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 )في كتابه الخصائص( هـ(293أصول التفكير النحوّي عند ابن جنّي )ت
 الدكتور حسين عمي حسين الفتميّ   

 مديرّية تربية بابل
 : الممّخص

عند ابف جني في كتابو الخصائص؛ لكونو مف أوائؿ العمماء  تناوؿ ىذا البحث قراءة في أصوؿ التفكير النحويّ 
وما يزاؿ محّط إعجاب عمماء ، وكتابو الخصائص مفخرة في تاريخ التأليؼ عند عمماء العرب، الذيف أّصموا لعمـو العربية

 العرب والغرب عمى حدٍّ سواء.
ىػ( 377مّثمو آلراء أستاذه أبي عمّي الفارسّي )تَأّلؼ ابف جنّي ىذا الكتاب؛ ليبحث النظاـ العاـّ لّمغة منطمقًا مف ت

، كالفرؽ بيف القوؿ والكالـ، فشرح عمومّيات المغة في مستيّؿ ىذا الكتاب، القائمة عمى دراسة المغة دراسة بنيوّية وظيفّية
يؼ ىذا الكتاب َأَوحٌي ىي أـ اصطالح؟ وأوضح أّف ىدفو مف تأل، وتطّرؽ إلى أصؿ المغة، ومعنى النحو واإلعراب والبناء

، واعتنى كثيرًا بالجانب التطبيقيّ ، فدرَس أصوؿ النحو دراسة موّسعة ومفّصمة، تأسيس أصوؿ النحو عمى غرار أصوؿ الفقو
فالذي يتأّمؿ في كتاب الخصائص يصؿ إلى نتيجة مفادىا أّف الذيف كتبوا في أصوؿ النحو وقوانيف العربّية ىـ عياٌؿ عمى 

 ما كتبو ابف جني.  
ولـ ، يدؼ مف كتابة ىذا البحث بياف الصورة التي رسميا ابف جني ألصوؿ التفكير النحوّي في كتابو الخصائصفال

منيـ الدكتور حساـ سعيد النعيمي في ، يتطّرؽ ىذا البحث لسيرة ابف جني؛ ألّف ىناؾ أكثر مف باحث فّصؿ القوؿ فييا
، )ابف جني النحوّي(: كتور فاضؿ صالح السامرائي في كتابووالد، )الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني(: كتابو

 )الدراسات الصرفّية عند ابف جني(.: والدكتور عبد الجبار النايمة في كتابو
 وقائمة لروافد البحث. ، وقد اقتضت خّطة البحث أف تكوف عمى سّتة مطالب تتقّفاىا خاتمة

 : ومطالب البحث عمى النحو اآلتي
 د السماع عند ابف جني.قواع: المطمب األوؿ -
 قواعد القياس عند ابف جني.: المطمب الثاني -
 مفيـو اإلجماع عند ابف جني.: المطمب الثالث -
 التعميؿ النحوي عند ابف جني.: المطمب الرابع -
 مفيـو العامؿ عند ابف جني. : المطمب الخامس -
 قواعد االستدالؿ التأكيدية عند ابف جني.: المطمب السادس -

 ُت فييا أىـّ النتائج التي توّصؿ إلييا البحث. والخاتمة ذكر 
 : قواعد السماع عند ابن جني: المطمب األّول
وَسماعًة ، وسماعا، وبالكسر االسـ، وبالكسر أو بالفتح، سمًعا، َسِمَع كَعِمـَ : فاألصؿ مف الفعؿ: لغة السماع

واّسّمع والسُّمعة ُفعّمة مف اإلسماع، وَيسّمع
والّسماع أيضًا ما ، استمّذت اأُلذف مف صوت حسف اسـ ما: والسماع، 1

سمعت بو فشاع وُتُكمِّـ بو
أو أبمغو إّياه وأوصمو إلى ، جعمو يسمعو: فالّسماع ما أصغى وأنصت وأسمع فالنًا الكالـ أي، 2

 .3سمعو

                                                           
 . 1/737: لمفيروز آبادي )سمع(، حيط. القاموس الم 1
 . 2/123: لألزىرّي )سمع(، . تيذيب المغة 2
 . 449/ 1: المعجـ الوسيط )سمع(: . ينظر 3
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وكالـ نبّيو ، رآففشمَؿ كالـ اهلل تعالى وىو الق، ما ثبَت مف كالـ َمف ُيوَثؽ بفصاحتو : أّما في االصطالح فيو
)صّمى اهلل عميو وسّمـ( وكالـ العرب قبؿ بعثتو وفي زمنو وبعده إلى أف فسدت األلسنة بكثرة الموّلديف نظمًا ونثرًا عف مسمـٍ 

 .1فيذه ثالثة أنواٍع ال بّد لكؿٍّ منيا مف الثبوت، أو كافر
 2المحسوسة. آللةبا األصوات مف المدرؾ وىو العربيّ  النحو أصوؿ مف األّوؿ األصؿ وىو

ـَ ابف جّني  3: قسميف عمى السماع وقّس
 صناعة النحو في اإلعراب في استعماليـ في مستفيضاً  العرب عف المنقوؿ وىو الكالـ: مّطرد: القسـ األّوؿ

 .عميو يقاس أف يصح كي كثير أنو إلى يطمأف بحيث والصرؼ
، كمية لو قاعدة تذكر ولـ الصناعي القياس وخالؼ، بابو أصؿ فارؽ أصيؿ عربي كالـ وىو كؿّ : شاذ: والقسـ اآلخر

 : أضرب أربعة عنده عمى وىما؛ كثرتو أو قمتو إلى النظر بقطع العرب عند بالشيوع يحظَ  ولـ
 المبنية العامة القواعد عف يخرج ال لذيا الكالـ وىو، والغاية المطموب ىو وىذا معاً  واالستعماؿ القياس في مّطرد: األول

 .العربية في استعمالو كثر والذي، األشمؿو  األعـ عمى
، واألشمؿ األعـ عمى المبنية العامة القواعد عف يخرج ال الذي الكالـ وىو، االستعماؿ في شاذ   القياس في مّطرد: الثاني

 .استعمالو ندر والذي
، واألشمؿ األعـ عمى بنيةالم العامة القواعد عف خرج الذي، الكالـ وىو، القياس في شاذ االستعماؿ في مّطرد: الثالث
 استعمالو. كثر الذيو 
 لـ لذيا، واألشمؿ األعـ عمى المبنية العامة القواعد عف الكالـ الخارج وىو، معاً  واالستعماؿ القياس في شاذ  : الرابع

 .رفضو عمى مجمع وىو، العرب تستعممو
فتحّدث عف الضرب األوؿ ، 4والشذوذ( )باب القوؿ عمى االّطراد: وقد تناوؿ ابف جني ىذه األضرب في باب أسماه

ذا:  قائاًل فيو، مًعا( واالستعماؿ القياس في )المّطرد ، وراءه ال غاية ما فذلؾ القياس في وقوي االستعماؿ في فشا الشيء وا 
في  فاشٍ  ىو مما ذلؾ وغير، الجـز بحروؼ والجـز، الجر بحروؼ والجر، النصب النصب بحروؼ مف المغة منقاد نحو
 .5القياس في قويّ ، عماؿاالست

ف: فقاؿ عنو، االستعماؿ( في شاذ القياس في المّطرد (الثاني الضرب أما  في وقوي االستعماؿ في شّذ الشيء وا 
ف، أولى استعمالو كثر ما استعماؿ كاف القياس  ما في التميمية المغة ذلؾ مف، استعمالو إليو انتيى ما قياسو إلى ينتو لـ وا 

فو  قياساً  أقوى ىي 6استعماالً  أسير الحجازّية كانت ا 
 . 

شاذًا عف القياس ومّطردًا في  ومّما ورد: فأوضحو قائال) القياس في شاذ االستعماؿ في )مّطرد الثالث والضرب
 .7فيذا مف الشذوذ عف القياس عمى ما ترى وىو في االستعماؿ منقاد غير متأّب ، الَحَوكة والَخونة: االستعماؿ قوليـ
وقّمتو في االستعماؿ ، وأّما ضعؼ الشئ في القياس: بّينو بقولو، معًا( واالستعماؿ القياس في )شاذ لرابعا والضرب

 : ما أنشده أبو زيد مف قوؿ الشاعر: فمرذوؿ مّطرح غير أّنو قد يجيء منو الشيء إاّل أّنو قميؿ وذلؾ نحو
 ضربؾ بالسيؼ قونس الفرس.       اضرب عنؾ اليمـو طارقيا 

                                                           
 .24: . االقتراح في عمـ أصوؿ النحو 1
 .1/69: اإللماع، عّياض بف موسى اليحصبّي: . ينظر 2
 .1/98: الخصائص: . ينظر 3
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ومف الضعيؼ في ، وىذا مف الشذوذ في االستعماؿ عمى ما تراه، فحذؼ نوف التوكيد، أراد اضربف عنؾ: اقالو  
وىذا مما يميؽ بو األطناب واإلسياب ، القياس عمى ما أذكره لؾ؛ وذلؾ أّف الغرض في التوكيد إّنما ىو التحقيؽ والتسديد

غرض فجرى وجوب استقباح ىذا في القياس مجرى امتناعيـ وينتفي عنو اإليجاز واالختصار ففي حذؼ ىذه النوف نقص ال
ميدد وقردد : مف إدغاـ الممحؽ نحو

1. 
مّطرد في القياس وشاذ في ، مّطرد في القياس واالستعماؿ معا: فمف خالؿ تقسيـ ابف جني ألضُرب كالـ العرب

أراد أف يميد العالقة بيف االستعماؿ ، مًعاشاّذ في االستعماؿ والقياس ، مّطرد في االستعماؿ شاّذ في القياس، االستعماؿ
فأساس ىذه ، )السماع( والقياس؛ ذلؾ أّف النظاـ المغوّي عنده يجب أف يّتصؼ بالمرونة لتمبية الحاجات المتزايدة مف األلفاظ

                   : ثـّ القياس. فشرح العالقة بيف االستعماؿ )السماع( والقياس عمى النحو اآلتي، المرونة ىو االعتباط
اْسَتْحَوَذ : قوؿ اهلل تعالى: نحو إذا تعارضا نطْقَت بالمسموع عمى ما جاء عميو ولـ َتِقْسو في غيره وذلؾ: قاؿ ابف جني -

 ِ ْيَطاُن َفأَْنَساُهْم ِذْكَر ّللاَّ ْيَطان َعلَْيِهُم الشَّ ئَِك ِحْزُب الشَّ اِسُرونَ أَََل إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهُم اْلخَ  أُولََٰ
فيذا ليس بقياس لكّنو ال بّد مف ، 2

قبولو؛ ألنؾ إنما تنطؽ بمغتيـ وتحتِذى في جميع ذلؾ أمثمتيـ ثـ إّنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره أال تراؾ ال تقوؿ في 
استقاـ استْقَوـ وال في استباع استْبيع

رد في أي اط، أّنو إذا تعارض االستعماؿ والقياس يّتضح مف ىذا القوؿ: أي .3
أي باالستعماؿ؛ ألنؾ تتكّمـ كالـ العرب؛ ولكّنو ال يّتخذ أصاًل يقاس عميو ، وشّذ عف القياس أخذت باألّوؿ، االستعماؿ

   غيره.
ف لـ ينتو قياسو إلى ما انتيى إليو استعمالو-  ، إذا شّذ في القياس وكثر في االستعماؿ أخذت بما كثر في االستعماؿ؛ وا 

ف لـ تكف قّوتو     .4والعربّي قد يتكّمـ المغة وغيرىا أقوى في القياس عنده، في القياس عمى قدر قّوتو في االستعماؿأي وا 
قد نطقت فيو بشيء آخر عمى قياٍس غيره  سمعت العرباعمـ أّنؾ إذا أّداؾ القياس ِإلى شيء ما ثـ : قاؿ ابف جني -

أَجْزتو فأنت فيو مخيَّر تستعمؿ أيَّيما شئتفَدْع ما كنت عميو إلى ما ىـ عميو فإف سمعت مف آَخر مثؿ ما 
5. 

