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 المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص

 مصدره وداللته

 د. محمود عبد الله جفال 

 كلية اآلداب  –قسم اللغة العربية وآدابها 

 الجامعة األردنية
 المقدمة: 

 تعريف المصطلح: 

تناااول كرياارو  ماا  الدارسااي  المحاادري  مواااوط تعريااى الم اا ل   وعلاا  
ي ألفااا  التعريااى نه أنهااا كلهااا تاا د  ماادلوه  الاار م ممااا يباادو ماا  اراات ى  ااا ر  اا

واحادا    هااا  ااو دا أحااد م يجعاال لفاا  الم ا ل  محااور تعريفااه لااه  ي ااول   اللفاا  أو 
الرمااا اللغاااو  الااد  يساااتردم للدهلاااة علاا  مفهاااوم علمااي أو عملاااي أو  ناااي  أو أ  

 .(1) مواوط د   بيعة را ة 

أو اه ااا  ه   اااو وآرااار يجعااال التعرياااى متعل اااا  بواااااعيه  الم ااا ل   
 .(2)العرى الراص  و و اتفاق  ائفة مر و ة عل  واع شيء

وقااااد ورد عاااا  العاااارب اسااااتردام لفاااا  م اااا ل  نلاااا  جانااااب اسااااتردام لفاااا  
ا   ه  وسن ت ر  ي بحرنا  دا عل  استردام ما يشيع أكرر بي  الدارسي  و و 

    لفاااااااااااااا  )م اااااااااااااا ل ( نه ندا ورد نااااااااااااااص  ااااااااااااااري  باسااااااااااااااتردام اللفاااااااااااااا  اآلراااااااااااااار         
 .(3) )ا   ه(
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 اللغويون العرب والمصطلح اللغوي: 

ياااد ب كريااار مااا  الدارساااي  المحااادري  نلااا  أ  تااا ري  الم ااا ل  اللغاااو  ه 
يمكااا  تحدياااد    يااار أنهااام أقاااروا أ  أوائااال اللغاااويي  وااااعوا الم ااا ل  اللغاااو  لماااا 
أ االو   ااي الاادرو اللغااو   ولكاا  الم حاا  أ  اللغااة قااد  ااور  اسااتردام الم اا ل  

تنباه نلا  أ  اللغاة  –م  باي  لغاويي العارب  – ي عهد مبكر  ها  و دا اب   ارو 
العربياااة انت لااا  بعاااد ااسااا م نلااا  اساااتعمال جدياااد  اااي اللغاااة يسااااير مفاااا يم الااادي  
ااس مي. ند ي ول   كا  العرب  ي جا ليتهاا علا  نرآ آباائهم  اي لغااتهم وآدابهام 

بااساا م حالاا  أحااوال ون ساار   –ل رنااا   جاا –ونسااائكهم وقاارابينهم   لمااا جاااء اللااه 
دياناااا   وأب لااا  أماااور  ون لااا  مااا  اللغاااة ألفاااا  مااا  مواااااع نلااا  مواااااع أرااار 

 بايادا  ايد   وشرائع شرع   وشرائ  شر     عفي اآلرر عل  األول . 

و دا ين بق تمام اهن باق عل  ما يسميه الدارسو  با  األلفا  ااس مية   
و يجعااال األلفاااا  مااا  حياااآ اساااتعمالها ودههتهاااا  اااي شااا ي   ولهااادا رأيناااا ابااا   اااار 

الدهلااااة اللغويااااة راااام الدهلااااة الشاااارعية كمااااا  ااااي قولااااه    ااااي ال اااا   اسااااما   لغااااو  
 وشرعي . 

وأمااا  يمااا يتعلااق بمااا يساام  بالم اا لحا    ااد جعاال اباا   ااارو أللفا هااا 
 .(4)اسمي    لغو  و ناعي 

 المصطلح اللغوي: 

اولوا مواوط الم  ل  اللغو  ونش ته أ  الم  ل  أقر الدارسو  الدي  تن
اللغو  نش   ي مرحلة مبكر   ير أنهم لم يست يعوا تعيي  ام  واع الم  ل  وه 
تحدياااد دهلتاااه األولااا   ودلااا  أل  الم ااا ل  عااارى مكتوباااا   اااي امااا  متااا رر عااا  
مرحلة نشوء الادرو اللغاو  عناد العارب  ونعناي بادل  ورود   اي كتااب سايبويه. وه 
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يعناااي نرباتاااه  اااي الكتااااب أ  الم ااا ل  اللغاااو  كاااا  مااا  وااااع سااايبويه وشااايوره 
األدنااي  كالرلياال ويااونو  ند ه بااد أ  تكااو  بعااق الم اا لحا  قااد تاارد د  علاا  
ألسنة النحا  قبل الرليل  وتاوارآ الرليال وما  جاا وا بعاد   اد  الم ا لحا  واادوا 

 .(9)عليها تبعا  لت ور درسهم اللغو 

المشاااااااكل التااااااي عرااااااا  لدراسااااااة الم اااااا ل   أ ااااااول  ولمااااااا كاناااااا  ماااااا 
الم  ل  وم ادر ؟  إ  الدارسي  ي رو  أ  علماء العرب  اي العلاوم ال بيعياة قاد 
اسااتعملوا الم اا لحا   ياار العربيااة  ولكاا  جميااع م اا لحا  الف ااه وعلااوم العربيااة 
أ اايلةأل ألنهااا انبر اا  ماا  الفكاار العربااي بعااد ااساا م  وكاناا  الم اا لحا  ت هاار 

 .(0) هور العلم وتت ور بت ور  وتت دم بت دمه مع 

ولحاا  بعااق الدارسااي  علاا  اسااتعمال ساايبويه للم اا ل  أنااه ربمااا اسااتردم 
الم اا ل  الواحااد ألكراار ماا  مساام   وأنااه ربمااا  تاار  أبوابااا  متعاادد  ماا  دو  واااع 

 .(7)م  ل  لها  واكتف  بشرحها وو فها والتمريل لها 

اللغويااااة قاااااد ترتلااااى باااااارت ى  ولحاااا  دارسااااو  آرااااارو  أ  الم اااا لحا 
المدرسة اللغوية   اإ  سايبويه وشايوره ما  الب اريي  كانا  لهام م ا لحاتهم التاي 
واعو ا أو تناقلو ا  و ي التي كاا  لهاا الاديوط والشايوط باي  علمااء العربياة  ولكا  
دل  ه يعني أ  أتباط المدرسة الكو ية قد استعملوا كل م  لحا  الب ريي    إ  

و ة اترادوا ألنفساهم م ا لحاتهم اللغوياة الرا اة  وعااا الدارساو  وااع علماء الك
 .(8) د  الم  لحا  لرأسي مدرسة الكو ة  الكسائي والف راء

وقد تع ب بعق الدارسي  للمدرسة الكو ية  اادعع  أ  م ا لحاتها أكرار 
دقااااة وقربااااا  ماااا  المفااااا يم اللغويااااة الدالااااة عليهااااا  وماااا  دلاااا  أ  الكااااو يي  يساااامو  

حااااااروى( و ااااااي التااااااي يسااااااميها الب ااااااريو  بحااااااروى المعاااااااني )أدوا (  وياااااار  )ال
المراوماااي أ  تسااامية الكاااو يي   أدق مااا  تسااامية الب اااريي   اااي م ااا لحهم  ااادا   
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 أ اابح  رمااواا  مجاارد  ه  –أ  األدوا   –وعلاال تفااايله لتساامية الكااو يي  ألنهااا 
هار معنا اا نه تدل عل  معن  مست ل بحيآ يمكا  التعبيار عناه أو ترجمتاه  وه ي 

 .(5)ندا اترد  لنفسها مكانا  معينا   ي الجملة 

وعلاا  الاار م ماا   اادا التشاايع للكااو يي  وادعاااء أ  لهاام م اا لحا  را ااة 
بهم ترتلى عما ورد ع  الب ريي   نحو م  ل  )الرفق( الد   و )الجر( عند 
الب ااااريي   نه أ   نااااا  ماااا  تتبااااع  ااااد  الم اااا لحا  وتو اااال نلاااا  أ  أل لااااب 

ا  الكااو يي  أ ااوه  عنااد الب ااريي    هاادا أحااد م ي ااول    كلمااة الرفااق التااي تساامي
نماا أرادو ا عا   شاع   ي اهستعمال الكو ي لم ياعها الكو يو  ولام يبتكرو اا  وام

 .(16)الرليل كما أردوا  ير ا عنه 

ولحااااا  الدارساااااو  أ  التع اااااب  اااااو الاااااد  حااااادا بالدارساااااي  للتفرياااااق باااااي  
ية وأرااار  كو يااة   هااادا أبااو ال ياااب اللغاااو  )  الم اا لحا  وجعااال بعاااها ب ااار 

 ااا( الااد  يباادو ماا  كتابااه )مراتااب النحااويي ( أنااه مشااايع للب ااريي  ومتع ااب 391
 اااا( ن اااا  ياااتهم  ياااه 290لهااام ااااد الكاااو يي  ين ااال عااا  أباااي حااااتم السجساااتاني )  

الكااو يي  الاادي  عاشااوا  ااي بغااداد باا نهم ه يورااق بااروايتهم  يمااا يتعلااق بكاا م العاارب  
نما  م أحد م ندا سبق نل  العلم أ  يسير اسما  يرترعه لينسب نليه   يسمي  . .. وام

الجاار رفاااا   وال اارى  اافة  ويساامو  حااروى الجاار  حااروى ال اافا   والع ااى 
 .(11)النسق  ومفاعيل   ي العروق  عوه   ونحو  دا م  الترلي  

وي هااار مااا  الااانص تع اااب بعاااق الب اااريي  للغاااوييهم  ومااا  رااام تجرياااد 
 يي  م  أياة مساا مة  عالاة  اي ت اور الادرو اللغاو   ولايو لهام ساو  مرالفاة الكو 

 الب ريي  بواع م  لحا  ترتلى ع  م  لحاتهم. 

ولك  بعق المحدري  أربتوا أ  مع م الم  لحا  التي نسبها أبو ال يب 
و ياار  نلاا  الكااو يي  مااا  ااي نه أسااماء   أو م اا لحا  ب اارية. ولعاالع  اادا ياادلنا 
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ماااء األقاادمي  قااد واااعوا أكراار ماا  م اا ل  لغااو   نحااو   أو لربمااا علاا  أ  العل
واااااع أحااااد م م اااا ل  )الجاااار( ماااار    راااام جاااااء آراااار  واااااع )الرفااااق(    رااااد 
الب ااريو  بااالجر  راام جاااء بعااق الكااو يي    شاااعوا الرفااق  ااي درسااهم النحااو   
  ااا  بعاااق الدارساااي  تبعاااا  لم الاااة أباااي ال ياااب التاااي يرويهاااا عااا  أباااي حااااتم  أ  

 يي  قد تعمدوا مرالفة الب ريي  شك   ه ماامونا  بتغييار  أو باتبااط م ا ل  الكو 
 .(12)ي ل تداوله بي  الب ريي 

 المصطلح اللغوي قبل ابن جّني: 

لح  الدارسو   ي الدراسا  اللغوية  النحوية شايوط الم ا لحا  الب ارية 
ربماا ت ار وا  اي وه سيعما التي ورد   ي كتااب سايبويه  ولكا  اللغاويي  المتا رري  

الن اال عاا  )الكتاااب( و سااروا وأاااا وا   ياار أنهاام  لااوا ت مااد  مرل ااي  لشاايورهم 
الب ااريي  أمرااال الرلياال وساايبويه. وسنااارب لاادل  ماار   و ااو تعريااى ساايبويه وماا  

 جا وا بعد  لم  لحي المعرب والمبني  ااعراب والبناء. 

وارااار الكلااام مااا  ي اااول سااايبويه  اااي ااعاااراب والبنااااء    ااادا بااااب مجاااار  أ
 العربية  

و ي تجر  عل  رمانية مجاار:  علا  الن اب والجار والر اع والجاام  والفات  
 والام والكسر والوقى. 

نما دكر  ل  رمانية مجار: أل ارق باي  ماا يدرلاه اارب ما   اد  األربعاة  وام
وبي  ما يبن  عليه  –وليو شيء منها نه و و ياول عنه  -لما يحدآ  يه العامل 

ناء  ه ياول عنه لغير شايء أحادآ دلا   ياه ما  العوامال التاي لكال عامال الحرى ب
 -منها ارب م  اللف   ي الحرى  ودل  الحرى حرى ااعراب 
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رااام يتاااابع   ي اااول   ...  اااالر ع والجااار والن اااب والجاااام لحاااروى ااعاااراب  
وحروى ااعراب لألسماء المتمكنة ولأل عال الماارعة وألساماء الفااعلي  التاي  اي 

 وائلها الاوائد األربع  الهما  والتاء والياء والنو .  رم ي ول ع  البناء وحركاته  أ

 ... وأما الفات  والكسار والاامع والوقاى  لألساماء  يار المتمكناة المااارعة 
عناااد م ماااا لاااايو باسااام وه  عااال ممااااا جااااء لمعناااا   لااايو  يااار  نحااااو  ساااوى وقااااد  

التاي ليساا  ب ساماء وه أ عااال  ولأل عاال التاي لاام تجار مجاار  المااارعة  وللحااروى
 .(13)ولم تجئ نه لمعن  

ويبااادو مااا  الااانص أ  سااايبويه قاااد اساااتردم الم ااا لحا  ولكناااه أ اااال  اااي 
شاااارحها وتواااااايحها  وتل اااااى ت مدتااااه مااااا  أعااااا م الب ااااريي  ك ماااااه  ارت ااااارو   

 ااا( المعاارب ب ولااه   والمعاارب اهساام المتمكااا  289وواااحو    ااد عاارى المبااارد )  
 .(14) اارط... والفعال الم

 اااا( ليفااارق باااي  حركاااا  310رااام يااا تي مااا  بعاااد  تلمياااد  ابااا  السااارا  )  
ااعااراب وحركااا  البناااء بشااكل أوااا   ويتجلاا  دلاا   ااي قولااه  ااي باااب )ااعااراب 
والمعااارب والبنااااء والمبناااي(   ااعاااراب الاااد  يلحاااق اهسااام المفااارد الساااالم الماااتمك   

رنيااة والجمااع الااد  علاا  حااد الترنياااة  وأعنااي بااالمتمك  مااا لاام يشاابه الحاارى قباال الت
ويكو  بحركا  ر آ  ام و ت  وكسر   إدا كان  الامة نعرابا  تدرل  ي أوارر 
األسماء واأل عال وتاول عنها  سمي  ر عا    إدا كان  الفتحة كادل  سامي  ن ابا   

دا كان  الكسر  سمي  رفاا  وجرا .   وام

   اااإدا كاااا  مفهوماااا  نحاااو   اااإدا كانااا  الحركاااا  م اماااة سااامي اهسااام مبنياااا  
 .(19)  مند  قيل ماموم  ولم ي ل  مر وط ليفرق بينه وبي  المعرب... 

ااعراب ب نه  تغير أوارر  –تلميد اب  السرا   –ويعرى أبو علي الفارسي 
الكلاام  وارت  هااا بااارت ى العاماال. والبناااء راا ى دلاا    راام يتااابع قولااه   واألسااماء 
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عاارب   االمعرب مااا كاا  متمكنااا   و ااو الاد  لاام يشااابه علا  اااربي   معارب و ياار م
 .(10)الحرى ولم يتام  معنا  

وي حاااا  توا ااااق تعريااااى م اااا لحا  حركااااا  ااعااااراب والبناااااء  والمعاااارب 
حتاا  اماا  أبااي  –.  ااي الكتاااب –والمبنااي  ااي الم ااادر الب اارية ماا  لااد  ساايبويه 

عااااق ألفااااا  . وقااااد ن حاااا  أحيانااااا  اراااات ى ب–شااااي  اباااا  جنااااي  –علااااي الفارسااااي 
التعرياااى نه أنهاااا كلهاااا تااا د  دهلاااة واحاااد  يرجاااع نلااا  األ ااال الاااد  اسااات ي مناااه 
التعريااى  و ااو  ااي الغالااب مااا تناقلااه الب ااريو  عاا  شاايورهم وه ساايعما الرلياال باا  

 أحمد  وما أورد  سيبويه  ي الكتاب. 

وعلااااا  الااااار م ماااااا  توا اااااق ن ااااااول الب اااااريي  عااااا  شاااااايورهم  اااااي تعاااااااريى 
   إ  بعق الدارسي  المحدري  لح وا أ   ي بعق الم ادر الم  لحا  اللغوية

ال ديمااة اراات ى التعاااريى المرويااة نلاا  حااد التناااقق   هااا  ااو دا الرااوارامي ياادكر 
 ااي ساافر  ال اايم )مفاااتي  العلااوم( عااددا  ماا  الم اا لحا  التااي تت اال باا حوال الكلمااة 

   ااااااد   ااااااي وجو هااااااا ااعرابيااااااة المرتلفااااااة ونساااااابها نلاااااا  الرلياااااال باااااا  أحمااااااد  وماااااا
الم  لحا    الر ع و و ما وقع  اي أعجااا الكلام منوناا   نحاو قولا   ايادم  والاام  

 .(17)و و ما وقع  ي أعجاا الكلم  ير منو   نحو قول   يفعل  

وقااد عاارق د. عبابنااة لهاادا التناااقق  ااي تعلي ااه اآلتااي   و اادا الااد  دكاار  
ااة تكااد تكاو  تاماة  الروارامي يناقق ما ورد ع  الرليل  اي كتااب سايبويه مناق

  ااد اسااتردم الرلياال م اا ل  الر ااع للكلمااا  المعربااة سااواء كااا  آرر ااا منونااا  نحااو  
رجاالم ماا  قولاا   اادا رجاالم  أم  ياار منااو  نحااو  آراار ماا  قولاا    ااي الاادار آراار  
وسواء أكا  نعرابها بالحركا  كالمرالي  المت دمي   أم بالحروى ودل  نحو  أراو  

أرااو . وكااا  ي لااق كلمااة الر ااع أياااا  علاا  محاال الكلمااة ماا  قولاا   كاا   عبااد اللااه 
 .(18)م  ااعراب ندا كا  محلها الر ع ودل  نحو قوله  ن  حبعدا اسم مر وط 
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 المصطلحات/ المصطلح في القرن الرابع الهجري: 

مااا  المعلاااوم لاااد  مااا رري العلاااوم  اااي الر ا اااة العربياااة ااسااا مية أ  ال ااار  
لمية  اي شات  أناواط العلاوم   امتاجا   ياه الر ا اا  الرابع الهجر  قد شهد نهاة ع

المتنوعااااة ماااا  يونانيااااة و ارسااااية وعربيااااة  ولاااادل  شااااهد  اااادا ال اااار  م لفااااا  ا تماااا  
بت ااانيى العلاااوم وترجمااا  أل ااام العلمااااء  واساااتررج  الم ااا لحا   نسااابتها نلااا  

ل  وااعيها ندا عرى   هء الوااعو .   علومها و نونها وام

ا  متمياا  كبيرا  للعلوم  ما  العلوم العربية و ي وبرا  ي  دا ال ر   نف
علوم الف ه والك م واللغة م  نحو ولغاة وآداب وتااري   والرااني العلاوم  يار العربياة 

 .(15)كال ب والهندسة والنجوم و ير ا

ولعل م  أبرا الم نفا   ي  دا الم ام كتاب )مفااتي  العلاوم( للراوارامي 
 2466 ساااامة الرنائيااااة    اااااد جمااااع الراااااوارامي  الااااد  ت هاااار  ياااااه بواااااوه  اااااد  ال

م  ل  ت ريبا   اعتمد  ي انت ائها عل  مجهود  الشر ي ويبادو لناا أناه قاد اعتماد 
 ااي تفسااير ا علاا  ر ا تااه كرياارا   وعلاا  الن اال عاا  الساااب ي  قلااي    بحيااآ لاام ياارد  ااي 

نلاا   الكتاااب نه الرلياال باا  أحمااد بااإااء بعااق الن ااول  ومااا عاادا دلاا   هااو ه يحياال
 مرجع نه بعبار  )قيل( أو )قال( م  دو  أ  يسبق دكر لم  قال . 

