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تقديم:

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن 

اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

عندما  األول  والتطوير،  والتشذيب  التهذيب  من  ثالث  بأطوار  العربية  مرت  فقد 

تفتق بها لسان إسماعيل عليه السالم، إما توقيفا من هللا تعالى، وإما اصطالحا بينه وبين 

السالم،   عليه  إسماعيل  ولد  من  القبائل  تشعب  بعد  والثاني   بمكة،  عليه  النازلين  جرهم 

انتقل  فربما  واملجاورة،«  باملخالطة  بعضها من بعض  يأخذ  لهجات،  إلى  اللغة  تنوعت  حتى 

لسان العربي عن لغته إلى لغة  قبيلة أخرى، وربما تداخلت اللغات فنشأت من اللغتين لغة 

ثالثة«)))، أما الثالث فكان فعال خاصا بقريش،  أهلهم له تميزهم املكاني، الذي جعل أفئدة 

من الناس تهوي إليهم،  »فكان قريش يسمعون لغاتهم ويأخذون ما استحسنوه منها فيديرون 

وسمت  أذواقهم،  رقت  حتى  االنتقاد،  على  مرنوا  قياسه...وبذلك  على  ويجرون  ألسنتهم   به 

من  لألفصح  انتقاء  العرب  أجود  أمرهم  أخر  في  صاروا  وحتى  سالئقهم،  وقويت  طبائعهم، 

األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة عما في النفس«))).

التاريخ االجتماعي  العربية »قد أحكمت على أدوار  الثالث، تكون  وبمرور هذه األطوار 

كل اإلحكام«)))، وأصبحت مهيأة لتكون لغة الوحي اإلالهي، التي تحمل آخر الرساالت، وتخلد 

آخر املعجزات.

صار  أن  بعد  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قلب  على  الكريم  القرآن  نزل  لقد 

العرب أرباب الفصاحة،  وفرسان البالغة، سادة البيان، فتحداهم القرآن الكريم بلغتهم، 

ْل 
ُ
َراُه ق

َ
ت

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
وأعجزهم بلسانهم، متدرجا في ذلك من األدنى إلى األعلى، قال تعالى: »أ

)  تاريخ آداب العرب، ملصطفى صادق الرافعي، ج )، ص 77.
)  نفس املرجع، ج )، ص 78.

)  نفس املرجع والصفحة.
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ْنُتْم َصاِدِقيَن«)))، وقال جل وعال: 
ُ

ِ ِإْن ك
َّ

ْعُتْم ِمْن ُدوِن للا
َ
ِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتط

ْ
وا ِبُسوَرٍة ِمث

ُ
ت

ْ
أ

َ
ف

ِ ِإْن 
َّ

ْعُتْم ِمْن ُدوِن للا
َ
َرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتط

َ
ِلِه ُمْفت

ْ
ِر ُسَوٍر ِمث

ْ
وا ِبَعش

ُ
ت

ْ
أ

َ
ْل ف

ُ
َراُه ق

َ
ت

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
»أ

ِئِن اْجَتَمَعِت 
َ
ل ْل 

ُ
ْنُتْم َصاِدِقيَن«)))، ثم قطع أملهم، وحسم طمعهم بقوله جل من قائل: »ق

ُ
ك

ِهيًرا«)))، 
َ
اَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظ

َ
ْو ك

َ
ِلِه َول

ْ
وَن ِبِمث

ُ
ت

ْ
 َيأ

َ
ُقْرآِن ال

ْ
ا ال

َ
ِل َهذ

ْ
وا ِبِمث

ُ
ت

ْ
ْن َيأ

َ
ى أ

َ
ِجنُّ َعل

ْ
ُس َوال

ْ
ن ِ

ْ
اإل

ا 
َ
ى َعْبِدن

َ
َنا َعل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن ْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

ُ
ثم جعل هذا التحدي ممتدا في الزمان،  بقوله تعالى: »َوِإْن ك

ْن 
َ
وا َول

ُ
ْفَعل

َ
ْم ت

َ
ِإْن ل

َ
ْنُتْم َصاِدِقيَن  ف

ُ
ِ ِإْن ك

َّ
ْم ِمْن ُدوِن للا

ُ
َهَداَءك

ُ
ِلِه َواْدُعوا ش

ْ
وا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمث

ُ
ت

ْ
أ

َ
ف

اِفِريَن«))).
َ
ك

ْ
ْت ِلل ِعدَّ

ُ
 أ

ُ
ِحَجاَرة

ْ
اُس َوال وُدَها النَّ

ُ
ِتي َوق

َّ
اَر ال ُقوا النَّ اتَّ

َ
وا ف

ُ
ْفَعل

َ
ت

وهكذا صارت العربية  لسان القرآن،  ووعاء  اإلسالم،  فاتسعت رقعتها باتساع جغرافية 

العالم اإلسالمي،  بكثرة  الفتوحات، ودخول أجناس من العجم في دين هللا أفواجا، ولم تعد 

لغة خاصة بالعرب، بل نطق بها من تخالف طبيعته طبيعة أهلها، وتعاطاها من يباين أهلها 

في الشيم واألخالق، فاضطربت األلسن، وظهر اللحن، وفسد نظام اللغة بعد أن كان قويما،  

»واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب فأحوج إلى التعلم اإلعراب، ألن اللحن ظهر في كالم 

املوالي  واملتعربين  من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، فقد روينا أن رجل لحن في حضرته 

فقال: »أرشدوا أخاكم«))).

وقد كان هذا التوجيه النبوي حافزا للحفاظ على سالمة اللغة، وداعيا إلى صيانتها عن 

سقط أحب إلى من أن أقرأ فألحن«))). 
ُ
اللحن، فكان أبو بكر ر�ضي هللا عنه يقول: »ألن أقرأ فأ

ولم يكتف عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه بالتوجيه واإلرشاد، بل انتقل للعقوبة على اللحن، 

فقد »كتب كاتب ألبي مو�ضى األشعري إلى عمر، وكتب: )من أبو مو�ضى(، فكتب إليه عمر: 

سالم عليك، أما بعد فاضرب كاتبك سوطا واحدا، وأخر عطاءه سنة«)7)، ثم بدأ التقعيد 

للعربية مع أمير املؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، »ألنه سمع لحنا، فقال ألبي األسود: 

)  سورة يونس، اآلية 8).
)  سورة هود، اآلية )).

)  سورة اإلسراء، اآلية 88.
)  سورة البقرة، اآليات ))/)).

)  مراتب النحويين، ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، ص )).
)  نفس املرجع والصفحة.

7  نفس املرجع ص )).



7 الدكتورة رشيدة مصالحي

بما  أبو األسود ضنينا  فكان  والجر –  والنصب  الرفع  إلى  له  للناس حروفا – وأشار  اجعل 

أخذه من ذلك عن أمير املؤمنين عليه السالم«))).

تأليفا،  أصولها،  وتاثيل  قواعدها،  وضبط  العربية،  خدمة  في  العلماء  جهود  وتوالت 

وكان  الشريعة،  ومفتاح  الوحي،  ولسان  القرآن،  لغة  باعتبارها  تعالى،  هلل  حسبة  وتدريسا، 

االشتغال بها فرضا كفائيا تأثم األمة كلها بتركه، فأخذ اللغة عن أبي األسود الدؤلي عنبسة 

بن  عمرو  أبو  عاصره  الذي  إسحاق،  أبي  بن  هللا  عبد  أخذ  وعنه  األقرن،   وميمون  الفيل، 

العالء، وعن أبي عمرو بن العالء أخذ جماعة، منهم عي�ضى بن عمر الثقفي، ويونس بن حبيب 

الضبي، وأبو الخطاب األخفش، وعن عي�ضى بن عمر أخذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأبدع 

في اللغة بدائع لم يسبق إليها، كتأليفه كالم العرب على الحروف في كتابه »العين«،  واختراعه 

العروض، وعن الخليل أخذ جماعة لم يكن فيهم مثل سيبويه، وكان الخليل يحب سيبويه 

)مرحبا  الخليل:  فقال  سيبويه  فأقبل  أحمد  بن  الخليل  عند  »كنت  النطاح:  ابن  قال  حبا، 

»بقرآن  لقب  حتى  بالغلبة،  علما  صار  الذي  الكتاب  واضع  هو  وسيبويه  يمل(«)))،  ال  بزائر 

يلحق   ولم  قبله،  أحد  مثله  إلى  يسبقه  لم  الذي  كتابه  »وعمل  السيرفي:  قال  وفيه  النحو«، 

اللغة كتب  في  أبو الحسن األخفش، وله  به من بعده«)))، وعن سيبويه أخذ جماعة، منهم 

والحرمازي،  التوزي،  أخذ  واألصمعي،  زيد،  وأبي  عبيدة،  وأبي  األخفش،  وعن  مستحسنة، 

والجرمي،  والزيادي، والريا�ضي، وعن الجرمي أخذ أبو عثمان املازني، وعن املازني أخذ أبو 

عثمان األشنانداني،  وعنه أخذ ابن قتيبة، والالئحة تطول. 

لقد كان تأليف سيبويه للكتاب حدثا تاريخيا جسد تراكم جهود عدد غير قليل من أهل 

منهم سيبويه،  إنسانا  وأربعون  اثنان  »اجتمع على صنعة كتاب سيبويه  ثعلب:  قال  العلم، 

واألصول واملسائل للخيل«))). وبالكتاب اشتغل جل من جاء بعد سيبويه، شرحا وتدريسا، 

وقد كان أبو علي الفار�ضي »أشد تفردا بالكتاب وأشد اكبابا عليه«))). وعن الفار�ضي أخذ أبو 

الفتح عثمان بن جني، وهو »من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف...كان يقرأ  

)  نفس املرجع والصفحة.
)  كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ج ) ص )).

)  نفس املرجع، ج )، ص )).
)  كتاب سيبويه، ج )، ص )).

)  ابن جني النحوي، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ص 07).
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النحو  بجامع املوصل، فمر به أبو علي الفار�ضي، فسأله عن مسألة في التصريف، فقصر 

أربعين سنة، واعتنى  أبو علي: زببت قبل أن تحصرم، فلزمه من يومئذ مدة  له  فيها، فقال 

بالتصريف، وملا مات أبو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد... صنف الخصائص في النحو، 

واملمدود،  املقصور  شرح  الحماسة،  مستغلق  شرح  املازني،  تصريف  شرح  الصناعة،  سر 

شرحان على ديوان املتنبي، اللمع في النحو، ذا القد، جمعه من كالم شيخه الفار�ضي، املذكر 

واملؤنث، محاسن العربية، املحتسب في إعراب الشواذ، شرح الفصيح، وغير ذلك«))).

وقد كان ابن جني صاحب باع طويل، وإبداع قليل النظير، في أصول النحو، ومن أجل 

مؤلفاته في هذا الباب كتاب الخصائص، فهو »من أشرف ما صنف في علم العرب وأذهبه في 

طريق القياس والنظر وأعوده عليه بالحيطة والصون وآخذه له من حصة التوقير واألون، 

من  به  ونيطت  الحكمة  خصائص  من  الشريفة  اللغة  هذه  أودعته  ما  على  لألدلة  وأجمعه 

عالئق اإلتقان والصنعة«))).

وقد حظي كتاب الخصائص باهتمام كبير، قديما وحديثا، تحقيقا ودراسة، ومن الذين 

اهتموا بكتاب الخصائص املتميز، وباجتهادات ابن جني النافعة، السيدة الفاضلة الدكتورة  

رشيدة مصالحي، في بحثها املوسوم بــ »اجتهادات ابن جني في أصول النحو في الخصائص« وقد 

بينت دوافع اشتغالها بهذا العمل بقولها: »يستند التفكير ثّم العمل في هذا البحث إلى فكرة 

في كتابه الخصائص من  النحو  في علم أصول  باجتهاداته  بلغ  الفتح قد  أبا  أّن  أساسية هي 

باع أسالفه من العلماء 
ّ
ت

ُ
 القليل، وهو مع حرصه على ا

ّ
ربة والّسْبق ما لم يبلغه إال م والدُّ التقدُّ

وتبجيلهم ال يبالي أن يخالفهم إذا تهّدى لرأي لم يقولوا به، واستوى له دليله، واستقّرت عنده 

ته«؛ حيث عملت في هذا البحث على إبراز جهود ابن جني في كتابه الخصائص، ودوره  ُحجَّ

في تطوير أصول النحو، وإماطة اللثام على شخصية ابن جني الفذة، وعلمه الغزير، وتميزه 

املنهجي، وأدبه الجم مع سلفه من أهل العلم وإن خالفهم في االجتهاد، وقد أهلها لذلك طول 

اشتغالها بأسس األدب العربي القديم، ومناهجه النقدية، وهللا أسأل أن يكون هذا العمل 

نافعا للقارئ الكريم، وأن يكون ثوابه جزيال للكاتبة.

)  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، ج )، ص ))).
)  الخصائص، البن جني، ج )، ص )7.
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وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

العاملين.

الدكتور محمد الناسك

مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات )مفاد(

سيدي سليمان، ليلة الثالثاء )) شعبان ))))/9) مارس ))0)
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مقدمة 

م على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين 
ّ
ى هللا وسل

ّ
الحمد هلل رّب العاملين، وصل

لهم بإحسان إلى يوم الدين.

بلغ  قد  الفتح  أبا  أّن  هي  أساسية  فكرة  إلى  البحث  هذا  في  العمل  ثّم  التفكير  يستند 

ربة والّسْبق ما لم يبلغه  م والدُّ باجتهاداته في علم أصول النحو في كتابه الخصائص من التقدُّ

باع أسالفه من العلماء وتبجيلهم ال يبالي أن يخالفهم إذا 
ّ
ت

ُ
 القليل، وهو مع حرصه على ا

ّ
إال

ته. تهّدى لرأي لم يقولوا به، واستوى له دليله، واستقّرت عنده ُحجَّ

 
ً
 لم يتسّن فتحها لسواه، وكان بذلك إماما

ً
لقد فتح ابن جني في كتابه الخصائص أبوابا

باع يمضون في سبيله، ويبنون على بحوثه، ولكّنه تفّرد بمنهجه وتصّوره، وتمّيز 
ْ
ت

َ
َيحتاج إلى أ

بكثير من اجتهاداته، وبذلك م�ضى في مجرى القرون بعده َمْضِرَب املثل في معرفة علم أصول 

النحو والتبريز فيه، وهو يعّد بحّق –بتأليف كتابه الخصائص- مؤّسس هذا العلم ومطّوره 

في نفس اآلن. 

حقة أّن البن جني الفضل في تأسيس علم أصول النحو 
ّ

ت الّدراسات الّسابقة والال
ّ
وقد دل

ابن األنباري والسيوطي؛  ثّم جاء بعده علماء آخرون مثل:  مين، 
ّ
الفقهاء واملتكل على طريقة 

صا ما ذكره ابن جني، وتمّيزا عنه بكثرة الّتقسيمات –ورّبما زادا في بعض الفروع- 
ّ

فطّورا ولخ

غوية التي تكتنفها هذه املصطلحات مثل ما فعل أبو الفتح ابن 
ّ
 أّنهما لم يتتّبعا القضايا الل

ّ
إال

جني. 

ن من 
ّ

وهذه الفكرة تدعو للجزم بأّن ابن جني عالم مجتهد في مجال علوم العربية تمك

وقد  سابقيه،  لدى  معروفة  تكن  لم  وبالغية  ونحوية  لغوية  لظواهر  مختلفة  أبعاد  كشف 

اإلشارة  يلتقط  ورّبما  اهتمامه،  من   
ً
جوهرّيا  

ً
جزءا العربية  بأسرار  ق 

ّ
يتعل ما  معرفة  لت 

ّ
شك

عن  تنّم  وتقويم  تحليل  مواجهة  هو  فيواجهها  البديهيات؛  من  أّنها  غيُره  يعتقد  العبارة  أو 

خصوصّية عالّية في تناول األشياء. 

 للمجتهد املبدع في 
ً
 متمّيزا

ً
وتجدر اإلشارة إلى أّن ابن جني يقّدم لقارئ الخصائص تصّورا

علوم العربية؛ إذ يشترط فيه مواصفات أخالقية متعّددة، وخصوصيات منهجية وعلمية 
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ر الخبير الذي يستطيع بجرأته 
ّ
ْقتدر، واملنظ

ُ
مختلفة؛ فاملجتهد في تصّوره هو ذلك العالم امل

العلمية، وخبرته املعرفية أن يؤّسس بناء تأّمالته، ويشيد صرح اجتهاداته على ثالثة مبادئ 

ثابتة هي: 

أّوال: التمّسك بأدب االختالف مع األسالف من العلماء.

ل أفكارهم، وتطوير آرائهم. 
ُّ
ثانيا: امتالك معرفة السابقين، وتمث

ثالثا: استشراف مستقبل أفضل للعلم الذي ُيرام االجتهاد في مجاله. 

وبذلك يصل املجتهد في علوم العربية –في نظر ابن جني- إلى ذروة اإلنجاز، ويرتقي إلى 

ب العلم عنده مبنيٌّ على 
ْ
ط

ُ
قّمة اإلبداع؛ ثّم إّن من يتأّمل عالقة ابن جني بأسالفه؛ ُيدرك أّن ق

الّتجديد والّتطوير واإلضافة.

غوي يستلزم –في الغالب األعّم- الّتوّجه إلى موضوعات 
ّ
راث الل

ّ
وبما أّن البحث في كتب الت

إشكاالت  باحث  لكّل  أّن  كما  جاّدة؛  ومعالجات   
ً
حلوال وتستوجب  واستقصاًء،   

ً
بحثا تنتظر 

 علي -منذ البداية- أن أكون واعية بحدود عملي وأنتقي 
ً
ى اإلجابة عنها، كان لزاما

ّ
تؤّرقه ويتوخ

العلم –  وأّن 
ً
البحث من عقبات ومشاكل؛ خصوصا ما يعترض  ب على 

ّ
التغل وأختار قصد 

نفسه- قائم على االنتقاء ومبنّي على الّسؤال.

الّضرورّية  املعطيات  بتوفير  للبحث قمت  الرئيسية  اإلجابة على اإلشكاالت  ي 
ّ

توخ قبل 

واملاّدة األساسّية التي سيتّم االشتغال عليها، وقد تّم انتقاء هذه املاّدة من املظاّن واملصادر 

على  سأبني  التي  واآلراء  باألقوال  االهتمام  الطبيعي  من  وكان  البحث،  موضوع  من  القريبة 

 من العناية والتدّبر والتأّمل.
ً
 هاّما

ً
أساسها مواقفي الشخصّية، وذلك بإعطائها حّيزا

ب على اإلشكاالت الكبرى للبحث، وتتحّقق محاولة اإلجابة عليها؛ قمت 
ّ
وحّتى يتّم التغل

بسيطة  أسئلة  شكل  في  صغتها  ثّم  بعض،  إلى  بعضها  يف�ضي  صغرى  إشكاالت  إلى  بتفريعها 

ل 
ّ
، وحاولت التنسيق فيما بينها ليتشك

ً
 منسجما

ً
بت األجوبة تركيبا

ّ
يمكن الجواب عليها؛ ثّم رك

ه. 
ّ
بعد ذلك البحث كل

وبناء عليه؛ انطلق العمل في هذا البحث بطرح إشكالين رئيسيين:
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اإلشكال األول:

 في الّنحو، ولكّنه كتاب في استنباط 
ً
 أّن كتاب الخصائص ألبي الفتح ليس كتابا

ُ
ُيالحظ

املبادئ والّتصّورات العاّمة التي بنى عليها النحاة العرب قواعدهم؛ فأصول النحو هي الغرض 

ربطتها  التي  وهي  قضاياه،  انتظمت  التي  وهي  للخصائص،  األكبر  اإلطار  ن  كوَّ الذي  العاّم 

غوية والّنحوية والّصرفية والّصوتية والّداللية 
ّ
َتصقت باألمور الل

ْ
ل

ُ
ووّحدتها مهما تشّعبت، وا

والبالغية؛ لذلك كان غرض البحث –في هذه املرحلة- هو: تحديد املجال املعرفي الذي ينتمي 

إليه كتاب الخصائص، وذلك بمحاولة اإلجابة عن سؤال: ما موضوع الكتاب؟ 

وإذا كان البّد من تبّني االفتراض الذي مفاده: أّن الخصائص كتاب في أصول الّنحو؛ فإّن 

صول؟ وماذا 
ُ
ى البحث اإلجابة عنها هي: ما هدف ابن جني من وراء استنباط األ

ّ
األسئلة التي توخ

صوله؟ وما 
ُ
رة عن الّنحو؟ وما الفرق بين علم الّنحو وعلم أ

ّ
صول التي جاءت متأخ

ُ
ُيراد بهذه األ

صول الّنحو بباقي العلوم العربية األخرى من فقه، وعلم كالم وغيرهما؟
ُ
عالقة علم أ

ثم إّن ابن جني وهو َيْربط بين مبدأ األصل والفرع، وبين ما يجري في عقول العرب؛ يرى 

تأّملته عرفت قّوة  إذا  ما  الفرع على األصل  شابه وحمل 
ّ
الّتجانس والت ْؤِثر من 

ُ
»ت العرب  أّن 

ه منها على أقوى بال«))).
ّ
عنايتها بهذا الشأن، وأن

 للقياس، وما كان يعنيه الخليل ومن 
ً
 محوريا

ً
ل عمادا

ّ
 كما أّن مبدأ )األصل والفرع( ُيشك

ه أوقر في الّنفس، وُمقّدٌم في اإلحساس على 
ّ
جاء بعده من الُنّحاة بكلمة األصل )األّول( هو أن

ه األسبق في االستعمال))).
ّ
غيره ال أن

 ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف تصّور الفكر اللغوي أصوله؟ وما أهمية 

سبة للعربية؟ وكيف وّضح ابن جني العالقة القائمة بينها؟ 
ّ
البحث في األصول بالن

حّتى إذا تّم اعتبار ابن جني من أشهر من َعني بتسجيل األصول في الخصائص إذ تناول 

معظم أصول النحو بالّدراسة؛ فإّن األسئلة التي يمكن طرحها هي: كيف تّم بناء علم أصول 

)  - انظر الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني )ت)9)ه-، تحقيق: علي النجار، دار الكتب املصرية- املكتبة العلمية، 
بدون طبعة، انظر الخصائص: )/))).

)  - انظر الخصائص: )/0)، وانظر القياس في النحو ملنى إلياس، ديوان املطبوعات الجامعية- الجزائر، الطبعة األولى: 
)98)م، ص: )). 
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النحو؟ وما طبيعة هذه األصول التي تّم على أساسها بناء الّنظام النحوي عاّمة؟ وكيف تّم 

ضبط قواعد استنباطها، وتحديد عناصرها، وتعيين وظائفها، وتعداد غاياتها؟ وما املبادئ 

فها بوصفها الُعمد واألسس 
ّ
والقوانين التي ارتكزت عليها؟ وما موقف ابن جني منها؟ وكيف وظ

التي بنى عليها معظم أبواب خصائصه؟

ن البحث من تحقيق ثالث غايات كبرى:
ّ

إّن اإلجابة عن مثل هذه األسئلة وغيرها تمك

األولى: إثبات أّن كتاب الخصائص ليس كتابا في الّنحو، ولكّنه كتاب في استنباط املبادئ 

والّتصورات العاّمة التي بنى عليها النّحاة العرب قواعدهم. 

بنى  التي  املعالم الستنباط األسس واملبادئ  الوقوف على أرض نظرية واضحة  الثانية: 

عليها ابن جني افتراض وجود األصل والفرع. 

الّتوصيفي ألصول  بالحديث  في كتابه الخصائص  أّن ابن جني لم يكتف  إبراز  الثالثة: 

د القواعد واألحكام واألوصاف. 
ّ
ول

ُ
الّنحو؛ بل قّدمها بصفتها آلّيات منهجّية ت

وبذلك لم يخرج غرُض البحث عن تحقيق أمرين هاّمين:

األّول: التعّرف على األساس النظري للمسائل النحوية برّد الفروع إلى األصول؛ حّتى تبدو 

التكوين؛ يسهل فهمها ويدرك منطقها. فمعرفة  العربي –في مجملها- منسجمة  النحو  بنية 

فظ 
ّ
أصول األلفاظ –مثال- تعين على فهم معاني ما يّتصل بكّل أصل من صيغ مختلفة؛ ألّن الل

األلفاظ  من  فالكثير  به،  يرتبط  معّين  معنى  على  يستقّر  أن  قبل  متعّددة  بمراحل  يمّر  قد 

ينتقل من الح�ّضي إلى املجّرد، ومن الحقيقة إلى املجاز على نحو يصعب الفصل بين ما كان 

عليه اللفظ وما انتقل إليه من داللة.

الّسماع – يعتبر  إذ  النحوية،  أّن البن جني تصّورا خاصا ملعظم األصول  إبراز  الثاني: 

غة إلى جانب القياس، 
ّ
 لتوليد القواعد واألحكام واألوصاف في الل

ُ
ف

ّ
وظ

ُ
 ت

ً
 منهجية

ً
- آلية

ً
مثال

 حين اشترط فيه ابن 
ً
؛ خصوصا

ً
 لغويا

ً
م لغوي مستمعا

ّ
 اعتبار أّي متكل

ً
وبذلك لم يُعد ممكنا

ر بعض الخصوصيات واملواصفات الّضرورية مثل: العلم واملعرفة املؤّسسين على 
ّ
جني توف

الفصاحة وسالمة الّسليقة. 
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وهكذا يّتضح للمتأّمل في تصّور ابن جني لألصول املودعة في الخصائص أّن عمل الّرجل 

بل  الفروع فحسب؛  إليها خالف  يرجع  الّنحو بصفتها مراجع  تقديم أصول  يقتصر على  لم 

ز على إبراز صفتها النظرية واملنهجية، واجتهد في كشف 
ّ

تجاوز األمر إلى ما وراء ذلك حين رك

غة وتطويرها.  
ّ
دورها الّرائد في عملية إغناء الل

 ،
ً
 عاديا

ً
غوي في نظر ابن جني لم يكن مستمعا

ّ
وتسمح هذه املالحظة بالقول إّن املستمع الل

 -كما هو الحال في بعض األنحاء الحديثة مثل النحو التوليدي عند 
ً
 مثاليا

ً
ولم يكن مستمعا

، ويمتلك معرفة متمّيزة. 
ً
 سليمة

ً
 يحمل سليقة

ً
 فصيحا

ً
ما

ّ
ما كان متكل

ّ
رائده تشومسكي- وإن

رط نفسه )الفصاحة واملعرفة( في تصّوره ملن يقوم بالعمليات 
ّ

وقد اشترط ابن جني الش

 تلك التي اختلف علماء العربية في األخذ بها؛ مثل: االستحسان 
ً
االستداللية األخرى؛ خصوصا

ساع 
ّ
االت  من 

ً
سبة البن جني نوعا

ّ
بالن ل دليل االستحسان –مثال- 

ّ
إذ مث واإلصالح وغيرهما، 

والّتصّرف الذي ُيستخدم إلبداع صيغ جديدة ومبتكرة في العربية.

ومن يتأّمل رؤية ابن جني لألصول يدرك -تمام اإلدراك- أّنها قد ارتبطت باستقراء املاّدة 

بــ »املسموع« و»املنقول« فقط؛ بل تجاوز  غوية، فهو لم يلتزم –في مسألة الّسماع مثال- 
ّ
الل

األمر إلى ما وراء ذلك. 

ويمكن أن نقول إّن ابن جني ينظر إلى من يأخذ عنهم اللغة نظرة متفّحصة ودقيقة تدّل 

على فهمه لتطّور اللغة وتغّيرها؛ فال�ّضيء الذي كان ُيخيفه هو أن يفقد الفصحاء فصاحتهم 

سيبويه  ْبِله- 
َ
ق وِمْن  –هو  اهتم  ذلك  أجل  ومن  وباألعاجم،  املدن  بأصحاب  الختالطهم 

به«،  نثق  من  »وحدثنا  العرب«،  من  الثقة  »وسمعنا  يقول:  إذ  عنه؛  ُيأخذ  من  بمواصفات 

و«قال قوم من العرب تر�ضى عربيتهم«))). 

و«املوثوق  بـ«الفصيح«  الّسماع  قّيد  قد  جني-  ابن  أّن  الخصائص  لقارئ  يتبّين  وهكذا 

 وآلية منهجية 
ً
 نظرية

ً
؛ إذ اعتبره أداة

ً
 خاّصا

ً
ه قد تصّور مفهوم الّسماع تصّورا

ّ
فيه« مما يعني أن

ف لتوليد القواعد واألحكام واألوصاف إلى جانب القياس.  
ّ
وظ

ُ
ت

الكتب،  عالم  هارون،  السالم  عبد  األستاذ  وشرح:  تحقيق  نبر، 
َ
ق بن  عثمان  بن  َعمرو  بشر  ألبي  سيبويه  كتاب  انظر   - (

الطبعة الثالثة: )0))ه-)98)م، )/)))، )/)))، )/)8).
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اإلشكال الثاني:

إذ  الّسابقين؛  ألفكار  إنضاج  بعملية  قام  قد  جني  ابن  أّن  يدرك  الخصائص  يقرأ  من 

غوية 
ّ
وّسع بحوثهم وعّمقها، وساهم في إعادة الّنظر في الكثير من املفاهيم واملصطلحات الل

والّنحوية والبالغية، ولم يكن مجّرد قلم ناقل أو شخص مرّدد ملا أتى به العلماء قبله.

كالم  من  ت 
ّ
تشت ما  جمع  قد  جني  ابن  أّن  يجد  الخصائص  أسلوب  في  ن  املتمّعِ إّن  ثّم 

بلغ  لذا  والّنحوية،  غوية 
ّ
الل واهر 

ّ
الظ معظم  على  تنسحب  نظرية  صياغة  وحاول  القدماء، 

ضج ما فاق به أسالفه وأقرانه، وفي موضوع االشتقاق -الذي تخّصص فيه- من  كالمه من النُّ

الجّدة ما لم ُيْسَبق إليه. 

غة 
ّ
الل في  جديدة  نحوّية  قضايا  واستقى  لغوّية،  موضوعات  جني  ابن  استنبط  وقد 

ْبَتكر تفسيرات لظواهر لغوّية متنّوعة، وقد كان ابن 
ُ
محاكاة للقضايا الفقهّية والكالمّية، وا

َبع، ويبقى ما أتى به ابن  تَّ
ُ
َتَفى وا

ْ
ق

ُ
َمْن ا

َ
ْبَدع ك

َ
ْجَتَهد فأ

ُ
ْيَس َمْن ا

َ
، ول

ً
ِبعا  في ذلك ال ُمتَّ

ً
جني ُمْبدعا

غوية والّنحوية 
ّ
جني من استدراكات على سابقيه من العلماء، وابتداع لبعض املصطلحات الل

 على مبدأ التفّرد واالبتداء.
ً
دا

ّ
مؤك

وإذا كان هذا حال ابن جني مع أسالفه، وهو من هو رجاحة عقل، ورحابة فكر، وغزارة 

معرفة، كيف يكون حالنا معه ونحن القطرة في بحر علمه؟ وما املوقف مّما قّدمه وما زال 

 
ً
يقّدمه لعلوم العربية؟ وكيف يمكن قراءته وتأّمله بصفته تراثا له وجوده املتمّيز؟ خصوصا

الخصائص  كتابه  نّص  زال  وما  بصفة مستمّرة،  والّنقاش  للتدّبر  نفسه  يطرح  زال  ما  ه 
ّ
وأن

يتجّدد عبر العصور، ويحمل في طياته بذور الكثير من األفكار الحديثة املصاغة بلغة قديمة؟ 

غوي العربي 
ّ
راث الل

ّ
ن الباحث من االستفادة من الت

ّ
إّن طرح أسئلة من هذا القبيل يمك

ه يمكن اعتبار 
ّ
 وأن

ً
سع؛ خصوصا

ّ
القديم، ومن أسئلته ولحظاته اإلبداعية بشكل عميق ومت

العديدة،  العلمية  معارفه  من   
َ

َرف
َ
ت
ْ
ُيغ أن  يمكن  بذاته،   

ّ
مستقال  

ً
لغويا  

ً
تراثا وحده  جني  ابن 

واملبثوثة في كتابه الخصائص على مستوى واسع الّنطاق.

 
ً
سبيال يسلك  أن  واستطاع  األسالف،  مع  االختالف  بأدب  تمّسك  قد  جني  ابن  إّن  ثّم 

من  كثير  في  واجتهاداتهم  آرائهم  وتجاوز  أفكارهم،  ومحاورة  عليهم،  االستطراد  في   
ً
واضحا
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سعت لتشمل ما وصل 
ّ
األحيان؛ كما أّن ثقافته لم تقف عند التلّقي من أفواه العلماء؛ بل ات

إليه من مصّنفاتهم، وفي رأيي أّن أثر كتاب سيبويه في نفس ابن جني وثقافته أعمق من كّل 

م اإلمام على يد شيخه أبي علّي الفار�ضي في طور تلمذته عليه. 
َ
م هذا الَعل

ْ
أثر، إذ حِذق ِعل

بصفته   ،
ً
كبيرا  

ً
واهتماما  ،

ً
رفيعة  

ً
ومكانة  ،

ً
مرموقة  

ً
ُحظوة وكتابه  اإلمام  لهذا  كان  وقد 

ل مرحلة الّنضج والّتصنيف فيه؛ حّتى إّن ابن جني يذكر 
ّ
باكورة الّتأليف في علم الّنحو، ويمث

 من الخصائص.
ً
سيبويه وكتابه في أكثر من ثالثمائة وسبعين موضعا

وعلى الّرغم من األهّمية الكبيرة للكتاب، ومكانته الخاّصة عند ابن جني؛ فإّن ابن جني 

بتصّورات   
ً
جديدا  

ً
نموذجا لنفسه  يبني  أن  أراد  بل  نموذجه؛  ضمن  يتحّرك  أن  ُيفّضل  لم 

ومفاهيم جديدة؛ لذلك حاول البحث أن يجيب عن ثالث أسئلة جوهرّية من قبيل: كيف 

ثّم ما هي  بلور ابن جني أفكار سيبويه؟ وما منهجه في االستدراك عليه واالستدالل بآرائه؟ 

 لسيبويه، وما هي األمور التي تمّيز فيها وتفّرد بها؟ 
ً
األمور التي ظّل فيها ابُن جني مخلصا

وقد تّم االشتغال -ضمن هذه األسئلة- بمسألتين: 

 استطاع 
ً
 مقتدرا

ً
 للما�ضي؛ بل انتصب عاملا

ً
األولى: إثبات أّن ابن جني لم ينتم انتماًء تاّما

أفكارهم،  ل 
ّ
بامتالك معرفة سابقيه، وتمث اإلبداع  م 

ّ
ق سل

ّ
يرتقي معارج االجتهاد، ويتسل أن 

 أفضل للعلم الذي رامه، وتلك هي ذروة اإلنجاز عنده. 
ً
وبذلك استشرف مستقبال

متفّردة  منهجية  وُيْبدع  جديدة،  طريقة  يبتكر  أن  استطاع  جني  ابن  أّن  إبراز  الثانية: 

العربية،  بحر  أعماق  في  يغوص  كان  إذ  قبله؛  عرف 
ُ
ت لم  والّتحديد  والّتوضيح  الّتفسير  في 

واهر، 
ّ
رق الّتفسير ومقاربة الظ

ُ
وَيْسَتْجِلب ُدرر كوامنها، ويستكشف آفاقا غير معهودة في ط

وتلك هي قّمة اإلبداع عنده.

آراءه  من  العديد  مرامي  ويتدّبر  جني،  ابن  أفكار  من  الكثير  مقاصد  يتأّمل  من  إّن  ثّم 

 فيه إبداع وإضافة وتقليب 
ً
ه قد نقل علوم الّسابقين -نقال

ّ
الواردة في الخصائص؛ يدرك أن

حقين. 
ّ

نظر- إلى الال

 بين من سبقه وبين من لحقه؛ إذ 
ً
 ممتّدا

ً
ل جسرا

ّ
وقد كان من فضائل ابن جني أن شك

أتى بعده من علماء وأقطاب برعوا في رّيادة علوم  أّسس لنظريات سوف ترى النور مع من 



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 18

 كبرى في مسار 
ً
ل انعطافة

ّ
مختلفة، والذين كان على رأسهم عبد القاهر الجرجاني؛ الذي شك

علم اللغة العربي.

البعد  ذات  القراءة  أهّمها  وأنواعا  مراتب  عاّمة  بصفة  التراث  كتب  في  القراءة  وتبقى 

املنهجي؛ فال توجد قراءة بدون آليات معرفية وأدوات منهجية، وهي شروط أّولية في القراءة 

ِمرة والّناجعة. 
ْ
ث
ُ
امل

نه من استجالء أفكار 
ّ

إلى طريق آمن ومنهج واضح يمك لذلك حاول البحث أن يهتدي 

الخصائص، ويأخذ بيده في محاولة استكشاف مقاصد لغته، وقد وجد البحث نفسه -في 

حيازة  على  الخصائص  نصوص  قراءة  ف 
ّ
ستتوق هل  وهو:  ملّح  سؤال  أمام  املرحلة-  هذه 

 
ً
آليات نظرية ومناهج تحليلية حديثة؛ أم سيكتفي بقراءة هذه النصوص في ذاتها مستنطقا

 مكامنها بمعزل عن التصّورات واملناهج الحديثة؟
ً
مضامينها ومتدّبرا

ب من الباحث اإلقبال على كتاب 
ّ
، كان يتطل

ً
وبالقدر الذي كان فيه هذا السؤال ملّحا

الخصائص ليفهمه، ويتفّهم ما انتهى إليه وحّققه في مجال علوم العربية؛ فال يغيب عنه ما 

أحاط به في نطاق علم أصول الّنحو؛ حّتى إذا عايش ابن جني  فيما نذر على نفسه، وغاص 

ب الّنظر فيما انتهى إليه في تمّهل وأناة وتسّنى له معرفة 
ّ
عليه من دقائق اللغة وأسرارها؛ قل

فضله وحمد جهده واجتهاده، وحظي بنصيب -ولو بسيط- من الّدراية والفقه في لغة التنزيل 

الحكيم. 

وبعد ذلك –ال قبله- يمكن تصّور معاصرة لغوية ُمؤّسسة على دعائم ثابتة من األصالة 

مساءلة  على  الّدراسة  هذه  دعائم  إقامة  هو  حال  أي  على  األّول  الهدف  كان  وقد  غوية، 
ّ
الل

من  لضرورة   
ّ

إال تجاوزها  يتّم  ولم  غيرها،  قبل  مضامينها  واستنطاق  الخصائص،  نصوص 

ضرورات املقارنة واالستدالل.

 بالرّد على الباحثين الذين سبقوه إلى الكتابة 
ً
ويمكن اإلشارة إلى أّن البحث لم يعتن كثيرا

 بفضلهم 
ً
عن ابن جني وقضايا خصائصه، ولم ينشغل بمناقشة آرائهم واستنتاجاتهم؛ اعترافا

 على اإليجاز واالختصار. 
ً
قبل كل �ضيء، وحرصا
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أّن لكتاب الخصائص جاذبية فكرية خاّصة ورونقا  إلى  ويمكن الخلوص –مّما سبق- 

كانت  الّنفس  ولكن  وأخطر،  جسيم  فيه  والخطأ  خطير  به  ق 
ّ
التعل أّن  غير  متمّيزا،  ثقافيا 

والكتب  األساسية  فات 
ّ
املؤل في  البحث  أّن  من  الّرغم  على  التجربة  هذه  خوض  إلى  اعة  طمَّ

معرفية  وآليات  مدروسة،  إجراءات  ب 
َّ
يتطل الكبرى  املعرفية  األطر  تستقطب  التي  األصول 

ومنهجية مضبوطة مازال البحث يفتقد إلى الكثير منها.

وقد  البحث،  واجهت  التي  اإلشكاليات  أبرز  أحد  الخصائص  قراءة  كانت  ه؛ 
ّ
كل لذلك 

 وأّنها هي 
ً
ازدادت هذه اإلشكالية حّدة بعد ما استوقفته لغة الخصائص املتفّردة؛ خصوصا

املدخل الحيوي الفريد لتحصيل مضامينه، والوسيلة الوحيدة للّنفاذ إلى بواطن نصوصه 

ومقاصد أفكاره.

ما هي هدف كذلك؛ فهي 
ّ
ويمكن القول إّن لغة الخصائص ليست من الوسائل فقط وإن

د أبو حيان التوحيدي 
ّ

لغة على اللغة وكالم على الكالم، والكالم على الكالم صعب، وقد أك

هذه الفكرة حين تعّرض ملوقف األعرابي الذي وقف »على مجلس األخفش فسمع كالم أهله 

في النحو وما يدخل معه. فحار وعجب. وأطرق ووسوس. فقال له األخفش: ما تسمع يا أخا 

مون في كالمنا بما ليس من كالمنا«.
ّ
العرب؟ قال: أراكم تتكل

وهكذا فمسألة الكالم على الكالم صعبة »ألن الكالم على األمور املعتَمد ِفيها على صور 

سع، 
ّ
التي تنقسم بين املعقول وبين ما يكون بالحس ُممكن. وفضاء هذا مت األمور وشكولها 

ه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضه«))).
ّ
واملجال فيه مختلف، فأما الكالم على الكالم فإن

كتاب  وهو  صنائعه،  وأذيع  بدائعه  أبدع  في  جني  ابن  مع  حميما  لقاء  البحث  ويبقى 

الخصائص، وكتاب بهذه املزّية وعلى هذا املقدار من الفائدة والجاذبية؛ ال يخلو االشتغال 

به من متاعب ُمضنية، وأخطار ُمحدقة تزّج بالباحث في أعمق املستنقعات، وتأخذه مغّرراتها 

من حيث ال يدري وال يريد؛ فرّبما ال يحّس بالوحل حّتى يخوض فيه، ويضطرب في متاهات 

عصيبة ومشكالت عويصة. 

العربية  اللغة  كتاب  وانظر   .8 ص:  املسدي،  السالم  عبد  للدكتور  العربية  الحضارة  في  اللساني  التفكير  كتاب  انظر   - (
معناها ومبناها لألستاذ الدكتور تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء-املغرب، طبعة: )99)، ص: )).   
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د لديه 
ّ
 عندما تول

ً
التي يمكن أن تواجهه؛ خصوصا بالعقبات  البحث  لذلك لم يستهن 

ل في سؤالين اثنين:
ّ
شبه إشكاٍل جديٍد تمث

األّول: هل يمكن حصر الئحة مصادر البحث ومراجعه على الّرغم من كثرة ما كتب عن 

؟
ً
 وحديثا

ً
ابن جني وكتابه الخصائص قديما

وتعّددها  دراستها،  يمكن  التي  واملسائل  القضايا  كثرة  مع  التعامل  سيتّم  كيف  الثاني: 

وتكرارها وتشابهها، وتنّوع مشاربها ومذاهبها في الخصائص، وفي الكتب األخرى التي لها صلة 

به أو تناولت الحديث عنه وعن قضاياه؟ 

ستقاة من املظان 
ُ
امل املاّدة  د هو ما جعل 

َّ
ول

ُ
امل ولعّل محاولة اإلجابة على هذا اإلشكال 

واملصادر القريبة من موضوع البحث تمتاز بالكثرة والغزارة؛ مّما اضطّر البحث إلى التساؤل 

املاّدة،  تلك  كل  استغالل  بواسطتها  سيتم  التي  الواضحة  واملنهجية  الّسليمة  الكيفية  عن 

دّعمة 
ُ
امل األقوال  وتوظيف  انتقاء  عملية  من  نه 

ّ
ستمك التي  الّناجعة  ريقة 

ّ
الط عن  والبحث 

لآلراء املكتسبة.

كنت أظن –في البداية- أّن اقتحام كتاب الخصائص والجلوس بين يدي صاحبه عملية 

 على مصراعيه، 
ً
، والباب الذي ولجته بقي مفتوحا

ً
سهلة، ولكن سرعان ما بدا الّسهل ممتنعا

ولم أستطع بل لم أجرؤ على إغالقه! وما قمت باستخراجه من معارف وأفكار ليس سوى 

م 
َ
ّرة –أو أقل- في عال

ّ
ني كالذ

ّ
ني أحسست أن

ّ
قطرة في بحر علم هذا العلم، وال أبعد إذا قلت إن

هذا الجهبذ الفذ. 

ولتالفي معظم عقبات البحث ومجمل صعوباته جمعت مصادر البحث ومراجعه، ثّم 

تناولته  وكتب   ،
ً
قديما الخصائص  تناولت  كتب  إلى  صّنفتها  ذلك  وبعد  دراستها،  في  أخذت 

، ولم يكن بّد من الوقوف عند بعض الّدراسات واألبحاث املعاصرة. 
ً
حديثا

أفردوها  فات 
ّ
مؤل عّدة  على  قام  قد  للقدماء  األصولي  املشروع  أّن  إلى  اإلشارة  ويمكن 

لدراسة األصول أضع على رأسها: اإليضاح في علل النحو ألبي القاسم الزجاجي، والخصائص 

واالقتراح  األنباري،  البن  العربية  وأسرار  اإلعراب  جدل  في  واإلغراب  ة 
ّ
األدل وملع  جني،  البن 

فات الّرائدة في مجالها.
ّ
واألشباه والّنظائر واملزهر لجالل الدين السيوطي وغيرها من املؤل
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فات –ومن بينها كتاب الخصائص البن جني- 
َّ
ذلك أّن املوضوعات التي تناولتها هذه املؤل

إذ  وأعّم؛  أكبر  هو  ما  إلى  تجاوزتها  بل  الّنحوية؛  فات 
ّ
املؤل موضوعات  على  فقط  تشتمل  ال 

يمكن حصر تلك املوضوعات في:

غة العربية )املستويات: الّنحوية والّصرفية والّصوتية والبالغية(.
ّ
- الخصائص الخاّصة لل

غة العربية، تطّورها وتفّرعها إلى لهجات..(.
ّ
- الخصائص العاّمة )نشأة الل

غة وتكامل املعارف 
ّ
- مباحث معرفية )إبستمولوجية( تخّص سبل وأصول البحث في الل

العربية..

غوية لقيامها على 
ّ
 من اإلبستمولوجيا الل

ً
لت نوعا

ّ
وأعتقد جازمة أّن هذه الكتب قد شك

غة االصطناعية))).
ّ
لغة ثالثة تروم تقويم الّتعليل بالّنظر إلى لغة الّنحوي ذاته؛ فموضوعها الل

وفي   
ً
حديثا الخصائص  موضوع  تناولت  التي  األعمال  بعض  ْدرج 

ُ
أ الخصوص  هذا  وفي 

مقّدمتها: كتاب في أصول النحو لسعيد األفغاني، وأصول النحو العربي ملحمد عيد، وأصول 

الفكر  ألصول  إبستمولوجية  دراسة  واألصول:  الحلواني،  الدين  خير  ملحمد  العربي  النحو 

النحوي لشذى جّرار،  الحكم  وإبرام  إلياس،  ملنى  النحو  في  والقياس  لتّمام حّسان،  العربي 

َعدُّ مساهمات حديثة تسعى إلى 
ُ
فات التي ت

َّ
والبالغة واألصول ملحمد مشبال وغيرها من املؤل

تكميل املشروع األصولي للقدماء. 

ر خبير 
ّ
غوي العربي بحر زاخر ال حدود له، وابن جني منظ

ّ
ويمكن القول إّن التراث الل

فاته من االنتقاء؛ لذلك كان ال بّد من اإلقبال على 
ّ
وصاحب إنتاج غزير ال بّد للباحث في مؤل

كتاب الخصائص إقبال معالجة واصطفاء. 

بّد من مالمسة بعض املصّنفات  ؛ كان ال 
ً
 ومنغلقا

ً
وحّتى ال يكون هذا االنتقاء اختزاليا

نصف، وهو شرح 
ُ
امل في مجاالت علمية ومعرفية متعّددة مثل:  ابن جني  فها 

ّ
أل التي  األخرى؛ 

ْصِريف لإلمام أبي عثمان املازني النحوي البصري،  اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التَّ

والَفْسر، وهو شرح ابن جني الكبير على ديوان املتنبي وسّر صناعة اإلعراب، وغيرها.

ليدة للدكتور محمد وهابي، صدر ضمن حوليات كلية اللغة 
ّ
غويات العربية الت

ّ
)  - انظر مقال بعنوان: نماذج مرنة في الل

العربية بمراكش، ص: )))-))). 
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أطراف فكرية؛  بين  وتفاعل  ثقافية،  له حيوية  الخصائص  أّن كتاب  بالذكر  والجدير 

بقات 
ّ
الط كتب  إلى  الرجوع  من  بّد  ال  كان  لذلك  معرفي،  سياق  بدون  عامله  ولوج  يمكن  ال 

الخطيب  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  للحافظ  بغداد  تاريخ  الكتب  هذه  رأس  وعلى  راجم، 
ّ
والت

فات التي ترسم الشبكة املعرفية، وطرق تقّدم العلوم 
ّ
البغدادي )ت)))ه(، وغيره من املؤل

أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع.

وسيطول بنا املطاف لو ذهبنا في عرض مصادر البحث ومراجعه، وحاولنا تقديم إحصاء 

ملا وقف عليه البحث منها، وسيرد ذكر الكثير منها في ثناياه، وفي فهرس املصادر واملراجع الذي 

حُق به..
ْ

سُيل

غوية قد استقت أصولها من 
ّ
الل أّن ثقافة ابن جني  وفي هذا البحث دالالت كثيرة على 

 .
ً
 متمّيزا

ً
غة األصيلة، والتي كان ال بّد للّدارس منها حّتى يستوي عوُده وينهض عاملا

ّ
مصادر الل

وفي الخصائص ما يدّل على القراءات الواسعة التي قام بها ابن جني؛ إذ جمع في كتابه الئحة 

طويلة من املصادر التي اعتمدها، وكانت لها قيمة كبيرة وصلة قوّية بموضوعات اشتغاله.

 وقد امتازت هذه املصّنفات بتنّوع مذاهبها العلمية، وتعّدد مشاربها املعرفية، ولعّل هذا 

َفض واستقرأ 
َ
ن أّن صاحبه قد  الّريادة، ودّل على  إلى مستوى  ارتقى بكتاب الخصائص  مّما 

مئات الكتب من أّمهات املصادر في املكتبة العربية واإلسالمية، وعلى قّمة هذه املصادر كتاب 

سيبويه الذي كان أساس ثقافته النحوية. 

وعلى كّل لم تقف ثقافة الّرجل عند التلّقي من أفواه العلماء بل قرأ ما وصل إليه من 

ُتب الّسابقين. وفي رأيي أّن أثر سيبويه وكتابه في نفس ابن جني وثقافته أعمق من كل أثر، 
ُ

ك

م اإلمام على يد شيخه أبي علي الفار�ضي في طور تلمذته عليه. 
َ
م هذا الَعل

ْ
إذ حِذق ِعل

 أّن املالحظ أّن طائفة مّمن درس ابن جني وخصائصه كتبوا بحوثهم ومقاالتهم دون 
ّ
إال

ابن جني من أصول من كالم  استنبطه  ما  بين  الّرابط  الخيط  ذلك  يكشفوا عن وجود  أن 

بين  في كتابه؛ ولم يمّيزوا -كذلك-  التي أقام عليها –هذا األخير- نحوه  سيبويه وبين املبادئ 

التي استقّل فيها عنه؛ األمر   ألستاذه سيبويه واألمور 
ً
ابن جني مخلصا التي ظّل فيها  األمور 

الذي اهتم به هذا البحث.
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في  تأثير  له  بْعد سيبويه؛ كما كان  الذين جاُءوا من  ثقافة  في  أثر واضح  للكتاب  ويبقى 

ة؛ لهذا ُعنيت في الباب الثالث من البحث -وفي كثير من التعليقات واإلحاالت-  فاتهم النحويَّ
َّ
مؤل

 وأّن طائفة كبيرة مّمن نظر في خصائص 
ً
ببيان صلة الخصائص بكتاب سيبويه؛ خصوصا

زوا على إظهار دوره الّرائد في تأسيس علم أصول النحو، وال ربطوه بما سبقه 
ّ

ابن جني لم يرك

ولحقه من اآلثار املشابهة. 

وذلك ألّنهم كتبوا بحوثهم ومقاالتهم؛ دون أن يجعلوا تحليله ودراسته هدفهم ومنتهى 

غايتهم، كما أّنهم لم يحاولوا إبراز مكانته املتمّيزة في التراث اللغوي العربي، وهو �ضيء تستوجبه 

ْبتة متفّردة ال أصل لها وال فرع.
َ
دراسة الكتاب؛ إذ ال يصّح أن يكون ن

إبراز صورة سيبويه كما رسم  إلى  البحث  الثالث من  الباب  في  اهتمامي  لذلك صرفت 

عوبة بمكان وال  لة من الصُّ
َ
إلى سيبويه في كّلِ مسأ معاملها ابن جني في خصائصه؛ فـالرجوع 

ه قد خفي كتاب سيبويه على عديد من األئّمة  أنَّ �ضيء أشقُّ منه، وليس أدلَّ على ذلك من 

وهم؟!
ْ
عالم؛ فكيف بغيرهم مّمن لم يبلغ َمْبلغهم ولم يدرك شأ

َ
األ

يقتصر  وال  يكّرر سيبويه،  ال  ابن جني  أّن  استقصاء-  طول  -بعد  البحث  استنتج  وقد 

له وامتداد لنظراته  أفكاره وآرائه؛ بل هو استمرار  إنتاج  -في الخصائص- على إعادة  عمله 

وتأّمالته ولكن في صورة مكّملة. 

ل لها؛ أّما ابن جني فيتحّدث عن 
ّ
لها ويمث

ّ
ومّما ثبت لدي أّن سيبويه يقّدم القاعدة ويعل

فه ويستشهد به، 
ّ
الخصائص املشتركة، ويبحث عن األصل ُمْستنبطا له، وحين يكتشفه يوظ

بناء  في  فها 
ّ
يوظ التي سوف  النظرية  القواعد  ويبرهن على صحته وفاعليته؛ فسيبويه كتب 

القواعد النحوية؛ ثّم بعد ذلك محاها وتركنا نحن نبحث في تلك القواعد النظرية، ولعّل ابن 

 من تلك القواعد 
ً
 كبيرا

ً
جني وهو يتأّمل في القواعد النحوية قد استطاع أن يستخرج جزءا

النظرية.

صحيح أّن البن جني أثرا كبيرا في تنمية آراء سيبويه والتفريع عليها، بل رّبما خالفه في 

من  كبير  وجانب  واحدة  أصولهما  أّن   
ّ

إال عنه،  يحكيها  التي  املسائل  وبعض  الفروع،  بعض 

الخصائص من كالم سيبويه نفسه. 
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ثير سيبويه في أعماق الخصائص؛ حّتى لُيخّيل لقارئه أّن ابن جني يحفظ 
ْ
لقد تغلغل تأ

وتارة  فه، 
ّ
مؤل في  مبثوثة  بأقوال سيبويه كما هي  تارة يستشهد  فهو  الكتاب عن ظهر قلب؛ 

فها في مجال اشتغاله -دون تصريح أو تلميح- وكأّنها 
ّ
 أخرى يوظ

ً
يكتفي باإلشارة إليها، وأحيانا

من بنات أفكاره الخاّصة. 

، ولم 
ً
 واحدا

ً
يأتّم بالكتاب، ويستدّل بآراء صاحبه لم يلتزم طريقا ثّم إّن ابن جني وهو 

 متعّددة واستعمل مسالك متنوعة في استدالله بآراء 
ً
؛ بل اعتمد طرقا

ً
مة

ّ
 منظ

ً
بع منهجية

ّ
يت

سيبويه وأفكاره. فهو يستدّل بآراء سيبويه:

- الستنباط األصول واملبادئ العاّمة.

- إلثبات قضية من القضايا أو نفيها.

- لحل بعض املسائل الخالفية.

- لالنتصار لفكرته أو لرأي أحد أساتذته..

ه اعتمد البحث وسيلة خاّصة في اإلفصاح عن صلة الخصائص بالكتاب وهي: 
ّ
لذلك كل

سْوق نصوص سيبويه في بعض املسائل التي عرض لها ابن جني، ومحاولة املقارنة أو التوفيق 

بين آراء الرجلين في العديد من القضايا اللغوية والنحوية، وبهذا تبّين -في الكثير من األحيان- 

مدى اعتماد صاحب الخصائص على سيبويه ومدى استقالله. 

ف املبّرد كتابه املقتضب في النحو والّصرف فكان 
َّ
ل

َ
ه قبل ابن جني أ

ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن

، وقد جرى ذكر الخليل وسيبويه في املقتضب في 
ً
 كبيرا

ً
ره –هو اآلخر- بكتاب سيبويه تأثرا

ُّ
ث

َ
تأ

مواضع تزيد عن املائة. 

ه بذل  أنَّ وقد صرَّح األستاذ عبد الخالق عضيمة –في مقدمة تحقيقه ملقتضب املبّرد- 

ى أح�ضى 0)))نصا. ثمَّ إنَّ كتاب  أق�ضى الجهد في توضيح صلة املقتضب بكتاب سيبويه؛ حتَّ

والّصرف،  النحو  تب 
ُ

ك من  إلينا  وصل  ما  وأضخم  دم 
ْ
أق والخصائص  واملقتضب  سيبويه، 

والّربط بينهم –في هذا البحث- تسجيل لخطوات نشأة النحو وتدّرجه في القرن الثاني والثالث 
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ة  والرابع، وفي ذلك أيضا كشف عن منابع الخصائص ومصادره، كما ُيعتبر ذلك دعامة قويَّ

في الدراسات املقارنة.

ه تّتضح خصوصية هذا البحث وهو يناقش الكثير من القضايا واملسائل 
ّ
ومن ذلك كل

املطروحة في الخصائص من خالل الّتصريح بمعظم أصولها األساسية ومصادرها الرئيسية 

وعلى قّمتها كتاب سيبويه. 

العربي،  اللغوي  التراث  االستفادة من  يمكن  ه 
ّ
أن البحث-  ثبت –من خالل عملية  كما 

 
ً
 لغويا

ً
سع؛ بل يمكن اعتبار ابن جني وحده تراثا

ّ
ومن أسئلته ولحظاته اإلبداعية بشكل جّد مت

 بذاته، يمكن االغتراف من معارفه العلمية العديدة، واملبثوثة في كتابه الخصائص 
ّ

مستقال

على مستوى واسع الّنطاق.

ومع حداثة البحث في مجال علم أصول النحو فإّن البحث لم يبدأ فيه من فراغ؛ بل إّن 

 من تلك املحاوالت قد 
ً
ثّمة محاوالت عديدة حديثة قد حاولت ولوج هذا امليدان، غير أّن كثيرا

وقفت على الشاطئ دون الولوج إلى األعماق. 

هادية،  معالم  على  منها  يشرف  أن  استطاع  قد  البحث  فإّن  القديمة  الّدراسات  أّما 

ومنارات ساطعة أخذت بيده وأنارت دربه حّتى وقف على التفات هؤالء القدماء إلى محورية 

أصول النحو في تأطير العربية وتطويرها في مختلف عصورها.

وقد وجد البحث بعض هذه املحاوالت الجاّدة -في هذا السبيل- عند الخليل بن أحمد، 

 عند ابن جني في خصائصه، وفي 
ً
ْضجا

ُ
ن  منها لدى سيبويه في كتابه، كما ألفاها أكثر 

ً
وكثيرا

غويات العربية قد ارتبطت بجملة 
ّ
الحظ أّن الل

ُ
كتابات ابن األنباري والسيوطي من بعده. وامل

 ما ال يتم الكشف عنها والّتصريح بها.
ً
أصول وأسس نظرية غالبا

إقامة  خاللها  من  وحاولوا  نظرية،  مفاهيم  وضعوا  قد  العرب  اللغويون  أّن  ويّتضح 

غة، وهذه املفاهيم الّنظرية لم يصّرحوا بها في مقّدمات أعمالهم. رّبما ألّن طبيعة 
ّ
دراساتهم لل

عصورهم لم تكن تحتاج إلى مثل هذه املقّدمات بقصد توضيح غاياتهم وموضوعات دراستهم 

 
ً
 وعلما

ً
مات؛ إذ كانوا يفترضون في القارئ دراية

ّ
وا هذا األمر من املسل ومناهجها، أو رّبما عدُّ

باألمور، غير أّن أقوالهم وتحاليلهم تكشف عن رؤية واضحة، ومقدمات منهجية ومعرفية 
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تفّسر أعمالهم؛ مّما يجعل الباحث يظّن أّن األعمال اللغوية العربية تسمح بأكبر قدر ممكن 

من الّنظر والتأّمل والتدّبر واالستنتاج.

ه لم يكتف بالحديث التوصيفي والتحصيلي 
ّ
ويمكن القول إّن من حسنات هذا البحث أن

ألصول النحو املودعة في الخصائص؛ بل حاول –قدر اإلمكان- تقديم هذه األصول بصفتها 

د القواعد واألحكام واألوصاف. وبذلك تّمت اإلشارة إلى أّن ألصول النحو 
ّ
آليات منهجية تول

–عند ابن جني- وجهان متباينان: وجه فكري، ووجه منهجي. 

وهذا يدعو إلى القول بكثير من الثقة: إّن علم أصول النحو في كتاب الخصائص قد بلغ 

ذروة نمائه بتكامل صورة البحث النحوي على يدي صاحبه، حّتى إّن األسس التي قام عليها 

غويين واألصوليين من النحاة لم ينلها من التعديل إال النزر القليل. 
ّ
نشاط من تاله من الل

 في 
ً
فأغلب من تال ابن جني طّبق الطرائق التي كانت أدواته في البحث، ولم يكن خالفا

هذه الطرائق نفسها، وهذا يدّل على أّن ابن جني قد أوتي قدرة لغوية متمّيزة وملكة نحوية 

منقطعة النظير؛ حّتى أصبح تأثيره في الحقيه، وأستاذيته لهم، وتعظيمهم لطريقته في التنظير 

عاد.  
ُ
والتفكير من الحديث امل

وينتصب   ،
ً
متفّردة  

ً
معرفية  

ً
وحدة الثقافي  التاريخ  في  جني  ابن  علم  يم�ضي  ه 

ّ
كل وبذلك 

كتابه الخصائص محطة فارقة تمّيز ما كان قبلها مّما جاء بعدها من وقائع الفكر اللغوي؛ 

ظرائي من الباحثين 
ُ
فال ضير اشرأّبت إليه هامتي، وارتفع إليه نظري، شأني في ذلك شأن باقي ن

املبتدئين.

أصوله  ومعرفة  الخصائص  نصوص  فهم  في  االجتهاد  باب  أّن  البحث  لدى  د 
ّ

تأك ولقد 

عليه  انطوى  فيما  الّنظر  إلعادة  سع 
ّ
مت هناك  يزال  وال  بعد،  يغلق  لم  أسراره  واستكشاف 

خذه ألفكاره 
ّ
ات هذا الكتاب املتمّيز من نهج علمي بارع، وما جادت به قريحة صاحبه -في ما 

 وراء إرساء قواعد رصينة وأسس متينة 
ً
ونظراته- من حدود مرسومة ومعالم واضحة، سعيا

للعربية في عصورها املختلفة.

القضايا  بعض  ومناقشة  الخصائص،  قراءة  في  البحث  سلكها  التي  ة 
ّ
ط

ُ
الخ أّما 

ه إلى ثالثة أبواب 
ّ
ُبِنيت على تقسيم البحث كل واملوضوعات التي يثيرها ويتحدث عنها، فقد 
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رئيسّية، ومقّدمة وخاتمة، ويتميز كل باب عن اآلخر، وينفرد بدراسة جوانب متشابهة من 

جوانب الكتاب، والقضايا الضرورية ملحاولة قراءته وفهمه:

الباب األّول: وخّصصناه الجتهادات ابن جني في أصول النحو في الخصائص، وجعلناه 

في سبعة فصول:

إلى  باالستناد  وذلك  النحو،  أصول  في  كتاب  الخصائص  أّن  بّينا  وفيه  األول:  الفصل 

موضوع الكتاب وعنوانه وأبوابه ومسائله وأسلوبه.

الفصل الثاني: تحّدثنا فيه عن تمّيز الخصائص بخاّصية التكامل املنهجي، وأبرزنا أهمية 

مسألة التكامل املنهجي بين علوم العربية، وأضفنا أّن مسألة التكامل املنهجي خاّصية الّدرس 

ر بالفقه وأصوله وأّن ألصول النحو 
ّ
اللغوي القديم بصفة عاّمة؛ ثّم بّينا أّن ابن جني قد تأث

في الخصائص صلة واضحة بأصول الفقه.

النحو وعلم أصوله، وقمنا بتعريف علم  بين علم  الفرق  الثالث: وّضحنا فيه  الفصل 

أصول النحو، وحّددنا بعد ذلك األسس واملبادئ التي قام عليها بناء هذا العلم املتمّيز.

النحو، والتي اختلف  في تطوير أصول  الّرائد  ابن جني  تناولنا فيه دور  الرابع:  الفصل 

للمجتهد  جني  ابن  تصّور  ووّضحنا  واالستحسان،  اإلجماع  مثل  بها  األخذ  في  األصول  علماء 

املبدع في العربية من خالل بلورته ملفهوم اإلجماع على الخصوص، وأشرنا إلى أّن البن جني 

آراء متفّردة خالف بها إجماع علماء العربية؛ كما نّبهنا في هذا الفصل على دور االستحسان 

القاهر الجرجاني تصّورا  أّن لكّل من ابن جني وعبد  اللغة وتطويرها، وبّينا  في عملية إغناء 

خاّصا لهذا املفهوم املتمّيز، وأبرزنا أّن لالستحسان دورا مهّما في إدراك مدارج اإلعجاز القرآني 

ومنازله في كتاب دالئل اإلعجاز.

القواعد  لتجريد  أولى  منهجية  أداة  بصفته  بالّسماع  عّرفنا  وفيه  الخامس:  الفصل 

اللغوية وتوليد األحكام النحوية، وبعدما عرضنا مصادر الّسماع، وكيف تعامل معه سيبويه 

في كتابه؛ أثبتنا أّن البن جني تصّورا خاّصا لهذا املفهوم، وبعد ذلك عرضنا مبادئ الحجاج 

اللغوي، والتي تأّسست عليها آلية الّسماع عند ابن جني. 
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الفصل السادس: قّدمنا فيه القياس بكونه أداة منهجية ثانية الستنباط قواعد الكالم 

وتوليد أحكامه النحوية، وأشرنا إلى أّن ابن جني كان يقّدر الّسماع والقياس على حّد سواء، 

قمنا  ثّم  الّسماع؛  مع  القياس  تعارض  عند  إليها  ُيْرَجُع  التي  املبادئ  الفصل  هذا  في  وتتّبعنا 

بعرض مبادئ القياس عند ابن جني.

بناء  في  محورية  تقنية  بصفته  قّدمناه  وقد  التعليل،  ملبدأ  خّصصناه  السابع:  الفصل 

ة مسلكها إلى النحو العربي، وكيف كانت وسيلة 
ّ
النحو العربي، وبّينا فيه كيف عرفت العل

وأنواع  سيبويه،  عند  التعليل  عن  الكالم  إلى  انتقلنا  ثّم  اللغة؛  على  الّنظام  إلضفاء  متمّيزة 

 
ً
 محوريا

ً
العلل الواردة في كتابه، وأسلوبه املتمّيز في التعليل؛ ثّم بّينا أّن التعليل قد احتّل دورا

ها، وختمنا هذا الباب بالتعليل عند ابن جني من خالل 
ّ
في النحو العربي والعلوم العربية كل

خصائصه.

أربعة  إلى  وقّسمناه  الخصائص،  لكتاب  الثقافية  لألصول  وخّصصناه  الثاني:  الباب 

فصول:

أستاذه  مقّدمتها  وفي  الخصائص،  لكتابه  الثقافية  املصادر  فيه  تناولنا  األول:  الفصل 

 لتلميذه ابن جني وقد اعترف هذا األخير 
ً
 خاّصا

ً
 سماعّيا

ً
أبا علي الفار�ضي، والذي كان مصدرا

بفضل أستاذه، وصّرح غير ما مّرة  باألخذ عنه واالقتداء به؛ كما صّرح في أحيان كثيرة كذلك 

بتفّوقه عليه، وقد اهتّم البحث في هذا الفصل بإبراز منهج ابن جني في االختالف مع أسالفه 

أسالفه  على  بتفّوقه  جني  ابن  بتصريحات  الفصل  تم 
ُ

وخ الفار�ضي،  أستاذه  رأسهم  وعلى 

ومعاصريه.

ر فيها ابن جني بأستاذه الفار�ضي 
ّ
تأث الثاني: حّددنا فيه املسائل والقضايا التي  الفصل 

، ومسألة التجريد، ومسألة تالقي اللغة، ومسألة السلب، ومسألة 
ّ
رد والشاذ

ّ
مثل: مسألة املط

الجر باملجاورة وغيرها.

الفصل الثالث: حّددنا فيه بعض املسائل والقضايا التي تفّرد بها ابن جني واجتهد فيها 

ومسألة  التقريب،  ومسألة  املعنيين،  واختالف  اللفظين  اتفاق  مسألة  مثل:   
ً
خاّصا  

ً
اجتهادا

الفرق  بين البدل والعوض، ومسألة االشتقاق، ومسألة تدريج اللغة، ومسألة تركيب اللغات 

وغيرها.
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الفصل الرابع: أثبتنا فيه أّن ابن جني من العلماء املجتهدين في مجال اللغة واألدب؛ إلى 

 للغة؛ كما 
ً
 متمّيزا

ً
 حين أعطى تصّورا

ً
 في مجال أصول النحو؛ خصوصا

ً
جانب كونه مجتهدا

في  البارز  دوره  عن  وتحدثنا  جني،  ابن  عند  اللغوية  النظرية  أصول  الفصل  هذا  في  حّددنا 

الثاني  النثر الفني عند العرب، ودوره املتمّيز في إغناء املعجم العربي، وختمنا الباب  تطوير 

بالحديث عن إسهامات ابن جني في تأسيس نظرية األدب عند العرب.

الخصائص على مستوى األصول،  في  الثالث: وفيه تحدثنا عن حضور سيبويه  الباب 

وجعلناه في خمسة فصول: 

أبرزنا  إذ  النحوي؛  التأليف  في  وأثره  سيبويه  كتاب  ألهمية  خّصصناه  األّول:  الفصل 

الّتأليف  في  الكتاب  وأثر  للكتاب،  العاّمة  واملمّيزات   ،
ً
وحديثا  

ً
قديما سيبويه  كتاب  أهمية 

النحوي بصفة عاّمة.

بصاحب  الخصائص  صاحب  فيها  ر 
ّ
تأث التي  املواضيع  بعض  فيه  بّينا  الثاني:  الفصل 

الكتاب؛ كما أبرزنا فيه غرض ابن جني من وراء االستدالل بآراء سيبويه، وأسلوبه في عرض 

فها ابن جني 
ّ
أقوال سيبويه في خصائصه؛ كما أشرنا إلى بعض األقوال السيبويهية، والتي وظ

في خصائصه دون تصريح منه؛ ثّم بّينا منهج ابن جني في االستدالل بآراء سيبويه.

الفصل الثالث: حاولنا في هذا الفصل أن نجيب عن سؤال متمّيز وهو: ملاذا استدّل ابن 

جني بآراء سيبويه؟ وقد تفّرعت األجوبة إلى خمس أساسية وهي: يستدّل ابن جني بآراء سيبويه 

الستنباط األصول واملبادئ العاّمة؛ أو إلثبات بعض القضايا أو لنفيها؛ أو لالنتصار لنفسه؛ 

أو لبعض شيوخه أو لالحتجاج خالف بعض العلماء؛ أو لحل بعض املسائل الخالفية..

الفصل الرابع: خّصصناه للحديث عن بعض األصول االستداللية الواردة في الكتاب، 

 ،»
ً
 وهم يحاولون به وجها

ّ
والتي قام ابن جني بتطويرها مثل: »وليس �ضيء يضطّرون إليه إال

ما يقّدمون الذي بيانه أهّم لهم وهم ببيانه أعنى«.
ّ
و«إن

الفصل الخامس: تتّبعنا فيه منهج ابن جني في االستدراك على سيبويه؛ إذ اعتذر عنه في 

اإلخالل ببعض موازين األسماء، وقد بّينا تفّرد ابن جني بمنهجه في االستدراك على سيبويه 

خصوصا حين قارناه بمنهج اإلمام الزبيدي..
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مقدمة  أّما  وغايته.  نهايته  وفصوله  البحث  أبواب  تسلسل  ويبلغ  الدورة  تتّم  بذلك 

البحث فقد بّينا فيها: أطروحة البحث، وإشكاالته، وأبرز اإلشكاليات التي واجهته، ومنهجه، 

ومنهجيته،  وخصوصياته،  العاّمة،  وأهدافه  ومراجعه،  ومصادره  وعوائقه،  وصعوباته 

ونتائجه وخالصاته. بينما تحدثنا في الخاتمة عن أهم آفاق البحث واستشرافاته.

من  بكثير  ُر 
َ

ْزخ
َ
ت زالت  ال  جني  ابن  تأّمالت  أّن  وهو  كبير  باستنتاج  البحث  خرج  ولقد 

قة، والتي تحتاج إلى الكشف واإلحياء وإعادة النظر، وال يزال في كل 
ّ

رات الّنافذة والخال
َ
الّنظ

وموضع  والتدّبر،  للتأّمل  سع 
ّ
وُمت واالستقصاء  للبحث  مجال  خصائصه  قضايا  من  قضية 

للتعّمق والتبّسط، على أن يتّم اإلخبار -قبل كل �ضيء- بما انتهى إليه ابن جني في بعض ما 

في  العربية  دقائق  من  عليه  وقف  وما  وإحكام،  ة 
ّ
دق في  له  عرض  وما  خصائصه،  في  أورده 

مواضيع علمية ومعرفية متعّددة.

أكبر  واملعرفية  العلمية  والفكرية، ومؤّهالته  اإلنسانية  الخصائص  قيمة كتاب  وتبقى 

من حجمه، وعنوانه ال يوحي في ظاهره بعمق ما في باطنه من كنوز وخبايا تنتظر الكشف 

بداية أرجو أن  إال  الكتاب؛ ليس  بتقديمه من قراءة لبعض جوانب  واالستثمار، وما قمت 

.
ً
تّوج ببحوث مستقبلية، ودراسات ُمستجّدة تكون أكثر شمولية وأوفر عمقا

ُ
ت

من   
ً
كثيرا حّولت  ني 

ّ
أن وهي  املطاف،  نهاية  في  إليها  أشير  أن  أحب  مالحظة  وهناك 

ل من أهمية 
ّ
التفصيالت وبعض النصوص إلى الهوامش حّتى ال أثقل نّص املتن، وهذا ال يقل

هذه التفصيالت أو هذه النصوص بحال من األحوال.

 وحرصا على تجّنب فضول الكالم، قمت بوضع بعض الخطاطات البيانية والترسيمات 

ن من خاللها  د بواسطتها بعض املفاهيم واملصطلحات األساسية، وأعّيِ التوضيحية؛ لكي أحّدِ

بعض موضوعات البحث.

أن  كما  واإليجاز.  الضبط  من  نوع  على  دراستي  إقامة  هو  حال  كّل  على  األّول  وهدفي   

الغاية الكبرى -التي وّجهتني في عملي- هي مراعاة حال القارئ املعاصر في عصر الفضائيات 

والشبكات وثورة املعلومات.  



31 الدكتورة رشيدة مصالحي

، وأّن هذا البحث 
ً
 عريضا

ً
ه يّتضح أّن مجال البحث والّدراسة ال يزال واسعا

ّ
ومن ذلك كل

في ما عرضت خالله من مالحظات وآراء  بتوفيق هللا  الحّق  أن أصيب  أرجو  بداية   
ّ

إال ليس 

وأحكام. 

وأشهد أّن ما كان فيه من صواب فبتوفيق هللا تعالى، وما ُوجد فيه من خطأ ونقصان 

يّسره وهدى  ما  القدير على  العلي  منهما، وأحمد هللا  باهلل  العجز والكسل، أعوذ  فمصدره 

 لوجهه.
ً
إليه، ونسأله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله خالصا

إلى  بالجميل  والعرفان  االمتنان  وصادق  كر 
ّ

الش بجزيل  أتوّجه  أن  والحّق  األمانة  ومن 

ه ومعين؛ بما ُعرف فيه من سعة  أستاذي الجليل الدكتور محمد حيلو الذي كان لي خير موّجِ

الصدر وحسن اإلقبال، والحرص على الدفع بطلبته إلى خير العلم والعمل. 

كما أثني عليه الثناء الحسن لتفّضله بإكمال عملية اإلشراف على هذه األطروحة؛ إذ 

مين )رغم تعدد مسؤولياته وكثرة 
ّ
اهر، وأعطاني من وقته الث

ّ
أوسع لي صدره العامر وقلبه الط

أعتّز  ثقة  وهي  بي،  ثقته  بُحسن  كاهلي  أثقل  وقد  إليه،  الحاجة  بأمّس  كنت  ما  انشغاالته( 

بحملها، وأرجو أن تكون جاءت في مكانها. 

هذا  خدمة  في  به  أسهم  ما  كّل  على  العمري  محمد  الدكتور  الجليل  أستاذي  وأشكر 
العمل، من إمدادي بفكرته األولى، ومعرفة الكثير من جوانبه؛ فإليه أجزي خالص شكري 

وتقديري.

ي ألذكر في هذا املقام العلمي الجليل، أستاذي الفاضل العالم املقتدر موالي مصطفى 
ّ
وإن

أبو حازم، وما له علي من فضائل بالغة، وأياد سابغة تجعل حبله بالخير موصوال من بداية 

البحث إلى نهايته، وأنا مدينة لرعايته الكريمة التي هّيأ لي بها أسباب اإلصرار واالستمرار في 

إنجاز هذا العمل. 

 -
ً
–دائما تفّضل  الذي  عرظاوي  املصطفى  الفاضل  زوجي  اسم  بذكر  ألتشرف  ي 

ّ
وإن

بتوجيهي وإرشادي، وساعدني كثيرا في تقويم هذا العمل، فله مني شكر خالص وخاّص. 

وجزا هللا الجميع بما هم أهله من األجر والثواب. 

، وال حول وال قّوة إال باهلل العلّي العظيم
ً
 وآخرا

ً
والحمد هلل أّوال
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الفصل الأّول: 

الخصائص كتاب في أصول النحو

املبحث األّول: موضوع الخصائص

إذا رجعنا إلى خطبة الخصائص؛ ألفينا ابن جني يقّدمه بقوله: هذا كتاب »من أشرف 

ة على ما أودعته 
ّ
ما صّنف في علم العرب، وأذهِبه في طريق القياس والنظر )...( وأجمِعه لألدل

هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكمة، وِنيطت به من عالئق اإلتقان والصنعة، فكانت 

البصريين  الفريقين:  من  كل  تعريد  أن  تريني   )...( وسوقه  أدرعه  ومحاسر  وجوهه،  مسافر 

عاعه)))، 
َ

والكوفيين عنه، وتحامَيهم طريق اإلملام به )...( إنما كان المتناع جانبه، وانتشار ش

 من علماء البلدين تعرض لعمل أصول 
ً
ا لم نر أحدا

ّ
وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه. وذلك أن

بما  يلملم فيه  أبي بكر))) فلم  الكالم والفقه. فأما كتاب أصول  النحو، على مذهب أصول 

نحن عليه، إال حرف أو حرفين في أّوله )...( على أن أبا الحسن قد كان صّنف في �ضيء من 

فة التعب 
ْ
ل

ُ
املقاييس كتّيبا، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه، وكفيناه ك

به )...( ثم إن بعض من يعتادني، وُيلّم لقراءة هذا العلم بي)...( سأل فأطال املسألة، وأكثر 

وليه طرفا من العناية واالنصباب. 
ُ
الحفاوة واملالينة، أن أم�ِضي الرأي في إنشاء هذا الكتاب، وأ

فجمعت بين ما أعتقده: من وجوب ذلك علّي إلى ما أوثره من إجابة هذا السائل لي«))).

يظهر من خالل الّنظر في هذا الّنص أّن الخصائص من الكتب الّرائدة في علوم العربية 

إلى جانب أصول أبي بكر ابن الّسّراج محمد بن الّسري )ت)))هـ()))، وكتاب تلميذ سيبويه 

كتابه  أّن  جني  ابن  د 
ّ

يؤك إذ  )ت0))هـ(؛  مسعدة  بن  سعيد  األوسط  األخفش  الحسن  أبي 

)  - شعاعه: متفرقه.
ة التي تنبني عليها القواعد. 

ّ
)  - األصول عند أبي بكر بن السّراج تعني القواعد النحوية، ال األدل

)  - انظر خطبة الخصائص: )/)-). 
)  - يقول الحسين الفتلي مبينا أهمية كتاب ابن السراج: »كانت  لكتاب األصول في النحو منزلة خاصة في نفوس النحاة وفي 
تاريخ النحو العربي، وآلرائه أهمية كبرى كتب لها من الذيوع واالنتشار بين الدارسين ما لم يكتب إال لقلة نادرة من املصنفات 
النحوية، مثل كتاب سيبويه واملقتضب إلبي العباس املبرد والتصريف إلبي عثمان املازني )...- فقد جمع ابن السراج أصول 
العربية وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب )...- فقد اختصر فيه أصول العربية، وجمع مقاييسها، ونظر في دقائق 
سيبويه، وعول على مسائل األخفش )...- حتى قيل: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. ولقد نسب كثير من 
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وأغنى  فيه،  ورد  ما  وشمل  تجاوزه  ه 
ّ
ألن وذلك  به،  الّتعب  فة 

ْ
ل

ُ
ك وكفى  عنه،  ناب  الخصائص 

الباحث عن الّرجوع إليه.

ن مناقشته والبحث فيه هو: املجال املعرفي الذي صّنف في نطاقه ابن جني  وأّول ما يتعيَّ

فه، وهو مجال »أصول النحو على مذهب أصول الكالم والفقه«. 
َّ
مؤل

ته كالكتاب والسّنة واإلجماع والقياس وغيرها«)))، يقول اإِلَمام 
ّ
ومعنى أصول الفقه: »أدل

ُصولي أبي الَوليد سليَمان بن خلف الَباجي )ت)7)ه(: »الفقه هو معرفة األحكام 
ُ
الفِقيِه األ

 األحكام الشرعية«))). 
ُ
الشرعية، وأصول الفقه: ما انبنت عليه معرفة

اِظُر  النَّ ه 
َ
ل تأمَّ إذا  الذي  هو  ليُل:  »الدَّ بقوله:  الدليل  اص  الجصَّ بكر  أبو  اإلمام  ويعّرِف 

إلى املعرفة  ي  ّدِ
َ

ؤ
ُ
امل ِر 

َ
ظ النَّ ه على  َنّبِ

ُ
كامل ه  َي دليال ألنَّ باملْدلوِل، وُسّمِ ِم 

ْ
العل إلى  ه 

َ
أوَصل ستِدلُّ 

ُ
امل

لوه  تأمَّ فإذا  ريِق، 
َّ
الط إلى  ُيرشُدهم  الذي  ودليلهم  القوم  ِبهادي  ٌه  بَّ

َ
ُمش إليه، وهو  له  شيِر 

ُ
وامل

ه«))). 
َ
ون هم إلى الغرض املقصود من املوضع الذي َيُؤمُّ

َ
بعوه أوَصل واتَّ

طرق  على  الواقف  االستنباط،  بقواعد  العارف  فـ«هو  الفقه:  مجال  في  األصولي  أّما 

ُر فيها، للُوصوِل إلى العلم باملْدلوِل«))).
َ
ظ ة والنَّ

َ
الل االستدالل«))). »واالسِتْدالُل: هو طلُب الدَّ

 لألصولي 
ً
ويمكن أن نستنتج من خالل تعريف األصول واألصولي في مجال الفقه؛ تعريفا

ه العالم بقواعد االستنباط، والعارف بطرق االستدالل. وال نظّن 
ّ
في مجال النحو؛ فنقول: إن

ما قام به ابن جني في كتابه الخصائص؛ يخالف ما يقوم به األصوليون في باقي العلوم مثل 

الكالم والفقه وغيرهما.

الباحثين إلى ابن السراج أنه أول من وضع كتابا في أصول العربية«. أنظر مقدمة تحقيق الحسين الفتلي لكتاب »األصول في 
النحو« ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: )98)م، ص: ))- )).   

)  - وهبة الزحيلي: أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر املعاصر- بيروت، الطبعة األولى: )98)م، الجزء األول، ص: ))-7).
وري، مؤسسة الرسالة- ُصول«، تحقيق ودراسة: الدكتور عبد هللا محمد الجبُّ

ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
ُصول في أ

ُ
اُم الف

َ
)  - انظر كتاب »ِإْحك

بيروت، الطبعة األولى: 09))ه/989)م، الجزء األول، ص: 7).  
ازي  الرَّ اص  الجصَّ علي  بن  أحمد  بكر  أبو  لإلمام  ُصوِل« 

ُ
األ في  ُصوُل 

ُ
»الف ى  سمَّ

ُ
امل اص  الجصَّ أصول  كتاب  انظر   -   (

ق عليه: الدكتور محّمد تامر، دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان، الطبعة 
ّ
)ت370ه-، ضبط نصوصه وخّرج أحاديثه وعل

األولى: 000)م، )/98). 
)  - انظر أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي، مرجع سابق: )/)0). 

اص، مرجع سابق: )/00).  ُصول للجصَّ
ُ
)  - انظر الُفُصوُل في األ
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املفاهيم  من  للعديد  صاحبه  استعارة  من  يستغرب  ال  الخصائص  في  الّناظر  إّن  ثّم 

ه ال ين�ضى اإلشارة إلى خصوصّيات استعمالها 
ّ
 أن

ّ
واملصطلحات التي تنتمي إلى أصول الفقه؛ إال

في مجال اشتغاله.

باع طويل وجهد كبير، وهو  النحو  في أصول  السامّرائي: »كان البن جني  يقول فاضل 

ف 
ّ
أول من ألف فيه بهذه السعة وهذا الشمول )...( لقد استفاد ابن جني ومن بعده ممن أل

في أصول النحو من علم الكالم واملنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث، واستفادوا من 

املنطلقات ومن طريقة البحث«))).  

 من تبني االفتراض الذي مفاده: أّن الخصائص كتاب في أصول 
ً
ه، ال نجد بّدا

ّ
ولهذا كل

الّنحو تخّصص في استنباط املبادئ والتصورات العاّمة التي بنى عليها النحاة العرب قواعدهم. 

فه:
ّ
ى من مؤل

ّ
وفي الخصائص نصوص عّدة يصّرح فيها ابن جني بالهدف املتوخ

ما هو مقام 
ّ
 يقول في أحدها: »إّن هذا الكتاب ليس مبنيا على حديث وجوه اإلعراب، وإن

حي«))).
ُ
القول على أوائل أصول هذا الكالم، وكيف ُبدئ وإالم ن

مين والفقهاء واملتفلسفين 
ّ
ويقول في نص آخر: »هو كتاب يتساهم ذوو النظر: من املتكل

التأّمل له، والبحث عن مستودعه، فقد وجب أن يخاطب كل  والّنحاة والكّتاب واملتأّدبين 

إنسان منهم بما يعتاده، ويأنس به، ليكون له سهم منه وحّصة فيه«))). 

املبحث الثاني: صلة عنوان الخصائص بموضوعه

ذكر ابن جني لفظ »الخصائص« في موضعين من كتابه:

بكلية  ومحاضر  بغداد،  التربية-جامعة  كلية  في  مدرس  الّسامرائي،  صالح  فاضل  للدكتور  النحوي  جني  ابن  انظر    -   (
الدراسات اإلسالمية، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ساعدت جامعة بغداد على نشره: 89))ه/9)9)م، ص: )))- 

.(((
)  - الخصائص: )/7). 

)  - املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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علم  في  ُصّنف  ما  أشرف  »من  كتاب  هذا  بقوله:  يقّدمه  إذ  الكتاب(  )خطبة  في  األول: 

ْت 
َ
وِدَعْتُه هذه اللغة الشريفة :  من خصائص الحكمة وِنيط

ُ
ْجَمِعه لألدلة على ما أ

َ
العرب )...( وأ

به من عالئق اإلتقان والصنعة«.

الثاني: في )باب تالقي املعاني على اختالف األصول واملباني())) يقول ابن جني: »فهذا ونحوه 

من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة«.

ولكن ما املقصود بلفظ »الخصائص« عند ابن جني؟

املاّدية  األشياء  تتجاوز  بدالالت  يوحي  ابن جني  كتاب  في  »الخصائص«  لفظ  لقد ضّل 

بقدرة  قة 
ْ
ُعل ذات  دقيقة  وأغراض  أسرار خفّية،  العربية من  عليه  تنطوي  ما  إلى  امللموسة 

من  »ونحوه  بكونه:  واملباني(  األصول  اختالف  على  املعاني  )تالقي  باب  يقّدم  حين  فهو  هللا؛ 

الناس هذه األلفاظ  اللطيفة « يستطرد قائال:  »وإنما يسمع  اللغة الشريفة  خصائص هذه 

ا كيف ومن أين فهو ما نحن عليه «. اتها .  فأمَّ فتكون الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنيَّ

ويمكن القول إّن لفظ »الخصائص« –عند ابن جني- يحمل كثير من املعاني املتقاربة، 

وهي:  دة  ُموّحِ وداللة  واحد،  معنى  إلى  مجموعها  في  ْف�ضي 
ُ
ت داللية؛  حموالت  لعّدة  سع 

ّ
ويت

ل 
َ
الحدود العاّمة واملبادئ الكلّية؛ يدّل على هذا قوله في )باب في أّن العرب قد أرادت من الِعل

ِت الَعَجم بلطف صناعة العرب في هذه  واألغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها(: »لو أحسَّ

اللغة، وما فيها من الغموِض والّرقة والّدقة العتذرت من اعترافها بلغتها )...( وذلك أنا نسأل 

ة َحَسن كثير املنفعة قوّي الداللة على شرف هذه  )  - قّدم ابن جني هذا الباب املتمّيز من كتابه كاآلتي: »هذا فصل من العربيَّ
 عن أصل كّل اسم منها، فتجده ُمْف�ِضَي املعنى إلى معنى صاحبه  )...- 

َ
اللغة .  وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث

ْرز، والسلق، كله التمرين على ال�ضيء، وتلييين 
َ
ق، والغ

ْ
ل

َ
والَنْجر، والنحت، والحّت، والضرب، والدّق، والَنْحز، والطبع، والخ

ترتيبه وتنزيله،  الناس على هذا، وأمكنهم من  َبع 
َ
في أن ط الباري سبحانه  لُيْصِحب وينجذب . فأعَجْب للطف صنع  القِوّى 

وهداهم للتواضع عليه وتقريره  )...- فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة .  وإنما يسمع الناس هذه 
ْحِج به أن يكون 

َ
ا كيف، ومن أين فهو ما نحن عليه.  وأ اتها .  فأمَّ  الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنيَّ

ُ
األلفاظ فتكون

 ال يحتاج إليه، وفضال غيُره أولى منه  )...- وهو باب واسع؛ وقد كتبنا منه في هذا الكتاب ما ستراه بإذن 
ً
عند كثير منهم نّيفا

ي 
ّ
  )...- فالتأت

ً
 وال أصال

ً
ْفال، وال يحسنون ملا نحن فيه من حديثه فرعا

ُ
هللا تعالى .  وأهل اللغة يسمعون هذا فيرونه ساذجا غ

فأّما  الرائقة وجوهرها .   اللغة- وسّرها، وطالوتها  هو )خاّص  بينها  ذات   
ُ
ها، ومالئمة األشياء وضمُّ في جميع هذه  ف 

ّ
والتلط

، وقمشها محطوبة ِهرجة فنعوذ باهلل منه، ونرغب بما أتاناه سبحانه عنه «. انظر الخصائص: )/113-125 .
ً
ِحفظها ساذجة
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فال  اللغتين،  حال  عن  اسِتعرابه،  قبل  بلغته  ب  تدرَّ وقد  َعَجمّي  أصله  ممن  العربية  علماء 

يجمع بينهما، بل ال يكاد يقبل السؤال عن ذلك؛ لبعده في نفسِه، وتقّدم لطف العربّية في 

الَعَجم  بلغة  علماء  يكونوا  لم  وإن  العرب  بلغة  العلماء  الَعَجم  فإن  وأيضا   )...( وِحّسِه  رأيه 

د معرفتهم بالعجمّية، وتؤِنسهم بها، وتزيد في تنبيههم على أحوالها؛  َواهم في العربّية تؤّيِ
ُ
فإن ق

الشتراك العلوم اللغوّية واشتباكها وتراميها إلى الغاية الجامعة ملعانيها«.

الحظ أّن ابن جني يطلق لفظ »الخصائص« ويعني به أمرين هامين:
ُ
وامل

غات األخرى))). 
ّ
- فهو يستعمله تارة ويعني به ما تنفرد به العربية عن غيرها من الل

غات األعجمية.
ّ
- ويطلقه أخرى ويعني به ما هو مشترك بين العربية وغيرها من الل

ويّتضح أّن لفظ »الخصائص« أو »خصائص العربية« –عند ابن جني- يترادف مع ألفاظ 

واألحوال، والّسمات  واملعاني،  الوجوه،  اآلتية:  املفردات  َمْعِنّيات  على  جميعها  تدّل  أخرى 

املمّيزة، واألصول، واألسس، والّدالئل، واألسرار، والجواهر، وغيرها.

باعتبارها  العربية  غة 
ّ
الل إلى  نظر  قد  جني  ابن  أّن  املعاصرين  الّدارسين  أحد  د 

ّ
ويؤك

و«غموضها«.  تها« 
ّ
و«دق »صنعتها«  يجسد  ما  التعبيرية  الخصائص  من  تمتلك  فهي  ؛ 

ً
إبداعا

هذه الّنعوت التي تثبت أّن ابن جني يسعى -كذلك- إلى إظهار الخصائص الفّنية للعربية))).

 الغوص في 
ً
ويظهر للمتأّمل في مثل هذه األقوال أّن ابن جني عالم مجتهد يحاول دائما

الجميل فيها))).  لها واعتقادهم أجمل  بها وتعظيمهم  العرب  العربية، وشغف  تفسير أسرار 

غف الكامن في إحساسهم بلطف صناعتهم في هذه اللغة »وما فيها من 
ّ

ويمكن إرجاع هذا الش

الغموض والرقة والدقة«))). 

)  - وإذا تساءلنا حول ما هي بعض خصائص اللغة العربية –عند ابن جني- وجدنا مسألة الّرتبة في مقّدمة هذه الخصائص؛ 
فالعربية كلسان تتمّتع بنوع من الحرّية في مسألة الّرتبة ألّنها تمتلك عنصر اإلعراب. وتبقى هذه الحرّية  في مسألة الّرتبة 
رط أو القيد املوجود هو: لكي يعمل عامل في معموله ال يجب أن يفصل بينه وبين معموله فاصل..   

ّ
نسبية ومشروطة، والش

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، دراسة في أسس التفكير البالغي العربي، نموذج ابن جني، أفريقيا الشرق- املغرب: 
007)م، ص: 9).  

)  - الخصائص: )/)))
)  - الخصائص: )/))).
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غة العربية التي اضطلع ابن جني باستقصاء خصائصها؛ تمتلك من اإلمكانيات 
ّ
وتبقى الل

الجمالية ما يؤّهلها ألن تصبح ذات صفات إبداعية. يقول ابن جني في كتابه املحتسب: »وكالم 

العرب كثير االنحرافات ولطيف املقاصد والجهات، وأعذب ما فيه تلفته وتثنيه«))). 

يكن  لم  خصائصها  عن  وبحثه  العربية  غة 
ّ
الل في  جني  ابن  نظر  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

غة بالكشف عن إعجابه بها. 
ّ
 عن وصفه لها بالحكمة، »فقد اقترن تأويله لظواهر الل

ً
مجّردا

زوع نحو إظهار خصائص الحكمة ووجوهها الغاية التي وّجهت ابن جني 
ّ
ومن هنا كان الن

في معظم األبواب التي عقدها في كتابه، وكان خلف جملة من املبادئ التي تنّبه لها في اللغة 

له  ذكره  دواعي  يفّسر  الذي  األكبر،  االشتقاق  مبدأ  املثال،  سبيل  على  ذلك  ومن  العربية، 

طيفة، ويعجب 
ّ
قائال: »فهذا أمر قّدمناه )...( ليرى منه غور هذه اللغة الشريفة، الكريمة الل

من وسيع مذاهبها، وبديع ما أمد به واضعها ومبتدئها«))).

ولم يعترض ابن جني -وهو يسعى إلثبات حكمة العربية- إشكال أصل املواضعة، أهي 

سبحانه  هللا  قدرة  جّسد 
ُ
ت التي  بحكمتها   

ً
مؤمنا دام  ما  بشري،  اصطالح  أم  هللا  من  توقيف 

وفضيلة البشر في اآلن نفسه. 

خصائص  على  تنطوي  مسالكها  في  يخوض  التي  غة 
ّ
الل هذه  أّن  جني  ابن  أدرك  ولقد 

من  فكثير  بقاصيها«؛  يحاط  وال  بعدها  يعلم  يكاد  »ال  بحيث  والّصنعة؛  طف 
ّ
والل الحكمة 

احتاج من  به«، ولذلك  يكاد يحاط  ينتصف منه وال  )...( ال  العربية »غور  اللغة  خصائص 

يريد الغوص في بحر علمها »إلى فقاهة في النفس ونصاعة من الفكر ومساءلة خاصية«))).

 للمتأمل الحاذق كما يرى ذلك 
ّ

ى إال
ّ

غة ال تتجل
ّ
وخالصة القول إّن الحكمة القائمة في الل

ابن جني؛ فاللغة املوصوفة بالحكمة نظام ذو صنعة دقيقة يرتبط بوجود صانع مبدع يقف 

خلف هذا العالم الذي يواجه املتأّمل الحاذق والّرصين، ويبقى الكشف عن مظاهر الّصنعة 

 آخر إلثبات عظمة هللا وحكمته في املوجودات. 
ً
 وجها

ّ
غة ليس إال

ّ
واإلبداع في الل

)  - انظر املحتسب: )/)8. )نقال عن البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: ))-  
)  - البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: 8).  

)  - الخصائص: )/9)). نقال عن محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: 8)- 9).



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 40

ورّبما أفضت مناقشة لفظي »الخصائص« و«الحكمة« على نحو ما ترّدد في كتابات ابن 

 
ً
 مهّما

ً
ت حّيزا

ّ
غة، وهي القضية التي احتل

ّ
عر بالل

ّ
جني، إلى نتائج تفيد في بناء تصوره لعالقة الش

في محاور التفكير األسلوبي املعاصر))). 

ويظهر مما سبق تقديمه ومناقشته، أّن غرض ابن جني األساس هو إظهار وجوه حكمة 

سوى  ليس  بالعربية  صاحبه  شغف  أن  الخصائص  قارئ  ويشعر  وشرفها،  العربية  اللغة 

في شغفهم  ابن جني: »واملروي عنهم  يقول  بلغتهم.  أنفسهم  غة 
ّ
الل ترجمة إلعجاب أصحاب 

بلغتهم وتعظيمهم لها واعتقادهم أجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد أو جزٌء من أجزاء كثيرة 

منه«))). 

، حمل على عاتقه مسؤولية تبيان مكامن هذا 
ً
 مجتهدا

ً
لقد نّصب ابن جني نفسه عاملا

غف وإظهار أسراره؛ فكان نتيجة ذلك أن قام ببلورة وتطوير كثير من املبادئ واألصول 
ّ

الش

التي تعكس »األدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكمة)))، وما نيطت 

به من عالئق اإلتقان والصنعة«))). 

املبحث الثالث: أبواب الخصائص ومسائله

من   
ً
مزيجا يكون  يكاد  ه 

ّ
أن يعتقد  الباحث  تجعل  الخصائص  في  متفّحصة  نظرة  لعّل 

أبواب  إجمال معظم  ويمكن  أخرى عملية ومضمونية.  وأبواب  واملعرفية،  النظرية  األبواب 

الخصائص باملسائل اآلتية: 

- مسائل عامة تتضمن البحث في ماهية اللغة ونشأتها وتفرعها وتطورها

- باب القول على اللغة وما هي ))/))-))(      

- باب القول على أصل اللغة إلهام هي أم اصطالح ))/0)-8)( 

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، ص: 8).
)  - الخصائص: )/))).

)  - وفي نفس املعنى يقول محمد مشبال:«من هنا كان النزوع نحو إظهار وجوه الحكمة، الغاية التي وجهت ابن جني في معظم 
األبواب التي عقدها في كتابه »الخصائص« وكان خلف جملة من املبادئ التي تنبه لها في اللغة العربية«. البالغة واألصول، 

ص: 8). 
)  - انظر خطبة الخصائص: )/).
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- باب في تركب اللغات ]أي تداخلها[ ))/)7)-)9))

- باب في هذه اللغة، أفي وقت واحد ُوِضعت أم تالحق تابع منها بفارط ))/8)-0))

- مسائل منهجية تتعلق بمنهج البحث في اللغة        

- باب في االحتجاج بقول املخالف ))/88)-89))

- باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة ))/89)-)9))

- باب اختالف اللغات وكلها حجة ))/0)-))).

- باب في العربي يسمع لغة غيره، أيراعيها.. أم يلقيها.. ))/))-7))

- باب في اللغة املأخوذة قياسا ))/0)-))( 

- باب فيما يحكم به القياس مما ال يسوغ به الّنطق ))/)9)-)9))

- مسائل صوتية 

- باب في املثلين كيف حالهما في األصلية والزيادة ))/))-9)( 

- باب في الحرفين املتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه ))/)88-8( 

- باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف ))/)))-)))( 

- باب الساكن واملتحرك ))/8))-)))(  

- باب تحريف الحرف ))/0))-))))

- مسائل صرفية 

ف، ال باإلقدام والتعجرف ))/88-)9)
ّ
- باب في قلب لفظ إلى لفظ، بالّصفة والتلط

- باب في االشتقاق األكبر ))/)))-9)))

- باب في االشتقاق األصغر ))/9))-))))
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- باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف ))/)8)-)0))

- باب في الغرض في مسائل التصريف ))/87)-88))

- مسائل نحوية 

- باب القول على النحو ))/))-)))

- باب القول على اإلعراب ))/))-7))

- باب القول على البناء ))/7)-0)( 

- باب في تخصيص العلل ))/)))-)))( 

- باب حذف الفعل ))/79)-)8))

- باب حذف الحرف ))/)8))

- مسائل بالغية وداللية 

- باب في بين الحقيقة واملجاز ))/8))-))))

- باب في أّن املجاز إذا كثر لحق بالحقيقة )7))-7)))

- باب في قوة اللفظ لقوة املعنى ))/)))-9))( 

- باب في الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية ))/98-)0)( 

ويتبّين من خالل فهرست املاّدة العلمية للخصائص تشّعب مواضيعه، وتعّدد مسالكه، 

فمن أبواب الكتاب ما يّتصل بالنحو واللغة، ومنها ما يّتصل بالبالغة، ومنها ما يّتصل بالشعر 

ونقده، ومنها ما يّتصل باألصوات إلى غير ذلك مما سأقف عليه عند دراستي لجوانب الكتاب. 

يدرس  الذي  املناهج  علم  إلى  أقرب  فهي  الكتاب  في  واملعرفية  النظرية  األبواب  أّما 

وهذه  وغيرها،  األحكام  وقوانين  االستنباط  قواعد  ويدرس   ،
ً
مستفيضا  

ً
تعريفا التعريفات 

األبواب منتشرة في الكتاب، وهي الغالبة على ثلث القسم األّول منه.



43 الباب األّول: اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص

املبحث الرابع: أسلوب ابن جني يف عرض محتويات خصائصه 

عمله،  إحكام  اإلمكان  قدر  حاول  قد  جني  ابن  أّن  املبحث  هذا  في  نسّجل  أن  يمكن 

ة والّضبط 
ّ
ه اعتمد الدق

ّ
 في الغالب األعّم، ثّم إن

ً
 وممنهجا

ً
زا

ّ
فقد جاء كتابه الخصائص مرك

والتوثيق في أسلوب كتابته؛ إذ نجده يعزو اآلراء ألصحابها، ويعتمد األسلوب التقريري.  

وقد كان ابن جني ينوع من وسائل اإلقناع فيجري -في أحيان كثيرة- حوارات افتراضية 

ة مثل قوله: »وإن قال قائل«، »وإن قلت« »قيل...«، »وأما أنا فعندي...«. وكأّن ابن جني 
َ
ُمْفتعل

 فيرّد عليه، أو مجموعة من العلماء أجمعوا على فكرة ما؛ 
ً
 فيجيبه، أو معترضا

ً
يفترض سائال

: »وأما أنا فعندي..«. 
ً
فيبارزهم هو بشخصيته العلمية املتفّردة قائال

ويبين بعض الّدارسين املحدثين منهج ابن جني في الخصائص، وفي جميع كتبه وبحوثه 

بقوله: كان »يلمح اإلشارة الخاطفة فيأخذها ويتبناها ويبني عليها حتى يتملكها وتعرف به، 

 أو أكثر، وأخرجها إلى الوجود فكرة واضحة محدودة 
ً
فرب عبارة أو إشارة ملحها فعقد عليها بابا

املعالم، من مثل االشتقاق األكبر، والجوار، والتجريد... وغيرها«))).  

الحظ أّن ابن جني يتناول مواضيع متقاربة في باب واحد، ولعّل هذا ما جعل كتاب 
ُ
وامل

الخصائص ينصاع –ولو بشكل صعب- للفهم والّتحليل. وأظهر ما تمّيز به ابن جني في هذا 

ف هو القدرة على الّتصور الشامل ملوضوع بحثه، وضّم ما تناثر من جزئياته في كليات 
َّ
املؤل

جامعة، وقوانين ومبادئ عامة، ولعل هذا ما جعلنا نعّزز هذا املبحث بحديث عام البن جني 

عن منهج الخصائص والخطوات املّتبعة فيه.

يقول ابن جني في باب )ذكر علل العربية العربّية أكالمّية هي أم فقهية؟(: »وإنما أزيد 

الغرض: فيه تقرير األصول، وإحكام  ه موضع 
ّ
الكتاب ألن في إيضاح هذه الفصول من هذا 

تخرج  وبأمثاله  وبه  ومواردها،  مصادرها  وسداد  اللغة  هذه  شرف  على  والتنبيه  معاقدها، 

أضغانها، وتبعج أحضانها، وال سيما هذا السمت الذي نحن عليه، ومرزون إليه؛ فاعرفه؛ 

فإن أحدا لم يتكلف الكالم على علة إهمال ما أهمل، واستعمال ما استعمل. وجماع أمر 

)  - نقال عن فاضل صالح السامرائي: ابن جني النحوي، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع- بغداد، 9)9)م، ص: )8). 
فابن جني يقول في إحدى صفحات الخصائص: »رّب إشارة  أبلغ من عبارة«.
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باالستثقال  القول  محجة  لزومك  ومطاويه،  غروره  إصابة  على  واالستعانة  فيه،  القول 

واالستخفاف، ولكن كيف، وعالم، ومن أين؟ باب يحتاج منك إلى تأن، وفضل بياٍن وتأت. 

وقد دققت لك بابه، بل خرقت بك حجابه. وال تستطل كالمي في هذا الفصل، أو ترين أن 

للحس،  منبهة  أنه  تأّمله علمت  وأنعمت  إذا راجعته  فإنك  القدر؛  كان دون هذا  املقنع فيه 

مشجعة للنفس«))).

الحظ أّن ابن جني يحاول أن يبرز –من خالل هذا النص الجامع- أهمية ما توّصل 
ُ
وامل

وخاّصة  املستويات،  جميع  على  متفّوقة  معرفة  من  به  تمّيز  وما  متمّيزة،  منهجية  من  إليه 

 
ً
غوية والّنحوية والّصرفية وغيرها؛ مّما جعله إماما

ّ
واهر الل

ّ
رّيادته البارزة في مسألة تعليل الظ

غويين. 
ّ
لسابقيه ومعاصريه، وحّتى الحقيه من الّنحويين والل

األنباري  بن  البركات  أبي  أمثال:  بعده  جاء  مّمن  وه 
ْ

َحذ احتذى  من  ده 
ّ

أك ما  هذا  ولعّل 

ذان يعترفان بفضل ابن جني ويصّرحان 
ّ
الل الّدين السيوطي )ت))9هـ(  )ت77)هـ(، وجالل 

مه في نطاق علم أصول النحو موضوًعا ومنهًجا ومفاهيم. يقول صاحب كتاب اإلقتراح:  بتقدُّ

 من كتاب »الخصائص« البن جني فإنه وضعُه في 
ً
ي قد استمْددُت هذا الكتاب كثيرا

ّ
»واعلم أن

صُت منه جميع ما يتعلق بهذا املعنى..«))).
ّ

هذا املعنى، وسّماه أصول النحو )...( فلخ

)  - الخصائص: )/77.
) - انظر االقتراح في علم أصول النحو لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل 

الشافعي، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة األولى: 998)م، ص: )).
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الفصل الثاني: 

التكامل المنهجي في الخصائص

املبحث األّول: أهمّية الّتكامل املنهجي بين علوم العربية 

ومّما ال شّك فيه أّن لكّل علم فلسفة ومقّومات منهجية ال يقوم إال بها، والنحو العربي 

وتلك  األخرى،  اإلسالمية  العلوم  عن  مستقّل  منهج  ذا  يكن  لم  ه 
ّ
أن  

ّ
إال العلوم؛  كباقي  علم 

غوي القديم، وهي الّتكامل املنهجي الذي أّدى إلى تأسيس علم خاّص هو 
ّ
خاصّية الّدرس الل

علم أصول النحو على غرار علم أصول الفقه. 

املختلفة،  العلوم  مناهج  توظيف  عن  يتوانون  ال  القدامى  اإلسالم  علماء  كان  لقد 

واستثمارها من أجل مقاربة الّنص الّديني وفهمه، واعُتِبر الّنص القرآني من أكثر الّنصوص 

والخطابات التي تستلزم مقاربتها تنزيل فكرة الّتكامل املعرفي واملنهجي؛ إذ كان الحفاظ على 

سالمته، واإلبقاء على صفاء لغته من الهواجس التي راودت علماء املسلمين عاّمة، وعلماء 

على  املحافظة  توجبه  ما  إلى  استجابة  غة 
ّ
بالل األولى  العناية  و«كانت  خاّصة،  بصفة  غة 

ّ
الل

القرآن الكريم وتفهم معانيه من حفظ مادته اللغوية وما ترمي إليه من دقيق الداللة واملغزى 

وصحيح املبنى واملعنى«))).

الثقافة العربية اإلسالمية وحدة متكاملة من  في  د عن محورية الّنص القرآني 
ّ
وقد تول

العلوم، من فقه وأصول وحديث وسّنة وتفسير وقراءات، وغيرها من علوم القرآن، باإلضافة 

عرف بعلوم اآللة، من نحو وصرف وصوت ومعجم وفقه ولغة وبالغة، 
ُ
إلى علوم العربية التي ت

التوفية  على  تساعده  الشريعة  عالم  يد  في  وسائل  عن  عبارة  خلدون-  ابن  رأي  –في  وهي 

بمقاصد الكالم، وتعينه على استنباط األحكام الشرعية من النصوص الدينية))). 

)  - مقدمة الصحاح: عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية: 979)، ص: )).
)  - مقدمة ابن خلدون تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: عبد الواحد وافي، دار النهضة بمصر، الفجالة-

القاهرة، الطبعة: الثالثة، الجزء األول، ص: ))7.
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غة 
ّ
سان العربي))) في الحفاظ على الل

ّ
ويمكن تلخيص مرامي الّتأليف في مجال علوم الل

وتسهيل منالها على طالبيها؛ إذ في اكتساب ملكتها ومعرفة قواعدها وقوانينها، والعلم بأصولها 

ها وعلى قّمتها علوم الشريعة والّدين. 
ّ
وتقنياتها امتالك لنوا�ضي العلوم كل

ولعّل هذا ما كان يعيه تمام الوعي سائر أسالفنا من العلماء؛ إذ كانوا يعتبرون كتاب 

ن من استوعبه 
ّ

 ُيمك
ً
؛ كتابا

ً
 ومنطقا

ً
 وبالغة

ً
 ولغة

ً
 في علوم العربية: نحوا

ً
- كتابا

ً
سيبويه))) -مثال

ها.
ّ
من اإلمساك بمفاصل العلوم العربية كل

ه كان يقول: »أنا 
ّ
أن بالكتاب  أبي عمر الجرمي )ت)))هـ(  الفقيه  بلغ من إعجاب  ولقد 

م منه 
َّ
مذ ثالثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه«)))؛ إذ كان كتاب سيبويه ُيتعل

النظر والتفتيش))). قال املبّرد )ت)8)هـ( عن الجرمي: »كان صاحب حديث فلما علم كتاب 

سيبويه تفقه في الحديث؛ إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير«))).

ق أبو إسحاق الشاطبي على كالم الجرمي الفقيه الذي كان يفتي الّناس في الفقه من 
ّ
ويعل

 السّر في ذلك: »وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش))). واملراد 
ً
كتاب سيبويه شارحا

غة وعلم البيان وعلم األدب، وهو يصّرح أّن 
ّ
حو وعلم الل

ّ
سان العربي في أربعة علوم: علم الن

ّ
)  - حّدد ابن خلدون علوم الل

معرفة علم اللغة »ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب )...- فال 
بد من معرفة العلوم املتعلقة بهذا اللسان ملن أراد الشريعة«. انظر مقدمة ابن خلدون، الجزء األول، ص: ))7.

ف سيبويه باسم الكتاب، ولقد سماه الناس »قرآن النحو«. ومن طريف ما يروى أن أحد نحاة األندلس 
َّ
)  - ولقد ُعِرف مؤل

وهو عبد هللا بن محمد عي�ضى »كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوما«، كأنما يتلوه تالوة القرآن. انظر كتاب 
سيبويه ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح: األستاذ عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب- بيروت الطبعة 

الثالثة: )0))ه/)98)م، )/)). 
)  - انظر مقدمة الكتاب: )/)- ). 

)  - الكتاب: )/)). قال أبو جعفر الطبري: فحدثت به محمد بن يزيد على وجه التعجب واإلنكار فقال: أنا سمعت الجرمي 
يقول هذا –وأومأ بيديه إلى أذنيه- وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث.
)  - األساس املعرفي للغويات العربية: عبد الرحمن بودرع، بحث في بعض املقدمات الكالمية واألصولية للنحو العربي في 

اتجاه وضع أساس إبستمولوجي للغويات العربية، تطوان: 999)م، هامش ص: )7.  
 في الّنحو، ولكن ال الّنحو كما نفهمه نحن اليوم، وكما هو معروف 

ً
)  - لقد جرت العادة على اعتبار كتاب سيبويه كتابا

غات األجنبية بوصفه: »مجموع القواعد التي تمكن من اتبعها من نطق لغة ما وكتابتها بصورة صحيحة«، فالّنحو 
ّ
في الل

العربي كما نقرأه في مرجعه األول: الكتاب، ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم، والكتابة الصحيحة باللغة العربية، 
بل هو أكثر من ذلك قوانين للفكر داخل هذه اللغة، وبعبارة بعض النحاة القدماء: »النحو منطق العربية«. انظر كتاب 
بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة العربية للدكتور محمد عابد الجابري، كلية اآلداب-
د الدكتور شوقي ضيف الفكرة نفسها حين اعترف بأّن »كتاب سيبويه ال يعلم العربية 

ّ
الرباط، ص: 0)، بتصّرف. ولقد أك
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بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كالمه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في 

ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب ونحو ذلك، 

بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم املعاني والبيان ووجوه تصرفات 

األلفاظ في املعاني«))). 

م منه الّنظر والّتفتيش، وهو مستغن في علمه عن غيره من الكتب، »وذلك 
ّ
والكتاب ُيتعل

أن الكتب املصّنفة في العلوم األخرى مضطرة إلى غيرها وكتاب سيبويه ال يحتاج من فهمه إلى 

غيره..«)))؛ بل احتاج غيره إليه بصفته كتاب نظر وتفسير، واملراد بالنظر والتفسير االرتقاء 

من حفظ النص إلى فقهه؛ لذلك قال أبو حيان النحوي: »فالكتاب هو املرقاة إلى فهم الكتاب 

إذ هو املطلع على علم اإلعراب واملبدي من معامله ما درس واملنطق من لسانه ما خرس..«))). 

الّلغوي  الّدرس  العلوم خاّصية  التكامل املنهجي بين  الثاني:  املبحث 

القديم عاّمة 

نجد  لذلك  املنهج؛  وحدة  هو:  ها 
ّ
كل اإلسالمية  العربية  للعلوم  العام  ابع 

ّ
الط كان  ولقد 

العلوم  تأصيل  من  نتهم 
ّ

مك التي  املنهجية  األدوات  من  وغيرها  والّتعليل  والقياس  الّسماع 

املناهج  عن   
ّ

مستقال يكن  لم  العرب  الّنحاة  منهج  ألّن  وذلك  والّنحو.  الفقه  في  اإلسالمية 

األخرى، ويكفي أن نعلم أن طرق االستنباط عند الفقهاء تقارب إلى حّد كبير طرق االستنباط 

غوي القديم وهي التكامل املنهجي بين العلوم.
ّ
عند الّنحاة، وتلك خاّصية الّدرس الل

 أساليبها ودقائقها التعبيرية )...- فهو ال يسجل القواعد فقط، وإنما يفكر في العبارات 
ً
وقواعدها فحسب، بل يعلم أيضا

ويالحظ ويتأمل ويستنبط خواصها ومعانيها بحسه الدقيق املرهف )...- وبهذا الحس املرهف وما سنده من ملكات عقلية 
باهرة رسم سيبويه أصول العربية وصاغ لها قوانينها اإلعرابية والصرفية«. انظر املدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف، 

دار املعارف- مصر، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ، ص: )77-9.
في تأصيل  النحو، وتفّوقه  تأسيس علم  في  إمامة سيبويه وسبقه  فق السلف والخلف قديما وحديثا على 

ّ
ات وهكذا، فقد 

والباحثون  الدارسون  واهتم  العلماء  عني  وقد  وأدب.  وبيان  ونحو  لغة  من  العربي  اللسان  علوم  وقوانين  قواعد  وضبط 
.
ً
 وتعليقا

ً
، وشرحا

ً
زت جهودهم حوله رواية وتدريسا

ّ
بكتابه، وترك

)  - املوافقات: أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق أبو عبيدة بن حسن ال سلمان، دار ابن عفان الطبعة األولى: 997)م، 
.((/(

)  - األساس املعرفي للغويات العربية، مرجع سابق، ص: )7.

)  - األساس املعرفي للغويات العربية، مرجع سابق، ص: )7.
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ومما ال شّك فيه أّن تصّور القدماء لعلم الّنحو حّددته طبيعة اإلشكالية التي واجهت 

القرن  إلى  فبالرجوع  لذلك  العربي؛  للفكر  مرجعي  كإطار  التدوين  عصر  في  العربي  املجتمع 

علم  لتأسيس  الّنّحاة  سلكها  التي  املنهجية  الخطوات  إلى  نهتدي  أن  يمكن  الهجري  الثاني 

ل مع العلوم اإلسالمية األخرى وحدة متكاملة، وقد جاءت هذه الوحدة 
ّ
الّنحو، والذي يشك

ْعتنقين الُجُدد، 
ُ
غة على امل

ّ
كإجابة عن أسئلة العصر، وقد كان من بين هذه األسئلة: تسهيل الل

حن..
ّ

وفهم الّنص الّديني، ودفع الل

واملناهج قد  املعارف  بين  التكامل  أو قضية  العلوم  في كون فكرة وحدة   
ً
أيضا وال ريب 

على  العلوم  تنفتَح  حّتى  الحديث،  عصرنا  في  العلمي  البحث  ضرورات  من  ضرورة  أضحت 

شمولية  رؤية  تحقيق  إلى   
ً
سعيا آخر،  إلى  علمي  حقل  من  األفكار  وتنتقَل  البعض،  بعضها 

وعميقة، ومن ثّم استنتاج الحلول املمكنة ملعظم اإلشكاالت املطروحة في مختلف مجاالت 

البحث العلمي ومشاريعه. 

د خاّصية التكامل املنهجي بين مختلف العلوم اإلسالمية في حّده 
ّ

وهذا ابن األنباري يؤك

ة النحو التي تفّرعت منها فروعه وفصوله، 
ّ
لعلم أصول الّنحو حين يقول: »أصول النحو أدل

كما أن أصول الفقه التي تنّوعت عنها جملته وتفصيله. وفائدته التعويل في إثبات الحكم على 

الحّجة والتعليل«))). 

ولعّل هذا التكامل املنهجي بين العلوم هو الذي أّدى إلى تأسيس علم خاّص، وهو علم 

أصول الّنحو على غرار علم أصول الفقه. وأصول الّنحو وأصول الفقه كالهما ينحصر في 

يدُرس  بينما  الفقه؛  علم  بناء  بها  تّم  التي  ة 
ّ
األدل يدُرس  الفقه  أصول  أّن   

ّ
إال ة؛ 

ّ
األدل دراسة 

ة التي تّم بواسطتها تكوين الّنظام الّنحوي. 
ّ
أصول الّنحو األدل

ف في مجال أصول الّنحو، وبذلك كان مؤّسس هذا العلم 
ّ
وقد كان ابن جني أّول من أل

الذي  الدكتور محمود فهمي حجازي  به  ما قال  الخصائص، وهذا بخالف  بتصنيف كتابه 

صّرح -في كتابه علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية-  

اإلغراب في جدل اإلعراب، وملع  البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد األنباري: رسالتان البن األنباري:  أبو   -   (
األدلة في أصول النحو، تحقيق: سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية/7)9)م، ص: 80. 
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ً
 قائما

ً
بأّن »ابن األنباري أّول من اعتبر »علم أصول النحو« أي مناهج البحث النحوي علما

فين في علم أصول الفقه«))).
ّ
و املؤل

ْ
 حذ

ً
ف فيه محتذيا

ّ
بذاته، وقد أل

جني  ابن  دور  على  األضواء  تسليط  يحاول  الباب-  هذا  –في  البحث  إّن  القول  ويمكن 

الّرائد في تطوير آليات التكامل املنهجي بين علمي أصول النحو وأصول الفقه من خالل بلورته 

ملعظم األصول وفي مقّدمتها الّسماع والقياس والتعليل واإلجماع واالستحسان.

املبحث الثالث: تأّثر ابن جني بالفقه وأصوله 

الّدرس  في  الفقهية  املصطلحات  استخدموا  الذين  النحاة  أوائل  من  جني  ابن  يعتبر 

ألفينا مجموعة من األبواب مستعارة  أبواب الخصائص  باستعراض  غوي، وإذا ما قمنا 
ّ
الل

ة 
ّ
 أّن ابن جني يصّرح بأّن ما قام به الّنحوّيون في مجال العل

ّ
من أبواب الفقه ومصطلحاته، إال

الّنحوية فاقوا به علل املتفّقهين رغم أّنهم انتهجوا مناهجهم))).

غويين قد اقتفوا أثر الفقهاء في 
ّ
ويذكر ابن جني -في أماكن متناثرة من الخصائص- أّن الل

استخراج العلل واألقيسة، وذكر على وجه الخصوص محمد بن الحسن الشيباني )ت89)هـ( 

 ألهل النحو، يقول ابن جني: »وكذلك 
ً
 أساسيا

ً
صاحب أبي حنيفة، والذي كانت كُتبه مرجعا

كتب محمد بن الحسن رحمه هللا ينتزع أصحابنا منها العلل، ألنهم يجدونها منثورة في أثناء 

كالمه، فيجمع بعضها إلى بعض باملالطفـة والرفق«))). 

في درسه  غة والفقه والكالم والحديث واملنطق 
ّ
الل ابن جني من جهود علماء  أفاد  لقد 

وطّبقها  مصطلحاتهم  واستخدم  ومناهجهم،  بحثهم  ُرق 
ُ
ط من  فاستفاد  املتمّيز؛  غوي 

ّ
الل

خطبة  في  ها 
ّ
كل العلوم  هذه  في  املّتبعة  للمناهج  األثر  بهذا  اعترف  وقد  غوي، 

ّ
الل الّدرس  على 

الكالم والفقه«. كما  النحو على مذهب أصول  ه تعرض فيه »لعمل أصول 
ّ
وأن خصائصه، 

غة محاكاة لبعض فروع 
ّ
ه كان يضع مصطلحات فرعية ملسائل في الل

ّ
ه صّرح غير ما مّرة بأن

ّ
أن

الفقه.

)  - محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، وكالة املطبوعات- 
الكويت، ص: 9).

)  - الخصائص: )/))).  
)  - الخصائص: )/))).  
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غوي والنحوي 
ّ
وهكذا كان ابن جني على وعٍي كبيٍر بمسألة ذات أهمية بليغة في الّدرس الل

، وهي: مسألة الّتكامل املنهجي بين العلوم العربية، ولم يكن يتوانى عن توظيف 
ً
 وحديثا

ً
قديما

غوي، واستثمارها من أجل مقاربة الّنصوص 
ّ
مناهج العلوم املختلفة في درسه الّنحوي والل

ق األمر 
ّ
وفهمها؛ ففي نظره أّن مقاربة أّي نّص تستلزم تفعيل فكرة الّتكامل املنهجي؛ سواء تعل

بنصوص القرآن أو الحديث أو كالم العرب شعره ونثره.

تتجاذبه معارف عديدة، وتتعاور مضامينه  ابن جني-  وبناء عليه؛ فأّي نّص –في نظر 

والّنفاذ  معانيها،  وإدراك  الّنصوص  مغاليق  فّك  رام  من  على  اشترط  لذلك  مختلفة؛  علوم 

شّع على 
ُ
ها منارات ساطعة ت

ّ
عَتبر كل

ُ
ها؛ إذ ت

ّ
إلى مقاصدها ومراميها؛ االستعانة بتلك العلوم كل

ْبهمة.
ُ
جوانب الّنص املظلمة، وتقوم بكشف خباياه امل

الخصائص-   كتابه  في  جني  ابن  تفسيرات  -في  جميعها  فة 
ّ
املوظ العلوم  هذه  إّن  ثّم 

دورها  ويكون  نفسه،  الّنص  من  تبنى  وشاملة  صحيحة  معرفة  بناء  بهدف  وتتعاون  تتكامل 

هو الّتحصين من التأويالت الخاطئة للّنص املقروء واملتناول بالتحليل. وبذلك حدث تعانق 

حميم بين مناهج العلوم املختلفة وبين معاني النصوص؛ بحيث يكون الفهم الصحيح لهذه 

املناهج هو الفهم الصحيح لألساس املعنوي الذي تقوم عليه النصوص.

 
ً
 في بناء معناه، سواء أكان عنصرا

ً
 أساسيا

ً
ل جزءا

ّ
كما أّن أّي عنصر في الّنصوص يمث

. فالتفسير املعنوي لكل نّص يقوم على مفرداته 
ً
 أم دالليا

ً
 أم لغويا

ً
 أم نحويا

ً
 أم صرفيا

ً
صوتيا

فة لجمله، واملعنى ال يمكن الوصول إليه من خالل الكلمات منفردة؛ لذلك صّرح ابن 
ّ
املؤل

ْجنى من الكلمة الواحدة، وإنما 
ُ
جني في مواطن كثيرة من كتابه الخصائص أّن الفائدة »ال ت

تجنى من الجمل ومدارج القول«))). 