إذا أيد قياسؾ سماع فأنت مخّير فيو؛ فإف صح عندؾ أّف العرب لـ تنطؽ بقياسؾ كنت عمى ما أجمعوا : وقاؿ أيضاً  -
 .6 أو لضرورة ألنو عمى قياسيـ، أو لساجع، وأعددت ما كاف قياسؾ أداؾ إليو لشاعر مولِّد، عميو البتة

فذىب الدكتور فاضؿ صالح السامرائي إلى ، لباحثوف في موقؼ ابف جني مف مسألة سماع كالـ العربوقد اختمؼ ا
أّف موقؼ ابف جني مف السماع ىو نفسو موقؼ أسالفو مف البصرّييف فال يأخذ بالشاّذ والنادر وال يقيس عميو عمى وجو 

؛ إذ نراه يخّصص بابًا بػ)أغالط 8البصرّييف والكوفّييفأما الدكتور محمود حسني فإّنو يرى أّف موقفو تراوح بيف ، 7العمـو
ّنما تيُجـُ بيـ طباعيـ عمى ما ، وال قوانيف يعتصموف بيا، ألّنيـ ليست ليـ أصوؿ يراجعونياوقد وقعوا فييا؛ ، العرب( وا 

ينطقوف بو فرّبما استيواىـ الشيء فزاغوا بو عف القصد
عّمة امتناع ذلؾ و، ونراه يدعو إلى ترؾ األخذ عف أىؿ المدر، 9

                                                           
 .1/127. المصدر نفسو:  1
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ولو ُعمـ أّف أىؿ مدينٍة باقوف عمى فصاحتيـ ولـ ، ذلؾ ما َعَرض ِلُمغاِت الحاضِرة وأىِؿ الَمدِر مف االختالؿ والفساد والَخَطؿ
يعتِرض شئ مف الفساد لمغتيـ لوجب األخذ عنيـ كما يؤخذ عف أىؿ الوبر

1. 
الموضع : مف ذلؾ، ذىب إليو في النّصيف السابقيف غير أّف المتتّبع في كتابو الخصائص يجد مواضع خالؼ ما

ما : ىػ(154حسف الظّف بما خالؼ عميو الجميور وأنكر تخطئة العرب مستداًل بقوؿ أبي عمرو بف العالء )ت: األّوؿ
وبعد ، معناه كثيروقد روى في ، ولو جاءكـ وافرًا لجاءكـ عمـٌ وشعٌر كثيٌر فيذا ما تراه، انتيى إليكـ مّما قالت العرب إال أقمُّو

فمسنا نشّؾ في بعِد لغة ِحْمَيَر ونحوىا عف لغة بني نزاٍر فقد يمكف أف يقع شيء مف تمؾ المغة في لغتيـ فيساَء الظفُّ فيِو بمف 
ّنما ىو منقوٌؿ مف تمؾ المغة سِمع منو وا 

ُيسَمع منو ما ، فإذا كاف األمر كذلؾ لـ نقطع عمى الفصيح: وزاد قائالً ، 2
جميور بالخطأ ما ُوِجد طريؽ إلى تقّبؿ ما يوِردهيخالؼ ال

، غير أّنو اشترط الفصاحة في قائمو وموافقة المسموع القياس، 3
 وكاف ما أورده مّما يقبمو القياس إال أّنو لـ َيِرد ِبو ، فإف كاف اإلنساف فصيحًا في جميع ما عدا ذلؾ القدَر الذي انفرد ِبو

ف فإّف األولى في ذلؾ أف ُيْحَسف الظّف ِبو وال ُيحَمؿ عمى فسادهاستعماؿ إال مف جية ذلؾ اإلنسا
4. 

ألّنيا وال يصّح رّد لغة باألخرى؛ ، وجواز القياس عمييا، عدـ التفاوت بيف المغات فكّميا عنده حّجة: الموضع اآلخر
وتعتقد أّف أقوى القياسيف أقبُؿ ، عمى أختيا لكّف غاية ماَلؾ في ذلؾ أف تتخّيَر إحداىما فتقّوَييا، ليست أحؽَّ بذلؾ مف َرِسيمتيا

نزؿ القرآف بسبع لغاٍت كّميا كاٍؼ شاؼٍ : أَوال ترى إلى قوؿ النبيّ ، ليا وأشّد ُأْنسًا بيا. فأّما رّد إحداىما باألخرى فال
وزاد ، 5

ف كاف غ: وزاد قائالً  ير ما جاء بِو وكيؼ تصرِفت الحاؿ فالناطؽ عمى قياس لغٍة مف لغات العرب مِصيب غير مخطئ وا 
خيرًا منو

فإف قمت زعمَت أّف العرب تجتمع عمى لغتيا : قاؿ، وَأرَجَع مسألة اختالؼ المغات إلى الفروع ال في األصوؿ، 6
لى الحكاية في االستفياـ  لغتيا فال تختمؼ فييا وقد نراىا ظاىرة الخالِؼ أال ترى إلى الخالؼ في ما الحجازّية والتميمّية وا 

وتِرؾ ذلؾ في التميمّية إلى غير ذلؾ قيؿ ىذا الَقْدر مف الخالؼ ِلقّمتو ونزارِتو محتَقر غير محتَفؿ ، ازّيةعف األعالـ في الحج
ّنما ىو في شىء مف الفروع يسير فأّما األصوؿ وما عميِو العاّمة والجميور فال خالؼ فيِو وال َمذَىب ، بِو وال َمِعيج عميوِ  وا 

لمطاعف ِبو
7. 
ف أف، فإّف ابف جني  : تى بجواز االحتجاج بمغات العرب جميعيا غير أّنو قّيد ذلؾ بأموروا 

 .8وال ترّد الثانية باألولى، فمؾ أف تختار رأيًا منيما، وقّوة القياس، أف تكوف المغتاف متساويتيف في كثرة االستعماؿ - أ
، فاّنؾ تأخذ بأوسعيا رواية: ىفاختيار األولى أول، واألخرى قميمة االستعماؿ، أف تكوف إحدى المغتيف كثيرة االستعماؿ - ب

وأقواىا قياسا
9. 

غير منعّي عميو، ُيحَتاج إلى ذلؾ في شعر أو سجع فإّنو مقبوؿ: أف تكوف المغة ضعيفة لقّمة استعماليا فإف - ت
؛ 10

إنسانًا لو استعمميا لـ يكف مخطئًا لكالـ العرب لكّنو كاف يكوف مخطئًا ألجود المغتيف ألف
11. 
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جواز : األوؿ: وعّمؿ ذلؾ بأمريف، ومما يقبميا القياس فاألولى أف تقبؿ، الفة لما عميو جميور العربإف كانت المغة مخ - ث
قد يكوف مرتجاًل؛ ألّف األعرابّي يمكف أف : واألمر اآلخر، وقوع ذلؾ لممنقوؿ عنو مف لغة قديمة لـ يبَؽ منيا أثر معمـو

 1واف لـ يقبميا القياس رّدت. ،يتصّرؼ ويرتجؿ ما لـ يسبقو أحد إليو إذا قويت فصاحتو
 : منيا ما يأتي، و أوضح ابف جني قواعد في المسموع عف الفصيح

ف كانت لغتو الجديدة فاسدة لـ ، إذا انتقؿ لسانو مف لغة فصيحة إلى أخرى مثميا وجب األخذ بمغتو التي انتقؿ إلييا -1 وا 
 .2يؤخذ باألولىو  يؤخذ بيا

وما أباه غير مقنوع في ، أخذ بو ما لـ يخالؼ قياسا، يء لـ ُيسمع مف غيرهإف ورد عف العربّي الموثوقة فصاحتو ش -2
 .3قبولو

وما أورده ، إذا ُسمع مف العربّي شيء خالؼ بو الجميور فإف كاف العربّي فصيحًا في جميع ما نقؿ عنو عدا مخالفتو -3
ف أباه القياس، ية ىذا العربيّ واف لـ يرد بو استعماؿ إال مف ج، مّما يقبمو القياس فاألولى أف ُيحسف الظف بو  .4وا 

، إذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة كالفصوؿ والفروؽ بيف الجزأيف المتصميف اتصااًل قويا كالمضاؼ والمضاؼ إليو -4
 .5فال يعني ذلؾ ضعفا في لغتو وقصورا في فصاحتو، ومثميا بيف الفعؿ والفاعؿ باألجنبي وغيرىما

سألت مرة : قاؿ، وابف عّمو، مثمما فعؿ مع الشجري، إال أف يختبر فصاحتووكاف ابف جني ال يأخذ عف أعرابّي 
: فقاال (حمراء)كيؼ تحّقراف : فقمت ليما، وكاف اسمو ُغْصناً ، ومعو ابف عـّ لو دونو في فصاحتو، الشجريَّ أبا عبد اهلل

فقاؿ  (ِعْمباء)ثـ َدَسْست في ذلؾ ، صوابوىما يجيئاف بال، وواليُت مف ذلؾ أحرفاً ، ُسَويداء: فسوداء قاال: ُحَميراء. قمت
ـَ الضمة في الياء: فمما ّىـ بفتح الباء تراجع كالمذعور ثـ قاؿ، وتبعو الشجريّ ، ُعَميباء: غصف فكانت تمؾ ، آه ! ُعَميبّى ورا

عادة لو 
6 . 

، لخصائص بصدؽ الَنَقَمةوخّص بابًا في ا، واعتّد ابف جني بالشاىد المجيوؿ قائمو المنقوؿ عف البصرّييف والكوفّييف
 .7وثقة الرواة

وفي حديثو عف ، وغيرىما، 9وابف الرومي، 8أّما أشعار الموّلديف فقد استشيد بيا في المعاني ال األلفاظ منيـ المتنبي
ف كاف مولَّدًا  -وال تستنكر ذكر ىذا الرجؿ : قاؿ، عف المتنبي ، وغموضو، في أثناء ما نحف عميو مف ىذا الموضع -وا 

بو فإّف المعاني يتناىبيا المولَّدوف كما يتناىبيا المتقّدموفولطؼ  وقد كاف أبو العباس وىو الكثير التعّقب لِجّمة الناس ، متسرَّ
احتّج بشيء مف شعر َحبيب بف أوس الطائّي في كتابو في االشتقاؽ لما كاف غرضو فيو معناه دوف لفظو

10. 
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 تحدث حيف أفراد مجتمعو؛ ذلؾ مف يكتسبيا التي المغوية الفرد مكةم تنمية في السماع فائدة إلى جني ابف لفت وقد
فإنيـ بتجاورىـ وتالقييـ وتزاورىـ َيجروف َمجرى : بعضيـ فقاؿ إلى لغاتيـ انتقاؿ في وأثره ببعضيـ العرب اّتصاؿ عف

فبعضيـ يالحظ صاحبو ويراعى أمر لغتو، الجماعة في دار واحدة
1. 

 : س عند ابن جنيالقياقواعد : المطمب الثاني
قايست بيف : قاَس الشيء َيقيُسو َقيسًا وقياسا واقتاسو وقّيسو إذا قّدره عمى مثالو ... ويقاؿ مصدر: المغة في القياس

  2.شيئيف إذا قادرت بينيما
 ،وسّويتو قدرتو إذا بالنعؿ النعؿ قست يقاؿ التقدير عف عبارة: ىػ( أّف القياس816الشريؼ الجرجاني )ت وأوضح

نظيره إلى الشيء ردّ  عف عبارة وىو
 المستنبط مف المعنى عف عبارة الشريعة وفي: فقاؿ، الشرع في وبّيف تعريفو، 3

في الحكـ والفرع األصؿ بيف الجمع وىو، غيره إلى عميو المنصوص مف الحكـ لتعديو النص؛
4. 

، اٍف يقتضيو في صّحة األوؿ صّحة الثانيالجمع بيف أّوؿ وث: أّما القياس في العرؼ االصطالحّي النحوّي فيعني
وفي فساد الثاني فساد األوؿ

جراء حكـ األصؿ عمى الفرع ، ىو حمؿ فرع عمى أصؿ بعّمةو، 5 وا 
6. 

