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 المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص

 مصدره وداللته

 د. محمود عبد هللا جفال 

 كلية اآلداب  –قسم اللغة العربية وآدابها 

 الجامعة األردنية

 المقدمة: 
 تعريف المصطلح: 

تناااول كرواارو  ماار الدارمااور المحاادتور مواااوط تعروااى الم اا ل   وعلاا  
ي ألفاااا ال عروااى نه أنهااا كلهااا تاا د  ماادلوه  الاار م ممااا  باادو ماار اراا     ااا ر  اا

واحاادا    هااا  ااو ها أحااد م  جعااط لفااو الم اا ل  محااور تعروفاا  لاا   ي ااول   اللفااو أو 
الرمااال اللغاااو  الااا    سااا لد  للدهلاااة علااا  مفهاااو  علماااي أو عملاااي أو  ناااي  أو أ  

 .(1) مواوط ه  طبيعة راصة 

أو اهصااا  ه   اااو وآرااار  جعاااط ال عرواااى م عل اااا  بوااااا ي   الم ااا ل   
 .(2)العر  اللاص  و و اتفاق طائفة مل وصة عل  واع شيء

وقااااد ورد عاااار العاااارب اماااا لدا  لفااااو م اااا ل  نلاااا  جاناااا  اماااا لدا  لفااااو 
اص  ه  ومن   ر  ي بحرنا   ا عل  ام لدا  ما  شيع أكرار باور الدارماور و او 

    لفااااااااااااااو )م اااااااااااااا ل ( نه نها ورد ناااااااااااااا  صاااااااااااااارو  باماااااااااااااا لدا  اللفااااااااااااااو اآلراااااااااااااار         
 .(3) )اص  ه(
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 اللغويون العرب والمصطلح اللغوي: 
 ااا    كروااار مااار الدارماااور المحااادتور نلااا  أ  تااا رو  الم ااا ل  اللغاااو  ه 
 مكااار تحد اااد    وااار أنهااام أقاااروا أ  أوائاااط اللغاااووور وااااعوا الم ااا ل  اللغاااو  لماااا 
أصاالو   ااي الاادرو اللغااو   ولظاار الم حااو أ  اللغااة قااد طااور  اماا لدا  الم اا ل  

تنبا  نلا  أ  اللغاة  –مار باور لغاووي العارب  – ي عهد مبكر  ها  او ها ابار  اارو 
العربياااة ان  لاااا بعاااد ااماااا   نلااا  امااا عمال جد اااد  ااااي اللغاااة  ساااا ر مفاااا يم الااااد ر 
اام مي. نه   اول   كاا  العارب  اي جا لو هاا علا  نره آباائهم  اي لغااتهم وآدابهام 

بااماا   حالاااا أحااوال ون سااالا  –ط تنااا   جااا –ونسااائظهم وقاارابونهم   لماااا جاااء هللا 
د اناااا   وأب لااااا أماااور  ون لااااا مااار اللغااااة ألفاااااا مااار موااااااع نلااا  موااااااع أراااار 

 بلوادا  زود   وشرائع شرعا  وشرائط شرطا   عفي اآلرر عل  األول . 

و  ا  ن بق تما  اهن باق عل  ما  سمي  الدارمو  باا  األلفااا ااما مية   
و  جعاااط األلفااااا مااار حواااو امااا عمالها ودههتهاااا  اااي شااا ور  ولهااا ا رأ ناااا ابااار  اااار 

الدهلااااة اللغووااااة تاااام الدهلااااة الشاااار ية كمااااا  ااااي قولاااا     ااااي ال اااا   امااااما   لغااااو  
 وشرعي . 

وأمااا  يماااا   علااق بماااا  سااام  بالم اا لحا    اااد جعاااط اباار  اااارو أللفا هاااا 
 .(4)اممور   لغو  وصناعي 

 المصطلح اللغوي: 

اولوا مواوط الم  ل  اللغو  ونش ت  أ  الم ا ل  أقر الدارمو  ال  ر تن
اللغو  نش   ي مرحلة مبكر   ور أنهم لم  س  يعوا تعوور زمار وااع الم ا ل  وه 
تحد اااد دهل ااا  األولااا   وهلااا  أل  الم ااا ل  عااار  مك وباااا   اااي زمااار م ااا رر عااار 
مرحلاة نشااوء الاادرو اللغاو  عنااد العاارب  ونعنااي با ل  ورود   ااي ك اااب مااوبوو . وه 
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 عناااي نتباتاااا   ااااي الظ اااااب أ  الم اااا ل  اللغااااو  كااااا  ماااار واااااع مااااوبوو  وشااااوور  
د  علااا   األدنااور كالللوااط ووااونال  نه ه بااد أ  تظاااو  بعااد الم اا لحا  قااد تاارد 
ألسنة النحاا  قباط الللواط  وتاواره الللواط ومار جاا وا بعاد   ا   الم ا لحا  وزادوا 

 .(5)علوها تبعا  ل  ور درمهم اللغو  

المشاااااااكط ال ااااااي عراااااااا لدرامااااااة الم اااااا ل   أصااااااول  ولمااااااا كانااااااا ماااااار
الم  ل  وم ادر ؟  إ  الدارمور   ارو  أ  علمااء العارب  اي العلاو  ال بي ياة قاد 
اماا عملوا الم اا لحا   واار العربيااة  ولظاار جميااع م اا لحا  الف اا  وعلااو  العربيااة 
أصااولةأل ألنهااا انبر ااا ماار الفظاار العربااي بعااد ااماا    وكانااا الم اا لحا  ت هاار 

 .(6) هور العلم وت  ور ب  ور  وت  د  ب  دم  مع 

ولحااو بعااد الدارمااور علاا  اماا عمال مااوبوو  للم اا ل  أناا  ربمااا اماا لد  
الم اا ل  الواحااد ألكراار ماار مساام   وأناا  ربمااا  تاار  أبوابااا  م عاادد  ماار دو  واااع 

 .(7)م  ل  لها  واك ف  بشرحها ووصفها وال مروط لها 

اللغوواااااة قاااااد تل لااااا  باااااار     ولحاااااو دارماااااو  آرااااارو  أ  الم ااااا لحا 
المدرمااة اللغووااة   ااإ  مااوبوو  وشااوور  ماار الب ااروور كانااا لهاام م اا لحاتهم ال ااي 
وااعو ا أو تناقلو اا  و ااي ال اي كااا  لهاا الا  وط والشااووط باور علماااء العربياة  ولظاار 
هل  ه  عني أ  أتباط المدرمة الظو ية قد ام عملوا كط م  لحا  الب اروور   اإ  

و اة اتلاا وا ألنفساهم م اا لحاتهم اللغوواة اللاصاة  وعاالا الدارماو  واااع علمااء الظ
 .(8)    الم  لحا  لرأمي مدرمة الظو ة  الظسائي والف راء

ع  أ  م ا لحاتها أكرار  وقد تع   بعد الدارمور للمدرماة الظو ياة  ااد 
دقااااة وقربااااا  مااااار المفااااا يم اللغوواااااة الدالااااة علوهاااااا  وماااار هلااااا  أ  الظااااو وور  سااااامو  

حاااااارو ( و اااااااي ال اااااااي  ساااااااموها الب اااااااروو  بحااااااارو  المعااااااااني )أدوا (  ووااااااار  )ال
المللوماااي أ  تسااامية الظاااو وور  أدق مااار تسااامية الب اااروور  اااي م ااا لحهم  ااا ا   
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 أصااابحا رماااوزا  مجااارد  ه  –أ  األدوا   –وعلاااط تفهاااول  ل سااامية الظاااو وور ألنهاااا 
هار معنا ااا نه تادل علا  معنا  مسا  ط بحواو  مكاار ال عبوار عنا  أو ترجم ا   وه   

 .(9)نها اتل   لنفسها مكانا  معونا   ي الجملة 

وعلاا  الاار م ماار  اا ا ال شاايع للظااو وور وادعاااء أ  لهاام م اا لحا  راصااة 
بهاام تل لاا  عمااا ورد عاار الب ااروور  نحاااو م اا ل  )اللفااد( الاا    ااو )الجااار( 
عنااد الب ااروور  نه أ   نااا  ماار ت بااع  اا   الم اا لحا  وتوصااط نلاا  أ  أل لاا  

ا  الظااو وور أصااوه  عنااد الب ااروور   هاا ا أحااد م   ااول    ظلمااة اللفااد ال ااي تساامي
شاعا  ي اهم عمال الظاو ي لام  هاعها الظو واو  ولام  ب ظرو اا  وخنماا أرا و ا عار 

 .(10)الللوط كما أر وا  ور ا عن  

ولحاااااو الدارماااااو  أ  ال ع ااااا   اااااو الااااا   حااااادا بالدارماااااور لل فرواااااق باااااور 
وة وأرااار  كو ياااة   هااا ا أباااو ال وااا  اللغاااو  )  الم ااا لحا  وجعاااط بعهاااها ب ااار 

 ا( ال    بدو مر ك اب  )مرات  النحووور( أن  مشا ع للب روور وم ع ا  لهام 351
 اا( ن اا   ا هم  يا  الظاو وور 256اد الظاو وور  ن اط عار أباي حااتم السجسا اني )  

.. وخنماا ال  ر عاشوا  اي بغاداد با نهم ه  وتاق باروا  هم  يماا   علاق بكا   العارب   .
 اام أحااد م نها ماابق نلااا  العلاام أ   سااور امااما   ل رعااا  لونساا  نلياا    يساامي الجااار 
رفها   وال ر  صفة  ووسامو  حارو  الجار  حارو  ال افا   والع ا  النساق  

 .(11)ومفاعولر  ي العروض  عوه   ونحو   ا مر ال لليط 

وو هاااار ماااار الاااان  تع اااا  بعااااد الب ااااروور للغااااوووهم  وماااار تاااام تجروااااد 
 وور مار أ اة مسااا مة  عالاة  اي ت ااور الادرو اللغاو   ولاايال لهام ماو  ملالفااة الظاو 

 الب روور بواع م  لحا  تل ل  عر م  لحاتهم. 

ولظر بعد المحدتور أتب وا أ  مع م الم  لحا  ال اي نسابها أباو ال وا  
و واار  نلااا  الظااو وور ماااا  اااي نه أمااماء   أو م ااا لحا  ب اااروة. ولعااط   ااا ا  ااادلنا 
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مااااء األقااادمور قااد وااااعوا أكرااار مااار م اا ل  لغاااو   نحاااو   أو لربماااا علاا  أ  العل
واااااع أحااااد م م اااا ل  )الجاااار( ماااار    تاااام جاااااء آراااار  واااااع )اللفااااد(    راااا  
الب ااروو  بااالجر  تااام جاااء بعاااد الظااو وور   شااااعوا اللفااد  اااي درمااهم النحاااو   
  ااار بعااااد الدارمااااور تبعاااا  لم الااااة أبااااي ال وااا  ال ااااي  رووهااااا عااار أبااااي حاااااتم  أ  

 وور قد تعمادوا ملالفاة الب اروور شاك   ه مهامونا  ب غووار  أو باتبااط م ا ل  الظو 
 .(12)  ط تداول  بور الب روور

 المصطلح اللغوي قبل ابن جّني: 

لحو الدارمو   ي الدراماا  اللغوواة  النحوواة شاووط الم ا لحا  الب اروة 
ربماا ت اار وا  ااي وه ماي ما ال ااي ورد   اي ك اااب مااوبوو   ولظار اللغااووور الم اا ررور 

الن ااط عاار )الظ اااب( و سااروا وأاااا وا   وااار أنهاام  لااوا ت ماا   ملل ااور لشاااوورهم 
الب ااروور أمرااال الللوااط ومااوبوو . ومنهاارب لاا ل  ماار   و ااو تعروااى مااوبوو  وماار 

 جا وا بعد  لم  لحي المعرب والمبني  ااعراب والبناء. 

واراااار الظلاااام ماااار   ااااول مااااوبوو   ااااي ااعااااراب والبناااااء    اااا ا باااااب مجااااار  أ
 العربية  

و اي تجار  علا  تمانياة مجاارى  علا  الن ا  والجار والر اع والجال   والفاا   
 والهم والظسر والوق . 

وخنما هكر  لا  تمانياة مجاارى أل ارق باور ماا  درلا  اارب مار  ا   األربعاة 
وبور ماا  بنا  عليا   –وليال شيء منها نه و و  لول عن   -لما  حده  ي  العامط 

ناء  ه  الول عنا  لغوار شايء أحاده هلا   يا  مار العواماط ال اي لظاط عاماط الحر  ب
 -منها ارب مر اللفو  ي الحر   وهل  الحر  حر  ااعراب 
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تااام   اااابع   ي اااول   ...  اااالر ع والجااار والن ااا  والجااال  لحااارو  ااعاااراب  
وحرو  ااعراب لألمماء الم مكناة ولأل عاال المهاارعة وألماماء الفااعلور ال اي  اي 

 وائلها اللوائد األربع  الهمل  وال اء والياء والنو .  تم   ول عر البناء وحركات   أ

 ... وأماا الفاا   والظساار والهام  والوقاا   لألمااماء  وار الم مكنااة المهااارعة 
عنااااد م مااااا لاااايال باماااام وه  عااااط ممااااا جاااااء لمعناااا   لاااايال  واااار  نحااااو  مااااو  وقااااد  

ال ااي ليسااا ب مااماء وه أ عااال  ولأل عااال ال ااي لاام تجاار مجاار  المهااارعة  وللحاارو 
 .(13)ولم تجئ نه لمعن  

ووبااادو مااار الااان  أ  ماااوبوو  قاااد امااا لد  الم ااا لحا  ولظنااا  أطاااال  اااي 
شااااارحها وتواااااايحها  وتل ااااا  ت م تااااا  مااااار أعااااا   الب اااااروور ك مااااا   ار  ااااارو   

 ااا( المعاارب ب ولاا    والمعاارب اهماام الم مكااار 285وواااحو    ااد عاار  المبااارد )  
 .(14) هارط... والفعاط الم

 ااااا( ليفاااارق بااااور حركااااا  316تاااام  اااا تي ماااار بعااااد  تلمواااا   اباااار الساااارا  )  
ااعااراب وحركااا  البناااء بشااكط أوااا   وو جلاا  هلاا   ااي قولاا   ااي باااب )ااعااراب 
والمعااارب والبنااااء والمبناااي(   ااعاااراب الااا    لحاااق اهمااام المفااارد الساااالم المااا مكر  

رنياااة والجماااع الااا   علااا  حاااد ال رنياااة  وأعناااي باااالم مكر ماااا لااام  شاااب  الحااار  قباااط ال 
ووكو  بحركا  ت ه  ام و    وكسر   إها كانا الهامة نعراباا  تادرط  اي أوارار 
األمماء واأل عال وتلول عنها  مموا ر عاا    اإها كاناا الف حاة كا ل  ماموا ن ابا   

 وخها كانا الظسر  مموا رفها  وجرا . 

   اااإها كاااا  مفهوماااا  نحاااو   اااإها كاناااا الحركاااا  م زماااة مااامي اهمااام مبنياااا  
 .(15)  من   قوط مهمو   ولم   ط  مر وط ليفرق بون  وبور المعرب... 

ااعراب ب نا   تغوار أوارار  –تلمو  ابر السرا   –ووعر  أبو علي الفارمي 
الظلاام  وار   هااا بااار    العامااط. والبناااء راا   هلاا    تاام   ااابع قولاا    واألمااماء 
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عاارب   ااالمعرب مااا كااا  م مكنااا   و ااو الاا   لاام  شاااب  علاا  اااربور  معاارب و واار م
 .(16)الحر  ولم   همر معنا  

وو حااااو توا ااااق تعروااااى م اااا لحا  حركااااا  ااعااااراب والبناااااء  والمعاااارب 
ح اا  زماار أبااي  – ااي الظ اااب . –والمبنااي  ااي الم ااادر الب ااروة ماار لااد  مااوبوو  

عااااد ألفاااااا وقااااد ن حااااو أحيانااااا  اراااا    ب. –شااااي  اباااار جنااااي  –علااااي الفارمااااي 
ال عرواااى نه أنهااااا كلهااااا تاااا د  دهلااااة واحااااد   رجاااع نلاااا  األصااااط الاااا   اماااا  ي مناااا  
ال عروااى  و ااو  ااي الغالاا  مااا تناقلاا  الب ااروو  عاار شااوورهم وه مااي ما الللوااط باار 

 أحمد  وما أورد  موبوو   ي الظ اب. 

وعلاااااا  الاااااار م ماااااار توا ااااااق ن ااااااول الب ااااااروور عاااااار شااااااوورهم  ااااااي تعاااااااروى 
   إ  بعد الدارمور المحدتور لح وا أ   ي بعاد الم اادر الم  لحا  اللغووة

ال د مااة اراا    ال عاااروى المرووااة نلاا  حااد ال ناااقد   هااا  ااو ها اللااوارزمي  اا كر 
 ااي ماافر  ال)اايم )مفاااتي  العلااو ( عااددا  ماار الم اا لحا  ال ااي ت  ااط باا حوال الظلمااة 

ر  اااااا    ااااااي وجو هااااااا ااعرابيااااااة المل لفااااااة ونساااااابها نلاااااا  الللوااااااط باااااار أحمااااااد  وماااااا
الم ا لحا    الر اع و او ماا وقاع  اي أعجااز الظلام منوناا   نحاو قولا   زواد   والهاام  

 .(17)و و ما وقع  ي أعجاز الظلم  ور منو   نحو قول    فعط  

وقااد عااارض د.  بابنااة لهااا ا ال نااااقد  ااي تعلي ااا  اآلتاااي   و اا ا الااا   هكااار  
هاة تظااد تظاو  تاماة  اللوارزمي  نااقد ماا ورد عار الللواط  اي ك ااب ماوبوو  مناق

  ااد اماا لد  الللوااط م اا ل  الر ااع للظلمااا  المعربااة مااواء كااا  آرر ااا منونااا  نحااو  
رجااط  ماار قولاا   ااا ا رجااط   أ   واار مناااو  نحااو  آراار ماار قولااا    ااي الاادار آرااار  
ومواء أكا  نعرابها بالحركا  كالمراالور الم  ادمور  أ  باالحرو  وهلا  نحاو  أراو  

أرو . وكا    لق كلمة الر ع أ ها  علا  محاط الظلماة مار مر قول   ك   عبد هللا 
 .(18)ااعراب نها كا  محلها الر ع وهل  نحو قول   ن  حب  ا امم مر وط 
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 المصطلحات/ المصطلح في القرن الرابع الهجري: 

مااار المعلاااو  لاااد  مااا رري العلاااو   اااي الر ا اااة العربياااة اامااا مية أ  ال ااار  
لمياة  اي شا   أناواط العلاو    ام لجاا  يا  الر ا اا  الرابع الهجار  قاد شاهد نههاة ع

الم نوعااااة ماااار  ونانيااااة و ارمااااية وعربيااااة  ولاااا ل  شااااهد  اااا ا ال اااار  م لفااااا  ا  مااااا 
ب  ااانيى العلاااو  وترجمااااا أل ااام العلماااااء  وامااا لرجا الم اااا لحا   نساااب ها نلاااا  

 علومها و نونها وخل  وااعوها نها عر    هء الوااعو . 

ا  م مولا  كبورا  للعلو   ما  العلو  العربياة و اي وبرز  ي   ا ال ر  صنف
علو  الف   والظا   واللغاة مار نحاو ولغاة وآداب وتاارو   والرااني العلاو   وار العربياة 

 .(19)كال   والهندمة والنجو  و ور ا

ولعط مر أبرز الم نفا   ي  ا ا الم اا  ك ااب )مفااتي  العلاو ( لللاوارزمي 
م ا ل   2400 سمة الرنائية    د جماع اللاوارزمي  ال   ت هر  ي  بواوه     ال

ت روباااا   اع ماااد  اااي ان  ائهاااا علااا  مجهاااود  الشل اااي ووبااادو لناااا أنااا  قاااد اع ماااد  اااي 
تفسور ا عل  ت ا    كرورا   وعل  الن ط عر الساب ور قلو    بحواو لام  ارد  اي الظ ااب 

نلا  مرجاع نه  نه الللوط بار أحماد باإزاء بعاد الن اول  وماا عادا هلا   هاو ه  حواط
 ب بار  )قوط( أو )قال( مر دو  أ   سبق هكر لمر قال . 

