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املوؤلف:

اأ. د. فايز �صبحي عبد ال�صالم تركي.

يف  - مب�رش،  للجامعات  الأعلى  املجل�س  بقرار  ال�صعودية،  في�صل،  امللك  جامعة  الآداب،  بكلية  ف  �ال�رشرَّ النرَّحو  اأ�صتاذ 

201٥/4/1٨م.

كيبية يف �صعر الأع�صى الكبري �عالقتها بالدرَّللة يف �صوء  - ف �العر��س، بعنوان: »الق�صايا الرترَّ دكتوراه يف النرَّحو �ال�رشرَّ

الدر�س اللغوي احلديث«، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2003 م.

الإنتاج العلمي:

اأوًل- الكتب:

 �عالقته بالنرَّْظم �الدرَّللة بني النرَّظرية �الترَّطبيق، دار الكتب العلمية، بري�ت، الطبعة الأ�ىل، 2011 م.- 1
ّ
كيبي احلذف الرترَّ

م�صتويات الترَّحليل اللغوي: ر�ؤيٌة منهجيٌة يف �رَشْح ثعلب على ديوان زهري، دار الكتب العلمية، بري�ت، الطبعة الأ�ىل، - 2

2010 م. 

�ْصج �الدرَّللة، حتت النرَّ�رش مبركز التاأليف �الرتجمة �النرَّ�رش، بجامعة امللك في�صل.- 3 درا�صات ِل�صانية يف العالقة بني النرَّحو �النرَّ

ا ُجِمَع بُطوِل الَغْيَبة يف الِوْجهة الوجيهة اإىل احلرمني َمّكَة �َطْيَبة، حتت النرَّ�رش.- 4  اللُّغويُّ يف ِمْلء الَعْيَبة مِبَ
ُ
الَوْعي

ثانًيا – من اأهم الأبحاث:

فاعلية املعنى النرَّحوي الدليل لأ�صلوب املدح �الذم يف القراآن الكرمي، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، 2003م.- 1

�س يف العالمة الإعرابية �عالقته بالدللة يف �صعر الأع�صى الكبري، جملة الدرا�صات اللغوية، مركز امللك في�صل، - 2  الرتخُّ

ال�صعودية، 200٦م.

ف البيت البد�ّي يف لهجة بد� �ادي احلياة: درا�صة تاأثيلية مقارنة، من�صور بكتاب اأبحاث موؤمتر )الف�صيح - 3  األفاظ ��صْ

امُلتدا�ل يف لهجات البد� يف ليبيا(، طرابل�س، 2007م.

ربط اجلملة الفرعية بال�صمري اأ� بالوا� �د�ره يف متا�صك النرَّ�س: درا�صٌة يف كافوريات املتنبي، جملة علوم اللغة، دار - 4

غريب، القاهرة، 200٨ م.

ا من خالل كتاب �صـرح اأبيات اجلمل للبطليو�صي: درا�صٌة ��صفيٌة حتليلية، جملة كلية الدعوة - ٥ الإعراب غري ال�صحيح نحويًّ

الإ�صالمية، طرابل�س، ليبيا، العدد 29، 2009م.

فية: درا�صة يف اأمايل ابن ال�صجرّي، جملة علوم اللغة، - ٦ يغ ال�رشرَّ يف باملعنى من خالل تاأ�يل ال�صِّ عالقة الت�صكيل ال�رشرَّ

دار غريب، القاهرة، 2009م.

اخلليل بن اأحمد من خالل اآرائه ال�رشفية �النحوية يف اأمايل ابن ال�صجري، من�صور بكتاب اأبحاث موؤمتر )اخلليل عبقري - 7

العربية(، كلية دار العلوم، القاهرة، 2012م.

اعِر ُيو�ُصف اأبو �َصْعد، م�رش، 2013م.- ٨ ة يف بناِء النرَّ�سِّ لدى ال�صرَّ ِ َغرْيِ الإِ�ْصَناِديرَّ َد�ُر العَنا�رشِ

لرتابط الن�صي يف �صعر خليفة التِّلِّي�صي: درا�صة تطبيقية يف �صوء نحو الن�س، من�صور مبجلة الدرا�صات اللغوية، مركز - 9

امللك في�صل، ال�صعودية، 2014م.

، حوليات الآداب �العلوم الجتماعية، الكويت، - 10 ة �دلَلُتُه يف النرَّ�سِّ مرَّ ُّ
َتَعاُنق الِبَناِء النرَّحويِّ مع الَقاِفَيِة يف َباِئّيِة ِذي الر

41٨، دي�صمرب 2014م.

الترَّفاعل النرَّحوّي لدى ابن ِجنِّي يف حتليِل اخلطاِب: درا�صٌة يف كتاب )الترَّمام يف تف�صري اأ�صعار ُهَذيل(، حوليات الآداب - 11

�العلوم الجتماعية، الكويت، 4٥9، �صبتمرب 201٦.
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املوؤلف:

د. عبد اهلل �صعد فار�س احلقباين الدو�صـري

رئي�س ق�صم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة امللك في�صل بالأح�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية. -

اأ�صتاذ م�صارك يف اللغويات �النحو يف ق�صم اللغة العربية بكلية الآداب يف جامعة امللك في�صل. -

الإنتاج العلمي:

الدللة ال�صتقاقية يف �صوء مقولتي الذات �احلدث، من�صور يف جملة جممع اللغة العربية على ال�صبكة العاملية - 1

مبكة املكرمة - ال�صنة ال�صاد�صة - العدد ال�صاد�س ع�رش، رجب 1439 هـ/ مار�س - اإبريل )اآذار - ني�صان( 201٨.

 ال�صوتية �ال�رشفية �د�رها يف الترَّناُ�ل اللُّغوّي من خالل اإعراِبه القراآَن الكرمي، جملة كلية - 2
ّ
ُق�ْصِطي جوازاُت ال�رشرَّ

دار العلوم - جامعة القاهرة 201٨.

اخلطابي، - 3 بالإمام  املعر�ف  للب�صتي  احلديث  درا�صة يف غريب  الدليل:  التف�صري  ���صائله يف  املعجمي  املعنى 

جملة جامعة احلد�د ال�صمالية 2017.

الد�يل - 4 املوؤمتر  اأعمال  للن�رش(،  )مقبول  �الرهانات  امل�صكالت  الل�صاين:  امل�صطلح  ترجمة  يف  الرتاث  توظيف 

ل�صانيات الرتجمة �ترجمة الل�صانيات يف الوطن العربي باملغرب - مراك�س 201٨.
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امللخ�س

 البحُث نبَع من َكوِن �جوِد اعرتا�صاٍت اأ� توهماٍت لعرتا�صاٍت اأ� �ُصَبٍه حتوُم 

حول اأمٍر ُلغويٍّ ما، يف كتاب )التنبيه على �رشح م�صكالت احلما�صة( لبن ِجنِّي، 

حما�ًل َدْفَع هذا اأ� ذاك من خالل اإحاطته اللُّغوية، يف اإطاِر ف�سِّ مغاليق ُم�صكالت 

الكتاب، من ناحية ال�رشف �النحو �الدللة. �من َثمرَّ فهو طريقٌة يختارها العامُل 

افرتا�ٍس ما. هذا  اأ�  ما  راأي  اأ� ترجيح  ما  لتو�صيح فكرٍة  ِحَجاجه �تدليله  يف 

ًدا اأ� �صارًحا ميكُن  التدليُل اأ� الرتجيُح اأ� الفرتا�ُس الذي يفرت�صه النرَّحويُّ ُمقعِّ

اأْن يكون من قبيل اجلديد الذي مل يقل به اأحٌد من قبُل من النحويني اأ� اللُّغويني، 

�ُصْبهٌة ما حتوم  اأ�  ٌم  ُمَتوهرَّ ة اعرتا�ٌس ما  اأحٌد ما �َثمرَّ اأن يكون قد قال به  ا  �اإمرَّ

حول مو�صوع احلديث.

�يهدف البحث اإىل تتبُّع هذا الدرَّفع اإ�صهاًما يف بيان ِفكر ابن ِجنِّي من خالل 

ال�رشف �النحو �الدللة، ُمّتبًعا املنهج الو�صفي امُلترَِّخذ من الترَّحليل اأداة له. 

ها دفوٌع دارت حول َدْفع العرتا�س على اآراء  �اْنُتِهي اإىل عدة نتائج، منها اأنرَّ

مني اأ� امُلفههني - كما اأ�صماهم - اأ� َدْفع اآرائهم،  النحاة �اللغويني اأ� املتوهِّ

فه  حة عن قوٍل ما �تغليطه اأ� ��صْ �صم ِبَنْفي ال�صِّ �كان له يف هذا الدرَّفع اأ�صلوٌب، اترَّ

ه مرد�ٌد من جهٍة ما اأ� من جهة  ه يفتقر اإىل الدليل اأ� اأنرَّ عِف اأ� الف�صاد اأ� اأنرَّ بال�صرَّ

اإ�صعاف املعنى �اإف�صاده اأ� اأنه قوٌل باطل اأ� فا�صٌد.

َبه - التنبيه -  الكلمات املفتاحية: ابن ِجنِّي - العرتا�س - املتوهم - ال�صُّ

ا. ُلغويًّ
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 املقدِّمة

�اأ�صحاِبه  اآلِه  �على  �اأنبياِئِه  َخْلِقه  خرِي  على  الُم  �ال�صرَّ �ال�صالُة  هلل،  احلمُد 

ا َبْعُد، مرَّ
اأجمعني، اأَ

احلائمَة  َبَه  ال�صُّ اأَِ�  م  امُلَتَوهرَّ العرتا�َس  ِجنِّي  ابن  »َدْفُع  بعنوان:  البحُث  فهذا 

مقدمته  �يف  احلما�صة(«،  ُم�صكالِت  ِح  ْ َ
�ـــرش على  )الترَّنبيه  كتابه  يف  ا  ُلغويًّ

ِجنِّي يف  ابِن  لدى  �صح  اترَّ فقد  �غايًة،  ��صيلًة  اللُّغُة  كانت  ا  ملرَّ ه  اإنرَّ القوُل:  ميكُن 

توهماٍت  اأ�  اعرتا�صاٍت  ة  َثمرَّ اأنرَّ  احلما�صة(  م�صكالت  �رشح  على  )الترَّنبيه  كتابه 

اأمٍر ُلغويٍّ ما، فيما هو ب�صدد تف�صريه يف هذا  اأ� �ُصَبٍه حتوُم حول  لعرتا�صاٍت 

... قلنا،  ... قلُت، فاإْن قلت  َنْحُو )فاإْن قال  الكتاب، ي�صتخدم فيها �صيًغا كثرية، 

اأْن يقول، فاإْن قال قائٌل: قيل، فاإْن قال قائٌل ...  فاإْن قالوا ... قلنا، �ملعرت�س 

درَّ على ذلك يكون...، فاإْن ُقلَت ما اأنكرَت اأْن يكوَن ... ِقيَل ...اإلخ(؛ فيحا�ل  رَّ
فاإنرَّ الر

، يف  ب�رَشٍ ة  ِدقرَّ به من  يتحلى  �ما  اللُّغوية  اإحاطته  ذاك من خالل  اأ�  هذا  َدْفَع 

ف �النرَّحو  اإطاِر ف�سِّ مغاليق ُم�صكالت �رشح اأبيات احلما�صة، من ناحية ال�رشرَّ

�الدرَّللة. �هذا ما ُتْنِبئ عنه الغايُة التي من اأْجِلها كان هذا الكتاب حيث قوُله: 

ا اأُخاطُب به َمْن قد  ٍط، �اإمنرَّ »�بعُد؛ فاإنرَّ هذا الكتاَب َل�ْصُت اأعمُله مُلبتِدٍئ �ل ُمتو�صِّ

ا َمْن د�َن  ه منه، فاأمرَّ َب ِفكُره، �َقِوَي َنظره، �هو الذي َيْغَرى به، �َيْقَوى َحظُّ
رَّ
تدر

.
)1(

ذلك، فيتجافى عنه اإىل م�صموٍع يحفُظه؛ ِلَتخفرَّ عنه ُكلفُته �َج�َصُمه«

َبِه احلائمة  م اأ� ال�صُّ �بناًء على هذا ميكن الإ�صارة اإىل اأنرَّ َدْفَع العرتا�ِس امُلَتَوهرَّ

ع احلديث،  ا هو عبارة عن افرتا�ِس اعرتا�س ما اأ� �ُصبٍه ما حتوُم حول مو�صِ لغويًّ

يتعلرَُّق  الأمُر  اأكان هذا  �صواٌء  ا عليه،  رادًّ اه  اإيرَّ ُمفنًِّدا  ارح  ال�صرَّ اأ�  املوؤلِّف  ه  يفرت�صُ

َثمرَّ فهو طريقٌة يختارها  اأ� دلليٍة؛ �من  اأ� نحويٍة  اأ� �رشفيٍة  بق�صيٍة �صوتيٍة 

اأ�  ما  راأي  ترجيح  اأ�  ما  فكرٍة  تو�صيح  �صبيل  يف  �تدليله  ِحَجاجه  يف  العامُل 

ًدا  افرتا�ٍس ما. هذا التدليُل اأ� الرتجيُح اأ� الفرتا�ُس الذي يفرت�صه النرَّحويُّ ُمقعِّ
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من  قبُل  من  اأحٌد  به  يُقْل  مل  الذي  اجلديد  قبيل  من  يكون  اأْن  ميكُن  �صارًحا  اأ� 

ٌم  ة اعرتا�ٌس ما ُمَتوهرَّ ا اأن يكون قد قال به اأحٌد ما �َثمرَّ النحويني اأ� اللُّغويني، �اإمرَّ

اأ� �ُصْبهٌة ما حتوم حول مو�صوع احلديث.

ُم من اعرتا�صات  ا كان ذلك كذلك، فقد �صاع َدْفُع اعرتا�صاٍت ما اأ� ما ُيتوهرَّ ملرَّ

اأ� �ُصَبٍه حائمٍة لدى ابن ِجنِّي، يف اإطاِر ريا�صته الفكرية؛ فقام الباحثان بتتبُّع 

خو�ُس  مُيكُن   - �كيفيته  ْفِع  الدرَّ ناحيِة  من   - بابه  يف  بكًرا  فراأياه  املو�صوع 

غماره؛ �من َثمرَّ اآلينا على اأنف�صنا اأْن يكوَن لنا اإ�صهاٌم يف بيان ِفْكِر ابِن ِجنِّي من 

ا قد يكون من درا�صاٍت  مة ُمغايرًة مِلَ َبه امُلتوهرَّ خالل َدْفِعِه هذه العرتا�صات �ال�صُّ

م اأَِ�  �صابقة هنا اأ� هناك؛ فكان عنواُن البحِث: »َدْفُع ابِن ِجنِّي العرتا�َس امُلَتَوهرَّ

ِح ُم�صكالِت احلما�صة(« ُمعتمدين  ا يف كتابه )الترَّنبيه على �رَشْ َبه احلائمة ُلغويًّ ال�صُّ

�زارة  هندا�ي،  حممود  ح�صن  الدكتور  بتحقيق  الكتاب،  ن�صخة  على  ذلك  يف 

بعة الأ�ىل، 1410هـ- 2009م. الأ�قاف �ال�صوؤ�ن الإ�صالمية، الكويت، الطرَّ

ا  ُلغويًّ الِعْلِم  فل�صفِة  ف 
ُّ
تعر هو  البحث  هذا  يف  اجلديد  اإنرَّ  القول:  ميكُن  هنا 

م�صتويات  �صوء  يف  احلما�صِة  ُم�صكالِت  َح  �رَشْ تناُ�ِلِه  خالل  من  ِجنِّي  ابن  لدى 

، يف اإطار ِعْلِم  ، �هو ما مل تقْم به درا�صٌة �صابقٌة يف احلقل اللُّغويِّ التحليل اللُّغويِّ

الباحَثنِي املتوا�صع.

ابقة واملنهج املتبع: الدِّرا�صاُت ال�صَّ

املكوِّنة  املباحث  جلزئيات  النرَّظريَة  ابقَة  ال�صرَّ الدِّرا�صاِت  اأنرَّ  فيه  �صكرَّ  ل  ا  ِمرَّ

�س من مباحَث لدى القدماء  للبحث كثريٌة، ينوء بها املقام، على َنْحِو ما ُخ�صِّ

ا عِن الدِّرا�صات الترَّطبيقية، فال يتقاطع مع  - �هي كثريٌة - اأ� ُكتِب امُلحدثني. اأمرَّ

�صح فيما  درا�صتنا هذه درا�صٌة ما، تهدف اإىل ما تهدف اإليه درا�صتنا من غر�ٍس اترَّ

�صبق، يف كتاب )الترَّنبيه على �رشح م�صكالت احلما�صة(. �هنا ميكن الإ�صارة اإىل 
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ة درا�صة بعنوان: »املعنى �تعدد التوجيه النحوي: درا�صة يف كتاب )�رشح  اأنرَّ َثمرَّ

م�صكالت احلما�صة( لبن جنِّي«، ر�صالة ماج�صتري للطالب من�صور الرحيلي، بكلية 

القرى، 143٥هـــ-2014م، �هي متاحٌة على �صبكة  اأم  العربية، جامعة  اللغة 

ها مل تدر�س اجلزئية مو�صع بحثنا  اأنرَّ املعلومات الد�لية، �بالبحث فيها تبني 

د به بحثنا يف �صوِء كتابات الُقدماء �املحدثني.
رَّ
هذا، �هو الأمُر الذي �صيتفر

�هناك درا�صة بعنوان: »منهج ابن ِجنِّي يف كتابه )الترَّنبيه على �رَشْح م�صكالت 

العربية  اللُّغة  الكرمي جماهد، جملة جممع  د. عبد  �مراجعة  قراءة  احلما�صة(«، 

الأرديّن، ع ٦٨، يناير 200٥م، �هي درا�صٌة ل جتبُّ بحثنا هذا؛ اإْذ عر�س فيها 

ملنهج ابن ِجنِّي امل�صار اإليه يف مقدمة )الترَّنبيه( �ق�صم امل�صائل التي تنا�لها ابن 

فية، �الق�صايا النرَّحوية، �مو�صيقى  ِجنِّي اإىل امل�صائل ال�صوتية، �الق�صايا ال�رشرَّ

الأبيات �عر��صها �قوافيها، �م�صادره �ا�صت�صهاداته.

م�صكالت  �رشح  على  )الترَّنبيه  كتاب  يف  »امل�صادر  بعنوان:  درا�صٌة  �هناك 

ر�صيد  علي  �صعيد  للباحث  درا�صة �رشفية«،  )ت 392هـ(:  ِجنِّي  احلما�صة( لبن 

عال�ي، جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�صانية، ج 2٥، ع 1، �صهر ربيع الّثاين، 

ه يتتبع امل�صادر يف  1439 هـ -201٨م، لكنرَّه بحٌث بعيٌد عن درا�صتنا هذه؛ لأنرَّ

كتاب )الترَّنبيه( د�ن مو�صوع بحِثنا.

ا كانت امل�صائل التي تنا�لها البحث يدخل ُمعظمها يف نطاق الفنِّ  هذا، �ملرَّ

 �التف�صري �الفقه، �هي مبنيٌة 
ّ
املعر�ف يف العربية بـ)الَفْنَقَلة(، يف الرتاث العربي

�ال�صمول  الإحاطة  على  احلر�س  باب  من  الجتهاد،  يتيحها  احتمالٍت  على 

ه  فاإنرَّ �الربهان،  باحلجة  اجلائزة  غري  الحتمالت  �َمْنع  املطر�حة  بامل�صائل 

يلزم التنويه اإىل بع�س الدرا�صات ال�صابقة املعنونة بالفنقلة، َنْحُو درا�صة »اأد�ات 

حّيا�ّي،  �اأحمد  العقيدي  ر�صا  اإعداد  �صيبويه«،  كتاب  يف  ��ظيفتها  الفنقلة 

جملة كلية الرتبية الأ�صا�صية للعلوم الرتبوية �الإن�صانية، جامعة بابل، ع 34، 
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لكل  اإيجاز  التمثيل يف  �صيبويه مع  الفنقلة عند  لأ�صاليب  2017م، عر�صا فيه 

اأ�صلوب من هذه الأ�صاليب. �هناك بحٌث بعنوان: »الفنقلة: �صورها �دللتها يف 

ال�صافعي: درا�صة ��صفية حتليلية«، د. عادل ال�صيخ عبد  كتاب الر�صالة لالإمام 

اهلل، جملة ال�صافعي، مركز بحوث املذهب ال�صافعي، ع 7، 201٨م. �هناك بحُث 

را�صي جابر، جملة  د. عادل  الدرَّللة �احلجاج«،  الزخم�رشي بني  »الَفْنقلة عند 

لرك للفل�صفة �الل�صانيات �العلوم الجتماعية، العراق، ع 19، 201٥م. 

ِخُذ مَن الترَّحليل   امُلترَّ
ّ
ا عن املنهج امُلّتبع يف هذا البحث، فهو املنهج الو�صفي اأمرَّ

به احلائمِة لدى ابن ِجنِّي  اأداًة له، ُمبيِّنني مالمَح َدْفع العرتا�س امُلتوهم اأ� ال�صُّ

. يف هذا الكتاب �طريقة تفكريه من خاللها يف �صوء م�صتويات التحليل اللُّغويِّ

اإح�صاء  فيكمُن يف  املباحث،  امل�صائل مو�صوع  تنا�ِل  ا عن منهجنا يف  اأمرَّ

موا�صع امل�صاألة مو�صع الدِّرا�صة عامًة مع اإح�صاء كلِّ اأ�رشبها الفرعية يف اإطار 

عنوان البحث ُثم التمثيل مبثاٍل - قد تفر�صه املد�نة؛ لعَدم �ر�د غريه، �قد ل 

�ِس َدْفِع ابن ِجنِّي 
ْ
تفر�صه - اأ� مبثالني اثنني رجاء الإيجاز يف البحث، �بعد َعر

نقوم بتحرير امل�صاألِة �بيان راأينا فيها، يف �صوء كالم القدماء �املحدثني، مع 

الإحالة بالهام�س على مظانِّ امل�صاألة ُبغية الإيجاز.

مكونات البحث:

م�صكالت  �ــرشح  على  )الترَّنبيه  كتاب  �ا�صتقرائنا  �صبق،  ما  على  ترتيًبا 

 ما - 
ٍّ
َدْفٍع لعرتا�ٍس �صوتي اأيرَّ  العنواِن - �عدم �جودنا  اإطار  احلما�صة( يف 

ف بالبحث �الهَدِف منه، ��صبِب 
ِّ
فقد اقت�صى ذلك تق�صيَم البحث على مقدِّمٍة، ُتعر

ا ُعِهَد تنا�ُلُه يف  اختياِره مو�صوًعا �مد�نًة، �منهج الباحَثنِي فيه، �غري ذلك ِمرَّ

امُلقدِّمات، �ثالثة مباحث، هي:
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ا. َبه احلائمة �رشفيًّ م اأَِ� ال�صُّ - املبحث الأول: َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهرَّ

ا. َبه احلائمة نحويًّ م اأَِ� ال�صُّ - املبحث الثاين: َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهرَّ

ا. َبه احلائمة دلليًّ م اأَِ� ال�صُّ - املبحث الثالث: َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهرَّ

�قائمٍة  �تو�صياته،  البحِث  نتائج  باأهمِّ  بخامتٍة  املباحُث  هذه  �اأُْتِبَعت 

مب�صادره �مراجعه.

العلمي،  البحث  لعمادة  اجلزيل  كِر  بال�صُّ يتقدماِن  الباحَثنِي  فــاإنرَّ  �بعد، 

بجامعة امللك في�صل على َدعِمها املادي �املعنوي يف متويل هذا امل�رش�ع رقم 

.)1٨0070(
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ل املبحُث الأوَّ

َبه احلائمة �رصفيًّا م اأَِو ال�صُّ َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهَّ

: يفِّ اأوًل - َدْفع العرتا�س فيما يتعلق بالوزن ال�رصَّ

يفِّ لدى )ابن جنِّي( يف �صتة  َدْفُع العرتا�س فيما يتعلق بالوزن ال�رشرَّ �رد 

العرتا�س  ــِع  �َدْف َفْعالة،  )َموماة(  كوِن  اعرتا�س  ــِع  َدْف حول  دارت  موا�صع، 

�ت( 
ُّ
)امَلر العرتا�س بكون  �َدْفِع  َفْعالن،  )ماأ�ان( على �زن  م يف كون  املتوهرَّ

َفَعُلوت، �َدْفِع العرتا�س على كوِن امل�صدر على �زِن فاعل، يف كلمة )الغائب(، 

كالباطل �الفاِلج؛ بحجة عدم �جود ما مينع منه ل �صيرَّما اأنرَّ الق�صمة حماًل على 

منه،  تنعة  ُمْ له �غري  قابلٌة  فالق�صمة  �صبيله  كانت هذه  �ما  حُمتملُته،  النرَّظري 

، �مثال ذلك ما جاء يف 
)2(

فذلك اأ�صٌل من اأ�صول العربية، �َدْفِع كوِن )ُدنيا( ُفْعَلال

:
) 3(

ا
ًّ
ط �َصـر تعليقه على قول تاأبرَّ

هـا ـ�ِصي ِبـَغرْيِ ْومـاٍة ، �مُيْ  َجِحْي�ًصــا، �َيْعَرْ�ري ُظُهوَر امَلهاِلِك َيَظـلُّ مِبَ

�الوا�،  امليم  ُم�صاعِف  من  َفْعَلَلة،  )َمْوماة(  اأنرَّ  اإىل   
)4(

�صيبويه »ذهب  فقال: 

طاٍة �َعْلقاة؟ قيل: مينُع 
ْ
َمرة(. فاإْن قيَل: ما ُتنكُر اأْن تكوَن َفعالة كاأَر

ْ
�َمثرَّلها بـ)َمر

ك اإْن حملتها على  من ذلك �صيئان: اأحدهما اأنرَّ َفْعَلَلة اأكرث من َفْعالة، �الآخر: اأنرَّ

ْ�رشَ  باب �رشَ بها عن  تعدُل  �كنَت  ْيقه،  �صَ اإىل  الباب  �صعة  َخَلجَتها عن  َفْعالة 

�َحْمَحم اإىل باب �َصِل�س �َقِلَق �َحَرَح. فاإْن ُقْلَت: ما اأنكرَت اأْن تكون َمْفَعلًة كَمْدعاة 

ما  باب  اإىل  امُل�صاعف  َفْعَلْلَت  باِب  به عن  َلعَدْلَت  ذلك  فعلَت  لو  ِقيَل:  �َمْولة؟ 

ْلُت �َقْلَقْلُت  ْل�صَ اعتلرَّت فا�ؤه �لمه، من نحِو َ�َقيُت َ�َ��َصيُت، �هذا اأقلُّ من باِب �صَ

ا: َمَياٍم بالياء، �قد اأكرثنا  �ها على َمواٍم، �قالوا فيها اأي�صً ُت. �قد ك�رشرَّ
ْ
َقر

ْ
�َقر

َمْوماة  املتنبي. �لو كانت  �ِصعر  ال�صواهد على هذا �نحِوه يف �رشح تف�صري  من 
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ه لي�س يف الكالم ما فا�ؤه �ا� �لُمه �ا� اإلرَّ  اإِلرَّ ياء؛ لأنرَّ ا كانت لمها  َمْفَعلة مَلَ

.
)٥(

قولهم )�اٌ�(«

)َفْعَلَلٌة(، ِمْن ُم�صاعِف  اأنرَّ �زَن )َمْوماة(  اإىل  اأ�صار ابن ِجنِّي  النرَّ�سِّ  ففي هذا 

ًما ذلك مبا ذهب اإليه �صيبويه، حيُث قوله:  َمرة(، ُمدعِّ
ْ
امليم �الوا�، �َمثرَّلها بـ)َمر

فهي  ي�رِشْف  �مل  َث  نرَّ
َفاأَ َغْوَغاُء،  قال:  َمن  ا  اأمرَّ قولن:  ففيها  الَغْوَغاُء  ا  »فاأمرَّ

ا هي عنده مبنزلة  ََف فاإمنرَّ ر ��رشَ ا َمْن قال: َغْوَغاٌء، فذكرَّ عنده مثل َعْوراء. �اأمرَّ

َية  ي�صِ الَقْمَقام، ��صاعفَت الغني �الوا� كما �صاعفَت القاف �امليم. �كذلك ال�صِّ

الَقْمقام  �ا�، كما �صاعفَت  اأ�  �ياٌء  ٌف 
ْ
َحر ُي�صاَعُف  ا  فاإمنرَّ ْو�صاُة؛  �ال�صرَّ ْ�داة  �الدرَّ

ُت ...  �صْ �س �َغ�صِ فجعلَت هوؤلء مبنزلتها كما جتعُل احلياء �َحييت مبنزلة الَغ�صَ

�ْصَكَن؛ لأنرَّ ما جاء هكذا  َمِر، �ل جتعلها مبنزلة مَتَ
ْ
ْ�داة �امَلر �امَلْوَماُة مبنزلة الدرَّ

ُل من نف�س احلرف هو الكالم الكثري، �ل تكاد جتُد يف هذا ال�رشِب امليم  �رَّ
�الأَ

.
)٦(

زائدًة اإلرَّ قلياًل«

طاٍة 
ْ
ا ما يرى اأنرَّ �زنها )َفعالة( كاأَر ة ُمعرِت�صً م ابُن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ  هذا، �قد توهرَّ

�َعْلقاة، ُم�صتخِدًما قوله: فاإْن قيَل: ما ُتنكُر اأْن تكوَن؛ �من َثمرَّ جلاأ اإىل َدْفِع هذا 

�الآخر:  َفْعالة،  من  اأكرث  َفْعَلَلة  اأنرَّ  اأحدهما  ملانعني:  يجوز  ل  باأنه  العرتا�س 

ْيقه، �بذلك تكوُن قد  ك اإْن حملتها على َفْعالة اأخرجتها عن �صعة الباب اإىل �صَ اأنرَّ

ْ�رشَ �َحْمَحم اإىل باب �َصِل�س �َقِلَق �َحَرَح.  عدلت بها عن باب �رشَ

كَمْدعاة  )َمْفَعلة(  تكون  اأْن  ميكُن  )َمْوماة(  باأنرَّ  اآخر  معرت�ٌس  اعرَت�س  �اإن 

َفْعَلْلَت  باِب  بها عن  العد�ل  اإىل  يوؤدِّي  ذلك  باأنرَّ  دَفَعه  ِجنِّي  ابن  فاإنرَّ  �َمْولة؟ 

َ�َقيُت  نحِو  من  املفر�ق(،  )اللرَّفيف  �لمه  فا�ؤه  اعتلرَّت  ما  باب  اإىل  امُل�صاعف 

�ها على َمواٍم،  ُت. �قد ك�رشرَّ
ْ
َقر

ْ
ْلُت �َقْلَقْلُت �َقر ْل�صَ َ�َ��َصيُت، �هذا اأقلُّ من باِب �صَ

.
)7(

ا َمَياٍم بالياء �قالوا فيها اأي�صً
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ه اأكرث من ال�صواهد على هذا �نحِوه يف �رشح تف�صري �ِصعر  هذا، �قد اأ�صار اإىل اأنرَّ

املتنبي، �بالرجوع اإىل �رَشْحه �ِصعر املتنبي ميكن الترَّمثيل مبا جاء يف تعليقه 

على قول املتنبي:

اُب �َخيـــاًل تغـتــــذي ريــَح امَلوامــي َ�يـكـفـيـهـــا ِمــــَن املـــاِء الـ�رشرَّ

ا: مياٍم، بالياء،  حيث قال: »املوامي: جمُع َموماٍة، �هي الفالُة، �قد قالوا اأي�صً

�قال الأ�صمعي ...، �قال ذ� الرمة:

اِب مــَن امَلــواِمي ـ�ُس فــــي نــوا�ِصـرهــا الأُر�ُم ��صــاجــرِة ال�رشرَّ تــَرقرَّ

ت�صحُرهم،  ها  كاأنرَّ ��صاهرة،  �ُير�ى:  اململوءة.  مًعا:  �امل�صجورة  اجرُة  �ال�صرَّ

اأ�صار ابن ِجنِّي يف  . هذا، �قد 
)٨(

»... هم. �ُتقلُب امليُم باًء، فُيقاُل: َبوباٌة 
ُّ
اأي: تغر

لي�س  ه  لأنرَّ ياء؛  اإِلرَّ  لُمها  كانت  ا  مَلَ َمْفَعلة  )َمْوماة(  كانت  لو  ه  اأنرَّ اإىل  )الترَّنبيه( 

يف الكالم ما فا�ؤه �ا� �لُمه �ا� اإلرَّ قولهم: )�اٌ�(، �يف كلِّ ما �صبق ما يجعل 

ٍة ُلغويٍة،  الباحَثني يترَّخذان م�صاف تاأييد ابن ِجنِّي اتِّكاًء على ما �صاقه من اأدلرَّ

يطول املقام ب�رَشْحها.

اأ�صلوب )فاإْن  ابق 
رَّ
ه ال�ص اأنرَّ ابن ِجنِّي قد ا�صتخدم يف ن�صِّ �من اجلدير بالذِّكر 

ِقيَل( �هو ما   ... اأْن تكون  اأنكرَت  ُقْلَت: ما  فاإْن  ... قيل:  اأْن تكوَن  ُتنكُر  قيَل: ما 

اأ� �ُصْبهٍة حائمٍة، لكن ينبغي  ٍم  َدْفِع اعرتا�ٍس ُمتوهرَّ اأجِل  ؛ من 
)9(

ُيعرُف بالَفْنَقَلِة

الفنقلة  تكون  قد  بل  ما،  َدفًعا لعرتا�ٍس  لي�صت  فنقلٍة  كلرَّ  اأنرَّ  اإىل  هنا  الإ�صارة 

ا �قد تكون اإقراًرا، �دليل َكوِنها اإقراًرا ما جاء يف تعليق ابن ِجنِّي على  اعرتا�صً

:
)10(

اعر قول ال�صرَّ

ِبــــَداراَء اإلرَّ اأْن َتــُهـــــبرَّ َجـُنـــــــوُب َلَعْمـُرَك مــا ِميعـاُد َعْيَنيـَك �الُبكـا
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َفْعالء  اأ�  �خاتام،  ك�صاباط  فاعاًل  يكون  اأْن  يخلو  فال  )داراء(  ا  »�اأمرَّ فقال: 

ها اأُعلرَّت  ماء �َجَنفاء ... فاإْن ُقْلَت: فهل يجوُز اأْن يكون َفَعالء اإلرَّ اأنرَّ
ْ
اأ� َفَعالء كَقر

كما   - الفعل  �صبه  عن  ُيبعدها  ما  التاأنيث  اأِلَفي  من  فيها  كان  �اإْن   - عيُنها 

اأُِعلرَّت العنُي يف نحِو داران �ماهان �حادان �جابان ت�صبيًها لالألف �النون بتاء 

التاأنيث بالألف �النون يف  األُف  ه  ُت�صبرَّ التاأنيث يف دارة �جارة �فارة، �كذلك 

فهو  �غ�صبان؟  �صكران  باب  يف  التاأنيث  باأِلَفي  �النون  الألف  �ُصبِّهت  كما  هذا 

ح  ا مل يكن يعتدُّ بالألفني، كما �صحرَّ ح مَلرَّ ده قوُل َمْن قال: اأْبِيناء، ف�صحرَّ قوٌل، �يوؤكِّ

.
)11(

ا مل يحفل بالهاء« َتْدِ�رة، ملرَّ

ا اأن تكون )فاعاًل(   ابن ِجنِّي قوًل ما، مفاده اأنرَّ )داراء( اإمرَّ
ُّ
ففي هذا النرَّ�سِّ يقر

م ابن ِجنِّي  ماء �َجَنفاء. هنا توهرَّ
ْ
ك�صاباط �خاتام، اأ� )َفْعالء( اأ� )َفَعالء( مثل َقر

الرَّذي مفاده: فهل يجوُز  اإقراره �تاأكيده، ذلك القول  اإىل  اأ�صار  ُثمرَّ  قول قائٍل ما 

ها اأُعلرَّت عيُنها - �اإْن كان فيها من اأِلَفي التاأنيث  اأْن يكون )داراء( َفَعالء اإلرَّ اأنرَّ

اأُِعلرَّت العنُي يف نحِو داران �ماهان �حادان  ما ُيبعدها عن �صبه الفعل - كما 

�جابان ت�صبيًها لالألف �النون بتاء التاأنيث يف دارة �جارة �فارة، �كذلك ُت�صبرَّه 

األُف التاأنيث بالألف �النون يف هذا كما �ُصبِّهت الألف �النون باأِلَفي التاأنيث يف 

باب �صكران �غ�صبان؟

فهذه فنقلٌة، لي�س فيها اعرتا�ٌس ما �َدْفُعه من ِقَبل ابن ِجنِّي، بل هي افرتا�ُس 

ده قوُل َمْن قال: اأْبِيناء،  ده بقوله: فهو قوٌل، �يوؤكِّ قوٍل ما، جلاأ ابُن ِجنِّي اإىل ما يوؤكِّ

.
)12(

ا مل يحفل بالهاء ح َتْدِ�رة، ملرَّ ا مل يكن يعتدُّ بالألفني، كما �صحرَّ ح مَلرَّ ف�صحرَّ

امُلتوهم؛ من  يفِّ  ال�رشرَّ الوزن  �صبق دفًعا لالعرتا�س على  �اإْن كان ما  هذا، 

اأنرَّ َفْعَلَلة اأكرث من َفْعالة، �عدم اخلر�ج عن �صعة الباب اإىل �صيقه، �عدم  اأْجِل 

دفع  فاإنرَّ  �لمه،  فا�ؤه  اعتلرَّت  ما  باب  اإىل  امُل�صاعف  َفْعَلْلَت  باب  عن  العد�ِل 

العرتا�س فيما يت�صُل بالوزن ال�رشيف لدى ابن ِجنِّي مل يقت�رش على ذلك، بل 
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ة �ْزًنا ما لي�س من اأمثلتهم، �هو ما ميثِّله تعليقه على  ا ب�صبب اأنرَّ َثمرَّ كان اأي�صً

:
)13 (

ائي ِج بن ُم�ْصِهر الطرَّ �ت(، يف قول الرُبْ
ُّ
كلمة )امَلر

ْت ِمن ِلَوى امَلرُّ�ِت حترَّى جتا�َزْت ، �ُدنـِي ِمــــْن َقـَنــاة �ُصـُجـوُنـهـــا �رَشَ
رَّ
اإَلــي

فيها،  نبات  ل  التي  الأر�س  �هي  ت، 
ْ
امَلــر َلْفِظ  من  ول،  َفعُّ �ت: 

ُّ
»امَلــر فقال: 

فاإْن  اأمثلتهم.  من  لي�س  َفْعُلوًتا  لأنرَّ  ؛ 
ِّ
امُلر َلْفِظ  من  َفْعُلوًتا  يكوَن  اأْن  يجوُز  �ل 

اأُ�صكن ا�صتثقاًل  ه  اأنرَّ َهبوت غري 
رَّ
َغُبوت �الر

رَّ
َفَعُلوًتا كالر اأن يكون  اأنكرت  قلت: ما 

كني؟ قيل: هذا َيف�ُصد من مو�صعني: اأحدهما: اأنرَّ مثال َفَعٍل 
ِّ
لجتماع مثلني ُمتحر

َفَعٌل يظهر �ل  ، فاإذا كان  ٍر �َطَلٍل �َزَمٍ �رَشَ ُيدغم، �ذلك نحُو  امُل�صاعف ل  من 

ا ان�صمرَّ اإليه من الزِّيادة التي بايَن بها �صبه  حِة مِلَ ُيدغم فمثال َفَعُلوٍت اأ�ىل بال�صِّ

اأْن يقول يف َفِعالن من َرَددُت �َفُعالن بالإظهار  الفعل، �اإذا جاز لأبي احل�صن 

يف  هذا  يجوز  فاأْن   - لهما  الالحقة  بالزِّيادة  للظهور  �يحتج  �َرُددان،  َرِددان 

ه لو كان َفَعُلوًتا لكان ُمْلَحًقا بَقَرُبو�س �َزَرُجون مبنزلة  َفَعُلوت اأجدر. �الآخر: اأنرَّ