وياار  بعااق الدارسااي  أ  معالجااة الرااوارامي للم اا لحا  تعااد الر ااوا  
األول  عل   ريق ت ني  الم  ل  العلمي  دلا  أ  ع ار  لام يشاهد ت ليفاا  لمعااجم 

ا عاااد  تعريفااا  الم اا لحا  العلميااة التااي تعااد بالفعاال  الم ااادر التااي تساات   منهاا
 .(26)األلفا  لغويا  وا   حيا  

ولحاا  الدارسااو  كاادل   أ  جميااع م اا لحا  الف ااه وعلااوم العربيااة أ اايلة 
ألنها انبر   م  الفكر العربي بعد ااس م  وكان  الم  لحا  ت هار ماع  هاور 
العلاااام وتت اااااور بت ااااور  وتت ااااادم بت دماااااه. وأمااااا  يماااااا يرااااص الم ااااا لحا  العلمياااااة 
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علاااوم ال اااب والهندساااة و ير اااا  أ  الم ااا لحا  العلمياااة  يااار العربياااة المحااااة  ل
 إنهاااا  لااام تكااا  مسااات ر   اااي ال ااار  الراباااع الهجااار   اقتاااا  تفساااير ا بالم ااا لحا  

 .(21)واأللفا  األعجمية 
 ابن جّني والمصطلح اللغوي: 

عاش اب  جني كل حياته  ي ال ر  الرابع الهجر   وقد تميا بع لية علمياة 
كا  علما  م  أع م علوم العربية كا ة مبراا   ي نحو اا و ار ها وأ اواتها ر يعة   

و  ههاااا  نلااا  جاناااب حدقاااه لعلاااوم الااادي  وعلااام الكااا م. ند ه باااد مااا  أناااه قاااد حااادقها 
وعرى أ اولها ومنا جهاا  مماا كاا  لاه األرار األكبار  اي تكاو  شر ايته العلمياة. 

 اية مبدعاة    اد كانا  لاه اجتهاداتاه وتدلنا كتبه وم لفاته الكرير  عل  أننا نااء شر
اللغوية الكرير . وعل  الر م م  تتلمد  عل  عدد م  المبدعي   ي مجاه  الدارسة 
اللغويااة وه ساايعما شاايره أبااو علااي الفارسااي   ااإ  اباا  جنعااي اساات ل ب رائااه وتعلي تااه 

 ر وت وي ته  ي مجال اللغة. وقد تحدآ مترجمو حياته أ  م لفاته تجل   يها م ا
ر رة  الم هر اللغاو   والم هار الف هاي  والم هار الك ماي  ند قيال نناه كاا  ينااط 

 .(22)نل  مد ب المعتالة

كل  دا كا  له أرار   اي ا تماام ابا  جناي بموااوط )الم ا ل  اللغاو ( ند 
لاام يكاا  مجاارد ناقاال مااردعد لمااا واااعه شاايوره  علاا  الاار م ماا  أنااه كااا  تلمياادا  و يااا  

 .(23)وردد م  لحاتهم للب ريي  ن ل عنهم

ولكاا  اباا  جنااي المجتهااد اللغااو  ابتاادط م اا لحا  را ااة بااه  وقااد  ااره 
  و نفسه بدل   ي ر ائ ه  نحو واعه م  ل  اهشت اق األكبر. 

وأماااا  يماااا يتعلاااق بموااااوعا   اااد  الم ااا لحا   إنناااا نجاااد ابااا  جناااي قاااد 
ة نلاااا  جانااااب اسااااتنب  مواااااوعاتها  ااااي اللغااااة محاكااااا  لل اااااايا الف هيااااة أو الك مياااا
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ال اايا اللغوية. أو أنه است   مواوعاتها مما كا  ي نو به شيوره األدناي  كا بي 
 علي الفارسي. 

ياااااى نلااا  دلااا  وااااع ابااا  جناااي م ااا لحا   رعياااة لمساااائل  اااي اللغاااة 
 محاكا  لبعق  روط الف ه. وسنشير  يما بعد نل   د  الم  لحا  وأ ولها. 

ديآ عا  ع لياة ابا  جناي ومنهجاه وير  بعق الدارسي  المحادري   اي الحا
 ي كتبه وبحوره أنه كا   يلم  ااشار  الرا فة  ي رد ا ويتبنا ا ويبني عليها حت  
يتملكها وتعرى به   ارب عباار  أو نشاار  لمحهاا  ع اد عليهاا باباا  أو أكرار  وأررجهاا 
نلااا  الوجاااود  كااار  واااااحة محااادود  المعاااالم  مااا  مرااال اهشااات اق األكبااار  والجاااوار  

 .(24)لتجريد... و ير ا وا

ويعجااب الباحااآ أ  اباا  جنااي لاام يااردد مااا يسااميه الدارسااو  )الم اا لحا  
الكو يااة( علاا  الاار م ماا  نعجابااه باابعق علمااائهم الباااراي  ماا  مراال أبااي العباااو 

  ا(.251أحمد ب  يحي  المل ب برعلب ) 

 تطوير ابن جني لمصطلحات شيوخه: 

 المصطلحات اللغوية:  -أ

نلاا  أ ع اباا  جنااي قااد تل اا  علااوم العربيااة عاا  شاايو  عر ااوا سااب   ااشااار  
بالمهااار  واات ااا  واابااداط سااواء ماا  حيااآ المواااوعا  اللغويااة التااي وررو ااا عاا  
شيورهم  أو م  حيآ ابتكار المواوعا  أو التفسيرا  لل وا ر اللغوية المتنوعة. 

ساايما تلااا   وقااد أراار عااا  اباا  جنااي أناااه تل ااى علاااوم الب ااريي   نشاار ا و ور اااا وه
بعااد  –ال اااايا اللغويااة التااي دكر ااا ساايبويه  ااي الكتاااب. وكااا  ألبااي علااي الفارسااي 

الفااال  ااي  اا ل شر ااية اباا  جنااي اللغويااة  باال كااا  لااه األراار ال يااب  –سايبويه 
 ي تكوي  ر ا ته ند لم ي ى عند حدود الن ال عا  شايوره  كاا  يااع الم ا لحا  

ايد عليهم بالتفسير والت سيم والت اوير  وكاا  للمسائل اللغوية التي است ا ا منهم  وي
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أحيانااااا  يرتااااار م اااا لحه ماااا  أقااااوال شاااايوره   يرت اااار ك مااااا  كرياااارا  لهاااام لياااااع 
 م  لحا  وااحا  وموجاا . 

 المطرد والشاذ: 

والواقع أ  اب  جني لام يبتادط تسامية الم ارد والشااد  ولكناه ارت ار ك ماا  
ه اباا  السااراه.  هااا  ااو دا اباا  الساارا  كرياارا  لشاايره أبااي علااي الفارسااي وشااي  شااير

 .(29)ينرر ك مه حول الم رد والشاد  ي  فحا  كرير 

رم ي رد تلمياد  أباو علاي الفارساي بكا م شايره  يااعه  اي بااب  اي كتااب 
. وجعااال (20) )المساااائل العساااكرية( أ لاااق علياااه )معر اااة ماااا كاااا  شاااادا   اااي ك مهااام(

 الشيرا  الشاد ر رة أنواط  

 ستعمال م رد  ي ال ياو. شاد ع  اه -أ

 م رد  ي اهستعمال شاد ع  ال ياو.  -ب

 وشاد عنهما.  - 

رم ي تي اب  جني  يلح  أ  ال سمة تحتاا  نوعاا  رابعاا    اإ  كال ناوط لاه ماا 
ي ابلاه نه الشاااد  ااي اهسااتعمال وال ياااو   ااإ  مااا ي ابلااه ه بااد ماا  أ  يكااو  الم اارد 

نما  ي اهستعمال وال ياو  ولدل  جعل ا لم رد والشاد ليو عنوانا  للباب  حسب  وام
جعلااااه م اااا لحا  لمسااااائل  ااااي اللغااااة ارتااااب   يهااااا اه ااااراد والشاااادود  ااااي اهسااااتعمال 

 وال ياو. 

بدأ اب  جني الباب )باب ال ول عل  الم رد والشااد( بتعرياى الم ا لحي  
وبيااا  ت ااور المعناا  اللغااو  نلاا  المعناا  اه اا  حي   عاارى م اا ل  )الم اارد( 

ولااه   أ اال موااااع )  ر د(  ااي ك مهاام التتااابع واهسااتمرار   اادكر اسااتعماه  ب 
) رد( واستشهد لمعانيها بما ورد  ي ك م العرب. رم انت ل بعاد دلا  نلا  مااد  )ش 
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د د(    ال   وأما موااع )ش د د(  ي ك مهم  هاو التفارق والتفارد. رام رلاص نلا  
لي   ااي اللغااة  راام قياال دلاا   ااي بيااا  معناا  الم اا لحي     اادا أ اال  اادي  األ اا

الك م واأل وا  عل  سمة و ري ة  ي  ير ما   جعل أ ل علام العارب ماا اساتمر 
م  الك م  ي ااعراب و يار  ما  مواااع ال اناعة م اردا   وجعلاوا ماا  اارق علياه 
ب ياااة باباااه وانفااارد عااا  دلااا  نلااا   يااار  شاااادا   حمااا   لهااادي  الموااااعي  علااا  أحكاااام 

 .(27) ير ا 

أرااد اباا  جنااي يف اال لألنااواط األربعااة ماا  الم اارد والشاااد. ولعلنااا  نااا راام 
نسجل هب  جني ليو هستردامه الم  لحي   حسب  ولك  أل  ع ليتاه المن ماة 
قد  رق  بي  كل نوط بشكل واا  م ن    إنه يدكر كل ناوط  يوااحه  رام ياارب 

بويب ال اايا اللغوياة له األمرلة  وياع لها قواعد يسير عليها َمْ  جا وا بعد   ي ت
 وتوايحها واستنبا  أحكامها. 

و اادا الااد   ااور  اباا  جنااي ت ااويرا  بااديعا  جعاال الساايو ي ين اال الباااب كلااه 
ت ريبا  ع  اب  جني  جعل )الم رد والشاد( بابا  را ا  م  أبواب كتااب الما ار  اي 

 .(28)علوم اللغة

 

 
 االشتقاق األكبر:  -ب

اهشت اق. ولعل أول ما  ألاى  اي اهشات اق عرى اللغويو  العرب ال دام  
)األ ااامعي(  اااي كتياااب ساااما  )اهشااات اق(  وأراد العلمااااء األوائااال مااا  اهشااات اق ماااا 
عاارى هح ااا  باهشاات اق ال ااغير  األ ااغر أو العااام و ااو اهشاات اق الت ااريفي  وقااد 
عناااي باااه الب اااريو  الااادي  كاااانوا يااارو  أ  الكااا م يشاااتق بعااااه مااا  بعاااق  وأ  

 ل المشت ا . و دا موقى الب ريي   وكا  اب  جني تلميد م الو ي. الم در أ 
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ول د  ور اللغويو  درو اهشت اق  اساتنب وا لاه أنواعاا  ه نوعاا  واحادا  وماا 
 أ  أ ل ال ر  الرابع الهجر  حت  عر نا ل شت اق ر رة أنواط  ي  

 اهشت اق ال غير  العام.  -1

 واهشت اق الكبير  و و اابدال.  -2

شت اق األكبر  و و اهشت اق الت ليبي  و احب تسميته اب  جني عل  ما واه -3
 ااره  ااي باااب اهشاات اق األكباار. علاا  أ  اباا  جنااي اعتاارى بالفااال لشاايره 

 .(25)أبي علي الفارسي الد  كا  ي نو به

واهشاات اق األكباار  ااو أ  ت رااد أ اا   ماا  األ ااول راام تجاار  قلبااا  لمااوا   
 اال عااددم ماا  ال ااور  ااي  ال ااور الساا  للحااروى الحااروى  يتكااو  لنااا ماا  كاال أ

الر راااة المرتلفاااة مااا  حياااآ الااان م  واألرباااع والعشااارو  لألربعاااة  والمائاااة والعشااارو  
 .(36)للرمسة

ولكااا  بعاااق اللغاااويي   ومااانهم الساااكاكي سااام   ااادا اللاااو  مااا  اهشااات اق 
 باهشت اق الكبيار. 

ر وجعلااه ماا  وي هاار أ  الااد  دعااا اباا  جنااي نلاا  تسااميته باهشاات اق األكباا
باب اهشات اق أ  ال اور المرتلفاة لأل ال الواحاد  للحاروى ينت مهاا معنا  واحاد  
وقد  بق دل  علا  عادد ما  ألفاا  اللغاة نحاو اشات اق الماواد التالياة    ل م  ق و 

 ل  ل م و  و   د    ب ر. 

ولكاا  اباا  جنااي اعتاارى بعاادم ا ااراد اهشاات اق األكباار  ااي كاال ألفااا  اللغااة. 
دارساي  المحادري  أ  الاد   ات  البااب هبا  جناي  اي اهشات اق األكبار وير  أحاد ال

كا  عمل الرليال با  أحماد  اي معجام العاي  حاي  جعال الم لوباا  جااءا  ما  مانه  
 .(31)العي 
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وأما اهشت اق األكبر عند اللغويي   هو ما يسم  باابدال اللغاو   وشار ه 
معناا  واحاادا  أو متوا  ااا  لكاا  أ  تتفااق كلمتااا   ااي أ لااب حرو همااا علاا  أ  يكااو  ال

الكلمتي   ي ول عبد الله أماي    و ادا الاارب ما  اهشات اق يمكا  أ  ينتفاع باه  اي 
اشت اق اسمي  لمسميي  متشاابهي   اي الشاكل والعمال  أو  اي أحاد ما ن  كاا  باي  
اهسمي  والمسميي  م ءمة. مرال دل   الغ ْمناة والغ ْماَر   تمار ولاب  ت لاي باه المارأ  

 .(32)جهها ويديها  حت  َتِرق  بشرتها و 

 اا( بنا  معجماه 359ويد ب بعق الدارسي  نلا  أ  أحماد با   اارو )  
 )م اييو اللغة( عل   كر   دا اهشت اق. 

 يار أ  بعااق الدارساي  عكااو التسامية  جعاال اهشات اق الكبياار للم لوبااا  
 .(33)واهشت اق األكبر لإلبدال اللغو 

 ف المعنيين: اتفاق اللفظين واختال

كمااا يباادو ماا  تكملااة  -و اادا عنااوا  باااب  ااي الر ااائص جعلااه اباا  جنااي 
  ااي الحااروى والحركااا  والسااكنا  . ند اسااتعار عنااوا  الباااب ممااا  -عنااوا  الباااب 

دكاار  اللغويااو  قبلااه  ااي ت ساايم ألفااا  اللغااة    ااد ورد  اادا الت ساايم  ااي كتاااب ساايبويه 
 كاآلتي  

 يي  نحو  جلو ود ب. ارت ى اللف ي  هرت ى المعن -1

اراات ى اللف ااي  والمعناا  واحااد  نحااو د ااب وان لااق. و اادا الااد  اسااتردم لااه  -2
 اللغويو  م  ل  )الترادى(. 

واتفاق اللف ي  والمعن  مرتلى  نحو  وجد   علياه ما  الموجاد   ووجاد  ندا  -3
 .(34)أرد  وجدا  الاالة. و دا  و المسم  بالمشتر  اللف ي
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أ   رااااه منااه  لااايو مااا جاااء باااه الناااو  اااي  ااره اباا  جناااي  ااي الباااب 
كتبهم...   إ   د  األنواط قد كرار تناولهاا  وقاد تنا بتهاا أقاوالهم  وأحا ا  بتح ي هاا 
أ رااهم   ولك  اب  جني استعار )الم  ل ( وتناوله ب ري ته الرا ة  ب   قسم 

 الك م ر رة أنواط كاآلتي  

 
 حروف: اتفاق اللفظين واختالف المعنيين في ال -أ

وي  د اب  جناي بهادا الناوط األلفاا  التاي تتفاق حرو هاا  اي المفارد والجماع 
ولكاا  معانيهااا مرتلفااة  نحااو كلمااة  دهص التااي تسااتردم للمفاارد  ي ااال درط دهص  
وتجمع مكسر   أدرط دهص  رم مرل للمفرد ب لفا  نحو  ناقاة ِكنااا  وامارأ  ِاانا   

لى ِكناا وِانا . وأماا ألاى الجماع  اي أدرط وبي  أ  ألى )ِدهص( للمفرد بمنالة أ
ِدهص   هاااي بمنالاااة األلاااى  اااي ِ اااراى وِشاااراى   ودلااا  أل  العااارب كسااار  ِ عااااه  

 عل  ِ عال  كما كسر   عي   عل  ِ عال نحو كريم وِكرام  ولئيم وِلئام . 

ويفساار اباا  جنااي  ااد  ال ااا ر  ب ولااه   وعاادر ا )يعنااي العاارب(  ااي دلاا  أ  
عال  أه تار  أ  كال واحاد  منهماا ر رياة األ ال  ورالرهاا حارى لاي    عي   أر   ِ 

 .(39)وقد اعت بتا أياا  عل  المعن  الواحد  نحو  كليب وك ب  وعبيد وعباد 
 اتفاق الحركات:  -ب

وين بق ما قال اب  جني  ي الحروى عل  الحركا  ند ي ول    اد  الحاال 
وجاااء ب مرلااة ا ترااااية ب ولااه   ودلاا  موجااود   ااي الحركااا  وجاادانها  ااي الحااروى . 

كامرأ  سميتها بحيآ   وقبل   وبعد    إن  قائل  ي ر عاه   اد  حياآ  وجااءتني قبال  
وعند  بعد . وينبعه اب  جني عل  أ  الامة  ي األ ل  ي للبناء  ولكنها ت اير 
بعااد التساامية ااامة نعااراب. و اادا ين بااق علاا  كاال الكلاام المبنيااة  نحااو أياا  وكيااى  

 ل  لو سمي  رج   ب مو . وكد
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ولك  اب  جني استرن  م   د  األلفاا  المبنياة   ا هء  التاي يار  أ  كسار 
 ماتها قبل التسامية وبعاد التسامية ساواء. وأماا سابب  ادا  هاو  أ   ا هء مماا يجاب 
بنا    وحكايته بعد التسمية به عل  ما كا  م  قبل التسمية  أه تر  أنه اسام اام 

 .(30)لجملة نليه حرى   شبه ا

 اتفاق السكون:  -ج

و دا لأللفا  التي ه يتغير ساكو  أحاد حرو هاا  اي حاالتي اا اراد والجماع  
نحو  نو للواحد  و نوا  للجمع  وقنو وقنوا . وير  ابا  جناي أ  ساكو  المفارد 
والجمااااع  مرتلفااااا  ت ااااديرا   علاااا  الاااار م ماااا  اتفاقهمااااا لف ااااا . ومراااال لهاااادا اهراااات ى 

   ي اللغة ارتلى مفرد ا ع  جمعها  نحو  شبآ وبارق  إنهاا تجماع الت دير  ب لفا
عل  شبرا  وبرقا    ادل دلا  علا  ارت  هماا. ولهادا يار  ابا  جناي أناه ه باد ما  
ارااات ى ِ اااْنو وِ اااْنوا   وِقْناااو وِقْناااوا   أل  ساااكو  الواحاااد  يااار ساااكو  الجماااع  

ياة . ولادل  و اى وسكو  الجمع ليو لسكو  الواحد  بل  او  شايء أحدرتاه الجمع
بالنساااابة نلاااا   -أ  شاااابرا  و اااانوا   –الفاااارق بااااي  نااااوعي الجمااااع اللاااادي  دكر مااااا 

مفرديهمااااا  ب ولااااه    كمااااا أ   اااادي  مرتلفااااا  لف ااااا  )شاااابآ وشاااابرا (   كاااادل  داناااا  
 .(37)السكونا  )ِ ْنو وِ ْنوا (  ما مرتلفا  ت ديرا  

 عدم النظير: 

جنااي رأ  ساايبويه  ااي أنااه و ااو عنااوا  باااب  ااي الر ااائص يتااابع  يااه اباا  
 ندا دل الدليل  إنه ه يجاب نيجااد الن يار   و ادا  او ماد ب  ااحب الكتااب الاد  
مرل عل  وا  ) عل( بكسر الفاء والعي  بلف ة واحد   ي )نبل(. ورلص اب  جني 
نل  أنه  لم يمنع الحكم بها عند  ن  لم يك  لهاا ن يار  أل  نيجااد الن يار بعاد قياام 

 .(38)و لألنو به  ه للحاجة نليه الدليل ننما  
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ويااار  أحاااد الدارساااي  المحااادري  أ  م ااا ل  )الن يااار( مااا   الم ااا لحا  
التي وجد  عند علماء أ ول النحو بعد سيبويه     د استردمه اب  السرا   وأكرر 

 .(35) م  استردامه اب  جني مفردا  )الن ير(  وجمعا  )الن ائر(
 باب في فرق بين البدل والعوض: 

والباادل والعااوق م اا لحا  يسااتردمهما اللغويااو   ااي تفسااير مااا ي ااع  ااي 
األلفااا  ماا  تغيياار وتبااديل وتعااويق. وجعاال اباا  جنااي  اادا الباااب توااايحا  لماا  قااد 
ي اع  ااي اللاابو  ااي التفرياق بااي  الم اا لحي . ويتااا  ما  راا ل األمرلااة وتفسااير ا 

م(  بادل ما  الاواو مواقع البدل ومواقاع العاوق   ما  دلا   اإ  األلاى ما  الفعال )قاا
 التي  ي عي  الفعل  وه ت ول  يها ننها َعْوق منها . 

