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الملخص
اءة كتاب جمهرة
الداللة ،عبر قر
يقصد هذا البحث للتعرف إلى ظاهرة تعدد المعنى و
فلسطين
قلقيلية
األمثال ألبي هالل العسكري ،محاوال أن يكشف عن أسباب التعدد في المعنى .وقد بين
البحث أن هذه الظاهرة تعود إلى أسباب منها :تضييق المعنى وتوسيعه ،األمر الذي يؤدي
وموسع ،وكذلك االختالف في تحديد أصل الكلمة التي
مضيق
إلى تعدد في فهم المعنى بين
ّ
ّ
ينبني عليها اختالف المعنى بين لغوي وآخر ،وما يسببه المشترك اللفظي في هذا التعدد،
وكذلك المجاز وهو أحد روافد المشترك ،وتعدد القصة المروية في السياق ،وغياب السياق،
وعدم معرفة أصل الكلمة أعربي هو أم أع جمي .هذا وقد اعتمدت الدراسة ،إلى جانب كتاب
جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري ،بعض كتب شروح األمثال القديمة.

Abstract
This research aims at familiarizing with the phenomenon of
words having multi meanings,through the book{JamharatAlAmthal},of
Abu HelalAlAskari, in an attempt to explore the reason beyond words
having multi meanings . The research has shown that this phenomenon
is based on narrowing and widening of meaning, which results in
having different perceptions of meaning, between narrowing and
widening, in addition to the controversy on specifying the origin of the
word upon which there is a difference in meaning between a linguist
and another ,and the consequent difference that the common utterance
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causes in this regard ,and also the figurative meaning that relates to the
common meaning. Another related reason is having multi narrations of
a story in context, lack of context and not knowing the origin of the
word ,whether Arabic or non Arabic. Along with the book
{JamharatAlAmthal},of Abu HelalAlAskari, thisresearch is based on
some other books explaining old proverbs
مقدمة:

تركز هذه الدراسة على فكرة مفادها أن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى ،في

السياق الواحد ،خالفا لمن يرى أن الكلمة في االستعمال اللغوي تتخّلص لمعنى واحد ،ودليلنا
على ذلك ما نجده من تعدد في العقول في فهم معاني بعض الكلمات في القرآن الكريم
والحديث الشريف والشعر والمثل وكالم العرب بشكل عام ،وحتى بعض الكالم في الدارجة
الحالية...وقد يستأنس بما ورد في البحث البالغي تحت مسمى التوجيه :و"هو أن يُؤتى بكالم
يحتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء ،ومديح ،ودعاء للمخاطب ،أم دعاء عليه ،ليبلغ

القائل غرضه بما ال يمسك عليه ،كقول َّ
بشار في خياط أعور اسمه عمرو:
اء
خاط لي
ٌ
قباء ليت عينيه سو ً
عمرو ً
فإن دعاءه ال ُيعلم ،هل له أم عليه.1
ّ

فهي إذن قضية مطروحة ممكنة وقائمة ،ومن ثم ستركز الدراسة على واقع استخدام فعلي،

دون النظر في أصل المعنى المستخدم هل هو هذا أم ذاك ،وذلك من خالل بعض شروح
كتب األمثال :جمهرة اللغة ألبي هالل العسكري أنموذجا.2
وترى الدراسة أن هذا يعود إلى ما يأتي:
 -1تضييق المعنى وتوسيعه ،أو عموم التفسير وخصوصه.
-2اختالف األصل الذي ترد إليه بعض الكلمات مما يؤدي إلى تعدد المعنى.
 -3المشترك اللفظي.
 -4االختالف في فهم المعنى هل هو على الحقيقة أم على المجاز.
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 -5السياق من حيث اختالف القصة التي بني المعنى عليها الستخراج المعنى ،أو غياب
السياق الذي يؤدي إلى اختالف الفهم وتعدد المعنى ،أو عدم االطالع على القصة أصالً.
-6غموض الكلمة.
هذا وقد ركز البحث في مبتغاه على كتاب جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري ،مع

االستضاءة بما توفر للباحث من كتب في شرح األمثال نحو :مجمع األمثال للميداني،
واألمثال للسدوسي ،واألمثال للهاشمي  ،...والمستقصي للزمخشري ،و...

