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عبي وأهميَّته   ماهيَّة الُتراث الشَّ
عبي أو )الفولكلور( مكوِّناً  يشكِّل التراث الشَّ
ومقّوماً  اإلنسانية،  احلضارة  مكّونات  من 
َّة  الوطنية ألي الُهويّة  أساسياً من مقّومات 
عن  يعبِّر  الذي  املنبر  ميثِّل  إذ  األمم،  من  أّمة 
مختلف األنشطة املتعلِّقة بحياتها، ويدوِّن 
بحروٌف مضيئة؛ أبجدية وجودها املتميِّز بني 
األمم والثقافات اإلنسانية اخملتلفة. ويُقصد 
عبي: كلَّ ما خلَّفه األجداد واآلباء  بالتراث الشَّ
من مأثورات تضمُّ النتاجات الفكريّة والثقافّية 
والفنّية، مبا فيها العادات والتقاليد واآلداب 
املتوارثة جيالً عن جيل، عن طريق  والفنون 
الذاكرة اجلمعية أو باملمارسة العملية، أكثر 
منه بالسجّل املدوّن. وهو بذلك يُوصف باملرآة 
حقيقتها،  على  الشعب  حياة  تصوِّر  التي 
وتعكس تاريخه اإلنساني املتجذِّر، وحصيلة 
نتاج مبدعيه وخبرات أفراده. وقد عرَّف املفكّر 

أو  عبي  الشَّ الُتراث  أركون،  والباحث محمد 
الفولكلور بأنه)1(: "انعكاس للعمل البشري، 
وصورة للنشاط اإلنساني في ميادين الفكر 
تعدُّد  وللحياة في  والفنون،  واآلداب  والعلم 

مرافقها وتنوِّع مجاالتها".  
أو الفولكلور  عبي  الُتراث الشَّ    إنَّ مفهوم 
ما سبق على: األساطير  يشتمل بحسب 
الفنون  من  وغيرها  واحلكايات  واملعتقدات 
عبية،  القولية، وأنواع الرقصات واأللعاب الشَّ
والعادات املنزلية والزراعية، والظواهر التقليدية 
اخملتلفة للنظام االجتماعي كطقوس اخلطوبة 
املادّي  غير  الشكل  متثّل  وكّلها  الزواج،  أو 
عبي أيضاً  للفولكلور. ويشتمل التراث الشَّ
عبية  على احِلرَف اليدوية واألزياء والفنون الشَّ
واألمناط املعمارية لألبنية، التي متثّل الشكل 
عبي  املادّي له. ووفقاً لذلك فإنَّ الُتراث الشَّ
وهذا  عبي)2(.  اإلبداع الشَّ يضمُّ كلِّ جوانب 

عبّي  األمثال في التُّراث الشَّ
إلقليم الجزيرة السورّية 
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ما يقودنا إلى التصنيف الذي وضعه الدكتور 
عبي،  الشَّ التراث  جملاالت  اجلوهري،  محمد 
عبي، العادات والتقاليد  وهي)3(: "األدب الشَّ
عبية،  الشَّ واملعارف  املعتقدات  عبية،  الشَّ

عبية".   الثقافة املادية والفنون الشَّ
عبي     تكمن األهمية احلقيقية للتراث الشَّ
في نقل تصّورات الناس وعاداتهم وفنونهم 
اخملتلفة إلى األجيال الناشئة، واحلفاظ على 
الُهويّة الوطنية من خاللها.. وتتمثَّل أهمية 
والنفسية  الفكرية  واألهداف  الفولكلور، 
به،  تعريف  من  املتوخاة  واالجتماعية، 
األدب  في  منه  اإليجابية  اجلوانب  وتوظيف 

واحلياة بالنقاط التالية:  
كّل  بها  ميتاز  التي  مات  بالسِّ التعريف   )1
َّتها  شعب أو جماعة شعبية معينة، وإبراز ُهوي