وأمااا العااوق  هااو ماا  لفاا  )َعااْوق(  و ااو الااد ر ومعنااا   كمااا  ااي بياا  
 األعش   

 ب شحم دا   َعْوق ه نتفرق  رايعي لبا  رد  أم ت اسما 

وم  أمرلة العوق التاي يادكر ا ابا  جناي   التااء  اي )عاد ( و )اناة(  هاي 
عوق ع   اء الفعل  وه ت ول ننها بدل منها   وكدل  الحال  ي ميم )اللهام(  ننهاا 

 عوق م  )يا(  ي أولها  وه ت ول  بدل.. . 

وقااد قاارر اباا  جنااي  ااي  اادا الباااب ح ي ااة  أ  الباادل أشاابه بالمباادل منااه ماا  
نماا ي اع البادل  اي موااع المبادل مناه  والعاوق ه يلاام  العوق بالمعوق مناه. وام

 .(46)دل   يه 

 مصطلح التجريد: 
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وع د اب  جني للتجريد بابا  نص  ي أوله أنه ي تد  به أرر شيره أبي علي 
الفارسي الد  كا   به  ريا  معنيا     ير أنه لم يفرد لاه باباا   اي كتباه  ولكناه وسامه 

  ي بعق ألفا ه بهد  السمة   است ريتها منه  وأن   لها . 

    معنااا  أ  العاارب قااد تعت ااد أ   ااي الشاايء وعاار ى اباا  جنااي )التجريااد( باا
ماا  نفسااه معناا  آراار  ك نااه ح ي تااه ومح ااوله  وقااد يجاار  دلاا  نلاا  ألفا هااا لمااا 

 .(41)ع د  عليه معانيها 

ون اال اباا  جنااي للتجريااد مراااه  نساابه نلاا  ساايبويه و ااو   أمااا أبااو   لاا  أب  
بااب ساما  )بااب ماا أ  ل  منه أو به أو بمكانه أب . ودكر سيبويه  دا المرال  ي 

يرتار  يه الر ع ويكو   يه الوجه  ي جميع اللغا (  وأشاار مح اق الكتااب نلا  أ  
الرمااااني تااارجم عناااوا  البااااب باااا  بااااب اساااام الجااانو الجاااار  علااا   ري اااة أماااا كاااادا 

 .(42) كدا 
وياادر  اباا  جنااي أ  مااا دكاار  ساايبويه وشاايوره قااد يشااوبه شاايء ماا  عااادم 

  وما  دلا  -علا  سامته و ري تاه  – ا ووااحها الواوه  دكر أمرلاة أرار  و سار 
قوله  لئ  ل ي  ايدا  لتل ي ع منه األسد  ولئ  س لته لتس ل   مناه البحار.    اا ر  ادا 
أ   ياااه مااا  نفساااه أسااادا  وبحااارا   و اااو عيناااه  اااو األساااد والبحااار  ه أ   ناااا  شااايئا  

 منف    عنه وممتااا  منه . 

  أ  معنااا  كاا   يجاارد اانسااا  ماا  وااد اباا  جنااي )التجريااد( توااايحا   بااي
نفسااه شر ااا  آراار  يرا بااه  وأكراار مااا يجاايء  اادا  ااي الشااعر    ااال   وعلاا   اادا 

 يرا ب اانسا  منهم نفسه  حت  ك نها ت ابله أو ترا به  ومنه قول األعش   

 و ل ت يق وداعا  أيها الرجل
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ل رآنيااة و ااو الرجاال نفسااه ه  ياار  . راام مراال علاا  التجريااد باابعق ال ااراءا  ا
. )الب ااار  (43)كماااا  اااي قاااراء  قولاااه تعاااال    قاااال اعلااام أ  اللاااه علااا  كااال شااايء قااادير 

295 .) 
 مصطلح تالقي اللغة: 

وموااااوط ت قاااي اللغاااة يعناااي ورود لف اااي  تشاااابه  حرو هماااا أو أواانهماااا 
 ت قاا    ااي عاارق اللغااة ماا   ياار ق ااد لجمعهااا وه نيرااار لت اود مااا . وعاااا اباا  

اللاو  ما  األلفاا  نلا  شايره أباي علاي الفارساي   ن ال عناه قولاه   جني التنبعاه لهادا
  ااي باااب أجمااع وجمعاااء  ومااا يتبااع دلاا  ماا  أكتااع وكتعاااء  وب يتااه  ن   اادا اتفاااق 
وتاوارد وقاع  اي اللغاة علاا   يار ماا كاا   اي وانااه منهاا . وق اد أباو علاي الفارسااي 

علا   ادا الوااع بدل  أ   بااب أ عال و عا ء  ننماا  او لل افا   وجميعهاا تجايء 
نكرا   نحاو  أحمار وحماراء  وأ افر و افراء... وأرارق وررقااء.  ادا كلاه  افا  
نكرا     ما أجمع وجمعاء  اسما  معر تا   وليسا ب فتي  . ورلص الفارسي نلا  

 ح ي ة أ   دا ننما  و  اتفاق وقع بي   د  الكلم الم كد بها . 

ق والتااوارد   ساام  الباااب وأقاار اباا  جنااي شاايره علاا  مااا أورد  لهاادا اهتفااا
الد  ع د  لهد  ال ا ر  اللغوية  بت قي اللغة   وأااى أمرلة أرر  م  نحو قولهم 
 ي العلم  سلما  وسلم    هما أشبه بوا  )َ ْع  ( الد  م نره )َ ْعلا (  ولكناه نباه 
نلااا  أ    عااا   الاااد  ي ااااود   علااا  ننماااا باباااه ال ااافة كغاااابا  و ااااب  وساااكرا  

فاا  اباا  جنااي أ  يكااو  ساالما  ماا  ساالم  بمنالااة ال اافا  الماادكور   وسااكر  . ون
ألنهما ليستا  ب فتي  وه نكرتي ..  ير أنهما كانا م  لف  واحد  ت قيا  ي عارق 
اللغااة ماا   ياار ق ااد لجمعهمااا  وه نيرااار لت اود مااا  أه تاارا  ه ت ااول   اادا رجاال 

كر   و ادا  اابا   و اد  سلما   وه امرأ  سلم   كما ن ول   دا سكرا   و اد  سا
 .(44) اب  
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 مصطلح السلب: 

وجعل لاه ابا  جناي باباا   اي ر ائ اه  واعتارى  اي ت ديماه أ  شايره أباا 
علاي الفارساي قاد نبااه علياه. رام دكاار أ  األ ال  اي األ عااال واألساماء المشات ة ماا  

فااي األ عااال نربااا  معنا ااا ه ساالبها   لفاا  قااام ننمااا  ااو اربااا  ال يااام.  ااإدا  أرد  ن
شاايء منهااا ألح تااه حاارى النفااي    لاا   مااا  عاال  ولاام يفعاال  ولاا  يفعاال  وه تفعاال  

 ونحو دل  . 

وأاااى اباا  جناي أ  العاارب  قاد اسااتعملوا ألفا اا  ماا  ك مهام ماا  األ عااال 
وم  األسماء الاامنة لمعانيها   ي سالب تلا  المعااني ه نرباتهاا  ومرال علا  دلا  

غة  لإلبهام وادع البياا   نحاو  العجام الادي  ه بت ريى )ط   م( التي ت تي  ي الل
يف ااحو   وعجاام الابيااب هسااتتار  .. و ياار دلاا   ولكاا   ااد  األ ااول ندا أااايى 

نليهااااا اياااااد  بحاااارى أو أكراااار   ااااد يتحااااول المعناااا  ماااا  ااربااااا  نلاااا  النفااااي   ماااااد           
 ااااار )ط   م( ندا ايااااد عليهااااا األلااااى  الهمااااا   ااااي أولهااااا آل معنا ااااا نلاااا  اااااد    

 المعن   ناالة اابهام. 

وه ت ت اار الاياااد  علاا  الهمااا   حسااب  باال قااد ناااعى عااي  الكلمااة نحااو 
ماد  )م ر ق(   إدا قل    مراا  الرجال أ  داويتاه ما  مرااه حتا  أالتاه عناه 
أو لتايلااااه عنااااه   إناااا  ترباااا  عكااااو المعناااا  األ اااالي للماااااد  و ااااي الدهلااااة علاااا  

 .(49)المرق
 مصطلح اإلتباع: 

لغويو  العرب ال دام  ااتباط  ي األلفاا  و اي الحركاا   وان اب عرى ال
ا تماااام النحاااا  مااا  لاااد  سااايبويه ومااا  جاااا وا بعاااد  بدراساااة ااتبااااط المسااام  نتبااااط 
الحركااا . ولعاال أول ماا  ألااى  ااي ااتباااط  ااي األلفااا  أحمااد باا   ااارو  ااي كتابااه 

  تتباع الكلماة  الكلماَة الموسوم )ااتباط والمااوجة(  وقاد عارى ااتبااط ب ولاه    او أ
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وقر  به المااوجة  –عل  وانها أو رويها نشباعا  وت كيدا  . وجعل اب   ارو ااتباط 
 عل  وجهي    –

 أحد ما  أ  تكو  كلمتا  متواليتا  عل  رو ع واحد. 

 والراني  أ  يرتلى الرويا . 

 اادا ماا  حيااآ الشااكل  وأمااا ماا  حيااآ المعناا   هااو اااربا   أحااد ما  أ  
الكلمة الرانية دا  معنا   والرااني  أ  تكاو  الرانياة  يار واااحة المعنا  وه  تكو 

 .(40)بينة اهشت اق  نه أنها كااتباط لما قبلها

و  عا  الكساائي أناه  سار ماا ن لاه أباو  وم  األمرلاة علا   ادا ااتبااط ماا ر 
ر  عبيد  ي  ريب الحديآ   ي قوله  ل  الله عليه وسالم  اي الشابرم  نناه حاار ياا

 والشبرم  و ارب ما  الشاي   قاال الكساائي  اي تفساير    حاار ما  الحارار   وياار  
 نتباط . 

وياادكر الساايو ي أ   اادا ننمااا  ساامي نتباعااا   أل  الكلمااة الرانيااة ننمااا  ااي 
تابعااااة لألولاااا  علاااا  وجااااه التوكيااااد لهااااا  ولاااايو يااااتكلم بالرانيااااة منفاااارد    لهاااادا قياااال  

 .(47)نتباط 

ر  ابااا  جناااي  هاااو ماااا تاااابع  ياااه ماااا قاااال النحاااا  مناااد وأماااا ااتبااااط الاااد  دكااا
سيبويه  أ   نتباط الحركا . وي هر م  ك م ابا  جناي م ارناة بماا ورد  اي كتااب 
سااايبويه أ  ك مهماااا مت اااارب نلااا  حاااد كبيااار   يااار أ  سااايبويه لااام يااااع للموااااوط 
م اا ل  )ااتباااط(    ااد دكاار  ااي باااب سااما    باااب الحااروى السااتة ندا كااا  واحاادم 

هااا عينااا   وكاناا  الفاااء قبلهااا مفتوحااة  وكاناا   عاا     مااا يلااي   ااإ  الفاااء  ااي وا  من
) عياال( تكساار  ااي لغااة تماايم  وي  ااد ساايبويه بااالحروى السااتة  الحااروى الحل يااة  
 ومرل لها باأللفا  اآلتية  ِلئيم  وِشهيد  وِسعيد  وِنحيى  وِر يى  وِبريل  وِبئيو . 
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ا   ألناه لايو  اي الكا م َ َعْيال  وكرا ياة و سر سيبويه سبب كسر الفااء  يها
أ  يلتبو  عل بفعل  يرر  م   د  الحروى  عل   لامها الكسر  هنا  وكا  أقرب 
األشياء الفت    كسار  ماا قبلهاا حياآ لامهاا الكسار  وكاا  دلا  أراى علايهم حياآ 

 .(48)كان  الكسر  تشبه األلى    رادوا أ  يكو  العمل م  وجه واحد 

 اااا( دكااار  م ااا ل  219ناااي عااا  األرفاااش )أباااي الحسااا    ورو  ابااا  ج
ااتباااط  ااي قولااه تعلي ااا  علاا  أ  العاارب كاناا  قااديما  ت ااول  ماارر  ب روياا  وأرااوا  
جميعا..  ولغتهم عند أبي الحس  أاعى م  ) ادا جحار ااب رارب(  قاال  ألناه 

ر  وبابه   شبه  دا به   .(45)كرر عنهم ااتباط  نحو  ش د  وا 

ي   يبااادو أناااه أقااار بماااا أورد  عااا  شااايوره الب اااريي   ولكناااه وأماااا ابااا  جنااا
يااايى علاا  مااا قاادموا  بااي   أ  علااة ااتباااط  ااي )ِن يااد( وام  عاار  أ  تكااو  عينااه 
حل ية قرب ال ااى ما  الرااء والغاي    وي  اد بادل  ابا  جناي ماا أورد  سايبويه ما  

رخ ياى. ود اب ابا  أمرلة عل  وا   عيل وجاء  العي  حر ا  حل يا  نحاو  النخريار وال
جني نل  جواا  أ  تشبه ال اى ل ربهاا ما  حاروى الحلاق بهاا  كماا شابه ما  أرفا  
النو  عناد الرااء والغاي  نيا ماا بحاروى الفام   الن ياد  اي ااتبااط كالمنرال والمنغال 

 .(96) يم  أرف  النو  
 مصطلح الجوار: 

وقااد و ااو م اا ل  يعاارى عنااد الدارسااي  بم اا ل  )الحماال علاا  الجااوار(  
دكاار  ساايبويه  ااي )باااب مااا يجاار  علاا  المواااع ه علاا  اهساام الااد  قبلااه(    ااال  

 .(91) وقد حملهم قرب الجوار عل  أ  جروا   دا جحر اب ررب  ونحو 

وجاااء اباا  جنااي  ساام  الباااب )باااب  ااي الجااوار( وقااد جعلااه أقساااما   و ااو 
ا تجااور األلفاا  عل  اربي   أحد ما تجاور األلفا   واآلرار تجااور األحاوال    ما

  هو قسما   أحد ما  ي المت ل  واآلرر  ي المنف ل. 
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ودل  نحو  تجاور العي  وال م بحملها علا  حكمهاا    اد قاالوا تجاور المتصل:  -أ
  ي  وم   يم. 

وي ر اب  جني أ  سيبويه قد دكار  ادا ال سام ولكناه لام يادكر الم ا ل  
اء قبلهاا سااكنة  وه لساكونها وبعاد ا  ي باب ) دا باب ت لب الواو  ياه يااء  ه ليا

 .(92) ياء(

ودكاار اباا  جنااي ماا  األمرلااة لجااوار الحركااا   ااي المت اال قااولهم    اادا 
 بك ر  ومرر  ببِكر . 

نحاااو المراااال المشاااهور    ااادا جحااار اااابع تجااااور األلفااااظ فاااي المنفصااال   -ب
 .(93)"ررب

ناي ب ولاه  وأما تجاور األحوال  هو يتعلق ب امنة ال روى  ومرل لاه ابا  ج
 أحسااان  نلياااه ند أ ااااعني.. ويااار  أ   المعنااا  أنااا  لااام تحسااا  نلياااه  اااي أول وقااا  
ال اعاااة   ااااإ  ماااا بعااااد ال ااارى )ند( و ااااو الفعااال )أ اااااط( امناااه يرتلااااى عااا  اماااا  
ااحسا ... ويد ب اب  جني نلا  أ  تجااور األحاوال   رياب  ودلا  أ   ما  شار  

بعااااه ك ولااا    ااام  يوماااا    الفعااال ندا ن اااب  ر اااا  أ  يكاااو  واقعاااا   ياااه أو  اااي
وسااار   رسااارا ...  كااال واحاااد مااا   اااد  األ عاااال واقاااع  اااي ال ااارى الاااد  ن ااابه ه 
محالااة  ونحاا  نعلاام أنااه لاام يحساا  نليااه نه بعااد أ  أ اعااه  ولكاا  لمااا كااا  الراااني 
مسااببا  عاا  األول وتاليااا  لااه   اقترباا  الحاااه   وتجاااور الامانااا   و ااار ااحسااا  

ة  ااي امااا  واحااد   عماال ااحسااا   ااي الامااا  الااد  يجاااور ك نااه ننمااا  ااو وال اعاا
 .(94)وقته  كما يعمل  ي الاما  الواقع  يه  و نفسه 

 مصطلح التقريب: 

لم يفرد اب  جني للت ريب بابا  مسات     ولام يعر اه م ا لحا  ل اا ر  لغوياة  
و  ما  ولكنه دكر   ي أرناء تعريفه  ا ر  )ااد ام(    ال   ي تعريفه   ت ريب  ا
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 ااااو  . و ااااو اااااربا    أحااااد ما أ  يلت ااااي الماااار   علاااا  األحكااااام التااااي عليهااااا 
ااد ام   يد م األول  ي اآلرر  واألول م  الحر ي   ي دل  عل  اربي   ساك  
ومتحار    الماد م الساااك  األ ال ك اااء ق عاع  وكااى سااكعر  والمتحار  نحااو  دال 

تاااي يساااو  معهاااا ااد اااام   ت لاااب شااادع. واآلرااار  أ  يلت اااي المااار   علااا  األحكاااام ال
أحد ما نل  لف   احبه  تد مه  يه  نحاو  )ودع(  اي اللغاة التميمياة )وأ اله وتاد(  
اااا  وارعاقاال. و اادا النااوط الراااني الااد   ااو عنااد  المساام  )الت ريااب(  ونحااو امعحاا   وامع

 .(99) و الد  قال عنه   المعن  الجامع لهدا كله ت ريب ال و  م  ال و  

جنااي أنواعااا  أراار  ماا  )الت ريااب(  وماا  دلاا  مااا سااما  ااد ااام  ودكاار اباا 
دناا   مناه ما   يار ند اام يكاو   األ غر  و و عناد   ت رياب الحارى ما  الحارى وام

  نا  . وم  اروبه  

اامالة التي  وقع   ي الك م لت ريب ال و  م  ال و   نحو كلماة  )عاالم(  -أ
لا م مناه با   نحاو  بالفتحاة نحاو التي  قربا   تحاة العاي  ما  عاالم نلا  كسار  ا

 .(90)الكسر     مل  األلى نل  الياء 

وااارب آراار ماا  )ااد ااام األ ااغر( الااد   ااو  ت ريااب ماا   ياار ند ااام   ااي  -ب
األلفا  التي  اي علا  وا  )ا تعال( ندا كانا   ا  اا  اادا  أو ااادا  أو  ااء  أو 

 د وا  لم .  اء     ت لب تا    اء   ودل  نحو  ا  بر  واا رب  وا ر 

وااارب آراار اجتمااع  يااه ااد ااام مااع الت ريااب  نحااو لف ااة )ساا ( التااي أ االها  - 
)سدو(    د قربوا السي  م  الدال ب   قلبو ا تاء     ار  )سد (  هدا ت رياب 
لغير ند ام  رم ننهم  يماا بعاد أبادلوا الادال تااء  ل ربهاا منهاا نراد  ااد اام    االوا  

غيياار األول ت ريبااا  ماا   ياار ند ااام. وأمااا التغيياار ساا   وقااد ساام  اباا  جنااي الت
 .(97)الراني  م  ود به ااد ام
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ت ريااب الحركااة  ومنااه ت ريااب ال ااو  ماا  ال ااو  مااع حااروى الحلااق  نحااو   -د
شعير وبعير ور يى  و ادا الت رياب  او الاد  دكار   اي موااوط )ااتبااط( ومناه 

لااه  بااام الاا م ماا  لفاا  أياااا  قااراء  بعاااهم  ااي الفاتحااة  الحمااد للااه  والحمااد ل
 .(98)الج لة  ي األول   وكسر ا  ي الرانية

ت ريااب الحاارى ماا  الحاارى  و ااو مااا يساام  عنااد اللغااويي  )ااباادال(  كمااا  ااي  - ااا
 قولهم  ي م در  مادر  و ي الت دير  التادير. 