-1تضييق المعنى وتوسيعه ،أو عموم التفسير وخصوصه

يقصد بتوسيع المعنى انتقاله من المعنى الخاص إلى المعنى العام ،وأما تضييق

المعنى فهو على النقيض :أي انتقال من معنى عام إلى معنى خاص ،3وذلك نحو كلمة

الكعبة كل بناء مربع ،وتخصص فيقصد بها البيت الحرام ،4وعكسه التخصيص ،أو تضييق
للحق فهو ِ
ِّ
فاحشة" ،5ولكن
أم ٍر ال يكون ُم َو ِافق ًا
المعنى ،وذلك نحو :كلمة فاحشة ،فهي ُّ
"كل ْ
يمكن تضييق هذا االتساع لتعني الزنا خاصة .6وقد يأخذ المؤلف الداللة الخاصة من حادثة
معينة ،كما في المثل الذي أورده صاحب الجمهرة:

الحرة وال تأكل بثدي يها .أي ال تصير ظئ ار للقوم :أي مرضعة بأجرة .قاله
تجوع ّ

طائي.7ولكن هذا ال يمنع غيره من توسيع الداللة ،فقد
للزّباء بنت علقمة ال
الحارث ابن سليل ّ
ّ ّ
حمل المثل على العموم ،وليس الخصوص ،والنص يحتمل ذلك:
حرة
َوقيل تجوع اْل َّ
يبدى، 8فقد حمل قوله َ"وَال

ْكل بثدييها أَي َوَال
َوََل َتأ ُ
ْكل بثدييها" في المرة
تَأ ُ

فسها ،وتبدى ِم ْن َها َما َال َي ْن َب ِغي أَن
تهتك َن َ
ضّيق
األولى على المعنى الحرفي ،أي ُ

المعنى ،في حين ُح ِمل في المرة الثانية على التهتك وِف ْعل ما ال ينبغي ،أي ُوِّسع المعنى
كل ما ال ُيرضى فعله منها.
ليحتمل ّ
ِ
ومنه المثل:إذا لم تغلب فاخلب َم ْع َناهُ
والمداراة ،وأصل الخالبة الخداعَ ،و ِم ْنه
الشائمَ ،وبِه سميت اْل َم ْأرَة خلوباً.

ِإذا لم ْتدرك اْل َحاجة بالغلبة واالستعالء فاطلبها بالرفق
قيل برق خلبِ ،إذا ومض من غير مطر َكأََّن ُه يخدع
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َوله َوجه آخر َو ُه َو أَنه ُي ِريد ِإذا لم تغلب َعدوك بجلدك وقوتك فاخدعه وامكر ِب ِه؛ َفِإن المماكرة
ِفي اْل َح ْرب أبلغ من المكاثرة َواْل َجلد،9
ففسر المثل أوال على أنه فيما يحدث مع كل إنسان بشكل فردي ،وفسره ثانيا على

أنه في الحرب ،وهو ما يتم بشكل جماعي .وفي األول تضييق للمعنى ،وفي الثاني توسيع له،
وهو مما أدى إلى هذا التعدد في المعنى.
-2اختالف األصل الذي ترد إليه بعض الكلمات مما يؤدي إلى تعدد المعنى:
إن اختالف األصل الذي ترد إليه الكلمة مدعاة لتعدد معنى الكلمة ،فكل أصل

يختلف في المعنى مما يؤدي إلى اختالف معنى الكلمة .ففي المثل :أعدى من ال ِّذ ْئب ،يكون
10
ِ ِ
ِ
ِ
الع َداوة ،11فيمكن
من اْل َع َد َاوة َومن اْل َعدو  ،وكذلك المثل :أ ْ
َع َدى م َن اْل َعْقرب .هذا م َن الع َداء و َ

