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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩٢ ربيع، عشر الثالث مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  (كتاب "اللُّمع" أمنوذجاً)  التأثري العريب يف الفكر اللغوي ليهود األندلس
  *الدكتور وحيد صفية                                                               

  ملخص:
اليهود إىل جانب العرب املسلمني يف األندلس اإلسالمية فترة جتاوزت الثمانية قرون من  عاش  

الزمن، تلقوا خالهلا العلم يف املعاهد واجلامعات اإلسالمية إىل جانب املسلمني، فكان هلـذه الثقافـة   
تأثري الفكر اللغـوي   العربية أثرها اهلام يف احلياة الفكرية اليهودية. وحياول هذا البحث إماطة اللثام عن

العريب يف الفكر اللغوي ليهود األندلس خالل تلك الفترة. وقد اختذنا من كتاب " اللُّمع " ملروان بـن  
جناح أمنوذجاً يلقي لنا الضوء على ما وصل إليه هذا التأثري، وبذلك نثبت بالدليل والربهان أنَّ علمـاء  

كرٍ مبدعٍ وخالَّق كما يدعي اليهود، بل كانوا مقلِّدين اليهود ومفكريهم يف األندلس مل يكونوا أويل ف
  لعلماء املسلمني ومفكريهم، ومتأثرين بفكرهم إىل حد كبري.

  الفكر، اليهودي، األندلس، العريب، تأثري. كلمات مفتاحية:
  

   مقدمة:
مـان  اتفقت املصادر التارخيية على قدم الوجود اليهودي يف األندلس، لكنها اختلفت يف حتديد ز

وصوهلم إليها وطريقتها.فأولُ وصولٍ يهودي إىل تلك البالد، حتدثت عنه املصادر اإلسالمية، يعود إىل 
ق.م) مثَّ عـاد إىل   ٥٨٧عهد امللك اإلسباين" إشبان " الذي شارك مع نبوخذ نصر يف فتح القدس سنة(

   )  ١(بالده حامالً معه عدداً من األسرى اليهود.
ليهودية مع رواية املصادر اإلسالمية؛ إذ تذكر أنَّ عـدداً مـن العـائالت    كذلك تتفق املصادر ا

اليهودية الشهرية يف األندلس تقول: إنَّ أجدادهم جاؤوا إليها أسرى مع امللك "إشبان" يف زمن التدمري 
، .وإىل مثل هذه الرواية ذهبت بعض املصادر اإلسبانية القدمية، األقرب إىل زمن احلدث)٢(األول للهيكل

  .)٣(واليت نقل عنها املؤرخون املسلمون هذا اخلرب

                                                             
  .سورية ،الالذقية ،جامعة تشرين ،قسم اللغة العربية ،أستاذ مساعد - *

 م٢٢/٠٦/٢٠١٣ش = ه.٠١/٠٤/١٣٩٢م   تاريخ القبول:٠٦/٠٢/٢٠١٣ش= ه.١٨/١١/١٣٩١تاريخ الوصول: 
 .١١١ -١٠٩)، ص املسالك واملمالك( القسم اخلاص باألندلس وأوروبا ،ـ ينظر: أبو عبيد البكري١

  SEMON DUBNOV, HISTORY  OF THE JEWS FROM ROMAN EMPIRE  TO  THEـ 2

EARLY  MEDIEVAL  PERIOD,NEW  YORK, VOL.2,P.756.                   
  .٣٣، حتقيق: إحسان عباس، ص الروض املعطار يف خرب األقطارـ ينظر: حممد بن عبد املنعم احلمريي، ٣



 ٦٤ وي ليهود األندلسالتأثري العريب يف الفكر اللغ

 
وتقدم بعض الدراسات اليهودية افتراضات وتوقعات عن زمن الوصول اليهودي إىل األنـدلس،  

ق.م) أو ١٠٢٥ -١١٢٥منها أنهم ربما نزحوا منها خالل الصراعات اليت حدثت يف زمن القضـاة ( 
ق.م)، أو أنهم من ساللة السفراء الـذين   ٧٢٤ـ   ٩٣١(خالل احلروب بني مملكيت يهودا وإسرائيل 

بعث م النبيان داود وسليمان، عليهما السالم، لإلقامة يف األندلس، وأنَّ "حريام" مسـؤول كنـوز   
.بيد أنَّ أصحاب هذه الدراسات مل يقدموا لنا دليالً مؤكَّداً على صـحة مـا   )١(سليمان قد تويف هناك

  علنا نتحفَّظُ على صحة أقواهلم ألا تعتمد على الظن والتخمني فقط.ذهبوا إليه، األمر الذي جي
وإذا صح قيام"إشبان"بأسرِ عدد من يهود القدس ونقلهم إىل األندلس يف القرن السادس قبل امليالد، 

هجري فإنَّ هذا التهجري يكون التهجري اليهودي األول إىل األندلس، أما الت ،املصادر اإلسالمية مثلما تقول
البالد فقد حدث يف العهد الروماين، حني توجه القائد الروماين"تيتوس فيسبسيان"  تلك الثاين إىل اليهودي

م إىل القدس، إلمخاد مترد قام به اليهود هناك، ومتكن من قمع املتمردين وإحـراق رمـوزهم،   ٧٠سنة
  .)٢(لألندلس نصيب منهم وأَسر عدداً منهم حيث نقلهم بواسطة السفن إىل موانئ املغرب، وكان

م، ١٣٦أما التهجري اليهودي الثالث إىل األندلس فقد قام به اإلمرباطور الروماين " هدريان " سنة 
وقـد نقـل " هـدريان" إىل     ،بعد أنْ قضى على مترد اليهود يف فلسطني، الذي قاده " باركوكاب "

ويقال إنَّ هذا اإلمرباطـور مـن مـواطين     األندلس عدداً من العائالت اليهودية من أجل استعبادهم،
  .)٣(إسبانيا، وكان يكره اليهود كرهاً شديداً

ويف زمن الفتح اإلسالمي لألندلس كان اليهود ينتشرون يف معظم أحناء البالد، وقد عاشوا داخل 
تمع اإلسالمي يف األندلس أكثر من مثانية قرون، فتأثروا بعادات املسلمني وتقاليدهم، لكنعيشـهم   ا

يف جتمعات أو أحياء خاصة م، والسماح هلم مبمارسة عادام وتقاليدهم وشعائرهم الدينية داخلـها،  
  مكَّنهم من احملافظة على كثري من العادات والتقاليد اليهودية.

  أمهية البحث وأهدافه:
هود لقد كانت األندلس خالل العصور الوسطى مركز الدراسات العربية، وقد نبعت ثقافة ي  

األندلس من موارد الثقافة اإلسالمية بصورة مباشرة، لذا كان من الطبيعي أنْ يتأثر يهود األندلس ذا 
اتمع،وقد مشل هذا التأثر خمتلف نواحي احلياة التجارية والزراعية والصناعية والثقافيـة...إخل. ففـي   

                                                             
  .٣٨، ص ٢٦، العدد جملة الفيصل، »اليهود يف أسبانيا اإلسالمية «ـ ينظر: ظاظا، د.حسن، ١
، رسالة ماجسـتري غـري   هود يف املغرب اإلسالمي من الفتح إىل سقوط دولة املوحديناليـ ينظر: مسعود الكوايت، ٢

  .٤٠، صرة (جامعة اجلزائر،معهد التاريخ)منشو
  .١٢٩،ص األدب العربي القدمي والوسيط ،ـ ألفت حممد جالل٣



 ٦٥                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
الثاين، كما ورد يف مقدمة كتاب " األندلس مل تنهض العربية من سباا فقط، بل بلغت عصرها الذهيب 

فن الشعر األندلسي" للربوفسور(دافيد يالني)الذي كان يشغل منصب أستاذ األدب العربي األندلسـي  
لقد كان العصر األندلسـي عصـراً زاهـراً يف األدب    " يف اجلامعة العربية يف القدس. ومما قاله يالني: 

مسة قرون، وقد مشل التقدم تفسـري التوراة،وتفسـري   العربي، بدأ هذا العصر قبل العصر األورويب خب
التلمود، ووضع قواعد اللغة العربية، كما مشل التقدم الفكري يف الفلسفة، والرياضيات، وعلم اهليئـة،  
والطب. لقد كان العصر األندلسي العصر الذهيب الثاين لألدب العربي، وكان العصـر الـذهيب األول   

حبثنا هذا سوف حناول إماطة اللثام عن األثر العريب يف الفكر اللغـوي   . ويف)١(عصر الكتاب املقدس)
ليهود األندلس متمثلني بكتاب " اللُّمع " ملروان بن جناح، هذا الكتاب الذي يعد كتاباً شامالً للقواعد 
العربية سواء من ناحية األصوات أو التصريف أو التراكيب.حيث يظهر يف هـذا الكتـاب ـ كمـا     

  قاً ـ األثر العريب الكبري يف فكره وأسلوبه.سنوضح الح
  منهجية البحث:

إنَّ املنهج الذي اتبعناه يف حبثنا هذا هو املنهج املقارن، الذي يقوم على املقارنة بني لغتني مـن    
   حباجـة إىل جهـود ،أسرة لغوية واحدة مها: العربية والعربية. والقرابة بني هاتني اللغتني ليست، اليوم

بينهما من مجيع النواحي الصوتية والصرفية والداللية واملعجمية. وقد أمثر  كبرية ها،إذْ تأكَّد التشابإلثبا
تطبيق هذا املنهج على الدراسات السامية املقارنة يف القرنني املاضيني مثرات عظيمة، وأصبحنا نقف يف 

  كثري من املسائل فيها على أرض ليست هشةً.  
ضت املقارنة اإلشارة إىل املوضوعات اللغوية اليت تضمنها كتـاب "اللُّمـع" مث   ويف حبثنا هذا اقت

مقارنتها بنظرياا يف اللغة العربية لنبين مدى التأثري العريب يف الفكر اللغوي ليهود األندلس.وقد اختـذنا  
الكامل للنحو العربي، من كتاب "اللُّمع" أمنوذجاً لتوضيح ذلك؛ ألنَّ هذا الكتاب يعد الكتاب العلمي 

وألنه ميثِّل دور ازدهارِ هذا العلم  ونضوجه يف األندلس اإلسالمية، وألنه، من ناحية أخرى، يظهر فيه 
  أثر النحو العريب واضحاً يف النحو العربي.