اخلاصة، وبيان ميزاتها املتفرّدة بني األمم.
2( تعريف األجيال اجلديدة باجلوانب املضيئة 
عبية أو  واملشرقة في تاريخ هذه اجلماعة الشَّ
ك واالعتزاز بها، ونشر  تلك، ودعوتها إلى التمسُّ
عبية  املعارف الثقافية، والتعريف باملآثر الشَّ
واملعالم األثرية التاريخية، واستغاللها في 
اجتاهات السياحة الثقافية في املنطقة التي 

عبية. تقطنها هذه اجلماعة الشَّ
عن  عبية  الشَّ اجلماعة  لتعبير  وسيلة؛   )3
والوجدانية،  والعاطفية  النفسية  حاالتها 
وأداة لغرس القيم التربوية واخللقية اجليدة في 
نفوس أبنائها، هذا فضالً عن تنمية العالقات 
واالجتاهات اإلنسانية السليمة، والتركيز على 

القيم املشتركة في تلك العالقات.
وال تنحصر عملية التعريف بالتراث وتوظيفه 
تسهم  أنها  بل  فحسب،  األهداف  بتلك 
وتهذيب  الناشئة،  رفع مستوى مدارك  في 
أخالقهم، وتنمية روح البحث واالستقصاء 
فيهم، ناهيكم عن وظائف اإلمتاع والترفيه 

والتسلية. 
عبّي( يشكّل جزءاً  بات واضحاً أنَّ )األدب الشَّ
عبي لألمم، وِسجالً  الشَّ التراث  من  أساسيَّاً 

وهو  اإلنسانية،  وجتربتها  ملنجزاتها  خالداً 
ن فنون القول املتوارثة شفاهياً، دون  يتضمَّ
أبرز  املكتوبة. ولعل  الكلمة  االعتماد على 
عبية،  هذه الفنون)4(: "الشعر، واألهازيج الشَّ
عبية،  الشَّ واأللغاز  عبية،  الشَّ واألمثال 
والقصص املنثور الذي يشتمل بدوره على ثالثة 
عبية، احلكايات  أنواع هامة هي: األساطير الشَّ
عبية". وهذه األشكال  عبية، السير الشَّ الشَّ
عبية، كونها صادرة عن  تكتسب صفة الشَّ
جماعة شعبية بعينها، تتبنّاه وتعدّها منبراً 
للتعريف مبعارفها وقيمها ورؤاها املشتركة، إذ 
عبي شكّلت عبر التاريخ  إنَّ نتاجات األدب الشَّ
عبية عن  قنوات هاّمة عبَّرت بها اجلماعة الشَّ
نشاط أفرادها، وتفاصيل حياتهم اليومية.

   
فولكلور إقليم الجزيرة السورّية

سورية،  شرق  شمال  في  اإلقليم  يقع     
بني  ما  لوقوعه  تسميته  سبب  ويعود 
املنطقة  هذه  ومتتاز  ودجلة،  الفرات  نهري 
باألراضي الزراعية اخلصبة، وتشتهر بالعديد 
والبقوليات  الهاّمة كاحلبوب  املزروعات  من 
املدن  عشرات  فيها  تتّوزع  كما  والقطن، 
بأنها كانت  وتُعرف  األثرية،  والتالل  واملواقع 
مهداً ألقدم احلضارات اإلنسانية في الشرق، 
إذ تشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ االستقرار 
قبل  الثامن  األلف  إلى  يعود  فيها  البشري 
امليالد. أما من الناحية االجتماعية والثقافية 
واحلضارية، فيتمّيز مجتمع )اجلزيرة( بالتنّوع 
والثقافّي،  والدينّي  واالجتماعّي  السكانّي 
بني  واآلداب  والثقافات  احلضارات  ومتازج 
ظهرانيه، حيث تنّوع املكوِّنات املتأّصلة فيه، 
كالعرب والكرد والسريان واألرمن واآلشوريني، 
وغيرهم، وتداخل العادات والتقاليد واألعراف 
بينهم. كما متتدُّ عالقات التآخي والتفاهم 
والعقائد  الديانات  معتنقيِّ  بني  والتعايش 
اإلسالمية واملسيحية واإليزيدية منذ القدم، 
اآلخر  وقبول  التسامح،  فضيلة  وتنتشر 
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أو لغوياً. كّل  أو عرقياً  دينياً  اخملتلف؛ سواء 
تلك املظاهر واملعطيات ألقت بظاللها الوارفة 
عبي في املنطقة، فأعطته  على التراث الشَّ
من صفاتها، التي تتّوزع بني العراقة والتنّوع 