: ىو معظـ أدّلة النحو والمعّوؿ في غالب مسائمو عميو كما قيؿ بؿ، والقياس ىو األصؿ الثاني مف أدّلة الصناعة
إّنو عمـ بمقاييس مستنبطة مف كالـ العرب: ليذا قيؿ في حّده، إّنما النحو قياس ُيّتبع

فإنكار القياس في النحو ال ، 7
وال نعمـ أحدًا مف العمماء أنكره؛ لثبوتو بالدالئؿ القاطعة ، فَمف أنكر القياس أنكر النحو، يتحّقؽ؛ ألّف النحو كّمو قياس

 .8والبراىيف الساطعة
ىذا موضع شريؼ وأكثر : قائاًل فيو، عمى كالـ العرب فيو مف كالـ العرب()ما ِقيس ووضع ابف جني بابًا أسماه 

ما : وقد نصَّ أبو عثماف عمِيو فقاؿ، والمنفعُة بو عامَّة والتساُند إلِيو ُمَقو ُمْجدٍ ، الناس يَضُعؼ عف احتمالو؛ لغموضِو ولطفوِ 
ّنما سْمعَت ، ال غيُرؾ اسـ كّؿ فاعؿ وال مفعوؿقيس عمى كالـ العرب فيو مف كالـ العرب أال ترى أّنؾ لـ تسمع أنت و  وا 
البعَض فقْست عميو غيره فإذا سمعت قاـ زيد أجْزَت َظُرؼ ِبشر وكـر خالد

 : . يّتضح لنا مف ىذا القوؿ ما يأتي9
يّتضح لو  الذي يمعف النظر في كتاب الخصائص، إّف القياس مع االستعماؿ يجعؿ نظاـ المغة متجددة متواصمة -

اشتقاؽ قوليـ )رفع عقيرتو(  ومّما يعّزز ىذا استنكاره، أي بالواقع الموضوعي، ياس يرتبط ارتباطًا وثيقًا باالستعماؿأّف الق
لو أبو إسحاؽ ويوافؽ عمى أّف معنى الصوت في )عقيرتو( مأخوذ افتراضًا مف أّف ، مشتقًا مف )عقر( إذا رفع صوتو مثمما أوَّ

ولذلؾ قاؿ سيبويو في نحو مف : وقاؿ ابف جني، رفع عقيرتو: وصرخ؛ فقالوا، رةفرفع رجمو المعقو ، أحدىـ قطعت رجمو
 . 10أو ألّف األّوؿ َوَصَؿ إليو عمـٌ لـ يصؿ إلى اآلخر؛ يعني ما نحف عميو مف مشاىدة األحواؿ واألوائؿ: ىذا
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وقؼ الذي يجري فيو أشد نفعًا أي ربط الكالـ بالم، وىذا المثاؿ فيو داللة أخرى مشاىدة حاؿ المتكمـ في أثناء الكالـ
وىذا يمكف ، وعمى وفؽ ىذا يترّجح لنا أّف ىناؾ عالقة بيف القياس المغوّي وسياؽ الحاؿ، أي ما ُيسّمى بسياؽ الحاؿ، لّمغويّ 

 أف يوّظؼ في كتاب الخصائص عمى وجو الخصوص.
 لقياس فطري نشأ مع االستعماؿ.كأّف ا، يترّجح لنا مف خالؿ ىذا القوؿ أّف القياس يسير مع الطبيعة المغوية -
وَعّد ، مف المعمـو أّف المغة نظاـ بمعنى أّنو يجب احتواء ما يمكف احتواؤه مف كالـ العرب في ضمف النظاـ المغوي -

 ما يقع خارج النظاـ شاذًا يحفظ وال يقاس عميو.
النظاـ المغوّي مِرنًا يستجيب  إذا كاف االستعماؿ قّوة ضاغطة عمى المغة باّتجاه التقميص؛ فما القّوة التي تجعؿ -

، وىذا النّص صريح بيذه المرونة، إّنيا مرونة القياس، ولمتطّمبات التطّور مف جية أخرى، لمتطّمبات التواصؿ مف جية
 : وىناؾ نصوص في كتاب الخصائص تؤّكد مرونة القياس منيا

 .1قياسإذا كاف األكثر غير ، جواز القياس عمى ما يقّؿ ورفضو عمى األكثر منو - أ
لإلنساف أف يرتجؿ مف المذاىب ما يدعو إليو القياس ما لـ ُيمِو بنّص أو ينتيؾ ُحرمة شرع فقْس عمى ما ترى  - ب

أي ، وىذا دليؿ عمى حرّية االستنتاج والبحث العممّي في النظاـ المغوي 2، فإّنني إّنما أضع مف كؿ شيء مثااًل موَجزاً 
 ستعماؿ.جعؿ المغة تستجيب لمتطّمبات التطّور واال

ف أمكف أف يكوف المراد غيره، في باب الحمؿ عمى الظاىر - ت فإذا شاىدت ظاىرًا يكوف مثمو أصاًل أمضيت : وا 
ف أمكف أف تكوف الحاؿ في باطنو بخالفو الحُكـ عمى ما شاىدتو مف حالو وا 

مثالو حمؿ ، ؛ تسيياًل لمبحث ولمغة3
يؿ؛ ذلؾ أّف عيف الِفْعؿ ال ، ُسَييد كِديؾ وُديِيؾ: تحقيرهسيبويو كممة)سّيد( عمى أّنو مّما عينو ياء فقاؿ في  ََ وفيؿ وُفِي

 .4ينَكر أف تكوف ياء وقد ُوجدت في سّيٍد ياء فيي في ظاىر أمرىا إلى أف يرد ما َيستنِزؿ عف بادي حاليا
لحاؽ، ترُؾ األخّؼ إلى األثقؿ مف غير ضرورة ومف مظاىره، االستحساف ضرب مف االّتساع والتصّرؼ - ث نوف  وا 

 .5واستصوب، استحوذ: نحو، وما خرج منبو عمى أصؿ بابو، التوكيد باسـ الفاعؿ تشبييا لو بالمضارع
أال ترى أّنؾ : كذلؾ بّيف ابف جني أّف المغة عند أبي عمّي الفارسي ال ترتجؿ ارتجااًل بؿ مقيسة عمى كالـ العرب

ف لـ تكف، تقوؿ طاب الُخْشُكَناُف فتجعمو مف كالـ العرب فبرِفعؾ إّياه كرفعيا ما صار لذلؾ : العرب تكمَّمت بِو ىكذا قاؿ وا 
محمواًل عمى كالميا ومنسوبًا إلى لغتيا

رأى األستاذ سعيد األفغاني أّف القياس وفمسفتو وصؿ عند ابف جني إلى و ، 6
والقياَس القياَس : بقولو، فابف جني يغري بو، 7ذروتو

فقّسـ القياس  ،9ناصحًا بتأّممو فكاف مولعًا بالقياس كثير األخذ بو، 8
 : ىي، القياس عمى أربعة أقساـ

، والرفع في الجمع الواو، كإعرابيـ المثنى والجمع بالحروؼ فأعَطُوا الرفع في التثنية األلؼحمؿ الفرع عمى األصؿ  -1
ا صاروا إلى ولمّ ، وبقي النصب ال حرؼ لو فُيماَز بِو جذبوه إلى الجّر فحمموه عميو دوف الرفع، والجّر فييما الياء

وال ضرورة ىنا؛ ، مررت باليندات: ضربت الينداِت مثمما قالوا: جمع التأنيث حمموا النصب أيضًا عمى الجّر فقالوا
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وزواؿ الضرورة التي ، فمـ يفعموا ذلؾ مع إمكانو، رأيت الينداتَ : قادريف عمى أف يفتحوا التاء فيقولواألّنيـ قد كانوا 
ف َعِري مف ضرورة األصؿ مى إيثارىـ واستحبابيـ حمؿ الفرع عمىفدّؿ ع، عارضت في المذكر عنو  .1األصؿ وا 

، فحمموا ىذه األلؼ، فأجازوا َمْغِزّى وَمِرمّى وَمْدِعىّ ، كحذفيـ ألِؼ َمْغًزى وَمْدًعى في الّنسبحمؿ األصؿ عمى الفرع  -2
ف كانت أصاًل حماًل ليا ، تحّية ومف ذلؾ أيضًا حذفيـ ياء، ُحبمّى وسكرىّ : وىي الـ عمى األلؼ الزائدة في نحو وا 

ف كانت زائدة؛ فمذلؾ قالوا  .2َشقوّى وَغَنوّى في شقيَّة وغنّية: َتَحِوّى مثمما قالوا: عمى ياء شقيَّة وا 
ما إف لـ َيُقـ دليؿ فإنؾ محتاج إلى ِإيجاد النظير أال ترى إلى ِعْزويٍت لّما لـ يقـ : حمؿ النظير عمى النظير كقولو -3

ا لـ تِجد لو نظيرًا  الدليؿ عمى أّف واوه وتاءه أصالف احتجت إلى التعّمؿ بالنظير فمنعت مف أف يكوف ِفْعِويال لمَّ
وحممتو عمى ِفعميِت لوجود النظير وىو ِعفريت وِنفريت

 )وِنفِريت(.، و. فينا حمؿ )ِعزِويت( عمى نظيره )ِعفِريت(3
 : 4كقوؿ الشاعر، حمؿ ضّد عمى ضدّ  -4

 بنو ُقَشير           لعمر اهلل أعجبنى رضاىا إذا َرِضَيْت عميَّ 
وأقبمت عميو؛ لذلؾ استعمؿ )عمى( ، ووجيو أّنيا إذا رضيت عنو أحبتو ، أوضح ابف جني أّف الشاعر أراد )عني( 

لّما كاف )رضيت( ضدَّ )سخطت( عّدى : وكاف أبو عمّي الفارسّي يستحسف قوؿ الكسائّي في ىذا؛ ألنو قاؿ، بمعنى )عف(
َيت بعمى حماًل لمشئ عمى نقيضوَرضِ 

5. 
ف عّما وَفَشَوا ، ضرباف أحدىما معنوّي واآلَخر لفِظيّ : كذلؾ اعتنى بمقاييس العربية فبّيف أّنيا وىذاف الضرباف وا 

، فإف أقواىما وأوسعيما ىو القياس المعنوّي أال ترى أّف األسباب المانعة مف الصرؼ تسعة واحد منيا لفظىّ ، في ىذه المغة
ثِمد، وَتْنُضب، وَيْرَمع، أحمد: وىو َشَبو الفعؿ لفظًا نحو ستبرؽ والثمانية الباقية كّميا معنوّية كالتعريؼ، وَبّقـ، وُأْبُمـ، وا  ، وا 

والتأنيث وغير ذلؾ ، والعدؿ، والوصؼ
6. 