الع ْدو :أي السرعة ،فيكون المعنى بأنه أسرع ،وقد يؤخذ
للمتلقي أن يأخذ الكلمة على أنها من َ
ِ
الع ْد ِو
ال ثَ ْعَل ٌبَ :ي ُكو ُن م َن َ
من العداوة ،فيكون المعنى أنه أكثر معاداة .وجاء في اللسانَ" :ق َ
ِ
ِ
الع ْد ِو أَكثر ،وأُراه –والكالم البن منظورِ-إَّن َما َذ َه َب ِإَلى أَنه َال
داوة،
ُ
وكونه م َن َ
َوَي ُكو ُن م َن َ
الع َ

12
ِ
ِ
الج َر ِب .13يتجه الكالم إلى معنى واحد،
فاعْلت"  ،ولكن في المثل :أ ْ
ال أَ ْف َعل م ْن َ
َع َدى م َن َ
ُيَق ُ
وهو العدوى ،لوجود كلمة الجرب في السياق ،وشهرة داللته على المرض عند الناس ،وال يكون

14
ِ
َّ
الع ْدو،
الع ْدو بمعنى الركض للجرب.وأما في المثل :أ ْ
َع َدى م َن الش ْنَف َرى  ،فهو من َ
إسناد َ
15
السَل ْيك.
أع َدى ِم َن ُّ
ومعروف أن الشنفرى كان من ّ
عدائي العرب  ،وكذلك األمر في المثلْ :

-8المشترك اللفظي:

فإنها
المشترك
ف
ُّ
يدل على أكثر من معنى كالعينّ ،
ُ
عر ُ
اللفظي بأنه اللفظ الواحد الذي ّ
ُي ّ

مجاز على الجاسوس .16وهو أحد أسباب
ًا
تطلق على عين الماء ،والعين المبصرة ،وتُطلق

تعدد المعنى ،فقد يقول القائل الكلمة ولها في ذهنه معنى ،ويسمعها السامع ولها عنده معنى

آخر ،هذا من جهة ،وقد يتعدد المعنى بين المتلقين بحسب ثقافة الفرد وقاموسه اللغوي،
فيصبح لدينا أكثر من معنى.
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ال األصمعىَ :م ْع َناهُ َال يعرف َش ْيئا من شىء
وقد جاء منه في المثلََ:ل يعرف ّ ًا
هر من ٍّّ
برَ .ق َ
ِ
السّنور من الفأر،
َوقيل َم ْع َناهُ َال يعرف من يبره م َّمن يكر ُ
هه َ ...وقيلَ :م ْع َناهُ أَنه َال يعرف ّ

ِ
فالن َال َي ْعرف ِهًّار
والهر السنور .قيل َواْلبر اْلَفأ َْرة َوَال َن ْع ِرف ص َحة َذلِك"َ ،ومن َك َالم اْل َع َربٌ :
العباس .وَقال َخالِدِ :
ِ
الهّر:
ال ْابن ْاأل َا
َعرِبي ،الِبّرَ ،ها ُه َناَ :
الفأرَ .ح َكاهُ َع ُ
نه أ َُبو ّ
َ َ
من بّرَ .ق َ
ِ
ِ
الب ْرَبرة.
اله ْرَهرة من َ
ال أ َُبو ُعبيدَ :م ْع َناهَُ :ما َي ْعرف َ
الَ :وَق َ
الج َرذَ .ق َ
السَّن ْور ،والبُّرُ :
ّ

الف َزِاري :الِبُّرُّ :
ِ
ِ
العُقوق.
فاله ْرَهرة:
الل ْ
صوت ّ
ُ
الضأن؛ و َ
طف؛ والهُّرُ :
ال َ ّ
صوت الم ْع َزىَ .ق َ
َ
الب ْرَبرةَ :
َعرِبي :الِبُّرِ :ف ْعل
العباسَ ،عن ْابن ْاأل َا
ال ُيونس :ال ِهّرَ :س ْو ُق اْلغنم؛ والِبّرُ :دعاء اْلغنم .أ َُبو ّ
َوَق َ
ِ
الغ َنم ِإَلى العلف .والِبّر :اإل ْكرام .و ِ
الهُّر:
ان .والِبّرُ :دعاء َ
ض ْر ٍب َك َ
أي َ
َ
ُك ّل َخ ْير من ّ
الخصومة".17
ُ
ويرى الباحث أن التعدد في فهم المعنى ال يبعد عن النظر – سواء كان من شارح