  البحث: 
. )٢(والـتعلُّم  عاش اليهود يف األندلس داخل اتمع اإلسالمي املتميز بشدة إقبال أبنائه على العلم

ومل يقتصر التعليم بني أفراده على فئة معينة، أو على أبناء املدن الكربى،وإنما مشل معظم أفراد اتمع، 
ووصل إىل مجيع أرجاء األندلس. ومن الطبيعي أنْ يتأثر يهود األندلس ذا اتمع الذي كان أفـراده   

                                                             
  .۵۵، ص دروس اللغة العربية ،ـ ينظَر: رحبي كمال١

، قدم هلا ونشرها مـع رسـائل أخـرى:    حممد بن حزم يف فضائل األندلس رسالة أيبـ ينظر: ابن حزم األندلسي، ٢
  .٨ص  ،فضائل األندلس وأهلهاصالح الدين املنجد، حتت عنوان: 
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ى العلم، بعد أنْ عاشوا قروناً يف هذه الـبالد قبـل جمـيء    عاملني أو متعلِّمني، ويقلِّدونه يف اإلقبال عل

املسلمني بعيداً عن مجيع العلوم واآلداب، ودون أنْ يربز منهم عاملٌ واحد، وحىت القالئل املتعلمـون ال  
  .)١(يعرفون إالَّ العلوم الدينية اليت يتناقلوا منذ قرون عدة دون زيادات أو إضافات تذكر عليها

يتعلَّق بوضع اللغة العربية زمن الفتح العريب اإلسالمي لألندلس فقد كانت اللغة العربية وأما فيما 
آنذاك مهملةً، ليس بني يهود األندلس فحسب، بل بني اليهود يف مجيع بلدان العامل؛ إذ كان اليهود يف 

ال يفهمون التـرانيم   معظم األحيان ال يستعملون هذه اللغة إالَّ يف بِيعهم وصلوام. وكان كثري منهم
  .)٢(والطقوس اليت يؤدوا ا، ولذلك كانوا يستمعون إىل التوراة يف بِيعهم مترمجاً إىل اآلرامية

ق.م) إذ حلَّت اللغة اآلرامية حمل ٥٨٧وقد بدأ إمهال اليهود للغة العربية يف أعقاب السيب البابلي (
 احلياة اليومية، وتوقف اإلنتاج األديب اليهودي باللغة اللغة العربية، وصارت هي اللغة اليت يستعملوا يف

العربية، وانتهى أمرها كلغة حية بني اليهود.ومنذ تلك العصور وحىت القرن الرابع اهلجـري/ العاشـر   
امليالدي مل يطرأ تطور إجيايب يستحق الذكر على قواعد هذه اللغة وآداا.بل إنَّ اللغة اليت كتبت ـا  

رت بعد السيب البابلي باللغات اآلرامية واليونانية والفارسية، وأُدخلت إليها مصـطلحات  التوراة قد تأث
وتراكيب من تلك اللغات جعلتها لغة خمتلفة. وهذه اللغة اجلديدة هي اليت كتبت ا املشناة يف القـرن  

  .)٣(الثاين امليالدي
د، على حاهلا من الترك واإلمهال إىل وقد ظلت اللغة العربية يف مجيع البلدان اليت تفرق فيها اليهو

أنْ اختلط اليهود باملسلمني، وتعلموا اللغة العربية وقواعدها وآداا وقوموا ا ألسـنتهم وأذواقهـم،   
ورأوا كيف خيدم املسلمون لغتهم من منطلق ديين باعتبارها لغة القرآن الكرمي واحلـديث الشـريف.   

  .)٤(ضع قواعد هلا على طريقة املسلمني يف خدمة لغتهم العربيةفقرروا خدمة لغة كتبهم املقدسة، بو
 سعيد بن يوسـف الفيـومي  وكما هو معروف فإنَّ النحو العربي قد نشأ يف العراق على يدي 

م) الذي الَّف أول معجم عربي يف تاريخ اللغة العربية،رتبه ترتيباً أجبـدياً، وقـد   ٨٩٢هـ /٢٧٩(ت:
لعرب، واقتفى أثرهم من ناحية اخلطة واملنهج.وقد امتد التأثري العريب أيضـاً  اعترف فيه بتأثره بالنحاة ا

                                                             
  .١٣٠، ص األدب العربي القدمي والوسيط ،ـ  ينظر: ألفت حممد جالل١
 .٥،ص األثر العريب يف الفكر اليهوديـ ينظر: إبراهيم موسى هنداوي، ٢
هـ ١٣٠٤( ،جملة املنهل، »دور احلضارة اإلسالمية يف تكوين األدب العربي يف األندلس «،ر: سيد فرج راشدـ ينظ٣

  .١١٨م)،ص ١٩٨٣ـ
 .٢٧ـ  ٢٦،ص األثر العريب يف الفكر اليهودي ،هنداوي ـ ينظر: إبراهيم موسى٤



 ٦٧                       عشر الرابعة، العدد الثالث، السنة جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ليشمل مقاالته املسماة " كتب اللغة " واليت تعد أوىل مقاالت مكتوبة تخصص للنحو العـربي، وقـد   

تـه،  ظهر هذا التأثر من تقسيمه الكالم إىل: اسم وفعل وحرف. وهو التقسيم العريب نفسه، ويف تعريفا
. وقد انتهت الدراسـات  )١(فه لألصوات واحلركاتواعتباره أنَّ املصدر أصل املشتقات، وامتد إىل وص

  اللغوية والنحوية للغة العربية يف الشرق ذه املؤلفات اليت ألفها سعيد الفيومي.
أما يف األندلس، اإلسالمية فقد ازدهرت الدراسات النحوية واللغويـة ووصـلت إىل مرحلـة    

لنضوج، وخاصة يف قرطبة، حيث ظهر فيها كثري من علماء اليهود وحناا، وقد احتفظت قرطبة ذه ا
  املكانة وقتاً طويالً. وأولُ عامل لغوي ظهر يف هو:

م) الذي كان له إنتاجه الفكري الذي هيأ ٩٦٠ـ   ٩١٠"(مناحيم بن ساروق الطرطوشي " ـ
ي. ومن أهم أعماله اللغوية املعجـم العـربي الـذي يسـمى     له مكاناً رفيعاً يف تاريخ الفكر اليهود

مبعىن: مفكِّرة أو مذكِّرة أو دفتر ملحوظات، ويعد هذا املعجم أول عمل لغوي يف اللغـة   )ַמְחֶּבֶרת(
معجمه هذا مبقدمة طويلة عـن النحـو    مناحيمالعربية يغطِّي مجيع مفردات الكتاب املقدس. وقد ابتدأ 

ه طريقته يف التأليف طريقة حناة العرب، وقد أفاد هذا املعجم اليهود يف أوروبا كـثرياً،  العربي؛ إذ تشب
وكان سبباً يف قيامهم بدراسات لغوية مستفيضة؛ ألنه كان الكتاب النحوي األول الذي كُتب باللغـة  

  .)٢(العربية، إذ إنَّ مؤلفات اليهود النحوية كانت تكتب وقتئذ باللغة العربية
  يف تلك الفترة: مناحيمن العلماء اآلخرين الذين عاصروا وم
م) وهو أحد أفراد عائلة هاجرت إىل مراكش مـن  ٩٧٠ـ٩٢٠"(دوناش بن لرباط هاليفي"  ـ

م) وتلقى فيها تعليمه، ثُم أُرسل إىل العراق حيث تعلَّم علـى  ٩٢٠بغداد، وقد ولد يف مدينة فاس سنة (
اللغة العربية واألدب العريب دراسة مكنته من معرفة فنونـه. مث  ، ودرس سعيد بن يوسف الفيومييدي 

عاد إىل مراكش، مثَّ سافر ثانية إىل قرطبة حيث ملع امسه هناك بني املثقفني، وقد وقع بني يديه معجم " 
) اآلنف الذكر، فقرأه، وكتب له نقداً مسـاه "  ַמְחֶּבֶרת" املسمى (مناحيم بن ساروق الطرطوشي

وهو يشـبه   ،وهو كتاب عظيم األمهية؛ ألنه يعد أول  شعر تعليمي حنوي يف األدب العربيالردود"، 
أول من ميز بني األفعال املتعدية وغري املتعدية، وأول مـن مسـى    دوناش. ويعد ذا ألفية ابن مالك