المفظ في  فيو في كتابو الخصائص يرّجح المعنى عمى، ويّتضح مف ىذا القوؿ عناية ابف جني بالقياس المعنويّ 
ىو اإلبانة عف المعاني باأللفاظ أال ترى أّنؾ إذا سمعت َأكَرـَ سعيد : إذ قاؿ، مف ذلؾ تعريفو اإلعراب، أكثر مف موضع

ولو كاف الكالـ ِسْرجًا واحدًا؛ الستبيـ ، وَشَكَر سعيدًا أبوه عممت برفع أحدىما ونصب اآلخر الفاعؿ مف المفعوؿ، أباه
أحدىما مف صاحبو

7. 
عمى شّدة ولعو بالقياس نراه في موضع آخر مف كتاب الخصائص يؤّكد حقيقة لغوّية مفادىا أّف القياس ال  وىو

وَمَعاذ اهلل أّف نّدعَي أّف جميع المغة ُتستدَرؾ باألدلَّة قياسًا : يستمّر في المغة جميعيا مخالفًا بذلؾ قياس المناطقة المستمرّ 
ينا عميولكّف ما أمكف ذلؾ فيو قمنا بو ونبَّ 

8. 
ثـ ، اعمـ أّنؾ إذا أّداؾ القياس ِإلى شئ ما: قاؿ، ويغّض منو إف تعارض معو، والسماع عنده أولى مف القياس

فإف سمعت مف آَخر مثؿ ما ، سمعت العرب قد نطقت فيو بشيء آخر عمى قياس غيره فَدْع ما كنَت عميو إلى ما ىـ عميو
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شئت فإف صّح عندؾ أّف العرب لـ تنطؽ بقياسؾ أنت كنت عمى ما أجمعوا عميو  أَجْزتو فأنت فيو مخيَّر تستعمؿ أيَّيما
وأعددت ما كاف قياُسؾ أّداؾ إليو لشاعٍر مولَّد أو لساجع أو لضرورة؛ ألّنو عمى قياس كالميـ، البّتة

1. 
ف كاف القميؿ أقوى قياسًا كاستعماؿ )ما( الناف، عمى وفؽ ىذا فّضؿ ابف جني كثرة االستعماؿ والقياس ، ية العاممةوا 

ويدلُّؾ عمى أّف الفصيح مف العرب قد يتكّمـ بالمغة غيرىا أقوى في القياس عنده منيا ما حّدثنا بو أبو عمّي : قاؿ، إىماليا
ْمُس َيْنَبِغي لََها أَْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوََل اللَّْيُل َسابُِق : ... عف أبي العباس أّف ُعَمارة كاف يقرأ َهاِر ََل الشَّ َوُكلٌّ فِي َفلٍَك َيْسَبُحونَ  النَّ

2 
لو قمُتو لكاف : فقاؿ، فياّل قمتو: فقمت لو: قاؿ، فقاؿ أردت )ساِبٌؽ النيار(، فقمت لو ما أردت: قاؿ أبو العباس، بالنصب

أوزف أي أقوى وأمكف في النفس أفال تراه كيؼ َجَنح إلى لغة وغيرىا أقوى في نفسو منيا: فقولو، أوزف
  ؟ 3

ئَِك ِحْزُب : ومف ذلؾ أيضًا مناقشتو لمفعؿ )اسَتحَوَذ( في قولو تعالى ِ أُولََٰ ْيَطاُن َفأَْنَساُهْم ِذْكَر ّللاَّ اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَّ

ْيَطانِ  أَََل إِنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسُرونَ  الشَّ
بولو؛ ألّنؾ إّنما تنطؽ فيذا ليس بقياس لكّنو ال بّد مف ق : فقاؿ ابف جني، 4

ـَ استْقَوـَ وال في ، وتحتذي في جميع ذلؾ أمثمتيـ، بمغتيـ ثـ إّنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره؛ أال تراؾ ال تقوؿ في اسَتَقا
اسَتَباَع اسَتْبَيعَ 

5. 
ف تقوؿ في فمؾ مف بعُد أ َشَنِئيّ : شنوء: كقياسو عمى النسبة إلى، وأجاز ابف جني القياس عمى الشاىد الواحد

لى َرُكوبة، َقَتِبيّ : اإلضافة إلى َقُتوبةٍ  لى َحُموبة، َركِبىّ : وا  َحَمِبّي قياسًا عمى َشَنِئيّ : وا 
. ومنو استحساف ابف جّني إلحاؽ 6

 : قوؿ الشاعرنوف التوكيد اسـ الفاعؿ في 
اًل ويمبس الُبُرودا                أريَت إف جئُت بِو ُأْمُمودًا   ُمَرجَّ
 فَّ أحِضروا الُشُيوداأقاِئمُ 

  عف قّوة عّمة وال عف استمرار فألحَؽ نوف التوكيد اسـ الفاعؿ؛ تشبييًا لو بالفعؿ المضارع فيذا إذف استحساف ال
عادة

7. 
مّطرد : والثاني، مّطرد في القياس واالستعماؿ معاً : فاألوؿ: إلى أربعة أنواع -كما قمت سابقًا  –وقد قّسـ المسموع 

 .شاّذ في االستعماؿ والقياس معاً : والرابع، مّطرد في االستعماؿ شاّذ في القياس: والثالث، وشاّذ في االستعماؿ في القياس
ف َشّذ : قائالً ، فيا ىو يؤّكد ذلؾ في موضع آخر، وعند ابف جّني اّطراد االستعماؿ أحرى بأف ُيقّدـ عمى القياس واِ 

ف لـ ينتِو قياسو إلى ما انتيى إليو ، عماؿ ما كثر استعمالو أولىالشيء في االستعماؿ وقوَي في القياس كاف است وا 
استعمالو

8. 
فعمى المجامع العربية أف تأخذ بأقوالو في قياس ، إّف ابف جّني توّسع في القياس وأنماطو: مّما تقدـ يمكننا القوؿ
 فقد فتح باب توّسع القياس.، الصيغ والمفردات والتراكيب

 : اإلجماع عند ابن جني مفهوم: المطمب الثالث - ج
فاالّتفاؽ مرحمة متقّدمة ، 1االّتفاؽ عمى األمر: واآلخر، العـز والتصميـ: أحدىما: ورد اإلجماع في المغة بمعنييف

أّف مف َعَزـَ عمى شيء فقد اّتفؽ : ومعنى أّنيما متالزماف، وليس ىو مف معاني اإلجماع المستقّمة، عمى العـز ومالـز لو
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وأّما الثاني ، واإلجماع بمعنى االّتفاؽ أّف األّوؿ يمكف حصولو مف واحد، والفرؽ بيف اإلجماع بمعنى العـز .2عميو وبالعكس
 3فال يمكف حصولو مف واحد بؿ مف اثنيف فصاعدًا.

: أسماه، فعقد فصاًل في كتابو )الخصائص(، يعّد ابف جني أّوؿ المغوّييف الذيف عّرفوا مفيـو اإلجماع عند النحوييف
إّنما يكوف ُحّجة إذا أعطاؾ ، اعمـ أّف إجماع أىؿ البمديف: إذ قاؿ فيو، قوؿ عمى إجماع أىؿ العربّية متى يكوف حّجة()ال

فأمَّا إف لـ يعط يده بذلؾ فال يكوف إجماعيـ حّجة عميو؛ ، وال المقيس عمى المنصوص، خصُمؾ يَده أاّل يخالؼ المنصوص
صمى اهلل  -في قرآف وال ُسنَّة أّنيـ ال يجتمعوف عمى الخطأ كما جاء النّص عف رسوؿ اهلل وذلؾ أّنو لـ ِيَرد مّمف ُيطاُع أمره 

ّنما ىو ِعْمـ منَتزع مف استقراء ىذه المغة  ،4ُأمَّتِي ال تجتمع عمى ضاللة: مف قولو -عميو وآلو وسّمـ فكّؿ مف ُفِرؽ ، وا 
ال  -مع ىذا الذي رأيناه وسوَّغنا مرتكَبو  -إال أّننا ، َعْمرو فكِره  وأبا، وطريٍؽ َنْيجة كاف َخِميؿ نِفسو، لو عف عّمة صحيحة

نسمح لو باإلقداـ عمى مخالِفة الجماعة التي قد طاؿ بحثُيا وتقدَّـ نظرىا ... إالَّ بعد أف يناىضو إتقانًا ويثابتو ِعرفاناً 
5. 

ثـّ يقوؿ ، ّية اإلجماع اّتفاؽ نحاة المصَريففيو يشترط في حج، والذي يبدو لنا أّف آخر كالـ ابف جني ينتقض بأّولو
إّف اإلجماع لـ ينعقد أصاًل عمى وفؽ كالـ ابف جني : ونحف نقوؿ ىنا، بعدـ حجّية اإلجماع إذا لـ يسمِّـ لو الخصـ بالرأي

 فكيؼ نبحث في حجّيتو؟، سابقاً 
فقياء في شروط اإلجماع في شروط اإلجماع النحوّي مثمما خاض ال -في كالمو السابؽ  -فابف جني لـ يخض

  : غير أّف المتأّمؿ في كالمو يمكنو أف يوجز شروط اإلجماع عنده في ما يأتي، 6الفقيي
جماع غيرىـ ال يكوف إجماعاً ، أف يكوف اإلجماع مف النحاة -1 فإجماع الفقياء ال يعّد إجماعًا ، فال يعتّد بإجماع العاّمة وا 

 عند النحاة.
فكّؿ مف ُفِرؽ لو ، ِعْمـ منَتزع مف استقراء ىذه المغة: ويجوز الخروج عميو؛ ألّف النحو ،اإلجماع في النحو غير ُممِزـ -2

وأبا َعْمرو فكِره، وطريٍؽ َنْيجة كاف َخِميؿ نِفسو، عف عّمة صحيحة
ومف مظاىر الخروج ، فأباح بذلؾ الخروج عميو، 7

لى ، اإلجماع الواِقع فيو منذ ُبِدىء ىذا العمـ فمّما جاز خالؼُ : إذ قاؿ، عنده ما فعمو في مسألة الجّر بالمجاورة وا 
وتاٍؿ عف ماٍض عمى أّنو ، فيذا يتناولو آِخٌر عف أّوؿٍ ، ىذا ُجْحُر َضبٍّ َخربٍ : آخر ىذا الوقت ما رأيتو أنا في قوليـ

وأّما أنا ، رّد غيره إليووال يجوز ، وأّنو مف الشاّذ الذي ال ُيحمؿ عميو، وال يتوّقفوف عنو، َغَمط مف العرب ال يختمفوف فيو
فعندي أّف في القرآف ِمْثؿ ىذا الموضع نيِّفًا عمى أْلِؼ موِضع؛ وذلؾ أّنو عمى حذِؼ المضاِؼ ال غير

أّما ، 8
ال تجتمع أّمتي عمى : لحجّيتو المستمّدة مف قوؿ رسوؿ اهلل )صمى عميو وآلو وسّمـ(اإلجماع عند الفقياء فيو ُممِزـ؛ 

الضاللة
9. 

والذي ، فال يعتّد بإجماع النحاة مف غير البصرة والكوفة، ف النحاة المجمعوف مف نحاة البمديف البصرة والكوفةأف يكو  -3
ّنما مف تبّنى رأَي البصرّييف أو الكوفّييف، نراه أّف المقصود بنحاة البمديف عند ابف جني ىو ليس مف َسَكَف البمديف ، وا 

ف لـ يكف قد نزؿ منازليـ.  وا 
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 وال المقيس عمى المسموع.، اإلجماع المسموعأف ال يخالؼ  -4
فكممة ابف جني )أىؿ البمديف( داّلة ، أف يكوف اإلجماع مف النحاة جميعيـ ومف غير خرؽ مف أحد إاّل لحّذاؽ النحاة -5

 فقد، أّما إجازتو لحّذاؽ النحاة، أكثر نحاة البمديف(: )لقاؿ، فمو أجاز وقوع اإلجماع مع مخالفة األقؿّ ، عمى العمـو
ال نسمح لو باإلقداـ عمى مخالِفة  -مع ىذا الذي رأيناه وسوَّغنا مرتكَبو -إاّل أّننا: -في كالمو السابؽ -أوضح قائالً 

 .1الجماعة التي قد طاؿ بحثُيا وتقدَّـ نظرىا...إالَّ بعد أف يناىضو إتقانًا ويثابتو ِعرفاناً 
إذ عّرؼ الفقياء اإلجماع ، فقد فّصموا القوؿ فيو، يّية الرئيسةأّما اإلجماع عند الفقياء فيعّد أصاًل مف األصوؿ الفق

المجتيديف مف أّمة محّمد )صمى اهلل عميو وآلو وسّمـ( في عصر مف العصور بعد وفاتو عمى حكـ شرعّي  اّتفاؽ: بقوليـ
اجتياديّ 

 : 3وىي في ما يأتي، ووضعوا لو شروطاً ، 2
 فال اعتبار باختالفيـ واّتفاقيـ.أّما العواـّ ، أف يكوف باّتفاؽ المجتيديف  - أ

أّما إذا اّتفؽ أكثر المجتيديف عمى حكـ مف األحكاـ فإّنو ال يكوف إجماعًا ، أف يكوف باالّتفاؽ مف المجتيديف جميعيـ - ب
ف كاف واحدًا.، عند الجميور ميما قّؿ عدد المخالفيف؛ ألّف الحّؽ ُيحتمؿ أف يكوف في جانب المخالؼ لألكثر  وا 