َدد 
ْ
كَقر اإدغامه،  �امتنع  اإظهاره،  �جب  ُملَحًقا  كان  �اإذا  �اخَلَلُبوت؛  املَلُكوت 

ُدد �َعَفْنَجج ��َصَبْهَلل �َقَفْعَدد، فلو كان ذلك كذلك لوجب فيه َمَرُر�ت، �مثله  ��رُشْ

.
)14(

من �َصَددُت �َصَدُد�ت«

�ت( 
ُّ
)امَلــر َ�ْزِن  كوِن  عدم  على  العرتا�س  ِجنِّي  ابن  َدفَع  الن�سِّ  هذا  ففي   

اأنرَّ )َفْعُلوًتا( لي�س  بب يكمن يف 
رَّ
اإنرَّ ال�ص ، لكن ما �صبب ذلك؟ 

ِّ
َلْفِظ امُلر َفْعُلوًتا من 

ول من  ا َفعُّ ْي�صً اأَ ُه  من اأ�زان العرب، �هو ما قال به ابن �صيَده، حيث قال: »َفاإِنرَّ

؛ �من َثمرَّ 
)1٥(

ء«
ْ
نرَّ َهَذا اْلَوْزن مل َيِجْئ يِف �َصي

ت َ�َل يكون َفْعلوًتا من امُلُر�ر؛ ِلأَ
ْ
امَلر

.
)1٦(

ت، �هي الأر�س التي ل نبات فيها
ْ
وٌل، من َلْفِظ امَلر �ت �ْزُنه َفعُّ

ُّ
فامَلر

�ت( �زُنه َفَعُلوت مثل 
ُّ
ه لو قال قائٌل: اإنرَّ )املر هذا، �قد اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ

كني؟ فاإنرَّ 
ِّ
ا�صتثقاًل لجتماع مثلني ُمتحر اأُ�صكن  ه  اأنرَّ َهبوت( غري 

رَّ
َغُبوت �الر

رَّ
)الر

هذا َيف�ُصد من جهتني:
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 ، ٍر �َطَلٍل �َزَمٍ اأحدهما: اأنرَّ �زَن َفَعٍل من امُل�صاعف ل ُيدغم، �ذلك نْحُو �رَشَ

ان�صمرَّ  ا  مِلَ حِة  اأ�ىل بال�صِّ )َفَعُلوٍت(  ُيدغم فوزُن  )َفَعل( يظهر �ل  فاإذا كان �ْزُن 

اإليه من الزِّيادة التي اختلف بها عن �صبه الفعل، �اإذا جاز لأبي احل�صن اأْن يقول 

يف َفِعالن من َرَددُت �َفُعالن بالإظهار َرِددان �َرُددان، �يحتج للظهور بالزِّيادة 

الباحثان  يوؤيِّده  ما  �هو  اأجــدر،  َفَعُلوت  يف  هذا  يجوز  فــاأْن   - لهما  الالحقة 

كان  لو  ه  اأنرَّ �الآخر:   .
)17(

اآنًفا ِذكره  �رد  ما  بجانب  القدماء،  اأقوال  اإىل  ا�صتناًدا 

�ت( َفَعُلوًتا لكان ُمْلَحًقا بَقَرُبو�س �َزَرُجون مبنزلة املَلُكوت �اخَلَلُبوت؛ 
ُّ
لفُظ )امَلر

ُدد �َعَفْنَجج ��َصَبْهَلل  َدد ��رُشْ
ْ
�اإذا كان ُملَحًقا �جب اإظهاُره، �امتنع اإدغامه، كَقر

�َقَفْعَدد، فلو كان ذلك كذلك لوجب فيه َمَرُر�ت، �مثله من �َصَددُت �َصَدُد�ت، فبان 

ول(،  �ت( هو )َفعُّ
ُّ
- من خالل العرتا�س بهذين التعليلني - اأن �زن َلْفِظ )امَلر

.
)1٨(

�هو ما يترَّفق الباحثان ب�صدده مع ابن ِجنِّي اعتماًدا على ما تقدرَّم

ثانًيا - َدْفُع العرتا�س فيما يتَّ�صل باأبنية الأ�صماء: 

�رَد َدْفُع العرتا�س فيما يت�صل باأبنية الأ�صماء يف مو�صٍع �احٍد، يف تعليقه 

 :
)19(

ّ
�ا�س بن َحْوط الَقْيِني

ْ
على البيت الثاين من قول ِقر

ِبِنعــاِف ِذي ُغـــُذٍم �اأنرَّ الأْعــَلــَما ُنـبِّـْئـُت اأنرَّ ِعـقـــاًل ابــَن ُخـــَوْيـِلـٍد

 �َبـْيـَنـنا
رَّ
هـمـا اإلـــي

ُ
ـاِب َيَرْمَرَماَيـْنـِمي �َعـِيـد �ُصــمٌّ َفــواِرُع ِمــْن ِه�صَ

َمْحَمح  ، �مثاله َفَعْلَعل، �هو من باب �صَ
ٌّ
ه ُثالثي ا )َيَرْمَرم( فاإنرَّ فقال: »... �اأمرَّ

ه  عُت؛ لأنرَّ ْع�صَ �َبَرْهَرهة، �ل يكوُن من م�صاعف بنات الأربعة، نحُو َقْلَقلُت ��صَ

كان يكوُن َيَفْعَلل، �هذا فا�صٌد من مو�صعني: اأحدهما اأنرَّ هذا مثاٌل معد�م. �الآخر 

لها اإلرَّ الأ�صماء اجلارية على  اأنرَّ الأ�صماء ذ�ات الأربعة ل تلحقها الزيادُة من اأ�رَّ

َلًما �َيَلْمَلًما من بنات الثالثة،  اأفعالها، َنْحُو ُمَدْحَرج �ُم�رَشَْهف، �بهذا ُيْعَلُم اأنرَّ اأَمَلْ

.
)20(

�هما َفَعْلَعل، �هذا �ا�صٌح يف الترَّ�رشيف«
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 مزيٌد، �ْزُنه 
ٌّ
ففي هذا الن�سِّ اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ كلمة )َيَرْمَرم( ا�صٌم ثالثي

اء الأ�ىل �امليم 
رَّ
)َفَعْلَعل(؛ �من َثمرَّ فهو مزيٌد بحرفني بني الفاء �العني، هما الر

ابن  نترَّفق فيه مع  �َبَرْهَرهة، �هو ما  َمْحَمح  ال�صاكنة، �هو من باب �صَ الأ�ىل 

ِجنِّي.

ه من م�صاعف بنات  ُم ُمعرت�ٌس ما باأنرَّ ا يتوهرَّ ه رمبرَّ  هنا تنبرَّه ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ

َدَفَعه ابُن ِجنِّي بقوله: �ل يكوُن من  عُت، �هو ما  ْع�صَ َقْلَقلُت ��صَ الأربعة، نحُو 

ابُن  عُت، لكن ما تعليل ذلك؟ علرَّل  ْع�صَ َقْلَقلُت ��صَ الأربعة، نحُو  م�صاعف بنات 

ِجنِّي ذلك - �هو ما نوافقه عليه - باأنرَّ َ�ْزَنه يكوُن حينئٍذ َيَفْعَلل، �هذا فا�صٌد 

من جهتني:

 الأ�ىل اأنرَّ هذا الوزن معد�م، مل يقل به اأحٌد من القدماء اأ� املحدثني. �الأخرى 

لها اإلرَّ الأ�صماء اجلارية على  اأنرَّ الأ�صماء ذ�ات الأربعة ل تلحقها الزيادُة من اأ�رَّ

على  جاٍر  فهو  �ُم�رَشَْهف،  دحرج،  فعله  على  جاٍر  فهو  ُمَدْحَرج،  نحُو  اأفعالها، 

َلًما �َيَلْمَلًما( من بنات الثالثة، �هما َفَعْلَعل، كلٌّ  ِفعله �رَشْهَف، �بهذا نعلُم اأنرَّ )اأَمَلْ

منهما ا�صٌم مزيٌد بحرفني بني الفاء �العني، �هذا �ا�صٌح يف كتب الترَّ�رشيف، تلك 

.
)21(

الإي�صاحات التي ينوء املقام ِبِذكرها، فاأُعِر�َس عن الإطناب بعدم �َصـْرِدها

ثالًثا - َدْفع العرتا�س فيما يت�صل بامل�صتقات:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يترَّ�صل بامل�صتقات �رشفيًّا يف مو�صعني اثنني، دارا 

لهما جميء امل�صدر على �زن فاعل، �الآخر دار حول كوِن  حول مو�صوعني، اأ�رَّ

، �مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قول الَعَملرَّ�س 
)22(

َفُعول اأ�صدرَّ ُمبالغًة من َفعيل

 :
)23(

بن َعقيل بن ُعلرَّفَة

ــا اإذا اآَنـ�ْصـَت اأَْمـًنــا �ِرْخـــــوًة ـوُم �اأمرَّ َبـــى اأََلــدُّ َخــ�صُ
ْ
ــَك ِلْلــُقــر فــاإنرَّ
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�ا�.  من  بدٌل  خاء 
رَّ
الر همزة  اأنرَّ  على  يدلُّك  �هذا  َرخــاء،  اأي:  »ِرْخــوة؛  فقال: 

ها اأقرُب اإىل الأ�صِل الذي هو َفُعول، اأعني  وم اأ�صدُّ مبالغًة من َخ�صيم؛ لأنرَّ �َخ�صُ

امل�صدر، فاإْن ُقلَت: فاإذا كانت َفُعول اأ�صدرَّ مبالغًة من َفعيل فهالرَّ جاءت الآية ب�صم 

ُحوم؟ قيل: قد ح�صلت املبالغُة بـ)الرحمن( لأنرَّ َفْعالن من اأبنيتها، 
رَّ
اهلل الرحمن الر

هما ا�صمان رقيقان من الرحمة، اأحدهما اأََرقُّ من الآخر(،  �قد قال ابن عبرَّا�س: )اإنرَّ

ًة �ِليًنا، �كانت هنا  حمة يف الأ�صل من بني اآدم ِرقرَّ
رَّ
ا كانت الر حيم، فلمرَّ

رَّ
يعني: الر

اأَْلَيَق بها لفًظا من َفُعول، �اهلل اأعلم. �يدلُّك على اأنرَّ  ًفا - كان َفعيل  َراأْفًة �تعطُّ

حيَم ل 
رَّ
ا عنى بقوله )اأحدهما اأرقُّ من الآخر( الر ابن عبرَّا�ٍس - رحمه اهلل - اإمنرَّ

ق، فكان اأْن  ٍف �ترفُّ ه قد اجتمعت هنا �صفتان؛ �املو�صع مو�صُع تعطُّ حمن، اأنرَّ
رَّ
الر

هما هو املقطوع عليه منهما اأ�ىل، �ذلك اأنرَّ املقاطع اأقوى معاين من  يكون اأرقُّ

عر من حيث كانت ُمْنتَهَيات  احل�صو �امَلدارج؛ �لذلك ما يقع الهتمام بقوايف ال�صِّ

.
)24(

�َمبالغ«

)ِرْخوة( هو  اأنرَّ معنى كلمة  اإىل  اأ�صار  ه هذا قد  ِجنِّي يف ن�صِّ ابن  فاأنت ترى 

اأ�صدُّ  )َخ�صوم(  كلمة  �اأنرَّ  �ا�،  من  بدٌل  همزتها  اأنرَّ  على  يدلُّ  ما  �هو  )َرخــاء(، 

، �هنا 
)2٥(

َفُعول الذي هو  اإىل امل�صدر  اأقرُب  ها  لأنرَّ مبالغًة �توكيًدا من َخ�صيم؛ 

ه رمبا يعرت�ُس ُمعرت�ٌس ما قائاًل: اإذا كانت َفُعول اأ�صدرَّ مبالغًة  م ابن ِجنِّي اأنرَّ توهرَّ

ُحوم؟
رَّ
من َفعيل فهالرَّ جاءت الآية ب�صم اهلل الرحمن الر

قد  املبالغة  اأنرَّ  اإىل  باإ�صارته  م  امُلتوهرَّ العرتا�س  هذا  يْدَفُع  جعله  ما  �هو 

ابن  بقوِل  ُم�صت�صهًدا  املبالغة،  اأبنية  من  )َفْعالن(  لأنرَّ  حمن( 
رَّ
)الر بكلمة  ح�صلت 

يعني:  الآخــر(،  من  اأََرقُّ  اأحدهما  حمة، 
رَّ
الر من  رقيقان  ا�صمان  هما  )اإنرَّ عبرَّا�س: 

ًة �ِليًنا، �كانت هنا َراأْفًة  حمة يف الأ�صل من بني اآدم ِرقرَّ
رَّ
ا كانت الر حيم، فلمرَّ

رَّ
الر

ًفا - كان َفعيل اأَْلَيَق بها لفًظا من َفُعول من جهة دللة فعيل على الثبوت  �تعطُّ

.
)2٦(

الة على احلد�ث �التجدد حمن الدرَّ
رَّ
�كونها م�صبوقًة بالر
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حمن( من 
رَّ
حيَم ل الر

رَّ
 هذا، �قد اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ دليل اإرادة ابن عبا�س )الر

ه قد اجتمعت هنا �صفتان؛ �املو�صع مو�صُع  قوله: )اأحدهما اأرقُّ من الآخر(، اأنرَّ

هما هو املقطوع عليه منهما اأ�ىل، �قد علرَّل  ق، فكان اأْن يكون اأرقُّ ٍف �ترفُّ تعطُّ

الهتمام  يقع  ما  �لذلك  �امَلــدارج؛  احل�صو  من  معاين  اأقوى  املقاطع  باأنرَّ  ذلك 

ال�صيِء  اإثباَت  اأنرَّ  باِب  ، من 
)27(

�َمبالغ ُمْنتَهَيات  ال�صعر من حيث كانت  بقوايف 

الباحَثنْي  فاإنرَّ  �لذلك  ؛ 
)2٨(

التعليـل عن  ًدا 
رَّ
جُمر اإثباته  من  النرَّف�ِس  يف  اآكد  ُمَعلاًل 

يوافقان ابَن ِجنِّي فيما قاله.

رابًعا - َدْفع العرتا�س فيما يت�صل بالن�صب:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يتعلق بالنرَّ�صب لدى )ابن جنِّي( يف مو�صٍع �احٍد، 

:
)29(

يف تعليقه على قول �صاعٍر

ـاِتهــا  ِطـــالِحـيرَّ
رَّ
ِتـهـــا كيــَف َتـــَرى َمــــر ـــات عــــلى ِعــــالرَّ �احَلَم�صـِيرَّ

:
)30 (

الح، قال الحيات من�صوبٌة اإىل الطِّ فقال: »الطِّ

ـــــالِح اأْن َتــْهــِبـِطـــــيــَن ِبـــــــــالَد َقــــــْو َتــُعـــــوَن ِمــــــَن الـطِّ
ْ
ٍم َيـــــر

اإذا  ك  اأنرَّ تعلُم  اأَل  ُقلَت:  فاإْن  َطْلح.  اأ�  َطْلحٍة  جْمَع  الُح  الطِّ يكوَن  اأْن  �ينبغي 

�صِب على �احدها، نْحُو قولك يف امل�صاجد:  اأ�صفَت اإىل اجلماعِة اأ�قعت ياءي النرَّ

اأجرى اجلمَع جمرى  اأْن يكون  . قيل: قد يجوُز 
ّ
ي َفَر�صِ الفرائ�س:  َم�ْصِجدّي، �يف 

اأَْبناِ�ّي، �يف  الأَْبناء:  نْحُو قولهم يف  الواحد،  �القبيلة، فجعله كال�صيء  ْهِط 
رَّ
الر

:
)31 (

الأن�صار: اأْن�صاِرّي، �مثله �صواء قوله

 اخُلُلْق
ُّ
ه اخَلْلِق ِكالِبي ُم�َصورَّ

ه  ا غريرَّ فن�صب اإىل ِكالٍب كما ن�صب الآخر اإىل ِطالح. �لي�س بقويٍّ اأْن جتعَله مرَّ

، �يف بني  قبة: َرَقبايِنّ
رَّ
، �يف الغليظ الر يايِنّ الن�صب، كقولهم يف الوافر اللحية: حِلْ
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الح يف  هم قد نطقوا بالطِّ ، �نحو ذلك؛ من ِقَبِل اأنرَّ
َ
َعِبيدة �َجِذمية: ُعَبِدّي �ُجَذِمي

تراهم  األ  الإ�صافة؛  ته  غريرَّ ا  مرَّ يرَّات(  )�احَلَم�صِ قوله  لكن  اأن�صدناه.  الذي  البيت 

.
)32(

 ... �له نظائر«
ّ
ْمل: َرَمِلي

رَّ
قالوا فيه: احَلْم�س، �مثله قولهم يف الر

الحيات( من�صوبٌة اإىل اجَلمِع  ففي هذا النرَّ�سِّ اأ�صار ابُن ِجنِّي اإىل اأنرَّ كلمة )الطِّ

الح( َجْمَع  الح( ُم�صت�صهًدا بقوِل َمن ا�صت�صهد به، �اأ�صار اإىل �جوب َكوِن )الطِّ )الطِّ

قلياًل  كان  للجمع  »الن�صب  اأنرَّ  اإىل  الإ�صارة  من  بدرَّ  ل  �هنا  )َطْلح(،  اأ�  )َطْلحة( 

راٍد، �يتاأثر بحركة الثقافة يف  ا يف ع�رش الحتجاج باللُّغة، �اأخذ ينمو باطِّ جدًّ

.
)33(

املجتمعات العربية �الإ�صالمية«

ه اإذا اأردنا  ه اأنرَّ ا ما، ُمَفاُد اعرتا�صِ ة ُمعرت�صً م ابن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ  هذا، �قد توهرَّ

امُل�صدرَّدة باآخر املفرد، نْحُو  النرَّ�صب  اأتينا مبفرده �اأحلقنا ياء  اجَلْمع  اإىل  النرَّ�صب 

. لكنرَّه َدَفَع هذا العرتا�َس 
ّ
ي قولنا يف امل�صاجد: َم�ْصِجدّي، �يف الفرائ�س: َفَر�صِ

ْهِط �القبيلة(، فجعله 
رَّ
ه قد يجوُز اأْن يكوَن اأَجرى اجلمَع جُمرى ا�صم اجَلْمِع )الر باأنرَّ

اأْن�صاِرّي، �يف  اأَْبناِ�ّي، �يف الأن�صار:  كال�صيء الواحد، نْحُو قولهم يف الأَْبناء: 

؛ �من َثمرَّ ن�صب ال�صاعُر اإىل ِكالٍب كما ن�صب الآخر اإىل ِطالح، بك�صـر 
ّ
ِكالٍب ِكالِبي

ها قد تكون بال�صمِّ )ُطالحية(، �املعنى  اء ِن�صبًة اإىل اجلمع، �هنا ن�صري اإىل اأنرَّ الطرَّ

يف  املبالغة  بناء  ه  لأنرَّ ُفعاٍل؛  على  ُبِني  ا  �اإمنرَّ لح،  الطرَّ ترعى  التي  لالإِبل  فيها 

.
)34(

ّ
النرَّ�صب، كاأُنايِفّ للعظيم الأنف، كما اأ�صار الر�صي

ه ل يقوى - عنده، �هو ما نوافقه  �مل يكتِف ابُن ِجنِّي بذلك، بل اأ�صار اإىل اأنرَّ

 ، يايِنّ ه الن�صب، َنْحُو قولهم يف الوافر اللِّحية: حِلْ ا غريرَّ الح( ِمرَّ عليه - َجْعُل )الطِّ

، �يف بني َعِبيدة �َجِذمية: ُعَبِدّي �ُجَذِمي، �نحو ذلك  �يف الغليظ الرقبة: َرَقبايِنّ

البيت  يف  الح  بالطِّ نطقوا  قد  هم  اأنرَّ ذلك  �علة  ما؛  بتغيرٍي  اأ�  النون  بزيادة  ا  اإمرَّ

اإلرَّ زيادة الألف �الترَّاء بعد ياء  اخ، �مل يطراأ عليها  اأ� ال�صمرَّ اأن�صده للقالِخ  الذي 

ى به، على عك�س ما قد يحدث  ه غرُي ُم�صمًّ ه اإىل الواحد، اإذ اإنرَّ الن�صب مع عدم ردِّ
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 ،
ّ
، �ظاهراتي

ّ
حديًثا حيث اإحلاق ياء الن�صب بعد الألف �التاء، كما يف معلوماِتي

ا ُيعدُّ من قبيل الن�صب اإىل اجلمع املختوم بالألف �التاء،   �غريها ِمرَّ
ّ
�ا�صتخباراتي

. �على اجلانب الآخر اأ�صار 
)3٥(

اهرة التي جدرَّت يف عربية القرن الع�رشين تلك الظرَّ

ه الن�صب )الإ�صافة(؛ فهم قالوا يف  ا غريرَّ يرَّات( مرَّ ابُن ِجنِّي اإىل اأنرَّ قوله: )�احَلَم�صِ

مفرده: احَلْم�س؛ �من َثمرَّ ُيالحُظ فيه حتريك امليم يف اجلمع، �مثله قولهم يف 

؛ �من َثمرَّ كانت موافقة الباحَثنِي ابَن 
)3٦(

ا ، حيث حتريُك امليِم اأي�صً
ّ
ْمل: َرَمِلي

رَّ
الر

م. ِجنِّي يف َدْفِعه ذلك العرتا�س امُلتوهرَّ

خام�ًصا - َدْفع العرتا�س فيما يت�صل بَجْمع الِقلَّة امُلراد به معنى الكرثة:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يتعلرَّق بَجْمع الِقلرَّة امُلراد به معنى الكرثة لدى )ابن 

، �مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قول ُدَريد بن 
)37(

جنِّي( يف مو�صعني اثنني

 :
)3٨(

ة مرَّ ال�صِّ

ُف �صاِقِه ـِد َكِمي�ُس الإزاِر خـاِرٌج ِن�صْ ْنُ
ع اأَ َبِعيــٌد ِمــَن الآفـــاِت، َطــالرَّ

ه يطلُع  ه ل يريُد اأنرَّ فقال: »هذا تك�صري الِقلرَِّة، �املراد به معنى الكرثة؛ األ ترى اأنرَّ

الَع النِّجاد، فهذا يوؤذُن  ا يريد اأنرَّ من عادته اطِّ ًدا من الثالثِة اإىل الع�رشِة، اإمنرَّ ْنُ
اأَ

:
)39(

بالكرثة، كما قال العجاج، اأن�صدناه اأبو علي

ادا ًة َر�رَّ
رَّ
ـــِلــُع النِّـجــــاَد فــالنَِّجـــادا فقـــــد اأكــــــــوُن َمــــــر اأَطرَّ

ُجل، 
ْ
�اأَر �اأَْقالم  �اأْقدام  �صان 

ْ
اأَر الكرثة كقولهم  د( �هو يريد  ْنُ

)اأَ �لي�س قوله 

َ على  ًدا( قد ُك�رشِّ اأنرَّ )َنْ �هم يريد�ن بكلِّ �احدٍة منهن الكرثة؛ �الفرق بينهما 

ُجل مل ُيَك�رشرَّ 
ْ
�صان �اأْقدام �اأَْقالم �اأر

ْ
اأمثال الكرثة، �هي النَِّجاد، �كلُّ �احٍد من اأَر

اإلرَّ تك�صري الِقلرَِّة البتة، فكان جميء كلِّ �احٍد مرادة به الكرثة اأ�صهل من جميء 

مثال الِقلرَّة ملفوًظا معه �منه مبثال الكرثة ُمراًدا به معنى َجْمع الكرثة، فتاأمله، 
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فقد كرُث عنهم جميء لفِظ َجْمِع الِقلرَِّة �املعنى به معنى الكرثة؛ األ ترى اإىل قول 

:
)40(

ان ح�صرَّ

حى ـَدٍة َدَما  لنا اجَلَفَناُت الُغرُّ َيْلَمْعَن يف ال�صُّ َن ِمـن َنْ
ْ
�اأ�صياُفنا َيـْقـُطـر

النرَّابغـة  اإلـى  من�صوبة  هنــا  املحفوظــة  احلكاية  فـي  يطعن  علـي  اأبو  �كان 

اهلل  قـول  اإىل  تـرى  األ  قـال:  �اأ�صياَفك(،  ِجفــاَنَك  قلرَّْلَت  )لقـد  ان:  قولـه حل�صرَّ فـي 

، قال اهلل  ا ُيَظنُّ �صبحانه: ﴿ ۅ    ۉ     ۉ    ې﴾ �ُغــرف اجلنــة اأكثـر مرَّ

تعاىل: ﴿ ۆ     ۆ    ۈ      ۈٴۇ ﴾ �ُرَتُب النا�س يف ِعلم اهلل اأكرث من الع�رش ل 

:
)41(

د( هذه قوُل الآخر ْنُ
حمالة. �ِمثُل )اأَ

ِه د فقـد َيْق�رُشُ الُقـلُّ الفتـى ُد�َن َهمِّ َع اأَْنُ �قد كاَن - لول الُقلُّ - َطالرَّ

.
)42(

فهذه اأَْفُعُل ُيراُد ِبها الِفَعاُل على ما م�صى«

د(  ْنُ
ة �ُصبهًة حائمًة حول َفْهِم اجلمِع )اأَ م ابن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ ففي هذا النرَّ�سِّ توهرَّ

باأرَّنه َجْمُع ِقلٍة، اأراد به ال�صاعُر العدد من الثالثة اإىل الع�رشة؛ �من َثمرَّ جلاأ اإىل َدْفِع 

د( َجْمُع ِقلرٍَّة، اأُِريَد به معنى الكرثة؛ ُمعلِّاًل ذلك  ْنُ
ْبهة ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ كلمة )اأَ هذه ال�صُّ

ًدا يف اإطار العدِد من الثالثِة اإىل الع�رشِة، �هو  ْنُ
ه يطلُع اأَ اعَر ل يريُد اأنرَّ باأنرَّ ال�صرَّ

الع  ا يريد الإف�صاَح للُمتلقِّي عن اأنرَّ من عادته اطِّ ما يدلُّ عليه َجْمُع الِقلرَّة، اإمنرَّ

النِّجاد، �هو ما يوؤذُن بالكرثة، كما قال العجاج:

ًة َرّ�ادا
رَّ
ـِلـــُع النِّجــــاَد فالنِّجــــادا فقـــــد اأكــــــوُن َمــــر اأَطرَّ

�اأْقدام  �صان 
ْ
اأَر كقولهم  الكرثة  يريد  �هو  د(  ْنُ

)اأَ اإنرَّ  ما:  قائٌل  قال  �اإْن  هذا، 

ُجل، �هم يريد�ن بكلِّ �احدة منهن الكرثة، فاإنرَّ ابن ِجنِّي قد َدَفَع ذلك 
ْ
�اأَْقالم �اأَر

ًدا  ه لي�س الأمر كذلك، فالفرق بينهما اأنرَّ َنْ ا - �هو ما نوافقه عليه - باأنرَّ اأي�صً

ا كلُّ �احٍد من  َ على اأ�زان َجْمِع الكرثة، �هي النَِّجاد على �ْزِن ِفعال. اأمرَّ قد ُك�رشِّ
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ُجل مل ُيَك�رشرَّ اإلرَّ تك�صري الِقلرَِّة فقط؛ �لذلك كان جميُء كلِّ 
ْ
�صان �اأْقدام �اأَْقالم �اأر

ْ
اأَر

�احٍد مرادة به الكرثة اأ�صهل من جميء َ�زِن الِقلرَّة ملفوًظا معه �منه مبثال الكرثة 

؛ 
ِّ
ي النرَّ�صِّ ب�صياقه  اأمَل مربوًطا  الترَّ ي�صتحق  الكرثة، �هو ما  ُمراًدا به معنى جمع 

�من َثمرَّ اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل كرثِة جميء لفِظ َجْمِع الِقلرَِّة عن العرب �املعنى به 

معنى الكرثة ُم�صت�صهًدا بقول ح�صان بن ثابت: )اجَلَفنات، اأ�صياف(، �هو ما عابه 

ۅ    ۉ     ۉ     )الغرفات( يف قوله تعاىل:﴿  بور�د  فردرَّ عليه  النابغة،  عليه 

؛ �من َثمرَّ طعن اأبو  ا ُيظنُّ ، �املراد بها ُغَرف اجلنة التي هي اأكرُث ِمرَّ
ې﴾)43(

، �هو الأمر نف�ُصه يف قول 
)44(

علي الفار�صي على هذه احلكاية يف كتابه الترَّكملة

ها )اأَْفُعل( امُلراُد بها الِفَعال دللًة  د(، �هو ما يدلُّ على اأنرَّ ْنُ
ع اأَ علقمة الَفحل )َطالرَّ

على الكرثة.

 �صاد�ًصا - َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صل بالإعالل: 

َدْفُع  حيث  موا�صع  اأربعة  يف  بالإعالل  يترَّ�صل  فيما  العرتا�س  َدْفــُع  �رد 

العرتا�ِس على كوِن الهمزة يف )اأحدان( مقلوبة عن الوا� يف )ُ�ْحدان(، �َدْفُع 

ما ُيوهم اأنرَّ لم )الهباءة( من الوا�، �دفُع العرتا�س على قلب اأ�ىل الهمزتني 

ل الكلمة، ل �صيرَّما اأنرَّ اإبدال الأُ�ىل منهما لي�س �اجًبا، �َدْفُع  املجتمعتني يف اأ�رَّ

.
)4٥(

العرتا�س على �جوِب َدنوى يف ُدنيا اإذا كانت الألف فيها لالإحلاق

�قد  بلعنرب،  رجٍل من  قول  ِجنِّي( على  )ابن  تعليق  ما جاء يف  ذلك  �مثال 

:
)4٦(

َهوّي ُتر�ى لأبي الغول الطُّ

 اأَبـدى ناِجَذيِه لهـْم
ُّ
ـر طــاُر�ا اإلـيــه َزرافـــاٍت �اأُْحــدانــا قــوٌم اإذا ال�صرَّ

ا )اأُحداًنا( فاأ�صُله ُ�ْحدان، ُقِلبت �ا�ه ل�صمتها همزة على قيا�س  فقال: »�اأمرَّ

يف  ُقِلَبت  ا  ملرَّ اأََحد،  همزة  هي  اأُْحدان  يف  الهمزة  فلعلرَّ  ُقْلَت:  فاإْن  َتْت.  �اأُقِّ اأُُجوه 

ْت يف اجلمِع همزًة على حالها. قيل: ل، بل 
رَّ
الواحد عن الوا� املفتوحة يف َ�َحٍد اأُِقر
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هي همزٌة حدثت يف اجلمع، يدلُّ على ذلك ر�ايُة َمن ر�ى هذا البيت )�ُ�حدانا( 

ع اأْن ُيعَلَم اأنرَّ الهمـزة فـي اأََحٍد من قول اهلل تعاىل:  بالوا�، اإلرَّ اأنرَّ �رِشرَّ هــذا املو�صِ

، �نحو ذلك،  ﴿ ٱ       ٻ      ٻ     ٻ﴾، �قولنا: اأَحٌد �ع�رش�ن درهًما، �اأحَد َع�رَشَ
اأََحٌد. هذه  اأََحٍد من قولك: ما جاءين  بدٌل من �ا� َ�َحٍد، �لي�صت كذلك الهمزُة يف 

الهمزة عندنا اأ�صٌل غري بدٍل من �اٍ� �ل غريها، قال اأبو علي: �ذلك اأنرَّ اأحًدا هذه 

ا هو الإفراُد �النقبا�ُس،  معناها العموم �الإحاطة، �معنى اأَحٍد من اأََحَد َع�رَشَ اإمنرَّ

َجْمَع  البيت  )ُ�ْحدانا( يف  يكوَن  اأْن  فمعنياهما - كما ترى - �صدان. �ينبغي 

ْحبان �حاِجر �ُحْجران، �قد جمعوا �اِحًدا بالوا� �النون،  �احد، ك�صاِحب ��صُ

اأن�صدنا اأبو علي:

 �اِحـِدينا ...............................................................
ِّ
�قـــد َرَجُعـوا َكـَحـي

.
)47(

اأي: منفردين«

ففي هذا النرَّ�سِّ اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ الهمزة يف كلمة )اأُحدان( اأ�صُلها الوا� 

ْت �صمًة لزمة، �كونها غري ُم�صدرَّدة  مرَّ ها قد �صُ التي ُقِلبت همزة؛ �ذلك ب�صبب اأنرَّ

�قوع  حيث  تت(  يف)�قِّ َتْت  �اأُقِّ )�جوه(  يف  اأُُجوه  يف  جواًزا  َقْلبها  على  قيا�ًصا 

ما،  ُمعرت�ٍس  اعرتا�َس  ِجنِّي  ابن  م  توهرَّ �هنا   .
)4٨(

�صدًرا منهما  كلٍّ  يف  الهمزة 

ُقِلَبت يف الواحد عن  اأََحد، عندما  )اأُْحدان( هي همزة  اأّنه لعل الهمزة يف  مفاده 

ْت يف اجلمِع همزًة على حالها.
رَّ
الوا� املفتوحة يف )َ�َحٍد( اأُِقر

ها همزٌة حدثت يف اجلمع، ُثمرَّ  �يف اإطار َدْفِعه هذا العرتا�س نفاه ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ

ا�صتدلرَّ على ذلك - �هو ما نوافقه عليه - بر�اية َمن ر�ى هذا البيت: )�ُ�حدانا( 

ع اأْن ُيعَلَم اأنرَّ الهمـزة يف اأََحٍد من قول اهلل تعاىل:   هــذا املــو�صِ
رَّ
بالوا�، اإلرَّ اأنرَّ �ِصــر

، �نحو ذلك،  ﴿ ٱ       ٻ      ٻ     ٻ﴾، �قولنا: اأَحٌد �ع�رش�ن درهًما، �اأحَد َع�رَشَ
مقلوبٌة من �اِ� َ�َحٍد، كاإ�صارٍة اإىل الإفراد �النقبا�س.
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ه لي�صت كذلك الهمزُة يف اأََحٍد من قولك: ما جاءين  هذا، �اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ

اأََحٌد، يف اإطار الدللة على العموم �الإحاطة؛ فهذه الهمزة اأ�صٌل عند الب�رشيني 

كتاَبيه  يف  الفار�صي  علي  �اأبــي  �صيبويه  عند  �رد  ما  �هو  جني،  ابن  �منهم 

، فلي�صت بدًل من �اٍ� �ل غريها.
)49(

)الترَّعليقة( �)البغداديات(

: »�ذلك اأنرَّ 
ٍّ
�مل يكَتِف بالنرَّ�سِّ على ذلك، بل ا�صت�صهد على ذلك بقوِل اأبي علي

ا هو الإفراُد  ( اإمنرَّ اأحًدا هذه معناها العموم �الإحاطة، �معنى اأَحٍد من )اأََحَد َع�رَشَ

؛ �من َثمرَّ اأعرب ابن ِجنِّي عن 
)٥0(

�النقبا�ُس، فمعنياهما - كما ترى - �صدان«

َجْمَع �احد، ك�صاِحب  َهوّي  الطُّ الغول  اأبي  )ُ�ْحدانا( يف بيت  �جوب كون كلمة 

ْحبان �حاِجر �ُحْجران، �قد ا�صت�صهد على جمع كلمة )�اِحد( بالوا� �النون  ��صُ

فهمزة  َثمرَّ  �من  منفردين؛  اأي:  �اِحِدينا،   
ِّ
َكَحي َرَجُعوا  �قد  علي:  اأبو  اأن�صده  مبا 

)�حدان( اأ�صلها الوا�، �لي�صت هي همزة اأحد التي اأ�صلها )َ�َحد( - �هو ما يوؤيِّده 

الباحثان - اإذ اإنرَّ همزة )اأحدان( حدثت يف اجلمع، بدليل ر�اية بيت اأبي الغول 

اأنرَّ همزة )اأحد( يف قولنا: )ما جاءين من اأحٍد(  َهوّي )��حدانا(، اإ�صافة اإىل  الطُّ

اأحد  قولنا:  )اأحد( يف  ا همزة  اأمرَّ �الإحاطة،  العموم  اأنرَّ معناها  اأ�صٌل، من جهة 

ع�رش، �اأحد �ع�رش�ن، بدٌل من �ا�، فيما يدلُّ على النفراد �النقبا�س، �هو ما 

، �ابن 
)٥1(

ا اأدىل به اأبو علي الفار�صي ُمقيًِّدا راأي �صيبويه، ��افقه ال�صريايف اأي�صً

.
)٥2(

ِجنِّي يف )الترَّنبيه( �اخل�صائ�س

يف  �رد  ما  ا  اأي�صً بالإعالِل  يت�صل  فيما  العرتا�َس  ِجنِّي  ابن  َدْفِع  �مثال 

تعليقه على َقْوِل 

 :
)٥3(

قي�س بن زهري

ـا�ِس َمـْيـٌت علـــى َجـْفـــِر الَهـَبـاَءِة ل َيرمُي َتـَعـلرَّـْم اأنرَّ َخـيــَر النرَّ
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ها بدٌل من اأحد  فقال: »ظاهُر اأمِر لم )الَهباءة( ما نراه من الهمزة، �ل نعلُم اأنرَّ

ا نعرُف تركيب )هـ ب �(،  نا ل نعرُف تركيب )هـ ب ء(، �اإمنرَّ يَف العلِة، غري اأنرَّ
ْ
َحر

�منها الَهْبوة، �َهَبا الُغباُر َيْهُبو، �هذا ُيوهم اأنرَّ لم )الهباءة( من الوا�، �ظاهُر 

على  تخرج  اأن  لكانت حمقوقًة  �اً�ا  كانت  �لو  الهمز،  من  ها  اأنرَّ اإىل  يقوُد  الأمِر 

الأ�صل يف بع�س احلال، كعباءة �عباية، �َعَظاءة �َعَظاية، �يف هذا بقية نظٍر، 

.
)٥4(

�هي موكولٌة اإىل اخلاطر«

اهر،  الظرَّ )الَهباءة( همزة يف  ِجنِّي عن كوِن لم  ابن  اأف�صح  النرَّ�سِّ  ففي هذا 

نا ل نعرُف  يَف العلِة الوا� اأ� الياء، �اأنرَّ
ْ
ها بدٌل من اأحد َحر نا ل نعلُم اأنرَّ ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ

ا املعر�ف تركيب  - يف املور�ث اللُّغوي لدى العرب - تركيَب )هـ ب ء(، �اإمنرَّ

 ،
)٥٥(

)هـ ب �(، �منها الَهْبوة، �َهَبا الُغباُر َيْهُبو، �هو ما عليه املعاجم اللُّغوية

ًما باأنرَّ لم )الهباءة( من الوا�. �هو ما قد ُيْعرَت�ُس عليه توهُّ

ها  ْبهَة باأنرَّ ظاهَر الأمِر يقوُد اإىل اأنرَّ  لكنرَّ ابن ِجنِّي دفع هذا التوهَم اأ� هذه ال�صُّ

الذي  النرَّحو مبفهومه  اأ�صول  اأ�صاًل من  باعتباره  القيا�س،  اإىل  الهمز، �جلاأ  من 

ه لو كانت �اً�ا لكانت حمقوقًة اأْن تخرج  ، فاأ�صار اإىل اأنرَّ
)٥٦(

ف ي�صمل النرَّحو �ال�رشرَّ

اأحياًنا: عباية، �َعَظاءة  على الأ�صل يف بع�س احلال، كعباءة التي ُيقال فيها 

، �هو ما 
)٥7(

التي ُيقال فيها اأحياًنا: َعَظاية؛ �من َثمرَّ ُيقال يف )هباءة(: هبا�ة

ة بقيَة َنَظٍر يف هذا  ُي�صري اإىل اأنرَّ الهمزة يف عباءة �َعَظاءة ياٌء، ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ َثمرَّ

الأمر، �هو موكوٌل اإىل اخلاطر.

