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ملخص
رد أقوال ابن جني إليه في كتاب المخصص البن سيده
دراسة وتوثيق

إعداد الطالبة:
دينا داود عبدهللا حسين
إشراف:

الدكتور رياض رزق هللا أبو هوال
تهدف الرسالة الموسومة بـ"رد أقوال ابن جني إليه في كتاب المخصص البن سيده دراسة
وتوثيق" إلى رد أقوال ابن جني التي ذكرها ابن سيده في كتابه المخصص إلى مصادرها والتأكد من

دقة النقل وصوابه وعدم التصرف فيه بالزيادة والنقصان ,خاصة أن ابن سيده قد نقل في مواطن
كثيرة عن ابن جني الذي يعد واحدا من كبار اللغويين في القرن الرابع الهجري

وقد اختبرت المادة المنقولة وحللت واستخالص النتائج منها باعتماد المنهج الوصفي
التحليلي مع التنبيه على مدى التصرف الذي وقع فيها ومحاكمته الى النصوص األصلية من كالم
ابن جني في مصادره المتوفرة .
وتوصلت هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج,أبرزها أن هناك تفاوتا في المادة المنقولة

عن ابن جني ,حيث كان المستوى الصرفي األكثر حضو ار وتأثي ار ,وذلك بسبب ما عرف به ابن
جني من عناية فائقة بعلم الصرف.
ونالحظ أيضا اختصار ابن سيده في النقل ,وهذا االختصار يتماشى مع منهجه بحيث
اليستطيع تعليل وتفسير جميع الظواهر اللغوية .كما نالحظ أنه يزيد على كالم ابن جني ماليس من

كالمه دون التنبيه وقد يعد هذا خلال في المنهج ,ربما يؤدي إلى نسبة الكالم لغير صاحبه

1

المقدمة
الحمدهلل حمد الشاكرين,والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدهللا
عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ,وبعد:
تقوم هذه الدراسة على فكرة أساسية هي رد أقوال ابن جني التي ذكرها ابن سيده في كتابه
المخصص إلى مصادرها والتأكد من دقة النقل وصوابه وعدم التصرف فيه بالزيادة والنقصان,
خاصة أن ابن سيده قد نقل في مواطن كثيرة عن ابن جني الذي يعد واحدا من كبار اللغويين في
القرن الرابع الهجري,وقد أخذت عينة تمثيلية من هذه األقوال التي ذكرها ابن سيده عن ابن جني؛
نظ ار لكثرتها.
وكان اختياري لهذا الموضوع لما في كتاب "المخصص " البن سيده من أثر كبير في
الدرس النحوي ,لما فيه من آراء وأقوال تبين مذاهب العلماء في عدد كبير من المسائل النحوية أو
الصرفية أو الصوتية ,فرأيت أن آخذ ابن جني نموذجا نظ ار لكثرة األقوال المنسوبة إليه في الكتاب,
فجمعت المادة من كتاب " المخصص " ومن ثم صنفت في أربعة مستويات أال وهي المستوى
المعجمي الداللي ,والمستوى النحوي ,والمستوى الصرفي ,والمستوى الصوتي
في رد أق ــو
سة ف ــي
هذه الد ارس ــة
ية ه ــذه
من أهمي ــة
وتكم ــن
لى
صص" إل ــى
تاب "المخص ــص"
في كت ــاب
ني الـ ـلواردة ف ــي
بن جن ــي
قوال اب ــن
ـألة التــي
التي
المسألة
ـن المسـ
ـل مـمن
النقل
ـع النقـ
موضع
ـان موضـ
وبيان
ـاء ,وبيـ
العلماء,
ـين آراء العلمـ
خلل بـبين
النقل دون خلــل
دقة النقــل
من دقــة
للتأكد مــن
مصادرها ,للتأكــد
مصــادر
قيل فيها هذا القول المنقول.
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النحوي أو اللغـوي
الدرس النحـوي
لكل
لما لكـل
الصوتي لمـا
اللغوي أو الصـوتي
وتتضح ضرورة رد أقوال العلماء وآرائهم في الـدرس
مذهب نحـوي
ـاء قاعـدة
نحوي أو ص
إنشاء مـذهب
في إنشـاء
أهمية فـي
من أهميـة
قول ألي عالم من العلماء مـن
قاعدة
ـي بنبناء
ـوتي أو صـرفي ففي
صوتي
منقولةـة
هذه األققـوال منقولـ
نت هــذه
ـاء ,فربمـماـا كانــت
خ ار بــأق
جده ازخ ـ
صص يجــده
تاب المخصــص
في كتــاب
قار فــي
لغوية ,والقــار
لغويــة,
بأقوال العلمـماء,
فيها
المذكور فيهـا
المسألة المـذكور
بالخطأ أو فيها تغيير من زيادة أو نقصان يغير مراد العالم صاحب القول في المسـألة
هذا القول على لسان ابن سيده.
أما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع ,فقد بحثت في جميع المجالت والمكتبات
والرسائل الجامعية-فيما تيسر لي ,-فلم أجد أية دراسة مرتبطة بهذا الموضوع تحديدا ,إال أن هنالك
دراسات شبيهة بهذه الدراسة إلى حد ما من حيث المنهج  ,تتناول آراء العلماء أو أقوالهم في كتب
غيرهم بالنقد والتحليل.
وقد اتكأت في هذه الدراسة على مجموعة من المراجع والدراسات السابقة القديمة والحديثة,
أهمها كتاب "المخصص" البن سيده الذي يعد محور الرسالة ,وكتب ابن جني المطبوعة وعلى
رأسها كتاب "الخصائص" وإلى المعاجم العربية القديمة التي سبقت ابن سيده كـ"العين" للفراهيدي ,و"
مقاييس اللغة" البن فارس ,و كتب النحو والصرف والقراءات وغيرها.
ما المقدم ـمةـة
صول ,أم ــا
عة فص ــول,
مة وأربع ــة
لى مقدم ــة
حث إل ــى
سم البح ــث
سة أن يقس ــم
هذه الد ارس ــة
عة ه ــذه
ضت طبيع ــة
واقتض ــت
ـرز
سباب اختي ــاياره ,وأب ـبرز
سة  ,وأس ــباب
في الد ارس ــة
ثة ف ــي
ته الباحث ــة
لذي انتهجت ــه
منهج ال ــذي
حث ,والم ــنهج
ضوع البح ــث,
لت موض ــو
فتناول ــت
ـول :أمـ اـا
صول:
ـي" ,وأربعـعةـة فصـ
ـن جنـني",
ـيده" و"ابـبن
ـن سـسيده"
ـن "ابـبن
ـل مـمن
ـاة كـكل
ـك بحيـياة
التعريك
ـمن التعريـ
ضمن
ـدا تضـ
صادره ,ثـثمـم تمهيـيدا
مصــادر
األقوال النحويـة,
النحوية,
فيه األقـ
فتناولت فيـه
الثاني فتناولـت
الفصل الثـاني
أما الفصـل
المعجمية ,وأمـا
الفصل األول فتحدثت فيه عن األقوال المعجميـة,
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ـن
نقلها ابابن
التي نقلهـا
الصوتية التـي
األقوال الصـوتية
حول األقـ
فتمحور حـول
ابع فتمحـور
الفصل ال اربـع
أما الفصـل
الصرفية ,وأمـا
والفصل الثالث األقوال الصـ
سيده عن ابن جني .
ـادر
صادر
بت بالمصـ
ثة ,وثبــت
ها الباحثــة
توصلت إليهــا
تي توصــلت
تائج التــي
برز النتــائج
ضمنت أبــرز
مة تضــمنت
سة خاتمــة
فت الد ارســة
وقفــت
لألرجاز,
الشعـعرية,وملحق لألرجــاز,
للشواهد الشـ
حق للشـ
ية ,وملحــق
باآليات القرآنيــة,
حق باآليــات
يا ,وملحــق
تيبا ألفبائيــا,
بة ترتيبــا
اجع مرتبــة
والم ارجــع
وملحق ألنصاف األبيات.
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التمهيد
يظهر من عنوان هذه الرسالة الغاية األساسية من الدراسة وهي " رد أقوال ابن جني إليه في
كتاب " المخصص " البن سيده" ,حيث قمت بدراسة النقول العلمية التي نقلها ابن سيده أبو الحسن
علي بن إسماعيل المرسي المتوفى سنة 458هـ عن أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى
سنة 392هـ .وكال الرجلين من أعالم الدرس اللغوي في مستوياته األربعة :الصوتية والصرفية
والنحوية والداللية ,وهو ما تطمح هذه الدراسة إلى تحليله والتعرف إلى طبيعة التفكير اللغوي لدى
ابن سيده خصوصا من خالل تعامله العلمي مع تراث ابن جني اللغوي على وجه التحديد.
لقد ذكر ابن سيده في مقدمة كتابه "المخصص" مجموعة كبيرة من المصادر التي اعتمد عليها
في تأليف كتابه ,وذكر ضمن هذه المصادر مجموعة مختارة من كتب ابن جني ,حيث يقول":
وكتب أبي الفتح عثمان بن جني ما سقل إلي منها وهي :التمام والمعرب والخصائص وسر
()1

الصناعة والمتعاقب ,وشرح شعر المتنبي وتفسير شعر الحماسة

" ,وفي هذا االختيار دليل على

أنه لم يستوعب جميع كتب ابن جني التي بلغ عددها تسعة وأربعين كتابا وهذا ما سأذكره في ترجمة
قصيرة البن جني في هذا التمهيد ,ولكن ما ذكره ابن سيده من أسماء الكتب يحتاج إلى توضيح
أسمائها كي يكون الباحث على معرفة باالسم العلمي الدقيق لهذه الكتب التي جاءت على النحو
اآلتي:

( )1ابن سيده ,علي بن اسماعيل المرسي(ت458هـ) ,المخصص ,تحقيق خليل إبراهيم جفال ,دار إحياء التراث العربي,

بيروت ,ط ,1996 ,1ج 1ص.40
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 تفسير شعر الحماسة" :شرح مستغلق أبيات الحماسة ,واشتقاق أسماء شعرائها" وقد ذكرمحقق "الخصائص" أن هذا الكتاب كان كتابا واحدا ,ثم جعله ابن جني كتابين :األول" :
التنبيه على مشكل أبيات الحماسة" وقد صدر في دار الكتب والوثائق القومية ,القاهرة,
 2010م ,واآلخر " :المبهج في أسماء شعراء الحماسة " .صدر كتاب المبهج بتحقيق مروان
العطية وشيخ الراشد عن دار الهجرة في دمشق عام .1988
 التمام " :التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري" ,وهو مطبوع بتحقيقاألساتذة :أحمد ناجي القيسي ,وخديجة عبدالرزاق الحديثي ,وأحمد مطلوب ,وصدر عن
مطبعة العاني في بغداد عام 1962م.
 الخصائص أو خصائص العربية ,وهو أشهر كتب ابن جني وأعظمها فائدة وقد صدر فيثالثة مجلدات بتحقيق الشيخ محمد علي النجار عام 1952م.
 سر الصناعة :سر صناعة اإلعراب" وهو يبحث في خصائص األصوات وصفاتها في اللغةالعربية ,وقد صدر في مجلدين بتحقيق الدكتور حسن هنداوي عن دار القلم بدمشق عام
1984م.
 شرح شعر المتنبي :والبن جني شرحان لتفسير شعر المتنبي ,األول هو الشرح الكبير ويسمى"الفسر" وهو في ثالثة مجلدات والشرح اآلخر هو "تفسير معاني أبيات المتنبي" وهو شرح
ديوان المتنبي الصغير(.)1

()1بن جني ,أبو الفتح عثمان بن جني(ت ,)392الخصائص ,تحقيق محمد علي النجار ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,د.ت,

ج1ص.63-62
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 المتعاقب :هكذا ذكره ابن سيده ,والصحيح في اسمه هو" :تعاقب العربية" بحسب ما ذكرهمحقق "الخصائص"( ,)1ونقل عن السيوطي نصا يؤكد هذه التسمية الصحيحة حيث يقول" :
وقد ألف ابن جني كتاب التعاقب في أقسام البدل والمبدل منه ,والعوض والمعوض منه"(,)2
وهو غير مطبوع.
 المعرب " :المعرب في شرح القوافي" ,وهو تفسير لكتاب القوافي ألبي الحسن األخفش( ,)3وقدصرح ابن جني بذكر اسمه في كتابه " الخصائص" (.)4
هذه هي المصادر التي اعتمد عليها ابن سيده في النقل عن ابن جني .وإذا كان المنهج
العلمي يقتضي من ابن سيده أن يذكر هذه المصادر وغيرها فإن طبيعة تعامله مع تراث
ابن جني لم تكن تخلو من االستفادة المباشرة دون التصريح بذكر اسم ابن جني في بعض
المواطن,سوف أحاول في هذه الرسالة أن أتتبع هذه الظاهرة كي أتأكد من طبيعة منهجه
العلمي في النقل ,وعزو األقوال إلي أصحابها على وجه الدقة.
وقبل الدخول في موضوع الرسالة ,وضعت بين يدي القار ترجمة مختصرة البن جني ثم
البن سيده من أجل إلقاء الضوء على هاتين الشخصيتين اللتين تدور حولهما الرسالة

()1

الخصائص ,ج 1ص.62

( )2السيوطي ,جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر(ت911هـ) ,األشباه والنظائر ,تحقيق :عبد اإلله نبهان ,مجمع اللغة
العربية ,دمشق ,د.ط1987 ,م ,ج ,1ص.268

()3سعيد بن مسعدة أبو الحسن المجاشعي بالوالء النحوي البلخين المعروف باألخفش األوسل أحد نحاة البصرة ,من كبار

العلماء بالنحو والعربية ,وصاحب كتاب " معاني القرآن "  ,مات سنة 215هجرية  .له ترجمة في " إنباه الرواة "  ,ج,2

ص ,36و الوافي بالوفيات ,ج ,15ص ,161وسير أعالم النبالء ,ج ,7ص ,323واألعالم ,ج ,3ص.101
()4

الخصائص,مصدر سابق ج 1ص.66
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()1

أوال :أبو الفتح ابن جني

(ت392ه)

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي .اختلف العلماء في تاريخ والدته ,لكن ياقوت الحموي
يذكر أنه ولد قبل الثالثين والثالث مئة في مدينة الموصل( ,)2وأن نشأته العلمية كانت في بغداد في
قمة ازدهارها العلمي ,وأخذ عن بعض شيوخها المشهورين ,ومن أشهرهم)1:أبو بكر محمد بن
الحسن بن مقسم النحوي العطار( ,)3سمع من ثعلب أبي العباس أحمد بن يحيى( ,)4وكان من أحفظ
الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات  ,وله كتاب في التفسير ومعاني القرآن  ,توفي سنة

()1

انظر ترجمته في :الثعالبي ,عبدالملك بن محمد بن إسماعيل(ت429هـ) ,يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر,

تحقيق :محمد قمحية ,دار الكتب العلمية ,لبنان ,ط1983 ,1م ,ج ,1ص ,138-137وابن خلكان ,أبو العباس
شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي(ت681هـ) ,تحقيق :إحسان عباس ,دار صادر  ,د.ط1900 ,م,

ج,3ص ,248-246الذهبي ,شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد(ت748هـ) ,سير أعالم النبالء ,تحقيق:
شعيب األرناؤوط  ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1985 ,3م ,ج ,17ص ,19-17والصفدي ,صالح الدين خليل بن
أيبك(ت764هـ) ,الوافي بالوفيات ,تحقيق :أحمد أرناؤوط ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت ,د.ط2000 ,م ,ج,19
ص,315-311الزركلي,خير الدين بن محمود بن محمد بن علي (1396هـ) ,األعالم ,دار العلم للماليين ,ط,15

2002م ,ج ,4ص.205-204
()2الحموي ،ياقوت  ،معجم األدباء ، ،تحقيق :د .إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1993 ،1م ،ج4
ص.1585
()3ابن مقسم :أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم النحوي العطار ,شيخ القراء من أهل بغداد,

ولد سنة 265هـ ,له من المؤلفات :كتاب النوادر في تفسير القرآن ,والرد على المعتزلة ,ومجالسات ثعلب ,توفي

سنة354هـ .انظر سيرأعالم النبالء ,ج ,12ص ,192و العسقالني ,أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن
حجر(ت852هـ) ,لسان الميزان ,تحقيق :دار المعارف النظامية ,مؤسسة األعلمي ,بيروت ,ط1971 ,2م ,ج,5
ص.130

( )4اإلمام المشهور أبو العباس أحمد بن يحيى المشهور بلقب ثعلب  ,كان إمام المدرسة الكوفية بعد الفراء  ,وترك
بعض الكتب الدالة على مكانته العلمية واشهرها " مجالس ثعلب " الذي يسميه بعض العلماء " االمالي " .مات سنة
291هجرية .انظر ترجمته في القفطي ,علي بن يوسف (ت646هـ),إنباه الرواة على أنباه النحاة  ,تحقيق محمد أبو
الفضل إبراهيم ,دار الفكر العربي  ,القاهرة  ,مؤسسة الكتب الثقافية  ,بيروت ,ط,1986 ,1ج ,1ص ,173والوافي

بالوفيات ,ج ,11ص ,12واألعالم ,ج,1ص.267
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()2

354هجرية ( )2 .)1وأبو الفرج علي بن الحسين األصبهاني

صاحب كتاب " األغاني "

المشهور ,كان من كبار علماء االدب  ,وترك كثي ار من الكتب مثل " مقاتل الطالبيين " ,و" أخبار
اإلماء الشواعر " وغيرهما  ,توفي سنة 357هجرية ( )3 .)3وأبو علي الحسن بن أحمد بن
عبدالغفار الفارسي( ,)4من كبار النحاة والصرفيين حتى فضله بعض العلماء على المبرد ,أخذ العلم
()6

عن أبي بكر بن السراج ()5والزجاج

وغيرهما من نحاة بغداد ,وهو أعظم شيوخ ابن جني أث ار فيه.

وقد الزمه أكثر من أربعين عاما ,وقصته مشهورة معه حين مر أبو علي بابن جني وهو
يعطي مسألة في الصرف فألقى عليه سؤاال لم يعرف ابن جني جوابه على الوجه الصحيح فقال له
أبو علي الفارسي  ":زببت وأنت حصرم " فلزمه ابن جني واستفاد من علومه  .وللفارسي كتب
()1انظر  :القفطي ,إنباه الرواة على أنباه النحاة  ,ج,3ص .101

()2أبو الفرج علي بن الحسين األصبهاني بن محمد بن أحمد ,ولد في أصبهان سنة284هـ ,له من الكتب :األغاني,
ومقاتل الطالبين ,وأيام العرب ,والتعديل واإلنصاف ,توفي سنة.365انظروفيات األعيان ,ج ,3ص ,307و سير
أعالم النبالء ,ج ,16ص ,202واألعالم ,ج ,4ص .278
()3إنباه الرواة على أنباه النحاة  ,ج2ص.251
()4أبو علي الفارسي :الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي؛ كان من أكابر أئمة النحويين؛ أخذ عن أبي
بكر بن السراج ,وأبي إسحاق الزجاج  ,له من الكتب :كتاب الحجة فى القراءات ،والتذكرة ,المسائل الشي ارزيات
وغيرها  ,توفي في السابع عشر من شهر ربيع األول سنة سبع وسبعين وثالثمائة( .انظر:األنباري ,أبو البركات
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا (ت577هـ) ,نزهة األلباء في طبقات األدباء ,تحقيق :إبراهيم السامرائي ,مكتبة
المنار ,األردن ,ط1985 ,3م ,ص ,232إنباه الرواة على أنباه النحاة,ج ,1ص.)309-308
()5ابن السراج :أبو بكر محمد بن السري بن سهل(ت316هـ) ,من كبار العلماء البغداديين ,وصاحب الكتاب
المشهور " األصول في النحو "  ,وهو تلميذ أبي العباس المبرد  ,توفي سنة316هجرية ,له ترجمة في " إنباه الرواة"

,ج ,3ص145

( )6أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي ,ولد سنة241هـ ببغداد ,له مجموعة من الكتب أبرزها:
تفسير أسماءهللا الحسنى ,ومعاني القرآن ,والنوادر ,والعروض ,واالشتقاق ,توفي سنة311هـ ,إنباه الرواة على أنباه

النحاة ,ج,1ص,308ج ,1ص.194
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مشهورة مثل " :التعليقة على كتاب سيبويه " و" الحجة في القراءات السبع" ,و" المقتصد" في النحو
 ,و "التكملة " في الصرف وغير ذلك من الكتب مثل " المسائل الحلبيات " و" المسائل الشي ارزيات"
وتوفي ببغداد سنة 377هجرية (.)1وقد ق أر عليه ابن جني " كتاب سيبويه " وكتاب " النوادر " ألبي
زيد األنصاري( ,)2وكتاب " التصريك" ألبي عثمان المازني( ,)3وغير ذلك من كتب اللغة على وجه
التحديد.
كان ابن جني إماما بارعا في جميع علوم اللغة ,لكنه اشتهر بتفوقه في علم الصرف على
وجه الخصوص ,ولذلك قال ياقوت الحموي في وصفه " :ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه
()4

في التصريك ,ولم يتكلم أحد في التصريك كالما أدق منه
()5

" إمام العربية

()1

" ,وأثنى عليه الذهبي ووصفه بقوله:

".

انظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة ,ج,1ص ,308وبغية الوعاة  ,ج ,1ص477

( )2أبو زيد األنصاري :حجة العرب سعيد بن أوس بن ثابت بن بشيرالنحوي البصري ,ولدسنة 122هـ ,كان من أئمة
األدب وغلب عليه اللغات والنوادر وله مجموعة من المصنفات منها :كتاب اإلبل وخلق اإلنسان والمياه وغيرها,
توفي سنة 215هـ .وفيات األعيان ,ج, 2ص ,379سير أعالم النبالء ,ج ,8ص181ـ , 182ولسان
الميزان,ج,7ص247

()3ا أبوعثمان بكر محمد بن عثمان المازني ,إمام العربية وصاحب التصريك والتصانيف  ,أخذ عن أبي عبيدة
واألصمعي ,وق أر على أبي الحسن األخفش ,له مجموعة من المصنفات منها :القوافي والعروض توفي سنة 247هـ.
الزبيدي ,محمد بن الحسن بن عبيد هللا (ت379هـ) ,طبقات النحويين واللغويين ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم,
دار المعارف ,ط,2د.ت,ص ,87و سير أعالم النبالء  ,ج,12ص ,270بغية الوعاة ,ج,2ص.384
()4

معجم األدباء ,ج 4ص.1585

( )5سير أعالم النبالء ,ج ,17ص.17
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لقد سبقت اإلشارة إلى أسماء بعض الكتب التي ذكرها ابن سيده من كتب ابن جني ,وهو عدد
قليل جدا بالنسبة إلى الكتب الكثيرة البن جني التي بلغت تسعة وأربعين كتابا كما ذكرت قبل قليل,
وسوف أذكر هنا لإلفادة أسماء بعض الكتب المشهورة على النحو التالي:
 علل التثنية( ,)1وقد صدر بتحقيق الدكتور صبيح التميمي عن مكتبة الثقافة الدينية ,مصر,بدون تاريخ.
 عقود الهمز( ,)2ويتحدث فيه عما يحتاج إليه الكاتب من معرفة األلفاظ المهموزة والمقصورةوالممدودة ,وقد صدر بتحقيق الدكتور مازن المبارك عن دار الفكر ,دمشق عام 1988م.
 اللمع في العربية( ,)3وهو مختصر مفيد في النحو ,صدر في غير طبعة. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ,)4وقد صدر في مجلدين كبيرينبتحقيق علي النجدي ناصف وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح شلبي عن و ازرة األوقاف
المصرية ,القاهرة عام .1999
 المنصف في شرح كتاب التصريك للمازني( ,)5وقد صدر في ثالثة مجلدات بتحقيقاألستاذين إبراهيم مصطفى ,وعبدهللا أمين عن إدارة إحياء التراث العربي القديم ,القاهرة ,عام
.1954

()1
()2
()3
()4

األعالم ,ج,4ص,206سير أعالم النبالء ,ج,17ص.18
سير أعالم النبالء ,ج ,17ص18

سير أعالم النبالء ,ج ,17ص ,18بغية الوعاة ,ج,2ص ,132واألعالم ,ج ,4ص205

سير أعالم النبالء  ,ج ,17ص ,18والوافي بالوفيات ,ج ,13ص ,314بغية الوعاة ,ج,2ص 132واألعالم ,ج,4

ص204
()5

الوافي بالوفيات ,ج ,13ص314بغية الوعاة ,ج,2ص ,132واألعالم ,ج ,4ص.205
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توفي رحمه هللا ابن جني يوم الجمعة سنة اثنتين وتسعين وثالث مئة بعد حياة حافلة بالعلم
والتأليف .
ثانيا :أبو الحسن بن سيده

()1

(ت 458ه)

أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي  ,وقيل  :علي بن أحمد كما في ترجمته عند
الحميدي( ,)2لكن الصحيح في اسمه هو األول .
ولد في مرسية من بالد االندلس ونشأ بها  ,وأصبح من كبار علماء اللغة على الرغم من
أنه كان ضري ار  ,لكنه وصل الى مرتبة عالية في علوم اللغة حتى وصفه القفطي بأنه إمام في
()3

اللغة والعربية

.

أخذ العلم عن أبيه وكان ضري ار أيضا وعن ابي عمر الطلمنكي

()1

وصاعد اللغوي(,)2

وكان آية من آيات هللا في الحفظ  ,والدليل على ذلك ما ذكره المؤرخون في سيرته حيث نقلوا عن
()1

انظر ترجمته في :الضبي ,أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة(ت559هـ) ,بغية الملتمس في تاريخ رجال

األندلس ,دار الكتاب العربي ,القاهرة ,د.ط1967,م ,ص , 405وإنباه الرواة على أنباه النحاة ,ج ,2ص-143

 ,144سير أعالم النبالء ,ج,18ص ,146-144والعمري ,شهاب الدين أحمد بن يحيى(ت749هـ) ,مسالك

األبصار في ممالك األمصار ,المجمع الثفافي ,أبو ظبي ,ط1423 ,1هـ ,وفيات األعيان,ج,3ص,331-330
والصفدي ,نكث الهميان في نكت العميان ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط2007 ,1م ,ص ,188-187والوافي
بالوفيات ,ج ,20ص ,101-100لسان الميزان ,ج ,4ص , ,205-204التلمساني ,شهاب الدين أحمد بن محمد

المقري(ت1041هـ) ,نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ,تحقيق :إحسان عباس ,دار صادر ,بيروت ,ط,1
1997م ,ج ,2ص ,,875ج ,4ص 260-259معجم األدباء ,ج ,4ص ,1650-1648واألعالم ,ج,4

ص.264-263
()2

الحميدي  ,محمد بن نصر األندلسي ,جذوة المقتبس ,تحقيق إبراهيم األبياري  ,دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني

,ط1990 ,2م ,ج2ص.493

( )3إنباه الرواة على أنباء النحاة  ,ج ,2ص.225
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ابي عمر الطلمنكي أنه دخل مرسية فتشبث به أهلها ليسمعوا عليه كتاب :الغريب المصنف :ألبي
عبيد القاسم بن سالم المتوفى سنة 224هجرية (,)3فقال لهم :انظروا من يق أر لكم ,وأمسك انا
كتابي ,قال :فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده ,فقرأه علي من أوله إلى آخره ,فعجبت من حفظه
"(.)4
عاش ابن سيده في كنف االمير أبي الجيش مجاهد بن عبد هللا العامري( ,)5وبعد وفاة أبي
الجيش تغيرت مكانته عند من جاء خلفه من الحكام ,فرحل عن بلده إلى بعض األطراف المجاورة
 ,ثم استشفع للحاكم بقصيدة طويلة يشكو فيها غربته عن بلده ,فرق له قلب الحاكم وعاد مكرما
وظل فيها حتى وفاته سنة 458هجرية .