ت ريااب الحاارى ماا  الحاارى ماا  ااشاامام  و ااو ماا  ااباادال نه أنااه لاايو نبااداه   -و
و قاول العارب  اي المرال   لام يحارم ما   ااد لاه   وأ اله    اد لاه    اد تاما   نح

و اااااي  –أساااااكن  ال ااااااد   لماااااا ساااااكن  ال ااااااد  ااااااعف  باااااه وجااااااور  ال ااااااد 
قربا  منهاا با   أ شام  شايئا  ما  لفا  الااا   –و اي مجهاور   –الادال  -مهموسة

 الم اربة للدال بالجهر . 

اْرَب واأل ال  ودكر اب  جني أ  لهد  ال ا ر  ن ائر  ي اللغاة    االوا  ا 
ِربَ   .(95) يه  ا 

وما  أناواط الت رياب التاي دكر اا اباا  جناي ماا ساما  )نااعاى الحركاة(  ويعنااي  -ا
باادل  أنااه ندا اااعف  الحركااة قرباا   باادل  ماا  السااكو   نحااو   حيااي  وأحيااي  

 وأعيي   هو  وام  كا  مرف   بوانه محركا  . 

 الت ريب عل  سبيل الروم  -ه

  ااي كاا ابااة بالساااك   –أ  ت ريااب الحركااة  –هااة الت ريااب والااروم علاا  ج
نحو الحركة  و و لدل  ارب م  الماارعة  وأرف  منها ااشامام. ألناه للعاي  ه 

 .(06)لألد  
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وماا  المعلااوم عنااد علماااء ال ااراءا  أ  الااروم  ااو اراات و الحركااة أ  عاادم 
لاام را اة  تاام ن  ها كاملة وااحة و و لألد   وأما ااشامام  هاو للعاي   اي ا

 الشفتي  ك ن  تن ق امة ولك  م  دو  نحداآ  و  الامة. 

وقااد نبااه اباا  جنااي نلاا  موااااع الت ريااب الااد  يجاار  مجاار  ااد ااام   ممااا 
ااا   واسااتردم لااه م اا ل   قاارب  يااه ال ااو  ماا  ال ااو    ولكنااه لاايو ند امااا  تامع

 )الت ريب(. 

مام والاروم  اي بااب وتجدر ااشار  نلا  أ  ابا  جناي قاد دكار م ا لحي ااشا
)السااك  والمتحاار ( الااد  أورد  يااه بعااق الم اا لحا  ال ااوتية  ولكنااه لاام يعاارى 
 د  الم  لحا  تعريفا  شا يا   بل كا  يدكر ا ويبي  ما يحدآ  يها م  ت ريب  ي 

كماااا  ااي قولاااه  ااي بياااا  الفاارق باااي   –أ ااوا  الحاااروى أو الحركااا   –األ ااوا  
م  إنه للعي  دو  األد   لك  روم الحركة يكاد الحارى ااشمام والروم     ما ااشما

يكو  به متحركا   أه ترا  تف ل به بي  المدكر والم نآ  ي قول   ي الوقى أناَ  
 .(01)وأنِ    لوه أ   نا   وتا  لما وجد       

 ابتداع المصطلح اللغوي وداللته لدى ابن جني: 

دأ أبواب كتابه الر ائص بعد ل د بلغ م  عناية اب  جني بالم  ل  أنه ب
بباااب )ال ااول علاا  الف اال بااي  الكاا م وال ااول(  باا   جعاال الكاا م وال ااول  –الت ااديم 

م  لحي  قد يرل  الناو بينهما. وقد أ     ي بداية  دا البااب عا  منهجاه  اي 
تنااااول الم ااا لحي  ب ولاااه   ولن ااادم أماااام ال اااول علااا   ااارق بينهماااا   ر اااا  مااا  دكااار 

ا  واشاات اقهما  مااع ت لااب حرو همااا   ااإ   اادا مواااع يتجاااوا قاادر أحااوال ت اااريفهم
اهشاات اق  ويعلااو  نلاا  مااا  وقااه . وو ااى اباا  جنااي منهجااه الااد  أدر  أنااه جديااد 
علااا  قارئاااه   يرا باااه قاااائ     وساااترا   تجاااد   ري اااا   ريباااا   ومسااالكا  مااا   اااد  اللغاااة 

 .(02)الشريفة عجيبا  
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 مصطلحات من أصول لغوية: 

 قول والكالم: مصطلحا ال

 بق اب  جني منهجه الاد  أشاار نلياه  اي معالجاة م ا ل  )ال اول( علا  
 ري اااة ماااا ساااما   يماااا بعاااد باهشااات اق األكبااار  أ  اساااتررا  معنااا  مشاااتر  أ ااالي 
لجميااع ت ليبااا  الماااد  اللغويااة   اااإ  ) ق و ل( وجهااا  تراكيبهااا الساا  و ااي  ق و 

اللغااااة ومعنا اااااا جميعااااا   أيااااا   ل  وق ل  و ل ق  ل ق و  ل و ق  مسااااتعملة  اااااي
وجد   وكيى وقع   م  ت ادم بعاق حرو هاا علا  بعاق  وتا رر  عناه  ننماا  او 

 للرفوى والحركة . 

راام أرااد اباا  جنااي يف اال  ااي تعريااى كاال ت ليااب علاا  حااد . راام اتبااع دلاا  
بمعالجااااة األ اااال )  ل م(  وياااار  أنهااااا حيااااآ ت لباااا   معنا ااااا الدهلااااة علاااا  ال ااااو  

منهااا أ ااول رمسااة  و ااي    ل م    م ل  ل   م  م   ل  والشااد . والمسااتعمل 
 .(03)م ل   

وبعااد معالجاااة ت ليباااا  المااادتي  رلاااص ابااا  جنااي نلااا  دهلاااة الم ااا لحي  
الكا م وال ااول   أماا الكاا م  كال لفاا  مسات ل بنفسااه  مفياد لمعنااا . و او الااد  يسااميه 

 النحويو  الجمل . 

ا   تاماا  كاا  أو ناق اا    التاام  وأما ال ول    له أنه كل لف  مدل به اللس
 و المفيد  أعني الجملة وما كا   ي معنا اا.. والنااقص ماا كاا  باادع دلا ..  كال 

 ك م قول  وليو كل قول ك ما .  دا أ له.. . 

ولم يكتى ابا  جناي بادل   بال أتباع ك ماه بتوااي  مجااه  اساتردام كال 
ما ونجتائ م  ك ماه الادهه  م  ال ول والك م م  لحي  والفرق  ي استعماهته

 اآلتية  



 80 

 يواع ال ول عل  اهعت ادا  واآلراء ودل  نحو قول       ي اول ب اول أباي  -1
حنيفة  ويد ب نل  قول مالا   ونحاو دلا   أ  يعت اد ماا كاناا يرياناه  وي اوه  

 به  ه أنه يحكي لف هما عينه  م   ير تغيير لشيء م  حرو ه . 

لفرق بي  الكا م وال اول نجمااط النااو علا  أْ  ي ولاوا   وم  أدل الدليل عل  ا -2
ال ااارآ  كااا م اللاااه  وه ي اااال  ال ااارآ  قاااول اللاااه   وباااي  ابااا  جناااي السااابب  اااي 
اسااتردام الم اا ل  األ اال  لل اارآ  و ااو  كاا م اللااه  أ  الكاا م  ه يكاااو  نه 
أ ااااااواتا  تامااااااة مفيااااااد    وأ  ال ااااااول  قااااااد يكااااااو  أ ااااااواتا   ياااااار مفيااااااد   وآراء 

 .(04) د  معت

ورلاااص ابااا  جناااي مااا  بياااا  الف ااال باااي  م ااا لحي الكااا م وال اااول نلااا   أ   -3
الك م ننما  و  ي لغة العارب عباار  عا  األلفاا  ال ائماة بر وساها  المساتغنية 
ع   ير ا  و ي التي يسميها أ ل ال ناعة الجمال  علا  ارات ى تراكيبهاا . 

د ي اع علا  الجااء الواحاد  و  أ  ال ول عند ا أوسع م  الكا م ت ار ا   وأناه قا
 .(09)وعل  الجملة  وعل  ما  و اعت اد ورأ   ه لف  وجرو 

 وي ول السامرائي  ي التعليق عل  تناول اب  جني لم  ل  الك م   

 وتعريفاااه للكااا م موا اااق للنحاااا  المتااا رري  عناااه  اااي تعاااريفهم لاااه. جااااء  اااي 
فياد را اة  ويرلاص الساامرائي )أسرار العربية(   أما الك م    ين لق نه علا  الم

 نل  ما ي تي    ليو م  ر ى  ي المدلول النحو  لهدا اه   ه . 

وأما م  ل  ال ول   يدكر السامرائي أ  النحويي  قاد اعتمادوا تعرياى ابا  
جني   أما ال ول  هو م  معن  ااسراط والرفة  ولدل  قيل لكل ما مادل باه اللساا  

 .(00)قول  وأسرط نليه تاما  أو ناق ا  
 مصطلح )لغة(
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د اااب ابااا  جناااي  اااي تعريفاااه لم ااا ل  لغاااة نلااا  أ  أ اااله عرباااي مااا  لغاااا 
بمعن  تكلم. وقد عرى الم  ل  ب وله   أما حد ا  إنها أ وا  يعبر بها كل قوم 

   وقد اشتمل التعريى عل  أربعة أمور.(07)ع  أ رااهم 

 أ  اللغة أ وا .  -1

 أنها تعبير.  -2

 . -  الناوأ –أنها ت در ع  )قوم(  -3

وأنهااااا تعبياااار عاااا  حاجااااا  الناااااو )أ رااااااهم(  و اااادا يعباااار عاااا  اجتماعيااااة     -4
 .(08)اللغة

رم دكر اب  جني ت ريى )لغاة(  اإ  وانهاا ) علاة( ما  لغاو  أ  تكلما   
وأ لها )لغو (  وت اريفها كت اريى كار   وقلاة ورباة )كلهاا هماتهاا واوا (  ولكنهاا 

 بربة التي  ي م  م لوب راب يروب.  يغ  م  م لوب األ ل  ومرل عل  دل  

وعل  الر م م  اعتراى اب  جني أ  لغ  يلغ  بمعن   اد   وكادا اللغاو  
دا ماروا بااللغو ماروا كراماا    )الفرقاا   (  وناص علا  أ  72كما  اي قولاه تعاال    وام

اللغااو  نااا  البا اال   ااإ  اباا  جنااي احاات  بالحااديآ الشااريى   ماا  قااال  ااي الجمعااة  
ودكاار أ  معنااا   تكلاام . وياان ق مح ااق الر ااائص  اادا الااد  د ااب  ااه   ااد لغااا  

نليااه اباا  جنااي أل  شاارعاه الحااديآ  سااروا  اللغااو بااالك م بمااا ه ينبغااي   وأ  نااص 
الحااديآ  ااي البرااار   ااي أبااواب الجمعااة   ندا قلاا  ل اااحب  يااوم الجمعااة  أن اا  

 .(05)واامام ير ب   د لغو  

ة قد عرى عل  األرج  بعد ات ال وتجدر ااشار   نا نل  أ  م  ل  لغ
=  Logosالعاااارب بالحاااااار  اليونانيااااة   ااااإ  اليونااااانيي  ي ل ااااو  علاااا  اللغااااة لفاااا  

 .(76)لو وو و ي تعني الكلمة أو اللغة
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أمااا العاارب  ااالمعلوم أنهاام اسااتردموا لفاا   لسااا   للدهلااة علاا  اللغااة  وباادل  
وال ال ااحابة  كمااا  ااي جاااء الاانص ال رآنااي  ونااص األحاديااآ النبويااة الشااريفة  وأقاا

(  وقول الرسول )ص(    إنما أنال 159قوله تعال    بلسا  عربي مبي   )الشعراء 
ال رآ  عليع بلسا  عربي مبي  
(71). 

  و غاا  اسااتعمال اللفاا  - يمااا بعااد –علاا  أ  م اا ل  )لغااة( شاااط وداط 
تاا  علاا  م اا ل   لسااا   اللسااا   لااد  كاال الدارسااي   بعااد ال اار  الراااني للهجاار   ح

 ار م ا ل  )لغاة( ه يعناي ارات ى األلسا  باي  الشاعوب واألمام  بال اساتردمه 
اللغويو  العرب للدهلة عل  ارت ى اللهجا  العربياة. و اا  او دا ابا  جناي يااع 
عنوانااا   ااي ر ائ ااه هراات ى لهجااا  العاارب   ااو   باااب اراات ى اللغااا  وكلهااا 

 .(72)حجة 
 مصطلح النحو: 

ب ولاااه    اااو انتحااااء سااام  كااا م العااارب   اااي  وعااارى ابااا  جناااي )النحاااو(
ت اااار ه ماااا  نعااااراب و ياااار   كالترنيااااة  والجمااااع  والتح ياااار  والتكسااااير  واااااااا ة  

 والنسب  والتركيب  و ير دل  . 

وحااادد الغاياااة العملياااة مااا  النحاااو  و اااي   ليلحاااق مااا  لااايو مااا  أ ااال اللغاااة 
  شادع بعااهم عنهاا العربية ب  لهاا  اي الف ااحة   ين اق بهاا وام  لام يكا  مانهم. وام 

 رد به نليها . 

وأما لف  الم  ل  )النحاو(  هاو  م ادر شاائع  أ  نحاو  نحاوا   ك ولا   
ق د  ق دا   رم رص به انتحاء  دا ال بيل م  العلم . وبهدا دلل ابا  جناي علا  
ارت اص النحو بعلم قواعد العربية. رم أااى أ  لفا   نحاوا   قاد اساتعملته العارب 

م اادر  وكاادا األماار بالنساابة للم ااادر التااي اسااتعمل  م اا لحا   ر ااا   وأ االه ال
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للعلاااوم  نحاااو م ااا ل  )الف اااه( الاااد   اااو   اااي األ ااال م ااادر   هااا  الشااايء أ  
 .(73)عر ته  رم رص به علم الشريعة م  التحليل والتحريم 

وياار  بعااق الدارسااي  المحاادري  أ  تعريااى اباا  جنااي  بهاادا المعناا  شااامل 
 .(74) حي عند المت رري   بل  و أوسع منه بكرير علم ه يشمل النحو اه  

 مصطلح اإلعراب: 

وهباااا  جنااااي  ااااي ااعااااراب تعريااااى دقيااااق ياااادل علاااا  الغايااااة العمليااااة ماااا  
ااعراب  و و قوله    و اابانة ع  المعااني باأللفاا   وأتباع دلا  بمراالي   ماا  اي 

  وشاكر ساعيدا  أباو   قوله مرا باا  قارئاه   أه تار  أنا  ندا سامع   أكارم ساعيدم أباا 
 علم  بر ع أحد ما ون ب اآلرر الفاعل م  المفعول . 

وي حاا  أ  اباا  جنااي لاام يشاار نلاا  مااا دكاار  اللغويااو  ماا  أ  ااعااراب  ااو 
التغيير  ي أوارر الكلما   وام  كا  دل  متاامنا   اي تع يباه علا  ك ماه الساابق  

 .(79)به  ولو كا  الك م شرجا  واحدا  هستبهم أحد ما م   اح

ويبدو أ  اب  جني أراد أ  يدلل عل  أ مية الحركا  ااعرابية  ي ني اال 
المعناا  نلاا  د اا  السااامع  ال ااارئ. وياار  أحااد الدارسااي  المحاادري  أ  حااد ااعااراب 
لاااد  ابااا  جناااي   يااار جاااامع وه ماااانع  وأ   أباااا الفااات  لااام ي  اااد نلااا  حاااد  النحاااو  

نما ق د نل  نع ااء معناا  العاام  وع اد ال الة باي  النساب اللغاو   ب ور  دقي ة  وام
 .(70)لهد  الكلمة وما أ ل   عليه  ي النحو 

واسااات رد ابااا  جناااي  اااي بياااا  أ مياااة ااعاااراب أكرااار مماااا  عااال  اااي تنااااول 
م اا لحي اللغااة والنحااو   شااار نلاا  أ  لفاا  ااعااراب  م اادر أعرباا  الشااايء ندا 

 عنه . أواح  عنه  و    معرب عما  ي نفسه أ  مبي  له وموا  
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وكااادل  جعااال ابااا  جناااي تسااامية )العااارب( أ ااا   لم ااا ل  )ااعاااراب(  اااي 
قولاااه   وأ ااال  ااادا كلاااه قاااولهم  العااارب  لماااا يعاااا  نليهاااا مااا  الف ااااحة وااعاااراب 

 والبيا  . 

واساات ر  اباا  جنااي أياااا  المعناا  نفسااه  ااي تساامية يااوم الجمعااة بالعروبااة  
لجمعااة أ هاار أماارا  ماا  ب يااة  ومنااه عنااد  عروبااة والعروبااة الجمعااة  ودلاا  أ  يااوم ا

أيام األسبوط لما  يه ما  الت  اب لهاا  والتوجاه نليهاا  وقاو  ااشاعار بهاا . وكا ني باه 
 يعني      الجمعة . 

ولم يغفل اب  جني ااشار  نل  دهلة م  ل  ااعراب عل  تغيار حركاا  
راب أواراار الكلمااا   ااي الجماال وارت  هااا وتنوعهااا   ااد ب نلاا  أ  ماا  معاااني ااعاا

التغييااار واهساااتحالة مااا  حاااال نلااا  حاااال  ند ي اااول   ولماااا كانااا  معااااني الم َسااام يي  
مرتلفة  كاا  ااعاراب الادال عليهاا مرتلفاا  أيااا   وك ناه ما  قاولهم  عربا  معدتاه  
أ   سد   ك نها اساتحال  ما  حاال نلا  حاال  كاساتحالة ااعاراب ما   اور  نلا  

  ور  .