�هكذا يبد� لنا - من خالل ما ُذِكَر من موا�صع على مدار هذا املبحث، �ما 

ي �اأُحيل عليه يف هوام�س البحث - جلوُء ابن ِجنِّي - يف  اأُْح�صِ ه  مل ُيْذكر، لكنرَّ

اإطاِر  َدْفِعِه يف  النرَّظري، نحُو  القيا�س على  اعرتا�صات -اإىل  م من  ُتوهِّ َدْفِعِه ما 

، �هو ما جلاأ اإليه يف اإقرار قوٍل ما، �ال�صتدلل يف الدرَّفِع بر�ايٍة  يفِّ الوزن ال�رشرَّ



3838

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

ا ان�صمرَّ اإليه بالزيادة، كما يف  ما، �التِّكاء على كوِن �زٍن ما اأ�ىل من غريه مِلَ

يغة  وًل، �الحتكام اإىل َكوِن ال�صِّ �ت( َفعُّ
ُّ
�صياق َدْفِعِه العرتا�س على َكوِن )امَلر

اأقوى معاين من احل�صو  اأُخرى حيُث كون املقاِطع  األيق ب�صياقها من  فية  ال�رشرَّ

�املدارج.

الب�رشيني �الكرثة، �عدُم اخلر�ج عن �صعة  باآراء  لديه العتداُد  �قد لوحَظ 

الباب اإىل �صيقه اأ� من باٍب اإىل باب، �العاداُت �التقاليد، �العتداُد بعدم �جود 

ما يقطع باأمٍر ما �من عدم �جود ما مينع منه دلياًل على جواِز اأمٍر ما، كما يف 

جواز كوِن امل�صدر على )فاعل( مثل كلمة الغائب ل �صيرَّما اأنرَّ الِق�صمة حماًل على 

 �عدم خر�ِج 
ِّ
كيب اأ� اجلذر املعجمي تِمَلُتُه، �العتداُد بعدم �جود الرترَّ النظري حُمْ

يَف 
ْ
الكلمة عن الأ�صل يف بع�ِس حالها دليل على عدم اإبدال الهمزة من اأحد َحر

العلة، �العتداد بكوِن الأمر مكر�ًها ل تعرفه العرب �ل ي�صتعمله منها اإلرَّ َمْن 

ل ُيوؤَْخُذ بلغته.

ْفِع لوحَظ ا�صت�صهاُد ابن ِجنِّي بالقراآن الكرمي �ال�صعر  اإطار هذا الدرَّ هذا، �يف 

 ��صدر الإ�صالم �الأموي �غريه، �الأمثال، �من هوؤلء 
ِّ
العربي مر�ًرا باجلاهلي

اخ  ة، �ال�صمرَّ مرَّ ال�صعراء علقمة الفحل �الأع�صى �ح�صان بن ثابت، �دريد بن ال�صِّ

اج، �قي�س بن زهري، اإ�صافة اإىل �صعراء احلما�صة، �هو ما اأ�صهم  بن �رشار، �العجرَّ

ًة ما.  يف اإعطاء َدْفِعِه ُحجرَّ
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املبحُث الثَّاين

َبِه احلائمِة َنْحِويًّا م اأَِو ال�صُّ َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهَّ

اأوًل- َدْفع العرتا�س فيما يتعلَّق بالأ�صماء امُلعربة واملبنية:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يتعلق بالأ�صماء املعربة �املبنية لدى )ابن جنِّي( 

ِة  يف �صبعة موا�صع، دارت حول دفِع العرتا�س على حكاية التنوين بعد العَلِميرَّ

ِك ا�صتعمال التثنية �ا�صتعمالها يف 
ْ
يف كلمة )عاقلة(، �َدْفِع العرتا�س على َتر

مو�صع اآخر، �َدْفِع كوِن الغر�س من التثنيِة العدَد الذي بني املفرد �اجلماعة، 

ين(؛ 
ِّ
�ن( يف )ِعفر

ُّ
لكنرَّ امُلراد بها الكرثة، �دفِع العرتا�س على عدم ��رد )ِعِفر

 ُم�صرًيا اإىل 
)٥٨(

ين �رْشِ اأي: اإّنه مل ياأِت على ترِك اإعراب النون كما يف فل�صطني �ِقنرَّ

ه ل ُيْنَكُر القت�صاُر يف ال�صتعمال على بع�س ما يوؤِذُن به القيا�س، �َدْفِع �ُصْبَهِة  اأنرَّ

.
)٥9(

عدم ن�صب ما ُيعتقُد اأنرَّ قيا�صه اأن يكون جواًبا فُين�صب اعتماًدا على املعنى

م يف باب التثنية �الإفراد، حيث املطابقة  �مثال ذلك َدْفُعه العرتا�س امُلتوهرَّ

:
)٦0(

يف العدد، �هو ما جاء يف تعليقه على قوِل بع�ِس َبِني َفْقَع�ٍس

ْثـِلــي َتـفـاَقــُد�ا �يف الأْر�ِس َمْبُثوًثا �ُصجاٌع �َعْقَرُب َ�َهــالرَّ اأََعــدُّ�يِن مِلِ

فقال: »ُير�ى: َمْبثوًثا �َمْبُثوٌث ... فاإْن ُقْلت: فهالرَّ قال: �يف الأر�س َمبثوثنِي 

ه  ؟ ففي ذلك جوابان: اأحدهما: اأنرَّ
ٌّ
ِبي اأ� مبثوثان، كقولك: فيها قائَمنِي رجٌل ��صَ

الذين  الأعداء  به  اأُريَد  ا  �اإمنرَّ للواحد،  ال�صافعان  الثنان  ب�ُصجاٍع �َعقرب  ُيَرْد  مل 

بع�صهم �صجعان �بع�صهم عقارب، اأي: اأعداء يف خبثهما �نكرهما، فلما مل ُيرد 

حقيقة التثنية - �اإمنا اأراد الأعداء - َذهب به مذهب اجِلن�س، فقال: مبثوًثا، �اإذا 

:
)٦1(

جاز الإفراد مع الترَّثنية ال�رشيحة، نحو قوله



4040

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

ـــــــْن ُزْحـــُلــــــوَقــــٌة ُزلٌّ ِبـهـــــا العْيـنـــــاِن َتـْنــَهــلُّ مِلَ

:
)٦2(

ن ... �قوله �مل يقل: َتْنهالرَّ

نرَّْت َيْت َيداَي ِبها ��صَ  ِلْلـَقــَدِر اخِلـَيــاُر �لـو َر�صِ
رَّ
لـكــاَن َعـَلـــي

ِل، فجواُز ترك ا�صتعمال الترَّثنيِة  اأ�ُّ نرَّتا، �غرِي ذلك ل�رشٍب من الترَّ �مل يقل: ��صَ

فيما قدرَّمناه اأمثل ... �الوجه الآخر: اأْن يكون اأراد: �يف الأر�س مبثوًثا �ُصجاٌع؛ 

على  )َعْقَرب(  عطف  ُثمرَّ  منه،  حاًل  ن�صبه  عليه  قدرَّمه  ا  فلمرَّ َمبثوٌث،  �ُصجاٌع  اأي: 

َعمًرا  فتعطف   ،�
ٌ
قائًما رجاًل �عمر راأيُت  هذا:  فتقول على  مبثوًثا،  ال�صمري يف 

ا )َعْقَرب( على ال�صمري يف  على ال�صمري يف قائًما، فكذلك اإذا رفعت تعطف اأي�صً

التثنية.  ك 
ْ
َتر من  العتذار  كلفة  عنك  �صقطت  الطريق  هذه  �صلكت  فاإذا  مبثوث، 

ب الناظر يف كتابنا هذا، فيكون عوًنا له فيما 
ُّ
ا اأذكر هذا �نحوه لَيقوى تدر �اإمنرَّ

.
)٦3(

ا ل ُبدرَّ فيه من ا�صتعماله« يرد مرَّ

ففي هذا الن�سِّ اعرتا�ٌس على َترِك ا�صتعمال الترَّثنية، �قد جلاأ ابن ِجنِّي اإىل 

َدْفِع هذا العرتا�س بالإ�صارة اإىل اأنرَّ البيت ُير�ى َمْبثوًثا اأ� )�َمْبُثوٌث(، بالن�صب 

ا يعرت�ُس ُمعرِت�ٌس ما بقوله: فهالرَّ قال:  ه ذلك؛ ُثمرَّ اأ�صار اإىل اأنه رمبرَّ �الرفع، َ�َ�جرَّ

العدد، كقولك:  َثمرَّ تكوُن املطابقة يف  اأ� مبثوثان؛ �من  َمبثوثنِي  الأر�س  �يف 

؟ با�صتعمال حقيقة الترَّثنية.
ٌّ
ِبي فيها قائَمنِي رجٌل ��صَ

هنا انربى ابُن ِجنِّي لَدْفِع هذا العرتا�س -رابًطا ذلك باملعنى، �هو ما نوافقه 

ه مل ُيَرْد ب�ُصجاٍع �َعقرب الثنان  عليه- باأنرَّ ذلك ُيجاُب عليه بجوابني: اأحدهما: اأنرَّ

ا اأُريَد به الأعداء الذين بع�صهم �صجعان �بع�صهم عقارب؛  ال�صافعان للواحد، �اإمنرَّ

ا اأراد الأعداء-  اأي: اأعداء يف خبثهما �نكرهما، فلما مل ُيرد حقيقة التثنية -�اإمنرَّ

، فقال: مبثوًثا.
)٦4(

َذهب به مذهب اجِلن�س؛ اأي: ِجن�س ال�صجاع �جن�س العقرب
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يحة، نحو قول امرئ القي�س: ه اإذا جاز الإفراد مع الترَّثنية ال�رشرَّ �اأ�صار اإىل اأنرَّ

ـــــــْن ُزْحـــُلــــــوَقــــٌة ُزلٌّ ِبـهـــــا العْيـنـــــاِن َتـْنــَهــلُّ مِلَ

ن بعد ِذكِره العينني، �قول الفرزدق: �مل يقل: َتْنهالرَّ

نرَّْت َيْت َيداَي ِبها ��صَ  ِلْلـَقــَدِر اخِلـَيــاُر �لـو َر�صِ
رَّ
لـكــاَن َعـَلـــي

ِل، اإذا جاز ذلك  اأ�ُّ نرَّتا، بعد ِذْكِر اليدين، �غرِي ذلك ل�رشٍب من الترَّ �مل يقل: ��صَ

ِك ا�صتعمال الترَّثنيِة فيما �رد يف البيت مو�صِع الترَّمثيل اأمثل.
ْ
فاإنرَّ جواَز َتر

اعُر اأراد: �يف الأر�س مبثوًثا �ُصجاٌع؛ اأي: �ُصجاٌع  �الوجه الآخر: اأْن يكون ال�صرَّ

، �كلمة )مبثوث( نعت لكلمة )�ُصجاع(، 
ٌ
ر َمبثوٌث، على اأنرَّ كلمة )�ُصجاع( مبتداأٌ موؤخرَّ

ا قدرَّمه عليه ن�صبه حاًل منه؛ من منطلق اأنرَّ نعَت النرَّكرة اإذا ُقدِّم عليها اأُعِرَب  فلمرَّ

، ُثمرَّ عطف كلمة )َعْقَرب( على ال�صمري يف كلمة )مبثوًثا(، �على هذا تقول: 
)٦٥(

حاًل

�، فتعطف َعمًرا على ال�صمري يف قائًما، فكذلك اإذا رفعت 
ٌ
راأيُت قائًما رجاًل �عمر

مري يف مبثوث، �بناًء على معرفة هذا - �هو ما  ا )َعْقَرب( على ال�صرَّ تعطف اأي�صً

ك الترَّثنية؛ �من َثمرَّ اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل 
ْ
نوافق عليه - ت�صقُط ُكلفة العتذار من َتر

ب النرَّاظر يف كتاب الترَّنبيه، فيكون عوًنا له فيما 
ُّ
ه يذكر هذا �نحَوه؛ لَيقوى تدر اأنرَّ

ا ل ُبدرَّ فيه من ا�صتعماله. يرد ِمرَّ

ثانًيا- َدْفع العرتا�س فيما يتعلق بالنكرة واملعرفة:

يف  جنِّي(  )ابــن  لدى  �املعرفة  بالنكرة  يتعلق  فيما  العرتا�س  ــُع  َدْف �رد 

يء ل على  مو�صعني، دارا حول َدْفِع العرتا�س على رجوع ال�صمري على حال ال�صرَّ

 .
)٦٦(

ِم كوِن )ما( مو�صولًة يف �صياقها حيث جميء )َبْعُد( بعدها يء، �َدْفِع توهُّ ال�صرَّ

َة،  برَّ ْيِد بن �صَ  بن ربيعة، من َبني ال�صِّ
ِّ
�مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قوِل �ُصْلِمي

:
)٦7(

يء يء ل على ال�صرَّ مري على حال ال�صرَّ حيُث َدْفُع العرتا�س على رجوع ال�صرَّ



4242

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

ِمْثـِلي علـى ُي�ْصـِري �ِحيـَن َتِعلرَِّتي َتـِرَبـْت َيـَداِك، �هـل َراأَيـِت ِلَقـوِمـِه

ائـبـاُت َغ�ِصيَنُه  َجـلرَّــِتَرُجــــاًل اإذا مــا النرَّ
َ
لٍة، �اإِْن ِهــي ْع�صِ اأَْكـَفــى مِلُ

فينت�صُب  راأيِت،  مفعوَل  يكوَن  اأْن  اأحدهما:  اأمرين:  يحتمل  »�)ِمْثلي(  فقال: 

)رُجاًل( حينئٍذ على الترَّمييز، كقولك: يل مثُله عبًدا؛ اأي: من العبيد، في�صري تقديره: 

راأيِت رُجاًل  اأراد: هل  اأْن يكوَن  َكَفْوا. �الآخر:  ُغ�ُصوا  اإذا  الذين  جال 
ِّ
الر ِمثلي من 

ُف نكرٍة - ن�صَبه على احلال منها. �الالُم  ا َقدرَّم )ِمْثلي( - �هو َ��صْ ِمثِلي، فلمرَّ

َنَعًما �َعبيًدا.  ِلَبِني فالٍن  راأيُت  )راأيِت(، كقولك:  بَنْف�ِس  ُمعلرَّقٌة  )لقومه(  يف قوله 

�اإْن جعلَت )ِمثلي( مفعوَل )راأيِت( كانت الهاء يف )قومه( له، �اإْن جعلَته حاًل 

يُء يف املعنى  يء هي ال�صرَّ ُمقدرَّمًة فالهاء لـ)َرُجل(. فاإْن ُقلَت: اأََل تعلم اأنرَّ حال ال�صرَّ

اإنرَّ الهاء عائدٌة  اأهل الكالم؛ فهالرَّ ُقلَت:  اأهل العربية ل على مذهب  على مذهب 

ل؟ قيل: ل اأمنع ذلك  ا، كما كانت يف الوجه الأ�رَّ يف القول الثرَّاين على امِلْثِل اأي�صً

نعة، �ماأخذها ما ذكرُت لك؛ األ  من جهة املعنى كما ذكرت، لكْن من طريق ال�صرَّ

تراك تقوُل: مررُت برُجٍل ظريٍف فكلرَّمُته، فتعيد الهاء على رجٍل ل على ظريٍف، 

ْثُتها،  فَحدرَّ �اقفًة  بهنٍد  املعنى، �كذلك: مررُت  جل يف 
رَّ
الر ريف هو  الظرَّ �اإْن كان 

نعة ل على �اقفة، احلال يف هذا �ال�صفة  فالهاء عائدٌة على هنٍد يف طريق ال�صرَّ

مري  �صواء. يزيد يف ��صوح ذلك قوُلك: مررُت برجٍل َرْبعٍة فكلرَّمته، فلو كان ال�صرَّ

�لو  فَرِحمُتها،  ًعا  ُمر�صِ بهنٍد  مررُت  �كذلك:  فكلرَّمُتها،  لقلَت:  فة  ال�صِّ على  عائًدا 

�طامًثا  �طاهًرا  ًعا  �صِ
ْ
ُمر لأنرَّ  فَرِحمُته؛  لقلَت:  احلال  على  عائًدا  مري  ال�صرَّ كان 

ث، كما اأنرَّ َرْبعة �َيَفعة  راٌت عندنا �اإْن جرت على املوؤنرَّ ا �نحو ذلك ُمَذكرَّ �حائ�صً

األ تراَك  ريَن؛  اأ��صاًفا على املذكرَّ ثاٌت �اإْن جرين  �ُنَكَحة �ُلَعبة �َنْحو ذلك موؤنرَّ

يت رجاًل بَرْبعة �َيَفعة �ُنَكَحة مل ت�رشفه، �لو �صميته بحائ�س �طاِمث  لو �صمرَّ

.
)٦٨(

ل�رشفَته، فاعرف ذلك«



4343

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون

اأنرَّ كلمة )ِمْثل( من قوله )ِمْثلي( حتتمل  اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل  ففي هذا النرَّ�سِّ 

راأيِت، �هو ما يرتتب عليه كون كلمة  الفعل  تكوَن مفعوَل  اأْن  اأ�لهما  �جهني: 

)رُجاًل( من�صوبًة على الترَّمييز، �الترَّقدير حينئٍذ: ِمثلي من الرجال الذين اإذا ُغ�ُصوا 

َكَفْوا. 

ا  ا الوجه الآخر، فهو اأْن يكون ال�صاعُر قد ق�صد: هل راأيِت رُجاًل ِمثِلي، �ملرَّ اأمرَّ

ٌف للنكرة )رُجل( - ن�صَبه على احلال منها. �اأ�صار اإىل  َقدرَّم )ِمْثلي( -�هو َ��صْ

َنَعًما  فالٍن  ِلَبِني  راأيُت  كقولك:  )راأيــِت(،  بالفعل  )لقومه(  قوله  يف  الالِم  تعلُّق 

�َعبيًدا.

ه يف حالِة َكوِن )ِمثلي( مفعوَل الفعل )راأيِت( فاإنرَّ الهاء  �بعد ذلك اأ�صار اإىل اأنرَّ

يف )قومه( تعود على )ِمْثلي(، �كاأنرَّ اإعادة الرتتيب حينئٍذ ُتف�صي اإىل اأنرَّ البنية 

ما  اإذا  ِلَقوِمِه  َرُجاًل  َتِعلرَِّتي  �ِحنَي  ُي�رْشِي  على  ِمْثِلي  َراأَيِت  �هل  الأ�صا�صية هي: 

 َجلرَِّت؟
َ
لٍة، �اإِْن ِهي ْع�صِ النرَّائباُت َغ�ِصيَنُه اأَْكَفى مِلُ

 �اإْن جعلنا كلمة )ِمثِلي( حاًل ُمقدرَّمًة فالهاء تكون عائدًة حينئٍذ على كلمة 

الأ�صا�صية هي: �هل  البنية  اأنرَّ  اإىل  ُتف�صي  الرتتيب حينئٍذ  اإعادة  )َرُجل(، �كاأنرَّ 

َراأَيِت ِمْثِلي َرُجاًل على ُي�رْشِي �ِحنَي َتِعلرَِّتي ِلَقوِمِه اإذا ما النرَّائباُت َغ�ِصيَنُه اأَْكَفى 

الن�سِّ يف  الدرَّاخلية يف  الإحالِة  بد�ر  يوحي  ما  َجلرَِّت؟ �هو   
َ
ِهي �اإِْن  لٍة،  ْع�صِ مِلُ

.
ّ
ي الترَّقدير، �هو ما ينعك�ُس على املعنى النرَّ�صِّ

ه اإذا اعرت�س ُمعرت�ٌس ما،  ُم ابن ِجنِّي اأنرَّ هنا ياأتي ما نحُن ب�صدده، حيث توهُّ

يء هي  فجعل الهاء عائدة يف الوجهني على )ِمْثلي( قائاًل: األ تعَلُم اأنرَّ حال ال�صرَّ

يُء يف املعنى على مذهب اأهل العربية ل على مذهب اأهل الكالم؛ فهالرَّ ُقلَت:  ال�صرَّ

ل؟ ا، كما كانت يف الوجه الأ�رَّ اإنرَّ الهاء عائدٌة يف القول الثرَّاين على امِلْثِل اأي�صً

فاإن َدْفَعه هذا العرتا�َس - �هو ما نوافقه عليه - يكُمُن يف عَدِم َمْنِعِه ذلك 
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نعة يقت�صي ما ذكره اآنًفا ُم�صيًفا قوَلُه: اأََل تراك  من جهة املعنى، لكنرَّ طريق ال�صرَّ

تقوُل: مررُت برُجٍل ظريٍف فكلرَّْمُته، فتعيد الهاء على رجٍل ل على ظريٍف، �اإْن 

ْثُتها، فالهاء  جل يف املعنى، �كذلك: مررُت بهنٍد �اقفًة فَحدرَّ
رَّ
كان الظريف هو الر

فة �صواء. نعة ل على �اقفة، احلال يف هذا �ال�صِّ عائدٌة على هنٍد يف طريق ال�صرَّ

ا يزيد الأمر ��صوًحا رجوع ال�صمري على املو�صوف يف  ه ِمرَّ اأنرَّ �قد اأ�صاف 

لقلَت:  ال�صفة  على  عائًدا  ال�صمري  كان  فلو  فكلرَّمته،  َرْبعٍة  برجٍل  مررُت  قوِلك: 

بهنٍد  مــررُت  قولك:  يف  احلال  �صاحب  على  مري  ال�صرَّ رجوع  �كذلك  فكلرَّمُتها، 

لأنرَّ  فَرِحمُته؛  لقلَت:  احلال  على  عائًدا  ال�صمري  كان  �لو  فَرِحمُتها،  ًعا  ُمر�صِ

�اإْن جرت على  راٌت عندهم  ُمَذكرَّ ذلك  ا �نحو  ًعا �طاهًرا �طامًثا �حائ�صً �صِ
ْ
ُمر

اأ�صٌل �الهاء فرٌع عند الب�رشيني، �هو ال�صحيح عند اللرَّخمي؛  اء  املوؤنرَّث -فالترَّ

- كما اأنرَّ َرْبعة �َيَفعة �ُنَكَحة �ُلَعبة 
)٦9(

لأنرَّ الو�صل هو الأ�صل، �الوقف عار�ٌس

ريَن؛ فلو �صمينا رجاًل بَرْبعة  ثات �اإْن جرين اأ��صاًفا على املذكرَّ �نحو ذلك موؤنرَّ

 ،
)70(

�َيَفعة �ُنَكَحة مل ت�رشفه، �لو �صميته بحائ�س �طاِمث ل�رشفَته، فاعرف ذلك

جٍع ما د�ن 
ْ
نعة د�ًرا يف عوِد ال�صمري على َمر �هو ما يترَّ�صح من خالله اأنرَّ لل�صرَّ

غريه �اإْن كان طريق املعنى ل مينع عوَده على مرجٍع اآخر.

مري، باعتبار  هذا، �اإْن كان ما �صبق يت�صل بَدْفعه العرتا�س على مرجع ال�صرَّ

ال�صمري اأحد املعارف، فاإنرَّ املثال الآتي يتعلرَّق ِبَدْفِعِه العرتا�َس على َكوِن )ما( 

:
)71(

�اَن بِن احَلَكِم بِن ِزْنباع
ْ
ق بن َمر مو�صولة، �ذلك يف تعليقه على قوِل َغالرَّ

ْت ِنني التي َم�صَ َحْت ُزَهرْيٌ يف ال�صِّ �مـــا َبـْعـُد، ل ُيـــْدَعـــْوَن اإِلرَّ الأَ�صــاِئمـا فاأَ�صْ

�َبْعُد.  �تقديره:  زائــدة،  َبعُد(  )�ما  قوله  من  )ما(  تكون  اأْن  »ينبغي  فقال: 

اأنرَّ )قبل(  اأي: �الزمان الذي بعد؛ �ذلك  اأْن جتعل )ما( مِبنزلة الذي؛  �ل يح�صُن 

�)بعد( اإذا ُحِذف منهما ما اأُ�صيفا اإليه مل ُيْبَنيا على �صيٍء ِلُنق�صاِنهما �حلاقهما 
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باحلرِف لأْجل احلذف، فاإذا كانا ل ُيبنيان على �صيٍء كان المتناُع عن الو�صل 

لة اإىل الإي�صاح �الترَّمام اأحوج من اخلرب؛ األ ترى اإىل  ِبهما اأ�جَب، �ذلك اأنرَّ ال�صِّ

لة، فاإذا امتنع الإخباُر ِبهما كان الو�صُل  ِة حذِف ال�صِّ ا�صتمرار حذِف اخلرب �ِعزرَّ

.
)72(

بهما اأعزرَّ �اأقبح. �ا�صتعمل )بعد( ا�صًما لعطفه على )ال�صنني(، �هي ا�صٌم«

ففي هذا النرَّ�سِّ اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل �جوِب َكوِن )ما( من قوله )�ما َبْعُد( زائدًة 

ها »ل تكوُن ح�صًوا خاليًة من اأيِّ معنى، �اإلرَّ كان  - �هو ما نوافقه عليه - اأي: اإنرَّ

ْت  ِنني التي َم�صَ َحْت ُزَهرْيٌ يف ال�صِّ ، �تقدير الكالم: فاأَ�صْ
)73(

ال�صتغناء عنها اأف�صل«

ا يعرت�ُس ُمعرت�ٌس ما على كوِنها  ه رمبرَّ ْمًنا اإىل اأنرَّ �َبْعُد. �قد تنبه ابُن ِجنِّي �صِ

َم باإ�صارته  ها مو�صولة؛ �من َثمرَّ كان َدْفُعُه هذا العرتا�َس امُلتوهرَّ زائدًة، فريى اأنرَّ

ه ل يح�صُن اأْن جتعل )ما( مِبنزلة الذي؛ اأي: �الزمان الذي بعد، �الِعلرَّة يف  اإىل اأنرَّ

؛ �ذلك 
)74(

ذلك اأنرَّ )قبل( �)بعد( اإذا ُحِذف منهما ما اأُ�صيفا اإليه مل ُيْبَنيا على �صيٍء

�صيٍء  على  ُيبنيان  ل  كانا  فاإذا  احلذف،  لأْجل  باحلرِف  �حلاقهما  ِلُنق�صاِنهما 

ا كان اأ�  كان المتناُع عن الو�صل ِبهما اأ�جَب؛ �ذلك اأنرَّ ال�صم املو�صول، حرفيًّ

ا يحتاج اإىل الإي�صاح �الترَّمام ب�صلته احتياًجا اأ�صدرَّ من اخلرب. �نحن نعرُف  ا�صميًّ

لة عزيز؛ �من َثمرَّ فاإذا امتنع الإخبار بُكلٍّ من  اأنرَّ اخلرب ُيحذف كثرًيا، �حذُف ال�صِّ

)قبُل �بعُد( ل �صيرَّما اأنرَّ ما اأ�صيفتا اإليه قد ُحِذف كان الو�صل بهما اأعزرَّ �اأقبح؛ 

اعر قد  ال�صرَّ َثمرَّ كانت )ما( زائدًة �ل يح�صن كونها مو�صولة، �بذلك يكون  �من 

ا�صتعمل )بعد( ا�صًما معطوًفا على )ال�صنني(، عطف ا�صٍم على ا�صم.

اعر،  �هذه الزيادة مرتبطة باملعنى تفيد تاأكيد املعنى امُل�صتفاد من قول ال�صرَّ

نني اإىل الآن، فلكي يوؤكد ا�صتمرار  �هو كوُنها اأ�صحت ُزهرًيا فيما م�صى من ال�صِّ

ائدة هنا، يف  الزرَّ )ما(  ا�صتعمل  الآن  ال�صنني حترَّى  ُزهرًيا فيما م�صى من  َكوِنها 

ها معطوفٌة على كلمة )ال�صنني(  ؛ لأنرَّ ِع جرٍّ ا اإىل اأنرَّ كلمة )بعد( يف مو�صِ اإ�صارٍة اأي�صً

.
)7٥(

�حَدها
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ثالًثا- َدْفُع العرتا�س فيما يتعلَّق باجلملة ال�صمية ونوا�صخها:

)ابن  لدى  �نوا�صخها  ال�صمية  باجلملة  يتعلرَّق  فيما  العرتا�س  َدْفــُع  �رد 

الإخبار عن  على جواز  العرتا�س  َدْفِع  دارت حول  موا�صع،  �صبعة  جنِّي( يف 

اخل�صو�س،  يف  د�نه  هو  ما  مو�صع  الأخ�سِّ  ع  َ��صْ جهة  من  املتكلِّم،  �صمري 

�َدْفِع  عنه،  امُلخرب  اإىل  عائٍد  من  خربين  اجلارَينْي  اجلزاأين  خلو  �ُصبهِة  �َدْفِع 

العرتا�س على كون حذف اأخبار كان �اأخواتها �صعيفة يف القيا�س، قليلة يف 

ال�صتعمال، �َدْفِع العرتا�س على حذف خرب اإن، �َدْفِع العرتا�س على تنوين 

ا�صم )ل( النافية للجن�س مع ا�صتقامة الوزن بد�ن تنوين، �َدْفِع العرتا�س على 

نِّ مع غياب ال�صتفهام، �َدفِع �ُصْبَهِة ا�صتعمال  جواز ا�صتعمال القول مبعنى الظرَّ

.
)7٦(

الِعْلِم يف مو�صع الق�صم

�اأخواتها �صعيفة  اأخبار كان  َحْذِف  َكوِن  العرتا�َس على  َدْفُعُه  ذلك   �من 

 يف 
ِّ
ْيِمي يف القيا�س، قليلة يف ال�صتعمال، �هو ما جاء يف تعليقه على قوِل الترَّ

:
)77(

من�صور بن زياد

ــرُي َلْهـِفـي عليــَك ِلَلـْهـَفـٍة ِمـْن خائٍف َيْبِغي ِجــواَرَك ِحيــَن لي�َس جُمِ

فقال: »حذف خرب لي�س؛ اأي: حني لي�س يف الدنيا جُمرُي، �عليه قولهم: لي�َس 

يب، هذا اأحُد  يُب يف الدنيا، ُثمرَّ اأبدل امِل�ْصك من الطِّ يُب اإلرَّ امِل�ْصُك، اأي: لي�س الطِّ الطِّ

َحْذَف  اأنرَّ  �اعلم  امِل�صُك.  اإلرَّ  يُب  الطِّ لي�س  قولهم:  اأعني  اللرَّفظِة،  هذه  يف  الوجوه 

اأخباِر كان �اأخواِتها َي�صُعف يف القيا�ِس، �قلرَّما ُ�ِجَد يف ال�صتعمال. فاإْن ُقْلَت: 

اأ�صله،  هو  ه  لأنرَّ املبتداأ؛  خرب  اأحدهما  �صبهان:  يتجاذبه  كان  خرب  اأنرَّ  ُعِلَم  قد 

�الآخر املفعول به اإْذ كان من�صوًبا بعد مرفوع ِبِفْعِله، �لي�س م�صدًرا �ل ظرًفا 

�ل حاًل �ل متييًزا �ل مفعوًل له �ل مفعوًل معه، �كلُّ �احٍد من خرب املبتداأ 

�اآخٌذ  بينهما  �اقف  �هو  حْذُفه،  رد  �اطرَّ الكالم،  يف  �صاع  قد  به  املفعول  �من 
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ه دخله  َبه من كلٍّ منهما، فليت �ِصعِري من اأين َقُبَح �َقلرَّ حْذُفه؟ فاجلواُب: اأنرَّ لل�صرَّ

ا  ا اأُلزمت اخلرب تعوي�صً  مل يوجد يف �احٍد منهما، �ذلك اأنرَّ كان الناق�صة اإمنرَّ
ٌ
اأمر

ا من  ًما لها �عو�صً َم منها من دللة احلدث، فجاء ُمتمِّ ا اخرُتِ ا جرى ِمرَّ لها ِمرَّ

ِم منها، فلو حذفته لنق�صت الغر�س الذي جئَت به له �من اأْجِله، فجرى  امُلخرَتَ

ا يف ذلك من نق�ِس الغر�س الذي اأُريد به من  يف ذلك نحًوا من اإدغام امللحق مِلَ

ا فيه من تناُق�ِس املطلب؛ األ ترى اأنرَّ  احتذاء املثال امللَحق به �بحْذِف املوؤكد مِلَ

الترَّوكيد من مقا�م الإ�صهاب �الإطناب، �احلذف من َمظانِّ الإيجاز �الخت�صار، 

 �قًتا ما اآن�ًصا بَحْذِف خرب كان، 
ٍّ
�هما - كما ترى - �صدان. �كنُت راأيُت اأبا علي

ه ل  اأره راجعه �ل كرُثَ يف كالمه، �فيه عندي ما ذكرُته لك، فتفهمه، فاإنرَّ �مل 

.
)7٨(

يجوُز يف القيا�س غريه«

ا ما يعرت�ُس على كوِن  ة ُمعرِت�صً م ابن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ ففي هذا النرَّ�سِّ نالحُظ توهُّ

، �قلرَّما ُ�ِجَد يف ال�صتعمال، 
)79(

َحْذِف اأخباِر كان �اأخواِتها �صعيًفا يف القيا�ِس

��صبيٌه  اأ�صله،  هو  ه  لأنرَّ املبتداأ؛  بخرب  �صبيٌه  �اأخواتها  كان  خرب  باأنرَّ  ا  حُمتجًّ

�لي�س م�صدًرا �ل ظرًفا �ل  ِبِفْعِله،  بعد مرفوع  اإْذ كان من�صوًبا  به  باملفعول 

اأنرَّ كلرَّ �احد من خرب  ُم�صيًفا  له �ل مفعوًل معه،  حاًل �ل متييًزا �ل مفعوًل 

رد حْذُفه، �خرب كان �اأخواتها  املبتداأ �من املفعول به قد �صاع يف الكالم، �اطرَّ

َقُبَح  اأين  َبه من كلٍّ منهما، فِمن  �اقٌف بني خرب املبتداأ �املفعول به �اآخٌذ لل�صرَّ

�َقلرَّ حْذُفه؟

هنا انربى ابن ِجنِّي لَدْفِع هذا العرتا�س - �هو ما نوافقه عليه - ُم�صرًيا اإىل 

 مل يوجد يف كلٍّ من خرب امُلبتداأ �املفعول 
ٌ
اأنرَّ خرب كان �اأخواتها قد دخله اأمر

ا جرى؛ اأي:  ا لها مرَّ ا اأُلزمت اخلرب تعوي�صً به؛ �ذلك ُمفاده اأنرَّ كان النرَّاق�صة اإمنرَّ

ا  ًما لها �عو�صً ا نق�س فيها، حيث عدم دللتها على احلدث، فجاء اخلرب ُمتمِّ ِمرَّ

ِمن احلدث الذي مل تدل عليه.
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�من  له  به  جئنا  الــذي  الغر�س  لنق�صنا  اخلرب  حذفنا  لو  هذا  على  �بناء 

الغر�س  نق�ِس  من  ذلك  يف  ا  مِلَ امللحق  اإدغام  من  َنْحًوا  ذلك  يف  فجرى  اأْجِله، 

الذي اأُريد به من احتذاء املثال امللَحق به �بحْذِف املوؤكد مِلا فيه من تناُق�ِس 

الإيجاز  َمظانِّ  الإ�صهاب �الإطناب، �احلذف من  املطلِب؛ فالترَّوكيد من مقا�م 

�الخت�صار، �هما �صدان.

بَحْذِف  اآن�ًصا  ما  �قًتا   
ٍّ
علي اأبا  راأى  قد  كان  ه  باأنرَّ ِجنِّي  ابن  اأدىل  �قد  هذا، 

ه ل يجوُز يف  ، منهًيا كالمه باأنرَّ
)٨0(

خرب كان، �مل يره راجعه �ل كرُثَ يف كالمه

القيا�س غريه.

�َدْفِعه  ِجنِّي  ابن  تعليق  مو�صع  اهد  ال�صرَّ يف  )لي�س(  خرب  فَحْذُف  َثمرَّ  �من 

عيف يف القيا�س، من  العرتا�َس هو من قبيل احلذف القليل يف ال�صتعمال ال�صرَّ

ًما  جهة اخرتام كان �اأخواتها من دللة احلَدث؛ �من َثمرَّ كان �جود اخلرب ُمتمِّ

ِم منها، �اإن كان هذا احلذف ل يخلو من دللة - هنا -  ا ِمن امُلخرَتَ لها �عو�صً

تكمن يف الن�سِّ على ابتغاء الترَّيمي جواَر من�صور بن زياد يف حني انعدام امُلجرِي 

نيا، �حْذفه للعلم به، اإ�صافة اإىل اإ�صهامه يف توافق النِّظام النرَّحوّي  يف هذه الدُّ

عري، �اكت�صاب الرتكيز على امُلجرِي من كونه مبحل القافية التي  مع النرَّ�صج ال�صِّ

ال�رش�رة، من جهة  لي�س من قبيل  َثمرَّ فهو  الرتكيز �الهتمام؛ �من  هي حملُّ 

.
)٨1(

ِّ
ي دللته على معنى ما �كون الوزن �القافية جزًءا من املعنى النرَّ�صِّ

رابًعا-َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صل باملن�صوبات:

)ابن جنِّي( يف خم�صة  لدى  باملن�صوبات  يترَّ�صُل  فيما  العرتا�س  َدْفُع  �رد 

من  له  املفعول  معاملة  عومل  ما  على  العرتا�س  َدْفــع  حول  دارت  موا�صع، 

على  )ا�صتفهاًما(  ا�صتخباًرا  احلال  َكوِن  جواِز  �َدْفــِع  مب�صدر،  �لي�س  الظر�ف 

احلكاية، �َدْفِع العرتا�س على كون احلال من ال�صمري يف امل�صدر الواقع خرًبا، 
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ِم كوِن احلال غري م�صاحبٍة �صاحَب احلال يف �قت ظهور الفعل منه  �َدْفِع توهُّ

 .
)٨2(

رِف )يف اأجوافها( يف غري مو�صعه الذي هو فيه ِة الظرَّ ِم ِنيرَّ اأ� به، �َدْفِع توهُّ

:
)٨3(

ِّ
بِّي �من ذلك ما جاء يف تعليقه على قوِل ُح�َصْيل بن �ُصَحْيٍج ال�صرَّ

ُتـهـا يــوَم اللِّقــاِء امَلــالِب�َصا �َبْي�صـاَء ِمـْن َن�ْصِج ابِن دا�َد َنْثلٍة ْ َتَخريرَّ

ا  اإمنرَّ نعة  اأنرَّ ال�صرَّ اأغالط العرب؛ �ذاك  ِمْن  ابِن دا�َد(  َن�ْصِج  )ِمْن  فقال: »قوله: 

ذلك  فُيجري  �صنعته،  حال  يف  َه�ُس  الدرَّ اعُر  ال�صرَّ َيلحُق  �قد  نف�ِصه،  ِلدا�َد  كانت 

جُمرى ال�رش�رة املغفورة له، �عليه ما جاء عنهم من نحو قوله:

مثل النرَّ�صارى قتلوا امل�صيحا

اأ�  َعوا َقْتله على اليهود،  ل هذا، فيقال: قتلوه؛ اأي: ادرَّ ه مُيكن اأن ُيتاأ�رَّ اأنرَّ على 

تخريُتها  �اأراد:   ... فيه  ُقتل  لأنرَّ  عر�صوه  اأ�  قتله،  عائهم  ادِّ يف  اليهود  تابعوا 

هذا  ُْت(،  لـ)َتَخريرَّ فظرٌف  اللِّقاء(  )يوَم  ا  �اأمرَّ  ...  
ِّ
اجلر حرف  فحذف  املالب�س،  من 

ُتها ِلَهوِل  َب املفعول له؛ اأي: َتخريرَّ اأْن يكون من�صوًبا َن�صْ هو الوجه. �قد يجوُز 

َحذف  ُثمرَّ  اللِّقاء،  يوِم  َهوَل  ُتها  َتَخريرَّ ف�صار:   ،
ِّ
اجلر حرف  ُحِذف  ُثمرَّ  اللقاء،  يوِم 

اإذا مل يكن م�صدًرا فال  له  ُقلَت: فاإنرَّ املفعول  اللِّقاء. فاإْن  امل�صاَف، فقال: يوَم 

ه  ُبدرَّ معه من الالم، َنْحُو قولك: قمُت ِلزيٍد؛ اأي: ِمْن اأجِله، �ل يجوُز قمُت زيًدا؛ لأنرَّ

ه  لي�س مب�صدر. قيل له: الأمُر كذلك، غري اأنرَّ )اليوم( - �اإْن مل يكن م�صدًرا - فاإنرَّ

ُت(.  ه ِمــن )مُيْ ه كاأنرَّ قد ُعومَل معاملته؛ األ تـرى اإلــى قــوِل اخلليل فـي )يوم(: اإنرَّ

�هـذا �رشيُح اإل�صاٍق لـه بالِفعل، �ظاهُر اإدنـاٍء لــه منـه، �عليــه قـول اهلل تعاىل: 

ا فاإنرَّ )اليوم( ظرُف  ؛ اأي: بنعمة اهلل عليهم. �اأي�صً
﴿ ۇ    ۆ     ِۆ﴾)٨4(

زمان، �ظر�ف الزمان ُم�صاِقبٌة لالأفعال، ُمِطلرَّة عليها يف بع�س اأحكامها؛ األ 

ه ل  ي كل �احٍد منهما �ت�رشُّفه، �اأنرَّ ترى اإىل التقاء القبيلتني جميًعا يف َتَق�صِّ

ُبدرَّ للِفْعِل من زماٍن ي�صمنه؛ �لذلك ا�صتجاز�ا اإ�صافة ظر�ف الزمان اإىل الأفعال 
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ا كان بني الفعل �ظرف الزرَّمان  انية عليهما، فلمرَّ لُقرٍب بينهما، �ت�صام احلال الدرَّ

ا اأن يجري ظرف الزرَّماِن جمرى امل�صدر  ِب جاز اأي�صً
ْ
ما ذكرناه من الن�صِب �الُقر

يف �قوعه مفعوًل له؛ هذا مع ما ُيراُد به، �ُيراعى فيه من امل�صاف املحذ�ف 

.
)٨٥(

الذي هو غر�ُس الفاعِل �عليه �قوع الفعل«

معاملة  يت�صلُّ مبا عومل  فيما  العرتا�س  يدَفُع  الن�سِّ  هذا  ِجنِّي يف  فابُن 

ه َن�سرَّ على اأنرَّ )يوَم اللِّقاء( ظرٌف  املفعول له من الظر�ف �لي�س مب�صدر، ذلك اأنرَّ

ح هذا الوجه، من خالل قوله:  ابق ِذكُره، �رجرَّ ُْت(، يف قول )ُح�َصْيل( ال�صرَّ لـ)َتَخريرَّ

َب املفعول له، على الرغم  »�هو الوجه«. لكنرَّه مل مينع جواز َكوِنه من�صوًبا َن�صْ

ه لي�س مب�صدر، �هذا �رشٌط يف املفعول له اأ� لأْجِله، من�صو�ٌس عليه لدى  من اأنرَّ

ُثمرَّ  اللِّقاء،  يوِم  ِلَهوِل  ُتها  َتخريرَّ حينئٍذ:  �التقدير   ،
)٨٦(

املتاأخرين حترَّى  القدماء 

ُتها َهوَل يوِم اللِّقاء، ُثمرَّ َحذف امل�صاَف )َهول(،  ، ف�صار: َتَخريرَّ
ِّ
ُحِذف حرف اجلر

فقال: يوَم اللِّقاء.