أقسـام  حروف األصول بأمساء حروف (فعل)، كما قسم صيغ الفعل إىل شديدة وضـعيفة، ووضـع   
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الكالم الثالثة؛ االسم والفعل وكلمات أخرى تشمل ظروفاً وحروف جر. وهذا يدلُّ على أنَّ النحـو  

مكانةً رفيعةً يف تـاريخ  دوناش العربي قد وصل يف األندلس إىل مرحلة متقدمة من الكمال، وقد شغل 
  . )١(النحو العربي

 منـاحيم بـن سـاروق   حـد تالميـذ   واستمر النحو العربي يف التطور واالزدهار على يدي أ
  وهو: الطرطوشي

م، مثَّ انتقل ٩٧٠الذي ولد يف مدينة فاس سنة  املشهور بيهودا بن حيوج ـ أبو زكريا بن داود
إىل قرطبة حيث عاش وتلقى تعليمه. وقد نال الشهرة يف اية القرن الرابع اهلجري / العاشر امليالدي، 

مشهوراً عند النحاة العربيني املتأخرين بأنه مؤسـس الدراسـات   حيوج وكان له تالميذ كُثُر. وكان 
  .)٢(العلمية للنحو العربي ويسمونه أبا النحاة 

وقد ظهر حيوج يف الوقت الذي ازدهرت فيه الثقافة العربية يف األندلس اإلسالمية، فتأثَّر حيوج 
تعمقت دراسـات اللغـة    وكان يف إسبانيا أنْ"  :مونك"  MUNKبذلك، ويؤيد هذا ما يقوله " 

العربية ودراسات النحو العريب ومن هذه الدراسات العميقة يف اللغة والنحو قد اهتدى اليهود إىل معرفة 
  .)٣( كاملة بقواعد اللغة العربية"

اية لكل فوضى علمية تتعلَّق بالنحو العربي، وأوجد قوانني جديدة يف أصول  حيوجوقد وضع 
اإلبدال، وفصل الصيغ النحوية بعضها عن بعض، وخلق ذه الطريقة حنـواً  الكلمات، ويف االنقالب و

علمياً منظماً ملعظم أجزاء اللغة العربية اهلامة، وذا صار حيوج مبدع علمِ النحو العربي املنظَّم، وسار 
على جه تالميذُه وتابعوه من بعده يف األندلس يف القرن احلادي عشر امليالدي، وقد كتـب حيـوج   
مؤلفاته باللغة العربية واستمر النحو العربي يكتب بتلك الطريقة يف األندلس، وظهر تأثري النحو العريب 

  واضحاً جلياً من حيث االصطالحات النحوية الفنية اليت استعريت يف النحو العربي.
وأهم مؤلفات حيوج يف النحو العربي، هي: كتاب "حروف اللني"، وكتـاب "األفعـال ذوات   

يا املثلني" وهذان الكتابان اللذان صارا عمالً أساسياً للنحو العربي، أصبحا مرتبطني باسم مؤلفهما، ومس
وقد ترمجا من العربية إىل العربية ثالث مرات، وأُعيدت صياغتهما باسم مؤلفهما مرات حيوج. كتايب 

اسم هذا الكتاب بالعربية كتاب تتعلَّق بقوانني التلفُّظ، وحيوج عدة. كما صدرت رسالة أخرى بقلم 
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"التنقيط" ورسالة رابعة حتمل اسم كتاب "النتف" وهو كتاب يف التفسري اللغوي. يضـاف إىل ذلـك   
أعمال أخرى بدأها ومل يكملها؛ إذ تويف يف ذروة شبابه يف العقد األول من القرن اخلامس اهلجـري/  

مال بعض كتبه، فإنَّ إجنازاته الكبرية جعلـت  احلادي عشر امليالدي.وعلى الرغم من عدم متكنه من إك
  .)١(علماء األجيال الالحقة يقدرونه، وجيمعون على أنه أبو النحو العربي

  :برز يف جمال النحو العربي أحد تالميذه، وهو حيوجبعد موت 
قد ، ويسمى بالعربية " احلاخام يوحنا ". ويسميه النصارى "يونا ". وأبو الوليد مروان بن جناح

م) بسبب احلرب ١٠١٢م) وعاش يف بيئتها العلمية املزدهرة، مثَّ تركها سنة (٩٩٠ولد يف قرطبة سنة (
األهلية اليت أعقبت سقوط اخلالفة، واستقر يف " أليسانه" مثَّ انتهى به املطاف يف" سرقسطة " فأقام فيها 

  . )٢(م)١٠٥٥بقية حياته.وألَّف فيها مؤلفاته يف اللغة والنحو، ومات عام (
يف النحو العربي، وكانت غزيرةً حتمل كثرياً من اإلبداع، وقـد أعانـه   ابن جناح متيزت أعمال 

على ذلك تضلّعه يف اللغة العربية، وإتقانه قواعدها، ودراسته أمهات كتب النحـو العـريب ككتـاب    
الفكرية، والـدافع لـه    .وكانت دراسة الكتاب املقدس أهم عملٍ أساسي يف حياة ابن جناح)٣(سيبويه

على دراسة اللغة العربية وقواعدها واالهتمام ا، فقد عد الكتاب املقدس املصدر الذي ميكن االعتماد 
وهو يشري إىل ذلـك   ،عليه يف دراسة اللغة العربية. وكانت دراسة علم اللغة ـ يف رأيه ـ واجباً دينياً  

ملقدس ال يوقف على ما فيه إالَّ بعلم اللغة ومن هنا كانت عناية إنَّ الكتاب ا" يف كتابه " اللمع" بقوله: 
   .)٤("املرء بإتقان هذا العلم وكان سعيه إلدراكها وتوفيق معانيها

"الذي ينقُد فيه كتايب األفعـال ذوات   املستلحق ومن أهم مؤلفات ابن جناح النحوية كتاب "
" الذي يرد فيه "التشوير. وكتاب )٥(ويضيف إليهما ،البن حيوجاملثلني، واألفعال ذوات حروف اللني 

 حيوج ابن" الذي ألَّفه إمساعيل بن نغدله وأنصاره دفاعاً عن آراء أستاذهم رسائل الرفاقعلى كتاب "
"  " التسـوية وكتـاب   ،" لتقريب والتسهيل".ورسالة " ا" رسالة التنبيه.و)٦( ابن جناحالذي انتقده 
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دث يف بيت صديقه أيب سليمان بن طراقة بسرقسطة، وهومجت فيه آراؤه الذي يرد فيه على جدال ح

.وقد فتح هذا اجلدل باباً للمناقشة العلمية، مما أفاد اللغـة العربيـة   )١(من قبل أنصار إمساعيل بن نغدله
وقواعدها.وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هذه الكتب اليت ألفها ابن جناح باللغـة العربيـة نشـرها وطبعهـا     

Derenbourg  م بنصوص عربية وترمجة فرنسية.١٨٨٠ديرنبورج يف باريس عام  
" الذي يعـد أهـم مؤلفاتـه علـى      التنقيحومن مؤلفات ابن جناح النحوية، أيضاً كتاب " 

"، وهـو  األصـول  .وقد ألَّفه يف سن الشيخوخة وقسمه إىل كتابني، مسى األول كتـاب " )٢(اإلطالق
" وهو يعد الكتاب العلمي اجلامع للنحو اللُّمع قدس، ومسى الثاين كتاب "معجم شامل للغة الكتاب امل

  . )٣(العربي بعد أنْ بلغ أوج نضوجه وازدهاره
؛ إذ نراه يستشهد كثرياً بكالم )٤(األثر العريب الكبري يف فكره وأسلوبه ابن جناحوتظْهِر كتابات 

دراسته الواسعة يف اللغة العربية. ففي الوقت الذي وجِد  العرب، وبأمثلة من النحو العريب ما يدل على
فيه ابن جناح يف قرطبة كانت دراسة النحو العريب تلقى عناية خاصة يف قصور األمـراء واخللفـاء يف   
قرطبة ويف اجلامعات اإلسالمية. ولقد اختذ ابن جناح هؤالء العرب أساتذة له، وسار علـى جهـم   

ألدب العريب، وبالكتب القيمة اليت كانت قد مجعت فيها القواعد العربية. وحصل على معرفة عميقة با
وبناًء على ذلك ليس بعجيبٍ أنْ نرى ابن جناح يذكر كثرياً من قواعد اللغة العربية يشرح ا قواعـد  

   اللغة العربية مقلداً بذلك سعيد بن يوسف الفيومي، الذي كان يتبِع الطريقة نفسها منذ قرون قبله.
على هذا أنَّ يهود األندلس كانوا يعرفون اللغة العربية، ويفهمـون أدـا    ابن جناحوقد ساعد 

وقواعدها؛ ولذلك نرى أنه عندما ترجم كتابه إىل اللغة العربية كانت فقرات النحاة العرب حتـذف يف  
عـربي يف األنـدلس   بعض األحيان أو ختتصر؛ألنَّ املترجم كان يرى أنَّ هذا من غري املفيد للقـارئ ال 

  والذي ال يعرف العربية.
وما مل ما أثبته يف مقدمة كتابه" اللمع " إذ نراه يقول: " ابن جناحومما يؤكد األثر العريب يف فكر 

أجد عليه شاهداً مما ذكرته ووجدت الشاهد عليه من اللسان العريب مل أحترج من االستشهاد بواضحه. 
ه كما يتحرج من ضعف علمه وقلَّ متييزه من أهل زماننا ال سيما مـن  ومل أحترج من االستدالل بظاهر
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استشعر منهم التقشف وارتدى بالتدين مع قلة التحصيل حلقائق األمور. وقد رأيت سـعديا يتـرجم   
اللفظة الغريبة مبا جيانسها من اللغة العربية. وقد رأيت األوائل وهم القدوة يف كل شيء يستشـهدون  

لغتنا مبا جانسه من غريها من اللغات فتراهم يفسرون كتاب اهللا من اللسان اليوناين  على شرح غريب
والفارسي والعريب واألفريقي وغريها من األلسن فلما رأينا هذا منهم مل نتحرج من االستشهاد على ما 

ر اللغـات بعـد   ال شاهد عليه من العرباين مبا وجدناه موافقاً وجمانساً له من اللسان العريب إذ هو أكث
  . )١(السرياين شبهاً بلساننا"

ومن خالل هذا النص يتبين لنا بصورة واضحة الشهادة الصرحية البن جناح بفضل اللغة العربيـة  
  وقواعدها عليه، وأثرها يف كتابه.