  ااعاراب مهارتاه ودقتاه  اي اهسات راء ونلح   ي تناول اب  جناي لم ا ل
واستردام األدلاة الع لياة  واهحتجاا  بالن اوص للتادليل علا   احة ماا ياد ب نلياه 

 م  استررا  معاني الم  ل . 
 مصطلح البناء: 

يبدأ اب  جني بتعريى الم  ل    و و لاوم آرار الكلماة ااربا  واحادا  ما  
 عوامل . السكو  أو الحركة  ه لشيء أحدآ دل  م  ال

وي ح  أ   دا التعريى متسق مع ما ن ل ع  أع م الب اريي  كسايبويه  
وما ن له ع  شيوره ك بي علي الفارسي الاد  سابق أ  دكرناا تعريفاه لإلعاراب ب ناه 

 .(77) تغير أوارر الكلم وارت  ها بارت ى العوامل  والبناء ر ى دل  
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ئم تعرياى البنااء. رام يباي  و ا  نا يعكو اب  جني تعريى ااعراب بما ي 
اب  جناي أ  الكلماة   الم ا ل  مساتعار ما  لفا  البنااء الح ي اي   ي اول   وكا نهم 
اا لاام ااربا  واحادا   لام يتغيار تغيار ااعاراب سامي بنااء   ما   ننما سمو  بنااء  ألناه لمع
حيآ كا  البناء هاما  مواعه  ه ياول ما  مكاا  نلا   يار   ولايو كادل  اآله  

 .(78) لة المبتدلة كالريمة والم لة.. المن و 
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 الحقيقة والمجاز: 

و ما م  لحا  عر ا لاد  الب  ياي   لكا  ابا  جناي ع اد لهماا باابي   اي 
الر ااائص )باااب  ااي  اارق بااي  الح ي ااة والمجاااا( و )باااب  ااي أ  المجاااا ندا كراار 

 لحق بالح ي ة(. 

واااعه  ااي عاارى اباا  جنااي الح ي ااة ب ولااه   مااا أقاار اسااتعماله علاا  أ اال 
اللغااة . وأمااا المجاااا الااد   ااو العاادول  ااي اهسااتعمال عاا   ااد  األ ااول نلاا  معااا  
جديد    إ  اب  جني أردى تعريفه للح ي ة ب وله  ي تعريى المجاا   ما كا  بادع 

 .(75)دل  

وتجدر ااشار  نل  أ  أحمد ب   اارو الاراا  عارى الح ي اة ب نهاا   الكا م 
اسااتعار  وه تمرياال وه ت ااديم وه تاا رير.. و اادا أكراار المواااوط مواااعه الااد  لاايو ب

 .(86)الك م 

وعلااا  الااار م مااا  أ  ابااا  جناااي لااام يااااع تعريفاااا  شاااا يا  لكااال مااا  الح ي اااة 
والمجااااا  نه أناااه ت ااارق نلااا  الناحياااة العملياااة بااادكر الفوائاااد التاااي تجنيهاااا اللغاااة مااا  

  والتشبيه  التاي ه باد اهستردام المجاا   وقد حدد ا  ي ر آ  اهتساط  والتوكيد
ماا  اجتماعهااا  ااي كاال اسااتردام مجاااا . و بااق اباا  جنااي  ااد  الفوائااد الاار آ علاا  
و ى النبي  ل  الله عليه وسلم جوادا  ب نه   و بحر     المعاني الر رة موجود  
 يااااه  أمااااا اهتساااااط  ألنااااه ااد  ااااي أسااااماء الفاااارو التااااي  ااااي   اااارو و اااارى وجااااواد 

لتشااابيه   اااأَل   جرياااه يجااار   اااي الكرااار  مجااار  مائاااه . وأماااا ونحو اااا  البحااار . وأماااا ا
التوكياااد   ألناااه شااابه العااارق باااالجو ر  و اااو أربااا   اااي النفاااوو مناااه  والشااابه  اااي 

 .(81) العرق منتفية عنه... 
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 مصطلح التجنيس: 

والتجنااااااايو عناااااااد اللغاااااااويي   أ  يت اااااااارب اللف اااااااا   ويرتلاااااااى أو يت اااااااارب 
  د جعلوا التجنيو أنواعا  م  أ مها  . وأما الب  يو   (82)المعنيا  

التجناايو  أو الجناااو التااام  و ااو أ  تكااو  الكلمتااا  متااوا  تي   ااي حرو همااا  -أ
 وحركاتهما. 

والتجنايو  الجنااو النااقص  و او أ  يرتلفاا  اي الهيئاة دو  ال اور   ك ولاا   -ب
 البرد يمنع البرد. 

مااالي كمااالي  وجااد   والتجناايو المااديل  و ااو أ  يرتلفااا باياااد  حاارى ك ولاا   - 
 .(83)جهد 

وقااااد دكاااار اباااا  جنااااي الم اااا ل   ااااي )باااااب  ااااي تاااادارل األ ااااول الر ريااااة 
 والرباعية والرماسية(  و نى األلفا  م  حيآ تدارل أ ول أبنيتها قسمي   

أحااد ما  قساام تت ااارب  يااه أ ااول الر رااي والرباااعي والمعناا  واحااد  ومراال 
شاديدا التادارل لف اا  وكادل   ماا معنا   عل  دل  بلف ي   ما  ررو  وررود   هماا  

نه أ  تركيااب ررااو ماا  )ر   و(  وتركيااب ررااود ماا  )ر   د( والااواو اائااد .  وأمااا 
ماا  حيااآ المعناا    ي ااول  ااي ت اربهمااا   أ اا  تاار  نلاا  اادحااام اللف ااي  مااع تماااو 
المعنياااي   ودلااا  أ  الرراااو الااااعيى  والرراااود المترناااي  والترناااي عائاااد نلااا  معنااا  

 . الاعى 

وال سام اآلرار  ماا يت ااارب  ياه اللف اا  والمعنا  مرتلااى  ومرال علياه ب ااول 
 ال  امي الشاعر  

 مستح بي    ادا  ما له  اد
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ويااد ب اباا  جنااي نلاا  أ  الشاااعر ياار   أو ياار  أنااه قااد جاانو ولاايو  ااي 
الح ي ااة تجنيسااا    و ساار دلاا  باا   ) اا ادا ( ماا  )ى أ د(  وأمااا ) اااد(  هااو ماا  )ى د 

 .(84)ما لما ت اربا دنوا م  التجنيو  (   ولكنه

ونلحاا  ماا  راا ل األمرلااة التااي ساااقها اباا  جنااي أ   ايااة التجناايو  ايااة 
  وأ  ماا دكار   اي البااب ه يعادو أ  يكاو  -عل  ما يعرى  ي الب  اة -جمالية  

 تدار   بي  أ ول األلفا  عل  ارت ى أبنيتها. 
 مصطلح الممطول: 

 ي )باب  ي اقتااء المواع ل  لف ا   او  ودكر اب  جني  دا الم  ل 
معااا  نه أناااه لااايو ب ااااحب (  ومرااال علياااه ب ولاااه   ه ريااارا  مااا  اياااد  يهاااا . و سااار 
مح اااق الر اااائص  ااادا الم ااا ل  ب ولاااه    اااو ماااا يعااارى بالشااابيه بالماااااى عناااد 

 . (89)المت رري  

وم  الجدير بالدكر أ  الشبيه بالمااى   و ما ات ال باه شايء ما  تماام 
 .(80)ا   معموه  له  نحو  يا ااحكا  وجهه  و  يا سامعا  دعاء الم لوم معن

 مصطلح حرف اللين المجهول: 

 وجعل له اب  جني بابا   ي الر ائص وعر ه ب نه  مد  اانكار . 

ويستردم  ي اللغة  ي س ال م  أربر بربر   ا راد أ  يساتورق مناه  نحاو  
أبكرنياه  وكادا ندا قاال  جااءني محماد   السا ال  ندا قال له قائل  رأي  بكرا    يس له 

  و  أمحمدنيه   إدا كا  ال ول  مرر  عل  قاسم  س له  أقاسمنيه. 

وقد يكو  س ال السائل ننكاارا  أو اساتفهاما   والغالاب أ  يكاو  ننكاارا  تح ي اا  
 لتسمية اب  جني الياء )المد ( بمد  اانكار.
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سااتردم حاارى اللااي  المجهااول )أ  وبااي  اباا  جنااي عنا اار الجملااة التااي ي
 مد  اانكار  و ي  

 -ماااد  اانكاااار )اليااااء(  د -اهسااام منوناااا     - ماااا  اهساااتفهام   اانكاااار  ب -أ
 الهاء. 

وكاادل  دكاار اباا  جنااي أ  نااو  التنااوي  تكساار هلت اااء ساااكني   ااي قولااه  
   ودلااا  أنااا  ألح ااا  ماااد  اانكاااار  و اااي ه محالاااة سااااكنة   وا  ااا  التناااوي  سااااكنا  

  كسر هلت اء ساكني    وجب أ  تكو  المد  ياء  لتتبع الكسر  .

رم  سر ورود الياء ه  ير ا م  حروى المد  ند  ه بد أ  توجاد  اي اللفا  
بعد كسر  التناوي  يااء  ألنهاا ن  كانا   اي األ ال يااء   اد كفيناا الن ار  اي أمر اا  

 لياء البتة . وام  كان  ألفا  أو واوا   الكسر  قبلها ت لبها نل  ا

وتساءل اب  جني ع  ورود  يار اليااء ما  حاروى الماد  و ال اقت ار  اي 
 اانكار عل  الياء  حسب؟ 

  جاب ب نه  لم ت هر  ي شيء م  اانكار عل   ور  مر و ة  ي  ع 
نمااا تاا تي تابعااة لمااا قبلهااا  أه تاارا  ت ااول  ااي  قااام عماار   بهااا عليهااا دو  أرتيهااا  وام

 د  أأحمدا   و ي مرر  بالرجل  آلرجليه . أعمرو   و ي رأي  أحم

وي حاا  أ  الياااء اسااتردم   ااي األمرلااة األولاا  بعااد تنااوي   و ااي األمرلااة 
الرانية  ي حالة الجر  حسب  بينما ورد  الواو واأللى  اي حاالتي الر اع والن اب  

 .(87)دل  حي  يكو  اهسم  ير منو   مرل الممنوط م  ال رى كعمر وأحمد

ي الشبه بي  مد  اانكار ومد  الندبة  ولئ  ي ع الرل  بينهما ولح  اب  جن
نبه عل  ارت  هما  دل  أ  مد  الندبة كما  ي  واايدا    ليس  مد  مجهولاة مادبر  
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بماا قبلهاا  أه ترا ااا تفات  مااا قبلهاا أبادا   مااا لام تحاادآ  ناا  لبساا    ااإ  العارب ت ااول 
 يدو   ر م أ  الواو مامومة  ي واايد.  ي الندبة  نحو  واايدا   ولم ي ولوا واا 

راام أااااى اباا  جنااي مبينااا  أحااوال األلفااي  ماا  مواااعي   أحااد ما أ  مااد 
اانكاااار مااااا  للندباااة  والرااااني أ  الغااارق مااا  الموااااعي  جميعاااا  ننماااا  اااو م ااال 

 .(88)ال و 
 خلع األدلة: 

و ااو أحااد أبااواب الر ااائص ااامنه اباا  جنااي بعااق ن راتااه اللغويااة  وأراد 
دلاااة  أعااا م المعااااني  اااي العربياااة    اااإ  الهماااا   دليااال اهساااتفهام  و )ن ( دليااال باأل

الشر   وأما المعاني  ياراد بهاا  المعااني التاي تحادآ  اي الكا م ما  ربار واساتربار 
ونحااااو دلاااا  . أ  أ  اباااا  جنااااي ق ااااد نلاااا  معاااااني الحااااروى  األدوا  ه معاااااني 

 األجناو. 

نااي ماا  تسااميته )رلااع األدلااة( وياار  مح ااق الر ااائص أ  مااا أراد  اباا  ج
راد  معااا    ااو  تجريااد الحااروى واألدوا  ماا  المعاااني المعرو ااة والمتبااادر   يهااا  وام

 . (85)أرر لها  أو تجريد ا م  بعق معانيها 

وم  األمرلة المشهور   ي اللغة رلع  أو تجريد )ال( ع  التعرياى  اي لفا  
 الج لة. 

أ  العارب ت اول  اارب َما م ون ل اب  جني ما رو  عا  ياونو با  حبياب 
َمَنااا  أ   ننسااا م ننسااانا   أو رجاالم رجاا    راام اتبااع المرااال ب ولااه   أ اا  تاارا  كيااى جاارد 

 .(56))َمْ ( م  اهستفهام  ولدل  أعربها 

 
 فك الصيغ: 
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أشار اب  جني  اي )بااب  اي  ا  ال ايغ( نلا  عادم تنباه اللغاويي  لاه علا  
    ااد (51)  ومغفااول عنااه  و ياار ماا بو  لااه الاار م ماا  أنااه  مواااع ماا  العربيااة ل يااى

لح  أ  بعق  يغ الك م يجر  عليها تغيير  ي حالة تغيار ت اريفها  ند يحادى 
منهااا حاارى أو أكراار  نمااا ااارور  أو نيرااارا    وسااواء أكااا  المحاادوى ماا  الحااروى 
 –األ ول أم كا  م  الاوائد  دل  أ  األ ل  اي التغييار أ  يجار  علا   مارلهم  

ب   إدا تم تغيير نا ر ورالى  يغ كلمهم  إ  تغييرا  آرر ه بد أ  يحادآ أ  العر 
ليعيد الكلمة نل  مارلهم. و ادا  او الاد  أراد  ابا  جناي بتساميته   ا  ال ايغ . وما  
األمرلاااة الواااااحة علااا  دلااا  ت اااغير أو تكساااير )من لاااق(  ندا ه تسااات يم نه بفااا  

 ت ب  م لاق  ومرالاه  مفعال    يغتها  وير  اب  جني أنه ه بد م  حدى نونه 
و ااادا وا  لااايو مساااتعم    اااي كااا م العااارب  ومااا  رااام ه باااد مااا  ن لاااه نلااا  أمرلاااتهم 

  ي ير  م لق  وت غير   م يلق  وتكسير   م الق. 

وي ح  أ  ما جر  عل  األلفا  التي مرل بها اب  جني  ي مواوط ) ا  
 ال يغ( أمرا   

بعااااق أمرلااااة العاااارب و اااايغها أيااااا  كاناااا  موا  ااااة  -حاااادى الاائااااد  الاوائااااد و ب -أ
 ال يغة.

ولاااادل  ناااارا  ي اااارر مااااا ياااا تي   ه علياااا  علاااا  أ   ااااور  ب ااااي بعااااد حاااادى 
 .(52)اائد  

 تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني: 

و اادا باااب  ااي الر ااائص دكاار  يااه اباا  جنااي بعااق ن راتااه اللغويااة التااي 
ا ماا قالاه  وعادعو  رائادا   يماا استحسنها الدارسو   اللغويو  بعد  قديما  وحاديرا    ارددو 

أورد . وقااد دكاار اباا  جنااي  ااي  اادا الباااب ملحو ااا  لغويااة اسااتنب ها ممااا ورد  ااي 
 اللغة م  ألفا  تت ارب ألفا ها ومعانيها  ويمك  نجمال ما دكر   يما ي تي  
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اقتاااراب األ ااالي  الر ريااااي  نحاااو  رراااو وررااااود  وأ ااالهما  رراااو  و ررااااد   -1
  و نا  اتفاق  ي المعن .

اقتراب أ لي  أحد ما ر ري واآلرر رباعي  نحو  دمآ  ودمرر. وقد دكار  -2
 .(53) دل   ي مواوط )التجنيو(

الت اااديم والتااا رير  و ااادا الاااد  أ لاااق علياااه ابااا  جناااي م ااا ل  )اهشااات اق  -3
 .(54) األكبر(

ت ااارب الحااروى لت ااارب المعاااني  و اادا  ااو األقاارب لعنااوا  الباااب  ومراال لااه  -4
    ألم تر أنا أرسلنا الشيا ي  علا  الكاا ري  تا ا م أاا  اب  جني ب وله تعال

(. وجعل اب  جني أا و ا بمعن  واحاد  نه أناه جعال األا أقاو  83)مريم 
 .(59) ي المعن  م  الها ل و  الهما 

 إمساس األلفاظ أشباه المعاني: 

و دا بااب يع اب البااب الساابق دكار  ياه ابا  جناي ملحو اا  لغوياة أرار  
 ية  ويعتاارى  ااي بدايااة الباااب باا   الرلياال باا  أحمااد  ااو الااد  ابتاادط  ااوتية و اار 

بعق  د  الن را  اللغوية كما يتا   دا  اي مرالاه المشاهور عا  العارب   كا نهم 
تو مااوا  ااي  ااو  الجناادب اساات الة وماادا    ااالوا   اارع  وتو مااوا  ااي  ااو  الباااا  

 ت  يعا     الوا   ر ر . 

ادر التااي جاااء  علاا  وا  ) عاا  ( ون اال اباا  جنااي عاا  ساايبويه أ  الم اا
 .(50)ت تي ل ا راب والحركة نحو  الن اا  والغليا  والغريا 

 –كعادتااااه كلمااااا دكاااار شاااايئا  عاااا  شاااايوره الساااااب ي   –وأااااااى اباااا  جنااااي 
 ملحو ا  أو ن را  لغوية جديد  نجملها بما ي تي  
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ة  أ  الم اااااادر الرباعياااااة المااااااعفة تااااا تي للتكريااااار  نحاااااو  الاعاعاااااة  وال ل لااااا -1
 وال ل لة. 

أ  )الفعلااااا (  اااااي الم اااااادر وال ااااافا  ننماااااا تااااا تي للسااااارعة  نحاااااو  البشاااااك   -2
 والجما . 

أ  تكرير العي   ي المرال دليل عل  تكرير الفعل  نحو  كسعر  وق عع  و تع    -3
و لعق. وقد أ لق اب  جني عل   د  األمرلة العبار  المشاهور    قاو  اللفا  ل او  

 .(57)المعن  

 اللغة: مصطلح تدريج 

و ااي الباااب الراااص بهاادا الم اا ل  ي ااول اباا  جنااي  ااي ت ديمااه وتعريفااه  
 ودل  أ  يشبه شيء شيئا  ما  موااع   يمااي حكماه علا  حكام األول  رام يرقا  
منه نل   ير  . وم  األمرلة التي دكر ا قولهم   جالو الحس  أو اب  سيري    و ي 

م يبا  م يعا  ه مرالفاا   وام  كانا  تفسير المرال ي ول   ولو جالسهما جميعا  لكا  
نما جاا دل   اي  ادا الموااع ه  )أو( ننما  ي  ي أ ل واعها ألحد الشيئي   وام
لشاايء رجااع نلاا  نفااو )أو(  باال ل رينااة انااام  ماا  جهااة المعناا  نلاا  )أو(  ودلاا  
ألنه قد عرى أنه ننما ر ب  ي مجالساة الحسا  لماا لمجالساته  اي دلا  ما  الحا   

وجود   ي مجالسة اب  سيري  أياا   وك ناه قاال  جاالو  ادا الاارب و د  الحال م
 .(58)م  الناو 

وتجدر ااشار  نل  أ  سيبويه قد دكار ماا ساما  ابا  جناي  ناا بااب  تادري  
اللغة   ي )باب أو  ي  ير اهستفهام(  ومرل للبااب ب ولاه   ت اول  جاالو عمارا  أو 

ء ولام تارد ننساانا  بعيناه   فاي  ادا دلياال رالادا  أو بشارا   ك نا  قلا   جاالو أحاد  اا ه
 عل  أ  كلهم أ ل أ  يجالو  ك ن  قل   جالو  دا الارب م  الناو . 
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وي حاااا  أ  العبااااار  األرياااار  قااااد اقتبسااااها اباااا  جنااااي  ااااي ر ائ ااااه ر اااام 
اراات ى المرااال  وأااااى ساايبويه مراااه  و ااو قولااه تعااال    وه ت ااع ماانهم آرمااا  أو 

انسااا (  وقاادم للمرااال ب ولااه   ون ياار دلاا  قولااه عااا وجاال سااور  ا 24كفااورا   )آيااة 
 .(55))اآلية(  رم ع ب عليها ب وله   أ  ه ت ع أحدا  م    هء 

وأماااا ابااا  جناااي    اااد دكااار اآلياااة بعاااد مرالاااه اآلناااى الااادكر وقااادم لهاااا ب ولاااه  
 وعل  دل  جار  النهاي  اي  ادا ال ارا ما  ال اول  اي قاول اللاه سابحانه   وه ت اع 

 قال  ه ت ع  دا الارب م  الناو . -والله أعلم  –ما  أو كفورا   وك نه منهم آر

وااد ابااا  جناااي  اااي توااااي  معنااا   التااادري   بااا   أاااااى مااا  األمرلاااة ماااا 
 استردم   يها )أو(  ي مواع الواو  كما  ي قول الشاعر أبي د يب الهدلي. 