مه ابُن ِجنِّي قائاًل: اإن املفعول له اإذا مل  هنا ياأتي د�ُر املعرت�س الذي توهرَّ

يكن م�صدًرا فال ُبدرَّ معه من الالم، نحُو قولك: قمُت ِلزيٍد، اأي: ِمْن اأجِله، �ل يجوُز 

ه لي�س مب�صدر. �اإزاء ذلك كان َدْفُع ابِن ِجنِّي هذا العرتا�س من  قمُت زيًدا؛ لأنرَّ

خالل اإقراره امُلعرت�َس فيما قاله ُم�صيًفا - �هو ما نوافقه عليه - اأنرَّ )اليوم( - 

ه قد ُعومَل معاملته، ُم�صت�صهًدا بقول اخلليل يف )يوٍم(:  �اإْن مل يكن م�صدًرا - فاإنرَّ

ُت(؛ �لذلك  ، اأي كاأن كلمة )يوم( ماأخوذٌة من الفعل )مُيْ
)٨7(

ُت(« ه ِمن )مُيْ ه كاأنرَّ »اإنرَّ

اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ هذا �رشيُح اإل�صاٍق له بالِفعل، �ظاهُر اإدناٍء له منه، �هو 

؛ اأي: بنعمة اهلل عليهم. 
ما عليه قول اهلل تعاىل: ﴿ ۇ    ۆ     ِۆ﴾)٨٨(

ا فاإنرَّ )اليوم( ظرُف زمان، �ظر�ف الزمان مقاربٌة لالأفعال - �هو ما قال  �اأي�صً

األ ترى اإىل التقاء القبيلني  ، ُمِطلرَّة عليها يف بع�س اأحكامها؛ 
)٨9(

به �صيبويه -

ه ل بدرَّ للفعِل من زماٍن ي�صمنه؛  ِفِه، �اأنرَّ ي كل �احٍد منهما �ت�رشُّ جميًعا يف َتَق�صِّ
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�لذلك ا�صتجاز�ا اإ�صافة ظر�ف الزمان اإىل الأفعال لُقرٍب بينهما، �ت�صامِّ احلال 

انية عليهما. الدرَّ

ما  نحو  على   - الزرَّمان  �ظرف  الفعل  بني  ًبا 
ْ
�ُقر �صلًة  ة  َثمرَّ اأنرَّ  على  فبناء 

ا اأن يجري ظرف الزماِن جمرى امل�صدر يف �قوعه مفعوًل له؛  ُذِكَر - جاز اأي�صً

هذا مع ما ُيراُد به، �ُيراعى فيه من امل�صاف املحذ�ف )َهول( الذي هو غر�ُس 

املحبوكة  البي�صاء  الــدُّر�َع  اعِر  ال�صرَّ  َ َتخريُّ اإنرَّ  اأي:  الِفْعل؛  �قوع  �عليه  الفاعِل 

نع مثل َن�ْصِج دا�د، كان ب�صبب يوِم اللقاِء �هوِله. ال�صُّ

بن  يحيى  يرثي  ِع،  امُلَقفرَّ ابن  قوِل  على  تعليقه  يف  جاء  ما  ا  اأي�صً ذلك  �من 

:
)90(

زياد

 ِمْثَله
رَّ
ـْن َ�َقـْع ُرِزْئنـا اأبــا َعمــٍر�، �ل َحـي َفِللرَِّه َرْيـُب احلــاِدثـاِت، مِبَ

ْن َ�َقع( ُجملًة م�صتاأنفًة، ل مو�صَع لها من  فقال: »الوجه اأْن يكوَن قوله: )مِبَ

ها تت�صُل بالأُ�ىَل بَقْدِر ما ت�صمنته من �صمري ... الذي هو الريب.  الإعراب، اإلرَّ اأنرَّ

ه  يب، حترَّى كاأنرَّ
ّ
�قد يجوز اأْن تكون ذات مو�صع منه من�صوبًة على احلال من الر

فاإنرَّ  ُقلت:  فاإْن  ذلك.  �نحو  ُمتناهًيا،  ُمبالًغا  ا  ُمِلمًّ احلاِدثاِت  َرْيُب  َفِللرَِّه  قال: 

هما �صبيالن متعاديتان،  احلال �رشٌب من اخلرب، �اخلرب ل يكون ا�صتخباًرا؛ لأنرَّ

ه  ٍْب من �رش�ب احلكاية، فكاأنرَّ �مذهبان ُمتنافران. قيل: قد يجوز ذلك على �رشَ

قال  كما  َ�َقع؟  ْن  مَبَ اأجِله،  من  اأْ�  له،  اأْ�  فيه،  َمُقوًل  احلادثات  َرْيُب  َفللِه  قال: 

:
)91(

الآخر، اأن�صدناه اأبو علي

ــالُم امُلـْخـَتِلـْط مـا ِزْلــُت اأَ�ْصعــى َمـَعـُهـْم �اأَْخَتِبـْط ـى اإذا جــاَء الظرَّ حترَّ

ْيٍح هْل ِراأيَت الذِّئَب َقْط جا�ؤ�ا ِب�صَ

ترى،  كما  بها  َ��صف  �قد  ا�صتفهاميٌة،  جملٌة  َقْط(  الذِّئَب  ِراأيَت  )هْل  فقوله: 
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ْيٍح ُيقاُل فيه اإذا ُرئي: هْل ِراأيَت  ه حمموٌل على احلكاية؛ اأي: جا�ؤ�ا ِب�صَ ��جهه اأنرَّ

.
)92(

ه ُي�صبهه« ، فاإنرَّ الذِّئَب َقطُّ

ْن  اأْن يكون قوله: )مِبَ حه -  ل ابن ِجنِّي - �هو ما نرجِّ النرَّ�سِّ ف�صرَّ ففي هذا 

ها  فاإنرَّ ذلك  غم من 
رَّ
الر الإعراب، �على  لها من  م�صتاأنفة، ل مو�صَع  ُجملًة  َ�َقع( 

لي�صت منقطعًة عن اجلملة الأ�ىل، فهي تت�صُل بها بَقْدِر ما ت�صمنته من ال�صمري 

ا اإىل جواِز  مري الذي يعود على الريب. �قد اأ�صار اأي�صً يف الفعل )�قع(، ذلك ال�صرَّ

ه قال: َفِللرَِّه َرْيُب احلاِدثاِت  يب، حترَّى كاأنرَّ
ّ
ٍب على احلال من الر كونها يف حملِّ َن�صْ

.
)93(

ا ُمبالًغا ُمتناهًيا، �نحو ذلك ُمِلمًّ

ه اأنرَّ احلال �رشٌب من  ا ما، ُمفاُد اعرتا�صِ ة ُمعرِت�صً َم ابن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ هنا توهرَّ

اخلرب، �اخلرب ل يكون ا�صتخباًرا؛ اأي: ا�صتفهاًما؛ لأنرَّ اخلرب �ال�صتفهام �صبيالن 

متعاديتان، �مذهبان ُمتنافران؛ �من َثمرَّ ل ي�صحُّ اأن تكون اجلملة ال�صتفهامية 

ْن َ�َقْع( حاًل. )مِبَ

�هو ما دفع ابن ِجنِّي اإىل الترَّ�صدِّي لهذا العرتا�ِس ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ ذلك يجوُز 

على �رشٍب من �رش�ب احلكاية، فكاأنه قال: َفللِه َرْيُب احلادثات َمُقوًل فيه، اأ� 

اه اأبو علي: ْن َ�َقع؟ كما قال العجاُج، �هو ما اأن�صده اإيرَّ له، اأ� من اأجِله، مَبَ

ــالُم امُلـْخـَتِلـْط مـا ِزْلــُت اأَ�ْصعــى َمـَعـُهـْم �اأَْخَتِبـْط ـى اإذا جــاَء الظرَّ حترَّ

)94(
ْيٍح هْل ِراأيَت الذِّئَب َقْط جا�ؤ�ا ِب�صَ

ْيح(،  َف بها كلمة )�صَ فقوله: )هْل ِراأيَت الذِّئَب َقْط( جملٌة ا�صتفهاميٌة، �قد َ��صَ

ا كان  فة �رشٌب من اخلرب، �ملرَّ اأنرَّ ال�صِّ حماًل على املعنى د�ن اللرَّفظ؛ من جهة 

ه حمموٌل  ه ذلك على اأنرَّ فة ل تكون ا�صتفهاميًة، فقد ُ�جِّ من املعلوم اأنرَّ جملة ال�صِّ

؛ �من 
)9٥(

؟ ْيٍح ُيقاُل فيه اإذا ُرئي: هْل ِراأيَت الذِّئَب َقطُّ على احلكاية؛ اأي: جا�ؤ�ا ِب�صَ

ها حاٌل. ع على اأنرَّ ْن �قع؟( يف قول ابن امُلقفرَّ َثمرَّ فاإنرَّ هذا ُي�صبه توجيه جملة )مِبَ
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خام�ًصا- َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صُل باملجرورات باحلرف اأو بالإ�صافة:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يترَّ�صُل باملجر�رات لدى )ابن جنِّي( يف مو�صعني، 

�َدْفــِع   ، ُربرَّ َخَلَفْت  ا  مَلرَّ بعدها  ما   
ُّ
جتر الــوا�  اأنرَّ  املربد  ِم  توهُّ َدفــِع  حول  دارا 

العرتا�س على َكون )بني �صيبان( م�صاًفا اإىل ا�صم الفعل )ُرَ�ْيد( باإ�صارته اإىل 

اأنرَّ ذلك ل يجوز هنا من ِقَبل اأن هذه الأ�صماء امُل�صّمى بها الأفعال ل يوؤَمر بها 

.
)9٦(

ا هي مو�صوعٌة لأمِر احلا�رش الغائب، �اإمنرَّ

:
)97( ِ

ّ
بِّي �مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قوِل َربيعة بن َمقر�ٍم ال�صرَّ

، َيـكــاُد َيـْلـَتـِهـُب اْلِتهاَبا �اإْن اأَْهِلْك َفـــِذي َحـَنـٍق َلـَظــاُه
رَّ
َعـَلـي

ِللعلِم  �حذفها  َحَنٍق،  ِذي  فُربرَّ  اأي:  ُم�صمرة؛   ) بـــ)ُربرَّ جمــر�رٌة  »ِذي  فقال: 

 :
)9٨(

مبو�صعها، كقوِل الآخر

ـي الَغداَة ِمْن َجَلِلْه ر�ْصــِم داٍر، َ�َقـْفــُت فــي َطـَلِلـْه ِكــْدُت اأَْق�صِ

:
)99(

اأي: ُربرَّ َر�ْصِم دار. �هذا يدفُع قول اأبي العبا�س: اإنرَّ الوا� يف نحو قوله

�َصُبُه َمْك�ُصوًحا �َبَلٍد حَتْ

ه قال:  ا منها؛ األ ترى اأنرَّ (، �كانت ِعو�صً ا َخَلَفت )ُربرَّ ْت )َبَلد( مَلرَّ
رَّ
هي التي َجر

. �كذلك  اإنرَّ الفاء ِعو�ٌس من ُربرَّ اأحٌد:  اأي: فُربرَّ ذي َحَنٍق، �ل يقوُل  َفِذي َحَنٍق، 

:
)100(

قول الُهذيلِّ

، ِعنْيٍ َنَواِعَم، يف امُلُر�ِط، �يف الرَِّياِط َفخوٍر، قد َلَهْوُت ِبِهنرَّ

:
)101(

�قال الآخر

َبْل َبَلٍد ِمْلِء الِفَجاِج َقَتُمْه
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(، فاإذا �صحرَّ هذا �َثبت يف الفاء �بل  �ل اأحد يدعي اأنرَّ )بل( ِعو�ٌس من )ُربرَّ

.
)102(

كانت الوا� حممولًة على ُحكِمه«

ففي هذا النرَّ�سِّ اأ�صار ابُن ِجنِّي اإىل اأنرَّ كلمة )ِذي( يف قول َربيعة بن َمقر�ٍم 

اعُر  ( ُم�صمرة، �التقدير: فُربرَّ ِذي َحَنٍق، �قد حذَفها ال�صرَّ  جمر�رٌة بـ)ُربرَّ
ِّ
بِّي ال�صرَّ

ِللعلِم مبو�صعها، كما يف قول جميل ُبثينة: ر�ْصِم داٍر، َ�َقْفُت يف َطَلِلْه، فالتقدير: 

ُربرَّ َر�ْصِم دار.

هذا، �قد اّتخذ ابُن ِجنِّي - �هو ما نوافقه عليه - من هذا الأمر م�صلًكا لَدْفِع 

: »اإنرَّ الوا� يف نحو قوله:
)103(

قوِل امُلربِّد 

�َصُبُه َمْك�ُصوًحا �َبَلٍد حَتْ

ا منها«، �اأردف ابُن ِجنِّي  (، �كانت ِعو�صً ا َخَلَفت )ُربرَّ ْت )َبَلد( مَلرَّ
رَّ
هي التي َجر

باأنرَّ 

 قال: َفِذي َحَنٍق؛ اأي: فُربرَّ ذي َحَنٍق، �من املعلوم 
ّ
بِّي َربيعة بن َمقر�ٍم ال�صرَّ

، �هو ما عليه قول امُلتنخل  ه ل يوجد َمْن يقوُل: اإنرَّ الفاء ِعو�ٌس من ُربرَّ ا اأنرَّ نحويًّ

: الهذيلِّ

، ِعنْيٍ َنَواِعَم، يف امُلُر�ِط، �يف الرَِّياِط َفخوٍر، قد َلَهْوُت ِبِهنرَّ

�هو ما علرَّق عليه ابن ال�صجريِّ - �على قول املتنخل - بقوله: »فالفاء جواُب 

ال�رشط كما ترى، فال ُبدرَّ اأْن يكون التقدير: فُربرَّ ِذي َحَنٍق، �)َفُربرَّ ُحوٍر(؛ لأنرَّ الفاء 

.
)104(

ًة يف �صيٍء من كالمهم«
ّ
مل ُتوجد جار

بقول   - ا  اأي�صً  - مه  دعرَّ امُلتنخل  بقول  اعرتا�صه  َدْفَع  ِجنِّي  ابن  م  دعرَّ �كما 

ر�ؤبة:

َبْل َبَلٍد ِمْلِء الِفَجاِج َقَتُمْه



5555

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون

(، فاإذا �صحرَّ هذا  اأنرَّ )بل( ِعو�ٌس من )ُربرَّ اأحد يدعي  ه ل يوجُد  اأنرَّ اإىل  فاأ�صار 

�َثبت يف الفاء �بل كانت الوا� حممولًة على ُحكِمه؛ �من َثمرَّ فلي�صت الوا� بدًل 

 
ٍّ
ا تقدم، اإ�صافة اإىل قول اأبي علي من ُربرَّ - كما قال امُلربد -�هو ما نوؤيِّده مِلَ

 بالوا�، 
ُّ
َبَلٍد ِمْلِء الِفَجاِج َقَتُمْه(: »فلو كان اجلر يف تعليقه على قول ر�ؤبة: )َبْل 

 بـ)َبْل(، �هذا ل نعلُم اأحًدا به 
ُّ
( امل�صمرة، لكان يف قوله: )بل َبَلٍد( اجلر د�ن )ُربرَّ

.
)10٥(

اعتداٌد يقوُله«

�صاد�ًصا- َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صُل بعمل امل�صتقات:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يترَّ�صُل بامل�صتقات لدى )ابن جنِّي( يف مو�صعني، 

ِم قوة )اأفعل( الذي  حيُث َدْفُع توهم تقدُّم ما عمل فيه امل�صدر عليه، �َدْفُع توهُّ

.
)10٦(

للمبالغة على تناُ�ِلِه ما بعَده �ت�رشُّفه

:
)107(

ّ
بِّي ِرز بن امُلَكْعرَبِ ال�صرَّ �مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قوِل حُمْ

َبِة ماِزٍن  ُع�صْ
َ
�َهـْل ُكَفاَلِئي فـي الَوفـاء �َصـواُء َفَهالرَّ �َصَعْيُتْم �َصْعي

رُف ُمتعلٌِّق ِب�صواء ل بُكفالئي؛ األ ترى اأنرَّ معناه: �هل َمْن يكُفُلِني  فقال: »الظرَّ

ُمت�صا��ن يف الوفاء؟ فاإْن ُقلت: اإنرَّ �َصواء م�صدر، فكيف جاز اأْن يتقدم ما عمل 

الفاعل،  ا�صم  موقع  الآن  اأُ�قع  ه  اأنرَّ غري   ،
ٌ
م�صدر الأ�صل  يف  هو  قيل:  عليه؟  فيه 

، �اأنت لعمر� �صارٌب. �يدلُّ 
ٌ

�ا�صم الفاعل يعمل فيما قبله، نحُو: زيٌد عندك جال�س

الوفاء  ُكَفالئي يف  اأنرَّ معناه: �هل  الفاعل  ا�صم  �اقٌع موقع  ه - هنا -  اأنرَّ على 

اأنرَّ العرب قد جُتري العني  اإليه من  ة ما نذهُب  حرَّ مت�صا��ن؟ �هذا يدلُّ على �صِ

اإياه،  ه خملوق منه لكرثة تعاطيه  كاأنرَّ اأي:  ِقياٌم،  زيٌد  جُمرى احلدث، فيقولون: 

:
)10٨(

�عليه قوُل الآخر
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ِننُي ِمَن الُبْخِل ...................................................................... نرَّْت علينا، �ال�صرَّ ��صَ

ه خملوٌق منه. ��جه الدرَّللِة منه اأنرَّ �َصواء من قوله:  اأي: كاأنرَّ

�هــل ُكفــالئـي فـي الوفـاء �صـواء ......................................................................

ل يخلو اأْن يكون من امل�صادر التي جعلتها العياُن ل�رشٍب من املبالغة كما 

قدرَّمناه الآن اأ� يكون ُمراًدا فيه حذف امل�صاف؛ اأي: َذُ�� �َصواء. فال يجوُز اأْن يكون 

م�صدريته،  على  باقًيا  امل�صدر  لكان  كذلك  كان  لو  ه  لأنرَّ امل�صاف؛  حذف  على 

على  لِة  ال�صِّ ِم  تقدُّ ل�صتحالة  عليه؛  به  �صل  اترَّ ما  ُم  تقدُّ جاز  ا  مَلَ كذلك  كان  �لو 

اه اإذا  ل كما جتعله اإيرَّ املو�صوِل، �اإذا امتنع ذلك كان على اأْن جتعَل الثرَّاين هو الأ�رَّ

كان الثاين ا�صم فاعٍل اأ� مفعول، نحُو: زيٌد �صارٌب اأ� م�رش�ٌب، �كلُّ �احٍد منهما 

ك جتُد معناه اإذا جعلَت الثرَّاين هو  د ذلك اأنرَّ َم عليه ما انت�صب به. يوؤكِّ يجوُز اأْن ُيَقدرَّ

ل كمعناه اإذا كان ا�صم فاعٍل اأ� مفعول؛ فقولك: زيٌد قياٌم، �اأنت تريد املبالغة  الأ�رَّ

ٍ يف ذاك، �كذلك تقول:  يف املعنى، كقولك: زيٌد قائٌم ل َيفرُت، اأ�: قائٌم غري ُمق�رشِّ

.
)109(

زيٌد َعْمًرا �صارٌب، �زيٌد �َصوًطا م�رش�ٌب، فاعرفه«

ِب�صواء ل  الَوفاء( ُمتعلٌِّق  رف )يف  اأنرَّ الظرَّ اإىل  ابُن ِجنِّي  اأ�صار  النرَّ�سِّ  ففي هذا 

الوفاء؟ هنا  ُمت�صا��ن يف  َمْن يكُفُلِني  اأنرَّ املعنى: �هل  اإىل  بُكفالئي، حُمتِكًما 

 ،
ٌ
ه رمبا يعرت�ُس ُمعرت�ٌس باعرتا�ٍس ُمفاده اأنرَّ )�َصواء( م�صدر تبادر اإىل ِذهنه اأنرَّ

فكيف جاز اأْن يتقدم ما عمل فيه عليه؟

يف  )�صواء(  باأنرَّ   - عليه  نوافقه  ما  �هو   - العرتا�َس  َدْفُعه  كان  ذلك  اإزاء 

ه اأُ�قع الآن موقع ا�صم الفاعل، �ا�صم الفاعل يعمل فيما قبله،  ، لكنرَّ
ٌ
الأ�صل م�صدر

ه - هنا - �اقٌع  اأنرَّ نحُو: زيٌد عندك جال�ٌس، �اأنت لعمر� �صارٌب، �قد دلرَّل على 

خذ  موقع ا�صم الفاعل اأنرَّ معناه: �هل ُكَفالئي يف الوفاء مت�صا��ن؟ �من َثمرَّ اترَّ
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اأنرَّ العرب قد جُتري العني جُمرى  اإليه من  ة ما يذهُب  حرَّ من ذلك دلياًل على �صِ

اه، �هو  ه خملوق منه لكرثة تعاطيه اإيرَّ ، فيقولون: زيٌد ِقياٌم؛ اأي: كاأنرَّ
)110(

احلدث

نني  ال�صرَّ كاأنرَّ  اأي:  الُبْخِل؛  ِمَن  ِننُي  �ال�صرَّ علينا،  نرَّْت  ��صَ الُبعيث:  قوُل  عليه  ما 

خملوٌق من الُبخل.

ف بجميع اجِلْن�س مبالغًة، كما  ه ُ��صِ �هنا ن�صتعري قوله يف مكان اآخر: »فكاأنرَّ

يا�صة �النبل، �مل يرتك لأحٍد ن�صيًبا 
ِّ
تقول: ا�صتوىل على الف�صل، �حاز جميع الر

املو�صع  لهذا  متكيًنا  اأجمع؛  باجِلْن�س  فو�صف  ذلك،  �نحو  �اجلــود،  الكرم  يف 

.
)111(

�توكيًدا«

َحَدٌث،  به امل�صدر  ل  ِّ�
اأُ الذي  الفاعل  �ا�صم  اأنرَّ امل�صدر عنٌي،  اإىل  ُن�صرُي  �هنا 

�ما كان ما كان اإلرَّ لأنرَّ امل�صدر لقوته ُيت�رشف فيه باعتباره اأ�صاًل، �هو ما 

ْعِفها  ل�صَ �الفر�ع  فيها،  ُيت�رشف  لقوتها  »فالأ�صول  ِجنِّي:  ابن  قول  ُيرتجمه 

.
)112(

ُيتوقف بها، �ُيق�رُش عن بع�س ما ت�صوِّغه القوة لأ�صولها«

 هذا، �قد بنيرَّ - �هو ما نوافقه عليه - اأنرَّ �جه الدرَّللِة منه اأنرَّ �َصواء من قوله: 

التي جعلتها  امل�صادر  يكون من  اأْن  يخلو  �صواء؟( ل  الوفاء  ُكفالئي يف  )�هل 

العياُن ل�رشٍب من املبالغة اأ� يكون ُمراًدا فيه حذف امل�صاف؛ اأي: َذُ�� �َصواء. 

ه لو كان كذلك   به - لأنرَّ
ُّ
لكنرَّه منع جواَز كوِنه على حذف امل�صاف - �هو ما ُنقر

لكان امل�صدر باقًيا على م�صدريته، �لو كان امل�صدر باقًيا على م�صدريته مَلا 

لة على املو�صول. �صل به عليه؛ ل�صتحالة تقدُّم ال�صِّ ُم ما اترَّ جاز تقدُّ

اه اإذا كان الثاين  ل كما جتعله اإيرَّ �بناء على امتناع ذلك نعُل الثرَّاين هو الأ�رَّ

ا�صم فاعٍل اأ� مفعول، نحو: زيٌد �صارٌب اأ� م�رش�ٌب، �كلُّ �احٍد منهما يجوُز اأْن 

ل  ك جتُد معناه اإذا جعلَت الثرَّاين هو الأ�رَّ د ذلك اأنرَّ َم عليه ما انت�صب به. يوؤكِّ ُيَقدرَّ

كمعناه اإذا كان ا�صم فاعٍل اأ� مفعول؛ فقولك: زيٌد قياٌم، �اأنت تريد املبالغة يف 
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ٍ يف ذاك، �كذلك تقول: زيٌد  املعنى، كقولك: زيٌد قائٌم ل َيفرُت، اأ�: قائٌم غري ُمق�رشِّ

 �املجر�ر على 
ِّ
؛ �من َثمرَّ فاإنرَّ تقدُّم اجلار

)113(
َعْمًرا �صارٌب، �زيٌد �َصوًطا م�رش�ٌب

 اأُ�قع الآَن موقع ا�صم الفاعل، �ا�صم 
ٌ
ه م�صدر  فقط، بل لأنرَّ

ٌ
ه م�صدر )�صواء( لي�س لأنرَّ

الفاعل يعمل فيما قبله. 

يف  املوجودة  املبالغة  عن  تنفكُّ  ل  الوقوع  هذا  �راء  من  الدرَّللية  �الغاية 

خملوقون  هم  كاأنرَّ الوفاء،  يف  الكفالء  ت�صا�ي  عدِم  يف  املبالغة  حيُث  امل�صدر 

امل�صدر  عليه  يدلُّ  ما  اإىل  اإ�صافة  اه،  اإيرَّ تعاطيهم  لكرثة  هذا  الترَّ�صا�ي  عدم  يف 

الفاعلية  معنى  على  الفاعل  ا�صم  دللة  حيث  الفاعل  ا�صم  موقع  بوقوعه  الآن 

ال�صعر  بجماليات  يَغة(  )ال�صِّ »عالقة  اأنرَّ  اإىل  الإ�صارة  ميكن  �هنا  �ا�صتمرارها، 

هامة �احلاجة اإليها �ا�صحٌة؛ من اأجل مواجهة فاعلية اللغة �تو�صيح الن�صاط 

ل  يفرَّ  ال�رشرَّ البناء  اإنرَّ  نقول:  اأْن  ن�صتطيع  ل  املقام  هذا  �يف   . عريِّ ال�صِّ اخليايل 

، �ل يحتمل اأكرث من ُبعٍد �احد، فتفاعل الدللت اأ� الترَّكيُّف 
ّ
يرثي املعنى الأدبي

ياق توؤدِّي بنا اإىل العرتاف  يفِّ �مطالب الرتكيب �ال�صِّ املتبادل بني البناء ال�رشرَّ

بنية  يف  كعن�رٍش  امُلوّجه  يفِّ  ال�رشرَّ املدلول  دخول  اأ�  املتعدِّد  املعنى  بحتمية 

.
)114(

ال�صعر الإيقاعية �ن�صاطه اخليايل«

وابع: �صابًعا- َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صُل بالتَّ

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يترَّ�صُل بالترَّوابع لدى )ابن جنِّي( يف �صتة موا�صع، 

دارت حول َدْفِع �ُصْبهِة كوِن ال�صفة مقدمًة على مو�صوفها د�ن النرَّ�سِّ على قوله: 

(فاإْن ُقلَت ... ُقلُت(، �َدْفِع اعرتا�س كون )اأ�( مبعنى الوا�، �َدْفِع العرتا�س بكون 

ه  ، �َدْفِع ما يوهم اأنرَّ
ِّ
ي ا( للتخيري مبعنى )اأ�( يف مو�صٍع ما نظًرا للمعنى النرَّ�صِّ )اإمرَّ

اإبدال  ِم  ، على تقدير حْذِف م�صاف، �َدْفِع توهُّ بدل بع�ٍس �هو بدل كلٍّ من كلٍّ

اجلوهر )عاجل القرى( من احلدث )اأخالقه(، �َدْفِع �صبهة القول باإبدال البع�س 

.
)11٥(

من الكلِّ لف�صاد املعنى
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:
)11٦(

�مثال ذلك ما جاء يف تعليقه على قوِل قي�س بن ُزهري

ُجوُم �لــول ُظـْلـُمـُه مـا ِزْلــُت اأَْبـِكـي علــيِه الدرَّهــَر مـا َطـَلـَع النُّ

مدة  من  �اأ��صُع  اأعمُّ  الدرَّهر  لأنرَّ  �ذلك  البع�س؛  مو�صع  الكلرَّ  »��صع  فقال: 

ا ُينَتَظر �ُيتوقع من الزمان �صقوط النجوم �انتثارها،  طلوِع النجوم، �ذلك اأنرَّ ِمرَّ

 اإىل اأْن ي�صاء اهلل تعاىل، فاإذا كان ذلك كذلك 
ٌ
ر ورَّ �الدهُر من �راء ذلك باٍق ُمَت�صَ

فقوله: )الدهر( هنا يريد بع�صه؛ األ تراه اأبدل منه قوله: )ما َطَلَع النُّجوُم(، �هذا 

ل، �الثرَّاين بع�س الدرَّهر، فقد علمَت  من بدل الكلِّ فينبغي اأْن يكون الثرَّاين َ�فق الأ�رَّ

ه ل كلُّه. فاإْن قلَت: فهالرَّ جعلَته  ا هو بع�صُ بذلك اأنرَّ املراد بالدرَّهر يف البيت اإمنرَّ

ا  ه اإمنرَّ من بدل البع�س، فا�صرتحت من هذا العتذار؟ قيَل: ذلك َيف�ُصد هنا، �ذلك اأنرَّ

يريد املبالغة؛ اأي: لَبَكيُت عليه اأبًدا، �لي�س يريد القت�صاَد بعد الترَّناهي، فلذلك 

:
)117(

ُقلنا ما ُقلنا. �عك�ُصه قوُل الآخر

ا ما َحِييُت اأَبَدا اأُحبُّ َريرَّ

ا هي بع�ٌس  ؛ األ ترى اأنرَّ ُمدرَّة حياته اإمنرَّ ع الكلِّ ه ��صع البع�َس مو�صِ �ذلك اأنرَّ

ه اأبدل منه قوله: )اأبًدا(،  من كلِّ الدرَّهر، فو�صع ُمدرَّة حياته مو�صع الأبد، �ذلك اأنرَّ

ه ل يجوُز بدل الكلِّ من البع�س. �كذلك ما ذهب اإليه �صيبويه يف قول  �معلوٌم اأنرَّ

:
)11٨(

اعر ال�صرَّ

َلُل اعتاَد َقلَبَك ِمـن ليلــى َعــوائُدُه �هـاَج اأَْهواَءَك امَلْكُنونَة الطرَّ

اُت ِبِه ُلَرْبـٌع َقواٌء، اأَذاَع امُلْع�رشِ �ُكلُّ َحرياَن �صـاٍر مـا�ؤُُه َخ�صِ

ه قال: ذاك َربٌع، اأ�: هو َربٌع، اأ� َثمرَّ  اإىل اأنرَّ )ربع( على ابتداٍء �َقْطٍع، حتى كاأنرَّ

بع 
رَّ
َلل( يف البيت الأ�ل، من حيث كان الر َربٌع، �مل َيجعل )رْبع( بدًل من قوله )الطرَّ

.
)119(

اأكرث منه، �حماٌل اإبدال الأكرث من الأقل مِلا فيه من نق�س البيان«
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فقد اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ قي�َس بن ُزهري ��صع الكلرَّ )الدرَّهر( مو�صع البع�س 

النجوم  طلوِع  مدة  من  �اأ��صُع  اأعمُّ  الدرَّهَر  اأنرَّ  بذلك  القول  �ِعلرَّة  الدرَّهر(؛  )بع�س 

ا ُينَتَظر �ُيتوقع من الزمان  اأنرَّ ِمرَّ ُجوُم(، �ذلك  املفهومة من قوله: )ما َطَلَع النُّ

ي�صاء اهلل  اأْن  اإىل   
ٌ
ر ورَّ ُمَت�صَ باٍق  �الدهُر من �راء ذلك  �انتثارها،  النجوم  �صقوط 

ه اأبدل منه  تعاىل، فاإذا كان ذلك كذلك فقوله: )الدهر( هنا يريد بع�صه؛ بدليل اأنرَّ

ل،  ، فينبغي اأْن يكون الثرَّاين َ�فق الأ�رَّ قوله: )ما َطَلَع النُّجوُم(، �هذا من بدل الكلِّ

ه ل كله. ا هو بع�صُ �الثرَّاين بع�س الدرَّهر، �من َثمرَّ فاملراد بالدرَّهر يف البيت اإمنرَّ

فهالرَّ جعلَته من  اعرتا�صه:  ُمفاُد  ما،  ا  ُمعرت�صً ة  َثمرَّ اأنرَّ  ِجنِّي  ابُن  م  توهرَّ هنا 

ه يوؤدِّي  بدل البع�س، فا�صرتحت من هذا العتذار؟ �هو ما جعله يدفع ذلك باأنرَّ

ا يريد املبالغة؛ اأي: لَبَكيُت عليه اأبًدا، �لي�س يريد  ه اإمنرَّ اإىل ف�صاد املعنى، �ذلك اأنرَّ

القت�صاَد بعد الترَّناهي، فلذلك قال ما قاله، �هو ما نوؤيده بناء على ما ُذِكر.