ف -في الخصائص- مجموعة من األدوات اإلجرائية 
ّ
فت للّنظر أّن ابن جني قد وظ

ّ
والال

إلى  الّنفاذ  الّنصوص قصد  بتسليط ضوئها على  قام  إذ  والصورية؛  املنهجية  الطبيعة  ذات 

طابعها  لنا  تراءى  األدوات  هذه  طبيعة  تأّملنا  وإذا  داللتها.  بمرامي  واإلمساك  معناها  عمق 

في  املختلفة  املعرفية  والحقول  العلوم  من  مجموعة  إلى  تنتمي  وألفيناها  التأويلي،  اإلجرائي 

مقّدمتها علم أصول النحو وعلم أصول الكالم والفقه.

)  - الخصائص: )/))).



51 الباب األّول: اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص

وفقه  ونحو  لغة  بين  موّزعة  كانت  صاحبه  ثقافة  أّن  للخصائص  املتفّحص  وُيالحظ 

 من العربية وعلومها. ومن 
ً
نا

ّ
 متمك

ً
وأدب، وقد تالقحت هذه العلوم لتخلق من ابن جني عاملا

خالل استقراء نصوص الخصائص انكشف جانب مهم من شخصية صاحبه أال هو إحاطته 

بعلوم عصره، وعمق درايته بخمس اختصاصات متمّيزة وهي: علم الكالم والفقه والفلسفة 

والنحو واألدب. 

ومن ثّم جمع أبو الفتح في كتابه الخصائص ماّدة خصبة من علوم العربية؛ إذ استفاد 

 من 
ً
 في هذا األمر؛ ألّن أحدا

ً
من العلوم التي وقع عليها اإلقبال في عصره، واعتبر نفسه رائدا

غويين لم يقم بهذا العمل املتمّيز قبله))). 
ّ
الّنحويين والل

غرار  على  النحو  أصول  في  البحث  هو  الخصائص  لكتاب  األساس  املوضوع  ويبقى 

البحث في أصول الكالم والفقه، »وهو بحث فلسفي في اللغة وأصولها واشتقاقها وأحكامها 

ومصادرها وما يجوز القياس فيه«))). ويمكن اإلشارة إلى أّن ابن جني يعترف أّن الخصائص 

 في النحو؛ إذ نجده يقول: »وليكون هذا الكتاب ذاهبا في جهات النظر؛ إذ ليس 
ً
ليس كتابا

غرضنا فيه الرفع، والنصب، والجر، والجزم؛ ألن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب املصّنفة 

فيه منه«))).

ويالحظ قارئ الخصائص أّن ابن جني ال يتناول املسائل النحوية إال وهي مقترنة بالبالغة 

 في هذا املجال، باإلضافة إلى محاولته 
ً
 رائدا

ّ
والعروض والّصرف وغيرها، وال نحسب ابن جني إال

 سّماه 
ً
املتمّيزة في إبراز العالقة القائمة بين أصول النحو وأصول الفقه، وذلك حين عقد بابا

د شوقي ضيف أّن ابن جني يطّبق قاعدة االستحسان في الفقه الحنفي 
ّ

االستحسان)))، ويؤك

على بعض األبنية. 

 من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكالم والفقه..«. 
ً
)  - يقول ابن جني: »وذلك أنا لم نر أحدا
 في خطبة الخصائص.

ً
انظر النص كامال

)  - شذى جرار: إبرام الحكم النحوي عند ابن جني، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة العربية: 
)00)، ص: )). 

) - الخصائص: )/)).
)  - انظر الخصائص: )/)))-))).
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 أثر املباحث الفقهية حين يتحّدث ابن جني عن حمل الفرع على األصل 
ّ

وكذلك نستشف

ه يست�ضيء بأبي حنيفة في حديثه عن الّدور والوقوف منه على أّول 
ّ
والعكس؛ إذ يصّرح بأن

ها حّجة على 
ّ
غات وكل

ّ
اهر، وغلبة الفروع على األصول، واختالف الل

ّ
بة)))، والحمل على الظ

ْ
ُرت

ر ابن 
ّ
 إلى مراجعة األصول والفروع، ويدّل ذلك على تأث

ً
نحو ما يختلف الفقهاء، ويعود مرارا

مين وغيرهم))).
ّ
جني بأصول الفقهاء واملتكل

ر ابن جني باألصوليين بقْدر ما يهّم أّن معرفة أّية أصول سواء كانت 
ّ
وال يهّم معرفة تأث

 مناهج وأصول بحث تقوم عليها أحكام 
ّ

للفقه أم للنحو أم لألدب أم ألي فن آخر؛ ما هي إال

ذلك الفن وقضاياه. من أجل ذلك ينبغي أن تكون أصول البحث في مرتبة سابقة أو موازية 

للبحث أو املبحوث فيه، وهذه طبيعة كّل أساس ُيراد البناء عليه.

 
ً
الحظ أّن اللغويات العربية القديمة قد ارتبطت بجملة أصول وأسس نظرّية؛ غالبا

ُ
وامل

ما ال يتّم الكشف عنها والّتصريح بها))). يقول اإلمام جالل الدين السيوطي: »النحو بعضه 

مأخوذ من كالم العرب )الوصف(، وبعضه مستنبط من الفكر والروية )وهو التعليالت أي 

كالم  وعلم  فقه  من  األخرى  العلوم  )يقاطع  أخرى  صناعات  من  مأخوذ  وبعضه  التفسير(، 

ومنطق(«))).

إقامة  خاللها  من  وحاولوا  نظرية،  مفاهيم  وضعوا  قد  العرب  غويين 
ّ
الل أّن  ويّتضح 

غة)))، وهذه املفاهيم النظرية لم يصّرحوا بها في مقّدمات أعمالهم، رّبما ألّن طبيعة 
ّ
دراساتهم لل

عصورهم لم تكن تحتاج إلى مثل هذه املقّدمات بقصد توضيح غاياتهم وموضوعات دراستهم 

)  - »الدور: أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما، فإن أنت غيرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت، فإذا حصلت على هذا وجب 
أن نقيم على أول رتبة:

        رأى األمر يف�ضي إلى آخر *** فـصـيـر آخـره أوال«. انظر الخصائص: )/08)-09).
)  - شوقي ضيف: املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: 8)).

ه 
ّ
) - وتصّرح الدكتورة منى إلياس: »على يدي الخليل تكامل منهج البحث، وتحّددت أدواته ومذاهب التحقيق فيه، إال أن

لم يتناول هذا املنهج ببسط يبين عن جزئياته وكل أداة من أدواته. انظر القياس في النحو ملنى إلياس، ديوان املطبوعات 
الجامعية- الجزائر، الطبعة األولى: )98)م، ص: )). 

)  - اإلمام جالل الدين السيوطي: االقتراح في علم أصول النحو، مصدر سابق، ص: )). 
)  - تتحّدد األصول أو األسس التي يقوم عليها علم من العلوم أو فن من الفنون في نوعين: أصول يصّرح بها صاحب العمل، 
وأصول ضمنية تستكشف استكشافا. ثّم إّن ابن جني كان يسعى إلى إنشاء علم أصول النحو، لذلك كان بحثه في الخصائص 

غويين والنحاة، وقامت عليها خالفاتهم املنهجية. 
ّ
 على األسس النظرية واألدوات اإلجرائية التي قام عليها تفكير الل

ً
منصّبا
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ً
 وعلما

ً
وا هذا األمر من البدهيات؛ إذ كانوا يفترضون في القارئ دراية ومناهجها؛ أو رّبما عدُّ

باألمور؛ غير أّن أقوالهم وتحاليلهم تكشف عن رؤية واضحة، ومقّدمات منهجية ومعرفية 

بأكبر قدر ممكن من  العربية تسمح  غوية 
ّ
الل أّن األعمال  تفّسر أعمالهم؛ مّما يجعلنا نظّن 

الّنظر والتأّمل والتدّبر واالستنتاج.

املبحث الرابع: صلة أصول النحو بأصول الفقه

على  يقوم  تصور  العلم:  في  اثنين  تصورين  على  قامت  قد  وقديما-  –حديثا  العلمية  التوّجهات  أّن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
 ما تكون خادعة في ظاهرها. وبالتالي 

ً
التجريب أي على املالحظة واالستقراء وعدم تهميش الواقع، وتصور يعتبر الوقائع غالبا

سيؤدي مجرد وصفها واستقرائها إلى نتائج غير موضوعية. وإذا كان هذا اإلشكال قائما اليوم في اللغويات الحديثة؛ فإننا 
نعتبر أن ما حّرك االستدالالت النحوية العربية -ومن بينها استدالالت ابن جني في الخصائص- ال يشّد عن هذا اإلشكال.  
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الدين مصطفى،  بمقالة جمال  املبحث-  تركيب خطاطات هذا  في   - تمت االستعانة   *

بعنوان: رأي في أصول النحو وصلته بأصول الفقه، مجلة تراثنا، العدد: )).  
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الفصل الثالث: 

الفرق بين علم النحو وعلم أصوله

املبحث األّول: تعريف علم أصول النحو 

الّسؤال الذي يطرح نفسه في بداية هذا املبحث هو: ماذا ُيراُد بهذه األصول التي جاءت 

وعلم  النحو  علم  بين  الفرق  هو  وما  بذاتها؟  قائمة  صناعة  باعتباره  النحو،  عن  رة 
ّ

متأخ

أصوله؟ وما طبيعة الّدليل الذي يدرسه علم أصول النحو وقضاياه الكبرى التي يعالجها؟ 

 باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب؛ فإّن أصول النحو 
ً
فإذا كان النحو))) علما

ة التي بواسطتها نتوّصل إلى تقرير القواعد واألحكام. فالفرق بين علم النحو وعلم 
ّ
يدرس األدل

-، وقد عّرفه ابن جني في باب )القول على النحو- بكونه: 
ً
: قصدت قصدا

ً
ريق )نحوت نحوا

ّ
غة هو: القصد والط

ّ
)  - الّنحو في الل

»انتحاء َسْمت كالم العرب في تصّرفه من إعراب وغيره«. 
ويتفّرع دور الّنحو –حسب رأي ابن جني- إلى ثالث وظائف رئيسية: 

األولى: إلحاق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة.
الثانية: إمكان غير العربي من النطق بالعربية وإن لم يكن من أهلها.

 عن العربية إليها.
ّ

الثالثة: رّد من يشذ
ى مستويين: 

ّ
وينحصر مجال اشتغال النحو في كونه يتول

صرفي )املفردة-: ما يّتصل ببنية الكلمة وصيغها من تغيير.
تركيبي )اإلعراب-: مبحث في العالقات الّنحوية بين املفردات والجمل والتراكيب. انظر الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني 

، )/))، بتصّرف. 
ملتبس  معنى  أي  وتفسير  توضيح  يصبح  بامتالكها  التي  الوسيلة  كونه  في  الزجاجي-  رأي  -حسب  النحو  فائدة  لت 

ّ
تمث وقد 

ق األمر بمعنى كالم العرب؛ أو بمعاني القرآن؛ أو الحديث؛ أو بمعاني الشعر العربي. انظر كتاب اإليضاح 
ّ
، سواء تعل

ً
ممكنا

في علل النحو ألبي القاسم الّزّجاجي )ت8))ه-، تحقيق: الدكتور مازن املبارك، دار الّنفائس-بيروت، الطبعة السادسة: 
))))ه/9)9)م، ص: )9.  

 لنوع نوع من املعاني 
ً
 نوعيا

ً
 في البحث »عن أحوال املركبات املوضوعة وضعا

ً
 متخّصصا

ً
ثّم بعد ذلك أصبح »النحو علما

التركيبية النسبية من حيث داللتها عليها. 
 ملا أراده املتكلم من املعنى وعلى فهم معنى أي مركب 

ً
 نوعيا

ً
وغرضه تحصيل ملكة يقتدر بها على إيراد تركيب وضع وضعا

كان بحسب الوضع املذكور.
وغايته االحتراز عن الخطأ في التراكيب العربية على املعاني الوضعية األصلية. 

ومباديه املقدمات الحاصلة من تتبع األلفاظ املركبة في موارد االستعماالت. 
وموضوعه املركبات واملفردات من حيث وقوعها في التراكيب واألدوات لكونها روابط التركيب. وإنما يبحث عنها في النحو 
وُم ِعنَد الَعرب: تبويب وتعاريف ونصوص- للدكتور 

ُ
على وجه املبدئية ألنها من مسائل اللغة الحقيقية«. انظر كتاب )الُعل
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أصوله هو الفرق بين ماّدة العلم ومنهجه وطريقته. لذلك كان الّدليل موضوع علم أصول 

الّنحو. وهو ينسجم مع تعريف ابن األنباري في موضوع هذا العلم حين حّدد الّدليل بقوله: 

»والدليل ما يرشد إلى املطلوب. وقيل معلوم يتوّصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما ال يعلم 

في العادة اضطرارا«))). 

ُصولي أبو الَوليد سليَمان بن خلف الَباجي: »الّدليل: ما صحَّ أن يرشد 
ُ
ويقول الفقيه األ

الدليل  َمْن قال إن  ة والسلطان. ومن أصحابنا   والُبرهان، والُحجَّ
ُ
الداللة إلى املطلوب. وهو 

ن، فإنما هي أمارة وهذا ليس 
ّ
ي إلى غلبِة الظ ي إلى العلم، وأما ما يؤّدِ ّدِ

َ
إنما يستعمل فيَما ُيؤ

بصحيح، ألن األمارة قد تؤدي إلى العلم. وعرفه الجرجاني بقوله: »هو الذي يلزم من العلم به 

العلُم ب�ضيء آخر«))).

فالّدليل إذن هو معلوم نتوّصل به إلى مجهول، أو هو ُمْعطى معروف نصل به إلى حكٍم 

 من املبني للمعلوم.
ً
غير معروف؛ كالوصول إلى معرفة ما لم يسمَّ فاعله انطالقا

طبيعة  ما  لكن  ة؛ 
ّ
األدل دراسة  في  ينحصر  النحو  أصول  علم  أّن  إلى  سبق  مّما  وننتهي 

أم  التفصيلي  الجزئي؛  أم  ي 
ّ

الكل الّدليل  هو  هل  النحو؟  أصول  علم  يدرسه  الذي  الّدليل 

اإلجمالي؟ 

هذا ما ألقى عليه جالل الدين السيوطي األضواء، وهو يعّرف علم أصول النحو بكونه 

 فيه عن أدلة النحو اإلجمالية من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل بها 
ُ

العلم الذي »ُيْبَحث

وحال املستدّل«))). 

يوسف ق. خوري، منشورات دار اآلفاق الجديدة- بيروت، الطبعة األولى: )0))ه/)98)م، ص: 0))-))). )نقال عن مفتاح 
نون عن 

ّ
اف اصطالحات الفنون للتهانوي، ص: 7)-8)، كشف الظ

ّ
السعادة ومصباح السيادة لطاشكبري زادة: )/0)). كش

أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، عمود ))9)-))9). مفتاح العلوم للسكاكي، ص: )). مقدمة ابن خلدون: )/))0)-
8)0). معجم املصّنفين: )/)))-7))..-. 

)  - ابن األنباري: ملع األدلة، مرجع سابق، ص: )8. 
ُصولي أبي 

ُ
ُصول« لإِلَمام الفِقيِه األ

ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
ُصول في أ

ُ
اُم الف

َ
)  - انظر التعريفات، مرجع سابق، ص: )). وانظر كتاب »ِإْحك

الَوليد سليَمان بن خلف الَباجي، مرجع سابق، الجزء األول، ص: )). 
)  - جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: االقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص: )). 
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ليل باعتباره موضوع  ه يبّين طبيعة الدَّ
ّ
ولعّل هذا الحّد أشمل مّما أعطاه ابن األنباري ألن

ليل اإلجمالي ال الّتفصيلي إذ الفرق بينهما كالفرق بين أصول النحو  ه الدَّ
ّ
علم أصول النحو؛ إن

وعلم النحو.

راد، 
ّ
االط إلى  يسعى   

ً
علما النحو  جعلت  التي  هي  اإلجمالية  ة 

ّ
األدل إّن  القول  ويمكن 

ة 
ّ
وذلك عن طريق تجريد القواعد وتعميمها، ووسيلة النحاة في ذلك القياس؛ فدراسة األدل

ة التفصيلية. 
ّ
اإلجمالية دراسة للخطوات املنهجية التي نصل بها إلى األدل

لة في الكالم العربي 
ّ
ته« وهي متمث

ّ
ويحّدد السيوطي جهة البحث بقوله: »من حيث هي أدل

أّما  بشروط.  والحديث  القرآن  وكذلك  الكثرة،  حّد  إلى  ة 
ّ
القل حّد  عن  يخرج  الذي  الفصيح 

، وبم ُيؤخذ عند 
ً

ق بتعارض دليلين كتعارض الّسماع والقياس مثال
ّ
كيفية االستدالل))) فتتعل

هذا التعارض؟

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن البن جني رأيا متمّيزا في حّل هذه املسألة ُيستشف من قوله: 

باع الّسْمع الوارد فيه 
ّ
ت

ُ
 في القياس فال بّد من ا

ّ
رد في االستعمال وشذ

ّ
»واعلم أن ال�ضيء إذا اط

يتهما  نفسه ولكنه ال ُيّتخذ أصال يقاس عليه. أال ترى أنك إذا سمعت استحوذ استصوب أدَّ

بحالهما وال تتجاوز ما ورد به السماع فيهما إلى غيرهما«))). 

رها في العاِلم الذي يقوم بهذه 
ّ
روط التي يجب توف

ّ
أّما حال املستدل))) فاملقصود بها: الش

إّن األدلة اإلجمالية هي: السماع والقياس  القول:  العمليات االستداللية. وبناء عليه يمكن 

واإلجماع وغيرها.

التي  القضايا  عّرف 
ُ
ن أن  يمكن  األنباري  وابن  السيوطي  تعريفي  بين  املقارنة  ومن خالل 

ن 
َّ

تمك الذي  باالستدالل  ق 
ّ
تتعل ها 

ّ
وكل اإلجمالية،  ة 

ّ
األدل بكونها  الّنحو  أصول  علم  يعالجها 

ُصولي أبي الَوليد سليَمان بن خلف الَباجي في فصل بعنوان: »في بيان الحدود التي ُيحتاج إليها في معرفة 
ُ
)  - يقول الفِقيِه األ

 للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان مما طريُقه غلبة 
ً
األصول«: »االستدالُل: هو التفكُر في حال املنظور فيه طلبا

ُصول«، مرجع سابق، ص: 7).
ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
اُم الُفُصول في أ

َ
الظن«. انظر كتاب »ِإْحك

)  - الخصائص: )/99.  
ُصولي أبو الَوليد سليَمان 

ُ
)  - املستدّل هو الذي يطلب الّدليل، كما أّن املستفهم هو الذي يطلب الفهم. يقول الفِقيِه األ

ُصول«، مرجع سابق، ص: 7): »واملستدل هو الطالب للّدليل، وقد 
ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
اُم الُفُصول في أ

َ
بن خلف الَباجي في كتابه »ِإْحك

ْسَتَدلُّ له: هو الحكم«.    
ُ
. وامل

ً
ْسَتَدلُّ عليه: هو الُحكُم، وقد يقع على السائل أيضا

ُ
ُيسمى بذلك املحتجُّ بالدليل. وامل
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بواسطته النحاة من تجريد األصول، وهو املوضوع الرئي�ضي الذي يهّمنا بقّوة، ألّن ما خرج 

ة يمكن رّد الفرع إلى األصل. وقد تبّين لنا في نهاية 
ّ
ب الّتعليل، وعند وجود العل

ّ
عن األصل يتطل

البحث،  مصادر  أساسية:  مفاهيم  ثالثة  يشمل  النحو«  أصول  »علم  مصطلح  أّن  املطاف 

وطرق البحث، وشروط الباحث.

 منها السماع والقياس. 
ً
ة، خصوصا

ّ
وهكذا، تّم بناء علم أصول النحو باالعتماد على األدل

فكّل استدالل ينطلق من الّسماع فهو األصل األول، وعليه تجرى املالحظة واالستقراء، ثم 

بعد ذلك تأتي مرحلة التجريد، وهي االنتقال من املحسوس إلى املعقول؛ سعيا وراء تعميم 

القاعدة على بقية املاّدة اللغوية. 

بعض  تتّبع  في  ال 
ّ
متمث جني-  ابن  بينهم  -ومن  العرب  النحاة  تبّناه  كما  االستقراء  ويبقى 

ي منها، وتعميمه على الباقي؛ ثم بعد ذلك يأتي دور القياس في 
ّ

الجزئيات الستخالص حكم كل

م، وبذلك ُيقاس ما لم ُيقل على ما قيل أي الفرع على األصل. 
ْ

الحاالت التي ال ُيعرف فيها الُحك

ُل في الّسماع، وبعد 
ّ
ص إلى أّن املرحلة األولى في املنهج مرحلة حّسية تتمث

ُ
ل

ْ
خ

َ
وهكذا، يمكن أن ن

ذلك يأتي دور القياس، وهو عملية عقلية تمتاز بالعموم والّتجريد.

املعرفي  األساس  كتابه  تقديم  في  يقول  الذي  بودرع  األستاذ  برأي  املبحث  هذا  ونختم 

في  الناظر  أن  األولى-  بداياته  –منذ  العربي  النحو  تاريخ  في  ظهر  »ولقد  القديمة:  للغويات 

النص لم يكن ضربا من التجريد النظري الذي ال طائل تحته، ولكنه كان مؤسسا على جملة 

من النصوص واملعارف واألخبار واآلثار )...( فكان هذا النص الناظر –وهو النحو- في أغلب 

ليمثله  اللسان  نظام  من  االقتراب  إلى  يسعى  مضروبا  وتمثيال  مصطنعا  أنموذجا  جوانبه 

ويعكسه، يؤيد ذلك تعريفهم له أنه علم استخرجه النحويون من استقراء كالم العرب )...( 

واملطلوب عندهم هو معرفة غرض الواضع، ووضع أنموذج نظري يصفه ويمثل له. لقد كان 

علما مظهرا لنظام اللغة املضمر«))). 

فاألستاذ بودرع يرى أن النحو العربي في بداياته األولى -كما تلقى سيبويه مواده األولى عن 

، قبل أن يتطّور إلى وضع القواعد وإعمال النظر واإليغال في التعليل 
ً
شيوخه- كان وصفيا

)  - عبد الرحمن بودرع: األساس املعرفي للغويات العربية، بحث في بعض املقدمات الكالمية واألصولية للنحو العربي في 
اتجاه وضع أساس إبستمولوجي للغويات العربة، تطوان: 999)م، ص: ). 
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ً
 أو منطقا

ً
 مّتبعا

ً
فيصبح معقوال من منقول مع ابن جني وأستاذه الفار�ضي؛ أو يصير قياسا

 من اللغة العربية مع من أتى بعدهما.
ً
مسلوخا

املبحث الثاني: األسس واملبادئ التي قام عليها بناء علم أصول النحو

 منها الّسماع والقياس. 
ً
ة، خصوصا

ّ
لقد تّم بناء علم أصول النحو باالعتماد على األدل

فكل استدالل ينطلق من الّسماع فهو األصل األّول، وعليه تجرى املالحظة واالستقراء، ثم 

 وراء تعميم 
ً
بعد ذلك تأتي مرحلة الّتجريد، وهي االنتقال من املحسوس إلى املعقول؛ سعيا

هي  النحوي  النظام  بناء  أساسها  على  تّم  التي  فاألصول  غوية. 
ّ
الل املاّدة  بقية  على  القاعدة 

الّسماع والقياس والّتعليل. 

غويون العرب -ومنهم ابن جني- 
ّ
فالّسماع هو الّدليل اإلجمالي األّول الذي أجرى عليه الل

ة على اإلطالق وإليه ُيرجع في حالة تعارض دليلين. وقد 
ّ
استقراءهم، واعتبروه من أهم األدل

تّم تحديد مصادر الّسماع في القرآن والحديث وكالم العرب. 

واملالحظ أن مراتب هذه املصادر تتفاوت في قيمتها من حيث االستشهاد. ثم إّن الّتصّرف 

 بشروط تاريخية معّينة هي التي أملت عليهم ما فعلوه. 
ً
غوي عند العرب كان محدودا

ّ
الل

تجّددها  بحكم   
ً
نقال كلها  تكون  أن  يمكن  وال  الحصر،  على  تستع�ضي  غة 

ّ
الل أّن  وبما 

غويون -ومن بينهم ابن جني- إلى ضرورة استعمال القياس الذي اعتُبر أداة 
ّ
تجأ الل

ْ
ل

ُ
وتطّورها، ا

منهجية لتجريد قواعد الكالم وأحكامه النحوية. 

تجدر اإلشارة إلى أّن ابن جني يقّدر الّسماع والقياس على حّد سواء، إذ يجعلهما أصلين 

راد عنده هو موافقة 
ّ
ائع، وأساس االط

ّ
رد الش

ّ
قويين؛ فهو يرى أّن القياس ال يكون إال على املط

غة وشيوع استعماله بين العرب. 
ّ
ال�ضيء لنظائره الكثيرة في الل

ويبدو أّن القياس عند ابن جني منهج متكامل له قوانينه الخاّصة به، وقد تبّين أّن ابن 

جني ذو ذوق متفّرد وصاحب منطق مقبول في اختياره للقياس األفضل، وتمتاز طريقته في 

 بعد التحليل 
ّ

تتّبع القياس، وتوسيع البحث في املسألة الواحدة؛ بحيث ال ُيصدر أحكامه إال

وبعد استنطاق آراء النحاة قبله. 
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ه برز شخص ابن جني 
ُ
وإذا تعارضت اآلراء حول املسألة الواحدة؛ وكان لكّل رأٍي دليل

قّوة  على  ذلك  في   
ً
ُمعتمدا غيره؛  من   

ً
دليال أقوى  له  بدا  الذي  الّرأي  ليرّجح  املجتهد-  -العالم 

 العالقة القائمة بين الّسماع والقياس كأصلين متكاملين 
ً
الّرواية وما ُسِمع عن العرب، ومبّينا

من  الهدف  ألّن  بالّسماع،  ويتمّسك  القياس  يطرح  تعارضهما  حالة  في  ه 
ّ
أن  

ّ
إال بينهما؛  فيما 

- هو تمكين غير الناطقين بالعربية من النطق بها. 
ً
القياس –غالبا

شبع 
ُ
أّما مبدأ الّتعليل فقد ُعِقدت له في الخصائص أبواٌب كانت أشبه بآراء ونظريات، وأ

إلى  اقين  السبَّ العربية  علماء  أّول  من  أحمد  بن  الخليل  ويعتبر  نظرية.  دراسة  ة 
َّ
العل مبحث 

رق املنهجية التي التجأ إليها النحاة األوائل 
ّ
اإلشارة إلى الّتعليل، وهو أعرق األصول وأقدم الط

غوية، والبرهنة على ما يوجد بينها من عالئق وتناسق. 
ّ
واهر الل

ّ
لتفسير أسباب الظ

ية محوًرا مركزًيا في بناء النحو العربي ونظامه على الخصوص؛ لذلك 
ّ
كما يعتبر مبدأ العل

غوية، وبواسطتها 
ّ
واهر الل

ّ
ة سعى النحاة إلى تفسير شامل للظ

ّ
ه عوامل؛ فبالعل

ّ
كان النحُو كل

شتاتها،  تجمع  قاعدة  أو  يعّمها  حكم  واستنباط  بينها،  للمقارنة  معطيات  جمع  من  نوا 
ّ

تمك

ْت ممارسة القياس باعتباره وسيلة للّتعميم.
َّ
َسن

َ
ة أيضا ت

ّ
وبالعل

ة 
ّ
 باالعتماد على العل

ّ
ولم يكن النحاة العرب ليصلوا إلى تعميم األصول التي جّردوها إال

ة هي الّصفة التي تجعل حكم 
ّ
النحوية؛ ألّنها رابطة بين الح�ّضي والعقلي؛ أو بعبارة أخرى: العل

األصل ينتقل إلى الفرع؛ أو تجعل بين املنقول وغير املنقول عالقة معّينة. 

التي تنطوي على  الفردية  النحاة من إيجاد تفسير سببي شامل للحاالت  ن 
َّ

وبذلك تمك

قوانين عاّمة، وتنتظم فيها كل املتغيرات، وبهذا انتهوا إلى نظرية العامل لتفسير أواخر الكلمات 

في السياق؛ فما العامل إال مظهر من مظاهر الّتعليل. 

ولقد بحث ابن جني في طبيعة علل العربية أعقلية هي أم نقلية، وصّرح بأّن العرب قد 

ة املوجبة التي عليها 
ّ
راعْوا في إهمال ما أهمل ما أدركه النحوّيون أنفسهم؛ ثّم فّرق بين العل

العلل،  تعارض  عن  م 
ّ
وتكل املوجب،  غير  الّسبب  أو  املجّوزة  ة 

ّ
العل وبين  العرب،  كالم  َمقاُد 

د من 
ّ

ة لكي تصح، ورّد على من اعتقد فساد علل النحويين، وبعد ذلك أك
ّ
واشترط تعّدي العل

النحويون وحملوه عليها، وذلك  إليها  أّن العرب أرادت من األغراض والعلل ما نسبه  جديد 
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ف. فـ«العرب قد عللوا لنطقهم، ومن حّق النحاة أن 
ُّ
نسب إلى التكل

ُ
أدّل على حكمتها من أن ت

يأخذوا عنهم ما عللوا به«))).

وتجدر اإلشارة إلى أّن البن جني تصّورا خاّصا ملعظم األصول النحوية؛ فهو يعتبر الّسماع 

جانب  إلى  غة 
ّ
الل في  واألوصاف  األحكام  وإنتاج  القواعد  لتوليد   

ُ
ف

ّ
وظ

ُ
ت  

ً
منهجية  

ً
آلية  -

ً
–مثال

 حين 
ً
 في نظره؛ خصوصا

ً
 لغويا

ً
م لغوي مستمعا

ّ
 اعتبار كّل متكل

ً
القياس. وبذلك لم يُعد ممكنا

العلم واملعرفة املؤّسسين  الّضرورية مثل:  ر بعض الخصوصيات في مواصفاته 
ّ
اشترط توف

على الفصاحة وسالمة الّسليقة. 

ثّم إّن من يتأّمل رؤية ابن جني لألصول يدرك -تمام اإلدراك- أّنها قد ارتبطت باستقراء 

بل  فقط؛  و«املنقول«  بــ«املسموع«  مثال-  الّسماع  مسألة  –في  يلتزم  لم  فهو  غوية، 
ّ
الل املاّدة 

القواعد  لتوليد  ف 
ّ
وظ

ُ
ت منهجية  وآلية  نظرية   

ً
أداة اعتبره  إذ  ذلك؛  وراء  ما  إلى  األمر  تجاوز 

واألحكام واألوصاف إلى جانب القياس.

إلى القول بكثير من الثقة: إّن علم أصول النحو في كتاب الخصائص قد  وهذا يدعو 

بلغ ذروة نمائه وتطّوره بتكامل صورة البحث النحوي على يدي صاحبه، حّتى إّن األسس التي 

زر 
ّ
غويين واألصوليين من النحاة لم ينلها من الّتعديل إال الن

ّ
قام عليها نشاط من تاله من الل

 في 
ً
القليل؛ فأغلب من تال ابن جني طّبق الطرائق التي كانت أدواته في البحث، ولم يكن خالفا

هذه الطرائق نفسها، وهذا يدّل على أّن ابن جني قد أوتي قدرة لغوية متمّيزة وملكة نحوية 

منقطعة الّنظير؛ حّتى أصبح تأثيره في الحقيه، وأستاذيته لهم، وتعظيمهم لطريقته في الّتنظير 

عاد))). 
ُ
والّتفكير من الحديث امل

)  - محمد عيد: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء القرطبي وضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب- 
القاهرة، الطبعة الرابعة: 979)م، ص: )))- ))).

 من كتاب »الخصائص« 
ً
الكتاب كثيرا  هذا 

ُ
استمددت ي قد 

ّ
أن ده صاحب اإلقتراح حين يقول: »واعلم 

ّ
- وهذا ما يؤك   (

ق بهذا املعنى..«. انظر كتاب 
ّ
 منه جميع ما يتعل

ُ
صت

ّ
ه وضعُه في هذا املعنى، وسّماه أصول النحو )...- فلخ

ّ
البن جني فإن

االقتراح في علم أصول النحو لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مرجع سابق، ص: )). 
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الفصل الرابع: 

دور ابن جني في تطوير أصول النحو )الإجماع والاستحسان(

من  العربية  علم  املبدع يف  للمجتهد  ابن جني  تصّور  األول:  املبحث 

خالل بلورته لإلجماع

يمكن القول إّن ابن جني قد فتح باب االجتهاد على مصراعيه؛ حين أباح مخالفة إجماع 

حّجة  يكون  ال  إجماعهم  أّن  الخصائص-  كتابه  ثنايا  –في  مّرة  ما  غير  د 
ّ

أك إذ  العربية؛  أهل 

، وذلك »أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن وال ُسّنة أّنهم ال يجتمعون على الخطأ، كما 
ً
دائما

جاء الّنص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوله: »أمتي ال تجتمع على ضاللة« وإنما 

ْهَجٍة))) كان 
َ
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة. فكل من فرق له عن علة صحيحة، وطريق ن

خليل نفسه، وأبا عمرو فكره«))). 

األخير  فهذا  الفقه؛  في أصول  النحو واإلجماع  في أصول  اإلجماع  بين  ُيفّرِق  فابن جني 

أّما األّول فباب االجتهاد فيه مفتوح لكل من استطاع أن يقّدم  منصوص على كونه حّجة، 

 واضحة وبّينة.
ً
 أو أن يسلك طريقا

ً
 صحيحا

ً
؛ أو تبريرا

ً
 مقبوال

ً
تعليال

الحظ أّن ابن جني ال ُيبيح مخالفة اإلجماع في العربية بصفة دائمة؛ لذلك يستطرد 
ُ
وامل

باإلقدام على مخالفة  له  به– ال نسمح 
َ

ُمرتك غنا  رأيناه وسوَّ الذي  نا –مع هذا 
ّ
أن  

ّ
»إال  :

ً
قائال

م نظرها، وتتالت أواِخَر على أوائِل، وأعجازا على كالِكل  الجماعة التي قد طال بحُثها، وتقدَّ

من  ْزَوٍة 
َ
ن إلى  وال  خاطره،  سانح  إلى  لد 

ْ
ُيخ وال  ِعرفانا،  ويثبته  إتقانا  يناهضه  أن  بعد   

َّ
إال  )...(

حه أحناء الحال، أم�ضى الرأي  ره. فإذا هو حذا على هذا املثاِل، وباشر بإنعام تصفُّ
ّ

َزواِت تفك
َ
ن

ف -رحمهم هللا– في �ضيء منه. فإنه إذا 
َ
ل فيما يريه هللا منه غير معاز به، وال غاّض من السَّ

ة«))). ة، ومن التوفيق مظنَّ نَّ
َ
ع خاطره، وكان بالصواب ِمئ ّيِ

ُ
َد رأيه. وش فعل ذلك ُسّدِ

)  - نهجة: واضحة.
)  - الخصائص: )/89)- 90).

)  - الخصائص: )/90).
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وإذا تّم التأّمل في مضامين هذا النص يمكن الخروج بتصّور ابن جني للمجتهد املبدع في 

علم العربية؛ إذ يشترط فيه عّدة ميزات علمية ومنهجية وأخالقية متنّوعة. فباب االجتهاد 

( ال يدخل منه كل من هّب ودّب، ولكن ال بّد ملن رام الولوج في 
ً
الذي فتحه )أو وجده مفتوحا

ر فيه مواصفات معّينة.
ّ
غمار العربية، والغوص في بحر علمها من أن تتوف

املتفّوِق  العالم املجتهد  بناء وصناعة  في  -بنصه هذا-  ابن جني ُيساهم  أّن   
ّ
ويظهر جليا

إلى  فيه  سبيل  ال  تنوع  اختالف  الجماعة؛  مخالفة  على  باإلقدام  له  ُيْسمح  الذي  ق 
َّ
واملوف

االعتراض أو املطاولة. 

ِو بنّص))) أو 
ْ
وهكذا فـ«لإلنسان أن يرتجل من املذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم ُيل

يْنتهك ُحْرمة شرع«)))، و«أنه إذا أداك القياس إلى �ضيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه 

ب�ضيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه. فإن سمعت من آخر مثل ما 

أجزته فأنت فيه مخير: تستعمل أيهما شئت. فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك 

أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد، أو 

لساجع، أو لضرورة؛ ألنه على قياس كالمهم. بذلك و�ضى أبو الحسن«))).

ولم يْدُع ابن جني إلى االكتفاء بنقل آراء الّسابقين فحسب؛ بل طالب بتناولها بالّدرس 

ر الخبير، وهكذا نجده يقول في أحد 
ّ
والّنقد والّتوجيه، وذلك بعقلية العالم البصير واملنظ

، لكن ما أمكن ذلك 
ً
ة قياسا

ّ
ستدرك باألدل

ُ
غة ت

ّ
نصوص الخصائص: »ومعاذ هللا أن جميع الل

فيه قلنا ونبهنا عليه، كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون«))).  

ويقول ابن جني في نّص آخر: »فالخالف إذن بين العلماء أعّم منه بين العرب وذلك أن 

العلماء اختلفوا في االعتالل ملا اتفقت العرب عليه كما اختلفوا أيضا فيما اختلفت العرب 

في نّص آخر: »نعم،   وإن كان بعضه قويا، وبعضه ضعيفا«. ويقول 
ً
فيه، وكل ذهب مذهبا

وإذا كانت هذه املناقضات واملثاقفات))) موجودة بين السلف القديم، ممن هم ُسُرج األنام، 

)  - يقال ألوى بالكالم: خالف به عن جهته، وانحرف به عن قصده.
)  - الخصائص: )/89).
) - الخصائص: )/))).
)  - الخصائص: )/)). 

)  - أي املخاصمات. وهو من قولهم: ثاقف الرجل: غالبه في الثقف وهو الحذق والفطنة.  
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واملؤتم بهديهم في الحالل والحرام، ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه، وال غاضا منه، 

وال عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه، جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب، الذي ال يخلص 

جميعه للدين خلوص الكالم والفقه له، وال يكاد أهله األنق به، واالرتياح ملحاسنه )...( وهم 

عيار هذا الشأن، وأساس هذا البنيان«))). 

ويظهر من خالل استكناه مضامين هذا النّص أّن الخالف النحوي ال يوجد فقط بين 

غويين لم يبلغوا مبلغ بعض 
ّ
املدارس الّنحوية، ولكن بين املدرسة الواحدة؛ ألّن الّنحاة والل

مين الذين كّفروا منكري اإلجماع.
ّ
األصوليين واملتكل

 للمجتهد املبدع في 
ً
 متميزا

ً
وتجدر اإلشارة إلى أّن ابن جني يقّدم لقارئ الخصائص تصّورا

علم العربية؛ إذ يشترط فيه مجموعة من الّصفات األخالقية وامليزات العلمية واملواصفات 

بجرأته  يستطيع  الذي  الكبير  ر 
ّ
واملنظ املقتدر،  العالم  ذلك  هو  عنده  فاملجتهد  املنهجية؛ 

العلمية، وخبرته املعرفية أن يؤّسس بناء تأّمالته، ويشّيد صرح اجتهاداته على ثالثة أصول 

ثابتة وهي: 

- التمّسك بأدب االختالف مع األسالف.

ل أفكارهم. 
ُّ
- امتالك معرفتهم، وتمث

- استشراف مستقبل أفضل للعلم الذي ُيرام االجتهاد فيه.

وبذلك ال بغيره يصل املجتهد املبدع –في نظر ابن جني- إلى ذروة اإلنجاز، ويرتقي إلى قّمة 

اإلبداع، وذلك بتطوير اآلراء السابقة؛ بل وتجاوزها في كثير من األحيان.

من  وغيره  الخصائص  كتابه  -بتأليف  استطاع  قد  جني  ابن  أّن  سبق  مّما  ونستنتج 

؛ إذ طّور معارف سالفيه بعدم 
ً
 مجتهدا

ً
فات الّرائدة- أن يجعل من نفسه -هو اآلخر- عاملا

ّ
املؤل

؛ بل أثنى 
ً
- قرآنا

ً
االكتفاء بآرائهم وما جاء في مصّنفاتهم؛ فهو لم يعتبر كتاب سيبويه –مثال

ناء، واستدرك عليه في مواطن كثيرة من خصائصه، ولم يمنعه اعترافه 
ّ
عليه في مواطن الث

)  - الخصائص: )/)))-))).
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االستطراد  من  وشخصيته؛  بعلمه  باإلعجاب  وتصريحه  الفار�ضّي،  علي  أبي  أستاذه  بفضل 

فه؛ بل والّتفّوق عليه في مسائل وقضايا مختلفة.
َّ
عليه في أماكن عديدة من مؤل

املبحث الثاني: البن جني آراء متفّردة خالف بها إجماع علماء العربية

وتوصيل  معارفهم،  ل 
ّ
وتمث السابقين،  علوم  من  االغتراف  مسألة  جني  ابن  اعتبر  لقد 

تجاربهم لالحقين هو مدار العلم البشري على امتداد الزمان واملكان، »ولذلك قيل: ال يزال 

ُل يتعلم منه اآلِخُر«))).    الناس بخير ما بِقَي األوَّ

و«قال أبو عثمان عمرو بن َبْحر الجاحظ: ما على الناس �ضيء أضرَّ من قولهم: 

 )...( وقال الطائي الكبير:    
ً
ُل لآلِخِر شيئا ما ترك األوَّ

ِخِر!
ْ

َرك األّوُل لآل
َ
ْم ت

َ
يقول َمن تطُرق أْسَماَعُه  ***  ك

ه: »إذا 
ّ
أن د فيه 

ّ
أبي عثمان املازني الذي يؤك ويدحض ابن جني هذا القول األخير برأي 

قال العالم قوال متقدما فللمتعلم االقتداء به واالنتصار له، واالحتجاج لخالفه، إن وجد إلى 

ذلك سبيال«))).

وقد كانت البن جني آراء متفّردة وتأّمالت متمّيزة في مسائل لغوية ونحوية كثيرة؛ خالف 

ة-: »فـمّما  ة متى يكون ُحجَّ بها إجماع علماء العربية، يقول -في باب القول على إجماع العربيَّ

في  أنا  رأيته  ما  الوقت،  هذا  آخر  وإلى  العلم  هذا  ُبِدئ  منذ  فيه  الواقِع  اإلجماع   
ُ

خالف جاز 

ط من 
َ
ل
َ
رٍب. فهذا يتناوله آِخٌر عن أّوٍل، وتاٍل عن ماض على أنه غـ

َ
قولهم: هذا ُجْحر َضّبٍ خ

 الذي ال ُيحمل عليه، وال يجوز رّد 
ّ
فون عنه، وأنه من الشاذ

ّ
العرب، ال يختلفون فيه وال يتوقـ

 على ألف موضع. وذلك أنه على 
ً
ِفا

ّ
غيره إليه. وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا املوضع نيـ

حذف املضاف ال غير«))). 

)  - عباس أرحيلة: الكتاب وصناعة التأليف عند الجاحظ، املطبعة والوراقة الوطنية- املغرب، الطبعة األولى:)00)م،
 ص: 7). 

)  - الخصائص: )/90)/)9).
)  - الخصائص: )/191-192.
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املعاني:  ها 
َ
وإغفال باأللفاظ  عنايَتها  العرب  على  ّدعى 

ُ
ا من  على  الرّد  في  باب  في  ويقول 

»وسألت أبا علّي –رحمه هللا- عن ِتجفاٍف أتاؤه لإللحاق بباب ِقرطاس؟ فقال نعم. واحتّج في 

ذلك بما انضاف إليها من زيادة األِلف..«))). ثم يعقب ابن جني على كالم أستاذه قائال: »ويبعد 

ه يلزم منه. أّن باب ِإعصاٍر وِإسناٍم 
ّ
هذا عندي«))). ثم يبدأ في الكشف عن رأيه كاآلتي: »ألن

ملَحقا بباب ِحْدباٍر وِهلقاٍم، وباب إفعاٍل ال يكون ملَحقا؛ أال ترى أنه في األصل للمصدر؛ نحو 

إكرام، وِإحسان، وإجمال، وإنعام، وهذ مصدر ِفْعٍل غير ملَحق، فيجب أن يكون املصدر في 

ذلك على سمت فعله غير مخالف له..«))). 

ت من كالم القدماء، وحاول صياغة 
ّ
 أّن ابن جني قد قام بجمع ما تشت

ً
ضح جلّيا

ّ
ولقد ات

ضج ما فاق به أسالفه  غوية، لذا بلغ كالمه من النُّ
ّ
واهر الل

ّ
نظرية تنسحب على معظم الظ

وأقرانه، وفي موضوع االشتقاق -الذي تخّصص فيه- من الجّدة ما لم يسبق إليه. 

ن من كشف 
ّ

غة والّنحو واألدب تمك
ّ
ويمكن الجزم بأّن ابن جني عالم مجتهد في مجال الل

لت معرفة 
ّ
أبعاد مختلفة لظواهر لغوية ونحوية وبالغية لم تكن معروفة لدى سابقيه. وقد شك

 من اهتمامه، ورّبما يلتقط اإلشارة أو العبارة يعتقد 
ً
 جوهريا

ً
ق بأسرار العربية جزءا

ّ
ما يتعل

تنّم عن خصوصية  البديهيات؛ فيواجهها هو مواجهة تحليل وتقييم وتوجيه  أّنها من  غيُره 

رفيعة وعالية في تناول األشياء. ويبقى ما أتى به ابن جني من استدراكات على العلماء، وابتداع 

 على مبدأ التفّرد واالبتداء. 
ً
دا

ّ
غوية والنحوية مؤك

ّ
لبعض املصطلحات الل

وإذا كان هذا حال ابن جني مع أسالفه، وهو من هو رجاحة عقل ورحابة فكر وغزارة 

معرفة، كيف يكون حالنا معه ونحن القطرة في بحر علمه؟ وما املوقف مّما قّدمه وما زال 

يقّدمه لعلم العربية؟ وكيف يمكن قراءته وتأّمله كتراث –بعيون العصر الحالي- له وجوده 

نّص  زال  وما  والّنقاش بصفة مستمّرة،  للتدّبر  نفسه  يطرح  زال  ما  ه 
ّ
وأن  

ً
املتمّيز؟ خصوصا

الحديثة  األفكار  الكثير من  بذور  في طياته  العصور، ويحمل  يتجّدد عبر  الخصائص  كتابه 

املصاغة بلغة قديمة؟ 

)  - الخصائص: )/))).
)  -  محمد علي النجار: مقدمة الخصائص، )/9)، )/))).

)  - الخصائص: )/)))-))). 
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غوي، ومن أسئلته 
ّ
الل راث 

ّ
الت ن من االستفادة من 

ّ
القبيل يمك إّن طرح أسئلة من هذا 

وحده  جني  ابن  اعتبار  يمكن  ه 
ّ
وأن  

ً
خصوصا سع؛ 

ّ
ومت عميق  بشكل  اإلبداعية  ولحظاته 

 بذاته، يمكن االغتراف من معارفه العلمية العديدة، واملبثوثة في كتابه 
ّ

 مستقال
ً
 لغويا

ً
تراثا

الخصائص على مستوى واسع الّنطاق))).

 بين من سبقه وبين من أتى 
ً
 ممتدا

ً
ه كان جسرا

ّ
 أّن من فضائل ابن جني أن

ً
ويّتضح جلّيا

حقين الذين كان 
ّ

 فيه إبداع وإضافة وتقليب نظر إلى الال
ً
بعده؛ فلقد نقل علوم السابقين نقال

على رأسهم عبد القاهر الجرجاني؛ هذا الذي امتلك القدرة على تطوير علم أصول الّنحو 

ْبرى في مسار 
ُ

ل انعطافة ك
ّ
غوي واألدبي، وبذلك شك

ّ
بالكشف عن مركزيته في عملية اإلبداع الل

غة العربية))).
ّ
علم الل

اآللة  أّن  د 
ّ

يؤك والذي  الفهري،  الفا�ضي  األستاذ  مقّدمتهم  وفي  املعاصرين  غويين 
ّ
الل بعض  إليه  ذهب  ما  بخالف  وهذا   -   (

العربي  الّنحوي  الفكر  إلى  أو  القدماء وأصولهم  إلى مفاهيم  تحتاج ضرورة  القديمة ال  أو  الحالية  العربية  غة 
ّ
لل الواصفة 

راث. ففي نظر األستاذ الفا�ضي أّن اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء 
ّ
القديم، ويعتبر ذلك من الّتصورات الخاطئة للت

ليس لها أّي امتياز، بل يعتبرها غير الئقة لوصف العربية في كثير من األحوال. 
وقد عّمم األستاذ الفا�ضي الفهري موقفه من الفكر اللغوي العربي القديم، ورأى أّن مواجهته بالفكر اللساني املعاصر يؤّدي 
إلى نوع من الالتاريخية. »إذ يضطّرنا إلى الحكم على فكر نشأ في ظروف معرفية وتكنولوجية بمقاييس عصر وصل فيه العلم 
بها، وأن نأخذ  نتائج لم يعد ممكنا معها أن نأخذ بتحاليل القدماء برّمتها، بل يمكن فقط أن نستأنس  إلى  والتكنولوجيا 
بعض الجزئيات فيها، أو بعض الخطوط العامة«. وفي هذا النطاق، بّين –في كتابه املتمّيز اللسانيات واللغة العربية: نمادج 
 من املفاهيم الوصفية عند القدماء )كمفاهيم املبتدأ والجملة االسمية والنواسخ ...- ال يمكن 

ً
تركيبية وداللية، أّن عددا

االحتفاظ بها في نموذج لساني حالي. انظر كتاب اللسانيات واللغة العربية نمادج تركيبية وداللية، لألستاذ عبد القادر 
الفا�سي الفهري، الكتاب األول، دار توبقال للنشر- املغرب، الطبعة األولى: )98)م، هامش ص: )). بتصرف.

غة العربي، وااللتفات إليه في ما يستقبل من مقاالت وبحوث 
ّ
)  - سيبويه وابن جني والجرجاني ثالوث مبدع في مسار علم الل

غوي عند العرب وُيبرز حقيقته؛ إذ ال يمكن إغفال الكثير من األفكار واآلراء التي تعّبر عن 
ّ
ن من إدراك كنه الفكر الل

ّ
ُيمك

 محورية 
ً
نواة لت 

ّ
العرب، وشك غوي عند 

ّ
الل الّنقد  في تأسيس  الّرجال، والتي شاركت  بين هؤالء  الّتناص  كيفية خاّصة من 

للعديد من النظريات املتطّورة في مجال النقد والبالغة واألدب وغيرها. 
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املبحث الثالث: دور دليل االستحسان يف عملية إغناء اللغة وتطويرها

لم  الّرجل  أّن عمل  في الخصائص  ابن جني لألصول املودعة  في تصّور  للمتأّمل  يّتضح 

يقتصر على تقديم أصول الّنحو بصفتها مراجع يرجع إليها خالف الفروع)))؛ بل تجاوز األمر 

ز على إبراز صفتها النظرية واملنهجية)))، واجتهد في الكشف عن دورها 
ّ

إلى ما وراء ذلك؛ حين رك

غة وتطويرها.
ّ
الّرائد في عملية إغناء الل

 -
ً
وبذلك يظهر أّن البن جني تصّورا خاّصا ملعظم أصول النحو، إذ يعتبر الّسماع –مثال

غة إلى جانب القياس. 
ّ
 لتوليد القواعد وإنتاج األحكام واألوصاف في الل

ُ
ف

ّ
وظ

ُ
 ت

ً
 منهجية

ً
آلية

 
ً
؛ خصوصا

ً
 لغويا

ً
م لغوي مستمعا

ّ
أّي متكل ابن جني- اعتبار  -في نظر   

ً
يُعد ممكنا لم  وبذلك 

على  املؤّسسين  واملعرفة  العلم  مثل:  الّضرورية  املواصفات  من  مجموعة  فيه  اشترط  حين 

الفصاحة وسالمة الّسليقة))).

رط )الفصاحة واملعرفة( في العالم الذي يقوم بالعمليات 
ّ

وقد اشترط ابن جني نفس الش

واالستحسان  اإلجماع  مثل  بها  األخذ  في  العربية  علماء  اختلف  والتي  األخرى،  االستداللية 

) - يقول األستاذ الدكتور عبد الرحمن بودرع: »األصول مراجع يرجع إليها، وال تراُجَع عنها ألنها أوائل، وليس تحت األصل ما 
يرجع إليه، على خالف الفروع التي تتضاعف وتتصاعد وتظّل مشدودة إلى مرجعها األّول، وهذا سمت العرب في لسانها تأنس 

به وال تنبو عنه«. انظر األساس املعرفي للغويات العربية، مرجع سابق، هامش ص: ))).
 
ً
حا

ّ
 بآليات معرفية، ومسل

ً
غوي يجب أن يكون مجّهزا

ّ
- أن املستمع الل

ً
)  - يظهر للّناظر في تصّور ابن جني ملفهوم الّسماع –مثال

- أّن القياس من عمل املتكلم، ولعل هذا ما جعل 
ً
بتقنيات منهجية تؤّهله للقيام بهذه العملية املتمّيزة. فقد كان يدرك -تماما

م دون قصد أحيانا.
ّ
مهّمته تتأّسس على استكشاف ما دار في ذهن املتكل

غوي من الخلود 
ّ
ر كّل من يريد التقاط الّسماع الل

ّ
؛ لذلك كان يحذ

ً
 لغويا

ً
م لغوي مستمعا

ّ
ثّم إّن ابن جني لم َيعتبر أّي متكل

ابن  يقول  له.  أو  عليه  يحكم  ذلك  وبعد  الفصاحة،  من  موقُعه  وكيف  ُموِرده،  حال  ل  مَّ
َ
بتأ وينصحه  يسمعه،  ما  كّل  إلى 

ل حال ُموِرده، وكيف موقُعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله«. انظر  مَّ
َ
ِلد إلى كّل ما تسمعه، بل تأ

ْ
خ

ُ
جني: »فإياك أن ت

الخصائص: )/0). 
 )يعني ُمستمعه الخاّص أبا عبد 

ً
قتطفة من الخصائص-: »وسألته يوما

ُ
)  - لهذا نجد ابن جني يقول -في أحد النصوص امل

جري- فقلت له: كيف تجمع )دكانا-؟ فقال: دكاكين، قلت: فسرحانا؟ قال: سراحين، قلت: فقرطانا؟ قال: قراطين، 
ّ

هللا الش
م بما ليس من لغته 

ّ
 يتكل

ً
 قلت أيضا: عثامين؟ قال: أيش عثامين! أرأيت إنسانا

ّ
قلت: فعثمانا؟ قال: عثمانون؛ فقلت له: هال

وهللا ال أقولها أبدا«. 
 ،

ً
 مثاليا

ً
، ولم يكن مستمعا

ً
 عاديا

ً
غوي في نظر ابن جني لم يكن مستمعا

ّ
ويسمح التأّمل في هذا النص بالقول إّن املستمع الل

، ومعرفة متميزة بالعربية. ويمكن أن نستنتج أن ابن جني ينظر إلى من يأخذ عنهم 
ً
 سليمة

ً
 ذا سليقة

ً
 فصيحا

ً
ما

ّ
ما كان متكل

ّ
وإن

اللغة نظرة متفّحصة ودقيقة تدّل على فهمه لتطّور اللغة وتغّيرها.
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ساع والّتصّرف 
ّ
 من االت

ً
سبة البن جني نوعا

ّ
ل دليل االستحسان –مثال- بالن

ّ
وغيرهما؛ إذ مث

الذي ُيستخدم إلبداع صيغ جديدة ومبتكرة في العربية.

 من 
ً
 من شجاعة العربية، ونوعا

ً
ه قّدم ابن جني دليل االستحسان بكونه ضربا

ّ
لهذا كل

ن 
ّ

يمك ه 
ّ
ألن وتطويرها؛  غة 

ّ
الل إغناء  عملية  في  كبير  بشكل  ساهم  الذي  والّتصّرف  ساع 

ّ
االت

إبداع  على  ويساعده  املختلفة،  التعبيرية  الصيغ  ابتكار  على  الجرأة  من  غوي 
ّ
الل م 

ّ
املتكل

بالعربية   
ً
عاملا يكون  أن  شريطة  وق؛ 

ّ
والذ الرأي  على  باالعتماد  املتنّوعة  عرية 

ّ
الش األساليب 

 بأساليب تصّرف أهلها.
ً
وعارفا

املبحث  الرابع:  مفهوم االستحسان عند ابن جني

ته ضعيفة غير 
ّ
أقّر »أن عل بأن  ابن جني »باب االستحسان« في خصائصه  لقد افتتح 

ساع والتصّرف«))). 
ّ
 من االت

ً
ه بّين الفائدة العملية منه وهي: »أّن فيه ضربا

ّ
مستحِكمٍة«، غير أن

»يستحسن  املفهوم:  لهذا  اللغوي  املعنى   
ً
مبّينا العرب  لسان  معجمه  في  منظور  ابن  يقول 

ال�ضيء يعّده حسًنا«))). وقد استعمل هذا املصطلح الفقهي في مجال أصول الفقه، وهو أحد 

ة الفقهية عند الحنفية.  
ّ
األدل

 ويقول علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي )ت))8ه( في كتابه التعريفات: 

ة 
ّ
غة: هو عّد ال�ضيء واعتقاده حسًنا، واصطالًحا: هو اسم لدليل من األدل

ّ
»االستحسان في الل

ه في األغلب 
ّ
األربعة، يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك؛ ألن

ِذيَن 
َّ
ل

ُ
ْر ِعَباِد، ا ِ

ّ
َبش

َ
يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياًسا مستحسًنا، قال هللا تعالى: »ف

ْحَسَنُه« ]الزمر: 8)[. وترك القياس واألخذ بما هو أرفق للناس«))).
َ
ِبُعوَن أ

َّ
َيت

َ
ْوَل ف

َ
ق

ْ
ل

ُ
َيْسَتِمُعوَن ا

)  - الخصائص: )/))). 
)  - انظر لسان العرب لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر- 

بيروت، الطبعة الثالثة: ))))ه/)99)م، ))/7)).
ق عليه: نصر الّدين تون�ضي مدّرس 

ّ
)  - علي بن محمد بن علي الحسني الجرجاني الحنفي: كتاب التعريفات، حّققه وعل

غة العربية والعلوم الشرعية بمجمع معاهد العلم واإليمان األزهري الخاص، شركة القدس للتصدير 8 شارع جوهر-
ّ
أّول الل

الدراسة-القاهرة، الطبعة األولى:007)م، ص: 7). 
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وضّده   ،
ً
حسنا ال�ضيء  عد  هو  اللغة:  في  »االستحسان  تون�ضي)))  الدين  نصر  ويضيف 

القياس  يقابل  لدليل  اسم  بأنه:  الحنفية  بعض  عّرفه  الفقه،  أصول  علم  وفي  االستقباح. 

الجلي، يكون بالنص، أو اإلجماع، أو الضرورة، أو القياس الخفي، كما يطلق عند الحنفية 

بمعنى  استفعال  فهو  الحسان،  املسائل  استخراج  على  واالستحسان-  الكراهة  كتاب  –في 

إحسان  هاهنا  االستحسان  فكأّن  النسفي:  النجم  قال  إخراج،  بمعنى  كاستخراج  إفعال، 

املسائل، وإتقان الدالئل«))). 

 ثم أورد قول »السعد في 
ً
 كثيرا

ً
وذكر علي النّجار أن في تحديد مفهوم االستحسان اختالفا

حاشيته على شرح العضد ملختصر ابن الحاجب: اعلم أن الذي استقّر عليه رأي املتأخرين 

هو أن االستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلّي الذي تسبق إليه األفهام«))). »وقد 

عرض السيوطي في اإلقتراح لالستحسان، ونقل فيه بحث ابن جني في هذا الكتاب، ونقل عن 

ابن األنبارّي الخالف في األخذ به في العربية«))).

يرتبط  لغوية  لتعليل ظواهر  ف مفهوم االستحسان 
ّ
ابن جني قد وظ أّن  الحظ هو 

ُ
وامل

أغلبها بمسألتي اإلعالل واإلبدال، وقّسمه إلى عّدة أنواع نذكر منها: 

ترك األخف إلى األثقل، نحو: ألفاظ منها الفتوى والتقوى، ذلك أن هذه األلفاظ بوزن 

»فعلى« ويأتي هذا الوزن في العربية في األسماء والّصفات. وأصل صيغة هذا الوزن أن يكون 

أرادوا  أنهم  أكثر من  ة 
ّ
عل استحكام  غير  »من   

ً
واوا الياء  قلبوا  العرب  ولكن  بالواو،  ال  بالياء 

الفرق بين االسم والصفة«))).

ساع نسق اللغة الحتواء صيغ على غير قياس 
ّ
و«يفيد االستحسان في النص السابق، ات

 وكأّن 
ً
ومن دون علة قوية تسوغ استعمالها، غير استحسان الفصحاء لها«))). ويظهر لنا جليا

)  - محقق كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الحسني الجرجاني الحنفي.
)  - انظر هامش الصفحة: 7) من كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الحسني الجرجاني الحنفي، مرجع سابق، )نقال 

عن املوسوعة الفقهية ))/8))-، والكليات )07)-..-.
)  - أنظر هامش الخصائص: )/))).
)  - املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)  - الخصائص: )/))).
)  - لقد علق األستاذ محمد مشبال بهذا القول على النص الّسابق في كتابه البالغة واألصول، دراسة في أسس التفكير 

البالغي العربي، نموذج ابن جني، أفريقيا الشرق- املغرب: 007)م، ص: )).
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االستحسان ضربا من القياس الخفي يلجأ إليه الفصحاء إلغناء اللغة. وال يخالفنا ابن جني 

في ذلك، حين يقول: »إن العربي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصّرف وارتجل ما لم 

يسبق إليه«))).

كقول  املضارع  بالفعل  له   
ً
تشبيها الفاعل  اسم  التوكيد  نون  إلحاق  االستحسان  ومن 

الراجز: 

 ويلبس البرودا
ً
أريت إن جئت به أملودا  ***  مرجال

                *  أقائلن أحضروا الشهودا *

والشاهد فيه )أقائلن(، إذ ألحقت نون التوكيد اسم الفاعل »ال عن قوة علة وال استمرار 

عادة«، فهو إذن من االستحسان. 

الكسرة  بين  إذا وقع ساكن  ياًء  الواو  في قلب  يتمثل  نوع آخر من االستحسان  وهناك 

والواو، نحو صبية وقنية، واألصل فيهما: صبوت، وقنوت))).

ة استخدمها ابن جني في تأويله 
ّ
د بعض الّدارسين املعاصرين))) أّن االستحسان عل

ّ
ويؤك

ساع. فاالستحسان هو 
ّ
ات سم به من 

ّ
ِتَماسه للحكمة الكامنة خلف ما تت

ْ
ل

ُ
غة، وا

ّ
الل لظواهر 

وق الّصادرين عن عالم عارف، وهو في تصّور ابن جني 
ّ

ذلك الحكم املعتمد على الّرأي والذ

-في  يجوز  ال  إذ  طبعه،  وسمّو  الشاعر  فصاحة  على  املؤّسس  غوي 
ّ
الل التصّرف  من  ضرب 

اعتقاده- أن ُيقبل من ظنين ضعيف. 

قياس.  غير  تجري على  أّنها  املستحسنة هو  التعبيرية  الصيغ  يميز  الذي  الطابع  ويبقى 

سع 
ّ
ة تسوغها، وهذا يفيد أّن نسق اللغة العربية يت

ّ
فهي تجافي القواعد األصلية من غير عل

لضروب من التصّرف استحسنها الفصحاء واستجادها البلغاء. 

)  - الخصائص: )/7)). 
)  - انظر »دليل االستحسان« في الخصائص: )/7))-)))، وانظر ابن األنباري: ملع األدلة، مرجع سابق، ص: )))- )))، 

والسيوطي: اإلقتراح، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، مرجع سابق، ص: )0)- )0).     
)  - أمثال الدكتور: محمد مشبال.
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طاقة  عن  يكشفان   
ً
معا وهما  العربية،  بشجاعة  الّصلة  وثيق  االستحسان  دليل  إّن 

عراء. وال يخفى علينا اعتداد ابن جني 
ّ

العربية في توليد اإلمكانات التعبيرية التي يلوذ بها الش

غوي، وهي فكرة سيكون لها آثار في تصّوره لعالقة 
ّ
بع فيما يسّمى اإلبداع الل

ّ
وق والط

ّ
هنا بالذ

الشاعر باللغة فيما أسماه باإلصالح؛ ويرى محمد مشبال أن هذا املفهوم يلتقي في أبعاده 

البالغية والجمالية بمفهوم النظم الذي يشكل محور نظرية عبد القاهر الجرجاني.

ويظهر مما سبق تقديمه ومناقشته، أن غرض ابن جني األساس هو إظهار وجوه حكمة 

سوى  ليس  بالعربية  صاحبه  شغف  أن  الخصائص  قارئ  ويشعر  وشرفها.  العربية  اللغة 

في شغفهم  ابن جني: »واملروي عنهم  يقول  بلغتهم.  أنفسهم  غة 
ّ
الل ترجمة إلعجاب أصحاب 

بلغتهم وتعظيمهم لها واعتقادهم أجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد أو جزٌء من أجزاء كثيرة 

اِمن هذا 
َ
، حمل على عاتقه مسؤولية تبيان َمك

ً
 مجتهدا

ً
منه«))). لقد نّصب ابن جني نفسه عاملا

غف وإظهار أسراره؛ فكان نتيجة ذلك أن قام ببلورة وتطوير كثير من املبادئ واألصول 
ّ

الش

التي تعكس »األدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكمة)))، وما نيطت 

به من عالئق اإلتقان والصنعة«))). 

)  - الخصائص: )/))).
)  - وفي نفس املعنى يقول محمد مشبال:«من هنا كان النزوع نحو إظهار وجوه الحكمة، الغاية التي وجهت ابن جني في معظم 
األبواب التي عقدها في كتابه »الخصائص« وكان خلف جملة من املبادئ التي تنبه لها في اللغة العربية«. البالغة واألصول، 

مرجع سابق، ص: 8). 
)  - انظر خطبة الخصائص: )/).
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املبحث الخامس: تصّور اإلمام عبد القاهر ملفهوم االستحسان 

الجرجاني  القاهر  عبد  عليها  أّسس  التي  املعتبرة  األصول  من  االستحسان  دليل  ويبقى 

من  للعديد  سنعرض  لذلك  وغيره؛  اإلصالح  مثل  أخرى  أصول  جانب  إلى  الّنظم  في  نظريته 

الّنصوص املتناثرة في الدالئل؛ حّتى نتبّين مركزية دليل االستحسان في إدراك مدارج إعجاز 

القرآن الكريم ومنازله. ويبقى الّسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تحدث اإلمام الجرجاني عن 

أصول النحو، وهل االستحسان الذي تحدث عنه اإلمام هو االستحسان عند األصوليين؟

 من أبواب العلم 
ً
فإذا تأّملنا في مضامين الّدالئل يتمظهر دليل االستحسان بصفته بابا

 
ً
 في الدين عظيما

ً
لعت منه على فوائد جليلة، ومعاٍن شريفة، ورأيت له أثرا

ّ
»إذا أنت فتحته اط

 إلى حسم كثيٍر من الفساد فيما يعود إلى الّتنزيل وإصالح أنواٍع 
ً
 جسيمة، ووجدته سببا

ً
وفائدة

ق بالتأويل«))).
ّ
من الخلل فيما يتعل

ل فائدته ووظيفته في كونه »يؤّمنك من أن تغالط في دعواك، وتدافع عن مغزاك، 
ّ
وتتمث

ويربأ بك عن أن تستبين هًدى ثم ال تهدي إليه، وتدل بعرفاٍن ثم ال تستطيع أن تدل عليه، 

 كما عرفُت، 
َ

نظر لتعرف
ُ
، فا

ً
ة ، وصادفُت لذلك أريحيَّ

ً
ة  ومزيَّ

ً
وتقول: »قد نظرُت فرأيُت فضال

ر، 
ُ

َناك ْق، لتجد مثل الذي وجدُت«، فإن َعَرف فذاك، وإال فبينكما التَّ
ُ
ْسُبر وذ

ُ
وراجع نفسك، وا

ل«))). ِسُبك إلى فساد في التخيُّ
ْ
ل، وَين ِسُبُه إلى سوء التأمُّ

ْ
ن

َ
ت

ثم يبرز عبد القاهر الجرجاني أهمية »االستحسان« وقيمته وفضله بكونه على الجملة 

اِت القلوب،  ه، ويأخذ لك منه أنا�ضيَّ العيون وحبَّ َتِقي لك من علم اإلعراب خالَصه ولبَّ
ْ
ا »َين

ً
بحث

وما ال يدفُع الفضَل فيه دافٌع، وال ينكر ُرْجحانه في موازين العقول ُمْنكر«))).

ر عبد القاهر الجرجاني ملفهوم  وإذا تأّملنا في مضامين هذه الّنصوص تبّين لنا أّن تصوُّ

ر ابن جني؛ فاالستحسان –عند اإلمام عبد القاهر-  االستحسان يخالف إلى حّدٍ كبير تصوُّ

ق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر، الناشر: مكتبة الخانجي 
ّ
) - دالئل اإلعجاز تأليف: عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعل

بالقاهرة، الطبعة الثانية: 0)))ه/989)م، ص: )).
)  - املصدر نفسه، ص: )).

)  - املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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ه«)))، وهو ذلك الباب من العلم الذي إذا أنت  َتِقي لك من علم اإلعراب خالَصه ولبَّ
ْ
 »َين

ٌ
بحث

فتحته وولجت منه حصلت على ما يعينك على »حسم كثيٍر من الفساد فيما يعود إلى الّتنزيل 

ق بالتأويل«))). 
ّ
وإصالح أنواٍع من الخلل فيما يتعل

الحظ أّن اإلمام عبد القاهر الجرجاني ُيساهم –بنّصه هذا- في بناء وصناعة العالم 
ُ
وامل

املجتهد الذي ُيْسمح له باإلقدام على ممارسة عملية االستحسان. فباب االستحسان املفتوح 

في كتاب »دالئل اإلعجاز«؛ ال يدخل منه كّل من هّب ودّب، ولكن ال بّد ملن رام ولوجه من أن 

ر في شخصه عّدة مواصفات علمية ومعرفية معّينة.
ّ
تتوف

املبحث السادس: دور دليل االستحسان يف إدراك مدارج اإلعجاز القرآني 

ومنازله 

بها  الِعلم  طريُق   
ً
وأسرارا دقائق  ههنا  أن   )...( األمر  »وجملة  القاهر:  عبد  اإلمام  يقول 

إليها،  ُهُدوا  قد  قوٌم  بها  ينفرد  معاٍن  العقل، وخصائُص  اها 
َ

ُمْستق ولطائف  ُر، 
ْ

والِفك ة  ِويَّ الرَّ

ة  ها السبُب في أن َعَرضت املِزيَّ نَّ
َ
ُحُجُب بينهم ويبنها، وأ

ُ
ِشف لهم عنها، وُرِفَعت ال

ُ
وا عليها، وك

ّ
وُدل

َو 
ُ
وَيْعل الغاية،  في ذلك، وتمتدَّ  ُو 

ْ
أ الشَّ َيْبُعد  ، وأن 

ً
َبعضه بعضا َيْفُضل  أن  الكالم، ووجب  في 

ْوق البشر«))).  
َ
ى ينتهي األمر إلى اإِلعجاِز، وإلى أن يخرج عن ط املرتقى، وَيعزَّ املطلب، َحتَّ

وقد بالغ اإلمام عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن أهمية اإلدالء بالّدليل في القيام 

بعملية االستحسان))) في معرض حديثه عن دليل إعجاز القرآن الكريم حين قال: »وجملة ما 

نه لك: أنه ال بد لكل كالم تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون الستحسانك  ن أبّيِ
َ
أردُت أ

)  - دالئل اإلعجاز تأليف: عبد القاهر الجرجاني، ص: )). 
) - دالئل اإلعجاز، مرجع سابق، ص: )).

)  - دالئل اإلعجاز، ص:7.
»معنى  الفقه-:  )في  االستحسان«  في  »فصل  في  الَباجي  خلف  بن  سليَمان  الَوليد  أبو  اإلَمام  ُصولي 

ُ
األ الفقيُه  ويقول   -   (

ة االستحسان بتعريفات متعّددة  ليلين. وقد عّرف الحنفيَّ االستحسان الذي ذهب إليه مالك رحمه هللا: القول بأقوى الدَّ
)...- فقال بعضهم: هو الُعدول عن موجب قياٍس إلى قياس أقوى منه. وقال بعضهم: هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. 
وقال أبو الحسن الكرخي: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه لوجه هو أقوى، وبنحو تعريف 
الكرخي عرفه أبو الحسن البصري فقال: إنَّ ترك وجه من وجوه االجتهاد غير شامٍل شمول األلفاظ لوجه هو أقوى منه«. 

ُصول«، مرجع سابق، الجزء األول، ص: ))).  
ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
ُصول في أ

ُ
اُم الف

َ
انظر كتاب »ِإْحك



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 78

، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما 
ٌ
 معقولة

ٌ
 وعلة

ٌ
ذلك جهة معلومة

اّدعيناه من ذلك دليل«))).

بين  ه »ال فرق 
ّ
بأن الَباجي  بن خلف  الَوليد سليَمان  أبو  ُصولي 

ُ
األ الفِقيِه  اإِلَمام  ويصّرح 

ي  ليل، وقد أجمعنا على استحسان العاّمِ  من جهة الدَّ
َّ
فل والعاِلِم إال ِ

ّ
ي والط استحسان العاّمِ

ه حكم عن غير دليل، فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن  فل ال يجوز الحكم به؛ ألنَّ ِ
ّ
والط

غير دليل«))).

بالحسن،  تواصفوه  ما  إلى  ْعِمد 
ُ
ا

َ
ف ذلك،  عرفَت  قد   

ْ
»وإذ القاهر  عبد  اإلمام  يقول 

مما  غيره  دون   ،
ً
خصوصا »النظم«  أجل  من  كذلك  جعلوه  ثم  بالفضل،  له  اهدوا 

َ
وتش

ُيْسَتْحَسُن له الشعر أو غيُر الشعر، من معنى لطيف )...( أو غير ذلك مما ال يدخل في النظم، 

ة ممَّ كانت؟  ْرَيحيَّ
َ
نظر إلى حركات األ

ُ
ه، فإذا رأيَتَك قد ارتحَت واهتززت واستحسنت، فا

ْ
ل وتأمَّ

ن الذي قلُت لك كما قلت«))).
َ
 أ

ً
ا ظهرت؟ فإنك ترى ِعيانا

َ
وعندَما ذ

ما أضحى اإلعجاز أرقى  ويظهر -في الّنص املوالي- أّن لالستحسان درجات ومنازل؛ بل ربَّ

درجات االستحسان وأعلى منازله. يقول اإلمام عبد القاهر في معرض حديثه عن سبب تأليف 

، والنسُج النسَج، 
َ

 التأليف
ُ

نه كما َيْفُضل هناك النظُم النظَم، والتأليف
َ
دالئل اإلعجاز: »وأ

ة، حتى يفوَق ال�ضيء نظيَره واملجانَس له  ِزيَّ
َ
ر امل

ُ
م الفضُل، وتكث

ُ
، ثم َيْعظ

َ
 الصياغة

ُ
والصياغة

 ،
ً
بعضا الكالم  بعض  يْفُضل  كذلك  الشديد،  التفاوَت  الِقَيُم  تتفاوت  وحتى   ،

ً
كثيرة درجاٍت 

 بعد 
ً
با

َ
 فوق منزلٍة، ويعلو َمْرق

ً
ه ذلك ويترقى منزلة

ُ
م منه ال�ضيُء ال�ضيَء، ثم يزداُد فضل ويتقدَّ

)  - الدالئل، ص: )).
ْحَسَنُه« ]الزمر: 8)[. والجواب أّن أحسنه هو الذي يكون مع 

َ
بعون أ

َّ
َيت

َ
ْوَل ف

َ
ِذيَن َيْسَتِمُعوَن الق

ّ
وا بقوله تعالى: »ال

ُّ
)  - و«استدل

، فهو عند هللا َحَسٌن«. أخرجه 
ً
ْسِلُموَن َحَسنا

ُ
بّيِ صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »ما َرآُه امل وا: بما روي عن النَّ

ُّ
الدليل )...- استدل

ار والطيال�ضي  ة من حديث وائل، عن ابن مسعود رقم )00))-، وهو موقوف حسن، وكذا أخرجه البزَّ نَّ أحمد في كتاب السُّ
براني، ورواية الرفع ضعيفة. انظر »املقاصد الحسنة« 7)). 

َّ
والط

، لعصمة جميع املؤمنين، وليس خالفنا معكم في نفس 
ً
 وصوابا

ً
، كان ذلك إجماعا

ً
 حسنا

ً
والجواب أنَّ املسلمين إذا رأوا شيئا

 كان إجماعها 
ّ
 عند دليٍل، وإال

ّ
 ال تجتمع على ُحسِن َحَسن إال

َ
ة مَّ

ُ
ما اختلفنا في جهة االستحسان، وعندنا أنَّ األ الحسن. وإنَّ

ُصول« 
ُ
اِم األ

َ
ْحك

َ
ُصول في أ

ُ
اُم الف

َ
 إليه بغير دليل..«. انظر كتاب »ِإْحك

ً
ها أجمعت على الحكم شهوة وميال وا على أنَّ

ُّ
ُدل

َ
خطأ، ف

ُصولي أبي الَوليد سليَمان بن خلف الَباجي، مرجع سابق، الجزء األول، ص: )))-7)).
ُ
لإِلَمام الفِقيِه األ

)  - انظر الدالئل، ص: )8-)8.
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ْحَسُر الظنون، 
َ
 له غاية بعد غايٍة، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع األطماع، وت

ُ
ف

َ
ٍب، وُيسَتأن

َ
َمْرق

 الُقَوى، وتستوي األقداُم في الَعْجز«))).
ُ
وتسقط

ْستْحِسن )العالم 
ُ
ويظهر للّناظر في تصّور اإلمام عبد القاهر ملفهوم االستحسان أّن امل

معرفية،  بآليات   
ً
مجّهزا يكون  أن  يجب  االستحسان(  بعملية  القيام  على  لإلقدام  املؤّهل 

أّن   -
ً
-تماما يدرك  كان  فقد  املتمّيزة.  العملية  بهذه  للقيام  تؤّهله  منهجية  بتقنيات   

ً
حا

ّ
ومسل

م، ولعّل هذا ما جعل مهّمته تتأّسس على استكشاف ما دار في 
ّ
االستحسان من عمل املتكل

.
ً
م دون قصد أحيانا

ّ
ذهن املتكل

صلته  نظهر  لكي  بحوث-  من  سيستقبل  –فيما  الّدالئل  مع  وقفات  عّدة  لنا  وسيكون 

نقطعة الّنظير في تطوير 
ُ
الوثيقة بالخصائص، ونكشف بشكل واضح على قدرة صاحبه امل

غوي واألدبي. 
ّ
علم أصول الّنحو، وذلك بإبراز مركزية هذا العلم املتمّيز في عملية اإلبداع الل

علم  من  يتجّزأ  ال   
ً
جزءا كان  البالغة  مبحث  أّن  إلى  املطاف-  نهاية  –في  اإلشارة  وتجدر 

تصّرفه))).  في  العرب  كالم  لسمت  انتحاء  بكونه   -
ً
–سابقا جّني  ابن  تصّوره  والذي  النحو، 

وإذا تدّبرنا مضامين قول ابن جني على النحو وأصوله ألفيناه يربط عملية إدراك كنه نحو 

العربية بفهم وإدراك معاني أربع كلمات بارزة وهي: االنتحاء والّسمت وكالم العرب والّتصّرف، 

 
ً
وما نالحظه هو أّن ملعاني هذه األخيرة ارتباط وثيق بمعاني أخرى أكثر شمولية، وأوفر عمقا

غوي. 
ّ
م الل

ّ
غوي لتستقّر في ضمير املتكل

ّ
تتوارى خلف الّتعبير الل

حّتى إذا تتّبعنا منطق ابن جني في عرضه ألصول النحو بدت لنا رغبته امللّحة في الكشف 

الّصارخ على  لنا -بشكل واضح- إصراره  غة، وظهر 
ّ
م والل

ّ
املتكل بين  بط 

ّ
الرا عن ذلك الخيط 

غة 
ّ
الل في مجال  الفعل اإلبداعي  في  النحو  أمر هام، وهو: مركزية أصول  الحجاب عن  إزالة 

 .
ً
 واألدب عموما

ً
خصوصا

)  - الدالئل، ص: )).
)  - لقد عّرف ابن جني الّنحو بقوله: هو »انتحاء َسْمت كالم العرب في تصّرفه من إعراب وغيره«. وينحصر مجال اشتغال 
صل ببنية الكلمة وصيغها من تغيير، وتركيبي )اإلعراب-: مبحث في 

ّ
ى مستويين: صرفي )املفردة-: ما يت

ّ
النحو في كونه يتول

حوية بين املفردات والجمل والتراكيب. انظر الخصائص: )/)). 
ّ
العالقات الن
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امتالكه  ما بمجّرد  لغة  في  املجتهد من أهل اإلبداع  العالم  يكون  ابن جني ال  ففي نظر 

لناصية النحو فحسب؛ بل ال بد له من معرفة كافية بأصول النحو كذلك. ومن ثّم ال يكون 

 إذا أبدع فيها، وال يمكن أن يبدع فيها إال إذا أحّبها، وال يمكن أن 
ّ
اإلنسان من أهل لغة ما إال

 إذا َعِلَم أصولها، َوَوَرَد 
ّ
 إذا عرفها -ألّن اإلنسان عدّو ما يجهل- وال يمكن أن يعرفها إال

ّ
يحّبها إال

غة هو العارف بها والعالم بأصولها.
ّ
مصادرها. لذلك فاملجتهد املبدع في الل

ولعّل هذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني يقول -في مرحلة الحقة- في مدخل دالئله: »هذا 

، وينظر في 
ً
، وكل ما به يكون النظم دفعة

ً
كالم وجيٌز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة

لتقت له حتى رآها في مكاٍن واحٍد«))). ويقول في بعض 
ُ
مرآٍة تريه األشياء املتباعدة األمكنة قد ا

أبياته))): 

فما لنظم كالٍم أنت ناظمه  ***  معنًى سوى حكم إعراٍب تزجيه

وقد علمنا بأن النظم ليس سوى *** حكٍم من النحو نم�ضي في توخيه

ي معاني النحو؛ لذلك يفسره بقوله: 
ّ

فالّنظم عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني هو توخ

ُم« إال أن تضع كالمك الوضَع الذي يقتضيه »علم النحو« وتعمَل على 
ْ
ظ »اعلم أن ليس »النَّ

 الرسوَم التي ُرِسمت لك، 
َ
ِهَجْت فال تزيغ عنها، وتحَفظ

ُ
صوله، وتعرف َمناهجه التي ن

ُ
قوانينه وأ

ِخلُّ ب�ضيء منها«))).
ُ
فال ت

ويقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف في كتابه »النحو والداللة«: »لقد كان عبد 

هداه  وقد  ولوع.  وبتفسيرها  فقه،  وباألساليب  بصر،  بالنصوص  له   ،
ً
خالصا  

ً
نحويا القاهر 

بصره بالنصوص وفقهه باألساليب وولوعه بالتفسير إلى نظريته املعروفة بنظرية »النظم«، 

وهي تقوم على معاني النحو«))). 

)  - الدالئل، ص: ).
)  - املصدر نفسه، ص: 0).
)  - املصدر نفسه، ص: 80.

دار  والداللي«،  النحوي  املعنى  لدراسة  والداللة، مدخل  »النحو  اللطيف  محمد حماسة عبد  الدكتور  كتاب  انظر   -   (
الشروق-القاهرة، الطبعة األولى: 0)))ه/000)م، ص: 7).
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هكذا ارتبط التفكير البالغي العربي بأصول الّنحو، و«الذي نروم التنبيه عليه، هو أن 

عندما  األولى  صورته  في  النحو  أحظان  في  نما  التفكير  من  نمط  عنها،  نتحدث  التي  البالغة 

 بالبحث في خصائص العربية. هكذا كان لنظر ابن جني في جملة من املقومات 
ً

كان موصوال

الصوتية والصرفية والتركيبية، أن أف�ضى به إلى الكشف عما تحمله من إمكانات أسلوبية 

إليه  انتهت  ما  يكن  لم  وبناء عليه،  البالغي والجمالي.  التعبير  في  اللغة  تمثل خصائص هذه 

عر من مقّومات سوى امتداد للتفكير في الخصائص الجمالية للغة العربية«))). 
ّ

بالغة الش

 
ً
غويون العرب –ومن بينهم ابن جني وعبد القاهر الجرجاني- كثيرا

ّ
وقد درس النحاة والل

غوية مثل: الّتقديم والّتأخير والّزيادة والحذف وغيرهما دراسة تربط بين فكر 
ّ
واهر الل

ّ
من الظ

غة الحديث ترفض مثل هذا الّربط؛ 
ّ
جاهات في علم الل

ّ
م وكالمه، وإذا كانت بعض االت

ّ
املتكل

 من طرف رائد املدرسة التوليدية 
ً
 يمكن دحضه؛ خصوصا

ً
فإّن ذلك ال يعدو أن يكون رأيا

غوي والفكر اإلنساني في نماذجه 
ّ
العالم األمريكي )نوام تشومسكي( الذي ربط بين الواقع الل

سانية املتمّيزة.
ّ
الل

غوي والواقع الفكري؛ أو قل: تجعل 
ّ
ركيب الل

ّ
ولقد كانت أساليب القدماء تربط بين الت

القوانين  من  قانون  وهو  م. 
ّ
املتكل ذهن  في  األفكار  لترتيب  مطابقة  الخارجية  غة 

ّ
الل م 

ُ
ظ

ُ
ن

غوي –كما هو معروف- عالقات معنوية ذات تأثير لفظي، 
ّ
الل ركيب 

ّ
األساسية للعربية. فالت

غات))).
ّ
وهذا موجود في العربية وفي غيرها من الل

)  - البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: )0).
)  - انظر كتاب أصول النحو ملحمد خير الدين الحلواني، مطبعة إفريقيا الشرق- الناشر األط�ضي الدار البيضاء، 

الطبعة الثانية: )98)م، ص: 9-8.
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الفصل الخامس: الّسماع 

واألحكام  القواعد  لتجريد  أولى  منهجية  أداة  الّسماع  األول:  املبحث 

اللغوية والنحوية 

الّسماع هو الّدليل اإلجمالي األّول، وعليه يجري االستقراء، وُيعّرفه السيوطي بقوله: »ما 

غويين العرب قد 
ّ
ثبت في كالم من يوثق بفصاحته«))). ونستنتج من خالل هذا النص، أّن الل

 متعّددة في املأخوذ 
ً
انطلقوا من معايير معّينة اعتبروها أساس التقعيد؛ إذ اشترطوا شروطا

غوية باالبتعاد عن شوائب الُعجمة، 
ّ
ع الحصيلة الل متُّ

َ
عنه وفي املأخوذ به، وبدا لهم وجوب ت

ر بلغات األمم املجاورة، وهذا هو معيار الّنقاء والّصفاء. ومن ثم حّددوا مصادر 
ّ
وعدم التأث

الّسماع في:

حّجة؛  ها 
ّ
كل تعتبر  التي  القراءات  غير  وهو  مصحف)))،  في  املدّون  الّنص  وهو  - القرآن: 

كيفما كانت وعلى الّرغم من تعّددها واختالفها))). 

فظ املروي، وذلك أمر 
ّ
بالل النبي صلى هللا عليه وسلم قاله  أّن  - الحديث: وهو ما ثبت 

ناذر ألّن أغلبية األحاديث ُرويت باملعنى فقط، وهذا املصدر كان مثار الخالف بين النحاة؛ إذ 

اختلفوا في االستشهاد واالحتجاج به. 

عر 
ّ

 الش
ً
- كالم العرب: والكالم الذي أجاز الّنحويون االسشهاد به هو الفصيح، خصوصا

؛ مّما جعل ابن األنباري يدخل هذا 
ّ
 منها: عدم األخذ بالّناذر والشاذ

ً
منه، وقد حّددوا له شروطا

االعتبار في تعريفه للّسماع فهو عنده: »الكالم العربي الفصيح )املنقول بالنقل الصحيح(، 

)  - السيوطي: اإلقتراح، مرجع سابق، ص: )).
)  - جاء في املزهر للسيوطي: »قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن الكريم فهي أفصح مما في غير القرآن، ال 

خالف في ذلك«. املزهر: )/))). 
)  - »القرآن والقراءات اللغوية حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املنزل على محمد صلى هللا وسلم للبيان واإلعجاز، 
والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور في كتبه الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها«. انظر البرهان في علوم 

القرآن للزرك�سي، تحقيق: األستاذ أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت-لبنان، 980)م، ص: )/8)). 
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دين، 
ّ
ة إلى حّد الكثرة. فخرج عنه إذا ما جاء في كالم غير العرب من املول

ّ
الخارج عن حّد القل

 من كالمهم«))).   
ّ

وما شذ

االستشهاد؛  قّوة  حيث  من  قيمتها  في  تتفاوت  الّسماع  مصادر  مراتب  أّن  الحظ 
ُ
وامل

ه أوثق وأصّح من غيره، 
ّ
غوي ألن

ّ
فالقرآن حّجة لم ُيقّيد بأّي شرط، وقد كان هدف الّدرس الل

وقد ظهرت العلوم العربية جميعها لتخدم هذا النّص القرآني املتمّيز؛ فكان منه أن خدمها 

بصفته مصدرها األول الذي منه تبدأ وإليه تنتهي. 

مثل  به  االستشهاد  اللغة  علماء  يكثر  لم  إذ  الثانية؛  املرتبة  في  فيأتي  الحديث  وأّما 

إكثارهم في االستشهاد بالقرآن الكريم، وكالم العرب الفصيح. وقد توّسع أبو علي الفار�ضي 

 
ً
في االستشهاد بالحديث الّنبوي، وتبعه في ذلك تلميذه ابن جني الذي اعتبر الحديث مصدرا

غوي))).  
ّ
 من مصادر الّسماع الل

ً
أساسيا

 ملعايير 
ً
ثّم بعد ذلك يأتي دور كالم العرب الذي أخضعه الّنحاة إلى مبدأ االنتقاء وفقا

الدين  جالل  اإلمام  نقل  وقد  القبائل.  كّل  لغات  من  غوية 
ّ
الل ماّدتهم  يأخذوا  لم  إذ  معّينة؛ 

 من كالم أبي نصر الفارابي، والذي يبّين في أّول كتابه املسّمى 
ً
السيوطي في كتابه املزهر نّصا

غوية فيقول: »كانت قريٌش أجوَد 
ّ
ت منها املاّدة الل بـ«األلفاظ والحروف« القبائَل التي اسُتمدَّ

 وأبينها 
ً
العرب انتقاًء لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا

إبانة عّما في النفس. والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي 

من بين قبائل العرب هم :  قيس وتميم وأسد. فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. 

الطائيين  وبعض  كنانة  وبعض  هذيل  ثم  والتصريف.  اإلعراب  وفي  الغريب  في  اتكل  وعليهم 

لم يؤخذ عن حضري قط وال عن  ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.  وبالجملة فإنه 

سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بالدهم املجاورة لسائر األمم الذين حولهم )...( والذي 

)  - أبو البركات بن محمد األنباري: ملع األدلة، مرجع سابق، ص: )8.
)  - انظر الخصائص: )/))-))، ففي »باب القول على اإلعراب« نجد ابن جني يستشهد بالحديث الذي يقول فيه رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم: »الثيب تعرب عن نفسها«. 
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 وصناعة هم أهل البصرة 
ً
نقل اللغة واللسان العربي عن هؤالء وأثبتها في كتاب فصيرها علما

والكوفة فقط من بين أمصار العرب«))) .

زمن  ِف 
ْ
ِبَوق ُيعرف  ما  وهو  الّزمانية،  البيئة  كذلك  حّددوا  املكانية  البيئة  حّددوا  وكما 

االستشهاد، و«تمتّد الحقبة التي استقرى النحويون فيها اللغة من القرن الرابع قبل الهجرة 

نا نجدهم يحتّجون بكالم الّزباء وجذيمة األبرش وأعصر بن 
ّ
إلى القرن الرابع بعدها، ذلك أن

جري)))، ومن عاصرهما من 
ّ

سعد، ويحتجون أيضا بكالم عمارة بن عقيل وأبي عبد هللا الش

أعراب القرنين الثالث والرابع«))). 

الّتقسيم   على 
ً
كان طاغيا املكاني؛  الّتقسيم  أّن  في  املحدثين  الدارسين  أغلب  وال يشك 

القرون  قلت عن أعراب 
ُ
ن ما 

ّ
إن القديمة  الّنحويين، ألّن نصوص الجاهلية  في أصول  الّزماني 

الرابع  القرنين  لغة  من  النحويون  استقراه  ما  أّن  رأيهم  ففي  للّنحاة،  املعاصرة  اإلسالمية 

والثالث قبل الهجرة وما بعدها أقّل مّما استقروه من لغة القرنين األّول والثاني قبلها وبعدها.

غة؛ إذ نجده يروي 
ّ
 أّن ابن جني قد تجاوز التحديد الّزمني الذي وضعه علماء الل

ُ
الحظ

ُ
وامل

اعر املتمّيز املتنّبي، وأّسس بذلك 
ّ

ه روى للش
ّ
عن بشار، ويحتج بشعره وبشعر أبي نواس، ثّم إن

الزمخشري )ت8))ه(  العلماء؛ مثل جار هللا   ملن جاء بعده من 
ً
إماما ، وكان 

ً
 جديدا

ً
منهجا

الذي احتج –هو اآلخر- بأشعار أبي تمام وغيره. 

وإذا رجعنا إلى كتاب سيبويه ألفينا الّسماع عند هذا األخير يعتمد الّنقل عن الُقّراء، 

ه ُروي في 
ّ
غة، والعرب املوثوق بفصاحتهم، ويقّل استشهاده بالحديث الّنبوي؛ ألن

ّ
وعلماء الل

أغلبه باملعنى ال باللفظ، ودخل في روايته كثير من األعاجم))).

مقدمتهم  وفي  موطنه،  في  قين 
َّ
املوث اللغة  »علماء  عن  سيبويه  سماع  الكتاب  في  ويترّدد 

أكثر  عنه  نقل  وقد  حبيب،  بن  يونس  ويليه  ى، 
ّ

املعل الِقْدح  الكتاب  في  وله  الخليل،  أستاذه 

املكتبة  صاحب  الرافعي  سعيد  محمد  طبعه  مصر،  السعادة-  مطبعة  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  املزهر  السيوطي:   -   (
املزهرية: ))))، ص: 8)). وانظر اإلقتراح في أصول النحو، مرجع سابق، ص: )).

)  - انظر الخصائص فقد ذكر ابن جني أبا عبد هللا الشجري في املواضع اآلتية: )/0-78))-8))، )/))، )/80).
الثانية:  الطبعة  البيضاء،  الدار  األط�ضي  الناشر  الشرق  إفريقيا  مطبعة  العربي،  النحو  أصول  الحلواني:  خير  محمد   -   (

)98)، ص: 9)-0). 
)  - شوقي ضيف: املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: 80. 
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عمرو  أبو  ثم  نقال،  وأربعون  سبعة  عنه  نقوله  ومجموع  الكبير  األخفش  ثم  مرة،  مائتي  من 

 وأربعين رواية، ثم عي�ضى بن عمر، ومجموع نقوله عنه إثنان 
ً
بن العالء، وقد روى عنه أربعا

وعشرون مرة، ثم ابن إسحق وقد نقل عنه أربع مرات. وهو ال ينقل عنه وال عن أبي عمرو بن 

العالء مباشرة. ويروي السيرافي عن أبي زيد أنه كان يقول: كلما قال سيبويه: »وأخبرني الثقة 

 عن الكوفيين 
ً
فأنا أخبرته« وتكررت الرواية في الكتاب عن هذا الثقة تسع مرات. ونقل أيضا

بعض وجوه من القراءات ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة«))). 

في  ألسنتهم  على  ائعة 
ّ

الش الّصورة  تسجيل  في  العرب  من  سيبويه  موقف  ل 
ّ
تمث وقد 

بل  وحدها،  بها  يكتفي  يكن  ولم  قواعده،  تقرير  في  عليه  يعتمد   
ً
أساسا يجعلها  إذ  التعبير، 

ذوذ أو القبح أو 
ّ

ا على ألسنتهم، وهو ينعته تارة بالّضعف وتارة بالش
ّ
يسّجل كذلك ما جاء شاذ

باعه))).
ّ
ه يخالف القياس الذي ينبغي ات

ّ
الغلط؛ يقصد بذلك إلى أن

أّما ابن جني- فقد قّيد الّسماع –في كتابه الخصائص- بـ«الفصيح« و«املوثوق فيه« مّما 

ف 
ّ
وظ

ُ
 نظرية وآلية منهجية ت

ً
؛ إذ اعتبره أداة

ً
 خاّصا

ً
ه قد تصّور مفهوم الّسماع تصّورا

ّ
يعني أن

ابن جني لألصول  يتأّمل رؤية  القياس. فمن  إلى جانب  القواعد واألحكام واألوصاف  لتوليد 

مسألة  –في  يلتزم  لم  فهو  غوية، 
ّ
الل املاّدة  باستقراء  ارتبطت  قد  أّنها  اإلدراك-  -تمام  يدرك 

الّسماع مثال- بــ«املسموع« و«املنقول« فقط؛ بل تجاوز األمر إلى ما وراء ذلك. 

ويمكن أن نستنتج أّن ابن جني ينظر إلى من يأخذ عنهم اللغة نظرة متفّحصة ودقيقة 

الفصحاء  يفقد  أن  هو  ُيخيفه  كان  الذي  فال�ضيء  وتغّيرها؛  اللغة  لتطّور  فهمه  على  تدّل 

فصاحتهم الختالطهم بأصحاب املدن وباألعاجم. 

في  ورد  إذ  عنه؛  ُيأخذ  من  بمواصفات  سيبويه  ْبِله- 
َ
ق وِمْن  –هو  اهتم  ذلك  أجل  ومن 

الكتاب العبارات اآلتية: »وسمعنا الثقة من العرب«، »وحدثنا من نثق به«، و«قال قوم من 

العرب تر�ضى عربيتهم«))).  

)  - املرجع نفسه، ص: )8.
)  - نفسه، ص: )8. 

)  - انظر املواضع اآلتية في كتاب سيبويه: )/)))، )/)))، )/)8).
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غة 
ّ
الل إلى  العناية  ْولت 

َ
أ القديمة  العربية  غوية 

ّ
الل الّدراسات  أّن  سبق  مّما  ونستخلص 

غوية بأكملها، بل أخذت بعضها، واعتبرت لغات قبائل 
ّ
املكتوبة، كما أّنها لم تأخذ املاّدة الل

معّينة لغة واحدة، ثّم إّنها اعتبرت لغة مراحل متعّددة لغة مرحلة واحدة. 

غة كيفما 
ّ
غوية الحديثة التي تعتبر أّن الل

ّ
وهذا الّسلوك يتعارض مع مبادئ الّدراسات الل

غة املنطوقة؛ 
ّ
غة املكتوبة فحسب بل تنطلق من الل

ّ
كانت جديرة بالّتقعيد، كما أّنها ال تعتمد الل

غوي 
ّ
غة املنطوقة. ويمكن القول إّن الّتصّرف الل

ّ
ألّن الكتابة نفسها مؤّسسة على وحدات الل

 بشروط تاريخية معّينة هي التي أملت عليهم ما فعلوه. 
ً
للعرب كان محدودا

ويبقى الّسماع أصال من أصول الّنحو، إذ هو الّدليل اإلجمالي األّول، ثم بعد ذلك تأتي 

إلى  الح�ّضي  من  االنتقال  ومعناه  القياس،  إلى  الّسماع  من  االنتقال  في  ل 
ّ
تتمث أخرى  خطوة 

الّتجريدي؛ وال نجازف إذا قلنا إن العلوم اإلسالمية كلها معقول من منقول.  
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املبحث الثاني: تصّور ابن جني ملفهوم الّسماع 

ها درجة واحدة من حيث قيمة االستشهاد بأقوالهم، ولكّنه 
ّ
لم يعتبر ابن جني القبائل كل

اشترط في أحوال املحتّج بهم التعّمق في التبّدي. ففي رأيه أّن الذين يجب نقل اللغة العربية 

يفش  لم  الذين  الوبر  أهل  هم  العرب،  قبائل  بين  من  العربي  سان 
ّ
الل يؤخذ  وعنهم  عنهم، 

الفصاحة  وانتقاض عادة  األلسنة وخبالها،  املدر »من اضطراب  أهل  في  ما فشا  أهلهم  في 

وانتشارها«))). 

أمثال:  الشعراء  بعض  بلغة  يحتج  ال  األصمعي  اللغوي  العالم  أّن  إلى  جني  ابن  ويشير 

الكميت وذي الرمة وابن قيس الّرقيات؛ ألّن األّول جرمقاني من أهل املوصل، والثاني طاملا 

أكل املالح والبقل في حوانيت البّقالين، والثالث مخّنث. وكل هذه االعتبارات واملواصفات التي 

اعتمدها ابن جني ترتبط باملأخوذ عنه، وتركز على ميزاته الخلقية والعلمية.

 في القرآن، 
ً
ثّم إّن ابن جني قد جعل االستشهاد الصحيح من الوجهة النظرية محصورا

ه ال يقبل من األشعار والكالم ما ال أصل يسوغه، وال 
ّ
 أن

ّ
والحديث، وشعر العرب ونثرهم؛ إال

قياس يحتمله، وال سماع ورد به. فالناطق بذلك –في نظر ابن جني- بصورة من جر الفاعل أو 

ف عن لغة من أورده. 
ّ
راحه والتوق

ّ
رفع املضاف إليه. وما كانت هذه سبيله وجب اط

�ضيء من  يعترض  ولم  باقون على فصاحتهم  املدينة  أهل  أن  »ولو علم  ابن جني  يقول 

أهل  في  لو فشا   
ً
أيضا الوبر .  وكذلك  أهل  للغتهم لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن  الفساد 

الفصاحة  عادة  وانتقاض  وخبالها  األلسنة  اضطراب  من  املدر  أهل  لغة  في  شاع  ما  الوبر 

وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها .  وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ألنا ال نكاد 

 فصيحا .  وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كالمه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح 
ً
نرى بدويا

فيه وينال ويغض منه«))).

 كثر استفاد منهم، وقرأ عليهم، ونقل 
ً
في كتابه الخصائص رجاال ابن جني  وهكذا ذكر 

آراءهم بألفاظها أو معانيها إلى كتابه، ومن خالل الخصائص نتعرَّف على عدٍد كبير من هؤالء 

)  - الخصائص: )/).

)  - الخصائص: )/7.
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الشيوخ، وهم: أحمد بن محمد أبو العباس املوصلي، وأبو عبد هللا الشجري)))، وقد ذكرنا أنه 

، وكان ينشد 
ً
قرأ عليه باملوصل، وأن أبا الفتح كان شديد اإلعجاب بفصاحته، وكان شاعرا

 في كتبه، وكان يسأله ويحاوره، ويأنُس ألجوبته. 
ً
 من شعره)))، وقد ذكره مرارا

ً
ألبي الفتح شيئا

 من 
ً
نتفا ابن جني  قّدم  والذين  الخصائص،  في  أسماؤهم  الواردة  األعالم  العلماء  ومن 

أو  لهم  واحتّج  ومذاهبهم،  أقوالهم  ببعض  واستشهد  رواياتهم،  بعض  عنهم  وحكى  كالمهم، 

لخالفهم في كثير من األحيان: أبو الحسن األخفش )ت)))هـ()))، والذي ذكره في سبعة وثالثين 

بن  وأحمد   ،((( ً
في خمسة وعشرين موضعا ويليه األصمعي )ت)))هـ( وقد ذكره   ،((( ً

موضعا

يحيى )ثعلب( )ت)9)هـ(، وقد نقل عنه أكثر من إحدى عشرة مّرة، ثم الجاحظ )ت)))هـ(، 

ومجموع  )ت)7)هـ()7)،  أحمد  بن  والخليل  اب)))، 
ّ
الخط وأبو  )ت)))هـ(،  الجرمي  عمر  وأبو 

)  - ورد ذلك في الخصائص: )/)7، 78، 0))، )))، )))، 0))، )7)، و)/9، ))، ))، 07)، )))، و)/80).
)  - انظر الخصائص:)/0))، )7)، )/))، 07).

)  -  انظر الخصائص: )/))). 
)  - »أقام أبو الفتح في املوصل من والدته فيها سنة )))ه إلى سنة 7))ه، فيكون قد عاش في مسقط رأسه حوالي ستة 
ى اتصل بشيخه أبي علي الفار�ضي. ومن هؤالء الشيوخ الذين قرأ عليهم أبو الفتح في  عشر عاما، ودرس فيها على شيوخها حتَّ
مرحلة تكوينه العلمي في املوصل الشيخ أحمد بن محمد أبو العباس املوصلي الشافعي، ويعرف باألخفش، وكان إماما 
حو في املوصل قبل أن يغادرها هذا الشيخ إلى 

َّ
 بمذهب الشافعي، قرأ عليه ابن جني الن

ً
 عارفا

ً
 فاضال

ً
في النحو، فقيها

بغداد حيث أقام فيها، وكالم الشيخ النجار في مقدمة الخصائص بأنه لم يقف على أحد من شيوخه في املوصل سوى هذا 
الرجل يغاير ما ذكر ابن ماكوال حيث قال: »سمع جماعة من املواصلة والبغداديين« واملواصلة جمع موصلي مّما يوحي بأنه 
 اسمه أبو عبد هللا محمد بن 

ً
 فصيحا

ً
تتلمذ على غير واحٍد من شيوخ املوصل وعلمائها، ويمكننا أن نذكر من هؤالء أعرابيا

، وقد قرأ 
ً
 وراوية

ً
 باللغة وشاعرا

ً
جري، وكان عاملا  باسم عبد هللا الشَّ

ً
اف العقيلي، ويتردد اسمه في كتبه، ويذكره أحيانا العسَّ

الفسر شرح ابن جني لديوان املتنّبي البن جني، تحقيق:  عليه باملوصل، وبقي يحتفظ في ذاكرته باإلعجاب لهذا البدوي. 
صفاء خلو�ضي، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد، الطبعة األولى: 988)م، الجزء األول، ص: 99.

الثناء عليه وعلى علمه: »وهذا األصمعي –وهو صناجة الرواة والنقلة، وإليه محط األعباء والثقلة،  في  ) - ومما ذكره 
ومنه تجنى الفقر وامللح، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح– كانت مشيخة القراء وأمثالهم تحضره«. انظر الخصائص: 

    .(((/(
)  - هو األخفش األكبر، عبد الحميد بن عبد املجيد، مولى بني قيس بن ثعلبة، وهو شيخ يونس، وكان دينا ورعا ثقة، من 
أئمة اللغة والنحو. وكان قد لقي األعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمر بن العالء وطبقته. وأخذ عنه سيبويه اللغة وشيئا 
من النحو. وروى عنه في كتابه نحو 7) مرة، ولم تعرف سنة وفاته إال ما ذكروا أنه كان إماما في العربية قديما. انظر كتاب 

سيبويه: )/9.  
7  - قال ابن جني في الثاء عليه وعلى علمه: »وهذ الترجيم الذي أشرف عليه الخليل ظنا، وقد جاء به السماع نصا )...- فانظر 

إلى قوة تصور الخليل إلى أن هجم به الظن على اليقين، فهو املعني بقوله: 
  األملعي الذي يظن بك الظـ ***  ـن كأن قد رأى وقد سمعا«. انظر الخصائص: )))-))). 



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 90

نقل عنه  ))))هـ()))، وقد  ابن دريد )ت)))هـ()))، والزّجاج  ثم   ،
ً
نقال نقوله عنه سّتة عشر 

سّت مرات، ثّم أبوزيد )ت)))هـ())) الذي تكّررت الّرواية عنه أكثر من تسعة عشر مّرة، وأبو 

حاتم الّسجستاني )ت0))هـ(، وأبو بكر ابن السّراج )ت)))هـ(، وقد حكى عنه ما يزيد عن 

إحدى عشرة مّرة، وأبو عمرو الشيباني، وأبو عبيدة معمر بن املثّنى )ت09)هـ(، وأبو عمرو 

طرب )ت)0)هـ()))، والكسائي علي بن 
ُ
بن العالء)))، وقد نقل عنه أكثر من سبع مّرات، ثّم ق

حمزة )ت89)هـ()))، ثّم املازني )ت9))هـ()7)، وقد ذكره أزيد من خمس وعشرين مّرة، ثّم املبّرد 

، ثّم يونس بن حبيب )ت)8)هـ(، وآخرون 
ً
)ت)8)هـ(، ومجموع نقوله عنه سّتة عشر نقال

مجهولون)8)

في الخصائص: »وذلك أن  الثقة باألعراب وفصاحتهم، قال  الفتح شديد  أبو  وقد كان 

األعرابيَّ الفصيَح إذا ُعدَل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها، ولم يأبه بها«))). 

صحيح أن ابن جني لم يكن يأخذ عن أعرابي إال بعد أن يمتحن فصاحته، ولكنه كان يميل 

إلى األخذ عنه بعد التأكد من فصاحته، وهناك أعراٌب آخرون غير ابن الشجري أخذ عنهم 

املهيا   من آل 
ً
في الخصائص: »وسألت غالما املهيا، قال  الفتح، ومن هؤالء غالم من آل  أبو 

)  - صاحب كتاب الجمهرة في اللغة.
)  - صاحب كتاب معاني القرآن.

)  - هو أبو زيد بن أوس األنصاري قال: كان سيبويه يأتي مجل�ضي وله ذؤابتان، قال: »فإذا سمعته يقول: حدثني من أثق 
بعربيته، فإنما يريدني. فهذا قول مفتخر بتلميذه«. انظر الكتاب: )/0).

)  - ومما ذكره ابن جني في علمه وفضله قوله: »أفال ترى إلى هذا البدر الطالع، والبحر الزاخر، الذي هو أبو العلماء وكهفهم، 
وبدء الرواة وسيفهم، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه، وتراجعه فيه إلى هللا وتحوبه«. انظر الخصائص: )/0)). 
بابه، فقال: »ما أنت إال  )  - هو أبو محمد بن املستنير البصري. كان مالزما لسيبويه، وكان يدلج إليه فإذا خرج رآه على 
قطرب ليل!« والقطرب: دويبة ال تستريح نهارها سعيا. وقد أخذ قطرب أيضا عن عي�ضى بن عمر النحو، كما أخذ عن النظام 
مذهبه االعتزالي. انظر الكتاب: )/))-)). ومما ذكره ابن جني في علمه وفضله قوله: »وهلل قطرب! فإنه قد أحرز عندي أجرا 
عظيما فيما صنفه من كتابه الصغير في )الرد على امللحدين- وعليه عقد أبو علي رحمه هللا كتابه في تفسير القرآن، وإذا 

قرأته سقطت عنه الشبهة في هذا األمر«. انظر الخصائص: )/))). 
)  - ومما ذكره في الكسائي والثناء عليه وعلى علمه: »هذا إلى ما يعرف من عقل الكسائي وعفته، وظلفه ونزاهته، حتى إن 

الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته«. انظر الخصائص: )/))).   
7  - هو أبو عثمان بكر بن محمد املازني كان يقول: »من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي«. 
انظر الكتاب: )/)). وقال: »وإذا قال العالم قوال متقدما فللمتعلم االقتداء به واالنتصار له، واالحتجاج لخالفه، إن وجد 

إلى ذلك سبيال«. انظر الخصائص: )/)9). 
8  - تّم نقل إحصاء الّروايات عن محّقق الخصائص عبد الحميد هنداوي: )/)8)-))). 

)  - انظر الخصائص: )/)).
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 آخرين لم يذكر لنا أسماَءُهم، قال في 
ً
 عن لفظٍة من كالمه...«))). وكان يسأل أعرابا

ً
فصيحا

الخصائص))): »وسألُت بعَض بني عقيل عن قول الحم�ضي ]البيت[.. »))). 

وأبو جعفر بن محمد بن الحجاج، وهو يروي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن 

يخ، وقد ورد ذكره في عدد من  محمد بن سالم)))، وأبو صالح السليل بن أحمد بن عي�ضى الشَّ

كتب أبي الفتح)))، وأبو بكر محمد بن علي املراغي)))، نسبة إلى مراغة –وهي من أهم أعمال 

اج،  جَّ ، قرأ على أبي إسحاق الزَّ
ً
نا  دّيِ

ً
بالد أذريبجان. نزل املوصل، وأطال املقام به، وكان عاملا

وله من التصانيف كتاب: مختصر النحو، وكتاب شواهد سيبويه وتفسيرها. وأبو الحسن 

القاسم  بن  بن علي  بكر محمد  وأبو  الخصائص)7).  في  الفتح  أبو  بن عمرو؛ وقد ذكره  علي 

الذهبي)8)، ومحمد بن سلمة ]أبو الصقر[)9). 

ومحمد بن محمد ]أبو السهل[ )ت)8)ه()0)) وهو محمد بن عثمان البغدادي املعروف 

ري   باللغة العربية والحديث، والسَّ
ً
بالطرازي: مقريٌء من تالميذ أحمد بن مجاهد، كان عارفا

)  - الخصائص: )/778.
)  - انظر الخصائص: )/9)).

) - انظر الفسر: )0).
)  - وقد ورد ذكره في املحتسب: جعفر بن علي، قال: »أخبرنا بهذه الحكاية أبو بكر جعفر بن علي بن الحاج..«. والحكاية التي 
م، قال: قال سيبويه: كان عي�ضى بن عمر يقرأ: »على تقوًى من هللا« 

َّ
أشار إليها أبو الفتح هي: »ومن ذلك ما حكاه ابن سال

ن أحد غيرُه؟ قال: ال«. كما ذكره مرة  ن؟ قال ال أدري وال أعرفه. قلت: فهل نوَّ ]سورة التوبة اآلية 09)[ قلت: على أي �ضيء نوَّ
أخرى باسم جعفر بن علي وذكره في الخصائص )مرتين: )/)8)، )/)0)- باسم جعفر بن محمد بن الحجاج وذكر روايته 

عن ابن سالم مرتين وعن األصمعي مرة واحدة. انظر الفسر، ص: )0)-)0).
)  - ذكره ابن جني في الخصائص ثالث مرات: )/0))، )/)8)، 98).

ق الشيخ النجار على وروده في الخصائص: )/))) بالحاشية رقم 
َّ
)  - ذكره ابن جني في الخصائص: )/)))، )/99). وقد عل

: »يبدو أنه مبرمان شارح الكتاب، أخذ عن أبي اسحاق الزجاج، وأخذ عنه السيرافي الفار�ضي وال يبعد أن يأخذ عنه 
ً
))- قائال

امرائي الشيخ النجار على رأيه في كتابه ابن جني النحوي ص 0)، وهذا األمر بعيٌد عن الّصواب، ذلك  ابن جني..«. ووافق السَّ
أن محمد بن علي هو نفسه محمد بن علي املراغي، وهو عالم موصلي كما ذكرنا، وهو من تالميذ الزجاج وشارح لسيبويه 

، وأما برمان فهو محمد بن علي بن إسماعيل العسكري. انظر هامش الفسر ص )0).
ً
أيضا

.»
ً
فا  متعّسِ

ً
7  - انظر الخصائص: )/80. يقول ابن جني: »وحدثني أبو الحسن علي بن عمرو عقيب منصرفه من مصر هاربا

8  - ذكره أبو الفتح في الخصائص: )/99) بإسناد عن أبي عثمان، كما ذكره في الفسر ))مخطوطتنا-؛ )/)8).- بإسناده عن 
أبي بكر  محمد بن الحسن ]ابن دريد[. 

بّيِ أورده أبو الفتح بعينه في الفسر رواية عن أبي الصقر محمد بن سلمة   عن محمد بن سلمة الضَّ
ً
كان خبرا

ّ
9  - أورد ابن خِل

، كما أن أبا الفتح ذكره في بعض كتابه الخصائص: )/))) يروي عن املبرد. الضبّيِ
0)  - وقد ذكره أبو الفتح في الخصائص: )/))).
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شاعر  املتنبي  الطيب  أبو  جني  ابن  شيوخ  ومن  والكاتب،  الشاعر  املوصلي،  الكندي  اء 
َّ
ف الرَّ

في مسائل  وناقشه  ديوانه،  به، وقرأ عليه  الفتح شديد اإلعجاب  أبو  األكبر، وكان  العربية 

كثيرة من مسائل العربية )...(، وآِخر وأهم شيوخ أبي الفتح على اإلطالق هو أبو علي الفار�ضي 

 في مقّدمتهم أستاذيه 
ً
الذي الزمه أربعين سنة)))، ويذكر ابن جني ما يزيد عن واحد وثالثين عاملا

سيبويه والفار�ضي؛ هذا األخير الذي اعتبر املصدر السماعي الخاص البن جني. 

بع في ذلك سلفه من 
ّ
 عن األعراب الذين لم تفسد لغتهم؛ إذ ات

ً
لقد روى ابن جني كثيرا

اللغويين، وكان ال يأخذ عن بدوي إال بعد أن يمتحنه ويتثّبت من أمره وصدق نحيزته. وقد 

الوبر«.  املدر كما أخذ من أهل  في ترك األخذ عن أهل  في الخصائص: »باب   
ً
بابا لهذا  عقد 

ومن الذين أخذ عنهم وكان يثق بلغتهم أبو عبد هللا محمد بن العساف العقيلي التميمي. وقد 

 من 
ً
يذكره باسم أبي عبد هللا الشجري))). ومن قوله فيه: »وعلى نحو ذلك فحضرني قديما

املوصل أعرابي عقيلي جوبي تميمي يقال له محمد ابن العساف الشجري. وقلما رأيت بدوًيا 

أفصح منه«))).

ومن يتأّمل رؤية ابن جني لألصول يدرك -تمام اإلدراك- أّنها قد ارتبطت باستقراء املادة 

غوية، فهو لم يلتزم –في مسألة الّسماع كما رأينا- بــ«املسموع« و«املنقول« فقط؛ بل تجاوز 
ّ
الل

، ولم 
ً
 عاديا

ً
- لم يكن مستمعا

ً
غوي –مثال

ّ
األمر إلى ما وراء ذلك. ويمكن القول إّن املستمع الل

ما 
ّ
 كما هو موجود في بعض األنحاء الحديثة مثل النحو التوليدي، وإن

ً
 مثاليا

ً
يكن مستمعا

 .
ً
 متمّيزا

ً
، ويمتلك فضاًء معرفيا

ً
 سليمة

ً
 يحمل سليقة

ً
 فصيحا

ً
ما

ّ
كان متكل

رط )الفصاحة واملعرفة( في تصّوره ملن يقوم بالعمليات 
ّ

وقد اشترط ابن جني نفس الش

 تلك التي اختلف علماء العربية في األخذ بها؛ مثل: االستحسان 
ً
االستداللية األخرى؛ خصوصا

ساع 
ّ
االت  من 

ً
سبة البن جني نوعا

ّ
بالن ل دليل االستحسان –مثال- 

ّ
إذ مث واإلصالح وغيرهما، 

والّتصّرف الذي ُيستخدم إلبداع صيغ جديدة ومبتكرة في العربية.

)  -انظر الفسر: )/07).
)  - انظر الخصائص: )/)0-78-7))-0)).

)  - مقدمة الخصائص: )/))-)).
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 )يعني مستمعه الخاص 
ً
لهذا كله نجده يقول في أحد نصوص الخصائص: »وسألته يوما

أبا عبد هللا الشجري( فقلت له: كيف تجمع )دكانا(؟ فقال: دكاكين، قلت: فسرحانا؟ قال: 

 قلت 
ّ
سراحين، قلت: فقرطانا؟ قال: قراطين، قلت: فعثمانا؟ قال: عثمانون؛ فقلت له: هال

م بما ليس من لغته وهللا ال أقولها أبدا«. 
ّ
 يتكل

ً
أيضا: عثامين؟ قال: أيش عثامين! أرأيت إنسانا

وإذا تدّبرنا في مضامين هذا النص ألفيناها تتمظهر في أربع أفكار أساسية: 

 يتمّيز بسليقة سليمة، 
ً
 فصيحا

ً
ما

ّ
غوي بصفته متكل

ّ
األولى: ُيقّدم ابُن جني ُمستمَعه الل

  .
ً
 خاّصا

ً
ويمتلك فضاًء معرفيا

؛ فهو يقيس »عثامين« 
ً
 خاّصا

ً
ف ابن جني القياس –في هذا النص- توظيفا

ّ
الثانية: ُيوظ

على »سراحين« على الرغم من ُورود الّسماع بخالف ذلك.

على  عثامين  قياس  بعملية:  القيام  على  جري 
ّ

الش مستمعه  جني  ابن  يحض  الثالثة: 

سراحين، وفي ذلك إشارة إلى وجود إمكانية جديدة في توليد القاعدة باالستناد إلى املستوى 

الّصرفي.  

من   
ً
نوعا جري- 

ّ
الش هللا  عبد  أبي  على  جني  ابن  طرحها  -التي  األسئلة  ل 

ّ
تشك الّرابعة:   

 من التثّبت من صّحة ما ُيْؤخذ من أمور 
ً
مين بالعربية، وضربا

ّ
االختبار ملن ُيْؤخذ عنه من املتكل

لغوية ومسائل نحوية، وهذا يدّل على أّن ابن جني كان يمتلك قدرة عالية في مجال التدقيق 

والتحقيق والتوثيق. 

غوي في 
ّ
ويسمح التأّمل في هذا النص -املقتطف من الخصائص- بالقول إّن املستمع الل

 كما هو الشأن في بعض األنحاء 
ً
 مثاليا

ً
، ولم يكن مستمعا

ً
 عاديا

ً
نظر ابن جني لم يكن مستمعا

، ومعرفة متمّيزة بالعربية. ويمكن أن 
ً
 سليمة

ً
 ذا سليقة

ً
 فصيحا

ً
ما

ّ
ما كان متكل

ّ
الحديثة، وإن

نستنتج أن ابن جني ينظر إلى من يأخذ عنهم اللغة نظرة متفّحصة ودقيقة تدّل على فهمه 

لتطّور اللغة وتغّيرها؛ فال�ضيء الذي كان ُيخيفه هو أن يفقد الفصحاء فصاحتهم الختالطهم 

ْبِله- سيبويه بمواصفات من ُيأخذ 
َ
بأصحاب املدن واألعاجم. ومن أجل ذلك اهتم –هو وِمْن ق
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الثقة من العرب«، »وحدثنا من نثق به«، و«قال قوم من العرب  عنه؛ إذ يقول: »وسمعنا 

تر�ضى عربيتهم«))). 

م 
ّ
غوية؛ لذلك كان جّل حديثه عن حكمة املتكل

ّ
لقد كان ابن جني يبحث عن الحقيقة الل

م املستمع املثالي؛ فالعرب قد 
ّ
العربي. ولذلك نقول: إذا كان تشومسكي قد حدثنا عن املتكل

تحّدثت عن األعرابي العالم. ولو عدنا إلى كتاب اإليضاح في علل النحو للزجاجي نجد رواية 

م، وهو 
ّ
للخليل عندما ُسئل عن العلل: هل هي من صنع النحاة؟ أجاب بما معناه أّن املتكل

العلل ومواضعها))). إذن  م وهو يعلم مناط 
ّ
يتكل سان العربي كان 

ّ
غة العربية وبالل

ّ
بالل م 

ّ
يتكل

م 
ّ
م عالم عارف.. لذلك تحّدث ابن جني في خصائصه عن هذا املتكل

ّ
م عن متكل

ّ
فنحن نتكل

العربي وعن حكمته..

باب  في  وأشعارهم  املولدين  بكالم  االحتجاج  جواز  في  املتمّيز  برأيه  جني  ابن  ويطالعنا 

املعاني دون األلفاظ ألّن املعاني –في رأيه- »يتناهبها املولدون، كما يتناهبها املتقدمون«))). وقد 

ة الناس احتج ب�ضيء من شعر حبيب))) بن أوس 
ّ
»كان أبو العّباس)))ـ وهو الكثير التعّقب لجل

الطائي في كتابه االشتقاق، ملا كان غرضه فيه معناه دون لفظه«)))؛ فـ«ألفاظ اللغة وأبنيتها 

فاق؛ 
ّ
وأصولها ال يحتج عليها ب�ضيء من كالم املولدين اتفاقا«.. وال يخرج عاملنا عن هذا االت

ه يمكن أن يستفاد من كالمه كذلك »صحة االحتجاج بكالم أمثال أولئك املولدين في 
ّ
 أن

ّ
إال

أبواب البالغة برمتها من معان وبديع )...( ومن ثم فال يغلق باب االحتجاج فيها أو يقصر على 

ما ورد من شواهد البالغة في العصور الغابرة، دون ما برع فيه الشعراء واملبدعون في العصور 

بالجديد.  ويقبل  بالتطور  يؤمن  تنبئ عن فكر مرن  ترى- مواقف  الحديثة«)7). وهذه – كما 

ائع املتواتر عن اللغويين من العزوف عن أشعار املحدثين. 
ّ

 للش
ً
خالفا

)  - انظر املواضع اآلتية في كتاب سيبويه: )/)))، )/)))، )/)8).
)  - انظر اإليضاح في علل النحو ألبي القاسم الزّجاجي، دار النفائس- بيروت، الطبعة الخامسة: )98)م، ص: )).

)  - الخصائص: )/)).
)  - يريد املبرد محمد ابن يزيد )ت80)هـ- اإلمام في النحو واللغة واألخبار. 

)  - هو أبو تمام )ت))) هـ باملوصل-.
)  - الخصائص: )/)).

7 - ابن جني: الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، انظر هامش )/79. 
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و«املوثوق  بـ«الفصيح«  الّسماع  قّيد  قد  جني-  ابن  أّن  الخصائص  لقارئ  يتبّين  وهكذا 

 نظرية وآلية منهجية 
ً
؛ إذ اعتبره أداة

ً
 خاصا

ً
ه قد تصّور مفهوم السماع تصّورا

ّ
فيه« مما يعني أن

ف لتوليد القواعد واألحكام واألوصاف إلى جانب القياس.    
ّ
وظ

ُ
ت

وهذا يدعو إلى القول بكثير من الثقة: إّن علم أصول النحو في كتاب الخصائص قد بلغ 

ذروة نمائه بتكامل صورة البحث النحوي على يدي صاحبه، حّتى إّن األسس التي قام عليها 

غويين واألصوليين من النحاة لم ينلها من التعديل إال النزر القليل. 
ّ
نشاط من تاله من الل

املبحث الثالث: مبادئ الحجاج اللغوي عند ابن جني

يمكن حصر املبادئ التي أقام عليها ابن جني حجاجه اللغوي فيما يأتي: 

- ال يؤخذ عن أهل املدر كما يؤخذ عن أهل الوبر. 

- لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل املدر من اضطراب األلسنة وخبالها وانتقاض 

عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلّقي ما يرد عنها ))). 

دون، كما يتناهبها املتقّدمون))). 
ّ
- املعاني يتناهبها املول

- األصمعي ال يحتج بلغة الكميت؛ ألنه جرمقاني ال يأخذ من أهل املوصل))).  

)  -. انظر الخصائص: )/).
) - انظر الخصائص: )/)).

