألصمعاِن
 :لملك بن مروان عبد امدحي اَألخْطَُل

 ]البسيط   [

  ــه ــنَّفِْس يبعثُ ــي ال ــد نَِج عب ــم الهو 

 

 )3(القَلْب والحذَر : واَألصمعاِنِبالحزِم،   
 

 :تي يتميز بها من اتصفَ بهما من البشر، قال ابن فـارس           طافِة الَّ سميا بذلك للتعقِل واللَّ   
لى لطافٍة في الشَّـيء وتضـام، وكـلُّ منضـٍم فهـو             الصاد والميم والعين أصٌل واحد، يدلُّ ع      "

، إن اجتمعت في رجـٍل      ، فالقلب الذَّكي والرأي العازم والحذر جميعها صفاتٌ حسنةٌ        )4("متصمع
نباهتـه  ل ن التصرفَ في المواقف   حكيما، يحس يكون حينئذ لطيفًا    أصبحت جزءا منه،    وتضمنها، ف 

 . وذكائه

:  وقيـلَ  .)6("ذَهب منه اَألطيباِن، أي اَألكُل والنِّكاح     " : يقاُل في المثل   ،)5(لنِّكاحعام وا الطّ: اِنبيطْاَأل
   والشَّباب بان هما الشَّحم7(اَألطْي( بابحةُ والشّ، أي الص)يا بذلك ألهميتهمـا، فهمـا أمـراِن    )8مس ،

 :  قاَل نَهشُل بن حري إنساِن،محبباِن طيبان لكّل

                                      
: ابـن سـيده   . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". صمع"، مادة   )7/439 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين،       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/460(

 معجم الفرائد المكنونة    :محمد مصطفى العريضي  . 44، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين   .21ص
 .268ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(في 

 .44، ص)ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(2)

 -، منشورات دار اآلفاق الجديدة1فخر الدين قباوة، ط : ، تحقيق  شعر األخطل  :األخطل، أبو مالك غياث بن غوث التغلبي      (3) 
 ). 1/197(م، 1971/هـ1391بيروت، 

 ".صمع"، مادة)3/310(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)
: ابـن سـيده   . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر. "طيب"، مادة   )8/268 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 يـين، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثن      : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/460(

 . 45، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 20ص

 ). 1/281(مجمع األمثاِل، : الميداني: ينظر (6)

 ".طيب"، مادة )8/268 (لسان العرب،:  ابن منظور(7)
 .45، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(8) 
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 ]الطويل    [

ــك ِإ ــاتَ ِمن ــذا ف بــْلاِناألطْي ــال تُب   فَ

 
 

       ـذَرالَّذي كُنتَ تَح ومالي كتى جاء1(م( 
 

 :قال منصور بن إسماعيل الفقيهو

 ]المتقارب     [
  ـــب ــد ذَه ـــو وق ـــاِنَأتَلْه  اَألطْيب

 

 وَأنْذَرك الشَّيـب قُــرب اَألجــلْ      

 

 وتُ يمـــكََأنَّـــك لَـــم تَـــر حيـــا

 

 )2(ولَـم تَـر ميتـاً علـى مغْتَسـلْ       
 

 المحبب لإلنساِن، وما يكتسبه من فائدٍة عنـد         األطعمِة باألطيبيِن، لذوقه  عِرفَتْ بعض ا  و
  عـن   رِوي ،)3( باألطيبين  اللَّبن والتَّمر  لذا عرفَ فهي مقربةٌ للنفِس مفيدةٌ لجسم اإلنساِن،       تناولها،  

مر  التّ:اِنبيطْاَألذانك  ": قالم ـ صلّى اهللا عليه وسلَّ ـبي النَّ عنهللا عنه ـأبي هريرةَ ـ رضي ا
4("واللَّبن(  ، و  عن الر ورد    سول الكريِم أن ِب الِخرز)ا، إذ     )5يعرفاِن بذلك أيض طَبورد فعـٌل     والر 

: ِب، ويقـول طَز بالرِبرالِخكان يأكُل : " خُبر عنه، فقيلـسول ـ صلّى اهللا عليه وسلَّم    الرعن
 ـ يعرفـاِن   سمأي الدـ   وذهب شريف يحيى األميِن إلى أن الرطب والخريز.)6(" اَألطيباِنهما

تصحيف؛ ألن المعاجم اللُّغويـة   هو الِخربز، فوقع في اللفِظ    زالخريولعلَّ المقصود ب   )7(باألطيبين

                                      
 . 400، ص"طيب"، مادة ةأساس البالغ:  الزمخشري(1)

بهجةُ المجاِلس، وأنس المجالس، وشحذ   : القرطبي، أبو عبد اهللا عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري               (2)
عبد القادر القط، القسم الثاني، دار الكاتب العربـي للطباعـة   : محمد مرسي الخولي، مراجعة: تحقيقالذاِهن والهـاجس،   

 . 336، ص)ت.د(، )ط.د(والنشر، 

، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة   : شريف يحيى األمين  . 21 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي : ينظر (3)
 .45ص

ة بكري حياني وصـفو   : تحقيقكنز العمال في سنَن األقوال واألفعال،       : الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين        (4)
 ).  14/189(م، 1989/هـ1409 بيروت، -، مؤسسة الرسالة)ط.د(السقا، 

 "). خربص"، مادة )4/57 (لسان العرب،: ابن منظور: ينظر. (البطِّيخ بالفارسية: الِخربز (5)
ارس لألحاديـث   طبعة مزيدة بفه  مسنَد أبي داود الطَّياِلسي،     : الطَّياِلسي، سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري        (6)

 ). 7/243(، )ت.د( لبنان، -النبوية الشريفة، دار المعرفة، بيروت

 .45، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى : ينظر(7)
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 تفكيـِر اإلنسـاِن            .أصولها اللغوية في   إلى ذلك    لم تُِشر ـبساأللفاظَ توظَّفُ ح الذِّكِر أن وجدير
 :  الشاعرقال باألطيبيِن، )2( والصرب)1(عِرفَ الطُّرثوثُإذ وميولِه، 

 ] البسيط[       

ــةٌ  ــلطاِن نائي ــِر والس ــن الخي ع ضَأر 

 

 )3(الطُّرثوثُ والصرب :  ِبها واَألطيباِن 
 

أرجع إلى اليمامِة فأشـبع      ":، قال رغبةً بهما ،   باألطيبينِ نا والخَمر  الز كما نعتَ األعشى  
 لما لهما من ،)5( النَّوم والنِّكاح يعرفاِن باألطيبيِننِإ أيضا وقيَل. )4(..."الزنا والخمر:  اَألطيبيِنمن
     .عند النَّاس رفيعة نزلةم

 سميا ،)8(يقُهما الخمر والر:  وقيَل.)7("ِنيذَبعباَألون تُفْالن مفُ: "، يقال)6(عام والنِّكاح الطّ:باِنذَعاَأل
 مستملحاِن، وكذلك األمر مع الطعاِم والنِّكاِح، فهي        ستساغاِن لإلنساِن، محبوباِن له   بذلك ألنَّهما م  

العـذب  "): ع ذ ب(ور في األصل اللغوي أمور مرغوب بها، طيبةٌ للنفس البشريِة، قال ابن منظ     
 :قال بطرس كرامة، )9("الماء الطَّيب: كُلُّ مستَساٍغ، والعذْب: من الشراب والطَّعاِم

                                      
 .  وييبس، وهو دباغٌ للمِعدِةنَبتٌ رمِلي ِطويٌل مستَِدقٌ كالفُطر، يضِرب ِإلى الحمرِة: نبتٌ يْؤكَُل؛ وفي المحكم: الطُّرثُوث (1)

(2) بروقيل: الص ،الحاِمض ِقينالح ه: اللبنضمح َأياماً في الِسقاء حتى اشتد ِقنهو الذي قد ح . 

 ).  1/425 (كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني،: الدينَوِري، ابن قتيبة (3)

 ).  8/86 (األغاني،: األصبهاني، أبو فرج (4)

: ابـن سـيده  . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  ". طيب"، مادة   )8/268(لسان العرب،    :ابن منظور :  ينظر (5)
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

 جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين،       : المحبي). 2/174(،  اعهاالمزهر في علوم اللغة وأنو    : السيوطي). 3/460(
 .45، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 21ص

.  21 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي: وينظر". عذب"، مادة   )9/113 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)
 .46، ص)المثنيان(اظ المثناة معجم األلف: شريف يحيى األمين

 ".عذب"، مادة )3/329(عبد الكريم العزباوي، : تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس، :الزبيدي، محمد مرتضى(7) 

.  21 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي: وينظر". عذب"، مادة   )9/113 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (8)
 .46، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة  :شريف يحيى األمين

 ".عذب"، مادة )9/112 ( لسان العرب،: ابن منظور(9)
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 ]الطويل[

 سِبيٌل جـرى ِفيـِه الصـفَاء وقـد غَـدا          

 

 )1( اَألطْيبـيِن يِعـيض    اَألعذَبيِنعِن   
 

، )4(هما الشُّـرب والنِّكـاح    : وقيَل ،)3("َألهيغَيِنتَركْتُه في ا   ":، يقال )2(الطعام والشراب : اَألهيغاِن
 أن ابن منظور نَسب لفـظ اَألهيغَـيِن         بيد،  )6(" في اَألهيغَينِ  وقَع ":، يقال )5(اَألكُل والنِّكاح : وهما

النِّكـاح  : ِناَأليهغـا : قال،  محرفًا بتقديم   يب اللغوي فقد ذكر اللفظَ    ا أبو الطّ  ، َأم )7(لَألكِل والشربِ 
لما سِمع عن العرب     ،)9( الحالِ ِن الِخصب وحسن   اَألهيغي ومن دالالت  .)8(والشِّبع، وهما اَألطيبانِ  

 .)10("ِإنَّهم لَفي اَألهيغَيِن من الِخصِب وحسِن الحال ":من قول رواه ابن منظور في لسانه، قال

، )11("وقَعوا في اَألهيعينِ   ":قال،  لميداني بالعين افظُ عند أبي الفضل النيسابوري      ورد اللَّ و
فاَألهيغ الماء الـوفير،    " أن يقال األهيغاِن،     والحقُّداللة على األكل والشراب، أو األكِل والنكاح،        

جـاءت  . )12(" كثير العشِب والِخصـبِ    عام َأهيغ ِإذا كان مخِْصبا    : وَأرغد العيش وأخصبه، فيقال   
إذ ،  لـه إلنسان، فالماء الوفير والعيش الرغيد الخصب مفضـل         لما هو محبب     م  بذلك تسميتهما
عـام  الطَّو ،راب األكل والشَّ   يصفَ  إلى أن   اإلنسان العربي  ما دفع ،  حسن حال بتوافرهما  يكون بأ 

 . عندهباألهيغين؛ ألهميِة منزلتهما  كاحوالنِّ

                                      
 . 244م، ص1898 بيروت، -المطبعة األدبية ،)ط.د(سجع الحمامة، : كرامه، بطرس (1)

 ).13/150(، 4 ج، كتاب المثنيات،المخصص: ابن سيده: وينظر ".هيغ"، مادة )15/202 (لسان العرب،:  ابن منظور(2)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : ينظر. اَألهيغاِن في المثل بمعنى الشَّراب والميسر     : وقيل (3)
 .60ص

 ".هيغ"، مادة )15/202 ( لسان العرب،: ابن منظور(4)

شـريف  . 24 ص ييز نوعي المثنيـين،   جنى الجنتين في تم   : المحبي: وينظر". هيغ"، مادة   )15/202(المصدر نفسه،    (5)
 .60، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 ).2/377(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري(6) 
 ".هيغ"، مادة )15/202 (لسان العرب،:  ابن منظور(7)

 ). 3/462( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى  : اللغوي، أبو الطيب(8)
: االسـيوطي .  397، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت  :وينظر ".هيغ"، مادة   )15/202 (لسان العرب،  : ابن منظور  (9)

شـريف يحيـى    . 24 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي). 2/175(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    
 .60، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 ".هيغ"، مادة )15/202 (لسان العرب،:  ابن منظور(10)

 ). 2/360(مجمع األمثاِل، : الميداني (11)
 ".هيغ"، مادة )15/202 ( لسان العرب،: ابن منظور(12)
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الحنَسظ   : اِنيلَتاِن الحميدتاِن والنِّعمتاِن العِإما الغَلَبةُ والغنيمةُ فـي العاجـل، وإمـا         : يمتاِنالخَص
≅ö: (؛ قـال تعـالى    )1(الثـواب فـي اآلجـل      الشهادةُ مع  è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/ t� s? !$ uΖÎ/ Hω Î) “ y‰÷n Î) 

È ÷÷ ÷÷ uu uuŠŠŠŠ tt tt⊥⊥⊥⊥ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$####()2( .  وجلَّ، ارتفع شأنُه في حيـاة الـدنيا             فمن سعى وراء لمرضاة اهللا عز هما ابتغاء

   عن المساوئ وعن كلِّ شيء قبيح، فهما خَصلتاِن حميـدتاِن يبعـداِن             وفي حياة اآلخرة، وابتعد 
الحاء والسين والنون أصٌل واحد، فالحسن ِضد        ":صاحبهما عن القبح والمساوئ، قال ابن فارس      

 إنسـاٍن المـتالِك هـاتين       كـلَّ  بدعوتـه بمنزلتهما الرفيعة،   أبو الفضل الوليد    أشاد   و ،)3("القبح
 :صف من يحصُل عليهما بالمؤمن المقدام، قالالخَصلتين، وقد و

 ]الكامل          [
  وقَــد عِلمــتُم نُصــرةٌ  الحســنَياِن

 

 الِمقْـــدام ؤِمن4(وشـــهادةٌ فـــالم( 
 

هما، فهمـا حجـراِن يسـتخرجان مـن         ا ألصل  سميا بذلك اعتبار   ،)5(ةُضالذَّهب والفِ : الحجراِن
ووجد بزرويان حجـر صـغير       ":يرة، منها قول في الذَّهب، قيل     األدلةُ على ذلك كث   الصخوِر، و 

، ومما )6("كأنملة على هيئة الطبل الكراعة متضايق الوسط فيه حلقة ذهب كأنها خلخال في الساق             
ة هب والفض ام، والسام عروق الذَّ   ب من الفارسية على الس    ر ع  أنَّه وذُِكر ":هبقيل في الفضة والذَّ   

                                      
. 135، ص )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  ". حسن"، مادة   )3/207 ( لسان العرب،  :ابن منظور (1)

 . 272، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : العريضيمحمد مصطفى 
 . 52 آية ،سورة التوبة (2)
 ". حسن"، مادة )2/57(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)
، مطبعـة   2ط،  نفخات الصور، قصائد عربية فخرية    : أبو الفضل الوليد، إلياس بن عبد اهللا بن إلياس بن فرح بن طعمة             (4)

 . 115م، ص1934 بيروت، -الوفاء

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت   :وينظر ".حجر"، مادة   )3/68 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)
 دمشـق،      -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين    . 39، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي ).4/625(
، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضـداد    (معجم الفرائد المكنونة في     : محمد مصطفى العريضي  . 126، ص )المثنيان(

 . 271ص
م، 1984 بيـروت،    -، عـالم الكتـب    3طي معرفة الجواهر،    كتاب الجماهر ف  : البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد      (6)

 . 237ص
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 من يملكهما يكون  لية، ف ااإلنسان مشغوفٌ بحبهما؛ لقيمتهما الرفيعة، ومنزلتهما الع      ، ف )1("في الجبل 
 :قال الصرصري، غنيا سعيدا

 ]الكامل[

 ـــه ـــِه ودليـلُ بِبح ـــاد ــفَ الجم  كَِل

 

 ما جاء عـن َأحـٍد وعـن حمـدانِ          

 

 ِمن ِصـدِق حبِهمـا لَـه َأفـذو الِحجـى          

 

ــا  بــِه ح ــى ِب ــراِنِم  َأَأول ج2 (الح(
 

 

دورهما في الحياة، إذ سخرهما اإلنسان لما        ل  وقد سميا بذلك اعتبارا    ،)3(ِنبالنَّقْدي يعرفاِنو
 َأحمد شـوقي فـي     إلى ذلك    وأشار ه التجارية وغيرها،  معامالتفيه مصلحته، وجعلهما نقوداً في      

ى إنفاق الذَّهب والفضة في سبيل تقليـد  مد يصف فيها   ،)الطَّيارون الفَرنِسيون ( له بعنوان    قصيدٍة
 :ال قالطائر؛ الكتشاف وسيلة الطيران،

 ]الرمل[

 خـــاِلقَ العصـــفوِر حيـــرتَ ِبـــِه

 

 ُأممــاً بــادوا ومــا نــالوا المرامــا 

 

  فـــي تقليــــِدِهالنَّقْديــــِنَأفْنَـــوا 

 

 )4(وهو كَالـِدرهِم ِريشـاً وِعظامـا       
 

 المعادن؛ الستثمارها في أوقاٍت  تلكسكدن كثيرا، لدرجِة أنَّه يولهذا فقد اهتم بهما اإلنسا
 :  بالنائبات، قال َأحمد بن علي بِن مشرفوصفهاالَّتي أخرى، 

 ]البسيط      [

 ِممــا َأضــر ِبَأهــِل الملْــِك َأن خَزنــوا

 

  ــن ــاِت ِم ــديِنِللنّاِئب ــواالالنَّقْ 5( َأم( 
 

                                      
 . 242 صكتاب الجماهر في معرفة الجواهر،:  البيروني(1)
 -، منشورات جامعـة اليرمـوك     )ط.د(مخيمر صالح،   : تحقيقالديوان،  : الصرصري، أبو زكريا جمال الدين الحنبلي      (2)

 .  575م، ص1989إربد، 
معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي   . 489، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة     :األمين، شريف يحيى   : ينظر (3)

 . 272، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ). 2/91(، )ت.د(، )ط.د( لبنان،-دار الكتاب العربي، بيروتالشوقيات، : شوقي، أحمد (4)

 -عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، المكتبة العصـرية، صـيدا  :  بهذه الطبعةعنيالـديوان،  : ابن مشرف، أحمد بن علي  (5)
 . 104، ص)ت.د(، )ط.د(بيروت، 
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 إذ صـورهما    ،)1(ضـةَ بـالحبيبينِ    والف هبأن يلقب عمارة اليمني الذّ    ولهذا فال غرابةَ    
 :جعل منزلتهما من منزلته، قال، وبالحبيب المقرب

 ]البسيط   [
  ِمـن بـْأٍس وِمـن كَـرمِ        الحبيبيِنيهوى  

 

 نٍ   عبيِن ِمن جغيضخْلِ  لى البِمن ب2( و( 
 

      اإلنسان هذين وما سبق يكشفُ أن االقتصـادية  ن بألقاٍب تدلُّ على قيمتهما     الحجري لقَّب  ،
   محمد مصطفى العريضي    إال أن  ا  هذين الحجرين يعرفانِ   أشار إلى أنِهينَيِنب  أيضوذلـك   ،)3(الم 

 : الرومي ابِنلقول

 ]المنسرح     [

 كَــم ِمــن قَــوي ِإذا َأخَــلَّ ِبــهِ    

 

  ــفَقْــدهينَيِهم ــهغَلَب 4( فاتَــه( 
 

ـ  ؛ ألن   اً به محمد مصطفى العريضي ليس دقيق      ما جاء و  فـي قـول     المهينينالمقصود ب
 ابـن   ديـوان   تحقيقـه  وضحه عبد األمير علي مهنّا أثناء      هما الماُل والسالح، وهو ما       الشاعر
 أن اضـروري ميعه، ومن يفقد المال لـيس   نوع من أنواع المال، ال ج     ةُالذَّهب والفض ، و الرومي
 .   األخرينعند معا فهو مهان  ـ ال محاله ـ كن من يفقد المال والسالحيهان، ل

  جـراء  بالفضـةِ على المهانة التي لحقـت        رأيه  في محمد مصطفى العريضي   اعتمدو
ـ  سخريوطي عتفضيلها من قبل يهوذا اإل ر ذلـك فـي   ورد ِذكْإذ ، لى دم عيسى ـ عليه السالم 

ي عشَر الذي يدعى يهوذا اإلسخَريوطي ِإلـى        ينَِئٍذ ذَهب واِحد ِمن االثن    ِح" :الكتاب المقدس، فقيل  
 ِمنِة، والِفض ِمن ثَالِثين لوا لَهعكُم، فجِإلي هلِّمَأنا ُأسَأن تُعطُوِني و نَِة وقاَل ماذا تُريدونَؤساِء الكَهر

                                      
جنى الجنتين في   : المحبي: وينظر). 3/464( دمشق،   -، مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى  : اللغوي، أبو الطيب   (1)

 . 124، ص)المثنيان(لفاظ المثناة معجم األ: شريف يحيى األمين.  38، صتمييز نوعي المثنيين

محمـود  : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، إشراف األستاذ الدكتور حياته وشعره،  -عمارة اليمني : سالمي، سميرة  (2)
 .  244م، ص1982-1981:  قسم اللغة العربية، للعام الجامعي- كلية اآلداب-الربداوي، جامعة دمشق

 . 271، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : صطفىالعريضي، محمد م:  ينظر(3)

 ). 1/350(الديوان، : ابن الرومي (4)
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مـا فعلـه    ِذكِْر  ب هانة التي لحقت الفضةَ   تبينت الم قد  و.  )1("مهذِلك الوقِْت كان يطْلُب فُرصةً ِليسلِّ     
حينَئٍذ لَما رَأى يهوذا الذي َأسلَمه َأنَّه قَد ِدين نَِدم ورد الثَّالثين ِمن الِفضِة               ":يهوذا بعد تسليمه، قيل   

، فَقالُوا ماذا علَينا،  َأنْتَ َأبِصر،       سلَّمتُ دماً بِريًئا  ِإلى رَؤساِء الكَهنَِة والشُّيوِخ قَائالً قَد َأخْطَْأتُ ِإذْ         
  الِفضةُ، أما  فالمهان من الحجرينِ  .  )2(" مضى وخَنَقَ نَفْسه   ثَمفَطَرح الِفضةَ في الهيكَِل وانْصرف،      

  يحافظُ عليه اإلنسان، و     فهو  الذَّهب كريم نزلةُ المرأِة ا   تقد  حجرقتصادية من كميِة الذَّهِب    الأتي م
  .وجودِته

 األسود ومقام   للداللة على الحجر   لفظَل أنَّه وظَّفَ ا    حسان بن ثابت،   ما هو موروث عن   و
 : قال حسان بن ثابت يهجو هذيالً. )3(نبالحجريِن الشريفي  فهما يعرفاِن، ـ عليه السالم ـإبراهيم

 ]الوافر     [

ــروا    ِإذا اعتَم ــم ــا لَه ــواوم جحو 

 

   ريِنِمنجالح    ـعى نَصـيبسالم4( و( 
 

   مكروه لدى اإلنساندلَّ على شيءما : خامسا

لقوِل رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليـه   ، )7(والبول )6(هما الغائط: ، وقيل)5(الرجيع والبول :ثاِنبخْاَأل

ـ   إلـى أن مقصـد    األمين شريف يحيىذهبو. )8(" اَألخْبثَيِنعداِفوهو يَأحدكُم  ال يصلِّ ":وسلَّم 
                                      

، )16-14(دار الِكتاب المقدس في الشرق األوسط، انجيل متّى، اَألصحاح السادس والعشرون، السطر           : الكتاب المقدس  (1)
   . 48ص

   . 53، ص)5 -2(تّى، اَألصحاح السابع والعشرون، السطر انجيل م:الكتاب المقدس (2)

ـ 1427 بيروت،   -، دار المعرفة  1عبد اهللا سندة، ط   : تحقيقالديوان،  : األنصاري، حسان بن ثابت   : ينظر (3) م، 2006/هـ
 . 126، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 37، ص4الحاشية رقم

 . 37صالديوان، : بن ثابتاألنصاري، حسان (4) 
، مجلـة المجمـع العلمـي        كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". خبث"، مادة   )4/11( لسان العرب،    : ابن منظور  (5)

 . 30، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين).  3/464(، 2 دمشق، الحاشية رقم -العربي
 . كناية عن الِخراءة إذا َأحدث: غوط الرجلت: البراز، يقال: الغائط (6)

، مجلـة المجمـع العلمـي        كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". خبث"، مادة   )4/11 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)
جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 2/182(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/464( دمشق،   -العربي

معجم : محمد مصطفى العريضي  . 30، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 17 ص يين،نوعي المثن 
 .268، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(الفرائد المكنونة في 

(8)          د ابن عبد البرأبو عبد اهللا عمر يوسف بن عبد اهللا بن محم ،ا في ال : القرطبيِلم سـانيد التَّمهيدعاني والمالم طَّأ ِمنوم ،
 ).  193-9/192(م، 1999/هـ1419 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1محمد عبد القادر عطا، ط: تحقيق
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فرج األصبهاني ـ من لفظ األخبثين الذي وظَّفه في بيـت   العلي بن الحسين ـ المعروف بأبي  
 : عندما كتب ِإلى المهلَّبي يشكو الفَْأر ويِصفُ الِهر، فقال،)1( البوُل والثَفلمن الشعر ينسب إليه

 ]الخفيف[

ــِري ــِهال ي ثَيـ   َأخْب ــ عالَ يــاً و  عين

 

 )2( غَيـر التُّـرابِ    َأخْبثَـاه ـلَم مـا     
 

 

الَّ الكريهةافع لتسميِة ما سبق باألخبثيِن الرائحة       والد    ابن منظـور  قال   ،اممنهتي تصدر: 
إلنسان غيـر مسـتحب     كلُّ شيٍء مكروه ل   ف ،)3("خبيثٌ: يقال في الشيء الكريه الطَّعم والرائحة     "

نَـزَل ِبـِه     ":، يقـال  )4("السهر والضـجر  " جاء لفظُ األخبثيِن يتضمن داللةَ       يسمى خبيث، ومنه  
، ويدلُّ لفـظُ    )8(والسهِر )7(البخَِرو ،)6(كما يدلُّ على القَيِء والسالحِ    ،  )5(" السهر والضجر  :اَألخْبثَاِن

  عال، أو الضراط والسعاِلاألخبثيِن ـ إضافةً ِلما سبق ـ على الضيا بـذلك  ،)9(عِف والسموقد س 
 .  )11("َأخْبثاه، وبِقي )10(ذَهب َأطْيباه ": يقال،ألنَّهما شيئاِن مكروهاِن لإلنساِن

                                      
 ). الرجيع: الثافل. (30، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(1)
 ).13/107 (معجم اُألدباء،: الحموي، ياقوت (2)

 ".خبث"، مادة )4/10 (لسان العرب، : ابن منظور(3)
 دمشق،  -، مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". خبث"، مادة   )4/11 (،المصدر نفسه  (4)

تمييـز  جنى الجنتـين فـي   : المحبي). 2/184(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها  : السيوطي). 3/464(،  2الحاشية رقم   
 . 30، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 17 صنوعي المثنيين،

 ".      خبث"، مادة )4/11 (لسان العرب،:  ابن منظور(5)
 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ". خبث"، مادة   )4/11 (،المصدر نفسه :  ينظر (6)

معجم األلفـاظ  : شريف يحيى األمين. 17 صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،: المحبي). 3/464(، 2م  الحاشية رق 
 ). النَّجو: السالح، بضم السين. (30، ص)المثنيان(المثناة 

(7) خَرةُ الغَدا : "-رضي اهللا عنه-الرائحةُ المتغيرةُ من الفم، قال عمر بن الخطاب: البةٌِإياكم ونَومفَرجةٌ مخَربِة، فِإنَّها م . " 
 جنى الجنتين فـي تمييـز نـوعي المثنيـين،         : المحبي). 3/464(،  2، حاشية رقم    كتاب المثنى   : اللغوي، أبو الطيب   (8)

 . 30، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 17ص

 .30، ص)ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(9)
 . الشحم والشباب: األطيبان (10)
 .30، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(11)
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 وهمـا وتسير،    الحياة ، بهما تقوم  ك لتفاوت أهمية وجودهما   ، سميا بذل  )1(الماء والريح  :األسمراِن
 ِضأمراِن مإلنسان إذا أساء اس   ان ل ر تخدامهما، وعريرمي بنفسه إلـى التهلكـةِ     ف نفسه لهما،    ض، 

العرب لقبتْ هذين األمرين باألسمريِن لداللة اللون األسمر على البعدين المقصودين، وبما أنَّه             و
فمن الطبيعي أن يحمل دالالت اللونين من حب وتفـاؤل          األبيض واألسود،   هما   ن من لوني  مزيج

اللون األسمر مـزيج    ...  ":إذ قال ظاهر الزواهرة    لتوقف الحياة،    في الحياة، ومن شؤم وكراهية    
 فهو يحمل أبعاد اللونين المذكورين، ويأتي في حالة الوسط  ثَممن اللونين األسود واألبيض، ومن      

 .)2("بين اللونين ولهذا يكاد يحمل التكامل بينهما

ين الهيثمي عن عائشـةَ بنـت       ، حدثَ نور الد   )3(يِة عند أهِل البادِ   السيُل والجمُل الهاِئج   :ياِنمعاَأل
اللَّهم ِإني َأعوذُ بـك   ":كان رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ يقول  : ، قالتقدامة بن مظعون

   يُل والبعير الصؤول  :  قيل يا رسول اهللا وما األعمياِن، قال       اَألعمييِن،من شروهما عنـد    .)4("الس 
 تَعوذوا: " على حديث قيل فيه     هذا  في قوله  اعتمد ابن منظور  و ،)5(والحريقُ لسيُل ا أهل األمصارِ 

 نِ باِهللا ِمنييملُ  )6(" اَألعيالس ريقُ ، أيِرفا. والحِن لما  وعييممن   باَألع صيبة     يريصيباِنِه من الحي 
 يدِري  ، كاألعمى الذي ال    موِضعا، وال يتجنباِن شيًئا     يبقيانِ في َأمِره، َأو َألنَّهما ِإذا حدثا ووقعا ال       

  جاءت من هيئة من يصاب بهما      علَّةُ تسميتهما بذلك  و .)7(َأين يسلك، فهو يمِشي حيث َأدته رجلُه      

                                      
شـريف   .19 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي". سمر"، مادة   )6/397 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

 .38-37، ص)نالمثنيا(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 .125 صاللون ودالالته في الشعر،: الزواهرة، ظاهر محمد هزاع (2)
: ابـن سـيده   . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : ينظر". عمي"، مادة   )9/473 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (3)

 دمشـق،   -العلمي العربـي  ، مجلة المجمع     كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين،       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/460(

 .47، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 21ص
 ). 10/147(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، : الهيثمي، نور الدين (4)
: ابـن سـيده   . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  ". عمي"، مادة   )9/473 ( لسان العرب،  :ابن منظور  : ينظر (5)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين،       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/460(

 . 47، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 21ص
 ).3/305(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، : ابن األثير(6) 
 ). 9/473 (لسان العرب، : ابن منظور(7)
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 ،ـ ما يجعله بصرهدفِقيا باألعمى الّذي من اآلراء أنَّهما شُبهاجح الرو ،من ذعر فيصبح كاألعمى
أنشد ابن بري بيتًا من الشـعِر       و .طريق الصواب  وشماالً بال سبيل وال هداية تبلغه        ينًابطُ يم يتخ

 : ، قال)1(اِر على السيِل والنّ فيه اللفظُ داللةًوظِّفَ

 ]المتقارب[       
 كـــاء ـــبتُ ِإخـ ـــوهـ  لَألعمييـ

 

ـِمِ    )2( ولَألثْـرمينِ ـِن   )3( ولَـم َأظْلـ
 

  لعدِم تمييز شيء،)4(ِنواَألبهمي ى أن الليَل والسيَل يعرفاِن باألعمييِنذهب ابن منظور إل  و
         .وقت حلولهما

لقيت منـه اَألمـريِن      ":، قال ابن منظور   )6(ر واَألمر العظيم  الشّ  وهما ،)5(الفَقْر والهرم  :راِنماَأل
 :  في أرجوزِة المعتضدقال ابن المعتَز. )7("ر العظيمر واَألموالبرحيِن واَألقْوريِن َأي الشّ

 ]الرجز  [

ــم ــآمينِ  ثَ ــد للشَّ ــن بع ـــما ِم س  

 

ــِه   ــن كََأِس ــوا ِم عرِنفَجيــر 8(اَألم( 
 

                                      
شريف يحيـى   ). 3/463(،   كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ". عمي"مادة  ،  )9/473 (لسان العرب،  :ابن منظور  : ينظر (1)

 .47، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

. األترمان بدالً من األثرمـانِ    : الدهر والموت، وقد ورد اللفظ في معجم الفرائد المكنونة  بالتاء ال الثاء، فقيل             : األثرماِن (2)
 . 262، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي :ينظر

 ".ثرم"، مادة )2/106 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)
 .47، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين". عمي"، مادة )9/473 (،المصدر نفسه : ينظر(4)

).  2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا     : السيوطي: وينظر". مرر"، مادة   )13/76 (لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
معجم الفرائـد المكنونـة فـي    : محمد مصطفى العريضي. 54، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  

 . 272، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر". مرر"، مادة )13/76(لسان العرب،   :  ابن منظور  (6)
 . 272، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي. 54ص

، عروس من جواهر القاموستاج ال: محمد مرتضى الزبيدي: وينظر". مرر"، مادة )13/76 (لسان العرب،: ابن منظور(7) 
 ". مرر"، مادة )3/538(

 لبنـان،   -، دار الِكتـاب العربـي، بيـروت       )ط.د(مجيـد طـراد،     : شرحالديوان،  : ابن المعتَز، أبو العباس عبد اهللا      (8)
 ).   1/405(م، 2004/هـ1424
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فـالمرارةُ ِضـد   "األمـرين المقصـودين،     لكال   ِن لكره اإلنسانِ  يرماَألسميتهما بِ جاءت ت 
   ربطبع  )1("نقيض الحلو الحالوِة، والم ا   إلى ما يسعده، ما      ه يلجأ ، واإلنسانهـادئ   يجعله مسـتقر 

 قال رسوُل اِهللا ـ صلّى  ،)2( باألمريِناء والصِبر يعرفانالثُّفَّ وجاء في حديث رسول اهللا أن. البال
تي وإنَّما عِرفا بذلك للمرارِة الّ. )3("الصبر والثُّفَّاء:  من الشِّفاِءاَألمريِنماذا في  ":اُهللا عليه وسلَّم ـ

والمرارةُ في الصِبِر   ": يتصفان بها، وإن تدرجتْ بهما، وذلك لقول ابن منظور في سبب التسمية           
 قـال   وِإنمـا : دون الثُّفَّاِء، فَغَلَّبه عليه، والصبر هو الدواء المعروف، والثُّفَّاء هو الخَردُل؛ قـال            

 . )4("هما، َألنَّه جعل الحروفَةَ والِحدةَ التي في الخردل بمنزلة المرارة َأحداَألمريِن، والمر

، )6(وع والعـري  ـ الج أو،  )5( والعري فَقر ال  على الحياة السيئة   األمرينلفظ  ومن دالالت   
ـ   : أذاقك اهللا البردينِ  : أعرابي لرجل فقال   دعا": قائالً،  يدهـ س حدثَ ابن  بـرد  ى و يعني برد الغن
المشي كما يدلُّ اللفظ على     . )8(..."يعني مرارة الفقر ومرارة العري،      : )7( األمرينِ وجنَّبكالعافية،  
 :العقيليقال الشريف و ،)11(الجوع والعطش، و)10(" اَألمريِن في رحلتهىقاس ":، يقال)9(والتعب

 ]المتقارب         [

                                      
 ".مرر"، مادة )13/75 (لسان العرب، : ابن منظور(1)

شريف يحيى  ).  2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي: وينظر". مرر "، مادة )13/76 (، المصدر نفسه  (2)
 .54، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 ). الخردل: الثَّفَّاء). (1/214 (النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر،:  ابن األثير(3)

 . "مرر" ، مادة)13/76 (لسان العرب،:  ابن منظور(4)

 ). 2/183(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي). 13/149(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص (5)

جنى الجنتين في تمييـز     : المحبي). 3/462( دمشق،   -، مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى : اللغوي، أبو الطيب   (6)
 . 23، صنوعي المثنيين

 ). وماطَ عنْك اَألمريِن). (2/183( وأنواعها جاء في المزهر في علوم اللغة(7) 
 ).2/183(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي). 13/149(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص:  ابن سيده(8)

 . 55، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى : ينظر(9)

   .55ص، المرجع نفسه (10)

 . 55المرجع نفسه، ص:  ينظر(11)
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ــا  ــاٍب لَنَـ ــى ِعتـ ـــاه َأحلَـ  َأذَقْنـ

 

ــ  ــريِنذُقْنَا فَ هِ اَألمــد ــن ص  )1( ِم
 

َأن ينْهار عليك ِبناء َأو تقع فـي بئـٍر َأو           : اَألهدماِن: قال ابن منظور  ،  )2(ِبئروالالبناء   :ماِندهاَأل
سول باهللا منهمـا لشـدة      ذ الر تعوفقد   فس، لضررهما وشدة وقعهما على النّ     سميا بذلك  .)3(ُأهِوية

ـ ى العباِد، فسماهما باألهدميِن رغبةً بالحذِر واالحتراس منهما،ضررهما عل ال رسـول اهللا ـ    ق
 . )4(" اَألهدميِناللهم ِإنِّي َأعوذُ بك من ":صلّى اُهللا عليه وسلّم ـ

 ،)6(عمـى  ألنَّهما يتَجرثَماِن كلَّ شيء كتَجـرثُم األَ       بذلك، سميا   )5(السيُل والبعير الهائج  : ماِنهياَأل
مـا   بالجرأِة، ِلفضِرب بهما المثُل. )8("سلَّطَ اهللا عليه اَأليهميِن"و، )7("نعوذُ باهللا من اَأليهمينِ  ":يقال

وجدير الذِّكِر  ،  )9("أجرُأ من اَأليهمينِ   ": العرب يتركانه من آثاٍر سلبية في أماكن انتشارهما، فقالت       
هما و السيُل والحريقُ، : اَأليهماِن عند أهل الحضر   ف ،خرآل مٍع تختلفُ دالالتها من مجت    ظَأن األلفا 

 مـن  )10(الحريقُ والجمُل الهائج، َألنه إذا هاج لم يستَطَع دفْعـه بمنزلـِة اَأليهـم   : عند اَألعراب 
ِك وذُالبادية على السيل والجمل الهائجوفي رواية أخرى دلَّ لفظُ األيهميِن عند أهل          .)11(جالالرر 

مُل ، ألنَّه ال يهتدى فيهما كيف الع      )12(ية بالسيل والجمل الهائج   ن اَأليهميِن يعرفاِن عند أهل الباد     أ

                                      
زكي المحاسني، دار إحياء الكتـب  :  تحقيق الديوان،: الشريف العقيلي، أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة بن محمد           (1)

 . 111، ص)ت.د(، )ط.د(العربية، 
.  24ص،  جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". هدم"، مادة   )15/60 (لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

 .59، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ). 15/60 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)

 ).5/252(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، : ابن األثير(4) 

 .  460ص. جاء في كتاب المثنى ألبي الطيب اللغوي اللفظ بمعنى السيل والبعير المغتَِلم (5)

 
شـريف   .21 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي". يهم"، مادة   )15/523(لسان العرب،   : ابن منظور (6)

 .47، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 ".يهم"، مادة )15/524(لسان العرب، :  ابن منظور(7)

 ). 1/344(مجمع األمثال، : الميداني (8)
 ).   1/229(كتاب جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري :وينظر). 1/46(المستقصى في أمثال العرب، :  الزمخشري(9)

 .أصُل األيهم األعمى، الَّذي ال يميز (10)

 ". يهم"، مادة )15/523 (لسان العرب،:  ابن منظور(11)

أبو الطيـب   ). 13/150(،  4مثنيات، ج ، كتاب ال  المخصص: ابن سيده . 396، ص إصالح المنطق  :ابن السكِّيت :  ينظر (12)
، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا      : السيوطي). 3/460( دمشق،   -، مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى  :اللغوي

)2/174.( 
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ومن الشـعراء الَّـذين   .  )1( باأليهميِن السيل والليلجاءت تسميةُه   ومن كما ال يهتَدى في الهيماء،    
 : ل قال والحريق ابن دراج القسطلي،داللته على السيوظَّفوا اللفظ في 

 ]الوافر       [

ــا  ــوِت فيه ــوشُ الم ــتْ جي ــد جاشَ  وقَ

 

ــواِفي   ــن ت ــَأهوَل م ــيِنِب مه2(اَألي( 
 

 نِ   األيهمينِ طلقُ لفظُ كما يلَيجما    على روهـو  األسود بن علقمة بن الحرث، والعاقـب     ه
ميةَ بن معاوية بن األعور      ابنا مجالِد بِن أُ    )3()ثَرملةُ(وقيل هما صخْر و   ،  بن األبيض عبد المسيح   

 : بن وقاص الحارثي يغوث بها، وذلك لقول عبِدتي اتصفا الّ، سميا بذلك لشجاعتهما)4(بن قَشير

 ]الطويل                   [

  لِّغَنــب ــتَ فَ ضرــا ع ــاً إم ــا راِكب فَي 

 

 نداماي ِمـن نجــران أال تَــالِقيا        

 

 ِهمـــا ِكليِنواَأليهمـــيأبـــا كَـــرٍب 

 

 )5(وقَيساً بأعلى حضرموتَ، اليمانيـا     
 

ـ  ذَهبكما  ـ مِة الر ذيديوان ه تحقيق أثناءمطيع ببيلي  يراد بـِه  َأن لفظَ اَأليهميِن إلى   
  : ِة، قال ذو الرم)6(مِلكاِن من ملوِك غَسان

 ]الطويل        [

ــدعو ةَ يــي ــيِنعِش مــ اَأليه ــم يِج  ب فَلَ

 

ــِل  جعِتِه إال ِبقَتــٍل مــو 7(نــدى ص( 
 

 
                                      

 ). 2/184(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها :السيوطي:  ينظر(1)
، منشـورات المكتـب     1تحقيق، محمـود علـي مكـي، ط       ،  الديوان:  القسطلي، أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج        (2)

 . 375م، ص1961/هـ1381 دمشق، -اإلسالمي
 مجلـة المجمـع العلمـي       كتاب المثنـى،  : ينظر. صخر وقرملة : ورد اسم ثرملة عند أبي الطيب اللغوي بالقاف، قال         (3)

 ). 4/623( دمشق، -العربي
 .63، ص)ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(4)
منتهـى الطَّلـب   : أبو غالب محمد بن المبارك بن محمد ابن ميمون: وينظر). 15/76(األغاني،  : اَألصبهاني، َأبو فَرج   (5)

، مطبعة دار )ط.د(حسين نصار،  : سيده حامد وزينب القوصي ومنير المدني، إشراف ومراجعة       : تحقيقمن أشعار العرب،    
 ).  2/201(م، 1999 القاهرة، -الكتب المصرية

، المكتب اإلسالمي للطباعة    1مطيع ببيلي، ط  : ، تحقيق الديوان: ذو الرمِة، غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي          (6)
 . 607، ص87م، الحاشية رقم1964/هـ1384 دمشق، -والنشر، الحلبوني

 .607المصدر نفسه، ص (7)
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  معا  اإلنسان والحيواندلَّ علىما : سادسا

كلُّ شيٍء مقطوع عن الخير يسمى أبتـر،        ، و )1(، سميا َأبتَريِن لقلِة خيِرِهما    العير والعبد : اَألبتَراِن
الَّذي ال عروةَ له من : واَألبتر الخاسر، واألبتر... اَألبتر المنْبِتر الَّذي ال ولد له ":قال ابن منظور  
 َألنَّهما يماِشياِن َأثْمانَهمـا حتـى يهرمـا         سميا بذلك إذ   اِن،اَألحص ويقاُل لهما    .)2("المزاِد والدالء 

 :بن منظورا أي زوالِه، قال ؛أصُل تسميتهما جاءت من حص الشيءو ،)3(فتَنْقُص َأثْمانُهما ويموتا
" ليدالج صه  حصحتَ يالنَّب  :صقَه، والحرةُ: أحمنـه    : حلقُ الشَّعر، والحاص اء الَّـذي يتنـاثرالد

ِن لتحولهما من مرحلٍة يكوناِن مفيديِن فيها، فيطمح         عِرفَ العير والعبد باألحصي    ، ومنه )4("الشعر
 وذهاِب القوِة، مما يؤدي إلى إهمالهما، وعـدم االعتنـاِء           إليهما من يحتاجهما، إلى مرحلِة الكبرِ     

 .  بهما
 : وقال شقصة الفزاري. )6("طرفيهال يملك  ":، يقال)5(استُ المرء وفمه: الطَّرفاِن

 ]الرجز[

  لَـنَجمطَـرفاهلَـو لَـم يهـوِذْل 

 )7( اَألجمفي صـدِرِه ِمثُْل قَفـا الكَبِش                              

                                      
: ابـن سـيده    .398، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". بتر"، مادة   )1/376 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

جنـى  : المحبـي ). 2/175(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/151(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
 .13، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ".بتر"، مادة )1/376 (لسان العرب،:  ابن منظور(2)

: السيوطي). 13/151(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص: ابن سيده  :وينظر". حصص"، مادة   )3/237(،  هالمصدر نفس  (3)
شـريف يحيـى     . 16، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    

 . 28، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 ".حصص"، مادة )3/236(سان العرب، ل:  ابن منظور(4)
، كتاب  المخصص: ابن سيده . 396، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". طرف"، مادة   )8/169 (،المصدر نفسه  (5)

جنى الجنتين فـي تمييـز      : المحبي). 2/174(المزهر في علوم اللغة وأنواعها،      : السيوطي). 13/150(،  4المثنيات، ج 
 .292، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  شريف يحيى األمين.75ص نوعي المثنيين،

 ".  طرف"، مادة )8/169 (لسان العرب،:  ابن منظور(6)

: تحقيقتاج العروس من جواهر القـاموس،  : محمد مرتضى الزبيدي: وينظر". طرف"، مادة   )8/169 (،المصدر نفسه (7) 
 ".طرف"، مادة )24/80(مصطفى حجازي، 
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، إذا  الطرفينفالن فاسد    :، يقالُ )1(هما ِلسان المرِء وفَرجه، أو لسان المرء وذَكَره       : وقيل
، وهو مـا جـاء فـي حـديث          )3( الحلقُ والدبر   ومن دالالت اللفظ   .)2(كان خبيث اللسان والفرج   

ْأيتُه في النِّطَـع ومـا أدِري َأي         ر دب الشديد، فَسِقي فَضري، فلق    َأن رجالً واقَع الشرا   : طاووس
 َأسرع، أراد حلقَه ودبره، َأي َأصابه القَيء واِإلسهال، فلم َأدِر َأيهما َأسرع خروجـاً مـن     طَرفَيه
 .     )4("كثرِته 

 تْ عن العرب القَء اجميع اآلراويالحظ أنِويدامىلتي رعدا تقدم با واحدفالفم وماا داللي ، 
 يحويه يعد الجزء األعلى من جسم اإلنساِن، كما أن الفرج يعد الجزء السفلي منه، فهما جـزءانِ                

علـى  ) ط ر ف  ( طرفان له؛ لداللة األصل اللغوي       الجسمن في   متباعداِن، وكلُّ جزءين متباعدي   
رِف ألن فالعين سـميت بـالطَّ   ،)5(ر وبروز عن بقية األجزاء األخرى  البعد بين األشياء مع ظهو    

د انطباقهما، وهذا متجسد    ، وكذلك األمر عن   هاالجفون تتباعد فيما بينها، فتبدو ظاهرةً لمن يشاهد       
 ). ط ر ف( لفٍظ مشتق من األصل اللغوي في كلِّ

هو ما وضحه شريف يحيى األمـين فـي         ، و )6(هاِرابِة ومَؤخَ م الد مقد داللة اللفِظ على  و
، ال يبتعد في داللته كثيرا عن داللِة طرفي اإلنسـاِن،           )7(س الحيوان وذنَبه  الطرفاِن هما رأْ  : قوله

، وقال حميد بـن ثـور       )8("طَرفيِهمشَى الظَليم مسِرعاً راِفعاً      ":ألن طرفي كلِّ شيٍء حداه، يقال     
 :الهاللي يصفُ ذئباً

                                      
، مجلة المجمـع العلمـي    كتاب المثنى:أبو الطيب اللغوي: وينظر". طرف"، مادة )8/169 (لسان العرب،: ن منظور  اب (1)

معجم األلفاظ  : شريف يحيى األمين  . 75 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين،     : المحبي). 4/421( دمشق،   -العربي
 .292، ص)المثنيان(المثناة 

 ". طرف"، مادة )8/169 (،لسان العرب:  ابن منظور(2)

 .292، ص)المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر ".طرف"، مادة )8/169 (،المصدر نفسه  (3)
 .296ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي

 ".طرف"مادة ، )8/169 (لسان العرب،: ابن منظور(4) 

 ".طرف"، مادة )3/477(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:  ينظر(5)
، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر". طرف"، مادة   )8/169 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)

 .292ص

 .292، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(7)

 .292المرجع نفسه، ص(8) 
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 ]الطويل[                                                                              
ــرى ــالِن ِكالَهمــا  طَرفَيــِه تَ  يعِس

 

       تَتَـاِيعـِم الماسالس ودع تَز1(كَما اه( 
 

  تشبيها ،سميتا بذلك ألنَّهما متساويتاِن في الشكل والهيئةِ       ،)2(اُألذناِن من اإلنساِن والفرس   : القُذَّتاِن
 فـي ثالثـة     قاَل تَأبطَ شرا   ،)3("م وهو ريشه  خُِلقَتا على مثال قذذ السه    "...  :قيل،   السهمِ ِبِريشتي

 : )4(أرادوا قتله فقتل اثنين منهم وهرب الثالث
 ]الطويل      [ 

 مــَأنَّه ــاؤوا كَ ج مــو ــوا النَّ ســا َأح فَلَم 

 

ــ  ــِلي ِس ــةً ِبس مجــافَتْ ه َأض اعِلب 

 

ـ  فَقَلَّدتُ سـوار بـن عمـِرو        ِن ماِلـكٍ   ب

 

 )5(طَِميــِل القُــذَّتَيِن ِبَأســمر جســر 
 

                                      
، الـدار القموميـة   )ط.د(عبد العزيز الميمنـي،  : تحقيقالديوان وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي،     : الهاللي، حميد بن ثور    (1)

 . 104م، ص1965/هـ1384 القاهرة، -للطباعة والنشر
، )المثنيـان (األلفـاظ المثنـاة     معجم  : شريف يحيى األمين  : وينظر". قذذ"، مادة   )11/73 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)

 . 367ص
 .90، ص2، حاشة رقمجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(3)
خرج تأبط غازياً يريد الغارةَ على األزد في بعِض ما كان يِغير عليهم وحده، فنَذَرت به                : "قال عبد الرحمن المصطاوي    (4)

حاجز بن ُأبي، وسواد بن عمرو بِن مِلك، وعوفَ بـن عبـد اهللا، أن            : مروا ثَالثةَ من ذَِوي بْأِسِهم    اَألزد، فَأهملوا لهِ بالً، وأ    
ثَم تركها ونَهـض فـي      . يتبعوه حتَّى ينام فيأخُذوه َأخْذاً، فَكَمنُوا مكْمنًا، وأقبَل تَأبط شَرا فبصر باألِبل، فَطَردها بعض يوِمهِ              

هل يطلُبه أحد؟ فكَمن القَوم حين رأوه  ولم يرهم، فلما لم ير أحداً في أثره عاود اإلِبل فشَلَّها يومـه ولَيلَتَـه                       : ينْظُرِشغب ل 
ـ                      دها والغد حتى أمسى، ثم عقلها، وصنَع طَعاماً فَأكَلَه، والقَوم ينْظُرون إليه في ظله، ثم هيأ مضطجعاً على النّار، ثَـم أخم

وزحفَ على بطنه ومعه قَوسه، حتّى دخََل بين اإلبل، وخشي أن يكون رآه أحد وهو ال يعلَم، ويـأبى إال الحـذر واألخْـذ       
فلما أحسوا نومه أقبلوا ثَالثَتُهم يُؤمون الِمهاد الذي رأوه هيأه، فإذا هو يرمي أحدهم فيقتُلُه، وجـال اآلخـران،                   ... بالحزم،

 ..."   ورمى آخَر فَقَتله، وأفْلَت حاِجز هاِرباً

، دار المعرفة   1عبد الرحمن المصطاوي، ط   : تحقيقلديوان،  ا: تأبطَ شرا، ثابت بن جابر بن سفيان بن عميِثل بن حزن           (5)
 . 59م، ص2003/ هـ1424 لبنان، -للطباعة والنشر، بيروت
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 الثلثّالفصل ا

  بصلةما له، وما يمتُّرالطّي وأ  الحيوانالة علىأللفاظ الدا

  جسم الحيوانمنما هو عضو : أوالً

طُوالً نام، يقداِن   ، َأي من الكَِبِد والس     بريميها اشِو لَنا من  : ، يقال  الكَِبد والسنام من الناقة    :البريماِن
سميا بريميِن ألنَّهم كانوا يأخذون الكَِبد فيشُقُّونها ويضِفرون بها شحم "إذ  .)1(ويلَفَّاِن ِبخَيط َأو غيره

 ناِم أبيض فسالس وشحم وداءس نام، والكَِبدالسمالحبـُل    ي البـريم ِريميِن الختالِف ألوانهمـا ألنا ب
 .)2("كون فيه لوناِنالمفتوُل ي

سميا بـذلك لصـالبة      ،)3(التَّوءباِنياِن قاِدمتَا الضرعِ  : رْأسا الضرِع من الناقة، وقيل    : التَّوءباِنياِن
قال ابـن   ،  )4("تَوءباِن فَوعالِن من الوْأِب، وهو الصلْب الشديد       ": الضرع، قال ابن منظور    رأسي
 :مقِْبل

 ]لالطوي    [

ــيةً  ــر عِش ــراِب ِه ــى َأظْ ــرتْ علَ فَم 

 

ــا   ــاِنلَه َأباِنيــتَفَلْفَالَ تَو ي ــم  )5( لَ
 

 يهماهما وهيئتي للون اعتبارا، سميتا ِقرِطمتيِن)6(تاِن عن جانبي َأنف الحمامة الهنَيتاِن اللَ : الِقرِطمتاِن
، )7("حب العصـفُرِ  : طُم والِقرِطم والقُرطُم والِقرِطم   القُر ":، قال ابن منظور    بحِب العصفُرِ  ةالشبيه

 :قال الصنوبري

                                      
: ابـن سـيده    .398، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت  : وينظر". برم" دة، ما )1/478(لسان العرب،   ابن منظور،    (1)

شـريف يحيـى    . 27، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 13/151(،  4 كتاب المثنيات، ج   المخصص،
 . 74، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

  ). 13/151(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص (2)
شـريف يحيـى    . 29، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر ".تأب"، مادة   )2/5(لسان العرب،    (3)

 .84، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين

 ".تأب"، مادة )2/6(لسان العرب، :  ابن منظور(4)
 . 94 صالديوان،: ابن مقبل، تميم بن ُأبي(5) 

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  : وينظر". قرطم"، مادة   )11/121 ( لسان العرب،  :ابن منظور  )(6
 . 370ص

 ". قرطم"، مادة )11/121 (لسان العرب، : ابن منظور(7)
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 ]مجزوء الرمل      [

ـــا،   ـــر منتهاهـ ـــي ِتـبـ  وهـ

 

 )1(ِقرِطمتَاهــــــاِفضــــــةٌ  
 

 .           بصـلة  مـا لصـفة سـائدة، أو مـا يمـتُ له          حيوانين مختلفين    ما دلَّ على  : ثانيا
ـ  ،)2(ةُ والعقربالحي: اِندوساَأل  فـي  اَألسوديِناقْتُلُوا  ": قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم 
 قطـع ا أمر الرسـول الكـريم       ، ولوال ذلك م   سميا بذلك لضررهما   ،)3("الحيةَ والعقْرب : لصالِةا

 .  الصالة لقتلهما

 بلْدةٌ يتَنادى: " يقال ،)4(اسا وانِقطاِعِهما عن النّ   ِصراِمِهميا بذلك النْ  سم ،ئب والغُراب الذّ :اِنمرصاَأل
 : في قوله المرار الفقعسياستحضره .)5("أصرماها

 ]الوافر         [
ــا    ــرماء فيه ــى ص ــرماهاعل َأص، 

 

ــلُ    ــا ملي ــالِة ِبه ــتُ الفَ  )6(وِحري
 

الفـالة  و ،)8(األصرميِن والغُراب يعرفاِن ب   )7( الصرد ذهب شريف يحيى األمين إلى أن     و
ـ    وذهب ،)9(" اَألصرمينِ وتركتُه ِبوحش  ": يقال ؛ لتواجِدهما فيها،  تعرف بلقبهما  الم عمر عبـد الس

                                      
بنـان،   ل -، دار الثقافة، بيـروت    )ط.د(إحسان عباس،   : تحقيقالديوان،  : الصنوبري، أحمد بن محمد بن الحسن الضبي       )1(

 . 508م، ص1970
شـريف  . 19، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي". سود"، مادة   )6/469 (لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

 .38، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 ). 1/242(، سنن َأبي داود: األزدي، سلَيمان بن اَألشعِث السجستاني )3(

: ابـن سـيده   . 396، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". صرم"، مادة   )7/361 (لسان العرب، : ن منظور  اب (4)
  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       :  المحبي ).2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/462(
معجم الفرائد المكنونة   : محمد مصطفى العريضي  . 42، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 20ص
 . 274، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(في 

 ). 1/99(، مجمع األمثال: الميداني (5)

 ).1/99(مجمع األمثال، : الميداني: وينظر". صرم"، مادة )7/361 (سان العرب، ل:ابن منظور(6) 

طائر َأبقع ضخم الرْأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود؛ ضخم المنقار له برثُن عظيم نَحـو ِمـن      : الصرد (7)
الصرِد َألن العرب كانت تَطَّير من صـوتِه، وتتشـاءم      ونُهي عن قَتِْل    . القاِرية في الِعظَِم، يقال له األخطب الختالف لونيه       

 . فهو مكروه لدى العرب. بصوِته وشخِصِه

 .42، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى : ينظر(8)
  ".  صرم" ، مادة)8/141(المحيط في اللغة، : ابن عباد، إسماعيل(9)  
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 في  ،)1( والغراب ِبه داللة الذَّ  يحمُلتدمري أثناء تحقيقه ديوان ابن منير الطرابلسي إلى أن اللفظَ           
 : قول ابن منير الطرابلسي

 ]الكامل        [
ــوحشِ ملْ ــى ِب ــرميِنقَ ــتْ اَألص   تَزيلَ

 

  ـــه ـــتْ آالبـ  )2(آراُؤه وتَزايلَـ
 

ويرجح ري ليس دقيقيـاً،               داللة اللفظِ   أنممر عبد السالم تَدعلى الغراِب والذِّئِب، وما جاء به ع 
 .  هاءاللفظ تحريف، بقلب الهمزِةوقع في ف

 األصـل    داللـةِ   ابن منظور في   قال ،)3(ٍد منهما َأقْهب ِللَوِنهِ   الِفيُل والجاموس؛ كلُّ واح   : باِنهقْاَأل
قـال  ،  )4("هو غُبرة إلى سواد   : لون األقهب، وقيل  : القُهبة؛ والقُهبة : واالسم "):ق هـ ب  (اللغوي  
 :بن العجاجارؤبةُ 

 ]الرجز        [

 لَيـــثٌ يـــدقُّ اَألســد الهموســا   

 

 )5(الجاموسـا الفِيــَل و : واَألقْهبيِن 
 

ياِناِبالح:  والجراد يا بذلك ل  ،  )6(الذِّئبمطا يمشي على يديه وبطنه متستراً ليص   كالهموفعلهما،  ساد 
  . )7(فريسته

                                      
 -، دار الجيل، بيـروت 1عمر عبد السالم تَدمري، ط: جمعه وقدم لهالـديوان،  : ن أحمد بن منير الطرابلسي، أبو الحس   (1)

 .247، ص1م، الحاشية رقم1986لبنان، 
 . 247 ص: المصدر نفسه(2)

: ابـن سـيده   . 396، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت : وينظر". قهب"، مادة   )11/348 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي   ).13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   صصالمخ

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/459(
 . 50، ص)نالمثنيا(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 22ص

 ".قهب"، مادة )11/348 ( لسان العرب،: ابن منظور(4)

 مجموع أشعارالعرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه،   : ابن العجاج، رؤبة   (5)
 .  69ص

، )المثنيـان (المثنـاة  معجـم األلفـاظ   : شريف يحيى األمين:  وينظر". حأب"، مادة )3/5 ( لسان العرب،: ابن منظور (6)
 . 117ص

 ".حبا"، مادة )3/40 (لسان العرب، : ابن منظور(7)
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ـ      : نَّه قال  أَ  الجوهري  رِوي عن  ،)1(الهزاُل والنَّشَر : المجرتاِن ِة عن الضرمِلساٍن الح ِئَل ابنْأن، س
هر الشـديد   ؛ يعني من المجِر في الد     )2( مجرتَيها ٍق قَريةٌ ال حمى بها إذا أفلتت من       ماُل ِصد : فقال

) مجرتيهـا (ورد لفظ   و .)3(باعشر، وهو َأن تنتشر بالليل فتْأتي عليها الس       ومن النّ ) وهو الهزالُ (
ديد، وهو أن يعظم مـا فـي   هر الشّالمجر في الد: فالحزتاِن" : قال،)حزتيها(عند السيوطي بلفظ    

 بالليـل       ، والنَّشَر هوضأن من الحمل وتكون مهزولة ال تقدر على النّ        بطن الض وهو َأن تنتشـر 
مـِل أنثـى    ِن عن ح  سمي الهزاُل والنشر بذلك؛ لكونهما ناجمي     و . لضعفها )4("فتْأتي عليها السباع  

 : سمي حملُها بالمجر، قال ابن منظور  الليل، ومنه شِر في   ى الهزاِل والنّ  ها إل رج ي مااإلبِل والغنم،   
 . )5("ما في بطوِن الحوامل من اإلبِل والغنم: المجر"

  على قطيعين مختلفينما دلَّ: ثالثًا

ِإنَّه ليروح على فالِن ِإِبالِن، ِإذا راحت ِإبل مـع راٍع            ":تقوُل العرب  ،)6(ن من اِإلِبلِ  قطيعا: الِنِبِإ
 : ابـن منظـور     قـال   على قطيعين مختلفين،    لداللته  بالمثنى ق اللفظ ُألح ،)7("اٍع آخر وِإبٌل مع ر  

: ِإنَّما يريدون قطيعين؛ قال أبو الحسـن       ِإبالً اسم لم يكَسر عليه و      َألن: وحكى سيبويه إبالِن قال   "
فـظ اآلحـاد،     يوجهها ِإلى ل   ية األسماء الدالة على الجمع فهو     ِإنَّما ذهب سيبويه إلى اِإليناس بتثن     

ي األعشى  نب مشيراً إلى إبل      بِن الخزع   قاَل عوفُ بن عطيةَ    .)8("ولذلك قال ِإنَّما يريدون قطيعينِ    
 :وإبل ضبةَ

                                      
 ".مجر"، مادة )30-13/29(لسان العرب،  : ابن منظور(1)
 . ورد لفظ مجرتيها عند ابن السكيت جرتيها (2)

 .399، صإصالح المنطق: ابن السكِّيت: وينظر. 30-29 ص لسان العرب،: ابن منظور(3)

، 4، كتـاب المثنيـات، ج     المخصـص : ابـن سـيده   : وينظر). 2/176(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي (4)
)13/151.( 

 ".مجر"، مادة )13/28( لسان العرب، : ابن منظور(5)
 ".أبل"، مادة )1/48(المصدر نفسه،  (6)

 ".أبل"، مادة )1/48(  المصدر نفسه،(7) 

 ".أبل" مادة ،)1/48( المصدر نفسه، (8)
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 ]الطويل[

ـــما ــالِنه ــتُم  ِإِب ِلمــا ع ــا م فيِهم  

 

ــْئتُم َأ  ــا ِإن ِش موهافَّأدــاِلم نُس 1(ن( 
 

رم  : عاِنالصِإحداه ر اُألخرى لكثرتهـا     ِإبالِن تَِرددتَص ال   ،)2(ا حين يـمعيِن  قطيعـان    سـرص
 من كثرتهما وشدة عطشهما، فكلُّ صاد وراء وعين يدل علـى قـوٍة فـي الشـيِء،                 لتصادمهما

 : بيتًا من الشعر وظِّفَ اللفظ فيهَأنشد ابن األعرابي )3( األرضرتطاٍم فياو

 ]البسيط    [

 ــه ــتُ عنْ جفَريعــر ــٍةنا ِبص   َألرملَ

 

ــاِئٍس  بــاه و ــاه كَمعن ــاء معن  )4( ج
 

  بصلةله ، أو ما يمتّالحيوان تدلُّ علىألفاظ أخرى : رابعا

َأنحز القوم، أي أصاب ِإِبلَهم     : ، يقال )6(، وهما داءاِن يصيباِن اِإلبل    )5()النُّحاز والقَرح (: زاِنحنْاَأل
افع لذلك شعور نفسـي     تغليب مرض النُّحاز على القَرح، والد      ب جاءت تسميتهما بذلك  و. )7(النُّحاز

على األخطر  ) النُّحاز( المرض األقل خطورة وهو      بونلهم يغلِّ  ما جع  ،سيطر على العرب القدامى   
    ا عند إصابة الدواألقوى أثر       ح الَّذي إذا أصاب الدتنجو منه، ففطـرة       ابة به، وهو القَر ابِة ال تكاد

                                      
أحمد محمد شاكر وعبـد السـالم       : تحقيق وشرح ألصمعيات،  : األصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك          (1)

 .  167، ص)ت.د( لبنان، -، بيروت5هارون، ط
  .70، ص يينجنى الجنتين في تمييز نوعي المثن     : المحبي: وينظر". صرع"، مادة   )7/352 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

 .268، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ".صرع" ، مادة)3/342(معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس: ينظر (3)
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". صرع"، مادة   )7/352 (لسان العرب،  : ابن منظور  (4)

 ". صرع"، مادة )21/332(حاوي، عبد العليم الطَّ: تحقيقالقاموس، 

(5) عاالً شديداً        : النُّحازُل سعيْأخذ الدواب واِإلبل في رئاتها فَتَس داء .حفال تكـاد تنجـو،         : والقَر يْأخذ الفُصالن شديد برج
 القوم وَأقرح :    ُل ِمشْفَ      . َأصاب مواشيهم َأو ِإبِلهم القَرحدهيأخذ البعير فَي حة  وقيل هو داءقَرمنه، والم اإلبل التي بها قُروح    : ره

 .في َأفواهها فَتَهدُل مشاِفرها

). 2/184(، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا  : السيوطي: وينظر". نحز"، مادة )14/75 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)
 .57، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة معجم : شريف يحيى األمين .24، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي

 ".نحز"، مادة )14/75 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)
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 إلى تغليب النُّحاز على     ى بهم ما أد ،   في حالة المرض   ِلقَ عليها، أنَّه يذكُر األخفّ    اإلنسان الّتي خُ  
 . القرح

هما حبالِن يشَد بهما    و ،)1(ما تَحتَ الِميركَِة من الرحل، وهما ِبمنِزلَِة الِبداديِن في القَتَب         : اراِنرالِك
 حل ويالرالكَر" :، قال ابن منظور   تْثب : ع بينهما    ما ضممحل وجالحبلُ : ، فنقول )2(" ظَلفَتي الر كر 

ـ "للغـوي   وهذا ال يبتعد عـن دالالت األصـل ا         وعاد من موِضِعه      إذا انسحب   كرا يِكر : الكَرف
 : قال الشاعر،)3("الرجوع

 ]الرجز[

 ٍمـٍه سلِهـها ذاتَ وجـتُ فيـوقَفْ

 ِضـِم، جراِزٍمـاء ذاتَ محـسجح

 )4( بصلْـٍب زاِهـِملِكراريـِن ا تُنْبـي

                                      
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر". كرر"، مادة )12/69 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 . 397ص
 ".كرر"، مادة )12/69 ( لسان العرب،: ابن منظور(2)
 ".كرر"، مادة )12/68 (،در نفسه المص(3)

 ".كرر"، مادة )12/69(المصدر نفسه، (4) 
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 ابعالرالفصل 

الة على المكاناأللفاظ الد 

 الـالجب: أوالً

هما جبالِن َأحدهما َأسود واآلخر َأبيض، فاَألبيض لبني َأسـد،          : جبالنِ في الباديِة، وقيل   : اِنانَبَأ
 : الظَعائن في وصِف األسِديخازم، قاَل ِبشر بن أبي )1(واَألسود لبني فَزارة

 ]الوافر        [

 تَــُؤم ِبهــا الحــداةُ ِميــاه نَخْــلٍ    

 

  ــن ــا ع ــانَيِن وِفيه  )2(ازِورار َأب
 

 فـي   أبان وسلمى، فغَلَّبوا أبانا   : ماجبالِن، وه : أباناِن ":ِعزة حسن على اللفِظ قائالً    علَّقَ  
ا َأبان،  مَأباناِن اسم جبلين، يقال ألحِدهِ     ": إليه أبو الطيب اللغوي في قوله      ار وهو ما أش   ،)3("التثنيِة

وَأنَّه ال يشار  ":ِم ِلتالزِمِهما، قال ابن سيدهال بمقام العللم يفْصْل بينَهما، بل جعِ   و،  )4(واآلخر سلمى 
  الـدين  ضـي رقـال   ة التذكير،   ، والدافع لتغليب أبان على سلمى علَّ      )5("إلى أحدهما دون اآلخر   

 .)6("ِة، بل يغلب المـذكَّر وإن كان أحدهما مذكَّرا، واآلخر مؤنثًا، لم ينظر إلى الخفّ    ":باذياألسترا
 :ل ابـن منظـور    وذلك لقو  ،)7(أبان ومتاِلع :  الجبليِن هما   أن  إلى ياقوت الحموي  وذهب         

"تاِلعم واآلخر ما َأبانهد8("فهما جبالِن َأح(،رة، قال ة الخفّلى متالع علَّافع لتغليب أبان ع والدضي  

                                      
). 2/177(،  المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا       : السيوطي: وينظر". أبن"، مادة   )1/54 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

، )المثنيـان (المثناة  معجم األلفاظ   : شريف يحيى األمين  . 119-118، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي
، دار الكتب العلمية، 1فريد عبد العزيز الجندي، ط   : تحقيقمعجم البلدان،   : الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت      . 9ص

 ).1/83(م، 1990/هـ1410 لبنان، -بيروت
 لبنـان،   -ربـي، بيـروت   ، دار الشـرق الع    2ِعـزة حسـن، ط    : تحقيـق الـديوان،   : األسدي، ِبشر بن أبي خـازم      (2)

 . 102م، ص1995/هـ1416

 .102، ص3 الحاشية رقم،المصدر نفسه (3)
 ). 3/442( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى،: اللغوي، أبو الطيب(4)

 ).13/155(، 4، كتاب المثنيات، ج المخصص:ابن سيده (5)
 ). 3/414(لحاجب، شرح كافية ابن ا: ، رضي الديناألستراباذي (6)

 ). 1/83 (معجم البلدان،: الحموي، ياقوت (7)
 ".أبن"، مادة )1/54 ( لسان العرب،: ابن منظور(8)
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خفيف، فيختار ما هو    غليب التّ وينبغي أن يغلَّب األخف لفظًا، ألن المراد بالتّ        ":األستراباذيالدين  
 : مشيرا إليهماقال لَبيد بن ربيعة العامري ،)1("ةأبلغ في الخفّ

 ]الكامل    [

 ،ِبمتَـــاِلٍع وَأبـــانِ درس المنَـــا 

 

ــ  متَقادانِ وــوب ِس فالسبــالح  )2(تْ ب
 

 ولفـظُ   ،)5(، جبالِن في بالِد بني عـامر      )4(اُألخرج وسواج : ، هما )3(جبالن معروفانِ : جاِنرخْاَأل
جمع و يا بذلك اعتبارا للونيهما،   سمف  على االسم،   الصفةُ تْبغلَه األحول،   اسماألخرج صفةٌ لجبل    

ا الجبالن، قـال ابـن      األخرج على سمٍة قد ميز به     لِة لفظ   يب األخرج على سواِج لدال    بينهما بتغل 
 الغالب،  لوناِن سواد وبياض، واألخرج اَألسود في بياض، والسواد       : الخَرج، بالتحريك  ":منظور

قال حميد بن ثور الهاللـي      ،)6("ونه، غلب ذلك عليه، واسمه األحول     جبٌل معروف لل  : واألخرج : 
 ]الطويل   [                                                                                    

 ــاح ــتْ ري بِنَأريجــر ــا اَألخْ ِهملَيع  

 

      راِق غَِريـبذي الب ِمن لَبتَحسم7(و( 
 

 للونهمـا المغـاير للـون     سميا بذلك    ،)9(حبالِن من رمال الدهناءِ   : وقيل ،)8(وِضعاِن م :اَألشْيماِن
 ومـا ذهـب إليـه       ،)10("عالمة مخالفة لسائر اللون   : الشامة ":األماكن األخرى، قال ابن منظور    

                                      
 ).3/414 (شرح كافية ابن الحاجب،: ، رضي الديناألستراباذي (1)
 . 206م، ص1966/هـ1386 بيروت، -، دار صادر)ط.د(الديوان، : العامري، لبيد بن ربيعة (2)

. 17، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".خرج"، مادة   )4/63 ( لسان العرب،  :ن منظور  اب (3)
 . 147، ص1ج معجم البلدان، :ياقوت الحموي

معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر ).2/180/186(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي (4)
 . 31، ص)المثنيان(

 .31، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)

 ".خرج"، مادة )63-4/62 (لسان العرب،: ابن منظور: ينظر (6)
 . 50 صالديوان وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي،: الهاللي، حميد بن ثور(7) 
 ".شيم"، مادة )7/283 (لسان العرب،: ابن منظور (8)

 ". شيم" ، مادة)363/ 8(تاج العروس من جواهر القاموس، : حمد مرتضى الزبيدي، م(9)

 ".شيم"، مادة )7/281 ( لسان العرب،: ابن منظور(10)
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ليس صحيحا، وذلك لقـوِل      ،)1(ِن في اليمن   لداللة اللفِظ على واِديي    المحبي وشريف يحيى األمين   
 :الرمِة ذي

 ]الطويل     [
 

 ِإلــى مســتَوى الوعســاِء بــين حمــيٍط

 

 )2(الحـواِدرِ اَألشْـيميِن   ِل  وبين ِجبـا   
 

هما المحبي وذَكَر ،)4(مِلوهما جبالن من ِجباِل الر، )3(مال في طريق مكةحبالن من الر: اِنراَألغ
َأنَّهما حبالِن من   ، ويرجح   )6(هما واديان : ، وقيل )5(هما موِضعاِن بطريق مكة   : قالدون توضيح،   

الِن من الالربرمال؛ لقول الشاعرمال، أو ج: 

 ]الرجز     [

ــينِ   ــر حبلَ ــَل غي مــا الر ــد قَطَعنَ  وقَ

 

ــا   ــي زروٍد ونَق ــريِنحبلَ )7( اَألغ
 

 

  ، لعدم ثباتهما على هيئـة معينـة       زيفهما وبعدهما عن الحقيقة   جاءت تسميتهما بذلك من     
ال لكنَّهـا ال     فهي كالجب  ،لحجم واالتجاه  في الهيئة وا   ياِح حيٍن بفعل الر    تتغير كلَّ  مليةالكثبان الر ف

وربما عِرفا بذلك للونهما أو اتصاف موقعهما        .)8( تميُل للخدعِة والطبِع بالباطلِ    تدوم على حال،  
 .  )9(لحر الشديدبا

                                      
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين    : وينظر. 19، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (1)
 . 41، ص)المثنيان(

 . 390، صنالديوا: ذو الرمِة (2)

 ). 1/266( معجم البلدان، :ياقوت الحموي :وينظر ".غرر"، مادة )10/52 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)

 .48، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(4)

 .22، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(5)

 ).2/179(، نواعهاالمزهر في علوم اللغة وأ:  السيوطي(6)

تـاج العـروس مـن جـواهر     : محمد مرتضى الزبيدي: وينظر". غرر"، مادة )10/52 (لسان العـرب،  :  ابن منظور  (7)
 ".غرر"، مادة )13/231(حسين نصار، : تحقيقالقاموس، 

 ".غرر"، مادة )10/43 (لسان العرب، :ابن منظور:  ينظر(8)

 ".غرر"ادة ، م)47، 46/ 10 (،المصدر نفسه:  ينظر(9)
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داللـةً    الحسن ذهل بن عمر بـاألغريِن،      ا محمد بن معمر وأب    لسلطانا  الستالي وصفو
كـريم  : رجٌل َأغَـر   ":، قال ابن منظور    الَّذي استحقاه في حياتهما    على الشرف والرفعِة والكرمِ   

  الستالي  قال ،)1("األفعاِل واضحها، ورجٌل أغر الوجِه ِإذا كان َأبيض الوجِه، من قوٍم غُر وغُرانِ            
 :في مدِحِهما

 ]الطويل     [

ــاميِن  ــدنا الهم جيِنوــر ــبحااَألغَ َأص  

 

    قَيا طَـودر قَدعـا    وتَفَرلـى و2( الع(
 

 

 قول ابن منظـور؛ ألن  والراجح، )4( موضع في الحجازهوويقال   ، في الحجاز  )3(جبالِن: ماِنلَغْتَ
 :ةز عى في قول كُثَيرتجلَّوهو ما  ،ىاللفظَ استُخِْدم بصيغة المثنّ

 ]الطويل     [

 سقى الكُـدر فَاللَّعبـاء فَـالبرقَ فَـالِحمى        

 

)5( فََأظلَمـا   تَغْلَمـينِ  وذَ الِحصى ِمن  فَلَ 
 

 

، )بين(سبوقاً بظرف المكانر عزة اللفظَ مثياستخدام كُمن  على التثنية تضح داللة اللفظوت
 : ، قال في بيت آخروضٍع بين مكانيِن اثنيِن يشتمالن عليهيدلُّ على م ما

 ]الخفيف         [

 ورســـوم الـــدياِر تُعـــرفُ ِمنْهـــا

 

   نــي الَ بــالم ــيِنِب ــِريِمتَغْلَم  )6( فَ
 

 فـي   للفظ ا لداللة شرح   اد من ما جاء به مجيد طر    في   ارب المعلومات حول اللفظ   تضتو
 أما على موضٍع في بالد بني فزارة،         إلى أن اللفظَ يدلُّ     في البيت األول   ، إذ أشار  البيتيِن السابقين 

                                      
 ".غرر"، مادة )10/46( لسان العرب،، : ابن منظور(1)
ـ 1400، )ط.د(عـز الـدين التنـوخي،    : تحقيقالـديوان،  : الستالي، أبو بكر أحمد بن سعيد الخروصي   (2) م، 1980/هـ

 .  282ص

 ".تغلم"، مادة )2/41 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)
 .82، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين). 2/41(معجم البلدان، : الحموي، ياقوت: ينظر(4)  

، دار الِكتـاب العربـي،      )ط.د(مجيـد طـراد،     : وشرح وتحقيق الديوان،  :  كُثَير ِعزة، كُثَير بن عبد الرحمن بن ربيعة        (5)
 . 195م، ص2004/هـ1424 لبنان، -بيروت

 . 220 ص،المصدر نفسه(6) 
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ـ  من بالد فزارة على جبلين فكانت داللتهفي البيت الثاني   أن الموضـع  يجمع علىو  ـ أيضا 
 المقصود موجود في بالد فزارة، وهو ما يعلل صحة قول ابن منظور في داللة اللفِظ على جبلين          

فقد كـان   زة الثاني، وما قيل بخصوص داللة اللفظ على موضٍع           بيت كثير ع   وقد ظهر ذلك من   
يقصا بمن     ددومـن  الراوي والشاعر لناظر و لتالزمهما ل  زلِة الموضع الواحد؛   به ذانك الجبالِن، فع 

ا السامع، وكَثرةُ الجمعثَما واحدبينهما جعلهما موضع . 