 أو يسرحو  بها  وأ بر  السوه  وكا  سيا  أه يسرحوا نعما  

ر  اباا  جنااي أ   سااواء وساايا  ه يسااتعمل نه بااالواو   وأ  األمرلااة التااي وياا
دكر  ي ل   يهاا الاواو  ولكا  )أو(  يهاا قاد جار  مجار  الاواو  ولادل  ح ال لهاا 

 .(166) دا )التدري (  ي اهستعمال    جري  مجر  الواو 

و نااا   ااوا ر لغويااة أراار  تحاا  عنااوا   تاادري  اللغااة  دكر ااا اباا  جنااي  
  قلب الواو م   بوا  و بو  نل  ياء  اي قاولهم   ابيا  و ابية  ألناه ما  ومنها

 .(161) بو   هنكسار ال اد قبلها  واعى الباء أ  تعتدع حاجاا  لسكونها 

و ناااا  أمرلااااة كريااار  دكر ااااا ابااا  جنااااي  اااي  اااادا البااااب  أ لبهااااا مماااا جاااار  
ابا  جناي ي اره استعمال الياء  اي موااع الاواو استحساانا  واساترفا ا   ولادل  نار  

 .(162) ب    جماط  دا الباب  لبة الياء عل  الواو لرفتها.. 
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 تركيب اللغات: 

نماا عنا   و دا عنوا  باب  ي الر ائص  ند  و لايو م ا لحا  لغوياا   وام
به اب  جني أ  العربي قد يجتمع  اي ك ماه أكرار ما  لهجاة  وأراد ابا  جناي علا  

 م  ورفاا  نلاا  تل ااي  ااا ر  ااد  اللغااة اللغااويي  الاادي  و اافهم باا نهم  اااعى ن اار 
أ هاااامهم  أ  جمعاااوا أشاااياء علااا  وجاااه الشااادود عناااد م  وادعاااوا أنهاااا موااااوعة  اااي 
أ ل اللغة عل  ما سمعو  ب رر  م  أ حابها   ومرال لماا عاد شاادا   ماا جااء علا  

 َ ِعَل َيْفع ل   نحو  َنِعَم َيْنع م . 

اللغااا  وتاادارلها  وساام  اباا  جنااي مجاايء  اادا  ااي كاا م العاارب بتركيااب 
و سر  د  ال ا ر  ب   يت ق   أ حاب اللغتي   سمع  دا لغة  دا  و دا لغة  دا  
  رد كل واحد منهما م   احبه ما امه نل  لغته  تركب   نا  لغة رالرة . وما  
األمرلة التي عالجها ابا  جناي  اي  ادا البااب مماا اجتمعا   ياه لغتاا  نحاو   قليا  

 .(163)ال  قليته  إنه ي ول  أقليه  وم  قال  قليته قال  أق   الرجل وقليته   م  ق
 مصطلحات أصول الفقه وعلم الكالم:  -2

دكار اباا  جنااي  ااي م دمااة الر ااائص أناه تاا رر بمنااا   أ ااول الف ااه وعلاام 
الك م  وأ  أحدا  م  النحاويي  لام ي ام بهادا العمال الجليال قبلاه    اال   ودلا  أناا لام 

البلادي  )أ  الب ار  والكو اة( تعارق لعمال أ اول النحاو علا  نر أحدا  ما  علمااء 
 .(164)مد ب أ ول الك م والف ه 

ويعترى اب  جني  راحة  ي مواع آرر م  الر ائص أ  اللغويي  قاد 
احتدوا حدو الف هاء  ي استررا  العلل واألقيسة  ودكر عل  وجه الر وص محمد 

  الااد  كاناا  (169) ااا185ساانة باا  الحساا  الشاايباني  اااحب أبااي حنيفااة  المتااو   
 –كتبه نبراسا  ا تاد  بهاديها أ ال النحاو  ند ي اول   وكادل  كتاب محماد با  الحسا  
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ينتاااط أ ااحابنا منهااا العلاال ألنهاام يجاادونها منرااور   ااي أرناااء ك مااه   –رحمااه اللااه 
 .(160) يجمع بعاها نل  بعق بالم ح ة والر ق 

وا را  م  األبواب مساتعارا  ما   ولو استعرانا أبواب الر ائص لرأينا عددا  
أبااااواب الف ااااه وم اااا لحاته  ويعااااد  اباااا  جنااااي ماااا  أوائاااال النحااااا  الاااادي  اسااااتردموا 
الم اا لحا  الف هيااة  ااي الاادرو اللغااو   وقااد و ااى اباا  جنااي عملهاام  اادا باا نهم 
برعااوا  ااي مواااوط العلااة النحويااة حتاا   اااقوا  ااي عللهاام علاال المتف هااي  ر اام أنهاام 

. وي هر أ  اب  جني يعرق بما د ب نليه  مما تو ل نليه (716)انتهجوا منا جهم
نحوياة و ار ية مماا جعلاه  – و نفسه م  منالة عالياة  اي تعليال ال اوا ر اللغوياة 

 . -وحت  قبل امنه –م دما  عل  كل اللغويي   ي امنه 

يااااى نلاا   اادا اعتااراى ماا  جاااء بعااد  واحتااد  حاادو  كاا بي البركااا  اباا  
 ااااا( بفااااال اباااا  جنااااي وت دمااااه  ااااي 511والساااايو ي )    ااااا( 977األنبااااار  )  

 مواوط علم أ ول النحو مواوعا  وم  لحا . 

 مصطلح الدور: 

و ااو ماا  م اا لحا  الف هاااء والمتكلمااي . ويباادو أ  اباا  جنااي قااد اسااتردم 
 دا الم  ل  بمفهومي  يتفق أحد ما مع مفهوم المتكلماي  وال او يي   ند ن   ادا 

ي كل  رى م  ال ر ي  لعلة واحد   ي كل منهما  أ  المفهوم يعني  وجود حكم  
أ  الشيء ي رد حكما  بعلة  اي الشايء الرااني  رام يا تي ال ارى الرااني  ي راد حكماا  

 .(168)بعلة مو و ة  ي ال رى األول 

ويمرااال ابااا  جناااي  اااي )بااااب دور اهعااات ل( علااا   ااادا المفهاااوم للااادور بماااا 
( ماا   وجااوب نسااكا  الاا م  ااي نحااو   ااا289يعاااو  نلاا  محمااد باا  يايااد المباارد )  

ارب   وارب  نل  أنه لحركة ما بعاد  ما  الاامير   رام د اب كادل  نلا  ساكو  
ال م  لسكو  ما قبله   ويد ب المبرد نل  أ  تحري  ماا قبال الا ام وماا بعاد ا ننماا 
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يجيء لسكو  ال م. ويرلص اب  جني نلا  تفساير  ادا المراال نلا  ماا يا تي    تاار  
دا بهدا  رم دار تاار  أرار   اعتال لهادا بهادا. و اي  اا ر دلا  اعتاراى با   اعتل له

نمااا اساات ر علاا  مااا  كاال واحااد منهمااا ليساا  لااه حااال مسااتح ة تر ااه  ااي نفسااه  وام
است ر عليه ألمر راجع نل   احبه . وعل  الر م م   دا   د و ى اب  جناي ماا 

 .(165)د ب نليه المبرد ب نه  شنيع ال ا ر 

  جني م  ل  الدور بمفهوم يتفق مع مفهوم الف هااء  ودلا  رم استردم اب
 ااي قولااه  ااي باااب آراار  ااو )باااب  ااي الاادور والوقااوى منااه علاا  أوعل رتبااة(.   اادا 

يرا  وي رد باه  ودلا  أ  تا د  ال انعة نلا   –رحمه الله  –مواع كا  أبو حنيفة 
جعاة مرال حكم ما  مرله مما ي تاي التغيير   إ  أن   يار   ار  أيااا  نلا  مرا

ما منه  رب    إدا ح ل  عل   دا وجب أ  ت يم عل  أوعل رتبة وه تتكلاى عنااء 
 وه مش ة . 

وم  أمرلة اب  جناي علا   ادا المفهاوم للادور  كا   تبناي ما  )قويا ( مرال 
)رسالة(  ت اول علا  التادكير  قاواء   وعلا  الت نياآ قاواو   وأماا  اي جمعهاا   يلاما  

جمااع بااي  واوياا  مكتنفتااي ألااى التكسااير  وه حاااجا بااي  أ  ت ااول حينئااد   قااواو   ت
األرياار  وبااي  ال اارى   وأمااا وا  )قااواو (  هااو ) عالااة( ماا  ال ااو    ااإ  األ اال  يهااا 

 .(116)بالهما  قواء   رم يلام  رانيا  أ  تبدل م   د  الهما  الواو 
 باب في تخصيص العلل: 

ول الف ااه   ويااد ب و اادا باااب آراار اسااتعار  اباا  جنااي   ااي العربيااة ماا  أ اا
 ياه نلا  أ  مح ااول ماا ياد ب نليااه اللغوياو   ومت ارى أقااوالهم مبناي علا  جااواا 

 تر يص العلل . 

ومعن  تر يص العلل  ي الف اه  أ  يرتلاى الحكام ماع وجاود العلاة. وما  
بااااا بااااال عم  نحااااو  بيااااع الر ااااب بااااالتمر  والعنااااب  أمرلااااة  اااادا  ااااي الف ااااه أ  يعلاااال الرع
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وير  الف هاء أ   التعارق  يها مع جهل التمارل ليو بحرام  بالابيب   فيها ال عم.
 ي م دار معي  مبي   ي الفروط.   د وجد  العلة وترلاى الحكام. ويرتلاى الف هااء 
 اي  اادا   مانهم ماا  ياارا  قادحا   ااي العلااة  ويساميه ن اااا   وماانهم ما  ه ياارا  ن اااا   

 .(111)ويعود به عل  العلة بالتر يص 
وعلال الف اه  يار   أنهاا  –نحو ا و ار ها  -  علل اللغهويرب  اب  جني بي

أو أكرر ااا ننمااا يجاار  مجاار  الترفيااى   وياار  أنااه  لااو تكلااى متكلااى ن اااها لكااا  
ومسااااتر    . رااام يرا ااااب قارئاااه و ااااو  –وام  كااااا  علااا   ياااار قيااااو  –دلااا  ممكناااا  

  أه تاارا  لااو تكلفاا  ت ااحي   اااء مياااا  وميعاااد ل اادر  علاا  –يااارب لااه األمرلااة 
دل    ل   مواا   وموعاد   و دا ين بق عل  جل األمرلة التاي دكر اا  و اي أمرلاة 
تحو  ألفا ا  تتبادل  يها م  حروى العلة الواو والياء. ويعترى اب  جني أ  بعق 
أمرلته تراالى ال يااو  وعلا  الار م ما  دلا   اإ  ال اارئ يكاو   م تادرا  علا  الن اق 

ولكاا   اادا الااد  يجاار   ااي اللغااة ه يجاار   ااي باادل   وام  نفاا  ال ياااو تلاا  الحااال  
 ياار  را ااة علاال المتكلمااي   ألنهااا ه قاادر  لهااا علاا   ير ااا  أه تاار  أ  اجتمااااط 
السواد والبيااق  اي محال واحاد ممتناع ه مساتكر   وكاو  الجسام متحركاا  سااكنا   اي 
 حال واحد  اسد  ه  ريق نل   هور   وه نل  ت ور   ويرلص اب  جني نل  نقرار
ح ي ااة م دا ااا كمااا ي ااول     ااد رباا  تاا رر علاال النحااويي  عاا  علاال المتكلمااي  وام  

 .(112)ت دم  علل المتف هي  
 العلة الموجبة والعلة المجوزة: 

ويع ااد اباا  جنااي بابااا  للفاارق بااي  العلااة الموجبااة والعلااة المجااوا   وقاادم لهاادا 
وماا شاابهها  ور اع الباب ب   أكرر العلل مبنا ا عل  اايجاب نحو  ن ب الفالة 

 كل م  المبتدأ والربر والفاعل  وجر المااى نليه. 
وأما العلة المجوا  و و   ي الح ي اة سابب يجاوا وه يوجاب  نحاو  قلاب واو 
وقتاا   مااا  َأقتاا    وياار  اباا  جنااي أ  علااة دلاا  أ  الااواو انااام  اااما  هامااا   
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وياايى ابا  جناي  أ  وأن  مع دل  تجيا  هور ا واوا   ير مبدلة   ت ول  وقت   
الجاااواا معنااا  تع لاااه الااانفو  كماااا أ  الوجاااوب كااادل    كماااا أ   ناااا علاااة للوجاااوب 

 .(113) كدل   نا علة للجواا 
وي حااا  أ  اباااا  جنااااي يفاااارق بااااي  العلااااة والساااابب  ويساااامي األولاااا   العلااااة 

 الموجبة  والراني  العلة المجوا  . 
 مصطلح إدراج العلة واختصارها: 

 اار ) ااي  اافحتي  ماا  الر ااائص(  ومعناا  ندرا  و ااو باااب ق ااير مرت
 .(114)العلة    يها وتر  بس ها وااسراط  ي نيراد ا بحدى بعق م وماتها

ومراال اباا  جنااي علاا  اادرا  ببيااا  أنااه لااو ساا ل سااائل عاا  قااولهم   آسااي  
الرجااال    ناااا أواسااايه  وآريتاااه   ناااا أوارياااه  ماااا أ اااله  وماااا علتاااه  اااي التغييااار   اااإ  

 ااال أ اسااايه وأ ارياااه  وأماااا علتاااه  اااي التغييااار   اجتمعااا  الهماتاااا  الجاااواب أ  األ
   لب  الرانية واوا  هنامام ما قبلها . 

ويااار  ابااا  جناااي أ   اااي  ااادا ندراجاااا  ودلااا  مااا  وجهاااي   أحاااد ما أنااا  لااام 
تستوى دكر األ ل  واآلرر أن  لم تت ص شره العلة . رم يبدأ اب  جناي باساتيفاء 

لاااة تغييااار الهماااا  واوا    ي اااول.  أ اااله أ اساااو   ألناااه أ ااال الكلمتاااي   واست  ااااء ع
أ اعلااا  مااا  األساااو     لبااا  الاااواو يااااء  لوقوعهاااا  ر اااا  بعاااد الكسااار   وكااادل  أواريااا  
أ االه  أ ارااو   ألنااه ماا  األرااو    ان لباا  الاا م لمااا دكرنااا  كمااا تن لااب  ااي أع اا  

 واست   . 

أنااه اجتمااع  ااي كلمااة  وأمااا ت  ااي علااة تغيياار الهمااا  ب لبهااا واوا   ااال ول  يااه
واحاااد   ماتاااا   يااار عيناااي   األولااا  ماااامومة والرانياااة مفتوحاااة  و اااي حشاااو  يااار 

            –و اااااي الاااااامة  – ااااارى   اساااااتر ل دلااااا     لبااااا  الرانياااااة علااااا  حركاااااة ماااااا قبلهاااااا 
 .(119) واوا  
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 مصطلح االستحسان: 

اهستحساااا  م ااا ل    هاااي يساااتردم  اااي أ اااول الف اااه  و اااو أحاااد األدلاااة 
. (110)ة عنااد الحنفيااة. واهستحسااا   ااي اللغااة   ااو عااد الشاايء واعت اااد  حساانا  الف هياا

و ااي اه اا  ه   العاادول بالمساا لة عاا  حكاام ن ائر ااا نلاا  حكاام آراار لوجااه أقااو  
 .(117)ي تاي  دا العدول   وير  الروارامي أنه  قياو لكنه رفي  ير جلي 

دلاااة األربعاااة و اااي تعريفاااا  الجرجااااني أ  اهستحساااا   اسااام لااادليل مااا  األ
يعاارق ال يااو الجلاي  ويعماال باه ندا كاا  أقاو  منااه   ويرلاص الجرجااني نلاا  أ  

 .(118)اهستحسا   و  تر  ال ياو واألرد بما  و أر ق للناو 

لاام يعاارى اباا  جنااي اهستحسااا   ااي اللغااة تعريفااا   ااريحا  ومباشاارا   باال باادأ 
 يار أناه باي  الفائاد   باب اهستحسا  ب   دكار  أ  علتاه ااعيفة  يار مساتحكمة  

 .(115)العملية منه و و  أ   يه اربا  م  اهتساط والت رى 

واسترمر اب  جني م  ل  اهستحسا  لتعليل  اوا ر لغوياة يتعلاق أكرر اا 
ب ايتي ااعا ل واابادال  ودلا  عا   رياق ت بياق  كارتي  تتعل اا  ب  اول اللغاة 

ربا  أنها أمر لام يغفال عناه أوه ما  دكر ا –مرلما تتعل ا  ب  ول الف ه  – لعلة  وام
 النحويو   وام  لم يك  أكرر م قد أحا  بكل أبعاد ا ومراميها. 

والرانيااة  ااي ال ياااو الااد  باارط  يااه اباا  جنااي وشاايره الفارسااي اللاادا  تاا ررا 
 بمنا   المدرسة الب رية  ي اللغة. 

 واهستحسا  أنواط منها  

الفتااو  والت ااو  والشاارو   دلاا  أ  تاار  األرااى نلاا  األر اال  نحااو  ألفااا  منهااا  -1
 د  األلفا  بوا    عل   وي تي  دا الوا   ي العربياة  اي األساماء وال افا . 
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وأ ل  يغة  دا الوا  أ  يكو  بالياء ه بالواو  ولك  العرب قلبوا الياء واوا  
  م   ير استحكام علة أكرر م  أنهم أرادوا الفرق بي  اهسم وال فة . 

 
 

ا  نلحاااق نااو  التوكيااد اساام الفاعاال تشاابيها  لااه بالفعاال الماااارط وماا  اهستحساا -2
 ك ول الراجا. 

 مرج   ويلبو البرودا أري  ن  جئ  به أملودا    

 أقائل  أحاروا الشهودا

والشا د  ياه )أقاائل (  ند ألح ا  ناو  التوكياد اسام الفاعال  ه عا  قاو  علاة 
 وه استمرار عاد     هو ند  م  اهستحسا . 

الااواو ياااء  ندا وقااع سااك  بااي  الكساار  والااواو  نحاو  اابية وقنيااة  واأل اال قلاب  -3
 .(126) يهما   بو   وقنو 

 مصطلح ترافع األحكام: 

و ااو عنااوا  باااب و ااى بااه اراات ى ت ااريى بعااق األلفااا   ون اال اباا  
جني أمرلاة ما  كتااب سايبويه  ومنهاا قولاه   ماد ب العارب  اي تكساير ماا كاا  ما  

حو  علم وأع م  وقادم وأقادام . رام ن ال عناه أ  ماا  كاا  علا  ) عل( عل  أ عال  ن
) علاااة( كسااارو  علااا  )أ عااال(  نحاااو  أكماااة وآكااام...  ويع اااب ابااا  جناااي علااا  كااا م 

 .(121)سيبويه ب وله   نل   نا انته  ك مه نه أنه أرسله ولم يعلله 

وي هااار أ  اباااا  جنااااي رأ  أ  ي اااادم تعلااااي   لماااا ن لااااه عاااا  ساااايبويه    ااااال  
 اااول  ياااه عناااد  أ  حركاااة العاااي  قاااد عاقبااا   اااي بعاااق المواااااع تااااء الت نياااآ   وال

ودلاا   ااي األدواء  نحااو قااولهم  رمااآ رمرااا   وحااب  حب ااا   وحااب  حبجااا    ااإدا ألح ااوا 
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التاء أسكنوا العي    الوا  ح ل ح لة  ومغل مغلة    د تر  نل  معاقبة حركاة العاي  
 تاء الت نيآ . 

ليااه اباا  جنااي بااي  التاااء وحركااة العااي  جعلهمااا و اادا التعاقااب الااد  أشااار ن
تجريااااا   لاااادل  مجاااار  الااااادي  المتعاااااقبي    لمااااا اجتمعااااا  ااااي ) علااااة( ترا عااااا  ااااي 

 أحكامهما . 