واحد ،أومن شارحين مختلفين -إلى معنى إحدى الكلمتين عند اقترانها بالكلمة األخرى التي
الك ْره فهو عكس معنى كلمة ٍبّر ،وإذا كانت بمعنى
هر ُ
تشكل معها ضدا لها .فإذا كان معنى ّ
ط فاألخرى ستكون كلمة موازية بالمعنى ومرتبطة بها أي فأر ،وهكذا.
قّ

كل ِ
ذات ِص َد ٍّار َخاَلة
ُّ
ِ
امرأة َعَّد َها في ُج ْملة
الص َد ُار:
ُّ
كالص ْد َرة تلبسها المرأة ،ومعناه أن َ
الغ ُيور إذا َرأى َ
ّ
خاالته لفرط َغ ْي َرته ،وهذا المثل من قول َه َّمام بن مرة الشيباني ،وكان أغار على بني أسد،
كل ِ
ذات ِ
ص َدار َخاَلةٌ ،فأرسلها
وكانت أمه منهمَ ،فَقالت له النساء :أتفعل هذا بخاالتك؟ َفَقالُّ :

ال" أي مختال يعني أن كل
َمثَ ً
"رج ٌل َخ ٌ
ال.قلت :ويجوز أن تكون الخالة بمعنى المختالة ،يَُقال ُ
امرأة وجد ْت ِ
اختَاَل ْت.18
ص َدا ًار تلبسه ْ
َ َ ََ

َق ْولهم :أخف من فراشة
ُخصت ِألَنَّها أكبر من ُّ
الذ َباب
َ
ّ
َوتصير مثل َّ
الد ِقيقَ ،ويجوز أَن

ِ
ِ
يضرهُ.19
يما ّ
إذا ركب َرأسه ف َ

ِ ِ
ِ
َصا ِبع
جسماً َوأَقل م ْن ُه وزناَ ،وإِذا أخذت باْل َيد ذهبت َبين ْاأل َ
فسها ِفي َّ
النار من َق ْولهم رجل َخ ِفيف
ُيَقال خفتها أََّن َها تطرح َن َ
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ومنه المثلْ :أبصر ِب َّ
اللْي ِل من الوطواطَ ،و ُه َو الخفاشَ ،وقيل ُه َو من البصيرة أَي ُه َو أعرف
ِ َّ ِ
وحمل على المجاز ،أي
باللْيل .فقد ُحمل البصر على الحقيقة ،وهي اإلبصار بالعينُ ،

البصيرة ،وهو ما يكون بالعقل.20

الصغار ،دب لضعف اْلكبر ،ودرج لضعف الصغر،
دب ودرج أَي أكذب اْل ِك َبار َو َ
أكذب من ّ
َح َياء واألموات.والدبيب للحي والدروج لْل َميت ُيَقال درج اْلَق ْوم ِإذا
َوقيل :بل َم ْع َناهُ أكذب ْاأل ْ
انقرضوا.21
-3الحمل على الحقيقة أو المجاز:
المجاز هو "هو الّلفظ المستعمل في غير ما و ِ
ضع له في اصطالح التخاطب ،على
ُ
يص ُّح مع قرينة عدم إرادة ما و ِ
وج ٍه ِ
ضع له" .22وقد يرد المجاز إلى المشترك اللفظي ،يقول
ْ
َ ُ
كاصد الزبيدي" :على أن فريقا مناللغويين تأولوا ما ورد من المشترك .وذلك بأن جعلوا أحد