الج1(الِنب(:  ٍءال طَيبلمى  ، جسَأجٌأ و)2(،  ذُِكر ِن فإنَّه يعنى به الجبالِن الل      لفظُ الجبلي   فإن  ِلبذاِن ص
أجأ وسـلمى   " نِإ :واه ابن كثير عن السهيلي، حينما قال       وهو ما ر    أجأ وسلمى العاشقاِن،   عليهما

وهما جبالِن بأرِض الحجاز، إنَّما سميا باسم رجل اسمه أجأ بن عبد الحي فجر بسلمى بنت حام                 
 :  اَألسديقاَل ِبشر بن َأبي خازم ،)3("ا في هذين الجبلين فعرفا بهمابِلصفَ

 ]الوافر         [

  حربـــاًالجبلَـــيِنطَـــيء وشَــبتْ  

 

  ــحار ــا ص ــجِوها ِمنْه ــر ِلشَ  )4(تَِه
 

 :فًا التناص التاريخي موظّوقال ناصيف اليازجي

 ]الوافر         [

ــى ــيِنِإلَ ــوقٌ  الجبلَ ــوم شَ ــا الي   ِمنَّ

 

 )5( ِقــدماالجبلَــيِنوِإن لَــم نَعــِرِف  
 

السبالِن: عاِنيبذْ  )6(جلم ي ،كَر اسم علَّ    ،ماه ةَ تسميتهما بذلك أتت مـن علوهمـا        ويرى الباحث أن
ـ قو يسير بأرضهما يكون كالسبع في        وكأن من  وشدة وعورتهما،    علـى التحمـِل،    درتـه قه و ِت

                                      
معجم الفرائد المكنونـة  : ينظر. يطلق كذلك على جبلين في بالد طيء: الجبالِن: ى العريضي بقولهاكتفى محمد مصطف   (1)

 .281ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(في 
: ابـن سـيده   . 399، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". جبل"، مادة   )2/199 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

جنـى  : المحبـي  ).2/175(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/151(،  4المثنيات، ج ، كتاب   المخصص
 . 97، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 32، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ). 2/178(، 1مجالِبداية والنهاية، : الدمشقي، ابن كَثير (3)
 . 106 صالديوان،: شر بن أبي خازماألسدي، ِب(4) 
 بيروت،  -، دار الجيل  1نضير عبود، ط  : مارون عبود، فهرسه ووقف على ضبطه     : قدم له الديوان،  :  اليازجي، ناصيف  (5)

 .  69م، ص1983
، )ثنيـان الم(معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر ".سبع"، مادة   )6/176 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (6)

 .97ص
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، ومن هذا الباب جاءت     الدال على كّل حيواٍن أو طائٍر جارح       فالسبيعاِن مثنى سبيع تصغير سبع،    
 :قال الراعي النميريبذلك، تسمية الجبلين 

 ]الطويل[

  لَــم َأكُــنالســبيعيِنكَــَأنّي ِبصــحراِء 

 

 )1(ِبَأمثاِل ِهنْـٍد قَبـَل ِهنْـٍد مفَجعـا         
 

شـتمالهما  ال سميا بـذلك      َأنَّهما ويرجح ،)2(ا ِفِرنْداد هناء، اسم أحِدِهم  جبالِن بناحية الد  : داداِننْالِفِر
ـ من الر نوٍع  شتمالهما على   ال، أو   يعرفَ باسم الفِرنْداد    في أرضهما،  جر الشّ  نوع من  على  ،لام

 :مِة ذو الر قال،)3(باسم الفِرنْداد عِرفَ

 ]البسيط[

    تَنْفــي الطَّــواِرفَ عنــه ِدعصــتا بقَــٍر  

ــن  ــاِفٍع ِم ــوي ــوماديِند ِفرنْ  )4( ملم
 

 اهــن الميـاكـأم: ثانيا

اِن من حزِم دمٍخ، ودمخٌ جبـٌل       باألدنياِن وادياِن منْص  : ن سيده قاَل اب  ،)5(واِدياِن في نَجدٍ  : اِنينَداَأل
 الشرب وغيره،    ينتفع منهما في   ح أنَّه رجوينو أي القُرِب،     الد سميا بذلك ِمن  ،  )6(لعمرو بن كالب  

   جامع فهما قريبان إلى النفس     انًا بجوارهما، ما لمن اتخذ مك   يته لهما يكشف أهم   فأطلق عليهما اسم 
 . مرغوب بوجودهما

                                      
 . 196م، ص2000 بيروت، -، دار صادر1محمد نبيل طريفي، ط:  جمع وشرح وتحقيقالديوان،: النُّميري، الراعي (1)
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر ".فرند"، مادة   )10/280 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (2)

. 87، ص جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي". فرد" ادة، م )8/486(عبد العزيز مطر،    : تحقيقالقاموس،  
 .97، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيـدي    ".فرند"، مادة   )10/280 (لسان العرب، : ابن منظور : ينظر (3)
 ".فرد" مادة، )8/487(عبد العزيز مطر، : تحقيقالقاموس، 

 .654، صالديوان: ذو الرمِة(4) 

  .18، صجنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين    : المحبي: وينظر". دنا"، مادة   )4/487 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
 .33، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ) .13/155 (4ج كتاب المثنيات،المخصص، : ابن سيده (6)
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عِرفا بذلك  ،  )1(واِدياِن لبني كُليب وبني العدِوية، يقال َألحدهما الريان ولآلخر الظَّمآن          :الِنزعاَأل
، )2(ء الظَّمآن لخلوه من المـا      اآلخر سميو  أحدهما الرياِن الشتماله على الماء،      سمي ،لتناقضهما

 :قال جرير. كلٌّ منهما مخالفٌ لآلخِر، منفرد بذاته، ابعض عن بعضهما فهما منعزالن

 ]الكامل[        

ــا   ــر َأروى بينَنَ يدــاِن، و ــْل تُؤِنس ه 

 

ــاَألعزلَيِن  ــانِ ِب اَألظْع اِكرــو 3( ب(
 

 

هي سـمات  ي تتخللهما في امتدادهما، و  سميا بذلك لاللتواءات والتعرجات الت    ،  )4(وادياِن: اِنيالحِن
ه أبعادا داللية تتمثل     في طيات  )ح ن و  (إذ يتضمن األصل اللغوي      دون غيرها،     تتميز بها  األودية

 في   جرير ، استحضره )5("منْعرجه حيث ينْعِطف  : المحنية من الوادي   ":قال ابن منظور  بالعطف،  
 :قوله

 ]الطويل          [

برنَـــا وىَأقَمال َأرو ــــاريتْنَـــا الد 

 

  نــيِعنَــا ببرِنكَمــيِنيعــاالحبر6( م( 
 

الدحماءاِن: ضاِنر  ضرحما دِرقاِن بِن بدر،  َأحدهبآلل الز ِسيع7( وهو ِلبني َأنِْف النّاقِة واآلخر و( ،
   على و ضرحالد ِضلشهرة   سيعغُلِّبحرالد رحاِر القدماء، وقد تجلى ذلك في أشع ضاِن،، فقيَل الد

 :قال عنترة بن شداد

                                      
 .46، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين". عزل"، مادة )9/221 (لسان العرب،:  ابن منظور(1)

 ). 1/262 ( معجم البلدان،:الحموي، ياقوت :ينظر (2)
 . 469صالديوان، :  جرير(3)

 .148، ص)المثنيان(ة  ومعجم األلفاظ المثنا".حنا"، مادة )3/435 (لسان العرب،:  ابن منظور(4)

 ".حنا"، مادة )3/434 (لسان العرب،:  ابن منظور(5)
 . 262 صالديوان،:  جرير(6)

 ).13/153(،  4كتاب المثنيـات، ج   المخصص،  : ابن سيده  :وينظر ".دحر"، مادة   )4/346 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (7)
 :يـاقوت الحمـوي    ).2/186(،   علوم اللغة وأنواعها   المزهر في : السيوطي). 3/445( كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي  

: محمد مصـطفى العريضـي    . 173، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  ). 2/506(معجم البلدان،   
 .252ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في 
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 ]الكامل       [

 ، فََأصــبحتْالدحرضــيِنشَــِربتْ ِبمــاِء 

 

)1(زوراء تَنِْفر عن ِحيـاِض الـديلَمِ       
 

 

 :وقال اَألفوه األودي

 ]الوافر       [

  محـــلُّ مجـــٍدبالدحرضـــيِنلَنـــا 

 

 )3( ِطمـــاح)2(ثَّلَـــةٌوَأحســـاب مَأ 
 

راِن ِبناحيِة الفُراِت، وقيل   : ياِناِبالز4(في سافلة الفراتِ  : نَه(،     ما الزاب والزابـييقاُل له )قـال   .)5
 :األخطل

 ]الطويل [        

ــي  ــاني، ودون ــاِن َأت ــا الزاِبي  ِكالهم

 

 )6(وِدجلَةُ، َأنباء، َأمـر ِمـن الصـبرِ        
 

 وذلك لقول أبي تمام في مدح ،  )7( نَهراِن قرب إربل   ألمين إلى أنَّهما  ذهب شريف يحيى ا   و
 :قال وهب، الحسن بن

 ]الكامل     [   

 ـــتْ ِإلَـــيِنقَطَعياِبيالـــزاتُـــهِهب  

 

 )8(ِإلثاثَ مـْأموِر السـحاِب المسـِبلِ       
 

 

                                      
 . 14 صالديوان،:  ابن شداد، عنترة(1) 
 . مَؤثَّلةٌ: األصل أن تكتب الهمزة على واو ألنَّها مفتوحة وما سبقها مضموم، فالكتابة الصحيحة لها هي (2)

، در صـادر،    1محمـد التّـونجي، ط    : شرح وتحقيـق   الديوان،   :األفوه األودي، صالءة بن عمرو بن مالك بن مذحج         (3)
 .   63م، ص1998 لبنان، -بيروت

 . 57، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: وينظر ".زبي"، مادة )6/18 (ب، لسان العر: ابن منظور(4)

 ). 1/70(، 5، الحاشية رقم شعر األخطل:األخطل (5)

 ). 1/70 (،المصدر نفسه(6) 
 .211، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(7)
 ).3/35(الديوان، :  أبو تمام(8)
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قاعاِن فيهما  وهما   ،)2(هما واِديانِ : قيل، و )1(قاعاِن بالصماِن فيهما مساكاتٌ لماء السماء     : الشَّيطاِن
ماء لتجمِع   سميا بذلك    ،)3(حوايا للماء، أو هما وادياِن في ديار بني تميم لبني دارم َأحدهما طُويلع            

علـى ذهـاب    يـدل   الشين والياء والطاء أصٌل      ":، قال ابن فارس   منرهةً من الز   ب  فيهما السماء
 : في قولهالحطَيئةُ استحضره ،)4(" غَير ذلكالشيء، إما احتراقًا وِإما

 ]الكامل[      

ــاِرحٍ  ــب ق ــوقَ َأحقَ ــي فَ ــَأن رحل  وكَ

 

 )5(اقُـــه تَعشـــيره نُِبالشَّـــيطَيِن 
 

ـ وقال األعشى ـ  ميمون بن قيس بن ج  ـ في يوِم ندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي  يطَيِن،  الشَّ
  : مشهوروهو يوم ِمن َأياِم العرِب

 ]السريع      [

ــا علِّ ــيطَيِنقْتُهــ ــدِبالشَّــ   فَقَــ

 

ــغَلْ    ــا وشَ ــا حبه ــقَّ علَين  )6(شَ
 

يعلى ذلك ، )7(مياه العرب وَأنهار ِكسرى: راِنالص ـ حديث رسول اهللاوالشاهد صلّى اهللا عليـه    
م سراتَهم، قال المثنى فلما حضر بني شَيبان وكلّ"حين عرض َأمره على قبائل العرب، وسلَّم ـ  

ـ ة، فقال رسول اهللاامم نزلنا بين ِصيريِن اليمامة والشَِّإنّا: بن حارثةا  :ـ م صلّى اهللا عليه وسلَّ 
) يرانِ وما ه؟ذاِن الص (ِم: قالفياه الع ب وَأنْ ره ِكس ارىر")يا بذلك ل   )8معنـد العـرب     مكانتهما، س 

                                      
 ".شيط"، مادة )7/276 (لسان العرب،:  منظور ابن(1)

 . 68، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(2)

، المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا        : السيوطي :وينظر ).13/154(،  4كتاب المثنيات، ج  المخصص،  :  ابن سيده  (3)
 . 260 ص،)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين).  2/176(

 ". شيط" ، مادة)3/234 (معجم مقاييس اللغة،:  ابن فارس(4)

 . 124، صالديوان:  الحطيئة(5)

 ). 3/385(، معجم البلداِن: الحموي، ياقوت  (6)

 ".صير"، مادة )7/489 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)

 ). 3/66(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، :  ابن األثير(8)
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: الصـير  ":اس بهدف استغالله واالستفادة منه يسمى صيرا، قيل       لنّوغيرهم، فكلُّ ماٍء يحضره ا    
 . )1("حضروه: الماء يحضره الناس، وصاره الناس

اِنالعيا بذلك    ،)2(واِدياِن معروفانِ : اِندمأطلق     لس نسيطر على م هذا المسمى،    عليهما عامل نفسي 
سلكا مسارا مغـايرا عمـا كـان يريـده          ، لي لعدولهما عن مرابع العرب وابتعادهما عن ديارهم      

 إذ اسـتخلص     تشبيها بالرجِل الَّذي يترك طريق الحقِّ ويتخذ طريقَ الضالل سـبيال،           األعراب،
العين والنون والدال أصٌل واحد يدُل على مجاوزٍة وترِك          ":قول ابن فارس  ة من   الباحث هذه العلّ  
 : الراجزقال، )3("طريق االستقامة

 ]الرجز[

 ن مبينة التُّهمـرتُ، والعيـنظ                                

 رتَمـا الـنا نار وقودهـَِإلى س                                

يِنتْ بأعلى شُبمن ِإعاِند  م4(ض( 

لُ  :اِناتَالفُريجد5( الفُراتُ و( ما الفُراتُ وِدجلَةُ  : ، وقيله)قَ عز الدين      )6التنوخي بين لفظـي    ، إذْ فر
جَلدمن دجلةَ       : والفُراتاِن ": وِدجلةَ، قال  ي ينخلع صغير جيل، ودجيل نهر7("الفُراتُ ود(   لذا غُلِّب ،

وِإن كان أحدهما مذكَّرا، واآلخر مؤنَّثًا،       ": التذكير، قال رِضي الدين    ِة لعلَّ نهر الفراِت على دجيل   
جاء لفظ دجيل بصيغة التصـغير،      ، فضالً عن ذلك فقد      )8("يغَلَّب المذكر لَم ينظر إلى الِخفَِّة، بل      

                                      
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". صير"، مادة   )7/489 (لسان العرب، : بن منظور  ا (1)

 ". صير" ، مادة)8/372(عبد العزيز مطر، : ، تحقيقالقاموس
 . 76، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي ".عندد"، مادة )9/486 (لسان العرب،:  ابن منظور(2)

 ". عند"، مادة )4/153(معجم مقاييس اللغة،  : ابن فارس(3)
 ).   4/72(معجم البلداِن، : ياقوت الحموي: وينظر". عند"، مادة )9/486 (لسان العرب،:  ابن منظور(4)
 .57، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: وينظر". فرت"، مادة )10/230 (لسان العرب،:  ابن منظور(5)

: شريف يحيى األمـين   : وينظر). 3/446( دمشق،   -مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى،     : أبو الطيب   اللغوي، (6)
 . 352، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة 

 ).3/446(، 1 دمشق، الحاشية رقم– مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى،  : اللغوي، أبو الطيب(7)

 ).3/414(شرح كافية ابن الحاجب، : ين، رضي الداألستراباذي (8)
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 مـن االسـم      النطقِ  فائدٍة من الفراِت، أما من الناحية الصرفية فلفظُ الفراِت أسهل في            أقلَّ كونه
 : مستحضرا اللفظ في شعرهقال الفرزدق، المصغر

 ]الطويل      [
  نــي ــةٌ ب اِريواتَيِنحــر ــا، دارالفُ ه 

 

        هـواِجره ـرودـاٍل بع دقْعا م1(لَه( 
 

، قـال ابـن     اق بالماء الوفير   ألنَّهما يمداِن أرض العر    ،)2(وقيَل ِلدجلةَ والفراِت الرافدان   
الراء والفاء والدال أصٌل واحد مطرد منقاس، وهـو المعاونـة والمظـاهرة بالعطـاء                ":فارس
  :ن هبيرة قال الفرزدق يهجو عمر ب،)3("وغيره

 ]الوافر[
 وراِفديـــهِ َأَأطْعمـــتَ الِعـــراقَ   

 

ــيصِ    ــِد القَم ــذَّ ي ــاً َأح اِري4(فَز(
 

 

 لكثرِة الحركة واالضطراب التي تسود مياههمـا، فهمـا دائمـا            ،)5(ِنبالراِئدي كما عِرفا 
هشام  قال ،)6("الراء والهمزة والدال ُأصيٌل يدلُّ على اضطراب وحركة ":الجريان، قال ابن فارس

ـ  قال مهيار الديملي  و. )7("دجلةُ والفراتُ :  ال يكِذبانِ  رائداِن" :بن عبد الملك َألهل العراق    ا  ا موظفً
 :داللته على نهري دجلة والفراتاللفظ في 

 ]الطويل[                                                                              

 ــد ــرع ال ــا ف ــاِص ِبه ــدهون  جيِل فَِعنْ

 

  ــم عي ادــر ِن ميــد ــيبالراِئ  )8(عِش
 

                                      
 . 187صالديوان، :  الفرزدق(1) 
جنى : المحبي). 13/150(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص: ابن سيده: وينظر. 397، صإصالح المنطق:  ابن السكِّيت  (2)

 .188، ص)مثنيانال(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 53، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ".رفد"، مادة )2/421(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)
 . 338صالديوان، :  الفرزدق(4)

، جنى الجنتين في تمييـز نـوعي المثنيـين   : المحبي: وينظر ).2/174(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي(5) 
 .186، ص)يانالمثن(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 53ص

 ".رأد"، مادة )2/470(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(6)
 ).2/174(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي(7) 
 ). 1/109(م، 1925/هـ1344 القاهرة، -، مطبعة دار الكتب المصرية1طالديوان، : الديلمي، مهيار (8)
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ـِقياِن         والفُراتُ يُلالنّ: ناِنِمْؤالمسفيضـاِن علـى اَألرِض فَيما ييا مؤمنيِن على التشبيه، َألنَّهمس ،
اِن وال ينْتَفَع ِبِهما نّهما ال يسقي؛ َأل بالكافرينالحرث بال مُؤونٍة، في المقابل يعرفُ نهرا ِدجلَةَ وبلخ  
 :، قيـل  )1(، وهذاِن في قلة النفع كالكـافرينِ      إال بمؤونة وكُلْفٍة، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنينِ       

 . )2("نهراِن مؤمناِن ونهراِن كافراِن، أما المؤمناِن فالنيل والفرات، وأما الكافراِن فدجلة ونهر بلخ            "
المما : اِنراضلتَقاه3( واحد وادياِن م(    ذيللَيم واآلخر ِلهما ِلسهَأحد ،)يا بذلك الستنقاع الميـاه      ،)4مس 

المراضـاِن  :  قـال أبـو منصـور      ، واحد  ملتقاهما والمراضاِن واديانِ  ":فيهما، قال ابن منظور   
والمرايض مواضع في ديار تميم بين كاظمةَ والنقيرِة فيها َأحساء، وليست من المرض وباِبِه في               

 : قال جرير،)5("، ولكنَّها مْأخوذه من اسِتراضِة الماء ، وهو استنقاعه فيهاشيء

 ]الطويل     [

ـــلِّ ـــنُه بكُ ـــارد متْ ـــي تَط   رديِن

 

     ِسيد ِنكَما اختَبياضربالم  6( الِغـب( 
 

ذُ ِإلـى   ى الطائف، واآلخر يْأخُ   ذُ إلى قُر  رب، َأحدهما باليمامِة ويْأخُ   واِدياِن في بالد الع   : النَّخْلَتاِن
النَّخلَتاِن واٍد باليمامة يأخذُ إلى قُرى الطائف من ناحية وإلى ذات ِعرق من             :  وقيلَ ،)7(ذاِت ِعرق 

 الشامية واليمانية، وهما  إلى أن النَّخْلَتيِن همامحمد مصطفى العريضيذهب  و،)8(الناحيِة األخرى
يلة، َأولهما يصب في الغميـر، وثانيهمـا يصـب فـي قـرن              وادياِن على ليلتين من مكّة، أو ل      

هما وادياِن بتهامة، وهما لهذيل على ليلتين من مكة، مجتمعهما ببطن           : ، وقال المحبي  )9(المنازل

                                      
 ".أمن"ة ، ماد)272-1/271 (لسان العرب، : ابن منظور(1)

 ).  1/69(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، : ابن األثير (2)
 ".مرض"، مادة )13/84 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمـين   : وينظر. 103، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (4)
 . 436، ص)المثنيان(

 ). 5/108 ( معجم البلدان،:ياقوت الحموي :وينظر". مرض"، مادة )13/84 ( لسان العرب،: ابن منظور(5)
 . 41 صالديوان،:  جرير(6)

  ".نخل"، مادة )14/93 (لسان العرب،:  ابن منظور(7)
 .476، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(8)
 . 258ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(فرائد المكنونة في  معجم ال:محمد مصطفى العريضي: ينظر (9)
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   وهو واٍد يصب ،الذي   في نخلة اليمانية     مرخلتين مـن    بـالنّ  تسميتهما َأتتف. )1( في بدعان  يصب
 :)تحت برد هند( في قصيدٍة له بعنوان قاَل عمر بن أبي ربيعةَ.  فيههماذي يجتمع ماؤالّالمصِب 

 ]الطويل[                                                                                      

 ومــا َأنــس ِمَألشْــياِء ال َأنْــس مجِلســا

 

ـَرِن المنَــاِزلِ        لَنَـا مرةً ِمنْـها ِبق

 

ــ ـــن ِبنَ يِنـخْلَةَ بـــي ـــنَاالنَّخْلَتَ   تَكُنُّ

 

 )2(ِمن العيِن خَوفَ العيِن برد المراِجلِ      
 

 بحر المشرق فِإنَّه ينقطع عند نواحي البصرة، وأما         ابحر المشرق وبحر المغرب، فَأم    : اِنتَفَطْالنُّ
 الفُرات وماء البحر الذي يلي جدة ومـا         طفتين ماء ويراد بالنّ  ،بحر المغرب فمنْقَطَعه عند القُلْزم    

 عن  يِور. )3(طفتان هما بحر الروم وبحر الصين؛ ألن كلَّ نُطفٍَة غير األخرى          النّ: واالها، وقيل 
ـ   ال يزاُل اِإلسالم يزيد وَأهلُه وينْقُص الشّرك وَأهلُه : "...  َأنَّه قالالنبي ـ صلّى اهللا عليه وسلّم 

جـاءت تسـميتهما بـذلك لصـفاء        إذ  . )4("جوراإالَّ  ال يخْشى   النُّطْفَتَيِن   بين   حتى يسير الراكب  
 .)5("النُّطْفة الماء الصافي، قَلَّ أو كَثُر ":مياههما، قال ابن منظور

يا بذلك ال   ،)6(ماءاِن في بالد قَيس   : يداِنِحالوملدى من جاورهمـا     وأهميتهما نفرادهما بقيمتهما  س  
 ،)7("الواو والحاء والدال أصٌل واحد يدلُّ على االنفراد        ":، قال ابن فارس   د قيس في بال  اسمن النّ 
 : )ديار الحي( في قصيدٍة له بعنوان ابن مقْبلقال 

                                      
 . 111، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي :ينظر (1)

ـ 1380 بيـروت،    -دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشـر        ،)ط.د(الديوان،  : ابن أبي ربيعة، عمر    (2) م، 1961/هـ
 .   302ص

جنى الجنتين في تمييـز نـوعي       : المحبي: وينظر ".نطف"، مادة   )206-14/205 (سان العرب، ل :ابن منظور :  ينظر (3)
 . 484، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 111، صالمثنيين

 مـراد  روحية النحاس ورياض عبد الحميد: تحقيقمختصر تاريخ دمشق البن عسـاكر،  : ابن منظور، محمد بن مكرم    (4)
 ). 1/146(م، 1984/هـ1404 دمشق، -، دار الفكر، سوريا1ومحمد مطيع الحافظ، ط

 ".نطف"، مادة )14/205 ( لسان العرب،: ابن منظور(5)

 شـريف    .114، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". وحد"، مادة   )15/264 (، المصدر نفسه  (6)
 . 508، ص)المثنيان(لمثناة معجم األلفاظ ا: يحيى األمين

 ".وحد"، مادة )6/90(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(7)
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 ]الطويل        [

ــ ــاِء فَص م ِمــن نحِنبيِحيــدةًالوــر   نُقْ

 

 )1(ِبِميــزاِن رعــٍم إذْ بــدا ضــدواِن 
 

 ابـن   روىدهما يعرف باسـم الضـدا،       حَأ،  )2(هما جبالِن تلقاء الوحيدينِ   َأما الضدواِن ف  
 :َأنشد اَألعور بن براء، قائالًو، )3(ضدا جبٌل: قال َأبو زياد: قائالً منظور

 ]الطويل     [

 ضـداً رفَعتُ عليـه السـوطَ لَمـا بـدا          

 

 )4(ِشـمــاِليا ِب َأجـلَـٍد   وزاَل زِويال  
 

 ، وما يمت لها بصلةدانـاء البلـأسم: ثالثًا

البص5(الكوفةُ والبصرة : تاِنر(، ِّتْ البصرة على الكوفة؛ ألن البصرةَ أقدم من الكوفة       غُلب)ل قـا ،)6 
 ،)7("وكان تمصير البصرة في سنة أربع عشرة قبـل الكوفـة بسـتَّة أشـهر               ":ياقوت الحموي 

 :  في قوله الشاعراستحضره

 ]الكامل      [

ــرى ا ــدٍ فَقُ ــوٍم واِح ــُل ي ــراِق مقي  لِع

 

ــرتاِن  صوالب ــه ــط تكميلُ  )8( وواس
 

                                      
 . 142صالديوان، :  ابن مقبل، تميم بن ُأبي(1)
 .142، ص8 الحاشية رقمالديوان،: وابن مقبل. 283، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين،: ينظر (2)

 ".ضدد"، مادة )8/36 (ان العرب، لس: ابن منظور(3)

 ".ضدد"، مادة )8/36(المصدر نفسه،  (4)
وكتاب ). 153،  13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص: ابن سيده : وينظر". بصر"، مادة   )1/515 (، المصدر نفسه  (5)

 ) .2/168(،  واعهـا المزهر في علـوم اللغـة وأن      : السيوطي). 3/442( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي    المثنى،
، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  . 27/121، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي

 .75ص
 . 121، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي).2/168(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي(6) 
 ). 1/513 ( البلدان،معجم: الحموي، ياقوت (7)

 ".كمل"، مادة )12/173 ( لسان العرب،: ابن منظور(8)
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  ما الر1(افداِنوقيَل لَه(،   ي العراق نهر الفرات بالقرب من البصرة ونهر         لقربهما من رافد
وكان عتبة قد سيره في جيش إلى فرات البصرة          ":قال ياقوت الحموي  دجلة بالقرب من الكوفة،     

 . )2("ليفتحها

ري،)3(مكة والمدينة: ماِنالحممِة، فهما ت سرما هو مخالفٌن كّل تاِن ممطهرمدينتان ا بذلك من الح 
    وجلَّ، منز همـا  مكة ظهرت الرسالة المحمديـة، وبكلي     باِن من األعمال الفاسقة،     تهلشرع اهللا عز

 :ابن فارس  قالي مشارق األرض ومغاربها،     بدأت الدولة اإلسالمية إلى أن دانت لها الشعوب ف        
مكة والمدينـة، سـميا     : والحرماِن: الحاء والراء والميم أصٌل واحد، وهو المنع والتشديد، وقال        "

يمنَع تواجـدهما  ، فالحدث وفاعله    )4("بذلك لحرمتهما، وأنَّه حرم أن يحدثَ فيهما أو يؤوى محِدثٌ         
اء  مشيرا إلى قُراء السبعة ومن ضمنهم قر  قاني مزاِحم الخا   قاَل أبو  ؛ لقداستهما، المدينتيِنفي تينك   
 :الحرميِن

 ]الطويل        [         

ــلْفَِل سبــر ــعِة القُ ــىاِء ح ــوقٌّ علَ  ىر ال

 

 ِرتْ الـو  آن ربِهـم   قُـر راِئِهـمـَِإلقْ 

 

 عاِفنَــيــِر ون الكَِث ابــِنحرميالِْبــفَ

 

 ِبوصالبلِ  ر لِْة ابنـ َأالِء  ع ـ  ب م5(وِرو ع( 
 

 :م 1943وقاَل علي الجارم في مولد األميرة فادية ابنة الملك فاروق عام 

 ]الرمل[

ــهِ  ــي آالِئـ ــماعيَل فـ ــن كإسـ  مـ

 

ــامي   ــإبراهيم ح ــرميِنَأو ك 6(الح(
 

 

                                      
 .188، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(1)

 ).1/513 ( معجم البلدان،:الحموي، ياقوت (2)

: ابـن سـيده   . 397، ص نطـق إصـالح الم  : ابن السكِّيت : وينظر ".حرم"، مادة   )3/158 (لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،   :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/619(
 معجـم الفرائـد     :محمد مصـطفى العريضـي    . 133، ص )المثنيان(األلفاظ المثناة   معجم  : شريف يحيى األمين  . 40ص

 .281ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ".حرم"، مادة )2/45(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)
حرز األماني في القراءات السبع لإلمـام       إبراز المعاني من    : أبو شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم         (5)

 . 24، ص)ت.د(، )ط.د(إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية، : تحقيقه، 590الشَّاطبي المتَوفَى سنة 
 ). 2/522(م، 1986/هـ1406 القاهرة، -، دار الشروق1طالديوان، : الجارم، علي (6)
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 والعـراقيِن   الحـرمينِ أخبـار   مـن حِفـظَ     : " المحبي، قال  ما رواه ُأِثر عن السابقين    و
يعني أخبار مكة والمدينة وأخبار البصرة والكوفة وأخبار بغداد ، "فقد برز من الحفظحضرتَيِن وال

 . )سامراء(، التي تعرف اآلن بـ)1("وسر من رأى

اِبالروال : اِنض اِن الساِكنَا   التُّركِقيمشَةُ، أي المباد يدلُّ علـى سـكون       وكلُّ راء وباء وض    ،)2(ِنح
يسعى اآلخـرون أن يثبتـوا      هما بالرابضين من صفٍة يتصفاِن بها،       تجاءت تسمي  إذ   ،)3(واستقرار

    ِويهم، را من شرثُوا   : " عن معاوية أنَّه قال    عليها حذرعِنال تَبيكُـوكُم    الراِبضما تَر مكُوهاتر ، :
 . )4(، يريد ال تُهيجوهم عليكم ما داموا ال يقِْصدونَكم"التُّرك والحبشَةُ

يرةُ : اِنالصمامةُ والسمامِنوِإنَّما نزلنا    ": قيل ، موضعاِن، )5(اليييرمامةَ : الصةَ والسماميت "اليما ، س
 .)6(كلُّ ماء مجتمع يسمى صرىبذلك الجتماع المياه بأرضهما، و

ةُ  :اقاِنالِعررصهما تشمل العراق أجمع،    ،)7( الكوفةُ والبأرض ألن يتا بذلكماها، قـال    سـدفهما ح
 أرض العراق ما بين الخزر إلـى السـواد،          والكوفة والبصرة تسمى العراقاِن، فحد     ":الِحميِري

فسواد الكوفة كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية، وسواد البصرة األهواز وفـارس               
 :لملك الزيات يمدح محمد بن عبد اقاَل أبو تمام ،)8("ودهستان، وهذه كلُّها من العراق

                                      
 . 40، صنجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيي:  المحبي(1)

 .52، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". ربض"، مادة   )5/126 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)
 .186، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ".ربض"، مادة )2/477(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)
تاج العـروس مـن جـواهر       : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". ربض"، مادة   ) 5/126 (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)

 ". ربض"، مادة )18/337(عبد الكريم العزباوي، : ، تحقيقالقاموس
، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة  : شريف يحيى األمين :وينظر ".صري"، مادة  )7/364 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)

 . 269ص

 ".صري"، مادة )7/364 (لسان العرب،:  منظورابن:  ينظر(6)

، كتـاب  المخصص: ابن سيده. 397، صإصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". عرق"، مادة   )9/188 (،المصدر نفسه  (7)
: السيوطي). 4/619( دمشق،   -مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي   ).13/150(،  4المثنيات، ج 

شـريف يحيـى     .78، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/174(،  مزهر في علوم اللغة وأنواعها    ال
األصـوات،  (معجم الفرائد المكنونـة فـي     : محمد مصطفى العريضي   .310، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين

 .255ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد

(8)  وض المعطار في خبر األقطار،      : د بن عبد المنعم   الحميري، محمبيروت،  -، مكتبة لبنان  2إحسان عباس، ط  : تحقيقالر 
 . 410م، ص1984
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 ]البسيط      [

ــم تُحــِوج وصــاِحبها ــةَ لَ ــو َأن ِدجلَ  لَ

 

 )1( لَم تُحفَر بها القُلُب الِعـراقَينِ رض  َأ 
 

 وكان قد أتى الكوفة لقتال ،)دلير بن لشكروز ( يمدح أبا الفوارسبينَتَالمب يأبو الطَّوقاَل 
 : إليها) دلير( الخارجي قبل وصول الخارجي الذي نجم بها من بني كالب وانصرف

 ]الطويل      [

تْ َأرضــِدم ــال ع ــراقَيِنفَ ــةً الِع   ِفتنَ

 

 )2(دعتك ِإليها كاِشفَ الخوِف والمحلِ     
 

 مي   بالعراقيِن   كما قُِصدجبي والعراق العرـ      )3(الِعراق الع ي ر، وهو يضم الِسنْد والِهنْد وال
  تاِن وِطبوخُراساِن وِسِجس  تاِن ِإلى الدلَِم،ِرسهذا كلَّ  ؛ما قالوا ذلك   وِإنَّ ي ه كان في أيام بني ُأميـة   ألن

ين فـي  ق؛ لداللته على لفظين متواف  اً، لذا يعد هذا النوع من التثنية مثنى حقيقي        )4(يليِه والي العراق  
 . اللفظ والمعنى

لَداِن في بالد بني عامر، من ناحية اليم : اِنيقَِقالعنى بهـا  ن،بعَأيتَ هذه اللفظة مثناة فِإنما يفِإذا ر 
فة علـى    الص بتْلَ ويرى الباحث أن علَّةَ تسميتهما جاءت من طبيعِة أرضهما، فغَ          ،)5(ذانك البلدانِ 

 يتمثـل    بعدا لغويا مشتركًا بين مفرداته المتعـددة،       )ع ق ق  (إذ يتضمن األصل اللغوي     االسم،  
 يـدلُّ   القاف أصٌل واحد  والعين   ": قال ابن فارس    على األرِض بسبب السيل،    بالشِّقِّ الَّذي يتشكلُ  

 يمدح عمـر بـن    قال اَألحوص اَألنصاري،)6("على الشَّقِّ، وإليه يرجع فروع الباب بلطف نظر     
 :عبد العزيز

                                      
، دار  3بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عـزام، ط        الديوان،  : أبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي       (1) 

 ).  1/254(، )ت.د( مصر، -المعارف، القاهرة
 .308صالديوان، : المتنبي، أبو الطَّيب(2) 
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين     :وينظر .78، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (3)
 .310، ص)المثنيان(

 .310، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(4)
، )المثنيـان ( معجم األلفـاظ المثنـاة   :شريف يحيى األمين: وينظر". عقق"، مادة  )9/371 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)

 .323ص

 ".عق"، مادة )4/3(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(6)
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 ]الطويل[                                                                                       

 َأصــاِح، َألَــم تَحزنْــك ِريــح مِريضــةٌ

 

ــالعِقيقَيِنوبــرقٌ تَــالَال    )1( الَِمــعِب
 

ا بذلك ألنَّهما كانا موضـع      ت سمي ،)3(هما ِسِجستان وخُراسان  :  وقيلَ ،)2(السنْد وخُراسان : اِنجرالفَ
، الدعوة المحمدية  ظهور    زمن ى أقوى الدولتين  حد إ  دولة الفرس، الَّتي تُعد    المخافِة، بهما ظهرت  

الثَّغْـر المخُـوف، وهـو      : فالفَرج" : قال ابن منظور   ،ها بالوالء كانت شعوب األرض تدين ل    إذ  
 :  قال لبيد بن ربيعة العامري،)5(ِنبالثَّغْري عرفتاو. )4("موضع المخافِة

 ]الكامل    [

ــال  ــدتْ ِك ــرجيِنفَغَ ــهالفَ ــب َأنَّ ستَح  

 

 )6(مولى المخافَـِة خَلْفُهـا وَأمامهـا       
 

 : حاِرثة بن بدر الغُدانيوقال

 ]لطويلا[

 )7( كان مَؤمِريالفَرجيِنعلى أحِد 

                                      
 لبنـان،   -، دار الِكتـاب العربـي، بيـروت       )ط.د(مجيـد طـراد،     : شرح وتحقيـق  الديوان،  : األنصاري، األحوص  (1)

 .   95م، ص2004/هـ1424

: ابـن سـيده  . 396، صإصـالح المنطـق  : ابن السكِّيت: وينظر ".فرج"، مادة )10/232 (لسان العرب،:  ابن منظور  (2)
جنـى  : المحبـي ). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

 .353، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة  :شريف يحيى األمين. 86، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

: ابـن سـيده  . 396، صإصـالح المنطـق  : ابن السكِّيت :وينظر ".فرج"، مادة )10/233 (لسان العرب، : ابن منظور  (3)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي. )4/625(
 .353، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 86ص

 ". فرج" ، مادة)10/232 (لسان العرب،:  ابن منظور(4)
  .353، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)

 . 173 صالديوان،: العامري، لبيد بن ربيعة(6) 
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي   :وينظر ".فرج"، مادة   )10/232 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)

 :عند ابن سيده  وبال نسبه   .396، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت ". فرج"، مادة   )6/143(حسين نصار،   : تحقيقالقاموس،  
 ). 13/150(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص
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ـ  أما ، )1(" والِمصرينالفَـرجينِ استَعملْتُك على : "وقيل في عهد الحجاج  ذاِن الفرجـان الل
والسودان ك2(يخاف منهما على اإلسالم، التُّر( . 

تان من المساكن واألبنية والضياع، قال ابـن  نَوكَ سميتا بذلك ألنَّهما م   ،)3(مكة والطائف : القَريتَاِن
إال أن الباحثَ يعلـل     ،  )4("والقرية من المساكن واألبنية والضياع وقد تطلق على المدن        " :منظور

        إذ . )5(كِر الحكيم في آيات الذّ  غير الصالح   والعمل  سبب تسميتهما بذلك إلقتران لفظ القرية بالشر
 معنى الفسوق واالبتعاد عن طريق الخيـر،   التي ورد فيها لفظ القرية    آيات الذكر الحكيم   تتضمن

: قـال تعـالى   إلى أن يذكر عذاب اهللا وبأسه على من طغى وتجبر وابتعد عن طريق الرشـاد،                
)z ÏΒ r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν åκu� Ï?ù' tƒ $ uΖß™ ù' t/ $ \G≈ uŠt/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑÍ←!$ tΡ ∩∠∪ z ÏΒ r& uρr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& 

Ν ßγ u‹ Ï?ù' tƒ $ uΖß™ ù' t/  Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù=tƒ()6(     علَّةَ تسـمية مكـة والطـائف        إ، ولذلك يمكن القول ن

ـ  رجلين مشركين ابتعدا عن قول الحق،     على  لفظ القريتين   القريتين في هذا الموضع لداللة      ب  الق
ــالى θ#: تعـ ä9$ s%uρ) Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s) ø9 $# ?Λ Ïà tã()7( . ــال فقـ

قيل : " اآلية الكريمة مشيرا إلى داللة لفظ القريتين على مكة والطائف           هذه  في تفسير  الزمخشري
، ...ن عمرو بن عميـر الثقفـي  من رجلي القريتين وهما الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب ب        

لو كان حقا ما يقول محمد لنزل هذا القرآن علي أو على أبي مسعود الثقفي ،                : وكان الوليد يقول  
  . )8("وأبو مسعود كنية عروة بن مسعود

                                      
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". فرج"، مادة   )10/232 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 ".فرج"، مادة )6/143(حسين نصار، : تحقيقالقاموس، 
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين     :ينظرو .86، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (2)
 .353، ص)المثنيان(

: ابـن سـيده   . 397، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". قرا"، مادة   )11/154 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
جنـى  : المحبـي  ).2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

محمـد  . 377، ص )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  . 91، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    
 .256ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : مصطفى العريضي

 ".قرا"، مادة )11/153 (لسان العرب،:  ابن منظور(4)
 . 80، آية 76سورة الكهف، آية . 33، آية 30سورة العنكبوت، آية : ظرين (5)

 . 97 ،96سورة األعراف، اآليتان  (6)

 .31سورة الزخرف، آية  (7)
 ).3/485(، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري (8)
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ا االختالف واضح في أحِد عظيم القريتين، وهو الشخص المنسوب لقرية الطائف، فإم           و
 عروة بـن مسـعود       أنَّه أو حبيب بن عميرة الثقفي، ويرجح     ،  لثقفيَأن يكون عروة بن مسعود ا     

ن وابن عظيم القـريتين،     عراقيالحجاج يعرفُ بأمين ال   ه جد الحجاج من طرِف ُأمِه، و      الثقفي؛ ألنّ 
  . )1("وكان جد الحجاج ألمِه عروة بن مسعود الثقفي ":قال

، وال يرى   )2( تعرفاِن بالقريتين  لبصرة الكوفة وا  مصطفى العريضي إلى أن   وذهب محمد   
من و.  مكة والطائف  المقصود بالقريتين  أن   علىجميع الشواهد   تُجِمع  ، إذ   على ذلك الباحثُ حجةً   

ـ   سبقإلى جانب ماـ  تؤكد ذلكتي األدلة الّ  للجحاف في ٍلمن قو  ما أورده صاحب األغاني، 
  .)3("، وأنت أمين العراقين، وابن عظيم القريتينأنت سيد هوازن، وقد بدأنا بك ":قالالحجاج، 

ف بعـد    لفظَ القريتين في داللٍة إيجابية، اكتسبتها مكة والطـائ          الوليد بن يزيد   كما وظَّفَ 
 :  مفتخراً بنسبهقالين اإلسالمي الحنيف، الددخول أهلهما في 

 ]الطويل   [

 ــن ــا ابـ ــريتَيِنَأنـ ــاالقَـ   وِعزهـ

 

    و ِفهـرثَقيفٌ و   4(الِرجـاُل اَألكـاِبر( 
 

وأشار شريف يحيى األمين ومن قبله المحبي إلى َأن لفظ القريتيِن ال يدُل علـى مكـة                 
     لْوالطائف فقط، بل يدلُّ على بيم      :  أخرى، فقيل القريتان هما    اٍندـحقريتاِن لبني س ،ملْهمو انقُر

 قريةُ عبد اهللا بن عامر بن كريز وأخرى بناها   ومن بين البلداِن التي عرفت بالقريتين     . )5(باليمامِة
جعفر بن سليمان وبها ِحصن يقال له العسكر، وهما بالقرب من النباج في طريـق مكـة مـن                   

 : ، قال جرير مشيرا إليهما)6(البصرة

                                      
 .256ص، )ألصوات، والكنية، والتغليب، واألضدادا(معجم الفرائد المكنونة في :  العريضي، محمد مصطفى(1)

 .256ص، المرجع نفسه : ينظر(2)

 ).  63/ 11(األغاني، :  األصبهاني، أبو الفرج(3)

في عجـز   " رجاٌل"بدالً من   " العصاةُ" وورد في كتاب األغاني     ). 9/131(ِكتاب جمل ِمن َأنْساِب اَألشراِف،      : البالَذري (4)
 ).  6/103(اَألغاني، : فرج اَألصبهانيأبو : ينظر. البيت

 
، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  : وينظر. 179، ص المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي(5)

 .377ص

 .377، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(6)
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 ]البسيط[                

 تَغْشَى النِّبـاج بنُـو قَـيِس بـِن حنْظَلَـةٍ          

 

 )1(راٍق ونُــزاِل ِبســوالقَــريتَيِن 
 

ـ حينما قال لَهما الِمصراِن  قيَل،)2(الكوفَةُ والبصرةُ: الِمصراِن  مرـ   رضـي اهللا   ع ال : عنـه 
              راً بين البحر وبيني َأي حـدروها َأي صيروها ِمصصإذ . )3("اًتجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، م

 علـى   بكسر الميم وتسكين الصـاد    ) م ص ر   ( اَألصل اللغوي  جاءت تسميتهما بالمصريِن لداللة   
الحد في اَألرِض خاصةً، فالتَّمصر الِقلَّةُ، والِمصر كُلُّ كُورٍة تَقام فيها الحـدود وتُغْـزى منهـا                 

 قْسوي ،الثُغُور  فيها الفَي ؤامرِة الخليفة     مدقاتُ من غير موالص اللفظ فـي  غيـر         و ،)4(ء تجلَّى ِذكْر
َأما بعد يا معاوية فِإنَّه قـد اجتمـع    ":قال جرير في أحداث موقعة صفيننثرية وشعرية،  رواية  

 :)6(قال أبو قطيفةَو .)5(..."ين وَأهل الحجاز ك َأهُل الحرميِن وَأهل المصرالبن عم

 ]البسيط[

  لَنَـا الِمصـراِن قَـد فُِتحـا        َأنْشَا يقُـولُ  

 

 ذَود ــون ــكِل ي ــو ــرم شَ ب 7 (ياِده( 
 

                                      
 . 340 صالديوان،:  جرير(1)
: ابـن سـيده   . 397، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت : وينظر". مصر"، مادة   )13/130 (لسان العرب، : ور ابن منظ  (2)

 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي   ).13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : حبيالم). 2/174(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/625(

معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي    .448، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 106ص
 .255ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ". مصر"، مادة )13/130 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)

 ).   5/330( معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس". مصر"، مادة )130-13/129 (،المصدر نفسه: ينظر (4)

 . 28صوقعة ِصفِّين، : الِمنقَري، نصر بن مزاحم (5)

ـ              :" ... قال أبو فرج األصبهاني في أبي قطيفة       (6) ال وكان يتَحرقُ على المدينة، فََأتى عباد بن زياٍد ذات يوٍم عبد الملِك  فق
أما تَسمع ما يقوله عباد عن      : ِإن خاله أخبره أن العراقيِن قَد فُِتحا، فقال عبد الملك ألبي قطيفة ِلما يعلمه من حبه المدينة                : له

 :  فقال أبو قطيفة. خاله؟ قد طابت لك المدينة اآلن
 ]البسيط[      

 إنِّــي ألحمــقُ مــن يمِشــي علَــى قَــدمٍ     
 

ــ  ــادِ  إن غَرِن بــاُل ع ــاِتي خَ يح ــن  ي ِم
 

 َأنْشَــا يقُــوُل لَنَــا الِمصــراِن قَــد فُِتحــا     
 

ــاِدي     ــره بـ ــوم شَـ ــك يـ  ودون ذَِلـ
 

 

 ).  1/17(األغاني، :  األصبهاني، أبو الفرج(7)
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علـى   مستشهدا   ،)1( تعرفاِن بالمصرينِ   مكة والمدينة   إلى أن   شريف يحيى األمين   ذهبو
ـ  خرأثناء  النابغة الجعدينظمهعر بيٍت من الشِّبذلك   اُهللا وجهـه  وجه مع علي مإلـى   ـ   كـر

 : فيهل، قاصفين
 ]الرجز  [

 ِلـــمع والعـــراقُالِمصـــراِنقَـــد  

 

 )2(لِعتَـــاقَُأن عليـــاً فَحلُــــها ا 
 

 يدلُّ على البصرة والكوفة، وهو ما       لّذي وظّفه الشاعر  ِن ا  َأن لفظَ الِمصري   ويرى الباحثُ 
فمعركةُ صفين وقعـت فـي       ذُِكر،   فضالً عما  تحقيقه للديوان،    أثناءمد   الدكتور واضح الص   هدأكَّ
   .)3(رض العراق في بطون بلدة صفينأ

 واألشـهر   الجزيرة ألنَّها األقدم تاريخيا    غلِّبتْ الموِصُل على     ،الجزيرةالموِصُل و : )4(الموِصالِن
 :قال الشاعر ،)5( لموقعها الجغرافيانًامك

 ] البسيط   [
ــا   ــراقُ لنَ ــا والِع ــرةُ اَألزِد ِمنَّ صفَب 

 

      )6( وِمنَّا ِمصـر والحـرم     والموِصالَِن 

 ربيةأسماء القبائل واألحياء الع: رابعا

 :  يقاُل في المثل،)1(ا يسمون بذلك ِلِشدِتهم،)7(انبنو عبٍس وذُبي: بطْناِن ِمن العرِب، هما: باِنرجاَأل

                                      
 .448، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(1)

 . 109صوان، الدي: الجعدي، النابغة(2) 
مقدمة الطبعـة األولـى،   ، الِمنقَري،   لنصر بن مزاحم  ) وقعة ِصفِّين (مقدمة المحقق لكتاب    : هارون، عبد السالم  :  ينظر (3)

 . الصفحة األولى
 ).2/156(، )5/258 (معجم البلدان،: ياقوت الحموي:  ينظر(4)
مجلة المجمع العلمـي    كتاب المثنى،    :و الطيب اللغوي  أب :وينظر ".وصل"، مادة   )15/360 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)

معجـم  : شريف يحيـى األمـين     .109، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 3/445(  دمشق، -العربي
األصوات، والكنية، والتغليب،   (معجم الفرائد المكنونة في     : محمد مصطفى العريضي  . 466، ص )المثنيان(األلفاظ المثناة   

 . 258ص، )األضدادو

 ). 2/129 (أمالي المرتضى غُرر الفوائد ودرر القالئد،: الشريف المرتضى (6)
: ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". جرب"، مادة   )2/269 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)

  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي     نى،كتاب المث  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
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محمد بن يوسف   من اآلراء التي توضح علَّةَ تسميتهما باألجربيِن قول         و. )2("لَب عليِه اَألجربانِ  تآ"
ن قبيلتـا  فهما ،)3(" بذلك تشبيها باألجرب الَّذي يغَرباسماهم: باِناَألجر ":فيهماالصالحي الشَّامي  

 هما، بل عفًا من ال ض ا باألجرب الَّذي يغرب،     تهإذ شب ،  ه االقتراب منهما، غير مرغوب بهما     ومكر
 :ل العباس بن ِمرداس فيهمااق تجلَّى ذلك في الشعر بشكل واضح، وقد من شدِة بأسهما،

 ]البسيط     [

ــدٍ و ــو َأس ــى بن ــادِتِه اليمن ــي ِعض  ف

 

)4( بنـو عـبٍس وذُبيـان      واَألجرباِن 
 

 

 : في الحربماهاتحاد مبِرزاًوقاَل الحطَيئةُ 
 ]الوافر   [

 َألَــم تَـــر َأن ذُبيـــاناً وعبســاً   

 

 ِلباِغي الحـرِب قَـد نَـزال براحـا         
 

 ، ونَحـــن حـــياَألجربـــاِنيقَـــال 

 

 ــنا ِصـالحا      بعمتَج ــم5(نُـو ع( 
 

ِن هما بنو معيٍص بن عامر بن لَُؤي وبنو محارب بن ِفهر، من َأهـِل               ورِوي أن اَألجربي  
ِهما من ناوأهما، كما تُِعـر      ما وعر  لهما اَألجرباِن من شدة بأسه     ِتهامة، كانا متَحالفَيِن، وإنما قيلَ    

بر6(الج( . 
كونهمـا    تشبيها باألنثى ِلليِنهـا،     سميا بذلك  ،)1(جيلةُ وقُضاعةُ، حياِن من أحياء العرب     ب: اِنيثَاُألنْ

وزعم ابن األعرابي َأن المـرأة إنَّمـا       " : قال ابن منظور   ِن تأنيثًا لفظيا،  عِرفا باسمين مؤنثي   حيان

                                                                                                             

معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين     .15، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 4/619(
 . 26، ص)المثنيان(

 . 210، صالديوان: الحطيئة (1)
 ".جرب"، مادة )2/154(علي هاللي، : تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، :  الزبيدي، محمد مرتضى(2)

عادل أحمد الموجـود وعلـي   : تحقيقسبل الهدى والرشاد في سيرة خَير العباد،  : الشَّامي، محمد بن يوسف الصالحي     (3)
 ). 5/357(م، 1993/ هـ1414 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1محمد معوض، ط

 بغـداد،   -، دار الجمهوريـة   )ط.د(يحيـى الجبـوري،     : جمـع وتحقيـق   الـديوان،   : السلمي، العباس بن ِمـرداس     (4)
 .  107م، ص1968/هـ1388

 . 210، صالديوان: الحطيئة(5) 
سـمط النُجـوم    : عبد الملك بن حسين الشَّافعي العاصمي المكّي      : وينظر). 155/ 4(األغاني،  :  األصبهاني، أبو الفرج   (6)

، دار الكتـب العلميـة،      1أحمد عبدج الموجود وعلي محمد معوض، ط      عادل  :  تحقيق العوالي في َأنباء األوائل والتوالي،    
 ). 1/206(م، 1998/هـ1419 لبنان، -بيروت
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إنَّمـا  ، و )2("سميت ُأنثى ِللينهـا   و ن من الرجل،  َألن المرَأة َألي  : سميتْ ُأنثى، ِمن البلِد األنيث، قال     
 : قاَل الكميت بن زيد األسدي،غيرا من شأنهما وتحقيرا لهما تصسمي الحيان أنثيين

 ]الطويل[     
ـَيِنفَيــا عجـــباً     تَهادتَــالُألنْثَيــ

 

 )3(َأذَاِتي ِإبراقَ البغَايا ِإلـى الشَّـربِ       
 

 وقيـلَ . )5("ربيعة ومضر :  الجفَّينِ ِنيذَ ه فيالجفاء   ":، جاء في الحديث   )4(بيعةُ ومضر ر: الجفَّاِن
 الكرام ما ورد عن عمر بن من األقوال المأثورة عن الصحابة ف،)6(الجفَّاِن قبيلتا بكٍر وتَميٍم: أيضا

ـ   إالَّ َأن . )7("الجفّاِن َأهِلِه هذاِن كيفَ يصلُح َأمر بلد جلُّ ": حيث قالالخطاب ـ رضي اهللا عنه 
ـ  مقصد ما كُنْتُ َألدع المسـلمين بـين    ":فِظ في قولهلل من ا عثمان بن عفان ـ رضي اُهللا عنه 
 نكـرةً،   ملحقِة بالمثنى؛ لكوِن اللفـظِ    ، ال يعد من األلفاِظ ال     )8("يضرب بعضهم ِرقاب بعضٍ   جفَّيِن  

، ومن هذا الباب جاءت تسميةُ قبيلتـي ربيعـة          )9(لكثير والجماعة من الناس   والمقصود به العدد ا   
  بقوة هذه القبائل وجبروتها، ِلما     د الشعرية الشواهوقد أشادتْ   ومضر وقبيلتي بكر وتميم بالجفَّيِن،      

                                                                                                             
تاج العروس مـن جـواهر      : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". أنث"، مادة   )277-1/276 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      :  األمين  شريف يحيى  ."أنث" ، مادة )5/158(مصطفى حجازي،   :  تحقيق القاموس،
 .57ص

 ".أنث"، مادة )1/277 (لسان العرب،:  ابن منظور(2)
 بغداد، -داود سلّوم، القسم األول، مكتبة األندلس:  جمع وتقديمشعر الكميت بن زيد األسـدي، : األسدي، الكميت بن زيد  (3)
 ).1/143(، )ت.د(، )ط.د(

 - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ". جفف"، مادة   )2/360 (رب،لسان الع :  ابن منظور  (4)
معجـم  : شريف يحيى األمين   .34، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي ).4/618(،  2الحاشية رقم  دمشق،

 . 104، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة 

 ). 1/279(ب الحديِث واَألثر، النَّهايةُ في غري: ابن األثير(5) 
: ابـن سـيده   . 405، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت  :وينظر ".جفف"، مادة   )2/360 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (6)

   دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي      كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/188(،  مزهر في علوم اللغة وأنواعها    ال:  السيوطي ).4/618(

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد حـزم         : وينظر. 103، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    :  شريف يحيى األمين   .34ص
، دار الكتب العلمية،    1اء بإشراف الناشر، ط   راجع النسخة وضبط أعالمها لجنة من العلم      جمهرة أنساب العرب،    : األندلسي
 ).2/487(م، 1983/هـ1403 لبنان، -بيروت

 ).1/279(، النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر:  ابن األثير(7)
 ).  1/279(المصدر نفسه، (8) 

 ".جفف"، مادة )2/360 (لسان العرب،: ابن منظور: ينظر (9)
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ة وخشونة و  ِش به هذه القبائل من      تتسمدبوهو ما أشار إليه ابن منظـور       ٍد عن الليِن في حياتها    ع ، 
: جفَّ الشيء يِجفُّ ويجفُّ، بالفتح، جفوفًـا وجفافًـا         ":، قال )ج ف ف  (داللة األصل اللغوي    في  
ِبسبالقوِة والصالبِة،      )1("ي الجمع الكثير       ، واليبوسةُ تتميز فُ ويرى ابن فارس أنـرعفِّ   يبـالج 

ا، وأمـا قـولُهم     فُ ِقربة يتَّخذ دلـو    ِنص: والجفُّ ":تشبيها بالقربة التي تحوي الماء بداخلها، قال      
                جمـعتَمع، فكأنَّها مجيى ِإليها وونْضالجماعةَ ي فٌّ فهو من هذا؛ ألنللجماعِة الكثير من الناس ج

 تتصف  من هذه القبائل   قبيلتينِ ِة تسميتهما بالجفين، لكون كلِّ     يشير إلى علَّ   ، وهو ما  )2("يأِوي ِإليها 
 :قال حميد بن ثور الهاللي  التحادها وتجمعها على رأي واحد،اعِة،بالقوِة والشج

 ]رجزال       [

 نيــر ــِل الِمص اقُ َأهــر ــتْ م ــا فَِتَئ  م

 

       ـوصولُص ـانمقْطَ عس نفَّـي3(الج( 
 

 :وقاَل أبو ميمون العجيلي
 ]السريع      [

ــْأِم ــى الشَّ ــدنا ِإل ــرينقُ الِمص ــاد   ِجي

 

 )4(الجفَّـين  عيالن وخَيـِل     ِمن قَيسِ  
 

بن زيد اَألسِدي  على قبيلتي بكر وتميم، الكميتُ لفظ للداللةومن الشعراء الذين وظَّفوا ال
 :قال

 ]الوافر      [
ــي  ـــِنَأف فَّيــي الج ـــك تَبتَِغين حيو  

 

 )5(ضفَـاِدع فـي وقَاِئــع ينْتَِحينَـا       
 

ِب،  قبيلتاِن من قبائل العر،)1(حِزيمةُ وزبينةُ، من باِهلَة بن عمرو بن ثَعلَبة     : اِنالحزيمتَاِن والزبينت 
 جاء ِذكْرهما في قول أبـي     و القبائل األخرى،  بين   تهما العالية منزلل غُلِّبتْ كلتاهما على األخرى؛   

                                      
 ".جفف"، مادة )2/395 (لسان العرب،:  ابن منظور(1)

 ".جف"، مادة )1/416(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(2)
تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". جفف"، مادة   )2/360 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (3)

 ".جفف"، مادة )23/90(عبد الفتَّاح الحلو، : تحقيقالقاموس، 

تـاج العـروس مـن جـواهر     : محمد مرتضى الزبيـدي   : وينظر ".جفف"مادة  ،  )2/361 (لسان العرب، : ابن منظور (4) 
 ".جفف"، مادة )23/90(عبد الفتَّاح الحلو، : تحقيقالقاموس، 

: أبو رياش أحمد بن إبراهيم القَيسي، تحقيق      : تفسيرشرح هاشميات الكُميت بن زيد اَألسِدي،       : األسدي، الكُميت بن زيد    (5)
 . 295م، ص1986/هـ1406 بيروت، -، مكتبة النهضة العربية2ي القيسي، طداود سلّوم ونوري حمود



 133

الباهلي دانعة التي وظَّفها الشاعر في من األساليب البالغي و بصيغِة الجمع بقصِد الكثرِة والقوِة،م
  من المؤنث معنى ومضمونًا،     قوةً  كونه أشد  صيغة المذكر، لقبيلتيِن  نظمه للداللِة على قوِة هاتيِن ا     

 :قال

 ]الكامل        [ 

ـــدالً،   ــاِئن دلْ ــزاِئم والزب ــاء الح  ج

 

 ال ســـابقين وال مـــع القُطَّـــاِن 

 

ــتْ، ــاذا كُلِّفَ ــوٍف وم ــتُ مــن ع ِجبفَع 

 

 )2(تَِجــيء عــوفٌ آِخــر الركْبــاِنو 
 

ألنَّهما تحالفـا   "، إذ عِرفا بذلك،)3(اللفظُ صفةٌ الِزمةٌ لهما لُزوم االسموُأسد وغَطَفان،   : الحِليفـانِ 
كان يقاُل في    ": فيهما  قال أبو الطيب اللغوي    ،)4("وتعاقدا وعقدا ِحلفًا بينهما على التناصر والتآزر      

 : قال زهير بن أبي سلمى.)5("أسد وغطفان؛ َألنَّهما كانا حليفيِن: نالجاهلية الحليفا

 ]الطويل[                                                                                      

ــلَّ   ِإذا ح ــز ــاِنعِزي ــهالحليف   حولَ

 

 ــواِهلُه صو ــه ــٍب لَجاتُ ــذي لَج  )6(ِب
 

ـ   إلـى أن أسـد     بظاهرة المثنى اللغـوي   رخون ومن اهتم     المؤ ذهبو طَيئ يعرفـاِن    و
، سِميا بذلك َألن خُزاعةَ لما أجلت بني أسد عن الحرم           )1(زارةهما بنو أسٍد وفَ   : قيل، و )7(بالحليفيِن

                                                                                                             
، إصـالح المنطـق  : ابـن السـكِّيت  : وينظر". زبن"، مادة )6/17(،  "حزم"، مادة   )3/182(،  لسان العرب :  ابن منظور  )1(

،  وأنواعهـا  المزهـر فـي علـوم اللغـة       : السيوطي). 13/153(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص: ابن سيده . 402ص
معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين    . 40، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 2/186(
 .134، ص)المثنيان(

 ".زبن"، مادة )6/17(، "حزم"، مادة )3/182(، لسان العرب:  ابن منظور(2)
شريف يحيى  .96، صجنتين في تمييز نوعي المثنيينجنى ال: المحبي: وينظر ".حلف"، مادة )3/332 (، المصدر نفسه(3)

 دار المعرفة، الدر المنثور في التَّفسير بالمأثور،: جالل الدين السيوطي. 398، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين
 ). 6/75(، )ت.د(، )ط.د( لبنان، -بيروت

 ). 4/375(م، 1977 بيروت، -، دار الِعلم للماليين2طِم، المفصل في تاريخ العرب قبَل اإلسال: علي، جواد (4)

 ).4/626(  دمشق،- مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى،:  اللغوي، أبو الطيب(5)

 لبنـان،   -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       1علـي حسـن فـاعور، ط      : تحقيـق الـديوان،   : ابن أبي سلمى، زهير    (6)
 .   93م، ص1988/هـ1408

جنى الجنتين في   : المحبي: وينظر). 4/626( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى، : ، أبو الطيب   اللغوي (7)
: ابـن حـزم األندلسـي     . 142، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 41، ص تمييز نوعي المثنيين  

 ).  4/375(يخ العرب قبَل اإلسالِم، المفصل في تار: وجواد علي). 2/487(جمهرة أنساب العرب، 
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قـد عِرفتـا    ذهب البالذري إلى أن أسد وذبيان       و. )2(، ثم حالفت بني فزارة    ًئايخرجت فحالفت طَ  
: ذيفة بن بدر يطلب بدم حذيفة ومعه الحليفـانِ        وكان حصن بن ح    ": أيضا، وذلك لقوله   بالحليفيِن

 يعرفـاِن  قَحطان ونجر  أنشريف يحيى األمين  ـ إضافةً لما سبق ـ     وذكر.)3("أسد، وذبيان
 : لقول بشار بن برد ولعله أراد قحطان ونجد، وذلك،)4(بالحليفين

 ]البسيط   [

 َأما سِمعتَ ِبمـا قـد شـاع فـي مضـرٍ       

 

 )5 ( ِمن نَجٍد وقَحطَـاِن؟    الحِليفَيِنوفي   
 

قبيلة حزم األندلسي ذكر      ابن ، إال أن  )7(اَألزد وعبد القيسِ  :  هما ،بطناِن من العربِ  : )6(اِنشَرالكَ 
والزاء متقاربان في المخـرج      وهي لغةٌ ذكرها القدماء ألن حرفي السين         ،بالسين ال الزاء  األزد  

 شـينِ ر، ويرى الباحثُ أن علةَ تسـميتهما بالكَ       )8("عبد القيس، واَألسد  : الكَرشاِن ":قال والصفة،
 :ابن فارسقال  ،االتحاد في الرأي وكالتجمع ، عن سائر القبائل األخرىتميزهماجاءت من صفٍة 

"        ع ومعها ما       الكاف والراء والشين أصٌل صحيح يدلُّ على تجميت لججمع، ومن ذلك الكَِرش، سم
 .)9("فيها، ثم يشتَقُّ من ذلك، فيقال للجماعة من النَّاس كَِرش

                                                                                                             
جنـى  : المحبـي ). 4/626(، 2 دمشق، الحاشية رقم- مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنـى،  : اللغوي، أبو الطيب   (1)

جواد : وينظر. 142، ص )المثنيان( معجم األلفاظ المثناة     :شريف يحيى األمين  . 41، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    
 ). 4/375(لمفصل في تاريخ العرب قبَل اإلسالِم،  ا:علي

جنـى  : المحبـي ). 4/626(، 2 دمشق، الحاشية رقم- مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنـى،  : اللغوي، أبو الطيب   (2)
 .41، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 ).  10/35(األغاني، : أبو فرج األصبهاني: وينظر). 12/365 (كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف،: البالذري (3)

 .142، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة  :األمين، شريف يحيى:  ينظر(4)

 لبنـان،  -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت      1مهدي محمد ناِصـر الـدين، ط      :  شرح وتحقيق  الديوان،: ابن برد، بشار  (5) 
 .611م، ص1993/هـ1413

 . اَألزد وعبد القيس: الكَِرشَاِن: بكسر الراء، فقاَل صاِحبا الكتابين) المخصص(و ) ح المنطقإصال(ورد اللفظ في  (6)
: ابـن سـيده   . 405، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت  :وينظر ".كرش"، مادة   )12/76 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)

  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي      المثنى، كتاب :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).4/619(

 .398، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 96ص

 ). 2/487(جمهرة أنساب العرب، : األندلسي، ابن حزم (8)
 ".كرش"، مادة )5/170(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(9)
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ـ همـا ح  :  وقيـلَ  ،)1(حياِن لليهود في المدينة، هما بنو قريظةَ وبنو النَّضيرِ        : اِننَاِهالكَ اِني   ِمـن 
ـ  ن بن هاروهم الكاه نُِسبوا بذلك لجد،)2(قُريظَةَ  قـال  ن بن عمران شقيق موسى ـ عليه السالم 

هم أهُل كتـاب    ، و )3("ويقال لهما الكاهنان ألنَّهما من ولد الكاهن بن هارون         ":أبو حيان األندلسي  
ـ  وفَهٍم وعلم،  ال ٌل يقرُأ القرآن جِن رينَاِهج من الكَرخْي" :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم 

قْير قرا ُأ َأح تَهدِإنَّ:  قيل "ء ه محد بن كَ  مع ظيمن أوالِدِهم   ب القُر ـ  قال. )4("وكان َألالسوا   ممشـيد 
 :بقوتهما

 ]البسيط      [                                      
  ــن ــاشَ ِم ــاِهنَيِنج ــرزواالك ِإذ ب  

 

ــدبا   الح ــص ــٍر تُقَم ــواج بح  )5(َأم
 

 :وقاَل قيس بن الخطيِم
 ]البسيط     [

ــةٍ   ملْحم مــو تْ يــاد ــزاِرج ن  ِإذا الخَ

 

 )6( الخَيَل واعتَرمـوا   الكاِهناِنوشَدِت   
 

    بهما  ِن الكاِهني وذهب ابن األثير إلى أن يقصد  " طيحسيا بذلك من الـتكهِن     ،  )7("ِشقُّ ومس
خبر عن الكائنات فـي مسـتقبل       الكاهن الَّذي يتعاطى ال    ":باألشياء قبل حدوثها، قال ابن منظور     

                                      
  .95، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي :وينظر ".كهن"، مادة   )12/199 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 ).  4/215( الحديِث واَألثر، النَّهايةُ في غريب: ابن األثير. 395، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ).  4/627( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى، : اللغوي، أبو الطيب(2)
ـ 1398، دار الفكر للطباعـة والنشـر،    2طتفسير البحر المحيط،    : أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف      (3) م، 1978/هـ
)7/242 .( 

 ).  4/215( غريب الحديِث واَألثر، النَّهايةُ في: ابن األثير(4) 
 لبنـان،   -، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيـروت        1عمر فاروق الطباع، ط   : تحقيقالديوان،  : ابن عاديا، السموأل   (5)

 . 38م، ص1997/هـ1417

 .  206م، ص1967/هـ1387 بيروت، -، دار صادر2ناصر الدين األسد، ط: تحقيقالديوان، : ابن الخطيم، قيس (6)
أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن                :" قال ابن األثير في نسبهما وصفاتهما      (7)

غسان، وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قيس بن عبقر بن أنمار بن نزار، ومنهم من يقول أنمـار                         
إن سطيحا كان ال أعضاء له      : غوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ، ويقال           بن أراش بن لحيان بن عمرو بن ال       

إذ يرى الباحـثُ أن     ". وإنما كان مثل السطيحة ووجهه في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلس، وكان شق نصف إنسان               
نساِن، فمن بين هـذه المراحـل تَكَـون         هذه الصفات من محض الخيال؛ ألن  اهللا عز وجلَّ ذكر في كتابه مراحل خلق اإل               

العظام وكسوها لحما، إذ خُِلقَ اإلنسان بأحسِن صورة، وتلك الصفات التي وصفا بها تنافي ما جاء به القرآن الكريم، فضالً                    
بن كَثيـر   ا: ينظر. (ويقال، داللةً على ضعِف الرواية، واهللا أعلم      : عن ذلك ابن األثير عندما نقل خبر صفاتهما بدأ في قوله          

 )).  2/150(، 1مجالِبداية والنهاية، : الدمشقي
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 :ن بمثل هذا، قال ابن األثيـر       يتصفا دت الروايات أنَّهما  أكَّ، و )1("الزمان، ويدعي معرفة اَألسرار   
كما أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان، وذلك َأنَّه لم ينج من أهل نجران إال رجٌل واحد يقال لـه                   "

 . )2("دوس ذو ثعلبان على فرس له

  بالمكانمتعلقة أخرى مفردات: خامسا

سميا بذلك لبرودِة مكانهما، فهما أبرد من غيرهما من األماكن لعـدم             ،)3( والفيء الظِّلُّ: داِنرباَأل
ـ          ، للمكان المستور  وصول أشعِة الشمس   اس  وزوالها وقت حدوث الفيء، غير أن العامةَ من النّ

" الظِّـُل والفَـيء   "ومن ذلك    ":تيبة بينهما قائالً   فرق ابن ق   تجعلهما بمنزلة الشيء الواحد، لذا فقد     
يذهب النَّاس إلى أنَّهما شيء واحد، وليس كذلك؛ ألن الظلَّ يكون غُدوةً وعشيةً، ومن أول النهار                

 :قال الشماخُ بن ضرار .)4"(والفيء ال يكون إال بعد الزوال...  ومعنى الظلِّ الستْرإلى آخره

 ]الوافر[

  َأبرديــــِهرطَــــى تَوســــدإذا اَأل

 

 )5(    خُدود جواِزٍئ بالرمـِل ِعـينِ      
 

 :قال عبد اهللا بن همام السلولي ،)7(ذلك ِلبروِدِهما، و)6(ِنرديالبب عِرفا أيضاكما 

 ]الطويل      [

ــم حاجــ  ــتُةٌ كلَّفِْنع هــي ــها القَ  ظَ كلَّ

 

 ُأرها  اِوح ـريِنالبد ـ  ح ـ  تَّ  )8(اهيتُِتى شَ
 

                                      
 ".كهن"، مادة )12/199 (لسان العرب،:  ابن منظور(1)
 ).  2/156(، 1 مجالِبداية والنهاية،:  ابن كَثير الدمشقي(2)
ـ      : المحبي: وينظر". برد"، مادة   )1/444 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)  .13، ص ينجنى الجنتين في تمييز نوعي المثني

معجم الفرائـد المكنونـة فـي    : محمد مصطفى العريضي .10، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 . 261ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 . 23 صأدب الكاتب،: ابن قتيبة (4)
 . 115صالديوان، : الغطفاني، الشماخ بن ضرار الذبياني (5)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر". برد"، مادة   )1/444 (لسان العرب، : منظور ابن   (6)
 .69ص

 ".برد"، مادة )1/444 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)

، مركز  1وليد محمد السراقبي، ط   : جمع وتحقيق ودراسة  شعر عبد اهللا بن همام السلولي،       : السلولي، عبد اهللا بن همام     (8)
 . 37م، ص1996/هـ1417 اإلمارات العربية المتحدة، -جمعية الماجد للثقافة والتراث، دبي
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وذلك أن يجيء المطر فيرسخَ في : )2(والتقى الثريان ":، قال ابن منظور)1(المطر والنَّدى: الثَّرياِن
التقى الثَّريـاِن يعنـون كثـرة       : العرب تقول  ":وقيل. )3("األرِض حتى يلتقي هو وندى اَألرض     

 :رِويلمطر والتُّراب النَّـدي،     والثَّرياِن ا . )4(" السماء مع ماء األرض    ءالمطر، وذلك إذا التقى ما    
الثرى التراب النَّدي، فإذا جاء المطر الكثير رسخ في بطن الوادي حتـى يلتقـي             : قال أبو عبيد  "

سمي المطر والنَّدى أو كما     و .)5("ثراه والثرى الذي في بطن الوادي فعند ذلك يقال التقى الثريانِ          
 ألن التقاءهما يعـود   من اسم التراب، وهو ما يعرف بالثرى، راب النَّدي بالثَّرييِنقيل المطر والتّ 

 النبِت  يساعد على نماء   للحياِة، و   المبلل بمياه المطر يكون صالحا     التراب النَّدي ائدة، ف الخير والف ب
: الثروة ": على الكثرِة والخيِر الوفير، قال ابن منظور       )ث ر ى  ( وذلك لداللة األصل اللغوي      فيه،

 :قال ابن الرومي، )6(" اُهللا القوم أي كَثَّرهمالمال الكثير، وثرى: ر، الثَّراءثيالعدد الك

 ]الخفيف      [

 تْادجـــيـــع فَِبك الرفَـــتْ كَفُّـــخَلَ

 

 ــد ــا حاهِبنَ ــى التَتَّ ــالثَّرى قَ 7(اِني( 
 

ـ ب على الم  ِرغْغُلِّب الم ،  )8(هار يخِْفقاِن فيهما  ؛ َألن الليل والنّ    والمغرب  المشرقُ :قاِناِفالخَ ؛ ِقِرشْ
َألن يقال له الخاِفقُ وهو الغائ      المغرب فا السماء واَألرض    بهـذا     ، و )9(، والخاِفقاِن طَر ال يبتعـد

                                      
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر". ثرا"، مادة   )2/109( لسان العرب،    : ابن منظور  (1)

 .88ص

(2) 
فشُِبه سرعةُ اتَفاِق المتَِفقَيِن على المودِة بعد تباينهمـا بالمـاء   ... ِن في التَحابمثٌل يضرب الِتفاِق اَألخَوي   " التَقَى الثَريانِ "

المستقصى فـي   : والزمخشري). 2/184(مجمع األمثاِل،   : الميداني:ينظر". ينزل من السماء، فيلتَِقي مع ما تحتَ األرض       
 ). 1/182 (ل،كتاب جمهرة األمثا: وأبو هالل العسكري). 1/307(أمثال العرب، 

 ". ثرا" ، مادة )2/109 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)

 ). 2/183(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(4)
 . 31، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(5)

 ".ثرا"، مادة )2/108 (لسان العرب،:  ابن منظور(6)

 ). 6/240(الديوان، : ابن الرومي(7) 
: ابـن سـيده   . 397، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت  :وينظر ".خفق"، مادة   )4/184 (لسان العرب، :  ابن منظور  (8)

شـريف يحيـى    .  )2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/150(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
األصـوات،  (معجم الفرائد المكنونـة فـي     : طفى العريضي محمد مص  .154، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين

 . 251، ص)والكنية، والتغليب، واألضداد

 .154، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر). 4/184 (لسان العرب،: ابن منظور(9) 
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 فـي    قيلَ  المشرق والمغرب،  المقصود بطرفي السماء واألرضِ   ؛ َألن   ابقسالمعنى ال  المعنى عن 
 :قال ناصيف اليازجي. )1("اِن الخَاِفقَيِنمنِْكبا إسراِفيَل يحكَّ ":الحديث

 ]الكامل[

ــ بد هــوء ضو ــرِق الح ــُأفِْق الشَّ  ر ب

 

 )2( مغَـرب ومشَـرقُ    الخَـاِفقَينِ في   
 

 دا على ذلك يوضح علـةَ تسـميتهما  شاه، ولم يجد الباحثُ  )3(جنَتاِن بِإزاِء الِفردوس  : الشُّميستاِن
تي تُعد أعلى درجـات     يتا بذلك لمنزلتهما العالية، فهما قريبتاِن من الفردوس الّ         سم  أنَّهما ويرجح

 ألن اهللا عز وجلَّ أوجد فيهما ألوانًا مختلفـة مـن المأكـِل جـزاء              الجنة وربما سميتا شُميستين   
الشين والميم   ":، قال  ابن فارس  ذكره لغوي،   ، إذْ بِني هذا الرأي على أساسٍ       من عباده  للصالحين

 . ، واهللا أعلم)4("والسين أصٌل يدلُّ على تلوٍن وقلَِّة استقرار

سفَةُ وِمنى : راِنكَالعر5(ع(  ،يمِع النّ   تسماِس فيهما ا بذلك ِلتَج)ا للقتال،    ك ،)6استعداد ِع المحاربينمتَج 
 : يمدح إسحاق بن إبراهيمقاَل َأبو تمام

 ]الوافر      [

حــبــىفََأصسقٌ، وَأملــي طَــو ــوهو ، 

 

ــَل َأهــِل  ــديحك نُقْ يِنمــكَر س7( الع( 
 

 : في ابن أبي قرةوقال ابن الرومي

 ]الخفيف       [

ـ            قُْل ِلخَلـِي َأبـي علـي فَتـى البصـ

 

 )8(العسـكَرينِ ـرِة حقاً ال بل فتـى        
 

                                      
 ).  2/56(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، : ابن األثير (1)
 .  216صالديوان، : اليازجي، ناصيف (2)

تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". شمس"، مادة   )7/205 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
، جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي". شمس" ، مادة   )16/173(محمود محمد الطَّناحي،    :  تحقيق القاموس،

 . 254، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 67ص
 ".شمس"، مادة )3/212(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)

 .78، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". شمس"، مادة   )9/240 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
 .316 ص،)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 .316، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(6)

 ).  3/307(الديوان، : أبو تمام(7) 
 ).  6/232(الديوان، : ابن الرومي(8) 
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قاِنِرشْالم : غِْربشِْرقُ والم(، قال تعالى  )1(الم :# ¨L ym # sŒ Î) $ tΡu !% ỳ tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷� t/ uρ y‰÷è ç/ 

È ÷ s%Î�ô³ yϑø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß Ì� s) ø9 يريد المشرق والمغـرب     ":في داللة المشرقين   الزمخشري   قال،  )2()#$

إلنساِن، لهميِة الشروق   أل قُ على المغرب؛   أي غُلِّب المشر   .)3(" كما قيل العمران والقمران    بلِّفغُ
 أوالً ومن ثم الغروب هو أكثر انتباها للشروق من الغروب، ألن حياتَه جميعها مرتبطةٌ بالشروِقف

 :  يمدح الوليد بن عبد الملكقاَل الفرزدق. ثانيةً

 ]الطويل   [

ــِل ــتَ َأله ــِرقَيِنوقُلْ ــن المشْ ــم تَكُ   َألَ

 

 ظِ     ع ـرمح هيو ومكُم غُيـ لَي 4(االلُه( 
 

 : دراج القسطليبنوقاَل ا

 ]الوافر        [

ــي  ــتَ بيِنـ ــد لَيـ ــِه المعاِهـ  تُناِديـ

 

  ــد عــُل ب قَب ــك ــِرقَيِنوبينَ  )5(المشْ
 

 

                                      
مجلـة المجمـع العلمـي      كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". شرق"، مادة   )7/98 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

جنى الجنتـين فـي     : المحبي). 190 ، 2/186(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).3/443( شق، دم -العربي
 . 446، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  شريف يحيى األمين .128، صتمييز نوعي المثنيين

 .38سورة الزخرف، آية )2(

 ). 489-3/488(،  في وجوه التأويلالكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: الزمخشري (3)

 . 426صالديوان، : الفرزدق(4) 
 . 376صالديوان، : القسطلي، ابن دراج(5) 
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 لخامسالفصل ا

األلفاظ الدمنالة على الز 

  هار على الليل والنّدلَّما : أوالً

ـ     يدلُّ  ) ث ر م   (األصل اللُّغوي ف؛  )2(لك ِلنقِصِهما ذ، سِميا ب  )1(اِنمراَألثْ يء على النقصاِن فـي الشّ
انكسار السن من َأصـلها،     : الثَّرم، بالتحريك  ":، قال ابن منظور   عليهآخر   بتأثيِر عامل    وانفصاله

، ومنه سمي الرجُل َأثْـرم    ،  )3("هو انكسار ِسن من األسناِن المقدمة مثل الثَّنايا والرباعياتِ        : وقيل
 :وذلك لقول أبي تَمام الطائي، )4(ِن رجالِن من طيءاَألثْرما: قيَلو

 ]الطويل[

ــاِتم حــاِر و ــي الفَخَ ــي َأوس ف ــما ِب س 

 

)5( وراِفــعواَألثْرمــاِنوزيــد القَنَــا  
 

 

ـ       و،  )7( َألنَّهما ال يبلَياِن َأبدا     سِميا بذلك  ،)6(اِندجاَأل ك لقـول   يدلُّ اللفظُ على الغداِة والعشـي، وذل
خليـل  وقال   .)9("اِناَألجد فَلَتَال َأفْعُل ذلك ما اخْ     ":، يقال )8( الغدوة والعشية  اَألجدان هما : المحبي
 :مطران

                                      
 شـريف    .15، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي". ثرم"، مادة   )2/106 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

  .24، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين
 .24، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(2)

 ".ثرم"، مادة )2/106 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)

 .24، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(4)