 ويعلق عبد الحميد هنداوي )محقق الخصائص بعد صدور تحقيق علي النجار- على هذا النص قائال: »هذا يدلك على أن 
استشهاد ابن جني وغيره بكالم املولدين إنما هو في باب املعاني دون األلفاظ فإن ألفاظ اللغة وأبنيتها وأصولها اليحتج عليها 
فاقا. كما يستفاد من كالم ابن جني كذلك صحة االحتجاج بكالم أمثال أولئك املولدين في أبواب 

ّ
ب�ضيء من كالم املولدين ات

البالغة برمتها من معان وبديع؛ فإنها من املعاني التي يتناهبها املولدون كما يتناهبها املتقدمون كما يقول ابن جني، ومن ثم 
فال يغلق باب االحتجاج فيها أويقصر على ما ورد من شواهد البالغة في العصور الغابرة، دون ما برع فيه الشعراء واملبدعون 

في العصور الحديثة«. الخصائص: هامش صفحة )/79، تحقيق الهنداوي.
)  - »قال أبو حاتم: قلت لألصمعي: أتجيز: إنك لتبرق لي وترعد؟ فقال: ال، إنما هو تبرق وترعد. فقلت له: فقد قال الكميت:

    أبرق وأرعد يا يزيـ  ***  ــد فما وعيدك لي بضائر
 فقال: هذا جرمقاني من أهل املوصل، وال آخذ بلغته«. الخصائص: )/)9)-)9).
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- األصمعي ال يحتج بلغة ذي الرمة؛ ألنه طاملا أكل املالح والبقل في حوانيت البّقالين))). )ال 

يؤخذ عمن ال يلتزم أخالق املروءة(

- األصمعي ال يحتج بلغة عبد هللا بن قيس الرقيات؛ ألنه مخّنث))).

قابلوا  ما،  إذا أعطوا شيئا من �ضيء حكما  أنهم  في كالمها؛  العرب وسننها  - من عادات 

ذلك بأن يعطوا املأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه؛ عمارة لبينهما وتتميما للشبه الجامع 

لهما))). 

أعدل  في  أمكن  ما  التصّرف  من  فيه  يمكن  ال  حروفه،  بكثرة  وأما  اللغة  من  طال  - ما 

األصول وأخّفها))). 

باع الّسمع الوارد فيه 
ّ
 عن القياس، فال بد من ات

ّ
رد في االستعمال وشذ

ّ
-  ال�ضيء إذا اط

نفسه، لكنه ال يّتخذ أصال يقاس عليه غيره))). 

رٌح))). 
ّ
ته في االستعمال، مرذول مط

ّ
- ضعف ال�ضيء في القياس وقل

)  - انظر الخصائص: )/)9).

)  - انظر الخصائص: )/))).
)  - »وهذا عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة: إذا أعطوا شيئا من �سيء حكما ما، قابلوا ذلك بأن يعطوا املأخوذ منه 
حكما من أحكام صاحبه؛ عمارة لبينهما، وتتميما للشبه الجامع لهما. وعليه باب ما ال ينصرف؛ أال تراهم ملا شبهوا 

االسم بالفعل فلم يصرفوه؛ كذلك شبهوا الفعل باالسم فأعربوه«. أنظر الخصائص: )/)).
جملها  وجوه  تصوره  بعين  ورأى  جميعها،  على  بفكرة  هجم  أحوالها،  وترتيب  صوغها،  أراد  ملا  اللغة  واضع  أن  »اعلم   -   (
وتفاصيلها، واعلم أنه ال بد من رفض ما شنع تآلفه منها )...- وعلم أيضا أن ما طال من اللغة وأم بكثرة حروفه، ال يمكن 
فيه من التصرف ما أمكن في أعدل األصول وأخفها )...- فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل )...- كالعاذر لهم في االمتناع 

من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في األصول«. الخصائص: )/)).
)  - »اعلم أن ال�سيء إذا اطرد في االستعمال وشذ عن القياس، فال بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه اليتخذ 
أصال يقاس عليه غيره )...- فإن كان ال�ضيء شاذا في السماع مطردا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت 

في نظيره على الواجب في أمثاله«. الخصائص: )/99.
)  - »وإذا فشا ال�ضيء في االستعمال وقوي في القياس فذلك ما ال غاية وراءه؛ نحو منقاد اللغة من النصب بحروف النصب، 
والجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وغير ذلك مما هو فاش في االستعمال، قوي في القياس. وأما ضعف ال�سيء في 

القياس وقلته في االستعمال، فمرذول مطرٌح«. الخصائص: )/))). 
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املخدوم،  املكّرم  هو  إذا  فاملعنى  بألفاظها؛  عنايتها  من  أقوى  بمعانيها  العرب  - عناية 

فظ هو املبتذل الخادم))). 
ّ
والل

- إنما جيء باإلعراب للّداللة على اختالف املعاني))). 

 تسوغ حمل األصول عليها))). 
ً
نت قويت قوة

ّ
- الفروع إذا تمك

- إجماع البلدين )البصرة والكوفة( إنما يكون حّجة إذا أعطاك خصمك يده أال يخالف 

املنصوص. واملقيس على املنصوص))). 

- إذا دّل الّدليل فال يجب إيجاد النظير))). 

- قد يرد عن عالم ما لفظان متضادان، فيعلم أن رأيه مستقّر على ما أثبته ولم ينفه، 

رح من رأيه))). 
ّ
وأن القول اآلخر مط

- الّدور، والوقوف منه على أّول رتبة)7). 

)  - »فإن العرب –فيما أخذناه عنها، وعرفناه من تصرف مذاهبهاـ عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها. )...- أو ال 
تعلم )...- أن سبب إصالحها ألفاظها، وطردها إياها على املثل واألحذية التي قننتها لها وقصرتها عليها، إنما هو لتحصين املعنى 
وتشريفه، واإلبانة عنه وتصويره؛ أال ترى أن استمرار رفع الفاعل، ونصب املفعول، إنما هو للفرق بين الفاعل واملفعول؛ 
وهذا الفرق أمر معنوي، أصلح اللفظ وقيد مقاده األوفق من أجله. فقد علم بهذا أن زينة األلفاظ وحليتها لم يقصد بها إال 

تحصين املعاني وحياطتها. فاملعنى إذا هو املكرم املخدوم، واللفظ هو املبتذل الخادم«. الخصائص:)/0))-7))-)7).
املعاني«.  اختالف  على  داال  به  جيء  إنما  كان  حيث  من  بعضا؛  بعضه  مخالفة  على  اإلعراب  موضوع  أن  ترى  »أال   -   (

الخصائص: )/)7).
حمل األصول عليها، وذلك إلرادتهم تتبيث الفرع والشهادة له بقوة الحكم«.   تسوغ 

ً
»الفروع إذا تمكنت قويت قوة  -   (

الخصائص: )/)8).
)  - »اعلم أن إجماع البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أال يخالف املنصوص. واملقيس على املنصوص، 

فأما إن لم يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم حجة عليه«. الخصائص: )/89).
)...- ألن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو لألنس به ال للحاجة إليه«.  »إذا دل الدليل فال يجب إيجاد النظير   -   (

الخصائص: )/97)-98)-))).
)  - »وكالم العرب ملن عرفه وتدرب بطريقها فيه جار مجرى السحر لطفا وإن جسا عنه أكثر من ترى وجفا. ومن ذلك أن 
يرد اللفظان عن العالم متضادين، غير أنه قد نص في أحدهما على الرجوع عن القول اآلخر، فيعلم بذلك أن رأيه مستقر 

على ما أثبته ولم ينفه، وأن القول اآلخر مطرح من رأيه«. الخصائص: )/)0).
7 - »باب في الدور، والوقوف منه على أول رتبة. هذا موضع كان أبو حنيفة –رحمه هللا- يراه ويأخذ به. وذلك أن تؤدى 
الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقت�ضي التغيير؛ فإن أنت غيرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت. فإذا حصلت على هذا 
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- من مواضع الّضرورة الحمل على أحسن القبيحين))). 

- قد يعطى ال�ضيء حكم �ضيء آخر إذا أشبهه لفظا، وإن لم تكن العلة قائمة بينهما))). 

الحكم على ما شاهدته من حاله، وإن  - إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصال أمضيت 

أمكن أن تكون الحال في باطنه بخالفه))). 

 ألن يعتد به في تقدير اإلعراب))).
ً
فظ صالحا

ّ
-  ليس كل ما يفسر به معنى الل

-  األصول املفترضة للكلمات: منها ما ال يمكن النطق به أصال))).

باعها عليه، ولم يسع أحدا 
ّ
 من األمور لعلة داعية إلى تركه وجب ات

ً
- إذا تركت العرب أمرا

بعد ذلك العدول عنه))). 

وجب أن تقيم على أول رتبة، وال تتكلف عناء وال مشقة. وأنشدنا أبو علي –رحمه هللا- غير دفعة بيتا مبنى معناه على هذا، 
وهو:

                رأى األمر يف�ضي إلى آخر  ***  فصـيـر آخــره أوال«. الخصائص: )/08)-09).
الحال  تحضر  أن  وذلك  املميلة  الضرورة  مواضع  من  موضع  هذا  أن  اعلم  القبيحين.  أحسن  على  الحمل  في  »باب   -   (

ضرورتين ال بد من ارتكاب إحداهما، فينبغي حينئذ أن تحمل األمر على أقربهما وأقلهما فحشا«. الخصائص: )/))).
الشبه  باب طريقة  أن هذا  اعلم  الحكم.  الذي أعطى األول ذلك  الوجه  ال�سيء من غير  ال�سيء على  في حمل  »باب   -   (

اللفظي«. الخصائص:)/))).  
)  - »باب في الحمل على الظاهر، وإن أمكن أن يكون املراد غيره. اعلم أن املذهب هو الذي ذكرناه، والعمل عليه، والوصية 
به. فإذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصال أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه 

بخالفه«. الخصائص: )/))).
)  - »تقدير اإلعراب على سمت تفسير املعنى فهو ما ال غاية وراءه، وإن كان تقدير اإلعراب مخالفا لتفسير املعنى على ما 
تؤثر إصالحه«.  ما  فتفسد  تسترسل  أن  وإياك  عليك،  منها  �ضيء  اإلعراب؛ حتى اليشذ  تقدير  عليه، وصححت طريق  هو 

الخصائص:)/)8).
)  - »منها ما يمكن النطق به إال أنه لم يستعمل، ال لثقله لكن لغير ذلك: من التعويض منه، أو ألن الصنعة أدت إلى رفضه. 
ومنها ما يمكن على ثقل، ومنها ما يمكن على غير ثقل ولكنهم رفضوه، ومنها ما يمكن النطق به إال أنه لم يستعمل للتعويض، 

أوألمر الصنعة إلى رفضه«. الخصائص: )/))).  
)  - انظر الخصائص: )/))).
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لكن  بذلك من رسيلتها.  أحّق  ليست  غتين بصاحبتها؛ ألّنها 
ّ
الل ترّد إحدى  أن  - ليس لك 

غاية ما لك في ذلك أن تتخّير إحداهما، فتقّويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل 

لها))). 

، وأقواها 
ً
؛ فإنك تأخذ بأوسعها رواية

ً
 وكثرت األخرى جّدا

ً
- إذا قلت لغة من اللغات جّدا

.(((»
ً
قياسا

خيًرا  به  جاء  ما  غير  كان  وإن  مخطئ،  غير  العرب  لغات  من  لغة  قياس  على  الناطق    -

منه))).

-  إذا انتقل لسان العربي من لغته إلى لغة أخرى، ينظر في حال املنقول إليه، فإن كان 

 لم يؤخذ به، ويؤخذ بلغته األولى))).
ً
 أخذ به، وإن كان فاسدا

ً
فصيحا

- إذا سمع ال�ضيء من فصيح ولم يسمع من غيره وجب قبوله، وهو إما أخذه عّمن سبق 

أو �ضيء ارتجله، لكن لو جاء عن ظنين أو مّتهم أو غير فصيح لم يقبل))).

) - »ليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ ألنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير 
إحداهما، فتقويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها، وأشد أنسا بها. فأما رد إحداهما باألخرى فال. أوال 
ترى إلى قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »نزل القرآن علي بسبع لغات كلها كاف شاف«. الخصائص: )/0). )ورد أصل هذا 
الحديث في حديث طويل في صحيح البخاري بحاشية السندي )نشر بدار املعرفة بيروت-لبنان- في كتاب فضائل القرآن، 

باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، )/)))-7)) -. 
)  - »هذا حكم اللغتين إذا كانتا في االستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين، أو كاملتراسلتين. فأما أن تقل إحداهما جدا 

أقواها قياسا«. الخصائص: )/0). وتكثر األخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعها رواية، و
)  - »وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تعلمون وتفعلون وتصنعون، بكسر أوائل الحروف. )وأما كشكشة ربيعة فإنما يريد قولها 
مع كاف ضمير املؤنث: إنكش، ورأيتكش وأعطيتكش؛ تفعل هذا في الوقف، فإذا وصلت أسقطت الشين. وأما كسكسة 
هوازن فقولهم أيضا: أعطيتكس ومنكس وعنكس. وهذا في الوقف دون الوصل-. فإذا كان األمر في اللغة املعول عليها هكذا 
وعلى هذا فيجب أن يقل استعمالها، وأن يتخير ما هو أقوى )وأشيع- منها؛ إال أن إنسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكالم 
العرب، لكنه كان يكون مخطئا ألجود اللغتين. فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه، غير منعي عليه. 

وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذا، ويقول على مذهب من قال كذا كذا«. الخصائص: )/))-)).
)  - »باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه. اعلم أن املعمول به في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسانه. فإن كان 
إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل إليها، كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه 
إليها، حتى كأنه إنما حضر غائب عن أهل اللغة التي صار إليها، أو نطق ساكت من أهلها. فإن كانت اللغة التي انتقل لسانه 

إليها فاسدة لم يؤخذ بها ]ويؤخذ باألولى[، حتى أنه لم يزل من أهلها. وهذا واضح«. الخصائص: )/)).
)/))-)) »إن األعرابي إذا قويت فصاحته، وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله  )  - الخصائص: 
به؛ فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجالن ألفاظا لم يسمعاها وال سبقا إليها. وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان: ما 
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- األصول –لقّوتها- يتصرف فيها، والفروع يتوقف بها ويقصر عن بعض ما تسوغه القوة 

ألصولها))).

- قد يحمل ال�ضيء على نقيضه، كما يحمل على نظيره))).

، ولست تراجع به 
ً
- كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه، فإنك حينئذ ترتجل له فرعا

 .(((»
ً
أصال

- »األصول املنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع. واآلخر 

ما ال تمكن مراجعته؛ ألن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله«))). 

رك والتحّول))).
ّ
- األصل أن تقّر األلفاظ على أوضاعها األّول، ما لم يدع داٍع إلى الت

قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب )...- لكن لو جاء �سيء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لم ترق فصاحته، وال 
سبقت إلى األنفس ثقته كان مردودا غير متقبل. فإن ورد عن بعضهم �ضيء يدفعه كالم العرب ويأباه القياس على كالمها 
فإنه اليقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد وال من العدة القليلة، إال أن يكثر من ينطق به منهم. فإن كثر قائلوه إال أنه مع 
هذا ضعيف الوجه في القياس فإن ذلك مجازه وجهان: أحدهما أن يكون من نطق به لم يحكم  قياسه على لغة آبائهم، وإما 

أن تكون أنت قصرت عن استدراك وجه صحته«. 
)  - »قيل: األصل –لقوته- أحمل لهذا املعنى، من الفرع لضعفه )...- فاألصول -لقوتها- يتصرف فيها، والفروع يتوقف بها 

ويقصر عن بعض ما تسوغه القوة ألصولها«. الخصائص: )/)0)-)0).
)  - »اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف، واآلخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
معناه  في  ما هو  مع  املعتاد  بالحرف  معه  فلذلك جيء  اآلخر،  ذلك  في معنى  الفعل  بأن هذا  إيذانا  الحرفين موقع صاحبه 
)...- ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا ال يحاط به؛ ولعله لو جمع أكثره )ال جميعه- لجاء كتابا ضخما؛ وقد عرفت 
طريقه. فإذا مر بك �ضيء منه فتقبله وأنس به؛ فإنه فصل من العربية لطيف، حسن يدعو إلى األنس بها والفقاهة فيها. 
بين قعد  تكلف لذلك أن يوجد فرقا  اللغة لفظان بمعنى واحد، حتى  في  أنكر أن يكون  أيضا موضع يشهد عل من  وفيه 
وجلس، وبين ذراع وساعد )...- ومما جاء من الحروف في موضع غيره على نحو مما ذكرنا قوله )أي القحيف العقيلي يمدح 

بن املسيب القشيري-:
إذا رضيت علي بنو قشير  ***  لعمر هللا أعجبني رضاها

أراد: عني. ووجهه: أنها رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه. فلذلك استعمل )على- بمعنى )عن- وكان أبو علي يستحسن قول 
لل�سيء قد يحمل على نقيضه، كما  الكسائي في هذا؛ ألنه قال ملا كان )رضيت- ضد )سخطت- عدى رضيت بعلى حمال 

يحمل على نظيره«. الخصائص: )/))).
)  - انظر الخصائص: )/))).
)  - انظر الخصائص: )/7)).

)  - »باب في إقرار األلفاظ على أوضاعها األول، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول«. الخصائص: )/7)).
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-  إن كان ال بّد من حذف شيئين، حذف ما ال معنى له، وبقي ما يدّل على معنى وإن كان 

.((( ً
زائدا

تركه  ما  كان  وإن  آخر،   
ً
رأيا فيها  يجوز  مسألة  في  رأي  ذكر  على  العالم  يقتصر  قد    -

.((( ً
ضعيفا

- عاّمة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه، ينبغي أن يكون جميع ذلك مجوزا فيه. وال يمنعك 

 .((( ً
قّوة القوي من إجازة الّضعيف أيضا

- فإذا ترادف الّضّدان في �ضيء منها كان الحكم منهما للطارئ، فأزال األّول))).

-  داللة الكلمات على ثالث مراتب، لفظية، وصناعية، ومعنوية -وهي في القّوة على هذا 

الترتيب))).

الخصائص:  ملكانه«.  في استبقائه وحذف األصلي  ذا معنى فال نظر  الزائد  كان  إذا  أما  الزائد لألصلي.  غلبة  في  »باب   -   (
 .(77/(

)  - »باب في اللفظ يرد محتمال ألمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعا فيه، أم يقتصر على األقوى منهما دون 
صاحبه؟ اعلم أن املذهب في هذا ونحوه أن يعتقد األقوى منهما مذهبا. وال يمنع )مع ذلك- أن يكون اآلخر مرادا وقوال )...- 
والقول في هذا واضح؛ أال ترى أن العالم الواحد قد يجيب في ال�ضيء الواحد أجوبة وإن كان بعضها أقوى من بعض، وال 
تمنعه قوة القوي من إجازة الوجه اآلخر، إذ كان من مذاهبهم وعلى سمت كالمهم، كرجل له عدة أوالد، فكلهم ولد له والحق 
به، وإن تفاوتت أحوالهم في نفسه. فإذا رأيت العالم قد أفتى في �سيء من ذلك بأحد األجوبة الجائزة فيه فألنه وضع يده 

على أظهرها عنده، فأفتى به وإن كان مجيزا لآلخر وقائال به«.  الخصائص: )/)9). 
)  - »وكذلك عامة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه، ينبغي أن يكون جميع ذلك مجوزا فيه. وال يمنعك قوة القوي من إجازة 
الضعيف أيضا؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تأنيسا لك بإجازة الوجه األضعف؛ لتصح به طريقك، ويرحب به خناقك إذا لم 
تجد وجها غيره، فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة، فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدال، وال عنه معدال؛ 

أال تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها؛ ليعدوها لوقت الحاجة إليها«. الخصائص: )/0)-)). 
)  - »باب في أن الحكم للطارئ. اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكالم. فإذا ترادف الضدان 
في �سيء منها كان الحكم منهما للطارئ، فأزال األول. )...- ولوال أن الحكم للطارئ ملا تضاد في الدنيا عرضان، أو إن تضادا 
أن يحفظ كل ضد محله، فيحمي جانبه أن يلم به ضد له، فكان )الساكن أبدا ساكنا واملتحرك أبدا متحركا- واألسود أبدا 
أسود واألبيض أبدا أبيض؛ ألنه كان كلما هم الضد بوروده على املحل الذي فيه ضده نفى املقيم به الوارد عليه، فلم يوجده 

إليه طريقا، وال عليه سبيال«. الخصائص: )/)9.
)  - »باب في الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية. اعلم أن كل واحد من هذه الدالئل معتد مراًعى مؤثر؛ إال أنها في القوة 

على ثالث مراتب: فأقواهن الداللة اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها املعنوية«. الخصائص: )/98.  
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ته، 
ّ
يبقى الحكم مع زوال عل ، ولكن قد 

ً
 وعدما

ً
بعلته وجودا - األصل أن يرتبط الحكم 

وهذا قليل))).

: يشهد بما ال يعلم وهو يرى أنه يعلم))). 
ً
- صاحب اللغة إذا لم يكن فقيها

لصّحة  اآلمن  ريق 
ّ
الط هو   ،

ً
مجازا أو  حقيقة  كالمها  في  العرب  لتصّرف  الجّيد  - الفهم 

العقيدة الدينية))).

-  قد يقع في ألفاظ بعض العلماء تسّمح في العبارة يوهم غير مرادهم أو غير مذهبهم، 

فيحمله على ظاهره من ضعف نظره، وخفي إدراكه على أنه من تفسير املعنى دون اللفظ))).

- قد يجمع العربي في كالمه بين قوي الكالم وضعيفه في عقد واحد))).

)  - »باب في بقاء الحكم مع زوال العلة. هذا موضع ربما أوهم فساد العلة. وهو مع التأمل بضد ذلك )...- وعندي مثل يوضح 
)الحال في- إقرار الحكم مع زوال العلة، على قلة ذلك في )الكالم-، وكثرة ضده في االستعمال. وهو العود تقطعه من شجرته 
غضا رطيبا، فيقيم على ذلك زمانا، ثم يعرض له فيما بعد من الجفوف واليبس ما يعرض ملا هذه سبيله، فإذا استقر على 
ذلك اليبس وتمكن فيه )حتى ينخر- لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده إلى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام؛ ألنه قد كان بعد 

عن الرطوبة بعدا أوغل فيه، حتى أيأس من معاودته البتة إليها«. الخصائص: )/0))-))). 
)  - »إن صاحب اللغة إن لم يكن له نظر، أحال كثيرا منها، وهو يرى أنه على صواب. ولم يؤت من أمانته، وإنما أتي من 

معرفته. ونحو هذا: الشاهد إذا لم يكن فقيها: يشهد بما ال يعلم وهو يرى أنه يعلم«. الخصائص: )/98).
)  - »باب فيما يؤمنه علم العربية ن االعتقادات الدينية.اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب وأن االنتفاع 
به ليس إلى غاية، وال وراءه من نهاية. وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة املثلى 
إليها، فإنما استهواه )واستخف حلمه- ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة 
والنار من حواشيها وأحنائها )...- وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على املجاز، وقلما يخرج ال�ضيء منها على الحقيقة 
)...- فلما كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها، وانتشار أنحائها، جرى خطابهم بها مجرى 
ما يألفونه، ويعتادونه منها، وفهموا أغراض املخاطب لهم بها حسب عرفهم، وعادتهم في استعمالها«. الخصائص: )/-245

 .((7
)  - »باب في التفسير على املعنى دون اللفظ. إذا تعارض املعنى وصنعة اإلعراب، أمسكت بعروة املعنى واحتلت لتصحيح 

اإلعراب«. الخصائص: )/260-263. 
)  - »باب في الجمع بين األضعف واألقوى في عقد واحد. وذلك جائز عنهم، وظاهر وجه الحكمة في لغتهم )...- ولسنا ندفع 
أن في الكالم كثيرا من الضعف فاشيا، وسمتا منه مسلوكا متطرفا. وإنما غرضنا هنا أن نري إجازة العرب جمعها بين قوي 
القوية  اللغتين-:  بين  الجمع  )في  الحكمة  )...- ووجه  النظر صحيحا  في عقد واحد، وأن لذلك وجها من  الكالم وضعيفه 
والضعيفة في كالم واحد هو: أن يروك أن جميع كالمهم –وإن تفاوتت أحواله فيما ذكرنا وغيره- على ذكر منهم، وثابت 
في نفوسهم. نعم وليؤنسوك بذاك، حتى إنك إذا رأيتهم وقد جمعوا بين ما يقوى وما يضعف في عقد واحد، ولم )يتحاموه 
ولم يجتنبوه-، ولم يقدح أقواهما في أضعفهما، كنت إذا أفردت الضعيف منهما بنفسه ولم تضممه إلى القوي فيتبين به 
ضعفه وتقصيره عنه، آنس به، وأقل احتشاما الستعماله )...- وهذا يدلك على أنهم قد يستعملون من الكالم ما غيره )آثر 
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، وسأقوم أمس))).
ً
- فمن املحال أن تنقض أّول كالمك بآخره. وذلك كقولك: قمت غدا

ابن  عند  اللغوي  الحجاج  وقوانين  مبادئ  عرض  في  ذهبنا  لو  املطاف  بنا  وسيطول 

املصّنفة  والقوانين  املبادئ  استنطاق  خالل  من  ونالحظ  أوردناه.  بما  سنكتفي  لذلك  جني؛ 

في نطاق هذا املبحث أن ابن جني ينطلق من معايير معينة يعتبرها أساس التقعيد، ومصدر 

العربية حين يحتج بقول من  اللغوي الصحيح. فهو ال يخرج عن إجماع علماء  االستشهاد 

يوثق بفصاحته وسالمة عربيته، ويرفض أخذ اللغة عن الحضريين وعن سكان البراري في 

أطراف بالد العرب.

ة امتناع أخذ اللغة عن أهل املدر بقوله: »ولو علم أن أهل املدينة 
ّ
 ويوّضح ابن جني عل

يؤخذ  كما  عنهم  األخذ  لوجب  للغتهم  الفساد  من  �ضيء  يعترض  ولم  فصاحتهم  على  باقون 

ه إلى الوثوق من سالمة لغة املحتج به، 
ّ
عن أهل الوبر«))) . ونستطيع أن نجعل مرّد األمر كل

وعدم تطّرق الفساد إليها، وهذا هو الّضابط في الّتصنيف الزماني واملكاني املعتمد من طرف 

غويين جميعهم.
ّ
الل

في نفوسهم منه-؛ سعة في التفسح، وإرخاء للتنفس، وشحا على ما جشموه فتواضعوه، أن يتكارهوه فيلغوه ويطرحوه. 
فاعرف ذلك مذهبا لهم، وال )تطعن عليهم- متى ورد عنهم �ضيء منه«. الخصائص: )/214-219. 

)  - »باب في املستحيل، وصحة قياس الفروع على فساد األصول. اعلم أن هذا الباب، وإن أالنه عندك ظاهر ترجمته، 
وغض منه في نفسك بذاذة سمته، فإن فيه ومن ورائه تحصينا للمعاني، وتحريرا لأللفاظ، وتشجيعا على مزاولة األغراض. 
والكالم فيه من موضعين: أحدهما: ذكر استقامة املعنى مع استحالته، واآلخر: االستطالة على اللفظ بتحريفه والتلعب 
به؛ ليكون مدرجة للفكر، ومشجعة للنفس، وارتياضا ملا يرد من ذلك الطرز. وليس لك أن تقول: فما في االشتغال بإنشاء 
فروع كاذبة، عن أصول فاسدة؛ وقد كان في التشاغل بالصحيح، مغن عن التكلف للسقيم. هذا خطأ من القول؛ من قبل 
أنه إذا أصلح الفكر، وشحد البصر، وفتق النظر، كان ذلك عونا لك، وسيفا ماضيا قي يدك؛ أال ترى إلى ما كان نحو هذا 
من الحساب وما فيه من التصرف واالعتمال )...- وكذلك طريق الفرائض أيضا )...- وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرب به، 
واالرتياض بالصنعة فيه )...- فمن املحال أن تنقض أول كالمك بآخره. وذلك كقولك: قمت غدا، وسأقوم أمس، ونحو 

هذا«. الخصائص: )/328-330.
)  - الخصائص: )/).
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الفصل السادس: القياس 

الكالم  قواعد  الستنباط  ثانية  منهجية  أداة  القياس  األول:  املبحث 

وأحكامه النحوية 

ل الّسماع سلطة مرجعية أولى في الفكر العربي اإلسالمي من فقه ونحو وكالم، وقد 
ّ
شك

ة 
ّ
كان النحو العربي -كما قلنا سابقا- معقول من مسموع، وبذلك اعُتِبر الّسماُع من أهم األدل

 
ً
نقال ها 

ّ
كل أن تكون  اللغة ال يمكن  أّن   

ّ
إال في حالة تعارض دليلين؛  على اإلطالق وإليه يرجع 

يدخل  ال  ما  إثبات  ألّن  الحصر؛  على  تستع�ضي  يجعلها  ما  وذلك  وتطّورها،  تجّددها  بحكم 

تحت الحصر بطريق الّنقل محال على حّد تعبير ابن األنباري. ومن هنا تأتي ضرورة استعمال 

 منهجية ثانية الستنباط قواعد 
ً
أصل آخر وهو القياس الذي اعتبره اللغويون والنحاة أداة

الكالم وأحكامه النحوية.

د ذلك ابن جني 
ّ

 ال ُيستغنى عنه؛ كما أك
ً
ففي ميدان الدرس النحوي يعتبر القياس أصال

مع أثناء رّده على من أنكر القياس في النحو يقول: 
ّ
في الخصائص، وابن األنباري في كتابه الل

ه قياس، ولهذا قيل في حّده: »النحو 
ّ
»اعلم أن إنكار القياس في النحو ال يتحّقق، ألن النحو كل

علم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو وال 

أئّمة  أّن  القاطعة والبراهين الساطعة، وذلك  بالدالئل  لثبوته  أنكره  العلماء   من 
ً
نعلم أحدا

ه شرط في رتبة االجتهاد، وأن املجتهد لو جمع 
ّ
األّمة من الّسلف والخلف أجمعوا قاطبة على أن

جميع العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به املعاني املتعلقة 

معرفتها به منه«))). ولذلك كان حمل غير املنقول على املنقول خطوة أساسية في بناء النحو 

العربي. 

ة النحوية ومصادرها، 
ّ
ثّم إّن ما يفرض التعّرض للقياس هو استحالة معرفة طبيعة العل

ة؛ إذ ال قياس بدون تعليل. 
ّ
فبدون تحليل مقولة القياس ال يمكن معرفة العل

فما طبيعة القياس النحوي إذن؟ 

ة، مرجع سابق، ص: )9.
ّ
)  - أبو البركات بن محمد األنباري: ملع األدل
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ُيعّرف القياس))) في جدل ابن األنباري بكونه: »حمل غير املنقول على املنقول إذا كان 

ة النحو واملعّول في غالب مسائله عليه كما قيل: إنما النحو 
ّ
في معناه. قال: وهو معظم أدل

بع. ولهذا قيل في حّده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب«)))، وال 
ّ
قياٌس يت

ر أربعة عناصر:
ّ
بد للقياس من توف

- املقيس عليه وهو األصل  

- املقيس وهو الفرع

ة وهي املسّوغ لنقل حكم األصل إلى الفرع 
ّ
- العل

- الحكم وهو الوجه النحوي الذي ينتقل من األصل إلى الفرع

ة، والحكم( –أو بعض أركانه على 
ّ
»وكان القياس وأركانه )املقيس عليه، واملقيس، والعل

األصح- أوضح ما عني به األصوليون من هيكل النظرية النحوية، ورّبما كان ذلك ألّن النحاة 

ه القياس على كالم العرب 
ّ
؛ حّتى لقد عّرفوا النحو بأن

ً
 والقياس نحوا

ً
رأوا النحو العربي قياسا

وقال قائلهم:

بع  ***  وبه في كل أمر ينتفع
ّ
ما النحو قياس يت

ّ
إن

ومن أشهر من عني بتسجيل األصول أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص، فقد تناول 

ه لم يعن بربطها في بناء نظري ولم يعرضها هذا النوع 
ّ
معظم أصول النحو بالّدراسة غير أن

من العرض«))). 

بغير  إلحاقه  إلى  الّسماع  أو  األصل  حكم  من  ينتقل  النحاة  قياس  أّن  يّتضح  وبذلك 

املسموع، وذلك ما جعله عكس قياس املناطقة؛ ألّن هذا األخير ينتقل من العاّم إلى الخاّص؛ 

إلى العاّم، وهكذا فال مبّرر ملن يزعم أّن القياس  بينما ينطلق القياس النحوي من الخاّص 

النحوي مأخوذ من قياس املناطقة. 

)  - القياس في اللغة: التقدير والتشبيه والتمثيل، وفي االصطالح يختلف حده بين املنطق وبين فروع املعرفة اإلسالمية.
)  - السيوطي: اإلقتراح، مرجع سابق، ص: 9).

)  - انظر تقديم كتاب )األصول، دراسة إبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي لتمام حسان-، دار الثقافة- الدار 
البيضاء، طبعة: )99)م، ص: 7.
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ه يقول تمام حسان: »لم أخف إعجابي بأصالة التفكير لدى نحاتنا القدماء، 
ّ
لذلك كل

شامخ  صرح  بأنه  املسموع  من   
ً
تجريدا جّردوه  الذي  النظري  بنائهم  وصف  عن  أحجم  ولم 

فيها من  يبدو  ملا  ما  بفكرة  املرء قد يعجب  أن  الواضح  األّول. ومن  راز 
ّ
الط وجهد عقلي من 

أصالة وتماسك بين أجزائها، وعالقات عضوية داخلية بين عناصرها«))). 

)  - األصول، دراسة إبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي لتمام حسان، ص: ).
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املبحث الثاني: ابن جني يقّدر الّسماع والقياس ىلع حّد سواء 

 للّسماع والقياس على 
ً
  لقد كان ابن جني –إلى جانب أستاذه أبي علي الفار�ضي- مقّدرا

رد الشائع، وأساس 
ّ
حّد سواء؛ إذ جعلهما أصلين قويين؛ فهو يرى أّن القياس يكون على املط

راد –عنده- هو موافقة ال�ّضيء لنظائره الكثيرة في اللغة، وشيوع استعماله بين العرب، 
ّ
االط

لذلك كان إذا رأى قياسين في ظاهرة واحدة قّدم أحدهما على اآلخر؛ على الّرغم من أّن كليهما 

جار على لغة العرب الفصيحة. 

ل 
ّ
يتمث إذ  به؛  الخاّصة  قوانينه  له  متكامل  منهج  جني-  ابن  –عند  القياس  أّن  ويبدو 

اهرة املقيسة حكم 
ّ
م لها بحكمها؛ فتأخذ الظ

َ
دوره في قياس ظاهرة على ظاهرة أخـرى، وُيْحك

قاس عليها، وقد أدرك أبو علي الفار�ضي فائدة القياس وقيمته حين قال: »أخطيء 
ُ
الظاهرة امل

ابن جني بقوله:  القياس«))). ويوافقه  في واحدة من  اللغة، وال أخطئ  في  في خمسين مسألة 

»مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عـيون الناس«))).

وإذا تعارضت اآلراء حول املسألة الواحدة؛ وكان لكّل رأي دليله؛ يبرز شخص ابن جني 

قّوة  على   ذلك  في   
ً
ُمعتمدا غيره  من   

ً
دليال أقوى  له  بدا  الذي  الّرأي  ليرّجح  املجتهد-  -العالم 

 العالقة القائمة بين الّسماع والقياس كأصلين متكاملين 
ً
الّرواية وما ُسمع عن العرب؛ مبّينا

من  الهدف  ألّن  بالّسماع،  ويتمّسك  القياس  يطرح  تعارضهما  حالة  في  ه 
ّ
أن  

ّ
إال بينهما؛  فيما 

بالعربية  الّناطقين  ابن جني- هو تمكين غير  اللغويين ومنهم  القياس -كما هو معروف عند 

من الّنطق بها.

الّسماع  بين  القائمة  العالقة  جني  ابن  وّضح  كيف  هو:  املطروح  السؤال  ويبقى   

)االستعمال( والقياس؟

املبحث الثالث: مبادئ ُيْرَجع إليها عند تعارض القياس مع الّسماع

أربعة  إلى  العرب  كالم  جني  ابن  يقّسم  والقياس  الّسماع  بين  القائمة  العالقة  لتبيان 

أضرب:  

)  - الخصائص: )/88. 
)  - الخصائص: )/88.  
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؛ وهذا هو الغاية املطلوبة، نحو: )قام زيٌد( و)مررت 
ً
رد في القياس واالستعمال جميعا

ّ
- مط

بسعيد(؛ يعني رفع الفاعل ونصب املفعول وجر املجرور.  

 في االستعمال: وذلك نحو املا�ضي من )يذر( و)يدع(؛ يعني أن 
ّ
رد في القياس، شاذ

ّ
- مط

ان في االستعمال.  
ّ
القياس يجيزهما، غير أّنهما شاذ

 في القياس: نحو )استصوب( و)استحوذ(. والقياس أن يقال: 
ّ
رد في االستعمال، شاذ

ّ
- مط

استصاب واستحاذ، بإعالل العين.  

: مثل تتميم )مفعول( فيما عينه واو، نحو )فرس 
ً
- شاذ في القياس واالستعمال جميعا

مقوو( و)ثوب مصوون(، والقياس بحذف الواو الثانية منهما.  

ويبقى أن نسأل كيف تكامل األصالن )الّسماع والقياس( عند ابن جني؟ 

 عن القياس أخذت باألّول، أي باالستعمال 
ّ

رد في االستعمال(، وشذ
ّ
- إذا تعارضا )أي اط

 ُيقاس عليه غيره.  
ً
م كالم العرب؛ ولكّنه ال ُيّتخذ أصال

ّ
ك تتكل

ّ
ألن

ر في االستعمال؛ وإن لم ينته قياسه 
ُ
ث

َ
 في القياس وكثر في االستعمال أخذت بما ك

ّ
- إذا شذ

إلى ما انتهى إليه استعماله، أي وإن لم تكن قّوته في القياس على قدر قّوته في االستعمال. 

م اللغة، وغيرها أقوى في القياس عنده.  
ّ
والعربي قد يتكل

- إذا أوصلك القياس إلى �ضيء، ثم سمعت العرب تنطق غيره؛ فدع ما كنت عليه إلى ما 

هم عليه.  

- إذا أّيد قياسك سماٌع فأنت مخّير فيه؛ فإن صّح عندك أّن العرب لم تنطق بقياسك 

د، أو لساجع، 
ّ
كنت على ما أجمعوا عليه البّتة، وأعددت ما كان قياسك أّداك إليه لشاعر مول

ه على قياسهم.  
ّ
أو لضرورة ألن

- وإذا فشا ال�ضيء في االستعمال، وقوي في القياس؛ فذلك ما ال غاية وراءه، نحو منقاد 

اللغة من الّنصب بحروف الّنصب والجّر بحروف الجّر.  

ه قد يجيء منه 
ّ
رح، غير أن

ّ
ته في الّسماع؛ فمرذول مط

ّ
- وأما ضعف ال�ضيء في القياس، وقل

ه قليل. 
ّ
 أن

ّ
ال�ّضيء إال
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، ويرى أّن 
ً
 للّسماع، إذ يجعله أصال

ً
نستنتج من خالل ما سبق أّن ابن جني كان مقّدرا

لنظائره  ال�ّضيء  موافقة  هو  عنده  راد 
ّ
االط وأساس  منه،  ائع 

ّ
الش رد 

ّ
املط على  يكون  القياس 

الكثيرة في اللغة، وشيوع استعماله بين العرب. 

القياس حين يقول: »واعلم  الّسماع على  أّن ابن جني يقّدم  ويظهر لقارئ الخصائص 

أنك إذا أداك القياس إلى �ضيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه ب�ضيء آخر على قياس 

غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير: 

تستعمل أيهما شئت«))).  

القوانين واألصول  إلى  القياس؛ نظرنا  في استعمال  وإذا أردنا أن نعرف منهج ابن جني 

برأي  ويتمّتع  والعقل،  املنطق  يعتمد  جني  ابن  لنجد  الخصائص  من  ْستقاة 
ُ
امل القياسية 

مستقل ومنهج متفّرد في مسلكه، ويتميز بشجاعة علمية وُمؤّهالت معرفية ال نظير لها. وهو 

؛ فـ«مسألة واحدة من القياس 
ً
 سهال

ً
يدرك أّن الذي توّصل إليه في مجال القياس ليس أمرا

د ذلك غير ما مّرة في كتابه الخصائص.
ّ

أنبل وأنبه عند عيون الناس« كما أك

املبحث الرابع: مبادئ القياس عند ابن جني 

 لنفسه فحسب، بل كان يغري به ويدعو إليه ويحّض 
ً
لم يتخذ ابن جني القياس مذهبا

إليه  يدعو  ما  املذاهب  من  يرتجل  أن  »لإلنسان  يقول:  نجده  إذ  االرتجال  فيه  ويبيح  عليه 

القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع«)))، وحّتى »إذا أّداك القياس إلى ما لم تنطق به 

د أو لساجع أو لضرورة، ألنه قياٌس 
ّ
العرب قط فليس لك أن ترمي به، بل تعّده لشاعر مول

على كالمهم«))). وقد تمّيزت مقاييس ابن جني بكونها مرتبطة باللغة وبالتفكير العقلي.

ونستنتج أّن القياس عند ابن جني منهج متكامل يرتكز على مجموعة من القوانين التي 

يمكن التعّرف على بعضها بالنظر إلى هذه املجموعة من املبادئ املستقاة من الخصائص:

)  - الخصائص: )/))).

)  - الخصائص: )/89).

)  - الخصائص: )/))).



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 110

- ال�ضيء إذا كان بحيث ال أصل يسوغه، وال قياس يحتملة، وال سماع ورد به، فما كانت 

ف عن لغة من أورده))).
ّ
راحه والتوق

ّ
هذه سبيله وجب اط

- مسألة واحدة من القياس، أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس))). 

- ما قيس على كالم العرب، فهو من كالم العرب))). 

ك لم تسمع أنت وال غيرك اسم 
ّ
- ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب؛ أال ترى أن

كل فاعل وال مفعول، وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره. فإذا سمعت »قام زيد« أجزت 

ك 
ّ
ظرف بشر، وكرم خالد. قال أبو علي: إذا قلت: »طاب الخشكان« فهذا من كالم العرب؛ ألن

د هذا عندك أن ما أعرب من أجناس األعجمية 
ّ

بإعرابك إياه قد أدخلته كالم العرب. ويؤك

قد أجرته العرب مجرى أصول كالمها))).

العرب  في كالم  ملعنيين مختلفين، وهو  تقديرين مختلفين  إجراء  يمنع من  - القياس ال 

كثير فاش، إنما املمتنع أن يكون التقديران واملعنى واحد))).

)  - الخصائص:)/)-)-7.
)  - الخصائص: )/88. 

ما قيس على كالم العرب، فهو عندهم من كالم العرب«.  »واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن   -   (
الخصائص: )/))). 

احتماله؛  عن  يضعف  الناس  وأكثر  شريف.  موضع  هذا  العرب.  كالم  من  فهو  العرب  كالم  على  قيس  ما  أن  في  »باب   - (
لغموضه ولطفه. واملنفعة به عامة، والتساند إليه مقو مجد. وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كالم العرب 
فهو من كالم العرب؛ أال ترى أنك لم تسمع أنت وال غيرك اسم كل فاعل وال مفعول، وإنما سمعت البعض فقست عليه 
غيره. فإذا سمعت »قام زيد« أجزت ظرف بشر، وكرم خالد. قال أبو علي: إذا قلت: »طاب الخشكان« فهذا من كالم 
العرب؛ ألنك بإعرابك إياه قد أدخلته كالم العرب. ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس األعجمية قد أجرته 

العرب مجرى أصول كالمها«. الخصائص: )/7)). 
)  - »باب في التقديرين املختلفين ملعنين مختلفين. هذا في كالم العرب كثير فاش، والقياس له قابل مسوغ. فمن ذلك قولهم 
مررت بزيد، وما كان نحوه مما يلحق من حروف الجر معونة لتعدي الفعل. فمن وجه يعتقد في الباء أنها بعض الفعل من 
حيث كانت معدية وموصلة له )...- قولك: مررت بزيد زعمرا، ورغبت فيك وجعفرا، ونظرت إليك وسعيدا؛ أفال ترى إلى حرف 
الجر املوصل للفعل كيف قدر تقديرين مختلفين ]ملعنيين مختلفين[. ووجه جوازه من قبل القياس أنك إنما تستنكر 
اجتماع تقديرين مختلفين ملعنيين متفقين )...- لكن ملا اختلف املعنيان جاز أن يختلف التقديران، فاعرف ذلك، فإنه 

مما يقبله القياس وال يدفعه«. الخصائص: )/)))-))). 
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- ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأّم مذهبهم، 

 .((( ً
لم يجب عليه أن يورد في ذلك سماعا

ينتهك  أو  بنص،  يلو  لم  ما  القياس،  إليه  يدعو  ما  املذاهب  من  يرتجل  أن  - »لإلنسان 

حرمة شرع«))).

- كالم العرب على ضربين: أحدهما ما ال بد من تقّبله كهيئته ال بوصية فيه )السماع(، 

بالقياس فقّننوه وفصلوه )القياس( وقد وضعت قوانين القياس  واآلخر ما وجدوه يتدارك 

، ال لتحّفظ في الكتب والصدور))).
ً
ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نّصا

 للسماع وال يعاضده قياس، ينبغي أن يرد، إذ لم يبق له عصمة 
ً
- ما جاء عن عربي مخالفا

تضيفه، وال مسكة تجمع شعاعه))).

)  - »ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأم مذهبهم، لم يجب عليه أن يورد في ذلك 
سماعا، وال أن يرويه رواية. قيل: إذا تركت العرب أمرا من األمور لعلة داعية إلى تركه وجب اتباعها عليه، ولم يسع أحدا بعد 
ذلك العدول عنه. وعلة امتناع ذلك عندي ما أذكره لتتأمله فتعجب منه، وتأنق لحسن الصنعة فيه«. الخصائص: )/))).

)  - انظر الخصائص: )/89).
بهذه  تعلق  ممن  األحداث  أرجل  تحت  ذلك  مع  وهو  تعجرفا،  ظاهره  كأن  موضع  هذا  قياسا.  املأخوذة  اللغة  في  »باب   -   (
الصناعة، فضال عن صدور األشياخ. وهو أكثر من أن أحصيه في هذا املوضع لك، لكني أنبهك على كثير من ذلك لتكثر 
التعجب ممن تعجب منه، أو يستبعد األخذ به. وذلك أنك ال تجد مختصرا من العربية إال وهذا املعنى منه في عدة مواضع 
)...- لكن القوم بحكمتهم وزنوا كالم العرب فوجدوه على ضربين: أحدهما ما البد من تقبله كهيئته، ال بوصية فيه، وال 
تنبيه عليه؛ نحو حجر، ودار، وما تقدم؛ ومنه ما وجدوه يتدارك بالقياس، وتخف الكلفة في علمه على الناس، فقننوه 
وفصلوه إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب، املغني عن املذهب الحزن البعيد. )...- فلما راى القوم كثيرا من الغة 
مقيسا منقادا وسموه بمواسمه، وغنوا بذلك عن اإلطالة واإلسهاب فيما ينوب عنه االختصار واإليجاز. ثم ملا تجاوزوا ذلك 
إلى ما البد من إيراده ونص ألفاظه التزموا )وألزموا- كلفته؛ إذ لم يجدوا منها بدا، وال عنها ممنصرفا. ومعاذ هللا أن ندعي 
أن جميع اللغة تستدرك باألدلة قياسا، لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه؛ كما فعله من قبلنا ممن نحن له 
متبعون، وعلى مثله وأوضاعه حاذون، أماهجنة الطبع وكدورة الفكر، وخمود النفس، وخيس الخاطر، وضيق ملضطرب، 
فنحمد هللا على أن حماناه، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا فيما آتاناه، ويستعملنا به فيما يدني منه ويوجب الزلفة لديه بمنه. 
فهذا مذهب العلماء بلغة العرب وما ينبغي أن يعمل عليه ويؤخذ به،فأمضه على ما رأيناه وحددناه، غير هائب له وال مرتاب 

به. وهو كثير، وفيما جئنا به منه كاف«. الخصائص: )/40-43.   
)  - »)باب فيما يرد- عن العربي مخالف ملا عليه الجمهور. إذا اتفق �ضيء من ذلك نظر في حال ذلك العربي وفيما جاء به. 
فإن كان اإلنسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به، وكان ما أورده مما يقبله القياس، إال أنه لم يرد به 
استعمال إال من جهة ذلك االنسان، فإن األولى في ذلك أن يحسن الظن به، وال يحمل على فساده. فإن قيل: فمن أين 
ذلك له، وليس مسوغا أن يرتجل لغة لنفسه؟ قيل: قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها، وعفا 
رسمها، وتأبدت معاملها )...- فإذا كان األمر كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ، ما وجد 
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- القياس إذا أجاز شيئا وسمع ذلك ال�ضيء عينه، فقد ثبت قدمه، وأخذ من الصحة 

والقّوة مأخذه))). 

- قد يقل ال�ضيء وهو قياس، ويكون غيره أكثر منه إال أنه ليس بقياس، األّول: نحو شنئي 

في النسب إلى شنوءة، والثاني: نحو ثقفي في النسب إلى ثقيف))). 

- إذا أّداك القياس إلى �ضيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه ب�ضيء آخر على قياس 

فيه  فأنت  أجزته  ما  مثل  آخر  من  سمعت  فإن  عليه.  هم  ما  إلى  عليه  كنت  ما  فدع  غيره، 

مخّير))). 

م باللغة، غيرها أقوى في القياس عنده))).
ّ
- الفصيح من العرب قد يتكل

- ما أعرب من أجناس األعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كالمها))).

طريق إلى تقبل ما يورده، إذا كان القياس يعاضذه؛ فإن لم يكن القياس مسوغا له؛ كرفع املفعول، ورفع املضاف إليه، 
فينبغي أن يرد. وذلك ألنه جاء مخالفا للقياس والسماع جميعا، فلم يبق له عصمة تضيفه، وال مسكة تجمع شعاعه«. 

الخصائص: )/385-387.  
)  - »أال تعلم أن القياس إذا أجاز شيئا وسمع ذلك ال�سيء عينه، فقد ثبت قدمه، وأخذ من الصحة والقوة مأخذه، ثم 

ال يقدح فيه أال يوجد له نظير؛ ألن إيجاد النظير وإن كان مأنوسا به فليس في واجب النظر إيجاده«. الخصائص: )/))).
)  - »باب في جواز القياس على ما يقل، ورفضه فيما هو أكثر منه )...- وذلك أن يقل ال�سيء وهو قياس، ويكون غيره أكثر 
منه، إال أنه ليس بقياس. األول قولهم في النسب إلى شنوءة: شنئي )...- وأما ما هو أكثر من باب شنئي، وال يجوز القياس 
عليه؛ ألنه لم يكن هو على قياس، فقولهم في ثقيف: ثقفي )...- فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في 

القياس. فال يجيز على هذا سعيد سعدي، وال في كريم كرمي«. الخصائص: )/)))-))).
»أال ترى أن قولهم: في شنوءة شنئي، ملا قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره؛ نعم ولم يرض له أبو الحسن بهذا القدر 

من القوة حتى جعله أصال يرد إليه، ويحمل غيره عليه«. الخصائص:)/))).
)  - »إذا أداك القياس إلى �سيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه ب�سيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى 
ما هم عليه. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير: تستعمل أيهما شئت. فإن صح عندك أن العرب لم تنطق 
بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، وأعددت ما كان قياسك أذاك إليه لشاعر مولد، أو لساجع، أو لضرورة؛ ألنه 

على قياس كالمهم«. الخصائص: )/)))-))).
)  - »الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة، غيرها أقوى في القياس عنده منها –رواية عمارة بن عقيل في ذلك«. الخصائص: 

 .(((/(
العلم نحو: آجر،  في  تراهم يصرفون  أال  العرب مجرى أصول كالمها؛  »ما أعرب من أجناس األعجمية قد أجرته   -   (
الديباج، والفرند،  في نحو  أنه ملا دخلته األلف والالم  التعريف. وذلك  وإبريسيم، وفرند، وفيروزج، وجميع ما تدخله الم 

والسهريز، واآلجر؛ أشبه أصول كالم العرب، أعني النكرات. فجرى في الصرف ومنعه  مجراها«. الخصائص: )/7)). 
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 .((( ً
- القياس إنما يجري على األقوى استعماال

القياس واالستعمال جميعا،  في  رد 
ّ
أربعة أضرب: مط راد والشذوذ على 

ّ
في االط - الكالم 

القياس،  في  الشاذ  االستعمال،  في  رد 
ّ
املط والثالث  االستعمال،  في  شاذ  القياس  في  رد 

ّ
ومط

.((( ً
والرابع الشاذ في القياس واالستعمال جميعا

 .((( ً
، وإن كانت الحجازية أيسر استعماال

ً
- اللغة التميمية في )ما( أقوى قياسا

 في االستعمال، إنما جاءت أمثلته من األجوف الواوي، 
ً
ردا

ّ
 في القياس مط

ً
- ما ورد شاذا

 من تصحيح نحو هذا في الياء، فلم يأت عنهم في 
ً
نحو: الحوكة، والخونة، وال تكاد تجد شيئا

بائع وسائر: بيعة وال سيرة))).

- قاسوا على فعولة على  فعلية؛ )عند النسب( ملشابهتها إياها من عّدة أوجه))). 

- مّما ضعف في القياس واالستعمال جميعا بيت الكتاب: 

»القياس إنما يجري على األقوى استعماال، كأن تبني من )ضرب- على مثال جعفر فتقول: )ضربب- فهذا من كالم   -  (
العرب، أما لو بنيت منه على فيعل أو فوعل فقلت: )ضيرب أو ضورب- لم يعتقد ذلك من كالم العرب، ألنه قياس على األقل 

استعماال واألقل قياسا«. الخصائص: )/))).
)  - »الكالم في االطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس واالستعمال جميعا، وهو الغاية املطلوبة، واملثابة 
املنوبة؛ وذلك نحو: قام زيد، وضربت عمرا ومررت بسعيد. ومطرد في القياس شاذ في االستعمال. نحو املا�ضي من: يذر ويدع 
)...- والثالث املطرد في االستعمال، الشاذ في القياس؛ نحو قوله: أخوص الرمث )شجر ترعاه اإلبل- واستصوبت األمر. 
والرابع الشاذ في القياس واالستعمال جميعا، وهو كتتميم مفعول، فيما عينه واو؛ نحو: ثوب مصوون، ومسك مدووف 
)مخلوط أو مبلول-. وحكى البغداديون: فرس مقوود، ورجل معوود من مرضه. وكل ذلك شاذ في القياس واالستعمال. فال 

يسوغ القياس عليه، وال رد غيره إليه«. الخصائص: )/99-98. 
) - »اللغة التميمية في )ما- أقوى قياسا، وإن كانت الحجازية أسير استعماال. وإنما كانت التميمية أقوى قياسا من حيث 

كانت عندهم كـ«هل« في دخولها على الكالم مباشرة«. الخصائص: )/))).  
)  - »مما ورد شاذا عن القياس ومطردا في االستعمال قولهم: الحوكة، والخونة. فهذا من الشذوذ عن القياس على ما 
ترى، وهو في االستعمال منقاد غير متأب؛ وال تقول على هذا في جمع قائم: قومة، وال في صائم صومة، ولو جاء على فعلة ما 

كان إال معال . وقد قالوا على القياس: خانه«. الخصائص: )/))).
وإلى  ركبي،  ركوبة:  وإلى  قتبي،  قتوبة:  إلى  اإلضافة  في  تقول  أن  بعد-  –من  فلك  شنئي؛  شنوءة:  إلى  النسب  في  »قولهم   -   (
حلوبة: حلبي؛ قياسا على شنئي. وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعلية؛ )عند النسب- ملشابهتها إياها من عدة أوجه«. 

الخصائص: )/))).
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            له زجٌل كأنه صوت حاٍد  ***  إذا طلب الوسيقة أوزمير))).

مشتّقاتها  أو  مصادرها  وردت  التي  األفعال  سماع  به  يرد  ولم  القياس  في  يجوز  مما    -

ورفضت هي، ومنها: األين بمعنى اإلعياء ومدرهم، ومفئود، والويل، والويح، والويب))).

-  القياس يجيز ذكر خبر املبتدإ في )لعمرك، وأيمن هللا())).

-  فعل يفعل في الالزم أقيس من فعل يفعل، وعكس ذلك في املتعّدي، فـ)ضرب يضرب( 

إذن أقيس من )قتل يقتل(، و)قعد يقعد( أقيس من )جلس يجلس())).

- القياس ال يمنع من ذكر مضارع للفعل )عار( في قولهم: ال أدري: أي الجراد عاره؟ وإن 

لم يرد به سماع))).

) - »مما ضعف في القياس واالستعمال جميعا بيت الكتاب: 
            له زجٌل كأنه صوت حاد  ***  إذا طلب الوسيقة أوزمير

فقوله »كأنه« –بحذف الواو وتبقية الضمة- ضعيف في القياس، قليل في االستعمال. ووجه ضعف قياسه أنه 
ليس على حد الوصل وال على حد الوقف )...- فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف. وهذا موضع ضيق )...- 
الترسو فيه قدم قياس«. )بيت الكتاب قائله الشماخ بن ضرار. يصف حمارا وحشيا. شبه تطريبه إذا طلب أنتاه بصوت 

الحاذي أو الغناء-. الخصائص: )/7))-8)).
)  - »ومما يجوز في القياس -وإن لم يرد به استعمال- األفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي؛ نحو قولهم: فاظ امليت 
من  امتناعهم  فأما   -...( فعال  منه  يستعملوا  لم  لإلعياء  األين  وكذلك  فعال.  فوظ  من  يستعملوا  ولم  ا. 

ً
وفوظ ا 

ً
فيظ يفيظ 

لو صرف  أنه  منه. وذلك  نفاه ومنع  القياس  بل ألن  فليس لالستغناء،  والويب  والويس،  والويل،  الويح،  أفعال  استعمال 
الفعل من ذلك لوجب اعتالل فائه كوعد، وعينه كباع؛ فتحاموا استعماله ملا كان يعقب من اجتماع إعاللين«. الخصائص: 

 .(9(/(
)  - »ومما يجيزه القياس –غير أن لم يرد به االستعمال- خبر )العمر، وااليمن-، من قولهم: لعمرك ألقومن، واليمن هللا 
ألنطلقن. فهذان مبتدآن محذوفا الخبرين، وأصلهما –لو خرج خبراهما- لعمرك ما أقسم به ألقومن، واليمن هللا ما أحلف 

به ألنطلقن، فحذف الخبران، وصار طول الكالم بجواب القسم عوضا من الخبر«. الخصائص: )/)9). 
)  - »وأنا أرى أن يفعل فيما ماضيه فعل في غير املتعدي أقيس من يفعل، فضرب يضرب أقيس من قتل يقتل، وقعد 
يقعد أقيس من جلس يجلس. وذلك أن يفعل إنما هي في األصل ملا ال يتعدى؛ نحو كرم يكرم )...- فإذا كان كذلك كان أن 

يكون في غير املتعدي فيما ماضيه فعل أولى وأقيس«. الخصائص: )/79).
)  - »ومما يجيزه القياس –غير أن لم يرد به االستعمال- )...- قولهم: ال أدري أي الجراد عاره، أي ذهب به، وال يكادون 
ينطقون بمضارعه، والقياس مقتض له، وبعضعهم يقول: يعوره؛ وكأنهم إنما لم يكادوا يستعملون مضارع هذا الفعل ملا 
الخصائص:  ليس بمتقض«.  الفائت، وإذا كان كذلك فال وجه لذكر املضارع هنا، ألنه  املتق�ضي  في األمر  كان مثال جاريا 

.(9(-(9(/(
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 به اليوم الذي قبل يومك، وإن لم 
ً
-  القياس ال يمنع من ذكر التعريف مع )أمس( مرادا

يرد به سماع))).

 وال تتجاوز؛ 
ً
ؤثر رواية

ُ
- وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير. منه القراءات التي ت

ألنها لم يسمع فيها ذلك؛ كقوله -عز اسمه- »بسم هللا الرحمن الرحيم«))). 

-  القياس يقطع بأصالة جميع األحرف في )عنتر وعنبر وحنزقر وحنبتر وقرناس( إذ وقعت 

ها موقع األصول، ولم يرد دليل يدل على زيادة أحدها))).
ّ
كل

- العدل في الصفات –لقصد املبالغة- من )فعيل( إلى )فعال( ال يقاس على ما ورد من 

 عن: بطيء وشديد))).
ً
نحو: طويل وطوال، فال يقال: بطاء، وشداد معدوال

ضرب  نحو:  املفعول،  وجود  مع  الفاعل  مناب  املفعول  غير  إنابة  الحسن  أبو  - أجاز 

، ونحوه. ثم قال: هو جائز في القياس وإن لم يرد به سماع))). 
ً
الّضرب الشديد زيدا

)  - »ومن ذلك امتناعهم من إظهار الحرف الذي تعرف به )أمس- حتى اضطروا -لذلك- إلى بنائه لتضمنه معناه، فلو أظهروا 
ذلك الحرف فقالوا م�ضى األمس بما فيه ملا كان خلفا وال خطأ«. الخصائص: )/)9).

 وال تتجاوز؛ ألنها لم يسمع فيها ذلك؛ كقوله 
ً
)  - »وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير. منه القراءات التي تؤثر رواية

-عز اسمه- »بسم هللا الرحمن الرحيم«. فالسنة املأخوذ بها في ذلك إتباع الصفتين إعراب اسم هللا سبحانه، والقياس يبيح 
أشياء فيها، وإن لم يكن سبيل إلى استعمال �ضيء منها«. الخصائص: )/98). 

يرد  أن  إلى  يتوقف  أم  أيقطع بظاهره،  السماع بضده،  يأتي  أن  القياس حكما ويجوز  له  يرد فيوجب  ال�ضيء  في  - »باب    (
السماع بجلية حاله. وذلك نحو عنتر وعنبر وحنزقر )القصير الدميم- وحنبتر )الشدة- وبلتع )حاذق ظريف- وقرناس )شبيه 
موقع  اقع  و هو  مجراها-مما  يجري  وما  والتاءات  النونات  هذه  جميع  في  يحكم  أن  فاملذهب  الجبل-.  في  يتقدم  األنف 
األصول مثلها- بأصليته، مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة �ضيء منه؛ كما ورد في عنسل وعنبس ما قطعنا به على زيادة 

نونهما، وهو االشتقاق املأخوذ من عبس وعسل، وكما قطعنا على زيادة نون قنفخر«. الخصائص: )/)).
)  -  »ونحو من تكثير اللفظ لتكثير املعنى العدول عن معتاد حاله. وذلك فعال في معنى فعيل؛ نحو طوال؛ فهو أبلغ )معًنى 
من- طويل، وعراض؛ فإنه أبلغ )معنى من- عريض. وكذلك خفاف من خفيف، وقالل من قليل، وسراع من سريع. ففعال 
–لعمري- وإن كانت أخت فعيل في باب الصفة، فإن فعيال أخص بالباب من فعال؛ أال تراه أشد انقيادا منه؛ تقول: جميل 
وال تقول جمال، وبطيء وال تقول: بطاء، وشديد وال تقول شداد )ولحم غريض وال تقول غراض-. فلما كانت فعيل هي الباب 
املطرد وأريدت املبالغة، عدلت إلى فعال. فضارعت فعال بذلك فعاال. واملعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منها عن أصله. 

أما فعال فبالزيادة، وأما فعال فباالنحراف به عن فعيل«. الخصائص: )/7))-8)).
)  - »وأجاز أبو الحسن ضرب الضرب الشديد زيدا، ودفع الدفع الذي تعرف إلى محمد دينارا، وقتل القتل يوم الجمعة 

أخاك، ونحو من هذه املسائل. ثم قال هو جائز في القياس، وإن لم يرد به االستعمال«. الخصائص: )/97)
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 .((( ّ
- إذا جاء اسم املفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف

- اسم املكان واملصدر على وزن )املفعول( في الرباعي قليل، إال أن تقيسه نحو: املدحرج، 
واملقلقل، واملكرم، واملمّزق))). 

يظهر لنا من خالل التفّرس في هذه القوانين واألصول القياسية الواردة في الخصائص 

 للسماع والقياس على حّدٍ سواٍء إلى جانب أستاذيه سيبويه والفار�ضي؛ 
ً
أن ابن جني كان مقدرا

راد 
ّ
رد الشائع، وأساس االط

ّ
إذ يجعلهما أصلين قويين، فهو يرى أّن هذا األخير يكون على املط

هو موافقة ال�ضيء لنظائره الكثيرة في اللغة، وشيوع استعماله بين العرب، لذلك فابن جني 

إذا رأى قياسين في ظاهرة ما قّدم أحدهما على اآلخر، على الرغم من أّن كليهما جار على لغة 

العرب الفصيحة.

، وال يهتم بالكثرة إذا خالفت القياس، 
ّ
ويظهر لنا بجالء أّن ابن جني ال يقيس على الشاذ

وقد تمّيزت مقاييسه بارتباطها باللغة العربية، والتفكير العقلي، وبعالقتها بمقاييس الفقهاء. 

اللغوية  الّدراسات  في  العربي  الفكر  إليها  تفّرع  التي  العلوم  أّن  نقول  يجعلنا  ما  هذا  ولعل 

القديمة نشأت نشأة إسالمية خالصة.

)  - »يقال درهمت الخبازى؛ أي صارت كالدراهم، فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي. وحكى أبو زيد: رجل مدرهم. قال ولم 
يقولوا منه: درهم؛ إال أنه إذا جاء اسم املفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف. ولهذا أشباه«. الخصائص: )/8)).

تقول: دحرجته  املدحرج،  نحو  تقيسه. وذلك  أن  إال  قليل،  الرباعي  في  املفعول  املكان واملصدر على وزن  »إن اسم   -   (
مدحرجا، وهذا مدحرجنا، وقلقلته مقلقال، وهذا مقلقلنا، وكذلك أكرمته مكرما وهذا مكرمك، أي موضع إكرامك، وعليه 
فيه«.  تمزق  الذي  املوضع  أي  الثياب،  9) سورة سبأ-، وهذا ممزق  تمزيق)آية  أي  تعالى: »ومزقناهم كل ممزق«  قول هللا 

الخصائص: )/))). 
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الفصل السابع:

ية في بناء النحو العربي التعليل تقنية محور

املبحث األول: كيف عرفت العّلة مسلكها إلى الّنحو العربي؟

الّتعليل أصل من األصول املعتبرة في الّنحو العربي القديم، وهو أعرق األصول وأقدم 

الظواهر  أسباب  لتفسير  اعتمدوها  إذ  األوائل؛  الّنحاة  إليها  التجأ  التي  املنهجية  رق 
ّ
الط

غوية، والبرهنة على ما يوجد بينها من عالئق وتناسق. 
ّ
الل

وحّس  تعليلية  نزعة  من  تخلو  ال   
ً
وحديثا  

ً
قديما اإلنسانية  املعرفة  إّن  القول  ويمكن 

عرفت فكرة  كيف  هو:  البحث-  من  املرحلة  هذه  -في  نفسه  يفرض  الذي  والّســـؤال  تبريري. 

 
ً
ية مسلكها إلى الّنحو العربي؟ وهل كانت تعليالت الّنحاة من صنعهم أم جاءت مراعاة

ّ
العل

لكالم العرب؟

إلى أقدم الّنصوص املروية، واستنطاقها  بالّرجوع   
ّ

ال يمكن الحسم في هذه املسألة إال

ريقة التي وصل بها الّنحاة إلى فكرة الّتعليل؛ يروي 
ّ
للخروج بخالصة تساعدنا على معرفة الط

مون بمراعاة هذه العلل كما 
ّ
األصمعي عن أبي عمرو بن العالء))) ما يفيد أّن العرب كانوا يتكل

وٌب)))، جاءته كتابي 
ُ
غ

َ
ل اليمن يقول: فالن  الّرواية اآلتية قال: »سمعت رجال من  يّتضح من 

فاحتقرها. فقلت له: أتقول جاءته كتابي! قال: نعم أليس بصحيفة«)))؛ فحمله على املعنى.

ة الحمل على املعنى تظهر في تأنيث الكتاب باعتباره صحيفة، وقد جاء ذكر ذلك 
ّ
فعل

ة في القرآن الكريم؛ إذ 
ّ
كثير في كالمهم. ويذكر اإلمام جالل الدين السيوطي وجود هذه العل

ر فعل املوعظة وهي 
َّ

ك
َ
«))). ذ

ٌ
ة

َ
َمْن َجاَءُه َمْوِعظ

َ
نجده يقول: »وعلة الحمل على املعنى مثل: »ف

 على املعنى وهو الوعظ«))).
ً
ثة حمال

ّ
مؤن

)  - يقول عنه ابن جني: كان ممن »نظروا في النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا«. انظر الخصائص: )/9)).
)  - لغوب: أحمق.

)  - انظر الخصائص: )/9)).
)  - ]البقرة: 7))[.

)  - انظر اإلقتراح في علم أصول النحو لجالل الدين السيوطي، مصدر سابق، ص: )7.
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غة 
ّ
إّن هذه الّرواية تحمل في ظاهرها من القرائن؛ ما ُيْنِبئ أّن العرب كانوا يمارسون الل

مبدأ  إّن  ثّم  التعليل؛  في  واإليغال  االفتنان  إلى  النحوّيين  دفع  مّما  العلل،  مراعاة  بموجب 

لتوسيع ظواهر   
ً
، ووسيلة

ً
تعليلية  

ً
أداة اعُتبر  الّرواية  الذي تضّمنته هذه  املعنى  الحمل على 

فه ابن جني في مسألة تقّبل الصيغ 
ّ
ردة مع القواعد املتعارف عليها، وقد وظ

ّ
غة غير املط

ّ
الل

أصحاب  استمّده من  قد  ابن جني  أّن  ويبدو  الُعرف،  ومجافاة  ذوذ 
ّ

بالش املوسومة  غوية 
ّ
الل

العربية أنفسهم))). 

طيف: »هناك وسيلة اصطنعها الّنحاة العرب في 
ّ
يقول األستاذ محمد حماسة عبد الل

 مع البنية األساسية، وذلك 
ً
منهجهم ليجبروا بها كل َصْدٍع في بناء الجملة إذا لم يكن متوافقا

بأن ُيحمل الكالُم على معناه ال على لفظه«))). ويقول ابن جني: »وباب الحمل على املعنى بحر 

ال ينكش)))، وال يفتج)))«))). 

»يقوم  املعنى  على  الحمل  وسيلة  في  أّن  طيف 
ّ
الل عبد  حماسة  محمد  األستاذ  د 

ّ
ويؤك

هذه  الّنحاة  نسب  وقد  املنطوقة،  فظية 
ّ
الل املخالفات  من  الكثير  بعالج  الّداللي  العنصر 

ق على الرواية 
ّ
إلى العرب أنفسهم«))). وهو األمر الذي جعل ابن جني يعل الوسيلة املنهجية 

وقاسوا،  وتدّبروا،  نظرروا،  وقد  وطبقته  عمرو  أبي  من  تريد  »أفتراك  بقوله:   
ً
آنفا املذكورة 

ر 
ّ

ة، ويحتّج لتأنيث املذك
ّ
ـل هذا املوضع بهذه العل

ّ
، يعل

ً
ْفال

ُ
 غ

ً
 جافيا

ً
وتصّرفوا أن يسمعوا أعرابيا

بما ذكره، فال يهتاجوا هم ملثله، وال يسلكوا فيه طريقته، فيقولوا: فعلوا كذا لكذا، وصنعوا 

ه«)7). ّمِ
َ
كذا لكذا، قد شرع لهم العربي ذلك، ووقفهم على َسْمته وأ

املبحث الثاني: العلل وسيلة إلضفاء الّنظام ىلع الّلغة

غة، وهي من عندّية الّنحاة، وليس من الّضروري أن 
ّ
العلل وسيلة إلضفاء الّنظام على الل

ه ليس من الواجب أن نستنتج من خالل هذا الّنص وحده أّن العرب 
ّ
تكون واجبة، ويبدو أن

)  - انظر كتاب البالغة واألصول لألستاذ محمد مشبال، مرجع سابق، ص: )9 - )9.
)  - حماسة عبد اللطيف: النحو والداللة، مرجع سابق، ص: ))).

)  - ال ينكش: ال ينزف.
)  - ال يفتج: ال يبلغ غوره.

)  - انظر الخصائص: )/))).
)  - حماسة عبد اللطيف: النحو والداللة، مرجع سابق، ص: ))).

7 - الخصائص: )/9)).  
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 لجميع التعليالت التي أقّرها الّنحاة؛ لذلك ليس من الّضروري أن 
ً
كانت تمارس الكالم وفقا

م على وعي تاّم بالعلل التي استقّرت في أذهان الّنحاة فيما بعد.
ّ
يكون املتكل

فالخليل بن أحمد أّول علماء العربية السّباقين إلى اإلشارة إلى التعليل، وذلك حين أجاب 

 عن مصدر تعليالته هل أخذها عن العرب أم اخترعها من نفسه؟ فقال: 
ً
أحد سائليه يوما

»إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن لم 

ة، فهو 
ّ
ة ملا عللته منه، فإن أكن أصبت العل

ّ
ه عل

ّ
ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أن

 محكمة 
ً
ة له، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا

ّ
الذي التمست، وإن لم تكن هناك عل

البناء عجيبة النظم واألقسام، وقد صّحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين 

ما فعل 
ّ
ما وقف هذا الرجل في الّدار على �ضيء منها قال: إن

ّ
ئحة، فكل

ّ
الواضحة، والحجج الال

هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن 

يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون 

فعله لغير تلك العلة، إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح 

لغيري علة ملا عللته من النحو هو أليق مما ذكرته باملعلول فليأت بها«))). 

بع والّسجّية، أي أّن 
ّ
وهكذا يبّين لنا هذا النّص أّن العرب كانت تخضع في كالمها إلى الط

م كان يستدمج القدرة على الكالم وكأّنها معرفة سابقة عن كّل تعليل؛ ألّن العلل املراعاة 
ّ
املتكل

م. 
ّ
موجودة في عقل املتكل

وهكذا فالعلل التي أتى بها الخليل ليس من الّضروري أن تكون مطابقة لتلك التي قامت 

غة، ولذلك يشّبه نفسه بمن دخل 
ّ
ما هي محاولة منه الكتشاف نظام الل

ّ
في عقول العرب، وإن

 
ً
 فشرع يفّسر أسباب وعناصر هذا الّنظام؛ فإذا بدا ملفّسر آخر أن يؤّول تأويال

ً
ما

ّ
بناء منظ

 من تعليل آخر؛ فليس في ذلك ما يؤّدي إلى إخالٍل بهذا 
ً
 لتفسير هذا الّنظام انطالقا

ً
مختلفا

ص نقط الّنص كاآلتي:
ّ

الّنظام، وبذلك يمكن أن نلخ

م.  
ّ
- علل القدماء ليس من الّضروري أن تكون مطابقة ملا يدور في ذهن املتكل

)   - أبو القاسم الزجاجي: اإليضاح في علل النحو، مرجع سابق، ص: )). 
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غة طبيعة وسجّية))) وهي نظام محكم البناء. 
ّ
- الل

غة. 
ّ
مين بالل

ّ
- العلل قائمة في عقول املتكل

غوية.
ّ
واهر الل

ّ
- علل الخليل محاولة منه إلضفاء الّنظام على الظ

التي  لتلك  مطابقة  بها  أتى  التي  العلل  كون  في  يتحّفظ  الفراهيدي  جعل  ما  هذا  ولعّل 

مون بمقتضاها، وأن تعليالته ليس من الّضروري أن تكون هي نفسها التي 
ّ
كان العرب يتكل

عن  الّنحو  علل  في  اإليضاح  كتابه  في  الزّجاجي  رواه  الذي  الّنص  ففي  مون؛ 
ّ
املتكل اعتمدها 

بعض شيوخه أّن الخليل بن أحمد –رحمه هللا- ُسئل عن العلل التي ُيعتّل بها في الّنحو. عن 

وطباعها،  سجّيتها  على  نطقت  »العرب  بأّن  فأجاب:  نفسه؟  من  اخترعها  أم  أخذها  العرب 

وعرفت مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها واعتلل هو بما عنده.

 في كتابه الخصائص عنوانه: باب في أّن العرب قد أرادت من 
ً
 متميزا

ً
وقد فتح ابن جني بابا

ل واألغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها، وقد صّرح ابن جني في مقّدمته بأّن في هذا 
َ
الِعل

الباب تصحيح ملا نّدعيه على العرب: من أّنها أرادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا. يقول ابن 

ِبعوا عليِه، وأجيئوا إليه، من غير اعتقاد 
ُ
نِكر أن يكون ذلك شيئا ط

ُ
جني: »فإن قلت؛ فما ت

منهم ِلعلِله، وال لقصٍد من الُقصود التي تنسبها إليهم في قوانينِه وأغراضه، بل ألن آِخرا منهم 

حذا على نهج األّول فقال بِه، وقام األّول للثاني في كونه إماما له فيِه َمقام من َهَدى األّول 

كا كان أو خاِطرا؟
َ
إليِه، وبعثه عليه، مل

هوا على وجِه الحكمة فيه. فإن  ّبِ
ُ
ظا ن قيل: لن يخلو ذلك أن يكون خبرا روِسلوا به، أو تيقُّ

به له، وأذهُب في شرف الحال به؛ ألن هللا سبحانه إنما 
ْ
ن

َ
كان َوْحيا أو ما يجري مجراه فهو أ

ة الوضع فيِه، ألنهم  فهم عليه؛ ألن في ِطباعهم قبوال له، وانِطواء على صحَّ
َ
هداهم لذلك وَوق

ف الحّس وصفائه، ونصاعِة جوهر 
ْ
ط

ُ
مع ما قّدمناه من ذكر كونهم عليه في أّول الكتاب من ل

ة   ونفوسهم قابلة لها، ُمِحسَّ
َّ
ْوا هذه اللغة الشريفة، املنقادة الكريمة، إال

َ
الفكر ونقائه، لم ُيْؤت

عمة عليهم بما ُوِهب لهم منها«))).  ْدر الّنِ
َ

ة الصنعة فيها، معترفة بق لقوَّ

غة. 
ّ
موا الل

ّ
)  - هنا إشارة ُمباِشرة إلى مفهوم الّسليقة؛ فلم يكن العرب في حاجة إلى نحو كي يتعل

)  - الخصائص: )/9))-7)).
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وا َمِهيال، لكثر خالفها، وتعادت 
ْ
وا َمكيال، وَحث

ْ
ويقول ابن جني: »ولو كانت هذه اللغة َحش

سُتغِني بإرساله 
ُ
 من اإلعراب، وال

ً
ْفال

ُ
ل، وغ أوصافها )...( بل جاء عنهم الكالم ُسًدى غيَر محصَّ

ِني 
ْ

ه وما أك
ّ
ْرد أحكامه. هذا كل

َ
ف الظاهرة باملحاماة على ط

َ
ل

ُ
وإهماله عن إقامة إعرابه، والك

ِخذوا باستعماله. 
ُ
عنه من مثله –تحاميا لإلطالة بِه- إن كانت هذه اللغة شيئا خوطبوا بِه، وأ

وترتيبه،  عمله  على  مهم 
ْ

ُحك ومواّد  بخواطرهم  وترافدوا  عليِه،  اصطلحوا  شيئا  كانت  وإن 

باعهم إّياها فروَعه –وكذا ينبغي أن ُيعتقد ذلك منهم؛ 
ْ
ه، وإت

َ
وقسمة أنحائه، تقديمهم أصول

َداد، دّل على فضيلتهم. والذي يدلُّ على  ٌم من معالم السَّ
َ
ر لهم، وَمْعل

َ
ا نذكره آنفا- فهو َمْفخ

َ
مِل

وا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصَده شيئان: أحدهما  أنهم قد أحسُّ

حاضر معنا، واآلخر غائب عنا، إال أنه مع أدنى تأّمل في حكم الحاضر معنا«))).         

غة قابلة للوصف بتعليالت مختلفة، ولذلك 
ّ
ومعنى ذلك أن باب الّتعليل مفتوح وأّن الل

 إذا بدا ما هو أكثر كفاية منها. وهذا معناه أّن القدماء 
ً
فعلل الخليل ليست واجبة؛ خصوصا

 ملا نجده في الدراسات العربية املعاصرة.
ً
أنفسهم اعتقدوا بأّن عللهم يمكن أن تتجاوز خالفا

املبحث الثالث: التعليل عند سيبويه

 
ً
ة النحوية اهتماما

ّ
ال نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن كتاب سيبويه أّول كتاب اهتم بالعل

منقطع النظير؛ إذ نجده يكثر من ذكرها بعد كل حكم نحوي، وال تكاد تخلو مسألة من مسائل 

في كتاب سيبويه كثرة مفرطة،  التعليالت  التعليل، يقول شوقي ضيف: »وتكثر  الكتاب من 

يضطرون  �ضيء  »وليس  كتابه:  فواتح  في  يقول  الشاذة،  لألمثلة  أو  ردة 
ّ
املط للقواعد  سواء 

)العرب( إليه إال وهم يحاولون به وجها« فهو ال يعلل فقط ملا كثر على ألسنتهم واستنبطت 

على أساسه القواعد، بل يعلل أيضا ملا يخرج على تلك القواعد، وكأنما ال يوجد أسلوب وال 

توجد قاعدة بدون علة. )...( وبذلك وسع التعليل فشمل ما هو واقع وما لم يقع«))). 

قواعدها  جميع  في  »ومّدها  والّصرف،  الّنحو  في  الّتعليل  جذور  سيبويه  ثّبت  لقد 

ومسائلها، فليس هناك �ضيء ال يعلل، بل لكل �ضيء علته يمسك بها في يمينه«))). وكانت أكثر 

)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: )8-)8.

)  - املدارس النحوية، ص: )8. 



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 122

 
ً
نا

ّ
 بأسرارها، ومتمك

ً
 للعربية، وعارفا

ً
 ومتقنا

ً
تعليالت سيبويه ُمْستقاة من نفسه؛ إذ كان حاذقا

من أساليبها، يعلم أوجه العرب في كالمها، فهو يوازن بين آراء العلماء، وينتصر للرأي األقوى 

ة. 
ّ
باألدل

آلراء   
ً
ثريا  

ً
َمعينا كتابه  كان  وقد  والّتعليل،  رجيح 

ّ
الت في  قوّية  شخصية  لـسيبويه  وكانت 

الّنحاة الذين سبقوه، وكان للخليل الّنصيب األكبر فيما نقله، ومن الطبيعي أن تكثر تعليالت 

ة مرعية؛ ثّم 
ّ
سع، ما دام يعتقد أّن لكّل ما نطقت به العرب عل

ّ
الخليل في كتاب سيبويه وتت

 
ً
ل حّتى ما جاء شذوذا

ّ
ه ليس عنده �ضيء ال يعل

ّ
إّن من يقرأ أقوال سيبويه في الكتاب يحّس بأن

أّنها مجّرد حدس  أوضح  بل  بها،  اعتّل  التي  لعلله  يتعّصب  لم  الخليل  أّن  ؛ غير 
ً
أو اضطرارا

 من العلل.
ً
وتخمين، ويمكن لغيره من الّنحاة أن يأتوا بما يرونه مناسبا

املبحث الرابع: أنواع العلل النحوية عند سيبويه

ّسمت 
ُ
 على أنواع مختلفة من العلل النحوية، وقد ق

ً
ويبقى الّتعليل في كتاب سيبويه قائما

من طرف الّدارسين))) إلى أقسام متباينة منها: 

ة التخفيف: إذ ُيْهرب من ثقل اللفظ إلى خفته، مثل حذف حرف الجر في نحو: لقيته 
ّ
- عل

ة التخفيف أبرز علل الكتاب.
ّ
ما أصلها: لقيته باألمس؛ وعل

ّ
أمِس، إن

االختصار؛  ة 
ّ
بعل كذلك  ربطها  ويمكن  بسابقتها  مرتبطة  وهي  االستعمال:  كثرة  ة 

ّ
- عل

فكثرة استعمال تركيب ما يعّرضه للتغيير، والحذف طلبا للخّفة، مثل ترخيم املنادى لكثرته 

ة 
ّ
السيوطي، وهي ال تختلف -عند شذى جرار- عن عل لم ترد عند  ة 

ّ
العل في كالمهم، وهذه 

ة االختصار.
ّ
التخفيف، ويمكن ربطها هي األخرى بعل

ة القياسية: وقد جمع فيها الباحث أمان الدين حتحات نوعين من علل السيوطي 
ّ
- العل

ببعض،  املتشابه بعضه  القياسية عنده هي ربط  ة 
ّ
فالعل الّنظير،  ة 

ّ
شبيه وعل

ّ
الت ة 

ّ
عل وهما: 

)  - أمثال الدكتورة شذى جرار التي تقول: »أفاد أمان الدين حتحات من أقسام العلل التي أوردها السيوطي، حينما نظر في 
علل سيبويه، فاستعان بها دون أن يكتفي بذلك، فنراه يجتهد مبتكرا ألقسام علل طريفة«. أنظر إبرام الحكم النحوي عند 

ابن جني للدكتورة شذى جرار، مرجع سابق، ص: 0))-))).
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والكشف عن الّنظائر، مثل: »إن زيدا قائم« فيكون السؤال: لم نصبت زيدا بإن؟ ولم وجب 

أن تنصب إن االسم؟ ويكون الجواب ألنها وأخواتها ضارعت الفعل املتعدي إلى مفعول واحد.

 في التعليل. وهي املعّبر عنها -في 
ً
ة املعنى: وهي إرجاع الظاهرة النحوية إلى املعنى منهجا

ّ
- عل

ة داللة الحال أو مقت�ضى الحال. 
ّ
نظر شذى جرار- بعل

العرب.  لغة  أساليب   من 
ً
أسلوبا بها سيبويه عند استخدامها  ة االستغناء: ويرصد 

ّ
- عل

 في االستغناء بال�ضيء عن ال�ضيء))). مثل:االستغناء 
ً
 كامال

ً
وقد عقد ابن جني في خصائصه بابا

َر)ما�ضي(
َ
عن ما�ضي يدع وال نسمع وَدَع، كقوله تعالى«وذرهم في خوضهم..« فال نسمع وذ

 ملا قّل سماعه 
ً
 لطيفا

ً
ة تخريجا

ّ
ة املجاورة، وتعّد هذه العل

ّ
ة التوّهم: وهي املعّبر عنها بعل

ّ
- عل

 عن شيخه الخليل.مثل: 
ً
عن العرب، وال قياس فيه، ويعتبر سيبويه أّول من أشار إليها نقال

للجحر ال  الخراب وصف  »دخلت جحر ضب خرب« واألصل: دخلت جحر ضب خربا ألن 

للضب، وإنما جر باملجاورة.

في  والصرفية  النحوية  األحكام  من  كثير  في  وتوجد  التعويض،  ة 
ّ
عل أو  العوض  ة 

ّ
- عل

الكتاب. 

ة طول الكالم: مثل جواز حذف الضمير في صلة املوصول بقولنا: فالن الذي رأيت. 
ّ
- عل

 عن الخليل، وهي من مثل تجويز دخول 
ً
ة طريفة استحدثها سيبويه نقال

ّ
ة النّية: عل

ّ
- عل

حذف 
ُ
ت وقد  الِعراَك«)))،  »فأرسلها  اهد: 

ّ
الش في  كما  إسقاطها  نّية  الحال  على  م 

ّ
والال األلف 

بعض  بها  ّرج 
ُ

خ ة 
ّ
عل وهي  بالّنكرة،  املعرفة  وصف  مثل:  من  وجودها  نّية  على  م 

ّ
والال األلف 

ة الّسماع عند السيوطي. 
ّ
املسموع عن العرب، وتظّن األستاذة شذى جرار أّنها عل

ة القياسية))).
ّ
ة املشابهة: وهي العل

ّ
- عل

)  - أنظر الخصائص: )/)7).
)  - من بيت لبيد بن ربيعة وهو بتمامه: 

خال ِص الّدِ
َ
غ

َ
ْدها  ***  ولم يشفق على ن

ُ
 فأرسلها العراك، ولم َيذ

)  - أنظر كتاب إبرام الحكم النحوي عند ابن جني لألستاذة شذى جرار، مرجع سابق، ص: 0))-))). 
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تكاد تكون من  الكتاب  في  العلل، والتي وردت  أّن جميع  الدارسين         ويالحظ أغلب 

ر ُورودها في الكتاب هي : كثرة 
ُ
م كالم العرب؛ فالعلل التي كث

ّ
ن من تعل ِ

ّ
الّنوع األّول الذي ُيمك

واألصل،  ن، 
ّ

والتمك االلتباس،  وخوف  والقبح،  واالستثقال،  واالستخفاف،  االستعمال، 

والعوض،  واإلجحاف،  والفرق،  واملخالفة،  واملشابهة،  باألصل،  واإلعالم  واالستغناء، 

، وأغلبها يخّص 
ً
والّتوكيد. وقد تّم االكتفاء باإلشارة إلى هذه العلل في الكتاب وهي كثيرة جدا

موضوعات صرفية. 

املبحث الخامس: أسلوب سيبويه يف التعليل 

ة على 
ّ
 بلفظ العل

ً
سم بعدم الّتصريح دائما

ّ
ثّم إّن أسلوب سيبويه في الّتعليل واضح، ويت

ه« 
ّ
الّرغم من كثرة التعليالت في كتابه، ويكتفي في أغلب األحيان بأن يقول : »ألي �ضيء« أو »ألن

ة 
ّ
أو«ألّن« أو »وذلك ألّن« إلى غير هذا من األلفاظ والعبارات التي تدّل على كون ما بعدها عل

ملا قبلها من حكم أو نحوه.

ما 
ّ
 وهذا األمر شّجع كثيرا من الباحثين على أّن الّتعليل لم يكن غاية سيبويه وهّمه، وإن

هو  الّتعليل  في  األسلوب  وهذا  وتعزيزها،  وتوضيحها  واملسائل  األحكام  لتفسير  يسوقه  كان 

 عند الّنحاة القدماء حّتى أواخر القرن الثاني الهجري؛ أي قبل أن 
ً
 وسائدا

ً
الذي كان معروفا

البحث  الّتعليل وفلسفوا  في ظواهر  لوا 
ّ
الذين توغ العربية  ابن جني وأمثاله من علماء  يأتي 

فيها.  

ه 
ّ
أن ويمكن القول إّن الذي دفع بسيبويه أن يسلك هذا الّنهج في الّتعليل الّنحوي هو 

ة ثم يبدأ 
ّ
كان يريد أن تكون علله تعليمية، فنحن نجده في أغلب تعليالته الّنحوية يورد العل

 للغموض وعدم الفهم. 
ً
بشرحها، وتوضيحها باألمثلة التعليمية تجّنبا

الفعل  في  ما  بعض  فيه  ألّن  هي  ته 
ّ
وعل الّسكون  على  املا�ضي  بناء  لعدم  تعليله  فمثال 

ة وتوضيحها باألمثلة إذ يقول: »والفتح في األفعال التي لم 
ّ
املضارع. ثّم يلتجئ إلى شرح هذه العل

نوا  ِ
ّ

َعَل. ولم ُيسك
َ
تجر مجرى املضارعة قولهم: َضَرَب، وكذلك كلُّ بناء من الفعل كان معناه ف

َعَل ألّن فيها بعض ما في املضاَرعة، تقول: هذا رجل َضَربنا، فتصف بها الّنكرة، وتكون 
َ
آخر ف

في موضع ضارٍب إذا قلت: هذا رجٌل ضارب. وتقول: إن فعل فعلُت، فيكون في معنى إن يفعل 

أفعل، فهي فعٌل كما أّن املضارع فعل وقد وقعت موقعها في إن، ووقعت موقع األسماء في 
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نوا من لألسماء ما ضارع 
ّ

نوها كما لم يسك ِ
ّ

الوصف. كما تقع املضارعة في الوصف، فلم يسك

كوه  ن. فاملضارع : من َعُل، حرَّ
ّ

ن في موضع بمنـزلة غير املتمك
ّ

ر من املتمك ن وال ما ُصّيِ
ّ

املتمك

ن في موضع 
ّ

ن الذي ُجعل بمنـزلة غيـر املتمك
ّ

ألّنهم قد يقولون : من عل فُيجرونه. وأّما املتمك

ـُم«))).
َ

فقولك ابدأ بهذا أّوُل، وَياَحك

الّتعليمية، مدعومة  باألمثلة  الّنحوية، معّززة  تعليالت سيبويه  أّن أغلب  وهكذا، نجد 

ة بما يناسبها من األمثلة التعليمية من 
ّ
بعه سيبويه ابتغاء توضيح العل

ّ
بها، وهذا أسلوب يت

د لنا تعليمية علله، وأّنها تتّم من داخل لغة العرب، وباجتهاد 
ّ

 يؤك
ً
كالم العرب، وهذا أيضا

من أهلها.

اإليضاح  كتابه  في  )ت7))هـ(  الزجاجي  القاسم  أبو  عنه  تحّدث  العلل  من  الّنوع  وهذا 

م كالم العرب، ألنا لم نسمع نحن 
ّ
ل بها إلى تعل يقول: »فأما العلل الّتعليمية فهي التي ُيَتَوصَّ

وال غيرنا كلَّ كالمها منها لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره، مثال ذلك أنا ملا سمعنا 

قام زيد فهو قائم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو 

آكل وما أشبه ذلك، وهذا كثير جدا وفي اإليماء إليه كفاية ملن نظر في هذا العلم. فمن هذا 

: ألنها تنصب االسم  ؟ قلنا بإنَّ
ً
النوع من العلل قولنا إن زيدا قائم، إن قيل بم نصبتم زيدا

وترفع الخبر ألنا كذلك علمناه ونعلمه. وكذلك قام زيد. إن قيل: لَم رفعتم زيدا؟ قلنا: ألنه 

فاعل اشتغل فعله به فرفعه. فهذا وأشبهه من نوع التعليم، وبه ضبط كالم العرب«))).      

املبحث السادس: أهمية التعليل يف النحو العربي

العربي ونظامه على الخصوص، لذلك  النحو  بناء  في   
ً
 مركزيا

ً
العلية محورا يعتبر مبدأ 

ة سعى النحاة إلى تفسير شامل للظواهر اللغوية، وبواسطتها 
ّ
كان النحو كله عوامل؛ فبالعل

نوا من جمع معطيات للمقارنه بينها واستنباط حكم يعّمها أو قاعدة تجمع شتاتها. 
ّ

تمك

علم  كل  في  البّد  إذ  للتعميم؛  وسيلة  باعتباره  القياس  ممارسة  ت 
ّ
تسن أيضا  وبالعلة 

 
ّ

التي جّردوها إال إلى تعميم األصول  النحاة العرب ليصلوا  الّتجريد والتعميم، ولم يكن  من 

)  - أنظر الكتاب: )/)).
)  - أبو القاسم الزجاجي: اإليضاح في علل النحو، مرجع سابق، ص: )). 
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هي  ة 
ّ
العل أخرى  بعبارة  أو  والعقلي،  الح�ّضي  بين  رابطة  ألّنها  النحوية؛  ة 

ّ
العل على  باالعتماد 

إلى الفرع أو تجعل بين املنقول وغير املنقول عالقة  الّصفة التي تجعل حكم األصل ينتقل 

معّينة. 

تأسيس  أّن مرحلة  أي  بالتعليل،  اقترنت  العربي  النحو  بداية  أّن  مّما قيل  ونستخلص 

النحو بدأت حين تبلور مفهوم معّين للعلة، وبالّرجوع إلى كتاب »طبقات النحويين واللغويين« 

نجد أّن أّول من تحّدث عن العلل هو عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي؛ يقول الزبيدي: »هو 

عبد هللا بن أبي إسحاق مولى آل الحْضرمي )...(؛ أخذ عن األقرن. وهو أّول من َبعج النحو 

بتعليل   
ً
مهتّما كان  ه 

ّ
أن أي  النحو«))).  في  القياس  إلى  مائال  وكان  الِعلل،  وشرح  القياس  ومّد 

ه كان يمّيز بين مجال األقيسة والعلل.
ّ
القواعد واألحكام كما أن

يقول أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندل�ضي: »ولم تزل العرب تنطق على سجيتها 

في صدر اإلسالم وما�ضي جاهليتها؛ حتى أظهر هللا اإلسالم على سائر األديان )...( واجتمعت 

منه  واستبان  العربية،  اللغة  في  الفساد  ففشا  املختلفة،  واللغات  املتفرقة،  األلسنة  فيه 

أفهام  سوء  بطباعه  نافر  َمْن  لذلك  ن 
َّ
فتفط ملعانيها؛  واملوضح  حلّيها،  هو  الذي  اإلعراب  في 

ذلك  ّوِ 
ُ

ش
ُ
ف م اإلشفاق من 

ُ
العرب، فعظ املتعاَرف من كالم  بغير  األمم  الناطقين من دخالء 

ذلك  ل  أصَّ من  ل  أوَّ فكان   )...( المهم 
َ

ك وفساد  لغتهم  ذهاب  من  ُر 
َ

الحذ دعاهم  حتى  وغلبته 

ؤلّي، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن  الدُّ أبو األسود ظالم بن عمرو  وأعمل فكره فيه، 

الّرفع والنصب والخفض  ؛ فذكروا عوامل 
ً
له أصوال لوا  ، وأصَّ

ً
أبوابا للنحو  هرمز. فوضعوا 

والجزم، ووضعوا باب الفاعل واملفعول والتعّجب واملضاف. وكان ألبي األسود في ذلك فضل 

الون لهم، واآلخذون عنهم؛ فكان لكل  لوه من ذلك التَّ السبق وشرف التقدم. ثم وصل ما أصَّ

املعاني،  من  وفتق  القياس،  من  ومدَّ  القول،  من  بسط  ما  بحسب  الفضل  من  منهم  واحد 

وأوضح من الدالئل، وبين من العلل«))).   

)  - أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندل�سي: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
املعارف بمصر–القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ص: )). 

)  - أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندل�ضي: طبقات النحويين واللغويين، مرجع سابق، ص: ))-)).
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م: فقلت أنا ليونس ابن حبيب هل سمعَت من 
ّ

 والّرواية اآلتية توّضح ذلك: »قال ابن سال

ِويق؟ يعني الّسويَق، قال: نعم،  ؟ قال: نعم، قلت له: هل يقول أحد »الصَّ
ً
أبي إسحاق شيئا

رد وينقاس«))). 
ّ
عمرو بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يط

غة كمفردات والّنحو كقواعد، وفي الّنص 
ّ
هذا النص يبّين أّن العرب كانوا يمّيزون بين الل

غات، حيث ُيسّمى ال�ّضيء في لغة باسم ويسّمى في أخرى باسم آخر، ومعنى الّنص 
ّ
تداخل الل

ما ينصرف إلى النحو باعتباره مناط 
ّ
غة، أي ال يهتم بالّنقل وإن

ّ
أّن الحضرمي ال يهتم برواية الل

، والّسماعي يستع�ضي 
ً
 وال تعليال

ً
ب قياسا

ّ
غة فهي سماعية ال تتطل

ّ
القياس والتعليل؛ أّما الل

غة املروّية؛ لذلك ينصح 
ّ
على الحصر بينما النحو عقلي تجريدي يسعى إلى تحديد قوانين الل

غة فال سبيل لحصرها وعلى حّد 
ّ
الل راد، أما 

ّ
ه يخضع لالط

ّ
إلى الّنحو ألن جاه 

ّ
الحضرمي باالت

تعبير ابن األنباري: »فإن إثبات ما ال يدخل تحث الحصر بطريق الّنقل محال«))). 

ية عند 
ّ
ها فكرة العل

ّ
ومن خالل النّصين الّسابقين يمكن إدراك األهمية التي كانت تحتل

ه كان يمّيز بين مجالين: أحدهما ال أهمّية للقياس فيه. وثانيهما يقوم على 
ّ
الحضرمي، وكيف أن

ة واستعمال األقيسة؛ لذلك نقول إّن بداية النحو العربي تقترن بالتعليل وبعبد هللا بن 
ّ
العل

ابي إسحاق الحضرمي.

املبحث السابع: التعليل تقنية محورية يف العلوم العربية

والفقهاء  مين 
ّ
املتكل عند  نجده  بل  وحدهم؛  النحاة  على   

ً
وقفا ة 

ّ
العل مفهوم  يكن  لم 

وغيرهم، ومع نهاية عصر الّتدوين ظهرت أسس النحو املنهجية واستقلت عليه، وظهر علم 

أصول النحو الذي سيعنى بتحليل هذه األسس، وبذلك بدأ تصنيف العلل حسب اعتبارات 

مختلفة، نكتفي هنا بذلك التقسيم الذي يعتمد مقياس الوظيفة، وهو الذي أتى به الزّجاجي 

وقياسية  تعليمية  إلى:  العلل  فيه  قّسم  والذي  الهجري،  الرابع  القرن  من  األّول  الّنصف  في 

وجدلية ونظرية.

)  - املصدر نفسه، ص: )).
)  - ابن األنباري: ملع األدلة، مرجع سابق، ص: 98.
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طبيعة  مع  تتعارض  التي  الذهنية  للتخريجات  ُعرضة  النحو  جعل  قد  التعليل  أّن   
ّ

إال

اللغة، كما أّن تعليالت النحاة جّرت عليهم إقحام األفكار الفلسفية والدينية والكالمية. وال 

مناص من التطّرق إلى قضية التعليل النحوي في عالقته بأضرب التعليل األخرى.  

 بعلل 
ً
صاال

ّ
إّن علل النحويين ترجع إلى مقولتي الخّفة والفرق، وهو الذي جعلها أكثر ات

علل  أّن  »اعلم  فقهّية؟  أم  هي  أكالمّية  العربّية  علل  ذكر  باب  في  جني  ابن  يقول  مين. 
ّ
املتكل

النحويين )...( أقرب إلى علل املتكلمين، منها إلى علل املتفقهين. وذلك أنهم إنما يحيلون على 

الحس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خّفتها على النفس؛ وليس كذلك علل الفقه. وذلك أنها 

إنما هي أعالم، وأمارات، لوقوع األحكام، ووجوه الحكمة فيها خفّية عنا«))). 

مين، وليست مطابقة 
ّ
فابن جني يقّرر في هذا النّص أّن علل النحويين أقرب لعلل املتكل

مين يصعب نقضها؛ أّما علل النحاة فمن املمكن نقضها. 
ّ
لها، والّسبب في ذلك أّن علل املتكل

يقول ابن األنباري في كتابه اإلنصاف وهو يعرض رأي البصريين في العوامل: »وأما البصريون 

فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن العامل هو االبتداء وإن كان االبتداء هو التعّري من العوامل 

للماء  للنار واإلغراق  رة حّسية كاإلحراق 
ّ
الصناعة ليست مؤث في هذه  العوامل  فظية ألن 

ّ
الل

هي  إنما  اإلجماع  محل  في  العوامل  كانت  وإذا  ودالالت،  أمارات  هي  وإنما  للسيف،  والقطع 

أمارات ودالالت فاألمارة والداللة تكون بعدم �ضيء كما تكون بوجود �ضيء، أال ترى أنه لو كان 

معك ثوبان وأردت أن تميز أحدهما من اآلخر فصبغت أحدهما وتركت صبغ اآلخر لكان ترك 

صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ اآلخر؟ فكذلك ها هنا«))). 

قل 
ّ
بالث يحتّجون  النحويين  كون  في  فتكمن  الكالمية  ة 

ّ
بالعل النحوية  العلة  عالقة  أّما 

تين، ومن جانب آخر يمكن أن نسّجل أّن ابن جني ال 
ّ
شابه بين العل

ّ
والخّفة، وهو مظهر الت

مين؛ 
ّ
ما يقّرر أّن هذه العالقة دون مرتبة عالقة النحاة باملتكل

ّ
يلغي عالقة النحاة بالفقهاء، وإن

لذلك يقول في سياق آخر: »واعلم أنا –مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل 

النحو على علل الفقه، وإلحاقها بعلل الكالم- ال ندعي أنها تبلغ قدر علل املتكلمين، وال عليها 

)  - الخصائص: )/8). 
)  - الشيخ اإلمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: 

البصريين والكوفيين، ومعه اإلنتصاف من اإلنصاف: تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية- بيروت، 
طبعة: 987)م، الجزء األول، ص: )).
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براهين املهندسين؛ غير أنا نقول: إن علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب البّد منه؛ ألن 

م واستكراه له«))). 
ّ

الّنفس ال تطيق في معناه غيره. واآلخر ما يمكن تحّمله؛ إال أنه على تجش

ويقول في نفس الباب: »فأّول ذلك أنا لسنا نّدعي أن علل أهل العربية قي سمت العلل الكالمية 

إلى  وترافعنا  العقل،  بديهة  منا 
ّ

وإذا حك الفقهية،  العلل  إليها من  أقرب  أنها  نّدعي  بل  البّتة، 

ينا الّصنعة حّقها، وربأنا بها أرفع مشارفها. وقد قال سيبويه: وليس 
ّ
طبيعة الحس، فقد وف

 .(((»
ً
�ضيء مما يضطّرون إليه، إال وهم يحاولون به وجها

مين تنبني على الحّس، وتطلب الّتخفيف فعلل النحاة كذلك؛ أّما 
ّ
فإذا كانت علل املتكل

 
ً
 ما علمنا أّن ما بدا من علل النحاة شبيها

ً
عالقة النحاة بالفقهاء في مجال التعليل؛ فتّتضح إذا

 فتعليل الفقه ال يبحث في الغايات التي من 
ّ

بع والحس، وإال
ّ
ما هو موافق للط

ّ
بعلل الفقهاء إن

شأنها أن تكون خفّية عن العقل البشري، وهو األمر املف�ضي إلى النتيجة اآلتية: علل النحاة 

رة عن علل املتكلمين))). 
ّ

متقّدمة على علل الفقهاء ومتأخ

مين ينصرف إلى التعليل بمعناه االعتزالي، 
ّ
وينبغي أن ندخل في االعتبار أّن مصطلح املتكل

ة 
ّ
 مع قناعة ابن جني املذهبية، وال يخفى علينا أّن املعتزلة كانوا يعتبرون العل

ً
وذلك انسجاما

 بفعل فاعل. 
ً
را

ّ
؛ على خالف األشاعرة الذين يعتبرونها مؤث

ً
 ذاتيا

ً
را

ّ
مؤث

في  الفقهية والنحوية، فيكمن  تين 
ّ
العل بين  به 

ّ
الش ل فيه 

ّ
يتمث الذي  الجانب اآلخر  وأّما 

ة النحوية أمارة على الحكم؛ وال يهّمها الوصول إلى املرامي. وقد كان القدماء يدركون 
ّ
كون العل

العالقة بين النحو والفقه، كما كانوا يدركون أن طرق االستدالل في النحو تشبه إلى حد كبير 

-إن لم نقل هي نفسها- طرق االستدالل في الفقه.

)  - الخصائص: )/87- 88. 
)  - الخصائص: )/)).

)  - انظر الخصائص: )/))).
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املبحث الثامن: التعليل عند ابن جني 

 في مجال العلل النحوية؛ حّتى قال أبو الحسن محمد بن 
ً
ُم ابن جني عاليا

َ
لقد رفرف َعل

عبد هللا الوّراق في كتابه علل النحو: »الكالم في العلل تكامل على يدي ابن جني )...( فهو لم 

يقتصر على بيان العلل وانتزاعها من كالم املتقّدمين )...( بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يسمى 

فلسفة العلل«))). وتقول شذى جرار في نفس السياق: »عقد ابن جني في خصائصه أبواًبا، 

 
ً
 نظرية

ً
ة في الخصائص دراسة

ّ
ة، فقد أشبع العل

ّ
وكانت أشبه بآراء ونظريات حول مبحث العل

ثم تناثرت العلل التي أقام عليها أحكامه في جميع ملفاته التي أطلقت األحكام على اختالف في 

النهج والدراسة والعناية بعرضها«))). 

ة 
ّ
 ويالحظ املتصّفح لكتاب الخصائص أّن ابن جني قد استهّل أّول باب فيه حول العل

بسؤال: علل العربية أكالمية هي أم فقهية؟ وإجابة ابن جني على هذا الّسؤال أظهرت إدراكه 

اق من النحويين. 
ّ

الّصحيح للعلل النحوية، وأثبت أّن تمييزها عن غيرها ال يستطيعه إال الحذ

أصول  من  العربية  في  مستعار  وهو  العلل،  تخصيص  في   
ً
جديدا  

ً
بابا جني  ابن  وعقد 

الفقه، ويذهب فيه إلى أّن محصول ما يذهب إليه اللغويون »ومتصّرف أقوالهم مبني على 

جواز تخصيص العلل«))). 

العلة. ومن أمثلة هذا  ف الحكم مع وجود 
ّ
الفقه »أن يتخل في  العلل  ومعنى تخصيص 

والعنب  بالتمر،  الّرطب  بيع  وهي  العرايا،  هذا  على  فيورد  عم، 
ّ
بالط الّربا  ل 

ّ
يعل أن  الفقه  في 

عم. والتعارض فيها مع جهل التماثل ليس بحرام في مقدار معين مبين في 
ّ
بالزبيب، ففيها الط

 في 
ً
ف الحكم. ويختلف الفقهاء في هذا: فمنهم من يراه قدحا

ّ
الفروع. فقد وجدت العلة وتخل

، ويعود به على العلة بالتخصيص«))).
ً
. ومنهم من ال يراه نقضا

ً
العلة، ويسميه نقضا

)  - أبو الحسن محمد بن عبد هللا الوراق )ت381هـ-: علل النحو، دار الكتب العلمية- لبنان، الطبعة األولى: )00)م، 
مقدمة التحقيق، ص: ))). نقال عن كتاب إبرام  الحكم  النحوي عند ابن جني: شذى جرار، دار اليازوري العلمية للنشر 

والتوزيع- عمان/ األردن، الطبعة العربية- )00)، ص: ))).  
)  - املرجع نفسه، ص: ))).

)  - الخصائص: )/))).
)  - الخصائص: )/))). وقد ذكر السيوطي هذا املبحث في االقتراح، في باب ذكر القوادح في العلة، ص:88- 89.
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مجرى  يجري  إنما  أكثرها  »أن  فيرى  الفقه؛  وعلل  النحو  علل  بين  جني  ابن  ويربط 

 –وإن كان على غير 
ً
ف نقضها لكان ذلك ممكنا

ّ
ف متكل

ّ
ه »لو تكل

ّ
التخفيف والفرق«، ويرى أن

 .(((»
ً
قياس– ومستثقال

ة املجّوزة: 
ّ
ة املوجبة والعل

ّ
- العل

ة املجّوزة، وقّدم لهذا الباب بكون 
ّ
ة املوجبة والعل

ّ
 في الفرق بين العل

ً
ويضيف ابن جني بابا

أكثر العلل مبناها على اإليجاب نحو: نصب الفضلة وما شابهها، ورفع كل من املبتدأ والخبر 

والفاعل، وجر املضاف إليه. 

ة املجّوزة وهي »في الحقيقة سبب يجوز وال يوجب« نحو »قلب واو وقتت همزة 
ّ
وأّما العل

جيز ظهورها 
ُ
، وأنت مع ذلك ت

ً
 الزما

ً
ة ذلك أّن الواو انضّمت ضّما

ّ
أقتت«، ويرى ابن جني أّن عل

تت«، ويضيف ابن جني »أن الجواز معنى تعقله النفس؛ كما أن 
ّ
 غير ُمْبدلة، فتقول: ُوق

ً
واوا

الوجوب كذلك؛ فكما أن هنا علة للوجوب فكذلك هنا علة للجواز«))). 

والثاني:  املوجبة،  ة 
ّ
العل األولى:  والّسبب، ويسّمي  ة 

ّ
العل بين  يفّرق  ابن جني  أّن  ونالحظ 

ة املجّوزة. 
ّ
العل

ة واختصارها: 
ّ
- إدراج العل

ة: 
ّ
تصر )ال يتعّدى الصفحتين من الخصائص(، ومعنى إدراج العل

ْ
وهو باب قصير ُمخ

الطي؛  اللغة:  في  واإلدراج  مقوماتها.  بعض  بحذف  إيرادها  في  واإلسراع  بسطها  وترك  »طيها 

تقول أدرجت الكتاب إذا طويته«))). 

أواسيه،  فأنا  الرجل،  لو سأل سائٌل عن قولهم: »آسيت  ه 
ّ
بأن ابن جني لإلدراج  ل 

ّ
ويمث

ته في التغيير؟ فإّن الجواب أّن األصل أؤاسيه وأؤاخيه، 
ّ
وآخيته فأنا أواخيه« ما أصله؟ وما عل

 النضمام ما قبلها«.
ً
ته في التغيير: »اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واوا

ّ
وأّما عل

)  - الخصائص: )/)))- ))).

)  - الخصائص: )/)))- ))).
)  - الخصائص: )/)8).
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ك لم تستوف ذكر األصل، 
ّ
، وذلك من وجهين: أحدهما أن

ً
ويرى ابن جني أّن في هذا إدراجا

ة؛ ثّم يشرع ابن جني باستيفاء ذكر حقيقة أصل الكلمتين، 
ّ
ك لم تتقّص شرح العل

ّ
واآلخر أن

ه أفاعلك من األسوة، فقلبت 
ّ
، فيقول: »أصله أؤاسوك ألن

ً
ة تغيير الهمزة واوا

ّ
واستقصاء عل

األخوة،  من  ألنه  أؤاخوك  أصله:  أواخيك  وكذلك  الكسرة،  بعد   
ً
طرفا لوقوعها  ياًء  الواو 

فانقلبت الالم ملا ذكرنا؛ كما تنقلب في أعطي واستق�ضي. وأما تق�ّضي علة تغيير الهمزة بقلبها 

والثانية  مضمومة  األولى  عينين،  غير  همزتان  واحدة  كلمة  في  اجتمع  أنه  فيه  فالقول   
ً
واوا

مفتوحة، وهي حشو غير طرف، فاستثقل ذلك، فقلبت الثانية على حركة ما قبلها – وهي 

.(((»
ً
الضمة–  واوا

ونخلص إلى ما بدأنا به هذا املبحث وهو أّن »الكالم في العلل تكامل على يدي ابن جني 

)...( ولم يقتصر على بيان العلل وانتزاعها من كالم املتقّدمين وما قد يعن له من تقليب وجوه 

النظر في أعطاف املأثور من كالم العرب، بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يسمى فلسفة العلل 

وذلك في كتابه الكبير )الخصائص(. وكانت الفكرة املوجهة له هي ما يظهر بوضوح في ثنايا 

ت في لسانها فجاءت أوضاع كالمهم 
ّ
كالمه من إيمانه الراسخ بسمو الفطرة العربية التي تجل

على ما تقتضيه الحكمة، وأنهم كانوا يحّسون بقّوة طباعهم بالعلل التي يعلل بها النحاة ما 

يستنبطونه من أحكام كالمهم، وأنهم يريدون ذلك ويقصدون إليه«))). 

ويستدّل ابن جني على إحساس العرب بتلك العلل، وقصدهم إليها بقوله: »والذي يدل 

شيئان:  وقصده  إرادته  إليهم  نسبنا  ما  وقصدوا  وأرادوا  أحسسنا،  ما  أحسوا  قد  أنهم  على 

معنا.  الحاضر  حكم  في  تأّمل  أدنى  مع  أنه  إال  عنا؛  غائب  واآلخر  معنا،  حاضر  أحدهما 

إلى  وتضطّر  ووجوهها  العرب  أحوال  من  تشاهده  علمائنا  من  الجماعة  كانت  ما  فالغائب 

 أو استثقاله، وتقّبـله أو إنكاره واألنس 
ً
معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيئا

به أو االستيحاش منه، والرضا به، أو التعّجب من قائله، وغير ذلك من األحوال الشاهدة 

بالقصود، بل الحالفة على ما في النفوس«))). 

)  - الخصائص: )/)8).
)  - منى إلياس: القياس في النحو، مرجع سابق، ص: )). 

)  - الخصائص: )/))). 
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ومن املعروف أّن أبا القاسم الزجاجي قد بنى »كتابه اإليضاح في علل النحو في أبواب 

ن كالمه عن العلل في أقسام 
ّ
َوِلَم كانت على الوجه الذي هي عليه. وقد وط النحو ومسائله 

الكالم خاّصة وما يتفّرع عنها من معان داللية وصرفية. أما أبو الفتح ابن جني فقد أفاد في 

 في البرهنة على 
ً
 كبيرا

ً
القضية وأجاد، ذلك أنه تفّرس في العلل من وجوهها املختلفة وبذل جهدا

أن علل العربية هي من العربية، وهي ضرب من الحكمة الصامتة التي تستنطق باالستخراج 

والتصنيف. ولقد بحث في طبيعة علل العربية أعقلية هي أم نقلية، واعتبر العرب راعوا في 

العرب  مقاد كالم  عليها  التي  املوجبة  العلة  بين  وفّرق  النحويون،  أدركه  ما  أهمل  ما  إهمال 

م عن تعارض العلل، واشتراط تعّدي العلة 
ّ
وبين العلة املجّوزة أو الّسبب غير املوجب، وتكل

د من جديد أن العرب أرادت من 
ّ

لكي تصح، ورّد على من اعتقد فساد علل النحويين، ثم أك

األغراض والعلل ما نسبه إليها النحويون وحملوه عليها، وذلك أدّل على حكمتها من أن تنسب 

ف... وقد علق على كالم ألبي بكر السراج عن علة العلة، واعتبر هذه التسمية تجوز 
ّ
إلى التكل

فظ أّما في الحقيقة فإنها شرح وتفسير وتتميم للعلة املقدمة عليه... والجدير بالذكر 
ّ
في الل

العلة تفسير مستنبط –بالتأمل والنظر- من جسم  التثنية. إن  أن البن جني كتابا في علل 

العربية وليس تفسيرا مقحما يعّقد النحو«))). 

 
ّ

إال هو  ما  واللغويين-  النحاة  من  وغيره  جني  ابن  –عند  النحوي  التعليل  أن  نستنتج 

»صياغة جديدة ملا كان يتردد على ألسنة أصحاب اللغة أنفسهم كما تشهد بذلك الروايات)))، 

مين وعقولهم؛ كما قال الخليل ابن 
ّ
 ملا قام في نفوس املتكل

ً
 بيانا

ّ
بل إّن تعليل النّحاة ليس إال

عن  جني-  ابن  –ومنهم  الّنحو  علماء  ذكرها  التي  األسباب  رصد  أراد  ملن  ويمكن  أحمد«))). 

التعليل، أن يتعّرف على األفكار اآلتية: 

- التعليل النحوي يكشف حكمة هللا في الّصيغ وأوضاع الكالم.

لون ملا قام في 
ّ
- أّن هذه العلل قد قامت في عقول العرب ونّياتهم عند الّنطق، والنّحاة يعل

النّيات والعقول.

)  - عبد الرحمن بودرع: األساس املعرفي للغويات العربية، مرجع سابق، هامش ص: ))).
)  - انظر الخصائص: )/))).

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: )).
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إلى  يعود  أمر  وهو  منه،  االستيحاش  أو  بال�ّضيء  واألنس  قل 
ّ
الث أو  بالخّفة  - اإلحساس 

إحساس النحوي وذوقه الخاّص. 

لوا به))).
ّ
لوا لنطقهم، ومن حّق النحاة أن يأخذوا عنهم ما عل

ّ
- إّن العرب قد عل

 من بيان 
ً
ة -عند الكثير من الّدارسين املحدثين- نوعا

ّ
  وهكذا، يصير الكشف عن العل

غوي الستعماالت 
ّ
حكمة العرب. واملهّم هو أّن الّتعليل كان يفسح املجال الحتواء الّنظام الل

حن مهما 
ّ

غة أو يصف كالمهم بالل
ّ
ئ مستعملي الل

ّ
لغوية نادرة؛ لذلك لم يكن ابن جني ُيخط

غة. 
ّ
اجترءوا على تراكيب الل

اللغة  في  الحكمة  دالئل  عن  للبحث  آخر   
ً
وجها إال  اإلعجاز  دالئل  عن  البحث  وليس 

اللغة  الّدقيق لهذه  تأّمله  العربية عند ابن جني، حيث تقوم املبادئ املستخلصة من طول 

دليال على عبقريتها، وقد دافع عن هذه الفكرة صاحب الدالئل))).

)  - محمد عيد: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء القرطبي وضوء علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص: 
.((( -(((

)  - انظر دفاع عبد القاهر الجرجاني عن هذه الفكرة في ص: 7)- 8)... من الدالئل.
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الباب الثاني: 

األصول الثقافية لكتاب الخصائص
الفصل األّول: صلة ابن جني بأستاذه أبي علّي الفار�ضّي

ر فيها ابن جني بأستاذه الفار�ضي
ّ
الفصل الثاني: مسائل وقضايا تأث

ً
 خاّصا

ً
الفصل الثالث: مسائل وقضايا تفّرد بها ابن جني واجتهد فيها اجتهادا

الفصل الرابع: اجتهادات ابن جني في مجال اللغة واألدب
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الفصل الأّول: 

صلة ابن جني بأستاذه أبي عليّ الفارسّي

املبحث األول: املصادر الثقافية لكتاب الخصائص

غوية والّنحوية من املصادر األصيلة، والتي كان ال 
ّ
لقد استقى ابن جني أصول ثقافته الل

، وفي كتابه الخصائص دالالت كثيرة 
ً
 متمّيزا

ً
بّد للّدارس منها حّتى يستوي عوُده وينهض عاملا

على القراءات الواسعة التي قام بها؛ إذ جمع الئحة طويلة من أسماء العلماء األعالم والكتب 

التي كانت لها قيمة كبيرة وصلة قوّية بموضوعات اشتغاله.

وقد امتازت هذه املصّنفات بتنّوع مذاهبها العلمية وتعّدد مشاربها املعرفية، ولعّل هذا 

َفض واستقرأ 
َ
ن أّن صاحبه قد  الّريادة، ودّل على  إلى مستوى  ارتقى بكتاب الخصائص  مّما 

مئات الكتب من أّمهات املصادر في املكتبة العربية واإلسالمية، وعلى قّمة هذه املصادر كتاب 

غوية والّنحوية.
ّ
سيبويه الذي كان أساس ثقافته الل

 من 
ً
نتفا ابن جني  قّدم  والذين  الخصائص،  في  أسماؤهم  الواردة  األعالم  العلماء  ومن 

أو  لهم  واحتّج  ومذاهبهم،  أقوالهم  ببعض  واستشهد  رواياتهم،  بعض  عنهم  وحكى  كالمهم، 

لخالفهم في كثير من األحيان: أبو الحسن األخفش )ت)))هـ()))، والذي ذكره في سبعة وثالثين 

)  -  قال ابن جني: »واعلم أنه إذا أداك القياس إلى �ضيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه ب�ضيء آخر على قياس غيره، 
فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير: تستعمل أيهما شئت. فإن صح عندك 
أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد، أو 

لساجع، أو لضرورة؛ ألنه على قياس كالمهم. بذلك و�سى أبو الحسن«. انظر الخصائص: )/))).
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بن  وأحمد   ،((( ً
في خمسة وعشرين موضعا ويليه األصمعي )ت)))هـ( وقد ذكره   ،((( ً

موضعا

يحيى )ثعلب( )ت)9)هـ(، وقد نقل عنه أكثر من إحدى عشرة مّرة، ثم الجاحظ )ت)))هـ(، 

ومجموع  )ت)7)هـ()))،  أحمد  بن  والخليل  اب)))، 
ّ
الخط وأبو  )ت)))هـ(،  الجرمي  عمر  وأبو 

نقل عنه  ))))هـ()))، وقد  ابن دريد )ت)))هـ()))، والزّجاج  ثم   ،
ً
نقال نقوله عنه سّتة عشر 

سّت مرات، ثّم أبوزيد )ت)))هـ()7) الذي تكّررت الّرواية عنه أكثر من تسعة عشر مّرة، وأبو 

حاتم الّسجستاني )ت0))هـ(، وأبو بكر ابن السّراج )ت)))هـ(، وقد حكى عنه ما يزيد عن 

إحدى عشرة مّرة، وأبو عمرو الشيباني، وأبو عبيدة معمر بن املثّنى )ت09)هـ(، وأبو عمرو 

)  - »أقام أبو الفتح في املوصل من والدته فيها سنة )))ه إلى سنة 7))ه، فيكون قد عاش في مسقط رأسه حوالي ستة 
ى اتصل بشيخه أبي علي الفار�ضي. ومن هؤالء الشيوخ الذين قرأ عليهم أبو الفتح في  عشر عاما، ودرس فيها على شيوخها حتَّ
مرحلة تكوينه العلمي في املوصل الشيخ أحمد بن محمد أبو العباس املوصلي الشافعي، ويعرف باألخفش، وكان إماما 
حو في املوصل قبل أن يغادرها هذا الشيخ إلى 

َّ
 بمذهب الشافعي، قرأ عليه ابن جني الن

ً
 عارفا

ً
 فاضال

ً
في النحو، فقيها

بغداد حيث أقام فيها، وكالم الشيخ النجار في مقدمة الخصائص بأنه لم يقف على أحد من شيوخه في املوصل سوى هذا 
الرجل يغاير ما ذكر ابن ماكوال حيث قال: »سمع جماعة من املواصلة والبغداديين« واملواصلة جمع موصلي مّما يوحي بأنه 
 اسمه أبو عبد هللا محمد بن 

ً
 فصيحا

ً
تتلمذ على غير واحٍد من شيوخ املوصل وعلمائها، ويمكننا أن نذكر من هؤالء أعرابيا

، وقد قرأ 
ً
 وراوية

ً
 باللغة وشاعرا

ً
جري، وكان عاملا  باسم عبد هللا الشَّ

ً
اف العقيلي، ويتردد اسمه في كتبه، ويذكره أحيانا العسَّ

عليه باملوصل، وبقي يحتفظ في ذاكرته باإلعجاب لهذا البدوي، يقول فيه: أنظر النص في الخصائص. الفسر شرح ابن 
جني لديوان املتنّبي البن جني، تحقيق: صفاء خلو�ضي، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد، الطبعة األولى: 988)م، الجزء 

األول، ص: 99.
الثناء عليه وعلى علمه: »وهذا األصمعي –وهو صناجة الرواة والنقلة، وإليه محط األعباء والثقلة،  في  ) - ومما ذكره 
ومنه تجنى الفقر وامللح، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح– كانت مشيخة القراء وأمثالهم تحضره«. انظر الخصائص: 

    .(((/(
)  - هو األخفش األكبر، عبد الحميد بن عبد املجيد، مولى بني قيس بن ثعلبة، وهو شيخ يونس، وكان دينا ورعا ثقة، من 
أئمة اللغة والنحو. وكان قد لقي األعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمر بن العالء وطبقته. وأخذ عنه سيبويه اللغة وشيئا 
من النحو. وروى عنه في كتابه نحو 7) مرة، ولم تعرف سنة وفاته إال ما ذكروا أنه كان إماما في العربية قديما. انظر كتاب 

سيبويه: )/9.  
)  - قال ابن جني في الثاء عليه وعلى علمه: »وهذ الترجيم الذي أشرف علي الخليل ظنا، وقد جاء به السماع نصا )...- فانظر 

إلى قوة تصور الخليل إلى أن هجم به الظن على اليقين، فهو املعني بقوله: 
  األملعي الذي يظن بك الظـ ***  ـن كأن قد رأى وقد سمعا«. انظر الخصائص: )))-))). 

)  - صاحب كتاب الجمهرة في اللغة.
)  - صاحب كتاب معاني القرآن.

7  - هو أبو زيد بن أوس األنصاري قال: كان سيبويه يأتي مجل�ضي وله ذؤابتان، قال: »فإذا سمعته يقول: حدثني من أثق 
بعربيته، فإنما يريدني. فهذا قول مفتخر بتلميذه«. انظر الكتاب: )/0).
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طرب )ت)0)هـ()))، والكسائي علي بن 
ُ
بن العالء)))، وقد نقل عنه أكثر من سبع مّرات، ثّم ق

حمزة )ت89)هـ()))، ثّم املازني )ت9))هـ()))، وقد ذكره أزيد من خمس وعشرين مّرة، ثّم املبّرد 

، ثّم يونس بن حبيب )ت)8)هـ(، وآخرون 
ً
)ت)8)هـ(، ومجموع نقوله عنه سّتة عشر نقال

مجهولون))).