والغنى من النواحي كاّفة. 
اجلزيرة  إقليم  في  عبي  الشَّ التراث  إنَّ     
األدبية  باألشكال  زاخراً  تراثاً  يعدُّ  السورية 
والِسير  واحلكايات  كاملالحم  الشفاهية، 
عبية، واألمثال واألقوال واألحاجي املأثورة،  الشَّ
بل أنها تشكّل جزءاً من معتقدات سكانها 
وثقافتهم وعاداتهم، وتعكس -بطبيعة احلال- 
واقع حياتهم االجتماعية وجتاربهم اليومية 
بكلِّ تفاصيلها وأشكالها ومظاهرها. ويعود 
السبب في ذلك -كما ذكرنا آنفاً- إلى التنّوع 
البشرية  الفسيفسائي اجلميل للمكّونات 
من  اجلغرافية  البقعة  هذه  في  املتعايشة 
والثراء  الغنى  هذا  على  أكد  وقد  العالم، 
الرّحالة  من  الكثير  للمنطقة  الفولكلوري 
سنحت  ممن  أيضاً،  واألدباء  واملستشرقني 
العاملية:  كالروائية  لزيارتها،  الفرصة  لهم 
ذلك  من  نأخذ  أن  وميكننا  كريستي،  أجاثا 

عبية( أمنوذجاً. الشَّ )األمثال 

عبية في إقليم الجزيرة وخصائصها   األمثال الشَّ
عبية متثِّل ُخالصة التجربة     إنَّ األمثال الشَّ
خبراتها  وُعصارة  احلياة،  في  اإلنسانية 
تعكس  مرآةٌ  وهي  وحكمتها،  ومعارفها 
الناس  بحياة  املتعلِّقة  األنشطة  مختلف 
وقيمهم  رؤاهم  تعكس  مثلما  وجتاربهم، 
وأخالقياتهم، ولذلك فهي حتتل مكانة مرموقة 
بني آداب الشعوب في العالم. وتُعرف األمثال 
مكثَّفة،  موجزة،  عبارات  بأنها:  عبية  الشَّ
بليغة في معناها، قويّة في تعبيرها، مصاغة 
صياغة نثرية أو منظومة، وهي تتَّسم بحسن 
وقعها في النفس، نظراً خلصائصها الفنية 
ومحاسنها البديعة وموسيقاها اللطيفة.

وقد عرّف ابن عبد ربه، املثل، في العقد الفريد 
بقوله)5(: "وَْشي الكالم وجوهر اللفظ، وحلى 
املعاني.. وهي أبقى من الشعر، وأشرف من 
عمَّ  وال  مسيرها،  شيء  يسر  لم  اخلطابة، 
َّفته  عمومها حتى قيل: أسير من مثل". وعر
املوسوعة البريطانية، على أنه)6(: "قول بليغ 
محكم، يستخدم في نطاق عام، إذ إنه من 
الناس. واألمثال هي  بني  املتداولة  التعابير 
جزء من أية لغة متكَّلمة، وتعود إلى بعض 
أشكال األدب الفولكلوري املتناقل شفاهاً." 
أما الدكتور عبد اجمليد قطامش، فيقول في 
صائب  سائر،  موجز  "قول  املثل)7(:  تعريف 
املعنى، تشبه به حالة حادثة بحالة سالفة".