()1

الطلمنكي :أحمد بن محمد بن عبدهللا المالكي من طلمنكة ,ولد سنة 340هـ ,صنف الكثيرمن الكتب منها:

الدليل إلى معرفة الجليل ,وتفسيرالقرآن ,والوصول إلى المعرفة وغيرها ,توفي سنة 429هـ.انظر :سير أعالم النبالء

,ج,13ص ,219والوافي بالوفيات ,ج,8ص.23
()2

صاعد اللغوي:أبو العالء صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي ,صاحب كتاب الفصوص ,كان عالما باللغة

واألدب واألخبار ,توفي سنة417هـ .انظر :وفيات األعيان ,ج ,2ص ,489-488ولسان الميزان ,ج ,9ص.125

()3أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي ،ولد سنة (150هـ) ،اشتغل بالحديث واألدب والفقه ,وكان
ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع .له مجموعة من التصانيف منها :الغريب المصنف ,والمقصور
والممدود ,والقراءات ,والمذمر والمؤنث وغيرها ,حج وتوفى بمكة سنة ثالثين أو ثالث وعشرين ومائتين فى خالفة
المعتصم .وقيل :توفى بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين( .انظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة ,ج ,3ص,20-12
ابن خلكان ,وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ,ص.63-60
()4

انظر  :معجم األدباء ,ج ,4ص.1649

()5أبو الجيش مجاهد بن عبد هللا العامري السلطان األندلسي الملقب بالموفق ,كان من أهل األدب والشجاعة توفي
سنة 436هـ  .بغية الملتمس ج,1ص ,472الذهبي ,تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ,تحقيق  :بشار
معروف ,دار الغرب ,ط1,2003م,ج ,9ص.558
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كان ابن سيده مخلصا للعلم وقد ترك مجموعة من الكتب الكبيرة الدالة على اهتمامه
بالتأليف  ,ومن أشهر هذه الكتب  :المحكم والمحيل األعظم  ,وهو مرتب على حروف المعجم
,وقد جعله الدكتور حسين نصار ضمن المدرسة التابعة للخليل بن أحمد في منهج بناء المعاجم
حيث جاء كتابه مبنيا على الحروف وترتيبها على المخارج  ,مع تقسيم كل حرف إلى  :الثنائي
المضاعف الصحيح  ,الثالثي الصحيح ,الثنائي المضاعف المعتل  ,الثالثي المعتل ,الثالثي
اللفيف  ,الرباعي  ,الخماسي  ,لكنه زاد بناء آخر هو السداسي .
مع التنبيه إلى أن ابن سيده بحسب كالم حسين نصار قد رمى إلى هدف يختلف عن
هدف الخليل واألزهري حيث رمى إلى جمع المشتت من المواد اللغوية في الكتب والرسائل في
كتاب واحد يغني عنها جميعها مع الدقة في التعبير عن معانيها  ,وتصحيح ما فيها من آراء نحوية
خاطئة ,لكنه اتفق مع األزهري تحديدا في ربطه اللغة بالقرآن والحديث(.)1
لقد أثنى العلماء على هذا الكتاب الضخم ,قال القفطي في وصفه  ":كتاب المحكم يقارب
عشرين مجلدا ,لم ير مثله في فنه ,وال يعرف قدره إال من وقف عليه ,ولو حلف حالف أنه لم
يصنف مثله لم يحنث"(.)2
ومن مؤلفاته أيضا شرح إصالح المنطق ,ليعقوب بن السكيت( ,)3الكتاب المشهور في
اللغة( ,)1واألنيق في شرح الحماسة في عشرة أسفار( ,)2والعالم في اللغة على األجناس " ذكره
( )1نصار ،حسين  ،المعجم العربي  ،نشأته وتطوره ،مكتبة مصر  ،القاهرة ،ط،1988 ،4ج ،1ص.344
()2إنباه الرواة  ،ج2ص.225

()3يعقوب بن إسحاق البغدادي النحوي ,شيخ العربية ومؤلف كتاب إصالح المنطق ,أخذ عن أبي عمر الشيباني

توفي سنة 241هـ.سير أعالم النبالء ,ج,12ص ,16وفيات األعيان ج,6ص.356
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ياقوت الحموي ووصفه بقوله  " :في غاية اإليعاب نحو مئة سفر بدأ بالفلك وختم بالذرة "( ,)3لكن
ذهب محقق الكتاب الدكتور إحسان عباس إلى تخطئة ياقوت الحموي في هذا القول وذكر في
الهامش تعليقا على هذا الكالم فقال ":أخطأ في عده هذا الكتاب من كتب ابن سيده  ,وإنما هو من
تأليف ابن سيد  ,وهو أحمد بن سيد االندلسي المتوفى سنة 382هجرية  ,وقد صرح بذلك ابن حزم
في" رسائله" وهو أعرف بذلك

()4

.

ومنها أيضا كتاب العالم والمتعلم على المسألة والجواب( ,)5والوافي في أحكام علم القوافي
 ,وكتاب "شاذ اللغة " في خمس مجلدات  ,ذكره ياقوت الحموي( ,)6والعويص في شرح إصالح
المنطق  ,ذكره ياقوت الحموي ( ,)7وربما كان هو الكتاب الذي سبق ذكره في شرح إصالح المنطق
ليعقوب بن السكيت ,وشرح كتاب األخفش  ,ذكره ياقوت الحموي  ,والمراد به كتاب " القوافي "
ألبي الحسن األخفش (.)8

( )1الوافي بالوفيات ،ج ،20ص ،101معجم األدباء  ،ج4ص.1648
( ) 2الذهبي ،تاريخ بغداد ،تحقيق :بشار معروف ،دار الفرب اإلسالمي ،ط2003 ،1م ،ج ،10ص 99والوافي بالوفيات،
ج ،20ص.101و ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن محمد(ت799هـ) ،الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ،تحقيق:
محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ج،2ص ، 106معجم األدباء  ،ج4ص.1648
( )3لسان الميزان  ،ج ،5ص ،500ومعجم األدباء ،ج 4ص.1649
( )1الوافي بالوفيات ،ج ،20ص ،101لسان الميزان  ،ج ،5ص ،500ومعجم األدباء ج 4ص.1649
()5إنباه الرواة ،ج ،4ص،192الوافي بالوفيات ،ج ،20ص ،101ولسان الميزان ،ج ،4ص  ، 206بغية الملتمس ،ص،538
معجم األدباء  ،ج4ص1649
( ) 6ولسان الميزان ،ج ،4ص .206معجم األدباء  ،ج4ص.1649
( )7الوافي بالوفيات ،ج ،20ص ،101ولسان الميزان ،ج ،4ص ،206معجم األدباء ج ،4ص.1649
()8الوافي بالوفيات ،ج ،20ص، 101بغية الملتمس ،ص ،538معجم األدباء  ،ج4ص.1649

15

*كتاب المخصص :
كتاب "المخصص" هو الكتاب الذي ألفه ابن سيده بطريقة منهجية مختلفة ال تقوم على
حروف المعجم بل على منهجية معاجم المعاني وهي الطريقة التي كانت بداياتها على شكل رسائل
صغيرة تتحدث عن خلق اإلنسان ,والمطر ,والخيل ,والنخل ,والشجر ,والسالح وغير ذلك من
المعاني التي أفردها بعض علماء اللغة بالتأليف.
()1

وكان من أشهر العلماء الذين ساهموا في هذا النوع من التأليف األصمعي

وأبو زيد

األنصاري وأبو عبيد القاسم بن سالم وغيرهم ,وكان كتاب " الغريب المصنف "ألبي عبيد هو أكبر
ما وصل إلينا من المعاجم التي صنفها أصحابها على طريقة " معاجم المعاني ".
لقد سبقت اإلشارة إلى أن ابن سيده كان يحفظ هذا الكتاب الكبير ,ومن هنا كان له هذا
التأثير المباشر في فكره المعجمي ,باإلضافة إلى معاجم أخرى ذات أهمية كبيرة مثل كتابي ابن
السكيت "األلفاظ "  ,و " إصالح المنطق.
وقد أشار الدكتور فخر الدين قباوة إلى هذا النوع من التأثير حيث قال في مقدمته لكتاب "
األلفاظ " " :وقد جاء كتابه هذا – يعني كتاب األلفاظ – مصد ار ضخما يمثل خطوة كبيرة في تاريخ
معاجم المعاني ,وصورة واضحة من النضج في التبويب والتصنيف والتوثيق والبيان ,حتى إن ابن

()1

عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع,صاحب اللغةوالنحو واألخبار ,ولدسنة122هـ ,له مجموعة من

المصنفات منها :خلق اإلنسان ,واإلبل وغيرها ,توفي سنة 216هـ .طبقات النحويين واللغويين ,ص ,167وسير

أعالم النبالء ,ج,10ص ,175واألعالم ,ج ,4ص.162
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دريد ()1وابن األنباري( )2كانا يضعانه مع أمهات المصادر في مرتبة " إصالح المنطق " و " الغريب
المصنف " و " أدب الكاتب " ,بل إن علماء معاجم المعاني الذي خلفوا بعد ابن السكيت اتخذوا
منهجه قدوة حتى ظهرت القمة في " المخصص " البن سيده(.)3
إن هذا االقتباس واضح الداللة على المنهجية العلمية لكتاب " المخصص " باإلضافة إلى
قيمته العلمية الكبيرة حين يعده علماء اللغة قمة النضج بين المعاجم التي تم ألفت على نظام
المعاني ,ولذلك جعله الدكتور حسين نصار في القسم األول من كتابه " المعجم العربي :نشأته
وتاريخه " ضمن عدد كبير جدا من اللغويين الذين أسهموا في هذا النوع من التأليف.
لقد عرف بعض الباحثين معجم المعاني بأنه " :معجم يتجه من المعنى إلى اللفظ ,ويرتب
ألفاظ اللغة في معظمها بحسب معناها ال بحسب لفظها فالترتيب فيه ليس أبجديا ولكنه موضوعي,
بمعنى أن هذا النوع من المعجم يلجأ إليه الباحث ال عندما يعسر عليه المعنى ,ولكن عندما

( )1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية صاحب اللغة ,وإمام عصره في الشعر واألدب ولد في البصرة سنة

233هـ ,له من التصانيف :الجمهرة,والسراج ,واللجام ,والخيل ,واألنواء وغيرها ,توفي سنة 321هـ .وفيات األعيان,

ج,4ص323سير أعالم النبالء ,ج,11ص.393

()2محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين النحوي اللغوي األديب ,ولدسنة 271هـ ,كان من أعلم بنحو
الكوفيين وأكثرهم حفظا للغة ,من تصانيفه األضداد ,والمذكر والمؤنث ,توفي سنة 328هـ.إنباه الرواةعلى أنباه

النحاة ,ج ,3ص ,201وفيات األعيان,ج ,4ص ,341وسير أعالم النبالء,ج ,15ص ,274معجم األدباء ,ج6
ص.2614

( )3ابن السكيت ،يعقوب بن إسحاق كتاب األلفاظ ،تحقيق  :فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط ،1998 ،1ص(د) من
مقدمة التحقيق.

17

يستعصي عليه لفظ يوافق معنى يدور في خاطره ,أو عندما يستعصي عليه تركيب مرادف لمعنى
ما يجول في ذهنه ,وهذا ما يسمح للمترادف والمتوارد أن يندرجا في إطار هذا المعجم "(.)1
وقد ذكر ابن سيدة طائفة كبيرة جدا من المصادر القديمة التي اعتمد عليها في تأليف كتابه
" المخصص " ,ابتداء من كتاب " الغريب المصنف " ألبي عبيد ,وانتهاء بأبي الحسن الرماني
()2

صاحب كتاب " المبسوط في شرح كتاب سيبويه
()3

ثعلب " :الفصيح "
()6

الفرء
من كتب ا

" ,مرو ار بجميع كتب ابن السكيت ,وكتابي

و " النوادر "( ,)4وكتاب أبي حنيفة الدينوري

()5

" األنواء والنبات " ,وغير ذلك

واألصمعي ,وأبي زيد األنصاري وأبي حاتم السجستاني()7والمبرد ()8والنضر بن

( )1قاسم ،رياض زكي ،المعجم العربي ،بحوث في المادة والمنهج والتطبيق ،دارالمعرفة ،د.ط ،دزت ص.29
()2المخصص  ،ج 1ص.40-39

(3

) الكتاب المشهور في اللغة المستعملة  ,وقد شرحه مجموعة كبيرة من العلماء لكن أشهر شروحه شرح ابن

درستويه ,وهو مطبوع .

() 4والمقصود به كتاب " مجالس ثعلب " وهو مطبوع بتحقيق عبد السالم هارون ,تعلب قد روى كتاب النوادر البن
االعرابي ,فشهر بها.
()5أبو حنيفة الدينوري:أحمد بن داود بن ونند ,ولد سنة212هـ ,وكان لغويا نحويا ,أخذ عن البصريين والكوفيين ,كما
أخذ عن ابن السكيت  ,ومن تصانيفه كتاب األنواء ,توفي سنة 282هـ  .إنباه الرواة على أنباه النحاة,ج,1ص,41
بغية الوعاة ,ج,2ص,387سير أعالم النبالء ,ج,10ص.458

()6الفراء :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور األسلمي الديلمي ,مولى الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة
واألدب  ,ولد بالكوفة سنة144هـ ,له مجموعة من المصنفات منها:معاني القران ,والمذكر والمؤنث ,وآلة الكتاب,
توفي سنة207هـ .وفيات األعيان ,ج ,6ص ,176ومعجم األدباء ,ص.81
( )7سهل بن محمد بن عثمان السجستاني الجشمي من أهل البصرة,من كبار العلماء باللغة والشعر والقران
والعروض ,ق أر كتاب األخفش على سيبويه  ,له من المصنفات كتاب المعمرين,والنخلة,وما تلحن به العامة ,

واألضداد,والشجر والنبات,توفي سنة248هـ .إنباه الرواة على أنباه النحاة,ج,1ص ,606سير أعالم النبالء
,ج,10ص332

()8أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر اللغوي  ,ولد بالبصرة سنة210هـ ,إمام النحو وصاحب كتاب الكامل
في اللغة واألدب ,والفاضل ,والمقتضب ,والمذكر والمؤنث  ,أخذعن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني,
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شميل()1واللحياني ()2وابن قتيبة( ,)3ثم ذكر المعاجم المصنفة على حروف المعجم فقال " :وأما
الكتب المجنسة فالجمهرة – يعني البن دريد  ,-والعين للخليل( ,)4وهذا الكتاب الموسوم بالبارع
صنعة أبي علي اسماعيل بن القاسم القالي( ,)5وأضفت إلى ذلك كتاب أبي بكر محمد بن القاسم
األنباري الموسوم بالزاهر( ,)6وحليته بما اشتمل عليه "كتاب سيبويه " من اللغة المعللة ...وأضفت
الى ذلك ما تضمنه هذا الضرب كل كتاب سقل إلينا من كتب أبي علي الفارسي كاإليضاح
توفي سنة286هـ . .إنباه الرواة على أنباه النحاة,ج,3ص ,253-241وفيات األعيان ,ج ,4ص ,323-313سير
أعالم النبالء ,ج,13ص ,576الوافي بالوفيات  ,ج ,5ص.218-216

( )1أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم المازني التميمي ,العالمة ,االمام الحافظ أبو الحسن البصري
النحوي  ,نزيل مرو وعالمها  ,ولد في حدود سنة اثنتين عشر ومئة  ,له من المصنفات السالح  ,وغريب الحديث,

والمدخل إلى كتاب العين  ,توفي سنة 203هـ .طبقات النحويين واللغويين  ,ص , 55-53وفيات األعيان ج5

,ص, 397سير أعالم النبالء ,ج, 9ص.328
()2

أبو الحسن علي بن مبارك اللحياني وقيل علي بن حازم ,سمي اللحياني لعظم لحيته وقيل : ,ألنه من بني

لحيان بن هذيل أخذ عن الكسائي  ,وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سالم له كتاب النوادر . .إنباه الرواة على أنباه

النحاة,ج,2ص ,255معجم األدباء ,ج , 4ص , 1843والوافي بالوفيات ,ج, 21ص265

()3ابن قتيبة عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي ,ولد سنة  213هـ  ,كان رأسا في اللغة والعربية
واألخبار وأيام الناس  ,له مجموعة من المصنفات منها :عيون األخبار ,وأدب الكاتب  ,وإعراب القران ,وتأويل

مختلف القران ,توفي سنة  267هـ .طبقات النحويين واللغويين ص ,116سير أعالم النبالء ,ج,13ص, 269
الوافي بالوفيات  ,ج,17ص326

()4الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم األزدي الفراهيدي البصري  ,صاحب العربية والعروض ,ولد في عمان
سنة100هـ ,له من المصنفات معجم العين وهو أول معجم في العربية ,وكتاب العروض ,والنغم ,ومعاني الحروف
وغيرها ,توفي بالبصرة سنة 100هـ .طبقات النحويين واللغويين ص ,47وفيات األعيان,ج,2ص , 244الوافي
بالوفيات ,ج, 13ص,242-240

( )5أبوعلي إسماعيل بن عيذون بن هارون القالي  ,أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين  ,أخذ األدب عن
إبن دريد ,و أبي األنباري ,له مجموعة من التصانيف منها :األمالي ,والبارع في اللغة ,والمقصور والممدود وغيرها,

توفي سنة  356هـ الوافي بالوفيات ,ج ,11ص ,77األعالم ,ج,1ص.321
()6يعني كتابه " الزاهر في معاني كلمات الناس " ,وهو مطبوع في مجلدين كبيرين بتحقيق الدكتور حاتم صالح
الضامن  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت ,ط1996 ,1م.
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والحجة واإلغفال ومسائله كالحلبيات والقصريات والبغداديات والشي ارزيات وغيرها من
المنسوبات()1وككتاب أبي سعيد السيرافي في شرح " الكتاب(,)2وكتب أبي الفتح ابن جني ما سقل
إلي منها وهي  :التمام والمعرب والخصائص وسر الصناعة والمتعاقب وشرح شعر المتنبي وتفسير
()3

شعر الحماسة

" إلى آخر كالمه رحمه هللا .

وفي سياق التقييم لهذا المعجم الكبير يقول رمضان عبد التواب  ":المخصص ألبي الحسن
علي بن سيده األندلسي هو أكبر كتاب وأهم مصنف في المعاجم العربية  ,ألف على الترتيب
الموضوعي  ,وقد نص ابن سيده في مقدمته على مصادره التي رجع إليها ,ووضع في داخل نصه
أسماء األعالم الذين استخدم مصادرهم في عناية فائقة تبعث على االحترام واالعجاب  ,فهو يعزو
كل قول إلى صاحبه  ,ويعلق على هذا القول أو ذاك أحيانا ...وقد كشف ابن سيده في مقدمة
كتابه هذا عن فائدة الترتيب الموضوعي للمعاجم ,وأنه أجدى على الفصيح المدره( ,)4والبليغ المفوه,
والخطيب المصقع ...فإنه إذا كانت للمسمى أشياء كثيرة  ,وللموصوف أوصاف عديدة  ,تنقى
الخطيب والشاعر منها ما شاءا ,واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع وقافية "(.)5
قد تم اختيار موضوع " رد أقوال ابن جني إليه في كتاب المخصص البن سيده" لكتابة
دراسة علمية تتفحص هذه الظاهرة  ,ظاهرة النقل عن العلماء ومدى التزام الناقل بأقوالهم وعدم

()1وقد سبقت اإلشارة إليها في ترجمة أبي علي الفارسي .
()2يعني شرح كتاب سيبويه للسيرافي وهو مطبوع .
()3المخصص  ,مصدر سابق  ,ج1ص.40

()4وهو السيد الشريف المتكلم بلسان قومه  ،انظر  :أنيس ،إبراهيم وآخرون المعجم الوسيط ،دار الدعوة  ،مصر ،د.ط ،د.ت  ،ص.306
()5عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه العربية ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة ،ط1999 ،6م  ،ص.266-265
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تحريفها أو بترها أو إخراجها عن سياقها  ,بحيث تتغير داللتها األصلية في كالم صاحبها  ,وهو
ما ستقوم هذه الدراسة بتتبعه  ,وتحليله واستخالص النتائج العلمية منه .
وعالوة على ماذكرناه سابقا حول المخصص ,فإن المخصص يمثل عينة للدراسة يمكن
تعميم األحكام المتمخضة عن هذه الدراسة على باقي كتب ابن سيده.
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الفصل األول :األقوال المعجمية الداللية
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األقوال المعجمية الداللية
على الرغم من عدم إسهام ابن جني في كتابة معجم لغوي  ,إال أن له العديد من اآلراء
اللغوية الخاصة بالمعجم وتطورات الداللة  ,وخصوصا ما ينقله مباشرة عن بعض األعراب ,أو ما
سمعه من شيوخه ,لكن النقول اللغوية التي نقلها ابن سيده عن ابن جني تبقى قليلة بالنسبة إلى
النقول الصرفية تحديدا ,وبحسب الدكتور فايز الداية فإن ابن جني ينطلق في تفكيره الداللي من
رؤية تقوم على إثبات عالقة بين المعاني واأللفاظ وتبيان المناسبة بينهما  ,وكان التركيز األول
على القيم الصرفية ودالالتها ( ,)1ويعتمد ابن جني في بناء تفكيره هذا على بعض النظرات اللغوية
المعجمية العميقة للخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه اللذين الحظا ارتباطا بين المعاني واأللفاظ  ,وقد
عقد ابن جني فصال مستقال في كتابه " الخصائص " بعنوان " باب في إمساس األلفاظ أشباه
المعاني " قال فيه  ":إعلم أن هذا موضع شريك لطيف  ,وقد نبه عليه الخليل وسيبويه  ,وتلقته
الجماعة بالقبول له  ,واالعتراف بصحته( ")2ثم كشف عن طبيعة الربل في ذهن المتكلم العربي
بين اللفظ والمعنى  ,فنقل عن الخليل قوله  ":كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا
 :صر ,وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا  :صرصر"(.)3
ويتابع ابن جني توضيح رؤيته اللغوية فينقل عن سيبويه قوله في توضيح العالقة بين اللفظ
ومعناه قائال  ":وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على (الفعالن) :إنها تأتي لالضطراب

()1انظر :الداية ,فايز ,علم الداللة العربي,النظرية والتطبيق ,دار الفكر ,دمشق,ط ,1985 ,1ص.22
()2
()3

الخصائص ,ج ,2ص.152

المصدر السابق  ,ج ,2ص152
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والحركة نحو النفزان( ,)1الغليان  ,والغثيان فقابلوا بتوالي الحركات توالي حركات االنفعال ( ")2ثم
قال ابن جني مدليا برأيه في الموضوع  ":ووجدت أن من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما
حداه( ,)3ومنهاج ما مثاله ,وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تاتي للتكرير نحو  :الزعزعة
()7

( ,)4والقلقلة ( ,)5والصلصلة ( ,)6والقعقعة
للسرعة نحو البشكى( ,)9والجمزى

()10

 ,والصعصعة(... )8ووجدت أيضا (الفعلى) إنما تاتي
()11

والولقى

...فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر _ أعني

باب القلقلة _ والمثال الذي توالت حركاته لألفعال التي توالت الحركات فيها "(.)12
إن هذا التصور النقدي لجهد ابن جني في التفكير الداللي سيكون مدخال مناسبا لتتبع
حضوره في تفكير ابن سيده إذ نصادف عنده نقوال متعددة عن ابن جني في سياق الداللة التي
سنتتبعها في هذا الباب.
في مقدمة"المخصص" يتساءل ابن سيده عن نشأة اللغة قائال " :وقد اختلفوا في اللغة:
أمتواطأ عليها أم ملهم إليها ؟ وهذا موضع يحتاج إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن
( )1من قولهم  :نفز الظبي  :إذا وثب ,انظر :ابن دريد  ,أبو بكر محمد بن الحسن (ت, )321تحقيق :منير بعلبكي,دار

العلم للماليين-بيروت,ط1,1987م,ج,2ص.823
( )2الخصائص  ,مصدر سابق  ,ج2ص.152

( )3يعني الخليل وسيبويه .
( ) 4الزعزعة(:تحريك الشيء) الفراهيدي  ،أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد (ت175هـ)،العين ،تحقيق:مهدي مخزومي
وإبراهيم السامرائي ،دار الهالل ج،1ص،77انظر ،جمهرة اللغة ،مرجع سابق،ج،1ص.201
( )5القلقلة(:شدة اضطراب الشيء في تحركه) األزهري  ،أبو منصور محمد بن أحمد (ت370هـ) ،تهذيب اللغة ،تحقيق
:محمد عوض مرعب،دار إحياء التراث العربي ،ج،8ص.233
()6الصلصلة( :صوت الحديد إذا حرك) ،العين،مرجع سابق،ج،1ص.56
( )7القعقعة( :تتابع صوت الرعد بشدة) تهذيب اللغة ،مرجع سابق،ج،1ص.53
( )8الصعصعة( :هو اضطراب القوم في الحرب وغيرها) جمهرة اللغة،مرجع سابق،ج،1ص.142
( )9البشكى(:ضرب من المشي) المخصص،مصدر سابق ،ج،2ص.197
()10الجمزى(:جمز الرجل في األرض جمزا أي ذهب) الزبيدي  ،أبو الفيض محمد بن محمد (ت1205هـ) ،تاج العروس من
جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين،دار الهداية ،د.ط ،د.ت،ج،15ص.70
( )11الولقى(:العقوبة ،سرعة التجازي) جمهرة اللغة ،مصدر سابق،ج،3ص.1288
( )12الخصائص  ,مصدر سابق  ,ج2ص.153
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أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ,ال وحي وال توقيف إال أن أبا علي الحسن بن أحمد بن
عبدالغفار بن سليمان الفارسي النحوي قال :هي من عند هللا  ,واحتج بقول هللا سبحانه﴿ :وعلم آدم
األسماء كلها﴾( ,)1وهذا ليس باحتجاج قاطع ,وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله :أقدر آدم على
أن واضع عليها ,وهذا المعنى من عند هللا سبحانه ال محالة ,فإذا كان ذلك محتمال غير مستنكر
سقل االستدالل به (.")2
إن هذا النص هو جزء قصير من كالم طويل افتتح به ابن سيده كتابه "المخصص"
للحديث عن اختالف العلماء في قضية نشأة اللغة :أهل هي توقيف ووحي من هللا سبحانه ,أم
تواضع واصطالح ,اصطلح عليها الناس؟ وهو مأخوذ بالتمام والكمال من كالم ابن جني وهو
يناقش القضية نفسها في كتابه "الخصائص" في "باب القول على أصل اللغة :أإلهام هي أم
اصطالح" إذ قال " :هذا موضع محوج إلى فضل تأمل ,غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل
اللغة إنما هو تواضع واصطالح ,ال وحي وال توقيف ,إال أن أبا علي رحمه هللا قال لي يوما :هي
من عند هللا ,واحتج بقوله سبحانه﴿ :وعلم آدم األسماء كلها﴾( .)3وهذا ال يتناول موضع الخالف,
وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله :أقدر آدم على أن واضع عليها ,وهذا المعنى من عند هللا