 كثر استفاد منهم، وقرأ عليهم، ونقل 
ً
في كتابه الخصائص رجاال ابن جني  وهكذا ذكر 

آراءهم بألفاظها أو معانيها إلى كتابه، ومن خالل الخصائص نتعرَّف على عدٍد كبير من هؤالء 

الشيوخ، وهم: أحمد بن محمد أبو العباس املوصلي، وأبو عبد هللا الشجري)))، وقد ذكرنا أنه 

، وكان ينشد 
ً
قرأ عليه باملوصل، وأن أبا الفتح كان شديد اإلعجاب بفصاحته، وكان شاعرا

 في كتبه، وكان يسأله ويحاوره، ويأنُس ألجوبته. 
ً
 من شعره)7)، وقد ذكره مرارا

ً
ألبي الفتح شيئا

في الخصائص: »وذلك أن  الثقة باألعراب وفصاحتهم، قال  الفتح شديد  أبو  وقد كان 

األعرابيَّ الفصيَح إذا ُعدَل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها، ولم يهبأ بها«)8). 

صحيح أن ابن جني لم يكن يأخذ عن أعرابي إال بعد أن يمتحن فصاحته، ولكنه كان يميل 

إلى األخذ عنه بعد التأكد من فصاحته، وهناك أعراٌب آخرون غير ابن الشجري أخذ عنهم 

املهيا   من آل 
ً
في الخصائص: »وسألت غالما املهيا، قال  الفتح، ومن هؤالء غالم من آل  أبو 

)  - ومما ذكره ابن جني في علمه وفضله قوله: »أفال ترى إلى هذا البدر الطالع، والبحر الزاخر، الذي هو أبو العلماء وكهفهم، 
وبدء الرواة وسيفهم، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه، وتراجعه فيه إلى هللا وتحوبه«. انظر الخصائص: )/0)). 
بابه، فقال: »ما أنت إال  )  - هو أبو محمد بن املستنير البصري. كان مالزما لسيبويه، وكان يدلج إليه فإذا خرج رآه على 
قطرب ليل!« والقطرب: دويبة ال تستريح نهارها سعيا. وقد أخذ قطرب أيضا عن عي�ضى بن عمر النحو، كما أخذ عن النظام 
مذهبه االعتزالي. انظر الكتاب: )/))-)). ومما ذكره ابن جني في علمه وفضله قوله: »وهلل قطرب! فإنه قد أحرز عندي أجرا 
عظيما فيما صنفه من كتابه الصغير في )الرد على امللحدين- وعليه عقد أبو علي رحمه هللا كتابه في تفسير القرآن، وإذا 

قرأته سقطت عنه الشبهة في هذا األمر«. انظر الخصائص: )/))). 
)  - ومما ذكره في الكسائي والثناء عليه وعلى علمه: »هذا إلى ما يعرف من عقل الكسائي وعفته، وظلفه ونزاهته، حتى إن 

الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته«. انظر الخصائص: )/))).   
)  - هو أبو عثمان بكر بن محمد املازني كان يقول: »من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي«. 
انظر الكتاب: )/)). وقال: »وإذا قال العالم قوال متقدما فللمتعلم االقتداء به واالنتصار له، والحتجاج لخالفه، إن وجد 

إلى ذلك سبيال«. انظر الخصائص: )/)9). 
)  - تّم نقل إحصاء الّروايات عن محّقق الخصائص عبد الحميد هنداوي: )/)8)-))). 

)  - ورد ذلك في الخصائص: )/)7، 78، 0))، )))، )))، 0))، )7)، و)/9، ))، ))، 07)، )))، و)/80).
7  - انظر الخصائص:)/0))، )7)، )/))، 07).

8  - انظر الخصائص: )/)).
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 آخرين لم يذكر لنا أسماَءُهم، قال في 
ً
 عن لفظٍة من كالمه...«))). وكان يسأل أعرابا

ً
فصيحا

الخصائص))): »وسألُت بعَض بني عقيل عن قول الحم�ضي ]البيت[.. »))). 

وأبو جعفر بن محمد بن الحجاج، وهو يروي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن 

يخ، وقد ورد ذكره في عدد من  محمد بن سالم)))، وأبو صالح السليل بن أحمد بن عي�ضى الشَّ

كتب أبي الفتح)))، وأبو بكر محمد بن علي املراغي)))، نسبة إلى مراغة –وهي من أهم أعمال 

اج،  جَّ ، قرأ على أبي إسحاق الزَّ
ً
نا  دّيِ

ً
بالد أذريبجان. نزل املوصل، وأطال املقام به، وكان عاملا

وله من التصانيف كتاب: مختصر النحو، وكتاب شواهد سيبويه وتفسيرها. وأبو الحسن 

القاسم  بن  بن علي  بكر محمد  وأبو  الخصائص)7).  في  الفتح  أبو  بن عمرو؛ وقد ذكره  علي 

الذهبي)8)، ومحمد بن سلمة ]أبو الصقر[)9). 

ومحمد بن محمد ]أبو السهل[ )ت)8)ه()0)) وهو محمد بن عثمان البغدادي املعروف 

ري   باللغة العربية والحديث، والسَّ
ً
بالطرازي: مقريٌء من تالميذ أحمد بن مجاهد، كان عارفا

)  - الخصائص: )/778.
)  - انظر الخصائص: )/9)).

) - انظر الفسر: )/)0).
)  - وقد ورد ذكره في املحتسب: جعفر بن علي، قال: »أخبرنا بهذه الحكاية أبو بكر جعفر بن علي بن الحاج..«. والحكاية التي 
م، قال: قال سيبويه: كان عي�ضى بن عمر يقرأ: »على تقوًى من هللا« 

َّ
أشار إليها أبو الفتح هي: »ومن ذلك ما حكاه ابن سال

ن أحد غيرُه؟ قال: ال«. كما ذكره مرة  ن؟ قال ال أدري وال أعرفه. قلت: فهل نوَّ ]سورة التوبة اآلية 09)[ قلت: على أي �ضيء نوَّ
أخرى باسم جعفر بن علي وذكره في الخصائص )مرتين: )/)8)، )/)0)- باسم جعفر بن محمد بن الحجاج وذكر روايته 

عن ابن سالم مرتين وعن األصمعي مرة واحدة. انظر الفسر: )/)0)-)0).
)  - ذكره ابن جني في الخصائص ثالث مرات: )/0))، )/)8)، 98).

ق الشيخ النجار على وروده في الخصائص: )/))) بالحاشية رقم 
َّ
)  - ذكره ابن جني في الخصائص: )/)))، )/99). وقد عل

: »يبدو أنه مبرمان شارح الكتاب، أخذ عن أبي اسحاق الزجاج، وأخذ عنه السيرافي الفار�ضي وال يبعد أن يأخذ عنه 
ً
))- قائال

امرائي الشيخ النجار على رأيه في كتابه ابن جني النحوي ص 0)، وهذا األمر بعيٌد عن الّصواب، ذلك  ابن جني..«. ووافق السَّ
أن محمد بن علي هو نفسه محمد بن علي املراغي، وهو عالم موصلي كما ذكرنا، وهو من تالميذ الزجاج وشارح لسيبويه 

، وأما برمان فهو محمد بن علي بن إسماعيل العسكري. انظر هامش الفسر: )/)0).
ً
أيضا

.»
ً
فا  متعّسِ

ً
7  - انظر الخصائص: )/80. يقول ابن جني: »وحدثني أبو الحسن علي بن عمرو عقيب منصرفه من مصر هاربا

8  - ذكره أبو الفتح في الخصائص: )/99) بإسناد عن أبي عثمان، كما ذكره في الفسر ))مخطوطتنا-؛ )/)8).- بإسناده عن 
أبي بكر  محمد بن الحسن ]ابن دريد[. 

بّيِ أورده أبو الفتح بعينه في الفسر رواية عن أبي الصقر محمد بن سلمة   عن محمد بن سلمة الضَّ
ً
كان خبرا

ّ
9  - أورد ابن خِل

، كما أن أبا الفتح ذكره في بعض كتابه الخصائص: )/))) يروي عن املبرد. الضبّيِ
0)  - وقد ذكره أبو الفتح في الخصائص: )/))).
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شاعر  املتنبي  الطيب  أبو  جني  ابن  شيوخ  ومن  والكاتب،  الشاعر  املوصلي،  الكندي  اء 
َّ
ف الرَّ

في مسائل  وناقشه  ديوانه،  به، وقرأ عليه  الفتح شديد اإلعجاب  أبو  األكبر، وكان  العربية 

كثيرة من مسائل العربية )...(، وآِخر وأهم شيوخ أبي الفتح على اإلطالق هو أبو علي الفار�ضي 

الذي الزمه أربعين سنة))).

 في مقّدمتهم أستاذيه سيبويه والفار�ضي، 
ً
ويذكر ابن جني ما يزيد عن واحد وثالثين عاملا

ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر  العربية،  علم  في  فة 
ّ
املؤل الكتب  من  العدد  نفس  يوافق  وما 

الحصر: كتاب التذكرة، وتفسير القرآن، والحجة، والحلبيات، واملسائل البغدادية ألبي علي 

الفار�ضي، وكتاب سيبويه، واألصول البن السراج، واالشتقاق ومسائل الغلط ألبي العباس 

وشرح  لقطرب،  امللحدين  على  والرد  زيد،  ألبي  والنبات  واملصادر،  وُمحالة،  وحيلة  املبّرد، 

والقراءات  لثعلب،  والفصيح  جني(،  البن  )الشرح  السكيت  بن  ليعقوب  واملمدود  املقصور 

ر 
ّ

املذك وكتاب  السكيت)))،  بن  ليعقوب  واإلبدال  والقلب  للحياني،  والجمهرة  للسجستاني، 

ث ألبي حاتم، وسّر الصناعة، والنوادر املمتعة البن جني، وغيرها من الكتب املتناثرة 
ّ
واملؤن

أسماؤها –هنا وهناك- في الخصائص.

وبناء عليه لم تقف ثقافة الّرجل عند التلّقي من أفواه العلماء بل قرأ ما وصل إليه من 

كتب السابقين. وفي رأيي أّن أثر سيبويه وكتابه في نفس ابن جني، وتأثيره في ثقافته أعمق من 

م اإلمام على يد شيخه أبي علي الفار�ضي في طور تلمذته عليه. 
َ
م هذا الَعل

ْ
كل أثر)))، إذ حِذق ِعل

وهذا بخالف ما يصّرح به فاضل السامرائي حين قال: »ال شبهة أن القارئ لكتب ابن 

جني يلمس أثر شيخه أبي علي فيه وأن أثره فيه أكبر بكثير من أثر شيوخه اآلخرين بل ال يكاد 

املترجمون له يذكرون له من شيوخه غير أبي علي«))). 

)  -انظر الفسر: )/07).
)  - قال عنه في الخصائص: »ونحن نعتقد إن أصبنا نسخة أن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت في القلب واإلبدال«. انظر 

الخصائص: )/88.
)  - انظر كتاب سيبويه، مصدر سابق، )/))-)).

ابن جني النحوي: تأليف: الدكتور فاضل صالح الّسامرائي، مدرس في كلية التربية-جامعة بغداد، ومحاضر بكلية   -   (
الدراسات اإلسالمية، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ساعدت جامعة بغداد على نشره: 89))ه/9)9)م، ص: 7).
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أّن طائفة مّمن درس ابن جني وخصائصه كتبوا بحوثهم ومقاالتهم دون أن  الحظ 
ُ
وامل

يكشفوا عن وجود ذلك الخيط الّرابط بين ما استنبطه ابن جني من أصول من كالم سيبويه 

وبين املبادئ التي أقام عليها -هذا األخير- نحوه في كتابه؛ ولم يمّيزوا -كذلك- بين األمور التي 

 ألستاذه سيبويه واألمور التي استقّل فيها عنه.   
ً
ظّل فيها ابن جني مخلصا

ويبقى ما أتى به ابن جني من استدراكات على سيبويه وغيره من العلماء، وابتداع لبعض 

اإلشارة  يلتقط  ورّبما  واالبتداء،  التفّرد  مبدأ  على   
ً
دا

ّ
مؤك والّنحوية  غوية 

ّ
الل املصطلحات 

عن  تنّم  وتوجيه  تحليل  مواجهة  هو  فيواجهها  البديهيات؛  من  أّنها  غيُره  يعتقد  العبارة  أو 

خصوصية عالية في تناول األشياء.

فمن يقرأ الخصائص يدرك أّن ابن جني قد قام بعملية إنضاج وتطوير ألفكار الّسابقين؛ 

غوية 
ّ
إذ وّسع بحوثهم وعّمقها وساهم في إعادة الّنظر في الكثير من املفاهيم واملصطلحات الل

ه نجح في ابتكار تفسيرات لظواهر لغوية متنّوعة؛ كما استطاع أن 
ّ
والّنحوية والبالغية. ثم إن

غة محاكاة للقضايا 
ّ
 في استنباط موضوعات لغوية وقضايا نحوية جديدة في الل

ً
يكون رائدا

الفقهية والكالمية.. 

ت من كالم 
ّ
ن في أسلوب الخصائص يجد أن ابن جني قد قام بجمع ما تشت ثّم إّن املتمّعِ

من  كالمه  بلغ  لذا  غوية، 
ّ
الل واهر 

ّ
الظ معظم  على  تنسحب  نظرية  صياغة  وحاول  القدماء، 

ضج ما فاق به أسالفه وأقرانه، وفي موضوع االشتقاق -الذي تخّصص فيه- من الجّدة ما  النُّ

لم يسبق إليه.

، وينتصب كتابه 
ً
 متفّردة

ً
 معرفية

ً
ه يم�ضي علم ابن جني في التاريخ الثقافي وحدة

ّ
وبذلك كل

ة فارقة تمّيز ما كان قبلها مّما جاء بعدها من وقائع الفكر اللغوي. ويبقى 
ّ
الخصائص محط

واملبادئ  األوضاع  في   
ً
كتابا كونه  عن   

ً
فضال العربية  مباحث  لجل   

ً
جامعا  

ً
كتابا الخصائص 

واألصول))). 

فه بقوله: »هذا كتاب مبنّي على إثارة معادن املعاني، وتقرير حال األوضاع واملبادئ، وكيف 
ّ
)  - لهذا نجد ابن جني يقّدم مؤل

َسَرت أحكامها في األحناء والحوا�ضي«. انظر الخصائص، )/)). 
ِحي«، الخصائص: )/7).

ُ
ويقول في موضع آخر: »وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكالم، وكيف بدئ وإالم ن
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اعتباره  يمكن  كما  واحد؛  كتاب  في  متعّددة  كتٌب  الخصائص  إّن  القول  يمكن  لذلك   

ب 
ّ

طال عموم  إلى  صاحبه  طرف  من  ُموّجها  يكن  لم  علمية؛  معارف  ودائرة  لغوية  موسوعة 

العلم؛ بل خّص به جمهور الباحثين على اختالف مشاربهم وتنّوع اهتماماتهم))).

املبحث الثاني: أبو علي الفارسي املصدر الّسماعي الخاّص البن جني  

الّسماعي  مصدره  باعتباره  )ت77)هـ()))  الفار�ضي  علي  أبا  أستاذه  جني  ابن  قّدم  لقد   

إّن  ثّم  الّرواية.   منه، وباقي العلماء لم يأخذ منهم إال عن طريق 
ّ

ه لم يسمع إال
ّ
الخاّص، وكأن

املتأّمل في العديد من نصوص الخصائص ال بّد وأن يسترعي انتباهه ذلك الحضور القوّي 

لهذا العالم املتمّيز؛ إذ بالغ ابن جني في الّرواية عنه واإلشارة إليه؛ حّتى بلغت الّنصوص التي 

الّنصوص  ، وقد تنوعت مضامين هذه 
ً
نّصا أكثر من مائة وسبعين  الفار�ضي  فيها اسم  كر 

ُ
ذ

بتنّوع العلوم التي برع فيها كّل من األستاذ والتلميذ على حّد سواء. 

حضور  كبير  حّد  إلى  يشبه  جني  ابن  خصائص  في  الفار�ضّي  علي  أبي  حضور  كان  وقد 

الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب سيبويه، وهذا يدّل على أّن الفار�ضّي قد استطاع أن 

جني  ابن  تكوين  في   
ً
بالغا  

ً
تأثيرا رت 

ّ
أث بحيث  جني؛  ابن  حياة  في  علمية  شخصية  أهّم  يصبح 

ما ذكره يغدق عليه 
ّ
ق به، وكان كل

ّ
وتركت بصمات واضحة في ذاكرته، وقد كان شديد التعل

بالّدعاء والّرحمة. وقد أكثر ابن جني من ذكر اسم أبي علي الفار�ضّي؛ إذ كان كثير الّنقل عليه، 

 ما ينتصر له أو يحتج لخالفه في كثير 
ً
ى حتى إن ابن جني كان كثيرا

ّ
م القدح املعل

َ
وكان لهذا الَعل

من األحيان.

)  - يقّدم ابن جني الخصائص بقوله: »هو كتاب يتساهم ذوو النظر: من املتكلمين والفقهاء واملتفلسفين والنحاة والكّتاب 
واملتأّدبين التأّمل له، والبحث عن مستودعه، فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده، ويأنس به، ليكون له سهم 

منه وحّصة فيه!«. انظر الخصائص: الجزء نفسه الصفحة نفسها. 
ه »كان 

ّ
إن )  - اسمه الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان اإلمام أبو علي الفار�ضي قال عنه السيوطي: 

واحد زمانه في علم العربية«. من إنتاجاته العلمية: »الحجة والتذكرة«، وأبيات اإلعراب«، و«التعليقة على كتاب سيبويه«، 
و«اإلغفال«..  واملمدود«،  و«املقصور  و«العسكرية«،  و«الشيرازية«،  و«البصرية«،  و«البغدادية«،  الحلبية«،  و«املسائل 
انظر كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر-بيروت 

لبنان، الطبعة الثانية: 989)م، الجزء األول، ص: )9).
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هُر تقدير ابن جني لشيخه في تصريحاته الكثيرة واملتناثرة في خصائصه مثل: »وقلت 
ْ
وَيظ

مرة ألبي بكر أحمد بن علي الرازي –رحمه هللا- وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة 

محله، أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا. 

فأصغى أبو بكر إليه، ولم يتبشع هذا القول عليه«))). 

ثاني  فكان  خصائصه،  في  الفار�ضّي  علي  أبي  شيخه  عن  الّنقل  من  جني  ابن  أكثر  لقد 

 له في الّرواية عن سيبويه 
ً
العلماء –بعد سيبويه- الذين بالغ في األخذ عنهم، وهو كان معبرا

ِزَمه يأخذ عنه علمه فبرز 
َ
ه أّول من أخذ عنه علم العربية، فقد ل

ّ
وعن غيره من العلماء، ولعل

مع علماء آخرين؛ فكان أبرعهم في الّنحو والّصرف وغيرهما من علوم عصره؛ كما امتاز بقّوة 

ى ذلك في كثرة تعليقاته على أقوال العرب 
ّ

الحفظ وعمق اإلدراك واستقاللية الّرأي، ويتجل

غة واألدب.
ّ
وآراء الّنحاة؛ حّتى اعتبره أغلب الدارسين من فطاحل الل

وتصريحه  الفارسي  أستاذه  بفضل  جني  ابن  اعتراف  الثالث:  املبحث 

باالقتداء به                                                                                                                                                                                                        

وعلى  عليه  والثناء  الفار�ضي  علي  أبي  أستاذه  بفضل  االعتراف  في  جني  ابن  ذكره  ومّما 

الشريف  العلم)))  بهذا  وأشد  قياسه،  أقوى  كان  فما  رحمته،  وعليه  هو!  »وهلل  قوله:  علمه 

أنسه فكأنه إنما كان مخلوقا له. وكيف كان ال يكون كذلك، وقد أقام على هذه الطريقة مع 

 عنه كـلفه، وجعله همه 
ً
 علـلـه، ساقطة

ً
جلة أصحابها، وأعيان شيوخها، سبعين سنة، زائحة

وسدمه، ال يعتاقه عنه ولد وال يعارضه فيه متجر، وال يسوم به مطلبا، وال يخدم به رئيسا 

)...( ثم إني –وال أقول إال حقا– ألعجب من نف�ضي في وقتي هذا، كيف تطوع لي بمسألة، أم 

كيف تطمح بي إلى انتزاع علة! مع ما الحال عليه من عـلـق الوقت وأشجانه، وتداؤبه وخلج 

أشطانه، ولوال معازة))) الخاطر واعتنافه، ومساورة الفكر واكتداده، لكنت عن هذا الشأن 

بمعزل، وبأمر سواه على شغل«))).

)  - الخصائص: )/08). 
) - يريد علم العربية.

)  - معازة: مغالبة.
)  - الخصائص: )/)7)-77). 
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الحظ –من خالل النظر في هذا النّص- أّن ابن جني يعترف بفضل أستاذه، ويصّرح 
ُ
وامل

عليه  اإلقبال  في  بيده  أخذ  الذي  هو  ه 
ّ
وأن رامه،  الذي  بالعلم  اهتمامه  في  الّسبب  كان  ه 

ّ
بأن

والتأليف فيه؛ فالفار�ضّي هو الذي دفع بابن جني إلى حذق مسائل الّنحو والّصرف؛ فكان 

بذلك مّمن اشترك في صنع ابن جني العالم املتمّيز، وهو من أسالفه الذين صّرح باالقتداء 

بهم، واعترف باالستمداد منهم والتتلمذ على أيديهم.

الفار�ضي  أبا علي  الفتح وأستاذه  أبي  بين  النّجار: »توثقت الصالت  ويقول األستاذ علي 

من  يظهر  جني  ابن  وكان  العرى  وأمثن  األسباب  بأوثق  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  الحسن 

التعلق به والتقبل لرأيه واالنتفاع بعلمه أحسن ما يظهر تلميذ ألستاذه. وابن جني ال يفتأ في 

كتبه يذكر أبا علي وعلمه، ويرجع علمه ومكانته إلى فضل أستاذه، ويتبجح باالنتساب إليه 

مين الجهبذين في قول 
َ
الَعل والتشبت بأسبابه«))). وتظهر صالبة العالقة القائمة بين هذين 

ه واقتدائه بسّنة 
ّ
ابن جني في كتابه الفسر: »ألن أبا علي مع جاللة قدره في العلم ونباهة محل

أهل الفضل من قبله لم يكن ليطلق هذا القول عليه))) إال وهو مستحق له عنده«))).

يدرس  كان  شاب  وهو  الفتح  أبا  »أّن  بتلميذه  الفار�ضّي  صال 
ّ
ات بدء  في  الّرواة  ويذكر   

 في نحو 
ً
م في مسألة قلب الواو ألفا

ّ
العربية في جامع املوصل، فمّر به أبو علي، فوجده يتكل

، ونّبهه على الّصواب، وقال له: تزببت وأنت 
ً
قال وقام، فاعترض عليه أبو علي، فوجده ُمقّصرا

حصرم! فتبع أبا علي، حتى نبغ بسبب صحبته إياه، وبلغ من أمره ما بلغ«))). 

)  - انظر مقدمة الخصائص ملحّققه علي النّجار: )/)).
)  - يعني أبا الطيب املتنّبي.

)  - ابن جني: الفسر، مرجع سابق، الجزء األول، ص: )). 
ه على شيوخ املوصل زوده باملعارف التي أحسَّ 

ُ
)  - الخصائص: )/7). »ويبدو أن عبقرية أبي الفتح ونبوغه املبكر وتتلميذ

، فوجده  أنه يمكنه من خاللها أن يتصدر للتدريس، فكان أن مارس ذلك في جامع املوصل حيث اجتز به أبو علي الفار�ضيُّ
7))ه،  سنة  ذلك  وكان  تحصرم،  أن  قبل  بت  زبَّ له  وقال  الصواب،  على  هه  ونبَّ عليه،  فاعترض  ة،  صرفيَّ مسالة  في  يتكلم 
ما تأثير، وترك حلقة التدريس، وتبع أبا علي، وكانت تلك الصحبة الطويلة التي قاربت بين  فأثرت تلك العبارة في أبي الفتح أيَّ
، وأعجب بأسلوبه وفكره وكتبه ودرسه ودرس عليه، 

ً
 متميزا

ً
األستاذ وتلميذه، حتى دنا منه ذلك الدنو البعيد، وبلغ منه مبلغا

وسبر غوره حتى عرف خطرات نفسه، وحفظ علمه وأذاعه في كتبه، وسلك مسلكه، وصنف بعض كتبه في حياة أستاذه، 
فاستجادها«. انظر الفسر: )/00). 
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ونحو ذلك ما حّفز من قبله سيبويه حينما كان يستملي الحديث على حّماد بن سلمة بن 

دينار البصري )ت7))هـ()))، »فبينما هو يستملي قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »ليس من 

أصحابي إال من لو شئت ألخذت عليه ليس أبا الدرداء«، فقال سيبويه: »ليس أبو الدرداء« 

وظنه اسم ليس. فقال حماد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنما »ليس« هاهنا 

استثناء. فقال: ال جرم، سأطلب علًما ال تلحنني فيه. فلزم الخليل فبرع«))).

يقول ابن جني في باب )صدق الّنقلة، وثقة الّرواة والحملة(: »وهذا أبو علي رحمه هللا، 

كأنه بعد معنا، ولم تبن به الحال عنا، كان من تحوبه وتأنيه، وتحرجه كثير التوقف فيما 

يحكيه، دائم االستظهار إليراد ما يرويه. فكان تارة يقول: أنشدت لجرير فيما أحسب، وأخرى: 

قال أبو بكر فيما أظن، وأخرى: في غالب ظني كذا، وأرى أني قد سمعت كذا. هذا جزء من 

جملة، وغصن من دوحة، وقطرة من بحر، مما يقال في هذا األمر. وإنما أنسنا بذكره، ووكلنا 

الحال فيه، إلى تحقيق ما يضاهيه«))). 

 في التحديث 
ً
ومن خصال ابن جني البارزة وخالله الظاهرة األمانة والوفاء؛ فقد كان أمينا

 في الّنقل عليهم)))؛ »فهو يذكر األبواب والفصول التي قرأها على شيخه 
ً
عن شيوخه دقيقا

 يذكر األمكنة التي قرأ فيها ويذكر أنه ن�ضي اللفظ الذي سمعه 
ً
أبي علي أو على غيره، وأحيانا

وأنه ينقل املعنى«))).

)  - قال فيه الشاعر يحي بن املبارك اليزيدي: يا طالب النحو أال فابكه *** بعد أبي عمرو وحماد. أنظر الكتاب: )/9.
)  - انظر مقدمة الكتاب: )/7.

)  - الخصائص: )/))).
ُفه،  لع على كتاب ذي قيمة، وينظر في كتاب قد ُعِني به َواضعه، وانصرف إلى االهتمام به ُمَصّنِ

ّ
)  - إذ نجده ينصح كّل من يط

ب بأن يلتزم باألمور اآلتية: 
َ
ث

َ
فحظي منه بأق�ضى ما طلب، ووصل إلى غايته من ك

أن يحمد هللا على ما وهبه له ِمن فْهمه.  -
ظه.

ْ
ره هللُا عليه مْن حف

َّ
م لصاحبه ما َوف ِ

ّ
وأن ُيسل  -

وأن يعتِزَي فيما يحكيه عنه إليه.  -
َعن املروءة واإلنسانية َصَدف«. انظر 

َ
ْفران الّنعمة ف

ُ
ِة أْهل العلم واألَدِب َوقف، وإن أَبى إال ك على َمَحجَّ

َ
َعل ذلك ف

َ
»فإن ف

النحوي  املازني  عثمان  أبي  لإلمام  ْصِريف 
َّ
الت لكتاب  النحوي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبي  اإلمام  شرح  ِصف: 

ْ
ن
ُ
امل كتاب 

ار 
ّ
نظ أحد  أمين  هللا  وعبد  بالقاهرة،  اللغوي  باملجمع  العضو  مصطفى  إبراهيم  األستاذين:  من  لجنة  تحقيق  البصري، 

األولى:  الطبعة  املعارف-مصر،  بوزارة  العامة  الثقافة  دار  القديم  التراث  إحياء  إدارة  السابقين،  األولين  املعلمين  مدارس 
)7))ه/))9)م، الجزء األول، ص: )-).

)  - ابن جني النحوي: تأليف: الدكتور فاضل صالح الّسامرائي، مرجع سابق، ص: 7).
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أبي علي فهو يذكره باإلعجاب والثناء الحسن والترحم   لشيوخه وال سيما 
ً
»وكان وفيا

عليه والتر�ضي عنه، وكان متسما بأخالق العلماء في البحث ال يستكبر أن يسأل شيخه أو أن 

يكتب له يسأله عن مسألة من املوصل إلى حلب))) كما جاء في )الخصائص(: »وقد كان أبو 

علي رحمه هللا كتب إلّي من حلب وأنا باملوصل مسألة أطالها في هذه اللفظة )يعني أّوتاه اسم 

 على سؤالي إياه عنها«))). 
ً
م( جوابا

ّ
أتأل

املبحث الرابع: تصريحات ابن جني بتفّوقه ىلع أستاذه 

الحظ أّن البن جني طريقة متمّيزة في املناقشة واالستطراد على أسالفه، إذ كان يتفّوق 
ُ
امل

م 
ّ
عليهم في االجتهاد ويتمّيز عليهم بامتالك الحّجة والّدليل؛ حّتى ولو كان من هؤالء أناس تعل

؛ 
ً
على أيديهم واغترف من معارفهم أمثال: سيبويه والفار�ضي؛ فهو لم يعتبر »كتاب« األّول قرآنا

ناء واستدرك عليه في أحيان كثيرة؛ كما أّن اعترافه بفضل الثاني 
ّ
بل أثنى عليه في مواطن الث

وتصريحه باإلعجاب بعلمه وشخصيته؛ لم يمنعه من االستطراد عليه في مواطن كثيرة من 

الخصائص.

وقد كانت البن جني آراء متفّردة وأفكار متمّيزة في مسائل لغوّية ونحوّية كثيرة؛ خالف بها 

ة: »فـمّما جاز  ة متى يكون ُحجَّ إجماع علماء العربية، يقول في باب القول على إجماع العربيَّ

 اإلجماع الواقِع فيه منذ ُبِدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت، ما رأيته أنا في قولهم: 
ُ

خالف

ط من العرب، ال 
َ
ل
َ
رٍب. فهذا يتناوله آِخٌر عن أّوٍل، وتاٍل عن ماض على أنه غـ

َ
هذا ُجْحر َضّبٍ خ

 الذي ال ُيحمل عليه، وال يجوز رّد غيره إليه. 
ّ
فون عنه، وأنه من الشاذ

ّ
يختلفون فيه وال يتوقـ

 على ألف موضع. وذلك أنه على حذف 
ً
ِفا

ّ
وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا املوضع نيـ

املضاف ال غير«))). 

ها املعاني: »وسألت 
َ
ّدعى على العرب عنايَتها باأللفاظ وإغفال

ُ
ويقول في باب في الرّد على من ا

أبا علّي –رحمه هللا- عن ِتجفاٍف أتاؤه لإللحاق بباب ِقرطاس؟ فقال نعم. واحتّج في ذلك بما 

)  - ابن جني النحوي: تأليف: الدكتور فاضل صالح الّسامرائي، ص: 7).
)  - الخصائص: )/8).

)  - الخصائص: )/191-192.
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ابن جني على كالم أستاذه قائال: »ويبعد هذا  إليها من زيادة األِلف..«))). ثم يعقب  انضاف 

ه يلزم منه. أّن باب ِإعصاٍر وِإسناٍم ملَحقا 
ّ
عندي«))). ثم يبدأ في الكشف عن رأيه كاآلتي: »ألن

بباب ِحْدباٍر وِهلقاٍم، وباب إفعاٍل ال يكون ملَحقا؛ أال ترى أنه في األصل للمصدر؛ نحو إكرام، 

وِإحسان، وإجمال، وإنعام، وهذا مصدر ِفْعٍل غير ملَحق، فيجب أن يكون املصدر في ذلك 

على سمت فعله غير مخالف له..«))).

ه كان ذا خبرة واسعة بلغات العرب، وأّن معرفته 
ّ
أن وفي الّنص املوالي يصّرح ابن جني 

بمقدرته  يعترف  كان  الذي  األخير  هذا  علي؛  أبا  أستاذه  معرفة  فاقت  معاجمها  وبقيمة  بها 

العلمية، ويقبل الكثير من قياساته املقترحة في مجال الّصرف وغيره. يقول ابن جني: »وقلت 

مّرة ألبي علي -وهذا املوضع يقرأ عليه من كتاب أصول أبي بكر رحمه هللا- :  يجوز أن يكون 

ته «.  تنوفى مقصورة من تنوفاء بمنزلة َبُروكاء فسمع ذلك وعرف صحَّ

 ويقول في نّص آخر:«وأما عياهم فحاكيه صاحب العين)))، وهو مجهول، وذاكرت أبا 

علي رحمه هللا يوما بهذا الكتاب فأساء ثناه))) فقلت له: إن تصنيفه أصح وأمثل من تصنيف 

بالتركية تصنيفا جيدا أكانت تعتد عربية   الجمهرة)))، فقال: الساعة لو صنف إنسان لغة 

لجودة تصنيفها؟ أو كالما هذا نحوه. وعلى أن صاحب العين أيضا إنما قال فيها: وقال بعضهم: 

عياهمة، وعياهم، كعذافرة وعذافر. فإن صح فهو فياعل، ملحق بعذافر. وقلت فيه ألبي 

علي: يجوز أن تكون العين فيه بدال من همزة، كأنه أياهم كأباتر وأحامر، فقبل ذلك«)7). 

إّن أبا علي شيخ البن جني كان له الفضل الذي ال ينكر في العناية بالعربية والحفاظ عليها، 

وهو الذي أحسن تخريج ابن جني ونهج له البحث، »وفتق له سبل االستقصاء والتوسع في 

التفكير«)8). يقول أحمد أمين: »فأما أبو علي الفار�ضي فكان أكبر نحوي عالٍم بالعربية في زمنه 

)  - الخصائص: )/))).
)  - محمد علي النجار: مقدمة الخصائص، )/9)، )/))).

)  - الخصائص: )/)))-))). 
)  - يعني الخليل ابن أحمد الفراهيدي.

)  - أساء ثناه: أي أساء وصفه وذكره.
)  - صاحب الجمهرة: هو العالم اللغوي ابن دريد.

7  - الخصائص: )/97).
8  - مقدمة الخصائص: )/)).
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)...( وُيعدُّ هو وتلميذه ابن جني مؤس�ضي مدرسة في النحو والصرف، وتستخدم القياس إلى 

أق�ضى حد، وال تقف عند النص، فالفرق بينها وبين غيرها كالفرق بين الحنفية في اعتمادهم 

الكبير على القياس واملالكية في االعتماد على الحديث )...( وابن جني تلميذ أبي علي الفار�ضي 

رنا في النحو والصرف تعبيرنا في الفقه، قلنا إنه  ْحِوية والصرفية، وإذا عبَّ ع مبادئه النَّ وموّسِ

 واتجاهات انفرد بها«))).
ٌ
مجتهٌد فيهما، له آراء مبتكرة

وتبرز شخصية التلميذ في أبي الفتح بكّل وضوح في كتابه الخصائص، وذلك حين اختار 

أبو  وشيخه  يسأل  التلميذ  فكان  العلم؛  لتحصيل  الّناجعة  الوسيلة  بصفته  الّسؤال  طرح 

علي يجيب على معظم أسئلته وإشكاالته. يقول ابن جني: »سألت غير ما مرة أباعلي –ر�ضي 

هللا عنه- عن ذلك«)))، ويقول في نّص آخر: »فسألت عنه أبا علي فأخذ ينظر فيه«)))، ويقول 

 يقع تبادل األدوار 
ً
: »وسألت أباعلي عن هذا وقت القراءة بالشام والعراق«)))، وأحيانا

ً
أيضا

فيسأل الشيخ ويجيب التلميذ مثل ما يظهر في هذا النّص: »وسألني أبو علي -رحمه هللا- عن 

ألف )يا(«))).     

معظم  فكانت  الّتأليف؛  في  أستاذه  نهج  على  سار  قد  جني  ابن  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

كتاب  نسق  على  »املحتسب«  كتاب  ف 
ّ
أل إذ  علي؛  أبي  ُتب 

ُ
ك غرار  على  مصنوعة  مصّنفاته 

مع« فقد 
ّ
 القراءات« على غرار كتاب »علل القراءات«، أما كتاب »الل

ّ
ف »شواذ

ّ
»الحّجة«، وأل

فه في ضوء كتاب »اإليضاح«، وقرأ على أستاذه الفار�ضي كتاب »الّتصريف« للمازني وعمد 
ّ
أل

إلى شرحه في كتابه »املنصف«. 

»كتاب  رأسها  على  الكتب  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا الفار�ضي  أستاذه  على  جني  ابن  قرأ  كما 

أغلبها  أّن  بينها الخصائص- وجدنا  ابن جني –ومن  فات 
ّ
إلى مؤل إذا رجعنا  سيبويه«)))؛ حّتى 

)  - ابن جني: الفسر، شرح ابن جني الكبير على ديوان املتنبي، تحقيق: الدكتور رضا رجب، دار الينابيع-دمشق، الطبعة 
األولى: )00)م، الجزء األول، ص: )))-))).

)  - الخصائص: )/))).

)  - الخصائص: )/)7).
ِصف، شرح كتاب الّتصريف، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد هللا األمين، دار إحياء التراث القديم، 

ْ
ن
ُ
)  - ابن جني: امل

الطبعة األولى: ))9)م، الجزء األول، ص: )).
)  - الخصائص: )/)).

)  - املدارس النحوية، مرجع سابق، ص))).
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أو يحّل بعض  أو يكّمل ما جاء فيها  إّما يشرحها  الفار�ضّي من كتب؛ فهو  ق بما صّنفه 
ّ
متعل

ه كان يحفظ مضامينها عن ظهر قلب. ولعّل هذا هو السّر الّتاوي 
ّ
إشكالتها ومسائلها.. وكأن

العلمية  مكانته  ت 
ّ
تجل كما  الفار�ضّي.  علي  أبي  تالمذة  باقي  على  وتفّوقه  جني  ابن  نبوغ  وراء 

باالحترام الكبير الذي غرسه في نفوس تالمذته، وال سيما الشريف الر�ضي –وهو من هو؛ 

 أبي علي 
ُ

 تالميذ
َّ

والذي أحب املتنبي بتأثير من أستاذه))). يقول الدكتور محمد طلس: »والتف

تها غيَر مدافٍع كما أصبح مرجَع  حول زميلهم وخليفِة شيخهم حتى أصبح إماَم بغداد وحجَّ

العالِم اإلسالمّيِ في علوم العربية«))).

في  مبكرة  سن  في  العلم  مجالس  تصدر  جني  ابن  »وكان  الفسر:  كتاب  محقق  ويقول 

ا مرَّ به أستاذه أبو علي الفار�ضي، وأصغى إليه فأنكر عليه أن يقوم 
ّ
مسقط رأسه املوصل، ومل

ل األستاذ إلى طالب، والزم شيخه  مقام األستاذية، وهو بعد لم يبلغ ما يمكنه من ذلك، تحوَّ

ف أكثر من  ِ
ّ
م ويؤل ِ

ّ
م ويعل

ّ
، ورحل في طلب العلم في كثير من األمصار، وظّل يتعل

ً
أربعين سنة

 من كبار العلماء واألمراء واألدباء واألشراف الذين كان 
ٌ
ة

َّ
، فتخرج على يديه جل

ً
خمسين عاما

لهم أثٌر كبيٌر في علوم العربية«))). 

فـ«في ذلك الجو الذي كان يعبق بأريج العلم، ويزخر باألئمة األعالم نشأ نابغة العربية أبو 

الفتح، فألقى بين يديه ثروة ضخمة من تراث أسالفه في علوم العربية، فعكف على دراستها، 

ف في البالد، وتنقل  ، وقرأها على الشيوخ األجالء، الذين أشرنا إليهم، ثم طوَّ ونهل منها وعلَّ

بين مراكز الحضارية اإلسالمية آنذاك، فمن املوصل إلى بغداد إلى حلب إلى واسط إلى شيراز، 

العلم واملعرفة،  في ميادين   
ً
تألقا في بغداد، وهي ما تزال تزداُد   أخرى 

ً
لينتهي به املطاف مرة

 فيها التزام التلميذ بمعلمه حتى إذا ق�ضى هللا أن ينهي أستاذُه أبو 
ً
 له، ملتزما

ً
خذها مقّرا

ّ
فات

)  - انظر الفسر: )/)))-))).        
)  - انظر الفسر:)/))).

)/09). »لقد نشأ ابن جني في املوصل، التي كانت أحد املراكز الهامة في القرن الرابع الهجري وعاصمة  )  - انظر الفسر: 
ُب 

َّ
إحدى الدولتين الحمدانيتين، ثم انتقل منها إلى بغداد، التي كانت في القرن الرابع حاضرة العالم اإلسالمي، يفد إليها طال

ها العلماُء الذين ازدحمت بهم بغداد عاصمة الخالفة آنذاك في فترة تكوين أبي   املعرفة من كّل مكان، ويؤمُّ
ُ
العلم وشداة

الفتح العلمي، فتخرج على أيديهم الطالب في مختلف فنون العلم من تفسير وحديث وفقه وتوحيد وفلسفة وأدب ونحو 
ولغة وغيرها. وإذا كان القرن الرابع قد شهد والدة تاريخ املدن فلعلَّ أول ما يشار إليه كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
نا العجب واإلعجاب لكثرة ما نرى ممن درس ببغداد أو 

َ
 على هذا الكتاب أخذ

ً
 فاحصة

ً
املتوفى سنة )))ه، وإذا ألقينا نظرة

أقام أو اجتاز بها من العلماء والتالميذ في تلك الحقبة. انظر كتاب الفسر:)/08).
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ببغداد، ودرَّس  أستاذه  في مجلس  الفتح  أبو  ر  77)ه، تصدَّ الفار�ضي رحلة عمره سنة  علي 

العلم من بعده إلى أن مات«))).

يقول علي النجار: »بلغ أبو الفتح في علوم العربية من الجاللة، والخطر ما لم يبلغه إال 

القليل )...( إال أن الرجل أوتي حظا من الشهرة العلمية في حياته، ورزق من القبول ما هو 

أهله. ألسنا نراه يخلف أستاذه أبا علي في التدريس في بغداد بعد وفاته، ويدين له بالتلمذة 

تالميذ أبي علي، ومنهم أئمة عظام )...( وأبو علي ال ينكر أمره وأستاذيته. فهذا الشرف استأثر 

به أبو الفتح، واستبد به على أصحاب أبي علي وهم كثر«))).

املبحث الخامس: منهج ابن جني يف االختالف مع أسالفه من العلماء 

ْقض املراتب إذا َعَرض هناك عارض(، وحاولنا التأّمل في منهجية 
َ
إذا رجعنا إلى باب )ن

ابن  أّن  ضح 
ّ
ات الفار�ضي  العلماء وفي مقّدمتهم أستاذه  في االختالف مع أسالفه من  ابن جني 

ل اآلراء السابقة عليه؛ بل تناولها بالّدرس والّنقد والّتوجيه، وذلك بعقلية 
ّ
جني لم يكتف بتمث

ر الخبير. 
ّ

العالم البصير واملفك

فهذا  زيدا.  نحو: ضرب غالُمه  الفاعل  تقديم  امتناعهم من  ذلك  ابن جني: »من  يقول 

ت إليه، وهي  لم َيمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم، وإنما امتنع لقرينة انضمَّ

فلهذا  ومعنى.  لفظا  ُمظَهره  على  املضمر  تقّدم  وفساُد  املفعول،  ضمير  إلى  الفاعل  إضافة 

ر الفاعل فتقوَل: ضرب زيدا غالُمه، وعليه قول هللا  ِ
ّ

وجب إذا أردت تصحيح املسألة أن تؤخ

ه«))). وأجمعوا على أن ليس بجائز: ضرب غالُمه زيدا، لتقّدم  بتلى ابراهيَم ربُّ
ُ
سبحانه: »وإِذ ا

املضمر على مظَهره لفظا ومعنى. وقالوا في قول النابغة:

ي عِدىَّ بَن حاتم * * * جزاَء الكالِب العاوياِت وقد فعل ه عّنِ جزى ربُّ

إن الهاء عائدة على مذكور مقّدم، كل ذلك لئال يتقّدم ضميُر املفعول عليه مضافا )إلى 

ا أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله: ما عليه لفظا ومعنى. وأمَّ الفاعل( فيكوَن مقدَّ

)  - انظر الفسر: )/08)-09).
)  - محمد علي النجار: مقدمة الخصائص، )/)). 

)  - ]البقرة/))[.
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ه عّني عديَّ بن حاتم * *  جزى ربُّ

 على الجماعة«))).
ً
 على )عدّي( خالفا

ً
عائدة

ففي هذا النّص يورد ابن جني املثال اآلتي: 

ً
ضـرب    غـالُمــــه      زيـــــدا

فـعــــل     فـاعــــل      مفـعـول

كان  ولكن  الّتقديم،  العربية  في  الفعل  رتبة  ألّن  يكن  لم  االمتناع  إّن  جني:  ابن  يقول 

االمتناع لوجود قرينة انضّمت إلى الفاعل: غـالمه )الهاء قـريـنـة = ضمير املفعول(

هناك قاعدتان:

قـديـم.
ّ
األولـى: رتبة الفاعل فـي العـربـيــة التـ

الثانيـة: ال يـجـوز تـقـّدم مـضمـر على مـظهـره.

إذا أردنا تطبيق القاعدة الثانية نقول:

 غـالُمـه 
ً
    ضرب زيــدا

ه     ابـتـلى إبراهــيَم ربُّ

مضمر)ضمير  تقّدم  جواز  عدم  وهي:  مسألة  حول  النحاة  بإجماع  جني  ابن  يصّرح 

املفعول( على مظهره )املفعول(.

ـه عدّي.  يقول النابغة: جزى ربُّ

م. - الجماعة تقول: الهاء عائدة على مذكور ُمقدَّ

ر)مفعول( وهو عدّي. 
ّ

- ابن جني يخالف الجماعة، ويثبت أن الهاء عائدة على ُمتأِخ

)  - الخصائص: )/)9)-)9).
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ه ال يجوز تقديم 
ّ
ل الجديد عند ابن جني فيما خالف به إجماع النحاة من أن

ّ
وبذلك يتمث

 .
ً
ك خيرا مضمر على مظهره. ثّم يضيف أمثلة مختلفة للّتوضيح منها الّدعاء اآلتي: جزاك ربُّ

م، وهذا أصل في رأي ابن جني،  إّن ما ذهب إليه جْمُع النحاة هو أّن الفاعل رتبته التقدُّ

راد، وإذا كان األمر كذلك فقد وقع 
ّ
 نرّده إلى أصله، وهذه هي القاعدة واالط

ً
را

ّ
وحين يأتي متأخ

سليم بأصلية الجملتين: )ف + فـا 
ّ
م مضمر على مظهره في املثال الّسابق. وحّتى إذا تّم الت تقدُّ

+ مف( و)ف + مف + فـا(، فال مجال للكالم عن الّتقديم والّتأخير الذي يتحّدث عنه من 

يخالفهم ابن جني ويستطرد عليهم.

الحظ –من خالل الّنظر في النّص الّسابق- أّن ابن جني ال يقتفي خطوات أستاذه أبا 
ُ
وامل

علي الفار�ضي، والذي اعتبر أّن تقّدم الفاعل على املفعول: )ف + فـا + مف(، وتقّدم املفعول 

وهي:  جديدة  مسألة  د 
ّ

يؤك ما 
ّ
وإن بذاتهما))).  قائمان  قسمان  فـا(   + مف   + )ف  الفاعل:  على 

عر وكالم العرب، 
ّ

ردت في القرآن والش
ّ
جواز تقّدم املضمر على مظهره، ويستشهد بأمثلة اط

ساني 
ّ
غوي. وهذا األخير هو ما ُيطلق عليه في الّدرس الل

ّ
ويستدّل بشواهد شاعت في الُعْرف الل

الحديث: الّتداوليات))). 

العّينة   على تشكيل 
ً
قادرا ه 

ّ
كل غة، وليس 

ّ
الل أغلب علماء  في نظر  ليس حّجة  والّتداول 

الّنحوية ولكّنها غير متداولة،  الكثير من الجمل  القاعدة؛ ألّن هناك  في استنباط  الحاسمة 

لقاعدته  ابن جني  إثبات  يعتبر  الّنهاية  وفي  نحوّية.  تعتبر  املتداولة ال  الجمل  أّن معظم  كما 

 في العملية االستداللية.
ً
يوع غير مقبول منطقيا

ّ
راد والش

ّ
الجديدة على أساس االط

غة 
ّ
سانيات: الل

ّ
وعند قراءة هذا النّص قراءة لسانية يجب أن نمّيز بين مستويين في الل

غة وما هو مشترك بين األلسن من مبادئ عاّمة يسّمى بالّنظرية 
ّ
ق بالل

ّ
سان؛ فكّل ما يتعل

ّ
والل

 تقّدمه على 
ُ
رد من مذاهبهم كثرة

َّ
)  - يقول ابن جني: »إّن هنا طريقا آخر ُيسّوغك غيَره، وذلك أن املفعول قد شاع عنهم واط

الفاعل، حتى دعا ذاك أباعلّي إلى أن قال: إّن تقّدم املفعول على الفاعل ِقْسم قائم برأسه، كما أن تقّدم الفاعل قسم أيضا 
 َ َّ
�َضى للا

ْ
َما َيخ قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل اكثر، وقد جاء به االستعمال مجيئا واسعا«؛ نحو قول هللا عزَّ وجّل  « ِإنَّ

ر 
ُ
ث

َ
ر، فلما ك

َ
َماء« -...) واألمر في كثرة تقديم املفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكالم متعالم غير مستنك

َ
ُعل

ْ
ِمْن ِعَباِدِه ال

ر فموضعه التقديم، فعلى ذلك كأنه قال :  جزى عديَّ بن  ِ
ّ

وشاع تقديم املفعول على الفاعل كان املوضع له، حتى إنه إذا أخ
 

ُ
 عليه مفعوله فجاز ذلك، وال تستنكر هذا الذي صّورته لك وال َيْجف

ً
ه، ثم قّدم الفاعل على أنه قد قّدره مقدما حاتم ربُّ

ُعه«. انظر الخصائص: )/)9).  
ّ

عليك؛ فإنه مما تقبله هذه اللغة وال تعافه وال تتبش
 ُدرست الّتداوليات في إطار البالغة. 

ً
م، وقديما

ّ
)  - التداوليات: علم يدرس تأثير الواقع على لغة املتكل
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ومن  الخاّصة.  سانية 
ّ
الل الّنظرية  من صميم  فهو  سان 

ّ
بالل يرتبط  ما  وكّل  العاّمة،  سانية 

ّ
الل

ب مقّسم إلى 
ّ

بات، وكّل مرك
ّ

بين املبادئ املشتركة القاعدة اآلتية: كّل األلسن لها جمل هي مرك

سانية العاّمة تقديم تعريف للجملة ينطبق على جميع األلسن.
ّ
مكّونات، وعلى الّنظرية الل

ب 
ّ

مرك وكّل  بية، 
ّ

مرك وحدة  أدنى  ب 
ّ

واملرك غرى،  الصُّ بات 
ّ

املرك من  مجموعة  فالجملة 

ب االسمي 
ّ

إّن املرك ثّم  م في األطراف بحكم طبيعته. 
ّ

عبارة عن رأس وأطراف، والّرأس يتحك

ب ُمقّسم إلى مكّونات وهذا 
ّ

غة العربية، وكّل مرك
ّ
ب الفعلي قالبان إلنتاج الجمل في الل

ّ
واملرك

موجود في جميع األلسن، لذلك تهتّم به الّنظرية األلسنية العاّمة.

من  مجموعة  القدماء  تصّور  حسب  الجملة  أّن   -
ً
–أيضا الّنص  من   

ّ
ُيستشف ومّما 

سانيات الحديثة الجملة هي 
ّ
بات: )ف + فـا + مف( وهي بنية أصلية في العربية. وفي الل

ّ
املرك

م القواعد؛ أي أّنها تعتبر إسقاطات لقواعد الّنحو، فهي 
ّ
كل الّنهائي الذي يختزل فيه املتكل

ّ
الش

في نهاية املطاف ترتيب ونظام تحّدده قواعد صارمة؛ كما أّن عدد الجمل الذي يمكن إنجازه 

غة هو القواعد التي بإحكامها يمكن إنتاج 
ّ
في لسان معّين ال حدود له، والجانب املحّدد في الل

.
ً
غوية الّسليمة نحويا

ّ
عدد ال نهائي من العبارات الل

الخصائص  كتابه  في  جني  ابن  يدرسه  ما  معظم  إّن  املطاف-  نهاية  –في  القول  ويمكن 

غة العربية أي أّن عمله قد تمحور حول دراسة العربية كلسان 
ّ
يصّب في نطاق خصائص الل

وما يمّيزها عن باقي األلسن، ويمكن القول إّن ما كان يهّم ابن جني هو الكيفّية التي بني عليها 
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غويون قواعدهم ونماذجهم، وقد كان من بين أهدافه األساسية استنباط قوانين 
ّ
النّحاة والل

غات))) التي تنضوي تحت لوائها.
ّ
عاّمة تخّص العربية والعديد من الل

ائعة. أّما معرفة ابن جني بلغات أخرى ذات قرابة مع العربية الفصحى 
ّ

هجات القريبة من العربية الش
ّ
غات: الل

ّ
)  - نعني بالل

د محّقق كتاب 
ّ

الخصائص. ويؤك كتابه  في  لم يستثمرها كما يجب  ه 
ّ
فإن بها،  له معرفة  كانت  إذا   ،-

ً
السامية مثال غات 

ّ
)الل

ا ال شكَّ فيه أنَّ  ة، يدلُّ على ذلك ما نثر في ثنايا كتبه من كلماتها، وممَّ ة بالفارسيَّ الفسر على أنَّ ابن جّني »كان على معرفٍة تامَّ
«. انظر كتاب الفسر: 

ً
ة، وهذا ما كان أبو الفتح يمتلكُه فعال غة املتبحر في فقهها معرفته بلغات عدَّ

ُّ
ُح به عالم الل

َّ
ل ما يتسل أوَّ

.((9/(
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الفصل الثاني: 

مسائل وقضايا تأثّر فيها ابن جني بأستاذه الفارسي

املبحث األّول: مسألة املّطرد والشاّذ 

 لشيخه أبي علي الفار�ضي في باب أطلق عليه )معرفة ما 
ً
 كثيرا

ً
 لقد اختصر ابن جني كالما

 ثالثة أنواع: 
ّ
يخ الشاذ

ّ
 من كالمهم(، وقد جعل الش

ً
ا

ّ
كان شاذ

رد في القياس.
ّ
 عن االستعمال مط

ّ
- شاذ

 عن القياس. 
ّ
رد في االستعمال شاذ

ّ
- مط

 عنهما))). 
ّ
- وشاذ

يقابله  ما  له  نوع  كل  وأّن   ،
ً
رابعا  

ً
نوعا تحتاج  القسمة  أّن  فيالحظ  جني  ابن  يأتي  ثم 

االستعمال  في  رد 
ّ
املط يكون  أن  من  بّد  ال  يقابله  ما  فإّن  والقياس؛  االستعمال  في   

ّ
الشاذ  

ّ
إال

 
ً
مصطلحا جعله  ما 

ّ
وإن فحسب،  للباب   

ً
عنوانا ليس   

ّ
والشاذ رد 

ّ
املط جعل  ولذلك  والقياس، 

ذوذ في االستعمال والقياس. 
ّ

راد والش
ّ
ملسائل في اللغة ارتبط فيها االط

تطّور  وبيان  بتعريف املصطلحين،   )
ّ
والشاذ رد 

ّ
املط القول على  )باب  ابن جني  بدأ  وقد 

رد( بقوله: »أصل مواضع )ط ر د( 
ّ
غوي إلى املعنى االصطالحي، فعّرف مصطلح )املط

ّ
املعنى الل

في كالمهم الّتتابع واالستمرار، فذكر استعماالت )ط ر د(، واستشهد ملعانيها بما ورد في كالم 

العرب. ثّم انتقل بعد ذلك إلى ماّدة )ش ذ ذ(؛ فقال: »وأما مواضع )ش ذ ذ( في كالمهم فهو 

التفرق والتفرد«. 

ص ابن جني إلى بيان معنى املصطلحين فقال: »هذا أصل هذين األصلين 
ُ
وبعد ذلك خل

في اللغة، ثم قيل ذلك في الكالم واألصوات على َسْمِته وطريقه في غيرهما، فجعل أهُل علم 

)  - منى إلياس: القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات ألبي علي الفار�ضي، ديوان املطبوعات 
الجامعية- الجزائر، الطبعة األولى: )98)م، ص: )7). 
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، وجعلوا ما فارق 
ً
ردا

ّ
العرب ما استمّر من الكالم في اإلعراب وغيره من مواضع الصناعة مط

 لهذين املوضعين على أحكام غيرها«))).
ً
، حمال

ً
ا

ّ
عليه بقّية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذ

ل في أنواعهما  ما فصَّ
ّ
 أّن ابن جني لم يكتف باستعمال املصطلحين فقط، وإن

ُ
الحظ

ُ
وامل

م، ثّم ضرب له األمثلة 
ّ
األربعة، وذكر كّل نوع على ِحدة، وفّرق بين كّل نوع ونوع بشكل منظ

التوضيحية.

املبحث الثاني: مسألة الّتجريد 

الّتجريد »فصل من فصول العربية طريف حسن« كما يرى ذلك ابن جني، وهو يخبرنا 

«، غير 
ً
 معنّيا

ً
ِريا

َ
ه يقتفي أثر شيخه أبا علي الفار�ضي الذي كان »به غ

ّ
منذ بداية هذا الباب أن

 في كتبه، »ولكنه وسمه في بعض ألفاظه بهذه الِسمة، فاستقريتها منه، 
ً
ُيْفِرد له بابا ه لم 

ّ
أن

وأنقت لها«. 

ومعنى الّتجريد عند ابن جني »أن العرب قد تعتقد أن في ال�ضيء من نفسه معنى آخر، 

كأنه حقيقته ومحصوله، وقد يجري ذلك إلى ألفاظها ملا عقدت عليه معانيها«))). ونقل ابن 

 نسبه إلى سيبويه وهو: »أّما أبوك فلك أب، أي لك منه أو به أو بمكانه 
ً
جني للّتجريد مثاال

أب«، وذكر سيبويه هذا املثال في باب سماه )باب ما يختار فيه الرفُع ويكون فيه الوجَه في 

جميع اللغات(، وأشار محّقق الكتاب إلى أّن الرماني ترجم عنوان الباب بـ«باب اسم الجنس 

الجاري على طريقة أما كذا فكذا«))).

وُيالحظ ابن جني أّن ما ذكره سيبويه وشيوخه؛ قد يشوبه �ضيء من الغموض؛ فذكر 

 لتلقيّن 
ً
أمثلة أخرى وفّسرها، ووّضحها وفق منهجيته وطريقته، ومن ذلك قوله: لئن لقيت زيدا

، وهو 
ً
 وبحرا

ً
منه األَسد، ولئن سألته لتسألنَّ منه البحر؛ »فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا

 منه«. 
ً
 عنه وممتازا

ً
 منفصال

ً
عينه هو األسد والبحر، ال أن هناك شيئا

)  - الخصائص: )/)9. 
)  - الخصائص: )/)7). 

)  - الكتاب: )/87).
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؛ حين بّين أّن معناه كأّن يجّرد اإلنسان من 
ً
وأضاف ابن جني ملسألة الّتجريد توضيحا

يخاطب  هذا  »وعلى  فقال:  الشعر،  في  هذا  يجيء  ما  وأكثر  فيخاطبه،  آخر   
ً
شخصا نفسه 

 أيها 
ً
اإلنسان منهم نفسه، حتى كأنها تقابله أو تخاطبه، ومنه قول األع�ضى: وهل تطيق وداعا

ل ابن جني للّتجريد ببعض القراءات القرآنية كما 
ّ
الرجل. وهو الرجل نفسه ال غيره«. ثّم مث

ديٌر«)))؛ أي اعلم أيها اإلنسان، وهو 
َ
ّلِ �َضْيٍء ق

ُ
ى ك

َ
نَّ هللا َعل

َ
ْم أ

َ
في قراءة قوله تعالى: »قال اْعل

نفسه اإلنسان«))). 

املبحث الثالث: مسالة تالقي الّلغة 

غة معناه: ورود لفظين تشابهت حروفهما أو أوزانهما؛ فتالقت »في ُعْرض اللغة 
ّ
 تالقي الل

من غير قصد لجمعها وال إيثاٍر لتقاُودهما«)))، وهو من املواضيع التي لم يسمع فيها ابن جني 

 ألبي علّي رحمه هللا«؛ فقد نقل عنه قوله: »في باب أجمع وجمعاء، وما يتبع 
ّ

»ألحد شيئا إال

في وزنه  ما كان  اللغة على غير  في  فاق وتواُرد وقع 
ّ
ات إن هذا  أكتع وكتعاء، وبقّيِته:  ذلك من 

منها«))).

وأراد أبو علي الفار�ضي بذلك أّن »باب أفعل وفعالء، إنما هو للصفات، وجميعها تجيء 

على هذا الوضع نكراٍت، نحو: أحمر وحمراء، وأصفر وصفراء )...( وأخرق وخرقاء. هذا كله 

صفات نكرات، فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان، وليسا بصفتين«. واستنتج الفار�ضي 

ما هو: »اتفاق وقع بين هذه الكلم املؤكد بها«. 
ّ
حقيقة مفادها أّن هذا إن

فاق والّتوارد؛ فسّمى الباب الذي 
ّ
وأقّر ابن جني شيخه على ما ذهب إليه من هذا االت

العلم:  في  قولهم  نحو  من  أخرى  أمثلة  وأضاف  غة، 
ّ
الل بتالقي  غوية 

ّ
الل اهرة 

ّ
الظ لهذه  عقده 

ْعلى، ولكّنه نّبه إلى أّن »فعالن الذي 
َ
ْعالن الذي مؤنثه ف

َ
سلمان وسلمى؛ فهما أشبه بوزن ف

يقاوده فعلى إنما بابه الصفة كغضبان وغضبى وسكران وسكرى«.

)  - ] البقرة/9))[
)  - الخصائص: )/7)). 
)  - الخصائص: )/))).
)  - الخصائص: )/))).
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ليستا  ألّنهما  املذكورة،  الّصفات  بمنزلة  سلمى  من  سلمان  يكون  أن  جني  ابن  ونفى 
»بصفتين وال نكرتين )...( غير أنهما كانا من لفظ واحد فتالقيا في عرض اللغة من غير قصد 
امرأة سلمى، كما  تقول: هذا رجل سلمان، وال  تراك ال  أال  لتقاودهما،  إيثار  لجمعهما، وال 

نقول: هذا سكران، وهذه سكرى، وهذا غضبان، وهذه غضبى«))).

املبحث الرابع: مسألة الّسلب

 في خصائصه، واعترف في مقّدمته أّن شيخه أبا علي 
ً
 مسألة الّسلب جعلها ابن جني بابا

الفار�ضي قد نّبه عليه. لقد ذكر ابن جني أّن األصل في األفعال واألسماء املشتّقة من األفعال 
ما هو إلثبات القيام؛ فإذا »أردت نفي �ضيء منها ألحقته 

ّ
إثبات معناها ال سلبها، فلفظ قام إن

حرف النفي، فقلت: ما فعل، ولم يفعل، ولن يفعل، وال تفعل، ونحو ذلك«. 

 من كالمهم من األفعال ومن األسماء 
ً
وأضاف ابن جني أّن العرب »قد استعملوا ألفاظا

التي  م(  )ع ج  بتصريف  ذلك  ل على 
ّ
ومث إثباتها«،  ال  املعاني  تلك  في سلب  ملعانيها،  الّضامنة 

غة »لإلبهام وضّد البيان« نحو: الَعَجم ألنهم ال يفصحون، وعجم الزبيب ونحوه 
ّ
تأتي في الل

الستتاره في ذي الَعَجم، ومنه ُعْجمة الرمل ملا اسَتْبهم منه على سالكيه فلم يوجه لهم«. 

إلى  أو أكثر؛ فقد يتحّول املعنى من اإلثبات  إليها حرف  إذا أضيف  ولكن هذه األصول 
النفي، فماّدة )ع ج م( إذا زيد عليها األلف أو الهمزة في أّولها تحّول معناها إلى ضّده، فصار 

املعنى: إزالة اإلبهام. »قالوا: أعَجمت الكتاب إذا بّينَته وأوضحَته. 

ب معنى االستبهام ال إثباته، وال تقتصر الزيادة على الهمزة فحسب؛ بل قد 
ْ
ا لسل

ً
فهو إذ

نضّعف عين الكلمة نحو ماّدة )م ر ض(؛ فإذا قلت: »مّرضت الرجل أي داويته من مرضه حتى 
ك تثبت عكس املعنى األصلي للماّدة وهي الّداللة على املرض))).

ّ
أزلته عنه أو لتزيله عنه«؛ فإن

املبحث الخامس: مسألة الجّر باملجاورة

 في تخريج مسألة الجر بالجوار؛ 
ً
 واحدا

ً
يبدو أّن البن جني وشيخه أبي علي الفار�ضي رأيا

. يقول ابن جني: »وعلى نحو 
ً
 تركيبيا

ً
، ويفّسرانها تفسيرا

ً
 نحويا

ً
فهما ينكرانها وَيْحِمالنها محمال

من هذا َحَمل أبو علي رحمه هللا: 

)  - الخصائص: )/)))- ))).
)  - الخصائص: )/77-)7. 
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ُل  * ناٍس في ِبجاٍد ُمَزمَّ
ُ
*  كبيُر أ

ف حرف الجر، فارتفع الضمير 
َ

ل فيه، ثم َحذ ولم يحمله على الغلط، قال: »ألنه أراد: مزمَّ

فاستتر في اسم املفعول. فإذا أمكن ما قلنا، ولم يكن أكثر من حذف املضاف الذي قد شاع 

واطرد، كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي ال يحمل غيره عليه، وال يقاس به«))).     

والبن جني رأي متفّرد في مسألة الجوار خالف به إجماع علماء العربية، يقول -في باب 

 اإلجماع الواقِع فيه منذ ُبِدئ 
ُ

ة-: »فـمّما جاز خالف القول على إجماع العربّية متى يكون ُحجَّ

رٍب. فهذا يتناوله 
َ

هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت، ما رأيته أنا في قولهم: هذا ُجْحر َضّبٍ خ

فون عنه، 
ّ
ط من العرب، ال يختلفون فيه وال يتوقـ

َ
ل
َ
آِخٌر عن أّوٍل، وتاٍل عن ماض على أنه غـ

 الذي الُيحمل عليه، وال يجوز رّد غيره إليه. وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل 
ّ
وأنه من الشاذ

 على ألف موضع. وذلك أنه على حذف املضاف ال غير«))).   
ً
ِفا

ّ
هذا املوضع نيـ

أحدهما  ضربين:  على  -عنده-  فهو  أقسام،  عّدة  إلى  الجوار  باب  جني  ابن  قّسم  ولقد 

تجاور األلفاظ، واآلخر تجاور األحوال. فأّما تجاوُر األلفاظ فهو قسمان: أحدهما في املّتصل، 

واآلخر في املنفصل. 

وُيعرَّف تجاور األلفاظ عند كثير من الّدارسين بمصطلح الَحْمل على الجوار، وقد ورد 

في كتاب سيبويه في باب ما ُيَجرى على املوضع ال على االسم الذي قبله، فقال: »وقد َحَملهم 

ِرٍب« ونحَوه«))).
َ

وا: »هذا ُجْحُر ضّبٍ خ رُب الِجواِر على أْن جرُّ
ُ
ق

م بحملها على حكمها، فقد قالوا في ُصّوم: 
ّ

- تجاور املّتصل: وذلك نحو: تجاور العين والال

ْر، ومررت ِبَبِكْر«. 
ُ

م، وذكر ابن جني من األمثلة لجوار الحركات في املّتصل قولهم: »هذا َبك ُصّيِ

- تجاور األلفاظ في املنفصل، نحو املثال املشهور: »هذا جحُر ضّبٍ خرٍب«))).

)  - الخصائص: )/)9)-)9).
)  - الخصائص: )/)9)- )9).

)  - الكتاب: )/))-7). 
)  - الخصائص: )/0)).
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ل له ابن جني بقوله: »أحسنت 
ّ
روف، وقد مث

ّ
ق بأزمنة الظ

ّ
وأما تجاور األحوال فهو يتعل

اعة، فإن ما بعد 
ّ
ك لم تحسن إليه في أّول وقت الط

ّ
 أطاعني«، فهو يرى أّن املعنى أن

ْ
إليه إذ

رف )إذ( وهو الفعل )أطاع( زمنه يختلف عن زمن اإلحسان. 
ّ
الظ

إذا  الفعل  أّن »من شرط  أّن تجاور األحوال مجال غريب، وذلك  إلى  ابن جني  ويذهب 

، وزرتك يوم 
ً
، وسرت فرسخا

ً
 فيه أو في بعضه كقولك: صمت يوما

ً
 أن يكون واقعا

ً
نصب ظرفا

الجمعة، وجلست عندك. فكل واحد من هذه األفعال واقع في الظرف الذي نصبه، ال محالة، 

 
ً
 عن األّول وتاليا

ً
ا كان الثاني مسّببا

ّ
ه لم يحسن إليه إال بعد أن أطاعه؛ ولكن مل

ّ
ونحن نعلم أن

ه إنما هو والطاعة في زمان واحد، 
ّ
له، فاقتربت الحاالن، وتجاور الزمانان، صار اإلحسان كأن

فعِمل اإلحسان في الزمان الذي يجاور وقته؛ كما يعمل في الزمان الواقع فيه هو نفُسه«))).

أّن  د 
ّ

أك حين  بالغية؛  زاوية  من  الجوار  مسألة  املعاصرين)))  الّدارسين  أحد  ويناقش 

ه ظّل عند غيره 
ّ
 أن

ّ
مفهوم »الجوار« من املفاهيم التي استشرف بها ابن جني آفاق البالغة، إال

ذا صلة وطيدة بقضايا النحو الخالصة، حيث تحّدثوا عن تجاور األلفاظ الذي رأوه علة في 

تفسير الجر في الصفة، وكان موضعها الرفع في قولهم: »هذا ُجْحُر ُضّبٍ خرٍب«))). 

ه يكشف »الطاقة املجازية الكامنة في اللغة العربية«. ففي رأيه 
ّ
وعن دور الجوار نقول: إن

 ال يملك 
ً
 إبداعيا

ً
غة نسقا

ّ
أّن النظر اللغوي والنحوي عند ابن جني قد تأّسس على اعتبار الل

اعر إزاءه سوى الكشف عنه واستخراجه. وفي ذلك تكمن شجاعته التي هي في األصل، 
ّ

الش

شجاعة هذه اللغة التي ينبغي الفقه بأسرارها))). 

)  - الخصائص: )/))).
)  - وهو محمد مشبال.

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، دراسة في أسس التفكير البالغي العربي، نموذج ابن جني، أفريقيا الشرق-املغرب: 
007)م، ص: )0)- )0).

)  - املرجع نفسه، ص: )0).
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الفصل الثالث:

ً مسائل وقضايا تفرّد بها ابن جني واجتهد فيها اجتهاداً خاّصا

املبحث األّول: مسألة اّتفاق اللفظين واختالف املعنيين 

فاق اللفظين واختالف املعنيين في 
ّ
لقد ورد هذا العنوان في الخصائص كاآلتي: باب في ات

الحروف والحركات والسكون، ويصّرح ابن جني أّن غرضه من هذا الباب »ليس ما جاء به 

 وتناَهَبْتها 
ً
الناس في كتبهم)))..« فعلى الرغم من أّن كتب العلماء قد تناولت هذه األنواع كثيرا

ثّم  فقط،  املصطلح  منهم  استعار  جني  ابن  أّن   
ّ

إال أغراُضهم؛  بحقيقتها  وأحاطت  هم، 
ُ
أقوال

م الكالم ثالثة  تناوله بمنهجيته املتمّيزة، وطريقته املتفّردة، وأسلوبه الخاّص؛ وذلك  بأن قسَّ

أنواع: 

فاق اللفظين واختالف املعنيين في الحروف: 
ّ
- ات

ويقصد ابن جني بهذا النوع: األلفاظ التي تّتفق حروفها في املفرد والجمع ولكن معانيها 

مختلفة؛ نحو كلمة: ِدالص )ملساء لّينة(، والتي تستخدم للمفرد فيقال ِدْرع ِدالص، وتجمع 

ل للمفرد بألفاظ نحو: ناقة ِكناز، وامرأة ِضناك، وبّين أّن 
ّ
ْدُرع ِدالص؛ ثّم مث

َ
أ جمع تكسير: 

ألف )ِدالص( للمفرد بمنزلة ألف ِكناز وِضناك. وأّما ألف الجمع في أدرع ِدالص؛ فهي بمنزلة 

 على 
ً
 على ِفعال، كما كسرت فعيال

ً
األلف في ِظراف وِشراف، »وذلك ألن العرب كسرت ِفعاال

ِفعال نحو كريم وِكرام، ولئيم وِلئام«. 

)  -  رّبما قصد ابن جني –في هذا الباب- بكتب العلماء كتاب سيبويه؛ فقد ورد في: )/)) منه هذا التقسيم: 
- اختالف اللفظين الختالف املعنيين نحو: جلس وذهب. 

-  اختالف اللفظين واملعنى واحد، نحو ذهب وانطلق. وهذا الذي استخدمه اللغويون باسم الترادف. 
-  واتفاق اللفظين واملعنى مختلف، نحو: وجدُت عليه من املوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة. وهذا هو ما يسمى 

باملشترك اللفظي.
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 أخت 
ً
فِعيال أن  في ذلك  العرب(  )يعني  رها 

ْ
بقوله: »وُعذ اهرة 

ّ
الظ ابن جني هذه  ويفّسر 

 على 
ً
أيضا بـا 

َ
اعَتق لين، وقد  وثالثه حرف  ثالثيُّ األصل،  منهما  أّن كل واحدة  ترى  أال  ِفعاٍل، 

ِليٍب وِكالٍب، وَعبيٍد وعباد«))).
َ
املعنى الواحد، نحو: ك

- اتفاق الحركات: 

وينطبق ما أثبته ابن جني في الحروف على الحركات كذلك، يقول: »هذه الحال موجودة 

، وقبُل، 
ُ

يتها بحيث في الحركات ِوجداَنها في الحروف«. وجاء بأمثلة افتراضية: »وذلك كامرأة سمَّ

، وجاءتني قبُل، وعندي بعُد«. وينّبه ابن جني على أّن 
ُ

وبعُد، فإنك قائل في رفعه: هذه حيث

الضّمة في األصل هي للبناء، ولكّنها تصير بعد التسمية ضّمة إعراب، وهذا ينطبق على كّل 

 بأمس«.
ً
الكلم املبنّية، نحو أين وكيف، »وكذلك لو سميت رجال

قبل  همزتها  كسر  أّن  يرى  التي  »هؤالء«  املبنّية  األلفاظ  هذه  من  جني  ابن  ويستثني 

التسمّية وبعد التسمّية سواء، وأّما سبب هذا فهو »أن هؤالء مما يجب بناؤه، وحكايته بعد 

التسمية به على ما كان من قبل التسمية، أال ترى أنه اسم ُضمَّ إليه حرف فأشبه الجملة«))).

- اتفاق السكون: 

في حالتي اإلفراد والجمع، نحو ِصنو  يتغّير سكون أحد حروفها  التي ال  لأللفاظ  وهذا 

للواحد، وِصْنوان للجمع، وقـِْنو وقـِْنوان، ويرى ابن جني أّن سكون املفرد والجمع »مختلفان 

اللغة  في  بألفاظ  التقديري  االختالف  لهذا  ل 
ّ
ومث  ،

ً
لفظا فاقهما 

ّ
ات من  الّرغم  على  «؛ 

ً
تقديرا

َبث وَبَرق فإّنها تجمع على ِشْبثان وِبْرقان؛ فدّل ذلك على 
َ

اختلف مفردها عن جمعها؛ نحو: ش

اختالفهما. 

ه ال بّد من اختالف ِصْنو وِصْنوان، وِقْنو وِقْنوان، ألّن سكون الواحد 
ّ
ولهذا يرى ابن جني أن

ة«.  غير سكون الجمع، وسكون الجمع ليس لسكون الواحد، بل هو »�ضيء أحدثته الجمعيَّ

)  - الخصائص: )/)9- )9.
)  - الخصائص: )/99- 00). 



165 الباب الثاين: األصول الثقافية لكتاب الخصائص

إلى  سبة 
ّ
بالن  - ِشْبثان وِصْنوان  اللذين ذكرهما – أي  بين نوعي الجمع  الفرق  ولذلك وصف 

َبث وِشْبثان(، فكذلك ذانك السكونان 
َ

 )ش
ً
مفرديهما، بقوله: »فكما أن هذين مختلفان لفظا

.(((»
ً
)ِصْنو وِصْنوان( هما مختلفان تقديرا

املبحث الثاني: مسألة الّتقريب 

 بذاته، ولكّنه ذكره في أثناء تعريفه لظاهرة 
ً
 قائما

ً
لم ُيْفرد ابن جني ملسألة الّتقريب بابا

أن  »أحدهما  ضربان:  رأيه-  وهو-في  صوت«.  من  صوت  »تقريب  تعريفه:  في  يقول  اإلدغام، 

الحرفين  من  واألول  اآلِخر،  في  األول  غم  فيدَّ اإلدغام،  عليها  التي  األحكام  على  املثالن  يلتقي 

ر 
ّ

ُسك وكاف  ع، 
ّ
قط كطاء  األصل  الساكن  فاملدغم  ومتحرك،  ساكن  ضربين:  على  ذلك  في 

ر: أن يلتقي املثالن على األحكام التي يسوغ معها 
َ

واملتحرك نحو: دال شّد، والم معتّل. واآلخ

غمه فيه، وذلك مثل )وّد( في اللغة التميمية  اإلّدغام، فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدَّ

اقل عنه. واملعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من 
َّ
بر واث )وأصله ودد(، واّمحى، واّماز، واصَّ

الصوت«.

 في ذلك، 
ً
 لقد أعطى ابن جني للّنوع الثاني من اإلدغام مصطلح الّتقريب، وقد كان رائدا

وتكلم كذلك عن أنواٍع أخرى من التقريب، ومن ذلك ما سماه اإلدغام األصغر، وهو عنده 

»تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك«، ومن شروجه: 

بت  - اإلمالة التي وقعت في الكالم لتقريب الّصوت من الّصوت، نحو كلمة: عاِلم التي »قرَّ

ت األِلف 
ْ
فتحة العين من عاِلم إلى كسرة الالم منه، بأن نحوت بالفتحة نحَو الكسرة، فأَمل

نحَو الياء«.

التي  األلفاظ  في  إدغام«  غير  من  »تقريب  هو  الذي  األصغر  اإلدغام  من  آخر  - وضرب 

 أو طاًء أو ظاًء؛ »فتقلب تاؤه طاًء، وذلك 
ً
 أو ضادا

ً
هي على وزن افتعل؛ إذا كانت فاؤها صادا

رد، واظطلم«))). 
ّ
نحو« اصطبر، واضطرب، واط

)  - الخصائص: )/)0). 
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- وضرب آخر جمع بين اإلدغام والّتقريب: »من ذلك قولهم: سّت أصلها ِسْدس، فقربوا 

السين من الدال بأن قلبوها تاًء، فصارت ِسْدت فهذا تقريب لغير إّدغام، ثم إنهم فيما بعد 

أبدلوا الدال تاًء لقربها منها؛ إرادة لإلدغام اآلن، فقالوا: ِسّت«))). وقد سّمى ابن جني التغيير 

 من غير إدغام، وأّما التغيير الثاني فمقصود به اإلدغام.
ً
األّول تقريبا

-  تقريب الحركة، ومنه تقريب الّصوت من الّصوت مع حروف الحلق؛ نحو: شعير وبعير 

 قراءة بعضهم 
ً
باع، ومنه أيضا

ّ
ورغيف، وهذا الّتقريب هو الذي ذكره  ابن جني في موضوع اإلت

م من لفظ الجاللة في األولى، وكسرها في الثانية.
ّ

في الفاتحة: الحمُد هلل، والحمِد هلل، بضّم الال

في  قولهم  في  كما  اإلبدال؛  غويين 
ّ
الل عند  يسّمى  ما  وهو  الحرف:  من  الحرف  تقريب    -

َمْصدر: َمْزدر، وفي التصدير، التزدير. 

، نحو 
ً
 تاّما

ً
ه ليس إبداال

ّ
 أن

ّ
-  تقريب الحرف من الحرف من اإلشمام: وهو من اإلبدال إال

»فلما  الّصاد  ْسكنت 
ُ
أ ثّم  ُه؛ 

َ
ل ِصَد 

ُ
ف وأصله،  ُه«، 

َ
ل ْزَد 

ُ
ف َمْن  ُيْحَرْم  ْم 

َ
»ل املثل:  في  العرب  قول 

ّرِبت 
ُ
ق الّدال –وهي مجهورة–  الصاد –وهي مهموسة-  به وجاورِت  الصاد فضُعَفت  سكنت 

 من لفظ الّزاي املقاِربة للّدال بالجهر«. 
ً
ِشّمت شيئا

ُ
منها بأن أ

غة؛ فقالوا: ُضْرَب واألصل فيه: ُضِرَب.
ّ
اهرة نظائر في الل

ّ
وذكر ابن جني أّن لهذه الظ

ه إذا 
ّ
- ومن أنواع الّتقريب التي ذكرها ابن جني ما سّماه إضعاف الحركة: ويعني بذلك أن

ضعفت الحركة قربت »بذلك من السكون، نحو: حيي، وأحيي، وأعيي، فهو، وإن كان مخفى، 

 .»
ً
بوزنه محركا

- الّتقريب على سبيل الروم: والروم على جهة الّتقريب أي تقريب الحركة »هي كاإلهابة 

بالساكن نحو الحركة، وهو لذلك ضرب من املضارعة، وأخفى منها اإلشمام. ألنه للعين ال 

ن«))).
ُ
ذ

ُ
لأل

فيه  قرب  »مما  اإلدغام:  مجرى  يجري  الذي  الّتقريب  مواضع  إلى  جني  ابن  نّبه  - وقد 

، واستخدم له اسم الّتقريب؛ ثّم إن ابن جني 
ً
 تاّما

ً
الصوت من الصوت«، ولكّنه ليس إدغاما

)  - الخصائص: )/))).
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قد فّرق بين اإلشمام والرْوم في باب الّساكن واملتحّرك الذي تطّرق فيه لبعض املصطلحات 

الصوتية. يقول: »فأما اإلشمام فإنه للعين دون األذن، لكن َروم الحركة يكاد الحرف يكون به 

، أال تراك تفصل به بين املذكر واملؤنث في قولك في الوقف أنَت وأنِت، فلوال أن هناك 
ً
متحّركا

.(((»
ً
 ملا وجدت فصال

ً
صوتا

املبحث الثالث: مسألة الفرق بين البدل والعوض 

والبدل والعوض مفهومان استخدمهما ابن جني في تفسير ما يقع في األلفاظ من تغيير 

وتبديل وتعويض، ولقد حاول من خالل توضيحهما دفع ما قد يقع من اللبس في التفريق بين 

مصطلحيهما. 

درجة في هذا الباب مواقع البدل ومواقع العوض، من ذلك 
ُ
ويتضح من خالل األمثلة امل

أّن األلف من الفعل )قام( »بدل من الواو التي هي عين الفعل، وال تقول فيها إنها َعْوض منها«، 

وأّما العوض فهو من لفظ )َعْوض(، وهو الّدهر ومعناه، كما في بيت األع�ضى: 

بأسحَم داٍج: َعْوُض ال نتفرَّق  *** ْدي أمَّ تقاسما  
َ
      رِضيَعْي ِلبان ث

ومن أمثلة العوض التي يذكرها ابن جني: »التاء في )عدة( و)زنة(؛ فهي عوض عن فاء 

الفعل، وال تقول إنها بدل منها«، وكذلك الحال في ميم )اللهم( »إنها عوض من )يا( في أولها، 

 مفادها أّن »البدل أشبه باملبدل 
ً
وال تقول: بدل..«، وقد قّرر ابن جني في هذا الباب حقيقة

منه من العوض باملعوض منه. وإنما يقع البدل في موضع املبدل منه، والعوض ال يلزم فيه 

ذلك«))).

املبحث الرابع: مسألة االشتقاق

ل ُمْعظم أبوابه، فابن جني 
ّ
مما يثير انتباه قارئ الخصائص أّن موضوع االشتقاق))) يتخل

يحاول الّتفريق بين األصول والفروع، ويعمد إلى إرجاع الفروع إلى أصولها بواسطة الّرابط أو 

)  - الخصائص: )/8)). 
)  - الخصائص: )/)))- ))). 
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عن بعض بسبب مناسبة بين املخرج والخارج باألصالة الفرعية باعتبار جوهرها )...- وموضوعه املفردات من الحيثية 
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رفين، ثّم يخرج بحكم هو القاعدة ويسترسل في محاولة تعميمه على 
ّ
ة الجامعة بين الط

ّ
العل

ظواهر مشابهة. 

ويمكن القول –بعد الّنظر إلى اإلشكاالت املطروحة في الخصائص-: إّن علم االشتقاق 

وساهم  مجاله  في  بالجديد  اإلتيان  في  نجح  ه 
ّ
ألن جني،  ابن  تصّور  في  الذات  قائم   

ً
علما كان 

مساهمة متميزة في إعادة تأسيسه. 

ثّم إّن مجمل مواضيع الخصائص تدور حول األصول العملية لعلم االشتقاق، ويظهر 

ذلك في نطاق حديث ابن جني عن الفصل بين الكالم والقول؛ إذ نجده يتطّرق إلى الحديث 

عن الجذر الواحد وجميع  تقليباته التي ال تتعّدى الّداللة الواحدة، و يقول: »إن هذا موضع 

إلى ما فوقه. وستراه فتجده طريقا غريبا، ومسلكا من هذه  يتجاوز قدر االشتقاق، ويعلوه 

اللغة الشريفة عجيبا«))).

ويروي ابن جني -في هذا املقام- أّن شيخه أبا علي الفار�ضي كان: »إذا أشكل عليه الحرف: 

الفاء أو العين، أو الالم، استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول املثال الذي ذلك الحرف 

 مّما تقتضيه صناعة االشتقاق؛ ألن ذلك إنما يلتزم فيه شْرج )ضرب( 
ً
فيه. فهذا أغرب مأخذا

واحد من تتالي الحروف، من غير تقليب لها وال تحريف«))). 

ونستنتج -من خالل النص األخير- أّن فائدة االشتقاق أو ما سّماه ابن جني بالتقليب 

هو االستعانة على إزالة اإلشكاالت املطروحة في تبيان بعض موازين وصيغ املفردات العربية، 

ها إلى أصولها  غة، وهكذا نستطيع أن نردَّ
ّ
والوصول إلى املعاني املشتركة بين جذورها املكّونة لل

ن في نهاية املطاف مجموعة واحدة.   كّوِ
ُ
التي ت

املذكورة. ومن جملة مباديه قواعد مخارج الحروف. ومسائله القواعد التي يعرف منها أن األصالة والفرعية بين املفردات 
واستعماالتها.  العرب  ألفاظ  وتتبع مفردات  املخارج  يعلم. ودالئله مستنبطة من قواعد علم  وبأي وجه  يكون  بأي طريق 
وغرضه تحصيل ملكة يعرف بها االنتساب على وجه الصواب. وغايته االحتراز عن الخلل في االنتساب الذي يوجب الخلل 
في ألفاظ العرب«. يوسف خوري: العلوم عند العرب، تبويب وتعاريف ونصوص، منشورات دار اآلفاق الجديدة- بيروت، 

الطبعة األولى/)98)م، ص: )).
)  - الخصائص: )/).
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مبدأ  على  مبنّية  العربية  أّن  وهي:  غويون 
ّ
الل الّدارسون  يتداولها  مشهورة  فكرة  وهناك 

غوية؛ يجب أن نرجع 
ّ
االشتقاق وليست مبنية على مبدأ التركيب، وملعرفة معنى املفردات الل

- يجب رّدها 
ً
بها إلى أصلها االشتقاقي؛ فلتحديد معاني املفردات املعجمية في لسان العرب -مثال

إلى أصولها االشتقاقية الثالثية )وهو الغالب( والرباعية والخماسية.     

أم  هي  أكالمية  العربية  علل  ذكر  )باب  ضّمنه  مخالف  رأي  خصائصه  في  جني  البن 

فقهية؟(، وقد بنى ابن جني هذا الّرأي على أصل معتبر استلهمه من أستاذه سيبويه وهو: 

»األّول وصل إليه ِعلم لم يصل إلى اآلخر«)))، وقد بنى ابن جني على هذا األصل االستداللي 

النحو ال ينقاد لك فيما رسمناه، وال   من هذا 
ً
 وهو: »فإن رأيت شيئا

ً
السيبويهي مبدأ عاّما

يتابعك على ما أوردناه، فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنِعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه، 

أو ألن لهذه اللغة أصوال وأوائل قد تخفى علينا وتقُصر أسبابها دوننا«))). وقد مثل ابن جني 

ه. 
َ
ع َصْوت

َ
ه والتي تعني عند العرب َرف

َ
َع َعِقيرت

َ
لذلك بعبارة : َرف

أال  عنا؛  الزمان  في  لبعدها  علينا  تخفى  التسمية  أسباب  تكون  أن  يمكن  »وقد  يقول: 

ترى إلى قول سيبويه: »أو لعلَّ األّول وصل إليه علم لم يصل إلى اآلِخر«؛ يعني أن يكون األّول 

الحاضر شاهَد الحال، فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية؛ واآلِخر 

–لبعده عن الحال- لم يعرف السبب للتسمية؛ أال ترى إلى قولهم لإلنسان إذا رفع صوته: قد 

رفع عقيرته؛ فلو ذهبت تشتق هذا، بأن تجمع بين معنى الصوت، وبين معنى »ع ق ر« لبعد 

عنك وتعّسفت. وأصله أن رجال قطعت إحدى رجليه، فرفعها ووضعها على األخرى، ثّم صرخ 

بأرفع صوته، فقال الناس: رفع عقيرته. وهذا مما ألزمه أبو بكر))) أبا إسحاق))) فقبله منه، 

ولم يردده«.      

وبذلك ال يمكن أخذ معاني املفردات اللغوية من املعجم بصفة دائمة في نظر ابن جني، 

ما يمكن معرفة معاني األلفاظ في العربية قد ترتبط بأصول أخرى غير اشتقاقية تخفى 
ّ
وإن

عن ذهن املتكلم العربي، وترتبط بالواضع اللغوي.            

)  - انظر الخصائص: )/)) و)/))).
)  - انظر الخصائص، باب ِإمساس األلفاظ أشباَه املعاني، )/))).

)  - هو أبو بكر ابن السراج.
)  - وأبو إسحاق هو الزجاج.
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غويون االشتقاق إلى ثالثة أنواع هي:
ّ
ولقد قّسم الل

- االشتقاق الصغير/ العاّم.

- واالشتقاق الكبير، وهو اإلبدال.

- واالشتقاق األكبر، وهو االشتقاق التقليبي.

ه ال 
ّ
 أن

ّ
 ويرجع هذا االسم إلى ابن جني إذ نجده يصّرح بذلك في باب االشتقاق األكبر؛ إال

راد 
ّ
رنا أّن شيخه أبا علي الفار�ضي كان يأنس به))). ولكّن ابن جني قال بعدم اط

ّ
ين�ضى أن ُيذك

تتوافق  أن  وشرطه  لغوي،  إبداٌل  اللغويين  عند  فهو  غة؛ 
ّ
الل ألفاظ  كل  في  األكبر  االشتقاق 

 لكال الكلمتين. 
ً
 أو موافقا

ً
كلمتان في أغلب حروفهما على أن يكون املعنى واحدا

ويقول محمد مشبال: »يعد ابن جني أول من أطلق املصطلح على ظاهرة صوتية ال تخلو 

املعاني وإن اختلفت  إليها، عن مبدأ لغوي مفاده أن  في نظره  من قيمة فنية، وهو يصدر، 

معنياتها آوية إلى مضجع غبر مقض، وآخذ بعضها برقاب بعض«))). 

األصوات  من  كلماتها  اشتقاق  هو  ما 
ّ
إن اللغات  ظهور  في  األصل  بأّن  القول  ويبقى 

ها 
ُ
ابن جني عامل أّن  إلى  يشار  التي  مات 

ّ
املسل األكبر أصبح من  املسموعة، وقانون االشتقاق 

ه إليه بصيرته 
ْ
غات يقول الدكتور شوقي ضيف: »ومن طريف ما هدت

ّ
الل األّول؛ فعن ظهور 

النافذة أن األصل في ظهور اللغات إنما هو اشتقاق كلماتها من األصوات املسموعة، ويقول 

األكبر  قانوني االشتقاق  تثبيت  الذي عمل على  إنه هو  قلنا:  إذا  نبالغ  ولعلنا ال  الثاني:  عن 

والتضمين«))).

ويتحّدث محمد مشبال عن فائدة االشتقاق قائال: »إن االشتقاق بوصفه مفهوما لغويا، 

قد يصبح أداة فاعلة في الكشف عن خصوصية استخدام الشاعر لداللة األلفاظ، إنه قد 

يسهم في إظهار ما تنطوي عليه اللفظة في الشعر من قصدية«))). 

)  - الخصائص: )/9))-))).
)  - انظر الخصائص: )/9))، وانظر البالغة واألصول لألستاذ محمد مشبال، ص: 89. 

)  - انظر كتاب املدارس النحِوية للدكتور شوقي ضيف، مرجع سابق، ص: )7)-)7).
)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق ، ص: 78.
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نا نجد ابن جني يقول عن ماّدة )ع ج م(: »إنما وقعت في كالم العرب 
ّ
وهذا صحيح ألن

لإلبهام واإلخفاء، وضد البيان واإلفصاح«)))؛ ففي نظر مشبال الوقوف على اختيار الشاعر 

ل إحدى وسائل تأويل املعنى الشعري عند ابن جني.
ّ
كتناه داللتها االشتقاقية، يمث

ُ
لأللفاظ وا

ت من كالم 
ّ
ن في أسلوب الخصائص يجد أّن ابن جني قد قام بجمع ما تشت إّن املتمّعِ

من  كالمه  بلغ  لذا  غوية، 
ّ
الل واهر 

ّ
الظ معظم  على  تنسحب  نظرية  صياغة  وحاول  القدماء 

النضج ما فاق به أسالفه وأقرانه، وفي موضوع االشتقاق -الذي تخّصص فيه- من الجّدة 

ما لم ُيْسبق إليه. 

تصريفها  في  الحكمة  وبيان  وتخريجها  العربية  علل  في  »وهو  النجار:  الشيخ  ويقول 

واستخراج مناسبات االشتقاق ال يشق له غبار«))). وقد بلغ من ولع ابن جني باالشتقاق إلى 

أن جعل األلفاظ داللة على املعاني باملطلق، فرأى أن املسك هو فعل من أمسكت بال�ضيء، 

ة عليه، وال يعدل بها صاحبها عنه))).  ه لطيب رائحته يمسك الحاسَّ
ّ
كأن

املبحث الخامس: مسألة تدريج اللغة

 تحّقق بها العربية شجاعتها، ويقول ابن جني في تقديم وتعريف باب تدريج 
ٌ
التدريج كيفية

 من موضع، فيم�ضي حكمه على حكم األول، ثم يرقى منه 
ً
اللغة: »وذلك أن يشبه �ضيء شيئا

إلى غيره«. ومن األمثلة التي استشهد بها قولهم: »جالس الحسن أو ابن سيرين«.

، وإن كانت 
ً
 ال مخالفا

ً
 مطيعا

ً
 لكان مصيبا

ً
 وفي تفسير املثال يقول: »ولو جالسهما جميعا

)أو( إنما هي في أصل وضعها ألحد الشيئين، وإنما جاز ذلك في هذا املوضع ال ل�ضيء رجع إلى 

إنما رغب  أنه  )أو(، وذلك ألنه قد عرف  إلى  املعنى  لقرينة انضمت من جهة  بل  )أو(،  نفس 

في مجالسة الحسن ملا ملجالسته في ذلك من الحظ، وهذه الحال موجودة في مجالسة ابن 

، وكأنه قال: جالس هذا الضرب من الناس«))).
ً
سيرين أيضا

)  - املرجع نفسه، ص: 87.
)  - الخصائص املقدمة: )/)).
) - انظر الخصائص: )/8)). 
)  - الخصائص: )/7))- 8)).
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اللغة  بها  تحّقق  التي  الكيفيات  من  كيفية  التدريج  فيعتبر  مشبال  محمد  األستاذ  أّما 

تلك  أو  العربية  شجاعة  ظواهر  لتسويغ  تأويلي  مفهوم  ه 
ّ
أن د 

ّ
يؤك إذ  شجاعتها؛  العربية 

ساع نسق اللغة الستيعاب إمكانات 
ّ
ت

ُ
الخصائص التي يراها فيها؛ فهو يكشف –في نظره- عن ا

تعبيرية غير تلك التي درجت على استعمالها. 

جاعة ليست من 
ّ

ومن خالل توظيف مصطلح التدريج يمكن الوصول إلى أّن ظواهر الش

قبيل التعّسف، ولكن تتحّقق بضرب من الّصنعة واملالطفة اللتين يؤثرهما ابن جني، هذا 

الذي يرى أّن ظواهر الشجاعة، التي هي سمات إبداعية، ال تحصل بالهجوم على اللغة بل 

بضرب من التدّرج.

، يقت�ضي -في نظر محمد مشبال- 
ً
 وبالغيا

ً
 وهكذا فاعتبار »شجاعة العربية« أصال جماليا

لخصائص  تصّوره  صياغة  في  جني  ابن  اعتمدها  التي  األساس  املفهومات  من  ُجملة  تعّرف 

العربية؛ مثل الوقوف على مدلوالت األصل والفرع واالستحسان واإلصالح والتدريج؛ فهذه 

املفهومات جميعها تكشف عن الوجه اإلبداعي للغة، وتبرز إمكاناتها التعبيرية التي تكسبها 

عندما تتجاوز غرضها التواصلي األولي))). 

منها  تجليات؛  األصل  ولهذا  اللغة.  في  جماليا  »أصال  العربية  شجاعة  مفهوم  كان  لقد 

أو  اللغوي  في الدرس  بالعناية فاحتل مكانة الئقة به، ومنها ما ظل مطويا  البالغة  ما تولته 

جمالية  بذور  من  يحمله  كان  مما  الرغم  على  رحبة،  آفاق  إلى  يتجاوزه  لم  الصرف  النحوي 

تؤهله لكي يجد لنفسه مكانا ما في علم البالغة. فـشجاعة العربية إذن هي الجانب الجمالي 

الذي يتجلى في اللغة بواسطة مجموعة من الوسائل التعبيرية«))). 

املبحث السادس: مسألة تركيب اللغات

يقول أحمد علم الدين الجندي: »ألبي الفتح بن جني رأي في تداخل اللغات، ذكره في 

وابن  أفعاله،  في  القطاع  وابن  كتابه،  في  سيبويه  إليه  أشار  كما  منصفه،  وفي  خصائصه، 

ابن  في اشتقاق  اللغات  لتداخل  في تفسيره، كما جاءت صيغ  في شرحه، وأبو حيان  يعيش 

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: )7- )7.
)  - املرجع نفسه، ص: )7.
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دريد. واإلبل لألصمعي. واالقتراح للسيوطي)))، وكذلك املزهر )...( ويفسر هؤالء األئمة جميعا 

األخرى  لغة  إحداهما  تعرف  ثم  قبيلتين،  لتلفظ  تبعا  بابين  من  الفعل  يرد  بأن  التداخل 

فتستعمله استعمالها، ثم يولد من البابين بابا ثالثا بأن تأخذ املا�ضي من إحداهما واملضارع 

من األخرى«))).  

غات وجه من وجوه الحكمة في العربية، ولقد اعتنى ابن جني بمسألة تركيب 
ّ
وتركيب الل

الذين  اللغويين  على  وأخذ  لهجة،  من  أكثر  كالمه  في  يجتمع  قد  العربي  أّن  ليبّين  اللغات 

أن جمعوا  أفهامهم،  اللغة  تلقي ظاهر هذه  إلى  بأّنهم قد »ضعف نظرهم، وخفت  وصفهم 

أشياء على وجه الشذوذ عندهم، وادعوا أنها موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأخرة 

 »ما جاء على فعل يفعل، نحو: نعم ينعم«. 
ً
ل ملا عد شاذا

ّ
من أصحابها«، ومث

اهرة 
ّ
وسّمى ابن جني مجيء هذا في كالم العرب بتركيب اللغات وتداخلها، وفّسر هذه الظ

اللغة تواضع  بأّن أصل  الّنظر القول  إلى أكثر أهل  بأن يتالقى فهمها عليه أشياخه؛ فنسب 

واصطالح ال وحي وال توقيف، ثّم قال: »إال أن أبا علي رحمه هللا قال لي يوما: هي من عند هللا؛ 

الخالف،  موضع  يتناوله  ال  وهذا  كلها«،  األسماء  آدم  »وعلم  وتعالى:  سبحانه  بقوله  واحتج 

وذلك قد يجوز أن تأويله: أقدر آدم على أن واضع عليها«))). 

وبأّن  غة، 
ّ
الل بوضع  القول  إلى  سبق  الذي  جني  ابن  العبقري  هذا  رأي  استثنينا  فإذا 

وضعها لم يكن في وقت واحد، بل على دفعات إذ تالحق تابع منها بفارط)))، وأّنها بدت بصورتها 

ها األصوات املسموعة)))، واستثنينا أيضا آراء من 
ّ
غات كل

ّ
الّصوتية الّسمعية فكان أصل الل

بقون على أّن 
ْ
تابع ابن جني على هذا املذهب الّسديد، وجدنا أئّمة العربية الباقين يكادون ُيط

اللغة إلهام وتوقيف))). 

)  - يقول جالل الدين السيوطي: »تالقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا، فأخذ كل واحد من صاحبه 
ما ضمه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة«. اإلقتراح، مرجع سابق، ص: )).  

)  - أحمد علم الدين الجندي: اللهجات العربية في التراث، القسم الثاني النظام النحوي، الدار العربية للكتاب، طبعة 
جديدة: )98)م، ص: 89).

)  - الخصائص: )/9.
)  - الخصائص: )/7)). 

)  - الخصائص: )/))- )).
)  - صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة، دار العلم للماليين- بيروت، الطبعة الثامنة عشر: 007)م، ص: ))- )). 
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د الدكتور محمد مشبال أّن في سعي ابن جني إلثبات حكمة العربية، لم يعترضه 
ّ

ويؤك

 بحكمتها التي 
ً
إشكال أصل املواضعة، أهي توقيف من هللا أم اصطالح بشري، ما دام مؤمنا

تجّسد قدرة هللا سبحانه وفضيلة البشر في اآلن نفسه. 

وقد أدرك ابن جني أّن هذه اللغة التي يخوض في مسالكها تنطوي على خصائص الحكمة 

خصائص  بقاصيها«. فكثير من  يحاط  بعدها وال  يعلم  يكاد  »ال  بحيث  والّصنعة؛  طف 
ّ
والل

اللغة العربية »غور )...( ال ينتصف منه وال يكاد يحاط به«، ولذلك احتاج من يريد الغوص 

في بحر علمها »إلى فقاهة في النفس ونصاعة من الفكر ومساءلة خاصية«))).

املبحث السابع: تصريحات ابن جني بتفّوقه ىلع سابقيه  ومعاصريه

في  بالّسابقين؛ فقد كان يصّرح  ره 
ّ
بتأث ابن جني  اعتراف  الّرغم من  ه على 

ّ
أن ضح 

ّ
ات لقد 

استقاها  التي  غوية 
ّ
الل للمسائل  املصطلحات  يضع  كان  ه 

ّ
بأن الخصائص  من  كثيرة  مواطن 

منهم، ويزيد عليهم بالّتفسير والّتنظيم والّتحديد.

 لهم 
ً
 كثيرا

ً
- يختار مصطلحه من أقوال شيوخه؛ فيختصر كالما

ً
وكان ابن جني –أحيانا

للباحث  سّن  ه 
ّ
إن حّتى  لألشياء؛  الخاّص  تصّوره  عن  يعّبر   

ً
وموجزا  

ً
واضحا  

ً
مصطلحا ليضع 

الّدارس أّن يذهب إلى ما يهتدي إليه بعد أن ُيْمعن في البحث ويستق�ضي في الّنظر.

وقد كان ابن جني ينوع من وسائل اإلقناع فيجري -في أحيان كثيرة- حوارات افتراضية 

ة مثل قوله: »وإن قال قائل«، »وإن قلت« »قيل...«، »وأما أنا فعندي...«. وكأّن ابن جني 
َ
ُمْفتعل

 فيرّد عليه، أو مجموعة من العلماء أجمعوا على فكرة ما؛ 
ً
 فيجيبه، أو معترضا

ً
يفترض سائال

: »وأما أنا فعندي..«. 
ً
فيبارزهم هو بشخصيته العلمية املتفّردة قائال

- مروان أخو اليوم اليمي: ذكر فيه ابن جني قولين »أحدهما أنه أراد: أخو اليوم السهِل 

اليوُم الصعب )...( واآلخر أنه أراد أخو اليوم الَيْوم، كما يقال عند الشّدة واألمر العظيم: 

ل بِه. وهو أن يكون أصله 
َ

اليوُم اليوُم..« يقول ابن جني: »ويجوز عندي فيه قول ثالث لم ُيق

ِقلت الضّمة إلى 
ُ
ِلب فصار )الَيُمو( ثم ن

ُ
على ما قيل في املذهب الثاني: أخو اليوِم اليوم، ثم ق

)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: 8)- 9).
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ة في االسم  َرفا بعد ضمَّ
َ
ا وقعت الواو ط ْر، فصارت الَيُمو، فلمَّ

ُ
امليم على حّد قولك: هذا َبك

أبدلوا من الضّمة كسرة، ثم من الواو ياء، فصارت الَيِمي، كأْحٍق وأْدٍل«))). 

ْيُعولة( من تهّور 
َ
- تيهورة وهي القطعة الّصعبة من الرمل: يقول ابن جني: »وهي عندنا )ف

فيه  ويجوز   )...( كَتعضوضة  ْفعولة( 
َ
)ت أيضا  األصل  في  تكون  أن  عندي  ويجوز   )...( الُجُرف 

َيْعُسوٍب ويربوع فيكون أصلها )يهوورة( 
َ

عندي وجه ثالث، وهو أن يكون في األصل )يفعولة( ك

عين  هي  التي  الواو  أبدلت  ثم  عيفولة(  )ويهورة:  فصارت  الكلمة  صدر  إلى  العين  قدمت  ثم 

مقّدمة تاء على ما م�ضى فصارت )تيهورة(«))).

على  كان  فإن   )...( وأعالم  م 
َ
َعل نحو  )أفَعال(؛  على  َعل( 

َ
)ف تكسير  في  العرب  - »مذهب 

ٍم«، والقول فيه ِعنِدي أن حركة العين قد عاقبت 
ُ

مٍة وآك
َ

ك
َ
ُعٍل(؛ نحو أ

ْ
ف

َ
روه على )أ َعلة( كسَّ

َ
)ف

، وَحِبط َحَبطا )...( فإذا 
ً
 َرَمثا

َ
في بعض املواضع تاَء التأنيث، وذلك في األدواء؛ نحو قولهم: َرِمث

ا تعاقبت التاُء وحركة  لة )...( فلمَّ
ْ
ل َمغ

َ
لحقوا التاء أسكنوا العين؛ فقالوا َحِقل َحْقلة، وَمغ

َ
أ

أحكاَمهما،  ترافعا  َعلة( 
َ
)ف في  اجتمعا  ا  فلمَّ املتعاِقَبين.  ين  الَضدَّ َمْجَرى  لذلك  َجَريا  العين 

فأسقطِت التاُء حكم الحركة، وأسقطِت الحركة حكم التاِء. فآل األمر باملثال إلى أن صار 

ُعل(«))). 
ْ
ف

َ
ْعل( باُب تكسيره )أ

َ
ْعل، و)ف

َ
كأنه ف

من  كانت  إذا  َعلته 
َ
ف مضارع  عين  مجيء  على  إجماعهم  وهو  طريف؛  للعرب  - »وفصل 

مه 
ُ
ة. وذلك نحو قولهم: ضاربني فضربته أضُربه، وعاملني فعلمته أعل فاعلني مضمومة البتَّ

)...( وعلته عندي أن هذا موضع معناه االعتالء والغلبة، فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة 

ُعل يفُعل نحو فُقه يفُقه إذا أجاد 
َ
التي تغلب وال تغلب وتالزم وال تفارق وتلك األفعال بابها ف

م إذا أجاد العلم«))).   
ُ
م يعل

ُ
الفقه، وعل

- وأّما قول الشاعر:

وا املِطّي على دليل دائب  ***  من أهل كاظمٍة ِبسيف األبحر دُّ
َ

ش

)  - الخصائص: )/)77-7.
)  - الخصائص: )/)79-8.
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وا املطّي على داللة  دُّ
َ

أنا على حذف املضاف؛ أي ش »فقالوا معناه: بدليل. وهو عندي 

ِوي حذفه هنا شيئا؛ ألن لفظ الدليل يدّل على الداللة )...( وقال:
َ
دليل، فحذف املضاف. وق

وخْضخضن فينا البحر حتى قطعنه  ***  على كل حال من ِغماٍر ومن وَحْل

سيرهن  في  ومعنا:  سيرنا،  في  أي  املضاف؛  حذف  على  عندي  يكون  وقد  بنا.  أراد:  قالوا 

بنا«))).

- باب في أن ما ال يكون لألمر وحده قد يكون له إذا ضاّم غيره )...( فتأّمل هذه املواضع 

التي أريتكها؛ فإن أحدا من أصحابنا لم يذكر شيئا منها«))).

- باب في أن سبب الحكم قد يكون سببا لِضّده على وجه )...( وعلى ذلك –عندي– ما 

جاء عنهم في تكسير فِعيل على أفعال؛ نحو يتيم وأيتام وشريف وأشراف، حتى كأنه إنما كسر 

ِعل ال فِعيل كنِمر وأنمار، وككِبد وأكباد، وفخذ وأفخاذ«))).
َ
ف

- قال ابن جني: »القول عندي في َمُسولى في بيت املّرار: 

ى أو بوْجرة ظالُع
َ
فأصبحُت مهموما كأّن مطّيتي  ***  بَجْنب َمُسول

والء«))).
ُ
ينبغي أن تكون مقصورة من َمُسوالء؛ َجل

ة. ورويناه عن قطرب، 
َ

ؤ
ُ
ْعل

َ
ؤة فباِدي أمِرها أنها فائتة؛ لكونها ف

ُ
رق

َ
-  يقول ابن جني: »وأما ت

ل. ووجه القول –عندي– أن تكون مّما همز من غير املهموز، بمنزلة 
ْ
وذكر أنها لغة لبعض ُعك

مت الحجر، واستنشأت الرائحة )...( وأصلها ترقوة، ثم همزت على ما قلنا«))).  
َ ْ
اْسَتأل

- قال: »وكذلك ما أنشده من قول رؤبة: 

ن  * ِعيب الَعيَّ
َ

*  ما باُل عيِني كالش

)  - الخصائص: )/)))-))).

)  - الخصائص: )/)8)-80).
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ْوَعال 
َ
وفُق من هذا –عندي– أن يكون: ف

َ
. وأ

ّ
ت عينه وهو شاذ

ّ
ْيَعل مّما اعتل

َ
حملوه على ف

ُرِوي  أيضا قد  وأنه  األمر،  الذي سّوغهم هذا ظاهُر  ُيرتكب شذوذه. وكأن  ْعَوال حتى ال 
َ
ف أو 

ن( بكسر العين«))). )الَعّيِ

العلم وإلى آخر  ُبدئ هذا  الواقِع فيه منذ   اإلجماع 
ُ

ابن جني: »فمّما جاز خالف - يقول 

رٍب. فهذا يتناوله آِخُر عن أّوٍل، وتاٍل عن 
َ

هذا الوقت، ما رأيته أنا في قولهم: هذا ُجْحر ضّبٍ خ

 الذي ال 
ّ
فون عنه، وأنه من الشاذ

ّ
ط من العرب، ال يختلفون فيه وال يتوق

َ
ل

َ
ماض على أنه غ

 على 
ً
فا ل هذا املوضع نّيِ

ْ
ُيحمل عليه، وال يجوز رّد غيره إليه. وأّما أنا فعندي أّن في القرآن ِمث

ِف موِضع. وذلك أنه على حذف املضاف ال غير )...( وتلخيص هذا أن أصله: هذا ُجْحر َضّبٍ 
ْ
ل

َ
أ

ِرٍب ُجْحُرُه؛ فيجري »خرب« وصفا على »ضّب« وإن كان في الحقيقة للُجْحر«))).
َ

خ

إليه في قولهم: هذا ُجْحر ضّب  ة 
ّ
- قال: »وأما الِجوار في املنفصل فنحو ما ذهب الكاف

خرٍب )...( وأما قوله: 

ل  *            *  كبيُر أناس في ِبجاد مزّمِ

فيه،  ل  مزّمِ أراد:  فإنه  نحن  عندنا  فأّما  الِجوار.  من  النحو  هذا  على  أيضا  يكون  فقد 

فحذف حرف الجّر فارتفع الضمير، فاستتر في اسم املفعول«))).

- يقول ابن جني: »وهذا التجاور الذي ذكرنا في األحوال واألحيان لم يعرض له أحد من 

أصحابنا. وإنما ذكروا تجاور األلفاظ فيما م�ضى. وقد مر بنا �ضيء من هذا النحو«))). 

- قال في )باب في ترافع األحكام(: »هذا موضع من العربية لطيف، لم أر ألحد من أصحابنا 

َعٍل( على 
َ
فيه َرْسما، وال نقلوا إلينا فيه ذكرا. من ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من )ف

َعلة( 
َ
َدٍن وأفداٍن. قال سيبويه: فإن كان على )ف

َ
َدٍم وأقدام، وف

َ
م وأعالم، وق

َ
)أفعال(؛ نحو َعل

)  - الخصائص: )/)))-))).

)  - الخصائص: )/)9)-)9).
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ٍم )...( والقول فيه ِعنِدي أن حركة العين قد عاقبت في 
ُ

مٍة وآك
َ

ك
َ
ُعٍل(؛ نحو أ

ْ
ف

َ
روه على )أ كسَّ

بعض املواضع تاَء التأنيث«))).

- قال ابن جي في قول الشاعر:

وخْضخضن فينا البحر حتى قطعنه *** على كل حال من ِغماٍر ومن وَحْل

بنا. وقد يكون عندي على حذف املضاف؛ أي في سيرنا، ومعناه: في سيرهن  قالوا أراد: 

بنا«))).

- قال في قول الشاعر:

 هللا السالُم
ُ
 من ذات ِعْرق *** عليِك ورحمة

ً
أال يا نخلة

فحملته الجماعة على هذا، حتى كأنه عندها: عليك السالم ورحمة هللا. وهذا وجه؛ إال 

هللا(  )رحمة  يكون  أن  وهو  العطف.  ِقَبل  من  تأخير  وال  فيه  تقديم  ال  وجها  فيه  عندي  أن 

عليه،  مقّدم  وخبره  باالبتداء،  مرفوع  )السالم(  أن  وذلك  )عليك(.  في  الضمير  على  معطوفا 

 ضمير منه مرفوع بالظرف، فإذا عطفت )رحمة هللا( عليه ذهب عنك 
ً
وهو )عليك(. ففيه إذا

مكروه التقديم. لكن فيه العطف على املضمر املرفوع املّتصل من غير توكيد له، وهذا أسهل 

عندي من تقديم املعطوف على املعطوف عليه«))).

)  - الخصائص: )/08).
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الفصل الرابع:

اجتهادات ابن جني في مجال اللغة والأدب

املبحث األول: تصّور ابن جني لّلغة

إذ نجده  لها؛   من تصّوره 
ً
نابعا في إطارها  بالعربية والتأليف  ابن جني  لقد كان اهتمام 

 يتوافق واملكانة التي احتلتها في نفسه؛ باعتبارها لغة الدين واألدب، ووسيلة 
ً
يعطيها تعريفا

الفهم واإلبداع؛ فهو يقّرر »أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«))). 

- أّن 
ً
راثيا

ُ
 ت

ً
ويظهر من خالل التأّمل في مقاصد هذا النّص -والذي يعتبره الّدارسون نّصا

في كّل كلمة من كلماته داللة معّينة ومعنى محّدد يقصده ابن جني –فهمناه أم لم نفهمه املهّم 

أن نستكشفه- فإذا حاولنا تحليل هذا التعريف للغة، ولم نكتف بتأّمله؛ حّتى ال نسقط في 

تقديم توصيفي تقريري ملا هو موجود في النص؛ قلنا إّن هذا التعريف يكت�ضي أربعة أبعاد 

داللية متنّوعة: 

غة أصوات: هناك بعد فيزيائي. 
ّ
األّول: الل

الثاني: يعّبر بها: هناك بعد تعبيري.

الثالث: كل قوم: هناك بعد الجماعة. 

الرابع: عن أغراضهم: هناك بعد وظيفي.. 

له   
ً
ال

ّ
ومحل له   

ً
متدّبرا التعريف  نفس  اللطيف  عبد  حماسة  محمد  األستاذ  ويستلهم 

بها كل  يعبر  »اللغة أصوات  نفسه:  النّص  والداللة  النحو  في كتابه  في نفس اآلن؛ فقد ورد 

املعاني  وهي  واألغراض  سنة،  ألف  من  أكثر  منذ  جني  ابن  حّددها  كما  أغراضهم،  عن  قوم 

أو الدالالت التي يراد نقلها من متكلم إلى مستمع، تستخدم األصوات املنطوقة أو املكتوبة 

)  - الخصائص: )/)).
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صورة لها. فهناك إذن جانبان، أحدهما مادي مسموع أو مرئي، واآلخر إدراكي معنوي، وكال 

الجانبين يؤثر في اآلخر ويتأثر به«))).

غة 
ّ
د األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف أّن هذا املفهوم الذي قّدمه ابن جني لل

ّ
ويؤك

»هو املفهوم نفسه الذي قدمه أرسطو قبله بمئات السنين، حيث يرى أن الكالم نتاج صوتي 

مصحوب بعمل الخيال من أجل أن يكون التعبير صوتا له معنى. وهو املفهوم نفسه الذي 

نشاط  إنساني،  نشاط  اللغة  جوهر  أن  يرى  إذ  السنين،  بمئات  يسبرسن  أوتو  عنه  صدر 

ليفهموا  اآلخرين  قبل  من  ونشاط  اآلخرين،  قبل  من  مفهوما  نفسه  ليجعل  الفرد  قبل  من 

ما يدور في عقل الفرد، وأن كل ظاهرة قد ينظر إليها من جهة الشكل الخارجي أو من جهة 

أو  املعاني  هو  والداخلي  ومواقعها،  الكلمات  صيغة  هو  الخارجي  والشكل  الداخلي،  املعنى 

األغراض«))). 

ويجزم الدكتور فهمي حجازي أّن تعريف ابن جني للغة من التعريفات الّدقيقة إلى حّد 

د طبيعتها الّصوتية، 
ّ

بعيد؛ ألّن ابن جني قد ذكر الكثير من الجوانب املمّيزة للغة، حيث أك

في مجتمع  أّنها تستخدم   
ً
أيضا الفكر، وذكر  التعبير ونقل  في  كما ذكر وظيفتها االجتماعية 

فلكّل قوم لغتهم))). 

أّما الدكتور صبحي الصالح فيرى أّن في »تعريف ابن جني للغة بأّنها: »أصوات يعبر بها 

كل قوم عن أغراضهم« داللة على الّسبق الذي أحرزه علماء العربية في هذا املجال، فأصل 

ها من األصوات املسموعات، وهنالك عالقة دقيقة بين األلفاظ واملعاني أشار إليها  ِ
ّ
اللغة كل

ابن جني، وهو صاحب سبق في ذلك«))).

له لتراث الّسابقين، وانتماؤه إلى فرقة املعتزلة 
ّ
ومّما ساعد ابن جني فيما ذهب إليه؛ تمث

نته من محاولة جعل اللغة العربية 
ّ

التي كانت لها ثقة كبيرة بالعقل، فهذه األرضية الفكرية مك

غوي وأساليبه. 
ّ
 ملن بعده أسس البحث الل

ّ
، وبذلك خط

ً
علما

)  - محمد حماسة عبد اللطف: النحو والداللة، مدخل لدراسة املعنى النحوي- الداللي، دار الشروق- القاهرة، الطبعة 
األولى/00)م، ص: 9).

)  - املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
)  - محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية، مرجع سابق، ص: 9.

)  - دراسات في فقه اللغة، مرجع سابق، ص: )))-7)).
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ق باللغة مثل: الفرق بين القول والكالم، 
ّ
 فهو يستهل الخصائص بشرح عموميات تتعل

ومعنى النحو واإلعراب والبناء. وتطّرق إلى أصل اللغة؛ أوحي هي أم اصطالح، ولم يقر بواحدة 

منهما))).

ل في تأسيس أصول النحو على غرار أصول الفقه، ورفع العلل 
ّ
 وأوضح أّن هدفه يتمث

 كثيرة للقياس 
ً
د أّن للغة قوانين تحّصنها، وأفرد أبوابا

ّ
النحوية إلى مستوى العلل الكالمية؛ وأك

العاّم  الّنظام  في مجرى  إلى جانب دراسات صوتية تصّب هي األخرى  يتزّعم مدرسته،  الذي 

للغة. 

صال وتواصل يجب أن يكون لها نظام معّين في نظر 
ّ
وهكذا، فإّن اللغة بصفتها أداة ات

الحجاز:  ولغة  تميم  لغة  بين  االختالف  عن  حديثه  معرض  في  يقول  نجده  لذلك  جني؛  ابن 

به، وال معيج عليه، وإنما هو  لقـلته ونزارته، محتقـر غير محتفـل  القدر من الخالف  »هذا 

�ضيء من الفروع يسير، فأما األصول وما عليه العامة والجمهور فال خالف فيه، وال مذهب 

اللغتين عدد كثير، وخلق من هللا عظيم، وكل  به. وأيضا فإن أهل كل واحدة من  للطاعن 

 منها، وال يوجد عنده تعاٍد فيها. فهل ذلك إال 
ً
واحد منهم محافظ على لغته، ال يخالف شيئا

ألنهم يحتاطون، ويقتاسون، وال يفرطون، وال يخلطون. ومع هذا فليس �ضيء مما يختلفون 

 
ً
 مكيال

ً
فيه –على قلته وخفته- إال له من القياس وجه يؤخذ به. ولو كانت هذه اللغة حشوا

إليه  املضاف  ورفع  الفاعل  جر  عنهم  فجاء  أوصافها:  وتعادت  خالفها،  لكثر   ،
ً
مهيال  

ً
وحثوا

واملفعول به، والجزم بحروف النصب، والنصب بحروف الجزم؛ بل جاء عنهم الكالم سـًدى 

والكلـف  إعرابه،  إقامة  عن  وإهماله  بإرساله  والستغنى  اإلعراب،  من  وغفال  محصل،  غير 

الظاهرة باملحاماة على طرد أحكامه«))).

تّم  العربية قد  اللغة  في  الثالثية  أّن اختيار األصول  -في موضع آخر-  ابن جني  ويوّضح 

بطريقة اعتباطية، وذلك حين قال:«اعلم أن واضع اللغة ملا أراد صوغها، وترتيب أحوالها، 

نايف معروف: »إن الناظر بعمق إلى آراء ابن جني يجد أنه في حيرة من أمره، فحين قال باالصطالح والتواضع  )  - يقول 
اصطدم بالحقيقة القرآنية التي تقول: إن مصدر العلم األول لإلنسان األول )آدم عليه السالم- جاء من عند هللا، فلجأ 
بمثلها«.  اإلتيان  عن  الناس  يعجز  بحيث  وكمالها،  وجمالها  العربية  اللغة  بروعة  مأخوذ  هو  أخرى  جهة  ومن  التأويل.  إلى 

خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس- بيروت، الطبعة األولى: )98)م، ص: )).
)  - الخصائص: )/))). 
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من  بد  ال  أنه  وعلم  وتفاصيلها،  جملها  وجوه  تصوره  بعين  ورأى  جميعها،  على  بفكرة  هجم 

رفض ما شُنع تآلفه منها )...( فلما كان األمر كذلك اقتضت الصورة رفض البعض، واستعمال 

البعض، وكانت األصول ومواّد الكلم ُمعِرضة لهم، وعارضة أنفسها على تخيرهم، جرت لذلك 

ًقى بين يدي صاحِبه، وقد أجمع انفاق بعضه دون بعضه، فميز رديئه 
ْ
عندهم َمجرى مال ُمل

وزائفه، فنفاه البتة، كما نَفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه. ثم ضرب بيده إلى ما أطف))) له من 

ُعْرض جّيده، فتناوله للحاجة إليه، وترك البعض ألنه لم ُيِرْد استيعاب جميع ما بين يديه 

منه؛ ملا قدمنا ذكره؛ وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك، مكان أخِذ ما أخذ، ألغنى عن صاحبه، 

مقامه،  لقام  )نجع(  مكان  )لجع(  استعملوا  لو  أنهم  ترى  أال  تأديته؛  إليه  الحاجة  في  وألّدى 

وأغنى مغناه«))). 

يكشف النص عن تصور ابن جني ملراحل وضع ألفاظ اللغة العربية والتي تمثلها كاآلتي: 

آخر من  في مكان  تكون- حسبما يشرح  ما   
ً
تآلفه من األصوات، وغالبا ما شنع  - رفض 

الخصائص- األصوات التي لها مخرج واحد، مثل هع وكق.  

- التركيز على أعدل األصول وأخفها وهو الثالثي، واالبتعاد عن األصول الطويلة، أي عن 

الرباعي والخما�ضي.  

- ال يمكن استيعاب كل األصول الثالثية، لذلك تم انتقاء بعضها بطريقة اعتباطية.

غة في تصّور ابن جني ظاهرة اجتماعية، وهي تقبل الخضوع في تغّيرها ملا تخضع 
ّ
إّن الل

من  الكثير  عن   
ً
كاشفا الفّني  مستواها  في  غة 

ّ
الل جني  ابن  ويقتحم  الطبيعة)))،  عناصر  له 

الخصوصيات، واإلمكانات التعبيرية التي تنطوي عليها أساليبها. 

التي  املحورية  القضايا  في عدد من  نحٍو مفّصل  بدلوه على  يدلي  نراه  السياق  وفي هذا 

غة، 
ّ
تشتمل عليها النظرية اللغوية الفّنية؛ مّما يمكن معه القول إننا بإزاء عالم محيط بالل

القرطبي  مضاء  ابن  قبل  وذلك  )العامل(،  فكرة  وهي  فكرة،  ألشهر  رفضه  لديه  ويصادفنا 

)  - أطف: دنا وقرب
)  - الخصائص: )/))- )).