عبية في مجتمع اجلزيرة     تؤدي األمثال الشَّ
اإلنسانية  اجملتمعات  في  -كما  السورية 
وذلك  أفراده،  حياة  في  هاماً  دوراً  األخرى- 
من خالل رصدها لألحداث اليومية، وطريقة 
تأثيرها النفسّي عليهم، بكّل ما حتمله هذه 
األحداث من القيم واملبادئ اخللقية العاّمة 
اجلَزْرية  عبية  الشَّ األمثال  أن  واخلاصة. كما 
التي  التاريخية  والوثائق  املصادر  من  تعدُّ 
هذا  في  عبية  الشَّ اجلماعات  معرفة  تُتيح 
اجملتمع سيكولوجياً، ومدى تطوُّرها الفكرّي 
واالجتماعي واحلضارّي. يُضاف إلى ذلك الدور 
عبية من  الشَّ األمثال  به  الذي قامت  الهام 
ما  مرحلة  في  خصوصاً  التربوية،  الناحية 
قبل انتشار املدارس ووسائط اإلعالم احلديثة.  
عبية في  إنَّ املتتّبع ياُلحظ حضور األمثال الشَّ
إقليم اجلزيرة السورية بشكل كبير، سواء 
بني العرب أو الكرد، أو سائر املكوِّنات األخرى، 
لدرجة تكاد تكون من أهم أشكال التعبير 
تتمتع  لكونها  نظراً  املتداولة،  عبية  الشَّ
بخصائص فنّية، كسهولة الفهم واحلفظ 
والترجمة. وهي تُقال في معظم أمور الناس 
هناك، فتقال في الوالدة واملوت، واحلب والزواج، 
تُقال في  والوفاء، كما  والصداقة  واحلقيقة 

الفقر والغنى والعمل والسياسية أيضاً. 

دراسات وأبحاث
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عبية )اجلَزْرية( بصفة عامة     لألمثال الشَّ
اخلصائص  مع  جّلها  في  تتفق  خصائص 
أهمها:  ولعلَّ  عبية،  الشَّ لألمثال  العامة 
والتفسير،  الشرح  يُغني عن  الذي  اإليجاز، 
واملقترن بالبالغة في إيصال الرسالة، وتضمني 
أفكار املسَتغلني واملضَطهدين، مبا أتاح لهم 
حرية التعبير عنها دون الكشف عن أسماء، 
خاصة في البيئات الريفية. وأيضاً الوضوح 
الفكرة، وصالحيتها  في عرض  الالمتناهي 
االنتقال  زمان ومكان، ومقدرتها على  لكّل 
عبية. أخيراً خصيصة  الزمني عبر الذاكرة الشَّ
عبية بني النساء  انتشار تداول األمثال الشَّ
أكثر من الرجال، وتركيزهنَّ على قول األمثال 
الواقعية من  ونقل جتاربهنَّ  أحاديثهنَّ،  في 

خاللها. 
عبية في هذه املنطقة  كما تتمّيز األمثال الشَّ
دة للمعاني،  بخصائص فنّية وتصويريّة مجسِّ
نفتقدها  راقية قد  فنّية  وُمصاغة بطريقة 
كثيراً في األدب املقدّم اليوم.. فمن حيث اللغة 

تتسم بالسالسة والبساطة واإليحاء، ومن 
حيث أسلوب التعبير بالسهولة والوضوح 
والقدرة على إيصال املضمون بسهولة ويُسر. 
كما يظهر على التراكيب واجلمل السهولة 
في الصياغة، والغنى باملعاني والصور الفنية. 
أيضاً  عليها  فيظهر  واملفردات  األلفاظ  أما 
السهولة والوضوح، واإليقاع السلس اجلميل، 
فضالً عن اإليقاع املوسيقي احملبَّب، واإلحاطة 
بالتشويق واإلمتاع املؤثِّر في النفس بصدٍق 

وعفوية.