وي  د بدل  اب  جناي ماا قالاه  اي تعلي اه علا  األمرلاة السااب ة     سا    
 ااار التاااء حكاام الحركااة  وأساا    الحركااة حكاام التاااء   اا ل األماار بالمرااال نلاا  أ  

 ك نه ) عل(  و) عل( باب تكسير  )أ عل( . 

والغريااب  يمااا قدمااه اباا  جنااي لهاادا الباااب  ااي اعمااه أ    اادا مواااع ماا  
العربية ل يى  لم أر ألحد م  أ حابنا  يه رسما   وه ن لوا نلينا  يه دكرا    رام راتم 
الباااب ب ولااه   و اادا حااديآ ماا   ااد  ال ااناعة  ريااب الم رااد  ل يااى المااا رب  

 .(122)مله  إن ه مجد علي   م و لن ر   ت 

وعلاا  الاار م ماا   اادا الاااعم  إنااه مراال للباااب بمااا دكاار  ساايبويه الااد  ساام  
  ولكناه لاام ي اام (123)البااب بااا   بااب مااا كااا  علا  حاار ي  ولاايو  ياه ع مااة الت نيااآ 

بتعلياااال األمرلااااة كالااااد   علااااه اباااا  جنااااي. وماااا   نااااا ناااار  أ  اباااا  جنااااي قااااد واااااع 
د  ال ااااااوا ر اللغويااااااة  و ااااااو  ترا ااااااع األحكااااااام . وياااااار  مح ااااااق م اااااا لحا  لمراااااال  اااااا

الر ااائص أنااه أراد  أنااه قااد يجتمااع  ااي الكلمااة أماارا   ي اااي كاال منهمااا ندا انفاارد 
بحكم  ي اللغة  تكو  عليه الكلمة   يكو  دل  داعيا  نل  نلغاء ت رير ما   ك    ادا 

 ر ع حكم  دا  و دا ر ع حكم  دا وأب له .

ر ااائص مبينااا  أ  مااا د ااب نليااه اباا  جنااي ي اارب منااه راام أردى مح ااق ال
 . (124) قول األ وليي  وأرباب اهستدهل  ن  األمري  ندا تعاراا تساق ا 

 مصطلح المنزلة بين المنزلتين: 
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و اااو مااا  م ااا لحا  المعتالاااة  وقاااد لحااا  الدارساااو  أ  ابااا  جناااي  كاااا  
 .(129)أحيانا   معتاليا  تتردد آرا    ي اهعتاال  ي كتبه  وت بع ببحره

والمنالة بي  المنالتي   أ ال ما  األ اول الرمساة عناد المعتالاة   وي  اد 
عادم و اى الاداعي أو مرتكاب الكبيار  باايماا  وه باالكفر  بال  او  اي منالاة  ‘به 

 .(120)بينهما  ولكنه يرلد  ي النار 

واستردم اب  جني الم  ل  ومفهومه  ي باب سما  )باب  ي الحكم ي ى 
الحكمااااي (  وحاااااول  يااااه ت بيااااق  اااادا المباااادأ اهعتاالااااي علاااا  بعااااق المسااااائل بااااي  

النحوية  نحو ما دكر   ي تفسير  كسر  ما قبال يااء الماتكلم  اي نحاو   ماي  وأنهاا 
ليسااا  حركاااة نعاااراب وه بنااااء  أماااا كونهاااا  يااار نعاااراب  اااأل  اهسااام يكاااو  مر وعاااا  

أمااا كونهااا  ياار بناااء  ومن ااوبا  و ااي  يااه  نحااو   اادا   مااي  ورأياا   اااحبي  و 
 .(127) أل  الكلمة معربة متمكنة   ليس  الحركة ند   ي آرر ا بناء 

 مصطلح النقض: 

ويااار  بعاااق الدارساااي  المحااادري  أ   م ااا ل  الااان ق  مااا  م ااا لحا  
 .(128)المتكلمي  والمنا  ة  ومعنا   ترلى الحكم مع وجود العلة المدعا  

 االي   ااي الر ااائص أولهمااا   واسااتردم اباا  جنااي الاان ق  ااي بااابي  منف
بااب  اي ن اق العااد   وأراد باه أ  يبااي  أ  بعاق األ عاال تعارى  اي حاال معينااة  
 ااإدا  ياار   اايغها اناات ق حالااه نلاا  اااد   وماا  دلاا  ن اال الفعاال ماا  اللاااوم نلاا  
التعااد  ند  المعتاااد الماا لوى  ااي اللغااة أنااه ندا كااا  ) عاال(  ياار متعااد  كااا  )أ عاال( 

لهمااا  كرياارا  مااا تجاايء للتعديااة  نحااو  قااام ايااد  وأقماا  اياادا .  ااإ  متعااديا   أل   ااد  ا
كاا  ) عال( متعااديا  نلا  مفعااول واحاد   إنااه ي اير بااالهما  متعاديا  نلاا  ارناي   نحااو  

  عم ايدم رباا   وأ عمته رباا . 
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وم  أحوال )ن ق العاد (  ي الفعل أ  ين ل نل  التعد  بالمرال ه بالهما 
 .(125)كسوته روبا   كسي ايد روبا    إنه ي ير بالمرال  نحو كما  ي ) عل(  

وقد ت رر السيو ي باب  جني   دكر الباب  ي األشبا  والن ائر  ي النحاو  
 .(136)بعنوا   ورود الشيء عل  ر ى العاد 

والباااب الراااني الااد  اسااتردم  يااه اباا  جنااي م اا ل  الاان ق  ااو )باااب  ااي 
 اهمتناط ع  ن ق الغرق(. 

جناااي امتنااااط العااارب  مااا  ن اااق أ راااااها بالباااداء الاااد  تاااروم  وشااابه ابااا 
 .(131)واليهود نلاامنا نيا   ي نس  الشرائع وامتناعهم منه 

ون ااااال ابااااا  من اااااور عاااااا  ابااااا  األريااااار أ  البااااااداء بمعنااااا  ال اااااااء  و ااااااو 
 .(132) است واب شيء علم بعد أ  لم يعلم  ودل  عل  الله  ير جائا 

 ل  البااداء  أ  نساا  الشاارائع لاايو ببااداء وأكااد اباا  جنااي  ااي معالجتااه لم اا
عندنا...  رم اتباع دلا  ب ولاه   أل   ياه انتكاراا   وتراجعاا   واساتدراكا   وتتبعاا .  كادل  

 .(133)امتناط العرب م  ن ق أ رااها 

ويمكاا  ح اار الحاااه  التااي دكر ااا اباا  جنااي تمرااي   همتناااط العاارب ماا  
 ن ق أ رااها  ي اللغة بما ي تي  

اط العاارب ماا   ند ااام الملحااق  نحااو  جلبااب  وشااملل  وشااربب... ودلاا   امتناا -1
أن  ننما أرد  بالايااد  والتكريار نلا  البلاو  نلا  مراال معلاوم   لاو أد ما   اي 
نحو شربب   لا   شارب هنات ق  راا  الاد  اعتامتاه  ما  م ابلاة السااك  
 بالساااك   والمتحاار  بااالمتحر    اا د  دلاا  نلاا  اااد مااا اعتامتااه  ون ااق مااا

 رمته   احتمل الت اء المرلي  متحركي .. . 
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 امتنااااعهم مااا  تعرياااى الفعااال  ند ه باااد للفعااال مااا  أ  يكاااو  منكاااورا  ه يساااو   -2
تعريفه  ألنه لو كا  معر ة لماا كاا  مساتفادا   أل  المعاروى قاد  ناي بتعريفاه 

 ع  اجت به ليفاد م  جملة الك م . 

بااااال م  نحااااو األحساااا  منااااه   امتناااااعهم ماااا  نلحاااااق )ماااا ( ب  عاااال ندا عر تااااه  -3
 .(134) واأل ول منه... 

 امتناااعهم ماا  نلحاااق علاام الت نيااآ لمااا  يااه علمااه   ومراال اباا  جنااي علاا  دلاا   -4
باااالجمع مااا  )مسااالمة(  مسااالما     لااام ي ولاااوا  مسااالمتا   لااائ  يلح اااوا ع ماااة 

 .(139) ت نيآ مرلها.. 

والجاام بالساكو    امتناعهم م  تناوي  الفعال. ودلا  أناه قاد اساتمر  ياه الحادى -9
 . (130)لر له.  لما كا  مواعا  للن ق منه لم تلق به الاياد   يه... 
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 تقييم وخالصة: 
ل د أ اد اب  جناي ما  جهاود علمااء اللغاة والف اه والكا م والحاديآ والمن اق 
 ي درسه اللغاو  المتمياا   اساتفاد ما   ارق بحارهم واساتردم م ا لحاتهم و ب هاا 

د اعتاارى  ااي بدايااة ر ائ ااه بهاادا األراار للمنااا   المتبعااة علاا  الاادرو اللغااو   وقاا
 ي  د  العلوم كلها  وأنه تعرق  ي الر ائص  لعمال أ اول النحاو علا  ماد ب 

 أ ول الك م والف ه . 
وتتبعنااا  ااي رنايااا البحااآ العناااوي  التااي كااا  ي اادر بهااا أبااواب ر ائ ااه  

عاق م ا لحا  شايوره  هي عناوي  متنوعة  لغوية  و  هية  وك مية    د أراد ب
الب اااريي  مااا  لاااد  الرليااال وسااايبويه والمبااارد وابااا  السااارا  نلااا  شااايره أباااي علاااي 
الفارساااي الاااد  كاااا  لاااه األرااار األكبااار والمباشااار  اااي توجياااه ابااا  جناااي موااااوعا  

 الدرو النحو . 
ولاام يكتااى اباا  جنااي بن اال المواااوعا  وعناوينهااا عاا  شاايوره  باال كااا  

بحاااآ  يجعلاااه م ااا لحا  ي اااور باااه وب ري تاااه يساااترر  مااا  أقاااوال شااايوره عناااوا  ال
الرا اااة ماااا كاااا  الشااايو  قاااد تنااااولو  وتدارساااو  مااا  دو  أ  يااااعوا لاااه الم ااا ل  

 الم ئم. 
ورأينا  ي رنايا البحآ كدل  أ  ابا  جناي  ااحب الع لياة اللغوياة المتفتحاة 
التي لم ت  ر عا  ابتاداط وااع الم ا ل   ومانه  البحاآ  اي أ  موااوط لغاو  

ماا  ر ا تااه العاليااة التااي جمعاا   كمااا هحاا  الدارسااو  جميعااا   بااي  ر ا ااة مسااتفيدا  
الف هاء ور ا ة المتكلمي  نل  جاناب الر ا اة اللغوياة. وقاد تنباه الدارساو  نلا  أ  ابا  
جني وام  استردم م  لحا  الف ه وعلام الكا م نه أناه عبار عنهماا بمفاا يم لغوياة 

ما  اي تناولاه لم ا ل  )الادور(  اي بااب ترتلى ع  مفا يم الف هاء  والمتكلمي   ك
)دور اهعاات ل(  وكمااا  ااي تناولااه علاال النحااو مسااتمدا  م اا لحا  الف هاااء   العلااة 
عنااد  نوعااا   موجبااة ومجااوا   وكاادل  عنااد تناولااه تر اايص العلاال  واهستحسااا   

 ورلع األدلة   إ  مفا يمها  ي الف ه والك م ترتلى ع  مفا يمها  ي اللغة. 
ابا  جناي الم ا لحا  اللغوياة الب ارية  ولام يعار  علا   ير اا  واستردم 

ند لاام ياا رر عنااه اسااتردام مااا عباار عنااه الدارسااو  ب نااه م اا لحا  كو يااة  وعلاا  
الاار م ممااا كااا  يكنااه لعلماااء الكو ااة ماا  الت اادير واهحتاارام. ولحاا  الدارسااو   مراااه  
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لااه   ندا كااا  أ  اباا  جنااي اسااتردم م اا ل  )اساام الفاعاال( كمااا  ااي قو  –علاا   اادا 
اسام الفاعال علا  قااو  تحملاه للاامير  متا  جاار  علا   يار ما   ااو لاه لام يحتماال 
الامير . وأما الكو يو   اإنهم يسامو  اسام الفاعال  الفعال الادائم  ودكار األن اار  

 أ  الفراء سم  أسماء األ عال  الرالفة. 
ودلاا  الدراسااا  الساااب ة وال ح ااة أ  هباا  جنااي الفااال  ااي ت ساايو علاام 
أ اااول النحاااو علااا   ري اااة الف هااااء والمتكلماااي   رااام جااااء بعاااد  مااا  العلمااااء كااااب  
األنبااار   ااي )لمااع األدلااة(  والساايو ي  ااي )اهقتااراه(    ااورا ولر ااا مااا دكاار  اباا  

نه أنهمااا لاام  –وربمااا اادا  ااي بعااق الفااروط  –جنااي وتمياااا عنااه بكراار  الت ساايما  
الم ا لحا  بمرال ماا  عال أباو الفات  ابا  يتتبعا ال ااايا اللغوياة التاي تكتنفهاا  اد  

 جني. 
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 الحواشي
 

 .121عبد ال بور شا ي   العربية لغة العلوم والت نية  ص  -1
  وين ل م لوب ع  م  ف  267أحمد م لوب  بحوآ لغوية ص  -2

الشهابي )الم  لحا  العلمية( التعريى التالي للم  ل     و لف  اتفق 
 عن  م  المعاني العلمية . العلماء عل  اتراد  للتعبير ع  م

حاول أحد الدارسي  المحدري  تفسير اهرت ى ال ا ر بي  اللف ي   لمايد  -3
 .121-115م  التف يل  ان ر شا ي   المرجع السابق  ص 

 .81و ص  78ال احبي  ي   ه اللغة ص  -4
(  اااي تعلي اااه علااا  أقاااوال 73-72يااار  م لاااوب )المرجاااع الساااابق ص 

  للت اااور   ماااا يتعلاااق ب لفاااا  الشاااريعة يسااام  ابااا   اااارو أ  العااارب اساااتجاب
 الح ي ااة الشاارعية  وأمااا ألفااا  اللغااة  إنهااا تسااتعمل علاا  الح ي ااة ن  كااا   اادا 
اهساااتعمال علااا  أ ااال وااااعها  اااي اللغاااة  وقاااد سااام  م لاااوب الح ي اااة  اااد  
بالح ي اااة اللغوياااة  و اااي نوعاااا   ناااوط عاااام  اااي اهساااتعمال كاساااتعمال ال اااارور  

آلنياااة دو   ير اااا  وناااوط رااااص  و اااو ماااا ي لاااق علياااه للدهلاااة علااا  بعاااق ا
الم ااا لحا   نحاااو ماااا يجرياااه أ ااال العلاااوم  اااي كتااابهم  وماااا ي ااا نعه أ ااال 

  وشااااااا ي   المرجااااااع 109الحاااااارى وال ااااااناعا   ااااااي أعمااااااالهم  وان اااااار ص 
 .95السابق  ص 

وماا بعاد ا.  197ان ر  جعفر عبابنة  مكانة الرليل  اي النحاو العرباي  ص  -9
ومااا بعااد ا( أ  النحااا  قباال الرلياال   7 اا ل  النحااو  ص وياار  ال ااوا  )الم

كعبد الله ب  أبي اسحاق  وعيس  ب  عمار  وأباي عمارو با  العا ء  و يار م 
قااد واااعوا عااددا  ماا   ااد  الم اا لحا  التااي اسااتعملها  ااو وماا  جاااء بعااد  . 
علااا  أ  جااال الدارساااي  المحااادري  ي ااارو  أ  ع لياااة الرليااال الفاااد  ه يعجا اااا 
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 لحا  والمسااميا . وان ار أحمااد مكاي األن ااار   أباو اكريااا ا ا ناط الم ا
 .437-430الفراء  ص 

 .1566م لوب  المرجع السابق  ص  -0
 .170-173عبابنة  المرجع السابق  ص  -7
ان ااار األن اااار   المرجاااع الساااابق. دكااار مهاااد  المراوماااي )مدرساااة الكو اااة   -8

سامية توا اق ( أ  الفراء سم  اسم الفاعل  الفعال الادائم  وأ   اد  الت241ص 
ما  ي اللغة البابلياة  وأاااى أناه سا ل أحاد أسااتدته عا  تسامية الفعال الادائم  

  دكر له أ  التسمية توا ق ما  ي اللغة األكدية. 

 .242  و ص 267المرجع نفسه  ص  -5
  وقاااار   األن اااار   298-290ان ااار  المراوماااي  المرجاااع نفساااه  ص  -16

  وعبابناااة  181ابق  ص   وال اااوا   المرجاااع السااا438المرجاااع الساااابق  ص 
  وان اااااااار سااااااااعيد جاساااااااام الابيااااااااد   178و ص  10المرجااااااااع السااااااااابق  ص 

 وما بعد ا.  41م  لحا  ليس  كو ية  ص 

 .129مراتب النحويي   ص  -11
 .7ان ر  سعيد جاسم الابيد   المرجع السابق  ص  -12
 .19-13  ص 1كتاب سيبويه    -13
 وما بعد ا.  141 1المبرد  الم تاب   -14

 .49 1 ول  ي النحو  اب  السرا   األ -19
  ياااااادكر مح ااااااق الكتاااااااب )د. محمااااااد 236-225المسااااااائل العسااااااكرية  ص  -10

الشااا ر أحمااد( أ  أبااا علااي الفارسااي عاارى ااعااراب والبناااء  ااي )اايااااه 
العااااد (  البناااااء راااا ى ااعااااراب  و ااااو أ  ه يرتلااااى اآلراااار بااااارت ى 

 .141ص  1   19ص  1العوامل     
 .00-02مفاتي  العلوم  ص  -17
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  286 1  247 1  وان ار كتااب سايبويه  195-198ع سابق  ص مرج -18
1 362. 
ي هاار  اادا الت اانيى جليااا   ااي عماال اباا  النااديم  ااي الفهرساا  الااد   اانف   -15

 يااااه العلااااوم نلاااا  م ااااالتي   علااااوم العاااارب وعلااااوم العجاااام  وكاااادل   ااااي عماااال 
الرااوارامي  ااي مفاااتي  العلااوم  وان اار  د. نحسااا  عباااو  ت اانيى العلااوم 

محااااار   اااي مجماااع اللغاااة العربياااة األردناااي  الموسااام الر اااا ي عناااد العااارب  
 م. 1583األول 

 .171شا ي   مرجع سابق  ص  -26
 .155-158  وان ر ص 156م لوب  مرجع سابق  ص  -21
 .42 1ان ر م دمة مح ق الر ائص   -22
 .209 اال السامرائي  اب  جني  ص  -23
  وان اااار  محمااااد حسااااي  آل ياسااااي   الدراسااااا  218المرجااااع نفسااااه  ص  -24

 .453غوية  ص الل
 وما بعد ا.  432 3األ ول  ي النحو   -29

 وما بعد ا.  134المسائل العسكرية  ص  -20

 وما بعد ا.  50 1الر ائص   -27

 وما بعد ا.  230 1 -28

  دكااار نبااارا يم أنااايو )مااا  أسااارار اللغاااة  ص 135-133 2الر اااائص   -25
( أ  اهشاات اق عنااد علماااء اللغااة األوائاال  ااو  اسااتررا  لفاا  ماا  لفاا  آراار 02

معه  ي المعن  والحروى األ لية    إدا اتحد المشتق والمشتق منه  ي متفق 
ه  هااااو اهشاااات اق الكبياااار أو  ترتيااااب الحااااروى ساااامي  اااادا باهشاااات اق العااااام  وام
األكباار. ويرجااع الفااال  ااي مراال  اادا الت ساايم نلاا  اباا  جنااي  ااي الر ااائص  

 وام  لم ي لق عل   د  األنواط تل  المسميا  المتعار ة اآل  . 
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 .19. السكاكي  مفتاه العلوم  ص ان ر -36
. وان ار محماد حساي  آل ياساي   250-1حسي  ن ار  المعجم العرباي   -31

 .453الدراسا  اللغوية  ص 
 وما بعد ا.  376اهشت اق  ص  -32

  وان اار  علااي وا ااي    ااه اللغااة  ص 00نباارا يم أناايو  مرجااع سااابق  ص  -33
 .136  سعيد األ غاني   ي أ ول النحو  ص 186

وماا بعاد ا. وان ار  ابا   اارو  ال ااحبي  اي   اه  24 1كتاب  سيبويه  ال -34
ومااااا بعاااااد ا   50اللغااااة  باااااب األسااااماء كيااااى ت ااااع علاااا  المسااااميا   ص 

 .305 1والسيو ي  الما ر  

 . 54-53 2الر ائص   -39

 .166-55 2الم در نفسه   -30
 .162 2الم در نفسه   -37
 .157 1الم در نفسه   -38
ا  علام أ اول النحاو  ص لماياد ما  التف ايل  ان ار  الناواجي  م ا لح -35

26-24. 
 .200-209 1الر ائص   -46

 .473 2الم در نفسه   -41
. وقد  سار سايبويه المراال ب ولاه   ولاو قاال  أماا أباو   لا  387 1الكتاب   -42

نمااا يريااد ب ولااه   يااه أب  أب  لكااا  علاا  قولاا    لاا  بااه أب أو  يااه أب  وام
اب             مجااار  األب علااا  ساااعة الكااا م  ولااايو نلااا  الن اااب  هناااا سااابيل  الكتااا

1 385-356. 
  وان اار  اباا  مجا اااد  الساابعة  ااي ال اااراءا   474-473 2الر ااائص   -43

   وقرأ حما  والكسائي   قال اعلم  مو ولة األلى ساكنة الميم . 185ص 
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 وما بعد ا.  321 1الم در نفسه   -44

 30 1  وما بعاد ا  وان ار  سار  اناعة ااعاراب  79 3الم در نفسه   -49
 وما بعد ا. 