وهذا التأثري يعود إىل تلك النهضة العلمية يف األندلس، واهتمام العرب أنفسهم بدراسة النحـو،  
رن العاشر كان هناك عدد من املؤدبني الذين كانوا يعلِّمون الشباب يف قرطبـة وغريهـا مـن    ففي الق

احلواضر األندلسية، وكان أكثرهم من القراء الذين كانوا يرحلون إىل الشرق فيتلقون هذه القـراءات،  
  .)٢(ا اللغويةويعودون إىل موطنهم فريمسوا للناس جبميع إشاراا كما يرمسون هلم العربية مبقوما

" يعد لدى اليهود مبرتلة  كتـاب " سـيبويه " لـدى     اللُّمعوجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ كتاب " 
العرب.هذا وقد أمجعت كل اآلراء اليت درست الكتاب على أنه موضوع على أساس النحو العريب وقد 

ب نفسه.لدرجة أنه قيل إنَّ اهتمـام  أشارت إىل تأثره بسيبويه اعتماداً على اإلشارة املوجودة يف الكتا
األندلس بكتاب سيبويه وصل إىل الدرجة اليت جعلت اليهود يف األندلس ينقلـون مضـمون كتـاب    

  . )٣(سيبويه إىل اللغة العربية ليكون مبرتلة دستور يسريون عليه يف تنظيم قواعد النحو يف اللغة العربية
ع " جيد ـ مبا ال يقبل الشك ـ تأثُّر ابن جناح بإمـام    من جانب آخر فإنَّ القارئ لكتاب " اللُّم

  الذي يعتبر حبق آخر أئمة املدرسة البصرية املهمني.   " املربد "آخر من أئمة النحو العريب وهو: 
فمن ناحية األسس العامة مل خيتلف املربد عن سيبويه، كما مل خيتلف نقل ابن جناح عنهما وتأثره 

د أنه يف بعض اجلزئيات أو التفاصيل كان متأثِّراً باملربد  أكثر منـه بسـيبويه،وحتديداً   ما، وإنْ كنا جن
للمربد كان معروفاً يف األنـدلس يف ذلـك    "املقتضب". والراجح عندنا أنَّ كتاب "املقتضب"بكتاب 

                                                             
  .٨ـ٧، ص اللُّمع ،القرطبی ـ أبو الوليد مروان بن جناح١
 .٢٨٨، املدارس النحويةـ ينظر: شوقي ضيف، ٢
  .٥٠، صيتطور الدرس النحو ،حسن عون، ـ ينظر:٣
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"املقتضـب"  : الوقت، وآية ذلك هو التطابق التام لبعض القطع والتعريفات والتعليالت يف الكتـابني 

  من عالمات الترقيم لوصل هذا التطابق إليها. " اللُّمع "، فلوال خلو كتاب و"اللُّمع "
إىل مخسة وأربعني باباً. بدأها مبقدمة حتدث فيها عـن سـبب    " اللُّمع "كتابه  ابن جناحقسم 

لكتاب املقدس، كما ذكر أيضاً االهتمام بعلم اللغة، وذكر أنَّ تأليفه هلذا الكتاب كان خدمةً لدراسة ا
أنَّ تسمية كتابه ذا االسم كانت تشبيهاً ألبوابه باللمع من األرض وهي مواضع يكون فيهـا أنـواع   

  . )١(خمتلفة من الزهر
يعرض ابن جناح ملبادئ الكالم يف العربية والعربية فيقسمها إىل  )٢٥ـ  ١الباب األول (صففي 

واحلروف، وهو حينما يتحدث عن الفعل يلمس الكالم عن الزمن الذي  ثالثة أقسام: األمساء واألفعال
أما املاضي فهو بالطبيعـة  يقسمه إىل ماض ومستقبل، ونراه يف تقسيمه هذا متأثراً باملنطق حيث يقول: 

أسبق من املستقبل إذ إنَّ الذي مضى أصبح أمراً واقعياً وضرورياً بينما ما مل حيدث بعد ال يكون إالَّ يف 
وهذا التقسيم هو ما نراه عنـد  .دائرة اجلائز. ومعروف أنَّ الضروري يسبق املمكن كما يقول أرسطو

" إنَّ النحاة العرب يضعون املستقبل  يف كتابه " اللُّمع " قائالً:،النحاة العرب، وقد عرض له ابن جناح
إذا أوجب فعله قلت قـد  قبل املاضي ويقولون إنه ال يكون ماضٍ حىت يكون مستقبل نقول هو يفعل ف

". وهذا الرأي الذي ذكره ابن جناح لنحاة العرب، واستشهد به على أنَّ املستقبل أقدم مـن  )٢(.فعل..
. مث يعرض ابن جناح بعد ذلـك  )٣(الذي ذكره يف كتابه املسمى األفعال ابن القوطيةاملاضي هو رأي 

قسم إىل ستة أقسام، هي: استفهام، و نداء، و للجملة وأقسامها إىل خرب أو غري خرب، وأنَّ غري اخلرب ين
  متن، و طلب، و أمر، وي، ويستشهد على ذلك بأمثلة من الكتاب املقدس.

يتحدث ابن جناح عن تقسيم احلروف العربية على حسب خمارج  )٣٠ـ ٢٦( الباب الثاينويف 
) فيقسـمها  ת،פ،כ،ד،ג،בاحلروف مع مالحظات على احلروف اللينة وحروف ( جبد كفت أي: 

إىل مخسة خمارج: احلروف احللقية، وهي أقصاها خمرجاً إىل داخل، واحلروف الشفوية وهـي أقرـا   
احلنكية، واللسانية واألسنانية. وعند حديثـه   :خمرجاً إىل خارج، وبني هذين املخرجني ثالثة خمارج هي

كة... فأما النون الساكنة فمخرجها من وأقرب املخارج منه خمرج النون املتحرعن خمرج امليم يقول: " 
  ). ٢٨ -٢٧" (اللمع، ص:  اخلياشم وتعترب ذلك بأنك لو أمسكت بأنفك عند لفظك ا لوجدا خمتلةً
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وأقرب املخارج منه خمـرج النـون   وهذا ما جنده متاماً يف كتاب املقتضب للمربد حيث يقول: "

ا من اخلياشم... وتعترب ذلك بأنك لو أمسكت بأنفك عنـد  املتحركة... فأما النون الساكنة فمخرجه
  ).٣٢٨/ ١" (املقتضب، لفظك ا لوجدا خمتلةً 

النون املتحركة مشربة بغنة والغنة من اخلياشـم والنـون   " :وعن النون املتحركة يقول ابن جناح
تني وإالَّ فإما ليستا مـن  اخلفيفة خالصة من اخلياشم وإنما مسيتا باسم واحد ملا ذكرت الشتباه الصو

  ).٢٨( اللمع،ص ". خمرج واحد
النون املتحركة مشربة بغنـة والغنـة مـن    " وهذا ما جنده عند املربد يف املقتضب حيث يقول: 

اخلياشم والنون اخلفيفة خالصة من اخلياشم وإنما مسيتا باسم واحد الشتباه الصوتني وإالَّ فإما ليسـتا  
  ) ١/٣٣٠قتضب (امل".من خمرج واحد

ويف وصفه خمرج الالم جند ابن جناح يستخدم الوصف نفسه الذي استخدمه املربد حيث يقول:  
  )٢٧(اللمع، ص "خمرج الالم من طرف اللسان معارضاً ألصول الثنايا" 

(املقتضـب  ". وخترج الالم من حرف اللسان معارضاً ألصول الثنايا والرباعيات" ويقول املربد: 
٣٢٨/ ١(  

". واأللف هاويـة هنـاك  " :أما عند وصفه األلف فقد استعار أيضاً ابن جناح وصف املربد قائالً
). وربما كان كالمها يعين أنَّ األلف اللينة تشارك اهلاء يف املخـرج.  ٣٢٨/ ١، املقتضب ٢٧(اللمع 

" لوصف حروف  وكان اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو أول من استخدم مصطلح " هوائية " أو "هاوية
"  :، وكان يقول كـثرياً إمنا هي هاوية يف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إالَّ اجلوف"  :احللق قائالً

. كما ظهر هذا الوصف لدى سيبويه عند حديثه )١( "األلف اللينة والواو والياء هوائية أي أا يف اهلواء
  ". )٢(...لني اتسع هلواء الصوت خمرجه ومنها اهلاوي وهو حرفعن األلف اللينة إذ يقول: " 
لذكر أقل أصول األمسـاء   وهو باب صغري خصصه ابن جناح) ٣٣ـ   ٣٠الباب الثالث (ص: 

واألفعال واحلروف، وأكثر أصوهلا، فأقل أصول األمساء املنفصلة حرفان، وأكثرها مخسة أحـرف، وال  
تصلة فتكون على حرف واحد، وهـي الضـمائر   يتجاوز االسم هذا العدد إالَّ مزيداً. وأما الضمائر امل

والكنايات مثل ياء املتكلِّم، وواو الغائب، وكاف املخاطبة، وهاء الغائبة، ومثل امليم اليت خيرب ا عـن  

                                                             
  .٥، حتقيق:مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي، ص العني ـ ينظر: اخلليل بن أمحد الفراهيدي،١
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مجع الغائب.وأقل أصول األفعال ثالثة أحرف، وأكثرها بال زيادة أربعة أحرف. وقد خصص املربد يف 

 ملا جاء من الكلم على حرفني املقتضب" أيضاً باباً" كتابه
)١(.  