عبية العربية والكردّية  رؤية ُمقارِنة لألمثال الشَّ
عبية  بغية دراسة متأنّية لبعِض األمثال الشَّ
عبية الكرديّة؛ املتداولة  العربية واألمثال الشَّ
في إقليم اجلزيرة السورية، من حيث تأثيرها 
في بعضها البعض، ودرجة االتفاق واالختالف 
بني معانيها ومضامينها وأشكالها الفنّية، 

رأينا احلاجة إلى املقارنة التالي:

الَمَثل الكردي ترجمته للعربية الَمَثل العربي المشابه له

Gur û mî tevde na çêrin الذئب والنعجة ال يرعيان 
معاً

الذيب ما يرعى مع النعجة

Kê genim çandiye û garis 
rakiriye

من ذا الذي زرع قمحاً وحصد 
ذرة

اْش ما تزرع حتصد

Kes nabêje dewê min tirş e ال يقول أحدٌ عن لبنه حامض د يقول عن لبنه حامض َمحَّ

Dinya  ji  kesîre  namînê ال تدوم الدنيا ألحد الدنيا ما تدوم الحد

piştî tengayê firehî tê بعد الّضيق يأتي الفرج عقب العسر يُسر

Dijminên bavan nabin 
dostê lawan

أعداء اآلباء لن يصبحوا 
أصدقاء األبناء

َّ اجلّد ما يود عدو

Devê  rovî  ne  giha  tirî  got  
tirşe

لم يصل فم الثعلب إلى 
العنب، فقال عنه حامض 

املا يناِط العنب يقول حامض
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عبية  بعد هذه املقارنة بني مجموعة األمثال الشَّ
عبية  الشَّ األمثال  من  ونظيراتها  العربية، 
تشترك  أنها  بالعموم  استنتجنا  الكرديّة، 
فيما بينها بكثير من اخلصائص في الشكل 
حها كالتالي: واملضمون، وهذه النتائج نوضِّ

- التشابه الكبير والواضح بني هذه األمثال 
حيث املضامني واألفكار، والتمحور حول نفس 
املعاني، الذي يصُل أحياناً حلدِّ التطابق، بينما 
االختالف  درجة  في  ضئيل  مستوى  يظهر 

على هذا املستوى.  
- تأثيرها في بعضها البعض بشكل واضح 
عبي  الشَّ املثل  تأثُّر  ياُلحظ  حيث  وملموس، 
الكردي باملثل العربي، فُتصاغ أمثلة عدَّة وفقاً 
للمثل  بالنسبة  نفسه  واألمر  التأثير،  لهذا 
َّها  العربي أحياناً، ويعود السبب في ذلك إلى أن
)أي األمثال( تنشأ في بيئتني متجاورتني من 
الناحية اجلغرافية واحلضارية، في حني يعيش 
أفرادهما ظروفاً اجتماعية متماثلة إلى حدٍّ 
كبير، وتربطهم صالت وثيقة كما سبق وأن 
ويحتكّون  بينهم،  فيما  فيتعاملون  ذكرنا، 
تأثيرات  -بالضرورة-  فتحدث  دائم،  بشكل 
عبيني  الشَّ األدبني  بني  متبادلة  انعكاسية 

والكردّي( بشكل خاص.  )العربّي 
التعبير  طرائق  في  النسبي  االشتراك   -
واالستعارة واجملاز والطباق، وكذلك في اإليقاع 

املوسيقي والقافية واألوزان أيضاً.
أن  إال  املضامني،  في  التشابه  من  بالرغم   -
في  ضئيل  بشكل  أحياناً  يظهر  االختالف 
الختالف  نظراً  وذلك  والتراكيب،  الصياغة 
اللغة، واالختالفات اجلزئية في طبيعة التربية. 
عبية     عموماً ميكن القول: إن اإلبداعات الشَّ
عبية خصوصاً، تناولت  )اجلَزْرية( واألمثال الشَّ
املضامني  حيث  من  متشابهة  موضوعات 
بعض  وجدت  وإن  كبير،  حدٍّ  إلى  واألفكار 
)العربية-  والثقافة  اللغة  في  االختالفات 
الكرديّة( وتنوَّعت اخلصائص احلضارية لهما. 
كما اتسمت بالتشابه -كثيراً- في أشكالها 