هذا، �قد اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ عك�س ما �صبق قوُل الآخر:

ا ما َحِييُت اأَبَدا اأُحبُّ َريرَّ

ة  ُمدرَّ اأنرَّ  َحِييُت(؛ من منطلق  الكل )ما  ع  )اأَبَدا( مو�صِ البع�َس  ه ��صع  اأنرَّ �ذلك 

ه  ا هي بع�ٌس من كلِّ الدرَّهر، فو�صع ُمدرَّة حياته مو�صع الأبد، �ذلك اأنرَّ حياته اإمنرَّ

ه ل يجوُز بدل الكلِّ من البع�س. �هو ما ذهب  اأبدل منه قوله: )اأبًدا(، �معلوٌم اأنرَّ

اعر: اإليه �صيبويه يف قول ال�صرَّ

َلُل اعتاَد َقلَبَك ِمـن ليلــى َعــوائُدُه �هـاَج اأَْهواَءَك امَلْكُنونَة الطرَّ

اُت ِبِه ُلَرْبـٌع َقواٌء، اأَذاَع امُلْع�رشِ �ُكلُّ َحرياَن �صـاٍر مـا�ؤُُه َخ�صِ

ه قال: ذاك َربٌع، اأ�: هو َربٌع، اأ� َثمرَّ  اإىل اأنرَّ )ربع( على ابتداٍء �َقْطٍع، حتى كاأنرَّ

بع 
رَّ
َلل( يف البيت الأ�ل، من جهِة اأنرَّ الر َربٌع، �مل َيجعل )رْبع( بدًل من قوله: )الطرَّ



6161

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون

اأكرث منه، �حماٌل اإبدال الأكرث من الأقل مِلا فيه من نق�س البيان. �يف كلِّ ما 

النحو  بني  اأ�  �الدللة  النرَّحو  بني  بالعالقة  ِجنِّي  ابن  �عي  على  يدلُّ  ما  تقدم 

م هذه العرتا�صات، يف اإطار ما ميكن ت�صميته - كما  �الإبداع، من خالل توهُّ

.
)120(

�صماه هو يف اخل�صائ�س - بتجاذب الإعراب �املعنى

ثامًنا- َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صل بالف�صل والتَّعلُّق:

�رد َدْفُع العرتا�س فيما يترَّ�صُل بالف�صِل �الترَّعلُِّق لدى )ابن جنِّي( يف خم�صة 

، �َدْفُع العرتا�س 
ّ
َدْفُع العرتا�س مبا ظاهره الف�صل بالأجنبي موا�صع، حيث 

متعلق  يف  العرتا�س  �َدْفُع  به،  مت�صاًل  بامل�صدر  متعلًِّقا  يكون  اأْن  جاز  فيما 

الباء، �َدْفُع �ُصْبهة كون الظرِف َمعموًل ِلِفْعٍل ما يف مو�صٍع ما، �َدْفُع العرتا�س 

. �من ذلك ما جاء 
)121 (

ة بحرف النداء )يا( نف�ِصه
رَّ
املتوهم على تعلُّق الالم اجلار

:
)122(

يف تعليقه على قوِل عر�ة بن الورد

حــــوا ِح ُقْلــُت ِلَقـوٍم ِبـالَكِنيـِف َتـَر�رَّ ـَة ِبْتنـــا ِعْنـَد مــــــا�اَن ُرزَّ َع�ِصيرَّ

ِحَتنـاُلوا الِغَنى، اأ� َتْبُلُغوا ِبُنُفو�ِصُكْم
ِّ
اٍح، ِمــْن ِحَماٍم، ُمـَبـر اإىِل ُم�ْصرَتَ

ُحوا(؛ �ذلك  �رَّ َ
ُف الذي هو )َع�ِصيرَّة( معمول )ُقلُت( ل معمول )َتر

ْ
ر فقال: »الظرَّ

اأي:  )َتناُلوا(؛  بقوله:  اأجابه  تراه  األ  ما�ٍس؛   ل خرٌب عن 
ٌ
اأمر هنا  حوا(  �رَّ َ

)َتر اأنرَّ 

ُحوا َتنالوا  �رَّ َ
ٍح َتر زرَّ ُ

َة ِبْتنا ِعْنَد ما�اَن ِلَقوٍم ر ه قال: قلُت َع�ِصيرَّ حوا َتنالوا، فكاأنرَّ �رَّ َ
َتر

ح(  زرَّ ُ
)ر هي  الرَّتي  �صفته  �بني  )قوم(  هو  الذي  املو�صوف  بني  َفَف�صل  الِغنى، 

يف اإليه، �ذلك جائٌز عندنا، منه ما اأَْن�صدناه من قول  رِف �ما اأُ�صِ بالأمِر �بالظرَّ

:
)123(

اعر ال�صرَّ

�َصَلْت
ْ
اِن َخْيًطا، �اأَر ْت ِمَن الَكترَّ

رَّ
ا- ُتِعيُنها اأََمر َر�ُصوًل اإىل اأُْخَرى -َجِريًّ

ه ف�صل بني  اأنرَّ حوا( �جوابه الذي هو )تنالوا(، �هذا يوهم  �ف�صل بني )َتَر�رَّ
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ُحوا،  اجلازم �املجز�م، �لي�س كذلك من حيث كان )تنالوا( مل ينجزم ِبَنف�ِس َتَر�رَّ

ُحوا َتنالوا، �لي�س  كم اإْن َتَر�رَّ ُحوا فاإنرَّ ا انزم مِبا دلرَّ عليه هذا الأمر؛ اأي: َتَر�رَّ �اإمنرَّ

حوا( ف�صاًل بني )ُقْلُت( �بني الظرف الذي هو )َع�ِصيرَّة(؛ من حيث كان  قوله: )َتَر�رَّ

الآخُر:  فيقوُل  اأكرُب(،  اهلل  )ُقْلُت:  كقولك:  بـ)ُقْلُت(،  ع  املو�صِ من�صوَب  حوا(  )تَر�رَّ

.
)124(

ا(« )ُقْلَت حقًّ

ُم  لهما: ما قد ُيتوهرَّ َمني، اأ�رَّ ففي هذا الن�سِّ دفع )ابن جنِّي( اعرتا�صني ُمتوهرَّ

ه لي�س معموَل  من اعرتا�ٍس على كوِن الظرِف الذي هو )َع�ِصيرَّة( معموَل )ُقلُت(، �اأنرَّ

�املجز�م  اجلازم  بني  ف�صٍل  من  م  ُيتوهرَّ قد  ما  َدْفُع  فهو  الآخر  ا  اأمرَّ حوا(.  )تر�رَّ

حوا ... تنالوا(، �لكلٍّ تعليله عند ابن ِجنِّي. )تر�رَّ

ِم َكوِن )ع�صيرَّة( معموَل )تر�حوا(،   على توهُّ
ِّ
ل املبني ناأتي اإىل العرتا�ِس الأ�رَّ

اأنرَّ  ه معموُل )ُقْلُت( ُم�صرًيا اإىل  اأنرَّ كاأ يف َدْفِعه على  اأنرَّ ابَن ِجنِّي قد اترَّ فن�صري اإىل 

حوا( ِفعُل اأمٍر، �لي�س اإخباًرا عن حدٍث م�صى، �دليل ذلك اأنرَّ جواب هذا  الفعل )تر�رَّ

الأمر هو قوله: )تنالوا(، �قد ربط بني هذا الدرَّفع �املعنى ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ ال�صاعر 

ُحوا َتنالوا الِغنى. ٍح َتَر�رَّ َة ِبْتنا ِعْنَد ما�اَن ِلَقوٍم ُرزرَّ ه قال: قلُت َع�ِصيرَّ كاأنرَّ

ة  ا كان ذلك كذلك، فلم يفت ابن ِجنِّي اأْن يلفت انتباه امُلتلقِّي اإىل اأنرَّ َثمرَّ �ملرَّ

هو  الذي  املو�صوف  بني  الف�صِل  يف  يكُمُن  هذا،  الرتتيب  اإعــادة  ب�صبِب  ف�صاًل 

 �املجر�ِر �الأمر املتمثِّل يف جملة 
ِّ
ح( باجلار )قوم( �بني �صفته التي هي )ُرزرَّ

ٌد بَظرف املكان )عند(،  )تر�حوا( �ظرف الزرَّمان امل�صاف اإىل جملٍة ِفعُلها ُمقيرَّ

�ذلك جائٌز عند الب�رشيني، حيث »الف�صل بني ال�صفة �املو�صوف مبا ل يتعلق 

اأن  ال�صفة ينبغي  اأنرَّ ذلك يف  اإلرَّ  ال�صلة يقبح،  بواحد منهما، �هذا على قيا�س 

ها  لأنرَّ ال�صلة؛  لز�م  تلزم  األرَّ  تكون  قد  ال�صفة  لأنرَّ  ال�صلة؛  يف  منه  اأ�صهل  يكون 

َثمرَّ  �من  ؛ 
)12٥(

املو�صوف« د�ن  باإعراب  �تخت�سُّ  املو�صوف،  عن  تنقطع  قد 

فالظرُف )ع�صيرَّة( معموُل الفعل )ُقْلُت(، �هو ما يدلُّ على �عي ابن ِجنِّي يف َدْفع 
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الق�صد  بني  بالعالقة   - كلِّها  العرتا�صات  َدْفِع  يف  كعادته   - العرتا�س  هذا 

حوا( لي�س ف�صاًل بني )ُقْلُت( �بني  �الترَّنفيذ؛ �لذلك اأ�صار لحًقا اإىل اأنرَّ قوله: )َتَر�رَّ

بـ)ُقْلُت(،  ع  املو�صِ من�صوَب  حوا(  )تَر�رَّ كان  )َع�ِصيرَّة(؛ من حيث  هو  الذي  الظرف 

ا(. كقولك: )ُقْلُت: اهلل اأكرُب(، فيقوُل الآخُر: )ُقْلَت حقًّ

الف�صل بني املو�صوف ��صفته - هنا -  اأنرَّ دللة  اإىل  الإ�صارة  �هنا ميكن 

)احلظرية  الكنيف  كان يف  ه  باأنرَّ للقوِل،  املكاين  التحديد  على  النرَّ�سِّ  تكمن يف 

)ما�ان(،  ى  امُل�صمرَّ املكان  ِعْنَد  باتوا  عندما  كان  الكنيف  هذا  �اأنرَّ  ال�صجر(،  ِمن 

�هو ماٌء ِلَبني فزارة، فكان النرَّ�سُّ على اأنرَّ هذا الأمَر بهذا املكان �ذاك الزرَّمان، 

؛  عريِّ �ْصِج ال�صِّ �هو ما اأ�صهم يف توافق النظام النحويِّ مبر�نة الف�صل هذه مع النرَّ

ت القافية، �هو ما عليه الف�صل بني املو�صوف )ر�صول(  فا�صتقام الوزُن، ��صحرَّ

�َصَلْت(؛ 
ْ
 �املجر�ر )اإىل اأُخرى( الذي هو معموٌل للفعِل )اأَر

ِّ
��صفته )َجِرّي( باجلار

للدللة على اأنرَّ الر�صول الذي اأر�صلته املراأة التي اأرادت اأن تنتف باخليط، �تتهياأ 

لز�جها، قد اأر�صلته اإىل جارٍة لها د�ن اأي مكان اآخر.

م من ف�صٍل بني اجلازم  ناأتي اإىل َدْفِع العرتا�س الثرَّاين، �هو َدْفع ما قد ُيتوهرَّ

�املجز�م، فقد اأ�صار ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ التقدير ال�صابق حيث الف�صل بني ال�صفة 

هو  الذي  �جوابه  حوا(  )َتَر�رَّ بني  الف�صُل  عليه  ترتب  ح(  ُرزرَّ )قوم  �املو�صوف 

ه ف�صٌل بني اجلازم �املجز�م. )تنالوا(، �هذا يوهم اأنرَّ

م؛ ِلأنرَّ الفعل  نا هو - باأنرَّ الأمَر لي�س كما ُيتوهرَّ َم - �كاأنرَّ لكنرَّه َدَفع هذا الترَّوهُّ

ا انزم مِبا دلرَّ عليه هذا الأمر،  حوا(، �اإمنرَّ )تنالوا( مل ينجزم مبا انزم به )تر�رَّ

ُحوا َتنالوا، �يف كل ذلك ما يدل على تاآزر النظام  كم اإْن َتَر�رَّ ُحوا فاإنرَّ �الترَّقدير: َتَر�رَّ

عري، ��عي املتلقِّي بالعالقة بني الق�صد �الترَّنفيذ، تلك  النحوي مع النرَّ�صج ال�صِّ

ْبُك 
رَّ
ا ما؛ �من َثمرَّ يتعالق ال�ص العالقة التي ُيرتجمها ُمْن�صُئ اخلطاب يف �َصْبِكه َن�صًّ

مع احَلْبِك.
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�هكذا يبد� لنا - من خالل ما ُذِكَر من موا�صع على مدار هذا املبحث، �ما 

ي -جلوُء ابن ِجنِّي- يف َدْفِعِه اإىل الحتكام للمعنى ل �صيرَّما  مل ُيْذكر، لكنه اأُْح�صِ

يف َدْفِعه العرتا�س على حكاية التنوين بعد العَلِمية يف )عاقلة( من قول القائل: 

)ل عاقلًة عندك( من جهة اأنرَّ اإثبات التنوين فيه ن�سٌّ على َنْفي اأْن يكوَن عنده 

.
)12٦(

ى ما بعاقلة، من بني اآدم كان اأ� من غريهم، َذَكًرا كان اأ� اأُنثى ُم�صمًّ

ا ما جاء يف َدْفِعه عدم جواز اإ�صافة ا�صم الفاعل اإىل ما بعده   �مثال ذلك اأي�صً

ا اإ�صارته  ا يدلُّ على ذلك اأي�صً من جهة اأنرَّ اأ�صماء الأفعال ل يوؤمر بها الغائب. �مرَّ

طحيُة  َك حقيقة التثنية ُمرتبٌط مبراد امُلبدع غري ما ُتظهره البنية ال�صرَّ
ْ
اإىل اأنرَّ َتر

يحة  التثنية ال�رشرَّ اأنرَّ الإفراد مع  للكالم ذهاًبا بالكلمة مذهب اجلن�ِس ل �صيرَّما 

ِك ا�صتعماِل الترَّثنية فيما ُذِهَب به مذهب اجِلن�ِس اأَْمَثل، 
ْ
جائٌز؛ �من َثمرَّ فجواُز َتر

�كون  �الف�صِل  �الترَّعلُّق  البدل  يف  م  املتوهرَّ العرتا�س  دْفِعه  يف  كان  ما  �هو 

 
ِّ
ي النرَّ�صِّ املعنى  على  ينعك�س  ما  �هو  ما،  مو�صٍع  يف  ما  لفعل  معموًل  الظرف 

�عدم ف�صاده.

بغري  �َرْبِطها  الأ�صا�صيِة  البنية  اإىل  يلجاأ  كان  باملعنى  اهتمامه  اإطار  �يف 

َحْت  ، يف قول ال�صاعر: »فاأَ�صْ
)127(

ه على زيادة )ما( ا؛ �من َثمرَّ كان ن�صُّ اجلائِز نحويًّ

.
ّ
، معتمًدا على الدليل العقلي

)12٨(
ْت« �ما َبْعُد ِنني التي َم�صَ ُزَهرْيٌ يف ال�صِّ

ا  فاأمرَّ �القيا�س،  ال�صماع  اإىل  اعرتا�صات  من  َم  ُتوهِّ ما  َدْفِعه  يف  احتكَم  �قد 

�نرثها،  �صعرها  العرب،  �كالم  الكرمي  القراآن  اإىل  جلوئه  يف  بدا  فقد  ال�صماُع 

�اأبي  ال�صلت  اأبي  بن  �اأمية  �غريهما  �الأع�صى  القي�س  امرئ  ب�صعر  فا�صت�صهد 

النرَّجم العجلي �الفرزدق �العجاج �املتنبي، يف اإطار اهتمامه بالدليل النرَّقلي.

ا القيا�س، فقد اأعرب من خالله عن اأهمية الدليل العقلي لديه ل �صيرَّما يف  اأمرَّ

ه ل ُيْنَكُر القت�صاُر  اهتمامه بعالقة ال�صتعمال بالقيا�س؛ �من َثمرَّ ن�سرَّ على اأنرَّ
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يف ال�صتعمال على بع�س ما يوؤِْذُن به القيا�س، �صدد اإ�صارته اإىل اأنرَّ الياء �النون 

ين( - على �زن ِفِعلِّني، ذلك الوزن الفائت يف كتاب �صيبويه - حلقتا 
ِّ
يف )ِعِفر

ي به على اإعراب نونه، كقولنا: هذا ُم�ْصِلِمنٌي،  به حلاقهما للجمع، ُثمرَّ ُنِقَل، ف�ُصمِّ

�ن، على 
ُّ
ين(: ِعِفر

ِّ
ه مل ُي�صمع يف )ِعِفر م باأنرَّ حيث اإنرَّ اعرتا�س امُلعرِت�س امُلتوهرَّ

ُك اإعرابها، نحُو: هذه 
ْ
ين، حيُث اإعراُب النوِن �َتر �رْشِ نحو ما �ُصِمع يف فل�صطني �قنرَّ

.
)129(

ِفَل�ْصطوَن، �ِفَل�ْصِطنُي

�قد جلاأ يف قيا�صه اإىل القيا�س على ال�صائع �املطرد، نحو قيا�صه حذف خرب 

اإنرَّ على حذف خرب املبتداأ.

اإىل  اإ�صارته  كما جاء يف  َدْفِعه،  النرَّظري يف  على  القيا�س  ا�صتخدم  �قد  هذا، 

الذي بني املفرد  العدد  الغر�ُس منها  )الواِزَعني( يف مو�صٍع ما لي�س  اأنرَّ تثنية 

ْيك ��َصْعَديك، فهذا  �اجلماعة، لكنرَّ املراد بها الكرثة، كما هو احلال يف قولك: َلبرَّ

.
)130 (

مطابٌق لقولك: تلبيًة بعد تلبيٍة، �اإ�صعاًدا بعد اإ�صعاٍد

نعة النرَّحوية ببعيٍد عن ِفكر ابن ِجنِّي يف َدْفِعه،  �مل يكن الحتكام اإىل ال�صرَّ

مرِي على مرجٍع ما د�ن غريه، �اإْن كان املعنى  كما هو احلال يف القوِل بعوِد ال�صرَّ

ل مينع من ذلك، مع تنبُّهه اإىل ما تتميز به الأ�صول عن الفر�ع قوًة ��صعًفا؛ 

ه اإىل الت�صاقب، نحُو م�صاقبة ظر�ف  نبُّ �من َثمرَّ كان احتكامه يف اإطار هذا الترَّ

الزرَّماِن لالأفعال �اإطاللها عليها يف بع�س اأحكامها، مع تنبُّهه اإىل الت�صاع يف 

نعة  الظر�ف �هو ما مل ُيترَّ�صع يف غريها، �يف اإطار اهتمامه بالحتكام اإىل ال�صرَّ

يف َدْفِعه مل يفته الحتكام اإىل جواز �قوع املعمول بحيث يجوز �قوع العامل.

ا يف َدْفِع ابن ِجنِّي ل �صيرَّما يف  ل الحتكام اإىل احلكاية ملمًحا مهمًّ �قد �صكرَّ

َدْفِع العرتا�س على َكوِن احلال جملًة ا�صتفهامية؛ �من َثمرَّ كان اعتماده على 

ت�صور احلال الكائنة �تقديرها يف موا�صع اأُخر.
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ابقني ل تنفكُّ عن الالحقني، فقد بدا ا�صت�صهاد ابن ِجنِّي  ا كانت اآراء ال�صرَّ �ملرَّ

اإْن لزم  الفار�صي، مع اعرتا�صه  �اأبي علي  َدْفِعِه باخلليل ��صيبويه �املربد  يف 

الأمر، كما يف اعرتا�صه على املربد يف القول بكوِن الوا� جارًة ما بعدها، فحكم 

 ) بعدم جواِز ذلك حماًل لها على ُحكم الفاء �بل، فلم يُقل اأحٌد بعو�صهما عن )ُربرَّ

هما ما بعدهما.
ِّ
�جر

ف يف َدْفِعه، حيث احتكامه  �مل يغفل ابن ِجنِّي عن العالقة بني النرَّحو �ال�رشرَّ

يغة املوؤ�لُة فيما قبلها،  َثمرَّ تعمل ال�صِّ اإىل تاأ�يل �صيغة �رشفيٍة باأخرى؛ �من 

الفاعل،  ا�صم  موقع  الواقع  امل�صدر  فيه  عمل  الذي  رف  الظرَّ تقدُّم  جواِز  يف  كما 

�ا�صم الفاعل يعمل فيما قبله.
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املبحُث الثَّالث

َبِه احلائمِة دلليًّا م اأَِو ال�صُّ َدْفُع العرتا�س امُلَتَوهَّ

اأوًل- َدْفع العرتا�س فيما يتَّ�صل بال�صتقاق:

خم�صة  يف  جنِّي(  )ابن  لدى  بال�صتقاق  يترَّ�صل  فيما  العرتا�س  َدْفــُع  �رد 

اأي:  ي�صوُب؛  �صاب  )�صيبان( من  َكوِن  العرتا�س على جواِز  َدْفُع  موا�صع، حيث 

ا من  َفْعالن م�صتقًّ َخَلط، �َدْفُع العرتا�س املتوهم يف كون )ماأ�ان( على �زن 

)م ء �(، �دْفُع توهم كون املر�ءة من راأيت، �َدْفُع العرتا�س على جْعِل َثْنُد�ة 

بالأ�صلية  له  املحكوم  )ُمَثدرَّن(  كلمة  يف  بالقلب  القول  د�ن  ُمَثدرَّن  من  مقلوبة 

ه  ٌن �ِلَثْنُد�ة بالفرعية �اأنرَّ ��صعة ت�رشُّفه �ا�صتقاقه من ُثدَِّن ُيَثدرَّن َتْثديًنا �هو ُمَثدرَّ

ًفا ، �َدْفُع العرتا�س على تعليل الربط ال�صتقاقي حيث  ا�صٌم جامٌد اأ�صيق ت�رشُّ

.
)131(

رد دللة جمردة اإىل دللة ح�صية

:
)132(

�مثال ذلك ما جاء يف تعليق )ابن جني( على قول ال�صاعر

لَِّل �َصْعُيُهْم �ِلـُكــلِّ َبـْيــِت ُمــــُر�َءٍة اأَْعــــَداُء عاَدْ�ا ُمُر�َءَتنا، َف�صُ

ُفُعولة من قولهم:  اأْن تكون  امُلر�ءِة قولن: يجوُز  اأبو علي: يف  قال: »قال 

ُم نف�َصه، �ينال منها يف حقوق  َيْه�صِ اأنرَّ �صاحبها  الطعاُم. قال: �ذلك  اأَيِن 
َ
اأَْمــر

كقولهم:  حينئٍذ  فهو  الإن�صان،  اأي:  ء؛ 
ْ
امَلر من  ُفُعولة  تكون  اأن  �الآخر:  النا�س. 

راأيُت،  من  ها  اأنرَّ هني  امُلَفهرَّ بع�ُس  م  �توهرَّ جميل.  َح�َصٌن  �كالهما  اإن�صانيٌة،  فيه 

ة،  �ظنرَّها من قولهم: له ُرَ�اء، �جعلها ُمْفُعلة منه. �هذا كان يوجُب فيها: ُمُر�رَّ

ها مبنيٌة على التاأنيث ل  بقْلِب الياء التي هي لٌم؛ لن�صمام ما قبلها؛ �ذلك لأنرَّ

ُمَوة. فاإْن قال: فلعلرَّها مقلوبٌة من ُمْفُعلة 
ْ
حمالة، ف�صارت كَمْفُعَلة من َرَمْيُت َمر

اإىل ُمْفُلعة؟
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ة؛ األ ترى اأنرَّ اخلليل ��صيبويه يقولن يف ُتْفُعٍل من  قيل: هذا كان يوجب ُمِريرَّ

البيع ُتِبْيٌع حماًل على ما يريانه يف َمِعي�صة من احتمالها َمْفِعَلة �َمْفُعَلة. فاإْن 

ه على قيا�س قول اأبي احل�صن �صليم منقاد؛ األ تراه يقول يف َمْفُعَلة من  قلَت: فاإنرَّ

وَفة. قيل: هذا على القلب، �يف قوِل بع�صهم مع  �صُ َمُبوَعة، �يحتج له مِبَ الَبْيع 

اأنه قد تكون املر�ءة �ل م�صاهدة  ُبْعِد معنى املر�ءة من معنى راأيت؛ األ ترى 

ى �صاحُب هذا القول اإىل ما اعتقده منه  لها �ل لأعرا�صها بح�سِّ العني، فاإذا اأدرَّ

َف�َس، 
ْ
اإىل ُبعد املعنى، �ُقْبح القلب، �قلة القائل باإبدال الياء هنا �اً�ا، �جب اأْن ُير

.
)133(

ا اأ�ردناه، فَرَذْلَناه« َرح، بل يجب ذلك فيه باأقل مرَّ �ُيطرَّ

ففي هذا الن�س ُنالحظ حديث ابن ِجنِّي عن ال�صتقاق - فيما ر�اه عن اأبي 

اأكرث من �صيغة  اأ�  اأَْخَذ �صيغة  يعني  ال�صتقاق  باأنرَّ  اإميانه   - من منطلق 
ٍّ
علي

اأخرى ب�رشط منا�صبتها معنى �تركيًبا، �مغايرتها يف الهيئة، ِلَتُدّل الثانية على 

، فاأ�صار اإىل اأنرَّ يف 
)134(

زيادة مفيدة عن معنى الأ�صل، لأجلها كان هذا التغيري

)امُلُر�ءة( قولني، �هي فيهما على مثال ُفُعولة، اأ�لهما جواز كوِنها م�صتقًة من 

ُم نف�َصه، �ينال منها يف حقوق  يِن الطعاُم؛ �ذلك اأنرَّ �صاحبها َيْه�صِ اأَْمَراأَ قولهم: 

فيه  كقولهم:  حينئٍذ  فهو  الإن�صان،  اأي:  ء؛ 
ْ
امَلر من  ُم�صتقٌة  ها  اأنرَّ �الآخر  النا�س. 

اإن�صانيٌة، �كالهما َح�َصٌن جميل.

ها من  اأنرَّ م   قد توهرَّ
ِّ
بالَعي اأنرَّ بع�َس امل�صابني  اإىل  ِجنِّي  ابن  اأ�صار  هذا، �قد 

راأيُت، �ظنرَّها من قولهم: له ُرَ�اء، �جعلها ُمْفُعلة منه. �يف اإطار َدفِع ابن ِجنِّي 

ة، بقْلِب الياء  م اأ�صار اإىل اأنرَّ القول بكوِنها من راأيُت يوجُب فيها: ُمُر�رَّ هذا التوهُّ

حمالة،  ل  التاأنيث  على  مبنيٌة  ها  لأنرَّ �ذلك  قبلها؛  ما  لن�صمام  لٌم؛  هي  التي 

ُمَوة.
ْ
ف�صارت كَمْفُعَلة من َرَمْيُت َمر

ه   فاإْن قال: فلعلرَّها مقلوبٌة من ُمْفُعلة اإىل ُمْفُلعة، فاإنرَّ َدْفَع هذا العرتا�س باأنرَّ
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البيع  من  ُتْفُعٍل  يف  يقولن  ��صيبويه  اخلليل  باأنرَّ  �ا�صت�صهد  ة؛  ُمِريرَّ يوجب  كان 

.
)13٥(

ُتِبْيٌع حماًل على ما يريانه يف َمِعي�صة من احتمالها َمْفِعَلة �َمْفُعَلة

ه على قيا�س قول اأبي احل�صن �صليم  ه اإْن اعرُتِ�س باأنرَّ هذا، �قد اأ�صار اإىل اأنرَّ

وَفة. فاإنرَّ  �صُ ؛ األ تراه يقول يف َمْفُعَلة من الَبْيع َمُبوَعة، �يحتج له مِبَ
)13٦(

منقاد

َدْفَع ذلك بالقول: اإنرَّ هذا على القلب، �يف قوِل بع�صهم مع ُبْعِد معنى املر�ءة 

من معنى راأيت؛ األ ترى اأنه قد تكون املر�ءة �ل م�صاهدة لها �ل لأعرا�صها 

ى �صاحُب هذا القول اإىل ما اعتقده منه اإىل ُبعد املعنى،   العني، فاإذا اأدرَّ
ِّ

بح�س

ح، بل 
َ
ر َف�َس، �ُيطرَّ

ْ
�ُقْبح القلب، �قلة القائل باإبدال الياء هنا �اً�ا، �جب اأْن ُير

ا  َذَلُه، �هو ما نوؤيده فيه ا�صتناًدا مِلَ
َ
ا اأ�رده ابن ِجنِّي، َفر يجب ذلك فيه باأقل ِمرَّ

.
)137(

تقدم

ا ما جاء يف تعليقه على قول رجل من بلعنرب، �قد ُتر�ى  �مثال ذلك اأي�صً

:
)13٨(

هوَي لأبي الغول الطُّ

 اأبـدى نـاِجَذيِه لهـْم
ُّ
ـر طــار�ا اإلـيـــه َزرافـــاٍت �اأُْحـدانــا قـوٌم اإذا ال�صرَّ

 ، التي يف الجتماع �الترَّ�صامِّ يت بذلك للزيادة  رافُة: اجلماعة؛ �ُصمِّ قال: »الزرَّ

َف يف كالمه؛ اأي: زاد فيه، �منه 
رَّ
�منه الترَّزريف، للزيادة يف احلديث، ُيقال: َزر

اإنرَّ  ُقلَت:  َقدُّها. فاإْن  الزرَّرافة: لطول عنقها �زيادته على املعتاد املاألوف فيما 

ذلك  َزرافات؟ ففي  يت  �ُصمِّ الزرَّرافة، فهالرَّ  ُعُنِق  ُطوُل  ُعنِقه  ُطوُل  الإبل  كثرًيا من 

يف  كتابنا  نرَّاه يف  بيرَّ ا  مِلَ القيا�س  َكُب يف 
ْ
ُير ل  ال�صتقاق  اأنرَّ  اأحدهما:  جوابان: 

�ِصعِر ُهذيل، �هو املو�صوم بكتاب )الترَّمام(، �غريه من ُكتبنا. �الآخر: اأنرَّ اجلمَل 

الزرَّرافة  �لكنرَّ  ُعُنقه طويلة،  تكون  اأن  ُينكُر  ل  ِج�صمه �فخامِة منظره  ُعُلوِّ  على 

ُي�صتنَكُر �ُي�صتكرَثُ لها طوُل ُعنقها، �هذا  اإىل ج�صم البعري  على اجتماع ج�صمها 

.
)139(

�ا�صٌح«
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بالربط  ُي�صمى  ما  �صيرَّما  ل  لال�صتقاق  ِجنِّي  ابن  تعر�س  الن�سِّ  هذا  ففي 

ا  �صياقيًّ تف�صرًيا  ال�صعر  بيت  الوارد يف  رافة(  )الزرَّ لفظ  ف�صـر   حيث 
)140(

ال�صتقاقي

، م�صرًيا اإىل اأنرَّ  ه: اجلماعة، ُمعلِّاًل ذلك بالزيادة التي يف الجتماع �الترَّ�صامِّ باأنرَّ

َف يف كالمه؛ اأي: زاد فيه، ُثمرَّ ربط 
رَّ
منه الترَّزريف، للزيادة يف احلديث، ُيقال: َزر

بني دللة هذا اللفظ )الزرافات( �دللة لفظ اآخر، ينتمي اإىل اجلذر اللُّغوّي نف�ِصه، 

َقدُّها، �هو ما  الزرَّرافة: لطول عنقها �زيادته على املعتاد املاألوف فيما  �هو 

يتني، هما: رجال زرافات، �الزرافة،  ه ربط بني دللتني ِح�صِّ يترَّ�صح من خالله اأنرَّ

.
)141(

بجامع الزِّيادة يف الجتماع �الترَّ�صام

ه رمبا يعرت�ُس معرت�ٌس ما بقوله: اإنرَّ كثرًيا من  هذا، �قد تنبه ابن ِجنِّي اإىل اأنرَّ

يت َزرافات؟ الإبل ُطوُل ُعنِقه ُطوُل ُعُنِق الزرَّرافة، فهالرَّ �ُصمِّ

هنا انربى لَدْفِع العرتا�س على تعليل الررَّبط ال�صتقاقي بني الدللتني حيث 

ُت�َصم  �مل  الزرَّرافة،  ُعُنِق  ُطوُل  ُعنِقه  ُطوُل  الإبل  من  كثرًيا  باأنرَّ  املعرت�س  احتج 

زرافات. �ذلك من خالل اأمرين - نوافقه عليهما - اأ�لهما: اأنرَّ ال�صتقاق ل ُيْرَكُب 

)الترَّمام(،  بكتاب  املو�صوم  ُهذيل، �هو  �ِصعِر  بيرَّنه يف كتابه يف  ا  مِلَ القيا�س  يف 

. �الآخر: اأنرَّ اجَلَمَل على ُعُلوِّ ِج�ْصِمه �فخامِة منظره ل ُينكُر 
)142(

�غريه من ُكتبه

اأْن تكون ُعُنقه طويلًة، �لكنرَّ الزرَّرافة على اجتماع ج�صمها اإىل ج�صم البعري ُي�صتنَكُر 

.
)143(

�ُي�صتكرَثُ لها طوُل ُعنقها، �هذا �ا�صٌح

ثانًيا- َدْفع العرتا�س فيما يت�صل ب�صعف املعنى وف�صاده واإ�صباعه وَنفي 

الغلط عنه واحلمل عليه:

�َنفي  �اإ�صباعه  �ف�صاده  املعنى  ْعِف  ب�صَ يترَّ�صل  فيما  العرتا�س  َدْفُع  �رد 

هذه  حول  دارت  موا�صع،  اأربعة  يف  جنِّي(  )ابن  لدى  عليه  �احلمل  عنه  الغلط 

.
)144(

الأمور ُكلِّها
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:
)14٥(

�من ذلك ما جاء يف تعليقه على قول َقَطِرّي بن الُفجاءة املازين

َر من َدِمي درَّ ْبُت مِبا حَتَ اِمي حتى َخ�صَ ِجي، اأ� ِعنـاَن جِلَ
ْ
اأَكنـاَف �َصـر

اأحد ال�صيئني، �لي�صت  اإيجابها  قال: »اأ� هاهنا على معناها �مو�صعها من 

املعنى  ُي�صِعُف  َل  اأ�ُّ الترَّ هذا  فاإنرَّ  ُقلَت:  فاإْن  قوم.  فيها  يدعي  كما  الوا�  مبعنى 

مبعنى  كان  �اإذا  هذين،  اأحد  خ�صبُت  حتى  قال:  ه  كاأنرَّ ي�صري  ــه  لأنرَّ �ي�صغره؛ 

ه قال: حتى خ�صبُت هذين ل  ه كاأنرَّ الوا� كان اأفخم؛ األ تراه ي�صرُي معناه اإىل اأنرَّ

اأحدهما، �اإذا جتاذب جانَبي القول معنيان عاٍل �منخف�ٌس كان احُلكُم للعايل 

منهما، ل �صّيما �املو�صع مو�صُع فخٍر �مقاُم ت�صاٍم �َباأٍْ� �دللة على الإيغال 

ب. عِن �ال�رشرَّ يف �صبيل الطرَّ

فاجلواُب: اأنرَّ )اأ�( بحالها مل تختلج عن مو�صعها، �اإمنا تاأ�يله: اأين خ�صبُت 

اأ�  اأنت �رشٌب  ا  اإمنرَّ لل�صجاع:  �اأخرى عنان جلامي، كقولك  اأكناف �رَشجي  مرًة 

َت  فقد �رشِ كذا،  �اأخرى  كذا  تارًة  اأي:  َبذل؛  اأ�  َطالقة  اأنت  ا  اإمنرَّ �للجواد:  طعٌن، 

ا هذا �نحوه موا�صع تقت�صي  ا ُتْخِلْل ب�رشيطة )اأ�(. �اإمنرَّ اإذن اإىل معنى الوا�، �مَلرَّ

الناظر فيها بع�س الإقامة �الترََّلنيُّ عليها، فَتْمُذل بذلك، �ُيالِيُن نف�َصه مبا يهجن 

ظ فيه، �لعله لو ُلوِطَف يف حت�صيل معناه لْنكفاأ به  لفظه، �ميلك عليه ِرقرَّ الترَّحفُّ

.
)14٦(

اإىل ِ�فاِق خُماِلفه«

ا ما - اإىل ملمٍح  فقد اأ�ماأ ابن ِجنِّي يف هذا النرَّ�سِّ - من خالل َدْفِعه اعرتا�صً

الف�صاد  اأ�  عُف  ال�صرَّ ذلك  �ف�صاده،  املعنى  ْعُف  �صَ �هو  املعنى،  ُمهمٍّ من مالمِح 

فية �النرَّحويُة  الذي ل يتوقف على ق�صايا الدللة فقط، بل ُت�صهُم فيه الدرَّ�الُّ ال�رشرَّ

ا، فقد اأ�صار اإىل اأنرَّ )اأ�( يف قول َقَطِرّي بن الُفجاءة على معناها �مو�صعها  اأي�صً

من اإيجابها اأحد ال�صيئني )الترَّخيري(، �لي�صت مبعنى الوا� كما يدرَّعي فيها قوم.
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املعنى  ُي�صِعُف  َل  اأ�ُّ الترَّ هذا  اأنرَّ  يرى  ما  ا  ُمعرِت�صً ة  ثمرَّ اأنرَّ  م  توهرَّ �قد  هذا، 

ه يجعل املعنى كاأنرَّ ال�صاعر قال: حترَّى خ�صبُت اأحد هذين،  �ي�صغره؛ من ُمنطلق اأنرَّ

ه قال: حتى  �اإذا كان مبعنى الوا� كان اأفخم؛ األ تراه ي�صرُي معناه اإىل اأنه كاأنرَّ

عاٍل �منخف�ٌس  القول معنيان  �اإذا جتاذب جانَبي  اأحدهما،  ل  خ�صبُت هذين 

�َباأٍْ�  ت�صاٍم  �مقاُم  فخٍر  مو�صُع  �املو�صع  �صّيما  ل  منهما،  للعايل  احُلكُم  كان 

ب. عِن �ال�رشرَّ �دللة على الإيغال يف �صبيل الطرَّ

هنا يدفع ابن ِجنِّي العرتا�س باأنرَّ قوله بكون )اأ�( للتخيري ُي�صِعُف املعنى 

تاأ�يله:  ا  �اإمنرَّ )اأ�( بحالها مل تخرج عن مو�صعها،  اأنرَّ  اإىل  بالإ�صارة  �ي�صغره، 

ا اأنت  بُت مرًة اأكناف �رَشجي �اأخرى عنان جلامي، كقولك لل�صجاع: اإمنرَّ اأينِّ َخ�صَ

ا اأنت َطالقة اأ� َبذل؛ اأي: تارًة كذا �اأخرى كذا، فقد  �رشٌب اأ� طعٌن، �للجواد: اإمنرَّ

ا هذا �نحوه موا�صع  ا ُتْخِلْل ب�رشيطة )اأ�(. �اإمنرَّ َت اإذن اإىل معنى الوا�، �مَلرَّ �رشِ

القارئ  النرَّاظر فيها بع�س الإقامة �الترََّلنيُّ عليها، فتت�صُح با�صرتخاء  تقت�صي 

ظ فيه،  له يف ِفْقِهها، �ُيالِيُن نف�َصه مبا يهجن لفظه، �ميلك عليه ِرقرَّ الترَّحفُّ �متهُّ

�لعله لو ُلوِطَف يف حت�صيل معناه لْنكفاأ به اإىل ِ�فاِق خُماِلفه، �ها نحن نوافق 

اعر مل يجتمع  عف املعنى �يف�صده، فال�صرَّ ابن ِجنِّي فيما قاله، �اأنرَّ تاأ�يله مل ُي�صْ

له اأْن خ�صَب اأكناف �رَشجه �عنان جلامه يف اآٍن �احد.