محمد : تحقيقر في أدب الكاتب والشاعر،      المثُل السائ : ابن األثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا محمد بن عبد الكريم            (5)
 ). 2/37(م، 1939/هـ1358 القاهرة، -، مكتبة مصطفى البابي الحلبي)ط.د(محي الدين عبد الحميد، 

: ابـن سـيده  . 394، صإصـالح المنطـق  : ابن السكِّيت: وينظر". جدد"، مادة )2/235 (لسان العـرب،  :  ابن منظور  (6)
المزهر في علـوم    :  السيوطي ).4/631(كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي   ).13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

 .25، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين). 2/173(، اللغة وأنواعها

، )مثنيـان ال(معجم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  : وينظر". جدد"، مادة   )2/235 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)
 .25ص

 .15، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(8)

 ).2/245(المستقصى في أمثال العرب، :  الزمخشري(9)
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 ]البسيط     [

  رصعو" ـرِمص "     ـهاِئعوالَّـِذي فاقَـتْ ر 

 

 ِن أييدانِ      اَألجدـزمفَخْـٍم و 1( ِمـن(
 

 

 من ملوك غسـان ـ  ومعاوية ابنا جعدة  اهيري وغيره إلى أن زغواللُّيب ذهب أبو الطّو
الـزمن، أو   لطتهما على األرض في ذلـك       ذلك لقوتهما وامتداد س   ، و )2(ديِنيعرفاِن باألج كانا  ـ  

الحـظُّ  : والجد ":فيعة، وذلك لقول ابن منظور    ِن في رزقهما، ومنزلتهما الر    ألنَّهما كانا محظوظي  
   .)3("والرزقُ

 .  )5(صاحبههار ينْصِرم كلُّ واحٍد منهما عن َألن الليل والنّ ؛سميا بذلك )4(ماِنرصاَأل

يدلُّ و ،)8("الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ الجديدانِ  ": يقال ،)7( َألنَّهما ال يبلَياِن َأبدا    ؛ سِميا بذلك  ،)6(اِنيدالجِد
مـا كَـر    ":  يقـال  .)9(ذين ال يفرداِن من لفظهما    ا من االثنين اللَّ   ، وهم لغدوِة والعشيةِ  ا  على اللفظُ

 : المعتَز ابنقاَلو .)10(" والملَواِنالجِديداِن

                                      
 ).  3/420(م، 1977 لبنان، -، دار مارون عبود، بيروت)ط.د(ديوان الخليل، : مطران، خليل (1)

جنى الجنتين في   : المحبي :وينظر). 4/618( دمشق،   -ي العربي  مجلة المجمع العلم    كتاب المثنى،  :اللغوي، أبو الطيب   (2)
 . 26، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين .15، صتمييز نوعي المثنيين

 ".جدد"، مادة )2/231 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)
. 20، ص تين في تمييز نـوعي المثنيـين      جنى الجن : المحبي: وينظر". صرم"، مادة   )360 - 7/359 (،المصدر نفسه  (4)

معجم الفرائـد المكنونـة فـي    : محمد مصطفى العريضي. 42، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .  260ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

معجـم  : شريف يحيى األمـين   . 394، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت  :وينظر ).7/359 (لسان العرب، :  ابن منظور  (5)
 .26، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة 

: ابـن سـيده  . 396، صإصـالح المنطـق  : ابن السكِّيت: وينظر". جدد"، مادة )2/235 (لسان العـرب،  :  ابن منظور  (6)
  دمشـق،  -ي العربـي   مجلة المجمع العلم   كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  ). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).4/631(
 .260ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي. 101ص

   ".جدد"، مادة )2/235 (لسان العرب،:  ابن منظور(7)
 ). 2/245(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري (8)
 . 33، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي : ينظر(9)

 ).  2/282(كتاب جمهرة األمثال، : العسكري، أبو هالل (10)
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 ]البسيط     [

ــجاِني  ــي وَأش ــا دار َأطراب ــا دار ي  ي

 

)1(الجديــداِنَأبلــى جديــد مغانيــِك  
 

 

 قصد الشاعر مـن  هما ملحق بالمثنى،في داللتين، وكال  اللفظ العالء المعري  وظَّفَ أبو و
ا متبدالِن بين لحظٍَة وأخـرى، ودلَّ       همنعتهما بالجديديِن ألنَّ  ه وجسده، و   صدر البيِت ثوب   اللفِظ في 

  :قال، ن يبلياذلك ألنَّهما النعتهما بإذ   البيِت على الليل والنَّهار،عجزفي  اللفظُ

 ]البسيط    [

 ديدا الجِم اِنَأمن   ـدِ    ثَـوبي وسج يِمـن 

 

ــ  بلَيــفَي ــدالجِدى اِن وال يبلَ )2(اِني
 

 

رِوي أن  ما ذكره الوطواط، إذ ،ومن النّصوص النثرية الَّتي استحِضر فيها لفظ الجديدين     
 َأناخَ علـي     كلح لي بوجهه،    زمانًا أشكو إليكم  ":د وصفَ فقره، فقال لمن يجلس معه      أرا أعرابيا

ِل مصـائِبِه  ا بنبجديداه نيماِل، وغبطٍَة من الحاِل، اعتور من الباِل، وثروٍة من ال بكلكِلِه بعد نعمةٍ  
اغيةً َأرتجي نفعها، فهل فـيكم مـن        ، فما ترك لي ثاغيةً َأجتدي ضرعها، وال ر        عن قسي نوائِبهِ  

  .)3("ِفِه على صرِفِه أو معٍد على حيمعيٍن

بيا ب  ،)4(الِنالحمذلك المتدادهما،  س ي ُل  كمالحاء والبـاء والـالم      ":هما اآلخر، قال ابن فارس    أحد
 : معروف بن ظالمقال، )5("أصٌل واحد يدلُّ على امتداد الشيء

 ]الطويل   [

ــةٌ،   ــوم وليل ــدهر ي ــر َأن ال ــم تَ  َأل

 

ـ  ع ِبحبلَيـه وَأن الفتى يمِسي      6(ا؟اِني(
 

 

                                      
 ).   1/109(الديوان، : ابن المعتَز، أبو العباس عبد اهللا (1)

 ).  2/382(،  اللزوميات:بو العالءالمعري، أ(2) 
الفصل الثـاني مـن     غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة،       : الوطواط، أبو إسحاق برهان الدين الكتبي      (3)

  . 149، ص)ت.د(، )ط.د( بيروت، -الباب الخامس، فمن وشائع ألفاظهم البارعة وبدائع معانيهم الرائعة، دار صعب

، )المثنيـان (معجـم األلفـاظ المثنـاة    : شريف يحيى األمين: وينظر ".حبل"، مادة )3/32 (لسان العرب، : ابن منظور  (4)
 . 132ص

 ".حبل"، مادة )2/130(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(5)

 ".حبل"، مادة )3/32 (لسان العرب،:  ابن منظور(6)
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عـدي بـن    قاَل  ،  )1(نَّهما ال يأِتياِن على َأحٍد إال خَباله ِبهرمٍ        ألَ  بذلك الليُل والنهار سِمي  : الِناِبالخَ
  :ربيعة المشهور بالمهلهل

 ]البسيط    [
 كُنْــتُ َأقْتُــُل ِجــن ِنلَــوــاالخَــاِبلَيكَم  

 

)2(َأقْتُُل بكْرا، ألضحى الِجن قَد نَِفـدا       
 

 

اِئالدالليُل والنهار بذلك ألَ     ،)3(اِنب يمم بال انفصال، قال ابـن فـارس       يتعاقباِن بشكٍل دائ  نَّهما   س   :
"يدلُّ على مالزمٍة ودوام        الد 4("ال والهمزة والباء أصٌل واحد(   ابن األبار   األندلسي الشاعر، وقصد  

ائبيِن لكونهما مالزميِن له بعـد       بالد وإنَّما لقبهما   وهو يبكي وطنه بلنسية،    ،باللفظ الدمع والشَّجن  
  :قال،   بالذَّاهبيِن؛ لزوالهما بال عودة    ن على األندلس، كما أنَّه نعتَ األهَل والوطن       يالصليبيسيطرة  

 ]البسيط[                                                                                       

  الـدمِع والشَّـجنِ    : الـداِئبينِ  وطِّن علَى 

 

)5(اَألهِل والـوطَنِ  : اِهبيِنيا ناِدب الذّ   
 

 

، )8( الغداِة والعشـي   ويدلُّ اللفظُ على  . )7( َألن كلَّ واحٍد منهما ِردفُ اآلخر      سميا بذلك ،  )6(الردفاِن
 .)1(" الردفاِنال َأفْعلُه ما تَعاقَب ": العربقالت

                                      
، )المثنيـان (معجـم األلفـاظ المثنـاة    : ريف يحيى األمينش: وينظر ".خبل"، مادة )4/20 ( لسان العرب،: ابن منظور  (1)

 . 153ص

، )ت.د(،  )ط.د(طالل حرب، الدار العالمية للطباعة والنشر،       : شرح وتقديم ديوان مهلهل بن ربيعة،     : ابن ربيعة، عدي   (2)
 . 28ص

.  48، ص مييز نوعي المثنيـين   جنى الجنتين في ت   : المحبي: وينظر". دأب"، مادة   )4/314 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 . 171، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ".دأب"، مادة )2/321(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)
ف ، وزارة األوقـا   )ط.د(عبد السالم الهراس،    : قراءة وتعليق الديوان،  : البلنسي، أبو عبد اهللا محمد بن األبار القُضاعي        (5)

 . 336م، ص1999/هـ1420 المملكة المغربية، -والشؤون اإلسالمية

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت  :وينظر ".ردف"، مادة   )5/224 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)
ـ     كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص   دمشـق،  -يمجلة المجمع العلمي العرب

معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيـى األمـين     .54، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي ).4/632(
 .195، ص)المثنيان(

: تحقيـق تاج العروس من جواهر القـاموس،  : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر). 5/224 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)
 .195، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين". ردف"دة ، ما)23/328(عبد الفتاح الحلو، 

معجـم األلفـاظ المثنـاة      : شريف يحيى األمين  . 55-54، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي : ينظر (8)
 .195، ص)المثنيان(
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ريا بذلك    ،)2(اِنفَالصمالصاد والراء والفاء معظم بابه يـدلُّ   ":رس كلَّ يوم، قال ابن فا لعودتهماس
 :أبو محمد الحريري، وقال )4("الصرفَاِنالَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ  ":يقال ،)3("على رجع الشيء

 ]المتقارب      [ 

ــا  ــاٍن لَبوسـ ــلِّ زمـ ــتُ ِلكُـ  لَِبسـ

 

)5( نُعمـى وبوسـا    صـرفَيهِ والبستُ   
 

 

العـين   ":قال ابن فـارس    يا بذلك لداللتهما على الدهِر في تعاقبهما المتواصل،        سم ،)6(العصراِن
فاألول العصر، وهو الدهر، والثَّاني ضغطُ الشيء حتَّـى         : والصاد والراء أصوٌل ثالثة صحيحة    

داللـة   فـرعيِن تـابعين ل     اِن األخيرانِ األصلَ، ويعد   )7("يتحلَّب، والثالث تَعلُّق بشيٍء وامتساك به     
ـ  معصـورا ك   ن، فتجعله تي تصيب اإلنسا   بالنائباِت الّ   مليء  فالدهر ،ولألصل األ ا يء الَّـذي   الشّ

فس النّلدنيا وما تحويه، إذ جِبلَتْ يعصر، فيخرج لُبه من أصِلِه، كما أن اإلنسان في حياته يتعلق با
: واألصل الثالـث  : "ل ابن فارس  دلُّ على الملجأ، قا   على كره الموت، ومنه جاء اللفظ ي      البشرية  
ـ       و. )8("الملجأ، يقال اعتَصر بالمكان، إذا التجأ إليه      : العصر  امن الشواهد النثريِة التـي ورد فيه

                                                                                                             
 ".ردف"، مادة )23/328( الفتاح الحلو، عبد: تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، :  الزبيدي، محمد مرتضى(1)
.  70، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: وينظر". صرف"، مادة )7/354 ( لسان العرب،: ابن منظور(2)

معجم الفرائد المكنونـة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 269، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .260ص، ) والكنية، والتغليب، واألضداداألصوات،(

 ".صرف"، مادة )3/343(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)

 ). 2/245(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري (4)
 -، دار الثقافة، الدار البيضاء1محمد حجي ومحمد األخضر، ط: تحقيقزهر األكم في األمثال والحكم، : اليوسي، الحسن (5)

 ). 3/194(م، 1981/هـ1401رب، المغ
: ابـن سـيده   . 394، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت : وينظر ".عصر"، مادة   )9/271 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)

 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/173(،  ر في علوم اللغة وأنواعها    المزه:  السيوطي ).4/630(

معجـم الفرائـد    : محمد مصـطفى العريضـي     .318، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 79ص
 .260ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ".عصر"، مادة )4/340(اييس اللغة، معجم مق:  ابن فارس(7)

 ".عصر"، مادة )4/344(، المصدر نفسه (8)
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الَ َأفْعُل ذِلك مـا اختَلَـفَ        ":، ما رِوي عن العرب حينما قالوا      على الليل والنَّهار  اللفظُ في داللته    
 : في قوله حميد بن ثور الهالليركما وظَّفه الشاع، )1("العصراِن

 ]الطويل[

ــثُ  لْبال يــراِنو صــةٌ الع ــوم ولَيلَ   ي

 

ــا  ــدِركَا مــا تَيمم ي ــا َأن )2(ِإذا طَلَب
 

 

 :وقال أبو العالء المعري

 ]الطويل[

ــُأفٍّ ــريِهم فَ صــِدسٍ ِلع ــاٍر وِحن   نَه

 

ــنْهم وِنســاِء  )3(وِجنســي ِرجــاٍل ِم
 

 

ِقالعِميا بذلك  ،)4(اِنيبالليَل والنّ   س كلٌّ  َألن قال ابن منظور    منهما يعقب اآلخر   هار ،: "  الليُل والنَّهار
 . )5("يتَعاقَباِن وهما عقيباِن، كلُّ واحٍد منهما عِقيب صاِحِبِه

هما يولـداِن مـن     ، وكَأنَّ  سبقتها  بأحداٍث مغايرة ِلما    سميا بذلك ألنَّهما يتجدداِن كلَّ يومٍ      ،)6(اِنيتَالفَ
 به تميزه عن     خاصةً  الَّذي يحمُل صفاتٍ   جديد، تماما مثل المولود الجديد من اإلنساِن والحيوان،       

أحدهما يدلُّ على طراوة وِجدة،     : الفاء والتاء والحرف المعتل أصالن     ": قال ابن فارس   اآلخرين،
 موجودا من قبل  م يكن   ديد ل  معنى الظهور في شيء ج     وكالهما يدور حول  ،  )7("واآلخر تبين حكم  

 : الصلَتان العبديوقال  ،)8("الفَتَياِنالَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ  ":يقال

                                      
 ). 245/ 2(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري (1)

 . 8، صالديوان وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي: الهاللي، حميد بن ثور(2) 
 ). 1/53( اللزوميات، :المعري، أبو العالء(3) 
 ". عقب"، مادة )9/349 (العرب،لسان :  ابن منظور(4)
 ". عقب"، مادة )9/349(المصدر نفسه،  (5)
، كتـاب   المخصص: ابن سيده . 395، ص إصالح المنطق : ابن السكِّيت : وينظر". فتا"، مادة   )10/203 (، المصدر نفسه  (6)

 شـريف   ).4/631( دمشـق    - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4المثنيات، ج 
األصوات، (معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي .350، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يحيى األمين

 .260ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد

 ".فتى" ، مادة )4/373(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(7)

 ). 2/245(عرب، المستقصى في أمثال ال: الزمخشري (8)
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 ]الكامل[     

ــم ــلْي لَ ــ ثب َأاِنالفَتَي ــم ــفَا ِبِه صع ن 

 

   ــاَر ــيِهم ونَه ــر علَ ــٌل يكُ 1( لَي(
 

 

لَويا بذلك ألنَّه   ،)2(اِنالممنَان   ما يتعاقبا  سكوالمـيم   ": زمنًا طويالً، قال ابن فـارس      ِن بشكٍل دائم في
 احث أيضا أن تسمية اللفظِ     ويرى الب  ،)3("والالم والحرف المعتل، كلمة واحدة هي الزمن الطويل       

 هـا،  هار ظاهرة كونية متجددة في مشـارق األرض ومغارب        نيا، فالليل والنّ  ملِْئهما الد جاءت من   
الَ َأفْعُل ذِلك " : في المثل  يقالالنطق،  في   واوا للتخفيف     الهمزةُ ِتبِلقُف فعل مَأل،  مشتق من ال   واللفظُ

 :لِبقْ مبنا وقاَل ،)4(" الملَواِنما اختَلَفَ

 ]الطويل    [

 َأالَ يـــا ِديـــار الحـــي بالســـبعاِن

 

ــالِبلَى   ــا ِب هلَيــلَّ ع ــواِنَأم )5( الملَ
 

 

فـي   لِبقْ م بن، وهو ما أراده ا    )7( أي الصباح والمساء   ،)6(النهاِرفا   طر  هما الملَواِنقيل  و
 : قوله

                                      
 -، عـالم الكتـب، بيـروت   1محمد نايف الدليمي، ط: ، تحقيقاألزمنة واألمكنة : المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن      (1)

وجاء البيت في لسان العرب وكتاب األمالي في لغة العرب مكسور الصدر، مختلف ). 1/227(م، 2002/ هـ1422لبنان، 
 : العجز، قيل

ــثَ الفَتَ ــا لَِب م ــم ــفَا ِبِه صع ــاِن أن  ي

 

 وِلكُــلِّ قَفْــِل يســرا ِمفْتَاحــا    

 

كتاب األمالي في   : أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي       و ".فتا"، مادة   )10/203 (لسان العرب، : ابن منظور : ينظر
 ). 1/237(م، 1978/هـ1398 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د(لغة العرب، 

: ابـن سـيده   . 394، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". مال"، مادة   )13/206 (لسان العرب،  :ابن منظور  (2)
 دمشـق،   - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).4/630(
معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي   . 459، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 108ص

 . 260ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ".لىم" ، مادة )5/346(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)

 ). 2/245(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري (4)
 .140صالديوان، :  ابن مقبل، تميم بن ُأبي(5)

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر ".مال"، مادة   )13/206 (لسان العرب، :  ابن منظور  (6)
 .460ص

 . 140، ص6الحاشية رقم، الديوان: ابن مقبل، تميم بن ُأبي: ينظر (7)
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 ]الطويل    [

  ــم ــٌل دائـ ــار ولَيـ ــانَهـ  ملَواهمـ

 

)1(على كُلِّ حـاِل الـدهِر يخْتَِلفَـانِ        
 

 

  داللته على الِجن عن ألسن أصحابها،ومن دالالت اللفِظ التي أِخذَتْ من األقوال المأثورة  
لو قُدر َأن تكون كلماتُ الحمِد َأجساماً        ":نيا وما فيها، قال ابن منظور     ، وذلك ِلملْئِهما الد   )2(واإلنِس

      إعجاز القـرآن    يصفُ    بن العباد   الصاحب قال .)3("لبلَغت من كثرِتها َأن تَمَأل السمواِت واَألرض
. )4(... "الملَـوانِ قالن، وبقي ما بقـي      وختم على الخواطِر واَألفواِه، فقصر عنه الثَّ      ...  ":الكريم
  على الغداة والعشيما دلَّ : ثانيا

؛ لضآلِة أشعِة الشـمس     هارنخفاِض درجة حرارتهما مقارنةً بأوقات النّ     ذلك ال  سميا ب  ،)5(اَألبرداِن
 :ثهير في حدي الزب ابن يكون لحظةَ بزوغها غدوةً، ولحظةَ زوالها عشيةً، قال       وقتهما، وهو ما   في

"كاني ا نَ ِبسيراَألبردِنيو ذُ اللَِّختَّييَل جقال الِط، و)6("الماحرميزيد بن المهلب  يمدح: 

 ]المتقارب       [

  ــم ــِذيُل ِإذَا نَســ ــردانيــ  اَألبــ

 

ــاِمحه    ِة الصــر ِبالص ــِدر )7(ويخ
 

 

                                      
 .140صالديوان، :  ابن مقبل، تميم بن ُأبي(1)
مفيد محمد قميحة،   : شرح وتحقيق يتيمةُ الدهر في محاسِن أهل العصِر،       :  النيسابوري، أبو منصور عبد الملك الثعالبي       (2)
 ).  3/294(، 4م، الحاشية رقم1983/هـ1403 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1ط
 ".مأل"، مادة )13/178 (لسان العرب،:  ابن منظور(3)
 ).3/294(يتيمةُ الدهر في محاسِن أهل العصِر، :  النيسابوري، أبو منصور عبد الملك الثعالبي(4)

، 4، كتـاب المثنيـات، ج  المخصـص : ابن سـيده : وينظر ".برد"، مادة )445 -1/444 (لسان العـرب،  : ابن منظور  (5)
 .)2/173(،  المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا        :  السيوطي ).4/632 (كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  . )13/149(

. 11، ص)المثنيـان (معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 13، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين : المحبي
 .261ص، )لكنية، والتغليب، واألضداداألصوات، وا(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي

يقال هذا الحديث للرجِل إذا سرى لَيلَتَه جمعـاء، أو أحياهـا   ). (1/298(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر،   : ابن األثير  (6)
 ). اتخذ اللَّيَل جمالً، كأنَّه رِكبه ولم ينَم فيه: ِبصالٍة أو غيرها من الِعباداِت

، مطبوعـات   )ط.د(ِعـزة حسـن،     : تحقيقالديوان،  : ماح، الحكم بن حكيم بن الحكم بن نَفْر بن الغوث بن طيء            الِطر (7)
 . 76م، ص1968/هـ1388 دمشق، -مديرية إحياء التراث القديم
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ـ   رسوِل اهللا لقول  وذلك،)1(ِنيدالبرب عِرفا أيضاكما  مـن  " : ـ صلَّى اُهللا عليه وسـلَّم 
ى  لَّصيدرِنالب  خَل الج2("ةَنَّ د(، بهما صالةُ      :قيل و نيالعصِرصالةُ  الصبح و  إنَّما ع)إذ قال ابن   ،  )3

سميتا بردين ألنَّهما تصلياِن في بردي النَّهار وهما طرفـاه           ":لعسقالني في علَِّة تسميتهما   حجر ا 
  شريف يحيى  فهما أبرد أوقاِت النَّهاِر، وهو ما قصده      ،  )4(" هب سورةُ الحر  حين يطيب الهواء وتذ   

 لمنزلتـه   العصر على وقـت الصـباح   وقتُ بلِّغُ إذْ   .)5("العصراِن: البرداِن ": حينما قال  األمين
ـ   في أحاديث رسول اهللاإذ تجلَّى ذلك لية عند اهللا عز وجلَّ،االع  :ل قـا  ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
"      لُهمِبطَ عِر فَقَد حصالةَ العص كتَر نالشعرية وظَّفتْ اللفظَ في داللته على         . )6("م الشواهد إال أن

              داللة اللفظ على الصبح والعصـر أو الغـداة والعشـي أمـر بالذكر أن الغداِة والعشي، وجدير
 :ابغةُ الجعديقاَل النّ متقارب؛ لكونهما متقاربين،

 ]لطويلا   [

ــِه  ــت ِب ِنَأقَاميدــر الب ــم ــذَكَّرتْثَ   تَ

 

ــرثُِم  ــواِء فَج ــين الِج ــا ب نَازلَه7(م(
 

 

 :وقال كثير عزة

 ]الطويل    [

ــِه   ــى ِب عيِنتَردــر الب ــم ــاثَ   مِقلُه

 

        لٍَم تَـَأِوي إليهـا الجـآِذر8(ذُرى س(
 

 

                                      
: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السـكِّيت   :وينظر ".برد"، مادة   )1/445 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   صصالمخ
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       :  المحبي .)2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).4/632(

 .261ص، )وات، والكنية، والتغليب، واألضداداألص(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي .13ص
 لبنـان،   -، باب فضل صالتي الصبح والمحافظة عليهما، دار الفكر العربي، بيروت          3طصحيح مسلم بشرح النَّووي،      (2)

 . 135، ص5، ج3م، مج1978
، )ت.د(،  )ط.د(ن،   لبنـا  - دار الكتب العلمية، بيـروت     رياض الصالحين، : النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف     : ينظر (3)

 .  301ص

 ). 3/241(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، : العسقالني، ابن حجر (4)
 .70، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)
 . 302 صرياض الصالحين،: النووي (6)

 . 165 صالديوان،: الجعدي، النابغة(7) 
 . 98صالديوان، : كُثَير ِعزة (8)
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ـ       ،ومما شَذَّ عن الموضوِع داللةُ اللفِظ على غديرينِ        ريف يحيـى    وهو ما ذهب إليـه ش
 أتَـتْ  تسميتهما بذلك    إن جاز هذا فِعلَّةُ   و،  )1("اِن غديراِن في ديار عامر    دالبر ":األمين، حينما قال  

وقد تبين أن اللفـظَ   ،شاهٍد شعري أو نثريبتها، لكن رأيه ال يستند إلى       ن برودِة مياههما وعذو   م
ال يعد من األلفاظ الملحقة بالمثنى، وشاهد       ف  لذا لته على غديٍر واحٍد،   يحمُل بعدا دالليا مفردا، لدال    

 :قاله ابن ميادة المريذلك ما 

 ]الرجز   [   

ــِي   ــتْ ِبنَه ــرداِن ظَلَّ ـــْلالب  تَغْتَِس

 

ــلْ   ــالٍت وتَِع نَه ــه ــرب ِمنْ )2(تَشْ
 

 

 فهما امتداد وقتَ النَّهاِر منذ بدايته حتَّى نهايتِه،         ،)3(ما، سميتا ِبذلك للحلَِب الذي يكون فيه      تاِنبالحلْ
ـ    ،)4("الحاء والالم والباء أصٌل واحد، وهو استمداد الشيء        ":ل ابن فارس  وذلك لقو  ِرقـاَل السي 

 :اءالرفَّ

 ]الكامل        [

ــه جــ  ــو َأنَّ ــيءٍ ارلَ ــي طَي  ى عِتيقَ

 

ــي  ــيِن ف ــاِرِه الحلْبتَ ــا ِبغُب 5(تَبرقَع(
 

 

  كما وظَّفَ الشاعر  من األلفاِظ المل     لفظًا آخر دعِرفـا       يحقِة بالمثنى لداللته على رجلين ع 
 ابـن   سميا بذلك ألنَّهما كريمان خَلقًا وخُلُقًا، وذلك لقول        ،)6(هما أبو تمام والبحتري   ،  بصفِة العتَقِ 

   .)7("لْقَةً وخُلُقًاالعين والتاء والقاف أصٌل صحيح يجمع معنى الكرم ِخ ":فارس

                                      
 . 70، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(1)

(2)      يرماح بن أبرد المادة، الريادة،  :  ابن ممطبوعات مجمـع اللغـة      )ط.د(حنا جميل حداد،    :  جمع وتحقيق  شعر ابن مي ،
 . 219م، ص1982/هـ1402العربية بدمشق، 

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر ".حلب"، مادة   )3/323 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 .140ص

 ".حلب"، مادة )2/95(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)
 . 124م، ص1991/هـ1411 بيروت، -، دار الجيل1طالديوان، :  الرفَّاء، السري بن أحمد بن السِري الكندي(5)
 ).3/294( ،4الحاشية رقميتيمةُ الدهر في محاسِن أهل العصِر، : نيسابوري، أبو منصور عبد الملك الثعالبيال:  ينظر(6)
 ".عتق"، مادة )4/219(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(7)
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ية التـي    الزمن  المدة  ألنَّهما متساوياِن في    وقت الغداة ووقت العشي صرعين      سمي ،)1(الصرعاِن
بعضـهم َأنَّهـم َأرادوا      وزعـم  ":قال ابن منظور   و تشبيها بمصراعي باب البيت،   ،  تفصل بينهما 

 يِن فقُِلبرصلة  على الغداة والعشـية دالعند ابن منظور   ، فقد ورد اللفظان     وهو صحيح ،  )2("الع ،
 النَّهار، وفُالن   صرعيَأتيتُه   ":يقال ،كما أن الشواهد الشعرية والنثرية توضح ذلك في مواضعها        

 :مِةقال ذو الرو ،)3("يْأتينا الصرعيِن، َأي غُدوةً وعِشيةً

 ]البسيط[

ــنٍ   ــن وطَ ــِه ع ــاِزع، يثِْني ــَأنَّني ن  كَ

 

)4(راِئحـةً عقْـٌل وتَقْييـد     : صرعاِن 
 

 

، فهما مرتبطاِن بالغدي    )5(العقُل والتَقييد وذهب أبو الطيب اللُّغوي إلى أن الصرعين هما         
هار، وِبالعقاِل تتمكن اِإلبِل من     العقُْل والتَّقييد لإلبل، فالعقُل بالنّ     ":والعشي، قال عز الدين التنوخي    

ين كما ذهب عز الـد    . )6("التقييد بالليِل َألنَّه يخشى عليها الشراد، والقيد أوثقُ وأضمن        المرعى، و 
ا بالصرعيِن التنوخي إلى أنيعرفاِن أيض 7(الليَل والنهار( . 

مـا اختلـفَ    ال َأفْعلَـه    " : جاء في المثل    سميا بذلك ألنَّهما يأتياِن في طرفي النَّهار،       ،)8(العصراِن
قال و .)9("صراِنالععبيداَألبرص بن : 

                                      
 :ابـن سـيده   . 395، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت  :وينظر ".صرع"، مادة   )7/352 (لسان العرب، :  ابن منظور  (1)

  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    :  السيوطي ).4/632(

معجـم الفرائـد    : محمد مصـطفى العريضـي    . 268، ص )ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 70ص
 .261ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ". صرع"، مادة )7/352 (لسان العرب،:  ابن منظور(2)

 ". صرع"، مادة )7/352 (، المصدر نفسه(3)
(4) ةً:َأرادوغُد ةً وتَقِْييدِشيقٌْل عينظر. ع :ِةذو الر190، ص1، طالديوان: م. 

 ). 4/632( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى،: اللغوي، أبو الطيب (5)

 ). 4/632(، 6حاشية رقم، المصدر نفسه (6)
 .70، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي). 4/632(، 6الحاشية رقم ،المصدر نفسه: ينظر (7)

: ابـن سـيده   . 394، ص إصالح المنطـق  : ابن السكِّيت  :وينظر ".عصر"، مادة   )9/271 (سان العرب، ل:  ابن منظور  (8)
). 2/173(، المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا      : جالل الدين السيوطي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

 .318، ص)المثنيان(م األلفاظ المثناة معج: شريف يحيى األمين. 79، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي
 ). 2/282(كتاب جمهرة األمثال، : العسكري، أبو هالل (9)
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 ]الطويل     [

 ــه ــريِنوَأمطُلُ صــي، الع ــى يملَّن   حتَّ

 

)1(ويرضى ِببعِض الديِن في غيِر ناِئِل 
 

هذان الوقتاِن  و،  )2(رصالفجر والع " حاِفظْ على العصرينِ  : "ويراد بالعصرين في الحديث   
ـ   حدهما ذاتهما الغدوة والعشية، علَّمنـي   ":قـال ف ثَ فضالةُ بن عبيد األوسي ـ قاضي دمشق 

ـ  رسو : قـال " وحاِفظ على الصلواِت الخَمِس ": فكان فيما علَّمنيل اهللا ـ صلَّى اُهللا عليه وسلَّم 
حـاِفظ  " :ا أنا فعلتُه أجزأ عنِّي، فقـال      إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمٍر جامٍع إذ         : قلت

 رصلى العصالة قبل طلـوع الشـمس،       ":وما العصراِن؟ فقال  : تنا، فقلتُ وما كانت من لغ   " يِنع
  . )3("وصالة قبل غروبها

ويجوز في تسـمية    ،  )6(هاِر على الليِل والنّ    أيضا ويدُل هذاِن اللفظانِ   ،)5( الكَرتانِ وهما ،)4(القَرتاِن
 أبرد  ألنَّهما: والثَّاني، فهما يعوداِن دوما،     وٍمتكرران كُلَّ ي  ألنَّهما ي : الغداة والعشي وجهان، األول   

القاف والراء أصالن صـحيحان،      ":، قال ابن فارس    األخرى هارأوقات النَّ ب مقارنةمن غيرهما   

                                      
 . 127 صالديوان،:  ابن اَألبرص، عبيد(1)

  دمشـق،  -مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي  ). 9/271 ( لسان العرب،  :ابن منظور :  ينظر (2)
معجم األلفـاظ   : شريف يحيى األمين   .79، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي ).4/630(،  2الحاشية رقم 

 .319-318، ص)المثنيان(المثناة 

 -، مكتب التربية العربي لدول الخليج     1زهير الشاويش، ط  : تحقيقصحيح سنَِن أبي داود،     : األلباني، محمد ناصر الدين    (3)
 ). 1/86(م، 1989/هـ1409الرياض، 

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". قرر"، مادة   )11/107 (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)
جنـى  : المحبـي ). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

محمـد  . 369، ص )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة      : ى األمين شريف يحي . 90، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    
 .261ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : مصطفى العريضي

: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر ".كرر"، مادة   )12/69 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
جنـى  : المحبـي ). 2/173(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي ).13/149(،  4تاب المثنيات، ج  ، ك المخصص

 .398، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 96، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين
معجم األلفاظ المثنـاة    : ف يحيى األمين  شري: وينظر). 96 ، 90(، ص   جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (6)
 ).398، 369(، ص)المثنيان(
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 َأي  القَـرتينِ تي فالنـاً    فالن يأْ : "قاَل ابن السكيت   ،)1("يدل أحدهما على برٍد، واآلخر على تمكُّنٍ      
ِشيلبيد بن ربيعة العامري قاَل و.)2("يْأتيه بالغداة والع: 

 ]الكامل      [

 وجــواِرن ِبــيض وكُــلُّ ِطِمــرةِ   

 

ــا   ــدو علَيه عتَيِن، يــر ــالمالقَ )3(غُ
 

 

بن أوس الم عنوقال مزني: 

 ]الطويل     [

  عــالم ــاً ب ــتُ ربع ــحِبتَوهم  اِر واِض

 

)4(وم إالَّ تَراوحــااليــاه  قَرتَــَأبــتْ 
 

 

 من بالزمتعلقةٌألفاظ أخرى : ثالثًا

من أطاَل  و،   حياة الدنيا  سميا بذلك ألثرهما على اإلنساِن وغيره في      . )5( الدهر والموتُ  :اَألثْرماِن
 فيتحول من حالٍة إلى أخرى، كما أن الموتَ         ،تسقِط الثَِّنيِة من أسنانه   اهللا بعمره يصيبه الثَّرم، أي      

ـ         ِإ فما    بقدرة اهللا عز وجلَّ،    ينِْقص عمره  دنيا إلـى   ن جاء الموتُ على اإلنساِن حوله من حياِة ال
 :  ، َأنشَد ابن بري بيتاً من الشعر يقوُل فيهـ قيام الساعة ـ بإذن اهللا الحياة البرزخية إلى

 ]متقاربال        [

ـ  ــ ـــاءك لَألعمييـ ـــبتُ ِإخـ  وهـ

 

ـِمِ   ولَـم  ولَألثْــرمينِ ـِن    )6( َأظْلـ
 

 

                                      
 ".قر" ، مادة )5/7(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(1)
 ".قرر"، مادة )11/107 (لسان العرب، : ابن منظور(2)

 . 160 صالديوان،: العامري، لبيد بن ربيعة(3) 
 -، مطبعـة دار الجـاحظ  1وري حمودي القيسي وحاتم صالح الضـامن، ط ن: صنعةالديوان،  : المزِني، معن بن َأوس    (4)

 . 102م، ص1977بغداد، 

  .15 ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين،      : المحبي: وينظر ".ثرم"، مادة   )2/106 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
 .24، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ".ثرم"، مادة )2/106 ( لسان العرب،:ور ابن منظ(6)



 153

 سميا بذلك لكره اإلنساِن وعدم رغبته للعمِل فيهما، فهما أشقُّ عليـه             ،)1(الحرةُ والليل : اَألسوداِن
مـا لكـم عنـدنا ِإال       : وضافَ مزبداً المدني قوم، فقال لهم      ": قال ابن منظور   من أي وقٍت آخر،   

مـا ذاك عنَيـتُ ِإنمـا َأردت الحـرةَ          : نَعا التمر والماء، فقال   لك لَمقْ ِإن في ذ  : فقالوا! اَألسوداِن
 . )2("والليل

سميا بذلك للبياِض الَّذي يكون فيهما      ،  )3(عاماِن َأبيضاِن، ليس فيهما خُضرةٌ من النَّبات      : اِنبهشْاَأل
ى بياض في شيء من الشين والهاء والياء أصٌل واحد يدلُّ عل     ":، قال ابن فارس   داللةً على القحطِ  

 : قال الشاعر ،)4("خالصةُ البياضسواد، ال تكون الشُّهبةُ 

 ]الطويل      [

ــعلَكا  ــى تَص ــديوان حتَّ ــذا ال ــا َأخَ  وم

 

)5( ِغناهمـا  اَألشْـهبانِ زمانَاً وحـتَّ     
 

 

 :وقال َأبو العالء المعري

 ]الكامل  [
ـ           لَـم ي ـمهتَـاً تَحـتَ َأديلَتْ كُممْلحز 

 

)6(مقَِصـراً ِبكُميِتهـا    اَألشْـهبيِن    في 
 

 

  سمي الليل وآخره بـذلك كونهمـا       ،)8(هما الغداةُ والعشي  : ، وقيل )7(َأوُل الليِل وآِخره  : اِنتَقَفْالخَ
             ٍل، من ليٍل إلى نهار، أو من نهاٍر إلى ليل، وكأنلحظَةَ تحوبحالِة اضـطراب،     تلك اللحظةَ تمر  

                                      
: ابـن سـيده   . 395، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". سود"، مادة   )6/469 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 دمشـق،   -، مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/149(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص
، )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  . 173، ص المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : طيالسيو). 3/457(

 . 39ص

 ".سود"، مادة )6/469(لسان العرب،  : ابن منظور(2)

 شـريف    .19، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". شهب"، مادة   )7/237 (، المصدر نفسه  (3)
 . 41، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : مينيحيى األ

 ".شهب"، مادة )3/220(معجم مقاييس اللغة،  : ابن فارس(4)
تـاج العـروس مـن جـواهر     : محمد مرتضى الزبيـدي : وينظر ".شهب"، مادة )7/237 (لسان العرب،: ابن منظور (5) 

 ".حتت"، مادة )4/485(عبد العليم الطَّحاوي، : تحقيقالقاموس، 

 ).1/184( اللزوميات، :المعري، أبو العالء(6) 
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر". خفق"، مادة )4/181 (لسان العرب،  : ابن منظور  (7)

 . 164ص

، المثنيـين جنى الجنتين في تمييز نـوعي       : المحبي :وينظر). 2/173(،   المزهر في علوم اللغة وأنواعها     : السيوطي (8)
 .45ص
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الخاء والفاء والقاف أصٌل واحد يرجع إليه فروعه، وهـو االضـطراب فـي              " :بن فارس قال ا 
 أي غُـدوةً    ؛، وهما َأولُه وآِخره، وسير النَّهـاِر البـردانِ        الخَفْقَتاِنسير الليِل   " :، يقال )1("الشيء
ايران لوقتي الغدوة والعشية، فال يتبين من القول المذكور أن الخفقتيِن لهما وقتاِن مغو، )2("وعِشيةً

من، وكذلك األمر مع أول     الخفقان في الليل تابع للعشيِة في الز      يصح أن يقال ألول الليل عشيةً، و      
 .   ألن الغدوةَ تابعةٌ لخفقاِن الليل في آخرهدوة؛النَّهار والغ

راِنفَالص:  فرصو مرحِرفا ،)3(المكالً  ب  ع فَريِن؛ َألنا    منهما كان    الصسمى صفرأيام الجاهليـة،   ي
وذكر بعض آخر أن المحرم لم يكن يعرف بهذا االسم إال في اإلسالم، فقد كان                ":قال جواد علي  

الجاهليون يسمونه صفرا، ولذلك كان في تقويمهم صفراِن، كما كان عندهم شهران باسم ربيـع               
رفنا، وصفر اآلخـر هـو صـفر فـي          وصفر األول هو المحرم في ع     ... األول وربيع اآلخر  

 :قال أبو ذُؤيبومنه قيل لهما شهرا صفر،  ،)4("اصطالحنا اليوم

 ]المتقارب        [

ـ   ــ ـــمقاٍم الحِني ـــِه كَ ـــتْ ِب َأقام 

 

)5(وشَهري صـفَر  ِف شَهري جمادى     
 

 

األول وأنسـأتُ   الصـفر  الصفَريِن اللهم إني قد َأحلَلتُ َأحد   : "أبي ثمامة جنادة  ومنه قول   
غَـتْ مـن حجهـا       كانت العرب إذا فَر    فقد"،  شهر محرم، وحرم شهر صفر    ، أي أحلَّ    )6("اآلخر

      مم           ... اجتمعت إليه فأحلَّ لهم من الشهور وحرنِسَئ منها شيئاً أحـلَّ المحـري إذا أراد أن وكان
 . )7("فأحلوه وحرم مكانه صفر فحرموه

  شهر كان م معروفًا عند الجاهلين،      مح وإنفر   به الشهر م المعروف بعـد     ال يقصدالمحر 
 :نبوة رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ، إنَّما هو شهر رجب، رِوي عن األزهـري، فقيـل    

                                      
 ".خفق"، مادة )2/201(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(1)

 ".خفق"، مادة )4/181 (لسان العرب،: ابن منظور(2)   
 .70، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: وينظر". صفر"، مادة )7/388 (، المصدر نفسه(3)
 ). 8/479(َل اإلسالِم، المفصل في تاريخ العرب قب:  علي، جواد(4)

 . 98 صالديوان،: الهذلي، أبو ذؤيب (5)

كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الِخطَط واآلثـار، المعـروف بـالِخطَِط           : القريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي        (6)
 ).  1/283(، )ت.د( القاهرة، -طبعة جديدة باألوفست، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيعالمقْريزية، 

 ).1/283 (المصدر نفسه، )7(
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وشـهر   رجـب     فسمي شهر  ،)1(" شهر رجٍب اَألصم والمحرم في الجاهليةِ      كانتْ العرب تُسمي  "
: وكانت العرب في الجاهليِة تُسمي المحرم وصـفَر        ":غوي، قال أبو الطّيب الل    يِنمحرم بال صفر

هما تذهب القبائل العربية    ، ففي ا فيهما ممنوع   القتالِ ِن كون محرمي  سميا    )2("المحرميِن والصفَرينِ 
 تسـتغلهما فـي      كانت كما أنَّها  قربانًا هللا عز وجلَّ،       فتقدم العتائر  لحِج والعمرِة، كة بقصِد ا  إلى م 

  ـفريِن، إذ كـانوا            أموِر تجارتها، فيسلمونمن النهِب والسرقِة، ومن هذا جاءت تسِميتهما بالص 
حرم جليـةٌ فـي     تسميةُ رجب بالم  و،  )3(من ديارهم متجهين إلى مكة     الشاسعةيقطعون المسافاِت   

 :حميد بن ثور الهالليخضرم  المقال الشاعرأشعار السلف، 

 ]الطويل      [

 رعين المرار الجون ِمـن كُـلِّ ِمـذْنَبٍ         

 

)4(المحرمـا شُهور جمـادى كُلَّهـا و      
 

 

 غُلِّب وقتُ الِعشاء على المغرب؛      ،)6( والِعشاء بِرغْهما الم : وقيل،  )5(المغِْرب والعتَمةُ : اءاِنالِعشَ
ـ        فهو مشتمل كثر عتمةً من المغرِب،     َألن العشاء أ   تمُل  على المغرِب بعتمته، لكن المغرب ال يش

ـ   عتمته،من حيث   درجةًه أقلَّكونُعليه   : يوم اَألحزاِبقاَل رسوُل اهللا ـ صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم 
 صـالَّها بـين     ثَـم  بورهم نـارا  تَهم وقُ شَغَلُونَا عِن الصالِة الوسطَى صالِة العصِر، مَأل اُهللا بيو        "

 : يصفُ ليلةَ ُأنٍْس باردٍة قال ابن شرف القيراواني.)7(" بين المغِْرِب والِعشَاِءالِعشَاءيِن

 ]الكامل     [

ــع مِنجيــاء ــوى الِعش ــلِّي وارتَ صالم  

 

  ــوب ــه مرقُ ــب كََأنَّ ــا الرقي  )8(فيه
 

                                      
 ". حرم"، مادة )3/159 ( لسان العرب،: ابن منظور(1)
 ).  3/447(  دمشق،- مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى،  : اللغوي، أبو الطيب(2)

 ).  479-8/477(المفصل في تاريخ العرب قبَل اإلسالِم، : علي، جواد: ينظر (3)

 . وَأراد بالمحرم رجب: ل ابن منظورقا (4)
 .9صالديوان وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي، : الهاللي، حميد بن ثور: ينظر

.  79، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".عشا"، مادة   )9/261 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)
 . 264ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(نة في معجم الفرائد المكنو: محمد مصطفى العريضي

: شريف يحيـى األمـين    :  وينظر ).3/439(  دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،  : اللغوي، أبو الطيب   (6)
 .317، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة 

 . 128، ص5، ج3لوسطى هي صالة العصر، مجدليل من قال الصالة ا: باب: صحيح مسِلم بشرح النَّووي (7)
 مصر،  -، مكتبة الكليات األزهرية   )ط.د(حسن ِذكرى حسن،    : تحقيقالديوان،  : القيرواني، أبو عبد اهللا محمد بن شرف       (8)

 . 37م، ص1983
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 لسادسالفصل ا

 ة على األجرام السماويةالفاظ الداألل

 وم والكواكبـجـنُّـال: أوالً

 األجرام السماوية من نَجٍم وكوكب، وجلجمع ابن منظور ألفاظًا ملحقةً بالمثنى تدلُّ على 
 ال  نجـوم الّأنَّها نَجم وكوكب في آٍن واحد، مع أنَّها تـدُل علـى              السلف على    هذه األلفاظ ذكرها  

  :حو اآلتي، وهي على النّمن الكواكب ، لظهوها للعياِن أكثركواكبال

 إذا انتصب الفرقداِن اعترضا، فـإذا اعتـرض         ،اظر إلى الفَرقَدينِ  جماِن عن يمين النّ   نَ: الحراِن
راِن حـر لف هذا المسمى لظهورهما واختفائهما، وكأنَّهما م      طلقَ عليهما الس  ، أَ )1(الفرقداِن انتصبا 
 الفرقديِنهما مع حركِةتحركمن القيوِد أثناء . 

لف  وروي عن الس،)3(كوكباِن بينهما قدر سوٍط:  وقيل هما،)2(نَجماِن من كواكب اَألسدِ : الخَراتاِن
 التالزم  ويأتي. )5("رذان ُأم جِ  تُلَِإذا طلعِت الخَراتاِن َأكِ    ":جعقال السا  ،)4(ىأنَّهما ال يعرفاِن إال مثنّ    

، ماِن والمكاِن ظـاهرا ختالف في الز كان االن األشياِء، وإن ِم اآلِخرِ من اشتراكهما بصفة  بينَهما  
 فهي الكبـيس، وطلـوع      تْفَّ فِإذا ج  وهي ُأم ِجرذان رطبا   :  وقيل رذان آخر نخلٍة بالحجاز،   ِج أمف"

سـان ويـرى   اهـو كَوكَـب ال يـرى بخُر    ـ و خرياِت القيِظ بعد طلوع سـهيلٍ الخَراتيِن في ُأ
:  هذاِن النَجماِن خَراتيِن لنُفُوِذهما ِإلى جوِف اَألسِد، فـالخَرتُ والخُـرتُ           سميما  إنَّو ـ)6(بالعراق

                                      
 ).13/225(،  المخصـص . 397، ص إصـالح المنطـق   : وينظر ".حرر"، مادة   )3/138 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)
 . 129، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  شريف يحيى األمين.)2/175(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لسيوطيا

. 44، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".خرت"، مادة   )4/59 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)
 . 158 -157، ص)ثنيانالم(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

.  44، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".خرت"، مادة   )4/59 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
 . 158، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ". خروة"، مادة)10/113(تاج العروس ِمن جواهر القاموس، : الزبيدي، محمد مرتضى: ينظر (4)

 ".  جرذ"، مادة )2/556(،  المصدر نفسه(5)
 ".سهل"، مادة )6/458 (لسان العرب، : ابن منظور(6)
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جـوم  تجويفهمـا داخـل النّ  ب ، فهما يشكالِن ثَقبا)1(ثَقَبه: الثَّقب في اُألذِن وغيِرها، وخَرتَ الشيء     
 :بن علٍَسقال المسيب . األخرى

 ]المتقارب       [

 ـــه ــم ينْـ ــما ولَ ــي الس ــتَهم ف  ِرحلَ

 

 ــس ِنِء نَحاتَيــر ــرب الخَ )2( والعق
 

 

ةُ هـذين النَّجمـين    جاءت تسمي  ،)4(كَوكَباِن نَيراِن، وهما قرنا العقرب ينزلهما القمر      : )3(الزبانياِن
ع بهما  بحيوان يمتلك قرنيِن يداف    جوملنّلف هذه ا  ، إذ صور الس   عليها التي عرفا    بذلك من هيئتهما  

الـزاء والبـاء     ": على الدفع، قال ابن فـارس      )ز ب ن  (ل اللغوي   األصوذلك لداللِة   عن نفسه،   
بشار بن برد يهجو بني سدوس بن شيبان بن ذهـل بـن             قال  ،  )5("والنون أصٌل يدلُّ على الدفع    

 :، إذ صورهم بالخنفساء التي تحرك قرنيها، فقالعكابة وهو حي من قبيلة ربيعة
 ]افرالو[

ـــوٍر ــطُ ثَ هوٍس رــي ســد ـــَأن بن  كَ

 

 خَناِفس تَحــتَ منكَِسـِر الِجــدارِ       

 

ـــاِر   ـــرك ِللـفَخ ـــاتُح  زبانَيـيه

 

)6(وفَخْـر الخُنْفُسـاِء ِمن الصـغارِ     
 

 

 ذلك وقد سميا ب   ،)8(ِحاِط والنَّ بالنَّطِْح عِرفا،  )7(ِل، يقاُل لهما قَرنا الحملِ    نَجماِن من الحم  : اِنالشَّرطَ
 يظهر، وهذا التعليل يستند لقول      )9("َأول نجم من الربيع   "لظهورهما قبل غيرهما من النُّجوم، فهما       

 :قال َأبو العالء المعري، )10("الشين والراء والطاء أصٌل يدلُّ على علٍَم وعالمٍة ":ابن فارس

                                      
 ".خرت"، مادة )59-4/58 (لسان العرب،: ابن منظور :ينظر (1)
 -ميدان األبـرا  ، مكتبة اآلداب،    1عبد الرحمن محمد الوصيفي، ط    : جمع وتحقيق ودراسة  الديوان،  : ابن علس، المسيب   (2)

 . 29م، ص2003/هـ1423القاهرة، 

 ).3/452( كتاب المثنى، :ينظر. يذكر أبو الطيب اللغوي أن الزبانييِن نجماِن، ال كوكبان (3)
. 57، ص جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي: وينظر ".زبن"، مادة   )6/16 (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)

 . 212، ص)المثنيان(م األلفاظ المثناة معج: شريف يحيى األمين

 ".زبن"، مادة )3/46(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(5)

 .  534 صالديوان،:  ابن برد، بشار(6)
 . 65، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي :وينظر". شرط"، مادة )7/87 ( لسان العرب،: ابن منظور(7)

 . 245، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة  : األمين، شريف يحيى(8)

 ".شرط"، مادة )7/87 ( لسان العرب،: ابن منظور(9)

 ".شرط"، مادة )3/260(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(10)
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 ]الكامل    [

        رـيص ـكبر شَـاء ـ لَو   ِمـن  رطَيِنالشَّ

 

)1( ِعنْـد َأدنَـى ثَـاِلجِ      هِذي الكَواِكبِ  
 

 

 :، وذلك لقـول ابـن منظـور   تشير إلى وجود مفرٍد له من لفظهإال أن بعض الروايات   
لم ) الشَّرطاِن(، بيد أن هذه المفردة      )2("طَلَع الشَّرط، فجاء للشَّرطيِن بواحد    : وحكى ابن األعرابي  "

والتثنيةُ في ذلك أعلـى وأشـهر    ":، قال ابن منظور مثناةها الَّتي وضعت لها إالتوظَّف في داللت 
ألن أحدهما ال ينفصُل عن اآلخر فصار كََأبانَيِن في َأنَّهما يثْبتَاِن معا، وتكون حالَتُهما واحدة في                

 .)3("كلِّ شيء

الع4(نَجماِن: الِنكَو( كَبانِ : ، وقيلهما كَو)يا بذل  ،)5ملتجمعهما وتالزمهما، قال ابـن فـارس        س ك: 
"يدلُّ على جمٍع وضم 6("العين والكاف والالم أصٌل صحيح(. 

العو7(قاِنه( :          ا يلي القُطْـبما ممٍق، طريقُهِن على نَسيقَدنَجماِن ِإلى جنب الفَر)مـا  : ، وقيـل  )8ه
 للونهما، فالعوهق   سميا بذلك : جهان، األول ويجوز في تسميتهما و    ،)9(كَوكَباِن يتَقَدماِن بناِت نَعش   

 كلون السماء يدلُّ على اللون األسود، ومنه سمي الغراب األسود الجسيم بذلك، وقيل العوهق لون         

                                      
م، 1986، دار طالس للدراسـات والترجمـة والنشـر،          1نديم عدي، ط  : شرحلُزوم ما ال يلْزم،     : المعري، أبو العالء   (1)
)1/346  .( 

 ".شرط"، مادة )7/87 ( لسان العرب،: ابن منظور(2)

  ".شرط" ، مادة)7/87(المصدر نفسه،  (3)
أبـو بكـر    . 82، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر ".عكل"، مادة   )9/396 (،المصدر نفسه  (4)

 حيدر أبـاد الـدكن،      -مطبعة دائرة المعارف العثمانية   ،  1طكتاب جمهرة اللغة،    : محمد الحسن األزدي البصري ابن دريد     
 ". عكل"، مادة)3/136(هـ، 1345

 . 332، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)

 ".عكل"، مادة )4/99( معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس (6)
(7)         قَهوحبي و شريف يحيى األمين بلفظ العِن، فقاالورد اللفظ عند المالعوقهان كوكباِن ِإلى جنِب الفرقديِن علـى نَسـٍق،   : ي

جنـى  : المحبـي  :ينظر. طريقهما مما يلي القطب، لِكن شريف يحيى األمين يشير إلى أن العوقهيِن هما نفسهما العوهقانِ              
 . 332، ص)يانالمثن(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 82، صالجنتين في تمييز نوعي المثنيين

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر". عهق"، مادة   )9/522 (لسان العرب،  : ابن منظور  (8)
 .332ص

 .332، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(9)
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لفضلهما ومنزلتهما عند العرب تشبيها بلُباب النَّبع وخياره، إذ   ف : الوجه الثاني  مامشَرب سوادا، وأ  
 : قال الشاعر،)1(عوهِقعرف ذلك عند العرب بال

 ]الرجز      [

ــدانِ   ــارى الفَرقَ ــثُ ب ــاِبحي   العوهق

 

)2(ِعند مسك القُطِْب حيـثُ استَوسـقَا       
 

 

سمي هذاِن الكوكباِن بذلك ألنَّهما     ،  )3(ايِر بناِت نَعٍش، يتَقدماِنه   كَوكَباِن متبايناِن َأمام سرِ   : اِناِرطَالفَ
الفاء والراء   ": لقول ابن فارس    وذلك وكأنَّهما يحالِن محلَّها،  فيظهراِن  رير بناِت نعٍش،    يتقدماِن س 

ـ  كلُّ شيء يز  و،  )4("والطاء أصٌل صحيح يدلُّ على ِإزالِة شيء عن مكانه وتنحيته عنه           نَحىال وي 
للفـرِس  : واِه فَرطًا، وقيـل    سمي الماء المتقدم لغيِره من اَألم      مكانِه يتيح الظهور لغيرِه، لذا    عن  

طُ ألنَّها تَتَفرريعِة الفُراطُ الخيَلالسهم5(، أي تتقد( . 

قَدباِن، ولكنَّهما يطوفاِن بالجدي، وقيل        : اِنالفَرما كوكباِن قريباِن من    : نَجماِن في السماء ال يغره
لمثُل ِبِهما في طول الصحبِة في      يضرب ا  ،)6(هما كوكباِن في بنات نَعٍش الصغرى     : القُطب، وقيل 

ـ        .)8("َأطْوُل صحبةً ِمـن الفَرقَـدينِ      ": يقال ،)7(التساوي والتشاكل   :يقـاَل صـِفي الـدين الِحلِّ
 

                                      
 ". عهق"، مادة )9/522 (لسان العرب،: ابن منظور: ينظر (1)

: تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس،      : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر ".عهق"، مادة   )9/522(،  صدر نفسه الم(2) 
 ".عهق"، مادة )26/231(عبد الكريم العزباوي، 

 .)2/182(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا     : السيوطي: وينظر". زبن"، مادة   )10/260 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 . 349، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 85، صجنتين في تمييز نوعي المثنيينجنى ال: المحبي

 ".فرط"، مادة )4/490(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(4)

، )19/531(عبـد العلـيم الطَّحـاوي،       : تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس،      : الزبيدي، محمد مرتضى  : ينظر (5)
 ". طفر"مادة

 مجلة المجمع العلمـي     كتاب المثنى،   :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". فرقد"، مادة   )10/276 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (6)
شـريف يحيـى    . 86، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي ).3/452(،  1 دمشق، الحاشية رقم   -العربي
األصـوات،  (معجم الفرائد المكنونـة فـي     : محمد مصطفى العريضي   .356، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين

 . 265ص، )والكنية، والتغليب، واألضداد

 . 86، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين:  المحبي(7)

 ). 1/227(المستقصى في أمثال العرب، : الزمخشري: وينظر). 1/438 (مجمع اَألمثاِل،:  الميداني(8)
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]الوافر[   
 ســريِن بعــداً، فَِصــرنا نُشْــِبه النَّ 

 

ـــةً    ــا ُألْفَ ـــديِنوكُنّ ـَرقَ )1(كَالف
 

 

 :وقال َأبو فراس الحمداني

 ]املالك[

 ميـــزتُ بينَهمـــا فَلَـــم يتَفاضـــال

 

ــديِن  ــاكَالفَرقَ ــاكَلَتْ حاالهم )2( تَش
 

 

  فُ حجرعرفا و  كما يالمروة  الص ري فيهما   ،)3( بالفرقدينِ حجرما  " :قال العقَداَألرِض، فَر
ةُ تسميتهما بذلك   وِعلَّ ،)4("وجارا البيِت الحرام، وطُوبى لمن وقف عليهما، وسعى بينهما أو إليهما          

 ألرض كالنَّجميِن اللَّـذين يعرفـانِ     احجراِن متقابالِن على    تعود لهيئتهما التي يتصفاِن بها، فهما       
فضـَل  ، كمـا    لالثنيِن معا قرن ظهورهما وعدمه      األندلسي كيل شَ يالحظُ أن ابن  ، و )5(بالفرقدين

 :ظهور النَّجميِن على هذيِن الحجريِن الكريميِن، قال

 ]الخفيف      [

 َأســـِعداِني يـــا فَرقَـــداِن وغُـــورا

 

)6( اَألرِض غَورا في الصـفيحِ     فَرقَدا 
 

 

ـ لْالكَ رانِ   : اِنببا والديالثُّر ِن بينلْتَِزقَيغيراِن كالمماِن صـا  ،)7(نَجيا بذلك ألنَّهما مجذوباِن للثُّريمس 
اف والالم والباء أصٌل واحد صحيح يـدلُّ علـى          الك ":قال ابن فارس  لقاِن بينهما،   والدبراِن، متع 

اللي من صـفات الحيـوان      ، إذ جاء هذا المعنى الد     )8("تَعلُِّق الشَّيء بالشيِء في ِشدٍة وِشدِة جذبٍ      

                                      
 .393م، ص1962/هـ1382 بيروت، -دار بيروت/ دار صادر ،)ط.د(الديوان، : ، صفي الدينالحلِّي (1)

 . 234 صالديوان،: الحمداني، أبو فراس(2) 

، دار الكتـب    )ط.د(أحمد زكـي باشـا،      : تحقيق مسالك األبصار في ممالك األمصار،       :العمري، ابن فضل اهللا    :ينظر (3)
 . 356، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين). 1/112(م، 1924 القاهرة، -المصرية

 .112 صمسالك األبصار في ممالك األمصار،: العمري (4)
 . 112المصدر نفسه، ص: ينظر (5)

حياة : تقديم وتحقيقأبو العباس أحمد بن شَكيل األندلسي ـ شاعر شريش ـ،   : ابن شكيل، أبو العباس أحمد بن يعيش (6)
 . 52م، ص1998 اإلمارات العربية المتحدة، -، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي1قارة، ط

، )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر". كلب"، مادة   )12/149 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (7)
 . 404ص

 ".كلب"، مادة )5/133(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(8)
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ما  يعرف عنه أنَّه شديد التعلق بصاحبه، فال يفارقه في ذهاٍب وإياٍب،          ابح، المعروف بالكلب، و   النّ
: نُجـوم، وهـي   : وِكالب الشِّتاء " :ابن منظور  لعرب إلى تشبيه بعض النجوم بالكالِب، قال      دفع ا 

، )1("الذراع والنَّثْرةُ والطَّرفُ والجبهةُ؛ وكلُّ هذه النجوم، إنَّما سميت بذلك على التشبيه بـالِكالب             
 . ومن هذه النجوم النَّجمان المقصوداِن

اررنَجمان، هما  :اناله رالعقربِ   النَّس وقلب ى العريضي إلى أنَّهما  وذهب محمد مصطف،)2(الواِقع
ذهب شريف يحيى األمين    و .)3(سر الواقع وقلب العقرب   هما النّ : الهراراِن كوكبانِ : قالكوكباِن،  

         ارين يطلق على شهريِن من شهور السرلفظَ اله 4(نة، هما كانون أول و كـانون ثـاني        إلى أن( ،
الكثير وجود الماء   لحظِة   في   ،)5( َألنَّهما يطلعاِن في َأشد ما يكون من البرد        ؛ بذلك لنَّجماِنسمي ا و

   صحيح يدلُّ على صوٍت من      أصيٌل: ء والراء االه ":صوت الهرهرة، قال ابن فارس    الَّذي يصدر 
، ومنه سمي شهرا    )6("الماء الكثير الذي إذا جرى سِمعتَ له هرهرة       : الهرهور: األصوات، وقال 

قاَل كانون أول وكانون ثاني بالهراريِن؛ لتوافر المياه فيهما بكثرٍة، مقارنةً بشهوِر فصل الشِّتاء،              
ِعيبةَ الضرزُل بن عيشُب: 

 ]الوافر      [   
 ـــرـــِهوســـاقَ الفَجياررحتـــىه  

 

ــالِ   ــر احِتم ما غَيآهــو ــدا ض )7(ب
 

 

َأحدهما ِرجلُها اليسرى، : يِكباِن من كواكِب الجوزاء، وهما َأضوُأ كوكبيِن فيها، يقالكُو: اِنالنَّاِعقَ
 . )8(واآلخر منِْكبها اَأليمن، وهو الذي يسمى الهنْعةَ

                                      
 ".كلب"، مادة )12/149 (لسان العرب،: ور ابن منظ(1)
 . 500، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر". هرر"، مادة )15/81 (،المصدر نفسه (2)

 . 267ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في :  العريضي، محمد مصطفى(3)

 . 500، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : ف يحيى األمين، شري(4)

جنى الجنتين في   : المحبي: وينظر). 4/620( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي    كتاب المثنى،  : اللغوي، أبو الطيب   (5)
 .113، صتمييز نوعي المثنيين

 ".هر" ، مادة )6/8(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(6)
 ".هرر"، مادة )15/81 (سان العرب، ل:ابن منظور(7)   

جنى :  المحبي.)2/183(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي: وينظر ".نعق"، مادة  )14/226 (، المصدر نفسه  (8)
محمـد  . 473، ص )المثنيـان (معجم األلفاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  . 110، ص الجنتين في تمييز نوعي المثنيين    

 .287ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في  :مصطفى العريضي
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 .                                                معاما دلَّ على نجٍم وكوكب : ثانيا
 الَّذي يجعلهما واضحيِن هما األبيِض المشع للوِن ضوئ سميا بذلك،)2(س والقمرالشم: )1(اِنرهزاَأل

 قال ابن ، في الشيء في مضمونه على الوضوح)ز هـ ر(إذ يدلُّ األصل اللُّغوي شاهدهما، لمن 
 :قال ابن منظورو .)3("الزاء والهاء والراء أصٌل واحد يدلُّ على حسٍن وِضياٍء وصفاٍء: "فارس

حسن البياِض ض، واألزهر من الرجاِل اَألبيض العِتيقُ البياِض النَّير الحسن، وهو َأاالزهرةُ البي"
 : قال أحمد شوقي.)4("، يزِهر كما يزِهر النجم والسراجكََأن له بريقًا ونُورا

 ]الحفيف      [
 ــراِنكَــذَبهِإال اَألز مــا اَألمــر  

 

)5(يح بمــا شــاء غــاِدقَــدر راِئــ 
 

 

 على  )ب ل ج  (غوي  وذلك لداللِة األصل الل   ،   باَألبلَجيِن ِلوضوِحِهما وإشراِقِهما   عِرفاكَما  
المشرقُ المضيء ليجدراج القسطلي .)6(وضوِح الشَّيِء وإشراِقِه، فالب قاَل ابن : 

 ]الوافر     [

ــتَنَارا    ــوم اسـ ــناهما يـ ــا وسـ َأمـ
 

)7(اَألزهــريِنبلَجــيِن ِبنُــوِر اَأل 
 

 

راِنالقَم :والقمر على الشّ،)8(الشمس القمر على المؤنث كما غُلِّب غَلَّبي مِس ألنَّه مذكر، والمذكر 

                                      
 . 19، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: ينظر. اَألزهران القمراِن: قال المحبي (1)

جلة المجمـع العلمـي      م كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  :  وينظر". زهر"، مادة   )6/107 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)
: محمد مصـطفى العريضـي  . 36، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  ). 3/460( دمشق،   -العربي

 . 265ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في 

 ". زهر"، مادة )3/31 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(3)

 ".زهر"، مادة )6/106 ( لسان العرب،:منظور ابن (4)

 ).  3/55(الشوقيات، : شوقي، أحمد(5) 
، مـادة         )1/296 (معجم مقاييس اللُّغـة،   : ابن فارس : وينظر". بلج"، مادة   )1/586 (لسان العرب، : ابن منظور : ينظر (6)
 ". بلج" 

 . 374صالديوان، : القسطلي، ابن دراج(7) 
مجلة المجمـع العلمـي     كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". قمر"، مادة   )11/312 (العرب، لسان   : ابن منظور  (8)

جنى الجنتين فـي تمييـز      :  المحبي .)2/186(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 3/440(  دمشق، -العربي
: محمد مصطفى العريضـي    .388، ص )يانالمثن(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  .  126، ص نوعي المثنيين 

 .266ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في 
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وج شبيب   خر قال أبو الطيب المتَنَبي يذكر    و. )1("أبهى ِمن القَمرينِ   ": يقال  هو وارد عن العرب،   
 :، وقتله بدمشق سنة ثماٍن وأربعين وثالثمائة للهجرةافوراالعقيلي ومخالفته ك

 ]الطويل[

ــانِ  ــلِّ ِلسـ ــذْموم ِبكُـ ــدوك مـ  عـ

 

        َأعـداِئك ِمـن لَو كانانِ وـر2(القَم(
 

 

 إلى تصوير األنبياء والمرسلين      به الشاعر   يرقى يا مجازيا، وظِّفَ اللفظُ ليحمَل بعدا دالل    و
 :  فقد قال الفرزدق مفتخرا بقوِمِه على جريرن اهللا عليهم جميعا ـ،وبعِض الصحابة ـ رضوا

 ]الطويل    [

كُملَـــياِء عـــمَأخَـــذْنَا ِبآفَـــاِق الس 

 

)3(م الطَّواِلــع والنُّجــو قَمراهــالَنَــا 
 

 

 ا       حول مقصِد الفرزدق من بيته الشعري      الرواياِت إال أنقد تضاربت، فاتخـذتْ مسـار 
النجـوم  (أراد أبـا بكـر وعمـر، و        عبيدة أنَّه     عن أبي  إذ رِوي ن الدالالت المجازية،    متشعبا م 
 وعليا ـ رضـي اهللا    ـ صلَّى اُهللا عليه وسلّم ـ،  َأراد النبي: المهاجرون؛ وقال غيره) الطوالع
ـ   عن قول أن الرشيد سَأَل المفضل الضبي" وجاء في المزهر. )4("، والنجوم الطوالع الخُلفاءعنه 

اهيم خليـل الـرحمن،     أراد بالشمس ِإبـر   : فقال للرشيد ) لنا قمراها والنجوم الطوالع   : (الفرزدق
ـ  وبالقمر محمدا  وبالنجوم الطوالع الخلفـاء الراشـدين مـن آبائـك      ـ صلّى اهللا عليه وسلم 

 .)5(..."الصالحين

                                      
 ). 1/119 (مجمع اَألمثاِل،: الميداني (1)

 ).  4/245 (الديوان،: المتنبي(2) 
 . 361 صالديوان،: الفرزدق(3) 
 ). 441-3/440( دمشق، –جمع العلمي العربي  مجلة المكتاب المثنى، : اللغوي، أبو الطيب(4)

 ).2/190(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(5)
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ه فخر الملك   لي، وأخي أبي الحسن ع  " اللفظ توظيفًا مجازيا داللةً على       ابن الخياط  ووظَّف
 :)2(قال في مدِحِهمارهما بالقمريِن؛ رفعا من منزلتهما المشرفة، صوإذ  ،)1("أبي علي عمار

 ]الطويل     [

ــبٍ   ــماِء مناِق ــي س ــالٍء ف ع ــوم  نُج

 

ــا    ــار ِبه معو ــي ــراِنعِل 3(القَم(
 

 

     وذهب محمد مصطفى العريضي إلى أن  ي والقمر بـا نفـا رعالشمس ريمـا  ؛ ألنَّه)4(ِنلنَّي
النون والياء والراء كلمة تدلُّ على وضوح شـيء          ":، قال ابن فارس   يتصفاِن بالوضوح والبروزِ  

 : مادحا في شعره، قالابن دراج القُسطلياستحضره  )5("وبروزه

 ]الوافر[

ــورا         ــالك ن ــماء ع ــي س ــا ف وقام
 

  ــام ــراقًا مقَـ ــريِنوِإشْـ  )6(النَّيـ
 

فـي  قال  ف دا بالقمرين النَّيرين،   محم هشقيقَ الزكرياء وولي عهده     ور ابن األبار أبا   ا ص كم
 :مدِحِهما

 ]الطويل          [

ــدٍ    محم ــد هع انــى ز يحــةُ ي  خالفَ

 

 والَ شَك َأن الزنـد يـزدان بالقُلـبِ         

 

  وِإنَّمـــاالقَمـــراِن النَّيـــراِنهمـــا 

 

)7(اِت علـى قُطْـبِ    ِللمعلُـو مدارهما   
 

 

                                      
أبو عبد اهللا محمد بن نصـر بـن صـفير           : روايةالديوان،  :  ابن الخياط، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد التغلبي الدمشقي          (1)

 دمشـق،   -علمـي العربـي، المطبعـة الهاشـمية       خليل مردم بـك، مطبوعـات المجمـع ال        : الخالدي القيسري، تحقيق  
 .62، ص4م، الحاشية رقم1958/هـ1377

 :روى أبو عبد اهللا محمد بن نصر بن صفير الخالدي القيسري رواية أخرى، قال: قال خليل مردم بك (2)
 ]الطويل[

ــب    ــماء مناق ــى س ــى أدن ــوم عل  نُج
 

 علـــي وعمـــار ِبهـــا القَمـــراِن 
 

 

 . 62 صن،الديوا: ابن الخياط (3)
 . 266ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في :  العريضي، محمد مصطفى(4)
 ".نير" ، مادة )5/374 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(5)
 . 372صالديوان، : القسطلي، ابن دراج (6)
 . 89، صديوانال:  البلنسي، أبو عبد اهللا محمد بن األبار القُضاعي(7)
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 ابعلسالفصل ا

 ألفاظ متفرقة

  الذِّكر الحكيم سورة على سورتين منلَّااأللفاظ الد: أوالً

ـ  )1(سورةُ البقرة وسورةُ آل عمران: الزهراواِن "...  :، قاَل رسوُل اهللا ـ صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم 
ِتياِن يوم الِقيامِة كََأنَّهما غَمامتَاِن َأو كََأنَّهما       ْأوسورةَ آِل ِعمران، فَِإنَّهما تَ    اقْرُأوا الزهراويِن البقَرةَ    

  متَاِن َأو كََأنَّهايافّ    غَيوٍر صطَي قَاِن ِمنا   ا ِفرحاِبِهمَأص ناِن عاججاءت تسميتهما بـذلك     .)2(..." تُح 
ممن كانوا يقرأون هاتين السورتيِن، فصورهما الرسول الكـريِم         من أثرهما على عباد الرحمن      

 . بالصفاء وحسِن المنظِر وبالضياء المنيِر، لمنزلتهما العالية عند اهللا عز وجلَّ

≅ö: (اِنالمقَشِْقشَتَ è% uθ èδ ª! $# î‰ym r&( و ،)ö≅ è% èŒθ ããr& Éb> t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 ، أراد ابن منظور في هاتين      )3()#$

≅ö: (المقَشِْقشَتاِن همـا  : ، وقيل ةَ اإلخالص وسورةَ الناس   اآليتين سور  è% $ pκš‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈ x6 ø9 $#( ،

≅ö(و è% uθ èδ ª! $# î‰ym r&()4(    أي سورة ،)همـا سـورةُ    : ، وقيـل  )اإلخـالص ( وسورة   )الكافرون

هما تُبِرئاِن مـن    سميتْ كُلُّ سورتيِن من هذه السور بالمقَشِْقشَتَيِن؛ َألنّ       . )5(اإلخالص وسورةُ الفلق  
 . )6(الشرك والنفاق ِإبراء المريِض من النفاِق

                                      
.  59، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين  : المحبي: وينظر". زهر"، مادة   )6/106 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 . 216، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين
 .90 ص،5، ج3فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، مج: باب:  صحيح مسِلم بشرح النَّووي(2)

 ".زهر"، مادة )11/179 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)

: المحبـي . )2/184(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا :السيوطي: وينظر". قشش"، مادة   )11/179 (،المصدر نفسه  (4)
 . 455، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 108، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين

 .455، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)
   ".قشش"، مادة )11/179 (لسان العرب،:  ابن منظور(6)
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  الة على الجماداأللفاظ الد: ثانيا

  ما هو من األدوات المستعملة-

وذلـك لداللـِة األصـل    ، سميا بذلك للونهما المغاير للوِن بقية القوس،        )1(طَرفا القَوسِ : الجوناِن
زعـم  . نون أصٌل واحد  الجيم والواو وال   ":ء، إذ قال ابن فارس    على لون الشي  ) ج و ن  (اللغوي  

 . )2(" أي لون الشي،"الكُونَه" ن أن الجون معرب، وأنَّه اللون الذي يقوله الفُرسبعض النحويي

، "قَيـداه : ِسباقا البـازي  : "يره، يقال قَيداِن في رجِل الجارِح من الطير من سير أو غ         : السباقاِن
 أوَل ما يحطُ على      الطائرِ جلي سميا بذلك كون ر    ،)3(الطَير ِإذا جعلتُ السباقَيِن في رجليهِ     وسبقْتُ  

 القيداِن على    كان الطائر مقيدا تقدم    توازنه، فإن على  فظَ  امهما ليح يدوم بتق ، فيق لهاألرِض عند نزو  
 لداللة األصل اللغوي على     ؛جسمه أثناء هبوطه، وهذه التسميةُ اصطلح عليها العرب في كالمهم         

. )4("السين والباء والغين أصٌل واحد صحيح يدل على التقديم         ":التقدِم في الشيء، قال ابن فارس     
مستشهدا علـى ذلـك     ،  )5(ذهب شريف يحيى األمين إلى أن اللفظَ يدلُّ على وادييِن بالدهناء          كما  

 :يقول فيهببيت ينسب لجرير، 

 ]الطويل     [

ــم تَــ  ــه َألَ اُل ِكالبــز ــاً ال تَ  ر عوفَ

 

)6( َألْحمــا الســباقَيِنتَجــر ِبَأكْمــاِع 
 

 

                                      
. 37، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين : المحبي: وينظر ".جون"، مادة )2/505 (لسان العرب،:  ابن منظور (1)

 . 115، ص)المثنيان(المثناة معجم األلفاظ : شريف يحيى األمين

 ".جون" ، مادة )1/496 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(2)

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر". سبق"، مادة   )6/179 (لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
 . 222ص

 ".قسب" ، مادة )3/129 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(4)

 .222، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(5)

 .  448 صالديوان،:  جرير(6)
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به الثـور َأي لحراثـِة               : يعاِنِمالس نقْرِن الذي يعوداِن طَويالِن في الِمقْر ،اثينرمن َأدواِت الح
 قـال ابـن   ،به أذن الحارِث، تأنس   ا يصدرانه من صوٍت أثناء الحراثةِ     م بذلك لِ   سميا ،)1(اَألرض
 . )2("السين والميم والعين أصٌل واحد، وهو إيناس الشيء باألذُِن ":فارس

 يحيطاِن بعنُِق الثور كالطوِق لُـوِقي بـين         ، بين طرفيِهما  )3(عوداِن في النِّير قد لُوِفي    : اِنالسِميقَ
علـى  ) س م ق  (ذلك لداللة األصل اللغـوي      ، سميا ب  )4(وُأِسرا بخيط طرفيهما تحت غَبغَب الثَّوِر     

 . من جانبيه  يعلواِن عنق الثوِرفهما، )5(العلو

، إذ شُبها بالخشـبة     ، سميا بذلك مجازا   )6(ه المرَأةُ ِبهما في قفاها    خَيطاِن في البرقُع تَشُد   : اِنامبالشِّ
خشبة تُعرض في فم الجدي لئال      : بامالشِّ ":تي تُعرض في فم الجدي لئال يرضع، قال ابن فارس         الّ

 .)7("خيطاِن في البرقع، تشدهما المرأةُ في قفاها: يرضع، ثم يشبه بذلك فيقال الشِّبامان

اعفةُ : اِنالقرجألنَّهما     )8(السيفُ والح يا بذلكموذلـك لداللـِة         ، س ،فيهما الخصـم برضأداتاِن ي
القاف والراء والعين معظم الباب      ": الشيء، قال ابن فارس    على ضرب ) ق ر ع  (األصل اللغوي   

                                      
، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة   : شريف يحيى األمين: وينظر". سمع"، مادة  )6/408 (لسان العرب،  : ابن منظور  (1)

 . 299ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(معجم الفرائد المكنونة في : محمد مصطفى العريضي. 232ص

 ".سمع" ، مادة )3/102 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(2)
(3) قاَل قَد لوِقيي اَألصُل َأن . 
، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين     : المحبي: وينظر". سمق"، مادة   )410-6/409 (لسان العرب، :  ابن منظور  (4)

 . 233، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : يى األمينشريف يح. 62ص

 ".سمق" ، مادة )3/102 ( معجم مقاييس اللُّغة،:ابن فارس :ينظر (5)

. 63، ص جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي: وينظر". شبم"، مادة   )7/22 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (6)
معجم الفرائد المكنونـة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 241، ص )المثنيان(ناة  معجم األلفاظ المث  : شريف يحيى األمين  

 . 299ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 ".شبم" ، مادة )243-3/242 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(7)
، )المثنيـان (األلفاظ المثنـاة    معجم  : شريف يحيى األمين  : وينظر". قرع"، مادة   )11/125 (لسان العرب، :  ابن منظور  (8)

 لسـان العـرب،  : ابـن منظـور   :ينظر. حجفَةٌ ودرقَةٌ: يقاُل للتُّرس إذا كان من جلود ليس فيه خَشَب وال عقَب        . 368ص
 ".حجف"، مادة )3/71(



 168

الشديدة من شدائد الدهر؛ وسميت بذلك ألنَّها تقرع النَّـاس،          : القارعة: ، ومنه قيل  ضرب الشيء 
  .)1("أي تضربهم بشدتها

حجم والهيئِة، قال ابن     إذ سميا بذلك ألنَّهما مستوياِن في ال       ،)3( ال يفرد له واحد    )2(الجلَماِن: ماِنلَالقَ
 َأنشـد   ،)4("القاف والالم والميم أصٌل صحيح يدلُّ على تسويِة شيء عند بريه وإصالحه            ":فارس

 :ابن بري، فقال

 ]الطويل     [

ــتْ،   ــد تتابع ــن يزي ــاٍد ِم ــوال َأي  ولَ

 

ــا   ــي حافاِته ــبح ف ــاِنلَص )5(القَلَم
 

 

ديدتاِن ذواتا  حديدةٌ ذاتُ كَلْبتَيِن، وح   : خُذُ بها الحديد المحمى، يقال     تكون مع الحداد يأْ    آلةٌ :الكَلْبتاِن
لوظيفتهما التي تعتمد على تعلُِّق الحديـد المحمـى          سميتا بذلك    .)6(لْبتَيِن، وحدائد ذواتُ كَلْبتينِ   كَ

         ـ  ":اللي لألصل اللغوي، قال   بهما، وهو ما أشار إليه ابن فارس في استنتاجه الد اف والـالم   الك
 :قال جرير، )7("والباء أصٌل واحد صحيح يدلُّ على تَعلُِّق الشَّيء بالشيِء في ِشدٍة وِشدِة جذٍب

 ]الكامل      [

ــمٍ   ــاٍم معِل ــلِّ س ــك ِبكُ لَيوا عــر  فَخَ

 

)8( وِكيـرِ   كَلْبتَـينِ  فَافْخَر ِبصـاِحبِ   
 

 

 :)ة المقصورةالخريد( في قصيدة له بعنوان وقال نيقوالوس الصائغ

                                      
 ".قرع" ، مادة )5/72 (معجم مقاييس اللُّغة،:  ابن فارس(1)

 لسان العرب، : ينظر. الذي يجز به الشعر والصوف، والجلماِن شَفْرتاه      : الجلَم: ن منظور شفرتا الِمقِْص، قال اب   : الجلماِن (2)
 ".جلم"، مادة )2/399(

، )المثنيـان (معجم األلفـاظ المثنـاة     : شريف يحيى األمين  : وينظر". قلم"، مادة   )11/304 (لسان العرب،  : ابن منظور  (3)
 . 388ص

 ".قلم" ، مادة )5/15 (غة،معجم مقاييس اللُّ:  ابن فارس(4)

 ".قلم"، مادة )11/304 (لسان العرب،:  ابن منظور(5)

 - مجلة المجمـع العلمـي العربـي       كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  : وينظر". كلب"، مادة   )12/151 (،المصدر نفسه  (6)
معجـم  :  شريف يحيى األمين   .97، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي). 4/636(،  3الحاشية رقم  دمشق،

 . 405، ص)المثنيان(األلفاظ المثناة 

 ".كلب"، مادة )5/133(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(7)

 . 150 صالديوان،:  جرير(8)
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 ]الكامل[

 وكَــذاك نُــور اَألتِقيــاِء ودونَهــم   

 

 نار علَـيِهم دونَهـا نـار الغَضـى         

 

   ــك ــتْ ِبِتل ســرةٌ لَم ــيِنولَجم  الكَلْبتَ

 

)1(ِشــفاه آشْــعيا النبــي كمــا روى 
 

 

رحى والـدلو والِقربـةُ والجفْنَـةُ        فهي الِقدر وال   ، فِإذا قلت المِحالَّتِ   )2(الِقدر والرحى : تاِنلَّالمِح
 حلَّ حيث شاء، وِإال فال بد له مـن َأن            هذه األشياء  والسكِّين والفَْأس والزنْد، َألن من كانت معه      

 :َأنشد ابن منظور، )3(اس يستعير منهم بعض هذه األشياءيجاور النّ

 ]البسيط     [

ـ   ــاِويون تَضــ ــِدلَن َأتَـ  ِربهمال يعـ

 

 )4(ِتالمِحـالَّ نَكْباء ِصـر بَأصـحاِب       
 

المسرنُِق الثور الذي يحارث به       : اِنحاِن في عتاِن تُشَديتا بذل  )5(خَشَبمألنَّهما ت  ، س ساعداِن الثور  ك
السين والراء والحـاء أصـٌل       ":ينطلقُ كما يريد الحارث، قال ابن فارس      ما يجعله    ،في مسيره 

 . )6("ى االنطالق، وهو يدلُّ علمطرد واحد

لهما واحد، هذا قوُل َأهل اللغة، وحكى سيبويه ِمقراض فـَأفْرد             : اِنالِمقْراض دفْرلَماِن ال ي7(الج(، 
المقراض والجلَم والكلبتيِن مـن     : وقالوا الِمقْراضاِن والجلَماِن والكَلْبتاِن يريدون     ":قال أبو الطيب  
 سـمي   وإنَّمـا ،  )8("ال يقال ِمقراض وال جلَم وال كَلبةٌ كما تقول العامةُ         : األصمعيالحديد، وقال   

                                      
 .  22م، ص1883 بيروت، -، مطبعة اآلباء المرسلين اليسوعيين5طالديوان، : الصائغ، نيقوالوس (1)
.  102، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". حلل"، مادة   )3/346 (رب،لسان الع :  ابن منظور  (2)

 . 433، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين
 .102، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي: وينظر". حلل"، مادة )3/346 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)

 ". حلل"، مادة )3/346 (لسان العرب،:  منظور ابن(4)
 . 443، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين: وينظر". سرح"، مادة )6/257 (،المصدر نفسه (5)

 ".سرح"، مادة )3/157(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(6)

مجلة المجمع العلمـي    كتاب المثنى،    :أبو الطيب اللغوي   :وينظر ".قرض"، مادة   )11/114 (لسان العرب، :  ابن منظور  (7)
 . 455، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين). 4/636(، 2الحاشية رقم  دمشق،-العربي

 ). 4/636( دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى، : اللغوي، أبو الطيب(8)
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القاف والراء والضاد أصٌل صحيح،      ":الجلماِن بذلك ألنَّهما يقوماِن بقطع األشياء، قال ابن فارس        
 .)1("وهو يدلُّ على القطع

 بي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـمنسوب للنَّما هو  -

سول اِهللاِمنْ: وداِنالعر رليِه وسلّم-بصلّى اُهللا ع -صاهعألنَّهما ،)2( و يا بذلكممن أصِل الخشَِب س 
 :عصاه من أصناف الخشِب، قال ابن فارس في داللة األصل اللغويو من جذع النَّخِل، منبر كان

ر جـنس مـن     العين والواو والدال أصالن صحيحاِن، يدلُّ أحدهما على تثنيٍة في األمِر، واآلخ           "
 : هشام بن عبد الملكفي مدح قاَل الفَرزدقُ ،)3("الخشِب

 ]الطويل     [

ــن وِرثَ  مِنويــود ــذيالع ــاتَم الَّ   والخَ

 

 )4(لَه الملْك، واَألرض الفَضاء رِحيبها     
 

قضاء جمر  ِإنَّما ال  ":ل؛ لحديث شريح حينما قا    )5(ومن باب المجاز يقاُل للعوديِن الشاهدانِ     
  نْكع ينِ فادفع الجمرودهذان الشاهداِن بالعوديِن ألنَّهمـا يبعـداِن          )6("، يعني الشاهدين   ِبع هإذ شُب ،

فَِإنَّه َأراد بالعوديِن الشاِهديِن، يريـد       ":اإلنساِن عن تهمٍة قد أبتُِلي بها، فقال ابن منظور في ذلك          
    ما جلْهِبِهما واجع اتِق النارعن     نَّتَك طَلي الجمرصالم حترق، ئال ي ِل  مكاِنِه بعود َأو غيره    ، كما يدفع

تْ في الحكم، واجتَِهد فيما     َأراد تَثَب : لوباَل عنه، وقيلَ  فمثََّل الشاهديِن ِبِهما؛ َألنَّه يدفع ِبِهما اِإلثم وا       
 الـرأي،   في الحكِْم، واالجتهاد فـي    ِت  الِن على التثب  دِن ي فالعودا ،)7("يدفع عنك النار ما استطعت    

عن الزللألنّهما يبعداِن اإلنسان  . 