عما حتدث عنه ابن جناح يف الباب الثالث،  )٦٢ـ   ٣٤(الباب الرابع ص وال يبتعد موضوع 
إذ يدور احلديث يف هذا الباب على احلروف األصلية والزوائد، وقد أطلق على حروف الزيـادة الـيت   

حرفاً: األلـف، والبـاء، واحلـاء،     )، وهي عنده أحد عشراحلروف اخلدميةتضاف إىل األصل اسم (
يف كتابـه   املـربد  والواو، والياء، والكاف، والالم، وامليم، والنون، والشني، والتاء. كذلك خصـص 

املقتضب باباً للحديث عن معرفة الزوائد ومواضعها، واحلروف الزائدة عنده عشرة، هـي: األلـف،   
  . )٢(، واهلاء، والالم، وامليموالياء، والواو، واهلمزة، والتاء، والنون، والسني

يلخص ابن جناح معاين حروف الزيادة، ويذكر مواضعها  )٨٦ـ ٣٧(الباب اخلامس ص ويف 
يف األمساء واألفعال واحلروف. ويقع هذا الفصل يف مخسني صفحة من الكتاب، ويعد هذا الفصل مـن  

ة. وله مالحظات على احلروف الزائـدة  أهم الفصول صياغة وفائدة علمية، وفيه تفصيالت هامة وغريب
 MUNKـ اليت يسميها (احلروف اخلدمية) ـ هي من أحسن ما كتب يف هذا املوضوع كما يقول 

. وكثرياً ما يقارن ابن جناح يف هذا الباب بني الظواهر النحوية املوجودة يف اللغة العربية، وبني )٣(مونك
)، وحديثه عن الالم الـيت  ٤١خل على املفعول به يف (صنظرياا يف العربية كحديثة عن الالم اليت تد

)، ٧١)، والباء اليت تكون بدالً مـن كـذا يف (ص   ٤٦تدخل على املصادر مبعىن: (كي) العربية (ص 
كمـا   عند العرب) واليت يشبهها ابن جناح بإبدال الواو تاء ٩٤وإبدال التاء من األلف يف العربية ص(

  ..إخل.تراث من ورث :يف
فقد خصصه ابن جناح للحروف اليت تبدل بغريها والـيت   )٩٥ـ   ٨٧(الباب السادس ص  أما

تكون على اخلصوص يف حروف اللني. ويشري إىل أنَّ بدل هذه احلروف قد ذُكر يف كتاب " األفعـال  
وأنَّ البدل قد يوجد يف غريها من احلروف؛ إما  .ذوات حروف اللني حليوج، ويف كتاب "املستلحق "

قارب يف خمارجها، وإما لتشابه يف صورها، وإما ألنَّ احلرف املبدل به أخف عليهم من املبدل منـه،  لت
مونك " أنَّ مالحظات ابن جناح يف الباب السـادس   MUNKوإما لغري ذلك من مذاهبهم.وقد ذكر 
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جناح ـ ذا االعتبار  على احلروف اللينة ال تزال حىت اآلن أحسن ما كُتب يف هذا املوضوع، وأنَّ ابن 

  .  )١(ـ مل يسبق، ومل يلحق بأي حنوي آخر من احملدثني "
باب صغري خصصه ابن جناح للحديث عن إبدال احلركـات  ) ٩٩ـ   ٩٦(الباب السابع ص 

بعضها من بعض، ويف هذا الباب يستشهد ببعض كالم العرب ليقرب للقارئ فهم املوضـوع الـذي   
أرى أنْ أقرب لك هذا مبا أمثله لك من اللفظ العريب وذلك أنـك تقـول   و" يشرحه، لذا جنده يقول: 

عجبت من ضرب زيد عمراً إذا كان زيد فاعالً. ومن ضرب زيد عمرو إذا كان زيد مفعوالً به وهـو  
  .)٢("يف كال املَثَلني خمفوض من أجل اإلضافة

لبدل فيذكر أنَّ العربانيني قد يتابع ابن جناح حديثه عن ا )١٠٠ـ   ٩٩(الباب الثامن ص ويف 
يبدلون الشيء من الشيء، ومها لعني واحدة. وهذا ينقسم إىل قسمني: بدل اجلمع من اجلمع، وبـدل  
البعض من اجلمع.أي أنَّ ابن جناح يعاجل يف هذا الفصل ما يسميه حناة العرب بالبدل، وهـو مييـز ـ    

  بدل البعض من الكل، وبدل الكل من الكل.ـ بني نوعني من البدل مها:  على طريقة حناة العرب
) و( احلادي عشـر  ١٣٢ - ١٠٤) و( العاشر ص ١٠٣ - ١٠١األبواب: (التاسع ص أما 

فهي خمصصة للحديث عن الصيغ املختلفـة   )١٣٦ -١٣٥) و( الثاين عشر ص ١٣٤ -١٣٣ص 
أي الصيغ املقصودة بكلمـة   لألمساء املزيدة، وغري املزيدة، واملشتقة وغري املشتقة، وتقطيعها باألفاعيل

(فعل)، وهنا يعرض ابن جناح عرضاً عاماً صيغ األمساء اليت جاءت من أصول ثالثية وما تفرع عنـها  
اعلم أَّنك إذا أردت أنْ تزن شيئاً من األبنية باألفاعيل وكانت أحرف ذلك البناء ثالثة كلـها  فيقول: "

، واجعل عيناً بإزاء احلرف الثاين، واجعل الماً بـإزاء  أصلية فاجعل فاًء بإزاء أول حرف من ذلك البناء
حرفه الثالث. فتسمي احلرف األول من ذلك البناء فاء الفعل؛ ألنه موازٍ لفاء فعل، وتسمي الثاين عينه؛ 
ألنه موازٍ لعني فعل، وتسمي الثالث المه ملوازنتها الم فعل. وتكون حركات مثالك مثـل حركـات   

فاأللف فيها فاء الفعل وامليم ָאַמרزنك وزم، ألنك إنما حتاكي أمثلتهم، مثال: مثاهلم حىت يساوي و
  ...عينه والراء المه

ـ بشكل خاص ـ  يعاجل الصيغ املختلفة ويطيل يف الكالم على الصيغ    الباب احلادي عشرويف 
ه بالفعل العريب وبنظريات النحويني العرب، وذلك مبقارنتاليت ميكن أنْ يأخذها اسم احلدث أو املصدر؛ 
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كذلك نرى ابن جناح يتبع أساتذته حناة العرب، وينهج جهم، ويستشهد بأمثلة كثرية من كالمهم يف 

  كثري من كتاب أبوابه اللمع.
هذا الباب خاص بالتصريف بإجياز يشـتمل علـى   ) ١٦٩ـ   ١٣٥(الباب الثالث عشر ص  

 مزيد، ومتعد وغري متعد، وما هو متعد ملفعول واحد ومـا يتعـدى إىل   تقسيم األفعال إىل مزيد وغري
بعض علماء مفعولني. وعند حديثه عن األفعال املضاعفة يف اللغة العربية، يشري إىل أنَّ هذه األفعال عند 

  ثنائية مضاعفة. لسان العرب
 املـربد وسـيبويه  تلفاً عما قدمه وفيما يتعلَّق باألفعال مل يقدم لنا ابن جناح جديداً أو تفسرياً خم

متشياً مع ميله جتاه املذهب البصري، وتفضيله على املـذهب الكـويف، حـىت يف اسـتخدام بعـض      
املصطلحات اليت حرص عليها مثل مصطلح " املضارع " الذي أطلق عليه الكوفيون " الدائم "، وعلى 

د هناك ما مينعه مـن اإلشـارة إىل لفظـة    الرغم من ختلُّص العربية من اإلعراب، فإنَّ ابن جناح مل جي
فكلٌّ على حياله إالَّ مضارعة مبعىن التشابه املوجود بني الفعل يف زمن احلال وبينه يف زمن االستقبال " 

   .)١("بني الفعل املستقبل واسم الفاعل هذه املضارعة اليت ترى 
مساء الـيت تدخلـها   يذكر فيه ابن جناح األفعال واأل) ١٨٤ـ   ١٧٠(الباب الرابع عشر ص 

ويف هذا الباب جند ابن جناح يستشهد حروف احللق واحلركات املختلفة اليت حترك ا هذه احلروف. 
بكالم العرب مبا يؤيد رأيه وحجته يف حذف فاء الفعل املاضي يف األفعال املستقبلة، وهذا نـص مـا   