)  - لتأكيد هاتين الصفتين للغة انظر )باب في مشابهة معاني اإلعراب معاني الشعر- الخصائص: )/8)) وما بعدها؛ ثّم )باب 
في بقاء الحكم مع زوال العلة-: )/7)) وما بعدها.
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والجر  والنصب  الرفع  من  »العمل  بأّن  جني  ابن  يصّرح  إذ  الزمان؛  من  بقرنين  )ت)9)هـ( 

والجزم إنما هو للمتكلم نفسه ال ل�ضيء غيره«))).

َهدَم ابن 
َ
ٌس على العامل.. ف »ومن لفتات ابن جني الجليلة فهمُه أنَّ النحو القديم مؤسَّ

جني هذه القضية.. » ثم قال: »وجاء ابن جني يريد تأسيس نحو آخر، ولكن لألسف، لم يجد 

النحاة، أسسه على  الرد على  اه:   سمَّ
ً
ف كتابا

َّ
]القرطبي[ فأل ابن مضاء  إلى أن جاء   ..

ً
سميعا

الجملة التي رويناها عن ابن جّني في الخصائص«))).   

املبحث الثاني: شغف ابن جني بالعربية

يجيب  ثم  العجمّية؟  على  للعربّية  فضيلٍة  ة  أيَّ عن  خصائصه)))  في  جني  ابن  يتساءل 

ِت الَعَجم بلطف صناعة العرب في هذه   مثل عادته: »لو أحسَّ
ً
 وهادفا

ً
 متمّيزا

ً
 حوارا

ً
مصطنعا

عتذرت من اعترافها بلغتها، فضال عن التقديم 
ُ
اللغة، وما فيها من الغموِض والّرقة والّدقة ال

لها، والتنويه منها. 

فها،  تصرُّ وَسَداد  لغتها،  حسن  في  الَعَجم  مذاهب  العرب  عرفت  لو  بل  ال،  قيل  فإن 

ْبء))) بلغتها، وال رفعت من رؤوسها باستحسانها وتقديمها.
َ
وعذوبة طرائقها لم ت

قيل قد اعتبرنا ما تقوله، فوجدنا األمر بِضّده. وذلك أنا نسأل علماء العربية ممن أصله 

ب بلغته قبل اسِتعرابه، عن حال اللغتين، فال يجمع بينهما، بل ال يكاد يقبل  َعَجمّي وقد تدرَّ

ه. سألت غير مّرة أبا  السؤال عن ذلك؛ لبعده في نفسِه، وتقّدم لطف العربّية في رأيه وِحّسِ

علّي –ر�ضي هللا عنه- عن ذلك، فكان جوابه عنه نحوا مما حكيته. 

فإن قلت: ما تنكر أن يكون ذلك، ألنه كان عاملا بالعربّية، ولم يكن عاملا باللغة العجمّية، 

ه لو كان عاملا بها ألجاب بغير ما أجاب بِه. 
ّ
ولعل

)  - الخصائص: )/0)).
)  - الفسر: )/))).

ل واألغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها
َ
)  - وذلك في باب في أن العرب قد أرادت من الِعل

)  - من بأى يبأى –كسعى يسعى- بأوا، وبأيا: فخر. 
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قيل نحن قد قطعنا ِبيقين، وأنت إنما عارضت بشّك، ولعّل هذا ليس قطعا كقطعنا، 

وال يقينا كيقيننا. وأيضا فإّن الَعَجم العلماء بلغة العرب وإن لم يكونوا علماء بلغة الَعَجم 

د معرفتهم بالعجمّية، وتؤِنسهم بها، وتزيد في تنبيههم على أحوالها؛  َواهم في العربّية تؤّيِ
ُ
فإن ق

من  أحدا  نر  ولم  ملعانيها.  الجامعة  الغاية  إلى  وتراميها  واشتباكها  اللغوّية  العلوم  الشتراك 

ّرِبون بين 
َ

ون بينهما وال ُيق أشياخنا فيها –كأبي حاتم))) وبندار)))، وأبي علّي، وفالن وفالن- يسوُّ

ة. وِإنما أوردنا منه 
ّ
حاليهما. وكأّن هذا موضع ليس للخالف فيِه َمَجال؛ لوضوحه عند الكاف

هذا القدر احتياطا به، واستظهارا على ُموِرد له ع�ضى أن ُيورده«))).

مجتهد  عالم  جني  ابن  أّن  الخصائص  في  الواردة  األقوال  هذه  مثل  في  للمتأمل  ويظهر 

 الغوص في تفسير أسرار العربية، وشغف العرب بها، وتعظيمهم لها، واعتقادهم 
ً
يحاول دائما

أجمل الجميل فيها))). 

غة »وما فيها 
ّ
غف الكامن في إحساسهم بلطف صناعتهم في هذه الل

ّ
ويمكن إرجاع هذا الش

ة«)))؛ فهي تمتلك من الخصائص التعبيرية ما يجسد »صنعتها« 
ّ
من الغموض والّرقة والدق

الخصائص  إظهار  إلى  يسعى  جني  ابن  أّن  تثبت  التي  الّنعوت  هذه  و«غموضها«؛  تها« 
ّ
و«دق

 .((( ً
غة العربية؛ إذ ينظر إليها باعتبارها إبداعا

ّ
الفّنية لل

اللغة  بأّن غرضه األساس هو إظهار وجوه حكمة  في مواضع كثيرة  ابن جني  ن  بيَّ ولقد 

هذا  لحكمتها؛  مقّدر  العربية  غة 
ّ
بالل شغوف  ه 

ّ
أن جني  ابن  قارئ  ويشعر  وشرفها،  العربية 

اإلعجاب الذي أظهره في معظم أبواب الخصائص)7). 

املحدثين ومنهم محمد  الّدارسين  الكثير من  -عند  ة 
ّ
العل الكشف عن    وهكذا، يصير 

 من بيان حكمة العرب، واملهّم هو أّن الّتعليل كان يفسح املجال الحتواء الّنظام 
ً
مشبال- نوعا

)  - هو سهل بن محمد السجستاني البصري، أستاذ املبّرد. مات سنة))).
)  - هو ابن عبد الحميد الكرخي. 

)  - الخصائص: )/)))-))). 
)  - الخصائص: )/)))

)  - الخصائص: )/))).
)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: 9). 

7  - املرجع نفسه، ص: 7).
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غة أو يصف 
ّ
ئ مستعملي الل

ّ
غوي الستعماالت لغوية نادرة؛ لذلك لم يكن ابن جني ُيخط

ّ
الل

غة. 
ّ
حن مهما اجترءوا على تراكيب الل

ّ
كالمهم بالل

اللغة  في  الحكمة  دالئل  عن  للبحث  آخر  وجها  إال  اإلعجاز  دالئل  عن  البحث  وليس 

اللغة  الّدقيق لهذه  تأّمله  العربية عند ابن جني، حيث تقوم املبادئ املستخلصة من طول 

دليال على عبقريتها، وقد دافع عن هذه الفكرة صاحب الدالئل))).

وبموازاة هذا اإلعجاب الشديد باللغة العربية، أعجب ابن جني بشعر املتنبي ليثمر هذا 

ه 
ّ
إن بل  العربية والكشف عن أسرارها،  اللغة  تأويل  في   عن منهجه 

ّ
 ال يشذ

ً
اإلعجاب شرحا

 ملا أجمله في كتابه الخصائص من مبادئ.
ً
ليعّد تطبيقا

العربية،  غة 
ّ
الل ُصُيود  هو  املتنّبي  شعر  ترّصد  في  جني  ابن  منطلق  أّن  إلى  هنا  ونشير 

لتوية، وتنّوع أغراضه ومقاصده 
ُ
وكنوزها الكثيرة التي يفيض بها شعره، ومسالكه املعنوية امل

عراء في املدح والهجاء والغزل والّرثاء؛ 
ّ

الشعرية التي ابتعد في كثير من جوانبها عن عادة الش

خاّصة وأّن ابن جني وشيخه الفار�ضي من الذين حازوا املنطق، وامتلكوا القدرة على إخضاع 

غوية إلى مبّررات وحجج تجعلها معقولة ومقبولة. 
ّ
 الل

ّ
الشواذ

 إلى مداه؛ سينبري إلى الكشف 
ً
 في معناه وال مجريا

ً
إّن ابن جني الذي لم ير للمتنّبي نظيرا

 على مستوى 
ّ

عن وجه اإلبداع في شعره؛ فابن جني يرى أّن خروج املتنّبي عن العربية لم يقع إال

القواعد  بمقت�ضى  غوي 
ّ
الل االستعمال  مع  يتعاملون  للذين  يقول  أن  أراد  ه 

ّ
وكأن الظاهر، 

وشجاعتهم؛  اجتراءهم  في  للشعراء  سع 
ّ
تت ومذاهب  مسالك  للعربية  إّن  الضّيقة:  النحوية 

إلى  ما يومئ 
ّ
إلى �ضيء فإن اللغة. وإن أومأ ابن جني هنا   بهذه 

ً
 كافية

ً
فحسبنا أن نتمتلك دراية

م من أساليب))). 
ّ
خصائص العربية، وإمكاناتها التعبيرية والجمالية وما تسمح به للمتكل

»إن استقصاء دالئل الحكمة في اللغة العربية الذي تنّزل املنزلة األولى في كتاب الخصائص 

مبدأ  اللغة«، سيظّل  »للتنبيه على شرف هذه  نفسه،  يقول هو  ابن جني كما  الذي عقده 

 في جميع كتاباته«))). 
ً
مرعيا

)  - انظر دفاع عبد القاهر الجرجاني عن هذه الفكرة في ص: 7)- 8)... من الدالئل.
)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: )). 

)  - املرجع نفسه، الصفحة نفسها.



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 186

ولم يكن نظر ابن جني في اللغة العربية وبحثه عن خصائصها مجّردين عن وصفه لها 

النزوع  كان  هنا  بها، ومن  إعجابه  بالكشف عن  اللغة  لظواهر  تأويله  اقترن  بالحكمة، فقد 

نحو إظهار وجوه الحكمة الغاية التي وجهت ابن جني في معظم األبواب التي عقدها في كتابه 

الخصائص وكان خلف جملة من املبادئ التي تنبه لها في اللغة العربية«))). 

لقد ارتقى ابن جني في سلم علوم العربية وبلغ درجة عالية في اإلحاطة بخصائصها أشاد 

)))هـ(: »هذا رجل  بها القدماء واملحدثون على حد سواء؛ حتى قال أبو الطيب املتنبي )ت 

اليعرف قدره كثير من الناس. وكان إذا سئل عن �ضيء من دقائق النحو والتصريف في شعره 

يقول: سلوا صاحبنا أبا الفتح )...( فإنه يقول ما أردت وما لم أرد«))). 

املبحث الثالث: خصائص العربية عند ابن جني

ويمكن القول إّن ابن جني قد أراد أن تكون إسهاماته متمحورة حول اللغة العربية التي 

سانين املعاصرين)))، والذي يعتقد 
ّ
نظر إليها بصفتها لغة متمّيزة، وهو بذلك يخالف بعض الل

أّن اللغة العربية ليست لغة متمّيزة، وال تنفرد بخصائص ال توجد في لغات أخرى.

- يرى أّن »العربية لغة كسائر اللغات 
ً
ثّم إّن األستاذ عبد القادر الفا�ضي الفهري –مثال

البشرية. فاللغة العربية بصفتها »لغة« تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك معها في 

عدد من الخصائص )الصوتية والتركيبة والداللية(، وتضبطها قيود ومبادئ تضبط غيرها 

من اللغات. وبصفتها »عربية« تختص بمجموعة من الخصائص التي ال توجد في كل اللغات، 

وإنما توجد في بعض اللغات. وكونها »عربية« ال يعني أنها تنفرد بخصائص ال توجد في أية لغة 

من اللغات. بل ال نكاد نجد ظاهرة في اللغة العربية إال ونجد لها مثيال في لغة أو لغات أخرى، 

هند أوربية كانت أو غير هند أوربية«))).

غة العربية –عند ابن جني- وجدنا مسألة 
ّ
وإذا تساءلنا حول ما هي بعض خصائص الل

الّرتبة في مقّدمة هذه الخصائص؛ فالعربية كلسان تتمّتع بنوع من الحرّية في مسألة الّرتبة 

) - البالغة واألصول، ص: 8).  
)  - الخصائص: )/)). 

)  - أمثال األستاذ عبد القادر الفا�ضي الفهري.
)  - اللسانيات واللغة العربية، مرجع سابق، ص: )).
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رط أو القيد املوجود هو: 
ّ

ألّنها تمتلك عنصر اإلعراب، وهذه الحرية نسبية ومشروطة، والش

لكي يعمل عامل في معموله؛ ال يجب أن يفصل بينه وبين معموله فاصل.

يقول  ابن جني في باب القول على اإلعراب: »هو اإلبانة عن املعاني باأللفاظ، أال ترى 

أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر، 

الفاعل من املفعول، ولو كان الكالم شرجا))) واحدا الستبهم أحدهما من صاحبه. فإن قلت: 

فقد تقول ضرب يحيى بشرى، فال تجد هناك إعرابا فاصال، وكذلك نحوه، قيل: إذا اتفق ما 

هذه سبيله، مما يخفى في اللفظ حاله، ألزم الكالم من تقديم الفاعل، وتأخير املفعول، ما 

يقوم مقام بيان اإلعراب )...( وأما لفظه فإنه مصدر أعربت عن ال�ضيء إذا أوضحت عنه«))).

د مسألة أساسية وهي: االسم الذي ال يظهر 
ّ

أّن ابن جني يؤك النّص  ويظهر من خالل 

م عن 
ّ
عليه أثر اإلعراب تكون الّرتبة بالنسبة إليه ضرورية والزمة، واملالحظ أّن ابن جني يتكل

، ولم يتجّرد ابن جني حّتى 
ً
قه، وبعد أن صار ملموسا اإلعراب في مرحلته الّنهائية أي بعد تحقُّ

في  الّتجريد  يتحّرى  جني  ابن  كان  وإذا  األلسن،  جميع  في  عاّمة  كظاهرة  اإلعراب  عن  م 
ّ
يتكل

غة العربية فقط؟
ّ
غالب األحيان؛ كيف فاته أّن اإلعراب ليس مسألة خاّصة بالل

ثّم إذا نظرنا إلى اإلعراب من حيث النوع وجدناه: ماّدي ومجّرد، وهناك ألسن يتحّقق 

؛ فاإلعراب مسألة مجّردة 
ً
(، وهناك ألسن يتحّقق فيها مجّردا

ً
 )أي لفظيا

ً
فيها اإلعراب صوتيا

ذ  ه في العربية ُينفَّ
ّ
 أن

ّ
، وهو كذلك ظاهرة موجودة في جميع األلسن؛ إال

ً
صا

ّ
قبل أن يكون مشخ

ريقة التي ينّفذ بها فقط، ويبقى اإلعراب في العربية 
ّ
، وتكمن خصوصّيته في الط

ً
 ماّديا

ً
تنفيذا

-وكما هو معلوم- خاّصية اإلسم أّما الفعل املضارع فُيعرب بالشبهّية))) فقط. 

وهكذا نالحظ أّن الجملة بصفة عاّمة: مجموعة من املراتب أي مجموعة من املواقع، 

 أو 
ً
واملوقع في الجملة حين تحّل فيه كلمة معّينة؛ يتحّقق فيها الّرفع أو الّنصب أو الجّر صوتيا

ال يتحّقق؛ فاإلعراب -إذن- وظيفة طارئة على الجملة وظاهرة عاّمة:

)  - شرجا: ضربا.
)  - الخصائص: )/)).                                         

)  - الفعل املضارع يضارع االسم أي يشبه اسم الفاعل.
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                              موقع 

                         ضار ٌب    رفــع

    نـصب
ً
                               با

                                   ٍب   جـــر

باب  في  الزّجاجي )ت7))هـ( مسألة عالقة الكالم باإلعراب  يناقش  وفي كتاب اإليضاح 

القول في اإلعراب والكالم أّيهما أسبق؟

الكالم سبيله  الّتقديم والّتأخير، وأّن  في  أّن األشياء مراتب  الزّجاجي  القاسم  أبو  ويقّر 

في حاله غير ُمعرب؛ واإلعراب يدخل عليه، ويستنتج  الكالم   لإلعراب، ألّن 
ً
أن يكون سابقا

ه تابع من توابعه، وهكذا 
ّ
الزّجاجي مسألة هاّمة وهي: أّن الكالم سابق لإلعراب في املرتبة، وأن

في  ون 
ّ
كالل الّنطق  في   

ً
عرضا يعّده  إذ  ؛ 

ً
عاّما  

ً
معرفيا  

ً
مبحثا اإلعراب  في  الزّجاجي  قول  ل 

ّ
يشك

بع واالستحقاق))).         
ّ
الجسم ألّن الجسم أقدم بالط

املبحث الرابع: أصول النظرية اللغوية عند ابن جني

واستنبط  اللغوية،  وقضاياها  العربية،  اللغة  خصائص  الخصائص  كتاب  تناول  لقد 

 عاّمة للفكر اللغوي؛ ثّم إّن أبا الفتح بن جني من أشهر من عني بتسجيل األصول في 
ً
أسسا

كتابه؛ إذ تناول معظمها بالبسط والّدراسة. 

ويدرك املتصّفح له أّن علم اللغة كما مارسه ابن جني ومن تبنى تصّوره ليس له سوى 

وأحكامهم،  نظرهم  بناء  في  العرب  النحاة  اعتمدها  التي  األصول  استنباط  هو  واحد  معنى 

ابن جني طابع  وصياغتها في صورة مبادئ عاّمة، يقول محّقق كتاب الفسر »وعلى مباحث 

من  واألصول  املبادئ  واستنباط  التحليل  في  والتعمق  التفاصيل  في  والغوص  االستقصاء 

الجزئيات«))).

)  - انظر كتاب اإليضاح في علل النحو ألبي القاسم الزّجاجي، تحقيق: مازن املبارك، دار النفائس- بيروت، الطبعة 
الخامسة: )98)م، ص: 7)- 8).

)  - انظر كتاب الفسر: )/0)).
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غوية العاّمة، والتي ضّمنها ابن جني 
ّ
ونذكر من بين هذه املبادئ األساسية والقوانين الل

خصائصه ما يأتي: 

- ال�ّضيء إذا كان بحيث ال أصل يسّوغه وال قياس يحتمله وال سماع ورد به .  وما كانت هذه 

ف عن لغة من أورده))) .
ّ
راحه والتوق

ّ
ط

ُ
سبيله وجب ا

؛ لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا 
ً
ة قياسا

ّ
غة تستدرك باألدل

ّ
- ومعاذ هللا أن نّدعي أّن جميع الل

به ونّبهنا عليه؛ كما فعله من قبلنا مّمن نحن له مّتبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون))).

- إذا رأيت شيئا من هذا الّنحو ال ينقاد لك فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه 

غة أصوال وأوائل قد تخفى علينا))). 
ّ
فيقعد فكرك عنه، أو ألّن لهذه الل

 في كونها ضرورّية 
ً
م أصول النحو –في رأي األستاذ تمام حسان- كامنة

ّ
وتبقى فائدة تعل

راث 
ّ
م النحو؛ ال بّد لهما وقد نّصبا نفسيهما لفهم الت

ّ
لطالب النحو املتخّصص، وكذلك معل

النحوي من أن يقفا على أرض نظرية واضحة املعالم؛ فإذا تم االعتناء بفهم األساس النظري 

لهذه املسائل كانا أقدر على رّد كّل فرع إلى أصله، وبدا النحو العربي بسيط البنية سهل الفهم 

منسجم التكوين منطقي التفكير))).

عادة  وانتقاض  وخبالها،  األلسنة  اضطراب  من  املدر  أهل  لغة  في  شاع  ما  الوبر  أهل  في  فشا  لو  أيضا  »وكذلك   -   (
الفصاحة  )...- وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي  تلقي ما يرد عنها  لغتها، وترك  الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض 
البدوية، ويتباعد عن الضعفة الحضرية، فتلقينا أكثر كالمه بالقبول له، وميزناه تمييزا حسن في النفوس موقعه، إلى 
افيه: أشئؤها, أدأؤها ]بوزن أشععها وأدععها[ فجمع بين الهمزتين  أن أنشدني يوما شعرا لنفسه يقول في بعض قو
كما ترى، واستأنف من ذلك ما ال أصل له، وال قياس يسوغه )...- فالناطق بذلك بصورة من جر الفاعل أو رفع املضاف 
إليه في أنه ال أصل يسوغه وال قياس يحتمله وال سماع ورد به .  وما كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة 

من أورده . الخصائص: )/)-)-7. 
 لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه كما فعله من قبلنا 

ً
)  - »ومعاذ هللا أن ندعي أن جميع اللغة تستدرك باألدلة قياسا

ممن نحن له متبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون. فأما هجنة الطبع وكدورة الفكر وخمود النفس وخيس الخاطر وضيق 
املضطرب فنحمد هللا على أن حماناه ونسأله سبحانه أن يبارك لنا فيما آتاناه ويستعملنا به فيما يدني منه ويوجب الزلفة 
لديه بمنه .  فهذا مذهب العلماء بلغة العرب وما ينبغي أن يعمل عليه ويؤخذ به فأمضه على ما أريناه وحددناه غير هائب له 

وال مرتاب به .  وهو كثير وفيما جئنا به منه كاف« . الخصائص:)/)).
) - الخصائص: )/ ))).

)  - تمام حسان: األصول، دراسة إبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي، دار الثقافة- الدار البيضاء، طبعة: )99)م، 
ص: 8.
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إّن أصول النحو هي الغرض العام الذي كون اإلطار األكبر لكتاب الخصائص البن جني، 

وهي التي طغت على قضاياه التي طرحها، وهي التي ربطتها ووحدتها مهما تشّعبت والتصقت 

غوية أو النحوية أو الصرفية أو الصوتية أو البالغية أو الّداللية.
ّ
باألمور الل

للعربية،  العاّم  الّنظام  حّصن 
ُ
ت أّنها  جني  ابن  رأى  التي  اللغوية  واملبادئ  القوانين  ومن 

غوية اآلتية:
ّ
وتساهم في بناء هيكلها األصول الل

- األفعال ال تحذف )أي ال يدخلها الحذف الصرفي(؛ إنما تحذف األسماء نحو: يد ودم 

وأخ وأب، وما جرى مجراه. والحروف يشتق منها وال تشتق هي أبدا))).

-  في االنتقال من أصل إلى أصل آخر، نحو: صبر وبصر وصرب وربص، صورة اإلعالل))).

له  قلت  أي  الرجل،  فنعمت  به.  والسرور  لل�ضيء  املحبة  فيها من  ملل  )نعم-  مأخوذ من  هو  إنما  م-  ع  )ن  باب  - »جميع    (
)نعم- فنعم بذلك باال، كما قالوا: بجلتته أي قلت له )بجل- أي حسبك حيث انتهيت، فال غاية من بعدك، ثم اشتقوا منه 
الشيخ البجال، والرجل البجيل. فنعم، وبجل كما ترى حرفان، وقد اشتق منهما أحرف كثيرة. فإن قلت: فهال كان نعم وبجل 
النعمة والنعيم، والبجال والبجيل ونحو ذلك دون أن يكون ذلك مشتقا منهما؟ قيل: الحروف يشتق منها  مشتقين من 
وال تشتق هي أبدا. وذلك أنها ملا جمدت فلم تتصرف شبهت بذلك أصول الكالم األول التي التكون مشتقة )من �ضيء- )...- 
واألفعال ال تحدف؛ إنما تحذف األسماء نحو يد، ودم، وأخ، وأب، وما جرى مجراه، وليس الفعل كذلك. فأما خذ، وكل 
ومر فال يعتد، إن شئت لقلته، وإن شئت ألنه حذف تخفيفا في موضع وهو ثابت في تصريف الفعل؛ نحو أخذ يأخذ، وأخذ 

وآخذ«. الخصائص: )/7). 
جملها  وجوه  تصوره  بعين  ورأى  جميعها،  على  بفكره  هجم  أحوالها،  وترتيب  صوغها،  أراد  ملا  اللغة  واضع  أن  »اعلم   -   (
وتفاصيلها، وعلم أنه البد من رفض ما شنع تألفه منها، نحو هع، وقج، وكق، فنفاه عنه نفسه، ولم يمرره ب�ضيء من لفظه، 
 أن ما طال وأمل بكثرة حروفه ال يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل األصول وأخفها، وهو الثالثي. وذلك 

ً
وعلم أيضا

آخر  فإن هناك من وجه  والحروف-  واألفعال،  األسماء،  في  به  االتساع  قياس –هو  إليه  دعا  وإن  في األصل  التصرف  أن 
 منه، وهوأن في نقل األصل إلى أصل آخر نحو صبر، وبصر، وصرب، وربص، صورة اإلعالل، نحو 

ً
 عنه، وموحشا

ً
ناهيا

قولهم »ما أطيبه وأيطبه« »واضمحل وامضحل« »وق�ضي وأينق« )...- وهذا كله إعالل لهذه الكلم وما جرى مجراها. فلما 
كان انتقالهم من أصل إلى أصل، نحو صبر، وبصر، مشابها لإلعالل، من حيث ذكرنا، كان من هذا الوجه كالعاذر لهم في 
االمتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في األصول. فلما كان األمر كذلك، واقتضت الصورة رفض البعض، 
تخيرهم،  أنفسها على  لهم، وعارضة  تمتنع-  )موجودة ظاهرة ال  الكلم معرضة  البعض، وكانت األصول ومواد  واستعمال 
إنفاق بعضه دون بعضه، فميز رديئه وزائفه، فنفاه  بين يدي صاحبه، وقد أجمع  جرت لذلك ]عندهم[ مجرى ما ملًقى 
البتة، كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه، ثم ضرب بيده إلى ما أطفله عرض جيده، فتناوله للحاجة إليه، وترك البعض؛ 
ألنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه؛ ملا قدمنا ذكره؛ وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك، مكان أخذ ما أخذ،ألغنى عن 
صاحبه، وألدى في الحاجة إليه تأديته؛ أال ترى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع لقام مقامه، وأغنى مغناه. ثم ال أدفع أيضا 
أن تكون في بعض ذلك أغراض لهم، عدلوا إليه لها، ومن أجلها؛ فإن كثيًرا من هذه الغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه 
أصوات األفعال التي عبر بها عنها؛ أال تراهم قالوا قضم في اليابس، وخضم في الرطب؛ وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، 

فجعلوا الصوت األقوى في الفعل األقوى، والصوت األضعف للفعل األضعف«. الخصائص: )/))-)).
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-  الضمة أثقل من الكسرة، ولكنها أقوى منها، وقد يحتمل للقوة ما ال يحتمل للضعف))).

- ال تجد في الثنائي –على قلة حروفه- ما أوله مضموم إال القليل، وإنما عامته على الفتح 

أو على الكسر، وال يرد على هذا نحو: )هم ومذ( فهما محذوفان من )همو، ومنذ( وال يرد )هو( 

ساكن الواو، فهي ضمة مشبعة))).

منه  وقليل  األقل،  إال  الفتح  على  عامته  واحد،  حرف  على  الكلم  من  جاء  ما  - جميع 

مكسور، وال تجد مضموما إال همزة الوصل، اضطرارا))).

-  الطبيعة ال تحتمل وقوع األلف املدة الساكنة بعد ضمة أو كسرة، فال بد من القلب))).  

)  - »فإن قلت: فما بالهم كثر عنهم باب فعل، نحو عنق، وطنب، وقل عنهم باب فعل، نحو إبل وإطل مع أن الضمة أثقل 
من الكسرة؟ فالجواب عنه من موضعين: أحدهما أن سيبويه قال: »واعلم أنه قد يقل ل�ضيء في كالمهم، وغيره أثقل منه، 
كل ذلك لئال يكثر في كالمهم ما يستثقلون فهذا قول، واآلخر أن الضمة وإن كانت أثقل من الكسرة، فإنها أقوى منها؛ وقد 

يحتمل للقوة ما ال يحتمل للضعف«. الخصائص: )/8)-9).  
وإنما  القليل؛  إال  أوله مضموم،  ما  قلة حروفه-  الثنائي –على  في  تجد  أنك ال  االستثقال واالستخفاف  - »ومن حديث    (
عامته على الفتح، نحو هل، وبل، وقد، وأن، وعن، وكم، ومن، وفي املعتل أو، ولو، وكي، وأي، أوعلى الكسر؛ نحو إن، ومن، 
وإذ. وفي املعتل إي، وفي، وهي. وال يعرف الضم في هذا النحو إال قليال؛ قالوا: هو، وأما هم فمحذوفة من همو، كما أن مذ 
محذوفة من منذ. وأما هو من نحو قولك: رأيتهو، وكلمتهو، فليس شيئا، ألن هذه ضمة مشبعة في الوصل؛ أال تراها يستهلكها 

الوقف، وواو هو في الضمير املنفصل ثابتة في الوقف والوصل«. الخصائص: )/9). 
)  - »جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد: عامته على الفتح، إال األقل؛ وذلك نحو همزة االستفهام، وواو العطف، 
وفائه، والم االبتداء وكاف التشبيه وغير ذلك. وقليل منه مكسور، كباء اإلضافة والمها والم األمر، ولو عري ذلك من املعنى 
املعاني ما جاء مضموما، هربا من ثقل  في الحروف املنفردة ذوات  إلى الكسر ملا كان إال مفتوحا، وال نجد  اضطره  الذي 

الضمة«. الخصائص:)/)7.
)  - »إن علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب البد منه؛ ألن النفس ال تطيق في معناه غيره. واآلخر ال يمكن تحمله؛ إال 
أنه على تجشم واستكراه له. األول –وهو البد للطبع منه-: قلب األلف واوا للضمة قبلها، وياء للكسرة قبلها. أما الواو فنحو 
قولك في سائر: سويئر، وفي ضارب ضويرب. وأما الياء فنحو قولك في نحو تحقير قرطاس وتكسيره: قريطيس، وقراطيس. 
فهذا ونحوه مما ال بد منه؛ من قبل أنه ليس في القوة، وال احتمال الطبيعة وقوع األلف املدة الساكنة بعد الكسرة وال 
الضمة. فقلب األلف على هذا الحد علته الكسرة والضمة قبلها. فهذه علة برهانية وال لبس فيها، وال توقف للنفس عنها. 
وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها؛ نحو: عصيفير وعصافير؛ أال ترى أنه قد يمكنك تحمل املشقة 
في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة؛ وذلك بأن تقول: عصيفور وعصافور. وكذلك نحو: موسر، وموقن، وميزان وميعاد؛ لو 
أكرهت نفسك على تصحيح أصلها ألطاعتك عليه، وأمكنتك منه؛ وذلك قولك موزان، وموعاد، وميسر، وميقن. وكذلك 
ريح وقيل؛ قد كنت قادرا أن تقول: قول، وروح؛ لكن مجيء األلف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال، ومثله ال يكون«. 

الخصائص: )/88.   
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-  من املستحيل جمعك بين األلفين املدتين، نحو أصل )كساء وقضاء())).

- »الحرف الواحد ال يكون متحركا ساكنا في حال«))). 

- ال يلتقي ساكنان إال في لغة العجم، وقد يلتقي فيها ثالث سواكن))).

الفرع، نحو  الذي هو  الفعل  في  يتخالج شك  لم  ثبت املصدر –الذي هو األصل-  - إذا 

قولهم: )العون( ولم يرد عنهم الثالثي )عان( فكأنه ورد. وإذا صحت الصفة فالفعل في الكف))).

-  إذا جاء اسم املفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف)))

- إذا أداك االستعمال إلى نقض الغرض الذي سيق له الكالم، لزم االمتناع منه، نحو: 

أبي  )عند  املحذوف  الضمير  وتوكيد  اإللحاق،  بناء  في  املثلين  وإدغام  التوكيد،  نون  حذف 

الحسن())).

)  - »ومن املستحيل جمعك بين األلفين املدتين؛ نحو ما صار إليه قلب الم كساء ونحوه قبل إبدال األلف همزة، وهو 
خطا كساا، أو قضاا، فهذا تتوهمه تقديرا وال تلفظ به البتة. قال أبو إسحاق يوما لخصم نازعه في جواز اجتماع األلفين 
املدتين –ومد الرجل األلف في نحو هذا، وأطال- فقال أبو إسحاق: لو مددتها إلى العصر ما كانت إال واحدة. وعلة امتناع 
ذلك عندي أنه قد ثبت أن األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا؛ فلو التقت ألفان مدتان النتقضت القضية في ذلك؛ أال ترى 
أن األلف األولى قبل الثانية ساكنة، وإذا كان ما قبل الثانية ساكنا كان ذلك نقضا للشرط ال محالة«.الخصائص:)/89-88.  

)  - انظر الخصائص: )/89.
)  - »ومن طريف حديث اجتماع السواكن �ضيء وإن كان في لغة العجم، فإن طريق الحس موضع تتالقى علي طباع البشر، 
ويتحاكم إليه األسود واألحمر، وذلك قولهم: »آرد« للدقيق و«ماست« لللبن؛ فيجمعون بين ثالثة سواكن. إال أنني لم أر 
كأنها مست«. الحركة صارت »ماست«  ملا قاربت بضعفها وخفائها  األلف  أن  ألفا، وذلك  األول  إال فيما كان ساكنه  ذلك 

الخصائص: )/90.
)  - »فإن قلت: فما تقول في استعان وقد أعل، وليس تحته ثالثي معتل، أال تراك ال تقول: عان يعون كقام يقوم؟ قيل: هو 
وإن لم ينطق بثالثيه فإنه في حكم املنطوق به، وعليه جاء أعان يعين. وقد شاع اإلعالل في هذا األصل؛ أال تراهم قالوا: 
املعونة –فأعلوها كاملثوبة، واملعوضة- واإلعانة، واالستعانة: فأما املعاونة فكاملعاودة: صحت لوقوع األلف قبلها. فلما اطرد 
اإلعالل في جميع ذلك دل أن ثالثيه وإن لم يكن مستعمال فإنه في حكم ذلك. )...- وأيضا فقد نطقوا من ثالثيه بالعون، 
وهو مصدر، وإذا ثبت أمر املصدر الذي هو األصل لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع؛ قال لي أبو علي بالشام: إذا 

صحت الصفة فالفعل في الكف«. الخصائص: )/)))).
)  - »وحكى لنا أبو علي عن ابن األعرابي أظنه قال: يقال درهمت الخبازى؛ أي صارت كالدراهم، فاشتق من الدرهم وهو اسم 
أعجمي. وحكى أبو زيد رجل مدرهم )أي كثير الدراهم-. قال ولم يقولوا منه: درهم؛ إال أنه إذا جاء اسم املفعول فالفعل 

نفسه حاصل في الكف. ولهذا أشباه«. الخصائص:)/8)).  
)  - »وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد، وهذا مما يليق به اإلطناب واإلسهاب، وينتفي عنه اإليجاز 
ادغام  من  امتناعهم  مجرى  القياس  في  هذا  استقباح  وجوب  فجرى  الغرض.  نقض  النون  هذه  حذف  ففي  واالختصار. 
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- البدل من الزائد زائد، وليس البدل من األصل بأصل))).

- التكرير قد يجوز فيه ما لواله لم يجز؛ أال ترى أن الواو ال توجد مفردة في ذوات األربعة 

إال في )ورنتل( ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعاملا)))

- إذا كان الفعل قد حذف في املوضع الذي لو ظهر فيه ملا أفسد معنى كان ترك إظهاره في 

املوضع الذي لو ظهر فيه ألحال ملعنى وأفسده أولى وأحجى))). 

-  البدل أعم تصرفا من العوض، فكل عوض بدل، وليس كل بدل عوضا))).

وترك التعرض ملا اجتمع  امللحق؛ نحو مهدد، وقردد، وجلبب، وشملل، وسبهلل )السبهلل: الفارغ-، وقفعدد، في تسليمه 
فيه من توالي املثلين متحركين؛ ليبلغ املثال الغرض املطلوب في حركاته وسكونه، ولو ادغمت لنقضت الغرض الذي 
اعتزمت. ومثل امتناعه من نقض الغرض امتناع أبي الحسن من توكيد الضمير املحذوف املنصوب في نحو الذي ضربت 

زيد؛ أال ترى أنه منع أن تقول: الذي ضربت »نفسه« توكيد للهاء املحذوفة من الصلة. الخصائص:)/)))-7)).
)  - »فإن قلت: فإن همزة تأبل، وخأتم، والعألم، إنما هي بدل من األلف، قيل: هي وإن كانت بدال فإنها بدل من الزائد، 
والبدل من الزائد زائد، وليس البدل من األصل بأصل. فقد ترى أن حال البدل من الزائد أذهب به )الضمير في )به- يعود 

على البدل- في حكم ماهو بدل منه من األصل في ذلك. فاعرف هذا«. الخصائص:)/)))-))).
)  - »ومثل امتناعهم من قلب الواو في نحو هذا ياء من حيث كانت زائدة فال عصمة لها، وال تلزم لزوم األصلي فيعرف بذلك 
الواو األصلية؛ نحو أجوه،  أبدلت  أبدلتها همزة؛ كم  العرب  ترى  ثم ال  الزائدة مضمومة ضما الزًما  الواو  ترى  أن  أصلها، 
وأقتت. وذلك نحو الترهوك، والتدهور والتسهوك: ال يقلب أحد هذه الواو –وإن انضمت ضما الزًما- همزة؛ من قبل أنها 
زائدة، فلو قلبت فقيل: الترهؤك لم يؤمن أن يظن أنها همزة أصلية غير مبدلة من واو. فإن قلت: ما تنكر أن يكون تركهم 
قلب هذه الواو همزة مخافة أن تقع الهمزة بعد الهاء وهما حلقيان وشديدا التجاور؟ قيل يفسد هذا أن هذين الحرفين 
قد تجاورا، والهاء مقدمة على الهمزة؛ نحو قولهم: هأهأت في الدعاء. فإن قلت: هذا إنما جاء في التكرير، والتكرير قد يجوز 
فيه ما لواله لم يجز؛ أال ترى أن الواو ال توجد منفردة في ذوات األربعة إال في ذلك الحرف وحده، وهو »ورنتل« )الشر 
ا متعاملا؛ نحو وحوح )النفخ من شدة البرد-، ووزوز )الخفة والطيش-«.  واألمر العظيم- ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئً

الخصائص:)/9))-0)). 
)  - »إذا كان الفعل قد حذف في املوضع الذي لو ظهر فيه ملا أفسد معنى كان ترك إظهاره في املوضع الذي لو ظهر فيه ألحال 
ملعنى وأفسده أولى وأحجى؛ أال ترى أنهم يقولون: الذي في الدار زيد، وأصله الذي استقر أو ثبت في الدار زيد، ولو أظهروا 

هذا الفعل هنا ملا أحال معًنى؛ وال أزال غرضا«. الخصائص:)/)8). 
)  - »باب في فرق بين البدل والعوض )...- تقول في ميم )اللهم-: إنها عوض من )يا- في أوله، وال تقول: بدل. وتقول في تاء 
زنادقة: إنها عوض من ياء زناديق، وال تقول: بدل. وتقول في ياء )أينق-: إنها عوض من عين )أنوق- فيمن جعلها أيفل، ومن 
جعلها عينا مقدمة مغيرة إلى الياء، جعلها بدال من الواو. فالبدل أعم تصرفا من العوض، فكل عوض بدل، وليس كل 

بدل عوضا«. الخصائص:)/))).  



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 194

-  ليس في الكالم ما عينه ياء والمه واو، وأما )حيوة( علما و)الحيوان( فالواو فيهما بدل 

من الياء لضرب من االتساع))).

-  قول العلماء: األصل في قال: )قول( وفي شد: )شدد( وفي استقام: )استقوم( ونحو ذلك 

–ليس معناه أن هذا األصل كان مستعمال في وقت أول، ثم غير، وإنما معناه أن لو جاء مجيء 

غير املغير لوجب أن يكون مجيئه على ذلك))).

- قد يوهم تفسير الكالم إعرابا، وإن كان الحق غيره في الصنعة))).

-  املحذوف لعلة كالثابت، والعمل له، إال أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع 

منه))).

)  - »وذكر محمد بن الحسن )هو ابن دريد صاحب الجمهرة- )أروى- في باب )أرو- فقلت ألبي علي: من أين له أن الالم واو؟ 
وما يؤمنه أن تكون ياء، فتكون في باب التقوى، والرعوى؟ فجنح إلى ما نحن عليه: من األخذ بالظاهر، وهو القول. فاعرف 
بما ذكرته قوة اعتقاد العرب في الحمل على الظاهر، ما لم يمنع منه مانع. وأما حيوة، والحيوان فيمنع من حمله على 
الظاهر أنا ال نعرف في الكالم ما عينه ياء والمه واو، فال بد أن تكون الواو بدال من ياء، لضرب من االتساع مع استثقال 

التضعيف في الياء، وملعنى العلمية في حيوة«. الخصائص:)/)))-))).  
)  - »باب في مراتب األشياء، وتنزيلها تقديرا وحكما، ال زمانا ووقتا )...- وذلك كقولنا: األصل في قام قوم، وفي باع بيع، وفي طال 
طول، وفي خاف ونام، وهاب، وخوف، ونوم، وهبب، وفي شد شدد، في استقام استقوم، وفي يستعين يستعون، وفي يستعد 
يستعدد. فهذا يوهم أن هذه األلفاظ وما كان نحوها –مما يدعى إن له أصال يخلف ظاهر لفظه- قد كان مرة يقال؛ حتى 
إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قوم زيد )...- وليس األمر كذلك، بل بضده. وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إال على 
ما تراه وتسمعه. وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجيء الصحيح ما لم يحدث فيه تغيير ولم يعلل لوجب أن 
يكون مجيئه على ما ذكرنا. فأما أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك، ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ 

ال يعتقده أحد من أهل النظر«. الخصائص:)/)))-7)).  
)  - »باب في الفرق بين تقدير اإلعراب وتفسير املعنى )...- من ذلك قولهم في قول العرب: كل رجل وصنعته، وأنت وشأنك: 
معناه أنت مع شأنك، وكل رجل مع صنعته، فهذا يوهم من أمم أن الثاني خبر عن األول، كما أنه إذا قال أنت فإن قوله 
)مع شأنك- خبر عن أنت. وليس األمر كذلك؛ بل لعمري إن املعنى عليه، غير أن تقدير اإلعراب على غيره. وإنما )شأنك- 
معطوف على )أنت-، والخبر محذوف للحمل على املعنى، فكأنه قال: كل رجل وصنعته مقرونان، وأنت وشأنك مصطحبان«. 

الخصائص:)/)8).  
ما  اللفظ  به إال أن يعترض هناك من صناعة  امللفوظ  في حكم  الداللة عليه كان  إذا دلت  املحذوف  أن  في  - »باب    (
 فتقول: القرطاس وهللا، أي أصاب 

ً
 قد سدد سهًما نحو الغرض ثم أرسله، فتسمع صوتا

ً
يمنع منه. من ذلك أن ترى رجال

القرطاس. فـ)أصاب- اآلن في حكم امللفوظ به البتة، وإن لم يوجد في اللفظ، غير أن داللة الحال عليه نابت مناب اللفظ 
به«. الخصائص:)/)9).
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-  األصل مخالفة صيغة املا�ضي لصيغة املضارع؛ إذ الغرض من صوغ هذه املثل إنما هو 

إلفادة األزمنة))).

-  لو التقت همزتان على وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما))).

- ليس في الكالم أصل عينه والمه همزتان))).

-  ما عينه واو والمه ياء أكثر مما عينه والمه ياءان؛ أال ترى أن باب )طويت وشويت( أكثر 

من باب )حييت وعييت())).

فهي  غير،  ال  مثالن  حرفان  ومعه  أصل  حرف  واألفعال  األسماء  في  معك  اجتمع  - متى 

أصالن، متصالن أو منفصالن )تفصيل ذلك())).

)  - »باب في تركب اللغات )...- وذلك أنه قد دلت الداللة على وجوب مخالفة صيغة املا�سي لصيغة املضارع؛ إذ الغرض 
في صيغ هذه املثل إنما هو إلفادة األزمنة، فجعل لكل زمان مثاٌل مخالف لصاحبه، وكلما ازداد الخالف كانت في ذلك قوة 
الداللة على الزمان. فمن ذلك أن جعلوا بإزاء حركة فاء املا�ضي سكون فاء املضارع، وخالفوا بين عينيهما، فقالوا: ضرب 

يضرب، وقتل يقتل، وعلم يعلم«. الخصائص: )/)7).  
)  - »وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية، ويتباعد عن الضعفة الحضرية، فتلقينا أكثر كالمه بالقبول له، 
وميزناه تمييًزا حسن في النفوس موقعه، إلى أن أنشدني يوما شعرا لنفسه يقول في بعض قوافيه: أشئؤها )أسبقها-، وأدأؤها 
)أخدعها- ]بوزن أشععها وأدععها[ فجمع بين الهمزتين كما ترى، واستأنف من ذلك ما ال أصل له، وال قياس يسوغه. نعم، 
 ال حظ له في الهمز له، بضد ما يجب؛ ألنه لو التقت همزتان على وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما، 

ً
وأبدل إلى الهمز حرفا

؛ هذا ما ال يبيحه 
ً
 عن غير صنعة ما ال حظ له في الهمز، ثم يحقق الهمزتين جميعا

ً
 ساذجا

ً
فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبا

قياس، وال ورد به سماع«. الخصائص: )/)-).
)  - »أما أشئؤها وأدأؤها فليست الهمزتان فيهما بأصلين. وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه والمه همزتان وال 
كالهما أيضا عن وجوب. فالناطق بذلك بصورة من جر الفاعل أو رفع املضاف إليه، في أنه الأصل يسوغه، وال قياس 

يحتمله، وال سماع ورد به. ومن كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة من أورده«. الخصائص: )/7.     
)  - »ظهور الياء عينا في حيوي قد علمنا منه كون العين ياء، وإذا كانت العين ياء والالم معتلة فالكلمة من مضاعف الياء 
البتة؛ أال ترى أنه ليس في كالمهم نحو حيوت. وهذا واضح. ولوال هذه الحكاية لوجب أن تكون الحية والحواء من لفظ 
واحد؛ لضربين من القياس: أما أحدهما فألن فعاال في املعاناة )املعالجة- إنما يأتي من لفظ املعاني؛ نحو عطار من العطر، 
وعصاب من العصب. وأما اآلخر فألن ما عينه واو والمه ياء أكثر مما عينه والمه ياءان؛ أال ترى أن باب طويت وشويت أكثر 
من باب حييت وعييت. وإذا كان األمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس؛ أال ترى أن سماعا واحدا غلب قياسين 

اثنين«. الخصائص: )/)). 
في  متى اجتمع معك  أنه  - »باب في املثلين: كيف حالهما في األصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ اعلم    (
األسماء واألفعال حرف أصل ومعه حرفان مثالن ال غير فهما أصالن، متصلين كانا أو منفصلين. فاملتصالن نحو الحفف 
)ضيق العيش وشدته-، والصدد، والقصص، وصببت، وحللت، وشددت، وددن، وبين. وأما املنفصالن فنحو دعد، ونوت، 



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 196

-  إذا اتفق اللفظان في الحروف إال حرفا واحدا، فما أمكن أن يكون جميعا أصلين لم 

يسع العدول عن ذلك، إال أن دل دليل على خالفه))).

- إذا جرد حرف من معناه املوضوع له واستعمل استعماال آخر، اكتسب حكما نحويا 

جديدا، فخرج من بنائه إلى اإلعراب املستحق لوضعه الجديد، ويعرف هذا بـ)خلع األدلة())).

- مجيء املضارع يشهد للما�ضي وإن لم يسمع، قالوا: األمر يحزنني، ولم يقولوا: حزنني))).

حرف العلة ضعيف ال يتحامل بنفسه؛ لذلك قد تحذف حركته، وقد يحذف هو نفسه 

في النثر والشعر))).

-  ليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه))).

- عوامل األسماء أقوى من عوامل األفعال))).

وسالس«.  وثالث،  سم-،  )جمع  وسمام  حمام،  نحو  واحدة؛  فالحال  زائد  هناك  كان  إن  وكذلك  وسلس.  وقلق،  وطوط، 
الخصائص: )/)).   

)  - »باب في الحرفين املتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه. فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعا أصليين )كل واحد 
منهما قائم برأسه- لم يسغ العدول عن الحكم بذلك. فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه 
يونس قول  األدلة. من ذلك حكاية  في خلع  »باب  الخصائص:)/)8.  الصنعة«.  إلى مقت�ضى  الداللة، وصير  بموجب  عمل 
ا، أي إنسان إنسانا، أو رجل رجال؛ أفال تراه كيف جرد )من- من االستفهام؛ ولذلك أعربـها. ونحوه 

ً
العرب: ضرب مٌن من

قولهم في الخبر: مررت برجل أي رجل. فجرد )أيا- من االستفهام أيضا«. الخصائص: )/79).
)  - »ومن ذلك )يا- في النداء؛ تكون تنبيها، ونداء، في نحو يا زيد، ويا عبد هلل. وقد تجردها من النداء للتنبيه البتة؛ نحو قوله 

تعالى: )أال يا اسجدوا- ]كأنه قال: أال ها اسجدوا[«. الخصائص: )/)9).
)  - »وأما أحزنه هللا فهو محزون فقد حمل على هذا؛ غير أنه قد قال أبو زيد: يقولون: األمر يحزنني، وال يقولون: حزنني، إال 

أن مجيء املضارع يشهد للما�سي. فهذا أمثل مما م�ضى. وقد قالوا فيه أيضا: محزٌن، على القياس«. الخصائص: )/))).
)  - »وإذا كان الحرف ال يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه كان بأن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه 
فيه أحرى وأحجى. وذلك نحوقول هللا تعالى »والليل إذا يسر« و«ذلك ما كنا نبغ« و«الكبير املتعال« )...- و«يمح هللا الباطل« 

و«سندع الزبانية« كتبت في املصحف بال واو للوقوف عليها كذلك. وقد حذفت األلف في نحو ذلك؛ قال رؤبة: 
* وصاني العجاج فـيما وصني *

يريد: فيما وصاني«. الخصائص: )/)9)-)9).  
)  - »كما ال يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك ال يجوز تقديم ما أقيم مقام الفاعل؛ كضرب زيد. وبعد فليس في الدنيا 
مرفوع يجوز تقديمه على رافعه. فأما خبر املبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه؛ ألن رافعه ليس املبتدأ وحده، إنما الرافع 

له )املبتدأ واالبتداء- جميعا، فلم يتقدم الخبر عليهما معا، وإنما تقدم على أحدهما وهو املبتدأ. فهذا )ال ينتقض-«.   
)  - »ال يجوز تقديم املضاف إليه على املضاف، وال �ضيء مما اتصل به. وال يجوز تقديم الجواب على املجاب، شرطا كان أو 
قسما أو غيرهما؛ أال تراك ال تقول: أقم إن تقم. فأما قولك أقوم إن قمت فإن قولك: أقوم ليس جوابا للشرط، ولكنه دال 
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- اعتالل الالم أقعد في معناه من اعتالل العين، ولذلك أدلة))).

- يقتصر في األوزان املحتملة للكلمة عليا األوزان التي لها نظير موجود أو القريبة مما له 

نظير))).

معناه، ال على سلبه، وقد خرج عن هذا  إثبات  أو االسم على  الفعل  يدل  أن  - األصل 

األصل ألفاظ))).

- األسماء هي األول، األفعال توابع وثوان لها، ولألصول من االتساع والتصرف ما ليس 

للفروع))).

على الجواب، أي إن قمت قمت، ودلت أقوم على قمت. ومثله أنت ظالم إن فعلت؛ أي إن فعلت ظلمت، فحذفت )ظلمت- 
ودل قولك: )أنت ظالم- عليه. فأما قوله: 

فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت  ***  فطعنة ال غـس وال بمغمـر
فذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرقه، وقدم الجواب. وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز، والقياس له 
دافع، وعنه حاجز. وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط، ومحاٌل تقدم املجزم على جازمه؛ بل إذا كان الجار –وهو 
ألن عوامل األسماء أقوى من عوامل األفعال- ال يجوز تقديم ما انجر به عليه كان أال يجوز تقديم  أقوى من الجازم؛ 

املجزوم على جازمه أحرى وأجدر«. )الرجز لرؤبة في ديوانه ص: 0))، ولسان العرب )عين--.الخصائص:388-387/2. 
)  - »فإن قلت: فقد قالوا: فيعل مما عينه معتلة؛ نحو سيد وميت فبنوه على فيعل، فجاء مخالًفا للصحيح الذي إنما بابه 
فيعل؛ نحو صيرف وخيفق )سريع-، وإنما اعتالله من قبل عينه، وجاءت أيًضا الفيعلولة في مصادر ما اعتلت عينه؛ نحو 
الكينونة والقيدودة، فقد أجروا العين في االعتالل أيًضا مجرى الالم في أن خصوها بالبناء الذي ال يوجد في الصحيح. قيل: 
على كل حال اعتالل الالم أقعد في معناه من اعتالل العين؛ أال ترى أنه قد جاء فيما عينه معتلة فيعل مفتوحة العين في 

قوله:  * ما بال عيني كالشعيب العين *
 على 

ً
وقالوا أيضا هـيبان )الجبان- وتيحان )كثير الحركة- بفتح عينهما، ولم يأت في باب ما اعتلت المه فاعل مكسرا

 إنما هو لالم، ثم حملت العين عليهما فيما ذكرت لك...« الخصائص: )/)8)-)8).  
ً
فعلة. )فاالعتالل املعتد- إذا

)  - »ال يخلو أن يكون أفعال أو فعلنا أو أيفال أو فيعال. فيجوز هذا كله؛ ألن بعضه له نظير )وبعضه قريب مما له نظير-؛ 
أال ترى أن أفعال كثير النظير؛ كأكلب وأفرخ ونحو ذلك، وأن أيفال له نظير )وهو أينق- في أحد قولي سيبويه فيه، وأن فعلنا 

يقارب أمثلتهم«. الخصائص: )/8)-9).
)  - »باب في السلب )...- اعلم أن كل فعل أو اسم مأخوذ من الفعل أو فيه معنى الفعل، فإن وضع ذلك في كالمهم على 
االنطالق،  إلثبات  وينطلق  الجلوس،  إلثبات  وجلس  القيام،  إلثبات  فهذا  قام،  قولك:  وذلك  إياه.  سلبهم  ال  معناه  إثبات 
وكذلك االنطالق، ومنطلق: جميع ذلك وما كان مثله إنما هو إلثبات املعاني ال لنفيها. أال ترى أنك إذا أردت نفي �ضيء منها 
ألحقته حرف النفي فقلت: ما فعل، ولم يفعل، ولن يفعل )وال تفعل- ونحو ذلك. ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظا من 

كالمهم من األفعال، ومن األسماء الضامنة ملعانيها، في سلب تلك املعاني ال إثباتها«. الخصائص: )/)7. 
)  - »املا�ضي وإن عري من حرف الزيادة فغن املضارع البد له من حرف املضارعة، واألفعال كلها تجري مجرى املثال 

الواحد. فإذا وجد في بعضها �ضيء فكأنه موجود في بقيتها. وإنما جعلنا هذه األفعال في كونها ضامنة ملعنى حرف النفي 
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النحوية  الصنعة  في  يكون ذلك  إنما  بعدها الم،  في كالمهم نون ساكنة مظهرة  ليس    -

فقط))).

- إذا حذفت العرب من الكلمة حرفا راعت حال ما بقي، فإن كان ما تقبله أمثلتهم أقروه، 

وإن خالف ذلك مالوا به إلى نحو صورهم))).

والواو محموالن  الياء  وإنما  لأللف،  إنما هو  وأنداه،  وأنعمه  وأقواه وأعاله  املد  - أصل 

عليها في ذلك))).

- الساكنان إذا التقيا من كلمة واحدة حرك اآلخر منهما، وإنما يحرك األول منهما إذا كان 
من كلمتين)))

- املضارع أسبق في الرتبة من املا�ضي))).

ملحقة باألسماء في ذلك، وجعلنا األسماء أصال فيه، من حيث كانت األسماء أشد تصرفا في هذا ونحوه من األفعال؛ إذ 
كانت هي األول، واألفعال توابع وثوان لها؛ ولألصول من االتساع والتصرف ما ليس للفروع«. الخصائص:)/)8. 

)  - »باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل )...- وذلك كقولهم في التمثيل من الفعل في حبنطى: فعنلى. فيظهرون 
النون ساكنة قبل الالم. وهذا �سيء ليس موجوًدا في �سيء من كالمهم؛ أال ترى أن صاحب الكتاب قال: ليس في الكالم 
مثل قنر، وعنل. وتقول في تمثيل عرند: فعنل، وهو األول. وكذلك مثال حجنفل: فعنلل، ومثال عرنقصان: فعنلالن. وهذا 
البد أن يكون هو ونحوه مظهًرا، وال يجوز ادغام النون في االالم في هذه األماكن؛ ألنه لوفعل ذلك لفسد الغرض، وبطل 
املراد املعتمد )...- وبهذا تعلم أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد؛ أال تراك لو قيل لك: ابن من دخل مثل حجنفل لم 
يجز؛ ألنك كنت تصير به إلى دخنلل، فتظهر النون ساكنة قبل الالم، وهذا غير موجود. فدل أنك في التمثيل لست ببان، 

وال جاعل ما تمثله من جملة كالم العرب؛ كما تجعله منها إذا بنيته غير ممثل«. الخصائص: )/)97-9. 
)  - »باب في فـك الصيغ. )...- وذلك أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا، إما ضرورة أو إيثارا، فإنها تصور تلك الكلمة 
بعد الحذف منها تصويرا تقبله أمثلة كالمها، وال تعافه وتمجه لخروجه عنها؛ سواء كان ذلك الحرف املحذوف أصال أم 
زائدا. فإن كان ما يبقى بعد ذلك الحرف مثاال تقبله مثلهم أقروه عليه. وإن نافرها وخالف ما عليها أوضاع كلمتها نقـض 

عن تلك الصورة، وأصير إلى احتذاء رسومها«. ))/)))-)))-.
)  - »قد أجروا الياء والواو الساكنتين املفتوح ما قبلهما مجرى التابعتين ملا هو منهما. وذلك نحو قولهم: هذا جيب بكر أي 
جيب بكر، وثوب بكر، أي ثوب بكر. وذلك أن الفتحة وإن كانت مخالفة الجنس للياء والواو فإن فيها سرا، له ومن أجله 
أقواه، وأعاله وأنعمه وأنداه، إنما هو لأللف. وإنما  جاز أن تمتد الياء والواو بعدها في نحو ما رأينا. وذلك أن أصل املد و

الياء والواو في ذلك محموالن عليها، وملحقان في الحكم بها«. ))/7))-.
»وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرك اآلخر منهما؛ نحو أمس، وجير، وأين، وسوف، ورب. وإنما   -   (
يحرك األول منهما إذا كانا من كلمتين؛ نحو قد انقطع، وقم الليل. وأيضا فإن الساكنين ال ينكر اجتماعهما في الوقف«. 

    .-(00/((
)  - »املضارع أسبق في الرتبة من املا�سي، فإذا نفي األصل كان الفرع أشد انتفاء«. ))/)))-.
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غوية عند العرب: »إن مما 
ّ
الل  عن النظرية 

ً
يقول األستاذ عبد السالم املسدي متحّدثا

اطرد عند الدارسين اللغويين أن الحضارة العربية لم تفرز في مجال اللغويات سوى علم تقني 

منطلقه وغايته نظام اللغة العربية في حد ذاتها ال غير«))). 

صُدق كذلك على أحدث التيارات 
َ
وهذه الحقيقة – في نظر األستاذ عبد السالم املسدي- ت

أن في تصانيف رائد النحو التوليدي تشومسكي. 
ّ

سانية العاّمة في عصرنا كما هو الش
ّ
الل

فالقضية إذن مرّدها قدرة أّمة من األمم على تجاوز ضبط لغتها وتقنيتها إلدراك مرتبة 

التفكير املجّرد في شأن الكالم باعتباره ظاهرة بشرية كونية تقت�ضي الفحص العقالني بغية 

الكشف عن نواميسها املوّحدة. 

أّن  أدرك  حيث  املسدي-  األستاذ  نظر  –في  املرتبة  تلك  أدركت  قد  العربية  فالحضارة 

غة العربية فاستنبطوا منظومتها 
ّ
أعالمها –وفي مقّدمتهم العالم املمّيز ابن جني- قد فكروا في الل

غة وتبويب ملحاور كّل منها، فكان من ذلك 
ّ
ية وحّددوا فروع دراستها بتصنيٍف لعلوم الل

ّ
الكل

غوي في الّنحو والّصرف واألصوات والبالغة والعروض وغيرها. 
ّ
 تراثهم الل

ً
جميعا

الكالم  في  التفكير  إلى  تطّرقوا  قد  العرب  املفكرين  أّن  -كذلك-  املسدي  األستاذ  ويرى 

، »ولئن ورد ذلك جزئيا في منعطفات علوم 
ً
غوية كونّيا

ّ
اهرة الل

ّ
من حيث هو كالم؛ أي في الظ

النحو  العربية وخاصة عندما فلسفوا منشأ نظامها وقواعدها فوضعوا علم أصول  اللغة 

فإنهم دونوا ذلك خصوصا في جداول تراثهم اآلخر غير اللغوي أساسا، وما خلفوه لنا في هذا 

املضمار يكشف لنا بجالء أنهم ترقوا في بحوثهم اللغوية«))).

غوي أطروحة األستاذ عبد القادر املهيري))) 
ّ
زة على رواد التفكير الل

ّ
رك

ُ
ومن الّدراسات امل

. »وقد انتهى الباحث إلى أن 
ً
غة عموما

ّ
 لنظريات صاحب الخصائص في الل

ً
الذي عقد فصال

ابن جني وإن لم يبلور نظرية متكاملة في املوضوع، فإن آراءه املبثوثة في مصنفاته تف�ضي إلى 

الجزم بأنه وقف على كثير من خصائص الظاهرة اللغوية كالقول بأنها تقوم على نظام داخلي 

متكامل وكاعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحياة االجتماعية وكاإلشارة ولو ب�ضيء من التردد 

)  - عبد السالم املسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية: )98)م، ص: )).

)  - عبد السالم املسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية: )98)م، ص: )).
)  - وهو أستاذ الدكتور عبد السالم املسدي.
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ما  هذا  ولعل  التطور«))).  سلطان  تحت  فتنضوي  الزمن  لعامل  ترضخ  أنها  إلى  واالضطراب 

بات الخطاب.
ّ

يعين على ضبط مقومات نظرية العرب في مرك

غِوي 
ّ
الل تراثنا  من  العربية  اللغة  فقه  كتب  »أما  التواب:  عبد  رمضان  الدكتور  »وقال 

 تبعث على اإلعجاب واإلكبار إذ يظهر في �ضيء غير قليل من قضاياها سبق علمائنا 
ً
فإنها حقا

أو يزيد، وعلى رأس هذه  بألف عام  العصر الحديث  في  غِوية 
ّ
الل النظريات  القدامى ألحدث 

الكتب الخصائص وسر صناعة اإلعراب لإلمام ابن جني«))). 

وفلسفتها  العربية  اللغة  خصائص  في  يبحث  مهم  كتاب  الخصائص  أّن  ونستنتج 

على  »يشتمل  بالصرف،  خاصة  عناية  صاحبه  ويعنى  النحو،  في  يبحث  كما  ومشكالتها، 

مباحث تتصل باللغة عامة كالفرق بين الكالم والقول، وأصل اللغة، وهل هي إلهام من عند 

هللا أم اصطالح بين البشر؟ ويثير الكتاب مشكالت لغوية ما تزال تعالج حتى اليوم في األبحاث 

اللغوية الحديثة. من أبوابه: مقاييس العربية، االطراد والشذوذ، تعارض السماع والقياس، 

االشتقاق األكبر، الساكن واملتحرك، التقديم والتأخير، وغير ذلك كثير«))). 

وقته  معظم  كّرس  عصره  وعالم  والّنحو،  غة 
ّ
الل علم  في  وقته  إمام  جني  ابن  كان  لقد 

لخدمة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.

املبحث الخامس: دور ابن جني يف تطوير النثر الفّني

عرف العصر الرابع الهجري نهضة ثقافية شملت جميع امليادين العلمية واألدبية، وإلى 

 للشعر منذ القرن الثالث الهجري، حيث أسهم القرآن 
ً
 خطيرا

ً
جانب الشعر ظهر النثر منافسا

األشكال  بذلك  فتغّيرت  التعبيرية،  وطرقه  بمضامينه  النثر  تطوير  في  وافر  بقسط  الكريم 

سعت ملختلف األغراض واملوضوعات. 
ّ
ت

ُ
 وا

ً
النثرية معنًى وأسلوبا

النشاط   من فروع 
ً
العرب- فرعا أن كان ديوان  -بعد  الشعر مكانته وأصبح  ولقد فقد 

غة والنحو والنقد البالغي 
ّ
األدبي املستمّد روحه من مبادئ الدعوة اإلسالمية؛ ثّم إّن كتب الل

)  - عبد السالم املسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية: )98)م، ص: 8).
) - انظر كتاب السفر: )/))).

)  - البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: ))).
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العربية  والثقافة  التراث  الكالمية وغيرها من مصادر  واملناظرات  القرآني  واألدبي واإلعجاز 

 
ً
 نثرية

ً
اإلسالمية بمختلف أشكالها؛ قد ساهمت في تطوير النثر بجميع أنواعه، بل اعتبرت آثارا

 في ذاتها ال تخلو من آيات الجمال والفن.
ً
فنية

تّم  إذ  خصائصها؛  من  كثير  في  بالخطابة  جني  ابن  عصر  في  الكتابة  ارتبطت  وهكذا 

إّن علماء الكالم وعلى  ثّم  في العواطف والعقول؛  التأثير  الّدقيقة قصد  استعمال األلفاظ 

رأسهم املعتزلة؛ قد أسهموا بنصيب وافر في تطوير النثر، وتطويعه للتعبير عن شّتى األفكار، 

وبالتالي اجتهدوا في تجويد األساليب وترقيقها؛ حّتى استطاعت أن تؤدي املشاعر والعواطف 

إلى جانب تأدية املعاني الكالمية والدينية الّدقيقة. 

األلفاظ  وتطويع  العربي،  البيان  تطوير  في  فرقته)))  جانب  إلى  جني  ابن  ساهم  وقد 

حملت  التي  كتبه  بتأليف  وذلك  عنها،  والتعبير  وأعمقها  املعاني  أدّق  لتناول  واألساليب؛ 

عناوين مختلفة، وتناولت مواضيع متعّددة، ويقول محّقق كتاب الفسر: »اشتهر ابن جني 

ببالغة العبارة وحسن تصريف الكالم واإلبانة عن املعاني بأحسن وجوه األداء، وهو يسمو 

في عبارته، ويبلغ بها ذروة الفصاحة«))). 

فت في عصرها، واعتبرت أغلب القضايا 
ّ
ل

ُ
فات ابن جني من أهّم الكتب التي أ

ّ
 وتعّد مؤل

يقول  واألدب.  والبالغة  اللغوي  النقد  مجال  في  النظريات  من  للعديد   
ً
نواة فيها  وردت  التي 

الشيخ النجار: »ويبدو فضله وعلمه في كتبه ومباحثه التي توفر عليها وأحسن عرضها، وهو 

ُيعدُّ بحّق فيلسوف العربية وباقرها«))).

لقد »ترك أبو الفتح بن جني مؤلفات كثيرة، وقد وصلنا قسم كبير منها، وكانت متنوعة 

بثقافات  أحاط  الذي  النادر  املوسوعي  الفكر  ذلك  عكست  املعارف،  متعددة  املضامين، 

ِة، فبقيت على مّرِ األزماِن   في العربيَّ
ً
 جديدا

ً
عصره كلها )...( وقد كانت كتُب أبي الفتح فتحا

ُبها والكنز الذي ينبهون منه درره النادرة 
َّ
ة وطال املنهَل العذَب الذي يستسقي منه علماء العربيَّ

)  - لقد ارتبط نشاط املعتزلة بالخطابة الوعظية وبالدعوة وبالدفاع عن الدين، وعملوا على تحريك عواطف الناس 
باأللفاظ املختارة والحسنة.

)  - انظر كتاب الفسر: )/))).
 عن كتاب الفسر: )/0)).

ً
)  - نقال
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ر لتلك الكتب من غنى املادة وطرافة املوضوع وسالسة األسلوب 
ّ
ا توف

َ
ليرصعوا به مؤلفاتهم، مل

وخصوصية االبتكار«))).

ه يقع في    
ّ
أّما كتاب الخصائص فقد ذكر ابن جنّي أن

، قال 
ً
، وأكثرها شهرة

ً
 وأغزرها مادة

ً
أكبر كتبه حجما ألف ورقة، وهو من      

: »وهو كتاب نفيس إلى الغاية، فيه لباب النحو«، وألفه أبو الفتح في مرحلة  َفِديُّ عنه الصَّ

متأخرة، فقد ورد فيه أسماء كثير من كتبه السابقة«))).

كتابه  العبقري  غويُّ 
ّ
الل »الفقيه  جني  ابن  أنشأ  الصالح  صبحي  الدكتور  ويقول 

 في أصل اللغة، 
ً
 خطيرة

ً
الخصائص، وراح يناقش فيه بفكره الثاقب ومنطقه السليم أبحاثا

رادها وشذوذها وتصاقِب ألفاظها لتصاقب 
ّ
أإلهام هي أم اصطالح، وفي مقاييس العربية واط

واختالف  اللغات  ب 
ّ

وترك األكبر،  واالشتقاق  املعنيين  واختالف  اللفظين  واتفاق  معانيها، 

فها 
ّ
اللهجات، ومع أن خصائص ابن جني أجدُر الكتب أن تسمى بفقه اللغة ضنَّ عليها مؤل

بهذا االسم«))).

ه يبقى أهّم كتاب عرفه الفكر اللغوي العربي   وعلى الّرغم مّما قيل في الخصائص؛ فإنَّ

فه ابن جني من أكبر املساهمين في ازدهار الكتابة؛ إذ أصبح النثر 
ّ
، ويبقى مؤل

ً
 وحديثا

ً
قديما

الكتابة  يفوق  ما  إلى  كتابته  في  وارتقى  والفنية،  العلمية  املالحظات  لتقييد  أداة  يديه  على 

وعلى  كتبه  كانت  إذ  العربي؛  الفّني  النثر  تطوير  في  الّنادرة  بإسهاماته  وذلك   ،
ً
أحيانا األدبية 

قّمتها الخصائص من املصادر املؤسسة للبيان العربي والنقد اللغوي على حّد سواء. 

ثّم إّن ابن جني قد دفع بكثير من األلفاظ إلى الخروج من الّدالالت الخاّصة إلى مجال 

النموذج  تكون  أن  الخصائص  كتاب  رأسها  وعلى  مصّنفاته  واستطاعت  العاّم،  االصطالح 

األمثل ألغلب اللغويين من بعده. 

الصناعة:  في طبعته املصرية األولى )سر  الصناعة«  الجزء األول من »سر  ناشر  )/))). »ويذكر  الفسر:  انظر كتاب   - (
 
ً
ة  تأليفيَّ

ً
)/)- : »أنه ال يكاد يعرف بين علماء العربية في القرن الرابع أو بعده نظيٌر ألبي الفتح عثمان بن جني، الذي ترك ثروة

ت في الوعي الباطن ألجيال العرب  ة التي استقرَّ غويَّ
ّ
، يمّيزها االبتكاُر والطرافة واتساُع األفق والكشف عن األسرار الل

ً
ضخمة

 املبتكرون«. انظر كتاب الفسر: )/))).
ُ
ة ِتَم األئمَّ

ُ
وسهولة األسلوب«، ثم يقولون: »... به وبشيخه خ

)  - كتاب الفسر: )/))).
)  - دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، ص: 9.
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إلى كتبه شعُرُه، والذي لم  آثار ابن جنّي باإلضافة  ويذكر محّقق كتاب الفسر أنَّ من 

ه كتب الشعر في مرحلة معّينة،  ، أو ألنَّ
ّ

ا ألنَّ ابن جنّي كان مقال  ال�ّضيء القليل، إمَّ
ّ

يصل منه إال

: »على 
ً
ق الشيخ علي النجار على شعره قائال

َّ
ق في علوم اللغة، وعل ثّم انصرف عنه بعد أن تعمَّ

عر ما يأخذ القلوب، ويأسر األلباب«)))؛ »قال يرثي املتنبي: ]البسيط[
ّ

أنه قد يقع لُه من الش

حْت بعد رّيٍ دوحة الكتب«))).  األدِب  ***  وصوَّ
ُ
غاض القريض وأودت نظرة

فات أّن ابن جني 
ّ
وهكذا نالحظ من خالل استقراء نصوص الخصائص وغيره من املؤل

ثر الفني في أدبنا  اب النَّ قد ساهم بقسط وافر في تطوير النثر الفني العربي؛ إذ »ُيَعدُّ من كتَّ

العربي، فقد أورد له ياقوت في معجمه خطبة نكاح من إنشائه تدل على بالغة متميزة ومقدرة 

واضحة على تقديم الفكرة بلبوس فّني رائع«))). 

صريحة  نقدية  آراء  من  تخلو  ال  -والتي  الخصائص  نصوص  معظم  في  املتأّمل  إّن  ثّم 

وواضحة- يدرك أّن ابن جني كان بصدد تأسيس مشروع نقدي لغوي -لم يكن من اختصاص 

تكوين  في  تساهم  التي  والوسائل  األساليب  ة 
ّ
كاف يشمل  بل  وحدهم-  مين 

ّ
واملتكل البالغيين 

نظرنا  الخصائص  نصوص  في  النثر«  »نقد  تجليات  ندرك  أن  أردنا  وإذا  »البالغة«،  ظاهرة 

-بعين املتفّحص- إلى األمور التالية:

- اختيار ابن جني واستشهاده ببعض نصوص سابقيه من الشعراء واألدباء دون غيرها.

- طريقة تعليقه على تلك النصوص وحسن توظيفها في مجال حديثه. 

- طريقة مناقشته آلراء سابقيه وتجاوزها ببناء مفاهيم جديدة وفق تصوره الخاّص. 

- تطرقه للكثير من القضايا البالغية والنقدية بجرأة العالم املتمّيز واألديب املتفّرد..

   على العموم يمكن اعتبار هذه النصوص من أشهر النصوص النقدية التي ساهمت 

في تأسيس نقد النثر عند العرب؛ إذ تناولها النقاد والبالغيون بعد ابن جني بالّدرس والنقد 

)  - انظر الخصائص: )/9).
) - الفسر: )/7)).

)  - انظر كتاب الفسر، ص: )))
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 للعديد من النظريات املتطورة في مجال النقد والبالغة 
ً
واالستشهاد والتحليل، وكانت نواة

واألدب بصفة عاّمة.

ر تحت عناوين خادعة 
ّ
 من املداخل البالغية في الخصائص تتست

ً
وجدير بالذكر أّن كثيرا

تخفي حقيقتها، وعلى سبيل املثال: يتحدث ابن جني عن قلب التشبيه مّرة ضمن )باب من 

غلبة الفروع على األصول()))، ومّرة تحت )باب في مشابهة معاني اإلعراب معني الشعر())). كل 

 
ً
 بالغيا

ً
ذلك يشجعنا ونحن نتفحص عناوين أبواب الخصائص بأن نجزم بأّن البن جني فكرا

 للغة. 
ً
 متفّردا

ً
 فنيا

ً
، ونظرا

ً
متمّيزا

الرئيسية،  البالغية  املسائل  إحدى  ابن جني  يتناول  الخصائص  األول من  الجزء  ففي 

من  كل  ودور  واملعنى  اللفظ  قضية  وهي  العرب،  عند  األدبية  النظرية  عليها  ارتكزت  والتي 

العنصرين وقيمته في تكوين النص األدبي، وذلك في الباب الذي عقده بعنوان )باب في الرد 

على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها للمعاني(. 

املبحث السادس: دور ابن جني يف إغناء املعجم اللغوي العربي

ّمهات الكتب العربية))) التي حفظت 
ُ
ى مكانة ابن جني العلمية واملعرفية في تأثيره في أ

ّ
تتجل

ِند عليه في إثبات كثيٍر من اآلراء، 
ُ
ْست

ُ
لنا هذه اللغة، إذ كان أبو الفتح مصدر توثيق وحّجة، ا

»ولو رجعنا إلى كتب اللغة كاملخّصص واملحكم البن سيدة ولسان العرب البن منظور وتاج 

العروس للفيروز آبادي وغيرها، أو إلى كتب النحو والنقد كاالقتراح واملزهر للسيوطي واملثل 

)  - الخصائص: )/00).

)  - الخصائص: )/)7).
ُق تلك املعارف على أيدي أساتذته األجالء وال سيما أبا علي الفار�ضي، وهذا العقل النافذ جعل أبا الفتح  )  - »ثم أخذ يعّمِ
 )...-، وسكَب خالصة ما قرأ بأسلوبه الخاص في ما أبقى من 

ً
يسبح في كل بحر، ويطوف في كل روض، ويختار ما يراه صوابا

ة. فقد أبقى أبو الفتح ثروة نفيسة في مختلف فنون املعرفة، وبحث موضوعات على نحو لم نعهده  كنوز تزين مفرَق العربيَّ
في فنون شتى كتبا تدل على تنوع  )...-. وترك  النحو والتصريف  في  لدى أسالفه ومعاصريه ومن تاله، وخاض غمارا شتى 
معارفه وسعة إطالعه وبالغته النادرة وقدرته العجيبة على تحويل تلك املعارف التي اختزنها إلى كتب يتداولها الناس، وقد 
، ومن أهم قصائده تلك 

ً
تميزت بأسلوبها الواضح الذي غاير به أسلوب أستاذه الفار�ضي، وفوق ذلك كله كان شاعرا مجيدا

التي رثى بها أبا الطيب املتنبي، )...- وتتجلى مكانته العلمية في االحترام الذي لقيه من أمراء البويهيين، وكانوا سادة الدنيا 
)...- وتتجلى مكانته العلمية في جلوسه في ندوة سيف الدولة الحمداني أمير حلب يحاور أعالم ذلك العصر.. ». انظر كتاب 

الفسر: )/))).
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السائر البن األثير وسر الفصاحة للخفاجي وغيرها من الكتب لوجدنا آراءه وكلماته وتعليالته 

مبثوثة فيها، نقلها أصحاب تلك الكتب في معرض االحتجاج واإلعجاب«))). 

ولقد رجع محّقق الفسر إلى فهارس لسان العرب، فوجد اسم ابن جنّي يترّدد فيها بما 

تحقيقه  بها  قّدم  التي  الّدراسة  في  األمثلة  مّرة، وقد ضرب على ذلك بعض  ثمانمائة  يقارب 

لكتاب الفسر. ويقول الشيخ علي النّجار في مقّدمة تحقيقه للخصائص: »لقد فتح ابن جنّي 

 في االشتقاق ومناسبة األلفاظ للمعاني 
ً
 لم يتسنَّ فتحها لسواه، ووضع أصوال

ً
في العربية أبوبا

 يحتاج إلى أتباٍع يمضون في سبيله، 
ً
وإهمال ما أهمل مَن األلفاظ وغير ذلك، وكان بذلك إماما

ويبنون على بحوثه، وإذا لنضجت أصوله، وبلغت إناها، ولكنه لم يرزق هؤالء األتباع«))).

وتجدر اإلشارة إلى أن معجم لسان العرب يتمّيز بكونه موسوعة أدبية اعتمد ابن منظور 

)ت))7ه( في استلهام ماّدتها في مصادر وكتب اللغة الّسابقة عليه وهي:

التهذيب لألزهري واملحكم البن سيدة )ت8))ه(، واللذان أحسنا جمع اللغة املأخوذة 

عن طريق املشافهة، وقد أخذ عنهما ابن منظور املاّدة اللغوية املجموعة فيهما.

الّصحاح للجوهري والذي تمّيز بحسن الترتيب، وقد أخذ عنه ابن منظور منهجه املتمّيز 

في عرض املاّدة اللغوية.

الحوا�ضي البن بّري والذي تكمن قيمته في تدارك األخطاء التي وقع فيها صاحب الّصحاح 

الجوهري. 

ح به ماّدته املعجمية من آيات قرآنية  النهاية البن األثير، وقد أخذ عنه ابن منظور ما وشَّ

وأحاديث نبوية وأشعار وأمثال.. 

ه أغار على 
ّ
ويّتهم الشيخ علي النّجار ابَن سيدة األندل�ضي )ت8))ه( صاحب املحكم، بأن

 من آرائه إلى كتابه املحكم من دون أن يعزوها 
ً
ه نقل كثيرا

ّ
غوية، وأن

ُّ
فوائد أبي الفتح وبحوثه الل

إلى صاحبها، فجاء صاحب اللسان، ونسبها البن سيده، وهي في حقيقتها البن جني.

)  - انظر الفسر: )/)))-))).
)  - الخصائص: )/9).
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سان عن 
ّ
- في مسألة نقل صاحب الل

ً
وهذا يضاعف الّرقم الذي تّمت اإلشارة إليه –آنفا

 كما ذكر الشيخ علي النجار. كما أقترح 
ً
ابن جنّي، وهو بحث يحتاج إلى بسط واستقصاء فعال

ام ببحث مستفيض حول دور ابن جني في تطوير املعجم العربي لسان العرب 
َ

بدوري أن ُيق

.
ً
نموذجا

سان منسوبة إلى ابن 
ّ
وقد أورد ابن منظور في مسألة تفسير النحو في مادة )نحو( من الل

سيده في املحكم، وهو فصل نقله ابن سيده في املحكم عن ابن جنّي في الخصائص))). وابن 

جّني »واسع الّرواية والدراية في اللغة، وفي معاجم العربية قدر كبير من اللغة مرجعه إلى هذا 

اهد الشعري بقوله: أنشد ابن 
ّ

سان عندما يورد الش
ّ
 ما يطالعك صاحب الل

ً
اإلمام )...( وكثيرا

جني رغم ورود البيت عند غيره، وهذا داللة على التوثيق كون ابن جنّي هو املصدر«))). 

 في التحديث 
ً
ومن خصال ابن جني البارزة وخالله الظاهرة األمانة والوفاء فقد كان أمينا

 في الّنقل عليهم؛ »فهو يذكر األبواب والفصول التي قرأها على شيخه أبي 
ً
عن شيوخه دقيقا

 يذكر األمكنة التي قرأ فيها ويذكر أنه ن�ضي اللفظ الذي سمعه وأنه 
ً
علي أو على غيره، وأحيانا

ينقل املعنى«))).

لع على كتاب ذي قيمة 
ّ
 كّل من يط

ً
 كتاب أستاذه املازني، وناصحا

ً
يقول ابن جني مقّدما

ُفه، فحظي منه بأق�ضى ما  وينظر في كتاب قد ُعِني به َواضعه، وانصرف إلى االهتمام به ُمَصّنِ

ب بأن يلتزم باألمور اآلتية: 
َ
ث

َ
طلب، ووصل إلى غايته من ك

- أن يحمد هللا على ما وهبه له ِمن فْهمه.

ره هللُا عليه مْن حْفظه.
َّ
م لصاحبه ما َوف ِ

ّ
- وأن ُيسل

- وأن يعتِزَي فيما يحكيه عنه إليه.

)  - انظر الخصائص: )/)).
)  - انظر الفسر: )/8)).

بكلية  ومحاضر  بغداد،  التربية-جامعة  كلية  في  مدرس  الّسامرائي،  صالح  فاضل  الدكتور  تأليف:  النحوي:  جني  ابن   -   (
الدراسات اإلسالمية، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ساعدت جامعة بغداد على نشره: 89))ه/9)9)م، ص: 7).
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َعن 
َ
ْفران الّنعمة ف

ُ
ِة أْهل العلم واألَدِب َوقف، وإن أَبى إال ك على َمَحجَّ

َ
َعل ذلك ف

َ
»فإن ف

املروءة واإلنسانية َصَدف«))). 

تصريفها  في  الحكمة  وبيان  وتخريجها  العربية  علل  في  »وهو  النجار:  الشيخ  يقول 

واستخراج مناسبات االشتقاق ال يشق له غبار«))). وقد بلغ من ولع ابن جني باالشتقاق إلى 

أن جعل األلفاظ داللة على املعاني باملطلق، »فرأى أّن املسك هو فعل من أمسكت بال�ضيء، 

ة عليه، وال يعدل بها صاحبها عنه«))).  كأنه لطيب رائحته يمسك الحاسَّ

ة، يدلُّ على  ة بالفارسيَّ د محّقق كتاب الفسر على أنَّ ابن جّني »كان على معرفٍة تامَّ
ّ

ويؤك

غة املتبحر 
ُّ
ُح به عالم الل

َّ
ل ما يتسل ا ال شكَّ فيه أنَّ أوَّ ذلك ما نثر في ثنايا كتبه من كلماتها، وممَّ

«))). وقد ذكر محّقق كتاب 
ً
ة، وهذا ما كان أبو الفتح يمتلكُه فعال في فقهها معرفته بلغات عدَّ

 مّمن أفادوا من فكر أبي الفتح بن جني، وانتفعوا باالشتغال على مؤلفاته 
ً
 كبيرا

ً
الفسر عددا

وأفكاره، واغترفوا من بحر علمه.

لقد كانت البن جّني مكانة علمية ومعرفية نالها بحّق، وبذلك حظي بموقع مرموق من 

العربية التي أعلن شغفه بها وصّرح بحّبه لها؛ فكانت النتيجة الحتمية أن أبدع فيها، وكان 

أحد أبنائها الخالدين. 

غة 
ُّ
»ولعل هذا الفكر املوسوعي العميق والدقيق وهذه االبتكارات الرائعة في ميادين الل

 
ً
وهذا التنوع العجيب في املعارف، وهذا التفرد بمسائل كثيرة جعل الباحثين يقفون طويال

أمام تفسير األسباب التي كانت وراء تفوق هذه الشخصية الهامة )...( وإذا كان لنا من رأي 

نقوله في هذا األمر فإنما نشير إلى أن مرد ذلك إلى ما رزق أبو الفتح من موهبة متميزة، ولدت 

ة، فأكبَّ عل دراسِة علومها  جه إلى العلم واملعرفة منذ نعومة أظفارره، وأحبَّ العربيَّ معه، فاتَّ

املازني  عثمان  أبي  لإلمام  ْصِريف 
َّ
الت لكتاب  النحوي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبي  اإلمام  شرح  ِصف: 

ْ
ن
ُ
امل كتاب  انظر   -   (

أمين أحد  بالقاهرة، وعبد هللا  اللغوي  باملجمع  العضو  إبراهيم مصطفى  البصري، تحقيق لجنة من األستاذين:  النحوي 
نظار مدارس املعلمين األولين السابقين، إدارة إحياء التراث القديم دار الثقافة العامة بوزارة املعارف-مصر، الطبعة األولى: 

)7))ه/))9)م، الجزء األول، ص: )-).
)  - الخصائص املقدمة: )/)).

)  - الخصائص املقدمة: )/))، وانظر الخصائص: )/8)).
)  - انظر الفسر: )/9))
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وبذاك  املوهبة  وبهذه  املعرفة،  ورفد  املوهبة  لصقل  مهيئة  البيئة  حيث  املوصل  موطنه  في 

الحب اختزن أبو الفتح ما حباه هللا به«))). 

عند  األدب  نظرية  تأسيس  يف  جني  ابن  إسهامات  السابع:  املبحث 

العرب

تلك  منها  سواء  الكريم؛  بالقرآن  قة 
ّ
متعل املختلفة  بفروعها  العربية  الّدراسات  نشأت 

 بتفسير القرآن، وتبيين معناه، وتوضيح آياته، أو تلك التي 
ً
 مباشرا

ً
قا

ّ
ق تعل

ّ
الّدراسات التي تتعل

اللفظ، واشتقاق الصيغ، وتركيب الجمل،  في داللة  بالبحث  تخدم هذه األغراض جميعها 

واألسلوب، والصور الكالمية واختالفها باختالف املقام..

العربي،  الشعر  إلى  بحاجتهم  لإلسالم  األول  الصدر  منذ  واألدباء  العلماء  شعر  فقد 

الكريم  القرآن  في  املوجودة  الغريبة  واألساليب  األلفاظ  مغاليق  فتح  في  منه  لالستفادة 

واألحاديث النبوية الشريفة، فانكّبوا على هذا الشعر يروونه، ويدرسون أساليبه ومعانيه. 

ثّم إّن األسئلة التي استقطبت اهتمام خصوم اإلسالم تمحورت حول »إعجاز القرآن«: هل 

؟ 
ً
القرآن معجز بألفاظه، أم بمعانيه، أم بهما معا

 عن النحاة واللغويين وعلماء أصول 
ً
مين فضال

ّ
ونفس اإلشكالية شغلت البالغيين واملتكل

الفقه؛ فعاشوها بتركيز اهتمامهم على جانب آخر هو جانب املفاضلة بين اللفظ واملعنى في 

العملية البيانية البالغية، ولعّل الجاحظ هو أّول من أخذ املبادرة في نقاش هذا املوضوع، 

 خاّصة)))، وذلك حين فصل بين اللفظ واملعنى؛ إذ جعل 
ً
أو على األقّل هو الذي أعطاه أبعادا

، وكذلك حينما أعلى من شأن اللفظ على حساب املعنى في 
ً
لأللفاظ جهابذة وللمعاني نقادا

نّص له مشهور يقول فيه: »املعاني مطروحة على الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 

)  - انظر كتاب الفسر: )/))). »أما بعُد فنحن إزاء آراء فيلسوف كبير عرف أسرار اللغة ودقائقها حتى ضرب الناس بذلك 
 من القواعد 

ً
ر منذ ألف عام كثيرا ، وقرَّ

ً
 كبيرة

ً
األمثال )...- فقد بدل في اكتناه أسرار هذا العلم وكشف املخبأ منه جهودا

 من اطلع على آثار 
َّ
ها اليوم املستشرقون وعلماء األصوات )...- وال يعلم حقيقة أثر ابن جني في التصريف واللغة إال التي أقرَّ

ها كلها مطبوعة بطابعه«. انظر الفسر: )/))). الصرفيين وأصحاب املعاجم، فإنَّ

)  - الدكتور محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- املغرب.
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والقروي واملدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء وفي 

صحة الطبع وجودة السبك«))). 

وعلى الّرغم من أّن سياق كثير من نصوص كتاب البيان والتبيين، والذي يتحّدث فيه 

ه ال يقصد اللفظ املفرد بل ما ينتظم باأللفاظ من العبارات؛ 
ّ
الجاحظ عن اللفظ يدّل على أن

 هو إبرازه لجانب اللفظ. 
ً
 واحدا

ً
 من الّدارسين قد أخذوا عنه جانبا

ً
فإّن كثيرا

 من قيمة املعاني »مع ذلك يبدو أنه 
ّ
ومع يقيننا بأّن الجاحظ لم يقصد قط إلى الحط

اللفظ  إلى  امليل  تابعه على موقفه، على محمل  الجاحظ ومن  كان هناك من حمل تصريح 

والّدعوة إلى العناية به على حساب املعنى، والّدليل على ذلك هو صياغة عنوان الباب عند 

ابن جني، والقول بوجود من اّدعى على العرب العناية باللفظ دون املعنى«))). كّل ذلك يغرينا 

ونحن نتفّحص الخصائص بأن نتحّدث عن زاوية فكر ابن جني البالغي، أو نظره الفّني للغة.

ر تحت عناوين خادعة 
ّ
 من املداخل البالغية في الخصائص تتست

ً
وجدير بالذكر أّن كثيرا

شبيه مّرة ضمن )باب من 
ّ
تخفي حقيقتها، وعلى سبيل املثال: يتحّدث ابن جني عن قلب الت

غلبة الفروع على األصول()))، ومّرة تحت )باب في مشابهة معاني اإلعراب معني الشعر())). كل 

 
ً
 بالغيا

ً
ذلك يشجعنا ونحن نتفحص عناوين أبواب الخصائص بأن نجزم بأّن البن جني فكرا

 للغة. 
ً
 متفّردا

ً
 فّنيا

ً
، ونظرا

ً
متمّيزا

الّرئيسية،  البالغية  املسائل  إحدى  ابن جني  يتناول  الخصائص  األّول من  الجزء  ففي 

من  كّل  ودور  واملعنى  اللفظ  قضية  وهي  العرب،  عند  األدبية  النظرية  عليها  ارتكزت  والتي 

العنصرين وقيمته في تكوين النص األدبي، وذلك في الباب الذي عقده بعنوان )باب في الرد 

على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها للمعاني(. 

)  - الجاحظ: كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الجاحظ، الناشر: مصطفى البابي الحلبي، الطبعة 
الثانية: ))9)م، الجزء الثالث، ص: ))).

َصاِئُص: صنعة أبي الفتح عثمان بن جني بتحقيق علي النجار، قّدم هذه الطبعة: الدكتور عبد الحكيم را�سي، 
َ

)  - الخ
سلسلة الذخائر، طبعة مصّورة عن دار الكتب املصرية، الهيئة العاّمة لقصور الثقافة، القاهرة: )00)م، ص: 9.

)  - الخصائص: )/00).

)  - الخصائص: )/)7).
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وكما يالحظ قارئ هذا الباب يحمل العنوان بذور أفكار وآراء سابقة في املوضوع، فهناك 

دعوى بإغفال العرب العناية باملعنى وميلها إلى العناية باللفظ، والّدليل على ذلك هو صياغة 

بين  تماما  التناقض  إزالة  ابن جني هو  في كالم  الجديد  إّن  ثّم  ابن جني؛  الباب عند  عنوان 

العنصرين اللفظ واملعنى))).

ويظهر لنا من خالل قراءة هذا الباب أّن ابن جني؛ قد خاض مواجهة مع من قال إّن 

عر ما قد يكون حسن اللفظ دون أن يكون تحتحه كبير فائدة في املعنى، وفي مقّدمة 
ّ

من الش

أربعة  إلى  عر 
ّ

للش الشهير  تقسيمه  في سياق  والشعراء(  )الشعر  في مقدمة  قتيبة  ابن  هؤالء 

أضرب هي: »ما حسن لفظه وجاد معناه«. وما حسن لفظه وحال، فإذا أنت فتشته لم تجد 

وتأخر  معناه  تأخر  »وما  ألفاظه عنه...«.  معناه وقصرت  »وما جاد  املعنى«.  في  فائدة  هناك 

لفظه«))). 

ل ابن قتيبة للّضرب الثاني –الذي حسن لفظه وحال دون أن يكون تحته فائدة 
ّ
لقد مث

في املعنى بأبيات اختلف في نسبتها بين كثير عزة وآخرين وهي:

ح بـاألركان َمْن هو مـاِسُح َضْينا ِمن ِمًنى كلَّ حاجٍة *** ومسَّ
َ
ا ق

َّ
ومل

أخذنا بأطراِف األحاديـِث بيننا  *** وسالـت بأعـناق املطّيِ األباِطُح

)  - أنظر الخصائص تقديم الدكتور عبد الحكيم را�ضي: )/)))-))).
)  - الشعر والشعراء البن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث- القاهرة، طبعة )00)م، )/75-70. لقد رأى 
ثّم إّن املقصود باملعنى عند ابن قتيبة  الّدارسون أّن اهتمام ابن قتيبة -في هذا النص- باملعاني يفوق اهتمامه باأللفاظ. 
 مثل أبيات عقبة بن كعب »وملا 

ً
ه رفض أشعارا

ّ
هو املعنى األخالقي بدليل أّن األشعار التي فّضلها تحمل معاني أخالقية، وأن
 ألّنها ال تحمل ذلك املعنى األخالقي.

ّ
قضينا من منى كل حاجة...« ال ل�ضيء إال

وما يمكن مالحظته هو أّن ابن قتيبة ُيْصدر أحكامه النقدية عن ذوقه الخاّص. فاستعماله أللفاظ مثل: »حسن، 
وحال، وجاد، وقصر...« دليل على أّن أحكامه قيمية وذوقية. والذي ال ينبغي استبعاده هو أّن ابن قتيبة قد نظر نظرة جزئية 

د ذلك أغلب الدارسين. 
ّ

إلى اللفظ واملعنى وقد حّولهما إلى قضية منطقية كما يؤك
ين عن بعضهما في العمل األدبي. 

ّ
وخالصة القول إّن ابن قتيبة قد تعامل مع اللفظ واملعنى على أّنهما شيئين مستقل

ابن  الدارسين أن محاولة  أو معاني أخالقية. ويجمع أغلب  مة 
ّ
ألفاظ منغ مّما جعل جمالية النص األدبي –عنده- مجّرد 

، وهو يتطّرق إلى قضية اللفظ واملعنى.
ً
 خاطئا

ً
قتيبة قد ساهمت في توجيه النقد والبالغة توجيها

 ملحاسن 
ً
رين به، فنجد قدامه بن جعفر )ت7))ه- –مثال- يفرد أبوابا

ّ
حقون هذا املوضوع متأث

ّ
وقد أثار النقاد الال

اكي وغيره ممن اهتم باملحاسن والعيوب في اللفظ واملعنى وتعّمقوا في 
ّ
ر كذلك في السك

ّ
 ملحاسن املعنى. وقد أث

ً
اللفظ وأبوابا

تلك التقسيمات وأكثروا منها.



211 الباب الثاين: األصول الثقافية لكتاب الخصائص

ثّم أبدى رأيه فيها بقوله »هذه األلفاظ –كما ترى- أحسُن �ضيء مخارج ومطالع ومقاطع، 

وعالينا  األركان  واستلمنا  منى  أيام  قطعنا  وملا  وجدته:  املعنى  من  تحتها  ما  إلى  نظرت  وإن 

في  املطي  الحديث وسارت  في  ابتدأنا  الرائح،  الغادي  ينتظر  الناس ال  األنضاء، وم�ضى  إبلنا 

األبطح«))). ويمكن أن نلمح في كالم ابن قتيبة تواضع قيمة األبيات عنده، وأّنها ال تخرج عن 

الضرب الذي سلكها فيه، وهو األشعار الحسنة اللفظ القليلة الفائدة في املعنى.

)ت7))ه(،  جعفر  ابن  وقدامة  )ت)))هـ(،  طباطبا  ابن  من  كّل  قتيبة  ابَن  تابع  وقد 

نصوص  تؤّيده  حقيقي  أمر  وهذا  )ت)0)ه(ـ.  ني 
ّ

والباقال )ت)9)هـ(،  العسكري  هالل  وأبي 

تصريحاتهم التي تعّزز من زاوية أخرى أّن ابن جني بموقفه املتمّيز في املسألة هو الذي أفلت 

 من مجموعة األبيات الحائية التي وقف عندها النقاد الخمسة 
ً
من تأثير ابن قتيبة؛ مّتخذا

واصفين إياها بحالوة اللفظ وتواضع املعنى؛ فقد اتخذ منها ابن جني دليله على رأيه الذي 

سبق إليه في القول بأّن تمّيز اللفظ هو السبيل إلى تمّيز املعنى وهو الّدليل عليه))).

ق به من لم ينعم 
ّ
وهنا يأتي رّد ابن جني الذي يقول فيه: »هذا املوضع قد سبق إلى التعل

النظر فيه، وال رأى ما أراه القوم منه، وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق. 

وذلك أن في قوله )كل حاجة( ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو األهواء واملقة ما ال يفيد 

غيرهم وال يشاركهم فيه من ليس منهم..«))). 

وها حّقها وأولوها عنايتهم، 
ّ
ما وف

ّ
هكذا يرى ابن جني أّن العرب لم يغفلوا شأن املعاني، وإن

ق باألبيات الحائية التي وقفوا 
ّ
ق فيه))). أّما ما يتعل

ّ
متوّسلين إلى ذلك بالعناية باللفظ والتأن

أّن  املعنى، فقد رأى هو  اللفظ مشروفة  ابن جني- شريفة  أّنها –بعبارة  عليها وأجمعوا على 

معناها ال يقّل قيمة عن لفظها إن لم يتقّدم عليه.

إلينا؛ ال يقل أهمية عن نص  التي حملته   هذا املوقف من جانب ابن جني ونصوصه 

الجاحظ الشهير الذي حمل تصريحه بأّن »املعاني مطروحة في الطريق...«، بل هو في تقدير 

)  - الشعر والشعراء:)/)7-)7.
)  - مقدمة الخصائص بقلم عبد الحكيم را�ضي، طبعة الذخائر. 

)  - أنظر الخصائص: )/0))-8)).
)  - انظر الخصائص: )/7)).
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إلى  املفضية  الحماسة  عن   
ً
–وبعيدا را�ضي  الحكيم  عبد  وهو  املعاصرين  الباحثين  أحد 

نّص  ملراد  الّسديد  التوجيه  يحمل  أخرى  ناحية  من  ه 
ّ
ألن الجاحظ،  نص  من  أهّم  املبالغة- 

فه ظاهر كالم الجاحظ من آثار لم 
ّ
الجاحظ، ويعمل من ناحية ثالثة على تالفي بعض ما خل

ل اختيار عبد القاهر الجرجاني في محاولته لدحض شبهة 
ّ
 يمث

ً
ه أخيرا

ّ
تكن في حسبانه، وألن

 عن املعنى.
ً
القائلين بأّن للفظ مزايا خاّصة ينفرد بها وتطلق عليه بعيدا

على  الوقوف  في  جني  البن  الجرجاني  اإلمام  متابعة  نسّجل  أن  الّصدد  هذا  في  ويكفي 

مجموعة األبيات الحائية املذكورة، ثّم نتّبع ذلك بالّنظر في نّص ابن جني ومضاهاته بنّص 

اإلمام عبد القاهر.

ون، ويتفاوضه ذوو  أّما عبارة ابن جني فهي: »أال ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه املحبُّ

مون؛ من التعريض، والتلويح، واإليماء دون التصريح«))).  الصَباَبة املتيَّ

وأما عبارة اإلمام عبد القاهر فهي:

»ثم إنه دّل بلفظة األطراف على الصفة التي تختّص بها الرفاق في السفر من التصّرف 

والرمز  والتلويح  اإلشارة  من  املتظّرفين  عادة  ماهو  أو  الحديث،  وشجون  القول  فنون  في 

واإليماء«.

د لنا العالقة القائمة بين سابق هو 
ّ

وهكذا نالحظ أّن هناك صلة بين العبارتين، وهي تؤك

ابن جني)ت)9)هـ( بالحق هو عبد القاهر الجرجاني)ت)7)هـ( في هذه القضية املحورية من 

قضايا النظرية األدبية العربية –قضية اللفظ واملعنى- وهي القضية التي ظفرنا فيها بذلك 

املوقف الرائد الذي وقفه ابن جني من خالل الجزء األول من الخصائص. 

ويمكن القول إّن صاحب الدالئل قد انتهج –في الغالب األعم- نفس السبيل التي سلكها 

واهر اللغوية والقضايا البالغية، وعرج على جوهر األفكار 
ّ
ابن جني في معالجة الكثير من الظ

التي وقف عندها صاحب الخصائص؛ مما ُيثبت أّن  اإلمام الجرجاني قد وقف على الكثير 

يقبل  القضايا واستمّد منه، وهذا –في نظري- استنتاج ال  العديد من  في  ابن جني  آراء  من 

ق النظر- يجد الكثير من األمثلة التي يمكن حملها على 
ّ
الرّد. ولعّل الّدارس الباحث –لو دق

)  - انظر الخصائص: )/0)).
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 عن أفكار متقاربة وأصول معرفية 
ً
كيفية خاّصة من الّتناص بين الرجلين؛ إذ يصدران غالبا

متشابهة.

أقوى  باملعاني  العرب  عناية  أّن  صّرح  قد  جني  ابن  أّن  السياق  هذا  في  بالذكر  وجدير 
فظ هو املبتذل الخادم. يقول 

ّ
من عنايتها باأللفاظ. وأثبت أّن املعنى هو املكّرم املخدوم، والل

بمعانيها  عنايتها  مذاهبهاـ  تصرف  من  وعرفناه  عنها،  أخذناه  –فيما  العرب  »فإن  جني:  ابن 

ْرِدها إياها على 
َ
ها، وط

َ
أقوى من عنايتها بألفاظها )...( أَو ال تعلم )...( أن سبب إصالِحها ألفاظ

نتها لها وقصرتها عليها، إنما هو لتحصين املعنى وتشريفه، واإلبانة عنه  ِل واألحِذية التي قنَّ
ُ
ث
ُ
امل

الفاعل  بين  للفرق  هو  إنما  املفعول،  ونصب  الفاعل،  رفع  استمرار  أن  ترى  أال  وتصويره؛ 

علم  فقد  أجله.  من  األوفق  ادُه 
َ

َمق وِقيَد  اللفظ  أصلح  أمر معنوي،  الفرق  وهذا  واملفعول؛ 

م  رَّ
َ

ك
ُ
بهذا أن زينة األلفاظ وِحليتها لم ُيقصد بها إال تحصين املعاني وحياطتها. فاملعنى إذا هو امل

ل الخادم«))). 
َ

املخدوم، واللفظ هو املبتذ

َدٌم 
َ

»خ األلفاظ  إن  بعد  فيما  قال  الذي  الجرجاني  القاهر  عبد  جني  ابن  سبق  وبذلك 

للمعاني، وتابعة لها، والحقة بها..«. يقول عبد القاهر الجرجاني في معرض حديثه عن صلة 

اللفظ باملعنى في العربية: »ال يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه، وال 

أن تتوخى في األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخى الترتيب في املعاني وتعمل 

الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها األلفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب 

لك  تترتب  تجدها  بل  األلفاظ،  ترتيب  في  ًرا 
ْ

ِفك تستأنف  أن  إلى  تحتج  لم  نفسك،  في  املعاني 

َدٌم للمعاني، وتابعة لها، والحقة بها، وأن العلم بمواقع املعاني في النفس، علم 
َ

بحكم أنها خ

بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النطق«))). 

ُصول التي بها 
ُ
ثم أضاف عبد القاهر الجرجاني أّن ما جاء في هذا النص من الُعَمِد واأل

ن في النفس »أن ال  ِ
ّ

 إذا ُمك
ً
َبه عن النفس، وتنتفي الشكوك عن القلب. خصوصا

ّ
تنزاح الش

َبٌع للمعنى في النظم«، و تترتب الكلم في النطق 
َ
ِلم وال ترتيَب«، حتى يكون »اللفظ ت

َ
َم في الك

ْ
ظ

َ
ن

 وأصداء حروف.
ً
بسبب ترتب معانيها في النفس، ولو خلت من معانيها تجّردت أصواتا

)  - انظر الخصائص: )/0))- 7))- )7).
) - انظر دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي- القاهرة، 

الطبعة الثانية: 989)م، ص: ))- )).
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بين   
ً
تماما التناقض  إزالة  هو  سنرى-  –كما  جني  ابن  كالم  في  معا  واملفيد  والجديد 

بها 
ّ

ْعَنى بألفاظها فُتصلحها وتهِذ
ُ
العنصرين –اللفظ واملعنى- يقول ابن جني: إنَّ »العرب كما ت

ْدرا في نفوسها. 
َ
وتراعيها وتالحظ أحكامها )...( فإّن املعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم ق

ا كانت ُعنوان معانيها وطريقا إلى إظهار أغراضها، ومراميها، 
َّ
فأّول ذلك عنايُتها بألفاظها. فإنها مل

بوها، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهَب بها 
ّ
أصلحوها ورت

في الداللة على القصد..«))) 

وليس من شك في أن هذا التصور قد قدم الحل األمثل لهذه املشكلة –في حالة تصور 

وجودها طبعا- وذلك بإزالة التنافي- أو التضاد- بين العناية باللفظ وتقدير قيمة املعنى، وهذا 

من شأنه أن يلغي األثر املترتب على صيغة التفضيل للمعنى في حديث ابن جني )أقوى، أكرم، 

أفخم( إذ ال مكان للمفاضلة إال عند االضطرار إلى االختيار أو التفضيل، وهو –طبقا لتوجه 

حديث ابن جني- غير مطلوب، ألننا بصدد  طرفين يعضد كل من هما اآلخر، فأهمية املعنى 

تقت�ضي أن يعنى باللفظ، والعناية باللفظ هي مقت�ضى أهمية املعنى. 

وقد مّد ابن جني بصره إلى حركة النتاج األدبي عموما ليسجل بعض مظاهر التطور التي 

طرأت على أشعار املحدثين، فهو يطالعنا برأيه في جواز االحتجاج بكالم املولدين وأشعارهم في 

باب املعاني دون األلفاظ ألن املعاني –في رأيه- »يتناهبها املولدون، كما يتناهبها املتقدمون«))). 

وفي موضع آخر من الخصائص يقدم بابه )في التطوع بما ال يلزم( بقوله: »هذا أمر قد جاء في 

الشعر القديم واملولد جميعا مجيئا واسعا«))). وفي حديثه عن )االعتراض( يسجل كثرة هذا 

الفن في شعر إبراهيم بن املهدي بالقياس إلى شعر غيره من املحدثين))). 

باعتبارها  العربية  اللغة  إلى  نظر  قد  جني  ابن  أن  مرة-  ما  –غير  مشبال  محمد  ويؤكد 

و«غموضها«.  و«دقتها«  »صنعتها«  يجسد  ما  التعبيرية  الخصائص  من  تمتلك  فهي  إبداعا؛ 

هذه النعوت التي تثبت أن ابن جني يسعى إلى إظهار الخصائص الفنية للغة العربية))). 

)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - الخصائص: )/)).

)  - الخصائص: )/))).

)  - الخصائص: )/0)).
)  - محمد مشبال: البالغة واألصول، مرجع سابق، ص: 9). 
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باب  في  وأشعارهم  املولدين  بكالم  االحتجاج  جواز  في  املتميز  برأيه  طالعنا  حين  وذلك 

املتقدمون«))).  يتناهبها  كما  املولدون،  »يتناهبها  رأيه-  –في  املعاني  ألن  األلفاظ  دون  املعاني 

خالفا للشائع املتواتر عن اللغويين من العزوف عن أشعار املحدثين.

 وتبقى »ألفاظ اللغة وأبنيتها وأصولها ال يحتج عليها ب�ضيء من كالم املولدين اتفاقا«. 

وال يخرج عاملنا عن هذا االتفاق. إال أنه يمكن أن يستفاد من كالمه كذلك »صحة االحتجاج 

بكالم أمثال أولئك املولدين في أبواب البالغة برمتها من معان وبديع )...( ومن ثم فال يغلق 

باب االحتجاج فيها أو يقصر على ما ورد من شواهد البالغة في العصور الغابرة، دون ما برع 
فيه الشعراء واملبدعون في العصور الحديثة«))). وهذه – كما ترى- مواقف تنبئ عن فكر مرن 

يؤمن بالتطور ويقبل بالجديد. خالفا للشائع املتواتر عن اللغويين من العزوف عن أشعار 

املحدثين. 

 في كّل 
ً
وُيجمع أغلب الّدارسين املحدثين على أّن ابن جني من أعلى علماء العربية كعبا

العاّمة  النظريات  إلى  في االهتداء  العربية، وأنجحهم  عصورها، وأغوصهم عاّمة على أسرار 

فيها. وكتابه )الخصائص( ال يزال محط إعجاب علماء العرب والغرب على الّسواء))). 

»وقد سار املحدثون على جدد السالفين، فرأوا في ابن جني ما رآه من سبقوهم، واحتلَّ 

ف والثناء على ما كتب واالعتراف بأنه فتح في العربية 
َّ
عندهم املوقع ذاته من اإلعجاب بما أل

مسالك لم تسلك من قبل«))).  

)  - الخصائص: )/)).
) - ابن جني: الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، انظر هامش )/79. 

)  - انظر كتاب في أصول النحو لسعيد األفغاني، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية: )99)م، طبعة مصورة، ص: )9
)  - الفسر: )/0)). 
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الباب الثالث: 

سيبويه في الخصائص: مبحث في األصول
الفصل األّول: أهمية كتاب سيبويه وأثره في التأليف النحوي العربي

الفصل الثاني: صلة الخصائص بكتاب سيبويه

الفصل الثالث: ملاذا استدّل ابن جني بآراء سيبويه في الخصائص؟

الفصل الّرابع: تطوير ابن جني لألصول االستداللية الواردة في الكتاب

الفصل الخامس: منهج ابن جني في االستدراك على سيبويه



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 218

الفصل الأّول: 

يه وأثره في التأليف النحوي العربي أهمية كتاب سيبو

املبحث األول: أهمية كتاب سيبويه قديمًا وحديثًا

 على إمامة سيبويه، وسبقه في تأسيس علم النحو، 
ً
 وحديثا

ً
فق الّسلف والخلف قديما

ّ
ات

سان العربي من لغة ونحو وبيان وأدب؛ لذلك عني 
ّ
وتفّوقه في تأصيل وضبط قواعد علوم الل

 
ً
، وشرحا

ً
زت جهودهم حوله رواية وتدريسا

ّ
العلماء، واهتّم الّدارسون والباحثون بكتابه، وترك

 .
ً
وتعليقا

روح والّتعاليق والّدراسات واالستدراكات من العلماء، 
ّ

رت حول كتاب سيبويه الش
ُ
وقد كث

ْعجب بالكتاب، 
ُ
وفي مقّدمتهم أحد أقطاب اللسان العربي أبو الفتح عثمان بن جني الذي أ

 من نقص في باب من أبوابه، 
ً
 عنه، أو استكمال ملا يبدو أحيانا

ً
واهتّم باستدراك ملا يبدو فائتا

 
ً
 ومستعصيا

ً
 في موضوع من موضوعاته، أو بيان ملا يكون مستغلقا

ً
أو توضيح ملا يبدو غامضا

فه..
ّ
من كالم مؤل

 
ً
ف سيبويه باسم الكتاب، ونال منذ تأليفه شهرة كبيرة وإقباال

َّ
وعلى كّل فقد ُعِرف مؤل

الكتاب،  بالبصرة: قرأ فالن  يقال  النحويين، فكان   عند 
ً
ما

َ
َعل ملكانته وفضله  ، وكان 

ً
متزايدا

ه كتاب سيبويه. 
ّ
فُيعلم أن

والكتاب مع جاللة قدره وإحكام بنائه ليست له مقّدمة وليست له خاتمة، ولقد سّماه 

الّناس »قرآن النحو«، ومن طريف ما ُيروى أّن أحد نحاة األندلس، وهو عبد هللا بن محمد 

ما يتلوه تالوة القرآن))). 
ّ
عي�ضى »كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوما«، كأن

د األستاذ عبد الّرحمن بودرع أّن كتاب سيبويه؛ قد امتاز بكونه ُمْستغن في علمه 
ّ

ويؤك

عن غيره من الكتب؛ إذ احتاج غيره إليه بصفته كتاب نظر وتفسير، وهذه املسألة تحّدث 

عنها الكثير من العلماء في مقّدمتهم املبّرد؛ فـ«لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب 

)  - انظر الكتاب: )/)). 
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ال  إلى غيرها وكتاب سيبويه  األخرى مضطرة  العلوم  في  املصنفة  الكتب  أّن  سيبويه، وذلك 

م منه الّنظر والتفتيش. 
َّ
يحتاج من فهمه إلى غيره..«)))؛ إذ ُيتعل

إلى فهم الكتاب إذ هو املطلع على علم  أبو حيان النحوي: »فالكتاب هو املرقاة  وقال 

اإلعراب واملبدي من معامله ما درس واملنطق من لسانه ما خرس..«)))، واملراد بالّنظر والتفسير 

-حسب رأي األستاذ عبد الرحمن بودرع- االرتقاء من حفظ النص إلى فقهه، قال املبّرد عن 

الجرمي: »كان صاحب حديث فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث؛ إذ كان كتاب سيبويه 

يتعلم منه النظر والتفسير«))). 

ه كان يقول: »أنا مذ ثالثين سنة أفتي 
ّ
ولقد بلغ من إعجاب أبي عمر الجرمي )ت)))هـ( أن

بري: فحّدثت به محمد بن يزيد على 
ّ
الناس في الفقه من كتاب سيبويه«))). قال أبو جعفر الط

وجه التعّجب واإلنكار؛ فقال: أنا سمعت الجرمي يقول هذا –وأومأ بيديه إلى أذنيه- وذلك أّن 

أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث؛ فلما علم كتاب سيبويه تفّقه في الحديث؛ إذ كان كتاب 

م منه النظر والتفتيش))).
ّ
سيبويه ُيتعل

 في النحو، ولكن ال النحو كما نفهمه 
ً
لقد جرت العادة على اعتبار كتاب سيبويه كتابا

ن من 
ّ

تمك التي  القواعد  اللغات األجنبية بوصفه: مجموع  في  اليوم، وكما هو معروف  نحن 

ق لغة ما، وكتابتها بصورة صحيحة؛ فالنحو العربي كما نقرأه في مرجعه األّول: 
ْ
ط

ُ
بعها من ن

ّ
ت

ُ
ا

غة العربية، بل 
ّ
الكتاب، ليس مجّرد قواعد لتعليم الّنطق الّسليم، والكتابة الّصحيحة بالل

النحو  القدماء:  النحاة  بعض  وبعبارة  غة، 
ّ
الل هذه  داخل  للفكر  قوانين  ذلك  من  أكثر  هو 

منطق العربية. 

ولعّل هذا ما كان يعيه تمام الوعي سائر أسالفنا من العلماء؛ إذ كانوا يعتبرون كتاب 

من  استوعبه  من  ن 
ّ

يمك  
ً
كتابا ؛ 

ً
ومنطقا  

ً
وبالغة  

ً
ولغة  

ً
نحوا العربية:  علم  في   

ً
كتابا سيبويه 

ها.
ّ
اإلمساك بمفاصل العلوم كل

)  - عبد الرحمن بودرع: األساس املعرفي، مرجع سابق، ص: )7.
)  - األساس املعرفي للغويات العربية، ص: )7. 

)  - األساس املعرفي للغويات العربية، هامش ص: )7.  
)  - انظر مقدمة الكتاب: )/)- ). 

)  - الكتاب: )/)).
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اطبي على كالم الجرمي الفقيه، والذي كان يفتي الناس في الفقه 
ّ

ق أبو إسحاق الش
ّ
وّيعل

 السّر في ذلك: »وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. واملراد 
ً
من كتاب سيبويه شارحا

بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كالمه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في 

ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب ونحو ذلك، 

بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم املعاني والبيان ووجوه تصرفات 

األلفاظ في املعاني«))).

العربية  يعلم  إّن »كتاب سيبويه ال  قال:  نفسها؛ حين  الفكرة  د شوقي ضيف 
ّ

أك ولقد 

)...( فهو ال يسجل القواعد   أساليبها ودقائقها التعبيرية 
ً
وقواعدها فحسب، بل يعلم أيضا

الدقيق  العبارات ويالحظ ويتأمل ويستنبط خواصها ومعانيها بحسه  في  يفكر  فقط، وإنما 

أصول  سيبويه  رسم  باهرة  عقلية  ملكات  من  سنده  وما  املرهف  الحس  وبهذا   )...( املرهف 

العربية وصاغ لها قوانينها اإلعرابية والصرفية«))). 

 على صاحب الكتاب: »وملا كان النحويون بالعرب 
ً
وفي هذا املقام يصّرح ابن جني مثنيا

الحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلين، وملعانيهم وقـصودهم آمين، جاز لصاحب 

وخلج  أغفاله،  ووسم  أشكاله،  ورسم  أوضاعه،  وشرع  شعاعه،  جمع  الذي  العلم)))  هذا 

أشطانه، وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء فوارده، أن يرى فيه نحو ما رأوا، ويحذوه على 

 
ً
أمثلتهم التي حذوا )...( السيما والقياس إليه مصٍغ، وله قابل، وعنه غير متثاقل. فاعرف إذا

ما نحن عليه للعرب مذهبا، وملن شرح لغاتها مضطربا، وأن سيبويه الحق بهم وغير بعيد فيه 

عنهم«))). 

ويقول أبو جعفر أحمد بن محمد: »لم يزل أهل العربية يفضلون كتاب أبي بشر عمرو 

في  كتاٌب  يعمل  »لم  يزيد:  بن  محمد  قال  لقد  حتى  بسيبويه،  املعروف  قنبر؛  بن  عثمان  بن 

علٍم من العلوم مثل كتاب سيبويه، وذلك أن الكتب املصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرها،  

)  - الشاطبي: املوافقات، )/))). نقال عن كتاب بنية العقل العربي للدكتور محمد عابد الجابري. 
)  - شوقي ضيف: املدارس النحوية، دار املعارف- مصر، الطبعة الرابعة، ص:  من 77 إلى )9. 

)  - يعني بصاحب هذا العلم سيبويه.
)  - الخصائص: )/08)- 09).
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من  األمثلة  تأملت  »إذا  إسحاق:  أبو  وقال  غيره«)))،  إلى  فهمه  من  يحتاج  ال  سيبويه  وكتاب 

باللغة«، وقال أبو جعفر: »وحدثني علي بن سليمان  الناس  أنه أعلم  كتاب سيبويه تبينت 

قال حدثني محمد بن يزيد أن املفتشين من أهل العربية ومن له املعرفة باللغة، تتبعوا على 

بقلة.  وهي  الهندلع،  منها  أمثلة:  ثالثة  إال  العرب  كالم  من  ترك  يجدوه  فلم  األمثلة  سيبويه 

والدرداقس، وهو عظٌم في القفا. وشمنصير، وهو إسم أرض«))). 

روعة  على   
ً
داللة سيبويه؛  ف 

َّ
بمؤل  

ً
خاّصا ظّل  قد  الكتاب  اسم  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

، من ذلك قول أبي 
ً
 عظيما

ً
 من النحاة وغيرهم ُينّوهون به تنويها

ً
تأليفه وإحكامه، ونرى كثيرا

سيبويه  كتاب  بعد  النحو  في   
ً
كبيرا  

ً
كتابا يعمل  أن  أراد  »من  األخفش:  تلميذ  املازني  عثمان 

العلوم مثل كتاب سيبويه«، ويقول  في علم من  املبّرد: »لم يعمل كتاب  فليستحي«، ويقول 

 ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها، اشتمل 
ً
صاعد بن أحمد األندل�ضي: »ال أعرف كتابا

على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثالثة كتب، أحدها املجسطي لبطليموس 

سيبويه  كتاب  والثالث  املنطق،  علم  في  أرسططاليس  كتاب  والثاني  األفالك،  هيئة  علم  في 

البصري النحوي، فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول فنه �ضيء إال ما ال خطر 

له«))).    

 قائم الذات له أبوابه وفصوله وقواعده العاّمة، 
ً
ثم إّن الّنحو لم يكن قبل سيبويه علما

لتفسير  فت 
ّ
وظ والتي  واألدب،  غة 

ّ
الل مسائل  من  بغيرها  ممتزجة  متفّرقة  مسائل  كان  ما 

ّ
وإن

يجعل  أن  استطاع  إّن سيبويه  عاّمة:  نقول بصفة  أن  ويمكن  العرب،  أشعار  القرآن وفهم 

 له قواعده وقوانينه املعتبرة، وتبقى »الكثرة من املصطلحات 
ً
 مبتكرا

ً
من الّنحو العربي علما

النحوية والصرفية التي ال تزال شائعة على كل لسان في عصرنا كان لكتاب سيبويه الفضل 

األول في إشاعتها وإذاعتها طوال العصور، وكأنه لم يترك للنحاة من بعده إال ما ال خطر له، 

، كأن يميزوا بعض املصطلحات أو يضيفوا مصطلحات جديدة لغرض 
ً
كما قال صاعد آنفا

الدقة في التوضيح«))).

)  - الكتاب: )/).
)  - قال ياقوت: اسم جبل في بالد هذيل. ثم قال هو أحد فوائت كتاب سيبويه، وقال األزهري: يقال شمصرت عليه، إذا 

ضيقت عليه. انظر الكتاب: )/7.
)  - املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: 0).

)  - املدارس النحوية، ص: )).
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املبحث الثاني: املمّيزات العاّمة للكتاب 

يصف عبد السالم هارون أسلوب الكتاب بكونه يمتاز بكثير من الغموض، ويستشهد 

إلثبات ذلك بقول ابن كيسان: »نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في املوضع الذي يستحّقه، 

ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح، ألنه كتاب ألف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه 

األلفاظ، فاختصر على مذاهبهم«))). 

لقد وضع سيبويه كتابه على أساليب متنّوعة من البيان واإلجمال والتفصيل واإليجاز؛ 

 
ً
 لحاجتهم إليه بصفته أّول كتاب تداولوه جامعا

ً
رح والبيان من النحاة؛ نظرا

ّ
فاحتاج إلى الش

ملسائل النحو وقضاياه؛ كما ذكر بعض العلماء أّن تأليف الكتاب جاء على مذاهب العربية في 

وَجز 
ُ
َفّصل وامل

ُ
ْجمل وامل

ُ
شابه وامل

َ
ت
ُ
ْحكم وامل

ُ
البيان، إذ خاطب هللا العرب بالقرآن، فجاء فيه امل

نب؛ قال علي بن سليمان: »عمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبالغتها فجعل 
ْ
ط

ُ
وامل

؛ ليكون ملن استنبط نظر وفضل، وعلى هذا خاطبهم هللا 
ً
 وجعل فيه مشتبها

ً
 مشروحا

ً
فيه بينا

عز وجل بالقرآن«))). 

الّدارسين  من  الكثير  نظر  –في  يحتاج  ه 
ّ
فإن  –

ً
قرآنا يكن  لم  –وإن  سيبويه  وكتاب 

املتشابه  ملعرفة  واملفّصل  املحكم  إلى  الّرجوع  من  القرآن؛  إليه  احتاج  ما  إلى  والباحثين- 

واملجمل، وكذلك الّرجوع إلى غير املختصر ملعرفة مراده من املختصر؛ أو الرجوع إلى ما روي 

لفهم  به  يهتدى  ما  ر 
ّ
يتوف لم  الكتاب؛ فإذا  في  في غير كتابه لتشخيص عباراته  عن سيبويه 

ف، واعتداد املوضع من قبيل املتشابه أو املجمل الذي يحتاج إلى دليل 
ّ
مراده، وجب التوق

بهة واإلجمال واإلبهام عنه.    لرفع الشُّ

ُرف قدُر العالم 
ْ

قال أبو جعفر: »وهذا الذي قاله علي بن سليمان حسن، ألن بهذا يش

وتفضل منزلته؛ إذ كان ينال العلم بالفكرة واستنباط املعرفة، ولو كان كله بينا الستوى في 

علمه جميع من سمعه فيبطل التفاضل، ولكن يستخرج منه ال�ضيء بالتدبر، ولذلك ال يمل، 

ألنه يزداد في تدبره علما وفهما«))). 

)  - الكتاب: )/0).

)  - الكتاب: )/0).

)  - الكتاب: )/)).
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ه كان يقول ملن أراد أن يقرأ عليه الكتاب: »هل ركبت البحر؟!« 
ّ
ومن املأثور عن املبّرد أن

أّن  وهو  هذه،  عصورنا  في  الكتاب  قارئ  يواجه  آخر  وأمر  فيه،  ملا   
ً
واستصعابا  

ً
تعظيما

رة 
ّ

املتأخ الكتب  وأصبحت  ّيرت، 
ُ
غ قد  النحوية  عباراته  من   

ً
وكثيرا الجزئية  مصطلحاته 

املوضوعة في النحو ذات طابع أسلوبي ُيباِين أسلوب سيبويه، بل من بعد سيبويه من علماء 

النحو بعهد طويل))). 

يقول شوقي ضيف في كتابه املدارس النحوية: »وتلقانا في مواطن مختلفة من الكتاب 

ظالل من الغموض واإلبهام، وقد يرجع ذلك في الكثير األكثر إلى أن سيبويه كان يضع قوانين 

النحو والصرف وضعا مفصال متشعبا ألول مرة، فطبيعي أن يتصعب عليه التعبير أحيانا 

وأن يداخله من حين إلى حين �ضيء من اإلبهام وااللتواء«))). 