                                      
 ".قرض" ، مادة )5/71(للغة، معجم مقاييس ا:  ابن فارس(1)

.  81، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر". عود"، مادة   )9/534 (لسان العرب، :  ابن منظور  (2)
 . 331، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين

 ".عود"، مادة )4/181(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)
 . 57صالديوان، : دق الفرز(4)
. 81، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيـين      : المحبي: وينظر ".عود"، مادة   )9/534 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (5)

 .331، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين
 . 288، ص)ت.د(، )ط.د(وت،  بير-، عالم الكتب2جأخبار القُضاة، : وكيع، محمد بن خَلَف بن حيان(6) 
 ".عود"، مادة )9/534 (لسان العرب،:  ابن منظور(7)
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 انيالباب الثَّ

غوية التي واهر اللُّلتَّثِْنيِة وَأهم الظَِّعلُل ا
 ىنَّجسدتْها المفردات الملحقة بالمث

 ن العربالس في
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 الباب الثَّاني

  التي جسدتْها المفردات الملحقة بالمثنَّىِعلُل التَّثِْنيِة وَأهم الظَّواهر اللُّغوية

  في معجم لسان العرب

علَل إلحـاق بعـض     في الفصل األول     الباحثُ   ، يستعرض فصلينالباب من    هذا   يتألفُ 
 بالمثنى الحقيقي، لتُعرب بعدئذ بعالمـات اإلعـراب الفرعيـة           امىوعة عن القد  مالمفردات المس 

، لـذا   التلقيب، هما التغليب و   تيناثنظاهرتين   الثنية تتجسد في     أن علل  والراجح   يقي،ى الحق نللمث
 التغليب في العربية بشكٍل عام، ومن ثم التركيز على التغليـب فـي المثنـى                سيتم الحديث عن  

ماعي، وتقسيم المفردات التى     السجتْ هذه سالمعنـى  لعرب مما ورد في لسان ا الظاهرة د بسح ،
ر اللفظ لغةً واصطالحا، وتقسيِم المفردات التي       ي التقليب، بتفس  عنالحديث   سيدورو  .الداللي لها 

 .تُجسد تلك الظاهرة، حسب ِعللها اللغوية

اق ظاهرة اإللح جسدتْها   استعراض أهم القضايا اللغوية التي        فيه  فسيتم الثانيأما الفصل    
التضاد، دور في كنف هاتين الظاهرتين ك     ما ي واالشتراك بشقيه اللفظي والمعنوي،     : بالمثنى، مثل 
ريف، المصطلح اللُّغوي، والتصحيف والتحأو ما هو معروف بتوليد  ات،اللي للمفردواالنزياح الد

  عن أهم القضايا البالغيـة ، كما يدور الحديث في هذا الفصلوالتطور الصوتي لبعض المفردات  
غة، أو ما يعرف بالبدل التفصـيلي عنـد         في اللُّ ، كالتوشيع   الَّتي تختص بظاهرة الملحق بالمثنى    

 . غةالنحويين من علماء اللُّ
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 الفصل األول

 التَّغليب والتَّلقيب

 التَّغليب : أوالً

المثنى جزءا مـن     في موضوع    غليبويعد التَّ ،  )1(يدلُّ التَّغليب على القوة والقهر والشِّدةِ     
 اإلمام بـدر الـدين      هاعد ، متعددة  محاور  على تغليب في العربية   إذ جاء ال   التغليب في العربية،  

أجمـل  ، و )2(" المجاز، ألن اللفظَ لم يستعمل فيما وِضع له         باب    من  محمد بن عبد اهللا الزركشي    
 حـد ء الشَّيء حكم غيره، وقيل تـرجيح أ       وحقيقته إعطا : )3(قالهذه الظاهرة في عشرِة أبواب،      

المغلوبو إطالق لفظة عليهما؛ إجراء للمختلفين مجرى المتفقين، وهو أنواع على اآلخر، أ)4(ِني: 

≈çµ(:نحو قوله تعالىكَّر، ـ أي تغليب المذكر على المؤنث ـ   ذَ تغليب الم:األول oΨ ø‹ yfΡr' sù ÿ… ã& s#÷δ r& uρ 

āω Î) … çµ s?r& z÷ö∆ $# ôM tΡ% x. š∅ ÏΒ t Î�É9≈ tó ø9 $#()5(   الم كَّذَ، إذ غُلِّبالمؤنث في هذه اآلية الكريمـة،       على   ر

 . الغابرين ال من الغابراتوعدتْ امرأةُ لوط من 

öΝ(:نحو قوله تعالى  المخاطب على الغائب،     تغليب   :الثاني É) tGó™ $$ sù !$ yϑx. |Nö� ÏΒ é&  tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ 

Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? 4 … çµ ‾ΡÎ) $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è s? ×�� ÅÁ t/()6(، ف غُلِّ" :ال الزركشي  ق علـى  " أنـت "يه جانب   ب

الخطاب على الغيبـة، ألن حـرف       فاستقيموا، فغلِّب   : فأسنَد إليه الفعل، وكان تقديره    " من"جانب  
كذلك  فاستقم كما أمرتَ وليستقم   : العطف فصل بين المسند إليهم الفعل، فصار كما ترى، وتقديره         

                                      
، مـادة   )4/388(معجم مقاييس اللغـة،     : ابن فارس ". غلب" ، مادة )10/108،109(لسان العرب،   : ابن منظور :  ينظر (1)
 ". غلب"

، دار  2محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، ط        : حقيقتالبرهان في علوم القرآن،     : الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا       (2)
 ). 3/312(م، 1972 لبنان، -المعرفة، بيروت

 .  312-302المصدر نفسه، ص: ينظر (3)

 ). ترجيح أحد المتغالبين: (، والحقُّ أن يقال)ترجيح أحد المغلوبين: (قال الزركشي (4)

 . 83 آية ،سورة األعراف (5)

 . 112آية  سورة هود، (6)
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تقديم المغلَّب منهما   بعلى الغائب   كما يغلَّب المتكلم على المخاطب والمخاطب       . )1("من تاب معك  
 . أنا وأنت فعلنا، وأنت وزيد تفعالن: وي، فيقالغَعلى اآلخر في السياق اللُّ

 من يعقل ومن ال يعقل، فيطلق اللفظُ بالعاقل         مع تغليب العاقل على غيره، بأن يتقدم لفظ ي        :الثالث
!ª(:على الجميع، وشاهد ذلك قـول اهللا عـز وجـلَّ           $# uρ t, n=y{ ¨≅ ä. 7π −/ !# yŠ  ÏiΒ & !$ ¨Β ( Ν åκ÷] Ïϑsù  ¨Β 

 Å´ ôϑtƒ 4’ n? tã  Ïµ ÏΖôÜ t/ Ν åκ÷] ÏΒ uρ  ¨Β  Å´ ôϑtƒ 4’ n? tã È ÷, s#ô_ Í‘ Ν åκ÷] ÏΒ uρ  ¨Β  Å´ ôϑtƒ #’ n? tã 8ì t/ ö‘ r& 4 ß, è=øƒs† 

ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰s%()2(.         التغليب في هذه اآليـة اشـتمالها  بإذ جاء

 فغلِّب العاقل على غيره     ء دون غيرهم،   يعود على العقال   الَّذي" منهم "في لفظِ ) هم (ضميِرالعلى  
  عقـالً متالكه  اقل على غيره من المخلوقات، ا     افع لتغليب الع  من المخلوقاِت، والد  وذكـاء    ـزيمي 

ما خلوقات األخرى، و  إن ذُِكرت الم  وهو المقصود في الخطاب،      و بفضلهما الصواب من الخطأ،   
     ح له ليسير هذا إال تذكيرسوجلَّ، قالت نجمة دياب       شرعِ ب العاقل كان وما يـزال       ": اهللا عز إن

                  ،ز الخير مـن الشَّـرفي المجتمعات أولى وأهم من غيره مما ال يعقل؛ ألنَّه بالعقل يدرك ويمي
 .)3("والحقّ من الباطل

وهو جعل بعض المفهومات تابعا لبعض      " على ما لم يتصف به،        تغليب المتَّصف بالشيء   :الرابع
داخالً تحت حكمه في التعبير عنه بعبارة المتبوع، إالّ أنَّه يعبر فيها عن كـلٍّ مـن المتشـابهين        

β(:نحو قولـه تعـالى     ،)4("بعبارة مستقلة  Î)uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù 

;οu‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ  Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $# uρ Ν ä. u !# y‰yγ ä©  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖä. t Ï%Ï‰≈ من خـالل   ،  )5()¹|

  .تغليب المرتابين على غيرهم

                                      
 ). 3/304(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي (1)
 . 45سورة النور، آية  (2)

إميل بديع يعقوب، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في اللغة          : إشراف األستاذ الدكتور  المثَنَّى التغليبي،   : دياب، نجمة  (3)
 .48م، ص2006/2007 لبنان، -العربية وآدابها، جامعة الجنان

 . 51ص مرجع نفسه،ال (4)

 .23سورة البقرة، آية  (5)
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تغليب المؤمناِت علـى  ب على ما لم يتصف به     ءكما تجلَّتْ ظاهرة تغليب المتَّصف بالشي     
ن  في دائرة اإليمان جميعا، منذ أن نطقْ       نلْخَد، إذ د  ن بع ه إيمانُ فْرعساء، ممن لم ي    من النّ  نغيرِه

 :ل اهللا عز وجلَّ   قا ،نِهدرجة إيمانِ ، ليتحقق من    نهه أن يمتحنَ  الشهادتين، ولهذا فقد أمر اهللا رسولَ     
)$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) ãΝ à2 u !% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ;N≡ t� Éf≈ yγ ãΒ £ èδθ ãΖÅs tGøΒ $$ sù ( ª! $# ãΝ n=÷ær& 

£ ÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ (()1( .  

يعها على اختالف أزمنـِة     م عند األقوام ج   ألكثر على األقل، وهو أمر مستحب      تغليب ا  :الخامس
ــا ــو،)2(وجوده ــقو  نح ــالىهل $tΑ :( تع s% _| yϑø9 $# t Ï% ©!$# (#ρç�y9 õ3tF ó™ $#  ÏΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Ì� ÷‚ ãΖs9 

Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u y7 yè tΒ  ÏΒ !$ oΨ ÏKtƒ ö� s% ÷ρr& ¨β ßŠθ ãè tGs9 ’ Îû $ uΖÏG‾=ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9 uρr& $ ¨Ζä. 

t Ïδ Ì�≈ x.()3(، َُأف ِخَل شُعدبه األكثرية من قومه، وهو الكفر، وهو ليس مـنهم،             ي خْتَصبوصٍف ي ب

ρr& ¨β÷: (ولم يدخل في ملَِّتهم، وقد ظهر ذلك في قوله         ßŠθ ãè tGs9 ’ Îû $ uΖÏG‾=ÏΒ 4(  أدِخـَل   ":، قال الزركشي

ـ عليه السالمـ شعيب   β :( في قوله  ßŠθ ãè tGs9 (   بحكم التغليب؛ إذْ لم يكن في ِملَّتهم أصـالً حتـى

 .)4("يعود إليها

 تغليب الجنس الكثير األفراد على فرد من غير هذا الجنس، وهو ما أظهرتـه اآليـة                 :السادس
y‰yf(:الكريمة التي يقول اهللا عز وجلَّ فيهـا        |¡ sù èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ A=à2 tβθ ãè uΗød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) 

u�y9 õ3tF ó™ $# tβ% x. uρ z ÏΒ t Í� Ï�≈ s3ø9 ، إذ عد إبليس من المالئكِة التي خُِلقتْ من نور، مع أنَّـه مـن     )5()#$

 ملـيس لكـونه    المالئكة على إب   تْ وإنما غُلِّب   من نار،  قتْ خُلِ ، هو الجن، فهم مخلوقاتٌ    جنس آخر 

                                      
 . 10سورة الممتحنة، آية  (1)

 . 52، صالمثَنَّى التغليبي: دياب، نجمة: ينظر (2)

 . 88آية  سورة األعراف، (3)

 ). 3/309(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي (4)
 . 74، 73سورة ص، اآليتان (5)
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وأنَّه عد منهم؛ مع أنَّه من الجـن، تغليبـا           ":، وهو فرد واحد من الجن، قال الزركشي       يةاألكثر
  .)1("مل االستثناء على االتصال هو األصلبينهم، وألن حلكونه جنِّيا واحدا فيما 

، فالوجود هو   يتجسد ذلك في المجتمعاِت بشكلٍّ جلي     غليب الموجود على ما لم يوجد، و      ت :السابع
 :قالـت متْ نجمة دياب مثاالً عن ذلك،  قَديوصُل إلى األهداِف المنشودة، فقد    الَّذي يسير العمل، و   

ويبدو ذلك جليا في المحاكم، حيث إن الشاهد في قضيٍة ما ال بد له من الحضوِر وكذلك المتَّهم،                  "
t(:ومنه قوله تعـالى   . )2("حيث ال َأحد ينوب عنهما     Ï% ©!$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& 

 ÏΒ y7 Î=ö7 s% Íοt� Åz Fψ$$ Î/ uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ()3(،        ما أنِْزَل على قلِب الحكيم،  ِركْ اهللا من الذِّ   سوِلر إذْ غُلِّب 

فإن " : لم ينزل بعد على قلب رسول اهللا  لحظةَ نزول هذه اآلية، وذلك لقول الزمخشري               على ما 
المراد المنزل كلُّه؛ وِإنَّما عبر عنه ِبلفِظ الماضي وإن كان بعضه مترقَّبا، تغليبا للموجود على ما                

 .)4("لم يوجد

بالجنة، على الدركات المخصصة  المختصةالدرجاِت تغليب ب ويظهر ذلك  تغليب اإلسالم،:الثامن
الدرجات للعلو ": عن طريق الحقِّ، قال الزركشيعدلنار وأصحابها، ممن ضلَّ عن سبيل اهللا وابت     ل

7(:، قال اهللا عز وجـلَّ     )5("والدركاِت للسفل، فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبا       Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# 

�Y ym ÞΟ Îγ øŠn=tæ ãΑ öθ s) ø9 $# þ’ Îû 5/ uΓé& ô‰s% ôM n=yz  ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% z ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§ΡM}$# uρ ( öΝ åκ̈ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

t Î�Å£≈ yz ∩⊇∇∪ 9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ −Ι ÊeΕ (#θ è=ÏΗxå ( öΝ åκu� Ïjùuθ ã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗùår& öΝ èδ uρ Ÿω tβθ çΗs>ôà ãƒ()6(. 

                                      
 ).3/310(، لوم القرآنالبرهان في ع: الزركشي (1)

 . 54، صالمثَنَّى التغليبي: دياب، نجمة (2)

 . 4سورة البقرة، آية  (3)

 ).1/136(، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري(4) 

 ). 3/311(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي (5)
  .19، 18سورة األحقاف، اآليتان  (6)
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 تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه، كتغليـب األيـدي علـى              :التاسع
y7(:غيرها، ألن أكثر األعمال تزاول بها، وذلك في قوله عز وجـلَّ            Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& 

¨β r& uρ ©! $# }§ øŠs9 5Θ āξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù=Ïj9()1( . 

  فيقاُل لهما المشـرقاِن،      المشرق على المغرب،   ِبيغِْل على األقل شهرة، كَتَ     تغليب األشهر  :العاشر
#: (قال تعـالى   ¨L ym # sŒ Î) $ tΡu !% ỳ tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷� t/ uρ y‰÷è ç/ È ÷ s%Î�ô³ yϑø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß Ì� s) ø9 $#()2( ،

 .)3("أراد المشرق والمغرب فغلِّب المشرق، ألنَّه أشهر الجهتيِن ":قال الزركشي في تفسير اآلية

ركشي لم يِشر إلـى ذلـك        من التغليب في العربية، إالَّ أن الز       جزء ىالمثنّوالتغليب في    
 الظاهرة ضمنًا      بشكل مفص ه      ل، بل عرضمفـي   لظـاهرة التغليـب   من خالل التقسيم الَّذي قد 

استعراض ليب في الملحق بالمثنى بشكٍل واضح ب       ولهذا سيتم تخصيص الحديِث عن التغ      .العربية
 . لغويون فيما يخص المثنى التغليبيأهم ما جاء به ال

  اصطالحايغليبالمثَنَّى التَّ :أ

أحـد    تغليـب ا باألعالم، يقْصد به، مختصةٌ يالبالغ ظاهرةٌ لغوية، تعتمد على األسلوب     
شهرة للإما    وذلك ، مجرى اللفظين المتفقين في حكم ما      مجازالفظَيِن على اآلخر، معبرا عنهما      ال

  نا  أو للتذكير،  ،أو لشرِف السِة داللِة اللفظِ    وإما، وياء ونـون    بزيادِة َألف ونون رف    ، المغلَّب  ِلقوع
المثنـى   ": قـال الصـاعدي    لة المفرد على المغلَِّب منهما،    ؛ لدال  بشرِط منع إفراده   را،نصبا وج 

الجاري على التَّغليب، وهو الَّذي إذا أفرد صح إطالقه على أحـد المفـردين، وهـو المغلَّـب                  
 . )4(..."منهما

                                      
 . 182سورة آل عمران، آية  (1)

 .38سورة الزخرف، آية )2(

 ). 3/312(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي (3)

 مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملـك فيصـل         المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : الصاعدي، عبد الرزاق بن فرج     (4)
 . 20للبحوث والدراسات اإلسالمية، ص
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 عما سـبق    هختلف في جوهر  يكاد  يمن توضيحاٍت للمثنى التغليبي ال       اللغويون   ه قدم امو 
ل المحبي فـي     قا المجاز ومما هو مسموع عن العرب،     ِذكْره، بل عدوا المثنى التغليبي من باب        

قد عرفْتَ أنَّه داخل في تعريف المثنى الحقيقي بتعميم المثل معنى            ":ى الجاري على التغليب   المثنّ
 شريف الحسيني في شرح الفوائـد       ولفظًا، وإن كان معدودا من المجاز كما صرح به محمد بن          

ـ             : الضيائية، قال  ب أحـد   ألن اللفظَ فيه غير مستعمل في الموضوع كما ال يخفى، واعلم أنَّه يغلَّ
المتجاورين والمتشابهين على اآلخر، بأن يجعل اآلخر مسمى باسمه ادعاء، ثم يبنى ذلك االسـم             

 .)1("ليهما جميعاإقصدا 

ى المثنّ - طَّيب اللغوي ألبي ال كتاب المثنى   في مقدمة تحقيقه     - نوخيين الت  عز الد  قرنو 
      ،إطالقـه علـى             ":قالالتغليبي بالمثنيات الَّتي ال تُفْرد صـح هو الَّذي إذا أفرد والمثنى التغليبي

وعمر يصح إطالقه على    ) عمر(ألبي بكر وعمر، مفردها     ) العمران(المتغلِِّب من االثنين، مثاله     
هو جزء مما تتميز به ف .)2("وما أشبههما) القمران(ن الخطاب، وهو المتغلِّب من االثنيِن، ومثله      اب

من المزايا التي تفردتْ بها هـذه اللغـة مـا            ":العربية دون غيرها، وذلك لقول سليم عنحوري      
ما إذا ُأفِْرد صح    األول تلقيبي، والثَّاني تغليبي وهو      : وهي قسمان " المثنيات التي ال تُفرد   "يدعونه  

 .)3("إطالقه على المتغلِِّب من االثنين

 ترجيح لفظة أو صفتها على أخرى،       عدت الباحثة نجمة دياب المثنى التغليبي من باب       و 
حكـم  غليب هو ترجيح لفظة أو صفتها على أخرى، أو تـرجيح صـفتها بإعطائهـا         فالتّ ":قالت

، وذلك لقول علي    )4("هما من باب المتفقين في حكم ما      يهما لتصيير المرجحة، أو إطالقُ لفظة عل    
وقيـد  (التغليب هو ترجيح أحد المعلومين على اآلخر وإطالقه عليهمـا،            ":بن محمد الجرجاني  ا

 .)6(" لالحتراز عن المشاكلة،)5()واطالقه عليهما

                                      
 . 117، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: ي المحب(1)

 ).  3/429( دمشق، - ألبي الطيب اللغوي، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنىمقدمة : التنوخي، عز الدين (2)

 . 24، ص1، ع4م، مج1924/1925 دمشق، - مجلة المجمع العلمي العربيالمثنيات التي ال تفرد،: عنحوري، سليم (3)

 . 37، صالمثَنَّى التغليبي: ياب، نجمةد (4)

 .37، صالمثَنَّى التغليبي: نجمة دياب: ينظر). وقيدوا إطالقه عليهما( بمعنى (5) 
 .65م، ص1969 لبنان، -، مكتبة لبنان، بيروت)ط.د (كتاب التعريفات،:  الجرجاني، علي بن محمد الشَّريف(6)
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ـ وال بد من مسوغاٍت وشروٍط لقضيِة التغليب، فال يغلَّب أحد اللفظيِن على ا           ر إال إذا آلخ
هم إنَّ ": ابن هشام في عاملي التناسب واالختالط، قال       هالمين، وقد أوجز   بين الع  كانت هناك صلة  

األبوين في :  يغلبون على الشَّيء ما لغيره، لتناسب بينهما، أو اختالط، فلهذا قالوا- أي العرب -
 ،عليه ، وهو ما    )1(..." في المشرق والمغرب    ... والمشرقين والمغربين  ...األب واألم مجمع  نص 

ـ   نية من المعجم الوسيط، إذ اشترط     لطبعة الثا  ا هاللغة العربية في القاهرة أثناء تخريج      ى  في المثنّ
الصاعدي  ولهذا فقد وضح   ،)2(المغلَّب أحدهما على اآلخر عالقةٌ    التغليبي أن يكون بين االسمين      

 :)3(، تتمثل باآلتي ِنقاٍطيمسوغات التغليب في ثماِن

 . التَّناسب بين صاحبي اللَّفظيِن، كأبي بكر وعمر، فقالوا العمراِن:أوالً

 .األبوان:  االختالط بينهما، كاألب واألم، فقالوا:ثانيا

 .المروتاِن:  التّجاور بينهما، كالصفا والمروة، فقالوا:ثالثًا

 . التَّشابه بينهما، كالقمر والشَّمس، فقالوا القمراِن:رابعا

 .األذانان:  التَّصاحب بينهما، كاألذاِن واإلقامة، فقالوا:ساخام

- رضي اهللا عنهم -ي بن أبي طالب   القرابة بينهما بالنَّسب، كالحسن والحسين، ابني عل       :سادسا
 .األقرعاِن: األقرع بن حابس وأخيه مرثد، فقالواكالحسنان، و: فقالوا 

 . والمغرب، فقالوا المشرقان التَّقابل بينهما في المكان، كالمشرق:سابعا

 .الصباحان:  التَّقابل بينهما في الزمان، كالصباح والمساء، فقالوا:ثامنًا

                                      
، 6مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، ط      : تحقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب،       :األنصاري، جمال الدين ابن هشام     (1)

 . 900م، ص1985 لبنان، -دار الفكر، بيروت
إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصـر، وعطيـة   : تخريج أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة     :  المعجم الوسيط  :ينظر (2)

 ". غلب" ، مادة )2/658(م، 1972/هـ1392، 2الصوالحي، ومحمد خلف اهللا أحمد، ط

 مجلة الدراسات اللغوية، مركـز الملـك        المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج    : ينظر (3)
 . 48-47ص فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
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الدحرض علـى وسـيع     لِّب  غُغليب، فقد    التّ  شروطِ  أحد  الشُّهرةِ ويرى الباحث أن عاملَ     
 اآلخـر،    االسـم  ه إال بشهرة  يلإ لم تأتِ  اكتسبها االسم المغلَّب     يهذه الشهرة الت   إالَّ أن لشهرته،  

فات الرجل التـي تجعلـه       كما يدخل في هذا العامل ص      .ِنيذلك األمر مع البصرتين والموِصلَ    وك
األقرعان لألقرع بن حـابس     : ومثال ذلك بين اآلخرين، كالقوة والشجاعة واإلقدام،      من  مشهورا  

 من  د أيضا  تُع هذه المسوغات أن   بيد  لطُليحة بن خويلد األسدي وأخيه،     :وأخيه مرثد، والطليحتان  
 . عوامل إلحاق المفردات بالمثنى لعلَِّة التلقيب التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب

 غليب مما ورد في لسان العربما ألِحقَ بالمثنى ِلِعلَِّة التَّ: ب

 مـن   كلُّهـا يب،  ِلغْ التَّ  من األلفاظ الملحقة بالمثنى لعلَّةِ     كثيرورد في معجم لسان العرب       
 وذلـك   الزمـان، أسماء   و ، وأسماء المكان  أسماء األشخاص، : ة، متمثلةً في محاور ثالث    األعالم

   هـذه   ستقسم، إذْ الشهرةُ ورزانةُ اللَّفظ من حيث مدلوله     ، و  والخفَّةُ لعوامل متعددٍة، أبرزها التذكير 
  التي تتفق في حكٍم تغليبي معين،      المفرداتمنها  ، تتضمن كل مجموعة      إلى مجموعاتٍ  المفردات

 :وهي على النحو اآلتي

 غليب بسبب الشهرة على التَّما جرىـ 

ـ      الشهرِة في حياته،    يميُل إلى   اإلنسان بسجيته  بعـض    شخصـيات  ِص من خـالل تقم
 من غيـره    اإلنسان المشهور أفضل   ف ،، ِليصبح معروفًا بخصائص تميزه عن اآلخرين      ِرالمشاهي

وسع من ذلك، بيـد أن       ن تكون أ  ة، وربما تكون مجتمعية، وربما يتسع النطاق أل       ألسباٍب شخصي 
مـن  مـنهم   بصفٍة جعلته مشهورا بين القبائل العربية، ف       بمن اتصف     كبيرا هتماماوا ا لََأو القدامى
ِربغم من بعِد المسافِة،      زرقاء اليمامة التي رأَ   ، فقيل ل   المثل  به ضِة   تْ األعداء على الربفضل ِحد

َأدهى ِمن  "هاء والحكمة، فقيل لسيد عبس      ، كما عِرفَ بعضهم بالد    )1("َأبصر ِمن الزرقاء  "بصرها  
 له إالَّ بموقوماٍت تجعلـه مميـزا،         ال تأتي  الشخص التي يتمتع بها     هرةُالشُّو،  )2("قَيِس بن زهير  

                                      
 ).  1/241(كتاب جمهرة األمثال، : العسكري، أبو هالل (1)

 ).  1/457(، سهالمصدر نف (2)
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؛ باسم أشهرهما  قها على اآلخر، ليعرفا بعدئذ     من يستح  بِن يتنازعانها، فيغلَّ  ي تنتهي لشخص  وربما
إذا اجتمع اسمان أحدهما أشهر      ":، وذلك لقول ابن حبيب     والخصائص لكونهما يتقارباِن بالصفاتِ  

ِن أو  إذا كـان أخـوا     ": وذكر ابن فارس عن األصـمعي      ،)1("من صاحبه غلَّبوا المشهور منهما    
   أحدهما أشهر يا جم    صاحباِن وكانما باسم األشهر   من اآلخر، سفمن األعالم التي ألحقت     ،)2("يع
غُلِّب األقرع بن حابس على قْرع بن حابس وأخوه مرثد، اَألوهما : بالمثنى لعلَِّة التغليب األقْرعاِن

كما غُلِّب طُلَيحةُ بن . )3(، فهو من حكام العرب في الجاهلية      يه مرثد؛ لكونه األشهر عند العرب     أخ
ـ كما جاء في جنى الجنتينـ لى أخيه مالك أو حيال  خُويلد األسدي ع  وذلك لشـهرة طليحـة    

 . )4(بالشجاعة وقوِة الشكيمة

ضاِن وهما ماءاِن    الدحر غليب من أسماء المكان،    جريا على التَّ   ما ورد في لسان العرب    و
 ضحروهو لبني أنف الناقِة، إ           أحدهما د سيعبرقاِن بن بدر، واآلخر وض     آلل الزحـرد ذ غُلِّـب

كما غُلِّب الِفرنداد ـ وهو اسم جبٍل ـ على اسم جبل آخر، فقيـل     .)5(على وسيع لكونه األشهر
 وذلك الشتمالهما على نوع من الشجر يعرف باسم الفرنـداد، أو             كونه األشهر،  لهما الِفرنداداِن، 

، فقيل  البصرةُ على الكوفةِتغُلِّبو. )6(ألنهما مشتمالن على صنف من الرمال، يعرف باالسم ذاته
وكان تمصير البصرة في     ":، قال ياقوت الحموي   )7(؛ ألن البصرةَ أقدم من الكوفة     لهما البصرتان 

  األقـدمِ  بتَغليب  وقيل للموِصل والجزيرة الموِصالنِ    .)8("سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستَّة أشهر      
: بالفتح، وكسر الصاد  : لموِصُلا" :ياقوت الحموي  قال    مكانًا لموقعها الجغرافي،   شهِرتاريخًا واأل 

                                      
محمد حميد اهللا، مجلة    : تحقيقكتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه فسميا به،           : ابن حبيب، أبو جعفر محمد     (1)

 .  37، ص1، ع4م، مج1956/هـ1375المجمع العلمي العراقي، مطبعة المجمع، 

 . 61، صنن العرب في كالمهاالصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وس: ابن فارس، أحمد (2)
 ).   11/60(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري، اإلمام أحمد بن يحيى بن جابر (3)

 44، ص انظر (4)
 114، ص انظر (5)
 113 ، صانظر (6)
، المثنيـين جنى الجنتين في تمييـز نـوعي   : المحبي: وينظر). 2/186(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي(7) 
 . 121ص

 ). 1/513 ( معجم البلدان،:الحموي، ياقوت (8)
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المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بالد اإلسالم، قليلة النظير ِكبرا وِعظما وكثرةَ خلٍق وسعةَ 
ح خرسان رقعٍة، فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلداِن، فهي باب العراق ومفتا

 ألن المشـرقَ أشـهر مـن        وقيَل للمشرِق والمغرِب المشرقاِن،    .)1("نومنها يقصد إلى أذربيجا   
رتباطه بالوجوِد، وهو شيء مستحب لإلنسان، خالف المغرب        الشرفَ، وذلك   األكونه  ؛  المغرِب

 .)2(دم والفناء على العالدال

ب صـفة   لَّتْ من خالل األلفاظ الملحقة بالمثنى، تغلي      جغليب للشهرة الَّتي تَ   ومن صور التّ  
فمن هذه األلفاظ     إال أن أحدهما أشهر من اآلخر،      ، الشتراكهما بالصفة ذاتها   أحد االسمين عليهما  

األخرجاِن، وهما جبالِن معروفان يقال ألحدهما األخرج بالصفِة واألحول باالسم، واآلخر سواج، 
ِمعواد الغالبلوِن األخرج، وهو السواد  بينهما َألنَّهما متشابهاِن بإنَّما ج3(في بياض، ويكون الس(.  

 داللتهغليب لقوة لفِظ أحِد العلمين في  على التَّما جرى ـ

       هابعض القبائل على بعض   ِة في بسط سيطرة     اعتمدت حياة العرب في الجاهلية على القو 
 من أجـل     هدفهم المنشود  شجاعة وفروسية وإتقان فنون الجالد    ة من   ، فكانت مقومات القو   اآلخر

 الطبيعـة  ناآلخرين، بل من الممكن أن يقال إ      على حساب     وإن كان ذلك   ،العيش بحرية وكرامة  
ِة فس البشرية إلى مصدر القو    ملك، فال غرابة بأن تميل النّ     البشرية جِبلَت على حب السيطرة والتّ     

    الشُّعراء ا لكسبها، إذْ أشادسعي بالر ِلج    ومـن  أكثروا المدح فيه،    ِة، ف  الَّذي يتصف بموقومات القو
سـنة  بـن تركـي   في مدح اإلمـام فيصـل   قال  ، أحمد بن علي بن مشِرف   بين هؤالء الشاعر  

 :هـ1281

 ]الطويل         [

                                      
 ).5/258 ( معجم البلدان،:الحموي، ياقوت(1)
 ). 3/312(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر (2)
 109 ، ص انظر(3)
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ِفيــِه الشَــجاعةُو تَِمــعجي ــنوالنَّــدىم  

 

 ـلِ   َأقَرِبالْفَض لَه      هـاِلمسالَ ي ـن1( م(
 

 

ولهذا تتسم بعض إلنسان لها فقط، بل تمتلكها األلفاظ أيضا،  ال تقتصر على ملكية اوالقوةُ 
فـي   ٍة، تكون أكثر حضـورا  ة قوي ياللية ضعيفة، والبعض اآلخر يتميز بذات دالل      األلفاظ بذات دِ  

الليـث  : ، مثـل  ألشخاص بأحد أسماء األسد   اليل على ذلك تسمية بعض       من غيرها، والد   فسالنّ
 العرب االسم القوي على الضـعيف، واألقـوى         ولهذا فقد غَلَّبتِ  والحارث وغيرها من األسماء،     

غُلِّـب األقعـس     األقعساِن لألقعس ومقاِعس ابني ضمرة من بني مجاشع، إذ        : ، فقيل على القوي 
 مـن   فأقعس أقوى من حيثُ مدلوله     ،)2(وقفمقاعس؛ لداللِة اللفِظ على القوِة والثباِت في الم       على  

  قاِعس، على الرس      غم  مفْ أَ من داللتهما على القوة والشجاعة، فزنةُ أقْعهو اسـم تفضـيل،     ل، و ع
 فـي   لضابِط الخفَِّة دورا فعـاالً    وال شك أن    . )3( وقوته ضَل على أخيِه لرزانِة داللة اللفظ     ولذلك فُ 

تلفظ لاطق أثناء ا  لسهولة على النّ  امقاِعس، إذ يتسم اللفظ األول ب     ظاهرة تغليب األقعس على أخيه      
العربي بطبعه يجنح إلى األلفاظ ذات التركيب السهل أكثر من غيرها، به أكثر من لفظ مقاِعس، و

الجذور الثالثية في العربية هي الشائعة، واألكثر تداوالً من غيرهـا فـوق                والد ليل على ذلك أن
غليب فيهـا   التّن، فِإن قضيةَيقعس وهبيرة المجاشعلألِن عسي لفظ األقاللةَ دِ رجحوأما من    .الثالثي

 بيرةَ أوضح، كونعلى المؤنث        ه غلَّبا، والمذكر يمع ما   وهذا التعليل   ،  )4( مؤنثًا تأنيثًا لفظي ينسجم
  . ، لكون اللفظ المذكر أقوى من اللفِظ المؤنثتقدم ذكره

،  وقوتـه  لفِظ الحر داللِة   زانةك لر كما غُلِّب الحر على أخيه ُأبي، فقيَل لهما الحراِن، وذل         
 اأال وهـي الحريـة، وذلـك لشـجاعتهم         على ِصفٍَة نبيلٍة تميز بها األخـواِن،          اللفظُ شتمُلإذ ي 

هما هذا اللقب لما كانـا      ب عنترة العبسي والسليك بن السلكة بالعبديِن، إذْ خُص          ولُقِّب. )5(اوقوتهم
 يحمل بقَ فميزا به عن اآلخرين من طبقتهما، وإن كان هذا اللَّ، أيضايتمتعاِن به من قوٍة وشجاعٍة

                                      
 . 128صالديوان، : ابن مشِرف، أحمد بن علي (1) 
 ". قعس"، مادة)5/109(غة، معجم مقاييس الل: ابن فارس: ينظر (2)
 38 ، صانظر (3)

  38 ، صانظر (4)
 40، ص انظر(5) 
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 منهما  لكوِن ُأم كلٍّ فقد عِرفا بالعبديِن ألنَّهما كانا خدما ألسياد القوم،        في طياته بعدا دالليا ضعيفًا،    
 .)2("المملوك خالف الحر: العبد ":قال ابن منظور ،)1(من اإلماء

غُلِّب الزهدم على أخيه قيس     إذْ   الزهدماِن،    داللة اللفظ األقوى   تغليبى لعلَّة   حق بالمثنّ ألو 
ـ كما ذكرت الرواياتـ أو كَردم    فس لحظةَ النّ من قوٍة وأثٍَر فيهدم وذلك لما تتضمنه كلمة ز 

     ا    سماعها، أكثر من قيس وكردم، وإنِة أيض3( دلَّتا على القو( .   ةُ أبو دريـد علـى      كما غُلِّبمالص
 . )4(ِة والغلبِةعلى القوعد بن الشماخ، لداللِة لفظ الصمة لجعمِه مالك، وربما على ا

    أن اابعأ األلفاظ تحملُ بيدالعرب  و،  ى سلبيةً خرأ و يجابيةًإ دالليةً   داألقـوى  فـظَ  اللَّ تُغلِّب  
قتراب من األشياء  على عدم اال  اب حرصهم الشديد    من ب وٍه لديهم،   و دلَّ على أمٍر مكر     وإن دالليا،

 لجَأ العربي إلى تغليب     ة المكروه المصائب  حلَّتْ بهم  أخذ العبر من اآلخرين ممن     ب ،غير المحببة 
تغليب الحنتف على أخيه سـيف،      :  منه ضررا، ومثال ذلك    قلِّاأللفظ  العلى   فظ القوي بمدلوله  اللَّ

ي أن مالك بن خفاجة من بني عقيل وِلد له          ِورياح بن يربوع، و   بن حميري بن ر   فهما ابنا أوس    
داللِة اللفِظ على مرارة العيش بسبب الفقـر        ل لحنتف في كلتا الروايتين،   الحنتف والحرث، فغُلِّب ا   

 .)5(وسوء الحال

 غليب لشرف السن وِقدِمه على التّما جرى ـ

     نا بالسممتقد كان نم دعةً لغيره ممن هم دونه؛ لطول تجربتـه        م يـ فهـو   ،  رِجعي يض ع
لَّ مكانةً رفيعةَ   تحطَّ أنظار اآلخرين، لي    مح قائع من أحداثها، فيكون    الو قيسياألمور في نصابها، و   

ِب العصورالمقاِم في المجتمع العربي على مرا بخبرِة الرجِل المجرقال ابن حميدس مشيد ، :  

                                      
 ). 4/311(المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، : علي، جواد: ينظر (1)
 ".عبد"، مادة )9/8(لسان العرب،  : ابن منظور(2)

 42 ، صانظر (3)
 ، صرانظو". صمم"، مادة )7/445(، لسان العرب :ابن منظور:  ينظر(4)
 42 ، صانظر (5)
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 ]الطويل         [

ــردا    جم ــور تَ اُألمــد هــتَ فَم  ملَكْ

 

)1(ِلتَمِهيِدها رْأي المجرِب ال الغُمـرِ      
 

 

 فقد احتضنت لغةُ العرب العديد من المثنياِت التغليبية التي غُلِّب فيهـا اسـم األب                ولهذا 
ـ د في لسان العرب مجموعة من المفردات التي ألحقت بـالمثنى         روعلى االبن، إذ     ا علـى  جري

اَألحوص بن جعفـر بـن      : تغليب اسم األب على اسم االبن لشرف سنِّه، ومثال ذلك اَألحوصانِ          
: العجاج بن رؤبة السعدي وابنه رؤبة، والمصعباِن: كالب وابنه عمرو بن األحوص، والعجاجاِن

بيِن عبد اهللا بن الزبير     لمصع با كان المقصود  وابنه عيسى بن مصعب، أما إن     مصعب بن الزبير    
 اكون اسم عبد اهللا مركب    صعب،   لفظ م  ِة تكون لخفَّ   فيهما فعلَّةُ التغليب بن الزبير،   اصعب  ه م وأخا
اتركيب او .)2(ا إضافيلـم تُِشـر            البريكا أم ،كريواآلخر ب ِن فهما أخواِن من العرب، أحدهما بارك

 علَّةَ تغليب بريك علـى بـارك        حوان رج ال أن الباحثين اللغويي   ر ِسنا، إ  أمهات الكتب أيهما األكب   
كلمِة بارك أسهل والغالب أنَّه غُلِّب لشرِف سنِِّه، وذلك ألن  ،السن اللفِظ وخفَّةُ: لعاملين اثنين، هما

 .  )3(أتَتْ بصيغة التصغيرمن بريك في النطق، َألن كلمةَ بريك 

أحـد أسـماء تسلسـل    ى جريا على تغليب    بالمثنّ رب لفظةٌ ألِحقَتْ  كما ورد في لسان الع     
 معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون، وحسان بن          :الجونان هما : فقيل لكال العلمين، النسب  

، األول  و النَّسب بالعلِم عمرٍ    تسلسل  لفظةٌ أخرى التقتْ أسماء    تْووردعمرو بن الجون الِكنديان،     
تغليب الصفة غيـر المحببـة   ب وذلك التحقير،ومن دوافع التَّغليب . )4(اني اسم األباسم الجد والث  
كتغليب لفظ الخُبيب على عبد اهللا بن الزبير، سواء كان كنيةً ألخيـه مصـعب، أو                على االسم،   

 .)5( من الخداِع على صفاٍت مذمومة، فهو جنس)ب بخ (ِصفةً البنه، إذ يدلُّ األصل اللُّغوي 

                                      
 .  225م، ص1960 بيروت، -، دار صادر)ط.د(إحسان عباس، : تحقيقالديوان، : ابن حمديس، عبد الجبار (1) 
 46، 45 ، صانظر (2)
 39، ص انظرو ".برك"، مادة)7/108(تاج العروس من جواهر القاموس، : الزبيدي، محمد مرتضى (3)
 50، 49، ص انظر )(4

". خب" ، مادة   )2/157(معجم مقاييس اللغة،    : ابن فارس ". خبب" ، مادة   )6،  4/5 (لسان العرب، : ن منظور اب: ينظر (5)
 54، ص انظرو
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 ة اللفظغليب لخفّ على التّرىما ج ـ

ما ،  سر اللفظُ على ناطقه    تع  العربية المرونة والسهولة، واللجوء إلى الخفَِّة إذا       من ميزات  
مه االمر فقد  بعض الظواهر اللغوية كاإلعالل واإلبدال لبعض كلمات اللغة العربية،          إلى وجودِ  د  

مـن  و،  )1( ممهدا لتشكيل مثل هذه الظواهر     لغوياق الصاعدي عامل الخفَّة ضابطًا      ازعد عبد الر  
إلى حركة قصيرة مماثلة للتـي      ) miwzaan(الواو في ِموزان    قلب  ظواهر اإلعالل في العربية     

 الكتابة الصوتية للكلمة بعد اإلعالل           أسهل في النطِق،    الكلمة سبقتها، لتصبح على ذلك فإن وبناء 
طِق بالحركـة المركبـة     استثقال النّ : ب المنهج الصوتي هو    وتفسير ذلك حسmiizaan(،   : (هي

)iw(   لذا ،عالنّ م تحويل نصف الحركة وهي الواو    باطق إلى حلِّ هذه الحركِة، وذلك       د)w (  إلـى
، ثم التقت الحركة المحولة مع الحركة القصيرة السـابقة          حركة قصيرة من جنس الحركة السابقة     

  .)2(ء عند علماء الصرف القدامىمكونةً كسرة طويلة، وهي اليا

،  األثِر في إلحاق بعض المفردات بالمثنى جريا على تغليب األخـف           عامُل الخفَِّة جلي  و 
 فـي   خفُّ أ مُل على السعي، ألن الرملَ    ، وهما نوعاِن من المشي، غُلِّب الر      )الرمالِن(ومثال ذلك   

، نتهي بحرف ِعلَّةٍ  ينتهي بحرف صحيح، ولفظُ السعي ي      ِل الرم فلفظُالنطِق عند تثنيته من السعي،      
بعـد  ) aa(، لمجيء األلف التي تعرف بالفتحة الطويلـة         ب السعي لكان النطق به عسيرا     فلو غُلِّ 

، كما غُلِّب عمر على أبي بكـٍر،        )3(، وهذا ثقيل، فغُلِّب أخفُ اللفظين على اآلخر       )y(حرف الياء 
   أبا بكٍر ي ألنعا    دا إضافيا مركباً تركيب4( علم(،  أن ح  الصاعدي بيدقضية تغليب عمـر بـن        رج 

الفترة الزمنية التي قضاها عمر بن الخطاب في خدمـة          ؛ ف ِةرهالخطاب على أبي بكر لعامل الشُّ     

                                      
 مجلة الدراسات اللغوية، مركـز الملـك        المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج    : ينظر (1)

 . 49ص فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،

 ضمن أبحاث في علم أصوات  دراسة صوتية في موضوعي اإلعالل واإلبدال في العربية،       : النوري، محمد جواد  : ينظر (2)
 .19، ص)ت.د(، )ط.د(اللُّغة العربية، 

 69، ص انظر (3)
لملـك  مجلة الدراسات اللغوية، مركـز ا     المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،      : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج    : ينظر (4)

 ). 3/313(، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: وينظر. 50ص فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
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الفتوحات اإلسالمية التي توالت في إمارة عمر بن         فيين اإلسالمي أكثر من أبي بكر، وذلك        الد 
  . )2(ها الخفَّةُ عاملُاجح أن قضية التغليب الَّتي حازها لفظ عمر، والر)1(ب للمؤمنينالخطا

ومثال ذلك  ، القويفس أكثر من اللفظ أثرا على النّفخفظ األتجنح العرب إلى تغليب اللَّ  و 
كونـه  على القَـرِح    لنُّحاز   غُلِّب ا  ،بالنُّحاِز والقَرحِ  بل، يعرفان داءاِن يصيباِن اإل  وهما  األنحزاِن  

ُل سعاالً شديدا، إال أن القرح      سع داء يصيب اإلبل في رئاتها فت       أثره أخفُ من القَرِح، فهو     مرضا
يعا أشدمرض دِحعنابة؛ ألنَّها  منه على الدبالقَر يصيب المواشيـ  دما تصاب ـ وهو جرب  ال  

 ال يـذكر  اإلنسان بفطرته، فعلى اللفظ ذي األثر القوي   األخفَ ظَ غَلَّبوا اللفْ  تكاد تنجو منه، ولهذا   
أن قضية التغليب التي حدثت في      بيد   .قوي على جسمه، بل يجنح إلى األخف      ال األثِرالمرض ذا   
صيغتها الصرفية في حالة المفرد تختلف عن الصـيغة الصـرفية للمـرض              جاءت   هذا اللفِظ   

النُّحازاِن، لكن العرب    من المرضيِن، فمن المفترِض أن يقاَل        المغلَّب، وبما أن النُحاز هو المغلَّب     
:  فقـالوا   وأجروهما مجرى اللفظين المتفقـين فـي الحكـم،          لفظًا آخر لكال المرضين،    ابتدعتْ

ـ  غل، ثم ثنُّوه على التّ    مرادفًا للنُّحاز  )َأنْحز(األنحزاِن، أي جعلوا لفظَ      ذا يـرى الباحـثُ أن      يب، ل
الصـيغة                 القدامى العرب ابـة، وذلـك ألنوا مثل هذه األمراض من العيوب التي تعيب الددع 

    .)3(الصرفية للعيب تأتي على وزن َأفْعل فعالء، كأعور عوراء

 غليب لعلَِّة التَّذكير على التَّ ما جرىـ

أن إلـى  يون أشار اللغوالمؤنث في األلفاِظ بشكٍل بارز، فتجلَّت فكرةُ تغليب المذكر على      
 ذَّاللفظَ المقد ال ينظرون    ":قال عبد الرزاق الصاعدي   اللفظ المؤنث وإن كان خفيفًا،        أقوى من  كر

 وهو أقوى مـن     إلى الِخفَِّة، فيغلبون أحد اللَّفظين، ألسباب معنوية مختلفة، ومن أبرزها التَّذكير          

                                      
 مجلة الدراسات اللغوية، مركـز الملـك        المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج    : ينظر (1)

 .54ص فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،

 45، ص انظر (2)
 106، ص انظر (3)
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، )1("هما مذكرا واآلخر مؤنثًا، فيغلَّب المذَّكر     ِة اللَّفظ إن كان أحد    صر الخفّة، إذ ال ينظر إلى خفَّ      عن
 إذ  فمن المفردات الَّتي ُألِحقت بالمثنى مما ورد في لسان العرب لعلَِّة التذكير اَألبواِن لألب واُألم،              

، قـال   لِّـب المـذكر   كرا والثاني مؤنثًـا، والعـرب تُغ       األول مذ  غُلِّب لفظُ األب على األم كون     
 ،)2("ن أحدهما مذكَّرا، واآلخر مؤنَّثًا، لم ينْظَر إلى الخفَِّة، بل يغلب المـذكَّر   وإن كا  ":األستراباذي

وللعلَِّة نفسها غُلِّب جبل أبان على جبل سلمى، فقيل لهما أباناِن، كما غُلِّب نهـر الفـراِت علـى         
هر الفراِت على   يِة تغليب ن  أما قض  دجلةَ مؤنثٌ تأنيثًا لفظيا،       وذلك ألن  ؛دجلةَ، فقيل لهما الفراتانِ   

 الفرات اسـم صـحيح     وذلك َألن    ه دجيل، فعائد لعامل الِخفَِّة؛     من دجلةَ يقاُل ل    نهٍر صغيٍر منخلعٍ  
  مصغَّر جيل اسمأثقل في النطِق من االسم     ، واالسم ا  ود 3( السالم من التصغير   لمصغر( .  كما غُلِّب

 : قال ابـن الشـجري     ألن القمر مذكر والشمس مؤنثٌ،    القمر على الشمس، فقيل لهما القمران،       
أعـادوا   أن بعض اللغويين     بيد ،)4("والتَّذكير أبدا يغلَّب على التأنيث، كتغليب القمر على الشمس        "

 عنـد   ا كان القمـر أشـهر     ولم ": تغليب القمر على الشمس لعامل الشهرة، قال الزجاجي        ظاهرةَ
ا المشاهدة، وتُ في أوقاتالعرب، وأكثردركه ليالً ونهار،س 5("وا الشَّمس باسمهم(.   

 غليب الشتمال االسم المغلَّب على صفة جامعة لكال االسمين على التَّما جرى ـ

 صـفة   رب تغليب غليب المالحظة على بعض المفردات الواردة في لسان الع         التَّ ِللَ عِ نِم 
، فة المغلَّبة المختصة بأحدهما دون اآلخـر      صالبفان  يعرن   االسمي  يجعل ما،  أحد االسمين عليهما  

الخافقاِن للمشـرق   : درج في هذا المبحث ثالث كلماٍت مما ورد في لسان العرب، ومثال ذلك            وي
          المغرب يقال له الخافق وهو الغائب، والد المغرب على المشرق؛ ألن افع لتغليب والمغرب، غُلِّب

                                      
 مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملـك فيصـل         المثنى التغليبي وتراث العربية فيه،    : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج     (1)

 . 51ص للبحوث والدراسات اإلسالمية،

 ).3/414(شرح كافية ابن الحاجب، : ، رضي الديناألستراباذي (2)
 117، 108، ص انظر (3)
(4) لَِويالع         ِنيسد بن حمزة الحبن محم ةُ اهللا بن عليمصـر،   -، مطبعة المدني،، القـاهرة    1 ط أمالي ابن الشجري،  : ، ِهب 

 ). 2/424(م، 1992/هـ1413

، مكتبـة  2عبـد السـالم محمـد هـارون، ط    : تحقيقمجاِلس العلماء،   : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق       (5)
 .  31م، ص1983/هـ1403 الرياض، -رفاعي القاهرة، ودار ال-الخانجي
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قها عند غروبها وهو األصـل، وغيابهـا قبـل شـرو          شمس  لصفة لكال االسمين غياب ال    هذه ا 
 المحـرم فـي     افع لتغليب شهر صفر علـى     ، كما يقال الصفراِن للمحرم وصفر، والد      )1(صباحا

نقلها مـن مكـان      التجارة ب  الصفر لقضاء شؤون  ب الجاهلية، استغالل زمن هذين الشهرين رغبةً     
على تجارتها، ولهذا ظهر عند      ن الشهرين، فتأم  آلخر، إذ كانت العرب تكفُّ عن القتال في هذين        

وكانت العرب في الجاهليِة تُسمي      ": أبو الطيب اللُّغوي   قال،  العرب ظاهرة التغليب لكال الشهرين    
 فَرصو مرحفَرينِ : الميِن والصمرحتمة  للمغربِ قيلو .)2("المبتغليب وقت الِعشاِء     العشاءانِ  والع ،

 .)3( على وقت المغرب، ألن لحظةَ الغروب تُعد جزءا من العشاء في عتمتهالعتمة

 ة في درجة التغليب لكال االسمينا المساوـ

 وتأتي ،  هذه الظَّاهرة في بعض المفردات الملحقة بالمثنى مما ورد في لسان العربتجلَّتْ 
يغَلَّـب الثـاني علـى    أخرى تارةً ، و لكال االسمين، فيغلَّب األول على الثاني تارةً      غليب التّ درجةُ
الحسناِن والحسيناِن وهما الحسن والحسين نجال اإلمام علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا  ف األول،

لَّى اهللا عليه  اهللا ـ ص لغليب مرِجعه حديث ورد عن رسوعنهم ـ وعامل المساواة بينهما في التّ 
والحسن تارةً  تارةً،  فغلِّب الحسين،بينهما في القدر والمحبةة الزهراء فاطم قْرفَوسلَّم ـ إذْ لم تُ 

قال أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ كنا عند النبي ـ صـلَّى اُهللا      ـ رضي اهللا عنهما ـ   أخرى
      ـِمعـ رضي اُهللا عنهمـا ـ، فس ينسوالح نسه الحِحنِدٍس وعند عليه وسلَّم ـ، في ليلٍة ظَلْماء

الِحقـا  : " فقـال ! حسـينَانِ  يـا  حسـنانِ يا : ولْوَل فاطمةَ ـ رضي اُهللا عنها ـ وهي تُناِديِهما  تَ
 .)4("بُأمكما

القبائل، فقيل لحزيمـة    أسماء  بعض  ل سماء  غليب بين األ   في التَّ  مبادلةكما تجلَّت ظاهرة ال    
مـا  ة،  بائل، وتساويهما في الشجاعة والقو    وزبينة الحزيمتاِن والزبينتاِن، لمكانتهما الرفيعة بين الق      

 : ، إذ اتضح ذلك من خالل قول الشاعرابعضادهما مع بعضهما أدى إلى اتح
                                      

 137انظر، ص  )1(

 ).  3/447(  دمشق،- مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنى، : اللغوي، أبو الطيب(2)

 155انظر، ص  (3)
 ).  1/387 (النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر،: ابن األثير(4) 
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 ]الكامل        [   

ـــدالً،   ــاِئن دلْ ــزاِئم والزب ــاء الح  ج

 

 ال ســـابقين وال مـــع القُطَّـــاِن 

 

ــتْ، ــاذا كُلِّفَ ــوٍف وم ــتُ مــن ع ِجبفَع 

 

 )1(ر الركْبــاِنوتَِجــيء عــوفٌ آِخــ 
 

  تغليب اسم العلمين المتفقين في العلميةـ

 نى التفاق االسمين في العلميـة     من األلفاظ التي ُألِْحقَتْ بالمث    ورد في لسان العرب العديد       
فمن الممكـن أن تسـمى بشـبيه      ى الحقيقي درجةً،     هذه األلفاظ من أقرب األلفاظ إلى المثنّ       تُعدو

المثنى الحقيقي معلالً   عدها المحبي من باب       إذْ ذا تباينت اآلراء في تصنيفها،    المثنى الحقيقي، وله  
التنوخي عد مثل هذه األلفاظ      أن عز الدين     بيد ،)2(رين للبحر العذب والبحر المالح    ذلك بمثال البح  

 تغليـب   ليها علَّةُ ب ع ِلغْوالراجح أن مثَل هذه األلفاظ تَ     . )3( لعلَِّة التلقيب  دائرة الملحق بالمثنى  من  
، وأغلب الظَّـن أن عـز       ص أو أسماء أماكن   أسماء أشخا من   كال العلمين،     به فَِرع الَّذي   االسم

البحريِن من الملحقات بالمثنّ       الد يلتَِفتْ إلى أقسام االسـم،         ين التنوخي عندما عد ى لعلَِّة التلقيب لَم
 األعالم فاألغلب أنَّها عن العرب، أما قضيةُا هو مسموع ممختص بصفات األسماء  يلقيب  ألن الت 

 .تدخل في إطار التغليب ال التلقيب

ى الحقيقي أو الملحق به، وذلك يعتمد على مبتغى  تدخُل في المثنّكما أن هذه المفردات قد 
     باللفِظ     ى الحقيقي، ِن نكرةً دخلتْ في المثنّ    كلمةُ البحري لُِفظَتْ  المتكلم من كالمه، فإن َألنَّه ال يقصد 

بحرين معينين، أما إذا عرفت بال التعريف فإنَّها بال شك تدخل في إطار الملحق بالمثنى لداللـة             
اللفظ على شيئين محددين من بين األشياء المتشابة في المبدأ العام، كالبحرين لبحر القلزم وبحر               

 . نها، كالشكل وما تحتويه من مياهالروم، فهما جزء من البحار التي تتشابه في مضمو

الختصـاص اللفـظ المغلَّـب      من األعالم التي وردت في لسان العرب ملحقةً بالمثنى          و 
خالد بن   :والخَاِلداِن،   بن رومان  ، وثَعلَبةُ ثَعلَبةُ بن جدعاء   :الثَّعلَبتاِن،  عِرفا به من غيرهما   علمين  ب

                                      
 ".زبن"، مادة )6/17(، "زمح"، مادة )3/182(، لسان العرب:  ابن منظور(1)
 . 117، صجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبي:  ينظر(2)

 ). 3/429(  دمشق،- ألبي الطيب اللغوي، مجلة المجمع العلمي العربيكتاب المثنىمقدمة : التنوخي، عز الدين:  ينظر(3) 
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سلَمةُ الشَّر، وهو  :والسلَمتاِن ذُهُل بن شيبان، وذُهُل بن ثَعلَبة،   :والذُّهالِن،   قيس ، وخالد بن  نَضلة
سنَى بنت كعب بن كالب، ويه لُبةُ بن قُشَير، وُأملَمةُ بن قُشَير سلَمةُ الخير، وهو سة، لَمِريبن القُشَي

عبد اهللا بن قُشَير،     :والعبداِن،   الطفيل عاِمر بن مالك، وعامر بن     :والعاِمراِنفهما من بني قُشَيِر،     
عبيدةُ  :والعبيدتَاِنوهو األعور، وهو ابن لُبينَى، وعبد اهللا بن سلَمة بن قُشَير، وهو سلَمةُ الخير،               

 .)1(بن معاوية بن قُشَير، وعبيدةُ بن عمرو بن معاوية

 لقيبالتّ: ثانيأ

 ظاهرة سماعية   فهيى الحقيقي،    بعض مفردات العربية بالمثنّ     علل إلحاق   من يعد التلقيب  
 والغالب على هذه الظـاهرة أنَّهـا تعـرف ذوات           امى ال تضبطها قاعدة معينة،    مكتسبة عن القد  

 . غيرها، فتعرف بهااألشياء من الصفات التي تميزها من

  المثنّى التلقيبي لغة واصطالحا:أ

على تسمية  يدلُّ  ) ل ق ب  (يف التلقيب، فالجذر الثالثي      في تعر  يختلفون اللغويونكاد  يال   
الالم والقـاف   ": لها، فالتلقيب لُغَةً النَّبز، قال ابن فارسةها الموضوعالذوات بأسماء غير مسميات   
   والباء كلمةٌ واحدةٌ، اللَّقَب :زوقال ابن منظور   ،)2("النَّب:" غيـر مسـمى بـه،        : اللَّقَب اسم ،زالنَّب

 .)4("وليس باسمه والجمع َألقـاب     اللَّقَب ما سميتَ به اإلنسان     ":، وقال ابن سيده   )3(" ألقاب والجمع
تسمية ذوات األشياء بأسماء ليست موضوعة لها،        هي،  ة واحد تجسد في ِعلَّة  مه اللغويون ي   قد وما

قـد تـرد للحيـوان       مع أنَّها    هذه الظاهرة نسان دون غيره في     كما يالحظ أن ابن سيده خص اإل      
 . والجماد

                                      
 49-47، ص انظر (1)
 ".لقب"مادة ، )5/261(معجم مقاييس اللغة،  : ابن فارس(2)

تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". لقب"، مادة   )12/338 (لسان العرب، :  ابن منظور  (3)
 ".لقب"، مادة )4/220(عبد العليم الطَّحاوي، :تحقيقالقاموس، 

 ).12/387(، 3، كتاب االعتاب والرجوع، جالمخصص:  ابن سيده(4)
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 عـز وجـلَّ التنـابز    بيد أن قضيةَ التعامل باأللقاب قضيةٌ جديرةٌ باالهتمام، إذ حرم اهللا         
Ÿω(:تعـالى باأللقاب، قال    uρ (# ÿρâ“ Ïϑù=s? ö/ ä3|¡ à�Ρr& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$ uΖs? É=≈ s) ø9 F{ $$ Î/ ( }§ ø♥ Î/ ãΛôœ eω $# ä−θ Ý¡ à� ø9 $# 

y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4()1(، عن القدامى  و باأللقاب، بل   عدم التعامل أنَّهم يحرصون كلَّ الحرِص في       ُأِثر 

حاربوا هذه  ، كما   )2("ال تَدعوا الرجَل بَأخْبِث َأسماِئه ِإليه      ": من باب األسماء الخبيثة، يقال     عدوها
أنَّه سـيعيش   كانوا يكنون الصبي تفاؤالً ب    : قال العلماء  ": قيل  بإطالق الكنى على إبنائهم،    ظاهرة

 باسـمه   هحتى يولد له، ولألمن من التلقيب ألن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن ال يذكر               
بادروا أبناءكم بـالكنى قبـل أن   : فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم      . الخاص به 

 .)3("تغلب عليها األلقاب

ة، فصوروها بصوٍر جمالية تكشـف عـن        وال ريب أن الشعراء قد تنبهوا لتلك الظاهر        
 :قال الشيخ عز الدين الموصلينسان لها، وبعده عنها، إلمقدار كره ا

 ]السريع                          [                                                             

ــةٍ  ــالزاِغ ذَا ِحنْكَـ ــوا ِبـ ــد لَقَّبـ  قَـ

 

 اهِفــي القَلْــِب داغ ذَا التَّلِْقيــِبكَــو  

 

ــْؤِمهِ   ــي شُ ــيِن ِف الب ابــر ــو غُ هو 

 

 )4(ا ِإلَــى الحــقِّ زاغِكــن ِإذا ِجْئنَــل 
 

وصف من يقوم بتلقيب اآلخرين بألقـاب      عن فكرة التلقيب، ف     جليةً  صورةً  الشاعر  قدم إذْ
      ا بال منـازع    الدهاء يك  بالحيلة و  ى به تَْؤغير محببة بالدهاء والحيلة، والشيء الَّذي يون مكروه، 

نواع الغربـان قريـب مـن       أمن  : الزاغ ": ذلك ما قدمه الشارح من توضيح للبيتين، قال        ودليُل
هذه اللفظة لم نعثر على معنى    : الدهاء والحيلة، داغ  : الحمامة أسود اللون ال يأكل الجيف، الحنكة      

 تقال للجرح الخفـي، أو أنهـا        لها في ما بين أيدينا ونرجح أن تكون بمعنى ترخيما لداغل وهذه           

                                      
 . 11سورة الحجرات، آية (1)
 ".لقب"، مادة )4/220(عبد العليم الطَّحاوي، :تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس،  : الزبيدي، محمد مرتضى(2)

 ).22/395(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، : العسقالني، ابن حجر (3)

ألخيرة، دار ومكتبـة    شرح عصام شعيتو، ط ا    خزانة األدب وغاية األرب،     : تقي الدين أبو بكر علي      ابن حجة الحموي،   (4)
 ).  2/209(م، 2004 لبنان، -الهالل، بيروت
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ن مال عن الحق وحاد، ويمكـن أ      : تكون بمعنى األحمق من دغينة وهي علم على األحمق، زاغ         
 .)1("اشوهي بمعنى غ" زاغل" تكون ترخيم 

على كُره اإلنسان للَّقب وعدم التعامل به، إال أن هـذه الظـاهرة             تُجِمع   المعاجم اللُّغوية ف
 فـي  التي تنـدرج  عتِم والتحقير، كاستعمال النّلمدح، كما تستعمل للذَّتستعمل بقصِد التشريف وا 

 استعمال اللَّقـب فيتقـدم علـى االسـم          رثُكْ، وربما ي  )2("التلقيب ضرب من الوصفية    ":بابه، قيل 
، )3("وقد يقدمون اللقب على االسم ويجرون االسم عليه بـدالً أو عطـف بيـان               ":الصريح، قيل 

وأوقعوه موقعه لكثرة     دخول ظاهرة التلقيب في باب النَّعت الحسن،       اس القلقشندي خص أبو العب  و
أكـان   دم من تعليالٍت يوضح دخول هذه الظاهرة في باب النَّعِت سـواء      ما قُ و ،  )4(استعمالهم إياه 

ى غير ما وضع    ى لعلَِّة التلقيب ال يفرد؛ لداللِة مفرده عل       ما ُألِحق بالمثنّ   مذموما، و  نعتًا محمودا أم  
 المعنى الموضوع له في التثنية إذا ُأفِرد لم يِفِد ":ى التلقيبيإليه، قال عبد الفتاح المصري في المثنّ   

 . )5("كقولنا الرافداِن لدجلة والفرات

فالمثنّى التلقيبي في االصطالح يقْصد به ظاهرةٌ لغوية، ال تُفْرد أسماؤها؛ لداللة المفـرد              
 موضوعا  الوصفية، سواء أكان الوصف عاما    تَعتَِمد في مضمونها على     . إليهعلى غير ما وضع     

المقربة لها، كقولنا األبيضاِن للخبز والماء،       من قبل اإلنساِن من الصفات المحببة للنفس البشرية،       
والصفات المكروهة لها، كقولنا األسوداِن للعقرب والحية رغبةً في االبتعاد عنهما لضررهما، أو             

رفا بلقب معين، كقولنا األبرداِن               كانبها االسمان اللذاِن ع زيا؛ أي صفةً مشتركةً تَمالوصفُ ذاتي 
 . للغداِة والعشي

                                      
 . 209، ص)4، 3(، الحاشية رقم خزانة األدب وغاية األرب: ابن حجة الحموي (1)

قابله على نسخة خطية    الكُليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،       : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني       (2)
ـ 1413 بيـروت،    -، مؤسسة الرسـالة   2عدنان درويش ومحمد المصري، ط    : لطَّبع ووضع فهارسه  وأعده ل  م، 1993/هـ

  . 604ص
 . 604المرجع نفسه، ص (3)

 نسخة مصورة عن الطبعـة األميريـة        صبح األعشى في صناعة اإلنشا،    : القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي     : ينظر (4)
فصيلية مع دراسة وافية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعـة     ومذيلة بتصويبات واستدراكات وفهارس ت    

 ).  5/438(، )ت.د(، )ط.د(والنشر، 
 . 113صالفصيح ومراتبه، أمثال وطرائف، أسماء وألقاب، أخطاء شائعة، : قطوف لغوية: المصري، عبد الفتاح (5)
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 ما ألِحقَ بالمثنى ِلِعلَِّة التَّلقيب مما ورد في لسان العرب: ب

ور  التشريف  كان بعضها بقصِد، بالمثنى الحقيقي لعلَّة التلقيب ملحقةٌمفرداتٌاللسان  في  د 
تحقير والتصغير، والبعض اآلخر غَلَب عليها اللَّقَب الشتمال اللفظيِن علـى           لعضها ل والمدح، وب 

، كما ورد في لسان العرب مجموعة من المفـردات التـي ُألحقـتْ              صفة مشتركة بين االسمين   
 : تيإذ قُسمتْ على النحو اآل. غويبالمثنى لسماعها عن العرب دون مفرد من أصلها اللُّ

 عامة بصفة  لقيبالتَّ ـ1

، وهو من وضع اإلنسان،     األعالم لبعض    توليد مصطلحاٍت تلقيبيٍة مجازيةٍ    قصد بذلك وي
 :إذ قُسمتْ هذه المصطلحات إلى قسمين، تتمثل باآلتي

 : مصطلحات تلقيبية محببة لإلنسان*

التلقيب بصفة سِمعتْ عن     لسان العرب العديد من المفردات الملحقة بالمثنى لعلَّة          ورد في 
علَّـِة  إلى مجموعـاٍت حسـب      هذه األلفاظ   قُسمتْ  إذْ   القدامى؛ لقربها من نفوسهم واستمالحها،    

  : باآلتيوهي متمثلة ،التلقيب

  القوة والشجاعةلقيب بصفات التّ-

ين  علـى هـذ  اعتمـد القـدامى  ال شك أن القوةَ والشجاعةَ عنصراِن مهماِن في الحياِة،        
ةً ئ كانوا ينشئون أبناءهم تنش    سيطرة والعيش بعزٍة وكرامة، فهم    العنصرين اعتمادا كبيرا لبسط ال    

 رجالها،  تي تدلُّ على قوةِ    الَّ عنهم بعض المصطلحات التلقيبية الحسنة،    وِرثَ  سم بقوِة الشكيمة، ف   تت
لما يتصفاِن به من شجاعٍة وقوٍة، إذ شُبها      ؛  )القَلعاِن(فقيل لصالءةَ وشُريٍج ابني عمرو بن خُويلفةَ        

صخرة عظيمـة   : القُالعة ": قال ابن منظور   بالصخرِة الضخمِة التي تكون بارزةً فوق األرض،      
 كما عِرفَ قيس    ،)1("صخرةٌ عظيمة تَنْقَِلع عن الجبل صعبةُ المرتَقَى      : وسط فضاء سهل، والقَلَعة   
 بفضِل اتحادهما   لقوتهما لكردوسين؛ة بن مالك بن زيد مناة بن تميم با        ومعاويةُ ابنا مالك بن حنظل    

                                      
 ".قلع" ، مادة )11/295 ( لسان العرب،: ابن منظور(1)
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كثـرٍة  م بالمزروعين، ل  بن زيد مناة بن تمي    اوعِرفَ كَعب بن سعٍد ومالك بن سعد        ونزولهما معا،   
ا يهابه اآلخرون، قويا شجاع، فمن امتاز بالعدد الكثير والمال الوفير كان     )1(في عددهما وأموالهما  

يروصرِع النِّنما جعلهما مٍة بالزقو بعد امي الَّذي يتفرع . 