وواار  بعااد الدارمااور أ  معالجااة اللااوارزمي للم اا لحا  تعااد الل ااوا  
األول  عل  طروق ت ناور الم ا ل  العلماي  هلا  أ  ع ار  لام  شاهد ت ليفاا  لمعااجم 

ا عاااد  تعروفااا  الم اا لحا  العلميااة ال ااي تعااد بالفعااط  الم ااادر ال ااي تساا    منهاا
 .(20)األلفاا لغووا  واص  حيا  

ولحااو الدارمااو  كاا ل   أ  جميااع م اا لحا  الف اا  وعلااو  العربيااة أصااولة 
ألنها انبر ا مر الفظر العربي بعاد ااما    وكاناا الم ا لحا  ت هار ماع  هاور 
العلااااام وت  اااااور ب  اااااور  وت  اااااد  ب  دمااااا . وأماااااا  يماااااا  لااااا  الم ااااا لحا  العلمياااااة 
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علاااو  ال ااا  والهندماااة و ور اااا  أ  الم ااا لحا  العلمياااة  وااار العربياااة المحهاااة  ل
 إنهاااا  لااام تظااار مسااا  ر   اااي ال ااار  الراباااع الهجااار   اق هااا  تفساااور ا بالم ااا لحا  

 .(21)واأللفاا األعجمية 

 ابن جّني والمصطلح اللغوي: 

عاش ابر جني كط حيات   ي ال ر  الرابع الهجار   وقاد تموال بع لياة علمياة 
ظا  علما  مر أع   علو  العربياة كا اة مبارزا   اي نحو اا وصار ها وأصاواتها ر يعة   

و  ههاااا  نلااا  جانااا  ح قااا  لعلاااو  الاااد ر وعلااام الظااا  . نه ه باااد مااار أنااا  قاااد حااا قها 
وعاار  أصااولها ومنا جهااا  ممااا كااا  لاا  األتاار األكباار  ااي تظااو  شل ااو   العلميااة. 

 اية مبدعاة    اد كاناا لا  اج هاداتا  وتدلنا ك ب  وم لفاتا  الظروار  علا  أنناا نزاء شل
اللغووة الظرور . وعل  الر م مر ت لم   عل  عدد مر المبدعور  ي مجاه  الدارماة 
اللغووااة وه مااي ما شاايل  أباااو علااي الفارمااي   ااإ  ابااار جن ااي اماا  ط ب رائاا  وتعلو تااا  
 ر وت وو ت   ي مجال اللغة. وقد تحده م رجمو حيات  أ  م لفاتا  تجلاا  وهاا م اا

ت تاة  الم هار اللغااو   والم هار الف هاي  والم هاار الظ ماي  نه قواط نناا  كاا   ناالط 
 .(22)نل  م    المع للة

كاط  ا ا كاا  لا  أتار   اي ا  ماا  ابار جناي بموااوط )الم ا ل  اللغااو ( نه 
د لمااا واااع  شااوور   علاا  الاار م ماار أناا  كااا  تلمواا ا  و يااا   لاام  كاار مجاارد ناقااط ماارد 

 .(23)وردد م  لحاتهم للب روور ن ط عنهم

ولظاار اباار جنااي المج هااد اللغااو  اب اادط م اا لحا  راصااة باا   وقااد صااره 
  و نفس  ب ل   ي ر ائ    نحو واع  م  ل  اهش  اق األكبر. 

وأماااا  يماااا   علاااق بموااااوعا   ااا   الم ااا لحا   إنناااا نجاااد ابااار جناااي قاااد 
ة نلاااا  جاناااا  اماااا نبط مواااااوعاتها  ااااي اللغااااة محاكااااا  لل هااااا ا الف هيااااة أو الظ مياااا
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ال ها ا اللغووة. أو أن  ام    مواوعاتها مما كاا   ا نال با  شاوور  األدناور كا بي 
 علي الفارمي. 

 هاااا  نلااا  هلااا  وااااع ابااار جناااي م ااا لحا   ر ياااة لمساااائط  اااي اللغاااة 
 محاكا  لبعد  روط الف  . ومنشور  يما بعد نل      الم  لحا  وأصولها. 

د و عار ع لياة ابار جناي ومنهجاا  ووار  بعاد الدارماور المحادتور  اي الحا
 ي ك ب  وبحوت  أن  كا    لم  ااشار  اللاطفة  ي ر  ا وو بنا اا ووبناي علوهاا ح ا  
  ملظهاا وتعاار  باا    ارب  بااار  أو نشااار  لمحهاا  ع ااد علوهااا باباا  أو أكراار  وأررجهااا 
نلااا  الوجاااود  ظااار  واااااحة محااادود  المعاااالم  مااار مراااط اهشااا  اق األكبااار  والجاااوار  

 .(24)ل جرود... و ور ا وا

ووعجاا  الباحااو أ  اباار جنااي لاام  ااردد مااا  ساامي  الدارمااو  )الم اا لحا  
الظو ياااة( علااا  الااار م مااار نعجابااا  بااابعد علماااائهم الباااارزور مااار مراااط أباااي ال بااااو 

  ا(.291أحمد بر  حو  المل   برعل  ) 

 تطوير ابن جني لمصطلحات شيوخه: 

 المصطلحات اللغوية:  -أ

نلاا  أ   اباار جنااي قااد تل اا  علااو  العربيااة عاار شااوو  عر اااوا مااب ا ااشااار  
بالمهاااار  واات اااا  وااباااداط ماااواء مااار حواااو الموااااوعا  اللغوواااة ال اااي ورتو اااا عااار 
شوورهم  أو مر حوو اب ظار الموااوعا  أو ال فساورا  لل اوا ر اللغوواة الم نوعاة. 

مااايما تلااا   وقاااد أتااار عااار ابااار جناااي أنااا  تل ااا  علاااو  الب اااروور  نشااار ا وطور اااا وه
بعااد  –ال هااا ا اللغووااة ال ااي هكر ااا مااوبوو   ااي الظ اااب. وكااا  ألبااي علااي الفارمااي 

الفهااط  ااي صاا ط شل ااية اباار جنااي اللغووااة  بااط كااا  لاا  األتاار ال واا   –مااوبوو  
 ي تظوور ت ا    نه لم   ا  عناد حادود الن اط عار شاوور   ظاا   هاع الم ا لحا  

لواد علاوهم بال فساور وال  سايم وال  اوور  وكاا  للمسائط اللغووة ال ي ام  ا ا مانهم  وو
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أحيانااااا   ل ااااار م اااا لح  ماااار أقااااوال شااااوور    يل  اااار ك مااااا  كرواااارا  لهاااام ليهااااع 
 م  لحا  وااحا  وموجلا . 

 المطرد والشاذ: 

والواقاع أ  ابار جناي لام  ب ادط تسامية الم ارد والشااه  ولظنا  ار  ار ك ماا  
  اباار السااراه.  هااا  ااو ها اباار الساارا  كرواارا  لشاايل  أبااي علااي الفارمااي وشااي  شاايل

 .(25) نرر ك م  حول الم رد والشاه  ي صفحا  كرور 

تام   راا  تلمواا   أبااو علاي الفارمااي بكاا   شاايل   يهاع   ااي باااب  ااي ك اااب 
. وجعاااط (26) )المساااائط العساااكروة( أطلاااق عليااا  )معر اااة ماااا كاااا  شااااها   اااي ك مهااام(

 الشيلا  الشاه ت تة أنواط  

 م عمال م رد  ي ال)ياو. شاه عر اه -أ

 م رد  ي اهم عمال شاه عر ال)ياو.  -ب

 وشاه عنهما.  - 

تم   تي ابار جناي  اولحو أ  ال سامة تح اا  نوعاا  رابعاا    اإ  كاط ناوط لا  ماا 
  ابلاا  نه الشاااه  ااي اهماا عمال وال)ياااو   ااإ  مااا   ابلاا  ه بااد ماار أ   كااو  الم اارد 

لم ااارد والشااااه لااايال عنواناااا  للبااااب  حسااا    اااي اهمااا عمال وال)يااااو  ولااا ل  جعاااط ا
وخنماا جعلاا  م ا لحا  لمسااائط  اي اللغااة ارتابط  وهااا اهطاراد والشاا وه  اي اهماا عمال 

 وال)ياو. 

بدأ ابر جني الباب )باب ال اول علا  الم ارد والشااه( ب عرواى الم ا لحور 
وبيااا  ت ااور المعناا  اللغااو  نلاا  المعناا  اهصاا  حي   عاار  م اا ل  )الم اارد( 

ولاا    أصااط موااااع )  ر د(  ااي ك مهاام ال  ااابع واهماا مرار   اا كر اماا عماه  ب 
)طرد( وام شهد لمعانوها بما ورد  ي ك   العارب. تام ان  اط بعاد هلا  نلا  مااد  )ش 
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ه ه(    ال   وأما موااع )ش ه ه(  اي ك مهام  هاو ال فارق وال فارد. تام رلا  نلا  
لور  ااي اللغااة  تاام قوااط هلاا   ااي بيااا  معناا  الم اا لحور    اا ا أصااط  اا  ر األصاا

الظ   واألصوا  عل  ممة وطرو ة  اي  ور ماا   جعاط أ اط علام العارب ماا اما مر 
مر الظا    اي ااعاراب و وار  مار مواااع ال اناعة م اردا   وجعلاوا ماا  اارق عليا  
ب)ياااة بابااا  وانفااارد عااار هلااا  نلااا   وااار  شااااها   حمااا   لهااا  ر الموااااعور علااا  أحكاااا  

 .(27) ور ا 

أرااا  ابااار جناااي  ف اااط لألناااواط األربعاااة مااار الم ااارد والشااااه. ولعلناااا  ناااا تااام 
نسجط هبر جني ليال هم لدام  الم ا لحور  حسا   ولظار أل  ع لو ا  المن ماة 
قد  رقا بور كط نوط بشكط واا  م انر   إنا   ا كر كاط ناوط  ووااح   تام  هارب 

بووا  ال هاا ا اللغوواة ل  األمرلة  ووهع لها قواعد  سور علوها َمْر جاا وا بعاد   اي ت
 وتوايحها وام نبا  أحكامها. 

و اا ا الاا   طااور  اباار جنااي ت ااوورا  بااد عا  جعااط السااووطي  ن ااط الباااب كلااا  
ت روبا  عر ابر جني  جعط )الم رد والشاه( باباا  راصاا  مار أباواب ك ااب المل ار  اي 

 .(28)علو  اللغة

 

 

 االشتقاق األكبر:  -ب

اهشا  اق. ولعاط أول مار ألا   اي اهشا  اق عر  اللغووو  العرب ال ادام  
)األصااامعي(  اااي ك وااا  ماااما  )اهشااا  اق(  وأراد العلمااااء األوائاااط مااار اهشااا  اق ماااا 
عاار  هح ااا  باهشاا  اق ال ااغور  األصااغر أو العااا  و ااو اهشاا  اق ال  ااروفي  وقااد 
عناااي بااا  الب ااااروو  الااا  ر كااااانوا  ااارو  أ  الظاااا    شااا ق بعهاااا  مااار بعااااد  وأ  

 ط المش  ا . و  ا موق  الب روور  وكا  ابر جني تلمو  م الو ي. الم در أص
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ول اد طااور اللغوواو  درو اهشاا  اق  اماا نب وا لا  أنواعااا  ه نوعاا  واحاادا  ومااا 
 أ  أ ط ال ر  الرابع الهجر  ح   عر نا ل ش  اق ت تة أنواط  ي  

 اهش  اق ال غور  العا .  -1

 واهش  اق الظبور  و و اابدال.  -2

ش  اق األكبر  و و اهش  اق ال  لوبي  وصاح  تسمو   ابار جناي علا  ماا واه -3
صااره  ااي باااب اهشاا  اق األكباار. علاا  أ  اباار جنااي اع اار  بالفهااط لشاايل  

 .(29)أبي علي الفارمي ال   كا    نال ب 

واهشاا  اق األكباار  ااو أ  ت راا  أصاا   ماار األصااول تاام تجاار  قلبااا  لمااواطر 
صااط عاادد  ماار ال ااور  ااي  ال ااور السااا للحاارو  الحاارو   و ظااو  لنااا ماار كااط أ

الر تاااة المل لفاااة مااار حواااو الااان م  واألرباااع والعشااارو  لألربعاااة  والمائاااة والعشااارو  
 .(30)لللمسة

ولظاااار بعااااد اللغااااووور  وماااانهم السااااكاكي ماااام   اااا ا اللااااو  ماااار اهشاااا  اق 
 باهش  اق الظبوار. 

ر وجعلاا  ماار وو هاار أ  الاا   دعااا اباار جنااي نلاا  تساامو   باهشاا  اق األكباا
باااب اهشاا  اق أ  ال ااور المل لفااة لألصااط الواحااد  للحاارو   ن  مهااا معناا  واحااد  
وقاد طباق هلا  علا  عادد مار ألفااا اللغاة نحاو اشا  اق الماواد ال الياة    ل    ق و 

 ل  ل   و  و   د    ب ر. 

ولظاار اباار جنااي اع اار  بعااد  اطااراد اهشاا  اق األكباار  ااي كااط ألفاااا اللغااة. 
دارمااور المحاادتور أ  الاا    اا   الباااب هباار جنااي  ااي اهشاا  اق األكباار وواار  أحااد ال

كاا  عمااط الللواط باار أحماد  ااي معجاام العاور حااور جعاط الم لوبااا  جالءا  ماار ماانه  
 .(31)العور
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وأما اهش  اق األكبر عند اللغووور  هاو ماا  سام  باابادال اللغاو   وشارط  
معناا  واحاادا  أو م وا  ااا  لظاا  أ  ت فااق كلم ااا   ااي أ لاا  حرو همااا علاا  أ   كااو  ال

الظلم ااور    ااول عبااد هللا أمااور   و اا ا الهاارب ماار اهشاا  اق  مكاار أ   ن فااع باا   ااي 
اشا  اق امامور لمساموور م شاابهور  اي الشااكط والعماط  أو  اي أحاد ما ن  كاا  بااور 
اهممور والمساموور م ءماة. مراال هلا   الغ ْمناة والغ ْماَر   تمار ولابر ت لاي با  المارأ  

 .(32)جهها وود ها  ح   َتِرق  بشرتها و 

 ااا( بناا  معجماا  395ووا    بعااد الدارمااور نلاا  أ  أحمااد بار  ااارو )  
 )م ا يال اللغة( عل   ظر    ا اهش  اق. 

 واار أ  بعااد الدارمااور عكااال ال ساامية  جعااط اهشاا  اق الظبواار للم لوبااا  
 .(33)واهش  اق األكبر لإلبدال اللغو  

 ف المعنيين: اتفاق اللفظين واختال

كمااا  باادو ماار تظملااة  -و اا ا عنااوا  باااب  ااي الل ااائ  جعلاا  اباار جنااي 
  ااي الحاارو  والحركااا  والسااكنا  . نه اماا عار عنااوا  الباااب ممااا  -عنااوا  الباااب 

هكاار  اللغووااو  قبلاا   ااي ت ساايم ألفاااا اللغااة    ااد ورد  اا ا ال  ساايم  ااي ك اااب مااوبوو  
 كاآلتي  

 وور نحو  جلال وه  . ار    اللف ور هر    المعن -1

اراا    اللف ااور والمعناا  واحااد  نحااو ه اا  وان لااق. و اا ا الاا   اماا لد  لاا   -2
 اللغووو  م  ل  )ال راد (. 

واتفاق اللف ور والمعن  مل ل   نحاو  وجاد   عليا  مار الموجاد   ووجاد  نها  -3
 .(34)أرد  وجدا  الهالة. و  ا  و المسم  بالمش ر  اللف ي
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أ   راااا  منااا   لااايال ماااا جااااء بااا  النااااو  اااي صاااره ابااار جناااي  اااي البااااب 
ك بهم...   اإ   ا   األناواط قاد كرار تناولهاا  وقاد تنا ب هاا أقاوالهم  وأحاطاا ب ح)ي هاا 
أ رااهم   ولظر ابر جني ام عار )الم  ل ( وتناولا  ب رو  ا  اللاصاة  با   قسام 

 الظ   ت تة أنواط كاآلتي  

 

 حروف: اتفاق اللفظين واختالف المعنيين في ال -أ

وو  اد اباار جنااي بهاا ا النااوط األلفاااا ال اي ت فااق حرو هااا  ااي المفاارد والجمااع 
ولظاار معانوهااا مل لفااة  نحااو كلمااة  دهص ال ااي تساا لد  للمفاارد  ي ااال درط دهص  
وتجمع مكسر   أدرط دهص  تم مراط للمفارد ب لفااا نحاو  ناقاة ِكنااز  وامارأ  ِاانا   

ل  ِكنااز وِاانا . وأماا ألا  الجماع  اي أدرط وبور أ  أل  )ِدهص( للمفرد بمنللة أ
ِدهص   هاااي بمنللاااة األلااا   اااي ِ ااارا  وِشااارا    وهلااا  أل  العااارب كسااار  ِ عااااه  

 عل  ِ عال  كما كسر   عو   عل  ِ عال نحو كروم وِكرا   ولئيم وِلئا  . 

ووفساار اباار جنااي  اا   ال ااا ر  ب ولاا    وعاا ر ا ) عنااي العاارب(  ااي هلاا  أ  
عااال  أه تار  أ  كاط واحااد  منهماا ت تياة األصااط  وتالرهاا حار  لااور   عاو   أراا  ِ 

 .(35)وقد اع  ب ا أ ها  عل  المعن  الواحد  نحو  كلو  وك ب  وعبود و باد 

 اتفاق الحركات:  -ب

وون بق ما قال ابر جني  ي الحارو  علا  الحركاا  نه   اول    ا   الحاال 
وجاااء ب مرلااة ا  رااااية ب ولاا    وهلاا  موجااود   ااي الحركااا  وجاادانها  ااي الحاارو  . 

كامرأ  ممو ها بحوو   وقبط   وبعاد    إنا  قائاط  اي ر عا    ا   حواو  وجااءتني قباط  
وعند  بعد . وونب   ابر جني عل  أ  الهمة  ي األصاط  اي للبنااء  ولظنهاا ت اور 
بعااد ال ساامية ااامة نعااراب. و اا ا  ن بااق علاا  كااط الظلاام المبنيااة  نحااو أ اار وكيااى  

 ل  لو مموا رج   ب مال . وك 
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ولظر ابر جناي اما رن  مار  ا   األلفااا المبنياة   ا هء  ال اي  ار  أ  كسار 
 ملتهاا قبااط ال ساامية وبعااد ال سامية مااواء. وأمااا مااب   ا ا  هااو  أ   اا هء ممااا  جاا  
بنا    وحكا    بعد ال سمية ب  عل  ما كا  مر قباط ال سامية  أه تار  أنا  امام اام 

 .(36)لجملة نلي  حر    شب  ا

 اتفاق السكون:  -ج

و  ا لأللفاا ال اي ه   غوار ماكو  أحاد حرو هاا  اي حاال ي اا اراد والجماع  
نحو صنو للواحد  وصنوا  للجماع  وقناو وقناوا . ووار  ابار جناي أ  ماكو  المفارد 
والجمااااع  مل لفااااا  ت ااااد را   علاااا  الاااار م ماااار اتفاقهمااااا لف ااااا . ومرااااط لهاااا ا اهراااا    

ا  ي اللغة ار ل  مفرد ا عار جمعهاا  نحاو  شابو وبارق  إنهاا تجماع ال  د ر  ب لفا
علا  شابرا  وبرقاا    ادل هلاا  علا  ار   هماا. ولها ا  ار  اباار جناي أنا  ه باد ماار 
ارااا    ِصااااْنو وِصاااْنوا   وِقْنااااو وِقْنااااوا   أل  ماااكو  الواحااااد  وااار مااااكو  الجمااااع  

ياة . ولا ل  وصا  ومكو  الجمع ليال لسكو  الواحاد  باط  او  شايء أحدت ا  الجم 
بالنساااابة نلاااا   -أ  شاااابرا  وصاااانوا   –الفاااارق بااااور نااااوعي الجمااااع اللاااا  ر هكر مااااا 

مفرد همااااا  ب ولاااا     ظمااااا أ   اااا  ر مل لفااااا  لف ااااا  )شاااابو وشاااابرا (   ظاااا ل  هاناااا  
 .(37)السكونا  )ِصْنو وِصْنوا (  ما مل لفا  ت د را  

 عدم النظير: 

جنااي رأ  مااوبوو   ااي أناا  و ااو عنااوا  باااب  ااي الل ااائ    ااابع  ياا  اباار 
 نها دل الادلوط  إناا  ه  جاا  ن جااد الن واار   و اا ا  ااو ما    صاااح  الظ اااب الاا   
مرط عل  وز  ) عط( بكسر الفاء والعور بلف ة واحد   ي )نباط(. ورلا  ابار جناي 
نل  أن   لم  منع الحكم بهاا عناد  ن  لام  كار لهاا ن وار  أل  ن جااد الن وار بعاد  ياا  

 .(38)و لألنال ب   ه للحاجة نلي  الدلوط ننما  
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ووااار  أحاااد الدارماااور المحااادتور أ  م ااا ل  )الن وااار( مااار  الم ااا لحا  
ال ي وجد  عند علماء أصول النحو بعد موبوو      د ام لدم  ابر السارا   وأكرار 

 .(39) مر ام لدام  ابر جني مفردا  )الن ور(  وجمعا  )الن ائر(

 باب في فرق بين البدل والعوض: 

والباادل والعاااوض م ااا لحا   ساا لدمهما اللغوواااو   اااي تفسااور ماااا   اااع  اااي 
األلفاااا ماار تغوواار وتبااد ط وتعااوود. وجعااط اباار جنااي  اا ا الباااب توااايحا  لماار قااد 
  ااع  ااي اللاابال  ااي ال فروااق بااور الم اا لحور. وو هاا  ماار راا ل األمرلااة وتفسااور ا 

 (  بادل مار الاواو مواقاع البادل ومواقاع العاوض   مار هلا   اإ  األلا  مار الفعاط )قاا
 ال ي  ي عور الفعط  وه ت ول  وها ننها َعْوض منها . 