المعنيين حقيقياً واآلخرمجازياً .وبذلك ألغوا فكرة المشترك بهذا التقسيم .وكان على رأس هؤالء
ابن درستويه (ت  347ه) .وكما غالى الذين أنكروا المشترك اللفظي ،غالى كذلك الذين
قال وابوجوده في اللغة .ولكل واحد منهما على كل حال نظرة خاصة .
فالذين تأولواأمثلة المشترك اللفظي ،على أنها من الحقيقة والمجاز ،نظروا إليها نظرة
تاريخيةيطلق عليها علماء اللغة المعاصرون اسم ،Diachronicوالذينخالفوهم نظروا الى هذه
األلفاظ نظرة وصفية واقعية  ، Synchronicاذ بحثو فياأللفاظ ومعانيها في عصر معين".23
ومهما يكن من أمر ،فإن المجاز آلية ووسيلة فعالة إلعطاء الكلمة معنى جديدا ،قد يشتهر
فيدخل في المشترك اللفظي ،وقد يموت ويندثر.
ومن األمثلة على المجاز:
ِ
ام َرْه،
َحبل َ
فال ن يفتلَ " ،م ْع َناهُ أَن أمره مقبلَ .وفي َم ْع َناهُ نجمه صاعدَ ،وقد رفع علمهَ ،وعال ْ
أكثر َك َالم اْل َع َرب
وسما طرفه ،وروى زندهَ ،وصعد جده ،وطالت َيده ،واشتدت عضدهَ .و ْ

محمول على ِاالسِتعارة ،وأجوده أحسنه ِ
ِ
ابنا الموسوم بصنعه
است َع َارةَ .وَب َيان َه َذا مشروح في كتَ َ
ْ
ْ ََ
ْ
َُْ
24
اْل َك َالم" .
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وي َرّكز على المعنى المجازي
وقد ُي َرّكز على معنى الكلمة الحقيقي فنصل إلى معنى معينُ ،
فنصل إلى معنى آخر ،ففي المثلَ :قولهم الذلة مع اْل َّقلة ،أَي الذل مع اْلفقر والذلة ُّ
الذ ُّل والقلة
ََ
ََ
ْ
َّ
ِ
اه َنا َّقلة
أقل ِإذا قل َمالهَ ،يُقول :الذلة َم َع اْلفقرَ .ويجوز أَن تكون اْلقلة َه ُ
اْلفقر رجل ُمق ّلَ ،وقد ّ
الش ِ
عدد ،وِهي ِم َّما يذم بها ،ويَُقال ذلة وذل وعذرة وعذر وقلة وقلَ .قال َّ
اعر:25
َ
َ َ
َ
َ َ
اْل َ َ
ِِ
ع أنجد فقد فسرت القلة بالفقر وقلة
ان َل ْوَال الُق ُّل ّ
طال َ
ص ُر الُق ُّل اْلَفتى دون َه ّمه َوقد َك َ
َوقد َيْق ُ

العدد ،ففي التفسير األول الذل مع الفقر ،وفي الثاني الذل مع قلة العدد .والناس ال تعدم أن
تفسر الذل بأحد هذين األمرين .و راوي المثل ال بد أن يقصد أحدهما.

ِ
الكلمة أو ع ِ
-4عدم معرف ُة ِ
جمتها
أصل
ُ

سعد اْلَقْين
َق ْولهمُ :د ْه ُدَّرْي ِن ُ
َقال ْاألَصم ِعي يَقال َذلِك لمن يأِْتي ِباْلب ِ
اط ِل وَال نع ِرف أَصله .وَقال َغيره :مو ِ
ضعه من
َ َْ
َ
َ
ْ َ ُ
َْ
َ َ
َ
26
ِ
َحمق .
التمثل ع ْند رد خبر أَو فعل َفاعل يخطأ أَو حمق أ َ
لتشاغلِ ِه ْم بالَق ْح ِط ،أو َّ
الحَّد ُاد بأن ال ُي ْستَ ْع َم َل
سعد الَق ْي ُن ،أي :ب َ
أن َق ْيناً
ُ
ط َل ٌ
ود ْه ُدَّرْي ِنٌ :
ُ
سعد َ