()1سورة البقرة  ,اآلية .31
()2

ابن سيده ,المخصص  ,ج ,1ص.34

( )3سورة البقرة  ,اآلية .31
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سبحانه ال محالة .إذا كان ذلك محتمال غير مستنكر سقل االستدالل به ,وقد كان أبو علي رحمه
هللا قال به في بعض كالمه" (.)1
وواضح من هذا السياق أن ابن سيده قد تأثر تأث ار كبي ار باألفكار اللغوية البن جني الذي
بلغ مرتبة عالية بين علماء عصره ,ويبدو أن ابن سيده قد أدرك أنه سينقل كثي ار عن ابن جني
ولعله كان يخفي اسمه في بعض األحيان خوفا من تهمة اإلسراف في النقل فضال عن تصرفه في
المادة المنقولة بالزيادة والنقصان وتغيير المفردات  ,لكن هذا المنهج يقدم في أصالته العلمية ويثير
الشكوك في مدى التزامه بالنقل الصحيح عن العلماء السابقين.
وفي هذا المبحث سأقوم بدراسة المفردات المعجمية التي وردت في كتاب المخصص البن
سيده وهي على النحو اآلتي,وقد رتبن هذه المفردات ترتيبا ألفبائيا:

()1

الخصائص ,ج,1ص42-41
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أوال:داللة الحذنتان
نقل ابن سيده في باب " األذن وما فيها وصفاتها " عن أبي عبيد أنه قال :الحذنتان:
األذنان ,وأنشد:
يا ابن التي حذنتاها باع

()1

ثم نقل عن ابن جني تفسير ذلك بقوله " :أراد :يا ابن التي كل واحد منهما باع" كما
قال(:)2
تخال أذنيه إذا تشوفا
()3

قادمة أو قلما محرفا

( )1البيت لجرير وهو من بحر الرجز وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب,دار المعارف ج ,2ص , 1032وجاء في لسان
العرب ,ابن منظور,دار صادر ,بيروت ج13ص ( 110خذن),تهذيب اللغة,ج,7ص,325و ابن فارس ,أحمد بن فارس بن
زكرياء (ت395ه) ,مجمل اللغة  ,تحقيق :زهير عبدالمحسن سلطان ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت ,ط، 2ج،2ص40وبال نسية
في العين ,وفي كتاب الغريب المصنف ,أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي (ت 224هـ) ,,دمشق,دار
الفيحاء,2005,ص.1705

()2البيت لمحمد بن ذؤيب بن محجن البصري العماني ,وهو من بحر الرجز,ولقب بالعماني ألنه أقبل يوما وقد خرج
من علة ,ووجهه أصفر ,فقالوا له :كأنك جمل عماني ,فلزمته ,وكان من شعراء الدولة العباسية في أيام هارون
الرشيد,وهو من بحر الرجز(ينظر :المبرد ,أبو العباس محمد بن يزيد

(ت 285هـ) ,الكامل في اللغة

واألدب,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ,دار الفكر ,القاهرة ,ط1997 ,3م ,ج,3ص  , 104الشافعي ,شمس
الدين محمد بن عبد هللا القيسي الدمشقي (ت 842هـ) ,توضيح المشتبه في ضبل أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم

وكناهم ,,تحقيق :محمد نعيم العرقسوسي ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1993 ,1م ,ج ,6ص243-242
()3

يقول ابن جني :تخال أذنيه " . . .قادمة أو قلما حرفا .فهذا على أنه يريد :كل واحدة من أذنيه" (.انظر ابن

جني ,الخصائص ,ج ,2ص ,433وابن سيدة ,المخصص ,ج,1ص.89
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()1

وبالرجوع إلى مصادر النقل ,نجد أوال أن أبا عبيد قد نقل الكالم عن خلف األحمر

أحد

الرواة الكوفيين المشهورين .وأما كالم ابن جني فقد جاء في كتابه " المبهج " على النحو اآلتي:
قد سالم الحيات منه القدما

()2

وقالوا :أراد القدمان ,فحذف ,وأنشدوا نحوه:
تخال أذنيه إذا تشوفا
()3

قادمة أو قلما محرفا
أراد :تخال كل واحدة من أذنيه ,كما قال اآلخر:

يا ابن التي حذنتاها باع

()1خلف بن حيان ,أبو محرز ,المعروف باألحمر :راوية ,عالم باألدب ,شاعر ,من أهل البصرة .ولد سنة(-180
)796هـ ,له كتاب (جبال العرب) و (مقدمة في النحو)  ,توفي سنة(796هـ) .ينظر ,:أنباه الرواة ,مرجع سابق
,ج ,1ص,383األعالم  ,ج ,2ص.310

( )2البيت لمساور بن هند العبسي,وهو من بحر الرجز ,لسان العرب ج,5ص(3ضمز) ,ج,12ص,356وقيل إنه من أرجوزة
ألبي حيان الفقعسي,انظر السيوطي ,شرح شواهد المغني ,وقف على حواشيه وطبعه أحمد ظافر كوجان,لجنة التراث العربي,

د.ط ,د.ت,ج,2ص.973
()3

البيت لمحمد بن ذؤيب ,وهو من بحر الرجز,انظر :شرح شواهد المغني,ج ,1ص  ,515البغدادي ,عبدالقادر

(ت1093هـ) ,خزانة األدب ,ت:عبد السالم هارون,مكتبة الخانجي ,القاهرة,ج 10ص  240 ,237ابن منظور ,أبو الفضل,
جمال الدين محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)  ،لسان العرب ,دار صادر  ,بيروت ,ط1992 , 1م  ,ج,9ص 43

(حرف)..
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أي :كل واحدة من حذنتاها باع .والحذنتان :األذنان( ,)1فظهر بالمقارنة أن االستشهاد صحيح ,وأن
ابن سيده قد وظف المعنى المطلوب مما يدل على صحة النقل واالستشاد من ابن جني.
وإذا تتبعنا لفظة (الحذنتان) في المعاجم العربية القديمة التي سبقت معجم المخصص
فسنجدها قد وردت في معجم العين ,يقول الفراهيدي  :الحذنتان :األذنان( ,)2وخص ابن دريد
الحذنتان بالرجل الصغير األذنين ,يقول ابن دريد :رجل حذن وحذنة ,وهو الصغير األذنين(,)3
لرس(.)4
وذكر في موضع آخر أن (رجل حذنة) يقصد به صغير األذنين خفيف ا أ
وعند تتبع داللة الحذنتان في المعاجم العربية التي سبقت ابن سيده نجد أغلبها أجمع على
معنى واحد أال وهو (صغر األذنين) كما أوردت قول الشاعر ":يا ابن التي حذنتاها باع" بالصيغة
ذاتها التي وردت عند ابن سيده ونالحظ أن ابن سيده اختار "األذنين" ولم يتنبه إلى ماأجمعت عليه
المعاجم السابقه في معنى (حذن)وهو (صغر األذنين)وهناك فرق بينهما ونعزو ذلك إلى ثقة ابن
سيده في ابن جني على الرغم من أن داللة صغر األذنين أكثر دقة.

()1

ابن جني ,المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ,تحقيق :مروان العطية وشيخ الراشد,عن دار الهجرة ,

دمشق ,1988 ,ص154

( )2العين  ,مصدر سابق,ج,3ص .20وانظر :تهذيب اللغة,مرجع سابق,ج ,4ص .269الجوهري ,أبو نصر إسماعيل
بن حماد ( ت 393هـ) ,تاج اللغة وصحاح العربية ,تحقيق :أحمدعبدالغفور عطار ,دار العلم للماليين ,بيروت,
ط1987, 4م ,ج,5ص , ,2097الغريب المصنف ,ج ,1ص.319
()3جمهرة اللغة ,مصدر سابق,ج ,2ص ,1164وانظر:مجمل اللغة ,

( )4ابن دريد ,جمهرة اللغة ,مرجع سابق ,ج ,1ص.509

ج,1ص.224
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ثانيا :داللة (سناء) و( سنا)
في باب "البرق" من "المخصص" ينقل ابن سيده عن ابن جني قوله " :فأما قراءة من ق أر ﴿
يكاد سنا برقه يذهب باألبصار ﴾( .)1فإن السناء بالمد االرتفاع ,فلما كان سنا البرق مستطي ار
مرتفعا ساغ فيه المد ذهابا إلى االرتفاع(.)2
وهذا النقل عن ابن جني قد ذكره في كتابه "المحتسب" حيث قال " :ومن ذلك قراءة طلحة
()3

بن مصرف

﴿ سناء برقه ﴾ ,السناء ممدودا :الشرف .يقال :رجل ظاهر النبل والسناء .والسنى

مقصو ار :الضوء .وعليه قراءة الكافة﴿ .يكاد سنا برقه﴾ أي :ضوء برقه .وأما سناء برقه فقد يجوز
أن يكون أراد المبالغة في قوة ضوئه وصفائه ,فأطلق عليه لفظ الشرف ,كقولك :هذا ضوء كريم.
(.")4

أي :هو غاية في قوته وإنارته ,فلو كان إنسانا لكان كريما شريفا"

وهذه القراءة الشاذة ذكرها السمين الحلبي فقال  ":وق أر ابن وثاب  ":سناء برقه" بالمد وبضم الباء
من " برقه" وروي عنه ضم الراء أيضا .فأما قراءة المد -يعني في سناء -فإنه شبه المحسوس من
البرق الرتفاعه في الهواء بغير المحسوس من اإلنسان

()5

()1

.

سورة النور ,اآلية .43

( )2ابن سيده ,المخصص ,مصدر سابق ج ,2ص429
( )3اإلمام المقر طلحه بن مصرف اليامي الكوفي ,ق أر على األعمش ويحيى بن وثاب وغيرهما ,مات سنة

(112هـ)( ،الذهبي ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق ،ج،5ص ،191الجوزي ،جمال الدين (ت597هـ) صيد
الخاطر ،عناية:حسن المساحي،دار القلم،دمشق،د.ط ،د.ت،ج،1ص292
( )4ابن جني ,المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات  ,تحقيق :علي النجدي ناصف ,دار األوقاف المصرية,
القاهرة ,د.ط1999 ,م ,ج 2ص.114

()5السمين الحلبي ,شهاب الدين أحمد بن يوسف ,الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ,تحقيق أحمد محمود
الخراط  ,دار القلم  ,دمشق ,د.ت ,ج8ص.423
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لقد سبقت اإلشارة إلى أن كتاب "المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات" لم يكن ضمن
المصادر التي اعتمد عليها ابن سيده من كتب ابن جني كما صرح بذلك في مقدمة "المخصص",
فربما كان ابن جني قد ذكر هذا الكالم في مصدر آخر .لكن كتاب "المحتسب" هو الوحيد بين
كتب ابن جني التي تعالج القراءات الشاذة ,فكان االعتماد عليه هو الخيار الوحيد لتحليل طبيعة
النقل ورد أقوال ابن جني إليه ,مع مالحظة أن كالم ابن سيده في تفسير السناء غير متطابق مع
كالم ابن جني إال في جوهر المعنى لكن التعبير بينهما مختلف
وعند تتبع داللة "سنا" في المعاجم العربية السابقة البن سيده نجدها على النحو اآلتي:
يقول صاحب العين ":وسناء :ممدود ..والسنا مقصور :حد منتهى ضوء البدر والقمر.
والسنا :نبات له حمل إذا يبس فحركته الريح سمعت له زجال والواحدة :سناة"(" ,)1والسنا ضوء
البرق .والسنا أيضا :نبت يتداوى به .والسناء من الرفعة والشرف ممدود"(.)2
وبهذا نرى أن الجوهري ,وابن فارس أقرب إلى المعنى الذي وردعن ابن جني أال وهو
"الرفعة والشرف" منه عند ابن سيده.
ثالعا:داللة عزهاة وعزهى
"في باب " العقل والرأي " من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني " :رجل عزهاة
وعزهى :اللئيم" ,ثم قال :وهذه األخيرة شاذة ألن ألف فعلى ال تكون لإللحاق.واإللحاق هو :أن يزاد

()1

الفراهيدي ,العين,ج,7ص.304

()2

الجوهري ,تاج اللغة,ج,6ص ,2383وابن فارس ,مجمل اللغة,ج,1ص.474
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على أحرف كلمة ,لتوازن كلمة أخرى(.)1ونظيره ما حكاه الفارسي عن ثعلب

()2

من قولهم :رجل

كيصى ,إذا أكل طعامه "(.)3
وهذا الذي نقله ابن سيده عن ابن جني لم أجده في كتب ابن جني المتوفرة ,وإنما ذكر ابن
جني العزهاة فقال :وهو الذي ال يقرب النساء( ,)4وذكره ثانية في " المنصف في شرح تصريك
المازني " ,وهو من الكتب التي لم يعتمدها ابن سيده ,فقال " :العزهاة من الرجال :الذي ال يحدث
النساء وال يريدهن "(.)5
وقد نجد عالقة بين المعنى الذي ذكره ابن سيده والمعنى الموجود عند ابن جني فاللئيم
عنده القدرة على مخالطة النساء لكن هناك علة للمنع أال وهي "علة نفسية ".
وعند النظر في المعاجم التي سبقت معجم المخصص ,نجد أن بعضها قد تناول هذا
المعنى ,يقول صاحب العين :العزهاة :اللئيم من الرجال ,الذي ال يخالل الناس ,وال يطرب للسماع,
وال يحب اللهو ,وجمعه عزهون( .)6و رجل فيه عنزهوة ,أي كبر"( , )1وعند تتبع داللة "عزهاه" في
()1انظر :الجياني ,ابن مالك (ت673هـ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ,تحقيق:محمد كامل بركات,دار الكتاب

العربي  ,ج,1ص ,299الغالييني ,مصطفى (ت1364هـ),جامع الدروس العربية ,المكتبة العصرية ,بيروت ,د.ط,

د.ت ,ج,1ص.223

( )2أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي ،إمام الكوفيين في اللغة والنحو  ,ولد ببغداد سنة (200هـ),

له مجموعة من الكتب منها :مجالس ثعلب وقواعد الشعر وإعراب القرآن وغيرها ,توفي سنة(291هـ) ,أبو نصر بن

جعفر ,االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ,دار الكتب
العلمية,بيروت,د.ط ,د.ت,ج,1ص .510انظر الزركلي ,األعالم  ,مرجع سابق ,ج ,1ص.267
( )3ابن سيده ,المخصص ,ج ,1ص.250
( )4ابن جني ،الخصائص ،ج 1ص.230
( )5ابن جني ،المنصف في ش رح تصريف المازني ،تحقيق :إبراهيم مصطفى وعبدهللا أمين ،دار إحياء التراث العربي ،القاهرة1954 ،م،
ج 1ص377
( )6الفراهيدي ,العين ,ج,1ص ,100األزهري ,تهذيب اللغة,ج ,1ص.97
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المعاجم نجد أن معجم العين هو أقرب للمعنى الذي نقله ابن سيده عن ابن جني ,ولعل ما نقله ابن
سيده موجود في كتب ابن جني التي لم تصل إلينا.

رابعا:داللة "فرقنا"
في باب " جزر البحر" من كتاب المخصص "قال ابن سيده :وقوله تعالى ﴿ :وإذ فرقنا بكم
البحر ﴾ () 2أي :قسمناه وشققناه ,وكل ما شققته فقد فرقته ,ثم نقل عن ابن جني قوله " :فرقنا بكم
البحر" بالتشديد قراءة شاذة( ,)3أي :جعلناه فرقا وأقساما ألن الفرق القسم

()4

".

وهذا الذي نقله ابن سيده نجده في كتاب "المحتسب" البن جني حيث قال " :ومن ذلك قراءة
الزهري

()5

أيضا ﴿ :وإذ فرقنا بكم البحر ﴾مشددة .قال ابن جني :معنى :فرقنا أي :جعلناه فرقا.

ومعنى فرقنا :شققنا بكم البحر .و" فرقنا " أشد تبعيضا من " فرقنا " .وقوله تعالى ﴿ :فكان كل فرق
كالطود العظيم ﴾ ( )6يحتمل أن يكون فرقين ,ويحتمل أن يكون أفراقا ,أال ترى أنك تقول :قسمت
الثوب قسمين .فكان كل قسم واحد منهما عشرين ذراعا ,كما تقول ذلك وهو جماعة أقسام ,ومن

( )1انظر ابن دريد ,جمهرة اللغة,ج,2ص .818و الجوهري ,تاج اللغة,ج,6ص.2241
()2سورة البقرة،األية50
()3قرأ الزهري "فرقنا"بالتشديد ويفيد التكثير ،ألن المسالك كانت اثنى عشر مسلكا ،انظر :النحاس ,أبو جعفر أحمد بن محمد بن
إسماعيل(ت338هـ) ,إعراب القرآن ,علق عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم ,دار الكتب العلمية  ,بيروت ,ط1421 ,1هـ المحتسب،
ج،1ص ،82والمخصص ،ج ،1ص ،18انظر :عظيمة  ،محمد عبدالخالق (ت 1404هـ) ،دراسات ألسلوب القرأن الكريم ،دار الحديث
،القاهرة،ج،4ص.389

()4المخصص ،ج 3ص.15
()5أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  ،من كبار الفقهاء والمحدثين التابعين بالمدينة المنورة  ،كان عالما جليال  ،توفي
سنة 124هجرية  .له ترجمة في " وفيات االعيان " مصدر سابق  ،ج4ص ،177ابن سعد  ،أبو عبدهللا البغدادي (
ت230هـ) ،الطبقات الكبرى ،تحقيق:محمد عبدالقادر عطا،دار الكتب العلمية،بيروت ،د.ط،د.ت،ج،5ص.356
()6سورة الشعراء،األية 63
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ذلك :فرقت شعره ,أي :جعلته فرقين .وفرقت شعره :جعلته فرقا .وجاز هنا لفظ الجمع ألن كل رجل
منهم قد فرق من البحر وفرق فرقا وخرقا.
وواضح هنا أن ابن سيده أورد من كالم ابن جني مايناسب قراءة التشديد.

وإذا عدنا إلى داللة "فرقنا" في المعاجم العربية السابقة البن سيده ,نجد صاحب العين
يقول " :الفرق :موضع المفرق من الرأس في الشعر .والفرق :تفريق بين شيئين فرقا حتى يفترقا
ويتفرقا ...والفرق طائفة من الناس ومن كل شيء ,وقوله تعالى :في األية السابقة ( ,)1والفرق :الفلق
من الشيء إذا انفلق .قال هللا  -جل ثناؤه ﴿ :-فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم﴾(.)3(")2
وبهذا نالحظ أن المعاجم العربية السابقة البن سيده أجمعت على المعنى الذي نقله ابن
سيده عن ابن جني أال وهو ""التقسيم" فهو نفسى الداللة وإن اختلفت اللفظة.
خامسا:داللة الكلعمة
في باب "الوجه" من "المخصص" نقل ابن سيده عن ابن جني أن الكلثمة :غلظ الوجه,
()4

وبه سميت المرأة كلثم وكذلك الجهن ومنه جهينة

()1

الفراهيدي ,معجم العين,ج ,5ص.145

( )2سورة الشعراء ،اآلية.63
( )3ابن فارس ,مجمل اللغة,ج,1ص.718
()4المخصص ,ج 1ص.64
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وبالعودة إلى ابن جني نجد أنه قد ساق معنى "الكلثمة" في كتابه "المبهج" في تفسير اسم الشاعر
عمرو بن كلثوم التغلبي( ,)1فقال" :كلثوم علم مرتجل غير منقول ,وهو من الكلثمة ,وهي غلظ
الوجه وامتالؤه ,ومنه سميت المرأة كلثم فقال:
خليلي من سعدى ألما فسلما
وسميت المرأة كلثم كما سميت جهمة

()3

على كلعم ال يبعد هللا كلعم

()2

".

وبالمقارنة بين كالم ابن سيده وما نقله عن ابن جني  ,نجد أن ابن سيده قد اختصر الشاهد اللغوي
ابتداء ,فاسقل كلمة "وامتالؤه" واقتصر على صفة "الغلظ" وهذا قد ينحرف بالداللة إلى جهة سلبية,
كذلك أغفل ذكر الشاهد الشعري ,وهو من ضرورات منهج المعاجم للتدليل على صحة االستعمال
اللغوي.

أما داللة الكلثمة في المعاجم العربية القديمة فتعني المرأة الحسناء ,يقول الفراهيدي :امرأة
مكلثمة :ذات وجنتين .حسنة دوائر الوجه ,فاتتها سهولة الخد ,ولم تلزمها جهومة القبح .والمصدر:
()2

الكلثمة .والكلثوم :الفيل(.)1والكلثمة :اجتماع لحم الوجه

()1عمرو بن كلثوم بن مالك بن سعد بن زهير من تغلب بن وائل ,أحد شعراء المعلقات السبع ,ولد في شمالي جزيرة العرب في

بالد ربيعة .وتوفي نحو(40ق.هـ) في الجزيرة الفراتية (.الزركلي ,األعالم ,مرجع سابق,ج ,5ص.58

()2البيت لألسود بن عمارة النوفلي,وهو من بحر الطويل,انظر:لسان العرب,ج,12ص( 399عزم),المعجم المفصل في شواهد

العربية,مرجع سابق,ج,7ص.113

()3المبهج  ,مصدر سابق ,ص.131
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نستدل مما سبق أن داللة "الكلثملة " لم ترد في المعاجم العربية كمانقلها ابن سيده عن ابن
جني ,ولكنها تتشارك في معنى واحد أال وهو استدارة الوجه وامتالء اللحم (لحم الوجه)وليست
الغلظة أو الجهومة المؤدية للقبح شرطا ولهذا قيل للفيل كلثوم؛الكتناز لحمه.
يتضح لنا في هذا الفصل أن ابن سيده قد تأثر تأث ار كبي ار باألفكار اللغوية البن جني
,ويمكننا مالحظة مايلي:
أوال :صحة النقل واالستشهاد  ,وكان أحيانا يأتي بجوهر المعنى لكن التعبير مختلف ؛أي
يتصرف به مشي ار إلى المعنى ذاته .ثانيا :في مقدمة المخصص ذكر ابن سيده كتب ابن جني التي
سيأخذ منها ويرجع إليها ثالثا :رجوعه إلى كتب لم يذكرها,رابعا :اختصاره في بعض الكالم المنقول
عن اب ن جني,كما كان يزيد أحيانا على كالم ابن جني وقد مر معنا في هذا الباب أن الزيادة التي
زادها ابن سيده غايتها التوضيح
خامسا:أحيانا كان يغفل ذكر الشاهد الشعري وهو من ضرورات منهج المعاجم للتدليل على
صحة االستعمال اللغوي سادسا :أنه يتخير من دالالت اللفظ مايتوافق و مايصبو إليه من دالالت
داخل الحقل المعجمي.

()1

الفراهيدي العين,ج,5ص ,431واألزهري ,تهذيب اللغة,ج ,10ص.235

( )2الجوهري ,تاج اللغة,ج ,5ص2034
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الفصل العاني :األقوال النحوية
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األقوال النحوية
على الرغم من عدم تعرض هذه الرسالة لمنهج ابن جني في التفكير النحوي إال أنه سيكون
مفيدا اإلشارة الى بعض مالمح فكره النحوي ,وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أطروحة الباحث
يونس علي يونس وعنوانها ( منهج التفكير النحوي عند ابن جني )التي قدمها إلى جامعة تشرين
في سوريا عام 2004م ,إذ أشار الباحث إلى مالمح التفكير الوصفي عند ابن جني ,وهو التفكير
الذي يتوافق مع معطيات علم اللغة الحديث الذي يهتم بوصف الظاهرة اللغوية أكثر من الحديث
عن التفكير المعياري( ,)1ومعروف أن ابن جني ينتمي إلى المدرسة البغدادية التي تهتم بالتفكير
المعياري والقياسي في اللغة أكثر من اهتمامها بوصف الظاهرة اللغوية على العكس من مدرسة
الكوفة التي كانت أكثر اهتماما باللغة كما ينطق بها الناس ال كما يجب أن ينطقوها .
وتالحظ الباحثة قلة المواطن النحوية التي نقل فيها ابن سيده عن ابن جني ,ولعل سبب
ذلك يعود إلى أن ابن جني كان عالما من علماء اللغة ,أما كتاب المخصص البن سيده فهو مؤلف
معجمي.

( )1يونس ,يونس علي ,منهج التفكير النحوي عند ابن جني ,إشراف :سامي عوض ,جامعة تشرين ,2004 ,ص.9
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المس لة األولى :عدم لحقوق تاء الت ني باأل لفاظ المؤنعة أصال من حي المعنى
في باب "النبات الذي يصطبغ به ويختضب" نقل ابن سيده عن سيبويه قوله :لم نسمعهم
قالوا :إال استروح .واالسم من كل ذلك الرائحة"( .)1وحكى ابن جني في هذا المعنى" :ريح
وريحة"(.)2
جاء هذا النقل لدى ابن سيده في سياق طويل من كالم ابن جني في جوابه عن السر في
عدم لحوق تاء التأنيث لكلمة "أرض" حيث قال " :فالجواب عن ذلك أن "أرض" اسم مؤنث ,وقد
كان من القياس في كل اسم مؤنث أن يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر بالتاء نحو :قائم وقائمة,
وظريك وظريفة ,ورجل ورجلة ,وثور وثورة ,وكوكب وكوكبة ,وبياض وبياضة ,ودم ودمة ,وريح
وريحة ,وماء وماءة وغير ذلك مما يطول ذكره( .)3فأما ما تركت فيه العالمة من المؤنث فإنما ذلك
اختصار لحقه العتمادهم في الداللة على تأنيثه على ما يليه من الكالم قبله وبعده نحو :هذه ريح
طيبة ,وكانت لهم عرس مباركة ,ولم أر قوسا أحسن من هذه القوس ,ونحو ذلك ,فإذا كان القياس
في المؤنث والمذكر الفرق بينهما كما يفرق بين التصغير والتكبير ,والواحد واالثنين والجماعة,
وكانت "أرض" مؤنثة ,فكأن فيها هاء مرادة"(.)4

( )1انظر سيبويه ,أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ) ,الكتاب ,تحقيق :عبد السالم محمد هارون, ,
مكتبة الخانجي,القاهرة ,ط1988 ,3م ,ج 4ص ,346لكنه لم يقل" :واالسم من ذلك الرائحة" ,فهذا من كالم ابن سيده.
()2

المخصص ,ج 3ص.273

( )3انظر :الفراء ,يحيى بن زياد",المذكر والمؤنث" ,تحقيق :رمضان عبدالتواب ,دار التراث ,القاهرة ,ط ,1989 ,2ص,51
حيث قال الفراء" :للمؤنث ثالث عالمات :منها الهاء التي تكون فرقا بين المؤنث والمذكر مثل ,فالن وفالنة ,وقائم وقائمة".