وأمااا العاااوض  هاااو مااار لفاااو )َعاااْوض(  و ااو الاااد ر ومعناااا   كماااا  اااي بواااا 
 األعش   

 ب شحم دا   َعْوض ه ن فرق   رايعي لبا  تد  أ  ت امما 

ومار أمرلاة العاوض ال اي  ا كر ا اباار جناي   ال ااء  اي )عاد ( و )زناة(  هااي 
عوض عر  اء الفعط  وه ت ول ننها بدل منها   وك ل  الحاال  اي مايم )اللهام(  ننهاا 

 عوض مر ) ا(  ي أولها  وه ت ول  بدل.. . 

وقااد قاارر اباار جنااي  ااي  اا ا الباااب ح)ي ااة  أ  الباادل أشااب  بالمباادل مناا  ماار 
العاوض بااالمعوض مناا . وخنمااا   اع الباادل  ااي مواااع المبادل مناا   والعااوض ه  لاال  

 .(40)هل   ي  

 مصطلح التجريد: 
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وع ااد اباار جنااي لل جروااد بابااا  ناا   ااي أولاا  أناا     ااد  باا  أتاار شاايل  أبااي 
علاي الفارماي الا   كاا   با   رواا  معنياا     واار أنا  لام  فارد لا  باباا   اي ك با   ولظناا  

 ومم   ي بعد ألفا   به   السمة   ام  رو ها من   وأن ا لها . 

    معنااا  أ  العاارب قااد تع  ااد أ   ااي الشاايء وعاار   اباار جنااي )ال جروااد( باا
ماار نفساا  معناا  آراار  ك ناا  ح)ي  اا  ومح ااول   وقااد  جاار  هلاا  نلاا  ألفا هااا لمااا 

 .(41)ع د  علي  معانوها 

ون ااط اباار جنااي لل جروااد مراااه  نسااب  نلاا  مااوبوو  و ااو   أمااا أبااو   لاا  أب  
بااب ماما  )بااب ماا أ  ل  من  أو ب  أو بمكان  أب . وهكر ماوبوو   ا ا المراال  اي 

 ل ار  ي  الر ع ووكو   ي  الوج   اي جمياع اللغاا (  وأشاار مح اق الظ ااب نلا  أ  
الرماااااني تاااارجم عنااااوا  الباااااب بااااا  باااااب اماااام الجاااانال الجااااار  علاااا  طرو ااااة أمااااا كاااا ا 

 .(42) ظ ا 

ووااادر  ابااار جناااي أ  ماااا هكااار  ماااوبوو  وشاااوور  قاااد  شاااوب  شااايء مااار عاااد  
  وماار هلاا  -علاا  ماام   وطرو  ا   – ا ووااحها الوااوه  اا كر أمرلاة أراار  و ساار 

قول   لئر ل وا زودا  ل ل ور  من  األمد  ولائر ما ل   ل سا لر  منا  البحار.    اا ر  ا ا 
أ   يااا  مااار نفسااا  أمااادا  وبحااارا   و اااو عونااا   اااو األماااد والبحااار  ه أ   ناااا  شاااوئا  

 منف    عن  ومم ازا  من  . 

ر أ  معنااا  كاا    جاارد اانسااا  مااار وزاد اباار جنااي )ال جروااد( توااايحا   بااو
نفساا  شل ااا  آراار  يلاطباا   وأكراار مااا  جاايء  اا ا  ااي الشااعر    ااال   وعلاا   اا ا 
  لاط  اانسا  منهم نفس   ح   ك نها ت ابل  أو تلاطب   ومن  قول األعش   

 و ط ت وق وداعا  أ ها الرجط
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ل رآنيااة و ااو الرجااط نفساا  ه  واار  . تاام مرااط علاا  ال جروااد باابعد ال ااراءا  ا
. )الب ااار  (43)كماااا  اااي قاااراء  قولااا  تعاااال    قاااال اعلااام أ  هللا علااا  كاااط شااايء قاااد ر 

259 .) 

 مصطلح تالقي اللغة: 

وموااااوط ت قاااي اللغاااة  عنااااي ورود لف اااور تشاااابها حرو هماااا أو أوزانهمااااا 
   قااا   ااي عااارض اللغااة ماار  وااار ق ااد لجمعهااا وه ن راااار ل  اود مااا . وعاالا ابااار 

اللااو  ماار األلفاااا نلاا  شاايل  أبااي علااي الفارمااي   ن ااط عناا  قولاا    جنااي ال نب اا  لهاا ا
  ااي باااب أجمااع وجمعاااء  ومااا   بااع هلاا  ماار أك ااع وك عاااء  وب و اا   ن   اا ا اتفاااق 
وتااوارد وقااع  ااي اللغااة علاا   واار مااا كااا   ااي وزناا  منهااا . وق ااد أبااو علااي الفارمااي 

علاا   اا ا الواااع باا ل  أ   باااب أ عااط و عاا ء  ننمااا  ااو لل اافا   وجميعهااا تجاايء 
نظارا   نحااو  أحماار وحماراء  وأصاافر وصاافراء... وأراارق وررقااء.  اا ا كلاا  صاافا  
نظرا     ما أجمع وجمعاء  امما  معر  ا   وليساا ب اف ور . ورلا  الفارماي نلا  

 ح)ي ة أ    ا ننما  و  اتفاق وقع بور     الظلم الم كد بها . 

ق وال اااوارد   سااام  البااااب وأقاار ابااار جناااي شااايل  علااا  ماااا أورد  لهااا ا اهتفاااا
ال   ع د  له   ال ا ر  اللغووة  ب  قي اللغة   وأاا  أمرلة أرر  مار نحاو قاولهم 
 ي العلم  ملما  وملم    هما أشب  بوز  )َ ْع  ( الا   م نرا  )َ ْعلا (  ولظنا  نبا  
نلااا  أ    عااا   الااا     ااااود   علااا  ننماااا بابااا  ال ااافة كغهااابا  و هاااب  وماااكرا  

فااا  ابااار جناااي أ   كاااو  مااالما  مااار مااالم  بمنللاااة ال ااافا  المااا كور   وماااكر  . ون
ألنهما ليس ا  ب ف ور وه نظرتور..  ور أنهما كانا مر لفو واحاد     ياا  اي عارض 
اللغااة مااار  وااار ق اااد لجمعهماااا  وه ن راااار ل  اود ماااا  أه تااارا  ه ت اااول   ااا ا رجاااط 

كر   و ا ا  هابا   و ا   ملما   وه امرأ  ملم   كما ن اول   ا ا ماكرا   و ا   ما
 .(44) هب  
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 مصطلح السلب: 

وجعااط لاا  اباار جنااي بابااا   ااي ر ائ اا   واع اار   ااي ت د ماا  أ  شاايل  أبااا 
علااي الفارمااي قااد نباا  علياا . تاام هكاار أ  األصااط  ااي األ عااال واألمااماء المشاا  ة ماار 
فااي األ عااال نتبااا  معنا ااا ه ماالبها   لفااو قااا  ننمااا  ااو اتبااا  ال)يااا .  ااإها  أرد  ن

شاايء منهااا ألح  اا  حاار  النفااي    لااا  مااا  عااط  ولاام  فعااط  ولاار  فعااط  وه تفعااط  
 ونحو هل  . 

وأاااا  اباار جنااي أ  العاارب  قااد اماا عملوا ألفا ااا  ماار ك مهاام ماار األ عااال 
ومر األماماء الهاامنة لمعانوهاا   اي مال  تلا  المعااني ه نتباتهاا  ومراط علا  هلا  

غاة  لإلبهاا  وااد  البياا   نحاو  العجام الا  ر ه ب  روى )ط    ( ال ي ت تي  ي الل
 ف ااحو   وعجااام اللبواا  همااا  ار  .. و وااار هلاا   ولظااار  اا   األصاااول نها أاااايى 

نلوهااااا زواااااد  بحاااار  أو أكراااار   ااااد   حااااول المعناااا  ماااار ااتبااااا  نلاااا  النفااااي   ماااااد           
 ااااار )ط    ( نها زوااااد علوهااااا األلاااا   الهماااال   ااااي أولهااااا آل معنا ااااا نلاااا  اااااد    

 المعن   نزالة اابها . 

وه ت   اار اللواااد  علاا  الهماال   حساا   بااط قااد نهااع  عااور الظلمااة نحااو 
مااد  )  ر ض(   اإها قلاا   مراااا الرجاط أ  داوو ا  مار مرااا  ح ا  أزل ا  عناا  
أو ل لولااااا  عنااااا    إنااااا  ترباااااا عكاااااال المعنااااا  األصااااالي للمااااااد  و اااااي الدهلاااااة علااااا  

 .(45)المرض

 مصطلح اإلتباع: 

لغووو  العرب ال ادام  ااتبااط  اي األلفااا و اي الحركاا   وان ا  عر  ال
ا  ماااا  النحااااا  ماااار لاااد  مااااوبوو  وماااار جاااا وا بعااااد  بدرامااااة ااتبااااط المساااام  نتباااااط 
الحركااا . ولعااط أول ماار ألاا   ااي ااتباااط  ااي األلفاااا أحمااد باار  ااارو  ااي ك ابااا  

  ت بااع الظلماة  الظلمااَة الموماو  )ااتبااط والملاوجااة(  وقاد عار  ااتباااط ب ولا     او أ
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وقار  با  الملاوجاة  –عل  وزنها أو رووها نشباعا  وت كودا  . وجعط ابر  ارو ااتبااط 
 عل  وجهور   –

 أحد ما  أ  تظو  كلم ا  م والو ا  عل  رو   واحد. 

 والراني  أ   ل ل  الرووا . 

 اا ا ماار حوااو الشااكط  وأمااا ماار حوااو المعناا   هااو اااربا   أحااد ما  أ  
الظلمااة الرانيااة ها  معنا   والراااني  أ  تظااو  الرانياة  واار وااااحة المعناا  وه  تظاو  

 .(46)بونة اهش  اق  نه أنها كااتباط لما قبلها

و  عاار الظسااائي أناا   ساار مااا ن لاا  أبااو  وماار األمرلااة علاا   اا ا ااتباااط مااا ر 
ر, عبواد  اي  روا  الحاد و   اي قولا  صاال  هللا عليا  ومالم  اي الشابر   ننا  حاار  ااا

 والشابر   او ااارب مار الشاي   قااال الظساائي  ااي تفساور    حاار ماار الحارار   ووااار  
 نتباط . 

ووااا كر الساااووطي أ   ااا ا ننماااا  مااامي نتباعاااا   أل  الظلماااة الرانياااة ننماااا  اااي 
تابعااااة لألولاااا  علاااا  وجاااا  ال وكوااااد لهااااا  ولاااايال  اااا ظلم بالرانيااااة منفاااارد    لهاااا ا قوااااط  

 .(47)نتباط 

ر  ابااار جناااي  هاااو ماااا تاااابع  يااا  ماااا قاااال النحاااا  منااا  وأماااا ااتبااااط الااا   هكااا
موبوو   أ   نتباط الحركاا . وو هار مار كا   ابار جناي م ارناة بماا ورد  اي ك ااب 
ماااوبوو  أ  ك مهماااا م  اااارب نلااا  حاااد كبوااار   وااار أ  ماااوبوو  لااام  هاااع للموااااوط 
م اا ل  )ااتباااط(    ااد هكاار  ااي باااب مااما    باااب الحاارو  الساا ة نها كااا  واحااد  

هااا عونااا   وكانااا الفاااء قبلهااا مف وحااة  وكانااا  عاا     مااا  لااي   ااإ  الفاااء  ااي وز  من
) عوااط( تظساار  اااي لغااة تماايم  وو  اااد مااوبوو  بااالحرو  السااا ة  الحاارو  الحل)ياااة  
 ومرط لها باأللفاا اآلتية  ِلئيم  وِشهود  وِمعود  وِنحيى  وِرغيى, وِبلوط  وِبئيال . 
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ا   ألنا  لايال  اي الظا   َ َعْواط  وكرا يااة و سار ماوبوو  ماب  كسار الفااء  وها
أ   ل ااابال  عاااط بفعاااط  يلااار  مااار  ااا   الحااارو   عاااط   للمهاااا الظسااار  هناااا  وكاااا  
أقارب األشاياء الفاا     ظسار  ماا قبلهااا حواو للمهااا الظسار  وكاا  هلاا  أرا  علااوهم 

 .(48)حوو كانا الظسر  تشب  األل     رادوا أ   كو  العمط مر وج  واحد 

 ااااا( هكاااار  م اااا ل  215نااااي عاااار األرفاااا  )أبااااي الحساااار   ورو  اباااار ج
ااتباااط  ااي قولاا  تعلي ااا  علاا  أ  العاارب كانااا قااد ما  ت ااول  ماارر  ب روواا  وأرااوا  
جميعا..  ولغ هم عند أبي الحسر أااع  مار ) ا ا جحار اا  رارب(  قاال  ألنا  

ر  وباب    شب    ا ب   د  وا   .(49)كرر عنهم ااتباط  نحو  ش 

ي   وبااادو أنااا  أقااار بماااا أورد  عااار شاااوور  الب اااروور  ولظنااا  وأماااا ابااار جنااا
 هاايى علاا  مااا قاادموا  بااور  أ  علااة ااتباااط  ااي )ِن واا ( وخ  عاار  أ  تظااو  عوناا  
حل)ياة قارب ال اا  ماار اللااء والغاور   وو  ااد با ل  ابار جنااي ماا أورد  ماوبوو  ماار 

رِ غياى. وه ا  ابار أمرلة عل  وز   عوط وجاء  العور حر اا  حل)ياا  نحاو  النِ لوار وال
جني نل  جاواز  أ  تشاب  ال اا  ل ربهاا مار حارو  الحلاق بهاا  كماا شاب  مار أرفا  
النااو  عنااد اللاااء والغااور ن ا مااا بحاارو  الفاام   الن واا   ااي ااتباااط كالمنلااط والمنغااط 

 .(50) يمر أرف  النو  

 مصطلح الجوار: 

وقااد و ااو م اا ل   عاار  عنااد الدارمااور بم اا ل  )الحمااط علاا  الجااوار(  
هكاار  مااوبوو   ااي )باااب مااا  جاار  علاا  المواااع ه علاا  اهماام الاا   قبلاا (    ااال  

 .(51) وقد حملهم قرب الجوار عل  أ  جروا    ا جحر ا  ررب  ونحو 

وجاااء ابااار جنااي  سااام  الباااب )بااااب  ااي الجاااوار( وقااد جعلااا  أقساااما   و اااو 
ا تجااور األلفااا عل  اربور  أحاد ما تجااور األلفااا  واآلرار تجااور األحاوال    ما

  هو قسما   أحد ما  ي الم  ط  واآلرر  ي المنف ط. 
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وهل  نحو  تجاور العاور والا   بحملهاا علا  حكمهاا    اد قاالوا تجاور المتصل:  -أ
  ي صو   صيم. 

وو ر ابر جناي أ  ماوبوو  قاد هكار  ا ا ال سام ولظنا  لام  ا كر الم ا ل  
اء قبلهاا مااكنة  وه لساكونها وبعاد ا  ي باب ) ا ا بااب ت لا  الاواو  يا   ااء  ه ليا

 .(52)  اء(

وهكاار اباار جنااي ماار األمرلااة لجااوار الحركااا   ااي الم  ااط قااولهم    اا ا 
 بك ر  ومرر  ببِكر . 

نحاااو المراااال المشاااهور    ااا ا جحااار اااا   تجااااور األلفاااال فاااي المنفصااال   -ب
 .(53)"ررب

ناي ب ولا   وأما تجاور األحوال  هو   علق ب زمناة ال ارو   ومراط لا  ابار ج
 أحسااانا نليااا  نه أطااااعني.. ووااار  أ   المعنااا  أنااا  لااام تحسااار نليااا   اااي أول وقاااا 
ال اعااااة   ااااإ  مااااا بعااااد ال اااار  )نه( و ااااو الفعااااط )أطاااااط( زمناااا   ل لاااا  عاااار زماااار 
ااحساا ... ووا    ابار جناي نلا  أ  تجااور األحاوال   روا   وهلا  أ   مار شار  

بعهااا  ك ولااا   صاااما  ومااااا    الفعاااط نها ن ااا   ر اااا  أ   كاااو  واقعاااا   يااا  أو  اااي
ومااار   رمااالا ...  ظاااط واحاااد مااار  ااا   األ عاااال واقاااع  اااي ال ااار  الااا   ن اااب  ه 
محالااة  ونحااار نعلااام أنااا  لااام  حسااار نلياا  نه بعاااد أ  أطاعااا   ولظااار لماااا كاااا  الرااااني 
مسااببا  عاار األول وتاليااا  لاا    اق ربااا الحاااه   وتجاااور اللمانااا   وصااار ااحسااا  

ة  اااي زماااا  واحااد   عماااط ااحساااا   ااي اللماااا  الااا    جااااور ك ناا  ننماااا  اااو وال اعاا
 .(54)وق    كما  عمط  ي اللما  الواقع  ي   و نفس  

 مصطلح التقريب: 

لم  فرد ابار جناي لل  روا  باباا  مسا      ولام  عر ا  م ا لحا  ل اا ر  لغوواة  
و  مار ولظن  هكر   ي أتناء تعروف   ا ر  )ااد ا (    اال   اي تعروفا    ت روا  صا
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صاااااو  . و اااااو ااااااربا    أحاااااد ما أ   ل  اااااي المااااار   علااااا  األحكاااااا  ال اااااي علوهاااااا 
ااد ا    ود م األول  ي اآلرر  واألول مر الحر ور  ي هل  عل  ااربور  مااكر 
ر  والم حاار  نحااو  دال  وم حاار    المااد م الساااكر األصااط ك اااء ق  ااع  وكااا  مااك 

. واآلرااار  أ   ل  اااي المااار   علااا  األحكاااا  ال  اااي  ساااو  معهاااا ااد اااا      لااا  شاااد 
(  اي اللغاة ال ميمياة )وأصال  وتاد(   أحد ما نل  لفو صاحب    د م   يا   نحاو  )ود 
اااز  وات اقااط. و اا ا النااوط الراااني الاا    ااو عنااد  المساام  )ال  رواا (  ونحااو ام حاا   وام 

 .(55) و ال   قال عن    المعن  الجامع له ا كل  ت رو  ال و  مر ال و  

جنااي أنواعااا  أراار  ماار )ال  رواا (  وماار هلاا  مااا مااما  ااد ااا   وهكاار اباار
األصاغر  و ااو عنااد   ت روا  الحاار  ماار الحار  وخدنااا   مناا  مار  واار ند ااا   كااو  

  نا  . ومر اروب   

اامالة ال ي  وقعا  ي الظ   ل  رو  ال و  مار ال او   نحاو كلماة  )عاالم(  -أ
لاا   مناا  باا   نحااو  بالف حااة نحااو ال ااي  قربااا   حااة العااور ماار عااالم نلاا  كساار  ا

 .(56)الظسر     ملا األل  نل  الياء 

وااارب آراار ماار )ااد ااا  األصااغر( الاا    ااو  ت رواا  ماار  واار ند ااا    ااي  -ب
األلفااا ال ااي  ااي علاا  وز  )ا  عااط( نها كانااا  ا  ااا صااادا  أو اااادا  أو طاااء  أو 

 د وا  لم .  اء       ل  تا   طاء   وهل  نحو  اص بر  واا رب  واطر 

وااارب آراار اج مااع  ياا  ااد ااا  مااع ال  رواا   نحااو لف ااة )مااا( ال ااي أصاالها  - 
)مدو(    د قربوا السور مر الدال ب   قلبو ا تاء     ار  )ماد (  ها ا ت روا  
لغور ند اا   تام ننهام  يماا بعاد أبادلوا الادال تااء  ل ربهاا منهاا نراد  ااد اا     االوا  

غووااار األول ت روباااا  مااار  وااار ند اااا . وأماااا ال غووااار ماااا  وقاااد مااام  ابااار جناااي ال 
 .(57)الراني  م  ود ب  ااد ا 
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ت روااا  الحركاااة  ومنااا  ت روااا  ال اااو  مااار ال اااو  ماااع حااارو  الحلاااق  نحاااو   -د
شاعور وبعوار ورغياى  و اا ا ال  روا   او الا   هكاار   اي موااوط )ااتبااط( ومناا  

  بهااام الااا   مااار لفاااو أ هاااا  قاااراء  بعهاااهم  اااي الفاتحاااة  الحماااد ه  والحماااد ه
 .(58)الج لة  ي األول   وكسر ا  ي الرانية

ت رواا  الحاار  ماار الحاار   و ااو مااا  ساام  عنااد اللغااووور )ااباادال(  كمااا  ااي  - ااا
 قولهم  ي م در  ملدر  و ي ال  د ر  ال لد ر. 