باطالً إلى ِ
َّادعى أن اسمه سعد زماناً ،ثم تَبيَّن َك ِذبه ،فقيل له َذلك ،أي :جمعت ِ
باط ٍل ،يا َس ْع ُد
ْ َُ ٌ
ََْ َ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ِِ
صالً ،ده :أمر من َّ ِ ِ
الحَّداد ،ويروى م ْنَف ِ
وه ،ثم
صار ُد ْ
ُْ ٌ
الم ُه إلى موضع عينه َف َ
الدهاءُ ،قّد َم ْت ُ
َ ُ ُْ َ ُ
ح ِذَف ِت الواو للساكنين ،ودَّري ِن ،من دَّر :تتابع ،أي :بالِغ في َ ِ
أع َج ِمّياً
ْ
الكذ ِب ،يا ُ
َ
سعد ،أو كان ْ
ُ ْ
ََ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
َّ
داعُ ،ي ْخِب ُرُه ْم
كس َد في م ْخالف ،قال
بالو ِ
حد َادًا َي ُد ُ
بالفارسيَّةُ :د ْه َب ْد ُرْوَد ،أيَ :
ور في اليمن فإذا َ
ِ
الق ْي ِن
الك ِذ ِب ،فقالوا" :إذا
سمعت ِب ُس َرى َ
الم َث َل في َ
َ
بخرو ِجه غداً ُلي ْستَ ْع َم َلَ ،ف َعَّرُبوهُ َ
وض َربوا به َ
صِّب ٌح".27
فِإ ُ
نه ُم َ

ويبدو أن اختالف المعنى جاء بسبب غموض الكلمة ومحاولة تفسيرها مما أدى إلى تعدد

المعاني الواردة .وهذه الكلمة أصلها فارسي ،وهذا سبب عدم فهم معناها.
-5اختالف المعنى َلختالف السياق :أي القصة
أهمية السياق:
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وأهمية القصة أو السياق تبدو كبيرة في بيان الداللة .ومما ُيشار إليه أن أبا هالل لم يعمد

لتفسير بعض األمثال ،وذلك بسبب أنها لم تبتعد عن السياق الثقافي العام ،يقول أبو هالل:

يحتَاج ِإَلى التَّْف ِسير ونترك اْل َم ْش ُهور" ،28وقوله هذا يشير إلى أنه يرى أن
تها َما ْ
"نفسر من ُج ْمَل َ
العقل الجمعي ،أو الثقافة العامة ،ما زالت قادرة على أن تستوعب بعض األمثال ،ولذلك ال
حاجة إلى تفسيرها؛ ألنها مفهومة.
وعلى النقيض من ذلك ،فإن ورود بعض األمثال دون سياق أو قصة قد يجعلها غير مفهومة،
وربما تعصى على الفهم ،ونضرب مثاال على ذلك:
عم ََ أَنه َخ ِصر ،فهذا المثل ال يمكن فهمه من دون معرفة معاني كلماته وسياق قصته.
كال ز ْ
ض ِعيف فيوجد َق ِوياَ ،وأَصله أَن رجَل ْي ِن أشرف
وقصته هي اآلتيْ :
"يضرب مثال للرجل ّ
يظن أَنه َ

ِ َّ
َص َاب ُه اْلبرد َف َال يقدر
َلهما ٌ
َحدهما ْلْلخر :اسبقه! َفَق َ
فارس َفَق َ
ال اآلخر :إنه خصر أَي قد أ َ
ال أ َ
ال :كال ،زعمت أَنه خصر .والخصر اْلبرد والخرص اْل ُجوع
الطعنَ ،فشد اْلَف ِارس ف ُ
على ْ
طعن َفَق َ
َم َع اْلبرد".29
خيَر ما ُرّد ِفي أهل َو َمالُ ،يَقال َذلِك للرجل يقدم من سفر ُي َراد ِب ِه أَن مجيئك ِب َنْف ِسك خير َما رد
ْ
الدعاء مثل َقولهم" :على أَيمن َ ِ
ِ
رد"
طائر" و"خير َما ّ
في أهلك َو َمالكَ ،و ُه َو على َم ْذ َهب ُّ َ
ْ
صوب على ضمير فعلَ ،واْلعرب تَقول لمن يخرج ِفي سفر ُمصاحب ًا :أَي تََو َّجهت
َم ْن ُ
ُمصاحبا.30
والذي نقول به إن الكالم يحتاج إلى السياق حتى يفهم معناه .وال يمكن فهم المعنى من غير

ذكر السياق الذي ورد فيه.
اختالف السياق:
ويمكن أن يكون تعدد المعنى نابعاً من كون السياق مختلفا ،والمقصود بالسياق اختالف
رواية قصة الحدث ،مما يؤدي إلى اختالف الرؤية وتعدد المعنى.