()4

ابن جني ,سر صناعة اإلعراب ,تحقيق :حسن هنداوي دار القلم ,دمشق  , 1984 ,ج 2ص.614

39

وبالعودة إلى كتاب أسرار العربية نجد أن جمع أرض :أرضون ويعلل ذلك بأنه " :قيل ألن
األصل في أرض":أرضة"بدليل قولهم في تصغير أرض :أريضة ,وكان القياس أن تجمع باأللف
والتاء إال أنهم لما حذفوا التاء من أرض ,جمعوه بالواو والنون تعويضا عن حذف التاء وتخصيصا
له"(.)1
ال شك أن ابن سيده قد اختصر النقل جدا ,وقفز إلى الصيغة المحكية في التأنيث دون أن
يذكر هذا التفصيل الذي فصله ابن جني في سياق تعليل لحوق تاء التأنيث باأللفاظ المؤنثة أصال
من حيث المعنى ,وهذا االختصار يتمشى مع منهج ابن سيده الذي ال يستطيع أن يستوعب جميع
أنواع الشروحات والتفاسير لتفسير الظواهر اللغوية وتعليلها.
المس لة العانية:الفعل المستقبل المنقول إلى العلم
في باب " مما يكون اسما في بعض الكالم وصفة في بعضه " ذكر ابن سيده أن "أطرقا"
موضع ,ثم استشهد بقول أبي ذؤيب الهذلي(:)2
على أطرقا باليات الخيام

()1
()2

إال العمام واال العصي

()3

انظر األنباري,أسرار العربية ,دار األرقم بن أبي األرقم ,د.ط,1999,ج,1ص.67

أبو ذؤيب الهذلي :خويلد بن خالد بن محرث ,شاعر مخضرم ,أدرك الجاهلية واإلسالم ,توفي سنة27هـ ,له ديوان مطبوع,

( انظرالوافي بالوفيات ,ج ,13ص ,274وسير أعالم النبالء ,ج ,3ص.)161

( )3البيت من البحر المتقارب ,انظر :ابن يعيش ,يعيش بن علي بن يعيش (ت 643هـ) ,شرح المفصل للزمخشري ,قدم له:
إميل يعقوب ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان ,ط2001 ,1م ,ج ,1ص .99والبغدادي ,خزانة األدب ولب لسان العرب,

ج,7ص ,344وأبو سعيد السكري ,شرح أشعار الهذليين ,تحقيق :عبد الستار فراج ,مكتبة دار العروبة ,القاهرة  ,ط ,1د.ت,

 ,ج1ص.100
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ثم نقل عن ابن جني قوله " :قال األصمعي :قال أبو عمرو بن العالء" :أطرقا" بلد نرى أنه
سمي بقوله :أطرق أي :اسكت ,كان ثالثة في مفازة فقال واحد لصاحبيه :أطرقا ,أي :اسكتا ,فسمي
به البلد ,وقال آخرون :أطرقا :جمع الطريقة بلغة هذيل .قال :ينبغي أن يكون تفسير أبي عمرو
على أنه سمى الموضع بالفعل ,وفيه ضميره لم يجرد عنه )1(,يدل على ذلك بقاء علم الضمير على
ما كان عليه وفيه الضمير .قال :ويؤكد ما قال أبو عمرو في هذا من أن ثالثة كانوا في فالة ,فقال
أحدهم لصاحبيه" :أطرقا" فسمي ذلك المكان به"(.)2
كما قال البطليوسي في كتابه الحلل في أبيات الجمل":فإنهم ذكروا أن أطرقا موضع,وإنما
مسمى بذلك ألن ثالثة أنفس مروا فتكلم أحدهم مع صاحبه,فقال لهما الثالث :أطرقا"(.)3
وهذا الكالم الذي نقله ابن سيده قد ذكره ابن جني بشكل مختصر في كتابه "المبهج في
تفسير أسماء شعراء الحماسة" حيث قال " :وأما الفعل المستقبل المنقول إلى العلم فنحو قولهم في
اسم الفالة" :اصمت" ,وإنما هو أمر من قولهم :صمت يصمت إذا سكت ,كأن إنسانا قال لصاحبه
()4

في مفازة :اصمت ,يسكته بذلك تسمعا لنبأة

أو جسها ,فسمي المكان بذلك ,وهذا نحو ما ذهب

إليه أبو عمرو بن العالء في قول الهذلي:
على أطرقا باليات الخيام

إال العمام واال العصي

()1يقصد ضمير التثنية األلف.

( ) 2المخصص ،ج ،5ص.6

()3البطليوسي ،أبو محمد عبدهللا البطليوسي(ت521هـ)،الحلل في شرح أبيات الجمل ،دار الكتب العلمية،ج،1ص.68
( )4وهي الصوت ليس بشديد .األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،15ص.350
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أال تراه قال :أصله أن رجال قال لصاحبيه هناك :أطرقا ,فسمي المكان به ,علما له كما
()1

صار "اصمت" علما له

".

وبالمقارنة بين الكالمين نجد أن ابن سيده قد زاد في كالم ابن جني ما ليس من كالمه,
تكمن الزيادة حينما أضاف رأي أبي عمرو وغيره ,وخلل كالمه بكالم غيره دون أدنى إشارة لتمييز
كالمه من كالم غيره ,وهذا خلل في المنهج قد يؤدي إلى نسبة الكالم إلى غير صاحبه.
المس لة العالعة :الحمل على المعنى (حذف المراف)
يقصد بالحمل على المعنى أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو
فيهما( ,)2ففي " باب أسماء البقر وصفاتها " من " المخصص " ذكر ابن سيده قول الشاعر(:)3
فكرت تبتغيه فوافقته

على دمه ومصرعه السباعا

()4

ثم نقل عن ابن جني قوله " :ليس دما هنا على قوله " :فوافقته على دمه ومصرعه
السباعا" ,ألن هناك فعال ,وهو :وافقته ,وليس هنا فعل ,وإنما( دما) مقصور كـ(قفا) في بعض

( )1المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ،مصدر سابق ،ص.52
()2

األنصاري ,عبد هللا جمال الدين بن هشام(ت761هـ) ,مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,تحقيق :مازن المبارك

ومحمد علي حمد هللا ,دار الفكر ,دمشق ,ط1985 ,6م ,ج ,1ص.884

()3عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي الملقب بالقطامي ،شاعر غزل فحل من نصارى تغلب في العراق،
توفي سنة 130هـ  ،له ديوان شعر ( .انظر الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،3ص ،536والزركلي ،األعالم ،ج،5
ص.88
( )4البيت من بحر الوافر .انظر  :ديوان القطامي  ،دراسة وتحقيق  :محمود الربيعي ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب  ،2001،ص ،271وابن السراج ،أبو بكر محمد بن السري النحوي ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد
المحسن الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،د.ط ،د.ت ،ج،3ص.474انظر:السيرافي ،أبومحمد يوسف بن أبي سعيد
بن المزربان (ت 385هـ)شرح كتاب سيبويه ،تحقيق :محمد علي الريح هاشم  ،دار الفكر ،القاهرة ،د.ط،
1974م ،ج ،1ص.15
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اللغات"(.)1وهذا الكالم الذي نقله ابن سيده لم أجده بنصه عند ابن جني ,لكن ابن جني تعرض لهذه
القضية النحوية في توجيه هذا البيت تحديدا .ففي فصل " في الحمل على المعنى " من كتاب "
الخصائص " ذكر ابن جني عددا من الشواهد النحوية على هذه القضية ,ومن ذلك قول القطامي
في البيت السابق .ثم فسر ذلك بقوله " :وذلك أنه إذا وافقته والسباع معه فقد دخلت السباع في
الموافقة ,فكأنه قال فيما بعد :وافقت السباع .وهو عندنا على حذف المضاف ,أي :وافقت آثار
السباع .قال أبو علي :ألنها لو وافقت السباع هناك ألكلتها معه و"على" اآلن هذه الظرف منصوبة
بالفعل المحذوف الذي نصب السباع في التقدير ,ولو رفعت السباع لكانت "على" هذه مرفوعة
الموضع ,لكونها خب ار عن السباع مقدما ,وكانت تكون متعلقة بالمحذوف(.)2
وقال في " المحتسب " تعليقا على قراءة الحسن البصري (﴿)3من أجل ذلك كتبنا على بني
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ﴾( :)5()4ينبغي أن يكون ذلك على فعل محذوف يدل
عليه أول الكالم .وذلك أن قتل النفس بغير النفس من أعظم الفساد ,فكأنه قال :أو أتى فسادا أو
( )1المخصص ،ج 2ص.256
( )2الخصائص ،مصدر سابق ،ج 2ص.426
()3

الحسن البصري :الحسن بن أبي الحسن البصري ,إمام زمانه علما وعمال ,ولد في خالفة عمر سنة إحدى وعشرين,

وتوفي سنة110هـ ,كان ثقة في نفسه وعظيم القدر.انظر :النووي ,محيي الدين يحيى بن شرف ,تهذيب األسماء
واللغات ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,د.ط ,د.ت ,ص ,161والذهبي ,سير أعالم النبالء ,ج ,4ص.588وحبش,
محمد ,القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام القرآنية ,دار الفكر ,دمشق ,ط1990 ,1م.
()4

سورة المائدة ,اآلية .32

()5

ق أر الجمهور... ﴿:أو فساد ﴾ بالخفض عطفا على ما سبق على تقدير ( :بغير نفس أو بغير فساد في

األرض) ,وق أر الحسن البصري ﴿...أو فسادا ﴾ بالنصب على إضمار الفعل  ,أو بالنصب على المصدر .
(النحاس ,إعراب القرآن ,ج ,1ص ,494الخطيب ,عبد اللطيف الخطيب ,معجم القراءات ,دار سعد الدين,ط,1
2001م ,ج ,2ص.264
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ركب فسادا ,أو أحدث فسادا .وحذف الفعل الناصب لداللة الكالم عليه وإبقاء عمله ناطقا به ودليال
عليه مع ما يدل من غيره عليه ,أكثر من أن يؤتى بشيء منه مع وضوح الحال به ,كما في قول
القطامي في البيت السابق ,فنصب السباع ألنها داخلة في الموافقة ,أال تراها إذا وافقت السباع على
دمه فقد دخلت السباع في الموافقة ,فيصير كأنه قال :وافقت السباع .وهو عندنا على حذف
المضاف ,أي :آثار السباع ألنها لو صادفت السباع هناك ألكلتها أيضا .وهناك مضاف آخر
محذوف ,أي :صادفت السباع على أشالئه وبقاياه ,ألنها إذا وافقت آثار السباع على دمه
ومصرعه فإنما وافقت بقاياه ال جميعه(.")1
وتابعه ابن السراج فقال :صادفت السباع على دمه ومصرعه( ,)2وواضح جدا أن مقصود
ابن سيده من ذكر كالم ابن جني هو االستشهاد به على أن (دما) هنا مقصور كـ(قفا) ,فلعله أخذ
هذا الكالم من كتاب آخر من كتب ابن جني.

( )1ابن جني ,المحتسب ,مصدر سابق ,ج ,1ص.210
()2

ابن السراج ,األصول في النحو ,ج ,3ص.474
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المس لة الرابعة:البناء للمجهول
وفي باب " أسماء الموت " من " المخصص " ذكر ابن سيده قوله تعالى في تفسير معنى
الوفاة بالموت ﴿ والذين يتوفون منكم ﴾

()1

بالبناء للمجهول ,ثم نقل عن ابن جني قوله " :ومن

الشاذ قراءة من ق أر ﴿ يتوفون ﴾ بصيغة الفاعل ,أراد أنهم يتوفون أيامهم آجالهم ,فحذف المفعول "
(.)2
وهذا النقل المختصر عن ابن جني قد جاء موسعا في " المحتسب " حيث قال ابن جني" :
()3

ومن ذلك ما رواه أبو عبدالرحمن السلمي

عن علي بن أبي طالب عليه السالم ﴿ والذين يتوفون

﴾ بفتح الياء .وقال ابن مجاهد( :)4ال يق أر بها( .)5قال أبو الفتح بن جني :هذا الذي أنكره ابن
مجاهد عندي مستقيم جائز ,وذلك على أنه على حذف المفعول ,أي :والذين يتوفون أيامهم
وأعمارهم أو آجالهم ,كما قال سبحانه ﴿ :فلما توفيتني كنت ﴾(,)6و﴿ الذين تتوفاهم المالئكة ﴾(.)7

()1
()2

سورة البقرة ،اآلية.234
قرأ

الجمهور﴿ ي ت وف ون

﴾ بالبناء للمجهول ،وقرأ علي والفضل عن عاصم

﴿ ي ت وف ون

﴾ بفتح الياء،

والمحتسب ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،125والمخصص ،ج 2ص،،71والدر المصون ،ج ،1ص،577واألندلسي,

أبو حيان محمد بن يوسف( ,ت 745هـ) ,البحر المحيل ,تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض,
دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1993 ,1م ،ج ،2ص ، ،223-222ومعجم القراءات ،مرجع سابق،ج ،1ص.327
()3عبد هللا بن حبيب  ،مقرئ الكوفة أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود
توفي سنة 74هـ ،له ترجمة في :سيرأعالم النبالء ،مرجع سابق،ج ،5ص ،153وابن الجزري ،شمس الدين محمد
بن محمد بن يوسف(ت833هـ) ،غاية النهاية في طبقات القراء ،مكتبة ابن تيمية ،د.ط ،د.ت ،ج ،4ص. 413
( )4أ بو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب " القراءات السبعة "  ،كان من كبار القراء  ،مع اتساع علمه
 ،مات سنة 324هجرية  ،له ترجمة في " ابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء ،ج ،1ص.214
( )5انظر الخطيب ،معجم القراءات ،مرجع سابق ،ج ،1ص.327
( )6سورة المائدة ،اآلية .117
( )7سورة النحل ،اآلية .28

45

وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكالم وذلك إذا كان هناك دليل عليه .قال هللا تعالى﴿ :
وأوتيت من كل شيء ﴾

()1

أي :شيئا.

وأنشدنا أبو علي للحطيئة(:)2
منعمة تصون إليك منها
أي :تصون الكالم منها

()4

()3

كصونك من رداء شرعبي

".

وهذه القراءة التي ذكرها ابن جني قد ذكرها الزمخشري أيضا منقولة عن علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه ,قال في " الكشاف " ":وقر :يتوفون" بفتح الياء  ,أي  :يستوفون آجالهم ,
وهي قراءة علي رضي هللا عنه "( ,)5وقد ذكرها أيضا السمين الحلبي نقال عن الزمخشري حيث قال
" :وقراءة الجمهور :يتوفون" مبنيا لما لم يسم فاعله  ,وق ار أمير المؤمنين  ,ورواها المفضل بن

( )1سورة النمل ،اآلية.23
( )2الحطيئة :جرول بن أوس بن مالك العبسي ,شاعر مخضرم ,أدرك الجاهلية واإلسالم ,وأسلم ثم ارتد ,وكان
هجاء م ار ,لم يكد يسلم أحد من لسانه ,هجا أباه وأمه ونفسه ,له ديوان مطبوع .انظر تهذيب األسماء واللغات,ج,2
ص ,276واألعالم,ج,2ص,118
()3

البيت من البحر الكامل ,انظر :العبسي ,جرول بن أوس بن مالك ,ديوان الحطيئة  ,المؤسسة العربية للطباعة

والنشر ,بيروت ,د.ط ,د.ت ,ص,138وانظر :المحتسب,مصدر سابق ج ,2ص ,125والخصائص,
ج,2ص.372
()4
()5

ابن جني ,المحتسب ,مصدر سابق ,ج 1ص.125

الزمخشري ,محمود بن عمر ,الكشاف عن حقائق التأويل وغوامض التنزيل ,دار الريان ,القاهرة ,دار الكتاب

العربي بيروت ,ط ,1987 ,3ج ,1ص.281
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سلمة عن عاصم بفتح الياء على بنائه للفاعل  ,ومعناها يستوفون آجالهم  ,قاله أبو القاسم
الزمخشري"

()1

.

وواضح أن استشهاد ابن سيده كان يفتقر إلى بيان دالالت التغير في المفردة القرآنية  ,وأنه
اكتفى بمجرد تفسير معنى القراءة على الوجه المنقول عن ابن جني.
المس لة الخامسة:مايعتقد به الت ني
في باب " صفة الشمس وأسمائها " من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني
قوله " :فأما قول الهذلي:
لما عرفنا أنهم آثارنا

قلنا وشمس لنخربنهم دما

()2

فإنه أراد هذا الصنم المسمى (شمس) ,ويكون هذا الصنم معتقدا فيه التأنيث كتأنيث الالت
والعزى ,فلذلك لم يصرف شمس "(.)3
وهذا الذي نقله ابن سيده قد ذكره ابن جني في كتابه " التمام في تفسير أشعار هذيل " في
ترجمة سلمى بن المقعد القرمي ومنه هذين البيتين في قوله:

( )1السمين الحلبي ,الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ,مرجع سابق ,ج ,2ص.478
()2

البيت من بحر الكامل ,انظر :ابن جني ,التمام في تفسير أشعار هذيل ,ج,1ص ,114والمحتسب ,ج,2

ص.370
()3

المخصص ,ج ,2ص.371
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إنا نزعنا من مجالس نخلة

فنجيز من حعن بياض ألملما

()1

ثم قال  :وفيها :
لما عرفنا أنهم آثارنا

قلنا وشمس لنخربنهم دما

()2

ثم فسره بقوله  ...":ويكون هذا الصنم معتقدا فيه التأنيث كتأنيث الالت والعزى والسجة
والبجة ونحو ذلك من األصنام ,فلذلك لم تصرف شمس" .فإن قلت :ما أنكرت أن يكون هذا الصنم
مذك ار إال أنه لم تصرف شمس ألنها مؤنثة؟ قيل :هذا ظاهر هنا ,وذلك أن المذكر إذا سمي بمؤنث
ثالثي صرف نحو رجل ()3
وواضح أن ابن سيده قد استفاد من جزئية محددة من كالم ابن جني وهي عدم صرف
"شمس" للتأنيث دون التعليل لذلك كما جاء في كالم شيخ ابن جني أبي علي الفارسي ,لذلك لم يكن
نقله عن ابن جني دقيقا.

()1

البيت من البحر الكامل ذكر هذا البيت في كتاب التمام في تفسير أشعار هذيل في ترجمة لسلمي بن مقعد

القرمي,ص.113انظر :القرمي ,عاتق بن غيث بن زوير ,معالم مكة التأريخية واألثرية ,دار مكة للنشر والتوزيع ,ط,1

1980م ,ج ,1ص ,114والهمداني ,أبو بكر محمد بن موسى(ت584هـ) ,ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة ,تحقيق:
حمد بن محمد الجاسر ,دار اليمامة ,د.ط1415 ,هـ ,ص.321

() 2التمام في تفسير اشعار هذيل  ,مصدر سابق .114 ,
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المس لة السادسة :باب إضافة المسمى إلى اسمه
في باب " فعالء وهي تنقسم عشرة أقسام " من "المخصص " ذكر ابن سيده قول الشاعر
الهذلي:
فك نها بالجزع جزع نبايع

()1

وأوالت ذي العرجاء نهب مجمع

ثم نقل عن ابن جني قوله " :أراد بـ"أوالت" :أماكن ,أي :نواحي هذه األكمه ,وذي زائدة,
قال :ويجوز أن يكون من باب :إضافة المسمى إلى اسمه كقوله(:)2
إليكم ذوي آل النبي

()3

أي :يا أصحاب هذا االسم .إال أنه كان يجب على هذا أن يؤنث فيقول :وأوالت ذات العرجاء ,غير
أنه ذكر ضرورة كقوله تعالى ﴿ :هذا رحمة من ربي ﴾( )4وغير ذلك من تذكير المؤنث" (.)5

( )1البيت من البحر الكامل ,ألبي ذؤيب الهذلي ,ديوان الهذليين,الشعراء الهذليون ,ترتيب وتعليق :محمد محمود

الشنقيطي ,الدار القومية للطباعة والنشر ,القاهرة ,ج ,1ص ,6وانظر:جمهرة اللغة ,مرجع سابق ,ج ,1ص,368

مقاييس اللغة ,مرجع سابق ,ج ,4ص ,303معالم مكة التأريخية واألثرية ,مرجع سابق ,ص.299
()2

الكميت بن زيد بن خنس األسدي ,شاعر الهاشميين .من أهل الكوفة ولد سنة60هـ ,كان عالما بآداب العرب

ولغاتها وأنسابها ,من أشهر شعره( الهاشميات) ,توفي سنة 126هـ .انظر :وسير أعالم النبالء ,ج,5

ص,388الوافي بالوفيات ,مرجع سابق ,ج ,24ص 278-276األعالم ,مرجع سابق ,ج ,5ص.233
()3

البيت من البحر الطويل,وتمامه :تطلعت ........نوازع من قلبي ظماء وألبب انظر :ابن يعيش ,شرح المفصل,

مرجع سابق ,ج ,1ص ,108والبغدادي ,خزانة األدب ولب لسان العرب ,ج.309 ,4
( )4سورة الكهف,اآلية.98
()5

المخصص ,ج 5ص.33
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وهذا الكالم المنقول عن ابن جني لم أعثر عليه بنصه ,بل ورد بيت الشعر شاهدا في أثناء
حديث ابن جني عن قول الشاعر(:)1
إن تحت األحجار حزما وجودا

وخصيما ألد ذا معالق

()2

قال ابن جني :وهذا يحتمل أمرين ,أحدهما :أن يكون ذا صوت مسالق ,أي :صلب شديد.
واآلخر :أن يكون أراد :وخصيما ألد مسالقا ,فجاء ب ـ " ذا " على ما نقوله في إضافة المسمى إلى
اسمه ,وقد تقدم نحوه في قوله:
فك نها بالجزع جزع نبابع

وأوالت ذي العرجاء نهب مجمع()3

وقد بحثت طويال في المصدر الذي نقل عنه ابن سيده عن الشاعر الهذلي مليح بن الحكم
كما ذكره ابن جني ,ولكني لم أعثر على ما يفيد.
نالحظ في هذا الباب اختصار ابن سيده في النقل ,وهذا االختصار يتماشى مع
منهجه بحيث اليستطيع تعليل جميع الظواهر اللغوية وتفسيرها .كما نالحظ أنه يزيد على كالم ابن
جني ماليس من كالمه دون التنبيه ويمكن أن نعد هذا خلال في المنهج ربما يؤدي إلى نسبة الكالم
لغير صاحبه.

()1

عدي بن ربيعة التغلبي أخو المهلهل بن ربيعة .,انظر :معجم الشعراء ,مرجع سابق ,ص.248

()2البيت من بحر الخفيف ,انظر :كتاب العين ج,1ص  ,169وتهذيب اللغة ج,1ص  ,264وجمهرة اللغة ,ص
 1242 ,960 ,940ومقاييس اللغة ج,4ص  ,127لسان العرب ج,10ص ( 267علق).

( )3التمام في تفسير أشعار هذيل,ص.233
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الفصل العال  :األقوال الصرفية
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األقوال الصرفية
ربما كان ميدان الصرف هو أشهر الميادين العلمية اللغوية التي برع فيها ابن جني ,فعلى
الرغم من مشاركته في جميع علوم العربية من نحو وأصوات وداللة إال أن إسهامه في علم الصرف
كان األكثر غ ازرة وتميزا ,ولعل الحادثة القديمة مع شيخه أبي علي الفارسي قد خلقت عنده نوعا
من التحدي بعد أن أخفق في اإلجابة عن مسألة صرفية وجهها اليه أستاذه ,وقد ترك تراثا علميا
رائعا في علم الصرف ابتداء من شرحه الكبير على كتاب التصريك للمازني والذي سماه "
المنصف " ,وانتهاء بالمباحث الصرفية الكثيرة التي تظهر في جميع كتبه ,وال سيما " الخصائص "
و" المحتسب " و" سر صناعة اإلعراب ".
ويالحظ القار لكتاب " المخصص " أن هناك حضو ار ملحوظا البن جني في قضايا
التصريك تحديدا حيث جاء هذا المبحث و أكبر أبواب الرسالة بسبب كثرة المسائل الصرفية التي
نقلها ابن سيده عن ابن جني واحتاجت إلى التفسير والتحليل .وهذه المسائل على النحو اآلتي:

52

المبح األول:الجموع
أوال:جمع (جبان)
وفي باب "الجبن وضعف القلب" من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني أن جمع
التكسير لجبان هو أجبان ,فقال" :وقال ابن جني :وقد كسر على أجبان وأنشد(:)1
إذ ال يقاتل أطراف الظباتلذااسه

توقدن إال كماة غير أجبان

()2

وبالرجوع إلى كالم ابن جني نجده قد ذكر ذلك في كتابه "التمام" في تفسير أشعار هذيل؛
فذكر البيت السابق ,ثم قال :استوقدن" :أي التهمن ,هذا إذا( استفعل) في معنى (فعل) ,نحو:
عجب واستعجب ,وأجبان جمع جبان ,كسر " فعال" على " أفعال " ,ومثله :جواد وأجواد ,وجباء
الناقة وأجباء ,وعراء وأعراء ,وهو قليل(.")3
فالنقل الذي نقله ابن سيده صحيح من حيث المعنى ,لكنه اقتصر على ذكر مثال واحد
على جمع التكسير ,فضال عن عدم ذكر تعقيب ابن جني على هذا النوع من الجمع بأنه قليل,
فهذا التعقيب مهم ألنه ينبه القار إلى أنه غير شائع وال يجري عليه القياس.