�من ذلك ما جاء يف تعليق )ابن جني( على قول ُم�صاِ�ر بن ِهند بن َقي�س بن 

:
)147(

ُزهري

ْدَقٌة َزْ�راُء، حــاِمُلهــا كــذلـَك اأَْزَ�ُر �لنـا َقَناٌة، ِمـْن ُرَدْينَة، �صَ

ا  فاأمرَّ من�صوًبا،  يكون  اأْن  �ُيحتمل  مرفوًعا،  يكون  اأن  يحتمل  »)كذلك(  قال: 

ه قال: حاِمُلها ِمْثُلها اأَْزَ�ُر،  ه خرُب املبتداأ الذي هو: حامُلها، فكاأنرَّ َرْفُعه فعلى اأنرَّ

)كذلك(،  من  بدٌل  �)اأَْزَ�ُر(  ا،  اأي�صً ِمْثُلها  اأي:  كذلك؛  �ُجْمٌل  جال�صٌة  هنٌد  كقولك: 
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فهالرَّ  القناة  اإىل  اإ�صارًة  )كذلك(  كان  فاإذا  ُقلت:  فاإْن  اأَْزَ�ُر.  حاِمُلها  قال:  ه  �كاأنرَّ

ث ا�صم الإ�صارة لتاأنيث املعنى امُل�صار اإليه؟ قال: َكِتْلَك، فاأنرَّ

اإىل  اأُ�صري به  �اإْن  التذكري �الإفراد  ا يلزم  ِمرَّ ِقيَل: )كذلك( يف هذا املو�صع 

التاأنيث �ما فوق الواحد؛ األ تراك تقول: الهندان قائمتان �الزينبان كذلك، �ل 

تقول: َكَتْينك، �تقول: اإخوُتك جال�صون �ِغْلماُنك كذلك، �ل تقول: كاأُ�لئك. �ِعلرَّة 

ه قال: ِمْثُلهما،  ا ُيراد به معنى )ِمْثل(، فكاأنرَّ هذا -عندي- اأنرَّ قولك )كذلك( اإمنرَّ

ا كان املراد ذلك اأُلزم الإفراد �التذكري كما يلزمهما )مثل(، فِلَما  �ِمثُلهم، فلمرَّ

 
َ
َنَظر ا  مَلرَّ ه  اأنرَّ )كذلك( عليه، كما  بـ  �اإفراده ما جاء  )ِمْثل(  اإليه من تذكري  ُنِظر 

:
)14٨(

بقوله

ِق ترَّ
نِّي ُد�َن َمـْن ُكْنـُت اأَ ُ �كــان جِمَ َثالَث �ُصُخو�ٍس: كاِعباِن، �ُمْع�رشِ

�مثله  ًرا.  ُمذكرَّ خ�ِس  ال�صرَّ َلْفُظ  كان  �اإْن  ثالث  فقال:  ــَث،  اأنرَّ الن�صاء  معنى  اإىل 

جاءْته  َلُغوٌب،  )ُفــالٌن  قال:  العرب  بع�س  اأنرَّ  عمر�  اأبي  عن  الأ�صمعي  حكاية 

كتابي، فاحتقرها(، قال اأبو عمر�: فقلت له: اأتقول: جاءْته كتابي؟ فقال: َنَعْم، 

.
)149(

اأَلي�س ب�صحيفة؟«

ففي هذا النرَّ�سِّ ُيالحُظ َدْفُع ابن ِجنِّي العرتا�س على عدم املطابقة بني ا�صم 

اأ� من�صوًبا،  ه �جه كون )كذلك( مرفوًعا  اأنرَّ اإليه، ذلك  الإ�صارة )كذلك( �امل�صار 

ه قال: حاِمُلها  ه خرُب املبتداأ الذي هو: حامُلها، فكاأنرَّ ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ َرْفَعُه على اأنرَّ

ا، �)اأَْزَ�ُر( بدٌل من  ِمْثُلها اأَْزَ�ُر، كقولك: هنٌد جال�صٌة �ُجْمٌل كذلك؛ اأي: ِمْثُلها اأي�صً

ه قال: حاِمُلها اأَْزَ�ُر. )كذلك(، �كاأنرَّ

اإذا كان )كذلك(  ا ما، ُمفاُد اعرتا�صه:  ة معرت�صً َثمرَّ اأنرَّ  م ابن ِجنِّي  هنا توهرَّ

امُل�صار  لتاأنيث املعنى  الإ�صارة  ا�صم  ث  َكِتْلَك، فاأنرَّ القناة فهالرَّ قال:  اإىل  اإ�صارًة 

اإليه؟
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�هو ما َدَفَع ابن ِجنِّي اإىل َدْفع ذلك باحلمل على املعنى ُم�صرًيا اإىل اأنرَّ )كذلك( 

ا يلزم التذكري �الإفراد �اإْن اأُ�صري به اإىل التاأنيث �ما فوق  اعر مرَّ يف قول هذا ال�صرَّ

الواحد؛ فنحن نقوُل: الهندان قائمتان �الزينبان كذلك، �ل نقوُل: َكَتْينك، �نقول: 

اإخوُتك جال�صون �ِغْلماُنك كذلك، �ل نقول: كاأُ�لئك. �ِعلرَّة هذا - عند ابن ِجنِّي، 

ه قال:  ُيراد به معنى )ِمْثل(، فكاأنرَّ ا  اإمنرَّ اأنرَّ قولك: )كذلك(  �هو ما نوافقه عليه - 

ا كان املراد ذلك اأُلزم الإفراد �التذكري كما يلزمهما )مثل(. ِمْثُلهما، �ِمثُلهم، فلمرَّ

اإىل  زهري  بن  م�صا�ر  ُد  َق�صْ لول  ه  باأنرَّ هذا  تعليله  ِجنِّي  ابُن  م  دعرَّ �كما  هذا، 

ه اأ�صار  احلمل على املعنى، ما جاء بكلمة )كذلك( التي ُيراُد بها معنى )ِمْثل( فاإنرَّ

اإىل اأنرَّ هذا ما عليه قول عمر بن اأبي ربيعة:

 ُ َثالَث �ُصُخو�ٍس: كاِعباِن، �ُمْع�رشِ ِقي   ترَّ
نِّي ُد�َن َمْن ُكْنُت اأَ �كان جِمَ

خ�ِس  َث، فقال: ثالث �اإْن كان َلْفُظ ال�صرَّ ا َنَظَر بقوله: اإىل معنى الن�صاء اأنرَّ فَلمرَّ

ًرا. �مثله حكاية الأ�صمعي عن اأبي عمر� اأنرَّ بع�س العرب قال: )ُفالٌن َلُغوٌب،  ُمذكرَّ

جاءْته كتابي، فاحتقرها(، قال اأبو عمر�: فقلت له: اأتقول: جاءْته كتابي؟ فقال: 

.
)1٥0(

َنَعْم، اأَلي�س ب�صحيفة؟

تاأ�يل  ��صائِل  ِمن  ��صيلٌة  املعنى  اأنرَّ احلمل على  ندرك  �صبق  �بناء على ما 

اإقامة  يف  املعنى  على  فيها  ُل  ُيعورَّ  ،
)1٥1(

التطابِق قواعَد  املخالفِة  الّن�صو�ِس 

الكالم؛ �ِمن َثمرَّ يقول اأ�صتاذنا: »فاملعوُل ُكلُّه على املعنى يف اإقامِة الكالِم. �اإْن 

، �هو يف اأحيان اأُخرى  ًعا، فهو اأحياًنا معًنى دليلٌّ كان هذا املعنى عندهم ُمتنوِّ

معًنى نحوّي. فالغاية يف الكالِم معناه، �ل بدرَّ اأْن ي�صتقيَم مع غايِتِه يف اللرَّفِظ 

�اإّل ففي الترَّقديِر. �قد كان احَلْمُل على املعنى ��صيلًة دلليًة بارعًة، ربطْت بني 

َحاِة العرِب، �ك�صفْت  اأَ� بني �َصْطِحها �ُعْمِقها يف منهِج النُّ بناِء اجلملِة �ِبْنيِتها 

املعنى  �صاُع هذا  اتِّ ما كان  ا  اأيًّ النرَّحويِّ  الترَّقعيِد  الدللِة يف  اأ�  املعنى  د�ِر  عن 



7575

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون

اأكرَث  احَلْمُل على املعنى ��صيلًة  ُيعدُّ  ْيقه، �بذلك  اأ� �صِ الكالم  ُيْحَمُل عليه  الذي 

َحاة يف منهِجهم، ِمْثُل التقديِر �التاأ�يِل �الإ�صماِر  �صموًل ِمْن كلِّ ما جلاأ اإليه النُّ

ه �راء كلِّ هذه الو�صائل املختلفة. �هي جميًعا ��صائُل منهجيٌة  اأ� احلذِف؛ لأنرَّ

ُيعدُّ  هذا  اإىل  �اإ�صافة   .
)1٥2(

ــراد« امل املعنى  ليطابَق  املنطوِق؛  اللفِظ  لت�صحيِح 

.
)1٥3(

احلمل على املعنى ��صيلة من ��صائل الحتياط للمعنى يف العربية

يِّ من جهٍة ما: ثالًثا- دفع العرتا�س على فهم املعنى النَّ�صِّ

:
)1٥4(

جاء ذلك يف تعليق )ابن ِجنِّي( على قول عمر� بن َمْعِدي َكِرَب

ا قـــــوٌم، اإذا َلِب�ُصـــوا احَلــِديـ ــــُر�ا َحـَلـًقـا �ِقـــدرَّ ــَد َتـَنـمرَّ

ُثمرَّ  �ِقدُّهم،  َحَلُقهم  َر  َتَنمرَّ اأي:  التمييز؛  على  ا  �ِقدًّ َحَلًقا  تن�صب  اأْن  »لك  قال: 

اأدار الِفْعَل اإليهم، فن�صب ما كان مرفوًعا على عربة الترَّمييز يف نحو هذا. فاإْن 

حُّ ُن�ِصب  ا كان به َي�صِ َر اإىل احَلَلِق �الِقدِّ؟ ِقيل: مَلرَّ َنمُّ ُقلت: فكيف يجوُز اأْن ُين�َصَب الترَّ

اإليه، كقولك: َقَطَعه �َصْيُفه، �اأَْ�َجَعه �َصوُطه، ثمرَّ تنقل الفعُل، فتقول: َقَطَعه �َصيًفا، 

�اأ�َجَعه �َصْوًطا.

ُر�ا، حتى  ��جٌه ثاٍن: �هو اأن تن�صَب احَلَلق �الِقدرَّ بِفْعٍل ُم�صمٍر، يدلُّ عليه َتَنمرَّ

ُر�ا اأْن  ُر�ا عليه، �ذلك اأنرَّ من عادتهم اإذا َتَنمرَّ ا، �دلرَّ َتَنمرَّ ه قال: لب�صوا َحَلًقا �ِقدًّ كاأنرَّ

يلب�صوهما، فكان يف ذلك اأقوى دليل على الفعل النا�صب لهما ... ��جٌه ثالٌث: اأْن 

 ن�صَب 
ِّ
ا حذف حرف اجلر ، ُثمرَّ ملرَّ ر�ا ِبَحَلٍق �ِقدٍّ ه اأراد: تَنمرَّ تن�صبه بَتنرَّمر�ا، على اأنرَّ

:
)1٥٥(

ما كان جمر�ًرا به بالفعل الذي قبله، �على ذلك ُحِمل قوله

ـف�ُس منـُه ِب�ِصْدِقـِه ــا �صـامٌل، �النرَّ �َلـم َيْنُج اإلرَّ َجـْفـَن �َصـْيـٍف �ِمْئَزَرا َنَ

قالوا: مل َيْنُج اإلرَّ بجفن �صيف، فلما ُحِذف حرف اجلر اأف�صى اإليه الفعل قبله، 

فن�صبه.
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َب امل�صدر على تقدير حذف امل�صاف؛ اأي:  ��جٌه رابٌع: �هو اأن تن�صبه َن�صْ

، فلما حذف  َر الذي ي�صحبه لب�ُصهم احَلَلَق �الِقدرَّ َنمُّ ، اأي: الترَّ َر َحَلٍق �ِقدٍّ ُر�ا َتَنمُّ َتَنمرَّ

:
)1٥٦(

امل�صاف اأعرب امل�صاف اإليه كاإعرابه، �هكذا �صلك اأبو علي يف قوله

َمَدا
ْ
............................................................... اأمَلْ َتغَتِم�ْس َعْيناك ليَلَة اأَر

َمد، 
ْ
قال: ن�صب الليلة على امل�صدر؛ اأي: اأمل تغتِم�س عيناك اغتما�َس ليلِة اأر

ُثمرَّ حذف امل�صاف، �اأقام امل�صاف اإليه مقامه. �هذا اأغرب �جوهه.

ر�ا لب�صوا احللَق �الِقدرَّ على ما قدرَّمَته يف اأحد  فاإْن قيل: فاإذا كانوا متى تَنمرَّ

ر  َنمُّ ؛ اأي: الترَّ َر َحَلٍق �ِقدٍّ ر�ا َتَنمُّ الوجوه، فال فائدَة اإذن فيما قدرَّرَته من كونهم َتَنمرَّ

الذي َي�صَحُبه لب�صهما. قيل: قد تفعل العرب ذلك احتياًطا �توكيًدا؛ األ ترى اإىل 

:
)1٥7(

قوله

ِغـــبرَّ الِهياِج كــمــاِزِن اجَلـْثــِل �َتــرى الذرَّميـم علــى َمـرا�ِصِنِهْم

اأر�صله  �لو  له،  اإلرَّ  يكن  �اإن مل  اإليه  فاأ�صافه  النمل خا�صة،  بي�س  �املازن: 

.
)1٥٨(

ا كان اإلرَّ له« اإر�صاًل غري م�صاف اإليه مَلَ

�صعًيا  ا(  �ِقدًّ )َحَلًقا  لكلمتي  النحوية  الوظيفة  ِجنِّي  ابن  النرَّ�سِّ بنيرَّ  ففي هذا 

هما من�صوبتان  ، من خالل عدة اأ�جه، فراأى يف اأ�لها اأنرَّ
ِّ
ي اإىل فهم املعنى النرَّ�صِّ

َر َحَلُقهم �ِقدُّهم، ُثمرَّ اأدار الِفْعَل اإليهم؛ اأي: اأ�صند الفعل اإليهم،  على التمييز؛ اأي: َتَنمرَّ

)َحَلُقهم �ِقدُّهم(  َثمرَّ ن�صب ما كان مرفوًعا  الفاعل �ا� اجلماعة؛ �من  فاأ�صبح 

على عربة الترَّمييز يف نحو هذا.

ا ما، مفاد اعرتا�صه: كيف يجوُز اأْن ُين�َصَب  ة معرت�صً م ابُن ِجنِّي اأنرَّ َثمرَّ هنا توهرَّ

مة، اأ�صار اإىل  ُر اإىل احَلَلِق �الِقدِّ؟ �يف اإطار َدْفعه هذه العرتا�صات امُلتوهرَّ َنمُّ الترَّ

َل  حُّ ُن�ِصب اإليه، كقولك: َقَطَعه �َصْيُفه، �اأَْ�َجَعه �َصوُطه، ثمرَّ َتَنقرَّ ا كان به َي�صِ ه مَلرَّ اأنرَّ

وط، َفِقيَل: َقَطَعه �َصيًفا، �اأ�َجَعه �َصْوًطا. الفعُل فلم ي�صبح مبا�رًشا ال�صيف �ال�صرَّ
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ُر�ا،  َتَنمرَّ احَلَلق �الِقدرَّ بِفْعٍل ُم�صمٍر، يدلُّ عليه  ِب  �الوجه الثاين هو جواُز َن�صْ

ُر�ا(،  )َتَنمرَّ ا، هذا الفعل امُل�صمر دلرَّ عليه قوله:  َحَلًقا �ِقدًّ ه قال: لب�صوا  حتى كاأنرَّ

اأقوى دليل على  اأْن يلب�صوهما، فكان يف ذلك  ُر�ا  َتَنمرَّ اإذا  اأنرَّ من عادتهم  �ذلك 

التي  �التقاليد  العادات  اأهمية  اإىل  ُي�صري  هنا  به  نا  �كاأنرَّ لهما،  النا�صب  الفعل 

.
)1٥9(

ِّ
ي حوتها بع�س الأبيات يف التوجيه النرَّحوي، يف اإطار فهم املعنى النرَّ�صِّ

ر�ا  ا( بَتنرَّمر�ا، على اأنه اأراد: تَنمرَّ ُب )َحَلًقا �ِقدًّ ناأتي اإىل الوجه الثالث، �هو َن�صْ

 ن�صَب ما كان جمر�ًرا به بالفعل الذي قبله، 
ِّ
ا حذف حرف اجلر ، ُثمرَّ ملرَّ ِبَحَلٍق �ِقدٍّ

�هو ما ُحِمل عليه قول ُحذيفة الهذيّل:

ـف�ُس منـُه ِب�ِصْدِقـِه ــا �صـامٌل، �النرَّ �َلـم َيْنُج اإلرَّ َجـْفـَن �َصـْيـٍف �ِمْئَزَرا َنَ

قالوا: مل َيْنُج اإلرَّ بجفن �صيف، فلما ُحِذف حرف اجلر اأف�صى اإليه الفعل قبله، 

فن�صبه.

تقدير حذف  على  امل�صدر  ن�صب  ا(  �ِقدًّ )َحَلًقا  ن�صُب  فهو  الرابع،  الوجه  ا  اأمرَّ

احَلَلَق  لب�ُصهم  ي�صحبه  الذي  َر  َنمُّ الترَّ اأي:  ؛  �ِقدٍّ َحَلٍق  َر  َتَنمُّ ُر�ا  َتَنمرَّ اأي:  امل�صاف؛ 

، فلما حذف امل�صاف اأعرب امل�صاف اإليه كاإعرابه، �هو ما �صلكه اأبو علي  �الِقدرَّ

َمَدا، حيث اأ�صار اإىل ن�صب الليلة على 
ْ
يف قول الأع�صى: اأمَلْ َتغَتِم�ْس َعْيناك ليَلَة اأَر

َمد، ُثمرَّ حذف امل�صاف، �اأقام 
ْ
امل�صدر؛ اأي: اأمل تغتِم�س عيناك اغتما�َس ليلِة اأر

امل�صاف اإليه مقامه، �هو ما ��صفه ابُن ِجنِّي باأنه اأغرب �جه.

ا ما، ُمفاد اعرتا�صه: فاإذا كانوا  ة معرت�صً اأنرَّ َثمرَّ ا-  م ابُن ِجنِّي -اأي�صً هنا توهرَّ

ر�ا لب�صوا احللَق �الِقدرَّ على ما قدرَّمَته يف اأحد الوجوه، فال فائدَة اإذن فيما  متى تَنمرَّ

�هو  لب�صهما.  َي�صَحُبه  الذي  ر  َنمُّ الترَّ اأي:  ؛  �ِقدٍّ َحَلٍق  َر  َتَنمُّ ر�ا  َتَنمرَّ كونهم  من  قدرَّرَته 

 
ِّ
ي النرَّ�صِّ للمعنى  الحتياط  اأجل  من  ه  باأنرَّ العرتا�س  هذا  يدفُع  ِجنِّي  ابن  جعل  ما 

�توكيده، فقال: قد تفعل العرب ذلك احتياًطا �توكيًدا؛ �هو ما عليه قول النرَّابغة:
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ِغـــبرَّ الِهياِج كــمــاِزِن اجَلـْثــِل �َتــرى الذرَّميـم علــى َمـرا�ِصِنِهْم

اأر�صله  �لو  له،  اإلرَّ  �اإن مل يكن  اإليه  فاأ�صافه  النمل خا�صة،  فاملازن: بي�س 

يف  لالحتياط  باًبا  عقد  َثــمرَّ  �من  له؛  اإلرَّ  كان  ــا  مَلَ اإليه  م�صاف  غري  اإر�ــصــاًل 

نته، �احتاطت له ...  خ�صائ�صه، قال فيه: »اعلم اأنرَّ العرب اإذا اأرادت املعنى مكرَّ

، �منها ما 
)1٦0(

��جوه الحتياط يف الكالم كثريٌة، �هذا طريقها، فتنبرَّه عليها«

ه من قبيل ما تفعله  اأ�صار اإليه ابن ِجنِّي حيث تف�صريه تقدير حْذف امل�صاف باأنرَّ

.
)1٦1(

العرب احتياًطا �توكيًدا من قبيل التتميم �الإيغال

املبحث،  هذا  مدار  على  موا�صع  من  ُذِكَر  ما  خالل  من   - لنا  يبد�  �هكذا   

ي - جلوُء ابن ِجنِّي - يف َدْفِعِه العرتا�س فيما يترَّ�صل  �ما مل ُيْذكر، لكنه اأُْح�صِ

َدْفِعه العرتا�س على ال�صتقاق كان يحتكم  اإطار  اإىل ال�صتقاق، �يف  بالدرَّللة 

اإىل عالقة ال�صتقاق بالإعالل �الإبدال �الوزن ال�رشيفِّ �القلب املكاين. 

ْعِف املعنى �ف�صاده �اإ�صباعه �َنْفي  �يف اإطاِر َدْفعِه العرتا�س فيما يت�صل ب�صَ

ٍل ما ي�صعف  الغلط عنه �احلمل عليه، كان يلجاأ يف َدْفِعه العرتا�س على كوِن تاأ�ُّ

النرَّحوية،  الدرَّ�الِّ  اأ�  النحوية  اإىل دللة املرتكزات  اإىل الحتكام  املعنى �ي�صغره 

مو�صع  يقت�صيه  ما  اإطار  يف  ذلك،  �غري  امل�صاف  �حْذف  احلر�ف  معاين  مثل 

ف يف حت�صيل املعنى يوؤدِّي  الكالم من الإقامة �الترَّلنيُّ مع النرَّ�سِّ على اأنرَّ الترَّلطُّ

باملتلقِّي اإىل ِ�فاِق خُمالفه، �هو ما كان عليه العتماد يف اإطاِر َدْفِع العرتا�ِس 

 
ِّ
ي النرَّ�صِّ �َدْفِع العرتا�س على فهم املعنى  �اإ�صباعه،  يترَّ�صُل بف�صاد املعنى  فيما 

الدرَّ�ال التي مل  ا، تلك  اأي�صً ال�صاأن  النرَّحوية يف هذا  الدرَّ�الِّ  من جهٍة ما حيث د�ُر 

تكن بعيدة عن َدْفِعه العرتا�س فيما يت�صل باحلمل على املعنى؛ �من ثمرَّ اأعرب 

َدْفُعُه فيما يترَّ�صل بهذه اجلزئية اأنرَّ احلمل على املعنى ��صيلٌة ِمن ��صائِل تاأ�يل 

ُل فيها على املعنى من جهة اإقامة الكالم،  الّن�صو�ِس املخالفِة قواعَد التطابِق، ُيعورَّ

�الحتياط له، يف اإطار ت�صحيِح اللفِظ املنطوِق؛ ليطابَق املعنى املراد.
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 اخلامتُة

احلائمَة  َبَه  ال�صُّ اأَِ�  َم  امُلتوهرَّ العرتا�َس  ِجنِّي  ابِن  »َدْفع  يف  البحث  ينتهي   

ِح ُم�صكالِت احلما�صة(« - بجانب التفا�صيل  ا يف كتابه )الترَّنبيه على �رَشْ ُلغويًّ

على مدار البحث - اإىل النتائج العامة الآتية:

ها دفوٌع يف الإطار  - من خالل دْفِع ابن ِجنِّي العرتا�صات املتوهمة تبني اأنرَّ

، دارت حول َدْفِع العرتا�س على اآراء النُّحاة  يف اأ� النرَّحوّي اأ� الدرَّليلِّ ال�رشرَّ

مني اأ� امُلفههني - كما اأ�صماهم - اأ� َدْفِع اآرائهم، َنْحُو  �اللُّغويني اأ� املتوهِّ

�الإعراب  فيها،  يجوز  �ما  الوجوب  اأ�  امَلْنع  اأحكام  على  العرتا�س  َدْفِع 

الدرَّفِع  هذا  يف  له  �كان  بالبحث،  �صبق  ما  نحو  على  ذلك  �غري  �توجيهه 

عِف  فه بال�صرَّ اأ� ��صْ حة عن قوٍل ما �تغليطه  ال�صِّ  
ُ
َنْفي َخيرَّم عليه  اأ�صلوٌب، 

اأ� من جهة  ما  ه مرد�ٌد من جهٍة  اأنرَّ اأ�  الدليل  اإىل  يفتقر  ه  اأنرَّ اأ�  الف�صاد  اأ� 

اإ�صعاف املعنى �اإف�صاده اأ� اأنه قوٌل باطل اأ� فا�صٌد.

اأ�  - ه  ردِّ تقوية  اإىل  يلجاأ  كان  امُلتوهمة  العرتا�صات  ه  ردِّ اإطار  �يف  هذا، 

اأ�صول  َدْفِعِه  �موافقة  قادحة  ِعلرٍَّة  اأ�  ما  مانٍع  من  راأيه  ُخلو  بكون  َدْفِعِه 

اأ�صول  خمالفًة  امُلعرِت�ِس  اآراء  َكوِن  بياِن  تاأكيد  اإىل  اإ�صافة  ال�صتدلل، 

ال�صتدلل �الدر�س ال�رشيف اأ� النحوي اأ� الدرَّليل، اأ� توافقه. �مل يغب عنه 

ن لهم باٌع، كما هو  َدْح�ُس اأدلِة امُلعرت�س �اإْن كان من ال�صابقني عليه ِمرَّ

)اإن  املربد:  قول  اأنرَّ  تبني  حيث  َدْفَعه،  ُمعزًِّزا  املربِّد  راأي  َدْفِعه  يف  احلال 

ه، على  ا منها( له ما يجبُّ ( �كانت ِعو�صً ا َخَلَفت )ُربرَّ  ما بعدها مَلرَّ
ُّ
الوا� جتر

نحو ما جاء يف َدْفع ابن ِجنِّي - �هو ما اأيدناه - فلم يُقل اأحٌد بكوِن الفاء 

(، فاإذا �صحرَّ هذا  اأنرَّ )بل( ِعو�ٌس من )ُربرَّ اأحد يدعي  (، �ل  ا عن )ُربرَّ عو�صً

�َثبت يف الفاء �بل كانت الوا� حممولًة على ُحكِمه.
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العرتا�صات  - َدْفــِعــِه  يف  ِجنِّي  ابن  لدى  النحوية  الأ�صول  ا�صتخدام  بدا 

العرتا�صات  َدْفــِعــه  يف  بال�صماع  اهتماًما  لديه  اأن  فتبني  مة،  امُلتوهرَّ

بامل�صموع  ياأخذ  كان  تعار�صا  �اإذا  القيا�س،  على  اه  اإيرَّ ُمقدًِّما  مة  امُلتوهرَّ

عن العرب، �اإن اجتمع ال�صماع مع القيا�س فال مانع لديه من الأخذ بهما، 

�من ذلك َدْفُع العرتا�س على كون حذف اأخبار كان �اأخواتها �صعيفة يف 

القيا�س، قليلة يف ال�صتعمال، �كما يف اإ�صارته - ُم�صت�صهًدا بكالم العرب 

- اإىل اأنرَّ همزة )�حدان( اأ�صلها الوا�، �لي�صت هي همزة اأحد التي اأ�صلها 

اأبي  بيت  بدليل ر�اية  )اأحــدان( حدثت يف اجلمع،  اإنرَّ همزة  )َ�َحــد(، حيث 

َهوّي )��حدانا(، اإ�صافة اإىل اأنرَّ همزة )اأحد( يف قولنا: )ما جاءين  الغول الطُّ

ا همزة )اأحد( يف  من اأحد( اأ�صٌل، من جهة اأنرَّ معناها العموم �الإحاطة، اأمرَّ

النفراد  يدلُّ على  فيما  �ا�،  بدٌل من  �)اأحد �ع�رش�ن(  )اأحد ع�رش(  قولنا: 

�النقبا�س، �هو ما اأدىل به اأبو علي الفار�صي ُمقيًِّدا راأي �صيبويه، ��افقه 

ا، �ابن ِجنِّي كما راأينا، �كما هو يف اخل�صائ�س. ال�صريايف اأي�صً

ا�صتخدم ابن ِجنِّي القيا�س يف مباحث هذا البحث، فحمل الفرع على الأ�صل  -

ِع 
ْ
َبه بني املقي�س �املقي�س عليه، �جلاأ اإىل َحْمِل الأ�صِل على الَفر حيث ال�صرَّ

ا، كما جلاأ اإىل َحْمِل النظرِي على النرَّظري يف اللفظ �املعنى  به اأي�صً حيث ال�صرَّ

اإحلاق  اإطار ذلك مل نالحظ عنده  اأ� معنى ل لفًظا، �يف  اأ� لفًظا ل معنى 

احلائمِة  َبه  ال�صُّ اأ�  مة  امُلتوهرَّ العرتا�صات  َدْفَع  تعليله  يف  بالِعلرَّة  الو�صِف 

ه عدرَّه َخطاًل �لغًوا يف كتابه اخل�صائ�س )1/19٥-19٦(،  ا ل �صيما اأنرَّ ُلغويًّ

�الطرد  العلة،  قيا�س  يف  للحكم  املوجبة  العلة  حة  �صِ لديه  ُيالحُظ  كما 

�العك�س يف العلة التي ي�صمنها َدْفَعه، �قد ُيعلِّل باأكرث من ِعلة، �هي يف 

ها علٌل عقلية. جمملها تت�صف باأنرَّ
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ة �عًيا لدى ابن ِجنِّي باأهمية عدم اخللط بني القاعدة �القيا�س  - �صح اأنرَّ َثمرَّ اترَّ

يف اللغة عموًما، حيث اإدراُكه با�صتمال القيا�س اللغوي على املطرد �غري 

ُي�صمى  ما  اأ�  التخاطبية  �الكفاية  الف�صاحة  اإطار  يف  القاعدة  يف  املطرد 

بالأداء، �هو ما انعك�س على توجيهاته ال�رشفية �النحوية يف َدْفِعه، مع 

اذ اأ� املمتنع اأ� القبيح، �اإن كان يقي�س على  ه مل َيِق�س على ال�صرَّ مالحظة اأنرَّ

القليل، �هو يف ُجلِّ ذلك يتابع �صيخه اأبا علي الفار�صي.

ته  - �بجانب اعتماد ابن ِجنِّي يف َدْفِعه على ال�صماع �القيا�س - يف اإطاِر ُحجرَّ

يف  اأ�صهم  ما  �هو  ا،  اأي�صً احلال  �ا�صت�صحاب  الإجماع  على  اعتمد  فقد   -

 يف اأبيات احلما�صة، من باِب اأنرَّ اإثباَت ال�صيِء ُمَعلاًل 
ِّ
جالء املعنى النرَّ�صي

ًدا عن التعليـل.
رَّ
اآكد يف النرَّف�ِس من اإثباته جُمر

فيكون  الكرمي،  امُلتلقِّي  بها  يقوم  �الإ�صافُة،  �الترَّقومُي  قُد  النرَّ فيبقى  �بعُد، 

مًعا،  ثواَبه  ُنحرُز  �دعاٍء �صالٍح  نتقا�صمه،  ٍل  ف�صْ �بينه �رشكًة، يف  بيننا  الأمُر 

ُنْنِهي هذه امل�صاركَة  اأْن  اإلرَّ  َثمرَّ فال ي�صعنا  اإْن �صاء اهلل؛ �ِمْن  �ل �صيَء غري ذلك 

ُيوؤخُذ  اإن�صاٍن  الب�رِش؛ فكلُّ  النرَّْق�ِس على ُجمَلِة  ا�صتيالِء  اإىل  َعَة بالإ�صارة  امُلتوا�صِ

اُر  �صترَّ يحفظه  مل  اإذا  �العيوِب،  بالتق�صرِي  الإن�صان  اأَْجــَدَر  فما  عليه،  �ُيَردُّ  منه، 

العيوب، فالكماُل هلل �حَده، �احلمُد هلل الذي هدانا لهذا، �ما كّنا لنهتدي لول 

اأْن هدانا اهلل.
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�صيبويه، الكتاب 394/4، �ينظر: املرز�قي، �صـرح ديوان احلما�صة، 9٥/1 حيُث ( ٦)

اأبو �صعيد ال�صريايف ت 3٦٨هـ، �رشح  َفْعَلَلة، �ينظر:  اأن �زن املوماة  ه على  ن�صُّ

العلمية،  الكتب  دار  الأ�ىل،  الطبعة  مهديل،  ح�صن  اأحمد  حتقيق  �صيبويه،  كتاب 

بري�ت، لبنان، 200٨م، ٥/312. 
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ينظر: �صيبويه، الكتاب 394/4، �ابن جني، الَف�ْصـر )�صـرح ابن ِجنِّي الكبري على ( 7)

ديوان املتنبي(، حققه �قدرَّم له د. ر�صا رجب، الطبعة الأ�ىل، دار الينابيع، دم�صق، 

2004م، 2٨3/1-2٨4، �ابن فار�س، مقايي�س اللغة، �ابن منظور، ل�صان العرب، 

مادة )موم(.

ينظر: ابن جني، الَف�ْصـر )�صـرح ابن ِجنِّي الكبري على ديوان املتنبي(،  2٨3/1-( ٨)

.2٨4

ينظر يف الفنقلة: د. �صذى عطا �صليم جرار، اإبرام احلكم النحوي عند ابن جنِّي، ر�صالة ( 9)

دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الريموك، الأردن، 200٥م، �س 11٨-12٦، �كذلك 

د. عبد الإله نبهان، ابن يعي�س النحوي، د. عبد الإله نبهان، من�صورات احتاد الكتاب 

العرب، �صوريا، 1997م، �س 214، �نزار عطا اهلل اأحمد �صالح، َفْنقالُت الزَّخم�صـري 

البالغية يف �صورة يو�صف عليه ال�صالم: درا�صة تف�صريية، جملة البحوث �الدرا�صات 

القراآنية، جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف، املدينة املنورة، ال�صعودية، 

العدد ال�صاد�س ع�رش، ال�صنة العا�رشة، 2013م، �س٥2.

�صعيد ( 10) املرار بن  القي�صي،  الفقع�صي، د. نوري حمودي  ار 
رَّ
البيت من الطويل، للمر

الفقع�صي: حياته وما بقي من �ِصعره، جملة املورد العراقية، بغداد، العراق، مج 

2، ع 2، 1973م، �س1331- 1332.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 417، 41٨، ٥20، �داراء: ( 11) ابن جني، التَّ

مو�صع من نواحي اجلزيرة العربية، بالبحرين، يعرف بجوف داراء، ينظر: ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، دار �صادر، بري�ت، لبنان، د.ت، 2/41٨. 

ينظر: الزخم�صـري، الفائق يف غريب احلديث، حتقيق حممد علي البجا�ي، �حممد ( 12)

اأبو الف�صل اإبراهيم، الطبعة الثانية، عي�صى البابي احللبي، القاهرة، د.ت، 2/3٨٦.

البيت من الطويل، بل�صان العرب، �الزرَّبيدّي )حُمب الدين اأبو الفي�س، ت 120٥هـ(، ( 13)

تاج العرو�س من جواهر القامو�س، طبعة دار الكتب امل�رشية، م�رش، د.ت، مادة 

)قنا(.
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�زَرُجون: ( 14)  ،٥4٥-٥44 �صـ  احلما�صة،  م�صكالت  �صـرح  على  نبيه  التَّ جني،  ابن 

ال�صخر،  يف  امل�صتنقع  املطر  هو  �قيل  عوده  �قيل  الكرم  �هو  م، 
ْ
الَكر بان  ُق�صْ

�يقال  الذهب  لون  �تف�صريه  فار�صي  ل�صفائه، �قيل: هو كالم  به  اخلمر  �ي�صبرَّه 

للخمر، ثم �صميت به الكرم، ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، مادة )زرجن(. 

ابن �صيده ت 4٥٨هـ، املخ�ص�س، حتقيق خليل اإبراهيم جفال، الطبعة الأ�ىل، دار ( 1٥)

اإحياء الرتاث العربي، بري�ت، لبنان، 1417هـ -199٦م، 310/2.

ينظر: اأبو من�صور الأزهري ت 370هـ، تهذيب اللغة، حتقيق حممد علي النجار، ( 1٦)

الدار امل�رشية للتاأليف �الرتجمة، القاهرة، د.ت، مادة )مرت(.

ينظر: ر�صي الدين الأ�صرتاباذي ت ٦٨٦هـ، �صـرح �صافية ابن احلاجب، مع �صـرح ( 17)

�صواهده للبغدادي، حتقيق حممد حميي الدين �اآخرين، حممد نور احل�صن �اآخر، 

الق�صم الأ�ل، اجلزء الثاين، دار الكتب العلمية، بري�ت، لبنان، 1402هـ -19٨2م 

الكافية،  ال�صافية يف �رشح اخلال�صة  املقا�صد  �ال�صاطبي ت 790هـ،   ،243/3

ال�صعودية،  القرى،  اأم  جامعة  الأ�ىل،  الطبعة  البنا،  اإبراهيم  حممد  د.  حتقيق 

142٨هـ-2007م، 444-443/9.

ينظر: ال�صاطبي، املقا�صد ال�صافية يف �صـرح اخلال�صة الكافية، 444-443/9. ( 1٨)

البيتان من الكامل، املرز�قي، �صـرح ديوان احلما�صة، �س 14٥9.( 19)

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 470، �ال�صمحمح: ال�صديد ( 20) ابن جني، التَّ

املجتمع الألواح، �الربهرهة: املراأة التي تكاد ترتعُد من الرطوبة، �قيل: البي�صاء، 

بي: اأح�صنُت غذاءه، �يلملم �اأمللم،  ��صع�صعه الدهر: اأخ�صعه �اأذله، ��صـرهفُت ال�صرَّ

على البدل: ميقات اأهل اليمن لالإحرام باحلج. 

لكتاب ( 21) ِجنِّي  ابن  )�صـرح  املن�صف  الكتاب 32٨/4، �ابن جني،  �صيبويه،  ينظر: 

الت�رصيف لالإمام اأبي عثمان املازين(، حتقيق اإبراهيم م�صطفى، �عبد اهلل اأمني، 

القاهرة، م�رش، 1373هـ- 19٥4م  القدمي،  الرتاث  اإحياء  اإدارة  الأ�ىل،  الطبعة 
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اأبنية الأ�صماء �الأفعال الرباعية ل زيادة فيها، �كذلك �صـ ٦٥،  ٥٦-٦0 باب 

د.ت  القاهرة،  املنريية،  الطباعة  اإدارة  املف�صل،  �رشح  ٦43هـ،  ت  يعي�س  �ابن 

1٥4/9، �اأبو عبد اهلل الفا�صي ت 1170هـ، في�س ن�صـر الن�صـراح من طي رو�س 

الإ�صالمية  للدرا�صات  البحوث  دار  فجال،  يو�صف  حممود  د.  حتقيق  القــرتاح، 

�اإحياء الرتاث، دبي، الإمارات، الطبعة الثانية، 1423هـ - 2002م �صـ 10٨0، 

واخلط،  الت�صـريف  علمي  يف  ال�صافية  جمموعة  �صاهني،  ال�صالم  عبد  �حممد 

الطبعة الأ�ىل، دار الكتب العلمية، بري�ت، لبنان، 2014م - 143٥هـ ، 103/2.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 1٦2، 4٥٦-4٥7، �ينظر: ناظر ( 22) ابن جني، التَّ

اجلي�س، �صـرح الت�صهيل امل�صمى متهيد القواعد ب�صـرح ت�صهيل الفوائد، ٨/37٨4. 

البيت من الطويل، �يف ترجمته اأبو الفرج الأ�صفهاين، ت 3٥٦هـ، الأغاين، حتقيق ( 23)

د. اإح�صان عبا�س �اآخرين، الطبعة الثالثة، دار �صادر، بري�ت، لبنان، 1429هـ - 

200٨م، 2/1٨9-1٨٨. 

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 4٥7-4٥٦. ( 24) ابن جني، التَّ

ينظر: ال�صابق �س ٥0٦. ( 2٥)

الفوائد، حتقيق علي ( 2٦) بدائع  اأبو عبد اهلل ابن قيم اجلوزية ت 7٥1هـ،   : ينظر يف هذا 

بن حممد العمران، الطبعة الأ�ىل، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ال�صعودية، 2004م 

41/1-42، �مل�صات بيـانية فـي ن�صو�س من التنزيل، د.فا�صل �صالح ال�صامرائي، 

�س http://www.dawahmemo.com/download.php?id=1527 10 بتاريخ 

ه �صبحانه لو قال الرحمن فقط لتوهم  201٨/٨/2٨، اإذ اأ�صار الدكتور فا�صل اإىل اأنرَّ

ال�صامع اأن هذه ال�صفة طارئة قد تز�ل كما يز�ل اجلوع من اجلوعان �الغ�صب من 

ثابتة  اأنها  مع  اأن �صفَة رحيٍم  منها  لُفِهَم  قال رحيم �حدها  �لو  الغ�صبان �غريه. 

فالن  يقال:  عندما  مثاًل  تنفك  قد  اإمنا  ظاهرة  الد�ام  على  بال�رش�رة  لي�صت  لكنها 

كرمي، فهذا ل يعني اأنه ل ينفك عن الكرم حلظة �احدة، اإمنا ال�صفة الغالبة عليه هي 

الكرم. �جاء �صبحانه بال�صفتني جمتمعتني ليدل على اأن �صفاته الثابتة �املتجددة 
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اأن رحمته ل تنقطع، �هذا ياأتي من باب الحتياط للمعنى  هي الرحمة �يدل على 

�جاء بال�صفتني الثابتة �املتجددة ل ينفك عن اإحداهما، اإمنا هذه ال�صفات م�صتمرة 

ثابتة ل تنفك البتة غري منقطعة، �ُينظر كذلك: الحتياط للمعنى يف العربية، د.كاظم 

اإليه يف هام�س كتاب )درا�صات  اأ�صرَي  اإبراهيم ُعَبّي�س ال�صلطاين، �س ٦٦-7٦، �هنا 

ال�صالم  عبد  د.فايز �صبحي  ينظر:  �الدللة(،  �الن�صج  النحو  العالقة بني  ل�صانية يف 

تركي، درا�صات ل�صانية يف العالقة بني النحو والن�صج والدللة، ط1، مركز الرتجمة 

بكونه  الت�رشيح  في�صل، 2017م �س 214، حيث  امللك  �الن�رش، جامعة  �التاأليف 

ب�صدد اإناز بحث، ُيعَمُل فيه منذ زمن، بعنوان: )��صائل العربية يف الحتياط للمعنى 

�د�رها يف الن�س: درا�صة نحوية �رشفية لدى ال�صاعر الأح�صائي طرفة بن العبد(.

ينظر: اأبو احل�صن بن طباطبا العلوي 322هـ، عيار ال�صعر، حتقيق د. عبد العزيز ( 27)

�س  -19٨٥م،  140٥هـــ  ال�صعودية،  الريا�س،  العلوم،  دار  املانع،  نا�رش  بن 

7-9، �ابن اأبي الإ�صبع العد�اين، حترير التحبري يف �صناعة ال�صعر والنرث وبيان 

لل�صوؤ�ن  الأعلى  املجل�س  �رشف،  حممد  حفني  د.  �حتقيق  تقدمي  القراآن،  اإعجاز 

الإ�صالمية، اجلمهورية العربية املتحدة د.ت، �س 4٦.

يحيى بن حمزة العلوي اليمني ت 749هـ، الطراز املت�صمن لأ�صـرار البالغة وعلوم ( 2٨)

الإعجاز، مراجعة ��صبط حممد عبد ال�صالم �صاهني، الطبعة الأ�ىل، دار  حقائق 

الكتب العلمية، بري�ت، لبنان، 199٥، 3/7٦.

ا الترَّيمي، �اأ�صار ( 29) ه ِلُعمري بن حَلَ  اأنرَّ
ِّ
البيت من الرجز، �قد اأ�صار البغداديُّ عن العيني

. ينظر: عبد القادر بن عمر 
ّ
اأ التيمي حمقق )الترَّنبيه( اإىل اأن املعر�ف ُعَمر بن جَلَ

البغدادي ت1093هـ، خزانة الأدب ولب ُلباب ل�صان العرب، حتقيق ��رشح عبد 

1420هـ-2000م  القاهرة،  اخلاني،  مكتبة  الرابعة،  الطبعة  هار�ن،  ال�صالم 

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س ٥٦٦. 22٥/٨-22٦، �ابن جني، التَّ

البيت من الكامل، قائله القا�صم بن معن قا�صي الكوفة، �قبله:( 30)

ــي زعــيـــٌم يــــــاُنـــَوْيــ َزاِح اإنِّ
رَّ
ــقـُة اإْن �َصِلْمِت ِمَن الـر
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ينظر: البغدادي، خزانة الأدب 421/٨، �هو غري من�صوب لدى الفراء )اأبو زكريا 

�اآخر،  ناتي  يو�صف  اأحمد  حتقيق  القراآن،  معاين  ت207هـــ(،  زياد،  بن  يحيى 

الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، م�رش، 19٨0م، 1/13٦.