وذلك  الفنية،  وأساليبها وطريقة صياغتها 
متجاورتني،  محّليتني  بيئتني  من  تنبع  َّها  ألن
وحتاكي جتارب واقعية متقاربة، ويحدث ذلك 
في األرياف أيضاً، حيث ال يقلُّ االحتكاك بني 
املكّونني، عنه في املدن، بفضل انتشار مهنتي 
الزراعة ورعي املاشية، ودورهما في حتقيق التأثير 

املتبادل بني الطرفني. 

عبية )الَجْزرية( وجهود الباحثين  األمثال الشَّ
والباحثني  األدباء  من  مجموعة  ت  اهتمَّ    
عبية  احملليني من العرب والكرد باألمثال الشَّ
شخصّية  جهوداً  وبذلوا  اجلزيرة،  إقليم  في 
املنطقة،  في  السّن  كبار  من  جمعها  في 
وتوثيقها وتصنيفها وإصدارها في أعمال وكتب 
والكرديّة،  العربية  األدبيتني  املكتبتني  أثرت 
مال  محفوظ  محمد  الباحث  منهم:  نذكر 
من  4000 مثالً  الذي جمع حوالي  سليمان، 
عبي الكردي، وأسماها: )األمثال  التراث الشَّ
الراحل خليل كالو، الذي  الكرديّة(. واألديب 
عبية الكرديّة(، وهي  كتب )احِلكم واألمثال الشَّ
مؤلفة من 2000 َمثَل مختار من التراث األدبي 
عبي الكردي. والباحث صالح حيدو، الذي  الشَّ
الفولكلوري  األدب  الكثير من أشكال  جمع 
ومنها  السورية،  اجلزيرة  إقليم  بكرد  اخلاص 
واألغاني،  واأللغاز واألحاجي  واحِلكم  األمثال 
والباحث واألديب عالء الدين حسن، الذي أسهم 
في إغناء هذا اجملال، عبر حلقات مَسلَسلة عن 
عبية اجلَزْرية في اإلذاعة السوريّة،  األمثال الشَّ

نالت استحسان الناس في املنطقة. 
اهتمام مجموعة  األمثال محطَّ  كما كانت 
أخرى من األدباء والباحثني في هذا اجملال، منهم: 
الباحث صالح هوّاش املسلط، الذي نشر كتاباً 
بعنوان: من تراث اجلزيرة السورية، تناول فيه 
عبية في اجلزيرة)8(. والباحث  األمثال العربية الشَّ
مجال  في  ص  املتخصِّ بركو،  محمد  عبد 
األبحاث والدراسات التراثية، ومن مؤلفاته)9(: 
عبي العربي.  دراسات مقارنة في األدب الشَّ

دراسات وأبحاث
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حاالت: ثبت الهوامش واالإ
د: ندوة التراث وتحّديات العصر في الوطن العربي، ص 14.  ركون، محمَّ

أ
1( ا

ول- علم الفولكلور: المفاهيم والنظريات والمناهج، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، جمهورية مصر 
أ
عبي العربي، الدككتور محمد الجوهري، الجزء اال 2( انظر: موسوعة التراث الشَّ

العربية، ص 100 وما بعد.
3( المصدر نفسه.

عبي، الطبعة الثالثة: دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة- جمهورية مصر العربية، عام 1991. دب الشَّ
أ
شكال التعبير في اال

أ
براهيم، نبيلة: ا 4( اإ

مة الككتاب. مثال والِحكم الكردّية، دار الحرّية للطباعة، بغداد- العراق )1410ه -1990م( مقدَّ
أ
5( السندي، بدرخان عبد هللا: الحكمة الكردّية.. جمهرة من اال

6( المصدر السابق.
ولى: 1408هك 1988م، دار الفكر، دمشق- سورية، ص 11.