()1

البيت ألبي قالبة الهذلي كما ورد في ديوان الهذليين ,وهوالحارث بن صعصعة بن كعب بن لحيان بن هذيل,

وهو أقدم من قال شع ار في هذيل .ديوان الهذليين ,ج ,3ص ,32والمزرباني ,أبو عبيدهللا محمد بن

عمران(ت384هـ) ,معجم الشعراء ,تعليق :ف.فرنكو ,دار الكتب العلمية ,بيروت,ط1982 ,2م,ج ,1ص-245
.246
( )2البيت من البحر البسيل ,انظر :التمام في تفسيرأشعارهذيل ,ص ,17المخصص ،ج ،3ص ,62يعقوب,
إيميل,المعجم المفصل في شواهد العربية ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط1996 ,1م ,ج ,8ص146

( )3التمام في تفسير أشعار هذيل ,مصدر سابق ,ص.17
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ثانيا :جمع كلمة الدم
في باب " الدم وأسماؤه" يقول ابن سيده  ":وجمع الدم  :دماء ودمي ,وحكى ابن جني :
أدماء  ,وأنشد:
قلت أيا تسفك أدماءهم

()1

تق الذي يعلم ما تفعل

قال  :ويحتج بهذه اللفظة من ادعى أن دما (فعل )ألنه كسر على أفعال .قال أبو علي :
وذكر لي بعض أهل اللغة أن الدم يقع على الخمر  ,وذلك انه رأى في بيت " دم الكرم "فتوهمه
اسما لها  ,فقلت له  :هذا خطأ وليس اسما للخمر وإنما هو تشبيه لها بالدم "(.)2
وهذا الذي ذكره ابن سيده قد صرح به ابن جني في كتابه " التمام " حيث قال  ":وقد جاء
عنهم  ":الدموان" فالالم على هذا واو بالخبر اليقين  ,وقالوا أيضا  :دمان ,فالالم هنا محتملة ما
تحتمله " دم " ,وقد قالوا في تكسيره  ":أدماء"و" دمي"  ,كما في البيت السابق ,وقال أيضا :
وال يرد السيف أدماءهم

دما يصاب بها المحرم

( )3

وبالمقارنة بين النصين نجد أن ابن سيده قد نقل كالم ابن جني في داللته الدقيقة من غير
زيادة أو نقصان ,ولكنني لم أجد هذا الجمع لـ" دم " بعد البحث الكثير في معاجم اللغة ,ولعله جمع
نادر من المسموع القليل عن العرب .

()1

()2
()3

البيت بال نسبة من البحر السريع  ,انظر :التمام في تفسير أشعار هذيل ,ص ,251المخصص ,ج2ص57

المخصص ,ج2ص57
البيت بال نسبة من البحر المتقارب .انظر :التمام في تفسير أشعار هذيل  ،مصدر سابق  ،ص.251
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ثالعا :جمع أرس
الرس " من المخصص نقل ابن سيده في جمع " أرس " عن ابن جني قوله" :
في باب " أ
والجمع :أرؤس وآراس ورؤس "( ,)1ولم أجده في كالم ابن جني ,بل وردت هذه الجموع عنده متفرقة
في نصوص مختلفة على النحو التالي:
قال في المبهج " :وجمع ورد :ورد .وهو صفة ويقال في مؤنثه :وردة ,قال هللا سبحانه
وتعالى ﴿ :فكانت وردة كالدهان ﴾( ,) 2ومثله من األسماء :سقف وسقف ,ورهن ورهن ,ورأس
ورؤس"( ,)3يقول امرؤ القيس(:)4
فيوما إلى أهلي ويوما إليكم

ويوما أحط الخيل من رؤس أجبال

()5

وقال في كتاب " التمام في تفسير أشعار هذيل " " :وعلى ذلك ما حكاه أبو الحسن –
يعني األخفش – من قولهم في قلب أدؤر :آدر ,ولم يقل مع زوال الضمة :أؤدر ,أفال ترى كيف
أجرتها العرب ألنها عين مجرى همزة أرؤس إذا قلت :آرس

()1
()2

(.)6

المخصص ,ج ,1ص.71
سورة الرحمن ,اآلية.37

( )3المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة  ,ص .130-129
( )4امرؤ القيس بن حجر بن معاوية ،أحد شعراء المعلقات السبع ،توفي سنة80ق.هـ.
()5البيت من البحر الطويل ,انظر:ديوان امرىء القيس ,ص ,67المخصص ,ج ,1ص ,71تاج العروس من جواهر القاموس,
ج ,16ص ,101المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ,ج ,6ص.370
()6ابن جني ,التمام في تفسير أشعار هذيل ,مرجع سابق ,ص.178
أصله الثالثي :رأس

وجمعه أأرس على وزن أعفل

آرس
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وواضح هنا أن ابن سيده إنما يملي من ذاكرته ,فهو ال ينقل النصوص كما وردت عند ابن
جني ,لكنه يتذكر أن ابن جني قد قال هذا الكالم فيثبته كما يتذكره دون معاناة الرجوع إلى
المصادر األصلية للتثبت وإيراد الكالم على وجهه الصحيح ,فهو هنا قد زاد في صور الجمع
المنقولة عن ابن جني صورة " آراس" وهي غير موجودة عنده بل الموجود عنده " :آرس".
رابعا:جمع الشخب
()1

في باب " أسماء اللبن قبل الخثورة

" ذكر ابن سيده :أن الشخب بضم الشين هو ما

امتد من اللبن حين يحلب متصال بين اإلناء والطبي( ,)2وقد شخبته شخبا فانشخب ,ثم نقل عن
ابن جني انه قال في جمعه ":هي األشاخيب " ثم عقب عليه بقوله  ":صرح أنه جمع شخب  ,فهو
على هذا من باب حديث وأحاديث "(.)3
إن هذا النقل المختصر عن ابن جني ورد في مصدرين من كتبه هما " المبهج في تفسير
أسماء شعراء الحماسة " و" التمام في تفسير أشعار هذيل " ,قال في " المبهج " في تفسير اسم "
هند " :وأما قوله :

( )1اللبن الخاثر هو الرائب الثخين  .انظر العين ,ج ,4ص  ,173ابن سيدة ,المحكم والمحيل األعظم ,تحقيق :عبد
الحميد هنداوي ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط2000 ,1م, ,ج,5ص ,34ولسان العرب ,ج ,1ص ,485تاج

العروس,ج,3ص.104
()2

ضرع الناقة أو الغنم مثل الثدي للمرأة  .انظر :تاج العروس ,ج ,3ص.441المعجم الوسيل ,ج ,2ص.551

( )3المخصص ,ج1ص.456
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وبلدة يدعو صداها هندا

()1

فإنه يحكي الصوت وهو يشبه هذا القول  ,ومثله قول اآلخر :
يدعو األشاخيب هشاما تهشمه

()2

ال شك أن حاجة ابن سيده كانت لإلشارة الى جمع الشخب الغير ,ولذلك اقتصر على ما
تدعو إليه الحاجة في هذا الموطن ,فال يوجد أية مؤاخذة علمية عليه ألنه غير ملزم بذكر السياق
كامال  ,لكن الفائدة العلمية ال يمكن تحصيلها اال بمزيد من التوضيح والتفسير كما في أمثلة ابن
جني لتسمية االشياء بأسماء أصواتها.
خامسا :جمع كلمة شيخ
في باب "أسنان األوالد وتسميتها " ذكر ابن سيده في جمع شيخ" :شيوخ وشيخان" ,ثم نقل
عن ابن جني قوله " :ومشيخة وشيخة وشيخة ومشايخ "(.)3
وبالرجوع إلى كالم ابن جني نجد أنه قد عقد في "الخصائص بابا في :الشيء يرد فيوجب
له القياس حكما  ,ويجوز أن ياتي السماع بضده  ,أيقطع بظاهره أم يتوقف إلى أن يرد السماع
()1

البيت بال نسبة من بحر الرجز ,انظر :ابن قتيبة ,أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري(ت276هـ) ,المعاني

الكبير في أبيات المعاني ,تحقيق :سالم الكرنكوي ,دائرة المعارف العثمانية ,الهند ,ط1949 ,1م ,ج ,1ص ,304

المخصص ,ج ,8ص ,135والمحكم والمحيل األعظم ,ج ,4ص,264المعجم المفصل في الشواهد النحوية ,ج,9
ص.389
( )2البيت بال نسبة من بحر الرجز ,انظر :المبهج في تفسير اسماء شعراء الحماسة  ,ص ,124والتمام في تفسير
أشعار هذيل ,ص130

()3المخصص ،ج 1ص.64
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بجلية حاله " قال فيه  " :ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو :بيت وشيخ ,فظاهره –
لعمري – أن يكون( فعال) مما عينه ياء ,ثم ال يمنعنا هذا أن نجيز كونه( فيعال) مما عينه واو,
كميت وهين ,ولكن إن وجدت في تصريفه نحو :أشياخ ومشيخة قطعت بكونه من باب" بيع وكيل,
غير أن القول وظاهر العمل أن يكون من باب " بيع" بل اذا كان سيبويه قد حمل (سيدا) على أنه
من الياء تناوال لظاهره مع توجه كونه فعال مما عينه واو كريح وعيد  ,كان حمل نحو :شيخ على
أن يكون من الياء لمجيء الفتحة قبله أولى وأحجى "(.)1
وواضح أن ابن سيده نقل عن ابن جني الجمع المتعدد اللفظ (شيخ) ,وهذا الجموع تشير
إشارة واضحة على أن عين الكلمة ياء أصلية بداللة الجمع  ,مع جواز أن تقاس على ميت؛ ألن
الياء المشددة هي ياء منقلبة عن واو وياء أصلية ,وهي إما على وزن فيعل أو فعيل.
سادسا :جمع صدر
في باب " الصدر وما احتزم عليه " من " المخصص" نقل ابن سيده عن ابن جني قوله" :
فأما قول الهذلي:
فرفعت المصادر مستقيما

()1

ار(.)2
فال عينا وجدت وال ضم ا

الخصائص ,ج, 3ص.67

( )2البيت من البحر الوافر ,المعاني الكبير في أبيات المعاني ,و المخصص ,ج ,1ص ,153وديوان الهذليين,

ج ,3ص.62
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فإنه جمع صدر أيضا لكنه على غير قياسها ونظيره مالمح وغيرها (,)1والرواية الصحيحة
للبيت عند ابن جني هي:
فرقعت المصادر مستقيما

فال عينا وجدت وال ضما ار

()2

ثم قال " :قيل :المصادر جمع صدر على غير قياس ,مثله ما حكاه صاحب "
الكتاب" :شبه ومثابة( ..)3قال :ويروى :مستفيئا ,أي :راجعا ,وهذا استفعل في معنى " فعل.
فظهر بهذا أن هناك تصحيفا في نقل ابن سيده فجعل "فرقعت" بالقاف "فرفعت"بالفاء ,
وزاد ذكر النظير في قوله" :مالمح" ,فربما توهم القار أن هذا الكالم البن جني ,وليس
له.فإنه جمع صدر أيضا لكنه على غير قياسها .ونظيره مالمح ()4وغيرها" ( .)5ثم قال" :
قيل :المصادر جمع صدر على غير قياس ,مثله ما حكاه صاحب " الكتاب" :شبه
ومثابة(.)6

() 1المخصص ,ج1ص.153
()2البيت للبريق بن عياض كما في " التمام "،ص ،89وهو غير صحيح  ،والصحيح ما ذكره السكري في شرح
ديوان الهذليين من ان البريق لقبه  ،وان اسمه هو عياض بن خويلد الخناعي  .انظر  ":ديوان الهذليين " ،تحقيق
محمود محمد الشنقيطي  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،ط ،1965 ،4ج3ص.62
( )3شرح كتاب سيبويه ,ج ,4ص.173
*رواية البيت في الديوان هي ذاتها رواية ابن سيده في المخصص.
()4

مفرده :لمح .انظر :المخصص ,ج ,1ص ,94و تاج العروس ,ج ,7ص,101

() 5

المخصص ,ج1,ص.153

()6

شرح كتاب سيبويه ,ج ,4ص.173
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سابعا :جمع كلمة قتيل
في باب "القتل وأنواعه" من " المخصص" ذكر ابن سيده  :أن " قتيل" يجمع على قتلى
()1

وقتالء ,ونقل عن ابن جني أنه يجمع أيضا على " قتالى" وأنشد لمنظور

:

فظل لحما ترب األوصال
بين القتالى كالهشيم البالي

()2

وهذا الذي نقله ابن سيده ذكره ابن جني في كتابه " المحتسب " وعبارته هناك  ":ومما
كسر على فعلى  ,ثم كسرت فعلى على فعالى ما رويناه عن أبي بكر محمد بن الحسن  ,3عن أبي
العباس أحمد بن يحيى()4في " أماليه "من قول بعضهم :
معل القتالى في الهشيم البالي
فهذا تكسير قتيل على قتلى ,ثم قتلى على قتالى

()5

( )1منظور بن مرثد بن فروة الفقعسي ،وقيل منظور بن مرثد بن فروة بن نضلة بن األشتر بن فقعس .انظر:
معجم الشعراء ،ص ،374ابن ماكوال،أبو نصرعلي بن هبة هللا بن جعفر(ت ،)475اإلكمال في رفع االرتياب عن
المؤتلف والمختلف في األسماء ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1990 ،1م ،ج،2ص.320
( )2البيت من بحر الرجز ،انظر :المحكم والمحيط األعظم ،ج ،6ص.332و المخصص،ج2ص ،68ولسان
العرب،ج ،11ص ،547وتاج العروس ،ج ،30ص ،235والمعجم المفصل في الشواهد النحوية ،ج،11
ص ،390ج ،30ص،235
()3أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي ،صاحب كتاب "أخبار النحويين"و " مختصر العين" ،كان إماما في
علم العربيةانظر :معجم األدباء،ج،2ص.731
()4اإلمام المشهور أبو العباس أحمد بن يحيى المشهور بلقب ثعلب  ،كان إمام المدرسة الكوفية بعد الفراء  ،وترك
بعض الكتب الدالة على مكانته العلمية وأشهرها " مجالس ثعلب " الذي يسميه بعض العلماء " األمالي " .مات سنة
291هجرية .انظر ترجمته في " إنباه الرواة " للقفطي  ،مصدر سابق  ،ج1ص.173
()5المحتسب  ،مصدر سابق ،ج،1ص.201
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ولعل ابن سيده إنما ينقل من كتاب آخر من كتب ابن جني غير " المحتسب "؛ ألن ابن
جني قد اكتفى بذكر بيت منفرد من الرجز وهو موضع الشاهد في حين ذكر ابن سيده البيت
السابق له ,مع االقتصار على ذكر االسم األول للشاعر والصواب أنه لمنظور بن مرثد االسدي
كما في المصادر األخرى ،وقد يكون ابن سيدة حافظا لهذا الشاهد.
ثامنا :جمع كلمة القطيفة
في باب " الطيالسة واألكسية " من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني أن العرب
()2

جمعت القطيفة – وهي كساء له خمل – ()1على قطوف ,وأنشد

عن الفراء:

ب ن كذب القراطف والقطوف

()3

قال – يعني ابن جني  " : -ونظيرها منيئة ومنوء( ,)1وسفينة وسفون"(.)2وما نقله ابن سيده
ذكره ابن جني في كتابه " التمام " في معرض حديثه عن جمع تكسير (شامسة)في قول الشاعر(:)3

()1المخصص ,ج ,1ص, 390ابن سيدة ,المحكم والمحيل األعظم ,تحقيق :عبد الحميد هنداوي ,دار الكتب
العلمية ,بيروت ,ط2000 ,1م ,ج ,6ص .287وتاج العروس,ج,24ص.270

( )2البيت لمعقر بن حمار البارقي ,وهو عمرو بن سفيان بن حمار بن الحارث البارقي ,شاعر جاهلي من شعراء
الجودة المقلين ,كك بصره في أواخر عمره ,توفي سنة45ق.هـ .انظر ,معجم الشعراء ,ص , 204األعالم,ج,7
ص.270
()3

صدر هذا البيت :وذبيانية أوصت بنيها ,وهو من البحر الوافر ,انظر :المخصص ,ج ,1ص ,390والمحكم

والمحيل األعظم ,ج ,8ص ,6ولسان العرب ,ج ,6ص ,114وقد روي هذا البيت برواية أخرى,أال وهي:
وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف

البيت لمعقر بن حمار البارقي,انظر :والمعاني الكبير في أبيات المعاني ,ج ,2ص .804وابن الشجري ,ضياء
الدين أبو السعادات هبة هللا بن علي بن حمزة(ت542هـ) ,أمالي ابن الشجري ,تحقيق :محمود محمد الطناحي,

مكنبة الخانجي ,القاهرة ,ط1991 ,1م ,ج ,1ص ,397وخزانة األدب ولب لسان العرب ,ج ,6ص.199
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قصار الخطى شم شموس عن الخنا

خدال الشوى( ،)4فتخ األ كف( )5خراعب

()7()6

ثم قال :شموس :شامسة كقاعد وقعود ,كسره على حذف الزيادة ,ويجوز أن يكون جمع
"شموس" فقد كسروا " فعيلة " على " فعول " ,أنشد الفراء البيت السابق.
وهذا النقل صحيح لكن صاحب " لسان العرب " وضح أن عبارة " :هو جمع قطيفة " هي
فقل من كالم الفراء

(,)8

وأن ما يتلوها من كالم هو من كالم ابن جني ,فكان ينبغي التنبيه على ذلك

كي يتم عزو كل كلمة إلى قائلها بطريقة علمية صحيحة .

()1

المنيئة :الجلد أول ما يدبغ .انظر :وتهذيب اللغة ,ج ,9ص ,258تاج العروس ,ج ,1ص.441

()2

المخصص ,ج 1ص.391

()3

البيت ألبي صخر الهذلي ,عبد هللا بن مسلم الهذلي كان شاع ار مواليا لبني أمية ,وقد حبسه عبدهللا بن الزبير

عاما وأطلقه بشفاعة من قريش ,توفي سنة 80ه  .الوافي بالوفيات ,ج ,17ص ,330األعالم ,الزركلي,ج,4
ص.91-90
()4

الخدل :الممتلئ التام ,انظر :لسان العرب ,ج ,11ص ,201المعجم الوسيل ,ص .221أما الشوى فهي

األطراف .انظر :أبو بكر األنباري ,محمد بن القاسم(ت328هـ) ,الزاهر في معاني كلمات الناس ,تحقيق :حاتم
الضامن ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط1992 ,1م ,ج ,1ص.378

()5

الفتخ :اللين  ,تاج اللغة وصحاح العربية ج ,1ص .427اليمني ,نشوان بن سعيد الحميري (ت 573هـ) ,شمس

العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ,تحقيق :حسين ابن عبد هللا العمري وآخرون ,دار الفكر المعاصر (بيروت -
لبنان) ,دار الفكر (دمشق  -سورية) ,ط1999 ,1م ,ج ,8ص.5091
()6

جمع خرعوبة ,وهي الشابة اللينة البيضاء  :انظرالفيروز أبادي ,مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب(

ت817هـ) ,تحقيق :مؤسسة الرسالة بإشراف نعيم العرقسوسي ,مؤسسة الرسالة ,ط2005 ,8م ,ص.79
انظر تاج العروس  ,ج ,2ص.350

()7

البيت من البحر الطويل ,المحكم والمحيل األعظم ,ج ,8ص ,6والفراهي ,اإلمام عبد الحميد  ,مفردات القرآن,

تحقيق وشرح :محمد أجمل أيوب اإلصالحي ,دار الغرب اإلسالمي ,ط2002 ,1م ,ص ,204وتاج العروس,
ج ,16ص ,176والمعجم المفصل في الشواهد النحوية ,ج ,1ص.436
()8

لسان العرب ,ج 6ص.114

62

تاسعا:جمع النهار
()1

في باب " صفة النهار وأسماؤه" من " المخصص" ينقل ابن سيده عن ابن السكيت

أن

جمع النهار  ":أنهرة,نهر" بالضم  ,يقول الشاعر :
لوال العريدان لمتنا بالرمر
()2

ثريد ليل وثريد بالنهر

ثم قال  :وأنكر بعضهم جمع النهار  ,ونقل عن ابن جني قوله  ":القياس يوجب ترك جمع
النهار من حيث كان جنسا جاريا مجرى المصادر  ,ونقيضه الليل  ,وقياسه أن ال يجمع أيضا ,
قال الفارسي في قوله :
إني إذا ما الليل كان ليلين
ولجلج الحادي لسانين اثنين

()3

فإنما ثناه من حيث أوقع اسم الكل على البعض كما يرد الجنس إلى النوع في قوله  :قمت
قيامين ,وانطلقت انطالقين ,وأكثر الناس على االمتناع من جمع النهار لما ذكرنا ,ومنه عندنا قوله

( )1أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ،أمام في اللغة واألدب ولد سنة 186هـ ،له مجموعة من المؤلفات وهي:
"إصالح المنطق"و"واألمثال" و" النوادر" و"الحشرات" وغيرها ،توفي سنة244هـ ،أنظر وفيات األعيان ،ج،6
ص،395
( )2البيت بال نسبة من بحر الرجز ،انظر :تهذيب اللغة،ج ،6ص،276المخصص ،ج ،2ص ،392ولسان
العرب،ج،5ص ،238وتاج العروس ،ج ،14ص ،318والمعجم المفصل في الشواهدالنحوية ،ج ،10ص50
()3البيت بال نسبة من بحر الرجز ،انظر :المخصص ،ج ،9ص ،51والمرزوقي ،أبو علي أحمد بن محمد بن
الحسن (ت421هـ) ،األزمنة واألمكنة ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،ط1417 ،1هـ ،ص378
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سبحانه ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ﴾ ( ,)1فهذا أيضا على إيقاع اسم الكل على البعض؛
ألنهم ال يمرون عليهم جميع ما في الوهم من الليل  ,وهذا محال  ,فالموضع إذا موضع مجاز,
فقول سيبويه " :سير عليه الليل والنهار

"()2

هو مما أوقع فيه اسم الكل على البعض "(.)3

وواضح أن ابن سيده كان دقيقا في االستشهاد بكالم ابن جني على مراده اللغوي ,وال يوجد
أي اعتراض عليه سوى منهجه في عرض الكالم.
عاش ار( :اسم الجنس الجمعي)
اسم الجنس الجمعي :هو مادل على أكثر من اثنين ,ولكن يفرق بينه وبين واحده بالتاء في
المفرد ,يعني التاء تكون في المفرد والجمع يكون خاليا منها( ,)4كقولنا :تمر تمرة و نحل نحلة.
ذهب ابن سيده في " باب الحمل والوالدة " من كتاب " خلق اإلنسان " في " المخصص "
إلى أن " جزءا " في قوله تعالى ﴿ :وجعلوا له من عباده جزءا ﴾

()5

كأنه جمع جزأة"( .)6ثم نقل عن

ابن جني قوله " :مثل هذا قليل ؛ألن هذا الضرب من الجمع الذي يباينه واحده بالهاء إنما يكون
من المخلوق دون المصنوع كتمرة وتمر ,وثمرة وثمر ,وإن كان قد جاء على هذا الضرب من
المصنوع أشياء قليلة كسفينة وسفين(.)7
()1
()2

سورة الصافات ,اآلية 137

انظر :الكتاب لسيبويه ,ج1ص.218ولكنه ورد بالرفع في لفظ " الليل " وهو الصواب .

()3

المخصص ,ج2ص.392

()5

سورة الزخرف ,اآلية.15

( )4انظر :شرح المفصل للزمخشري  ,ج ,1ص92-91
( )6المخصص ,ج ,1ص.49
()7

المرجع السابق ,ج ,1ص.49
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وبالرجوع إلى كالم ابن جني نجد نصا طويال في مسألة صرفية عن جموع التكسير في
كتابه " المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة " في معرض حديثه عن جمع " ريطة " ,فقال" :
الريطة :المالءة ,وتكسيرها رياط ,قال الهذلي(:)1
فحور قد لهوت بهن عين

()2

نواعم في المروط وفي الرياط

وقالوا في جمعه أيضا :ريل ,قال عبد بني الحسحاس(:)3
وحتى استبان الفجر أبيض ساطعا

ا()4

ك ن على أعاله ريطا شآميا

وهذا غريب في معناه ,وذلك أن األسماء التي بين آحادها وجموعها التاء ,إنما هي أسماء
أجناس المخلوقات ال المصنوعات ,وذلك نحو :شعيرة وشعير ,وبقرة وبقر ,وبرة وبر ,وتمرة
()1

المتنخل الهذلي :مالك بن عويمر بن عثمان بن صعصعة بن كعب ,شاعر محسن من شعراءهذيل ,وهو

صاحب القصيدة الطائية .انظر اآلمدي ,أبو القاسم الحسن بن بشر(ت370هـ) ,المؤتلف والمختلف في أسماء
الشعراء ,تحقيق :ف.فرنكو ,دار الجيل ,بيروت,ط1991 ,1م ,ص ,235والعسقالني ,نزهة األلباب في األلقاب,
تحقيق :عبد العزيز السديري ,مكتبة الرشد ,الرياض ,ط1989 ,1م.ج,2ص.200
()2

البيت من البحر الوافر ,انظر ,ابن يعيش ,شرح المفصل ,مرجع سابق ,ج ,4ص ,517شرح أشعار الهذليين,

مصدر سابق,ص ,1267المعجم المفصل في الشواهد العربية ,مرجع سابق,ج,4ص ,164شراب ,محمد بن
محمد ,شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ,مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط2007 ,1م ,ج ,2ص.51
( )3سحيم عبد بني الحسحاس ،شاعر ,رقيق الشعر .كان عبدا نوبيا أعجمي األصل ,اشتراه بنو الحسحاس (وهم
بطن من بني أسد) فنشأ فيهم ,ولد في أوائل عصر النبوة .رآه النبي صلى هللا عليه وسلم وكان يعجبه شعره .وعاش

إلى أواخر أيام عثمان ,وقتله بنو الحسحاس وأحرقوه ,لتشبيبه بنسائهم ,توفي سنة40هـ(.انظر ابن شاكر ,صالح

الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت764هـ) ,فوات الوفيات ,تحقيق :إحسان عباس ,دار صادر,
بيروت ,ط1974 ,1م ,ج,2ص .44-42واألعالم ,ج ,3ص67
()4

يقول سحيم عبد بني الحسحاس :وحتى استبان الفجر أشقرساطعا

كأن على أعاله سبا يمانيا

البيت من البحر الطويل ,انظر :سحيم عبد بني الحسحاس ,ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ,تحقيق :عبد العزيز
الميمني ,مطبعة دار الكتب الوثائق القومية ,مركز تحقيق التراث  ,القاهرة  ,ط ,3ص ,27والمرزوقي ,أمالي
المرزوقي(ت421هـ) ,تحقيق :يحيى الجبوري ,دار الغرب اإلسالمي ,بيروت ,ط1995 ,1م ,ص,394
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وتمر ,وال يقال في سلسلة :سلسل ,وال في مغرفة :مغرف ,على أننا قد مر بنا من هذا النحو
أسماء صالحة على نحو :قلنسوة وقلنس ,وراية وراي ,وسفينة وسفين ,ودواة ودوى ,وغاية
وغاي ,وعمامة وعمام ,على أنه قد يجوز أن يكون " عمام " ليس من هذا ,لكنه تكسير
عمامة ,فيكون ألف عمامة كألف رسالة ,وألف عمام ,كألف ظراف وشراف وجاز تكسير فعالة
على فعال من حيث كانت فعال أخت فعيل في زيادة حرف المد في موضع واحد ,وكون كل
واحد منهما ثالثيا ,وكما جاء عنهم :ظريك وظراف ,وكريم وكرام ,كذلك استجازوا تكسير فعال
وذلك قولهم :درع دالص ()1وأدرع دالص ,وناقة هجان ونوق هجان ,وإذا جاز ذلك فيما ال تاء
تأنيث فيه ,كان فيما هي فيه أمثل ألجل ذلك القدر بينهما من خالف اللفظ"(.)2
إن هذا النص الطويل من كالم ابن جني نقله ابن سيده ناقصا مبتو ار قليل األمثلة مع
تصرف ملحوظ في لغة ابن جني ,لكن الداللة الصرفية المطلوبة واضحة المقصد في كال
النصين.
المبح العاني:في األوزان
أوال  :الوزن الصرفي لكلمة الصيان

( )1الدالص :األملس .انظر :لسان العرب،ج،7ص ،37تاج العروس ،ج ،17ص586
( )2ابن جني ,المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ,مرجع سابق ,ص .179-177
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وفي باب "صون الثوب وابتذاله " من المخصص ,نقل ابن سيده عن ابن جني النص التالي  ":فأما
قول الهذلي(:)1
ردع الخلوق بجيدها فك نه

()2

ريط عتاق في المصان مربر

فإنه أراد الموضع المستقر فيه كالبيت والغرفة والخزانة ونحو ذلك مما ال ينقل فيجري
مجرى المدخل والمخرج ,ولو أراد الظرف الذي يصان فيه لقال :مصون كالمحلب والمخيل ونحوه
مما ينقل فكان حينئذ يجب تصحيح العين كما تصح في مروحة ومسورة "(.)3
إن النص الذي ورد عند ابن جني في كتابه " التمام في تفسير أشعار هذيل " أكثر تفصيال
 ,فقد أغفل ابن سيده اسم الشاعر واختصر الشاهد ,وجعله من قافية الراء ,وتصرف في كالم ابن
جني تصرفا ملحوظا  ,فالنص عند ابن جني ورد على النحو اآلتي :
" وقال أبو قالبة  ,بل قالها المعطل:
أمن القتول منازل ومعرس
ردع الخلوق بجيدها فك نه

كالوشم في ضاحي الذراع يكرس
ريط عتاق في المصان مررس

()4

"قال :المصان حيث يصان.اعلم أنه يريد هنا الموضع المستقر كالبيت والغرفة والخزانة
ونحو ذلك مما ال ينقل  ,فجرى مجرى المدخل والمخرج أي موضع الدخول والخروج  ,ولو أراد
( )1البيت ألبي قالبة الهذلي ،سبقت الترجمة له.
( )2البيت من البحر الكامل.انظر :المخصص،ج ،1ص ،396المعجم المفصل في الشواهد النحوية ،ج ،3ص220
()3المخصص ,ج1ص.397
() 4البيت من البحر الكامل ,أنظر التمام في تفسير أشعار هذيل ,ص. ,80
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الظرف الذي يصان فيه كالتخت والصندوق لقال  :مصون كالمحلب والمخيل والميزر ونحوه مما
ينقل ويستعمل  ,وكان حينئذ يجب فيه تصحيح العين كما تصح في مروحة ومسورة ألنه منقوص
مما ال بد من صحته وهو " مفعال "كأنه مرواح ومسوار".
قال السكري :المصان كل ما صنت به ثوبا  .هذا لفظه البتة وهو فاسد

()1

 ,ألنه إن أراد

موضعا ثابتا غير منتقل فتحه  ,وإن أراد ظرفا فيه الثوب كالتخت ونحوه كسر فقال  :مصون كما
تقدم ومثله قولهم للدرجة  :مرقاة بالفتح  ,وللسلم مرقاة وكذلك المسقاة الذي يسقى فيه  ,والمسقاة
()2

اإلناء يسقى به وفيه "

وواضح هنا حجم االختصار الذي لحق كالم ابن جني إذ لم يتضح للقار وجهة الكالم إذ
إن ابن جني يناقش اإلمام السكري شارح أشعار هذيل ولم يكن كالمه إنشاء من نفسه  ,وأيضا فقد
أغفل ابن سيده تعليل ابن جني لهذا البناء الصرفي في بنائه على وزن مروحة ومسورة بكونه أجوفا
مما ال بد من صحته كأنه مرواح ومسوار وغير ذلك من تفاصيل التحوالت الصرفية التي ذكرها
ابن جني لتدعيم قوله واعتراضه على السكري .
ثانيا :وزن أفعل في الصفات

()1

للسكري في تفسير هذا اللفظ قوالن  :األول قوله  :المصان  :حيث يصان ,والثاني كما نقله ابن جني عنه .