 276  وان ر  ال احبي  ي   ه اللغة  ص 28تباط والمااوجة  ص اا -40

. ولمايااااد ماااا  التف اااايل ان اااار  حسااااي  419-414 1الساااايو ي  الما اااار   -47
 وما بعد ا.  47ن ار  دراسا  لغوية  ص 

( أ  95  يااار  حساااي  ن اااار )مرجاااع ساااابق  ص 168-167 4الكتااااب   -48
ي  مااا  األ عاااال ال يااااو عناااد بناااي تمااايم  يماااا كاااا  علااا  )َ ِعااال( الحل اااي العااا

كشااهد  واألسااماء كَفِرااد  وال اافا  كَمِحاا   ومااا كااا  علاا  )َ ِعياال( الحل ااي 
العاااي  كساااعيد وَر ياااى  ال يااااو عناااد م ِنتبااااط الفااااء للعاااي   ي ولاااو   ِشاااِهد  
وِ ِراااد  وِر ياااى  وقاااد جعااال ن اااار  ااادا مااا  ااتبااااط الم ااارد  اااي حركاااا  

 المفردا . 

ي أكرر م  موااع  اي كتاباه  . دكر سيبويه  دا المرل  10 2الر ائص  -45
  وقاال  ياه   وقاد حملهام قارب الجاوار علا  أ  جاروا  430 1  00-07 1

 .07 1 دا جحر اب ررب  
ان ااار الر اااائص بااااب  ماااا قااايو علااا  كااا م العااارب  هاااو مااا  ك مهااام   -96

1 300. 
 .07-00 1الكتاب   -91
  وقااد بااي  ساايبويه أ  ساابب  اادا ال لااب  ااي 304-306 4الم اادر نفسااه   -92

نحو   يم  ي  وم  أل  الياء أرى علايهم )أ  العارب( لشابهها وا  ) عل( 
باأللى  ودل  أنها جاء  بعد امة  وما  أمرلتاه  عتاي  اي عتاو  وجراي  اي 

 جرو  وع ي  ي ع و . 

 .226 3الر ائص   -93
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 .222 3الم در نفسه   -94
 .146-135 2الم در نفسه   -99
 .141 2الم در نفسه   -90
 .143 2الم در نفسه   -97
 .10 1ر  السيو ي  األشبا  والن ائر  الم در نفسه  وان  -98
 .144 2الر ائص   -95
 .149 2الم در نفسه   -06
.وان ر  ي تعريى ااشمام  الجرجاني  التعريفا   328 2الم در نفسه   -01

 .191  و ي تعريى الروم  ص44ص
 .9 1الر ائص   -02
 .13 1الم در نفسه   -03
 .18-17 1الم در نفسه   -04
 .32 1الم در نفسه   -09
  وقااار   األنبااار   أساارار العربيااة 252-251  ص السااامرائي  اباا  جنااي -00

  26-18 1  وان اااار اباااا  يعاااايش  شااااره المف اااال 3وشااااره األشااااموني  ص
 .26 1وشره األشموني  

 .33 1الر ائص   -07
 .0ان ر  عبد  الراجحي    ه اللغة  ي الكتب العربية  ص  -08

 .5  امش  8   امش 33 1الر ائص  -05
 .74الراجحي  مرجع سابق  ص  -76
 .265 1ا ر  ي علوم اللغة  السيو ي  الم -71
 .12-16 2الر ائص   -72
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  وأاااااى ابااا  جناااي مرااااه  آرااار و اااو أ  )الكعباااة( 34 1الم ااادر نفساااه   -73
تعرى ا   حا  ب نها  بي  اللاه    اال   وكماا أ  بيا  اللاه راص باه الكعباة  
وام  كان  البيو  كلها لله  وله ن ائر  اي اللغاة  اي ق ار ماا كاا  شاائعا   اي 

 نواعه . جنسه عل  أحد أ

 .254-252السامرائي  مرجع سابق  ص  -74
 وما بعد ا.  39 1الر ائص   -79

 .259السامرائي  المرجع السابق  ص  -70
 .225المسائل العسكرية  ص  -77
. دكااار ابااا  جناااي  اااي تعريفاااه للبنااااء معااااني أرااار 38-37 1الر اااائص   -78

ومنها قول العرب   قد بن      ب  لاه  يعناي  اي الااوا   وكادل   اي المجااا 
 اروا البناء  ي الشرى والمجد  نحو قول لبيد  استع

  بن  لنا بيتا  ر يعا  سمكه         سما نليه كهلها و  مها

وقااد تاا رر بتعريااى اباا  جنااي لإلعااراب اباا  األنبااار   ااي )أساارار العربيااة   ص 
(  ي ول األشاموني   ن  البنااء 96-45 1(  واألشموني )شره األشموني  20

   افة ياراد بهاا الرباو    رام قاال   وقيال  او لااوم  ي اللغة واع الشيء علا
آرر الكلمة حركة أو سكونا  لغيار عامال أو اعات ل  ان ار  الساامرائي  مرجاع 

 .258سابق  ص 
 .497-442 2الر ائص   -75

 .157ال احبي  ي   ه اللغة  ص  -86
 .443-442 2الر ائص   -81

 .48 2الم در نفسه   -82
 .425السكاكي  مفتاه العلوم  ص  -83
 .48-40 2الر ائص   -84
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 .90 3الم در نفسه   -89
 .354عبد الغني الدقر  معجم النحو  مواوط النداء  ص  -80

 .194 3الر ائص   -87
 .199 3الم در نفسه   -88
 .175 2( الم در نفسه  1 امش ) -85
وماا بعاد ا  وان ار  السايو ي  األشابا  والن اائر   175 2الم در نفساه   -56

1 226  1 273. 
 وما بعد ا.  111 3الم در نفسه   -51

 .117 3ر نفسه  الم د -52
 .45-44 2الم در نفسه   -53
 وما بعد ا 133 2الم در نفسه   -54

 .192-149 2الم در نفسه   -59
 وما بعد ا.  14 4الكتاب   -50

 .199-192 2الر ائص   -57

وقد دكر اب  السرا  المرال ب و  ي مباحآ  348-347 1الم در نفسه   -58
 .90 2حروى الع ى  ودكر أ  معن  )أو( ااباحة. األ ول  ي النحو  

 .184 3الكتاب   -55
 .348 1الر ائص   -166
وماا  األمرلااة قااولهم  أباايق لياااه و ااو ماا  الااواو   345 1الم اادر نفسااه   -161

 أل  أ له يلوه. 

 .390 1الم در نفسه   -162
ومااا بعااد ا. ومراال  اادا قااولهم  قاان  ي اان   وقاان   370 1الم اادر نفسااه   -163

 ي ن . 
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 .2 1الم در نفسه   -164
جااامع الكبياار  والجااامع ال ااغير  واااع  ااي الف ااه الحنفااي كتبااا  عااد  منهااا  ال -169

والمبسو   ودكر أحمد أمي  أ  كتبه كان  عماد م  أت  بعد   ي   اه أباي 
(. ويااادكر مح اااق الر اااائص )الم دماااة  264 2حنيفاااة. )ااااح  ااسااا م  

( أ  اب  جني كا  معنيا  بكتب محمد ب  الحسا   وكادل  شايره أباو 41 1
 علي الفارسي. 

  ند 143-142مرائي  مرجااااع سااااابق  . وان اااار السااااا103 1الر ااااائص   -160
ي ول    تتبع العناوي  وحد ا يدل  عل  أرر الف ه وعلام الكا م والمن اق  اي 

 بحره . 

 . 149 1الر ائص   -167

 .57-50أشرى النواجي  المرجع السابق  ص  -168
  وياار  مح ااق الر ااائص أ  اباا  جنااي  يريااد 184-183 1الر ااائص   -165

بدل  الشيء. والادور باي  شايئي   بدور اهعت ل أ  يعلل الشيء بعلة معللة
توقاى كاال منهمااا علاا  اآلراار  و ادا ماا  م اا لحا  المتكلمااي   ولهاام  يهااا 

 ت اسيم وبحوآ. 

. ويفسار مح ااق الر ااائص كا م اباا  جنااي 211-268 1الم ادر نفسااه   -116
ب    ال ياو عل  الن ائر  ي بعق األمور ي اي بحكم  تكى العرب عنه 

الاادور أناا  لااو نسااب  نلاا  الع ااا ت لااب  ألنااه يفاااي نلاا  الاادور  وماا  أمرلااة
األلااى واوا   ت ااول  ع ااو    ااإدا قلاا   اادا  ااإ  الااواو تاادرل  ااي باااب الااواو 
المتحركااة المفتااوه مااا قبلهااا  و اادا ي اااي ب لبهااا ألفااا   ولكاا  تجنااب  اادا  اارارا  
م  الدور   إ  لو قلب  الواو ألفا لعد    لب  األلى واوا   لوقوعها قبل ياء 

 .143رجع نل  الواو   وان ر السيو ي  اهقتراه  ص اااا ة   ت
 . 144 1مح ق الر ائص  الر ائص   -111
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.وان ااار  السااايو ي  اهقتاااراه  بااااب ال اااواده  اااي 149 1الم ااادر نفساااه   -112
 وما بعد ا. 131العلة  ص

.وان اااااااار  الساااااااايو ي  الم اااااااادر السااااااااابق               109-104الم اااااااادر نفسااااااااه   -113
 .101ص  والسامرائي  مرجع سابق  168ص

 182-181  1(  1مح ق الر ائص    امش ) -114

 . 182-181 1الر ائص   -119

 . 82الجرجاني  التعريفا   ص -110

 .23الروارامي  مفاتي  العلوم  ص -117
. وياااااار  أبااااااو الب اااااااء )الكليااااااا         83-82الجرجاااااااني  الم اااااادر السااااااابق   -118

دا 167ص ( أنااه  ندا كااا  الاادليل  ااا را  جليااا  وأراار  اااعيفا  يساام  قياسااا   وام
 ا  با نا  رفيا  وأرر  قويا  يسم  استحسانا  .ك

 .133 1الر ائص   -115
  وان اااااار  اباااااا  األنبااااااار   لمااااااع األدلااااااة  137-134 1الم اااااادر نفسااااااه   -126

  محمااااااود جفااااااال  194-192  الساااااايو ي  اهقتااااااراه  ص134-133ص
)أ(   22اهستحسا  عند ابا  جناي  مجلاة دراساا  )العلاوم اانساانية( مجلاد

 .3343-3323م  ص1559  0العدد 
 وما بعد ا. 168 2  الر ائص  955 3  983-982 3الكتاب   -121

 .165-168 2الم در نفسه   -122
 .357 3الكتاب   -123
 123. وان ر النواجي  مرجع سابق  ص 168 2الر ائص  الهامش   -124

 .90-92السامرائي  مرجع سابق  ص  -129
 .162النواجي  مرجع سابق  ص  -120
 .397-390 2الر ائص   -127
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 .56-85ص النواجي  المرجع السابق   -128
 وما بعد ا.  214 2الر ائص   -125

 وما بعد ا.  381 1 -136

 .231 3الم در نفسه   -131
 .00 14لسا  العرب  ماد  )بد (   -132
 .232 3الر ائص   -133
 .233-232 3الم در نفسه   -134
 .239 3الم در نفسه   -139
وأااى اب  جني سببا  آرر و و أ   التنوي  ننما  246 3الم در نفسه   -130

ُ  بالتما م  والفعل أحو  شيء نل  الفاعل   اإدا كاا  ما  لحق  ي الوقى م دنا 
الحاجاااة نلياااه مااا  بعاااد  علااا   اااد  الحاااال لااام يلاااق باااه التناااوي  ال حاااق لإليااادا  

 بالتكامل والتمام   الحاه  ندا  كما تر  ادا  .
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 المصادر والمراجع
 المصادر:  -أ

 اااا( أسااارار العربياااة  تح ياااق محماااد بهجاااة 977أباااو البركاااا  ابااا  األنباااار  )  -1
 م  المجمع العلمي العربي بدمشق  دمشق. 1597 ا 1377ي ار  الب

أباااو البركاااا  ابااا  األنباااار   لماااع األدلاااة  تح ياااق ساااعيد األ غااااني  دار الفكااار   -2
   بيرو . 2   1571

م( تح يق محمد علاي النجاار  3 ا(  الر ائص )352اب  جني  عرما  )   -3
 د.   دار الهد  لل باعة والنشر  بيرو . 

م(  تح يااااق حساااا   نااااداو   2ا   ساااار  ااااناعة ااعااااراب )اباااا  جنااااي  عرماااا -4
 م  دار ال لم  دمشق. 1589

م(  تح يااق عبااد 3 ااا(  األ ااول  ااي النحااو )310اباا  الساارا   أبااو بكاار )   -9
 م  م سسة الرسالة  بيرو . 1589الحسي  الفتلي  

 ااا( ااتباااط والمااوجااة  تح يااق كمااال م اا ف   359اباا   ااارو  أحمااد  )   -0
 سعاد   م ر. م  م بعة ال1547

اباااا   ااااارو  أحمااااد  ال اااااحبي  ااااي   ااااه اللغااااة  تح يااااق م اااا ف  الشااااويمي   -7
 م  م سسة أ. بدرا  لل باعة والنشر  بيرو . 1503

 اااااا(  لساااااا  العااااارب              711ابااااا  من اااااور  جماااااال الااااادي  محماااااد بااااا  مكااااارم )   -8
 م(  د.   دار  ادر  بيرو . 19)

  التعريفااا   دار الكتاااب  ااا(810الشااريى الجرجاااني  علااي باا  محمااد )   -5
 م  بيرو . 1589العربي  

 ا(  مفاتي  العلاوم  تح ياق 387الروارامي  محمد ب  أحمد ب  يوسى )   -16
 م  دار الكتاب العربي  بيرو . 1584نبرا يم األبيار   
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 اااا(  مفتااااه العلاااوم  020الساااكاكي  أباااو يع اااوب يوساااى بااا  أباااي بكااار )   -11
 الكتب العلمية  بيرو .   دار 1583اب ه وشرحه نعيم اراور  

م(  تح يااق عبااد الساا م 9 ااا(  الكتاااب )186ساايبويه  عرمااا  باا  قنباار )   -12
 م  عالم الكتب  ال بعة الرالرة  بيرو . 1583- ا1463محمد  ارو   

م(  4 اااا(  األشااابا  والن اااائر  اااي النحاااو )511السااايو ي  جااا ل الااادي )   -13
   دار الكتب العلمية  بيرو . 1584

الاادي    اهقتااراه  ااي علاام أ ااول النحااو  تح يااق  ااه عبااد  الساايو ي  جاا ل -14
 م  مكتبة ال فا  ال ا ر . 1555 ا 1426الر وى سعد  

م( تح يااق 2الساايو ي  جاا ل الاادي  عبااد الاارحم   الما اار  ااي علااوم اللغااة ) -19
 محمد أحمد جاد المول  وآرري   د.   دار الفكر  بيرو . 

  المسااااائل العسااااكرية   ااااا(377الفارساااي  أبااااو علااااي الحساااا  باااا  أحمااااد )   -10
   م بعة المدني  ال ا ر . 1582تح يق محمد الشا ر أحمد محمد أحمد  

م(  تح ياااق محماااد عباااد 2 اااا( الم تااااب )289المبااارد  محماااد بااا  ياياااد )   -17
  ا  عالم الكتاب  بيرو .1355الرالق عايمة  

  
 المراجع:  -ب
الم اارية  م  مكتبااة األنجلااو 1589  7نباارا يم أناايو  ماا  أساارار اللغااة    -1

 ال ا ر . 

   دار الفكر للنشر والتوايع  عما . 1587أحمد م لوب  بحوآ لغوية   -2

أحماااااد مكاااااي األن اااااار   أباااااو اكرياااااا الفاااااراء ومد باااااه  اااااي النحاااااو واللغاااااة   -3
م  المجلااااااااو األعلاااااااا  لرعايااااااااة الفنااااااااو  واآلداب والعلااااااااوم 1504 اااااااا 1384

 اهجتماعية  ال ا ر . 

م  دار  ريب 2661ل النحو  أشرى ما ر النواجي  م  لحا  علم أ و  -4
 لل باعة والنشر والتوايع  ال ا ر . 
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  دار الفكر 1584جعفر عبابنة  مكانة الرليل ب  أحمد  ي النحو العربي   -9
 للنشر والتوايع  عما . 

   دار الرائد العربي  بيرو . 1580  2حسي  ن ار  دراسا  لغوية    -0

  مكتبة م ار  1508 م( 2حسي  ن ار  المعجم العربي  نش ته وت ور  ) -7
 ال ا ر . 

  دار أساامة للنشار 1588سعيد جاسم الابيد   م ا لحا  ليسا  كو ياة   -8
 والتوايع  عما . 

  دار 2م   1580عباااااد ال ااااابور شاااااا ي  العربياااااة لغاااااة العلاااااوم والت نياااااة   -5
 اهعت ام  ال ا ر . 

 م   م سسة الرسالة  بيرو . 1580  3عبد الغني الدقر  معجم النحو    -16

م  م بعة لجناة التا ليى والترجماة والنشار  1590لله أمي   اهشت اق  عبد ا -11
 ال ا ر . 

  دار النهااة العربياة  1572عبد  الراجحي    ه اللغة  ي الكتاب العربياة   -12
 بيرو . 

نشاااا ته وت ااااور  حتاااا  أواراااار ال اااار   –عااااوق ال ااااوا   الم اااا ل  النحااااو   -13
الساااااعودية   م  شاااااركة ال باعاااااة العربياااااة1581 اااااا 1461الرالاااااآ الهجااااار   

 الرياق. 

م  دار الناادير لل باعااة 1505 ااال  ااال  السااامرائي  اباا  جنااي النحااو    -14
 والنشر والتوايع  بغداد. 

محمود جفال  اهستحسا  عند اب  جني  مجلة دراسا  )العلوم اانسانية(   -19
 م. 1559  0)أ(  العدد  22مجلد 

  2والنحااو   مهااد  المراومااي  مدرسااة الكو ااة ومنهجهااا  ااي دراسااة اللغااة  -10
 م  مكتبة وم بعة م  ف  البابي الحلبي  م ر. 1598
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