ابني سعٍد بن زيد مناة بن تميم هما قبيلتاِن متفرعتاِن مـن      ومالك   ويرى الباحثُ أن كعبا   
يقال لهما المزروعان، سـميا بـذلك لكثـرة         ... مالك وكعب    ":قبيلة تميم، وذلك لقول البالذري    

ٍة، تدلُّ علـى قوتهـا، فقيـل       نَس القبائل لُقِّبتْ بألقاٍب ح    كما أن بعض   ،)2(" أموالهما عددهما وكثرةِ 
 انتمى إليهما من أبنائهما، قال ابن نملربيعةَ ومضِر الجفَّاِن؛ لما كانتا تتصفاِن به من عدد كبير مِ       

ن الجماعةَ ينْضـوى ِإليهـا      وأما قولُهم للجماعِة الكثير من الناس جفٌّ فهو من هذا؛ أل           ":فارس
 وقيَل ألسٍد وغطفان الحليفاِن؛ لما تتسماِن بـه مـن قـوٍة             ،)3("ويجتَمع، فكأنَّها مجمع يأِوي ِإليها    

وسيطرٍة بفضل اتحادهما معا، فالوحدةُ تولد القوةَ، والقوةُ تتيح السيطرةَ على اآلخرين، وقيل ألزٍد 
 . )4( لهماالقوةَ ك لتجمعهما واتحادهما في الرأي، ما ولَّد وذلوعبد القيس الكرشاِن؛

ـ         ن الصفاِت الحسنةَ  َأوجدير بالذِّكِر    ن  المحببة لإلنساِن من قوٍة وشجاعٍة ومروءٍة تعلي م
 في بعض األلقاب التـي أطلقـت   هو أمر جليله في عزٍة وشموٍخ ورفعٍة، و، وتجعقيمة اإلنسان 

 مـن   اكتسـباه لخرطوميِن، وذلك لما    با  إذ عِرفَ جشم وعوفٌ ابنا الخزرج      بعض األعالم، على  
 بن نويرةَ اليربوعي    بيلة، كما عِرفَ مالك   نّال  شجاعتهما وصفاتهما  عظمٍة ورفعٍة وشموٍخ بفضلِ   

ملوك، إذ اكتسبا مكانـةً     وعتَّاب بن هرمي بن رياح اليربوعي بالردفيِن، ألنهما كانا من اتباع ال           
  .)5(والوفاءوالمروءِة ، كالشجاعِة  التي كانا يتصفان بهانبيلةال لصفاتهما ؛ المستوىةَرفيع

                                      
 ).12/258(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري: ينظر (1)
 ).12/258(،  المصدر نفسه(2)

 ".جف"، مادة )1/416(معجم مقاييس اللغة، :  ابن فارس(3)
 134، 133، ص انظر (4)
 55، ص انظر (5)
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 فس البشريةبة، وقربها للنّهمية الذوات الملقَّ أللقيب التّ-

 أن يلقِّب بعض الذوات واألمـاكن      على حب األشياء وتملكها، فال غرابة     اإلنسان مجبوٌل   
له، فمن األلقاب التي توارثناها عن األجداد فيمـا يخـتص   ن أهميتها   بٍة له، تكشفُ ع   بألقاٍب محب 

، إذْ لُقِّبتْ هذه    الشَّحم والشَّباب بن والماء، وقيل الخبز والماء، و     اللبذوات األشياء األبيضان، وهما     
 الذوات باألبيضين؛ الكتساب اللون األبيض دالالٍت محببٍة لإلنساِن، كالفرح والهدوِء واالستقرار،          

فضالً عن داللته في االنتقال من مرحلة ألخرى، كانتقال اإلنسان من مرحلة الهالك إلى مرحلة               
    ِلغْالحياة بفضل توافرها، مما يـِرفَ    . )1( عليه السرور والفرح، والهدوء واالسـتقرار      بكمـا ع

باألطيبين حب اإلنسـان    افع لتلقيبهما   الشَّحم والشَّباب، والد  : ، وقيل هما  الطَّعام والنِّكاح باألطيبين  
، واألمر مشابه لما سبق في علَِّة تلقيب )2(لهما، وسعيه الدؤوب المتالكهما، ليكون في أفضِل حال 

فاَألهيغ الماء الوفير، وَأرغد العيش وأخصـبه،       "الطَّعام والشَّراب أو الشُّرب والنِّكاح باألهيغيِن،       
يِن الحميـدتيِن   كمـا أن الخَصـلت    . )3("ثير العشِب والِخصـبِ   عام َأهيغ ِإذا كان مخِْصبا ك     : فيقال

 الحسنَياِن، والشَّـيء الحسـن ِضـد القبـيح          :ا بلقب محبب للنفِس، فقيل عنهما     تِن لُقِّب المعروفتي
 . )4(المكروه

  اإلنسـان  ألفاظًا تلقيبية على بعض األجزاء من الحيوان الّتـي يسـخرها  أطلق العرب و
 لمَؤلَّـفَ ه، فقيَل للكبد والسنام من النَّاقِة البريماِن، ألنَّهما يشبهاِن الحبل المفتول ا في مأكل  لصالحه

 . )5(من لونين مختلفين، حينما يقَداِن ويلَفَّاِن

وهمـا  األدنياِن   المياه، منها    ، بعض مواضعِ   األماكن التي لُقِّبتْ بألقاٍب حسنَةٍ      أسماء ومن
 كما لُقِّـب     ألهميتهما وقربهما من النَّاس رغبةً في استغاللهما،       ا بهذا اللقب  واديان في نَجد، عِرف   

عِرفَ و .ِن من األودية بالوحيدين، وذلك لقيمتهما الضرورية لمن جاورهما من النَّاس أيضا           واديا
ا  على من أصـبح بجوارهمـا، إذ صـور         من أثٍر كبيرٍ  نَهرا النيِل والفرات بالمؤمنيِن، لما لهما       

                                      
 81، 76، ص انظر (1)

85، 65انظر، ص   )2(
 

 88 وانظر، ص ".هيغ"ادة ، م)15/202 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)
 89 ، صانظر (4)
 ).  13/151(، 4، كتاب المثنيات، جالمخصص: ابن سيده:  ينظر(5)



 197

بالمؤمِن الَّذي يتصف بالصفاِت الصالحِة التي تقربه من اهللا عز وجل رفعا من قيمتهما وتنبهـا                
حدا، ماِن معنى وا  فأرى أنَّهما يقد  ِن   الصيريِن والصريي  ص لفظي أما فيما يخُ   .)1(ألهمية وجودهما 

لك لداللة األصل اللغوي على الماء      قلب المكاني لبعض حروفهما، وذ    االختالف بينهما عامله ال   و
، فضالً عن ذلك فإن اللفظيِن وردا       )2(المتجمع الَّذي يرده اإلنسان بهدف استغالله واالستفادة منه       

ِإنّا نزلنا بين ِصيريِن اليمامة والشَّـمامة،       : بن حارثة قال المثنى    ،في روايتين لسياق لُغوي واحد    
ـ فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عل  نْهـار  ِمياه العـرب وأَ : فقال) اِن؟وما هذاِن الصير(:يه وسلَّم 

ُأطِلقَ على المطر   كما  . )4("اليمامةَ والسمامةَ : الصرييِنوِإنَّما نزلنا    ": وقال ابن منظور   .)3("ِكسرى
  نحس الحياةُ في األرض الَّتي    ف، فقيَل لهما الثَِّرياِن، ألنَّهما يرسخاِن في التُّراب،         والنَّدى لقب تدب 

ويالحظ مما ورد في لسان العرب أن القدماء أطلقوا ألقابا حسـنَةً             .)5( اإلنسان لمصلحته  ايسخره
  عِرفتـا  المغَنِّيتَاِن اللتـاِن كانتـا للنعمـانِ      ف ، عنها عالِم من باب الحدث الصادر    ض األ على بع 

 . )6(ة جسميهما تشبيها بالجرادةبالجرادتيِن، لحسِن صوتهما، ولخفتهما ونحاف

 إلنسان مصطلحات تلقيبية يكرهها ا*

ورد في لسان العرب مجموعة من المفردات الملحقة بالمثنى لعلَّة التلقيب بصفاٍت منفِّرة             
 : غير محببة، قُسمت على النحو اآلتي

 لقيب بما يشبه الذَّم التّ -

، محمودةٌ ألصحابها يتفاخرون من خاللها بقوتهم إن القوةَ محمودةٌ ومذمومةٌ في آٍن واحد    
وقوِة آبائهم، ومذمومةٌ لمن خاصمهم ِممن كان يتصف بالضعف، لذا ورد فـي لسـان العـرب                 

 إبرازا لقوة أصـحابها   مجموعة من المفردات التي ألحقت بالمثنى لعلَّة التلقيب بصفاٍت مذمومة،           

                                      
 120، 119، 113 ، صانظر (1)

)2(
 123، 116انظر، ص  

 ). 3/66(النَّهايةُ في غريب الحديِث واَألثر، :  ابن األثير(3)
 ."صري"، مادة )7/364 ( لسان العرب،: ابن منظور(4)

 137انظر، ص  (5)

)6(
 51انظر، ص  
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 بن تميم ويربوع بن حنظلة األنكدان؛ لقوتهما الضارية  فقيل لمازن بن مالك بن عمرووشجاعتهم
كما صور  ،)1( إذ جاءت تسميتهما بذلك من النَّكِد أي الشؤم واللؤمواتصافهما بصفات غير حسنة، 

، ، فقيل لهمـا الحرقَتـانِ     رذَ قيس بن ثعلبة بن عكابةَ بالحريق الَّذي ال يبقي وال ي           تيم وسعد ابنا  
 الر هط األعشـى    ": ابن منظور   قال ب، أنَّهما قبيلتاِن من قبائل العر     وايات إلى وتشير2(وهما ر(، 

حـي مـن    : الحرقَةُ ":أشار أبو منصور األزهري إلى أن بعض القبائل سميت بالحرقَِة، قال          كما  
ـ  ل  األلقاب، فقيل  ا فإن بعض القبائل ُأطِْلقَتْ عليه     ، فضالً عن ذلك   .)3("العرب ٍس وذُ بني عبيـان  ب

 كعدم االقتراب من األجرب خوفًـا        حذرا من شدِة بأسهما،     لشدتهما، إذ ال يقْتَرب منهما     األجرباِن
عِرفَتـا  يلَـةَ وقُضـاعة،     تي غَلَب عليها اللقب قبيلة بجِ      القبائل الَّ   بين  ومن .)4(انتقال العدوى من  

العـرب تكـره     فهما مؤنثتاِن تأنيثًا لفظيا، و      شأنهما، من منزلتهما، وتقليالً من   باُألنْثَييِن تصغيرا   
قال ابو منصور ضعيفًا بضعف األنثى، ـ إذْ سميتْ بذلك ِلليِنها ـ    جعلُهالمؤنثَ من األشياء، وت

كانوا يكرهون المؤنَّثَ ِمن الطيِب وال يرون ِبذكورتـه         : رِوي عن إبراهيم، أنَّه قال     ":األزهري
  . )5("يْأسا

 غير محببة وادياِن عِرفا بالعاِنديِن، ومن المعروِف أن ومن أماكن المياه الَّتي لُقِّبتْ بألفاٍظ
باسـم سـيء الداللـة      األودية عذبة مفيدة لمن استغلها، إال أن العرب لقبوا هذيِن الوادييِن            مياه  

ِك على تر ) ع ن د  (األصل اللُّغوي   لة  اللعدولهما عن مرابع من أطلقَ عليهما هذا اللَّقب، وذلك لد         
   . )6( آخر غير مرغوب به من قبل اآلخرينطريق االستقامة وانتهاج طريٍق

                                      
 50، ص انظر (1)

: ابـن سـيده   . 404، ص إصـالح المنطـق   : ابن السكِّيت : وينظر". حرق"، مادة   )3/155(،   لسان العرب  :ابن منظور (2) 
  دمشـق،  - مجلة المجمع العلمي العربـي     كتاب المثنى،  :أبو الطيب اللغوي  ). 13/154(،  4، كتاب المثنيات، ج   المخصص

، جنى الجنتين في تمييز نـوعي المثنيـين       : المحبي). 2/188(،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي). 4/613(
 .132، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : شريف يحيى األمين. 40ص

مد علي النجار، مكتبة    مح: عبد الكريم العزباوي، مراجعة   :  تحقيق تهذيب اللُّغة، :  األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد      (3)
 ). 4/46(، "حرق"م، مادة 1976 مصر الجديدة، -الخانجي

 129 ، صانظر (4)
 ". أنث" ، مادة )15/147(إبراهيم اإلبياري، :  تحقيق تهذيب اللُّغة،: األزهري(5)
 ". عند"، مادة )4/153(معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس: ينظر (6)
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 ممزوجة من لونين، لتفاوت أهمية بعض الذَّواتلقيب بصفٍة التّ -

  ا   لبعض الذَّواِت    القدامى ألفاظًا تلقيبيةً  ابتكرهـا،  ألهمية وجودها والحذر من نفاد    إظهار
 األسمراِن، إذ حمل اللون األسـمر دالالتهمـا فـي            بالفناء، فقيل للماء والِحنْطَة    هدد الحياة ألنَّه ي 

ما يتضمن دالالت النقاء والصفاء والهـدوء        مزيج من البياض والسواد،      توافرهما وعدمه، فهو  
ـ    واالستقرار، كما يتضمن دالالت الشؤم والكراهية والخوف، وال شك أ          ة ن اللونين يحمالن دالل

الحنطة بعد انقطاع، انتقل    و الماء مشتركة، وهي االنتقال من مرحلة إلى أخرى، فمن توفر لديه         
 . )1(لة الهدوء واالستقرار والعيش بسعادة بعد ضيق وخوفمن مرحلة الفناء إلى مرح

 باألسمرين؛ لتفاوت أهمية وجودهما في الحياة، فهما عامالن مهمان وعِرفَ الماء والريح
$ :( إذ جعل اهللا منهما كُلَّ شيٍء حي، قال تعـالى          بقاء،من أجل ال   oΨ ù=yè y_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > ó x« 

@c yr ( Ÿξ sùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ()2(        وقال تعالى فـي كتابـه العزيـز ،): ! $# “ Ï% ©!$# ã≅ Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9 $# ç�� ÏW çGsù 

$ \/$ ys y™ … çµ äÜ Ý¡ ö6 u‹ sù ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t± o„ … ã& é#yè øg s†uρ $ Z� |¡ Ï. “ u�tIsù s− øŠ sθ ø9 $# ßl ã� øƒs† ô ÏΒ  Ïµ Î=≈ n=Åz 

( !# sŒ Î* sù z>$ |¹r&  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$ t7 Ïã # sŒ Î) ö/ ãφ tβρç�Å³ ö;tGó¡ o„()3(  ،هما عـامالِن مسـبباِن     و

 قـال   ح،ها في القرآن الكريم بعضها عذِّب بالطوفاِن، مثل قوم نو         ركْاألقوام التي جاء ذِ   ، و لفناءل
ــالى (ô‰s :(تعــ s9 uρ $ uΖù=y™ ö‘ r& % �nθ çΡ 4’ n<Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% y]Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖy™ āω Î) š Å¡ ÷Ηs~ $ YΒ% tæ 

ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß()4(،       بالريح، مثـل قـوم ذِّبعـاد، قـال      وبعضها ع 

M :(تعــالى t/ ¤‹ x. ×Š% tæ y# ø‹ s3sù tβ% x. ’ Î1# x‹ tã Í‘ ä‹ çΡuρ ∩⊇∇∪ !$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ ö‘ r& öΝ Íκö� n=tã $ \t†Í‘ # Z�|À ÷�|À ’ Îû 

ÏΘ öθ tƒ <§ øtwΥ 9h� ÏϑtGó¡ •Β ∩⊇∪ äí Í”∴ s? }̈ $ ¨Ζ9 $# öΝ åκ̈Ξr( x. ã—$ yf ôãr& 9≅ øƒwΥ 9� Ïè s)Ψ •Β()5( .    

                                      
 80، 34، ص انظر (1)
 . 30 آية ،نبياءسورة األ (2)
 .48سورة الروم، آية  (3)

 . 14سورة العنكبوت، آية  (4)

 . 20، 19، 18سورة القمر، اآليات  (5)
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 لقيب بصفة مذمومة كُرها لبعض الذَّوات التّ-

انت ألقابـا مكروهـة      بالتلقيب، فك  ن العرب عدد من المفردات المثناة     ورد في معجم لسا   
يقاُل الغائط والبول اَألخْبثَاِن، و   فقيل للرجيع والبول أو     ،  اإلنسان لذواتها للنفس البشرية بدافع كره     

للشيء كريه الطعِم والرائحة خبيث، وهو أمر غير مرغوب به، كما قيل للسيِل والجمِل الهائِج أو 
يهتدي ، إذ صورا باألعمى الَّذي ال حظةَ حدوثهما؛ ألثرهما على الخلِق لللسيل والحريق األعمياِن

وقيَل للفقر والهرم أو    . لعمياِن في تصرفاتهم  لطريقه، أو ألنَّهما يؤثران على الخلِق فيصبحون كا       
أما ما ذكره ابن منظـور  ،  )1(الشَّر واألمر العظيم اَألمراِن، تشبيها بالشيء الَّذي يتصف بالمرارةِ        

 الصبر والثُّفَّاء ـ أي الخردل ـ باألمريِن عائد لصفة مشـتركٍة بينهمـا وهـو      في سبِب تسميِة
، كمـا  )3( ولُقِّب البناء والبئر باَألهدميِن، كرها لهما لشدِة ضررهما على من ُأبتُِلي بهما         .)2(المرار

األثِر الَّذي يخلفانه لحظةَ حركتهما     لُقِّب السيل والبعير الهائج باَأليهميِن، لكره اإلنساِن لهما بفعِل          
 . )4("سميا بذلك ألنَّهما يتَجرثَماِن كلَّ شيء كتَجرثُم اَألعمى ":المضرِة، قال ابن منظور

ـ نَّها ُأحِرقَت بالنـار   ـ وهي أرض ذات حجارة سود نخراٍت كَأةُ  الحركما لُقِّب اللَّيُل و
األرض الَّتي تتصف بمثل هذه الحجارة ال خير فيهـا، وال           ، و لحالسوديِن، داللةً على سوء ا    باَأل

 عن سوء الحـال،     ين الشيئيِن بلوٍن غير محبب ناجمٍ     حياة، كما أن الليَل ال عمل فيه، فتلقيب هذ        
 . )5(وقلَّة في المال

  ذاتية لقيب بصفة  التّـ2

االسمين بصـفة  بالتلقيب، الشتراك ويقْصد به الذَّوات الَّتي عِرفَتْ بألفاٍظ ملحقٍة بالمثنى     
 مع بينهما بلفٍظ جامٍع       أو معنويةٍ  ٍةمشتركة ماديلسـان  وذكر فـي    بدافع صفتهما المشتركة،    ، فج

، متمثلةٌ  حقولها الِداللية درج في هذا الباب، وهي مقسمةٌ حسب         من المفردات الَّتي ت    العديد بالعر
 :باآلتي

                                      
)1(

 95، 94، 92 ، صانظر 

 ". مرر"، مادة )13/76 ( لسان العرب،:ابن منظور: ينظر (2)

)3(
 97 ، صانظر 

 
 97ر، وانظ ".يهم"، مادة )15/523( لسان العرب، :ابن منظور: ينظر(4)

)5(
 153 ، صانظر 
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 من األسماء علمين تدلُّ على ألفاظ تلقيبية  -

  ألِحقَتْ ة على علميِن من األسماء،    الَّى د  بالمثنّ ملحقة ألفاظ من   ورد في لسان العرب عدد    
الحكَماِن وهما عبد اهللا بن : منها، ين في صفة مشتركة الشتراك االسميتلقيبى الهذه األلفاظ بالمثنّ

قَِب ألثَِر حكِْمِهما على خُصا بهذا اللَّ أبو موسى األشعري ـ وعمرو بن العاص القرشي،  ـقيس  
ـ    علـى  حال المسلمين في ظلِّ التفرقة الَّتي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه 

ص ليثبتَ أميره، بعد    نصاف بين المحكَّميِن، باستخدام الحيلة من عمرو بن العا        الرغم من عدم اإل   
  .)1(ه الخاتم من إصبعهمير المؤمنين كخلعأن خلع أبو موسى األشعري أ

 اإلنسانجسم أعضاء  على عضوين من تدلُّألفاظ تلقيبية  -

 عضويِن من أعضاء جسِم اإلنسان    تدلُّ على    بالمثنّى   ملحقةٌ  لسان العرب ألفاظ   جاء في و
 باألجوفيِن؛ ألنَّهما مستوراِن غير     كتلقيب البطن والفرج  كهما بصفة مشتركة،    اجِمع بينهما الشتر  

ن، وقيَل للقلِب واللساِن األصغراِن، ألنَّهما أصغر شيء في اإلنساِن حجما، وأكبر شـيء              ظاهري
 وقيَل السِت المرء وفمه الطَّرفاِن، ألنَّهما متباعداِن، فالفم يقع في الجزء األعلـى مـن      .فيه قدرا 

ابـة   الدلة على مقدم يوظَّفُ اللفظ للدالكما. الجسِم، وفرجه يقع في الجزء األسفل منه، فهما حداه      
ـ    رتهاومؤخَّ ا ، أما ِداللة اللفظ على األب واألم فهو من باب المجاز، إذ شُبها بحدي الشيء، ألنَّهم

عِرفَ قُبُل المرأِة ودبرها بـالعلطتين، التصـافهما        و. )2(الصفاِتِجنساِن مختلفاِن ومتباِعداِن في     
ـ  تتصـف به   للتينكل، فلُقِّبا بذلك تشبيها بالرقمتَيِن ا     بميزاٍت مشتركة في الهيئِة والشَّ     ا أعنـاقُ   م

 . )3(بهما ألنَّهما ظاهراِن، تُعرفُ أنوثتها ها بالموقفيِن وجه المرأِة وقَدمولُقِّب . القَماري

قِّبـا  المرأِة وَأثِر وطئها اللـذيِن لُ      متعلق باإلنساِن، كَصوِت     وورد في لسان العرب ألفاظ    
خلِق إال ، فصوتُ المرأِة مخفي عن ال، تجعالِن المرأةَ أكثر ُأنوثَةًدتاِنيِن، ألنَّهما صفتاِن حميالخَِفيب

علـى كمالهـا    يدلُّ   وطئها   أقاربها، كما أن عدم ظهوِر أثرِ     ن عليها من    لزوجها ومن هم محرمو   

                                      
 53، ص انظر (1)
 99، 77، 64، 61، ص انظر (2)
  71، ص انظر (3)
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 هما صفتاِن لطيفتاِن حسنتاِن،   عيِن، ألنَّ كي والرأي العازم باألصم   عِرفَ القلب الذّ  و. أنثىبوصفها  
  . )1( األمور في نصابها، فيضع، يحِسن التَّصرفَ في الشدائِدكيما عاِقالً اتصف ِبِهما كان حمِنفَ

  على جنسيِن مختلفين من كلِّ كائن حيألفاظ تلقيبية تدلُّ -

ِن مختلفين مـن كـلِّ   يقُ على جنسلَطْتي تُ ورد في معجم لسان العرب عدد من األلفاظ الَّ        
، كمـا   بعضااِن ألنَّهما مقترناِن ببعضهما      فقيَل للذَّكَِر واألنثى من كلِّ كائن حي الزوج        كائٍن حي، 

قيَل لألسود واألبيض الزوجاِن، ألنَّهما متقابالِن، وكذلك األمر مـع الشـيء الحلـو والشـيء                
   ا الِعرساِن فهو لفظٌ مختصعلى الـذَّكِر واألنثـى مـن اإلنسـاِن     ن حيثُ مدلوله مالحامض، أم

ومما ورد في لسان العرب من األلفاظ الدالَّة على         . )2(ا بعضهما بعضا  موذلك للزومه والحيواِن،  
 فـالِجن جنسين مختلفين الثَّقَالِن وهما اإلنس والِجن، لُقِّبا بذلك ألنَّهما مثقالِن بالتكليِف والذُّنوب،             

كما عِرفَ الكافر به، منهم  المؤمن باهللا و وجلَّ كغيره من المخلوقات، فمنهمِة اهللا عزمكلفٌ بطاع 
يِن، تعظيما لمنزلتهما ورفعا من قدِرهما، فاتباع ما كتاب اهللا وأهُل بيِت رسول اهللا بالثَّقَلَيِن أو الثِّقْل 

. )3(خيـر  أو   عما قدمه من شَّـر     اناإلنسعليه   ثقيٌل، يحاسب    اهللا عز وجلَّ من خاللهما أمر     أمر  
ة على جنسين مختلفين لفظ األبترين، ويقصد منه العير والعبـد، لُقِّبـا بـذلك               ومن األلفاظ الدالّ  

الشتراكهما بصفة قلَِّة خيرهما كلما تقدم بهما العمر، كما عِرفا باَألحصـيِن، ألنَّهمـا يماشـياِن                
 . )4(فتنقص أثمانهما ويموتاأثمانهما حتَّى يهرما، 

  على الحيوانتدّلتلقيبية  ألفاظ -

 بصـفة    بالمثنى الدالة على حيوانيِن مشـتركين       بعض األلفاظ الملحقة   وِرثَ عن القدامى  
 الـذِّئب   قِّبلُو الحية والعقرب، لُقِّبا بذلك حذرا من ضررهما،      كداللة لفظ األسوديِن على     معينة،  

األغبر  ألنَّهما منقَِطعاِن عن النَّاس، وقيل للفيِل والجاموس اَألقهباِن للوِنهما           مينوالغُراب باألصر 

                                      
 85، 67، ص انظر (1)
  78، 77، ص انظر (2)
  76، ص انظر (3)
 99، ص انظر (4)
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ا عـن    ِلما يتصفاِن به من هيئٍة تميزهم      ِد الحابياِن؛ الَّذي يميل إلى السواد، كما قيَل للذِّئِب والجرا       
نَّهمـا يمشـياِن علـى       على اليديِن والرجلين، وكأ    الحيوانات األخرى، العتمادهما أثناء سيرهما    

 . )1(بطنيهما، إما بالحقيقة كالجراد، أو بالحيلة والتستر كالذِّئب

ومن بين األلفاظ الملحقة بالمثنى تلقيبا، األلفاظ الدالة على عضوين من أعضاء الحيوان،             
ـ     جِمع بينها على التثنية الشتراكهما في صفٍة واحدة،          ف الحمامـة   فالهنَيتاِن اللتاِن عن جانبي أن

 متعلق بالحيوان، كالهزاِلما هو ومنها . الهيئة واللونيِن تشبيها بحب العصفُِر في عِرفتا بالِقرِطمت
ِن ورد في لسان العرب لفظـا     و.  إلى التهلكة  تيِن؛ ألنَّهما يجراِن الضأن    لُقِّبا بالمجر   اللذين والنَّشِر

 لُقِّبا بالصرعيِن   عيِن اثنين، فقيل إبالِن لقطيعيِن من اإلبِل، كما       اِن بالمثنى لداللتهما على قطي    ملحق
 . )2(لحظةَ ورودهما الماءلهيئة حركتهما 

  الذِّكر الحكيم سورسورتين منتدّل على  ألفاظ تلقيبية -

لُّ على سورتين  منهما يد  كلٌّ،  ى بالتلقيب  بالمثنّ لفظان ملحقان ورد في معجم لسان العرب      
، فقيَل لسورة البقرة وسورة آل عمران الزهراواِن، لمنزلتهما العالية عند اهللا عز ر الحكيمكمن الذِّ

قيل لسورة اإلخـالص    و .، واهللا أعلم  كثير منها لوجلَّ، فهما موضحتاِن ألحكام اإلسالم، كاشفتاِن       
ئاِن من الشـرك     وسورة اإلخالص المقشقشتاِن؛ ألنَّهما تُبر     )الكافرون(وسورة الناس، أو لسورة     

 . )3(والنفاق، فتزيالِن كلَّ صفاِت الشرك من قلوب المؤمنين، ليكونوا صادقين مع اهللا عز وجلَّ

 منسـوب  ظ الملحقة بالمثنى بالتلقيب، ما هو       امما هو مذكور في لسان العرب من األلف       و
وعصـاه العـوداِن؛ ألن   لِمنْبِر رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسـلَّم ـ    لنبي من األدوات، فقيَل ل

اِن مـن   دِعب على الشاهدين اللذيِن ي    للداللةظِّفَ اللفظُ توظيفًا مجازيا،     كما و . أصلهما من الخشبِ  
    .  )4( كابتعاِد النار عن المصطَلي بعوٍد من الخشب عن الشُّبهِة،بتُِلي بمصيبةا

                                      
 104، 103، ص انظر (1)
 105، 102، ص انظر (2)
 165، ص انظر (3)

)4( 170 ، صانظر 
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  على المكانتدلُّ ألفاظ تلقيبية -

وفي معجم لسان     ر العرب العديد من المفردات الملحقة بالمثنى بالتلقيب، تـدلُّ علـى           د
 دلَّ  ياه من أنهار وبحار، وبعضـها     دلَّ على الجبال، وبعضها دلَّ على أماكن الم       ما  المكان، منها   

 متمثلة، وهي والبعض اآلخر دلَّ على قبيلتين من قبائل العرب ميت به البلدان، اسمين مما سعلى
 :باآلتي

  أو ما شابهها من مواضع الجبال جبلين من علىدلَّما : أ

ِن، وهما حبالِن من  األشيما:ومن هذه األلفاظ الَّتي جِمع موضعان مشتركان بصفة معينية
رمال الدهناء، عِرفا بذلك للونهما المغاير لألماكن األخرى، فالشَّامة عالمة مخالفة لسائر اللون،             

فحبـال  قعان في طريق مكَّة باألغريِن، لزيفهما وبعدهما عن الحقيقـة،  كما لُقِّب الحبالِن اللذان ي  
، )1(تكون في موقعهما   وربما عِرفا باللفِظ الجامع لهما لِشدة الحر الَّتي          ،حال على   الرمِل ال تثبتُ  

يـوم َأغَـر شـديد       ":فمن المعروف أن الصحراء تكون شديدةَ الحرارِة نهارا، قال ابن منظور          
 .)2("الحرارة

  في لسان العرب لفظًا جامعا لجبلين على الحقيقة ال التلقيـب، فقيـل             وذكر ابن منظور  
  اآلخر سلمى، ألنَّهما كانـا عاشـقيِن،       ى أحدهما أجأ، وصلِّبتْ على     اللذين صِلب عل   للموضعيِن

 .  )3( تميزا لهما عن سائر الجبالالجبالِن

 مياه على موضعين من مواضع الما دلَّ: ب

تـي  من األودية الَّتي جِمع بينها؛ التصافها بصفة مشتركة الحِنياِن، لُقِّبا بذلك للهيئـة الّ             
 بهذه التعرجاِت بشـكل     اتَّصفا بماردية يكون بتعرجاٍت وانحناءاٍت، و    ، فمسار األو  يسيران عليها 

، كمـا قيـل لقـاعين        عن سائر األودية من خالل ابتكار لفظ يدلُّ عليهما معا          كبير، ما ميزهما  

                                      
 110، 109، ص انظر (1)
 ".غرر"، مادة )10/46 (لسان العرب،: نظور ابن م(2)

 112، ص انظر (3)
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أو وادييِن الشَّيطاِن، وذلك لتجمع الماء فيهما برهة من الزمن، ثم يزول، كمـا لُقِّـب                بالصماِن  
 . )1(يِن؛ وذلك الستنقاع المياه فيهماوادياِن ـ أحدهما لسلَيم واآلخر لهذيل ـ بالمراض

داللةً على المفارقة   لفظ تلقيبي   بعضها جمع بينها ب   وبعض األودية جِمع بينها اللتقائها، و     
 في بالد العرب النَّخلتاِن، ألنَّهما يصباِن في موضع واحد يعرف بنخلة  يقعانقيل لوادييِنبينهما، ف

 ياليمامة الَّذي يصب في بدعان، أما مثال الجمع بين األودية المتفارقة في الصفات، تلقيـب وادِ               
ِن، ألنَّهمـا متناقضـاِن،   كليب وبني العدوية ـ بـاألعزلي  بني  الظَّمآن، ـ وهما ل يالريان وواد

 .)2(أحدهما فيه ماء، فسمي بالرياِن، واآلخر خاٍل، فسمي بالظمآِن تشبيها بالرجِل المحتاج للمـاء             
وقيل لبحر المشرق وبحر المغرب النُّطفتيِن، ألنَّهما مختلفاِن بالصفاِت، وذلك لقول ابن منظـور              

، واهللا أعلـم بمـا      نطفتان هما بحر الروم وبحر الصين؛ ألن كلَّ نُطفٍَة غير األخـرى           ال ":فيهما
الماء ين، التصافهما ب بالنُّطفتغوية للفظ، فتعود علَّة تلقيبهما اللة الل أما إذا اعتمدنا على الد    . )3("أراد

موضعين كما جِمع بين    . )4("ثُرالنُّطفةُ الماء الصافي، قلَّ أو كَ      ":الصافي الزالل، قال ابن منظور    
ـ   يقعان بناحية الفرات   ، فقيل للنهرين اللذين   ارب اسمي الموضعين باللفظ   ، لتق من مواضع المياه  

 . )5(ـ الزابياِن يعرف أحدهما بالزاب واآلخر بالزابي

  على بلدين من البلدان ما دلَّ: ج

تلقيب، مكَّة والمدينة، قيل لهما الحرماِن؛      من البلدان الَّتي عِرفَتْ بألفاٍظ ملحقة بالمثنى بال       
ألنَّهما مكاناِن مقدساِن يحرم فيهما تواجد الحدث المنكر وفاعله، كما لُقِّبـتْ التُّـرك والحبشـة                
              ِرفت الكوفة والبصـرة بـالعراقيِن؛ ألنهما، كما عا من شرا لقوتهما، وحذربالرابضيِن؛ إظهار

ولذلك قيل لهما الِمصراِن، فهما حدا العراق، وقيل لبلدين من           بمساحتها،   أراضيهما تجمع العراق  
بالد بني عامر، من ناحية اليمن، العقيقاِن؛ لما تتصف به أرضهما من شقوق، كما قيـل للسـند                  

                                      
 119، 116، 114، ص انظر (1)

 119، 114، ص انظر (2)
  ".نطف"، مادة )14/206 ( لسان العرب،: ابن منظور(3)

 ".نطف"، مادة )14/205 (، المصدر نفسه(4)
 115، ص انظر (5)
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وخُرساِن الفَرجاِن؛ ألنَّهما موضع المخَافَة، وخُصت مكة والطائف بلفظ القريتين، لما بان منهما             
اآليات القرآنية التي وردت فيها ريم ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ و   تجاه دعوة الرسول الكرمن ش

ومن األحياء الَّتي عِرفت بلقٍب يدلُّ على        .)1(الشَّر عمل   لفظةُ القريتين، تدل في سياقها العام على      
كاهنين؛ فهما أهل علـٍم  قريظة وبنو النَّضير ـ حيان لليهود في المدينة ـ عِرفا بال  صفاتها، بنو 

 . )2(ومعرفٍة، يتكهناِن باألشياء قبل حدوثها، يعودان بنسبهما للكاهن بن هارون

، وذكر ابن منظور ألفاظًا تلقيبية أخرى تتعلق بالمكاِن، فقيل للظِّـلِّ والفـيِء اَألبـردانِ              
ت نِّعم الربانيـة الَّتـي ُأِعـد      ِن إزاء الِفردوس الشُّميستاِن؛ لكثرة ال     لبرودِة مكانهما، كما قيل لجنتي    

 على تلون وقلَّة استقرار، كما عِرفَ موضع عرفـة  )ش م س  (للصالحين، لداللة األصل اللُّغوي     
 .)3(وِمنى بالعسكَريِن، لتجمع النَّاس فيهما

 نتدلُّ على الزم ألفاظ تلقيبية -

        الَّة على الزأغلبها يدلُّ على الليل       مان،جمع ابن منظور العديد من األلفاظ الد ولوحظَ أن 
هار، وبعضها يدلُّ على الغداة والعشي، لذا ستبوب هذه المفردات في جداول، حسب حقولها              والنّ

 :الداللية، وهي تتمثل باآلتي

                                      
 126، 125، 128، 124، 123، 122، ص انظر (1)
 135، ص  انظر (2)
 147، 138، ص انظر (3)
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  على الليل والنَّهارما دلَّ: أ

 دافع التَّلقيب اللفظ  دافع التَّلقيب اللفظ
 ألنَّهما متتابعاِن بانتظام ردفاِنال  .لنقصهما اَألثْرماِن

ــداِن  اَألج
 والجديداِن

ال يبليان أبدا، فهمـا دائمـا       
 التَّجدد

َألنَّهما يعودان باستمرار، كـلُّ      الصرفاِن 
واحٍد منهما يذِْهب اآلخر، فـال      

 .يجتمعان معا
منقطـع ممـا    لزمنهما غيـر ال    العصراِن  . منهما منقطع عن اآلخركلٌّ اَألصرماِن

 .يشكالن الدهر
المتدادهما، فهما وقتـاِن ال      الحبالِن

 .ينتهيان
 .لتعاقب كلٍّ منهما إثر اآلخر العقيباِن 

ألثرهما على اإلنسان، يحيا     الخابالِن
 .ويموت وهما على حالهما

تشبيها بالفَتي من األشياء، وذلك   الفَِتياِن 
لتجددهما بأحداٍث غيـر الَّتـي      

 .سبقت
 .ِلملئهما الدنيا الملَواِن  .َألنَّهما متعاقباِن دوما لدائباِنا
  على الغداة والعشيما دلَّ: ب

 دافع التَّلقيب اللفظ  دافع التَّلقيب اللفظ
 اَألبرداِن
 ِنوالبردا

يأتيـاِن فـي    متباعداِن،  َألنَّهما   العصراِن  .لبرودِة وقتهما
 .طرفي النَّهار

للونهما المغاير للون النَّهار،    اِنالحلْبت
ـ    فهما   النَّهـار  ي حـدا وقت

 . والليل

 .متكرران دون انقطاعألنَّهما  لقَّرتاِنا 

ألنَّهما متقـابالِن بـالزمن،      الصرعاِن
 .تشبيها بصرعي الباب

 .ألنَّهما متكرران دون انقطاع لكَّرتاِنا 
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 من أخرى تدلُّ على الز تلقيبيةألفاظ: ج

 دافع التلقيب المعنى اللفظ
 .ألنَّهما ينِْقصاِن عمر اإلنسان وال ينْقُصاِن الدهر والموت اَألثْرماِن
عاماِن أبيضاِن، ليس فيهما     اَألشهباِن

 خضرة من النَّبات
 .للونهما، داللة على عدم الخير

ليل وقت انتهاء النَّهار    ألنَّهما وقْتَا تحول، فأول ال     أوُل الليل وآخره الخفقتاِن
ودخول الليل، وآخر الليل وقت انتهـاء الليـل         

 .ودخول النَّهار
 . ألنَّهما وقتاِن متداخالِن في الزمن والصفة المغِْرب والعتَمةُ الِعشاءاِن

 ماويةاألجرام السجرمين من  على تدلُّ ألفاظ تلقيبية -

 دافع التلقيب المعنى اللفظ
ن الناظر من   ينجماِن عن يم   الحراِن

 الفرقدين
 عينة، يختفياِن لحظةَ  ألنَّهما ال يبقياِن على هيئة م     

 ويظهـراِن لحظَّـةَ اختفـاء       ِن،انتصاب الفرقدي 
 .ِنالفرقدي

نَجماِن من الحمـل، يقـال       الشَّرطاِن
لهما قَرنا الحمـل، عِرفـا      

 بالنَّطح والنَّاطح

  .لظهورهما أول النُّجوم

جماِن إلى جنب الفَرقَـديِن     نَ العوهقاِن
على نَسق، طريقهما ممـا     

 يلي القُطْب

 .إما للونهما، وإما لمنزلتهما العالية عند العرب

نَجماِن في السماء ال يغرباِن  الفَرقَداِن
 يطوفاِن بالجدي

ها      أحسبلحركتهما أثناء طوافهما بالجدي، تشبيه 
ل أمه، بالفرقد ـ ابن البقرة ـ عندما يطوف حو  

 . كسبا لحنانها
نَجماِن صغيراِن كالملتَزيقين  الكَلباِن

 بين الثُّريا والدبران
 . بتة الَّتي يبدواِن عليهاالثَّالهيئتهما 

 .لوضوحهما بفضل ضوئهما الشَّمس والقمر األزهراِن
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  على ذاتين من الجمادتدلُّيبية  ألفاظ تلق-

 دافع التلقيب المعنى اللفظ
ناِنالجفا القَوس وللونهما المغاير لسائر لون القوس طَر 

خَيطاِن في البرقُـع تَشُـده       الشِّباماِن
 المرَأةُ بهما في قفاها 

تشبيها بالخشبة الَّتي تُعرض فـي فـم        لهيئتهما،  
 .الجدي لئال يرضع

 .لوظيفتهما، إذ يستخدمان ِلضرب الخصم السيف والحجفةُ القَراعاِن
 مسموعة عن العرب ألفاظ تلقيبية ـ 

 ِمعتلقيبية ال مفرد لها من أصلها، وهذه األلفاظ ألفاظٌ عن العربس بأعضاء جسم  تختص 
 الَّتي تتصفُ بالتالزم    باألجرام السماوية، وبعض األدوات المسخرة لمصلحة اإلنسان،      اإلنسان، و 

 :  وهي متمثلة باآلتيوالثبات فيما بينها،

 عضوين من أعضاء جسم اإلنسان على  ما دلَّ:أ

 دافع التلقيب المعنى اللفظ
ِعرقاِن في جسـم اإلنسـان،       اَألسهراِن

 .  وقيل هما الذَّكر واألنف
ألثِرِهما على اإلنساِن، مما يجعالنه َأِرقًا بعيدا 

 . عن النَّوم
ــدراِن  اَألص

واَألزدراِن 
 واَألسدراِن

فـظُ  المنِكباِن، كما خُـص الل    
تحتَ بالصاِد بِعرقَيِن يضرباِن    

  الصدغيِن

 جسـم اإلنسـان، فالمنكبـاِن       لموقعهما فـي  
ن يقعان في الجزء األعلى من جسـم        والعرقا

 . اإلنسان، أعلى الصدر
 . لمكان تواجدهما، فهما قريباِن من الصدغَيِن ِعرقاِن تحت الصدغَيِن اَألصدغاِن
 . تهما المستديرة حول اللَّهاةئلهي متاِن تكتنفاِن اللَّهاِةلَح اإلفِْليكَاِن
لهيئتهما، فهما كتلتاِن من اللَّحم متجمعتاِن من        اللَّحمتَاِن اللَّتاِن تحتَ الثُّنْدوتَيِن اَألكْوماِن

  . كلِّ ناحية
 كلَّ خُصية أنْثى، قياسا علـى اُألذنَـينِ       ألن َ  الخُصيتاِن اُألنْثَياِن

 .  اللَّتيِن تُعرفاِن باُألنْثَييِن، َألن مفردهما ُأنْثى
لم َأِجد لها تعليالً غير أنَّها مسـموعة عـن           اُألذُناِن الخُذُنَّتاِن

 . العرب فقط
 . ألنَّهما موضع التجميل والتَّزين الخَداِن  الديباجتاِن
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 ِعرقاِن فيهما، : الكَِتفاِن، وقيل  الراِسالِن
 الوابلتاِن : وقيل

 . تمددهاها، ووزلبر

لوظيفتهما، إذ يجعالِن كال من الرضفَتَيِن بناء        عصبتاِن في رضفَتَي الركْبتَيِن الرصفَتَاِن
 .  قويا متماِسكًا

الســاِمغاِن 
 والصامغاِن

 . الريق فيهما عند تكلم الشخصالجتماع  جامعا الفم عن يميٍن وشمال

 . لتباعدهما المنِْكباِن الشَّاِعباِن
ِعرقاِن ينْحِدراِن من الـرأِس      الشَّانَّاِن

 إلى الحاِجبيِن ثم إلى العينيِن 
ب الـدمع   ألثرهما على الشَّخص عندما ينسك    

 . منهما، مما يجعالنه أكثر حذرا
العميــراِن 
والعميِمراِن 

ــاِن  والعمرت
 والعميِمرتاِن

ماِن صغيراِن في أصـِل     عظ
 .اللِّسان

ألهميتهما عند كلِّ إنسان، إذ يعتمد النـاطق        
 . عليهما في كالمه

جانبا الفرج اللذان يقال لهمـا       القُذَّتَاِن
 اِإلسكَتاِن

 .لهيئتهما المستوية

قُرادا الثَّدييِن، يكونـاِن عنـد       القُراداِن
 الرجِل أسفل الثُّنْدوة

،  فـي جسـم اإلنسـانِ      لتجمعهما ولصوقهما 
   ويبة الَّتي تَعا بالداإلبـل وتلتصـق     تشبيه ض

 .بها، من حيث اللون والشَّكل
 أوالً، ومنه سمي طرفـا      لظهور الشَّيِب فيهما   ناِحيتا الرأِس  الِمذْرواِن

 شيٍء مستدير بالمذروين، مـن اسـتدارة     كلِّ
 . الرأس

الِمرطــاواِن 
 والمريطاواِن

ي مـن الشِّـفَِة السـفلى       ما عرِ 
والسبلِة فوق ذلـك ممـا يلـي        

ِعرقاِن في مراقِّ   : األنف، وقيل 
 . البطِْن عليهما يعتمد الصائح

 . لعدِم تواجد الشَّعر في مكانهما

هما النَّاِشزاِن من الخديِن عند      الواِفداِن
 المضِغ

 . لبروزهما وظهورهما
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 ماويةام الس األجر جرمين من علىما دلَّ: ب

 دافع التلقيب المعنى اللفظ
لهيئتهما، فهما يشكالِن ثقبا لنفوذهما داخل جوف        نَجماِن من كواكب األسد الخَراتَاِن

 . األسد
كوكباِن نيراِن، وهما قرنـا      الزبانياِن

 العقرب ينزلهما القمر
 .لهيئتهما، تشبيها بقرني الحيوان

 .بفضل تجمعهما وتالزمهمالهيئتهما،  نَجماِن العوكالِن
تبايناِن أمام سرير   كوكباِن م  الفاِرطاِن

 بناِت نعٍش، يتقدمانها
 .لظهورهما وبروزهما أمام سرير بنات نعٍش

نَجماِن، هما النَّسر الواقـع      الهراراِن
 وقلب العقرب

لظهورهما في أبرد أوقاِت السنة، لحظَّةَ صدور       
 . هرهرة الماء إثر هطول المطر

ــب  النَّاِعقَاِن ــن كواك ــاِن م كُويِكب
الجوزاء، وهمـا َأضـوء     

 كوكبين فيها

 . لم أجد لها تعليال
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  على أداتين من األدواتما دلَّ: ج

 دافع التلقيب المعنى اللفظ

قَيداِن في رجِل الجارح من      السباقاِن
 الطير من سير أو غيره

 جسم الطـائر لحظـةَ هبوطـه علـى          لتقدمهما
  .األرض

عوداِن طويالِن في الِمقرن     السميعاِن
الَّذي يقرن به الثور لحراثة     

 . األرض

 . لصوتهما أثناء حراثة األرض

عودان في النَّير لوقي بين      السميقاِن
طرفيهما، يحيطـان بعنـق     

 الثور كالطوق  

 الَّتي يكوناِن فيها، فهما يعلـواِن عنـق         لهيئتهما
 . الثور من جانبيه

 . لهيئتهما المستوية في الحجم لجلَماِنا القلماِن
حديــدتاِن، مــن أدوات   الكَلْبتاِن

 الحدادين
لوظيفتهما الَّتي تعتمد على تعلق الحديد المحمى       

  .  بهما
لقيمتهما المهمة لإلنسان، فمن امتلكهما حلَّ فـي         الِقدر والرحى المِحلَّتاِن

 . أي مكان
اِن فـي عنـق     شَدخَشَبتاِن تُ  المسرحاِن

 الثور الذي يحارث به
لوظيفتهما، فهما يساعدان الحارث على الـتحكم       

 .  بمسير الثور المحارث به
 . لوظيفتهما المختصة بقطع األشياء الجلَماِن  الِمقْراضاِن
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 الثالفصل الثّ

 ى الملحقة بالمثنَّالبالغية الواقعة في المفرداتغوية وواهر اللُّالظّ

 ب لسان العرمما ورد في
 الظواهر اللُّغوية: أوالً

  اللي  في المعنى الـد    أكان ذلك في اللفظ أم    االشتراك لغةً يدلُّ على مقارنة واتحاد، سواء         
الشين والراء والكاف أصالن، أحدهما يدلُّ على مقارنة وِخالف انفراد، واآلخر يدلُّ علـى               "فـ

أشار محمد نور و .فظي والمعنويالظاهرة بشقيها اللن يمثُل هذه ، وكال األصلي)1("امتداٍد واستقامة
، وذلـك   )2(الدين المنجد في دراسته إلى أن سيبويه أول من ذكر المشترك في تقسيمات الكـالم              

اعلم أن من كالِمهم اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واختالف اللفظين والمعنى واحد،            ":لقوله
 .)3("لمعنيينواتفاق اللفظين واختالف ا

  فظي المشترك اللّ-

 محمد نور الدين المنجـد فـي بدايـة          هالعديد من المؤلفات حوله، ذكر منْ     امى ا ف القد َألَّ 
غويـون القـدامى   قـدم اللُّ و .)4("جامعو األلفاظ المشتركة"فصل األول من دراسته تحت عنوان     ال

، المختلفة في   لى محور األلفاظ المشتركة   ع، تكاد تدور جميعها     تعريفاٍت متعددة للمشترك اللَّفظي   
اللة، قال السيوطي  الد:"        ه أهل األصول بأنَّه اللفظ الواحد الدالُّ على معنيين مختلفين فأكثر  وقد حد 
معنى االشتراك أن تكـون      ":بن فارس فيه   أحمد   قال و .)5("غةلةً على السواء عند أهل تلك الل      دال

 . )6("كثرأو أاللفظة محتملة لمعنيين 

                                      
 ". شرك" ، مادة )3/265(، معجم مقاييس اللُّغة: ابن فارس (1)
، دار الفكر المعاصر، 1، طاالشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين: ينظر (2)

 .29، المقدمة، صم1999/هـ1419 سوريا، - لبنان، دار الفكر، دمشق-بيروت
 ). 49/ 1(، الكتاب: سيبويه (3)
 . 26 -23، صاالشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين: ينظر (4)

 ).1/369(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(5)
 . 207، صمهاالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كال: ابن فارس (6)
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هـا  غوي في العربيـة، إال أنَّ الرغم من وجود من أشاد بوقوع ظاهرة المشترك الل   وعلى   
غـة  انقسـم علمـاء اللّ    و ، التشكيك في وجودها خصيصة من خصائص العربية       تعرضتْ للنقِد و  

ـ                 ي العرب في مبلغ ورود المشترك اللفظي في اللغة إلى فريقين، منهم أيد ظهور هذه الظاهرة ف
الوجوه (إسحاق بن محمد اآلسي     : جمع المفردات وتبويبها، ومن بين هؤالء     ، فعلََّل وجودها ب   غةاللّ

ك بن  بو سعيد عبد المل   ، وأ )ما اتفق لفظه واختلف معناه    (ي  محمد بن الحسين الصول   و،  )غةفي اللّ 
ـ  ،)1(، وغيرهم الكثير  )ما اتفق لفظه واختلف معناه     (قريب بن عبد الملك األصمعي     ا الفريـق    أم

مثلة توضيحية تكشف أن اللفظَ      رأيه بأ  غة، داعما ترك اللفظي في اللّ    المش اني فقد عارض وقوع   الثّ
وقد عرض القـدماء فـي      " خرى مجازية، ى داللي واحد حقيقي، والمعاني األ     الواحد وضع لمعن  

حـد المعنيـين حقيقيـا      لكلمات، فأنكرها بعضهم، وتأويل ما ورد منها بأن جعل أ         بحوثهم لهذه ا  
 أشار إلـى ذلـك   و اللفظي،ابن درستويه كان ممن عارض فكرة االشتراك        و ،)2("اواآلخر مجازي

واخـتالف  " وجـد  "في شرح الفصيح ـ وقد ذكر لفظـة   قال ابن درستويه ":في قوله السيوطي
معانيها ـ هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كالم العرب ما يتَّفقُ لفظه ويختلف معناه؛ 

مل المعاني، ولـم    األصول المتقدمة؛ فظن من لم يتأ     ألن سيبويه ذكره في أول كتابه، وجعله من         
يتحقق الحقائق أن هذا لفظٌ واحد قد جاء لمعاٍن مختلفة، وإنما هذه المعاني كلُّها شيء واحد، وهو                 

 .)3("ابة الشيء خيرا كان أو شرإصا

  ـ شترك اللّ بوجود المغويون المحدثوناللّوأقر ين   فظي في العربية، قال محمد نـور الـد
وعلى هذا فالمحدثون لم ينكروا االشتراك، وإن كانوا قد اختلفوا فـي دائرتـه ضـيقًا                 ":المنجد

دين إلى جملة مـن هـؤالء،       شار محمد نور ال   ، وأ  حول مضمونه  راساِتالد واقدم، ف )4("واتِّساعا
األلفاظ المشـتركة   (ر  مين محمد فاخ  وأ ،)فظه وافترق معناه  ما اتفق ل  (حسين علي محفوظ     :منهم

                                      
وأحمد بـن  . 26 -23، صاالشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق      : المنجد، محمد نور الدين   : ينظر (1)

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشـريعة        طبيعتها، ومصادرها، : األلفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية     : محمد المعتوق 
 . 911، ص21، ع13م، ج2000/هـ1421ا، واللغة العربية وآدابه

 . 192م، ص1973 مصر، -، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة4، طفي اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم (2)

 ).1/385(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(3)
 . 39، صرية والتطبيقاالشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظ: المنجد، محمد نور الدين (4)
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معجم األلفاظ المشتركة في (ـ، وعبد الحليم محمد قنبس في العربية ـ دراسة معجمية إحصائية   
ـ    محمد نور الد    دراسة ، فإن ، فضال عن ذلك   )1()اللغة العربية  االشـتراك   (ين المنجد المعنونة ب

 في  رةالظاهوجود   حول   مضمونها في   تمحور ت )ن النظرية والتطبيق  اللفظي في القرآن الكريم بي    
 .القرآن الكريم

 حـوَل   ك اللفظـي، وانقسـامهم    غة العرب إلى ظاهرة المشتر     علماء اللّ  ات التف في مقابل 
، منهم من أشاد بوجودها   ،  ربيونغويون الغ يضا اللُّ فقد التفتَ إليها أ   انكارها إلى قسمين،    و وجودها

 أن  بيد ،)2("التعددية الداللية "ذي أطلق على هذه الظاهرة مصطلح       الَّ) فرانك بالمر ( وعلى رأسهم 
ن إلحدى الكلمات   كثر من ذلك أنَّنا حينما نقول بإ      أ ":قالحيث   أنكر وجود هذه الظاهرة،      فندريس

إذ ال يطفو في الشـعور      . أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحايا االنخداع إلى حد ما            
 . )3("ن المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إال المعنى الذي يعينه سياق النصم

، مثُل  من ميزاتهاهانَّبعدم وجود هذه الظاهرة  في العربية، إال أ وعلى الرغم من اإلدعاء 
غيرها من الظواهر، وما جاء به أصحاب الرأي المعارض لوجود ظاهرة المشترك اللفظي فـي             

قليال لما هو موجود باللغة من مفردات تكشف عن وجود هذه الظاهرة كسمة من              غة كان حظُّه    الل
دليالً تُعد  الظاهرة  تي اختصت بجمع مفردات هذه      راسات المختلفة الّ   كما ان المؤلفات والد    اسماته
قال أحمد بن محمد المعتوق     وجودها ا في إثبات  واضح ،:" ظاهرة تعدد الد مبنى الواحد الالت للإن

، ...وإن بالغ البعض في القول بكثرتها وشيوعها وبالغ آخرون في إنكارها أو التقليل من شأنها              
 . )4("فإن الواقع الفعلي يشهد بوجودها كظاهرة لغوية بارزة مألوفة

                                      
 .28 -27، صاالشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين: ينظر (1)
، )ت.د(،  )ط.د(خالد محمـود جمعـة، مكتبـة دار العروبـة،           : ، ترجمة مدخل إلى علم الداللة   : بالمر، فرانك : ينظر (2)

 . 123ص

 . 228عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، ص: يب، تعراللغة: فندريس (3)

 
 مجلة جامعـة أم القـرى       طبيعتها، ومصادرها، : األلفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية     : أحمد بن محمد   المعتوق،(4)

 . 913، ص21، ع13م، ج2000/هـ1421لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 
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 ى المشترك اللفظي في الملحق بالمثنّوقوععوامل 

  االنزياح الداللي :أ

 عوامل ظهور المشترك اللفظي وشيوعه في البيئة اللغويـة          ٌل من االنزياح الداللي عام   
 كتشبيه ذات معينة محببة لهم      غوية، أفراد البيئة اللّ   ات سلوك الواحدة، إذ نشأتْ هذه الظاهرة بفعل     

 ولعلَّ"  كرها، هة لهم بذات أخرى أكثر    وشكلها، أو تشبيه ذات مكر    لبذات أخرى محببة للونها أو      
معنى هو االستعمال المجازي، وليس من الضروري أن يكون االسـتعمال           أهم عامل في تغير ال    

المجازي مقصودا متعمدا، كما نلحظه في بعض األساليب الشعرية والكتابية، بل قد يقع من عدة               
أن تتغير  من الممكن   و ،)1("أفراد في البيئة اللغوية في وقت واحد، ودون مواضعة أو اتفاق بينهم           

الالت عبر  صبح له معاٍن متعددة في فترة زمنية معينة، وربما تزيد هذه الد           ، فت داللة اللفظ الواحد  
 ما يكسـبها معـاني    غة الواحدة،   يال البشرية على اللّ   ة، بقدر تعاقب األج   العصور والحقب الزمني  

تطـور   ":الليوع الثالث من أنواع التطور الد     في النّ  ، قال محمد السيد علي بالسي     جديدةمتعددة  
، كأن يخصص معناها العام، فال تطلق إال على بعض ما كانت تطلـق              ا معنى الكلمة نفسه   يلحق

عليه من قبل، أو يعمم مدلولها الخاص فتطلق على معنى يشمل معناها األصلي ومعاني أخـرى                
تشترك معه في بعض الصفات، أو تخرج عن معناها القديم فتطلق على معنى آخر تربطه بـه                 

و يستعمل في معنـى     ، أ ة في هذا المعنى الجديد بعد أن كانت مجازا فيه         عالقة ما، وتصبح حقيق   
 .)2("غريب كل الغرابة عن معناها األول

فظ من المعنى المادي الحسي إلى انتقال داللة اللّنزياح الداللي لأللفاظ بواسطة يحدث االو
 :حمد بن محمـد معتـوق     ، قال أ  العامة لألصل اللغوي  في الداللة     المعنيان يشتركآخر مجازي،   

وقد يتعدد المعنى للكلمة الواحدة كذلك نتيجة لالستخدامات المجازية اإلرادية لهـذه الكلمـة، أو               "
نتيجة الستعمالها في معنى معين، ثم استعارتها لمعنى أو معاٍن أخرى، يكثر ويغلب تداولها حتى               

                                      
 . 193، صربيةفي اللهجات الع:  أنيس، إبراهيم(1)
 المجلة الثقافية، مجلة فصلية ثقافية تصدر عن الجامعـة األردنيـة،            داللة األلفاظ وتطورها،  : بالسي، محمد السيد علي    (2)

مجلة اللسان العربي، تصدر عن جامعة الدول العربية ـ المنظمة العربية  : وينظر .98، ص13-12م، ع1987/هـ1408
  .68-67، ص53م، ع2002/هـ1423 الدار البيضاء، -عة النَّجاح الجديدةللتربية والثقافة والعلوم، مطب
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قدم فـي الحيـاة العقليـة       التّ يساعدو .)1("تصير بمنزلة المعنى األصلي في االستعمال والشيوع      
 ورد ،)2(مجازيـة  دالالت    الحقيقية إلـى   من معانيها  انتقال األلفاظ اعية  ر في الحياة االجتم   غيوالتّ

غوي، ويدرج في بابه كثـرة      العامل اللّ : فظ لعاملين اثنين، هما   محمد السيد بالسي تطور داللة اللّ     
أسباب إلى  يعود  فجال استعماله، أما العامل الثاني      استعمال اللفظ، وخفاء معنى اللفظ أو نسيان م       

الة النفسية المسيطرة على ير االجتماعي، والح  اختالف طبقات المجتمع، والتغ   ثل في   تتماجتماعية  
 كلمة مناسبة لذلك، كتسمية الصحراء بالمفازة تفاؤال بالنَّجاِة، وتسمية          يدفعه لتوظيف ما   ،الشخص

  .)3(بشفائهالملدوغ بالسليم تفاؤال 

 من سياق آلخـر علـى مـر       المتعددة هالتمدلو ب لفظ األبيضينِ   العلم واألدب  أهُلوظَّفَ  
 والماء، والخبـز والمـاء،      نب اللَّ فمن المعاني الَّتي يدلُّ عليها لفظ األبيضين      ،  ة المتعاقب العصور

ـ   ، وجميعها   توالذرة والماء، والملح والخبز، والماء والحنطة، والماء والف        ممحببة لإلنسان، فر ز
ـ   فَ الشعراء اللَّ  ظَّوكما  ،    اهتمامه بها في حياته   لها و ها بما يدلُّ على حبه      يلإ ا، فظ توظيفًا مجازي

موظِّفًا ابن العربي   قال   ، قريبة لنفسية الشاعر    إلى داللة معنوية   حسيمدلوله المادي ال  من  انتقاال  
 :بابالشَّو على الشَّحم لفظ األبيضين داللةً

 ]البسيط[

 والشَّــحمثَــم ضــاِن الشَّــبابيِإلــىاَألب  

 

        القَـوِم تَرتـاح 4(شُهوِد هذَيِن نفـس( 
 

 معتمدا على بيـت     ،)5(سبن اللفظَ يدل على الوجه والنَّ     ذهب شريف يحيى األمين إلى أ     و
 :، قالالقاسم بن القاسم الواِسطيإلى  من الشعر ينسب

 ]البسيط[
  دواسِبـهِ         و ـا َأثَـارى ِممـحالض ـهجو 

 

)6(الوجه والنَّسـب  : اَألبيضاِنوَأشْرقَ   
 

 

                                      
 . 916 صطبيعتها، ومصادرها،: األلفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية: أحمد بن محمد المعتوق، (1)

 . 195، صفي اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم: ينظر (2)
. 100 -99، ص13-12الجامعة األدرنيـة،ع - المجلة الثقافيةاأللفاظ وتطورها،داللة : بالسي، محمد السيد علي   : ينظر (3)

 .69-68، ص53 الدار البيضاء، ع-مجلة اللسان العربي، مطبعة النَّجاح الجديدة: وينظر
 .222صديوان ابن عربي، :  ابن عربي، محيي الدين(4)

 .24، ص)نيانالمث(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى : ينظر(5)

 ). 16/311(م، 1980/هـ1400 بيروت، -، دار الفكر3طمعجم اُألدباء، : الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت(6) 



 218

 :  قال، على السيِف والشَّيِبللداللِةلفظ األبيضين  القاضي الفاضل كما وظَّف

 ]الطويل[

  ِنِمنيدووا   اَألسِلمِن ُأسجالسو ماله  
 

)1(ِف والشَّيِب في اللَّمـم    سي ال اَألبيضيِنِإلَى   
 

 

 علـى   لداللته اَألحمراِن،   المدرجة في باب المشترك اللفظي     األلفاظ الملحقة بالمثنى     ومن
اللحم والخمر، الذَّهب والزعفران، والذَّهب :  اعتبارا للونها، وهي، لقِّبت بذلك حسية مختلفة  ذواٍت

وظِّفَ اللفـظُ توظيفًـا     كما  . بر، والذَّهب والحرير  والعصفر، والورس والزعفران، والذَّهب والتِّ    
ـ  مجازيا  شريف يحيى األمـين  هماذكر داللةً على رجلين ـ وهو من خطأ الناقلين للنصوص 

ببيٍت من الشعر ينسب     ، مستشهدا    ،)2("خلف األحمر وحماد الراوية   : األحمران ":في معجمه، قال  
 :ألبي نواس، قال فيه

 ]البسيط[

عــاز ــاَأل تَن حمها اِنرــتَب ــبه فَاشْ   الِش

 

 )3(خَلْقاً وخُلْقاً كمـا قُـد الِشـراكانِ        
 

   بعد نة الرواية    القدامى بحثًا  الرجوع إلى مصادر  وتبيصدر البيت السـابق       عن صح أن 
 األحمدان بدال من األحمرين، ذكره السيد علي الحسيني         :األصل أن يقال   تحريف، و  طرأ عليه قد  

تحريم القاضي وغيره تشبيه بعض أحـوال غيـر         "في باب   " نفحات األزهار " في كتاب    الميالني
 كما أن المقصود باألحمدين خالف ما جاء به شريف يحيى األمين في معجمه، إذ               ،"نَّبيالنَّبي بال 

بيت أبي نواس ـ وهو غير موجود في ديوانـه ـ    خصوص  برأيهروى الميالني عن اليقتيبي 
ـ  ب، قوله في محمد األمين، وتشـبي       مما ُأِخذَ عليه أيضا وكفَر فيه أو قار        أن" :قال ذاكرا ف اه هه إي

قال أبو نواس)4("بالنَّبي ،: 

                                      
، 1إبراهيم اإلبيـاري، ط   : أحمد أحمد بدوي، مراجعة   : تحقيقالديوان،  :  القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساني       (1)

 ).  1/299(م، 1961،  مصر-دار المعرفة، القاهرة
 . 29، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى (2)

 .29، صالمرجع نفسه (3)

نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار ِللْعلَِم الحجِة آيِة اِهللا السيد حامد حسين اللّكهنـوي      : الميالني، علي الحسيني   (4)
 :ينظر). 19/319(، )ت.د(، )ط.د(، ـ حديث التَّشبيه ـ

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=474 
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 ]البسيط [  

 عــاز ــاألحتَن مها اِندــتَب ــبه فَاشْ   الِش

 

 )1(قاً كمـا قُـد الِشـراكانِ      خَلْقاً وخُلْ  
 

الذَّهب والزعفـران، والـورس     : الِحسية  من مشتركات األلفاظ لدالالته    لفظ األصفرين و
 ، كمـا  باألصفرين للونهـا  ها  عِرفت جميع إذ  زعفران، والورس والزبيب،    والذهب، والورس وال  

ـ ألثِرِهما  على الظَّمأ والسغب ـ أي الجوع   للداللِةتوظيفًا مجازيا، اللفظ  السري الرفَّاء فوظَّ
 :، قالشاحب الوجه مصفرا ضعيفًا يجعالن اإلنسانفعلى اإلنساِن في لحظِة حلولهما، 

 ]البسيط[

 فَخُذْه يرضى الـذي تُوليـِه ِمـن حسـنٍ         

 

)2( الظَّماَ والسـغَبا   اَألصفَريِنولو نَفَى    
 

 

 الجـاه  فجعَل منزلـةَ ، باألصفريِنين بن العربي الجاه والذَّهب المسكوك   الد ي محي لقَّبو
 : قالئلة من منزلِة الذَّهب المسكوِك، الطيبة للعامعةسب والسوالنَّ

 ]البسيط      [

ــ ــا الج ــكوك نَعتُهم ــذَّهب المس  اه وال

 

ـ  َألصفَراِنا  جوو    ـاحضالتِّبـِر و 3(ه( 
 

كما يعد لفظ الجونين مشتركًا لفظيا؛ لداللته على رجلين هما معاوية بن شـرحبيل بـن                
ـ      ، و )4(لجون الكنديان الجون، وحسان بن عمرو بن ا      ـحاب، لقَّبا بـذلك   داللته على الجفن والس

                للونيهما المغاير لما حولهما، فالجفناِن يميالِن إلى االسوداِد، فهما يغايران فـي لونيهمـا سـائر
الجسد، كما أن السحاب يتميز بلونه األبيض أو األسود المغاير للون السماء، ومن هـذا البـاب                 

، قـال  )5(يِن لداللة الجوِن على لون الشيء، وقد خُص به اللون األسـود واألبـيض            سميا بالجون 
 : الرصافي البلنسي راثياً

                                      
نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار ِللْعلَِم الحجِة آيِة اِهللا السيد حامد حسين اللّكهنـوي     :  الميالني، علي الحسيني   (1)

 ). 19/319(، ـ حديث التَّشبيه ـ
 .  62صالديوان، : اء، السري بن أحمد بن السِري الكنديالرفَّ (2)

 .222صديوان ابن عربي، : ابن عربي، محيي الدين(3) 
 49 ، صانظر (4)
 ". جون"، مادة)1/496(معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس: ينظر (5)
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 ]الوافر   [

ــِإنِّ ــاًفَـ  ي ربمـــا استَســـقَيتُ يومـ

 

   نِ لَكنَيـوفِْنـي : الجـحابا  ج1( والس( 
 

: هيفا مدلوالته الحسيِة،    أم وأخرى معنوية،    ، على ذوات مادية حسية    نيدلُّ لفظ األطيبي  و
ومن . لطرثوث والصرب، والنوم والنِّكاح، وامر، والخربز والرطب والتّنبكاح، ، واللَّالطعام والنِّ

 مدلوالت جديدة للفظ،  ابتكر الشعراء   كما  مدلوالته المعنوية الشَّحم والشَّباب، والصحة والشَّباب،       
 : هو، قال على الشَّباِب واللَّاللِةللد ظرب العدوانيالعامر بن إذ وظَّفه 

 ]المتقارب[  

 اِنبـــياَألطْ ذَهـــب ي لَقَـــدِرلَعمـــ

 

 ـ  اِبشَب لَهـ    ِوي و الموا المـد2(اي فَع( 
 

 :  على العلم والمنطق، قالللداللِةفظ لَّال، )3() القاضي عبد الوهابمحمد(ووظَّف 

 ]الطويل[
  ـ اَألطِْلي باِني  ـوالي ـ لْ عِ م ـ منْي و ِم  يِطِق

 

ـ ا َأر اِن م يوِذ  ـ  ج قَب راِتـبِ  وه4(َل الم( 
 

ئاِن حسناِن  هما شي ، و )5(على العقِْل والخَفَرِ   للداللِة هوظَّفَ الشيخ مصطفى الغالييني فقد      أما
بهما اإلنسان قال غيره، عن يتميز: 

                                      
 . 39م، ص1983/هـ1403 بيروت، -روق، دار الش2إحسان عباس، ط: جمع و تقديمالديوان، : البلنسي، الرصافي (1)
كتاب التيجان في ملوك ِحمير ـ عن وهب بن منبه رواية أبي محمد عبد الملـك   : القمالني، علي بن محمد بن هاجر (2)

عبد : ، تحقيق2، طبن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جده المه وهب بن منبه، رضي اهللا عنهم              
 .  264م، ص1979 الجمهورية العربية اليمنية، -مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء: رالعزيز المقالح، نش

من . م1940م، وتوفي في مدينة أم درمان عام        1912عام  ) السودان(وِلد محمد عبد الوهاب القاضي في منطقة المحمية        (3)
صادر عن الهيئة القومية للثقافـة      " ديوان القاضي "نوان  شعراء النهضة البارزين في الثالثينيات، له ديوان شعر مطبوع بع         

معجم البابطين لشعراء العربيـة فـي القـرنين         : عبد العزيز سعود البابطين وآخرون    : ينظر. 1991والفنون، الخرطوم،   
 ). 18/406(م، 2002 الكويت، -، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري1طالتاسع عشر والعشرين، 

العصر الحديث، قسم القصائد، اإلصدار األول، مؤسسة محمد بن راشد          -، باب شعراء ودواوين    موسوعة الشعر العربي   (4)
، من القصـيدة التـي      43م، محمد عبد الوهاب القاضي، البيت رقم      2009 اإلمارت العربية المتحدة،     -آل مكتوم، أبو ظبي   

 :مطلعها
 اِئِبَأناتك يا دهِري رويد المص    

 

ــبِ    ــن رغَاِئ ــي ِم ــتَ ِل قَيــا َأب م كــد يور 
 

 9D%AA%8D%7A%8D%86%9D%3A%8D/%91089/poetry/bi.ara://http%83:وينظر الرابط اآلتي
 

(5) ياِء: الخَفَرةُ الحِشد . 
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 ]البسيط[                                                                               

 وِإن تَكُن بـرزتْ ِمـن ِخـدِرها بـرزتْ       

 

 )1( العقْـُل والخَفَـر    :اَألطيبـانِ يحفُّها   
 

ولحِن داللِة اللفِظس، هـرة  ـ قبيلتي تيم سول الكريم ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم   نعتَ الروز
ـ اهللا عليه وسلَّم ـ محبوبتاِن إليه، كمـا نَ   لقلِب رسول اهللا ـ صلَّى  باألطيبيِن، فهما قريبتان تَع 

ين اإلسالمي الحنيف، قال ـ عليه الصـالةُ   ، لبعدهما عن الدمخزوم وُأمية باألخبثيِن كرها لهما
: يِنتيم، وزهرة، ووجدنَا اَألخبثَيِن األشَـر :  اَألكْرميِنيبيِن اَألطْإنا وجدنَا ":والسالم ـ يوم الفتح 

 . )2("مخزوم، وُأمية
توظيفًا  )3( المفتي فتح اهللاه وظَّفعام والنِّكاح، والخمر والريق، الطّ على لفظ األعذبينويدلُّ

 : قالالمدح والغزل، على للداللِةمجازيا، 
 ]البسيط [

ــ  ــال ِبِنظَ ح ــد ــدر منْاِموقَ ــِبكًي ال اس 

 

 )4(الغَـزلُ ح و دالماِن  اَألعذَبي حسِنِه   ِف 
 

  الِحسـيتينِ   الغلبة والغنيمـة    على إلى جانب داللته   المعنوية   يِنينَس الح ومن دالالت لفظ  
 : مادحاابن الجياب الغرناطي  ، قالفظبراعة المعنى وبراعة اللّ

 ]الرجز[

ــ ــع ِم متَجــن ــِة المعنَ راعــ ب  ىى ِإلَ

 

 )5(الحسـنَيين براعِة األلفـاِظ ِكلتـا       
 

                                      
 .207م، ص1925/هـ1343 حيفا، -، المطبعة العباسية)ط.د(ديوان الغالييني، : مصطفىالغالييني،  (1)
، )ط.د(علي محمد البجـاوي،     : تحقيقِميزان االعتدال في نقِد الرجال،      : الذَّهبي، َأبو عبد اهللا محمد بن َأحمد بن عثمان         (2)

 ). 2/197(م، 1963 لبنان،-دار المعرفة، بيروت
محمد عبد اللطيف، ابن المرحوم العالَّمة الشيخ علي أفندي، الشهير نسبه بفتح اهللا، وِلد فـي بيـروت عـام                     هو السيد    (3)

م، نشأ في بيت درج على العلم، ودرج أهله أن يكون منِْصب اِإلفتاء             1844/هـ1260م، وتوفي فيها عام     1766/هـ1180
ارس الدينية المتاحة، وعلى يدي والده العالَّمة المفتي الشـيخ علـي     فيهم منذ قرنين من الزمان، وتلقى العلم في بعض المد         

، فإن ذلك لـم     )عبد اللطيف (إلى اسمه   ) محمد(وأما فيما يعود إلى إضافة اسم       :" أفندي فتح اهللا، ويقول زهير فتح اهللا أيضا       
ونابليون عن عكا، إذ يذكر في      " يسالفرنس"قصيدة في وصف أندحار     " ديباجة"يرد سوى مرة واحدة في الديوان، وذلك في         

وبعد، فيقول العبد العاجز الضعيف، الفقير السيد محمد عبد اللطيف، ابن المرحوم العالمة الشـيخ            : "مقدمة الديباجية ما يلي   
ـ : محمد عبد اللطيف فتح اهللا: ينظر".  علي أفندي، الشهير نسبه بفتح اهللا، الراجي عن ذنوبه عفو مواله   د ديوان المفتي عب

 -، دار النشر فرانس شتاينز بفسـبان، بيـروت        )ط.د(محمد الحجيري،   : زهير فتح اهللا، مراجعة   :  تحقيق اللطيف فتح اهللا،  
 ). 19-1/17(م، 1984/ هـ1404لبنان، 

 ).  2/59 (ديوان المفتي عبد اللطيف فتح اهللا،:  فتح اهللا، محمد عبد اللطيف(4)

 -، دار صـادر   )ط.د(إحسان عباس،   : تحقيقنَفح الطِّيب من غصن اَألندلس الرطيب،       : التلِمساني، أحمد محمد المقّري    (5)
 ).  6/127(م، 1968/هـ1388بيروت، 
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 :قالسِن الخَلِق وحسن الخُلُِق، على حللداللة  المصري  نباتة ابنظَّفهوو

 ]الوافر[

ــن خَلْــ  سفَ حادرخُلْــ و ــن سٍقٍق ح 

 

 ي ــم ــقْفَلَ ــنَ بِإح عيِنى دــنَي س1(الح( 
 

 :؛ قالعمل والداللةً على العلم )2() الطيبيإبراهيم صادق (ووظَّفه

 ]البسيط       [

ـــواِلعمـــاِمـــ عٌل ما زرِمْئـــز ره 

 

ـ  العِ  الحسنَيينِ ىلَال ع ِإ  ـ العِم و لْ 3(ِلم( 
 

 طاعةَ من اللفظعمر اليافيوقصد قال  الوالديِن، اهللا وبر: 

 ]الرمل     [
ــ ــداز ِبفَ ــيارال ياِوِن حينــنَي سالح  

 

 )4(ينداِلـــِبـــر الوةَ اِهللا واعـــطَ 
 

: وهما فقط، كاألهيغين    داللتها على معاٍن حسية    مثل   ،يةًاِدح أُ  لغويةً اعاد أب  األلفاظ وتحمُل
أمـا لفـظ     الخصب وحسن الحال،   وأاألكل والنِّكاح،    وأالشُّرب والنِّكاح،    وأالطَّعام والشَّراب،   

 . كي والرأي العازم، والقلب والحذرالقلب الذَّ: هماداللتين معنويتين، األصمعين فإنَّه يحمل 

   أخرى عرفت باألنكدينفقد سِمع عن العرب أسماء ،إلنسانيكرهها ا ذواِت أشياء بعضو
 إذ لُقِّب ِة الشؤِم منه   بذلك؛    بن مالك بن تميم ويربوع بن حنظلة       مازنما، ا، وكره اإلنسان له   ملشد 

                                      
 . 491م، ص1960 لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروتالديوان، : ابن نباتة المصري، جمال الدين (1)

وبها توفي، أقام ) جنوب لبنان(سلمان العاملي، ولد في قرية الطيبة  إبراهيم بن صادق بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن            (2)
أعيـان  :" ليس له ديوان مطبوع، وقد جمع له محسن األمين في موسوعته. سبعة وعشرين عاما ) العراق(في مدينة النجف    

وقال ). 1/343(ين،  معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشر        : ينظر .مختارات من شعره  " الشيعة
م، وتـوفي بهـا سـنة       1806/ه1221ولد في قرية الطيبة من قرى جبل عامل سنة          : "السيد محسن األمين في سيرة حياته     

م، وكانت وفاته بكوانين، والثلوج مادة رواقها على السهول والجبال، لم تأذن لسكنة البيوت بتجاوز أعتاب  1867/ـه1284
، وفي اليوم الرابع أمكن أن يشَقَّ له بعد المشقة ضريح محاذ لضريحي أبيه وجده الشـيخ يحيـى    األبواب ثالثة أيام بلياليها   

، طبعة دار التعـارف للمطبوعـات،       )ط.د(حسن األمين،   : ، تحقيق أعيان الشيعة : محسن األمين العاملي  : ينظر". فدفن به 
 ). 2/144(م، 1986/هـ1406 لبنان، -بيروت

 ).  2/157(، أعيان الشيعة :العاملي، محسن األمين (3)

ـ 1311 بيروت،   -، المطبعة العلمية  )ط.د(ديوان اليافي،   : عمر اليافي، قطب الدين عمر بن محمد البكر        (4) م، 1893/هـ
 . 63ص
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 باألنكدين، وجميعها   )3(ي الفقر الخَوفُ والعدم، أَ  و ،)2(، واليأس والنَّدم  )1( الثُّكُْل والحرب  كما عِرفَ 
 :لشؤم وقلة العطاء، قال أبو تمام يمدح إسحاق بن إبراهيمتدلُّ على ا

 ]البسيط      [

 ا َأتَـــى بلَـــداً َأجلَـــتْ خَالِئقُـــهِإذَ

 

)4(الخَوفَ والعدما: اَألنكَديِنعن َأهِلِه  
 

  الغـائط  وأالرجيع والبـول،     سبهاومن الذوات المكروهة لإلنسان الَّتي عرفت بألفاظ تنا       
الضراط  وأالبخر والسهر،    وأالقيء والسالح،    وأالسهر والضجر،   أو  البول والثفل،    وأوالبول،  

باألخبثين؛ لداللة اللفظ على أمر غير المرغوب        ، وجميعها تعرف  ل، أو الضعف والسعال   والسعا
 . هب

 العربي ولقَّب الفقر رم، والشَّ  والهـ        ر ري، واألمر العظيم، والثُّفاء والصبر، والفقـر والع  
 .  ألثرها السيء عليهاألمرين؛ب عب، والجوع والعطشوالخطب والمرض، والمشي والتَّ

ن من أهـل    ما أكسبها القدامى والمحدثو   احد،   في آٍن و   لهامضر  وبعضها مفيد للبشرية و   
 الماء والحنطة، والخبـز      على الدالِّ نظُ األسمري لف ك ،غة ألفاظًا تدل على كال األمرين     العلم والبال 

 بن، والماء والفـث، وأكسـب     التَّمر والماء، والماء واللَّ   و ، والماء والريح  بن،، والخبز والل  والماء
ى  اللون األسمر الشتماله على دالالت اللون األبيض واللون األسود، كما كنَّ            الذوات  هذه العربي

الهم والسجن، والحية والعقـرب، والحـرة والليـل    : سمرين، مثلالعربي عن بعض الذوات باأل 
، كداللته على الخمِر والعسـل،      أخرىلشعراء اللفظَ في أشعارهم بدالالٍت      وظَّفَ ا و.  لكرهه لها 

يـب   ابن المرحل بالشراب الطّ    هما بذلك أتت اعتبارا للونيهما، فوصفهما     والراجح أن علَّةَ تسميت   
 : ول في ذلك، يقالمستحب للنفس

                                      
جنى الجنتين في تمييـز     : المحبي). 3/462( دمشق،   - مجلة المجمع العلمي العربي     كتاب المثنى،  :اللغوي، أبو الطيب   (1)

 . 24، صنوعي المثنيين

 بيـروت،   -، دار صادر  1وداد القاضي، ط  : تحقيقالباصائر والذخائر،   : التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس        (2)
 ). 6/192(م، 1988/هـ1408

معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي   : وينظر. 59، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    :  األمين، شريف يحيى   (3)
 . 272، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(نة في المكنو

 ). 3/175(الديوان، : أبو تمام (4)
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 ]البسيط                                                                               [

    ـلَكُمصذُقْـتُ و اً فَـال وَأِبـي      قَدـرهد  

 

 )1( الخَمر والعسـلُ   األسمراِنما طَاب ِلي     
 

 : لقلم، قال على الرمح وا داللةًفظ اللَّ اللبناني اليازجي خليلوظَّفو  

 ]الطويل    [

وـ  ىح اَألس مرِني  الـر ـ  م ـ ِم التَ القَلَح ِب  ىقَ

 

 )2(ِركْ الـذِّ  ِبي طَ عِف م ي الس ِنيضياَألبا  كَذَ 
 

على است المرء وفمـه، ولسـان        الطرفين    لفظ ومنها متعلق باإلنسان والحيوان، كداللة    
 وهمـا   علـى األب واألم،    أيضـا    ويدلُّ. ذنبهالمرء وفرجه، والحلق والدبر، ورأس الحيوان و      

، قال أبو    ومنبع سمعِتهِ   أصُل اإلنسانِ  وع الماء، فهما  بإذ صورا بين   سميا بذلك مجازا،     ،)3(النَّبعتان
 :فراس الحمداني مادحا

 ]البسيط[

ـ  اِكز ي اُألص    نِ وِل كَـريمتَـيعالنَّب  ـنمو  

 

 ــر ــتْ َأواِخ طاب ــه ــتْ َأواِئلُ )4(هزكَ
 

 

 :فظـي األنثيـاِن، وهمـا     درجة في باب المشـترك اللَّ     ى الم ومن األلفاظ الملحقة بالمثنّ   
ـ  :األعميـان منها  و. ةَاعض وقُ يلَةَِج ب وقبيلتاصيتاِن واألذناِن وربلتا الفرس،     الخُ يل والجمـل   الس

  يل والحريق، الهائج، أو الس  ا د األعميينلفظُظِّفَ  كما وـ  على اللَّاللةً توظيفًا مجازي حاب؛ يل والس

                                      
علي أبو زيد، ونبيل أبو عمشة، وحمـد  : تحقيقأعيان العصر وأعوان النصـر،  : الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك   (1)

ـ 1418 سورية،   - الفكر، دمشق  دار/  لبنان -، دار الفكر المعاصر، بيروت    1موعد، ومحمود سالم محمد، ط     م، 1998/هـ
)4/189  .( 

 . 32م، ص1908 مصر، -، مطبعة المعارف، شارع الفجالة2، طديوان نسمات األوراق: اللبناني، خليل اليازجي (2)

معجـم الفرائـد    : محمد مصطفى العريضـي   . 474، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى  األمين، :ينظر (3)
 . 248، ص)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(نة في المكنو

 لبنـان،   -، دار المعرفـة، بيـروت     2عبـد الـرحمن المصـطاوي، ط      : تحقيـق الـديوان،   : الحمداني، أبو فـراس    (4)
 .122م، ص2004/هـ1425
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 حقيقيا اللفظَ توظيفًا    وظَّفَ أن ابن جياب الغرناطي      ، بيد )1(لعدم وضوحهما وشيوع اإلبهام فيهما    
 :قال، )2(، هما أبو العيناء وأبو العالء المعري كلٌّ منهما بصرهفقد على شاعرين داللةً

 ]الرجز[                                                                               

 ُأقِْســــم بالقيســــيِن والناِبغَتَــــيِن

 

 وشَــاِعري طـــيِء الموِلــدينِ   

 

ـــه  ـــٍر وابِن ــٍر وزهي ـــن حج  وباب

 

     واألعشَييِن بعــد نِ  ثَـمـييم3(اَألع( 
 

لَّى اهللا عليه وسـلَّم  ل اهللا ـ ص ، وكتاب اهللا وأهل بيت رسو واإلنس الجن:ِنقَال الثَّومنها
منبر : العودانوإبراهيم ـ عليه السالم ـ،  الذَّهب والفضة، والحجر األسود ومقام :الحجرانـ و