انظر  :شرح اشعار الهذليين  ,مصدر سابق  ,ج2ص.714

()2التمام في تفسير أشعار هذيل ,مصدر سابق  ,ص.18
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في باب " الحامض من اللبن والخاثر " نقل ابن سيده عن ابن جني أنه حكى عن أبي زيد
األنصاري

()1

أنه يقول في صفة اللبن  :لبن أمهج  ,ثم قال ابن جني  :وأفعل في الصفات عزيز

جدا "(.)2
إن هذا النقل عن ابن جني مضطرب جدا  ,ويحتاج الى تصحيح ,فعبارة ابن جني هي":
()3

وأما شحم أمهج

فلعمري إن سيبويه قد حظر في الصفة "أفعل " .وقد يمكن أن يكون محذوفا من

أمهوج كأسكوب  .وجدت بخل أبي علي عن الفراء  :لبن أمهوج  ,فيكون أمهج هذا مقصو ار منه
لضرورة الشعر  ,وأنشد أبو زيد :
يطعمها اللحم وشحما أمهجا

()4

ولم نسمعه في النثر  :أمهجا  ,وقد يقال  :لبن أمهجان وماهج ...,وكنت قلت ألبي علي
وقت القراءة  :أيكون أمهج محذوفا من أمهوج ؟ فقبل ذلك ولم يأبه ,وقد يجوز أن يكون أمهج في

()1سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير النحوي ,من كبار النحويين واللغويين في البصرة ,صاحب اللغة والنحو ,له
كتاب النوادر المشهور  ,توفي سنة 214هجرية  ,له ترجمة في " انباه الرواة " مصدر سابق  ,ج,2ص ,30ابن
أبي الحاتم ,أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس (ت327هـ) ,الجرج والتعديل ,دائرة المعارف العثمانية,
الهند ,ط1952 ,1م ,ج ,4ص.4
()2المخصص ,ج1ص.457

()3بضم الهمزة والهاء  ,وقد فسره محقق " الخصائص " بقوله :أي رقيق أو نيء .انظر :المحكم والمحيل األعظم ج,4

ص ,181ولسان العرب ,ج ,2ص ,370وتاج العروس ,ج ,6ص.222

( )4البيت بال نسبة من بحر الرجز،انظر:الخصائص ،ج ،3ص .195-194و وابن عصفور ،علي بن مؤمن بن
محمد(ت669هـ) ،الممتع الكبير في التصريف ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ،ط1996 ،1م ،ص،58
األصول في النحو ،ج ،3ص ،225والمعجم المفصل في الشواهد النحوية ،ج،9ص.258
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األصل اسما غير صفة  ,إال أنه وصف به لما فيه من معنى الصفاء والرقة كما يوصف باألسماء
الضامنة لمعاني األوصاف"(.)1
إن هذا النص واضح الداللة على أن ابن سيده لم ينقله بشكل دقيق ,فأبو زيد األنصاري لم
يتكلم عن اللبن بل تكلم عن اللحم ,وأن الفراء هو الذي ذكر اللبن في صفة األمهج  ,وهذا
األسلوب في النقل ينشأ عنه خطأ في نسبة األقوال إلى أصحابها .
باإلضافة إلى أنه قد حكى كالما على لسان ابن جني لم نجده في النص  ,بل الذي حكاه
ابن جني هو موقف سيبويه من منع الصفات على هذا الوزن لكنه لم يقل  ":وأفعل في الصفات
عزيز جدا ",فهذا مما فهمه ابن سيده من موقف ابن جني لكنه ليس من كالمه ,كما دلنا على ذلك
قوله الصريح في كتابه .
ثالعا :أثر تعدية الفعل الالزم في البنية الصرفية
في باب النشاط والخفة من " المخصص " نقل ابن سيده قول ابن جني في تعدية الفعل
الالزم" :هبص وأهبصته"(.)2
()1

وهذا الذي نقله ابن سيده ذكره ابن جني في تفسير قراءة أبي رزين
()2

من الجوارح مكلبين﴾

لقوله تعالى ﴿ :علمتم

بالتخفيف من أكلب( ,)3ثم قال ":ينبغي أن يكون "مكلبين" من قولهم :آسدت

( ) 1الخصائص  ،ج3ص.195-194

()2المخصص ,ج 1ص.311
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الكلب ,أي :أغويته ,وكذلك إكالب الجوارح هو إغراؤها بالصيد ,كلب أكلبته ,وضري أضريته,
وغري أغريته ,وهبص أهبصته"(.)4
وهذه القراءة قد ذكرها السمين الحلبي ووضحها بقوله  ":وقر (مكلبين) بتخفيف الالم ,
وفعل وأفعل قد يشتركان في معنى واحد  ,إال أن كلب بالتشديد معناه علمها وضراها ( ,)5وأكلب
معناه صار ذا كالب  ,وقيل  :رجل مكلب يعني بالتشديد  ,ومكلب يعني من أكلب  ,وكالب يعني
بتضعيف الالم  ,أي  :صاحب كالب "

()6

فالنقل الذي نقله ابن سيده دقيق من حيث المعنى وال اعتراض عليه ,إال أنه جاء مفصوال
عن سياقه الذي به يتم توضيح المعنى .
المبح الرابع :اإلبدال
االبدال الصرفي :هو جعل حرف مكان أخر لضرورة لفظية ,إما لتسهيل النطق أو لمجاراة
الصيغة الشائعة,وهو إبدال مطرد ضروري عند جميع العرب ,ويقع في حروف معينة يجمعها

()1مسعود بن مالك ويقال :ابن عبد هللا أبو رزين الكوفي ,وردت عنه الرواية في حروف القرآن ,روى عن ابن

مسعود وعلي بن أبي طالب -رضي هللا عنهما -روى عنه األعمش .انظر:غايةالنهاية في طبقات القراء ,ج,2

ص.296
()2

سورة المائدة ,اآلية .4

()3انظر:المحتسب  ,ج ,1ص ,296المخصص ,ج,8ص ,80الكشاف ,ج ,1ص ,447الدر المصون ,ج,2
ص ,489معجم القراءات ,ج ,3ص.229
()4المحتسب ,ج ,1ص.296
() 5

يعني جعلها ضارية  ,وهي التي تهاجم الصيد .انظر :المحكم والمحيل األعظم ,ج,9ص.309

( )6الدر المصون  ,السمين الحلبي  ,ج ,4ص.203
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لفظ(طال يوم أنجدته) ( .)1ولإلبدال ضربان :قياسي منضبل ,وسماعي ليس له أية ضوابل أو
()2

قواعد عامة

أوال :إبدال الواو همزة
في "باب الوجه" من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني في قضية اإلبدال قوله في
الوجنة" :وهي األجنة وأراها على البدل(".) 3
وهذا الذي نقله ابن سيده ذكره ابن جني في باب " في كثرة الثقيل وقلة الخفيف " من
كتابه "الخصائص" حيث قال " :فأما إسادة وإعاء فإن الكسرة فيهما محمولة على الضمة في أقتت,
فلذلك قل نحو إسادة وكثر نحو :أجوه وأرقة حتى أنهم قالوا في الوجنة :األجنة فأبدلوها مع الضمة
البتة ولم يقولوا :وجنة" (.)4
وهذه المسألة  ,مسألة إبدال الهمزة من الواو بحثها ابن جني بشكل موسع في " سر
صناعة اإلعراب " في " باب الهمزة" حيث قال  ":وأما إبدال الهمزة عن الياء والواو فعلى ضربين :
تبدل الهمزة منهما وهما أصالن  ,وتبدل منهما وهما زائدتان .األول نحو قولك في وجوه  :أجوه ,

()1انظر  :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ,ج ,1ص ,317اإلسترباذي ,محمد بن الحسن بن الرضي(ت686هـ),

شرح شافية ابن الحاجب,الرضي ,تحقيق:محمد نور الحسن وأخرون ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,د.ط1975 ,م,

ج ,3ص70
()2حسن ,عباس ,النحو الوافي ,دار المعارف,ط ,15د.ت,ج ,4ص759
()3المخصص ,ج,1ص.94

()4الخصائص ,مصدر سابق ,ج ,3ص.183
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وفي وعد :أعد ,وفي وقتت  :أقتت  ,وكذلك كل واو انضمت ضما الزما فهمزها جائز ...وأبدلوا
()1

أيضا الواو المكسورة فقالوا  :إسادة في وسادة  ,وإعاء في وعاء

.

وقال في توجيه قراءة سعيد بن جبير ﴿ وعاء أخيه ﴾( ":)2وق أر سعيد بن جبير (إعاء أخيه
) بهمزة( ,)3وأصله  :وعاء  ,فأبدلت الواو وإن كانت مكسورة همزة كما قالوا في وسادة  :إسادة ,
وفي وجاج :إجاج  ,وهو الستر ... ,وقالوا في وجوه  :أجوه  ,وفي وعد  :أعد ,وقالوا  :أجنة  ,قال
()5

ابو حاتم :4ولم يقولوا  :وجنة بل ألزموها الهمز "
وقد ناقش ابن عصفور

()6

هذه المسألة بتوسع في " باب إبدال الهمزة من الواو "حيث

ضبل قانون التحويل بطريقة علمية متميزة(.)7

( )1سر صناعة اإلعراب  ,مصدر سابق ,ج1ص92
()2

سورة يوسف ,اآلية76

( )3ق أر سعيد بن جبير وعيسى بن عمر(من إعاء) ,بإبدال الواو المكسورة همزة ,يقول العكبري...:وإنما فروا إلى

الهمز لثقل الكسرة على الواو ,انظر :المحتسب ,ج ,1ص ,318والكشاف,ج,2ص , ,148والدر المصون,ج,4

ص,202والممتع في التصريك,ص ,221ومعجم القراءات ,ج ,4ص311

( )4أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني ,إمام أهل البصرة في اللغة والنحو والعروض والقراءة ,
توفي سنة 255هجرية  ,له ترجمة في " إنباه الرواة " مصدر سابق  ,ج2ص ,58وانظر ومعجم األدباء ,ج,3
ص ,1406محيسن ,محمد محمد سالم(ت1422هـ),معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ  ,دار الجيل ,بيروت ,ط,1
1992م ,ج ,1ص,164

( )5المحتسب  ,ج ,1ص.348
( )6أبو الحسن علي بن مؤمن االشبيلي  ,من كبار النحويين في بالد األندلس  ,وهو صاحب الشرح المشهور على
كتاب " الجمل" للزجاجي  ,وله أيضا كتاب " الممتع الكبير في التصريك "  ,مات سنة 669هجرية  ,له ترجمة في
" بغية الوعاة " للسيوطي  ,ج2ص.210

() 7انظر  :الممتع الكبير في التصريك  ,ص.221
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ونظ ار لقصر النص فإن ابن سيده نقله على الصواب ,ثم عقب عليه بقوله" :وأراها على
البدل" ,وهو تعقيب صحيح.ولكنه اهتم بالنتيجة ولم يبين كيف حصل اإلبدال
ثانيا:إبدال الواو ياء
في باب " السخاء والمروءة " من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني قوله" :الرياح,
األريحية ,ياؤه بدل من واو"(.)1
وهذه العبارة من كالم ابن جني في باب عقده في " الخصائص " بعنوان "باب في بقاء
الحكم مع زوال العلة " قال فيه " :ومنها :أنهم قد قلبوا الواو ياء قلبا صريحا ال عن علة مؤثرة أكثر
من االستخفاف ,نحو قولهم :رجل غديان( ,)2وعشيان( ,)3واألريحية ,ورياح ,وال كسرة هناك وال
اعتقاد كسرة فيه قد كانت في واحده ,ألنه ليس جمعا فيحتذى به ويقتاس به على حكم واحده ,
وكذلك قول اآلخر(:)4
جول التراب فهو جيالني

()1

()5

المخصص ,ج 1ص.244

( ) 2أي :تغدى  ,انظر :الزمخشري ,أساس البالغة ,تحقيق :محمد باسل السود ,دار الكتب العلمية بيروت ,ط1998 ,1م,

ج ,1ص ,696ولسان العرب ,ج,5ص ,62والمعجم الوسيل,ج ,ص.646
()3

أي :تعشى ,انظر أساس البالغة  ,ج ,1ص ,696لسان العرب ,ج,5ص ,62والمعجم الوسيل,ج ,ص.646

()4عبد هللا بن رؤبة بن صخر بن كنيف بن عميرة الراجز بن الراجز ,ويقال أبو العجاج التميمي الراجز المشهور
من أعراب البصرة ,توفي نحو 90هـ .انظرالوافي بالوفيات ,ج ,14ص ,99واألعالم ,ج,4ص.87-86
( )5الشطر من البحر الرجز ,انظر :العجاج ,رؤبة ابن العجاج(145هـ)  ,ديوان العجاج ,تحقيق :عزة حسن ,دار
الشرق ,بيروت ,د.ط1971 ,م ,ص ,486جمهرة اللغة ,ج ,1ص ,493الخصائص ,ج ,3ص ,163المعجم
المفصل في الشواهد النحوية ,ج ,12ص405
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فإذا جنحوا إلى الياء هذا الجنوح العاري من السبب المؤثر سوى ما فيه من االسترواح إليه,
كان قلب األثقل إلى األخف وبقاؤه على ذلك الضرب من التأول أولى وأجدر " (.)1
وهذا التفسير من طلب الخفة في الصيغة الصرفية قد ذكره أيضا ابن منظور ,ونقل عن
أبي حاتم السجستاني قوله  ":يقال من الغداء والعشاء  :رجل غديان وعشيان  ,واألصل غدوان
وعشوان ؛ألن اصلهما الواو  ,لكن الواو تقلب إلى الياء كثي ار ألن الياء أخف من الواو"(.)2
عند المقارنة بين كالم ابن جني ومانقله عنه ابن سيده,نالحظ اختصاره في النقل ,إذ إنه ذكر
النتيجة ولم يبين العلة,إذ البد من التفسير ولو بشيء يسير.
المبح الخامس:المشتقات
أوال :كلمة السامع
الصفة المشبهة سميت صفة مشبهة لشبهها باسم الفاعل ,ووجه الشبه أنها تدل على حدث ومن
قام به,وأنها تؤنث وتجمع مثلها(.)3
في " باب األذن وما فيها وصفاتها " من " المخصص" نقل ابن سيده عن ابن جني فقال" :
قال ابن جني :فأما قول الهذلي(:)1

()1الخصائص ,مصدر سابق ,ج 3ص" ,163باب في بقاء الحكم مع زوال العلة" .وانظر" :التمام في تفسير أشعار هذيل",

ص 47حيث عالج هذه القضية الصرفية في مثال آخر.
() 2

لسان العرب ,ج15ص.62

()3حسان ,تمام ,اللغة العربية معناها ومبناها  ,عالم الكتب ,ط,5ج ,1ص.99
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فلما رد سامعه إليه

وجلى عن عمايته عماه

()2

فال يخلو (السامع) أن يكون هنا صفة كضارب وشاتم ,أو اسما ككاهل وغارب ,وإن كان
صفة فإنما أضاف الفعل إليها؛ ألنها هي التي تسمع كما قيل للعين ناظرة ؛ألن النظر إنما يكون
عنها ,ومن حيث قيل للسيف صارم من حيث كان المفعول به القطع؛ وإن كان اسمه غالبا كان
بمنزلة الناظر في العين ,ويدل أن االسمية أمكن فيه من الوصف تذكير السامع وهي مؤنثة ألنها
األذن ,وإذ الصفة إنما هي على الفعل لكنه قد يجوز – وإن كان صفة  -تذكيره ذهابا إلى العضو
"(.)3
وهذا الكالم الذي نقله ابن سيده عن ابن جني هو جزء من كالم طويل البن جني في كتابه
"التمام" حيث ذكر بيت الهذلي مطابقا لرواية ابن سيده ,ثم قال" :سامعه" :أذنه ,ال يخلو هنا أن
يكون صفة كضارب وشاتم ,أو اسما هنا ,فإن جعلته صفة :فهو على أنك نسبت الفعل إليها
لظهوره ووقوعه عنها ,فتكون األذن هي السامعة كما قيل للعين :ناظرة .قال الشاعر امرؤ القيس:
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي

بناظرة من وحش وجرة مطفل

()4

( )1البيت للبريق ,عياض بن خويلد الخناعي ،وخناعة ابن سعد بن هذيل ,شرح شعراء الهذليين,ص " ,756التمام "
البن جني ,ص.98
() 2

البيت من البحر الوافر,انظر " :التمام " البن جني ,ص .98والمحكم والمحيل األعظم ,ج ,1ص,.115لسان

العرب ,ج,8ص ,162المعجم المفصل في الشواهد النحوية ,ج ,8ص,273
()3المخصص ,ج 1ص.90

()4البيت من البحر الكامل .انظر:لسان العرب,مصدر سابق ج,12ص ,167الشنقيطي ,أحمد بن األمين ,المعلقات العشر
وأخبار قائليها  ,و ازرة الثقافة,عمان ,د.ط ,د.ت ,ص.55
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قد قيل :الناظرة هنا العين ,وهذا في إسناد الفعل إليه كقوله " :يداك أوكتا وفوك نفخ"(,)1
وكقولهم" :فعله برأي عيني وسمع أذني" .وكما سمى السيف ماضيا صارما ,وإن كان آلة والفعل
لغيره ,وإنما هو مصروم به أي :مقطوع ,أنشدنا أبو علي(:)2
ومن يسمع الصوت ال يستجيب

()3

ومن يستقيم وال يسمع

فقال :يعني السمع واللسان ,وهذا كثير .وكان قياسه أن يؤنث فيقول " :فلما ردت سامعته
إليه كقوله" :بناظرة من وحش وجرة" فيمن أراد بالناظرة العين ألن األذن أنثى كما أن العين كذلك,
إال أنه ذكر ,ذهب باألذن إلى العضو ,كما أنث "البعض في قول هللا سبحانه وتعالى ﴿ :تلتقطه
بعض السيارة﴾( ,)4ألن بعض السيارة سيارة"( .)5وإذا جاز تأنيث المذكر على ضرب من ضروب
التأول كان تذكير المؤنث لما في ذلك من رد الفرع إلى األصل أجدر( ,)6وإن شئت جعلت "السامع"
هنا اسما بمنزلة الناظر في العين ,ويقوي هذا تذكيره ,ولو أراد الصفة لكان األظهر التأنيث".

()7

()1هذا مثل يقال لمن يجني على نفسه ,انظر :الميداني ,أحمد بن محمد ,مجمع األمثال , ,تحقيق محمد محيي الدين

عبدالحميد ,دار المعرفة ,بيروت ,د.ت ,ج ,2ص.414
()2
()3

يعني شيخه أبا علي الفارسي.

البيت بال نسبة من البحر المتقارب ,التمام في تفسير أشعار هذيل ,مصدر سابق ,ص .99-98

()4

سورة يوسف,اآلية .10

()5

قد وضح ابن جني هذه القراءة بشكل مفصل في " الخصائص " حيث عقد فصال في الحمل على المعنى ذكر

فيه هذه القراءة وما يشبهها من األساليب اللغوية مثل قولهم  ":ذهبت بعض أصابعه "  ,انظر  ":الخصائص "
مصدر سابق  ,ج2ص .415وأصل المسألة عند سيبويه في " الكتاب " مصدر سابق  ,ج1ص.51
()6

قد ذكر ابن جني في كتابه الخصائص  :أن تذكير المؤنث واسع جدا؛ ألنه رد فرع إلى أصل ,لكن تأنيث

المذكر أذهب في التناكر واإلغراب  .انظر  " :الخصائص " مصدر سابق  ,ج2ص.415
()7

التمام في تفسير أشعار هذيل ,مصدر سابق ,ص .99-98
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إن المقارنة بين هذا النص وبين النص الذي نقله ابن سيده تظهر حجم التصرف
واالختصار في النص األصلي ,فإن عبارة " ويدل أن االسمية أمكن فيه من الوصف تذكير السامع
وهي مؤنثة ألنها االذن " فهذه الصياغة البن سيده فضال عن حذف الشواهد التي تدعم فكرة ابن
جني في المسألة ,وقيام ابن سيده بتلخيص الفكرة على الرغم من عدم إخالله بالمقصد األصلي
لها.
ثانيا :اشتقاق كلمة الخافة
في باب العسل من " المخصص" نقل ابن سيدة اشتقاق كلمة " الخافة " عن ابن جني
وشيخه أبي علي الفارسي فقال  ":والخافة :وعاء من أدم

()1

كالخريطة واسعة األسفل مصعدة الرأس

 .قال ابن جني  ":عين " خافة" من الياء  ,وذلك أن الخافة خريطة من أدم منقوشة ,قال  :وكان
()2

أبو علي رحمه هللا يشتقها من الخيف"

.

إن هذا النص المنقول عن ابن جني قد ورد في تفسير اسم الشاعر حفص بن األخيف في
كتاب " المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة " ولكن ضمن تفصيل أكثر حيث قال ابن جني
في تفسير ذلك  ":والخيف  :أن تكون إحدى العينين من الفرس سوداء واألخرى زرقاء  ,وهو من

()1
()2

هو الجلد المدبوغ أو جبة من أدم  ,انظر  :تهذيب اللغة  ,ج ,7ص,241وتاج العروس ,ج ,23ص.290

المخصص,ج1ص.443
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االختالف ,ومنه مسجد الخيف( ,)1ذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس شرفا( )2وال حضيضا  ,فهو
مخالف لهما  .والناس أخياف أي  :مختلفون  ,وقال :
الناس أخياف وشتى في الشيم
()3

وكلهم يجمعهم بيت األدم

وكان أبو علي يذهب الى أن عين " الخافة  ,وهي الخريطة المنقوشة ياء ,ويأخذها من هذا
()4

الموضع  ,وذلك لما فيها من اختالف األلوان"

.