ديوانه، ( 31) الذبياين،  بن �رشار  ال�صماخ  ينظر:  بن حزن،  القالخ  �قائله  جز، 
رَّ
الر من 

 ،4٥2 �صـ  -19٦٨م  13٨٨هـ  القاهرة،  املعارف،  دار  الهادي،  �صالح  حتقيق 

�اأبو علي احل�صن بن عبد اهلل القي�صي، اإي�صاح �صواهد الإي�صاح، درا�صة �حتقيق د. 

حممد بن حُمود الدعجاين، الطبعة الأ�ىل، دار الغرب الإ�صالمي، بري�ت، لبنان، 

ُع البطن(، د. اإميل يعقوب، املعجم  ورَّ 140٨ - 19٨7م 4٨1/1 �ر�ايته به )جُمَ

العلمية، بري�ت،  الكتب  دار  الأ�ىل،  الطبعة  العربية،  اللغة  �صواهد  املف�صل يف 

لبنان، 1417هـ-199٦ م، 1٥4/11.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س ٥٦٦-٥٦7. ( 32) ابن جني، التَّ

العربية، جملة جممع اللغة ( 33) اإىل اجلمع يف  الن�صب  د. عبا�س بن علي ال�صو�صوة، 

العربية، دم�صق، �صوريا، مج 74، ج2، 1999م، �س3٥0.

ينظر: الر�صي، �صـرح �صافية ابن احلاجب، ٨3/2، �حممد خالد اأحمد كميل، �صواذ ( 34)

الن�صب يف العربية: الظواهر والعلل، ر�صالة ماج�صتري، جامعة النجاح، فل�صطني، 

2012م، �صـ 10٦.

ينظر: د. عبا�س بن علي ال�صو�صوة، الن�صب اإىل اجلمع يف العربية، 34٦، 3٥0.( 3٥)

احلاجب، ( 3٦) ابن  �صافية  �صـرح  �الر�صي،  الكتاب 3/3٨0-37٨،  �صيبويه،  ينظر: 

مالك،  ابن  األفية  على  الناظم  ابن  �صـرح  ٦٨٦هـــ،  ت  الناظم  �ابــن   ،13-9

بري�ت،  العلمية،  الكتب  دار  الأ�ىل،  الطبعة  ال�صود،  عيون  با�صل  حممد  حتقيق 

74٥هـ،  ت  الأندل�صي  حيان  �اأبــو   ،٥٦-٥٨٨7 2000م   - 1420هـــ  لبنان، 

الطبعة  القاهرة،  اخلاني،  مكتبة  عثمان،  رجب  د.  حتقيق  َب،  ال�رصَّ ارت�صاف 

جواز  العربية  اللغة  جممع  راأى  �قد   ،٦03 �صـ  199٨م،   - 141٨هـــ  الأ�ىل، 

حممد  ينظر:  ذلك:  نحو  اأ�  الترَّمييز  كاإرادة  احلاجة،  عند  اجلمع  لفظ  اإىل  الن�صب 
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�صوقي اأمني، �اإبراهيـم التـرزي، جمموعــة القرارات العلمية يف خم�صني عاًما 

اللغـــة العربية، القاهرة، 19٨4، �س134، �ينظـــر:  )1934م-1984م(، جممع 

د. عبا�س بن علي ال�صو�صوة، الن�صب اإىل اجلمع يف العربية، �س 337  - 3٥0، 

�الدكتور زكي عثمان عبد املطلب، تو�صع املجمع القاهري يف قواعد الن�صب، 

جملة جممع اللغة العربية على ال�صبكة العاملية، مكة، ال�صعودية، ع٨، اأغ�صط�س 

201٥م، �س 2٨٦ – 292.

نبيــه على �صــرح م�صكالت احلما�صــة، �س 220-21٦، ( 37) ينظر: ابــن جني، التَّ

 .271-2٦9

دار ( 3٨) الر�صول،  عبد  عمر  د.  حتقيق  ديوانه،  ال�صمة،  بن  لدريد  الطويل،  من  البيت 

املعارف، م�رش، د.ت، �س ٦٦ من ق�صيدة قالها يف ز�جته اأم معبد بعد طالقها، 

�الكمي�س: اخلفيف ال�صـريع احلركة. 

(39 ) 
ّ
البيت من الرجز، للعجاج، ملحق ديوان العجاج، ديوان العجاج، ر�اية الأ�صمعي

، مكتبة اأطل�س، دم�صق، �صوريا، 1971م، 
ّ
طلي ��رَشُْحه، حتقيق د. عبد احلفيظ ال�صرَّ

امل�رشية  الهيئة  النجار،  علي  حممد  حتقيق  اخل�صائ�س،  ِجنِّي،  �ابن   ،2٨3/2

الذي  الرائد:  َجْمع  �اد 
رَّ
�الــر  ،174/2 19٨٨م  م�رش،  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

يتقدم قومه يلتم�س لهم النجعة �الكالأ، �النِّجاد َجمُع َند، �هو ما غلظ �اأ�صـرف 

من الأر�س. 

البيت من الطويل حل�صان، �صـرح ديوان ح�صان بن ثابت الأن�صاري، عبد الرحمن ( 40)

 ،371 �صـ  -1929م،  1347هـ  م�رش،  القاهرة،  التجارية،  املكتبة  الربقوقي، 

�ينظر: املرزباين ت 3٨4هـ، املو�صح يف ماآخذ العلماء على ال�صعراء، املطبعة 

ال�صلفية، القاهرة، م�رش، 1343، �س٦0-٦1.

البيت من الطويل، لعلقمة الفحل، ديوان علقمة الفحل، ب�صـرح الأعلم ال�صنتمري، ( 41)

حققه لطفي ال�صقال �درية اخلطيب، الطبعة الأ�ىل، دار الكتاب العربي، حلب، 

13٨9هـ -19٦9م �س 122 �فيه َيعِقُل مكان يق�رش. 
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نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 271-2٦9. ( 42) ابن جني، التَّ

�صورة �صباأ، الآية 37.( 43)

التكملة، ( 44) كتاب  الكتاب ٥7٨/3، �اأبو علي الفار�صي ت 377هـ،  ينظر: �صيبويه، 

بري�ت،  الكتب،  عامل  الثانية،  الطبعة  املرجان،  بحر  كاظم  د.  �درا�صة  حتقيق 

ماآخذ  يف  املو�صح  �املرزباين،   ،424-423 �صـ  -1999م،  1419هـ  لبنان، 

العلماء على ال�صعراء، �س٦0-٦1.

(4٥ ) ،173  ،1٥-14 �س  احلما�صة،  م�صكالت  �رصح  على  نبيه  التَّ جنِّي،  ابن  ينظر: 

 .٥21 ،202-201

البيت من الب�صيط، �ينظر: البغدادي، خزانة الأدب، 440-43٨/٦، 4٥2/9. ( 4٦)

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 14-1٥، �قوله: )بدٌل من ( 47) ابن ِجنِّي، التَّ

ها مقلوبٌة عن �ا� كلمة )َ�َحد(.  �ا� َ�َحٍد( يعني: اأنرَّ

ينظر: ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 2٦2/3، �ابن جني، املن�صف، 232-231/1. ( 4٨)

ينظر: �صيبويه، الكتاب، 331/4، �اأبو علي الفار�صي، التعليقة على كتاب �صيبويه، ( 49)

حتقيق د. عو�س القوزي، الطبعة الأ�ىل، جامعة امللك �صعود، 1410هـ -1991م، 

٨9/1-91، �اأبو علي الفار�صي، البغداديات )امل�صائل امل�صكلة(، حتقيق د. �صالح 

الدين ال�صنكا�ي، �زارة الأ�قاف، بغداد، العراق، 19٨3م، �س٥12-٥1٥.

ينظر: التعليقة ٨9/1-91، �اأبو علي الفار�صي، البغداديات، �س٥12-٥1٥( ٥0)

�صيبويه، ( ٥1) كتاب  �صـرح  ال�صريايف  �صعيد  �اأبو   ،331/4 الكتاب  �صيبويه،  ينظر: 

الفار�صي،  علي  �اأبــو   ،91-٨9/1 التعليقة  الفار�صي،  علي  �اأبــو   ،222/٥

البغداديات �س٥12-٥1٥.

ينظر: ابن جني، اخل�صائ�س 2٦2/3، ��صامي حممد يحيى الزهراين، تعقيبات اأبي ( ٥2)

علي الفار�صي على اآراء �صيبويه ال�رصفية جمًعا ودرا�صة، ر�صالة دكتوراه، كلية 
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اللغة العربية، جامعة اأم القرى، ال�صعودية، 1431-1432 هـ، �س 4٦0-4٥٨ 

ه امل�صاألة. حيث عْر�صُ

بن ( ٥3) قي�س  �صعر  البياتي،  جا�صم  عادل  ينظر:  زهري،  بن  لقي�س  الوافر،  من  البيت 

زهري، مطبعة الآداب، النجف الأ�رشف، العراق، 1972، �س33، قاله يرثي قتلى 

جفر الهباءة.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 173. ( ٥4) ابن ِجنِّي، التَّ

اأَر�س ( ٥٥) الَهباَءة  اأنرَّ  ه على  العرب، مادة )هبا( حيث ن�صُّ ل�صان  ابن منظور،  ينظر: 

َبْدر  بن  ُحذيفة  على  العب�صي  ُزهري  بن  لَقي�س  الَهباَءة  يوم  �منه  َغَطفان،  ببالد 

الفزارّي، قتله يف َجْفر الهباَءة �هو ُم�ْصَتْنقع ماء بها. 

ينظر: ابن جني، املن�صف، �س 27٨.( ٥٦)

ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، مادة )عظي(، �خمتار الغوث، لغة قري�س، الطبعة ( ٥7)

1997م،   - 141٨هـ  ال�صعودية،  الريا�س،  للن�رش،  الد�لية  املعراج  دار  الأ�ىل، 

�س4٥. 

يُن ( ٥٨) �رْشِ �ِقنرَّ �صيده:  ابن  الدهر،  عليه  اأَتى  الذي  امُل�ِصّن  الكبري  �الِقنرَّ�رْشّي:  �رْشُ  الِقنرَّ

قال  فمن  اأَجنادها،  اأَحُد  �هي  بال�صام،  ُكورة  �ِقنِّ�رْش�َن  �ِقنرَّ�رْش�ُن  �ِقنِّ�رْشيُن 

لأَن  ِقنرَّ�رْشّي  اإِليه  فالن�صب  ِقنرَّ�رْش�ن  قال  �من   ،
ّ
يني �رْشِ ِقنرَّ اإِليه  فالن�صب  يُن  �رْشِ ِقنرَّ

�رْشٌ،  يَن كاأَنه ِقنرَّ �رْشِ اأَنهم جعلوا كل ناحية من ِقنرَّ لفظه لفظ اجلمع، ��جه اجلمع 

�اإِن مل ينطق به مفرًدا، �الناحية �اجلهة موؤنثتان �كاأَنه قد كان ينبغي اأَن يكون 

اأَن يكون ِقنرَّ�رْشة، فلما مل تظهر  ُر كاأَنه ينبغي  �رْشٌ امُلَقدرَّ يف الواحد هاء ف�صار ِقنرَّ

وا اجلمع بالوا� �النون،  �صُ الهاء �كان ِقنرَّ�رْش يف القيا�س يف نية امللفوظ به َعورَّ

ْيَلِحنْيَ  ون، �القول يف ِفَل�ْصطنَي �ال�صرَّ َرى اأَر�س يف قولهم اأََر�صُ �اأُجري يف ذلك جُمْ

بلفظ  ياقوت:  يف  »�عاندين«  قوله   *( �عاِندْين  يِفني  ِ ��رشَ يبني  �َن�صِ يَن  �َيرْبِ

ين، ُيْنظر: ابن منظور، ل�صان العرب، مادة )قن�صـر(.  �رْشِ املثنى( كالقول يف ِقنرَّ
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نبيــه على �صـرح م�صكالت احلما�صــة �س 19-1٨، 104-( ٥9) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

 .30٨-304 ،1٨2 ،1٨0-179 ،127-12٦ ،10٦

البيت من الهزج، �ينظر: اأبو احل�صن الأ�صبهاين ت ٥43هـ، �رشح اللمع يف النحو، ( ٦0)

الكتب  دار  الأ�ىل،  الطبعة  احلربي،  خليل  حممد  د.  �حتقيق  درا�صة  جنِّي،  ابن 

العلمية، بري�ت، لبنان، 2007م، �س 133.

اأبو ( ٦1) حممد  حتقيق  القي�س،  امرئ  ديوان  القي�س،  لمرئ  �هو  الطويل،  من  البيت 

الف�صل اإبراهيم، الطبعة اخلام�صة، دار املعارف، القاهرة، 19٦9م، �صـ 473، �ابن 

ال�صجري، اأمايل ابن ال�صجري، حتقيق �درا�صة د. حممود الطناحي، الطبعة الأ�ىل، 

مكتبة اخلاني، القاهرة، 1413هـ -1992م، 1٨3/1، �الزحلوقة: اآثاٌر يتزلج 

ال�صبيان عليها، �ُزّل: َزَلق.

البيت من الوافر، للفرزدق، ديوان الفرزدق، دار بري�ت للطباعة �الن�صـر، بري�ت، ( ٦2)

لبنان، 1404هـ -19٨4م، �صـ294، �ينظر: ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 1/2٥٨.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، 103-10٦.( ٦3) ابن ِجنِّي، التَّ

ينظر: اأبو علي الفار�صي ت 377، امل�صائل الب�رصيات، حتقيق د. حممد ال�صاطر، ( ٦4)

ْبَعة الأ�ىل، مطبعة املدين، القاهرة، م�رش، 140٥ هـ -19٨٥ م، �س 27٨. الطرَّ

ات، حتقيق د. ح�صن حممود هندا�ي، ( ٦٥) رَياِزيَّ اأبو علي الفار�صي ت 377، امل�صائل ال�صِّ

هـ   1424 ال�صعودية،  الريا�س،  �التوزيع،  للن�رش  اإ�صبيليا  كنوز  الأ�ىل،  ْبَعة  الطرَّ

ابن مالك،  األفية  ابن عقيل على  �صـرح  -2004م �س100، ٦07، �ابن عقيل، 

القاهرة،  الرتاث،  دار  الع�رش�ن،  الطبعة  الدين عبد احلميد،  حتقيق حممد حميي 

19٨0م، 2٥7/2.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 1٨2، 221-220. ( ٦٦) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

اأخبارها ( ٦7) �صبة:  قبيلة  الطائي،  اللطيف  عبد  د.  �ينظر:  الطويل،  من  البيتان 

الكتب  دار  �درا�صة،  �حتقيق  جمع  الإ�صالم،  و�صدر  اجلاهلية  يف  واأ�صعارها 

العلمية، بري�ت، لبنان، 2009م، �س 1٥9.
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�رجل ( ٦٨) �س221-220،  احلما�صة  م�صكالت  �صـرح  على  التَّنبيه  ِجنِّي،  ابن 

ُبوُع اخَلْلق ل بالطويل �ل 
ْ
َبعة؛ اأَي: َمر

َ
ْبعة �ر

َ
ْبٌع �ر

َ
َتِبع �ر

ْ
َتَبع �ُمر

ْ
بوع �ُمر

ْ
َمر

ر بهذا ال�صم املوؤَّنث كما ��صف املذكر بَخْم�صة �نحوها  ف املَذكرَّ بالق�صري، ُ��صِ

ْبعة �رَبعة كاملذكر، �اأَ�صله له، �َجْمُعهما 
َ
حني قالوا: رجال خم�صة، �املوؤنث ر

موؤنث �قع  ا�صٌم  ْبعة 
َ
ر اأَ�صل  لأَن  �اإِن كان �صفة  الثاين  َبعات، حركوا 

َ
ر جميًعا 

ْبعات، ب�صكون الباء، فيجمع على 
َ
على املذكر �املوؤنِث فو�صف به، �قد يقال ر

ُيْنَظر: ل�صان  الأَعرابي،  ما يجمع هذا ال�رشب من ال�صفة؛ حكاه ثعلب عن ابن 

العرب، مادة )ربع(. 

ينظر: كمال الدين الأنباري ت٥77هـ، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف، حتقيق حممد ( ٦9)

الرابعة، املكتبة التجارية، القاهرة، 13٦0هـ  الدين عبد احلميد، الطبعة  حميي 

الف�صيح،  �رشح  ٥77هـــ،  ت  اللخمي  ه�صام  �ابن   ،7٦1-  7٥٨/2 -19٨1م، 

حتقيق مهدي عبيد جا�صم، الطبعة الأ�ىل، 1409 هـ -19٨٨م �صـ201-200، 

�اأبو عبد اهلل ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد �صـ ٨٦٦، �كذلك د. ميثم حممد علي، 

القراآن وغريب احلديث(،  الغريبني )غريب  اللغوية والنحوية يف كتب  الظواهر 

الطبعة الأ�ىل، دار الكتب العلمية، بري�ت، لبنان، 2011م، �س 192-1٨٨.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة �س 221-220. ( 70) ابن ِجنِّي، التَّ

البيت من الطويل، �ينظر: املرز�قي، �صـرح ديوان احلما�صة، �س 4٥7.( 71)

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 1٨2. ( 72) ابن ِجنِّي، التَّ

د. فايز �صبحي عبد ال�صالم تركي، زيادة احلروف يف الرتاكيب النحوية وعالقتها ( 73)

بالدللة يف �صعر الأع�صى، حولية املجمع، جملة جممع اللغة العربية، طرابل�س، 

ليبيا، ج9، ع 9، 1433هـ - 2012م ، �س 1٦٨ �ما بعدها، �ينظر: املرادّي ت 

749 هـ، اجلنى الداين يف حروف املعاين، حتقيق د. فخر الدين قبا�ة �حممد ندمي 

لبنان، 19٨3�س 322- اجلديدة، بري�ت،  الآفاق  دار  الثانية،  الطبعة  فا�صل، 

331، �ابن ه�صام ت 7٦1 هـ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حتقيق د. مازن 
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املبارك، الطبعة ال�صاد�صة، دار الفكر، بري�ت، لبنان، 19٨٥ م �صـ 414-410، 

العربية،  اللغة  الزائدة، جملة جممع  )ما(  القول يف  الرحمن تاج،  �الدكتور عبد 

ظاهرة  الدين،  د. فتحي علم  �الثالثون، 197٥ �صـ 23، �كذلك  اجلزء اخلام�س 

القاهرة،  العلوم، جامعة  بدار  ر�صالة ماج�صتري  النحوية،  الدرا�صات  الزيادة يف 

19٨٨م، �س 1٥3-129.

اأي: مل ُيْبنيا على نية �صيء، �كلٌّ منهما ظرف مقطوع عن الإ�صافة لفًظا ل معًنى، ( 74)

مبني على ال�صم يف حمل ن�صب على الظرفية، �جتدر الإ�صارة اإىل اأنرَّ احلذف هنا 

قد دلت عليه قرينة ال�صنني املذكورة اآنًفا يف البيت، �هي ال�صنون املا�صية. ينظر: 

�صيبويه، الكتاب 2٨٥/3-2٨٦، �الر�صي، �صـرح الكافية، من عمل يو�صف ح�صن 

-1٦7/3 199٦م،  ليبيا،  قاريون�س،  جامعة  من�صورات  الثانية،  الطبعة  عمر، 

العلل  العوادي،  اأ�صعد خلف  د.  املف�صل، 4/٨٥-٨٦،  �صـرح  1٦٨، �ابن يعي�س، 

النحوية يف كتاب �صيبويه، الطبعة الأ�ىل، دار احلامد، عمان، الأردن، 2009م، 

�س ٦٨ -٦9، ��صالح املالكي، التعليل النحوي عند الرماين يف �صـرحه لكتاب 

�صيبويه: درا�صة و�صفية حتليلية، ر�صالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، اجلامعة 

الإ�صالمية، املدينة املنورة، 1439هـ، �س 310-304.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، ( 7٥) ينظر: �صيبويه، الكتاب ٦٨/1، �ابن ِجنِّي، التَّ

�س 1٨3 - 1٨4.

(7٦ ) ،11٦  ،79-7٨ �س  احلما�صة،  م�صكالت  �صـرح  على  نبيه  التَّ ِجنِّي،  ابن  ينظر: 

.470-4٦9 ،332- 331 ،324-323 ،317 ،293

البيت من الكامل، �التيمي هو عبد اهلل بن اأيوب، ينظر: ابن ه�صام ت 7٦1، اأو�صح ( 77)

املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  مالك،  ابن  األفية  اإىل  امل�صالك 

الع�رشية، �صيدا، بري�ت، د.ت 2٨7/1، �هو ال�صاهد 109.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س323-324، �ينظر: را�صم ( 7٨) ابن ِجنِّي، التَّ

ر�صوان عقل، القيا�س النحوي عند اأبي علي الفار�صي وابن جني، ر�صالة ماج�صتري، 

كلية الآداب �العلوم، جامعة اآل البيت، الأردن، 1999م، �س 102-74.
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القيا�س ( 79) عقل،  ر�صوان  را�صم  ينظر:  ِجنِّي  ابن  عند  القيا�س  يف  ال�صعيف  حول 

النحوي عند اأبي علي الفار�صي وابن جني، �س 100-9٨. 

علي ( ٨0) �اأبو   ،324-323 �س  احلما�صة،  م�صكالت  �رصح  على  نبيه  التَّ ِجنِّي،  ابن 

الفار�صي، امل�صائل امُل�صكلة املعروفة بالبغداديات، �س 113.

الأندل�س، ( ٨1) دار  حممد،  اإبراهيم  ال�صيد  حتقيق  ال�صعر،  �رصائر  ع�صفور،  ابن  ينظر: 

احلذف  ظاهرة  بري�ت، لبنان، د.ت �صـ 1٨2، �الدكتور طاهر �صليمان حمودة، 

الدار اجلامعية، الإ�صكندرية، 19٨2م، �س 21٨، �الدكتور  اللغوي،  الدر�س  يف 

مكتبة  الأ�ىل،  الطبعة  العربي،  ال�صعر  يف  اجلملة  اللطيف:  عبد  حما�صة  حممد 

العالقات  عن  احلديث  حيث  بعدها  �ما   70 �س  1990م،  القاهرة،  اخلاني، 

اإىل  الإ�صارة  حيث  بعدها  �ما   3٦ �س  �كذلك  الق�صيدة،  يف  �الراأ�صية  الأفقية 

اأن الوزن �القافية جزء من املعنى الن�صي، �الدكتور فايز �صبحي عبد ال�صالم 

كيبي وعالقته بالنظم والدللة بني النظرية والتطبيق، الطبعة  تركي، احلذف الرتَّ

الأ�ىل، دار الكتب العلمية، بري�ت، لبنان، 2011م، �س ٥٥-٥7. 

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 22٨، 290، 379-( ٨2) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

.4٥3-4٥2 ،439-43٨ ،3٨0

احلما�صة ( ٨3) �صـرح  املعري،  العالء  اأبو  ينظر:   ،
ٌّ
�ال�صاعُر جاهلي الطويل،  من  البيت 

الإ�صالمي،  الغرب  دار  نق�صة،  ح�صني  د.  حتقيق  املعري،  العالء  لأبي  املن�صوب 

بري�ت، لبنان، 1411هـ-1991م، �س 3٦٦، هام�س 1. 

�صورة اإبراهيم، من الآية ٥.( ٨4)

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 22٦-22٨.( ٨٥) ابن ِجنِّي، التَّ

يف ( ٨٦) املقت�صد  اجلرجاين،  القاهر  �عبد   ،370-3٦7/1 الكتاب  �صيبويه،  ينظر: 

�رصح الإي�صاح، حتقيق د. كاظم بحر املرجان، من�صورات �زارة الثقافة �الإعالم، 

الكافية،  �صـرح  �الر�صي،   ،٦٦٥/1 19٨2م  العراق،  بغداد،  للن�صـر،  الر�صيد  دار 
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�صـرح  عقيل،  �ابن   .٥4-٥2/2 املف�صل،  �صـرح  يعي�س،  �ابن   ،٥09-٥07/1

�صـرح  ت90٥هـــ،  الأزهــري  �خالد   ،130/2 مالك،  ابن  األفية  على  عقيل  ابن 

التو�صيح، حتقيق حممد با�صل عيون ال�صود، الطبعة الأ�ىل، دار  التَّ�رصيح على 

م�رش  �الدكتور   ،٥09/1 1421هــــ-2000م  لبنان،  بري�ت،  العلمية،  الكتب 

حممود يحيى، اإ�صكالية املفعول لأجله، جملة مداد الآداب، كلية الآداب، اجلامعة 

العراقية، ع 2، 1437هـ -2011م �س 290-27٥.

ينظر: املربد ت 2٨٥هـ، املقت�صب، حتقيق د. حممد عبد اخلالق ع�صيمة، املجل�س ( ٨7)

الأعلى لل�صوؤ�ن الإ�صالمية، القاهرة، م�رش، 141٥هـ -1994م 3٥7/1.

�صورة اإبراهيم، من الآية ٥.( ٨٨)

علي ( ٨9) اأبو  �ينظر:   ،222-21٦/1 الكتاب  يف  جاء  ما  هو  الكالم  هذا  م�صمون 

املنثورة، حتقيق �تعليق د. �رشيف النجار، دار عمار للن�رش  امل�صائل  الفار�صي، 

�التوزيع، عمان، الأردن، 1424هـ -2004م �س21-20.

البيت من الطويل، �يف ترجمته ينظر: البغدادي، خزانة الأدب ٨/177-17٨.( 90)

البغدادي، ( 91) �ينظر:   ،304/2 العجاج  ديوان  العجاج،  ينظر:  الرجز،  من  الأبيات 

خزانة الأدب 109/2-112، �ال�صيح: اللنب املخلوط باملاء.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س290.( 92) ابن ِجنِّي، التَّ

ينظر: كمال الدين الأنباري، الإن�صاف 1/117-11٥.( 93)

ينظر: ابن جني، امُلحَت�َصب يف تبيني وجوه �صواذ القراءات والإي�صاح عنها، حتقيق ( 94)

علي النجدي نا�صف �اآخرين املجل�س الأعلى لل�صوؤ�ن الإ�صالمية، القاهرة، م�رش، 

1994م، 11٦٥/2، �كمال الدين الأنباري، الإن�صاف 1/117-11٥. 

ينظر: ابن جني، املحت�صب 1٦٥/2، �فيه الآتي: »�عليه قول الآخر:( 9٥)

ـاِم اأُخــرى كيَف َتلَتِقَياِن؟ اإلــى اهلِل اأَ�صـكــو بـاملدينِة حاجًة �بـال�صرَّ
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فقوله: كيَف َتلَتِقَياِن جملٌة يف مو�صع ن�صٍب بدًل من )حاجًة( �حاجًة، فكاأنه 

َتقتطع  اأْن  اأح�صُن من  التقائهما. هذا   
َ
ر اأ�صكو هاتني احلالتني تعذُّ اإىل اهلل  قال: 

ه اإمنا ي�صكو   من هجنة الإعراب؛ لأنرَّ
ٌ

قوله: كيف تلتقيان م�صتاأِْنًفا؛ لأنرَّ هذا �رشب

ر التقائهما، �ل يريد ا�صتقبال ال�صتفهام عنهما«. �: كمال الدين الأنباري  تعذُّ

الإن�صاف 11٥/1-117، �الدكتور حممد نور الدين املنجد، ات�صاع الدللة يف 

�س  -2013م،  1434هـ  دم�صق،  الفكر،  دار  الأ�ىل،  الطبعة  القراآين،  اخلطاب 

.47-4٦

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 70، 214-213.( 9٦) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

اأحمد ( 97) اللبيب، حتقيق  مغني  �صواهد  �صـرح  ال�صيوطي،  �ينظر:  الوافر،  البيت من 

ظافر كوجان، جلنة الرتاث العربي، 13٨٦هـ-19٦٦م، �س4٦7.

البيت من الوافر، جلميل بثينة، ديوان جميل بثينة، حتقيق د. ح�صني ن�صار، مكتبة ( 9٨)

م�رش، القاهرة، 19٦7م، �صـ 1٨٨، �البغدادي، خزانة الأدب 20/10-2٥.

�صـرح ( 99) 3٨٥هـ،  ت  ال�صريايف  حممد  اأبو  ينظر:  العجلي،  النجم  لأبي  الرجز،  من 

اأبيات �صيبويه، حتقيق د. حممد الريح ها�صم، الطبعة الأ�ىل، دار اجليل، بري�ت، 

لبنان، 141٦هـ-199٦م، 13٦/2، �املك�صوح: املكنو�س، �الر�اية به: �َمْهَمٍه، 

�هو القفر من الأر�س.

البيت من الوافر، للُمتنخل الهذيل، ينظر: ال�صكري، �صـرح اأ�صعار الهذليني، حققه ( 100)

عبد ال�صتار فراج، مكتبة دار العر�بة، القاهرة، د.ت، �صـ 12٦7، �ابن ال�صجري، 

ياط: جمع َريطة، �هي 
ِّ
اأمايل ابن ال�صجري 21٨/1، �كتاب ال�صعر �صـ٥0، �الر

امللحفة اأ� املالءة غري امللفقة، فهي ن�صٌج �احد.

الورد، ( 101) بن  �ليم  ن�رشه  العجاج،  بن  روؤبة  ديوان  ينظر:  لر�ؤبة،  �هو  الرجز،  من 

ليبزج، 1903م، �صـ 1٥0، �ينظر: عبد القادر البغدادي ت 1093هـ، �صـرح اأبيات 

مغني اللبيب، حتقيق عبد العزيز رباح �اأحمد يو�صف، الطبعة الثانية، دار الثقافة 

العربية، دم�صق، �صوريا، 1410هـ -19٨9م، 3/3-11، �َقَتُمه: غباره.
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نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 214-213.( 102) ابن ِجنِّي، التَّ

ينظر: املربد، املقت�صب 347-317/2،31٨.( 103)

ابن ال�صجري، اأمايل ابن ال�صجري 1/21٨.( 104)

 الفار�صي ت 377هـ، كتاب ال�صعر اأو �صـرح الأبيات امل�صكلة الإعراب، ( 10٥)
ٍّ
اأبو علي

مكتبة  الأ�ىل،  الطبعة  الطناحي،  حممود  د.  ��رشح  حتقيق  الفار�صي،  علي  اأبو 

اأماليه  ال�صجريِّ يف  ابن  نقله  اخلاني، 140٨هـ -19٨٨م �صـ ٥1، �هو ما 

21٨/1، �ينظر: اأبو علي الفار�صي، امل�صائل الب�رصيات ٦97-٦9٨.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 177، 4٦7-4٦٨. ( 10٦) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

حما�صة ( 107) ديوان  �رشح  املعري:  العالء  اأبو  حمرز:  يف  �ينظر  الطويل،  من  البيت 

اأبي متام، درا�صة �حتقيق د. ح�صني حممد نق�صة، دار الغرب الإ�صالمي، بري�ت، 

لبنان، 1991م-1411هـ، �س 3٦٨.

املجا�صعي، جمع �حتقيق ( 10٨) البعيث  ب�صعر  للُبعيث،  الطويل،  هذا �صطر بيت من 

د. نا�رش ر�صيد حممد ح�صني، دار احلرية للطباعة، بغداد، العراق، 1394هـ-

ِل، �ينظر: اأبو علي  بحْت َخْن�صاُء جاِذبَة الَو�صْ 1974م، �صـ 19، ��صدره: اأَل اأَ�صْ

الفار�صي ت 377، امل�صائل احللبيات، تقدمي �حتقيق د. ح�صن هندا�ي، الطبعة 

علي  �اأبو   ،19٨ �صـ  1407هــــ-19٨7م  �صوريا،  دم�صق،  القلم،  دار  الأ�ىل، 

الفار�صي ت 377هـ، احلجة للقراء ال�صبعة، حتقيق بدر الدين قهوجي، الطبعة 

 ،3٥2/٦ 1993م   - 1313هـ  �صوريا،  دم�صق،  للرتاث،  املاأمون  دار  الأ�ىل، 

مغني  اأبيات  �صـرح  البغدادي،  القادر  �عبد  اخل�صائ�س 202/2،  ِجنِّي،  �ابن 

اللبيب 2٦٥/٥.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 4٦7-4٦٨، �املق�صود ( 109) ابن ِجنِّي، التَّ

 )يف(. 
ِّ
ه حرف اجلر رف يف ن�صِّ بالظرَّ
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حممد، ( 110) الغني  عبد  كامل  �الدكتور   ،٦2/٦ املف�صل،  �صـرح  يعي�س،  ابن  ينظر: 

ثنائية احلدث والزمن واأثرها يف العمل النحوي: تاأ�صيل وبيان، جملة كتابات، 

ع9، 2013م 237-23٥. 

عن ( 111) احلديث  حيث   2٥9/3 ا  اأي�صً به  �ينظر   ،202/2 اخل�صائ�س  ِجنِّي،  ابن 

جتاذب الإعراب �املعنى.

ال�صابق 2/20٥.( 112)

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 4٦7-4٦٨. ( 113) ابن ِجنِّي، التَّ

�صلوم، ( 114) للدكتور تامر  العربي،  النقد  واجلمال يف  اللغة  نظرية  �صلوم،  د. تامر 

�س  19٨3م،  �صورية،  الالذقية،  �التوزيع،  للن�رش  احلوار  دار  الأ�ىل،  الطبعة 

اأْن يقال يف ن�صه: )مهمة( بدًل من )هامة(  ال�صواب  اأنرَّ  اإىل  100. �هنا ن�صري 

ال�صالم  عبد  �صبحي  فايز  د.  �ُينظر:  )كعن�رش(.  قوله  بدل  ُعْن�رًشا(  �)بو�صفه 

ة:  ِفيَّ ْ ال�رصَّ َيِغ  ال�صِّ تاأويِل  خالل  من  باملعنى  ْيفِّ  ال�رصَّ �صكيِل  التَّ عالقُة  تركي، 

العدد  القاهرة،  غريب،  دار  اللغة،  علوم  جملة   ، َجِريِّ ال�صَّ ابِن  اأمايل  يف  درا�صٌة 

الأ�ل، 2009م، �س٦4-٦٨.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 27-2٦، ٥0-4٦، ( 11٥) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

 .349-34٨ ،343 ،341 ،174-173

البيت من الوافر، ب�صعر قي�س بن زهري، ينظر: عادل جا�صم البياتي، �صعر قي�س ( 11٦)

بن زهري، مطبعة الآداب، النجف الأ�رشف، العراق، 1972م، �س 33. 

مل اأقف عليه. ( 117)

ق ( 11٨)
رَّ
البيتان من الب�صيط، بغري ن�صبة يف الكتاب 2٨1/1 �القواء: القفر، �اأذاع: فر

، �املع�رشات: ال�صحاب املحمل باملطر، �احلريان: ال�صحاب املرتدد مبائه،  �غريرَّ

ل: الغزير. �اخل�صِ

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �صـ174-173.( 119) ابن جني، التَّ
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ينظر: ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 2٥9/3.( 120)

احلما�صة، �س ٨2-٨3، 109، ( 121) م�صكالت  نبيه على �رصح  التَّ ِجنِّي،  ابن  ينظر: 

 .20٦-204 ،1٨9 ،111-110

البيتان من الطويل، بديوان عر�ة بن الورد، ينظر: ديوان عروة بن الورد اأمري ( 122)

العلمية،  الكتب  دار  حممد،  بكر  اأبو  اأ�صماء  �حتقيق  ��رشح  درا�صة  ال�صعاليك، 

امُلْعِيي  زح َجْمع رازح، �هو 
ُّ
بري�ت، لبنان، 141٨هـ -199٨م، �صـ23، �الر

اق. ال�صاقط اإعياًء اأ� ُهزاًل، �امُلربِّح: ال�صرَّ

اأبو علي الفار�صي، امل�صائل ال�صريازيات، �س ٦22، ( 123) البيت من الطويل، �ينظر: 

�ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 39٦/2، �ابن جني، امُلْحَت�َصب 2٥0/2 - 2٥1. 

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 1٨9، �حول اجلائز يف ( 124) ابن ِجنِّي، التَّ

القيا�س عند ابن ِجنِّي ينظر: را�صم ر�صوان عقل، القيا�س النحوي عند اأبي علي 

الفار�صي وابن جني، �س101-100. 

اأبو علي الفار�صي، امل�صائل ال�صريازيات �س ٦20-٦22.( 12٥)

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 19.( 12٦) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

�اَن بِن احَلَكِم بِن ِزْنباع، ( 127)
ْ
ق بن َمر �صبقت الإ�صارة اإىل اأنرَّ البيت من الطويل لَغالرَّ

�هو يف �صـرح املرزوقي على ديوان احلما�صة، �س 4٥7.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س 1٨2. ( 12٨) ابن ِجنِّي، التَّ

ينظر: ال�صابق، �س 127-12٦.( 129)

ينظر: ال�صابق، �س 1٨0. ( 130)

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س ٨-13، 14، 1٨9-( 131) ينظر: ابن ِجنِّي، التَّ

.٥٥4-٥٥2 ،191

البيت من الكامل، �مل نهتد اإىل قائله.( 132)
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به ( 133) احلما�صة، �س ٥٥2-٥٥3، �ينظر  م�صكالت  �رصح  على  نبيه  التَّ ِجنِّي،  ابن 

: الكليُل  ا �س ٨-13، 191، ٥٥4، �ينظر: �صيبويه، الكتاب 3٥3/4، �الَفهُّ اأي�صً

، �قد  �الَفْهَفُه: كالَفهِّ �الَفِهيُه  بالهاء،  ٌة،  َفهرَّ �الأُنثى   عن حاجته، 
ُّ
الَعيي الل�صاِن 

ِذيل �الأَرذل:  ْذل �الررَّ ا �َفَهًها �َفَهاهًة؛ اأَي: َعِييَت، �الررَّ َفِهْهَت �َفَهْهَت َتَفهُّ �َتِفهُّ َفهًّ

الدُّ�ن من النا�س، �قيل: الدُّ�ن يف َمْنَظره �حالته، �قيل: هو الدُّ�ن اخَل�صي�س، 

�قيل: هو الررَّديء من كل �صيء. ينظر: ل�صان العرب، مادة )َفِهه، رذل(. 

ينظر: املن�صف، ابن ِجنِّي 3/1، �ال�صيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي ( 134)

بكر، الأ�صباه والنظائر يف النحو، حتقيق طه عبد الر�ؤ�ف �صعد، القاهرة، مكتبة 

الكليات، 197٥م، ٥7/1، �ال�صيوطي، املزهر يف علوم الُلَغة واأنواعها، حتقيق 

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، د.ت 34٦/1 - 3٥1، �ابن 

الزملكاين، �رشف الدين احل�صني بن حممد بن عبد اهلل الطيبي، التبيان يف علم 

البالغة، 1991م، �س 1٦9، �الدكتور حممد ح�صن جبل،  البيان، بري�ت، دار 

ل لألفاظ القراآن الكرمي، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة،  املعجم ال�صتقاقي املوؤ�صَّ

م�صتويات  تركي،  ال�صالم  عبد  �صبحي  فايز  �الدكتور   ،19-9 �س  2010م، 

: روؤيٌة منهجيٌة يف �رصح ثعلب على ديوان زهري، دار الكتب  اللُّغويِّ التحليل 

العلمية، بري�ت، الطبعة الأ�ىل، 2011 م، �س290-2٨0.

ينظر: �صيبويه، الكتاب 349/4 -3٥3.( 13٥)

ينظر: ال�صيد ال�رشيف اجلرجاين، �صـرح ال�صيد ال�صـريف اجلرجاين على ت�رصيف ( 13٦)

القاهرة، 2017م، �صـ123 حيث  الطالئع  دار  الزفزاف،  العزي، حتقيق حممد 

َراأْي الأخف�ِس يف املحذ�ف من م�صون �مبيع، �املربد، املقت�صب 1/24٦.