 فال يعّد اّتفاؽ المجتيديف مف أّمة غيره مف األنبياء إجماعًا شرعّيًا.، تيدوف مف أّمة محّمد)|(أف يكوف المج - ت
ّف ىذا ، إّف اإلجماع انعقد وما زاؿ بعض المجتيديف عمى قيد الحياة: أف ينقرض المجتيدوف الذيف أجمعوا فال ُيقاؿ - ث وا 

ذا عد، الشرط يؤّدي إلى أّف أحَد المجتيديف يعدؿ عف رأيو  ؿ انفّض اإلجماع.وا 
الذي يترّجح أّف السبب في تفصيؿ الفقياء في شروط اإلجماع قياسًا بعدـ التفصيؿ مثؿ ىذا باإلجماع النحوّي الذي 

في حيف أّف اإلجماع النحوّي في أكثره ، ىو أّف اإلجماع الفقيّي يؤّسس حكمًا شرعّيًا لـ يرد فيو نّص ، أوضحو ابف جني
 لسماع أو بالقياس أو باستصحاب الحاؿ.يقّوي قاعدة تثبت إّما با

 : التعميل النحوّي عند ابن جّني: المطمب الرابع
، عّؿ واعتّؿ أي َمِرَض فيو عميؿ: والعّمة المرض، 4وَجنُي الثمرة مّرة بعد أخرى، سقٌي بعد سقيٍ : التعميؿ في المغة

 .5منعو شغمو األّوؿيشغؿ صاحبو عف حاجتو كأّف العّمة صارت شغاًل ثانيًا : والعّمة الحدث
أو بعبارة أوضح ، أّما في االصطالح فالعّمة النحوّية ىي الوصؼ الذي يكوف مظّنة وجو الحكمة في اّتخاذ الحكـ

 .6ىي األمر الذي يزعـ النحوّيوف أّف العرَب الحظتو حيف اختارت في كالميا وجيًا معّينًا مف التعبير والصياغة
فالعّمة دليؿ ، والمعموؿ، العّمة: أّف التعميؿ في النحو ىو تفسير اقترانّي لركنيف وذىب الدكتور حسف خميس الممخ إلى

 .7والمعموؿ مدلوؿ عميو بالعّمة المفسرة، ويسّمييا بعض النحاة سببًا أو وجياً ، يقترف بالمعموؿ لتفسيره نحوياً 
ىػ( قواًل 337إذ أوضح الزجاجّي )ت، وكاف التعميؿ النحوّي عند عمماء العربّية األوائؿ يتماشى مع روح العربّية

، ُسِئؿ عف العمؿ التي يعتّؿ بيا في النحو، َذَكَر بعض شيوخنا أّف الخميؿ بف أحمد الفراىيديّ : قاؿ فيو، ىػ(175لمخميؿ)
، إّف العرب نطقت عمى سجّيتيا وطباعيا وعرفت مواقع كالميا: عف العرب أخذتيا أـ اخترعتيا مف نفسؾ؟ فقاؿ: فقيؿ لو

فإف أكف أصبُت العّمة فيو ، واعتممُت أنا بما عندي أّنو عّمة لما عممتو منو، واف لـ ُينَقؿ ذلؾ عنيا، ـ في عقوليا عممووقا
ف تكف ىناؾ عّمة لو فَمَثمي في ذلؾ َمَثؿ رجٍؿ حكيـٍ َدَخَؿ دارًا ُمحَكَمة البناء عجيبة النظاـ، الذي التمستُ  وقد ، واألقساـ، وا 
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فكّمما وقؼ ىذا الرجؿ في الدار عمى ، ييا بالخبر الصادؽ أو بالبراىيف الواضحة والحجج الالئحةصّحت عنده حكمة بان
إّنما فعؿ ىذا ىكذا لعّمة كذا وكذا: قاؿ، شيء منيا

 : . أّما ابف جني فقد أوضح أّف التعميؿ النحوّي فيو اتجاىاف1
باب في أّف العرب قد أرادت مف اِلعَمؿ في ّص ىذا وخ، أّف العرب أرادوا العمؿ واألغراض ما أراده النحاة: األّوؿ

اعمـ أّف ىذا موضع في تثبيتو وتمكينو منفعة ظاىرة ولمنفس بو : إذ قاؿ فيو، واألغراض ما نسبناه إلييا وحممناه عمييا
ـز ليا وأجمؿ بيا ُمْسكة وِعْصمة؛ ألّف فيو تصحيح ما نّدعيو عمى العرب مف أّنيا أرادت كذا لكذا وفعمت كذا لكذا وىو أح

ييا منيجًا واحدًا تراعيو  وأدّؿ عمى الحكمة المنسوبة إلييا مف أف تكوف تّكمفت ما تكّمفتو مف استمرارىا عمى َوِتيٍرة واحدة وتقرِّ
وتتحمَّؿ لذلؾ مشاقَّو وُكَمَفو وتعتذر مف تقصير إف جرى وقتًا منيا في شيء منو، وتالِحظو

وفي ىذا النّص نراه تابع ، 2
 خميؿ في رأيو عف العّمة.ال

أف يكوف : فأوضح ابف جني قائالً ، فيتمّثؿ في أّنيـ ُطِبعوا عمى المغة مف غير مراعاة عمميا: أّما االّتجاه اآلخر
، وال لقصٍد مف الُقصود التي تنسبيا إلييـ في قوانيِنو، ذلؾ شيئًا ُطِبعوا عميِو واجيئوا إليِو مف غير اعتقاد منيـ لِعمِمو

ومف دالئؿ عنايتو ، فأظيَر حماسًة ال نظير ليا في الدفاع عنو، اعتنى ابف جني بالتعميؿ النحوّي عناية فائقة، 3ووأغراض
 : فمنيا، عنايتو بالتعميؿ النحوّي أّنو َعَقَد في كتابو )الخصائص( أكثر مف باب لمعّمة

 .4باب ذكر عمؿ العربّية أكالمّية ىي أـ فقيّية -
 .5باب في تخصيص العمؿ -
 .6رض العمؿباب تعا -
 .7باب في أّف العّمة إذا لـ تتعّد لـ تصح -
 .8باب في إدراج العّمة واختصارىا -
 .9باب في َدور االعتالؿ -
. واعتمد ابف جني في 10باب في الرّد عمى مف اعتقد فساد عمؿ النحوّييف لضعفو ىو في نفسو عف إحكاـ العمؿ -

فرأى أّف عمؿ ، ميـ الفطرة والذوؽ غير محتاج إلى الدليؿ والبرىافويست، تصنيفو العمؿ النحوّية عمى الحّس المغوّي والشعور
إذ أوضح ىذا ، وذىب إلى أّف العرب أصابت مف قّوة النظر وسالمة الذوؽ المغوّي نصيبًا وافراً ، 11النحو مواطئة لمطباع

، َضوا في ذلؾ إلى أف أضعفوىاحتى أف، أحدىا استثقاليـ الحركة التي ىي أقّؿ مف الحرؼ: قد أريُتؾ في ذلؾ أشياء: قائالً 
ثـ مّيموا بيف الحركات فأْنَحوا عمى الضّمة والكسرة؛ لثقميما ، واختمسوىا ثـ تجاوزوا ذلؾ إلى أف انتيكوا حرمتيا فحذفوىا

فيؿ ىذا إال لقّوة نظرىـ ولطؼ استشفافيـ وتصّفحيـ، وأجمعوا الفتحة في غالب األمر لخّفتيا
12. 
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ياء في استنباط العمؿ إذ وقع في استقرائو النحو العربّي عمى إشارات متناثرة في كتب وانتيج ابف جني منيج الفق
إذ قاؿ عقب تحريره أبواب العّمة ، النحاة جمع بعضيا إلى بعض بما أوتي مف دّقة النظر النحوّي وثقافة كالمّية فقيّية

ف لـ يكونوا ، قد أرادىا أصحابنا وعَنوىا، ااعمـ أف ىذه المواضع التي ضممتيا وعقدت العّمة عمى مجموِعي: النحوية واِ 
قا قّدمناه نحف مجتِمعا، جاءوا بيا مقدَّمة محروسة فإنيـ ليا أرادوا ّياىا َنوْوا ... فيذا الذي يرجعوف إليِو فيما بعد متفرِّ واِ 

1. 
لو السبؽ في ىذا وذكر أّف أستاذه ، وتحّدث ابف جني عف نشأة العمؿ فذىب إلى أّنيا تخطر لمنحاة فينتزعونيا

أحسب أّف أبا عمّي قد خطر لو وانتَزع مف ِعمؿ ىذا العِمـ ثمَث ما وقع لجميع أصحابنا: إذ قاؿ، المجاؿ
2. 

ِإّنما ينتزع أصحابنا منيا  -رحمو الّمو -وكذلؾ ُكُتب محمد بف الحسف : قائالً  -في موضع آخر -كذلؾ بّيف 
وال تجد لو عّمة في شيء مف ، الِمو فُيْجَمع بعضيا إلى بعض بالمالطَفة والرِّفؽالعمؿ؛ ألّنيـ يجدونيا منثورة في أثناء ك

رة وىذا معروؼ مف ىذا الحديث عند الجماعة غيُر منكور، كالمِو مستوفاة محرَّ
3. 

 : فانقسموا إزاءىا عمى اّتجاىيف، ولفظة )أصحابنا( ىذه أوقعت الباحثيف في إشكاؿ
وجعؿ مراد النّص أّف النحاة كانوا يمجأوف إلى كتب الفقو الستنباط ، صحابنا( بالنحاةفّسر لفظة )أ: فاالتجاه األّوؿ

وممف يمّثؿ ىذا ، وىذا ما ينـّ عف الصمة الوثيقة التي كانت بيف العمميف، حتى تصمح ليـ، العمؿ النحوية بالمطؼ والمداراة
فالصمة بيف النحوّييف والمتكّمميف صمة معروفة ، ة صريحةاالتجاه الدكتور مازف المبارؾ الذي رأى أّف ىذا النّص إشارة جزئي

بؿ كاف أّوؿ مف رأى وضع أصوؿ النحو عمى طريقة ، لكّنو ىو الذي صّرح بيا ووضع أمرىا ودّؿ عمى مكانيا، مف قبؿ
 .4األصوؿ الفقيّية الكالمّية
اذ محمد عمي النّجار محّقؽ كتاب األست -فّسر لفظة )أصحابنا( بالفقياء ويمّثؿ ىذا االتجاه : واالّتجاه اآلخر

إّف : الخصائص ذكر أّف ابف جني قصد بأصحابنا بفقياء الحنفّية؛ ألّنو كاف حنفّيًا كما يقوؿ النّجار كأّنو يريد أف يقوؿ ىنا
فمو في أصحابو النحوّييف أسوة ، يجمعوف العمؿ الفقيية مف كالمو -وىو صاحب أبي حنيفة -أصحاب محمد بف الحسف 

 .5و في الفقوبأصحاب
، العربية أصوؿ في بمباحث كمّية ربط العّمة جني ىو أّنو ابف عند العّمة نرى أّف الجديد في درسإذف عمى وفؽ ىذا 

 مبادئ وضع في أسبقيـ فكاف، النحو ألصوؿ التأصيؿ في قّصروا العربّية السابقيف عمماء أفّ  وأدرؾ، القدامى آثار درس فقد
لـ نَر أحدًا مف عمماء البمديف تعّرض لعمؿ أصوؿ النحو عمى  : مقدمة كتابو الخصائصإذ قاؿ في ، عصره مف معارؼ

مذىب أصوؿ الكالـ والفقو
6. 