ت رواا  الحاار  ماار الحاار  ماار ااشااما   و ااو ماار ااباادال نه أناا  لاايال نبااداه   -و
و قاول العارب  اي المراط   لام  حاار  مار  الد لا    وأصال     اد لا     ااد تاماا   نحا

و اااااي  –أماااااكنا ال ااااااد   لماااااا ماااااكنا ال ااااااد  هاااااعفا بااااا  وجااااااور  ال ااااااد 
قربااا منهااا باا   أ شااما شااوئا  ماار لفااو الاالا   –و ااي مجهااور   –الاادال  -مهمومااة

 الم اربة للدال بالجهر . 

اْرَب واألصاط  وهكر ابر جني أ  له   ال اا ر  ن اائر  اي اللغاة    االوا  ا 
ِربَ   .(59) ي   ا 

وماار أنااواط ال  رواا  ال ااي هكر ااا اباار جنااي مااا مااما  )ناااعا  الحركااة(  ووعنااي  -ز
باا ل  أناا  نها اااعفا الحركااة قربااا  باا ل  ماار السااكو   نحااو   حوااي  وأحواااي  

 وأعوي   هو  وخ  كا  ملف   بوزن  محركا  . 

 ال  رو  عل  مبوط الرو   -ه

  ااي كاا ابااة بالساااكر  –أ  ت رواا  الحركااة  –هااة ال  رواا  والاارو  علاا  ج
نحو الحركة  و و ل ل  ارب مر المهاارعة  وأرفا  منهاا ااشاما . ألنا  للعاور ه 

 .(60)لأله  
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وماار المعلااو  عنااد علماااء ال ااراءا  أ  الاارو   ااو اراا  و الحركااة أ  عااد  
لهام راصاة  تهام ن  ها كاملة وااحة و و لاأله   وأماا ااشاما   هاو للعاور  اي ا
 الشف ور ك ن  تن ق امة ولظر مر دو  نحداه صو  الهمة. 

وقااد نباا  اباار جنااي نلاا  موااااع ال  رواا  الاا    جاار  مجاار  ااد ااا    ممااا 
اااا , وامااا لد  لااا  م ااا ل   قااارب  يااا  ال اااو  مااار ال اااو    ولظنااا  لااايال ند اماااا  تام 

 )ال  رو (. 

ما  والاارو   اي باااب وتجادر ااشاار  نلاا  أ  ابار جنااي قاد هكار م اا لحي ااشا
)الساااكر والم حاار ( الاا   أورد  ياا  بعااد الم اا لحا  ال ااوتية  ولظناا  لاام  عاار  
    الم  لحا  تعروفا  شا يا   بط كا    كر ا ووبور ما  حاده  وهاا مار ت روا   اي 

كماااا  اااي قولااا   اااي بياااا  الفااارق باااور  –أصاااوا  الحااارو  أو الحركاااا   –األصاااوا  
   إن  للعور دو  األه   لظر رو  الحركاة  كااد الحار  ااشما  والرو      ما ااشما

 كو  ب  م حركا   أه ترا  تف ط ب  بور الم كر والم نو  اي قولا   اي الوقا  أناَا 
 .(61)وأنِا   لوه أ   نا  صوتا  لما وجد       

 ابتداع المصطلح اللغوي وداللته لدى ابن جني: 

دأ أبواب ك اب  الل اائ  بعاد ل د بلغ مر عنا ة ابر جني بالم  ل  أن  ب
بباااب )ال ااول علاا  الف ااط بااور الظاا   وال ااول(  باا   جعااط الظاا   وال ااول  –ال  ااد م 

م  لحور قد  للط الناو بونهما. وقد أ     اي بدا اة  ا ا البااب عار منهجا   اي 
تنااااول الم ااا لحور ب ولااا    ولن اااد  أماااا  ال اااول علااا   ااارق بونهماااا  طر اااا  مااار هكااار 

ا  واشاا  اقهما  مااع ت لاا  حرو همااا   ااإ   اا ا مواااع   جاااوز قاادر أحااوال ت اااروفهم
اهشاا  اق  ووعلاااو  نلاا  ماااا  وقاا  . ووصااا  اباار جناااي منهجاا  الااا   أدر  أناا  جد اااد 
علااا  قارئااا    يلاطبااا  قاااائ     ومااا را    جاااد  طرو اااا   روباااا   ومسااالظا  مااار  ااا   اللغاااة 

 .(62)الشروفة عجوبا  
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 مصطلحات من أصول لغوية: 

 قول والكالم: مصطلحا ال

طبق ابار جناي منهجا  الا   أشاار نليا   اي معالجاة م ا ل  )ال اول( علا  
طرو اااة ماااا ماااما   يماااا بعاااد باهشااا  اق األكبااار  أ  امااا لرا  معنااا  مشااا ر  أصااالي 
لجميااع ت لوبااا  الماااد  اللغووااة   اااإ  ) ق و ل( وجهااا  تراكوبهااا السااا و ااي  ق و 

اللغاااااة ومعنا اااااا جميعاااااا   أ ااااار  ل  وق ل  و ل ق  ل ق و  ل و ق  مسااااا عملة  اااااي
وجد   وكياى وقعاا  مار ت اد  بعاد حرو هاا علا  بعاد  وتا رر  عنا   ننماا  او 

 لللفو  والحركة . 

تاام أراا  اباار جنااي  ف ااط  ااي تعروااى كااط ت لواا  علاا  حااد . تاام اتبااع هلاا  
بمعالجااااة األصااااط )  ل  (  وواااار  أنهااااا حوااااو ت لبااااا  معنا ااااا الدهلااااة علاااا  ال ااااو  

منهااا أصااول رمسااة  و ااي    ل        ل  ل          ل  والشااد . والمساا عمط 
 .(63)  ل   

وبعاااد معالجاااة ت لوباااا  الماااادتور رلااا  ابااار جناااي نلااا  دهلاااة الم ااا لحور 
الظاا   وال ااول   أمااا الظاا    ظااط لفااو مساا  ط بنفساا   مفوااد لمعنااا . و ااو الاا    ساامي  

 النحووو  الجمط . 

ا   تاماا  كاا  أو ناق اا    ال اا   وأما ال ول   صل  أن  كط لفاو ما ل با  اللسا
 و المفود  أعني الجملاة وماا كاا   اي معنا اا.. والنااق  ماا كاا  بهاد  هلا ..  ظاط 

 ك   قول  وليال كط قول ك ما .   ا أصل .. . 

ولام  ك اا  ابار جنااي با ل   بااط أتبااع ك ما  ب واااي  مجااه  اماا لدا  كااط 
ما ونج ال  مار ك ما  الادهه  مر ال ول والظ   م  لحور والفرق  ي اما عماهته

 اآلتية  
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  واع ال ول عل  اهع  ادا  واآلراء وهلا  نحاو قولا    ا     اول ب اول أباي  -1
حنيفاة  ووا    نلاا  قاول مالا   ونحااو هلا   أ   ع  اد مااا كاناا  روانا   وو ااوه  

 ب   ه أن   حكي لف هما عون   مر  ور تغوور لشيء مر حرو   . 

لفارق باور الظا   وال اول نجمااط النااو علا  أْ    ولاوا   ومر أدل الادلوط علا  ا -2
ال رآ  ك   هللا  وه   ال  ال رآ  قول هللا   وبور ابر جني الساب   اي اما لدا  
الم  ل  األصل  لل رآ  و او  كا   هللا  أ  الظا    ه  كاو  نه أصاواتا  تاماة 

 .(64) د  مفود    وأ  ال ول  قد  كو  أصواتا   ور مفود   وآراء مع 

ورلااا  ابااار جناااي مااار بياااا  الف اااط باااور م ااا لحي الظااا   وال اااول نلااا   أ   -3
الظ   ننماا  او  اي لغاة العارب  باار  عار األلفااا ال ائماة بر وماها  المسا غنية 
عر  ور ا  و اي ال اي  ساموها أ اط ال اناعة الجماط  علا  ارا    تراكوبهاا . 

د   اع علا  الجالء الواحاد  و  أ  ال اول عناد ا أوماع مار الظا   ت ار ا   وأنا  قا
 .(65)وعل  الجملة  وعل  ما  و اع  اد ورأ   ه لفو وجرو 

 وو ول السامرائي  ي ال علوق عل  تناول ابر جني لم  ل  الظ     

 وتعروفااا  للظااا   موا اااق للنحاااا  الم ااا ررور عنااا   اااي تعاااروفهم لااا . جااااء  اااي 
فواد راصاة  ووللا  الساامرائي )أمرار العربية(   أما الظا    ا   ن لاق نه علا  الم

 نل  ما   تي    ليال مر ر    ي المدلول النحو  له ا اهص  ه . 

وأما م  ل  ال ول   وا كر الساامرائي أ  النحاووور قاد اع مادوا تعرواى ابار 
جني   أما ال ول  هو مر معن  اامراط واللفاة  ولا ل  قواط لظاط ماا ما ل با  اللساا  

 .(66)قول  وأمرط نلي  تاما  أو ناق ا  

 مصطلح )لغة(
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ه ااا  ابااار جناااي  اااي تعروفااا  لم ااا ل  لغاااة نلااا  أ  أصااال  عرباااي مااار لغاااا 
بمعن  تظلم. وقد عر  الم  ل  ب ول    أما حد ا  إنها أصوا   عبار بهاا كاط قاو  

   وقد اش مط ال عروى عل  أربعة أمور.(67)عر أ رااهم 

 أ  اللغة أصوا .  -1

 أنها تعبور.  -2

 . -  الناوأ –أنها ت در عر )قو (  -3

وأنهااااا تعبوااااار عاااار حاجاااااا  النااااااو )أ رااااااهم(  و ااااا ا  عباااار عااااار اج ما ياااااة     -4
 .(68)اللغة

تم هكر ابر جناي ت اروى )لغاة(  اإ  وزنهاا ) علاة( مار لغاو  أ  تظلماا  
وأصالها )لغااو (  وت ااروفها ك  اروى كاار   وقلااة وتباة )كلهااا هماتهااا واوا (  ولظنهااا 

 بربة ال ي  ي مر م لوب تاب  روب. صيغا مر م لوب األصط  ومرط عل  هل  

وعل  الر م مر اع را  ابر جناي أ  لغا   لغا  بمعنا   ا    وكا ا اللغاو  
(  وناا  علاا  أ  72كمااا  ااي قولاا  تعااال    وخها مااروا باااللغو مااروا كرامااا    )الفرقااا  

اللغااو  نااا  الباطااط   ااإ  اباار جنااي احاا   بالحااد و الشااروى   ماار قااال  ااي الجمعااة  
وهكاار أ  معنااا   تظلاام . وواان د مح ااق الل ااائ   اا ا الاا   ه اا  صاا    ااد لغااا  

نليااا  ابااار جناااي أل  شااار اه الحاااد و  ساااروا  اللغاااو باااالظ   بماااا ه  نبغاااي   وأ  نااا  
الحااد و  ااي البلااار   ااي أبااواب الجمعااة   نها قلااا ل اااحب   ااو  الجمعااة  أن ااا 

 .(69)وااما   ل     د لغو  

ة قد عر  عل  األرجا  بعاد ات اال وتجدر ااشار   نا نل  أ  م  ل  لغ
=  Logosالعاااارب بالحهااااار  الوونانيااااة   ااااإ  الوونااااانوور   ل ااااو  علاااا  اللغااااة لفااااو 

 .(70)لو وو و ي تعني الظلمة أو اللغة
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أمااا العاارب  ااالمعلو  أنهاام اماا لدموا لفااو  لسااا   للدهلااة علاا  اللغااة  وباا ل  
وال ال ااحابة  كماااا  اااي جاااء الااان  ال رآنااي  ونااا  األحاد ااو النبوواااة الشااروفة  وأقااا

(  وقاول الرماول )ص(    إنماا أنالل 195قول  تعال    بلسا  عربي مبور  )الشعراء 
ال رآ  علي  بلسا  عربي مبور 
(71). 

  وطغاا  اماا عمال اللفااو - يمااا بعااد –علاا  أ  م اا ل  )لغااة( شاااط وهاط 
 اا  علاا  م اا ل   لسااا   اللسااا   لااد  كااط الدارمااور  بعااد ال اار  الراااني للهجاار   ح

صاار م اا ل  )لغااة( ه  عنااي اراا    األلسار بااور الشااعوب واألماام  بااط اماا لدم  
اللغووو  العرب للدهلاة علا  ارا    اللهجاا  العربياة. و اا  او ها ابار جناي  هاع 
عنوانااا   ااي ر ائ اا  هراا    لهجااا  العاارب   ااو   باااب اراا    اللغااا  وكلهااا 

 .(72)حجة 

 مصطلح النحو: 

ب ولاااا     ااااو ان حاااااء مااااما كاااا   العاااارب   ااااي  وعاااار  اباااار جنااااي )النحااااو(
ت اااار   ماااار نعااااراب و واااار   كال رنياااااة  والجمااااع  وال ح واااار  وال ظسااااور  وااااااااا ة  

 والنس   وال ركو   و ور هل  . 

وحااادد الغا اااة العملياااة مااار النحاااو  و اااي   لولحاااق مااار لااايال مااار أ اااط اللغاااة 
  شاا   بعهااهم عنهااا العربيااة ب  لهااا  ااي الف اااحة   ون ااق بهااا وخ  لاام  كاار ماانهم. وخ

 رد ب  نلوها . 

وأماا لفاو الم ا ل  )النحاو(  هاو  م ادر شاائع  أ  نحاو  نحاوا   ك ولاا   
ق د  ق دا   تم ر  ب  ان حاء   ا ال بوط مر العلام . وبها ا دلاط ابار جناي علا  
ار  اص النحو بعلم قواعاد العربياة. تام أااا  أ  لفاو  نحاوا   قاد اما عمل   العارب 

م اادر  وكاا ا األماار بالنساابة للم ااادر ال ااي اماا عملا م اا لحا   ر ااا   وأصاال  ال
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للعلاااو   نحاااو م ااا ل  )الف ااا ( الااا    اااو   اااي األصاااط م ااادر   هاااا الشااايء أ  
 .(73)عر     تم ر  ب  علم الشروعة مر ال حلوط وال حروم 

وواار  بعااد الدارمااور المحاادتور أ  تعروااى اباار جنااي  بهاا ا المعناا  شااامط 
 .(74) حي عند الم  ررور  بط  و أومع من  بكرور علم ه  شمط النحو اهص 

 مصطلح اإلعراب: 

وهباااار جنااااي  ااااي ااعااااراب تعروااااى دقواااااق  اااادل علاااا  الغا ااااة العمليااااة مااااار 
ااعراب  و و قولا     او ااباناة عار المعااني باأللفااا  وأتباع هلا  بمراالور  ماا  اي 

  وشااكر مااعودا  أبااو   قولاا  ملاطبااا  قارئاا    أه تاار  أناا  نها ماامعا  أكاار  مااعود  أبااا 
 علما بر ع أحد ما ون   اآلرر الفاعط مر المفعول . 

وو حااو أ  اباار جنااي لاام  شاار نلاا  مااا هكاار  اللغووااو  ماار أ  ااعااراب  ااو 
ال غوور  ي أوارار الظلماا   وخ  كاا  هلا  م هامنا   اي تع وبا  علا  ك ما  الساابق  

 .(75)ب   ولو كا  الظ   شرجا  واحدا  هم بهم أحد ما مر صاح

ووبدو أ  ابر جني أراد أ   دلط عل  أ مياة الحركاا  ااعرابياة  اي ن  اال 
المعناا  نلاا  ه اار السااامع  ال ااار . وواار  أحااد الدارمااور المحاادتور أ  حااد ااعااراب 
لاااد  ابااار جناااي   وااار جاااامع وه ماااانع  وأ   أباااا الفااا   لااام    اااد نلااا  حاااد  النحاااو  

العاا   وع اد ال الة باور النسا  اللغاو   ب ور  د ي اة  وخنماا ق اد نلا  نع ااء معناا 
 .(76)له   الظلمة وما أطل ا علي   ي النحو 

وامااا  رد ابااار جناااي  اااي بياااا  أ مياااة ااعاااراب أكرااار مماااا  عاااط  اااي تنااااول 
م ااا لحي اللغاااة والنحاااو   شاااار نلااا  أ  لفاااو ااعاااراب  م ااادر أعرباااا الشااايء نها 

 عن  . أواحا عن   و    معرب عما  ي نفس  أ  مبور ل  وموا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 90 

وكااا ل  جعاااط ابااار جناااي تسااامية )العااارب( أصااا   لم ااا ل  )ااعاااراب(  اااي 
قولااا    وأصااااط  ااا ا كلاااا  قاااولهم  العاااارب  لمااااا  عااال  نلوهااااا مااار الف اااااحة وااعااااراب 

 والبيا  . 

واماا  ر  اباار جنااي أ هااا  المعناا  نفساا   ااي تساامية  ااو  الجمعااة بالعروبااة  
لجمعااة أ هاار أماارا  ماار ب)يااة  ومناا  عنااد  عروبااة والعروبااة الجمعااة  وهلاا  أ   ااو  ا

أ اا  األمابوط لماا  ياا  مار ال   ا  لهااا  وال وجا  نلوهاا  وقاو  ااشااعار بهاا . وكا ني باا  
  عني  ص   الجمعة . 

ولم  غفط ابر جني ااشار  نل  دهلة م ا ل  ااعاراب علا  تغوار حركاا  
راب أواراار الظلمااا   ااي الجمااط وار   هااا وتنوعهااا   اا    نلاا  أ  ماار معاااني ااعاا

ال غووااار واهمااا حالة مااار حاااال نلااا  حاااال  نه   اااول   ولماااا كاناااا معااااني الم َسااام وور 
مل لفاة  كااا  ااعااراب الاادال علوهاا مل لفااا  أ هااا   وك ناا  مار قااولهم  عربااا معدتاا   
أ   ساد   ك نهااا اما حالا ماار حاال نلاا  حااال  كاما حالة ااعااراب مار صااور  نلاا  

 صور  .

  ااعاراب مهارتا  ودق ا   اي اهما  راء ونلحاو  اي تنااول ابار جناي لم ا ل
واما لدا  األدلااة الع ليااة  واهح جااا  بالن ااوص لل ادلوط علاا  صااحة مااا  اا    نلياا  

 مر ام لرا  معاني الم  ل . 