عرب يف قوهلم وعد يعـد، وزن يـزن،   يقوله: " وهذا من فعل العربانيني واستعماالم جمانس لفعل ال
فحذفوا الواوات اليت هي فاءات األفعال من هذه األفعال املستقبلة لوقوعها بني ياء وكسرة اسـتثقاالً  
منهم لذلك، هذا هو اعتالل علمائهم فيها. مث أنهم حذفوا الواوات أيضاً وما أشبهها من سائر األفعال 

وجبة لسقوطها يف يفعل أعين وقوعها بني ياء وكسرة وذلك قـوهلم  املستقبلة وإنْ مل تكن فيها العلة امل
  .)٢(أعد ونعد وتعد، وأزن ونزن وتزن...إخل

ـ وهو باب صغري كما هو واضح ـ يتحدث  ) ١٨٧ـ   ١٨٤(الباب اخلامس عشر ص  ويف
العـريب يف  ابن جناح عن األفعال املتعدية بنفسها واملتعدية بغريها، ويف هذا الباب أيضاً تلحظ األثـر  

                                                             
  .١٤٥، ص اللُّمع ،القرطبی ـ ينظر: أبو الوليد مروان بن جناح١
 .١٧٤، ص املرجع نفسـ ٢
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ومثل هذه املصادر يف هـذه  "معرض كالمه على تعدي املصدر إذا وضع موضع األمر؛ إذ جنده يقول: 

  .)١("املواضع كاملصادر املنونة يف اللسان العريب اليت ينتصب ما بعدها ا 
يف هذا الباب يتحدث ابن جناح عـن الضـمائر   ) ٢٠٢ـ   ١٨٨(الباب السادس عشر ص 

ا، ويف حديثه هذا عن الضمري يتبع التقسيمات اليت حتدث عنها اللغويـون العـرب   وأنواعها وأقسامه
ومما ذكره ابن  ،القدامى، كما يقارن يف بعض املواقع بني قواعد الضمري يف العربية مع نظرياا يف العربية

ـ جناح يف هذا الباب قوله:  رى مـن  (...وكال القولني جائزان عندنا وعند علماء النحو العريب فيما ج
  .)٢(كالمهم هذا ارى)

وهو باب صغري جداً يتحـدث فيـه عـن واو     )٢٠٤ـ   ٢٠٣(الباب السابع عشر ص  ويف
  العطف وحركاا.

يتحدث ابن جناح عن اإلضافة ويـذكر أنهـا علـى    ) ٢٢٥ـ ٢٠٥(الباب الثامن عشر ص
ال هلا نسبة؛ ألنه إذا نسبت أحداً ضربني: إضافة يف اللفظ، وإضافة يف املعىن، فاإلضافة اليت يف املعىن يق

إىل صناعة أو قبيلة أو بلد فقد أضفته إليها.وأما اإلضافة اليت يف اللفظ فبإضافتك لفظة إىل أخرى تصلها 
ا، وهذه اإلضافة كثرياً ما تغير اللفظة املضافة عند بنائها. فإما أنْ تغري أوهلا فقـط، وإمـا أنْ تغـري    

غري أوهلا وآخرها. ورمبا مل تتغري اللفظة عند إضافتها إىل األمساء الظاهرة وتغريت عند آخرها، وإما أنْ ت
إضافتها إىل الضمائر،...والذي جيمع بالياء وامليم؛ فإنَّ ميمه تسقط لإلضافة... ويؤيد رأيه مبا وجـده  

ـ " عند العرب فيقول:  ا هـاء  لكن أقحموا امليم بعد سقوطه على مذهب هلم كما تقحم العرب أيض
التأنيث يف النداء بعد سقوطها". ويربر استشهاده بكالم العرب قائالً: " وال تظن يب أين إمنا أستشـهد  
بكالم العرب ومبذهبهم يف لغام يف كتايب هذا ويف غريه من كتيب على سبيل التأييد ا ملذهب العرب 

ن املتغافلني الذين يظنـون بنفوسـهم   يف مذاهب العربانيني واستعماالم، بل ُألري األغمار وغريهم م
  .)٣(املعرفة ـ وهم أعرى منها ـ إنَّ هذا الذي أجيزه يف العرباين جائز أيضا يف غريه من اللغات"

حتدث ابن جناح يف هذا الفصـل عـن االتصـال    ) ٢٣٠ـ   ٢٢٦(الباب التاسع عشر ص 
لى ذلك من تغـيري يف بنيـة   واالنفصال، كما حتدث أيضاً عما ينصرف، وما ال ينصرف، وما يطرأ ع

  الكلمات أو حركاا.

                                                             
  .١٨٧، ص املرجع نفسـ ١
  .١٩١ص  ،املرجع نفسـ ينظر: ٢
  .٢١٧، ص املرجع نفسـ ينظر: ٣
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اعلم أنَّ النسبية " يتحدث ابن جناح عن النسبة فيقول:  )٢٣٥ـ   ٢٣١(الباب العشرون ص 

تكون إىل اجلد وإىل القبيلة والبلد وإىل الصناعة وقد ينسبون إىل غري القبيلة حلادثة ما ولقصة مـا تقـع   
بت إىل اسم مفرد زدت يف آخره ياء للنسبة وغريت أوله ورمبا مل ". فإذا نسللمنسوب مع املنسوب إليه

  نسبت إىل مجلة هذا االسم... التمام على واحداً امساً جعال قد امسني مركباً من يتغير...وإنْ كان املنسوب إليه
م واملتمعن يف باب النسبة جيد أنَّ ابن جناح يسري فيه على النسق العريب من زيادة النسب، ويتكلَّ

على النسب إىل املفرد واملركب، وكذلك النسب إىل االسم الذي يف آخره ياء تشبه ياء النسبة، أو يف 
  آخره ألف ساكنة، أو يف آخره هاء لينة للتأنيث.

يتحدث ابن جناح يف هذا الباب عن اإلدغـام  ) ٢٤٥ـ   ٢٣٦(الباب احلادي والعشرون ص
إذا كانا متجاورين يف كلمة واحدة وسـكِّن األول منـهما    اعلم أنَّ املثلني"ومعناه ومىت جيب فيقول: 

ويذكر أنَّ اإلدغام جائز يف كل حرفني غري مثلني إذا تقاربا يف املخرج وكانا ". فإدغامه يف الثاين جائز
طريف كلمتني، مثل إدغام ( النون والفاء والالم) وإدغام الصاد يف الزاي لتقارب خمرجهما. ويـذكر أنَّ  

 قد يضاعفون احلرف، ويدغمون األول يف الثاين، ويفعلون ذلك كثرياً يف الوقـف وانقطـاع   العربانيني
وقد تشدد العرب أيضاً حرف "  :الكالم. وال يغيب عن بال ابن جناح أنْ يستشهد بكالم العرب قائالً

لإلفصاح بـذلك  وقد يشدد أيضاً العربانيون احلرف طلباً ". الروي من أشعارهم إذا مل يكن ليناً للوقف
احلرف املشدد إذا خيف عليه االلتباس حبرف يقرب منه يف املخرج، ومن ذلك مثالً تشديد الكلمـات  

  .)١(= هم،...إخل  ֵהָּמה= ملاذا، ָלָּמה=إىل هناك، ָׁשָּמה= هؤالء، ֵאֶּלהمثل 
ابـن   هذا الباب يتألَّف من صفحة واحدة فقط حتدث فيها) ٢٤٦(الباب الثاين والعشرون ص 

جناح عن املواضع اليت اختري فيها اإلظهار على اإلدغام واإلمتام على النقصان، فيقـول إنَّ العـربانيني   
كثرياً ما يستثقلون إظهار مثلني متواليني يف كلمة واحدة فيدغمون أحدمها يف الثـاين إذا وجـدوا إىل   

إدغام املثلني عقد لـه املـربد يف   ذلك سبيالً، وقد حيذفون أحد املثلني ويكتفون بالثاين.واحلديث عن 
اعلم أنَّ احلرفني إذا كـان  كتابه " املقتضب" باباً خاصاً مساه "هذا باب إدغام املثلني " استهله بقوله: " 

  .)٢( "لفظهما واحد فسكِّن األول منهما فهو مدغم يف الثاين
للحديث عن فهو باب خصصه ابن جناح  )٢٤٩ـ    ٢٤٧( الباب الثالث والعشرون ص أما

اعلم أنَّ اجلمع والتثنية من باب واحد وذلك أنَّ اجلمع هو ضم " التثنية واجلمع يف اللغة العربية، قائالً: 
                                                             

  .  ٩٠ص  ،دروس اللغة العربية ـ ينظر: رحبي كمال،١
  .٣٣٣/ ١ج ،املقتضب ـ املربد،٢
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شيء إىل شيء، وكذلك التثنية هي ضم شيء إىل شيء، وإنما اخلالف بني الصنفني يف الكمية فقـط،  

أنْ يأتوا ببعض اجلموع على مثـال لفـظ   فاجلمع والتثنية إذاً حتت جنس واحد وهلذا أجاز العربانيون 
وال جيد الدارس للغة العربية كثرياً مـن  ". التثنية وأجازوا يف أكثر التثنية أنْ يكون على مثال لفظ اجلمع

تشبه كثرياً طريقة التثنيـة املتبعـة عنـد     )١(العربية القدميةالعناء كي يستنتج أنَّ طريقة التثنية يف اللغة 
ةُ عند العرب تكون بإضافة األلف والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف حاليت النصب العرب. فالتثني