الفاخر، حتقيق فري حممد ( 137) الزاخر واللباب  العباب  ينظر: ال�صغاين ت ٦٥0هـ، 

139٨هـــ  العراق،  بغداد،  العراقي،  العلمي  املجمع  الأ�ىل،  الطبعة  ح�صن، 

حاح: تاج اللغة  -197٨م، �اجلوهرّي )اإ�صماعيل بن حّماد، ت 393 هـ(، ال�صِّ

العلم  دار  الرابعة،  الطبعة  عّطار،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق  العربية،  حاح  و�صِ
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العرب،  ل�صان  منظور،  �ابن  م،   19٨7- هـ   1407 لبنان،  بري�ت،  للماليني، 

مادة )مراأ(.

البيت من الكامل، ينظر: ابن �صنان اخلفاجي ت 4٦٦هـ، �صـر الف�صاحة، قدم ( 13٨)

الدين، كتاب نا�رش�ن، بري�ت، لبنان، 2010م  اإبراهيم �صم�س  له �اعتنى به 

�س 133، �القز�يني: الإي�صاح يف علوم البالغة املعاين والبيان، اعتنى به 

142٦هـ  م�رش،  القاهرة،  الأرقــم،  دار  الأ�ىل،  الطبعة  زغلول،  ب�صيوين  عماد 

-200٥م، �س٥2.

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س14. ( 139) ابن ِجنِّي، التَّ

ينظر: د. عبد الكرمي حممد ح�صن جبل، يف علم الدللة: درا�صة تطبيقية يف �صـرح ( 140)

الأنباري للمف�صليات، دار املعرفة اجلامعية، الإ�صكندرية، 1997م، �س 133-

1٥٨، �الدكتور فايز �صبحي تركي، م�صتويات التحليل اللغوي، �س 2٨3. 

يف ( 141) تطبيقية  درا�صة  الدللة:  علم  يف  جبل،  ح�صن  حممد  الكرمي  عبد  د.  ينظر: 

تركي،  �صبحي  فايز  �الدكتور   ،137-133 �س  للمف�صليات،  الأنباري  �رشح 

م�صتويات التحليل اللغوي، �صـ 2٨4-2٨0. 

ُهَذيل ( 142) اأ�صعار  تف�صري  التَّمام يف  ابن جنِّي(:  الفتح عثمان  )اأبو  ِجنِّي  ابن  ينظر: 

كري، حققه �قدرَّم له اأحمد ناجي القي�صي، �خديجة عبد  ا اأغفله اأبو �صعيد ال�صُّ ممَّ

ْبَعة الأ�ىل،  الرزاق احلديثي �اأحمد مطلوب، �راجعه الدكتور م�صطفى جواد، الطرَّ

�زارة املعارف العراقية �مطبعة العاين، بغداد، العراق، 13٨1 هـ -19٦2 م، 

، امل�صائل احللبيات، �س 3٥1 - 3٥3، 
ّ
�س 230 - 231، �اأبو علي الفار�صي

�الدكتور فايز �صبحي عبد ال�صالم تركي، التفاعل النَّحوّي لدى ابن ِجنِّي يف 

حتليل اخلطاب: درا�صٌة يف كتاب التَّمام يف تف�صري اأ�صعار هَذْيل، حوليات الآداب 

�العلوم الجتماعية، الكويت، احلولية 37 - 201٦م، �س 1٦0-1٥9.

ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، مادتا )جمل، �زرف(.( 143)
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نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 74-73، 13٦، 14٥، ( 144) التَّ ابن ِجنِّي، 

 .349-34٨

البيت من الكامل، ينظر: ابن �صنان اخلفاجي: �صـر الف�صاحة، �س 133، �القز�يني: ( 14٥)

الإي�صاح يف علوم البالغة املعاين والبيان، �س٥2.

ح، ( 14٦) نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 73-74، �متُذل: تت�صِ ابن ِجنِّي، التَّ

�ُت�صِبح فا�صيًة نتيجة ا�صرتخاء القارئ يف ِفْقِهها، �الختالج: اجلذب �النتزاع، 

ينظر: ابن منظور: ل�صان العرب، مادة )مذل، خلج(. 

البيت من الكامل، ينظر: البغدادي: خزانة الأدب 420-419/11. ( 147)

البيت من الطويل، ينظر: عمر بن اأبي ربيعة، ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �رشح ( 14٨)

�حتقيق �تعليق د. حممد عبد املنعم خفاجي �اآخر، املكتبة الأزهرية للرتاث، 

القاهرة، 199٥م �س10٥.

نبيه على �صـرح م�صكالت احلما�صة، �س 1٨7-1٨٦. ( 149) ابن جني، التَّ

ينظر: ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س، 411/2، �ابن �صفيان النرَّحوي )اأبو احل�صني عبد اهلل ( 1٥0)

ح يف اللغة، حتقيق د. عادل  ف�صُّ بن حممد بن �صفيان النحوي ت 32٥ هـ(، التَّ

�س129  2011م،  الأردن،  عمان،  دجلة،  دار  الأ�ىل،  ْبَعة  الطرَّ العبيدي،  هادي 

ابن  لدى  النَّحوّي  التفاعل  تركي:  ال�صالم  عبد  �صبحي  فايز  �الدكتور   ،130-

هَذْيل،  اأ�صعار  تف�صري  يف  التَّمام  كتاب  يف  درا�صٌة  اخلطاب:  حتليل  يف  ِجنِّي 

�س23٥-24٨. 

ْبَعة الأ�ىل، دار ( 1٥1) ُيْنَظر: الدكتور: د. علي اأبو املكارم، اأ�صول التفكري النحوي، الطرَّ

غريب، القاهرة، 200٦م، �س2٥1، 29٨.

د. حممد حما�صة عبد اللطيف، النحو والدللة: مدخل لدرا�صة املعنى النحوي ( 1٥2)

ْبَعة الأ�ىل، القاهرة، م�رش، 19٨3 م �س 1٥7 - 1٥٨، �ُيْنَظر: ابن  الدليل، الطرَّ

اللطيف،  عبد  حما�صة  حممد  �الدكتور  بعدها،  �ما   411/2 اخل�صائ�س  ِجنِّي، 
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ْبَعة الأ�ىل، دار ال�رش�ق، القاهرة،  لغة ال�صعر: درا�صة يف ال�رصورة ال�صعرية، الطرَّ

م�رش، 199٦ م �صـ 79، �الدكتور م�صطفى ال�صعدين، تاأويل ال�صعر: قراءة اأدبية 

 ،79  -  ٦9 �س  م   1992 الإ�صكندرية،  املعارف،  من�صاأة  النحوي،  فكرنا  يف 

ْبَعة الأ�ىل، دار ابن  �الدكتور فا�صل ال�صامرائي، اجلملة العربية واملعنى، الطرَّ

ال�صالم  عبد  �الدكتور   ،1٥٦ �س  م   2000- هـ   1421 لبنان،  بري�ت،  حزم، 

ْبَعة الأ�ىل، عامل الكتب، القاهرة، م�رش،  حامد، تف�صري ال�صعر عند ابن جني، الطرَّ

2012 م، �س 207 - 21٥، �الدكتور فايز �صبحي عبد ال�صالم تركي، التفاعل 

النَّحوّي لدى ابن ِجنِّي يف حتليل اخلطاب: درا�صٌة يف كتاب التَّمام يف تف�صري 

اأ�صعار هَذْيل، �س 237.

ينظر: الدكتور كاظم اإبراهيم ُعَبّي�س ال�صلطاين، الحتياط للمعنى يف العربية، ( 1٥3)

دار الرياحني للن�رش �التوزيع، بابل، العراق، 201٨م، �س 2٨7-272.

َبْيِدي، ديوان عمرو بن ( 1٥4) البيت من جمز�ء الكامل، ينظر: عمر� بن معدي َكِرب الزُّ

معدي َكِرب الزَُّبْيِدي، جمعه �ن�صقه مطاع الطرابي�صي، الطبعة الثانية، مطبوعات 

جممع اللغة العربية، دم�صق، �صوريا، 140٥هـ -19٨٥م، �س ٨0، �الِقّد بالك�صـر: 

�صرٌي يقدُّ من جلد غري مدبوغ، ينظر: ال�صحاح يف اللغة، مادة )قدد(.

البيت من الطويل، حُلذيفة بن اأن�س الهذيل، ينظر: ال�صكري: �صـرح اأ�صعار الهذليني، ( 1٥٥)

�س ٥٥٨. 

ديوان ( 1٥٦) ينظر:  دا،  امل�َصهرَّ ِليَم 
رَّ
ال�ص َعاَد  َما  َ�َعاَدَك  عجزه:  الطويل،  من  البيت  �صدر 

الأع�صى، حتقيق د. حممد حممد ح�صني، موؤ�ص�صة الر�صالة، بري�ت، لبنان، الطبعة 

الثانية، 19٦٨م، �صـ1٨٥، �ينظر: ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 322/3، �عبد القادر 

البغدادي ت 1093هـ، �صـرح اأبيات مغني اللبيب 302-301/7. 

البيت من الكامل، للنابغة، ينظر: ابن منظور: ل�صان العرب، مادة )ذم( �لي�س يف ( 1٥7)

ديوانه، �هو مبلحقات ديوان احلادرة، ينظر: ديوان احلادرة، باإمالء الأ�صمعي، 

العربية، مج  الأ�صد، م�صتل من جملة معهد املخطوطات  الدين  حققه د. نا�رش 
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�َصُن: الأَنف، �جمعه امَلرا�ِصُن، 
ْ
�ِصُن �امَلر

ْ
1٥، ج 2، القاهرة، د.ت �صـ 3٥٨، �امَلر

�ِصُن، بك�صـر ال�صني، 
ْ
�اأَ�صله يف ذ�ات احلافر ثم ا�صتعمل لالإن�صان. اجلوهري: امَلر

ابن  الإن�صان، ينظر:  �ِصن 
ْ
َمر الفر�س، ثم كرث حتى قيل:  اأَنف  �َصِن من 

رَّ
الر مو�صُع 

منظور: ل�صان العرب، مادة )ر�صن(

نبيه على �رصح م�صكالت احلما�صة، �س ٨٨-90. ( 1٥٨) ابن ِجنِّي، التَّ

كما اأنرَّ للعادات �التقاليد اأثًرا يف فهم املعنى النحوي، فاإن لها اأثًرا يف توجيه ( 1٥9)

الألفاظ، يف اإطار ما ُيعرف ب�صياق احلال اأ� املقام. ينظر: الدكتور عبد الكرمي 

حممد ح�صن جبل، يف علم الدللة، �س ٨2-٨4، �الدكتور فايز �صبحي تركي، 

م�صتويات التحليل اللغوي، �صـ237-23٥.

ابن ِجنِّي، اخل�صائ�س 3 /101 - 111، �ينظر: د. فا�صل ال�صامرائي: اجلملة ( 1٦0)

العربية واملعنى، �س 142 - 1٥7. 

ُيْنَظــر: د. كــاظم اإبراهيــم ُعَبّي�س ال�صلطانــي: الحتيــاط للمعنـى فـي العربيـة، ( 1٦1)

�س 2٦1-٦٦.
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المصادر والمراجع
ابن أبي اإلصبع العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،  -

الجمهورية  اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  المجلس  شرف،  محمد  حفني  د.  وتحقيق  تقديم 
العربية المتحدة، د.ت.

الحامد،  - دار  األولى،  الطبعة  كتاب سيبويه،  النحوية في  العلل  العوادي،  أسعد خلف  د. 
عمان، األردن، 2009م.

الكتب  - الطبعة األولى، دار  العربية،  اللغة  المفصل في شواهد  المعجم  إميل يعقوب،  د. 
العلمية، بيروت، لبنان، 1417هـ -1996م.

الطبعة  - سلوم،  تامر  للدكتور  العربي،  النقد  في  والجمال  اللغة  نظرية  سلوم،  تامر  د.   
األولى، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سورية، 1983م.

أبو  - أغفله  ا  ممَّ ُهَذيل  أشعار  تفسير  في  التَّمام  جنِّي(،  ابن  عثمان  الفتح  )أبو  ِجنِّي  ابن 
سعيد السُّكري، حققه وقدَّم له أحمد ناجي القيسي، وخديجة عبد الرزاق الحديثي، وأحمد 
العراقية  المعارف  وزارة  األولى،  الطَّْبَعة  جواد،  مصطفى  الدكتور  وراجعه  مطلوب، 

ومطبعة العاني، بغداد، العراق، 1381 هـ -1962 م.

ابن ِجنِّي )أبو الفتح عثمان ابن جنِّي(، التنبيه على شرح مشكالت الحماسة، حققه د. حسن  -
محمود هنداوي، ط1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 1430هـ. 

الهيئة  - النجار،  علي  محمد  تحقيق  الخصائص،  جنِّي(:  ابن  عثمان  الفتح  )أبو  ِجنِّي  ابن 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1988 م. 

ابن ِجنِّي )أبو الفتح عثمان ابن جنِّي(، الفَْسر: شرح ابن ِجنِّي الكبير على ديوان المتنبي،  -
حققه وقدَّم له د. رضا رجب، الطبعة األولى، دار الينابيع، دمشق، 2004م.

ابن ِجنِّي )أبو الفتح عثمان ابن جنِّي(، الُمحتََسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح  -
عنها، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

مصر، 1994م.

 ابن ِجنِّي )أبو الفتح عثمان ابن جنِّي(، المنصف: شرح ابن ِجنِّي لكتاب التصريف لإلمام  -
أبي عثمان المازني، تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد هللا أمين، الطبعة األولى، إدارة إحياء 

التراث القديم، القاهرة، مصر، 1373هـ - 1954م.
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العربية،  - وِصحاح  اللغة  تاج  حاح:  الصِّ هـ(،   393 حّماد، ت  بن  )إسماعيل  الجوهرّي 
لبنان،  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  الرابعة،  الطبعة  عطّار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق 

1407 هـ -1987م.

أبو الحسن األصبهاني ت 543هـ، شرح اللمع في النحو، ابن جنِّي، دراسة وتحقيق  -
د. محمد خليل الحربي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2007م.

ناصر  - بن  العزيز  عبد  د.  تحقيق  الشعر،  عيار  العلوي 322هـ،  طباطبا  بن  الحسن  أبو 
المانع، دار العلوم، الرياض، السعودية، 1405هـ -1985م.

َرب، تحقيق د. رجب عثمان، مكتبة الخانجي،  - أبو حيان األندلسي ت 745هـ، ارتشاف الضَّ
القاهرة، الطبعة األولى، 1418هـ -1998م.

عيون  - باسل  محمد  تحقيق  التوضيح،  على  التَّصريح  شرح  ت905هـ،  األزهري  خالد 
السود، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1421هـ -2000م.

ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الخامسة، دار المعارف،  -
القاهرة، 1969م.

ديوان األعشى، تحقيق د. محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة  -
الثانية، 1968م.

ا، جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، الطبعة الثانية، دار الغرب  - ديوان تأبَّط شّرً
اإلسالمي، بيروت، لبنان، 1419هـ -1999م.

ديوان جميل بثينة، تحقيق د. حسين نصار، مكتبة مصر، القاهرة، 1967م. -

األسد، مستل من مجلة معهد  - الدين  ناصر  د.  بإمالء األصمعي، حققه  الحادرة،  ديوان   
المخطوطات العربية، مج15، ج2، القاهرة، د.ت.

ديوان دريد بن الصمة، تحقيق د. عمر عبد الرسول، دار المعارف، مصر، د.ت.  -

ديوان رؤبة بن العجاج، نشره وليم بن الورد، ليبزج، 1903م. -

القاهرة،  - المعارف،  دار  الهادي،  صالح  تحقيق  الذبياني،  ضرار  بن  الشماخ  ديوان 
1388هـ -1968م.
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ديوان العجاج، رواية األصمعّي وَشْرُحه، تحقيق د. عبد الحفيظ الّسطلي، مكتبة أطلس،  -
دمشق، سوريا، 1971 م.

ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق أسماء أبو بكر محمد، دار  -
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418هـ -1998م.

الخطيب،  - ودرية  الصقال،  لطفي  حققه  الشنتمري،  األعلم  بشرح  الفحل،  علقمة  ديوان 
الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، حلب، 1389هـ -1969م.

المنعم خفاجي وآخر،  -  ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح وتحقيق وتعليق د. محمد عبد 
المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، 1995م.

الثانية،  - بَْيِدي، جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي، الطبعة  ديوان عمرو بن معدي َكِرب الزُّ
مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، 1405هـ -1985م.

ديوان الفرزدق، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1404هـ -1984م. -

راسم رضوان عقل، القياس النحوي عند أبي علي الفارسي وابن جني، رسالة ماجستير،  -
كلية اآلداب والعلوم، جامعة آل البيت، األردن، 1999 م.

شواهده  - شرح  مع  الحاجب،  ابن  شافية  شرح  686هـ،  ت  األستراباذي  الدين  رضي 
األول،  القسم  وآخر،  الحسن  نور  محمد  وآخرين،  الدين  محيي  محمد  تحقيق  للبغدادي، 

الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1402هـ -1982م.

رضي الدين األستراباذي ت 686هـ، شرح الكافية، من عمل يوسف حسن عمر، الطبعة  -
الثانية، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، 1996م.

القاموس،  - تاج العروس من جواهر  الفيض، ت 1205 هـ(،  أبو  الدين  بيدّي )ُمحب  الزَّ
طبعة دار الكتب المصرية، مصر، د. ت.

د. زكي عثمان عبد المطلب، توسع المجمع القاهري في قواعد النسب، مجلة مجمع اللغة  -
العربية على الشبكة العالمية، مكة، السعودية، ع8، أغسطس 2015م.

الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، تحقيق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل  -
إبراهيم، الطبعة الثانية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.
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ابن الزملكاني، شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد هللا الطيبي، التبيان في علم البيان،  -
بيروت، دار البالغة، 1991م.

سيبويه  - آراء  على  الفارسي  علي  أبي  تعقيبات  الزهراني،  يحيى  بن  محمد  بن  سامي 
الصرفية جمًعا ودراسة، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، 

1431-1432هـ.

أبو سعيد السيرافي ت 368هـ، شرح كتاب سيبويه، تحقيق أحمد حسن مهدلي، الطبعة  -
األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2008م.

ابن سفيان النَّحوي )أبو الحسين عبد هللا بن محمد بن سفيان النحوي ت 325 هـ(، التَّفسُّح  -
األردن،  عمان،  دجلة،  دار  األولى،  الطَّْبَعة  العبيدي،  هادي  عادل  د.  تحقيق  اللغة،  في 

2011 م.

السكري، شرح أشعار الهذليين، حققه عبد الستار فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د.ت. -

ابن سنان الخفاجي ت 466هـ، سـر الفصاحة، قدم له واعتنى به إبراهيم شمس الدين،  -
كتاب ناشرون، بيروت، لبنان، 2010م.

القاهرة،  - الخانجي،  مكتبة  الثانية،  الطبعة  هارون،  السالم  عبد  تحقيق  الكتاب،  سيبويه، 
1402هـ -1982م.

السيد الشريف الجرجاني، شرح السيد الشريف الجرجاني على تصريف العزي، تحقيق  -
محمد الزفزاف، دار الطالئع القاهرة، 2017م.

ابن سيده ت 458هـ، المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، الطبعة األولى، دار إحياء  -
التراث العربي، بيروت، لبنان، 1417هـ -1996م.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، األشباه والنظائر في النحو، تحقيق طه  -
عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات، 1975م.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، شرح شواهد مغني اللبيب، تحقيق أحمد  -
ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، 1386هـ-1966م.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللَُّغة وأنواعها، تحقيق  -
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
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الشاطبي ت 790هـ، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، تحقيق د. محمد إبراهيم  -
البنا، الطبعة األولى، جامعة أم القرى، السعودية، 1428هـ - 2007م.

ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، تحقيق ودراسة د. محمود الطناحي، الطبعة األولى،  -
مكتبة الخانجي، القاهرة، 1413هـ -1992م.

كلية  - دكتوراه،  رسالة  جنِّي،  ابن  عند  النحوي  الحكم  إبرام  جرار،  سليم  عطا  شذى  د. 
اآلداب، جامعة اليرموك، األردن، 2005م.

صالح المالكي، التعليل النحوي عند الرماني في شرحه لكتاب سيبويه: دراسة وصفية  -
المنورة،  المدينة  اإلسالمية،  الجامعة  العربية،  اللغة  كلية  دكتوراه،  رسالة  تحليلية، 

1439هـ.

الطبعة  - فير محمد حسن،  تحقيق  الفاخر،  واللباب  الزاخر  العباب  الصغاني ت 650هـ، 
األولى، المجمع العلمي العراقي، بغداد، العراق، 1398هـ -1978م.

د. طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -
1982م.

العراق،  - األشرف،  النجف  اآلداب،  مطبعة  زهير،  بن  قيس  شعر  البياتي،  جاسم  عادل 
.1972

د. عباس بن علي السوسوة، النسب إلى الجمع في العربية، مجلة مجمع اللغة العربية،  -
دمشق، سوريا، مج 74، ج2، 1999م.

الكتاب  - اتحاد  منشورات  نبهان،  اإلله  عبد  د.  النحوي،  يعيش  ابن  نبهان،  اإلله  عبد  د. 
العرب، سوريا، 1997م.

عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، المكتبة التجارية، القاهرة،  -
مصر، 1347هـ -1929م.

د. عبد الرحمن تاج، القول في )ما( الزائدة، مجلة مجمع اللغة العربية، الجزء الخامس  -
والثالثون، 1975م.

د. عبد السالم حامد، تفسير الشعر عند ابن جني، الطَّْبَعة األولى، عالم الكتب، القاهرة،  -
مصر، 2012م.
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األنباري  - شرح  في  تطبيقية  دراسة  الداللة:  علم  في  جبل،  حسن  محمد  الكريم  عبد  د. 
للمفضليات، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1997م.

عبد القادر بن عمر البغدادي ت1093هـ، خزانة األدب ولب لُباب لسان العرب، تحقيق  -
وشرح عبد السالم هارون، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1420هـ - 2000م.

عبد القادر بن عمر البغدادي ت1093هـ، شرح أبيات مغني اللبيب، تحقيق عبد العزيز  -
1410هـ  سوريا،  دمشق،  العربية،  الثقافة  دار  الثانية،  الطبعة  يوسف،  وأحمد  رباح 

-1989م. 

المرجان،  - بحر  كاظم  د.  تحقيق  اإليضاح،  شرح  في  المقتصد  الجرجاني،  القاهر  عبد 
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق، 1982م.

د. عبد اللطيف الطائي، قبيلة ضبة: أخبارها وأشعارها في الجاهلية وصدر اإلسالم، جمع  -
وتحقيق ودراسة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2009م.

أبــو عبـد هللا الفاســي ت 1170هـ ، فيــض نشـر االنشــراح مـن طـي روض االقتـراح،  -
تحقيـق د. محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، 

اإلمارات، الطبعة الثانية، 1423هـ -2002م.

أبو عبد هللا ابن قيم الجوزية ت 751هـ، بدائع الفوائد، تحقيق علي بن محمد العمران،  -
الطبعة األولى، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، السعودية، 2004م.

ابن عصفور، ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار األندلس، بيروت، لبنان،  -
د.ت.

ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  -
الطبعة العشرون، دار التراث، القاهرة، 1980م.

أبو العالء المعري، شرح الحماسة المنسوب ألبي العالء المعري، تحقيق د. حسين نقشة،  -
دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 1411هـ -1991م.

أبو العالء المعري، شرح ديوان حماسة أبي تمام، دراسة وتحقيق د. حسين محمد نقشة،  -
دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 1991م.
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أبو علي الحسن بن عبد هللا القيسي، إيضاح شواهد اإليضاح، دراسة وتحقيق د. محمد بن  -
حُمود الدعجاني، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 1408-1987م.

الدين  - صالح  د.  تحقيق  المشكلة(،  )المسائل  البغداديات   ،377 ت  الفارسي  علي  أبو 
السنكاوي، وزارة األوقاف، بغداد، العراق، 1983م.

أبو علي الفارسي ت 377، التعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق د. عوض القوزي، الطبعة  -
األولى، جامعة الملك سعود، 1410هـ -1991م.

الطبعة  - قهوجي،  الدين  بدر  تحقيق  السبعة،  للقراء  الحجة   ،377 الفارسي ت  علي  أبو 
األولى، دار المأمون للتراث، دمشق، سوريا، 1313هـ -1993م.

أبو علي الفارسي ت 377، الكتب، بيروت، لبنان، 1419هـ -1999م. -

أبو علي الفارسي ت 377، كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب، أبو علي الفارسي  -
تحقيق وشرح د. محمود الطناحي، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي، 1408هـ - 1988م.

أبو علي الفارسي ت 377، المسائل البصريات، تحقيق د. محمد الشاطر، الطَّْبَعة األولى،  -
مطبعة المدني، القاهرة، مصر، 1405 هـ -1985م.

أبو علي الفارسي ت 377، المسائل الحلبيات، تقديم وتحقيق د. حسن هنداوي، الطبعة  -
األولى، دار القلم، دمشق، سوريا، 1407هـ -1987م.

يَراِزيَّات، تحقيق د. حسن محمود هنداوي، الطَّْبَعة  - أبو علي الفارسي ت 377، المسائل الشِّ
األولى، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 1424 هـ -2004 م.

أبو علي الفارسي ت 377، المسائل المنثورة، تحقيق وتعليق د. شريف النجار، دار عمار  -
للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1424هـ -2004م.

د. علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، الطَّْبَعة األولى، دار غريب، القاهرة، 2006م. -

ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس، ت 395 هـ(، مقاييس اللغة، تحقيق عبد الّسالم  -
هارون، دار الفكر، القاهرة، 1399 هـ -1979 م.

الطَّْبَعة األولى، دار ابن حزم، بيروت،  - العربية والمعنى،  الجملة  د. فاضل السامرائي، 
لبنان، 1421 هـ - 2000 م.
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الخطاب:  - ِجنِّي في تحليل  ابن  النَّحوّي لدى  التفاعل  فايز صبحي عبد السالم تركي،  د. 
االجتماعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات  هَذْيل،  أشعار  تفسير  في  التَّمام  كتاب  في  دراسةٌ 

الكويت، الحولية 37، 2016م.

د. فايز صبحي عبد السالم تركي، الحذف التَّركيبي وعالقته بالنظم والداللة بين النظرية  -
والتطبيق، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2011م. 

 د. فايز صبحي عبد السالم تركي، زيادة الحروف في التراكيب النحوية وعالقتها بالداللة  -
في شعر األعشى، حولية المجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، طرابلس، ليبيا، ج9، ع 9، 

1433هـ -2012م.

د. فايز صبحي عبد السالم تركي، دراسات لسانية في العالقة بين النحو والنسج والداللة،  -
ط1، مركز الترجمة والتأليف والنشر، جامعة الملك فيصل، 2017م.

تأويِل  - خالل  من  بالمعنى  ْرفيِّ  الصَّ التَّشكيِل  عالقة  تركي،  السالم  عبد  فايز صبحي  د. 
، مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة،  ْرفِيَّة : دراسةٌ في أمالي ابِن الشََّجِريِّ يَِغ الصَّ الصِّ

العدد األول 2009.

: رؤيةٌ منهجيةٌ في شرح  - اللُّغويِّ التحليل  د. فايز صبحي عبد السالم تركي، مستويات 
ثعلب على ديوان زهير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 2011 م.

د. فتحي علم الدين، ظاهرة الزيادة في الدراسات النحوية، رسالة ماجستير بدار العلوم،  -
جامعة القاهرة، 1988 م.

الفراء )أبو زكريا يحيى بن زياد، ت207هـ(، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي  -
وآخر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1980م.

الطبعة  - د. إحسان عباس وآخرين،  تحقيق  األغاني،  الفرج األصفهاني، ت 356هـ،  أبو 
الثالثة، دار صادر، بيروت، لبنان، 1429هـ -2008م.

القزويني، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان، اعتنى به عماد بسيوني زغلول،  -
الطبعة األولى، دار األرقم، القاهرة، مصر، 1426هـ -2005م.

للنشر  - الرياحين  دار  العربية،  في  للمعنى  االحتياط  السلطاني،  ُعبَيّس  إبراهيم  كاظم  د. 
والتوزيع، بابل، العراق، 2018م.
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د. كامل عبد الغني محمد، ثنائية الحدث والزمن وأثرها في العمل النحوي: تأصيل وبيان،  -
مجلة كتابات، ع9، 2013م.

كمال الدين األنباري ت577هـ، اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيق محمد محيي الدين  -
عبد الحميد، الطبعة الرابعة، المكتبة التجارية، القاهرة، 1360هـ -1981م.

لمســات بيــانيـــة فـــي نصــوص مــن التنـزيــل، د.فاضــل صالـح السامـرائـي، ص 10  -
http://www.dawahmemo.com/download.php?id=1527 بتاريخ 2018/8/28.

األعلى  - المجلس  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  د.  تحقيق  المقتضب،  285هـ،  ت  المبرد 
للشؤون اإلسالمية، القاهرة، مصر، 1415هـ -1994م.

ل أللفاظ القرآن الكريم، ط1، مكتبة اآلداب،  - د. محمد حسن جبل، المعجم االشتقاقي المؤصَّ
القاهرة، 2010م.

د. محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي،  -
القاهرة، 1990 م.

الداللي،  - النحوي  المعنى  لدراسة  والداللة: مدخل  النحو  اللطيف:  د. محمد حماسة عبد 
الطَّْبَعة األولى، القاهرة، مصر، 1983 م.

د. محمد حماسة عبد اللطيف: لغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعرية، الطَّْبَعة األولى،  -
دار الشروق، القاهرة، مصر، 1996 م.

ماجستير،  - رسالة  والعلل،  الظواهر  العربية:  في  النسب  شواذ  كميل،  أحمد  خالد  محمد 
جامعة النجاح، فلسطين، 2012م.

أبو محمد السيرافي ت 385هـ، شرح أبيات سيبويه، تحقيق د. محمد الريح هاشم، الطبعة  -
األولى، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1416هـ - 1996م.

عاًما  - خمسين  في  العلمية  القرارات  مجموعة  الترزي،  وإبراهيم  أمين،  شوقي  محمد 
)1934م-1984م(، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1984م.

محمد عبد السالم شاهين، مجموعة الشافية في علمي التصريف والخط، الطبعة األولى،  -
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2014م -1435هـ.
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د. محمد نور الدين المنجد، اتساع الداللة في الخطاب القرآني، الطبعة األولى، دار الفكر  -
دمشق، 1434هـ -2013م.

الرياض،  - للنشر،  الدولية  المعراج  دار  األولــى،  الطبعة  قريش،  لغة  الغوث،  مختار   
السعودية، 1418هـ -1997م. 

المرادّي ت 749 هـ، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمد  -
نديم فاضل، الطبعة الثانية، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 1983م.

المرزباني ت 384هـ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المطبعة السلفية، القاهرة،  -
مصر، 1343.

المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين وعبد السالم هارون، الطبعة األولى،  -
دار الجيل، بيروت، لبنان، 1411 هـ -1991م.

المعارف،  - منشاة  النحوي،  فكرنا  في  أدبية  قراءة  الشعر:  تأويل  السعدني،  د. مصطفى 
اإلسكندرية، 1992 م.

مضر محمود يحيى، إشكالية المفعول ألجله، مجلة مداد اآلداب، كلية اآلداب، الجامعة  -
العراقية، ع 2، 1437هـ -2011م.

أبو منصور األزهري ت 370هـ، تهذيب اللغة، تحقيق محمد علي النجار، الدار المصرية  -
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Ibn Jinni’s Efforts in Ejecting the Imaginary 
Objection or Suspicions linguistically hover in 
his Book: Alarm to Explain the Problems of 

Enthusiasm
Abstract:

The study idea based on the existence of the objections, imaginary 
objections or suspicions around some linguistic issue, in the book "Alarm 
to Explain the Problems of Enthusiasm", written by Ibn Jinni, trying 
to eject one or the other using his linguistic worth in the framework of 
solving the problems in the book morphologically, syntactically and 
semantically. Therefore, it is an approach selected by the scholar in his 
argumentation to illustrate an idea or weighting an opinion or assumption. 
This argumentation, weighting or assumption, which assumed by the 
grammarian in his ruling or explaining can be a new one that has not been 
said by any of the grammarians or linguists, or has been said by someone 
and there is an objection to what is illusory or suspicious about the issue. 
The study aims to follow this objection in order to contribute to clarify Ibn 
Jinni’s thought through morphology, syntax and semantic, following the 
descriptive approach and analysis. The study concluded many results, of 
which, they were arguments about ejection the objections to the opinions 
of grammarians and linguists, or, the opinions of illusionist, or dissidents 
- as he called them - or to eject their opinions. He had an approach in this 
ejection, characterized by denial an opinion, opinion, to clarify the error, 
described as weakness, lacks to the evidence or that it is denied on one 
hand, or from the point of weakening the meaning or corrupting it.

Keywords : Ibn Jinni - Objection- Imaginary -Suspicions – Attanbeeh-  
linguistically.



117117

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون



118118

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

The Author:

Dr. Abdullah bin Saad bin Faris Al-Haqbani Al-Dosari
• - Head Department of the Arabic Language, Faculty of Arts, King Faisal University in Al-Ahsa, 

Saudi Arabia.

• - Associate Professor of Linguistics and Syntax in the Department of Arabic Language, Faculty 
of Arts, King Faisal University, Al-Ahsa

Publications:

1- The etymological significance in the light of the two categories of the self and the event. 
Published in the Journal of the Arabic Language Academy on the World Wide Web in Makkah 
Al-Mukarramah - Year 6 - Issue Sixteenth, Rajab 1439 AH / March / April 2018.

2- Phonotics and phonological of Jawazat Al Sarqasty and their role in linguistic communication 
through his parsing of the Noble Qur'an, Journal of the Faculty of Dar Al Uloum, Cairo 
University, 2018.

3- Lexical meaning and its means in semantic exegesis, a study in Gharib al-Hadith al-Basti 
known as Imam al-Khattabi. Northern Border University Journal 2017.

4- Using heritage in translating the linguistic term problems and stakes )acceptable for 
publication(. Proceedings of the International Conference on Linguistics of Translation and 
Linguistics in the Arab World in Morocco - Marrakech – 2018.



119119

الر�سالة 571 - احلولية احلادية والأربعون

The Author:
Prof. Fayez Subhi Abdul Salam Turki.
•	 Professor	of	grammar	and	Morphology,	at	the	Faculty	of	Arts,	King	Faisal	University	-	Saudi	Arabia,Council	

of	Universities	in	Egypt’s	decision	to	18/4/2015.

•	 PhD	 in	 grammar	 and	Morphology,	 entitled	 “THE	 SYNTACTIC	 ISSUES	 IN	AL-	A’SHA	AL-	KABIR’S	
POETRY	AND	THEIR	 RELATION	TO	 SEMANTICS	 IN	 THE	 LIGHT	 OF	MODERN	 LINGUISTICS,	
Faculty	of	Dar	Al	Uloom,	Cairo	University,	2003	.

Scientific production:
 1- Books:
1-	 Deletion	 compositional	 relation	 systems	 and	 semantics	 between	 theory	 and	 practice,	 Dar	 al-kotob	 al-

ilmiyah	-	Beirut	-	Lebanon,	first	edition,	2011.

2-	 levels	of	linguistic	analysis	“see	the	methodology	on	Tha'lab	on	Zuhair's	Diwan	Dar	al-kotob	al-ilmiyah	-	
Beirut	-	Lebanon,	first	edition,	2010	

3-	 linguistic	studies	on	the	relationship	between	syntax,	derivation,	and	indication	under	publishing	status	of	
authoring,	translation	and	publishing	center,	King	Faisal	University.

4-	 Linguistic	awareness	to	fill	flaw	including	the	collection	of	absence	in	length	pertinent	to	the	destination	of	
the	Two	Holy	Mecca,	under	publication	.

2- Articles: 
1-	 	Effectiveness	of	semantic	meaning	grammar	to	style	praise	and	apuse	in	the	Qur’an,	Journal	of	the	Arabic	

Language	Academy,	Cairo,	2003.	

2-	 	Licence	in	case	ending	and	its	relationship	to	give	indications	in	AL-	A’SHA	AL-	KABIR’S	POETRY,	
Linguistic	Studies	Journal,King	Faisal	center,	Saudi	Arabia,	2006.	

3-	 Words	describe	the	Bedouin	home	in	tone	Bedouin	Valley	Life	“study	compared	Etymology”,	a	book	published	
research	conference	“Eloquent	rolling	in	Bedouin	dialects	in	Libya,”	Tripoli	,.2007.	

4-	 Binding	sentence	non-core	by	waw	or	conscience	and	its	role	in	the	cohesion	of	the	text,	a	study	in	Kavoriat	
Mutanabi,	“Journal	of	the	Science	of	language,	Dar	Gharib,	Cairo,	2008.	

5-	 Inflection	grammatically	Incorrect	through	the	book	“Doublets	in	explaining	the	verses	of	sentences”	for	
Btaliossi	“descriptive	analytical	study”,	Journal	of	the	Faculty	of	Islamic	Call,	Tripoli,	Libya,	Issue	29.2009.	

6-	 Morphology	formation	relation	with	meaning	formation	morphological	meaning,	through	the	interpreta-
tion	of	morphological	formulas	“study	in	Ibn	AshShajari’s	Amali	(Sessions)”,	Journal	of	the	Science	of	
language,	Dar	Gharib,	Cairo,	2009	.

7-	 Khalil	bin	Ahmed	through	his	views	of	morphological	and	syntactic	in	Ibn	AshShajari’s	Amali	(Sessions),	
published	a	book	of	Hebron	Research	Khalil	genius	Arabic,	Faculty	of	Dar	Al	Uloom,	Cairo,	2012	.	

8-	 The	role	of	non-core	elements	in	the	construction	of	the	text	with	the	poet	Yusuf	Abu	Saad	,	Egypt,	2013	.	

9-	 Coherence	in	Kalifh	Altlesi,s	POETRY	“Applied	Study	in	light	of	textual	syntax,	Linguistic	Studies	Jour-
nal,	King	Faisal	Center,		Saudi	Arabia	,	2014	.	

10-	 The	Correlation	between	Grammatical	Structure	and	Rhyme	in	Thi	Al-	Rummah’s	Ba’yyah	and	its	Textual	
Implication,	Annals	of	Arts	and	Sciences,	Kuwait,	418,	December	2014.

11-	 GRAMMATICAL	INTERACTION	IN	IBN	JINI’S	DISCOURSE	ANALYSIS:A	Study	in	the	book	of	Co-
sine	in	the	interpretation	of	poems	Hvel,	Annals	of	Arts	and	Social	Sciences,	Kuwait,	459,	September	2016.



120120

á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G äÉ«dƒM

ô```jô`ëàdG á```Ä`«`g

Í—bMJ�« n�u� »uIF�Æœ Æ√

d�d���« W�O� fOz—

bONH�«  ÊU??L??O??K??�  r??�U??�  Æœ  Æ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

`�U�  k�U(«  b��  Íb��  Æœ  Æ√

WH KH « r????????

…U??C??I??�«  Õö????�  b??L??�??�  ÆœÆ√

Âö ù« r

ÕU�H�«  b??�??�  b??L??�√  b??M??�  Æœ  Æ√

a —U « r????????

`????�U????*«  b???L???�???�  v???K???O???�  Æœ

UN «œ¬Ë W eOK$ù« WGK « r????????

b??F??�??*« r????O????�«d????�� U???N???�

d�d���« …d�b�

wzU�D�D�« bL�√ s�;« b�� ÆœÆ√

UN «œ¬Ë WO dF « WGK « r????????

Monograph 571

Ibn Jinni’s Efforts in Ejecting 
the Imaginary Objection or 

Suspicions linguistically hover 
in his Book: Alarm to Explain 
the Problems of Enthusiasm

Êu�ö��«Ë WF�U��« WO�u(« ≠ μ±¥ W�U�d�«

±±∑

Prof. Fayez Subhi Turki        Abdullah S. Al-Haqbani,Ph.D.
Department of Arabic  Language - Faculty of Arts - King Faisal University

Saudi Arabia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