وعمؿ الفقياء؛ والسبب في ذلؾ يعود ، وألجؿ ىذا فقد بحث ابف جّني عف مكاف لعمؿ النحوّييف بيف عمؿ المتكّمميف
منيجًا يقـو عمى استنباط : منيجيف -أّيًا كانت -مف أّف لممعرفة إلى ما طبع الدراسات المختمفة في العصر اإلسالمي 
ومنيجًا يقـو عمى بناء كمّيات ثـ تطبيقيا عمى الجزئيات والمسائؿ ، األصوؿ مف المسائؿ والجزئّيات ويسّمى بمنيج الفقياء

 .7ويسّمى بمنيج المتكّمميف
: عمؿ الفقوّّ ورأى أف، ووجو المصمحة، مى النّص ذىب ابف جني إلى أّف عمؿ النحو ليست كعمؿ الفقياء مبنّية ع

خفّية عنا غير بادية الصفحة لنا أال ترى أّف ترتيب مناسؾ ، ووجوه الحكمة فييا، إّنما ىي أعالـ وأمارات لوقوع األحكاـ
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ّمة جعؿ والطالؽ وغير ذلؾ؛ إّنما يرجع في وجوبو إلى ورود األمر بعممو وال تعرؼ ع، والصالة، وفرائض الطيور، الحج
وال في ، وال يعمـ أيضًا حاؿ الحكمة والمصمحة في عدد الركعات، الصموات في اليـو والميمة خمسًا دوف غيرىا مف العدد
اختالؼ ما فييا مف التسبيح والتالوات إلى غير ذلؾ

1. 
واستخراج السبب ، او بّيف ابف جني أّف ىناؾ عماًل فقيّية شبيية بعمؿ النحوّييف؛ ألّف وراءىا غرضًا يمكف تسويغي

وارتفاع ، رجـ الزاني إذا كاف محصنًا وحّده إذا كاف غير محصف؛ وذلؾ لتحصيف الفروج : ومثؿ ليذا بقولو، الداعي إليو
وكذلؾ إفادة القاتؿ بمف قتمو ، وِزيد في حدَّ المحَصف عمى غيره؛ لتعاظـ جرمو وجريرتو عمى نفسو، الشّؾ في األوالد والنسؿ

وليكوف أيضًا ، لما في ذلؾ مف تكميؼ المشّقة؛ ليستحّؽ عمييا المثوبة، وكذلؾ ِإيجاب اهلل الحّج عمى مستطيعو، لحقف الدماء
وليشتير بو أيضًا حاؿ  اإلسالـ ، ُدْربة لمناس عمى الطاعة

2. 
خّص وال ت، فالتعميالت الفقيية لـ تستفد مف طريؽ الفقو، وذىب إلى أّف عمؿ الفقو أخفض رتبة مف عمؿ النحو

ال تجد شيئًا مّما عّمؿ بو القـو وجو اإلعراب إاّل ، بؿ ىو أمر قائـ في النفوس قبؿ ورود الشريعة بو، حديث الفرض والشرع
 .3وعمى وفؽ ىذا فعمؿ النحو أعمى رتبة مف عمؿ الفقو، والنفس تقبمو والحّس منطٍو عمى االعتراؼ بو

ميف؛ ألّنيا تبرىف عقمّيًا فيي مستنبطة مف مالحظة كالـ العرب ورأى ابف جني أّف عمؿ النحو أقرب إلى عمؿ المتكمّ 
ُحّذاقيـ المتقنيف ال ألفافيـ المستضعَفيف أقرب   -وأعنى بذلؾ -اعمـ أّف عمؿ النحوّييف : فقاؿ، في اّطراده وسياقو وتركيبو

ويحتّجوف فيو بثقؿ الحاؿ أو ِخَفتيا عمى إلى عمؿ المتكّمميف منيا إلى عمؿ المتفّقييف؛ وذلؾ أّنيـ إّنما يحيموف عمى الحّس 
النفس وليس كذلؾ حديث عمؿ الفقو

4. 
لكّنو في الوقت نفسو ال يرى أّف عمؿ النحوّييف في المرتبة نفسيا مع عمؿ المتكّمميف؛ ألّف الثانية تنماز بأّنيا ال قدرة 

وليست : فأوضح قائالً ، ّقة أـ بيسرلؾ عمى جواز شيء منيا فيي موجبة ليس في مقدورؾ أف تتصّرؼ فييا سواء بمش
وكوف ، ال قدرة عمى غيرىا أال ترى أّف اجتماع السواد والبياض في محّؿ واحد ممتنع ال مستكرهكذلؾ ِعَمُؿ المتكّمميف؛ ألّنيا 

د ثبت وال إلى تصّوره. وكذلؾ ما كاف مف ىذا القبيؿ فق، متحّركًا ساكنًا في حاؿ واحدة فاسد ال طريؽ إلى ظيوره الجسـ
ف تقدَّمت ِعَمؿ المتفّقييف  ر عمؿ النحوّييف عف عمؿ المتكّمميف وا  بذلؾ تأخُّ

5. 
وأغمب الظّف أّف عمؿ النحوّييف عند ابف جني ال تكاد تخرج عف اإلطار المغوّي البحت؛ ذلؾ مف حيث جنوح العمؿ 

لحاؽ شيء بشيء آخر طمبًا لالنسجاـ وطرد األ، وبعدىا عف الثقؿ، في الخّفة بواب عمى وتيرة واحدة؛ لذا رأى أّنيا أقرب وا 
 إلى عمؿ المتكّمميف منيا إلى المتفّقييف.

إذ ، ومّما يعّزز ىذا أّف ابف جني حاوؿ الحّد مف الجدؿ الكالمّي الفمسفي في النحو؛ إذ أبعده عف حقيقتو المغوية
ذا ، نّدعى أّنيا أقرب إلييا مف العمؿ الفقيّية، ّتة بؿإّنا لسنا نّدعى أّف عمؿ أىؿ العربية في َسمت العمؿ الكالمّية الب: قاؿ وا 

وربأنا بيا أفَرع مشارفيا، فقد وّفينا الصنعة حّقيا، وترافعنا إلى الطبيعة والحّس ، حّكمنا بديية العقؿ
6. 

منطٍو  ولست تجد شيئًا مما عمّؿ بو القـو وجوه اإلعراب إال والنفس تقبمو والِحّس : قائال  -في موضع آخر -وبّيف 
وُفزع في التحاكـ فيو إلى بديية ، أال ترى أّف عوارض ما يوجد في ىذه المغة شيء سبؽ وقت الشرع، عمى االعتراؼ بو

 .7الطبع فجميع عمؿ النحو إذف مواطئة لمطباع وعمؿ الفقو ال ينقاد جميعيا ىذا االنقياد
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 : أقسام العمل -
العمؿ : أحدىما: فعمؿ النحو عنده عمى نوعيف، مغوي والذوؽقّسـ ابف جني العمؿ عمى أساس مف سالمة الحّس ال

، وىذه العمؿ تؤدي إلى إيجاب حكـ نحوي ثبت بالسماع المطرد عف العرب، الموجبة؛ ألّف النفس ال تطيؽ في معناه غيره
وىي التي يمكف لمفصيح  العمؿ المجّوزة: والنوع اآلخر، 1كعّمة رفع الفاعؿ؛ ألّنو فاعؿ فال يجوز لممتكّمـ أف ينصبو أو يجّره

، ُأّقتت: فقالوا، قمب العرب الواو المضمومة في أّوؿ الكممة ىمزة: وذلؾ نحو، 2أف يتحّمميا إال أّنو عمى تجّشـ واستكراه لو
نت مع وأ، عّمة ذلؾ أّف الواو انضّمت ضّمًا الزماً : ما عّمة قمب واو )ُأقِّتت( ىمزة فتقوؿ: ُيقاؿ لؾ: ُوّقتت فإف: وقالوا أيضاً 

ُوّقتت فيذه عّمة الجواِز ِإذف ال عّمة الوجوبِ : ىذا تجيز ظيورىا واوًا غير مبَدلة فتقوؿ
3. 

، ونصب الفضمة، وجّر المضاؼ إليو، ويسّمي األولى العّمة الموجبة كرفع الفاعؿ، وفّرؽ ابف جني بيف العّمة والسبب
 .4عية إلى اإلمالة فمؾ أف تترؾ اإلمالةاألسباب السّتة الدا: منو، ويسّمي السبب بالعّمة المجّوزة

والسبب ىو الذي يجيز الحكـ النحوّي وال ينفي ، وتنفي غيره، عمى وفؽ ىذا فالعّمة ىي التي توجب الحكـ النحويّ 
 ويجعمونو مرادفًا لمصطمح العّمة.، غيره؛ غير أّف النحاة الذيف جاءوا بعد ابف جني فأدخموا السبب في دائرة العّمة

ذا لـ تكف كذلؾ ، ف جني إلى أّف العّمة النحوّية ليست مطمقة بؿ ىي مقّيدة بالوصؼ أو بالتخصيصوذىب اب وا 
إّف ىذه العمؿ التي : فبّيف ىذا قائالً ، وقصرت عف الجري معو عمى نيج واحد، تخّمفت في بعض المواضع عف معموليا

، وَعَوى الكمب َعْويةً ، َحْيَوةَ : ى منيما بالسكوف نحووَسَبقت األول، كصّحة الواو إذا اجتمعت مع الياء، يجوز تخصيصيا
واىتَوُشوا؛ إّنما ، واعَتَوُنوا، اْجَتَوُروا: والغَمياف وصّحة الواو في نحو، والنَِّزَواف، َغَزَوا وَرَمَيا: ونحو صّحة الواو والياء في نحو

صؼ العّمة ولو قّدـ االحتياط فييا ألِمف االعتذار اضَطّر القائؿ بتخصيص العّمة فييا وفي أشباىيا؛ ألّنو لـ يحَتْط في و 
بتخصيصيا

5. 
أّف إىماؿ تقييد العّمة يؤّدي إلى القدح فييا ورّدىا؛ ألّف مجموع ما يورده المعترض عمى  -في موضع آخر -و رأى 

فإذا جرت العّمة في  : فقاؿ، أو عدـ انطباؽ وصفيا عمى المعموؿ بيا، العّمة ال يخرج عف عدـ استتباب حّدىا مع معموليا
ولـ َيَسع أحدًا أف يعِرض ليا إال بإخراجو شيئًا إف قّدر ، واحَتَمى جانُبيا، واستتبَّْت عمى َمْنَيجيا وَأمِّيا قوي حكميا، معموليا

ميا ويقوَؿ بعضيا ىكذا وبعضيا ىكذا فمردود عميو، عمى إخراجو منيا ومرذوؿ عند أىؿ النظر فيما جاء ، فأّما أف يفصِّ
بو

6. 
وذىب الدكتور حسف خميس الممخ إلى أّف االحتياط أو التقييد في العّمة بالوصؼ أو بالتخصيص يطوي الحاالت 

والجمؿ ، إذ تخرج عف ىذه العّمة األسماء المبنية، عّد الفاعمية عّمة الرفع: في نحو، النائية عف العّمة تحت جناحييا
أو محاّل ، جاء زيدٌ : نحو، تقييد عّمة الفاعمّية بأّنيا عّمة رفع الفاعؿ حقيقةالمصدرية؛ ألّنيا ليست مرفوعة حقيقة؛ ينبغي 

 . 7وكّمما تعّددت نقض العّمة احتاجت إلى التقييد، يشّرفني أّنني تمميذؾ: أو تقديرًا نحو، جاء ىذا: نحو
وعّد العمؿ ، وثوالث، وثوافٍ ، أوائؿ: ىػ( والزجاجي لمعمؿ عمى316وأنكر ابف جني تقسيـ أبي بكر ابف السّراج )ت

ذكر أبو بكر في أّوؿ : أوضح ذلؾ قائاًل في )باب في العّمة وعّمة العّمة(، الثواني والثوالث متّممة لمعمؿ اأُلَوؿ وشرحًا ليا
ـَ صار الفاعؿ مرفوعاً : ارتفع بفعمو فإذا قيؿ: فإذا سئمنا عف عّمة رفعو قمنا: ومثَّؿ منو برِفع الفاعؿ قاؿ، أصولو ىذا فيذا  وِل
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فأّما في ، وىذا مِوضع ينبغي أف تعمـ منو أّف ىذا الذي ّسماه عّمة العّمة إّنما ىو تجّوز في المفظ، سؤاؿ عف عّمة العّمة
وأّدى ذاؾ إلى ُىْجنة ، الحقيقة فإّنو شرح وتفسير وتتميـ لمعّمة ... فإف تكّمؼ متكّمؼ جوابًا عف ىذا تصاعدت ِعّدة العمؿ