).أي إضافة الياء وامليم وحتريـك  ִיםواجلر، بينما تتم التثنية يف اللغة العربية القدمية بإضافة الالحقة (ـ 
= حذاء، يف تثنيته  ַנַעלلمة .فمثالً ك)٢(احلرف األخري من االسم املراد تثنيته بالفتحة القصرية( البتاح)

"فاخلَع نعليكَ  ويف العربية جند كلمة  " نعلني" يف صيغة النصب كما يف قوله تعاىل: ،ַנַעַלִיםنقول: 
) وحتريـك  ִיםويف اجلمع املذكر نضيف يف اللغة العربيـة الالحقـة (   .)٣(إنك بالواد املقدسِ طُوى "

صرية(احلرييق قطان)، وهذه الالحقة تقابل يف اللغة العربية الـواو  احلرف األخري من االسم بالكسرة الق
)، مقابـل  ֹותوالنون، أو الياء والنون. أما مجع املؤنث السامل فيتم يف اللغة العربية بإضافة الواو والتاء( 

  . )٤(األلف والتاء يف اللغة العربية
 هذا الفصل عما حيـدث  يتحدثُ ابن جناح يف )٢٨٧ـ   ٢٥٠(الباب الرابع والعشرون ص  

فيه احلذف، ويذكر أنَّ العربانيني كثرياً ما حيذفون من الكالم استخفافاً وإجيازاً وذلك إذا علم املخاطب 
ما يعنون.وإذا جرت الكلمة على ألسنتهم كثرياً حيفظوا، وهو يف هذا الباب يستشهد بكالم العـرب  

ل غري العربانيني مثل هذا كما قالت العـرب "  وقد يفععند حديثه على حذف بعض الكلمة فيقول: " 
املنا "مكان املنايا ومكان املنازل فحذفت. وقد حيذفون أكثر من هذا حىت إنهم قد يسـتجزئون مـن   

  الكلمة بذكر أول شبه منها. حكى ذلك عنهم سيبويههم وأنشد لبعضهم:
  بــاخلري خــريات وإنْ شــراً فــا   

  

  وال أريـــد الشـــر إالَّ أنْ تـــا  
  

وإنْ شراً فشراً، فاستجزوا بالفاء فقط، وأراد بقوله: إالَّ أنَّ تا، إالَّ أنْ تريـدا، فاسـتجزى    أراد:
وهذا دليل واضح على تأثر ابن جناح بالدراسات العربية يف اللغة والنحو. كما يذكر ابن  ."بالتاء فقط

                                                             
ـ أما يف اللغة العربية احلديثة فهناك طريقة ثانية للتثنية، هي الطريقة املستعملة يف اللغات األوروبية كاإلنكليزية مثالً إذ ١

  = اثنتا، قبل املعدود املؤنث.ׁשֵתי= اثنا، قبل املعدود املذكر، والعدد  ְׁשֵניيضعون العدد 
  .  ١٠٦ص  ،ةدروس اللغة العربيـ ينظر: رحبي كمال، ٢
  .١٢ـ سورة طه، اآلية ٣
  .٩٥،٩٧، ص اللغة العربية ـ قواعد ونصوصيد فرج راشد، س :ـ ينظر٤



 ٨٠ وي ليهود األندلسالتأثري العريب يف الفكر اللغ

 
يحة، وهي جتانس جناح شاهداً آخر من أقوال العرب عند الكالم على ألفاظ جاءت خمتصرةموجزة فص

  ".وهكذا تقول العرب أيضاً، وشبعت خبزاً وحلماً، أي: من خبزٍ وحلمما استعمل فيه احلذف فيقول:" 
عن الزيادة  يتحدث ابن جناح يف هذا الفصل )٢٩٠ـ   ٢٧٩(الباب اخلامس والعشرون ص 

قيام املعىن لكن على  قد يعاد احلرف أو الفعل لغري ضرورة تدعو إىل ذلك يف" بغرض التأكيد، فيقول: 
سبيل التأكيد. ورمبا كان التأكيد الزماً وذلك لواسطة تتوسط بني الفعل أو احلرف وبني ما يتصل بـه  

 ويف هذا الباب ." فيعاد ذلك الفعل أو ذلك احلرف النقطاعه عما يتصل به حىت يكون الكالم منتظماً
 يف تضعيفهم ياء االستقبال ويستشهد بكـالم  نلحظ األثر العريب أيضاً عند الكالم على فعل العربانيني

واعلم أنَّ فعل العربانيني يف تضعيفهم ياء االستقبال يف هذه األلفاظ املتقدمـة الـذكر   "  :العرب فيقول
  ".)١(جمانس لفعل العرب يف تضعيفهم مهزة أفعل املاضي يف قوهلم أراق املاء وأهراقه

الباب يعرض ابن جناح ملـا يكَـرر    يف هذا) ٢٩٣ـ ٢٩١(الباب السادس والعشرون ص 
  יֹום  יֹום  ְואֹוִתי) ٢، الفقرة ٥٨اضطراراً أو شبيهاً باالضطرار. كما جند يف( سفر إشعيا اإلصحاح 

هنا جاءت إلقامة املعىن. وعند كالمه على  יֹום= وإياي يطلبون يوماً فيوماً. فتكرار كلمة  ִיְדִרׁשּון
= وهكذا يصنع سنة فسنة. ويستشهد ابن جناح  ְּבָׁשָנה  ָׁשָנה  הָיֲעׂשֶ   ְוֵכןزيادة الباء يف قوله: 
ويف آخـر   " فتكون الباء مبعىن الفاء يف قوهلم سنة فسنة، أي سنة بعد سنة ". :بقول العرب يف ذلك

 وقد يزيدون يف اخلـط مـا ال يظهـر يف اللفـظ    "  :هذا الباب يذكر ابن جناح باباً صغرياً يقول فيه
)، י)، والياء(ו)، والواو(אح هنا احلروف الساكنة اليت تكتب وال تلفظ، مثل األلف(ويقصد ابن جنا".

  ).ويشري إىل أنَّ هذه احلروف جرت جمرى األلف بعد الواو يف لغة العرب.הواهلاء(
يف هذا الباب يعرض ابن جناح ملا يقال بلفـظ   )٣١٧ـ ٢٩٤(الباب السابع والعشرون ص 

أجل اجتماع اللفظتني يف اجلنس أو النوع أو الكيفية أو يف غري ذلك من واملراد غريه، ويذكر سببه من 
ويف  " وتقول العرب يف مثل هـذا دار احلـرب ".  األمور، ويستشهد على ذلك أيضاً بقول العرب: 

موضع آخر  من هذا الباب، وعندما يذكر ما ورد يف الفقرة الثالثة عشرة من اإلصحاح الرابع من سفر 
= يف وسط شعيب أنا سكنت، نراه يستشهد بكـالم   ָיַׁשְבִתי ֲאנֹוִכי  ַעִמי  ִּבתֹוךְ امللوك الثاين: 

كمـا   "." وهذا شبيه مبا قاله العرب: " وكان ذلك على رجل فـالن أي يف زمانـه  العرب فيقول: 
يستشهد بكالم العرب أيضاً عند كالمه على ما محل لفظه على لفظ ااور له ال على حقيقة معنـاه،  

                                                             
 .٢٩٠، ص اللُّمع ،القرطبی ـ ينظر: أبو الوليد مروان بن جناح١
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 ֵלב ַעד.ويف العربيـة  " كبـد السـماء "  لكالم على االستعارة وااز كما تقول العـرب:  وعند ا

  = كبد السماء. ַהָּׁשַמִים
هذا الباب خيصصه ابن جناح ملا قيـل بلفظـه    )٣١٩ـ   ٣١٨(الباب الثامن والعشرون ص

كون واحده ومجعه بلفـظ  مثل ما قيل بلغة املفرد واملراد به اجلمع. ومما جيانس هذا ما ي ،واملراد به غريه
= ָעָפר=إنسان،فإنه يكون للمفرد، ويكون للجمـع، وكـذلك األمساء،مثـل:     ָאָדםواحد، مثل: 

  ..إخل.= مسك،ָדג= ذهب، ָזַהבتراب، 
ويذكر مجلة من ألفاظ شاذة خارجة عـن  ) ٣٣٥ـ ٣٢٠(الباب التاسع والعشرون ص   

ثري املصادر، ويذكر أنه ال معىن لتكثريها ألنها أمسـاء  القياس لالستعانة ا على علم النحو.منها مثالً تك
موضوعة للكثري والقليل من أجناسها،إالَّ أنَّ العربانيني رمبا كثَّروا بعض املصادر، وإنْ كان ذلك غـري  

، ومن هذا ما ورد حنو ما جتيز العرب يف لسااورمبا فعلوا ذلك الختالف أحوال تلك املصادر  ،مطَّرد
= عند  ָּבֲאָרצֹות  ְּבִהָּזרֹוֵתיֶכםزقيال، اإلصحاح السادس، الفقرة الثامنة حني يقول: يف سفر ح

  تذَريكُم يف األراضي.
فيتحدث فيه ابن جناح عن الشذوذ الذي يسـتعمل   )٣٣٧ـ   ٣٣٦(الباب الثالثون ص أما 

  على غري القياس يف كالمهم.
ث ابن جناح عن القلب، فيقـول إنَّ  يتحد )٣٤١ـ   ٣٣٨( الباب احلادي والثالثون ص ويف