وهذا الغموض في جوانب من الكتاب كان سببا كافيا -في نظر شوقي ضيف- ألن يتناوله 

تلميذه األخفش وأصحابه من  وفي مقدمتهم  والّتعليق،  والتفسير  رح 
ّ

بالش العلماء  كثير من 

الّزمن تكاثرت شروحه وتفسيراته والّتعليقات عليه،  ما تقّدمنا في 
ّ
مثل الجرمي واملازني، وكل

شواهده  بشرح   
ً
واسعة  

ً
عناية عني  من  وهناك  الّرماني،  وشرح  السيرافي  شرح  أشهرها  ومن 

موه من العرب، وكان أّول من عني بذلك الجرمي))).  
ّ
عرية، ونسبة املجهول منها إلى من نظ

ّ
الش

ق األستاذ عبد الّسالم هارون على ما سبق بقوله: »مهما يكن من �ضيء فإن تعاقب 
ّ
ويعل

الكتب من مخطوطات  الكتاب، وما حفظته دور  العلماء على خدمة هذا  األجيال وتعاقب 

مناقشات  من  الكتاب  حول  أثير  وما  النحوي،  التراث  من  العلماء  نشره  وما  النحو،  كتب 

ومجادالت في مختلف كتب العربية بله كتب الثقافة اإلسالمية، إن كل ذلك باإلضافة إلى ما 

أشرت إليه من قبل،- وهو ضرورة التمرس بالكتاب وتعرف مصطلحاته – يجعل من قراءة 

، ويضع أساسا سليما للدراسات النحوية املعاصرة التي 
ً
سيبويه متعة نافعة، ونفعا ممتعا

كثيرا ما انحرفت بغرورها عن جادة السبيل؛ ألنها لم تقف وقفة الخشوع إزاء الجهد العبقري 

الجبار، لتزن ما صنع األسالف وزن الحق، وتقدر صدقهم وذكاءهم في عدل وإنصاف«))).

)  - الكتاب: )/)).
)  - املدارس النحوية، ص: )).

)  - املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: ))-)).
)  - الكتاب: )/)).
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املبحث الثالث: أثر الكتاب يف التأليف النحوي 

ولبيان أثر الكتاب في الّتأليف الّنحوي –بصفة عاّمة- ذكر األستاذ عبد السالم هارون 

عليه،  ومعترض  له،  ومختصر  عليه،  ق 
ّ
ومعل للكتاب،  شارح  بين  ما   

ً
عاملا وخمسين  خمسة 

 لدى العلماء. 
ً
 سعيدا

ً
ا
ّ
ومفّسر ألبياته)))؛ ففي رأيه أّن كتاب سيبويه قد لقي منذ ظهوره حظ

يان ومتانة في الّتكوين.
ْ
سبة للكتاب كانت عن أصالة في الُبن

ّ
 بالن

ّ
وتلك الّسعادة في الحظ

وقد أّدى إلينا التاريخ منذ القرن الثالث الهجري إلى القرن الّتاسع؛ أسماء طائفة من كبار 

العلماء قاموا على خدمة هذا الكتاب، ومنهم املشارقة، ومنهم املغاربة واألندلسيون، ومنهم 

املصريون)))، وقد أح�ضى محّقق كتاب »شرح كتاب سيبويه للّصّفار البطليو�ضي« الدكتور 

ق عليه، ومختصر له، 
ّ
 ما بين شارح للكتاب، ومعل

ً
معيض العوفي نحو خمسة وسّتين عاملا

ومستدرك عليه))).

فِمّمن شرحه: أبو الحسن سعيد بن مسعدة )ت)))هـ( تلميذ سيبويه)))، وأبو عثمان 

سعيد  وأبو  )ت)))هـ()))،  السّراج  بن  بكر  وأبو  )ت8))هـ(،  البصري  املازني  بن محمد  بكر 

جار  عمر  بن  محمود  القاسم  وأبو  )ت8))هـ()))،  املرزبان  بن  هللا  عبد  بن  حسن  الّسيرافي 

هللا الزمخشري )ت8))هـ(، والّصّفار)7) وهو أبو الفضل قاسم بن علي البطليو�ضي )ت بعد 

0))هـ()8).

الصفار  محمد  بن  علي  ابن  قاسم  الفضل  أبي  النحوي  اإلمام  للفقيه  سيبويه  كتاب  شرح  من  األول  السفر  انظر   -   (
النبوية،  والتوزيع-املدينة  للنشر  املآثر  دار  العوفي،  مساعد  بن  معيض  الدكتور  تحقيق:  0))هـ-،  بعد  )توفي  البطليو�ضي 

الطبعة األولى: 9)))هـ-998)م، الجزء األول، ص: 8)-9.
)  - الكتاب: )/))-)). 

)  - انظر السفر األّول من كتاب شرح كتاب سيبويه للفقيه اإلمام النحوي أبي الفضل قاسم ابن علي بن محمد الّصّفار 
النبوية،  والتوزيع-املدينة  للنشر  املآثر  دار  العوفي،  مساعد  بن  معيض  الدكتور  تحقيق:  0))هـ-،  بعد  )توفي  البطليو�ضي 

الطبعة األولى: 9)))هـ-998)م، الجزء األول، ص: 9-18.
)  - وقد كان شرحه للكتاب في صورة تعليقات متناثرة.

)  - وهو محمد بن السري البغدادي شيخ السيرافي والفار�ضي والّرماني.
التي  التعليقة   أعجب املعاصرين له، حّتى حسده أبو علي الفار�ضي؛ لظهور مزاياه على 

ً
ه شرح الكتاب شرحا

ّ
أن )  - ذكروا 

علقها.
ه من أحسن شروحه.

ّ
7  - يقال إن

8  - الكتاب: ))-7).
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الكوفيين  إمام  الكسائي  حمزة  بن  علي  الحسن  أبو  الكتاب  في  نظر  من  أقدم  ومن 

خمسين  األخفش  الحسن  أبي  إلى  الكسائي  حمل  قال:  الباهلي  نصر  أبي  وعن  )ت)8)هـ(، 

.((( ً
 وقرأ عليه كتاب سيبويه سّرا

ً
دينارا

ه قرأ كتاب سيبويه على الكسائي؛ 
ّ
م قال: حّدثني األخفش أن

ّ
 أّما ما جاء عن محمد ابن سال

، وأّن الكسائي كان يقول لألخفش: هذا الحرف لم أسمعه فاكتبه لي 
ً
فوهب له سبعين دينارا

يخ مع 
ّ

فيفعل؛ فهذا نّص ال يناقض النّص الّسالف، وهو أّن األخفش قرأه عليه صنع الش

تلميذه، ال صنع التلميذ مع شيخه))).

ه مات وتحت رأسه كتاب 
ّ
أن يذكرون  الفّراء )ت07)هـ(؛  زّياد  بن  يحي  أبو زكريا   ومنهم 

سيبويه، وكذلك قرأه على األخفش أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي )ت)))هـ( وأبو عثمان 

املازني )ت9))هـ( كما سبق القول، وقد لقي الجرمي يونس بن حبيب شيخ سيبويه ولم يلق 

سيبويه. 

ي الجرمي فأتّم قراءته على 
ّ
وقرأ املبّرد )ت)8)هـ( ثلث كتاب سيبويه على الجرمي، ثّم توف

علي  أبو  فسئل  الكوفي؛  ثعلب  يحيى  بن  أحمد  من  سيبويه  بكتاب  أعلم  املبّرد  وكان  املازني، 

الّدينوري: كيف صار محمد بن يزيد الّنحوي أعلم بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى ثعلب؟ 

قال: ألّن محمد بن يزيد قرأه على العلماء، وأحمد بن يحيى قرأه على نفسه))).  

غوي )ت)))هـ( صاحب 
ّ
يب عبد الواحد بن علي الل

ّ
 أبو الط

ً
ومّمن نظر في الكتاب قديما

أنا أجزاء كثيرة من كتاب سيبويه خمسين مّرة«،  الّنحويين، قال: »وقد رأيت  كتاب مراتب 

ومنهم أبو سعيد الحسن بن عبد هللا الّسيرافي )ت8))هـ( شارح الكتاب، وهو قرأه على أبي 

بمبرمان  املعروف  علي  بن  محمد  بكر  وأبي  )ت)))هـ(،  السّراج  بن  الّسري  بن  محمد  بكر 

)ت)))هـ())). 

)  - الكتاب: )/)).

)  - الكتاب: )/)).
)  - انظر مقدمة الكتاب: )/7)-8).

)  - انظر مقدمة الكتاب: )/0). 
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التأليف  باكورة  باعتباره  ابن جني؛   عند 
ً
 رفيعة

ً
لقد كان لسيبويه وكتابه –إذن- مكانة

ل مرحلة الّنضج والتصنيف فيهما، وقد قال ابن جني في كتابه 
ّ
النحو واللغة، ويمث في علم 

 عنه في اإلخالل ببعض موازين األسماء: 
ً
 عليه، ومعتذرا

ً
 بسيبويه ومثنيا

ً
الخصائص مشيدا

»وإن إنسانا أحاط بقا�ضي هذه اللغات املنتشرة، وتحجر أذراءها))) املترامية، على سعة البالد 

وتعادي ألسنتها اللداد وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد، حتى اغترف))) جميع كالم 

الصرحاء والهجناء، والعبيد واإلماء في أطرار األرض))) ذات الطول والعرض )...( حتى لغات 

من  يخلل  فلم   )...( واملدخولين  وعقالئهم  األخالف،  صرار  ذوات  والرواعي  األجالف،  الرعاة 

أكثرها  أو  واالعتبار-ولعلها  البحث  على  متهافتٍة  املقدار،  تافهة  بأحرف  إال   )...( ذلك  جميع 

مأخوذ عمن فسدت لغته، فلم تلزم عهدته )...( ولنذكر ما أورد عليه معقبا به، ولنقل فيه ما 

يحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن هللا«))). 

إّن سيبويه شيخ البن جني من بحره اغترف وسنته اقتفى، وتبرز شخصية التلميذ في 

هذا العلم بكل وضوح في حديثه املتمّيز عن أستاذه وعن كتابه، وذلك في باب صدق الّنقلة، 

وثقة الّرواة والحملة: »وحسبنا من هذا حديث سيبويه، وقد حطب بكتابه -وهو ألف ورقة- 

علما مبتكرا، ووضعا متجاوزا ملا يسمع ويرى، قلما تسند إليه حكاية، أو توصل به رواية، إال 

الشاذ الفذ الذي ال حفل به وال قدر . فلوال تحفظ من يليه، ولزومه طريق ما يعنيه، لكثرت 

إلى عصمته، وأدرع جلباب  منهم  إنسان  أخلد كل  لكن  به،  الحكايات عنه، ونيطت أسبابها 

ثقته، وحمى جانبه من صدقه وأمانته، ما أريد من صون هذا العلم الشريف له به . فإن قلت :  

البلدين، واملتحلين به في املصرين، كثيرا ما يهجن بعضهم  فإنا نجد علماء هذا الشأن من 

بعضا، وال يترك له في ذلك سماء وال أرضا .  قيل له :  هذا أول دليل على كرم هذا األمر، ونزاهة 

هذا العلم؛ أال ترى أنه إذا سبقت إلى أحدهم ظنة، أو توجهت نحوه شبهة، سب بها، وبرئ 

في حكاية، محمى جانب  أو غمز  في رواية،  يرمى بسقطة  أكثر من  ملكانها .  ولعل  إلى هللا منه 

الصدق فيها، برئ عند ذكره من تبعتها، لكن أخذت عليه، إما العتنان شبهة عرضت له أو 

ملن أخذ عنه، وإما ألن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه، مغضوض الطرف دون مداه .  وقد 

)  - أذرائها: أطرافها. 
)  - اغترف: استوعب.

)  - أطرار األرض: نواحيها.
)  - الخصائص: )/)8).
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أهله  نفوس  في  العلم  هذا  أن  فلوال  الطريقتين .   كلتا  على  وتعترض  للفريقين  الشبه  تعرض 

واملتفيئين بظله، كريم الطرفين، جدد السمتين، ملا تسابوا بالهجنة فيه، وال تنابزوا باأللقاب 

في تحصين فروجه ونواحيه، ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه . نعم، وإذا كانت هذه 

باء فيه باملنصب العمي، ممن  املناقضات واملثاقفات))) موجودة بين السلف القديم، ومن 

هم سرج األنام، واملؤم بهديهم في الحالل والحرام، ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه، 

وال غاضا منه، وال عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه، جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب، 

الذي ال يخلص جميعه للدين خلوص الكالم والفقه له، وال يكاد أهله األنق به، واالرتياح 

ملحاسنه )...( وهم عيار هذا الشأن، وأساس هذا البنيان«))). 

في سلك  النحاة  انتظام  واملتمّيز- عن  الطويل  النّص  في هذا   - ابن جني  تحّدث  وهكذا 

غوية 
ّ
 في جمع املاّدة الل

ً
 جديدا

ً
 نظريا

ً
ه جمع ماّدة ضخمة، وابتكر وضعا

ّ
الكتاب من بعده، ألن

ْستحق أن 
ُ
 تحكمه قوانين الّنظم والّصياغة حّتى ا

ً
 متمّيزا

ً
 نحويا

ً
وتصنيفها، وبذلك كان نّصا

 يأتّم به من جاء بعده من النحويين))). 
ً
 متقّدما

ً
يكون متنا

وال ريب أّن سيبويه قد انتفع –هو اآلخر- بعلوم سابقيه من أئّمة النحو وغيرهم مّمن 

العباس  أبو  ، وهذا 
ً
 ظاهرا

ً
را

ّ
تأث به  ر 

ّ
تأث الذي  الخليل  وفي مقّدمتهم  في علوم مختلفة،  فوا 

ّ
أل

ثعلب يقول: »اجتمع على صنع كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانا منهم سيبويه، واألصول 

واملسائل للخليل«))). 

، وليس يعني 
ً
ومع ذلك، فلو لم يكن لسيبويه سوى فضل الجمع والتبويب لكان كافيا

 أّن سيبويه انتفع بجهود 
ّ

هذا النّص – في نظر محّقق الكتاب األستاذ عبد الّسالم هارون- إال

ص سيبويه  ِعر بتنقُّ
ْ

النحويين قبله الذين بلغ تعدادهم هذا القدر، وهذا النّص الذي قد ُيش

ما هو لقاح جهود النحاة الذين 
ّ
ما يعّبر عن حقيقة علمية حتمية، وهي أّن كتاب سيبويه إن

ّ
إن

)  - أي املخاصمات. وهو من قولهم: ثاقف الرجل: غالبه في الثقف وهو الحذق والفطنة.  
)  - الخصائص: )/)))-))).

)  - األساس املعرفي، ص: )7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
)  - الكتاب: )/)).             
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الجهود  تلك  من  يفيد  أن  دون  املتكامل  العلم  هذا  سيبويه  يبتدع  أن  يعقل  ال  إذ  سبقوه؛ 

 من أصول النحو ومسائله ومقاييسه وعلله))). 
ً
األصيلة التي رسمت كثيرا

ويورد األستاذ عبد الّسالم هارون قول الّسيرافي: »وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن 

وال  الخليل.  فهو  قائله،  يذكر  أن  غير  من  »قال«  أو  »وسألته«  سيبويه  قال  وكلما  الخليل، 

ه ألفه بعد موت الخليل )ت0))هـ(؛ فإن مخطوطات الكتاب نجد فيها كثرة التعقيب 
ّ
ريب أن

على قول الخليل بعبارة: »رحمه هللا«. فهذه واحدة. ونص آخر، »قال: وسمعت نصرا يحكي 

عن أبيه))) قال: قال لي سيبويه حين أراد أن يضع كتابه: تعال حتى نتعاون على إحياء علم 

الخليل«))). ويؤكد ما ذهبنا إليه جالل الدين السيوطي حين يقول: »أخذ النحو عن الخليل 

بعد  بالنحو  الناس  أعلم  وهو  سيبويه.  مثل  الناس  من  غيرهم  في  وال  فيهم  يكن  لم   
ٌ
جماعة

الخليل، وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل«))). 

ويرّد األستاذ عبد الرحمن بودرع على أصحاب هذا الّرأي بأّن نسبة الكتاب إلى سيبويه ال 

ة، »فهذا أمر قد فرغ منه بشهادة العلماء وأصحاب التراجم والطبقات 
ّ
تحتاج إلى بحث وأدل

وبتأييد مزايا الكتاب ومباحثه )...( وما يثار من شبهة توهن نسبة الكتاب إلى صاحبه، وتجعله 

شركة بينه وبين جماعة من الناس بلغت عدتها واحدا وأربعين وأن للخليل في الكتاب األصول 

واملسائل«))) ، فقد رّد عليه الباحثون بما يغني عن الّتكرار. 

ففي نظر األستاذ بودرع أّن أبواب الكتاب ومسائله –كما يظهر في نظم كّل كالم- أثر 

نظراته  ودفين  مقاصده  خبئ  من  عليه  تنطوي  وما  صاحبه  نفس  من  خفي  ووسم  ظاهر 

ومستور فكره. والسبيل إلى استشفاف هذه الخفايا -في نظره- هو سبرها وذوقها))). 

)  - الكتاب: )/))-)).
87). وإبنه نصر راوي  )  - هو علي بن نصر بن علي الجهضمي، زميل سيبويه ورفيقه في التلمذة على الخليل. وتوفي سنة 

الخبر هو نصر بن علي بن نصر بن علي املتوفى سنة 0)). انظر هامش الكتاب: )/)).
)  - الكتاب: )/8. 

)  - عبد الرحمن جالل الدين السيوطي: املزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الجيل- بيروت، بدون طبعة، تحقيق: 
محمد أحمد جاد املولى وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء الثاني، ص: )0). 

)  - األساس املعرفي للغويات العربية، ص:)7.  
)  - األساس املعرفي للغويات العربية، ص: )7. 
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وتكون  وتفّسر  تفهم  »به  النحو،  كتب  ومدار  البحث  أساس  سيبويه  كتاب  ويبقى 

أنظارها أنظاره وأصولها أصوله، أما ما خالفه فيرد إليه بضرب من التأويل أو تعقد له أحياز 

مخصوصة به تضاف إلى أحياز نظر الكتاب«))). 

أحمد  بن  الخليل  عن  سيبويه  »وأخذ  مقدمته:  في  خلدون  ابن  العالمة  عنه  وقال 

الفراهيدي تلك القواعد، فكمل تعاريفها، واستكثر من أدلتها وشواهدها، ووضع فيها كتابه 

 لكل ما كتب فيه من بعده«))).
ً
املشهور الذي صار إماما

ومسائله  بشواهده  واهتّموا  املتقّدمين،  العلماء  من  كبيرة  طائفة  الكتاب  شرح  وقد   

روح واألمالي والّتعاليق التي وضعت 
ّ

النحوية والّصرفية، وقد صعب على الّدارسين حصر الش

على ذلك الكتاب الّرائد واملتن اإلمام. »وال غرابة في ذلك وال اعتراض ألن كثيرا من أصحاب 

في علم  النظرية  الريادة  للكتاب بحق  اللغويين والنحاة شهدوا  الكتب ومن غيرهم من  هذه 

العربية، وبأنه جاء على غير مثال سبق«))). 

في  الكتاب  استغناء  عن  تحّدثوا  قد  العلماء  أّن  بودرع  الرحمن  الدكتور عبد  ويضيف 

علمه عن غيره من الكتب، فكان »بمثابة خزانة للكتب، احتواها بالقوة إلى ضميره وتمخض 

عنها الزمن بالفعل من بعد وفاة سيبويه..«))).

سيبويه؛  كتاب  حول  موضوعاتها  تدور   
ً
كتبا جني(  ابن  )أستاذ  الفار�ضي  صّنف  ولقد 

ف الفار�ضي كتاب الّتعليقة 
ّ
- هو مختصر لكتاب سيبويه؛ كما أل

ً
فاإليضاح العضدي –مثال

 لعبارة الكتاب، حيث كان غرض الفار�ضي في تعليقته هذه 
ً
على كتاب سيبويه، فلم يكن شرحا

 تارة أخرى، وكذلك 
ً
 املعاني تارة، ومقتضبا

ً
أن يبّين ما غمض من نصوص سيبويه، مشّققا

 لكثير من نصوص كتاب سيبويه، وتطبيقا للقواعد التي فيه))).
ً
كتاب اإلغفال جاء شرحا

)  - عبد الرحمن بودرع: األساس املعرفي للغويات العربية، ص: )7. 
أبياته وغريبه ألبي الحجاج يوسف بن سليمان  - انظر النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح    (
بن عي�ضى األعلم الشنتمري، دراسة وتحقيق: األستاذ رشيد بلحبيب، اململكة املغربية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

0)))هـ-999)م، الجزء األول، ص:).
)  - األساس املعرفي للغويات العربية، ص: )7.

) - عبد الرحمن بودرع: األساس املعرفي، هامش ص: )7.   
)  - شذى جرار: إبرام الحكم النحوي عند ابن جني، ص: )7).
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»وكّل هذه العناية تدّل على عميق فهم الفار�ضي للكتاب الذي تفّرد به، بعد أن عكف 

م بكالم سيبويه 
ّ
عليه، فاستوعب مسائله، فانصهرت شخصية الفار�ضي به، حتى أصبح يتكل

دونما إشارة، فإذا عدت إلى الكتاب رأيت الكالم لسيبويه«))). 

قا بآراء سيبويه النحوية فقط، بل كان 
ّ
ر الفار�ضي الذي أورثه ابن جني، متعل

ّ
»ولم يكن تأث

متأثرا بمنهجه النحوي، حيث سلك سبيل سيبويه في إيراد االعتراض ثم يتولى هو الجواب. 

وقد ظهر لنا كيف نحا ابن جني هذا النحو في عرض مسائله، حيث تأثر في ذلك بالفار�ضي«))). 

ة الّنظر 
ّ
إّن سيبويه والفار�ضي وابن جني من األئّمة األعالم الذين منحوا العربية حّقها من دق

وحكمة الفقه.

ومّما الشّك فيه أّن الّنحو قد تطّور بعد سيبويه؛ فزيدت عليه مسائل عديدة ومتنّوعة، 

دخل عليه نوع من الّتنظيم والّتبويب والّتقعيد؛ لكّنه مع ذلك لم يخرج عن املنهج الذي 
ُ
وأ

رسمه سيبويه في استنباط األحكام، واستخراج املسائل، وتوضيح العلل؛ فلم تجرؤ األجيال 

املتعاقبة عبر الّزمن على تغيير أسسه وقواعده على الّرغم من تغيير صوره وقوالبه. 

 
ً
 متأللئة

ً
ت قواعده نجوما

ّ
 بعد جيل؛ وظل

ً
وهكذا، م�ضى الّناس يأخذون عن الكتاب جيال

فاتهم وأبحاثهم، ويحّق لنا أن نقول دون اّدعاء أو مبالغة: إّن سيبويه 
ّ
تجذبهم وتهديهم في مؤل

، ويشهد على ذلك ما 
ً
 ومنطقا

ً
 ونحوا

ً
 ولغة

ً
قد وضع حجر األساس في بناء علم العربية: بالغة

ذكره من موضوعات تدخل تحت لواء هذه العلوم جميعها.

)  - شذى جرار: إبرام الحكم النحوي عند ابن جني، ص: )7).
)  - املرجع نفسه، ص: )7). 
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الفصل الثاني:

يه صلة الخصائص بكتاب سيبو

املبحث األّول: تأثير كتاب سيبويه يف خصائص ابن جني

في  بالغ  تأثير  له  كان  كما  سيبويه؛  بْعد  من  جاُءوا  الذين  ثقافة  في  واضح  أثر  للكتاب 

التعليقات  من  كثير  وفي  البحث،  من  الباب  هذا  في  العناية  تّمت  لهذا  ة؛  النحويَّ فاتهم 
َّ
مؤل

 وأّن طائفة كبيرة مّمن نظر في 
ً
واإلحاالت ببيان صلة الخصائص بكتاب سيبويه؛ خصوصا

بما  النحو، وال ربطوه  تأسيس علم أصول  في  الّرائد  إظهار دوره  زوا على 
ّ

يرك لم  الخصائص 

سبقه وال بما لحقه من اآلثار املشابهة.

ودراسته  الخصائص  تحليل  يجعلوا  أن  دون  ومقاالتهم؛  بحوثهم  كتبوا  ألّنهم  وذلك 

غوي العربي، 
ّ
راث الل

ّ
هدفهم ومنتهى غايتهم، كما أّنهم لم يحاولوا إبراز مكانته املتمّيزة في الت

ْبتة متفّردة ال أصل لها وال فرع.
َ
وهو �ضيء تستوجبه دراسة الخصائص؛ إذ ال يصّح أن يكون ن

وقد ُصِرف االهتمام في هذا البحث إلى إبراز صورة سيبويه كما رسم معاملها ابن جني في 

عوبة بمكان وال �ضيء أشقُّ منه،  لة من الصُّ
َ
خصائصه))). ويبقى الّرجوع إلى سيبويه في كّلِ مسأ

عالم؛ 
َ
ه قد خفي الكثيُر ما في كتاب سيبويه على عديد من األئّمة األ وليس أدلَّ على ذلك من أنَّ

وهم؟!
ْ
فكيف بغيرهم مّمن لم يبلغ َمْبلغهم، ولم يدرك شأ

 إلى نتيجة هاّمة هي: أّن ابن جني ال يكّرر سيبويه، وال يقتصر عمله 
ُ

وقد وصل البحث

-في الخصائص- على إعادة إنتاج أفكاره وآراءه؛ بل هو استمرار له وامتداد لنظراته وتأّمالته 

ولكن في صورة مكّملة. 

عن  فيتحّدث  جني  ابن  أّما  لها؛  ل 
ّ
ويمث لها 

ّ
ويعل القاعدة  يقّدم  سيبويه  أّن  والثابت 

فه ويستشهد به 
ّ
الخصائص املشتركة، ويبحث عن األصل ُمْستنبطا له، وحين يكتشفه يوظ

التوّجه من  ل أفكار سيبويه وآراءه؛ حّتى تصبح شخصيته صورة ذهنية يمكن 
ّ
- كان من املفروض قراءة الكتاب، وتمث   (

خاللها إلى سيبويه في الخصائص؛ لكّن الوقت لم يسمح بذلك؛ لهذا لم أدخل على سيبويه من هذا الباب، بل حاولت أن 
ِطل عليه من الّنافذة التي أوحى لي باإلشراف من خاللها تلميذه ابن جني عبر كتابه الخصائص.

ُ
أ
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بناء  في  فها 
ّ
يوظ التي سوف  النظرية  القواعد  ويبرهن على صّحته وفاعلّيته؛ فسيبويه كتب 

القواعد النحوية؛ ثّم بعد ذلك محاها، وتركنا نحن نبحث في تلك القواعد النظرية، ولعّل ابن 

 من تلك القواعد 
ً
 كبيرا

ً
جني وهو يتأّمل في القواعد الّنحوية؛ قد استطاع أن يستخرج جزءا

النظرية، وهكذا تّم استقصاء مظاهر حضور سيبويه في الخصائص من خالل تصريحات 

ابن جني نفسه، ومن خالل بعض تلميحاته وإشاراته.

في  في تنمية آراء سيبويه والّتفريع عليها، بل رّبما خالفه  أثر كبير  أّن البن جني  صحيح 

من  كبير  وجانب  واحدة  أصولهما  أّن   
ّ

إال عنه،  يحكيها  التي  املسائل  وبعض  الفروع،  بعض 

الخصائص من كالم سيبويه نفسه.

والّراجح أّن ابن جني من العلماء الذين حفظوا كتاب سيبويه؛ لذلك نجده يقول في باب 

)قّوة اللفظ لقّوة املعنى(: »وإن لم يحضرنا اآلن حقيقة لفظه« قال ابن جني هذه العبارة وهو 

حرف ولحقته ألف التأنيث بعد ألف 
َ
يسرد رأي سيبويه في )باب تصغير ما كان على ثالثة أ

ْحرف(.
َ
فصار مع األلفين خمسة أ

ثير سيبويه في أعماق الخصائص؛ حّتى لُيخّيل لقارئه أّن ابن جني يحفظ 
ْ
لقد تغلغل تأ

وتارة  فه، 
ّ
مؤل في  مبثوثة  بأقوال سيبويه كما هي  تارة يستشهد  فهو  الكتاب عن ظهر قلب؛ 

فها في مجال اشتغاله -دون تصريح أو تلميح- 
ّ
أخرى يكتفي باإلشارة إليها، وأحيانا أخرى يوظ

وكأّنها من بنات أفكاره الخاّصة. 

وهكذا اقتضت طبيعة البحث في هذا الباب استعمال نوع من املقارنة بين نصوص ابن 

جني في مقابل نصوص سيبويه؛ حّتى تتبّين حدود اجتهادات ابن جني في علم العربية، ويتّم 

غة والّنحو واألدب..
ّ
تعيين ما تفّرد به، وما أضافه من مسائل وتصّورات جديدة في مجال الل

وإحصاءات(،   
ً
)أقواال  

ً
كّما بصفته  البحث  يعني  ال  الخصائص  في  سيبويه  حضور  إّن 

 وتصورات هي أصول البن جني(؛ لهذا سيتم استعمال أقوال 
ً
 )فكرا

ً
ما يعنيه باعتباره كيفا

ّ
وإن

سيبويه لالستشهاد على قضايا يثيرها البحث. 

 وسيلة خاّصة في اإلفصاح عن صلة الخصائص بالكتاب 
ُ

وفي أحيان كثيرة اعتمد البحث

وهي: سْوق نصوص سيبويه في بعض املسائل التي عرض لها ابن جني، ومحاولة املقارنة أو 
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غوية والّنحوية، وبهذا يتبّين مدى اعتماد 
ّ
التوفيق بين آراء الرجلين في العديد من القضايا الل

صاحب الخصائص على سيبويه ومدى استقالله.

املبحث الثاني: هدف ابن جني من وراء االستدالل بآراء سيبويه

 
ً
منهجية بع 

ّ
يت لم  أفكاره-  ف 

ّ
ويوظ سيبويه  بآراء  يستدّل  جني-وهو  ابن  أّن  الحظ 

ُ
امل

، واستعمل مسالك متنّوعة؛ كما 
ً
 متعّددة

ً
رقا

ُ
؛ بل اعتمد ط

ً
 واحدا

ً
، ولم يلتزم طريقا

ً
مة

ّ
منظ

لت في عّدة أمور نذكر منها -على سبيل 
ّ
أّن األغراض التي أراد تحقيقها -من وراء استدالله- تمث

املثال ال الحصر-:

- استنباط األصول واملبادئ العاّمة.

- إثبات بعض القضايا أو نفيها.

- االنتصار لنفسه أو لبعض شيوخه. 

- االحتجاج خالف بعض العلماء. 

- حل بعض املسائل الخالفية.

وهكذا، فمن يتأّمل عالقة ابن جني بسابقيه يدرك -بوضوح تاّم- أن قطب العلم عنده 

مبنيٌّ على التطوير والتجاوز، وليس على التكرار واجترار آراء الّسابقين وأفكارهم.

ف املبّرد))) كتابه املقتضب في النحو والّصرف فكان 
َّ
ل

َ
ه قبل ابن جني أ

ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن

في املقتضب  ، وقد جرى ذكر الخليل وسيبويه 
ً
 كبيرا

ً
را

ّ
تأث ره –هو اآلخر- بكتاب سيبويه 

ُّ
ث

َ
تأ

الخالق عضيمة –في مقّدمة تحقيقه  املائة)))، وقد صرَّح األستاذ عبد  تزيد عن  في مواضع 

ل 
َ
م، وإليه أفضت مقاالُت أصحابنا، وهو الذي نقلها وقّررها، وأجرى الفروع والعل

ْ
ي: »ُيَعّد َجبال في الِعل )  - قال عنه ابن ِجّنِ

واملقاييس عليها«. انظر كتاب »ِسرُّ صناعة اإلعراب« ألبي الفتح عثمان بن جني، مرجع سابق، )/0)).
. انظر كتاب املقتضب ألبي العّباس محّمد بن يزيد املبّرد 

ً
)  - على حين أنَّ املازنّي جرى ذكره في مواضع تبلغ العشرين موضعا

))))ه/)99)م، جمهورية مصر  )0))ه-)8)ه-، تحقيق: محّمد عبد الخالق عضيمة األستاذ بجامعة األزهر، القاهرة: 
العربية، وزارة األوقاف، املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة الثانية: 99))ه/979)م، 

 .9(/(
ويصّرح السيرافي بأّن علم النحو قد انتهى »بعد طبقة الجرمّي واملازنّي إلى أبي العّباس محّمد بن يزيد األزدّي«. انظر املقتضب: 

.((/(
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ى بلغت  ه بذل أق�ضى الجهد في توضيح صلة املقتضب بكتاب سيبويه؛ حتَّ ملقتضب املبّرد- أنَّ

نها التعليق )0)))( نّص))).  نصوص سيبويه التي تضمَّ

 بالنسبة لألستاذ عبد الخالق 
ً
 إنشائيا

ً
ويظهر بكل وضوح أّن هذه الّصلة لم تكن موضوعا

في  بيانها واإلفصاح عنها كان بتقديم نصوص سيبويه  ما  وِإنَّ عضيمة استوحى فيه الخيال، 

معظم املسائل التي عرض لها املبّرد، وبهذا تبّين له مدى اعتماد املبّرد على سيبويه.

األولى  املصادر  عن  يكشف  أن  وسَدمه  هّمه  عضيمة  الخالق  عبد  األستاذ  جعل  لقد 

الّدارس أن  بالباحث  ه ال يجمل 
ّ
أن د غير ما مّرة 

ّ
أك إذ  للمقتضب ما استطاع لذلك سبيال؛ 

الّتهاون واإلغفال يجافي  ر ويَدع املتقّدم عليه، فهذا لون من  ِ
ّ

خ
َ
املتأ إلى  القول  يكتفي بنسبة 

 
ً
ْنِصف ينسب فيه قوال

ُ
امل  البن جني في كتابه 

ً
املنهج العلمّي في نظره، وقد ساق لذلك مثاال

أْن  الفتح  بأبي  : »لذلك كان يجمل 
ً
ق األستاذ عضيمة على ذلك قائال

ّ
للمبّرد؛ فُيعل لسيبويه 

ينسب القول إلى سيبويه ال أن يخّص به املبّرد، أو يقول سيبويه، واملبّرد«))).

تب 
ُ

ك من  إلينا  وصل  ما  وأضخم  دم 
ْ
أق والخصائص  واملقتضب  سيبويه،  كتاب  إنَّ  ثمَّ 

النحو والّصرف، والّربط بينهم تسجيل لخطوات نشأة النحو وتدّرجه في القرن الثاني والثالث 

ة  والرابع، وفي ذلك أيضا كشف عن منابع الخصائص ومصادره، كما ُيعتبر ذلك دعامة قويَّ

في الّدراسات املقارنة.

ه تّتضح خصوصية البحث في هذا الباب وهو يناقش الكثير من القضايا 
ّ
ومن ذلك كل

واملسائل املطروحة في الخصائص من خالل الّتصريح بمعظم أصولها األساسية ومصادرها 

الرئيسية وعلى قّمتها كتاب سيبويه.

 من الخصائص، وقد لقي 
ً
وُيذكر سيبويه وكتابه في أكثر من أربعمائة وسبعين موضعا

 ملكانته عند 
ً
 بأهّمية الكتاب، وإدراكا

ً
 من ابن جني، وإيمانا

ً
 خاّصا

ً
هذا اإلمام وكتابه اهتماما

ال في األمور اآلتية:
ّ
ابن جني، ُعقد العزُم على أن يكون العمل في هذا الفصل متمث

- إخراج معظم ما حكاه ابن جني عن سيبويه في الخصائص.

)  - انظر املقتضب: )/7)).

)  - انظر املقتضب: )/7)).
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- جمع كل املسائل والقضايا التي استقاها ابن جني من الكتاب.

- إبراز دور ابن جني في بلورة األصول الواردة في الكتاب.

- تبيان منهجية ابن جني في االستدراك على سيبويه واالستدالل بآرائه. 

وتقت�ضي طبيعة البحث في هذه املرحلة من البحث استعمال نوع من املقارنة واملوازنة 

بين نصوص ابن جني في مقابل نصوص سيبويه؛ حّتى يتبّين حدود اجتهادات كّل منهما في علم 

العربية، ويتّم تعيين ما تفّرد به كّل منهما عن اآلخر، وما أضافاه من مسائل وتصّورات جديدة 

غة والّنحو واألدب))).
ّ
في مجال الل

الغرض  وليس  بالخصائص،  املتواجدة  الكتاب  نصوص  إخراج  على  البحث  وسيعمل 

ما الهّم والّسدم أن يقّدم البحث ما يكفي 
ّ
التعّرض إلى كّل ما حكاه ابن جني عن سيبويه، وإن

م سيبويه وكتابه؛ إذ ال يمكن ألّي باحث في كتاب الخصائص من أن 
َ
ملعرفة مدى حضور عل

يقرأه في غياب الّرجوع –وبصفة مستمّرة- إلى الكتاب، وذلك حّتى يتبّين له أهم ما أضافه ابن 

جني لجهود أستاذه وشيخه.

للباحث  ر 
ّ
يوف ه 

ّ
ل منطلقه وإطاره؛ ألن

ّ
التي تشك الخام  ماّدته  العلمي  للبحث  ر 

ّ
يوف التصنيفي  العمل  أّن  إلى  - وأشير هنا    (

 مستقبلية رحبة. وألّن الّنصوص شاهد ال يكذب وبرهان ال يقبل الشك؛ فسنورد 
ً
أرضية علمية صلبة، ويفتح أمامه آفاقا

نص ابن جني أّوال ثم نص سيبويه؛ حّتى يتبّين لنا حدود اجتهاداته في علم العربية، ونعّين ما تفّرد به ابن جني من مسائل 
جديدة في مجال اللغة والنحو واألدب.
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املبحث الثالث: أسلوب ابن جني يف االستدالل))) بآراء سيبويه

يعرض ابن جني كالم سيبويه -في الغالب األعّم- بالتفصيل دون أن يجتزئ منه بعض 

العبارات، ويقتصر عليها في االستدالل؛ بل يأخذ النّص ثّم يستدّل به في إثبات أو نفي بعض 

ً
 واصطالحا

ً
)  - مفهوم االستدالل لغة

ِدلُّ 
ُ ْ
ْيِه )...- وامل

َ
 َعل

َ
ْوف

َ
 ال خ

ً
ْي ُمْنَبِسطا

َ
، أ

ّ
راِط ُمِدال ى الّصِ

َ
َحِديِث: َيْم�ِضي َعل

ْ
 )...- وفي ال

َ
َبَسط

ْ
ن

ُ
َل: ا

َّ
َدل

َ
ْيِه وت

َ
َدلَّ َعل

َ
دلل: أ

َر )...- قاَل اْبُن األعرابي: دّل يدّل إذا هدى، وَدلَّ َيِدلُّ إذا َمنَّ 
َ

َتخ
ْ
ٌن ِإذا َهَدى. وَدلَّ ِإذا اف

َ
ال

ُ
َجِريُء )...- وَدلَّ ف

ْ
جاَعِة: ال ِبالشَّ

ِكيَنِة  َهْدِي، وُهما من السَّ
ْ
ل

ُ
ْعَنى ِمَن ا

َ ْ
مل

ُ
ِريُب ا

َ
لُّ ق ْيَك )...- َوالدَّ

َ
رُئ َعل

َ
ة أْي َيْجت

َّ
 ودال

ً
ْيَك ِبُصْحَبِتِه ِإْدالال

َ
الٌن ُيِدلُّ َعل

ُ
ِبَعطاِئِه )...- وف

ْمِت والهدي  ِريِب السَّ
َ
ِبْرنا ِبَرُجٍل ق

ْ
خ

َ
 أ

َ
ْيَفة

َ
ُقلنا ِلُحذ

َ
ِذي جاَء: ف

َّ
 ال

ُ
َحِديث

ْ
ْيِر ذِلَك. َوال

َ
ماِئِل وغ ِر َوالشَّ

َ
ْنظ

َ ْ
ِة وامل

َ
َهْيئ

ْ
َوقاِر في ال

ْ
وال

والدل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتى نلزمه، فقال ما أحد أقرب سمتا وال هديا وال دال من رسول هللا، صلى 
هللا عليه وسلم، حتى يواريه جدار األرض، من ابن أم عبد، فسره الهروي في الغريبين فقال الدل والهدي قريب بعضه 

ك )...- قال سيبويه: والدليلي علمه بالداللة 
ُّ
من بعض، وهما من السكينة وحسن املنظر)...- والدليل والدليلي: الذي يدل

ورسوخه فيها. وفي حديث علي، ر�ضي هللا عنه، في صفة الصحابة، ر�ضي هللا عنهم، ويخرجون من عنده أدلة؛ هو جمع 
ون عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فقهاء فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة«. لسان العرب: 

ُّ
دليل أي بما قد علموا فيدل

..((8-((7/((

يقول علي الجرجاني في كتابه التعريفات، ص: 0). »االستدالل: تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواء كان ذلك من األثر إلى 
، أو من أحد األثرين إلى اآلخر. ويقول محّقق التعريفات في 

ً
 مليا

ً
، أو بالعكس، ويسمى استدالال

ً
 أنيا

ً
املؤثر، فيسمى استدالال

، وقيل: بل االنتقال من 
ً
0). »االستدالل هو: انتقال الذهن من املؤثر إلى األثر، وقيل بالعكس، وقيل مطلقا هامش ص: 

 .»
ً
، واالنتقال من األثر إلى املؤثر يسمى استدالال

ً
املؤثر إلى األثر يسمى تعليال

»أما االستدالل الفقهي فهو استخراج األحكام الشرعية بواسطة أدلة هي: القرآن والسنة واإلجماع والقياس واالستحسان 
واملصالح املرسلة والعرف واالستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي. وأما االستدالل النحوي فقد سبق أن ذكرنا ما 
قاله السيوطي من أنه ينبني على السماع والقياس واالستصحاب، ونشير هنا إلى أنه إذا تعدد املسموع أو تعددت األقيسة 
فإن النحاة يضطرون في حالة التعارض والترجيح إلى استعمال أدلة أخرى غير هذه الثالثة كاالستقراء واألصل وبيان العلة 
واالستحسان والعكس وعدم دليل النفي. وعدم النظير والدليل الباقي وواضح أن االستدالل على الطريقة اإلسالمية بنوعيه 
)الفقهي والنحوي- استدالل طبيعي مباشر غير صوري، وأنه حتى مع استعمال بعض املصطلحات املنطقية مثل »العكس« 
فإن الفكر في النهاية غير الفكر والتطبيق غير التطبيق. ولعل من املالحظ أن هذه األدلة األخرى راجعة في النهاية إلى السماع 
أو إلى القياس. فأولها وهو االستقراء راجع إلى السماع ألن املسموع عن العرب هو الذي يجري عليه االستقراء. وبقية األدلة 
املذكورة راجعة إلى القياس. وهكذا يبدو لنا أن أهم األدلة النحوية على اإلطالق هي السماع والقياس ألنهما يمثالن بداية 

البحث النحوي ونهايته وعلى أساس منهما بنى النحاة فكرتي االطراد والشذوذ.
وإذا وازنا بين االستداللين املنطقي والنحوي أدركنا أن االستدالل املنطقي ال يعتد بما يعتد به االستدالل النحوي من أصل 
واستصحاب أو استحسان أو عدم نظير، وأن األدلة التي أطلق النحاة عليها أسماء تذكرنا بمصطلحات املنطق كالعكس 
ونحوه ربما اختلف فهمها هنا عن فهمها هناك. لقد أشرنا من قبل إلى أن النحاة وضعوا مبادئ عامة أي قواعد للتوجيه 

لالستدالل ولكل قسم من أقسامه وفرع من فروع أقسامه«. األصول لتمام حسان، مرجع سابق، ص: 7).
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القضايا أو تبيان بعض األحكام أو استنباط بعض األصول واملبادئ العاّمة، وقد يخّص كلمة 

بالتناول واالهتمام. 

 كلمة، وهذا عمله –الغالب- في االستدالل 
ً
وقد يستشهد ابن جني بنصوص سيبويه كلمة

يذكره   
ً
أحيانا ه 

ّ
إن حّتى  أهّميته؛  حسب  ويوّضحه  سيبويه  كالم  يتتّبع  فهو  سيبويه،  بكالم 

ويقول: »فهذا ونحوه من البيان ما تراه«)))، »وقد تقّدم سيبويه في هذا املعنى بما هو معلوم 

واضح«))). 

وال يعني هذا التتّبع الحرفي لعبارات سيبويه، فهو قد يترك بعض العبارات القليلة التي 

ه قد يترك الكثير من أمثلة 
ّ
 ألمر قد عرض له فيما سبق، كما أن

ً
 أو توضيحا

ً
قد تكون شرحا

سيبويه التي ال يحتاج إليها في تبيان مراده.

كالم  يذكر  فهو  الكتاب؛  نصوص  مع  الّتعامل  في  ة 
ّ
الدق على  يحرص  جني  ابن  إّن  ثّم 

يورد عبارات ال  العبارات، وقد  في بعض  يتصّرف   
ً
الكتاب، وأحيانا في  وارد  سيبويه كما هو 

تّتفق مع عبارات النّص الواردة في الكتاب، وقد يخرج في التمثيل عّما هو وارد في نّص الكتاب 

في أغلب األحيان. 

بل  بكامله؛  اهد 
ّ

الش أو  النّص  يورد   ال 
ً
أحيانا لكالم سيبويه نجده  ابن جني  نقل  وعند 

- أو يأتي 
ً
يذكر أّول الكالم أو الشطر األّول من البيت، ثّم يختمه بآخر كلمة فيه –اختصارا

- أو يقول: 
ً
 أيضا

ً
بأّول الكالم كناية عن أمثلة ذكرها سيبويه أو كالم ال يريد إعادته –اختصارا

اهد..
ّ

)بيت الكتاب( بعد أن يذكر موضع الش

نها في  نها في أمكنة سابقة؛ فإذا عرض لقضية بيَّ ثّم إّن ابن جني ال يكّرر القضايا التي بيَّ

مكان آخر ال يكّرر ذلك بل يحيل عليها؛ ويشير إلى موضع الحديث عنها، وفي مقامات أخرى 

بآراء سيبويه؛ إذ نجده يستدّل بكالم  يفترض ابن جني أسئلة ويجيب عنها قبل االستدالل 

 يجعل مقّدمة ملا هو بصدده.
ً
سيبويه وعباراته، وأحيانا

)  - الخصائص: )/9). 
)  - الخصائص: )/0).
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وقد يفترض ابن جني أسئلة ويجيب عنها قبل استدالله أو استشهاده بعبارات الكتاب، 

ثّم يعود أللفاظ سيبويه باملناقشة واالستطراد، وهو بهذه األسئلة واملقّدمات يجعل القارئ 

التي  أو القضية  أثاره  يقف على مراد سيبويه من ذلك الكالم الذي قاله أو املوضوع الذي 

طرحها. 

وابن جني حريص –كما قلنا- على توضيح مراد سيبويه، فبعد أن يتحّدث عن القضية 

التي هو بصددها، ويورد ما لديه من أقوال العلماء، ويرّجح ما يراه ويستشهد على ذلك، يعود 

 يطيل في ذلك.
ً
لعبارات سيبويه بالتحليل املختصر، وأحيانا

 من كالم سيبويه؛ فإذا 
ً
الحظ أّن ابن جني ال يوّضح، وال يعّقب على ما كان واضحا

ُ
وامل

كانت أقوال سيبويه واضحة، ال تحتاج إلى توضيح أو تعقيب، أشار إلى ذلك بعد ذكر عبارة 

، ثّم ينفصل 
ً
 أو ين�ضئ سؤاال

ً
سيبويه، وهناك مواضع أخرى نجد أّن ابن جني يفرض اعتراضا

عنه بالجواب؛ فابن جني يكثر االعتراض واالنفصال عن االعتراض. 

؛ تقول الدكتورة 
ً
 ومفّصال

ً
 وموّضحا

ً
ويذكر ابن جني أسئلة كثيرة؛ ثّم ينفصل عنها مجيبا

النحوية  سيبويه  بآراء  متعلقا  جني،  ابن  أورثه  الذي  الفار�ضي  تأثر  يكن  »ولم  جرار:  شذى 

فقط، بل كان متأثرا بمنهجه النحوي، حيث سلك سبيل سيبويه في إيراد االعتراض ثم يتولى 

هو الجواب. وقد ظهر لنا كيف نحا ابن جني هذا النحو في عرض مسائله، حيث تأثر في ذلك 

بالفار�ضي«))).

املبحث الرابع: توظيف ابن جني ألقوال سيبويه دون تصريح أو تلميح  

ثير سيبويه في أعماق الخصائص؛ حّتى لُيخّيل لقارئه أّن ابن جني يحفظ 
ْ
لقد تغلغل تأ

وتارة  فه، 
ّ
مؤل في  مبثوثة  بأقوال سيبويه كما هي  تارة يستشهد  فهو  الكتاب عن ظهر قلب؛ 

فها في مجال اشتغاله -دون تصريح أو تلميح- وكأّنها 
ّ
يكتفي باإلشارة إليها، وأحيانا أخرى يوظ

من بنات أفكاره الخاّصة.

 أّن ابن جني لم يصّرح -في كتابه الخصائص- بأخذ الكثير من الشواهد واآلراء 
ُ
الحظ

ُ
وامل

 من اآلراء التي استدّل بها ابن جني تتشابه مع كالم سيبويه؛ فقد 
ً
عن سيبويه؛ إذ نجد عددا

)  - شذى جرار: إبرام الحكم النحوي عند ابن جني، ص: )7). 
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شواهد  من  وهي  النجار،  علي  األستاذ  إليها  يشر  ولم  املنسوبة،  غير  الشواهد  ببعض  جاء 

الكتاب مثل:  

- قول ابن جني: »وعليه قوله: 

واسِم َهْت   ***  أعاليها َمرُّ الرياِح النَّ ْت ِرماٌح تسفَّ ْيَن كما اهتزَّ
َ

َمش

وقول اآلخر: 

ع«)))
ّ

ش
ُ

ا أتى خبر الُزَبير تواضعت  ***  سوُر املدينة والجباُل الخ
ّ
مل

وهذه الشواهد ذكرها سيبويه حين قال: 

»ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر)...( ومثله قول جرير أيضا:

ُع شَّ
ُ

واَضَعْت  ***  ُسوُر املدينِة والجباُل الخ
َ
َبْيِر ت َبُر الزُّ

َ
ى خ

َ
ا أت

َّ َ
مل

ّمة: ومثله قول ذي الرُّ

واسِم«))) َهْت  ***  أعاِلَيها َمرُّ الرياِح النَّ ْت ِرماٌح تسفَّ ْيَن كم اهتزَّ
َ

َمش

أن  مع  وتواضع«؛  »تسفه  الفعلين  على  التأنيث  تاء  دخول  النّصين  من  الظاهر  ويبقى 

فاعلهما »املر وسور« مذكران، ولكنهما أضيفا إلى مؤنث وهما »املدينة والرياح«؛ فجاز على 

ذلك تأنيث الفعل مراعاة للمضاف إليه املؤنث. 

ُمض االشتباه«))): 
ْ
ذكر ابن جني في »باب في جمع األشباه من حيث َيغ

)  - الخصائص: )/7))-8)). 
والنواسم:  فتزعزعها.  الرياح  تستخفها  الرماح  بمنزلة  يمشين  حين  اهتزازهن  في  النساء  الشاعر  جعل   .((/( الكتاب:   -   (

الضعيفة الهبوب. 
)  - الخصائص: )/9)).
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قاهة في النفس ونصاعة 
َ
ور من اللغة َبطين، َيحتاج محتاجه إلى ف

َ
وقد بدأه بقوله: »هذا غ

لة وال ذات ُهْجنة. »ألقيت يوما على بعض من كان 
َ

من الفكر، ومسائلة خاّصية، ليست مبتذ

يعتادني، فقلت من أين تجمع بين قوله))):

 يعِسل َمْتُنه  ***  فيه كما َعَسل الطريَق الثعلُب
ّ

ْدن ِبَهّز الكف
َ
ل

وبين قولنا:  اختصم زيد وعمرو؟ فأجبل))) ورجع مستفِهما. فقلت: اجتماعهما من حيث 

َوْضع كل واحد منهما في غير املوضع الذي بدئ له. وذلك أن الطريق خاّص وضع موضع العاّم. 

وذلك أن وضع هذا أن يقال: كما عسل أمامه الثعلب، وذلك األمام قد كان يصلح أِلشياء من 

األماكن كثيرة: من طريق وَعْسف وغيرهما. فوضع الطريق –وهو بعض ما كان يصلح لألمام 

تصلح  وأن  الترتيب،  لغير  َوْضُعها  العطف  واو  أّن  هذا  فنظير  األمام.  موضع  عليه-  يقع  أن 

لألوقات الثالثة؛ نحو جاء زيد وبكر. فيصلح أن يكونا جاءا معا، وأن يكون زيد قبل بكر، وأن 

يكون بكر قبل زيد. ثم إنك قد تنقلها من هذا العموم إلى الخصوص. وذلك قولهم: اختصم 

زيد وعمرو. فهذا ال يجوز أن يكون الواو فيه إال لوقوع األمرين في وقت واحد. ففي هذا أيضا 

إخراج الواو عن أّول ما ُوضعت له في األصل: من صالحها لألزمنة الثالثة، واالقتصار بها على 

بعضها؛ كما اقُتصر على الطريق من بعض ما كان يصلح له األمام«))). 

وهذا مقتطف من الكتاب مع يسير من االختالف:

 
َ
ه إلى مفعول«. »ومثل ذلك قول ساعدة

ُ
 قال سيبويه: »هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعل

:
َ
ة يَّ

َ
بن ُجؤ

ِ َيْعِسل َمْتُنُه  ***  فيه كما َعَسَل الطريَق الثعلُب
ّ

ف
َ

ْدٌن بَهّزِ الك
َ
ل   

ويتعدى إلى ما كان وقتا في األمكنة))) كما يتعدى إلى ما كان وقتا في األزمنة ألنه وقت يقع 

في املكان، وال يختص به مكان واحد، كما أن ذاك وقت في األزمان ال يختص به زمن بعينه، 

)  - أنظر الكتاب: )/))-)) و الخصائص: )/9)).
)  - أجبل: أي انقطع.وأصل ذلك  أن الحافر ليبلغ املاء يف�ضي إلى جبل أو صخر وال يجد ماء. 

)  - أنظر الخصائص: )/9))-0)).
)  - »األماكن«. يقول السيرافي: يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدرا مسافته من األمكنة، نحو الفرسخ وامليل؛ وذلك أن 
الفرسخ وامليل وما أشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك املسافة املقدرة. وسماة وقتا ألن العرب قد تستعمل التوقيت في 
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فلما صار بمنزلة الوقت في الزمن كان مثله؛ ألنك قد تفعل باألماكن ما تفعل باألزمنة وإن 

كانت األزمنة أقوى في ذلك«))).  

- تحدث ابن جني عن تعويض »أن« الّناصبة بحرف العطف 

من  ذلك:  لغير  لكن  لتقله  ال  يستعمل،  لم  أنه   
ّ
إال بِه  الّنطق  يمكن  ما  »ومنها  فقال: 

ْن( مع الفعل إذا كان جوابا لألمر 
َ
التعويض منه، أو ألن الصنعة أدت إلى رفِضه. وذلك نحو )أ

والنهي، وتلك األماكن السبعِة؛ نحو اذهب فيذهَب معك »وال تفتروا على هللا كذبا فُيْسِحتكم 

بعذاب« وذلك أنهم عّوضوا من )أِن( الناصبة حرف العطف، وكذلك قولهم: ال َيَسُعني �ضيء 

ويعجَز عنك، وقوله))): 

را 
َ

... ... ... ... ... ...  إنما *** نحاول ملكا أو نموَت فُنْعذ   

ْن(«))).
َ
صارت أو والواو فيه عوضا من )أ

وهذا من كالم سيبويه مع بعض االختالف. 

ْن، كما كان معنى ما انتَصب 
َ
 أ

َّ
قال سيبويه: »واعلم أنَّ معنى ما انتَصب بعد أْو على إال

 أن تسبقني. 
َّ
 أن تقتضَيني وألضربّنك إال

َّ
ك إال بعد الفاء على  غير معنى التمثيل تقول: أللزَمنَّ

هذا معنى النصب. قال امرؤ القيس))):

َرا)))
َ

موَت فُنْعذ
َ
 أو ن

ً
كا

ْ
حاِوُل ُمل

ُ
ما  ***  ن

ّ
ْبِك عيُنك إن

َ
فقلُت له ال ت   

معنى التقدير وإن لم  يكن زمنا. أال ترى أن النبي صلى هللا عليه وسلم وقت مواقيت الحج لكل بلد. فجعلها أماكن. 
)  - الكتاب: )/))-)).

)  - البيت المريء القيس في الخصائص: )/))) و الكتاب: )/7). 
) - الخصائص: )/)))-))).

)  - ديوانه: )). الخصائص: )/))).
)  - قاله لعمرو بن قميئة اليشكري حين استصحبه في مسيره إلى قيصر ليستعديه على بني أسد. وقبله: 

بكى صاحبي ملا رأى الدرب دونه  ***  وأيقن أنا الحقان بقيصرا    
والشاهد فيه نصب نموت بإضمار أن، ألنه لم يرد في البيت معنى العطف، وإنما أراد أنه يحاول طلب امللك إال أن يموت 

غ العذر. 
ُ
بل

َ
فيعذره الناس. ويروى: »فُنعِذرا« أي ن
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 أن 
َّ
را، وإال

َ
 أن نموَت فُنْعذ

َّ
، فالتمثيُل على ما ذكرُت لك، واملعنى على إال

ٌ
والقوافي منصوبة

عِطَيني، كما كان تمثيُل الفاء على ما ذكرُت لك، وفي املعاني التي فصلت لك«))).
ُ
ت

 :
ً
- ذكر ابن جني في إبدال النون ميما

ْمب، فأبدلوا 
ُ

قال ابن جني: »وعلى ذلك قالوا: أمرأة شمباء)))، وقالوا: العمبر، ونساء ش

ع من مجيء الباء بعدها«))).
ّ
النون ميما ملا ُيَتَوق

َباء ونحوهما، 
ْ
ن

َ
 من النون في َعْنَبٍر وش

ً
وقد أورد ذلك سيبويه حين قال: »وامليُم تكون بدال

إذا سكنْت وبعدها باٌء«))). 

العلماء الذين حفظوا  أّن ابن جني من  التفّرس في هذه األمثلة-  والّراجح – من خالل 

نقله عن  املعنى( معلقا على ما  لقّوة  اللفظ  )قّوة  باب  في  كتاب سيبويه، لذلك نجده يقول 

سيبويه باملعنى ال باللفظ: »وإن لم يحضرنا اآلن حقيقة لفظه« قال ابن جني هذه العبارة 

حرف ولحقته ألف التأنيث بعد 
َ
وهو يسرد رأي سيبويه في )باب تصغير ما كان على ثالثة أ

ْحرف())).
َ
ألف فصار مع األلفين خمسة أ

املبحث الخامس: منهج ابن جني يف االستدالل بآراء سيبويه

اآلتي:  الكتاب  بنّص  ابن جني  الكالم والقول( يستدّل  بين  الفصل  القول على  )باب  في 

أّن  « قلت«  في كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بها، وإنما يحكى بعد القول ما  »واعلم 

) - الكتاب: )/7). 
)  - وصف من الشنب وهو رقة األسنان وعذوبتها.

)  - الخصائص: )/)). 
والراء  امليم  فيها وهي:  املقاربة  املقاربة وتدغم  في  تدغم  أّن هناك حروف ال  العربية هو  في  واملعروف   .((0/( الكتاب:   -   (
والفاء والشين. فامليم ال تدغم في الباء في نحو: أكرم به لئال تذهب غنتها. ولكنهم أبدلوا النون ميما ملا يتوقع من مجيء الباء 
بعدها فقالوا: »العمبر« يريدون »العنبر«. فقلبوا النون الساكنة ميما من الباء؛ ألن النون تدغم في امليم وإدغامها ال يخل 
بغنتها والتغيير بالقلب باإلدغام. وهذه بعض األمثلة على سبيل املثال ال الحصر. انظر الكتاب: )/)))./99). الخصائص: 

)/08)، الكتاب: )/ )9/)7)، الكتاب: )/)))، الخصائص: 07)، الكتاب: )/80)، الكتاب: )/)0)-)0).
)  - وحقيقة لفظه في الكتاب: )/08) نسخة بوالق. )/)))-0)) نسخة األستاذ عبد السالم هارون: »واعلم أنَّ كّل ما كان 
 فِإنَّ تحقيره كتحقير املمدود الذي هو بعّدة حروفه مما فيه الهمزة 

ً
 ُمْنصرفا

ً
على ثالثة أحرف ولحقْته زائدتان فكان ممدودا

َباٍء 
ْ
ما صار كذلك ألنَّ همزته بدٌل من ياء بمنزلة الياء التي من نفس الحرف. وذلك نحو: ِعل

ّ
 من ياء نفس الحرف. وِإن

ً
بدال

.».. ْيليٌّ
َ

ِقيٌّ في ِمْقالٍء: ُمق
َ

اٍء: ُسق ، كما تقول في سقَّ ْيِبيٌّ وُحرْيبيٌّ
َ
وِحْرباٍء، تقول: ُعل
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 ال قوال«  ))). فبعد عرض ابن جني لرأي سيبويه في مسألة الفصل بين الكالم والقول 
ً
كان كالما

َرج الكالم هنا ُمخرج ما قد 
ْ

: »ففرق بين الكالم والقول كما ترى .  نعم وأخ
ً
ق عليه موّضحا

ّ
ُيعل

استقّر في النفوس، وزالت عنه عوارض الشكوك«))). 

»ثم قال في التمثيل: »نحو قلت زيد منطلق؛ أال ترى أنه يحسن أن تقول: زيد منطلق« 

فتمثيله بهذا يعلم منه أن الكالم عنده ما كان من األلفاظ قائما برأسه، مستقال بمعناه، 

الفصل  قدم  ملا  الكالم  حال  القول عنده  حال  كانت  لو  إذ  ذلك؛  بخالف  القول عنده  وأن 

بينهما، وملا أراك فيه أن الكالم هو الجمل املستقلة بأنفسها، الغانية عن غيرها، وأن القول 

ال يستحّق هذه الصفة، من حيث كانت الكلمة الواحدة قوال، وإن لم يكن كالما. فعلى هذا 

يكون قولنا قام زيد كالما، فإن قلت شارطا: إن قام زيد، فزدت عليه »إن« رجع بالزيادة إلى 

النقصان، فصار قوال ال كالما؛ أال تراه ناقصا، ومنتظرا للتمام بجواب الشرط«))).

ويّتضح بعد الّنظر في نّص الكتاب، والتأّمل في تعليق ابن جني عليه أّن هذا األخير  يعتبر 

 ال يقبل الّنقاش في مسألة الفصل بين الكالم والقول، بل 
ً
، وشاهدا

ً
 قاطعا

ً
نصَّ سيبويه دليال

تجاوز األمر إلى أبعد من ذلك حين استنبط من وراء الّنظر فيه مجموعة من املبادئ العاّمة 

مثل:

كوك.  
ّ

- الكالم ما استقّر في الّنفوس، وزالت عنه عوارُض الش

 بمعناه، والقول بخالف ذلك.
ّ

 برأسه، مستقال
ً
- الكالم ما كان من األلفاظ قائما

)  - ورد النص كامال في الكتاب كاآلتي: »واعلم أن قلت في كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بها وإنما يحكى بعد القول 
 ما 

ّ
ى بها إال

َ
ما كان كالما ال قوال نحو قلُت زيٌد منطلٌق أال ترى أنه َيحسن أن تقول زيٌد منطلٌق فلما أوقعت قلُت على أال ُيْحك

 يا َمْرَيُم إنَّ هللا 
ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ
ِت امل

َ
 قال

ْ
َيحسن أن يكون كالما وذلك قولك قال زيٌد عمٌرو خيُر الناس وتصديق ذلك قوله عّز وجّل إذ

ُرِك ولوال ذلك لقال أّن هللا«. نسخة بوالق: )/)). نسخة عبد السالم هارون: )/)))-))).   ِ
ّ

ُيَبش
)  - »ومن أدل الدليل على الفرق بين الكالم والقول إجماع الناس على أن يقولوا: القرآن كالم هللا، وال يقال: القرآن قول 
هللا؛ وذلك أّن هذا موضع ضيق متحّجر، ال يمكن تحريفه، وال يسوغ تبديل �ضيء من حروفه. فعبر لذلك عنه بالكالم الذي 
ال يكون إال أصواتا تاّمة مفيدة، وعدل به عن القول الذي يكون أصواتا غير مفيدة، وآراء معتقدة. قال سيبويه:   « واعلم 
 «  . ففرق بين الكالم 

ً
 ال قوال

ً
  « قلت«  في كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بها، وإنما يحكى بعد القول ما كان كالما

ّ
أن

َرج الكالم هنا ُمخرج ما قد استقّر في النفوس، وزالت عنه عوارض الشكوك«. الخصائص: )/8)-
ْ

والقول كما ترى .  نعم وأخ
.(9

)  - الخصائص: )/9). 
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هذه  يستحّق  ال  القول  وأّن  غيرها،  عن  الغانية  بأنفسها  ة 
ّ
املستقل الجمل  هو  - الكالم 

.
ً
، وإن لم يكن كالما

ً
الّصفة، من حيث كانت الكلمة الواحدة قوال

 
ً
ة من نّص سيبويه؛ يضيف مستنتجا

َ
ستنبط

ُ
وبعد استعراض ابن جني لهذه املبادئ امل

 ،
ً
فكرة جديدة تخّص مسألة تحّول الجملة من الكالم إلى القول أي متى يكون التعبير كالما

؛ إذ نجده يشترط الفائدة في الكالم وال يشترطها في القول يقول: »قولنا قام 
ً
ومتى يكون قوال

زيد كالما، فإن قلت شارطا: إن قام زيد، فزدت عليه »إن« رجع بالزيادة إلى النقصان، فصار 

قوال ال كالما«))).

في   
ً
معتبرا  

ً
أصال ليستنبط  سيبويه؛  وضعها  التي  القاعدة  من  جني  ابن  انطلق  وهكذا 

اإلفتراضية  األسئلة  والقول، وذلك حين وضع –كعادته- بعض  الكالم  بين  الفصل  مسألة 

ة، والقول على ما قد يستقّل بنفسه،   بنفسه البتَّ
ّ
وهي: »لم وضع الكالم على ما كان مستقال

باع؟«؛ 
ّ
وقد يحتاج إلى غيره؟ أاِلشتقاق ق�ضى بذلك؟ أم لغيره من سماع متلّقى بالقبول واالت

ثم أجاب نفسه بنفسه: »ال؛ بل الشتقاق ق�ضى بذلك دون مجّرد السماع«))). »وكأن األصل في 

ة الكالم هنا وكثرة القول؛ وسبب ذلك 
ّ
ساع إنما هو محمول على القول؛ أال ترى إلى قل

ّ
هذا االت

ته عندي ما قّدمناه من سعة مذاهب القول، وضيق مذاهب الكالم«))). ويّتضح غرُض 
ّ
وعل

ابن جني من خالل وضعه لتلك األسئلة االفتراضية وهو: البحث عما وراء عبارة سيبويه؛ أي 

 يتساءل حول ما الذي أراد سيبويه قوله ولم يقله حقيقة..
ً
أّن ابن جني دائما

واملالحظ أّن مجمل مواضيع الخصائص تدور حول األصول العملية لعلم االشتقاق؛ 

كما أّن ابن جني قد أدار مباحث )باب القول على الفصل بين الكالم والقول( على مبادئ علم 

االشتقاق، ويظهر ذلك في نطاق حديثه عن الفصل بين الكالم والقول؛ إذ نجده يتطّرق إلى 

الحديث عن الجذر الواحد، وجميع  تقليباته التي ال تتعّدى الّداللة الواحدة، و يقول: »إن 

هذا موضع يتجاوز قدر االشتقاق، ويعلوه إلى ما فوقه. وستراه فتجده طريقا غريبا، ومسلكا 

من هذه اللغة الشريفة عجيبا«))).

)  - الخصائص: )/9). 
)  - الخصائص: )/)).
)  - الخصائص: )/)).

)  - الخصائص: )/).
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ة من الكتاب على صدق ما ذهب إليه »وقال سيبويه))) :   « هذا 
ّ
ولذلك جاء ابن جني بأدل

م، بمنزلة 
َّ
ل

َ
باب علم ما الكلُم من العربّية«  فاختار الكلم على الكالم، وذلك أن الكالم اسم من ك

م؛  
ّ
م وسل

ّ
م، وهما بمعنى التكليم والتسليم، وهما املصدران الجاريان على كل

ّ
السالم من سل

 يصلح ملا يصلح له الجنس، وال يختّص بالعدد دون غيره، َعَدل عنه 
ً
فلما كان الكالم مصدرا

إلى الكلم، الذي هو جمع كلمة، بمنزلة سِلمة وسِلم ونِبقة ونِبق وثِفنة وثِفن .  وذلك أنه أراد 

تفسير ثالثة أشياء مخصوصة، وهي االسم، والفعل، والحرف، فجاء بما يخص الجمع، وهو 

الكلم، وترك ما ال يخص الجمع، وهو الكالم، فكان ذلك أليق بمعناه، وأوفق ملراده«))).

حُزن، وال تتملك قلب السامع، إنما ذلك 
َ
ت »ومعلوم أن الكلمة الواحدة ال تشجو، وال 

فيما طال من الكالم وأمتع سامعيه، بعذوبة مسَتمعه، ورقة حواشيه؛ وقد قال سيبويه))) :  

 « هذا باب أقل ما يكون عليه الكلم «  فذكر هنالك حرف العطف، وفاءه، وهمزة االستفهام، 

والم االبتداء، وغير ذلك مما هو على حرف واحد، وسّمى كل واحد من ذلك كلمة« ))). »وكذلك 

 تا «  فيقول مجيبه :   « بلى فا «  .  فهذا ونحوه مما يقّل 
َ

قول اآلخر –فيما حكاه سيبويه)))- :   « أال

.  وال خبثا«))).  
ً
؛ وال ِطيبا

ً
 وال قبحا

ً
لفظه، فال يحمل حسنا

 ويخلص ابن جني –في نهاية بابه- إلى نتيجة ثابتة ال تقبل النقاش وال املراجعة وهي: »أّن 

ما هو في لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها، املستغني عن غيرها، وهي 
ّ
الكالم إن

التي يسميها أهل هذه الصناعة الُجَمل، على اختالف تركيبها. وثبت أّن القول عندها أوسع 

من الكالم تصّرفا، وأنه قد يقع على الجزء الواحد، وعلى الجملة، وعلى ما هو اعتقاد ورأي، 

مين في هذا املوضع، وِضيَق القول فيه عليهم، 
ّ
ال لفظ وَجْرس. وقد علمت بذلك تعّسف املتكل

الكالم  بين  نّص سيبويه فيه، وفصِله  والعجب ذهابهم عن  بينهما.  يكادوا يفصلون  حتى ال 

والقول .

)  - ورد ذلك في أول الكتاب.
)  - الخصائص: )/)). 

)  - انظر الكتاب: )/)0)، وترجمة الباب فيه: »هذا باب عّدة ما يكون عليه الكالم«.
)  - الخصائص: )/7).

 تفعل، وبلى فافعل، 
َ
)  - انظر الكتاب: )/))، والنص فيه: »وسمعت من العرب من يقول: أال تا، بلى فا، فإنما أرادوا: أال

ولكنه قطع«. 
)  - الخصائص: )/0)-)).
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*  وِلكل قوٍم ُسّنة  وِإمامها  *)))«))). 

بع ُسّنة سيبويه في مسألة الفصل بين الكالم والقول، 
ّ
وهكذا، يّتضح أّن ابن جني قد ات

 في حسم املوضوع.. واملالحظ أّن سيبويه جاء بالقاعدة: »واعلم أّن  « قلت«  في 
ً
خذه إماما

ّ
وات

 ال قوال«. وقد 
ً
كالم العرب إنما وقعت على أن يحكى بها، وإنما يحكى بعد القول ما كان كالما

 في املسألة.
ً
ناقش ابن جني –كما رأينا- هذه القاعدة السيبويهية ليستنبط أصال مهّما

ه: »كل لفظ مستقٍلّ 
ّ
ومما يثير االنتباه تعريف ابن جني ملصطلح الكالم؛ فهو يعرفه بأن

ه: »في لغة العرب عبارة عن 
ّ
بنفسه، مفيٍد ملعناه. وهو الذي يسميه النحويون الُجَمل«))). وبأن

األلفاظ القائمة برءوسها، املستغني عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الُجَمل، 

على اختالف تركيبها«))). 

لقد سّوى ابن جني –في املرحلة التي تلت سيبويه- بين الُجْملة والكالم، ونظر إليهما على 

أّنهما مترادفان؛ ُيقصد بكّل واحد منهما ما ُيقصد باآلخر دون إشارة إلى تعميم أو تخصيص. 

املفرد  باب  في  الجملة والكالم؛ حين قال  بين  الجرجاني كذلك  القاهر  وقد سوى عبد 

والجملة من كتابه الجمل: »اعلم أن الواحد من االسم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا 

، واالئتالف يكون بين االسم 
ٌ
 وُسّمي جملة

ً
ائتلف منها اثنان فأفادا نحو: خرج زيٌد ُسّمي كالما

والفعل كما ذكرنا وبين االسمين، كقولك: زيٌد منطلٌق، وبين االسم والحرف في النداء خاصة 

نحو: يا زيُد«))). 

هذين  مدلولي  بين  سوية 
ّ
الت مسألة  في  القاهر  عبد  واإلمام  جني  ابن  من  كّل  ويشترط 

املصطلحين شرطين في تحديد املصطلح: 

)  - هذا عجز بيت من معلقة لبيد صدره:
*  من معشر سنت لهم آباؤهم  *   

)  - الخصائص: )/)).

)  - الخصائص: )/7).

)  - الخصائص: )/)).
)  - انظر كتاب الجمل لإلمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )ت)7)ه-، حّققه وقّدم له: علي 

حيدر أمين مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق، منشورات دار الحكمة بدمشق: )9))ه/)97)م، ص:0). كتاب الجمل 
هو شرح لكتاب العوامل املائة.
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األول: هو ما يساوي االستقالل، وعدم االحتياج إلى �ضيء آخر في تعبير ابن جني، وهو 

االئتالف بعبارة الجرجاني. 

والثاني: هو الفائدة في تعبير كّل منهما.

تترّدد حّتى عصرنا الحاضر؛ إذ يسوي صاحب النحو  سوية 
ّ
الت ت أصداُء هذه 

ّ
وقد ظل

)أو  الكالم  يقول:  نجده  إذ  واحد؛  بتعريف   
ً
معا عرفهما  فقد  والجملة،  الكالم  بين  الوافي 

الجملة(: هو ما تركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل«. مثل: أقبل ضيف. فاز 

رين من النحاة حّتى عصر اإلمام 
ّ

 أّن كُتب املتأخ
ّ

..«))) ؛ إال
ً
طالب نبيه. لن يهمل عاقل واجبا

السيوطي، ومن نهج نهجه من النحاة املعاصرين، فّرقوا بين الكالم والجملة؛ إذ اصطلحوا 

والخبر  واملبتدإ  والفاعل  الفعل  من  ب« 
ّ

مرك »كالم  والجملة:  مفيد«،  »قول  الكالم:  أّن  على 

  .
ً
مطلقا

ويمكن اإلشارة هنا إلى أّن مصطلح الجملة لم يظهر –على شهرته- مع الدراسات النحوية 

للجهود   
ً
ناضجا  

ً
تمثيال ُيعدُّ  الكتاب  أّن  االعتبار  في  أخذنا  إذا  سيبويه،  كتاب  عاصرت  التي 

النحوية في هذه الفترة. 

ثّم إّن سيبويه نفسه لم يستخدم مصطلح الجملة على النحو الذي تناوله به من جاء 

بعده؛ فلم ترد كلمة الجملة في كتابه إال مّرة واحدة؛ إذ جاءت بصيغة الجمع، ولم ترد بوصفها 

ّرون إليه إال وهْم 
َ
؛ بل وردت بمعناها اللغوي إذ يقول: » وليس �ضيء ُيضط

ً
 نحويا

ً
مصطلحا

يحاِولون به وجها. وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا، ألنَّ هذا موضع ُجَمٍل«))). 

سع مدلوله في كتاب سيبويه ويأخذ دالالت مختلفة بحيث ال يقال 
ّ
ومصطلح الكالم نفسه يت

..
ً
ه يستخدم الكالم في معنى الجملة االصطالحي دائما

ّ
إن

)  - انظر كتاب النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة، والحياة اللغوية املتجّددة، تأليف عباس حسن عضو مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة، دار املعارف بمصر، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، ص: )).

)  - الكتاب: )/)).
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الفصل الثالث: 

يه في الخصائص؟ لماذا استدّل ابن جني بآراء سيبو

األصول  الستنباط  سيبويه  بآراء  يستدّل  جني  ابن  األول:  املبحث 

واملبادئ العاّمة

 إلى 
ً
 أساسا

ً
على الّرغم من أّن اهتمام النحاة األوائل –ومن بينهم ابن جني- كان منصرفا

ن من يراعيها من »انتحاء سمت كالم العرب في تصّرفه من إعراب وغيره..«)))، 
ّ

وضع قواعد تمك

فإّن ابن جني قد وصل بإصراره العلمي إلى األصول أو املبادئ العاّمة التي اعتمدها النحاة –

ومن بينهم سيبويه- في استنباطهم لقواعد اللغة العربية، وحاول عرضها في خصائصه بنوع 

 نصب عيني الّدارس الباحث معظم ما يلزمه أو يحتاجه إلدراك هذه 
ً
من الّتوضيح، واضعا

األصول.

وقد كان البن جني في أصول النحو اجتهادات متمّيزة، وقد صّرح في خطبة خصائصه أّن 

 من البصريين والكوفيين قد هربوا من هذا العلم، وتحاَموا طريق اإلملام به »والخوَض في 
ّ

كال

َججه«)))، ولذلك لم تكن سبيل ابن جني إلى 
ُ

 عن اقتحام ِغماره ول
ً
جه، فضال

ُ
ل

ُ
أدنى أوشاله وخ

الوصول إلى األصول يسيرة سهلة، وذلك ألّنها غاصت في بحار تراث املتقّدمين وخاّصة كتاب 

العربي،  النحو  أصول  عن  دقة 
ّ
الصا الّصورة  تبسط  أن  لها  هّيأ  ما  منها  والتقطت  سيبويه، 

النحاة  بها  مّر  التي  اللغوية  التجربة  فهم  على  ُيعينه  ما  الباحث  الّدارس  يدي  بين  ووضعت 

العرب ومن بينهم سيبويه؛ بل على فهم النحو العربي وبناءه العاّم كذلك. 

ولنقف عند نماذج توّضح لنا كيف كان ابن جني يستنبط األصول واملبادئ العاّمة من 

آراء  سيبويه وأقواله:  

)  - لقد عّرف ابن جني »النحو« بقوله: »انتحاء سمت كالم العرب في تصّرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير 
والتكسير واإلضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم 

يكن منهم«. انظر الخصائص: )/)).
)  - انظر الخصائص: )/)-).
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-  يقول ابن جني في باب في دور))) االعتالل))): »ومثله ما أجازه سيبويه في جر  « الوجه «  من 

 بأن الجر إنما جاز في الضارب الرجل ونحوه 
ً
قولك :  هذا الحسن الوجه  )...( وقد أحطنا علما

مما كان في الثاني منهما منصوبا؛ لتشبيههم إّياه بالحسن الوجِه )...( فلما كان كذلك قوي في 

بابه، حتى صار لقوته قياسا وسماعا، كأنه أصل للجر في )هذا الحسن الوجه( )...( وذلك أن 

ة تسّوغ  حمل األصول عليها .  وذلك إِلرادتهم تثبيت الفرع والشهادة  نت  قِويت قوَّ
َّ

الفروع إذا تمك

ة الحكم«))). له بقوَّ

-  وقول ابن جني في باب في نقض املراتب إذا عرض هناك عارض))): »املفعول قد شاع 

 تقّدمه على الفاعل )...( أال ترى أن سيبويه أجاز في جّر الوجه 
ُ
رد من مذاهبهم كثرة

َّ
عنهم واط

من قولك :  هذا الحَسن الوجِه أن يكون من موضعين :  أحدهما بإضافة الحَسن إليه، واآلخر 

الوجه  الحسن  عاد  فشبه  أن  إلى  سيبويه  ذاك  دعا  حتى   )...( الرجِل  بالضارب  له  تشبيه 

 بالحسن الوجه، وهذا 
ً
ت للضارب الرجل تشبيها بالضارب الرجل، من الجهة التي إنما صحَّ

 من أحكامها قد حارت 
ً
ن الفروع عندهم، حتى إن أصولها التي أعطتها حكما

ُّ
ك على تَمك

ّ
يدل

ته إليها، وجعلته عِطّية منها لها« ))).  فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدَّ

في  الفروع على األصول))): »أال ترى أن سيبويه أجاز  في باب من غلبة  -  يقول ابن جني 

قولك :  هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجِه من موضعين )...( فإن قيل :  وما الذي سّوغ 

)...- فإّن  ف كّل منهما على اآلخر 
ّ
لة بذلك ال�ّضيء. والّدور بين شيئين توق

ّ
ة معل

ّ
ل ال�ّضيء بعل

ّ
)  - يريد بدور االعتالل أن يعل

، والّدوران 
ً
 وعدما

ً
ة، وانعدامه بعدمها، كما في حرمة الّنبيذ تدور مع اإلسكار وجودا

ّ
الّدَوران هو حدوث الحكم بحدوث العل

ة، والّدور أدنى إلى أن يكون من قوادحها. 
ّ
من مسالك العل

)  - الخصائص: )/)8)-)8).
َمْوِرَده مع نقيضه: »قيل: األصل –لقوته-  َيِرد مع نظيره  )/)8)-)8). ويقول ابن جني في باب في ال�ضيء  - الخصائص:    (
أحمل لهذا املعنى، من الفرع لضعفه )...- فاألصول لقوتها –يتصرف فيها، والفروع– يتوقف بها ويقصر عن بعض ما 
تسوغه القوة ألصولها«. انظر الخصائص: )/)0)-)0). ويقول في موضع آخر: »األصول املنصرف عنها إلى الفروع على 
ضربين: ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع. واآلخر ما ال تمكن مراجعته؛ ألن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله«. انظر 

الخصائص: )/7)). 
)  - الخصائص: )/98)-)9).
)  - الخصائص: )/98)-)9).

)  - ورد النص  في الخصائص كاآلتي: »وقال الراعي:
ٍة كالَفْحل ِهمالِج  *  *  على ُجماليَّ

رد صار كأنه أصل في بابه، حتى عادوا فشبهوا الجمل بالناقة في ذلك؛ فقال: 
ّ
وهو كثير. فلّما شاع ذلك واط
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ل به؟ 
َّ
ا يرويه عن العرب رواًية، وإنما هو �ضيء رآه واعتقده لنفسه وعل سيبويه هذا، وليس ممَّ

هت  قيل يدّل على صّحة ما رآه من هذا وذهب إليه ما عرفه وعرفناه معه :  من أن العرب إذا شبَّ

َبه لهما، وَعَمرت به الحال بينهما.. «))).
ّ

نت ذلك الش
ّ

 ب�ضيء مك
ً
شيئا

، كذلك أتبعوا األول الثانَي في 
ُ

، وُمنذ ، وعضَّ ، وِفّرِ دُّ
ُ

-  »وكما أتبعوا الثانَي األّول في نحو ش

 ب�ضيء 
ً
هت شيئا دخل، وأشباه هذا كثير، فلما رأى سيبويه العرب إذا شبَّ

ُ
خرج، أ

ُ
قتل، أ

ُ
نحو :  أ

 ملعنى 
ً
 لهما وتتميما

ً
 فحملت اآلخَر على حكم صاحبه، تثبيتا

ً
فحملته على حكمه، عادت أيضا

 على 
ً
 لجّر الوجه من قوله  « هذا الحسن الوجِه«  أن يكون محموال

ً
م أيضا

َ
َبه بينهما، َحك

َ
الش

 النصب في قولهم  « هذا الحسن 
ً
جر الرجل في قولهم  « هذا الضارب الرجِل «  كما أجازوا أيضا

 له منهم على  « هذا الضارب الرجَل«))). 
ً
الوجَه«  حمال

- باب في مشابهة معاني اإلعراب معاني الشعر: »ومن ذلك قول سيبويه في نحو قولهم :  

هذا الحسن الوجِه :  إن الجّر فيه من وجهين، أحدهما طريق اإلضافة، واآلخر تشبيه بالضارب 

الرجِل، هذا مع العلم بأن الجّر في الضارب الرجِل إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه بالحسن 

الوجه، فعاد األصُل فاستعاد من الفرع نفَس الحكم الذي كان األصل بدأ أعطاه إياه، حتى 

ن الفروع وعلّوها في التقدير .  وقد ذكرنا ذلك)))« ))).    
ّ

دّل ذلك على تمك

ه من َمْحَمِضْه
ُ
دوت

ُ
بوا كل ُجَماِلّي َعِضْه  ***  قريبٍة ن وقرَّ

املعنى عيُنه قد  اللغة كثيرة. وهذا  في هذه  أفاده من األصل، ونظائره  الفرع  كان  فيما  الفرع  فهذا من حملهم األصل على 
هوا األصل بالفرع في املعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك األصل، أال ترى أن سيبويه  استعمله النحويون في صناعتهم، فشبَّ
أجاز في قولك :  هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجِه من موضعين )...- فإن قيل :  وما الذي سّوغ سيبويه هذا، وليس 
ل به؟ قيل يدّل على صّحة ما رآه من هذا وذهب إليه 

َّ
ا يرويه عن العرب رواًية، وإنما هو �ضيء رآه واعتقده لنفسه وعل ممَّ

َبه لهما، وَعَمرت به الحال بينهما؛ أال تراهم ملا 
ّ

نت ذلك الش
ّ

 ب�ضيء مك
ً
هت شيئا ما عرفه وعرفناه معه :  من أن العرب إذا شبَّ

موا ذلك املعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه «.  انظر الخصائص:  شّبهوا الفعل املضارع باالسم فأعربوه، تمَّ
 .(0(-(0(/(

)  - الخصائص: )/)0)-)0). 
)  - الخصائص: )/08).

)  - انظر الخصائص: )/00).
)  - الخصائص: )/)7).
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-  »وليس �ضىء يضطّرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«))): »فأّول ذلك أنا لسنا نّدعي 

أن علل العربية في َسْمت العلل الكالمية البتة، بل ندعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهّية، 

ينا الصنعة حّقها، وربأنا بها 
ّ
منا بديهة العقل، وترافعنا إلى الطبيعة والحّس، فقد وف

ّ
وإذا حك

 
ً
أفَرع مشارفها. وقد قال سيبويه))) :  وليس �ضيء مما يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها

وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما اسُتكِرهوا عليه؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، 

ه على األسباب املطلوبات منه «))).  فتست�ضيء به وتستمّد التنبُّ

الذي أعطى األول  الوجه  ال�ضيء من غير  ال�ضيء على  في حمل  باب  في  ابن جني  -  يقول 

من  ِكساء؛  بهمزة  ّراء 
ُ
ق همزة  فشّبهوا  اوّي،  رَّ

ُ
ق اٍء:  رَّ

ُ
ق في  بعُد  ِمن  قالوا  إنهم  »ثم  الحكم:  ذلك 

حيث كان أصال غير زائدة؛ كما أن همزة كساٍء غير زائدة. وأنت لم تكن أبدلَت همزة كساء 

ما قبله،  ُيحمل أحدها على  لفظّية  زائدة، لكن هذه أشباه  كانت غير  في كساوّي من حيث 

 وهم 
َّ
ون إليه إال رُّ

َ
را له. وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه))) بقوله :  وليس �ضيء ُيضط ثا بِه وتصوُّ تشبُّ

  .(((» 
ً
يحاولون بِه وجها

-  »وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا؛ أال ترى إلى 

قول سيبويه :   « أو لعّل األّول وصل إليه علم لم يصل إلى اآلِخر «؛  يعني أن يكون األّول الحاضر 

شاهَد الحال، فعرف السبب الذي له ومن أجله ما))) وقعت عليه التسمية؛ واآلِخر - لبعده 

عن الحال-  لم يعرف السبب للتسمية )...( وهذا مما ألزمه أبو بكر أبا إسحاق)7) فقبله منه 

ولم يرده«)8). 

)  -  انظر الكتاب: )/)).
)  -  انظر الكتاب: )/))، والعبارة فيه: »وليس �ضيء يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«.

)  -  الخصائص: )/-53 )).
)  -  انظر الكتاب: )/)). 
)  -  الخصائص: )/))).

)  -  ما هنا زائدة، ويجوز أن تكون مصدرية.
7  -  أبو بكر بن السّراج، وأبو إسحق هو الزّجاج، وكالهما تلميذ املبّرد. يقول األستاذ علي النجار: »وكان الزجاج مسرفا في 

االشتقاق وابن السراج مقتصدا فيه«. انظر الخصائص هامش: )/)). 
8  -  الخصائص: )/)).
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إليها  نسبناه  ما  واألغراض  العلل  من  أرادت  قد  العرب  أن  في  باب  في  جني  ابن  -  يقول 

وحملناه عليها: »قال أبو بكر: ولو ذهبنا نشتّق لقولهم )ع ق ر( من معنى الصوت لُبعد األمر 

ِطعت إحدى ِرْجليه فرفعها ووضعها على األخرى، ثم نادى وصرخ 
ُ
؛ وإنما هو أنَّ رجال ق

ً
ِجّدا

بأعلى صوته، فقال الناس: رفع عِقيرته، أي رجله املعقورة. قال أبو بكر: فقال أبو إسحاق: 

لست أدفع هذا. ولذلك قال سيبويه في نحو من هذا :  أو ألن األول وصل إليه علم لم يصل إلى 

اآلخر يعني ما نحن عليه من مشاهدة األحوال واألوائل )))«))). 

ُنب، وقّل عنهم باب ِفِعل نحو 
ُ
ُعل، نحو عنق وط

ُ
-  »فإن قلت :  فما بالهم كثر عنهم باب ف

إبل وإِطل مع أن الضمة أثقل من الكسرة؟ فالجواب عنه من موضعين :  أحدهما أن سيبويه 

 يكثر في كالمهم ما 
ّ
قال :   « واعلم أنه قد يقّل ال�ضيء في كالمهم، وغيره أثقل منه، كل ذلك لئال

يستثقلون «  فهذا قول، واآلخر أن الضمة وإن كانت أثقل من الكسرة، فإنها أقوى منها؛ وقد 

إلى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات، وعجز  ُيحتمل للقّوة ما ال يحتمل للضعف؛ أال ترى 

األلف عن احتمالهن، وإن كانت خفيفة لضعفها، وقّوة الهمزة .  وإنما ضعفت الكسرة عن 

الضمة لقرب الياء، من األلف، وبعد الواو عنها«))). 

ؤها فليست 
َ
-  باب في ترك األخذ عن أهل املدر كما أخذ عن أهل الوبر: »فأما أشئُؤها وأْدأ

الهمزتان فيهما بأصلين .  وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه والمه همزتان وال كالهما 

 عن وجوب .  فالناطق بذلك بصورة من جرَّ الفاعل أو رفع املضاف إليه، في أنه ال أصل 
ً
أيضا

ف 
ّ
راحه والتوق ِ

ّ
غه، وال قياس يحتمله، وال سماع َوَرد به .  وما كانت هذه سبيله وجب اط يسّوِ

نحو مررت  بالياء؛  ة  الستَّ األسماء  الصحيح كون هذه  ونظير كسرة   )...( أورده   لغة من  عن 

( بالياء كما يقول )كأنَّ غالِمي (.  ومثله سواًء ما  بأخيك وفيك .  فكان قياسه أن يقول )كأنَّ فيَّ

 إلى معاني األلفاظ الحقيقة أو األصلية 
ً
 االشتقاق ال يوصلنا دائما

ّ
)  -  تعليق: يحاول ابن جني في هذا النص أن يبّين أن

 األول وصل إليه علم لم يصل إلى اآلخر، كما علل ذلك سيبويه وأبو بكر ابن 
ّ

 – في بعض األحيان-  أو ألن
ً
لبعد األمر جّدا

ه ال يؤَمن أن تكون هذه األلفاظ املنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم نشاهدها، ولم 
ّ
السراج هذا األخير الذي احتّج بأن

ندر ما حديثها..    
)  -  الخصائص: )/8)).

)  -  الخصائص: )/-68 9).
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ِبي 
َ
، ولم يقل )فاي( وقد قال هللا سبحانه :   «ِإنَّ أ حكاه صاحب الكتاب من قولهم :  كسرَت ِفيَّ

َيْدُعوَك «  ولم يقل :  ِإن أباي «))).   

ما  على  يتابعك  وال  رسمناه،  فيما  لك  ينقاد  ال  النحو  هذا  من   
ً
شيئا رأيت  أنت  -  »فإن 

أوردناه، فأحد أمرين :  إما أن تكون لم تنِعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه، أو ألن لهذه 

 وأوائل قد تخفى عنا وتقُصر أسبابها دوننا كما قال سيبويه :  أو ألن األّول وصل 
ً
اللغة أصوال

إليه ِعلم لم يصل إلى اآلخر  «))).  

العرب  إن  »قيل :   اللغة))):  في  املألوف  املعتاد  العادة  نقض  في  باب  في  جني  ابن  -  يقول 

سيبويه)))  قال  وحتى  الفاعل،  برتبة  عندها  يلحق  كاَد  حتى  املفعول  أمُر  أنفسها  في  قِوى  ا 
َّ
مل

انهم وَيعنيانهم «  خّصوا املفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من   ُيهمَّ
ً
فيهما :   « وإن كانا جميعا

 إلى الفاعل )...( 
ً
 إلى املفعول، عن صورته مسندا

ً
الصنعة :  أحدهما تغيير صورة املثال مسَندا

ن املفعول عندهم، وتقّدم حاله في أنفسهم؛ إذ أفردوه بأن 
ّ

قال أبو علي :  فهذا يدلك على تمك

صاغوا الفعل له صيغة مخاِلفة لصيغته وهو للفاعل«))).

إليها  نسبناه  ما  واألغراض  العلل  من  أرادت  قد  العرب  أن  في  باب  في  جني  ابن  -  يقول 

وُيْنِعم  بِه صاحبه،  يخاِطب  أن  فأراد  أمر  إذا عناه  اإلنسان  أن  تعلم  َو ال 
َ
»أ عليها:  وحملناه 

تصويره له )...( أفال ترى إلى اعتبارِه بمشاهدة الوجوه، وجعِلها دليال على ما في النفوس. وعلى 

ذلك قالوا :   « رب إشارٍة أبلُغ من عبارة «  وحكاية الكتاب))) من هذا الحديث وهي قوله :   « أال تا «  

 في الظلمة« )7).  
ً
م إنسانا ِ

ّ
و « بلى فا «  .  وقال لي بعض مشايخنا رحمه هللا :  أنا ال أحسن أن أكل

املبحث الثاني:ابن جني يستدل بآراء سيبويه إلثبات قضية من القضايا النحوية أو نفيها

)  -  الخصائص: )/-6 7.
)  -  الخصائص: )/-164 ))).

)  -  انظر الخصائص: )/-217 8)). 
)  -  انظر الكتاب: )/)).

)  -  انظر الخصائص: )/-217 8)). 
)  -  انظر الكتاب: )/)) نسخة بوالق. )/-0)) ))). والنص فيه »سمعت من العرب من يقول: أال تا، بلى فا فإنما أرادوا 

أال تفعل، وبلى فافعل، ولكنه قطع«. وانظر  الخصائص: )/0). 
7  -  الخصائص: )/7)).
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ما حاول حصر القضايا 
ّ
وابن جني لم يطرح كّل القضايا الّنحوية الواردة في الكتاب، وإن

ط عليها الضوء وحاول أن ينير حوالكها.
ّ
املشكلة التي تستوقف الّدارس لكتاب سيبويه فسل

بالعقلية  النحوية  الكتاب وبعض قضاياه  وقد تمّيز منهج ابن جني وهو يطرح مسائل 

ة املالحظة وسعة 
ّ
ه تمّيز بدق

ّ
ل املسائل النحوية إلى أق�ضى ما تتحّمله، كما أن

ّ
التحليلية؛ إذ حل

كها وتعرف به«))). 
ّ
الّنظر، و«كان يلمح اإلشارات الخاطفة فيأخدها ويتبّناها ويتمل

 أو 
ً
فرّب عبارة أو إشارة ملحها ابن جني وهو يستعرض مسائل الكتاب فعقد عليها بابا

أكثر وأخرجها إلى الوجود فكرة واضحة محدودة املعالم))). ومّما يدّل على كّل ما الحظناه ما 

نلمحه في النماذج اآلتية: 

-  يقول ابن جني في باب في عدم النظير: »أما إذا دّل الدليل فإنه ال يجب إيجاد النظير .  

بها  ِفِعٍل  )إِبال(  وحدها، ولم يمنع الحكم  ى فيما جاء على 
َ
َحك الِكتاب)))، فإنه  وذلك مذهب 

س به ال للحاجة 
ْ
ن

ُ
عنده أن لم يكن لها نظير؛ ألن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو لأل

إليه «))). 

-  باب في اللفظين على املعنى الواحد يردان عن العالم متضادين: »وذلك عندنا على أوجه :  

ل، 
َّ
باملعل ذ 

ْ
خ

َ
األ املذهب  كان  اتفق ذلك  فإذا    . 

ً
ال

َّ
معل  واآلخر 

ً
ُمرسال يكون أحدهما  أن  أحدها 

ووجب مع ذلك أن ُيتأّول املرَسل .  وذلك كقول صاحب الكتاب))) - في غير موضع-  في التاِء من 

)  -  فاضل السامرائي: ابن جني النحوي، ص: 7)).
ل واألغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها- : »رب إشارٍة أبلُغ من 

َ
)  -  وهو القائل في )باب  في أن العرب قد أرادت من الِعل

عبارة« وحكاية الكتاب من هذا الحديث، وهي قوله: )أال تا-  و)بال فا- «. انظر الخصائص: )/7)). يقول األستاذ علي النجار 
 تفعل، وبلى فافعل، 

َ
في هامش كتاب الخصائص: »والنص فيه: »وسمعت من العرب من يقول: أال تا، بلى فا فإنما أرادوا: أال

ولكنه قطع«. انظر الكتاب: )/)). وانظر الخصائص: )/0).
)  -  يريد كتاب سيبويه: )/))). يقول: »ويكون فعال في االسم نحو ‘بل. وهو قليل ال نعلم في األسماء والصفات غيره«.  

)  -  الخصائص: )/97).
)  -  الكتاب: )/)8 »وأما بنت فإنك تقول: بنوّي من قبل أن هذه التاء التي للتأنيث ال تثبت في اإلضافة. وانظر أيضا )/8)) 

من الكتاب.  
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 مع ذلك في باب ما ينصرف وما ال ينصرف :  إنها ليست 
ً
 « بنت وأخت «  :  إنها للتأنيث، وقال أيضا

للتأنيث .  وقال أيضا مع ذلك في باب ما ينصرف وما ال ينصرف))): إنها ليست للتأنيث«))). 

-  باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها املعاني: »فإذا قيل :  فقد 

تجيء مصادرها من غير هذا الوجه على مثال مصادر ذوات األربعة؛ أال تراهم يقولون :  قاتل 

والزلزال،  والِسْرهاف،  الِدحراج،  بوزن  فهذا  اًبا «  
َّ

ِكذ ِبآَياِتَنا  ُبوا 
َّ

ذ
َ

،  «َوك
ً
إكراما وأكرم   ،

ً
ِقيتاال

والِقلقال؛ قال : 

               *  ِسْرَهْفُته ما شئَت من ِسرهاِف  *

يعتبر  كان  وبِه  الِفْعالل،  دون  لة، 
َ
الَفْعل جهة  من   

َّ
إال ليس  بها  باإللحاق  االعتبار  قيل :  

مثال  أشبه من  ل 
َ
بَفْعل فهو  فيه،  زيادة  الفعللة ال  مثال  أن  ذلك  ة  ويدل على صحَّ سيبويه .  

الِفعالن، واالعتبار )واملراعاة( باألصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع«))).

 يكون مثله 
ً
باب في الحمل على الظاهر، وإن أمكن أن يكون غيره: »فإذا شاهدت ظاهرا

م على ما شاهدته من حاله، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخالفه، 
ْ

 أمضيت الُحك
ً
أصال

 على أنه مما عينُه ياء، فقال في تحقيره :  ُسَييد، كِديك وُدييك، 
ً
أال ترى أن سيبويه))) حمل ِسيدا

ر أن تكون ياء، وقد ُوجدت في ِسيٍد ياء فهي في ظاهر 
َ

ييل . وذلك أن عين الِفْعل ال ينك
ُ
وفيل وف

أمرها، أن يرد ما َيستنِزل عن بادي حالها«))). 

(  مّما عينه 
ً

ْيَعال
َ
، فأثبت بِه  )ف

ً
نا -  »وعلى نحو مّما جئنا به في  )ِسيٍد( َحَمل سيبويِه))) عيَّ

بأحد  م 
َ

َحك ولو  ومعناها،  الَعين  لفظ  من   )
ً
ْعَوال

َ
و)ف  )

ً
ْوَعال

َ
يكون  )ف أن  يمكن  كان  وقد  ياء، 

[ ال مانع لكّل واحٍد 
ً
ْعَوال

َ
 وف

ً
ْوَعال

َ
َحمل على مألوٍف غير منكوٍر؛ ]أال ترى أن ف

َ
هذين املثالين ل

ة 
ّ
ْيَعل(  - بفتح العين-  مّما عينه معتل

َ
منهما أن يكون في املعتّل كما يكون في الصحيح، وأّما  )ف

)  -  انظر الكتاب: )/)). 
)  -  الخصائص:)/00).

)  -  الخصائص: )/-222 ))).
)  -  انظر الكتاب: )/))). والسيد: األسد، والذئب. وذكر الجوهري في الصحاح، واملجد في القاموس  )سيدا-  في تركيب )س 

و د- ، ويقول في التاج: »وهو قول أكثر أئمة الصرف« وكأنهم راعوا الحمل على األكثر. وهو وجه صحيح.
)  -  الخصائص: )/))).

)  -  انظر الكتاب: )/)7). يقال: سقاء عين وعين –بفتح الياء املشددة وكسرها-  إذا رق فلم يمسك املاء. 
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م بِه على  )عين( وَعَدل عن أن يحمله على أحد املثالين 
َ

 ذلك أن َحك
ُ
ة فعزيز، ثّم لم يمنعه ِعزَّ

ه في الصحِيحها ))).  وهذا أيضا 
َ
اللذين كل واحد منهما ال مانع له من كونه في املعتّل العيِن كون

َدم راِسيها في أنفسهم«))). 
َ

رك بقّوة األخذ بالظاهر عندهم، وأنه مكين الق مما يبّصِ

العرب قد تستغني  أن  ال�ضيء: »قال سيبويه))) :  واعلم  بال�ضيء عن  في االستغناء  -  باب 

ة .  فمن ذلك استغناؤهم   من كالمهم البتَّ
ً
طا

َ
بال�ضيء عن ال�ضيء حتى يصير املستغَنى عنه ُمسق

َرك عن  )ودع(  و  )َوِذر(«  ))). 
َ
بت

-   »فأما قولهم: ما أشّد سواده، وبياضه، وعَوره، وحوله، فمما ال بّد منه. ومنه أيضا 

ّد. فأما شد فحكاها أبو زيد في املصادر ولم 
َ

ُقر، وش
َ
استغناؤهم باشتّد وافتقر عن قولهم: ف

يحكها سيبويه .  ومن ذلك استغناؤهم عن األصل مجّردا من الزيادة بما اسُتعمل منه حامال 

للزيادة، وهو صدر صالح من اللغة«))). 

-  »ولزوُم الزيادة ملا لزمته من األصول ُيضعف))) تحقير الترخيم؛ ألن فيه حذفا للزوائد. 

ٍة، 
َ
، وفاِء ِعدٍة، وِزن

ْ
وبإزاِء ذلك ما حِذف من األصول؛ كالم يٍد، ودٍم، وأب، وأخ، وعيِن َسٍه، وُمذ

وناٍس، وهللا في أقوى قولي سيبويه)7) . فإذا جاز حذف األصول فيما أريناه وغيِره كان حذف 

الزوائد التي ليست لها حرمة األصول أْحَجى وأحرى«)8).   

 من أحكام 
ً
ة أبا علي - رحمه هللا-  عن رّد سيبويه)9) كثيرا -  باب في تدريج اللغة: »وسألت مرَّ

اها عليها؛ أال تراه قال تقول :  ُسَريحين لقولك :  سراحين،  التحقير إلى أحكام التكسير وَحْمله إيَّ

امين ونحو ذلك. فقال: إنما ُحِمل التحقير في هذا على 
َ
وال تقول :  عثيمين؛ ألنك ال تقول :  َعث

التكسير من حيث كان التكسير بعيدا عن رتبة اآلحاد. فاعتدَّ ما يعِرض فيه العتداده بمعناه، 

)  -  الصحيح.
)  -  الخصائص:)/))).

)  -  انظر الكتاب: )/-191 ))). 
)  -  الخصائص: )/))).
)  -  الخصائص: )/9)).

)  -  انظر الخصائص: )/))).
7  -  انظر الخصائص: )/))). 

8  -  الخصائص: )/)7).
9  -  انظر الكتاب: )/08).



257 الدكتورة رشيدة مصالحي

ر، والتحقير فيه جاٍر مجرى الصفة؛ فكأْن لم يحدث بالتحقير )بالتصغير(  واملحّقر هو املكبَّ

أمر يحمل عليه غيره، كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه اإلفراد: هذا معقد معناه، وما 

أحسنه وأعاله! «))).  

ا كان فاعل هنا واقعا 
ّ
ب اللغات: »يدّل على ذلك تكسيرهم لشاعر: شعراء مل

ُّ
-  باب في ترك

ّسر تكسيره؛ ليكون ذلك أمارة ودليال على إرادته، وأنه مغٍن عنه، وبدل منه؛ 
ُ

موقع »فعيل« ك

كما صّحح العواور))) ليكون دليال على إرادة الياء في العواوير، ونحو ذلك. وعلى ذلك قالوا :  

م إنما يكون الوصف 
ْ
ا كان الِعل

ّ
عالم وعلماء - قال سيبويه))) :  يقولها من ال يقول عليم-  لكنه مل

بِه بعد املزاولة له وطول املالَبسة صار كأنه غريزة، ولم يكن على أّول دخوله فيه، ولو كان 

كعليم،  املعنى  في  عالم  صار  ُعل 
ُ
ف باب  إلى  بالغريزة  خرج  ما 

ّ
فل  ،

ً
عاملا ال   

ً
ما

ّ
متعل لكان  كذلك 

ألن  كحلماء؛  علماء  وصار  كعلماء،  جهالء  فقالوا :   ضّده،  عليه  حملوا  ثم  تكسيره،  ّسر 
ُ

فك

َمة لصاحبه«))). 
َ
العلم َمْحل

-  باب في امتناع العرب من الكالم بما يجوز في القياس: »ونظير ذلك أن الرجل من نحو 

 زيد ألن املضمر على 
ً
قولهم :  ِنعم الرجل زيد غير الرجل املضمر في  « ِنعم «  إذا قلت :  نعم رجال

ال  ما  باب  هذا  سيبويه ))):   قال  ولذلك  به،   
ً
ملفوظا يستعمل  وال  يظهر،  ال  التفسير  شريطة 

 .((( »
ً
 زيد، فإنه ال يظهر أبدا

ً
، أي إذا فّسر بالنكرة في نحو نعم رجال

ً
يعمل في املعروف إال مضمرا

ؤها فليست 
َ
-  باب في ترك األخذ عن أهل املدر كما أخذ عن أهل الوبر: »فأما أشئُؤها وأْدأ

الهمزتان فيهما بأصلين .  وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه والمه همزتان وال كالهما 

 عن وجوب .  فالناطق بذلك بصورة من جرَّ الفاعل أو رفع املضاف إليه، في أنه ال أصل 
ً
أيضا

ف 
ّ
راحه والتوق ِ

ّ
غه، وال قياس يحتمله، وال سماع َوَرد به .  وما كانت هذه سبيله وجب اط يسّوِ

نحو مررت  بالياء؛  ة  الستَّ األسماء  الصحيح كون هذه  ونظير كسرة   )...( أورده   لغة من  عن 

)  -  الخصائص: )/))).
)  -  انظر ص: )9) من الجزء األول من الخصائص.

)  -  انظر الكتاب: )/)0)، »... وعلماء يقولها من ال يقول إال عالم«.
)  -  الخصائص: )/-381 )8).

)  -   الكتاب: )/00). 
)  -  الخصائص:)/-395 )9).
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( بالياء كما يقول )كأنَّ غالِمي (.  ومثله سواًء ما  بأخيك وفيك .  فكان قياسه أن يقول )كأنَّ فيَّ

ِبي 
َ
، ولم يقل )فاي( وقد قال هللا سبحانه :   «ِإنَّ أ حكاه صاحب الكتاب من قولهم :  كسرَت ِفيَّ

َيْدُعوَك «  ولم يقل :  ِإن أباي «))). 

ِلبت إلى ما قبل 
ُ
ُوق ق

ْ
ن

َ
ْيُنق مذهبين :  أحدهما أن تكون عين أ

َ
-  »وذهب سيبويه))) في قولهم أ

 
ً
ت أيضا

َّ
عل

ُ
ت بالقلب كذلك أ

َّ
ق ثم أبدلت الواو ياء ألنها؛ كما أعل

ُ
ْون

َ
الفاء فصارت في التقدير أ

باإلبدال على ما م�ضى، واآلخر أن تكون العين ُحذفت ثم عّوضت الياء منها قبل الفاء .  فمثالها 

ْعُفل« ))).  
َ
على هذا القول أْيُفل، وعلى القول األّول أ

ْعل، فيخرجان على لفظ متفق عن أّول 
ُ
ُعل وف

ُ
ول، فيتفق ف

ُ
 ق

ً
ْعل منه أيضا

ُ
-  »وكذلك ف

 بيٌع .  
ً
ْعل في قول الخليل وسيبويه :  تقول فيهما جميعا

ُ
مختلف .  وكذلك ِفْعل من باب بعت، وف

ْعالت مما عينه ياء ال نريد بها أن تكون جارية على 
ُ
وسألت أبا علي رحمه هللا فقلت :  لو أردنا ف

َرف ُمجرى 
َ
ونات؛ وأجراها لبعدها عن الط

ُ
ِفْعلة كتينة وتينات؟ فقال أقول على هذا الشرط :  ت

ٍط «))).  
َ
واُو ُعوط

َحقٌّ 
َ

ُه ل -  باب في خلع األدلة: »وأخبرنا أبو علّي أن أبا عثمان ذهب في قول هللا تعالى :   «ِإنَّ

نِطُقوَن « إلى أنه جعل مثل وما اسما واحدا، فبنى األّول على الفتح، وهما جميعا 
َ
ْم ت

ُ
ك نَّ

َ
َل َما أ

ْ
ث ّمِ

عنده في موضع رفع، لكونهما صفة لحّق  )...( وإن شئت قلت :  وما في إضافة املبنى !  أال ترى إلى 

إضافة كم في الخبر؛ نحو كم عبد ملكت، وهي مبنية، وإلى إضافة أّي من قول هللا سبحانه 

 فلو 
ً
ْحَمِن ِعِتّيا « وهي مبنية عند سيبويه .  وأيضا ى الرَّ

َ
دُّ َعل

َ
ش

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ّلِ ِشيَعٍة أ

ُ
َننِزَعنَّ ِمن ك

َ
مَّ ل

ُ
 «ث

ذهب ذاهب واعتقد معتقد أن اإلضافة كان يجب أن تكون داعية إلى البناء؛ من حيث كان 

املضاف من املضاف إليه بمنزلة صدر الكلمة من َعُجزها، وبعض الكلمة صوت، واألصواُت 

إلى الضعف والبناء، لكان قوال !  «))). 

)  -  الخصائص: )/-6 7.
)  -  انظر الكتاب: )/9))، ))). 

)  -  الخصائص: )/-75 )7.
)  -  الخصائص: )/-106 07).
)  -  الخصائص: )/-182 )8).
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ى 
َ

ك وهللا، أي َبل
َّ

ك وهللا، وكال
َ

-   »وكذلك قولهم :  أرأيَتك زيدا ما صنع؟ وحكى أبو زيد :  َبال

 االسمية؛ وعليه قول سيبويه .  
ُ
 عنه داللة

ٌ
 .  فالكاف في جميع ذلك حرف خطاب مخلوعة

َ
وكال

ومن زعم أن الكاف في ذلك اسم انبغى له أن يقول :  ذلك نفِسك .  وهذا كله مشروح في أماكنه .  

 لهذه الكاف من اإلعراب «))). 
ً
فال موضع إذا

-  باب في تعليق األعالم على املعاني دون األعيان: »ومنه ما أنشده صاحب الكتاب من 

قوله))) :  

جاِر
َ
 واحتملَت ف

َ
ة تينا بيننا  ***  فحملُت َبرَّ

َّ
ط

ُ
أنا اقتسمنا خ

فبّرة اسم علم ملعنى الِبّر، فلذلك لم يصرف للتعريف والتأنيث .  وعن مثله ُعِدل فجار، 

إنها معدولة عن  ة كذلك .  وقول سيبويه :   برَّ أن  م غير مصروف؛ كما 
َ
َعل ْجرة .  وهي 

َ
ف أي عن 

الَفْجرة تفسير على طريق املعنى، ال على طريق اللفظ .  وذلك أنه أراد أن يعّرِف أنه معدول 

 فُيرَيك ذلك، فعَدل عن لفظ العلمية املراد إلى لفظ 
ً
، ولم تستعمل تلك علما

ً
عن فجرة علما

التعريف فيها املعتاد« ))). 

ّد في قول سيبويه))) :  جاء ذلك على حذف 
ُ

ُعم، وِشّدة وأش
ْ
ن

َ
-  »ومن ذلك قولهم :  ِنْعمة وأ

ْضُرس؛ قال : 
َ
طع، وِضْرس وأ

ُ
ع وأق

ْ
ؤب، وِقط

ْ
ذ

َ
التاء؛ كقولهم :  ذئب وأ

ْرعة باألضِرس  *
َ
*  وقرعن نابك ق

 .(((» 
ً
وذلك كثير جدا

-  باب في زيادة الحروف وحذفها: »ومن ذلك ما كان يعتاده رؤبة إذا قيل له :  كيف أصبحت 

فيقول :  خيٍر عافاك )أي بخير( وحكى سيبويه))) :  هللِا ال أفعل يريد وهللا .  ومن أبيات الكتاب : 

)  -  الخصائص: )/)8).
)  -  هو النابغة، يهجو زرعة الكالبّي، وكان لقي النابغة بسوق عكاظ، وحبب إليه الغدر ببني أسد. 

)  -  الخصائص: )/-198 99).
)  -  انظر الكتاب: )/)8)، وانظر الخصائص: )/)8.

)  -  الخصائص: )/-222 ))).
)  -  انظر الكتاب: )/))).
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الن)))
ْ
مْن يفعِل الحسناِت هللُا َيشكرها  ***  والشّر بالشّر عند هللا ِمث

أي فاهلل يشكرها«))).  

 من آخر محذوف: »وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ألف 
ً
-  باب في زيادة الحرف عوضا

 منها؛ وذلك قوله . 
ً
ِفعال بدال

َت في َحَسب  *
ْ
ك ال أفَضل *  اله ابُن عّمِ

في أحد قولي سيبويه))). وقد ذكرنا ذلك«))). 

 منها فأينق في أحد قولي سيبويه ))).  وذلك 
ً
-  »وأّما ما حذفت عينه وزيد هنا حرف عوضا

وق فأحد قوليه فيها أن الواو التي هي عين ُحذفت وعّوضت منها ياء، فصارت :  
ُ
ن

َ
أ أن أصلها 

دمت على الفاء فأبدلت ياء .  
ُ
أيُنق .  ومثالها في هذا القول على اللفظ :  أيُفل .  واآلخر أن العين ق

ومثالها على هذا أغُفل «))). 

ياء  -  »وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة، وأصلها فيعلولة حذفت عينها، وصارت 

 منها؟ قيل قد 
ً
 كانت الم فيعلولة الزائدة عوضا

َّ
 منها .  فإن قلت :  فهال

ً
فيعلولة الزائدة عوضا

صّح في فيِعل من نحو سّيد وبابه أن الياء الزائدة عوض من العين، وكذلك األلف الزائدة 

 ينبغي أن 
ً
 ذلك في أينق فكذلك أيضا

ً
في خاف وهاع الع عوض من العين .  وجوز سيبويه أيضا

 فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيدودة 
ً
تحمل فيِعلولة على ذلك .  وأيضا

وكينونة« )7). 

)  -  نسب في كتاب سيبويه إلى حسان بن ثابت. 
)  -  الخصائص: )/)8).

)  -  انظر الكتاب: )/09). يريد بذلك لفظ الجاللة من )أله-  والقول اآلخر أنه من )ليه-  يقال: اله يليه إذا تستر. 
)  -  الخصائص: )/88). 

)  -  انظر الخصائص: )/225،2، )/)7.
)  -  الخصائص: )/89).

7  -  الخصائص: )/-289 90).
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-  »وقال سيبويه))) في ميم فاعلته مفاعلة :  إنها عوض من ألف فاعلته .  وتتبع ذلك محمد 

ض من حرف هو موجود غير  بن يزيد، فقال :  ألف فاعلت موجودة في املفاعلة فكيف يعوَّ

معدوم .  وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع غير هذا .  لكن األلف في 

، قال : 
ً
، وضاربته مضاَربا

ً
املفاَعل بال هاء هي ألف فاعلته ال محالة، وذلك نحو قاتلته مقاتال

س  املكيَّ
َّ
  ***  وأنجو إذا لم ينج إال

ً
ال

َ
أقاِتُل حتى ال أرى لي مقات

وقال :  

مَّ الجبان من الكرب)))
ُ
 *** وأنجو إذا غ

ً
ال

َ
أقاتل حتى ال أرى لي مقات

 فأّما أقمت إقامة، وأردت إرادة ونحو ذلك فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه 

عوض من ألف إفعال الزائدة .  وهي في قول أبي الحسن عوض من عين إفعال، على مذهبهما 

في باب مفعول من نحو مبيع ومُقول .  والخالف في ذلك قد ُعرف وأحيط بحال املذهبين فيه، 

فتركناه لذلك «))). 

-  باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض: »ومما جاء من الحروف في موضع غيره 

على نحو مما ذكرنا قوله :  

ير  ***  لعمر هللا أعجبني رضاها)))
َ

ش
ُ
إذا رضيْت علىَّ بنو ق

أراد :  َعّنى .  ووجهه :  أنها إذا رضيت عنه أحّبته وأقبلت عليه .  فلذلك استعمل على بمعنى 

ملا كان رضيت ضّد سخطت  في هذا؛ ألنه قال :   الكسائّي  أبو علّي يستحسن قول  عن وكان 

 لل�ضيء على نقيضه؛ كما يحمل على نظيره .  وقد سلك سيبويه هذه 
ً
عّدى رضيت بعلى حمال

، فقال :  قالوا كذا كما قالوا كذا، وأحدهما ضد اآلخر« ))).  
ً
الطريق في املصادر كثيرا

)  -  انظر الكتاب: )/)))، وانظر هامش الكتاب في املوطن السابق. 
)  -  انظر الخصائص: )/7)). 
)  -  الخصائص: )/-304 )0).

)  -  البيت للقحيف العقيلي يمدح حكيم بن املسيب القشيري. 
)  -  الخصائص: )/))).
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»أما مذهب سيبويه فإن  بعدها:  أم  أم قبلها  أمعها  الحروف  الحركات من  -  باب محل 

الحركة تحدث بعد الحرف .  وقال غيره :  معه .  وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله .  قال أبو علي :  

ف األمر وغموض الحال .  فإذا كان هذا أمرا يعرض للمحسوس الذي 
ْ
ط

ُ
وسبب هذا الخالف ل

ا يشهد لسيبويه بأن الحركة   .  فِممَّ
ً
ْبسا

َ
 وبالتوقف فيه ل

ً
إليه تتحاكم النفوس فحسبك به لطفا

حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين املثلين مانعة من إدغام األول في اآلخر؛ نحو امللل 

ش؛ كما تفصل األلف بعدها بينهما؛ نحو املالل والضفاف واملشاش .  وهذا 
َ

ش
َ
والّضَعف وامل

مفهوم «))). 

-  »فإذا بطل أن تكون الحركة حادثة قبل الحرف املتحرك بها من حيث أرينا، وعلى ما 

أوضحنا وشرحنا، بقي سوى مذهب سيبويه أن ُيظّن بها أنها تحدث مع الحرف نفسه ال قبله 

وال بعده .  وإذا فسد هذا لم يبق إال ما ذهب إليه سيبويه «))). 

-  باب في زيادة الحروف وحذفها: »ومن ذلك ما كان يعتاده رؤبة إذا قيل له :  كيف أصبحت 

فيقول :  خيٍر عافاك )أي بخير( وحكى سيبويه))) :  هللِا ال أفعل يريد وهللا .  ومن أبيات الكتاب : 

الن)))
ْ
مْن يفعِل الحسناِت هللُا َيشكرها  ***  والشّر بالشّر عند هللا ِمث

أي فاهلل يشكرها«))). 

-  »ومن ذلك قوله))):

لن تراها ولو تأّملت إال *** ولها في مفارق الرأس ِطيبا

هو  ما  لحقت  فقد  لحقتها  إذا  الرؤية  إن  ولعمري  األبيات.  هذه  من  الغريب  هو  وهذا 

متصل بها  )...( وإذا كان كذلك وكانت الرؤية لها ليس مما يلزم معه رؤية طيِب مفارقها وجب 

أن يكون الفعل املقّدر لنصب الطيب مما َيْصحب الرؤية ال الرؤية نفسها؛ فكأنه قال :  لن 

)  -  الخصائص: )/-321 ))).
)  -  الخصائص: )/))).

)  -  انظر الكتاب: )/))).
)  -  نسب في كتاب سيبويه إلى حسان بن ثابت. 

)  -  الخصائص: )/)8).
)  -  انظر الكتاب: )/))). البيت البن قيس الرقيات.
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؛ غير أن سيبويه حمله على الرؤية .  
ً
 وتعلم لها أو تتحقق لها في مفارق الرأس ِطيبا

ّ
تراها إال

وينبغي أن يكون أراد :  ما تدل عليه الرؤية من الفعل الذي قّدرناه «))).  

 ترافعوا إلى الشعبّي في 
ً
-  باب في إيراد املعنى املراد بغير اللفظ املعتاد: »ويحكى أن قوما

ص عين رجل فشِرقت بالدم، فأفتى في ذلك بأن أنشد بيت الراعي : 
َ

رجل َبخ

لها أمرها حتى إذا ما تبّوأت  ***  بأخفافها مأًوى تبّوأ مضجعا)))

 لم يزدهم على هذا .  وتفسيره أن هذه العين ُينتظر بها أن يستِقّر أمرها على صورة معروفة 

لة، ثم حينئذ يحكم في بابها بما توِجبه الحال من أمرها .  فانصرف القوم بالفتوى، وهم  محصَّ

عارفون بغرضه فيها. وأما اتباع العلماء العرب في هذا النحو فكقول سيبويه ))):  »ومن العرب 

من يقول :  لّبِ فيجّره كجّر أمس وغاق«؛ أال ترى أنه ليس في واحد من الثالثة جّر، إذ الجّر 

إعراب ال بناء، وهذا الكلم كلها مبنّية ال معربة فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر «))).  

أتنحى .   اسم  هنا :   فإليَّ  إلّي؛  إلّي  فيقول :   إليك،  له :   يقال  منهم من  أن  -  »وذكر سيبويه))) 

وكذلك قول من قيل له :  إّياك، فقال :  إّياي، أي إّياي ألتقين« ))). 

أيقطع  بضّده  السماع  يأتي  أن  ويجوز  حكما  القياس  له  فيوجب  يرد  ال�ضيء  في  -  باب 

ة حاله: »ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع  ف إلى أن يرد السماع بجبليَّ
ّ
بظاهره أم يتوق

ْعال مما عينه ياء، ثم ال يمنعنا هذا أن نجيز 
َ
نحو بيت وشيخ؛ فظاهره –لعمري-  أن يكون ف

كونها فيِعال مما عينه واو؛ كَمْيت وَهْين )...( إذا كان سيبويه)7) قد حمل ِسيدا على أنه من 

الياء؛ تناوال لظاهره، مع توّجه كونه ِفعال مما عينه واو كِريح وِعيد، كان حمل نحو شيخ على 

)  -  الخصائص: )/9)).
)  -  انظر الخصائص: )/78).

)  -  انظر الكتاب: )/)7). وعبارة سيبويه: »ومن العرب من يقول: لب، فيجريه مجرى أمس وغاق«. وترى أن هذه العبارة 
ليس فيها ما نقله املؤلف، وهو »فيجره كجّر أمس وغاق«. وقد يكون هذا في نسخة املؤلف، أو تصحف عليه نص الكتاب. 

ولب في معنى لبيك. 
)  -  الخصائص: )/-468 9)).

)  -  انظر الكتاب: )/))).
)  -  الخصائص: )/-)) )).

7  -  انظر الكتاب: )/)))، وانظر الخصائص: )/-251 ))).
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أن يكون من الياء ملجئ الفتحة قبله أولى وأحجي .  فعلى نحٍو من هذا فليكن العمل فيما يرد 

من هذا«))). 

-  باب في االقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، ال على ما يبعد ويقبح: »وتقول 

على ذلك في تمثيل أيمن من قوله))) : 

*  َيْبِري لها من أيُمِن وأشُمِل  *

ْيُعال .  فيجوز هذا كله؛ ألن بعضه له نظير 
َ
نا أو أيُفال أو ف

ُ
ْعل

َ
ُعال أو ف

ْ
ال يخلو أن يكون أف

ب وأفرخ ونحو ذلك، وأن أيفال 
ُ
فُعال كثير النظير؛ كأكل

َ
وبعضه قريب مما له نظير؛ اال ترى أن أ

ن في نحو 
َ
ْعل

َ
نا يقارب أمثلتهم .  وذلك ف

ُ
ْعل

َ
له نظير وهو أنيق في أحد قولي سيبويه فيه، وأن ف

َجن)))؛ قال ابن العجاج :  
ْ

َبن))) وَعل
ْ
ل

َ
خ

َبِن
ْ
ل

َ
 خرقاِء اليدين خ

َ
َجِن  ***  تخِليط

ْ
لُّ ِدالٍث َعل

ُ
طْت ك

َّ
وخل

د «))).  ْيُعال أخت فيَعل كصيرف، وفيِعل كسّيِ
َ
وأن ف

هُ «)))  وهو عند سيبويه  دَّ
ُ

ش
َ
َغ أ

َ
ا َبل

َ
ى ِإذ -  باب في فك الصيغ: »ومنه قول هللا سبحانه :   « َحتَّ

ا حذف التاء بقي االسم على ِشّد، ثم كّسره على 
ّ
تكسير ِشّدة على حذف زائدته .  وذلك أنه مل

ُعم، وقال أبو 
ْ
د قولهم :  ِنعمة وأن

ُ
ع .  ونظير ِشّدة وأش

ُ
ط

ْ
ق

َ
ع وأ

ْ
ب، وِقط

ُ
ؤ

ْ
ذ

َ
ّد، فصار كذئب وأ

ُ
أش

ّد على حذف الزيادة .  قال :  وربما استكِرهوا على ذلك في الشعر؛ وأنشد 
َ

ُعبيدة :  هو جمع أش

بيت عنترة :  

بان ورأُسه بالِعظِلم)7)
ّ
ِضب الل

ُ
ما  ***  خ ّد النهاِر كأنَّ

َ
َعْهِدي به ش

)  -  الخصائص: )/7).
)  -  أي أبي النجم في أرجوزته الطويلة. والبيت في وصف الراعي إلبل أطال في وصفها. 