 مصطلح البناء: 

 بدأ ابر جني ب عروى الم ا ل    و او لالو  آرار الظلماة ااربا  واحادا  مار 
 عوامط . السكو  أو الحركة  ه لشيء أحده هل  مر ال

وو حو أ    ا ال عروى م سق ماع ماا ن اط عار أعا   الب اروور كساوبوو   
وما ن ل  عر شاوور  كا بي علاي الفارماي الا   مابق أ  هكرناا تعروفا  لإلعاراب ب نا  

 .(77) تغور أوارر الظلم وار   ها بار    العوامط  والبناء ر   هل  
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ئام تعرواى البنااء. تام  باور و ا  نا  عكال ابر جني تعرواى ااعاراب بماا   
ابار جنااي أ  الظلماة   الم اا ل  مساا عار مار لفااو البناااء الح)ي اي   ي ااول   وكاا نهم 
ااا لاال  ااربا  واحاادا   لاام   غوار تغواار ااعااراب مامي بناااء   ماار  ننماا ماامو  بناااء  ألنا  لم 
حوو كا  البناء هزماا  موااع   ه  الول مار مكاا  نلا   وار   ولايال كا ل  اآله  

 .(78) لة المب  لة كالليمة والم لة.. المن و 
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 الحقيقة والمجاز: 

و ماا م ا لحا  عر ااا لاد  الب  واور  لظاار ابار جناي ع ااد لهماا باابور  ااي 
الل ااائ  )باااب  ااي  اارق بااور الح)ي ااة والمجاااز( و )باااب  ااي أ  المجاااز نها كراار 

 لحق بالح)ي ة(. 

واااع   ااي عاار  اباار جنااي الح)ي ااة ب ولاا    مااا أقاار اماا عمال  علاا  أصااط 
اللغااة . وأمااا المجاااز الاا    ااو العاادول  ااي اهماا عمال عاار  اا   األصااول نلاا  معااا  
جد اااد    اااإ  ابااار جناااي أرد  تعروفااا  للح)ي اااة ب ولااا   اااي تعرواااى المجااااز   ماااا كاااا  

 .(79)بهد  هل  

وتجدر ااشار  نل  أ  أحماد بار  اارو الاراز  عار  الح)ي اة ب نهاا   الظا   
اماا عار  وه تمروااط وه ت ااد م وه تاا رور.. و اا ا أكراار المواااوط مواااع  الاا   لاايال ب

 .(80)الظ   

وعلااا  الااار م مااار أ  ابااار جناااي لااام  هاااع تعروفاااا  شاااا يا  لظاااط مااار الح)ي ااااة 
والمجااااز  نه أنااا  ت ااارق نلااا  الناحياااة العملياااة بااا كر الفوائاااد ال اااي تجنوهاااا اللغاااة مااار 

  وال شابي   ال اي ه باد اهم لدا  المجاز   وقد حدد ا  ي ت ه  اهتساط  وال وكواد
ماار اج ماعهااا  ااي كااط اماا لدا  مجاااز . وطبااق اباار جنااي  اا   الفوائااد الاار ه علاا  
وص  النبي صل  هللا علي  وملم جاوادا  ب نا    او بحار     المعااني الر تاة موجاود  
 ياااا   أمااااا اهتساااااط  ألناااا  زاد  ااااي أمااااماء الفاااارو ال ااااي  ااااي   اااارو وطاااار  وجااااواد 

ل شااابي    اااأَل   جروااا   جااار   اااي الظرااار  مجااار  مائااا  . وأماااا ونحو اااا  البحااار . وأماااا ا
ال وكواااد   ألنااا  شااااب  العااارض بااااالجو ر  و اااو أتباااا  ااااي النفاااوو مناااا   والشاااب   ااااي 

 .(81) العرض من فية عن ... 
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 مصطلح التجنيس: 

وال جناااااااايال عنااااااااد اللغااااااااووور  أ     ااااااااارب اللف ااااااااا   وول لاااااااا  أو    ااااااااارب 
  د جعلوا ال جنيال أنواعا  مر أ مها  . وأما الب  وو   (82)المعنيا  

ال جنااايال  أو الجنااااو ال اااا   و اااو أ  تظاااو  الظلم اااا  م اااوا   ور  اااي حرو هماااا  -أ
 وحركاتهما. 

وال جناايال  الجناااو الناااق   و ااو أ   ل لفااا  ااي الهوئااة دو  ال ااور   ك ولاا   -ب
 البرد  منع البرد. 

مااالي كمااالي  وجااد   وال جناايال الماا  ط  و ااو أ   ل لفااا بلواااد  حاار  ك ولاا   - 
 .(83)جهد 

وقااااد هكاااار اباااار جنااااي الم اااا ل   ااااي )باااااب  ااااي تاااادارط األصااااول الر تيااااة 
 والربا ية واللمامية(  وصن  األلفاا مر حوو تدارط أصول أبنو ها قسمور  

أحااد ما  قساام ت  ااارب  ياا  أصااول الر تااي والرباااعي والمعناا  واحااد  ومراااط 
شاد دا ال ادارط لف اا  وكا ل   ماا معنا   عل  هل  بلف ور  ما  رراو  ورراود   هماا  

نه أ  تركواا  ررااو ماار )ر   و(  وتركواا  ررااود ماار )ر   د( والااواو زائااد .  وأمااا 
ماار حوااو المعناا    ي ااول  ااي ت اربهمااا   أ اا  تاار  نلاا  ازدحااا  اللف ااور مااع تماااو 
المعنواااور  وهلااا  أ  الرراااو الهااا يى  والرراااود الم رناااي  وال رناااي عائاااد نلااا  معنااا  

 . الهع  

وال ساام اآلراار  مااا    ااارب  ياا  اللف ااا  والمعناا  مل لاا   ومرااط علياا  ب ااول 
 ال  امي الشاعر  

 مس ح بور   ادا  ما ل   اد
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وواا    ابااار جنااي نلااا  أ  الشاااعر  ااار   أو  اار  أنااا  قااد جااانال ولاايال  اااي 
الح)ي اة تجنيسااا    و ساار هلا  باا   ) اا ادا ( ماار )  أ د(  وأماا ) اااد(  هااو ماار )  د 

 .(84)ما لما ت اربا دنوا مر ال جنيال  (   ولظنه

ونلحاااو مااار رااا ل األمرلاااة ال اااي مااااقها ابااار جناااي أ   ا اااة ال جنااايال  ا اااة 
  وأ  ماا هكار   اي البااب ه  عادو أ   كاو  -عل  ماا  عار   اي الب  اة -جمالية  

 تدار   بور أصول األلفاا عل  ار    أبنو ها. 

 مصطلح الممطول: 

 ي )باب  ي اق هااء الموااع لا  لف اا   او  وهكر ابر جني   ا الم  ل 
معااا  نه أنااا  لااايال ب ااااحب (  ومراااط عليااا  ب ولااا    ه روااارا  مااار زواااد  وهاااا . و سااار 
مح اااق الل اااائ   ااا ا الم ااا ل  ب ولااا     اااو ماااا  عااار  بالشااابي  بالمهاااا  عناااد 

 . (85)الم  ررور 

ومر الجد ر بال كر أ  الشابي  بالمهاا    او ماا ات اط با  شايء مار تماا  
 .(86)ا   معموه  ل   نحو   ا ااحكا  وجه   و   ا مامعا  دعاء الم لو  معن

 مصطلح حرف اللين المجهول: 

 وجعط ل  ابر جني بابا   ي الل ائ  وعر   ب ن   مد  اانظار . 

ووس لد   ي اللغة  ي م ال مار أربار بلبار   ا راد أ   سا وتق منا   نحاو  
أبكرنيا   وكا ا نها قاال  جااءني محماد   السا ال  نها قال ل  قائط  رأ ا بكارا    يسا ل  

  و  أمحمدني    إها كا  ال ول  مرر  عل  قامم  م ل   أقاممني . 

وقد  كاو  ما ال الساائط ننظاارا  أو اما فهاما   والغالا  أ   كاو  ننظاارا  تح)ي اا  
 ل سمية ابر جني الياء )المد ( بمد  اانظار.
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سااا لد  حاار  اللاااور المجهاااول )أ  وبااور ابااار جنااي عناصااار الجملاااة ال ااي  
 مد  اانظار  و ي  

 -ماااد  اانظاااار )اليااااء(  د -اهمااام منوناااا     - مااال  اهمااا فها    اانظاااار  ب -أ
 الهاء. 

وكاا ل  هكاار ابااار جنااي أ  نااو  ال ناااوور تظساار هل  اااء مااااكنور  ااي قولااا   
   وهلااا  أنااا  ألح اااا ماااد  اانظاااار  و اااي ه محالاااة مااااكنة   وا  اااا ال ناااوور مااااكنا  

  ظسر هل  اء ماكنور   وج  أ  تظو  المد   اء  ل  بع الظسر  .

تم  سر ورود الياء ه  ور ا مر حارو  الماد  نه  ه باد أ  توجاد  اي اللفاو 
بعاد كساار  ال نااوور  اااء  ألنهااا ن  كانااا  ااي األصااط  اااء   ااد كفونااا الن اار  ااي أمر ااا  

 لياء الب ة . وخ  كانا ألفا  أو واوا   الظسر  قبلها ت لبها نل  ا

وتساءل ابار جناي عار ورود  وار اليااء مار حارو  الماد  و اط اق  ار  اي 
 اانظار عل  الياء  حس ؟ 

  جاب ب ن   لم ت هر  ي شيء مر اانظار عل  صاور  مل وصاة  ي  اع 
بهااا علوهااا دو  أر وهااا  وخنمااا تاا تي تابعااة لمااا قبلهااا  أه تاارا  ت ااول  ااي  قااا  عماار  

 د  أأحمدا   و ي مرر  بالرجط  آلرجلي  . أعمرو   و ي رأ ا أحم

وو حااو أ  اليااااء امااا لدما  اااي األمرلاااة األولااا  بعاااد تناااوور  و اااي األمرلاااة 
الرانية  ي حالة الجر  حسا   بونماا ورد  الاواو واأللا   اي حاال ي الر اع والن ا   

 .(87)هل  حور  كو  اهمم  ور منو   مرط الممنوط مر ال ر  كعمر وأحمد

ي الشب  بور مد  اانظار ومد  الندبة  ولئ    اع الللاط بونهماا ولحو ابر جن
نب  عل  ار   هما  هل  أ  مد  الندبة كما  اي  وازوادا    ليساا ماد  مجهولاة مادبر  
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بما قبلها  أه ترا ا تف   ما قبلها أبدا   ما لم تحده  نا  لبسا    اإ  العارب ت اول  اي 
 ودو   ر م أ  الواو مهمومة  ي وازود. الندبة  نحو  وازودا   ولم   ولوا واز 

تاام أااااا  ابااار جناااي مبوناااا  أحاااوال األلفاااور مااار موااااعور  أحاااد ما أ  ماااد 
اانظاااار مهاااا  للندباااة  والرااااني أ  الغااارض مااار الموااااعور جميعاااا  ننماااا  اااو م اااط 

 .(88)ال و 

 خلع األدلة: 

و ااو أحااد أبااواب الل ااائ  ااامن  اباار جنااي بعااد ن راتاا  اللغووااة  وأراد 
دلاااة  أعااا   المعااااني  ااااي العربياااة    اااإ  الهماااال   دلواااط اهمااا فها   و )ن ( دلوااااط باأل

الشار   وأماا المعاااني  واراد بهاا  المعاااني ال اي تحااده  اي الظا   ماار ربار واماا لبار 
ونحاااااو هلااااا  . أ  أ  ابااااار جناااااي ق اااااد نلااااا  معااااااني الحااااارو   األدوا  ه معااااااني 

 األجناو. 

نااي ماار تساامو   )رلااع األدلااة( وواار  مح ااق الل ااائ  أ  مااا أراد  اباار ج
 اااو  تجرواااد الحااارو  واألدوا  مااار المعااااني المعرو اااة والم باااادر   وهاااا  وخراد  معاااا  

 . (89)أرر لها  أو تجرود ا مر بعد معانوها 

ومر األمرلة المشهور   ي اللغة رلع  أو تجرواد )ال( عار ال عرواى  اي لفاو 
 الج لة. 

أ  العارب ت ااول  اارب َماار  ون اط ابار جنااي ماا رو  عاار  اونال بار حبواا  
َمَنااا  أ   ننسااا   ننسااانا   أو رجااط  رجاا    تاام اتبااع المرااال ب ولاا    أ اا  تاارا  كيااى جاارد 

 .(90))َمْر( مر اهم فها   ول ل  أعربها 

 

 فك الصيغ: 
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أشاار ابار جناي  اي )باااب  اي  ا  ال ايغ( نلا  عااد  تنبا  اللغاووور لا  علاا  
    ااد (91)  ومغفااول عناا   و واار ماا بو  لاا  الاار م ماار أناا   مواااع ماار العربيااة ل يااى

لحو أ  بعد صيغ الظ    جر  علوهاا تغووار  اي حالاة تغوار ت اروفها  نه  حا   
منهاااا حااار  أو أكرااار  نماااا اااارور  أو ن راااارا    وماااواء أكاااا  المحااا و  مااار الحااارو  
 –األصول أ  كا  مر اللوائاد  هلا  أ  األصاط  اي ال غووار أ   جار  علا   مارلهم  

ب   إها تم تغوور نا ر ورال  صيغ كلمهم  اإ  تغووارا  آرار ه باد أ   حاده أ  العر 
ليعواد الظلماة نلا  مارلهم. و ا ا  او الا   أراد  ابار جناي ب سامو     ا  ال ايغ . وماار 
األمرلاااة الواااااحة علااا  هلااا  ت اااغور أو تظساااور )من لاااق(  نها ه تسااا )يم نه بفااا  

   اب  م لاق  ومرالا   مفعاط   صيغ ها  وور  ابر جني أن  ه بد مار حا   نونا  
و ااا ا وز  لااايال مسااا عم    اااي كااا   العااارب  ومااار تااام ه باااد مااار ن لااا  نلااا  أمرلااا هم 

  ي ور  م لق  وت غور   م ولق  وتظسور   م الق. 

وو حو أ  ما جر  عل  األلفاا ال ي مرط بها ابر جناي  اي موااوط ) ا  
 ال يغ( أمرا   

بعااااد أمرلااااة العاااارب وصاااايغها أ ااااا  كانااااا موا  ااااة  -حاااا   اللائااااد  اللوائااااد و ب -أ
 ال يغة.

ولاااا ل  ناااارا    اااارر مااااا  اااا تي   ه علياااا  علاااا  أ  صااااور  ب ااااي بعااااد حاااا   
 .(92)زائد  

 تصاقب األلفال لتصاقب المعاني: 

و اا ا باااب  ااي الل ااائ  هكاار  ياا  اباار جنااي بعااد ن راتاا  اللغووااة ال ااي 
و  رائادا   يماا ام حسنها الدارمو   اللغووو  بعاد  قاد ما  وحاد را    ارددو  ا ماا قالا   وعاد 

أورد . وقااد هكاار اباار جنااي  ااي  اا ا الباااب ملحو ااا  لغووااة اماا نب ها ممااا ورد  ااي 
 اللغة مر ألفاا ت  ارب ألفا ها ومعانوها  وومكر نجمال ما هكر   يما   تي  
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اق ااااراب األصاااالور الر توااااور نحااااو  ررااااو وررااااود  وأصاااالهما  ررااااو  و ررااااد   -1
  و نا  اتفاق  ي المعن .

اق راب أصلور أحد ما ت تي واآلرر رباعي  نحو  دماو  ودمرار. وقاد هكار  -2
 .(93) هل   ي مواوط )ال جنيال(

ال  ااااد م وال اااا رور  و اااا ا الاااا   أطلااااق علياااا  اباااار جنااااي م اااا ل  )اهشاااا  اق  -3
 .(94) األكبر(

ت ااارب الحاارو  ل  ااارب المعاااني  و اا ا  ااو األقاارب لعنااوا  الباااب  ومرااط لاا   -4
    ألم تار أناا أرمالنا الشاياطور علا  الظاا رور تا ز م أزا  ابر جني ب ول  تعال

(. وجعط ابار جناي أز و ال بمعنا  واحاد  نه أنا  جعاط األز أقاو  83)مروم 
 .(95) ي المعن  مر الهل ل و  الهمل 

 إمساس األلفال أشباه المعاني: 

و اا ا باااب  ع اا  الباااب السااابق هكاار  ياا  اباار جنااي ملحو ااا  لغووااة أراار  
 ية  ووع اار   ااي بدا ااة الباااب باا   الللوااط باار أحمااد  ااو الاا   اب اادط صااوتية وصاار 

بعد     الن را  اللغوواة كماا   ها   ا ا  اي مرالا  المشاهور عار العارب   كا نهم 
تو مااوا  ااي صااو  الجناادب اماا  الة وماادا    ااالوا  صاار   وتو مااوا  ااي صااو  الباااز  

 ت  يعا     الوا  صرصر . 

ادر ال ااي جاااء  علاا  وز  ) عاا  ( ون ااط اباار جنااي عاار مااوبوو  أ  الم اا
 .(96)ت تي ل ا راب والحركة نحو  الن لا  والغليا  والغريا 

 –كعادتاااا  كلمااااا هكاااار شااااوئا  عاااار شااااوور  الساااااب ور  –وأاااااا  اباااار جنااااي 
 ملحو ا  أو ن را  لغووة جد د  نجملها بما   تي  
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ة  أ  الم اااااادر الربا ياااااة المهاااااعفة تااااا تي لل ظروااااار  نحاااااو  اللعلعاااااة  وال ل لااااا -1
 وال ل لة. 

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

ار  وق  اع  و ا      -3 أ  تظرور العور  ي المرال دلوط عل  تظرور الفعط  نحو  كس 
و ل ق. وقد أطلق ابر جني عل   ا   األمرلاة ال باار  المشاهور    قاو  اللفاو ل او  

 .(97)المعن  

 اللغة: مصطلح تدريج 

و ااي الباااب اللاااص بهاا ا الم اا ل    اااول اباار جنااي  ااي ت د ماا  وتعروفااا   
 وهلا  أ   شاب  شايء شاوئا  مار موااع   يمهاي حكما  علا  حكام األول  تام  رقا  
من  نل   ور  . ومر األمرلة ال ي هكر ا قولهم   جالال الحسر أو ابر ماورور   و اي 

م اوبا  م يعاا  ه ملالفاا   وخ  كاناا تفسور المرال   ول   ولو جالسهما جميعاا  لظاا  
)أو( ننما  ي  ي أصط واعها ألحد الشوئور  وخنماا جااز هلا   اي  ا ا الموااع ه 
لشاايء رجااع نلاا  نفااال )أو(  بااط ل رونااة انهااما ماار جهااة المعناا  نلاا  )أو(  وهلاا  
ألن  قد عر  أن  ننماا ر ا   اي مجالساة الحسار لماا لمجالسا    اي هلا  مار الحاو  

وجود   ي مجالساة ابار ماورور أ هاا   وك نا  قاال  جاالال  ا ا الهارب و    الحال م
 .(98)مر الناو 

وتجدر ااشاار  نلا  أ  ماوبوو  قاد هكار ماا ماما  ابار جناي  ناا بااب  تادرو  
اللغة   ي )باب أو  اي  وار اهما فها (  ومراط للبااب ب ولا    ت اول  جاالال عمارا  أو 

ء ولاام تاارد ننسااانا  بعوناا    فااي  اا ا دلوااط رالاادا  أو بشاارا   ك ناا  قلااا  جااالال أحااد  اا ه
 عل  أ  كلهم أ ط أ   جالال  ك ن  قلا  جالال   ا الهرب مر الناو . 
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وو حااااو أ  ال بااااار  األرواااار  قااااد اق بسااااها اباااار جنااااي  ااااي ر ائ اااا  ر اااام 
ارااا    المراااال  وأااااا  ماااوبوو  مرااااه  و اااو قولااا  تعاااال    وه ت اااع مااانهم آتماااا  أو 

انساااا (  وقااد  للمراااال ب ولاا    ون وااار هلاا  قولااا  عاال وجاااط مااور  ا 24كفااورا   )آ اااة 
 .(99))اآل ة(  تم ع   علوها ب ول    أ  ه ت ع أحدا  مر   هء 

وأماااا ابااار جناااي    اااد هكااار اآل اااة بعاااد مرالااا  اآلنااا  الااا كر وقاااد  لهاااا ب ولااا   
 وعلاا  هلاا  جاار  النهااي  ااي  اا ا ال اارز ماار ال ااول  ااي قااول هللا ماابحان    وه ت ااع 

 قال  ه ت ع   ا الهرب مر الناو . -وهللا أعلم  –ما  أو كفورا   وك ن  منهم آت

وزاد ابااار جناااي  اااي توااااي  معنااا   ال ااادرو   بااا   أااااا  مااار األمرلاااة ماااا 
 ام لدما  وها )أو(  ي مواع الواو  كما  ي قول الشاعر أبي ه و  اله لي. 