 .)4(بتلي بهالذين يبعدان اإلنسان عن تهمة قد االشاهدين ال اللفظ على كما يدلُّرسول اهللا وعصاه، 

ن كان، فقُِصد من اللفظ الواحد مكانا      على الم  داللةًى   األلفاظ الملحقة بالمثنّ   وظِّفتْ بعض و
السـند  : والفـرجينِ . ومياه العرب وأنهار كسـرى    اليمامة والشمامة،   : ِنمثُل الصيري ،  كثرو أ أ

 .)5(مكة والطائف، وقُران وملهم: نوالقريتي. خرسان، والترك والسودانوخرسان، وسجستان و

داللته على الوجه والقدم إلى جانب  ،اء لفظ الموقفين في دالالت مغايرة الشعرواستحضر
 جبِل عرفـات     على  داللةً فظ وظَّف اللَّ   تمام أشار شريف يحيى األمين إلى أن أبا      ف،  )6(من المرأة 
 : ، قال أبو تمام يمدح إسحاق بن إبراهيم)7(والمزدِلفَِة

                                      
 ).3/463( دمشق، -، مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى:اللغوي، أبو الطيب : ينظر(1)

: تحقيـق الذَّيل والتكملة لكتابي الموصـول والصـلة،        : راكشي، أبو عبداهللا محمد بن عبد الملك األنصاري األوسي        الم (2)
 ).  5/333(، 1م، الحاشية رقم1964 لبنان، -، دار الثقافة، بيروت)ط.د(إحسان عباس، 

 القـاهرة،   –، مكتبة الخانجي    1بد اهللا عنان، ط   محمد ع : تحقيقاِإلحاطةُ في أخبار ِغرناطة،     :  ابن الخطيب، لسان الدين    (3)
 ).  6/127(نَفح الطِّيب من غصن اَألندلس الرطيب، : وأحمد محمد المقّري التلِمساني). 4/142(م، 1977/هـ1397

 76انظر، ص   )4(

126، 125، 116انظر، ص   )5(
 

74انظر، ص  )6(
 

 .467، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(7)
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 ]الوافر     [

 ـــع مج نــنْه ـــتْ ِم ـــع َأشرقَ  وقاِئ

 

  فَـيِإلى خَي    نِ  ِمنـــىِقفَيو1(فَـالم( 
 

العدِل والميزاِن، لتجمع العباِد يوم القيامِة ينتظرون       على   جرمانوس فرحات داللة     ووظَّفه
 : الدنيا، قالإنساٍن عما قدمت يداه في حياتِهجازى كلُّ يل، عدَل الرحمن ومغفرته

 ]الكامل     [

ــ ــِتح الدوهنَ ـــرـاك تَنْفَ ــ ظَفاِت  اـراِه

 

 )2( العدِل والميــزانِ   يـِنالموِقفَي  ِف 
 

 بنو عبس وذبيـان    : ، وهما نألجربيامثل   ،عربيةالقبائل  قبيلتين من ال  دلُّ على   يما  منها  و
أسـد  : نوالحليفـي . بيعة ومضر، وبكر وتمـيم    ر: نوالجفّي. معيص وبنو محارب بن فهر    وبنو  

المذلَّة : ةمجازيال ومن دالالته    ،)3(نجد وقحطان ، و وفزارةأسد وطيئ، وبنو أسد     :  ويقال وغطفان
 سميا بذلك ألنَّهما يتآزراِن على اإلنساِن، فمن يكون ذليالً عند اآلخرين يبقى فقيرا فـي                والفقر،

  حياتِه للسمعِة الطي   ه متحدي    بِة، وكأنِن، كما تقف األحالف مع بعضـها       هذين األمريِن يقفاِن ضد
مابعض خيراتهالت األقوام األخرى تحدةً ِضد بها وتسِلب إذ تجلَّى ذلك في قول جريرفتك ، : 

 ]الطويل[

ـــةٌ   ـــم وِذلَّ ـــر قَِدي ـــهم فَقْ  يحاِلفُ

 

   ِبْئسِليفَـاِنوالح  ـذلَّةُ والفَقْـر4( الم( 
 

م يفارقاه في    المبرد أن أبا الشَّغِب وصف طوَل الحزِن والِكبر بالحليفيِن؛ ألنَّهما ل           وروى
 : ابنه، قالحياته بعد موت

 ]البسيط       [

 فَارقْتُ شَـغْبا وقَـد قَوسـتُ ِمـن ِكبـرِ          

 

 ليفَانِ ِبْئسالح    رِن والِكبز5( طُوُل الح( 
 

                                      
 ). 3/299 (الديوان،:  أبو تمام(1)

 . 253م، ص1866 بيروت، -مطبعة اآلباء المرسلين اليسوعيين ،)ط.د(الديوان، : ابن فرحات، جرمانوس (2)

 133، 131، 129انظر، ص   )3(

 . 202صالديوان، :  جرير(4)

 ). 1/131(األدب، الكامل في اللغة و: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (5)
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جبال الجبالن، وهما    داللي ال هانزياحالالمدرجة في ظاهرة المشترك اللفظي      ومن األلفاظ   
في المغيـث    الصخر والفخر، قالداللةً علىوظَّفه  لكن المتنبي،  الحقيقة على  أجأ وسلمى  :طيٍء

  : مادحا ابن علي العجلي
 ]الوافر       [

ــ الِن ا ِبهــب الجــن ــٍر ِم ــخٍْر وفَخْ ص 

 

ــا ذَ  ــثُ وا المِغَأنَافَ ــذَي  )1(اما اللُّكَ
 

َأبو البقاء  لمجاز، قال    وهو من باب ا    الجبالِن المقصوداِن هما جبل األبدال وجبل الفخر      و
خر على  الفخر، وقدم الص   المعروف بجبل األبدال، والجبل اآلخر    : بها الجبالنِ : يقول ":العكبري

 . )2("الفخر صنعةً وحذاقةً، لما استعار للفخر جبالً، عطفه على الجبل الحقيقي

هـا الـداللي    نزياح جديـدة ال   األلفاظ الَّتي تحولتْ من داللتها األصلية إلى دالالت       ومن  
خالد بن نَضلة بن اَألشْتر بن جحوان بن فقعس، وخالد بن قيس بن المضلَّل بن مالـك                  :الخَاِلداِن

 الشـاعر    أن إالَّ، وكالهما من بنـي أسـد،        ابن اَألصغر بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قُعين         
 :  ، قالع الطُّهِر والورى، وظَّف اللفظ داللةً عل)3()عيسى عصفور(المعاصر 

 ]البسيط[

 هــج ٍة نَسدــر ــي ب ــْأثَرةٌ  ِف مو ــد ها ز
 

)4 (الطُّهر والورع :  الخَاِلـدانِ يزينُها 
 

 

 :قال ،)5( على الشَّعب والوطنووظّفه عبد الكريم الكرمي داللةً

 ]السريع[

ــي ــا وطَِن ــى   !.. ي ــا علَ ــْأس ِإنَّ ال تَ
 

ــا  مهم ،ــِدك هــع ــنِت طَالَ ماَألز  

 

                                      
  ).4/74(الديوان، : المتنبي، أبو الطَّيب(1) 
 ). 4/75(، 18 الحاشية رقم، المصدر نفسه(2)
م، وفيها توفي   1922هو عيسى حنا عصفور، وِلد في مدينة السويداء، التي تقع في جهة الجنوب من أرض سوريا، عام                 (3)

ـ  1992عام   معجم البابطين  : ينظر. رجاالت جبل العرب، وجبل الريان، وسهل حوران      لتغنيه ب " عصفور الجبل " م، لُقِّب ب
 ).    14/276(لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، 

 . 277 ص معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين،(4)
 .154، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى: ينظر (5)
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ـْنَـى الزعـامــاتُ     هـاــاهوَأشْبتَف

 

 )1(الشَّعـب والموِطن : والخَاِلــداِن 
 

 مو السكانيالنّ: ب

أسماء القبائـل    في   الفظيا  مشتركً تطور داللة اللفظ ما يجعله        إلى أدتْأحد العوامل الَّتي    
 مـع مـرور     القبيلة الواحدة عات في نسبها، تتفرع     بية تقسم إلى مجمو   ، فالقبائل العر  واألشخاص

وذلـك لقـول     أسماء األبناء، كلُّ واحدة منها بأحِد       تعرف ،قبائلعدِة  إلى  الزمن وإنجاب األبناء    
إذا تباعـدت   : ")نهاية األرب في معرفة أنساب العرب     (المارودي الَّذي ذكره القلقشندي في كتابه       

وتصير البطون عمائر، واألفخاذ بطونًا،     : والعمائر قبائل، يعني  األنساب صارت القبائل شعوبا،     
الَّتي  وبناء على ذلك فإن هذه القبائل        ،)2("والفصائل أفخاذًا، والحادث من النسب بعد ذلك فصائل       

فظ الواحد على العلمين في األصل وعلـى         إلى وقوع اللَّ   يؤدي رف بأسماء األبناء أو بألقابهم    تع
األب الواحد قد يكون أبا لعدة بطون، ثم أبو قبيلة قد           : "قال القلقشندي ر الزمن،   القبيلتين مع مرو  

يكون له عدة أوالد فيحدث بعضهم قبيلة أو قبائل فينسب إليه من هو منهم ويبقى بعضهم بال ولد، 
من األعالم الَّتي تـدخل فـي بـاب         و ،)3("أو يولد له ولم يشتهر ولده فينسب إلى القبيلة األولى         

فظي لداللتها على علمين من األسماء وقبيلتين من القبائل تعود فـي نسـبها إليهمـا         المشترك اللَّ 
 قال المغيري فـي بنـي   بن مالك بن عمرو بن تميم، ويربوع بن حنظلة،ااألنكدان، وهما مازن   

ـ            : ومن بني تميم  : "تميم ك زيد مناة بن تميم، وعمرو، والحارث، فولد لزيد مناة مالك، وولد لمال
  أنَّهما قبيلتان من القبائل، مـا ذكـره         تشير إلى   الَّتي راء، ومن اآل  )4("حنظلة، أبو القبائل الكثيرة   

وأما مازن تميم ففيهم كثرة، ويقال لبني مازن مالك بن عمرو بن تميم، وبنـي               " :، قال السمعاني
لعلمان تيم وسعد ابنـا      كما عِرفَ ا   ،)5("األنكداِن: يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم         

                                      
 . 366م، ص1981 لبنان، -، دار العودة، بيروت2طديوان أبي سلمى، : الكرمي، عبد الكريم (1)
، دار الكتـاب  2إبـراهيم األبيـاري، ط  : ، تحقيـق نهاية األرب في معرفة أنساب العرب     : القلقشندي، أبو العباس أحمد    (2)

 . 20م، ص1980/ه1400 لبنان، -اللبناني، بيروت
 . 20المصدر نفسه، ص (3)
 . 252، صالمنتخب في ذكر نسب قبائل العرب: المغيري، عبد الرحمن بن حمد بن زيد (4)
عبد اهللا عمر البـارودي،     : تقديم وتعليق األنساب،  : السمعاني، اإلمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي           (5)
 ). 5/166(م، 1988/ هـ1408 لبنان، -، دار الجنان، بيروت1ط
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يعود من فيهما في   يات إلى أنَّهما قبيلتانِ   ا وتشير الرو  بن صعب بالحرقتين،  اقيس ثعلبة بن عكابة     
، )2("قومه وقبيلته : رهط الرجل "و ،)1("وهما رهط األعشى  : "، وذلك لقوِل ابن منظور     إليهما نسبه

 كما أن قول األعشى فيهما يكشف لنا أن    .)3("حي من العرب  : الحرقَةُ: "وقال األزهري في تهذيبه   
 نفي نسبه إليهمام يعرف بلقبهما، قاليعود  : 

 ]الطويل[

ــتُ آلِل  ــرقَتَيِنعِجبـ ــاالحـ  ، كََأنَّمـ

 

 )4(رَأوني نَِفيـاً ِمـن إيـاٍد وتُـرخُمِ         
 

عِرفَـتْ  يم، و ن مالك بن زيد مناة بن تم       مالك بن حنظلة ب    لكردوسان لقب لقيس ومعاوية ابني    وا
كمـا  . )5(" بطناِن من العرب   الكردوسان: "لقبهما، فقيل تاِن تعودان في نسبهما إليهما ب     القبيلتاِن اللّ 

 ء زيد مناة بن تمـيم بـالمزروعين،       عِرفَ كعب بن سعد أو عوف بن سعد ومالك بن سعد أبنا           
ف وكعـب يقـال لهمـا       أو عو فمالك وكعب،    ": على قبيلتيهما، قال البالذري    بعدئذ قبأطلق اللَّ ف

 .)6("لهماا سميا بذلك لكثرة عددهما وكثرة أموالمزروعان

ومن القبائل العربية الَّتي عِرفتْ باسم األب الثعلبتان، إذ تعودان في نسبهما إلى ثَعلَبةَ بِن                
علَبةَ بِن رومان ٍء، وثَ بن سعيد بن فُطْرةَ بن طَيىجدعاء بن ذُهل بن رومان بن جنْدب بن خاِرجةَ       

ومنهمـا الثعلبتـاِن مـن      : "، وقال جواد علـي    )7(ءىذين يعودان بنسبهما لقبيلة طي    ابِن جنْدٍب اللَّ  
8("ءىطي( . 

                                      
 ". حرق"، مادة )3/155(، لسان العرب: ابن منظور (1)
 ". رهط"، مادة )5/403(المصدر نفسه،  (2)
 ".  حرق"، مادة )4/46(، تهذيب اللغة: األرهري، أبو منصور محمد بن أحمد (3)
 . 202صالديوان، : األعشى (4)

 ". كردس"، مادة )12/68(،  لسان العرب:ابن منظور(5) 
 ). 12/258(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : ذريالبال (6)
 .196، صنهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، أبو العباس أحمد: ينظر (7)
 . 338، صالمفصل في تاريخ العرب قبَل اإلسالِم:  علي، جواد(8)
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: وبعض القبائل العربية عِرفَت باسم المؤنث نسبة السم امرأة لشهرتها، قال القلقشـندي             
، ومن هذه القبائل الحزيمتاِن     )2(" ونحوهما )1 ()ةيلَِجف وب ِدنْكِخ(وقد تُسمى القبيلة باسم أم القبيلة،       "

ِن على علمين وقبيلتين يعود نسب من فيهما للعلمين، وهما حزيمـة            ِن، وهما لفظاِن داالَّ   والزبينتا
 .)3(القحطانيةوزبينة من باهلة بن عمرو بن ثعلبة، يعود نسبهما إلى القبائل 

 هجات العربيةللَّ اتباين :ج

 قال أبـو     اللهجات، تباينى  فظي في األلفاظ الملحقة بالمثنّ     المشترك اللَّ  عوقومن عوامل   
ينبغي أن ال يكون قصدا فـي الوضـع وال          اتفاق اللفظين واختالف المعنيين     "إن  : علي الفارسي 

ى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلـب  ت أو تكون كلَّ لفظة تستعمل بمعنَ ه من لُغاٍت تداخل   أصالً ولكنَّ 
ى د المعنَ إن تعد  ": في قوله   أحمد بن محمد المعتوق    وهو ما أشار إليه    ،)4("لة األصل فتصير بمنز 

هجـات واخـتالف   ـ نتيجـة الخـتالف اللّ   بت ومشهودـ كما هو ثاللكلمة الواحدة قد يحدث  
عند أهل  السيُل والحريقلجمل الهائج، هل البادية السيل واأ فاألعميان عند ،)5("استخدامها للكلمات

الهائج عند أهل البادية، والسيل والحريق عنـد        السيل والبعير   : كذلك األيهمان، وهما  . مصاراأل
  . أهل االمصار

 اختالف داللة اللفظ عند القبائل العربية: د

ى  ي المفردات الملحقة بالمثنّ   فظي ف عدة على شيوع ظاهرة المشترك اللَّ     من العوامل المسا  
ددع على أحد ال     أللفاظ المختصة باألعالم، فقد   اول داللة   روايات واآلراء ح   ال تَعمجعلمـين   كان ي 

                                      
 بنو عبقر، والغوث، وصهيبة، وحزيمة، بنو أنمـار  قبيلة من أنمار بن أراش من كهالن من القحطانية، وهم  ) بنو بجيلة ( (1)

بطن من مضر، مـن     ): بنو ِخنِْدف . (بن إراش، وبجيلة أمهم علب عليهم اسمها، وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة             
ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحافي       : اسم امرأته، عرف بنوه بها، واسمها     : العدنانية، وهم بنو إلياس بن مضر، وخندف      

 . 248، ص171، صنهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، أبو العباس أحمد: ينظر. ن قضاعةب
 . 21، صنهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، أبو العباس أحمد (2)
 . 234المصدر نفسه، ص: ينظر (3)
 ).  13/173(، 4، كتاب األضداد، ج المخصص:ابن سيده (4)

 . 915 صطبيعتها، ومصادرها،: األلفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربية: أحمد بن محمد وق،المعت (5)
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ما جعل هذه األلفاظ تدخل في ،  في مجملهااالسم اآلخرة رواية  صحل والخالف حول    دويثار الج 
 :ول اآلتيدوهي مدرجة في الج ظاهرة المشترك اللفظي،

 المعنى المفردة

 اَألقْرعاِن
ثد، األقرع وفراس ابنا حابس بن عقال، األقـرع  األقرع بن حابس وأخوه مر  

 .القعقاع وأخوه من بني نهشل: وقيل هما. بن حابس وأخوه عامر

 اَألقْعساِن
األقعس ومقاعس ابنا ضمرة من بني مجاشع، األقعس وهبيرة ابنا ضمضـم            

 .المجاشعان

 اَألحوصاِن
، وقيل  األحوص بن جعفر بن كالب واسمه ربيعة، وابنه عمرو بن األحوص          

 .  حنظلة بن عامر وربيعة: هما
 .بارك وبريك، وقرطٌ وعامر ابنا سلمة بن قشير البريكاِن

 الحران
: وقيل هما . الحر وأخوه ُأبي، عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب          

 .نجمان عن يمين الناظر إلى الفرقدين

 الحنْتَفاِن
اح بـن يربـوع، الحنتـف    يحميري بن رأخوه سيف ابنا أوس بن   الحنْتَف و 

 . والحرث ابنا مالك بن خفاجة من بني عقيل
 . عبد اهللا بن الزبير وابنه، عبد اهللا بن الزبير وأخوه مصعب الخُبيباِن

 الردفاِن
مالك بن نويرة، والردف اآلخر من بني رباح بن يربوع، قيس وعوف ابنـا              

 . عتَّاب بن حميري بن رياح
 .زهدم وقيس ابنا حزن، زهدم وكردم دماِنالزه

 الصمتان
الصمة أبو دريد وعمه مالك، الصمة الجشمي والجعد بن الشـماخ، وزيـد             

 .ومعاوية ابنا كلب

 المزروعاِن
كعب بن سعد ومالك بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، عوف بن سعد                

 .ومالك بن كعب بن سعد

 المصعباِن
عبد اهللا بن الزبيـر     : ن الزبير وابنه عيسى بن مصعب، وقيل هما       مصعب ب 

 .وأخوه مصعب بن الزبير
 )رادفالتَّ( شترك المعنويالم ـ

 منـاظرةٌ  ظـاهرةٌ هي  و رادف، التّ  ظاهرةُ  العربية زت بها غوية التي تمي  هر اللُّ لظوا ا من
غـة ثـروةً وغنـى    ا أكسـب اللُّ   م ،درجة في بابها  فظي؛ لكثرة المفردات الم   لظاهرة المشترك اللَّ  
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راسات حولها بالنقد والتحليل واالستقصاء، قال محمد نـور الـدين           الد غويوناللُّعد  فأبمفرداتها،  
 من أسباب غنى العربية     رادففإن هناك شبه إجماع على أن ظاهرة التّ        ":المنجد في مقدمة كتابه   

قد كثرت المصنفات التي جمعت مفردات هـذه         وامتيازها بثروة هائلة من األلفاظ، و      بالمفردات
     . )1("الظاهرة عند القدماء على وجه الخصوص

الراء والـدال والفـاء    ":قصد منه التتابع في الشيء، قال ابن فارس  غة ي والتَّرادف في اللُّ  
وسـميت  . راِدفُكالَّذي ي : والرديف. التتابع: ف واحد مطرد، يدلُّ على اتباع الشيء، فالتَّراد       أصٌل

نَزَل بهم أمر فرِدفَ لهم أعظم منه، أي تبع األوَل ما كان أعظـم              : ويقال. العجيزةُ ِردفًا من ذلك   
 .)2("موضع مركب الردف: والرداف. منه

 إلـى  تسميته   في أصلِ غِة يعود    إلى أن الترادف في اللُّ      لعيبي وأشار حاكم مالك الزيادي   
يقال، رِدفَ الرجَل   . غة هو ركوب أحد خلف آخر     التَّرادف في اللُّ   ":لركوب أحٍد خلفَ اآلخر، قا    

على لفظ واحد، واأللفاظ األخرى       التَّرادف من حيث مدلوله    يعتمدإذْ   ،)3("وأردفه أي ركب خلفه   
وهو التتابع ) ر د ف(ها، تتحد جميعا في داللة األصل الثالثي تمدلوالعد ملحقاٍت للفظ األول في تُ

، ال تكـاد    ةتي تدور في كنف هذه الظـاهر      تْ المفردات الّ  وإن استُعِرض  .الشيء واللحاق به  في  
نى واحـد،    ألفاظ متعددة لها مع    :إذ يقْصد بالترادف في االصطالح    تخرج من دائرة هذه الفكرة،      

 المترادف مـا كـان معنـاه    ":غة في دراساتهم ومؤلفاتهم، قال الجرجانيوهو ما ذكره علماء اللُّ 
هو األلفاظ المفردة الدالـة      ":ينا عن اإلمام فخر الد    ، وقال السيوطي نقلً   )4("سماؤه كثيرة أواحدا و 

وهو ما وضحه يحيى جبر في باب اختالف األلفاظ واتفـاق           ،  )5("على شيٍء واحد باعتباٍر واحد    
 :يقي النحوي، قـال   المعاني في تحقيقه كتاب اتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان بن بنين الدق           

                                      
 لبنان،  -، دار الفكر المعاصر، بيروت    1، ط الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق      : المنجد، محمد نور الدين    (1)

 . 1م، المقدمة، ص1997/هـ1417 سوريا،-دار الفكر، دمشق
 ".ردف"، مادة )2/503(، معجم مقاييس اللُّغة: ابن فارس(2) 
 - رسالة جامعية ـ ماجستير ـ منشـورات وزارة الثقافـة واإلعـالم     التَّرادف في اللغة،:  لعيبي، حاكم مالك الزيادي(3)

 . 31م، ص1980الجمهورية العراقية، 
 . 210، صكتاب التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد الشَّريف (4)
 ).1/402(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(5)
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اللة عليه، كاألسد   تلفة، قد تكون متساوية في الد     خحيث إنَّه يدور حول المعنى يعبر عنه بألفاظ م        "
سد وبربر، وقرقر، وهمهم،    زمجر األ : و متقاربة تقاربا ملموسا كقولهم    والليث، والظلِّ والفيء، أ   

 .)1("…وغمغم،

غة العربيـة وال يمكـن إنكـاره،        التَّرادف في اللُّ   وجودوبناء على ما سبق، يجمع على         
جمعوا األلفـاظ   فظي، و مماثالً لظاهرة المشترك اللَّ   غويون القدامى أولوا هذه الظاهرة اهتماما       فالل

في بداية الفصل األول من     محمد نور الدين المنجد      ذكر المترادفة، وبوبوها حسب موضوعاتها،   
اهرة مـن القـدامى     من اهتم بهذه الظ   ) م بين النظرية والتطبيق   الترادف في القرآن الكري   (كتابه  

محمد بن الحسن :  اهتموا بهذه الظاهرة من القدامىنم ومؤلَّفه، وم المؤلِّفوالمحدثين، فاستحضر
، وأبو سـعيد   )كتاب أسماء الخمر وعصيرها   (بن رمضان، جمع أسماء الخمر في كتاب بعنوان         ا

، )كتاب أسماء القـدح   (و  ) أسماء الخمر ( في مؤلفين، سماهما بـ      عبد الملك بن قُريب األصمعي    
كان األصـمعي يحفـظ     (وكتاب  ،  )ما اختلف لفظه واتفق معناه    : (كما ألف مؤلفين آخرين، هما    

، كما أن أبا الفضائل، رضي الدين، الحسن بن محمد بن الحسن بن حيـدر               )للحجر سبعين اسما  
ألَّفَ في كثير من الموضوعات، فترك لنا العديد من مؤلفاته، ، القرشي العدوي العمري، الصغّاني

ماء الرياح، وأسماء الفأر،    ة، وأسماء الخمر، وأسماء الذئب، وأس     أسماء األسد، وأسماء الحي   : منها
نجعة الرائد وشرعة الوارد فـي المتـرادف        (إبراهيم اليازجي   : ثينحد الكثير، ومن الم   وغيرها

ـ  (وظ حسين محفو، )والمتوارد  وسعيد بـن سـعد بـن نبهـان     )معجم المترادفات ـ مخطوط 
معجـم المعـاني    (سـكندر ، ونجيب إ  )عض المترادف من األلفاظ   تذكرة الحفاظ في ب   (الحضرمي  

علي عبـد الواحـد   أشار ، و)2()للمترادف والمتوارد والنقيض من أسماء وأفعال وأدوات وتعابير      
وقد جمع األستاذ  ":راسات حولها، قال رة، فاعدوا الد  اهن المستشرقين تنبهوا لهذه الظ    أ إلى   الوافي

ل وشؤونه، فوصلت إلى أكثر مـن  مالمفردات العربية المتصلة بالجDe Hammer( دوهامر (
 . )3("خمسة آالف وست مئة وأربع وأربعين

                                      
، دار عمـان للنشـر      1يحيى عبد الرؤوف جبر، ط    :  تحقيق اتفاق المباني وافتراق المعاني،   :  ابن بنين الدقيقي، سليمان    (1)

 . 45م، ص1985/هـ1405 عمان، -والتوزيع
 . 29-17، صيم بين النظرية والتطبيقالترادف في القرآن الكر: المنجد، محمد نور الدين: ينظر (2)

 . 169م، ص1945 القاهرة، -، دار نهضة مصر)ط.د(،  فقه اللُّغة:عبد الواحد، علي (3)
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وجودهـا، فظهـر    رضت هذه الظاهرة للنقد والتشكيك في       غم من ذلك، فقد تع    الرعلى  و
ومن الناس من أنكره،     ":، قال السيوطي  غةغويين المعارضين لفكرة الترادف في اللُّ     لُّالعديد من ال  

 الـذات، واآلخـر   ؛ إما ألن أحدهما اسموزعم أن كلَّ ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات    
ذهب بعض النـاس إلـى    ": ، وقال التاج السبكي في شرح المنهاج      ...اسم الصفة أو صفة الصفة    

ي ر المترادف في اللغة العربية، وزعم أن كلَّ ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات الَّت               إنكا
في كتابه الَّذي ألَّفه في      وقد اختار هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس           ،...تتباين بالصفات،   

مـن الَّـذين     و .)1("العربية وسنن العرب وكالمها، ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلـب          غة  فقه اللُّ 
 ألفاظًا ويستعملونها    الناس وقد يستخفُّ  ":أنكروا الترادف أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، قال        

كـلُّ   ":، قال ى ثعلب وجود الترادف    وأنكر أبو العباس أحمد بن يحي      ،)2(" بذلك منها  ها أحقُّ وغير
  .)3("يس في صاحبهحرفين أوقَعتْهما العرب على معنى واحد في كلِّ واحد منهما معنى ل

يعتريها إذ    الترادف لم تبد بوضوح تام،     آراء اللغويين القدامى المنكرين لوجود ظاهرة     و
 بوجود الترادف فـي العربيـة       حصر يجعل الباحث ي   ما،  عميمتبس عليها التَّ  بعض الغموض، ويل  

   .ى خاصةًالملحق بالمثنّفي عامةً، و

 ىفي الملحق بالمثنَّ) دفالتَّرا(عوامل وقوع المشترك المعنوي 

 غويالمصطلح اللّ: أ

 عبارة عن اتفاق قوم   : االصطالح: " في قوله   المصطلح اللغوي  عرف الشريف الجرجاني  
لفظ أو شيء : "، وقال إسماعيل مغمولي فيه)4("وضعه األولعلى تسمية الشيء باسم ما ينقُل عن   

رفة اصطالحاته، مثل اصطالحات    اتفقت طائفة مخصوصة على وضعه، ولكل علم أو ميدان مع         

                                      
 ).1/403(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(1)
 القاهرة،  -بة الخانجي ، مكت 7عبد السالم محمد هارون، ط    :  تحقيق البيان والتبيين، : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر      (2)

 ). 1/20(م، 1998/ هـ1418

 ).400-1/399(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي(3)

 . 38 صكتاب التعريفات،:  الجرجاني(4)
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المصطلح لفظ، كلمة أو كلمات،     : "، وقال أحمد شفيق الخطيب    )1("الفقهاء، واصطالحات البنائيين  
تحمل مفهوما معينًا ماديا أو معنويا غير ملموس، أو هو كلمة أو كلمات ذات داللـة علميـة أو                   

 .)2("ن والمباحثحضارية يتواضع عليها المشتغلون بتلك العلوم والفنو

وهـو كلمـة أو كلمـات أو        (غوي المتعارف عليه في عصرنا الحالي       لكن المصطلح اللُّ  
لم يتداولـه الجـاهليون     ) مجموعة كبيرة من المفردات تتمحور دالالتها حول حقل علمي معين         

م تعرف العرب   فـل"،  ـ )3(حضوره في لغاتهم  الرغم من   على  ـ   والمسلمون في صدر اإلسالم   
ـ لفظ االصطالح ولفظ المصطلح بالمعنى الَّذي هما فـي  ي الجاهلية وال في فجر اإلسالم   فـ

غـوي لداللـة األصـل      إال المعنى اللّ   المعاجم اللغوية لم يرد في    و،  )4(..."العلم المسمى باسمهما  
  فالمصالحة مع اآلخرين يشـير    ، ِخالف الفساد  ، وهو  المصالحة  على ، الدال )ص ل ح  (  للغوي  ا

 . )5(إلى الخروج في رأي جامع

، أثـر   "التكون التاريخي الصطالحات البيئة والطبيعة والفلك     " دراسة يحيى جبر     ظهروتُ
 مناسـبة  البيئة العربية وما تحويه من ظواهر طبيعية وكونية في ابتكار مصطلحات لغوية جديدة      

تتبلور حتى يرمز لها بلفظ ولما كانت المعرفة بظاهرة أو بجرم ال : "، فمن آرائهلكل ظاهرة منها
القـديم، كالتـأثر    ، ومنهم من أشار إلى تأثر اللغة العربية باللغات األخرى في العصر             )6("بعينه
 واليونانية والتركية والكردية والقبطية والبربرية والقوطية، كما تـأثرت اللغـة            غة الفارسية باللُّ

                                      
مجلة التراث العربـي، اتحـاد الكتـاب    المصطلح في التراث العربي اإلسالمي وطرائق وضـعه،   :  مغمولي، إسماعيل  (1)

 .28، ص94-93م، ع2004/هـ1425 دمشق، -العرب

 . 164، ص52م، ع2001/ـه1422، مجلة اللسان العربي، منهجية بناء المصطلحات: أحمد شفيق: الخطيب (2)
ـ : جفال، محمود عبد اهللا:  ينظر(3) ، مجلة مجمع المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص ـ مصدره وداللته 

 . 61-60، ص71م، ع2006/هـ1427 الجامعة األردنية، -دنية الهاشمية، عماناللغة العربية األردني، المملكة األر
 .98، ص52م، ع2001/ هـ1422، مجلة اللسان العربي، في االصطالح والمصطلح: الزكراوي، محمد (4)
دة ، مـا  )3/303(،  معجم مقاييس اللُّغـة   : ابن فارس ". صلح"، مادة   )415-7/414(،  لسان العرب : ابن منظور :  ينظر (5)
 ".صلح"

، منشورات الدار الوطنية للترجمة والطباعة      )ط.د(،  التكون التاريخي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك     : جبر، يحيى  (6)
 . 2م، المقدمة، ص1996/هـ1416والنشر والتوزيع، 
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دات المعربة واأللفاظ الدخيلة لتوظيفها فـي       غات األوروبية الحديثة، ما زاد في المفر      العربية باللّ 
 . )1(غة العربية كمصطلحات جديدة لها دالالتها الخاصةاللّ

 إلـى ظهـور    طور الحياتي في المناحي االجتماعية واالقتصـادية والسياسـية أدى         والتّ
ح المصـطل مفهـوم  حفَّز اللغويون للبحث فيها، رغبةً في تأصـيل        مصطلحات لغوية جديدة، ما     

 مـن المصـطلحات الَّتـي لـم      أتى الدين اإلسالمي الحنيف بكم   ه حيز الوجود، إذ   غوي وجعلِ لّال
كانت العرب في جاهليتها علـى إرث مـن إرث    "إذيصطلح عليها العرب في العصر الجاهلي،      

آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء اهللا جلَّ ثناؤه باإلسـالم حالـت أحـواٌل         
  ونُِقلَتْ من الل    ونُِسخَتْ ِدياناتٌ، وُأب ،إلى مواضع ُأخَر بزيـاداٍت         ِطلَت أمور غِة ألفاظٌ من مواضع

ى ملحقـة بـالمثنّ    أن المفردات ال   النتباه ل الفتُوال. )2("زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت    
مستمدةٌ من   لغوية عربية جديدة مرادفة لمصطلحات لغوية أخرى،         مصطلحاٍت بوصفها   المبتكرة

 ى دون  المثنّ غة العربية بخصيصة  ز اللّ وذلك لتمي  ،عيدا عن التأثر باألمم األعجمية    الفكر العربي، ب  
 .دخيلةًتُعد ألفاظًا غات المختلفة، فلم يرد في معجم لسان العرب ألفاظٌ ملحقة بالمثنى غيرها من اللّ

إن : "قيـل  ،معـاني  يساعد في وجود ألفاظ مشتركة ال       بعض صفات الذوات   تخصيصو
اللفظ الجديد يصلح للتخصيص، والواضع يأخذ اللفظ الَّذي يختاره للتوليد فيشتق منه لفظًا جديدا              

 عمر بن الخطاب وأبو بكر      فَفقد عرِ  .)3("داللة ذلك اللفظ، ولكن داللة أضيق وأخص      ال تبقى له    
لـك بتخصـيص بعـض      ، وذ  أخرى ةي بالعمرين بمصطلحات تلقيب   إلى جانب معرفتهما  الصديق  

 ا،ابتكر التابعون ألفاظًا تليقُ بمقامهم    فلمكانتهما الرفيعة، ومنزلتهما العالية،      العامة لهما؛    اتالصف

                                      
ـ    : السيد، صبري إبراهيم: ينظر (1) ـ )ط.د(، المصطلح العربي ـ األصل والمجـال الـداللي  ة الجامعيـة،  ، دار المعرف

 ). 23-1/5(م، المقدمة، 1996 مصر، -اإلسكندرية
 . 44، صالصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها: ابن فارس (2)
، مجلـة  منهج وضع المصطلح لدى القدماء ـ مستفاد من الطريقة العربية الجديدة للتحليل اللغـوي  :  بلقزيز، محمد(3)

األلفـاظ المترادفـة    : الرماني، أبو الحسن علي بن عيسـى      : وينظر. 147، ص 44م، ع 1997/هـ1418بي،  اللسان العر 
م، 1992/هـ1413 المنصورة، -، دار الوفاء للطباعة والنشر3فتح اهللا صالح علي المصري، ط:  تحقيقالمتقاربة المعنى،

 .32ص
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صـلَّى اهللا  وسنة رسول اهللا ـ    تطبيق شرع اهللا ؛ ألنَّهما كانا جادين في)1("اَألميناِن" عِرفا بـإذ 
كـان  فقـد  كر من حروب الـردة،  وقف أبي ب، وخير دليل على ذلك معليه وسلم ـ بعد وفاته 

هللا تعالى وتطبيقًا لشرعه وسنة رسوله ـ صلَّى اهللا عليـه   ا إخمادها ابتغاء مرضاِةعلى  حريصا
ق  فقد سمي عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ بالفاروق؛ ألنَّه فر  ،وسلم ـ، فضالً عن ذلك 
لوجهه الكريم، قال بين الحق والباطل إرضاء َأسبن َأوس بن ب جرة الساعديلَم : 

 ]تقاربمال  [

 ـا ِإذْ بينَـــاألمينَــــاِنَأمــــا فَ

 

 )2( الصــوىِهيــلَيــِق عِرمنَــار الطَّ 
 

 :بديع الزمان الهمذانيقال  ،اعتبارا لسنِّهما، )3("الشيخاِن "كما عِرفا بـ

 ]الرجز[

ــ ــك ِف ــي الطَِّإنَّ عــِن، ع ــيخَيِنى لَ  الشَّ

 

ـ  و  )4(ي النُّـورينِ  ي السـيِد ذِ   القَدِح ِف
 

 

 وظَّفوا لفـظَ    بيد أن الشعراء  ،  )6(اَألطيباِنو )5(تي عِرفا بها الطَّيبانِ   ومن األلفاظ الحسنة الّ   
 :الطَّيبيِن في أشعارهم، قال جرير يهجو األخطل

 ]البسيط    [

 ان يرضــى رســوُل اِهللا ِديــنَهما كَــمــ

 

)7(َأبــو بكْــٍر وال عمــريبــاِن والطَّ 
 

 

وقال ِدِعبل الخزاعي: 
                                      

 معجـم الفرائـد     :محمد مصطفى العريضـي   : وينظر .56، ص )نالمثنيا(معجم األلفاظ المثناة    :  األمين، شريف يحيى   (1)
 .242 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(المكنونة في 

 ).  6/149(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، :  البالذري)2(

 المثنـاة              معجـم األلفـاظ   : شريف يحيـى األمـين    : وينظر. 68، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     :  المحبي (3)
 ،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضـداد    (معجم الفرائد المكنونة في     : محمد مصطفى العريضي  . 258، ص )المثنيان(

 .245ص
 لبنـان،   -، دار الكتب العلمية، بيروت    1يسرى عبد الغني عبد اهللا، ط     :  دراسة وتحقيق  الديوان،: الهمذاني، بديع الزمان   (4)

 .  144م، ص1987/هــ1470

 ).  4/612(  دمشق،- مجلة المجمع العلمي العربي كتاب المثنى،: اللغوي، أبو الطيب(5)
 .46، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة :  األمين، شريف يحيى(6)
 . 201 صالديوان،:  جرير(7)
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 ]الكامل[

ــ ـــيه  َأِبِب ـــمد ووِص حم ــي  ي النَِّب

 

ــ  بالطَّيـاِنوابو ـــه ــ وِبنتُ )1(اـاهنَ
 

 

تخصيص الصفات العامة لهما، فقيـل       ألفاظًا مترادفة، تولدتْ من      اكتسب العير والعبد  و
فـي  من األلفاظ المترادفـة     و. ن؛ لقلة خيرهما، واألحصان؛ ألنَّهما يماشيان أثمانهما      لهما األبترا 

األبـردان،    العامة وإسـقاطها عليهمـا      بتخصيص الصفات  ، وذلك  على الغداة والعشي   دالالتها
صفة التـدرج  لهما  كما خُصصت برودة في كلِّ شي لهما،صفة الل اتخصيص  والقرتانِ والبردان،

 . رتينعِرفا بالكَّ فلهما خصصت صفة التكرار في األشياءون، فقيل لهما الحلبتاِن، وفي اللَّ

تخصـيص الصـفات    ، وذلـك ب    من المترادفات  يل والنَّهار  اللَّ عد األلفاظ الدالة على   تُكما  
د صفة التجد تخصيص  بوذلك   ،باَألجديِن والجديدين  عِرفاإذ   ،هماسقاطها علي وإ األشياء في   العامة

عِرفـا  و الـنَّقص فـي األشـياء،     للعام وهو    اتخصيص  اَألثْرمانِ : وقيل لهما  ،في كلِّ شي لهما   
 ألثرهمـا علـى     ِن، والخـاِبلي   المتدادهما ِن، والحبلي  النفصالهما عن بعضهما بعض    نباألصرمي

، ابعهمـا  لتت ِن، والـردفي   لتعاقبهمـا دومـا    ِن والـدائبي  يموت وهما على حالهما،   و يحيا   ،اإلنسان
  لتعاقبهمـا،  ِن لعدم انتهائهمـا، والعقيبـي     ِنوالعصري  يصِرفُ اآلخر،   منهما  ألن كال  ِنوالصرفي

يـل  ظًا أخرى داللةً علـى اللَّ     الفواستحضر الشعراء أ   . لملئهما الدنيا  ِن لتجددهما، والملَوي  ِنلفَِتييوا
سروالنَّهار، منها الحتْ صفةُ الحـ اِن، إذْ خُِصص ـ حفظ في كلِّ شيء أي التَّرِس   لهما، قال ابن  

 :  مادحاالرومي

 ]الخفيف[

 فَكَــَأن قَــد شَــِهدتَ كُــلَّ قَــِديمٍ    

 

ــاوتَ    ــد تَفَ ــم قَ ــاِنوِبكُ سر2(الح( 
 

ويعرفاِن أيضا بالجاريِن، تخصيصا لصفة القُرِب في كلِّ شيء لهما، قال خليل مطـران              
 ":مسيسعي ظلِّ تمثال رف"في قصيدة له بعنوان 

                                      
(1) ليِدِعبل بن ع ،د يوسف نجم، : تحقيقالديوان، : الخزاعي161م، ص1962 لبنان، -ر الثقافة، بيروت، دا)ط.د(محم . 

 ). 6/248(، الديوان:  ابن الرومي(2) 
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 ]البسيط[

ــا   ِتهَأِعز ــن ــاٍء ع ــذُّلِّ نَ ــع ال  وموِق

 

 "لُبنَـانِ "كَموِقِع الظِّلِّ عـن هامـاِت        
 

  صـار ِإلَـى    الجـارينِ  ِفي   لِكنَّما الِخلْفُ 
 

 )1(اَألشَداِن: ِحلٍْف، وَأدنَى ِإلَى الصلْحِ    
 

، فهمـا    داللةً عليهمـا   يلميات أخرى، وذلك بتعميم صفات اللَّ     سميل والنَّهار ب  وعِرفَ اللَّ 
ظهر ذلك في مضمون قصيدة تنسب إلى    ويل لكليهما،   اللَّأثناء   عدم الوضوح    صفةل اتعميم نالليال

فر  جع ين جالل اإلسالم أبا   لعادل شرف الد  الوزير ا  حينما مدح  إبي الفوارس األمير شهاب الدين    
، موظِّفًا أسـلوب    ه563 والية المستنجد باهللا سنة       كان وزيرا في    الَّذي أحمد بن محمد بن البلدي،    

 : قال فيه ،هصفاِت عرضالمقابلة في 

 ]الرمل[

   تَهــالَم ــِإذَا سـ ــْأٍس فَـ ــار بـ  نَـ

 

ــالما   سا ودــر ب ــد ــاد ذَاك الوقْ ع 
 

 ِبشْـــره المشْـــفُوع ِمنْـــه ِبالنَّـــدى
 

 )2(ا وظَالمــا حظــاللَيلَــيِنيكِْشــفُ  
 

 عائشـة   قالـت  الليـل، الخاصـة ب  صفة سواد   بتعميم   ،ويعرف الليُل والنَّهار باألسودين   
 :التيمورية

 ]الوافر[

ــاِني َأ ـــما  نَع ــاِس لَ ــيض الِقرط ب 

 

  نُــور مــوفَــاِني الييِنجدــو3(اَألس(
 

 

 هذين البلدين وما     صفات تعميمب فاٍظ مترادفة عديدة، وذلك   كما عِرفَتْ الكوفة والبصرة بأل    
ما أدى إلى توليد مصـطلحات لغويـة جديـدة          ات مائية ومكانة علمية وسياسية،      فيهما من ثرو  

 تتميزتان بتعميم ما    الرافدان، والعراقان، والمصران، وقيل لهما أيضا البصر      : يعرفان بها، وهي  
 علـى   صطلح الرائدين، داللـةً   أما عامل توليد مصطلح الرافدين وم     . كال البلدين  عنبه البصرة   

بتعميم  النَّهران، كما عرفا بالفراتين وذلك    المتصف بهما    يم صفة الخير  تعمجاء ب فدجلة والفرات،   
                                      

 ).  3/419(، ديوان الخليل: مطران، خليل(1) 
 ). 2/68(، الديوانحيص بيص، األمير شهاب الدين سعد بن محمد التميمي البغدادي، (2) 
األدب البالغ من فنون البالغة غاية األرب المحتوي        الديوان المحيي رفات    : تيمور، عائشة عصمت بنت إسماعيل باشا      (3)

 . 62م، ص1892 مصر، -، المطبعة العامرية الشرقية، القاهرة1طمن حسن البراعة على ما به امتاز، 
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 تولدت بفضل تعمـيم     قَ على الجرمين السماوييِن الشمس والقمر ألفاظٌ      ِلطُْأو. صفات نهر الفرات  
صـفة  مـتْ   ن واألبلجان والنيـران، وعم    زهرااأل: صفات هذين الجرمين السماويين، فقيل لهما     

  . )1(الشمس والقمر:  القمرانالتذكير الخاصة بالقمر لهما، فقيل

وتكتسب بعض الذوات ألفاظًا مترادفة بتعميم صفات أحدهما، أو بتخصـيص الصـفات             
ا منفصالً العامة، أو من باب المجاز، إال أن محمد نور الدين المنجد عد االستعمال المجازي عاملً 
، بيـد  )2(عن االنزياح الداللي، وعده من العوامل الَّتي ال عالقة لها بوقوع الترادف في المفردات    

ب المشبه اكتساب لكأن المجاز يعد عامال واضحا من عوامل توليد مصطلحات لغوية مترادفة، وذ      
الة علـى  غوية الدفاأللفاظ اللُّبه به، كثرة االستخدام ـ باسم المش بعرف ـ  ما يصفات المشبه به، 

، ان بتعميم صفة األب، لفظًا ومعنًـى تعميم المخصص، فقيل لهما األبواألب واألم، بعضها جاء ب 
$(:، لقولـه تعـالى    )3(نوقيل لهما الوالـدا    uΖøŠ ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/()4(  ،     بتعمـيم صـفة األم

سنَّة ربانية تسير عليها     كونها   ،تغليب المذكر على المؤنث   ، على الرغم من     الختصاصها بالوالدة 
%ãΑ(:، قـال تعـالى    )5(الحياة في كثير من مظاهرها الحسية أو المعنوية        ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã 

Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ āÒ sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑÎ/ uρ (#θ à) x�Ρr& ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& وبعــــض  .)6()4

، فقيل لهما الطَّرفان، تشبيها بحدي الشـيء،        ا مجازي ابتُِكرتْ غوية الخاصة بهما  طلحات اللُّ المص
 :قال ناصيف اليازجي. ع الماءن، تشبيها بينبوهما النَّبعتاوقيل ل

 ]الوافر[

ـــِر ـــريِم َأٍب وُأمكَـ ـــن كَـ  يم ِمـ

 

 )7(النَّبعتَــينِ ى سـلٍَف ِكــراِم     ِإلَ 
 

                                      
   162 انظر، ص )1(

 . 85، صالترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين: ينظر (2)
 .114، ص جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي: وينظر". ولد "مادة،  )15/443 (لسان العرب، : ظور ابن من  (3)

معجم الفرائد المكنونـة فـي      : محمد مصطفى العريضي  . 505، ص )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : شريف يحيى األمين  
 .249 ص،)األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(

 .14لقمان، آية سورة  (4)

 . 52صالمثنى التغليبي وتراث العربية فيه، : الصاعدي، عبد الرزاق: ينظر (5)

 . 34 سورة النساء، آية (6)
 .   324صالديوان، : اليازجي، ناصيف (7)
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  الَّذي فقد حاسـة البصـر؛      تشبيها بالكائن الحي   األعميينب ل والبعير الهائج  السي وعِرفَ
وكذلك األمـر مـع الليـل       . التحادهما في وجه الشبه المتمثل بالتخبط وعدم الهداية في الطريق         

، إذ جـاء    ين  من مرادفات لفظ الخد    الديباجتان واللِّيتَانِ و .المعروفين باألعمين واأليهمين  والسيل  
ـ     اِن، فقيل لهما الديب   الخديصفات   من   غويانان المصطلحان اللُّ  هذ زين جتان؛ ألنهما موضـوع التَّ
 علـى الـبطن     ان لفظان مترادفات يـدلّ    األجوفان والغاران و. جميل، وقيل اللِّيتان لمرونتهما   والتَّ

ـ  كما عرفـا  والفرج، وذلك بتخصيص صفة عدم الظهور واالختفاء في األشياء لهما،             يناألطيبب
ا بالشّ  امجازِر .يب المحبب لإلنسان  طَّيء ال ، تشبيهبـالحبيبين والمهينـين      الذَّهب والفضة  فَوع 

   ا باإلنسان المقرا، تشبيهمطلوب لِ    ب منك مجاز ِهِزاِنكَ، فوجودهما أمرم   م هين له ا، ونفادهما أمر. 
  .بتخصيص العام قدين، وذلكوالنّ بالحجرين كما عرفا

فقيل للمقص القلمان والجلمان     ى ألفاظًا مترادفة لذوات األشياء من صفاتها،      وابتكر القدام 
 وانفصال بعضـه عـن بعـض،        ، وهي قطع األشياء   خصائصه الَّتي يتميز بها،   ل والمقراضان؛

اس، وهو مـا     النقطاعهما عن النّ   قيل للذئب والغراب األصرمانِ   و .ستواء في الحجم والهيئة   واال
 :   استحضره الغَشْري في قولهو، )1(سانهعلَّله ابن منظور في ل

 ] الوافر[ 

  بو ـــه ــواك مـزقْ ــَل ه بحــتْو  تّ

 

 )2(رماِناَألصــكَمـا صـرم البرايـا     
 

 باألصرخيِن لصراخهما، وممن استحضره في شعره حريبة بـن األشـيم             أيضا وعِرفَا
 :الفقعسي، قال يوصي ابنه بأن يعقر على قبره

 ]الطويل[

ــا  ِإ ــا ِبه م اءــد ِفنّي ِبجــاد ــتُّ فَ  ذَا ِم

 

ـ   اَألصرخَيِنِسوى     ز راِكـب  و َأو يفَ
 

 فَــِإن َأنْــتَ لَــم تَعِقــر علَــي مِطيِتــي
 

 )3( حاِلـب   قَام ِفي ماٍل لَك الـدهر      فَال 
 

                                      
 ". صرم" ، مادة )7/361(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر (1)

، وزارة التراث   )ط.د(محمد عبد المنعم خفاجي،     : تحقيق وشرح وان،  الدي: الغَشِْري، سعيد بن محمد الخليلي الخروصي     (2) 
 .375م، ص1981 سلطنة عمان، -القومي والثقافة

م، 1923/هـ1341، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر،1، طأديان العرب في الجاهلية: الجارم، محمد نعمان:  ينظر(3) 
 .  98ص
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ما وأثر نفادهمـا    وعِرفَ الماء والِحنطةُ باألبيضين واألسمرين، وذلك بتعميم أثِر وجوده        
في الحياة، إذ انزاحت داللتهما من األبيضين إلى األسودين؛ للكشف عن قيمة وجودهما، فوصفا              

يهدد الحياة  فبلفٍظ يدلُّ على النقاء والصفاء والهدوء واالستقرار، وهو اللون األبيض، أما نفادهما             
 .وهو اللون األسودأال ،  بلون يحمل في طياته دالالت الكرهومنه جاءت صفتهمابالفناء، 

  ومظاهرهوتير الصطو التَّ:ب

 في األلفاظ الملحقة    )الترادف(المشترك المعنوي   من عوامل وقوع    يعد التَّطور الصوتي    
 ،غـوي  اللُّ والقلـب  ،اإلبـدال : اآلتية صوتيةاللظواهر  لهو ناجم عن تعرض األلفاظ      و،  ىبالمثنّ
 .خفيفوالتَّ ،حريف والتَّصحيفوالتَّ

كتشـابه   همـا، قـة بين  آخر لعال   حرف مكان   إبدال قصد بذلك  وي :)المماثلة الصوتية  (اإلبدال :1
 فـي بعـض      كان بينهما اختالفٌ   ، وإن اتحادهما في المخرج أو تجاورهما    بالصفات و ن  الصوتي

ـ : اإلبدال هـو  ":مرائيابراهيم الس ، قال إ   كالجهر والهمس، واالحتكاك واالنفجار    الصفات،  ةإقام
 الكلمـات  و مكان حرف مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمة، وهكذا تشـترك الكلمتـان أ             حرف

 النطق أو   زيبا منه في نشأته من جها     ر قد يكون ق   ربحرفين أو أكثر ويبدل حرف منها بحرف آخ       
 .)1(..."اصهوقد يشتمل على شي من خ

  كما أن  ،)2(في كالمها  عدها ابن فارس من سنن العرب     ف ،لظاهرةغة لهذه ا  التفت علماء اللُّ  
إن كتاب اإلبدال لحجـِة     " :تهفي مقدم قال   ، عز الدين التنوخي    حققه كتاباألَّفَ   غوي الطَّيب اللُّ  أبا

 ،)3("غـوي سع ما صنِّفَ في اِإلبدال اللّ     غوي الحلبي َأو  لطَّيب عبد الواحد بن علي الل     العرِب أبي ا  
مترادفـات  ": جود المترادفات، قـال   و في مخرج الحرف مدعاة ل     عد خليل السكاكيني التناسب   و

تناسب في مخرج الحرف، نحو نعق نهق، لحم وألم، اهـتم واغـتم، خمـار وغمـار، طمـع                   

                                      
 . 110م، ص1981/ هـ1401 لبنان، -، دار األندلس، بيروت2، طغوي التَّاريخيالتَّطور اللّ: السامرائي، إبراهيم (1)

 . 154، صالصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها: ابن فارس: ينظر (2)

 دمشـق،  -علمـي العربـي  ، مطبوعات المجمع ال)ط.د(عز الدين التنوخي، : ، تحقيقِكتاب اإلبدال: اللُّغوي، أبو الطَّيب  (3)
 ).  1/3(م، 1960/هـ1379
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 قبائل العرب لـبعض     اختالف نطق "محمد الطاهر بن عاشور عدها من باب         أما   ،)1(..."وطمح
صـقَر  : اط وسـراط وزراط، وقـولهم     صـر : ولهم، ذُروح وذُرنُوح، وقولهم   الحروف، مثل ق  

ي اختالف   إبراهيم أنيس نطق العامة من العرب للنصوص األدبية سببا مهما ف            وعد ،)2(..."وسقَر
، وهـو مـا وضـحه    )3(للمعنى الواحـد ما يؤدي إلى نشأة مترادفات   الروايات لهذه النصوص،    

 اللحن يعد لغة     أشار إلى أن   حينما ،)ر اللغوي لحن العامة والتطو   (ن عبد التواب في كتابه    رمضا
علـى لسـان أبـي المهديـة        " اللغة أو اللهجة   "بمعنى" اللحن"وقد وردت كلمة     ": قال أو لهجة، 
    .)4("األعرابي

بعـض  متخصصة بها   تباين اللهجات العربية وتعددها أدى إلى توليد مصطلحات لغوية          ف
     في األصل الل   اللهجات دون غيرها، ويكون تفقة فـي   يشتق منه مصطلحات م   فوي الواحد،   غذلك

ما يـؤدي إلـى     غوية المختلفة،   لُّ في األصول ال    أحد هذه الحروف، ويتم أيضا     عداها  حروفجميع  
: أحدهما: ِلوقُوِع اَأللفاِظ المترادفِة سببان    ":، قال السيوطي  اشتراك لفظين أو أكثر في داللة معينة      
بأن تَضع ِإحدى القبيلتيِن أحد االسمين، واألخـرى االسـم          أن يكون من واِضعيِن، وهو األكثر       

اآلخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إحداهما باألخرى، ثم يشْـتَِهر الوضـعاِن، ويخْفـى                
 :، وهي لغةٌ خاصة بأهل اليمن، قال ابـن منظـور          فقد عِرف المنكبان بالشاعبين    ،)5("الواِضعاِن

المـذرويِن،  األصدرين، و  وبعضهم أطلق عليهما لفظَ      .)6("منِْكباِن، لتَباعِدِهما، يماِنيةٌ   ال :الشاِعباِن"
جـاء   ":يقال وردت هذه األلفاظ في داللتها على المنكبين في أقوال العرب في رواياٍت مختلفة،            ف

                                      
 ). 8/126(م، 1955 القاهرة، -، مجلة مجمع اللغة العربية، مطبعة وزارة التربية والتعليم الترادف:السكاكيني، خليل (1)

غـة  مجلة مجمـع فـؤاد األول لل      (، مجلة مجمع اللغة العربية       المترادف في اللغة العربية    : ابن عاشور، محمد الطاهر    (2)
 ). 4/257(م، 1939 القاهرة، -، المطبعة األميرية، بوالق)العربية

 . 156-152، صفي اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم: ينظر (3)
، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، جمهورية مصـر العربيـة،          2، ط  لحن العامة والتطور اللغوي    :عبد التواب، رمضان   (4)

 . 26م، ص2000
 األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنـى،    : الرماني: وينظر). 406-1/405(،   في علوم اللغة وأنواعها    المزهر:  السيوطي (5)

 .29ص

 
  ".شعب"، مادة )7/134 ( لسان العرب،:ابن منظور(6)
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ورد لفظ األصدرين فـي   و،)2("ِمذْرويِهينْفُض جاء فالن : " وقيل أيضا ،)1("فُالن يضِرب َأصدريه  
فِظ بالصاد لغةُ تميم، وبالسين لغةُ قيس،        اللَّ طقُنَو،  ن األصدران واألسدران واألزدرا   :لغات ثالث 

)لَِسقَ       ":، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي     )3()ي لغةُ ربيعة  اوبالزوقًا، لغةُ تميم، وقُ لُصلَِصقَ يلص
، )5("لغة اَألزد في السقف: والزقفُ ":ا، وقال في إبدال السين زاي )4(..".َأحسن ِلقَيٍس، ولَِزقَ ِلربيعةَ   
وكَلْب تقلب السين مع     ":وقال ابن جني  . )6("وزدقَ لغةٌ لهم في صدقَ     ":وقال في إبدال الصاد زايا    

وأشـار  . )7("يازدقي في اصدق  : ، ومثله من الصاد   ...زقَر: القاف خاصةً زايا، فيقولون في سقَر     
  .)8( العنبر من تميملعرب بنون إبدال السين صادا لغة يقولها من اأسيبويه في كتابه إلى 

تباين اللهجات العربية إلى نطق بعض الكلمات بالنون بدالً من الالم عند بعـض              أدى  و
تيِن تكتنفـاِن   ِن اللَّ مى لفظان مترادفان يدالن على اللَّحمتي     االقبائل العربية، فوِرثَ عن العرب القد     

آلية ه ا تفسير قبيلة تميم، قال القرطبي أثناء لغةُفظ بالنون اللَّطقُ هما اإلفِلكاِن واإلفِنكاِن، ونَاللَّهاِة،
ظي الغُنْدبتيِن ، ويرى الباحث أن لف)9("إسرائين، بالنون: وتَميم يقولون ":األربعين من سورة البقرة

 . يِن على المعنى نفسه، يعود توليدهما الختالف اللهجات العربية الدالَّوالعرشَيِن

إلـى أن    ظاهرتي السين الزائية والـزاي السـينية      هيم أنيس خالل توضيحه     أشار إبرا و
 األولى ـ ويقصد ابن سينا  بِسنْيو ": قالالتبادل بين األصوات يمكن أن يحدث في لغات مختلفة،

ثانية للفـرس  غات التركية، وينسب الغة األوزباكية إحدى اللُّني اللُّ ه يع للغة أهل خوارزم، ولعلَّ    ـ

                                      
 ). 1/320 (كتاب جمهرة األمثال،: أبو هالل العسكري: وينظر). 2/46(المستقصى في أمثال العرب، :  الزمخشري(1)

 ). 1/318(كتاب جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري: وينظر). 1/171 (مجمع اَألمثاِل،: ميدانيال(2) 
، دار المأمون للنشر والتوزيـع،      1، ط لهجة ربيعة وأثرها في الدراسات اللغوية والقرآنية      : الخالدي، مثنى فؤاد  : ينظر (3)

 . 59-56م، ص2007/هـ1428 األردن، -عمان

 ". لصق" ، مادة )5/64(، كتاب العين: الخليل بن أحمدالفراهيدي،  (4)

 ".سقف"، مادة )5/81(المصدر نفسه،  (5)

  ".زدق" ، مادة )5/88(المصدر نفسه،  (6)
 ".سقر" ، مادة )6/325(، لسان العرب: ابن منظور: وينظر). 1/196(، سر صناعة اإلعراب: ابن جني (7)
، 1، طلهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربيـة       :  وغالب فاضل المطلبي   ).611-4/610(،  الكتاب: سيبويه: ينظر (8)

 . 92م، ص2007/هـ1427 لبنان، -الدار العربية للموسوعات، بيروت
 ).  2/6(، الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تَضمنه من السنَّة وآِي الفرقان: القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر (9)
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عربـة، فطرفـا   إذ ظهر ذلك في مفردات العربيـة الم   .)1("أي أصفر " زرد"في نطقهم كلمة مثل     
فظُ من كلمة فارسية، وذلك     قَّ هذا اللَّ   المغاير لبقية لون القوس، إذْ اشْتُ      القوِس سميا جونَيِن للونهما   

فـي كلمـة    ،  )go(الشبيه بالصوت اإلنجليزي المنطوق في كلمـة        ) g(ال الصوت الفارسي    بإبد
)alguunah (ُونَالكه)(بصوت الجيم   ،  )2g ( ّالجزء األول منه صوت قريـب       ب،العربي المرك 

فتح الحرف المبدل وتحويـل الضـمة       بوذلك  من الدال، والثاني صوت معطش كالجيم الشامية،        
 :اآلتـي ، فأصبحت الكلمة صـوتيا علـى النحـو           أو نصف حركة   امت ص  نصف الطويلة إلى 

)algawn (نوأن يحـدث   داللة على طرفي القوس، ويمكن       صيغة المثنى؛    تْذَِخ، ومنها أُ  الج
 عربيـة   لغويـة  بيئات في   ختالف اللهجات بعض التطورات الصوتية ال   ) الجيم العربية (للصوت  

، كنطقـِه بالفارسـية،     لقاهرة المصريين، كافًا مجهورة   ، فهو ينطق في ألسنة أهل ا      مختلفةحديثة  
وينطق في ألسنة معظم أهل الصعيد في مصر صوتًا شديدا قريبا من نطق صوت الدال، وينطق                
في اللسان الشامي شينًا مجهورة، وفي منطقة الخليج العربي عامة، ينطق كأنَّـه صـوت شـبه                 

هذه مصطلحات لغوية جديدة للفظ الجونين، تعد د يتول ساعد على ما، )3(صامت، وهو حرف الياء
، لكن الباحثَ لم يجـد       مشترك بينها جميعا    لداللتها على معنى واحد    المصطلحات ألفاظًا مترادفة  

 تي تثبتُ تطـور    الّ غوية المذكورة سابقًا   عربية توضح تغير لفظ الجونيِن، حسب اآلراء اللُّ        أقواالً
فالتميميون يبـِدلُون  ، على الرغِم من تطوره قديما أيضا،      جات العربية  الختالف الله  الجيم صوتيا 

  وخَ  ،)4(الجيم شينًا وياء ريثْوِحمعم ِب وزيكما   في لغتها  ُل الجيم كافًا  بِدهي قبائل بدوية يمنية، تُ    ،  د ،
 .)5(في لهجة أهل القاهرة الحديثة

ـ   التَّ يعلِّلُه ،دريِنلفظ األص  في   فيما بينها ) الصاد والسين والزاي   (تبادلو وتي حليـل الص
في  العسر واليسِر     اتحادها في المخرج وصفة االحتكاك، ومن منطلق       ذلك من منطلق  و ،الحديث

لجأ يف صوت السين المرقق،   من حيث التفخيم، مقارنة ب      شديدا عد حرف الصاد صوتًا   إذ ي طق،  النّ
                                      

 . 147م، ص1979 مصر، -، دار وهدان للطباعة والنشر5، طاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم (1)
 ".جون"، مادة )1/496(، معجم مقاييس اللُّغة: ابن فارس: ينظر (2)
منـاهج  "، دراسة مقدمة إلـى مـؤتمر      في التَّطور الصوتي، دراسة في المنهج التاريخي      : النُّوري، محمد جواد  : ينظر (3)

 . 14-13م، ص2001 عمان، -، الجامعة األردنية" جدل التُّراث والحداثة-الدراسات اللُّغوية واألدبية

 .98-97، صلهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية: المطلبي، غالب فاضل: ينظر (4)
في اللهجات العربية القديمة اإلبدال : صيوان خضير خلف  . 106-105، ص في اللهجات العربية  : أنيس، إبراهيم : ينظر (5)

 .87، ص)العلوم اإلنسانية(، مجلة أبحاث البصرة في ضوء الدراسة الصوتية الحديثة
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أن  كمـا ،  )1(سين من باب التخفيف فـي النطـق       صوت ال صوت الصاد إلى    العربي إلى تحويل    
الحروف تتأثر بما يجاورها، فقلب الصاد زايا من باب انسجام صوت الزاي مع صوت الدال في              

أثر في  ) صدق(وفي  ) قأصد( الدال المجهور في     إن ":لفظ األزدريِن، قال صيوان خضير خلف     
ت في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة          األصوا، و )2("الصاد المهموس، فأبدله زايا   

 تماما مثلما حدث في إبدال صوت       .)3(بينها، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج        
 ا أسـناني  االدال صوتً كون    وهو الدال في لفظ اَألسدريِن،     وت المجاور، صالبمتَأثِّرا  ،  السين زايا 

الثوي ا إنفجاري ال و ،)4(ا مرققً ا مجهورى جهر الدـا،   الصوتُ  إلى جهر السين فأبدلَ     أدوممـن   زاي 
 خاصـةً   )5( السين مع القاف   بِلقْوكَلْب تَ  ":، قال  ابن جني  القدماء لهذه الظاهرة من اللغويين   التفت  

طـارئ  اإلبدال ال ، و  اتحاد الحروف وافتراقها من حيث الصفات      سم اآلتي  إذ يوضح الر   ،)6("زايا
، وذلك بإبدال الصاد سينًا، سهولةً      )األصدراِن، واَألسدراِن، واَألزدرانِ  (عليها في الكلمات الثالث     

 .ال المجهورة وإبدال الصاد والسين زايا، تأثرا بالد،طقفي النّ

 

 

 

 

                                      
 .164-163م، ص1998/هـ1418 عمان، -، دار صفاء1، ط األصوات اللغوية:عبد الجليل، عبد القادر: ينظر (1)
، مجلة أبحاث البصرة        ضوء الدراسة الصوتية الحديثة   اإلبدال في اللهجات العربية القديمة في       : صيوان خضير   خلف، (2)
 . 84، ج أ، ص1، ع32م،  مج2007، العراق،)العلوم اإلنسانية(

 . 178، صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم : ينظر(3)

كلية ، مجلة الأصوات العربية الفصحى بين اختالف الوصف والتطور: عادل عبد الجبار. 160المرجع نفسه، ص: ينظر (4)
 . 96، ص11، ع4م، مج2010 العراق، -اإلسالمية، جامعة الكوفة

عبد القادر عبد : ينظر. مهموس، له بعض القيمة التفخيمية، لكنَّه ال يوصف بأنَّه مفخم) شديد( هو صوت لهوي انفجاري  (5)
، مجلـة  صف والتطـور أصوات العربية الفصحى بين اختالف الو  : عادل عبد الجبار  . 179، ص األصوات اللغوية : الجليل

 . 93 العراق، ص-الكلية اإلسالمية، جامعة الكوفة

 ).1/179(، سر صناعة اإلعراب: ابن جني (6)
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ـ    للسامغين؛ لداللتهما على جامعي الفم       والصامغان لفظٌ مرادفٌ   ارب، إذْ  تحت طرفي الشَّ
عزا سيبويه قلب السين صادا في حـاالت اشـتمال           و صوت السين المرقق صادا مفخمة،    ُأبِدَل  

والخاء والغين بمنزلة القـاف،      ":القاف والخاء والغين، قال   : الكلمة على الحروف الشديدة، مثل    
ف من الحلق، وهما من حروف الحلق بمنزلة القاف من حروف الفم، وقُربهما من الفم كقرب القا          

شتمٌل علـى حـرف     ملفظُ الصامغيِن    و ،)1()"سلَخَ(في  ) صلَخَ(، و )سالغ(في  ) صالغ: (وذلك نحو 
لقد رِوي عن تميم أنَّهم كانوا       ":، قال إبراهيم أنيس    السين صادا  ما يجيز إبدال  اد،  الغين بعد الص  

ف والغين  اق، وكذلك مع القا   مع بعض األصوات المفخمة كأصوات اإلطب     " صادا" "السين"يقلبون  
  .   )2(""السين"والخاء إذا كُن بعد 

الصوتي إلبدال الالم نونًا، في اِإلفلكيِن واإلفِنكـين، فهـو هـين واضـح،               أما المبرر 
        أفالصوتان  يتحدان في المخرج اللثوي، بيد  ون النُّ صوتن بمخرج إضافي، هو المخرج      يتميز 

، )3( مجهور ون صوت لثوي أنفي   لثوي جانبي مجهور، وصوت النّ    فصوت الالم صوت     ،األنفي

                                      
 ). 4/610(، الكتاب: سيبويه (1)
 . 128، صفي اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم (2)
 . 174-173، ص األصوات اللغوية:عبد الجليل، عبد القادر: ينظر (3)
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، قال إبراهيم   ، بمرور الهواء من األنف    إبدال صوت الالم نونًا أثناء النَّطِق به       فرصة    من زيدي ما
، أمر معترف به فـي      ...إن قلب صوت من أصوات الفم إلى آخر من أصوات األنف،             ":أنيس

ب نتيجة أخطاء األجيال الناشئة، حين يحاولون التوفيق بين مجرى          معظم اللهجات، وأنَّه في الغال    
 .)1("األصوات، فيجعلونها إما من الفم أو األنف فقط

ِن  الواحد، فالقَرتاِن والكَرتا   كما أدى إبدال صوت القاف كافًا إلى وجود مترادفاٍت للمعنى         
متقارباِن فـي   كما أنَّهما   متجاوين،   من مخرجين    ان ينتج ن على الليل والنَّهار، فهما صوتان     يدال

فصوت القاف صوت لهوي انفجاري مهموس شبه مفخم، أما صوت الكاف فهو صوت   الصفات،
علََّل محمد جواد النُّوري سبب قلب القاف كافًا، وعزا ذلـك           و،  )2(طبقي انفجاري مهموس مرقق   

 فصـادفَ فـي طريقـه    تقدم مخرج نطق صوت القاف، وهو المخرج اللهوي، إلى األمام،   "إلى  
 ـ حسب التصنيف الصوتي الحـديث   مخرج الطبق، أو الحنك اللين، وال يوجد في هذا المخرج

 ما يقابل صوت القاف في صفتي الشِّدة والهمس سوى صوت الكاف الطبقي الشديد المهموس،         ـ
ـ    فة، مما سهل عملية تطور هذا الصوت ـ وهو القاف ـ إلى أكثر األصوات شبها به في الص

  .)3("وهو الكاف

بالتقـديم أو   حـروف الكلمـة     أحد   ظاهرةٌ صوتية، يعنى ِبها اختالف ترتيب        :المكاني القلب :2
 هـو و معناه الـداللي،  ب  تحقيقًا لالحتفاظ  األصل الثالثي اللغوي،  ب التأخير، مع مراعاة االحتفاظ   

ه إليه الل      في موجودم قـوله ] في القلب[ ومثل ذلك  ":نيغويون القدامى، قال ابن ج   العربية، إذْ تنب
وهـو   ":د في قوله  ين المنج د نور الد  عرفه محم كما   ،)4(")يِئستَ(فهو مقلوب من    ) أِيستَ من كذا  (

ويرى الباحث   ،)5("…جذب وجبذ، وصاعقة وصاقعة   : فظ، كقولنا اختالف ترتيب الحروف في اللَّ    
األلفاظ المشتقة من األصل الثالثي الواحد، فهـي        أن ظاهرة القلب تؤدي إلى وقوع التّرادف في         

                                      
 . 141، صفي اللهجات العربية: يمأنيس، إبراه (1)

 . 179-178المرجع نفسه، ص: ينظر (2)
 . 24، صفي التَّطور الصوتي، دراسة في المنهج التاريخي: النُّوري، محمد جواد(3) 
م، 1952، دار الهدى للطباعة والنشر، )ط.د(محمد علي النَّجار، : ، تحقيقالخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان (4)
)2/70 .( 

 . 81، صالترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين (5)
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، فقد فرقَ ابن جني بين األلفاظ الّتي طرأ على أحد           )1(طريقةٌ من طرق نمو العربية والتوسع فيها      
حروفها تغيير من حيث ترتيبها، والقلب حسب رأيه ـ وهو الصواب ـ يكون في األلفاظ الَّتـي    

جذَب، وجبـذَ؛ لـيس     :  تركيباه أصالن ال قلب فيهما، قولهم      فمما: "تتحد في األصل اللغوي، قال    
هـذه  سبب شيوع   ) كارل بروكلمان (علََّل المستشرق األلماني    و . )2("أحدهما مقلوبا عن صاحبه   

ن اآلراء حـول أثـر      أبيد  . )3(، صعوبة تتابعها األصلي على الذَّوق اللُّغوي       العربية  في الظاهرة
، )4(اب وقوع الترادف   من أسب  هتباينت، منهم عد  قد   العربية   في مفردات  وقوع الترادف     في القلب

 من الظواهر الَّتي ال تـؤدي إلـى         هد عد د المنج محملكن  ،  )5( سنن العرب   من وجعله ابن فارس  
ـ   الظواهر الَّتي ال صلة لهـا       من عده علي الجارم  و،  )6(رادف في العربية  وقوع التّ   ،)7(رادفالتّب
  ظاهرة أثرو . أصله الثالثي   إلى داللة لفظ آخر من حيث      داللته من دائرة     اللفظ جخِره ي لدرجة أنَّ 

ما جعلها تدخل فـي بـاب المشـترك المعنـوي           ى،   بعض األلفاظ الملحقة بالمثنّ    بين في القلب  
ليمامة والسـمامة، أو اليمامـة       يقصد منهما ا   ريان لفظان مترادفان  يران والص ، فالص )الترادف(

ن غين واأليهغـي  األهي كما أدى القلب إلى اشتراك       ،)8( وهما مياه العرب وأنهار ِكسرى     شَّمامة،وال
  .ألكل والنِّكاحفي داللتهما على ا

ظاهرتان صوتيتان، تساعدان على وقوع  التَّـرادف فـي األلفـاظ            : التَّحريفصحيف و   التّ :3
، والحـقُّ أن    )9(د جعلهما من باب التَّطور الداللي     ين المنج الدن محمد نور    الملحقة بالمثنّى، بيد أ   

 .ر الصوتي باب التَّطوفي يوضعا

                                      
 . 238، ص13م، ع2012 العراق، -، مجلة اللغة العربية وآدابهاأساليب القلب في العربية: األوسي، عباس علي: ينظر (1)

 ).2/69(، الخصائص: ابن جني (2)
 المملكة العربية   -رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض     : ، ترجمة ه اللغات السامية  فق: بركلمان، كارل : ينظر (3)
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 . 81المرجع نفسه، ص: ينظر (4)
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 -، مطبع األميرية، بـوالق )مجلة مجمع اللغة العربية الملكي    (، مجلة مجمع اللغة العربية       الترادف :الجارم، علي : ينظر (7)
 ). 1/325(، "1"م، الحاشية رقم 1935القاهرة، 

 ). 3/66(، ايةُ في غريب الحديِث واألثرالنَّه: ابن األثير: ينظر (8)
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على ي تحتاج لدقٍة في التعريف، وكشِف أثرها وهاتان الظاهرتان من الظواهر اللغوية الَّت
،  داخلوا في تعريفاتهم بين المصـطلحين      غويون المحدثون من المتخصصين   مفردات العربية، فالل  

، مع بقاء صورها على مـا       )حركاتها(تغيير في نقط الحروف أو ضبطها       " بأنَّه  السواحلي هفعرف
لتغيير ا ": عنده التحريف، و )1()"العرب/ العزب(،  )العدل/ العذل(،  )جمرة/ حمزة(: هي عليه، مثل  

تغيير صورة الحرف من السين إلى الصاد أو العكـس، ومـن   " فهو" والعدول بالشيء عن جهته  
/ الشـر : (كما يكون التحريف أيضا بالزيـادة أو بـالنقص، مثـل          ...  الواو أو العكس   الميم إلى 

/ النبوة: (، نحو، أو بتغير مواقع الحروف، وهو ما يعرف بالقلب المكاني)األمير/األمر(، )الشرق
 . )2()"البنوة

 من الظواهر الخطيـرة المستشـرية فـي         غويون المحدثون هاتين الظاهرتين    الل عدكما  
ـ        ما يجعل النّ  ،  ثرهما السلبي عليها  ؛ أل ربيةالع صوص األدبية غامضة بعض الشيء، فقـد عتْ ز

بية المختلفة حفاظًا   صوص األد  بالكتابة؛ لتدوين النّ   دِءظهور هاتين الظاهرتين بعد الب    وفاء فراش   
ناء تحقيقهم ثأحقيق ندثار، وألقتْ لوما كبيرا على المحققين الَّذين ال يتبعون شروط التّعليها من اال

 . )3(ما يساعد على وجود هاتين الظاهرتين كسمة بارزة في مفردات العربيةللمخطوطات القديمة، 

ل مـا يحـو   منقَّطة،  التطور الَّذي يطرأ على الحروف ال     بفظ  ر اللَّ ييتغالتَّصحيف  ويقْصد ب 
 قال ،لفظ آخر بِداللة جديدة إلى  أو يتحولفظ األصلي، لي إلى لفظ آخر يحمل ِداللة الل      فظ األص اللَ

 ،)4("التَّصحيف أن يقرَأ الشيء على خالف ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا عليه              ":الجرجاني
 وعرفه محمد نـور     ،)5("َأتْقىو أن يكون الفارق نقطة كَأنْقى و      تجنيس التصحيف ه   ":وقال أيضا 

                                      
 السـعودية،   -، مجلة عـالم الكتـب     التصحيف والتحريف : من قضايا الحرف العربي   : السواحلي، أحمد رزق مصطفى    (1)

 . 641، ص64، ع14م، مج1993
 . 641المرجع نفسه، ص (2)
دراسة نقدية للكتاب من خالل (الحاوي بين التحقيق والتصحيف والتحريف والسقط : فراش، وفاء معتوق حمزة: ينظر (3)

 . 440-419، ص5، ع16م، مج1995 السعودية، -مجلة عالم الكتب، ")العدد"كتاب 
 . 61، صكتاب التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد الشريف (4)
 . 54المصدر نفسه، ص (5)
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لمهمل بحرف معجـم، والحـرف المعجـم        وهو إبدال الحرف ا   : التصحيف ": بقوله الدين المنجد 
 .)1(..."حس وجسولدغ ولذع، مزح ومرخ، ونقب وثقب، : بحرف معجم آخر، وبالعكس، مثل

 من أثر   الناقلين من المحققين والسامعين حذرا    خذَتْ على   وعلى الرغم من المآخذ الَّتي أُ     
شتركة المعاني، فمن األلفاظ الملحقـة      علتا العربية ثرية باأللفاظ الم    الظاهرتين، إال أنَّهما ج   هاتين  

ى األكل والنِّكاح، إذ أدبالمثنى الَّتي ُأدِرجتْ في باب التَّصحيف األهيغان واألهيعان، ويقصد بهما        
 كمـا   .كـاح  لألكل والنِّكاح أو للشبع والنِّ      إلى توليد مصطلٍح لغوي جديدٍ     اعينًإبدال حرف الغين    

الرفش والقفش  : األهيضان ":لك بقلب حرف الغين ضادا، فقيل     ، وذ  األهيغين تحريفٌ  أصاب لفظَ 
 وتصحيف الثاء في لفظ األثرمين إلى تاء، جعل اللَّفظـين           .)2("وهما األهيعانِ ) األكل والشراب (
  .)3( في ظاهرة المشترك المعنوي، لداللتهما على الدهر والموتدرجاني

  النقل فعلب وِجدتْى،   المفردات الملحقة بالمثنّ   صحيف الَّتي مر ذكرها سابقًا من      التّ أمثلةو
  اصطلح لأللفاظ الَّتي  لتوليد مفردات مشتركة المعاني      امى؛د التحايل على القَ    من باب   أو الخاطئ،

 شريف  :لمفردات الَّتي جاء بها الجامعان    فا،  وها في حياتهم اليومية   ولاتد لي ، عليها العرب األقحاح 
عريضي، لم تَُؤكَّد بشواهد شـعرية أو نثريـة، كمـا أن دالالت    يحيى األمين ومحمد مصطفى ال 

، تدلُّ على   ) ي غ  ـه(  إلى غويهيغان الَّتي تعود في أصلها الل     ، فاأل غوية لها متباعدة  األصول الل 
أرغـد العـيِش    : المـاء الكثيـر، واَألهيـغ     : اَألهيـغ  ":الشيء المحبب للنفس، قال ابن منظور     

غوي للفـظ األهيعـين،     ظ األهيضين، وداللة األصل الل    غوي للف ا داللة األصل الل   أم. )4("وَأخْصبه
يدالن على ما هـو مكـروه        فهما،  ) ي غ  ـه( عن داللة مفردات األصل الثالثي       تختلف كثيرا ف