أ
مثال العربية: )دراسة تاريخية تحليلية( الطبعة اال

أ
7( قطامش، عبد المجيد: اال

ولى: دمشق- سورية، عام 1999.
أ
8( دار الحكمة للطباعة، الطبعة اال

ولى: دمشق- سورية، عام 2014.
أ
9( دار العّراب للطباعة والنشر، الطبعة اال

ثبت المراجع:
د  شعار وغيرها. تحقيق: مفيد محمَّ

أ
مثال والِحكم والمواعظ واال

أ
خبار واال

أ
دب العربي، يشتمل على اال

أ
ّمهات الككتب في اال

أ
ندلسي، وهو من ا

أ
د بن عبد رّبه اال حمد بن محمَّ

أ
1( الِعقد الفريد: ا

دات: 9 الطبعة الثانية: بيروت، لبنان، عام 1981.
ّ
قميحة، دار الككتب العلمية، )1404- 1983( عدد المجل

ولى: القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام 1979.
أ
براهيم، الطبعة اال بو الفضل اإ

أ
د ا براهيم، المتوفي عام 518 ه. تحقيق: محمَّ حمد بن محمد بن اإ

أ
بو الفضل ا

أ
مثال، الميداني، ا

أ
2( َمجَمع اال

خرى: الجزء الثاني، دار صادر، الطبعة 
أ
بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، الجزء السادس: دار المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية. طبعة ا

أ
ا 3( لسان العرب، ابن منظور، 

الثانية، بيروت، لبنان، عام 1992. 
سة العربية الحديثة، القاهرة، جمهورية  براهيم، وعبد المجيد قطامش، المؤسَّ بو الفضل اإ

أ
د ا بو هالل الحسن بن سهل، المتوفي عام 395 هك. تحقيق: محمَّ

أ
مثال، العسكري، ا

أ
4( جمهرة اال

مصر العربية، عام 1987.
باد الدكن، الهند، عام 1962.

آ
بو القاسم محمود بن عمر، المتوفي عام 518 هك. من طبعاته: حيدر ا

أ
مثال العرب، الزمخشري، جار هللا ا

أ
5( المستقصى في ا

ولى: 
أ
م له: الدككتور عبد المجيد قطامش، الطبعة اال ق عليه، وقدَّ

َّ
حد كبار علماء اللغة والحديث في عصره، المتوفي عام )224 ه 338 م( حّققه وعل

أ
بي عبيد القاسم بن سالم، ا

أ
مثال، ا

أ
6( اال

مون للتراث، دمشق- سوريا، وبيروت- لبنان 1980.
أ
دار الما

صفهاني، حمزة بن الحسن. تحقيق الدككتور: عبد المجيد قطامش، دار المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام 1971.
أ
مثال السائرة، اال

أ
7( الدرة الفاخرة في اال

د نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة:  شراف: محمَّ بادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. تحقيق: مككتب تحقيق التراث في مؤّسسة الرسالة. باإ
أ
ا ة َمَثل( الفيروز  8( القاموس المحيط )مادَّ

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان 2005.
 
ً
 كبيرا

ً
دت جهدا جزاء، جسَّ

أ
ن الموسوعة تقع في ستة ا

أ
لى ا ول، الدككتور محمد الجوهري. وُيشار اإ

أ
عبي العربي، "علم الفولكلور: المفاهيم والنظريات والمناهج" الجزء اال 9( موسوعة التراث الشَّ

من المؤلف، استمر سنوات طويلة كي يخرجها بصورة فريدة من نوعها، وهي صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
ولى: مككتبة لبنان ناشرون، بيروت- لبنان، عام 1998.