أال ترى أّف السواد الذي ىو عّمة لتسويِد ما ، ئؿ بِو ... فالعّمة الحقيقّية عند أىؿ النظر ال تكوف معمولةالقِوؿ وَضْعفة القا
إّنما صار كذلؾ لنفِسو ال ألّف جاعاًل جعمو عمى ىذه القضّيةِ ، يحّمو

1. 
، يؿ العّمةوليس مف قبيؿ تعم، عمى وفؽ ىذا فوصؼ العّمة أو تخصيصيا في مواضع محّددة تتميـ وتفسير ليا

ويّتضح لنا مف خالؿ كالـ ابف جني أّنو يعّد مف أوائؿ النحاة الذيف أنكروا ىذا اإلسفاؼ في التعميؿ واإللحاح في تتّبع العمؿ؛ 
ىػ( الذي أنكر العمؿ الثواني والثوالث. ومّما 593وىو بذلؾ سابؽ عمى ابف مضاء القرطبّي)ت، ألّف ذلؾ يؤّدي إلى الضعؼ

وعّمة ، وعّمة الخّفة، عّمة أمف المبس: فمنيا، و أّف ابف جني أورد مجموعة مف العمؿ عّمَؿ بيا ظواىر المغةتجدر اإلشارة إلي
، وعّمة الشذوذ، وعّمة اإليجاز، وعّمة القّوة والضعؼ، وعّمة مراعاة المعنى، وعّمة الشبو والتجانس، التصّرؼ وعدـ االجماد

وعّمة ، وعّمة الجوار، وعّمة االحتياط، وعّمة إصالح المفظ، عف الشيءوعّمة االستغناء بالشيء ، وعّمة نقض الغرض
 .2االستحساف

وىذا مّما لـ يتطّرؽ إليو ، يّتضح مف ىذا أف التعميؿ المغوي عنده في كتابو الخصائص جدير بالدراسة والبحث
عف كونو معطاًء كبيرًا لمدراسات العربية  فضالً ، الباحثوف؛ فقد توّسع في العمؿ توّسعًا لـ يسبقو إليو أحد مف عمماء العربّية

 الصوتية والصرفية.  
وتعّدد العمؿ عنده لو ، ومما توسع في بياف دراسة العّمة إقراره بأّف العّمة قد تتعّدد بتعّدد جيات تعميؿ المعموؿ

 : صورتاف
مّما يتجاذبو الخالؼ ، ع خبر )إّف(أو رف، االختالؼ في رفع المبتدأ: نحو، الحكـ الواحد تتجاذبو عمتاف أو أكثر: األولى

فإّننا نحف نعتّؿ لرفعو باالبتداء عمى ما قد ، األوؿ منيما كرفع المبتدأ: إذ أوضح قائالً ، في عممو والحكـ واحد
ّما بما ، والكوفّيوف يرفعونو إّما بالجزاء الثاني الذي ىو مرافعة عندىـ، وتمخيص معناه وأوضحناه مف شرحو، بيناه وا 

وكذلؾ رفع الخبر ورفع الفاعؿ ورفع ما أقيـ مقامو ورفع خبر إف وأخواتيا ، يو مف ذكره عمى حسب مواقعويعود عم
... فكّؿ واحد مف ىذه األشياء لو حكـ واحد تتنازعو الِعمؿ

3. 
لنافيَة إعماؿ أىِؿ الحجاز)ما(ا: وذلؾ نحو، الحكماف في الشيء الواحد المختمفاف دعت إلييا عمتاف مختمفتاف: والثانية

جراؤىـ ِإّياىا مجرى )ىؿ( ونحِوىا مّما ال يعمؿ، لمحاؿ فكأّف أىؿ الحجاز لّما رأوىا ، وترؾ بني تميـ إعماليا وا 
داخمة عمى المبتدأ والخبر دخوؿ )ليس( عمييما ونافية لمحاؿ نفييا ِإّياىا أجَروىا في الرفع والنصِب مجراىا إذا 

ميـ لّما رأوىا حرفا داخال بمعناه عمى الجممِة المستقمَِّة بنفسيا ومباِشرًة لكؿِّ وكأّف بني ت، اجتمع فييا الشبياِف بيا
وما قاـ زيد أجروىا مجرى )ىؿ(؛ أال تراىا داِخمة عمى الجممة لمعنى النفي ، ما زيد أخوؾ: واحٍد مف جزأييا كقولؾ

 .4ياسًا مف لغة الحجازّييفدخوؿ )ىؿ( عمييا لالستفياـ؛ ولذلؾ كانت عند سيبويو لغة التميمّييف أقوى قِ 
 : مفهوم العامل عند ابن جني: المطمب الخامس

رأى النحاة القدماء وعمى رأسيـ الخميؿ وسيبويو التفاعؿ بيف الحروؼ والحركات والكممات مف األسماء واألفعاؿ مّما 
مفيـو العامؿ محورًا لدراسات عمماء وأصبح ، حدا بيـ إلى التفكير بمسألة العامؿ ونسبوا إليو التأثير في الظواىر المغوية

 وأنواعو. ، فتوّسعوا في مفيومو، العربّية ومنطمقًا ألعماليـ
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فقد نفى أف تكوف العوامؿ ىي ، أّما ابف جني فكاف لو أثر واضح في بياف مفيـو العامؿ عمى صعيد الدرس المغوي
وأّف األثر كّمو ، أواخر الكممات بؿ ىي عنده وسيمة تعميمية القّوة المؤّثرة التي تقؼ وراء التغّيرات اإلعرابّية التي تظير في

فإف الضرب ، ضرب سعيد جعفراً : العوامؿ المفظّية راجعة في الحقيقة إلى أّنيا معنوية؛ أال تراؾ إذا قمت: لممتكّمـ فعنده أف
باء عمى صورة )َفَعَؿ( فيذا ىو ضرب إاّل عمى المفظ بالضاد والراء وال: وىؿ َتْحصؿ مف قولؾ، لـ تعمؿ في الحقيقة شيئاً 

والصوت مّما ال يجوز أف يكوف منسوبًا إليو الفعؿ، الصوت
ّنما ُنِسب العمؿ إلييا مجازاً ، 1 ّنما قاؿ : إذ أوضح قائالً ، وا  وا 

، قائـوليت عمرًا ، وعامؿ معنوّيِ لُيُروؾ أّف بعض العمؿ يأتي مسّببًا عف لفظ يصحبو كمررت بزيد، عامؿ لفظيّ : النحوّيوف
، لوقوعو موقع االسـ ىذا ظاىر األمر، وبعضو يأتي عاريًا مف مصاحبو لفظ يتعّمؽ بو كرفع المبتدأ باالبتداء ورفع الفعؿ

فأّما في الحقيقة ومحصوؿ الحديث فالعمؿ مف الرفع والنصب والجّر والجـز إّنما ىو لممتكّمـ نفِسو ال ، وعميو صفحة القوؿ
ّنما قالوا لفظ ّي ومعنوّي لّما ظيرت آثار فعؿ المتكّمـ بمضاّمة المفظ لمفظ أو باشتماؿ المعنى عمى المفظ وىذا لشئ غيرِه وا 

واضح 
2. 

ومفيومو لمعامؿ النحوي بأّنو أثر يجمبو المتكّمـ ، عمى وفؽ ىذا فابف جني يعد مف أوائؿ الميّسريف في النحو العربي
 -وىي ليست إلغاًء لمعامؿ ، ف غير أف يصّرح أنيا فكرة ابف جنيىػ( م593التي أخذىا في ما بعد ابف مضاء القرطبي )ت

وىنا يّتفؽ في ىذا ، فيي وّظفت كيفّية استعماؿ المتكّمـ لمغة، إّنما ىي فكرة أعطت خصوصّية الستعماؿ المتكّمـ -كما ُتوىِّـ 
 3وية.المفيـو مع شيخ العربّية سيبويو مف أّف استعماؿ المتكّمـ ىو أساس وضع القواعد النح

ىو اإلبانة عف المعاني باأللفاظ أال : )باب القوؿ عمى اإلعراب(: أّما مفيـو اإلعراب فقد بّينو ابف جني قائاًل في
وَشَكَر سعيدًا أبوه عممت برفع أحدىما ونصب اآلخر الفاعؿ مف المفعوؿ ولو كاف ، ترى إّنؾ إذا سمعت أكـر سعيد أباه

ىما مف صاحبوالكالـ ِسْرجًا واحدًا الستبيـ أحد
4. 

والغريب في ىذا أّف الدكتور ميدي المخزومّي عندما آخذ نحاة العربّية القدماء في عّدىـ اإلعراب أثرًا مف آثار 
اختالؼ أواخر الكمـ باختالؼ العوامؿ : وأّنيـ عّرفوا اإلعراب بأّنو، 5العوامؿ التي أضفوا عمييا سمات العّمة وقّوة السبب

لفظًا أو تقديراً 
أثر ظاىر أو مقّدر يجمبو العامؿ في آخر المعرب: أو بأّنو ،6

لـ يورد تعريؼ ابف جني السابؽ ، 7
 ولـ ُيِشر أّية إشارة بيذا الشأف.، مطمقاً 

فالذي يتأّمؿ في كتاب الخصائص يجد أّنو عمؿ أبوابًا كاممة ، وىنا نالحظ غمبة المعنى عمى المفظ عند ابف جني
 : عمى سبيؿ التمثيؿفمف ذلؾ ، في بياف المعنى

 باب في التفسير عمى المعنى دوف المفظ. -
 باب في تجاُذب المعاني واإلعراب. -
 باب في قّوة المفظ لقّوة المعنى. -
 باب في االحتياط لممعنى. -
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 : قواعد االستدالل التأكيدّية عند ابن جني: المطمب السادس
، ند ابف جني( التي نقصد بيا )استصحاب الحاؿآثرُت تسمية ىذا المطمب بػ)قواعد االستدالؿ التأكيدّية ع

وترافع األحكاـ(؛ والسبب في إيثاري ىذه التسمية ىو أّف أصحاب ُكُتب ، ومراعاة النظير، والسبر والتقسيـ، واالستحساف
أصوؿ  ومف خالؿ اّطالعنا عمى كتب أصوؿ النحو يمكف لنا أف نقّسـ، أصوؿ النحو يسّموف ىذه القواعد بػ)األدّلة األخرى(

 : وىي في ما يأتي، النحو عمى ثالثة أقساـ في ضوء ىذه الكتب
 والتعميؿ.، والقياس، السماع: قواعد استدالؿ أساسّية ىي -1
 واستصحاب الحاؿ.، اإلجماع: وىي، قواعد استدالؿ بيف األساسّية والتأكيدّية -2
ترافع األحكاـ. أّما قواعد االستدالؿ و ، ومراعاة النظير، والسبر والتقسيـ، االستحساف: قواعد استدالؿ تأكيدّية -3

 : التأكيدّية التي أوضحيا ابف جني فيي ما يأتي
 : استصحاب الحاؿ - أ

إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحّقو في األصؿ عند عدـ دليؿ النقؿ : ىػ( بأّنو577عّرفو أبو البركات األنباري )ت
عف األصؿ

أو موافؽ ، مخالؼ لألصؿ: بقوليما، ى الخميؿ وسيبويوونسبت الدكتورة خديجة الحديثي االستدالؿ بو إل، 1
 .2أو ىو األصؿ، لألصؿ

ويبدو لنا أّف ىذا الكالـ غير دقيؽ؛ ألّنو يحتاج إلى تثّبت مف خالؿ استقراء كممة )األصؿ( في كتاب سيبويو 
أو اّطراد ، لقياس الصحيحفيحتمؿ أّف المقصود باألصؿ ا، وتفسيرىا مف خالؿ وجية سيبوييّية خالصة حتى نقوؿ ىذا الرأي

  3القاعدة فيي األصؿ.
فيو لـ ، وآثرُت وضع ىذا االستدالؿ في ضمف قواعد االستدالؿ التأكيدية؛ لكوف ابف جني لـ يفرد لو بابًا خاصاً 