كَسـره،  : هاض الشـيء هيضـا     "): ي ض  ـه(لإلنسان، قال ابن منظور في األصل الثالثي        
معاودة الهم والحزِن   :  جبوِر العظِم، وهو َأشد ما يكون من الكسر، والهيضة         الكَسر بعد : والهيض

                                      
 . 85، صالترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: المنجد، محمد نور الدين (1)

 . 60، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى (2)
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 . 262ص، )األصوات، والكنية، والتغليب، واألضداد(
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هاع يهاع ويهيـع    : هيع "): ي ع  ـه( وقال في داللة األصل الثالثي       ،)1("والمرِض بعد المرضِ  
الهوع العداوةُ،  : يلاستخف عند الجزع، وق   : ع، وقيل جبن وفَز : هيعانًا وهيعوعة وهاعا وهيوعا و  

 .)2("صوتُ الصارخ للفَزع: والهيعةُ

 العربيـة    والتنقيب عن المفردات الَّتي في بابها، لتنقية        جديرة بالبحث  صحيفقضية التّ و
قـوال  األ الروايـات مـن      تقصي صحةِ وذلك ب من الشوائب الَّتي أصابتها بفعل بعض خادميها،        

شيوع هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، وهي      لحد من   ليساعد  ما   ،عبيةشال مثالاألشعرية، و الثرية و نّال
إن إثبات الفـروق     ":التها، قال موفق بن عبد القادر     مدلو في   تجعل العربية أكثر غموضا    ظاهرة
 روريات العلمية     بين الرالَّتي توصلنا إلى معرفة التَّصحيف والتَّحريف الَّذي يقـع         وايات من الض

 .)3("تكشف األوهام الَّتي يقع فيها الرواة والنَّقلة للكتبفيه النُّساخ، و

 مما ورد فـي األدب العربـي، كـان          ةفاظ المثنا أللشريف يحيى األمين أثناء جمعه ا     و
ة الرواية، إذ لم يِشر إلى المصادر األدبيـة الَّتـي            في أخذ األحكام دون التأكد من صح       متسرعا

 ظاهرة  صحيف الَّتي تساعد على وجود    ى شيوع ظاهرة التّ   ما أدى إل  ،  ما جاء به   يَؤكِّدرجع إليها ل  
اعتمـاده  ب جمه، وذلـك ، فمن أمثلة التَّصحيف الَّتي وردت في مع     ، وإن كان ذلك بالخطأ    رادفالتَّ

إذ يـل والنَّهـار،   اللَّ وأالغُدوة والعشية، :  الفتنان، والصواب الفَتَياِن، وهما ،على الرواية الخاطئة  
 في  )الفتنين(حضور لفظ    يوضح من الشِّعر بيت   في معجمه، مستشهدا ب    لى رواية ذكرها  اعتمد ع 

 :   العرب القدامى، فذكر قائالية واألدبية عندفكرال  كأحد المصطلحاتيل والنَّهارداللته على اللَّ

ــثَ  ــا لَِب ــم ــم،اِنالفَتَن ــفَا ِبِه صع َأن  

 

ــا   ــرا ِمفْتَاح ســٍن ي ــلِّ ِحص )4(وِلكُ
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محيص في صحة الرواية الشعرية، ظهر أن الرواية الَّتـي جـاء بهـا              بعد البحث والتّ  و
ـ تَبحثية صحيحة، لحضور لفظ الفَ    وشريف يحيى األمين ال تستند ألسس علمية         يفـي بيـت     ِني

بديلَتانالصقال الع ،: 

 ]الكامل[

ــم ــلْي لَ ــ ِثب َأاِنالفَتَي ــم ــفَا ِبِه صع ن 

 

  ــر ــٌل يكُ لَي ــاَر ــيِهم ونَه )1(  علَ
 

 

 إغنائهـا  في   ومدى أثرها صحيف في العربية،    عدم وجود ظاهرة التَّ   يجوز أن نأخذَ ب   وال  
، فهي ظاهرة موجودة في العربية مع األلفاظ الَّتي تتحـد فـي المعنـى وإن                بمترادفات للمعاني 

 مرادفًا للفِظ   لفظًا يعد   لركبتين،تين في رضفتي ا    العصبتين اللَّ   على فلفظ الرصفتين الدال   تشعبت،
ما يزيد من القوِة،    لتصاق،  ان في داللة التماسك واال    غوياِن للفظين يتحد  األصالن اللُّ و الرضفتين،

 ونظمـه،  ه إلى بعٍض بعِضضم الشيِء" ):ر ص ف(قال ابن منظور في األصل اللُغوي الثالثي   
الراء والصـاد    ": وقال ابن فارس   ،)2("ه فَوصَل بعضه ببعضٍ   بنا: ورصفَ الحجر يرصفُه رصفًا   

غوي  داللة األصل الل   ، أما )3("يء بعِضِه إلى بعضٍ   والفاء أصٌل واحد منقاس مطرد، وهو ضم الشّ       
ِجرم ِعظاٍم في الركبة كاألصابع المضمومة : الرضف ": فيه ابن منظور، قال )ر ض ف  (الثالثي  

 وقال  .)4("اق ورأِس الفخذِ  عظم مطِبقٌ على رْأس الس    : ، والرضفةُ والرضفَةُ  قد َأخذ بعضها بعضا   
  .             .)5("الراء والضاد والفاء أصٌل واحد يدٌل على إطباق شيٍء على شيء           ":ابن فارس 
:  قسمان تحريف الحروف ، و الحروفبالحركات، وتحريف   بتحريف  : والتحريف نوعان          

 ، وأثر هـذه األنـواع      األحرف المتشابهة بالرسم   تبديلوتحريف ب  ،انقصيادة أو النّ  تحريف بالز 
فـظ دون تغييـر      يؤدي إلى تغيير نطـق اللَّ       فإنه مختلف، فإن وقع تحريف في حركات الكلمة،      

أشار ابن منظور إلـى ذلـك بداللـة         الكلمة بزيادة أحرف أو الحذف، و      وكذلك تحريف    المعنى،

                                      
 ). 1/227 (األزمنة واألمكنة،: المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن (1)

 ".رصف"، مادة )268-5/267(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر (2)
 ". رصف"، مادة )2/399(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (3)

 ".رضف"، مادة )5/276(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر (4)
 ".رصف"، مادة )2/399(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (5)
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ؤدي إلى تحوير اللفظ     فإنَّه ي  تحريف األحرف بالتبديل   أما   ،)1(يء عن جهته  التغيير والعدول بالش  
 . وتغيير معناه، وهو من هفوات الناقلين والمحققين

:  الجرجـاني فمن التعريفات الَّتي توضح التحريف الناتج عن اختالف الحركـات قـول      
 أن يكون االختالف في     وهو ":، وقال في تجنيس التحريف    )2("التحريف تغيير اللفظ دون المعنى    "

مترادفـات   ":، وجعله خليل السكاكيني من أقسام األلفاظ المترادفـة، قـال          )3("الهيئة، كبرٍد وبردٍ  
 .)4("الكَره والكُره، والضعفُ والضعفُ، والِعالقة والعالقة: تحريف؛ أي تغير الحركات نحو

الِن والثِّقْالِن لفظاِن مترادفان لداللتهما علـى  فالثَّقَى، ورد ذلك في األلفاظ الملحقة بالمثنّ و
 عنـد   ورد اللفظ  و ،)5( واإلسكَتان واَألسكَتاِن، وهما جانبا الفَرِج أو شفراه أو قُذَّتاه         ،اإلنس والجن 

له مفرد من لفظه،  حقيقيى مثنَّ  وهو ،)6( المذكورتين، بفتح الهمزة وكسرها     في الروايتين  بيديالز 
  : الغطفاني المريقال ابن ميادة  ،)7("سك جانب االسِتاإل ":قال ابن منظور

 ]الطويل[

ــاِرٍب   حــي م ــا ِف اِنبج ــار ــلَّ ج ِإذَا ح 

 

      ِشـر ِبِعـزبٍر فَال يسجـرِ   وال نَصو  
 

ــدبا ــا تَحـ ــدفْعهما عنْـــه ِإذَا مـ  فَـ
 

 )8( عـِن البظْـرِ    اَألسكَتَيِنوجدا كَدفِْع    
 

 أحد حروفهـا، أو الزيـادة        يطرأ على الكلمة بحذف    حريف بالحذف أو الزيادة تغير    التَّو
ما يجعل الكلمة الجديدة مرادفةً للكلمة األصل، إذ التفت خليل السكاكيني ألثر الحذف على           عليها،  

                                      
 ".حرف" ، مادة)3/149(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر (1)
 . 55، صكتاب التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد الشريف (2)
 . 54، صالمصدر نفسه (3)
 ).8/125( القاهرة، -، مجلة مجمع اللغة العربية الترادف:السكاكيني، خليل (4)

 . 37، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى (5)
، )193-12/192(مصـطفى حجـازي،     : ، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس    : حمد مرتضى الزبيدي، م : ينظر (6)

 ". شفر"، مادة )208/ 12". (شعر" مادة 

 ".أسك"، مادة )1/169(، لسان العرب: ابن منظور (7)
 (8)يرماح بن أبرد المادة، الريادة،: ابن م154 صشعر ابن مي 
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وربما يتولـد مفـردات     ،  )1(رادف في كلمات العربية   الكلمات، وعده عامالً من عوامل وقوع التّ      
 .الزيادة، أو الزيادة والحذف معاب رادفةمت

 لفـظ  ، وهـو ى األبرداِنما ورد من األلفاظ الملحقة بالمثنّ   حريف بالزيادة م  ومن أمثلة التَّ  
رديِن، زيادة فـي داللـة   زيادة همزة في بداية لفظ البلُّ والفيُئ، وذلك ب مرادف للبردين وهما الظِّ   

 زيادة ياء التصغير،  ب وذلكفظي المرطاوين والمريطاوين،    واألمر ذاته مع ل   . اللفظ على البرودة  
 وزيادة تاء في لفـظ الحنتفـين أدى إلـى         .وهما عرقان في مراق البطن، عليهما يعتمد الصائح       

 ،)2(سـيف الحنتف وأخـوه  : الحنتفتان، وهماو الحنتفان:  فقيلدخوله في باب المشترك المعنوي، 
مـد  ت، إذ اعغوية، بل تُعد تحريفًا من الناقلين، أو في المعاجم اللفي الرواياتوهذه الزيادة لم ترد     

رأيه على بيت من الشعر محرف فيه لفظ الحنتفين بزيادة تاء بعد الفاء،  شريف يحيى األمين في 
 : لجرير، قاله تحريفدونوينسب البيت 

 ]الكامل[

   نَــبقَعِحــلُّ والمــةُ وبتَيم عِمــنه 

 

 ــاِنو ــانِ الحنْتَفَ ــنْهم الردفَ )3( وِم
 

 

حريف بالحذف اإلفلكان من اإلفليكين، وهما لحمتان تكتنفان اللَّهاة وتعرفان          أمثلة التَّ ومن  
 .ف في لسان العربحرفظ الم، ولم يرد اللَّ)4(باللَّوزتيِن

لفـاظ  أوهي  الصمغاِن والصمغتاِن، والصماغاِن،    حريف بالحذف والزيادة    ومن أمثلة التَّ  
الصـمغان،  : لسامغيِن والصامغين، إذ نَشأتْ هذه المفردات بالحذف، ومثال ذلك        للفظي ا  رادفةم

وتـأخير لحـروف    وبالحذف والزيادة معا الَّذي طرأ على مفردة الصمغتيِن، وربما يحدث تقديم            
ـ        تكون مرادفة للكلمة   ما يولد كلمة جديدةً   الكلمة،   وهـذه  . ِنماغي األصل، كما حدث في لفظ الص

                                      
 ). 8/127( القاهرة، -، مجلة مجمع اللغة العربية الترادف:السكاكيني، خليل: ينظر (1)
 . 146، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى: ينظر (2)
 . 471، صالديوان:  جرير(3)
 . 49، ص)المثنيان(معجم األلفاظ المثناة : األمين، شريف يحيى (4)
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تي حدثت على األلفاظ السابقة تنطبق على األلفاظ الَّتي تدلُّ على عظمين صـغيرين              التغيرات الَّ 
 .العميران، والعميمران، والعمرتان، والعميرتان: في أصل اللسان، وهي

التغيير الَّذي يطرأ   (تبديل األحرف المتشابهة    فهو   :األخير من أنواع التحريف   أما النَّوع   
، ، وهذا النَّوع بعيد عن كالم العرب) بالرسملهشبيه لى أحد حروف الكلمة، بتبديل حرف بآخر    ع

عـدهما  ل ذلك األهدماِن واألهرمـان،      ، ومثا إذ أوجده المحققون والناقلون للنصوص والروايات     
،  ذلـك  ، وهما خالف  )1(شريف يحيى األمين من األلفاظ المترادفة في داللتهما على البناء والبئر          

 . الختالف داللة أصليهما

اعلم أن   ": قال ابن سيده    عن الحذف، عامله اختالف اللهجات العربية،      مختلفٌوهو   :خفيفُالتَّ :4
حقيق من بني تميم وأهل الحجاز وتُجعل في لغة أهل التخفيـف        الهمزةَ الَّتي يحقِّق أمثَالَها أهُل التَّ     

لفُ إذا كان ما قبلَها مفتُوحا، والياء إذا كان ما قَبلَها مكسورا، والـواو       بين بين قد يبدل مكانها األ     
ما جاء به محمد    و ،)2("إذا كان ما قبلَها مضموما، وليس ذا بقياس متْلَِئب، وإنَّما يحفَظ عن العرب            

ظاهرة الطاهر ابن عاشور من توضيح للتخفيف يشوبه التداخل، الستشهاده بشاهٍد لغوي يوضح             
تخفيـف بعـض    ":غةرادف في اللالحذف ال التخفيف، قال في السبب الرابع من أسباب وقوع التَّ  

قبائل العرب بعض الكلمات فتصير الكلمة بالتخفيف ككلمة أخرى مرادفة لمعنـى الكلمـة قبـل          
قـة  خفيف من المفـردات الملح    وشاهد ظاهرة التّ  . )3(..."خفيف، كما قالوا ِحظَة بمعنى حظْوة     التّ

: بروالنَّ ":ى الشَّانَّاِن بتخفيف الهمزة من لفظ الشَّْأنَيِن، على لغة أهل قريش، قال ابن منظور             بالمثنّ
خاصـا فـي اخـتالف      ، وألَّفَ ابن فارس بابا      )4("همز الحرِف ولم تكن قريش تَهِمز في كَالمها       

ختالف فـي الهمـز     اال: ذلكومن   ":، قال فيه  )القول في اختالف لغات العرب    (اللهجات، سماه   
 .)5(""مستهزون"و " مستهزؤون"والتليين، نحو 

                                      
 . 59، ص)المثنيان(ثناة معجم األلفاظ الم: األمين، شريف يحيى (1)
 ).14/204(، 4وأنا أحب أن أضع للتخفيف البدلي عقدا ملَخَّصا وجيزا، ج: ، بابالمخصص: ابن سيده (2)

 ).4/257( القاهرة، -، مجلة مجمع اللغة العربية المترادف في اللغة العربية:ابن عاشور، محمد الطاهر (3)

 ".نبر" ، مادة )14/17 ( لسان العرب،:ابن منظور (4)
 .25، صالصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها: ابن فارس (5)
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 تغليب كال المتغالبيِن على اآلخر : ج

 في األلفاظ الملحقة  )رادفالتّ ( وقوع المشترك المعنوي    في المساعدةغوية  اللمن الظَّواهر   
يِن في ينَحسنَيِن والحسلى اشتراك لفظي الأدى إى، فتغليب الحسن تارة والحسين تارة أخرى بالمثنّ

لَداللتهما على العمال ِنيم اهللا وجهـه   ـي بن أبي طالب  علاإلمام  المذكورين، وهما نَجـ  كـر 
 بلفظـي   نفـا جعلهما يعر بتغليب كلٍّ منهما على اآلخر      مر مع قبيلتي حزيمة وزبينة،      وكذلك األ 

 . الحِزيمتَيِن والزبينتين

  التَّضاد :د

 إذ يكون في     في مفردات العربية،   اللفظي والمعنوي، :  المشترِك بنوعيه  قوعن عوامل و  م
المشترك اللفظي في حال داللة اللفظ الواحد على معنيين متقابلين، كداللة الجون علـى األسـود    

اسم واحد، نحو   ومن سنَن العرب في األسماء أن يسموا المتضادين ب        : "واألبيض، قال ابن فارس   
لة  في حال دال    واضح،  المشترك المعنوي  في وأثر التّضاد  ،)1("الجون لألبيض "و" جون لألسود ال"

 ى جـاء ملحقًـا بـالمثنّ      وماوأرى أنَّه يقع في باب المجاز،       ،  )2(لفظين متقابلين على معنى واحد    
منهما بلفظين    كلٍّ إلى ضاد إال معنياِن، ُأشير   أمثلة ليست كثيرة، فلم يِرد في باب التَّ       بيوضح ذلك   

 باألبيضين واألسوديِن إال لحالة نفسية مر بها من أطلقَ عليهما           ثُّابلين، ولَم يعرف الماء والف    متق
للحالة النفسية أثر في استعمال بعض األلفاظ،       : " قال محمد علي بالسي    هذين اللفظين المتضادين،  

دام اللفظ في ضد معناه، كما سميت الصحراء        فقد يلجأ المتكلم نتيجة لتفاؤله أو تشاؤمه إلى استخ        
عـزاء  ) بصيرا) (األعمى(تفاؤالً بالنجاِة من المخاطر التي تعترض سالكها، كما سمي          ) مفازة(

ومن المالحظ أن اللفظين     .)3("لحالته التي تؤلم النفس وأمالً في أن يعوضه اهللا نورا في بصيرته           
فسـية   وكالهما يكشف الحالة النّ ،فا في الشعر في اتجاهينِ     وظِّ األبيضين واألسودين، : المتضادين

 : باألبيضيِن تفاؤالً بحال أفضل، قالقِّب الماء والفثُّفَلُ السيئة الَّتي يمر بها الشاعر،

                                      
 . 60،، صالصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها:  ابن فارس(1)
م، 1936، القـاهرة،    )اللغة العربيـة الملكـي    مجلة مجمع   (، مجلة مجمع اللغة العربية       األضداد :فهمي، منصور : ينظر (2)
)2/230 .( 

. 100، ص 13-12 الجامعـة األدرنيـة،ع    - المجلة الثقافيـة   داللة األلفاظ وتطورها،  : بالسي، محمد السيد علي   : ينظر (3)
 .69، ص53 الدار البيضاء، ع-مجلة اللسان العربي، مطبعة النَّجاح الجديدة: وينظر
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 ]الرجز[

ــاِمياَألبيضــــاِن ــردا ِعظَــ   َأبــ

 

  ــاء ــثُّ[المـ ــال إداِم] والفَـ )1(بـ
 

 

 في رواية أخرى للبيـت السـابق،   لةً على سوء حاله،   ، دال كما لَقَّبهما الشاعر باألسودين   
 :قال

ـــوداِن ــامي اَألسـ ـــردا ِعظـ   َأبـ

 

ــقامي  ـــثُّ دوا َأس ـــاء والفَ  )2(الم
 

الماء والفَثُّ بال    ":قاَلفبالثاء،  ] الفت[ لفظَ   يفهوظبت وكشف الشاعر عن سوء حالته أيضا،     
، قـال ابـن     تي يمر بها اإلنسان أيام المجاعـات      ، وكأنَّه نَظَم البيتَ في أصعب الحاالت الَّ       "إداِم

وهو حب بري يْأخُـذُه اَألعـراب فـي         ... الفثُّ حب يشِبه الجاورس، يخْتَبز ويْؤكَُل،      ":منظور
رديء خْتَبزونه وهو غذاءدقُّونه وي3("المجاعاِت، في(.   

، وظَّفهما محمود قابادو في بيت واحـد، رغبـةً          ولُقِّب اللسان والقلب بلفظيِن متضادينِ    
 : للكشف عن قيمتهما، فهما أصُل اإلنسان، يصلح بصالحهما، ويفسد بفسادهما، قال

 ]الخفيف [

 ـــهمــاِنه ــن َأجاَألخبثـ ــفَو ِمـ  ِهيـ

 

ــ  مهــا ِعو ــع زدنْ ــياَألطْ ِهِم 4(اِنب( 
 

 ويفظي والمشترك المعنالعالقة بين المشترك اللّ ـ

بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عالقة عموم وخصـوص، فالمشـترك           يوجد  
ما جاء به محمد الطاهر     لالعالقات المجازية، خالفًا    اللفظي يدخل في باب المشترك المعنوي في        

 الوجهي،  واعلم أن النسبة بين المترادف والمشترك نسبة العموم والخصوص        : "بن عاشور، قال  ا
إذ اللفظ المشترك حين يدلُّ على معنى ثـاٍن أو          . هو مترادف، وال عكس   مشترك،  أعني أن كلَّ    

                                      
 . 138 ص،"رسالة ابن القارح" رسالة الغفران ومعها نص محقق من :  العالءالمعري، أبو: ينظر (1)
كتـاب  :  وأبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينَوري          ". سود"مادة   ،)6/469( لسان العرب،    :ابن منظور :  ينظر (2)

 ).1/425 (المعاني الكبير في أبيات المعاني،
 ".فثث"، مادة )10/204( لسان العرب، : ابن منظور(3)
 . 80م، ص1972، الدار التونسية للنشر، )ط.د(، 2جالديوان، : قابادو، محمود (4)
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ولم أظفر بلفـظ مشـترك هـو        أكثر يكون بتلك الداللة مرادفًا للفظ آخر دال على ذلك المعنى،            
مختص الداللة على بعض معانيه بحيث ال يكون لذلك المعنى لفظ آخر، فالعين حين يدلُّ علـى                 

دفًا للفظ ذهب ولفظ عسجد، وحين يدلُّ على معنى منبـع المـاء يكـون               معنى الذهب يكون مرا   
 أن المشترك يدخل في باب المترادف في العالقات المجازية، كما           والحقُّ .)1("مرادفًا للفظ ينبوع  

ى أن العين في داللتها على الذهب تكون مرادفة للعسجد فقط، إال أن المفردات الملحقـة بـالمثنّ                
الطعام والنِّكـاح  :  فلفظ األطيبين يعد مشتركًا لفظيا لداللته على معاٍن متعددة، هيأكثر وضوحا، 

، والشـباب واللهـو، والخربـز والرطـب، والطرثـوث            أو الشحم والشباب   والصحة والشباب 
  والقلب واللسان، والعقل والخفر، وقبيلتي تيم وزهرة،       ، والزنا والخمر، والنوم والنكاح    والصرب
 شـتراك  اللفظ مشتركًا معنويا ال    يعدوف عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق باألطيبين،         كما يعر 

 ؛ألطيبـين لفـظ ا   ل  مرادفٌ )2()فاألخبثان( المذكورة   على بعض مدلوالته  معه داللة   ألفاٍظ أخرى   
عمران  وال،ته على الطعام والنِّكاح لدالل؛ له مردفٌ)3()نألعذبيا(لفظ للسان، و على القلب واتهلدالل

 بكـر  بـي  على عمر بـن الخطـاب وأ   مرادفة للفظ األطيبين لداللتهاألفاظواألمينان والشيخان   
يعد مشتركًا  و .بابحم والشّ  لداللته على الشّ   ظ األطيبين  مرادفًا للف  بيضين، كما يعد لفظ األ    الصديق

ملح والخبز، والماء والحنطة،    لفظيا لداللته على اللَبن والماء، والخبز والماء، والذرة والماء، وال         
 داللةً )4()األسودان( مدلوالته  بعضالمشتركة معه فياأللفاِظ  ومنوالماء والفثّ، والشحم واللبن، 

 .  على الخبز والماء داللةً)5()األسمران(وعلى اللَبن والماء، 

لـذَّهب  ومن الذوات الَّتي تعرف بلفظ األحمرين الخمر واللحم، والزعفران والـذَّهب، وا  
والعصفر، والورس والزعفران، والعسجد والدماء، والذَّهب والحرير، ما يجعل اللفظ في بـاب             

                                      
 ).4/246( القاهرة، -، مجلة مجمع اللغة العربية المترادف في اللغة العربية:ابن عاشور، محمد الطاهر (1)
والقيء والسـالح، والبخـر والسـهر، والضـراط         الرجيع والبول، والغائط والبول، والسهر والضجر،       : ومن دالالته  (2)

 .والسعال، والضعف والسعال
 . الخمر والريق، والمدح والغزل: ومن دالالته (3)
 . التمر والماء، والماء والفثُّ، الهم والسجن، الحية والعقرب: ومن دالالته (4)

 .  يح، والخمر والعسل، الروح والقلمالماء والحنطة، والخبز واللَبن، الماء والر: ومن دالالته (5)
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المشترك اللفظي، كما يدرج في باب المشترك المعنوي الشتراكه مع لفظ آخر في أحد مدلوالته،               
 . ، والورس والزعفرانوالزعفران   على الذَّهب)1()األصفرين(كداللة 

رفين المدرج في باب المشترك اللفظي لداللته على است المـرء وفمـه،             ظ الطّ يعد لف و
ولسان المرء وفرجه، والحلق والدبر ورأِس الحيوان وذنبه، ومقدم الدابة ومؤخرهـا مشـتركًا              

إذ يدلُّ على األب واألم المعروفين بالوالـدين        معنويا؛ الشتراكه مع ألفاظ أخرى في مدلوالتها،        
ويدرج لفظُ الرافدين في باب المشترك اللفظي؛ لداللتـه علـى نهـري             . )2()واألبوين (والنَّبعتين

البصرة، كما يعد مشتركًا معنويا في داللته علـى الكوفـة والبصـرة             الفرات ودجلة، والكوفة و   
   .  والبصرتينلكونهما يعرفان بمصطلحات لغوية أخرى، مثل العراقين والمصرين

    البالغيةواهرالظّ: ثانيا

أفـرز  ى بطرق مختلفة، ما     وظَّفَ الشعراء وأهل البيان والفصاحة األلفاظ الملحقة بالمثنّ       
ت الظـواهر البالغيـة المتعلقـة       شاعو ا اللغويون والبالغيون العرب،   ظواهر بالغية أشار إليه   

 ،متتابعـة وخاصة عصر الدول ال    العصور المتأخرة،     في حوظباأللفاظ الملحقة بالمثنَّى بشكٍل مل    
 المختلفـة،    لتوسع الشعراء في توظيف المحسنات البديعية      فخطا خُطاهم شعراء العصر الحديث،    

 . باأللفاظ الملحقة بالمثنى كالتوشيعما هو مختصكتوظيف الطباق في الشعر، ومنها 

ين التوشيع هو أن يؤتى في عجز الكالم بمثنى مفسر باسم         : " في قوله   القزويني عرفه: وشيع التّ -
 )3(" الحرص وطول األمل:ثانيهما معطوف على األول، نحو يشيب ابن آدم، ويشيب فيه خصلتان   

مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يأتي المـتكلم         في  هو  : " بن حمزة العلوي اليمني    قال يحيى و
            التثنية أصلُها العطفُ، فيوس بمعطوٍف ومعطوٍف عليه، وذلك من أجل أن رهفسبمثَنَّى ي   االسـم ع

                                      
 . الورس والذَّهب، والورس والزبيب، والظمأ والسغب، والجاه والذَّهب المسكوك: ومن دالالته (1)
 . األب والخال، وآدم وحواء: ومن دالالته (2)
 عيسـى البـابي الحلبـي       ، مطبعة شروح التلخيص القزويني، جالل الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن الشافعي،            (3)

 ). 216-3/215(، )ت.د(، )ط.د( مصر، -وشركاه، القاهرة
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 وعده ابـن حجـة الحمـوي مـن       .)1("المثنَّى بما يدلُّ على معناه ويرِشد إليه على جهة العطف         
مأخوذ من الوشيعة وهي الطريقة الواحدة في البرد المطلـق،  : التوشيع: "المحاسن الشعرية لقوله 

سن، وهو عند أهل هـذه      فكأن الشاعر أهمل البيت إال آخره، فإنَّه أتى فيه بطريقة تعد من المحا            
الصناعة عبارة عن أن يتكلم المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في حشو العجز، يأتي بعده باسـمين                 

    .)2("مفردين هما عين ذلك المثنى، يكون اآلخر منهما قافية بيته أو سجعة كالمه

     دعالتوشيع ي على ذلك فإن وبناء ا مصطلح ورد  النَّثِر، كما    فيو  يوظَّف في الشعر   ا بالغي
تَجلَّتْ هذه الظاهرة فـي  و عنه، ى اهللا عليه وسلَّم ـ، المنقولة في أحاديث الرسول الكريم ـ صلَّ 

، وذلك لتخصيص داللة اللفظ في أحِد معانيه المترادفـة،          مجازاالموظَّفة  األلفاظ الملحقة بالمثنى    
ـ  قال رسول : رِوي عن أبي ُأمامةَ ـ رضي اهللا عنه ـ قال   ،  "...:اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

  نفَألْهاه ا النِّساءَأمانِ ورماَألح  : ريرالحو بكما يدلُّ لفـظ األحمـرين علـى الـذَّهب           .)3("الذَّه
رِوي عن أبي هريرةَ ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي ـ صـلَّى اهللا     والمعصِفر في حديث آخر 

ـ   الرسـول   كمـا خَصـص  .)4("الذَّهِب والمعصفَِر: اَألحمريِنيٌل ِللنِّساِء ِمن و ":قال عليه وسلَّم 
قال رسوُل اِهللا ـ صلَّى اهللا    دالالت اللفظ،بوية لتشعبالكريم داللة لفظ األسودين في أحاديثه النّ

ـ  قال رسـول اهللا ـ    و.)5("ءالتمر، والما: األسوداِنِإنَّما لباسنا الصوفُ، وطعامنا  ":عليِه وسلَّم 
 . )6("الحيةَ والعقْرب:  في الصالِةاَألسوديِناقْتُلُوا  ": في حديث آخرصلى اهللا عليه وسلم ـ

قاَل رسـوُل   ى موضحة لهذه الظاهرة،     وجاء في أحاديث نبوية أخرى ألفاظٌ ملحقةٌ بالمثنّ       
ـ   رِوي و ،)7("...،الزهراويِن البقَرةَ وسورةَ آِل ِعمرانوا اقْرُأ"...  :اهللا ـ صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم 

                                      
،  كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجـاز         :اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي         (1)

 ).  3/89(، م1980 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د(مجموعة من العلماء، : مراجعة وضبط

 ).  1/372(خزانة األدب وغاية األرب، : تقي الدين أبو بكر علي ابن حجة الحموي، (2)
 ).  4/170 (التَّرغيب والتَّرهيب ِمن الحديث الشريف،: المنذري (3)
 ).  4/170 (،المصدر نفسه (4)
 ). 4/177(التَّرغيب والتَّرهيب ِمن الحديث الشريف، :  المنذري(5)

 ). 1/242(، سنن َأبي داود: األزدي، سلَيمان بن اَألشعِث السجستاني )6(

 . 90، ص5، ج3مج:  صحيح مسِلم بشرح النَّووي(7)
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 :اَألطْيباِنذانك  ":عن أبي هريرةَ ـ رضي اهللا عنه ـ عن النَّبي ـ صلّى اهللا عليه وسلَّم ـ قال    
ي هذا  ذكورة في مواضعها ف   وجميع األلفاظ المذكورة تدلُّ على دالالت أخرى م        ،)1("مر واللَّبن التّ

فمن دالالت لفـظ    . وضيح وعدم اللبس   تفسير داللة اللفظ رغبةً بالتّ      الَّذي استدعى  األمرالبحث،  
فضالةُ بن عبيد األوسـي ـ    وهوالصحابة أحد العصرين الليل والنهار، والغدوة والعشية ما دفع 

 ومـا  ،"يِنحاِفظ على العصر" :قاللالستفهام عن مقصد الرسول باللفظ، حينما  ـ  قاضي دمشق
 .)2("صالة قبل طلوع الشمس، وصالة قبل غروبها       ":وما العصراِن؟ فقال  : كانت من لغتنا، فقلتُ   

كان رسول اهللا ـ صلَّى اهللا  : ين الهيثمي عن عائشةَ بنت قدامة بن مظعون، قالتحدثَ نور الدو
: يل يا رسول اهللا وما األعمياِن، قال، قاَألعمييِناللَّهم ِإني َأعوذُ بك من شر  ":عليه وسلَّم ـ يقول 

 .)3("السيُل والبعير الصؤول

: َأهلك النِّسـاء اَألحمـراِن، وهمـا      : "وشيع، يقال ثرية الَّتي ظهر فيها التّ    ومن األقوال النّ  
 والذَّهب عفران4("الز(. قالوَل ِبِه    ":يثَاِننَزر  : اَألخْبـجوالض رهالس")ـ  ":قيـل و ،)5 ا نزلنـا   وِإنَّم

الزنـا  :  اَألطيبـينِ  أرجع إلى اليمامِة فأشبع من     ": األعشى قال و ،)6("اليمامةَ والسمامةَ : الصرييِن
7(..."والخمر(. 

وبعض األلفاظ الَّتي تدلُّ على معنى ثابت معروف للقدماء لم يوظَّفْ فيه التوشيع، وهي              
تي عرفت  ة التغليب، واألعالم الّ   ى لعلَّ  بالمثنّ كثيرة، وخاصة في األلفاظ التي أدرجت في الملحق       

 تفسيرها، خوفًا من اللـبس       ما يستدعي  ،وربما أن يتوسع الشعراء في داللة األلفاظ      بلقب معين،   

                                      
 ).  14/189(كنز العمال في سنَن األقوال واألفعال، : الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (1)

 ).  1/86(صحيح سنَِن أبي داود، : ناأللباني، محمد ناصر الدي (2)
 ). 10/147(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، : الهيثمي، نور الدين (3)

تـاج العـروس مـن جـواهر        : محمد مرتضى الزبيدي  : وينظر". حمر"، مادة   )3/368 ( لسان العرب،  : ابن منظور  (4) 
 ". حمر"، مادة )11/74(عبد الكريم العزباوي، : تحقيقالقاموس، 

 ".      خبث"، مادة )4/11 (لسان العرب،:  ابن منظور(5)
 ".صري"، مادة )7/364 (المصدر نفسه، (6)

 ).  8/86 (األغاني،: األصبهاني، أبو فرج (7)
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بمـا  فلفظ الجونين لَم يوظَّفْ في شعر جرير موشَّعا؛ لمعرفة القـدامى            ورفعا من قدر الملقبين،     
 : ، قال جرير)1(معاوية ابني لقيط بن زرارةعمرو وعلى ، داللةً  الشاعردهيقص

 ]الطويل[

  في حومـِة الـوغى     الجونَيِنوهم َأنزلوا   
 

)2(مــاِئمِ  عقـد التَّ  الجونَيِنولَم يمنَِع    
 

 

 أن صافي البلنسي  بيدا،    وظَّفَ اللفظَ توظيفًا    الرمجازي لتفسير، خوفًا   الَّذي استدعى ا   األمر
 :  راثياًض، قالمن اللبس والغمو

 ]الوافر   [

ــاً  فَـــِإنَّي ربمـــا استَســـقَيتُ يومـ

 

   نِ لَكنَيـوـحابا   : الجوالس فِْنـي3(ج( 
 

  جرير أبا بكر الصديق             اكما أن روظَّفَ التوشيع في موضع آخر من شعره، حينما صو 
 : فقال هاجيا األخطل فصرح بهما في عجز البيت رفعا من قدرهما،وعمر بن الخطاب بالقمرين،

 ]البسيط    [

 ان يرضــى رســوُل اِهللا ِديــنَهما كَــمــ

 

ــاِن   بالطَّيوــر مال عــٍر و )4(َأبــو بكْ
 

 

قال بحيـر بـن   وشيع يقع في صدر البيت كما هو واقع في عجزه،          ومن المالحظ أن التّ    
 : موظفًا التوشيع في صدر البيتسلهب العجلي

 ]لرجزا        [

ـــداِن  ـــوعاَألنْكَـ ـــازن ويربـ  مـ

 

         ــوعمجم شَـر مـوذا الي 5(ها َأن( 
 

                                      
، مطبعـة الصـاوي،     1أبو جعفر محمد بن حبيـب، ط      : تحقيقشرح ديوان جرير،    : الصاوي، محمد إسماعيل عبد اهللا     (1)

 . 563، ص1م، الحاشية رقم1970 مصر، - الكبرىالمكتبة التجارية

 .462صالديوان، :  جرير)2(
 . 39، صالديوان: البلنسي، الرصافي (3)
 . 201 صالديوان،:  جرير(4)

 ).   13/50(كتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري (5)
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 ِدعبـل   قال يأتي الشاعر باالسمين المفسرين في نهاية صدر البيت وبداية عجزه،            وربما
 :الخزاعي

 ]الطويل    [

ــرء ِإالّ  ــا الم ــغَراِنوم اَألص :ــانُه  ِلس

 

 قولُهعمـ    و  قٌ مصـور  ، والِجسـم خَلْ

 

 فَـِإن تَـر ِمنْـه مــا يـروقُ فَربمـا         

 

      ـرَأخْض ودوِد والعذاقُ العم 1(ُأِمـر( 
 

 باسميِن مفسرين   ى متْبعةٍ ؤتى بكلمة ملحقٍة بالمثنّ   يوشيع، ف وقد يصرع مطلع القصيدة بالتّ    
فأمـا  : "ابن رشيق القيرواني  قال  ،   مع مراعاة الوزن   إذ يكون ذلك في صدر البيت وعجزه       لها،

ومثال ، )2("تهدتنقص بنقصه، وتزيد بزيا: التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه
 :، قال في بدايتها في قصيدة له عدد أبياتها ثالثةٌ وعشرون بيتًاابن األبار البلنسي ذلك ما جاء به

 ]البسيط[

 الشَّـجنِ الـدمِع و   : الـداِئبينِ  وطِّن علَى 

 

    ا ناِدبيِنيطَنِ   : الذّاِهبالـواَألهـِل و 

 

 سكُن ِإلَى الصـبِر ِفـي ِإلْماِمهـا نُوبـا        اَو
 

 َأودتْ علَى عِقِب المسكُوِن ِبالسـكَنِ      
 

 كَزعزِع الريِح صـك الـدوح عاِصـفُها       
 

ـ    فَلَم يدع ِمن جن     ال غُصِفيِه و 3(ِنى( 
 

، مع مراعاة القافية وحرف     شعريةال المقطوعة  أبيات وبضرجميع  في  وشيع  التّب ؤتىوي
 :يقول فيها" مثَنَّيات في الحبيب" قصيدة بعنوان  المفتي فتح اهللافقد نظم الشاعرالروي فيها، 

 ]البسيط[

ــما   ــدٍر الح مبتَِس ِلب اءــد ــي الِف  روِح

 

 عسـلُ ِفي ثَغِْرِه الحاِلياِن الخَمـر وال      

 

ــي   ــورا ويقْتُلُِن ــي طَ ــدو فَيجرحِن بي 
 

 ِمن ذَاِتِه الفَاِتكَـاِن البـيض واَألسـلُ        
 

 وينْثَِنــي ماِيســا ِتيهــا فَيطْعنُِنــي   
 

ـ      ِمن قَـدهِ    يالمطْـفُ وُل اللَِّينَـاِن الع 
 

                                      
 . 389 صشعر ِدعِبل بن علي الخُزاعي،:  الخُزاعي، ِدعِبل)1(

، دار الجيـل،    5محمد الدين عبد الحميـد، ط     :  ونقده، تحقيق  العمدة في محاسن الشعر، وآدابه،    : قيرواني، ابن رشيق  ال (2)
 ). 1/173(م، 1981/هـ1401 لبنان، –بيروت 

 . 336صالديوان، : البلنسي، أبو عبد اهللا محمد بن األبار القُضاعي (3)
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ــي ــِل يقِْلقُِن ــوَل اللَّي ــهران طُ ــتُ س  َأبي
 

 المضِنياِن الِفكْـر واَألمـلُ    ِمن هجِرِه    
 

ــهِ  ــد جفْوِت ــي ِعنْ ــم ِمنِّ ــَل الِجس َأنْحو  
 

 ِمن ذَاِتِه المنِْحالِن الخَصـر والكَفَـلُ       
 

ــِه   ــي محبِت ــي ِف ــين َأبِك ــي ِح  والن ِل
 

 ِمن الجفَا القَاِسياِن الصـخْر والجبـلُ       
 

    ـبالحى ووِلي ِباله طَابِبـي    و ـبلْعي  
 

 ِفي ِعشِْقِه القَـاِتالِن اللَّـوم والعـذْلُ        
 

ــِكبا  نْسم رــد ــاِمي ال ــال ِبِنظَ ح ــد  وقَ
 

 ِفي حسِنِه اَألعذَباِن المـدح والغَـزلُ       
 

 ــو ــواه ولَ ــوى ِس ــِه ال َأه نَييعــال و  فَ
 

 )1(َأصابِني المتِْعبـاِن الِعـي والملَـلُ       
 

 :الشيخ حنيف الدين بن الشيخ عبد الرحمن المرشدي الوق

 ]البسيط[

 ُأمِسي وُأصـِبح ِمـن ِتـذْكَاِركُم وصـبا        

 

        لَـدالوـُل وشْـِفقَاِن اَألهِثي ِلي المري 

 

 ركُمقَد خَـدد الـدمع خَـدي ِمـن تَـذَكُّ          
 

      ـدوالكَم ـدجاِن الوِنيضِني المتَاداعو 
 

وــِتكُم بِمي ِلغَيــو ــي نَ ــن مقْلَِت ــاب ِع  غَ
 

       لَـدوالج رـباِن الصِعدسخَانَِني المو 
 

وــر ــهال غَ اِربــِري غَو تَج ِع أنمــد   ِللْ
 

ــدوتَ  الكَبو ــب ــاِن القَلْ ظِْلمالم ــه  حتَ
 

 لْو ِبمســـبعٍة مهجِتـــي ِشـــكََأنَّمـــا 
 

  الـذّْئب واَألسـد    ينْتَابها الضـاِريانِ   
 

 لَم يبقَ غَير خَِفي الـروِح ِفـي جسـِدي         
 

       ـدسوالج وحاِن الـراِقيالب ى لَك2(فَد( 
 

 مادحا، لكنَّه لم يحسن إتمام مقطوعته  في عبيد اهللا بن سليمان بن وهب  ابن الرومي  وقال
 :الشعرية بظاهرة التوشيع

 ]البسيط[

ــو قَاِســ  ــده  إذَا َأب ــا ي ــادتْ لَنَ ٍم ج 

 

 البحـر والمطَـر   :  اَألجودانِ لَم يحمدِ  

 

ــا   ــاءتْ لَنَ َأض ــو ــوارولَ ــِهَأنْ   غُرِت
 

 الشَّـمس والقَمـر   : تَضاءَل النَّيـرانِ   
 

ــهِ   ــد عزمِت ح َأو ــه ْأيــى ر ضم ِإنو 
 

 السـيفُ والقَـدر   : تََأخَّر الماِضـيانِ   
 

                                      
 ). 59-2/58 (اللطيف فتح اهللا،ديوان المفتي عبد :  فتح اهللا، محمد عبد اللطيف(1)
، النسخة الثالثة،  كتاب مخطوط صادر عن كتابخانـة          سالفة العصر من محاسن أعيان العصر     :  مدني، سيد علي خان    (2)

 : ينظر.  حسب المتصفح اإللكتروني52م، ص1295 ايران،-مجلس شوراي ملي
http://www.aljazi.org/taib/man/ir/solafa-3asr3.pdf 

 ).    1/372(خزانة األدب وغاية األرب، : ابن حجة الحموي:  وينظر
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 من لَم يِبتْ حِذرا ِمـن خَـوِف سـطْوِتهِ         
 

 الخَوفُ والحذَر : لَم يدِر ما المزِعجانِ    
 

ــِدهِ    ــي ي ــدهِر ِف ــام ال ِزمو ــه  كََأنَّ
 

      ـذَرـا يمـْأِتي وا يم اِقبوى عر1(ي( 
 

، وهو أن يقـع     وأشار أبو هالل العسكري إلى هذه المقطوعة الشعرية في باب التطريز          
في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن فيكون فيها كالطراز في الثوب، ووضح  

التطريز في قوله : بن أبي طاهر، فقاللرومي الَّتي نسبها للشاعر أحمد ذلك من خالل أبيات ابن ا
 .)2(األجودان، واألنوران، والماضيان، والمزِعجاِن

يحيـى   أشادوشيع في قصائدهم بشكل واضح، و     حدثون توظيف التّ  واستطاع الشعراء الم  
 بقدرتهم حينما عرض مقطوعة ابن الرومي وأردفها بمقطوعة أخـرى ألحـد     بن حمزة العلوي  ا

 : )3("وأحسن منه نَظْما وَأرقُ ِجلْدةً وَأدقُ فَهما ما قال بعض المتأخرين: "الشعراء المتأخرين، قال

 ]البسيط[

    ـنا مي       مالكَـرو ـدجـاِن المباَألطْي لَـه 

 

        فُ والقَلَـمـياِن الساِضـيالم لَه نمو 

 

ــاِحكَةً  ِض ضوــالر ــه كَ ــن خَالِئقُ مو 
 

       مالشِّـيو ـودـنَاِن الجساَألح هعفَطَب 
 

ــِذب ــدر ال كَ َأنْــتَ البو ادــو َأنْــتَ الج 
 

 لْـم والظُّلَـم   يمحى ِبك اَألسوداِن الظُّ    
 

ــمٍ   ِنع ــن ــا َأوالك ِم م ــك بر ــاك  هنَ
 

 واَأللَــم ــقْمــاِن السْؤِذيالم ــكسال م 
 

ــررةً   ــا مكَ اموَأع رــه ــادك الشَّ  وع
 

      مـرالحتُ ويفَاِن الباَألشْر ظِّما ع4(م( 
 

قصـائد  "ى جبر في دراسته     وتدخل هذه القصائد في قصائد المتون الّتي استعرضها يحي        
قصائد المتون، وهي الَّتي تُضمن القواعد األساسية واألحكام الَّتي يقوم عليها ِعلم         : "، قال "المعاني

                                      
 ).  3/231(الديوان، : ابن الرومي (1)

، دار الكتب   2مفيد قمحة، ط  : ، تحقيق  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر    :العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا      : ينظر (2)
 . 480م، ص1989/هـ1409 لبنان، -العلمية، بيروت

،  كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجـاز         :اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي         (3)
 . 90ص

،  ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجـاز       كتاب الطراز المتضمن   : اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي         (4)
 .91-90ص
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 بقصـائد   يها يطلق على القصائد الَّتي وظِّفَ التوشيع ف       من الممكن أن  ف، وبناء على ذلك     )1("بعينه
هي قصائد األحكام، وقصـائد القواعـد النحويـة         ، و أنواع قصائد المتون  بأسماء  التوشيع أسوةً   

 فـي   ومن الشعراء المحدثين الذين وظَّفوا التوشـيع       .)2(والصرفية والعروضية، وقصائد العلوم   
بعـين بيتًـا،    نَظَم قصيدةً مؤلفةً من ستة وأر     إذ   ، البيروتي عمر األنسي  حوظبشكل مل  قصائدهم

 :  مادحا قال،ل موشعها األوجزؤ

 ]البسيط[

  ــر القَمو ســم ــراِن الشَّ النَّي نــار  تَقَ

 

       والظَّفْـر ـعدقَ الطَّالَعـاِن السفَأشْر 

 

 وقَام داِعي الهنَـا يـدعو السـرور لَنَـا         
 

 تَرــو ــاي وال ــاِن النَّ ــه المطِْرب  يِزفُّ
 

 رعــى لَيــاِلي ِبالبشْــرى قَــِد ابتَهجــتْ
 

  الـروح والبشَـر    فَاستَبشَر العالَمـانِ   
 

 ــار ــا اَألقْم ــاِني ِبه ــو المثَ ــِرقَةًتَتْلُ  مشْ
 

      ـرصالبو عـمالِن الساَألفْض بطْرفَي 
 

ــةً   اُهللا غَاِدي ــاه محــى و ــقَى الِحم س  
 

      ـرضوالح وداِن البشَرعا المى ِبهوري 
 

ــا  ــتْ مطَاِلعه ــا زالَ ــاِزُل م ــك المنَ   ِتلْ
 

        النَظَـرو ا التَّاِئقَـاِن القَلْـبفُو لَههي 
 

ــا    ــتْ بالِبلُه ــٍس ِإذَا غَنَّ ــاض ُأنْ ِري 
 

 ــبسيرالشَــجو اِن الــنَّجمــاِجدالس ح 
 

 راقَــتْ ورقَّــتْ علَــى صــفٍْو منَاِهلُهــا
 

        رالكَـدو ـماِن الهتَّى انْتَفَى الشَّـاِئبح 
 

ـ   فَال سرتْ  بر نةٌ     عـاِريـِل سوِع الفَض 
 

  دمتُح َأو      ـدالصو دتَـاِن الـِورالغَاي ر 
 

ــةً  اِنعاِح يــر ــن اَألفْ تْ َأغْصــر ال انْبو 
 

        ـرالثَمو ـان النُّـوربا الطَّيو ِبههزي 
 

ــٍأل ــاِلي اُألنْــِس ِفــي م ــتْ لَيال تَقَضو 
 

    و ـوـاِن اللَهْؤِنسا الملْفَى ِبهي رـمالس 
 

لْتُجتَ عالً        ذْكَارلَـى غَـزا ِلـي ِفـي العه 
 

 ــر ــد والخَطَ جــاِن الم ــه الرتْبتَ  محلُّ
 

 فَــال مغَازلَــةُ الغُــزالِن تَمنَعِنــي    
 

      رـموالس لَتَاِن الِبيضوا الدِبيِضه نع 
 

  َأسِري فََأسـتَطِْلع السـر المصـون فَـال        
 

 دصي      ـذَرالحفُ وِني القَـاِتالِن الخَـو 
 

ــارةُ سالج ــم ــاِنع ــوز غَايتَه ــان الفَ    كَ
 

  الغَايتَـاِن الجـبن والخَـور      وِبْئسِت 
 

ــقُ ــال َأعشَ الم رــيد ــا ويهِلكُِن اهوأه  
 

       رـهوالس دـهاِن السِديرا المِلهَأج ِمن 
 

 ِمنْها حال المطِْلبـاِن العـين واَألثَـر         غِْني ِبغَاِنيـــٍةوِإنَّمـــا العـــين تَســـتَ
                                      

 مجلة الدارة، مجلة فصلية محكَّمة تصدر عن دارة الملـك عبـد العزيـز،               قصائد المعاني، : جبر، يحيى عبد الرؤوف    (1)
 . 124، ص3، ع11م، مج1985/هــ1406 المملكة العربية السعودية، -الرياض

 . 125المرجع نفسه، ص: ينظر (2)
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ــا    ــراٍب تَراِئبه ــين َأتْ ــا ب ــدتْ لَنَ ب 
 

      الخَفَـرـظُ واِن اللَحاِرسها الحخَِفير 
 

   ـرالع ِمن نيع      رفَاِنهـا خَـزِب ِفـي َأج 
 

        رالخَـزو كالفَِريقَاِن ِفيـِه التُّـر امه 
 

ــنمهِشــدو فَُأرــحصي قِْلــي َأنِلــي ِبع  
 

ـ       ج والحـور  نوحولَه السـاِحراِن الغ
 

ــةٍ    ــو ِبغَاِلي هــٍة تَز ــلِّ غَاِلي ــن كُ  ِم
 

       ـرمالعـاُل وـاِن المالغَاِلي خَصرفَي 
 

  باٍن ِفي كَِثيـٍب نقـى      شَمس علَى غُصنِ  
 

       اِن اللَيـُل واِجيا الـدها زِبه رالشَـع 
 

رــو َأح برو ــد ــوِق ال ــِه معشُ   الِل ِب
 

  الـثَّقَالِن الِجـن والبشَـر      قَد حارتِ  
 

تَِســمبم ــو هِعــي ومد ــكُب َأشْــكُو فََأس 
 

       طَـرالمقُ وـراِن البـاِهرالس عمجفَي 
 

 ــِريِم فَقَــدالص ــا ِريــمي تُكيِرفْقًــا فَــد 
 

 اِنيدَأر      رالقَـداِن اللَحـظُ وـاِرمالص  
 

          ـهعتْبي الغَـيى وـوـِع الهيِلـي ِبب نم 
 

       رالغَـرو ناِن الغُـبفِْسدالم هد1(ال ر( 
 

نُِظمت على البحر البسـيط،     قد  أنَّها   على جميع المقطوعات الشعرية المذكورة       ظُالحيو
 دقة إيقاعـه  ب فيها التوشيع، مثل المدح والرثاء، ولتميزه     لمناسبته لألغراض الشعرية الّتي وظِّفَ      

هذا البحر من البحور الطويلة التـي يعمـد إليهـا    : " قال إميل بديع يعقوب فيه  جزالة موسيقاه، و
الشعراء في الموضوعات الجدية، ويمتاز بجزالة موسيقاه، ودقَّة إيقاعه، وهو يقترب من الطويل             

 بقليل، ولكنَّه ال يتسع مثله السـتيعاب المعـاني، وال يلـين لينـه               في الشيوع والكثرة، أو بعده    
للتصرف بالتراكيب واأللفاظ، وهو من وجه آخر يفوقه رقةً، ولذلك نجده أكثر توافرا في شـعر                

  .)2("المولِّدين منه في شعر الجاهليين

 الكالم هو الجمع بـين      قد أجمع النَّاس أن المطابق في     : "قال أبو هالل العسكري فيه    : الطِّباق -
الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من البيوت القصيدة مثل الجمـع                 

 .)3("والحر والبرد... والليل والنهار ... بين البياض والسواد 

                                      
عبد الرحمن عمر أنسي، الطبعـة  :  جمع وتنسيقالمورد العذب وهو ديوان السيد عمر أنسـي،  : وتي، عمر أنسي  البير (1)

 : ينظر. 136-135هـ، ص1313األولى في بيروت، 
http://khizana.blogspot.com/2009/01/blog-post_1839.html 

 لبنان،  -، دار الكتب العملية، بيروت    1، ط  الشعر المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون      : يعقوب، إميل بديع   (2)
 . 74م، ص1991/هـ1411

 .339، ص كتاب الصناعتين الكتابة والشعر:العسكري، أبو هالل (3)
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ب وجدير   ا، وذلـك   في األلفاظ الملحقة بالمثنَّى    أسلوب التضاد الذِّكر أنيوظَّف إال شعر لَم 
ومـا استحضـره الشـعراء فـي        . وظيف لفظين ملحقين بالمثنى متضادين في اللفظ والمعنى       بت

وات مكرهة لإلنسان،  ألفاظ تلقيبية تدلُّ على ذوات محببة وذأشعارهم من ألفاظ متضادة، إنَّما هي
يِف لسا: تفضيالً لألبيضين ، وظَّف الطباقالقاضي الفاضلتلقيبها بما يناسبها من األلوان، فوذلك ب

 : قالالهم والسجِن، : يِب على األسوديِنوالشَّ

 ]الكامل [

  ِنِمنيدووا   اَألسِلمِن ُأسجالسو ماله  
 

)1(سيِف والشَّيِب في اللَّمـم     ال اَألبيضيِنِإلَى   
 

 

كر  في شعره رفعا من قيمة الممدوح، وذلك بذ        الطباقكما وظَّفَ خليل اليازجي اللبناني      
 :لفظيِن متضادين يشتمل كلٌّ منهما على داللة حسنة، قال

 ]الطويل   [

ـ  حوى اَألس مرِني  الـر ـ  م ـ ِم التَ القَلَح ِب  ىقَ

 

 )2(ِركْ الـذِّ  ِبي طَ عِف م ي الس  اَألبيضينِ اكَذَ 
 

 : راثيا في شعره، فقالالطباق بائيباِط الشاعر العراقي إبراهيم الطَّوظَّفَو

 ]افرالو[

  ذُكًـــا وبـــدراِباَألبيضـــيِنرمـــى 

 

ــْؤِم   ــوديِنِبشُ ــاِدياَألس حو ىــو  )3( نَ
 

 

 

 

                                      
 .  299صالديوان، :  القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساني(1)
 . 32، صديوان نسمات األوراق: اللبناني، خليل اليازجي (2)

حسن آل بحر العلوم الطباطبائي، مطبعة      : علي الشرقي، تحرير  : ، طبعه ونشره  ديوان الطَّباِطبائي : ئي، إبراهيم الطباطبا (3)
 . 90هـ، ص1331 لبنان، -صيدا
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 الخاتمة

 ظاهرة الملحق بالمثنَّى من خصائص العربية الَّتي تميزت بها دون غيرهـا، وبعـد               تُعد 
ان العرب دراسةً دالليةً     بالمثنَّى في معجم لس     الشّاملة للمفردات الملحقة   الوقوف الدقيق والدراسة  

 :خَلصتُ إلى جملة من النتائج الَّتي توصلتُ إليها، وهي متمثلةٌ بالنّقاط اآلتية

مفردات المفردات الملحقة بالمثنَّى المستقصاة من معجم لسان العرب مفرداتٌ عربية، ليس فيها             *
 . ؛ لديمومة ظاهرة التثنية في العربيةة أو معربدخيلة

ديدا، وحلَّةً مبتكرة في مضامين حقوله األدبيـة،        طرازا ج  التُّراث األدبي ى اللغوي   أكسب المثنَّ * 
كما وظَّف  . ما دفع الشعراء في العصور المتأخرة إلى نظم لوحات شعرية كاملة في التَّوشيع            

الشعراء في أشعارهم أسلوب التَّضاد والمقابلة باستحضار المثنيات اللغوية المدرجة في بـاب             
 .بالمثنَّىالملحق 

غوية أن اللغويين لم يفرقـوا بـين الملحـق    المثنَّيات اللُّ المتخصصة في   جمع الدراسات   بتبين  * 
مضمونها حول المثنيـات    بالمثنَّى والمثنَّى الحقيقي من مثنيات الجسم، فظهرت الدراسات في          

 . بشكل عام

ـ  "ضرورة تحقيق *  يف يحيى األمين، الحتوائه على كم لشر" معجم األلفاظ المثناة ـ المثنَّيان 
لفصل بين ألفاظ المثنَّى الحقيقي وألفـاظ       ضرورة العمل ل  هائل من األلفاظ الملحقة بالمثنَّى، و     

الملحق به والسعي إلى تخريج الشواهد الشعرية للتحقق من صحتها، ِلما يعتريها من تحريف              
 الَّتي ذكرها الجامع بـال شـواهد        وتصحيف  والعمل على استحضار الشواهد األدبية لأللفاظ       

 . لغوية تدلُّ عليها

ن أبواب   أن يوفقني ويفتح علي م      عز وجلَّ  وفي الختام أحمد اهللا على نعمة العلم، وأسأله        
  .  باإلبداع والنَّماء مكلٌليكون لها اشتشرافٌلأتضرع له بالدعاء لحفظ العربية، وعلمه، كما 
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 النَّبويةاألحاديث مسرد 

 الصفحة الحديث الرقم

1 
"             ودـدمبٌل ماهللا ح اآلخَِر، ِكتَاب ِمن را َأكبمهدالثَّقَلَيِن، َأح فيكُم ِإنِّي تارك

ِمن السماِء ِإلى اَألرِض، وِعتْرتي َأهُل بيِتي، وِإنَّهما لَن يفْتَِرقا حتَّى يِردا            
ضوالح لَيع." 

24 ،77 

سِئَل رسوُل اِهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن َأكْثَِر ما يِلج النَّاس ِبـِه    " 2
فقال. النَّار :جالْفَرو فَاِن؛ الفَمواَألج ." 

24 

ـ   3 : اقْتُلُوا اَألسوديِن في الصالِة": قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
بقْرةَ والعيالح." 

24،103 ،
261 

: تُوفِّي رسوُل اِهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وقَد شَِبعنَا ِمن اَألسـودينِ   " 4
 25 ".التَّمِر والماِء

5 

 ِهالٌل  - صلى اهللا عليه وسلم    -كَان يمر ِبآِل النَِّبي   : عن أبي هريرةَ قال   "
ـوتِ        ثَميب في شَيٍء ِمن وقَدال ِلطَبـيٍخ،          ِهالٌل ال يـٍز وال ِلخُب النَّـار هم

األسـودين التَّمـر    : ِبَأي شَيٍء كَانُوا يعِيشُون يا أبا هريرةَ؟ قَـالَ        :فَقَالُوا
 لَهـم منَـائح   - جزاهم اُهللا خَيراً -والماء، وكَان لَهم ِجيران ِمن األنْصارِ     

ئاً ِمنشَي ِهمِإلَي رِسلُونٍنيلَب ". 

35 

6 

قال أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ كنَّا عند النبي ـ صلَّى اُهللا عليـه     
وسلَّم ـ، في ليلٍة ظَلْماء ِحنِدٍس وعنده الحسن والحسين ـ رضـي اُهللا    

يـا  : عنهما ـ، فسِمع تَولْوَل فاطمةَ ـ رضي اُهللا عنها ـ وهي تُناِديِهما   
 ".الِحقا بُأمكما: "فقال! حسناِن يا حسينَاِن

41،189  

ومنا سبطا هذه : ... قال رسول اهللا ـ صلَّى اُهللا عليه وسلَّم ـ لفاطمةَ    7
 56 ". اُألمة الحسن والحسين وهما ابناِك، ومنا المهدي

8 

ـ   بينا أنا نائم إذ ُأتيتُ خَـزائن  : "قال رسول اهللا ـصلَّى اهللا عليه وسلَّم 
   ـاني،           األرِض، فوِضعـرا علـي وأهمٍب، فكبِسواراِن من ذَه في يدي

فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكَّذابيِن اللـذيِن أنـا            
 "صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة: بينهما

58 

 68 ."انظُري ِإلى عِقبيها، َأو عرقُوبيها" 9

ـ قال رسوُل اِهللا ـ صلَّى اهللا عليِه وسـلَّ   10 ِإنَّمـا لباسـنا الصـوفُ،    : "م 
  80،261 ". التمر، والماء: وطعامنا األسوداِن
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 الصفحة الحديث الرقم

: ويٌل ِللنِّساِء ِمن اَألحمـرينِ :" عن النبي ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ قال   11
  83،261 ". الذَّهِب والمعصفَِر

12 
ـ قال رسول اهللا ـ صلَّ : قال ُأِريـتُ َأنِّـي دخَلْـتُ    : "ى اهللا عليه وسلَّم 

      ،هاِجرينالم نَِّة فُقَراءنَّةَ، فَِإذا َأعالي أهِل الجالج ...    نفَألْهـاه ا النِّساءَأمو
 ". الذَّهب والحرير: اَألحمراِن

83 ،84 ،
261 

 262 ". التمر واللَّبن: يباِنذانك اَألطْ:" عن النَّبي ـ صلّى اهللا عليه وسلَّم ـ قال 13

ـ   14 كان يأكُل الِخرِبـز  : "ورد فعٌل عن الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلَّم 
 86 ". هما اَألطيباِن: بالرطَِب، ويقول

ـ   15 ال يصِل َأحدكُم وهو يـداِفع  : "قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
 ". اَألخْبثَيِن

92 

16 
اللَّهم ِإني َأعوذُ بك من : "سول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ يقول  كان ر

السـيُل والبعيـر    : شر اَألعمييِن، قيل يا رسول اهللا وما األعمياِن، قال        
 ". الصؤول

94 ،262 

 ". تَعوذوا باِهللا ِمن اَألعمييِن: "قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم ـ 17
 

94 

: ماذا في اَألمريِن من الشِّفاِء: "قال رسوُل اِهللا ـ صلّى اُهللا عليه وسلَّم ـ 18
 . "الصبر والثُّفَّاء

96 

اللهم ِإنِّي َأعوذُ بك من :" قال رسول اهللا ـ صلّى اُهللا عليه وسلّم ـ 19
 97 "اَألهدميِن

ـ   20 : سوديِن في الصالِةاقْتُلُوا اَأل: "قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم 
بقْرةَ والعيالح." 

103 ،
261 

21 
ِإنّا نزلنـا   : فلما حضر بني شَيبان وكلّم سراتَهم، قال المثنى ابن حارثة         "

بين ِصيريِن اليمامة والشَّمامة، فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسـلَّم   
 "عرب وَأنْهار ِكسرىِمياه ال: فقال) وما هذاِن الصيراِن؟: (ـ

116 ،
197 

22 
ال يزاُل اِإلسالم : "... رِوي عن النبي ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ َأنَّه قال

يزيد وَأهلُه وينْقُص الشّرك وَأهلُه حتى يسير الراكب بـين النُّطْفَتَـيِن ال         
 "يخْشى إالَّ جورا

120 

 ربيعة ومضر: الجفاء في هذَيِن الجفَّيِن 23
 

131 



 275

 الصفحة الحديث الرقم

24 
ـ   يخْرج من الكَاِهنَيِن رجـٌل  : "قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم 

ِإنَّه محمد بن كَعب القُرظي وكـان  : قيل" يقرُأ القرآن ال يقْرُأ َأحد قراءتَه     
 ". من أوالِدِهم

135 

25 "ا إسراِفيَل ينِْكبكَّاِن الخَاِفقَيِنم138 ". ح 

ـ   26 من صلَّى البـرديِن دخـَل   : "قال رسوِل اهللا ـ صلَّى اُهللا عليه وسلَّم 
 ". الجنَّةَ

148 

ـ    27 من تَرك صالةَ العصِر فَقَد : "قال رسول اهللا ـ صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
لُهمِبطَ ع148 ".ح 

، 151 ". حاِفظ على العصريِن" 28
162 

29 "           مهـورقُبو ميوتَهَأل اُهللا بِر، مصالِة العسطَى صالِة الوِن الصشَغَلُونَا ع
 155 ".  صالَّها بين الِعشَاءيِن بين المغِْرِب والِعشَاِءثَمنارا 

ـ   30 اويِن البقَرةَ اقْرُأوا الزهر: "... قاَل رسوُل اهللا ـ صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم 
انرةَ آِل ِعموروس ." 

165 ،
261 

إنـا وجـدنَا اَألطَيبـيِن    : "قال ـ عليه الصالةُ والسالم ـ يـوم الفـتح     31
 221 ". مخزوم، وُأمية: تيم، وزهرة، ووجدنَا اَألخبثَيِن األشَريِن: اَألكْرميِن
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  المأثورةقوالاألمسرد 

 الصفحة القائل القول مالرق

1 
َأنِصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سـيرة أبـي بكـر            
وعمر، وال تسيرون فينا وال في أنفسكم بسيرة رعيِة أبـي           

 .نسأل اهللا أن يعين كُال على كُلٍّ! بكر وعمر

عبد الملك 
مروان بن 

25 

 25 مجهول . رأيت بفالن نور القَمرين، وِعدَل العمرين 2

 - صلى اهللا عليـه وسـلم      -ما كَان لَنَا علَى عهِد رسوِل اهللاِ       3
 . التَّمر والماء: طَعام ِإال اَألسوداِن

 35  هريرةََأبو

ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقنـي حراهـا              4
 .وهجيناها

عمرو بن 
 معد ِيكرب

40 

معد كلها ما خفت أن لو سرتُ بظعينة وحدي على مياه  5
 . أغلب عليها ما لم يلقني حراها أو عبداها

عمرو بن 
 معد ِيكرب

40 

ووصفه الخمر وصفًا لو سمعه الحسـناِن لهـاجرا إليهـا،            6
 42 مجهول وعكفا عليها

 51 مجهول فغنته الجرادتاِن 7

العرب صارت تسمي كلَّ قَينٍة جرادةً، حمالً على َأن قينـةً            8
 . دهر األول كانت تُدعى الجرادةفي ال

أبو العالء 
 المعري

52 

كان عبد اهللا بن الزبير يكنَّى أبا بكر وأخوه يكنَّى أبا خبيب  9
 . الخبيباِن: فكني بأخيه فقيل

لقاسم أبو ا
 الزجاجي

54 

وكان أعداؤه يكنونه بخبيب ابنه وكان مضعوفًا، وكنيته  10
 54 الزمخشري في االسم وذاك في الصفةالمشهورة أبو بكر، إال َأن هذا 

مربد  . كفاك اهللا شر األجوفين 11
 الربعي

61 

12 
إن ! أبيت اللعن : ألن تسمع بالمعيدي خير من َأن تَراه، فقال       

الرجاَل ليسوا بجزر يراد األجسام، إنما المرء بأصغريه قلبه         
 . ولسانه، إن قاَل قاَل ِبلساٍن وإن قاتَل قاتل بجناٍن

ن شُقة ب
 ضمرة

64 

13 
احكُـم بينـي    : فمن أقوال لُقماِن الحكيم للشَِّجي الذي قال له       
يفَرقُ بين ذَكَِرِه   : "وبين الخَلي فقد فرقَ بيني وبين أهلي، قال       

 " كما فَرقَ بينَك وبين ُأنْثاكوُأنْثَييِه
 66 لقمان
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 الصفحة القائل القول الرقم

14 
ن المرَأِة خَِفياها حسن ساِئرها؛ يعنـي صـوتَها         ِإذا حسن م  

وَأثَر وطِئها في األرض دلَّ ذلـك علـى َأن لهـا َأردافًـا              
 .وَأوراكًا

 67 مجهول

 67 مجهول . اذا حسن من المرَأِة عِقباها حسن ساِئرها 15

أبي علي بن  . نَظِّفوا الصماغَيِن فِإنهما مقْعدا الملَكيِن 16
 70 طالب

17 يطاؤكرعمر بن  . لقد خشيتُ َأن تنشقَ م
 الخطاب

74 

18 والماء نْمما الهه اَألسوداِن اللذاِن هرضفي ناٍد، ح رضح81 مجهول و 

، 87 األعشى الزنا والخمر: أرجع إلى اليمامِة فأشبع من اَألطيبيِن 19
262 

د الغنى وبرد العافية، وجنَّبك يعني بر: أذاقك اهللا البرديِن 20
 96 مجهول األمريِن

 100 مجهول . مشَى الظَليم مسِرعاً راِفعاً طَرفيِه 21

هشام بن  .دجلةُ والفراتُ: رائداِن ال يكِذباِن 22
 119 عبد الملك

من حِفظَ أخبار الحرميِن والعراقيِن والحضرتَيِن فقد برز من   23
 123 هولمج . الحفظ

 . التُّرك والحبشَةُ: ال تَبعثُوا الراِبضيِن، اتركُوهم ما تَركُوكُم 24
معاوية بن 
 أبي سفيان

123 

، 123 مجهول . اليمامةَ والسمامةَ: وِإنَّما نزلنا الصرييِن 25
262 

 126 مجهول . استَعملْتُك على الفَرجيِن والِمصرين 26

ان حقا ما يقول محمد لنزل هذا القرآن علي أو علـى            لو ك  27
 . أبي مسعود الثقفي ، وأبو مسعود كنية عروة بن مسعود

الوليد بن 
 المغيرة

126 

أنت سيد هوازن، وقد بدأنا بك، وأنت أمين العراقين، وابن  28
 127 لجحافا . عظيم القريتين

ي صيروها ال تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، مصروها َأ 29
 . ِمصراً بين البحر وبيني َأي حداً

عمر بن 
 الخطاب

128 
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 الصفحة القائل القول الرقم

يا معاوية، فِإنَّه قد اجتمع البن عمك َأهُل الحـرميِن وَأهـل             30
 128 جرير المصرين وَأهل الحجاز

عمر بن  . كيفَ يصلُح َأمر بلٍَد جلُّ َأهِلِه هذاِن الجفّاِن 31
 الخطاب

131 

32  ِرقاب مهفَّيِن يضرب بعضج بين ع المسلمينما كُنْتُ َألد
 بعٍض

عثمان بن 
 عفان

131 

33 

أشكو إليكم زمانًا كلح لي بوجهه، َأناخَ علي بكلكِلِه بعد نعمٍة           
من الباِل، وثروٍة من الماِل، وغبطٍَة من الحاِل، اعتـورتني          

ي نوائِبِه، فما ترك لي ثاغيـةً       جديداه بنباِل مصائِبِه عن قس    
َأجتدي ضرعها، وال راغيةً َأرتجي نفعها، فهل فـيكم مـن           

 .معيٍن على صرِفِه أو معٍد على حيِفِه

 142 مجهول

وختم على الخواطِر واَألفواِه، فقصر عنه الثَّقالن، وبقي ما  34
 . بقي الملَواِن

الصاحب 
 بن العباد

147 

 147 ابن الزبير . برديِن ويتَِّخذُ اللَّيَل جمالكان يسير ِبنَا اَأل 35

اللهم إني قد َأحلَلتُ َأحد الصفَريِن الصفر األول وأنسأتُ  36
 اآلخر

 ثمامة أبو
 جنادة

154 

 156 مجهول ِإذا طلعِت الخَراتاِن َأِكلَتُ ُأم ِجرذان 37

وبى لمن وقف فَرقَدا اَألرِض، وجارا البيِت الحرام، وطُ 38
 160 العمري . عليهما، وسعى بينهما أو إليهما

ِإنَّما القضاء جمر فادفع الجمر عنْك ِبعوديِن، يعني  39
 170 شريح .الشاهدين
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 األمثالمسرد 

 الصفحة المثل الرقم
 51 ."ألحن من الجرادتين" 1
 51 ."ظَلَِّت اليوم تُلِهيك الجرادتَاِن" 2
 57 "ال آتيك حتى يؤوب القارظان" 3
 61 ."إنّما هو عبد غاريه" 4
 63 ."إذا جاء فارغًا: جاء يضرب َأصدريِه وَأسدريِه وَأزدريِه" 5
 72 ."قَنَّع الشيب ِمذْرويِه َأي جاِنبي رأِسِه" 6
 244، 73 ".َأي منِْكباهجاء فُالن يضِرب َأصدريه، وينْفُض ِمذْرويِه، " 7
 74 ."ِإنَّها لَحسنَةُ الموقفيِن" 8
 76 ."لَلْخاُل َأحد اَألبويِن" 9
 77 ."ما يدِري َأي طَرفَيِه َأطْوُل" 10
 79 ."ما عندي طعام أو شراب إال اَألبيضاِن" 11
 82 ."بابالشَّحم والشَّ: اجتمع للمرأة اَألبيضاِن، قال قوم معناه" 12
 82 ."الخمر واللحم: َأهلَك الرجاَل اَألحمراِن" 13
 83 ."الزعفران والذَّهب: َأهلك النِّساء اَألحمراِن، وهما" 14
 84 "َأهلَك النِّساء اَألصفَراِن" 15
16 "اَألطيباِن، أي اَألكُل والنِّكاح منه ب85 "ذَه 
 87 "عذَبيِنفُالن مفْتُون باَأل" 17
 88 "   تَركْتُه في اَألهيغَيِن" 18
 88 "وقَع في اَألهيغَيِن" 19
 88 ."ِإنَّهم لَفي اَألهيغَيِن من الِخصِب وحسِن الحال" 20
 88 ."وقَعوا في اَألهيعيِن" 21
 ."السهر والضجر: نَزَل ِبِه اَألخْبثَاِن" 22

93 ،262 
 93 ."ذَهب َأطْيباه، وبِقي َأخْبثاه"  23
24 "العظيم رواَألم يِن َأي الشرريِن واَألقْوحريِن والبر95 ."لقيت منه اَألم 
 96 ." في رحلته اَألمريِنىقاس" 25
 97 ."نعوذُ باهللا من اَأليهميِن" 26
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 الصفحة المثل الرقم
 97 ."يهميِنسلَّطَ اهللا عليه اَأل" 27
 97 ."أجرُأ من اَأليهميِن" 28
 99 ."ال يملك طرفيه" 29
 100 ".فالن فاسد الطرفين، إذا كان خبيث اللسان والفرج" 30
 103 ."بلْدةٌ يتَنادى أصرماها" 31
 103 ."وتركتُه ِبوحش اَألصرميِن" 32

ِإبل مع راٍع وِإبـٌل مـع راٍع        ِإنَّه ليروح على فالِن ِإِبالِن، ِإذا راحت        " 33
 105 ."آخر

 130 ."لَب عليِه اَألجرباِنتآ" 34
 140 ."ال َأفْعُل ذلك ما اخْتَلَفَ اَألجداِن" 35
 141 ."الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ الجديداِن" 36
 141 ."ما كَر الجِديداِن والملَواِن" 37
 143 ."ب الردفاِنال َأفْعلُه ما تَعاقَ" 38
 144 ."الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ الصرفَاِن" 39
 144 ."الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ العصراِن" 40
 145 ."الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ الفَتَياِن" 41
 146 ."الَ َأفْعُل ذِلك ما اختَلَفَ الملَواِن" 42
43 "يعرص ةًَأتيتُهِشيعةً ووعيِن، َأي غُدر150 ". النَّهار، وفُالن يْأتينا الص 
 150 "ال َأفْعلَه ما اختلفَ العصراِن" 44
 159 "َأطْوُل صحبةً ِمن الفَرقَديِن" 45
 163 ."أبهى ِمن القَمريِن" 46
 180 ".َأبصر ِمن الزرقاء" 47
 180 ". بن زهيرَأدهى ِمن قَيِس " 48
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 واألراجيز اَألشعار مسرد

 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
 قافية الهمزة

 83 الحيص بيص الطويل وِدماِء يحوُل
 145 أبو العالء المعري الطويل وِنساِء فَُأفٍّ

 قافية الباء
 29 العجاج الرجز لَِعبا ضربا
 29 ابن نباتة السعدي لطويلا الغَراِئِب َأقُوُل
 58 ناهض بن ثومة الوافر اللُّباب رِغبنَا
تَر ا َألَماِئب62 مجهول الطويل د 
ا لَك64 أبو شَراعة الطويل بالقَلِْب فَم 

 64 أبو شَراعة الطويل الخَطِْب هما اَألصغَراِن
نَاكيع 71 عبيد بن األبرص  البسيطمخلع شَِعيب 

 78 هذيل اَألشْجعي الطويل شَراب ِكنَّماولَ
ضَأر بر87 مجهول البسيط والص 
ما لَهمو 92 حسان بن ثابت الوافر نَِصيب 
 93 أبو الفرج األصبهاني الخفيف التُّراِب ال يِري

تْ ِرياحبَأر 109 حميد بن ثور الهاللي الطويل غَِريب 
 نَاصو ِشيبيلميم الطويل ع118 هيار الد 

ِنييدِبكُلِّ ر 119 جرير الطويل الِغب 
 124 أبو تمام البسيط القُلُب لَو أن ِدجلَةَ
 131 الكميت بن زيد األسدي الطويل الشَّرِب فَيا عجبا 

 135 السموأل البسيط الحدبا جاشَ
 155 وانيابن شرف القير الكامل مرقُوب جمع الِعشاءيِن

نْهي لَمو بقْرب بن علس المتقارب والع157 المسي 
 164 ابن األبار الطويل بالقُلِْب ِخالفَةُ يحيى
 164 ابن األبار الطويل قُطِْب هما القَمراِن

دواسو بالنَّس217 القاسم بن القاسم الواسطي البسيط و 
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 الصفحة ئلالقا البحر القافية أوُل البيِت
ا فَخُذْهغَبفاء البسيط والسري الر219 الس 
220،26 الرصافي البلنسي الوافر والسحابا فَِإنِّي

3 
 220 محمد عبد الوهاب القاضي الطويل المراِتِب ِلي اَألطْيباِن

 241 الفقعسيحريبة بن األشيم  الطويل راِكب ّإذَا ِمتُّ
 241 حريبة بن األشيم الفقعسي الطويل بحاِل فَِإن َأنْتَ

 قافية التَّاء
ِدلَنعِحالَِّت ال ي169 مجهول البسيط الم 

 قافية الجيم
 46 العجاج الرجز من نَجا حتَّى

كبر شَاء 158 أبو العالء المعري الكامل ثَاِلِج لَو 
 قافية الحاء

رالتَّمو احبالبسيط ِمص حي الد81 ين بن عربيم 
مالشَّحو تَاحين بن عربي البسيط تَرحي الد217، 82 م 
 82 محي الدين بن عربي البسيط والراح المرِجفَاِن

 115 األفوه األودي الوافر ِطماح لَنَا بالدحرضيِن
 130 الحطَيَئة الوافر براحا َألَم تَر َأن ذُبيانًا

 130 الحطَيَئة الوافر ِصالحا َألجرباِنيقَاُل ا
 152 معن بن أوس المزني الطويل تَراوحا تَوهمتُ

 160 ابن شَكيل األندلسي الخفيف الصفيِح َأسِعداِني 
بوالذَّه اهالج احضين بن عربي البسيط وحي الد219 م 

 266 عبديالصلَتان ال الكامل ِمفْتَاحا ما لَِبثَ
 قافية الدال

 22 طَرفة بن العبد الطويل ِباليِد يشُقُّ
 54 جرير الطويل َأفْسدا رجعتُ
 66 الفرزدق الطويل على الكَرِد وكُنَّا

 128 أبو قطيفة البسيط باِدي َأنْشَا يقُوُل
 143 المهلهل البسيط قَد نَِفدا لَو كُنْتُ
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 الصفحة القائل البحر ةالقافي أوُل البيِت
كََأنَِّني نَاِزع تَقْييدة البسيط وم150 ذو الر 

 162 أحمد شوقي الخفيف يغَاِد كَذَب اَألزهراِن
 269 إبراهيم الطِّباطبائي الوافر وحاِدي رمى ِباَألبيضيِن

 قافية الراء
 48 صخر الوافر وابن ِبشِْر قَتَلْتُ

را المموء روصِبل الخُزاعي الطويل م264، 65 ِدع 
تَر فَإن رِبل الخُزاعي الطويل َأخْض264، 65 ِدع 
 86، 65 ينَهشل بن حر الطويل تَحذَر ِإذَا فَاتَ
 73 عنترة بن شداد الوافر عمارا َأحوِلي
 75 األعشى المتقارب ضِريرا رَأتْ
مالهو ذَرالح85 األخطل يطالبس و 
تَُؤم ارِور108  األسدي خازميِبشر بن َأِب الوافر از 

 110 ذو الرمة الطويل الحواِدِر ِإلَى مستَوى
 112  األسدي خازميِبشر بن َأِب الوافر صحار وشَبتْ
 115 األخطل الطويل الصبِر َأتَاِني