 أو  سرحو  بها  وأ بر  السوه  وكا  ميا  أه  سرحوا نعما  

ر  اباار جنااي أ   مااواء وماايا  ه  ساا عمط نه بااالواو   وأ  األمرلااة ال ااي وواا
هكار    ال   وهااا الاواو  ولظار )أو(  وهااا قاد جاار  مجار  الاواو  ولاا ل  ح اط لهااا 

 .(100)  ا )ال درو (  ي اهم عمال    جروا مجر  الواو 

و نااا   اااوا ر لغووااة أرااار  تحاااا عنااوا   تااادرو  اللغاااة  هكر ااا ابااار جناااي  
  قل  الواو مر صابوا  وصابو  نلا   ااء  اي قاولهم  صابيا  وصابية  ألنا  مار ومنها

 .(101)صبو   هنظسار ال اد قبلها  واع  الباء أ  تع د  حاجلا  لسكونها 

و نااااا  أمرلااااة كرواااار  هكر ااااا اباااار جنااااي  ااااي  اااا ا الباااااب  أ لبهااااا ممااااا جاااار  
اباار جنااي   ااره اماا عمال الياااء  ااي مواااع الااواو ام حسااانا  واماا لفا ا   ولاا ل  ناار  

 .(102) ب    جماط   ا الباب  لبة الياء عل  الواو للف ها.. 
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 تركيب اللغات: 

و  ا عنوا  بااب  اي الل اائ   نه  او لايال م ا لحا  لغوواا   وخنماا عنا  
ب  ابر جني أ  العرباي قاد  ج ماع  اي ك ما  أكرار مار لهجاة  وأرا  ابار جناي علا  

 م  ورفااا نلاا  تل ااي  ااا ر  اا   اللغاااة اللغااووور الاا  ر وصاافهم باا نهم  اااع  ن ااار 
أ هاااامهم  أ  جمعاااوا أشاااياء علااا  وجااا  الشااا وه عناااد م  وادعاااوا أنهاااا موااااوعة  اااي 
أصط اللغة عل  ما مامعو  با رر  مار أصاحابها   ومراط لماا عاد شااها   ماا جااء علا  

 َ ِعَط َ ْفع ط   نحو  َنِعَم َ ْنع م . 

اللغاااا  وتااادارلها  وماام  ابااار جنااي مجااايء  ااا ا  ااي كااا   العااارب ب ركواا  
و سر     ال ا ر  ب      ق   أصحاب اللغ ور  سمع   ا لغة   ا  و  ا لغاة  ا ا  
  ر  كط واحد منهما مر صاحب  ما ام  نل  لغ     ركباا  ناا  لغاة تالراة . ومار 
األمرلاة ال اي عالجهااا ابار جنااي  اي  اا ا البااب مماا اج معااا  يا  لغ ااا  نحاو   قلوااا 

 .(103)ال  قلو    إن    ول  أقلي   ومر قال  قلو   قال  أق   الرجط وقلو     مر ق

 مصطلحات أصول الفقه وعلم الكالم:  -2

هكاار اباار جنااي  ااي م دمااة الل ااائ  أناا  تاا تر بمنااا   أصااول الف اا  وعلاام 
الظا    وأ  أحادا  مار النحاووور لاام   ام بها ا العماط الجلواط قبلاا     اال   وهلا  أناا لاام 

البلااد ر )أ  الب اار  والظو اة( تعاارض لعمااط أصاول النحااو علاا  نار أحاادا  ماار علمااء 
 .(104)م    أصول الظ   والف   

ووع ر  ابر جني صراحة  ي مواع آرر مار الل اائ  أ  اللغاووور قاد 
اح  وا ح و الف هاء  ي ام لرا  العلط واأل يسة  وهكر عل  وج  الل وص محماد 

  الاا   كاناااا (105) اااا189ماانة باار الحساار الشاااوباني صاااح  أباااي حنيفااة  الم اااو   
 –ك باا  نبرامااا  ا  ااد  بهااد ها أ ااط النحااو  نه   ااول   وكاا ل  ك اا  محمااد باار الحساار 
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 ن ااالط أصاااحابنا منهاااا العلاااط ألنهااام  جااادونها منراااور   اااي أتنااااء ك مااا    –رحمااا  هللا 
 .(106) يجمع بعهها نل  بعد بالم ح ة والر ق 

وا ارا  مار األباواب مسا عارا  مار  ولو ام عرانا أبواب الل ائ  لرأ نا عددا  
أباااااواب الف ااااا  وم ااااا لحات   ووعاااااد  ابااااار جناااااي مااااار أوائاااااط النحاااااا  الااااا  ر امااااا لدموا 
الم اا لحا  الف هيااة  ااي الاادرو اللغااو   وقااد وصاا  اباار جنااي عملهاام  اا ا باا نهم 
برعااوا  اااي موااااوط العلااة النحوواااة ح ااا   اااقوا  اااي عللهااام علااط الم ف هاااور ر ااام أنهااام 

. وو هر أ  ابر جني  عرض بما ه ا  نليا   مماا توصاط نليا  (710)ان هجوا منا جهم
نحووااة وصار ية ممااا جعلاا   – او نفساا  مار منللااة عاليااة  اي تعلوااط ال اوا ر اللغووااة 

 . -وح   قبط زمن  –م دما  عل  كط اللغووور  ي زمن  

 هااا  نلاا   اا ا اع اارا  ماار جاااء بعااد  واح اا   حاا و  كاا بي البركااا  اباار 
 اااااا( بفهاااااط ابااااار جناااااي وت دمااااا   اااااي 911والساااااووطي )    اااااا( 577األنباااااار  )  

 مواوط علم أصول النحو مواوعا  وم  لحا . 

 مصطلح الدور: 

و ااو ماار م اا لحا  الف هاااء والم ظلمااور. ووباادو أ  اباار جنااي قااد اماا لد  
  ا الم  ل  بمفهومور   فق أحاد ما ماع مفهاو  الم ظلماور وال او وور  نه ن   ا ا 

ي كط طر  مر ال ر ور لعلة واحد   اي كاط منهماا  أ  المفهو   عني  وجود حكم  
أ  الشيء   را  حكماا  بعلاة  اي الشايء الرااني  تام  ا تي ال ار  الرااني  ي را  حكماا  

 .(108)بعلة موصو ة  ي ال ر  األول 

وومراااط ابااار جناااي  اااي )بااااب دور اهعااا  ل( علااا   ااا ا المفهاااو  للااادور بماااا 
( ماار  وجااوب نمااكا  الاا    ااي نحااو   ااا285 عاالو  نلاا  محمااد باار  لوااد المباارد )  

اربر  واربا نل  أنا  لحركاة ماا بعاد  مار الهامور   تام ه ا  كا ل  نلا  ماكو  
ال    لسكو  ما قبل    ووا    المبارد نلا  أ  تحروا  ماا قباط الا ز  وماا بعاد ا ننماا 
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 جيء لسكو  الا  . ووللا  ابار جناي نلا  تفساور  ا ا المراال نلا  ماا  ا تي     اار  
 ا بها ا  تاام دار تاار  أراار   اع اط لهاا ا بها ا. و ااي  اا ر هلاا  اع ارا  باا   اع اط لهاا

كااط واحااد منهمااا ليسااا لاا  حااال مسااا ح ة تل اا   ااي نفساا   وخنمااا اماا  ر علاا  ماااا 
ام  ر علي  ألمر راجع نل  صاحب  . وعل  الر م مر  ا ا   اد وصا  ابار جناي ماا 

 .(109)ه   نلي  المبرد ب ن   شنيع ال ا ر 

ر جني م  ل  الدور بمفهو    فاق ماع مفهاو  الف هااء  وهلا  تم ام لد  اب
ل رتبااة(.   اا ا   ااي قولاا   ااي باااب آراار  ااو )باااب  ااي الاادور والوقااو  مناا  علاا  أو 

 اارا  وو را  باا   وهلاا  أ  تاا د  ال اانعة نلاا   –رحماا  هللا  –موااع كااا  أبااو حنيفااة 
جعاة مراط حكم ما  مرل  مماا    هاي ال غووار   اإ  أناا  وار  صار  أ هاا  نلا  مرا

ل رتباة وه ت ظلا  عنااء  ما من   ربا   إها ح لا عل    ا وج  أ  ت)ايم علا  أو 
 وه مش ة . 

ومار أمرلاة اباار جناي علا   اا ا المفهاو  للاادور  كا   تبناي ماار )قوواا( مرااط 
)رماالة(    ااول علاا  ال ا كور  قااواء   وعلاا  ال  نواو قااواو   وأمااا  اي جمعهااا   وللماا  

جماااع باااور واوواار مك نف اااي ألااا  ال ظسااور  وه حااااجل باااور أ  ت ااول حونئااا    قااواو    
األرواار  وبااور ال اار    وأمااا وز  )قااواو (  هااو ) عالااة( ماار ال ااو    ااإ  األصااط  وهااا 

 .(110)بالهمل  قواء   تم  للم  تانيا  أ  تبدل مر     الهمل  الواو 

 باب في تخصيص العلل: 

ول الف اا    وواا    و اا ا باااب آراار اماا عار  اباار جنااي   ااي العربيااة ماار أصاا
 ياا  نلاا  أ  مح ااول مااا  اا    نلياا  اللغووااو   وم  اار  أقااوالهم مبنااي علاا  جااواز 

 تل ي  العلط . 

ومعن  تل اي  العلاط  اي الف ا   أ   ل لا  الحكام ماع وجاود العلاة. ومار 
بااااا بااااال عم  نحااااو  بيااااع الرطاااا  بااااال مر  والعناااا   أمرلااااة  اااا ا  ااااي الف اااا  أ   علااااط الر 
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وور  الف هاء أ   ال عارض  وها ماع جهاط ال ماتاط لايال بحارا   باللبو    فوها ال عم.
 ي م دار معور مبور  ي الفروط.   اد وجاد  العلاة وتللا  الحكام. وول لا  الف هااء 
 ااي  اا ا   ماانهم ماار  اارا  قاادحا   ااي العلااة  ووساامي  ن هااا   وماانهم ماار ه  اارا  ن هااا   

 .(111)ووعود ب  عل  العلة بال ل ي  

وعلاط الف ا   وار   أنهاا  –نحو اا وصار ها  -ر علاط اللغا ووربط ابر جني باو
أو أكرر ااا ننمااا  جاار  مجاار  ال لفيااى   وواار  أناا   لااو تظلاا  م ظلاا  ن هااها لظااا  

ومساااا ر    . تاااام  لاطاااا  قارئاااا  و ااااو  –وخ  كااااا  علاااا   واااار  ياااااو  –هلاااا  ممكنااااا  
  أه تاارا  لااو تظلفااا ت ااحي   اااء مواالا  وميعاااد ل اادر  علاا  – هاارب لاا  األمرلااة 

هل    لا  موزا   وموعاد   و  ا  ن بق علا  جاط األمرلاة ال اي هكر اا  و اي أمرلاة 
تحو  ألفا ا  ت بادل  وها مر حرو  العلة الواو والياء. ووع ر  ابار جناي أ  بعاد 
أمرل ا  تلااال  ال)يااو  وعلاا  الار م ماار هلا   ااإ  ال اار   كااو   م  ادرا  علاا  الن ااق 

ولظاار  اا ا الاا    جاار   ااي اللغااة ه  جاار   ااي باا ل   وخ  نفاا  ال)ياااو تلاا  الحااال  
 وااار  راصاااة علاااط الم ظلماااور  ألنهاااا ه قااادر  لهاااا علااا   ور اااا  أه تااار  أ  اج مااااط 
الساواد والبياااض  ااي محااط واحاد مم نااع ه مساا ظر   وكااو  الجسام م حركااا  ماااكنا   ااي 
 حال واحد  امد  ه طروق نل   هور   وه نل  ت ور   وولل  ابر جني نلا  نقارار
ح)ي ااة م دا ااا كمااا   ااول     ااد تبااا تاا رر علااط النحااووور عاار علااط الم ظلمااور وخ  

 .(112)ت دما علط الم ف هور 
 العلة الموجبة والعلة المجوزة: 

ووع ااد اباار جنااي بابااا  للفاارق بااور العلااة الموجبااة والعلااة المجااوز   وقااد  لهاا ا 
وماا شاابهها  ور اع الباب ب   أكرر العلط مبنا ا علا  اا جااب نحاو  ن ا  الفهالة 

 كط مر المب دأ واللبر والفاعط  وجر المها  نلي . 
وأما العلة المجوز  و او   اي الح)ي اة ماب   جاوز وه  وجا   نحاو  قلا  واو 
وق اااا  مااال  َأق اااا   ووااار  ابااار جناااي أ  علاااة هلااا  أ  الاااواو انهاااما ااااما  هزماااا   
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ووهايى ابار جناي  أ  وأنا مع هل  تجول  هور ا واوا   ور مبدلاة     اول  وق اا  
الجاااواز معنااا  تع لااا  الااانفال  كماااا أ  الوجاااوب كااا ل    ظماااا أ   ناااا علاااة للوجاااوب 

 .(113) ظ ل   نا علة للجواز 
وو حااااو أ  اباااار جنااااي  فاااارق بااااور العلااااة والسااااب   ووساااامي األولاااا   العلااااة 

 الموجبة  والراني  العلة المجوز  . 
 مصطلح إدراج العلة واختصارها: 

 اار ) ااي صاافح ور ماار الل ااائ (  ومعناا  ندرا  و ااو باااب ق ااور مل 
 .(114)العلة   طوها وتر  بس ها واامراط  ي ن راد ا بح   بعد م وماتها

ومرااط اباار جنااي علاا  اادرا  ببيااا  أناا  لااو ماا ل مااائط عاار قااولهم   آمااوا 
الرجاااط    ناااا أواماااي   وآرو ااا    ناااا أواريااا   ماااا أصااال   وماااا عل ااا   اااي ال غووااار   اااإ  

صاااط أ اماااي  وأ اريااا   وأماااا عل ااا   اااي ال غووااار   اج معاااا الهملتااااا  الجاااواب أ  األ
   لبا الرانية واوا  هنهما  ما قبلها . 

ووااار  ابااار جناااي أ   اااي  ااا ا ندراجاااا  وهلااا  مااار وجهاااور  أحاااد ما أنااا  لااام 
تس و  هكر األصط  واآلرر أن  لم ت    شره العلاة . تام  بادأ ابار جناي باما يفاء 

لاااة تغووااار الهمااال  واوا    ي اااول.  أصااال  أ اماااو   ألنااا  أصاااط الظلم اااور  وام   ااااء ع
أ اعلااا  مااار األماااو     لباااا الاااواو  ااااء  لوقوعهاااا طر اااا  بعاااد الظسااار   وكااا ل  أواريااا  
أصاال   أ ارااو   ألناا  ماار األرااو    ان لبااا الاا   لمااا هكرنااا  كمااا تن لاا   ااي أع اا  

 وام    . 

أناا  اج مااع  ااي كلمااة  وأمااا ت  ااي علااة تغوواار الهماال  ب لبهااا واوا   ااال ول  ياا 
واحاااد   ملتاااا   وااار عوناااور  األولااا  مهااامومة والرانياااة مف وحاااة  و اااي حشاااو  وااار 

            –و اااااي الهااااامة  –طااااار    امااااا ر ط هلااااا     لباااااا الرانياااااة علااااا  حركاااااة ماااااا قبلهاااااا 
 .(115) واوا  
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 مصطلح االستحسان: 

اهم حساااا  م ااا ل    هاااي  سااا لد   اااي أصاااول الف ااا   و اااو أحاااد األدلاااة 
. (116)ة عنااد الحنفيااة. واهم حسااا   ااي اللغااة   ااو عااد الشاايء واع  اااد  حساانا  الف هياا

و ااي اهصاا  ه   العاادول بالمساا لة عاار حكاام ن ائر ااا نلاا  حكاام آراار لوجاا  أقااو  
 .(117)   هي   ا العدول   وور  اللوارزمي أن    ياو لظن  رفي  ور جلي 

دلااااة األربعااااة و ااااي تعروفااااا  الجرجاااااني أ  اهم حسااااا   اماااام لاااادلوط ماااار األ
 عااارض ال)ياااو الجلااي  ووعمااط باا  نها كااا  أقااو  مناا    ووللاا  الجرجاااني نلاا  أ  

 .(118)اهم حسا   و  تر  ال)ياو واألر  بما  و أر ق للناو 

لاام  عاار  اباار جنااي اهم حسااا   ااي اللغااة تعروفااا  صااروحا  ومباشاارا   بااط باادأ 
 وار أناا  باور الفائااد   بااب اهم حسااا  با   هكاار  أ  عل ا  ااا يفة  وار مساا حكمة  

 .(119)العملية من  و و  أ   ي  اربا  مر اهتساط وال  ر  

وام رمر ابار جناي م ا ل  اهم حساا  ل علواط  اوا ر لغوواة   علاق أكرر اا 
ب هااو ي ااعاا ل وااباادال  وهلاا  عاار طروااق ت بوااق  ظاارتور ت عل ااا  ب صااول اللغااة 

لعلاة  وختباا  أنهاا أمار لام  غفاط عنا  أوه ما  هكار ا –مرلما ت عل ا  ب صول الف    –
 النحووو   وخ  لم  كر أكرر م قد أحا  بكط أبعاد ا ومراموها. 

والرانيااة  ااي ال)ياااو الاا   باارط  ياا  اباار جنااي وشاايل  الفارمااي اللاا ا  تاا ترا 
 بمنا   المدرمة الب روة  ي اللغة. 

 واهم حسا  أنواط منها  

الف ااو  وال  ااو  والشاارو   هلاا  أ  تاار  األراا  نلاا  األت ااط  نحااو  ألفاااا منهااا  -1
    األلفاا بوز    عل   ووا تي  ا ا الاوز   اي العربياة  اي األماماء وال افا . 
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وأصط صيغة   ا الوز  أ   كو  بالياء ه بالواو  ولظار العارب قلباوا اليااء واوا  
  مر  ور ام حكا  علة أكرر مر أنهم أرادوا الفرق بور اهمم وال فة . 

 
 

ا  نلحاااق نااو  ال وكوااد اماام الفاعااط تشاابوها  لاا  بالفعااط المهااارط وماار اهم حساا -2
 ك ول الراجل. 

 مرج   وولبال البرودا أروا ن  جئا ب  أملودا    

 أقائلر أحهروا الشهودا

والشاا د  ياا  )أقاائلر(  نه ألح ااا ناو  ال وكوااد امام الفاعااط  ه عار قااو  علااة 
 وه ام مرار عاد     هو نه  مر اهم حسا . 

الااواو  اااء  نها وقااع ماااكر بااور الظساار  والااواو  نحااو صاابية وقنيااة  واألصااط قلاا   -3
 .(120) وهما  صبو   وقنو 

 مصطلح ترافع األحكام: 

و ااو عناااوا  بااااب وصااا  بااا  ارااا    ت اااروى بعاااد األلفااااا  ون اااط ابااار 
جنااي أمرلااة ماار ك اااب مااوبوو   ومنهااا قولاا    ماا    العاارب  ااي تظسااور مااا كااا  ماار 

حاو  علام وأعا    وقاد  وأقادا  . تام ن اط عنا  أ  ماا  كاا  علا  ) عط( عل  أ عال  ن
) علاااة( كسااارو  علااا  )أ عاااط(  نحاااو  أكماااة وآكااام...  ووع ااا  ابااار جناااي علااا  كااا   

 .(121)موبوو  ب ول    نل   نا ان ه  ك م  نه أن  أرمل  ولم  علل  

وو هاااار أ  اباااار جنااااي رأ  أ    ااااد  تعلااااو   لمااااا ن لاااا  عاااار مااااوبوو     ااااال  
 اااول  يااا  عناااد  أ  حركاااة العاااور قاااد عاقباااا  اااي بعاااد المواااااع تااااء ال  نواااو   وال

وهلاا   ااي األدواء  نحااو قااولهم  رمااو رمرااا   وحاابط حب ااا   وحااب  حبجااا    ااإها ألح ااوا 
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ال اء أمكنوا العور   الوا  ح ط ح لة  ومغط مغلة    د تر  نلا  معا باة حركاة العاور 
 تاء ال  نوو . 