أ
ول، الطبعة اال

أ
مثال والحكم العربية )النثرية والشعرية( الدككتور كمال الخاليلي، الجزء اال

أ
10( معجم كنوز اال

حمد رشدي صالح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة- جمهورية مصر العربية، عام 1998. 
أ
ليف ا

أ
عبي، تا دب الشَّ

أ
11( فنون اال

ولى، بيروت- لبنان، عام 1985.
أ
ركون، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة اال

أ
د ا 12( التراث وتحّديات العصر في الوطن العربي، محمَّ

عبي المصري، الدككتور محمد الجوهري. الطبعة الثانية: مركز البحوث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة، القاهرة- جمهورية مصر العربية، عام 2008.  13( مقّدمة في دراسة التراث الشَّ
ولى: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق- سورية، عام 1988.

أ
ليف: الدككتور عبدالمجيد قطامش )دراسة تاريخية تحليلية( الطبعة اال

أ
مثال العربية، تا

أ
14( اال

ردن، عام 2010.
أ
ربد- اال ولى: عالم الككتب الحديث للنشر والتوزيع، اإ

أ
حمد ملجم، الطبعة اال

أ
براهيم ا عبي، اإ يات البطل الشَّ

ّ
15( التراث والشاعر.. دارسة تطبيقية في تجل

ولى: منشورات وزارة الثقافة، سوريا- دمشق، عام 2000.
أ
ول، عبد القادر الريحاوي، الطبعة اال

أ
سالمية المعمارية والفنية، الجزء اال 16( ِقَمم عالمية في التراث الحضارة العربية االإ

ولى: دار الحّرية للطباعة، بغداد- العراق، عام 1990 
أ
ق عليها الدككتور: بدرخان عبد هللا السندي، الطبعة اال

ّ
مثال والحكم الكردّية، جمعها وترجمها وعل

أ
17( الحكمة الكردّية.. جمهرة من اال

خرى: دار الثقافة والنشر الكردّية، بغداد- العراق، عام 2013. 
أ
طبعة ا

ولى: مطبعة الكاتب العربي، دمشق- سورية، عام 2003.
أ
مثال، د. محمد عبدو النّجاري، الطبعة اال

أ
18( من الفلكلور الُكردي، قصص غنائية، حكم وا

دب الفلكلور الكردي، الدككتور عزُّ الدين مصطفى رسول، الطبعة الثالثة: دار الثقافة والنشر الكردّية، بغداد- العراق، عام 1975.
أ
19( دراسة في ا

ولى: منشورات المككتبة العصرية، بيروت- لبنان، عام 1966
أ
ليف د. عز الدين مصطفى رسول، الطبعة اال

أ
دب الكردي، تا

أ
20( الواقعية في اال

ولى: كاوا للثقافة الكردّية، بيروت- لبنان، عام 2000.
أ
ول، )دراسة( علي الجزيري، الطبعة اال

أ
دب الشفاهي الُكردي- الجزء اال

أ
21( اال

عناصر  كأحد  عبي  الشَّ املثل  فإنَّ  وختاماً، 
حكمة  مستودع  يعدُّ  عبية،  الشَّ الثقافة 
الشعوب وينبوعها املعرفي الثرّ الذي ال ينضب، 
وهو كذلك ثروة كبيرة ونفيسة من ثرواتها ال 
ميكن تقدرها بثمن، ولذلك فقد شكَّلت هذه 
األهمية وغيرها؛ أسباباً أساسية مكَّنت هذا 

والدميومة، وحملت  البقاء  التراثي من  اللون 
األمم على احملافظة عليها وتدوينها ودراستها 
مهما تغيَّرت األزمنة والظروف.. فاألمة احليَّة 
ك بتراثها، وحتافظ على  هي األمة التي تتمسَّ
متيُّزها بني األمم بواسطته، وتعدَّه مصدر فخرها 

واعتزازها، وسبيل ارتقاء ثقافتها ولغتها.