)  -  خلبن: هي الحمقاء. 
)  -  علجن: هي الناقة الغليظة.

)  -  الخصائص: )/-68 9).
)  -  ]األحقاف/))[.

7  -  اللبان املعروف في الرواية: البنان. واللبان: الصدر، والعظلم: صبغ أحمر، يريد به ما عاله من الدم. وعنترة يتحدث عن 
قرن له في الحرب، نازله فقتله.
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ّد، فصار كَضبذ 
ُ

ّد، كما ترى، فكّسره على أش
َ

أال تراه ملا حذف همزة أشّد بقي معه ش

ُصّك« ))).  
َ
ُضّب، وَصّك وأ

َ
وأ

-  باب في حذف الهمز وإبداله: »وقد يجوز أن تكون الالم املحذوفة هي الم الجر؛ كما 

حذف حرف الجّر من قوله :  هللِا أفعل وقوِل رؤبة :  خيٍر عافاك هللا وقوِل اآلخر))) :  

*  رسِم داٍر وقفُت في طلِله  *

يك-  وقد 
َّ
وهو من املقلوب؛ أي طلل دار وقفت في رسمه وعليه قراءة الكسائّي :  بما أنِزل

َبر وحكاية أحمِد ابن يحيى قول املرأة لبناتها وقد خال 
ُ

ْحَدى الك
َ

ذكرناه-  وقراءة ابن كثير إنها ل

هْ «  ومنه قولهم :  هللا في هذه الكلمة في أحد  ْه  « تريد :  أفي السوءة أنتنَّ نَّ
ُ
ْنت

َ
األعرابّي بهن :  أفي السَوت

قولي سيبويه وهو أعالهما .  وذلك أن يكون أصله إاله، فحذفت الهمزة التي هي فاء «))). 

 من الناس 
ً
-  باب في التفسير على املعنى دون اللفظ: »اعلم أن هذا موضع قد أتعب كثيرا

واستهواهم، ودعاهم من سوء الرأي وفساد االعتقاد إلى ما مِذلوا به وتتابعوا فيه؛ حتى إن 

قهم 
ُّ
أكثر ما ترى من هذه اآلراء املختلفة، واألقوال املستشنعة، إنما دعا إليها القائلين بها تعل

قول  ذلك  فمن  أغراضها .   ومعاقد  معانيها  سّر  عن  يبحثوا  أن  دون  األماكن،  هذه  بظواهر 

ُيدخلك  حتى  هللا  ق  اتَّ قولنا :   نحو  في  يعني  للفعل،  الناصبة  ى  حتَّ ألفاظه :   بعض  في  سيبويه 

وإنما  للفعل،  الناصبة  الحروف  جملة  في  اعتّدها  نظره  يضعف  َمن  هذا  سمع  فإذا  ة .   الجنَّ

النصب بعدها بأن مضمرة «))). 

-  باب في أغالط العرب: »وكأن الذي استهوى في تشبيه ياء مصيبة بياء صحيفة أنها وإن 

لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل، وإنما هي بدل من األصل، والبدل من األصل 

اب أنهم يقولون 
ّ
ى سيبويه))) عن أبي الخط

َ
، وقد عومل لذلك معاملة الزائد؛ َحك

ً
ليس أصال

؛ كما يهمزون بعد األلف 
ً
في راية :  راءة .  فهؤالء همزوا بعد األلف وإن لم تكن زائدة وكانت بدال

)  -  الخصائص: )/-117 8)).
)  -  انظر الخصائص: )/)8).
)  -  الخصائص: )/-149 0)).
)  -  الخصائص: )/-260 ))).

)  -  انظر الكتاب: )/0)).
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ة ذلك أن هذه األلف وإن لم تكن زائدة فإنها بدل، والبدل مشِبه 
ّ
الزائدة في فضاء وسقاء .  وعل

 .((( »
ً
للزائد .  والتقاؤهما أن كل واحد منهما ليس أصال

-  »وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال :  سأل رجل سيبويه عن 

قول الشاعر))) : 

ِس  *
ْ
*  يا صاِح ياذا الضامُر الَعن

فرفع سيبويه الضامر فقال له الرجل :  إن فيها

س  *
ْ
*  والرحِل ذى االقتاد والِحل

فقال سيبويه :  من هذا هربت .  وصعد فى الَدَرجة .  فقال أبو الفتح :  هذا عندنا محمول 

على معناه دون لفظه .  وإنما أراد :  ياذا العِنس الضامر، والرحل ذى االقتاد فحمله على معناه، 

دون لفظه))) «))). 

ة وحّواء، فليس  -  باب في تداخل األصول الثالثية والرباعية والخماسية: »ومن ذلك حيَّ

ة من لفظ  )ح ي ي(  من  ن، بل حيَّ
ْ
ان من الُقط

ّ
ار من العطر، وقط

َّ
ة كعط حّواء من لفظ حيَّ

ة من مضاعف  اء وطّواء .  وَيدّل على أن الحيَّ اء من تركيب  )ح و ى(  كشوَّ مضاعف الياء، وحوَّ

الياء ما حكاه صاحب الكتاب))) من قولهم في اإلضافة إلى َحّية بن َبْهَدلة :  َحَيِوّى .  فظهور الياء 

ة فالكلمة من 
َّ
 في حيوى قد عِلمنا منه كون العين ياء، وإذا كانت العين ياء والالم معتل

ً
عينا

مضاعف الياء البتة؛ أال ترى أنه ليس في كالمهم نحو َحَيْوُت .  وهذا واضح«))). 

)  -  الخصائص: )/77).
)  -  هو خالد بن املهاجر في رواية األغاني.

)  -  ويريد ابن جني في الجواب عن سيبويه أن الشاعر ملا قال: يا هذا الضامر العنس كأنه قال: يا هذا الضامر عنسه، وإذا 
كان عنسه ضامرا كان ذا عنس ضامر، فكأنه في املعنى يا ذا الضامر العنس أي يا صاحب الضامر العنس؛ فساغ له أن 

يعطف عليه: والرحل ..  
)  -  الخصائص: )/-302 )0).

)  -  انظر الكتاب: )/)7. 
)  -  الخصائص: )/-35 )).
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الفاء لم يأت به ثبت إال في مرمِريس، وحكى غير صاحب الكتاب  -  »أال ترى أن تكرير 

 من السين )...( فإن قلت: فإنا نجد للمرمريت 
ً
 مرمريت، وليس بالبعيد أن تكون التاء بدال

ً
أيضا

ْرت، قيل هذا هو الذي دعانا إلى أن قلنا: إنه يجوز أن تكون التاء 
َ
أصال يجتازه إليه وهو امل

السين  من  بدل  التاء  إن  فيه:  لقلنا  َمْرتا  معنا  أن  ولوال  مرمريس  سين  من  بدال  مرمريت  في 

البّتة))) «))).  

«))) أي أهلها .  وقد 
َ
ْرَية

َ
ق

ْ
ِل ال

َ
-  باب في شجاعة العربية: »ومنه قوله - عّز اسمه-  :   «َواْسأ

ر 
َ
ُسوِل« ))) أي من تراب أث ِر الرَّ

َ
ث

َ
ْن أ  ّمِ

ً
ْبَضة

َ
َبْضُت ق

َ
ق

َ
؛ نحو قوله تعالى :   «ف

ً
حذف املضاف مكررا

حافر فرس الرسول .  ومثله مسئلة الكتاب :  أنت ِمنى فرسخان؛ أي ذو مسافة فرسخين  «))).  

للمبتدأ مكانه أسهل من استعمالها فاعلة؛  التي هي صفة  الجملة  أن استعمال  -  »إال 

 .  كلزوم ذلك في الفاعل؛ أال ترى إلى قولهم :  تسمع 
ً
 محضا

ً
ألنه ليس يلزم أن يكون املبتدأ اسما

ينا ذلك في غير موضع .   باملعيدّي خير من أن تراه؛ أي سماعك به خير من رؤيته .  وقد تقصَّ

ِسير  الكتاب من قولهم :   عليها .  وذلك فيما حكاه صاحب  الحال  ت 
َّ
الصفة ودل ُحِذفت  وقد 

عليه ليل، وهم يريدون :  ليل طويل .  وكأّن هذا إنما حذفت فيه الصفة مِلا دّل من الحال على 

موضعها « ))). 

ملن  الحال   ،
ً
قائما إياك  رأيتك  الكتاب)7) :   مسئلة  عن  هللا-   رحمه   - علي  أبا  -  »وسألت 

هي؟ فقال :  لـ)ـإياك (.  قلت :  فالعامل فيها ما هو؟ قال :  رأيت هذه الظاهرة .  قلت :  أفال تعلم أن 

)إياك( معمول فعل آخر غير األول؟ وهذا يقود إلى أن الناصب للحال هو الناصب لصاحبها 

)  -  هو املكان الذي ال نبت فيه. 
)  -  الخصائص: )/)).

)  -  ]يوسف/)8[.
)  -  ]طه/)9[.

)  -  الخصائص: )/-362 ))).

)  -  الخصائص: )/-270 )7).
7  -  أنظر الكتاب: )/)9)، ورأى هذا املثال بصرية حتى يكون »قائما« حاال. ومثال سيبويه: »ضربته إياه قائما«. ولم يكن 
صاحب الحال املبدل منه للفصل بالبدل، وهو في قوة جملة أخرى. وأنت إذا قلت: ضربت الرجل محمدا قائما، كان صاحب 

الحال البدل ال محالة.  
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ا لم يظهر ذلك العامل ضعف حكمه، وصارت املعاملة مع هذا 
ّ
أعني الفعل املقّدر؟ فقال :  مل

الظاهر «))). 

-  باب في التجريد: »وقد تستعمل الباء هنا فتقول :  لقيت به األسد، وجاورت به البحر، 

به  أو  منه  لك  أي  أب،  فلك  أبوك  أّما  الكتاب))) :   مسئلة  ومنه  األسد .   إياه  بلقائي  لقيت  أي 

بمكانه أب« ))).  

َعْنلى .  فيظهرون النون ساكنة قبل 
َ
-  »وذلك كقولهم في التمثيل من الفعل في َحَبْنطى :  ف

 في �ضيء من كالمهم؛ أال ترى أن صاحب الكتاب قال :  ليس في 
ً
الالم .  وهذا �ضيء ليس موجودا

ٍر، وَعْنِل «))).   
ْ
الكالم مثل ِقن

-  باب في مطل الحروف: »ونحو مما نحن عليه حكاية الكتاب))) :  هذا َسْيُفِنى وهو يريد :  

ساكنا  كان  ا 
ّ
ومل التنوين،  أثبت  الوصل  أراد  كذا .  فلما  حديثه  من  أو  كذا،  أمره  من   

ُ
سيف

صحيحا لم يجر الصوت فيه، فلما لم يجر فيه حّركه بالكسر –كما يجد في مثله-  ثم أشبع 

ر«))). 
ّ

كسرته، فأنشأ عنها ياء، فقال سيفني. هذا حكم الساكن الصحيح عند التذك

-  »وأنشد أبوزيد: 

ــْه ـت ِإنَّ ْود قد ِتعفَّ
َ

ْه  ***  دار لخ
َ
ـ
ّ
هـل تعـرف بَبـْيـدا ِإن

ـْه ِكنَّ
ْ
ـْه *** مثل الُجَمان جال في ِسل ت العينان تسفـَحنَّ

َّ
فانهـل

ـْه ِرنَّ
ْ
ـغ

َ
لـون بالث

َّ
ـْه  ***  إنا لحـال ْيَمى ِإنَّ

َ
ال تعجبي مّني  ُسل

وهذه أبيات عملها )شرحها( أبو علّي في املسائل البغدادية. فأجاز في جميع قوافيها أن 

ن الحركة بالهاء، وأطال فيها هناك. وأجاز أيضا أن يكون أراد: ببيداء ثم  ، وبيَّ يكون أراد: إنَّ

)  -  الخصائص: )/8)).
)  -  أنظر الكتاب: )/)9). 

)  -  الخصائص: )/)7).
)  -  الخصائص: )/)9.

)  -  انظر الكتاب: )/)0)، البيت للنابغة من قصيدته املتجردة. وصدره: 
 *  أزف الترحل غير أن ركابنا  *

)  -  الخصائص: )/-130 ))).
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صرف وشّدد التنوين للقافية، وأراد: في سلك، فبنى منه ِفْعِلًنا كِفْرِسن، ثم شّدده لنّية الوقف، 

؛ ألنه 
ً
 معروفا

ً
ْعِلنا، وإن لم يكن هذا مثاال

َ
. وأراد: بالثغر، فبنى منه للضرورة ف فصار: سلكنَّ

أعطني  الكتاب))) :   والثغرنه؛ كحكاية  في سلكنه  الهاء  وألحق  إليه،  الضرورة  مع  ارتجله  أمر 

ه« ))).  ْبَيضَّ
َ
أ

يت بها ذياٍت بتخفيف الياء، وإن  يت إذا سمَّ
َ
-  »وألجل ذلك ما أجاز))) )سيبويه( في جمع ذ

يل 
َ

كان يبقى معك من االسم حرفان، والثاني منهما حرف لين .  وألجل ذلك ما َصحَّ في لغة ُهذ

ث؛ قال :  ا كان التحريك أمرا عرض مع تاء جماعة املؤنَّ
َّ
قولهم))) :  َجَوزات وَبَيضات، مل

أبو َبَيضات رائح متأّوب  ***  رفيق بمسح املنكبين َسبوُح

فيه  سلكت  شئت  وإن  الباب .   هذا  في  السؤال  من  م  تقدَّ ا  عمَّ الجواب  من  طريق  فهذا 

ت الياء هنالك لئال يكثر في 
َّ
ُعل، وقّل ِفِعل، وكثرت الواو فاء، وقل

ُ
مذهب الِكتاب فقلت :  كثر ف

كالمهم ما يستثقلون« ))). 

َسْيِدّي 
ُ
د حذفوا الياء املحّركة، فقالوا :  أ َسّيِ

ُ
-  »يدّل على ذلك أنهم إذا أضافوا إلى نحو أ

يمّي، فقاربوا  يم لم يحذفوا، فقالوا ُمَهّيِ كراهية لتقارب أربع ياءات، فإذا أضافوا إلى نحو ُمَهّيِ

ا ُمِطل الصوت فالن بياء املّد .  وهذا واضح .  فمذهب الكتاب - على شرفه، 
َّ َ
بين خمس ياءات مل

ل))) 
َ

وعلّو طريقِته-  يدخل عليه هذا .  وما قّدمناه نحن فيه ال يكاد يعِرض �ضيء من هذا الَدخ

ْحَرْج َصْدرا به «)7).   
َ
له .  فاعرفه وِقسه وتأّت له وال ت

يت  ُسّمِ إنما  الخبر .   في  ومنه قولهم  األوصاف:  معاني  األعالم  في االستخالص من  -  باب 

 لنهنأ .  وعليه جاء نابغة؛ ألنه نبغ فسمي بذلك .  فهذا - لعمري-  صفة غلبت، فبقي عليها 
ً
هانئا

)  -  انظر الكتاب: )/)8). 
)  -  انظر الخصائص: )/-168 9)).

)  -  انظر الكتاب: )/)0).
)  -  انظر الكتاب: )/)9). في لغة هذيل. 

)  -  الخصائص: )/-183 )8).
)  -  الدخل: الفساد والعيب. 

7  -  الخصائص: )/-184 )8).
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بعد التسمية بها بعُض ما كانت تفيده من معنى الفعل من قبل .  وعليه مذهب الكتاب))) في 

ر .  وقد ذكرنا ذلك في غير موضع إال أنك على األحوال قد  ِ
ّ

ترك صرف أحمر إذا سمي به، ثم نك

م معنى الصفة »))).  
َ
انتزعت من الَعل

-  باب في الجمع بين األضعف واألقوى في عقد واحد: »وقال: 

*  أنك يا معاِويا بن األفضل)))  *

مه 
ّ

مه على يا حاُر، فصار: يا معاوى، ثم رخ قال صاحب الكتاب :  أراد :  يا معاوية، فرخَّ

ثانيا على قولك :  يا حاِر فصار :  يامعاو؛ كما ترى«))). 

صاحب  حكاه  ما  ذلك  من  »ونحو   : االشتباه  يغمض  حيث  من  األشباه  جمع  في  -  باب 

مك حيِرى َدْهٍر، بإسكان الياء في الكالم وعن غير ضرورة من الشعر .   ِ
ّ
الكتاب من قولهم :  ال أكل

وذلك أنه أراد :  ِحيرّى دهر - أى امتداد الدهر، وهو من الَحْيرة؛ ألنها مؤذنة بالوقوف واملطاولة-  

فحذف الياء األخيرة، وبقيت الياء األولى على سكونها، وجعل بقاؤها ساكنة على الحال التي 

ة  كانت عليها قبل حذف األخرى من بعدها، دليال على إرادة هذا املعنى فيها، وأنها ليست مبنيَّ

أكلمك  بالفتح، فيقال :  ال  كانت كذلك لوجب تحريكها  لو  إذ  أمرها؛  أّول  في  التخفيف  على 

ْسَند«))). 
ُ
حيَرى دهر؛ كقولك :  مدة الدهر وأبد األبد ويد امل

املسائل  بعض  لحل  سيبويه  بآراء  جني  ابن  يستدّل  الثالث:  املبحث 

الخالفية 

عند  بغدادي  طائفة،  عند  بصري  »فهو  النحوي؛  الفتح  أبي  مذهب  في  ُتِلف 
ْ

خ
ُ
ا لقد 

وصاحب  غيرهم،  يذكر  كما  والبصرية  الكوفية  بين   
ً
وسطا  

ً
منهجا لنفسه  ومتخذ  آخرين، 

)  -  الكتاب: )/). 
)  -  الخصائص: )/)8).

)  -  انظر الكتاب: )/))). الرجز منسوب إلى العجاج: 
 فقد رأى الرامون البطل  ***  أنك  يا معويا ابن األفضل

)  -  الخصائص: )/-316 7)).

)  -  الخصائص: )/-326 7)).
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أو  البصريين  إلى  أقرب  هذا  مذهبه  في  وكان  الباحثين،  بعض  يصوره  كما  مستقل  مذهب 

البغَداديين«))).

د 
ّ

أك لذلك  الخالفية؛  املسائل  معظم  في  البصريين  برأي  يقول  جني  ابن  أّن   
ُ
الحظ

ُ
وامل  

؛ »فهو يجري 
ً
ه كان مثل شيخه أبي علي بصريا

ّ
األستاذ علي النجار في مقّدمة الخصائص أن

ه »ال يشترط في النحوي أن يقول بجميع 
ّ
 أن

ّ
في كتبه ومباحثه على أصول هذا املذهب«)))؛ إال

آراء مذهبه فله أن يجتهد ضمن حدود هذا املذهب فيوافق رأي الكوفيين أو ينفرد برأيه في 

طائفة من املسائل –كما هو معلوم- وهذا االجتهاد واملخالفة ال ينزع عنه صفته في انتمائه 

إلى مدرسته«))). ويمكن أن نقّدم نماذج من دراسات ابن جني في املسائل الخالفية، والتي قال 

فيها برأي البصريين ومن ذلك:  

املصدر أصل والفعل فرع عليه، وقد جاء في الخصائص: »وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه 

ون املصدر إلعالل فعله، 
ّ
األشياء بعضها ببعض أن حملوا األصل على الفرع؛ أال تراهم يعل

ويصّححونه لصّحته. وذلك نحو قولك: قمت قياما، وقاومت ِقَواما. فإذا حملوا األصل الذي 

هو املصدر على الفرع الذي هو الفعل، فهل بقي في وضوح الداللة على إيثارهم تشبيه األشياء 

املتقاربة بعضها ببعض شبهة!«))).

ما ُيشتّق من الحدث ال من الجوهر؛ أال 
ّ
 بأن الفعل إن

ً
ما

ْ
نا ِعل

ْ
يقول ابن جني: »قد أَحط

ِخذت من لفظ أحداث األسماء( فإذا كان كذلك وجب 
ُ
ترى إلى قوله))) )وأّما الِفْعل فأمِثلة أ

أن يكون استنوق مشتّقا من املصدر«))). وقال: »وإذا ثبت أمر املصدر الذي هو األصل لم 

َيَتخالج شّك في الفعل الذي هو الفرع«)7).

)  - ابن جني النحوي: فاضل السامرائي، ص: ))). 
)  - مقدمة الخصائص، ص: )).

)  - انظر كتاب ابن جني النحوي للدكتور فاضل السامرائي، ص: ))).
)  - الخصائص: )/))).

)  - يريد سيبويه في صدر كتابه.
)  - انظر الخصائص: )/9)).

7  - الخصائص: )/))).
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في جميع كتبه«))).  يبدو  يبحث كما  البصريين فيما  الفتح يستعمل اصطالحات  »وأبو 

وقد تساءل الدكتور فاضل السامرائي: مع من يعد ابن جني نفسه؟ وأجاب بأّن الّناظر في 

 
ً
خصوصا البغداديين؛  من  ال  البصريين  من  نفسه  يعّد  ه 

ّ
أن واجد  شك  ال  الفتح  أبي  كتب 

حين يقول في الخصائص: »ولم يثبت أصحابنا »قنيت« وإن كان البغداديون قد حكوها«))). 

»وأصحابه هنا هم البصريون فإّنهم هم الذين لم يثبتوا »قنيت« فهو كما ترى قد وضع نفسه 

بمعزل عن البغداديين«))).  

ومّما خالف به ابن جني سيبويه: 

»)لِهّنك  جني:  ابن  يقول  تجريده  أو  الخبر  تأكيد  مع  هاء  مبتدلة  أن  همزة  قيل  الهّنك: 

ك قائم. وعليه قوله –فيما رويناه عن محمد بن سلمة عن أبي العباس)))-: ئنَّ
َ
قائم( أي ل

َك ِمن برٍق عليَّ كريُم«))). ِل الِحَمى  ***  لِهنَّ
َ
ل

ُ
أال يا َسَنا برٍق على ق

هذا ما اختاره ابن جني وابن مالك، وذهب سيبويه وابن السراج إلى أنها الم قسم مقدر 

ال الم أن. قال سيبويه وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين.

توكيد املحذوف في نحو الذي ضربت نفَسه زيد: أجازه الخليل وسيبويه واملازني، ومنعه 

األخفش والفار�ضي وابن جني))) وثعلب)7). 

- بانفراده بآرائه الخاّصة، وهذا 
ً
وال يبالي ابن جني إذا وافق الجمهور أو خالفهم –أحيانا

يدّل على سعة صدر ابن جني ورحابة فكره وغزارة معرفته وهي درجة سامية ومستوى رفيع 

 القليل من العلماء املجّدين واملجتهدين. 
ّ
ال يصله إال

)  - ابن جني النحوي: فاضل السامرائي، ص: ))).
)  - الخصائص: )/7)).

)  - ابن جني النحوي: فاضل السامرائي، ص: 8)).
)  - هو املبرد.

)  - الخصائص: )/))).
)  - يقول ابن جني: »إذا كان املحذوف للّداللة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاِء املحذوفِة في نحو قولك: 
الذي ضربت زيد، فتقوَل: الذي ضربت نفَسه زيد؛ كما تقول: الذي ضربته نفَسه زيد؟ قيل هذا عندنا غير جائز..«. انظر 

الخصائص: )/87).
 7
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صرة مذهبه ومذهب سيبويه –خاّصة- على سبيل 
ُ
 أّن ابن جني قد اعتمد في ن

ُ
الحظ

ُ
وامل

اإلنصاف ال التعّصب واإلسراف؛ فقد كان واسع األفق ال ينتقص من مخالفي مذهبه؛ كما 

   :
ً
ه ال يمتنع أن يقول برأي غيره إذا رآه أقوى حّجة وأوضح دليال

ّ
أن

- قال ابن جني في جمع أشد على حذف الزيادة: »ويجوز عندي أيضا أن يكون جمع أجمع 

ّد، على 
َ

َغ أشّده« أنه جمع أش
َ
ا َبل

ّ
على حذف الزيادة؛ وعليه حمل أبو ُعبيدة قول هللا تعالى: »ومل

ُعم . وذهب أبو 
ْ
د هذه إلى أنها جمع ِشّدة كِنعمة وأن

ُ
حذف الزيادة )...( وذهب سيبويه في أش

عثمان))) فيما رويناه عن أحمد بن يحيى عنه إلى أنه جمع ال واحد له«))).  

را فبقي بعُد بحاله قبُل، ولو  ي به مصغَّ إنما ُسّمِ أنه  - »ومثل ذلك ما نقوله في »ُعَينة« 

يت رجال  ى بِه لوجب ترك إلحاق عالمة التأنيث بِه؛ كما أنك لو سمَّ ر بعد أن سّمِ كان إنما ُحّقِ

ِقرَّ التاء بحالها، 
ُ
رة قبل التسمية لوجب أن ت رت قلت: ُهَنيد: ولو سميته بها محقَّ هندا، ثم حقَّ

فتقول: هذا ُهَنيدة مقِبال. هذا مذهب الكتاب))) وإن كان يونس يقول بضده «))).   

- جواز تقديم خبر ليس عليها: »وذلك كإنكار أبي العّباس )املبرد( جواز تقديم خبر ليس 

ة 
ّ
 هذا مذهب سيبويه))) وأبي الحسن وكاف

ُ
عليها؛ فأَحُد ما يحتّج به عليه أن يقال له :  إجازة

)  - أبو عثمان املازني )ت 9))هـ-. وجاء في سّر الصناعة في حرف الباء: »أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحي، قال قال 
أبو عثمان يعني املازني ...« وأحمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن الحسن هو ثعلب بال ريب. 

)  - الخصائص: )/)8.
)  - انظر كتاب سيبويه: )/7)).

)  - الخصائص: )/7)).
)  - عبارة ابن عقيل عند قول ابن مالك:

*  ومنع سبق خبر ليس اصطفى  *   
»اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون واملبرد والزجاج وابن السراج وأكثر املتأخرين –ومنهم 
املنصف- إلى املنع، وذهب أبو علي الفار�ضي وابن برهان إلى الجواز، فتقول: قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، 
خبر  تقديم  يجوز  ال  أنه  إلى  الكوفيون  »ذهب   :7( ص   ،8 املسألة  في  اإلنصاف  وفي  املنع«.  وقوم  الجواز  إليه  قوم  فنسب 
ليس عليها. وإليه ذهب أبو العباس املبرد من البصؤيين؛ وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه، وليس بصحيح. والصحيح أنه 
ليس له في ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز خبر ليس عليها« وفي اإلرتشاف نسخة الدار رقم )00) نحو في الورقة 
7)): »أما تقديم خبر ليس عليها فذهب جمهور الكوفيين واملبرد وابن السراج والسيرافي وأبو علي في الحلبيات وابن عبد 
الوارث والجرجاني والسهيلي وأكثر املتأخرين إلى أنه ال يجوز. وذهب قدماء البصريين والفراء وابوعلي في املشهور وابن برهان 
والزمخشري واألستاذ أبو علي إلى جواز ذلك، واختاره ابن عصفور، وروي أيضا عن السيرافي. واختلف النقل في ذلك عن 

سيبويه، فنسب الجواز واملنع إليه. وقال ابن جني في الخصائص عن املبرد خالف في ذلك البصريين والكوفيين«.  
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ة من البلدين )البصرة 
ّ
 معنا .  فإذا كانت إجازة ذلك مذهبا للكاف

ً
أصحابنا، والكوفيون أيضا

والكوفة( وجب عليك –يا أبا العّباس- أن تنِفر عن خالفه، وتستوِحَش منه وال تأنس بأّول 

خاطٍر يبدو لك فيه«))).  

ْيسل .  فالياء 
َ
ْيس، وط

َ
- الياء في طيس أصل وفي طيسل زائدة: »ومن ذلك قولهم :  عدد ط

في طيس أصل، وتركيبه من  « ط ي س «  وهي في طيسل زائدة، وهو من تركيب  « ط س ل «   

)...(  وذهب سيبويه))) في عنسل إلى زيادة النون))) )...( وذهب محمد بن حبيَب في ذلك إلى أنه 

والِلك، وَعْبَدل وبابه .  
ُ
س وأن الالم زائدة، وذهب بها مذهب زيادتها في ذلك، وأ

ْ
من لفظ الَعن

وقياس قول محمد ابن حبيَب هذا أن تكون الالم في فيشلة وطيسل زائدة .  وما أراه إال أضعف 

 أكثر من زيادة الالم في كل موضع، فكيف بزيادة النون غير 
ً
القولين؛ ألن زيادة النون ثانية

ثانية «))). 

الياء  حديث  كذلك  »وليس  العلة:  حروف  عن  االنقالب  وكثيرة  للعلة  معرضة  - الهمزة 

أو  واجب  أمر  فيها  ت 
ّ
اعتل التي  أحوالها  عاّم  في  فيها  ذلك  بل  االعتالل،  في  واأللف  والواو 

مستحسن في حكم الواجب، أعني باب حاِرّي، وطائّي، وياَجُل، وياءُس، وآيٍة في قول سيبويه))) .  

فإن قلت فقد قرأ األعمش بعذاب بيئس، فإنما ذاك ألن الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها 

معرضة للعلة، وكثيرة االنقالب عن حروف العلة فأجريت بيئس عنده مجرى سيد، وهين، 

كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في باب الحذف والتعويض، وتابع أبو بكر البغداديين في 

أن الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاء، وأن أصل حثثت .  وكذلك قال في نحو ثرة وثرثارة :  إن 

األصل فيها ثرارة فأبدل من الراء الثانية ثاء فقالوا ثرثارة «))).  

)  - الخصائص: )/88)-89).
)  - انظر الكتاب: )/0)). وعبارته: »ومما جعلته زائدا بثبت العنسل ألنهم يريدون العسول« وتراه لم يورد البيت الذي أورده 

امِللف. والعنسل الناقة السريعة. 
)  - وأخذها من قوله )أي لبيد، وقيل النابغة الجعدي. وانظر اللسان في عسل-:  

  ***  َبَرَد الليُل عليِه فنسل 
ً
َعَسالن الذئب أم�ضى قاِربا

)  - الخصائص: )/8)-9).
)  - انظر الكتاب: )/88).

)  - الخصائص: )/))-)).
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هما هو؟  - باب في املثلين: كيف حالهما في األصلّية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيُّ

داللة  ذلك  وفي  الفّراء؛  عن  رويناه  فيما،  الّصّياغ  للصّواغ :   يقولون  الحجاز  أهل  أن  »ومنها 

تقديره :   فصار   )...( الواوين  التقاء  كرهوا  أنهم  منه  االستدالل  ووجه  بسبيله .   نحن  ما  على 

اغ .  فإبدالهم  يَّ ْيواغ، فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو للياء قبلها، فقالوا الصَّ الّصِ

العين األولى من الصّواغ دليل على أنها هي الزائدة؛ ألن اإلعالل بالزائد أولى منه باألصل  )...( 

الزائد عندهما هو املحذوف، أعني  َمُقول وَمبيع، وأن  في باب  واذكر قول الخليل وسيبويه 

واو مفعول؛ من حيث كان الزائد أولى باإلعالل من األصل .  فإن قلت :  فما أنكرت أن يكونوا 

إنما أبدلوا العين الثانية في صّواغ دون األولى، فصار التقدير به إلى َصْوياغ، ثم وقع التغيير 

رت كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون  فيما بعد؟ قيل :  يمنع من ذلك أن العرب إذا غيَّ

 مشابهة ألصول كالمهم وُمعتاد أمثلتهم«))). 
ُ
الثانية

- باب في اتفاق اللفظين واختالف املعنيين في الحروف والحركات والسكون: »ومن ذلك 

 في لغة من نون القافية في اإلنشاد نحو قوله))) : 
ً
 ال ينصرف منصوبا

ً
أن توقع في قافية اسما

ى اللوم عاِذَل والِعتاَبْن  * ِ
ّ

ِقل
َ
*  أ

ر :  إن شئت اعتقدت أنها نون  ، فأنت في هذه النون مخيَّ
ً
فتقول في القافية :  رأيت سعادا

الصرف، وأنك صرفت االسم ضرورة، أو على لغة))) من صرف جميع ما ال ينصرف، كقول 

 نون اإلنشاد 
ً
 َوَسِعيًرا «)))  وإن شئت جعلت هذه النون في سعادا

ً
ال

َ
ال

ْ
غ

َ
 َوأ

َ
ِسال

َ
هللا تعالى:  « َسال

كقوله : 

 وأّدْت َبْعَضْن)))
ً
ْت بعضا

َ
ل
َ
ْقَضْن  ***  فمط

ُ
ْرَوى والديوُن ت

َ
ُت أ

ْ
داَين

)  - الخصائص: )/7)-)).
)  - أي جرير، وهو مطلع قصيدته املشهورة في هجاء الراعي النمري. وتمامه:

 *  وقولي إن أصبت لقد أصابن  *
)  - هذه لغة حكاها ثعلب على ما في األشموني والتصريح في أواخر باب ما ال ينصرف. وحكاها األخفش على ما في الهمع )/)7، 

وقال: »وكأن هذه لغة الشعراء ألنهم قد اضطروا إليه في الشعر، فجرت ألسنتهم على ذلك في الكالم«.  
)  - ]اإلنسان/)[.

)  - ورد هذا الرجز في الكتاب: )/00). 
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وكذلك تكون النون التي في قوله: وأّدت بعضن، هي الالحقة لإلنشاد؛ كقوله))): 

ْن  *
َ

َك أو عساك
ّ
*  يا أَبَتا عل

ولكن إنما ُيفَعل ذلك في لغة من وقف على املنصوب بال ألف؛ كقول األع�ضى :  

ذ ِمن كل َحّي ِعَصْم  * 
ُ

*  وآخ

وكما رويناه عن قطرب من قول آخر :  

ِ إبر
ّ

ف   ***  جعل القيُن على الّدِ
ٌ
ي ُمْهَدأ

ّ
شِئز))) جنِبي كأن

َرْح .  ولم يحك سيبويه هذه اللغة لكن حكاها 
َ
وعليه قال أهل هذه اللغة في الوقف :  رأيت ف

ُرب، وأكثر الكوفّيين .  فعلى هذه اللغة يكون قوله : 
ْ
ط

ُ
الجماعة :  أبو الحسن، وأبو ُعَبْيَدة، وق

 وأّدت بعضن  * 
ً
ْت بعضا

َ
*  فمطل

إنما يقف على  اللغة  إنما نونه نون اإلنشاد ال نون الصرف؛ أال ترى أن صاحب هذه 

حرف اإلعراب ساكنا، فيقول :  رأيت َزْيد، كاملرفوع واملجرور .  هذا هو الظاهر من األمر«))) .  

مائة  إلى  اإلضافة  في  قولك  ذلك  »ومن  املصادر:  اختالف  على  املصاير  اتفاق  في  - باب 

أصلين  على  اللفظان  فتوافى  كِمَعِوّى  وّى 
َ
ِمئ الالم :   ردَّ  فيمن   

ً
جميعا ويونس  سيبويه  قول  في 

الالم  ا حذفت  العين، فلمَّ ِمْئية ساكنة  الجماعة  أن مائة أصلها عند  مختلفين .  ووجه ذلك 

في ذلك فقيل :  مئة .  فإذا  العادة والُعْرف  التأنيث، فانفتحت على  تاء  العيُن   جاوَرِت 
ً
تخفيفا

مفتوحة،  الرّد  قبل  كانت  وقد  متحّركة  بحالها  العين  يِقرَّ  أن  سيبويه  فمذهب  الالم  رددت 

، فيصير تقديرها :  ِمئا كِمعي فإذا أضفت إليها أبدلت األلف واوا فقلت :  
ً
فتقلب لها الالم ألفا

وى كِثَنِوّى «))). 
َ
ِمئ

)  - أي ِربة، وقيل العجاج. وانظر الكتاب: )/88)، 99). 
)  - شِئز: قِلق.

)  - الخصائص: 98-)9. 
)  - الخصائص: )/)0).
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الحلق؛  حروف  مع  الصوت  من  الصوت  تقريب  ذلك  »ومن  األصغر:  اإلدغام  في  - باب 

نحوِشِعيٍر، وِبِعيٍر، وِرِغيٍف. وسمعت الشجرّي غير مّرة يقول: زِئير األسد، يريد الَزِئير. وحكى 

ِإتباعه ألجل حرف الحلق؛ إنما  ِمِغيرة فليس   ملن خاف ِوِعيد هللا. فأّما 
ُ
أبو زيد عنهم: الجّنة

طان، وهو ُمْنُحُدر من 
ُ
َصاء، والُسل

ْ
ُبُؤك .  والُقُرف

ْ
ن

َ
ُجوُءك وأ

َ
هو من باب ِمْنِتن، ومن قولهم أنا أ

 ثالث لغات :  ُمْنِتن وهو األصل، ثم يليه ِمْنِتن وأقلها 
ً
ن ففيه إذا

ُ
 ُمْنت

ً
الَجَبل، وحكى سيبويه أيضا

ن ال�ضيء فإن ذلك لكنة 
ُ
ت
َ
ن .  فأما قول من قال :  إّن ُمْنِتن من قولهم أنتن، وِمْنِتن من قولهم ن

ُ
ُمْنت

منه «))). 

النون  بزيادة  م 
َ

وَحك الُفَرات،  من  إنها  الفاجرة :   َنى 
َ
الَفْرت في  حبيب  بن  محمد  - »وقال 

وك. قال الهذلّي:  
ُ
واأللف. فهي على هذا كقولهم لها َهل

ْيَعل الُفُضل)))
َ

غرِة اليقظاِن كالِئها  ***  َم�ْضى الهلوِك عليها الخ
ُّ
السالك الث

َنى فعللى رباعية كجحجبى .  ومنه الُفَرات ألنه املاء 
َ
ْرت

َ
وقياس مذهب سيبويه أن تكون ف

ب ال�ضيء ِميل عليه، وِنيل منه؛ أال ترى إلى قوله :
ُ

العذب، وإذا َعذ

و كالَعَسل)))«))).
ْ
ُمْمِقٌر ُمرٌّ على أعدائه  ***  وعلى األدنين ُحل

م :  
َ

- باب في التطوع بما ال يلزم: »ومما يسأل عنه من هذا النحو قول الثقفّي يزيد بن الَحك

ة الِنيق ُمْنَهِو
ّ
ل

ُ
وكم منزٍل لوالي طحَت كما َهَوى بها  ***  بأجرامه من ق

ة  واويَّ إذا جعلتها  أنك  أحدهما  واوية ألمرين :   أنها  والجواب  ها .  
ّ
كل فيها  والياء  الواو  التزم 

د، والحمل إنما  ق أضعاف املقيَّ
َ
دة؛ والشعر املطل كانت مطلقة، ولو جعلتها يائية كانت مقيَّ

يجب أن يكون على األكثر ال على األقّل .  )...( فإن قلت :  فإن هذه القلة أفخر من الكثرة؛ أال 

ة على قّوة الشاعر  )...( قيل :  كيف تصّرفت الحال فينبغي أن يحمل على األكثر 
َّ
ترى أنها دال

)  - الخصائص: )/))).
)  - الثغرة موضع املخافة، وكالئها: حافظها. والخيعل ثوب يخاط أحد شقيه ويترك اآلخر. والفضل هو الخيعل ليس تحته 

إزار وال سراويل. يقول: إن من شأنه سلوك موضع املخافة متمكنا منها غير هياب كما تم�ضي املرأة املتبخترة. 
)  - قائله لبيد، وهو من قصيدة في مرثية أربد في الديوان. وأمقر ال�ضيء: إذا كان مّرا كاملقر وهو الصبر. 

)  - الخصائص: )/7)).
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؛ أال ترى إلى قوة قياس قول بني تميم في  « ما «  وأنها 
ً
ال على األقّل، وإن كان األقّل أقوى قياسا

ينبغي أن تكون غير عاملة في أقوى القياسين عن سيبويه .  ومع ذا فأكثر املسموع عنهم إنما 

ما  على  يكون  أن  فينبغي  ننطق  بكالمهم  أننا  وذلك  القرآن .   نزل  وبها  الحجاز،  أهل  لغة  هو 

استكثروا منه يحمل .  هذا هو قياس مذهبهم وطريق اقتفائهم«))). 

- »وقال سيبويه))) في ميم فاعلته مفاعلة :  إنها عوض من ألف فاعلته .  وتتبع ذلك محمد 

ض من حرف هو موجود غير  بن يزيد، فقال :  ألف فاعلت موجودة في املفاعلة فكيف يعوَّ

معدوم .  وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع غير هذا .  لكن األلف في 

، قال : 
ً
، وضاربته مضاَربا

ً
املفاَعل بال هاء هي ألف فاعلته ال محالة، وذلك نحو قاتلته مقاتال

س  املكيَّ
َّ
  ***  وأنجو إذا لم ينج إال

ً
ال

َ
أقاِتُل حتى ال أرى لي مقات

وقال :  

مَّ الجبان من الكرب)))
ُ
 *** وأنجو إذا غ

ً
ال

َ
أقاتل حتى ال أرى لي مقات

 فأّما أقمت إقامة، وأردت إرادة ونحو ذلك فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه 

عوض من ألف إفعال الزائدة .  وهي في قول أبي الحسن عوض من عين إفعال، على مذهبهما 

في باب مفعول من نحو مبيع ومُقول .  والخالف في ذلك قد ُعرف وأحيط بحال املذهبين فيه، 

فتركناه لذلك «))).

فإن  سيبويه  مذهب  »أما  بعدها:  أم  قبلها  أم  أمعها  الحروف  من  الحركات  محل  - باب 

الحركة تحدث بعد الحرف .  وقال غيره :  معه .  وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله .  قال أبو علي :  

ف األمر وغموض الحال .  فإذا كان هذا أمرا يعرض للمحسوس الذي 
ْ
ط

ُ
وسبب هذا الخالف ل

ا يشهد لسيبويه بأن الحركة   .  فِممَّ
ً
ْبسا

َ
 وبالتوقف فيه ل

ً
إليه تتحاكم النفوس فحسبك به لطفا

حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين املثلين مانعة من إدغام األول في اآلخر؛ نحو امللل 

)  - الخصائص: )/9))-0)).
)  - انظر الكتاب: )/)))، وانظر هامش الكتاب في املوطن السابق. 

)  - انظر الخصائص: )/7)). 
)  - الخصائص: )/)0)-)0).
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ش؛ كما تفصل األلف بعدها بينهما؛ نحو املالل والضفاف واملشاش .  وهذا 
َ

ش
َ
والّضَعف وامل

مفهوم «))).   

 
ْ
ُقوا » َواتَّ تعالى :   هللا  قول  في  الحسن  أبي  مذهب  ذلك  »ومن  الصنعة:  مالطفة  في  - باب 

«))) ألنه ذهب إلى أنه حذف حرف الجر فصار تجزيه، ثم 
ً
ْيئا

َ
ْفٍس ش ْفٌس َعن نَّ

َ
ْجِزي ن

َ
 ت

َّ
 ال

ً
َيْوما

حذف الضمير فصار تجزى .  فهذا مالطفة من الصنعة .  ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة 

واحدة «))).   

 ألمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعا فيه، أم 
ً
- باب في اللفظ يرد محتمال

يقتصر على األقوى منهما دون صاحبه؟: »ومثله قول اآلخر))) :  

*  جارية من قيٍس ابِن ثعلبه  *

)...( أال ترى أن العالم الواجد قد يجيب في ال�ضيء الواحد أجوبة وإن كان بعضها أقوى 

ّوِى من إجازة الوجه اآلخر، إذ كان من مذاهبهم وعلى سمت 
َ

الق من بعض، وال تمنعه قوة 

كالمهم )...( فإذا رأيت العاِلم قد أفتى في �ضيء من ذلك بأحد األجوبة الجائزة فيه فألنه وضع 

 به أال ترى إلى قول سيبويه))) في 
ً
 لآلخر وقائال

ً
يده على أظهَرها عنده، فأفتى به وإن كان مجيزا

 من الضمير 
ً
 أن يكون ِبيضا حاال

ً
 :  إنه حال من النكرة وإن كان جائزا

ً
قولهم :  لفه مائة ِبيضا

املعرفة املرفوع في له. وعلى ذلك حمل قوله))):

ة موحشا طلل  * *  لعزَّ

فقال فيه :  إنه حال من النكرة ولم يحمله على الضمير في الظرف .  أفيحسن بأحد أن 

بالفضل :   له  املشهود  عن   
ً
فضال عليه،  املوضُع  هذا  َيخفى  أن  متوّسطينا  أحد  على  عى  يدَّ

)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - ]البقرة/8)[.

)  - الخصائص: )/)7).
)  - انظر الكتاب: )/8)). الشاعر هو األغلب العجلّي. والشطر من أرجوزة يذكر فيها امرأة كان يهاجيها، تسمى كلبة وقد 

عناها بالجارية. 
)  - انظر الكتاب: )/)7). 

)  - الشاعر هو كثير عزة. انظر الكتاب: )/)7).
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سيبويه .  نعم، وربما أفتى بالوجه األضعف عنده؛ ألنه على الحاالت وجه صحيح .  وقد فعلت 

ْيُل 
َّ
 الل

َ
العرب ذلك عينه أال ترى إلى قول ُعَمارة ألبي العباس وقد سأله عما أراد بقراءته :   « َوال

 قلَته؟ 
َّ
َهاِر«  فقال له :  ما أردت؟ فقال أردت :  سابٌق النهار؛ فقال له أبو العباس :  فهال َساِبُق النَّ

 يقتاس به وُيفزع 
ً
فقال لو قلُته لكان أوزن أي أقوى .  وهذا واضح .  فاعرف ذلك ونحوه مذهبا

إليه «))).  

وذهب  أتعّجب .   اسم  َوَوْيك :   ْيك،  لبَّ اسم  اسم  وهو  لّبِ  »ومنها  الفعل:  تسمية  في  - باب 

الكسائّي إلى أن ويك محذوفة من ويلك؛ قال ))):  

*  ... ... ويك عنتَر أقِدم  *

 
ُ
َيْبُسط  َ َّ

للا نَّ 
َ
أ

َ
تعالى :   «َوْيك قوله  وأما  ة .   األسميَّ من  عاٍر  حرف  للخطاب  عندنا  والكاف 

اء «)))  فذهب سيبويه))) والخليل إلى أنه َوْي، ثم قال :  كأن هللا .  وذهب أبو الحسن 
َ

ن َيش
َ
ْزَق مِل الّرِ

إلى أنها ويك، حتى كأنه قال عنده :  أعجب أن هللا يبسط الرزق .  

ومن أبيات الكتاب))) : 

ب ُيْحـ  ***  َبْب ومن يفتقْر يعش َعْيَش ُضّرِ
َ

ش
َ
َوْي كأْن َمْن يكن له ن

.(((» 
ً
 والرواية تحتمل التأويلين جميعا

- باب في أن سبب الحكم قد يكون سببا لِضّده على وجه: »ومن ذلك قوله )7): 

عا
َّ
ط

َ
ق

َ
وشكْت  ***  حبال الُهَويَنى بالفتى أن ت

َ
إذا املرء لم يخش الكريَهة أ

)  - الخصائص: )/)9)-)9).
)  - هو عنترة في معلقته، والبيت بتمامه:

 ولقد شفى نف�ضي وأبرأ سقمها  ***  قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
)  - ]القصص/)8[.

)  - انظر الكتاب: )/90).

)  - انظر الكتاب: )/90).
)  - الخصائص: )/0)-)).

7  - أي كحلبة العرني. وهو من مقطوعة في املفضليات. 
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يأتي  أن  سبيله  وإنما  األول؛  لفظه  بغير  مظَهرا  الثاني  إعادة  وهو  قبيح،  عندهم  وهذا 

 وجاء مظهرا فأجود ذلك أن يعاد لفظ األول 
ً
؛ نحو :  زيد مررت به .  فإن لم يأت مضمرا

ً
مضَمرا

 « ؛ 
ُ
اِرَعة

َ
ق

ْ
 َما ال

ُ
اِرَعة

َ
ق

ْ
 «  و« ال

ُ
ة

َّ
َحاق

ْ
 َما ال

ُ
ة

َّ
َحاق

ْ
البّت؛ نحو :  زيد مررت بزيد، كقول هللا سبحانه :   «ال

وقوله))) : 

ض املوُت ذا الِغَنى والفقيرا ال أرى املوت يسبق املوَت �ضيٌء ***  نغَّ

أبو  لم يجز عند سيبويه، وإن كان  أبو محمد  بأبي محمد وكنيته  ولو قال :  زيد مررت 

الحسن قد أجازه .  وذلك أنه لم يعد على األّول ضميره، كما يجب، وال عاد عليه لفظه .  فهذا 

البّتة،  ا لم يعد لفظ األّول 
ّ
مل أنه  القبح .  ويمكن أن يجعله جاعل سبب الحسن وذلك  وجه 

وعاد مخالفا لألّول شابه -بخالفه له- املضمر الذي هو أبدا مخالف للمظهر »))). 

- باب في تركيب املذاهب: »قد كنا أفرطنا في هذا الكتاب تركيب اللغات))) .  وهذا الباب 

نذكر فيه كيف تتركب املذاهب إذا ضممت بعضها إلى بعض وأنتجت بين ذلك مذهبا .  وذلك 

أن أبا عثمان كان يعتقد مذهب يونس في رّد املحذوف في التحقير وإن غِنى املثال عنه، فيقول 

بالة :   به  باليت  ما  بالة من قولك  وفي  يويِضع،  وفي يضع اسم رجل:  يئر،  هاٍر: هو  تحقير  في 

 .  فيقول ُهَوْير، 
ً
بويلية .  وسيبويِه إذا استوفى التحقيُر مثاله لم يردد ما كان قبل ذلك محذوفا

ما وإجرائه 
َ
 يرى رأي سيبويه في صرف))) نحو َجواٍر َعل

ً
وُيضْيع، وَبوْيلة .  وكان أبو عثمان أيضا

بعد العلمّية على ما كان عليه قبلها .  فيقول في رجل أو امرأة اسمها َجواٍر أو غواٍش بالصرف 

ُمجرى  وُيجريه  ما، 
َ
َعل ونحوه  ذلك  يصرف  ال  ويونس  نقله،  قبل  حاله  على  والجّر  الرفع  في 

ب من مذهبَي الرجلين؛ 
ّ

ا ألبي عثمان مذهب مرك
ً
ل إذ الصحيح في ترك الصرف .  فقد تحصَّ

وهو الصرف على مذهب سيبويه، والرد على مذهب يونس .  فتقول على قول أبي عثمان في 

يته بَيري :  هذا ُيَرْىٍء كيَريع .  فترد الهمزة على قول يونس وتصرف على قول  تحقير اسم رجل سمَّ

، فال  سيبويه .  ويونس يقول في هذا :  ُيَرْبئى بوزن ُيَرْيِعي فال يصِرف. وقياس قول سيبويه ُيَرىُّ

ْحوي .  
َ
َحّي تصغير أ

ُ
، كما لم يصرف أ

ً
َرف بعد كسرة، فال يصرف إذا

َ
يرّد، وإذا لم يرّد لم يقع الط

)  - انظر الكتاب: )/0). البيت لسوادة بن عدّي. وقيل ألمية بن أبي الصلت.  
)  - الخصائص: )/))-)).

)  - انظر الخصائص: )/)7).
)  - يريد بالصرف التنوين. ومعروف أنه تنوين عوض ال تنوين صرف. 
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ً
. فقد عرفت إذا َحيٌّ

ُ
؛ كما يصرف تحقير أحوي :  أ وقياس قول عي�ضى أن يصرف فيقول :  ُيَريٌّ

تركب مذهب أبي عثمان من قولي الرجلين «))). 

والوسطى  ياءات،  ثالث  بين  اللفظ  في  فجمعت   ، يريّىِ قلت  ُيَرْىٍء  همزة  خّففت  - »فإن 

َحّي؛ من 
ُ
رف لالستثقال، كما حذف في تحقير أحوي إذا قلت :  أ

َ
زْم حذف الط

ْ
مكسورة .  ولم َيل

صة، وإنما هي همزة مخففة فهي في تقدير الهمز .  فكما ال 
َ
ِقَبل أن الياء الثانية ليست ياء مخل

 
ّ
ِزَمُه أال

َ
ل

َ
ى .  ولو رّد عي�ضى كما رّد يونس ل تحذف في قولك :  ُيَرْىٍء، كذلك ال تحذف في قولك :  ُيَرّيِ

َى، وأن يصرف في الرفع والجر  ِى ويرّيِ
َ
يصرف في النصب لتمام مثال الفعل؛ فيقول :  رأيت يريئ

على مذهب سيبويه حمال لذلك على صرف جوار«ٍ ))).  

- »ومن ذلك قول أبي ُعَمر))) في حرف التثنية :  إن األلف حرف اإلعراب وال إعراب فيها، 

الياء هو اإلعراب .  وهذا هو قول  إلى  انقالب األلف  إن  يقول :   وهذا هو قول سيبويه .  وكان 

ب له في التثنية مذهب ليس بواحد من املذهبين اآلخرين «))).  
ّ

الفّراء، أفال تراه كيف ترك

ة فيمن أخذها من برأ هللا الخلق -وعليه أكثر الناس  - باب في وجوب الجائز: »وكذلك البريَّ

ق .  وكذلك ترى 
ْ
ل

َ
ة فيمن أخذها من ذرأ هللا الخ يَّ ّرِ

ُّ
-والنبي عند سيبويه))) ومن تبعه فيه، والذ

لزم البدل 
ُ
لِزم التخفيف .  ومنه ما أ

ُ
وأرى ونرى ويرى في أكثر األمر، والخابية، ونحو ذلك مما أ

 للعرب، 
ً
وهو النبي -عند سيبويه- وِعيد لقولهم :  أعياد، وُعَييد )...(  فاعرف ذلك ونحوه مذهبا

فمهما ورد منه فتلّقه عليه «))). 

 ُيْفِلُح 
َ

ُه ال نَّ
َ
أ

َ
- باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين : »ومن ذلك قول هللا تعالى :   « َوْيك

ي به الفعل في  اِفُروَن «  )7).  فذهب الخليل وسيبويه فيه إلى أنه َوْي مفصول، وهو اسم سّمِ
َ
ك

ْ
ال

 :  كأنه ال يفلح الكافرون وأنشد فيه : 
ً
الخبر، وهو معنى أعجب، ثم قال مبتدئا

)  - الخصائص: )/)7-)7.
)  - الخصائص: )/)7.

)  - هو الجرمّي. وانظر في اإلنصاف املسألة الثالثة.
)  - الخصائص: )/)7.

)  - انظر الكتاب: )/70). ويأخذها بعض اللغويين من البرى أي التراب.
)  - الخصائص: )/)87-8.

7  - ]القصص/)8[.
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(((
وْي كأن من يكن له نشب ُيحـ  ***  ـَبْب ومن يفتقر يِعْش عيش ضّرِ

وذهب أبو الحسن فيه إلى أنه :  َوْيَك أنه ال يفلح الكافرون، أراد: ويك أي أعجب أنه ال 

ق أن بما في ويك من معنى الفعل، 
َّ
يفلح الكافرون، أي أعجب لسوء اختيارهم ونحو ذلك فعل

 لقول سيبويه :  قد 
ً
وجعل الكاف حرف خطاب بمنزلة كاف ذلك وهنالك .  قال أبو علي ناصرا

جاءت كأّن كالزائدة؛ وأنشد بيت عمر))) :  

مني  ***  ذو ُبغية يشتهى ما ليس موجودا ِ
ّ
كأنني حين أم�ضي ال تكل

اِفُروَن«  أي  هم ال يفلحون.  
َ
ك

ْ
 ُيْفِلُح ال

َ
ُه ال نَّ

َ
أ

َ
أي أنا كذلك .  وكذلك قول هللا سبحانه  « َوْيك

وقال الكسائّي :  أراد :  ويلك، ثم حذف الالم «))). 

- إعالل واو ثيرة: »فأما ثيرة ففي إعالل واوه ثالثة أقوال :  أما صاحب الكتاب))) فحمله 

وه ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان وبين 
ّ
على الشذوذ، وأما أبو العباس))) فذكر أنهم أعل

الثور، وهو القطعة من األِقط ألنهم ال يقولون فيه إال ِثَورة بالتصحيح ال غير .  وأّما أبو بكر 

َوْوه 
َ
 ملا ن

ً
فذهب في إعالل ِثَيرة إلى أن ذلك ألنها منقوصة من ثيارة، فتركوا اإلعالل في العين أمارة

من األلف؛ كما جعلوا تصحيح نحو اجتوروا، واعتونوا، دليال على أنه في معنى ما ال بّد من 

صحته، وهو تجاوروا وتعاونوا. وقد قالوا أيضا: ِثْيرة«))). 

في  الواقع  روايتها، واالختالف  أحوالها ضعف  وأكثر  أمرها .   في  تنوفى)7) فمختلف  - »وأما 

رّي وحده ، وأسندها إلى امرىء القيس في قوله :  
َّ

لفظها .  وإنما رواها الُسك

)  - انظر الخصائص: )/)). 
)  - يزيد عمر بن ربيعة. أنظر اللسان )عود-.

)  - الخصائص: )/9))-70).
)  - انظر الكتاب: )/9)). ولفظه: »وقد قالوا: ثورة وثيرة. قلبوها حيث كانت بعد كسرة، واستثقلوا ذلك، كما استثقلوا أن 

تثبتفي ديم. وهذا ليس بمطرد، يعني ثيرة.  
)  - يريد املبرد، وأبو بكر هو ابن السراج. 

)  - الخصائص: )/)))-))).
7  - تنوفى: إسم موضع.



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 284

 حلقت بلبونه  ***  عقاب تنوفى ال عقاب الفواعل)))
ً
كأن دثارا

والذي رويته عن أحمد بن يحيى : 

 ال عقاب القواعل  *
َ

ُنَوف
َ
*  عقاب ت

يىء وهي مرتفعة .  وكذا رواها ابن 
ّ
ة ط ِنيَّ

َ
وقال القواعل إكام حولها؛ وقال أبو حاتم :  ِهي ث

؛ بل هي 
ً
ُعوال

َ
ى .  وأنا أرى أنَّ تنوف ليست ف

َ
ُنوف

َ
األعرابي وأبو َعْمرو الشيباني .  ورواية أبي عبيدة :  ت

تفعل من النوف وهو االرتفاع .  سميت بذلك لعلّوها .  ومنه أناف على ال�ضيء إذا ارتفع عليه، 

مذهب  على  النيف  ْرت  كسَّ ولو  ت .   وَمّيِ ب  َصّيِ بمنزلة  ْيِعل 
َ
ف هو  هذا؛  من  العدد  في  ف  والَنّيِ

بمنزلة يشكر،  تفُعل-  أنه علم، على  -في  نياوف، فأظهْرت عينه .  فتنوف  لقلت :   الحسن  أبي 

ويعصر .  وقلت مّرة ألبي علي -وهذا املوضع يقرأ عليه من كتاب أصول أبي بكر رحمه هللا- :  

ته« ))).   يجوز أن يكون تنوفى مقصورة من تنوفاء بمنزلة َبُروكاء فسمع ذلك وعرف صحَّ

املبحث الرابع: االنتصار لنفسه أو لبعض شيوخه.

ف 
ّ
لع على كتاب ذي قيمة وينظر في مؤل

ّ
ينصح ابن جني -في كتابه املنصف- كّل من يط

ُفه، فحظي منه بأق�ضى ما طلب، ووصل  قد ُعِني به َواضعه، وانصرف إلى االهتمام به ُمَصّنِ

ب بأن يلتزم باألمور اآلتية: 
َ
ث

َ
إلى غايته من ك

- أن يحمد هللا على ما وهبه له ِمن فْهمه.

ره هللُا عليه مْن حْفظه.
َّ
م لصاحبه ما َوف ِ

ّ
- وأن ُيسل

- وأن يعتِزَي فيما يحكيه عنه إليه.

)  - دثار راعي إبل امرئ القيس. واللبون: اإلبل ذوات اللبن. والفواعل: الجبال الصغار. كان امرؤ القيس نزل في طيء فأغير 
قت بها في الجو، والتحليق: ارتفاع الطائر فال يرجى رجوعها. ووصف 

ّ
على إبله ونهبت، فهو يقول: كأنما اختطفتها عقاب فحل

أن العقاب عقاب هضبة عالية ليكون أقوى لها.
)  - الخصائص: )/)9)-)9).
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َعن 
َ
ْفران الّنعمة ف

ُ
ِة أْهل العلم واألَدِب َوقف، وإن أَبى إال ك على َمَحجَّ

َ
َعل ذلك ف

َ
»فإن ف

املروءة واإلنسانية َصَدف«))). 

له  البالغ  والتقدير  واإلعجاب  الحّب  موقف  ه 
ّ
فإن سيبويه  من  جني  ابن  موقف  وأّما 

ولكتابه، وهو يكّرر االعتراف بهذا في كثير من املواضع في كتابه الخصائص، ومن أمثلة ذلك 

ة يقول ابن جني:  ة متى يكون ُحجَّ ما جاء في الخصائص في باب القول على إجماع أهل العربيَّ

إن  له، واالحتجاج لخالفه،  به واالنتصار  م االقتداء 
ّ
فللمتعل العاِلم قوال متقّدما  »إذا قال 

وجد إلى ذلك سبيال«))). 

ومن خالل الّنظر في ن�ّضي ابن جني يظهر أّن منهجه في االغتراف من معارف األسالف 

 أّن مسألة االقتداء واإلتباع –في نظره- ال 
ّ
واالختالف معهم يرتكز على االقتداء واإلتباع؛ إال

الّتعليق ولو  تنفي مسألة اإلبداع واستقاللية الرأي، وأسوق هذه النصوص مستغنية عن 

ك على سمّو مكانة 
ّ
، وإن شئت فارجع إلى الخصائص ففيه ما يدل

ً
شئت لنقلت الكثير جّدا

الكتاب وصاحبه وعلّو منزلته:

زْهوون، ونساء 
ْ
َزْهٌو، وامرأة ِإَزْنُهوة، ورجال ِإن

ْ
- »ومثله ما رويناه عنهم من قولهم: رجل ِإن

إنقحال  الوزن إال  َفْعل. ولم يحك سيبويه من هذا 
ْ
ِإن  

ً
إذا إذا كان ذا زهو)))؛ فهذا  َزْهوات، 

ْ
إن

وحده؛ وأنشد األصمعّي -رحمه هللا- : 

ْحال  *
َ

ق
ْ
 ِإن

ً
قا

َ
ل

َ
*  ملا رأتني خ

َزْهو :  
ْ
ه ِعن

َ
 من عين، فيكون أصل

ً
ويجوز عندي في إنزهٍو غيُر هذا، وهو أن تكون همزته بدال

و، من الِعْزَهاة، وهو الذي ال يقرب النساء .  والتقاؤهما أن فيه انقباضا وإعراضا، وذلك 
ْ
ِفْنَعل

َرف من أطراف الزهو«))).  
َ
ط

املازني  عثمان  أبي  لإلمام  ْصِريف 
َّ
الت لكتاب  النحوي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبي  اإلمام  شرح  ِصف: 

ْ
ن
ُ
امل كتاب  انظر   -   (

أمين أحد  بالقاهرة، وعبد هللا  اللغوي  باملجمع  العضو  إبراهيم مصطفى  البصري، تحقيق لجنة من األستاذين:  النحوي 
نظار مدارس املعلمين األولين السابقين، إدارة إحياء التراث القديم دار الثقافة العامة بوزارة املعارف-مصر، الطبعة األولى: 

)7))ه/))9)م، الجزء األول، ص: )-).
)  - الخصائص: )/90)/)9).

)  - هذا راجع للوصف األول وهو إنزهو.
)  - الخصائص: )/9)).
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- باب في إمساس األلفاظ أشباه املعاني: »اعلم أن هذا موضع شريف لطيف .  وقد نّبه 

ته الجماعة بالقبول له، واالعتراف بصّحِته .  قال الخليل :  كأنهم  عليه الخليل وسيبويه، وتلقَّ

 
ً
تقطيعا البازي  صوت  في  وتوّهموا   ، صرَّ فقالوا :    

ً
ومّدا استطالة  الُجْنُدب  صوت  في  توّهموا 

تأتي لالضطراب  إنها  الَفَعالن :   التي جاءت على  املصادر  في  فقالوا :  صرصر .  وقال سيبويه))) 

حركات  توالي  املثال  حركات  بتوالي  فقابلوا  يان .  
َ
ث

َ
والغ والغلبان،  زان)))، 

َ
الَنق نحو  والحركة، 

ما  ومنهاج  حّداه،  ما  َسْمت  على  كثيرة  أشياء  الحديث  هذا  من  أنا  ووجدت  األفعال))) .  

والقلقلة،  الزعزعة،  نحو  للتكرير؛  تأتي  فة  املضعَّ الرباعية  املصادر  تجد  أنك  وذلك  اله .  
َّ
مث

والصلصلة، والقعقعة، والصعصعة، والجرجرة، والقرقرة« ))). 

 الزائدة 
َ

 األصل الحروف
ُ

- »فكما تِبعت أفعال اإلجابة أفعاَل الطلب، كذلك تبعت حروف

واستمنح،  واستوهب،  واستقدم،  استخرج،  نحو  وذلك  واملسئلة .   لاللتماس  وضعت  التي 

واستعطى، واستدنى .  فهذا على َسْمِت الصنعة التي تقّدمت في رأي الخليل وسيبويه؛ إال أن 

هذه أغمض من تلك .  غير أنها وإن كانت كذلك فإنها منقولة عنها، ومعقودة عليها .  ومن وجد 

تمثيل  على  وتالهم  فيه،  العلماء  تبع  إذا  به  فكيف  غيره .   إليه  يسبق  لم  وإن  به  قال   
ً
مقاال

معانيه« ))). 

- باب في الجوار: »وكأنه إنما جاء هذا النحُو في األزمنة دون األمكنة، من حيث كان كّل 

جزء من الزمان ال يجتمع مع جزء آخر منه، إنما يلي الثاني األول خالفا له وعوضا منه .  ولهذا 

قيل -عندى- للدهر َعْوُض -وقد ذكرت هذا في كتابي في التعاقب-  فصار الوقتان كأنهما واحد 

وليس كذلك املكان؛ ألن املكانين يوَجدان في الوقت الواحد بل في أوقات كثيرة غير منقضية  

)...( فإن قلت :  فقد تقول :  سرت من بغداد إلى البصرة نهِر الَدْير، قيل :  ليس هذا من حديث 

)  -عبارة سيبويه في الكتاب: )/8)): »ومن املصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت املعاني قولك: النزوان والنقزان 
والنفزان. وإنما هذه األشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع. ومثله العسالن والرتكان... ومثل هذا الغليان ألنه زعزعة 
اللهبان  ذلك  ومثل  وتحّرك،  واملعان ألن هذا اضطراب  الخطران  ومثله  وتثور،  نفسه  تجيش  الغثيان ألنه  ومثله  وتحّرك. 

والوهجان ألنه تحّرك الحّر وتثوره، فإنما هو بمنزلة الغليان«.  
)  - يقال: نقز الظبي: وثب صعدا. 

)  - هذا من كالم ابن جني ال من كالم سيبويه، كما يعلم من نص سيبويه السابق. 
)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - الخصائص: )/)))-))).
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الِجوار في �ضيء، وإنما هو من باب بدل البعض؛ ألنه بعض طريق البصرة؛ يدّل على ذلك أنك 

إلى البصرة نهر األمير؛ ألنه أطول من طريق البصرة زائدة عليه،  ال تقول :  سرت من بغداد 

والبدل ال يجوز إذا كان الثاني أكثر من األّول، كما يجوز إذا كان األول أكثر من الثاني؛ أال ترى 

أنهم لم يجيزوا أن يكون َرْبع من قوله :  

ة الطلُل
َ
َمى عوائُده  ***  وهاج أهواءك املكنون

ْ
ك من سل

َ
اعتاد قلبـ

ِضل)))
َ

َواء أذاع املعِصراُت به  ***  وكلُّ َحْيران ساٍر مـاؤه خ
َ
َرْبٌع ق

بدال من الطلل؛ من حيث كان الربع أكثر من الطلل .  ولهذا ما حمله سيبويه على القطع 

 نفِس البلد .  فإن أردت جهتها 
َ
واالبتداء، دون البدل واإلتباع هذا إن أردت بالبصرة حقيقة

تريد  أن  قّدمناه  فيما  وغرضنا  األمير .   نهِر  البصرة  إلى  بغداد  من  انحدرت  جاز :   وُصْقعها 

بالبصرة نفس البلد البّتة .  وهذا التجاور الذي ذكرناه في األحوال واألحيان لم يعرض له أحد 

من أصحابنا .  وإنما ذكروا تجاور األلفاظ فيما م�ضى «))). 

ين: »وكذلك إن قلت :  إذا  - باب في اللفظين على املعنى الواحد يِرَدان عن العالم متضادَّ

كان سيبويه ال َيجمع بين ياءي اإلضافة وبين صيغة بنت، وأخت، من حيث كانت الصيغة 

ها 
ّ

بفك تأنيث  عالمة  فيهما  أثبَت  وقد  ر، 
َّ

ملذك مين 
َ
َعل )سيبويه(  صرفهما  فِلَم  لتأنيثهما   

ً
ما

َ
َعل

ِوي؟ فإذا أثبت))) في 
َ

خ
َ
ونقضها مع ما ال يجامع عالمة التأنيث :  من ياءي اإلضافة في َبَنِوّي، وأ

 بها مع التعريف، كما 
َ

 منع )أي سيبويه( االسمين الصرف
َّ
االسمين بها عالمة للتأنيث، فهال

 
ً
تمنع الصرف باجتماع التأنيث إلى التعريف في نحو طلحة، وحمزة، وبابهما، فإن هذا أيضا

مّما قد أجبنا عنه في موضع آخر «))).  

- باب في ترافع األحكام: »هذا موضع من العربّية لطيف، لم أَر ألحد من أصحابنا فيه 

ِعٍل على أفعال؛ 
َ
، وال نقلوا إلينا فيه ِذكرا .  من ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من ف

ً
َرْسما

)  - انظر الكتاب: )/))). القواء: القفر. وأذاع: فرق وغّير. واملعصرات: السحاب ذوات املطر. وأراد بالحيران سحابا ترّدد 
بمطره عليه والزمه فهو كالحيران. والخضل: الغزير. وقد نسب البغدادي في شواهد املغني البيتين إلى عمر بن أبي ربيعة. 

)  - الخصائص: )/7))-))).
)  - وما أثبته أوفق للسياق، والحديث في هذا كله عن سيبويه.

)  - الخصائص: )/)0).
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َدٍن وأفداٍن .  قال سيبويه ))):  فإن كان على 
َ
م وأعالم، وقدٍم وأقدام، وَرسٍن وأرسان، وف

َ
نحو َعل

َعلة لقولهم في 
َ
 على أنها ف

ً
َمة

َ
ٍم .  وألجل ذلك ما حمل أ

ُ
مٍة وآك

َ
ك

َ
ُعٍل؛ نحو أ

ْ
ف

َ
َعلة كسروه على أ

َ
ف

له .  والقول فيه عندي أن حركة العين  ِ
ّ
تكسيرها :  آٍم إلى هنا انتهى كالمه، إال أنه أرسله ولم يعل

َرمثا، وَحِبط  التأنيث، وذلك في األدواء؛ نحو قولهم :  َرَمث  تاء  قد عاقبت في بعض املواضع 

 .((( »
ً
َحَبطا، وَحِبج َحَبجا

-  »وكذلك قولهم :  ربَّ رجل وأخيه، ولو قلت :  ورّب أخيه لم ُيجز، وإن كانت ُربَّ مرادة 

فلهذا  لفظا .   به  تلفظ  كما  ليس   
ً
وْهما تقدره  ما  أن  وغيره  بهذا  علمت  فقد  رة .   ومقدَّ هناك 

يسقط عندنا إلزام سيبويه هذه الزيادة  «))). 

دِرك واسكت، فلن 
َ
ا قول من قال نحو هذا :  إنه إنما بني لوقوعه موقع املبنّي، يعني أ - »فأمَّ

ة بنائه إنما هي نفس وقوعه موقع املبني ال غير، وإما 
ّ
يخلو من أحد أمرين :  إما أن يريد أن عل

نه معنى حرف األمر .  فإن أراد األول فسد، ألنه إنما  أن يريد أن وقوعه موقع فعل األمر ضمَّ

ة بنائه ال غير، وعليه قول 
ّ
علة بناء االسم تضمنه معنى الحرف، أو وقوعه موقعه .  هذا هو ِعل

سيبويه والجماعة .  فقد ثبت بذلك أن هذه األسماء، نحو صه وإيه ووْيها وأشباه ذلك؛ إنما 

بنيت لتضمنها معنى حرف األمر ال غير «))). 

ة عند غيره .  ومنه  - »ومن البدل البّتة النبّي في مذهب سيبويه .  وقد ذكرناه .  وكذلك البريَّ

الخابية، لم تسمع مهموزة .  فإما أن يكون تخفيفا اجُتمع عليه؛ كيرى وأخواته، وإما أن يكون 

بدال؛ً قال))) :  

هاِت رَّ
ُ
ياه  ***  كالنا عالٌم بالت

َ
ِري عينيَّ ما لم تْرأ

ُ
أ

فة ال مبدلة  )...( وحدثنا أبو علّي قال :  لقي أبو زيد سيبويه فقال له :   والنبّوة عندنا مخفَّ

سمعت العرب تقول :  قريت وتوّضيت .  فقال له سيبويه :  كيف تقول في أفعُل منه؟ قال :  أقرأ .  

)  - انظر الكتاب: )/)9). 
)  - الخصائص: )/08)-09).

)  - الخصائص: )/09).
)  - الخصائص: )/9)-0).

)  - أي سراقة البارقّي. كان وقع في أسر املختار الثقفّي، فزعم  له أنه رأى مالئكة على خيل بلق تحارب في جيش املختار فأطلق 
سراحه.
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 للزم ووجب 
ً
وزاد أبو العباس هنا :  فقال له سيبويه :  فقد تركَت مذهبك، أي لو كان البدل قوّيا

أن تقول :  أقِري؛ كرميت أرِمي .  وهذا بيان« ))). 

- يقول ابن جني في باب في َدْوِر االعتالِل: »ذهب محّمد بن يزيد في وجوِب إسكان الالم 

في نحو َضَرْبن، وَضَرْبت إلى أنه لحركِة ما بعده من الضميِر: يعني مع الحركتيِن قبل. وذهب 

أيضا في حركِة الضمير من نحو هذا أنها إنما وجبت لسكوِن ما قبله. فتارة اعتّل لهذا بهذا، 

 أخرى، فاعتّل بهذا لهذا )...( ومثله ما أجازه سيبويه في جر  « الوجه «  من قولك :  
ً
ثّم دار تارة

 بأن الجر إنما جاز في الضارب الرجل ونحوه مما 
ً
هذا الحسن الوجه  )...( وقد أحطنا علما

كان في الثاني منهما منصوبا؛ لتشبيههم إّياه بالحسن الوجِه، أفال ترى كيف صار كّل واحٍد من 

ة لصاحبه في الحكم الواحِد الجاري عليهما جميعا«))). 
َّ
املوضعين ِعل

- ويقول في نفس الباب: »لكن ما أجازه أبو العّباس وذهب إليه في باب َضَرْبَن وضربت 

من تسكين الالِم لحركة الضمير، وتحريك الضمير لسكون الالِم شنيع الظاهر، والعذر فيه 

ة نفسه، وإذا لم يكن كذلك كان 
ّ
أضعف منه في مسئلة الكتاب؛ أال ترى أن ال�ضيء ال يكون ِعل

نت  قِويت 
َّ

ِته أبعد، وليس كذلك قول سيبويه؛ وذلك أن الفروع إذا تمك
ّ
ِمْن أن يكون علة عل

ة الحكم«))).   تسّوغ  حمل األصول عليها .  وذلك إِلرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوَّ
ً
ة قوَّ

ين: »فأما قول يونس :  ِبْنتّي  - باب في اللفظين على املعنى الواحد يردان عن العالم متضادَّ

ِتّي فمردود عند سيبويه . وليس هذا املوضع موضوعا للحكم بينهما، وإن كان لقول يونس 
ْ

وأخ

غه«))).  أصول تجتِذبه وتسّوِ

- »وكذلك إن قلت :  إذا كان سيبويه ال َيجمع بين ياءي اإلضافة وبين صيغة بنت، وأخت، 

ر، وقد أثبَت فيهما 
َّ

مين ملذك
َ
 لتأنيثهما فِلَم صرفهما )سيبويه( َعل

ً
ما

َ
من حيث كانت الصيغة َعل

َبَنِوّي،  في  اإلضافة  ياءي  من  التأنيث :   عالمة  يجامع  ال  ما  مع  ونقضها  ها 
ّ

بفك تأنيث  عالمة 

 
َ

 منع )أي سيبويه( االسمين الصرف
َّ
ِوي؟ فإذا أثبت))) في االسمين بها عالمة للتأنيث، فهال

َ
خ

َ
وأ

)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - الخصائص: )/)8).
)  - الخصائص: )/)8).
)  - الخصائص: )/)0).

ه عن سيبويه.
ّ
)  - وما أثبته أوفق للسياق، والحديث في هذا كل
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في نحو طلحة، وحمزة،  التعريف  إلى  التأنيث  باجتماع  الصرف  تمنع  التعريف، كما  بها مع 

وبابهما «))).  

سيبويه  كالم  به  ع  بَّ
َ
تت العباس  أبو  كان  ما  املذاهب  من  عنه  الرجوع  في  الشائع  - »ومن 

ِط . فحدثني أبو علّي عن أبي بكر أن أبا العّباس كان يعتذر منه ويقول: 
َ
ل

َ
وسماه مسائل الغ

ة، فأّما اآلن فال«))). 
َ
هذا �ضيء كّنا رأيناه في أّيام الَحَداث

اطمأن ّّ.   قولهم :   ذلك  »ومن  والتأخير:  بالتقديم  التركيب  في  يتقاربان  األصلين  في  - باب 

ذهب سيبويه))) فيه إلى أنه مقلوب، وأّن أصله من طأمن، وخالفه أبو ُعَمر))) فرأى ضّد ذلك .  

الكلمة  إذا لحقت  وحجة سيبويه فيه أن طأمن غير ذي زيادة، واطمأن ذو زيادة، والزيادة 

لحقها ضرب من الَوْهن لذلك« ))).   

ين،  ِ
ّ
متحل وبألفاظهم  آخذين،  َسْمِتهم  وعلى  الِحقين،  بالعرب  ون  النحويُّ كان  ا 

ّ
- »ومل

أوضاعه،  وشرع  عاعه، 
َ

ش جمع  الذي  العلم  هذا  لصاحب  جاز  ين،  آّمِ ـُصدوهم 
ُ
وق وملعانيهم 

ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزمَّ شوارده، وأفاء فوارده، 

وا )...( السيما والقياس إليه ُمْصٍغ، وله 
َ

أن يرى فيه نحو ما رأوا، ويحذوه على أمثلتهم التي حذ

 ما نحن عليه للعرب مذهبا، وملن شرح لغاتها ُمضطَربا، 
ً
قابل، وعنه غير متثاقل. فاعِرف إذا

وأن سيبويه الحق بهم، وغير بعيد فيه عنهم،  ولذلك عندنا لم يتعّقب هذا املوضَع عليه أحد 

عنه،   
ً
ساقطا هللا  بحمد  كان  وإن  عليه،  عوه 

َ
ن ما  إلى  أضافوه  وال  غيرهم،  وال  أصحابه،  من 

وحًرى باالعتذار هم منه«))).  

النون الساكنة  يقّوِي قول من قال :  إن الحركة تحدث مع الحرف أن  أبو علي :   - »قال 

مخرجها مع حروف الفم من األنف، واملتحركة مخرجها من الفم، فلو كانت حركة الحرف 

)  - الخصائص: )/)0).

)  - الخصائص: )/)0).
)  - انظر الكتاب: )/0))، 80).

)  - هو الجرمّي صلح ابن إسحاق؛ كما ذكره ابن جني في شرح تصريف املازنّي. وقد أثبت: عمر طبقا ألصول الخصائص، وهو 
الحق. 

)  - الخصائص: )/)7-)7.
)  - الخصائص: )/08)-09).
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إنما  الحركة  أن  وذلك  األنف .   من   
ً
أيضا املتحّركة  النون  تكون  أن  لوجب  بعده  من  تحدث 

 تغني عنها شيئا؛ لسبقها هي لحركتها. كذا قال رحمه هللا ورأيته 
ّ
تحدث بعدها، فكان ينبغي أال

 بهذا الدليل .  وهو عندي ساقط عن سيبويه وغير الزم له . «)))
ً
معِنّيا

- »وكذلك يقال أيضا: هو من عمره مابين الخمسين إلى الستين، فيقال ذلك فيمن له 

خمس وخمسون سنة )...( وهذا جلّي غير مشِكل. فهذا أحد املوضعين. وأما اآلخر فإن أكثر 

ما في هذا أن يكون حقيقة عند القوم، وأن يكونوا مريديه ومعتِقديه .  ولو أرادوه واعتقدوه 

إلى  فيه  ُيتحاكم  إنما  موضع  هذا  أن  وذلك  الخالف .   موضع  على   
ً
دليال كان  ملا  إليه  وذهبوا 

ة؛ أال ترى أن إجماع 
ّ
النفس والحّس، وال يرجع فيه إلى إجماع وال إلى سابق ُسّنة وال قديم ِمل

النحويين في هذا ونحوه ال يكون ُحّجة؛ ألن كل واحد منهم إنما يرّدك ويرجع بك فيه إلى التأّمل 

والطبع ال إلى التبعية والشرع .  هذا لو كان ال بّد من أن يكونوا قد أرادوا ما عزاه السائل إليهم 

ة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرِفها املحّرك  واعتقده لهم .  فهذا كله يشهد بصحَّ

 .  وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف .  
ً
 آخر مستقيما

ً
 قوال

ً
بها .  وقد كنا قلنا فيه قديما

فالفتحة بعض األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو «))).  

كم «  فرواها الُقّراء))) 
ْ
-  باب الساكن واملتحّرك: »وأما  «إن هللا يأُمْركم«  و «فتوبوا إلى بارئ

عن أبي عمرو باإلسكان، ورواها سيبويه باالختالس، وإن لم يكن كان أزكى، فقد كان أذكى، 

 في رواية «))). 
ً
ا بِريبة، وال مغموزا

ّ
وال كان بحمد هللا ُمَزن

في  كان  قام على �ضيء  إذا  الدليل  اللفظ؛ ألن  إلى  لم يخرج  بما  - »وال يستنكر االعتداد 

ه؛ أال ترى إلى قول سيبويه))) في ُسوَدد :  
ُ
حكم امللفوظ به وإن لم يجر على ألسنتهم استعمال

إنه إنما ظهر تضعيفه ألنه ملحق بما لم يجئ .  هذا وقد علمنا أن اإللحاق إنما هو صناعة 

)  - الخصائص: )/))).
)  - الخصائص: )/)))-7)).

)  - انظر الكتاب: )/)7.

)  - الخصائص: )/0)).
)  - انظر الكتاب: )/)0). ابن جني يريد أن سوددا –بفتح الدال األولى- ملحق؛ إذ لوال هذا لجرى فيه اإلدغام. وال يثبت 
البصريون من أوزان الرباعي فعلال –بفتح االم األولى- حتى يلحق به. فمن ثم جعل ابن جني سيبويه إذ يقول باإللحاق في 
نحو سودد يقول بإللحاق بما لم يستعمل. وسيبويه في )/)0) يجعل قعددا –ومثله سودد- ملحقا بجندب وعنصل، وهما 

مزيدا. ومعنى هذا أن اإللحاق عند سيبويه يجوز أن يكون باملزيد. وعلى هذا يكون سودد ملحقا بما جاء واستعمل.
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 هذا به .  فلوال أن ما يقوم الدليل عليه 
ً
لفظية، ومع هذا فلم يظهر ذاك الذي قّدره ملحقا

مما لم يظهر إلى النطق به بمنزلة امللفوظ به ملا ألحقوا ُسْرَددا وُسوَددا بما لم يفوهوا به، وال 

موا استعماله «))).  
ّ

تجش

- فصل في التقديم والتأخير : »ومن ذلك قراءة ابن عامر :   «وكذلك زين لكثير من املشركين 

 وال سيما واملفصول به مفعول 
ً
قتُل أوالَدُهْم شركائهم«  وهذا في النثر وحال السعة صعب جدا

ال ظرف .  

ومنه بيت األع�ضى :  

 قارِح َنْهِد الُجزاره)))
َ
إال ُبَداهة أو ُعال  ***  لة

غيره  مذهب  من  عندنا  أمثل  وهذا  وقارِح؛  ُبَداهة  بين  الفصل  فيه  سيبويه)))  ومذهب 

فيه؛ ملا قّدمنا في غير هذا املوضع «))).  

- باب في أن املجاز إذا كثر لحق بالحقيقة: »فإن قلت :  فقد أحال سيبويه))) قولنا :  أشرُب 

ماء البحر، وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت مّدع ِشياعه وانتشاره .  قيل :  إنما أحال ذلك على 

أن املتكلم يريد به الحقيقة، وهذا مستقيم))) إذ اإلنسان الواحد ال يشرب جميع ماء البحر .  

فأما إن أراد به بضعه ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه فال محالة من جوازه؛ أال ترى إلى 

قول األسود بن يعفر:

نزلوا بأنِقرة يسيل عليهم  ***  ماُء الفرات يجيء من أطواد

)  - الخصائص: )/))).
)  - هذا من قصيدة له يذكر فيها بأس قومه. وقبل البيت على ما في اللسان )جزر- والكتاب )/)7:

 وال نقاتل بالعصـ  ***  ــى وال نرامى بالحجارة
والقارح من الخيل الذي أكمل خمس سنين، وبداهته أول جريه، وعاللته بقية جريه. يريد أن قتالهم ليس بالع�ضّي وليس 

بالحجارة، وإنما هو الخيل يمتطيها الفوارس بالسالح. ووقع هنا تقديم »بداهة« على »عاللة«...  
)  - انظر الكتاب: )/)7.
)  - الخصائص: )/07).

)  - انظر الكتاب: )/8. وعبارته: »وأما املحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس«. 
)  - أي الحكم بإحالة شرب ماء البحر على سبيل الحقيقة مستقيم. وقد يكون األصل: »وهذا غير مستقيم« أي شرب ماء 

البحر على سبيل الحقيقة. 
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إلى   قبل وصوله 
ً
جا

َ
فلم يحصل هنا جميعه؛ ألنه قد يمكن أن يكون بعُض مائه مختل

 إنما وضع هذه اللفظة في هذا املوضع على 
ً
أرضهم بشرب أو بسقي زرع ونحوه .  فسيبويه إذا

أصل وضعها في اللغة من العموم، واجتنب املستعمل فيه من الخصوص «))).  

- باب في غلبة الزائد لألصلي: »وفي قولهم :  خنافق تقوية لقول سيبويه في تحقير مقعنِسس 

وتكسيره مقاعس ومقيِعس فاعرفه؛ فإنه قوّي في بابه .  بل إذا كانوا قد حذقوا امللِحق للملِحق 

إلى حذف األصل  إنما أسرعوا  امليم- أقوى وأحجى .  وكأنهم  املعنى -وهو  امللِحق لذي  فحذف 

َدمه في أنفسهم، ولُيعِلموا بذلك قدره عندهم وحرمته 
َ

 لق
ً
 به، وإعالء له، وتثبيتا

ً
للزائد؛ تنويها

في تصّورهم ولحاقه بأصول الكلم في معتقدهم؛ أال تراهم قد يقّرونه في االشتقاق مما هو فيه 

إقراَرهم األصول« ))). 

سنذكرها،  صاحبه  على  املأخوذة  األمثلة  أن  »اعلم  الكتاب:  فوائت  على  القول  - باب 

تدرأ  حيلة  فيها  تكن  لم  ولو  عليه .   صّحت  لو  معّرتها  ظاهر  عنه  َيْدحُض  ما  فيها  ونقول 

له  املتتبع  له ال مزراة عليه، وشاهدة بفضله ونقص  لكانت معالة  بها عنه،  شناعة إخالله 

لكلفة هذا  والغّض من فضيلته .  وذلك  رتبته،   
َّ
بها حط  

ً
أوردها مريدا كان  إن  نقِصه،  بها ال 

األمر، وبعد أطرافه، وإيعار أكنافه أن يحاط بها، أو يشتمل تحّجر عليها .  وإن إنسانا –يعني 

سيبويه– أحاط بقا�ضي هذه اللغات املنتشرة، وتحجر أذراءها))) املترامية، على سعة البالد، 

وتعادي ألسنتها الِلداد، وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد، حتى اغترف))) جميع كالم 

الصرحاء والهجناء، والعبيد واإلماء في أطرار األرض))) ذات الطول والعرض ما بين منثور إلى 

منظوٍم ومخطوب به إلى مسجوع حتى لغات الرعاة األجالف، والرواعي ذوات صرار األخالف، 

وتغاير  وسلمهم  وحربهم  وهزلهم  جدهم  في  املوسوسين  وهذاتهم  واملدخولين،  وعقالئهم 

األحوال عليهم فلم يخلل من جميع ذلك -على سعته وانبثاثه وتناشره واختالفه- إال بأحرف 

ن فسدت لغته،  تافهة املقدار، متهافتة على البحث واالعتبار -ولعلها أو أكثرها مأخوذة عمَّ

)  - الخصائص: )/)))-))).
)  - الخصائص: )/79). 

)  - أذرائها: أطرافها. 
)  - اغترف: استوعب.

)  - أطرار األرض: نواحيها.
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ي له إلى غايته طريقه. ولنذكر ما أورد  ِ
ّ

فلم تلزم عهدته- لجدير أن يعلم بذلك توفيقه، وأن ُيخل

عليه معقبا به، ولنقل فيه ما يحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن هللا«))).

في  ذلك  َيذكر  لم  وإن  فإنه)))  وِتلّعابة)))  امة)))  ِتلقَّ »أما  للكتاب:  الفائتة  األمثلة  - ذكر 

 )...( 
ً
ابا بت ِتقرَّ ))) ومثله تقرَّ ً

اال ؛ نحو تحملت ِتحمَّ
ً
الصفات فقد ذكر في املصادر تفّعلت ِتفّعاال

لت حق تأملها،  ِحص عن حالها، وتؤّمِ
ُ
وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا ف

فإنها –إال ما ال بال به- ساقطة عن صاحب الكتاب )...( وعلى أنا قد قلنا في ذلك، ودللنا به 

على أنه من مناقب هذا الرجل ومحاسنه :  أن يستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة 

املنتشرة ما هذا قدره، وهذه حال محصوله  )...( فكأن تلقامة بعد ذلك كله اسم ال صفة، 

 
ً
وإذا كان اسما أو كاالسم سقط االعتذار منه؛ ألن سيبويه قد ذكر في املصادر تفّعلت ِتِفعاال

أن  كما  عليه .    
ً
معتدا  

ً
مثاال يذكره  أن  لقائل  يجز  ولم  األبنية،  في  ذكره  عن  أغنى  ذكره  فإذا 

 
ً
 من هذا الوجه )...( وإذا كان كذلك سقط عنه أيضا

ً
ترعاية))) في الصفات تسقط عنه أيضا

اال في الصفة  )...( وأما ِفرناس)7) فقد ذكره)8) في األبنية في آخر ما لحقته األلف  أن لم يذكر ِتِفعَّ

ْمُهج)9) فلعمري إّن سيبويه قد َحظر في الصفة 
ُ
رابعة مع غيرها من الزوائد  )...( وأّما شحم أ

سكوب .  وجدت بخط أبي علي عن الفراء :  
ُ
مهوج كأ

ُ
أ  من 

ً
ُعل .  وقد يمكن أن يكون محذوفا

ْ
ف

ُ
أ

مهوج 
ُ
 من أ

ً
ْمُهج محذوفا

ُ
مهوج )...( وكنت قلت ألبي علي -رحمه هللا- وقت القراءة :  يكون أ

ُ
لَبن أ

إلى أنه بمنزلة مطمأّن .   ّن ففائت للكتاب .  وذهب بعضهم 
َ
ُمْهَوأ )...(  وأما  يأبه   فقبل ذلك ولم 

 في ذوات األربعة إال عن تضعيف  )...( وقد 
ً
وهذا سهو ظاهر .  وذلك ألن الواو ال تكون أصال

 .  وذلك بأن يكون سيبويه قد سأل جماعة من 
ً
يجوز من وجه آخر أن يكون واو مهوأن أصال

الفصحاء عن تحقير مهوأن على الترخيم، فحذفوا امليم وإحدى النونين ولم يحذفوا الواو 

)  - الخصائص: )/87)-)8).
)  - تلقامة: يقال رجل تلقامة أي عظيم اللقم في األكل.

)  - تلعابة: كثير اللعب.
)  - أي سيبويه.

)  - انظر الكتاب: )/))).
)  - يقال رجل ترعاية إذا كان يجيد رعية اإلبل. وفي تائه الضم أيضا.

7  - هو من أسماء األسد.
8  - انظر الكتاب: )/))).

9  - أمهج: رقيق أو نيء.
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البتة )...( وامتنعوا من حذف واو مهوأن، فقطع سيبويه بأنها أصل فلم يذكره .  وإذا كان هذا 

صرة له و تجميل ألثره فاعرفه )...( 
ُ
، كان فيه ن

ً
، وعلى مذهب إحسان الظن به سائغا

ً
جائزا

َيَناِبعات فما أظرف أبا بكر أن أورده على أنه أحد الفوائت !  أال يعلم أن سيبويه))) قد  وأما 

قال :  ويكون على َيَفاِعل نحو اليحاِمد))) واليراِمع)))  )...( وأما الُهْنَدِلع فبقلة، وقيل :  إنها غريبة 

وال تنبت في كل سنة .  وما كانت هذه سبيله كان اإلخالل بذكره قدرا مسموحا به، ومعفّوا عنه 

 على أبي علي -رحمه هللا- فحين رأنى قال :  أين أنت !  أنا أطلبك .  
ً
)...( وأما َحْوِريت فدخلت يوما

 عن الكتاب .  وصانع أبو 
ً
قلت :  وما هو؟ قال :  ما تقول في حوريت؟ فخضنا فيه فرأيناه خارجا

لَّ الَحْفل به لذلك .  وأقرب ما ينسب إليه 
َ
علّي عنه بأن قال :  إنه ليس من لغة اْبَنْي ِنزار)))، فأق

إلى ما  يلتفت  الفراء :  ال  أبي عليّ :  قال   
ّ
)...( ووجدت بخط  من ِعفِريت  

ً
ْعِليتا قريبا

َ
ف أن يكون 

رواه البصريون من قولهم :  إْصُبع؛ فإنا بحثنا عنها فلم نجدها .  وقد حكيت أيضا :  زئبر وضئبل 

ته في االستعمال« ))).   
ّ
 ال يلتفت إلى مثله، لضعفه في القياس وقل

ّ
عح وجميع ذلك شاذ

ُ
وخْرف

- باب في قوة اللفظ لقوة املعنى: »ومن هنا حمل سيبويه مثال التحقير على مثال التكسير، 

فقال تقول :  سريحين؛ لقولك :  سراحين، وضبيعين؛ لقولك :  ضباعين :  وتقول سكيران :  ألنك 

ال تقول سكارين .  هذا معنى قوله وإن لم يحضرنا اآلن حقيقة لفظه))) .  وسألت أبا علّي عن رّد 

 .(7(»  
ً
سيبويه مثال التحقير إلى مثال التكسير فأجاب بما أثبتنا آنفا

- باب في سقطات العلماء: »وأّما ما تعقب به أبو العّباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه 

ْزر .  وهو 
َّ
ما يلزم صاحَب الكتاب منه إال ال�ضيء الن

َّ
اها مسائل الغلط، فقل في املواضع التي سمَّ

ته- من كالم غير أبي العباس .  وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه 
َّ
 -مع ِقل

ً
أيضا

قال :  إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة، واعتذر أبو العباس منه «)8). 

)  - انظر الكتاب: )/9)).
)  - اليحامد املنسوبون إلى يحمد –في وزن يمنع- وهي قبيلة من األزد.

)  - اليرامع: جمع اليرمع. ومن معانيها حجارة رخوة إذا فتتت تفتتت.
)  - يريد ربيعة ومضر.  

م ابن جني على فوائت الكتاب في )) صفحة من الخصائص. 
ّ
)  - الخصائص: )/218-187. تكل

)  - انظر الكتاب: )/08) وما بعدها.
7  - الخصائص: )/8))-9)).

8  - الخصائص: )/87).
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- »وكان قد ثبت في نفس أبي علّي على أبي العباس في تعاطيه الرّد على سيبويه ما كان ال 

َدح فيه 
َ
يكاد يملك معه نفسه .  ومعذورا كان  عندي في ذلك ألنه أمر وضع من أبي العباس، وق

وغّض كل الغض منه «))). 

وقد  سيبويه،   
ُ

حديث هذا  من  »وَحْسُبنا  والَحَملة:  الُرواة  وثقة  لة، 
َ

الَنق صدق  في  - باب 

سند إليه 
ُ
ما ت

َّ
را، ووضعا متجاوزا ملا يسمع ويرى، قل

َ
ما مبتك

ْ
حطب بكتابه -وهو ألف ورقة- ِعل

ظ من يليه،   الذي ال حْفل به وال قدر .  فلوال تحفُّ
ّ

 الفذ
ّ
حكاية، أو توصل به رواية، إال الشاذ

ولزومه طريق ما يعنيه، لكثرت الحكايات عنه، ونيطت أسبابها به، لكن أخلد كل إنسان منهم 

أريد من صون هذا  ما  وأمانته،  ثقته، وحمى جانبه من صدقه  ّدرع جلباب 
ُ
وا إلى عصمته، 

ه، كريم الطرفين، 
ّ
العلم الشريف له به )...( فلوال أن هذا العلم في نفوس أهله واملتفيئين بظل

ونواحيه،  فروجه  تحصين  في  باأللقاب  تنابزوا  وال  فيه،  بالُهْجنة  وا  تسابُّ ملا  السمتين،  َجَدد 

ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه .  نعم، وإذا كانت هذه املناقضات واملثقافات موجودة 

ف القديم، ومن باء فيه باملنِصب والشرف العميم، ممن هم ُسُرج األنام، واملؤتّم 
َ
بين الَسل

بهديهم في الحالل والحرام، ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه، وال غاّضا منه، وال عائدا 

ص جميعه 
ُ
َرف من أطراف التِبعة عليه، جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب، الذي ال يخل

َ
بط

ق به، واالرتياح ملحاسنه .  وهلل أبو 
َ
ن
َ
ه األ

ُ
للدين خلوَص الكالم والفقه له، وال يكاد يعَدم أهل

 وأمانة، وعصمة وحصانة .  
ً
العباس أحمد بن يحيى، وتقّدمه في نفوس أصحاب الحديث ثقة

وهم ِعيار هذا الشان، وأساس هذا البنيان .  

يه، 
ّ
، كان من تحّوبه وتأن

ّ
ِبْن به الحاُل عنا

َ
- وهذا أبو علي رحمه هللا، كأنه َبْعُد معنا، ولم ت

ف فيما يحكيه دائم االستظهار إليراد ما يرويه  )...(  هذا جزء من جملة، 
ّ
وتحّرجه كثير التوق

رة من بحر، مما يقال في هذا األمر « ))).  
ْ
ط

َ
وغصن من َدْوحة، وق

ا  َمنَّ
ْ
أ

َ
 ت

َ
َك ال

َ
- باب ذكر علل العربية أكالمية هي أم فقهية: »أال ترى إلى قراءة أبي عمرو  « َما ل

ُيْحِيَي  ن 
َ
أ ى 

َ
َعل اِدٍر 

َ
ِبق ِلَك 

َ
ذ ْيَس 

َ
ل

َ
 ال محققا؛ً وكذلك قوله عز وجل :   «أ

ً
 «  مختلسا

َ
ُيوُسف ى 

َ
َعل

ن 
ّ

 غير ممك
ً
ْم «  مختِلسا

ُ
َباِرِئك ى 

َ
ِإل  

ْ
ُتوُبوا

َ
ى «  مخًفى ال مستوفى، وكذلك قوله عز وجل :   « ف

َ
ْوت

َ ْ
امل

)  - الخصائص: )/89).
)  - الخصائص: )/)))-))).
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كسر الهمزة، حتى دعا ذلك َمن لطف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن اّدعى أن أبا عمرو كان 

البتة، وهو  الحركة، ال حذفها  الكتاب))) اختالس هذه  والذي رواه صاحب  الهمزة،  ن 
ّ

يسك

 .  ولم  ُيْؤت القوم في ذلك من ضعف 
ً
أضبط لهذا األمر من غيره من القراء الذين َرووه ساكنا

وا من ضعف دراية«))).  
ُ
ت

ُ
أمانة، لكن أ

القياس: »وإذا كان كذلك علمت زيادة  في  بما يجوز  الكالم  العرب من  امتناع  في  - باب 

الزاد في قول جرير : 

تزّود مثل زاِد أبيك فينا  ***  فِنعم الزاد زاد أبيَك زادا)))

هر فال حاجة به إلى أن يفّسر، فهذا يسقط اعتراض محمد 
ْ
وذلك أن فاعل  « ِنعم «  ُمظ

بن يزيد عن صاحب الكتاب))) في هذا املوضع .  واعلم أن الشاعر إذا اضطّر جاز له أن ينطق 

بما يبيحه القياس، وإن لم يرد به سماع «))).   

تجد  لم  كان كذلك  »وإذا  بعدها:  أم  قبلها  أم  أمعها  الحروف  الحركات من  - باب محل 

 تقلب له الواو الثانية ياء، فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من )اطو أوجل( 
ً
أمرا

الواو والكسرة أحكامهما؛ وتكافؤهما فيما ذكرنا.  لترافع ما قبلها من  صحيحة غير معتلة، 

ال، بل دّل قلب الواو الثانية من )اطو اوجل( ياء حتى صارت )اطو أيجل( على أن الكسرة 

بها ال محالة .  فهذا  الواو املحركة  بعد  إليها كانت  أدنى  الواو قبلها .  وإذا كانت  إليها من  أدنى 

إسقاط قول من ذهب إلى أنها تحدث مع الحرف، وقول من ذهب إلى أنها تحدث قبله؛ أال 

تراها لو كانت الكسرة في باب )اطو( قبل الواو لكانت الواو األولى حاجزة بينها وبين الثانية، 

 حاجزة بينهما -على ما قدمنا-، فإذا بطل هذان ثبت قول 
ً
كما كانت ميم ميزان تكون أيضا

صاحب الكتاب، وسقطت عنه فضوُل املقال .  قال أبو علي :  يقّوِي قول من قال :  إن الحركة 

)  - يريد سيبويه. وانظر كتابه: )/97)، وهذا الذي رواه صاحب الكتاب رواه الُقراء أيضا، ورووا مع هذا اإلسكان. وممن روى 
اإلسكان أبو محمد اليزيدي، وهو من هو في القراءة والبصر بالعربية. ومثل أبي محمد ما كان ليرمى بإساءة السمع، وقد روى 
أدق من هذا وأصنع عن أبي عمرو؛ فقد ذكر أن أبا عمرو كان يشّم الهاء من يهدي والخاء من يخصمون شيئا من الفتح، 

وهذا من اللطف بمكان.   
)  - الخصائص: )/)7-)7.

)  - الخصائص: )/)8. 
)  - الكتاب: )/00). 

)  - الخصائص: )/)9).
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تحدث مع الحرف أن النون الساكنة مخرجها مع حروف الفم من األنف، واملتحركة مخرجها 

 
ً
أيضا النون املتحركة  الفم، فلو كانت حركة الحرف تحدث ِمن بعده لوجب أن تكون  من 

 تغني عنها شيئا؛ لسبقها هي 
ّ
من األنف. وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها، فكان ينبغي أال

لحركتها. كذا قال -رحمه هللا- ورأيته معِنّيا بهذا الدليل .  وهو عندي ساقط عن سيبويه، وغير 

الزم له  «))).  

)  - الخصائص: )/)))-))).
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الفصل الرّابع: 

تطوير ابن جني للأصول الاستدلالية الواردة في الكتاب

املبحث األول: »وليس شيء يضطّرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«))) 

قال سيبويه: »اعلم أنه يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما ال ينصرف، 

هونه بما ينصرف من األسماء، ألّنها أسماء كما أنها أسماء، وحذِف ما ال يحذف، يشبهونه  يشّبِ

اج:  ، كما قال العجَّ
ً
بما قد ُحذف واستعمل محذوفا

 من ُوْرِق الَحمى  *
َ
 مكة

ً
واِطنا

َ
*  ق

مّي:
َ
ل ْدبة السُّ

ُ
َفاف بن ن

ُ
يريد الحَمام، وكما قال خ

 اإلثِمِد
َ

َتْيِن َعْصف
َ
ث ِ

ّ
ْجِدّيٍة  ***  وَمسْحِت بالل

َ
كَنَواِح ِريِش َحمامٍة ن

وا مثل َمساجد وَمنابر، فيقولون َمساجيد ومنابير، شّبهوه بما ُجمع على  ما مدُّ )...( وربَّ

غير واحدِه، في الكالم، كما قال الفرزدق: 

ياريِف نقاُد الصَّ
َ
انيِر ت

َ
ن ْفَي الدَّ

َ
ْنِفي يَداها الَح�َضى في كّلِ هاجرٍة  ***  ن

َ
ت

)...( وقد َيبلغون باملعتّل األصَل، فيقولون راِدٌد في راّد، وَضِننوا في ضّنوا، ومررت بَجواِري 

ْعَنُب بن أّم صاحب: 
َ
قبُل، قال ق

ُجوُد ألقواٍم وإن َضِنُنوا
َ
ي أ

ّ
ِقي  ***  أن

ُ
ل

ُ
 أعاِذَل قد َجّربِت من خ

ً
َمْهال

ار بن   بمنزلة غيره من األسماء، وذلك قول املرَّ
ً
 ظرفا

َّ
)...( وجعلوا ما ال َيجري في الكالم إال

مة الِعجلّي: 
َ
َسال

ا وال ِمْن َسوائنا وال َيْنِطُق الفحشاء َمْن كان منُهم  ***  إذا جلسوا منَّ

وقال األع�ضى:

)  - الكتاب: )/)).
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هلَها لَسواِئكا  * 
َ
صدْت من أ

َ
*  وما ق

)...( فعلوا ذلك ألّن معنى َسواء غيٍر، ومعنى الكاف مثٍل.

وليس �ضيء يضطّرون إليه إال وهم يحاولون به وجها. وما يجوز في الشعر أكثر من أن 

ستقِبُل إن شاء هللا«))).
َ
أذكره لك ههنا، ألنَّ هذا موضع ُجَمٍل، وسنبّين ذلك فيما ن

عر وال يجوز في الكالم: »وليس 
ّ

قال سيبويه بعد أن أعطى عّدة أمثلة على ما يجوز في الش

�ضيء يضطّرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«، ولقد ورد هذا األصل االستداللي في الكتاب 

الّضرورة  حول  لكالمه  خالصة  اعتباره  على  سيبويه  قّدمه  إذ  الشعر(،  يحتمل  ما  )باب  في 

عرية؛ فنجده ينهي به الباب الذي خّص به هذا املوضوع. 
ّ

الش

اعر عند سيبويه »ال يخرج عما 
ّ

أّن الش ونفهم من خالل استكناه مفهوم هذه العبارة 

آخر من مستويات  بالتعبير مستوى  ليبلغ  إال  والعبارات  لأللفاظ  اللغوي  االستعمال  عليه 

 بدائرة اللغة ال يتجاوزها«))).
ً
االستعمال الواقعة في اللغة. أي أّن الشاعر يظّل محدودا

بمسألة  ق 
ّ
يتعل ما  كّل  تق�ّضي  هو  يكن  لم  الباب  هذا  في  سيبويه  غرض  أّن   

ُ
واملالحظ

ما تمحور قصده حول ربط هذا الباب باألبواب الّسابقة في الكتاب، 
ّ
عرية، وإن

ّ
الّضرورة الش

والتي تطّرق فيها إلى كالم العرب، ومذهبهم في الكالم املنظوم واملنثور.

فه شرح كتاب سيبويه: »اعلم أن سيبويه 
َّ
يقول أبو سعيد السيرافي )ت8))هـ( في مؤل

 من ضرورة الشعر؛ ليري بها الفرق بين الشعر والكالم، ولم يتقصه؛ 
ً
ذكر في هذا الباب جملة

ألنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر قصًدا إليها نفسها، وإنما أراد أن يصل هذا الباب، 

باألبواب التي تقدمت فيما يعرض في كالم العرب ومذهبهم في الكالم املنظوم واملنثور«))).

أن  »اعلم  قال:  حين  )ت)7)هـ(  َتَمِرّي 
ْ
ن

ّ
الش م 

َ
ْعل

َ
األ )الّنكت(  صاحب  رّدده  األمر  ونفس 

ولم  والشعر،  الكالم  بين  الفرق  ليري  الشعر  ضرورة  من  جملة  الباب  هذا  في  ذكر  سيبويه 

)  - انظر النص كامال في الكتاب: )/26-32.
)  - السيد إبراهيم محمد: الضرورة الشعرية: دراسة أسلوبية، دار األندلس-بيروت، الطبعة الثالثة: )98)م، ص: )). 

العلمية-بيروت،  الكتب  دار  علي،  سيد  وعلي  مهدلي  حسن  أحمد  تحقيق:  سيبويه،  كتاب  شرح  السيرافي:  سعيد  أبو   -   (
الطبعة األولى: 9)))هـ-008)م، املجلد األول، ص: 88).



301 الدكتورة رشيدة مصالحي

يتقصه، ألنه لم يكن غرضه القصد إلى ذلك نفسه، وإنما أراد أن يصل الباب باألبواب التي 

تقدمت فيما يعرض في كالم العرب ومذهبهم في الكالم املنظوم واملنثور«))).

امل واألصل العاّم؛ إشارة منه 
ّ

ولعل هذا ما جعل سيبويه يختم الباب بذلك املبدأ الش

في  فيه  استفاض  رّبما  ه 
ّ
وأن بعد،  يكتمل  لم  فيد- 

ُ
امل –بالّتفصيل  موضوعه  عن  الكالم  بأّن 

 على كالم سيبويه 
ً
قا

ّ
ُمعل البطلّيو�ضي )ت0))هـ(  الّصّفار  يقول محمد  لذلك  الحقة؛  أبواب 

من  اللفظ  في  يكون  ما  باب  ذكر  كما  هنا،  سيبويه  أيضا  »وذكر  اآلن:  نفس  في  له   
ً
وشارحا

 للقانون، وال يحمل 
ً
األعراض، وكأنه يقول: ربما يجيء في أشعارهم أمٌر ما، فال يعتده كاسرا

الكالم عليه؛ ألن الشعر موضع اضطراٍر )...( ألنه على وزٍن مخصوٍص وقواٍف ملتزمٍة، فيجوز 

فيه ما ال يجوز في غيره«))).    

 والّسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: كيف بلور ابن جني هذا األصل االستداللي الذي 

ْستند إليه في إدارة العديد من 
ُ
استعاره من كتاب سيبويه، وكيف استثمره في خصائصه، وا

فه في إنشاء الكثير من أبوابه؟ 
ّ
أفكاره، ووظ

املبحث الثاني: أبواب الخصائص التي ورد فيها األصل السيبويهي 

يورد ابن جني عبارة سيبويه: »وليس �ضيء يضطّرون إليه إال وهم يحاولون به وجها« في 

أبواب متعّددة، ومواضع مختلفة من الخصائص نذكر في مقّدمتها: باب )ذكر علل العربية 

أكالمية هي أم فقهية؟(. يقول: »فأول ذلك أنا لسنا ندعي أن علل أهل العربية قي سمت العلل 

الكالمية البتة، بل ندعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهية، وإذا حكمنا بديهة العقل، وترافعنا 

إلى طبيعة الحس، فقد وفينا الصنعة حقها، وربأنا بها أرفع مشارفها. وقد قال سيبويه: وليس 

�ضيء مما يضطرون إليه، إال وهم يحاولون به وجها«))).

)  - أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عي�ضى األعلم الشنتمري: النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه 
وشرح أبياته وغريبه، دراسة وتحقيق: األستاذ رشيد بلحبيب، اململكة املغربية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طبع بأمر 

من صاحب الجاللة امللك محمد السادس: 0)))هـ-999)م، الجزء األول، ص: )0).  
)  - الفقيه اإلمام النحوي أبو الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفار البطليو�ضي: السفر األول من شرح كتاب سيبويه، 
تحقيق: الدكتور معيض بن مساعد العوفي، دار املدائن-املدينة النبوية، الطبعة األولى: 9)))هـ-998)م، الجزء األول، ص: 

.(9(
)  - الخصائص: )/)).
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مين 
ّ
املتكل لعلل  أقرب  الّنحويين  علل  أّن  يثبت  لكي  سيبويه  بعبارة  يستدّل  جني  فابن 

أّما علل الّنحاة  ْقضها، 
َ
ن مين يصُعب 

ّ
وليست مطابقة لها، والّسبب –في رأيه- أّن علل املتكل

الّنحويين  كون  في  يكمن  –عنده-  تين 
ّ
العل بين  شابه 

ّ
الت مظهر  أّن  كما  نقضها.  املمكن  فمن 

قل والخّفة. 
ّ
يحتّجون بالث

ويقّرر ابن جني عبر نصوص هذا الباب أّن علل الّنحويين ترجع إلى مقولتي الخّفة والَفْرق 

مين. يقول: »اعلم أن علل النحويين )...( أقرب إلى 
ّ
 بعلل املتكل

ً
صاال

ّ
وهو الذي جعلها أكثر ات

علل املتكلمين، منها إلى علل املتفقهين. وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس، ويحتّجون فيه 

بثقل الحال أو خّفتها على الّنفس؛ وليس كذلك علل الفقه. وذلك أنها إنما هي أعالم، وأمارات، 

لوقوع األحكام، ووجوه الحكمة فيها خفية عنا«))). 

 كالم ابن جني عن 
ً
ويقول اإلمام جالل الدين السيوطي )ت))9هـ( في هذا املقام موّضحا

الحكمة كاألحكام  فيه وجه  يظهر  منه ال  الفقهية: »وكثير  ة 
ّ
والعل الّنحوية  ة 

ّ
العل بين  الفرق 

قال سيبويه:  تدرك علته، وتظهر حكمته.  مما  غالبه  أو  كله  فإن  النحو  التعبدية، بخالف 

وليس �ضيء مما يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجًها. نعم قد ال يظهر فيه وجه الحكمة. 

قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي، وإذا عجز النحوي عنه قال 

هذا مسموع«))).  

ما  وهذا  حكمُتها،  َهُر 
ْ
وتظ غالبها  أو  ها 

ّ
كل درك 

ُ
ت الّنحو  علل  أّن  د 

ّ
يؤك السيوطي  فاإلمام 

يمّيزها عن العلل الفقهية، ويستلهم السيد إبراهيم محمد كالم السيوطي ليثبت أّن »هذا 

هو املعنى الذي تمكن من عقل ابن جني، فأدار عليه نشاطه في بحث املسائل اللغوية، على 

خطة أال يتناول مسألة من هذه املسائل إال أن يردها إلى وجه من الصنعة تشتمل عليه«))).  

غي عالقة 
ْ
ومن جانب آخر يمكن القول إّن ابن جني –وهو يستدّل بعبارة سيبويه- ال ُيل

لذلك  مين؛ 
ّ
باملتكل الّنحاة  عالقة  مرتبة  دون  العالقة  هذه  أّن  د 

ّ
يؤك ما 

ّ
وإن بالفقهاء،  الّنحاة 

يقول في سياق آخر: »واعلم أنا –مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو 

)  - الخصائص: )/8). 
)  - اإلقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص:70.

)  - الضرورة الشعرية، مرجع سابق، ص: )).
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على علل الفقه، وإلحاقها بعلل الكالم- ال نّدعي أّنها تبلغ قدر علل املتكلمين، وال عليها براهين 

املهندسين؛ غير أنا نقول: إن علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب البد منه؛ ألن النفس 

ال تطيق في معناه غيره. واآلخر ما يمكن تحمله؛ إال أنه على تجشم واستكراه له«))).

إليه  مّما يضطّرون  -وليس �ضيء  العبارة  ابن جني يستلهم نفس  أّن  سّجل 
ُ
ن أن  ويمكن 

العرب قد  أن  في  )باب  في  آخر من خصائصه، وذلك  في موضع  به وجًها-  يحاولون  إال وهم 

أرادت من العلل واألغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها(، ويتناول ابن جني في هذا الباب 

ته ونزارته، ُمْحَتقر 
ّ
 لقل

َ
مسألة الخالف حول »ما الحجازية« و«ما التميمية«؛ فيعتبر الخالف

العامة  عليه  وما  األصول  فأما  يسير.  الفروع  من  �ضيء  في  هو  »وإنما  يقول:  به  ُمْحتفل  غير 

يحتاطون،  ألنهم  إال  ذلك  فهل   )...( به  للطاعن  مذهب  وال  فيه،  خالف  فال  والجمهور، 

ويقتاسون، وال يفرطون، وال يخلطون. ومع هذا فليس �ضيء مما يختلفون فيه –على قلته 

، لكثر 
ً
 مهيال

ً
 وحثوا

ً
 مكيال

ً
وخفته- إال له من القياس وجه يؤخذ به. ولو كانت هذه اللغة حشوا

خالفها، وتعادت أوصافها: فجاء عنهم جر الفاعل ورفع املضاف إليه واملفعول به، والجزم 

بحروف النصب، والنصب بحروف الجزم؛ بل جاء عنهم الكالم سـًدى غير محصل، وغفال 

من اإلعراب، والستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه، والكلـف الظاهرة باملحاماة على 

طرد أحكامه«))).

ِسب إليها، ويظهر ذلك –في رأيه- 
ُ
فابن جني ال يشّك أّن العرب قد أرادت من العلل ما ن

راد رفع الفاعل، ونصب املفعول، والجّر بحروفه، والّنصب بحروفه، والّتثنية والجمع 
ّ
في اط

بعوا 
ُ
ه �ضيء ط

ّ
سب والّتحقير وغير ذلك مّما يطول شرحه؛ فإن قال قائل: لعل

ّ
واإلضافة والن

ة، وال لقصد من الُقصود التي تنسبها إليهم؛ أجابه ابن جني: إّن هللا 
ّ
عليه من غير اعتقاد لعل

غة 
ّ
 له، ونراهم قد اجتمعوا على هذه الل

ً
ما هداهم لذلك وجبلهم عليه ألّن في طباعهم قبوال

ّ
إن

وتواردوا عليها))). 

ويقّرر السيوطي –في نفس املعنى- أّن من يتأّمل علل الّنحويين ُيدرك أّنها »غير مدخولة 

وال متسمح فيها. وأّما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة، 

)  - الخصائص: )/87- 88. 
)  - الخصائص: )/))). 

)  - اإلقتراح، ص: 70-)7، بتصرف.
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عن  فبمعزل  لها،   
ً
تابعا الوجود  ال  للوجود  تابعة  هي  تكون   

ً
أبدا بأنها  ذلك  على  واستداللهم 

الحق )...( فنحن إذا صادفنا الصيغ املستعملة واألوضاع بحال من األحوال، وعلمنا أنها كلها 

أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعال، تطلبنا بها وجه الحكمة املخصصة لتلك الحال 

من بين أخواتها، فإذا حصلنا عليه فذلك غاية املطلوب«))). ولعّل هذا ما فعله ابن جني، وهو 

يتتّبع علل الّنحو في معظم أبواب كتابه.

ويمكن أن نستنتج أّن ابن جني قد ناب –في كثير من األحيان- عن سيبويه في بيان فكره؛ 

ف ابن جني عبارة سيبويه 
ّ
إذ دار تفكيره على منوال تفكيره في العديد من املسائل، وقد وظ

ْنَه ما يريده شيخه، وزاد عليه 
ُ

ه قد فهم ك
ّ
–أعاله- في أكثر من موضع في الخصائص، ويظهر أن

عرية إلى ما وراء ذلك من مسائل النحو، فهو 
ّ

ه بأن توّسع في توجيه كالمه في الّضرورة الش
َ
اق

َ
وف

ق على كالم سيبويه قائال: »وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه؛ نعم 
ّ
يعل

ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، فتست�ضئ به وتستمد التنبه على األسباب املطلوبات منه«))). 

ه 
ّ
وهذا يعني في نظر كثير من الّدارسين أّن ابن جني يفهم الوجه في كالم سيبويه على أن

غوية بمفردها)))؛ لذلك نجده 
ّ
اهرة الل

ّ
ما يؤّدي إليه الّنظر العقلي من معنى ال تختّص به الظ

يقول في )باب في زيادة الحروف وحذفها(: »فنحن اآلن بين أمرين: إّما أن نرتاح لذلك ونعلله، 

وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غفل الحال، ساذجا من االعتالل. فأن يقال: إن ذلك ملا ذكرناه 

من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين ملا قبلهما أولى من أن تنقض الباب فيه، 

قوله:  إلى  ترى  أال  عليه؛  الصنعة  من  اشتمال  وال  له،  نظر  غير  من  به،  عنوة  اليد  ونعطي 

وليس �ضيء مما يضطرون إليه إال وهم يحاولون له وجها. فإذا لم يخل مع الضرورة من وجه 

بأن  وأحجى  يحاولوه،  بأن  أولى  السعة  حال  في  الفسحة  مع  لذلك  فهم  محاول  القياس  من 

يناهدوه))) فيتعللوا به وال يهملوه«))).

)  - اإلقتراح، ص: 70.
)  - الخصائص: ))-)). 

)  - انظر كتاب الضرورة الشعرية للسيد إبراهيم محمد، ص: )).
)  - يناهدوه: يناهضوه ويقصدوه.

)  - الخصائص: )/)9).
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إلى  الّرجوع  نوع من  ولكّنها  الخروج عليه،  أو  القياس  الّضرورة –إذن- مخالفة  تعني  ال 

غوي؛ لذلك يقول أبو العّباس املبّرد )ت)8)هـ( في كتابه 
ّ
األصل الذي ابتعد عنه االستعمال الل

ْقَتضب: »الضرورة ترد األشياء إلى أصولها«)))؛ كما يتحّدث ابن جني »عن الضرورة وقيام 
ُ
امل

الشاعر بارتكابها ال لالضطرار إليها وإنما وفاء بحاجاته التعبيرية الخاصة«))).      

الحظ أّن مسألة الّضرورة عند ابن جني وأستاذه أبي علي الفار�ضي؛ قد انتظمت في 
ُ
ون

انضبطت  النحوية أصول ومقاييس  للصنعة  أن استقر  مقولة فكرية متمّيزة، وذلك »بعد 

عليها مسائل اللغة«))). ولعّل هذا ما جعل إبراهيم السيد يجزم بأّن فهم ابن جني لكالم سيبويه 

 غير الذي أراده 
ً
، إذ رآه قد »وجه كالم سيبويه توجيها

ً
عرية يعتبر فهًما مختلفا

ّ
في الّضرورة الش

سيبويه. على أّن فكر سيبويه كان قد تهّيأ للُم�ِضي في طريق مختلف قبل أن يستلمه ابن جني، 

جه الّنحويون إلى التعليل العقلي، وبناء مسائل النحو عليه. ففي كل مسألة توجيه من 
ّ
منذ ات

جه في عقل ابن جني قول سيبويه: وليس �ضيء يضطرون إليه 
ّ
القياس يؤدي إليها. وعلى هذا ات

إال وهم يحاولون به وجها«))). 

ولقد ساق ابن جني عبارة سيبويه في موضع آخر من خصائصه في )باب في حمل ال�ضيء 

على ال�ضيء من غير الوجه الذي أعطى األول الحكم( يقول: »ثم إنهم قالوا من بعد في فراء: 

فراوي، فشبهوا همزة فراء بهمزة كساء؛ من حيث كانت أصال غير زائدة، كما أن همزة كساٍء 

غير زائدة. وأنت لم تكن أبدلت همزة كساء في كساوي من حيث كانت غير زائدة، لكن هذه 

أشباه لفظية يحمل أحدها على ما قبله، تشبثا به وتصورا له. وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه 

بقوله: وليس �ضىء يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها«))). 

ونشير هنا إلى أن ابن جني قد أقام على هذه الفكرة، وبنى على منوال هذا األصل أغلب 

–إن لم نقل كّل- أبواب الخصائص؛ لذلك نلفاه يقول: »وإنما أزيد في إيضاح هذه الفصول 

للشؤون  األعلى  املجلس  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق:  املقتضب،  كتاب  املبرد:  يزيد  بن  محمد  العباس  أبو   -   (
اإلسالمية-القاهرة، الطبعة الثانية: 99))هـ-997)م، الجزء األول، ص: 0)).

)  - انظر الخصائص: )/)))، 7))، )/)9)، )9)، )/0)، ))، ))، )9)، )9).
)  - الضرورة الشعرية، مرجع سابق، ص: 9).

)  - الضرورة الشعرية، ص: )).
)  - الخصائص: )/))).
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على  والتنبيه  معاقدها،  وإحكام  األصول،  تقرير  فيه  الغرض:  موضع  ألنه  الكتاب  هذا  من 

شرف هذه اللغة وسداد مصادرها ومواردها«)))، وعلى معنى هذا النّص تمحورت أفكار ابن 

جني في العديد من مواضيع خصائصه مثل ااالشتقاق األكبر))) الذي عّرفه بقوله: »أن تأخذ 

أصال من األصول الثالثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكيب 

الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد �ضيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة 

والتأويل إليه؛ كما يفعل االشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد«))).

األصول  اختالف  على  املعاني  تالقي  في  لـ)باب  بناءه  جني  ابن  أّسس  املعنى  نفس  وعلى   

على  الداللة  قوي  املنفعة،  كثير  حسن  العربية  من  فصل  »هذا  له:   
ً
ُمقّدما يقول  واملباني(. 

شرف هذه اللغة. وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، 

فتجده مف�ضي املعنى إلى معنى صاحبه«))).

في  )باب  التفكير، وهو  في   آخر م�ضى فيه على نفس منهجيته 
ً
بابا ابن جني   وقد عقد 

يقول: »ومن ذلك قولهم: خضم، وقضم. فالخضم ألكل  املعاني(،  األلفاظ أشباه  إمساس 

الرطب؛ كالبطيخ والقثاء وما كان نحوها من املأكول الرطب. والقضم للصلب اليابس؛ نحو 

قضمت الدابة شعيرها، ونحو ذلك«))).

املبحث الثالث: تصور ابن جني للّضرورة الشعرية

تبقى الضرورة الشعرية عند ابن جني يتجاذبها اعتباران مهّمان:

اعتبار الوزن الشعري واالضطرار املف�ضي إلى الّضرورة.  .(

عرية. 
ّ

اعتبار الوجه الذي أومأ إليه سيبويه في باب الّضرورة الش  .(

)  - انظر النص كامال في املبحث الثاني من الفصل األول، وانظر الخصائص: )/77.
)  - انظر تقديم )باب االشتقاق األكبر- في املبحث الثالث من الفصل األول من هذا البحث.

)  - الخصائص: )/))).

)  - الخصائص: )/))).

)  - الخصائص: )/7)).



307 الدكتورة رشيدة مصالحي

عري 
ّ

الش الوزن  »اعتبار  ألّن  محمد-  إبراهيم  السيد  نظر  –في  متدافعان  قوالن  وهما 

اعر وُضعف لغته. واعتبار الوجه فيها يؤدي إلى القول بحكمة 
ّ

يف�ضي إلى القول بقصور الش

الشاعر وأخذه بناصية اللغة«))). 