لياا  ابااار جنااي بااور ال اااء وحركااة العااور جعلهماااا و اا ا ال عاقاا  الاا   أشااار ن
تجروااااا   لاااا ل  مجاااار  الهااااد ر الم عاااااقبور   لمااااا اج معااااا  ااااي ) علااااة( ترا عااااا  ااااي 

 أحكامهما . 

وو  اد با ل  ابار جناي ماا قالاا   اي تعلي ا  علا  األمرلاة السااب ة     ماا  ا 
صااار ال اااء حكاام الحركااة  وأماا  ا الحركااة حكاام ال اااء   اا ل األماار بالمرااال نلاا  أ  

 ك ن  ) عط(  و) عط( باب تظسور  )أ عط( . 

والغرواا   يماااا قدماا  ابااار جنااي لهااا ا البااااب  ااي زعمااا  أ    اا ا موااااع مااار 
العربية ل يى  لم أر ألحد مر أصحابنا  ي  رمما   وه ن لوا نلوناا  يا  هكارا    تام را م 
الباااب ب ولاا    و اا ا حااد و ماار  اا   ال ااناعة  رواا  الم راا   ل يااى المهاا رب  

 .(122)مل   إن   مجد علي   م و لن ر     

وعلاا  الاار م ماار  اا ا الاالعم  إناا  مرااط للباااب بمااا هكاار  مااوبوو  الاا   ماام  
  ولظناا  لاام   اام (123)الباااب بااا   باااب مااا كااا  علاا  حاار ور ولاايال  ياا  ع مااة ال  نوااو 

ب علوااااط األمرلااااة كالاااا    علاااا  اباااار جنااااي. وماااار  نااااا ناااار  أ  اباااار جنااااي قااااد واااااع 
   ال وا ر اللغووة  و و  ترا ع األحكا  . وور  مح اق الل اائ  م  لحا  لمرط  

أنااا  أراد  أنااا  قاااد  ج ماااع  اااي الظلماااة أمااارا     هاااي كاااط منهماااا نها انفااارد بحكااام  اااي 
اللغة  تظو  علي  الظلمة   يكو  هل  دا يا  نل  نلغااء ت تور ماا   ظا    ا ا ر اع حكام 

   ا  و  ا ر ع حكم   ا وأب ل  .

ل ااائ  مبوناااا  أ  ماااا ه اا  نليااا  ابااار جنااي   ااارب منااا  تاام أرد  مح اااق ال
 . (124) قول األصولوور وأرباب اهم دهل  ن  األمرور نها تعاراا تساق ا 

 مصطلح المنزلة بين المنزلتين: 
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و اااو مااار م ااا لحا  المع للاااة  وقاااد لحاااو الدارماااو  أ  ابااار جناااي  كاااا  
 .(125)أحيانا   مع لليا  ت ردد آرا    ي اهع لال  ي ك ب   وت بع ببحر 

والمنللاة باور المنالل ور  أصاط ماار األصاول اللمساة عناد المع للاة   وو  ااد 
عااد  وصاا  الااداعي أو مرتظاا  الظبواار  باا مااا  وه بااالظفر  بااط  ااو  ااي منللااة  ‘باا  

 .(126)بونهما  ولظن   للد  ي النار 

وام لد  ابر جني الم  ل  ومفهوم   ي باب مما  )باب  اي الحكام   ا  
الحكمااااور(  وحاااااول  ياااا  ت بوااااق  اااا ا المباااادأ اهع لالااااي علاااا  بعااااد المسااااائط بااااور 

النحووة  نحو ما هكر   اي تفساور  كسار  ماا قباط  ااء الما ظلم  اي نحاو   ماي  وأنهاا 
ليساااا حركاااة نعاااراب وه بنااااء  أماااا كونهاااا  وااار نعاااراب  اااأل  اهمااام  كاااو  مر وعاااا  

أماااا كونهاااا  وااار بنااااء  ومن اااوبا  و اااي  يااا   نحاااو   ااا ا   ماااي  ورأ اااا صااااحبي  و 
 .(127) أل  الظلمة معربة م مكنة   ليسا الحركة نه   ي آرر ا بناء 

 مصطلح النقض: 

ووااار  بعاااد الدارماااور المحااادتور أ   م ااا ل  الااان د  مااار م ااا لحا  
 .(128)الم ظلمور والمناط ة  ومعنا   تلل  الحكم مع وجود العلة المدعا  

 ااالور  اااي الل اااائ  أولهماااا   وامااا لد  ابااار جناااي الااان د  اااي باااابور منف
باااب  ااي ن ااد العاااد   وأراد باا  أ   بااور أ  بعااد األ عااال تعاار   ااي حااال معونااة  
 ااإها  واار  صاايغها اناا  د حالاا  نلاا  اااد   وماار هلاا  ن ااط الفعااط ماار اللاالو  نلاا  
ال عااد  نه  المع اااد الماا لو   ااي اللغااة أناا  نها كااا  ) عااط(  واار م عااد  كااا  )أ عااط( 

لهماال  كرواارا  مااا تجاايء لل عد ااة  نحااو  قااا  زوااد  وأقمااا زواادا .  ااإ  م عااد ا   أل   اا   ا
كااا  ) عااط( م عااد ا  نلاا  مفعااول واحااد   إناا    ااور بااالهمل  م عااد ا  نلاا  اتنااور  نحااو  

 طعم زود  ربلا   وأطعم   ربلا . 
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وماااار أحااااوال )ن ااااد العاااااد (  ااااي الفعااااط أ   ن ااااط نلاااا  ال عااااد  بالمرااااال ه 
 .(129)كسوت  توبا   كسي زود توبا    إن    ور بالمرال  نحو بالهمل كما  ي ) عط(  

وقد ت تر السووطي بابر جني    كر الباب  ي األشابا  والن اائر  اي النحاو  
 .(130)بعنوا   ورود الشيء عل  ر   العاد 

والباااب الراااني الاا   اماا لد   ياا  اباار جنااي م اا ل  الاان د  ااو )باااب  ااي 
 اهم ناط عر ن د الغرض(. 

جناااي ام نااااط العااارب  مااار ن اااد أ راااااها بالباااداء الااا   تااارو   وشاااب  ابااار
 .(131)والوهود نللامنا ن ا   ي نس  الشرائع وام ناعهم من  

ون ااااااط اباااااار من ااااااور عاااااار اباااااار األتواااااار أ  البااااااداء بمعناااااا  ال هاااااااء  و ااااااو 
 .(132) ام  واب شيء علم بعد أ  لم  علم  وهل  عل  هللا  ور جائل 

 ل  البااداء  أ  نساا  الشاارائع لاايال ببااداء وأكااد اباار جنااي  ااي معالج اا  لم اا
عنادنا...  تام اتبااع هلا  ب ولاا    أل   يا  ان ظاتااا   وتراجعاا   واماا دراكا   وت بعاا .  ظاا ل  

 .(133)ام ناط العرب مر ن د أ رااها 

وومكاار ح اار الحااااه  ال ااي هكر اااا اباار جناااي تمرااو   هم نااااط العاارب مااار 
 ن د أ رااها  ي اللغة بما   تي  

اط العاارب ماار  ند ااا  الملحااق  نحااو  جلباا   وشااملط  وشاارب ... وهلاا   ام ناا -1
أناا  ننمااا أرد  باللواااد  وال ظرواار نلاا  البلااو  نلاا  مرااال معلااو    لااو أد مااا  ااي 
نحااو شاارب    لااا  شاارب هناا  د  رااا  الاا   اع لم اا   ماار م ابلااة الساااكر 
 بالساااكر  والم حاار  بااالم حر    اا د  هلاا  نلاا  اااد مااا اع لم اا   ون ااد ماااا

 رم     اح مط ال  اء المرلور م حركور.. . 
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 ام نااااعهم مااار تعرواااى الفعاااط  نه ه باااد للفعاااط مااار أ   كاااو  منظاااورا  ه  ساااو   -2
تعروف   ألنا  لاو كاا  معر اة لماا كاا  مسا فادا   أل  المعارو  قاد  ناي ب عروفا  

 عر اج  ب  ليفاد مر جملة الظ   . 

بااااال    نحااااو األحساااار مناااا    ام ناااااعهم ماااار نلحاااااق )ماااار( ب  عااااط نها عر  اااا   -3
 .(134) واألطول من ... 

 ام ناااعهم ماار نلحاااق علاام ال  نوااو لمااا  ياا  علماا    ومرااط اباار جنااي علاا  هلاا   -4
باااالجمع مااار )مسااالمة(  مسااالما     لااام   ولاااوا  مسااالم ا   لااائ   لح اااوا ع ماااة 

 .(135) ت نوو مرلها.. 

والجال  بالسااكو    ام نااعهم مار تنااوور الفعاط. وهلا  أناا  قاد اما مر  ياا  الحا   -5
 . (136)لر ل .  لما كا  مواعا  للن د من  لم تلق ب  اللواد   ي ... 
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 تقييم وخالصة: 
ل د أ ااد ابار جناي مار جهاود علمااء اللغاة والف ا  والظا   والحاد و والمن اق 
 اي درماا  اللغاو  الم مواال   اماا فاد مار طاارق بحاارهم واما لد  م اا لحاتهم وطب هااا 

د اع اار   ااي بدا ااة ر ائ اا  بهاا ا األتاار للمنااا   الم بعااة علاا  الاادرو اللغااو   وقاا
 ي     العلو  كلها  وأنا  تعارض  اي الل اائ   لعماط أصاول النحاو علا  ما    

 أصول الظ   والف   . 
وت بعنااا  ااي تنا ااا البحااو العناااوور ال ااي كااا    اادر بهااا أبااواب ر ائ اا   

عاد م ا لحا  شاوور   هي عناوور م نوعة  لغووة  و  هية  وك مياة    اد أرا  ب
الب اااروور ماااار لااااد  الللوااااط وماااوبوو  والمباااارد واباااار الساااارا  نلااا  شاااايل  أبااااي علااااي 
الفارماااي الااا   كاااا  لااا  األتااار األكبااار والمباشااار  اااي توجيااا  ابااار جناااي موااااوعا  

 الدرو النحو . 
ولااام  ك ااا  ابااار جناااي بن اااط الموااااوعا  وعناوونهاااا عااار شاااوور   باااط كاااا  

بحاااو  يجعلااا  م ااا لحا    اااور بااا  وب رو  ااا   سااا لر  مااار أقاااوال شاااوور  عناااوا  ال
اللاصاااة ماااا كاااا  الشاااوو  قاااد تنااااولو  وتدارماااو  مااار دو  أ   هاااعوا لااا  الم ااا ل  

 الم ئم. 
ورأ نا  اي تنا اا البحاو كا ل  أ  ابار جناي صااح  الع لياة اللغوواة الم ف حاة 
ال ااي لاام ت  اار عاار اب ااداط واااع الم اا ل   وماانه  البحااو  ااي أ  مواااوط لغااو  

مااار ت ا  ااا  العالياااة ال اااي جمعاااا  كماااا هحاااو الدارماااو  جميعاااا   باااور ت ا اااة مسااا فودا  
الف هااء وت ا اة الم ظلماور نلا  جانا  الر ا اة اللغوواة. وقاد تنبا  الدارماو  نلا  أ  اباار 
جناي وخ  اما لد  م ا لحا  الف ا  وعلام الظا   نه أنا  عبار عنهماا بمفاا يم لغوواة 

ماا  اي تناولا  لم ا ل  )الادور(  اي بااب تل ل  عر مفا يم الف هااء  والم ظلماور  ك
)دور اهعاا  ل(  وكمااا  ااي تناولاا  علااط النحااو مساا مدا  م اا لحا  الف هاااء   العلااة 
عنااد  نوعااا   موجبااة ومجااوز   وكاا ل  عنااد تناولاا  تل ااي  العلااط  واهم حسااا   

 ورلع األدلة   إ  مفا يمها  ي الف   والظ   تل ل  عر مفا يمها  ي اللغة. 
اباار جنااي الم اا لحا  اللغووااة الب ااروة  ولاام  عاار  علاا   ور ااا  واماا لد  

نه لاام  ااا تر عناا  امااا لدا  مااا عبااار عنااا  الدارمااو  ب نااا  م اا لحا  كو ياااة  وعلااا  
الاار م ممااا كااا   كناا  لعلماااء الظو ااة ماار ال  ااد ر واهح اارا . ولحااو الدارمااو   مراااه  
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لاا    نها كااا  أ  اباار جنااي اماا لد  م اا ل  )اماام الفاعااط( كمااا  ااي قو  –علاا   اا ا 
اماام الفاعااط علاا  قااو  تحملاا  للهاامور  م اا  جاار  علاا   واار ماار  ااو لاا  لاام  ح مااط 
الهامور . وأماا الظو واو   ااإنهم  سامو  امام الفاعاط  الفعااط الادائم  وهكار األن ااار  

 أ  الفراء مم  أمماء األ عال  اللالفة. 
ودلااا الدراماااا  الساااب ة وال ح اااة أ  هباار جناااي الفهااط  اااي ت ماايال علااام 
أصاااول النحااااو علااا  طرو ااااة الف هااااء والم ظلمااااور  تااام جاااااء بعاااد  ماااار العلمااااء كااااابر 
األنبااار   ااي )لمااع األدلااة(  والسااووطي  ااي )اهق ااراه(    ااورا ولل ااا مااا هكاار  اباار 

نه أنهماااا لااام  –وربماااا زادا  اااي بعاااد الفاااروط  –جناااي وتموااالا عنااا  بكرااار  ال  سااايما  
الم اا لحا  بمرااط مااا  عااط أبااو الفاا   اباار    بعااا ال هااا ا اللغووااة ال ااي تظ نفهااا  اا   

 جني. 
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 الحواشي
 

 .121عبد ال بور شا ور  العربية لغة العلو  وال  نية  ص  -1
  وون ط م لوب عر م  ف  207أحمد م لوب  بحوه لغووة ص  -2

الشهابي )الم  لحا  العلمية( ال عروى ال الي للم  ل     و لفو اتفق 
 عن  مر المعاني العلمية . العلماء عل  اتلاه  لل عبور عر م

حاول أحد الدارمور المحدتور تفسور اهر    ال ا ر بور اللف ور  لملود  -3
 .121-119مر ال ف وط  ان ر شا ور  المرجع السابق  ص 

 .81و ص  78ال احبي  ي     اللغة ص  -4
(  ي تعلي   علا  أقاوال ابار 73-72 ر  م لوب )المرجع السابق ص 

ا لل  اور   ماا   علاق ب لفااا الشاروعة  سام   الح)ي اة  اارو أ  العارب اما جاب
الشر ية  وأماا ألفااا اللغاة  إنهاا تسا عمط علا  الح)ي اة ن  كاا   ا ا اهما عمال 
علاااا  أصااااط واااااعها  ااااي اللغااااة  وقااااد ماااام  م لااااوب الح)ي ااااة  اااا   بالح)ي ااااة 
اللغووة  و ي نوعا   ناوط عاا   اي اهما عمال كاما عمال ال اارور  للدهلاة علا  

آلنياااة دو   ور اااا  وناااوط رااااص  و اااو ماااا   لاااق عليااا  الم ااا لحا  بعاااد ا
 نحو ما  جروا  أ اط العلاو   اي ك ابهم  وماا   ا نع  أ اط الحار  وال اناعا  

 .59  وشا ور  المرجع السابق  ص 165 ي أعمالهم  وان ر ص 
وماا بعاد ا.  157ان ار  جعفار  بابناة  مكاناة الللواط  اي النحاو العرباي  ص  -5

وماااا بعاااد ا( أ  النحااا  قباااط الللواااط   7 ااا ل  النحااو  ص وواار  ال اااوز  )الم
كعباد هللا بار أباي اماحاق  و يسا  باار عمار  وأباي عمارو بار العا ء  و واار م 
قااد واااعوا عااددا  ماار  اا   الم اا لحا  ال ااي اماا عملها  ااو وماار جاااء بعااد  . 
علاااا  أ  جااااط الدارمااااور المحاااادتور   اااارو  أ  ع ليااااة الللوااااط الفاااا   ه  عجل ااااا 
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 لحا  والمسااميا . وان اار أحمااد مكااي األن ااار   أبااو زكروااا اصاا ناط الم اا
 .437-436الفراء  ص 

 .1900م لوب  المرجع السابق  ص  -6
 .176-173 بابنة  المرجع السابق  ص  -7
ان ااار األن اااار   المرجاااع الساااابق. هكااار مهاااد  المللوماااي )مدرماااة الظو اااة   -8

سامية توا ااق ( أ  الفاراء مام  امام الفاعاط  الفعااط الادائم  وأ   ا   ال 241ص 
ماا  اي اللغاة البابلياة  وأااا  أنا  ما ل أحاد أماات ت  عار تسامية الفعاط الاادائم  

   كر ل  أ  ال سمية توا ق ما  ي اللغة األكد ة. 

 .242  و ص 207المرجع نفس   ص  -9
  وقااااااار   األن ااااااار   258-256ان ااااار  المللومااااااي  المرجااااااع نفسااااا   ص  -10

  و بابنااااة  181ابق  ص   وال اااوز   المرجااااع السااا438المرجاااع السااااابق  ص 
  وان ااااااااار مااااااااعود جاماااااااام اللبواااااااااد   178و ص  16المرجااااااااع السااااااااابق  ص 

 وما بعد ا.  41م  لحا  ليسا كو ية  ص 

 .125مرات  النحووور  ص  -11
 .7ان ر  معود جامم اللبود   المرجع السابق  ص  -12
 .15-13  ص 1ك اب موبوو     -13
 وما بعد ا.  141 1المبرد  الم  ه    -14

 .45 1صول  ي النحو  ابر السرا   األ -15
   اااااا كر مح ااااااق الظ اااااااب )د. محمااااااد 230-229المسااااااائط العسااااااكروة  ص  -16

الشاااطر أحمااد( أ  أبااا علااي الفارمااي عاار  ااعااراب والبناااء  ااي )اا هاااه 
العهااااد (  البناااااء راااا   ااعااااراب  و ااااو أ  ه  ل لاااا  اآلراااار بااااار    

 .141ص  1   15ص  1العوامط     
 .66-62مفاتي  العلو   ص  -17
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  280 1  247 1  وان ااااار ك ااااااب ماااااوبوو   159-158ع ماااااابق  ص مرجااااا -18
1 302. 