 116 يَئةالحطَ الكامل تَعشير وكََأن رحِلي
 122 أبو مزاحم الخاقاني الطويل الوتِْر فَِللْسبعِة

 122 أبو مزاحم الخاقاني الطويل عمِرو فَِبالْحرميِن
 125 حارثة بن بدر الغُداني الطويل مَؤمِري على َأحِد 

 127 الوليد بن زيد الطويل اَألكَاِبر َأنَا ابن القَريتَيِن

، 146 الصلتان العبدي الكامل ونَهار لَم يلْبِث
253 

 148 كُثير عزة الطويل الجآِذر تَرعى 
 154 أبو ذؤيب المتقارب صفَِر َأقَامتْ

 157 بشار بن برد الوافر الِجداِر كََأن بِني
 كرغَاِر تُح157 بشار بن برد الوافر الص 
 168 جرير الكامل وِكيِر فَخَروا 
 185 ابن حمديس الطويل الغُمِر ملَكْتَ 
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
 تَكُن ِإنو 221 مصطفى الغالييني البسيط والخَفَر 

، 224 خليل اليازجي اللبناني الطويل الذِّكِْر حوى اَألسمريِن
269 

فَقْر ماِلفُهحي 226 جرير الطويل والفَقْر 
 226 أبو الشَّغب البسيط والِكبر فَارقْتُ شَغْبا

ا كَانم رمال ع237 جرير البسيط و ،
263 

ارلَّ جِر ِإذَا حال نَصادة الغطفاني الطويل و254 ابن مي 
نْها عمهفْعظِْر فَدِن البادة الغطفاني الطويل ع254 ابن مي 

 قافية السين
 28 سحيم عبد بني الحسحاس الطويل  الِبِسغَير ِإذا شُقَّ
 104 رؤبة بن العجاج الرجز والجاموسا لَيثٌ 
 144 أبو محمد الحريري المتقارب وبوسا لَِبستُ 

 قافية الصاد
 118 الفرزدق الوافر القَِميِص َأَأطْعمتَ

 قافية الضاد
 28 ن العبدطرفة ب الطويل ِمن بعِض َأبا منِْذٍر
 88 بطرس كرامة الطويل يِعيض سِبيُل

 قافية العين
 50 قُراد بن حنش الصادري الطويل تُبعا ِإذَا اتَّفَقَ
 263، 50 بجير العجلي الرجز مجموع اَألنْكَداِن
نا ابي اع67 جرير الرجز ب 
 68 تميم بن مقبل البسيط مرتَِدع يخِْدي

 84 هذيل األشجعي الكامل مولَعا حاِمرةَِإن اَأل
را الخَملَّعو84 هذيل األشجعي الكامل م 

 101 حميد بن ثور الهاللي الطويل المتَتَاِيع تَرى طَرفَيِه
 111 الستالي الطويل وتَفَرعا وجدنَا 

 113 الراعي النميري الطويل مفْجعا كََأنِّي ِبصحراِء
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الصفحة القائل البحر القافية ُل البيِتأو 
 114 جرير الطويل مربعا َأقَمنَا وربتْنَا

 125 األحوص األنصاري الطويل الِمع َأصاِح
سَأو ا ِبيمس اِفعر140 أبو تمام الطويل و 
 163 الفرزدق الطويل الطَّواِلع َأخَذْنَا ِبآفَاِق 
 227 عيسى عصفور البسيط عوالور ِفي بردٍة 

 قافية الغين
 192 عز الدين الموصلي السريع داغْ قَد لَقَّبوا

ابغُر وهاغْ وين الموصلي السريع ز192 عز الد 
 قافية الفاء

جفَا نَسنَص72 أبو تمام الكامل و 
 قافية القاف

ِلمع 129 النابغة الجعدي الرجز الِعتَاقُ قَد 
ِبُأفِق الشَّرِقب رقُ دشْرم138 ناصيف اليازجي الكامل و 

 159 مجهول الرجز استَوسقَا ِبحيثُ بارى
 قافية الكاف

نيب كََأن ك15 رؤبة بن العجاج الرجز ِبالس 
 قافية الالم

كالَيواِل دو29 أبو العالء المعري الطويل د 
 42 جرير لكاملا الِبلْباِل من ِمثُْل

وابن  وِمن قَبُل
 المضلَِّل

 47 اَألسود بن يعفر النَّهشلي الطويل

 56 ِدعِبل الخُزاعي الوافر آُل الرسوِل وِسبطَا
ُؤوبتَّى يحاِئِل و57 أبو ذؤيب الطويل ِلو 

 69 محمد سعيد الحبوبي مشطور الرمل وسْل سعد ِقفْ
 73 ُأمية بن أبي عائذ الهذلي المتقارب لشَّماْلفي ا علَى عجِس

 86 منصور بن إسماعيل الفقيه المتقارب اَألجْل َأتَلْهو
ْل كََأنَّكغْتَس86 منصور بن إسماعيل الفقيه المتقارب م 

را َأضاال ِممو90 أحمد بن علي بن مشرف البسيط َأم 
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
 91 عمارة اليمني البسيط وِمن بخِْل يهوى الحِبيبيِن
 98 ذو الرمة الطويل معجِل عِشيةَ يدعو
 101 تأبط شَرا الطويل ِبسِليِل فَلَما َأحسوا

 101 تأبط شَرا الطويل طَِميِل فَقَلَّدتُ
 102 مقبلتميم بن  الطويل يتَفَلْفَالَ فَمرتْ

اءمرلَى صِليُل عِسي الوافر مار الفَقْعر103 الم 
 115 أبو تمام الكامل المسِبِل قَطَعتْ
 116 األعشى ميمون بن قيس السريع وشَغَْل علِّقْتُها

 ا َأنْسمنَاِزِل و120 عمر بن أبي ربيعة الطويل الم 
 120  أبي ربيعةعمر بن الطويل المراِجِل ِبنَخْلَةَ

 124 المتنبي الطويل والمحِل فَال عِدمتْ
اِل تَغْشَى النِّباحنُز128 جرير البسيط و 
 149 ابن ميادة المري الرجز وتَِعْل ظَلَّتْ ِبنَهِي 

َأمطُلُهِر نَاِئِل وبيد بن األبرص الطويل غَي151 ع 
 راقَ الفَجساِل والوافر احِتم شُبِعيبزرة الضل بن ع161 ي 

 221 مصطفى الغالييني البسيط والغَزُل وقَد حال
 اِلمعِل ومالع222 إبراهيم صادق الطيبي البسيط و 
 224 ابن المرحل البسيط والعسُل قَد ذُقْتُ 

 قافية الميم
 115، 24 عنترة بن شداد الكامل الديلَِم شَِربتْ

ِمنُلواِصِم  قَب37، 25 الفرزدق الطويل ع 
 37 ابن رميض العنزي البسيط ِبسطَاِم جاءتْ
 37 ابن رميض العنزي البسيط ِفي عاِم جيشُ
اءقَاِم فَجالس 45 الفرزدق الوافر ِمن 

 45 الحطيئة البسيط شَمم جاريتَ
 48 العجاج الرجز مجِعِم نُوِفي

 49 جرير الطويل الجماِجِم ولَم تَشْهِد
 229، 52 اَألعشى الطويل وتُرخُِم عِجبتُ
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
زا خُبَأال ي نَام60 الشماخ بن ضرار الوافر ال ي 
يقُراد ِم كََأنجقاع العاملي الطويل َأعدي بن الر72 ع 
 78 علقمة الفحل البسيط مركُوم حتَّى تَالفَى
 258، 79 مجهول الرجز ِبال إداِم اَألبيضاِن
 258، 81 مجهول الرجز َأسقَاِمي اَألسوداِن
 89 أبو الفضل الوليد الكامل الِمقْدام الحسنَياِن
 90 أحمد شوقي الرمل المراما خَاِلقَ
 90 أحمد شوقي الرمل وِعظَاما َأفْنُوا
 152، 95 مجهول المتقارب ولَم َأظِْلِم وهبتُ

 99 شقصة الفزاري الرجز اَألجم لَو لَم يهوِذْل
 106 عوف بن الخزع الطويل نُساِلما هما ِإِبالِن
 107 مجهول الرجز زاِهِم وقَفْتُ 

رقَى الكُدا سة الطويل فَاَظْلَمر ِعز111 كُثَي 
 111 كُثَير ِعزة الخفيف فَِريِم ورسوم الدياِر
 112 ناصيف اليازجي الوافر ِقدما ِإلَى الجبلَيِن

 113 ذو الرمة البسيط ملْموم تَنِْفي الطَّواِرفَ
 117 مجهول الرجز ِمن ِإضم نَظَرتُ

 129 مجهول البسيط والحرم فَبصرةُ اَألزِد
 اِرجِإذَا الخَز تَراعواو135 قيس بن الخطيم البسيط م 

 145 حميد بن ثور الهاللي الطويل تَيمما وال يلْبثُ
 148 النابغة الجعدي الطويل فَجرثُِم َأقَامتْ 
واِرنجو 152 لبيد بن ربيعة العاملي الكامل غُالم 
 153 مجهول الطويل ِغنَاهما وما َأخَذَا

اررالم نيعر الماومر155 حميد بن ثور الهاللي الطويل ح 
 160 أبو فراس الحمداني الكامل حاالهما ميزتُ بينَهما
 166 جرير الطويل َألْحما َألَم تَر عوفًا

، 218 القاضي الفاضل الطويل في اللَّمم ِمن اَألسوديِن
269 
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 ةالصفح القائل البحر القافية أوُل البيِت
 220 عامر بن ظرب العدواني المتقارب المالما لَعمِري
 223 أبو تمام البسيط والعدما ِإذَا َأتَى

 227 المتنبي الوافر اللُّكَام ِبها الجبالِن 
 239 شهاب الدين أبو الفوارس البسيط وسالما نَار بْأٍس

شْفُوعالم ها ِبشْرظَالمين أبو الفوارسشهاب  البسيط و239 الد 
 263 جرير الطويل التَّماِئِم وهم َأنْزلُوا

 قافية النون
نزقَى مجاِن سزو38 أبو كُثَير النهشلي الوافر بالج 

 38 أبو كُثَير النهشلي الوافر اَألقْرعاِن ِإلى القَصريِن
 47 عمرو بن كلثوم الوافر َأجمِعينَا تَنَادى

 54 النجاشي الحارثي الطويل الحكَماِن  دِفنَتْوما
مفَاِن ِمنْهد255، 55 جرير الكامل الر 

اءوز57 خزيمة بن نهد الوافر الظُّنونَا إذَا الج 
 57 خزيمة بن نهد الوافر الدِفينَا وحالَتْ
 58 أعشى همدان الرجز وكَذَّاب ثَاِن إن ثَِقيفًا
 62 الشماخ بن ضرار الوافر ِنيِنبالذَّ تُواِئُل
 71 حبينَة بن طَريف العكِْلي الرجز ِبعلْطَتَيِن جاِريةٌ
اِن ُأِصيبو75 ناِهض بن ثومة الطويل اَألب 
 76 ابن رشيق القيرواني الكامل الثَّقَالِن وَأرى
 76 ابن الرومي الخفيف الثِّقْلَيِن حمَل
 78 الشَّريف الرضي الرمل الطَّرفَيِن شَاِمخُ
 90 الصرصري الكامل وعن حمداِن كَِلفَ

 90 الصرصري الكامل َأِم الحجراِن ِمن ِصدِق
اثَممِن  سير95 ابن المعتز الرجز اَألم 

 98 ابن دراج القسطلي الوافر اَأليهميِن وقَد جاشَتْ
 109 لبيد بن ربيعة العامري كاملال فَالسوباِن درس المنَا
 110 مجهول الرجز اَألغَريِن وقَد قَطَعنَا
 114 جرير الكامل اَألظْعاِن هْل تُْؤِنساِن
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
نحبواِن فَصد121 تميم بن مقبل الطويل ض 

 122  الجارمعلي الرمل الحرميِن من كَإسماِعيَل
 130 العباس بم مرداس البسيط وذُبيان وِفي ِعضادِتِه

 132 جميد بن ثور الهاللي الرجز الجقَّيِن ما فَِتَئتْ
 132 أبو ميمون العجيلي السريع الجفَّيِن قُدنَا إلى الشَّْأِم
 132 الكميت بن زيد اَألسدي الوافر ينْتَِحينَا َأِفي الجفَّيِن

اِئمزالح اء133 أبو معدان الباهلي الكامل القُطَّاِن ج ،
190 

، 133 أبو معدان الباهلي الكامل الركْباِن فَعِجبتُ
190 

 134 بشار بن برد البسيط وقَحطَاِن َأما سِمعتَ
 136 الشماخ بن ضرار الوافر بالرمِل عيِن ِإذَا اَألرطَى 
 اِنا خَلَفَتْ كَفُّكي137 ابن الرومي الخفيف لثَّر 
 حبِن فََأصيكَرسام الوافر الع138 ابو تم 

 138 ابن الرومي الخفيف العسكَريِن قُْل ِلخَلِي َأِبي
 139 ابن دراج القسطلي الوافر المشِْرقَيِن تُنَاِديِه
 رصعو"راِن "ِمصدزم141 خليل مطران البسيط و 
ا دي اِن ارِديد142 ابن المعتز البسيط الج 

 142 أبو العالء المعري البسيط الجديداِن َأما الجِديداِن
طِّنطَِن والو143 ابن األبار البسيط و 

يالح ارا ِدياِن َأال يلَو146 تميم بن مقبل الطويل الم 
 147 بلتميم بن مق الطويل يخْتَِلفَاِن نَهار ولَيٌل
 160 صفي الدين الحلِّي الوافر كَالفَرقَديِن فَِصرنَا

 162 ابن دراج القسطلي الوافر اَألزهريِن َأما وسنَاهما
ومذْمم كوداِن عر163 المتنبي الطويل القَم 
 164 ابن الخياط الطويل  القَمراِن نُجوم عالٍء
ما ِفي سقَامِن اِءويراج القسطلي الوافر النَّي164 ابن در 
 168 مجهول الطويل القَلَماِن ولَوال َأياٍد
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
 عاكَاِن تَنَاز219 أبو نواس البسيط الِشر 
 عمتَج يننَيس221 ابن جياب الغرناطي الرجز الح 
 222 ابن نباته المصري الوافر يِنالحسنَي ورادفَ

 222 عمر اليافي الرمل الواِلدين فَاز بالداريِن
 225 ابن جياب الغرناطي الرجز الموِلديِن ُأقِْسم ِبالقَيسيِن
 225 ابن جياب الغرناطي الرجز اَألعمييِن وِبابِن حجٍر

قَاِئعِن وِقفَيوالوافر فَالم 226 امأبو تم 
نَاكهاِن والِميز226 جرمانوس فرحات الكامل و 
 227 عبد الكريم الكرمي السريع اَألزمن !يا وطَِني

 228 عبد الكريم الكرمي السريع والموِطن تَفْنَى الزعاماتُ
 237 بديع الزمان الهمداني الرجز ِذي النُّوريِن ِإنَّك في الطَّعِن

 238 ابن الرومي الخفيف الحرساِن ن قَد شَِهدتُفَكََأ
 239 خليل مطران البسيط لُبنَاِن وموِقع الذُّلِّ
 239 خليل مطران البسيط اَألشَداِن لِكنَّما الِخلْفُ
ضياِني َأبِن نَعيدو239 عائشة التيمورية الوافر اَألس 

 240 ناصيف اليازجي الوافر النَّبعتَيِن كَِريم ِمن كَِريِم
اكوَل هبحاِن ومر241 الغَشري الوافر اَألص 
 258 محمود قابادو الخفيف اَألطْيباِن همه اَألخْبثَاِن

 قافية الهاء
عيضو ه39 الفرزدق الطويل غَاِرب 
 43 قيس بن زهير الوافر بالكَرامه جزاِني
 44 جرير الطويل تُِديمها سعرنَا

 ى ِليْأبي هاِعي47 عمرو بن ِملْقط الطائي السريع الر 
ِه شَتَّانضي الرجز ِعطْفَي73 الشَّريف الر 

قَِوي ِمن كَم ه91 ابن الرومي المنسرح غَلَب 
ِه ّأذّقْنَاهدص ضي المتقارب ِمن96 الشَّريف الر 

رِتب يهو تَاهِطم103 الصنوبري مجزوء الرمل اِقر 
 104 ابن منير الطرابلسي الكامل آالبه ملْقَى ِبوحِش
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 الصفحة القائل البحر القافية أوُل البيِت
 106 مجهول البسيط كَمعنَاه فَرجتُ
 118 الفرزدق الطويل هواِجره حواِريةٌ

 121 مجهول الكامل تَكِْميلُه فَقُرى الِعراِق
 125 لبيد بن ربيعة العامري الكامل وَأمامها فَغَدتْ 
ِزيزع اِهلُهوصلمى الطويل و133 زهير بن أبي س 

 136 عبد اهللا بن همام السلولي الطويل شَِتيتُها ِنعم حاجةٌ
 139 الفرزدق الطويل ِظاللُها وقُلْتَ َألهِل

 147 احالطرم المتقارب الصاِمحه يِذيُل
 149 السري الرفاء الكامل ِبغُباِرِه لَو َأنَّه جارى
 153 أبو العالء المعري الكامل بكُميِتها حملَتْ كُميتًا
 170 الفرزدق الطويل رِحيبها ومن وِرثَ 
تَِمعجي نمو هاِلمس182 أحمد بن علي بن مشرف الطويل ال ي 
اِكي اُألصوِلز هاِخر224 أبو فراس الحمداني البسيط َأو 

 238 ِدعِبل الخُزاعي الكامل وابنَاها ِبَأِبي
 قافية األلف

نُور كَذَاكى و169 نيقوالوس الصائغ الكامل الغَض 
 169 نيقوالوس الصائغ الكامل كَما روى ولَجمرةٌ 

 237 لَم بن بجرة الساعديَأس المتقارب الصوى فََأما اَألِمينَاِن
 قافية الياء

 40 المنَخَّل اليشكري الوافر ُأبيا أال من مبِلغُ
 98 عبد يغوث الحارثي الطويل تَالِقيا فَيا راِكبا
 98 عبد يغوث الحارثي الطويل اليماِنيا َأبا كَرٍب
 121 مجهول الطويل ِبشَماِليا رفَعتُ
تَر َألَم اع142 معروف بن ظالم الطويل اِني 
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 والمقطوعات الشعرية مطالع القصائد مسرد

مطلع القصيدة أو البيت األول من المقطوعة 
 الشعرية

 الصفحة الشاعر البحر

 الدمِع والشَّجِن: وطِّن علَى الداِئبيِن
 اَألهِل والوطَِن: يا ناِدب الذّاِهبيِن

 البسيط
ابن األبار 

 بلنسيال
264 

 روِحي الِفداء ِلبدٍر الح مبتَِسما
 ِفي ثَغِْرِه الحاِلياِن الخَمر والعسُل

 264 المفتي فتح اهللا البسيط

 ُأمِسي وُأصِبح ِمن ِتذْكَاِركُم وصبا
لَدالوُل وشِْفقَاِن اَألهِثي ِلي المري 

 البسيط
حنيف الدين 

 المرشدي
265 

  َأبو قَاِسٍم جادتْ لَنَا يدهإذَا
 البحر والمطَر: لَم يحمِد اَألجوداِن

 265 ابن الرومي البسيط

مالكَرو دجاِن المباَألطْي لَه نا مي 
فُ والقَلَمياِن الساِضيالم لَه نمو 

 266 مجهول البسيط

 مرتَقَارن النَّيراِن الشَّمس والقَ
والظَّفْر عدقَ الطَّالَعاِن السفَأشْر 

 267 عمر االنسي البسيط
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  والمراجع قائمة المصادر

 المصادر

 .القرآن الكريم

 . الِكتاب المقدس في الشرق األوسطدار : الكتاب المقدس

قـاِبهم  المؤتلف والمختلف في أسماء الشُّعراء وكُنـاهم وَأل    : اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر     
 لبنـان،   -، دار الكتب العلمية، بيروت    2كرنكو، ط . ف: تحقيقوأنساِبِهم وبعِض ِشعِرِهم،    

 . م1982/هـ1402

 . م1964 بيروت، -، دار صادر)ط.د(الديوان، : ابن اَألبرص، عبيد

، دار  )ط.د(الكامُل في التـاريخ،     : ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني          
 . م1982/هـ1402 بيروت، -ادرص

المثُل السائر في أدب الكاتـب      : ابن األثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا محمد بن عبد الكريم           
 -، مكتبة مصطفى البابي الحلبـي     )ط.د(محمد محي الدين عبد الحميد،      : تحقيقوالشاعر،  
 . م1939/هـ1358القاهرة، 

النَّهايةُ فـي غريـب الحـديِث    : لمبارك بن محمد الجزريابن األثير، مجد الدين أبو السعادات ا    
إحيـاء التـراث    ، دار1طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنـاحي، ط  : تحقيقواَألثر،  

 .م1963/هـ1383 لبنان، -العربي، بيروت

، 1فخـر الـدين قبـاوة، ط      : ، تحقيق  شعر األخطل  :األخطل، أبو مالك غياث بن غوث التغلبي      
 .م1971/هـ1391 بيروت، -اآلفاق الجديدةمنشورات دار 

محمد محي الدين عبد : ، تحقيقسنن َأبي داود : األزدي، أبو داود سلَيمان بن اَألشعِث السجستاني      
 ). ت.د(، )ط.د(الحميد، دار الفكر، 
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، )ط.د(مجموعة مـن العلمـاء،      :  تحقيق تهذيب اللُّغة، : األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد     
 . م1976 مصر الجديدة، -الخانجيمكتبة 

إميـل بـديع   : تحقيـق شرح كافية ابن الحاجـب،  : ، رضي الدين محمد بن الحسن   األستراباذي
 . م1998/هـ1419 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1يعقوب، ط

 -ت، دار الشرق العربي، بيـرو     2ِعزة حسن، ط  : تحقيقالديوان،  : األسدي، ِبشر بن أبي خازم    
 . م1995/هـ1416لبنان، 

أبو رياش أحمد بـن     : تفسيرشرح هاشميات الكُميت بن زيد اَألسِدي،        :األسدي، الكميت بن زيد   
 -، مكتبة النهضة العربية   2داود سلّوم ونوري حمودي القيسي، ط     : إبراهيم القَيسي، تحقيق  

 . م1986/هـ1406بيروت، 

  بغـداد،   - داود سلّوم، مكتبـة األنـدلس      :جمع وتقديم شعر الكميت بن زيد األسدي،    
 ). ت.د(، )ط.د(

فواز الشـعار،   : ، تحقيق اجيجشرح جمل الز  : اِإلشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور       
 . م1998/هـ1419 لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

 ). ت.د( بيروت، -عبنسخة عن طبعة بوالق األصلية، دار ص األغاني، :األصبهاني، أبو الفرج

أحمد محمد  : تحقيق وشرح األصمعيات،  : األصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك         
 ). ت.د( لبنان، -، بيروت5شاكر وعبد السالم هارون، ط

، الشركة اللبنانيـة للكتـاب،      )ط.د(فوزي عطوي،   : تحقيقالديوان،  : األعشى، ميمون بن قيس   
 .م1968 لبنان، -بيروت

محمد التّـونجي،   : شرح وتحقيق  الديوان،   :األفوه األودي، صالءة بن عمرو بن مالك بن مذحج        
 .   م1998 لبنان، -، در صادر، بيروت1ط
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، مكتب التربية 1زهير الشاويش، ط: تحقيقصحيح سنَِن أبي داود، : األلباني، محمد ناصر الدين
   .م1989/هـ1409 الرياض، -العربي لدول الخليج

فخر صالح قداره،   . د: ، تحقيق  أسرار العربية  :األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد       
 .م1995/هـ1415 بيروت، -، دار الجيل1ط

، دار الكتب   1مفيد محمد قَميحة، ط   : تحقيقالِعقد الفَريد،   : ربه اَألندلُسي، أحمد بن محمد بن عبدِ     
 .م1983/هـ1404 لبنان، -العلمية، بيروت

شرح التسهيل تسهيل الفوائـد وتكميـل       : األندلسي، جمال الدين محمد بن مالك الطائي الحياني       
، دار الكتـب العلميـة،      1محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، ط       : ، تحقيق المقاصد
 . م2001/هـ1422 لبنان، -بيروت

راجع النسخة وضبط أعالمها  جمهرة أنساب العرب،: األندلسي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
 لبنـان،  -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       1لجنة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، ط         

 . م1983/هـ1403

، دار الِكتـاب العربـي،    )ط.د(مجيـد طـراد،     : شرح وتحقيق الديوان،  : األنصاري، األحوص 
 .م2004/هـ1424 لبنان، -بيروت

،  بيـروت  -، دار المعرفـة   1بد اهللا سـندة، ط    ع: تحقيقالديوان،  : األنصاري، حسان بن ثابت   
 . م2006/هـ1427

مـازن المبـارك    : تحقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب،      : األنصاري، جمال الدين ابن هشام    
 . م1985 لبنان، -، دار الفكر، بيروت6ومحمد علي حمد اهللا، ط

، دار الكتـب العلميـة،      1 ط مهدي محمد ناِصر الدين،   :  شرح وتحقيق  الديوان،: ابن برد، بشار  
 . م1993/هـ1413 لبنان، -بيروت
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عبد السالم  : تحقيق وشرح خزانة األدب ولب لُباب لسان العرب،       : البغدادي، عبد القادر بن عمر    
 . م1981/هـ1401 الرياض، - القاهرة، ودار الرفاعي-، مكتبة الخانجي1هارون، ط

، دار الكتـب    )ط.د(كتاب األمالي في لغة العرب،      : البغدادي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي      
 . م1978/هـ1398 لبنان، -العلمية، بيروت

سهيل : تحقيق وتقديمكتاب جمل من َأنْساِب اَألشْراف، : البالذري، اإلمام أحمد بن يحيى بن جابر      
 .م1996/هـ1417 لبنان، -، دار الفكر، بيروت1زكّار ورياض زركلي، ط

، دار 1خليـل عمـران المنصـور، ط   : ، تحقيق البدء والتاريخ : مد بن سهل  البلخي، أبو زيد أح   
   . م1997/هـ1417  لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

 بيـروت،  -، دار الشـروق 2إحسـان عبـاس، ط  : جمع وتقـديم الديوان، : البلنسي، الرصافي 
 .م1983/هـ1403

عبد السالم الهـراس،    : راءة وتعليق قالديوان،  : البلنسي، أبو عبد اهللا محمد بن األبار القُضاعي       
 .م1999/هـ1420 المملكة المغربية، -، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)ط.د(

يحيى عبد الرؤوف جبـر،  :  تحقيقاتفاق المباني وافتراق المعـاني، : ابن بنين الدقيقي، سليمان   
 . م1985/هـ1405 عمان، -، دار عمان للنشر والتوزيع1ط

 - عالم الكتـب   ،3طكتاب الجماهر في معرفة الجواهر،      : الريحان محمد بن أحمد   البيروني، أبو   
 . م1984بيروت، 

عبـد الـرحمن    : تحقيـق لـديوان،   ا: تأبطَ شراً، ثابت بن جابر بن سفيان بن عميِثل بن حزن          
 . م2003/ هـ1424 لبنان، -، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت1المصطاوي، ط

إحسان عباس،  : تحقيقنَفح الطِّيب من غصن اَألندلس الرطيب،       : حمد محمد المقّري  التلِمساني، أ 
 .  م1968/هـ1388 بيروت، -، دار صادر)ط.د(
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محمد : الخطيب التبريزي، تحقيق  : شرحالديوان،  : أبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي       
 ). ت.د( مصر، -، دار المعارف، القاهرة3عبده عزام، ط

، 1وداد القاضي، ط  : تحقيقالباصائر والذخائر،   : لتوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس       ا
 . م1988/هـ1408 بيروت، -دار صادر

الديوان المحيي رفات األدب البالغ من فنون البالغة : تيمور، عائشة عصمت بنت إسماعيل باشا    
ـ            ، المطبعـة العامريـة     1طاز،  غاية األرب المحتوي من حسن البراعة على ما بـه امت

 . م1892 مصر، -الشرقية، القاهرة

، ِثمار القُلوب في المضاف والمنسـوب     : الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل        
 .م1985 مصر، - دار المعارف،)ط.د (محمد أبو الفضل إبراهيم،: تحقيق

، 7عبد السالم محمد هـارون، ط     : ق تحقي البيان والتبيين، : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر     
 . م1998/ هـ1418 القاهرة، -مكتبة الخانجي

 .م1986/هـ1406 القاهرة، -، دار الشروق1طالديوان، : الجارم، علي

 لبنـان،   -، مكتبة لبنـان، بيـروت     )ط.د (كتاب التعريفات، : الجرجاني، علي بن محمد الشَّريف    
 . م1969

ــر ــديوان، : جري ــقال ــت: تحقي ــرم البس ــروت)ط.د(اني، ك ــروت، بي ــان، -، دار بي  لبن
 . م1986/هـ1406

 مطبعـة   ،)ط.د (محمود محمد شاكر،  : ، شرح طبقات فحول الشعراء  : الجمحي، محمد بن سالم   
 .م1974/ه1394 مصر،-دني، القاهرةالم

، دار الهدى للطباعة    )ط.د(محمد علي النَّجار،    : ، تحقيق الخصائص :، أبو الفتح عثمان   ابن جني 
 . م1952ر، والنش
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 دمشـق،   -، دار القلـم   1حسـن هنـداوي، ط    : ، تحقيـق  سر صـناعة اإلعـراب    
 .   م1985/هـ1405

أحمد شمس  :  تحقيق  زاد المِسير في ِعلم التفسير،     :الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن      
 .م1994/هـ1414 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1الدين، ط

موسى بنـاي   . د: ، تحقيق اإليضاح في شرح المفصل   : مرو عثمان بن عمر   ابن الحاجب، أبو ع   
 .  م1983 بغداد، – مطبعة العاني،)ط.د (العليلي،

محمد الحبوبي، صـححها، وشـرحها، وتـرجم       : جمع زياداتها الديوان،  : الحبوبي، محمد سعيد  
  ). ت.د(، )ط.د(عبد الغفار الحبوبي، : ألعالمها ورتبها

شرح عصام شعيتو، ط    خزانة األدب وغاية األرب،     : تقي الدين أبو بكر علي     ،ابن حجة الحموي  
 .م2004 لبنان، -كتبة الهالل، بيروتماألخيرة، دار و

ابن السكيت، قدم له ووضع : ، برواية وشرح الديوان: ، جرول بن أوس بن مالك العبسي      الحطيئة
 لبنـان،   -ربـي، بيـروت    دار الكتـاب الع    ،)ط.د (حنا نصر الحتّي،  : هوامشه وفهارسه 

 . م2004/هـ1425

 .م1962/هـ1382 بيروت، -دار بيروت/ دار صادر ،)ط.د(الديوان، : الحلِّي، صفي الدين

 -، دار المعرفة، بيـروت    2عبد الرحمن المصطاوي، ط   : تحقيقالديوان،  : الحمداني، أبو فراس  
 .م2004/هـ1425لبنان، 

 بيـروت،   -دار صـادر  ،  )ط.د ( إحسـان عبـاس،    :تحقيقالديوان،  : ابن حمديس، عبد الجبار   
 .م1960

 بيـروت،   -، دار الفكـر   3طمعجـم اُألدبـاء،      :الحموي، شهاب الدين أبو عبـد اهللا يـاقوت        
 . م1980/هـ1400
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-، دار الكتب العلمية، بيـروت     1فريد عبد العزيز الجندي، ط    : تحقيقمعجم البلدان،   
 .م1990/هـ1410لبنان، 

 مطبعة  )ط.د(،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم      : المة نشوان بن سعيد   الحميري، الع ،
 . م1983 األردن، -وزارة التراث القومي والثقافة، عمان

، 2إحسان عباس، ط  : تحقيقالروض المعطار في خبر األقطار،      : الحميري، محمد بن عبد المنعم    
 . م1984 بيروت، -مكتبة لبنان

بيـت األفكـار     مسند اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا أحمد بن حنبـل،            :محمدابن حنبل، أحمد بن     
 . م1998/هـ1419الدولية، 

مكي السيد  : تحقيقالديوان،  حيص بيص، األمير شهاب الدين سعد بن محمد التميمي البغدادي،           
، منشورات وزارة اإلعالم فـي الجمهوريـة العراقيـة،          )ط.د(جاسم وشاكر هادي شكر،   

 .م1975

، دار الفكر للطباعة والنشـر،      2طتفسير البحر المحيط،    : يان األندلسي، محمد بن يوسف    أبو ح 
 . م1978/هـ1398

   ليِدِعبل بن ع ،د يوسف نجم،    : تحقيقالديوان،  : الخزاعيدار الثقافـة، بيـروت     )ط.د(محم ،- 
 . م1962لبنان، 

مطبوعات مجمـع   ،  2عبد الكريم األشتر، ط   : صنعةشعر ِدعِبل بن علي الخُزاعي،      
 .م1983/هـ1403 دمشق، -اللغة العربية

، مكتبة  1بد اهللا عنان، ط   محمد ع : تحقيقاِإلحاطةُ في أخبار ِغرناطة،     : ابن الخطيب، لسان الدين   
 . م1977/هـ1397 القاهرة، –الخانجي

 بيـروت،   -، دار صـادر   2ناصـر الـدين األسـد، ط      : تحقيـق الديوان،  : ابن الخطيم، قيس  
 . م1967/هـ1387
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أبو عبد اهللا محمد بن     : روايةالديوان،  : ابن الخياط، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد التغلبي الدمشقي         
خليل مردم بك، مطبوعات المجمـع العلمـي        : نصر بن صفير الخالدي القيسري، تحقيق     

 .م1958/هـ1377 دمشق، -العربي، المطبعة الهاشمية

، مطبعـة دائـرة     1طكتاب جمهرة اللغـة،     : لبصريابن دريد، أبو بكر محمد الحسن األزدي ا       
 .هـ1345 حيدر أباد الدكن، -المعارف العثمانية

 .م1925/هـ1344 القاهرة، -، مطبعة دار الكتب المصرية1طالديوان، : الديلمي، مهيار

ِريالدنَوسلم بن قتيبة        يد عبد اهللا بن م1ط كتاب المعاني الكبير في أبيات المعـاني،  :  ، أبو محم ،
 . م1984/هـ1405 لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت

أحمد الزين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب : ميالتراث العربي، تقد:  تحقيق:ديوان الهذليين 
 . م1965/هـ1384 القاهرة، -المصرية، دار القومية للطباعة والنشر

علـي  : تحقيـق يزان االعتدال في نقِد الرجال، ِم: الذَّهبي، َأبو عبد اهللا محمد بن َأحمد بن عثمان   
 . م1963 لبنان،-، دار المعرفة، بيروت)ط.د(محمد البجاوي، 

مطيـع ببيلـي،    : ، تحقيـق  الـديوان : ذو الرمِة، غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي         
 . م1964/هـ1384 دمشق، -،المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،الحلبوني1ط

 .  م1930 طهران، -، دار الكتب العلمية2، طالتفسير الكبير: فخرالالرازي، 

 –، دار الكتاب العربي، بيروت    1، ط مختار الصحاح : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر       
 . م1967لبنان، 

طالل حرب، الدار العالمية للطباعـة      : شرح وتقديم ديوان مهلهل بن ربيعة،     : ابن ربيعة، عدي  
 ). ت.د(، )ط.د(والنشر، 

 بيـروت،  -دار صادر ودار بيروت للطباعـة والنشـر   ،)ط.د( الديوان،: ابن أبي ربيعة، عمر 
 . م1961/هـ1380
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 بيـروت،   -، دار الجيـل   1يوسـف شـكري فرحـات، ط      : شرحالديوان،  : الرضي، الشَّريف 
 .م1995/هـ1415

 بيـروت،   -، دار الجيـل   1طالـديوان،   : الرفَّاء، السري بـن أحمـد بـن السـِري الكنـدي           
 .م1991/هـ1411

فتح اهللا صالح   :  تحقيق األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى،   : الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى     
 .م1992/هـ1413 المنصورة، -، دار الوفاء للطباعة والنشر3علي المصري، ط

عبد األمير علي مهنّـا،     : شرح وتحقيق الديوان،  : ابن الرومي، أبو الحسن بن العباس بن جريح       
 . م1991/هـ1411 بيروت، -، منشورات دار مكتبة الهالل1ط

مجموعة مـن العلمـاء،     : ، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس    : الزبيدي، محمد مرتضى  
  .م1965/هـ1385 بيروت، -الحياةمنشورات دار مكتبة 

  لبنـان،  -الحياة، بيروت ، منشورات دار مكتبة     )ط.د(تاج العروس من جواهر القاموس،       
 . م، دون تحقيق1888

عبد الحسين  : تحقيق أخبار أبي القاسم الزجاجي،      : عبد الرحمن بن إسحاق    الزجاجي، أبو القاسم  
 .م1980 بغداد، -، دار الرشيد للنشر)ط.د(المبارك، 

 – مكتبـة دار العروبـة       ،)ط.د (مازن المبـارك،  : ، تحقيق اإليضاح في علل النحو   
 .م1959القاهرة، 

 القـاهرة،   -، مكتبة الخانجي  2عبد السالم محمد هارون، ط    : تحقيقمجاِلس العلماء،   
 . م1983/هـ1403 الرياض، -ودار الرفاعي

محمد أبـو الفضـل     : تحقيقالبرهان في علوم القرآن،     : الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا      
 . م1972 لبنان، -، دار المعرفة، بيروت2إبراهيم، ط
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 .    م1984 لبنان، -، دار العلم للماليين، بيروت6 طاألعالم،: الزركلي، خير الدين

 بيروت،  -، دار صادر  )ط.د(أساس البالغة،   : الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر       
 .م1979/هـ1399

، دار المعرفـة،    الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل           
 ). ت.د(،)ط.د(بنان،  ل-بيروت

 لبنـان،   -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       2طالمستقصى فـي أمثـال العـرب،        
 .  م1977/هـ1397

، )ط.د(عـز الـدين التنـوخي،       : تحقيقالديوان،  : الستالي، أبو بكر أحمد بن سعيد الخروصي      
 . م1980/هـ1400

أحمد محمد شاكر وعبـد     : ، تحقيق  إصالح المنطق  :ابن السكِّيت، أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق      
 .م1956/ هـ1375 مصر، -، دار المعارف2السالم محمد هارون، ط

ثالثة كتب في الحروف للخليـل بـن أحمـد وابـن            المنشور ضمن   كتاب الحروف،   
 القاهرة،  -، مكتبة الخانجي  1ط رمضان عبد التواب،  :  تحقيق السكيت والرازي، 

 . م1982/هـ1402 الرياض، -ودار الرفاعي

 -، دار الكتب العلمية، بيـروت     1علي حسن فاعور، ط   : تحقيقالديوان،  :  سلمى، زهير  ابن أبي 
 . م1988/هـ1408لبنان، 

 -، دار الجمهوريـة )ط.د(يحيى الجبوري، : جمع وتحقيقالديوان، : السلمي، العباس بن ِمرداس 
 . م1968/هـ1388بغداد، 

وليد محمد  : جمع وتحقيق ودراسة  ولي،  شعر عبد اهللا بن همام السل     : السلولي، عبد اهللا بن همام    
 اإلمارات العربيـة المتحـدة،      -، مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث، دبي      1السراقبي، ط 

 . م1996/هـ1417
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عبد : تقديم وتعليقاألنساب، : السمعاني، اإلمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي
 . م1988/ هـ1408 لبنان، -وت، دار الجنان، بير1اهللا عمر البارودي، ط

، دار الكتـب    1إميل بـديع يعقـوب، ط     . د: ، تحقيق  الكتاب :سيبويه، عمرو بن عثمان بن قَنبر     
 . م1999/ هـ1420 لبنان، –العلمية، بيروت 

مكتـب  : ، تحقيـق  المخصص: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النَّحوي اللغوي اَألندلسي         
 لبنـان،  -، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت  1 التراث العربي،  ط التحقيق بدار إحياء  

 .م1996/هـ1417

، كتاب همع الهوامع شـرح جمـع الجوامـع        : السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       
 .م1909 لبنان، –السيد محمد بدر الدين النعساني، دار المعرفة، بيروت: تحقيق

 ألفيتـه المسـماة بالفريـدة فـي النحـو            شرح السيوطي على   -المطالع السعيدة 
طاهر سليمان حموده، الـدار الجامعيـة للطباعـة        : ، تحقيق والتصريف والخط 
 . م1981 اإلسكندرية، -والنشر والتوزيع

محمد أحمد جاد المولى، وعلـي محمـد        : ، تحقيق اأنواعهاالمزهر في علوم اللغة و    
 -ء الكتـب العربيـة    ، دار إحيـا   )ط.د(البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،      

 . م1987القاهرة، 

الشيخ محمد محمـود ابـن التالميـد التركيـزي       : تصحيحاتشَرح شَواِهد المغْني،    
 . م1966 لبنان، -، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت)ط.د(الِشنِْقيطي، 

 ). ت.د(، )ط.د( لبنان، -دار المعرفة، بيروتالدر المنثور في التَّفسير بالمأثور، 

إبراز المعاني من حرز األماني فـي       :  شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم        أبو
إبراهيم عطوه عـوض،    : تحقيقهـ،  590القراءات السبع لإلمام الشَّاطبي المتَوفَى سنة       

 ). ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، 
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عـادل  : تحقيق سيرة خَير العباد،     سبل الهدى والرشاد في   : الشَّامي، محمد بن يوسف الصالحي    
/ هـ1414 لبنان،   -، دار الكتب العلمية، بيروت    1أحمد الموجود وعلي محمد معوض، ط     

 . م1993

-، الشركة اللبنانيـة للكتـاب، بيـروت       1فوزي عطوي، ط  : ، تحقيق الديوان: شداد، عنترة  ابن
 . م1968لبنان،

زكـي  :  تحقيـق  الـديوان، :  بن محمد  الشريف العقيلي، أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة        
 ). ت.د(، )ط.د(المحاسني، دار إحياء الكتب العربية، 

 أمالي المرتضى غـرر الفوائـد ودرر        :الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوي      
 بيـروت،  -، المكتبة العصـرية، صـيدا  1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيقالقالئـد،   
 . م2004/هـ1425

أبو العباس أحمد بن شَكيل األندلسي ـ شاعر شـريش   : أبو العباس أحمد بن يعيشابن شكيل، 
 اإلمارات العربية -، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي1حياة قارة، ط: تقديم وتحقيق ـ،  

 . م1998المتحدة، 

ة إبراهيم محمد الجمل، مكتب   : ، تحقيق آكام المرجان في أحكام الجان    : الشلبي، محمد بن عبد اهللا    
 ). ط.د(، )ت.د( مصر، -القرآن، القاهرة

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس         : الشيباني، عبد الرحمن بن علي بن بديع      
 . هـ1353 مصر، -، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، ميدان األزهر2، طمن الحديث

 ). ت.د(، )ط.د( لبنان، -دار الكتاب العربي، بيروتالشوقيات، : شوقي، أحمد

 . م1883 بيروت، -، مطبعة اآلباء المرسلين اليسوعيين5طالديوان، : الصائغ، نيقوالوس

 .  م1987 لبنان، -، دار الفكر العربي، بيروت3طصحيح مسلم بشرح النَّووي، 
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، منشورات  )ط.د(مخيمر صالح،   : تحقيقالديوان،  : الصرصري، أبو زكريا جمال الدين الحنبلي     
 . م1989 إربد، -موكجامعة الير

علي أبـو زيـد،     : تحقيقأعيان العصر وأعوان النصر،     : الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك     
 -، دار الفكر المعاصر، بيـروت 1ونبيل أبو عمشة، وحمد موعد، ومحمود سالم محمد، ط      

 .م1998/هـ1418 سورية، -دار الفكر، دمشق/ لبنان

      دار  )ط.د(إحسـان عبـاس،     : تحقيقالديوان،  : بيالصنوبري، أحمد بن محمد بن الحسن الض ،
 .م1970 لبنان، -الثقافة، بيروت

حسـن آل بحـر     : علي الشرقي، تحرير  : ، طبعه ونشره  ديوان الطَّباِطبائي : الطباطبائي، إبراهيم 
 .هـ1331 لبنان، -العلوم الطباطبائي، مطبعة صيدا

، 1عمر عبد السالم تَدمري، ط: م لهجمعه وقدالـديوان،  : الطرابلسي، أبو الحسن أحمد بن منير   
 . م1986 لبنان، -دار الجيل، بيروت

ِعزة حسـن،   : تحقيقالديوان،  : الِطرماح، الحكم بن حكيم بن الحكم بن نَفْر بن الغوث بن طيء           
 . م1968/هـ1388 دمشق، -، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم)ط.د(

طبعـة  مسنَد أبي داود الطَّياِلسـي،      : الجارود الفارسي البصري  الطَّياِلسي، سليمان بن داود بن      
 ). ت.د( لبنان، -مزيدة بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة، دار المعرفة، بيروت

الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية ـ شرح لمتن أبـي   : أحمد بن محمد بن زيدالعاتكي، 
، 1هزاع سـعد المرشـد، ط     : ، تحقيق ـ) ربيةالشذرة الذهبية في علم الع    (حيان النَّحوي 

 . م2003/هـ1424 الكويت،  -المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الناشر

، شركة دار األرقـم بـن أبـي         1عمر فاروق الطباع، ط   : تحقيقالديوان،  : ابن عاديا، السموأل  
 .م1997/هـ1417 لبنان، -األرقم، بيروت
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 . م1966/هـ1386 بيروت، -، دار صادر)ط.د(لديوان، ا: العامري، لبيد بن ربيعة

، )ط.د(نورى حمود القيسي وحاتم صالح الضامن،       : ، تحقيق الديوان: العاملي، عدي بن الرقاع   
 . م1987/هـ1407مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

، 1 ط الشيخ محمد حسن آل ياسـين،     : ، تحقيق   المحيط في اللغة  : ابن عباد، الصاحب إسماعيل   
 .م1994/هـ1414 بيروت، –عالم الكتب

   حيمبني الحسحاس، س الدار القومية للطباعة    )ط.د(عبد العزيز الميمني،    : تحقيقالديوان،  : عبد ،
 . م1950/هـ1369 القاهرة، -والنشر

 . م1980 بيروت،-، دار صعب)ط.د(فوزي عطوي، : ، تحقيق الديوان:ابن العبد، طرفة

 لبنـان،   -، دار صـادر، بيـروت     1سعيد نسيب مكارم، ط   :  تحقيق الديوان، :ابن عبدة، علقمة  
 . م1996

، )ط.د(عـزة حسـن،   : عبد الملك بن قريب األصمعي، تحقيق : رواية وشرح الديوان،  : العجاج
 . م1971 بيروت، -مكتبة دار الشرق

لـى   وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وع        - مجموعة أشعار العرب   :ابن العجاج، رؤبة  
 -، دار اآلفاق الجديـدة    1وليم بن الورد البروسي، ط    : ، تحقيق أبيات مفردات منسوبة إليه   

 .م1979بيروت، 

فتح الباري بشرح صحيح : العسقالني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر         
طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى محمد الهواري، طبعة جديد مضبوطة          : تحقيقالبخاري،  

 -ومحققة ومعتنى بإخراجها ، أصح الطبعات وأكثرها شموالً، مكتبة الكلّيـات األزهريـة            
 .   م1978/هـ1398األزهر، 

محمد أبو الفضل إبراهيم    : تحقيق كتاب جمهرة األمثال،     :العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا      
 ).ت.د( لبنان، -، دار الجيل، بيروت2وعبد المجيد قطامش، ط
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، دار الكتـب العلميـة،      2مفيد قمحـة، ط   : ، تحقيق عتين الكتابة والشعر  كتاب الصنا 
 . م1989/هـ1409 لبنان، -بيروت

، مكتبـة   1عبد الرحمن محمد الوصيفي، ط    : جمع وتحقيق ودراسة  الديوان،  : ابن علس، المسيب  
 . م2003/هـ1423 القاهرة، -اآلداب، ميدان األبرا

، مطبعة المدني،   1 ط أمالي ابن الشجري،  : محمد بن حمزة الحسِني   العلَِوي، ِهبةُ اهللا بن علي بن       
 .م1992/هـ1413 مصر، -القاهرة

 بيروت،  -، المطبعة العلمية  )ط.د(ديوان اليافي،   : عمر اليافي، قطب الدين عمر بن محمد البكر       
 . م1893/هـ1311

، )ط.د(د زكي باشـا،     أحم: تحقيق مسالك األبصار في ممالك األمصار،       :العمري، ابن فضل اهللا   
 . م1924 القاهرة، -دار الكتب المصرية

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتـاب منحـه الجليـل              : ابن عقيل، علي بن محمد    
 –دار الطالئـع  ،  )ط.د(محمد محي الدين عبد الحميـد،       : ، تحقيق بتحقيق شرح ابن عقيل   

 .م2004القاهرة، 

محمد عبد المنعم خفاجي،    : تحقيق وشرح الديوان،  : لخروصيالغَشِْري، سعيد بن محمد الخليلي ا     
 . م1981 سلطنة عمان، -، وزارة التراث القومي والثقافة)ط.د(

، دار الكتـاب    )ط.د(قدري مايو،   : شرح وتقديم الديوان،  : الغطفاني، الشماخ بن ضرار الذبياني    
 . م2004/هـ1424 لبنان، -العربي، بيروت

 .م1925/هـ1343 حيفا، -، المطبعة العباسية)ط.د(ن الغالييني، ديوا: الغالييني، مصطفى

 الصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسـنن العـرب فـي             :ابن فارس، أبو الحسين أحمد    
 لبنـان،   -، دار الكتـب العلميـة، بيـروت       1أحمـد حسـن بسـج، ط      : ، تحقيق كالمها
 .م1997/هـ1418
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 بيروت،  –د السالم محمد هارون، دار الجيل     عب: ، بتحقيق وضبط  معجم مقاييس اللغة  
 . هـ1366

زهيـر فـتح اهللا،     :  تحقيـق  ديوان المفتي عبد اللطيف فـتح اهللا،      : فتح اهللا، محمد عبد اللطيف    
 لبنـان،   -، دار النشر فرانس شتاينز بفسـبان، بيـروت        )ط.د(محمد الحجيري،   : مراجعة
 . م1984/ هـ1404

إبراهيم السامرائي،  . مهدي المخزومي و د   . د: ، تحقيق عينكتاب ال : الفراهيدي، الخليل بن أحمد   
 ). ت.د (،)ط.د ( بيروت،-دار ومكتبة الهالل

 . م1866 بيروت، -مطبعة اآلباء المرسلين اليسوعيين، )ط.د(الديوان، : ابن فرحات، جرمانوس

 . م1986 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د( علي فاعور،: تحقيقالديوان، : الفرزدق

نفخات الصور، قصائد عربية    : أبو الفضل الوليد، إلياس بن عبد اهللا بن إلياس بن فرح بن طعمة            
 . م1934 بيروت، -، مطبعة الوفاء2طفخرية، 

   المطبعـة الحسـينية    ،)ط.د(القاموس المحـيط،  : ين محمد بن يعقوب   الفيروز أبادي، مجد الد- 
 . م1934القاهرة، 

 . م1972، الدار التونسية للنشر، )ط.د(، 2جالديوان، : قابادو، محمود

: أحمد أحمد بدوي، مراجعـة    : تحقيقالديوان،  : القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساني      
 .   م1961 مصر، -، دار المعرفة، القاهرة1إبراهيم اإلبياري، ط

، 4ين عبد الحميد، ط  محمد محيي الد  :  تحقيق أدب الكاتب، : ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم       
 . م1963/هـ1382 مصر، -المكتبة التجارية الكبرى

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السـنَّة   : القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر       
، مؤسسة الرسـالة للطباعـة      1عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط      :  تحقيق وآِي الفرقان، 

 .  م2006/هـ1427لبنان،  -والنشر، بيروت
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بهجةُ المجـاِلس،   :القرطبي، أبو عبد اهللا عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري          
عبـد  : محمد مرسي الخولي، مراجعة   : تحقيقوأنس المجالس، وشحذ الذاِهن والهاجس،      

 ).ت.د(، )ط.د(القادر القط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

، 1محمد عبد القادر عطا، ط    : ، تحقيق مهيد ِلما في الموطَّأ ِمن المعاني والمسانيد      التَّ
 .م1999/هـ1419 لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت

كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الِخطَط واآلثـار،       : القريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي       
  قْريزيطبعة جديدة باألوفست، مؤسسة الحلبـي وشـركاه للنشـر          ة،  المعروف بالِخطَِط الم

 ). ت.د( القاهرة، -والتوزيع

، مطبعـة   شروح التلخـيص  القزويني، جالل الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن الشافعي،           
 ). ت.د(، )ط.د( مصر، -عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

، 1تحقيق، محمـود علـي مكـي، ط       الديوان،  : القسطلي، أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج       
 . م1961/هـ1381 دمشق، -منشورات المكتب اإلسالمي

 نسخة مصـورة عـن      صبح األعشى في صناعة اإلنشا،     :القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي     
الطبعة األميرية ومذيلة بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية مـع دراسـة وافيـة،             

 ).   ت.د(، )ط.د(لتأليف والترجمة والطباعة والنشر، المؤسسة المصرية العامة ل

، دار الكتـاب    2إبراهيم األبياري، ط  : ، تحقيق نهاية األرب في معرفة أنساب العرب     
 . م1980/ه1400 لبنان، -اللبناني، بيروت

كتاب التيجان في ملوك ِحمير ـ عن وهب بن منبه روايـة   : القمالني، علي بن محمد بن هاجر
بد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جـده                أبي محمد ع  

مركـز  : عبد العزيز المقالح، نشـر    : ، تحقيق 2، ط المه وهب بن منبه، رضي اهللا عنهم      
 . م1979 الجمهورية العربية اليمنية، -الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء
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 بيـروت،   -حمن يـاغي، دار الثقافـة     عبد الر :  تجميع وترتيب  الديوان، :القيرواني، ابن رشيق  
 ).ت.د(، )ط.د(

، دار  5محمد الدين عبد الحميد، ط    : ، تحقيق العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده     
 . م1981/ه1401 لبنان، –الجيل، بيروت 

، مكتبـة   )ط.د(حسن ِذكرى حسـن،     : تحقيقالديوان،  : القيرواني، أبو عبد اهللا محمد بن شرف      
 .م1983مصر،  -الكليات األزهرية

أحمد أبو ملِحم، وعلـي نجيـب       : تحقيقالِبداية والنهاية،   : ابن كَثير الدمشقي، أبو الِفداء الحافظ     
 مصـر،   -، دار الريان للتراث، الجيـزة     1عطوي، وفؤاد السيد، ومهدي ناصر الدين، ط      

 . م1988/هـ1408

ر بن عبد الرحمن بن ربيعة       كُثَية، كُثَيدار  )ط.د(مجيد طراد،   : وشرح وتحقيق يوان،  الد: ر ِعز ،
 . م2004/هـ1424 لبنان، -الِكتاب العربي، بيروت

 . م1898 بيروت، -المطبعة األدبية ،)ط.د(سجع الحمامة، : كرامه، بطرس

 .م1981 لبنان، -، دار العودة، بيروت2طديوان أبي سلمى، : الكرمي، عبد الكريم

الكُليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة،  : الحسينيالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى   
عدنان درويش ومحمد المصـري،     : قابله على نسخة خطية وأعده للطَّبع ووضع فهارسه       

 . م1993/هـ1413 بيروت، -، مؤسسة الرسالة2ط

 مكتبة  ،1ناجي حسن، ط  : تحقيقجمهرةُ النّسب،   : الكَلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب       
 . م1986/هـ1407 بيروت، -النهضة العربية

 .م1996 لبنان، -، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت1، طالديوان: ابن كلثوم، عمرو
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 مصر،  -، مطبعة المعارف، شارع الفجالة    2، ط ديوان نسمات األوراق  : اللبناني، خليل اليازجي  
 .م1908

، مطبوعات المجمع العلمي    )ط.د(عز الدين التنوخي،    : ، تحقيق ِكتاب اإلبدال : اللغوي، أبو الطَّيب  
 .  م1960/هـ1379 دمشق، -العربي

 بيـروت،   -، مكتبة المعارف  )ط.د(الكامل في اللغة واألدب،   : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     
1970  . 

 -حياةدار مكتبة ال  حسن تميم،   : تحقيقشرح نهج البالغة،    : المدائني، عبد الحميد بن أبي الحديد     
 ). ت.د(، )ط.د( بيروت،

الذَّيل والتكملة لكتابي الموصول    : المراكشي، أبو عبداهللا محمد بن عبد الملك األنصاري األوسي        
 . م1964 لبنان، -، دار الثقافة، بيروت)ط.د(إحسان عباس، : تحقيقوالصلة، 

، عالم 1 نايف الدليمي، طمحمد: ، تحقيقاألزمنة واألمكنة: المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن 
 .   م2002/هـ1422 لبنان، -الكتب، بيروت

ديـوان ابـن عربـي،    : المرسي، أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي    
 .م1996/هـ1416 لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1أحمد حسن بسج، ط: شرح

، 1نوري حمودي القيسي وحاتم صـالح الضـامن، ط        : نعةصالديوان،  : المزِني، معن بن َأوس   
 . م1977 بغداد، -مطبعة دار الجاحظ

عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، المكتبة      : عني بهذه الطبعة  الديوان،  : ابن مشرف، أحمد بن علي    
 . )ت.د(، )ط.د(،  بيروت-العصرية، صيدا

إبراهيم أنيس، وعبـد الحلـيم      : لقاهرةتخريج أعضاء مجمع اللغة العربية في ا      : المعجم الوسيط 
 . م1972/هـ1392، 2منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف اهللا أحمد، ط
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 .م1977 لبنان، -، دار مارون عبود، بيروت)ط.د(ديوان الخليل، : مطران، خليل

 ، دار الِكتـاب العربـي،     )ط.د(مجيد طـراد،    : شرحالديوان،  : ابن المعتَز، أبو العباس عبد اهللا     
 . م2004/هـ1424 لبنان، -بيروت

: تحقيق وشرح ،  "رسالة ابن القارح  "رسالة الغفران ومعها نص محقق من        :المعري، أبو العالء  
 مصــر، -، دار المعــارف، القــاهرة6، ط"بنــت الشــاطئ"عائشــة عبــد الــرحمن 

 .م1977/هـ1397

يـروت،   ب -أمين عبد العزيز الخانجي، مشورات مكتبة الهـالل       : تحقيقاللزوميات،  
 .  )ت.د(، )ط.د(،  القاهرة-ومكتبة الخانجي

، دار طالس للدراسات والترجمة والنشـر،       1نديم عدي، ط  : شرحلُزوم ما ال يلْزم،     
 . م1986

، المكتـب   2، ط المنتخب في ذكر نسب قبائل العـرب      : المغيري، عبد الرحمن بن حمد بن زيد      
 . م1965/هـ1384 دمشق، -اإلسالمي للطباعة والنشر، الحلبوني

 -، دار المعرفة، بيروت   1عبد الرحمن المصطاوي، ط   : تحقيقالديوان،  : ابن مقبل، تميم بن ُأبي    
 . م2006/هـ1427لبنان، 

سمط النُجـوم العـوالي فـي َأنبـاء األوائـل      : المكّي، عبد الملك بن حسين الشَّافعي العاصمي      
ـ      :  تحقيق والتوالي، ض، ط   عادل أحمد عبدج الموجود وعلي محمدار الكتـب    1د معـو ،

 . م1998/هـ1419 لبنان، -العلمية، بيروت

، األسرار المرفوعة فـي األخبـار الموضـوعة       : المالّ على القاِري، نور الدين علي بن محمد       
 . م1971/هـ1391 لبنان، - دار األمانة، بيروت،)ط.د (محمد الصباغ،: تحقيق
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التَّرغيب والتَّرهيـب ِمـن الحـديث       : عظيم بن عبد القوي   المنذري، أبو محمد زكي الدين عبد ال      
 بيـروت،  -، دار الفكـر   2محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، ط          : تحقيـق الشريف،  
 .م1973/هـ1393

ياسر سليمان أبو شادي و مجـدي   : ، تحقيق لسان العرب  :ابن منظور، محمد بن مكرم بن محمد      
 ).ت.د(، )ط.د(صر،  م-فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة

روحية النحاس ورياض عبـد الحميـد       : تحقيقمختصر تاريخ دمشق البن عساكر،      
ــافظ، ط  ــع الح ــد مطي ــراد ومحم ــوريا1م ــر، س ــق، -، دار الفك  دمش

 .م1984/هـ1404

، دار  3عبد السالم محمد هـارون، ط     : تحقيق وشرح وقعة صفِّين،   : المنقري، نصر بن مزاحم   
 . م1990/هـ1410 بيروت، -الجيل

     يرماح بن أبرد المادة، الريادة،  : ابن مط.د(حنا جميـل حـداد،      :  جمع وتحقيق  شعر ابن مي( ،
 . م1982/هـ1402مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

، )ط.د(محمد محي الديِن عبد الحميد،      : تحقيقمجمع األمثاِل،   : الميداني، أبو الفضل النيسابوري   
 . م1955/هـ1374 لبنان، -لمعرفة، بيروتدار ا

: تحقيـق منتهى الطَّلب من أشعار العـرب،       : ابن ميمون، أبو غالب محمد بن المبارك بن محمد        
، )ط.د(حسـين نصـار،     : سيده حامد وزينب القوصي ومنير المدني، إشراف ومراجعـة        

 . م1999 القاهرة، -مطبعة دار الكتب المصرية

عبد األمير مهـدي    : دراسة وتحقيق الديوان،  : نصر عبد العزيز بن عمر    ابن نباتة السعدي، أبو     
 ). ت.د(، )ط.د(حبيب الطائي، 

 . م1960 لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروتالديوان، : ابن نباتة المصري، جمال الدين
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 -، دار صـادر  1محمـد نبيـل طريفـي، ط      :  جمع وشرح وتحقيق   الديوان،: النُّميري، الراعي 
 .م2000وت، بير

 -، دار الثقافة العربيـة، بيـروت  )ط.د (رياض الصالحين،: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف 
 .  م1991لبنان، 

شـرح  يتيمةُ الدهر في محاسِن أهـل العصـِر،         : النيسابوري، أبو منصور عبد الملك الثعالبي     
 . م1983/هـ1403ان،  لبن-، دار الكتب العلمية، بيروت1مفيد محمد قميحة، ط: وتحقيق

 -، دار صـادر، بيـروت     1أنطونيوس بطرس، ط  : تحقيق وشرح الديوان،  : الهذلي، أبو ذؤيب  
 .م2003/هـ1424لبنان، 

عبد العزيـز الميمنـي،     : تحقيقالديوان وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي،       : الهاللي، حميد بن ثور   
 . م1965/هـ1384 القاهرة، -، الدار القمومية  للطباعة والنشر)ط.د(

، دار الكتـب  1يسرى عبد الغني عبـد اهللا، ط     :  دراسة وتحقيق  الديوان،: الهمذاني، بديع الزمان  
 . م1987/هـ1470 لبنان، -العلمية، بيروت

: تحرير الحافظين الجليلين  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،     : الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر      
 . م1986/هـ1406 لبنان، -ؤسسة المعارف، بيروت، م)ط.د(العراقي وابن حجر، 

: تحقيقكنز العمال في سنَن األقوال واألفعال،       : الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين       
 .  م1989/هـ1409 بيروت، -، مؤسسة الرسالة)ط.د(بكري حياني وصفوة السقا، 

لخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة،     غرر ا : الوطواط، أبو إسحاق برهان الدين الكتبي     
 ). ت.د(، )ط.د( بيروت، -دار صعب

 ). ت.د(، )ط.د( بيروت، -عالم الكتبأخبار القُضاة، : وكيع، محمد بن خَلَف بن حيان
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نضير عبـود،  : مارون عبود، فهرسه ووقف على ضبطه: قدم له الـديوان،   : اليازجي، ناصيف 
 . م1983ت،  بيرو-، دار الجيل1ط

 .  م1980 بيروت، –عالم الكتب، )ط.د(، شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي

 كتاب الطراز المتضمن ألسـرار البالغـة        :اليمني، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي        
دار الكتب العلمية،   ،  )ط.د (مجموعة من العلماء،  : ، مراجعة وضبط  وعلوم حقائق اإلعجاز  

 . م1980 لبنان، -يروتب

، دار  1محمد حجي ومحمد األخضر، ط    : تحقيقزهر األكم في األمثال والحكم،      : اليوسي، الحسن 
 . م1981/هـ1401 المغرب، -الثقافة، الدار البيضاء

 المراجع

 -، دار دجلة، عمان   1، ط - دراسة لغوية  –تفسير الكشّاف للزمخشري  : أمين، دلدار غفور حمد   
 . م2007 الهاشمية، المملكة األردنية

 لبنان،  -، دار العلم للماليين، بيروت    1، ط )المثنيان(معجم األلفاظ المثناة    : األمين، شريف يحيى  
 . م1982

 م1979 مصر، -، دار وهدان للطباعة والنشر5، طاألصوات اللغوية :أنيس، إبراهيم

 .م1973 مصر، -، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة4، طفي اللهجات العربية

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر : البابطين، عبد العزيز سعود، وآخرون   
 -مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبـداع الشـعري         : ، الناشر 1طوالعشرين،  

 .      م2002الكويت، 

، )ط.د( دار العروبـة،     خالد محمود جمعة، مكتبة   : ، ترجمة مدخل إلى علم الداللة   : بالمر، فرانك 
 ). ت.د(
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 -، دار البداية، عمان   1، ط ها الوظيفي وقضاياها  غة العربية مستوياتها وأداؤ   اللَّ: بركات، سلمى 
 . م2005/هـ1425األردن، 

 -رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض    : ، ترجمة غات السامية فقه اللَّ : بركلمان، كارل 
 .م1977/هـ1397المملكة العربية السعودية، 

، مطبعـة السـعادة بجـوار محافظـة         1، ط أديان العرب في الجاهليـة    : الجارم، محمد نعمان  
 .   م1923/هـ1341مصر،

، منشـورات الـدار     )ط.د(،  التكون التاريخي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك     : جبر، يحيى 
 . م1996/هـ1416الوطنية للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع، 

 . م1968 مصر، -، دار المعارف4، طالنحو الوافي :حسن، عباس

، دار المـأمون    1، ط غوية والقرآنية لهجة ربيعة وأثرها في الدراسات اللُّ     : الخالدي، مثنى فؤاد  
 . م2007/هـ1428 األردن، -للنشر والتوزيع، عمان

ـ      1طاللون ودالالته في الشعر،     : الزواهرة، ظاهر محمد هزاع    ع، ، دار الحامد للنشـر والتوزي
 .م2008 األردن، -عمان

 القـاهرة،   -، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة      تاريخ األدب العربي  : الزيات، أحمد حسن  
 ). ت.د(، )ط.د(

ـ 1401 لبنان، -، دار األندلس، بيروت2، طالتَّطور اللّغوي التَّاريخي: السامرائي، إبراهيم  / هـ
 . م1981

ـ   المصطلح العر: السيد، صبري إبراهيم  المعرفـة  ، دار)ط.د(، بي ـ األصل والمجال الـداللي 
 . م1996مصر،  -الجامعية، اإلسكندرية
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، 1أبو جعفر محمد بن حبيب، ط     : تحقيقشرح ديوان جرير،    : الصاوي، محمد إسماعيل عبد اهللا    
 . م1970 مصر، -مطبعة الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى

 المملكة  -، األهلية للنشر والتوزيع، عمان    1طاهلي،  العصر الج : شعراء العرب : الطريفي، عطا 
 . م2006األردنية، 

حسن األمين، طبعة دار التعارف للمطبوعـات،       : ، تحقيق أعيان الشيعة : العاملي، محسن األمين  
 . م1986/هـ1406 لبنان، -بيروت

 ، مكتبة زهـراء الشـرق، القـاهرة،       2، ط  لحن العامة والتطور اللغوي    :عبد التواب، رمضان  
 . م2000جمهورية مصر العربية، 

 . م1998/هـ1418 عمان، -، دار صفاء1، ط األصوات اللغوية:عبد الجليل، عبد القادر

 . م1945 القاهرة، -، دار نهضة مصر فقه اللُّغة:عبد الواحد، علي

األصـوات، والكنيـة، والتغليـب،      (معجم الفرائد المكنونـة فـي       : العريضي، محمد مصطفى  
 . م1983 بيروت، - دار أبعاد للطباعة والنشر والتوزيع،1 ط،)واألضداد

 . م1977 بيروت، -، دار الِعلم للماليين2طالمفصل في تاريخ العرب قبَل اإلسالِم، : علي، جواد

 . م1991 القاهرة، -، مكتبة الشباب)ط.د(، النحو المصفّى: عيد، محمد

 . م1979 لبنان، - دار الجيل، بيروت،2، طالكامل في النحو والصرف واإلعراب: قبش، أحمد

عبد الحميد الدواخلي و محمد القصـاص، مكتبـة األنجلـو    : تعريباللُّغـة،  : فندريس، جوزف 
 . م1950المصرية، 

، دار الكتب العلميـة،     جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين     : المحبي، محمد أمين بن فضل اهللا     
 ). ت.د) (ط.د( لبنان، -بيروت
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الفصيح ومراتبه، أمثال وطرائف، أسماء وألقاب، أخطاء       : قطوف لغوية : الفتاحالمصري، عبد   
 . م1984/هـ1404 سوريا، -، مؤسسة علوم القرآن، دمشق1طشائعة، 

، الـدار العربيـة     1، ط لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربيـة       : المطلبي، غالب فاضل  
 . م2007/هـ1427 لبنان، -للموسوعات، بيروت

، دار  1، ط االشتراك اللَّفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق        :، محمد نور الدين   المنجد
 .م1999/هـ1419 سوريا، - لبنان، دار الفكر، دمشق-الفكر المعاصر، بيروت

  لبنـان،  -، دار الفكر المعاصر، بيروت   1، ط الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق      
 . م1997/هـ1417وريا، س-دار الفكر، دمشق

 . م1997 بيروت، -، دار الغرب اإلسالمي1 طشعراء عباسيون منسيون،: النجار، إبراهيم

 -، دارالفكر العربـي، القـاهرة     )ط.د(،  اللهجات العربية نشأةً وتطورا   : هالل، عبد الغفار حامد   
 .م1998/هـ1418مصر، 

، دار الكتـب  1، طروض والقافية وفنون الشعرالمعجم المفصل في علم الع    : يعقوب، إميل بديع  
 . م1991/ه1411 لبنان، -العملية، بيروت

 الرسائل الجامعية

إميل بديع : ـ إشراف األستاذ الدكتورماجستيرجامعية ـ  رسالة المثَنَّى التغليبي، : دياب، نجمة
 . م2006/2007 لبنان، - اللغة العربية وآدابها، جامعة الجنان قسم- كلية اآلدابيعقوب، 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، إشـراف        حياته وشعره،    -عمارة اليمني : سالمي، سميرة 
 قسم اللغة العربية، للعام     - كلية اآلداب  -محمود الربداوي، جامعة دمشق   : األستاذ الدكتور 

 . م1982-1981: الجامعي

 ـ ماجستير ـ منشورات وزارة    رسالة جامعيةالتَّرادف في اللغة،: لعيبي، حاكم مالك الزيادي
 . م1980 الجمهورية العراقية، -الثقافة واإلعالم
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    المجالت والدوريات

، مجلـة جامعـة      دراسة تحليلية مقارنـة    - التثنية الصورية في العربية    :األقطش، عبد الحميد  
 . م1993/هـ1414 ،12ع  سوريا،-البعث، حمص

، 13 العـراق، ع   -مجلة اللغة العربية وآدابها   ،  أساليب القلب في العربية   : األوسي، عباس علي  
 . م2012

 :داللة األلفاظ وتطورها: بالسي، محمد السيد علي

 ،13-12ع الجامعـة األردنيـة،   مجلة الثقافية، مجلة فصلية ثقافيـة تصـدر عـن           
 .م1987/هـ1408

مجلة اللسان العربي، تصدر عن جامعة الدول العربية ـ المنظمـة العربيـة للتربيـة     
 . م2002/ه1423 ،53ع  الدار البيضاء،-ثقافة والعلوم، مطبعة النَّجاح الجديدةوال

منهج وضع المصطلح لدى القدماء ـ مستفاد من الطريقة العربيـة الجديـدة    : بلقزيز، محمد
 . م1997/هـ1418، 44، مجلة اللسان العربي، عللتحليل اللغوي

، مطبـع   )مجلة مجمع اللغة العربية الملكـي     (، مجلة مجمع اللغة العربية       الترادف :الجارم، علي 
 . م1935 ،1ج القاهرة، -األميرية، بوالق

 مجلة الدارة، مجلة فصلية محكَّمة تصدر عـن دارة          قصائد المعاني، : جبر، يحيى عبد الرؤوف   
 . م1985/ه1406 ،3، ع11مج  المملكة العربية السعودية،-الملك عبد العزيز، الرياض

المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص ـ مصدره وداللته  : جفال، محمود عبد اهللا
 الجامعـة   -، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، المملكة األردنيـة الهاشـمية، عمـان            ـ

 . م2006/هـ1427 ،71ع األردنية،

ية، عبد القادر المهيري، حوليات الجامعة التونس: ، تحقيقعلل التثنية: ابن جني، أبو الفتح عثمان
 .م1965 ،2ع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
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: تحقيقكتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه فسميا به،           : ابن حبيب، أبو جعفر محمد    
 ،1، ع 4مـج  محمد حميد اهللا، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي، مطبعـة المجمـع،              

 . م1956/هـ1375

، 52، مجلـة اللسـان العربــي، ع  لحاتمنهجيـة بنـاء المصـط   : أحمـد شـفيق  : الخطيـب 
 .م2001/هـ1422

اإلبدال في اللهجات العربية القديمة فـي ضـوء الدراسـة الصـوتية             : خلف، صيوان خضير  
 . م2007، ج أ، 1، ع32، العراق، مج)العلوم اإلنسانية(، مجلة أبحاث البصرة الحديثة

 . م2001/هـ1422، 52، ع، مجلة اللسان العربيفي االصطالح والمصطلح: الزكراوي، محمد

 -، مطبعة وزارة التربيـة والتعلـيم      8، مجلة مجمع اللغة العربية، ج      الترادف :السكاكيني، خليل 
 . م1955القاهرة، 

، 32، مجلة المجمع العلمي العراقي، مـج      ظاهرة التثنية في اللغة العربية    : سلمان، عدنان محمد  
 . م1981، 1،2ج

، مجلة عـالم    التصحيف والتحريف : ا الحرف العربي  من قضاي : السواحلي، أحمد رزق مصطفى   
 . م1993، 64، ع14 السعودية، مج-الكتب

، مجلة علوم اللغـة،     مفهوم االستغناء في التراث الصرفي والنحوي     : شحاته، محمد عبد الوهاب   
 . م4،2001، ع4مج  القاهرة،–دار غريب 

مجلة الدراسات اللغوية،   ة فيه،   المثنى التغليبي وتراث العربي   : الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج    
 . م2000/هـ1421، 3، ع2مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  مج

مجلة مجمع  (، مجلة مجمع اللغة العربية       المترادف في اللغة العربية    :ابن عاشور، محمد الطاهر   
 . م1939 ،4ج  القاهرة،-، المطبعة األميرية، بوالق)فؤاد األول للغة العربية
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، مجلـة الكليـة   أصوات العربية الفصحى بين اختالف الوصـف والتطـور        : عبد الجبار، عادل  
 . م2010، 11، ع4 العراق، مج-جامعة الكوفةاإلسالمية، 

، اختالفُ الروايات وأثره في توثيق النُّصـوص وضـبطها        : ابن عبد القادر، موفق بن عبد اهللا      
 . م2000، 8، ع2 السعودية، مج-المجلة الدرعية

، 1، ع4 دمشـق، مـج  - مجلة المجمع العلمي العربيالمثنيات التي ال تفـرد،  : عنحوري، سليم 
 . م1924/1925

دراسة نقدية  (الحاوي بين التحقيق والتصحيف والتحريف والسقط       : فراش، وفاء معتوق حمزة   
 . م1995، 5، ع16 السعودية، مج-مجلة عالم الكتب، ")العدد"للكتاب من خالل كتاب 

، القاهرة، )مجلة مجمع اللغة العربية الملكي    (، مجلة مجمع اللغة العربية       األضداد :ي، منصور فهم
 . م1936، 2ج

 -عز الدين التنوخي، مجلة المجمع العلمـي العربـي  : ، تحقيقكتاب المثنى: اللغوي، أبو الطيب  
 . م1960/ هـ1380، 3، ج35دمشق، مج

 طبيعتهـا، ومصـادرها،   : معاني في اللغة العربية   األلفاظ المشتركة ال  : المعتوق، أحمد بن محمد   
، 21، ع 13مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة واللغـة العربيـة وآدابهـا، ج                

 . م2000/هـ1421

مجلـة التـراث    المصطلح في التراث العربي اإلسالمي وطرائق وضـعه،         : مغمولي، إسماعيل 
 .م2004/هـ1425 دمشق، -، اتحاد الكتاب العرب94 -93العربي، ع

، مجلـة   ظاهرة التثنية في اللغة العربية بين الوصف اللساني والبحث التاريخي         : مالوي، أمين 
 . م2006 ،35ج  مصر،–رابطة األدب الحديث، القاهرة: فكر وإبداع، تصدر عن

 ضمن أبحاث   دراسة صوتية في موضوعي اإلعالل واإلبدال في العربية،        :النُّوري، محمد جواد  
 ).ت.د(، )ط.د(ة العربية، في علم أصوات اللغ
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منـاهج  "، دراسة مقدمة إلى مؤتمر    في التَّطور الصوتي، دراسة في المنهج التاريخي      
داثة   -غوية واألدبية راسات الل الدعمـان،  -، الجامعة األردنية " جدل التُّراث والح 

 . م2001

 والمواقع اإللكترونيةالبرامج والكتب 

العصر الحديث، قسم القصائد، اإلصدار األول،      -واوين، باب شعراء ود   موسوعة الشعر العربي  
 .م2009ة المتحدة،  اإلمارت العربي-مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، أبو ظبي

عبد الرحمن  :  جمع وتنسيق  المورد العذب وهو ديوان السيد عمر أنسي،      : البيروتي، عمر أنسي  
 :ينظــر، هـــ1313عمــر أنســي، الطبعــة األولــى فــي بيــروت،      

http://khizana.blogspot.com/2009/01/blog-post_1839.html 

، النسخة الثالثة،  كتاب مخطوط      سالفة العصر من محاسن أعيان العصر     : مدني، سيد علي خان   
ــي    ــوراي مل ــس ش ــة مجل ــن كتابخان ــادر ع ــران،-ص ــر ،م1295 إي  : ينظ

http://www.aljazi.org/taib/man/ir/solafa-3asr3.pdf 

نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار ِللْعلَِم الحجِة آيِة اِهللا السـيد            : الميالني، علي الحسيني  
ــدي     ــوي ـ ح ــين اللّكهن ــد حس ـ  حام ــبيه  ــر). ت.د(، )ط.د(، ث التَّش  :ينظ

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=474 

ــة  ــاح الوطنيـ ــة النَّجـ ــع جامعـ ــي موقـ ــرس اآللـ ــات، الفهـ ــم المكتبـ  :، قسـ

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?choice=20&searcht
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A linguistic Study of Annexed Duality as  
Presented in Lisan Al-Arab 

By 

Mustafa Abd Aljabbar Mohammad Zaidan 
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Prof. Yahia Abdel Ra’ouf Jaber 

Abstract 

This research addresses and analyzes the annexation of some 

vocabulary to the dual “Muthanna” in Lisan Al Arab in the form of a 

semantic study. The study includes the calculation of the number of words 

that are annexed to the dual, their classification in terms of their semantic 

fields, their definition, the and reason for their designation. The researcher 

provides a number of evidences from the religious and literary heritage and 

explains the reasons for the annexation of such words to the dual. 

Additionally, he explains a number of linguistic and syntactic phenomena 

that are related to the main subject using the inductive, statistical and 

analytical approach. 

The study has been divided into a preface, an introduction, two 

sections with their respective chapters, and a conclusion.  

In the preface, the researcher presented a general study of the 

dualism (Tathniya) in Arabic in terms of its definition both in language and 

in dictionary, and its manifestation as a characteristic of this language. He 

also distinguished the types of the dual by mentioning the requirements of 

the name that is going to be a dual. He also talked about the types of the 

real dual and explained the dual annexed words in terms of their definition, 

sources, types, parts, and the opinion of researchers regarding this matter. 
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The first section of the study consisted of a dictionary of all the dual-

annexed words that occurred in Lisan Al Arab arranged in seven chapters 

according to their semantic fields and alphabetically. The researcher also 

explained their meanings, the reasons for their designations and presented a 

number of documented religious and literary (prose and poetry) evidences 

from their original sources. 

In the second section, the researcher addressed the reasons for 

annexing these words to the real dual. In the first chapter, he talked about 

the definition of giving priority (Taghlib) in language and dictionary. The 

annexed words by Taghlib have been arranged according to their causes 

both Shuhra and Tathkir, Sharaf Al Sin, the strength of the word that has 

been given priority in terms of its meaning and its syntactic lightness.  

In the second chapter, the researcher talked about nicknaming in 

Arabic (Talqib) in language and dictionary, and the dual-annexed words 

according to Talqib have been arranged according to their causes including 

the characteristics that people like or dislike.  

In the third chapter, the researcher talked about a number of 

linguistic phenomenon including the Homonymy and Synonymy by 

mentioning the factors that led to the annexation of both to the dual. In this 

chapter too, the researcher included a number of syntactic phenomenon that 

are related to the subject of this study such as: Tawshee’ and Tibaq through 

presenting the opinions of the ancient scholars and building the new 

opinions on them both in terms of approval or refusal. 
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The study has been concluded with the most important results in 

addition to a summary of the new ideas that the researcher has added to the 

previous studies. 

 