  ـ واآلخر يف املعىن.   ٢القلب يف كالمهم يكون على ضربني: أحدمها يف اللفظ 
  يتحدث عن التقدمي والتأخري. ) ٣٤٥ـ ٣٤٢( الباب الثاين والثالثني ص ويف

ى جند ابن جناح يتحدث عما محل من الكالم عل )٣٥٢- ٣٤٦(ص الباب الثالث والثالثنيويف 
مبعىن: فدتك الشعوب. وهنا جند ابن جناح يستشهد  ַּתְחִתיךָ  ַעִמיםاألقصى ال على األدىن، مثل: 

  .مهالً فداً لك األقوام كلهمقوهلم: بقول العرب الذين يكثر يف كالمهم مثل هذه التعبريات، كما يف 
ث عـن  خيصص ابن جناح هذا الفصل للحدي )٣٥٧ـ   ٣٥٣الباب الرابع والثالثني(ص ويف 

أدوات االستفهام، وحروفه ومعانيه واختصاص كل منها. ومن يعرف اللغة العربية ال جيد أية صعوبة يف 
معرفة التقارب الكبري ـ الذي يصل يف كثري من األحيان حد التطابق ـ بني أدوات االستفهام يف كلتا   

الم العرب عند حديثه عن أسـلوب  اللغتني: العربية والعربية.حىت إنَّ ابن جناح ال يفوته أنْ يشري إىل ك
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" =أحقـاً فيقـول:    ַהָאף :) لتصبحהالذي يدخلون عليها هاء التعريف(  ָאףاالستفهام باستخدام 

  .)١("وهو كقول العرب أهل كان كذا وكذا فيجمعون بني حرفني لالستفهام ومها األلف وهل
يتحدث فيه ابن جنـاح  هو امتداد للباب الذي سبقه،إذ ) ٣٥٨و(الباب اخلامس والثالثون ص 

  عن أحكام هاء االستفهام واحلركات اليت حترك ا إذا كان ما بعدها حرف حلقي.  
فقد خصصه ابن جنـاح للحـديث عـن    ) ٣٦٢ـ ٣٥٩(الباب السادس والثالثون ص  أما

  املعرفة والنكرة.
يـث،  يتحدث بن جناح عن التذكري والتأن )٣٦٩ـ   ٣٦٣(الباب السابع والثالثون ص ويف 

ببعض الكلمات العربيـة   التأنيث فرع داخل عليه. ويستشهد وأنَّفيقول التذكري هو األصل يف الباب 
ويذكر أنَّ الشيء عند العرب مذكر، وهـم  = شيء، ָּדָברاليت تقع على املذكر واملؤنث، مثل كلمة: 

  يوقعونه على مذكر ومؤنث ويستشهدون به على مثل استشهادنا حنن.
 ) ٣٧٣) و( التاسـع والـثالثني ص   ٣٧٢ـ   ٣٧٠( الثـامن والـثالثني ص    أما يف الباب

فيتحدث ابن جناح عما محل املؤنث فيه حممل املذكر، وما محل فيه املذكر حممل املؤنث، ويستشـهد  
  ".وهذا مما تستعمل العرب مثله يف كثري من املواضع"بأمثلة كثرية من اللغة العربية، ويؤيد كالمه بقوله:

يتحدث ابن جناح عن األلفاظ اليت تستخدم للمؤنث واملذكر  )٣٧٤الباب األربعني ص  (ويف 
  = مسك،....إخل.   ָדג= مجل، ָגָמלعلى حد سواء، مثل: 

يستشهد ابن جناح مبـا ورد يف العهـد    )٣٧٥ـ   ٣٧٤( الباب احلادي واألربعني ص ويف 
  الكلمة أو اجلماعة،...القدمي من أمثلة على ما أنثوه تأنيث القصة أو احلال أو 

يتحدث عن أنَّ اهلاء يف ضمري املؤنث الغائب املفعـول  ) ٣٧٥(الباب الثاين واألربعني ص ويف 
  به، أو املضاف إليه ظاهرة أبداً.

) ٣٨٥ــ  ٣٨٤)، و الربع واألربعني(ص:٣٨٤ـ   ٣٧٦يف األبواب: الثالث واألربعني(ص
د أنَّ ابن جناح يتحدث عن العـدد يف اللغـة   من كتاب اللمع، جن )٣٨٦واخلامس واألربعني (ص: 

العربية.والدارس لقواعد العدد يف اللغة العربية جيد أنها تتشابه مع قواعد العدد يف اللغة العربية لدرجـة  
تصل حد التماثل.كما جند أنَّ ابن جناح يف حديثه عن العدد يتأثر بتعليالت املربد. فقد وافقه على أنَّ 

نثة دون العاشرة اليت تدخل على املعدود املذكر ال تدل على مؤنث، وإنما دخلت فيها اهلاء األعداد املؤ
  ).٢/١٥٥، واملقتضب ٣٨٠للمبالغة.(اللمع 

                                                             
 .٣٥٥، ص اللُّمع ،القرطبی ـ  ينظر: أبو الوليد مروان بن جناح١
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أما سيبويه فإنه يقول بكل بساطة إنَّ األعداد من ثالثة إىل عشرة اليت تتصل مبعدود مذكر هـي  

  حتذف هذه التاء لدخوهلا على معدود مؤنث.أعداد مؤنثة حتتوي على تاء التأنيث، بينما 
على معدود مؤنث بقوهلم  الداخلة األعداد من التاء سقوط وقد جلأ كل من املربد وابن جناح إىل تعليل

 إنَّ هذه األعداد حتدث بدون تاء مع مالحظة أنها أعداد مؤنثة، وهي تشبه كلمات مثل: عقرب ومشس
  : أرض ومشس) اللتان حتمالن يف داخلهما دليالً على تأنيثهما.(وقد استبدل ما ابن جناح كلميت

أما حركة العني بالكسرة يف العدد " عشرين" بعد أنْ كانت فتحة يف العدد " عشرة " فيعلالن هلا 
بأنَّ صعوبة اشتقاق لفظ العقد من العدد اثنني كما حدث مع الثالثني واألربعني واضطرارهم إىل تثنيـة  

أدى م إىل تغيري حركة العني " ليكون ذلك دليالً على جميئه على غري وجهة ". ( اللمع  العدد عشرة،
  ).١٦٤ـ ٢/١٦٣، واملقتضب٣٨٠

ومل خيتلف كل منهما أيضاً يف تعليل أنَّ العدد "مئة " يشكِّل كلمة مستقلة غري مشتقة من عدد ما 
إذا ل.فقد قال املربد يف هذا الصدد: "من العقود، وخاصة عشرة اليت اشتق منها العدد "عشرون" من قب

صرت إىل العقد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه األمساء ألنَّ حملَّه حمل الـثالثني ممـا قبلـها    
  )١٦٥/ ٢(املقتضب ."واألربعني مما قبلها وحنو ذلك ومل يشتق له من العشرة اسم لئال يلتبس بالعشرين

قد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه األمساء إذ حملَّه فإذا صرت إىل الع: "ويقول ابن جناح
حمل الثالثني مما قبلها واألربعني مما قبلها وحنو ذلك، فقل مائة ومل يشتق له اسم من عشرة لئال يلتـبس  

  ).٣٨٠( اللمع  "بالعشرين
  اخلامتة ونتائج البحث:

قول: إنَّ هذا الكتاب يعد مـن  وبعد هذا العرض ألبواب كتاب " اللُّمع " البن جناح، ميكن ال
أهم املصادر للدراسات اللغوية املقارنة، والنحو املقارن بني اللغتني العربية والعربية. فمن خالل تتبعنـا  

  أبواب هذا الكتاب بالدراسة، وجدنا:
اعـد  ـ  اهتم ابن جناح باملقارنة بني العربية والعربية اهتماماً كبرياً، فهو يذكر القاعدة من قو١

اللغة العربية، ويستشهد عليها مبا ورد يف الكتاب املقدس، مثَّ يؤيد استشهاده هذا مبا ورد مـن كـالم   
  العرب مشااً ملا ذكره ومؤيداً القاعدة اليت ذكرها.

ـ  تأثُّر ابن جناح بطريقة حناة العرب يف التأليف، فقد اتبع نظامهم يف مجع املـادة العلميـة   ٢
بثـروة كـبرية مـن     -كما يظهر من مقدمة كتابـه اآلنـف الـذكر     -ز أسلوبه الغزيرة. وقد امتا

  االصطالحات اللغوية املعروفة عند العرب. 
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ـ  كان ملعرفته الواسعة باللغة العربية، اليت كان يتقنها وجييدها، انعكاس بين علـى مؤلفاتـه   ٣

كتاب تأثره بسيبويه واملربد، بشكل عام، وعلى كتاب"اللمع" بشكل خاص؛ إذ يالحظ من قراءة هذا ال
  وغريمها من النحاة العرب. 

ـ إنَّ علماء اليهود ومفكريهم يف األندلس مل يكونوا أويل فكرٍ مبدعٍ وخالَّق كمـا يـدعي   ٤
  اليهود، بل كانوا مقلِّدين لعلماء املسلمني ومفكريهم، ومتأثرين بفكرهم إىل حد كبري.
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  م.١٩٨٠ىل، بريوت: دار القلم ، الطبعة األوتاريخ اللغات الساميةولفنسون، إسرائيل،   .٣٥

  ب ـ الدوريات
 ٤٥(م:  جملة املنهل، »دور احلضارة اإلسالمية يف تكوين األدب العربي يف األندلس«راشد،  سيد فرج،   .١
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