  هاار  اا ا ال  اانيى جليااا   ااي عمااط اباار النااد م  ااي الفهرمااا الاا   صاانفا  -19
 ياااا  العلااااو  نلاااا  م ااااال ور  علااااو  العاااارب وعلااااو  العجاااام  وكاااا ل   ااااي عمااااط 
اللااوارزمي  ااي مفاااتي  العلااو   وان اار  د. نحسااا   باااو  ت اانيى العلااو  

محااااار   اااي مجماااع اللغاااة العربياااة األردناااي  المومااام الر اااا ي عناااد العااارب  
  . 1983األول 

 .171شا ور  مرجع مابق  ص  -20
 .199-198  وان ر ص 190م لوب  مرجع مابق  ص  -21
 .42 1ان ر م دمة مح ق الل ائ    -22
 .265 ااط السامرائي  ابر جني  ص  -23
غوواة    وان ر  محمد حساور آل  اماور  الدراماا  الل218المرجع نفس   ص  -24

 .493ص 
 وما بعد ا.  432 3األصول  ي النحو   -25

 وما بعد ا.  134المسائط العسكروة  ص  -26

 وما بعد ا.  96 1الل ائ    -27

 وما بعد ا.  236 1 -28

( 62  هكاار نباارا يم أناايال )ماار أماارار اللغااة  ص 139-133 2الل ااائ    -29
أ  اهشاا  اق عنااد علماااء اللغااة األوائااط  ااو  اماا لرا  لفااو ماار لفااو آراار م فااق 
معااا   اااي المعنااا  والحااارو  األصااالية    اااإها اتحاااد المشااا ق والمشااا ق منااا   اااي 
ترتواااا  الحاااارو  ماااامي  اااا ا باهشاااا  اق العااااا   وخه  هااااو اهشاااا  اق الظبواااار أو 
األكباار. وورجااع الفهااط  ااي مرااط  اا ا ال  ساايم نلاا  اباار جنااي  ااي الل ااائ   

 وخ  لم   لق عل      األنواط تل  المسميا  الم عار ة اآل  . 
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 .15. السكاكي  مف اه العلو   ص ان ر -30
. وان اار محمااد حسااور آل  امااور  296-1حسااور ن ااار  المعجاام العربااي   -31

 .493الدراما  اللغووة  ص 
 وما بعد ا.  370اهش  اق  ص  -32

  وان اار  علااي وا ااي    اا  اللغااة  ص 66نباارا يم أناايال  مرجااع مااابق  ص  -33
 .130  معود األ غاني   ي أصول النحو  ص 180

ومااا بعااد ا. وان اار  اباار  ااارو  ال اااحبي  ااي   اا   24 1ظ اااب  مااوبوو   ال -34
وماااااا بعاااااد ا   96اللغاااااة  بااااااب األماااااماء كياااااى ت اااااع علااااا  المساااااميا   ص 

 .369 1والسووطي  المل ر  
 . 94-93 2الل ائ    -35

 .100-99 2الم در نفس    -36
 .102 2الم در نفس    -37
 .197 1الم در نفس    -38
ا  علااام أصاااول النحاااو  ص لملواااد مااار ال ف اااوط  ان ااار  الناااواجي  م ااا لح -39

20-24. 
 .266-265 1الل ائ    -40
 .473 2الم در نفس    -41
. وقااد  ساار مااوبوو  المرااال ب ولاا    ولااو قااال  أمااا أبااو   لاا  387 1الظ اااب   -42

أب  لظااا  علااا  قولااا    لااا  بااا  أب أو  يااا  أب  وخنماااا  رواااد ب ولااا    يااا  أب 
اب             مجااار  األب علااا  ماااعة الظااا    ولااايال نلااا  الن ااا   هناااا مااابوط  الظ ااا

1 389-390. 
  وان اار  اباار مجا ااد  الساابعة  ااي ال ااراءا   ص 474-473 2الل ااائ    -43

   وقرأ حمل  والظسائي   قال اعلم  موصولة األل  ماكنة الميم . 189
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 وما بعد ا.  321 1الم در نفس    -44

وماا  36 1  وما بعد ا  وان ر  مر صاناعة ااعاراب  75 3الم در نفس    -45
 بعد ا. 

 270  وان ر  ال احبي  ي     اللغة  ص 28تباط والملاوجة  ص اا -46

. ولملوااااد ماااار ال ف ااااوط ان اااار  حسااااور 415-414 1السااااووطي  المل اااار   -47
 وما بعد ا.  47ن ار  دراما  لغووة  ص 

( أ  59   اااار  حسااااور ن ااااار )مرجااااع مااااابق  ص 108-107 4الظ اااااب   -48
ور مااار األ عاااال ال)يااااو عناااد بناااي تمااايم  يماااا كاااا  علااا  )َ ِعاااط( الحل اااي العااا

كشااهد  واألمااماء كَفِلاا   وال اافا  كَمِحاا   ومااا كااا  علاا  )َ ِعوااط( الحل ااي 
العاااور كساااعود وَرغياااى  ال)يااااو عناااد م ِنتبااااط الفااااء للعاااور  ي ولاااو   ِشاااِهد  
وِ ِلااا   وِرغيااااى  وقاااد جعااااط ن اااار  اااا ا مااار ااتباااااط الم ااارد  ااااي حركااااا  

 المفردا . 

ي أكرار مار موااع  اي ك ابا   . هكر موبوو    ا المراط  ا16 2الل ائ   -49
  وقااال  ياا    وقااد حملهاام قاارب الجااوار علاا  أ  جااروا  436 1  66-67 1

 .67 1  ا جحر ا  ررب  
 .366 1ان ر الل ائ  باب  ما  يال عل  ك   العرب  هو مر ك مهم   -50
 .67-66 1الظ اب   -51
  وقاد باور ماوبوو  أ  ماب   ا ا ال لا   اي وز  364-360 4الم در نفس    -52

نحاااو  صااايم  اااي صاااو   أل  اليااااء أرااا  علاااوهم )أ  العااارب( لشااابهها ) عاااط( 
باألل   وهل  أنها جااء  بعاد اامة  ومار أمرل ا   ع اي  اي ع او  وجراي  اي 

 جرو  وع ي  ي ع و . 

 .220 3الل ائ    -53
 .222 3الم در نفس    -54
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 .140-139 2الم در نفس    -55
 .141 2الم در نفس    -56
 .143 2الم در نفس    -57
 .16 1ر  السووطي  األشبا  والن ائر  الم در نفس   وان  -58
 .144 2الل ائ    -59
 .145 2الم در نفس    -60
.وان ااار  اااي تعرواااى ااشاااما   الجرجااااني, ال عروفاااا , 328 2الم اادر نفسااا    -61

 .151, و ي تعروى الرو , ص44ص
 .5 1الل ائ    -62
 .13 1الم در نفس    -63
 .18-17 1الم در نفس    -64
 .32 1الم در نفس    -65
  وقااااار   األنباااااار   أمااااارار العربياااااة 292-291  ص السااااامرائي  ابااااار جناااااي -66

  وشاره 20-18 1  وان ر ابر   ي   شره المف اط 3وشره األشموني  ص
 .20 1األشموني  

 .33 1الل ائ    -67
 .6ان ر  عبد  الراجحي      اللغة  ي الظ   العربية  ص  -68
 .9, ام   8   ام  33 1الل ائ   -69
 .74الراجحي  مرجع مابق  ص  -70
 .209 1ل ر  ي علو  اللغة  السووطي  الم -71
 .12-10 2الل ائ    -72
  وأاا  ابر جني مراه  آرار و او أ  )الظ باة( تعار  34 1الم در نفس    -73

اصااا  حا  ب نهااااا  بوااااا هللا    اااال   وكمااااا أ  بوااااا هللا رااا  باااا  الظ بااااة  وخ  
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كانا البوو  كلها ه  ول  ن ائر  ي اللغة  ي ق ر ماا كاا  شاائعا   اي جنسا  
 نواع  . عل  أحد أ

 .294-292السامرائي  مرجع مابق  ص  -74
 وما بعد ا.  35 1الل ائ    -75

 .295السامرائي  المرجع السابق  ص  -76
 .229المسائط العسكروة  ص  -77
. هكار ابار جناي  ااي تعروفا  للبنااء معااني أرار ومنهااا 38-37 1الل اائ    -78

قااااول العاااارب   قااااد بناااا   اااا   ب  لاااا    عنااااي  ااااي الاااالوا   وكاااا ل   ااااي المجاااااز 
 اروا البناء  ي الشر  والمجد  نحو قول لبود  ام ع

  بن  لنا بو ا  ر يعا  ممك          سما نلي  كهلها و  مها

وقااد تاا تر ب عروااى اباار جنااي لإلعااراب اباار األنبااار   ااي )أماارار العربيااة   ص 
(    ااول األشااموني   ن  البناااء 50-49 1(  واألشااموني )شااره األشااموني  26

  صافة  اراد بهاا الرباو    تام قاال   وقواط  او لاالو   اي اللغاة وااع الشايء علا
آرار الظلمااة حركاة أو مااكونا  لغواار عاماط أو اعاا  ل  ان ار  السااامرائي  مرجااع 

 .298مابق  ص 
 .457-442 2الل ائ    -79
 .197ال احبي  ي     اللغة  ص  -80
 .443-442 2الل ائ    -81
 .48 2الم در نفس    -82
 .429السكاكي  مف اه العلو   ص  -83
 .48-46 2الل ائ    -84
 .56 3الم در نفس    -85
 .394عبد الغني الدقر  معجم النحو  مواوط النداء  ص  -86
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 .154 3الل ائ    -87
 .155 3الم در نفس    -88
 .179 2( الم در نفس   1 ام  ) -89
وماااا بعاااد ا  وان ااار  الساااووطي  األشااابا  والن اااائر   179 2الم ااادر نفسااا    -90

1 220  1 273. 
 وما بعد ا.  111 3الم در نفس    -91

 .117 3ر نفس   الم د -92
 .49-44 2الم در نفس    -93
 وما بعد ا 133 2الم در نفس    -94

 .152-145 2الم در نفس    -95
 وما بعد ا.  14 4الظ اب   -96

 .155-152 2الل ائ    -97
وقااد هكاار اباار الساارا  المرااال باا و  ااي مباحااو  348-347 1الم اادر نفساا    -98

 .56 2حرو  الع    وهكر أ  معن  )أو( ااباحة. األصول  ي النحو  
 .184 3الظ اب   -99

 .348 1الل ائ    -100
وماار األمرلااة قااولهم  أباايد لياااه و ااو ماار الااواو   349 1الم اادر نفساا    -101

 أل  أصل   لوه. 

 .356 1الم در نفس    -102
وماااا بعاااد ا. ومراااط  ااا ا قاااولهم  قااانط   ااانط  وقااانط  376 1الم ااادر نفسااا    -103

   نط. 

 .2 1الم در نفس    -104
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جااامع الظبواار  والجااامع ال ااغور  واااع  ااي الف اا  الحنفااي ك بااا  عااد  منهااا  ال -105
والمبسو   وهكر أحمد أمور أ  ك ب  كانا عماد مر أتا  بعاد   اي   ا  أباي 

(. ووااا كر مح اااق الل اااائ  )الم دماااة  204 2حنيفاااة. )ااااح  اامااا    
( أ  ابر جني كا  معنياا  بك ا  محماد بار الحسار  وكا ل  شايل  أباو 41 1

 علي الفارمي. 

  نه 143-142مرائي  مرجاااااع ماااااابق  . وان ااااار الساااااا163 1الل اااااائ    -106
  ول      بع العناوور وحد ا  ادل  علا  أتار الف ا  وعلام الظا   والمن اق  اي 

 بحر  . 

 . 145 1الل ائ    -107

 .97-96أشر  النواجي  المرجع السابق  ص  -108
  ووااار  مح اااق الل اااائ  أ  ابااار جناااي   رواااد 184-183 1الل اااائ    -109

با ل  الشايء. والادور باور شاوئور  بدور اهع  ل أ   علط الشيء بعلة معللاة
توقاا  كااط منهمااا علاا  اآلراار  و اا ا ماار م اا لحا  الم ظلمااور  ولهاام  وهااا 

 ت اميم وبحوه. 

. ووفساار مح ااق الل ااائ  كاا   اباار جنااي 211-208 1الم اادر نفساا    -110
ب    ال)ياو عل  الن ائر  ي بعد األمور   هي بحكم   ظ  العارب عنا  

الاادور أناا  لااو نساابا نلاا  الع ااا ت لاا   ألناا   فهااي نلاا  الاادور  وماار أمرلااة
األلاا  واوا     ااول  ع ااو    ااإها قلااا  اا ا  ااإ  الااواو تاادرط  ااي باااب الااواو 
الم حركااة المف ااوه مااا قبلهااا  و اا ا   هااي ب لبهااا ألفااا   ولظاار تجناا   اا ا  اارارا  
مر الدور   إ  لو قلبا الواو ألفا لعد    لبا األل  واوا   لوقوعهاا قباط  ااء 

 .143رجع نل  الواو   وان ر السووطي  اهق راه  ص اااا ة    
 . 144 1مح ق الل ائ   الل ائ    -111
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.وان اااار  السااااووطي, اهق ااااراه, باااااب ال ااااواده  ااااي 145 1الم اااادر نفساااا    -112
 وما بعد ا. 131العلة, ص

.وان ااااااااار  الساااااااااووطي, الم ااااااااادر الساااااااااابق,              165-164الم ااااااااادر نفسااااااااا    -113
 .161ص, والسامرائي, مرجع مابق, 108ص

 182-181  1(, 1مح ق الل ائ     ام  ) -114

 . 182-181 1الل ائ    -115

 . 82الجرجاني, ال عروفا , ص -116

 .23اللوارزمي, مفاتي  العلو , ص -117
. ووااااااار  أباااااااو الب ااااااااء )الظلياااااااا ,       83-82الجرجااااااااني, الم ااااااادر الساااااااابق,  -118

( أناا   نها كاااا  الاادلوط  اااا را  جليااا  وأتااار  ااا يفا   سااام   ياماااا , وخها 107ص
 ا  باطنا  رفيا  وأتر  قووا   سم  ام حسانا  .ك

 .133 1الل ائ ,  -119
, وان ااااااار  ابااااااار األنباااااااار , لماااااااع األدلاااااااة, 137-134 1الم ااااااادر نفسااااااا ,  -120

, محماااااااااود جفاااااااااال, 154-152, الساااااااااووطي, اهق اااااااااراه, ص134-133ص
)أ(,  22اهم حسااا  عنااد اباار جنااي, مجلااة درامااا  )العلااو  اانسااانية( مجلااد

 .3343-3323 , ص1995, 6العدد 
 وما بعد ا. 108 2, الل ائ , 599 3, 583-582 3الظ اب,  -121

 .109-108 2الم در نفس    -122
 .397 3الظ اب   -123
 123. وان ر النواجي  مرجع مابق  ص 108 2الل ائ   الهام    -124

 .56-52السامرائي  مرجع مابق  ص  -125
 .102النواجي  مرجع مابق  ص  -126
 .357-356 2الل ائ    -127
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 .90-89ص النواجي  المرجع السابق   -128
 وما بعد ا.  214 2الل ائ    -129

 وما بعد ا.  381 1 -130

 .231 3الم در نفس    -131
 .66 14لسا  العرب  ماد  )بد (   -132
 .232 3الل ائ    -133
 .233-232 3الم در نفس    -134
 .235 3الم در نفس    -135
وأاا  ابر جناي ماببا  آرار و او أ   ال ناوور ننماا  240 3الم در نفس    -136

ُ  بال ما    والفعط أحو  شايء نلا  الفاعاط   اإها كاا  مار لحق  ي الوق  م هنا 
الحاجاااة نليااا  مااار بعاااد  علااا   ااا   الحاااال لااام  لاااق بااا  ال ناااوور ال حاااق لإل ااا ا  

 بال ظامط وال ما    الحاه  نها  كما تر  ادا  .
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 المصادر والمراجع
 المصادر:  -أ

 اااا( أمااارار العربياااة  تح واااق محماااد بهجاااة 577أباااو البركاااا  ابااار األنباااار  )  -1
    المجمع العلمي العربي بدمشق  دمشق. 1957 ا 1377ي ار  الب

أباااو البركاااا  ابااار األنباااار   لماااع األدلاااة  تح واااق ماااعود األ غااااني  دار الفظااار   -2
   بورو . 2   1971

 ( تح واق محماد علاي النجاار  3 اا(  الل اائ  )392ابر جني  عرما  )   -3
 د.   دار الهد  لل باعة والنشر  بورو . 

 (  تح واااااق حسااااار  ناااااداو   2ا   مااااار صاااااناعة ااعاااااراب )ابااااار جناااااي  عرمااااا -4
    دار ال لم  دمشق. 1985

 (  تح واااق عباااد 3 اااا(  األصاااول  اااي النحاااو )316ابااار السااارا   أباااو بكااار )   -5
    م مسة الرمالة  بورو . 1985الحسور الف لي  

 اااا( ااتبااااط والملاوجاااة  تح واااق كماااال م ااا ف   395اباار  اااارو  أحماااد  )   -6
 سعاد   م ر.    م بعة ال1947

اباااار  ااااارو  أحمااااد, ال اااااحبي  ااااي   اااا  اللغااااة  تح وااااق م اااا ف  الشااااوومي   -7
    م مسة أ. بدرا  لل باعة والنشر  بورو . 1963

 اااااا(  لساااااا  العااااارب              711ابااااار من اااااور  جماااااال الاااااد ر محماااااد بااااار مكااااار  )   -8
  (  د.   دار صادر  بورو . 15)

  ال عروفاااا   دار الظ ااااب  اااا(816الشاااروى الجرجااااني  علاااي بااار محماااد )   -9
    بورو . 1985العربي  

 اا(  مفااتي  العلاو   تح واق 387اللوارزمي  محمد بر أحمد بر  وما  )   -10
    دار الظ اب العربي  بورو . 1984نبرا يم األبيار   
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 اااا(  مف ااااه العلاااو   626الساااكاكي  أباااو  ع اااوب  ومااا  بااار أباااي بكااار )   -11
 الظ   العلمية  بورو .   دار 1983اب   وشرح  ن يم زرزور  

 (  تح واااق عباااد السااا   5 ااا(  الظ ااااب )180مااوبوو   عرماااا  بااار قنبااار )   -12
    عالم الظ    ال بعة الرالرة  بورو . 1983- ا1403محمد  ارو   

 (  4 ااااا(  األشاااابا  والن ااااائر  ااااي النحااااو )911السااااووطي  جاااا ل الااااد ر)   -13
   دار الظ   العلمية  بورو . 1984

الااد ر   اهق ااراه  ااي علاام أصااول النحااو, تح وااق طاا  عبااد  السااووطي  جاا ل -14
    مك بة ال فا  ال ا ر . 1999 ا 1420الر و  معد  

 ( تح وااق 2السااووطي  جاا ل الااد ر عبااد الاارحمر  المل اار  ااي علااو  اللغااة ) -15
 محمد أحمد جاد المول  وآررور  د.   دار الفظر  بورو . 

  المسااااائط العسااااكروة   ااااا(377الفارمااااي  أبااااو علااااي الحساااار باااار أحمااااد )   -16
   م بعة المدني  ال ا ر . 1982تح وق محمد الشاطر أحمد محمد أحمد  

 (  تح واااق محماااد عباااد 2 اااا( الم  هااا  )285المبااارد  محماااد بااار  لواااد )   -17
  ا  عالم الظ اب  بورو .1399اللالق عهيمة  

  
 المراجع:  -ب
الم اااروة     مك باااة األنجلاااو 1985  7نبااارا يم أنااايال  مااار أمااارار اللغاااة    -1

 ال ا ر . 

   دار الفظر للنشر وال وزوع  عما . 1987أحمد م لوب  بحوه لغووة   -2

أحماااااد مكااااااي األن ااااااار   أباااااو زكروااااااا الفااااااراء وم  بااااا   ااااااي النحااااااو واللغااااااة   -3
   المجلااااااااال األعلاااااااا  لرعا ااااااااة الفنااااااااو  واآلداب والعلااااااااو  1964 ااااااااا 1384

 اهج ما ية  ال ا ر . 

   دار  روا  2001ل النحاو  أشر  ما ر النواجي  م ا لحا  علام أصاو  -4
 لل باعة والنشر وال وزوع  ال ا ر . 
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  دار الفظار 1984جعفر  بابنة  مكانة الللوط بر أحماد  اي النحاو العرباي   -5
 للنشر وال وزوع  عما . 

   دار الرائد العربي  بورو . 1986  2حسور ن ار  دراما  لغووة    -6

  مك باة م ار  1968  ( 2حسور ن ار  المعجام العرباي  نشا ت  وت اور  ) -7
 ال ا ر . 

  دار أمااامة للنشاار 1988مااعود جاماام اللبوااد   م اا لحا  ليسااا كو يااة   -8
 وال وزوع  عما . 

  دار 2    1986عبااااااد ال اااااابور شااااااا ور العربيااااااة لغااااااة العلااااااو  وال  نيااااااة   -9
 اهع  ا   ال ا ر . 

     م مسة الرمالة  بورو . 1986  3عبد الغني الدقر  معجم النحو    -10

   م بعااة لجنااة ال اا ليى وال رجمااة والنشاار  1956 أمااور  اهشاا  اق  عبااد هللا -11
 ال ا ر . 

  دار النههاة العربياة  1972عبد  الراجحاي    ا  اللغاة  اي الظ ا  العربياة   -12
 بورو . 

نشاااا ت  وت ااااور  ح اااا  أواراااار ال اااار   –عااااوض ال ااااوز   الم اااا ل  النحااااو   -13
الساااااعود ة      شاااااركة ال باعاااااة العربياااااة1981 اااااا 1401الرالاااااو الهجااااار   

 الرواض. 

   دار الناا  ر لل باعااة 1969 ااااط صااال  السااامرائي  اباار جنااي النحااو    -14
 والنشر وال وزوع  بغداد. 

محمود جفال  اهم حسا  عند ابر جني  مجلة دراما  )العلاو  اانساانية(   -15
  . 1995  6)أ(  العدد  22مجلد 

  2والنحااو   مهااد  المللومااي  مدرمااة الظو ااة ومنهجهااا  ااي درامااة اللغااة  -16
    مك بة وم بعة م  ف  البابي الحلبي  م ر. 1958
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