باب في الشيء يرد فيوجب : إذ قاؿ في باب أسماه، يضع لو أّية قواعد خاصة بو غير أّنو استعممو ولـ ينّص عمى اسمو
، َعنَتر: وذلؾ نحو، أـ يتوّقؼ إلى أف يرد السماع بجمّية حالو، يقطع بظاىرهو القياس حكمًا أف يأتي السماع بضّده أل

مّما ىو  -وما يجري مجراىا ، فالمذىب أف يحكـ في جميع ىذه النونات والتاءات، وِقرَناس، وَبْمَتع، وَحْنَبتر، وِحنَزقر، وَعنَبر
وَعنَبٍس ما قطعنا ، َعْنَسؿ: بأصمّيتو مع تجويزنا أف يِرد دليؿ عمى زيادة شيء منو كما ورد في -واقع موقع األصوؿ مثميا 

، امرأة ُقفاخرّية: وىو االشتقاؽ المأخوذ مف َعَبَس وَعَسَؿ وكما  قطعنا عمى زيادة نوف ِقنَفْخر؛ لقوليـ، بو عمى زيادة نونيما
ف كاف ، و يأِلبياَأَلّب الحماُر طريدت: وكذلؾ تاء َتأَلب لقوليـ فكذلؾ يجوز أف يِرد دليؿ ُيقطع بو عمى نوف َعنَبر في الزيادة وا 

أال ترى أّف ىذا ونحوه مّما لو كاف لو أصؿ لما ، ذلؾ كالمتعّذر اآلف؛ لعدـ المسموع مف الثقة المأنوس بمغتو وقّوة طبيعتو
 .4ولوجد في المغة ما ُيقَطع لو بو، تأّخر أمره

 : االستحسان  - ج
ألدّلة الفقيّية، فالحنفّية أكثروا األخذ بو، وعندىـ دليؿ يقابؿ القياس، وكاف الشافعّي ينكره، إاّل أّنو بنى بعض مف ا

، 6أّما حقيقتو فبعضيـ جعمو مف العمؿ بأقوى الدليميف فيو عمى ىذه مف المرّجحات، 5المسائؿ الفقيّية عميو وصّرح بمفظو
 .1جعمو مّما يستحسنو المجتيد بعقمو ، وبعضيـ7وبعضيـ جعمو مف تخصيص العّمة
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إّف عّمتو ضعيفة غير مستحِكمٍة إاّل أّف فيو : إذ أوضحو قائالً ، أّما عند النحوّييف فيعّد ابف جني أّوؿ القائميف بو
، قوىوالت، والَبْقَوى، الَفْتوى: مف ذلؾ ترُكؾ األخّؼ إلى األثقؿ مف غير ضرورة نحو قوليـ، ضربًا مف االّتساع والتصّرؼ

والَشْرَوى ونحو ذلؾ؛ أال ترى أّنيـ قمبوا الياء ىنا واوًا مف غير استحكاـ عّمة أكثر مف أّنيـ أرادوا الفرؽ بيف االسـ والصفة 
وىذه ليست عّمة معتّدة

 : كقوؿ الشاعر، ومف ذلؾ أيضًا إلحاؽ نوف التوكيد في اسـ الفاعؿ، 2
 أقاِئُمفَّ أحِضروا الُشُيودا

أقاُئمفَّ يا : فيذا إذف استحساف ال عف قّوة عّمة وال عف استمرار عادة؛ أال تراؾ ال تقوؿ، فعؿ المضارعتشبييًا لو بال
وتعتّذر لو وتنُسبو إلى أّنو استحساف منيـ عمى ضعؼ منو واحتماؿ ، ِإّنما تقولو بحيث سمعَتو، وال َأمنطمُقفَّ يا رجاؿ، زيدوف

بالشبية لو
3. 

أّف االستحساف عّمة ضعيفة : األمر األّوؿ: يّتضح أّف االستحساف يكمف في أمريف وعمى وفؽ ما أوضحو ابف جني
أّف االستحساف فيو احتماؿ التشبيو بالشيء ال عف قّوة عّمة وال عف استمرار عادة؛ ِإّنما تقولو : واألمر اآلخر، غير مستحكمة
 وتعتّذر لو.، بحيث سمعَتو

كأّنو ، فة غير مستحكمة وجعميا مف باب االّتساع والصرؼ في المغةوىنا سّوغ ابف جني مجيء ىذه العّمة الضعي
فاالستحساف عنده باب لتعميؿ شذوذ الشواىد التي تخرج عّما ، يصّرح بمرونة القياس مف أجؿ استيعاب تطّور النظاـ المغوي

نّ  قيس عمى المّطرد في كالـ العرب فال  ما خرج تنبييًا وتصّرفًا يقاس ىذا وال ما قبمو؛ ألّنو لـ تستحكـ عّمتو؛ وا 
واّتساعاً 

4. 
 السبر والتقسيم:  -ت

ُعِني الفقياء والمتكمموف بيذا األسموب االستداللّي عناية بالغة؛ ألّنو مّما يعيف في المناظرات والجدؿ، وقد أفاد 
  5ؼ وغيرىا.في مسائؿ الخالالمعتزلة خاّصة في أدّلتيـ عمى أّف صفات اهلل ليست قديمة، وأفاد منيا الفقياء 

أّما الناحية النحوّية فيقصد بو عرض تعميالت النحاة لمحكـ في ظاىرة لغوّية ما، وإلبطاليا جميعًا يعمد إلى، ترجيح 
 واحد منيا، وقد كثر استعمالو عند ابف جني؛ والراجح أّف سبب االستدالؿ بيذا راجع إلى عقيدتو االعتزالّية.

 :مراعاةالنظير -ح
فإف أجاز القياس حكمًا وأّيده السماع فال يضّر ىذا الحكـ )انعداـ ، تأنس بيا؛ لتثبيت حكـ ال لنفيومف األدّلة التي يس

وأخذ ، أال تعمـ أّف القياس إذا أجاز شيئًا وُسِمع ذلؾ الشئ عينو فقد ثبت َقَدُمو: وبّيف ابف جني ىذا الدليؿ قائالً ، النظير(
ف كاف مأنوسًا بو فميس في واجب النظر ،  يوجد لو نظير؛ ألّف إيجاد النظيرمف الصّحة والقّوة مأخذه ثـ ال يقدح فيو أالَّ  وا 

َشَنئّي َلّما قبمو القياس لـ َيْقَدح فيو عدـُ نظيره: في َشُنوءة: إيجاده أال ترى أّف قوليـ
ونرّجح أّف ىذا الدليؿ مّما يستأنس ، 6

، ال يبالي َأَكاف لمظاىرة نظير أـ لـ يكف، لسماع صحيح القياس سميموفإذا تأّكد النحوّي أّف ا، بو ال مّما ينفي ثبوت األحكاـ
أّما إذا : فال بّد مف التماس النظير؛ ليصّح الحكـ. وقاؿ في موضع آخر، أّما إذا لـ يكف السماع صحيحًا يعضده القياس

ِفِعٍؿ )إِبال( وحدىا ولـ يمنع الحكـ بيا  وذلؾ مذىب الِكتاب فإّنو َحَكى فيما جاء عمى، دّؿ الدليؿ فإّنو ال يجب إيجاد النظير
عنده أف لـ يكف ليا نظير؛ ألّف إيجاد النظير بعد قياـ الدليؿ إّنما ىو لأُلْنس بو ال لمحاجة إليو

7. 
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فأّما إف لـ َيُقـ دليؿ فإّنؾ محتاج إلى ِإيجاد : إذ أوضح قائالً ، وعند انعداـ الدليؿ فال بّد مف البحث عف النظير
فمنعت مف أف ، لّما لـ يقـ الدليؿ عمى أّف واوه وتاءه أصالف احتجت إلى التعّمؿ بالنظير، أال ترى إلى ِعْزويتٍ النظير؛ 

ا لـ تِجد لو نظيرًا وحممتو عمى )ِفعِميت( لوجود النظير وىو ِعفِريت وِنفِريت  .1يكوف )ِفْعِويال( لمَّ
ألّف ىذا التوّسع والتصّرؼ في القياس يجعؿ النظاـ المغوّي والمالحظ في ىذا الدليؿ عناية ابف جني بتوّسع القياس؛ 

 نظامًا ذا تواصؿ مع متطّمبات كّؿ عصر.
 :ترافُعاألحكام -خ

فأحدىما ، يقتضي كّؿ منيما عند انفراده حكمًا فيدعو ذلؾ إلى إلغاء تأثيرىما، قد تجتمع في الظاىرة المغوية أمراف
وال نقموا إلينا فيو ذكراً ، لـ أَر ألحد مف أصحابنا فيو رسماً : إذ قاؿ، اؿ بوويعّد ابف جّني أّوؿ مف ق، رفع حكـ اآلخر

2 ،
َرَقَبة : نحو، مف ذلؾ تعاقب تاء التأنيث وحركة العيف فيجرياف مجرى الضّديف المتعاقبيف في جمع )َفعّمة( عمى )أفُعؿ(

رافعا أحكاَميما فأسقطِت التاُء حكـ الحركة وأسقطِت الحركة فممَّا اجتمعا في )َفعّمة( ت : وأوضح قائالً ، وناقة وأيُنؽ، وَأرُقب
وىذا حديث مف ىذه الصناعة غريب ، باُب تكسيره )َفُعؿ( (َفْعؿو) حكـ التاِء. فآؿ األمر بالمثاؿ إلى أف صار كأّنو َفْعؿ

مو فإنو ُمْجٍد عميؾ ُمَقوٍّ لنظرؾ المأخذ لطيؼ المضػػَطرب. فتأمَّ
3. 

 : الخاتمة
 : لّرحمة الممتعة مع ابف جني وتتّبع صورة أصوؿ التفكير النحوّي لديو نبّيف أىـ النتائج التي نبتغييا مف ىذا البحثبعد ىذه ا

بّيف البحث عناية ابف جني بتوّسع القياس؛ ألّف ىذا التوّسع والتصّرؼ في القياس يجعؿ النظاـ المغوي نظامًا ذا تواصؿ مع  -
 متطّمبات كّؿ عصر.

 ر مرجعّية ابف جني المعرفّية والدينية تأثًرا جمّيًا في أصوؿ التفكير النحوي.أوضح البحث تأثّ  -
فيي وّظفت كيفّية استعماؿ ، أوضح البحث أّف فكرة العامؿ النحوّي عند ابف جني أعطت خصوصّية الستعماؿ المتكّمـ -

 فاالستعماؿ يعّد ىو األساس في وضع القواعد النحوّية.، المتكّمـ لمغة
 غمبة اّتجاه المعنى عمى المفظ عند ابف جني.بيف البحث  -
فأساس ىذه ، أوضح البحث أّف النظاـ المغوّي عند ابف جني يجب أف يّتصؼ بالمرونة؛ لتمبية الحاجات المتزايدة مف األلفاظ -

 ثـ القياس. ، المرونة ىو االعتباط
 تحّدث حيف أفراد مجتمعو؛ ذلؾ مف يكتسبيا التي ةالمغويّ  الفرد ممكة تنمية في السماع فائدة إلى جني ابف بّيف البحث إشارة -

فإّنيـ بتجاورىـ وتالقييـ وتزاورىـ َيجروف َمجرى : بعضيـ فقاؿ إلى لغاتيـ انتقاؿ في وأثره ببعضيـ العرب اّتصاؿ عف
فبعضيـ يالحظ صاحبو ويراعى أمر لغتو، الجماعة في دار واحدة

4. 
 .العربية أصوؿ في بمباحث كمّية ربط العّمة جني ىو أّنو ابف عند العّمة الجديد في درس أوضح البحث أفّ  -
 : التوصيات -
وجعؿ ، كتابو الخصائص دعوة إلى مجامع المغة العربية إلى األخذ بفكرة مرونة السماع والقياس التي أوضحيا ابف جني في -

ورّد االّتياـ الباطؿ ، غة العربّية لغًة حّيةأي جعؿ الم، النظاـ المغوّي نظامًا لغوّيًا مرنًا ذا تواصؿ مع كؿِّ متطّمبات العصر
 الذي قيؿ عف المغة العربية أّنيا قاصرة عف استيعاب مستجدات العصر.
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