وهذا الذي نقله ابن جني عن شيخه أبي علي في وزن كلمة " الخافة" وأصل األلف فيها
وأنها مأخوذة من الياء  ,وافقه عليه ابن بري فيما نقله صاحب اللسان حيث قال  ":قال ابن بري
رحمه هللا  ":عين خافة عند أبي علي ياء  ,مأخوذة من قولهم  :الناس أخياف أي  :مختلفون  ,ألن
الخافة خريطة من أدم منقوشة بأنواع مختلفة من النقش  ,فعلى هذا كان ينبغي أن تذكر الخافة في
فصل خيف  ,وقد ذكرناها هناك أيضا " (.)5

()1هو المسجد المشهور في منى  .انظر  :الحموي ,معجم البلدان ,دار صادر  ,بيروت ,ط,1995 ,2
ج2ص.412
()2يعني مرتفعا  .انظر :المحكم والمحيل األعظم ,ج ,8ص 44المعجم الوسيل ,ج ,1ص479

() 3البيت بال نسبة من بحر الرجز ,انظر :لسان العرب,ج,1ص ,328وتاج العروس ,ج ,31ص ,91والمعجم
المفصل في الشواهد النحوية ,ج ,12ص ,11والبونسي ,أبوإسحاق إبراهيم بن أبي الحسن ,كنز الكتاب ومنتخب
اآلداب,تحقيق :حياة قارة ,المجمع الثقافي ,أبو ظبي ,ج ,1ص.,97
()4المبهج في تفسير شعراء الحماسة ,مصدر سابق ,ص.157
( )5لسان العرب  ,ج ,9ص.101
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وأيضا فقد وافق ياقوت الحموي ابن جني في اشتقاق اسم مسجد الخيف فقال  ":الخيف :
ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء  ,ومنه سمي مسجد الخيف من منى  ,وقال ابن
جني  :أصل الخيف االختالف  ,وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس شرفا وال حضيضا فهو
مخالف لهما  ,ومنه  :الناس أخياف أي  :مختلفون  ,وقال البيتين السابقين(.)1
عند المقارنة بين كالم ابن جني ومانقله عنه ابن سيده,نجد أن ابن سيده قد اختصر في
نقله وابن جني تكلم عن هذه المسألة بشكل موسع.
المبح السادس :الحروف الزائدة
(التاء الزائدة في تعفرت)
نقل ابن سيده في " المخصص " عن ابن جني قوله " :تعفرت :والتاء فيها تقدم أنها زائدة
بدليل عفر وعفرية ,فوزنه على هذا تفعلت"(.)2
وهذا الذي نقله ابن سيده عن ابن جني لم أجده بنصه في كتب ابن جني المتوفرة ,لكنه
()3

ذكر في تفسير قراءة عيسى بن عمر الثقفي

()4

لقوله تعالى ﴿ :قال عفريت من الجن﴾

,حيث

( )1معجم البلدان ,مرجع سابق ,ج ,2ص412
()2المخصص ,ج 1ص .284

()3عيسى بن عمر الثقفي مولى بني أسد ,شيخ قراء الكوفة بعد حمزة بن حبيب الزيات ,وهو ضمن الطبقة الرابعة
من حفاظ ,ق أر على عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مطرف واألعمش ,والجزري  ,غاية النهاية في طبقات

القراء,ج,1ص,612و معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ,ج ,1ص.471

( )4سورة النمل ,اآلية39
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قرأها( " :)1قال عفرية" بتنوين التاء المربوطة ,ثم قال :هو العفريت ,يقال رجل عفرية نفرية اتباعا,
إذا كان خبيثا داهيا ,وقالوا :تعفرت الرجل :إذا صار عفريتا ,أي :خبيثا ,وهذا مثال غريب؛ ألن
وزنه تفعلت  ,وأصل العفريت من العفر  ,وهو التراب  ,كأنه يختل قرنه فيصرعه إلى التراب ,
()2

ومنه قيل لألسد  :عفرنى  ,وللناقة الشديدة  :عفرناة  ,وقال األعشى
بذات لوث عفرناة إذا ععرت

:

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا

()3

ومنه  :عفرية الرأس :للشعر الذي عليه  ,وذلك ألن قصاراه أن يحلق فيصير ترابا "(.)4
إن النظر في طبيعة هذا النقل يكشف عن اختصار ملحوظ في المادة المنقولة؛ أدى إلى
عدم وضوح الداللة من جهة ,فضال عن افتقارها للتفسير والتعليل الذي نلحظه في كالم ابن جني
من جهة أخرى ,لكن النقل لم يظهر فيه أي خطأ علمي من حيث المقصد الذي يريده ابن سيده
وهو التعريك بوزن الكلمة موضع البحث

( )1انظر :المحتسب،ج ،2ص ،141والكشاف ،ج ،2ص ،452إعراب النحاس ،ج ،2ص ،523ومعجم القراءات،
ج ،6ص.523
()2األعشى وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة بن عكابة
بن بكر بن وائل الشاعر المشهور المقدم ,لقب باألعشى لضعف بصره .وعمي في أواخر عمره,المؤتلف والمختلف
في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ,ص.13

()3البيت من البحر البسيل ,األعشى ,ديوان االعشى  ,تحقيق  :محمد محمد حسين  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت ,
ط ,1983 ,7ص.153
وقوله ":لعا"  :هو دعاء كانت تدعو به العرب للناقة اذا عثرت براكبها .
()4

المحتسب  ,مصدر سابق  ,ج 2ص.141
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المبح السابع :القلب
()1

أوال :القلب في تيهورة

في باب " الرمال منبتها وغير منبتها " نقل ابن سيده عن ابن جني قوله " :يجوز أن تكون
"تيهورة" ()2تفعولة مثل "تعضوضة( ")3إال أنه قلبه ,ولو كان من الواو لكان "توهورة(." ")4
هذا الذي نقله ابن سيده هو جزء مختصر من كالم طويل البن جني في كتابه
"الخصائص" في "باب في األصلين يتقاربان في التركيب" ,حيث قال " :ومن طريك المقلوب قولهم
للقطعة الصعبة من الرمل" :تيهورة" وهي عندنا "فيعولة" من تهور الجرف وانهار الرمل ونحوه.
وقياسها أن تكون قبل تغييرها "هيوورة" ,فقدمت العين ,وياء فيعول إلى ما قبل الفاء فصارت
"ويهورة" ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة قبل الياء تاء كتيفور فصارت "تيهورة" كما ترى فوزنها
على لفظها اآلن "عيفولة" .أنشدنا أبو علي:
()5

خليلي ال يبقى على الدهر قادر

()1

هور

هيوورة

فعل

فيعولة

ويهورة
عيفولة

بتيهورة بين الطخاف

العصائب

()7()6

وبقلب الواو تصبح تيهورة
عيفولة

()2

تيهورة :التيهورة من الرمل ما له جرف.الصحاح ,ج ,2ص603

()4

المخصص ,ج , 3ص.85

( )3التعضوضة,الضيقة ,تهذيب اللغة ,ج ,1ص288
()5
()6
()7

الطخاف ,شيء من الهم يغشي القلب ,ج,9ص212

العصائب ,ما يعصب به الرأس ,تاج العروس ,ج,3ص381

الييت من البحرالطويل ,وهو ألبي ذؤيب الهذلي  :انظر ديوان الهذليين ,ج2ص,53الخصائص ,ج,2ص, 82لسان

العرب ,ج ,1ص ,605وتاج العروس ,ج ,3ص,370
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ويجوز أن تكون في األصل أيضا "تفعولة" كتعضوضة وتدنوبة فيكون أصلها على هذا
"تهوورة" فقدمت العين على الفاء إلى أن صار وزنها "تعفولة" ,وآل اللفظ بها إلى "توهورة" فأبدلت
الواو التي هي عين مقدمة ياء ...فصارت "توهورة" إلى "تيهورة"
وإن شئت جعلتها من الياء ال من الواو  ,فقد حكى أبو الحسن عنهم  :هار الجرف يهير ,
وال تحمله على  :طاح يطيح وتاه يتيه في قول الخليل لقلة ذلك  ,وألنهم قد قالوا أيضا  :تهير
الجرف في معنى تهور  ,وحمله على تفعل اولى من حمله على تفيعل كتحيز  .فاذا كانت " تيهورة
" من الياء على هذا القول ,فأصلها تهيورة ثم قدمت العين التي هي الياء على الفاء فصار تيهورة
وهذا القول إنما فيه التقديم من غير إبدال  ,وإنما قدمنا القول األول وإن كانت كلفة الصنعة فيه
أكثر ؛ ألن كون عين هذه الكلمة واوا في اللغة أكثر من كونها ياء  ,ويجوز فيع عندي وجه ثالث
وهو أن يكون األصل (يفعولة )كيعسوب ويربوع  ,فيكون أصلها " يهوورة " ثم قدمت العين إلى
صدر الكلمة فصا رت ويهورة  :عيفولة  ,ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة تاء على ما مضى
فصارت " تيهورة " (.)1
ويبدو أن ابن جني قد شعر بمدى التكلف واالفتراض الذي افترضه في تحوالت هذه الكلمة
فاعتذر عن ذلك بقوله  ":ودعانا إلى اعتقاد القلب والتحريك في هذه الكلمة  ,وذلك أن الرمل ينهار
 ,ويتهور  ,ويهور  ,ويهير  ,ويتهير"(.)2

()1الخصائص  ,ج 2ص.81

()2الخصائص  ,مصدر سابق  ,ج2ص.81
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إن المقارنة بين كالمي ابن جني وابن سيده تشير إلى حجم االختصار الذي وقع في كالم
بحيث أن ابن سيدة أعطانا النتيجة الصرفية لوزن الكلمة دون المرور على التحوالت التي طرأت
على اللفظة األصلية وما حصل فيها من تقديم وتأخير في الحروف حتى وصلت إلى هذه الصيغة
الصرفية التي شرحها ابن جني شرحا تفصيليا ال يخلو من التكلف  ,وهذا االختصار غير مؤثر في
النهاية من حيث صواب النقل ولكنه يحرم القار التفسير الصرفي لتحوالت األلفاظ من وزن إلى
آخر ,وعليه فلن يفهم كيف وصلت اللفظة إلى ما هي عليه اآلن ,كما أن كالم ابن سيده المنقول
عن ابن جني فيه شيء من االضطراب.
ثانيا :قلب العين همزة في (عزهاة)
في باب "الكبر والفخر واإلباء والتعدي" من "المخصص" ,نقل ابن سيده في سياق حديثه
عن لفظ "خنزوانة" وأنها بمعنى الكبر عن ابن السكيت قوله" :وفيه خنزوة  ,لغة( ,)1ثم نقل عن ابن
جني قوله" :فيه :عزهاة كذلك( " )2يعني أن "العزهاة" نوع من الكبر والفخر.
وهذا الذي نقله ابن سيده قد ذكره ابن جني في كتابه " الخصائص" في " باب من ادعى
على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها المعاني" حيث قال بعد أن ذكر كالما لسيبويه في تفسير

( ) 1انظر كالم ابن السكيت في كتابه " األلفاظ " مصدر سابق  ,ص.110-109
( ) 2المخصص ,ج, 3ص.398

84

بعض األوزان  ":ومثله ما روينا عنهم من قولهم  :رجل إنزهو  ,وامرأة إنزهوة ...إذا كان ذا زهو,
فهذا إذا " انفعل" ,ولم يحك سيبويه من هذا الوزن اال " انقحل"( , )1وأنشد األصمعي رحمه هللا :
لما رأتني خلقا إنقحال

()2

ويجوز عندي في " إنزهو" غير هذا  ,وهو أن تكون همزته بدال من عين  ,فيكون أصله "
عنزهو "  :فنعلو من العزهاة  ,وهو الذي ال يقرب النساء  .والتقاؤهما؛أن فيه انقباضا وإعراضا
وذلك طرف من أطراف الزهو ,قال

()3

:

إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا

فكن حج ار من يابس الصخر جلمدا

()4

وهذا المنقول عن ابن جني ورد في سياق حديثه عن إلحاق الهمزة في لفظ " انقحل " حيث
ذهب إلى أنها يجب أن تكون لإللحاق بما اقترن بها من النون بباب جردحل  ,ثم قال  ":ومثله ما
رويناه عنهم من قولهم  :رجل إنزهو وامرأة إنزهوة ورجال إنزهوون ونساء إنزهوات  ,إذا كان ذا زهو
 ,فهذا إذا (انفعل)

"()5

وهذا الكالم من ابن جني قد نقله ابن منظور في " لسان العرب " والزبيدي

()1

رجل انقحل ,وامرأة انقحلة :مخلقان من الكبروالهرم ,المحكم والمحيل األعظم,ج,3ص.11

() 2

البيت بال نسبة من بحر الرجز ,ذكره ابن سيده في المحكم والمحيل األعظم,ج,3ص.11

()3

البيت لألحوص بن محمد عبدهللا بن عاصم بن ثابت بن أبي أفلح  ,كان يرمى بالزنى واألبنة ,فنفاه عمر بن

عبد العزيز إلى قرية من قرى اليمن  .ابن قتيبة ,الشعر والشعراء,دار الحديث ,القاهرة ,د.ط1423 ,هـ  ,ج,2
.511-502وخزانة األدب ,ج,1ص .23-231
() 4

البيت من البحر الطويل  ,انظر :الشعر والشعراء ,ج ,1ص,115والخصائص  ,ج1ص ,229والمعجم

المفصل في الشواهد النحوية ,ج,2ص.206

()5الخصائص  ,مصدر سابق  ,ج1ص229
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في " تاج العروس " ( ,)1واعتمداه في تفسير هذا الوزن الصرفي للكلمة .وبالمقارنة بين كالم ابن
جني وما نقله عنه ابن سيده نجد أن النقل كان مختص ار من أجل ذكر صيغة صرفية للكلمة دون
الدخول في تفسير تحوالتها ونظائرها .
المبح العامن :تحقيق الهمزة وتسهيلها
أوال :تحقيق الهمزة في أراف
في باب " ومما همزه العرب " نقل ابن سيده عن ابن جني النص اآلتي " :فأما قوله:
يريد أن ي خذ بالجزاف
()2

فكان ذو العرش بنا أرافي

فوجهه عندي أنه أراد "أرأف" ثم زاد الياء على ما نحن بسبيله ,فصار أرأفي ,ثم خفف
الهمزة على ما تقدم فصار "أرأفي" ,ثم خفف الياء كما خففها اآلخر في قوله:
بكي بعينك واكف القطر

()1

ابن الحواري العالي الذكر

()3

انظر تاج العروس ,ج ,36ص ,319ولسان العرب ,ج,13ص.515

( )2البيت بال نسبةمن بحر الرجز ،انظر :المخصص ،ج ،4ص ،202والمحكم والمحيط األعظم ،ج ،10ص،202
ولسان العرب ،ج،9ص ،112والمعجم المفصل في الشواهد النحوية ،ج ،12ص.361
( )3الييت من البحر الكامل ,انظر :الرقيات ,عبيدهللا بن قيس ,ديوان عبيد هللا بن زيد الرقيات ,تحقيق :محمد نجم,
دار صادر ,بيروت,ص ,183والمحتسب ,ج,1ص , ,163لسان العرب,ج,4ص220
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أراد "الحواري" فحذف الياء األولى ال اآلخرة ,هذا الوجه ,وقد يمكن أن يكون حذف الثانية,
واألولى أقوى ,وبقي الياء بعد الفاء وصال وإطالقا فصار "أرافي(.)2( ")1
لقد ذكر ابن جني هذا المبحث أكثر من موضع من كتبه على النحو اآلتي :قال في باب "
في جمع األشبه من حيث يغمض االشتباه " من كتاب "الخصائص" " :ونحو ذلك ما حكاه صاحب
"الكتاب"

()3

من قولهم :ال أكلمك حيري دهر .بإسكان الياء في الكالم من غير ضرورة من الشعر,

وذلك أنه أراد :حيري دهر ,أي :امتداد الدهر ,وهو من الحيرة ,ألنها مؤذنة بالوقوف والمطاولة,
فحذف الياء األخيرة ,وبقيت الياء األولى على سكونها ,وجعل بقاؤها ساكنة على الحال التي كانت
عليها قبل حذف األخرى من بعدها ,دليال على إرادة هذا المعنى فيها ,وأنها ليست مبنية على
التخفيف في أول أمرها ,إذ لو كانت كذلك لوجب تحريكها بالفتح ,فيقال :ال أكلمك حيري دهر,
كقولك :مدة الدهر .ونحو ذلك .وهذا يدل على أن المحذوف من الياءين في الشاهد السابق إنما هو
الياء الثانية في الحواري ,كما أن المحذوف من حيري دهر ,إنما هو الثانية في حيري  ,فاعرفه(.")4
وقال في "المحتسب" في تعليل قراءة إبراهيم النخعي وأبي بكر الثقفي "الحواريون" مخففة
الياء من قوله تعالى﴿ :فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى َللا﴾(.)5

()1أرأف
أفعل

أرأفي
أفعلي

أرافي
أفعلي

()2المخصص ,ج 4ص.202
() 3يعني سيبويه في "الكتاب" ج 3ص.307
()4الخصائص ,ج 3ص.327
()5سورة آل عمران ,اآلية 52

أرافي
عيفولة
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قال ابن جني تعليقا على ذلك " :ظاهر هذه القراءة يوجب التوقف عنها واالحتشام منها(,)1
وذلك ألن فيها ضمة الياء الخفيفة المكسور ما قبلها ,وهذا موضع تعافه العرب وتمتنع منه ,أال
ترى إلى قول هللا سبحانه ﴿ :فأولئك هم العادون﴾

()2

وأصله "العاديون" ,فاستثقلت الضمة على

الياء ,فأسكنت وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدها".
وقال في "المحتسب" أيضا في تفسير قراءة األعمش قوله تعالى ﴿ :واستوت على
()3

الجودي﴾

بتخفيف الياء دون تشديد(.)4

وذكره أيضا ولكن في سياق مختلف ال شاهد فيه في كتابه " التمام في تفسير أشعار
هذيل".وبالمقارنة بين كالم ابن سيده المنقول عن ابن جني ,وكالم ابن جني في هذه المواطن
المتعددة ,نجد أن ابن سيده أضاف على كالم ابن جني ما ليس منه في حدود ما بين أيدينا من
المصادر المطبوعة ,وأن القسم األول من الكالم في تفسير التحوالت الصرفية التي طرأت على لفظ
"أرأف" حتى أصبحت "أرأفي" غير موجود في كالم ابن جني ,وأن المنطقة المشتركة بينهما هي
لفظة "حواري" لكن ابن سيده ربل بين اللفظتين على مستوى التحوالت الصرفية ,فأصبح تمييز كالم
ابن جني أم ار في غاية الصعوبة ,ولن نتمكن من معرفته على الوجه الصحيح إال بعد العثور على
مصدر آخر من كتب ابن جني.

()1
()2

يعني رفضها وعدم قبولها من حيث قوانين العربية .

سورة المؤمنون ,اآلية.7

()3سورة هود ,اآلية.44
( )4المحتسب ،ج ،1ص323
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ثانيا :التسهيل في همزة س لتم
في باب "السؤال" من "المخصص" نقل ابن سيده عن ابن جني قوله في توجيه قوله تعالى:
﴿فإن لكم ما سألتم ﴾( ",)1من قرأ" :فإن لكم ما سئلتم" (يعني بكسر السين) أخذه من لغة ()2من
قال :سلت تسال فيمن قال :هما يتساوالن ,ومن لغة من قال :سألت تسأل ,فالكسرة للغة األولى,
()3

والهمزة للغة الثانية

".

وهذا النقل المختصر عن ابن جني قد ذكره في سياق طويل في كتابه " المحتسب " حيث
قال " :ومن ذلك قراءة يحيى وإبراهيم(" :)4ما سألتم" بكسر السين .قال أبو الفتح :فيه نظر ,وذلك أن
هذه الكسرة إنما تكون في أول ما عينه معتلة كبعت وخفت ,أو في أول "فعل" إذا كانت عينه معتلة
كقيل وبيع وحل وبل أي :حل وبل .وصعق الرجل ونحوه ,إال أنه ال تكسر الفاء في هذا الباب إال
والعين ساكنة أو مكسورة كنعم وبئس وصعق فأما أن تكسر الفاء والعين مفتوحة في الفعل فال .فإذا
كان كذلك فقراءتهما "سئلتم" مكسورة العين مهموزة غريب والصنعة في ذلك :أن في "سأل" لغتين:
سلت تسال كخفت تخاف ,وسألت تسأل كسبحت تسبح ,فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة
الواو :سلت كخفت وهي من الواو لما حكاه أصحابنا( )5من قولهم :هما يتساوالن ,ومن همز قال:

( )1سورة البقرة ,ص64
( )2انظر :المحتسب  ،ج ،1ص ،89ومعجم القراءات ،ج ،1ص114
()3المخصص ,ج 3ص.412

()4هو إبراهيم النخعي  ,من كبار قراء الكوفة وفقهائها  ,توي سنة 95هجرية  ,له ترجمة في " وفيات األعيان "
مصدر سابق ,ج1ص.25

()5يعني البصريين .
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سألت ,فأما قراءته "سألتم" فعلى أنه كسر الفاء على قول من قال" :سلتم" كخفتم ,ثم تنبه بعد ذلك
للهمزة ,فهمز العين بعدما سبق الكسر في الفاء في "سألتم" ,فصار ذلك من تركيب اللغة

()1

".

وواضح هنا أن ابن سيده قد اختصر كالم ابن جني اختصا ار ملحوظا ,وأغفل اإلشارة إلى
التحوالت الصرفية التي تط أر على اللفظ حتى يصل إلى هذه الصيغة الصرفية ,ويبدو أن منهجه
هو الوصول إلى النتيجة مباشرة دون المرور والحديث عن السياق العام والدقيق الذي وردت فيه
الكلمة ,بحيث يكون كالم ابن جني غير واضح في بعض المواطن .وهذه المسألة تحديدا قد توسع
ابن جني في تفسيرها وتعليلها ,وعاد إلى ذكرها في تفسير قوله تعالى﴿ :قد سألها قوم من قبلكم ثم
أصبحوا بها كافرين﴾ (.)2
لقد أظهرت النقوالت الصرفية أن هناك استفادة ملحوظة من تفسيرات ابن جني لكثير من
القوانين الصرفية التي كان ابن سيده يستفيد من خالصاتها  ,ويوظفها في بناء معجمه الكبير "
المخصص"  ,وعلى الرغم مما وقع في بعض المواطن من مظاهر الخلل في النقل من حيث الزيادة
أو النقص  ,أو االختصار أو زيادة ألفاظ في تفسير المعنى لم تكن واردة في كالم ابن جني  ,إال
أن ذلك كله ال يقدح في االصالة العلمية البن سيده  ,فهو أمام تراث لغوي ضخم ألهل العربية ,
وليس سهال أ ن تتم السيطرة عليه لعالم يعاني من فقدان البصر بحيث ال يتيسر له مراجعة مصادره
التي ينقل عنها  ,مما يجعل الباحثة تميل إلى القول بأنه يكتب من ذاكرته القوية التي بهرت علماء
عصره كما ذكرنا في سيرة حياته ,بيد أن حذف التحوالت الصرفية للصيغة المتحدث عنها تؤدي
()1المحتسب ,ج ,1ص .89-88
( )2سورة المائدة  ,ص.102
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إلى عدم الفهم فيما نقله ابن سيده عن ابن جني,فالبد من الرجوع إلى مصادر النقل وبهذا تكون
المادة المنقولة خالية من المادة العلمية الكافية.

91

األقوال الصوتية
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األقوال الصوتية
على الرغم من شهرة ابن جني بعلم الصرف في الدرجة األولى ,إال أن جهوده في علم
األصوات ال تقل عن جهوده في علم الصرف ,فقد انتشرت مباحث األصوات وصفاتها ودالالتها
في كثير من كتبه ,لكنه خصص كتابا كامال تحدث فيه عن طبيعة األصوات في اللغة العربية هو
" سر صناعة اإلعراب " ,بل إن ابن جني ينطلق من تصورات صوتية في تعريك اللغة حين
()1

يعرفها بقوله " :إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

" .مؤكدا الطبيعة الصوتية للغة وهو

ما يتفق مع النظريات المعاصرة في اللسانيات.
وتزداد قناعته باألساس الصوتي للغة حين يجعل أحد أسباب نشأة اللغة هو محاكاة
األصوات حيث يقول " :وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات
المسموعات,كدوي الريح ,حنيت الرعد ,وخرير الماء ,وشحيج الحمار ,ونعيق الغراب ,وصهيل
()2

الفرس ,ونحو ذلك ثم ولدت اللغات فيما بعد ,وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل

".

يرى بعض الباحثين أن ابن جني قد كان من المؤسسين لعلم األصوات ,وفي هذا المجال
يقول الدكتور كمال بشر:
" ولقد كان البن جني أثر في الخالفين ال يقل عن أثر سيبويه فيهم ,بل أكثر منه التساع
مناحي الدرس اللغوي عنده ونبوغه في مناقشة أصول اللغة ,ومحاولة تأصيل القواعد وضبل
أحكامها بصورة لم تعهدها العربية من قبله أوبعده ,هذا باإلضافة إلى تفرده في تأسيس علوم بذاتها
كعلم األصوات والصرف واالشتقاق حتى ليقال إنه رائد هذه الدراسات ومعلمها األصول ,إذا أخذنا
()1الخصائص ,ج 1ص.33

()2المصدر السابق ,ص .47-466
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()1

في الحسبان عمق األفكار التي جاء بها واتساع مسائلها وتعدد قضاياها

" ,وقد أشار كمال بشر

أيضا إلى بعض المباحث المهمة التي اخترعها ابن جني في علم األصوات على وجه الخصوص
في كتاب كمال بشر " علم األصوات " وأثنى عليه باعتباره رائدا من رواد الدراسة الصوتية(.)2
لم تكن مساهمة ابن جني في الصوتيات مجرد إشارات متناثرة في كتبه ,بل كان ينطلق من نظرة
علمية وإحساس عميق بأن دراسة األصوات هي علم قائم بذاته ,وهو ما عبر عنه بقوله " :ولكن
هذا القبيل من العلم ,أعني علم األصوات والحروف ,له تعلق ومشاركة للموسيقى ,لما فيه من
()3

صنعة األصوات والنغم

".

لقد سبقت اإلشارة إلى مدى التأثر الذي ظهر في كالم ابن سيده بأفكار ابن جني اللغوية,
وأن هذا التأثر بسبب عمقه وكثرته كان ابن سيده يحاول إخفاءه ,ومن هنا اتهمه بعض الباحثين
باإلغارة والسرقة على تراث ابن جني ,وهذا صحيح السيما حين يتكلم ابن سيده بضمير " األنا "
ويكون الكالم البن جني مثل كالمه عن نشأة اللغة ونسبته ذلك إلى نفسه حيث يقول:
" وقد أدمت التنقير والبحث مع ذلك عن هذا الموضع ,فوجدت الدواعي والخوالج قوية
التجاذب لي ,مختلفة جهات التغول على فكري ,وذلك ألنا إذا تأملنا حال هذه اللغة الشريفة الكريمة
اللطيفة وجدنا فيها من الحكمة والدقة واإلرهاف والرقة ما يملك علينا جانب الفكر ...فقوي في

()1بشر ,كمال  ,صفحات من كتاب اللغة ,دار غريب ,القاهرة2004 ,م ,ص.109
()2بشر  ,علم األصوات ,دار غريب ,القاهرة2000 ,م ,ص.124

()3سر صناعة اإلعراب ,مصدر سابق ,ج 1ص.9
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()1

" ,وهذا الكالم منقول بتمامه عن ابن جني

أنفسنا اعتقاد كونها توفيقا من هللا تعالى وأنها وحي

في كتابه "الخصائص"( )2ولكن من دون أدنى إشارة إليه.
لقد سبقت اإلشارة إلى أن المسائل الصوتية المنقولة عن ابن جني مسائل قليلة السيما أن
هناك عددا كبي ار من كتب ابن جني ما زال غير مطبوع.
أوال :إبدال الهمزة وقلبها ياء لتجانس المخرج الصوتي
في باب " الرماح ونعوتها " من "المخصص" نقل ابن سيده عن ابن جني قوله ":رمح أزني
ويزني وأيزني ,وأصل يزن يزأن مخفف ,ويجب أن ال يصرف "يزن" لزيادة الفعل في أوله والتعريك
وذلك كرجل سميته بيزن فإنك ال تصرفه معرفة ,وأزني أصله يزني ,فأبدلت ياؤه همزة كما أبدلت
الهمزة ياء في "يعصر" اسم أبي باهلة ,وأصله "أعصر" ,ويدلك على ذلك أنه إنما سمي أعصر
ببيت قاله وهو(:)3
أخليد إن أباك غير لونه

()4

كر الليالي واختالف األعصر

" وتركيب الكلمة من زاي وهمزة ونون ,وهي من لفظ الزوان ,وكلب زئني إذا كان كذلك ,وكان
أيزني على عيفلي ,ووزن آزني أعفلي ,وأصله أأزني ,فقلبت الواحدة تخفيفا الجتماعهما".
إن هذا النص جاء ملفقا من موضعين من كالم ابن جني في كتابه "المبهج" ,ففي الموطن
األول قاله في تفسير لفظ "ذو يزن" فقال " :وأما ذو يزن ,فإن يزن منه غير مصروف للتعريك
()1المخصص ,ج 1ص.35
()2الخصائص ,المصدر سابق ,ج 1ص.48
()3البيت لباهلة بن أعصر ,انظروتاج العروس ج,13ص ,69أساس البالغة (,عصر)ج,1ص.656
()4البيت من البحر الكامل ,المخصص ,ج, 2ص .23والمحكم والمحيل األعظم ,ج ,2ص ,23وشرح الشواهد
الشعرية في أمات الكتب النحوية  ,ج ,1ص ,502والمعجم المفصل في الشواهد النحوية ,ج ,3ص396
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ووزن الفعل ,وذلك أن أصله :يزأن ,فألزم في العلم التخفيف ,فيزأن كيسأل ,ثم خفف فصار
يزن كيسل ,فكما ال يصرف "يسل" معرفة فكذلك ال يصرف يزن ويدل على أن أصله يزأن ما
حكاه األصمعي من قولهم :رمح يزني وأزني ,وقالوا أيضا :أيزني ,فهذا عيفلي ,وقالوا :آزني,
فهذا عافلي ,قدمت فيه العين على همزة "أفعل" كما قدمت الهمزة على ياء "يفعل" ,فصار
تقديره :أأزني ,فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لوقوعها حشوا بعد الهمزة ,وهذا واضح ,واألول أوجه,
ويجوز أن يكون أصله :أيزني ,وقلبت الياء ألفا للفتحة كطائي ,والقول هو األول

()1

".