ومثال على ذلكََ :ل عطر بعد عروس ،ويروىَ :ال مخبأ لعطرَ ،وأَصله أَن رجال أُهديت ِإَل ْي ِه
طيب؟ َفَقاَلت :خبأتهَ .فَق ِ
اسم رجل
الَ :ل َها أ َْين ال ّ
َ
ام َأرَة َف َو َج َد َها تفلةَ ،فَق َ
ال َذلكَ .وقيل عروس ْ
ْ
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ام َأرَته أواني اْلعطر فكسرتها على َقبره وصبت اْلعطر على َقبره ،فوبخها بعض
َم َ
ات َفحملت ْ
ِ
وعلى الثاني
معارفها َفَقاَلت َذلِكْ .
ذم ادخار الشيء َوقت اْل َحاجة ِإَل ْيهَ ،
يضرب على األول في ّ
في ِاال ْسِت ْغ َناء َعن ادخار الشيء لعدم من ُيّد َخر َل ُه.31
نقص السياق:
ومن جهة أخرى فإن النقص في السياق يؤدي إلى اختالف المعنى ،وذلك كما يظهر من
المثل اآلتي:
من حّفنا أَو رّفنا َّ
ف:
الر ّ
فليت ِر ْك ،ويروى "فليقتصد"َ ،م ْع َناهُ من يمدحنا ويزيننا فليقتصد ،و ّ
الحف و ّ
ال َبعضهم من أ ََرَاد ّبرنا والتفضل علينا فليمسك فقد استغنيناَ ،وأَصله أَن َج ِارَية من
التزيينَ .وَق َ
امة قد غصت بصمغة فاحتملتها َوَقاَلت  ...فليقتصد ،أو لمن يثق
ْاأل ْ
َع َراب عثرت على َ
نع َ
32
بالشيء اليسير الذي ال يعطي ثقة...

ِمْلحه على ركبتيه :قال األَزهري :وَقوُلهمِ :مْلح ُف َال ٍن عَلى رْكبتيهِ ،ف ِ
يه َق ْوَال ِن :أَحدهما أَنه
ُُ
ْ
َ ُ َ
َ ْ ُْ
الرضا ِع َغير ح ِاف ٍظ َله فأَدنى َشي ٍء ي ْنسيه ِذمامهَ ،كما أَن َّال ِذي يضع ِ
ضِّي ٌع ِّ
المْلح َعَلى
لحق ِّ َ
ُم َ
ُ
ْ ُ
ََ ُ
ُْ َ
َ
َ
ِ
ٍ ِ
َن ِ
ض ُب ِم ْن أَدنى َشي ٍءَ ،ك َما أ َّ
الملح
ُرْك َبتَ ْيه أَدنى َش ْيء ُي َبّد ُده؛ َواْلَق ْو ُل اآلخر أَنه َسيء اْل ُخلُ ِق َي ْغ َ
ْ
الرْكبة َيتََبَّد ُد ِم ْن أَدنى َشيء.33
َعَلى ُّ
ْ
خاتــمــة البـحــث
قصدت الدراسة إلى بيان أن ظاهرة التعدد في فهم المعنى تعود إلى أسباب منها
تضييق المعنى وتوسيعه ،واالختالف في تحديد أصل الكلمة يؤدي إلى اختالف معناها،
والمشترك اللفظي الذي يسهم بشكل وافر في إيجاد أكثر من معنى ،وينسحب هذا الحكم على
المجاز ،وكذلك غياب السياق ،وتعدد القصة في السياق مما يؤدي إلى أكثر من فهم .هذا وقد
اعتمدت الدراسة على كتب األمثال وبخاصة كتاب جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري وغيره
من كتب األمثال القديمة.
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