يقول ابن جني: »فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الّضرورات على قبحها، وانخراق 

بها، فاعلم أن ذلك ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعسفه، فإنه من  األصول 

وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه)))، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، وال قصوره عن 

اختياره الوجه الناطق بفصاحته. بل مثله في ذلك عندي مثل مجري الجموح بال لجام، ووارد 

الحرب الضروس حاسرا من غير احتشام. فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه، فإنه مشهود 

بلجام  أعصم  أو  سالحه،  في  تكفر)))  لو  أن  يجهل  ال  تراه  أال  منته)))؛  وفيض  بشجاعته  له 

بما  علمه  على  جشمه  ما  جشم  لكنه  امللحاة)))؛  عن  وأبعد  النجاة،  إلى  أقرب  لكان  جواده، 

يعقب اقتحام مثله، إدالال بقوة طبعه، وداللة على شهامة نفسه«))). 

ه قد يدخل تحتها 
ّ
اعر؛ إذ يعترف أن

ّ
زمة للش

ْ
الحظ أّن ابن جني ال يعتبر الّضرورة ُمل

ُ
وامل

عري في الّضرورة ُيف�ضي إلى القول باالضطرار، 
ّ

مع قدرته على تركها، ويبقى اعتبار الوزن الش

والقول بالّسعة يناقض القول باالضطرار، يقول ابن جني: »إن العرب قد تلزم الضرورة في 

في  إليها)7)، وبذلك يظهر  الحاجة  بها واعتيادا لذلك عند وقت  أنسا  السعة  في حالة  الشعر 

كالم ابن جني معنيان متدافعان: الّضرورة والّسعة، ولعّل هذا ما جعل السيد إبراهيم محمد 

في  سيبويه  فكر  أدار  قد  جني  ابن  »أن  مفادها  خالصة  إلى  ويصل  جني  ابن  بتناقض  يجزم 

الضرورة الشعرية في دائرة مختلفة، وفي هذه الدائرة انتهى نشاطه العقلي وتناوله للمباحث  

)  - الضرورة الشعرية، ص: 7). 
)  - تخمطه: يقال تخمط الفحل: هدر وثار. وتخمط: تكبر.

)  - أي دخل في سالحه وتغطى به واستتر.
)  - تكفر: اعتصم واالعتصام واإلعصام بمعنى واحد.

)  - امللحاة: اللوم، وهو مفعلة من لحوت العود إذا قشرته. 
)  - الخصائص: )/)9).

7  - الخصائص: )/)0)-)0).
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تعاطيه  في  بالّتناقض  جني  ابن  على  محمد  إبراهيم  السيد  حكم  هكذا  جميعا«))).  اللغوية 

عرية.
ّ

للّضرورة الش

هذا  ُيرجع  مشبال  محمد  فإّن  بالّتناقض  جني  ابن  على  إبراهيم  السيد  حكم  وإذا 

اهري إلى مصطلح الّضرورة ذاته، إذ لم يكن محّدد الداللة، »ويبدو أن إطالقه 
ّ
الّتناقض الظ

كان في األصل خضوعا للقواعد اللغوية العامة في تناولهم للغة الشعر؛ فهم لم ينظروا إليها 

التي وجدوها مخالفة  باعتبارها نمطا خاصا من االستعمال، من هنا أطلقوا على الظواهر 

للقاعدة املطردة بأنها »ضرورة« اقتضاها الوزن، ولم يقفوا بهذا املصطلح عند الظواهر التي 

اضطر إليها الشعراء، وإنما أجروه حتى على الظواهر التي أوردها الشاعر بإرادته«))).

 لبعد آخر من 
ً
وهكذا، يصبح القول باالختيار واإلرادة –في نظر محمد مشبال- كاشفا

األبعاد الّداللية ملصطلح الّضرورة في توظيف الّنحاة له، ونّتفق معه حين يعتبر ابن جني من 

الّنحاة األوائل الذين طّوروا هذا املفهوم وبلوروا دوره في تفسير ظواهر الّضرورة، ويعني هذا 

 للّتطّوع، ولعّل هذا »ما ُينبئ عن 
ً
 متميزا

ً
 وحقال

ً
 خاّصا

ً
 لغويا

ً
عر نسقا

ّ
أّن ابن جني يعتبر الش

وعيه بخصوصية لغة الشعر؛ فهو يرى أن العناية باملعاني قد تجور على األلفاظ دون أن 

يعد ذلك من قبيل الغلط أو اللحن، وإنما هو ضرب من التوليد في اللغة«))). 

أن  ينبغي  أوجه،  أو  ما يجوز فيه وجهان  املعنى: »وكذلك عامة  في هذا  ابن جني  يقول 

يكون جميع ذلك مجوزا فيه. وال يمنعك قوة القوي من إجازة الضعيف أيضا؛ فإن العرب 

تفعل ذلك؛ تأنيسا لك بإجازة الوجه األضعف؛ لتصح به طريقك، ويرحب به خناقك إذا لم 

تجد وجها غيره، فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة، فما ظنك بهم إذا لم 

يجدوا منه بدال، وال عنه معدال؛ أال تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على 

تركها؛ ليعدوها لوقت الحاجة إليها«))).  

)  - الضرورة الشعرية، ص: 9).

)  - البالغة واألصول، ص: 78).

)  - البالغة واألصول، ص: 79).
)  - الخصائص: )/0)-)).
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عر 
ّ

 أّن مفهوم الّضرورة في تصّور ابن جني يساوي خصائص الش
ً
ه، يّتضح جليا

ّ
وبهذا كل

محمد  نظر  –في  وهي  العادي،  الكالم  لغة  أو  الّنثر  لغة  عن  عر 
ّ

الش لغة  تمّيز  ألّنها  نفسه؛ 

غة بوضعها في صورة جديدة، 
ّ
الل اعر إلغناء 

ّ
فها الش

ّ
غة يوظ

ّ
الل  من الّتوليد في 

ً
مشبال- نوعا

لم  الذي  املتنّبي  ابن جني عن  دفاع  وراء  كان  الذي  للّضرورة هو  املتمّيز  الّتصّور  ولعّل هذا 

عري. 
ّ

غة وارتياد آفاق غير مألوفة في مجال اإلبداع الش
ّ
يتوان في توليد الل

املبحث الرابع: الّضرورة الّشعرية ومسألة اإلبداع الّشعري

األلفاظ  في  يتصّرف  اعر 
ّ

الش أّن  أدركنا  للمصطلح؛  املعجمية  الّداللة  استبعدنا  وإذا 

بحرّية منقطعة الّنظير)))؛ أشار إليها الخليل بن أحمد في فترة متقّدمة حين قال: »الشعراء 

أمراء الكالم يصرفونه أنى شاءوا. ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق املعنى وتقييده 

اللفظ وتعقيده ومد املقصور وقصر املمدود والجمع بين لغاته والتفريق بين  من تصريف 

صفاته واستخراج ما كلت األلسن عن وصفه ونعته واألذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون 

البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم وال يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق 

في صورة الباطل«.

إليه الخليل، رحمه  ق حازم القرطاجني على نّص الخليل بقوله: »فألجل ما أشار 
ّ
ويعل

جميع  في  مجالهم  ساع 
ّ
وات الكالم  معرفة  في  آمادهم  وامتداد  الشعراء  غايات  بعد  من  هللا، 

ذلك، يحتاج أن يحتال في تخريج كالمهم على وجوه من الصحة، فإنهم قل ما يخفى عليهم 

ما يظهر لغيرهم، فليسوا يقولون شيئا إال وله وجه، فلذلك يجب تأّول كالمهم على الصحة 

ف عن تخطئتهم فيما ليس يلوح له وجه«))).
ّ
والتوق

)  - البالغة واألصول، ص: 80)، بتصرف.
الحلبة  هذه  كالم  بعض  حمل  أمكن  »وكلما  )ت)8)هـ-:  القرطاجني  حازم  يقول  كاآلتي:  »املنهاج«  في  النص  سياق  ورد   - (
املجلية من الشعراء على وجه من الصحة كان ذلك أولى من حمله على اإلحالة واالختالل ألنهم من ثبت ثقوب أذهانهم وذكاء 
أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان وبلوغهم من املعرفة به الغاية القصوى. وقد قال الخليل بن أحمد: »الشعراء أمراء 
الكالم يصرفونه أنى شاءوا. ويجوز لهم ما ال يجوز لغيرهم من إطالق املعنى وتقييده من تصريف اللفظ وتعقيده ومد 
املقصور وقصر املمدود والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت األلسن عن وصفه ونعته واألذهان 
عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم وال يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق 
في معرفة  آمادهم  وامتداد  الشعراء  غايات  بعد  الخليل، رحمه هللا، من  إليه  أشار  ما  الباطل«. فألجل  في صورة  والحق 
الكالم واتساع مجالهم في جميع ذلك، يحتاج أن يحتال في تخريج كالمهم على وجوه من الصحة، فإنهم قل ما يخفى عليهم 
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ر- 
ّ

متأخ وقت  -في  يستدّل  اللطيف  عبد  حماسة  محمد  األستاذ  جعل  ما  هذا  ولعّل   

«، ومعنى هذا الكالم »أن كل تعبير له من 
ً
بالقول املشهور: »أنحى الناس من ال يلحن أحدا

يتمّرد  إّن »الشاعر وهو  ثّم  به يستقيم، ويكون صوابا ال خطأ فيه«)))؛  العربية وجه  أوجه 

 أو غير عامد مبدع فيه، ألن الشعراء يستخدمون 
ً
على قواعد النحو ويجانفها أحيانا عامدا

محاولة  بها  ويجربون  رونها، 
ّ
يوت منها،  ينطلقون  انطالق  نقطة  بوصفها  النحوية  القواعد 

 لقول ما يريدون«)))، وبهذا املعنى يكون النحو –في 
ً
الحصول على أكثر الطرق فعالية وتأثيرا

اعر.
ّ

 في كل حالة من حاالت الش
ً
نظر األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف- إبداعا

وبناء عليه، فاإلبداع النحوي –كما فهمه األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف- »يربط 

يظهر  وال  يتحقق  ال  نموذج فكري  أو  نظام  فهناك  املتغّير،  و«األداء«  ابت 
ّ
الث »الّنظام«  بين 

ى به آالف اآلالف من الجمل التي  للواقع إال عن طريق االستعمال، وكّل نموذج يمكن أن يؤدَّ

غة عن اآلخر، 
ّ
م بالل

ّ
يختلف مظهرها ويّتحد نموذجها )...( وعند هذه الّنقطة يختلف كل متكل

ابت واألداء املتغّير 
ّ
أو قل كل »مبدع« عن اآلخر، من حيث قدرته على االختيار بين العمق الث

.(((»»
ً
والعالقة الجدلية بينهما التي تجعل من الّنحو »إبداعا

في  بالّنصوص  املشتغلين  »أّن  هو:  حماسة  محمد  األستاذ  نظر  استلفت  مّما  إّن  ثّم   

القديم والحديث مّمن ال يعّدون نّحاة بطبيعة الحال هم الذين يقّدرون الّنحو حّق قدره، 

بدعة في إضاءة النص وتفسيره )...( 
ُ
وذلك ألّنهم هم الذين يعرفون بالّتجريب طاقة الّنحو امل

ل اللغوية، والذين يرون إقامة الحدود بين 
ُ
 يحفل به املشتغلون باملث

ً
فالنحو ليس موضوعا

ما يظهر لغيرهم، فليسوا يقولون شيئا إال وله وجه، فلذلك يجب تأول كالمهم على الصحة والتوقف عن تخطئتهم فيما 
ليس يلوح له وجه. وليس ينبغي أن يعترض عليهم في أقاويلهم إال من تزاحم رتبته في حسن تأليف الكالم وإبداع النظام رتبهم. 
فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر فضل الطبع واملعرفة بالكالم. وليس كل من يدعي املعرفة باللسان عارفا به في 
الحقيقة. فإن العارف باألعراض الالحقة للكالم التي ليست مقصودة فيه من حيث يحتاج إلى تحسين مسموعه أو مفهومه 
ليس له معرفة بالكالم البتة وإنما يعرفه العلماء بكل ما هو مقصود فيه من جهة لفظ أو معنى. وهؤالء هم البلغاء الذين ال 
معرج ألرباب البصائر في إدراك حقائق الكالم إال على ما أصلوه. فمن جعل ذلك دليله هدي سبيله، ومن اعتمده أحمده«. 
دار  الخوجة،  ابن  الحبيب  تحقيق: محمد  القرطاجني،  الحسن حازم  األدباء« ألبي  البلغاء وسراج  »منهاج  كتاب  انظر 

الغرب اإلسالمي-بيروت، الطبعة الثالثة: )98)م، ص: )))-))).
)  - محمد حماسة عبد اللطيف: »النحو والداللة«، مرجع سابق، ص: 7).

)  - النحو والداللة، ص: 8).
)  - النحو والداللة، ص: 8)-9).
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 الفّنانين والشعراء. والشعراء 
ُ
لة

َ
غ

ْ
. النحو َمش

ً
 واحدا

ً
الصواب والخطأ، أو يرون الصواب رأيا

أو الفنانون هم الذين يفهمون النحو، أو هم الذين يبدعون النحو؛ فالنحو إبداع«))).

دون  به  ُيشغل  بجانب  فريق  كل  واختصاص  اللغوي،  البحث  جوانب  تقسيم  »إن 

البحث  جوانب  من  جانب  كل  وأفقد  املدروس،  النّص  مزق  منه  اإلفادة  أو  بغيره  االهتمام 

غايته، وحصر النحو في دائرة اإلعراب والبناء الضيقة املغلقة التي ال تتسع لكشف فاعلية 

النحو في توضيح النص وتفسيره واستخراج طاقاته«))). 

»إن الباحث في النحو العربي دائما يجد نفسه مدفوعا إلى النظر والتفتيش في كتاب 

سيبويه بوصفه أول أثر نحوي باق يمثل جهود املرحلة األولى، بل يمثل نضج الفهم النحوي 

الراشد الذي يعنى بتمييز التراكيب وكشف خصائصها وتواؤمها مع مالبساتها. فسيبويه -كما 

يقول الشاطبي- »وإن تكلم في النحو، فقد نّبه في كالمه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها 

في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب ونحو 

إنه احتوى على علمي املعاني والبيان ووجوه  يليق به حتى  ذلك، بل هو يبين في كل باب ما 

هذا  بعد  النحوي  التأليف  أن  الباحث  يلحظ  سوف  ولذلك  واملعاني«.  األلفاظ  تصرفات 

الكتاب الخطير الشأن قد انحرف عن سواء القصد بدرجات متفاوتة، وأنه كلما تقدم الزمن 

ازدادت زاوية االنحراف اتساعا عن الغاية األولى«))). 

ْحُدث 
َ
وقد تحّدث األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف على ومضة كبرى مضيئة؛ قد ت

مة عبد القاهر 
ّ
جاه الصحيح، ويعني بهذه الومضة الكبرى »جهدا كجهد العال

ّ
في سبيل االت

تواضع  في  أحيانا  يصور  بحيث  بسيبويه  تأثره  كثيرة  مواطن  في  ف 
ْ

ُيخ لم  الذي  الجرجاني 

العلماء أنه يقوم بدور الشارح ملا قدمه سيبويه من إشارات، ولكن رياح الهمود تهب على مثل 

هذه الومضة املضيئة، وتحاول أن تطفئ نورها بعدم التواصل واالستمرار. وبرغم ذلك ما 

تزال مشعة ألن ما ينفع الناس يمكث في األرض، والزبد وحده هو الذي يذهب ُجفاء«))).

)  - انظر كتاب »النحو والداللة« ملحمد حماسة عبد اللطيف، مرجع سابق، ص: 7، 8).
)  - النحو والداللة، ص: 7).
)  - النحو والداللة، ص: )).

)  - النحو والداللة، ص: ))-8).
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له   ،
ً
خالصا  

ً
نحويا الجرجاني  القاهر  عبد  اإلمام  حماسة  محمد  األستاذ  اعتبر  لقد 

بالّنصوص بصر، وباألساليب فقه، وبتفسيرها ولوع، وقد هدته هذه املؤّهالت املعرفية –في 

األستاذ  إّن  ثّم  النحو؛  معاني  على  تقوم  وهي  »النظم«،  بنظرية  املعروفة  نظريته  إلى  نظره- 

ه مّما يعود على دراسة العربية بالخير والجدوى أن يعود للنحو العربي 
ّ
محمد حماسة يرى أن

وجهه املشرق. النحو الذي طّبقه سيبويه كما وصفه الشاطبي، والذي عّرفه ابن جني بأنه: 

»انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيره«))).

ْحصر غاية الّنحو في معرفة الّصواب 
ُ
فاألستاذ محمد حماسة عبد اللطيف ينفي أن ت

والخطإ وفي ضبط أواخر الكلم فحسب، ويرجع سبب االنحراف بغاية الّنحو إلى هذه الّزاوية 

غة الفصيح، بحيث لم 
ّ
ي أبناء العربية لظروف ودواع مختلفة عن مستوى الل

ّ
الّضيقة إلى تخل

مين بها.
ّ
تعد العربية الفصيحة سليقة للمتكل

حن وشياع الخطإ في ظاهرة اإلعراب، وفي بعض آيات القرآن الكريم، 
ّ

وإذا كان تف�ّضي الل

أهم  من  فساد  أو  لحن  العليا  لغته  إلى  يتطّرق  أن  من  القرآني  النص  على  املحافظة  وكانت 

األسباب الداعية إلى نشأة الّنحو العربي؛ فإّن األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف يضيف 

القوّية  الرغبة  هي  الغاية  هذه  للبحث،   
ً
ودفعا وإثارة  أهمية  هذه  عن  تقّل  ال  أخرى  غاية 

املظاهر  أهّم  تعّرف  في  اإلنسانية  الّرغبة  ذلك  بعد  وهي  القرآني،  التركيب  أسرار  معرفة  في 

البعض اآلخر، ومعرفة خصائصها،  راكيب بعضها من 
ّ
الت غة، وتمييز 

ّ
الل بإطالق:  اإلنسانية 

 العربية في فترة فتّوتها الّناضجة أن ينزل بها القرآن 
ّ
كتناه أسرارها، وقد كان من حسن حظ

ُ
وا

الكريم، وأن يجد فيه العرب نموذجا عاليا من البيان للغة، وأن يكون هذا القرآن العظيم 

معجزا، وأن يحاولوا ما وسعتهم املحاولة أن يتعرفوا أسرار إعجازه فضال أن يضبطوا نصه 

ويضعوا القواعد التي تعين على ذلك«))).       

وال يمكن االختالف مع األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف؛ حين يصّرح أّن في نحونا 

ى غاية الّنحو الحقيقية 
ّ

العربي القديم نظرات تحتاج إلى إعادة الكشف والتركيب؛ حّتى تتجل

ري الّنحويين »حين قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحكامها 
ّ

»ألن بعض متأخ

)  - انظر الخصائص: )/)).
)  - النحو والداللة، ص: )).
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قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفا إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا من 

أحكام نظم الكالم وأسرار تأليف العبارة«. 

»املعنى  إحياء  إلى  العودة  إّن  مصطفى  إبراهيم  األستاذ  النحو  إحياء  صاحب  ويقول 

النحوي الداللي« يعيد للنحو العربي وظيفته التي طال افتقادها«)))، »وإذا كان التحويليون 

يجعلون من النحو املستوى العميق للجملة الذي يمد الجملة بمعناها األسا�ضي ويحدد هذا 

)...( فالغاية منه هي  الّنحو  الغاية من  املعنى، فإّن هذا –وإن اختلفت طريقة العرض- هو 

النحو وحده هو  لم يجعلوا  العرب  الّنحويين  أن  املفهوم. غير  املعاني وجلوة  كشف حجب 

 .(((»..
ً
الذي يمد الجملة بمعناها، وكانت نظرتهم في ذلك أكثر اتساًعا وشموال

»إن التطور الذي حققته غاية النحو في العصر الحديث ليس في حقيقة أمره إال رجوعا 

إلى الفطرة والنظر الصحيح، وإال فما الذي يجعل تشومسكي املعاصر األمريكي يلتقي مع ابن 

جني العربي وابن هشام املصري وغيرهما؟!«))). 

عر 
ّ

د أّن الش
ّ

اعر هي التي تؤك
ّ

نستخلص مّما تقّدم، أّن الحرّية التي تمّيز بها نشاط الش

غة الخاّصة، وليست رخصة 
ّ
نسق لغوي وإبداعي خاّص؛ لهذا تصبح الّضرورة آلة من آالت الل

اعر متنّفسه. 
ّ

يجد فيها الش

بالوزن  املرتبط  االضطرار  مفهوم  ليس  الّضرورة  بمصطلح  املقصود  أّن  الواضح  ومن 

عر أو كثر فيه وله نظائر 
ّ

سع مدلولها بحيث تصبح شاملة لكّل ما ورد في الش
ّ
عري، ولكن يت

ّ
الش

)  - النحو والداللة، ص: )).

)  - النحو والداللة، ص: )).
)  - النحو والداللة، ص: )). لقد أشار األستاذ محمد حماسة عبد اللطيف في هامش هذه الصفحة من كتابه إلى املقارنة 
على  املقارنة  اشتملت  وقد  والتفريع،  التحويل  نظرية  وأصول  العربي  النحو  أصول  بين  املو�ضى  نهاد  الدكتور  عقدها  التي 
من  )العميق-،  والجواني  )السطحي-  والبّراني  والفروع،  واألصول  ينحصر،  ال  وما  ينحصر  وما  والسليقة،  النحو،  مفهوم 
العربية  )املؤسسة  الحديث«  اللغوي  النظر  مناهج  ضوء  في  العربي  النحو  »نظرية  كتابه  من   79 صفحة  إلى   (( صفحة 
980)-. وقد الحظ األستاذ محمد حماسة أن في كثير من هذه املقارنات تعّسف. ومما آخذ به  للدراسات والنشر-بيروت 
الدكتور نهاد املو�ضى أنه حاول من خالل هذه املقارنات أن يقول إن النحو العربي فيه كل �ضيء، فكل الصيد في جوف النحو 
العربي. وال يعفيه من ذلك –في نظر األستاذ عبد اللطيف- ما بينه في »املقدمات واملسوغات« من أن هذه التشابهات مجرد 

اتفاق مبعثه النظر الصحيح.  
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عر. »ومن هنا ألّح ابن جني 
ّ

في الّنثر أيضا))). ولعّل هذا ما دفع بابن جني إلى تناولها في غير الش

 في األجناس 
ً
 ودخيال

ً
عر، سائغا

ّ
 في الش

ً
 أصيال

ً
على نسقه املتمّيز لتكون الّضرورة بهذا مكّونا

األخرى«))). 

للقواعد  سواء  مفرطة،  كثرة  سيبويه  كتاب  في  التعليالت  »وتكثر  ضيف:  شوقي  يقول 

إليه إال  ة، يقول في فواتح كتابه: »وليس �ضيء يضطرون )العرب( 
ّ
ردة أو لألمثلة الشاذ

ّ
املط

أساسه  على  واستنبطت  ألسنتهم  على  كثر  ملا  فقط  يعلل  ال  فهو  وجها«  به  يحاولون  وهم 

القواعد، بل يعلل أيضا ملا يخرج على تلك القواعد، وكأنما ال يوجد أسلوب وال توجد قاعدة 

بدون علة. )...( وبذلك وسع التعليل فشمل ما هو واقع وما لم يقع«))). 

»ومّدها  والّصرف،  الّنحو  في  الّتعليل  جذور  ثّبت  قد  سيبويه  أّن  يرى  ضيف  فشوقي 

في  بها  ته يمسك 
ّ
عل لكّل �ضيء  بل  ل، 

ّ
يعل في جميع قواعدها ومسائلها، فليس هناك �ضيء ال 

سع سيبويه بالتّعليل في الّنحو وكذلك في الّصرف، وخاّصة في 
ّ
سع وعلى ما يت

ّ
يمينه«))). فهو يت

باب القلب واإلعالل))). 

للعربية،   
ً
ومتقنا  

ً
حاذقا كان  إذ  نفسه؛  من  مستقاة  سيبويه  تعليالت  أكثر  كانت  وقد 

آراء  بين  يوازن  فهو  كالمها،  في  العرب  أوجه  يعلم  أساليبها،  من   
ً
نا

ّ
ومتمك بأسرارها،   

ً
وعارفا

رجيح والّتعليل، وقد 
ّ
ة، وكانت لـه شخصية قوّية في الت

ّ
العلماء، وينتصر للّرأي األقوى باألدل

 آلراء الّنحاة الذين سبقوه، وكان للخليل الّنصيب األكبر فيما 
ً
 ثريا

ً
كان كتاب سيبويه معينا

نقله. 

سع، ما دام يعتقد أّن لكّل ما 
ّ
ومن الطبيعي أن تكثر تعليالت الخليل في كتاب سيبويه وتت

ه ليس عنده 
ّ
ة مرعية؛ ثّم إّن من يقرأ أقوال سيبويه في الكتاب يحّس بأن

ّ
نطقت به العرب عل

؛ غير أّن الخليل لم يتعّصب لعلله التي اعتّل 
ً
 أو اضطرارا

ً
ل حّتى ما جاء شذوذا

ّ
�ضيء ال يعل

)  - البالغة واألصول، ص: 80)-)8).
)  - البالغة واألصول، ص: )8) .

)  - املدارس النحوية، ص: )8-)8.
)  - املدارس النحوية، ص: )8. 
)  - املدارس النحوية، ص: 87.
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ً
بها؛ بل أوضح أّنها مجّرد حدس وتخمين، ويمكن لغيره من الّنحاة أن يأتوا بما يرونه مناسبا

من العلل.

ببيانه  وهم  لهم  أهم  بيانه  الذي  يقدمون  »إنما  الخامس:  املبحث 
أعنى«)))

سنحاول -من خالل هذا املبحث- أن نبرز كيف كشف صاحب الخصائص عّما تنطوي 

والنحوي،  اللغوي  النظر  »قام  فقد  جمالية،  أبعاد  من  اللغوية  االستخدامات  بعض  عليه 

عن  الكشف  سوى  إزاءه  الشاعر  يملك  ال  إبداعيا  نسقا  اللغة  اعتبار  على  جني،  ابن  عند 

استخراجه. وفي ذلك تكمن شجاعته، التي هي في األصل، شجاعة هذه اللغة التي ينبغي الفقه 

بأسرارها«))). »وهو بذلك قد وضع اليد على أمرين: 

بها  لم يحفل  التي  النحوي  اللغوي  إلى جملة من صور االستخدام  تنّبه  ه قد 
ّ
أن أّولهما: 

علماء البالغة، على الّرغم مّما تحتوي عليه من طاقة بالغية وأسلوبية تجعلها وثيقة الّصلة 

بطبيعة الحقل البالغي. 

والنحوية،  اللغوية  لالستعماالت  الجمالية  باألسرار  وعيه  أّن  في  ل 
ّ
يتمث الثاني:  األمر 

 في ذاته))). 
ً
 جماليا

ً
 تعبيريا

ً
أشرف به على اعتبار اللغة نسقا

يخلو  تبني نفسها وفقه، نظام ال  الذي  الخاّص  لغة نظامها  لكّل  أّن  لنا  يتبّين  وهكذا، 

 ُيخرِج اللغة من االستعمال العادي نحو أساليب 
ً
 جماليا

ً
من بعض املباحث التي تأخذ بعدا

ه سنخّصص هذا املبحث إلبراز أهّمية التقديم والتأخير على 
ّ
تعبيرية فّنية أرحب؛ لذلك كل

 من هذه األساليب، وقد اهتم به كثير من العلماء لكونه يحّقق للغة مزّية 
ً
 متمّيزا

ً
اعتباره نوعا

الفضل على باقي االستعماالت العادية، وسنتناوله عند ثالثة نماذج رائدة في الفكر اللغوي 

مالمحه  من  جزء  رصد  سنحاول  ثّم  الجرجاني؛  القاهر  وعبد  جني  وابن  سيبويه  والبالغي: 

املتبّدية في بعض الّنصوص التي سنعمد إلى استخراجها من كتب األعالم اآلنفي الذكر.

)  - الكتاب: )/)).
)  - البالغة واألصول، ص: )0).

)  - البالغة واألصول، ص: )0)-)0). 
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لقد تعّرض سيبويه لقضية التقديم والتأخير في كتابه عندما تحّدث عن الفاعل الذي 

، حّدد سبب 
ً
الّنوع بقوله: ضرب عبد هللا زيدا ل لهذا 

ّ
إلى مفعول؛ فبعد ما مث يتعّداه فعله 

فظ كما يجري 
ّ
ارتفاعه في اشتغال فعل ضرب به؛ أّما في حالة التقديم والتأخير فيجري الل

ر، 
ّ

 عبد هللا، ويكمن الّسبب –في نظر سيبويه- أّن املراد بالفاعل املؤخ
ً
في األّول: ضرب زيدا

 ،
ً
مقّدما فيه  يكون  أن  اللفظ  حّد  كان  ثّم  ومن   ،

ً
لفظا باملؤخر  الفعل  إشغال  هو  والهدف 

ويمتاز  جّيد،  تركيب  أو  كالم  الفاعل  وتأخير  املفعول  تقديم  مسألة  بأّن  سيبويه  د 
ّ

ويؤك

العملية  اة من وراء مثل هذه 
ّ

الغاية املتوخ يبّين  ين�ضى أن  العرب، وال  بالكثرة والشيوع عند 

 يهمانهم 
ً
وهي أّن العرب »إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا

ويعنيانهم«))).

في  العلماء-  بعده من  أتى  الجرجاني على قول سيبويه –ومن  القاهر    ويستدرك عبد 

م للعناية وألن ذكره أهم«، ففي  ِدّ
ُ
ه »ال يكفي أن يقال ق

ّ
مسألة التقديم والتأخير؛ فهو يرى أن

نظره يجب ذكر من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ ألّن من يجهل ذلك –في نظر اإلمام 

 
ً
ن الخطب فيه، ويرى تتّبعه والّنظر فيه ضربا ر أمر التقديم والتأخير، وُيهّوِ ِ

ّ
الجرجاني- ُيصغ

لة في األمور اآلتية: االبتعاد عن معرفة البالغة، وجهل 
ّ
ف، وبذلك تكون النتيجة متمث

ّ
من التكل

مقاديرها، والّزوغان عن الجهة التي هي فيها والشّق الذي يحويها. 

 من أكثر املداخل 
ً
لذلك كله فعبد القاهر الجرجاني يعتبر أمر التقديم والتأخير مدخال

وأعجبها؛ منه تدخل اآلفة على الّناس في شأن العلم، وبه يبلغ الشيطان مراده منهم في الصّد 

التقديم  بمسألة  العرب  عناية  كانت  أين  من  فمعرفة  وهكذا  فضيلته،  وإحراز  طلبه  عن 

والُفروق،  الُوجوه  معرفة  إلى  الجرجاني-  اإلمام  رأي  –في  وِصل 
ُ
ت أهم؟  كانت  وبم  والتأخير؟ 

وتعّرف من أين كان نظم أشرف من نظم، وتبّين بم يعظم الّتفاوت ويشتّد الّتباين؛ حّتى يتّم 

ي األمر إلى اإلعجاز إلى أن يقهر أعناق الجبابرة؛ فههنا أمور أخر 
ّ
الُوصول إلى معرفة سبب ترق

يحيل في املزّية عليها، ويجعل اإلعجاز كائنا بها))).

)  - الكتاب: )/)).
)  - عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز، مرجع سابق، ص: 09).
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يقول أبو سعيد السيرافي )ت8))هـ( في تفسير عبارة سيبويه: »وقوله: »كأنهم يقدمون 

الذي بيانه أهم«. معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعٍل ما أن يقع بإنسان بعينه، وال 

يبالون من أوقعه به، كمثل ما يريده الناس من قتل خارجي مفسد في األرض، وال يبالون من 

قتله، فإذا قتله زيد فأراد مخبر أن يخبر بذلك قدم الخارجي في اللفظ؛ ألن القلوب متوقعة 

له  الخارجي زيٌد«. وإن كان رجل ليس  به من أجله، ال من أجل قتله، فتقول: »قتل  يقع  ملا 

، فأراد املخبر أن يخبر بهذا املستبعد من هذا 
ً
، فقتل رجال

ً
بأس وال يقدر فيه أن يقتل أحدا

القاتل، كان تقديم القاتل في اللفظ أهم؛ ألن الغرض أن يعلم أنه قتل إنساًنا، فيقال: »قتل 

«. وهذا الكالم إنما هو على قدر عناية املتكلم، وعلى ما ينسج له وقت كالمه وربما 
ً
زيٌد رجال

فعل هذا لطلب سجع أو قافية أو كالم مطابق، وألغراض شتى اكتفاًء بداللة اللفظ عليه«))).

ل بعض 
ّ
 أّن اإلمام عبد القاهر يستلهم تفسير السيرافي لعبارة سيبويه ويتمث

ُ
الحظ

ُ
وامل

لقضية  تطّرقوا  الذين  النحويين  بأّن  دالئله  من  الحقة  مرحلة  في  يصّرح  فهو  توضيحاته، 

 يجري مجرى األصل غير العناية واالهتمام؛ فحين 
ً
التقديم والتأخير قبله لم يعتمدوا شيئا

 
ً
أطلق سيبويه عبارته »كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا

يهمانهم ويعنيانهم« لم يذكر لذلك مثاال؛ لذلك أخذ تفسير النحويين لقول سيبويه شقين 

متميزين:

من  يبالون  وال  بعينه،  بإنسان  يقع  أن  ما  فعل  في  الناس  أغراض  من  يكون  قد  األول: 

أوقعه. مثاله: وقوع القتل بالخارجي املفسد، إذ يكون هو ما يعني ويهم الناس. »فإذا قتل، 

يقول:  وال  زيٌد«  الخارجي  »قتل  فيقول:  الخارجي  ذكر  يقدم  فإنه  بذلك،  اإلخبار  مريٌد  وأراد 

»قتل زيٌد الخارجي«، ألنه يعلم أن ليس للناس أن يعلموا أن القاتل له »زيٌد« جدوى وفائدة«. 

الثاني: قد يكون ما يعني الناس ويهمهم من شأن الفعل، طرافته وموضع الندرة فيه، 

له   من الذي وقع منه. مثاله: إن كان رجٌل ليس 
ً
وبعده كان من الظن. من حيث كان واقعا

، وأراد املخبر أن يخبر بذلك، فإنه يقدم ذكر القاتل، 
ً
بأس وال يقدر فيه أنه يقتل، فقتل رجال

.
ً
فيقول: قتل زيٌد رجال

)  - أبو سعيد السيرافي: شرح كتاب سيبويه، مرجع سابق، )/)))-))).
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أن  إال  بالٌغ،  جيٌد  »فهذا  بقوله:  التفسير  هذا  على  الجرجاني  القاهر  عبد  اإلمام  ق 
ّ
ُيعل

الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل �ضيء قدم في موضع من الكالم مثل هذا املعنى، ويفسر 

وجه العناية فيه هذا التفسير«))). 

 عبد 
ً
ويقول األعلم الشنتمري )ت)7)هـ( في كتابه النكت: »اعلم أن قولهم: »ضرب زيدا

ولكنهم  إليه.  الفعل  الفتقار  التقديم،  الفاعل:  حكم  أن  وذلك  الرتبة.  غير  على  جار  هللا«، 

 من التوّسع في الكالم ألن في 
ً
قدموا املفعول لداللة اإلعراب عليه فاكتسبوا بتقديمه ضربا

فيؤخرونه  الفاعل  في  الّسجع  يكون  أن  اتفق  وربما  املسّجع.  والكالم  املقّفى  الشعر  كالمهم 

لذلك«))). ويقول في باب التقديم والتأخير: »اعلم أن الشاعر ربما يضطر حتى يضع الكالم 

الكالم  في  يحسن  ال  الذي  قصده  عن  ويزيله  فيه،  يوضع  أن  ينبغي  الذي  موضعه  غير  في 

غيره، ويعكس اإلعراب، فيجعل املفعول فاعال، والفاعل مفعوال، وأكثر ذلك في ما ال يشكل 

معناه«))). 

أما الّصّفار البطلّيو�ضي )ت0))هـ(: فيتناول عبارة سيبويه بطريقة متميزة حين يقول: 

»وقوله: )وهو عربي( يعني تقديم املفعول، ثم قال: )كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم 

ببيانه أعنى( هذا مما خالفنا فيه أبو الحسن ابن الطراوة، ألن سيبويه رحمه هللا وجه تقديم 

املفعول بأنهم اعتنوا به، قال ابن الطراوة: لو اعتني به لم يقدم عليه الفعل، بل كان يكون 

، وأما أن يتقدمه غيره، فليس في ذلك املوضع معتنى به، وهذا الذي قال، كما ترى، 
ً
صدرا

فإن االعتناء يكون على مراتب، فإذا كان مخاطبك يتشوف إلى من وقع به الضرب، وال يبالي 

، ثم 
ً
بأكثر من ذلك كان حد الكالم ما زعم هذا الرجل، وإذا كان متشوفا إلى أن يسمع ضربا

إذا  فاملفعول  أكثر،  به  اعتني  الفعل ألنه  تقديم  ينبغي  فهنا  أوقعه،  يبالي من  بمن وقع؟ وال 

توسط فهو معتنى به من هذا الطريق، وأما التقديم فباطل؛ ألن ذلك إنما يكون على حسب 

املواضع، فهذا الذي قال ليس ب�ضيء«))). 

)  - الدالئل، ص: 07)-08).
)  - األعلم الشنتمري: النكت، مرجع سابق، )/))).

)  - النكت: )/8)).
)  - النكت: )/0))-))).
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ويمكن القول إّن عبارة سيبويه قد جرت مجرى األصل في بابها عند من أتى بعد سيبويه 

من العلماء، وفي مقّدمتهم ابن جني، وقد اعتمدها هذا األخير في توليد أصل معتبر في العربية؛ 

وقد تّم له ذلك دون أن يصّرح بعبارة سيبويه أو يشير إليها. يقول: »فكذلك أيضا يصير تقديم 

ه أيضا هو األصل«))) ثم يضيف 
ّ
ه هو األصل، وتأخير الفاعل كأن

ّ
املفعول ملا استمّر وكثر كأن

رد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل، حتى دعا ذاك أبا 
ّ
: »املفعول قد شاع عنهم واط

ً
قائال

علي إلى أن قال: إن تقّدم املفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل قسم 

أيضا قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء به االستعمال مجيئا واسعا؛ نحو 

قوله عز وجل: »إنما يخ�ضى هللا من عباده العلماء«))) وقول ذي الرمة:

أستحدث الركب من أشياعهم خبرا  ***  أم عاود القلب من أطرابه طرب«))).

 في قوله عز وجل: »إنما يخ�ضى هللَا من عباده 
ً
 متفّردا

ً
ويذكر عبد القاهر الجرجاني بيانا

ن األصول؛ 
ّ

ن الفروع عند العرب تمك
ّ

العلماء«؛ فابن جني يورد اآلية كشاهد معتبر على تمك

ه 
ّ
في مستهل وينّبهنا  واالختصاص  القصر  باب  في  الجرجاني  القاهر  اإلمام عبد  يتناولها  بينما 

إلى أّن ههنا كالم ينبغي أن نعلمه يقول: »قوله تعالى: )إنما يخ�ضى هللا من عباده العلماء(، في 

تقديم اسم هللا عز وجل معًنى خالف ما يكون لو أخر«))). فـ«تقديم اسم هللا تعالى إنما كان 

ألجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم، ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم. ولو أخر 

ذكر اسم هللا وقدم »العلماء« فقيل: »إنما يخ�ضى العلماء هللا«، لصار املعنى على ضد ما هو 

عليه اآلن، ولصار الغرض بيان املخ�ضي من هو، واإلخبار بأنه هللا تعالى دون غيره، ولم يجب 

 على العلماء، وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو 
ً
حينئذ أن تكون الخشية من هللا مقصورة

أنهم مع  ، إال 
ً
أيضا تعالى  العلماء يخشون هللا  في اآلية، بل كان يكون املعنى أن غير  الغرض 

خشيتهم هللا تعالى يخشون معه غيره، والعلماء ال يخشون غير هللا تعالى. وهذا املعنى وإن كان 

 إال هللا()))، فليس الغرض 
ً
قد جاء في التنزيل في غير هذه اآلية كقوله تعالى: )وال يخشون أحدا

في اآلية، وال اللفظ بمحتمٍل له البتة. ومن أجاز حملها عليه، كان قد أبطل فائدة التقديم، 

)  - الخصائص: )/97)-98).
)  - ]فاطر/8)[.

)  - الخصائص: )/)9).
)  - الدالئل، ص: 8)).

)  - ]األحزاب/9)[.
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وسوى بين قوله تعالى: )إنما يخ�ضى هللا من عباده العلماء( وبين أن يقال: )إنما يخ�ضى العلماء 

 إال عمرٌو« وبين »ما ضرب 
ً
هللا(، وإذا سوى بينهما، لزمه أن يسوي بين قولنا: »ما ضرب زيدا

«، وذلك ما ال شبهة في امتناعه«))). 
ً
عمرٌو إال زيدا

املفعول  أمُر  أنفسها  في  قِوى  ا 
َّ
مل العرب  »إّن  العادة(:  نقض  في  )باب  في  جني  ابن  يقول 

ُيهّمانهم   
ً
جميعا كانا  فيهما :   « وإن  سيبويه)))  قال  وحتى  الفاعل،  برتبة  عندها  َيلحق  كاد  حتى 

وَيعنيانهم «  خّصوا املفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة :  أحدهما تغيير صورة 

 إلى الفاعل، والِعّدة واحدة، وذلك نحو َضَرب 
ً
 إلى املفعول، عن صورته مسندا

ً
املثال مسَندا

كرم، ودحرج وُدحرِج .  واآلخر أنهم لم يرَضوا ولم يقنعوا بهذا 
ُ
كرم وأ

َ
ِتل، وأ

ُ
تل وق

َ
زيد وُضرب، َوق

روا في األّول  ْدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عّدة الحروف مع ضّم أّوله، كما غيَّ
َ

الق

الصورة والصيغة وحدها .  وذلك نحو قولهم :  أحببته وُحّب، وأزكمه هللا وُزكم، وأضأده هللا 

ن املفعول عندهم، وتقّدم حاله في 
ّ

ك على تمك
ّ
وُضئد، وأمأله هللا وملئ . قال أبو علي :  فهذا يدل

أنفسهم؛ إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخاِلفة لصيغته وهو للفاعل«))). 

ويقول ابن جني في )باب نقض املراتب إذا عرض هناك عارض(: »واألمر في كثرة تقديم 

املفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكالم متعالم غير مستنكر فلما كثر وشاع تقديم 

)...( وال تستنكر  التقديم  إذا أخر فموضعه  إنه  له، حتى  الفاعل كان املوضع  املفعول على 

هذا الذي صورته لك وال يجف عليك؛ فإنه مما تقبله هذه اللغة وال تعافه وال تتبشعه؛ أال 

ترى أن سيبويه أجاز في جر )الوجه( من قولك: هذا الحسن الوجه أن يكون من موضعين: 

أحدهما بإضافة الحسن إليه، واآلخر تشبيه له بالضارب الرجل، هذا مع أنا قد أحطنا علما 

بأن الجر في )الرجل( من قولك: هذا الضارب الرجل إنما جاءه وأتاه من جهة تشبيههم إياه 

بالحسن الوجه، لكن ملا اطرد الجر في نحو هذا الضارب الرجل، والشاتم الغالم، صار كأنه 

أصل في بابه، حتى دعا ذاك سيبويه إلى أن عاد )فشبه الحسن الوجه( بالضارب الرجل، من 

الجهة التي إنما صحت للضارب الرجل تشبيها بالحسن الوجه وهذا يدلك على تمكن الفروع 

التي أعطتها حكما من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها  عندهم، حتى إن أصولها 

)  - الدالئل، ص: 8))-9)). 
)  - انظر الكتاب: )/)).
)  - الخصائص: )/8)).
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ما كانت هي أدته إليها، وجعلته عطية منها لها، فكذلك أيضا يصير تقديم املفعول ملا استمر 

وكثر كأنه هو األصل، وتأخير الفاعل كأنه أيضا هو األصل«))). 

باب  في   
ً
فصال والتأخير  التقديم  ملسألة  أفرد  قد  جني  ابن  أّن  إليه  اإلشارة  تجب  ومما 

يقبله  ما  أحدهما  ضربين:  إلى  وقّسمها  العرب،  كالم  في  وجوهها  وحّدد  العربية،  شجاعة 

القياس، واآلخر ما يسّهله االضطرار.

ه »من الخطأ أن يقّسم األمر في تقديم ال�ضيء وتأخيره 
ّ
 أما عبد القاهر الجرجاني فيقّرر أن

ه من البعيد أن يكون في جملة الّنظم ما يدّل تارة وال يدّل 
ّ
قسمين«، وقد أرجع الّسبب إلى أن

طرف  من  متميزين  قسمين  إلى  ّسم 
ُ
ق قد  والّتأخير  الّتقديم  أمر  أّن  من  الّرغم  فعلى  أخرى. 

 على الشاعر أو 
ٌ
ل »تارة بالعناية، وأخرى بأنه توسعة

ّ
العلماء قبله: مفيد وغير مفيد))) -وُعل

ه متى ثبت في تقديم 
ّ
د الجرجاني أن

ّ
الكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه«- فقد أك

تّص بفائدة ال تكون تلك الفائدة مع 
ْ

خ
ُ
ه قد ا

ّ
 على الفعل في كثير من الكالم، أن

ً
املفعول مثال

 في كل �ضيء وكل حال.
ً
التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية

 من خالل استكناه معنى هذا النّص أّن اإلمام عبد القاهر الجرجاني يحاول 
ُ
الحظ

ُ
 وامل

 ُيعتمد عليه في مسألة التقديم والتأخير؛ فهو يرى أّن من يجهل أمر 
ً
 ُمبتكرا

ً
أن يضع أصال

التقديم والتأخير »يكون كمن ال يبني ال�ضيء على أصله، وال يأخذه من مأخذه«. وبذلك »يقع 

في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عاره، وتشنع آثاره«. وتكون الّنتيجة أن »يبتعد عن البيان، 

البالغة«. وهذه  وُيمنع  املعرفة،  باب  التدّبر، ويخون عقله ودينه، ويغلق دونه  ويفقد حّس 

ف�ضي بصاحبها –في نظر اإلمام الجرجاني- إلى الّتحريف والّتبديل، وتؤّدي إلى 
ُ
األمور جميعها ت

الخطإ في التأويل))).

تقديم  أّن  ويرى  م، 
ّ
املتكل بغرض  والتأخير  التقديم  أمر  يربط  الجرجاني  القاهر  فعبد 

ال�ّضيء يكون على وجهين:

)  - الخصائص: )/97)-98).
)  - هو التصّرف في اللفظ من غير املعنى.

)  - الدالئل، ص: 0)). 
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األّول: تقديم على نية التأخير، وهو تقديم مع اإلقرار بالحكم والجنس الذي كان عليه 

املقّدم. مثاله: »منطلٌق زيٌد«؛ فتقديم الخبر على املبتدأ لم يخرج عن كونه خبر وأنه مرفوٌع 

وأنه  لم يخرج عن كونه مفعول  زيٌد«   
ً
في »ضرب عمرا الفاعل  املفعول على  بذلك، وتقديم 

منصوب لذلك. 

 
ً
بابا له  وتجعل  حكمه،  عن  ال�ضيء  تنقل  أن  وهو  التأخير،  نية  على  ال  تقديم  الثاني: 

 غير إعرابه. مثاله: »زيٌد املنطلق«؛ لم يقّدم زيد لكي يبقى على حكمه، بل 
ً
بابه وإعرابا غير 

تحول من كونه خبر إلى مبتدأ. و«املنطلق زيٌد«؛ تأخير زيد أخرجه من املبتدأ إلى الخبر. ثّم إّن 

 كما كان، ولكن 
ً
 منصوبا

ً
 ضربته«؛ لم يقّدم زيد على أن يكون مفعوال

ً
« و«زيدا

ً
»ضربت زيدا

على أن يرفع باالبتداء، ويشغل الفعل بضميره وجعله في موضع الخبر له.

ياته ومسائله أهّمية كبيرة عند اإلمام عبد القاهر 
ّ
 إّن ألمر التقديم والتأخير بجميع تجل

الجرجاني فهو »باٌب كثير الفوائد، جم املحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية«؛ يكمن دوره 

في الكالم بصفة عاّمة في كونه »ال يزال يفتر لك عن بديعٍة، ويف�ضي بك إلى لطيفة«؛ أّما إذا 

عر، وحّول اللفظ عن مكان إلى مكان؛ فيكون من نتائج ذلك أن »يروقك 
ّ

قّدم �ضيء في الش

مسمعه، ويلطف لديك موقعه«))). 

ة الكالم، ويعلو بها أسلوب  باب التقديم والتأخير –إذن- »من األبواب التي تظهر بها مزيَّ

ه ينبغي أن يعرف في 
ّ
على أسلوب، ويبدو بها إعجاز القرآن )...( ولذا رأى اإلمام عبد القاهر أن

م في موضع من الكالم أن يعرف السّر في تقديمه، ويفّسر وجه العناية به«))).            كل �ضيء قّدِ

ارتبط  العربي؛ قد  البالغي  التفكير  أّن  املبحث  في هذا  ما قّدمناه  لنا من خالل  ويظهر 

نمط  عنها،  نتحدث  التي  البالغة  أن  عليه، هو  التنبيه  نروم  الذي  أن  »غير  النحو،  بأصول 

من التفكير نما في أحظان النحو في صورته األولى عندما كان موصوال بالبحث في خصائص 

العربية. هكذا كان لنظر ابن جني في جملة من املقومات الصوتية والصرفية والتركيبية، أن 

أف�ضى به إلى الكشف عما تحمله من إمكانات أسلوبية تمثل خصائص هذه اللغة في التعبير 

)  - الدالئل، ص: )0)-07).
)  - أحمد أحمد بدوي: عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البالغة العربّية، سلسلة أعالم العرب، املؤسسة املصرية العامة 

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، الطبعة الثانية بدون تاريخ، ص: 9))-0)).  
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عر من مقّومات سوى امتداد 
ّ

البالغي والجمالي. وبناء عليه، لم يكن ما انتهت إليه بالغة الش

للتفكير في الخصائص الجمالية للغة العربية«))). 

ولعّل هذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني يقول في مدخل دالئله: »هذا كالم وجيٌز يطلع 

، وينظر في مرآٍة تريه األشياء 
ً
، وكل ما به يكون النظم دفعة

ً
به الناظر على أصول النحو جملة

لتقت له حتى رآها في مكاٍن واحٍد«))). ويقول في بعض أبياته))): 
ُ
املتباعدة األمكنة قد ا

فما لنظـم كالٍم أنت ناظمه       ***     معنًى سوى حكم إعراٍب تزجـيـه

وقد علمنا بأن النظم ليس سوى   ***     حكٍم من النحو نم�ضي في توخـيه

ي معاني النحو، ويفسره بقوله: »اعلم 
ّ

 فالنظم عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني هو توخ

ُم« إال أن تضع كالمك الوضَع الذي يقتضيه »علم النحو« وتعمَل على قوانينه 
ْ
ظ أن ليس »النَّ

ُرِسمت لك، فال  التي  الرسوَم   
َ
تزيغ عنها، وتحَفظ ِهَجْت فال 

ُ
ن التي  َمناهجه  صوله، وتعرف 

ُ
وأ

ِخلُّ ب�ضيء منها«))).
ُ
ت

 من الظواهر اللغوية مثل: التقديم والتأخير 
ً
هكذا درس النحاة واللغويون العرب كثيرا

جاهات 
ّ
والزيادة والحذف وغيرهما دراسة تربط بين فكر املتكلم وكالمه، وإذا كانت بعض االت

 يمكن دحضه؛ 
ً
في علم اللغة الحديث ترفض مثل هذا الّربط فإّن ذلك ال يعدو أن يكون رأيا

 من طرف رائد املدرسة التوليدية العالم األمريكي )نوام تشومسكي( الذي ربط بين 
ً
خصوصا

سانية املتمّيزة.
ّ
الواقع اللغوي والفكر اإلنساني في نماذجه الل

 و«لقد كانت أساليب القدماء تربط بين التركيب اللغوي والواقع الفكري؛ أو قل: تجعل 

القوانين  من  قانون  وهو  املتكلم«،  ذهن  في  األفكار  لترتيب  مطابقة  الخارجية  اللغة  م 
ُ
ظ

ُ
ن

األساسية للعربية؛ فالتركيب اللغوي –كما هو معروف- عالقات معنوية ذات تأثير لفظي، 

وهذا موجود في العربية وفي غيرها من اللغات))).  

)  - البالغة واألصول، ص: )0).
)  - الدالئل، ص: ).

)  - الدالئل، ص:0).
)  - الدالئل، ص: 80.

)  - انظر كتاب أصول النحو لخير الدين الحلواني، مرجع سابق، ص: 9-8.
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الفصل الخامس:

يه  منهج ابن جني في الاستدراك على سيبو

املبحث األول: اعتذار ابن جني عن سيبويه يف اإلخالل ببعض موازين 

األسماء 

ة واضحة 
ّ
ه يعتمد خط

ّ
إّن من يتأّمل منهج ابن جني في االستدراك))) على سيبويه يدرك أن

بع خطوات مضبوطة؛ فبعد أن أح�ضى األمثلة التي أخّل بذكرها سيبويه كما وردت عند 
ّ
ويت

العلماء؛ قام بحصرها في أكثر من ستين )0)( مثال فائت للكتاب)))، ثّم شرع في الكشف عّما 

هم )...- واْسَتْدَرك ال�ضيَء بال�ضيِء: حاول 
َ
ِحق آخرهم أول

َ
َدارَك القوُم: تالحقوا أي ل

َ
َرُك: اللَحاق، وقد أدركه )...- وت )  - »درك: الدَّ

إدراكه به، واستعمل هذا األخفش في أجزاء العروض فقال: ألنه لم ينقص من الجزء �ضيء فيستدركه«. انظر لسان العرب: 
.((9-(((/(0

ويقول علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي )ت))8ه- في كتابه التعريفات: »االستدراك في اللغة: طلب تدارك 
السامع، وفي االصطالح: رفع توهم تولد من كالم سابق، والفرق بين االستدراك واإلضراب: أن االستدراك هو رفع توهم 
 جاء كزيد؛ بناء 

ً
 باالستثناء، نحو جاءني زيد، لكن عمرو؛ لدفع وهم املخاطب أن عمرا

ً
 شبيها

ً
يتولد من الكالم املقدم، رفعا

على مالبسة بينهما ومالئمة..«. انظر التعريفات، ص: 9).
ويقول محّقق كتاب التعريفات: »االستدراك لغة: استفعال من: درك، والدرك الدرك: اللحاق والبلوغ، يقال: أدرك ال�ضيء: 
إذا بلغ وقته وانتهى، وعشت حتى أدركت زمانه. ولالستدراك في اللغة استعماالن: األول: أن يستدرك ال�ضيء بال�ضيء، إذا 
بالفرار. والثاني: في مثل قولهم: استدرك الرأي واألمر: إذا تالفى ما فرط فيه من  النجاة  اللحاق به، يقال استدرك  حاول 

الخطأ أو النقص. 
ما  إثبات  أو  ثبوته من كالم سابق،  يتوهم  ما  في االصطالح معنيان: األول –وهو لألصوليين والنحويين- رفع  ولالستدراك 
يتوهم نفيه، وزاد بعضهم: باستعمال أداة االستدراك، وهي »لكن«، أو ما يقوم مقامها من أدوات االستثناء. الثاني: وهو 
، وهو: اصطالح ما حصل في القول، أو العمل، من خلل أو قصور، أو فوات، ومنه عندهم: 

ً
ما يرد في كالم الفقهاء كثيرا

بقضائها،  املنسية  الصالة  واستدراك  بإعادتها،  بطلب  إذا  الصالة  واستدراك  السهو،  بسجود  الصالة  نقص  استدراك 
بعنوان  بعد محله  املتروك  ال�ضيء  بمعنى فعل  الذي  االستدراك  وإثبات صوابه. ويخص  القول  بإبطال خطأ  واالستدراك 
. كقول الرملي: إذا سلم اإلمام من صالة الجنازة، تدارك املسبوق باقي التكبيرات 

ً
، أو ترك عمدا

ً
»التدارك« سواء ترك سهوا

بأذكارها. املوسوعة الفقهية ))/9))-70)-، والكليات ))))-«. انظر التعريفات، هامش ص:9).
َينابعات،  ماضر، 

ُ
وت راِمز 

ُ
ت ُعياِهم،  ُمْهَوأّن،  ْمُهج، 

ُ
أ شحم  ْرُجمان، 

َ
ت ى، 

َ
ُنوف

َ
ت راِنس، 

ُ
ف ِفْرناس،  ابة،  وِتِلعَّ ِتِلّقامة  »وهي :    -   (

ُدْرَداِقس،  ُهْنَدِلع،  ر، 
ُ

َهَدْيك ران،  َعَفزَّ َبزان، 
ْ
َهَزن ب-، 

ُ
ْبذ

ُّ
ذ

ُ
)وك ب 

ُ
ْبذ

ُ
ذ

ُ
ك َمْيُسون،  َزْيُتون،  ِبر،  نَّ الّصِ ِتْرعاية،  ِعِفّرِين،  ِدِحْنِدح، 

ان،  َرْعَبالنة، ُعْقُربَّ
َ
ول، ق

ُ
وت، َسَمْرط ُبوت، َحيُّ

ْ
ل

َ
ة، خ

َ
ؤ

ُ
ْرق

َ
ة، َمْسِكين، َمنديل، َحْورِيت، ت َمْنِصير، ُمؤٍق، َمأٍق، َجَبُروَّ

َ
ْزرانق، ش

ُ
خ

ة،  ْسطال، َوْيِلمَّ
َ
ْزعال، ق

َ
ناِدر، املاِطرون، خ

ُ
وق، َصْعُفوق، ك

ُ
باش، َزْرن

ْ
ُرن

ُ
ُبل، خ

ْ
ُبر، ِضئ

ْ
ع، ِزئ

ُ
ِزل، إْصُبع، ِخْرف

ْ
ك، ِإِصّرِي، ِإِزل

ُ
ل

ْ
َمأ

َعْفَرت- «.  انظر الخصائص: )/87).
َ
أ، ت

َ
ْرُبعاَوى، ُمْقبئّن، )َيْرن

ُ
ْوس، ُسَراوِع، َضْهَيد، َعْتَيد، الُحْبِليل، األ

َ
ِفْرن
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ناء عليه واالعتذار عنه في اإلخالل 
ّ
ى  الث

ّ
َيْدحُض عن سيبويه ظاهر معّرتها؛ وبعد ذلك  تول

ببعض موازين األسماء. 

وإذا تأّملنا ما ورد في )باب القول على فوائت الكتاب( تبّين أّن ابن جني يصّنف فوائت 

الكتاب إلى ثالثة أضرب:

 عند سيبويه.
ً
- ما ليس قائله فصيحا

 في الشعر موضع االضطرار.
ّ

- ما لم يسمع إال

- ومنها ماهو الزم لسيبويه.

على   
ً
قاطعا  

ً
دليال الكتاب؛  على  املستدركة  الفوائت  هذه  يعتبر  جني  ابن  أّن  الحظ 

ُ
وامل

 على جميل محاسنه أن ُيْسَتدرك عليه هذا القليل من بين هذه 
ً
 ساطعا

ً
مناقب سيبويه ومنارا

 وأّن ابن جني يعتبر أكثر هذه الفوائت ساقطة 
ً
اللغة الفائضة السائرة املنتشرة؛ خصوصا

ِحص عن 
ُ
عن سيبويه))) لذلك يقول: »وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا ف

لت حّق تأّملها، فإنها –إال ما ال بال به- ساقطة عن صاحب الكتاب )...( وعلى أنا  حالها، وتؤّمِ

قد قلنا في ذلك، ودللنا به على أنه من مناقب هذا الرجل ومحاسنه :  أن يستدرك عليه من 

هذه اللغة الفائضة السائرة املنتشرة ما هذا قدره، وهذه حال محصوله«))) . 

امة)))  تلقَّ صفتي  بتقديم  سيبويه  كتاب  عن  ساقط  اعتبره  ما  بذكر  جني  ابن  بدأ  لقد 

وتِلّعابة)))، وتجدر اإلشارة إلى أّن سيبويه »وإن لم َيذكر ذلك في الصفات فقد ذكر في املصادر 

 .  ولو أردَت الواحدة من هذا لوجب 
ً
ابا بت ِتقرَّ . ومثله تقرَّ

ً
اال ؛ نحو تحملت ِتحمَّ

ً
تفّعلت ِتفّعاال

)  - و«اعلم أن األمثلة املأخوذة على صاحبه سنذكرها، ونقول فيها ما َيْدحُض عنه ظاهر معّرتها لو صّحت عليه . ولو لم تكن 
فيها حيلة تدرأ شناعة إخالله بها عنه، لكانت معالة له ال مزراة عليه، وشاهدة بفضله ونقص املتتبع له بها ال نقِصه، إن 
: »وذلك لكلفة هذا األمر، وبعد أطرافه، 

ً
 رتبته، والغّض من فضيلته «. ويبرز ابن جني السبب قائال

َّ
 بها حط

ً
كان أوردها مريدا

وإيعار أكنافه أن يحاط بها، أو يشتمل تحّجر عليها« . الخصائص: )/)8).
)  - الخصائص: )/88)-89).

)  - تلقامة: يقال رجل تلقامة أي عظيم اللقم في األكل.
)  - تلعابة: كثير اللعب.



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 326

 في تقدير 
ً
 فكأنه قد ذكره بالهاء .  وذلك ألن الهاء زائدة أبدا

ً
اال الة .  فإذا ذكر ِتِفعَّ أن تكون ِتحمَّ

االنفصال على غالب األمر« ))). 

 فإنهم 
ً
اال حّتى إذا رجعنا إلى الكتاب وجدنا سيبويه يقول: »وأما الذين قالوا: تحّملُت ِتِحمَّ

ِإفعاٍل وعلى مثال قولهم  به على مثال  الحروف ويجيُئون  رون  ِ
ّ
، فيوف

ً
ُت قيتاال

ْ
قاتل يقولون: 

كأنهم   ،
ً
كثيرا فاعلُت  على  ِفعاٌل  وجاء   .

ً
قتاال وقاتلُته  ِمراًء،  ماَرْيُتُه  قالوا:  وقد   .

ً
ما

َّ
ِكال كلمُته 

حذفوا الياء التي جاء بها أوالئك في ِقيتاٍل ونحوها. أما املفاعلة فهي التي تلزم وال تنكسر كلزوم 

ُت«))). 
ْ
االستفعال اْستفعل

ويقول السيرافي في تفسير كالم سيبويه: »يريد أنهم يأتون بحروف فاعَل موفرة، ويزيدون 

األلف قبل آخرها، ويكسرون أول املصدر، فإذا كسروه انقلبت األلف ياء النكسار ما قبلها 

بالكسرة  ويكتفون  كالمهم  في  املصدر  هذا  لكثرة  الياء  هذه  يحذفون  وقد  قيتاال.  فيصير 

فيقولون: قتاال ومراء. والالزم عند سيبويه في مصدر فاعلت املفاعلة. وقد يدعون الفيعال 

والفعال في مصدره وال يدعون مفاعلة. قالوا: جالسة مجالسة، وقاعدته مقاعدة«))).

امة   ملا ورد في كتابه: »وليس لقائل أن يّدعى أن ِتِلقَّ
ً
 لسيبويه ومؤّيدا

ً
يقول ابن جني منتصرا

ابة في األصل املّرة الواحدة، ثم وصف بها على حّد ما يقال في املصدر يوصف به، نحو  وتلعَّ

، ونحو قولها))) :  
ً
ْوًرا «))) . أي غائرا

َ
ْم غ

ُ
ك

ُ
ْصَبَح َماؤ

َ
قول هللا سبحانه :   « ِإْن أ

*  فإنما هي إقباٌل وإدبار  *

ونحو  وَصوم،  َزْور،  رجل  هذا  فقال :   باملصدر  َوَصف  َمن  أن  ِقَبل  من  مثله؛  كان  وما   

ذلك، فإنما ساغ ذلك ألنه أراد املبالغة، وأن يجعله هو نفسه الحدث؛ لكثرة ذلك منه، واملرة 

الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل؛ فال يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة، فيأتي لذلك 

 على زيد إقبال وإدبار .
ً
ة .  ولذلك لم يجيزوا :  زيد إقبالة وإدبارة، قياسا

َّ
بلفظ غاية القل

)  - الخصائص: )/87)-88).
)  - الكتاب: )/80-)8.

)  - هامش الكتاب: )/80.
)  - ]امللك/0)[.

)  - انظر الخصائص: )/)0). 
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 فعلى هذا ال يجوز أن يكون قولهم :  ِتِلقامة على حد قولك :  هذا رجل صوم. لكن الهاء 

فيه كالهاء في عالمة ونسابة للمبالغة .  وإذا كان كذلك فإنه قد كاد يفارق مذهب الصفة؛ أال 

ترى أن من شرط الصفة أن تطابق موصوفها في تذكيره، وتأنيثه، فوصف املذكر باملؤنث، 

 في الوصف تمكن وصف املؤنث باملؤنث، واملذكر باملذكر . 
ً
ووصف املؤنث باملذكر ليس متمكنا

مة؛ كما أن قولك :  
َّ
 :  هذا رجل عليم أمكن في الوصف من قولك :  هذا رجل َعال

ً
فقولك إذا

جرى  كذلك  كان  وإذا  كفور .   بامرأة  مررت  قولك :   من  الوصف  في  أمكن  كافرة  بامرأة  مررت 

 ليس 
ً
أربعا في أن  أربع،   من مجرى مررت بنسوة 

ً
تلقامة نحوا ِتِلقامة من قولك مررت برجل 

بوصف متمكن ولذلك صرفته، وإن كان صفة وصف على أفعل .  فكأن تلقامة بعد ذلك كله 

اسم ال صفة، وإذا كان اسما أو كاالسم سقط االعتذار منه؛ ألن سيبويه قد ذكر في املصادر 

 
ً
 معتدا

ً
مثاال يذكره  أن  لقائل  يجز  األبنية، ولم  في  أغنى عن ذكره  فإذا ذكره   

ً
ِتِفعاال تفّعلت 

عليه .  

ثة   من هذا الوجه؛ أال تراه صفة مؤنَّ
ً
كما أن ترعاية))) في الصفات تسقط عنه))) أيضا

ر، فأوحش ذلك منها في الوصف، وجرى لذلك مجرى :  مررت برجال 
َّ

جرت على موصوف مذك

، وإنما هو اسم عدد بمنزلة نسوة أربع؛ كما أن َرْبعة 
ً
 محضا

ً
أربعة، في أن أربعة ليس وصفا

ملا لم يخص املؤنث دون املذكر جرى لذلك مجرى االسم، فلذلك قالوا في جمعه :  َربعات، 

يذكر  لم  أن   
ً
أيضا عنه  سقط  كذلك  كان  وإذا  َصعات .  

َ
ق نحو  االسم  يحّركون  كما  فحّركوا 

ا كانت صفة 
ّ
مل اب؛ ألنها  ِتِضرَّ ناقة  في الصفة .  وكذلك ما حكاه األصمعّي من قولهم؛  اال  ِتِفعَّ

مذكرة جارية على مؤنث لم تستحِكم في الصفة« ))). 

وميزة  رفيعة  مكانة  وكتابه  لسيبويه  أّن  لنا  يتبّين  املثال  هذا  في  التفّرس  خالل  ومن 

فاع   ناء عليه والّدِ
ّ
 عند ابن جني)))؛ لذلك فهو يبالغ في اإلشادة به والث

ً
 كبيرا

ً
ْهتماما

ُ
خاّصة، وا

)  - يقال رجل ترعاية إذا كان يجيد رعية اإلبل. وفي تائه الضم أيضا. انظر الكتاب: )/))) طبعة بوالق. )/80-78 نسخة 
عبد السالم هارون.

)  - أي تم ذكرها في الكتاب وبذلك تسقط عن سيبويه.
)  - الخصائص: )/89)-90).

غة.
ّ
ل مرحلة الّنضج والّتصنيف في الّنحو والل

ّ
)  - باعتباره يمث
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بقا�ضي هذه  إنسانا))) أحاط  الكتاب: »وإن  القول على فوائت  باب  في  ابن جني  يقول  عنه؛ 

 (...) اللداد  ألسنتها  وتعادي  البالد  سعة  على  املترامية،  أذراءها)))  وتحجر  املنتشرة،  اللغات 

حتى اغترف))) جميع كالم الصرحاء والهجناء، والعبيد واإلماء في أطرار األرض))) ذات الطول 

والعرض )...( فلم يخلل من جميع ذلك )...( إال بأحرف تافهة املقدار، متهافتٍة على البحث 

ي له إلى غايته طريقه«))).  ِ
ّ

واالعتبار)...( لجدير أن يعلم بذلك توفيقه، وأن ُيخل

املبحث الثاني: تفّرد ابن جني بمنهجه يف االستدراك ىلع سيبويه  

يتبّين منهج ابن جني في االستدراك))) على سيبويه بكّل وضوح؛ حين يتّم تمييزه ومقارنته 

لتزمها علماء درسوا الكتاب؛ فاستدركوا على صاحبه معترضين أو معّقبين، 
ُ
بمناهج أخرى ا

ه لم يستعمل مصطلح 
ّ
 ملا اعتبره فوائت الكتاب؛ كما أن

ً
الحظ أّن ابن جني لم ُيْفرد كتابا

ُ
وامل

غوي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اإلشبيلي 
ّ
االستدراك مثل ما فعل اإلمام الّنحوي الل

 في األبنية والزيادات عنونه بـ«كتاب االستدراك على 
ً
ف كتابا

ّ
األندل�ضي)ت79)ه(، والذي أل

سيبويه«.

)  - يعني سيبويه.
)  - أذرائها: أطرافها. 

)  - اغترف: استوعب.
)  - أطرار األرض: نواحيها.

)  - الخصائص: )/)8).
أدرك  يقال:  والبلوغ،  اللحاق  الدرك:  والدرك  درك،  من:  استفعال  لغة:  »االستدراك  التعريفات:  كتاب  محّقق  ويقول   -   (
ال�ضيء: إذا بلغ وقته وانتهى، وعشت حتى أدركت زمانه. ولالستدراك في اللغة استعماالن: األول: أن يستدرك ال�ضيء بال�ضيء، 
إذا حاول اللحاق به، يقال استدرك النجاة بالفرار. والثاني: في مثل قولهم: استدرك الرأي واألمر: إذا تالفى ما فرط فيه من 

الخطأ أو النقص. 
ما  إثبات  أو  ثبوته من كالم سابق،  يتوهم  ما  في االصطالح معنيان: األول –وهو لألصوليين والنحويين- رفع  ولالستدراك 
يتوهم نفيه، وزاد بعضهم: باستعمال أداة االستدراك، وهي »لكن«، أو ما يقوم مقامها من أدوات االستثناء. الثاني: وهو 
، وهو: اصطالح ما حصل في القول، أو العمل، من خلل أو قصور، أو فوات، ومنه عندهم: 

ً
ما يرد في كالم الفقهاء كثيرا

بقضائها،  املنسية  الصالة  واستدراك  بإعادتها،  بطلب  إذا  الصالة  واستدراك  السهو،  بسجود  الصالة  نقص  استدراك 
بعنوان  بعد محله  املتروك  ال�ضيء  بمعنى فعل  الذي  االستدراك  وإثبات صوابه. ويخص  القول  بإبطال خطأ  واالستدراك 
. كقول الرملي: إذا سلم اإلمام من صالة الجنازة، تدارك املسبوق باقي التكبيرات 

ً
، أو ترك عمدا

ً
»التدارك« سواء ترك سهوا

بأذكارها. املوسوعة الفقهية ))/9))-70)-، والكليات ))))-«. انظر التعريفات، هامش ص:9).
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وهكذا ُيعّد ابن جني ِمّمن احتفى بالكتاب حفاوة نادرة، وكان له في نفسه منزلة عظيمة 

ومرتبة عالية، وإذا تدّبرنا طريقته في االستدراك على صاحبه ظهر لنا إصراره الّصارخ على 

ِخذ عليه من استدراكات واعتراضات  االنتصار له والّدفاع عنه، وذلك برّد وتفنيد كّل ما اتُّ

اس محمد بن يزيد))) كتاب سيبويه في املواضع  ْدَرج ما تعّقب به أبو العبَّ
َ
ه أ

ّ
وتعقيبات حّتى إن

اها مسائل الغلط في باب سقطات العلماء. التي سمَّ

ة 
ّ
 في الدق

ً
 بارعا

ً
 في الضبط والتحقيق ونموذجا

ً
 رائعا

ً
ويمكن القول إّن ابن جني كان مثاال

ه قد دافع كذلك عن أستاذه الخليل حين 
ّ
والتوثيق، وهو وإن بالغ في الّدفاع عن سيبويه؛ فإن

دفع عن كتابه »العين« ما لحقه من التخليط والخلل والفساد، وهذا ما صّرح به ابن جني 

حين قال في )باب في سقطات العلماء(: »وأّما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد 

ما ال يجوز أن ُيحمل على أصغر أتباع الخليل، فضال )عن نفسه( وال محالة أن )هذا تخليط 

لِحق( هذا من ِقبل غيره رحمه هللا. وإن كان للخليل فيه عمل فإنما هو أنه أومأ إلى عمل هذا 

ره. ويدلُّ على أنه قد كان نحا نحوه أني أجد  ره، وال حرَّ الكتاب إيماء، ولم يله بنفسه، وال قرَّ

َزوات للفكر لطيفة، وصنعة في بعض األحوال مستحكمة. وذاكرت به 
َ
فيه َمَعانَي غامضة، ون

 له«))). 
ً
 أبا علّيٍ –رحمه هللا- فرأيته منِكرا

ً
يوما

اس محمد بن  يقول ابن جني في )باب في سقطات العلماء(: »وأّما ما تعقب به أبو العبَّ

ما يلزم صاحَب الكتاب منه إال 
َّ
اها مسائل الغلط، فقل يزيد كتاب سيبويه في املواضع التي سمَّ

ته- من كالم غير أبي العباس. وحّدثنا أبو علي عن أبي بكر عن 
َّ
 –مع قل

ً
ْزر. وهو أيضا

َّ
ال�ضيء الن

أبي العباس أنه قال: إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة، واعتذر أبو العباس 

اس املبّرد »يعتذر من مسائل تتبع بها كالم سيبويه، ويقول هذا �ضيء  منه«))). وقد كان أبو العبَّ

ا رأيناه أيام الحداثة، فأما اآلن فال«))).  نَّ
ُ

ك

ي:  م النحو بعد طبقة الجرمّي واملازنّي إلى أبي العّباس محّمد بن يزيد األزدّي«. وقال عنه ابن ِجّنِ
ْ
)  - قال السيرافي: »انتهى عل

ل واملقاييس عليها«. سر 
َ
م، وإليه أفضت مقاالُت أصحابنا، وهو الذي نقلها وقّررها، وأجرى الفروع والعل

ْ
»ُيَعّد َجبال في الِعل

الصناعة: )/0)). انظر املقتضب: )/)).
)  - الخصائص: )/)8). تحقيق الهنداوي.      

)  - الخصائص: )/)8). تحقيق الهنداوي.
) - الخصائص: )/8)). تحقيق الهنداوي. 
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ق محّقق املقتضب األستاذ عبد الخالق عضيمة على هذا الكالم األخير الذي 
ّ
وقد عل

ه لم ير الكتاب))) فتحدث عنه بلسان  ر أبي الفتح أنَّ
ْ

: »ُعذ
ً
أورده ابن جني في خصائصه قائال

غيره«. ولم يكتف األستاذ عضيمة بهذا الرّد؛ بل انبرى يناقش ابن جني في أمرين اثنين:

نَّ النْقد من غير كالم أبي العّباس ُيْدحضه النظر في هذه املسائل، فعّدتها 
َ
األول: الّزعم بأ

خفش والجرمّي واملازنّي وغيرهم في مواضع 
َ
كما قّدمنا ))) صّرح املبّرد بما أخذه من نْقد األ

بع فيه غيره.  
ّ
تقرب من األربعين، والباقي هو نْقد لم يت

نَّ املبّرد رجع عن هذا النقد يرّده االحتكام إلى املقتضب؛ فقد بقي املبّرد 
َ
الثاني: القول بأ

على رأيه في نقد سيبويه، وفي املقتضب في )) مسألة من مسائل النقد، وبقي في الكامل على 

خمس مسائل أخرى.

ه رجع عنها وقال في املقتضب بخالفها؛ فأشار إليها األستاذ محمد  أّما املسائل التي يقال ِإنَّ

عبد الخالق عضيمة في الصفحة الثامنة والتسعين )98( وهي سّت مسائل، وأّما املسائل التي 

بقي املبّرد فيها على رأيه في نقده لسيبويه وفي املقتضب فهي كثيرة )))( وقد ذكرها محّقق 

د في االنتصار معها.
َّ

املقتضب في مواضعها من التعليق وساق كالم ابن وال

لع ابن جني على نقد املبّرد وعلى املقتضب، وعلم أّن املبّرد لم يرجع 
ّ
 ويمكن القول: لو اط

في كتابه االنتصار))).  د 
ّ

ابن وال عن نقده؛ لرّد عليه وانتصر لسيبويه وكتابه كما فعل ذلك 

د قد جعل »هّمه وسَدمه أن يرّد نْقد املبّرد 
َّ

فقد شهد األستاذ عبد الخالق عضيمة أّن ابن وال

د لم يرجع إلى املقتضب حّتى يعرف املسائل 
َّ

 في مسألتين )...( وقد تبّين لي أنَّ ابن وال
َّ

ويبطله إال

التي رجع عنها املبّرد واملسائل األخرى. وسأبين كل هذا في التعليق«))).

)  - أي كتاب »مسائل الغلط« للمبرد.
ى سنة ))) بدأه بقوله: »قال أبو العّباس 

ّ
د صاحب )املقصور واملمدود- واملتوف

َّ
فه أحمد بن وال

َّ
)  - االنتصار البن والد: »أل

د النحوّي: هذا كتاب نذكر فيه املسائل التي زعم أبو العّباس محّمد بن يزيد أن سيبويه غِلط فيها، 
َّ

أحمد بن محّمد بن وال
شنع من رّده 

َ
بأ ُينكر رّدنا على أبي العّباس وليس رّدنا عليه   كتابنا هذا 

ُ
َبه التي لحقت فيها ولعلَّ من يقرأ بّينها، ونرّد الشَّ

ُ
ون

ه على وجوه  ه نبَّ ي َمْن دون سيبويه ومع رّدنا عليه فنحن معترفون باالنتفاع به ألنَّ
ْ
ه رّد عليه برأي نفسه ورأ على سيبويه فإنَّ

ه إذا تبّين الحّق كان أولى بنا وأعود بالنفع علينا وباهلل التوفيق«. انظر املقتضب: )/)0).  أنَّ
َّ

السؤال، ومواضع الشكوك إال
)  - انظر املقتضب: )/)0).
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بعد  من  جاُءوا  الذين  النحوّيين  »أنَّ  عضيمة  الخالق  عبد  محمد  األستاذ  أثبت  لقد 

سيبويه قد ترّسموا خطى كتابه، واهتَدْوا بهديه. لهذا عني في تعليقاته ببيان صلة )املقتضب( 

ما   إنشائّيا بالنسبة له استوحى فيه الخيال ِإنَّ
ً
بكتاب سيبويه، وهذه الصلة لم تكن موضوعا

لة عرض لها املبّرد، وبهذا 
َ
بيانها واإلفصاح عنها ال يكون بغير َسْوق نصوص سيبويه في كّلِ مسأ

يتبّين لنا مدى اعتماد املبّرد على سيبويه، ومدى استقالله«))).

املبحث الثالث: منهج الزبيدي يف االستدراك ىلع سيبويه 

 لدى العلماء، وقد 
ً
 سعيدا

ً
ا
ّ
 تجدر اإلشارة إلى أّن كتاب سيبويه قد لقي منذ ظهوره حظ

أّدى إلينا التاريخ منذ القرن الثالث الهجري إلى القرن الّتاسع أسماء طائفة من كبار العلماء 

قاموا على خدمة هذا الكتاب، وقد كان من بين هؤالء العلماء من استدرك عليه، وهناك من 

ِخذ عليه من اعتراضات. اعترض على بعض ما جاء فيه، وهناك من قام برّد ما اتُّ

سيبويه)))  كتاب  مطالعة  من  هدفه  كان  العلماء؛  هؤالء  من  واحد  الزبيدي  واإلمام 

استخراج أبنية االسماء واألفعال التي هي زمام الكالم، واختصارها منه ليقّرب حفظها ملن 

قحم 
ُ
أ أو أعجمّي  به  إّما مصنوع غولط  الدخيل  العربّي من  البناء  آثر أن يقف على معرفة 

فه سيبويه منها 
ّ
 املشايخ من أهل النحو فيما ُرِوينا عنهم يزعمون أن ما أل

ُ
ة

َّ
فيه))). وإذا »كان ِجل

ت عن جميعه«)))؛ فإّن اإلمام الزبيدي بعد 
ّ

يستوفي جميع أبنية الكالم ما خال ثالثة أبنية شذ

)  - انظر املقتضب: )/))).
با ص: ) خطبة 

ّ
)  - يقول اإلمام الزبيدي في كتاب االستدراك على سيبويه في كتاب األبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذ

وا 
ّ
الكتاب: »أما بعد فإني رأيُت علماء النحو في زماننا هذا وما قاربه قد أكثروا التأليف فيه وأطالوا القول على معانيه فأمل

إليه  ُقّدم 
ُ
ت ما  إعادة  بغير  أكثُرهم  ُيِخلَّ  فلم  هجت 

ُ
ن قد  أساليب  وركوب  ُبّينت  قد  معاٍن  بتكرار  الطالبين  وأتعبوا  الناظرين 

ح كتاب عمرو بن عثمان املعروف بسيبويه  والتكثير فيما ُسبق إلى القول عليه وقد كان ينبغي ملن هّم بذلك منهم أن يتصفَّ
فينظر إلى مبادئ كتابه وعنوانات أبوابه ويرى لطائف معانيه ودقائق حجاجه إلى اإليجاز في قوله واإليعاب ملراده فيزُجُره 

ل عليه«.  ف ما ال حاجة إليه وصنعه االعتناَء بما ال معوَّ
ُّ
ذلك إن كان ذا حًجى عن تكل

ور  والسُّ الكالم  زمام  هي  التي  واالفعال  االسماء  أبنية  من  تضّمنه  بما  ا 
ً

ِلف
َ
ك الكتاب  هذا  مطالعتي  أّيام  كنت  »وقد   -   (

 منه لنقرب حفظها ملن آثر أن يقف على معرفة البناء 
ً
َصرة

َ
املضروب دونه والحّد املنتهى إليه فاستخرجتها يومئذ مخت

 املشائخ من أهل النحو فيما ُرِوينا عنهم يزعمون 
ُ
ة

َّ
قحم فيه وكان ِجل

ُ
العربّي من الدخيل إما مصنوع غولط به أو أعجمّي أ

ت عن جميعه«.
ّ

فه سيبويه منها يستوفي جميع أبنية الكالم ما خال ثالثة أبنية شذ
ّ
أن ما أل

)  - وقال أبو إسحاق: »إذا تأملت األمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة«. وقال أبو جعفر: »وحدثني علي 
بن سليمان قال حدثني محمد بن يزيد أن املفتشين من أهل العربية ومن له املعرفة باللغة، تتبعوا على سيبويه األمثلة 
فلم يجدوه ترك من كالم العرب إال ثالثة أمثلة: منها الهندلع، وهي بقلة. والدرداقس، وهو عظٌم في القفا. وشمنصير، 
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استقصاء البحث عن ذلك وإنعام النظر فيه؛ ألفى نحو الثمانين بناًء لم يذكرها سيبويه في 

أبنيته وال دّل عليها أحد من الّنحويين من بعده. 

 
ً
 لها ومدخال

ً
ص ذكرها فيه وبدأ بما يجب أن يكون صدرا

ّ
 لخ

ً
فرأى أن ُيْفِرد في األبنية كتابا

إليها مما يشاكلها وينتظم بها بل هو أصل لها وهي فرع منه مبنّية عليه؛ أّما املنهج الذي اعتمده 

كتابه  في  خطواته  بسط  فقد  األبنية؛  مجال  في  سيبويه  على  االستدراك  في  الزبيدي  اإلمام 

كاآلتي:  

بتدأ بذكر أقّل أصول األسماء والحروف، وأكثر أصولها غير مزيدة وأق�ضى ما تنتهي 
ُ
- ا

إليه بالزيادة. 

بنية األسماء واألفعال على حسب ما 
َ
- ذكر حروف الزيادة والبدل؛ ثّم عّقب من بعُد بأ

ذكرها سيبويه بناًء بناًء. 

 العدد على جميع أبنية األسماء واألفعال.
ُ
- عّد ما أورد منها في كّل باب؛ حّتى تأتي إحاطة

َر عليه من أمثلة 
َ
- ذكر بإثر كّل باب منها ما أغفله سيبويه من أصول األبنية فيه، وما َحظ

الّنعوت أو األسماء. 

- دّل في خالل ذلك على ما اختلف فيه قوله وما نقض به أصله. 

.
ً
 كافيا

ً
 مخَتَصرا

ً
- ثّم شرح بعد كّل باب منه ما وقع فيه من غريب األبنية شرحا

َحاَمْوا شرح أبنية سيبويه، وتفاَدْوا من تفسير غريبها وشهدوا 
َ
 وإن كان أهل اللغة قد ت

ه لم ُيْعَن بنقلها إال بعد 
ّ
لسيبويه بالتقّدم في علم اللغة بما أثبته في كتابه منها؛ حين أيقنوا أن

إحاطته بعلمها وتفسير مشكل غريبها، وقد أرجأ اإلمام الزبيدي منها شرح حروف يسيرة لم 

ينته إليه علُمها فأتى بها في أواخر األبواب، ولم ييأس بعُد من إدراكها عند استقصاء البحث 

عنها..

وهو إسم أرض«. قال ياقوت: »شمنصير: اسم جبل في بالد هذيل«. ثم قال: »هو أحد فوائت كتاب سيبويه«. وقال األزهري: 
»يقال شمصرت عليه، إذا ضيقت عليه«. انظر الكتاب: )/7.
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صلة  الزبيدي  الحسن  بن  محمد  بكر  ألبي  سيبويه)))  أبنية  على  االستدراك  ولكتاب 

يقول محّققه  الشنتمري  األعلم  تفسير كتاب سيبويه« لصاحبه  في  ت 
َ

ك »النُّ بكتاب  خاّصة 

ويرفض  نكته،  منه  ينتقي  خطوة  خطوة  السيرافي  شرح  مع  األعلم  »سار  بالحبيب:  رشيد 

إلى كتاب وثيق  وانتقل  السيرافي،  األبنية، ترك األعلم  باب  إلى  إذا وصلنا  )...( حتى  إسهاباته 

الصلة بمحتوى هذا الباب، وهو »االستدراك« للزبيدي. وقد كنت أشرت في مصادر ثقافة 

األعلم إلى أنه درس هذا الكتاب ودّرسه: وخبر محتواه وأدرك قيمته في مجال األبنية«))). 

فالزبيدي يبدأ كتابه بإيراد أبنية الكتاب، ويستدرك ما فات سيبويه؛ ثّم يشرح غريب 

ت نجد أّن األعلم –في هذا الباب- يذكر أبنية الكتاب ويشرح 
َ

ك الباب. وحين نعود إلى كتاب النُّ

الزبيدي  ترتيب  بنفس  األبنية  ويذكر  سيبويه.  على  استدرك  ما  ذلك  بعد  ويذكر  غريبها، 

أيضا،  اللغوي  بالحرف وبنفس الشرح  الزبيدي  اللغوي ويذكر ما استدركه  وبنفس شرحه 

كت يقابله »االستدراك« للزبيدي، باستثناء بعض الفروق  ويكفي القول: إّن باب األبنية في النُّ

الضئيلة))).

ت«: »وجدت األعلم في شرحه هذا كثير االستدراك 
َ

ك يقول رشيد بالحبيب محّقق »النُّ

على سيبويه، وبخاصة في باب األبنية، فقد ذكر ما يزيد عن مائة بناء مما فات سيبويه، فهو 

يذكر أبنية الكتاب أوال حتى إذا أنهاها قال »ومما جاء في الباب لم يذكره سيبويه«. »ومما جاء 

به غير سيبويه )...( كما ركز األعلم على إيراد النقط الخالفية التي كانت بين املبرد وسيبويه، 

فقد ذكر املبرد في أكثر من مائة وأربعين )0))( موضعا في »النكت« وأورد األعلم نقد املبرد في 

موضعه من الشرح ورد عليه بآراء العلماء تارة وبالحجة والدليل ثانية، معتمدا في ذلك على 

أساليب التعليل والقياس والسماع«))).

 
ً
ف سيبويه؛ داللة

َّ
 بمؤل

ً
ويمكن القول –في نهاية املطاف- إّن اسم الكتاب قد ظّل خاّصا

 ،
ً
 عظيما

ً
 من النحاة وغيرهم ُينّوهون به تنويها

ً
على روعة تأليفه وحسن إحكامه، ونرى كثيرا

)  - كتاب االستدراك على أبنية سيبويه ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي املتوفى سنة 79)ه، طبع الكتاب بعناية 
جويدي بروما سنة 890). وقام بإعداد دراسة حوله ألبير مطلق: الحركة اللغوية في األندلس ))). 

)  - انظر النكت: )/))).
)  - انظر النكت: )/))). 

)  - النكت: )/89-)9.
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ً
كبيرا  

ً
كتابا يعمل  أن  أراد  »من  )ت8))ه(:  األخفش  تلميذ  املازني  عثمان  أبي  قول  ذلك  من 

اللغوي )ت)))ه( عن سيبويه  الطيب  أبو  َيْسَتح«)))، وقال 
ْ
ل

َ
ف النحو بعد كتاب سيبويه  في 

ف كتاَبه في النحو الذي سّماه الناُس قرآن 
ّ
وكتابه: »وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، وأل

النحو«))).  

لون كتاَب أبي بشر عمرو  يقول أبو جعفر أحمد بن محمد: »لم يزل أهل العربّية يفّضِ

نبر؛ املعروف بسيبويه، حّتى لقد قال محمد بن يزيد: »لم ُيْعَمْل كتاٌب في علٍم 
َ
بن عثمان بن ق

ة إلى غيرها، وكتاُب  فة في العلوم ُمْضطرَّ من العلوم مثُل كتاب سيبويه، وذلك أن الكتب املصنَّ

 قائم الذات له 
ً
سيبويه ال يحتاج من فهمه إلى غيره«))). ثم إّن الّنحو لم يكن قبل سيبويه علما

ما كان مسائل متفّرقة ممتزجة بغيرها من مسائل اللغة 
ّ
أبوابه وفصوله وقواعده العاّمة، وإن

واألدب التي وظفت لتفسير القرآن وفهم أشعار العرب.

قديمها  العلوم  من  علم  في  ألف   
ً
كتابا أعرف  »ال  األندل�ضي:  أحمد  بن  صاعد  ويقول 

ثالثة كتب، أحدها  الفن غير  بأجزاء ذلك  العلم وأحاط  وحديثها، اشتمل على جميع ذلك 

املنطق،  علم  في  أرسططاليس  كتاب  والثاني  األفالك،  هيئة  علم  في  لبطليموس  املجسطي 

والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي، فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول فنه 

�ضيء إال ما ال خطر له«))). 

 
ً
 مبتكرا

ً
ويمكن القول بصفة عاّمة إّن سيبويه استطاع أن يجعل من النحو العربي علما

له قواعده وقوانينه املعتبرة، وتبقى »الكثرة من املصطلحات النحوية والصرفية التي ال تزال 

شائعة على كل لسان في عصرنا كان لكتاب سيبويه الفضل األول في إشاعتها وإذاعتها طوال 

، كأن يميزوا 
ً
العصور، وكأنه لم يترك للنحاة من بعده إال ما ال خطر له، كما قال صاعد آنفا

بعض املصطلحات أو يضيفوا مصطلحات جديدة لغرض الدقة في التوضيح«))).  

ار البطليو�ضي:  )  - السفر األول من شرح كتاب سيبويه للفقيه اإلمام النحوي أبي الفضل قاسم بن علي بن محمد الّصفَّ
.8/(

ار البطليو�ضي: )/8. )  - انظر كتاب شرح كتاب سيبويه للّصفَّ
)  - الكتاب: )/).

)  - املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: 0).
)  - املدارس النحوية، ص: )).
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قال أبو إسحاق: »إذا تأملت األمثلة من كتاب سيبويه تبّينت أنه أعلم الناس باللغة«))). 

و«قال أبو جعفر: وحدثني علي بن سليمان قال حدثني محمد بن يزيد أن املفتشين من أهل 

العربية ومن له املعرفة باللغة، تتبعوا على سيبويه األمثلة فلم يجدوه ترك من كالم العرب 

القفا. وشمنصير، وهو  في  بقلة. والدرداقس، وهو عظٌم  الهندلع، وهي  منها  أمثلة:  إال ثالثة 

إسم أرض«))). 

)  - الكتاب: )/7.
)  - قال ياقوت: اسم جبل في بالد هذيل. ثم قال هو أحد فوائت كتاب سيبويه. وقال األزهري: يقال شمصرت عليه، إذا 

ضيقت عليه. انظر الكتاب: )/7.
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خاتمة

النحو وأصول كتابه  في أصول  ابن جني  أنهينا الحديث عن اجتهادات  هكذا نكون قد 

- أّن الخصائص كتاب في أصول النحو، وذلك باالستناد 
ً
الخصائص الثقافية، وقد بّينا –بداية

الخصائص  تمّيز  عن  تحّدثنا  كما  وأسلوبه؛  ومسائله  وأبوابه  وعنوانه  الكتاب  موضوع  إلى 

بخاّصية التكامل املنهجي، وأبرزنا أهمية هذه املسألة بين علوم العربية، وأضفنا أّن مسألة 

التكامل املنهجي خاّصية الّدرس اللغوي القديم بصفة عاّمة؛ ثّم بّينا –بعد ذلك- أّن ابن جني 

ر بالفقه وأصوله وأّن ألصول النحو في الخصائص صلة واضحة بأصول الفقه، وبعد 
ّ
قد تأث

ذلك وّضحنا الفرق بين علم النحو وعلم أصوله، وقمنا بتعريف علم أصول النحو، وحّددنا 

بعد ذلك األسس واملبادئ التي قام عليها بناء هذا العلم املتمّيز.

 تلك التي اختلف علماء 
ً
لقد كان البن جني دور ّرائد في تطوير أصول النحو؛ خصوصا

األصول في األخذ بها مثل اإلجماع واالستحسان وغيرهما، وأشرنا إلى تصّور ابن جني للمجتهد 

املبدع في العربية من خالل بلورته ملفهوم اإلجماع على الخصوص، وأشرنا إلى أّن البن جني 

آراء متفّردة خالف بها إجماع علماء العربية؛ كما نّبهنا على دور االستحسان في عملية إغناء 

اللغة وتطويرها، وبّينا أّن لكّل من ابن جني وعبد القاهر الجرجاني تصّور خاّص لهذا املفهوم 

املتمّيز، وأوضحنا أّن لالستحسان دور مهّم في إدراك مدارج اإلعجاز القرآني ومنازله في كتاب 

دالئل اإلعجاز.

والقياس  الّسماع  البحث:  من  األول  الباب  فصول  في  تناولها  تّم  التي  األصول  ومن 

والتعليل، وقد جعلناها منطلق هذا الباب وإطاره، وحاولنا في حدود اإلمكان، التعريف بها 

إبراز صلة هذه  وضبط قواعدها وتحديد عناصرها، وتعيين وظائفها وغاياتها؛ كما حاولنا 

األصول النحوية بأصول الفقه، وعرجنا عليها موظفة في الخصائص بوصفها الُعَمد واألسس 

التي بنى عليها ابن جني أبواب كتابه. 

وقد الحظنا أّن كل استدالل ينطلق من الّسماع فهو األصل األّول وعليه تجري املالحظة 

واالستقراء؛ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التجريد وهو االنتقال من املحسوس إلى املعقول؛ سعيا 

وراء تعميم القاعدة على بقية املاّدة، وبهذا تّم بناء علم أصول النحو.     
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وقد كان من خصوصيات البحث في الباب األّول منه؛ أن تّم التعريف بالّسماع بصفته 

أداة منهجية أولى لتجريد القواعد اللغوية وتوليد األحكام النحوية؛ فبعدما عرضنا مصادر 

الّسماع، وكيف تعامل معه سيبويه في كتابه؛ أثبتنا أّن البن جني تصّور خاّص لهذا املفهوم، 

أّن هذا األخير؛ قد  ابن جني  اللغوي عند  في مبادئ الحجاج  الّنظر  لنا من خالل  تبّين  وقد 

التقعيد  أساس  اعتبرها  معينة  معايير  من  وانطلق  بالّدراسة،  النحو  أصول  معظم  تناول 

ومصدر االستشهاد اللغوي الّصحيح. 

حّتى إذا أردنا أن نتعرف إلى منهج ابن جني في استعمال القياس من خالل عرض املبادئ 

مسلكه،  في  متفّرد  ومنهج  مستقّل  برأي  ويتمّتع  والعقل،  املنطق  يعتمد  وجدناه  القياسية؛ 

ويتمّتع بشجاعة علمية ومعرفية ال  نظير لها، وقد كان يدرك أّن الذي توّصل إليه في مجال 

وأنبه من  أنبل  القياس  لذلك قال: »مسألة واحدة من  ؛ 
ً
 سهال

ً
أمرا ليس  القياس  استعمال 

 لنفسه فحسب، بل كان 
ً
كتاب لغة عند عيون الناس«، ولم يّتخذ ابن جني القياس مذهبا

يغري به ويدعو إليه ويحّض عليه ويبيح فيه االرتجال إذ نجده يقول: »لإلنسان أن يرتجل 

من املذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع«))). و«حتى إذا أّداك 

د أو لساجع 
ّ
القياس إلى ما لم تنطق به العرب قط فليس لك أن ترمي به، بل تعّده لشاعر مول

أو لضرورة، ألنه قياس على كالمهم«))). 

واستنتجنا في نهاية املطاف أّن ابن جني كان مقّدرا للّسماع والقياس على حّد سواء؛ حّتى 

إذا تعارض الّسماع والقياس طرح ابن جني القياس وتمّسك بالّسماع، وهو يجعل الّسماع 

راد هو موافقة ال�ضيء 
ّ
ائع منه، وأساس االط

ّ
رد الش

ّ
أّن القياس يكون على املط ، ويرى 

ً
أصال

لنظائره الكثيرة في اللغة، وشيوع استعماله بين العرب، وقد تمّيزت مقاييس ابن جني بكونها 

مرتبطة باللغة وبالتفكير العقلي، والخالصة أّن القياس عند ابن جني منهج متكامل يرتكز 

ثانية الستنباط قواعد الكالم  على مجموعة من القوانين املعتبرة؛ فهو عنده أداة منهجية 

وتوليد أحكامه النحوية.

)  - الخصائص: )/89).

)  - الخصائص: )/))).
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يترّدد على ألسنة أصحاب  التعليل عند ابن جني فليس إال صياغة جديدة ملا كان  أّما 

 ملا قام في نفوس 
ً
 بيانا

ّ
اللغة أنفسهم كما تشهد بذلك الّروايات)))؛ بل إّن تعليل النحاة ليس إال

تقنية  التعليل  كان  لقد  الفراهيدي.  أحمد  ابن  الخليل  ذلك  أثبت  كما  وعقولهم  مين 
ّ
املتكل

ه احتّل 
ّ
غة؛ ثّم إن

ّ
محورية في بناء النحو العربي؛ إذ كان وسيلة متمّيزة إلضفاء الّنظام على الل

ها.
ّ
 في النحو العربي والعلوم العربية كل

ً
 محوريا

ً
دورا

وقد خّصصنا الباب الثاني من البحث للحديث عن األصول الثقافية البن جني، وتناولنا 

والذي  الفار�ضي،  علي  أبا  أستاذه  مقّدمتها  وفي  الخصائص،  لكتابه  الثقافية  املصادر  فيه 

 لتلميذه ابن جني وقد اعترف هذا األخير بفضل أستاذه، وصّرح 
ً
 خاّصا

ً
 سماعّيا

ً
كان مصدرا

غير ما مّرة  باألخذ عنه واالقتداء به؛ كما صّرح في أحيان كثيرة كذلك بتفّوقه عليه وتجاوز 

اجتهاداته، وقد اهتّم البحث في هذا الباب بإبراز منهج ابن جني في االختالف مع أسالفه؛ كما  

قّدم البحث تصريحات ابن جني بتفّوقه على سابقيه وحّتى معاصريه. 

به،  خاّصة  ومصطلحات  مسائل  ابتدع  املجتهدين،  العلماء  من  جني  ابن  كان  لقد 

واستنبط موضوعات لغوية وقضايا نحوية جديدة، وقد استطاع أن يبتكر طريقة متمّيزة 

عرف قبله، إذ كان يغوص في أعماق 
ُ
ومنهجية متفّرِدة في التفسير والتوضيح والتحديد لم ت

واِمنها، ويستكشف آفاق غير معهودة في طرق التفسير ومقاربة 
َ
بحر العربية ويستجلب ُدَرر ك

ورّبما  اهتمامه،  من   
ً
جوهريا  

ً
جزءا العربية  بأسرار  يتعلق  ما  معرفة  لت 

ّ
شك وقد  الظواهر، 

يلتقط اإلشارة أو العبارة يعتقد غيُره أنها من البَدهيات فيواجهها هو مواجهة تحليل وتقييم 

وتوجيه تنّم عن خصوصية في تناول األشياء. 

د سعيد األفغاني أّن ابن جني من أكبر علماء العربية في جميع عصورها، 
ّ

ه، أك
ّ
ولذلك كل

نظرية  ابتداع  إليه  ونسب  فيها،  العاّمة  النظريات  إلى  وأهداهم  أسرارها،  على  وأغوصهم 

االشتقاق األكبر، وتأسيس فقه اللغة، وإمارة علم التصريف بال منازع)))؛ كما أقّر األستاذ 

رين)))؛ 
ّ

املتأخ على  وفضله  وروايته  درايته  وسعة  الصرف،  في  بنبوغه  النجار  علي  محمد 

)  - أنظر الخصائص: )/))).
)  - سعيد األفغاني: في أصول النحو، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية: )99)م، طبعة مصورة، ص: )9.   

) - علي النجار: مقدمة الخصائص، )/7).
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التصريف)))،  في  ية 
ّ
الكل والقوانين  األصول  وضع  إليه  نسب  فقد  ضيف  شوقي  الدكتور  أّما 

د أّن علمه 
ّ

اق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف)))، وأك
ّ

اطر من حذ
ّ

واعتبره محمد الش

بالتصريف كان أقوى وأكمل من علمه بالنحو))).

ألفكار  إنضاج  بعملية  قام  قد  جني؛  ابن  أّن  يدرك  الخصائص  يقرأ  فمن  عليه  وبناء 

لم  لغوية  لظواهر  مختلفة   
ً
أبعادا كشف  وبذلك  وتعميقها،  بحوثهم  وتوسيع  السابقين 

تكن معروفة لديهم، وقد أّدى ذلك إلى أن يعاد النظر في معاني الكثير من املسائل اللغوية 

؛ 
ً
ا مقتدرا

ً
 للما�ضي؛ بل انتصب عامل

ً
َتم ابن جني انتماًء تاّما

ْ
والنحوية والبالغية، وهكذا لم ين

ل أفكارهم واستشرف مستقبال أفضل للعلم الذي رامه، وتلك 
َّ
امتلك معرفة سابقيه وتمث

هي ذروة اإلنجاز عنده، وال غرابة في ذلك فقد امتازت شخصيته بالثقافة العميقة والشاملة، 

حتى اعتبره أغلب الدارسين من أهل النفاذ في علم اللغة وعلم النحو وعلم الشعر.

ومن ثم، جمع أبو الفتح في كتابه مادة خصبة من علوم العربية، ويمكن القول إّن كتاب 

ها من طرف صاحبه إلى عموم  الخصائص موسوعة لغوية ودائرة معارف علمية لم يكن ُموجَّ

طالب العلم بل خّص به جمهور الباحثين على اختالف مشاربهم واهتماماتهم؛ لذلك نجده 

يقول: »وهو كتاب يتساهم فيه ذوو النظر: من املتكلمين، والفقهاء، واملتفلسفين، والنحاة، 

اب، واملتأّدبين، التأّمل له، والبحث عن مستوَدعه. فقد وجب أن يخاطب كل إنسان  تَّ
ُ

والك

النّص  هذا  خالل  ومن  فيه«))).  وِحّصة  منه،  سهم  له  ليكون  به؛  ويأنس  يعتاده،  بما  منهم 

)  - شوقي ضيف: املدارس النحوية، مرجع سابق، ص: ))).  
شطري  أشرف  »التصريف  العربية:  علم  في  مرتبته  وبيان  التصريف  علم  شرف  ذكر  في  اإلشبيلي  عصفور  ابن  يقول   - (
العربية، وأغمضها: فالذي يبين شرفه احتياج جميع املشتغلين باللغة العربية، من نحوي ولغوي، إليه أيما حاجة، ألنه 
ميزان العربية؛ أال ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، وال يوصل إلى ذلك إال من طريق التصريف )...- والتصريف 
ينقسم قسمين: أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة، لضروب من املعاني، نحو: َضَرب، وضرَّب، وتضارب واضطرب 
)...- واآلخر من قسمي التصريف: تغيير الكلمة عن أصلها، من غير أن يكون ذلك التغيير داال على معنى، طارئ على الكلمة، 
َول إلى قال«. أنظر كتاب املمتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي، تحقيق: فخرالدين قباوة، دار اآلفاق 

َ
نحو تغييرهم ق

الجديدة- بيروت، الطبعة الثالثة: 978)م، ص: 7). 
)  - محمد الشاطر أحمد محمد: املوجز في نشاة النحو، مكتبة الكليات األزهرية- القاهرة، طبعة: )98)م، ص: )0).

)  - انظر الخصائص: )/7). ويقول في موضع آخر: »وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكالم، وكيف بدئ وإالم 
ِحي«، الخصائص: الخصائص، الجزء نفسه، الصفحة نفسها. 

ُ
ن
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انكشف لنا جانب مهم من شخصية صاحب الخصائص أال هو إحاطته بعلوم عصره، وعمق 

درايته بخمس اختصاصات متميزة وهي: علم الكالم والفقه والفلسفة والنحو واألدب..

إّن من يتأّمل مقاصد الكثير من أفكار ابن جني، ويتدّبر مرامي العديد من آراءه الواردة 

 فيه إبداع وإضافة وتقليب 
ً
في الخصائص؛ يدرك أّن ابن جني قد نقل علوم الّسابقين نقال

 بين من سبقه وبين من 
ً
 ممتّدا

ً
ل جسرا

ّ
حقين، وقد كان من فضائل ابن جني أن شك

ّ
نظر إلى الال

لحقه؛ إذ أّسس لنظريات سوف ترى النور مع من أتى بعده من علماء وأقطاب برعوا في رّيادة 

 
ً
انعطافة ل 

ّ
شك الذي  هذا  الجرجاني،  القاهر  عبد  رأسهم  على  كان  والذين  مختلفة،  علوم 

كبرى في مسار علم اللغة العربي))). 

لقد انتهج صاحب األسرار والدالئل –في الغالب األعّم- نفس السبيل التي سلكها ابن 

واهر اللغوية والقضايا البالغية، وعرج على جوهر األفكار التي 
ّ
جني في معالجة الكثير من الظ

وقف عندها صاحب الخصائص؛ مما ُيثبت أّن الجرجاني قد وقف على الكثير من آراء ابن 

جني في العديد من القضايا واستمّد منه، وهذا –في نظري- استنتاج ال يقبل الرّد، وهكذا 

 لثالث محطات رئيسية: سيبويه، وابن جني، 
ً
يمكن اعتبار تاريخ الفكر اللغوي العربي تاريخا

وعبد القاهر الجرجاني. 

وقد حاول البحث أن يلتفت ولو التفاتة خفيفة إلى هذا الثالوث املبدع والّرائد؛ حّتى 

ن من إدراك كنه الفكر اللغوي عند العرب ويتبّين حقيقته؛ إذ ال يمكن إغفال الكثير 
ّ

يتمك

من األفكار واآلراء التي تعّبر عن كيفية خاّصة من الّتناص بين هؤالء الّرجال، والتي شاركت 

 محورية للعديد من النظريات املتطّورة في 
ً
في تأسيس النقد اللغوي عند العرب، وشكلت نواة

مجال النقد والبالغة واألدب وغيرها.

ويتعّين علي –فيما يستقبل من بحوث- االشتغال بأمرين أساسيين:

ْستثمرة في الدالئل؛ قصد استجالء 
ُ
األّول: أن يتّم الكشف عن نصوص الخصائص امل

أهميتها وإبراز دورها الّرائد في تأسيس نظرية الّنظم الجرجانية بصفة خاّصة.

 عن أفكار متقاربة وأصول 
ً
 من ابن جني والجرجاني يصدران غالبا

ّ
ق النظر- يجد أّن كال

ّ
)  - ولعّل الّدارس الباحث –لو دق

معرفية متشابهة.
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الثاني: أن يتّم الوقوف عند آراء ابن جني التي استلهمها اإلمام عبد القاهر، وساهمت 

في بناء تصّوره للعديد من القضايا اللغوية والبالغية الرئيسية، والتي ارتكزت عليها النظرية 

األدبية عند العرب بصفة عاّمة.

وال أريد أن أزعم لهذا البحث أكثر من قيمته، أو أّدعي له ما ال يراه غيري فيه، ولكن 

ي ثالثة أهداف محورية:
ّ

أعتقد أّن الرغبة كانت صادقة، وملّحة في توخ

أساسه  على  التعّرف  خالل  من  العربي  النحو  فهم  تيسير  عملية  في  املشاركة  األّول: 

النظري ومعرفة بنائه العاّم. 

الثاني: محاولة لفت االنتباه إلى الدور الرائد الذي لعبته تجربة ابن جني في تأطير الفكر 

اللغوي، وتطويره بإبراز فاعلية آرائه، ومرونة أفكاره.

الثالث: التوّصل إلى إمكانية تصّور معاصرة لغوية ُمؤّسسة على دعائم ثابتة من األصالة 

اللغوية.

واملالحظ أّن طريق البحث لم تكن سهلة يسيرة، وذلك ألّنها غاصت في بحر ابن جني، 

رين ما ساعدها على أن تبسط الكثير من األمور 
ّ

والتقطت منه ومن تراث املتقّدمين واملتأخ

قة باجتهادات ابن جني في أصول النحو وباملرجعيات الثقافية واملصادر املعرفية لكتابه 
ّ
املتعل

الخصائص.

، وما قدمناه من 
ً
 عريضا

ً
ه يّتضح أّن مجال البحث والدراسة ال يزال واسعا

ّ
ومن ذلك كل

 بداية نرجو أن نكون قد أصبنا الحّق بتوفيق 
ّ

قراءة لبعض جوانب كتاب الخصائص ليس إال

هللا في ما عرضنا خاللها من املالحظات واآلراء واألحكام، ونشهد أّن ما كان فيها من صواب 

باهلل  نعوذ  والكسل،  العجز  فمصدره  ونقصان  خطأ  من  فيها  كان  وما  تعالى،  هللا  فبتوفيق 

 باهلل. 
ّ

، وال حول وال قوة إال
ً
 وآخرا

ً
منهما، والحمد هلل أّوال
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لائحة المصادر والمراجع

للنشر  العلمية  اليازوري  دار  جرار،  لشذى  جني  ابن  عند  النحوي  الحكم  إبرام   .(

والتوزيع، عمان األردن، الطبعة العربية: )00)م. 

والنشر  للطباعة  النذير  دار  الّسامرائي،  صالح  فاضل  للدكتور  النحوي  جني  ابن   .(

والتوزيع، ساعدت جامعة بغداد على نشره: 89))ه/9)9)م.

محمد  هللا  عبد  تحقيق  الباجي،  خلف  ابن  ُصول: 
ُ
األ اِم 

َ
ْحك

َ
أ في  الُفُصول  اُم 

َ
ِإْحك  .(

وري، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة األولى: 09))ه/989)م.   الجبُّ

علي  بن  أحمد  بكر  أبو  لإلمام  ُصوِل« 
ُ
األ في  »الُفُصوُل  ى  سمَّ

ُ
امل اص  الجصَّ أصول   .(

محّمد  الدكتور  عليه:  ق 
ّ
وعل أحاديثه  وخّرج  نصوصه  ضبط  )ت70)ه(،  ازي  الرَّ اص  الجصَّ

تامر، دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان، الطبعة األولى: 000)م. 

أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي، دار الفكر املعاصر- بيروت، الطبعة األولى:   .(

)98)م.

اللغة  علم  وضوء  القرطبي  مضاء  ابن  ورأي  النحاة  نظر  في  العربي  النحو  أصول   .(

الحديث ملحمد عيد، عالم الكتب- القاهرة، الطبعة الرابعة: 979)م. 

أصول النحو ملحمد خير الدين الحلواني، مطبعة إفريقيا الشرق- الناشر األط�ضي   .7

الدار البيضاء، الطبعة الثانية: )98)م.

واألصولية  الكالمية  املقدمات  بعض  في  بحث  العربية،  للغويات  املعرفي  األساس   .8

الرحمن  عبد  للدكتور  العربية  للغويات  إبستمولوجي  أساس  وضع  اتجاه  في  العربي  للنحو 

بودرع، تطوان: 999)م.

االستدراك على أبنية سيبويه ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي )ت79)ه(، طبع   .9

890)م، وقام بإعداد دراسة حوله ألبير مطلق: الحركة  الكتاب بعناية جويدي بروما سنة 

اللغوية في األندلس ))). 
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0). األصول النظرية والتقاطعات العقالنية بين النماذج اللسانية، مساهمة في تأسيس 

إبستمولوجيا لسانية عربية )دكتوراه الدولة في اآلداب تخصص لسانيات عربية(، مخطوطة 

بجامعة القا�ضي عياض كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش للدكتور محمد وهابي. 

)). األصول في النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السّراج، تحقيق: الحسين الفتلي، 

مؤّسسة الّرسالة، الطبعة األولى: )98)م.  

دار  حسان،  لتمام  العربي  اللغوي  الفكر  ألصول  إبستمولوجية  دراسة  األصول،   .((

الثقافة- الدار البيضاء، طبعة: )99)م.

)). اإلغراب في جدل اإلعراب، وملع األدلة في أصول النحو ألبي البركات عبد الرحمان 

مطبعة  األفغاني،  سعيد  تحقيق:  األنباري،  البن  رسالتان  األنباري:  محمد  بن  الدين  كمال 

الجامعة السورية/7)9)م. 

السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  الدين عبد  النحو لجالل  في علم أصول  االقتراح   .((

األولى:  الطبعة  بيروت،  العلمية-  الكتب  دار  الشافعي،  إسماعيل  حسن  محمد  تحقيق: 

998)م. 

)). اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين للشيخ اإلمام كمال 

الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري، ومعه اإلنتصاف من اإلنصاف، تأليف: 

محمد محي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية- بيروت، طبعة: 987)م.

الدكتور مازن  الّزّجاجي )ت8))ه(، تحقيق:  القاسم  النحو ألبي  في علل  )). اإليضاح 

املبارك، دار الّنفائس-بيروت، الطبعة السادسة: ))))ه/9)9)م.

7). اإليضاح في علل النحو ألبي القاسم الزّجاجي، تحقيق: مازن املبارك، دار النفائس- 

بيروت، الطبعة الخامسة: )98)م.  

8). البرهان في علوم القرآن للزرك�ضي، تحقيق: األستاذ أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، 

بيروت-لبنان، 980)م. 
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9). البالغة واألصول، دراسة في أسس التفكير البالغي العربي، نموذج ابن جني ملحمد 

مشبال، أفريقيا الشرق- املغرب: 007)م.

ْصِريف لإلمام أبي عثمان املازني النحوي البصري، تحقيق لجنة من األستاذين:  0). التَّ

مدارس  نظار  أحد  أمين  هللا  وعبد  بالقاهرة،  اللغوي  باملجمع  العضو  مصطفى  إبراهيم 

املعارف- بوزارة  العامة  الثقافة  دار  القديم  التراث  إحياء  إدارة  السابقين،  األولين  املعلمين 

مصر، الطبعة األولى: )7))ه/))9)م.

ق 
ّ
وعل حّققه  الحنفي،  الجرجاني  الحسني  علي  بن  محمد  بن  لعلي  التعريفات   .((

غة العربية والعلوم الشرعية بمجمع معاهد العلم 
ّ
عليه: نصر الّدين تون�ضي مدّرس أّول الل

واإليمان األزهري الخاص، شركة القدس للتصدير 8 شارع جوهر-الدراسة-القاهرة، الطبعة 

األولى:007)م.

)). التفكير اللساني في الحضارة العربية للدكتور عبد السالم املسدي، الدار العربية 

للكتاب، الطبعة الثانية: )98)م.

)). الُجمل لإلمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )ت)7)ه(، 

حّققه وقّدم له: علي حيدر أمين مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق، منشورات دار الحكمة 

بدمشق: )9))ه/)97)م، ص:0). )كتاب الجمل هو شرح لكتاب العوامل املائة(.

)). الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني )ت)9)ه(، تحقيق: علي النجار، دار الكتب 

املصرية- املكتبة العلمية، بدون طبعة. 

)). الحيوان للجاحظ، تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الجاحظ، الناشر: مصطفى 

البابي الحلبي، الطبعة الثانية: ))9)م.

)). الشعر والشعراء البن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث- القاهرة، 

طبعة )00)م.

7). الضرورة الشعرية: دراسة أسلوبية لألستاذ السيد إبراهيم محمد، دار األندلس-

بيروت، الطبعة الثالثة: )98)م. 
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وُم ِعنَد الَعرب: تبويب وتعاريف ونصوص للدكتور يوسف ق. خوري، منشورات 
ُ
8). الُعل

دار اآلفاق الجديدة- بيروت، الطبعة األولى: )0))ه/)98)م.

9). الفسر شرح ابن جني لديوان املتنّبي البن جني، تحقيق: صفاء خلو�ضي، دار الشؤون 

الثقافية العامة-بغداد، الطبعة األولى: 988)م. 

0). الفسر، شرح ابن جني الكبير على ديوان املتنبي، تحقيق: الدكتور رضا رجب، دار 

الينابيع-دمشق، الطبعة األولى: )00)م.

)). القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات ألبي علي الفار�ضي 

ملنى إلياس، ديوان املطبوعات الجامعية- الجزائر، الطبعة األولى: )98)م.

)). الكتاب ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه(، تحقيق: األستاذ عبد السالم 

هارون، عالم الكتب، الطبعة الثالثة: )98)م.

)). الكتاب وصناعة التأليف عند الجاحظ لألستاذ عباس أرحيلة، املطبعة والوراقة 

الوطنية- املغرب، الطبعة األولى:)00)م.

عبد  منصف  للدكتور  عربي(  بن  الدين  محي  )نموذج  الّصوفية  والتجربة  الكتابة   .((

الحق، منشورات عكاظ، مطبعة عكاظ )) زنقة أبو نواس-الرباط، الطبعة األولى: 988)م.

الفا�ضي  القادر  عبد  لألستاذ  وداللية،  تركيبية  نمادج  العربية  واللغة  اللسانيات   .((

الفهري، الكتاب األول، دار توبقال للنشر- املغرب، الطبعة األولى: )98)م.

الدار  الثقافة،  دار  حسان،  تمام  الدكتور  لألستاذ  ومبناها  معناها  العربية  اللغة   .((

البيضاء- املغرب، طبعة: )99)م.

علم  أحمد  للدكتور  النحوي،  النظام  الثاني  القسم  التراث،  في  العربية  اللهجات   .(7

الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، طبعة جديدة: )98)م.

الرابعة:  الطبعة  القاهرة،  املعارف املصرية-  دار  النحوية لشوقي ضيف،  املدارس   .(8

بدون تاريخ. 
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دار  السيوطي،  الدين  جالل  الرحمن  عبد  لإلمام  وأنواعها  اللغة  علوم  في  املزهر   .(9

الجيل- بيروت، بدون طبعة، تحقيق: محمد أحمد جاد املولى وعلي محمد البجاوي، ومحمد 

أبو الفضل إبراهيم.

0). املزهر في علوم اللغة وأنواعها، مطبعة السعادة- مصر، طبعه محمد سعيد الرافعي 

صاحب املكتبة املزهرية: )))).

)). املقتضب ألبي العّباس محّمد بن يزيد املبّرد )0))ه285-ه(، تحقيق: محّمد عبد 

الخالق عضيمة األستاذ بجامعة األزهر، القاهرة: ))))ه/)99)م، جمهورية مصر العربية، 

الطبعة  اإلسالمي،  التراث  إحياء  لجنة  اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  املجلس  األوقاف،  وزارة 

الثانية: 99))ه/979)م. 

)). املمتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار اآلفاق 

الجديدة- بيروت، الطبعة الثالثة: 978)م.

ْصِريف لإلمام  ْنِصف، شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التَّ
ُ
)). امل

إبراهيم مصطفى، وعبد  البصري، تحقيق لجنة من األستاذين:  النحوي  املازني  أبي عثمان 

هللا أمين، إدارة إحياء التراث القديم دار الثقافة العامة بوزارة املعارف-مصر، الطبعة األولى: 

)7))ه/))9)م.

هللا  وعبد  مصطفى  إبراهيم  تحقيق:  جني،  البن  الّتصريف  كتاب  شرح  ْنِصف، 
ُ
امل  .((

األمين، دار إحياء التراث القديم، الطبعة األولى: ))9)م.

األزهرية-  الكليات  مكتبة  محمد،  أحمد  الشاطر  ملحمد  النحو  نشأة  في  املوجز   .((

القاهرة، طبعة: )98)م.

)). النحو والداللة، مدخل لدراسة املعنى النحوي- الداللي لألستاذ محمد حماسة عبد 

اللطيف، دار الشروق- القاهرة، الطبعة األولى: 00)م.
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7). النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة، والحياة اللغوية املتجّددة، تأليف: عباس 

حسن، دار املعارف بمصر، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.

كت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه ألبي  8). النُّ

رشيد  األستاذ  وتحقيق:  دراسة  الشنتمري،  األعلم  عي�ضى  بن  سليمان  بن  يوسف  الحجاج 

بلحبيب، اململكة املغربية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طبع بأمر من صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس: 0)))هـ1999-م.

9). الواضح في أصول الفقه ألبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 

الرسالة  مؤسسة  التركي،  املحسن  عبد  بن  هللا  عبد  الدكتور  تحقيق:  )ت)))ه(،  الحنبلي 

بيروت-لبنان، الطبعة األولى: 0)))ه/ 999)م.

الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  للسيوطي،  والنحاة  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   .(0

إبراهيم، دار الفكر-بيروت لبنان، الطبعة الثانية: 989)م.

الدار  العربي،  الثقافي  املركز  الجابري،  عابد  محمد  للدكتور  العربي  العقل  بنية   .((

البيضاء- املغرب.

بكر  أبي  للحافظ  )))ه،  سنة  حتى  تأسيسها  منذ  السالم  مدينة  أو  بغداد  تاريخ   .((

أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت)))ه(، نسخة مصورة بدار الكتب العلمية: بيروت-

لبنان، بدون طبعة، ))/))).

النفائس-  دار  معروف،  نايف  لألستاذ  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  خصائص   .((

بيروت، الطبعة األولى: )98)م.

)). دراسات في فقه اللغة لألستاذ صبحي الصالح، دار العلم للماليين- بيروت، الطبعة 

الثامنة عشر: 007)م. 

ق عليه: أبو فهر محمود 
ّ
)). دالئل اإلعجاز، تأليف: عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعل

محمد شاكر، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية: 0)))ه/989)م. 
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)). رأي في أصول النحو وصلته بأصول الفقه )مقالة( لجمال الدين مصطفى، مجلة 

تراثنا، العدد: )).

دراسة  جني،  بن  عثمان  الفتح  أبي  العربّية  إمام  تأليف  اإلعراب،  صناعة  ِسرُّ   .(7

الطبعة  والتوزيع-دمشق،  والنشر  للطباعة  القلم  دار  هنداوي،  حسن  الدكتور  وتحقيق: 

الثانية: ))))ه1993-م.

8). شرح كتاب سيبويه السفر األّول من كتاب للفقيه اإلمام النحوي أبي الفضل قاسم 

بن  معيض  الدكتور  تحقيق:  0))هـ(،  بعد  )توفي  البطليو�ضي  الّصّفار  محمد  بن  علي  ابن 

مساعد العوفي، دار املآثر للنشر والتوزيع-املدينة النبوية، الطبعة األولى: 9)))هـ1998-م.

9). شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرافي، تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد 

علي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة األولى: 9)))هـ2008-م.

0). طبقات النحويين واللغويين ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندل�ضي، تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف بمصر–القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ. 

أعالم  سلسلة  بدوي،  ألحمد  العربّية  البالغة  في  وجهوده  الجرجاني  القاهر  عبد   .((

العرب، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، الطبعة الثانية بدون 

تاريخ. 

)). علل النحو ألبي الحسن محمد بن عبد هللا الوراق )ت)8)هـ(، دار الكتب العلمية- 

لبنان، الطبعة األولى: )00)م. 

)). علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية ملحمود 

فهمي حجازي، وكالة املطبوعات- الكويت.

بيروت،  للماليين-  العلم  دار  يعقوب،  بديع  إلميل  وخصائصها  العربية  اللغة  فقه   .((

الطبعة األولى: )98)م.

الجامعية:  الكتب واملطبوعات  األفغاني، مديرية  للدكتور سعيد  النحو  في أصول   .((

)99)م.



اجتهادات ابن جني يف أصول النحو يف الخصائص 350

)). قطوف لغوية للدكتور عبد الفتاح املصري، دار ابن كثير: دمشق- بيروت، الطبعة 

الثانية: 987)م.

7). لسان العرب لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 

اإلفريقي املصري، دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة: ))))ه/)99)م، ))/7)).

الزعبالوي،  الدين  لصالح  وأسرارها  اللغة  دقائق  من  عليه  غاصوا  وما  النحاة  مع   .(8

حاد الكتاب العرب: )99)م.
ّ
منشورات ات

بيروت  العربي،  الحموي، تحقيق: رضا كحالة، دار اإلحياء  لياقوت  األدباء  9). معجم 

لبنان، الطبعة الثانية.

عبد  تحقيق:  خلدون،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تأليف:  خلدون،  ابن  مقّدمة   .70

الواحد وافي، دار النهضة بمصر، الفجالة-القاهرة، الطبعة: الثالثة.

الطبعة  بيروت-لبنان،  للماليين،  العلم  دار  الغفور عطار،  لعبد  الّصحاح  )7. مقّدمة 

الثانية: 979)م.

الجديدة- املعارف  مطبعة  الدغرني،  ألحمد  املغرب  في  اللغوي  الّتأليف  راث 
ُ
ت من   .7(

الرباط، رقم اإليداع القانوني: ))988/9)م. 

اآلداب  كلية  أرحيلة،  عباس  الدكتور  لألستاذ  )مطبوع(  الجامعي  العمل  منهجية   .7(

والعلوم اإلنسانية مراكش، شعبة اللغة العربية وآدابها )مسلك الدراسات العربية(، ]الفصل 

األول: 0) سبتمبر )00)– 0) يناير )00)[.

غويات العربية الّتليدة )مقال( للدكتور محمد وهابي، صدر ضمن 
ّ
)7. نماذج مرنة في الل

حوليات كلية اللغة العربية بمراكش.
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