وأما القسم الثاني من الشاهد ,فقد قاله ابن جني في سياق آخر من كتاب "المبهج" حيث
قال " :وأما قولهم :باهلة بن أعصر ,ثم أبدلوا من الهمزة ياء ,فقالوا :يعصر ,فغير داخل فيما
نحن فيه ,وذلك أن أعصر ليس فعال ,وإنما هو جمع عصر .2وهذه المسألة مسألة إبدال الهمزة
وقلبها ياء من أجل تجانس المخرج الصوتي قد ذكرها ابن جني في أكثر من كتاب ,قال في
"المحتسب":
" ونظير قلب الهمزة في "أيامى" إلى الياء حتى صارت "ييامى" قولهم :باهلة بن يعصر,
فالياء فيه بدل من همزة أعصر ,وذلك ألنه يقال فيه :باهلة بن أعصر ويعصر ,وإنما سمي
"أعصر" ببيت قاله" :بيت باهلة"فهذا دليل على كون الهمزة أصال ,والياء بدل منها

()3

".

وقال أيضا في "الخصائص" " :ومن ذلك قولهم :باهلة بن أعصر ويعصر ,فالياء في "يعصر"
بدل من الهمزة في "أعصر".

()1المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ،مصدر سابق ،ص.111
( )2المصدر السابق ،ص51

()3المحتسب ،ج 1ص .199وذكره أيضا في كتابه" :سر صناعة اإلعراب" ،ج 2ص.37
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وواضح هنا وجود خلل في الكالم والسيما في نهاية الكالم ,فالوزن الذي ذكره ابن سيده
لكلمة" :آزني" وجعله "أعفلي" ليس مطابقا لما ذكره ابن جني "عافلي".
والتعليل الذي ذكره ابن سيده في تحول الكلمة إلى هذه الصيغة الصرفية حيث قال " :فقلبت
الواحدة تخفيفا الجتماعهما" ,بينما عبارة ابن جني هي الصواب حيث قال بعد أن ذكر الصورة
الصحيحة للوزن "عافلي" " :قدمت فيه العين على همزة أفعل كما قدمت الهمزة على ياء يفعل,
فصار تقديره :أأزني ,فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لوقوعها ساكنة حشوا بعد الهمزة وهذا واضح".
ثانيا :اإلبدال لتقارب المخرجين
في باب "الرياح من المخصص" ,ينقل ابن سيده عن ابن جني قوله " :أرى الميم في "مسع" بدال
من النون في "نسع" وذلك ألن الشمال شديدة الهبوب فكأنها نسعة تجذب بها العضة

()1

"

وهذا النقل المختصر الذي نقله ابن سيده قد ذكره ابن جني تاما في كتابه "التمام في تفسير
أشعار هذيل" حيث قال " :وقال قيس بن العي ازرة من أربعة أبيات:
ويلمها لقحة إما ت ويهم

()2

نسع شآمية فيها األعاصير

مسع ونسع من أسماء الشمال .قال الهذلي:
قد حال بين دريسية مؤوبة

()1

()1المخصص ,ج 2ص.414
()2لبيت من البحر البسيل ,لقيس بن خويلد وهوانظر:لسان العرب ج,8ص ( 353نمع) ,وتاج العروس 22ج,ص
( 251نسع),التمام في تفسير أشعار هذيل ,ص.98
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لقد اقتصر ابن سيده على جزء غير واضح الداللة من كالم ابن جني والسيما قوله" :
فكأنها نسعة تجذب بها العضة" فهذا الكالم غير مفهوم في هذا السياق ,وال بد من ذكر بيت الشعر
كامال كي يتضح السياق ,ألن "العضة" هي نوع من الشجر ينبت في البادية.وقوله " :النون بدل
من الميم" واضح الداللة على المنحى الصوتي في اإلبدال لتقارب المخرجين.
ثالعا :النون في كلمة قرناس
في باب " الجبال وما فيها " نقل ابن سيده عن ابن جني قوله " :نون قرناس أصل لمقابلتها
طاء قرطاس

()2

".

وهذا الكالم الذي نقله ابن سيده عن ابن جني لم أجده بنصه ,لكنه ذكر في كتابه
"الخصائص" ما هو قريب منه حيث عقد بابا " في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما ,ويجوز أن
يأتي السماع بضده :أيقطع بظاهره ,أم يتوقف إلى أن يرد السمع بجلية حاله وذلك نحو :عنتر
وعنبر وحنزقر وحنبتر وبلتع وقرناس ,فالمذهب أن يحكم في جميع هذه النونات والتاءات وما يجري
مجراها – مما هو واقع موقع األصول مثلها – بأصليته مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة شيء
منه زما ورد في عنسل وعنبس ما قطعنا به على زيادة نونهما ,وهو االشتقاق المأخوذ من عبس
وعسل ,وكما قطعنا على زيادة نون قنفخر لقولهم :إمرأة قفاخرية ,وذلك تاء "تألب" لقولهم :ألب
الحمار طريدتها يألبها ,فكذلك يجوز أن يرد دليل يقطع به على نون "عنبر" في الزيادة وإن كان

()1البيت من البحر البسيل للمتنخل الهذلي  ,انظر :ديوان الهذليين,مرجع سابق,ج,2ص ,16لسان العرب
ج,1ص( 271جلب)

()2المخصص ,ج 3ص.47
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ذلك كالمتعذر اآلن لعدم المسموع من الثقة المأنوس بلغته وقوة طبيعته؛ أال ترى أن هذا ونحوه مما
()1

لو كان له أصل تأخر أمره ,ولوجد في اللغة ما يقطع له به

".

وبالمقارنة بين كالم ابن جني وكالم ابن سيده نجد أن األخير قد نقل الفكرة بشكل مختصر
ودقيق دون ضرب األمثلة واأللفاظ المتشابهة.
رابعا :األلف في كلمة "مها"
في باب " ومن المكسور األول " من " المخصص " نقل ابن سيده عن ابن جني النص التالي:
" قال ابن جني :ألف "مها" واو ,ألنه في األصل البلور ,ويقال :البلور ,ثم شبه النجوم بها وبقر
الوحش لبياضها .ويدل على أن ألف "مها" بدل من واو أنه من معنى الماء لبياض البلورة
وصفائها .وقد قالوا :موه علي :إذا حسن حديثه جعله كأن عليه ماء .وقالوا في تكسيره أمواها ,وفي
تحقيره مويها ,وقالوا :ماهت الركية تموه وتماه .وحكى أبو زيد :ماهت تميه ميها .وظاهر هذا أنه
من الياء ال من الواو ,وينبغي أن يكون بدال للياء من الواو لضرب من التخفيف .وأصل هذا أن
يكون ماه يميه من الواو ,فعل يفعل كحسب يحسب في الصحيح كما قال الخليل في تاه يتيح وطاح
يطيح :إنهما فعل يفعل من الواو .فلما جرى في الكالم :ماه يميه أشبه لفظه :باع يبيع ,فقالوا في
()2

مصدره :ميها إتباعا للفظ وجنوحا إلى خفة الياء .فالمها إذا مقلوب فلع من الماء

".

وهذا النص المنقول عن ابن جني قد قاله في كتابه " التمام في تفسير أشعار هذيل " في تعليقه
على بيت أبي صخر على كلمة "مها"
()1الخصائص ,مصدر سابق ,ج 3ص.66

()2المخصص  ,ج, 4ص.433
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ثم قال " :ألف "مها" واو ,ألنه في األصل البلور ,ويقال :البلور ,ثم شبه النجوم بها وبقر
الوحش لبياضهما ,ويدل على أن ألف "مها" بدل من واو أنه من معنى الماء لبياض البلورة
وصفائها .وقد قالوا :موهت علي ,إذا حسن حديثه وجعله كأن عليه ماء ,وقالوا في تكسيره :أمواه,
وتحقيره :مويه ,وقالوا :ماهت الركية تموه ,وقالوا :تماه ,وحكى أبو زيد :ماهت تميه ميها .وظاهر
هذا أنه من الياء ال من الواو ,وينبغي أن يكون بدال للياء من الواو لضرب من التخفيف .وأصل
هذا أن يكون :ماه يميه من الواو ,فعل يفعل كحسب يحسب في الصحيح ,كما قال الخليل ذلك
في :تاه يتيه وطاح يطيح :إنهما "فعل يفعل" من الواو ,فلما جرى في الكالم ماه يميه ,أشبه لفظه
لفظ :باع يبيع ,فقال في مصدره :ميها ,اتباعا للفظ وجنوحا إلى خفة الياء ,فـ "المها" إذن مقلوب,
()1

ومثال :فلع من الماء

".

ربما كان هذا النص المنقول واحدا من أفضل النصوص التي نقلها ابن سيده عن ابن جني من
حيث الدقة العلمية ,وعدم التصرف في النص المنقول إال في حدود ضيقة جدا ,مما يجعله نقال
متمي از ومتصفا بالصحة العلمية التي ال يحتاج معها الباحث إلى أي تعليق سوى أن ابن سيده لم
يذكر السياق العام للنص وهو أنه جاء تعليقا على بيت الشعر المذكور عند ابن جني.

()1التمام في تفسير أشعار هذيل ,ص.44
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خامسا:أصل الفاء والالم في كلمة اآلالء"
في باب " ما يقصر فيكون له معنى " ,ذكر ابن سيده أن معنى "اآلالء" نبت يمد ويقصر
واحدته آالءه .ثم قال " :قال ابن جني :ذهب صاحب "الكتاب" إلى أنها من باب أباء ,فاؤها والمها
()1

همزتان

".

وهذا النقل المختصر قد جاء في سياق كالم تام البن جني في كتابه " سر صناعة
اإلعراب" قال فيه " :وليس في الكالم كلمة فاؤها وعينها همزتان ,وال عينها والمها أيضا همزتان,
(,)2

بل قد جاءت أسماء محصورة وقعت الهمزة فيها فاء والما ,وهي :آءة

وأجأ( ,)3وأخبرني أبو

علي :أن محمد بن حبيب( )4حكى في اسم علم مخصوص :أتأة  ,وذهب سيبويه في قولهم  :أالءة
وأشاءة إلى أنهما فعالة مما المه همزة( ,)5فأما " أباءة" فذهب أبو بكر محمد بن السري فيما حدثني
به أبو علي عنه إلى أنها من ذوات الياء من " أبيت"  ,فأصلها عنده  :أباية  ,ثم عمل فيها ما
عمل في عباية وصالية وعظاية حتى صرن  :عباءة وصالءة وعظاءة في قول من همز ,ومن لم
يهمز أخرجهن على أصولهن  ,وهو القياس القوي  .وإنما حمل أبا بكر على هذا االعتقاد في "
أباءة" أنها من الياء وأن أصلها أباية المعنى الذي وجده في " أباءة" من أبيت" ,وذلك أن األباءة
()6

هي األجمة

وقيل :القصبة  ,والجمع بينها وبين أبيت :أن األجمة ممتنعة بما ينبت فيها من

()1المخصص ,ج 4ص.448

()2آءة :نوع من انواع الشجر.لسان العرب ،ج،1ص.24
()3أجأ :جبل لطيء المحكم والمحيط األعظم ،ج،7ص474

() 4محمد بن حبيب صاحب كتاب " المحبر " في االنساب ن كان عالما باللغة والشعر والرواية  ,وكان ثعلب
يحضر مجلسه  ,توفي سنة 245هجرية  ,له ترجمة في " إنباه الرواة " مصدر سابق  ,ج 3ص.119
()5انظر  :الكتاب " لسيبويه ,ج ,3ص.459
()6األجمة  :الغابة الملتفة من القصب .
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()1

القصب وغيره من السلوك والتصرف  ,وخالفت بذلك حكم البراح والبراز

والنقي من األرض ,

فكأنها أبت وامتنعت على سالكها  ,فمن هنا حملها عندي على معنى أبيت  ,قال الشاعر (:)2
من سره ضرب يرعبل بعره

بعرا كمعمعة األباء المحرق

" وأما ما ذهب اليه سيبويه من أن " أالة" و"أشاءة " مما المه همزة  ,فالقول فيه عندي أنه
إنما عدل بهن عن أن تكونا من الياء كعباءة وصالءة وعظاءة  ,ألنه وجدهم يقولون  :عباءة
وعباية  ,وصالءة وصالية  ,وعظاءة وعظاية ظن فحمل الهمز فيهن على أنها بدل من الياء التي
ظهرت فيهن الما  ,ولما لم يسمعهم يقولن  :أشاية وال أالية دله ذلك على أن الهمزة فيهما الم
أصلية غير منقلبة عن ياء وال واو  ,ولو كانت الهمزة فيهما بدال لكانوا خلقاء أن يظهروا ما هي
بدل منه ليستدلوا به عليها كما فعلوا ذلك في " عباءة "وأختيها  ,وليس في " أالءة" و" أشاءة" من
االشتقاق من الياء ما في " أباءة من كونها من معنى " أبيتث" فلهذا جاز ألبي بكر أن يزعم أن
همزتها من الياء وإن لم ينطقوا بها ,وانما لنم تجتمع الفاء والعين  ,وال العين والالم همزتين لثقل
الهمزة الواحدة  ,ألنها حرف سفل في الحلق  ,وبعد عن الحروف وحصل طرفا ,فكان النطق به
تكلفا  ,فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه الثنتين ورفضهما – ال سيما إذا كانتا مصطحبتين
غير مفترقتين  :فاء وعينا  ,أو عينا والما – أحرى  ,فلهذا لم تأت في الكالم لفظة توالت فيها

()1البراح والبراز بفتح الباء فيهما  :األرض المستوية المكشوفة .
()2البيت من البحر الكامل للصحابي الجليل كعب بن مالك  ,انظر:ديوان كعب بن مالك ,بتحقيق سامي مكي
العاني ,دار النهضة ,بغداد ,ط1996 ,1م  ,ص.244مقايس اللغة,ج,1ص ,46والمخصص ,ج ,4ص,430

والعين ,ج ,2ص.343
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همزتان أصالن البتة  ,فأما ما حكاه أبو زيد من قولهم  :دريئة ودرائىء ,وخطيئة وخطائىء ,فشاذ
ال يقاس عليه  ,ال سيما وليست الهمزتان اصليتين بل األولى منهما زائدة .
نالحظ هنا اختصار واضح في نقل ابن سيده عن ابن جني ,إذ لم يعلل التحوالت
الصوتية بل ذكر النتيجة.
وبعد ذلك فإن نالحظ قلة األقوال الصوتية التي نقلها ابن سيده عن ابن جني ,كما نالحظ
االختصار الكبير في النقوالت إذ اليمكننا فهم التغيرات الصوتية عند إغفال إحدى الخطوات وابن
سيده اكتفى بالنتيجة فقل  ,ونجد في هذا الباب مثاال على الدقة العلمية ,وعدم التصرف في النص
المنقول إال في حدود ضيقة جدا ,مما يجعله نقال متمي از ومتصفا بالصحة العلمية التي ال يحتاج
معها الباحث إلى أي تعليق ,وهي مسألة(:األلف في كلمة مها).
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الخاتمة
توصلت االرسالة إلى مجموعة من النتائج على النحو اآلتي:
.1صحة النقل واالستشهاد عندابن سيده وكان أحيانا يأتي بجوهر المعنى لكن التعبير مختلف ؛أي
يتصرف به مشي ار إلى المعنى ذاته .
.2عودته إلى كتب لم يذكرها ,واختصاره في بعض الكالم المنقول عن ابن جني وهذا االختصار
يتماشى مع منهجه بحيث ال يستطيع تعليل وتفسير جميع الظواهر اللغوية .كما نالحظ أنه يزيد
على كالم ابن جني ماليس من كالمه دون التنبيه ويمكن أن نعد هذا خلال في المنهج ربما يؤدي
إلى نسبة الكالم لغير صاحبه.
.3إغفاله ذكر الشاهد الشعري وهو من ضرورات منهج المعاجم للتدليل على صحة االستعمال
اللغوي ,وتخيره من دالالت اللفظ مايتوافق و مع مايصبو إليه من دالالت داخل الحقل المعجمي.
. 4استفاد ابن سيده من تفسيرات ابن جني في كثير من القوانين الصرفية  ,وقام بتوظفيها في بناء
معجمه الكبير " المخصص"
. 5مالت الباحثة إلى القول بأن ابن سيده يكتب من ذاكرته القوية التي بهرت علماء عصره كما
ذكرنا في سيرة حياته ,بيد أن حذف التحوالت الصرفية للصيغة المتحدث عنها تؤدي إلى عدم الفهم
فيما نقله ابن سيده عن ابن جني,فالبد الرجوع إلى مصادر النقل وبهذا تكون المادة المنقولة خالية
من المادة العلمية الكافية.
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 . 7قلة األقوال الصوتية التي نقلها ابن سيده عن ابن جني ,كما نالحظ االختصار الكبير في
النقوالت إذ اليمكننا فهم التغيرات الصوتية عند إغفال إحدى الخطوات وابن سيده اكتفى بالنتيجة
فقل.
-8يعد ابن سيده أمينا في نقله بالرغم من بعض المالحظات من اختصار وزيادة ونقصان وغيرها.
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ملحق اآليات القرآنية
اآلية

السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

"وعلم آدم األسماء كلها"

البقرة

31

25

"يذبحون أبناءكم"

البقرة

49

26

"واذ فرقنا بكم البحر"

البقرة

50

33

" فلن لكم ما س لتم "

البقرة

64

88

" والذين يتوفون منكم "

البقرة

234

46

52

89

" فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري آل عمران
إلى َللا "
" علمتم من الجوارح مكلبين "

المائدة

" من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من المائدة

4

71

32

44

قتل نفسا بغير نفس أو فساد "
" قد س لها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين المائدة

102

91

"
" فلما توفيتني كنت "

المائدة

117

46

" واستوت على الجودي "

هود

44

90

" يلتقطه بعض السيارة "

يوسف

10

79

119

اآلية

السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

" وعاء أخيه "

يوسف

76

74

" الذين تتوفاهم المال ئكة "

النحل

28

46

" هذا رحمة من ربي "

الكهف

98

50

" وأوتيت من كل شيء "

النمل

23

47

" قال عفريت من الجن "

النمل

39

82

" ف ولئك هم العادون "

المؤمنون

7

90

"يكاد سنا برقه يذهب باألبصار "

النور

43

30

"فكان كل فرق كالطود العظيم"

الشعراء

63

34

" وانكم لتمرون عليهم مصبحين "

الصافات

137

65

" وجعلوا له من عباده جزءا "

الزخرف

15

65

" فكانت وردة كالدهان "

الرحمن

37

56

120

ملحق األبيات الشعرية
البيت

البحر

القائل

رقم
الصفحة

قصار الخطى شم شموس عن الخنا
خدال الشوى فتخ األ كف خراعب
خليلي ال يبقى على الدهر قادر
بتيهورة بين الطخاف العصائب
إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا
فكن حج ار من يابس الصخر جلمدا

أبو صخر الطويل

63

الهذلي
أبو ذؤيب البسيل

84

الهذلي
األحوص الطويل

87

ابن
عبدهللا

ردع الخلوق بجيدها فك نه

أبو قالبة الكامل
ريط عتاق في المصان مربر

ويلمها لقحة إما تؤوبهم

أخليد إن أباك غير لونه

الهذلي
قيس

نسع شآمية فيها األعاصير

68

بن البسيل

99

خويلد
باهلة بن الكامل

97

121

القائل

البيت

البحر

رقم
الصفحة

كرُ الليالي واختالف األعصر
بكي بعينك واكف القطر

أعصر
الرقيات

الكامل

88

ابن الحواري العالي الذكر
فرفعت المصادر مستقيما

بال نسبة

الوافر

59

ار
فال عينا وجدت وال ضم ا
فرقعت المصادر مستقيما

البريق بن الوافر
فال عينا وجدت وال ضما ار

أمن القتول منازل ومعرس

60

عياض
بالنسبه

الكامل

68

كالوشم في ضاحي الذراع يكرس
ردع الخلوق بجيدها فك نه
ريط عتاق في المصان مررس
فحور قد لهوت بهن عين
نواعم في المروط وفي الرياط
فكرت تبتغيه فوافقته

المتنخل

الوافر

66

الهذلي
القطامي

الوافر

43

122

القائل

البيت

البحر

رقم
الصفحة

على دمه ومصرعه السباعا
بذات لوث عفرناة إذا ععرت

األعشى

البسيل

83

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا
فك نها بالجزع جزع نبايع

أبو ذؤيب الكامل
وأوالت ذي العرجاء نهب مجمع

ومن يسمع الصوت ال يستجيب

51 ,50

الهذلي
بال نسبه

المتقارب 78

ومن يستجيب وال يسمع
إن تحت األحجار حزما وجودا

عدي بن الخفيف
وخصيما ألد ذا معالق

من سره ضرب يرعبل بعره

ربيعة
كعب بن الكامل

بعرا كمعمعة األباء المحرق
قلت أيا تسفك أدماءهم

51

104

مالك
بال نسبة

السريع

55

تق الذي يعلم ما تفعل
فيوما إلى أهلي ويوما إليكم
ويوما أحط الخيل من رؤس أجبال

امرؤ
القيس

الطويل

56

123

البيت

القائل

البحر

تصد وتبدي عن أسيل وتتقي

امرؤ

الكامل

رقم
الصفحة

بناظرة من وحش وجرة مطفل
خليلي من سعدى ألما فسلما

76

القيس
النوفلي

الطويل

33

على كلعم ال يبعد هللا كلعم
لما عرفنا أنهم آثارنا

الهذلي

الوافر

46,47

قلنا وشمس لنخربنهم دما
إنا نزعنا من مجالس نخلة

سلمى بن الكامل

47

فنجيز من حعن بياض ألملما المقعد
القرمي
وال يرد السيف أدماءهم

بال نسبة

المتقارب 53

دما يصاب بها المحرم
إذ ال يقاتل أطراف الظبات إذا

أبو قالبة البسيل

استوقدن إال كماة غير أجبان
فلما رد سامعه إليه

الهذلي
عياض

وجلى عن عمايته عماه
وحتى استبان الفجر أبيض ساطعا

52

الوافر

75

بن خويلد
سحيم بن

الطويل

65

124

القائل

البيت

البحر

رقم
الصفحة

ا

ك ن على أعاله ريطا شآمي

عبد
الحسحاس

منعمة تصون إليك منها كصونك من رداء شرعبي

جرول بن الوافر

45

أوس
العبسي
على أطرقا باليات الخيام إال العمام واال العصي

أبو ذؤيب المتقارب 40 ,39
الهذلي

125

ملحق أنصاف األبيات
الشطر

القائل

البحر

قد حال بين دريسية مؤوبة

المتنخل الهذلي

البسيل

يطعمها اللحم وشحما أمهجا

بال نسبه

الرجز

وبلدة يدعو صداها هندا

بال نسبة

الرجز

يا ابن التي حذنتاها باع

جرير

الرجز

ب ن كذب القراطف والقطوف

البارقي

الوافر

قد سالم الحيات منه القدما

مساور بن هند العبسي

الرجز

يدعو األشاخيب هشاما تهشمه

بال نسبة

الرجز

لما رأتني خلقا إنقحال

بال نسبه

الرجز

جول التراب فهو جيالني

رؤبة بن العجاج

الرجز

إليكم ذوي آل النبي

الكميت بن زيد

الطويل

126

ملحق األرجاز
البيت

القائل

رقم الصفحة

لوال العريدان لمتنا بالرمر

بال نسبه

64

ثريد ليل وثريد بالنهر
تخال أذنيه إذا تشوفا

العماني

26,28

قادمة أو قلما محرفا
يريد أن ي خذ بالجزاف

بال نسبه

88

فكان ذو العرش بنا أرافي
فظل لحما ترب األوصال
بين القتالى كالهشيم البالي
الناس أخياف وشتى في الشيم

منظور

61

الفقعسي
بال نسبه

80

وكلهم يجمعهم بيت األدم
إني إذا ما الليل كان ليلين

بال نسبه

64
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Abstract
Documenting Ibn Jini s Statements in Ibn Sida s ALmukasas:A study and
documentation”
Done by:
Dina Dawood Abdullah Hussein
Supervision:
Dr. Riad Rizk Allah Mansour Abu Hula
The purpose of the letter, which is referred to as "the response of Ibn Jinni to him
in a book dedicated to his master's son, is to study and document" the response of Ibn
Jinni, which was mentioned by his master in his book " Many citizens of Ibn Jaini, who
is one of the leading linguists in the fourth century AH.
were extracted through the analytical descriptive approach, with an indication of
the extent of the behavior in which it occurred, and its comparison with the original
texts of Ibn Jinni's sources.
This message reached a number of results, most notably that there is a disparity in
the material transferred from Ibn Gnay, where the level of morphology was most
present and influential, because of what was known by the son of a special attention to
the science of exchange.
We also note the abbreviation of the son of a lady in the transport, and this
shortcut is in line with his method so that he can not explain all the linguistic
phenomena and their interpretation. We also note that it is more than the words of Ibn
Jinni, which is not his speech without warning, and we may consider this a flaw in the
curriculum may lead to the proportion of speech to non-owner.
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